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بدون پرداخت
سود ،اقساطی خرید کنید

بان��ک مه��ر ای��ران در چارچ��وب ط��رح
«کاالکارت» امکان خرید اقساطی كاال را با
كارمزد  ۴درصد و بدون نیاز به سپردهگذاري
فراهم كرده اس��ت .به گزارش روابط عمومی
بانک قرضالحسنه مهر ایران ،خرید اعتباری
کاال يکي از روشهاي ش��ناخته شده جهاني
براي فروش کاال است .در اين شيوه ،متقاضي
كاال در ص��ورت داش��تن كارت اعتباري مي
تواند ب��دون پرداخت قيم��ت كاال در لحظه
خري��د ،آن را بهص��ورت اعتب��اري خريداري
كند .مبلغ كاالي خريداري ش��ده نيز بهمرور
و در سررسيد مشخص و البته بدون احتساب
س��ود از موجودي كارت وي كس��ر ميشود.
بان��ک قرضالحس��نه مهر ای��ران طرحی با
عن��وان «کاال کارت» را راهان��دازی کرده كه
به روشهای مرسوم جهاني نزديكتر است.
در اين مدل ،مش��تري ميتواند بدون داشتن
س��پرده ،تا  ۳۰ميليون تومان كاال خريداري
كرده و اقساط آن را طي  ۶تا  ۱۲ماه به بانك
پرداخت كند .نكته قابل توجه اين اس��ت كه
خريدار كاال بابت بازپرداخت مبلغ كاال ،ديگر
سودهاي متداول  ۱۸درصد به باال را پرداخت
نميكند و فق��ط  ۴درصد بهعنوان كارمزد به
بانك ميپردازد .این روش که با هدف حمایت
از رونق تولید داخلی و اشتغالزايي و همچنين
افزايش قدرت خريد مردم اجرا ميشود ،فقط
ش��امل کاالهاي ايراني بوده و بر اساس آن،
مش��تريان نيازي ب��ه س��پردهگذاري در اين
ط��رح ندارند و ميتوانند با توجه به س��هميه
ماهانه ش��عب ،از تس��هيالت قرضالحسنه
اس��تفاده کنند .مهمترین مزی��ت کاال کارت
بانک مهر ایران نس��بت به طرحهای مشابه،
پرداخت اقس��اطي وجه کاال ب��دون افزايش
مبلغ ،پرداخت تنه��ا  ۴درصد كارمزد و تعداد
زياد فروش��ندگان كاال به اين ش��يوه اس��ت.
متقاضیان دریافت این خدمات در گام نخست
باید ليس��ت فروشگاههاي پذيرنده اين کارت
را بررسي کنند .س��پس با مراجعه به يکي از
شعب بانک مهر ايران در سراسر كشور ،فرم
درخواست كاالكارت را پر كنند .بانك پس از
تشكيل پرونده تسهيالتي ،كاالكارت در اختيار
ت
آنه��ا ميگذارد .پ��س از آن دارنده كاالكار 
ميتوان��د با مراجعه به فروش��گاههاي طرف
قرارداد ،كاالهاي مورد نياز خود را با شرايطي
كه پيشتر به آن اشاره شد ،خريداري كند.

افتتاح کلینیک درمان سرپایی بیماران کرونایی در بیمارستان بانک ملی ایران

اولین کلینیک درمان س��رپایی بیماران کرونایی کش��ور در بیمارس��تان
بان��ک ملی ای��ران افتتاح ش��د .به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی
ایران،حسینعلی سخندان در مراسم افتتاحیه این کلینیک گفت :با افتتاح
این کلینیک،بیمارس��تان بانک ملی ایران اولین بیمارس��تانی اس��ت که
پروتکل جدید وزارت بهداشت و درمان درباره بیماران سرپایی را به اجرا
گذاشته اس��ت .وی اظهار داشت :پس از ایام تعطیالت عید نوروز،مراکز
درمانی و بیمارس��تان های سراسر کش��ور از جمله بیمارستان بانک ملی
ایران با تعداد زیادی از مراجعات بیماران کرونایی مواجه شده اند.به همین
دلیل پروتکل جدیدی از س��وی وزارت بهداش��ت و درمان ،برای درمان
سرپایی بیماران کرونایی ابالغ شد و بیمارستان بانک هم بالفاصله اقدام

