
دستور روحانی به وزیر بهداشت؛
نظارت دقیق بر اجرای طرح فاصله گذاری 

هوشمند  اجتماعی انجام گیرد
رئیس جمهور در گفتگویی با وزیر بهداشت گفت: 
نظارت دقیــق بر اســتان هایی که از فــردا طرح 
فاصله گــذاری هوشــمند اجتماعــی در آنها اجرا 

می شود، انجام گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری 
حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور در 
گفتگــو با ســعید نمکی وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی دستور داد که با همکاری کمیته 
امنیتــی و اجتماعی ســتاد ملی مبــارزه با کرونا، 
ســریعاً ارزیابی دقیقی از مقدمات فراهم شده برای 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی انجام 
داده و گزارش آن را به جلســه روز شــنبه روسای 
کمیته های ســتاد ملی ارائه کند تا برای رفع موانع 
و مشکالت احتمالی، تصمیم گیری و اقدامات الزم 

انجام گیرد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در خصوص اســتان 
تهــران کماکان مصوبات قبلی بــه قوت خود باقی 
و الزم االجرا اســت و هیچ تصمیم جدیدی اتخاذ 
نشده است، از وزیر بهداشت خواست تا با همکاری 
کمیته امنیتی اجتماعی ستاد، ضمن نظارت دقیق 
بر حفــظ محدودیت ها در تهــران، این موضوع به 
دقت برای شهروندان این استان اطالع رسانی شود.
 طرح فاصله گذاری هوشــمند اجتماعی قرار است 
از شنبه در تمامی اســتان ها به استثنای تهران به 

مرحله اجرا گذاشته شود.
رئیس جمهور همچنین به وزیر بهداشت تاکید کرد 
که با هماهنگی دیگر کمیته های ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، ملزومات مورد نیاز از جمله مواد ضدعفونی 
کننده و بهداشتی و تجهیزات و کاالهای بهداشتی 
نظیر ماسک و دستکش و سایر اقالم را جمع بندی 
و اقدامات الزم برای تولید و تامین آنها به عمل آید. 
طرح فاصله گذاری هوشــمند از امروز شــنبه در 
سراسر کشور اجرا می شــود، این طرح در راستای 
حفظ سالمت مردم همراه با فعالیت های اقتصادی 
واجتماعی در شــرایط شیوع ویروس کرونا به اجرا 

گذاشته خواهد شد. 
در این طرح تمهیدات الزم برای اجرای تصمیمات 
ســتاد ملی مبارزه با ویــروس کرونا در نظر گرفته 
شود و مردم نیز باید با اجرای آن در موفقیت طرح 

تالش کنند.

اخبار

چرا غرب وحشی؟!
ادامه از صفحه اول 

همانگونه که حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب در سخنان روز میالد حضرت ولی عصر)عج( 
فرمودنــد؛ »در این ماجرا فرهنــگ و تمدن غرب 
محصول خود را نشــان داد که این نتیجه طبیعی 
فلسفه حاکم بر تمدن غربی مبتنی بر فردگرایی و 
مادی گرایی و غالباً بی خدایی است.« که واقعیتی 

از درون جامعه و فرهنگ غربی است
امــا در مقابل چنین فرهنگی، یــک فرهنگ غنی 
در شــرق دنیا وجود دارد که برگرفته از آموزه های 
عمیق ایرانی و اســالمی اســت که باعث می شود 
جامعه ایران اسالمی با وجود همه دشمنی هایی که 
از سوی غرب وحشی به خود دیده و این دشمنی ها 
مشــکالتی را نیز پدیــد آورده اســت، آن رفتار و 
کرداری که در غرب به خاطر ویروس کرونا از خود 
بروز داده و می دهد، نداشــته باشد و بر خالف آن 

حرکت کند.
مقایســه رفتاری مــردم ایران با دیگــر جوامع به 
ویژه کشــورهای غربی و آمریــکا فرهنگ و تمدن 
قــوی یک ملت را نشــان می دهد کــه در اینگونه 
شــرایط بحرانی، خود را به دنیــا عرضه می کند و 
حتی الگویی می شود برای دیگر جوامع بشری؛ در 
جمهوری اسالمی ایران حتی یک نمونه یافت نشد 
که در بحران کرونا مردم بر ســر اقالم بهداشــتی 
همچون ماسک، دستکش و دستمال کاغذی با هم 

