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| حميدرضا ترقي |                                                        قسمت دوم
اين بعثت محتواي عظيمي داشت. من راجع به اين محتواي 
بعثت مختصري مي گويم و اين مسئله را متصل مي کنم، 
مرتبط مي کنم با وضع خودمان و امروز خودمان که براي 
ما از لحاظ عملي و کاربردي هم داراي تأثير است، صرف 

اعتقاد نيست.
بعثت و وحي الهي، حقايقي را براي مردم روشن کرد؛ براي 
بشريت حقايقي را روشن کرد. اين حقايق به نحوي است که 
اگر آحاد بشر و جوامع گوناگون بشري به اين حقايق ايمان 

بياورند و عمال ملتزم بشوند، حيات طيبه به اين ها خواهد رسيد.99/1/3
حقايق بعثت

پيامبر اکرم) ص( مبعوث شد تا آخرين و کامل ترين دين الهي يعني اسالم را به بشر 
ابالغ کند . اين اسالم داراي حقايقي است که در سه بخش توسط پيامبر بعد از بعثت 

بيان شده است .
الف (منظومه معرفتي

منظومه  معرفتي اسالم يعني نظر اسالم درباره هستي، درباره  انسان، درباره  نقش انسان 
در عالم، درباره  ذات اقدس پروردگار، درباره  صفات و اسماي الهي که در دعاي کميل 
مي خوانيم: َمَلَت اَرکاَن ُکلِّ َشيء، يا در دعاي ماه رجب مي خوانيم: بِِهم َمَلَت َسمائََک 
َو اَرَضک، که درباره  مسير انسان در دنيا و پس از مرگ و امثال اين ها حقايق بسيار مهمي 
هست و اين ها سلسله  معرفتي اسالم، منظومه  معرفتي اسالم هستند؛ اين ها را به بشريت 

تعليم مي دهد و انسان ها را هوشيار مي کند و بيدار مي کند. 99/1/3
    انسان، موجودي با قابليت تفکر و انتخاب درمقياس شبکه هستي است . اين انسان 
داراي نيروي حرکت زاي غريزه ، فطرت ، احساسات ، عواطف ، تمايالت ، تفکروعقل ، 

اراده و انتخاب است که قابليت تشديد و تضعيف دارد.
دنياي معاصر ، به سبب پشت کردن به عالم ماوراء و تمرکز بر عالم حس ، هدف زندگي 
را برخورداري از لذات جنسي و مزاياي اجتماعي  تعريف  نمود و تربيت  را به اصالح 
رفتارها، آن هم رفتارهاي مربوط به حوزه زندگي  دنيوي محدود نمود و سپس با تکيه 
بر ) اراده آزاد فردي( مجبور شد از مالک )صدق و کذب( و درستي و غلط بودن افکار و 
رفتار ها عبور کند تا بتواند هرگونه تفکرو رفتاري را در فضاي خود جاي دهد و حتي از 
تالش براي ) کشف واقعيت( صرف نظر کند و به تالش براي  گزارش گري موقعيت ها و 

رويدادها  اکتفا کند يعني ) انتقال از رويکرد تجربه گرائي به رويکرد تفسيري(.
اما درمنظومه معرفتي اسالم که محصول بعثت پيامبر اکرم )ص( است ؛ هدف زندگي، 
اصالح جان و حقيقت انسان است و رفتارها صرفا هويتي ابزاري داشته و مقدمه اي 

براي تزکيه و تطهير قلب محسوب مي شوند .
شناخت غيب و شهود در هستي شناسي اسالم نشان مي دهد که هدف اصلي از بعثت 
انبياء فعال کردن گيرنده هاي وجود انسان است تا انسان با عوالم غيبي انس بگيرد و 

درهاي ملکوتي به رويش باز گردد و بتواند به مقام قرب خداوند نايل شود.
مقام معظم رهبري در ديدار با طالب حوزه هاي علميه تهران در 96/6/1 فرمودند:اساس 
کار دعوت انبياء ، دعوت به توحيد است.عقيده به توحيد يعني جامعه ي توحيدي 

بوجود آوردن .
در منظومه معرفتي اسالم خودشناسي يا انسان شناسي دريچه ورود به جهان شناسي 
است.  درمنظومه معرفتي اسالم تنها چيزي که مي تواند به زندگي معني ببخشد و 
زندگي انسان را از پوچي و بي حاصلگي بيرون آورد همين انس با عالم ملکوت است ، 
مؤمن هميشه درحال حرکت به سوي خداوند و سير در ملکوت است و هردم محصول 
تازه اي از اين سير و سفر به دست مي آورد و همواره درحال چشيدن لذت اين سفر 
است و به همين جهت هيچ گاه از زندگي خسته نمي گردد و رنج سفر را يا نمي فهمد  يا 
اگر بفهمد برايش در کنار سرور و شادماني لذت هاي معنوي هيچ است و لذا افسردگي 

ندارد و خوشنود و راضي سر مي کند و زندگيش معنادار و با هويت است .
اين درحالي است که درفلسفه غرب و مادي گرايي معناي زندگي را نتوانسته اند حل 
کنند و در بن بست قرار دارند لذا انسان ها به پوچي و خستگي و خودکشي و بي خيالي 

از طريق مصرف مسکرات و مواد مخدرمتوسل مي شوند .
درمنظومه اسالم مجموعه عالم هستي يک واحد به هم پيوسته است که همه در آن با 

خالق هستي در ارتباط بوده و از او وجوديافته اند .
اگر اين منظومه معرفتي را پيروان اديان الهي دقيق و جامع بفهمند پي به برتري 
دين اسالم برده و ايمان به آن را ضرورتي اجتناب ناپذير خواهند دانست . و از آن جا 
که اين معارف از مباني علمي و واقعيات جهان برخوردار است انسان هاي حر و آزاد 
از غل و زنجيرهاي مکاتب پوشالي نيز بدان ايمان خواهند آورد چون با فطرت آن ها 

سازگار است .

ب(منظومه ارزشي 
مقام معظم رهبري در ادامه تبيين حقايق بعثت به منظومه ارزشي دين آخرين پيامبرالهي 

اشاره کرده وفرمودند:
يک بخش ديگر از اين حقايق، منظومه  ارزشي اسالم است، ارزش هايي که اسالم آن ها 
را تثبيت کرده است، يعني به عنوان ارزش آن ها را شناخته است؛ که آحاد مردم و 
جوامع مردمي موظفند خودشان را به اين ارزش ها نزديک کنند و به سمت آن ها پيش 
ببرند؛ سعادت شان در اين است. از مثل خلقيات فردي که انسان داراي صبر باشد، 
داراي حلم باشد، داراي گذشت باشد و امثال اين ها که صفات فردي انسان هاست، تا 
مفاهيم عمومي و زندگي ساز مثل آزادي، مثل عدالت اجتماعي، مثل کرامت انساني، 
مثل سبک زندگي؛ اين ها جزو آن سلسله  ارزش هاي اسالمي است که در اسالم بيان 

شده و تفهيم شده به ما. 99/1/3
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در طول سال هاي 
گذشته بخش اعظمي از بيانات خود پيرامون مسئله انقالب اسالمي را به بررسي و 

تبيين ارزش هاي انقالب اسالمي اختصاص داده اند.
ساده  زيستي مسئوالن، استکبارستيزي، سلطه  ستيزي، بيگانه  ستيزي،   استبدادستيزي، 
افتخار به انقالبي گري، عدالت طلبي، دوري از تجمل گرايي، اجتناب از اشرافي گري, 
نفي استثمار، نفي سلطه پذيري، نفي تحقير ملت به وسيله   قدرت هاي سياسي 
دنيا، نفي وابستگي سياسي، نفي نفوذ و دخالت قدرت هاي مسلط دنيا در کشور، 
نفي سکوالريسم اخالقي و اباحي گري، دفاع از مظلومان جهان،  فتح قله هاي دانش، 
کرامت انسان، سعي براي ايجاد برادري و برابري،  اخالق، ايستادگي در مقابل 
 دشمن، ايمان، استقالل سياسي، اقتصادي،  فرهنگي، آزادي فکر، رواج اخالق 
فاضله، حکومت مردمي، حکومت صالح و انسان هاي برخوردار از دين و تقوا در 
رأس کارهاو...  ازجمله ارزش هاي انقالب اسالمي هستند که مقام معظم رهبري بر 

لزوم حفظ و تقويت آن تأکيد کرده اند.
نظام اسالمي بايد تضمين کند که ارزش هاي الهي حاکم باشد. آيه  مبارکه  الّذين ان 
مّکّناهم في االرض اقاموا الّصالة و اَتُوا الّزکوة و اََمروا بالمعروف و نَهوا عن المنکر، ناظر 
به همين معناست؛ چون اگر در محيطي، حکام، فرمانروايان و زمامداران، مردم را به 
نيکي امر کردند و از بدي باز داشتند و نماز را اقامه کردند، در آن محيط ارزش ها رشد 

مي کند.1374/4/۲1
همان طور که مالحظه مي کنيد ارزش هايي مثل عدالت و آزادي را اسالم 14 قرن قبل 
بيان کرده و از آن دفاع کرده، يک عده اي به خطا تصور مي کنند که اين مفاهيم رايج مثل 
عدالت اجتماعي و آزادي و مانند اين ها از غرب به عالم اسالم آمده است، يا متفکرين 
اسالمي اين ها را از غربي ها ياد گرفته اند؛ اين کامال اشتباه است. غرب سه،چهار قرن 
بيشتر نيست که با اين مفاهيم آشنا شده؛ از بعد از رنسانس با اين مفاهيم آشنا شده 
است؛ در حالي که اسالم 14۰۰ سال قبل از اين، اين مفاهيم را به طور روشن در قرآن 
بيان کرده است؛ با اين تفاوت که غربي ها که اين ها را مطرح کرده اند، هيچ وقت صادقانه 
به آن عمل نکرده اند ،نه به آزادي عمل کردند، نه به عدالت اجتماعي عمل کردند آن ها 
گفتند و عمل نکردند؛ اين مفاهيم در اسالم بود و در زمان پيغمبر عمل شد. اين عبارت 
اُِمرُت اِلَعِدَل بَيَنُکم،)7( مال قرآن است ديگر؛ دستور پيغمبر اين است که اجراي عدالت 
بکند؛ اين همان عدالت اجتماعي و عدالت همه جانبه است؛ يا مي فرمايد: اِنّا اَرَسلنا ُرُسلَنا 
ـِتَب َو الميزاَن لَِيقوَم الّناُس بِالِقسط؛)۸( يعني اصل بعثت همه   بِالَبيِّنِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الک
انبياء و ارسال رسل و کتب براي اين بوده است که قسط يعني همين عدل اجتماعي، عدل 

اقتصادي در بين مردم برقرار باشد؛ بنابراين اين ها مفاهيم قديمِي اسالمي است.
يا در مورد آزادي؛ اين بيان اميرالمؤمنين )عليه السالم( در نهج البالغه، هزار سال قبل از 
طرح مسئله  آزادي در کشورهاي غربي مثل فرانسه يا جاهاي ديگر است که مي فرمايد: 
ال تَُکن  َعبَد َغيِرَک  َو َقد َجَعلََک اهلُل ُحّرا؛)9( از اين روشن تر ديگر چه مي شود؟ يعني 
انسان ها حرند، آزادند؛ آزادي شامل همه  انواع آزادي مي شود. يا آن جمله  ديگري که 
معروف است: استعبدتم الّناس و قد خلقهم اهلل احرارا؛ اين خطاب به بعضي از فرمانداران 
آن دوره است که استعبدتم الّناس؛ شماها مي خواهيد با مردم مثل برده رفتار بکنيد در 
حالي که خداوند متعال آن ها را آزاد آفريده؟ اين ها معارف اسالمي است. از اين قبيل، 
در معارف اسالمي زياد است؛ در نهج البالغه کلمات متعددي در اين زمينه وجود دارد و 
در بقيه منابع اسالمي. بنابراين اين سلسله  ارزش ها و سلسله  معارف و منظومه  معرفتي 

و منظومه  ارزشي به اين صورت است. 99/1/3 مقام معظم رهبري
نظام ارزشي جوامع مختلف داراي وجوه اشتراک و وجوه افتراقي است. نظام ارزشي 
حاکم بر مديريت متعارف متأثر از نظام ليبرال دموکراسي و اومانيسم است، در حالي که 
نظام ارزشي اسالمي حاکم بر جامعه اسالمي متأثر از فطرت توحيدي و آموزه هاي 
وحياني است. بي ترديد بخشي از بايدها و نبايدها متأثر از نظام ارزش هاي اسالمي در 

جمهوري اسالمي ايران است.

بررسی دالیل بزرگنمایی اثرات کووید 19 در ایران توسط رسانه های  فارسی زبان؛

نفرت ورزی بر مدار کرونا

ایران در بوته آزمون جهانی
|محسن پیرهادی| 

کرونا به بحرانی جهانی تبدیل شده است.  پیش ازاین، ما  گیری ویروس  همه 
ایرانیان بحران هایی داشته ایم که مسئله دیگر کشورها نبوده و یا دیگر کشورها 
کرده است. این اولین بار  بحران هایی را از سر گذرانده اند که ارتباطی با ایران پیدا نمی 

کمیتی دولت و همبستگی   است که مردم ایران، می توانند در یک محک یکسان، عیار کارآمدی رواداری حا
گرچه به نحوه عمل و تعلل دولت فعلی در  اجتماعی خود را در مقایسه با دیگر دولت ها و ملت ها بسنجند. ا
بسیاری از حوزه ها و ازجمله در همین موضوع ویروس کووید19 انتقاد داریم، اما مجموعه اقدامات دولت، 
دستگاه ها و نهادهای غیردولتی، گروه های جهادی و فعالیت های مردمی، از ایران اسالمی الگویی قابل قبول 
و بلکه قابل ارائه به جهان ساخته است. این تازه در شرایطی است که مقایسه ایران با بسیاری از کشورها، به 

دلیل تروریسم اقتصادی و رسانه ای سنگین علیه کشورمان، رقابت و قیاسی نابرابر است.
کادر  نظام بهداشت و درمان ما، نسبت تخت های بیمارستانی به جمعیت، دلسوزی و مردم داری 
پزشکی و پرستاری، ظرفیت بسیج شوندگی و مدیریت بحران و بسیاری از شاخص های دیگر این حوزه، 
در رده کشورهای مدعی و تراز اول و در برخی موارد باالتر از آن هاست. در خبرها آمده که یک کشور مدعی 
ابرقدرتی، محموله ماسک ارسالی به یک کشور اروپایی را توقیف کرده و دعوای دو کشور بر سر 200 هزار 
کرده  گروه جهادی ما در چند هفته گذشته، همین تعداد ماسک تولید  که یک  ماسک است، درحالی 
گر تنها 200 هزار نفر در آمریکا بمیرند، باید از من ممنون  گوید که ا است. رئیس جمهور آمریکا، با وقاحت می 
باشید، از سوی دیگر دستور داده شده که بیماران اوتیسمی و مبتالیان به سندروم داون از چرخه درمان 
حذف شوند یا حداقل در اولویت نباشند، حال آنکه در ایران اسالمی، جان هر انسانی محترم شمرده 
می شود و در تالش برای مداوا، فرقی بین سالم و ناقص و نابینا و معلول جسمی و حرکتی نیست. دولت 
کار و  فرانسه، از مردم خواسته ماسک های خود را تحویل دهند، همان دولت در نامه 600 پزشک، پنهان 
کننده را تعطیل  بی تدبیر معرفی می شود، دولت اسپانیا، یک جشنواره بزرگ خیابانی با چند میلیون شرکت 
کند تا ظرف چند روز، با جمعیتی که کمی بیش از جمعیت کشور ماست، چند برابر ما تلفات جانی  نمی 
داشته باشد. حتما گزارش خبرنگاران خارجی از ایران را دیده اید که با حسرت و تأسف، از آرامش مردم 

ایران و پر بودن قفسه های فروشگاه ها گفته اند و مردم کشور خود را هم دعوت به آرامش کرده اند.
حرف این نیست که ما با سوءتدبیر یا مشکالت مواجه نیستیم، ازقضا در همین ایام، از همین رسانه، 
صریح ترین نقدها به عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا را خوانده اید. اما باید مسئله را واقعی و بدون بزرگ نمایی 

یا کوچک نمایی دید. تا اینجای کار، ایران اسالمی، از این آزمون سربلند بیرون آمده است.
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در میان روزهای سخت کشور و همراه شدن جهان با بحران ویروس کرونا ،بیش از هر چیز اخبار رسانه های 
گویندگان خبر آن، فارسی زبان باشند اما  که شاید  کشور به چشم می خورد ،رسانه هایی  بیگانه ،علیه 
کرونا و درگیری استان های  خیری برای این زبان و هم زبانان خود نمی خواهند. درپی شیوع ویروس 
کشور با اتفاق و آسیب های تلخ این ویروس ،شاهد برخی ضعف های مدیریتی از سوی مسئوالن 
که چرا رسانه های معاند همواره با بزرگنمایی این  کس منکر این موضوع نیست اما  این  بودیم و هیچ 
 ضعف ها سعی بر ویران نشان دادن قدرت ایرانی دارند ،نکته ای بس قابل تأمل است. حسین باستانی 

در شبکه BBC فارسی پرسیده چرا مسئوالن حکومتی ایران کرونا گرفته اند.
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 روزنـــامه سياسـی،فرهنـــــگی 
اقتصادی و اجتماعی صبح ايران

بررسی رکود عظیم اقتصاد جهانی پس از شیوع ویروس کرونا:

الیی کرونا خواب اقتصاد جهان با ال
صفحه4

بغداد، نقطه ابهام استراتژیک برای جدال سیاسی ترامپ  و   بایدن؛ 

روزهای سیاه در انتظار کاخ سفید
صفحه5

روحانی در جلسه اقتصادی دولت:

بازگشایی کسب وکارها پلکانی است
صفحه3

بررسی آغاز به کار کسب وکارها باوجود مهار نشدن بیماری کرونا:

افراط در تصمیم، تفریط در اجرا
صفحه2

سرمقاله

پرونده ویژه

سه شنبه 19 فروردین 1399
13 شعبان 1441 - 7 آوریل 2020 
سال سی و پنجم- شماره 9736  

8صفحه-1000 تومان

گهی مناقصه مرحله دوم  آ
 نوبت اول

شهرداری بناب به استناد بند 24 صورتجلسه مورخه 98/12/19 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 
گهی مناقصه عمومی به  ح جدول ذیل( از طریق آ 99 خرید و پخش آسفالت خیابان ها و معابر عمومی سطح شهر بناب را )برابر شر
گذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به  شرکت های دارای رتبه 5 رشته راه و باند و فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وا
امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 99/02/07 به صورت 
کت شامل: )الف- فیش واریزی، ب- اسناد مناقصه، ج- پیشنهاد قیمت( به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید  سربسته در سه پا

خ 99/02/07 راس ساعت 15:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد. دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مور

شرایط:
1- کلیه کسور قانونی اعم از )بیمه و مالیات( و غیره بر عهده پیمانکار می باشد.

2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
3- متقاضیان می بایستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را )برابر جدول فوق( به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری 

نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.
گهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه می باشد. 4- کلیه هزینه های چاپ آ

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت الزامی می باشد.
گردد. 9- در صورت مشاهده هر گونه تبانی، مناقصه باطل اعالم می 

10- مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
کثر ظرف مدت 7 روز پس از اعالم شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در غیر این  11- برنده مناقصه موظف است حدا

صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
ج است. 12- سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوطه در اسناد مناقصه مندر

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/1/27

خ ش: 99/1/19
م الف: 7542

رتبه بندی الزم شرکت ها مبلغ مناقصه )ریال(محل اجراعنوان مناقصهردیف
برای شرکت در مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه 
)ریال(

مدت انجام پروژه

راه و باند و فرودگاه 35/000/000/000خیابان ها و معابر عمومی سطح شهرخرید و پخش آسفالت1
پایه 5

چهار ماه از تاریخ انعقاد 1/750/000/000
قرارداد

راه و باند و فرودگاه 25/000/000/000خیابان ها و معابر عمومی سطح شهرخرید و پخش آسفالت2
پایه 5

چهار ماه از تاریخ انعقاد 1/250/000/000
قرارداد

راه و باند و فرودگاه 15/000/000/000خیابان ها و معابر عمومی سطح شهرخرید و پخش آسفالت3
پایه 5

چهار ماه از تاریخ انعقاد 750/000/000
قرارداد

تیزپاز نیاری – شهردار بناب

تبیین سخنرانی نوروزی امام خامنه ای

بعثت؛ مبنای حکمرانی برای زندگی مطلوب

گزارش »رسالت« از تمهیدات دولت و وضعیت مردم در مواجهه با ویروس کووید19؛ 

صبر، قاتل کرونا

8



خبر

در پی درخواست دولت برای مقابله و مدیریت کرونا؛
 رهبرانقالب بابرداشت یک میلیارد یورو
ازصندوق توسعه ملی موافقت کردند

رئیس جمهور با قدردانی از موافقت رهبرانقالب با درخواست برداشت مبلغ 
یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، دستورات 
الزم رابرای تأمین نیازهای ضروری دراین عرصه، صادر کرد.به گزارش مهر، 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با قدردانی از موافقت رهبر 
معظم انقالب اسالمی با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع 
صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در کشور، دستورات الزم را برای تأمین نیازهای ضروری در این عرصه، 
 صادر کرد.رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای به محمد باقر نوبخت معاون

 رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پی نوشت رئیس جمهور 
به نامه دفتر مقام معظم رهبری را به وی ابالغ کرد.روحانی پی نوشت کرده 
است که »نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع تأمین 
و حتی االمکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکت های دانش بنیان اقدام 
شود. همچنین کمک های الزم به صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده 

ح شود.« ح در ستاد اقتصادی دولت مطر انجام و جزئیات طر
    

سرلشکر باقری: 
 الزامات مبارزه با کرونا 

تا غلبه کامل بر این ویروس رعایت شود
کل نیروهای مسلح در پیامی با تقدیر از  سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد 
کشور، نیروهای مسلح، بسیجیان و مردم  کادر درمانی  تالش های مجموعه 
کرد: تا رسیدن به شرایط عادی و رهایی از این  کید  کرونا، تأ در مسیر مبارزه با 
ویروس منحوس راه باقی است و الزم است بر اساس تصمیمات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، همه الزامات این مبارزه تا غلبه کامل بر ویروس رعایت شود.به 
گزارش فارس، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی از تالش های مجموعه 
کادر درمانی کشور، نیروهای مسلح، بسیجیان و مردم در مسیر مبارزه با کرونا 
قدردانی کرد .در پیام سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح آمده است:در جریان مقابله و مبارزه با ویروس کرونا که متأسفانه هرچند 
گرفته است؛ اما ایثار مجاهدت و نوع دوستی در  جان تعدادی از هموطنان را 
کز درمانی کشور و نیروهای مسلح صحنه های نابی را رقم زده است که یادآور  مرا
دالورمردی های رزمندگان هشت سال دوران دفاع مقدس است. مجاهدت 
که با تالش شبانه روزی خود در  مردان و زنان سفیدپوش بهداشت و درمان 
صحن خطیر مبارزه با ویروس کرونا خطرها به جان خریده اند تا جان انسانی را 
نجات دهند.هم زمان با تالش مجموعه درمانی کشور و بخش های درمانی و 
بهداشتی نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و بسیجیان 
کارگیری همه ظرفیت های مادی و  سلحشور ایثارگر نیز با بسیج امکانات و به 
معنوی در حوزه های مختلف ازجمله اقدامات پزشکی، بهداشتی، رفع آلودگی 
کن و معابر، غربالگری، تولید اقالم تخصصی، فعال بودن بیمارستان های  اما
ثابت و ایجاد بیمارستان های سیار و نقاهتگاه های متعدد توانسته اند نقش 
کننده ای در امر مبارزه و مقابله با این بیماری ایفا کنند که بسیار  مؤثر و تعیین 
امیدبخش و قابل تقدیر است.الزم می دانم از همراهی آحاد ملت شریف ایران 
کز درمانی بیمارستانی و بهداشتی و همکاری با پزشکان و پرستاران ایثارگر  با مرا
گر نبود این همکاری ها، مجموعه تالش های بخش بهداشت  قدردانی کنم که ا
و درمان کشور به این مرحله نمی رسید.البته تا رسیدن به شرایط عادی و رهایی 
از این ویروس منحوس راه باقی است و الزم است بر اساس تصمیمات ستاد ملی 
کامل بر ویروس رعایت شود.  کرونا، همه الزامات این مبارزه تا غلبه  مبارزه با 
کنار مجموعه بهداشت  کاری و ایثار در  نیروهای مسلح نیز در این صحنه فدا
کشور، از هیچ تالشی برای حفظ سالمت ملت عزیز ایران اسالمی  و درمان 

فروگذار نخواهند کرد.

 |حانیه مسجودی/ مهدیه هاشمی |
قرار است از هفته آینده کسب وکارهای کم ریسک 
کسب وکارها در  در استان ها و با پایان ماه فروردین این 
کنند و همین مسئله دغدغه بسیار  کار  تهران نیز آغاز به 
زیادی را برای متخصصانی که در این روزهای طاقت فرسا 
از جان و خانواده خود گذشتند تا دوباره ایران سرپا شود، 

ایجاد کرده است.
کسب وکارهای خوابیده  کمک معیشتی به  دولتمردان از 
گویند اما  کم درآمد و بی سرپرست می  و خانواده های 
کمک ها در ذهن نقش  که از این  نخستین خاطره ای 
کمک های معیشتی درراستای افزایش  می بندد همان 
که مشخص نشد بر چه اساس  خ بنزین بود. تصمیمی  نر
کارشناسان در آن دخیل بوده است،  گرفته شده، آیا نظر 
بر چه اساس مردم را مستحق این مبلغ و غیرمستحق 
که  دانستند. در دور نخست واریز این مبلغ مشخص شد 
کسانی  کم درآمد و  حتی به خانواده های بی سرپرست و 
کار مبنی بر خانه باالی  که حتی مؤلفه های مدنظر وزارت 
150 متر، خودروی باالی 250 میلیون و درآمد بیش از   

 6 میلیون تومان در ماه و شاغل بودن بیش از دو نفر از 
اعضای خانواده را نداشتند، تعلق نگرفت. 

این بار اما آقایان با افزایش تعداد مبتالیان به این ویروس 
و عزادار شدن تعداد بسیار زیادی از خانواده ها یادشان 
خ بنزین نیست  که این مسئله مانند افزایش نر باشد 
کشور را به آشوب بکشد بلکه با تصمیم غیر  که چند روز 
کارشناسی و بی توجهی به نظر متخصصان امر، مانند 
همیشه، ایران سربلند شاهد مرگ و ابتالی عزیزان بسیار 
زیادی خواهد بود. پس از سؤال و مطالبه و انتقاد به تصمیم 
رئیس جمهور برای آغاز به کار کسب وکارها و ترددها، نکته 
که به مردم و صاحبان  کمک معیشتی است  جالب قول 

مشاغل داده است.
در بررسی این مسائل با صاحب نظران به گفت وگو پرداختیم 
که در ادامه می خوانید. امید است مسئوالن پس از بررسی 
این مسائل کمی به دغدغه اصحاب رسانه به عنوان زبان 

و سخن مردم اهمیت بیشتری دهند.
ونا به حرف متخصصان  کر با  *دولت برای مقابله 

گوش نمی دهد
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی 
کشور در مورد دستور  ایران و پدر مددکاری اجتماعی 
رئیس جمهور مبنی بر بازگشایی کسب وکارهای کم ریسک 
گوید: »معموال ما  از 23 و 30 فروردین به »رسالت« می 
که رهبر انقالب با مسئوالن صحبت  شاهد هستیم زمانی 
کند، 2 رهنمود و نصیحت به روسای جمهور و مسئوالن  می 
که افراد شایسته سرکار بیایند و دوم  کند. نخست این  می 
که این افراد باید پاسخگوی مردم باشند. متأسفانه  این 
طی این سال ها مسئوالن شایسته و متخصص کم داشتیم. 
به این معنا که افراد کمتر در پست های مربوط به تخصص 

خود قرارگرفته اند.«
وی ادامه می دهد: »رئیس جمهور باید شایسته باشد و وزرای 
کند  کابینه اش را نیز بر اساس تخصص هایشان جایگزین 
که در پست های مشابه  کند  که از کسانی استفاده  نه این 
گذشته خود عملکرد خوبی نداشته اند. متاسفانه 40 سال 
کند و  است که وزرای کشور تنها منصب هایشان تغییر می 

شرایط فرقی نکرده است.«

این استاد دانشگاه افزود: »پس از برشمردن این مسائل 
که  امروز. سؤال این است  می رسیم به مسئله مهم 
رئیس جمهور چرا در شرایط بحرانی و ویروسی فعلی 
چنین دستوری می دهد! به طورمعمول در هر نقطه از دنیا 
زمانی که با مشکلی روبه رو می شوند، نظرات متخصصان 
کشور ما هرکسی  آن حوزه اعمال می شود. متأسفانه در 
کار  که در نیروی انتظامی  کاره است. از یک فردی  همه 
گرفته تا استادان دانشگاه و مسئوالن مختلف.  کند  می 
کند اقتصاد دنیا را  کار می  که در بهداشت و درمان  کسی 
که یک پزشک عمومی، معاون  می داند و جالب است 

اداری مالی می شود.«
کرد: »افراد و مسئوالن در جای خود نیستند و  او تصریح 
که با این مشکل پزشکی و ویروسی  دقیقا در این شرایط 
کننده باید تابع تصمیم متخصص  برخورد کردیم، تیم اجرا
که نظر  باشد و هرچه او دستور می دهد را اجرا کنند نه این 
بدهند.«اقلیما گفت: »در این روزها کسی به حرف دکترهای 
متخصصی مانند دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای 
کند. رئیس جمهور و وزرا نشستند  استان تهران گوش نمی 
کلی باید تمام دستورات  گیر هستند. مسئول  و تصمیم 
کمیته برای  کند و مسئول  وزیر بهداشت و درمان را اجرا 

کار آن ها نیست.« هماهنگی است و نظر دادن 
پدر مددکاری اجتماعی کشور ابراز کرد: »متأسفانه در کشور 
کند و  ج از تخصص خود نظر می دهد و کار می  ما هرکس خار
به همین دلیل است که امروز شیوع این ویروس گسترش 

بیشتری داشته است.«
گوید: »در روزهای ابتدایی که روزبه روز آمار مبتالیان  او می 
که باید شهرهایی با  بیشتر می شد همه اذعان داشتند 
گفت  کنیم اما رئیس جمهور  وضعیت قرمز را قرنطینه 
کنیم. پس ازآن نیز در مورد ترددها از تهران  قرنطینه نمی 
گفتند اشکالی ندارد و برای اطمینان  ج از استان  به خار
که یک دانشجوی ساده و  گذاریم درصورتی  تب سنج می 
کمک بهیار می داند روزهای ابتدایی ظهور این بیماری 

