
سخنگوی شورای نگهبان از همه مردم 
برای اهدای خون دعوت کرد

سخنگوی شــورای نگهبان با دعوت از همه مردم 
برای اهدای خون، گفت: با وجود شــرایط ویژه این 
روزها، آن هایــی که می توانند بــه کمک بیماران 
بیایند. در این روز های ســخت کرونایی که میزان 
اهدای خون کاهــش یافته عباســعلی کدخدایی 
قائم مقام دبیر و ســخنگوی شــورای نگهبان برای 
هجدهمیــن بار موفق به انجام این کار انســانی و 
خیرخواهانه شــد. کدخدایی با دعوت از همه مردم 
برای کمک به نجات بیماران گفت: با وجود شرایط 
ویژه ایــن روزها، آن هایی کــه می توانند به کمک 

بیماران بیایند، این فرصت را از دست ندهند.
 وی از ســیزدهم اســفند ۱۳۸۳ همراه مســتمر 
و وفــادار این فرهنگ انســانی و نجات بخش بوده 

است.  میزان

کنترل کرونا منوط به رفع تحریم 
نیست

دبیر سیاســی جبهه ایستادگی گفت:برای مقابله با 
کرونا از نظر علمی نیازی به دیگران نداریم و در این 
شرایط باید به قدرت توان داخلی توجه کنیم، زیرا 
قطعاً از عهــده کنترل این بیماری بر خواهیم آمد. 
حســین کنعانی مقدم، درباره ظرفیت های داخلی 
کشــور برای مقابله با بیمــاری کرونا گفت: امنیت 
مقوله ای است که کشورها در این زمینه باید متکی 
به قدرت و توانایی داخلی خود باشند، خصوصاً در 
مسائل بهداشــتی با توجه به اینکه مورد اخیر یک 
اپیدمی جهانی اســت و غالب کشورها درگیر رفع 
مشکالت داخلی خود هستند، انتظار کشیدن برای 

کمک های خارجی نوعی ساده انگاری است.
وی افــزود: با توجه به قدرتی که کشــور ما از نظر 
علمی و دانش پزشــکی دارد و یکی از کشــورهای 
مطرح در علوم پزشکی اســت به نظر می رسد که 
تاکنون توانســته از این امکانــات داخلی به خوبی 
بهــره بگیرد، اگر چه تا حــدودی در توزیع برخی 
موارد مشکالتی هســت. وی همچنین گفت: ما از 
نظر علمی نیازی به دیگران نداریم و به نظر می آید 
که باید در این شرایط بیشتر به قدرت تولید داخلی 
خود توجه کنیم و قطعاً از عهده کنترل این بیماری 
نیز بر خواهیم آمد. این کارشناس سیاسی با اشاره 
به اینکه حتی ممکن اســت واکســن این بیماری 
نیز نخســتین بار در ایران ســاخته شود گفت: ما 
نمی توانیــم برای اینکه آمریکا امکانات بهداشــتی 
در اختیار ما قــرار دهد زیر بار تحریم های ظالمانه 

آمریکا برویم. مهر

انتقاد نماینده سقز از عدم افتتاح 
بیمارستان این شهر

نماینده مردم ســقز در مجلس گفــت: با توجه به 
شــرایط حســاس کنونی و شــیوع ویروس کرونا 
در کشــور بــا وجود ســاخت بیمارســتان جدید 
ســقز توســط وزارت راه و شهرسازی و تحویل آن 
به وزارت بهداشــت ایــن وزارتخانــه در افتتاح و 
راه اندازی بیمارستان مذکور تعلل می کند. محسن 
بیگلری گفت: با توجه به شــرایط حساس کنونی و 
شــیوع ویروس کرونا در کشــور و با وجود ساخت 
بیمارســتان جدید شهر سقز توســط وزارت راه و 
شهرسازی و تحویل آن در اسفند ماه سال گذشته 
به وزارت بهداشــت این وزارتخانــه در راه اندازی 

