
واحد ضربت به سبک انگلیسی
ادامه از صفحه اول

نخس��ت وزیری نموده اس��ت. این واحد  در صورت 
مش��اهده اخبار و شایعات کذب، به سرعت به حذف 
خبر یا واکنش مناسب در برابر آن دست خواهد زد. 
این سیاست از سوی انگلیس در حالی اجرا می شود 
ک��ه نکاتی قابل تامل را در رفتار عملی آنها می توان 
مش��اهده کرد و آن اینکه این فضای آرامش ادعایی 
صرفا شامل عرصه داخلی این رژیم سلطنتی می شود 
چنانکه اگر سایر کشورها در مورد انگلیس و مسائل 
داخلی آن موضع گیری داش��ته باش��ند ب��ا عنوان 
انگلیس��ی هراسی و مغایر با ش��رایط بحرانی کنونی 
عنوان می شود حال آنکه دولتمردان این کشور حق 
دارند که  علیه س��ایر کش��ورها به جوسازی جهانی 
بپردازن��د که نم��ود آن را در س��خنان » دومینیک 
راب« وزیر خارجه این رژیم علیه جمهوری اسالمی 
ایران مش��اهده کرد چنانک��ه وی در اقدامی خالف 
عرف دیپلماتیک و ایران هراسانه، جمهوری اسالمی 
را ب��ه دخالت در منطقه و ب��ه ادعای وی رویکرد به 
هسته ای شدن متهم کرده است. آنها بر این تصورند 
که با توجه به شرایط ایجاد شده بر اثر ویروس کرونا 
می توانند با این اقدامات ایران را به تس��لیم شدن در 

برابر زیاده خواهی های خود وادار سازند. بعد دیگر 
ی��ک بام و دو هوای انگلیس��ی را در عملکرد محافل 
رس��انه ای این کش��ور می توان مش��اهده ک��رد. در 
حالی رس��انه های انگلیسی از انتش��ار هرگونه اخبار 
منفی درباره ش��یوع کرونا در انگلیس و البته برخی 
کش��ورهای دوست این رژیم منع شده اند که همین 
رس��انه ها بویژه رسانه های فارس��ی زبان شامل این 
قوانین نمی شوند و گویی آزادی بیان برای آنها هیچ 
محدودیتی ندارد البته در چارچوبی خاص که محور 
آن را چین هراسی و ایران هراسی تشکیل می دهد. 
رس��انه هایی که تا مدتی به برجسته سازی کرونا در 
چین می پرداختند از زمان انتش��ار خبر ش��یوع این 
وی��روس در ایران تمام برنامه های خود را به س��مت 
ایران اختصاص داده و چنان رفتار می کنند که گویی 
در جهان صرفا این ایران اس��ت ک��ه با کرونا درگیر 
اس��ت. بخش��ی از این رفتار ایجاد فض��ای غبارآلود 
در داخل ایران با محوریت دلس��رد س��ازی مردم از 
اقدامات مسئوالن در حمایت از مردم در مقابله با این 
ویروس اس��ت که با کلید واژه پنهان سازی حقایق 
تلفات کرونا و نیز نمایش چهره ای ماتم زده از ایران 
ص��ورت می گیرد. آنها ماموریت دارند تا فضایی تار و 
س��یاه را پیش روی مردم ایران قرار دهند در حالی 
که دانش��مندان و متخصصان تاکید دارند که فضای 
ناامی��دی و اس��ترس خود مولفه ای برای گس��ترش 
کروناست و لذا این اقدام رسانه ها را می توان اقدامی 
علیه امنیت و س��المت مردم ای��ران عنوان کرد که 
نوعی جنگ بیولوژیک رسانه ای را نشان می دهد. بی 
اعتماد سازی و در نهایت ایجاد فضای عصبانیت در 
میان مردم برای تبدیل این نابس��امانی بهداشتی به 
چالش��ی امنیتی برای کش��ور بعد دیگر این رفتار را 
تش��کیل می دهد در حالی که جو روانی ایجاد شده 
تاثیرات منفی بر اقتصاد کش��ور می تواند داشته که 

