
اخبار كشور

دروغ پراکنی شبکه وابسته به آل سعود 
علیه خادمان ملت ایران

شبکه ضدانقالب و معاند ایران اینترنشنال در یکی از برنامه های خود، در 
ادامه پخش اخبار کذب و نادرســت درخصوص شیوع بیماری کرونا در ایران 

بار دیگر خبر دروغ مرگ یک مقام خادم سالمت مردم ایران را بازگو کرد.
به گزارش خبرنگار کیهان، شــبکه مزدور و ضدانقالب ایران اینترنشنال 
با شــروع شــیوع بیماری کرونا در ایران تالش کرده با تنش آفرینی و پخش 
اخبار دروغ و کذب آمار تلفــات و مرگ ومیر این ویروس را در ایران به تعداد 
زیــاد و به گونــه ای وارونه جلوه دهد تا از این طریق وحشــت و تنش در بین 
مردم ایجاد کند. این شــبکه این بار هم در تازه ترین حرکت ضدایرانی خود در 
برنامه ای با اعالم خبر فــوت محمودرضا پیروی دبیرکل جمعیت هالل احمر 
کشور سعی کرد که بار دیگر فضای التهاب و تنش را متوجه خادمان سالمت 
مردم کشورمان کند و وانمود ســازد که مسئوالن ایران قادر به مدیریت این 
بحران نیستند! این در حالی بود که دبیرکل جمعیت هالل احمر کشورمان در 
پیامی ویدیویی با تکذیب این موضوع اعالم کرد در ســالمت کامل و در محل 

کارش مشغول خدمت است.
ناگفته هایی از دوران انقالب و دفاع مقدس 

در »شهر که آرام شد برمی گردم«
کتاب »شهر که آرام شد برمی گردم« عنوان تازه ترین اثر موسسه فرهنگی 
هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی است که ناگفته هایی از واقعیت های دوران 

دفاع مقدس را روایت می کند.
این کتاب، دربر گیرنده خاطرات رزمنده ای با نام علی هادی تبار از دوران 
انقالب و دفاع مقدس است. وی از 17 سالگی به اسارت بعثی ها درآمد و هفت 

سال از عمرش را در اردوگاه های عراقی به سر برد.
خاطرات هادی تبار از 17 شــهریور 1357 شروع می شــود و تا پیروزی 
انقالب ادامه می یابد و به ماجراهایی از سازمان منافقین می پردازد و به دوران 
دفاع مقدس می رســد و در ادامه، اســارت وی تا بازگشتش به وطن را شامل 

می شود.
تقدیر از یک دورهمی 

برای نشاط مردم در روزهای کرونایی
ادامــه تولید و پخش برنامه طنز »دورهمی« در روزهایی که مردم نیاز به 

نشاط و امید بیشتری دارند قابل تقدیر است.
برخی از طنزپردازهای تلویزیون در این شرایط حاضر نشدند در کنار مردم 
بمانند و اعالم کردند که کار برای امید بخشیدن به مردم »بماند برای روزهای 
بهتر«! اما عوامل برنامه »دورهمی« این روزها به کارشان ادامه می دهند برای 

نشاط بخشیدن به جامعه، مشغول به کار هستند. 
گفتنی اســت، برنامــه »دورهمی« بــا اجرای مهران مدیــری، روزهای 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 22 از شبکه نسیم سیما پخش می شود.

عذرخواهی عوامل 
برنامه تلویزیونی »پالک 16«

مدیر صداوســیمای قم از عذرخواهی عوامل برنامــه »پالک 16« که با 
ابتالی یکی از فعاالن فرهنگی به ویروس کرونا شوخی کرده بود خبر داد.

حجت االســالم لطفی نیاسر رئیس مرکز صداوسیمای قم به تسنیم گفت: 
درباره حاشــیه ای که برای این برنامه پیش آمد، گفت: باالخره در شوخی که 
روی آنتن رفت ناخواســته  اشتباه و زیاده روی صورت گرفت که دوستان ما در 
این برنامه راجع به این نحوه شوخی و طنز توضیح دادند و از زیاده روی ای که 
ناخواسته اتفاق افتاده بود عذرخواهی کردند و به کار خودشان ادامه می دهند.

وی در واکنــش بــه برخی از اظهارنظرهای ســران فتنه درخصوص این 
اتفاقات، گفت: همان هایی اظهارنظر می کنند و از آب گل آلود ماهی می گیرند 
که علیه اصل نظام، بیانات رهبر انقالب و حضرت امام)ره( هم به دنبال حاشیه  
درست کردن هســتند، علیه قرآن هم حاشیه درست می کنند و خیلی نباید 
درگیر این حاشیه ها شد. برنامه ما طبق کنداکتور حتی دقیقه ای کم نمی شود 

و بنابر جدول پخش روی آنتن می رود.
خواننده لس آنجلسی 

پول  مردم را پس نمی دهد!
یکی از خوانندگان معروف لس آنجلس نشــین با لغو اجباری کنسرت های 
نوروزی اش در کشــورهای مختلف، حاضر نیست پول بلیت ها را به خریداران 

پس بدهد!
به گزارش تسنیم، یکی از خوانندگان معروفی که کنسرت هایش به دلیل 
انتشــار ویروس کرونا لغو شــد، دو شب پیش با انتشــار ویدیویی در صفحه 
شخصی ا  ش اعالم کرد که تمام کنسرت هاِی نوروزی اش به اجبار لغو شده اند. 
این خواننده اما در صحبت های چند دقیقه  ای اش، از مهم ترین مســئله یعنی 
چگونگِی برگشِت پوِل کسانی که بلیت کنسرت های نوروزی اش را خریده اند، 