می تواند پنهان باشد.«
به  ن  ا فر مسا فتن  ر ز  ا پس  «  : د کر ن  نشا طر خا قلیما  ا
شهرستان ها مسئوالن اذعان داشتند که با بازگشت آن ها 
با فاجعه شیوع این ویروس مواجه خواهیم شد. حال 
که می خواهیم  جدای از تمام تصمیمات نادرست، امروز 
گذاری اجتماعی را قطع کنند به نظر  این قرنطینه و فاصله 
گر  کرده است ا که اعالم  متخصصانی مانند وزیر بهداشت 
این طور شود تعداد مبتالیان روزانه 3 برابر خواهد شد، 

اهمیتی نمی دهند.«
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: 
»درست است مردم برای گذران زندگی کمک احتیاج دارند 
گفتند مخالف  اما چرا از روز اول قم را قرنطینه نکردند و 
هستیم؟ حال به وضعیتی رسیدیم که مجبور به قرنطینه 
کشورمان شدیم. تمام این ها به دلیل قرنطینه  کردن 
کس در مقابل با  نکردن شهرهایی مانند قم بود. اما هیچ 

این وضعیت پاسخگو نیست.«
وی افزود: »این چرخه دوباره در حال تکرار شدن است و 
دلیلش همان سخنان رهبری در مورد شایسته ساالری و 
که پاسخگو  پاسخگویی مسئوالن است. جرم مسئوالنی 
نباشد 10 بار اعدام است زیرا باعث پاشیده شدن زیربنای 
که از این افراد  کشور شده است. مشکل نیز همین است 

کنیم.« بازخواست نمی 
*کمک های دولت خنده دار است

که تصمیم دولت  این آسیب شناس اجتماعی بابیان این 
کرونا خنده دار است،  کمک های معیشتی در زمان  برای 
گفت: »حال امروز رئیس جمهور دستور بازگشایی مجدد 
کار را  که  کسب وکارها را داده است و عقیده اش این است 
کنون اقتصاد کشور  کنیم و هرچه شد، شد. زیرا ا شروع می 
که بیش از 70 درصد مردم در خانه و  به شرایطی رسیده 
بیکار شده اند. قشر زیادی از مردم یا مغازه دار هستند یا باید 
کار زندگی آن ها  کنند و بدون  در خیابان ها دست فروشی 
کمکی نکرده  گونه  نمی چرخد. بااین حال دولت نیز هیچ 

است و کمک هایشان نیز خنده دار است!«
که  گفته است به خانواده هایی  کرد: »دولت  وی بیان 
درآمد ندارند و بی سرپرست هستند تا یک میلیون تومان 
به آن ها وام می دهیم. جالب است، دستشان درد نکند! 
کنیم.  وام را چطور می دهند؟ گفته اند از یارانه آن ها کم می 
بنابراین یعنی وام نمی دهد و پول خودش را به خودش 
که وام نیست!  گیرد. این  می دهد و دوباره از او پس می 
کسی بگیریم و بگوییم این  که پولی را از  مانند این است 
که  پول برای تو، اما باید دوباره آن را به من بازگردانی. این 

کار نیست! مشکل همین جاست.«
گوید به کارخانه هایی  اقلیما گفت: »دولت از طرف دیگر می 
کارشان خوابیده است وام 12 درصد می دهیم. یعنی  که 
چه؟ کارخانه داری که کارش متوقف شده، تعداد بسیاری 
کارگر بیکار شده و اجناس مانده دارد، چطور می تواند به 
این ها بهره نیز بدهد؟ با این وام حتی مشکلش دو برابر نیز 
می شود. نه تنها کارگرش همچنان بیکار است بلکه درآمدی 
ندارد که بخواهد این وام را پس دهد. مگر چقدر می تواند 
جنسش را بفروشد که بتواند 40 درصد استفاده کند؟ زمانی 
که می گوییم متخصص باید در کار باشد برای همین مواقع 

است. زیرا او عواقب کارش را می سنجد.«
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: 
»در این روزها باید به حرف دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با 
گوید در این وضعیت  کرونای استان تهران گوش کرد. او می 
فعالیت ها باید همچنان متوقف باشد. اما آقایان باز این کار 
گر دکتر زالی را قبول ندارند چرا او را مسئول  کنند. ا را اجرا می 
گذاریم  کسی را سرکاری می  که  گذاشتند؟ زمانی  کار  این 

باید نظر او را اجرا کنیم.«
کنون رویکرد مسئوالن این است کارها  او معتقد است که ا
که  گرفته شود هرچه شد، شد. تنها امید این است  از سر 
داروهای امتحان شده برای تسریع روند درمان بتواند 
کرد: »سیاستمدار  کند.این استاد دانشگاه بیان  کمکی 
کاری به انسان ها ندارد و تنها توجه او به منافع خودش 
کس برای مردم نمی سوزد و هرکس با توجه  است. دل هیچ 
به تخصصش مستلزم عمل است. برای مردم مشخص شده 
کس به فکر آن ها نیست به ویژه  گر اتفاقی بیفتد هیچ  که ا
که با این تصمیم مبتالیان  دولت. روحانی نیز می داند 
که این داروها برای  افزایش می یابند و تنها امیدوار است 
درمان هرچه سریع تر توزیع شود. به همین دلیل است 
که در ایران مال، 3000 تخت خواب مستقر کردند. اما این 
کند. خدا به انسان عقل و اختیار داده  مشکل را حل نمی 

است و تصمیم با خودمان است.«
کنون خانواده ها  پدر علم مددکاری اجتماعی اظهار کرد: »ا
کند. مسئوالن  کس به آن ها کمک نمی  درگیر هستند و هیچ 
گر کاری نکنند  با تورم و گرانی که برای آن ها درست کردند ا
روزبه روز وضعیت شان بدتر می شود. از طرف دیگر شناسایی 
که برای افزایش  دولت نه تنها برای کمک های معیشتی، 
حقوق نیز جالب است. رئیس سازمان برنامه وبودجه ابتدا 
گوید حقوق 20 الی 25 درصد افزایش خواهد داشت.  می 
اما در روزهای بعد می بینیم برای یک قشر 10 درصد و 
برای قشری 15 درصد افزایش داده اند. پول مردم رابین 

خودشان می چرخانند.«
* قرارگیری در سال پایانی ریاست جمهوری، دلیل 

بی توجهی دولت به نظر متخصصان است 
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در پایان 
یکی از دالیل بی توجهی رئیس جمهور و مسئوالن به 
کنونی را قرارگیری در سال پایانی ریاست  وضعیت حاد 
کید کرد: »یکی از دالیل که مسئوالن  جمهوری دانست و تأ
به مشکالت مردم بی توجه هستند این است که سال آخر 
ریاست جمهوری روحانی است و به هیچ وجه برایش مهم 
نیست چه خبر است و تنها می خواهند روزها را بگذرانند. 
گر رئیس جمهور در دوران چهار سال نخست ریاست  ا
کارها  جمهوری بود و برای دوره بعد نیاز به رای داشت چه 

کنون دیگر مهم نیست.« کرد! اما ا که نمی 

کند گیری ها افراط وتفریط می  *دولت در تصمیم 
در ادامه نیز غالمرضا حسن پور اشکذری، مسئول بسیج 
اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی کشور در مورد سیاست های 
اتخاذشده برای مقابله با بحران ویروسی کشور به »رسالت« 
گیری موجب  گوید: »افراط وتفریط در هنگام تصمیم  می 
سردرگمی مردم کشور می شود. دولت در دوران تعطیالت 
سال جدید، عملکرد مناسبی برای مقابله با گسترش این 
گهانی و  اپیدمی در کشور از خود نشان داد. اما تصمیمات نا
ابالغ بی پروا به مردم،  افراط وتفریطی است که به سردرگمی 
مردم منتهی می شود. از طرف دیگر برخی تصمیمات دولت 
برای مردم مبهم است. برای مثال تعیین تاریخ آغاز اشتغال 
مردم باوجود بیماری که هنوز مهار نشده است، این ابهام 
گیر را  کشور توانسته این ویروس همه  که  کند  را ایجاد می 

که چنین نیست.« کند، درحالی  کنترل 
گویی یکی از  کلی  گویی و  وی ضمن بیان اینکه ابهام 
مهم ترین مشکالتی است که شاید تیم رسانه ای دولت نیز 
باید پاسخگو آن باشند، ادامه داد: »البته تعطیل شدن 
اشتغال ها و قرنطینه خانگی یکی از بهترین اقدامات 
صورت گرفته است که قابل تقدیر است. بدون شک حفظ 
کار به  جان مردم و کشور بر همه چیز اولویت دارد. اما این 
سیاست های دقیقی احتیاج دارد برای مثال تعطیلی 
شرکت های بسته بندی و چاپ، چرخه تولید را با مشکل 
کرد. «حسن پور با اشاره به اینکه آغاز شدن  روبه رو می 
اشتغال در برخی استان ها همچنین به رایزنی بیشتری 
که بسیاری از بازارهای شهرستان های  احتیاج دارد چرا
کشور، با بازار تهران ارتباطی مستقیم دارند ابراز  مختلف 
کرد: »بر این اساس باید تجدیدنظری در این تصمیم 
که تفکیک شغل های مختلف به  گیرد. ضمن آن  صورت 
ک این  کم ریسک و پر ریسک مفهوم روشنی نیز ندارد. مال
تقسیم بندی ها چیست؟ واژه های جدید در سیاست، پیش 
از به مرحله اجرا رسیدن تشریح الزم دارند. سند این جمله 
مغازه هایی است که اشتغال را آغاز کردند و در خیابان های 
کشور  تهران به چشم می خورند. زحمات جامعه پزشکی 

نباید با تصمیم های اشتباه به هدر رود.«
 مسئول بسیج اصناف اظهار داشت: » همفکری بیشتر 
گیری مشترک می تواند  و تصمیم  با بخش خصوصی 
راهگشا باشد. بنابراین اتاق اصناف باید به معنی واقعی در 
گیری ها دخیل باشد. مجموعه بسیج اسناد کشور  تصمیم 
همچنین نفوذ بسیار خوبی در اتحادیه های صنفی کشور 
دارد و همواره گوش شنوایی برای درد دل مردم بوده است 
گیری ها  اما بخش های دیگر مشورت جدی برای تصمیم 
با این حوزه نداشته اند.«وی بابیان اینکه سیر عمل به 
کننده  وعده ها و سوابق موجود در این موضوع، کمی نگران 
است، افزود: » بسته های آماده شده در بخش بانکی و 
کمک های بالعوض و برداشت مبلغی از صندوق توسعه 
که مورد تایید رهبر  ملی تصمیم بسیار خوبی بود به ویژه آن 
که بازهم در این حوزه  معظم انقالب نیز بود. اما مشکلی 
به چشم می خورد، نداشتن اطالعات کافی و دقیق از قشر 
آسیب پذیر جامعه است. بسیج اصناف اما اطالعاتی کافی 
در این حوزه در اختیار دارد و می تواند این ضعف بزرگ را حل 
کند. بر این اساس پاالیش و راستی آزمایی برای کمک به  
اقشار مختلف در میان این بحران ویروسی، سریع و راحت 

گرفت.« انجام خواهد 
حسن پور در پایان این گفت وگو تصریح کرد: »پول بیت المال 
گیرد. بسته های بانکی  باید در مسیر صحیح و دقیق قرار 
مشکالتی نیز دارد برای مثال پرداخت چند قسط برای 
کار ساده ای نخواهد بود و این روند  کاسب عادی  یک 
کشور  گسترده مشکالت دیگری را در اقتصاد  به صورت 
کند. هم فکری با مجموعه های مختلف و به ویژه  ایجاد می 
کشور را برای عبور از این  هیئت های اندیشه ورز می تواند 

کرونا کمک کند.« بحران و مسائل پسا 

بررسی آغاز به کار کسب وکارها باوجود مهار نشدن بیماری کرونا:

افراط در تصمیم، تفریط در اجرا
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهار آفرینان کویر سهامی 
خاص به شماره ثبت 5334 و شناسه ملی 10860087241 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/17 
مرکز اصلی شرکت استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی 
، شهر کرج، محله شهرک مطهری ، خیابان شهیدابراهیم 
سلمانی ساوجی ، خیابان اردالن 4]شهید علی همتی[ ، پالک 
119 ، مجتمع فالح ، طبقه همکف به کد پستی 3149657158 
انتقال یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری یزد )809812(

آگهی تغییرات شرکت توسعه نصر شمال غرب سهامی خاص شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 1777 و شناسه ملی 10240047885 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پیمان بدخشان قوشه علیا با کدملی 
1465470451 و آقای سعید دلشاد با کدملی 1467184578 و آقای 
زین العابدین زرین با کدملی 0044872577 برای مدت دو سال انتخاب 
و -2پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به سالهای 1392،1393،1394،1395،1396،1397 
مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )809869(

آگهی تغییرات شرکت توسعه نصر شمال غرب 
سهامی خاص شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
1777 و شناسه ملی 10240047885 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -الف-1 آقای پیمان 
بدخشان قوشه علیا کدملی1465470451 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیت مدیره )طبق مصوبه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده درراستای ماده124 
اصالحی قانون تجارت( - آقای سعیددلشادکدملی 
1467184578 بسمت نائب رئیس هیت مدیره - 
آقای زین العابدین زرین کدملی0044872577 
بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین و ب(کلیه اسناد 
تعهدآور و اوراق بهادار نامه های عادی واداری با 
امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اردبیل اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اردبیل )809870(

اطالعیه

گهی دعوت مجمع عمومی  آ
فوق العاده )نوبت اول( شرکت 

 نافع خوی سهامی عام 
)به شماره ثبت 985 و شناسه ملی 

)10980241381
با استناد ماده 22 اساسنامه شرکت نافع خوی )سهامی 
عام( جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز پنجشنبه 
خ 1399/2/04 ساعت 5 بعدازظهر در محل سالن  مور

هنرستان شهید رجائی برگزار خواهد شد.
کلیه اعضای محترم تقاضا می شود در تاریخ و  لذا از 
ساعت تعیین شده در مجمع مزبور حضور به هم رسانند 
و یا برابر ماده 26 اساسنامه حق رای خود را کتبا به یک 
گذار نمایند  نماینده تام االختیار خود از میان اعضا وا
کثر 2  و ضمنا هر عضو می تواند عالوه بر رای خود حدا
کتبی داشته باشد و برابر تبصره 2 ماده  رای با وکالت 
فوق همراه داشتن کارت ملی یا دفترچه عضویت خود 

و همچنین دفترچه موکلین الزامی است.
دستورجلسه:

1- تغییر و اصالح ماده 33 اساسنامه شرکت
کلیه اعضای  گهی به منزله دعوت رسمی از  »این آ

گردد.« محترم شرکت تلقی می 
تاریخ انتشار: 99/1/19

خ ش: 99/1/19

گهی دعوت مجمع عمومی  آ
فوق العاده )نوبت اول( شرکت 

تعاونی مسکن کارکنان شهرداری 
شهر جدید هشتگرد

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی فوق الذکر 
می رساند، با توجه به انجام اصالحات به عمل آمده در قانون بخش 
تعاون جمهوری اسالمی ایران مجمع عمومی فوق العاده )نوبت 
خ 99/02/02  اول( این شرکت راس ساعت 14 روز سه شنبه مور
در محل سالن اجتماعات شهرداری شهر جدید هشتگرد واقع 
در طبقه سوم ساختمان اصلی شهرداری شهر جدید هشتگرد 
گردد. لذا از اعضای محترم تعاونی دعوت می شود تا  تشکیل می 

در راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
گردد: ضمنا یادآور می 

1( در صورتی که هر یک از اعضای تعاونی نتواند در مجمع عمومی 
فوق حضور یابند می تواند استفاده از حق رای خود را برای حضور 
گذار  اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار وا
کثر سه رای و هر شخص  نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حدا
غیرعضو تنها یک رای خواهد داشت و در این صورت تایید 
نمایندگی تام االختیار با دو نفر از اعضای هیات مدیره آقایان 
مجید رحیمی نژاد و علیرضا یوسف ضیایی معتبر خواهد بود. 
کثر از  بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حدا
گهی دعوت تا دو روز مانده به برگزاری مجمع  تاریخ انتشار آ
عمومی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و 
اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط  توسط مقام مذکور تایید 
و برای نمایندگی صادر گردد و یا نمایندگان تام االختیار خود را به 
صورت مکتوب معرفی نمایند. ضمنا یادآوری می شود هر یک از 
اعضاء می توانند وکالت سه نفر از سایر اعضا را به همراه داشته 
باشند و هر فرد غیرعضو وکالت یک نفر از اعضاء را بپذیرند و 
وکالتنامه به امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و یک نفر از 

بازرسان معتبر خواهد بود.
2( این مجمع با حضور دوسوم کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت 
می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه 

اعضاء )اعم از غایب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

ح و تصویب اصالح و تغییرات مواد 6 اساسنامه )تمدید مدت  طر
فعالیت تعاونی از تاریخ 96/6/26 به مدت 3 سال(

تاریخ انتشار: 99/1/19
خ ش: 99/1/19

هیات مدیره شرکت نافع خوی )سهامی عام(:
 1- رئیس هیات مدیره: بهروز اسدزاده
 2- نایب رئیس هیات مدیره: عبداله امین نژاد
 3- منشی: محمدباقر اعرابی فیرورقی
  4- عضو:شاهپور ماهوری
کارکنان  5- عضو: خسرو عاشرزاده مهدی پیش آهنگ – مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی مسکن 

شهرداری شهر جدید هشتگرد

 NAAM01CA3EK649412 برگ سبز پژو 405 به شماره شاسی
ک  124K0485098 و شماره پال و شماره موتور 
گردیده و از درجه اعتبار  167ج15- ایران 88 مفقود 

ساقط می باشد.
شناسنامه مالکیت خودروی سواری پراید 132 مدل 
1387 به شماره انتظامی 323ج42- ایران 85 و شماره 
 S1422287024648 موتور 2565829 و شماره شاسی

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود 
کارت هوشمند به شماره 2228455 مربوط به اتوبوس 
ولوو دولوکس به شماره انتظامی 247ع97- ایران 85 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مفقود 
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بررسیچالشهایکنونیغزهدرمقابلویروسکرونا؛
توحش صهیونیستی در  بن بست غزه

 |  گروهسیاسی|
گوییاینروزهااخبارجهانتنهابهشیوع
کووید19ختم ویروِسبیمهرونامهربان
 نمیشود.بلکهسرآغازیبرشدتوحدتِ
جنایتآنهاییاستکهبرایقتلوغارت
فرصتهستند. کوچکترین دنبال به
آنهاییکهالفتمدنمیزنندامادرنهایت
کنون خودراواجبجوخهاعداممیدانند.ا
کیلومترییکیاز کم2میلیوننفریدرمساحت365  غزهباترا
کهبامحاصرهدارویی کمتریننقاطجهاناستودرحالی پرترا
کمبود50درصدیدارومواجهاستنگرانشیوعهرچهبیشتر و
ویروسکروناوجانباختنعدهزیادیازمردمشدهاست.دربررسی
کمکهایخارجینوارغزهباوجودرژیماشغالگر اینروندونیازبه
صهیونیسمبااحمددستمالچیان،سفیرسابقایراندراردنو

گفتوگوپرداختیم. لبنانبه
کرونافرصتیبرایشدتجنایترژیمصهیونیسماست *

احمددستمالچیان،سفیرسابقایراندراردنولبناندرگفتوگوبا
»رسالت«ضمنتشریحشرایطکنونینوارغزهعنوانکرد:»نخستین
کشیرابهجریان کهرژیمجالدصهیونیسمنمایشآدم بارنیست
میاندازد.سالیاندرازیاستغزهتوسطآنهامحاصرهوهرگونه
سوختومادهغذاییبهسختیواردمیشود.اینرژیماشغالگر
گاهیآب،اصلیترینعاملحیاتیرانیزبررویمردمغزهمیبنددو
کندتامردمرادچار درزمستانسوخِتنیروگاههایآنانراقطعمی

کند.« سختیومشکالتمعیشتیفراوان
ویافزود:»ازدیدگاهرژیمآدمکشصهیونیسمهیچموجودزندهای
جزآنانمستحقزندگینیست.آنانهموارهانسانهایدیگررا
کشتهشدنهستند کهبهراحتیقابل همچونحشراتیمیبینند
کسپوشیدهنیستو بنابراینجنایاتسالیاندرازآنهابرهیچ

همچنانجاریوباقیاست.«
کرد کرونا،رژیماشغالگرفرصتیپیدا اوادامهداد:»باشیوعویروس
تابرشدتمحاصرهخودبیفزایدوتنگنارابرمردمغزهبیشازپیش
کند.امااینباربااینتفاوتکهدستبهقطعوتحریمپروتکلهای
کاممرگ بهداشتیودرمانیزدتامردمغزهرابهروشیطبیعیبه

بکشاند.«
*تنهاادعایتمدندارندودرعملبوییازتمدننبردند

دستمالچیانهمچنینگفت:»روشکنونیرژیمصهیونیسمهمان
کاخسفیدعلیهمردمدنیا کهحاضررژیمجنایتکار کهدرحالی است
گرفتهاست.بنابراینالگوواحداستاماهیچنظاممتمدنی پیش
تحریمداروبراینجاتجانانسانهارادردستورعملخودقرار
ندادهونخواهددادمگردولتهایمتمدننمایوحشی.این
احزابتنهاادعایتمدندارندامادرعملبوییازتمدننبردهواز

آنبیبهرههستند.«
سفیرسابقایراندراردنولبناناظهارکرد:»تنهاصهیونسیمهای
گناهدستبه کشتنانسانهایبی کهبرای آمریکاییهستند
تحریمهایداروییوقطعپروتکلهایبهداشتی_درمانیمیزنند
وبرایشاناهمیتیندارداینهامردمغزه،ایرانیاسایرنقاط
جهانباشندزیرابرایآنهاتنهاتحققاهدافجنایتکارانهحائز

اهمیتاست.«
کنونیغزه گفت:»روشفعلیوشرایط دستمالچیاندرادامه
کهبگوییمغزهدچاروضعیتتازهایاز موضوعجدیدینیست
بحرانشدهاست.سالهایمتمادیظلمبرمردممظلوماین
کودکشصهیونیسمدرطول کشورمستداموپابرجاست.رژیم
کثیفخودهموارهمرتکبقتلوجنایاتفراوانشده حیات
کز است.مگرسابقبرایندرغزهبمبارانهایوحشیانهعلیهمرا
آموزشیوبازارهایغزهراندیدیم؟خودشانبارهابهاعترافاین
امرنشستندوگفتندکهتنهادلیلبمباراناینمرکزهاکشتهشدن
تعدادانسانهایبیشتراستوازآنجاکهچنینمرکزهاییهمواره
ازجمعیتبیشتریبرخورداراستبنابراینازمنظرآنهافرصت

بهتریبرایقتلوجنایتبود.«
کرونابرداشتهشد *نقابمتمدنینوحشیباآغاز

کرد:»کروناعاملیشدتادستتمدنوحشیغرببرای اوتصریح
عموممردمدنیاروشود.هموارهدیدیمکهماسکهارادرفرودگاههای
مقصددزدیدندوباحملهبهفروشگاههاوصفهایدستمالهای
کرد گونهرفتارهامشخص کاغذیفجایعیعجیببهبارآوردند.این

آنهافقطادعایتمدندارند.«
کیدبرخلقجنایتکارانهرژیمصهیونیسم دستمالچیاندرآخرباتأ
بیانکرد:»شیوعویروسکروناموجبشدتادستاینافرادروشود.
که حالبرهمگانثابتشداینهاهمانمتمدنینوحشیهستند
کهعاملبرپاییدو تنهانقاببهصورتدارند.همانجنایتکارانی
گناهشدند.درطولتاریخ جنگجهانیوقتلمیلیونهاانسانبی
میلیونهاانسانبهدلیلخویوحشیاینافرادازدسترفتهوتلف
کنوندرفلسطینمستقراستهمان شدند.رژیماشغالگریکههما
به کردهوحاال کهازسرزمینخودکوچ اروپاییهایوحشیهستند
گاهیبرخیاتفاقهاموجب اشغالفلسطیننشستهاند.بنابراین
میشودتادستعدهایبهخوبیآشکاروخلقوخویوحشیآنان

کسیپوشیدهنماند.« بر

حسینکنعانیمقدم،دبیرسیاسیجبههایستادگی:
کنترل کرونا منوط به رفع تحریم نیست

گفت:برای دبیرسیاسیجبههایستادگی
مقابلهباکروناازنظرعلمینیازیبهدیگران
نداریمودراینشرایطبایدبهقدرتتوان
داخلیتوجهکنیم،زیراقطعاازعهدهکنترل

اینبیماریبرخواهیمآمد.
کنعانیمقدم،دبیرسیاسیجبهه حسین
ایستادگیدرگفتوگوبامهردربارهظرفیتهای
داخلیکشوربرایمقابلهبابیماریکروناگفت:
کهکشورهادراینزمینهبایدمتکیبهقدرتو امنیتمقولهایاست
تواناییداخلیخودباشند،خصوصادرمسائلبهداشتیباتوجهبه
کشورهادرگیررفع کهمورداخیریکاپیدمیجهانیاستوغالب این
مشکالتداخلیخودهستند،انتظارکشیدنبرایکمکهایخارجی

نوعیسادهانگاریاست.
کشورماازنظرعلمیودانشپزشکی که ویافزود:باتوجهبهقدرتی
داردویکیازکشورهایمطرحدرعلومپزشکیاستبهنظرمیرسدکه
گرچهتا کنونتوانستهازاینامکاناتداخلیبهخوبیبهرهبگیرد،ا تا

حدودیدرتوزیعبرخیمواردمشکالتیهست.
ویهمچنینگفت:ماازنظرعلمینیازیبهدیگراننداریموبهنظرمیآید
کنیمو کهبایددراینشرایطبیشتربهقدرتتولیدداخلیخودتوجه

قطعاازعهدهکنترلاینبیمارینیزبرخواهیمآمد.
کسناین کهحتیممکناستوا اینکارشناسسیاسیبااشارهبهاین
بیمارینیزنخستینباردرایرانساختهشود،گفت:مانمیتوانیمبرای
کهآمریکاامکاناتبهداشتیدراختیارماقراردهدزیربارتحریمهای این

ظالمانهآمریکابرویم.
که کرد:درشرایطفعلیبهنظرمیرسد کید کنعانیمقدمدرپایانتأ
کشورهایدنیاتامدتیمرزهایکشورشانرابهروییکدیگرببندندواز
اینجهتنمیتوانچشمبهرفعتحریمهاوکمککشورهایدیگرداشت

وکنترلاینبیمارینیزمنوطبهرفعتحریمهانیست.

بررسیدالیلدزدیاقالمبهداشتیسایرکشورهاتوسطآمریکا؛
جوالن گانگسترهای آمریکایی در عصر کرونا 

 |فاطمهفالحزاده| 
طبقاخبارشنیدهشده،آمریکاباپرداختمبالغیباالترازقیمتبازاربهشرکتهای
کهحتیقراردادآنهاباسایر چینیِتولیدکنندهاقالمپزشکیمحمولههایی
کندواینرفتار کشورهایدرگیرویروسکووید19بستهشدهبودراتصاحبمی
ضدانسانیمدعیانتمدنوانسانیتبهتأییدوزیربهداشتبرزیلنیزرسیده
است.آمریکایجنایتکارکهدرروزهایابتداییشیوعویروسکووید19سعیبر
فرافکنیومنزهنشاندادنکشوروایاالتخودازویروسکروناداشت،حالرتبه
نخستمبتالیانبهاینویروسرادارد.اینرتبهتنهابهلحاظشمارمبتالیان
ومیزانجمعیتنیستبلکهمقاماتآمریکادراینمسیرحتینتوانستند
امکاناترفاهیوخدماتدرمانیخودراتجهیزکنندوتنهاباشعارهایپوچ،
سرافکندهعالمشدندبیشکمنشأرفتارهایناقضبشرآمریکا،حکایتاز
سرآغازشکستآنهامقابلویروسکرونااست.دربررسیاینامربهگفتوگو
باصباحزنگنه،کارشناسمسائلبینالمللپرداختیمتاجویایادعایپوچو

رفتارهایضدونقیضآمریکایتبهکارشویم.
*آمریکاتنهاخودرامستعدحیاتومستحقامکاناتمیداند

سیدصباحزنگنه،کارشناسمسائلبینالمللدرگفتوگوبا»رسالت«درباره
کرد:»دلیل تصاحباقالمبهداشتیباقیمتیچندبرابرازسویآمریکااظهار
گیرد.آنانتنها اصلیرفتارهایکنونیآمریکا،ازخویاستعمارگریاونشئتمی
خودرامستعدحیاتومابقیرامستحقاینامرنمیدانند.نژادپرستیهایمکرر
آمریکاییهاموجبشدهاستکهامکاناترافقطبهبرخیازقشرهایموردپسند
خودبدهندواینحقراازسایرافرادواقشارجامعهدورکنند.«اوهمچنینافزود:
گاهنتوانستندتصمیمدرستی »سیاستهایآمریکابهخوبیآشکارکردهکههیچ
گیرکووید19نیزبهبنبسترسیدهودر اتخاذکنندوحالدرمقابلویروسعالم
معرضشکستقراردارند.چراکهحتینتوانستندبرایمواجههومقابلهبااین
ویروس،بیمارستانهاوفضایبهداشتیخودرابهتجهیزاتدرستوقابلدرمان
برسانند.مدعیاندائمیاینراهحتیقادربهفراهمسازیلباسهایکادردرمانی
خودنشدندوبهراحتیازابتداییترینراههایمقابلهبااینویروسبازماندند
وبهجایپوششمناسبدرمانی،ازکیسههایزبالهاستفادهکردند.اینامر

حکایتازشکستبرنامهریزیهایکالنواستراتژیکآناندارد.«
*بهدنبالکسبمنافع،دستبهاقدامهایضدانسانیمیزنند

کرد:»نوعدیگراینشکسترامیتواندر کارشناسمسائلبینالمللعنوان
کنونحتینمیتوانندهزارانپرسنل کرد.ا ناوگانهایآمریکایینیزمشاهده
مستقردرناومجهزبهنیروگاههستهایخودراپیادهکنندچراکهتمامیامکاناتآنان
بسیارمحدوداست.بنابراینباوجوداینمحدودیتهاسعیبرتصاحبامکانات
پزشکیدارندتاشایدبتوانندازشرایطحادکشورشانبکاهندوکمیبهادعایپوچ
کنونمهمترین خودنزدیکشوند.«زنگنهدرپایاناینگفتوگوتصریحکرد:»ا
مسئلهآمریکاعدمتناسبمیانحجمنیروها،تجهیزاتآنانوواقعیتهایموجود
کنند درصحنههایجغرافیایجهانیاست.آنانهماننددزدانسرگردنهعملمی
وحاضرندبههرقیمتیکهشدهنفعوسودبرسند.بههمیندلیلدربیشترمواقع

دستبهتصاحبواقدامهایضدانسانیمیزنند.«

تقوی:
جهش تولید، گام بزرگی برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی است
گامبزرگیدرتحقق منتخبمردمتهراندرمجلسیازدهمجهشتولیدرا
اقتصادمقاومتیدانست.حجتاالسالمسیدرضانقوی،منتخبمردمتهران
درمجلسیازدهم،درگفتوگوباتسنیمبااشارهبهاولویتهایمجلسیازدهم،
گذاریدر گفت:مطالبهجدیواساسیمردمازمجلسیازدهم،نظارتوقانون
مسیررفعمشکالتاقتصادیاست؛البتهایننظارتبهمعنایهدایتبرایرفع
گیریازدولتودستگاههای مشکالتوحرکتدرمسیرصحیحاستونهمچ
اجرایی.ویافزود:بیکاریجوانانیکیازدغدغههایجدیمردماستکهباید
بهعنوانیکراهبردموردتوجهمجلسیازدهمباشد.طبیعیاستتازمانی
کهمشکلتولیدوتولیدکنندگانداخلیرفعنشودوموانعتولیدحذفنشود،
گذاریسال نمیتوانبهرفعمشکلبیکاریامیدواربود.تقویبااشارهبهنام
99بهجهشتولید،تصریحکرد:جهشتولیدمیتواندمهمتریناقدامبرایرفع
مشکلبیکاریجوانانومقابلهباتحریمهایدشمنانانقالباسالمیباشد.
تقویهمچنینگفت:جهشتولید،گامبزرگیبرایتحققسیاستهایاقتصاد
گرباهمکاریمجلسودولت،سال99شاهدجهشتولید مقاومتیاستوقطعاا

باشیم،زمینهتحققاقتصادمقاومتیفراهممیشود.

