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مسئوالن تصمیم گیر درباره شیوع ویروس 
کرونــا در ایران، به نظر می رســد که با این 
مسئله مدارا کرده اند. کرونا جهان را درگیر 
خود کرده است،  همه کشورهای دنیا اکنون 
درگیر آن شده اند و هر یک به روش خود با 
این بحران برخورد می کنند، تشــابهاتی نیز 
میان نوع رفتارهای کشــورها با این ویروس 
وجود دارد اما تاکنون با وجود پیشرفت های 
علمی و پزشکی هنوز هیچ کشوری به طور 
کامل و قطعی نتوانســته راه حلی برای آن 
بیابد.اقدامات مقطعی است،  حتی چین که 
اعالم کرده بر این ویروس پیروز شده است، 
اگر هم راســت گفته باشد، تبعات و عوارض 

پسا کرونا دامنگیر این کشور خواهد بود.
اما در ایران از همان ابتدا رفتاری متفاوت از 
دیگر کشورها در پیش گرفته شد.مسئولین 
قرنطینه را راهکار مناسبی نمی پنداشتند، به 
همین خاطر سیاستاقناعی را برای راهنمایی 
مــردم در مقابله با بیمــاری ویروس کرونا 
برگزیدند.اما این روش نتوانست از گسترش 
ویروس جلوگیری کند، آمارها نشان می دهد 
که کرونا به همه اســتانهای کشور سرایت 
کرده و در حال نفوذ بیشتر است.توصیه های 
بهداشتی، رعایت پروتکل های اعالم و ابالغی 
از ســوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا که به 
ریاست رئیس جمهور برگزار می شود، شاید 
در ظاهر امر تصمیمات درســت و منطقی 
باشــد، اما درعمل نتوانست از گسترش این 

ویروس جلوگیری کند.
تصور کنیــد اگــر در روز 13 فروردین ماه 
مســئولین باز هم از سیاست توصیه و قانع 
کردن مردم برای جلوگیــری از خروج آنها 
و رفتــن به مراکز تفریحــی و طبیعت بهره 
برده بودنــد،  باز هــم مــردم درخانه های 
خود می ماندنــد؟!در روز 13 فروردین ماه، 
تصمیم گرفته شــد تا قوانینی اجر شود که 
از خــروج و تجمــع مردم در بوســتان ها و 
طبیعت جلوگیری کند. اعمال قوانینی چون 
جریمه 500 هزار تومانی، توقیف خودروهای 
متخلفیــن به مدت یک ماه و بســتن همه 
بوستان های شهرهای کشور و جلوگیری از 
خروج خودروها از شــهرهای خود به دیگر 
شهرها،  باعث شد تا در روز طبیعت آن حجم 
ســابق تجمع مــردم را در مراکز تفریحی و 
بوستان های شاهد نباشیم. قطعاً اگر اینگونه 
سخت گیری نشده بود و دولت و مسئولین 
نیــز تنها بــه توصیه ها اکتفا کــرده بودند، 
وضعیت روز 13 فروردین حتی گســتره تر 
از سال های گذشته می شد، چرا که بسیاری 
از مــردم به خاطر بیماری کرونا توصیه های 
بهداشتی را رعایت کرده بودند و بسیاری نیز 
نادیده گرفته بودند و در این شــرایط، جمع 

این دو قشر،  جه اتفاقی را می آفرید؟
وزیر بهداشــت بارها با نوشتن نامه به آقای 
روحانی نسبت به شــرایط موجود اعتراض 
کرده اســت، چندی پیش نامه ای از ســوی 
آقــای نمکی منترش شــد کــه در آن به 
تصمیم بازگشایی اصناف و مشاغل اعتراض 
کرده بود.این که دولت نگران آینده شغلی و 
اقتصادی کشــور است بجا است، اما اولویت 
کشور اکنون مبارزه با بیماری کرونا و مهار 
آن اســت و اگر این ویــروس همچنان در 
گشــور جوالن بدهد و جا خوش کند، قطعاً 
عوارض و تبعات آن شدیدتر و بیشتر خواهد 
شــد.خواه ناخواه،  این ویــروس باعث رکود 
اقتصادی در کشور شده است و اگر وضعیت 
بیماری وخیم تر شود، این رکود خسارت بار 
تر خواهد بود. اگر با اقدامات ایجابی و اعمال 
قوانین و تصمیمات ســخت تر ویروس کرونا 
در کشور از بین برود، زمان رکودی که این 
ویروس باعث آن شده کمتر خواهد شد.هم 
اکنون نیز بســیاری از مشاغل خرد و کالن 
در کشــور زیان بســیاری دیده اند. تعطیلی 
مشاغلی چون اغذیه فروشــی ها که شامل 
فروشگاه های  فودها،   فســت  رســتوران ها، 
پوشاک،   گوشــتی،   فراورده های  زنجیره ای 
موسســات خدماتی،  دانشــگاه ها و مدارس 
سراسر کشور و بسیاری مشاغل دیگر اکنون 
از فعالیت باز مانده اند و چند ماه اســت که 
زیان دیده اند و نیازمند یاری دولت هستند.