هیچ سخنی به میان نیاورد. 
اکنون اما شــاهدیم که خواننده معروف لس آنجلسی وقتی با لغو اجباری 
کنسرت هایش در کشــورهای مختلف مواجه شده است قصِد برگرداندِن پول 
مردم را ندارد. او حتی برای کنســرت هایش هنوز نتوانسته تاریخ جدید اعالم 
کنــد، با این حال باز هم قصد ندارد پول بلیت های به فروش رفته را به مردم 

بازگرداند.
ایــن خواننده که کنســرت هایش را شــرکتی تحت نظــارت خودش و 
خانــواده اش برگزار می کند، با ایــن کار می خواهد عالقه مندانش را مجبور به 

حضور در کنسرت های بعدی اش کند.
خواننده لس آنجلسی مورد  اشاره در هفته های گذشته هم به نوعی دیگر به 
ملت ایران پشت کرده بود و با حضور در فستیوال پادشاهی عربستان سعودی 
ثابت کرد که اگر پای دالر و پول بیشتر درمیان باشد، حاضر است برای دشمن 

همیشگِی ایران و ایرانی هم کنسرت برگزار کند.

سردار شهید حسین همدانی)ره(: 
سفارش می کنم که همیشه بدهکار به انقالب و نظام باشید 

و نه طلبکار آن.

هدیه به خوانندگان

هر شب به دل غمزده، غوغای تو دارم 

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

سخن همان است
  گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است

گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان اســت
گفتــم که از که پرســم جانا نشــان کویت

گفتا نشان چه پرسی آن کوی بی نشان است
گفتــم مرا غــم تو خوشــتر ز شــادمانی

گفتــا که در ره ما غم نیز شــادمان اســت
گفتــم که ســوخت جانــم از آتــش نهانم

گفت آنکه سوخت او را کی ناله یا فغان است
گفتــم فراق تــا کی گفتا که تا تو هســتی

گفتم نفس همین است گفتا سخن همان است
گفتم که حاجتی هســت گفتــا بخواه از ما

گفتــم غمم بیفــزا گفتا که رایگان اســت
گفتم ز فیض بپذیر ایــن نیم جان که دارد

گفتــا نــگاه دارش غمخانه تو جان اســت
فیض کاشانی

عصا
روحــــم در انتظـــــار شما ایستاده است

چشــمم کنار  پنجره ها ایستاده اســـــت
 من آن غریبه ام که بدون تو سال هــــاست

 همچون مترســکي همه جا ایستاده است
  یا آن درخـت کهــــنه که در بـارش تبر

 هي زخم خورده و ســر پا ایســتاده اســت
نــه! من ســتاره ام کــه نفهمیده ســال ها

بر پایه خـــیال چـــرا ایســتـــاده اســت
غافــل ز موریانــه سلـــــیمان ذهــن من

تنهــا به اتکاي عصـــا ایســــتاده اســت!
من- آن جنازه ایســت که افتاده زیر خاک- 

امــــــا به احــــترام شما ایسـتــاده است
میالد عرفا ن پور  

دریغا نشنیدیم 
نشــنیدیم دریغــا  شــنیدم  تــو  وصــف 

رخســار تــو دیدیم ولــی حیــف ندیدیم
خــال لــب تو دانه مــا بود و صد افســوس

پریدیــم دام  بهــر  دانــه  طلــب  کانــدر 
صد بار شــده غافــل و عهد تو شکســتیم

یــک مرتبه انگشــت بــه دنــدان نگزیدیم
روی تــو گل انداخــت زشــرم گنــه مــا

مــا از گل روی تــو خجالــت نکشــیدیم
رفتیــم و دویدیــم همــه عمــر و نگفتیم

دنبــال کــه رفتیم به ســوی کــه دویدیم
تو ســینه صد چــاک ز ما خواســتی و ما

حتــی ز فــراق تــو  گریبــان ندریدیــم
تــو هم چو شــبان در پی مــا روی نهادی

ما چــون رمــه از دامن لطف تــو رمیدیم
بودیــم مقیم ســر کــوی تو و صــد حیف

یــک عمر دویدیــم و به کویت نرســیدیم
چشــم تــو ندیدیم ولی چشــم نبســتم

دل از تــو شکســتیم ولــی دل نبریدیــم
عالــم همــه جــا بــود محیــط کــرم تو

افســوس که مــا قطره ای از آن نچشــیدیم
بودیــم ســرافراز بــه مهــر تــو همــاره

هر چنــد ز بــار گنــه خویــش خمیدیم
»میثم« همه جا شــاخه طوبی ببر ماســت

ما بی خــردان میوه از این شــاخه نچیدیم
 غالمرضا سازگار 

امضای تو...
هر شــب به دل غمــزده، غوغــای تو دارم 

نقشــی بــه دل از قامــت رعنای تــو دارم 
غائــب ز نظــر باشــی و در قلــب هویــدا 

از دیــده دل، دیــده بــه بــاالی تــو دارم 
نادیــده مجّســم شــده ای در بر چشــمم 

آن ســان که نظر، بــر رخ زیبــای تو دارم 
انــدر ظلمــات دلــم  ای خضــر طریقــت 

صد شــعله به هر شــب ز تجــالی تو دارم 
گر جلــوه کنی یــا نکنی، حکم تو باشــد 

اّمــا چــه کنم، میــِل تماشــای تــو دارم 
ای یوســف زهــرا)س(! ســر بــازار محّبت 

بــا رشــته کالفی ســر ســودای تــو دارم 
را  فلــک  مهــر  نرســد  زیانــی  ذره  از 

دارم  تــو  تمنــای  و  ناچیــز  ذره  مــن 
بــا غیر توأم نیســت در عالم ســر و کاری 