درگیر شوند.
آمریکا در شــرایط موجود، نه تنها دشــمنی خود 
را کاهــش نداده بلکه بــا خصومت و کینه هر چه 
بیشتر به این سیاست وحشــیانه خود ادامه داده 
است. مردم دنیا اکنون نیازمند همدلی و همراهی 
با یکدیگر هســتند اما آمریکا و رژیم های همسو با 
آن، برای افتراق هر چه بیشــتر مردم دنیا تالش 
می کنند، پایــان دوران بحران ویــروس کرونا را 
می توان پایان یک فرهنگ وحشیگری پیش بینی 

کرد که سردمدار آن ایاالت متحده آمریکا است.

سرمقاله

دستور روحانی به وزیر اقتصاد 
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور در گفت و گویی با فرهاد 
دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی دســتور داد سریعا طبق مصوبه 
اخیر دولت، ســازوکار عرضه ســهام بنگاه هایی را که در اختیار دولت، 
نهادهای عمومی و نیروهای مســلح هســتند، در بــورس فراهم کند. 
روحانی در این گفت و گو ضمن تاکید بر رفع موانع و تســریع و تسهیل 
در ترخیص کاالهای مانده در گمرک، دســتور داد طبق تاکید جدید دولت، 
در روند تخلیه کاالها و تجهیزات پزشــکی و درمانی که از به بعد وارد کشــور می 
شــود، در کمترین زمان ممکن اقدامات الزم را به عمل آورد. وی همچنین تاکید 
کرد؛ گزارش اقدامات انجام شــده در این حوزه ها نیز در اختیار افکار عمومی قرار 
گیرد. وزیر امور اقتصاد نیز در این گفت وگو، گزارشــی از اقدامات انجام در این دو 

حوزه ارائه کرد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

آغاز رزمایش سراسری »کمک مومنانه« از امروز
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج به عنوان تشکیالت مردمی گسترده که 
در سراســر کشور پایگاه دارد، در نظر دارد با محوریت ۵۴ هزار پایگاه در کل کشور، 

رزمایش سراسری »کمک مومنانه« را برگزار کند.
ســردار غالمرضا ســلیمانی افزود؛ ملت ایران ظرفیت های فراوانی دارد که بخشی از 

آن ها در ماجرای کرونا به منصه ظهور رسید و جهانیان شاهد آن بودند. 
سردار سلیمانی با یادآوری بیانات رهبر انقالب مبنی بر ضرورت ایجاد رزمایش گسترده 
مواســات در ماه مبارک رمضان برای یاری رســاندن به افراد کم بضاعت، گفت: فاز نخست 
این رزمایش از روز شــنبه )۲۳ فروردین( با رمز یا صاحب الزمان )عج( آغاز می شود، مرحله 
اول ایــن رزمایش تا پایان ماه مبارک رمضان خواهــد بود و پس از آن، مراحل بعدی ادامه 

خواهد شد. 
وی گفت: در این طرح از ظرفیت خیرین و ائمه جمعه و جماعت استفاده خواهد شد. 

 دفاع پرس

آمادگی ارتش برای امداد رسانی به مناطق در معرض سیل 
امیر سرتیپ محمودی در خصوص آمادگی ارتش برای کمک به مناطق در 
معــرض آب گرفتگی گفت: نیرو های چهارگانه ارتش در مناطقی که طبق 
پیش بینی سازمان هواشناسی احتمال سیل و آب گرفتگی دارد، با آمادگی 
کامل مستقر شدند. معاون اجرایی ارتش افزود: تدابیر الزم در خصوص امداد 
رسانی و کاهش خسارات در مناطقی که طبق پیش بینی سازمان هواشناسی 
احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی های شــدید را دارد، صورت گرفته است. وی 
افزود: فعالیت های ارتش جمهوری اســالمی ایران در خصوص مقابله با ویروس کرونا 
و اقدامات گسترده و اساســی در این زمینه موجب نخواهد شد تا از سایر ماموریت ها 
جهت حفظ جان و مال مردم عزیز غافل شویم. وی در پایان گفت: تجهیزات مهندسی، 
تیم های درمانی، شناورها، ادوات ترابری و تیم های بالگردی جهت پشتیبانی به صورت 

