
پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 
سردار میرزامحمد ُسلگی

حضرت آیــت اهلل خامنه ای در پیامی، درگذشــت 
مجاهد فداکار و جانباز ســرافراز آقای میرزا محمد 
ُسلگی، راوی کتاب ارزشمند »آب هرگز نمی میرد« 
را تســلیت گفتند. متن پیام مقام معظم رهبری به 
این شرح است: درگذشت جانباز عزیز و سردار فداکار 
جناب آقای میرزا محمد ُسلگی را به همه ی کسانی که 
به ایثارگران دفاع مقدس ارادت میورزند و به همه ی 
خانواده های شهید و به همه ی جانبازان و خانواده های 
آنان و همه ی یادگاران دفاع مقدس و بویژه به همسر 
فداکار و فرزندان و دیگر بازماندگان وی تسلیت عرض 
میکنم. این مجاهد فــداکار در دوره ی پس از پایان 
دفاع مقدس نیز با تحمل رنج جسمانی، مجاهدت در 
راه خدا را ادامه داد تا به لقاء اهلل پیوست. خداوند روح 
مطهر او را با ارواح طیبه ی شــهیدان محشور کند و 

مجاور اولیاء اهلل قرار دهد.

پیام تسلیت علما و فضالی قم به مناسبت 
درگذشت آیت اهلل سید جعفر کریمی

جمعی از علما و فضالی قم درگذشت آیت اهلل سید 
جعفر کریمی را تســلیت گفتند متن پیام تسلیت 
به این شرح است. درگذشت فقیه بزرگوار، مرحوم 
د جعفر کریمی رضوان اهلل  آیة اهلل آقای حاج ســیّ
تعالی علیه، قلــب دوســتداران و ارادتمندان این 
عالم بــزرگ را به درد آورد. ایــن عالم بزرگوار در 
روزگار تبعید امام خمینی )ره( و اقامت ایشــان در 
نجف اشرف، از افراد برجســته و پرتالش حلقه ی 
درســی و علمی ایشــان بود. در ســالهای پس از 
پیــروزی انقالب نیز به حکم امــام خمینی)ره( در 
شــورای عالی اقتصاد، و نیز ریاســت دادگاه عالی 
انتظامی قضات، ایفای نقش نمود. آیت اهلل کریمی 
همچنین در مجلس خبرگان قانون اساســی و نیز 
دو دوره در مجلس خبرگان رهبری عضویت داشت 
و در همه این مدت، به تحقیق و تدریس و پاســخ 
دهی به استفتائات شرعی اهتمام جدی -گماشت. 
ایشــان همچنین چندین دهه، عضو اصلی  شورای 
استفتائات رهبری و نیز بعثه مقام معظم رهبری در 
حج بودند و به خدمات ارزشمند خود در این عرصه 
استمرار بخشیدند. اینک و در آستانه هفتمین روز 
درگذشــت آن عالم خدمتگزار، ضایعه رحلتش را 
به ســاحت حضرت ولی عصر )عــج(، مقام معظم 
رهبری، حوزه مقدســه علمیه، شاگردان گرامی و 
خانواده معّزز ایشان تسلیت عرض نموده، و رحمت 
و مغفرت و علّو درجات آن فقید سعید را از خدای 
رحمان مسئلت می کنیم؛ فرحمه اهلل رحمة واسعة، 
و أســکنه في أعلی علّیین مع أجــداده الطاهرین، 

صلوات اهلل علیهم أجمعین

اخبار

همدلی و تصمیمات علمی 
دو راهکار مقابله با کرونا

باید توجه داشت که انتقاد با ارائه راهکار و پیشنهاد 
سازنده و قابل اجرا باید همراه باشد.