دارم  تــو  آبــای  و  تــو  از  کــرم  امیــد 
مپســند کــه نادیــده جمــال تــو بمیرم 

ایــن مســئلت از درگــه واالی تــو دارم 
از قبــر و قیامــت نبــود بیــم و هراســم 

زیــرا کــه بــه دل مهر تــوالی تــو دارم 
امضــای قبولــی زنــی ار بــر دل عاشــق 

فخرم به جهان اســت که امضــای تو دارم
؟؟؟؟؟؟؟؟

فصل شکوفه ها
در اعماق سرد جنگل های بکر، انتظار را می توان دید. بر قطره های درشت 
و زالل شــبنم های صبحگاهی، انتظار را می توان خواند؛ انتظار دست نوازشگر 

خورشید را، تا قصه پرواز را در گوش این مرواریدهای غلطان زمزمه کند.
انتظار را در نغمه پرندگان به هنگام بهار، در نگاه سبز دشت ها و باغ ها در 
فصل شکوفه بار، و در نفس نفس زدن های زمین درخت، کوه، جنگل و صحرا و 

در زیر هرم داغ تابستان می توان دید.
انتظار دست نوازشگر نسیم است و رعد و برق و نم نم باران.

ای منجی انسان سرگشته امروز، بیا و دل دردمند انسان را مرهمی  از عشق 
بگذار تا شاید خورشید ایمان را در آسمان الجورد هستی ببیند. ای نمونه قسط 
و عدل بیا که خانه های محقر، کودکان یتیم و  گریه های شبانه مادران، در هر 

نفس، لحظه آمدنت را شماره می کنند.
انسان امروز در میان قید و بند ایسم ها محصور مانده و حقیقت را فراتر از 
مرزهای لیبرالیسم و کاپیتالیسم جست وجو می کند و در سرسام پول و ثروت 
و در قرن اصالت اقتصاد، به دنبال منجی بزرگی می گردد که از معجزه عشــق 

بگوید؛ از اصالت معنویت، از اصالت ذات الهی انسان.
ای نسیم گرد قدسی! کویر تشنگی مداممان، در انتظار باران ظهورت لحظه 
شماری می کند، تب و تاب از کف داده است؛ سر بر آستان جنون می ساید و نماز 
باران به جای می آورد؛ نماز باران عشــق، باران ایثار، باران خلوص، باران ظهور. 
 ای برطرف کننده  تردیدها و  ترس ها و نگرانی ها!  ای مایه تسکین،  ای باران نور، 
 ای نور باران! شــیدای یک لحظه دیدنت هستم؛ مست والی تو و هست والی 

تو. بیا، و دل مضطرب مرا و دیدگان منتظرم را به باران عنایتت سیراب کن!
حسین یونسی

اخبار ادبی و هنری

صفحه ۳
پنج شنبه ۲۲ اسفند 1۳۹۸
1۷ رجب 1۴۴1 - شماره ۲۲۴۲6

کرونا  ویروس  اینکه  به  با  اشــاره  رئیس جمهور 
اختصاص به کشــور و منطقه ای ندارد، گفت: توصیه 
این است حتی االمکان ترددها به حداقل ممکن تقلیل 

یابد.
حجت االســالم روحانی رئیس جمهور روز گذشــته در 
جلسه هیئت دولت در مورد مبارزه با ویورس کرونا در کشور 
گفت: مســئله ویروس کرونا تقریبا اختصاص به کشــور و 
منطقه ای ندارد و اکثر کشورهای جهان به این ویروس مبتال 
شده اند.این ویروس به نوعی به مسافرت و تردد تاثیر دارد و 
فشارهای فراوانی به اقتصاد جامعه وارد کرده است. بنابراین 

این موضوع را باید جدی بگیریم.
روحانی بیان داشت: از مردم می خواهم که این مسئله 
را جــدی بگیرند. به این ویروس به ســادگی نگاه نکنیم و 
برای ســالمت و خانواده خطرناک در نظــر بگیریم. گرچه 
از لحاظ علمی و پزشــکی این ویــروس خیلی خطرناک تر 
از ویروس های شــبیه آنفلوآنزا نیســت اما به دلیل مسئله 
واگیری ســریع و شــیوع این بیماری جایگاه خاص خود را 
پیداکرده اســت و به همین دلیل در همه کشــورهای دنیا 

تاثیر گذاشته است.
رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه در برابر بیماری کرونا 
چــه باید بکنیم و چه اقداماتــی انجام دهیم، تقریبا به یک 
نســخه واحدی رسیده ایم و بر آن تاکید داریم. این زنجیره 
شیوع از یک فرد شروع می شود و فرد وارد جمعی می شود 
و آن جمــع را آلوده می کند و آن جمع هم به جمع دیگری 
می روند و آنان دچار مشــکل می شوند. این زنجیره ای است 
که از نقطه ای شــروع می شود و از نقاط بین شهری و حتی 

بین کشورها هم عبور کند.
وقتی می گوییم سفر خطرناک است 
منظور سفر داخل استان هم هست 

روحانــی افزود: پس اولین مســئله قطــع این زنجیره 
اســت و اما چگونه زنجیره را قطع کنیم؟ مهم ترین مسئله 
ضدعفونی اســت؛ اگر دست ها را خوب بشوییم و ضدعفونی 
کنیم زنجیره از این جا قطع می شود و از دست ما به دست 
دیگری نمــی رود نفوذ نمی کند و این بــرای قطع زنجیره 
تاثیرگذار اســت. به ذهن بعضی ها تردد یعنی اگر از تهران 
به شــهر دیگر رفتیم و اگر از شمال تهران به جنوب، شرق 
و غــرب تهران رفتیم، عیب ندارد، این طور نیســت. وقتی 
می گوییم سفر خطرناک است منظور سفر داخل استان هم 

