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وزارت کشور:
تشکیل هیچ استان جدیدی در دستور کار دولت نیست

اجتماعي فرهنگي،  سياسي،  روزانهم 

خدا وجودی خیرخواه

 عباس فضلی
   در ایــن فضای پــر التهــاب کرونایی، پــاره ای بر طبل 
خداناباوری می کوبند تا به خداباوران بگویند که دین منجی بشر 
نیســت و مواجه با بالیی جهان سوز راهکار علمی و عملی طلب 
می کند. آنها در تالش برای گســترش ایــن ایده، همگان را به 
تحدی فرا می خوانند. غافل از این که با وجود شری چون کرونا، 

خداونِد خیرخواه، همچنان خدایی می کند. 
    این روزها سخت مشــغول مطالعه پیرامون« خدا و مسأله 
ی شر« هســتم. و کتابهایی چون خدا و شر اثر مایکل پترسون، 
کتاب دو جلدی » در باره شر« ترجمه ی 61 مقاله از الهی دانان 
سنتی و مدرن به کوشش نعیمه پورمحمدی، اخالق رساله ای در 
ادراک شر نوشــته ی آلن بدیو و فلسفه دین اثر نورمن گیسلر را 

به مطالعه گرفته ام. 
   بخش چهارم کتاب فلســفه دین به مسأله ی شر اختصاص 
دارد. گیســلر در بحث پایانی ماهیت مسأله ی شر به وجه فیزکی 
آن اشاره نموده است و در نقد کتاب طاعون آلبرکامو می نویسد:  
      پیداست که همه ی شرور، نتیجه ی اختیار انسان نیستند 
و حتی شر فیزیکی که از اراده ی آزاد ناشی می شود با مداخله ی 
الهی می توانست خنثی گردد. ولی اگر خداوند به این شر فیزیکی 
راه داده باشــد، آن وقت اقدام بر ضــد مقاصد خداوند با مقاومت 
در برابر شر فیزیکی از سوی انسان ها کاری غیر اخالقی خواهد 
بود. شاید بیان این مسئله توسط کامو برای همه به خوبی شناخته 
شــده باشــد. او، در نقل داســتان طاعونی که موش ها به شهر 

آوردند، چنین استدالل می کند.
 1- یا باید دســت به دست پزشکان داد و با طاعون جنگید یا 

باید با زهد زاهد همراه شد و با طاعون مقابله نکرد.
 2- ولی نجنگیدن با طاعون عملی ضد انسان دوستانه است.

3- و از سویی جنگیدن با طاعون جنگیدن با خدایی است که 
این بال را فرستاده است. 

4- بنابراین، اگر انسان دوستی به حق باشد، خداباوری باطل 
است.

    شایســته ترین پاسخ مکتب خداباوری، انکار و نفی مقدمه 
ی ســوم است. خداباور مســیحی معتقد است که طاعون بالیی 
همه گیر است و این طاعون، خوِد طاعون گناهی است که ناشی 
از سوء استفاده از اختیار است. بنابراین مسیحیان می باید بر ضد 
طاعون اقدام کنند نه صرفًا بــر ضد نتایج آن، بلکه بر ضد علت 
آن. هر دو کار را کردن اخالقَا رواســت، ولی مهم ترین کار این 
اســت که ما به جز معالجه ی نشــانه های بیماری به اقدام های 
بیشــتری نیز دســت بزنیم. خوِد بیماری مرگبار باید درمان شود. 
درست همین جاست که صلیب مسیح و عشق حقیقی به انسانیت 
منبعث از آن، عنصر ذاتی درمان به حســاب خواهند آمد. همین 
است که فرد مسیحی به شدت به طور موثر بر ضد طاعون اقدام 
می کند، یعنی با حمله به ریشــه و منشأ آن در انتخاب اختیاری، 
سرکشــی علیه خداوند توسط انســان و طاعوِن گناه را به عهده 
خویش گرفتن. کوتاه سخن آنکه طاعون) کرونا( در نهایت معلول 
اراده ی خود انسان است و از این رو اقدام بر ضد آن اقدام بر ضد 
خدا نیست، بلکه اقدام به نفع خداوند و بر ضد گزینش های گناه 
آلود انســان است. معالجه ی نشانه های بیماری، عملی ناشی از 
مروت و ترحم اســت و اعمال ناشی از ترحم، اعمال خداپسندانه 
اند. معالجه ی طاعون اقدام اساسی ناظر به عشقی رهایی بخش 

که این نیز عملی است در راه خدا.)فلسفه دین ص 465(  

یادداشت 

وزارت کشــور با تاکید بر اینکه تشــکیل هیچ استان جدیدی در دســتور کار دولت و وزارت کشور قرار ندارد، اعالم کرد که 
منتشرکنندگان اخبار کذب در زمینه تقسیمات کشوری، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

به گزارش ایسنا، در پی پخش یک شایعه و برخی مطالب خالف واقع پیرامون آن مبنی بر اعالم خبر پیگیری مراحل قانونی 
تشــکیل یک استان جدید شــامل برخی مناطق از دو استان در جنوب و جنوب غرب کشور، روابط عمومی وزارت کشور، ضمن 
تکذیب قاطع این ادعای کذب هشدار داد که با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ آرامش عمومی در کشور، منتشرکنندگان اخبار 
کذب در زمینه تقسیمات کشوری، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور تاکید کرد که 

اساسا تشکیل هیچ استان جدیدی در دستور کار دولت و وزارت کشور قرار ندارد.
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 گروه اجتماعی ـ ندای هرمزگان
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا روز گذشته با حضور حسن 
روحانــی رئیس جمهور برگزار شــد و تصمیماتی در خصوص 
آینده فعالیت های کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این جلســه روز گذشته در حالی برگزارش شد که برخی از 
اعضای اســتانی ستاد ملی مبارزه با کرونا استان ها نیز حضور 
داشــتند که فریدون همتی اســتاندار هرمزگان، ناجی معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار و دکتر فرشیدی رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز از طریق ویدئو کنفرانس 

به تشریح وضعیت هرمزگان پرداختند.
در این جلســه مباحث مختلفی داشت که از جمله آن آینده 
وضعیت ســه اســتان جنوبی از جمله هرمزگان بود که رئیس 
جمهور اســتان های بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
را ســه استان سفید کشور خواند که وضعیت مناسبی در بحث 

کرونا دارند.
روحانی در این جلســه با بیان اینکه اســتان های نامبرده 
وضعیت ســفیدی دارند در حوزه بازگشــایی مراکز آموزشــی 
مشــکلی ندارند و مــی توانند از هفته آینده فعالیت شــان را 
آغــاز کنند. رئیس جمهور در همیــن ارتباط گفت: در آموزش 
و پــرورش و آموزش عالی، فعاًل تصمیم بر این اســت که در 
بخش آموزش به اســتثناء آموزش تکمیلــی از  3۰ فروردین 
آموزش های تکمیلی مخصوصًا بخــش دکترا حضور خواهند 
داشــت و بعد هم ممکن است بخش های دیگر ولی در بخش 
کارشناسی و همچنین آموزش و پرورش تصمیم این است که 
تا 3۰ فروردین فعالیت آموزشــی  در مدارس تعطیل باشد و از 

فضای مجازی استفاده کنند.
وی ادامه داد، البته ایــن اختیارات را به آموزش و پرورش 
دادیم که اســتان هایی که می توانند فعالیــت را آغاز کند و ما 
اســتان های سفیدی در جنوب کشــور داریم که هیچ مشکلی 
بــرای آموزش و پرورش وجود ندارد. اســتان های بوشــهر، 
هرمزگان و سیســتان و بلوچســتان اصاًل مشکلی برای بحث 
آمــوزش ندارند و آموزش  و پرورش در اســتان های ســفید 
می تواند فعالیت خود را شروع کند و مانعی وجود ندارد و برای 
کشور بحث می کنیم که فعاًل آموزش تا پایان فروردین تعطیل 
است تا در جلســات بعدی چه تصمیمی باید برای اینها اتخاذ 
کنیم. به گفته رئیس جمهور، شــیوه کار این ویروس برای ما 
صد در صد روشــن نیســت یعنی وزارت بهداشت، درمان ما 
نمی تواند به ما جواب دهد که شــکل فعالیت  این ویروس یک 
ماه و دو ماه دیگر و تابستان که هوا گرم می شود چگونه است 
و چیز روشن و قطعی در اختیار ندارد بنابراین باید صبر کنیم و 
همه اصول بهداشتی را مراعات کنیم تا ببینیم در ماه های بعد 

وضع ما چگونه خواهد شد.
این سخنان رئیس جمهور اگرچه تاکید بر قطعیت بازگشایی 
مراکز آموزشی نبود اما واکنش های زیادی در استان هرمزگان 
به همراه داشت و مردم می گویند وضعیت سفید در هرمزگان 
واقعیت ندارد و حاضر نیســتند که بپذیرند فرزندان شــان در 
این شــرایط به مدرسه سا دانشگاه برود. در همین حال خبری 
گزاری فارس در واکنش به این سخنان رییس جمهور نوشت: 
در مورد الاقل هرمزگان که تاکنــون کرونا 234 مبتال با 1۷ 
فوتی به دنبال داشــته، تداعی کننده وضعیت سفید برای مردم 
نیســت و از طرفی همه ما می دانیم که بســیاری از مدارس 
هرمزگان بدلیل فقدان زیرساخت های کافی دارای بیش از 3۰ 
تا 4۰ دانش آموز در ســر یک کالس چند متری است که فقط 
یک دانش آموز ناقل می تواند به ناگاه دهها نفر دیگر را به این 

بیماری مبتال کند.
بســیاری دیگر از مــدارس هرمزگان به دلیــل دوری راه 
دانش آموزان تا منازل شــان، مدارس شــبانه روزی هستند که 
دانش آموزان عالوه بر تحصیل در کنار هم، مجبورند از ابتدای 
هفتــه تا پایــان آن در کنار هم زندگی کننــد که در صورت 
بازگشــایی این مدارس ممکن است دامنه شیوع بیماری را به 

حد غیرقابل تصوری گسترش دهد.
دانشــگاه های اســتان هرمــزگان نیز وضعیت مشــابهی 
دارند. بازگشــایی خوابگاه های دانشــجویی بدنبال بازگشایی 
دانشــگاه ها بدلیل تراکم باالی افراد و استفاده مشترک دهها 
نفر از سرویس های بهداشتی و حمام های مشترک که به بیان 
پزشکان مهم ترین عامل شــیوع ویروس کرونا است، ممکن 
اســت جان دانشجویان را که هر کدام از یک شهر و روستای 
این استان و یا اســتان های مجاور از کرمان و یزد و فارس و 
سیســتان و بلوچستان گردهم جمع شده اند را در معرض خطر 

اساسی قرار دهد.
فرض را بر این بگیریم که دانش آموزان در پایان هر روز و 
هر هفته به جمع خانواده شان بازگردند و دانشجویان نیز با طی 
چند هفته کنار هم بودن، امتحانات را ســپری و به شهرهای 
خودشان بازگردند، واقعا چه حجم عظیمی از بیمار و ناقل کرونا 
راهی شــهر و دیار خودش می شود؟ چه تعداد استاد و دانشجو 

گرفتار این بیماری مهلک می شوند؟
از طرف دیگر در جزیره قشــم و کیــش که از جمله نقاط 
بحرانی کرونا در هرمزگان با بیشــترین ابتال در سطح استان 
بعد از بندرعباس قرار دارند، بیش از ۷هزار دانشــجو که عمدتا 
از خــارج از این دو جزیره به آن رفــت و آمد دارند، تحصیل 
می کنند و بازگشــایی دانشــگاه ها و انبوه تردد روزانه به این 
جزایر نیز ممکن است تمام تالش ها برای کنترل ترددها طی 