گفت:یکرقمیبهعنوانوام رئیسجمهور
بهمبلغیکتادومیلیونتومانبرای۴ 
کهنرخاینوام کمدرآمدقراردادیم میلیونخانوار

۴درصداست.
بهگزارشخبرنگارمهر،حجتاالسالمحسنروحانی
رئیسجمهورصبحدیروزدرجلسهستادهماهنگی
اقتصادیدولتاظهارداشت:درجلسهاقتصادی
کهدراینایامسخت کمکهایی امروزنسبتبه
کهبهمردمواردمیشود، دردورانفشاراقتصادی
تصمیماتکلیرادرجلساتقبلاتخاذکردهبودیم،
وامروزریزآنمباحثموردبحثقرارگرفتوتصویب
شدوبهزودیمیتوانددراینچارچوباجراییو

عملیاتیشود.
گفتهشدهبود3میلیون کرد:قبالهم ویعنوان
کهبرایشاندر  خانوارمحروموتحتفشارهستند
۴نوبتبستهحمایتیاز200تا600هزارتوماندرنظر
کهمرحلهاولآنپرداختشدهومرحله گرفتهشد
دومنیزتاپایانفروردینومراحلبعددراردیبهشت

وخردادپرداختخواهدشد.
رئیسجمهورافزود:یکرقمیرابهعنوانوامبهاندازه
یکتادومیلیونتومانبرای۴میلیونخانواریکه
کمدرآمدهستندمدنظرقرار آنهاهمجزءاقشار
دادیمکهنرخاینوام۴درصداستواینهمبهزودی
کهبتواننداینوامرا برایخانوادههااعالممیشود

دریافتکنند.
روحانیافزود:دراینجلسه۷5هزارمیلیاردتومان
کهبرایاینایاممدنظرقراردادیم واموتسهیالتی
که گروهمیشود کهشامل10 گرفت موردبحثقرار
گرفتندوتقریبا دراینایامتحتفشارشدیدقرار
کسبوکارشانمتوقفبودهیادرآمدشانپایین
کارگاههای گروههایمتأثرشامل بودهاست.این
کار کوچکومتوسطبودند.بعضیهابنگاههای
یکنفرهوچندنفرههستند.بعضیها50نفربهباال

یابهپایینهستند.
ویادامهداد:تقریبا3میلیونو200هزارنفرهستندکه
اشتغالآنهاوابستهبهاینموارداستوزندگیشان
کردیمبرای گرفتهاست.ماتصویب تحتفشارقرار
همهاینهارقمیرامدنظرقراردهیموبرایهر
بنگاهیتقریبامشخصشدهواعالمخواهدشدکه

چهمقدارآنپرداختمیشود.پولیکهبرایکمک
بهاینعنوانکهاشتغالشانفعالنبودهولیکارگرها
رانگهداشتندومقداریپولبرایسرمایهدرگردش
آنهاتابتوانندبنگاهخودرابهتدریجفعالکنند،در

نظرگرفتهشد.
رئیسجمهورخاطرنشانکرد:البتهاینبنگاههایکسان
نیستندوقرارشددودستهشوند.آنبنگاههاییکه
بهدستورستادملیکرونارسماتعطیلشدندوهنوز
همتعطیلهستندوحتیدرپایانماهفروردینکه
کسبوکارهافعالمیشودبهدلیلپرریسکبودن
همچنانبایدتعطیلباشند،تااطالعثانویفعال
نخواهندشدوبرایمانیزروشننیستکهچهزمانی

میتوانندفعالیتخودراآغازکنند.
ویادامهداد:روزهایگذشتهنیزتوضیحدادمکه
بازگشاییبهصورتپلکانیاستومردمبایدتوجه
کنندبازگشایییکمرتبهامکانپذیرنیست.بههمان
اندازهکهشرایطبهداشتیمامهیاترمیشودووزارت
گویدشرایطبهترشدهاست،بههمان بهداشتمی
کنیمو نسبتمامیتوانیمگشایشبیشتریایجاد
درعینحالمردممابایدتوجهکنندهرجاگشایشی
حاصلشودبهمعنایآننیستکهبهاصولبهداشتی
گذاری مدنظروزارتبهداشتودرمانبهعنوانفاصله

هوشمند،قرارنیستتوجهشود.
کیدکرد:همهکسبوکارهااعمازتولیدی، روحانیتأ

توزیعیوخدماتیبایدپروتکلهایبهداشتیاعالمی
رارعایتکنند.همهبایدمراعاتکنند.درخانهماندن

بایدبهعنوانیکاصلهمچنانمدنظرماباشد.
رئیسجمهورافزود:مانمیتوانیمبگوییمکسبوکارها
کنند.بههمین برایبلندمدتنبایداصالفعالیت
معناکسبوکارهاتعطیلبودهودرتهرانهمجزدر
مواردبهداشتیودرمانیهمچنانتاپایانفروردین
تعطیلخواهندبودودراستانهاهماز23فروردین
کهراهمیافتندبایداصولرارعایتکنندزیراشرایطما
گذاریهارابایدکنار شرایطینیستکهبگوییمفاصله
گونهای گذاریبایدهوشمندانهوبه بگذاریم.فاصله

کهمدنظراست،مدنظرهمهقرارگیرد.
گراصولبهداشتیرعایتنشود کها روحانیبابیاناین
ممکناستمارادرشرایطسختقراردهد،گفت:
پرستارانوپزشکانمانبایدازامکاناتبیمارستانیو
کاری پزشکینگرانشوند.تاامروزآنهاالحمدهللبافدا
اقدامکردندوامکاناتوتجهیزاتبهاندازهکافیبوده
است.ازامروزبهبعدهمامکاناتوتجهیزاتبیشتر

گیرد. کزدرمانیقرارمی دراختیارمرا
ویافزود:روزهایگذشتهبازدیدکوتاهیازبخشهای
کنندنیازهارا کهتالشمی تولیدیودانشبنیانی
کهدربرخیموارداقدامات کنند،داشتیم برطرف
خوبیبرایمثالدربخشسیتیاسکنانجامداده
بودند.شرکتهایدانشبنیانودانشگاههابامشارکت

همکاربزرگیانجامدادند.درموردسایرنیازمندیها
کردسؤالکردم مانندونتیالتوروبخشیکهتولیدمی
کنیدوچهمقدارمیتوانیداضافه چهمقدارتولیدمی
کردبامقدارنیازوزارت کهاعالم کنید؟مقداری
بهداشتماتقریباتأمینخواهدشدیاسیتیاسکن
دربخشتولیدامکاناتداشتکهتوسعهدهدوما
کنیم.روحانیتصریحکرد: هماعتبارشراتأمینمی
که کسبوکارهایی گرفتیمبرای پسامروزتصمیم
دراینکروناتحتفشارقرارگرفتندیاتعطیلشدند
یاکسبوکارشانکسادشدهاست،برایهمهوامی
بانرخ12درصدبامدتزمانبازپرداخت2سالهدر
نظرگرفتهشدوچندماههمبهعنوانتنفسبهآنها
دادهمیشودیعنیازمهرماهبایدبازپرداختکنند.
رئیسجمهورافزود:ایناقدامکمکیبهکسبوکارها
کهتحتفشارقرار کارگرانما استوهمچنینبه
گرفتندکمکمیشودوکمکمابهبنگاههامشروط
بهآناستکهکارگرتعدیلواخراجنشودوبماندپس
کارگران همکمکبهبنگاهوهمکمکبهاشتغالو
عزیزاست.ویبااشارهبهمصوبهدیگریدرستاد
هماهنگیاقتصادیگفت:مصوبهدیگریکهمدنظر
قراردادیممربوطبهاعتباریبودکهتقریبادراختیار
همهخانوارهاقرارخواهدگرفتیعنیتقریبابههمه
کننداعتباریک آنهاییکهیارانهماهانهدریافتمی
گیردوبهتدریج میلیونتومانیدراختیارشانقرارمی

درطول2۴ماهازیارانهشأنکممیشود.
روحانیتصریحکرد:دراردیبهشتمیتوانیماینامر
گردرفروردین راسامانبدهیموبهآنهااعالمکنیموا
امکانداشتانجامشود.تقریباحدود25هزارمیلیارد
تومانبرایاینامرمدنظرقراردادیمکهمصوبشد
ومقداریهموجهاستکهبهصورتاعتبارنیست
وبهصورتپرداختبرایاقشارمختلفاست.5هزار
میلیاردتوماندرصندوقبیمهبیکاریقراردادیم
کهدچار کهبهافرادی وپولآنتأمینشدهاست

بیماریمیشوندپرداختمیشود.
کرد:حدود13هزارمیلیاردبرای رئیسجمهوربیان
کرونامصوبکردیمکهبخشیازآنبهتولیداتاعالمی
وزارتبهداشتودرمانپرداختمیشودونیازهای
آنتأمینمیشودوبخشیبهشرکتهایدانشبنیان
پرداختمیشودوبخشاعظمآنبراینیازمندیهای
کههمه خودوزارتبهداشتبرایدانشگاههایش،
کشورنیازمندهستند،تأمین دانشگاههایسراسر

میشودکهحدود13هزارمیلیاردتوماناست.
کهتصمیمدیگریکهدراینجلسه روحانیبابیاناین
گرفتیمایناستکهامروزکمکهاییازنهادهایعمومی
دیگراعالممیشود،خاطرنشانکرد:هماهنگیمیان

نهادعمومیمانندستاداجرایی،بنیادمستضعفان،
کنندوهمچنین سپاهپاسدارانوخیرینیکهکمکمی
دولتالزموضروریاستزیراممکناستکمکهادر
جاییمتمرکزشودودرجاییاصالپرداختنشودکهدر
اینجلسهتصویبکردیممعاوناولجلسهایباهمه
نهادهابرگزارکندیادرجلسهشورایعالیرفاهاینجلسه

رابرگزارکندوازبرخیازایننهادهادعوتکند.
ویافزود:خیرینهمبایددراینایامنسبتبه
کنند. کمک کهتحتفشارهستندبیشتر اقشاری
کهامروزتمامدنیادرشرایطویژهای مردممیدانند
هستندوحتیکشورهاییکهوضعاقتصادیبهتری
دارنددربخشبهداشتودرمانوتأمینزندگیمردم
مشکالتدارند.ماهمدچارمشکالتهستیموباید
شرایطرادرککنیم.البتهشرایطماشرایطسختیای
مضاعفاستزیراهمتحریمهاراداریموهمدرکرونا
هستیمامادولتتصمیماتخوبیرادرحدتوانخود
اتخاذکردهاستونهادهاهمهمهدرتالشوفعالیت

هستندکهنیازبههماهنگیداریم.
کیدبرضرورتهماهنگیدرزمینهحملونقل روحانیباتأ
وکسبوکار،گفت:پروتکلهایبهداشتیبایداجرایی
شودوافرادیکهازوسایلحملونقلعمومیاستفاده

کنند،بایدچارچوبآنرامراعاتکنند. می
کسبوکارهاهمدر رئیسجمهوراظهارداشت:آغاز
چارچوبپروتکلهاییاستکهبایدموردتوجهقرار
کنیمهمانطورکه گیردوماازهمهمردمخواهشمی
تاامروزکناردولت،وزارتبهداشتونظامبودهاندو
کمککردهاندتاماتوانستیمدریکشرایطنسبتاقابل
قبولیقراربگیریم،بازهمنیازمندکمکآنانهستیم
کهبایداصول وهمهبایدمارایاریدهندوبدانند

بهداشتیرابهطوردقیقرعایتکنند.
گذاریهابایدمدنظرماباشد، کهفاصله ویبابیاناین
تصریحکرد:ممکناستبرخیازامورکههنوزمااعالم
نکردهایم،درآغازبهکارآنانتأخیرشود،برایمثالما
گذارکردهایموهرزمانی آغازامورآموزشیرابهآیندهوا
کهمناسبباشدآموزشوپرورشودانشگاههاآغازبه

کارخواهندکردکهبعدااعالمخواهدشد.
کرد:همچنینهنوزدرزمینه روحانیخاطرنشان
کهمردمبخواهندمسافرت حملونقلبینشهری
کنند،ماشرایطرااعالمنکردهایموبایدبررسیکنیمو

سپسدرزمانمناسبنتیجهرااعالمکنیم.
رئیسجمهورافزود:باتحملسختیوباهمکاری
کارراپیشخواهیمبردوانشاءاهلل مضاعفاین
خداوندمارادرماهپرخیروبرکتشعبانودرآستانه
ماهمبارکرمضانیاریخواهدکردوازاینمشکالت 

کنیم. عبورمی

روحانیدرجلسهاقتصادیدولت:

بازگشایی کسب وکارها پلکانی است

 |راضیهفراهانی|
نزدیکبه6ماهاستکهفضایسیاسیعراقمتشنجشدهاستومیتوان
گفتپسازاستعفایعادلعبدالمهدیازنخستوزیریاینتشنجبیشترخود
رانشانداد.پسازعبدالمهدیگروههایسیاسیهرکدامبهنوبهخوداشخاص
کردندامااینموضوع موردنظررابرایجایگزینیعادلعبدلالمهدیمعرفی
گروههایسیاسیاینکشوربرسر هنوزبهنتیجهمطلوبینرسیدهاست.اخیرا
نخستوزیریعدنانالزرفیواردفازتازهایشدهوبرخیازآغازالبیدرمحافل
گویند.آخریناظهارنظرات گزینههایجدیدسخنمی سیاسیبرایانتخاب
کردستانعراق)حزب دربارهاینموضوعازسوییکعضوحزبدموکرات
بارزانی(بودکهفاشکردعادلعبدالمهدی،نخستوزیردولتپیشبردعراقکه
تاانتخابنخستوزیربعدیعهدهدارامورعراقاست،شانساولنخستوزیری

گزینههایمطرحرادارد.دراینمیانالبتهنبایدازنقشایاالتمتحدهآمریکابرای درمیان
کهآمریکاازهیچتالشیبرای ایجادتفرقهدرمیانسیاسیونومردمعراقبهراحتیردشدچرا
نشاندندستپروردهخوددراینکشورکوتاهینخواهدکرد.روزنامه»رسالت«گفتوگوییبا

حسنعابدینیداشتهکهدرادامهمشروحآنرامیخوانید.
کارشناسارشدمسائلمنطقهمعتقداست:»تحوالتدرعراقازسویایاالتمتحده این
که گونهای کهشاهدخألمسئولیتیدرآنجاهستیم،به کرده آمریکابهسمتوسوییحرکت
کنند.«ویادامهداد:»عادل کمبرعراقرادچارچالش کنندتانظامحا آمریکاییهاتالشمی
عبدالمهدیدردوراننخستوزیریبسیارفعالیتهایخوبیدرحوزهداخلیوخارجیانجام
داداماایناقداماتبادیدگاههایمقاماتآمریکاییهمسونبودوایاالتمتحدهآمریکاتمام
تالشخودراباهمکاریارتجاععرببهسرکردگیعربستانسعودیداشتتاعبدالمهدیرا

ازقدرتبهزیربکشد.«
اینکارشناسمسائلبینالمللتصریحکرد:»درحالحاضرشرایطدرعراقبهاینصورتاست
کهتحوالتفراوانیدراینکشورطیچندماهگذشتهرخدادهاست.نخست،اعتراضاتیدرعراق
کمیتصورتگرفتهاست.درایناعتراضاتبخشیازمردمباانتظاراتبحقیحضور برضدحا
داشتنداماگروهدیگرمعروفبهجوکرهاازسویایاالتمتحدهآمریکاوبرخیازکشورهایعربی
گیریعادلعبدالمهدیازنخستوزیریمنجر کناره کهسرانجامبه گرفتند موردحمایتقرار
شد.دردوراننخستوزیریویچندموضوعمطرحبود.نخستگسترشروابطباهمسایگان،
کندوسوم،ویدرحوزه کشورراتقویت کردتانیرویدفاعی کهعبدالمهدیتالش دومآن
کشورقراردادهایی سیاستخارجیتنهامتکیبهآمریکانبودحتیدرتقویتسیستمدفاعی
کشوررا کردتازیرساختهای گونهایتالش کرد.بهمعنایدیگرویبه باچینوروسیهامضا
کهمتأسفانهطیدورانصدامودوراناشغالگریدراختیارآمریکاییهابودرابهسروسامان

رساند.«ویافزود:»اقداماتمذکورعبدالمهدیموردخواستوانتظارآمریکانبود
بههمینجهتکوششکردندتازمینهبرایسرنگونیدولتعادلعبدالمهدی
کنند.پسازاینموضوعماشاهداقدامتروریستیآمریکاییهابرضد رافراهم
کهنقطهاوجایناقداماتدردیماهباترورسردار فرماندهانمقاومتبودیم
کهتوسطآنهابهشهادت حاجقاسمسلیمانیوابومهدیمهندسبودیم
کرد:»اینموضوعنقطهعطفیدرحوزهسیاسی رسیدند.«عابدینیتصریح
عراقبودتابهگونهایآمریکاییهاوارتجاععربکهطییکسالونیمگذشته
بهشدتدرتالشبودندتامیانمردمایرانوعراقاختالفافکنیکننداماخون
گسترشوحدتمیانمردمو دورهبرمقاومتاسالمیدرهمعجینوسبب
افکارعمومیدرایرانوعراقشد.اینموضوعاتدروهلهدومنشاندادکهرژیم
ایاالتمتحدهیکحکومتتروریستیاستوتروریسمدولتیراترویجمیدهد،
البتهآمریکاییهاپیشازاینترورهایدیگریانجاممیدهندامامسئولینآنرابرعهدهنگرفتند

بااینحالدراینموضوعخاصبهصراحتمسئولیتشرابرعهدهگرفتند.«
اینکارشناسارشدمسائلمنطقهافزود:»سوماتفاقاخیردرعراقنشانداد،عمقروابطمیان
ایرانوعراقبسیارفراترازتصوریاستکهآمریکاییهاداشتندچراکهتشییعپیکرایندوشهید
بزرگوار،صحنهدیگریرابهآنهانشانداد.نکتهبعدیآناست،پارلمانعراقبهصورترسمی
پسازشهادتحاجقاسمسلیمانیوابومهدیالمهندسقانوناخراجنیروهایآمریکاییرا
کرد.اینموضوعاتباعثشد درمجلسبهتصویبرساندوعادلعبدالمهدینیزآنراابالغ
گامبرمیدارد کهدرچارچوبسیاستهایخودشان کنندتافردیرا تاآمریکاییهاتالش
بردولتبنشانندبنابراینمقاومتاسالمیبهتوافقرسیدندبرایبهنتیجهنرساندننظر
کنند،امامتأسفانهرئیسجمهورعراقحاضرنشدبراساس ایاالتمتحده،چندنفررامعرفی
کهعدنانالزرفیبهجهتسابقهای کرد.«ویبابیاناین توافقعملوعدنانالزرفیرامعرفی
کثریتنبود،ادامهداد:»بههمیندلیلویدرکسرآرابامشکل کسیونا کهداردموردتأییدفرا
کردند مواجهشد.درادامهافراددیگریرانیزازجملهرئیساطالعاتامنیتعراقرامعرفی
گیریکرد،بنابرایننامزدینخستوزیریمجددبهعدنان درنهایتویدرآخرینلحظهکناره

گذارشد.« الزرفیوا
کهدرمحافلسیاسیعراقمعرفیشده گزینههایی عابدینیافزود:»بهنظرمیرسدیکیاز
کمترازیکسالآینده کندعبدالمهدیاست. ج کشورراازاینمرحلهخار کهمیتوانداین
انتخاباتبرگزارخواهدشدوطبعاروندسیاسیعراقبهسمتوسویدیگریپیشمیرود.
کهوابستهبهجای مردمعراق،حشدالشعبی،مرجعیتوالبتهسیاستمدارانملیعراق
کودتادر خاصینیستندوبهبلوغسیاسیدستیافتهاندبنابرایناحتمالموضوعاتیمانند

عراقبسیارضعیفاست.«
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دبیرکلحزبمؤتلفهاسالمیگفت:دراینشرایطسختاقتصاددرجهان،اصرار
آمریکاواروپادرادامهتحریمهابهضررهمهجهانازجملهخودآنهاستوزمان

برایلغوتحریمهافرارسیدهاست.
بهگزارشفارس،اسداهللبادامچیاندرپایاننشستدبیرانحزباظهارداشت:
کرونااثراتسنگینیبراقتصادجهانداشتهوتامدتهاخواهدداشت.توجهکنیم
کهماهمهدردرونیککشتینشستهایموهمهبایدبایکدیگرهمکاریصمیمانه

داشتهباشیم.
ویدرادامهبااشارهبهمکاتبهحزبمؤتلفهاسالمیبامقاماتعالیچینافزود:از
توجهرهبریومسئوالنچینبهاینمکاتبهویاریرساندنبهایراندرمقابلهبا
کنیموآنراگامیدرجهتارتقایروابطدوستانهدوکشور کروناتقدیروتشکرمی

مقتدرآسیامیدانیم.
بادامچیانگفت:دراینشرایطسختاقتصاددرجهان،اصرارآمریکاواروپادرادامهتحریمهابه

ضررهمهجهانازجملهخودآنهاستوزمانبرایلغوتحریمهافرارسیدهاست.
کرد:امسالسالجهش کید گذاریسال99توسطمقاممعظمرهبریتأ ویبااشارهبهنام
اقتصادیاست.مادرحوزهراهبردها،ساختارها،برنامههاواجرا،نظارتوارزیابیاقتصادوکشور
بایدبازنگریداشتهباشیموبابازتعریفجدیدبامشکالت،مواجهشویمودرچارهسازیمشکالت
کروناییباتوسلبهدعاوامدادهایالهی،همهباهمهمراهیکنیموبهنظرمنبایدمانندسال

135۷تعاونیهایمحلهایبامسئولیتروحانیتهرمحلهفعالشود.
کیدبرتوجهبهیکبستهپیشنهادیخاصافزود:همهبایددراتقانودرستیاین بادامچیانباتأ
بستهپیشنهادیدرحوزهصنعت،کشاورزی،تجارتوکارکردشرکتهایدانشبنیانونیزحوزه

خدمات،مشارکتکنند.
دبیرکلحزبمؤتلفهاسالمیدرادامهبااشارهبهکارجهادیپزشکانوپرستارانوکادردرمانی
بیمارستانها،همکاریهمگانیدرمقابلهباویروسکرونادرایرانگفت:بهمددالهینظامجمهوری

اسالمیدرمقایسهبانظامهایاروپاییوآمریکاییازمعرکهکروناروسپیدبیرونآمد.
گروههایجهادیونیزدرخششخوبسپاهوارتشوبسیجونیروی ویهمچنینبااشارهبه
گرماستومردمهمکهباهمهمشکالتاقتصادی کیدکرد:دنیانظاره انتظامیدرحوزهسالمتتأ
دراینمعرکهدرکناردولتبامقاومتوهمکارینشاندادندمیتواننداینعقبهراپشتسربگذارند
وانشاءاهللخواهندگذاشتورسواییبرایرسانههایدشمنایراناستکهعنادوکینهتوزیرا

کنند. حتیدراینمشکلجهانی،نسبتبهایرانرهانمی

گفت:مردم کهنظامرسانهایجهانبستهنیست، کیدبراین بادامچیانباتأ
جهانامروزشاهدتفاوتجمهوریاسالمیبانظامهایغربیشدهاندوماافتخار
کنیمکهمردمومسئوالنماهمهباهمودرکنارهمدلسوزانهبرایشکست می

کنندواینجهاد،موردتقدیراست. اینبیماری،جهادمی
کیدکرد:مردمودولتبایدبهفکرپیشهوران ویبااشارهبهکسبوکارهایروزمرهتأ
کارگرانوخانوارهاییباشندکهمعیشتآنهادراینحادثهدچارتنگناشده و
است.خوشبختانهدراینمواردتصمیماتیگرفتهشدهکهباعملیشدنآنامیدوار

هستیمکههمهغمخوارهمباشیموهرچهداریمباهمتقسیمکنیم.
ویباتجلیلازآقایعلیالریجانیرئیسمجلسکهدراینایامکروناییمسائل
کرد،گفت:برایسالمتیهمهبیمارانکرونایی کشورراازدفترمجلسپیگیریمی
کنیموازتالشهایصادقانهایشاندراین ازجملهجنابآقایالریجانیدعامی

روزهایکروناییصمیمانهتشکرداریم.
دبیرکلحزبمؤتلفهاسالمیباطلبعلودرجاتبرایهمهدرگذشتگانبیماریکرونا،بهویژه11 

عضومؤتلفهاسالمیدرکشور،مصیبتفقدانآنانرابهبازماندگانشانتسلیتگفت.
بادامچیاندرادامهباتجلیلازآمادگی180نفرازنمایندگانمجلسیازدهمبرایمکاتبهبارهبری
کهبههمهنمایندگان گفت:سالجهشتولیدرادرپیشداریم.مندرنامهای معظمانقالب
گامدوماستومجلس کهایندوره،مجلس منتخبمجلسیازدهمنوشتهاممتذکرشدهام
گذشته، گامدومبهدورازجناحبندیهایمجالس بایدپیشاپیشملتایرانبامنشوربیانیه
پیشرفتوترقیکشورورفعمشکالتاقتصادیراپیگیریکندوحزبمؤتلفهاسالمیآمادگیدارد

کهتجربیاتوراهکارهایخودراتقدیممجلسنماید.
گیریمجلسجدیددرخردادماهسالجاریشاهدتحوالتعمیقی ویافزود:امیدواریمباشکل

درامرتولیدواقتصادکشورباشیم.
کیدکرد:ادارهصحیحکشورباهماهنگیسهقوهبارهبریمعظموهمکاریبایکدیگر بادامچیانتأ
میسراست.امیدواریمباتحوالتقوهقضائیه،رئیسجمهورمحترمنیزتحوالتالزمرادردولت

پدیدآوردتادرهمهزمینههاوازجملهاقتصاد،جهشبهوجودآید.
دبیرکلحزبمؤتلفهاسالمیدرپایانبااشارهبهشهادتسردارمیرزامحمدسلگیازنامآوران
دفاعمقدساظهارداشت:شهادتاینسردارجبههدفاعمقدسوجبههفرهنگیرابهامام
کلقواوبههمهیاراناووفرماندهانآنروزهاینورانیوملت زمان)عج(وفرماندهیمعظم

گوییم. ایرانتسلیتمی

بادامچیان:
اصرار آمریکا و اروپا بر ادامه تحریم ها به ضرر همه ازجمله خود آن هاست

بررسیآخرینوضعیتتشکیلدولتدرعراق؛

احتمال بازگشت عبدالمهدی به منطقه سبز



|حانیه مسجودی|
کرونا تمام ابعاد و  که ویروس  این روزها در شرایطی هستیم 
حوزه های مختلف کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با ادامه دار شدن 
کرونا نگرانی اقتصاددانان افزایش یافته و با اشاره  روند بهبود ویروس 
به بودجه ای که برای سال 99 با کسری منابع بسته شده است، معتقد 
هستند هزینه از منابع ارزی بودجه برای مدیریت شرایط کرونا می تواند 
که موجب تورم،  کند  کسری بودجه مواجه  کشور را در ماه های آتی با 
کشور خواهد  رکود و آسیب پذیر شدن ستون های مختلف اقتصادی 
کل بانک مرکزی در تاریخ  شد. اما در همین بین ناصر همتی، رئیس 
گذشته  که او اواسط اسفند  گرام خود نوشت  22 اسفندماه در اینستا
گئورگیوا«، رئیس صندوق بین المللی  با ارسال نامه ای به »کریستالینا 
پول، خواستار بهره مندی ایران از»تسهیالت تأمین مالی سریع، RFI « در 
حدود پنج میلیارد دالر شده بود.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
نیز پیش تر ضمن حمایت از درخواست وام ایران از صندوق بین المللی 
پول، اعالم کرده بود که کمک های این اتحادیه برای مبارزه با کرونا در 
راه تهران است.در همین میان، علیرضا رحیمی، نماینده مجلس روز 
جمعه هشتم فروردین در صفحه رسمی خود در توئیتر ضمن اعالم 
که»بخش قابل توجهی« از این وام مورد موافقت مسئوالن این  این 
صندوق قرارگرفته، نوشت که»تأمین این رقم می تواند مقابله با ویروس 

کرونا در ایران را سرعت بخشد«.
اما مسئله این است که علی رغم عضویت کشورهای اروپایی در این صندوق، 
آمریکا، یکی از دشمنان همیشگی ایران نیز حضور دارد و برخی معتقدند 
باوجود موافقت کشورهای عضو صندوق بین المللی پول، آمریکا می تواند 

این تصمیم را وتو کند و مانع از دریافت وام به ایران شود. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در تاریخ  10 فروردین )29 مارس( با 
انتشار بخشی از سخنان حسن روحانی در حمایت از تالش های وزارت 
کارزار جهانی علیه تحریم های آمریکا، در صفحه  خارجه برای ایجاد 
کرونا تنها دست آویز  کرد که مقابله با ویروس  کید  رسمی توئیتر خود تأ
و بهانه ای است که رهبران ایران خود را به پول نقد برسانند و هیاهوی 

رسانه ای راه انداختند.
که وام از صندوق بین المللی پول به دو   اما نکته قابل توجه این است 
نوع تقسیم می شود؛ ضروری و غیرضروری. درخواست ایران از این 
که  صندوق برای وام پنج میلیارد دالری، جزء وام های ضروری است 

نیازی به رأی آمریکا ندارد.

