
ادامه از صفحه اول
قطعاً توئیت تازه دونالد ترامپ را خوانده اید که گفته 
است؛ »سال گذش��ته 37 هزار آمریکایی بر اثر ابتال 
به آنفلوآنزای عادی مردند. میانگین آن س��االنه بین 
27 تا 70 هزار نفر اس��ت. هیچ چیز ]بر اثر ش��یوع 
آنفلوآنزا[ تعطیل نمیشود و جریان زندگی و اقتصاد 
ادامه مییابد. تا این لحظه 546 مورد ابتال به ویروس 
کرون��ا در آمریکا تأیید ش��ده اس��ت و 22 نفر جان 

باختهاند، در این مورد فکر کنید.«
توجی��ه او برای بی تفاوتی نس��بت ب��ه کرونا مرگ 
37 هزار نفر آمریکایی اس��ت که سال گذشته بر اثر 
آنفلوآنزا جان باخته اند. اینگوه س��خن گفتن نشان 
از ب��ی توجهی و بی اهمیت بودن جان مردم آمریکا 
اس��ت. مردم وحشت زده آمریکا با بی توجهی دولت 
خود روبرو می شوند، در حالی که این ویروس شاید 
به کش��ندگی آنفلوآنزا در آمریکا نباش��د اما قدرت 
سرایت آن بسیار بیشتر و سریع تر از آنفلوآنزا است 
که در صورت شیوع گس��ترده آن و مقابله و مبارزه 
نکردن با ویروس، قطعاً تلفات بیش��تری نس��بت به 
آنفلوآنزا خواهد داش��ت. در اروپا نی��ز اوضاع به هم 
ریخته است، کشورهای بسیاری در اروپا درگیر این 
ویروس ش��ده اند و اکنون ایتالیا سرخط اخبار کرونا 
در جهان قرار گرفته اس��ت. نخس��ت وزیر ایتالیا به 
خاطر وخامت اوضاع، همه این کش��ور را در شرایط 
قرنطین��ه ق��رار داده و تنها رفت و آمدهای بس��یار 
ضروری در ش��هرها امکان دارد. مردم از کمبود مواد 
غذایی در فروش��گاه ها، نبود اقالم بهداش��تی برای 
پیشگیری انتقال ویروس همچون دستکش، ماسک 
و مواد ش��وینده بهداش��تی گالیه دارند و میلیون ها 

ایتالیایی از داشتن این اقالم محروم هستند.
در دیگر کشورهای اروپایی همچون آلمان، انگلیس 
و فرانس��ه تجمعات ممنوع شده اس��ت و می رود تا 

ویروس کرونا همه اروپا را درگیر خود کند.
این در حالی اس��ت که کشورهای اروپایی، به ظاهر 
از س��ازمان بهداشت و درمانی خوبی برخوردارند اما 
در چنین مواقعی کارکرد آنها خود را نشان می دهد. 
تاکن��ون بی��ش از هزار نفر از م��ردم ایتالیا به خاطر 
بیماری ویروس کرونا جان باخته اند و تعداد کش��ته 
شدگان و مبتالیان روند صعودی با سرعت باال دارد. 
در زندان های ایتالیا زندانیان دس��ت به شورش زده 
اند چرا که به وضعیت آنها رس��یدگی نمی ش��ود و 
حت��ی تصمیم به دادن مرخص��ی به زندانیان گرفته 
نش��ده اس��ت. قوه قضایی��ه در جمهوری اس��المی 
ای��ران پس از گس��ترش ویروس کرونا ب��ه بیش از 
70 ه��زار زندانی مرخص��ی داد تا از فضای زندان به 
دور باش��ند. تصمیماتی که ب��رای این منظور گرفته 
ش��ده است نش��ان دهنده برنامه و اندیشه ای است 
ک��ه در این تصمیم دیده می ش��ود. ب��ا وجودی که 
مسئولین و دولت از مردم خواسته و تأکید کرده اند 
که از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند و به سفرهای 
تفریحی نروند، بس��یاری از مردم ای��ن توصیه ها را 
رعای��ت کرده و اندک افراد و خانواده هایی بی توجه 
به این بحران، به سفرهای تفریحی رفته اند که البته 
باید با این قشر برابر قانون در شرایط کنونی برخورد 
ش��ود. مردم ایران اکنون یک دل و همصدا در بسیج 
ملی مبارزه با کرونا وار شده اند و هر کدام که توانایی 