یکماه اخیر را نقش برآب کند.
این خبرگزاری خطاب به اســتاندار هرمزگان نوشــت: با 
تفویض اختیاری که به شــما در زمینــه تصمیم گیری درباره 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها شــده، نگذارید موج بزرگی از 
ابتالی مردم بخصوص قشــر نوجوان و جوان به این بیماری 
را شاهد باشیم. بخصوص این که امکانات بهداشتی و درمانی 
هرمزگان به اندازه ای نیست که بتواند جوابگوی حجم وسیعی 
از بیماران کرونایی باشــد که فقط در اثــر یک تصمیم نابجا 
گرفتار آن شــده اند. فقط یک دانشجو یا یک دانش آموز ناقل 

کافی است تا یک بحران ناخواسته در استان بوجود آید.
 در مقابله با کرونا کل نظام یکپارچه است

وی بــا تاکید بر اینکه در مســئله مقابله با کرونا کل نظام 
یکپارچه اســت، گفت: این که بدخواهان ما از این یکپارچگی 
عصبانی و ناراحت هستند، خودشان می دانند، اما کرونا با همه 
دشواری هایی که ایجاد کرده آثار خوبی هم داشته که وحدت 
بیشــتر ارکان مختلف جامعه است؛ امروز شاهد یک وحدت و 
یکپارچگی در سراسر کشــور هستیم. سالم بودن هوا به دلیل 

کاهش ترافیک نیز از دیگر آثار خوب کرونا در کشور است.
 در میان وزارتخانه های دولت اختالفی نیست

رئیس جمهور افزود: در میان وزارتخانه های دولت اختالفی 
نیست ممکن اســت چیزی را در جایی پیدا کنند و با شیطنت 
به رسانه های خارج از کشور منتقل کنند و آنها نیز این مسئله 
را بزرگ کنند، اما هیچ اختالفی در این زمینه نداریم. برخالف 
دعــوت بدخواهان و ضد انقالب که مردم را دعوت می کند به 
این که بین ســالمت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب 
کــرد این مردود و ناصواب اســت؛ چرا که هــم فعالیت های 

اقتصادی و هم پروتکل های بهداشتی هر دو در کنار هم قابل 
اجرا هستند، فعالیت های اداری و اقتصادی و تولیدی ما باید در 
جریان باشد، اما پروتکل های وزارت بهداشت باید مورد تاکید 

و توجه قرار بگیرد.
روحانی با اشــاره به بررســی جزئیات طرح فاصله گذاری 
هوشــمند در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان 
کرد: کمیته اجتماعی و امنیتی ســتاد گزارش های خود را ارائه 
داد؛ خواســت این کمیته، وزارت صمــت و فعاالن اقتصادی 
و اصناف در قالب یک جمع بندی در جلســه مطرح شــد و در 

نهایت تصمیماتی اتخاذ شد.
 آغاز کســب و کارهای کم خطر در اســتان ها بجز 

تهران از ۲۳ فروردین
وی با بیان اینکــه در تولید از ابتدا بــا هیچ مانعی مواجه 
نبودیم و این مراکز همچنان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
فعالیت خود ادامــه می دهند، اظهار کرد: امروز پیشــنهاداتی 
درباره فعالیت های اقتصادی و کســب و کارها مطرح شد که 
در نهایت پیشــنهادات به تصویب ســتاد قرار گرفت؛ بر این 
اساس تصویب شد که در استان های کشور بجز تهران کسب 
و کارهای کم ریســک می توانند از 23 فروردین فعالیت های 
خود را  آغاز کنند، اما کســب و کارهای پر ریســک از جمله 
مراکز ورزشــی، استخرها و مراکزی که نیاز به حضور جمعیت 
دارند فعال تا اطــالع ثانوی همچنان تعطیل باقی می مانند تا 

بعداً درباره آنها تصمیم گیری شود.
رئیــس جمهور ادامه داد: در بخش کســب و کارهای کم 
ریســک بنا شد تا در استان ها از شــنبه 23 فروردین فعالیت 
ها بــا مراعات پروتکل های اعالمی از ســوی بهداشــت و 
درمان آغاز شــود؛ حتمًا باید بر این پروتکل ها نظارت شــود 
و مســئولیت اصلی این نظارت بر عهده وزارت بهداشت است. 
امروز  همچنین تصویب شد تا در صورت نیاز نیروی بسیج نیز 

برای نظارت با دقت به وزارت بهداشت کمک کند.
روحانی با تاکید بر اینکه نمی خواهیم فعالیت های اقتصادی 
ســالمت مردم را تحت تاثیر قرار دهند، گفت: رعایت پروتکل 
های بهداشــتی در فعالیت های اقتصادی باید مورد توجه قرار 

بگیرد.
 حضور دو سوم کارمندان در محل کار از ۲۳ فروردین

وی گفت: برای بازگشــایی فعالیت های کسب و کارها بر 
اساس پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان تصمیم گرفتیم که به 
صــورت پلکانی عمل کنیم. در خصوص فعالیت ادارات دولتی 
نیز مصوب شد از هفته آینده یعنی 23 فروردین فعالیت ادارات 
به این صورت باشد که دو سوم از کارمندان در محل کار خود 
حضور خواهند داشــت و یک ســوم دیگر مجاز هستند که در 
محل کار خود حضور پیدا نکنند؛ در این مصوبه تاکید شــد که 
نسبت به افرادی که سن باال دارند و همچنین به بیماری های 
زمینه ای مبتال هســتند اولویت ها لحاظ شــود.رئیس جمهور 
تصریح کرد: هر کارمندی که به کرونا مبتال شود، وظیفه دارد 
که به مدیر خود اعالم کند و در ســر کار خود حاضر نشــود و 
اقدامــات درمانی را انجام دهد. آمدن او به محل کار به عنوان 
تخلف و جرم اســت؛ در مجموع حضور افــرادی که مبتال به 
کرونا هســتند در جامعه ممنوع است و این افراد باید خود را یا 

در خانه یا در نقاهتگاه ها و یا در بیمارستان ها قرنطینه کنند.
روحانی در ادامه از وزیر بهداشت خواست که به آزمایشگاه 
ها ابالغ کند در صورتی که آزمایش کرونای فردی مثبت شد 
موظف هســتند تا عالوه بر اعالم به فــرد بیمار موضوع را به 

اطالع محل کار او و خانواده فرد بیمار برسانند.

رییس جمهور خاطرنشــان کرد: وقتی به کسی می گوییم 
آزمایش کرونای وی مثبت اســت نباید اضطــراب و نگرانی 
شــدید پیدا کند. بســیاری مردم با ایزوله و قرنطینه بعد از دو 
هفته خوب می شوند و این مورد تنها در 15 تا 2۰ درصد دیده 
نمی شود. از 1۰۰ نفر که مبتال می شوند 3 یا 4 نفر خطر مرگ 
دارند و حتی ما باید از رقم 3 درصد هم که در جامعه هســت 
پایین تر رویــم و به 2 درصد برســیم. وی اضافه کرد: اینکه 
افراد وقتی مبتال می شوند این موضوع را مخفی می کنند الزم 
نیست، بلکه باید اصول بهداشتی را رعایت کنیم و این موضوع 
را هــم مثل آنفوالنزا اعالم کنیم وگرنه پنهان کردن آن نفعی 
ندارد و مهم نیســت، البته هر کسی دوست دارد می تواند این 
کار را بکنــد، اما اصل مهم رعایت بهداشــت و جلوگیری از 

ارتباط با دیگران است.
از ۲۳ فروردیــن ۷ صبــح ادارات   ســاعت کار 

 تا ۱۴ عصر
روحانی در ادامه اعال کرد: ساعت کار اداری قرار شد از 23 
فروردیــن ۷ صبح تا 14 عصر باشــد و این با توجه به نزدیک 
بودن ماه رمضان در نظر گرفته شده است که در این زمینه هم 
اگر تا ماه رمضان چنین وضعیتی داشته باشیم نه نماز جماعت 

خواهیم داشت و نه وقت ناهار در ادارات.
 تشکر از همه دست اندرکاران حمل و نقل کشور

رییس جمهور خاطرنشان کرد: کلیه کاالهایی که ضروری 
بوده که جابجا شــوند چه از گمرک چه در درون کشور بدون 
هیــچ خللی کار خود را انجام دادنــد و حتی یک درصد هم از 
ســال پیش کمتر نبوده که ما از همه دست اندرکاران حمل و 
نقل کشــور تشــکر می کنم. در ماه هایی که ما مشکل کرونا 
داشــتیم از افــراد و کارگران بخش حمل و نقل هیچ کســی 
اخراج نشــده و تعدیلی هم صورت نگرفته که خبر خوبی است 
و شــامل آن امتیازهایی که ما برای کســب و کارها در نظر 

گرفتیم می شوند.
 عبور و مرور در استان ها آزاد، اما در میان استانها تا 

۳۰ فروردین ممنوع
روحانی همچنین گفت: عبور و مرور ماشین ها در استان ها 
آزاد اســت، اما در میان استانها تا 3۰ فروردین ممنوع است که 

ماشین ها از استانی به استان دیگر بروند.
 اماکــن متبرکه تــا ۳۰ فروردیــن همچنان تعطیل 

می مانند
روحانی خاطرنشــان کرد: اماکن متبرکــه تا 3۰ فروردین 
همچنــان تعطیل مــی مانند و بعد از ایــن تاریخ برای آن ها 
تصمیم گیری می کنیم. جلسه بعدی ما 24 فروردین است اما 
اگر اتفاقی بیفتد می توانیم زودتر این جلســه را برگزار کنیم. 

مدارس و دانشگاه ها تا 3۰ فروردین تعطیل خواهند بود
استاندار هرمزگان نیز در این نشست گفت: فعالیت ادارات از 
23 فروردین ماه با حضور دو سوم کارمندان هر اداره و دستگاه 
اجرایی انجام می شــود و ســاعت کار اداری نیز طبق تصمیم 
ستاد از ۷ صبح الی 14 می باشد که با توجه به نزدیک شدن به 
ماه مبارک رمضان هر گونه تغییر ســاعت کاری متعاقبا اعالم 
می شــود. دکتر فریدون همتی پس از حضور از طریق ارتباط 
ویدئو کنفرانس در جلســه ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری 
کرونا، با اشــاره به تصمیمات این ستاد، عنوان کرد: واحدهای 
خدماتی و تولیدی کم ریســک می تواننــد از 23 فروردین ماه 
با رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی ابالغ شده از سوی 

وزارت بهداشت و درمان، فعالیت خود را آغاز کنند.
 ادامه صفحه 2

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: دولت 
طرح هــای حمایتی همچون پرداخت بیمه بیــکاری، خرید اعتباری 
اضطراری ناشی از ویروس کرونا و پرداخت تسهیالت به کار و کسب 
های آســیب پذیر را در دســتور کار قرار داده است که ضروری است 
هرمزگان از مزایــای این طرح ها به صورت کامل برخوردار شــود. 
ایرج حیدری در جلســه ویژه بررســی طرح های حمایتی دولت برای 
اقشــار آسیب دیده از ویروس کرونا با اشاره به اهمیت بسیج امکانات 
برای مقابله با ویروس کرونا؛ عنوان کرد: تمامی امکانات استان برای 
مقابله با ویروس کرونا بســیج گردیده است و باید تالش کرد با انجام 
اقدامات پیشــگیرانه از ورود آســیب به بخش های مختلف اقتصادی 
اســتان جلوگیری بعمل آورد. وی اظهار کرد: کمک به کار و کســب 
های آســیب پذیر در این شــرایط برای حفظ ظرفیت های اشتغال از 
اهمیت بسزایی برخوردار است و ضروری دستگاه های اجرایی ذیربط 
نسبت به جذب تسهیالت برای کمک به این بخش ها در اسرع وقت 
اقدام نمایند. معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری هرمزگان با 
اشاره به طرح های حمایتی دولت از بخش های مختلف، تصریح کرد: 
دولت برای حمایت از بخش های مختلف طرح های حمایتی همچون 
پرداخت بیمه بیکاری، طرح خرید اعتباری اضطراری ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا و طرح تامین اعتبار ۷5 هزار میلیارد تومان تســهیالت 
برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده را در دستور کار قرار داده 
است که ضروری است دستگاههای اجرایی تمام ظرفیت های خود را 
جهت بهرمندی استان از مزایای این طرح ها بسیج کنند. حیدری در 
همین رابطه افزود: بهرمندی کامل اســتان از مزایای طرح های بیمه 
بیکاری، خرید اعتباری و تسهیالت کمک به کسب و کارهای آسیب 
دیده کمک شایانی به کاهش اثرات کرونا در استان خواهد داشت که 

تحقق آن نیازمند همت و پیگیری دستگاه های اجرایی ذیربط است.
وی خاطرنشــان کرد: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
از طریق رســانه ملی و سایر ظرفیت های رسانه ای با اطالع رسانی 
مناسب اقشار مختلف را در جریان طرح های حمایتی دولت از بخش 
های مختلف به ویژه کار و کســب های آسیب پذیر از ویروس کرونا 

قرار دهد.