اگر تنها به این مسئله اکتفا شود که چرا مسئولین 
مربوطه چنین کردند و چنان باید می کردند و این 
باید، یک راهکار منطقی، علمی و قابل اجرا نبود، نه 
تنها روحیه مســئولین تضعیف خواهد شد، بلکه بر 
روحیه افکار عمومی هم تأثیر منفی خواهد گذاشت. 
ما نیز در جایگاه رســانه اعتقــاد داریم که دولت و 
برخی از دســتگاه ها می توانستند بهتر عمل کنند،  
می توانستند تصمیمات ســخت تری برای مقابله با 
گسترش ویروس کرونا اتخاذ کنند، می توانستند در 
همان اسفند ماه ســال گذشته تصمیماتی بگیرند 
که اکنون شرایط اینگونه نباشد،  اما در هر صورت،  
همه مســئولین کشــور، برای مدیریت این بحران 
در این مســئله ســهیم بودند و تصمیم گرفتند تا 
همچون چین، از ابزار قرنطینه استفاده نکنند. قطعاً 
مسئولین دالیل خاص خود را دارند و البته باید در 

این زمینه نیز برای مردم توضیح دهند.
مقایســه اوضاع ایــران با دیگر کشــورها،  به ویژه 
کشــورهای اروپایــی و آمریکا که اکنــون کانون 
اصلی کرونا در جهان شــده اند،  ظرفیت های ایران 
را نشان می دهد که توانسته با وجود همه ضعف ها 
و کمبودها،  این مسئله را مدیریت کند. اما باید به 
مسئولین عزیز کشورمان این نکته را یادآور شویم 
که در کنار همدلی و همراهی و به دور از انتقادات،  
که خواسته مســئولین است، تصمیمات و اقدامات 
حساس منطقی و قابل اجرا نیز نیاز است تا این دو 

در کنار هم نتیجه مطلوب را به دست آورد. 

سرمقاله

تحرکات نظامی آمریکا را به دقت رصد می کنیم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اگر چنانچه کوچکترین چشمداشت 
یا اقدام یا نظر سویی نسبت به امنیت کشور ما داشته باشند با شدیدترین 
عکس العمل ها مواجه خواهند شــد. ســردار سرلشکر محمد باقری در 
حاشیه نشست قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا )ع( نیروهای مسلح، 
اظهــار کــرد: ما فعالیتهای نظامــی آمریکا را کامال زیر نظــر داریم و در 
مجموعه های جمع آوری اطالعاتی ما تمامی این فعالیت ها ثبت می شــود و 
مجموعه های دفاعی ما همگی با هوشیاری از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور 
در حال دفاع هستند. وی افزود: اتفاقاتی که ظرف هفته های اخیر علیه پایگاه های 
آمریکایــی در عراق افتاده عکس العمل طبیعی مــردم عراق و نیروهای مقاومت در 
برابر اقدام شیطانی آنها در ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس است و 

هیچ ارتباطی به کشور ما ندارد.  ستاد کل نیروهای مسلح

همه دستگاهها نوروز را در خدمت مردم سپری کردند
رییس جمهور عمده برنامه کاری دولت در دو هفته نخســت سال جدید را 
تشریح کرد و گفت: دســتگاههای دولتی و غیردولتی ایام نوروز را با انجام 
وظیفه و تالش برای حفظ ســالمت مردم ســپری کردنــد. رئیس جمهور 
پنجشــنبه شب در یادداشــت خود افزود: نوروز امســال با روزهای دشوار 
مقابله با کرونا، همزمان شــد. وی افزود: نظام سالمت، دستگاههای دولتی و 
غیردولتی، ایام نوروز را با انجام وظیفه و تالش برای حفظ ســالمت مردم، سپری 
کردند. جلســات ستاد ملی مدیریت کرونا، هیأت دولت و همچنین ستاد اقتصادی، 
بیوقفه برگزار شــد تا تصمیمسازی و پشــتیبانی الزم در کوتاهترین زمان ممکن، 
صورت پذیرد. رئیس جمهور گفت: ویدئوکنفرانس های مختلف با مسئوالن استانی، 
بیمارستانها و پزشکان نیز موجب شــد تا برآوردی دقیقتری از وضعیت و نیازهای 

آنها بدست آید.  مهر

اطالعیه مجلس درباره ابتالی الریجانی به کرونا
روابط عمومی مجلس شــورای اسالمی در اطالعیه ای توضیحاتی درباره 
ابتالی علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی به کرونا ارائه کرد.