کامل در مناطق مستقر شده و در آمادگی کامل هستند.  معاون اجرایی ارتش

حضــرت آیت اهلل خامنه ای فرمودنــد: ماه رمضان در پیش 
اســت، خوب اســت رزمایش گســترده ای در کشور برای 
همدلی و کمــک همدالنه به نیازمندان و فقرا اتفاق بیفتد 
که اگر بشــود، خاطره خوشی را در اذهان به یادگار خواهد 

گذاشت.
رهبر معظم انقالب اســالمی در خجسته عید نیمه شعبان 
میــالد حضــرت بقیةاهلل االعظم ارواحنا فداه در ســخنان 
زنده و تلویزیونی خطاب به ملت شــریف ایران، احســاس 
نیاز عمیق و گسترده بشــریت امروز به منجی را در طول 
تاریخ کم ســابقه خواندند و با تأکید بــر معنای حقیقی و 
ســازنده انتظار یعنی »امید و اعتقاد به گشــایش و فرج و 
تحرک و اقدام برای دســتیابی به آینده روشــن« افزودند: 
ملت ایران در آزمون بیماری اخیر خوش درخشید و رفتار 
و نظم عمومی آن در به کار بســتن توصیه ها خوب اســت 
البته زندگی برای برخی قشرهای ضعیف با سختی در حال 
گذران اســت که مسئوالن باید برنامه های کمک به آنها را 
هر چه ســریع تر و بهتر اجرا و مردم نیز ماه رمضان امسال 

را به رزمایش گسترده کمک به نیازمندان تبدیل کنند.
رهبــر انقالب اســالمی با تبریــک عید میــالد حضرت 
ولی عصر)عج( به ملت ایران، مسلمانان و همه آزادیخواهان 
جهان افزودند: احســاس نیاز آگاهانه نخبگان جهان و نیاز 
ناخــودآگاه امــروز توده های ملتها به »یک دســت قدرت 
الهی، به امامت معصوم و به حقیقت واالی مهدی موعود« 
نشــان دهنده این واقعیت اســت که مکاتــب گوناگون و 
مسلک های مختلف بشــری با همه ی ادعاها، نتوانسته اند 

آرامش و خوشبختی را برای ملت ها به ارمغان بیاورند.
ایشان با اشاره به مشکالت گوناگون جامعه بشری با وجود 
پیشرفت های علمی گفتند: بی عدالتی، فقر، بیماری، فحشا، 
گناه، شکاف طبقاتی بسیار وسیع و سوء استفاده قدرت ها 
از علم، موجب شــده که جامعه بشــری دچار احســاس 
خســتگی، اضطراب وگرفتاری باشد و احساس نیاز به یک 

دست نجات بخش در همه جای دنیا، اوج بگیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای علم و خرد و تجربه را از نعمتهای 
بزرگ الهی و حل کننده بســیاری از مشکالت بر شمردند 
اما خاطرنشــان کردند: علم و خــرد همچنان که تا کنون 
اثبات شــده، نمی تواند گره بی عدالتــی را باز کند و تحقق 
این آرزوی همیشگی بشر نیاز به دست قدرت الهی دارد و 
به همین علت، مأموریت بزرگ حضرت بقیه اهلل االعظم پر 

کردن زمین از قسط و عدل است.
رهبر انقالب اسالمی عدالت وعده داده شده در زمان ظهور 
صاحب الزمان را عدالت در همه شئون زندگی بشر از جمله 
عدالت در قدرت، ثروت، ســالمت، کرامت انسانی و منزلت 
اجتماعــی خواندند و افزودند: به لطــف و قدرت الهی این 