دولت تصمیماتی را برای کمک به طیفی که 
در بحران کرونا زیان خورده اســت، بر روی 
کاغذ گرفته اســت اما هنوز عملیاتی نشده 
اســت. حرف تا عمل در ایــران و اجرای آن 
از ســوی مسئولین زمان طوالنی را می برد و 

همین امر باعث می شود.

کرونا دشمن است، مدارا 
جواب نمی دهد
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دریاب ما را

امشب را تمام قد از اعماق وجودمان به ساالری اختصاص دهیم که صاحب مان است.
همان صاحبی که خداوند، اشــرف مخلوقاتش کرده و هیچ کسی را نمی توان یافت که 

در عصر حاضر به مانند او باشد.
او دردانه عالم اســت و از حال و احوال هوادارانش و یارانش غافل نیست، حتی از حال 
و روز آنهایی که انکارش می کنند هم غافل نیســت، همه تالش سید و ساالر عالم این 
اســت تا مردمان جهان را از وجود پلیدی ها برهاند، از بند بندگی شــیطان نجات دهد 

و دنیایی را بســازد که گویی بهشــت است، گوشه ای از بهشت وعده داده شده خداوند 
و چنین خواهد شــد. امیر مؤمنان علــی )ع( در خطبه ای در نهج البالغه درباره دنیا و 
سرنوشــت آن فرموده اند؛ ای مردم! دنیا آرزومندان و خواهان خود را فریب می دهد و 
برای شــیفتگان خود ارزشــی قائل نیست. به خدا ســوگند هرگز ملتی از ناز و نعمت 
زندگی گرفته نشدند مگر به کیفر گناهانی که انجام دادند. زیرا خداوند بر بندگان خود 
ســتم روا نمی دارد. غافل شــدیم از وجود مبارک موالیمان،  دنیا غفلت را در دلهایمان 
انداخت و شیفتگی دنیا کورمان کرد و اینگونه است که بال پشت بال بر این زمین فرود 

می آید و بجای آن که از خود گالیه کنیم از خدا گالیه داریم!
امشــب را به بهانه میالد انسانی آسمانی و خدایی،  به خود آییم و سر بر آستان جانان 
بنهیم، قطره اشکی از گوشه چشــمانمان جاری شود، قلبمان بلرزد، بغض گلویمان را 
بگیرد دســتی به تزرع به آســمان دراز کنیم و از وجود مبارکش بخواهیم بالی خود 

ساخته بشر را از همه زمین بردارد، اما بدون شرط نمی شود.
امشــب دعای فرج آقا امــام زمان)عج( را همگی بخوانیم، با ســوز دل؛ که چقدر این 

شب های تنهایی، برای زمینیان راهگشا و دل آرام است.
جاُء ، َوضاَقِت الْْرُض ،  إِلِهــی َعُظَم الَْبالُء ، َوبَِرَح الَْخفاُء ، َوانَْکَشــَف الِْغطاُء ، َوانَْقَطــَع الرَّ
خاِء . ِة َوالرَّ دَّ ُل فِی الشِّ ماُء ، َوأَنَْت الُْمْسَتعاُن ، َو إِلَْیَک الُْمْشَتکیٰ ، َوَعلَْیَک الُْمَعوَّ َوُمِنَعِت السَّ

خدایا گرفتاری بزرگ شد و پوشیده آشکار گشت و پرده کنار رفت و امید بریده گشت 
و زمین تنگ شــد و خیرات آسمان دریغ شد و پشتیبان تویی و شکایت تنها به جانب 

تو است، در سختی و آسانی تنها بر تو اعتماد است.
ْفَتنا  َِّذیَن َفَرْضــتَ َعلَْینا طاَعَتُهْم ، َوَعرَّ ٍد أُولِی الْْمِر ال ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللُّهمَّ َصلِّ َعلــیٰ ُمَحمَّ

ْج َعّنا بَِحقِِّهْم َفَرجاً عاِجاًل َقِریباً َکلَْمِح الَْبَصِر أَْو ُهَو أَْقَرُب. بَِذلَِک َمْنِزلََتُهْم ، َفَفرِّ
خدایا! بر محّمد و خاندان محّمد درود فرســت آن صاحبان فرمانی که اطاعتشان را بر 
ما فرض نمودی و به این ســبب مقامشان را به ما شناساندی، پس به حق ایشان به ما 

گشایش ده، گشایشی زود و نزدیک همچون چشم بر هم نهادن یا زودتر.
َُّکما ناِصراِن . َُّکما کافِیاِن ، َوانُْصرانِی َفإِن ُد اْکِفیانِی َفإِن ُد یَا َعلِیُّ ، یَا َعلِیُّ یَا ُمَحمَّ یَا ُمَحمَّ

ای محّمــد و ای علــی، ای علــی و ای محّمد، مرا کفایت کنید که تنها شــما کفایت  
کنندگان منید و یاری ام دهید که تنها شما یاری کنندگان منید.