بعد دیگری از تحریم اقتصادی است. 
بعد دیگر این اقدامات ایجاد فضای وحش��ت جهانی 
از ایران اس��ت که برای نمای��ش چهره ای غیر عادی 
از ای��ران و ایران��ی نزد افکار عموم��ی جهان صورت 
می گی��رد چنانکه آنه��ا تالش دارند ایران را منش��ا 
کرون��ا معرفی و آن را تهدی��دی برای جهان معرفی 
کنند چنانکه وقتی این ش��بکه ها حتی در گزارشی 
آمار تلفات کرونا در ایتالیا را مطرح می سازند سریعا 
به مبحث ای��ران پرداخته و به مخاط��ب چنان القا 
می کنن��د که بحران ایتالیا نش��ات گرفت��ه از ایران 
اس��ت. این ایران هراسی بعد رس��انه ای و نرم همان 
تحریم های ضد ایرانی اروپا و آمریکاست که در لوای 
گزارش های به اصطالح کرونای��ی صورت می گیرد. 
نگاهی به مواضع این رسانه ها و آنچه از سوی دولت 
انگلیس به عنوان واحد ضربت برای مقابله با شایعات 
و اطالعات نادرس��تی که رس��انه ها و یا سایت ها در 
خصوص ویروس کرونا منتشر می کنند نشان می دهد 
که این گروه ضربت دو محور دارد محوری که مربوط 
به داخل انگلیس می شود که بر اساس آن مردم این 
کش��ور حق دانستن ش��رایط بحرانی کشورشان در 
قبال کرونا را ندارند و محور دیگر که بر اس��اس آن 
جوی منفی و 24 ساعته علیه کشورهایی مانند ایران 
و چین به بهانه کرونا ایجاد می شود. به عبارتی دیگر 
دفتر نخس��ت وزیری انگلیس واحد ضربت تشکیل 
داده است اما محور آن گروه ضربت علیه ملت ایران 
است که ریشه در همان سیاست های انگلیسی علیه 
ملت ه��ا دارد که راهکار مقابله با آن نیز بیداری ملی 
در برابر ترفندهای رسانه  ای و اجوسازی های مخرب 
آنهاس��ت ک��ه ذهن و جس��ن و جان مل��ت ایران را 
هدف قرار داده اند و این همان آزادی بیان به س��بک 

انگلیسی است.

سرمقاله

بیش از ۱۰۰ هزار پاسدار و بسیجی در حال مقابله با کرونا هستند
س��خنگوی س��پاه با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار پاسدار و بسیجی در حال 
خدمت رس��انی به مردم در مقابله با کرونا هس��تند، گفت: سپاه تاکنون ۵ 

شهید خدمت جهاد سالمت داشته است. 
س��ردار رمضان شریف با اش��اره به تجارب ارزنده و س��پاه در دوران هشت 
س��ال دفاع مقدس گفت: ظرفیت های انسانی و تخصصی سازمان بهداری رزم 
و منظومه گس��ترده بهداش��ت و درمان سپاه شامل بیمارس��تان های ثابت و سیار، 
کمپ های مراقبتی، مراکز درمانی و نیز اقالم و تجهیزات امدادی و بهداشتی موجود 
در مجموعه سپاه و بسیج جهت شرایط خاص کشور با دستور فرمانده کل سپاه به 
طور کامل در سراس��ر میهن اس��المی به صحنه آمده و مشغول همکاری با قرارگاه 
مبارزه با کرونا و وزارت بهداش��ت، در رس��یدگی به بیماران و آسیب دیدگان از این 

پدیده زیستی هستند. سپاه نیوز

روحانی ستاد »پشتیبانی« مقابله با کرونا را تشکیل دهد
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ستاد پشتیبانی مقابله با کرونا باید هر چه 