در پی تماسهای برخی نمایندگان محترم و همکاران در مجلس شورای 
اســالمی که جویای حال جناب آقای دکتر الریجانی، ریاســت محترم 
مجلس گردیده اند، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس اطالعیهای 

منتشر کرد. متن این اطالعیه بدین شرح است:
در پی تماســهای برخی نمایندگان محترم و همکاران در مجلس شــورای اسالمی 
که جویای حال جناب آقای دکتر الریجانی، ریاســت محترم مجلس گردیده اند، به 
آگاهی میرساند حســب اطالع واصله از حوزه ریاست مجلس، به دنبال بروز برخی 
عالئم، از ایشــان آزمایش کرونا به عمل آمد و با توجه به نتیجه مثبت آن در حال 

حاضر در قرنطینه و تحت درمان میباشند. خانه ملت 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
روز )یکشــنبه( سوم فروردین ماه سال 1399 در سخنانی 
زنــده و تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ و شــریف ایران، 
با درخواســت از پروردگار متعال برای رفع هرچه سریع تر 
بیماری کرونا از ســر ملت ایران و همه بشریت و با تأکید 
برضرورت عمل به همه دستورالعمل های بهداشتی، نسخه 
مبتنــی بر حقایق بعثــت مبارک پیامبر خاتم را نســخه 
نجات بخش بشریت در طول تاریخ خواندند و افزودند: عمل 
به حقایق بعثت بویژه »صبر و اســتقامت« تنها راه رسیدن 
ملت شریف ایران عزیز به قله رفیع پیشرفت و قدرت است.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به اینکه هر سال سخنرانی 
عمومــی اول ســال ایشــان در حــرم مطهــر حضــرت 
علی بن موســی الرضا)ع( برگزار می شــد، افزودند: امسال از 
دیدار با مردم و حضور در حرم رضوی محروم هســتیم اما 

دلهایمان همچون همیشه با یاد امام رئوف مأنوس است.
ایشــان با تبریک عید بزرگ مبعث، بار دیگر عید نوروز و 
حلول بهــار را به مردم تبریک گفتنــد و افزودند: اهمیت 
واقعه بســیار با عظمت مبعث به گونه ای است که خداوند 
به فرموده قرآن کریم از همه پیامبران بزرگ میثاق گرفته 
اســت که هنگام بعثت رسول خاتم، هم به او ایمان بیاورند 
و هــم او را با توصیه به امتشــان برای ایمــان آوردن به 

پیامبراسالم یاری رسانند.
رهبر انقالب اســالمی، منظومه معرفتی اسالم را از جمله 
حقایق بســیار مهم بعثــت برشــمردند و افزودند: در این 
منظومه، نظر اســالم درباره هستی، انسان، ذات پروردگار، 
مسیر انســان در دنیا و آخرت و مســائل اساسی دیگر به 
روشــنی بیان شده است. ایشــان منظومه ارزشی اسالم از 
جمله ُخلقیات فــردی و اجتماعی و مفاهیم زندگی ســاز 
نظیــر آزادی، عدالت اجتماعی و ســبک زندگی را بخش 
مهم دیگری از حقایق بعثت رسول گرامی اسالم خواندند و 
افزودند: آحاد مردم و جوامع بشری در صورت عمل به این 
ارزشــها، معنای حقیقی و شیرین زندگی را درک خواهند 
کرد. حضرت آیت اهلل خامنــه ای در همین زمینه افزودند: 
عده ای گمان می کنند که خاستگاه مفاهیمی نظیر آزادی 
و عدالت اجتماعی غرب اســت اما غرب تنها سه چهار قرن 
است که با این مفاهیم آشنا شده در حالی که اسالم، 1۴۰۰ 
ســال قبل این مفاهیم را به بشریت هدیه کرده و بر خالف 
رفتار ناصادقانه غربی ها، در صدر اسالم و هر جا امکان پذیر 