لزوم بسيج امکانات برای جذب تسهيالت 
کمک به کار و کسب های آسيب پذیر 

در هرمزگان

3

با شناخت بیشتر کرونا، 

اضطراب و استرس خود 

را کاهش دهیم
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بندرعباس در اشغال بیگانه

 گردآوری: کاظم گلخنی
با قیام قوم غلجایی در قندهار و شکست های 
متوالی قشون های اعزامی ناامنی همه ی کشور 

بخصوص نواحی جنوب را در برگرفت.
همزمان بــا حملــه افغانها به ایران دســت 
اندازی برخی از قبایل شــرقی به جنوب فارس و 

بندرعباس نیز شدت گرفت.
الرنــس الکهارت در کتاب انقراض سلســله 
صفویــه نوشــته؛ پــس از آنکــه لطفعلي خان 
داغســتاني برادرزاده اعتمادالدولــه }وزیر اعظم 
{ از ســواحل خلیج فارس فرا خوانده شــد )وي 

لشکري براي حمله به عمان گرد آورده بود(
     قبایــل راهــزن  متوجه گمبرون شــدند 
و در مــاه دســامبر چهار هزار نفــر از آنها به آن 
بندرعباســی درآمدند. ناخدا الکساندر همیلتن که 
در آن وقــت در گمبرون بود با عده اي از ملوانان 
به کمك کارمندان کمپاني انگلیســي هند شرقي 
شــتافت. عده مدافعان در حــدود پنجاه تن بود. 

همیلتن درباره آنچه روي داد مي نویسد:
بندرعباس غارت شــد ولی با توپخانه و تفنگ 

بیشتر راهزنان را کشتیم و باقی هم فرار کردند.
    بعد از تسلیم شدن خفت بار سلطان حسین 
صفوی و بر تخت نشستن محمود افغان، حکومت 
افغانه  حدود هفت سال ) ۱۱۰۱ تا ۱۱۰۸ شمسی( 

بر برخی از والیات ایران ادامه یافت.
در این مدت عثمانی ها تا همدان  و روس ها 

نیز شمال ایران را اشغال کردند.
به دســتور محمود افغان ارتشی از افغان ها به 
فرماندهی زبردست خان عازم شیراز شد و بعد از 

چند ماه محاصره این شهر نیز تسلیم شد. 
بعد از ســقوط شــیراز افغانها در ادامه الر را 

تصرف کردند.
با ســقوط الر همه ی مناطق ساحلی از جمله 

بندرعباس تحت سلطه افغانها قرار گرفت.
از ســوی زبردســت خان که حاکــم والیت 
فارس شــده بود برود خان نامی به عنوان حاکم 

بندرعباس منصوب شد.
برود خان مدتی در الرستان مستقر شد.

در دوره چهارســاله اشــرف افغان، قیام های 
بزرگ و کوچکی علیه بیگانه در اغلب نقاط کشور 

آغاز شد.
بزرگتریــن نیروی مبارزه با دشــمنان خارجی 
تحت فرماندهی شاه طهماسب دوم }فرزند شاه 
سلطان حســین محبوس در اصفهان{ در حوالی 
مازندان با نادر قلی خان که بخشی از خراسان را 

در فرمان داشت متحد شد.
 در جهرم نیز قیامی توسط سلطان سید محمد 
نامی از نوادگان شــاه ســلیمان } پدر ســلطان 
حسین صفوی{ برپا شد این قیام با شکست وی 

و فرارش بندرعباس ادامه یافت وی هشت ماه 
بندرعباس را محاصره کرد اما توان شکســت 
افغانها را نداشت و با معدود افرادش به  خراسان 

رفت.
در آن ایام طبق نوشــته دفتر شرکت  تجاری 
هلندی درآمد گمرکی بندرعباس به سبب جنگ 

و ناامنی به رقم حیرت آور صفر رسید.
به زودی مقصد تجارت کشــتی های بزرگ 
از بندرعبــاس بــه بندر بصره کــه تحت فرمان 

سالطین  عثمانی بود تغییر کرد.
افغانهــا قدرت تامین امنیت جنوب کشــور را 
نداشتند و بیشتر حواسشــان به سمت تهدیدات 
ارتش عثمانــی در همدان بود عاقبت هم جنگی 
بیــن آنها رخ داد و عثمانی هــا در کمال تعجب 

شکست خوردند.
آن ســالها به حدی اوضاع به هم ریخته شد 
که تاجری هلندی تصمیم به اشــغال بندرعباس 
گرفت.لیکن به ســبب قلت افراد توفیقی بدست 

نیاورد.
در این شرایط اکثر دفاتر کمپانی های تجاری 
از بندرعباس کوچ کردند و در بصره مستقر شدند.

علــت ایــن ناامنــی ، فعالیت راهزنــان در 
راههای منتهی به شــیراز و کرمان بود و معدود 
کاروان هــای تجــاری کــه از بندرعباس راهی 
 والیات می شــدند عمدتا توســط راهزنان تاراج

 می شدند.
این اوضــاع مصیبت بار حدود هفت ســال} 
۱۱۰۸ شمسی{ ادامه یافت عاقبت ارتش منظم 
نادری طی چند جنگ بزرگ مهماندوســت، دره 
خوار،مورچه خورت، زرقان و پل فسا ارتش بزرگ 

افغانها را شکست داد.
باقیمانده افغان ها که قصد فرار به بندرعباس 
را  داشــتند با تعقیب ارتش نادری حوالی  الر به 

دام افتادند.
گوینــد از ارتش ۱۲۰ هزار ســرباز افغان فقط 
هشــتصد سرباز جان به در برده بر کشتی نشسته 

به بحرین و عمان رفتند.
بدین سان با رســیدن اولین احکام نادری به 
معدود شــرکت های تجاری خارجــی و بزرگ 
مالحــان بندرعبــاس مبنی بر عــدم جابجایی 
نیروهــای فراری افغــان به  مــردم بندرعباس 
 محرز شــد کــه ســلطه بیگانه بر کشــور تمام 

شده است.
منابع: کتاب تاریخ خلیج فارس، انقراض سلسله 
صفویه، ایران در عصر افشــاریه، نادرشاه، تاریخ 
کامل ایران، یادداشــت های کمپانی هندشرقی ، 

تاریخ منازعات ایران و انگلیس

خبر افاضات فیل عینکی!

پشت سر

 سروده: راشدانصاری)خالوراشد(

می زند حرف دلش را پشت سر
آدم خوبی ست! اما پشت سر

رو به رو هرگز نخواهد شد تمام
مشکالتش می رسد تا پشت سر

موضعش شفاف باشد پیش رو
هست سر تا پا معما پشت سر

از جهات مختلف در زندگی
لوطی و مرد است! ااِل پشت سر

گاه چیزی نیست پیدا پیش رو 
هست اما آشکارا پشت سر

هر کسی این جا به نوعی می خورد،
نان ِ خود را از جلو یا پشت سر !

»یوسفی« دیدم که غیبت می کند
نزد بابای »زلیخا« پشت سر

می زند زیرآب مادر را پسر ،
تازگی ها پیش بابا پشت سر

دست باال دست می باید گرفت
تا نیفتد کله از پا پشت سر

خواب دیدم کشور ایران جلو
چین و ماچین و اروپا پشت سر

هر چه معنا هست این جا پیش ِ روست
هی نرو دنبال معنا پشت سر 

هست آقاهای باالسر زیاد
منتها کم هست آقا پشت سر!

نیستم اهل چماق و قلدری
می کنم گاهی مدارا پشت سر

***
با اجازه می روم خیلی یواش

تا ببینم چیست آیا پشت سر؟!

 ادامه از صفحه یک
وی ادامــه داد: صنوف و واحدهای پرریســك که 
موجب تجمع بیشــتر افراد می شوند، کماکان تا ۳۰ 
فروردین ماه تعطیل خواهند بود اما واحدها و صنوفی 
که خدمات رســانی ضروری را به مــردم باید انجام 
دهند با نظارت ســازمان صمت و اتــاق اصناف باید 

فعال باشند.
اســتاندار هرمزگان افزود: همچنین طبق تصمیم 
این ســتاد تــا ۳۰ فروردین ماه مســافرت های بین 
استانی ممنوع است و بر این اساس کنترل و مراقبت 

شدید در تمامی ورودی های استان ادامه دارد.
همتی تصریح کرد: مدارس و دانشگاه ها نیز فعال تا 
۳۰ فروردین تعطیل هستند و آموزش از طریق فضای 
مجازی و رســانه ملی ادامه دارد و تصمیم الزم برای 
ادامه محدودیت ها یا لغو آن در جلسات بعدی گرفته 
خواهد شــد. وی گفت: فعالیت ادارات از ۲۳ فروردین 
ماه با حضور دو ســوم کارمندان هر اداره و دســتگاه 
اجرایی انجام می شود و ســاعت کار اداری نیز طبق 
تصمیم ســتاد از ۷ صبح الی ۱۴ می باشد که با توجه 
به نزدیك شدن به ماه مبارک رمضان هر گونه تغییر 

ساعت کاری اعالم می شود.

جزئیات اختصاص بیمه بیکاری حمایت از واحدهای تولیدی 
و مشاغل آسیب دیده از کرونا 

مدیرکل تعاون, کار ورفاه اجتماعی هرمزگان 
گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور برخی از 
واحدهای تولیدی تعطیل و درآمد بعضی از افراد 
کاهش و یا از بین رفته است که دولت بمنظور 
حمایت از کسب و کار و نیروی کار و حمایت از 
اقشــار کم درآمد, راهکارهای مختلفی از جمله 
پرداخت بیمه بیکاری, اقساط تسهیالت بانکی 

و کمك های معیشتی را در نظر گرفته است.
هادی ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا، افزود: 
خانوارهایی که فاقد هرگونه درآمد ثابت بوده و 
بر اساس شــاخصهای مختلف، کمترین درآمد 
را داشــته اند و از مددجویان نهادهای حمایتی 
نباشند، مشــمول دریافت کمك های معیشتی 

دولت و طرح خرید اعتباری خواهند بود.
 وی اضافه کرد: اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد 
ثابت از جمله رانندگان تاکسی, اتوبوس, مینی 
بوس و کرایه های بین شــهری, دستفروشان 
و کارگران فصلی روزمزد مشــمول این امر می 

شوند.

قابل ذکر اســت اطالعات مشموالن طرح 
معیشتی از طریق پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
کشور اخذ شده و بمنظور رعایت پروتکل های 
بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا نیاز 
به مراجعه حضوری به هیــچ کدام از ارگانها و 

سازمانهای اداری نمی باشد.