بیمارستان مذکور تعلل می کند. فارس

اخبار

آموخته هایی از کالس درس کرونا
ادامه از صفحه اول

و آنهــا از تکرار رفتار صندوق بین المللی پول را در 
پیش نگیرند؟ 

با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که کرونا و 
پیامدهای جهانی آن بار دیگر نشان داد که آمریکا 
همان کدخداهای قدیم است که جز منافع خویش 
و اقدام علیه بشــریت هیچ کارکرد دیگری ندارد و 
اروپای مدعی ناجی بودن هیچ نجات بخشی نیست 
و عضویــت در نهایت های بین المللی نیز به دلیل 
عدم استقاللشــان نمی تواند دستاوردی به همراه 
داشــته باشد. شــرابط کرونایی نشان داد که تکیه 
بــر اراده ملی و توان داخلی تنها گزینه نهایی برای 
تحقق اهداف و مقابله با مشکالت است. مسئله ای 
که خود سندی بر لزوم توجه عملی و همگانی برای 
تحقق اصل جهــش تولید به عنــوان مولفه پایان 
دادن به چالشهای اقتصادی و مشکالت پیش روی 

کشور بویژه در دوران پسا کرونایی است.. 

سرمقاله

بررسی نحوه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در مجلس
عضو کمیســیون آموزش از برگزاری جلسه این کمیســیون برای بررسی 
نحوه بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها و همچنین زمان و شیوه برگزاری 
امتحانات دانشآموزان، خبر داد. اسداهلل عباسی از نشست مشترک اعضای این 
کمیسیون با منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و محسن حاجی 
میرزایی وزیر آمــوزش و پرورش در هفته جاری خبر داد. وی افزود: با توجه 
به اینکه مجلس در روزهای )۱9 و 20 فروردین( جلسه علنی دارد و نمایندگان 
در جلسات حضور می یابند، جلسه کمیسیون نیز با هماهنگی با وزرای علوم و آموزش 
و پرورش در یکی از روزهای سه شــنبه و یا چهارشــنبه برگزار می شود. عباسی اظهار 
داشــت: قرار است وزرای علوم و آموزش و پرورش گزارشی از وضعیت آموزش مجازی، 
تصمیم گیــری درباره برگزاری کالس های جبرانی و همچنیــن زمان و نحوه برگزاری 
امتحانات دانش آموزان و دانشجویان، گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه دهند.  تسنیم

اهدای خون زنان بسیجی در ۴۰۰ شهرستان کشور
مسئول بســیج جامعه زنان گفت: بنا به درخواست ســازمان انتقال خون، 
زنان بســیجی در ۳۱ مرکز استان و ۴00 شهرستان کشور عزیزمان اهدای 
خون خود را آغاز کردند.  مینو اصالنی با اشــاره به اقدام بانوان بسیجی در 
زمینه اهدای خون در  سراســر کشور گفت: از روز دوشنبه ۱۸ فروردین، بنا 
به درخواســت سازمان انتقال خون، زنان بسیجی در ۳۱ مرکز استان و ۴00 

شهرستان کشور عزیزمان، اهدای خون خود را آغاز کردند.
وی افزود: بانوان بســیجی کشورمان در این روزهای سخت که کشورمان با ویروس 
کرونا در حال جنگ اســت، از طرح اهدای خون اســتقبال بســیار خوبی کردند و 
امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند. مسئول بسیج جامعه زنان خاطرنشان 
کرد: در  برهه حساس فعلی، پیش بینی ما این است که چندین هزار بانوی بسیجی 

