
کشف انبار احتکار لوازم پزشکی 
توسط اطالعات سپاه 

سازمان اطالعات س��پاه تهران بزرگ یک انبار احتکار 
لوازم پزش��کی را کشف کرد. سربازان گمنام امام زمان 
در سازمان اطالعات سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ 
موفق به کش��ف یک انبار بزرگ احتکار اقالم پزشکی 
و مواد ضد عفونی کننده در منطقه حس��ن آباد تهران 
ش��دند. تاکنون از این انبار بیش از یکص��د هزار انواع 
ماسک بیمارس��تانی، مقادیر قابل توجهی لباس گان، 
عینک های پزش��کی و حدود 4000 ه��زار لیتر مواد 
ضدعفونی کننده کشف و ضبط شده است.  تسنیم

کشف ۳۲ هزار لیتر الکل صنعتی در 
اهواز توسط وزارت اطالعات

وزارت اطالعات اعالم کرد: ۳۲ هزار لیتر الکل صنعتی 
با تالش سربازان گمنام امام )عج( در اهواز کشف شده 
است. وزارت اطالعات اعالم کرد: ۳۲ هزار لیتر الکل 
صنعتی با تالش س��ربازان گمنام امام )عج( در اهواز 
کش��ف ش��د. در این پرونده باند 5 نفره ای بازداشت 
شدند. همچنین محموله ای حاوی 6۳0 هزار ماسک 
بهداش��تی که قرار بود به یکی از کشور های همسایه 
قاچاق ش��ود با اقدام سربازان گمنام امام زمان )عج( 

در مرز کشف شد.
ربیعی:

هرگونه شایعه درباره قرنطینه تهران 
یک دروغ بزرگ است

سخنگوی دولت گفت: هرگونه شایعه درباره قرنطینه 
تهران یک دروغ بزرگ اس��ت. هیچ تغییری در ساعات 
کار فروشگاه ها، مغازه ها، نانوایی ها و دیگر مشاغل ضروری 
صورت نخواهد گرفت. برخی درصدند با ترویج شایعات، 

استرس و دغدغه های مردم را بیشتر کنند. مهر

بررسی بودجه ۹۹ در هیئت عالی نظارت 
مجمع تشخیص 

دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظام از بررس��ی 
بودجه ۹۹ در نشست فوق العاده هیئت عالی نظارت 
بر اجرای سیاست های کلی نظام و تائید و ارسال آن 
به ش��ورای نگهبان خبر داد. محس��ن رضایی تاکید 
ک��رد: مغایرت ها و عدم انطباق الیحه بودجه س��ال 
۱۳۹۹ با سیاس��ت های کلی نظام که در هیأت عالی 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام به شیوه کنفرانس 
مج��ازی بررس��ی و به تصویب اعض��ای هیأت عالی 
نظارت رسیده بود؛ در جلسه فوق العاده نهایی و پس 
از اط��الع و تأیید رئیس هیئت عالی نظارت آیت اهلل 

آملی الریجانی به شورای نگهبان ارسال شد.

اخبار

امیر حیدری فرمانده میدانی اقدامات درمانی و پیشگیری ارتش شد
سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش طی حکمی امیر سرتیپ 
حیدری را به عنوان فرمانده میدانی اقدامات درمانی و پیشگیری ارتش منصوب 
کرد. متن کامل حکم بدین ش��رح اس��ت: در جهت اجرای فرمان مقام معظم 
رهبری و سیاس��ت های ابالغی قرارگاه حضرت امام رضا )علیه السالم(، فرمانده 
میدانی اقدامات درمانی و پیشگیری ارتش به حضرتعالی محول می گردد. امیدوارم 
با اجرای دستورات ابالغی قرارگاه پدافند زیستی ارتش جمهوری اسالمی ایران با روحیه 
جهادی، مشمول دعای خیر حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( قرار گیرید و هدایت 
الهی و پشتیبانی ویژه حضرت بقیه اهلل اعظم )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( شامل حال 
ش��ما شود تا واس��طه پیروزی و برخورداری ملّت بزرگ ایران از نعمت امنیت و سالمت 
باشید. الزم است هرچه سریع تر آمادگی اجرای طرح رزمایش دفاع بیولوژیک با اولویت 