*با موافقت 51 درصد از اعضای صندوق بین المللی پول با اعطای 
وام به ایران، نیازی به رأی آمریکا نیست

جمشید عدالتیان، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و استاد اقتصاد 
که  گوید: »ازآنجا دراین باره توضیح بیشتری می دهد و به »رسالت« می 
این وام ضروری است خوشبختانه تنها باید 51 درصد از اعضا برای این 
گر اروپایی ها موافقت کنند  قبیل از وام ها موافقت کنند. بدین معنا که ا
احتیاجی به موافقت آمریکا نیست. نوع وام ها از صندوق بین المللی پول 
گر وام معمولی  با یکدیگر متفاوت هستند و این وام ضروری است. اما ا
بود احتیاج به 2/3 از آرای  اعضا بود و در آن زمان آمریکا می توانست وتو 

کند و مانع از دریافت وام به ایران شود.«
او ادامه می دهد: »اما مسئله مهم این است که این وام برای سیستم 
بهداشت و درمان کشور هزینه خواهد شد و این هزینه برای مصرف 
دیگری پرداخت نمی شود. بنابراین تنها باید برای تقویت سیستم 
بهداشت و درمان کشور به کار گرفته شود. زیرا در حال حاضر هزینه های 
سنگینی از بودجه ارزی کشور برای این حوزه مصرف می شود. اما با 
گر   دریافت این وام ارز برای مصارف ضروری دیگر آزاد می شود. بنابراین ا
پنج  میلیارد دالر از صندوق بین المللی پول وارد کشور شود در مقابل 
پنج  میلیارد دالر از بودجه ارزی آزاد خواهد شد و می توان این مبلغ را 

در اقتصاد تزریق کرد.«
عدالتیان با اشاره به قول کمک نقدی رئیس جمهور به صنایع تصریح 
که روحانی نیز قوِل کمک 75 هزار میلیارد تومان به صنایع را در  کرد 
این شرایط کرونایی داده است. این در حالی است که تنها راه این کار 
منابع خارجی است و منابع داخلی کشور کفاف این هزینه را نمی دهد. 
گر  پنج میلیارد دالر وام ضروری از صندوق بین المللی پول وارد  بنابراین ا
کشور شود که احتمالش نیز زیاد است،  می تواند کمک بزرگی به بخش 

درمانی و تأمین منابع موردنیاز در شرایط فعلی باشد.
کرونا  *با دریافت وام از صندوق بین المللی پول منابع مقابله با 

تأمین و جبران می شود
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران همچنین ابراز کرد که بااین حال ما به یک 
گر کشورمان موفق به  وام ضروری پنج میلیارد دالری دیگر نیز نیاز داریم. ا
دریافت این دو وام شود می توانیم بحران اول و دوم کرونا را از بین ببرد.

وی ضمن تشریح آسیب سه مرحله ای ویروس کرونا به کشور، افزود: »کرونا 
به طورمعمول سه آسیب به اقتصاد می زند. مرحله اول زمان کمک کادر 
درمانی برای بهبود بیماران، مرحله دوم تثبیت است و مرحله سوم را نیز 

کنون در شرایط  رهبر معظم انقالب فرمودند که جهش است. درواقع ا
رکود)اقتصادی( هستیم اما ضرورت سالمت مهم تر است بنابراین مرحله 
بعدی )تثبیت( زمان آن است که از رشد منفی اقتصاد جلوگیری و تثبیت 

شود و درنهایت برای رشد اقتصادی تالش کنیم.«
که آیا دریافت وام از صندوق بین المللی پول  عدالتیان در پاسخ به این 
برای جبران منابع هزینه شده برای درمان کرونا مؤثر خواهد بود یا خیر؟ 
کنون مجبور هستیم میزان زیادی از ذخیره ارزی کشور که برای  گفت: »ا
مصارف دیگری در نظر گرفته بودیم را برای بهبود کرونا هزینه کنیم اما 
زمانی که این ارز تأمین شود لزومی ندارد از صندوق توسعه ملی یا منابع 
گذارد  دیگر هزینه  کنیم. اما این نکته ای است که آمریکا بر آن دست می 
گوید ایران این وام ضروری پنج  میلیاردی را در زمینه های دیگر  و می 

هزینه خواهد کرد اما این درست نیست.«
این فعال اقتصادی با اشاره به عضویت آمریکا در صندوق بین المللی پول 
و مشکالت احتمالی با این کشور برای دریافت وام، بیان کرد که مشکل 
موجود سیاسی است و آمریکا با ایجاد هیاهوی رسانه ای حاضر است تمام 

منابع را به سوی ایران متوقف کند حتی برای مصارف پزشکی.
کرونایی را  او راه دیگر تأمین منابع خارجی برای برون رفت از روزهای 
دریافت مستقیم اعتبار از بانک مرکزی کشورهایی مانند چین، روسیه و 
گوید: »ضمن وجود این راه، بازهم می توانیم مجدد از  اروپا می داند و می 
صندوق بین المللی پول درخواست وام کنیم اما این بار دریافت این وام 
احتیاج به موافقت آمریکا دارد که ممکن است به دلیل دشمنی آن ها با 

کشورمان دریافت این مبلغ مجدد کمی دشوار باشد.«
که در  عدالتیان ادامه داد: »بااین حال ما سال های متمادی است 

این صندوق عضو هستیم و مانند سایر کشورهای عضو، به صندوق 
بین المللی پول بدهکار نیستیم و ازنظر اعتباری شرایط مساعدی داریم 
و حق داریم که در شرایط خاص و موردنیاز درخواست وام داشته باشیم 
گر آمریکا بخواهد اقدامی خالف منافع ایران در صندوق بین المللی  و ا
کند و ما نیز مانند کشورهای دیگر عضو  پول انجام دهد حق را ناحق می 
صندوق هستیم و مانند سایر کشورها می توانیم از حق خود استفاده 
کنیم.«این فعال اقتصادی همچنین به امکان دریافت وام از صندوق 
خ دالر در روزهای رکود  توسعه اسالمی اوپک و افزایش غیرعادی نر
اقتصادی فعلی اشاره کرد و افزود: »کشور ما عالوه بر عضویت در صندوق 
بین المللی پول، عضو صندوق توسعه اسالمی اوپک نیز هست و باید 
بتوانیم از منابع آن نیز استفاده کنیم زیرا در آیین نامه این صندوق برای 
شرایط اضطراری 500 میلیون دالر پیش بینی کرده اند اما می توان بیش 
از این مبالغ نیز از صندوق توسعه اسالمی دریافت کرد. باید تمام منابع 
خ دالر صعودی است و  را مورداستفاده قرار دهیم زیرا در حال حاضر نر

در شرایط رکودی طبیعی نیست.«
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در پایان حل مشکل زنجیره به هم پیوسته 
خ دالر و کاهش منابع ارزی را  اقتصاد ازجمله توقف صادرات و افزایش نر
استفاده از منابع ارزی خارجی دانست و گفت: »از طرف دیگر بیشترین 
کشورهای منطقه مانند افغانستان،  کشور صادرات به  منبع ارزی 
که در این شرایط نیز صادرات  کستان، عراق، امارات و سایر است  پا
تقریبا متوقف شده است. بنابراین وجود مشکل در این زنجیره 
به هم پیوسته ممکن است منابع ارزی کاهش یابد و راه نجات در حال 

حاضر دریافت وام است.«

خبرخبر

قائم مقام وزیر صمت:
صنوف پرریسک همچنان تعطیل است

قائم مقام وزیر صمت جزئیات ضوابط فعالیت کسب وکارهای کم خطر را تشریح کرد و 
گذاری هوشمند  گفت: 7/5میلیون شاغل مستقیم اصناف هستند، باید در فاصله 
کنیم، چون این حوزه حدود 1۸/5میلیون  حتما اثرات تصمیمات الزم را لحاظ 
نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.به گزارش تسنیم، حسین مدرس خیابانی 
اظهار کرد: بیماری کرونا عالوه بر ابعاد بهداشتی، در سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی مذهبی کشورمان نیز تأثیراتی داشته است و ضرورت دارد در مسیر 
مقابله با این بیماری به این موارد نیز توجه و دقت نظر داشته باشیم.وی گفت: 
گذاری اجتماعی، خوشبختانه با همکاری بسیاری از اصناف،  مرحله اول فاصله 
که اصناف ما در  کشورمان به خوبی اجرا شد و همچنان  کسب وکارهای  کسبه و 
ایام پایانی سال و با توجه به اهمیت بازار شب عید با دولت همکاری بسیار خوب 
گذاری اجتماعی که به صورت هوشمند  و گسترده داشتند، در مرحله دوم فاصله 
خواهد بود، اجازه فعالیت برخی از کسب وکارهایی که فعالیت آن ها ریسک کمتری 
دارد، داده شده است.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مرحله دوم 
گذاری اجتماعی مشاغل و کسب وکارهایی که دارای ریسک فعالیت باالیی  فاصله  
هستند، همچون فعالیت باشگاه ها، آرایشگاه ها، تاالرهای پذیرایی، رستوران ها و 
کزی که پرتردد هستند، همچنان ممنوع است و حتی اصنافی که اجازه فعالیت  مرا
دارند باید حتما طبق ضوابط و پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان 
که ضروری بودند و در مرحله  کنند.وی گفت: بخشی از کسب وکارهایی  فعالیت 
که  کنند، سایر واحدهای صنفی  اول فعال بودند، همچنان می توانند فعالیت 
گذاری اجتماعی دارند، لیست آن ها از سوی  امکان فعالیت در مرحله دوم فاصله 
اتاق اصناف، وزارت صمت و دیگر دستگاه های مرتبط، در حال نهایی شدن است 
و همچنان با تعریف میزان ریسک فعالیت، بقیه کسب وکارها نیز به صورت پلکانی 
کرد: 7.5 میلیون شاغل  به موارد فعال اضافه می شوند.مدرس خیابانی اضافه 
گذاری هوشمند حتمااثرات تصمیمات  مستقیم اصناف هستند، باید در فاصله 
کشور را  کنیم، چون این حوزه حدود 1۸.5 میلیون نفر از جمعیت  الزم را لحاظ 
ح، هنر  که نگاه جامع و ملی به همه ابعاد این طر شامل می شود.وی با بیان این 
ستاد مقابله با کرونا است و فعالیت واحدهای پرتردد همچنان ممنوع است، گفت: 
پروتکل بهداشتی شامل مسئول واحد، ابزارهای مورد استفاده و مشتریان است 
که در چارچوب پروتکل های عمومی و تخصصی رعایت کنند و باید پروتکل ها را در 
معرض دید عموم قرار دهند و اصناف، بهداشت و بازرسان ما روی نحوه اجرای آن 
کید کرد: البته خود  نظارت خواهند داشت.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تأ
مردم نیز مکلف اند در خصوص مشاغل و نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی دقت 
نظر و نظارت داشته باشند و در صورت وجود تخلف یا عدم رعایت ضوابط از سوی 
واحد صنفی خاصی، ضمن عدم مراجعه به آن، موارد را جهت نظارت به اتاق اصناف 
ح آمده است؛ خود متصدیان  و بخش های ناظر گزارش کنند.به گفته وی، در این طر
صنفی و کسب وکارها نیز مکلف هستند پروتکل ها و ضوابط بهداشتی تعریف شده را 
که »در بخش اصناف اجرای  به طور کامل رعایت کنند.مدرس خیابانی با اعالم این 
ح فروش اینترنتی را آغاز کردیم و مرحله دوم از 15 فروردین آغاز شده است«، گفت:  طر
پیشنهادات تخفیف مالیات و...، را ارائه کردیم و فروش اینترنتی در آینده اقتصاد کشور 
کنون در حوزه تولید کشور حدود دو و نیم  مؤثر خواهد بود.وی همچنین گفت: هم ا
میلیون نفر شاغل مستقیم وجود دارد که حدود 50 درصد آن ها در صنایع متوسط 
و بخش دیگر آن در صنایع کوچک فعال هستند، خوشبختانه در این خصوص با 
توجه به فعال بودن بخش تولید فضای کمتری وجود داشت.قائم مقام وزیر صنعت، 
کارگران  کرد: در بخش اصناف تعدادی از نیروها به عنوان  معدن و تجارت اضافه 
گذاری هوشمند  ح فاصله  روزمزد فعال هستند که در یک نگاه جامع االطراف در طر
تأمین معیشت این نیروها با فعال شدن این واحدهای صنفی لحاظ شده است.

که بتوانیم کاالهای تولیدشده در واحدهای صنعتی را  وی در پایان گفت: برای این 
به مردم عرضه کنیم، باید اصناف ما البته با یک چارچوب مشخصی فعال باشند تا 

بتوانیم سیکل فعالیت و معیشت مردم را حفظ کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
 ساخت 145 هزار واحد مسکونی

 در بافت های ناکارآمد شهری
معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت 145 هزار واحد مسکونی در بافت های 
کارآمد شهری خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری  نا
ایران ؛مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی  در اولین نشست شورای 
کل  که با حضور اعضای هیئت مدیره،معاونین و مدیران  مدیران شرکت 
که  دفاتر شرکت برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه با بیان این 
امسال به نام سال» جهش تولید« از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
گذاری شده است، گفت: باید تالش و اقدامات خودمان را در جهت تحقق  نام 
شعار سال )جهش تولید( و عملیاتی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در حوزه بازآفرینی شهری پایدار مضاعف کنیم.مدیرعامل 
که اولویت بندی در برنامه ها و   شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این 
گذاری در حوزه بازآفرینی در سال 1399 مشخص شده است، اظهار  سیاست 
داشت: در سال جاری موضوع نوسازی و تولید 145 هزار واحد مسکن در 
کارآمد شهری با جدیت بیشتر پیگیری می شود.وی با یادآوری  بافت های نا
کید مقام معظم رهبری  اهمیت موضوع حاشیه نشینی که همواره مورد تأ
)مدظله العالی( قرار داشته و به عنوان یک وظیفه برای همه دستگاه های 
کرد: باید از ظرفیت های  نظام جمهوری اسالمی تلقی می شود،تصریح 
کمیته  بالقوه سازمان ها و نهادهایی نظیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
امداد امام خمینی)ره (،سازمان بسیج مستضعفین و  بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی در خصوص حل مشکالت حاشیه نشینی و سکونتگاه های 
غیررسمی به صورت اقدام مشترک استفاده کرد.در این نشست، مهندس 
فرهاد قلی زاده طی حکمی از سوی دکتر عبوری به عنوان سرپرست اداره 

کل نظارت بر امور اجرایی شرکت معرفی شد.
    

 با هدف کمک به سرمایه گذاران واحدهای تولیدی
 با توجه به شیوع کرونا انجام شد؛

تسهیل نحوه پرداخت اقساط حق بهره برداری 
اراضی در شهرک ها و نواحی صنعتی

کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف مساعدت به  سازمان صنایع 
گذاران واحدهای تولیدی، نحوه پرداخت اقساط حق بهره برداری اراضی  سرمایه 
در شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه خود را تسهیل کرد.به گزارش شاتا،هیئت مدیره 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران با توجه به مشکالت به  سازمان صنایع 
وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا برای فعاالن اقتصادی، به ویژه صاحبان 
بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در پرداخت 
گذار شده، مصوب کرد:اقساط اسفند 139۸ تا  اقساط حق بهره برداری اراضی وا
گونه تعدیلی به انتهای اقساط  اردیبهشت 1399 واحدهای صنعتی بدون هیچ 
مربوطه منتقل شود.هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران همچنین در راستای تکریم هرچه بهتر ارباب رجوع و ضرورت رسیدگی به 
حجم باالی تقاضا در ایام پایانی سال در شرکت شهرک های صنعتی استان ها، 
با توجه به شرایط به وجود آمده و رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی به منظور 
گذاری زمین بر اساس  جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر بیماری کرونا، شرایط وا
دستورالعمل بهره برداری سال 139۸ را تا انتهای اردیبهشت سال 1399 تمدید 
کرد.معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران در همین راستا با ارسال نامه ای به سعید زرندی 
ح و برنامه وزارت صمت« خواست تا ترتیبی اتخاذ شود که این موارد  »معاون طر

در بسته حمایتی طراحی شده توسط این معاونت، لحاظ شود.

|مهدیه هاشمی | 
بانک جهانی در مورد وقوع رکود بزرگ 
اقتصادی هشدار داده است. پیش از شیوع 
کارشناسان  این ویروس منحوس در جهان، 
سیاست های اقتصادی رئیس جمهور آمریکا را 
زمینه ساز رکود اقتصادی بزرگ، در آینده نزدیک 
کنون   این کشور و سپس جهان می دانستند، اما ا
کرونا بر بازارها،  با تأثیرگذاری شدید بیماری 
احتمال وقوع یک رکود بزرگ اقتصادی در جهان 
کرونا  که ویروس  گرفته است. پس ازآن  قوت 
موجب رکود کشور چین و سرایت آن به آمریکا 
موجب سقوط بازارهای این کشوِر به اصطالح 
گر  ابرقدرت اقتصادی دنیا را در پیش داشت. ا
نگاهی به تاریخچه رکود سنگین بازارهای بزرگ 
جهان بیاندازیم، رد پای آمریکا را در بیشتر آن ها 
گیری این ویروس  کنون با فرا خواهیم دید.ا
کشورها به طور طبیعی  در جهان، بسیاری از 
با مشکالت اقتصادی و رکود روبه رو شده اند و 
بورس های بزرگ جهان یکی پس از دیگری در 
حال زیان هستند. اقتصاددانان دامنه اثرگذاری 
این رکود را بیش از رکود اقتصادی سال 200۸ 
تخمین می زنند اما باید دید اقدامات قدرت های 
جهانی برای جلوگیری از وقوع این رکود عظیم تا 
چه حد مؤثر خواهد بود. بی شک در میان این 
بحران، کشورهای درحال توسعه آسیب بیشتری 
را متحمل خواهند شد و باید پیش از وقوع این 
که تبعات سختی نیز در پیش دارد،  فاجعه 
چاره ای جهانی اندیشید.»رسالت« در بررسی 
آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا بر جهان و 
ج یوسفی،  رکود بزرگ اقتصادی پیش رو، با ایر
 کارشناس مسائل اقتصاد و بانکی، به گفت وگو

 پرداخت.
گیری یک ویروس و آسیب های مبرهن  *فرا

اقتصادی
ج یوسفی، کارشناس مسائل اقتصاد و بانکی  ایر

در مورد میزان اثرگذاری اپیدمی کرونا بر اقتصاد 
گوید: »این روزها بازار  جهانی به »رسالت« چنین می 
سهام کشورهایی چون آمریکا، ژاپن و کشورهای 
اروپایی افت شدیدی را تجربه و جهان را دچار 
گیر  رکود کرده است. بنابراین اثر این ویروس فرا
شده در رکود اقتصاد جهان، مبرهن است. اما 

تداوم این رکود در آینده اثرات منفی دیگری بر 
کنون به خواب اجباری فرورفته  که ا صنایعی 
گذاشت. بر این اساس صنایع  اند، خواهد 
مختلف باید به نحوی زیان متحمل شده در 
مدت ابتال به کرونا را محاسبه و جبران کرده تا از 
کسب وکارها  صدمات بیشتر در آینده اقتصاد و 
که این رکود  جلوگیری شود.«وی ضمن بیان این 
کشورهای جهان آسیب خواهد زد اما  به تمام 
کشورهایی که مواد خام و اولیه خود را از یک کشور 
کنند آسیبی  درحال توسعه دریافت و تأمین می 

کرد: »کشورهای درحال توسعه ای  ندیده ابراز 
که اقتصاد آن ها به نفت وابسته است نیز از این 
رکود و مشکالت مربوط به عرضه و تقاضای نفت 
آسیب می بینند. ایران در حوزه نفت به دلیل درگیر 
بودن با تحریم های اقتصادی، صدمه چندانی 
ندیده است اما آسیب های ناشی از این رکود را 

کارشناس مسائل اقتصاد و  کرد.«این  دریافت 
بانکی ضمن اشاره به شعار جهش تولید به تشریح 
برخی حوزه های نیازمنِد رسیدگی پرداخت و در 
مورد میزان اثر ویروس کووید_19 بر صنایع کشور 
کنون اثر چندانی بر بخش  توضیح داد: »کرونا تا
کشاورزی کشور و حوزه صنایع غذایی و دارویی 
نداشته است و در این صنایع برای گذر از مشکالت 
اقتصادی امیدواری ایجاد کرده است. همچنین 
در حوزه میعانات گازی و صنایع غیرنفتی نیز در 
وضعیت مناسبی قرار دارند و تمام این حوزه ها 

می توانند به شعار جهش تولید جان بخشند. 
کرونا  «وی درمورد وضعیت مشاغل در دوران پسا
گفت: »شغل های خدماتی، تولیدهای غیر 
کنون  کارگران مشغول در این صنایع ا غذایی و 
آسیب جدی را متحمل خواهند شد. حتی 
پس از پشت سر نهادن این پاندمی ویروسی، 
کاری مفرت در جهان خواهیم بود که  شاهد بی 
این اتفاق رکود جدیدی را ایجاد و صدمات آن 
گیر بسیاری از کشورها به ویژه کشورهایی  دامن 
که آسیب بیشتری از این بحران دیده اند، خواهد 
بود. پیش بینی می شود ایران نیز از این قاعده 

مستثنی نباشد.«
نمایانگر شدن چهره نفرت انگیز مسئوالن 

صندوق بین المللی پول با حذف ایران 
کنون  کرد: »چین ا کارشناس تصریح  این 
جایگزین قدرت های اقتصادی گذشته مانند 
شوروی سابق شده است و موضوعاتی چون 
رقابت های هسته ای و جنگ افزاری به رقابت 
اقتصادی بدل شده است. بااین حال کشوری 
چون آمریکا که 2 تریلیون دالر را برای حمایت 
از کسب وکارها و پوشش مسائل بیمه ای کرونا 
اختصاص داده است همچنان رقیب جدی 
چین محسوب می شود.«یوسفی در پایان 
گرفته  که نادیده  گفت وگو با بیان این  این 
شدن ایران در میان لیست کمک های صندوق 
بین المللی پول با توجه به سیاست های ضد 
ایرانی آمریکا امری عادی است، در مورد این 
اقدام صندوق بین مللی پول، اظهار داشت: 
»ایران تحت نظارت امپریالیسم جهانی است 
و آمریکا نیز در بیشتر ارگان های اقتصادی و 
سیاسی جهان نفوذ دارد. آمریکا همواره در 
چنین شرایط دشمنی خود را بیش ازپیش به 
خ کشیده است. تنها نکته این اتفاق نمایانگر  ر
شدن چهره نفرت انگیز قدرت های بزرگ برای 

جهان و ایرانیان است.«

بررسی رکود عظیم اقتصاد جهانی پس از شیوع ویروس کرونا:

خواب اقتصاد جهان با الالیی کرونا
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هشتمین دوره جشنواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز  بانک 

اقتصادنوین با جوایز ارزنده آغاز شد
هشتمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز )ریالی( بانک 
اقتصادنوین با هدف ترویج سنت پسندیده »قرض الحسنه« آغاز شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین،دراین جشنواره که از 1۸ فروردین ماه 
تا 1۸ مهرماه 1399 برگزار می شود به پاس قدردانی از مشارکت خیرخواهانه 
هموطنان عزیز،به  قید قرعه 10 جایزه یک میلیارد ریالی،20 جایزه پانصد 
میلیون ریالی، 50 جایزه صد میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر 
گذاران نیک اندیش این بانک اهدا خواهد شد.همچنین طبق  به سپرده 
کشی، یک نفر  برنامه ریزی انجام شده،از هر 10 نفر واجد شرایط شرکت در قرعه 
برنده جوایز ارزنده بانک اقتصادنوین خواهد بود.حداقل موجودی برای شرکت 
در جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک اقتصادنوین 500 هزار 
ریال است و به ازای هر 500 هزار ریال در هر روز یک امتیاز برای صاحب حساب 
منظور می شود.با توجه به لزوم کاهش ترددهای غیرضروری به دلیل شیوع 
ویروس کرونا،مشتریان بانک اقتصادنوین که عالقه مند به مشارکت در این 
سنت پسندیده هستند،می توانند با فعال سازی اینترنت  بانک خود به صورت 
غیرحضوری یا با استفاده از سایر خدمات الکترونیکی این بانک مانند اپلیکیشن  
همراه نوین و ... نسبت به افزایش موجودی حساب های قرض ا لحسنه پس انداز 
کنون شانس خود را برای برنده شدن در این جشنواره  خود اقدام و از هم ا
گذاری مشتریان سخاوتمند  افزایش دهند.گفتنی است منابع حاصل از سپرده 
بانک اقتصاد نوین در حساب های قرض الحسنه پس انداز،به صورت کامل 
صرف اعطای تسهیالت قرض الحسنه به جوانان،مددجویان و سایر اقشار 
نیازمند جامعه می شود.هموطنان ارجمند می  توانند برای کسب اطالعات 
کارشناسان مرکز 24 ساعته ارتباط با مشتریان بانک اقتصادنوین  بیشتر با 

به شماره 4۸031000-021 تماس حاصل فرمایند.
    

مدیرعامل پست بانک ایران اعالم کرد:
 ثبت نام غیرحضوری مشموالن قانون تسهیل 

تسویه بدهی بدهکاران بانکی و تمدید بازپرداخت 
تسهیالت کسب و کارهای زیان دیده از ویروس کرونا

مدیرعامل پست بانک ایران گفت:از تسهیالت گیرندگان مشمول 
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی و همچنین تسهیالت 
گیرندگان مشمول کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا،دعوت 
به عمل می آید برای بهره مندی از تسهیل تسویه بدهی و همچنین 
تمدید مهلت بازپرداخت تسهیالت و ثبت نام غیرحضوری و بدون 
www.postbank. مراجعه به شعب به وب سایت این بانک به نشانی؛

ir مراجعه نمایند.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران،دکتر 
بهزاد شیری افزود:این تمهیدات درراستای اجرای قانون تسهیل 
تسویه بدهی بدهکاران بانکی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص تمدید بازپرداخت 
کسب و کارهای مشمول زیان ناشی از ویروس کرونا برای کمک به 
رونق تولید و مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شده و به تمامی شعب 
این بانک در سراسر کشور ابالغ گردیده و درخواست های اشخاص 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت الکترونیکی ثبت و پیگیری 
کرد: اطالعات دقیق و شرایط مشمولین  می شود.شیری تصریح 
هریک از موارد مذکور و نحوه ثبت نام و فرم های آن به صورت آنالین 
از طریق وب سایت پست بانک ایران در دسترس بوده و از اشخاص 
واجد شرایط دعوت به عمل می آید با رعایت شرایط احراز موارد 
مزبور نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق وب سایت این بانک 
کید کرد:پس از ثبت نام توسط اشخاص  اقدام نمایند.وی درپایان تأ
حقیقی و حقوقی، درخواست های آنان توسط بانک در چارچوب 
گرفته و درصورت احراز  ضوابط و مقررات مربوطه مورد بررسی قرار 

شرایط اجرا می شود.