بوده آنها را محقق کرده است.
ایشــان احکام اســالمی یعنی مجموعه بایدهــا و نبایدها 
در زمینه های فردی و اجتماعــی را از دیگر حقایق بعثت 

دانســتند و افزودند: این احکام برخاسته از معارف اسالمی 
و منطبق با ارزشها است و به حرکت صعودی انسان کمک 
می کند. رهبر انقالب اســالمی تشــکیل حکومت اسالمی 
را ضــروری و زمینه ســاز تحقق حقایق بعثــت خواندند و 
افزودند: اگر قدرت سیاسی شکل نگیرد قلدرها، مستکبران، 
مخالفان آزادی و عدالت و دیگر دشمنان بشر، و نیز برخی 
ویژگی ها نظیر تنبلی اجازه نمی دهد مفاهیم و ارزشــها و 
احکام محقق شــود و انسان در مســیر نجات و پیشرفت 
حرکــت کند، به همین علت بود که پیامبر خاتم در اولین 
فرصت ممکن و در هجرت به مدینه، تشکیل حکومت داد.
رهبر انقالب اســالمی در نوعی جمع بندی از این بخش از 
سخنانشــان تأکید کردند: امام خمینی)ره( با درک بسیار 
عمیق از حقایق اســالم، دقیقاً به نسخه بعثت عمل کرد و 
بــا ایمان عمیق و توکِل مبنایی خود و تکیه بر مردم مؤمن 
ایران علیه رژیم فاســد، ظالم وابسته پهلوی به پا خاست و 
نظام اســالمی را شکل داد تا بر اســاس معارف، ارزشها و 
احکام بعثت، ملت ایران را در مسیر فالح و رستگاری قرار 
دهد. حضرت آیت اهلل خامنــه ای تکیه امام راحل بر ایمان 
ملت ایران را زمینه ســاز توفیق در تشــکیل نظام اسالمی 
برشمردند و افزودند: این یک واقعیت است که مردم ایران 
با وجود برخی ظواهر، از ایمان عمیق و راســخ برخوردارند 
و امام خمینی نیز با درک این حقیقت زیبا معجزه انقالب 

اسالمی را محقق کرد.
ایشان پیشرفت اسالم در زمانهای مختلف از جمله قرنهای 
اول بعثت را ناشی از ریشه دار بودن حقایق بعثت دانستند و 
افزودند: طبیعت اسالم پیشرفت و قوی تر شدن است و اگر 
امروز نیز صادقانه به نســخه بعثت عمل کنیم، می توانیم 
ایران را از ابعاد مختلف به قله های رفیع برسانیم و در افقی 

دورتر تمدن اسالمی را محقق کنیم.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه با اشــاره به تأکید خداوند 
متعــال در قرآن بــه موضوع دشــمنی های گســترده با 
پیامبران الهی و پیامبر اســالم)ص(، دشــمنی های وسیع 
با نظام اســالمی را عجیب ندانســتند و افزودند: در میان 
دشمنان جمهوری اسالمی، آمریکا خبیث ترین و عنودترین 
دشــمن است زیرا مســئوالن آن، انواع رذائل اخالقی اعم 
از دروغگویی، پشــت هم اندازی، طمــع ورزی، وقاحت و 
شــارالتان بودن را دارند، ضمن آنکه ظالم، تروریســت و 

به شدت بی رحم و سنگدل نیز هستند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای تأکید کردنــد: خداوند متعال 
از ابتدای بعثت یک دســتورالعمل به پیامبر اســالم)ص( 
برای مقابله با دشــمنی ها داده که عبارت است از »صبر« 