در طرح اهدای خون شرکت کنند.  میزان

»کریم همتی« رئیس جمعیت هالل احمر شد
کریــم همتی با حکم رئیــس  جمهور به عنوان»رئیــس جمعیت هالل 
احمر« منصوب شــد.در حکم روحانی آمده اســت، با عنایت به معرفی 
شورای عالی و نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این 
حکم برای مدت ۴ سال به عنوان »رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری 
اســالمی ایران« منصوب می شــوید.انتظار دارد با جلــب بیش از پیش 
مشــارکت مردم نوع دوست و شریف ایران و ســازمان های مردم نهاد داخلی 
و بین المللی و تعامل مثبت و ســازنده با ســازمان صلیب سرخ جهانی و مؤسسات 
مرتبط جامعه ملل و کشــورها نســبت به ارائه بهنگام خدمات انسان دوســتانه به 
نیازمندان و آســیب دیدگان از حوادث طبیعی و به ویژه در شــرایط کنونی کشور 

جهت مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا اقدام نمایید.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

رئیس جمهــور با بیــان اینکه مرحله دوم بســته حمایتی 
آخر فروردین پرداخت می شــود، گفت: شروع بازگشایی ها 

پلکانی است و بازگشایی یک مرتبه امکان پذیر نیست.
حســن روحانی رئیس جمهور در جلســه اقتصادی دولت 
گفت:  ســه میلیون خانوار محروم تحت فشــار هستند که 
برای آنها در چهار نوبت بسته حمایتی از 200 هزارتومان تا 
۶00 هزارتومان مدنظر قرار دادیم که مرحله اول پرداخت 
شده است و مرحله دوم تا پایان فروردین پرداخت خواهد 
شــد و دوماه بعد هم به همان صــورت در ماه های بعد در 

اردیبهشت و خرداد پرداخت خواهد شد.  
وی ادامــه داد: عــالوه بر این رقمی را بــه عنوان وام یک 
میلیــون تا 2 میلیون برای ۴ میلیــون خانواده ای که جزو 
اقشــار کم درآمد هســتند قرار دادیم که نرخ آن ۴ درصد 

است که به زودی شرایط آن اعالم می شود.
روحانی افزود: امروز در جلسه ما راجع به ۷۵ هزار میلیارد 
تومان وام و تســهیالتی که بــرای این ایام در نظر گرفتیم 
بحث شد. ده رســته هســتند که در این ایام تحت فشار 
شدید قرار گرفتند، بعضی کســب و کارشان متوقف بوده 

برخی هم درآمدشان پائین بوده است. 
وی ادامه داد: این رســته های مختلف کارگاه های کوچک 
و متوســط و حتی بنگاه های یک نفره و چند نفره هستند 
که تقریباً ۳ میلیون و 200 هزار نفر اشتغال شان وابسته به 
اینگونه موارد هســت که زندگی این افراد تحت فشار قرار 

گرفته است.
رئیس جمهور اظهار داشت: مصوب کردیم برای همه اینها 
رقمــی را مدنظر قرار دهیم و اعالم خواهیم شــد که چه 
مقدار به آن ها پرداخت می شــود. ایــن مبلغ به خاطر این 
بوده که کار نداشــتند و کارگران خود را نگه داشــته اند و 

مقداری هم برای سرمایه در گردششان خواهد بود.
وی اضافه کرد: این بنگاه ها یکسان نیست بنا شد دو دسته 
شــود آن بنگاه هایی که از طریق ستاد ملی کرونا به آن ها 
گفته اند که باید بســته باشــند و از پایان فروردین هم که 
کســب و کار باز می شود این دســته مشخص نیست چه 

زمانی می توانند کسب و کارهایشان شروع شود.
روحانــی تاکید کرد: دیــروز هم توضیح دادم که شــروع 
بازگشــایی ها پلکانی است و بازگشــایی یک مرتبه امکان 

پذیر نیست.
وی تاکید کرد: همه باید پروتکل های بهداشــتی که اعالم 
می شود را انجام دهند و در خانه ماندن توصیه می شود. در 
تهران هم کســب و کارها تا پایان فروردین تعطیل خواهد 
بود.به همان اندازه که شرایط بهداشتی ما مهیاتر می شود 
و وزارت بهداشــت و درمان به ما می گوید که شرایط بهتر 
شده اســت به همان نســبت می توانیم گشایش بیشتری 

ایجاد کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه در استان ها هم که از 2۳ فروردین 
فعالیت ها شروع می شود همه اینها باید آن اصول را مدنظر 
قرار دهند، تصریح کرد: چون شرایط به گونه ای نیست که 
اعالم کنیم که فاصله گذاری کنار گذاشته شود، بلکه باید 

فاصله گذاری ها به صورت هوشــمند و همان طور که ابالغ 
شده مورد توجه همه قرار بگیرد.