سریعتر با مسئولیت رئیس جمهور یا معاون اول وی تشکیل شود.
اکب��ر رنجبرزاده با بیان اینکه مقابله با ویروس کرونا مس��تلزم مش��ارکت و 
همیاری همه مردم است، گفت: مردم باید اصول بهداشت فردی و اجتماعی 
را رعایت کنند و با توجه به اینکه فعاًل درمان این بیماری از طریق واکس��ن 
و دارو امکانپذی��ر نیس��ت، مردم باید اصول بهداش��تی را رعای��ت کنند و از راه های 

پیشگیری بهره ببرند.
وی ادامه داد: س��تاد پش��تیبانی مقابله با کرونا باید توسط دولت انجام شود، به این 
معنا که دولت تأمین و توزیع اقالم بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهد و این 

اقالم و تجهیزات بهداشتی را در اختیار ستاد مقابله با کرونا قرار دهد.  مهر

بهبود نسبی عالئم بیماری کرونا با داروی ایرانی
سخنگوی وزارت بهداشت از بهبود نسبی عالیم برخی موارد شدید کروناویروس 
)کووید-۱۹( با داروی ایرانی و ادامه روند بررسی ها در این زمینه خبر داد.دکتر 
کیانوش جهان پور در پاس��خ به برخی مطالب منتش��ر شده در فضای مجازی 
مبنی بر تجویز نوعی داروی تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن به نام "اکتمرا" 
در بیماران مبتال به کرونا در یکی از بیمارس��تان های اصفهان و بهبودی نسبی 
عالئم بیمار در گرافی های انجام شده، با تایید این موضوع گفت: این مورد اولین کیس 
ترایال داروی بیوسیمیالر ایرانی توسیلیزومب بوده و عالئم بیماری در 4۸ ساعت پس 
از تجویز آن تخفیف نس��بی یافته است، اما هنوز برای قضاوت و ارزیابی در این زمینه 
زود اس��ت.وی در توضیح بیش��تر گفت: این دارو ظرف 24 ساعت پس از تزریق اولیه 
پاسخ نسبی نشان داده و اکسیژناسیون بیمار و نمای گرافی ریه فعال بهتر شده است اما 

همچنان بیمار اینتوبه است. ایسنا

حس��ن روحانی با اش��اره به اینکه ویروس 
کرونا اختصاص به کشور و منطقه ای ندارد، 
گفت: توصیه این است حتی االمکان ترددها 

به حداقل ممکن تقلیل یابد.
حس��ن روحان��ی رئیس جمهور در جلس��ه 
هیئ��ت دولت در م��ورد مبارزه با ویروس کرونا در کش��ور 
گف��ت: امس��ال در روزهای پایان س��ال مردم با مس��ائل و 
مشکالت جدیدی مواجه هس��تند که این مشکالت تقریبا 
در دهه های اخیر در تاریخ کش��ور و بسیاری از کشورها بی 

سابقه بوده است.
وی بیان داش��ت: مس��اله ویروس کرونا تقریبا اختصاص به 
کش��ور و منطقه ای ندارد و اکثر کش��ورهای جهان به این 
ویروس مبتال ش��ده اند.این ویروس به نوعی به مس��افرت و 
تردد تاثیر دارد و فش��ارهای فراوانی به اقتصاد جامعه وارد 

کرده است. بنابراین این موضوع را باید جدی بگیریم.
روحان��ی بیان داش��ت: از مردم می خواهم که این مس��اله 
را ج��دی بگیرند. به این ویروس به س��ادگی نگاه نکنیم و 
برای س��المت و خانواده خطرناک در نظ��ر بگیریم. گرچه 
از لحاظ علمی و پزش��کی این وی��روس خیلی خطرناک تر 
از ویروس های ش��بیه آنفوالنزا نیس��ت اما به دلیل مساله 
واگیری س��ریع و ش��یوع این بیماری جایگاه خاص خود را 
پیداکرده اس��ت و به همین دلیل در همه کش��ورهای دنیا 