به تجهی��ز و راه اندازی این کلینیک کرد .س��خندان تاکید کرد:بیماران
کرونایی که به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه می کنند سه دسته
هستند،دسته اول بیمارانی هستند که ریه آنها کامال درگیر شده و نیاز به
بس��تری شدن دارند و دس��ته دوم بیمارانی هستند که با دریافت خدمات
س��اده ،بیماری آنها درمان می ش��ود .دسته سوم نیز بیمارانی هستند که
بیماری آنها پیشرفته نیست اما با این وجود نیاز دارند تا داروی رمدسیویر
را دریاف��ت کنند .وی ادامه داد :ای��ن دارو در پنج مرحله به بیمار تزریق
می شود.پیش از موج جدید شیوع کرونا،این دسته از بیماران بستری می
شدند اما با توجه به افزایش چشمگیر مراجعات،ضروری بود که برای این
بیماران تمهیدی اندیش��یده شود که ابالغ پروتکل جدید وزارت بهداشت

و درمان،راه را هموار کرد .س��خندان گفت:با افتتاح این کلینیک،بیمارانی
که به بیمارستان مراجعه می کنند،پس از آزمایش های اولیه ،در صورتی
که نیاز به بس��تری ش��دن نباشد،در کلینیک س��رپایی،داروی رمدسیویر
دریافت کرده و سپس توسط بیمارستان به منزل منتقل می شوند .مدیر
امور بیمارستان و دانشکده پرس��تاری بانک ادامه داد:بیمار در منزل هم
تح��ت نظر خواهد ب��ود و در روزهای بعد در پن��ج مرحله برای دریافت
رمدس��یویر به کلینیک س��رپایی مراجعه می کند.به این ترتیب عالوه بر
راحتی بیمارانی که تمایل دارن��د دوره درمان را در منزل بگذرانند،تخت
های بیمارستان برای بیماران بدحال ،خالی شده و بیمارستان قادر خواهد
بود به تعداد بیشتری از بیماران ،خدمات درمانی ارائه کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:

تکمیل و تامین مالی پروژه های نیمه کاره در دستور کار

گروه بانک و بیمه :مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
تکمیل پروژه های نیمه تمام را از اولویت های این بانک
توسعه ای در سال جدید عنوان کرد و گفت :منابع کافی
برای تکمیل هر چه سریعتر پروژه های نیمه تمام در کشور
در دس��ترس بانک قرار دارد .به گ��زارش روابط عمومی
بانک توسعه صادرات ایران دکتر علی صالح آبادی اظهار
داشت :پیش بینی می شود با سیاست های اتخاذ شده در
بانک توسعه صادرات ایران ،پروژه هایی چون پتروشیمی
گچساران ،فوالد جهان آرا ،آریا بنادر( توسعه بندر چابهار)
و خط انتقال برق ایران و ارمنستان تا قبل از پایان 1400
به بهره برداری برس��د .وی اف��زود :با تامین مالی 130
میلیون یورویی بانک توسعه صادرات ایران ،پروژه فوالد
کاوه جنوب کیش در دو بخش توسعه تولید شمش فوالد
و آب ش��یرین کن به اتمام رسید همچنین پروژه فوالد
اردکان نی��ز با تامین مالی بالغ بر  46میلیون یورو س��ال
گذشته به بهره برداری رسید .صالح آبادی اظهار داشت:
فوالد جهان آرا با  159میلیون یورو ،پروژه خط انتقال برق
ایران و ارمنستان با  90میلیون یورو ،پتروشیمی سلمان
با  120میلیون یورو ،ف��والد آلیاژی با  118میلیون یورو
بخش��ی از پروژه هایی هستند که بانک توسعه صادرات
ایران تامین مالی کرده اس��ت .مدیرعامل بانک توسعه
ص��ادرات ایران با اعالم اینک��ه این بانک در حوزه منابع
و مصارف تعادل مطلوبی دارد ،گفت :خوشبختانه به هیچ
عنوان در منابع ارزی و ریالی با کس��ری مواجه نیستیم
و آمادگ��ی داریم صادرکنن��دگان را در دو بخش ارزی و
ریال��ی در حوزه های طرح و س��رمایه در گردش با نرخ
ه��ای ترجیحی تامین مالی کنیم .صال��ح آبادی با ذکر
این مهم که در تامین مالی مشتریان محدودیتی نداریم،