ابراهیمــی اضافه کــرد: بــرای حمایت از 
مشاغل و واحدهای تولیدی و خدماتی نیز حدود 
۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی در نظر 
گرفته شــده که دستورالعمل نحوه پرداخت آن 
پس از تصویب در ســتاد ملــی مقابله با کرونا 

متعاقبا اعالم می گردد.

ابراهیمی از پرداخت بیمــه بیکاری بعنوان 
یکــی دیگــر از راهکارهای دولت نــام برد و 
گفت: با توجه بــه افزایش تعداد بیکاران در اثر 
رکود اقتصادی حاصل از شــیوع بیماری کرونا, 
دولت ۵ هــزار میلیارد تومان بــرای بیمه این 
افراد اختصاص داده اســت و بمنظور تســهیل 
در برقراری بیمه بیکاری, ســامانه متمرکز ثبت 
نام بیکار شــدگان دارای بیمه ســازمان تامین 
اجتماعی توسط وزارت تعاون و کار راه اندازی 

و فرایند بررسی تسهیل شده است.
مدیــرکل تعــاون, کار ورفــاه اجتماعــی 
هرمزگان گفت: افراد بیمه شده سازمان تامین 
اجتماعی که در اثر شــیوع کرونا بیکار شده اند 
می توانند در ســامانه بیمه بیکاری به نشــانی 
نــام  ثبــت   bimebikari.mcls.gov.ir

کنند.
 وی اظهار کــرد: تمامی فرایندهای مذکور 
به صورت الکترونیك انجام شده و متقاضیان از 

هر گونه مراجعه حضوری اجتناب کنند.

 گروه اجتماعی ـ ندای هرمزگان
برخی از شــهروندان هرمزگانی به مسئوالن ستاد بیماری 
کرونای استان پیشــنهاد کرده اند با توجه به پایان تعطیالت 
و  حجم زیاد مســافران  لطفا در کنترل مسافران شدت عمل 

بیشتری نشان دهید .
بدون تردید عامل اصلی شــیوع بیماری کرونا مســافرت 
های هوایی بود و اگر دقت کرده باشــید کشــورهای درگیر 
عموما از طیف کشورهای پر تردد نظیر ایران ،ایتالیا ، کانادا ، 
فرانسه و انگلیس هستند از این رو منطقی ترین روش کنترل 
و پایــش مبادی ورودی  محدودیــت و کنترل فرودگاههای 
استان است الزم به ذکر اســت طرح فاصله گذاری فرودگاه 
ها به فاصله انداختن صندلی های ســالن انتظار مســافرین، 
ضدعفونی مداوم فرودگاه و تست تب سنجی مسافران بسنده 
 شــده و عمال راهکار قاطعی در محدودیت ســفر افراد دیده 

نمی شود.  
در همیــن پیوند یکی از شــهروندان به خبرنــگار ندای 
هرمــزگان گفت: همان طور که مردم اســتان در این ایام به 

توصیه ها عمل کرده و خانه نشــین شــدند توقع داریم شما 
مسئوالن نیز در زمینه کنترل فرودگاه های استان بخصوص 
فرودگاه بندرعباس دقت بیشــتری داشــته باشــید و همانند 
کنترل سخت گیرانه جاده ای در فرودگاه ها نیز فقط به تست 
تب سنجی اکتفا نکنید و در مورد علت سفر و حضور مسافران 

کنکاش کنید .
وی گفــت: منطقــی ترین راه حل محدودیت ســفرهای 
هوایــی و اجرای طــرح فاصله گــذاری در فــرودگاه های 
اســتان اســت و همان طور که بارها مســئوالن اشاره کرده 
اند یك فرد مبتــال می تواند طی یکماه حــدود ۴۵۰ نفر را 
بــه ویروس آلوده کند بنابر ایــن عاقالنه ترین روش ممکن 
 محدودیت شــدید و کنتــرل ســختگیرانه در فرودگاههای

 استان است .
یکی دیگر از شهروندان استان نیز با اشاره به تعدد ساکنین 
غیر بومی در بندرعباس بیان کرد، اگر قرار باشد افراد الوده از 
طریق فرودگاه وارد استان شوند همه ی زحمات کادر درمان، 
مردم و مسئوالن به باد می رود بنابراین بسیار ضروری است 

بســرعت وارد عمل شــده و در زمینه کنترل شدید مسافران 
پروازی اقدامات احتیاطی را انجام دهند و حتی مســافران را 

به قرنطینه ببرند.
در همین پیوند برخــی از افراد مطلع با ذکر اینکه تصمیم 
گیری ها در این زمینه عموما توسط ستاد ملی بیماری کرونای 
کشــور انجام می شود به خبرنگار ندای هرمزگان گفتند فردا 
دیر است و مسافران در حال بازگشت از تعطیالت هستند لذا 
درخواست می کنیم مدیریت ارشد استان در این زمینه بسیار 
فوری از تهران  کسب تکلیف کند و برای اجرای سختگیری 

و حتی قرنطینه مسافران هوایی اقدام نماید.
کاظم گلخنی ـ ندای هرمزگان

مسافران پروازی را قرنطینه کنید 

رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان بندرعباس با اشاره به 
اینکه تــا کنون بیش از ۸۷ درصد در ایــن طرح غربالگری 
شده اند، گفت: بیشتر از اپیدمی کرونا با اپیدمی ترس مواجهیم.

به گزارش مــوج، یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشــت 

شهرســتان بندرعباس در خصوص آخریــن وضعیت اجرای 
طرح غربالگــری و مقابله بــا ویروس کرونــا، گفت: روند 
غربالگری ویروس کرونا در شهرســتان بندرعباس با حضور 
گسترده کارشناسان حوزه بهداشت ادامه دارد و تاکنون بیش 
از ۵۰۰ هزار نفر )۸۷ درصد( در این طرح غربالگری شده اند.

وی با اشــاره به نگرانی افراد نســبت به ابتال به بیماری 
کرونا تصریح کــرد: در حال حاضر بیشــتر از اپیدمی کرونا 
بــا اپیدمی ترس مواجهیم و  بســیاری از افراد به دلیل عدم 
آشنایی با عالئم این ویروس یك عطسه و عالمت خفیف را 

دلیل ابتالیشان به کرونا تلقی می کنند.
میــرزاده تصریح کــرد: این روند غربالگــری در کاهش 
مراجعــات مردم مضطرب به بیمارســتان هــا نقش مؤثری 

داشت.
میرزاده در بخش دیگری از ســخنان خود از شــهروندان 
بندرعباسی، خواست: به جای مراجعه به مراکز خدمات جامع 

سالمت، از سامانه خودارزیابی salamat.gov.ir  استفاده 
کنیــد تا هم از وضعیت ســالمت خود مطلع شــده و هم از 
ایجاد ازدحام جمعیت در بیمارستان ها جلوگیری کرده باشید 
و عالوه بر حفظ ســالمت خود، ســالمت سایر شهروندان و 

کادر درمان را نیز به خطر نیندازید.
رئیس مرکز بهداشــت، گفت: تمامی شهروندان از سامانه 
تلفنی ۴۰۳۰ و ســامانه اینترنتی salamat.gov.ir  برای 
ســنجش وضعیت سالمتی خود ارتباط بگیرند و در این طرح 

غربالگری فراگیر شرکت کنند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه با دارا بودن عالئم مختصر 
به مراکز درمانــی مراجعه نکنید، ادامه داد: افرادی که به هر 
دلیلی به سفر رفته اند، پس از بازگشت حتمًا از طریق سامانه 
salamat.gov.ir  وضعیت ســالمتی خــود را ثبت کنند 
 تا همکاران ما در اســرع وقت پیگیری هــای الزم را انجام

 دهند.

رئيس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس:

خبر

بیشتر از اپیدمی کرونا با اپیدمی ترس مواجهیم

طــی روزهای اخیــر در برخی مناطق 
اســتان حتی محالت بندرعباس شــاهد 
بودیم کــه برخی افراد بعــد از اطالع از 
اینکه که مبتال به کرونا شــده اند از محل 
سکونت خود فرار کرده اند و بعد از تالش 
بســیار و با راهنمایی نیروهــای مربوطه 

حاضر به همکاری شده اند. 
برخــی از مردم مــی گویند به محض 
احســاس خارش گلــو ناخــودآگاه قصد 
خوردن الکل داشته اند. برخی نیز از اینکه 
مبتالیان بــه قرنطینه خانگی در ســطح 
محالت گردش می کنند بشــدت نگران 
هســتند و می گویند با دیدن این تخلفات 

چه کار باید بکنیم .
عــده ای حتی بــه فکــر مهاجرت به 
روســتاها افتاده اند. عده ای از مردم می 
گویند تلفن های جوابگو در موضوع کرونا 

توان اجرایی در محالت را ندارند .
از ایــن رو برخــی به  ســتاد بیماری 
کرونای اســتان پیشــنهاد دادنــد هر چه 
ســریعتر تیم های اطالع رسانی، آموزش 
و برخورد با تخلفات موضوع بیماری کرونا 
در همه ی محــالت بندرعباس و مناطق 
تابعه اســتان تشکیل شود و به طور مداوم 

در مساجد در مورد مواجه با بیماری کرونا 
، معرفی افراد مشــکوک ، نحوه قرنطینه 
بــه مردم اموزش داده شــود و  بعضا این 
تیم ها توانایی برخورد با جرایم و نخلفات 
 قانون شــکنان موضوع کرونا  را داشــته 

باشند
قابل ذکر اســت موارد تخلف و شرایط 
ذکر شــده عینا توســط خبرنــگار ندای 
هرمــزگان رصــد میدانی شــده و امری 
احتمالی نیســت لذا می طلبد تا مسئوالن 

امر به سرعت چاره جویی نمایند .
 کاظــم گلخنی خبرنــگار روزنامه 

ندای هرمزگان

لزوم شکل گیری تیم های اجرایی و 
آموزشی در محالت 
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اداره کل راه و شهرســازي اســتان هرمزگان در نظر دارد به استناد ماده۷ آیین نامه اجرایي بندج ماده۱۲ قانون برگزاري مناقصات  وماده 
۷ آیین نامه مســتند سازي  جهت ارزیابي  کیفي وشناخت سرمایه گذار وبر اساس الگوي مشارکت، مناقصه ذیل را با مشخصات وشرایط 

کلي ذیل از طریق فراخوان عمومي وارزیابي کیفي و به صورت یك مرحله اي به شــرکتهاي واجد شــرایط واگذار نماید.
الف( شرح مختصر کارها:

ب(  محل تأمين اعتبار :غیرعمراني و بصورت مشارکت
ج( شــرایط متقاضي :۱ - داشتن شخصیت حقوقي ۲ - داشــتن توانایي ارائه ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه  و ضمانتنامه انجام 

تعهدات ۳ - داشــتن ظرفیت خالي  ۴- داشتن رتبه ۵ ابنیه و ساختمان یا رتبه انبوه سازي
لــذا متقاضیانــي کــه داراي شــرایط مذکور در بنــد »ج« فوق بــوده و آمادگي اجراي پــروژه را دارند مــي توانند حداکثــر تا تاریخ                                                                                                                                            
  ۱۳99/۰۱/۲۴ جهت اخذ اســناد ارزیابي به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ایران( به آدرس www.Setadiran.ir مراجعه 
نمایند، آخرین مهلت تحویل اســناد ارزیابي ۱۳99/۰۲/۰۷ و بازگشایي پاکات ارزیابي ساعت ۱۰ مورخ   ۱۳99/۰۲/۰۸ خواهد بود. جهت 
کســب اطالعات بیشــتر به آدرس ســایت اینترنتي www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید. الزم به ذکر است ارائه درخواست کتبي 
جهت شــرکت در ارزیابي به آدرس اداره کل راه وشهرســازي هرمزگان  ساختمان شماره یك  واحد پیمان و رسیدگي الزامي مي باشد. 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان 

مبلغ تضمین شركت در مدت پیمان )ماه(شهرستانمبلغ برآورد)ريال(موضوع پروژه 
مناقصه )ريال(