قم و رشت را کسب و بنا به دستور اجرا نمایید. روابط عمومی ارتش

احتمال تعویق بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال ۹۹
محمدمهدی زاهدی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: احتماال 
بازگش��ایی مدارس، دانش��گاه ها و کنکور در سال ۹۹ به تعویق می افتد تا از 
سالمت فرزندان اطمینان حاصل کنیم. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا که مشخص نیست چه زمانی 
به نابودی کامل آن سوق پیدا خواهیم کرد و اثری از آن در کشورمان نباشد 
تا بتوانیم کالس های مدارس و دانشگاه ها را بازگشایی کنیم این احتمال وجود دارد 
که مدارس بعد از عید نوروز بالفاصله بازگشایی نشود.زاهدی خاطرنشان کرد: چون 
موضوع کنکور طبق قانون در زمره وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، 
به این دلیل که احتمال دارد مدارس بعد از عید نوروز به موقع بازگشایی نشود یقینا 
برخی امتحانات نهایی دوره دوم دبیرستان به ناچار به تاخیر خواهد افتاد و معنایش 

آن است که باید برگزاری کنکور هم به تعویق بیفتد. تسنیم

توقف فعالیت های خدماتی، تجاری و حمل ونقل در پایتخت کذب است
س��خنگوی وزارت کش��ور ش��ایعه توق��ف فعالیت های خدمات��ی، تجاری و 
حمل ونقل در پایتخت را تکذیب کرد. سید سلمان سامانی معاون هماهنگی 
و س��خنگوی وزارت کش��ور، در واکنش به انتش��ار برخی اخب��ار جعلی در 
کانال ه��ای تلگرامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت واحد های صنفی، توزیعی و 
خدماتی از این هفته در تهران، گفت: این گونه ش��ایعات، به طور کلی بی پایه 
و اساس اس��ت. معاون هماهنگی وزارت کشور، با تأکید بر استمرار و تشدید تالش 
همه بخش های کشور در مهار و مقابله با ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: مردم عزیز 
ما در اقصی نقاط کش��ور از جمله در تهران، با رعایت بهداشت فردی و با حضور در 
منزل، مانع از ابتالی خود و خانواده به بیماری شوند و به شایعات بی توجه باشند.

وی تصریح کرد هرگونه تصمیمی که در سطح هریک از استانها اتخاذ می شود قباًل 
از مبادی رسمی اطالع رسانی عمومی خواهد شد. وزارت کشور

رئیس جمهور گفت: هیچ کشوری در دنیا با شرایط تحریمی 
و فش��ار حداکثری که روی آن وجود دارد توان مقابله با این 

شیوع گسترده را که االن همه جهان را در برگرفته نداشت.
حس��ن روحانی رئیس جمه��ور با اعضای دفتر، مش��اورین 
و معاونی��ن دفتر رئی��س جمهور برای پیگی��ری، هماهنگی 
و پش��تیبانی اقدامات مل��ی در مقابله با کرون��ا و اقدامات و 
پیگیری های اجتماعی و رسانه ای برگزار شد. در این جلسه، 
موضوعات مختلف بوی��ژه در خصوص موضوعات تبلیغاتی و 