هست که خطرناک است.
رئیس جمهــور با توصیه به اینکه حتی االمکان تردد به 

حداقل ممکن تقلیل یابد، بیان داشــت: یک فردی از یک 
استان از این شــهر به آن شهر می رود و می گوید این سفر 
داخل اســتان است و همه باهم هستند و تفاوتی نمی کند؛ 
این  درست نیست. چه اینکه از استانی به استان دیگر و چه 
اینکه از درون اســتان و در شــهرهای مختلف استان تردد 
کنند و چه بین روســتاها تردد کنند، توصیه این اســت تا 
حد امکان تردد باید به حداقل ممکن برسد. مگر اینکه تردد 
ضروری وجــود دارد. همه باید پروتکل ها و اصول ابالغی را 
انجام شــود و به آنها توجه کنند و مراعات کنند تا زنجیره 

شیوع بیماری شکسته شود.
نوروز فرصت شیوع بیشتر کرونا نباشد

وی با تاکید بر اینکه به اعتقاد من جابه جایی تعطیالت 
عیــد به زمان بعد از موضوع کرونا امکانپذیر نیســت، ادامه 
داد: طبق تقویم رسمی کشور و هم آغاز سال جدید و فصل 
است و هم تعطیالت است، برخی پیشنهاد کرده اند که دولت 
تعطیالت نوروزی را حذف کنند و این تعطیالت را به زمان 
دیگــر ببرند که بیماری کرونا وجود نــدارد. این کار عملی 
و شــدنی نیســت. ایام عید مردم اعتقاداتی دارند و نکاتی 
دارند. باید مراســم را امسال را به خوبی مدیریت کنند و در 

اجتماعات شرکت نکنند.
رئیس قوه مجریه تصریح کــرد: همه باید در ایام نوروز 
اصول بهداشــتی ابالغی را باید مراعات کنیم نوروز فرصت 
شیوع بیشتر نباشد بلکه نوروز را برای پیروزی بر این ویروس 
قرار دهیــم و اگر هدیه و رفت و آمدی را می خواهیم انجام 
بدهیم و می توانیم غیر حضوری با تماس تلفنی و در فضای 

مجازی انجام شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: مردم هیچ نگرانی برای آب و 
برق نداشته باشند. وزارت کشور ما مسئولیت بسیار سنگینی 
بر دوش دارد ما طبق مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی 
که مربوط می شــود به تاریخ هفدهم اسفند مصوبات بسیار 
مهمی داشــتیم و مقام معظم رهبری همه این مصوبات را 
تایید کردند و یک پشــتوانه بسیار قوی و خوبی برای همه 

ما است.
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا 

همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی 
وی ادامــه داد: در این مصوبه آمده که ســتاد ملی هر 
چه تصویب می کند همانند مصوبات شــورای عالی امنیت 
ملی اســت و این مصوبــات برای تمام ارکان کشــور تمام 
دســتگاه ها، نهادها، نیروهای مسلح نیروهای دولتی و حتی 
نیروهای خصوصی دســتگاه های خصوصی الزم االجراست.
این مصوبات برای تمام ارکان کشور تمام دستگاه ها، نهادها، 
نیروهای مسلح نیروهای دولتی و حتی نیروهای خصوصی 

دستگاه های خصوصی الزم اجراست.
روحانی افزود: همه باید در ایام نوروز اصول بهداشــتی 
ابالغی را مراعات کنیم و نوروز را برای فرصت شیوع بیشتر 
کرونا قرار ندهیم و این باید اصل شود که نوروز برای پیروزی 
در برابر بیماری کرونا شود و اگر می خواهیم هدیه و رفت و 
آمدی انجام بدهیم، می توانیم غیر حضوری با تماس تلفنی 

و در فضای مجازی انجام دهیم.
حداقل هفته ای یک بار 

در جلسات ستاد مبارزه با کرونا حضور می یابم
وی بیان داشت: دوســتان بدانند حداقل هفته ای یک 

جلسه ستاد با ریاست و مدیریت خود من تشکیل می شود؛ 
در هفته ای که االن رو به پایان است، از شنبه جلسه گذاشته 
بودیم و هفته آینده هم جلسه داریم؛ در ایام تعطیالت عید 
هم باز جلســه خواهیم داشت؛ خود من جلسات را هفته ای 
یکبار می گذارم؛ اگر مشکلی داشــتم معاون اول می گذارد 
و خود ســتاد ملی به ریاســت خود آقــای دکتر نمکی به 
طور منظــم در هفته هر چند بار الزم باشــد جلســاتش 
گذاشــته می شــود. روحانی گفت: این گونه تعبیر شده که 
رئیس جمهور و وزیر کشور مسئولیتی ندارد و وزیر بهداشت 
و درمان گرفتار شده است و همه بار به دوش او است. البته 
وزیر بهداشــت و درمان و همه همکاران آنها بار سنگینی را 

بر دوش دارند.
رئیس جمهور اظهار داشــت: پزشــکان و پرســتاران، 
بیمارستان های مختلف و مراکز درمانی، بهداشتی آنها یک 
مسئولیت بسیار ســنگینی را بر دوش دارند. باز هم از آنها 
تشکر و سپاسگزاری می کنیم. دســت آنها را می بوسیم. از 
رهبر معظم انقالب تشکر می کنیم که کادر درمانی ما که در 
این راه صدمه می بینند و جان خود را فدا می کنند به عنوان 
شهید خدمت محسوب شــوند که البته این در جای خود 