احداث مجتمع تجاري ومسكوني 

در فاز سوم 16.6هكتاري 

245000000000بندرعباسحدود 100  میلیارد

شناسه آگهی 809752

استان مختار
پس از سفید خواندن وضعیت هرمزگان از سوی 
رئیس جمهور، استاندار به دغدغه مردم پاسخ داد



با شناخت بیشتر کرونا، اضطراب و استرس 
خود را کاهش دهیم

 دکتر علی قاسمی متخصص رواشناسی تربیتی  
تا کنون هفت نوع ویروس کرونا شناســایی شده اند که 
آخرین آن کووید 19 است که برای اولین بار در ووهان چین 
دیده شد. ســه نوع ویروس سارس، مرس و ویروس کووید 
19)عامل بیماری کرونا( عالئم حاد تنفســی را در انســان 
ایجاد می کنند. بررسیهای علمی نشان داده که میزان مرگ 
و میر ناشی از سارس و مرس بیشتر از مرگ و میر ناشی از 
ویروس کووید 19 است. میزان مرگ و میر ناشی از ویروس 

کووید 19  بین یک تا ســه درصد برآورد شده و همانگونه که توضیح داده شد به مقدار قابل 
توجهی کمتر ازمرگ و میر ناشی از دو ویروس قبلی است، لذا سئوالی که مطرح می شود این 

است که چرا استرس و اضطراب بیشتری در بین مردم ایجاد کرده است؟
مهمترین دلیل این اســت که سرعت انتشــار، انتقال و توان بیماری زایی کووید 19 از دو 
ویروس قبلی خیلی بیشــتر است و هر فرد بیمار و یا ناقل بیماری می تواند همزمان چند نفر 
دیگر را مبتال کند، لذا علی رغم اینکه مرگ و میرناشی از ویروس کووید 19 یک تا سه درصد 
اســت، ولی با توجه به باال بودن سرعت انتشار و همه گیری جهانی این بیماری، میزان مرگ 

و میر حاصل از آن بیشتر از دو ویروس سارس و مرس است.
 بدنبال همه گیر شدن این بیماری و انتشار آن به بیش از دو سوم کشورهای دنیا، سازمان 
بهداشــت جهانی با اعالم وضعیت فوق العاده در تمام کشــورها، کرونــا را بیماری همه گیر 
جهانی اعالم کرد. دولت ها در کشــور خود ســتاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل دادند. سازمان 
بهداشــت جهانی برای جلوگیری از شیوع بیشــتر این بیماری، الگوی استانداردی از آموزش، 
تشــخیص، درمان و قرنطینه به کشورها ابالغ کرد. ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور ایران 
برای جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا، رفت و آمد و مســافرت شهروندان در بین شهرها را 
بشدت محدود کردند، مدارس، دانشگاهها ، مناطق گردشگری و همه اماکن عمومی را تعطیل 
کردند و به مردم توصیه کردندکه در خانه بمانند. تدابیر پیشــگیرانه صورت گرفته با مشارکت 

مردم از گسترش بحران کرونا در کشور کاسته است. 
  واکنشــهای روانشناختی فرد متأثر از چهار عنصر موقعیت، شناخت، هیجان و رفتار است. 
آموزش همگانی برای مقابله با این ویروس، اولویت اصلی ســتاد ملی مبارزه با کرونا اســت. 
ذهن به عنوان بخش مهم شناخت از عناصر تفکر، حافظه، قضاوت و استددالل تشکیل شده 
و ویژگیهای ذهنی فوق در انســان توانایی آموزش و یادگیری در جهت درک وفهم، تجزیه و 
تحلیل، خالقیت و قضاوت وداوری  را بوجود آورده اســت. تغییرات شناختی و ذهنی ناشی از 
یادگیری، تعیین کننده چگونگی واکنشــهای هیجانی و رفتاری هر فرد در مقابله با رویدادها 

است.
 متخصصین بهداشــتی، درمانی و روانشناسی، پیشگیری نوع اول و پیشگیری نوع دوم را 
به مردم آموزش دادند. آنان پیشــگیری نوع اول را برای جلوگیری از ابتالء مردم به بیماری 
کرونا آموزش دادند. در این راســتا از مردم خواســته شده بهداشــت فردی را  با شستشوی 
مکرر دســتها رعایت کنند، در منزل بمانند، با یکدیگرتماس نداشــته باشــند و با استفاده از 
راهبردهای روانشــناختی، اســترس و اضطراب خود را کاهش دهند. آموزش پیشگیری نوع 
دوم مربوط به زمانی اســت که عالئم بیماری ظاهر شــود و تســت کرونای فرد مثبت شود 
در این صورت از بیمار خواســته می شــود به مدت دو هفته در منزل و یا بیمارستان قرنطینه 
شــده و تحت نظر باشد و در این نوع پیشگیری نیز ســعی می شود با استفاده از راهبردهای 
 روانشــناختی، اضطراب، اســترس، ناامیدی، خشــم و عصبانیت خانــواده و نزدیکان بیمار

 کم شود. 
توســعه شناخت افراد جامعه در مقابله با ویروس کرونا بدنبال آموزش همگانی صورت می 
گیرد. برای مثال کمتر کســی قبل از آموزش همگانی حاضر بــود در منزل بماند ولی بعد از 
آموزش و آگاهی نســبت به مسیرانتقال بیماری، اکثریت جامعه پذیرفتند که در منزل بمانند و 
فقط در موارد ضروری از منزل خارج شــوند. یا قبل از آموزش همگانی کرونا، مردم در برابر 
این بیماری واکنشــهای هیجانی منفی ) اضطراب، عصبانیت، اســترس و ترس( بیشتری از 
خود نشــان می دادند ولی شدت واکنشــهای هیجانی منفی پس از آموزش همگانی بتدریج 
در حال کاهش اســت. رفتار و هیجانات متأثر از شناخت اســت، لذا انتظارمی رود با افزایش 
شــناخت، توانایی تنظیم واکنشــهای هیجانی فرد نیز بهبود یابد و رفتار منطقی و مؤثری در 
مقابله با ویروس بکار گرفته شــود. افزایش واکنش هیجانی مثبت مثل لذت،شــادی، خوش 
بینی و افتخار و کاهش هیجانات منفی مثل اضطراب و اســترس و عصبانیت در مردم جامعه 
از پیامدهای توسعه شناختی و رفتاری مطلوب است. ادامه فرآیند برنامه ریزی مدون و مستمر 
آموزش مبارزه با کرونا، انگیزه مشارکت و همکاری حداکثری مردم برای ریشه کن کردن این 

ویروس را افزایش خواهد داد.

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد

۲ واکسن »ویروس کرونا« وارد مرحله آزمایشات 
انسانی شدند

ســازمان بهداشت جهانی اعالم کرد: دو نمونه از واکسن ویروس کرونا که محققان توسعه 
داده اند، وارد مرحله آزمایشــات انسانی می شوند، اما ۶۰ واکســن دیگری که دیگر محققان 

توسعه داده اند، فعال در مرحله پیش بالینی قرار خواهند داشت.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزینس تودی، سازمان بهداشت جهانی )WHO( تأیید کرده 
است که دو واکسن بیماری کووید-19 وارد مرحله اول کارآزمایی بالینی انسان شده اند و ۶۰ 

واکسن دیگر نیز در مراحل پیش از بالینی قرار دارند.
یکی از واکســن های تایید شده برای آزمایش بر روی انسان بطور مشترک توسط شرکت 
»CanSino Biological »و مؤسسه بیوتکنولوژی« CanCino »ساخته شده است. 
این واکسن از وکتور ویروســی بدون تکرار به عنوان پلتفرم همانند واکسن های بیماری غیر 
کرونا مانند ابوال که بر روی »آدنوویروس های نوع Adenovirus Type( »5 5( متمرکز 

هستند، استفاده می کند.
آدنوویروس هــا ویروس های بدون غشــاء لیپیدی و دارای دی ان ای دو رشــته ای خطی 
 هســتند که از طریق رســپتورهای خود به سلول ها می چسبند و با اندوســیتوز وارد سلول ها 

می شوند.
به گفته محققان آدنوویروس ها ویروس های متداولی هســتند کــه باعث ایجاد ذات الریه 
می شــوند و می توانند آنتی ژن های بالقوه را برای تحریک تولید آنتی بادی هایی که علیه این 
بیماری کار می کنند، ارســال کنند. شرکت CanSino Biological با همکاری آکادمی 
 بیو مهندســی آکادمی علوم پزشــکی نظامی چین، در سال ۲۰1۷ واکســن ابوال را نیز تولید 

کرده بود.
واکســن دیگری که وارد مرحله اول کارآزمایی شده است، توســط شرکت بیوتکنولوژی 
 )NIAID( و موسســه ملی آلــرژی و بیماری های عفونی )Moderna( آمریکایی مدرنا

توسعه داده شده است. 
این نانــوذرات لیپیدی )LNP( واکســن کاندیــدای ام آر.ان.ای را در یک محفظه قرار 
می دهند و از یک بســتر آر.ان.ای اســتفاده می کنند. در این روش، اطالعات ژنتیکی ویروس 
از دی.ان.ای برای ساختن پروتئین رمزگذاری می شود. ام آر.ان.ای یا پیام دهنده آر.ان.ای، به 
عنوان واســطه ای بین اطالعات ژنتیکی موجود در دی.ان.ای و توالی اسید آمینه پروتئین ها 
عمل می کند که به ســلول ها دستور می دهد پروتئین هایی را که با ویروس ها مبارزه می کنند، 

تولید کنند.
 ســازمان جهانی بهداشت می گوید ۶۰ واکســن دیگر نیز در مرحله کارآزمایی پیش بالینی 
هستند. کارشناسان معتقدند که 1۲ تا 1۸ ماه طول خواهد کشید تا واکسن در دسترس عموم 

قرار گیرد.
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یادداشت

3 هرمزگان

یک عالم اهل ســنت با بیان اینکه کرونا به 
چالش کشــاننده پایه های دین نیست، گفت: 
بلکه معلم دین، اخوت و عشــق ایمانی است 
و اخوت، مبنایی ترین مقوله کتاب مقدس قرآن 
است که باز کرونا منبه و مفسر آن است و گرد 
شبهه »شرور و نقش خدا در هستی« به دامن 

آن نمی نشیند.
شــیخ محمد اســالمی، عالم اهل ســنت 
و یکــی از ائمه جمعه شهرســتان قشــم در 
گفت وگــو با ایکنا از هرمــزگان، در خصوص 
پیامدهای بحران کرونا اظهار کرد: کرونا عذاب 
الهی نبوده اما آموزگاری الهی اســت و شــاید 
درس هایش بیش از یک ســال به درازا بکشد 
تا زمانی که واکسن یا درمانی قطعی برای آن 
پیدا شــود، اما خیلی از درس ها و توبه هایی که 
به بشــر می دهد ماندگار خواهند شــد و طبعًا 
آســیب هایی نیز خواهیم دید زیرا این ویروس 
معلمی اســت که اول امتحان می گیرد سپس 

درس می دهد.
وی ادامه داد: کرونا ما را تشــنه معاشــرت 
خواهد کرد؛ چراکــه آن را آلوده کرده بودیم و 
آن قدر تشــنه کمیت داشتنی هایمان بودیم که 
کیفیت بودن یادمان رفتــه بود. این ویروس، 
اقتصاد، تجارت، بروکراســی دولتی، سفرهای 
محیرالعقــول  دســتاوردهای  بین قــاره ای، 
تکنولوژی حتی پزشــکی غیرکرونایی، مراجعه 
بیمــاران به بیمارســتان، آزادی هــای مدنی، 
سیاست، دموکراسی و هرچه افتخار بشر امروز 
و مایه توهــم خدایی او بود را تحت تأثیر قرار 
خواهــد داد. درواقع همه ایــن کالن امرها را 
خواهــد گرفت تا خردهای کالن دیگری را به 