وی با اشاره به ابراز نگرانی برخی متخصصان اظهار داشت: 
اگر اصول بهداشــتی رعایت نشــود ممکن است دوباره در 
شرایطی سخت قرار بگیریم، با توجه به امکانات و تجهیزات 
بیمارســتانی، پزشکان و پرستاران ما نباید نگران باشند؛ تا 
امروز آنها با فداکاری اقدام کرده اند و ما هم تامین امکانات 
وتجهیــرات به اندازه کافی انجام دادیــم و از امروز به بعد 
هم بیشتر تامین و در اختیار مراکز درمانی قرار می دهیم. 
روحانی با اشــاره به بازدید روز گذشــته خــود از برخی 
دستاوردهای و بخش های تولیدی دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان  در حوزه بهداشــتی و درمانی گفت: در برخی 
موارد اقدامات خوب و ارزشــمندی  در تشخیص سی تی 
اســکن و تولید ونتیالتور و تامین سایر نیازمندی ها انجام 
گرفته اســت. رئیس جمــور بیان کــرد: در بخش تولید 
ونتیالتور تقریبــا نیازمندی  های وزارت بهداشــت تامین 
خواهد شــد در بخش تولید ســی تی اسکن امکان توسعه 

آن را دارند و ما هم اعتبار مورد نیاز را تامین می کنیم.
رئیس جمهور افــزود: در عین حال مردم باید توجه کنند 
که هرکجا گشایشی حاصل می شود این به آن معنا نیست 
که اصولی که بهداشــت و درمان بــه عنوان فاصله گذاری 
هوشمند مدنظر قرار داده است آن اصول به آن توجه نشود.
وی تاکیــد کرد: همه کســب و کارها و همه کســانی که 
فعالیــت می کنند اعم از تولیــدی، توزیعی و خدماتی باید 
اصولی که به عنوان پروتکل های بهداشــتی اعالم شــده و 
اعالم می شود و با آنها توافق می شود، را باید مراعات کنند.

روحانی گفت: بیش از بیست و سه میلیون خانوار که یارانه 
دریافــت می کنند مبلغ یک میلیون اعتبــار به آن ها داده 
می شود و بازپرداخت آنها از همان یارانه و 2۴ ماهه خواهد 

بود که 2۵ هزار میلیارد برای آن قرار دادیم.
روحانی گفت: برای همه کســب و کارهایــی که  در این 
دوران یا تعطیل شــده و یا  فعالیت آنها کساد شده است، 
تســهیالت با نرخ ۱2 درصد در نظــر گرفته ایم که مدت 
زمان بازپرداخت آن 2۴ ماه )دو سال( است و چند ماه هم 
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شروع خواهند کرد.  
وی تاکید کرد: این تســهیالت اعطایی هم زمان دار است 
و هم تنفس دارد که یک کمکی به کســب وکارها اســت 
. البته  این تســهیالت مشــروط به عــدم تعدیل و اخراج 
کارگران در این واحدهای اقتصادی و تولیدی اســت؛ این 
تسهیالت هم کمک به بنگاه ها است و هم کمک به اشتغال 