محفوظ چرا که آنها در خط مقدم هستند.
سپاه، ارتش و بسیج همه پای کار هستند

روحانــی خاطــر نشــان کــرد: معاونــت فنــاوری 
ریاســت جمهوری، وزارت علــوم ، وزارت دفــاع و تمــام 
بخش هایی که توان دارند باید در این زمینه کار کنند. کیت، 
ماسک و وسیله ای که مورد نیاز است. راجع به  ریشه یابی و 
نحوه مقابله با آن همه فعال هســتند. یک نفر نیست که در 

دولت ما درگیر نباشد.
وی گفت: امروز نیروهای مسلح ما همه پای کار هستند. 
ســپاه، ارتش و بســیج همه پای کار هستند. هرجا که نیاز 
به بیمارســتان است نیروهای مسلح اعالم آمادگی کردند و 
گفتند ما 1۰ هزار تخت برای نقاهتگاه آماده داریم و 35۰۰ 

تخت درمانی آماده داریم. 
رئیس جمهور گفت: نکته آخر اینکه مســئله مبارزه با 
کرونا دو بخش و بال دارد؛ یک بال آن اقداماتی اســت که 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت و همکاران 
مــا در دولت انجام می دهند و یــک بخش هم به همکاری 
مردم مربوط می شــود. از همه مردم می خواهم برای مبارزه 
بــا کرونا با ما همکاری کنند چون اگر مردم همکاری نکند 
دیرتر به نتیجه می رسیم اما با همکاری آنان زودتر به نتیجه 

دست خواهیم یافت.

رئیس جمهور: 

نوروز فرصت شیوع بیشتر کرونا نباشد
 مردم همکاری نکنند دیرتر به نتیجه می رسیم

معاون هماهنگی ســتاد اجرایی فرمان 
از خودکفایی در تولید  امــام)ره(،  حضرت 
شکستن  تا  ضدعفونی  محلول  و  ماســک 
انحصار ساخت دســتگاه اکسیژن ساز خبر 

داد.
فارس گفت:  به  سیدمصطفی سیدهاشــمی 
ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امــام)ره(، بنا بر 
نیازهــای موجود و در راســتای مقابله با بیماری 
کرونا اقداماتی را انجام داده است. در ابتدا کمیته 
مبارزه با کرونا تشــکیل شــد و دستورالعمل های 
الزم در ایــن خصوص بــه واحدهای زیرمجموعه 
ابــالغ و یکی از وظایف اصلی این ســتاد با توجه 
به اینکه در ســال تولید ملی قرار داریم کمک به 
تولیدکنندگانی بود که محصوالتی بهداشتی برای 

مبارزه با کرونا تولید می کنند.
راســتا  همیــن  در  افــزود:  سیدهاشــمی 
تولیدکنندگان مواد ضدعفونی کننده مورد بررسی 
و تعــدادی از ایــن کارخانه های تولیــدی مورد 
حمایت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
قرار گرفتنــد و میزان تولیدهای آنها افزایش پیدا 

کرد.
وی ادامــه داد: بــا توجه به نیاز به ماســک، 
محلول هــای ضدعفونی کننده و دســتکش های 
بهداشتی، بعضی از تولیدی ها نیز مسیر تولید را به 
این سمت آورده اند و در این راستا افزایش تولیدات 

در عرضه محصوالت ضدکرونایی داشته ایم.
تولید 130 هزار لیتر محلول ضدعفونی 

و 15 تن ژل ضدعفونی کننده 
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
گفت: در همین راســتا چهــار کارخانه تولیدی 
ما به نــام ایــران دارو، تولید دارو، البــرز دارو و 
سبحان دارو تا پایان سال 13۰ هزار لیتر محلول 
ضدعفونی کننده و 15 تــن ژل ضدعفونی کننده 
تولید خواهند کرد و تا 19 اسفند نیز توانستند 59 
هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده و چهار تن ژل 

ضدعفونی کننده تولید کنند.
سیدهاشمی ادامه داد: ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امــام )ره( و زیرمجموعه آن بنیاد برکت 
با بعضی از شرکت های خصوصی در حوزه نانو نیز 
مشــارکت داشته به نحوی که 5۰ درصد از سهام 
این شرکت ها برای بنیاد برکت است که نسبت به 
تولید مواد ضدعفونی و ماسک اقدام می کنند. در 
حال حاضر یک کارخانه در  اشتهارد به میزان 6۰ 
هزار لیتر روزانه محلول و ژل های ضدعفونی کننده 

تولید می کند.
تولید ماسک نانو برای اولین بار در کشور

وی افزود: در حال حاضر میزان ماسک نانو در 
کشور خیلی کم اســت و تولید آن نیز پایین است 
ولی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام توانست خط 
تولید ماســک نانــو N95 را راه اندازی کند که 76 

هزار عدد ماســک نانو به صــورت روزانه در یکی از 
کارخانه های زیرمجموعه ســتاد تولید می شود و از 
ســوی دیگر پارچه نانو نیز برای تولید ماســک در 
اختیار دیگر تولیدکنندگان قرار می گیرد تا بتوانیم 

این تعداد تولید را نیز در کشور افزایش دهیم.
ساخت دستگاه اکسیژن ساز در کشور

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
اظهارداشت: بعضی از مبتالیان به بیماری کرونا با 

بیماری های تنفســی مواجه هستند و اگر اکسیژن 
بدن پایین بیاید قطعاً تعداد زیادی از بیماران مبتال 
به کرونا جان خود را از دست می دهند، که در این 
حوزه نیز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نسبت به 
تولید دســتگاه اکسیژن ساز اقدام کرد.عالوه بر این، 
دستگاه اکسیژن ساز توسط یک شرکت دانش بنیان 
تولید شده اســت و تولید آن در حال حاضر کاماًل 
بومی ســازی شده و به صورت ســه شیفت روزانه 