یعنی »ایستادگی«، »مقاومت«، »محاسبات دقیق خود را 
با خدعه گری دشــمن تغییر ندادن«، »با روحیه به سمت 
اهداف واالی ترسیم شده حرکت کردن« و »ادامه دادن به 
مسیر«. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه اگر »صبر و 
استقامت« با »عقل، تدبیر و مشورت« همراه شود پیروزی 
قطعی خواهد بــود، افزودند: با قاطعیت می گویم که ملت 
ایران ملت صبوری اســت و ملت در این چهل ســال صبر 
و استقامت خود را نشــان داده است، اگرچه برخی اوقات 
مســئولین بی صبری کرده اند و یا برخی روشــنفکر نماها 
بی صبری از خود نشان داده اند و تا مرز همکاری با دشمن 
هم پیش رفته اند. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: نقطه 
مقابل ایــن افراد بی صبر، جوانان بســیار زیــاد و مؤمنی 
هستند که در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی، فناوری، 
سیاســی و فهم بین المللی مســایل حضور دارند و هر روز 
نیز بر تعداد آنها افزوده می شود. ایشان در جمع بندی این 
بخش از سخنانشــان گفتند: صبر کردن به معنای تسلیم 
نشــدن، دچار ضعف و تردید نشــدن، با شجاعت و تدبیر 

جلوی دشمن را گرفتن و او را مغلوب کردن است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأکیدهای اخیر خود مبنی 
بر لزوم قوی شــدن کشــور، آن را فراتر از عرصه دفاعی و 
نظامی دانستند و خاطر نشان کردند: قوی شدن شامل ابعاد 
اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی هم می شود.

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه قوی شــدن 
نیازمند ابزارهایی اســت، گفتند: یکی از این ابزارها، حفظ 
اکثریت جمعیت جوان کشــور اســت و به همین علت در 

سالهای اخیر بارها بر این موضوع تأکید شده است.
ایشان قوت و برتری در فضای مجازی و پیشرفت و برتری 
در زمینه بهداشــت و درمان را که کارها و تحقیقات علمی 
فراوانی نیز در این عرصه انجام شده است، از دیگر ابزارهای 
قوی شدن برشــمردند و افزودند: جهش تولید یکی دیگر 
از ابزارهای قوی شــدن اســت که البتــه الزاماتی از جمله 
مقابله با قاچاق کاال و واردات بی رویه، اعطای مشــوقها به 
تولیدکنندگان و برخورد قضایی با سوء استفاده کنندگان از 
کمکهای دولتی دارد که این کارها باید امسال انجام شود.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای همچنین بــه موضوع بیماری 
همه گیــر و بین المللی کرونا اشــاره کردنــد و گفتند: این 
ویــروس که تقریباً همه کشــورهای دنیا را گرفتار کرده و 
برخی کشــورها حقایق را درباره ایــن بیماری و تلفات آن 
می گویند و برخی هــم پنهان کاری می کنند ، مصداق آیه 
شریفه قرآن یعنی ابتال با خوف و ترس، مشکالت اقتصادی 
و گرفته شــدن جانها است اما خداوند متعال در مقابل این 

ابتال نیز به صبر توصیه می کند.
ایشــان افزودند: صبر در اینجا به معنای انجام درســت و 
عاقالنــه کارهــا یعنی عمل بــه دســتورها و توصیه های 
مســئوالن ذی ربط برای حفظ جان خود و مردم کشــور و 

کنترل این بیماری خطرناک است.
رهبــر انقالب اســالمی به اظهــارات چندبــاره مقام های 
آمریکایی مبنی بر آمادگی برای ارســال کمکهای دارویی 
و درمانی در صورت درخواست ایران اشاره کردند و گفتند: 
صحبتهای آمریکایی ها جزو حرف های بسیار عجیب است 
زیرا اوالً خودشــان دچار کمبود شــدید دارو و تجهیزات 
پیشگیری از بیماری هستند و برخی مسئوالنشان صراحتاً 
از این کمبودهای وحشــت آور ســخن به میان آورده اند، 