تاثیر گذاشته است.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: اینک��ه در برابر بیماری کرونا 
چ��ه باید بکنیم و چه اقدامات��ی انجام دهیم، تقریبا به یک 
نسخه واحدی رسیده ایم و بر آن تاکید داریم. این زنجیره 
ش��یوع از یک فرد شروع می ش��ود و فرد وارد جمعی می 
ش��ود و آن جمع را آلوده می کند و آن جمع هم به جمع 
دیگری می روند و آنان دچار مشکل می شوند. این زنجیره 
ای اس��ت ک��ه از نقطه ای ش��روع می ش��ود و از نقاط بین 

شهری و حتی بین کشورها هم عبور کند.
رئی��س جمهور ب��ا توصیه به اینکه حتی االم��کان تردد به 
حداقل ممکن تقلیل یابد، بیان داشت: همه باید پروتکل ها 
و اصول ابالغی را انجام شود و به آنها توجه کنند و مراعات 

کنند تا زنجیره شیوع بیماری شکسته شود.
وی با تاکید بر اینکه به اعتقاد من جابجایی تعطیالت عید 
ب��ه زمان بعد از موضوع کرونا امکانپذیر نیس��ت، ادامه داد: 
طبق تقویم رس��می کش��ور و هم آغاز سال جدید و فصل 
اس��ت و هم تعطیالت است، برخی پیش��نهاد کرده اند که 
دول��ت تعطیالت نوروزی را حذف کن��د و این تعطیالت را 
به زمان دیگر ببرد ک��ه بیماری کرونا وجود ندارد. این کار 
عملی و ش��دنی نیس��ت. ایام عید مردم اعتقاداتی دارند و 
نکاتی دارند. باید مراس��م امسال را به خوبی مدیریت کنند 

و در اجتماعات شرکت نکنند.
ئی��س جمهور اظهار داش��ت: مردم هی��چ نگرانی برای آب 
و برق نداش��ته باش��ند.وزارت کش��ور ما مس��ئولیت بسیار 
س��نگینی بر دوش دارد ما طبق مصوبه اخیر شورای عالی 
امنیت ملی که مربوط می ش��ود به تاریخ هفدهم اس��فند 
مصوبات بسیار مهمی داش��تیم و مقام معظم رهبری همه 
این مصوبات را تایید کردند و یک پش��توانه بس��یار قوی و 

خوبی برای همه ما است.
وی ادام��ه داد: در این مصوبه آمده که س��تاد ملی هر چه 
تصویب می کند همانند مصوبات ش��ورای عالی امنیت ملی 
است و این مصوبات برای تمام ارکان کشور تمام دستگاه ها، 
نهادها، نیروهای مس��لح نیروه��ای دولتی و حتی نیروهای 

خصوصی دستگاه های خصوصی الزم االجراست. 
وی بیان داشت: دوستان بدانند حداقل هفته ای یک جلسه 

س��تاد با ریاس��ت و مدیریت خود من تشکیل می شود؛ در 
هفته ای که االن رو به پایان اس��ت، از شنبه جلسه گذاشته 
بودی��م و هفته آینده هم جلس��ه داری��م؛ در ایام تعطیالت 
عید هم باز جلس��ه خواهیم داش��ت؛ خود من جلس��ات را 
هفته ای یکبار می گذارم؛ اگر مش��کلی داش��تم معاون اول 
می گذارد و خود س��تاد ملی به ریاس��ت آقای دکتر نمکی 
به طور منظم در هفته هر چند بار الزم باش��د جلس��اتش 

گذاشته می شود.
روحان��ی گفت:  این گونه تعبیر ش��ده ک��ه رییس جمهور 
و وزیر کش��ور مس��وولیتی ندارند و وزیر بهداشت و درمان 
گرفتار ش��ده اس��ت و همه بار به دوش او است. البته وزیر 
بهداش��ت و درمان و همه همکاران آنها بار س��نگینی را بر 

دوش دارند.
روحانی با اش��اره به نامه هایی که برای وی در مورد قبول 
ریاس��ت س��تاد ملی مبارزه ب��ا کرونا از س��وی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و اعتراض به نبود رئیس جمهور در 
این س��تاد می شود تصریح کرد: من هفته ای یکبار در این 

جلسات حضور می یابم.