اذعان داشت :هر صادرکننده ای با ارائه صورت های مالی
و میزان صادرات خ��ود می تواند بدون هیچ محدودیتی
از تس��هیالت بانک توسعه صادرات ایران برخوردار شود.
وی با اعالم تداوم سیاست حمایت از شرکت های دانش
بنیان بدون محدودیت توسط بانک توسعه صادرات ایران،
گفت :شرکت های دانش بنیان با تسهیالت  12درصدی
بانک توس��عه صادرات ایران تامین مالی می شوند؛ البته
الزامی به صادراتی بودن شرکت های دانش بنیان برای
دریافت تس��هیالت وجود ندارد و تنها با معرفی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری این تسهیالت در اختیار
شرکت های دانش بنیان قرار خواهد گرفت .مدیرعامل
بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به ارائه خدمات توسط
این بانک ،ادامه داد :امسال نیزدر کناراعطای تسهیالت،

این بانک مجموعه ای از خدمات اعم از اعتبار اس��نادی
ریالی ،ضمانت نامه های ریالی را به مش��تریان ارائه می
دهد .صالح آبادی در مورد شرکت هایی که به دنبال ارائه
اوراق در بازار س��رمایه و تامین مالی از این بازار هستند،
گفت :بانک توس��عه صادرات ایران آمادگی دارد ضمانت
اوراق ش��رکت ها را بر عهده گرفته و از طریق ش��رکت
تامین س��رمایه تمدن اوراق این ش��رکت ه��ا را در بازار
س��رمایه عرضه کند؛ در این زمینه نیز محدودیتی وجود
ندارد و هر شرکت صادراتی که فعالیت توجیه پذیر داشته
باشد ،مشمول این خدمت قرار خواهد گرفت .وی در مورد
ارائه خدمات ارزی به مشتریان بانک توسعه صادرات ایران
از طریق صرافی توضیح داد که صرافی توسعه صادرات
ایران آمادگی دارد نقل و انتقال ارزی مشتریان را از مبادی

مختلف به مقاصد مد نظرآنها بدون در نظر گرفتن شرایط
تحریم با حداقل هزینه به راحتی انجام دهد .به گفته صالح
آبادی بر اس��اس تفاهمی که با بانک مرکزی شده ،اگر
صادرکننده ای اسکناس ارزی به صرافی توسعه صادرات
ارائه کند ،به نرخ روز معادل ریالی اس��کناس ارائه ش��ده
خریداری و در اس��رع وقت به حساب مشتری واریز می
شود؛ در این زمینه نیز محدودیتی در ارائه حجم اسکناس
وجود ندارد؛ این سیاست از سال گذشته دنبال می شد و
امس��ال نیز ادامه خواهد داشت .صالح آبادی درمورد اخذ
و جابه جایی ارزهای مشتریان ،اظهار داشت :در زمینه جا
به جایی ارزهای مشتریان چه در قامت صادرکننده و چه
وارد کننده مشکلی وجود ندارد؛ این خدمت نیز از طریق
صرافی توسعه صادرات به مشتریان ارائه می شود .توسعه
خدمت بانک��داری باز از دیگر خدماتی اس��ت که بانک
توسعه صادرات ایران طی سال های اخیربه آن پرداخته
است؛ صالح آبادی در این زمینه گفت :شرکت های زیر
مجموعه اعم از صندوق اندوخته آرمانی تا  15اسفند 99
بالغ ب��ر  238هزار و  294تراکن��ش معادل  609میلیارد
توم��ان و تا  20فروردین  1400بالغ بر  364هزار و 404
تراکنش معادل  1265میلیارد تومان را در بستر بانکداری
باز انجام داده که نشان از موفقیت عملیات بانکداری باز
در شرکت ها بوده است .وی درمورد پایش تعهدات ارزی
و رفع تعهد صادراتی و وارداتی مش��تریان گفت :در حال
حاضر رفع تعهد واردات از اهمیت ویژه ای برخوردار است
وارد کننده بای��د در ازای ارزی که دریافت کرده ،کاال به
کشور وارد کند؛ خوشبختانه بانک توسعه صادرات ایران
پایین ترین نرخ عدم رفع تعهد ارزی را در ش��بکه بانکی
داراست و تقریبا این عدد صفر است.
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افزایش وام مسکن ملی به  ۱۵۰میلیون
تومان پس از ابالغ بانک مرکزی