یاری در این زمینه را دارند، به میدان آمده اند.
اقشار مردم، از دانشجویان گرفته تا طالب و کسبه و 
شهروندان، در کنار دیگر نهادها و سازمان ها حضور 
دارند و این حضور یادآور زمانی است که رژیم صدام به 
ایران حمله نظامی کرده بود. شباهتهای زیادی میان 
ش��رایط کنونی با دوران دفاع مقدس دیده میشود. 
همه اتفاقاتی که در ایران در پی شیوع ویروس کرونا 
افتاده اس��ت، نش��انه هایی از معنویتی است که در 
می��ان ایرانیان دیده می ش��ود و همین معنویت که 
ریش��ه در عش��ق به ائمه اطهار )ع( دارد، پش��توانه 
روحی و معنوی محکمی برای پش��ت سر گذاشتن 
بحرانی اس��ت که می رود همه جهان را درگیر خود 
سازد. اوضاع کرونایی ایران از بسیاری کشورهای دنیا 
بهتر است و نباید وجود تحریم های اقتصادی که به 
تحریم های دارویی و لوازم بیمارس��تانی نیز کشیده 
شده است، در ش��رایط کرونایی نادیده گرفت. همه 
اتفاق��ات خوبی که در پهنه مب��ارزه با ویروس کرونا 
در ایران دیده می شود، زیر سایه تحریم های شدید 
اقتصادی و پزشکی است با این وجود سازمان جهانی 
بهداشت از اقدامات ضد کرونایی ایران تقدیر و تشکر 
کرده است. نمایندگان س��ازمان جهانی بهداشت از 
نحوه درمان بیماران در استراحتگاههای بیمارستانی 
سازمان بسیج جامعه پزشکی بازدید و تاکید کردند: 
ایران به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در آمادگی 
کام��ل قرار دارد و اطمینان کامل داریم این ویروس 

کنترل میشود.
با کمی همراهی بیشتر مردم و مدیریت بهتر دست 
اندرکاران، ایران میتواند الگویی برای دیگر کشورهای 

در راه مبارزه با ویروس کرونا باشد.

سرمقاله

مردم چوب بی تفاوتی برخی نسبت به کرونا را می خورند
ام��ام جمعه ورامین ضمن انتقاد از عملکرد برخی مردم در مقابله با ویروس 
کرون��ا، گف��ت: برخی هم وطن��ان توصیه ها را جدی نمی گیرن��د و ما چوب 
بی تفاوتی آن ها را می خوریم. علی رغم هش��دارهای مس��ئوالن ذی ربط در 
مس��افرت، مراس��م، مراکز عمومی و بازارها حاضر می ش��وند یا به مسافرت 
می روند. حجت االسالم سید محسن محمودی بیان داشت: توجه به معنویات 
آرامبخش و از نکاتی مهم برای مقابله با پدیده کرونا اس��ت که در این روز ها کمتر 

به آن اهمیت شده است.
وی گفت: سؤال اینجاست رئیس ستاد مبارزه با کرونا در کشور وزیر بهداشت باشد 
یا ش��خص رئیس جمهور؟ مگر می ش��ود یک وزیر بتواند برای تمام کابینه تصمیم 
بگی��رد چرا تا االن ش��خص رئیس جمهور که توان مدیریت ب��ر همه کابینه را دارد 

مسئولیت این ستاد را نداشته است؟ میزان  

قیمت ها کامال رها شده است
نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی مجلس گفت: دولت امسال هم مثل سال 
های گذشته عملکرد خوبی در کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانی های شب 
عید نداشته است. جالل محمودزاده درباره عملکرد دولت در کنترل قیمت 
ه��ا و تنظیم بازار ش��ب عید گفت: با توجه به ش��یوع ویروس کرونا، میزان 
مصرف محصوالت کش��اورزی به شدت کاهش یافته و بر این اساس در حال 
حاضر قیمت میوه و سبزیجات مناسب است. وی درباره نقش دولت در کنترل قیمت 
کاالهای اساس��ی، تصریح کرد: قیمت پایین برخی از کاالها و همچنین محصوالت 
کش��اورزی در ای��ن روزها صرفاً به دلیل ش��یوع بیماری کرون��ا و عدم صادرات این 
محصوالت اس��ت و این مسئله به دلیل عملکرد مثبت دولت در تنظیم بازار نیست.