وی ادام��ه داد:  بعض��ی ها فک��ر می کنند ک��ه در مبارزه 
ب��ا کرونا یک وزارتخان��ه به نام وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی درگیر اس��ت و گالی��ه می کنند که  کل 
کش��ور و همه وزیران و مس��وولین باید بیایند.در این ستاد 
تمام دولت درگیر هستند. بخشی از دولت تالش می کنند 
ک��ه زندگی عادی مردم بگذرد. زندگ��ی عادی مردم یعنی 
یعنی برق، آب، گاز، بنزین و مس��ایل مالی و پولی و کاالی 

اساسی باشد.
وی گفت: امروز نیروهای مس��لح ما همه پای کار هستند. 
س��پاه و ارتش، بس��یج همه پای کار هستند. هرجا که نیاز 
به بیمارس��تان است نیروهای مس��لح اعالم آمادگی کردند 
و گفتن��د ما ۱۰ ه��زار تخت برای نقاهت��گاه آماده داریم و 

۳۵۰۰ تخت درمانی آماده داریم. 
روحان��ی افزود: بعضی از اس��تانداری هایی ک��ه با آنها در 
تماس بودم نگرانی مصرف باالی آب داشتند که می گفتند 
مص��رف آب باال رفته و ممکن اس��ت در هفته های آینده با 
مش��کل کمبود آب روبرو شویم. مردم در زمینه آب و برق 
نباید مش��کل داشته باشند، خوش��بختانه با نامه وزیر نیرو 

م��ردم ما هیچ نگرانی ب��رای آب و برق در ای��ن ایام نباید 
داشته باشند.

رئیس قوه مجریه اظهار داش��ت: نکت��ه دیگری می خواهم 
خدم��ت م��ردم عزیز و بزرگ��وار عرض کنم این اس��ت که 
مطلع هس��تیم برخی از اقش��ار جامعه در فش��ار اقتصادی 
قرار گرفتند؛ مش��اغلی بوده که بیشتر مشاغل شب عیدی 
است؛ خیلی از فروشنده ها،بخش پوشاک، بخش های دیگر، 
نیازمندی ه��ای منزل؛ معموالً مردم در ش��ب عید در حد 
امکان شان نو نوار می کردند و امسال مشکالتی است و البته 
بعد جبران می ش��ود؛ یعنی همینی که اول س��ال نخریده، 
ان ش��اء اهلل وقت��ی این کرونا رخت بربس��ت و این میهمان 
ناخوانده بس��یار بد خداحافظی کرد و رفت، آن وقت مردم 

می روند )برای خرید(.
وی گف��ت: اما در این مدت اینها دچار مش��کل هس��تند؛ 
اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام گرفته است؛بانک 
مرک��زی، وزارت اقتصاد و دارایی، س��ازمان برنامه و بودجه 
، معاونت اقتصادی که مس��ئولیت این جلس��ات را بر عهده 
دارد هم��ه تالش کردند؛ مصوب��ات را دیدم و این مصوبات 
را روز یکش��نبه آینده با حضور مس��ئولین اتاق ها و اصناف 
م��رور می کنیم و هر امکانی در اختیار دولت باش��د در این 
زمینه تالش خواهد کرد.بحث اقساط، مالیات و دیگر است؛ 
برخی حل شده و برخی دیگر باید حل شود و  این را دنبال 