بنابراین آنها اگر امکاناتی دارند به مردم خودشان برسند.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای افزودنــد: ثانیــاً آمریکایی ها 
خودشان متهم به تولید این ویروس هستند البته نمی دانیم 
ایــن اتهام چقدر صحت دارد اما بــا وجود این اتهام، کدام 

انسان عاقلی، کمک از این کشور را قبول می کند.
ایشــان گفتند: به آمریکایی ها هیچ اعتمادی نیســت زیرا 
ممکن است داروهایی را ارسال کنند که ویروس را در ایران 
شــایع تر و یا ماندگار کند و یا حتی ممکن اســت افرادی 
را به عنوان درمان کننده بفرســتند تا ببینند اثرگذاری این 
ویروسی را که گفته می شود بخشی از آن فقط مخصوص 
ایران ساخته شده، چگونه بوده و اطالعات خود را تکمیل و 
دشمنی خود را بیشتر کنند، بنابراین سخنان آمریکایی ها 

قابل قبول نیست.
ایشــان با یادآوری تجربه ۴۰ ســاله و ظرفیت فوق العاده 
کشــور برای مقابله با همه چالشــها و مشــکالت، خطاب 
به ملت عزیز ایران تأکید کردند: ظرفیتهای کشــور بسیار 
زیاد اســت ولی مهم آن است که مسئوالن این ظرفیتها را 
شناســایی کنند و در همه بخشــها افراد جوان، مؤمن، با 

انگیزه و متشّرع به کار گرفته شوند.
ایشــان در پایان بار دیگر همه مردم را به جدی گرفتن و 
عمل به دســتورهای مسئوالن ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
توصیه کردند و افزودند: بر اساس این دستورالعمل ها حتی 
اجتماعات دینی و حرم های مطهر تعطیل شد که در طول 
تاریخ ما به این شــکل بی ســابقه بود امــا چاره ای نبود و 

مصلحت اینگونه اقتضاء می کرد.
رهبر انقالب اسالمی اظهار امیدواری کردند خداوند متعال 
هرچه زودتر این بال را از ملت ایران و ملتهای مســلمان و 

همه بشریت دفع کند.
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سردار شریف: 
دستاوردهای جدید بهداشتی- 
درمانی سپاه در روزهای آینده 

رونمایی می شود
ســخنگوی سپاه پاسداران با تشــریح جدیدترین اقدامات و 
خدمات سپاه در پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا گفت: در 
روزهای آینده از دستاوردهای جدید بهداشتی درمانی سپاه 

برای رویارویی با کرونا رونمایی خواهیم کرد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تشریح 
جدیدترین اقدامات و خدمات سپاه و بسیج در کمک به ستاد 
ملــی مدیریت و مقابله با کرونا و وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی برای پیشگیری و مبارزه با این بیماری اظهار 
داشت: طی روزهای اخیر عالوه بر ادامه اقدامات گذشته که 
تحت راهبری فرمانده کل سپاه و قرارگاه پدافند زیستی سپاه 

و بسیج انجام پذیرفته است، شاهد افزوده شدن ظرفیت های 
جدید برای مقابله جدی تر با کرونا هســتیم و در این راستا 
افزایش تخت های بستری و نیز مراقبت های ویژه ICU در 
بیمارستان های سپاه در سراسر کشور به ویژه در بیمارستان 
بقیه اهلل االعظم )عج( و همچنین تکمیل و آماده به کار شدن 

نقاهتگاه 1۰۰۰ تختی این بیمارستان انجام پذیرفته است.
وی افزود:از ظرفیت ۷۰۰ تختی بیمارستان بقیه اهلل االعظم 
)عج( که ۵۰۰ تخت آن اختصاص به بیماران کرونایی دارد، 
هم اکنون پس از ترخیص تعداد قابل توجهی از این بیماران 
حــدود ۲۰۰ تخــت آن در اختیار بیماران مبتــال به کرونا 
اســت و تخت های مراقبت های ویــژه این مرکز درمانی نیز 
با دســتور ویژه فرمانده کل سپاه به 1۰۰ تخت افزایش پیدا 
کرده و این بیمارستان و سایر بیمارستان های سپاه در مراکز 
استانها از آمادگی الزم برای ارائه خدمات درمانی در شرایط 
پیش رو به ویژه احتمــاالت مربوط به موج جدید مبتالیان 
برخوردار هســتند. سردار شریف با اشــاره به ادامه رزمایش 
دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی شهدای مدافع 
ســالمت در سراسر کشور خاطر نشان کرد: قرارگاه های 1۰ 
گانه نیروی زمینی در مناطق ماموریتی این نیرو در اســتان 