ما نشان دهد.
ایــن عالم اهل ســنت تصریح کــرد: این 
ویروس خود و گنــج مخفی روحمان، مطالعه، 
نیایش، صفا، تشــنه محبت و معاشرت بودن، 
مراقبت از عزیزان، درمان، سالمتی، ثانیه های 
زندگی، تحمل، لذت داشــتن عزیزان، تنفس، 
شکرگزاری، ســبک باری و زیست در حال را 
یادمــان آورد؛ اما آن ها را از مــا نگرفت بلکه 
جلوی چشــمانمان قرار داد و استفاده اش را از 
ما گرفت تا بخش بندی امــور را یادمان دهد، 
مــا را حکیم کند تا در عین داشــتن، بودن را 

فراموش نکنیم.
 کرونــا عبادت های عادتــی را از ما 

گرفت، تا نیایش حقیقی را بیابیم
شیخ اسالمی افزود: کرونا مساجد را نیز که 
پر از عبادت های عادتی شده بود از ما گرفت تا 
نیایش حقیقی در ظل بحران کرونا و اضطراب 
اگزیستانسیال را نشــانمان دهد و نشان دهد 
که پیش نمازان همه جا هســتند، هر جا عشق 
و سوز و خدمت هســت و این بار دلمان را در 
نماز عشق، مقتدی به سفید جامگانی کرد که 

عمامه ندارند؛ اما امام هستند.
وی تصریح کــرد: کرونا گویــی ابو حامد 
محمد غزالی طوســی است که بعد از 1۰ قرن 
ســر از قبر برداشته تا از سر احیای علوم دینی، 
کیمیای ســعادت را با مس وجود دستاوردهای 
تمدنی بشــر ترکیب کند تا زر شــود و گویی 
شمسی است تب ریز که موالنای وجود بشریت 
را که بال هایش با میخ های غفلت از ســیمرغ 
وجودش به زمین تعلقات چســبیده پرواز دهد 
و بر او نهیــب بزند که »دیوانــه نه ای الیق 
این خانه نه ای؛ سرمســت نه ای رو که از این 
دست نه ای، کشته نه ای در طرب آغشته نه ای، 
زیرککی مست خیالی و شکی، گول شدم هول 
شدم وز همه برکنده شدم، شمع شدی قبله این 
جمع شدی، جمع نیم شــمع نیم دود پراکنده 
شدم، شیخی و سری پیش رو و راهبری، شیخ 

نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم«.
این مدرس فلســفه و کالم اظهار کرد: این 
ویروس کارش گرفتن موقتی همه داشتنی های 
مفتخر بشــر اســت و غرور دانش بشری را با 
ویروســی از دانش از ذهن متوهم بشر خواهد 

گرفــت تا در مقابل خداوند و عظمت هســتی 
زانو بزند؛ چراکــه اگرچه دانش عطیه ای الهی 
بوده اما مظهر اقتدار بشر  است و هستی مظهر 

تجلی و عظمت خداوند تبارک  و تعالی است.
دین هرگز از قلب بشر دزدیدنی نیست

شــیخ اســالمی گفت: کرونــا همچنین با 
شــبهات کالن کالمی که مطرح خواهد کرد، 
دیــن را نیز به ظاهر از بشــر خواهد گرفت اما 
ازآنجایی که کرونــا کارش گرفتن، جهت پاک 
پس دادن است، تا اینجای مقالمان چیزی جز 
تعلیم دین عرفانی نبوده است. حکیم نظامی در 

پنج گنج خود گفته است:
»چه خوش نازیست ناز خوبرویان / ز دیده 

رانده را در دیده جویان
به صد جــان ارزد آن رغبت کــه جانان / 

نخواهم گوید و خواهد به صد جان«.
وی افزود: دین هرگز از قلب بشر دزدیدنی 
نیســت، کافی اســت که با عاطفه ای پاک به 
تفسیر حوادث هرچند تلخ بپردازد تا تخم ایمان 
از نــو رویش بگیرد و هیچ تلخی نیســت که 
وجهی از شیرینی، پاکی و امید یعنی وجهی از 
خدا را در خود نداشــته باشد. خداوند در آیه ۲۷ 
ســوره الرحمن می فرماید: »َوَیْبَقی َوْجُه َربَِّک 
ُذو الَْجــاَلِل َواْلِْکَراِم؛ و زنده ابدی ذات خدای 
با جالل و عظمت توســت« ازاین رو بی دینی 
و کفر نیافتن، وجه جمــال و جالل، زیبایی و 

شکوهمندی خالق هستی است.
این عالم اهل ســنت اضافه کرد: همچنین 
خداوند در آیه ۸۷ ســوره یوســف می فرماید: 
»إِنَُّه اَل َیْیَأُس ِمْن َرْوِح الَلّ إاَِلّ الَْقْوُم الَْکاِفُروَن؛ 
و از رحمــت خدا نومید مباشــید که هرگز جز 
کافران هیچ کس از رحمت خدا نومید نیست«. 
این جمله پیر کنعان یعقوب)ع(، پس از سال ها 
نیافتن یوســف و گم شــدن دو فرزند دیگرش 

است.
شیخ اسالمی بیان کرد: ایمان، )مصدر باب 
افعــال که نه در معنای متعدی بلکه در معنای 
اتصاف به ماده فعل بکار رفته اســت( چیزی 
جز حس، عاطفه، نور، نگاه و تفسیری در قلب 
و ذهن بشــر نیست که یا هســت و یا نیست 
و البته تا هنر و هنرمند زنده اســت، هســت، 
طوفان کرونــا کاری از پیش نمی برد. حضرت 

حافظ گفته است:
»در خرابــات مغان نور خــدا می بینم / این 

عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو / 

خانه می بینی و من خانه خدا می بینم
 هــر دم از روی تو نقشــی زندم راه خیال /

 با که گویم که در این پرده چه ها می بینم«.
یاد مرگ، درمان است نه درد

وی ادامه داد: بشــر عاطفــه را یادش رفته 
بــود، اینکه وقتــی به فکر یکدیگر هســتیم، 
پرتر، سیرتر و اشــباع تریم و باید داشتنی ها را 
خــرج یکدیگر بکنیم؛ چراکه همچون آب دریا 
سیراب کننده نیســت، یادش رفته بود که یاد 
مــرگ و اضطراب اگزیستانســیال عین وجود 
ماســت که هیچ روانشناسی قادر به عالجش 

نیست، بلکه خود درمان است و نه درد.
این مــدرس فلســفه و کالم تصریح کرد: 
ویروس کرونا آمد تا دریابیم ضعف بشــر ذاتی 

است نه عارضی، که گام به گام با پیشرفت های 
تکنولوژی مرتفع شــود. خداوند در آیه ۴ سوره 
بلد می فرماید: »لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَْساَن ِفي َکَبٍد؛ که 
ما انسان را به حقیقت در رنج و مشّقت آفریدیم 

)و به بال و محنتش آزمودیم(«.
شــیخ اســالمی ادامه داد: هر عظمتی در 
بیرون، کوچکی ذاتی درونی بشر را به او متذکر  
می شود، این حس کوچکی مقهوریت و بندگی 
عین ذات بشــر و عین خدا یابی فطری است؛ 
لذا علم تجربی چه بســا بر مذهب پیروز شود 
اما در مقابل طبیعت که عین تجلی خداســت 
کوچک می شود و اگر مذهب از در بیرون رود 
اما خدا از دری دیگر وارد ذهن بشــر می شود. 
دانش که برترین نعمت خداســت، نمود میوه 
ممنوعه و انانیت شــیطانی شــده بود و کرونا 
 آمد تا ســنگ خودشناسی بر جام انانیت دانش

 بزند.
وی بیــان کرد: کرونــا دو خدمت به دانش 
کرد، ابتدا ازآن جهت که ســبب شد مرزهایش 
دیده شود و تخیل ما را از اوج نادیدنی و تصور 
خدایــی متوقــف کند، عالوه بــر این خدمت 
ســلبی، خدمت دوم و ایجابی بــه دانش این 
بود که آن را تنها به عنوان خادم بشــر معرفی 
می کند که نشنیدن ســخنش از هر منصب و 
ناحیه ای، مضرت و خســارت تلقی خواهد شد، 
چــه تعطیلی جمعه و جماعات و چه ریاســت 
 وزارت بهداشت بر هیئت وزیران در این وضعیت

 باشد.
 کرونــا، مفســر اخــوت به عنــوان 

مبنایی ترین مقوله قرآن است
این عالم اهل سنت گفت: در مورد مذهب، 
کرونا نه تنها به چالش کشــاننده پایه های دین 
نیســت، بلکه معلم دین، اخوت و عشق ایمانی 
است و اخوت، مبنایی ترین مقوله کتاب مقدس 
قرآن است که باز کرونا منبه و مفسر آن است 
و گرد شبهه »شرور و نقش خدا در هستی« به 

دامن آن نمی نشیند.
شــیخ اســالمی اظهار کرد: تنوع در خلقت 
انســان ها، اقوام، شهرها و کشــورها نه برای 
تفاخر، تحاســد، تباغض و تقابــل بلکه برای 
آن اســت که تعارف مزیت های نسبی قبایل، 
تعاون، تبادل، تجارت، اخوت و صلح بین اقوام 
و ملل تبدیل به یک اضطرار حیاتی جهت رفع 
کمبودها و نیازها و تجلی اســتعدادها در رفع 
نیازهای دیگران بشود. خداوند در آیه 1۳ سوره 
حجرات فرموده است: »َوَجَعلَْناُکْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل 
لَِتَعاَرُفوا  إَِنّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد الَلّ أَْتَقاُکْم؛ شعبه های 
بســیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را 
بشناسید، همانا بزرگوار و باافتخارترین شما نزد 

خدا باتقواترین شمایند«.
 ســتم به یکدیگر، مانع نزول رحمت 

خداوند است
وی ادامــه داد: به این ترتیــب دین و اخوت 
ایمانی مکمل فلســفه خلقت است و در اخوت، 
عبودیت واقعی بــرای خدا تحقق پیدا می کند، 
یعنــی رفتارهــای سیاســانه اقتدارطلبانه فرو 
می خوابد و انسان ها همه  چیزشان را از خدای 
آســمان خواهند طلبیــد و خداوند روزی های 
زمین و آســمانش را نازل خواهد کرد؛ خداوند 
فرموده است تنها چیزی که مانع نزول رحمت 

من می شود، بغی و ستم شما به یکدیگر است.
این مدرس فلسفه و کالم تصریح کرد: الزم 
می بینــم به مغالطه منطقی ای که دانســته یا 
نادانسته گاه از طرف دین داران و گاه از جانب 
عالمان علوم تجربی مطرح می شود پاسخ دهم 
و آن مســئله تناقض ظاهری ربط قضا و قدر 
الهــی یا توحید افعالی خدا با اتخاذ راهکارهای 

علمی و اسباب است.
شیخ اســالمی ادامه داد: ماتریالیست ها از 
اصل بقای انرژی، مخلوق نبودن عالم را نتیجه 
می گرفتنــد درحالی که علم، فلســفه آفرینش 
نیست و فلسفه علمی که مارکسیست ها مدعی 
آن بودند، ترکیبی متناقض و کوششــی عبث 
اســت. همچنین مختار بودن انســان قانونی 
متافیزیکی ـ فلســفی اســت کــه تناقضی با 
قوانین علمی و تجربی حاکم بر رفتار انسان و 
متجلی در علوم اجتماعی ندارد، ازاین رو این دو 
را متناقض دیدن مثل آن است که بخواهیم در 
برابر نفــوذ رادیواکتیو پرده ای از هوا و در برابر 