خواهیم کرد و ان شاء اهلل ادامه می دهیم.
روحان��ی تصریح کرد: نکته دیگری ک��ه باید در این زمینه 
تأکید کنم اینکه این روزها به ش��ایعات در این زمینه نباید 
توجه کنیم؛ این ش��ایعات گاهی وقت ها در فضای مجازی 
است و به رسانه های داخلی و روزنامه هم سرایت می کند و 
گاهی وقت ها به صدا و س��یما؛ نمی دانم چگونه شده و یک 
دیوار حفاظتی و ماسک و چیزی باید بگذارند، به آنها اصابت 
می کند و یک گوینده خبری مثاًل دلش تنگ می شود برای 
رئیس جمهور و می گوید من دو روز است رئیس جمهور را 
ندیدم؛ این خوب اس��ت و من تشکر می کنم از اینکه لطف 
و محبت دارند؛ اما همه س��ر کار خودشان هستند و بدون 

استثناء در حال تالشند.
رئیس جمهور گفت: نکته آخر اینکه مس��اله مبارزه با کرونا 
دو بخش و بال دارد؛ یک بال آن اقداماتی اس��ت که وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و دولت و همکاران ما 
در دول��ت انجام م��ی دهند و یک بخش ه��م به همکاری 
مردم مربوط می شود. از همه مردم می خواهم برای مبارزه 
ب��ا کرونا با ما همکاری کنند چون اگر مردم همکاری نکند 
دیرت��ر به نتیجه می رس��یم اما با هم��کاری آنان زودتر به 

نتیجه دست خواهیم یافت.
روحانی با اش��اره به صحبت ها و بحث های امروز در هیات 
دولت گفت: قرار ش��د طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا 
افراد از حیث س��المت چک شوند و اگر مشکلی دارند آنان 
را ب��ه مراکز درمانی ببرن��د و درصورت مخالفت ش��ان، به 
هم��ان جایی که از آنجا آمده ان��د، برگردند. البته این کار 
در ورودی های ش��هرها انجام نخواهد شد که فرد مثال هزار 
کیلومتر از تهران دور ش��د و آنجا از او تس��ت گرفته شود 
بلکه هر روزی که س��تاد ملی اعالم کرد در خروجی ها تب 
س��نجی انجام می ش��ود و از لحاظ تب سنجی افرادی که 

سالم هستند به راه خود ادامه می دهند.
رییس جمهور با بیان اینکه روزهای س��ختی را پش��ت سر 
می گذاریم، گفت: با وجود پیش رو داش��تن بهار، زمستان 
سردی داریم اما این روزهای سخت می گذرد و باز هم در 
کنار هم خواهیم بود؛ باز هم شرایط پیش می آید به اماکن 

متبرکه خواهیم رفت و در آنجا راز و نیاز خواهیم کرد.

رئی��س قوه قضائیه با بیان اینکه اختیاراتی که ش��ورای عالی 
امنیت ملی ب��ا تنفیذ رهبر انقالب ب��رای مدیریت و کنترل 
بیماری کرونا به مس��ئوالن اجرایی داده اتمام حجت اس��ت 
گفت: جلسه ستاد مقابله با کرونا در عالی ترین سطح درصورت 

نیاز هرروز برگزار شود نه هفته ای یک بار!
آیت اهلل رئیس��ی رئیس قوه قضاییه در حاش��یه جلسه ستاد 
فرمانده��ی عملیات مدیری��ت بیماری کرونا در کالن ش��هر 
تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از س��تاد های مبارزه با 
کرونا در سراس��ر کشور به ویژه ستاد مبارزه با کرونا در استان 
تهران صمیمانه به دلیل اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی تشکر 
می کنم. وی با تأکید بر اینکه س��طح مداخالت س��تاد های 
مبارزه با کرونا باید پذیرفته شود که بتوانند در سطح ادارات 
س��ازمان ها و زندگی مردم اقدامات بهداش��تی صورت دهند، 
افزود: پیش��گیری ها می تواند آمار تلفات را در کشور کاهش 
دهد و این موضوع حتماً به نفع مردم اس��ت که به تصمیمات 