وعده با دست قدرت امام عصر حتماً محقق خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه بیان وعده »فرج و 
حرکــت عظیم الهی« در همه ادیــان افزودند: انتظار فرج 
در اسالم انتظاری سازنده و همراه با امید و تحرک و اقدام 
اســت و به همین علت همان گونه که پیامبر خاتم و ائمه 
هدی فرموده اند، انتظار فرج جایگاه بســیار مهمی دارد و 

برترین اعمال است.
رهبر انقالب انتظــار فرج حضرت ولی عصــر را مهمترین 
مصــداق انتظار خواندنــد و افزودند: البتــه انتظار فرج و 
گشــایش باید ناظر به همه امور زندگی باشــد و به همین 
علت انتظار فرج، خودش یک گشایش است چرا که انسان 

را از یأس و درماندگی نجات می دهد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای با تأکیــد بر ایــن که امت 
محمدی)ص( در هیچ حادثه ای نباید دچار یأس و ناامیدی 
شــود، افزودند: انتظار فرج به معنای نشستن، بی عملی و 
چشــم به در دوختن نیســت بلکه به معنای آماده شدن و 

اقدام کردن برای دستیابی به آینده روشن و وعده داده شده 
است.

ایشــان افزودند: به همین علت برای ایجاد جامعه مهدوی 
باید هم خودســازی کرد و هم به قدر توان دگرســازی، و 
محیط پیرامونــی را به جامعه مهدوی که جامعه قســط، 
عدالت، معنویت، معرفت و برادری و عزت اســت، نزدیک 

کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای انتظار حقیقی فرج را در تضاد با 
بی صبری و مدت معین کردن برای ظهور حضرت خواندند 
و افزودند: در آماده ســازی برای فــرج، بی صبری و عجله 
کردن ممنوع اســت چرا که پروردگار بر مبنای شــتاب و 
عجله انســان ها تصمیم نمی گیرد، ضمن این که هرحادثه 
وقــت معین و حکمتی دارد و بر اســاس آن حکمت انجام 

می شود.
ایشان با اشاره به اوضاع ناشــی از بیماری کرونا در جهان 
افزودند: انتظار فرج به معنای فرج و گشایش بعد از شّدت 
نیز هســت به همین علت، انســان منتظــر از این حادثه 
مأیوس و متالطم نمی شود و با حفظ آرامش خود می داند 

که این اوضاع بالشک تغییر خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دعا و مناجات را موجب افزایش 
آرامش ناشی از انتظار فرج دانستند و افزودند: در دو ماه پر 
برکت شعبان و رمضان، ادعیه فراوان و دارای مضامین عالی 
وجود دارد که می توان با مناجات واســتغاثه با پروردگار و 
راز و نیــاز با ائمه هدی، رحمت الهی را جلب و احســاس 

آرامش بیشتری کرد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مناجات دیشب ملت ایران 
با پروردگار در شــب میالد حضرت مهــدی موعود تأکید 
کردند: میلیون ها دستی که دیشب به آسمان بلند شد و با 
خدا راز و نیاز و به درگاه او اســتغاثه کرد، قطعاً و بالشک 
موجب جلــب رحمت الهی و منجر به بروز برکات فردی و 

اجتماعی خواهد شد.
رهبر انقالب اســالمی در بخش دوم سخنانشان به موضوع 
بیماری کرونا اشــاره کردند و با تأکید بر اینکه این موضوع 
یــک آزمون عمومی و عجیب برای دولتها و ملتها اســت، 
گفتند: در مورد آمارها و اقدامات بســیار خوب انجام شده 
و توصیه های مســئوالن، به قدر کافی مطالبی گفته شده و 
صداوسیما هم انصافاً در این زمینه بسیار خوب عمل کرده 
اما نکته مهم، خوش درخشــیدن ملت ایران در آزمون این 

بیماری وبای مدرن است.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای اوج این افتخار ملی را متعلق به 
کادر درمانی کشور دانستند و افزودند: کادر درمانی کشور 
با تحمل رنــج دوری از خانواده حتی در تعطیالت نوروز و 
تحمل فشارهای ناشی از مراقبت از بیماران بدحال، جان و 
سالمت خود را در خدمت به مردم قرار دادند و این موضوع 
بســیار با عظمت، خاطره خوشی را در ذهن ملت ایران بر 