ــاَعَة  ماِن ، الَْغْوَث الَْغْوَث الَْغْوَث ، أَْدِرْکِنی أَْدِرْکِنی أَْدِرْکِنی ، السَّ یَا َمْوالنا یَــا صاِحَب الزَّ
اِهِریَن. ٍد َوآلِِه الطَّ اِحِمیَن بَِحقِّ ُمَحمَّ اَعَة الّساَعَة ، الَْعَجَل الَْعَجَل الَْعَجَل ، یَا أَْرَحَم الرَّ السَّ

ای مــوالی ما ای صاحب زمان، فریادرس، فریادرس، فریادرس، مرا دریاب، مرا دریاب، 
مرا دریاب، اکنون، اکنون، اکنون، با شتاب، با شتاب، با شتاب، ای مهربان ترین مهربانان 

به حق محّمد و خاندان پاک او.     

آغاز نشر نسخه کاغذی رسانه ها از 
شنبه ۲۳ فروردین

کمیته اطالع رســانی ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛ با 
عنایت به اجرای طرح فاصله گذاری هوشــمند از روزشــنبه 
۲3 فروردین در سراسر کشــور کلیه نشریات چاپی با رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی ابالغی وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی، امکان انتشار خواهند داشت. 
بی شک تالش شبانه روزی همکاران رسانه ای در سطح ملی و 
استانی برای ایفای نقش موثر و پیشگام اطالع رسانی در مقابله 
با کرونا بیش از گذشته نمایان نمود و جا دارد ازتالش مستمر 
و ۲۴ ساعته سربازان گمنام نظام اطالع رسانی کشور درصحنه 

مقابله با کرونا تقدیر و تشکر بعمل آید.
همچنین نظر به اهمیت و نقش موثر نســخه چاپی رســانه ها 
و هماهنگی بعمل آمده با مســوالن وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی، در شهر تهران نیز که طرح فاصله گذاری 
هوشــمند از روز 30 فروردین اجرا می شــود، چاپ نشریات 
شامل این محدودیت نخواهد بود و روزنامه ها و نشریات چاپی 
می تواننــد از روز ۲3 فروردین، فرآیند تولید، چاپ و توزیع را 

آغاز نمایند. 
بدین ترتیب در کلیه نقاط کشــور با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی مصوب و رعایت تمام جوانب برای پیشــگیری از 
شــیوع کرونا در مراحل تولید، چاپ و توزیع توســط مدیران 
رسانه ها از روز ۲3 فروردین، انتشار نسخه کاغذی روزنامه ها و 

سایر نشریات بالمانع خواهد بود.

 دستور وزیر کشور برای تسهیل تردد 

بین استانی کادر درمانی
سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور 
برای تســهیل تردد بین استانی کادر درمانی بر اساس اعالم نیاز 
وزارت بهداشــت خبر داد. وی در ادامه افزود: مصوبه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا مبنی بر ممنوعیت سفرهای بین استانی 
همچنان به قوت خود باقی اســت و مردم می بایست کماکان از 
سفر به اســتان های دیگر خودداری نمایند. وی تصریح کرد: در 
روزهای گذشته وزارت بهداشت برای تقویت نیروها و کادر درمانی 
برخی استان ها، درخواست رفع ممنوعیت تردد بین استانی آن ها 

را داشت که با دستور وزیر کشور این امکان ایجاد شد.

عربستان از احتمال ابتالی صدها هزار 
نفر به کرونا خبر داد

وزارت بهداشــت عربســتان مرحله پیش روی این کشور را در 
بحبوحه بحران کرونا بســیار دشــوار خواند و از احتمال ابتالی 
صدهــا هزار نفر از شــهروندان و افراد مقیم این کشــور به این 
بیماری خبر داد. وزارت بهداشــت عربســتان روز سه شنبه از 
ثبت ۲۷۲ مورد جدید ابتال به ویروس کرونا ظرف ۲۴ ســاعت 
گذشــته در این کشــور خبر داد که این تعداد، بیش ترین آمار 
روزانه موارد ابتال به این ویروس در عربستان است. »محمد العبد 
العالی« ســخنگوی رسمی وزارت بهداشــت عربستان امروز در 
نشستی خبری از افزایش شمار مبتالیان به ۲۷۹5 نفر خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری رسمی عربســتان)واس( وزارت بهداشت 
عربستان پیش از این میانگین روزانه موارد ابتال به کرونا را دیروز 
با ثبت 138 مورد داشته است. العبد العالی همچنین از ثبت سه 