ستاد های مبارزه با کرونا عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ستاد مبارزه با کرونا در سطح 
عالی ترین مسئولین کشور است، یعنی اینکه این ستاد عالی 
است و باید علی القاعده با ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه 
ده��د و اجرا کردن مصوبات را پیگیری کند. وزیر بهداش��ت 
نکاتی را مطرح کرد و مصوباتی در س��تاد فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا و شورای عالی امنیت ملی تصویب شد 

ک��ه به تنفیذ مقام معظم رهبری نیز رس��ید و جنبه قانونی 
پیدا کرد. وی خاطرنش��ان کرد: خواس��ته بنده این است که 
این جلسات نه  فقط هفته ای یک بار بلکه اگر الزم شد روزی 
یک بار تشکیل شود تا این امر دچار توقف نشود و هر مشکل 
لجس��تیک و پش��تیبانی که عزیزان ما در وزارت بهداشت و 

درمان دارند، مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس��ی با تصریح به اینکه تقس��یم کار در س��طح عالی در 
کشور باید صورت گیرد، گفت: در بخش های میدانی هم اگر 
ب��ا همین همکاری و هماهنگی که امروز بین ارتش، س��پاه، 

وزارت بهداشت و درمان، دولت و همه آحاد ملت وجود دارد 
حرکت کنیم، فکر می کنم زمان چندانی طول نمی کشد که 
بر این پدیده و ویروس نحس مس��لط خواهیم شد و شرایط 
متفاوت ش��ود. وی با اشاره به همکاری دستگاه قضا در حوزه 
نظارت و این که سازمان بازرسی کل کشور باید برای پیگیری 
مش��کالت و کمبودها کنار وزارت بهداشت قرار گیرد اظهار 
کرد: سازمان بازرس��ی کل کشور با وزارت بهداشت و درمان 
کش��ور همکاری و در آن بخش هایی ک��ه کمبود وجود دارد 
همانند وزارت بهداشت و درمان پیگیری کند تا کمبودها رفع 

شود. رئیسی در ادامه گفت: در جهت اجرایی کردن مصوبات 
س��تادهای مب��ارزه با کرونا حتماً دادس��تان ها و مس��ئوالن 
اجرایی می توانند نقش بس��یاری داشته باشند. دکتر زالی و 
همکارانش��ان تصمیمی گرفته اند که این تصمیمات ضمانت 
اجرا می خواهد و این تصمیم باید اجرایی شود. بخش جدی 
اجرایی کردن مصوبات و تصمیمات اتخاذش��ده این است که 
بخش های قضایی هم اجرایی شدن این موارد را دنبال کنند.

رئیس قوه قضاییه همچنین تأکید کرد: بنده معتقدم رسانه 
ملی و رس��انه ها می توانند مهم ترین نقش را داش��ته باشند، 
فضای مجازی هم در جهت تبیین مصوبات و تصمیم ها نقش 
دارد. متأس��فانه در بخش��ی از حوزه ها با نوعی شایعه پراکنی 
مواجه هس��تیم، برخی دل مردم را خالی می کنند و در این 
موارد ایجاد اضطراب می بینیم؛ این در حالی است که فضای 
مجازی و رسانه ها باید در خدمت تبیین افکار عمومی باشند 
و مردم را نسبت به خطرات این ویروس، اجرا کردن دستورات 

و نظرات ستادهای مبارزه با کرونا آگاه کنند.
رئیس ق��وه قضاییه تصریح کرد: هرجا که با مردم با صداقت 
س��خن گفتیم و همکاری آن ها را طلبیدیم، مردم خوب پای 
کار آمدن��د و کمک کردند. تجربه ما نش��ان می دهد باید به 
م��ردم اعتماد کرد و با آن ها با صداقت و صفا س��خن گفت، 
یقین می دانم مردم در این رابطه با ما همیار و همکار خواهند 

بود.  مرکز رسانه قوه قضاییه

گزارش
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رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: 

مردم همکاری 
نکنند دیرتر به 
نتیجه می رسیم

رئیس قوه قضائیه: 

جلسهستادمقابلهباکروناهرروزبرگزارشودنههفتهاییکبار!