جای خواهد گذاشت.
رهبر انقالب اسالمی، حضور داوطلبانه طالب و دانشجویان 
جهادی و هزاران بسیجی پر تالش و آحاد مردم در میدان 
ارائه خدمــات به کادر درمانی و بیماران و حتی نیازمندان 
را بســیار با ارزش و خرســندکننده برشــمردند و گفتند: 
نیروهای مسلح نیز انصافاً همه توان سازندگی و ابتکار خود 
از بیمارســتانها و نقاهتگاههای تجهیز شده تا توانایی های 
علمی و تولید امکانات بهداشــتی و درمانی را وارد میدان 
کردند و ظرفیتهای جدید نیز در این مســئله در نیروهای 

مسلح و جوانان خارج از آنها کشف شد.
ایشان مشارکت های مردمی در سراسر کشور را نیز انصافاً 
زیبا و شــگفت انگیز خواندند و با اشــاره به نمونه هایی از 
این اقدامــات افزودند: همــه این حرکت های ارزشــمند 
نشــان دهنده عمق و رســوخ فرهنگ اســالمی در مردم 

است و برخالف خواســته برخی که در یکی دو دهه اخیر 
تالش کردند فرهنگ اســالمی- ایرانــی را تحقیر و مردم 
را متوجه ســبک زندگی غربی کنند، این حرکتها نشــان 
داد خوشبختانه احساس تفکر و فرهنگ اسالمی و زنجیره 

ارزشهای اسالمی در مردم ایران قوی و راسخ است.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در ادامه به رفتــار و عملکرد 
دنیای غرب در ماجرای کرونا اشــاره کردند و با برشمردن 
مصادیقی همچون مصادره ماسکها و دستکش های کشورها 
به وسیله برخی کشورهای اروپایی و امریکا، هجوم مردم به 
فروشــگاهها و خالی کردن قفســه ها و به جان هم افتادن 
برای چند دستمال توالت، صف کشیدن مردم برای خرید 
اسلحه، معالجه نکردن بیماران سالمند و خودکشی افراد به 
علــت ترس از کرونا، گفتند: در این ماجرا فرهنگ و تمدن 
غرب محصول خود را نشــان داد که ایــن نتیجه طبیعی 
فلســفه حاکم بر تمدن غربی مبتنی بر فردگرایی و مادی 

گرایی و غالباً بی خدایی است.
رهبــر انقالب اســالمی با اشــاره بــه ســخنان یکی از 
ســناتورهای غربی که گفته بود »غرب وحشی زنده شده 
اســت«، افزودند: هنگامی که ما می گوییم غرب یک روح 
وحشــی گری برخالف ظاهر اتوکشــیده و ادکلن زده خود 
دارد، برخــی آن را انکار می کنند اما حاال خود آنها صراحتاً 

همین واقعیت را می گویند.
ایشــان به بُعد دیگری از ماجرای بیماری کرونا در کشــور 
یعنی رفتار عمومی ملت در به کار بســتن توصیه ها اشاره 
کردنــد و گفتند: مردم واقعاً به آنچه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا به صورت تصمیم قاطع می گوید عمل می کنند، البته 
ممکن اســت چیزی را به صورت مرّدد اعالم کنند و مردم 
به این نتیجه نرسند که باید به آن عمل شود اما در جایی 
که مطلبی قاطعانه گفته می شــود مردم همراهی می کنند 
که نمونه بارز آن نرفتن به ســیزده به در امسال و پذیرفتن 
یــک نظم عمومی بــود البته این رفتار بایــد ادامه یابد و 

تصمیم های ستاد ملی جدی گرفته و به آنها عمل شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به یک وجه دیگر حادثه 
کرونــا تأکید کردند: کرونا یک مشــکل بــزرگ و ابتالیی 
خطرناکی برای بشــریت اســت اما این قضیــه نباید ما را 
از دیگر مشــکالت و حوادث مهم دنیــا غافل کند زیرا در 
سالهای گذشــته، دنیا و یا کشور ما با مشکالت و حوادث 