3۰ دســتگاه اکسیژن ســاز تولید می کند. بعضی 
از قطعات این دســتگاه تولید آن در اختیار کشور 
آمریکا بود که ما توانســتیم بومی سازی کنیم و آن 
را در داخل کشــور تولید کنیم و از نظر قیمتی هم 
یک دوم واردات اســت و این دستگاه را در اختیار 
افراد نیازمند و محتاج به دستگاه اکسیژن ساز قرار 
می دهیم. این تولیدی موجب اشتغال شغل مستقیم 

و غیرمستقیم در کشور شده است.
سیدهاشــمی افزود: ســتاد اجرایــی فرمان 
حضرت امام 1۰ میلیــارد تومان برای تولید انبوه 
این محصول سرمایه گذاری کرده و توانسته است 
این دستگاه را به تولید مناسبی برساند و کسانی 
که مشکل تنفســی دارند از این دستگاه استفاده 

کنند.
 وی از تولیــد ماهانه 6۰ هــزار لباس ایزوله 
در ســنندج، استقرار کاروان های سالمت در قم و 
گیالن، تولید روزانه 1۰۰ هزار ماســک با حمایت 
از تولیدی ها، تولید دستگاه های ساخت ماسک در 
کشــور، توزیع بسته های بهداشتی مبارزه با کرونا 
در مناطق محــروم، تأمین هزینه های 25۰ بیمار 
مشــکوک به کرونا، توزیع بسته های بهداشتی در 
بین 25 هــزار نفر از مددجویــان کمیته امداد و 
تعهد تأمین 3/5 میلیون ماسک ویژه پرستاران و 
پزشــکان به عنوان دیگر اقدامات ستاد اجرایی در 

راستای مبارزه با کرونا نام برد.

حضور ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در میدان مبارزه با كرونا
از خودكفایی در تولید ماسک و محلول ضدعفونی تا شکستن انحصار ساخت دستگاه اكسیژن ساز

سرویس سیاسی -
مبلغان دین و نهال های قدکشیده بوستان امامت 
و والیت این روزهــا نیز یاری گــر مردم اند. آنها به 
ضدعفونی معابر و اماکن عمومی مشــغولند، در کنار 
مدافعان ایثارگر ســالمت نیز با مهربانی و محبت در 

حال پرستاری از بیماران اند و غزل عشق می سرایند.
فرقی نمی کند زلزله باشد یا سیل، انتشار رایحه روح نواز 
معارف دین در جامعه باشــد یا دفــاع از حرم اهل بیت)ع(، 
سازندگی و آبادانی باشــد یا کمک رسانی در مسیر سالمت 
مــردم. داعیان الی اهلل پنــاه و پشــتیبان مردم اند. طالب و 
روحانیان این روزها هم در بیمارستان ها پرستار بیماران اند، 
هــم در خــارج از آن، در حال ضد عفونی کــردن اماکن و 
معابر عمومی. مبلغان دین در کنار مدافعان ایثارگر سالمت 
و همپــای دیگر نیروهای امــدادی از نهادهای مختلف، در 
تالشند تا جلوی شیوع ویروس منحوس را سد کنند. آنها در 
این مقطع زمانی حساس نیز خدمت رسان و یاری گر مردم اند.
حجت االسالم شفیعی، روحانی جوانی است که مسئول 
کمیته اعزام طالب به بیمارستان ها در ستاد حوزوی بحران 
شده اســت. او در توضیح اینکه چرا طلبه ها وارد این عرصه 
شــدند می گوید؛ وظیفه ما دفاع از ســاحت دین و مؤمنین 
است. برایمان فرقی ندارد که شــبهه اعتقادی باشد، گلوله 
داعش باشــد یا ویروس کرونا. گاهی اوقات فرمانده ما لباس 
خاکی به تن دارد، امروز لباس پرســتاری و پزشکی. فرمانده 
امروز ما پزشکان، رؤســای بیمارستان ها و مسئوالن وزارت 

بهداشت هستند.
وی در گفت وگوی تصویری با خبرگزاری حوزه از روزی 
می گوید که به پیشــنهاد یکی از طالب و اســتقبال رئیس 
بیمارســتان فرقانی قم، برای تقدیر از پرستاران و پزشکان 
با تهیه حدود 3۰۰ شــاخه گل به این بیمارســتان رفتند و 
همین اتفاق مبارک، به تشکیل قرارگاه جهادگران سالمت، 
متشکل از گروه های جهادی حوزه و طرح »همراه جهادی« 
انجامید. همراهی که در غیاب همراه بیمار به دلیل شــرایط 
قرنطینه، مشغول مســاعدت و خدمت رسانی به او می شود. 
ستاد حوزوی بحران نیز بر گسترش این طرح تأکید می کند 
و کمیته ساماندهی داوطلبان مردمی نیز راه اندازی می شود.