محمودزاده گفت: دولت امسال هم مثل سال های گذشته عملکرد خوبی در کنترل 
قیمت ها و مبارزه با برخی گرانی ها در شب عید نداشته است. مهر

برخورد با محتکران نباید زمان بر شود
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس گفت: برخورد با محتکرین باید سریع و قاطع 
باش��د و نباید آنقدر مش��مول گذر زمان ش��ود که به فراموش��ی سپرده شود. 
امیرحسنخانی: برخورد با محتکران نباید زمان بر شود محمدرضا امیرحسنخانی 
نماین��ده م��ردم فردوس در مجلس افزود؛  ما امروز با چند مش��کل در کش��ور 
مواجهیم، یکی بحث کرونا، یکی بحث تحریم و مش��کالت اقتصادی و معیشتی 
ناشی از آن و دیگر نباید اجازه دهیم محتکران نیز مشکالت مضاعفی را برای مردم به 
وجود آورند. وی اظهار داشت: درست است که کرونا یک موضوع جهانی است و محدود 
به کشور ما نیست اما تحریم های اقتصادی موضوعی است که فشارهای زیادی را به مردم 
ما وارد می آورد.  امیرحس��نخانی خاطرنشان کرد: باید لوازم کشف شده از محتکران و 
انبارهای آنها سریعا در اختیار مردم قرار گیرد و مراکزی برای توزیع و عرضه این کاالها به 

جامعه وجود داشته باشد تا مردم آنها را به قیمت مناسب بتوانند تهیه کنند. فارس

رئیس جمه��ور گف��ت: از روز س��ه ش��نبه در خروجی ها و 
ورودی های ش��هرها و جاده هایی که اعالم می ش��ود، مردم 

از لحاظ عالئم بیماری و تب کنترل می شوند.
حس��ن روحانی در جلسه س��تاد ملی مدیریت کرونا اظهار 
کرد؛ برای عبور از پیک این بیماری آنچه در جلس��ه مطرح 
شد برای ما بسیار امیدوار کننده بود. ان شاءاهلل می توانیم از 

این مساله با اهتمام و تالش همگانی عبور کنیم.
رئیس جمهور ضمن تقدیر از رهبر معظم انقالب برای مقرر 
کردن قرارگاهی با فرماندهی س��تاد کل نیروهای مس��لح 
گفت: از ایش��ان و از همه نیروهای مس��لح که همیش��ه و 
در همه ابتالها و س��ختی ها در ص��ف مقدم بودند و تالش 
و کوش��ش کردند تش��کر می کنیم. در این حادثه هم وارد 
صحنه ش��دند و الحمداهلل بخشی از تخت های بیمارستانی 
و نقاهتگاه های آنها فعال ش��ده است. این کمک بزرگی به 

کشور و مردم است.
روحانی افزود: در کنار تشکر بسیار زیاد از همه کادر درمانی 
و بهداشتی در کش��ور از بخش درمانی و پزشکی نیروهای 
مس��لح و فرماندهان آنها که این کار را س��امان می دهند و 
اجرا می کنند تش��کر می کنم. همچنین از نیروی انتظامی 

که در این روزها بسیار فعال بوده است تشکر می کنم.
روحانی با اش��اره به جزئیات تصمیم گیری شده در جلسه 
ستاد ملی مدیریت کرونا تاکید کرد: توصیه جلسه به همه 
مردم این اس��ت ک��ه حتی االمکان از خانه خارج نش��وند و 
حتی االمکان به س��فر نرون��د و اگر ضرورتی هس��ت همه 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. از همه کسبه محترم 
و ش��اغلین در دول��ت و بخش خصوصی ک��ه در این روزها 
ش��بانه روز حضور دارند هم می خواهم دس��تورالعمل های 