رسانه ای مقابله با کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روحانی در این جلسه با تأکید بر ضرورت اطالع رسانی دقیق، 
صریح و شفاف در زمینه مقابله با کرونا گفت: نیاز اصلی امروز 
جامعه ایجاد آرامش با محوریت آگاه س��ازی دقیق و افزایش 
مش��ارکت عمومی در همراهی با توصیه ها و اقدامات صورت 
گرفته برای مقابله با کرونا است. رئیس جمهور با بیان اینکه 
جریانات��ی امروز ب��ه دنبال برهم زدن آرام��ش روانی جامعه 
هس��تند، خاطر نش��ان کرد: ما موظف هس��تیم تالش های 
خالصان��ه و فداکارانه کادر درمانی کش��ور را که تاکنون جان 
بسیاری را نجات داده اند و مانع از شیوع بیشتر بیماری شده 
اس��ت نیز در کنار انتقادات و بیان کاس��تی ها نش��ان دهیم. 
وی با اش��اره به ایجاد ابهامات و ش��بهات و تولید ش��ایعات 
بی اس��اس برای ایج��اد فضای دوقطبی و اخت��الف در میان 
مردم تأکید کرد: منصفانه این است که همه اصحاب رسانه و 
شخصیت های سیاسی و مسئولین ذیربط در این حوزه ضمن 
اطالع رسانی دقیق و انتشار به هنگام اخبار به صورت دقیق و 
شفاف به جامعه، با شبهات و شایعات ایجاد شده مقابله کنند 
و این حقایق را نیز تبیین کنند که اقدامات زیربنایی دولت در 
حوزه سالمت در سال های گذشته امروز راهگشا بوده و کمک 
حال کادر درمانی در مبارزه با این بیماری شده است. رئیس 
جمهور همچنین با قدردانی از اصحاب رس��انه و خبرنگاران 

بخاطر تالش ها و اقدامات انجام ش��ده در رسانه های مختلف 
اعم از دیداری، ش��نیداری و مکتوب تأکید کرد: رسانه ها در 
ای��ن رابطه نقش مهمی بر عهده دارند و باید تالش کنند که 
فضا به س��مت دو قطبی و جناح بندی های سیاس��ی کشیده 
نشود. درست است که مرجعیت اصلی اطالع رسانی با صدا و 
سیماست چون مخاطب چند ۱0 میلیونی دارد، اما این نافی 
تالش ها و زحمات سایر رسانه ها نیست. روحانی با بیان اینکه 
هیچ کشوری در دنیا با شرایط تحریمی و فشار حداکثری که 
روی آن وجود دارد توان مقابله با این ش��یوع گسترده را که 
االن همه جهان را در برگرفته نداشت، گفت: آیا اطالع رسانی 
منصفانه و حرفه ای در ش��رایط بحران این اس��ت که افراد از 
هر فرصتی حتی به قیمت موج س��واری روی جان انس��ان ها 
برای تخریب دولت اس��تفاده کنند؟ اطالع رسانی منصفانه و 
حرفه ای در این ش��رایط به خدمت گرفتن همه تکنیک ها و 
ظرفیت های رسانه ای برای باال بردن مشارکت مردم با دولت 
در مقابله ب��ا این بیماری، تقویت و باال بردن روحیه خادمان 
ملت در این شرایط خصوصاً کادر درمانی و بهداشتی کشور و 

تبیین شرایط کشور در موقعیت فعلی است.
رئیس جمهور افزود: چه اش��کالی دارد رس��انه ها برای مردم 
تبیین کنند ک��ه توانمندی ها و اقدامات این دولت در مقابله 
ب��ا کرونا با وجود فش��ارهای حداکثری آمریکا و تأثیرات ضد 
انس��انی تحریم ها تا همین حاال هم نسبت به دیگر کشورها 
افتخارآفری��ن بوده اس��ت. اینها مردم را نس��بت به دولت و 
نظام ش��ان دلگرم و امیدوار می کند. وی در پایان با اش��اره به 
اینکه همه کش��ورهای دنیا هم اکنون در حال دست و پنجه 
نرم کردن با این بیماری هستند، اما شرایط ما با همه شرایط 
آنها متفاوت است، گفت: با این همه تفاوت حقیقت این است 

که اقدامات انجام شده قابل قبول بوده است. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