حجت االسالم شفیعی خاطرنشان می کند که این طرح 
در قم، عالوه  بر بیمارستان فرقانی، در دو بیمارستان بهشتی و 
کامکار نیز آغاز شده. به گفته او، طالب و روحانیان در تهران، 
گیالن، مشــهد، تبریز و اراک نیز همراه جهادی بیماران در 
بیمارستان ها شده اند. او تصریح می کند که روحانیان مطلقا 

در کارهای پزشکی وارد نمی شوند.
جهادی به تمام معنا

مســئول کمیته اعزام طالب به بیمارستان ها می گوید؛ 
آقای عابدی، مدیر بیمارستان فرقانی قم یک جهادی به تمام 
معناست؛ از روزی که کرونا آمده هنوز خانه نرفته. ایشان به 
من می گفت؛ از روزی که طلبه ها به بیمارستان آمدند، حیات 
به این بیمارســتان آمده است. شــما هفت نفر به من نیرو 

دادید، به اندازه 5۰ نفر به نیروهای بیمارستانم افزوده شد.
حجت االســالم شــفیعی خاطراتی را از این حضور زیبا 
نیز بیان می دارد؛ یکی از روحانیانی که همراه جهادی شــده 
است، می گفت؛ بیماری را دیدم که چرت می زد؛ نشسته بود، 
ســرش می افتاد اما نمی خوابید. به او گفتم چرا نخوابیدی؟ 
گفت؛ حاج آقا می ترســم بخوابم. اگر بخوابم، می میرم. او در 
اوج بیماری، 48 ســاعت بود که نخوابیــده بود! به او گفتم؛ 
عزیزم بخواب، من باالی سر تو می ایستم، اگر نفست گرفت، 
ســریع تو را بیدار می کنم. خوابید و بعد از چند دقیقه رفتم. 
هر چند دقیقه به او سر می زدم. تا صبح خوابید و اتفاقی بدی 

نیفتاد. به او لبخند زدم.
حجت االسالم شــفیعی همچنین ابراز می دارد؛ عزیزی 
از روحانیانی که همراه جهادی شــده اند می گفت؛ باالی سر 
یک بیمار معلول ذهنی رفتم. با وجود اینکه ســاعت حدود 
12 شــب بود، هنوز غذایش را نخورده بود و بیدار بود. گفتم 
می خواهی به تو غذا بدهم؟ گفت بله و من قاشق قاشق غذا 
در دهان او گذاشــتم و او خوابید. گرسنه اش بوده و خوابش 

نمی برده.
مســئول کمیته اعزام طالب به بیمارستان ها همچنین 
در گفت وگو با رسا خاطرنشان می کند؛ شاید مهم ترین کاری 
که الزم اســت در بیمارستان ها انجام دهیم، این است که به 
بیماران امید دهیم که پیروز می شوند و سربلند و قهرمانانه از 

این شرایط بیرون می آیند.
روحانی دیگری که در بیمارســتان مشغول پرستاری از 
بیمار اســت، به خبرگزاری حوزه می گوید؛ وظیفه خودمان 
دانستیم در این شــرایط که بیماران نمی توانند همراهی در 
کنار خود داشته باشند، اینجا بیاییم و خدمتگزار آنها باشیم.

فداکاری در راه سعادت و سالمت مردم؛ 
وظیفه روحانیت

آیــت اهلل علیرضا اعرافی، مدیــر حوزه های علمیه نیز با 

صدور بیانیه ای خاطرنشــان کرده اســت: حوزه و روحانیت 
همواره بر ســر ارادت و عهد و پیمان خــود با مردم عزیز و 
شــریف ایران و قم ایستاده است و خواهد ایستاد و فداکاری 
و ایثار در راه سعادت و سالمت و آرامش آنان را وظیفه خود 
می داند؛ حوزه قم و حوزه های سراســر کشور و جهان  و همه 
مراکز و نهادهای حوزه، این پیوند ناگسستنی را افتخار خود 
می دانند و اکنون نیز حوزه و نهادهای آن و یکایک حوزویان 
و به ویژه طالب و اساتید و فضالی جوان حوزه و تشکل های 
حوزویان در قم و سراسر کشور آمادگی مشتاقانه خود را برای 
هر خدمت ممکن در زمینه مبارزه با کرونا و نیز سیل و زلزله 
اخیر،  به مردم شــریف و مســئوالن محترم اعالم می نمایند 
و از هیــچ اقدامی در کمک و امداد معنــوی و مادی دریغ 
نمی ورزند و به فضل الهی این جریان استمرار دارد و اکنون 
نیز با هماهنگی مسئوالن ذی ربط امداد در  اشکال گوناگون 

آغاز شده است.
وی ابراز داشته اســت: روحیه استوار و اراده پوالدین و 
عزم مقاومت راز پیشــرفت و پیروزی در همه صحنه ها است 
و در میــدان حوادث و بالیا نیز باید با این روحیه و فرهنگ 
مترقی مقاومت و ایســتادگی و تالش کرد و دچار هراس و 
انفعال نشد و همه باید با وحدت و همبستگی بر این مشکل 

فائق آییم.
1۲0 اکیپ طالب جهادی خوزستان 

پای کار سالمت مردم
حضور مؤثر طالب و روحانیان برای خدمت رســانی به 
بیماران و امدادرســانی در مسیر مبارزه با کرونا، منحصر در 
شــهر خاصی نیست و تمام کشــور را در بر می گیرد. 15۰ 
اکیپ از بسیجیان و گروه های مردمی و روحانیان در اصفهان 
برای ضدعفونی اماکن عمومی دســت به کار شدند. طالب و 
روحانیان در آمل، شهرکرد، خرمشهر و بیرجند نیز به همین 

امر مشغول شدند.
حجت االســالم پرچم، فرمانده بسیج طالب و روحانیون 
سپاه خوزستان نیز در گفت وگو با خبرگزاری حوزه در اهواز 
می گویــد: ضدعفونی اتوبوس های درون شــهری، کمک به 
بسته بندی اقالم دارویی، کمک به خط تولید الکل های طبی 
7۰ درصد، ضدعفونی معابر، اماکن عمومی و بازارهای سطح 

شــهر، از جمله اقداماتی بوده که گروه های جهادی اهواز در 
این چند روز اخیر انجام داده اند.