مدیرعامل بانک مس��کن از پرداخت قس��ط
اول وام  ۱۰ه��زار واحد طرح ملی مس��کن
خب��ر داد و گفت:ب��ه مح��ض اب�لاغ بانک
مرک��زی ،وام  ۱۵۰میلیون تومانی برای این
طرح پرداخت می ش��ود به گ��زارش پایگاه
خبری بانک مس��کن-هیبنا ،محمود شایان
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد :در طرح
اق��دام ملی دس��تگاه هایی ب��ا وزارت راه و
شهرسازی همکاری میکنند ،از جمله ستاد
اجرایی فرمان امام .در فاز اول برای ساخت
 ۲۵ه��زار واحد مس��کونی با س��تاد اجرایی
فرمان امام همکاری می کنیم .بر این اساس
برای این تعداد واحد مسکونی بانک مسکن
تامی��ن مالی انج��ام می ده��د .وی افزود:
س��تاد اجرای��ی فرمان امام ب��ه عنوان یکی
از کارگزاران س��ازمان ملی زمین و مسکن
ش��ناخته میش��ود و از طرف این س��ازمان
زمی��ن را تحوی��ل میگی��رد و پیمان��کاران
ذیصالح معرف��ی می کند .در ادامه نیز پس
از طی مراحل مختلف از جمله اخذ پروانه و
پیشرفت فیزیکی حداقل  ۱۰درصدی برای
دریافت تس��هیالت به بانک مسکن معرفی
می ش��وند .وی بیان ک��رد :در زمان حاضر
به هر واحد  ۱۰۰میلیون تومان وام پرداخت
می ش��ود  ،قرار اس��ت بانک مرکزی سقف
وام را به  ۱۵۰میلی��ون تومان افزایش دهد
که به محض ابالغ از س��وی بانک مرکزی
این کار اجرایی می ش��ود .مدیرعامل بانک
مسکن با یادآوری اینکه در صورت تصویب
بانک مرکزی سقف وام طرح ملی مسکن به
 ۱۵۰میلیون تومان افزایش می یابد ،گفت:
همچنین ش��رکت عمران ش��هرهای جدید،
بنیاد مس��کن و سازمان ملی زمین و مسکن
س��ه دس��تگاه و ارگان دولتی هستند که در
طرح ملی مسکن با وزارت راه و شهرسازی
همکاری می کنند.

فرهنگی
دومین ماه مبارک رمضان در شرایط کرونایی شروع شد؛

اخبار

نظر مراجع تقلید درباره روزه گرفتن در شرایط کرونا

«دریاچهای در استکان»
به چاپ دوم رسید

مجموعه ش��عر هادی خورشاهیان با عنوان
«دریاچهای در اس��تکان» در نش��ر گویا به
چاپ دوم رس��ید .هادی خورش��اهیان شاعر
و نویسنده در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره انتش��ار کتاب جدیدش گفت:
مجموعه ش��عرم با عن��وان «دریاچهای در
اس��تکان» جزء  ۲۰مجموعه شعر نوجوانی
اس��ت که سال گذش��ته در انتش��ارات گویا
منتشر ش��د .این  ۲۰مجموعه شعر به چاپ
دوم رسیدند .وی افزود :مجموعه شعر دیگرم
با عنوان «بانگ طالیی» دو شعر کودک را
درب��ر میگیرد که در قالب یک اثر منتش��ر
ش��دند .این کتابه��ا درباره نماز س��روده و
در نش��ر قدر والیت اسفندماه  ۱۳۹۹منتشر
شدند.
فصل دوم «ایرانیش» ساخته میشود