   یوس���فی:تداوم رک���ود اقتص���ادی عظی���م به واس���طه کرون���ا  اث���رات 
کنون به خواب اجب���اری فرورفته اند   جدی را در آین���ده بر صنایعی ک���ه ا

خواهد گذاش���ت

تأکید مجدد بانک مرکزی؛

بانک ها اقساط کسر شده 
 تسهیالت قرض الحسنه را

 به حساب مشتریان برگردانند
کید کرد: بانک ها و مؤسسات غیربانکی چنانچه مبالغ اقساط  بانک مرکزی تأ
قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی مصوبه شورای پول و اعتبار از 
حساب تسهیالت گیرندگان یا ضامنین برداشت کرده اند را مسترد نمایند.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی که قبال چندین بار به بانک ها دستور داده 

بود که اقساط کسر شده از حساب مشتریان بابت تسهیالت قرض الحسنه 
را به حساب آن ها برگردانند بار دیگر در بخشنامه ای به ضرورت انجام این 
کید کرد.در بخشنامه ای که 6 فروردین به بانک ها ابالغ شده، آمده که  مهم تأ
در راستای حمایت این بانک از کسب و کارهای زیان دیده از شیوع ویروس 
کرونا و تعویق پرداخت تسهیالت آن ها و همچنین تعویق پرداخت تسهیالت 
وام های قرض الحسنه، جزئیات این اقدام در بخشنامه ای به اطالع مدیران 
ح  که متن این نامه بدین شر عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری رسید 
خ 139۸/12/15  است:احتراما، پیرو بخشنامه شماره 9۸/435652 مور
موضوع ابالغ مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص تعویق سه 
کرونا، بدین وسیله در پی  ماهه اقساط تسهیالت به دلیل شیوع ویروس 
برخی گزارش های واصله مبنی بر برداشت های متفاوت و بعضا ناصحیح از 
کنندگان تسهیالت  گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت 

ح بعضی شکایات، سؤاالت و ابهامات در این رابطه،  قرض الحسنه و نیز طر
که امکان  غ از این  کنندگان قرض الحسنه فار متذکر می شود تمامی دریافت 
پرداخت و یا وصول اقساط از آن ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع 
کننده قرض الحسنه، مشمول استفاده از  کار و فعالیت دریافت  کسب و 
مزایای بخشنامه فوق الذکر می باشند.لذا بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی موظف اند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده 
گیرندگان  در بازه زمانی موضوع مصوبه صدراالشاره از حساب تسهیالت 
یا ضامنین آن ها برداشت شده است را مسترد نمایند.با توجه به موارد 
معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ 
خ 1396/5/19 به تمامی واحدهای  مفاد بخشنامه شماره99/199153  مور
ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حسن اجرای آن 

نظارت دقیق به عمل آید.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران از اهمیت وام پنج  میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول می گوید:

ایران حق استفاده از منابع خارجی را دارد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اعالم کرد:

افزایش فروش کسب و کارهای اینترنتی 
بین 100 تا 200 درصد

|علیرضا قشقایی|
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری 
ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران گفت: اینترنت رایگان توسط دولت برای فروشگاه های اینترنتی 
درچارچوب جشنواره فروش اینترنتی بهاره درنظر گرفته شد و خرید کاال با سالمت بیشتر، از مزایای 
مردم در خرید اینترنتی بوده است.به گزارش  خبرنگار ما، علی رهبری افزود: فروشگاه های اینترنتی 
واسطه اصناف و مردم در جشنواره فروش بهاره بوده اند و ثبت نام شرکت کنندگان در جشنواره 
رایگان و سریع بود و بیش از 200 هزار بازدید کننده از سایت جشنواره داشتیم و همینطور 1200 
متقاضی کسب و کار اینترنتی در جشنواره داشتیم.وی اضافه کرد: افزایش فروش کسب و کارهای 
ح جشنواره فروش اینترنتی  اینترنتی در جشنواره بهاره بین 100 تا 200 درصد بوده است و در طر
319 کسب و کار اینترنتی مشارکت داشته اند.رهبری ادامه داد: در مدل معماری جشنواره فروش 
بهاره، واحدهای صنفی آفالین، فروشگاه های اینترنتی و خریداران در جشنواره فروش اینترنتی 
ک، لوازم  مشارکت دارند که واحدهای صنفی آفالین شامل اصنافی از قبیل کیف، کفش، پوشا
خانگی، تزئینی، آجیل و خشکبار و ... بوده است.وی گفت: فروشگاه های اینترنتی نیز شامل 
که در این  گهی الکترونیکی بودند  تک فروشندگی و بازارگاه های چند فروشندگی و بسترهای آ

مدل معماری جشنواره، مشارکت نموده اند.رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت 
افزود: خریداران در این مدل معماری فروش اینترنتی به دو بخش خریداران اینترنتی و خریداران 
غیر اینترنتی تقسیم شده که در این چارچوب تأمین امنیت خریدهای اینترنتی، معرفی کسب و 
کارهای معتبر و رسیدگی به شکایات و تخلفات نیز مد نظر بوده است.رهبری اضافه کرد: عملیات 
که تهیه محتوای اطالع رسانی،  اجرایی جشنواره توسط بخش خصوصی) اتاق اصناف( بود 
هماهنگی بین واحدهای آفالین و آنالین و تأمین مالی جوایز و قرعه کشی را در این راستا انجام 
که دوره قبلی برگزاری جشنواره فروش اینترنتی از 23 اسفند  دادند.وی ادامه داد: با توجه به این 
سال 9۸ به مدت یک هفته اجرا شد و تجربیات آن دوره در خصوص فعال سازی عملیات اجرایی 
جشنواره توسط بخش خصوصی یعنی اتاق اصناف، انجام شد؛ حتما در دوره جدید پایش و 
ارزیابی عملکرد فروشگاه اینترنتی در ارائه خدمات به واحدهای صنفی آفالین توسط دولت، 
کشی برای عموم کاالها و تجمیع و  کشی برای کاالهای هدف عالوه بر قرعه  در نظر گرفتن قرعه 
یکپارچه سازی فعالیت های مشابه برای ایجاد هم افزایی در توان فروشگاه اینترنتی و پیشگیری 

از سردرگمی مردم در دوره جدید حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رهبری تصریح کرد: به دنبال ایجاد تسهیالت و سهمیه های جدید برای فروشگاه های اینترنتی 
حاضر در جشنواره و همچنین به دنبال تحریک ایجاد تقاضا و عرضه اینترنتی از طریق مشوق ها 
برای رونق گرفتن خرید و فروش اینترنتی هستیم.وی گفت: در جشنواره فروش بهاره، مکانیزمی 
داشتیم که با نظارت اتحادیه ها، کسب و کارهای دارای مجوز حضور یابند و در دور دوم جشنواره 
سایت بازارگاه ایران جایگزین سایت فروش بهاره شده است و حدود 200 فروشگاه اینترنتی االن 
عضو این سایت و جشنواره شده اند.رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: 
کارها و فروشگاه های اینترنتی  کسب و  سایت نماد اعتماد الکترونیکی برای ثبت شکایات از 

کنند. کمک  متخلف است و مردم و خریداران در تکمیل چرخه های نظارتی می توانند به ما 
کرد: اطالعات نماد اعتماد الکترونیکی بر خالف شایعات منتشر شده در فضای  رهبری اضافه 
مجازی به هیچ وجه هک نشده است و تصاویر منتشر شده با اطالعات نماد اعتماد الکترونیکی 
هیچ گونه تطابقی ندارد.وی ادامه داد: با اقدام بانک مرکزی و شبکه پرداخت بانکی در اجرای 
رمز یکبار مصرف )پویا(، آسیب های رمز دوم اینترنتی کاهش پیدا کرد و امنیت پرداخت ارتقای 
جدی یافت؛ البته برای تأمین امنیت هر چه بیشتر داده های شخصی مشتریان که نزد کسب و 
کارهای اینترنتی است، برنامه هایی در دست اقدام داریم.رهبری اعالم کرد: از 16 فروردین ماه 
دور دوم جشنواره فروش اینترنتی شروع شده است، میزان تخفیف های برخی صنوف به زودی 
کارها در جشنواره شرایطی از جمله داشتن  کسب و  اعالم می شود و همچنین برای عضویت 
پروانه فعالیت کسب و کار مجازی و نماد اعتماد الکترونیکی از آن جمله است، ارسال رایگان خرید 
باالی 100 هزار تومان هم از دیگر شرایط است.وی افزود: لحاظ کردن اعتبار مالیاتی برای کسب و 
کارها و فروشگاه ها مشوقی برای ورود آن ها به فضای خرید و فروش اینترنتی است و چشم انداز 
ما برای جشنواره، بستری بلند مدت است، برای دوران پسا کرونا هم برنامه داریم.رهبری ادامه 
داد: کسب و کارهای آفالین خود می توانند فروشگاه آنالین داشته باشند و محصوالت خود را در 
کسی ها  سایت خود به مشتریانش عرضه کند.وی اضافه کرد: در شرایط فعلی که با رکود فعالیت تا
که اهتمام به  کسی ها با مجوز وزارت بهداشت می توانند حمل بار داشته باشند   مواجهیم، تا
این موضوع در حوزه لجستیک خریدهای اینترنتی قابل توجه است.رئیس مرکز توسعه تجارت 
کردیم میزان  گفت: از شرکت پست درخواست  الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تخفیف های خود را در این شرایط از 20 درصد بیشتر کند تا در حوزه حمل و لجستیک خریدهای 

اینترنتی تسهیل ایجاد شود.
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خبرترجمه                              و تحليل

نتیجه تمسخر  کرونا  توسط جانسون 
 |  گروه بين الملل |  

نخست وزیر انگلیس به دلیل وخامت حال 
خود بر اثر ابتال به ویروس کرونا، از خانه شماره 
10 خیابان داونینگ استریت به بيمارستانی در 
لندن منتقل شده است. رابرت جنریک وزیر 
که  کرده است  کید  مسکن دولت انگلیس تأ
احتمال دارد  بوریس جانسون شب های بيشتری 
را در بيمارستان سپری کند.   منابع خبری در 
کسیژن به جانسون خبر داده اند. با این حال  انگلیس ، از اتصال دستگاه  ا
مقامات دولتی انگلیس مدعی هستند حال وی مساعد است. جانسون 
در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در انگلیس، اعالم کرد که اهمیتی به این 
ویروس نمی دهد و برخالف توصیه پزشکان، با همه دست خواهد داد. 
جانسون فعال  نمی تواند عهده دار امور اجرایی باشد و این وظیفه به صورت 
گذار شده است.   غیررسمی به دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس وا
گرچه مقامات انگلیسی سعی دارند اوضاع جسمی نخست وزیر این کشور را  ا
عادی جلوه دهند، اما شواهد موجود نشان می دهد که وی حداقل طی دو 
روز اخیر شرایط نامساعدی داشته است. از سوی دیگر، آنچه امروز در قبال 
گذرد، می تواند نتیجه تمسخر شیوع کرونا توسط وی باشد!  جانسون می 
به عبارت بهتر، نخست وزیر انگلیس ازجمله قربانیان سیاستی است که 
خود وی در قبال شیوع کرونا در پيش گرفته بود. بنابراین، جانسون قطعا 
کنون  کند!بدون شک ، هم ا در این خصوص نمی تواند کسی را سرزنش 
کرونا در لندن و  رفتارهای اولیه بوریس جانسون در قبال شیوع ویروس 
دیگر شهرهای انگلیس، بيش ازپيش مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. بوریس 
جانسون نخست وزیر انگلیس، پس از ده روز قرنطینه به سبب ابتال به کرونا، 
گرچه دفتر  به دلیل تشدید عالئم تنفسی به بيمارستان منتقل شده است. ا
نخست وزیری انگلیس مدعی شده است که حضور جانسون در بيمارستان، 
کس پذیرفته شده  تنها یک اقدام احتیاطی می باشد، اما این ادعا برای هیچ 
کنون  کید کرده اند که جانسون هم ا نیست! از سوی دیگر، منابع خبری تأ
تحت مراقبت های تنفسی بيشتر قرار گرفته و حتی برخی منابع، از اتصال 
که  دستگاه های تنفسی به وی خبر داده اند. این اخبار نشان می دهد 
نخست وزیر انگلیس در مرحله حاد ابتال به ویروس کرونا قرار گرفته است. 
کند، اصرار اولیه بوریس جانسون مبنی  آنچه در این میان جلب توجه می 
بر ساده انگاری در خصوص ویروس کرونا و ابتالی شهروندان انگلیسی به 
این ویروس بوده است. نخست وزیر انگلیس با تقلید از عملکرد ترامپ 
کرونا، این ویروس را مورد تمسخر قرار داد و  در روزهای ابتدایی شیوع 
حتی برخالف توصیه های بهداشتی و پزشکی، با همه دست می داد و 
توجهی نسبت به تعطیلی جلسات پرجمعیت نداشت. حتی جانسون در 
دستورالعملی که موردانتقاد سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت، استراتژی 
گذاری اجتماعی« را رد کرد و در مقابل استراتژی »ایمنی جمعی« را  »فاصله 
در دستور کار قرار داد. جانسون معتقد بود که با ابتالی حداقل 70 درصد 
از افراد ، جامعه در قبال ویروس کرونا مصون خواهد شد و البته ده ها هزار 
نفر نیز جان خود را از دست خواهند داد! بنابراین، دولت انگلیس حتی 
کن عمومی، رستوران ها  حاضر نشد در روزهای نخست شیوع ویروس، اما
کند. دولت انگلیس زمانی  کز آموزشی را تعطیل  و مسابقات ورزشی و مرا
ک عقب نشینی کرد که بسیاری از افراد به کرونا مبتال  از این رویکرد خطرنا
کرونا مبتال  کنون نخست وزیر انگلیس نه تنها خود به  شده بودند. هم ا
شده است، بلکه به سبب اصرار خود بر روی ابتالی جمعی شهروندان 
در روزهای اول ،موجبات ابتالی بسیاری از شهروندان انگلیسی به این 

ویروس را فراهم ساخته است.
گاردین

وزیر      بهداشت   یمن:
  کرونا وارد یمن شود 

90 درصد مردم را مبتال می کند
وزیر بهداشت دولت نجات ملی یمن از احتمال ابتالی 90 درصد مردم 

یمن به کرونا در صورت ورود این ویروس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، »طه المتوکل« وزیر بهداشت دولت نجات 
کرونا وارد یمن شود 90 درصد ملت به  گر ویروس  کرد: ا ملی یمن اعالم 
گزارش شبکه »المسیره«، وی ادامه  آن مبتال خواهند شد.بر اساس 
که هر نفر سه نفر دیگر را  گر میانگین شیوع به این شکل باشد  داد: ا
مبتال کند در عرض چند هفته 2۸ میلیون یمنی مبتال به کرونا خواهند 
شد.المتوکل ادامه داد: وضعیت موجود یاری همه در شمال و جنوب 
را می طلبد و  باید با طرف مقابل برای اتخاذ طرحی جهت مقابله با کرونا 

به بحث نشست.
کید کرد: در بيمارستان های یمن تنها 1۵00 تخت وجود دارد که  وی تأ
کرونا حداقل  یک میلیون نفر نیاز به بستری دارند.  در صورت شیوع 
کستانی مشکوک  مسئوالن محلی در یمن اعالم کردند که  یک راننده پا
کرده اند.مسئوالن بهداشتی  کرونا را قبل از ورود به یمن شناسایی  به 
گذرگاه »شحن« در استان »المهره« در شرق یمن و متصل به مرز  در 
کنون توسط عربستان اداره می شود( دراین باره  گذرگاه ا عمان )این 
کند در قرنطینه  کاال جابه جا می  کامیون خود  که با  گفتند: فرد مذکور 
نگه داشته شده، کامیون وی ضدعفونی شده و تمام کسانی که با او در 

ارتباط بوده اند، موردبررسی قرار گرفته اند.
    

اتحادیه عرب خواستار  آزادی اسرای 
فلسطینی در  بند رژیم صهیونیستی شد

کردن جنایتکاران  اتحادیه عرب اقدام رژیم صهیونیستی در آزاد 
که  صهیونیست از زندان های خود به دنبال شیوع کرونا را درحالی 
کودک و سالخورده را در  بسیاری از اسرای فلسطینی بيمار یا 
گروه  گزارش  کرد.به  بازداشت سیاسی نگاه داشته است، تقبیح 
بين الملل خبرگزاری فارس، اتحادیه عرب درباره خطر شیوع کرونا 
در میان اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی هشدار 
کل اتحادیه عرب در نامه ای به رابرت  داد.»احمد ابوالغیط« دبير 
خ  ماردینی مدیرکل عملیات خاورمیانه کمیته بين المللی صلیب سر
درباره خطر وضعیت قریب به پنج هزار اسیر فلسطینی در زندان های 
رژیم صهیونیستی در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در سرزمین های 
اشغالی هشدار داد.در نامه ابوالغیط آمده است: »شمار زیادی از 
سالمندان، بيماران و افراد دچار نقص سیستم ایمنی در زندان های 
گروه های پرخطر در مواجهه با  که جزء  رژیم صهیونیستی هستند 
شیوع ویروس کرونا هستند.«دبير کل اتحادیه عرب اقدام مقامات 
رژیم اشغالگر در آزادی برخی صهیونیست های جنایتکار از زندان های 
که اسرای فلسطینی را در بازداشت دارد ، موضوعی  خود را درحالی 
سیاسی  خواند و با تقبیح آن گفت: »این کار مغایر با موازین انسانی 
و قوانین بين المللی در حفظ حقوق اسرا در زمان شیوع بيماری های 
خ نیز  گیر است.«اتحادیه عرب از کمیته بين المللی صلیب سر همه 
خواست از رژیم صهیونیستی بخواهد در مواضع و سیاست های خود 
تجدیدنظر کرده و اسرایی را که بيشتر در معرض خطر ابتال به بيماری 
کرونا هستند به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی آزاد کند.
گزارش روزنامه فرا منطقه ای اقدس العربی، رژیم صهیونیستی  به 
قریب به ۵ هزار فلسطینی ازجمله ۴3 زن، 1۸0 کودک و 700 بيمار را 

در زندان های خود در بازداشت دارد.
    

 نظام سالمت توکیو 
در  آستانه فروپاشی است

گویند به دلیل افزایش مبتالیان ویروس کرونا  مسئوالن درمانی ژاپنی می 
در شهر توکیو و کمبود تخت های بيمارستانی، نظام سالمت پایتخت این 

کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
که دولت ژاپن برای اعالم »وضعیت  به گزارش خبرگزاری فارس، درحالی 
اضطرار ملی« به دلیل گسترش شیوع ویروس »کووید19« در این کشور 
آماده می شود، متخصصان و مسئوالن درمانی درباره کمبود تخت های 
بيمارستانی و احتمال فروپاشی نظام سالمت توکیو هشدار می دهند.به 
نوشته خبرگزاری »رویترز«، با افزایش مبتالیان ویروس کرونا در پایتخت 
کمبود تخت های  گویند به دلیل  ژاپن، مسئوالن درمانی توکیو می 

بيمارستانی، نظام سالمت این شهر در آستانه فروپاشی قرار دارد.
بر این اساس، بيمارستان عمومی و ده طبقه »ِایجو« در مرکز توکیو 
کمبود  که دچار بحران  کز درمانی در پایتخت ژاپن است  ازجمله مرا
تجهیزات درمانی ازجمله تخت های بيمارستانی شده و این در حالی 
کرده  کرونا را پذیرش  که این مرکز فقط 1۴0 مبتال به ویروس  است 
کادر درمانی  است. از این میان، ۴۴ مبتال پزشک، پرستار و دیگر 
گویند از چند  بيمارستان هستند.مقامات درمانی توکیو به رویترز می 
روز پيش روی درب های شیشه ای بيمارستان ایجو اعالنیه ای نصب 
شده مبنی بر اینکه این بيمارستان به دلیل تکمیل ظرفیت، تا اطالع 
ثانوی تعطیل می باشد. همچنین به دلیل انتقال یک بيمار مبتال به 
کرونا به بيمارستان دیگری در پایتخت ژاپن، آن مرکز درمانی نیز به این 

ویروس آلوده شده است.
بر اساس این گزارش، علی رغم اینکه ژاپن رقم بسیار کمتری از مبتالی 
ویروس کرونا در مقایسه با کشورهای چین و کره جنوبی در شرق آسیا 
کز درمانی توکیو، باعث شده  دارد اما کمبود تجهیزات و کادر سالمت در مرا

آن ها نیز مانند بيمارستان ایجو با بحران مشابهی مواجه شوند.
    

شلیک پنج موشک به یک شرکت نفتی 
آمریکایی در بصره عراق

یک منبع امنیتی عراقی گزارش کرد: پنج موشک به یک شرکت آمریکایی 
در »بصره« )جنوب عراق( شلیک شده است.

این منبع در گفت وگو با وبگاه خبری »بغداد الیوم« گزارش کرد که پنج 
موشک به سوی شرکت آمریکایی »هالبرتون« در غرب استان »بصره« 
)جنوب عراق( شلیک شده است.به گفته این منبع امنیتی، این شرکت 
در میدان های نفتی غرب بصره قرار دارد. او همچنین خبر داد که منابع 
کرده اند و تحقیقات در این  کشف  امنیتی محل پرتاب موشک ها را 

کان ادامه دارد. خصوص کما
که یکی از موشک ها در نزدیکی چاه نفتی »20«  این منبع ادامه داد 
که از بزرگ ترین چاه های نفتی عراق به شمار  می رود.در  کرده  برخورد 
همین ارتباط، وبگاه خبری »شفق« نیز به نقل از منبعی امنیتی گزارش 
ج شدند و تنها  کارکنان آمریکایی این شرکت پيش تر از آن خار که  کرد 
کارکنان عراقی در این شرکت حضور داشتند.در مدت اخیر و بعد از آنکه 
آمریکا در اقدامی تروریستی، سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه ایران و ابومهدی المهندس نایب رئیس سازمان حشد الشعبی را 
ترور کرد، تنش میان گروه های عراقی با آمریکا باال گرفته است.هر چند 
کنون هیچ اقدام نظامی علیه آمریکا نکرده، در مدت  حشد الشعبی تا
اخیر افراد ناشناس محل حضور نظامیان آمریکا در چند پایگاه نظامی 

در عراق را هدف موشک قرار داده اند.  
ج و نیروهای  در پی این تنش ها آمریکا از چندین پایگاه نظامی در عراق خار
کرده است.  خود را به پایگاه هوایی عین االسد در غرب عراق منتقل 
کید کرده اند که  بسیاری از احزاب سیاسی و گروه های نظامی در عراق تأ
بر اساس مصوبه پارلمان عراق، دولت عراق باید هر چه سریع تر از نظامیان 

آمریکایی بخواهد که این کشور را ترک کنند.

E             c             o             n             o            m             y

شرایط حضور در سومین جشنواره 
باشگاه مشتریان بانک سپه

باشگاه مشتریان بانک سپه سومین جشنواره خود را با عنوان »جشنواره 1399« 
از تاریخ 1 آبان ماه 139۸ لغایت 31 فروردین ماه 1399 برگزار می کند.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، اعضای باشگاه می توانند با کسب امتیاز از طریق 
فعالیت های عملکردی و تشویقی در این جشنواره شرکت نموده و از جوایز ارزنده 
آن بهره مند شوند.برای کسب اطالعات بيشتر به سامانه باشگاه مشتریان به 

نشانی club.banksepah.ir مراجعه فرمایيد.
    

 تسهیل دسترسی کاربران
 به »همراه بام« بانک ملی ایران

 نرم افزار موبایلی »همراه بام« بانک ملی ایران تحت سیستم عامل اندروید برای 
کافه بازار، مایکت و  کاربران و مشتریان در اپ استورهای   سهولت دسترسی 
 مای اپس منتشر شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، همراه بام، یک 
که با آن می توان از خدمات گسترده  نرم افزار موبایلی از بانک ملی ایران است 
بانکداری الکترونیک نظیر انتقال وجه حسابی درون بانکی و شتابی، کارت به 
کارت، پرداخت قبوض خدماتی از طریق بارکدخوان، پرداخت اقساط تسهیالت، 
خرید شارژ، شارژ خودکار، مانده کارت، صورتحساب تسهیالت، افزودن تسهیالت 
 دیگران، استعالم برگه چک، خرید بسته اینترنت، نیکوکاری و... بهره مند شد.

همراه بام بانک ملی ایران از طریق سایت این بانک نیز قابل دریافت است.
    

 گام مؤثر بانک مهر  ایران 
در پایین نگاه داشتن مطالبات غیرجاری

مطالبات غیرجاری از منابع اصلی به وجود آورنده ریسک در ارائه تسهیالت از سوي 
بانک ها محسوب مي شوند. افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها در سال هاي 
که به عنوان یکي از مشکالت اصلي نظام  اخیر رشد قابل مالحظه ای داشته 
بانکي کشور،نگرانی خاطر صاحب نظران و مسئوالن را موجب شده است.با این 
همه،بانك قرض الحسنه مهر ایران موفق شده تا با اتخاذ سیاست ها و روش هاي 
صحیح مدیریت منابع، مطالبات غیرجاری خود را برای سه سال متوالي حول 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر  و حوش یك درصد نگاه دارد.به 
که ذیل عنوان هاي  ایران،مطالبات غیرجاری شامل تمامي مطالباتي است 
سررسید گذشته )2 تا کمتر از 6 ماه از موعد پرداخت آن گذشته(، معوق )6 تا کمتر 
از 1۸ ماه از موعد پرداخت آن گذشته( و مشکوك الوصول )بيش از 1۸ ماه از موعد 
گیرد.نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت در  گذشته( قرار مي  پرداخت آن 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 1396 تنها 1/1 درصد بوده که در سال هاي 
بعد با سیر نزولي، حتي از این عدد نیز کمتر مي شود.این نسبت در سال های 1397 
که مطالبات غیرجاری  و 139۸ به ترتیب یک و 0/7۵ درصد بوده است.بانکی 
کمتری داشته باشد مي تواند با اتکا به منابع آزاد شده خود، تسهیالت بيشتري 
نیز پرداخت کند که این امر عالوه بر اینکه موجب تحصیل درآمد بيشتر براي بانك 
خواهد شد، باعث بهره منده تعداد بيشتري از مشتریان بانك از تسهیالت نیز 
مي شود.در مقابل، افزایش مطالبات غیرجاری بانکي منجر به مشکالت شدید در 
مدیریت بانکي، نه فقط به دلیل کاهش کیفیت دارایي ها، بلکه به دلیل کاهش 
سود بانك ها و همچنین ایجاد مشکالت بين بانکي و کانال هاي تأمین سرمایه 
خواهد شد. اصلي ترین دلیلي که بانك مهر ایران موفق شده به تعداد قابل توجهي 
از مشتریان خود تسهیالت اعطا کند، پایين بودن نسبت مطالبات غیرجاري این 
بانك است.تعداد مشتریاني که از این بانك در طول سال هاي گذشته تسهیالت 
دریافت کرده اند، سیر صعودی قابل توجهي داشته که آن را باید ناشي از افزایش 
منابع و در عین حال پایين نگاه داشتن نسبت تسهیالت غیرجاري دانست.

عوامل متعددی در معوق شدن بازپرداخت تسهیالت اعطایی نقش دارند که 
خ رشد  برخي از آن ها عوامل بيروني و مربوط به متغیرهاي کالن اقتصادي نظیر نر
خ ارز  و ... هستند. برخي دیگر  خ بيکاري، بحران هاي مالي، تغیير نر اقتصادي، نر
خ بهره،میزان و کیفیت وثایق دریافتي، کیفیت  عوامل ماهیتي تسهیالت نظیر نر

رفتاري و اعتباری مشتري و مواردي از این قبیل است.

 |  گروه بين الملل |  
کرونایی سیاستمداران آمریکایی  جدال 
وارد فاز تازه ای شده است. با افزایش آمار مبتالیان 
کرونا در آمریکا، میزان خشم و  و قربانیان ویروس 
نارضایتی عمومی از ترامپ ) به دلیل سهل انگاری 
در زمان شیوع ویروس( افزایش یافته است. 
رئیس جمهوری آمریکا ضمن رد توئیت انتقادی 
کید کرد  معاون رئیس جمهوری سابق کشورش، تأ
که وی نمی توانسته نویسنده این توئیت باشد چرا 

که وی نمی نویسد.
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا 
کنفرانس خبری دونالد ترامپ،  پيش از آغاز 
رئیس جمهوری آمریکا حول محور ویروس کرونا در 
کاخ سفید، در توئیتی نوشت: ترامپ مسئول ویروس 
کامی در آماده سازی ملت  کرونا نیست اما مسئول نا
کنش نشان دادن به این بحران است. ما برای وا
کنفرانس خبری در پاسخ  ترامپ در جریان این 
گفت: یک»عامل  به سؤالی درباره این توئیت، 
دموکراتیک« این توئیت را نوشته و بایدن قادر به 
نوشتن آن نیست.وی افزود: بایدن نمی نویسد. 
او احتماال االن حتی نمی تواند به درستی ببیند 
گر هم ببیند، دیده هایش را به درستی درک  و ا
کند.ترامپ در ادامه گفت:  بایدن آن توئیت  نمی 
را ننوشته البته آرزوی آن را داشته اما این توئیت 

کار بایدن نیست.
کنفرانس خبری ترامپ الفاظ نرم تری  اوایل این 
برای بایدن به کار برد. ترامپ اذعان کرد که بایدن 
نامزد احتمالی دموکرات ها برای انتخابات 2020 
است و حمایت بایدن از دستورش برای ممنوعیت 
سفر از چین به آمریکا در ابتدای شیوع ویروس کرونا 
را تحسین کرد.ترامپ گفت:  شنیدن حمایت بایدن 
از این دستور برایم بسیار دلنشین بود به ویژه در 
که من به خاطر دادن این دستور با هدف  زمانی 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به»بيگانه هراسی« 

و »نژادپرستی« متهم شده بودم.
کمپين انتخاباتی بایدن روز جمعه به شبکه 
که بایدن از محدودیت هایی  گفت   CNN خبری
که ترامپ در خصوص سفر از چین به آمریکا در 
کرده،  کرونا اعمال  گیری جهانی  بحبوحه همه 

کند. حمایت می 
کمپين انتخاباتی  کیت بدینگفیلد، معاون مدیر 
بایدن گفت: بایدن از ممنوعیت های سفری که از 
کارشناسان پزشکی توصیه شده، از سوی  سوی 
مقامات بهداشت عمومی حمایت شده و از یک 
کند.  گیرد، حمایت می  استراتژی کامل نشئت می 
کند در نتیجه  علم از این محدودیت حمایت می 

بایدن نیز حامی آن است.
کمپين بایدن هنوز به تازه ترین انتقادات ترامپ از 
کنش نشان نداده اما این کمپين  توئیت بایدن وا
کید دارد که بایدن برای رسیدگی به این  همچنان تأ

گیری جهانی بهتر آماده شده بود. همه 
کنش سریع کمپين بایدن در  اندرو بيتس، مدیر وا
بيانیه ای گفت:  هنگامی که دونالد ترامپ هشدار 
گرفت و خطرهایی را که  پشت هشدار را نادیده می 
ویروس کرونا برای مردم آمریکا داشت بد جلوه می داد، 
جو بایدن هشدار درباره این تهدید تاریخی را بررسی 
کرد.وی افزود: در حال حاضر تعداد مبتالیان به  می 
ویروس کرونا در آمریکا بيشتر از هر کشور دیگری در 
جهان است و ما به طور بی سابقه ای در حال از دست 
دادن مشاغل هستیم. مردم آمریکا حق دارند تا بار 

دیگر شاهد قدرت در کاخ سفید باشند.
کی  برخی تحلیلگران معتقدند که ترامپ بازی خطرنا
کند.  را در قبال ویروس کرونا و شیوع آن دنبال می 
ترامپ قصد دارد پس از اعالم مهار نهایی کرونا در 
تابستان پيش رو ، از افزایش مؤلفه ها و شاخصه های 
رشد اقتصادی ) که نتیجه طبیعی از بين رفتن یا 
کاهش آثار مخرب ویروس کرونا خواهد بود( به عنوان 
دستمایه ای جهت مانور در فضای اقتصادی آمریکا 
و در نتیجه پيروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
کند. مروری بر مواضع اخیر  سال 2020 استفاده 
ترامپ به خوبی این موضوع را نشان می دهد. 
کرده است :»آمریکا  کید  دونالد ترامپ،اخیرا تأ
گسترش شیوع ویروس  ممکن است به دلیل 

»کرونای جدید« وارد رکود شود. تمرکز من بيشتر 
کنم  بر مبارزه با کروناست تا اقتصاد آمریکا!فکر می 
مطالبات زیادی هم برای رشد بازار سهام و اقتصاد 
وجود دارد. اما وقتی که ویروس کرونا از بين برود و 
کارمان با آن تمام شد، شاهد رشد عظیمی خواهیم 
گوست ادامه  بود.شیوع ویروس ممکن است تا ماه آ
داشته باشد و باعث ایجاد مشکالتی در فعالیت های 

اقتصادی شود.«
این اظهارات ترامپ نشان می دهد که وی زمان بندی 
محاسبه شده ای را در خصوص ویروس کرونا و شیوع 
آن مدنظر قرار داده است! بر اساس این زمان بندی، 
گوست) مردادماه (  ترامپ بی میل نیست که تا ماه آ
رکود اقتصادی در آمریکا ادامه پيدا کند و به صورت 
گهانی، مؤلفه های رشد اقتصادی در این کشور  نا
تقویت شود. در این صورت، وی می تواند دامنه 
این رشد اقتصادی را تا رقابت های انتخابات 
گوست  ریاست جمهوری ماه نوامبر ) سه ماه بعد از آ
2020( گسترش دهد و آرای افراد مستقل را نسبت 

به خود جلب کند.
که رقبای ترامپ در قبال  سؤال اصلی اینجاست 
بازی از پيش تعیين شده وی در قبال ویروس کرونا 
چه نقشه ای خواهند داشت؟ آیا آن ها در قبال این 
مسئله سکوت کرده و شاهد تکمیل پازل کاخ سفید 
در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهند بود؟ در 
این میان البته نکات دیگری نیز وجود دارد که باید 
مدنظر قرار گیرد: اینکه آیا واقعا زمان بندی ارائه شده 
در  سخنان ترامپ، دقیقا به همان منوالی که وی 

پيش بينی کرده است پيش می رود؟ آیا بروز برخی 
بحران های ناشی از فقدان بيمه سالمت عمومی 
رایگان در آمریکا، نمی تواند محاسبات ترامپ را 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 تغیير 
گر تعداد مبتالیان و کسانی  دهد؟ از سوی دیگر، ا
که جان خود را از دست می دهند، به اندازه ای برسد 
کامی دولت ترامپ در مواجهه با کرونا  که بيانگر نا
باشد، در این صورت حتی رشد اقتصادی دوباره 
آمریکا نیز نمی تواند منجر به گردش دوباره آرا به سود 
رئیس جمهور این کشور شود. نباید فراموش کرد که 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میالدی، 
ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود، نحوه مواجهه 
دولت اوباما با ویروس ابوال را موردانتقاد شدید 
قرار داد. ازاین رو دموکرات ها قصد ندارند این بار و 
در ماجرای شیوع ویروس کرونا در ایاالت متحده، 
به راحتی از کنار ماجرا بگذرند.از جنبه سیاسی ماجرا 
که بگذریم، طی هفته های آینده انتقادات عمیق 
و سختی از سوی کارشناسان و متخصصین حوزه 
بهداشتی آمریکا علیه کاخ سفید و شخص ترامپ 

ح خواهد شد.  مطر
غ از آنچه در  آنچه مسلم است اینکه در آینده ای نزدیک و فار
رقابت های انتخاباتی آمریکا خواهد گذشت، ترامپ ناچار 
است در مقابل شواهد و مستنداتی که حکایت از ماهیت 
»دست ساز« بودن ویروس کرونا و جنگ بيولوژیک طراحی 
شده حول آن دارد، به افکار عمومی دنیا پاسخگو باشد. در 
هر حال، به نظر می رسد روزهای سیاه و سختی در انتظار 

کاخ سفید و رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. 