از همان ابتدای اعالم ابتال افراد و ش��یوع ویروس منحوس 
کرون��ا در ایران که قرائن گواه بر حمله بیولوژیکی آن دارد، 
توان جهادی و امکانات لجستیکی و درمانی نیرو های مسلح 
بویژه سپاه و ارتش و بسیج به خدمت مردم و دولت درآمد. 
ای��ن خدمات نیرو های مس��لح به م��ردم و دولت در قضیه 
مبارزه با کرونا اگرچه ارزش��مند و گره گشا بود، اما ضرورت 
س��اماندهی آن احساس می ش��د، لذا در روز پنجشنبه ۲۲ 
اس��فند، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمان��ده معظم کل قوا 
با صدور فرمانی به س��ردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل 
نیرو های مسلح با تقدیر از خدمات نیرو های مسلح به مردم 
در زمینه مقابله با ویروس کرونا، بر لزوم س��ازماندهی این 
خدمات در قالب یک »قرارگاه بهداش��تی و درمانی« برای 
پیش��گیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید و خاطرنشان 
کردند: این اقدام ب��ا توجه به قرائنی که احتمال »حمله ی 
بیولوژیک��ی« بودن این روی��داد را مطرح ک��رده می تواند 
جنب��ه ی رزمایش دف��اع بیولوژیک نیز داش��ته و بر اقتدار 
و ت��وان مل��ی بیفزاید. صبح روز جمعه ۲۳ اس��فند، در پی 
دس��تور فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیرو های 
مسلح مبنی بر تش��کیل قرارگاه بهداشتی در این ستادکل 
ب��رای مب��ارزه با ویروس کرونا، نخس��تین جلس��ه قرارگاه 
بهداش��تی و درمانی امام رضا علیه الس��الم نیرو های مسلح 
برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا به ریاست سرلشکر 

محمد باقری رئیس ستادکل نیرو های مسلح برگزار شد.
از همان ابتدای اعالم ابتال افراد و ش��یوع ویروس کرونا در 
ایران که قرائن گواه بر حمله بیولوژیک بودن آن دارد، توان 
جهادی و امکانات لجستیکی و درمانی نیرو های مسلح بویژه 

سپاه و ارتش و بسیج به خدمت مردم و دولت درآمد.
در روز 5 اسفند در نخستین روز های شیوع ویروس کرونا در 
ایران، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
در تماس تلفنی با »س��عید نمکی« وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزش��کی، از آمادگی س��پاه برای هر گونه کمک به 
دس��تگاه ها و سازمان های متولی، در مقابله با ویروس کرونا 

و جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری خبر داد.
سرلشکر سالمی در این تماس تلفنی از نقش آفرینی بسیج 
در اجرای طرح ملی واکسیناس��یون فل��ج اطفال به عنوان 
الگو و تجربه ای بس��یار موفق و راهگش��ا ی��اد کرد و گفت: 
عالوه بر انجام اقدامات آموزش��ی در خصوص پیشگیری از 
شیوع بیماری، تمامی مجموعه های بهداشت و درمان سپاه 
اعم از دانش��گاه علوم پزشکی، بیمارستان ها، مراکز درمانی 
و بس��یج جامعه پزش��کی به منظور ادامه خدمات و کمک 
برای مقابله با ویروس کرونا تا بازگش��ت ش��رایط به وضع 

عادی آمادگی دارند.
پس از این تماس تلفنی بود که اقدامات مجموعه بهداشت 
و درمان س��پاه در خدمت به بیماران کرونا مضاعف ش��د. 
همت باالی سپاه در مقابله با کرونا باعث شد در روز شنبه 
۱0 اسفند، وزیر بهداشت رسما از سپاه برای مقابله با کرونا 
درخواس��ت همکاری کند و به تبع این درخواس��ت، جلسه 
مش��ترکی در همان روز ۱0 اس��فند میان وزیر بهداشت و 
معاونانش با دس��ت اندرکاران مجموعه بهداش��ت و درمان 
سپاه برگزار ش��د. همچنین از همان روز شنبه ۱0 اسفند، 
»قرارگاه پیشگیری و مقابله با کرونا« در سپاه پاسداران به 
فرماندهی سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه تشکیل شد و 
طبق دس��تور فرمانده کل سپاه، کلیه تحهیزات، امکانات و 
مجموعه های بهداشت و درمان سپاه، برای ریشه کنی کرونا 