تهیهکننده مسابقه «ایرانیش» بیان کرد که
فص��ل دوم ای��ن مجموعه ب��ه تولید خواهد
رسید .به گزارش مهر ،پس از پخش آخرین
قسمت از مس��ابقه کام ً
ال ایرانی «ایرانیش»
که شب گذشته از شبکه دو سیما روانه آنتن
شد ،احسان ارغوانی تهیهکننده این برنامه از
تغییراتی که در ص��ورت تولید فصل دوم در
آن ش��اهد خواهیم بود ،سخن گفت .احسان
ارغوانی درباره جزئیات فصل دوم «ایرانیش»
و تغییراتی که نس��بت ب��ه فصل اول خواهد
داشت به خبرنگار مهر توضیح داد :در فصل
جدید برخی از مس��ابقات و بازیهای ایرانی
کامپیوتری میشوند تا جوانان بتوانند ارتباط
بهتری با آن برقرار کنند و از مسیر بازیهای
رایانهای به س��مت بازیه��ای ایرانی جذب
شوند .وی درباره ساخت مسابقات خانوادگی
در دوران کرونا بیان کرد :با توجه به تمهیدات
و اجرای کامل دس��تورالعملهای بهداشتی
طی  ۷م��اه ضبط این مس��ابقه ،هیچیک از
خانوادهها و ی��ا عوامل برنامه به کرونا مبتال
نش��دند هرچند حضور این ویروس ش��رایط
بسیار س��ختی را برای تیم تولید فراهم کرد.
تهیهکننده «ایرانی��ش» در ادامه عنوان کرد:
برنامهسازان باید ذائقه مخاطب را تغییر دهند.
شبکههای غربی ذائقه مخاطب ما را به سمت
و سویی میبرند که به بازیهای غربی تمایل
پیدا کن��د و ما وقتی فقط نظارهگر این اتفاق
باشیم ،بازی را باختهایم.

گروه فرهنگی :مراجع عظام تقلید درباره روزه گرفتن در ش��رایط شیوع کرونا
فتاوی و احکامی برای روزهداران اعالم داشتهاند .دومین ماه مبارک رمضان در
شرایط کرونایی را از امروز ۲۵ ،فروردینماه تجربه میکنیم .روزهایی که به هر
شکل میتواند سختی دوچندانی را برای روزهداران در پی داشته باشد .مبتنی
بر این شرایط در آستانه ماه مبارک رمضان و با توجه به شیوع ویروس کرونا
که موج چهارم آن را نیز در کشور سپری میکنیم ،نظر پیشین مراجع عظام در
خصوص حکم روزه در ماه مبارک رمضان در ایام کرونا ذکر میشود.

آیتاهلل علوی گرگانی


روزه از تکالیف واجب الهی است که بهراحتی از عهده مکلف ساقط نمیشود
لذا نمیتوان بهصرف احتمال ضرر آن را ساقط دانست ولی اگر فردی با نظر
پزشکان متخصص ظن قوی عقالیی میدهد که روزه باعث تشدید بیماری و
یا مبتال شدن به این بیماری میشود میتواند روزه نگیرد و بعداً باید قضای آن
را بهجا آورد و نباید این موضوع بهانهای برای فرار از روزه گرفتن باشد.
آیتاهلل سیستانی