بغداد، نقطه ابهام استراتژیک برای جدال سياسی ترامپ  و   بایدن؛ 

روزهای سیاه در انتظار  کاخ سفید
بایدن : ترامپ مسئول عدم آماده سازی مردم آمریکا   در   مواجهه با       کروناست

کار نخست وزیر  که جناح های سیاسی شیعی عراق،   درحالی 
مأمور تشکیل کابينه عراق را تمام شده می دانند و به دنبال یافتن 
جایگزین برای او هستند، وی همچنان در تالش است تا این 

پست را حفظ کند.
که طی دو روز اخیر، عراق  گزارش خبرگزاری فارس، درحالی  به 
شاهد تحرکات جدی جریان های سیاسی شیعی برای انتخاب 
نامزد جدید نخست وزیری و یافتن جایگزین برای »عدنان 
الزرفی« است، وی همچنان در انجام  مأموریت خود در تشکیل 
دولت جدید اصرار می ورزد و در حال رایزنی با طرف های مختلف 
برای برگزاری هرچه سریع تر نشست رأی اعتماد در پارلمان 
که هیچ نشانه ای از تصمیم الزرفی برای انصراف  است.درحالی 
از پست نخست وزیری وجود ندارد،گروه های سیاسی شیعی با 
کنند؛ برخی شخص او را  باقی ماندن او در این پست مخالفت می 
شایسته تصدی این پست نمی دانند و برخی سازوکار انتخاب او 

کنند. را غیرقانونی توصیف می 
در این خصوص عامر الفایز  نماینده پارلمان عراق از احتمال 
کابينه عراق  انصراف »عدنان الزرفی« نخست وزیر مأمور تشکیل 
از این پست خبر داد.وی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »العهد« 
توضیح داد: در صورتی که الزرفی حمایت گروه های شیعی را برای 
نخست وزیری نداشته باشد، از پست خود انصراف خواهد داد 

به ویژه که دادگاه فدرال عراق که با تکیه به حکم آن، الزرفی برای 
تصدی نخست وزیری معرفی شد، از صالحیت الزم به دلیل عدم 

رسیدن حدنصاب اعضای آن، برخوردار نبوده است.
که باید واقعیت موجود را پذیرفت و آماده ورود  کرد  کید  الفایز تأ
کسیون های پارلمانی سنی  که فرا به مرحله آتی شد. وی افزود 
کثریت شیعه برای تصدی پست  کرد با هر نامزد مورد توافق ا و 

نخست وزیری موافقت خواهند کرد.
ح شدن مجدد نام مصطفی الکاظمی  این نماینده عراقی نیز از مطر
در نشست رهبران شیعی برای نامزدی  نخست وزیری و رد الزرفی 
گانه  خبر داد و گفت که گروه های سیاسی شیعی به دو دلیل جدا
گذاشتن عدنان الزرفی هستند. نیمی از آن ها به  کنار  خواستار 
اقدام انفرادی برهم صالح و مکانیسم انتخاب الزرفی اعتراض 
دارند و نیمی دیگر شخصیت الزرفی را شایسته تصدی پست 
نخست وزیری نمی دانند. به همین دلیل نام مصطفی الکاظمی 

را به مقتدی صدر پيشنهاد داده اند.
کسیون پارلمانی »الصادقون« نیز  عبداالمیر تعیبان نماینده فرا
کسیون های سیاسی نیازی به انصراف عدنان الزرفی  گفت که فرا
از نخست وزیری ندارند زیرا نامزدی او برای نخست وزیری اساسا 
کرد:  گفت وگو با شبکه »العهد« تصریح  غیرقانونی است.وی در 
موضوع نامزد کردن شخصیتی مناسب برای نخست وزیری اموری 

داخلی و مربوط به عراقی ها است و آمریکا تأثیری روی گزینه های 
انتخابی ما ندارد. 

کسیون های الفتح، دوله القانون  تعیبان در ادامه به توافق فرا
گروه های سیاسی مسئول انتخاب  و جریان حکمت و سایر 
نخست وزیر عراق درباره انتخاب نامزد جدید نخست وزیری اشاره 
کرد و گفت که به زودی  تکلیف نامزد جدید تشکیل کابينه عراق 

مشخص خواهد شد.
وی توضیح داد: به دلیل موضع جانبدارانه رئیس جمهور عراق و 
ج از چارچوب  اقدام او در نقض قانون اساسی با انتخاب نامزدی خار
معیارهای قانونی موجود، جریان های سیاسی، انتخاب الزرفی را 
رد کردند.تعیبان گفت که هیچ مخالفتی با نخست وزیری مصطفی 
الکاظمی وجود ندارد و گروه های سیاسی عراق نیازی به انصراف 
الزرفی از نخست وزیری ندارند و چون وی نامزدی غیرقانونی است، 
گرفت و  کابينه را از او پس خواهد  برهم صالح مأموریت تشکیل 

نامزد دیگری را معرفی خواهد کرد.
ست یا ر به  ملی  حکمت  ن  یا جر ه  یند نما  » عم فد حسن  « 
 »سید عمار الحکیم« نیز درباره موضع این جریان در قبال دادن رأی 
اعتماد به الزرفی گفت که مکانیسم انتخاب الزرفی درست نبود. 
جریان حکمت اقدام برهم صالح، رئیس جمهور عراق در مأمور کردن 

کثریت شیعیان می داند. الزرفی را نادیده گرفتن آشکار ا

 آغاز عملیات ارتش 
علیه بقایای داعش در غرب عراق

کشور برای  گسترده ارتش این  منابع امنیتی عراق از آغاز عملیات 
ک سازی صحرای االنبار از عناصر بازمانده داعش خبر دادند.به گزارش  پا

که عملیات  گفت  گروه بين الملل خبرگزاری فارس، یک منبع امنیتی 
ک سازی صحرای غربی االنبار که تا  نینوای شمالی  گسترده تفتیش و پا
 در استان االنبار امتداد دارد، آغاز شد.این منبع در مصاحبه با وبگاه 
که این عملیات به فرماندهی سرتیپ»قاسم  گفت  »السومریه نیوز« 
 المحمدی« فرمانده عملیات الجزیره با مشارکت ارتش، پلیس، 
حشد العشایری و پشتیبانی هوایی ارتش و ائتالف بين المللی در حال 

که یک منبع نظامی  انجام است.آغاز این عملیات در حالی است 
عراق از کشته شدن چهار نظامی ارتش در حمله داعش در غرب شهر 
 الرطبه واقع در غرب االنبار خبر داد.عراق دسامبر 2017 پس از گذشت

 سه سال و نیم مبارزه علیه داعش، آزادسازی کامل این کشور از اشغال 
داعش را اعالم کرد اما این گروه تروریستی هر از چند گاهی عملیات هایی 

را علیه نیروهای عراقی در غرب االنبار انجام می دهد.

 در پی افزایش شیوع ویروس کرونا در ژاپن، فرمانده پایگاه های 
آمریکایی در این کشور وضعیت اضطراری اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی افزایش شیوع کرونا در شرق 
ژاپن، فرمانده نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در پایگاه های این 
کشور وضعیت اضطراری اعالم کرد.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، 

گفت:  »کوین اشنایدر« فرمانده نیروهای آمریکایی در ژاپن 
»به دلیل ادامه یافتن ابتال به بيماری کووید19 در مناطق مختلف 
توکیو، وضعیت اضطراری بهداشتی عمومی را برای پایگاه های 
منطقه کانتو اعالم کردم.وی افزود: »این دستور، تمام پایگاه ها 
و تأسیسات نیروی زمینی، دریایی، هوایی و تفنگد اران دریایی 

کنون در ژاپن بيش از  سه هزار و ششصد نفر  را شامل می شود.تا
کرونا مبتال شده اند و  هشتاد و پنج نفر نیز در اثر این  به ویروس 
بيماری جان خود را از دست داده اند.پيش از این شیوع ویروس 
کرونا در میان خدمه یکی از ناوهای هواپيمابر آمریکایی در جنوب 

شرق آسیا موجب پهلو گرفتن و تخلیه آن شد.

اعالم وضعیت اضطراری در پایگاه های نظامی آمریکا در  ژاپن

اصرار  الزرفی برای قبضه کردن قدرت در عراق!

وزارت دفاع ترکیه با صدور دستوری، تحرکات 
کشور در سوریه را به دلیل شیوع  نظامی این 

ویروس کرونا، به حداقل رساند.
که مانند دیگر مناطق جهان به  کشور ترکیه 
ویروس »کووید19« آلوده شده و هر روز به 
شمار مبتالیان آن اضافه می شود، قصد دارد 
فعالیت های نظامی برون مرزی خود را محدود 
کند.به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، وزارت 
دفاع ترکیه شامگاه یک شنبه دستور داد به 
کرونا، تحرکات  دلیل افزایش شیوع ویروس 
ک  کشور در خا و فعالیت های نظامیان این 
کاهش می یابد.در بيانیه  سوریه، به حداقل 
وزارت دفاع ترکیه آمده است: »به دلیل پاندمی 
گرفته شده تا تحرکات  کروناویروس، تصمیم 
غیرضروری نیروها در مناطق عملیات های 

نظامی در سوریه حداقلی شود.«
بر اساس این دستورالعمل، عالوه بر ایجاد یگان 
جدیدی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در 
وزارت دفاع ترکیه، نظامیان ترکیه در سوریه فقط 
با مجوز فرماندهی ارتش این کشور می توانند به 
ج  مناطق عملیاتی در سوریه وارد یا از آن ها خار
شوند.بر اساس آمارهای اعالم شده، ترکیه 
کرونا، در رتبه  فعالبا 27069 مبتال به ویروس 
نهم کشورهای آلوده به این بيماری قرار دارد. 
کنون ۵7۴ مورد فوتی بر اثر ابتال به  همچنین تا
کووید19 در این کشور ثبت شده است.وزارت 
دفاع ترکیه همچنین اعالم کرد که در حمالت 
گروهک  هوایی بامدادی به مخفیگاه های 
»حزب کارگران کردستان« )پ.ک.ک(، حداقل 

۵ عضو این سازمان از پای درآمده اند.

ترکیه تحرکات نظامی خود  را در  سوریه حداقلی می کند
که وزارت اطالع رسانی تشکیالت   بر اساس آماری 
ک  د کو ز  و ر سبت  منا به  فلسطین  ن  ا د گر د خو
فلسطینی منتشر کرده، در بيست سال اخیر 3 هزار 
کودک دیگر  کودک فلسطینی شهید و ده ها هزار 
زخمی شده اند.به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت 
اطالع رسانی تشکیالت خودگردان فلسطین به 
مناسبت روز کودک فلسطینی )پنجم آوریل( اعالم کرد: 
نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به تعرض های 
خود علیه کودکان فلسطینی ادامه می دهند و از آغاز 
کتبر  انتقاضه االقصی در 2000/9/2۸ تا پایان ماه ا
کودک به شهادت رسیده اند  2019 بيش از 3 هزار 
کودک دیگر زخمی شده اند.بر اساس  و ده ها هزار 
گزارش وبگاه فلسطینی »االمد«، از شانزدهم دسامبر 
2016 که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا قدس 
را پایتخت رژیم صهیونیستی خواند تا پایان سال 

2019، 11۴ کودک فلسطینی به شهادت رسیده اند و 
هزاران نفر دیگر زخمی شده  اند.در ادامه این گزارش 
آمده: نظامیان رژیم صهیونیستی از ابتدای 2019 
کنون ۴7۵ کودک زیر 1۸ سال و از ابتدای 2020 تا  تا
کرده اند.بر  کودک را بازداشت   26۴ ، 2020/3/31
اساس آمار باشگاه »االسیر« ویژه رسیدگی به امور اسرا 
و آزادگان فلسطینی همچنان 200 کودک فلسطینی 
در زندان های رژیم صهیونیستی بازداشت هستند. 
کودکان فلسطینی در بازداشت مورد  9۵ درصد از 
گیرند و بازجویان صهیونیستی  شکنجه و آزار قرار می 
گیرند. در ادامه این گزارش  به زور از آن ها اعتراف می 
آمده، رژیم صهیونیستی ساالنه بين 700 تا 1000 کودک 
کرده اما از آغاز سال 201۵  فلسطینی را بازداشت می 
این آمار بيشتر شده و به حدود 2 هزار نفر در سال 

2016 رسیده است.

شهادت 3 هزار کودک فلسطینی از  آغاز  انتفاضه االقصی 
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   پرویز اجاللی: الگوی پیش���ین جامعه دقیقا همان چیزی اس���ت که بیماری مرگبار کرونا را 
تداوم و توسعه خواهد داد. باید الگوی جدیدی از زندگی اجتماعی را تعریف کرد

  جبار رحمانی: تعارضی که پزش���کان در عدم مراعات در خانه ماندن مردم بیان می کنند، 
ناش���ی از عدم تمایل مردم برای نجات خودشان و عزیزانش���ان و دیگران نیست، ناشی از 

ابهام وضعیت موجود و عدم دانستن راه حل آن است
    آیدی���ن ابراهیمی: بی تردید در ش���رایط اجبار اجتماعی حرف از همبس���تگی اجتماعی به 
نظر کمی آرمان گرایانه اس���ت. وقتی بس���تر را مهیا نکرده ایم چه انتظ���اری از جامعه داریم، 
بالطبع بخش���ی از جامع���ه می تواند متحد عمل کند اما بخش���ی از جامع���ه نمی تواند چون 

توانایی ماندن در خانه را ندارد

|   گروه اجتماعی |
شیوع ویروس کرونا محتاج زنجیره انسانی است، پس 
گونه شک و تردیدی باقی نمانده که گشت زنی در  جای هیچ 
خیابان های شلوغ و پرتردد، به تاخت وتاز هرچه بیشتر کروناِی 
گیر  گویی هنوز این ویروس سمج و جان  خبیث می انجامد، 
با تمامی مختصات آخرالزمانی اش، مسئله مشترِک همگان 
نیست؛ حال آنکه گریز از چنین بحران عظیمی که به موقعیت 
»شبه جنگی« تشبیه شده، بدون همبستگی ملی ممکن 
گیری، یک  نخواهد بود. اصوال مواجهه با چنین بحران های فرا
امر فردی نیست و به طور انفرادی نمی توان از چنین بالهای 
گاهان و نظریه پردازان اجتماعی،  بزرگی نجات یافت. به تعبیر آ
گرایانه  همبستگی و اتحاد در کنار اعمال سیاست های مراقبت 
و برابرخواهانه و ایفای نقش رفاهی از سوی دولت، تنها راه حل 
اضطراری و مؤثر برای چیرگی بر پاندومی کروناست. اما جامعه 
با توجه به تشدید حس ناامنی از آینده و بی سابقه بودن این 
اتفاق در 100 سال اخیر، یارای سرنهادن بر تصمیِم به ظاهر ساده 
اما دشوار در»خانه ماندن« را ندارد. نمی توان خرده گرفت و بار 
تمامی گناهان را به گردن مردمی انداخت که تکلیف خود را با 
کارآیی  گفته های مسئوالن نمی دانند. اما نکته حائز اهمیت؛ نا
در امر مدیریت بحران است که البته نگارنده بر این باور است، 
مسئوالن ما برای حفظ جان تک تک انسان ها ارزش قائل اند 
و مجموعه اقداماتی را انجام داده اند که الگوی بی بدیلی برای 
سایر کشورهای جهان هم به شمار می رود، البته  بی اعتمادی 
گویی درباره ویروسی  که هنوز بسیاری  افکار عمومی و نقیضه 
از رفتارها و کنش هایش ناشناخته است، کمی کار را برای مهار 
این بحران دشوار کرده، آن هم در شرایطی که یافته های تازه 
گویای آن است »این بیماری هم  مسئوالن وزارت بهداشت 
سریع االنتقال است و هم بیشترین درگیری و مبتال و مرگ ومیر 
را نسبت به آنفلوآنزا H1N1 دارد.« ظهر روز گذشته اعالم شد، 
کشور شناسایی  کرونا در  227۴ نفر مورد جدید از بیماری 
شده اند که با این احتساب، شمار مبتالیان به این بیماری، 
کووید  60 هزار و ۵00 مورد است و 136 نفر از بیماران مبتال به 
19 در کشور جان خود را از دست داده اند و مجموع قربانیان 
این بیماری در کشور به 3739 نفر رسیده است. بنابراین عدم 
گذاری  التزام به پروتکل های بهداشتی و طرح هایی نظیر فاصله 
اجتماعی می تواند برای یک ملت، اعم از مسئول و غیرمسئول 

و فقیر و غنی، گران تمام شود. 
کرونا، جامعه را به حالت تعلیق درآورده و بخش عمده ای از 
گروه های مختلف در این اجتماع 8۵ میلیون نفری، تابع 
گرچه بعضا سخنانی مبنی بر  سیاست های مسئوالن اند، 
ح می شود اما باید واقع بین و منصف  کارآمدی مدیریتی مطر نا
کید کرد که مجموعه  بود و به رغم تمامی نقدها، بر این موضوع تا
اقدامات دولت، دستگاهها و نهادهای غیردولتی و گروههای 
کنون 2۴236 نفر  جهادی، منجر به نتایج اثربخشی بوده و تا
از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند، درست است که 
یکسری سیاست ها و تصمیم های دیرهنگام، بخشی از جامعه 
را به سرپیچی و تکروی واداشته اما این ویروس منحوس، 
قوی ترین نظام های درمانی و بهداشتی را از پای درآورده و 
تصور کنید که ما زیرسایه سنگین ترین تحریم ها قرار داریم و 
هرگونه قدم اشتباه در این مسیر سنگالخی و نقدهای بعضا 
ناروا، می تواند به قیمت جان و سالمت یک جامعه تمام شود. 
ضمن اینکه باید به خاطر داشت در جامعه امروز ما نهادهای 
غیردولتی و قاطبه مردم در قالب تشکل های جهادی با حضور 
در این عرصه خود نیز پای کار آمده و با حداقل امکانات برای 
عبور از این بحران تالش کرده اند. بی تردید جامعه محصول 
کار انسان هاست، هر کس نقشی دارد و در این نظام  تقسیم 
کنند. بر این  نقش ها، آدم ها می توانند نیازهایشان را رفع 
اساس جامعه انسانی، بر مبنای روابط انسان ها و بیش از هر 
گیرد و تداوم  چیز بر مبنای یاریگری میان انسان ها شکل می 
کند. جامعه حاصل پیوندهای متقابل انسان ها برای  پیدا می 
رفع نیازهای فردی و جمعی شان است. زیرا انسان ها وقتی در 
گیرند، به یک جمع تبدیل  شبکه ای از تعامالت متقابل قرار می 
می شوند و انسان ها در جمع، توانایی شان خیلی بیشتر از 
که  که تنها و منفرد هستند. از این طریق است  زمانی است 
انسان توانسته امکان بقای خودش و توسعه جامعه انسانی را 
فراهم کند. برای همین است که نیروی جامعه خیلی بیش از 
سرجمع نیروی افرادش است. این نیروی جامعه است که به 
انسان امکان حل بحران های بزرگ را داده است اما درک این 
مفهوم در شرایط فعلی که بسیاری با تنگنای معیشتی دست 
که در این برهه از  گریبان اند، آسان نیست. درست است  به 
زمان، به رغم تمامی تدابیر و اقدامات صورت گرفته، کلیدواژه 
اعتماد حتی به صورت نمادین میان مردم و دولت وجود ندارد 
گاه و  کند تکیه  و جامعه به مثابه فرزنداِن دولت، احساس نمی 
حامی به نام پدر دارد، منظور از پدر، همان دولت است که در 
سایر بزنگاههای حساس، عملکرد قابل قبولی نداشته و حاال 
به رغم تمامی تدابیر صورت گرفته، مردم را با خود همراه نمی 
بیند. طبعا نباید توپ را در زمین مردمی انداخت که به خیابان 
کنند، چرا که ریشه  می آیند و در ترافیک مرگ، زمان را سپری می 
گردد که همواره در مقاطع  این رفتار به عملکرد مسئوالنی بازمی 

حساس، پشت وپناه مردم نبوده اند و حداقل مردم چنین حسی 
داشته اند. به قول جبار رحمانی، استادیار انسان شناسی 
فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، اصوال 
قطبی کردن مسئله بین آدم های خوب در قرنطینه و آدم های 
کند، جامعه  بی مباالت بیرون از قرنطینه، مشکلی را حل نمی 
تنوع و تکثری را در بطن خودش دارد که نیازمند استدالل ها 
کردن مردم و اقشار مختلف  و مستندات بسیاری برای قانع 
که  برای کمک به حل بحران مسئله است. مسئله آن است 
باید عدم مراعات مردم را به شیوه دیگری برایشان صورت بندی 
کرد، شیوه هایی که در محدوده فهم آن ها و الزمه های ذهنی و 
روحی آن ها هم قرار بگیرد، زیرا نیاز اصلی نه یک حکم اجباری، 
بلکه اقناع مردم برای رعایت قانون پزشکی برای قطع زنجیره 
گر مراقب خودم باشم، یک خطر از جامعه  شیوع است. من ا
گر مراقب دیگران باشم، مانع سوراخ شدن کشتی  کاسته ام، و ا
خواهم شد. درنتیجه مراقبت یاریگراِن راه نجات وضع موجود 
ما محسوب می شود. همراهی مردم با این قواعد جدید جامعه 
بحران زده، مستلزم اقناع آن هاست. اما مسئوالن کم اعتباری 
کارآمدی های مدیریتی و اشکاالت ساختاری،  که به دلیل نا
اقتصاد را تحت فشار قرار داده اند، چگونه می توانند  کسانی را که 
برای تأمین معیشت خود به خیابان  می آیند و به استقبال مرگ 
می روند را اقناع کند؟ این مردم، شرایط اضطرار را می فهمند 
گاه اند اما جامعه ای که  و حتی بر میزان خطرآفرینی کرونا هم آ
گاهش را از دست داده، به تنهایی تصمیم  کند، تکیه  حس 

کند.  گیرد و به تنهایی عمل می  می 
بسیاری از کشورهای مختلف، شرایطی مشابه ایران را تجربه 
کنند و به همین علت، میان مسئوالن حوزه بهداشت و  می 
گذاران و تصمیم گیران در اقصی نقاط جهان،  درمان و سیاست 
بحث های زیادی درگرفته است، مبنی بر اینکه چگونه این 
مسیر را که انتهای آن نامشخص است باید طی کرد و از مردم 
درخواست نمود، قرنطینه خانگی را رعایت کرده و جزء در موارد 
کشوری مبتنی بر  ج نشوند. بالطبع هر  ضروری از منزل خار
سیاست های کالن خود راهکاری برای مقابله با کرونا در نظر 
گرفته. برخی از راهکارها کارساز واقع شده و برخی دیگر بر شمار 
قربانیان و مبتالیان افزوده است. برخی حکومت ها  به زور و حتی 
با ابزارهای قهری مردم را وادار کرده اند که از مقررات بهداشتی 
تبعیت کنند و برخی دیگر باور دارند که مردم به آن حد از بلوغ 
گیری از  که نیاز نیست با بهره  فکری و اجتماعی رسیده اند 
ابزارهای قهری، سلسله توصیه ها و هشدارهای خود را به کرسی 
بنشانند. بنابراین کوشیده اند در حد توان خویش مردم جامعه 
خویش را نسبت به رعایت اصول بهداشتی که اصلی ترین آن 
اجتناب از تماس های گروهی است مجاب کنند. در ایران به 
روایت، حمیدرضا جمشیدی، دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله 
گر کشور یک ماه قرنطینه شود و سپس آن را رها کنیم  با کرونا، ا
گر دو ماه  منحنی افراد مبتال به ویروس کرونا افزایش می یابد و ا
گذاری اجتماعی رعایت نشود  قرنطینه کنیم و سپس فاصله 
منحنی مبتالیان باال می رود. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با 
کنون  کرونا هم هشدار داده است، »بیماری کرونا جدی بوده و ا
گر رعایت نکنیم، هفته آینده با خیز  در فاز مدیریت هستیم و ا
که به لحاظ مالی  مجدد بیماری روبه رو خواهیم شد.« آنان 
در مضیقه هستند، نمی توانند به وعده های دولتی درزمینٔه 
اعطای وام و یا بسته های معیشتی اعتماد کنند، آن طور که 
گفته  عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
است، ما به صورت مرتب از طریق تلویزیون می شنویم که قرار 
کسب وکارشان دچار آسیب شده است،  که  است از افرادی 
که  گویند  گیرند و می  حمایت شود اما مردم با ما تماس می 

هنوز ریالی به حسابشان واریز نشده است! 
*تدابیر سایر کشورهای جهان

کشورهای  که سایر  گر بخواهیم به این موضوع بپردازیم  ا
جهان به منظور مقابله با کرونا، چه تدابیری اتخاذ کرده اند، 
کمکی مهیا  کشور، بسته  کشور آلمان نام ببریم. این  باید از 
کرده است. در این بسته، تسهیالتی باهدف اعطای کمک به 
کم درآمدترین اقشار جامعه در نظر گرفته شده و برای اعطای 
این کمک ها، شرط بررسی دارایی ها و بزرگی واحد مسکونی 
متقاضی از میان برداشته شده و متقاضی می تواند همچنان 
کمک ها سریع تر شده و  در آپارتمان خود بماند. اعطای 
کس به دلیل  گیر حذف شده تا هیچ  مراحل اداری دست وپا
نیاز شدید مالی آسیب نبیند. وزارت کار آلمان برآورد کرده که 
کرونا تا یک  کمک های اجتماعی در بحران  آمار متقاضیان 
کرد دولت آلمان نیز  میلیون و 200هزار نفر بیش تر شود. هزینه 
ممکن است در طول 6 ماه حدود 9 میلیارد و 600 میلیون یورو 
افزایش یابد. این دولت، کمک هزینه مختص کودکان را برای 
خانواده های صاحب فرزند به میزان 18۵ یورو افزایش خواهد 
داد. طبق مقررات جدید، برای دریافت این مبلغ دیگر درآمد 
سه ماه قبل والدین بررسی نمی شود و فقط درآمد ماه قبل 
بررسی خواهد شد. ممنوعیت برگزاری مراسم های پرجمعیت، 
حمایت از مشاغل با افزایش ساعات کاری، تعطیلی فعالیت های 
فرهنگی و لغو برگزاری مسابقات ورزشی از سوی مقامات آلمان 

موردتوجه قرار گرفته است. 
استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا گفته است، کاخ سفید 

طرحی در پاسخ به مشکالت معیشتی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا و مساعده نقدی برای شهروندان آمریکایی به کنگره ارائه 
کرده است. در صورت نهایی شدن دولت بنا دارد ظرف دو هفته 
آینده چک های حمایتی را از طریق پست برای همه آمریکایی ها 
ارسال کند. ممنوعیت ورود مسافران اروپایی، صدور دستورات 
الزم جهت قرنطینه خانگی، ممنوعیت برگزاری اجتماعات در 
برخی ایاالت و اعالم وضعیت فوق العاده ملی ازجمله تدابیر 

آمریکا برای مبارزه با کروناست. 
چین هم از مدت ها قبل با ارائه خدمات درمانی رایگان و 
تمهیدات ویژه اقتصادی در میدان نبرد تن به تن با این ویروس 
وارد شده است. این کشور، قرنطینه شهری، تعطیلی مدارس 
کز آموزشی و ادارات، برخورد با ناقضان و خاطیان شرایط  و مرا

قرنطینه را در دستور کار قرار داده است.
دولت بریتانیا در کنار تضمین حقوق نیروی کار، با تعویق مهلت 
پرداخت برخی مالیات ها، وام بدون بهره به کسب وکارهای 
کمک خرجی برای  کوچک و اختصاص یک میلیارد پوند 
کند.  کم  مستأجران، می خواهد فشار اقتصادی قرنطینه را 
دولت بریتانیا پیش تر از مردم کشورش درخواست نکرده بود که 
در خانه هایشان بمانند و به جای ممنوعیت تردد و قرنطینه بر 
روی شیوه هایی برای متقاعد کردن مردم به شستن دست ها 
که نخست وزیر بریتانیا  کار بدان جا رسید  کید داشت، اما  تأ
خواستار قرنطینۀ کامل مردم انگلستان شد تا به این ترتیب، 
پیشروی ویروس کرونا ُکند شود. در این کشور، رفتن به سر کار 
تنها برای مشاغل کلیدی مجاز اعالم شده و محدودیت هایی 
برای وسایل حمل ونقل عمومی، ممنوعیت برگزاری تجمعات، 
تعلیق مسابقات ورزشی، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و وضع 

