محدودیتی در توسعه و پیشرفت پهپادها وجود ندارد
فرمان��ده کل ارت��ش اظهار امیدواری ک��رد که با توجه ب��ه عدم وجود
محدودیت در توسعه و پیشرفت پهپادها ،ارتش جمهوری اسالمی ایران
به آنچه نظر مقام معظم فرماندهی کل قواست ،دست یابد.
امیر سرلشکر س��ید عبدالرحیم موسوی از یگان پهپادی نیروی زمینی
ارتش بازدید کرد .سرلش��کر موس��وی در این بازدی��د ضمن قدردانی از
تالشه��ای کارکنان و فرماندهی این ی��گان ،جایگاه و نقش پهپاد را مهم و
عملکرد این گروه را باعث قوت قلب و امیدواری سلس��لهمراتب دانس��ت .وی با
اشاره به اهمیت راهبردی پهپادها در عرصه جنگهای نابرابر اقتصادی و نظامی،
توان و تنوع پهپادها در اجرای مأموریتهای مختلف را بسیار مهم خواند و بومی
بودن و عدم وابس��تگی آن به بیگانگان و س��ایر کش��ورها را از نقاط قوت صنعت
پهپاد در ارتش جمهوری اسالمی ایران دانست .روابط عمومی ارتش

برنامه یا بنایی برای کاندیداتوری ندارم
رئیس ش��ورای ش��هر تهران احتمال کاندیداتوری برای انتخابات ریاس��ت
جمهوری  ۱۴۰۰رد کرد.
محس��ن هاش��می در صفحه ش��خصی خود پیرامون برخی مباحث مطرح
ش��ده در خصوص احتمال کاندیداتوریاش در انتخابات ریاست جمهوری
 ،۱۴۰۰نوش��ت :با توجه به ش��ایعات مطروحه در رابطه با کاندیداتوری در
انتخابات ریاس��ت جمهوری ،۱۴۰۰به اطالع می رس��اند؛ برنامه یا بنایی برای
کاندیدات��وری ندارم .وی افزود :طرح اینگونه احتماالت اثر مثبتی بر ش��رایط امروز
جامعه که س��خت درگیر مشکالتی نظیر بیماری کرونا ،مسائل اقتصادی ،اجتماعی
و تحریمهای ظالمانه اس��ت ،ندارد .هاش��می تاکید کرد :مناسب تر است که توجه
وتمرکز مسئوالن و رسانه ها به جای پرداختن به گمانه زنی ها و شایعات بی اساس
فارس
به بهبود خدمت رسانی و انجام وظایف خویش معطوف گردد.

رویداد
خبر
توزیع بیش از  ۷میلیون بسته
معیشتی در رزمایش کمک مؤمنانه

رییس س��ازمان بس��یج
س��ازندگی گف��ت۷ :
میلی��ون و  ۱۵۰ه��زار
بس��ته معیش��تی در
رزمایش کمک مؤمنانه
و مدت  ۵۰روز به دست
مردم رس��ید که از این
تعداد  ۴میلیون بس��ته

کمک مردمی بود.
محمد زهرایی رییس س��ازمان بسیج سازندگی در
همایش مجمع عمومی جهادگران خراسان جنوبی
همراه با تقدیر از جهادگران فعال در رزمایش کمک
مؤمنان��ه و مقابله با ویروس کرون��ا که در بیرجند
برگزار ش��د افزود :تمدن اس�لامی که مقام معظم
رهبری فرمودند اینجا خود را نشان میدهد ،چون
ارزش اعتباری چهار میلیون بس��ته معیش��تی که
توسط مردم کمک شد ،هزار و  ۲۵۰میلیارد تومان
اس��ت یعن��ی در زمانی که خود م��ردم در تنگنای
معیشتی هستند اما از همنوعشان غافل نمیشوند.
وی اظه��ار داش��ت :هرجا بنبس��تی وج��ود دارد
جهادگران آن را میش��کنند و در زلزله کرمانشاه و
نیز سیل و کرونا حضور قابل توجه جهادگران دیده
می ش��د و در طرح ملی مبارزه با کرونا نیز بس��یج
خوش درخشید.
رییس س��ازمان بسیج س��ازندگی بیان کرد۱۵۰ :
جهادگر طلبه بس��یجی بدون اینکه کس��ی به آنها
چی��زی بگوید ،کار تدفین متوفی��ان کرونا را انجام
دادند و هیچ جای دنیا این گونه خطش��کنی سراغ
نداریم .وی گفت :در ایران اس�لامی بعد از ش��یوع
کرونا انس��جام مردم بیشتر ش��ده و سفرههای آنها
نصف میش��ود اما به همنوع خ��ود کمک میکنند
که این ایثار فقط در مبانی باورهای اعتقادی اسالم
ناب محمدی وجود دارد.
وی اف��زود :امروز جنگ ایمان و کفر را داریم و این
س��یره را باید ادامه دهیم و رزمایش کمک مؤمنانه
یک مش��ق ب��ود که مقام معظم رهب��ری هم آن را
تایید فرمودند و باید به خود ببالیم که در این زمان
قرار گرفتیم که امکان خدمت به مردم را داریم.
زهرایی گفت :سازمان بسیج مستضعفین با موضوع
جه��ش تولید ع�لاوه بر اجرای  ۳۰ط��رح ویژه در
کشور ،عملیات ویژه جهادگران در مقابله با کرونا را
با موضوع جهش تولید اجرا خواهد کرد.
رزمایش مواس��ات و کمک مومنان��ه پس از بیانات
مق��ام معظم رهبری در فروردین امس��ال مبنی بر
کمک ب��ه نیازمندان و افراد آس��یب دیده از کرونا
همزمان با سراسر کشور در استان خراسان جنوبی
با مشارکت مردم و دستگاههای مختلف برگزار شد.
سپاه نیوز
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روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