وی با بیان اینکه 6۰ گروه جهادی و بیش از 12۰ اکیپ 
در سطح استان مشــغول ضدعفونی نقاط مختلف هستند، 
خاطرنشــان کرده است: طبق درخواست مسئوالن مربوطه، 
یک تیم 1۰ نفره برای کمک پرســتاری آماده شــده که در 

صورت نیاز، به بیمارستان های مربوطه، اعزام می شوند.
فرمانده بســیج طالب و روحانیون ســپاه خوزســتان 
همچنین ابراز داشته است: کلیه طالب و روحانیون جهادی 
استان خوزستان تا پایان بحران کروناویروس آماده به انجام 
هرگونه خدمتی به شهروندان عزیز هستند و بنده نیز اعالم 
می کنم که تا پایان عبور از این بحران، در کنار مســئوالن و 

مردم برای خدمت رسانی هستیم.
یادداشت کارمند اورژانس قم 

درباره حضور طالب در بیمارستان ها
حمید شــیرانی، کارمند اورژانس بیمارســتان شــهید 
بهشتی قم طی یادداشتی مشاهدات خود را از خدمت رسانی 
طــالب و روحانیان به بیماران روایت کرده و به نکات جالبی  
اشــاره کرده است. او می نویسد؛ وقتی بمب خبری گسترش 
شدید کرونا در قم منفجر شد، خانواده، دوستان و نزدیکان، 
همه واکنش نشــان دادند و نگران حال من شدند. خیلی ها 
بهم گفتن جانت مهم تر است از شغلت! و میخواستند که ترک 
پست کنم! از بس نگرانم بودند یادشان رفت که من نه تنها 
منبع درآمد و امرار معاش خانواده ام، دریافتی از این شــغل 
درمانی است، بلکه متعهد هستم به حضور! اما در این روزها 
افرادی رو دیدم، که بدون نصب اتیکت و نام و نشــان، بدون 
هیچ تظاهر و ریا و منــت، کار و خانواده خود را ترک کردند 
امــا به جای گریز از مهلکه و پناه بردن بــه فضای امن تر، به 
خط مقــدم درگیری با بیمــاری کرونای بیمارســتان های 

سانتر]مرکز[ کرونا آمدند.
شیرانی می افزاید: هرکاری که از دستشان برمی آمد، از 
جابه جایی بیماران کرونایی در تخت تا بردن آنان برای انجام 
تصویربرداری هــا و سی تی اســکن ها و جابه جایی نمونه های 
آزمایشــگاهی تا گندزدایی تخت ها و فضای عمومی اتاق ها 
و تهیــه ویلچر و جابه جایی بیماران و کمک به حراســت و 

انتظامات بیمارســتان و کمک به خدمات و دســتگیری از 
بیمــاران نیازمند کرونایی و ایجــاد ارتباط بین خانواده های 
نگران خــارج از بخش قرنطینه با بیمار )چون حضور همراه 
کنار بیمار ممنوع شــده بود( تا رساندن وسایل و لوازم مورد 
نیاز برای بیماران در فضای قرنطینه. این مجاهدان که همگی 
طلبه های حوزه های علمیه قم بودند، گاه که بیماران متوجه 
می شدند اینها که در سکوت و آرامش و با محبت، فقط دارند 
خدمت می کنند؛ کمک پرســتار، نیروی خدماتی یا همراه 
بیمار نیستند، بلکه طلبه هستند، دست به دعا برمی داشتند. 
دلداری این روحانیون، هم به بیمار و هم به خانواده ها، واقعاً 

تأثیر شگرفی در اون لحظه بحرانی داشت.
کارمند اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم خاطرنشان 
می کند: به دور از همه تملق ها و اغراق ها، اصال قصد چاپلوسی 
ندارم، اما در خدمت دکتر عاملی - متخصص طب اورژانس-  
بــودم که می گفت درس های زیــادی از این عزیزان گرفتم، 
چقدر بی منت، ایثار رو به تصویر کشــیدند. حاضرم قســم 
بخورم که مواردی از خدمتگزاری این عزیزان شــاهد بودم 
که اگر کسی جایی برایم تعریف می کرد که گروهی آخوند، 
این چنین فداکاری می کردند، شاید تمام و کمال، حرفش را 
باور نمی کردم! این دوستان که اکثراً متاهل و صاحب فرزند 
هســتند، شب تا صبح را بدون اســتراحت، در کنار بیماران 
کرونایی ســپری کردند. آقای بشارتی - از کارشناسان اتاق 
عمــل-  می گفت اینقدر از آخوندهــا برایم بد گفته اند و در 
ذهنم تصویر بدی ازشــون ساخته شــده که وقتی این افراد 
که حتــی از نصب اتیکت و انداختــن عکس هم خودداری 
می کــردن را دیــدم، به شــدت حیرت کــردم و تصویری 
 از نهایــت ســادگی و بی ریایی یک طلبــه در ذهنم نقش 
بســت.  وی نوشته است: کاش این فرهنگ احساس وظیفه 
و خدمت رسانی در دیگر اقشــار هم به همین اندازه تقویت 
میشد. زیرا مطمئن هستم این حس و حال جهادی از روی 
جوگیری و یا تظاهر، به وجــود نیامده بلکه حاصل فرهنگ 
حوزوی و کار فرهنگــی عزیزانی در آن محیط معنوی بوده 
اســت. من به عنوان یکــی از عوامل کادر درمــان، از گروه 
جهادی طالب جوان و امدادگران جهادی که در این ایام کنار 
ما هستند کمال تشکر رو دارم و بهشون دست مریزاد میگم.

طالب و روحانیون در كنار مدافعان سالمت از ضدعفونی معابر تا پرستاری بیماران