گیرانه برای مسافرت ها اعمال شده است.   مقررات سخت 
کشورهای اروپایی، ازجمله ایتالیا، اسپانیا، آلمان  در دیگر 
که در مواردی  و فرانسه هم اقدامات مشابهی انجام شده 
دایره اش وسیع تر از دولت بریتانیا است. مثال در اسپانیا، 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، لغو پروازها به مقصد ایتالیا، 
کاهش ساعات اداری و  تعلیق مسابقات فوتبال باشگاهی، 
تمهیدات اقتصادی و ایجاد برخی محدودیت های دیگر انجام 
گرفته است. فرانسه هم، تدابیر مقررات منع آمدوشد را در 
دستور کار قرار داده و شهروندان خاطی با جریمۀ  13۵ یورویی 
مواجه خواهند شد. مواردی مانند خرید روزانه از نزدیک ترین 
فروشگاه محل اقامت، خروج از منز ل به دالیل پزشکی یا تهیه 
دارو از داروخانه، ورزش و هواخوری به طور تک نفره مجاز اعالم 
گواهی ضروری است.  شده و برای تمامی این موارد، ارائه 
کز آموزشی، منع برگزاری تجمعات و  تعطیلی مدارس و مرا
کرونا، شناسایی  کز شیوع  گردهمایی ها، قرنطینه شدید مرا
نواحی آلوده از طریق فناوری های نوین، تخصیص بودجه مکمل 
از اقدامات کره جنوبی است. در ایران هم اقدامات مشابه ای 
گذاری اجتماعی و تعطیلی  ح فاصله  انجام گرفته از اجرای طر
کز آموزشی، لغو تجمعات  و ضدعفونی  تمامی مدارس و مرا
کردن وسایل حمل ونقل عمومی و معابر و اعطای مرخصی و 
آزادسازی شمار زیادی از زندانیان که البته با تصمیم دولت مبنی 
کسب وکارها در 23 فروردین ماه می تواند  بر بازگشایی برخی 
تمامی زحمات مسئوالن حوزه بهداشت و درمان را بر باد دهد. 
البته سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته در نشست خبری 
کید کرد،  خود که به صورت مجازی برگزار شد، بر این مسئله تأ
ترافیکی که دو روز گذشته مشاهده کردیم، هیچ ارتباطی به 
که این مصوبات تا  مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا ندارد، چرا
 23 فروردین بر قوت خود باقی است، این رفتار ربطی به سرکار 
رفتن نداشت و تغییر رفتار در بخشی از جامعه آن ترافیک ها را به 
که هنوز هم واحدهای صنفی و کاری طبق مصوبه  وجود آورد چرا
ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل هستند. اطالعاتی داریم که این 

رفت وآمدها در تهران شخصی بوده است نه کاری!
* هنوز یک نسخه و فرمول درست وجود ندارد

آیدین ابراهیمی  در قامت پژوهشگر اجتماعی و جامعه شناسی 
که نگرشش به پدیده های اجتماعی، تاریخی است، در تحلیل 
این مسئله که بخشی از مردم خود را تابع سیاست های دولت 
کنند، دولت حامی  کرونا نمی دانند چون حس می  در مهار 
گوید: »از منظر تاریخی، رابطه  آنان نیست، به »رسالت« می 
بین حکومت و مردم و رابطه بین دولت و مردم قابل تبیین 

کلی دولت های ما، چه قبل  است، درواقع سیاست های 
و چه بعد از انقالب دوگانه و حتی چندگانه بوده، در برخی 
کید کرده ایم یعنی کوچک  برهه ها بر سیاست های نئولیبرال تأ
گاهی  کم شدن مسئولیت های دولت،  کردن حجم دولت و 
کید کرده ایم که دولت باید وجه تعاونی را تقویت کند یعنی  تأ
نگرش های سوسیال داشته ایم و این نگرش ها در هر دولتی 
طبق سلیقه های مختلف و به اقتضاء زمان عوض شده و ما با 
کمیت روبه رو  یک ساختار یک دست و منسجمی در دولت و حا
نیستیم بنابراین نمی توانیم توقع داشته باشیم، مردم همیشه 
کنش  نسبت به پدیده های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وا
کرونا، مختص  یک دستی داشته باشند، از آن طرف مسئله 
جامعه ایران نیست و ما متأثر از نظام جهانی هستیم و حتی 
کنش یک دست  نظام جهانی هم، با پدیده ای مثل کرونا، وا
که  کنم مسئله ای  و یا پروتکل های یکسانی ندارد. تصور می 
پیش می آید، مسئله اعتماد بین دولت و مردم است. یعنی 
که دولت نظر تخصصی دارد و  گر مردم قبول داشته باشند  ا

که  کرده باشد  دولت هم در رویه های پیشین خودش ثابت 
نظراتش تخصصی است و به نفع توده مردم تمام می شود، 
کند اما  گیرد، وضعیت را بهتر می  که شکل می  آن اعتمادی 
که  که اتفاق افتاده این است  کرونا، آن مسئله ای  در قضیه 
کدام  که نمی دانیم به  ما دارای منابع متکثر خبری هستیم 
کنیم، یعنی از طرف دولت، این منابع متکثر است،  اعتماد 
گرچه ستادی مرکزی فعال است اما منابع و روایت های متکثری 
در فضاهای مجازی و غیره ایجاد می شود و ازنقطه نظر دیگر، 
که به قول معروف، محور  مردم هم با پدیده ای مواجه اند 
سینوسی و کسینوسی دارد، یعنی در نظام جهانی، باال و پایین 
می شود. در یک کشور این ویروس، منجر به قرنطینه مطلق 
و در کشوری دیگر این موضوع نادیده  گرفته شده یا مسکوت 
می ماند، یعنی خود مردم هم نمی دانند، آیا سیاستی که در 
پیش گرفته اند، درست است یا نیست. لذا این دوگانگی هم 
در دولت و هم در مردم و فضاهای خبری پیش می آید و این 
که خیلی قاعده مند  پدیده اجتماعی، ما را به سمتی می برد 
نمی توانیم رفتار کنیم و انگار فقط منتظریم که پاسخ حادثه را 
بدهیم. یعنی حادثه ای پیش بیاید و ما پس از حادثه، برخورد 
مناسب با این مقوله را پیش بینی کنیم، انگار هنوز یک نسخه 

و فرمول و یک رویه درست وجود ندارد.«
کند که از منظر کشف قواعد  کید می  او در ادامه بر این نکته هم تأ
اجتماعی، جامعه شناس باید رویه های اجتماعی را کشف کند. 
سیاستمدار باید پیش بینی کرده و آینده نگر هم باید کسی باشد 
کند و حتی الگوی مواجهه  که رویه ها را در آینده پیش بینی می 
را به دست می آورد اما در هیچ کدام از این بخش ها در جامعه 
ما آن ثبات الزم و هسته مرکزی وجود ندارد البته همان طور 
کردم این مسئله متأثر از نظم جهانی هم هست و  که اشاره 
نمی توانیم چندان مردم و دولت خودمان را مقصر بدانیم، 
کنم ما با  کفایت روشن نیست. تصور می  چون قضیه به حد 
یک مسئله بزرگ تر از کرونا مواجهه ایم و آن عدم توانایی دولت 
برای پوشش هزینه های یک طبقه خاص از جامعه است یعنی 
این عدم توانایی در امید واهی دادن به مردم برای بازگشت 
به مشاغل، خودش را نشان می دهد تا سازوکار اقتصادی راه 
بیفتد و دولت به بن بست نرسد در صورتی که واقعیت امر این 
است که دولت توانایی پوشش طبقات محروم جامعه را ندارد 
و چون نمی خواهد و نمی تواند به این قضیه اذعان کند و چون 
نظام مالیاتی شفاف ندارد که بتواند از طبقات باالتر، مالیات 
کند، برایش  کرده و در میان طبقات پایین تر توزیع  دریافت 
اهمیتی ندارد که مردم به محل کار خود بروند و تعداد تلفات 

بیشتر شود. به نظر می رسد دولت به این مسئله با اغماض 
کند و کنار آمدن با کشته های کرونا راحت تر است از  نگاه می 
که بیکارند و نیازهای اولیه آنان  مدیریت طبقات جامعه ای 
در خطر است و دولت بین این دوگانه، تصمیم گرفته اقتصاد 

را انتخاب کند.« 
کشورها در مبارزه با  این پژوهشگر اجتماعی، نحوه عملکرد 
کرونا را با نظام اقتصادی و سیاسی آن کشورها مرتبط دانسته و 
کند: »سیاست های لیبرالی آمریکای موجب شده  تصریح می 
در این شرایط کرونایی هم، اقتصاد این کشور در گردش باشد 
کراه به قرنطینه تن می دهند و حتی مقامات  یعنی به زور و با ا
کنند  کامل صحبت نمی  آمریکایی هم چندان از قرنطینه 
ولی نظام هایی مثل چین و کشورهایی که دارای نظام های 
سوسیال دموکرات هستند، راحت تر می توانند در حوزه سالمت و 
بهداشت عمومی برای مردم تصمیم بگیرند و به نوعی برای رفاه 
عمومی ارزش قائل اند. اینجاست که متوجه می شویم نظرات 
اقتصادی- سیاسی  دولت ها چقدر می تواند در تعیین سرنوشت 
یک ملت و حتی در زنده ماندن و یا نماندن مردم تاثیرگذار باشد 
یعنی یک نگاه فردگرایانه سودمحور کامال به این منتهی می شود 
 که حتی زنده بودن یک انسان به این بستگی دارد که دولت اش

گویند  کند. مردم ما می  کند یا نمی   از خانه ماندنش حمایت می 
کنیم؟  کجا معاش زندگی مان را تأمین  گر خانه بمانند، از  ا
نمی توان با نصیحت اخالقی مردم را قرنطینه کرد، بحث بر سر 
گر کرونا آدم ها را از پای درنیاورد،  زنده ماندن است، با این وصف ا
حتما از گرسنگی خواهند مرد. بنابراین میان این دوگانه، مردم 
هم ناچارند به فکر معیشت خود باشند. نقش دولت ها در 
اینجا و پذیرش این پدیده های جمعی به عنوان یک واقعیت 
اصلی بسیار اهمیت دارد. البته برخی در این مورد مشخص به 
همبستگی اجتماعی اشاره دارند و معتقدند در صورت برقراری 
این همبستگی بهتر می توان بحران های این چنینی را مدیریت 
کرد. منظور از این همبستگی، کنش های مشابه مردم، حول 
ارزش ها و هنجارهای مشترک است. به نظر می رسد که مردم 
در بزنگاه های حساس، همبستگی های قابل تأملی دارند ولی 
نبود قانون و بستر حمایتی باعث می شود که به ناچار تک روی 
کنند. وگرنه در این شرایط، حرف مشترک تمامی مردم در 
قرنطینه ماندن است و حتی حاضرند این سختی را به جان 
بخرند تا وضعیت نرمال شود اما در شرایط اجبار اجتماعی حرف 
گرایانه است. وقتی  از همبستگی اجتماعی به نظر کمی آرمان 
بستر را مهیا نکرده ایم چه انتظاری از جامعه داریم، بالطبع 
بخشی از جامعه می تواند متحد عمل کند اما بخشی از جامعه 
نمی تواند چون توانایی ماندن در خانه را ندارد. همبستگی 
یعنی حول یک محور مشترک، یعنی عدالت اجتماعی هست 
و بستر مهیاست و توزیع درآمد در ساختار درست انجام گرفته، 
گیرند که بر اساس ارزش های مشترکشان  آنگاه مردم تصمیم می 

با یکدیگر همبستگی داشته باشند.« 
جبار رحمانی، پژوهشگر مردم شناسی- استادیار انسان شناسی 
فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در 
که در شرایط  فعلی  گفت وگو با» رسالت« بر این باور است 
گرفت، به این خاطر  باید هم به مردم و هم مسئوالن خرد 
کند، البته  کنترل  کرونا را  که دولت به تنهایی نمی تواند 
اشکاالت و ایراداتی به عملکرد دولت وارد است ولی دولت 
صرفا نمی تواند فقط به فکر مهار ویروس باشد باید بخش 
دیگری از توجه اش به پیامدهای اقتصادی- اجتماعی 
کرونا باشد. بعضا هم وقتی با افراد در صداوسیما  ناشی از 
مصاحبه می شود، مخالفتی با قرنطینه و در خانه ماندن 
ندارند اما نگران معیشت خود هستند و دچار حس عدم 
حمایت اند لذا دولت باید به هر دو بعد بیندیشد و در مقابل 
از میان شهروندان هم، آنان که قادرند، همچنان در خانه 
بمانند و به مسئولیت اجتماعی خود در این برهه حساس 
کنند. از طرفی باید بپذیریم برخی مردم نمی توانند  عمل 
سبک زندگی خود را با این مسئله تطبیق بدهند، دولت 
هم آمادگی مواجهه با چنین بحرانی را نداشته نه تنها ایران 
که مردم در بخشی از  گفته نماند  کل جهان، البته نا بلکه 
امور، دولت را در برخی زمینه ها باصداقت نمی دانند. یعنی 
آن اعتماد الزم بین دولت و ملت خیلی وجود ندارد. حتی 
در بسیاری از رفتارها باید از تجارب قبلی استفاده کرد یعنی 
کی از صداقت دولت باشد، آنگاه  گر تجربه قبلی جامعه، حا ا
درواقع بحرانی، با سیاست های دولت همراه هستند اما 
وقتی می بینند که در حوادث و بحران های مختلف، دولت 
آن صداقت و شفافیت الزم را ندارد، بالطبع عامل به توصیه ها 

و محدودیت های کرونایی مسئوالن نیستند و یا در شرایطی 
گویند،  که از بسته های حمایتی برای در خانه ماندن سخن می 
این مسئله را باور ندارند درنتیجه ترجیح می دهند نسبت 
کنند. اما وقتی  کسب وکارهای خویش اقدام  به بازگشایی 
نزدیکان و خویشان آنان به ویروس مبتال می شود، بیشتر به 
کنند، درواقع محدودیت ها  توصیه ها و هشدارها توجه می 

و توصیه های دولتی کمتر محل اعتناست.«
کنیم،  گر جامعه را به ده دهک تقسیم  کند: »ا کید می  او تا
گی های خاص خود و برمبنای تجاربی  هرکدام با توجه به ویژ
گفته های دولتمردان و مسئوالن دارند، رفتار  که از رفتار و 
کنند. این موضوع می تواند در هرکجای جهان، بسته  می 
کمیت  به نوع فرهنگ و بسته به نوع اعتمادی که افراد به حا
و دولت دارند، متفاوت باشد. اغلب مردم ما نسبت به 
محدودیت ها و توصیه ها بی تعهد نبوده اند، در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته وقتی مردم متوجه شدند که قرار است 
برای مدتی طوالنی در قرنطینه بمانند، قفسه سوپرمارکت 
کردند اما مردم ایران بازهم نجیبانه و  های خود را خالی 
صبورانه رفتار کردند. اما متأسفانه فاصله بین دولت و مردم 
در ایران بیشتر است و بااین وجود، بحران هایی نظیر کرونا 
می تواند میزان همبستگی اجتماعی را افزایش داده باشد.  
از سوی دیگر، جامعه حاصل باهم بودن و برای هم بودن ما 
انسان هاست. اما حال که جامعه وضع بحرانی خاصی برای 
لزوم قطع این روابط رودررو پیدا کرده است، چه باید بکنیم 
و چگونه سهم خودمان را ایفا بکنیم. تعارضی که پزشکان 
کنند، ناشی  در عدم مراعات در خانه ماندن مردم بیان می 
از عدم تمایل مردم برای نجات خودشان و عزیزانشان و 
دیگران نیست، ناشی از ابهام وضعیت موجود و عدم دانستن 

راه حل آن است.« 
* لزوم تعریف الگوی جدیدی از زندگی اجتماعی 

پرویز اجاللی به عنوان جامعه شناس بر کاهش این همبستگی به 
گوید:  دلیل سیاست های مسئوالن اشاره دارد و به» رسالت« می 
»واضح است که یک اختالف نظری بین وزارت بهداشت با 
گروه دیگری از مدیران و مقامات سیاسی وجود دارد که از قدیم 
کنم، بازگشایی کارخانه های تولیدی، توجیه  بوده و تصور می 
کردن فروشگاه ها به معنای این است  بیشتری دارد اما باز 
که ما نمی خواهیم این ویروس کنترل شود. به نظر می رسد 
گونه به معنای صدور دستور مرگ است. گویی  اقدامات این 
کسانی در این کشور هستند که نمی خواهند به طورجدی با 
کرونا مبارزه کنند و حفظ وضع اقتصادی و عادی نشان دادن 
شرایط را به مرگ مردم ترجیح می دهند. درست این است که 
فرصتی برای تجمع و اجتماع مردم فراهم نکنیم، مقابله با 
کرونا نیازمند تصمیمات قاطع و شفاف است و نه تصمیمات 
خلق الساعه بدون تدبیر و دوراندیشی! این امر قطع به یقین 
نتایج بسیار بدی به دنبال دارد. منتها به نظر می رسد میان 
گیرندگان، تضادی وجود دارد، گروهی به سالمت و  تصمیم 
گروهی علیرغم جان مردم،  جان مردم اهمیت می دهند و 

خ کسب وکار بچرخد.«  می خواهند چر
که »ما به طورکلی،  کند  کید می  او بر این مسئله هم تأ
کنیم، اول مردم و دوم  گانه قضاوت  گروه را باید جدا دو 
مسئوالن، اینکه خیابان ها شلوغ است به این معنا نیست 
که قبل از  که تعداد زیادی از مردم، در خانه نمانده اند چرا 
کرده بودند، مردم  نوروز، دولت و مقامات بهداشتی اعالم 
ک است و از  با اتوبوس و مترو جابه جا نشوند چون خطرنا
طرفی حدود ۵0 درصد شهروندان تهران و شاید هم بیشتر 
دارای اتومبیل شخصی هستند و این افراد به دلیل اینکه 
باید بر سر کار خود حاضر شوند و برای حفاظت از جانشان با 
کنند. حتی در روز سیزده به در،  اتومبیل شخصی تردد می 

کردند،   حدود 80 درصد مردم به قرنطینه خانگی توجه 
 می خواهم بگویم، مسئله مردم نیستند، مسئله  سیاست های

 اشتباه است، گرچه باید به فکر اقتصاد هم بود، اما بازگشایی 
مغازه ها، این ذهنیت را در مردم به وجود می آورد که شرایط 
ج شوند. درست است که  عادی شده و می توانند از منزل خار
عده ای به دلیل موقعیت شغلی و شرایط معیشتی مجبورند 
بیرون باشند و این امر می تواند به چالش های بزرگ تری هم 
کارآمدی مدیریتی و  گر در کنار این مسائل، نا منتهی شود. ا
سوءاستفاده های گروهی و شخصی را هم اضافه کنیم، فاجعه ای 
به بار خواهد آمد. الگوی پیشین جامعه دقیقا همان چیزی 
است که بیماری مرگبار کرونا را تداوم و توسعه خواهد داد. باید 

الگوی جدیدی از زندگی اجتماعی را تعریف کرد.«

گزارش »رسالت« از تمهیدات دولت و وضعیت مردم در مواجهه با ویروس کووید19؛ 

صبر، قاتل کرونا

دیدگاهیادداشت

| رضا یونسی |       
این روزها مشکلی که در زندگی به وجود آمده، این هست که کرونا ویروس نظم 
زندگی ما را به هم ریخته است؛ وقتی نظم زندگی ما به هم می ریزد قطعا روزمرگی های 

ما هم به هم خواهد ریخت.
روزمرگی یعنی اتفاقاتی مثل رونق کسب و کار، جشن ها و دید و بازدیدهای عید نوروز، عیدی 
 دادن و عیدی گرفتن و خیلی از کارهایی که انجام می دادیم و خیلی از روزمرگی هایمان
 با کرونا ویروس عوض شده است و ما ناچاریم یک سری آداب و رفتار خاص و جدید را 
کنار خانواده در منزل بمانیم،  گزیریم در قرنطینه بمانیم، ناچاریم در  انجام دهیم؛ نا
البته که در واقع ناچار نیستیم بلکه یک اتفاق مثبت و شاید یک کمبودی هست که تا 
گر از امروز به صورت جدی بخواهیم به آن بپردازیم  امروز بطور جدی به آن نپرداختیم و ا

دچار یک هنجار می شویم.
هنجار یعنی اینکه ما مهارت های ارتباطی و مهارت های با هم بودن را بلد نیستیم 
که ما این مهارتها را بلد نیستیم و این مهارت ها را تمرین نکرده ایم و قرار  و زمانی 
کنیم ممکن است  که یک زمان زیادی را با اعضای خانواده خودمان سپری  هست 
که حالمان بد شود و به دعوا و درگیری و مشکالت مختلف  این هنجار ها باعث شود 
با آنها منجر شود؛ هم در نحوه ارتباط با همسر هم در برخورد با فرزندان و هم هر یک از 
اعضای خانواده که با آنها به هر طریقی درگیر زندگی هستیم؛ ممکن است دچار آسیب 

و مشکالت ارتباطی شویم.
که بیش از میلیارد ها  که در مورد ارتباط قابل توجه می باشد این هست  نکته ای 
 انسان در دنیا درحال زندگی هستند که جالب است بدانید حدودا 13 درصد از آنها با

 مهارت های ارتباطی آشنا هستند و ما باید تالش کنیم برای اینکه یک زندگی موفق و 
یک دل آرام و حال خوب داشته باشیم جزءاین 13 درصد افراد موفق، محبوب، جذاب و 
تاثیرگذار دنیا باشیم؛ که یکی از راه های باال بردن مهارت ارتباطی و نحوه تعامل صحیح 

را با ذکر یک مثال در ذیل بیان می کنم.
در علوم تاثیر گذاری اشیاءثابت شده است که در معجزه آب وقتی به آب یک حرف زیبا 
و یک کالم خوب می گوییم، شکل مولکولی آب نیز به شکل خوب و زیبایی در می آید و 

وقتی که کالم زشت به آن می گوییم، مولکول آن تغییر پیدا می کند و زشت می شود.
گر سالم و کالم محبت آمیز به آب بگوییم مولکول های آن شکل زیبایی به خودمی گیرد  ا
گر کالم زشت و ناسزا به آن بگوییم یا مثال به او بگوییم از تو بدم می آید یا حالم از تو به  و ا

هم می خورد شکل مولکولی آن تغییر هویت پیدا می کند و زشت می شود.
 اما هیچ موقع به این مهم توجه نکرده ایم که سه چهارم بدن ما انسان ها یعنی حدودا 7۵ درصد
کله  وجودی ما انسان ها را آب تشکیل داده است و این بدنی که قسمت اعظم آن را آب تشکیل   از شا
داده می تواند با هر کالم و دیالوگ خوب و محبت آمیز و کالم ناپسند و اشتباه، تمام مولکول های آن 
تغییر پذیری شکل پیدا کند و به این شکل هست که ما می توانیم با بیان هر کالم درست و خوشایند 
و پسندیده حال خیلی از آدم ها را خوب کنیم و برعکس آن می توانیم با اشتباهات گفتاری و رفتاری 
تاثیر گذاری منفی روی آدمها داشته باشیم.در پایان بیان می کنم حال که روزمرگی هایمان عوض 
شده و به ناچار و یا با خوشحالی قرار است کنار همدیگر باشیم باید یاد بگیریم که مهارت های ارتباطی 

و مهارت های با هم بودن به خصوص ارتباط موثر را خوب یاد بگیریم.
بعد از اینکه این مهارتها را یاد گرفتیم سعی کنیم حال افراد اطرافمان را خوب کنیم و از 

این با هم بودن لذت ببریم.

ع |        | عباس زار
کشور شود، آموزش از راه دور در مدارس و  کرونا وارد  پیش از اینکه ویروس 
مؤسسات، تنها راه کمک به آموزش مجازی کسانی بود که به هر دلیلی از تحصیل و 
آموزش در محیط های آموزش حضوری جامانده و یا به دنبال شروع و تکمیل روند 

آموزشی خویش با استفاده از این شیوه نوین بودند. 
تقریبا با آغاز به کار مدارس، آموزش از راه دور در سال 1383، ساالنه حدود 2۴0 هزار 
نفر از خدمات این مدارس استفاده کردند. این نوع مدارس یک فرصت طالیی بودند 
برای تمام کسانی که تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف داشتند و امروز با 
ورود ویروس کرونا، راه های نوین آموزشی، به ویژه در آموزش وپرورش می تواند در 
مقیاس ملی مفید فایده باشد. البته در هفته های اخیر، اقداماتی نظیر هماهنگی 
با سازمان صدا و سیما برای پخش برنامه های آموزشی، فعالیت در شبکه های 
گرفته  اجتماعی، برای معلمان و دانش آموزان جهت پیگیری امور آموزشی انجام 
است. ازاین رو فناوری های اینترنتی و فضای مجازی، با سرعت چشمگیری در 
گسترش است و پدیده »آموزش با تکیه بر فناوری های نوین « از سالیان  حال 
گرفته  پیش، موضوع توجه و رقابت فزاینده بیشتر دانشکده ها و مدارس دنیا قرار 
کرد، آموزش سنتی نسبت  است و سال 200۴، »سازمان جهانی داده « پیش بینی 
به آموزش نوین درصدی معادل 2۵ به 7۵ را خواهد یافت و ایران هم سالهاست به 
کید کرده است که توسعه زیرساخت های ارتباطی - اطالعاتی اهمیت  این نکته تأ
گسترش استفاده از فناوری های اطالعاتی را به طور  بسیاری دارد و مایل است 

جدی پی گیرد. 

»آموزش از راه دور« ، )Distance education( هر نوع آموزشی است که میان 
خ  که به لحاظ جغرافیایی از یکدیگر دور هستند، ر استاد و دانشجویی 
که از دهه 60 در شکل آموزش از طریق پست و  می دهد . این نوع آموزش 
ارسال بسته های آموزشی نوشتاری و صوتی شروع شد، در دهه های بعد، از 
طریق فناوری ویدئو، تلویزیون های کابلی و پخش ماهواره ای تکامل یافت. 
کنون این آموزش با به کارگیری فناوری های اینترنت، نظیر صفحات پیام،   ا
کامپیوتری، فضای مجازی، آموزش  کنفرانس  اتاق های چت، میز ویدئو یا 
کارآمدتر از فضای واقعی آموزش بازسازی نموده و پیشرفته ترین  را بسیار 
فناوری های اطالعات و ارتباطات را در خدمت آموزش قرار داده است. 
گذرد و در این مدت  آموزش از طریق اینترنت، بیش از یک دهه از عمر آن می 
کوتاه نیز، تحوالت بسیاری به خود دیده است. در سال های اخیر انفجاری 
کز  گشته است. در سطح مرا از تمایل به آموزش از طریق اینترنت پدیدار 
دانشگاهی، این اظهار تمایل، مرهون پدید آمدن دو عقیده است: نخست، 
باور هیئت علمی دانشگاه ها مبنی بر توانایی تکنولوژی بر اصالح آموزش و 
گهانی مدیران دانشگاه ها مبنی بر اینکه آموزش از طریق اینترنت  دوم، درک نا
تولیدکننده حجم باالیی از ثروت )سود بازگشتی( است و ظرفیت بالقوه تولید 
بیشتر ثروت را نیز دارد. امروزه، وب سایت های بسیاری، قالب های جذاب، 
کار  گزینه های تعاملی، انیمیشن، ویدئو، ناراتیو و متن نوشتاری را به  نظیر 
که   )Self - helplearning( ،گرفته اند تا دانشجویان را با یک منبع خودآموز

مکمل کتاب های درسی سنتی است، تدارک کنند .

آموزش با تکیه بر مجازمهارت های ارتباطی ایام کرونا



گفت: تعویق  کمیته ملی المپیک  رئیس 
بازی های المپیک برای ما یک فرصت بود، 
چون می توانیم یک سال دیگر برای آمادگی بیشتر 
و برگزاری اردوها و شرایط ایده آل برای ورزشکاران 
کنیم. رضا صالحی امیری اظهار داشت:در  تالش 
سال 98 دنبال ادامه استراتژی سال 97  بودیم و 
اساس آن یک برنامه 15 محوری بود و براساس آن 
پیش رفتیم و سال 99 تداوم برنامه های سال 98 
خواهد بود.وی افزود: بحث انسجام و همدلی در 
مجموعه ورزش اهمیت زیادی داشت و به صورت 
جدی آن را در سال 98 دنبال کردیم. االن بین ارکان 
ورزش، وزارت ورزش، کمیته، فدراسیون ها و رسانه ها 

که رکن ورزش هستند،
 انسجام و همدلی است. محور دوری از حاشیه بود و 
مبنا بر این بود که شرایط جدیدی را فراهم کنیم که 
کمیته ملی المپیک  هیچ حاشیه ای نباشد.رئیس 
ادامه داد: ستاد عالی بازی ها ایجاد تک صدایی در 
که اولین  مدیریت ورزش بین ما و وزارت ورزش بود 
جلسه امروز با محوریت وزیر ورزش و عضویت بنده 
گذاری  خواهد بود. هدف از ستاد عالی بازی ها سیاست 
واحد در ورزش است. این شرایط طی دو سال گذشته 
پاسخ داد و برای بازی های آسیایی و جوانان و ... این 

که برای المپیک ادامه خواهد  همدلی را داشتیم 
کرد: در سال 98  داشت. صالحی امیری عنوان 
محدودیت های مالی وجود داشت و در بحث بودجه 
با چالش رو به رو بودیم که اول به دلیل تحریم ها بود. 
هزینه تجهیزات اعزام ها و اردوها نیازمند ظرفیت ها 
گذاری در بودجه رسیدیم و صددرصد  بود . ما به هدف 
تعهدات خود را انجام دادیم. ما در حد توان و امکانات 
و منابع به فدراسیون ها توجه کردیم، ولی باور داریم 
نیاز فدراسیون ها به منابع بیشتراست. همچنین 

شفافیت مالی برای ما اهمیت داشت و باید همه 
اطالعات و منابع را به صورت شفاف در اختیار مردم 
قرار بدهیم. در سال 99 شفاف تر عمل خواهیم کرد 

و این یکی از اصول ما می باشد.
رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد:  توسعه 
زیرساخت ها از دیگر برنامه های ما بود. در سال گذشته 
بیش از 5 میلیارد تومان هزینه کردیم امسال هم بیش 
کنیم و باید طی 4 سال بیش  از 5 میلیارد هزینه می 
از 20 میلیارد هزینه کنیم تا از نظر زیرساخت ها به روز 

شویم. توسعه زیرساخت ها در سخت افزار و نرم افزار 
از مهمترین برنامه های مامی باشد.

کرد: تاریخ شفاهی ورزش ایران نیز در  وی تصریح 
کنون کار ثبت و ضبط علمی  دستورکار بود. متأسفانه تا
انجام نشده بود. تاریخ شفاهی یک زمینه علمی دارد 
و تجربه های خوبی در ایران داشتیم که از آن در ورزش 

برای تاریخ شفاهی ورزش استفاده کردیم.
گفت:  صالحی امیری در خصوص تعویق المپیک 
تعویق المپیک برای ما زیان آور نیست. من از منظر 
کنم. این مسئله برای ما  فرصت و تهدید نگاه می 
فرصت بود، چون می توانیم یک سال برای آمادگی 
بیشتر و اردوها و شرایط ایده آل برای ورزشکاران تالش 
کنیم. ما چند مورد حساس مثل سهراب مرادی و 
حمیده عباسعلی و حسن یزدانی را داشتیم که زمان برای 
رفع مصدومیت آن ها کم بود و االن فرصت کافی برای 
کثری دارد. بعالوه ما به سالمت قهرمانان  آمادگی حدا
کنیم. تعویق المپیک یک خواسته جهانی  توجه می 
بود و ما زودتر از بسیاری از کشورها پیشنهاد تعویق را 
دادیم. و مسئوالن بحث را جدی تلقی کردند و وقتی 
کشورها انصراف دادند، ژاپن پذیرفت که المپیک به 
تعویق بیفتد. االن برای دوم مرداد 1400 برای برگزاری 

المپیک توافق شده است.