بهداشتی را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: وزارت بهداش��ت و وزارت کشور با هم هماهنگ 
کردن��د و مردم در خروجی ش��هرها و جاده هایی که اعالم 
می ش��ود، از لحاظ تب با وس��ایل تب سنج و تدبیری که در 
اختیار دارند کنترل می ش��وند و اگر موردی را تش��خیص 
دادن��د که باید از جامع��ه جدا و قرنطینه ش��ود و به خانه 
برگردد یا در برخ��ی موارد به مراکز درمانی مراجعه کنند، 
علی القاع��ده نمی گذارند ادامه مس��یر بدهند و ماش��ین را 

ب��ر می گردانند. وی افزود: در م��ورد کنترل فضای مجازی 
مس��ئولیت به مرکز ملی فضای مجازی س��پرده شد که با 
حضور ارگان های مختلفی که ترکیب آن مش��خص ش��د، 
جلس��ات مش��خصی را برگزار می کنند و در این زمینه به 
افراد توصیه های الزم و تذکر داده خواهد شد. پلیس فتا هم 
در این زمینه نقش خود را مانند همیش��ه ایفا خواهد کرد. 
وی اظهار داش��ت: از روزنامه ها و فضای مجازی می خواهم 
با کمک همگانی بتوانیم از ش��رایطی که در آن قرار داریم، 
عبور کنیم. همچنین برای آموزش و آگاهی مردم باید کار 
ش��ود تا با همکاری بیش��تر از وضعیت کنونی عبور کنیم و 

همکاری مردم با بخش درمان را بیشتر کنیم.
رئیس ق��وه مجریه ادامه داد: مورد دیگری که بحث ش��د، 
بحث هماهنگی بیش��تر در فضای تبلیغات بود. مس��ئولیت 
کمیت��ه تبلیغ��ات به عه��ده وزیر ارش��اد اس��ت و باید با 
هماهنگی تنگاتنگ با دیگر اعضا و به خصوص صدا و سیما 
کمک کنند تا بتوانیم با هدایت بهتر تبلیغات، این روزها را 
س��پری کنیم. روحانی عنوان کرد: از معلمان، دانشگاهیان، 
صدا و س��یما و فضای مجازی تشکر می کنم که نگذاشتند 
به طور کلی فرزندان ما از سیس��تم آموزشی دور شوند و از 

ابراز موجود برای آموزش فرزندانمان استفاده شد.
وی تاکی��د کرد: دان��ش آموزان و دانش��جویان ما از درس 
و تحصی��ل عقب افتادن��د و ما باید زمان��ی را برای جبران 
بگذاریم. آموزش و پرورش پیش��نهاداتی را برای این جلسه 
آورد و تصمیماتی گرفته شد و خود آموزش و پرورش آنها 

را اعالم و ابالغ می کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: مردم ما به صورت طبیعی تعطیالت 
دارند و مانند همه س��اله عید تعطیل هستند؛ ولی مقامات 
مس��ئول، هیئ��ت وزی��ران و اعض��ای این جلس��ه در ایام 
عی��د، تعطیالت نخواهند داش��ت و س��ر کار خواهند بود. 
رئیس جمهور در ادامه گفت: کس��انی که در حوزه بهداشت 
و درم��ان و چه در بخش دولتی و چ��ه در بخش نیروهای 
مسلح در این ایام کمک می کنند، هزینه های آنها به عنوان 
هزینه های قاب��ل قبول در بخش مالیات م��ورد توجه قرار 
می گیرد و این در جلس��ه اقتصادی تصویب شد. پایگاه 

اطالع رسانی ریاست جمهوری

رئیس قوه قضاییه گف��ت: دها کارخانه و کارگاه از رونق 
افت��اده بودند یا در آس��تانه تعطیلی قرار داش��تند اما با 
تالش همکاران ما در دادسراها و دادگستری ها مشکالت 