بزرگ تر از آن هم مواجه بوده است.
ایشــان یکی از این حوادث را که در ۳۲ ســال قبل روی 
داد، حمله شــیمیایی هواپیماهای رژیم بعث صدام به شهر 
حلبچه عراق و بخشهایی از مناطق مرزی ایران برشمردند 
و گفتنــد: در آن زمان، برخی از همین کشــورهای مدعی 
تمدن و ترقی، سالح های شیمیایی را در اختیار صدام قرار 

دادند و تا امروز هم هیچ یک از آنها درباره جنایتشان جوابی 
نداده اند.

رهبر انقالب اســالمی، جنگهای جهانی اول و دوم، جنگ 
ویتنــام و حمله آمریکا به افغانســتان و عــراق را از دیگر 
حوادث مهم و بزرگ ســالهای گذشــته دانستند و خاطر 
نشــان کردند: حادثه کرونا نبایــد موجب غفلت ما از ظلم 
و ســتم قدرتمنــدان دنیا بــه ملتهای مختلــف از جمله 
مردم فلســطین و یمن شــود و همچنین نباید از توطئه و 
دشــمنی استکبار غافل شد چرا که بر خالف تصور عده ای 
که می گویند اگر ما دشــمنی نکنیم آنها نیز دشمنی نمی 
کنند، دشمنی اســتکبار با اصل نظام جمهوری اسالمی و 

مردم ساالری دینی است.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تالش جدی 
مســئوالن در ســتاد ملی مقابله با کرونا و ارائه گزارشها به 
رهبری گفتند: در ســتاد ملی تصمیم هایی برای قشرهای 
ضعیف جامعه گرفته شده است که توصیه و تأکید می کنم 
این برنامه ها را هر چه سریع تر، بیشتر و بهتر به اجرا درآورند، 

البته مردم نیز برای کمک به اقشار ضعیف وظیفه دارند.
رهبرانقالب اســالمی به مشــکالت و سخت شدن شرایط 
زندگــی برای برخی افراد جامعه به علت تبعات ناشــی از 
کرونا اشــاره کردند و افزودند: افرادی که توانایی و تمکن 
مالــی دارند، فعالیت های وســیعی را به منظــور کمک به 
نیازمندان آغاز کنند، به خصوص که در آســتانه ماه مبارک 

رمضان که ماه انفاق و ایثار است، قرار داریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: خوب اســت که در 
ماه مبارک رمضان یک رزمایش گســترده برای مواسات، 
همدلی و کمــک مؤمنانه به نیازمنــدان و فقرا در جامعه 
شــکل بگیرد و برای اثبــات ارادتمان به امــام زمان)عج( 
صحنه هــا و جلوه هایی از جامعــه مهدوی را که جامعه ای 
همراه با قســط، عدل، عزت، علم، برادری و همیاری است، 

به وجود آوریم.
ایشــان همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات عمومی 
دعا، توسل و سخنرانی در ماه مبارک رمضان امسال، آحاد 
مردم را به عبادت، تضرع و خشــوع در تنهایی و در خانه ها 

و در میان خانواده ها توصیه کردند.
رهبر انقالب اســالمی در پایان سخنانشــان به مسئوالن 
و فعــاالن جــوان در عرصه علــم و فناوری نیــز توصیه 
کردنــد موضــوع جهش تولیــد حیاتی اســت و فراموش 
نشــود زیرا بایــد به هر قیمتی که شــده موضــوع تولید 
پیگیــری شــود و بــه مرحله جهــش برســد. همچنین 
جوانان فعــال در عرصه علم و فناوری کار آزمایشــگاهی 
 و تولید نیازهای کشــور را به صورت جدی پیگیری کنند. 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

متخصصان صنعت دفاعی موفق شــدند برای نخستین بار 
به فناوری ســاخت و تولید فیلترهای پیشرفته یونی برای 