نفوذ نور پرده ای از شیشه بکشیم.
 متافیزیک و علم، دو نگاه هستند با دو 

روش به یک موضوع
وی اضافــه کــرد: فاعلیت خدا یــا مختار 
بودن انســان تفســیری متافیزیکی از خدا و 
انسان اســت و هیچ تناقضی با تفاسیر علمی 
از طبیعت و انسان ندارد. جهان، فعل مختارانه 
خداوند و درعین حال قانونمند است. اعجاز انبیا 
قانونمندی عالم را نفی نمی کند و متافیزیک و 
علم دو نگاه هستند با دو روش به یک موضوع 
)هســتی(، یعنی وحدت در موضوع و تنوع در 

روش دارند.
این عالم اهل سنت اظهار کرد: برابری بشر 
و کشــورها بدون هیچ تمایــزی حتی در ابتال 
به کرونا، اعتباری و پوشــالی بودن همه مرزها 
و تمایزها، اتصال، هم سرنوشــتی و هم پیکری 
همه بشر به هم، لذت اشــتراک ارواح ولو در 
یک درد و دغدغه مشــترک، اهمیت خانواده 
و عزیــزان ، اهمیت ســالمت، ضرورت دولت 
الکترونیــک ، آمــوزش مجازی بــدون کتاب 
کاغذی، حفظ جنگل ها، آسمان آبی و کاهش 
شــدید مصرف آالینده هــا از پیامدهای دیگر 

کروناست.
 سکان داران فرهنگ کشور از بی دینی 

مردم نترسند
شیخ اسالمی افزود: توصیه ام به سکان داران 
فرهنگ کشــور این است که از بی دینی مردم 
نترســند، اگر دین در فطرت بشر نهادینه است 
اما با خون ملت ایران سرشته است. من تنها به 
آوردن یک گواه اکتفا می کنم و آن پرستاران و 
اطباء هستند. رسیدن به این درجه از مقبولیت 
نزد خدا نیاز به فضیلت ماقبل داشته و این درجه 
از عرفان و مجاهدت یک شــبه نائل نمی شود. 
کرونــا نگاه ما را به بیمارســتان عوض کرد و 
 امروز آنجا عبادتگاه و مدرســه عشق و عرفان

 است.
وی تصریــح کرد: در حدیثی آمده اســت: 
کســی که صبح یا شــامی به عیادت بیماری 
بــرود از صبح تا شــام یا از شــام تا صبح ۷۰ 
هزار مالئکه برای او استغفار می کنند. ازاین رو 
که ســاعت ها همچون  پرستار خوش اخالقی 
مادر مراقب و مرهم زخم و درد بیماران باشــد 
شرافت و منزلت بسیاری نزد مالئکه و خداوند 

دارد.
این مدرس فلسفه و کالم بیان کرد: درس 
دیگر کرونا این بود که جزئیاتی از قبیل مقداری 
موی سر یا بی حجابی یا مقداری سهل انگاری 
در نمازهــا چه قدر نزد خداونــد مغفور بوده و 
شــرافت خدمت بــه دردمنــدان ذوب کننده 
این گناهان جزئی اســت. چقدر اشــتباه است 
حجاب اجبــاری، نماز اجباری، ظواهر اجباری، 
 مــا در کجا و در چه چیزهایــی به دنبال دین 

میگشتیم و دین از کجا سرزده است.

شیخ محمد اسالمی:

کروناپایههایدینرابهچالشنمیکشد

فرمانــده انتظامی اســتان هرمزگان از برخــورد با نقض 
کنندگان طرح فاصله گذاری اجتماعی و محدود ســازی تردد 

تاکید کرد.

سردار غالمرضا جعفری افزود:کنترل ترددها و ماندن افراد 
در خانــه، مطالبه عمومی جامعــه از پلیس برای حفظ جان و 
ســالمت مردم است که در طول این مدت به اشکال مختلف 
از طریق رسانه ها، فضای مجازی و تماس و ارتباط با نیروی 

انتظامی بر آن تاکید شده است.
وی ادامــه داد: از طرف دیگر، الزامــات قانونی و اجرایی 
کمیته اجتماعی و انتظامی ســتاد ملــی مقابله با کرونا هم در 
این رابطه مســئولیت های جدیــدی در زمینه کنترل عبور و 
مرور در مبادی ورودی و خروجی شــهرها را به عهده پلیس 

قرار داده است.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان هرمزگان خاطرنشان کرد: 
پلیس شــرایط مردم و خانواده ها را در طول این بحران درک 
می کند اما گاها مشــاهده شــده برخی افراد بدون توجه به 

شــرایط فعلی و مقررات ملی اعالم شــده، با ســفر کردن، 
گشــت و گذار در سطح شهر،ســواحل و تفرجگاه ها، کسب 
و کارهای غیرضرور باعث گســترش ویروس منحوس شده 
و اقــدام به تخلف و نقض مقررات فاصلــه گذاری اجتماعی 
 کــرده و موجبــات اعمال مجــازات های قانونــی را فراهم

 می کنند. 
ســردار جعفری در پایان تصریح کــرد: این طرح در حال 
حاضر تا بیســتم فروردین ماه ادامه داشــته و در صورتی که 
شهروندان و رانندگان خودروها با بی توجهی به سالمت مردم 
، مقررات فاصله گذاری را نقض کرده و در ســطح شــهر و 
سواحل اقدام به گشت و گذار نمایند، و مرتکب تخلف شده و 
خودروهای آنها توقیف و 5۰۰ هزار تومان نیز جریمه خواهند 

شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان:

با نقض کنندگان طرح فاصله گذاری اجتماعی و محدود سازی تردد تعارف نداریم



نگاه آخر rrr

P باور داریم، » قلم « مقدس است؛ عهـــــد می بندیم همواره آن را پاس داشته و 
پاک نگاه داریم.

P باور داریم، » حرمت و حیثیت« همگان، محترم و خدشــه ناپذیر است؛ رعایت حریم 
اشخاص و پاسداشت کرامت انسانی افراد را اصلی ضروری و الزم می دانیم.

P بــاور داریــم، » آگاهی داشــتن« حقی اساســی اســت و از ایــن روی، 
 خــود را متعهد مــی دانیم تــا در روایــت رویدادهــا، امانتداری صــادق بوده

 و با دقت و سرعت، انجام وظیفه نمائیم.
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ندای هرمزگان

 گروه ورزش
احسان حدادی دارنده مدال نقره المپیک لندن به بیماری کرونا مبتال شد.

احســان حدادی دارنده مدال نقره المپیک لندن کــه خودش به بیماری کرونا 
مبتال شــده اســت حاال با یک مشکل دیگری هم دســت و پنجه نرم می کند . 
پدراحســان هم  به بیماری کرونا مبتال شــده است و هر دو در قرنطینه خانگی به 

سر می برند.

پدر المپيکی ايران و پدرش به ويروس كرونا 
مبتال شدند

 گروه ورزش
دانشمندان معتقدند این ورزش کوتاه و موثر 7 دقیقه ای واقعا کار ساز خواهد 

بود!
بسیاری از افراد به علت نبود وقت به دنبال یک برنامه ی ورزش کوتاه و موثر 
هســتند. اخیرا دانشــمندان در تحقیقی چگونگی ورزش کردن در حداقل زمان، 
برای به دســت آوردن حداکثر نتیجه را مشــخص کردند که فقط با وزن بدن، 

صندلی و دیوار انجام می شود.
ترفند این برنامه ی ورزشــی این اســت که به طور اســتراتژیک دستورات 
تمرینی را مرتب کرده است تا شما روی دسته ی عمده ای از عضالت )باال تنه، 
پایین تنه و هسته ی بدن( تمرین کنید. درنتیجه در حالی که روی یک دسته از 
عضالت کار می کنید، دســته ی دیگری از عضالت در حال استراحت هستند و 

این امر باعث ایجاد روتینی بسیار موثر و کارآمد خواهد شد.
دانشمندان معتقدند این تمرینات که فقط 7 دقیقه طول می کشند می توانند 
به راحتی در خانه انجام شــوند و باعث بهبود سالمت و کاهش چربی بدن تان 
شــوند. انجام این تمرینات شدت باال برای هر روز توصیه نمی شود، پس سعی 
کنیــد حداقل یکروز بین انجام تمرینات فاصله بگذارید. 7 دقیقه تمرین،چند روز 
در هفته بدن شما را خیلی تغییر نخواهد داد، اما زمانی که به درستی آنها را انجام 

دهید خواهید دید که از هیچ تمرینی نداشتن خیلی بهتر است.
هریــک از حرکات را 30 ثانیه انجــام دهید، برای حرکاتی که دو طرف بدن 
درگیر هســتند، برای هر طرف 30 ثانیه حرکات را انجام دهید.می توانید 5 ثانیه 
بین حرکات اســتراحت کنید و همچنین می توانید 2–3 بار این برنامه را تکرار 

کنید.
1- پروانه :

 این یک حرکت کالســیک است با این تفاوت که باید آن 
را سریع انجام دهید. به یاد داشته باشید زمانی که پاهایتان باز 
است دســت ها باال و زمانی که پاهای تان بسته است دست 

ها پایین باشد.
همچنین بخوانید:با 6 روش و چگونگی تاثیرگذاری ورزش بر ســالمت مغز 

آشنا شوید!
2- وال سیت:

 پشــت به دیوار بایســتید، در حالی کــه کمرتان به دیوار 
چســبیده است، پاهایتان را از دیوار دور کنید. سپس بدن خود 
را پایین بیاورید تا باســن، زانو و مچ پا در زاویه 90 درجه قرار 
گیرنــد.  در طول مدت  30 ثانیــه باید کمرتان تماما به دیوار 

چسبیده باشد.
3- شنا :

 پنجه های پا و کف دســت هایتــان را روی زمین قرار 
دهید. دســتها باید دقیقا زیر شانه ها قرار بگیرند. آرنج ها را 
خم کرده و سینه را به زمین نزدیک کنید. کمر، پاها و باسن 
را در یک خط صاف نگه دارید. برای باال آمدن به کف دستها 

فشار بیاورید.
4- کرانچ )دراز نشست(: 

روی زمین درا بکشید و از عضالت شکمتان برای نشستن 
کمک بگیرید. 

نیازی نیســت کامال بنشــینید. همین که شــانه هایتان 
 از روی زمیــن بلنــد شــود و کمی به ســمت جلــو بروید 

خوب است.
5- استپ آپ : 

رو به روی یک صندلی یا چهارپایه بایســتید و پای راست 
تان را روی صندلی قرار دهید. پاشــنه ی پای راست را روی 
صندلی فشار دهید و با کمک آن بدن تان را به باال بکشید و 
تعادل تــان را روی همان پا حفظ کنید و کم کم به پایین بر 

گردید. همین کار را روی پای چپ انجام دهید.
6- اسکات:

 پاهایتان را کمی بیشــتر از عرض شــانه هــا باز کنید. 
کمرتــان را صاف نگه دارید و طوری بنشــینید که ران ها و 
ساق پایتان زاویه ای 90 درجه بسازند. توجه داشته باشید که 
زانوهایتان نباید از نوک انگشتان پایتان جلو بزنند.  سپس از 
عضالت باسن برای بلند شدن کمک بگیرید و دوباره حرکت 

را تکرار کنید.
همچنین بخوانید:بهترین حرکات ورزشی برای فرم گیری ران و باسن !

7- دیپ:
 روی لبه ی صندلی بنشینید و دست هایتان را روی گوشه 
های صندلی قرار دهید. پاهایتان را جلو ببرید تا باســن تان از 

صندلی جدا شود.
بــازو و ســاعدتان  تــا  را خــم کنیــد  تــان  آرنــج   
زاویــه ای 90 درجــه بســازند. ســپس بــه کــف دســت هایتــان فشــار 
ســپس  و  برگردیــد  قبلــی  وضعیــت  بــه  و  برویــد  بــاال  تــا   بیاوریــد 

تکرار کنید.
8- پالنک :

 مانند تصویر پنجه های پا و آرنج و ساعدتان را روی زمین 
قرار دهید.بــدن تان را در یک خط صاف نگه دارید باســن، 
کمر، گردن و ســر باید در یک خط باشند. فشار را معطوف به 
هســته ی بدن نگه دارید و به کمر و گردن فشــار نیاورید. این وضعیت را برای 

30 ثانیه حفظ کنید.