و کارگران است.
رئیــس جمهور اظهار داشــت: به کســب و کارهای زیان 
دیــده در این مــدت وام ۱2 درصد و بــا بازپرداخت 2۴ 
ماهه پرداخت می شود.  روحانی خاطرنشان کرد: این پول 
برای کسانی است که اشــتغال آنها فعال نبوده و کارگران 
خود را نگه داشــتند تا بتوانند بنگاه های خود را به تدریج 
فعال کنند. البته این بنگاه ها همه یکسان نیستند. بنا شد 
دو دسته شــود، آن بنگاه هایی که به دســتور ستاد کرونا 
رســما تعطیل شده و آنها گفته شــده که فعالیت نکنند و 
هنوز هم تعطیل هســتند و حتی در پایان ماه فروردین که 
کسب و کارها فعال می شــود چون آنها پرریسک خواهند 

بود بازهم تا اطالع ثانوی فعال نخواهند شــد . برای ما هم 
روشن نیست در ستاد کرونا در گروه های کارشناسی بحث 
می شود که چه زمانی می توانند فعالیت خود را آغاز کنند. 
وی اظهار داشت: کمک های عمومی هم از طریق نهادهایی 
چون بنیاد مستضعفین و ســپاه پاسداران و خیرین انجام 
می شــود که اعالم می شود. دولت تصمیمات خوبی در حد 
توانــش اتخاذ کرده و نهادهــا و خیرین هم در حال کمک 

کردند هستند که اینها نیاز به یک هماهنگی دارد.
وی گفت: تقریبا حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بحث 
کرونا امروز مصوب شــده اســت این بخش بــه تولیداتی 
پرداخت می شــود که وزارت بهداشــت اعالم و نیاز آن را 
تامین می کند. بخشــی از این مبلغ به شــرکت های دانش 
بنیــان پرداخت و بخش اعظم آن برای دانشــگاه هایی که 
برای رفع نیاز های وزارت بهداشــت وام گرفتند، پرداخت 

می شود. 
رئیــس جمهور تاکید کرد: از همه مردم خواهش می کنیم 
همانطور که تا امروز در کنار دولت، نظام و وزارت بهداشت 
بودند بازهم رعایت کنند. ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق 
بیمه بیــکاری  به افــرادی که دچار بیکاری می شــوند، 
پرداخت خواهد شد.چون ممکن است کمک ها در یک جا 

متمرکز شود و به یک جا هم اصال کمکی پرداخت نشود.
وی افزود: معاون اول ظرف این هفته و هفته آینده جلسه 
می گذارد و جلســه شورای عالی رفاه هم می تواند با دعوت 
از خیرین و این نهادها تشــکیل می شــود.  مــردم ایران 
می دانند همه مردم دنیا در یک شرایط ویژه هستند حتی 
کشــورهایی که در وضع اقتصادی بســیار خوب هستند،  
امروز از لحاظ بهداشت و درمان، هم اقتصادی و هم تامین 
زندگی مردم مشــکل دارند؛ ما هم دچار مشــکل هستیم 
البته شــرایط ما در شرایط سختی مضاعف است چون هم 

در تحریم و هم در کرونا قرار داریم.
روحانــی با بیان اینکه دولت تصمیمات خوبی در حد توان 
خود اتخاذ کرده اســت، گفت: به وزیر کشور دستور دادم 
امروز جلســه ای تشــکیل دهد که تشکیل شد و خواستم 
افــرادی که برای هماهنگــی الزم در زمینه حمل و نقل و 
در زمینه کســب و کار موثر هستند همراه با اجرای دقیق 
پروتکل های بهداشــتی، دعوت شــوند. حمــل و نقل باید 
چارچوب ها را مراعات کنند. کســب و  کارها قرار اســت 
شروع شود و همه اینها در چارچوب پروتکل هایی است که 

باید مراعات شود.
روحانی بیان داشت: ممکن است برخی امور مانند آموزش 
با تاخیر انجام شود و این موضوع را به آینده موکول کردیم 
و وزارت آموزش و پرورش بعدها زمان آن را اعالم می کند. 
حمل و نقل بین شهری را هم هنوز اعالم نکردیم بنابراین 
با تحمل ســختی و همکاری مضاعف باید این کار را پیش 
ببریم و خدا هم ما را یاری می کند و در آستانه ماه رمضان 
و در این اعیاد شعبانیه و والدت امام زمان )عج( از عنایات 
حق برخوردار خواهیم شد و از این مشکالت عبور خواهیم 