آنهابرطرف شد و به چرخه تولید بازگشتند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیس��ی در آخرین جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه در س��ال ۹۸ با تأکید بر لزوم بررس��ی 
عملکرد دس��تگاه قضایی در سال گذشته و ارائه گزارش 
آن ب��ه مردم با بی��ان این که همکاران ق��وه قضاییه در 
سراس��ر کشور و س��ازمان های وابس��ته، اقدامات بسیار 
خوب و قابل تقدیری در حمایت از کارآفرینان و سرمایه 
گذاران و رونق تولید و رفع موانع آن انجام دادند، یکی از 
موانع تولید را فس��اد عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی 
در طول س��ال گذش��ته حرکت ارزش��مندی در جهت 

مبارزه با فساد انجام داده است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از تالش 
های صورت گرفته برای رسیدگی به پرونده های قضایی 
معوقه و کاهش اطاله دادرسی تقدیر کرد و اظهار داشت: 
هم��کاران ما در بخش های مختل��ف قضایی به ویژه در 
م��اه های اخیر با تالش مضاعف و در حرکتی جهادی به 
پرونده ها رسیدگی کردند و آمار و ارقام گویای آن است 

که صدها هزار پرونده معوقه مختومه شد.
در این نشست دکتر زارع پور رئیس مرکز فناوری و آمار 
قوه قضاییه با اش��اره به تمهی��دات برخط در نظر گرفته 
ش��ده برای کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی، 
از ایج��اد امکان نوبت دهی برخ��ط برای کاهش معطلی 
مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک و همچنین تکمیل 
س��امانه خودکاربری وکال خبر داد که بر اساس آن وکال 
م��ی توانند عالوه بر ثبت دادخواس��ت، لوایح و دفاعیات 
خ��ود را نیز از منزل یا دفتر کار و بدون مراجعه به دفاتر 

مذکور، ثبت و ارسال کنند.
رئیس��ی در واکنش به گ��زارش مذکور، با اس��تقبال از 
تمهیدات صورت گرفته ب��رای کاهش مراجعات مردمی 
به مراجع قضایی، خواس��تار تس��ریع در گسترش زمینه 
ه��ا و امکان��ات دادرس��ی غیرحضوری ب��ه پرونده های 
مردم ش��د. وی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از 
دس��ت اندرکاران عرصه مقابله با کرونا به ویژه در بخش 
بهداش��ت و درمان، اظهار داش��ت: تدبیر حکیمانه مقام 
معظم رهبری برای تش��کیل قرارگاهی به منظور کمک 
به مجاهدان این عرصه، به منسجم تر شدن فعالیت های 

میدانی کمک خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که امروز تقویت بخش 

دفاع بیولوژیک کش��ور آمادگی برای پدافند غیرعامل در 
این ح��وزه ضرورتی اجتناب ناپذیر اس��ت، افزود: یقین 
داریم حضور نیروهای مسلح در کنار دولت و مردم مانند 
همه عرصه ها منش��اء برکات زی��ادی خواهد بود، جلوه 
های ماندگاری را به نمایش خواهد گذاش��ت و گشایش 

جدی در امور ایجاد خواهد کرد.
در ادامه این جلس��ه، رئیس س��ازمان پزشکی قانونی به 
اس��تقبال مردم از طرح خودارزیابی بیماری کرونا اشاره 
کرده و با ارائه آماری در این زمینه، طرح مذکور را برای 
مدیری��ت هرچه بهتر اقدامات پیش��گیرانه جهت کاهش 

میزان ابتال به کرونا موثر دانست.
رئیسی نیز در واکنش به گزارش رئیس سازمان پزشکی 
قانونی، ضمن تش��کر از رس��انه ها و خصوصاً رسانه ملّی 
در جهت آگاه س��ازی افکار عمومی نسبت به شیوه های 
پیش��گیری و مقابله با وی��روس کرونا، گفت: این که می 
بایس��ت مردم را به همکاری ب��رای مقابله با این ویروس 
تشویق کنیم امری ضروری است اما هم جامعه پزشکی 
و هم رس��انه ها باید به این نکته توجه داش��ته باش��ند 
که این هش��دارها نباید به مرحله ای برسد که در جامعه 