حکم رهبر معظم انقالب


رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به این استفتا که «در شرایط کنونی که
بیماری کرونا ش��یوع پیدا کرده است ،روزه گرفتن در ماه رمضان چه حکمی
دارد؟» تصریح کردهاند :روزه از ضروریات ارکان ش��ریعت اسالم است و ترک
روزه ماه رمضان جایز نیس��ت مگر آنکه فرد ،گمان عقالیی پیدا کند که روزه
گرفتن یا موجب ایجاد بیماری شود و یا تشدید بیمار و یا افزایش طول بیماری
و تأخیر در سالمتی میشود در این موارد روزه ساقط ولی قضای آن الزم است.
بدیهی است در صورتی که این اطمینان از گفته پزشک متخصص و متدین
نیز به دس��ت آید ،کفایت میکند .بنابراین اگر فردی نس��بت به امور یادشده
خوف و نگرانی داشته و این خوف منشأ عقالیی داشته باشد ،روزه ساقط ولی
قضای آن الزم است.
آیتاهلل مکارم شیرازی


در صورتی که واقع ًا روزه گرفتن خوف ضرر داش��ته باش��د (آن هم بهتصدیق
اطب��ای حاذق و متدین) ،در ای��ن صورت میتوانند روزه نگیرن��د ،البته مبادا
اشخاص این موضوع را بهانهای برای روزهخواری قرار دهند.
آیتاهلل نوری همدانی


در روزهای اخیر مکرر عرض شد که روزه یکی از اعمال واجبی است که برای
افرادی که شرایط آن را دارند ،واجب است؛ مگر اینکه در سفر و یا بیمار باشند
و یا اینکه در وضعیتی باشند که اگر روزه بگیرند ،خوف آن را داشته باشد که
بیمار شوند و یا بیماریشان تشدید شود .به نظر اینجانب مالک خوف از بیماری
یا تشدید بیماری است و خوف باید منشاء عقالیی داشته باشد یا پزشک متعهد
و متدین تشخیص دهد که در چنین شرایطی وجوب روزه برداشته خواهد شد
و اگر فرد روزه بگیرد ،عمل حرام انجام داده است.
همانطور که اگر سالم باشد و خوف ضرر و بیماری نداشته باشد ،واجب است
روزه بگیرد و ترک آن کفاره دارد .اگر کس��ی هم به هر عنوان نمیتواند روزه
بگیرد ،ح��ق روزهخواری را در جامعه ندارد و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان
ضروری است.

جمعی از مداحان ش��اخص و جوان کش��ور در جلسه با
رئیس س��ازمان تبلیغات اسالمی و رئیس کانون مداحان
کشور نسبت به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا انتقاد
و بر خام��وش نماندن چراغ هیئته��ای مذهبی تأکید
کردند.به گزارش تسنیم ،نشس��ت هماندیشی مداحان
اهلبیت ب��ا رئیس س��ازمان تبلیغات اس�لامی باهدف
بررس��ی وضعیت محافل مذهب��ی در ماه رمضان 1400

آیت اهلل صافی گلپایگانی


بهطور کلی روزه برای هر مسلمانی در ماه مبارک رمضان واجب است و افطار
بدون عذر شرعی عالوه بر قضا ،کفّاره عمد دارد .اگر کسی خوف عقالئی ضرر
ابتالء به بیماری یا تشدید آن داشته باشد افطار کند و قضاء آن را بهجا آورد.
آیتاهلل وحید خراسانی


کس��ی که میداند روزه برای او ضرر ندارد ،اگرچه پزش��ک بگوید ضرر دارد،
باید روزه بگیرد .همچنین کسی که یقین یا گمان به ضرر مورد اعتنا یا ترس
آن را که منشاء عقالیی «علت بجایی» داشته باشد دارد اگرچه پزشک بگوید
ضرر ندارد نباید روزه بگیرد و اگر هم روزه بگیرد صحیح نیس��ت ،مگر اینکه
روزه برای او ضرر نداشته و قصد قربت کرده باشد که در این صورت روزهاش
صحیح است .اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر قابلاعتنا دارد و از
آن احتمال ترس برای او پیدا ش��ود چنانچه احتمال او عقالیی باشد «احتمال
بجا» نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد باطل اس��ت مگر درصورتیکه ضرر
نداشته و قصد قربت کرده باشد.
آیتاهلل شبیری زنجانی