کرد. فارس

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در پیامی بــا تقدیر از 
تالش های مجموعه کادر درمانی کشــور، نیروهای مسلح، 
بسیجیان و مردم در مســیر مبارزه با کرونا، تاکید کرد: تا 
رسیدن به شــرایط عادی و رهایی از این ویروس منحوس 
راه باقی اســت و الزم است بر اساس تصمیمات ستاد ملی 
مبــارزه با کرونا، همه الزامات ایــن مبارزه تا غلبه کامل بر 

ویروس رعایت شود.
در پیام سرلشــکر پاســدار محمد باقری رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح آمده است؛
در جریــان مقابله و مبارزه با ویروس کرونا که متاســفانه 

هــر چند جان تعــدادی از هموطنان را گرفته اســت؛ اما 
ایثار مجاهدت و نوع دوســتی در مراکز درمانی کشــور و 
نیروهای مسلح صحنه های نابی را رقم زده است که یادآور 
دالورمردی های رزمندگان هشت سال دوران دفاع مقدس 
است. مجاهدت مردان و زنان سفید پوش بهاشت و درمان 
که با تالش شــبانه روزی خود در صحــن خطیر مبارزه با 
ویــروس کرونا خطر ها به جان خریده اند تا جان انســانی 

را نجات دهند.
همزمان با تــالش مجموعه درمانی کشــور و بخش های 
درمانی و بهداشتی نیروهای مســلح، ارتش، سپاه، وزارت 

دفاع، نیروی انتظامی و بســیجیان سلحشور ایثارگر نیز با 
بســیج امکانات و به کارگیری همــه ظرفیت های مادی و 
معنوی در حوزه های مختلف از جمله اقدامات پزشــکی، 
بهداشــتی، رفع آلودگی اماکن و معابــر، غربالگری، تولید 
اقالم تخصصی، فعال بودن بیمارســتان های ثابت و ایجاد 
بیمارستان های سیار و نقاهتگاه های متعدد توانسته اند اند 
نقــش موثر و تعیین کننده ای ای در امر مبارزه و مقابله با 
ایــن بیماری ایفا کنند که بســیار امیدبخش و قابل تقدیر 
اســت. الزم می دانم از همراهی آحاد ملت شــریف ایران 
بــا مراکز درمانی بیمارســتانی و بهداشــتی و همکاری با 

پزشکان و پرستاران ایثارگر قدردانی کنم که اگر نبود این 
همکاری ها، مجموعه تالش های بخش بهداشــت و درمان 

کشور به این مرحله نمی رسید.
البته تا رســیدن به شــرایط عادی و رهایی از این ویروس 
منحوس راه باقی اســت و الزم اســت بر اساس تصمیمات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا، همه الزامات این مبارزه تا غلبه 
کامل بر ویروس رعایت شــود. نیروهای مسلح نیز در این 
صحنه فداکاری و ایثار در کنار مجموعه بهداشت و درمان 
کشــور، از هیچ تالشی برای حفظ سالمت ملت عزیز ایران 
اسالمی فروگذار نخواهند کرد. ستاد کل نیروهای مسلح

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با صدور اطالعیه ای 
از استغاثه و قرائت خانوادگی زیارت آل یاسین و دعای 
فرج و طنین بانگ »یا مهدی ادرکنی« در سراسر کشور 

همزمان با شب نیمه شعبان خبر داد.
متــن اطالعیه فراخوان و دعوت سراســری شــورای 

هماهنگی تبلیغات اسالمی به شرح زیر است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