صالحیامیری:

 تعویق المپیک برای  ایران  زیان آور  نیست

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
گفت: ورزش ایران در طول  وزارت ورزش 
سال های گذشته از نداشتن کرسی بین المللی 
بارها ضرر کرده است که باید با تدابیر  ویژه این 
ضعف را برطرف کنیم. علی نژاد  گفت: بارها 
به واسطه نداشتن کرسی های مؤثر در مجامع 
بین المللی، ورزش ایران دچار آسیب شده است 
و این موضوع اهمیت کرسی های بین المللی 
را نشان می دهد.وی خاطرنشان کرد: البته 
وضعیت فعلی نشان می دهد که نتایج خوبی 
حاصل نشده است، وزارت ورزش در این زمینه 
به دنبال چاره اندیشی بوده و فعالیت هایی هم 

کید  داشت اما نتایج زیادی حاصل نشد.وی تأ
کرد: با حمایت وزیر اخیرا اقدامات خوبی در این 
که حمایت از  زمینه انجام  شده از جمله این 
توسعه ارتباطات بین المللی و جایگاه نمایندگان 
ایران در مجامع بین المللی به عنوان یکی از 
وظایف جدید در شورای برون مرزی پیگیری 
می شود.علی نژاد تصریح کرد:  بر این اساس 
کمیته بین المللی  کرسی در  کسب و حفظ 
المپیک، کمیسیون ها و تشکل های وابسته 
به این کمیته، کسب و حفظ کرسی در شورای 
المپیک آسیا و کمیته و نهادهای وابسته به این 
شورا، کسب و حفظ کرسی در فدراسیون های 
بین المللی و کمیته ها و نهادهای وابسته، کسب 
کرسی در فدراسیون های آسیایی و  و حفظ 
کرسی در  کسب  کمیته و نهادهای وابسته، 
سایر نهادهای بین المللی جزو اولویت ها 
کاندیدای  هستند.و فدراسیون ها و افراد 
کرسی های قبلی،  کرسی یا دارندگان  کسب 
موظف به ارائه پیشنهادات و برنامه های خود 

به شورا هستند.

علینژاد:
ضعف های ورزش برطرف خواهد شد

ی  ا بر  : گفت ل  ستقال ا ت تیم  پیشکسو
بدهی های باشگاه باید کمیته ای تشکیل 
شود تا به صورت جزئی رسیدگی های الزم 
صورت بگیرد. فرزامی،  درباره شرایط اخیر 
گفت:متأسفانه در دو باشگاه  آبی پوشان  
کار  استقالل و پرسپولیس کسانی که روی 
می آیند نه کاری بلدند و نه پولی می آورند. 
کردم. او  اخیرا من با فتح اهلل زاده صحبت 
که به استقالل آمد  که وقتی  گفت  به من 
10میلیارد به باشگاه آورد اما در عرض دو روز 
8میلیارد آن گم شد. بدهی های استقالل 
برای فتح اهلل زاده مسئله مهمی بود که با وجود 

این اتفاقات کار را سخت کرده بود. استعفای 
کتیکی بود و باید دالیل جزئی تر  فتح اهلل زاده تا

آن از خودش پرسیده شود.
وی افزود: به طورکلی این طرز باشگاه داری 
نیست. استقالل و پرسپولیس چشم وچراغ 
که یکی از  مردم هستند. من سال هاست 
مدیران پیشین ورزش را می شناسم و به 
که در ورزش حضور  گفتم شما در مدتی  او 
داشتید این دو باشگاه را شما بی پدر 
که مسئول بودید هیچ  کردید و تا موقعی 

کاری نکردید. 
من و هوادار هستیم که برای استقالل دلمان 
می سوزد. باید کمک کرد تا باشگاه از دست 
نااهالن نجات پیدا کند.فرزامی گفت: مدیران 
که به این باشگاه می آیند  استقالل از وقتی 
تنها و تنها هزینه برای باشگاه به بار می آورند 
و به نظر من راهش این است که کمیته ای 
درست شود که بتوان بدهی های استقالل 
را جزءبه جزء بررسی کرد. بزرگ ترین مشکل 

استقالل مالیات است. 

فرزامی:
 ۸ میلیارد پول استقالل در۲ روز گم شد!

کارشناس والیبال درباره انتخاب سرمربی 
برای تیم ملی گفت: فرهنگ اطاعت از مربی 
گزینه  کمرنگ است به همین دلیل  ایرانی 
خارجی مناسب است. دامغانی درباره 
کوویچ و انتخاب جایگزین  فسخ قرارداد کوال

برای او گفت:
گر داورزنی به وزارت ورزش نمی رفت و در   ا
کوویچ خیلی  فدراسیون والیبال می ماند، کوال
گردونه والیبال ایران جدا می شد.  زودتر از 
جامعه والیبال پس از رفتن والسکو، هر مربی 
را نمی پذیرد. والسکو شاخصی برای انتخاب 
مربی تیم ملی شده است و همه گزینه مدنظر 

را با او می سنجند.وی ادامه داد: فدراسیون 
که هم تجربه  گزینه ای باشد  باید به دنبال 
حضور در المپیک را داشته وهم خیلی بهتر 
کوویچ زحمات  کوال کوویچ باشد.  کوال از 
کشید اما داشته ها و  زیادی برای تیم ملی 
دانستنی های او به اتمام رسیده بود و به 
اذعان برخی از ملی پوشان، رضایت فنی از او 
نداشتند. بارها از ملی پوشان شنیده بودم که 
کوویچ شخصیت باالیی دارد اما دانش  کوال
فنی او به اندازه مربیان روز دنیا نبوده است.
که المپیک در پیش  وی گفت: با توجه به این 
است، باید بهترین گزینه انتخاب شود. والیبال 
و بازیکنان اعتقادی به مربی داخلی ندارند. 
شاید بار فنی و دانش مربیان ایرانی باال و به روز 
باشد اما متأسفانه فرهنگی که از مربی ایرانی 
گزینه خارجی  کمرنگ است.  اطاعت شود، 
ترجیحا بهتراست البته مربی خارجی که به 
گاه و با تیم های بزرگ دنیا  علم روز والیبال آ
کرده باشد و سابقه حضور در المپیک را  کار 

نیز داشته باشد.

دامغانی:
فرهنگ اطاعت از مربی ایرانی کمرنگ است

نكتهگوناگون

ماسیمو:
آزمون، بازیکن بزرگی است

 مربی سابق تیم ملی ایتالیا و تیم یوونتوس از حضور سردار آزمون در تیم 
کرد. ماسیمو گفت: من آزمون را به خوبی می شناسم  ناپولی استقبال 
ک مسکو بودم بارها با او روبه رو شده ام. آزمون  چون وقتی در تیم اسپارتا
بازیکن بزرگی است و حضورش را در ایتالیا و تیم ناپولی را خوب می دانم.

وی افزود: آزمون واقعا بازیکن قدرتمند و تکنیکی است و کیفیت زیادی 
دارد. او چارچوب شناس است و گل های زیادی می زند.

     

 همدردی باروز  با مردم ایران
 ستاره کشتی آمریکا در پیامی به مردم ایران با آن ها ابراز همدردی کرد. جردن باروز 
در این پیام گفت: ما در آمریکا نیز درگیر ویروس کرونا هستیم. اما امیدوار هستیم و 
کنید. مطمئن هستم که کادر  کنیم و می دانم که شما هم همین کار را می  دعا می 
کنند تا از این بحران عبور کرده و به زندگی عادی بازگردیم. درمانی به سختی کار می 
به خاطر حفظ ایمنی در خانه بمانید، از هم مراقبت و به یکدیگر محبت کنید. دلم 

برای شما تنگ شده، دوست تان دارم و امیدوارم به زودی شما را ببینم.
    

ثبت دبیرکلی نبی در فیفا 
 علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: موضوع دبیرکلی نبی پس از ارتباط 
کنفدراسیون آسیا تأیید شد و نام وی در فیفا هم ثبت شد. دیروز  تصویری با 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مهدی محمدنبی را به عنوان دبیرکل این 

فدراسیون انتخاب کرد. 
    

 خداحافظی کرمی از فوتبال 
  هافبک دزفولی  که سابقه بازی در تیم های فوالد ، سپاهان  و شاهین  را در 
کارنامه داشت در سن ۳7 سالگی کفش های خود را آویخت.عبداهلل کرمی 
در این خصوص اظهار کرد: شاید کمی زود بود اما مصدومیت کمرم زیاد 
شد و دیگر نمی توانستم آن جوری که دلم می خواست بازی کنم و تصمیم 

گرفتم فوتبال را کنار بگذارم چرا که هیچ چیز بهتر از سالمتی نیست. 
    

 کمک رسانی افتخارآفرینان
که چندی پیش موفق  کای پرافتخار ایران و جهان  کاراته  گنج زاده   سجاد 
کشتی ایران برای  کسب سهمیه المپیک شد، به جمع ملی پوشان سابق  به 
کنار کمیل قاسمی آزادکار سابق تیم  کمک به نیازمندان پیوست.گنج زاده در 
ملی و دارنده مدال های طال و نقره المپیک و نقره جهان مشغول کمک رسانی 
کشتی ایران و  به اقشار ضعیف نقاط محروم تهران شد.چهره های عنوان دار 
جهان، همچون رسول خادم، کمیل قاسمی، حسن رحیمی و پرویز پرستویی 
بازیگر پیشکسوت سینمای ایران و برخی دیگر از چهره ها در قالب مؤسسه خیریه 
خادمان علی بن ابی طالب)ع( با جمع آوری کمک های نقدی مردم، اقدام به 

تهیه مایحتاج نیازمندان در نقاط مختلف کشورمی کنند.
    

منصوریان به سوگ نشست
 پدر علیرضا منصوریان سرمربی پیشین تیم های ذوب آهن، استقالل و نفت 
دیروز به دلیل ایست قلبی به دیار باقی شتافت. مراسم تدفین آن مرحوم امروز 
کرونا مراسمی از سوی خانواده  برگزار خواهد شد اما به دلیل شیوع ویروس 

برگزار نخواهد شد.

 دالرهای بر باد رفته
کرد بازهم  باشگاه پرسپولیس که با بدهی های فراوان مالی دست وپنجه نرم می 
سراغ خریدهای نه چندان مرغوب رفت تا دالرهای خود را به پای بی انضباطی های 
گونا بریزد. باشگاه پرسپولیس در حالی برای  استوکس و عدم تأثیر مثبت اوسا
گونا  نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر تصمیم به جذب  استوکس و اوسا
خ ها در فیفا  گرفت که مشکالت مالی و در راستای آن پرونده های حقوقی سر
به دلیل عدم پرداخت مطالبات خارجی های سابق خود وجود داشت.با این 
خ ها برای حل مشکل گلزنی خود سراغ این دو بازیکن رفتند که هر دو  حال سر
خ ها در لیگ قهرمانان   نفر تا پایان هفته بیست و یکم و دو بازی ابتدایی سر
آسیا موفق به گلزنی نشدند.پرسپولیس که در ابتدای فصل با نظر کالدرون 
سرمربی وقت خود اقدام به جذب جونیور  مهاجم برزیلی  کرده بود خیلی زود 
با این بازیکن به انتهای راه رسید. مهاجمی که هیچ تفاوتی با بازیکنان آماتور 
نداشت اما توانست بخش قابل توجهی از دالرهایش را با توجه به قرارداد 550هزار 
دالری بگیرد و از پرسپولیس برود.رفتن  کالدرون از پرسپولیس نیز باعث نشد 
خ ها عادت جذب بازیکن خارجی را ترک نکنند. آن ها بالفاصله پس از  تا سر
حضور گل محمدی به عنوان جانشین کالدرون در رأس کادرفنی خود اقدام 
گونا گرفتند. مهاجمی که برای نیم فصل مبلغی نزدیک به 150  به جذب اوسا
هزاردالر دریافت خواهد کرد. انصاریفرد مدیرعامل مستعفی پرسپولیس پس 
کتور را باز  کره با مهاجم جنجالی و پرحاشیه سابق ترا از رفتن کالدرون، باب مذا
کرد تا بتواند  استوکس را برای پنج ماه با قراردادی به ارزش 250 هزار دالر جذب 
که  استوکس درهمان ابتدا مبلغ 150 هزار دالر از پرسپولیس  کند.جالب این 
گرفت تا پس از اقامت 10 روزه در امارات حاضر به امضای قرارداد شود. پول 

خ ها کمتر از یک ماه در ایران دوام نیاورد .مهاجمی که  مهاجم ایرلندی سر
شیوع ویروس کرونا را بهانه ای برای عدم بازگشت به تهران قرار داده است تا 

بتواند به استراحت خود بپردازد.
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 |فاطمهفالحزاده| 
ادامه از صفحه اول

گویاباچنینپرسشیسعیبردروغنشاندادناین
امروهدفقراردادنافکارعمومیداشت.ایندر
کهازبوریسجانسونتاآنگالمرکلو شرایطیاست
ژنرالسالواتوره،رئیسارتشایتالیاوسایرمقاماتعالی
کشورهایدرگیراینویروسازمثبتبودنتستکرونا

خودخبردادندامادررسانههایفارسیزبانپوشش
کاملووسیعیمبنیبرمثبتبودنتستکروناآنها
مطرحنشد.دربررسیبزرگنماییشایعاتآنهمدر
شرایطبحرانیعلیهایرانبهگفتوگوباصاحبنظران

اینحوزهپرداختیم.
 منکر ضعف های مدیریتی نیستیم اما شرایط مطابق 

ادعای رسانه های معاند نیست 
سیدکمالسجادی،سخنگویجبههپیروانامامو
خطرهبریوکارشناسمسائلسیاسیدرگفتوگوبا
کرد:»دشمنیغربیهابهویژهآمریکا »رسالت«بیان
کشورهای کشورهایاروپاییوحتیبرخی وبرخی
آسیاییبهماهیتانقالبوجمهوریاسالمیایران
گردد.پسازپیروزیانقالب،دشمنانانقالبو برمی
جمهوریاسالمیشروعکردندبهرصداخباروآنچهدر
گراتفاقیدر داخلایراندرحالگذراستبهطورمثالا
گرفت،اینرسانههابهشدت گوشهایازکشورصورتمی
کردندبابزرگنمایی کردندوسعیمی آنرابزرگنماییمی
کنندبنابرایناینشیوههمواره هموارهعوامفریبی
 توسطآنانوجودداشتوتازگیندارد.اسالمهراسی
آنهاامریطبیعیاستزیراجمهوریاسالمیایران
یکطراحیجدیددرجهاناستوترکیبیازدموکراسی
ومذهبودرقالبنظامیبهشکلاسالمیوبهنام

جمهوریاسالمیاست.«
ویافزود:»بهموجباینپیروزیها،بزرگنماییرسانههای
کنوندرشرایطی معاندهموارهشدتبیشتریگرفتوا
کهایرانپیروزیهایبسیاریدرابعادجهانی،فناوری
گاهمظلومانجهان برتر،الگوشدنسایرکشورهاوتکیه
بهویژهمسلماناناست،اینتخریبهاوبزرگنماییها

شدیدترازگذشتهخودشدهاست.«
 ایران همواره تالش بر شفاف سازی و اعالم آمار 

رسمی دارد
اوادامهداد:»درخصوصموضوعویروسکرونا،برآمار

کهبسیاریازکشورها کننددرحالی رسمیمناقشهمی
کندیا ،ازجملهترکیه،بههیچوجهآماررامنتشرنمی
کند.آمریکایی آمریکاکهچنینمسئلهایراکتمانمی
کهپسازحملهایرانبهعیناالسدنیزهموارهسعیبرآرام
نشاندادناینموضوعداشتوتعدادکشتهشدگان
کرداما وآسیبدیدگاناینحملهراهموارهکتمانمی
درنهایتدیدیمکهتعدادبسیاریبراثرحملهوضربات

مغزیکشتهومجروحشدند.ایننمونه
کشوریاستکهتنهاادعایدموکراسیدارد

اماازآنسربازمیزدواینرسانههانیزعلیهآناندست
بهانتشارخبروبزرگنمایینمیزنند.«سخنگویجبهه
کرد:»رسانههای پیرواناماموخطرهبریتصریح
کنندکهعلیهاتفاقهاوآمارو معاندهموارهتالشمی
کهایران کنندایندرحالیاست ارقامایرانمناقشه
بهطوررسمی،آمارنهاییرااعالموهموارهتالشبر
کنندمسئوالنو شفافسازیدارد.هموارهتالشمی
کهرسانههای دولتایرانرادروغگوقلمدادکنند.این
کنند بیگانهکشورهایعربی،آمریکاوترکیهرارصدنمی
کیونشانازاقتداروقدرتایراناستکهاینچنین حا

رویاتفاقهایداخلکشوردقیقهستندوموبهمواخبار
کنندتابتوانندعلیهمسئوالنو واطالعاترادنبالمی

نظامبزرگنماییوعوامفریبیکنند.«
 بزرگنمایی برای تضعیف نظام جمهوری اسالمی 

ایران و عوام فریبی 
کارشناسمسائلسیاسیهمچنینخاطرنشان

کشوریپرهیبتباقدرتسختافزاری کرد:»ایران
بسیارباالعلیرغموجودوفشاربسیارتحریمها

است.تحریمهاییکهبهموازاتپیروزیانقالب
اسالمیشروعشدامانتوانستکشورراازپای

بیندازدوهموارهکشورباقدرتبیشتری
ایستادهاستودرحالپیشبرداهداف
کنوننیزموضوع خوداست.«اوگفت:»ا

کرونارابرایتحققاهدافخودعلیهایرانو
بزرگنمایی،مدنظرقراردادهاندوسعیدارند

آمارمبتالیان،متوفیرابزرگنماییکنندبلکه
سرآغازراهیبرایتضعیفنظامجمهوری

که اسالمیشوداماموفقنخواهدبودهمانطور
کهدربخشهاییازامور کنونموفقنشدند.این تا
کشور،ضعفهایمدیریتیبسیاریوجودداردبرکسی
پوشیدهنیستبرخیمدیرانضعفهایبسیاری
گونهای دارندومانیزمنکرآننیستیماماشرایطبه
کهآنانمدعیهستندنیست.«سجادیدرپایاناین

گفتوگواظهارکرد:»آنهاهموارهسعیدارندکلنظام
جمهوریاسالمیرازیرسؤالببرندوبرایشانموضوع
بزرگنماییچنداناهمیتندارد،گاهبااستفادهازیک
تظاهراتکوچک،گاهبااستفادهازاظهاراتیکروحانی
،یکمدیروگاهدرشرایطکنونیبابزرگنماییویروس
کندموضوعچه کرونابنابراینبرایآنهافرقینمی

کنندوسپس باشدآنهاتمامیاخباررابجدرصدمی
بابزرگنماییبرایتضعیفنظامجمهوریاسالمیایران

کنند.« وعوامفریبیتالشمی
گر نفرت  نورزد موجب تعجب است   دشمن ا

سیدجاللفیاضی،کارشناسرسانهنیزدرگفتوگو
با»رسالت«بیانکرد:»واقعیتایناستکهدشمن
،تحتهرشرایطیدشمناستوهموارهسعیدارد
گر متناسبباشرایطدشمنیخودرانشاندهد.ا
دشمناناینملتومردمدرشرایطمختلفازخود
کینهتوزیونفرتنشانندهندموجبتعجبوحیرت
است.«ویافزود:»نکتهمهمایناستکهنبایدبهانه
بهدستآنهابدهیمتاآنهابرموجاینبهانهها
،سوارشوندواهدافخودراپیشببرند.آنهابهطور
کنندکهخودمان عمدهازبهانههاییاستفادهمی
بهدستآنهامیدهیموسپسآنانایناشکال
کنند.شایعهها،بزرگنماییهاو رابزرگنماییمی
اطالعاتنادرستبسیارسریعاتفاقمیافتدبنابراین
گیرد،بهطور گراطالعاتصریحودرستصورت ا
حتمدشمننمیتواندباارائهاخبارواطالعاتغلط

اهدافخودرابهثمربرساند.«
 باید بکوشیم تا با اطالعات درست ، اعتماد را 

گردانیم  به مردم باز
کارشناسرسانههمچنینادامهداد:»باید این
بپذیریمدرجریاناتفاقهایمختلفیکهدرکشور

کشوردچارخدشه گرفته،اعتمادعمومی صورت
شدهاست،بنابراینبایدبرایجبراناینلطمهها
گیرد.بیشکدشمنان ،تالشبسیاریصورت
کههموارهسعیبرفرافکنیوتشویش ما،کسانی
چنینفرصتهایی ز ا عمومیداشتند فکار ا
کنندبنابراینبایدبکوشیم بهخوبیاستفادهمی
تابااطالعاتدرست،اعتمادرابهمردمبازگردانیم
وازتحققاهدافدشمن،جلوگیریکنیموفضارا
درچنینشرایطدشواریبهسمتآرامشوامنیت

خاطرهدایتکنیم.«
کرد:»این گفتوگوتصریح فیاضیدرپایاناین
بزرگنماییها،گاهممکناستدراثریکتصمیم
گاهدرابتالیمسئوالن نادرست،سوءمدیریتو
بهویروسکرونااتفاقبیفتد،بنابراینطبیعیاست
اینچنینمسائلیبزرگنماییشودبرایتحققاهداف
کهمدیرانگرفتارویروسکروناشوندامری آنان،این
کهاینافرادنیزمانندسایرمردم طبیعیاستچرا
هستندوموضوعابتالیآناننشانگردرصحنهبودن
آنهاونکتهایمثبتاستآنچهدرفرآینداینجریانها
حائزاهمیتاستسوءتدبیروضعفهایمدیریتی
استبهسرعتتوسطرسانههایمعاند،بهانهای
برایبزرگنماییمیشودبنابراینبایدتالشکردکه
ازچنینمسائلیجلوگیریشودتابهانهبهدست

دشمناننیفتد.«

ایرنا/ احمد معینی جم عکس نوشت

تهرانهرسالهبهعلتسفرهاینوروزیبسیارخلوتبود،اماامسالبیشترکسانیکهدرتهران
زندگیمیکنندباتوجهبهشیوعویروسکرونادرپایتختماندهوبهسفرنرفتند.امااینروزهابااعالم
مرحلهایآغازکسبوکارها،تهرانآرامآرامشلوغمیشودواینموضوعمیتواندموججدیدی
کهتوصیهوزارتبهداشتوکادردرمانیهمچناندر ازکرونارابراینکالنشهرواردنماید.بااین
خانهماندناستاماتهرانپسازتعطیالتنوروزشلوغیراتجربهکردهواینموضوعسببشده
تاخانوادههایبسیاریکهدراینایامقرنطینهراباسختیهایشتحملنمایندباتصمیمتازه

دولتموافقنبودهومنتظرتصمیماتمعقوالنهتریبرایمقابلهباکروناباشند.

تسنیم     كاریکاتور
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صاحب امتیاز: بنیاد  رسالت
مدیر مسئول: محسن پيرهادی

 نشانی: تهران،خیابان استاد نجات اللهی

 جنوبی،خیاب���ان ش���هید اس���ماعیل 

ک1   تلفن:10 -88910806 محمدی- پال
كد پستی:1599976711   نمابر:88900587
چاپ:گلریز          تلفن:66795442

شماره9736 

خوانندگانفهيمروزنامهرسالتميتوانندپيامهايخودرا
بهسامانههاي10002188910808یا50001060658119
پيام�كك�ردهومس�ائلومش�كالتخودرابي�اننمایند.
بيصبران�همنتظ�رپيامه�ايگ�رمش�ماهس�تيم.

توانگرىدرغربت،وطناستوفقردروطن،
غربتاست.

کردنمیوههاوسبزیجاتبه یکیازروشهایضدعفونی
کهبهازایهریکلیترآب،۲تا۴قطرهمایع اینصورتاست
ظرفشوییبهکارببریم،سپسسبزیهارابهمدت۳دقیقهو
میوههارابهمدت۵دقیقهدراینمحلولقراردهیموپسازآن
برایازبینبردنباقیاثراتشیمیایی،سبزیومیوهرادوباره

باآببشوییمتاکامالتمیزشوند.

امام صادق علیه السالم:اسرافکنندهسهنشانهدارد:
آنچهدرشأنشنیستخریداریمیکند،آنچهدرشأنش

نیستمیپوشدوآنچهدرشأنشنیستمیخورد.

حدیث

حکمت 
نهج البالغه

سالمت

شاه بيت
 حاصل خیره در آیينه شدن ها آیا                             دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟

فاضل نظری

توئیتر

گهی مناقصه  شماره 99-3 اصالحیه آ
گزار: شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان مناقصه 

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای
ح جدول ذیل )تحویل در انبار خریدار( موضوع مناقصه: موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع كابل خودنگهدار به شر

زمان: مهلت، مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
متقاضیان می توانند از تاریخ 1399/01/18 لغایت 1399/01/25 به سامانه الکترونیکی تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
گزار: اطالعات تماس مناقصه 

تلفن: 31137340-054و 31137348  فکس: 31137050-054 پيام كوتاه: 9307280200
www.sbepdc.ir :وب sbepdc@gmail.com :پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ 3/915/000/000 ریال به حساب جاری 103403815002 بانک صادرات شعبه برق زاهدان 
به نام سایر درآمدها شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

كات )الف، ب و ج( در سامانه الکترونیکی  زمان و محل تحویل تضمین شركت در فرآیند كار: پيشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر كلیه مدارک پا
ک و مهرشده تا مهلت  كات ال ج شده در اسناد مناقصه در پا خ 1399/02/06 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط در دولت تا ساعت 15 روز شنبه مور
تعیين شده فوق به دبيرخانه شركت به نشانی زاهدان، خیابان دانشگاه، حدفاصل دانشگاه 37 و 39، شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان اقدام 

نمایند. الزم به ذكر تمامی فرآیند مناقصه از طریق سامانه تداركات دولت صورت می پذیرد.
كنفرانس شركت  خ 1399/02/07 در سالن  كات، پيشنهادات ارائه شده در سامانه تداركات دولت در ساعت 11 روز یکشنبه مور گشایی پا تاریخ و محل باز

توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تداركات دولت، می بایست به سایت یادشده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء  در ضمن مناقصه 

الکترونیکی اقدام نمایند. جهت اطالعات بيشتر در این خصوص می توانید با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل فرمایيد.
مدت قرارداد: 3 ماه

كسب اطالعات بيشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانی Tender.tavanir.org.ir یا سایت شركت توزیع نیروی برق  متقاضیان می توانند جهت 
سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbepdc.ir  همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. بدیهی است این 

ج است.« شركت در رد یا قبول پيشنهادات مختار است. »سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندر
به پيشنهاداتی كه فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های كمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پيشنهادهایی كه پس از انقضاء مدت 

گهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. مقرر در آ
تاریخ انتشار: 99/1/19

خ ش: 99/1/19

»فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
 به شماره 98/75/218«  

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
احداث ساختمان راهدارخانه مركزی استان خراسان شمالی به شماره 2098003012000028 را از طریق سامانه تداركات 
الکترونیک دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی 
كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیک دولت )ستاد( به 
گران در صورت عدم عضویت قبلی،  آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 
تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 99/01/19 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

گران ارسال خواهد شد. كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه 
مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی: ساعت 15 تاریخ: 99/01/26

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی از طریق سامانه: ساعت: 16 تاریخ: 99/02/10
گزار: آدرس: پایين تر از میدان ولیعصر – خیابان دمشق – شماره 17 و تلفن:  اطالعات تماس دستگاه مناقصه 

84491198
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 85193768-88969737
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/1/20
خ ش: 99/1/19

م الف 16

جمهوریاسالمیایران
وزارتراهوشهرسازی

نوبتاولسازمانراهداریوحملونقلجادهای

سازمانراهداریوحملونقلجادهای
کمیسیونمعامالت دبیرخانه

تعدادواحدشرحكاالردیف

150/000متركابلخودنگهدار35+35+16+25×13

120/000متركابلخودنگهدار50+50+16+25×23

20/000متركابلخودنگهدار70+70+25+25×33

امورتدارکاتوقراردادها
شرکتتوزیعنیرویبرقسیستانوبلوچستان

شركتتوزیعنيرویبرق
سيستانوبلوچستان

گهی تجدید مناقصه عمومی – نوبت اول آ
خ 1398/12/04 شورای محترم اسالمی شهر كهریزک نسبت به برگزاری مناقصه جهت اجرای پروژه جدول ذیل اقدام نماید. شهرداری كهریزک در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 621/2746 مور

كلیه شركتها و پيمانکاران دارای صالحیت مرتبط دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  لذا از 
كت ها از طریق  گشایی پا گران و باز  www.setadiran.ir مراجعه نمایند. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت  درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
خ 1399/01/20  مذكور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مور

می باشد.
خ 1399/01/30 خ 1399/01/20 لغایت ساعت 14:30 روز شنبه مور مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: از ساعت 15 روز چهارشنبه مور

خ 1399/02/09 مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مور
خ 1399/02/09 كت ها: ساعت 15 روز سه شنبه مور گشایی پا زمان باز

كتها الزامی است. گشایی پا كت الف اصل ضمانتنامه یا فیش واریز سپرده شركت در مناقصه( به صورت فیزیکی قبل از زمان باز ارائه پا
كت های الف: جاده قدیم تهران قم – كهریزک  گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 

– بلوار شهید بهشتی – شهرداری كهریزک – واحد امور قراردادها، شماره تماس: 56523850-021 داخلی 235 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت 
انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

* قابل توجه اینکه:
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مختار است.

گهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 2- هزینه آ
3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

ج شده است. 4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه در
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/1/26
خ ش: 99/1/19

شمارهمناقصهدرسامانهمبلغسپرده)ریال(مبلغبرآورد)ریال(عنوانپروژهشمارهردیفردیف

5/000/000/000250/000/0002099091314000001بااحتسابمالياتبرارزشافزودهبهسازیآسفالتخيابانشهيددرختی14022049905

کهریزک هاشمی– سرپرستشهرداری

جمهوریاسالمیایران
وزارتكشور

استانداریتهران
شهرداریكهریزک

 سجادی : دشمنی غربی ها به ماهیت انقالب برمی گردد و اسالم هراسی امری طبیعی 
از سوی دشمنان است. اما ایران  همواره تالش بر شفاف سازی و اعالم آمار رسمی دارد 
و بزرگنمایی مشکالت حاكی از ترس از قدرت ایران است. درنهایت منکر ضعف های 

مدیریتی نیستیم اما شرایط مطابق ادعای رسانه بيگانه نیست 
گر نفرت  نورزد موجب تعجب است. بنابراین باید با اطالعات درست،   فیاضی :دشمن ا
اعتماد را به مردم بازگردانیم و به دست دشمن بهانه ندهیم و تالش كنیم تا كشور به 

سمت آرامش خاطر هدایت شود

بررسی دالیل بزرگنمایی اثرات كووید 19 در ایران توسط رسانه های  فارسی زبان؛

نفرت ورزی بر مدار کرونا 