به مدد وزارت بهداشت آمده است.
مسئولیت اصلی در »قرارگاه پیشگیری و مقابله با کرونا« از 
سوی ستاد فرماندهی کل سپاه به »سازمان بهداری رزمی«، 
»دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه اهلل )عج(« و »بسیج جامعه 
پزشکی« تفویض شده اس��ت و این مجموعه ها متناسب با 
الزامات صحنه، در هماهنگی با وزارت بهداش��ت و قرارگاه 

مقابل��ه با ویروس کرونا در کش��ور، آمادگی های همه جانبه 
خ��ود ب��رای هر گونه هم��کاری و نقش آفرین��ی را اعالم و 
عملیات��ی کرده ان��د و تاکنون دوش��ادوش مجاهدان حوزه 
س��المت، پزشکان و پرس��تاران فداکار و مسئولیت شناس، 
به ارائه خدماتی، چون فعال س��ازی بیمارستان های ثابت و 
سیار، مراکز درمانی، گندزدایی و ضدعفونی کردن اماکن و 
محیط، تامین و توزیع اقالم بهداشتی ضروری پرداخته اند.

در راس��تای مقابله ب��ا کرونا، عالوه بر اینک��ه ظرفیت های 
مراکز درمانی سپاه در اختیار مردم است، سامانه های جنگ 
نوین س��پاه نیز مش��غول رفع آلودگی ها از سطح شهر های 
مختلف و ضدعفونی کردن مکان ها و معابر پرتردد در سطح 
شهر ها هس��تند. ارتش جمهوری اسالمی نیز همانند سپاه 
پاس��داران برای مقابل و ریش��ه کنی کرونا به یاری مردم و 

وزارت بهداشت شتافت. 
امیر دریادار مصطفی مداح معاون بهداشت و درمان و امور 
پزشکی ارتش روز ۹ اسفند اعالم کرد: تمامی بیمارستان های 
ارتش برای کنترل و مقابل��ه با ویروس کرونا در آماده باش 
کامل هستند و بس��یاری از بیمارستان های ارتش در حال 
همکاری ب��ا وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
هس��تند. به گفته معاون بهداش��ت و درمان و امور پزشکی 
ارتش، سه بیمارستان ارتش در تهران برای مقابله با کرونا، 
ارجاعی هس��تند و به صورت مستقیم مردم را هم پذیرش 
می کنند؛ حتی یکی از بیمارس��تان های ارتش، بخش های 
خ��ود را تعطیل کرده و به عنوان یکی از بیمارس��تان های 

مرجع مقابله با کرونا مشغول انجام وظیفه است.
در روز ش��نبه ۱0 اسفند، مرکز تخصصی تشخیص ویروس 
کرونا توس��ط دانشگاه علوم پزش��کی ارتش راه اندازی شد. 
این آزمایشگاه تخصصی تحت عنوان »آزمایشگاه اقدام کلی 
تشخیص ویروس کرونا«، با هدف تشخیص و تداوم فرآیند 
درمانی در آزمایش��گاه جامع دانش��گاه علوم پزشکی ارتش 

افتتاح شد و از همان روز شنبه ۱0 اسفند خدمت رسانی به 
بیم��اران را آغاز کرد. به طور کلی هم اکنون حدود دو هزار 
تخت از ش��ش هزار تخت بیمارس��تان های نیرو های مسلح 
در اختیار بیماران کرونایی و مش��کوک به کرونا قرار دارد، 
یعنی ۳5 درصد ظرفیت ش��ش هزار تخت بیمارستان های 
نیرو های مس��لح اکن��ون در اختیار بخش کش��وری برای 
درم��ان بیماران مبت��ال به این ویروس ق��رار دارد که برای 
۳5 درصد دیگر هم از سوی بخش درمانی نیروهای مسلح 