اگر بنا به گفته پزشکان متخصص ،روزه گرفتن برای فردی ،احتمال ابتالی او
به این بیماری و آسیب دیدن وی را افزایش دهد ،نباید روزه بگیرد و این مسئله
در رساله عملیه هم آمده است .البته نباید مرتکب تظاهر به روزهخواری شده و
به ماه مبارک بیاحترامی کند .همچنین اگر با تغییر شرایط ،مث ً
ال با ماندن در
منزل ،تحرک کمتر ،رعایت نکات بهداشتی و مصرف غذاها و نوشیدنیهای
تقویتی ،بتواند احتمال متعارف ضرر را دفع کند و ایجاد چنین شرایطی موجب
مشقت شدید نشود ،باید چنین کند و روزه بگیرد.

وجوب روزه ماه مبارک رمضان یک تکلیف فردی اس��ت ،و هر کس ش��رایط
وجوب روزه را دارا باشد با صرف نظر از وجوب یا عدم وجوب آن بر دیگران،
موظف اس��ت روزه بگیرد .بنابراین اگر مسلمانی وارد ماه رمضان آینده شود و
ترس آن را داش��ته باش��د که در صورت روزه گرفتن به بیماری کرونا مبتال
خواهد شد هرچند تمام اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را مراعات کند ،نسبت
به هر روز که چنین ترسی وجود داشته باشد وجوب روزه از او ساقط میگردد
و بعدا باید قضا کند ،ولی اگر بتواند با مراعات اقدامات احتیاطی احتمال ابتال
ب��ه بیماری را کاهش دهد تا آنجا ک��ه ازنظر عقال دیگر چنین احتمالی مورد
اعتن��ا نباش��د ،و لو به اینک��ه در خانه بماند و از اختالط ب��ا دیگران در فاصله
نزدیک پرهیز کند و از ماسک و دستکش استفاده کند و دستهایش را مکرراً
ضدعفونی کند ،و انجام این کارها او را در مشقت شدید و فوقالعاده قرار ندهد،
در این صورت وجوب روزه از او ساقط نمیگردد.
و اما اینکه گفته ش��د برخی از پزش��کان جهت جلوگیری از کاهش آب بدن
و خش��کی گلو ،نوش��یدن مکرر آب در فاصله زمانی نزدیک به هم را توصیه
میکنن��د ،چراکه عارض ش��دن این دو امر احتمال ابتال ب��ه ویروس کرونا را
افزایش میدهد؛ این مطلب ـ بر فرض صحت ـ مانع از وجوب روزه نمیشود،
مگر برای کس��ی که پس از رس��یدن این مطلب به او بر خود بترس��د که اگر
روزه بگیرد به این بیماری مبتال خواهد شد و راهی برای کاهش احتمال ابتال
وجود نداش��ته باشد به طوری که [عنوان] ترس از بیماری بر او صدق نکند ـ
هرچند با ماندن در خانه و به کارگیری سایر اقدامات احتیاطی یادشده ـ و اما
افراد دیگر باید روزه بگیرند .و چه بس��ا ممکن اس��ت شخص روزهدار پیش از
س��حر با مصرف سبزیجات و میوههای سرش��ار از آب ـ مانند خیار و هندوانه
بدن ناش��ی از روزهداری را جبران کند؛ همچنان که میتواند با
ـ کاهش آب ِ
آدامس بدون شکر از خشک شدن گلو جلوگیری کند ـ البته به شرط
جویدن
ِ
اینکه ذرات آدامس پس از جدا شدن وارد حلق نشود ـ چراکه جویدن آدامس
باعث افزایش ترش��ح بزاق دهان میش��ود و بلعیدن بزاق دهان در حال روزه
بالمانع است.