مورد جدید فوتی از میان مبتالیان به کرونا خبر داد و گفت که 
با احتســاب این تعداد شمار کل جان باختگان کرونا به ۴1 نفر 

رسیده است
عربســتان شــمار کل بهبودیافتگان را هم ۶15 نفر اعالم کرده 
اســت. سخنگوی وزارت بهداشت عربســتان گفت میزان تعهد 
شهروندان ســعودی به تدابیر قرنطینه به 50 درصد می رسد و 
اگر شهروندان و افراد مقیم عربستان نخواهند به دستور العمل ها 

پایبند باشند وارد مراحل دشوار خواهیم شد.
او تجمعات انسانی در شهرهای عربستان را نگران کننده خواند 
و گفت:» در صورتی که به دستور العمل ها پایبند نباشیم صدها 
هزار نفر در عربســتان به کرونا مبتال خواهند شــد و دیگر این 
بیماری قابل کنترل نخواهد بود«. او با بیان اینکه همه اقدامات 
عربستان در زمینه مبارزه با کرونا تاکنون ثمر بخش نبوده است، 
گفت:» برخی از اقدامات مثل بستن گذرگاه ها مفید بوده است، 
اما مهم تر از هر چیز ماندن در خانه اســت و بررســی ها نشان 

داده 50 درصد مردم به این قضیه متعهد نیســتند، تجمع ها در 
محل های تجاری نگران کننده است«. سخنگوی وزارت بهداشت 
عربســتان درباره دوره اوج بیماری هم گفت: »ما در عربســتان 
هنوز در مرحله ای هســتیم که خیلی زود است که بگوییم این 
دوره را گذرانده ایم هیچ جای دنیا هنوز به این مرحله نرســیده 
است«. او درباره سناریوهای احتمالی وضعیت کرونا در عربستان 
گفت: مطالعات می گوید که آمار مبتالیان افزایش خواهد یافت، 
اما محدود خواهد بود همــه دنیا از چند ماه صحبت می کنند، 
هیچ جای دنیا نمی دانند کی این ویروس نابود می شود. می تواند 
بدترین ســناریو رخ دهد. عبدالعالی گفت: »با شرایط کنونی و 
عدم پایبندی عده ای به مقررات این احتمال وجود دارد که صدها 
هزار نفر در عربستان به کرونا مبتال شوند این یک سناریو توهمی 
نیســت«. او درباره وضعیت ماه رمضان و حج تمتع گفت: »اگر 
محدودیت ها و خطر بیماری در هفته های آتی به همین شکل 
ادامه داشته باشند اقداماتی را اتخاذ خواهیم کرد«. فارس

با موافقت رهبر انقالب
احکام اعضای هیئت امنای کمیته 
امداد امام خمینی)ره( تمدید شد

با موافقت رهبر معظم انقالب، احکام اعضای هیئت امنای 
کمیته امــداد امام خمینی)ره( برای یک دوره پنج ســاله 
دیگر تمدید شــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب با تمدید احــکام اعضای هیئت امنای کمیته امداد 
امام خمینی )ره( برای یک دوره پنج ســاله دیگر موافقت 

فرمودند.
بر اســاس این احــکام، آقایان حجت االســالم محســن 
کازرونی، ســید مرتضی بختیاری، سیدپرویز فتاح، حسین 
انواری، حمیدرضــا ترقی و مرضیه وحید دســتجردی به 
عنوان اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام )ره( برای یک 

دوره پنج ساله دیگر در مسئولیت خود ابقاء شدند.

ساعت ۱۱ صبح
رهبر انقالب روز نیمه شعبان با ملت 
ایران مستقیم سخن خواهند گفت

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر انقالب اســالمی روز 
پنجشــنبه، ۲1 فروردین 13۹۹ مصادف با نیمه ی شعبان، 
سالروز والدت باســعادت قائم آل محمد )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( با ملت شریف ایران مستقیم سخن خواهند 
گفت. سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب ساعت 11 صبح از 
شــبکه های رسانه ی ملی و همچنین از پایگاه اطالع رسانی 
KHAMENEI.IR و حســاب های اینستاگرام و توئیتر این 
پایــگاه به زبان های مختلف و بصــورت زنده پخش خواهد 

شد.

)اَللُّهمَّ َعّجل لِوَلیَِّک الَفرَج(
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 والدت با سعادت منجی عالم بشريت حضرت بقية هللا االعظم حجت ابن الحسن المهدی )عجل هللا تعالی فرجه الشریف( مبارک باد. 