های کشور در روزهای اخیر وارد مراحل جدید شده است و با 
فراگیری خود تقریبا همه مراکز استان ها و 3 هزار نقطه هدف 
گذاری شــده حداقل یک نوبت تحت تاثیر تالش ها و برنامه 
های ضد عفونی توسط یگان های جنگ نوین نیروی زمینی 
سپاه و بسیج قرار گرفتند که خرسندی و اظهار رضایت مردم  
و متولیان حوزه بهداشت و درمان کشور را در پی داشته است. 
سخنگوی ســپاه تصریح کرد: تهیه و توزیع مواد ضدعفونی 
و اقالم بهداشــتی مانند ماســک و دستکش بین محالت و 
مــردم با جدیت ادامــه دارد و کارگاه های تولیدی جدیدی 
به شــبکه تولید این گونه اقالم در بســیج افزوده شده است 
و تعداد زیادی از کارگاههــای مردمی و فعال در این عرصه 
نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته اند و ظرفیت تولید 
ماسک هم اکنون از 3 میلیون عدد در روز عبور کرده است. 
ســردار شریف با اشاره به فعالیت های مستمر و شبانه روزی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( و بخش های تحقیقات 
و پژوهش های سپاه و بسیج برای دستیابی به دستاوردهای 
جدید و توسعه توانمندی ها برای تشخیص، پیگیری، مراقبت 
و درمان بیماری کرونا گفت:به فضل الهی در چند روز آینده 
از دستاوردهای جدید بهداشتی و درمانی سپاه در کمکهای 

موثر در این فرایند رونمایی خواهیم کرد. ســخنگوی سپاه 
کمک به دســتگاه ها و ســازمان های فعال در روند نظارت و 
کنترل اماکن، مراکز فروش، ترمینال های مسافری، ترددها و 
اعمال طرح فاصله گذاری اجتماعی را از دیگر اقدامات جاری 
سپاه و بسیج محســوب و افزود:فعالیت های اطالعاتی برای 
شناســایی اماکن انباشت و احتکار اقالم بهداشتی و درمانی، 
گران فروشی و کم فروشی همچنان با کمک موثر هموطنان 

عزیز توسط سازمان اطالعات سپاه و بسیج ادامه دارد.
سردار شریف بیمارستان های صحرایی و سیار سپاه را آماده 
خدمت رســانی به بیماران کرونایی دانســت و گفت:نیروی 
زمینی ســپاه 9 بیمارستان ســیار را آماده مأموریت داشته 
اســت که تاکنون ۴ بیمارستان به شــهرهای بابل، گرگان، 
کاشــان و قم اعزام و بیمارستان شهید صدوقی نیز در تهران 
مستقر شده است. سخنگوی سپاه در خصوص ظرفیت های 
بیمارســتان های ثابت نیروی زمینی ســپاه یادآور شد:این 
بیمارســتان ها  حدود 1۷۰۰ تخت بستری دارد که دو سوم 
آنها در اختیار بیماران کرونایی است و تاکنون ۴۷1 بیمار را 
تحت بستری داشــته اند که از این تعداد ۲۲9 نفر ترخیص 

شده اند. سپاه نیوز
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گزارش

رهبر انقالب در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت 
ایران به مناسبت عید مبعث و سال نو:

کدام عاقلی کمک 
آمریکا را که متهم به 
تولید ویروس است 

قبول می کند