پیام تبریک  مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان 
به مناسبت هفته جوان

گروه ورزش
ترجمه : دکتر سحر ستاری

مسوول کمیته پزشکی هیات فوتبال استان هرمزگان
مهارت ورزشــی زودهنگام » کســب مهارت در یک رشته ورزشی در سن 
پایین « اغلب به عنوان یک عامل خطر برای آســیب دیدگی شناخته می شود، 
 FastFact در حالیکه شــواهد خوبی برای اثبات ایــن ارتباط وجود ندارد. این
مقاله ای را برجسته می کند که در تالش است با ارزیابی گروهی از ورزشکاران 
یک کالج آمریکایی مشــخص کند که آیا مهارت ورزشی زودهنگام با افزایش 

خطر آسیب در ارتباط است یا خیر.
نشان داده شده است که ورزشــکاران ِسنِّ مدرسه بطور فزاینده ای تصمیم 
دارند که در یک ســن نســبتًا پایین روی یک رشته ورزشی متمرکز شوند. این 
امر به عنوان »مهارت زودهنگام« شناخته شده است. در بین بسیاری از مربیان 
و پزشــکان این نگرانی وجود دارد که مهارت ورزشــی زودهنگام ممکن است 
اثرات منفی بر روی ورزشــکاران بگذارد. نشان داده شده است که ورزشکارانی 
که در سن پایین در یک رشته ورزشی مهارت کسب می کنند، خطر فرسودگی 
بیشتری دارند، احتمااًل زودتر از ورزش کنار می روند و احتمال رسیدن به سطح 
حرفه ای در آنان کمتر اســت. شواهد مربوط به خطر آسیب دیدگی کمتر اثبات 

شده است. 
یک مطالعه مقطعی با حضور 232 ورزشــکار با میانگین ســنی 20.1 سال 
انجام شد. از ورزشــکاران خواسته شد پرســش نامه ای که شامل مشخصات 
دموگرافیک، وضعیت تحصیلی، علت کسب مهارت ورزشی، ِسنِّ کسب مهارت، 
میزان تمرین، و سابقه آسیب/جراحی بود را تکمیل کنند. »ِسنِّ کسب مهارت« 
به ِســّنی گفته می شود که در آن سن، ورزشکار بیشتر از 8 ماه در یک سال را 

برای رشته ورزشی اصلی خود آموزش می بیند.
این مطالعه چندین یافته جالب داشت. اواًل ارتباطی بین کسب مهارت ورزشی 
زودهنگام » قبل از سن 14 سالگی «  و فشار تمرینی باال با افزایش خطر آسیب 
دیدگی و جراحی وجود داشــت. بیشترین ارتباط در ورزشکارانی بود که بیش از 
28 ســاعت در هفته قبل از شروع دبیرســتان ورزش اصلی خود را تمرین می 
کردند. شرکت کنندگانی که سابقه کســب مهارت زودهنگام داشتند با احتمال 
بیشــتری بورسیه تحصیلی دریافت کردند نســبت به کسانیکه مهارت ورزشی 
زودهنگام نداشــتند، که این یافته ممکن است نشــان دهد که آنها ورزشکاران 
 Recall « بهتری بودنــد. یک محدودیت بارِز این مطالعه، خطــای یادآوری
bias « اســت. زیرا در این مطالعه از شــرکت کنندگان خواسته شد خوِدشان 
با یادآورِی ســابقه تمرین و آسیب خود پرسشنامه را تکمیل کنند. درنتیجه یک 
طرح مطالعاتی آینده نگر قوی تر خواهد بود. دشوار است که بخواهیم یافته های 
مطالعه ای که بر روی ورزشکاراِن چندین رشته انجام شد را به سایر گروه های 
ورزشــکاران تعمیم دهیم، براِی مثال فوتبالیست هاِی آکادمِی حرفه ای. نکته 
دیگر این است که نمونه مورد مطالعه ورزشکارانی را که وارِد دانشگاه نشدند » 

بدلیل آسیب دیدگی یا فرسودگی ناشی از ورزش « در بر نگرفت.
در حالــی که این مطالعه محدودیت های واضحــی دارد، این تصور را تأیید 
می کند که ورزشــکارانی که در یک رشته ورزشــی تخصص دارند » مهارت 

زودهنگام« ممکن است بیشتر آسیب ببینند.

گروه ورزش
عبدالرزاق حمداهلل آقای گل فصل قبل و کنونی لیگ عربستان 1000خانواده 

نیازمند در کشورش مراکش را تحت تکفل قرار داد.
به گزارش »ورزش ســه« ویروس کرونا تمامی جهــان را  مورد حمله قرار 
داده و فوتبــال و دیگر فعالیت های روزانه مردم تحت تاثیر قرار گرفته اســت. 
عبدالرزاق حمداهلل ســتاره مراکشی تیم النصر عربســتان که فصل پیش آقای 
گل لیگ عربســتان شد و رکورد بیشترین گل زده در یک فصل را جابه جا کرد 
و اکنــون نیز در صدر جدول گلزنان قــرار دارد، کمک های مردمی را به دور از 
فضای رســانه ای، جمع آوری کرده بود تا 1000 خانــواده محتاج در مراکش را 
تحت تکفل قرار بدهد اما این ماجرا به تازگی توســط رســانه های عربستانی و 
مراکشی عنوان شده است. این مهاجم عالوه بر تایید این موضوع، درباره برنامه 
روزانه اش در روزهای کرونایی گفت: در قرنطینه خانگی هستم، روزانه دو ساعت 
در خانه تمرین می کنم با توجه به دستوراتی که کادرفنی می دهد و برنامه غذایی 

مشخصی نیز برای ما اعالم شده است. 

نقاهتگاه 100 تختخوابی منطقه یکم نداجا/عکس: فارس

مهارت ورزشی زودهنگام  و فشار تمرینی زیاد 
ممکن است خطر آسیب دیدگی را افزایش دهد

تحرک در منزل با حرکات ورزشی کوتاه 

خبر ورزشی مقاله

 گروه ورزش
ستارگان  باشــگاه  مدیرعامل 
احمدی از لغو ســومین دوره جام 

ستارگان هرمزگان خبر داد.
صداوســیما ؛ معیــن کریمی 
گفت: ســومین دوره مســابقات 
فوتبال جام ســتارگان هرمزگان 
کــه قرار بود 6  اردیبهشــت ماه 
99 همزمان با ماه مبارک رمضان 
ویروس  بدلیل شیوع  برگزار شود 
کرونا لغو و به سال آینده موکول 

شد.

با توجــه به تاکید  افزود:  وی 
وزرات بهداشــت و وزارت ورزش 
و جوانان مبنی بر حفظ ســالمتی 
نیز  ایــن تورنمنت  ورزشــکاران 
همانند ســایر رقابــت  های مهم 
استانی، کشوری و بین المللی در 

هرمزگان لغو شد.
ستارگان  باشــگاه  مدیرعامل 
احمــدی گفت : اســتقبال خوب 
اهالی فوتبــال از این تورنمنت و 
پیگیری چند باشگاه برای حضور 
در جام ســتارگان، بــر خود الزم 

از طرق رســانه های  دانســتیم 
استان اطالع رسانی الزم را انجام 

دهیم.
برای   : کریمی اظهار داشــت 
این که تورنمنت جام ســتارگان 
از هر لحــاظ زیر نظر  هرمزگان 
کارشناسان و مربیان خوب استان 
قــرار گیرد دی ماه 99 نشســتی 
را با حضور چنــد تن از مربیان و 
برگزار  استان  کارشناسان ورزشی 
شــد تا بتوانیــم کادر اجرای این 

تورنمنت را معرفی کنیم.

مدیر عامل باشــگاه ستارگان 
احمــدی افــزود : عبدالرضا پور 
ســبزعلی، اســماعیل مــرادی، 
کوروش شیرینکام، حمید رضایی 
و عبدالمجیــد معمــاری اعضای 
اجرایی جام ســتارگان هرمزگان 
در سال 99 بودند که با همکاری 
اداره کل ورزش و جوانان و هیات 
فوتبال استان برنامه های ویژه ای 
برای سومین دوره این رقابتها در 
امیدواریم  گفت:  داشتیم.وی  نظر 
با کمــک مردم بتوانیــم زنجیره 
ویــروس کرونا را قطــع کنیم و 
برنامــه های ورزشــی که برای 
سالمتی و نشاط جامعه از اهمیت 
باالی برخوردار است برگزار شود.

جام  مســابقات  ؛  اســت  گفتنی 
ســتارگان هرمزگان یکی از چند 
تورنمنت مهم ورزشــی اســتان 
است که زیر نظر اداره کل ورزش 
و جوانان و هیــات فوتبال برگزار 
می شود ضمن این که در دو دوره 
قبلی جام ستارگان هرمزگان تیم 
فوتبال ســتارگان احمدی عنوان 
 قهرمانــی را به خــود اختصاص 

داده است. 

 گروه ورزش
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان هرمزگان 
باصدور پیامی به مناســبت میالد حضرت علی 
اکبــر »ع« و آغــاز هفته جوان اظهار داشــت : 
والدت با ســعادت حضرت علی اکبر »ع« و روز 
جوان را به همه جوانان عزیز اســتان که همواره 
مایه سربلندی اســتان پهناور هرمزگان بوده اند 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
 به گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش 
و جوانان هرمــزگان ، محمودرضا  امیاری بیان 
داشت : اگرچه این روزها جهان با بحران بیماری 
همــه گیر کرونا مواجه اســت و همــو طنان ما 
هرکدام سهمی از این رنج را به دوش می کشند 
ولی همت شما جوانان غیور و سلحشور در مقابله 
با ویروس کرونا در پشــتیبانی از مردم ستودنی 

اســت و اینجانب به ســهم خود از نسل جوان و 
پــر افتخار ایران اســالمی قدردانی می نمایم و 
برای شــان روزگاری خوش را آرزومندم  و یقین 

دارم با اعتماد به همیــن جوانان می توان آینده 
 ای درخشــان را برای ســرزمین پرافتخار ایران

 رقم زد. 

حمداهلل؛ عبدالرزاق  پنهانی  های  کمک 

کمک پنهانی ستاره النصر لو رفت

جام ستارگان هرمزگان هم لغو شد

 گروه ورزش
سومین دوره مسابقات بین المللی قایقرانی بادبانی سبک آبتیمست 
پاکستان  قرار بود از یکم تا ششم آوریل 2020 » 13 تا 18  فروردین  

99 « در شهر کراچی برگزار گردد.
به گزارش روابط عمومی هیات قایقرانی اســتان هرمزگان ســید 
محمود بحرینــی » رییس هیات قایقرانی شهرســتان بندرلنگه « و 
احمد پیرزهی » پارو زن رشته بادبانی شهرستان بندرلنگه « از طرف 
فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی ایران به عنوان مربی و ورزشکار 
تیم ملی جهت اعزام به مسابقات بین المللی بادبانی سبک آبتیمیست 
پاکســتان انتخاب گردیدند ولی با توجه به شــیوع ویروس کرونا در 
سراســر جهان و لغو کلیه رویدادهای ورزشی، اعزام نامبردگان کنسل 

شد.
همچنین پیش از این قرار بود جلسه انتخابی رییس کمیته بادبانی 
آســیا در ابوظبی برگزار گردد و ســید محمود بحرینی نیز به عنوان 
نماینده کشور مان در این جلسه حضور یابد که این جلسه نیز به دلیل 

ویروس کرونا ملغی شد. 

لغو اعزام مربی و پارو زن هرمزگانی به مسابقات
 بین المللی قایقرانی بادبانی
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