ایجاد وحشت کند.
رئی��س قوه قضاییه با اش��اره به اقدام ص��ورت گرفته در 
اعط��ای مرخصی به ۸4 هزار زندان��ی، خطاب به رئیس 
س��ازمان زندان ها گفت: در اجرای بخش��نامه صادره در 
ای��ن خصوص واقعاً کاری جهادی صورت گرفت؛ چرا که 
دریافت س��ند و وثیقه و اجرای فرایندهای قضایی برای 
ای��ن تعداد در مدتی کوت��اه، نیازمند یک همت بزرگ و 
تالش ش��بانه روزی است و من به نوبه خود از همکاران 

عزیز تشکر می کنم.
رئیس��ی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به زیبایی 
ها و زش��تی هایی که پس از شیوع کرونا در جامعه بروز 
و ظه��ور پیدا کردند، یکی از جلوه های ارزش��مندی که 
در این عرصه خلق ش��د، خدمات ارزنده بخش بهداشت 
و درم��ان به مردم عنوان کرد ک��ه همچون صحنه های 

دوران دفاع مقدس ماندگار خواهد شد.
رئیسی در عین حال از احتکار اقالم بهداشتی مورد نیاز 
مردم توس��ط عده ای س��ودجو و منفعت طلب و شایعه 
س��ازی ها برای ایج��اد اضطراب و دله��ره در جامعه، به 
عنوان نمونه هایی از زش��تی ها و پلش��تی ها یاد کرد و 
گف��ت که این اقدامات قبیح نی��ز همچون زیبایی ها در 
تاریخ و ذهن مردم ثبت و ماندگار خواهد شد. روابط 

عمومی قوه قضاییه

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه همه سپاه های استانی در 
کنار دانشگاه علوم پزش��کی برای مقابله با کرونا آرایش 
جنگی گرفته اند، گفت: سپاه پاسداران کار ها را بر اساس 
گس��ترش جغرافیایی تطبیق داد و به شرایطی رسیدیم 
که امروز کشور برای مهار این پدیده خود را بازیابی کرده 
اس��ت. سرلشکر حسین سالمی طی سخنانی در قرارگاه 
زیس��تی سپاه که به صورت ویدئوکنفرانس با فرماندهان 
س��پاه در شهر های مختلف موضوع کرونا مورد بررسی و 
ارزیابی قرار گرفت، اظهار داش��ت: حضور رهبری و کالم 
ش��ان و توصیه هایش��ان در این ش��رایط برای ما بسیار 
آرام��ش بخش و نج��ات بخش و نعمت بزرگی اس��ت و 
رهب��ر معظم انقالب با تاکید بر ام��داد و کمک به مردم 
در ش��رایط سخت، ش��رایط اضطرار و ش��رایط بحرانی؛ 
ب��رای ما فرم��ان می دهند و ما در هم��ان ابتدای حادثه 
به فضل الهی حضور پی��دا کردیم و در همان موج اولیه 
س��پاه پاس��داران در لبه جلوی پیکان و در کنار جامعه 
پزش��کی فداکار و مومن به مس��تهلک کردن موج اولیه 
این ویروس پرداخت. سرلشکر سالمی ادامه داد: از همان 
ابتدا که این موضوع ش��روع ش��د با سپاه استانی قم و با 
پشتیبانی های الزم بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب 

در قم را مجهز کردیم و وارد این مسئله شدیم.
وی افزود: بیمارستان بقیه اهلل با بیشترین تخت کرونایی 
به بس��تری کردن و م��داوای بیماران پرداخته اس��ت و 
یکی از بزرگترین آزمایش��گاه تشخیصی ویروسی را دارد 
و ب��ه طوری که تخت های آی س��ی یو این بیمارس��تان 
از 30 تخ��ت به 70 تخت افزایش یاف��ت و در آینده ای 
نزدیک به ۱00 تخت رسانده می شود و حدود هزار تخت 
اس��تراحتگاهی برای بیماران کرونایی که ترخیص شده 