اعالم آمادگی شده تا این ظرفیت به ۷0 درصد برسد.
همچنین تاکنون وزارت بهداش��ت برای استراحت گاه های 
قبل و بع��د از دوره بیمارس��تانی مبتالیان ب��ه کرونا، ۱0 
هزار تخ��ت را از نیروهای مس��لح مطالبه داش��ت که این 
تع��داد در اختیار بخش کش��وری قرار گرف��ت؛ البته بنا به 
گفته فرمانده قرارگاه بهداش��تی درمانی امام رضا)ع( از آن 
۱0 هزار تخ��ت، تاکنون فقط چهار هزار تخت فعال ش��ده 
اس��ت؛ یعنی ظرفیت خالی بس��یاری در این بخش وجود 
دارد ک��ه با مراجعه بیماران، خدمت رس��انی به آنها صورت 
خواهد گرفت. در بخش لجس��تیکی نیز نیروهای مسلح به 
کمک وزارت بهداشت و بخش کشوری درمان آمده اند؛ در 
 N وزارت دف��اع، خطوط تولید و توزیع ماس��ک تخصصی
۹5 و تجهیزات محافظتی بیمارس��تانی ایجاد ش��ده است؛ 
همچنین از طریق مجموعه وزارت دفاع و سازمان نیرو های 
مس��لح و مجموعه های مردمی نظیر بسیج اصناف و بسیج 
سراسر کش��ور، س��ازماندهی های الزم برای تهیه و توزیع 

ماسک های عمومی صورت گرفته است.
بدون تردید، مجموعه نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی 
ایران، همانطور که از آزمون های بزرگ این چند سال اخیر 
از جمل��ه حفظ کی��ان و امنیت کش��ور پیروزمندانه خارج 
ش��ده اند، در این آزمون مقابله با ویروس مشکوک به جنگ 

بیولوژیک کرونا نیز قطعا ظفرمند خواهند بود. میزان

س��خنگوی ارش��د نیروهای مس��لح گفت: قرار اس��ت درمانگاه های ثابت و سیار 
نیروهای مس��لح که راه اندازی آنها از دیروز در دس��تور کار ق��رار گرفته اقدام به 
غربالگری جامعه کنند و این غربالگری در مدت زمان کوتاهی انجام خواهد شد.

س��ردار ابوالفضل ش��کارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای 
مس��لح و سخنگوی ارش��د نیروهای مسلح در تش��ریح برنامه نیروهای مسلح در 
روزهای آینده برای مقابله با ویروس کرونا، گفت: در پی فرمان فرمانده کل قوا به 
سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح بالفاصله در روز جمعه جلسه این 
قرارگاه با عنوان قرارگاه بهداش��تی در مانی امام رضا با حضور فرماندهان سازمان 

نیروهای مسلح و معاونین ستادکل برگزار شد و تصمیمات مهمی گرفته شد.
وی اف��زود: وزرات بهداش��ت و درمان تحت عنوان رئیس س��تاد مباررزه با کرونا 
درخواس��ته هایی را از ستادکل داشتند. یکی از مسائل کمک به غربالگری جامعه 
توس��ط درمانگاه های ثابت و سیاری است که نیروهای مسلح راه اندازی می کنند 

ک��ه از دیروز این امر در دس��تور کار قرار گرفته و ش��رع ش��ده و قرار ش��د این 
غربالگری در یک مدت کوتاه انجام شود.

س��ردار شکارچی ادامه داد: موضوع دیگر افزایش تخت های بیمارستانی است که 
امروز بخش زیادی از تخت های بیمارس��تانی نیروهای مسلح در اختیار بیماران و 
وزارت بهداش��ت است و قرار شد این تخت ها به دو برابر افزایش پیدا بکند و ۱0 

هزار تخت استراحت گاهی هم اضافه شود.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی س��تادکل نیروهای مس��لح، گفت: کمک های 
آمادی و لجس��تیکی در تولید ماس��ک و مواد ضد عفونی کننده نیز در خواس��ت 
دیگر وزارت بهداشت بود که تمام سازمان های نیروهای مسلح و بخصوص وزارت 
دف��اع ماموری��ت پیدا کرد تا بخش زیادی از این نیازه��ا را تامین بکند. در حوزه 

کارهای علمی و تحقیقاتی نیر دستوراتی صادر شد.
س��خنگوی ارش��د نیروهای مس��لح عنوان کرد: در حوزه تامین نیروی انس��انی 

متخصص و خدماتی برای کمک به وزارت بهداشت و درمان نیز قرار شد نیروهای 
مسلح از ظرفیت خودشان و بسیج به وزارت بهداشت کمک کنند.