ماسک های جدید دست یابند.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
مراسم رونمایی و افتتاح خط تولید انبوه ماسک های فیلتردار 
پیشــرفته یونی با تبریک نیمه شعبان به مردم عزیز ایران و 
قدردانی از تالش مدافعان سالمت در مبارزه با ویروس کرونا 
اظهار داشت: متخصصان جوان وزارت دفاع برای رفع دغدغه 
مقابله با ویروس کرونا پس از یک دوره تحقیقات پژوهشی و 
با بهره گیری از علوم و دانش متخصصان داخلی موفق شدند 
برای اولین بار به تکنولوژی ســاخت ماسک های پیشرفته با 

فیلترهای یونی و کریستالی دست یابند.
وی افزود: این نوع ماسک با تمامی مدل های قبلی به لحاظ 
فیلتر متفاوت بوده و از ویژگی های خاصی برخوردار اســت 
و ضمــن جلوگیری قابل توجــه از ورود ویروس به محیط 
تنفســی، با تعبیه تکنولوژی یونی و کریستالی در ساختار 
فیلتر این ماسک ها، موجب خواهد شد تا استفاده کنندگان 

بســیار راحت تر بتوانند در مدت زمــان طوالنی تر تنفس 
کرده و افراد بیماری که دارای مشــکالت تنفسی و ریوی 
هســتند به دلیل مواد آغشته یونی به کار رفته در این نوع 
ماسک های فیلتردار، با کم کردن التهابات، از تنفس بسیار 
راحت تر و آسوده تری برخوردار شوند به گونه ای که با نصب 
این ماســک ها برای انجام فعالیت های اجتماعی با مشکل 

مواجه نخواهند شد.
وزیــر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با بیــان اینکه 
ماسک های موجود در بازار نیاز به شست وشو و ضدعفونی 
مداوم دارند، ابراز داشــت: این نوع ماســک های مجهز به 

فیلترهای پیشــرفته یونــی، به دلیل توانایــی جلوگیری 
قابــل توجــه از ورود ویروس و قابلیت مقابلــه با آن، نیاز 
به شست وشــو و احیا مجدد در مدت حداقل ۵۰ ســاعت 
اســتفاده به صورت مستمر را نداشــته و قابل بهره برداری 

طوالنی مدت از ماسک خواهند بود.
امیر حاتمــی از قیمت پایین این نوع ماســک ها و امکان 
تولید انبوه با ســرعت ۱۰۰ هزار ماســک به صورت روزانه 
خبر داد و گفت: پس از یک ماه تولید این فیلتر پیشرفته، 
وزارت دفاع توانایی تولید ۵۰۰ هزار ماســک در روز برای 

رفع نیاز جامعه را دارد.

وی یادآور شــد: تولید ماسک های پیشــرفته با فیلترهای 
یونی و کریســتالی برای نخستین بار در کشورمان صورت 
گرفتــه و نمونه خارجی هم ندارد و تمام فناوری بومی آن 

در اختیار وزارت دفاع است.
وزیر دفاع همچنین تصریح کرد: پس از شیوع این ویروس 
در کشور، متخصصان صنعت دفاعی نیز در کنار مردم عزیز 
ایران بودند و با تالش شــبانه روزی در گام نخســت موفق 
شدند کیت تشخیص کرونا و دوربین های هوشمند حرارتی 
تعییــن دمای بدن را تولید و آن را در اختیار حوزه درمان 

کشور قرار دهند.
امیر سرتیپ حاتمی در پایان با بیان اینکه وزارت دفاع در 
ســال جهش تولید و برای مقابله با این ویروس همواره در 
کنار مردم بوده و درد و رنج مردم را از خود می داند، تاکید 
کرد: این قول را به مردم عزیزمان می دهیم که دانشمندان 
وزارت دفاع در کنار پزشــکان و پرســتاران و کادر درمانی 
متعهد به صورت شــبانه روزی در این عرصه در حال تالش 

و فعالیت هستند.  روابط عمومی وزارت دفاع

ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید
رهبر معظم انقالب: 
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گزارش

به همت متخصصان صنعت دفاعی

 وزارت دفاع ماسک های فیلتردار 
پیشرفته یونی تولید کرد