اند در نظر گرفته شده است.
سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه در بیمارستان بقیه اهلل 
تاکنون 6 هزار بیمار پذیرفته ش��ده اس��ت، افزود: روزانه 
نزدیک به 500 بیمار در این بیمارستان بستری می شوند 
ک��ه چرخه عظیمی اس��ت به طوری ک��ه این چرخه در 
بیمارس��تان دیگر کش��ور مثل بیمارس��تان های والیت 
ساری، بیمارس��تان امام حسین )ع( مشهد هم گسترده 
شده است. فرمانده کل سپاه گفت: 20 بیمارستان ثابت 
نیروی زمینی س��پاه و ۹ بیمارس��تان س��یار در سراسر 
کش��ور گس��ترش یافته و آماده خدمت هستند و نیروی 
دریایی س��پاه 4 بیمارستان ثابت و 4 بیمارستان سیار را 
گسترش داده و عالوه بر آن ها همه سپاه های استانی در 
کنار دانش��گاه علوم پزشکی سراس��ر کشور آرایش واقعا 

جنگی به خود گرفته اند.
وی گفت: حدود 650 هزار بس��یجی ب��رای توزیع اقالم 
بهداش��تی و ضد عفونی کردن معابر و سطح شهر بسیج 
ش��ده اند و حدود ۱00 هزار بس��ته معیش��تی به عنوان 
هدیه رهبری برای آس��یب دیدگان معیش��تی کرونایی 
درنظر گرفته شده است و همچنین هزاران تیم بسیجی 
برای طرح غربالگری در کنار نیرو های علوم پزش��کی به 

شناسایی و هدایت بیماران می پردازند.
سرلش��کر س��المی گفت: بع��د از فرمان رهب��ر انقالب 
ی��ک انگیزه بس��یار قوی و بیش��تری پی��دا کردیم و به 
همه دوس��تان در قرارگاه های ام��ام رضا )ع( که قرارگاه 
بهداشتی و درمانی سپاه است، ابالغ کردیم که فعالیت ها 

در ایام تعطیل به صورت شبانه روزی باشد.
وی گفت: 3۸0 درمانگاه س��پاه پاس��داران در شهر های 
مختلف برای خدمت رس��انی مهیاست و مبادی ورودی 
و خروجی ش��هر ها توسط تیم های بسیج جامعه پزشکی 
کشور در کنار نیرو های علوم پزشکی در حال تب سنجی 

هستند تا بتوانند بیمار را از غیر بیمار تشخیص دهند.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی با تشکر 
ویژه از جامعه پزش��کان و کادر های درمانی؛ بر ضرورت 
همراهی مردم در مس��یر مبارزه ب��ا ویروس کرونا تاکید 
کرد. سرلشکر س��المی گفت: به مردم اطمینان می دهم 
که با ایستادگی و همدلی در سطح کشور می توانیم این 
ویروس را شکس��ت دهیم اگر اکثر مردم همکاری کنند 
و ب��ه امید خدا در خانه بمانند و مس��ایل بهداش��تی را 

رعایت کنند.
وی اظهار داش��ت: م��ا امروز به بس��یجیان خودمان هم 
توصیه می کنیم که به خانواده هایی که مسن هستند، در 
خرید به آن ها کمک کنند تا آن جایی که ممکن اس��ت 
این افراد از منازل خارج نشوند چرا که جان مردم، جان 

ماست و ما تا آخر در کنار مردم ایستاده ایم.
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ما به 
م��ردم می گوییم ب��ه اذن خدا و تح��ت هدایت و فرمان 
رهب��ری و با توس��ل به دعا و در نهایت ب��ا رعایت نکات 

بهداشتی کرونا را شکست می دهیم.
وی اف��زود: از مردم عاجزانه اس��تدعا می کنیم، التماس 
می کن��م، خواهش می کنم اصال س��فر نرون��د، بیرون از 
خانه هایتان نروید چرا که ویروس کرونا در اتصال مردم 
خودش را نشان می دهد و امیدواریم با جهاد ملی مبارزه 
با کرونا و تالش جامعه پزشکی و صبر و نجابت خانواده ها 

این ویروس را ریشه کن کنیم. سپاه نیوز
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گزارش

روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا:

مردم به سفر 
نروند

آیت هللا رئیسی:

تقویت توان بیولوژیکی کشور ضروری است
سرلشکر سالمی: 

سپاه برای مقابله با کرونا آرایش جنگی گرفته است