وی تصریح کرد: تصمیمی هم در حوزه قطع زنجیره انتقال کرونا گرفته ش��د که 
قرار ش��د نیروهای مسلح برابر تصمیماتی که س��تاد ملی مقابله با کرونا و وزارت 
کش��ور می گیرند در این حوزه از توان نیروی انتظامی اس��تفاده کند تا مشارکت 
عمومی را افزایش دهند و اقناع سازی افکار عمومی را افزایش دهد و خود مردم 

انشااهلل تالش بکنند که این زنجیره انتقال ویروس را قطع کنند.
س��ردار ش��کارچی با بیان اینکه رس��انه های بیگانه در این حوزه در حال تحریک 
مردم و القای نکات مغایر این تصمیم س��تادکل نیروهای مس��لح هستند، تاکید 
کرد: البته مردم ما نباید به فضاس��ازی ش��بکه های بیگانه داش��ته باشند و تمام 

تالش نیروهای مسلح خدمت به مردم است تا این مشکل را دفع کنند.
 ستاد کل نیروهای مسلح

با کرونا فراموشی نمی گیریم
ادامه از صفحه اول

تحمل نماین��د. حلقه تکمیلی این روند تحریمی را 
درجنگ فرهنگی آنها می توان مشاهده کرد. فضایی 
رسانه ای س��نگینی طی هفته های اخیر با تکیه بر 
اصل بی اعتماد س��ازی مردم نس��بت به مسئوالن 
نظ��ام و نیز عصبانی و گرفتار اس��ترس کردن ملت 
ایران از س��وی محافل رس��انه های غربی، عبری و 
عربی در جریان اس��ت و هر روز بمباران رسانه ای 

سنگین را بر سر ملت ایران می ریزند.
 اس��ترس و فش��ار روحی و روانی، تش��دیدکننده 
کروناس��ت که دامنه بح��ران را طوالنی و بر میزان 
قربانیان می افزاید و از سوی دیگر در جنگی روانی 
به دنبال بی اعتمادس��ازی م��ردم بر نظام و به رغم 
خود کش��اندن مردم به کف خیابان ها هستند. آنها 
در جنگ��ی تمام عیار به دنب��ال تکرار آنچه حوادث 
آب��ان می نامند هس��تند تا ای��ران را از درون دچار 
چالش و به زعم خودفروپاش��ی نمایند تا ایران نیز 
به کش��وری مانند کش��ورهای عربی منطقه دست 
نشانده و یا مانند س��وریه و عراق بحران زده شود. 
جالب توجه آنکه انگلیسی که در جنگ جهانی اول 
۹ میلیون ایرانی را ب��ا قحطی قتل عام کرد اکنون 
در کنار آمریکا به دنب��ال بهره گیری از مولفه های 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای تکرار این جنایت 

بزرگ است.
 در مجم��وع می توان گفت که مفس��دان اقتصادی 
و پیاده نظام دش��من در داخل به نوعی و دشمنان 
خ��ارج از مرزها به نوعی دیگر به دنبال بهره گیری 
از ش��رایط کنونی برای فراموش��ی جنایاتشان علیه 
مل��ت ایران و جمهوری اس��المی در اذهان ملت و 
مس��ئوالن ایرانی هس��تند، حال آنکه ملت همیشه 
در صحنه و بابصیرت ایران هرگز این جنایت کاران 
و جنایاتش��ان علی��ه را فراموش نخواه��د کرد و با 
وحدت مل��ی در مبارزه با کرون��ا و پیروزی بر این 
چالش، درس فراموش نشدنی به این جنایت کاران 

و مزدوران داخلی آنها خواهند داد.
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گزارش

گزارش

روحانیبااشارهبهتحریمها:

هیچ کشوری مانند ایران توان مقابله 
با کرونا را نداشت

نگاهیبهاقداماتسپاه،ارتشوبسیجدرمقابلهباکرونا

»دفاع بیولوژیک« نیروهای مسلح

سردارشکارچی:

درمانگاه های نیروهای مسلح غربالگری جامعه را انجام خواهند داد