چراغ هیئتها در ماه رمضان خاموش نمیماند

برگزار ش��د.در این نشس��ت ،جمعی از مداحان شاخص
جوان به دعوت کانون مداحان جهت همفکری در مورد
همافزاییهای ماه مبارک رمض��ان گرد هم آمدند .این
جلسه به مناس��بت هفته هنر انقالبی و سالروز شهادت
شهید آوینی در حوزه هنری انقالب اسالمی و با حضور
حجتاالس�لا م قمی رئیس س��ازمان تبلیغات اسالمی،
حجتاالسالم مجید باباخانی مدیرکل تشکلهای دینی

سازمان تبلیغات اس�لامی و احمد واعظی رئیس کانون
مداحان کش��ور تش��کیل ش��د .احمد واعظی ،عبدالرضا
هاللی ،میث��م مطیعی ،محمدحس��ین پویانف��ر ،حنیف
طاهری و سید امیر حسینی دیدگاه خود را در این جسله
مط��رح کردند.همچنین مداحان اهلبیت با توجه به این
موضوع که هیئتهای مذهبی در س��ال گذشته بیش از
همه برای کمک به اقش��ار کمبرخوردار تالش کردند و

با ادامه مشکالت و سختتر شدن شرایط معیشت اقشار
مختلف ملت مردم کمکهای مؤمنانه هیئتیها و قش��ر
مذهبی افزایش یافت ،تأکید کردند در ماه مبارک رمضان
چراغ هیئتها خاموش نمیش��ود و هیئتها با تمرکز به
خدمات اجتماعی و استمرار رزمایش ملی مواسات باهدف
کمک به معیش��ت مردم در وضعیت اقتصادی فعلی به
فعالیت بپردازند.

اخبار
رواننویس ایرانی به بازار میآید

مدیرعامل مجمع نوشتافزار ایرانی اسالمی
از آغ��از ب��ه کار تولید رواننویس در کش��ور
خب��ر داد و گف��ت :ت�لاش میکنی��م که تا
شهریور س��ال جاری رونمایی این محصول
انجام ش��ود .محمد یقینی ،مدیرعامل مجمع
نوش��تافزار ایرانی اس�لامی ،در گفتوگو با
خبرنگار تسنیم ،با اشاره به برنامهریزیهای
صورت گرفته در این زمینه گفت :تولید پایدار
پنجمین حوزه کاری مجم��ع تولیدکنندگان
نوشتافزار اس��ت .بر همین اساس کارگروه
رشد و پیش��رفت در داخل مجمع ایجاد شده
که متش��کل از چندتن از کارشناسان است تا
این حوزه را بررس��ی کنند .وی ادامه داد :بنا
داریم در سال جدید در حوزههای جدید تولید
فعالی��ت کنیم .قرار اس��ت در برخی حوزهها
مانند رواننویس ،الک غلطگیر ،تراش ،پانچ
و  ...که یا تولید نداریم یا تنوعشان کم است،
وارد شده و شروع به تولید کنیم.
سایت «خانه کاریکاتور ایران»
رونمایی میشود

سایت جدید «خانه کاریکاتور ایران» با هدف
توسعه و تقویت بنیانهای کارتون و کاریکاتور
به نش��انی www.cartoonhouse.ir
رونمایی میش��ود .به گزارش فارس« ،خانه
کاریکات��ور ایران» به عنوان یک��ی از مراکز
تخصص��ی کاریکات��ور ،از ابتدای تأس��یس
تاکنون تالش کرده تا زمینهای برای معرفی
تجربیات حرفهای و تخصصی هنرمندان این
عرصه و گس��ترش فعالیتهای نمایشگاهی،
پژوهشی و آموزشی مرتبط با آن فراهم کند.
در همین راستا سایت جدید و اختصاصی این
مرکز با هدف توس��عه و تقوی��ت بنیانهای
کارت��ون و کاریکاتور در بخشهای مختلفی
همچ��ون اخب��ار ،فراخوانها ،جش��نوارهها و
مس��ابقات مل��ی و بینالمللی ،معرف��ی آثار
هنرمندان ،اثر روز ،نمایش��گاه مجازی و …
طراحی ش��ده و در تاریخ  ۲۹فروردین ۱۴۰۰
رونمایی و قابل بهرهبرداری خواهد شد.
آگهی
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