بَقّیهُ اهلل َخیٌر لَُکم اِن ُکنُتم ُمؤمنین )آیه ۸۶ سوره هود(
شب نیمه شــعبان یادآور میالد موفور السرور آخرین حجت 
الهی، منجی عالم بشریت، حضرت بقیه  اهلل  االعظم )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( و با فضیلت ترین شب پس از لیله القدر 
و از اهمیت و قداست ویژه ای برخوردار و دارای فضیلتی بس 
عظیم اســت، شب تقرب به خدا و اســتجابت دعا و فرصت 
معنوی مناسب و ارزشمندی برای راز و نیاز با خالق هستی و 
نزدیکی هر چه بهتر و بیشــتر به معبود و کسب برکات الهی 

می باشد.

همانا در این شــب خداوند قادر متعــال به ذات اقدس خود 
جل و عال ســوگند خورده است هرکســی را به او پناه برده 
و درخواســت کند از رحمت خود محروم نفرماید و دســت 
نیازمنــدی را رد نکنــد مگر آنکه گناهی درخواســت کرده 
باشد. بنابراین از آحاد امت اسالمی بخصوص مردم شریف و 
متدین ایران استدعا دارد فرصت گرانبهای شب نیمه شعبان 
و بازبودن ابواب رحمت الهی بر روی بندگان را مغتنم شمرده، 
با استغاثه به درگاه حق تعالی، تعجیل در فرج موال و مقتدای 
عالم هســتی را طلب کرده و برای رفع ابتالی اغلب کشورها 

و جوامع بشــری به بالی بیماری خطرناک ناشــی از شیوع 
ویــروس منحوس کرونا به حضرت ولــی اهلل االعظم، مهدی 
موعود )عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف( به عنوان عین اهلل 
ناظره و وســیله تقرب الی اهلل متوسل شوند با این امید که 
به برکت استغاثه و نجوای جمعی، رحمت واسعه الهی شامل 
همگان شــده و به یاری خداوند با شکست کرونا و رفع این 
بال، نگرانی ها برطرف شــود.ضمن اینکه بــا در نظر گرفتن 
ممنوعیت تجمعات و تعطیلی اماکن مذهبی، ابراز شادمانی و 
نشاط به یمن عید بزرگ خجسته میالد مهرسپهر سروری، 

حجت ابن الحسن العسکری )علیه السالم( متناسب با شرایط 
کنونی از جمله نصب پرچم در ســر در منــازل، چراغانی و 
تزئین واحدهای مجاز به فعالیــت اولویت و اهمیت خاصی 
دارد که ان شــاهلل منتظران واقعــی مهدی موعود )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( به وظیفه خود عمل خواهند نمود. لذا 
در همیــن رابطه از همگان برای قرائت زیارت آل یاســین و 
دعای فرج »الهی عظم البال...« همزمان با پخش زنده ساعت 
20:۴۵ شــامگاه چهارشنبه بیستم فروردین مصادف با شب 
نیمه شعبان از مسجد مقدس جمکران و حرم ملکوتی ثامن 
الحجج حضرت اباالحســن علی ابن موسی الرضا )علیه آالف 
التحیه و الثناء( در منازل و جمع با صفای خانوادگی و سپس 
رأس ســاعت 2۱:00 طنین شعار »یا مهدی ادرکنی« و »یا 
حجت ابن الحسن عّجل علی ظهورک« در فضای عطرآگین 
اقصی نقاط میهن اســالمی از فراز بامهای منازل، پنجره ها و 
بالکن های مجتمع های مسکونی و مأذنه های مساجد و دیگر 

اماکن مذهبی توأم با نورافشانی دعوت به عمل آید.
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گزارش

فراخوان برای استغاثه و قرائت خانوادگی زیارت آل یاسین در شب نیمه شعبان

یا مهدی )عج(

روحانی:مرحلهدومبستهحمایتیآخرفروردینپرداختمیشود

 بازگشایی ها پلکانی است

سرلشکرباقری:
الزامات مبارزه با کرونا تا غلبه کامل بر این ویروس رعایت شود