کوتاهی در برابر افزایش قیمتها به هیچ عنوان پذیرفته نیست

رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت:
نظارت دقیق و ب��ه هنگام در مقابل افزایش قیمتها وظیفه
خطیر همه دستگاهها و اصناف است.
حسن روحانی رئیسجمهور ،در جلسه ستاد اقتصادی دولت،
مش��ارکت و هم��کاری مردم را مؤثرترین کم��ک و عامل در
مسیر مقابله با تنگناها و تکانههای اقتصادی در همه شرایط
خواند و گفت :در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای
دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا
اس��ت ،معضالت پیشِرو با مش��ارکت جدی مردم قابل حل
خواهد بود .وی با بیان اینکه اولویت نخست دولت در کنترل
عوارض اقتصادی کرونا ،مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار ب ه
ویژه اقشار ک م برخوردار است ،اظهار داشت :نظارت و مراقبت
دقی��ق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمتها از وظایف

خطیر همه مسئوالن ،تولیدکنندگان ،اصناف و فروشندگان
است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته
نیس��ت .وی با ابراز اینکه "مردم ش��ریف ای��ران میدانند در
حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا ش��دهایم که کشورمان
تحت سختترین و غیرانس��انیترین تحریمها است" ،افزود:
خوش��بختانه دولت از همان ابتدای ب��روز این بیماری برای
رف��ع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامهریزی و با طراحی
سیاس��تهای خاص تالش کرده اس��ت با اتکا ب��ه مردم و با
قدرت در برابر این وضعیت دشوار تابآوری داشته باشد.
روحان��ی ادام��ه داد :اگرچه متخصصان اقتص��ادی معتقدند
عوارض اقتص��ادی کرونا ماندگارتر و آس��یبزنندهتر از خود
کرونا اس��ت ،اما دولت تالش کرده ب��ا تمهیدات خاص مانع
از وارد ش��دن عوارض و آسیبهای جدی به مردم و اقتصاد

قالیباف:

مسئول همه بایدها و آنچه باید
انجام دهیم ،خودمان هستیم

سرمقاله
ادامه از صفحه اول

بح��ران جلوگیری کند ،وظیفه دارد تا برای عبور از
بحرانها راهکار ارائه دهد ،آیا راهکاری مناس��ب تر
از این وجود دارد که دولت به معنی کل حاکمیت،
برای پایان دادن به بحرانی که نش��انههای بی رویه
بودن و س��ودجویی در آن به خوبی دیده میش��ود
ورود کند و برای این منظور قوانین قاطعی را وضع
کند تا مالکین از س��وء اس��تفادههای نابجا و ویران
کننده دست بردارند؟
حت��ی مالکیت��ی که چند واح��د آپارتم��ان دارند،
قیمته��ای مت��ری  50میلیون و حتی بیش��تر را
منطقی و عقالنی نمیدانند ،اما میبینند هیچگونه
نظارت��ی وجود ندارد ،پ��س میتازن��د .البته نباید
فراموش کرد که ب��ی نظارتی بر عملکرد بنگاههای
ام�لاک نیز از دالیل افزایش ب��ی رویه اجازه بهای
مس��کن اس��ت چرا که ه��ر چه قیم��ت باالتر حق
کمیس��یون آنه��ا باالتر میش��ود و ای��ن اصلی که
تاکنون نظارتی بر آن صورت نگرفته است.
ب��ه هر ح��ال اگر دولت قصد ندارد ب��رای مهار این
بحران بر روی قیمت گذاری کارشناسی بر مسکن
اق��دام کند ،حداقل برای آن که درصد زیادی از آن
را حل کند باید هر چه س��ریع تر بازار س��رمایه ای
مس��کن را در ایران با وضع مالیاتهای سنگین بر
عایدی مس��کن و دیگری وضع مالیات بر خانههای
خالی تغییر دهد.
بس��یاری از کش��ورها از همین دو روش بهره برده
ان��د تا مس��کن را از یک کاالی س��رمایه ای خارج
کنند و صرفا در جایگاه یک نیاز مصرفی قرار دهند.
وعدهها و دس��تورات چند روز گذشته برای کنترل
افزایش قیمت مسکن به نتیجه نخواهد رسید.

کمتر از  ۵درصد فوتیهای کشور مربوط به کرونا است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید دانست که حتی
 ۵درصد فوتیهای ما هم به دلیل کرونا نیس��ت و به دالیل مختلف فوت
میکنند ،گفت :تصادفات ،س��رطان ،فشار خون و ناراحتیهای قلبی هم
مشکالت عدیده اس��ت که در حوزه سالمت مردم وجود دارد و مهم این
است که از این به بعد به موضوع سالمت همیشه بپردازیم .علی آقا محمدی
در پایان جلسه کارگروه ارزیابی فرصتهای مدیریت کرونا ،گفت :االن کرونا،
سالمت را تهدید کرده ولی  ۵درصد فوتیهای ما هم کرونا نیست و بقیه به دالیل
مختلف فوت میکنند .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت :این نباید
باشد که یک حادثهای که اتفاق میافتد  ۸هزار نفر کشته میشوند اما تلفات ۱۸
هزار نفری تصادفات رانندگی را موضوع مهمی ندانیم .باید این موضوع را مدیریت
کنیم که مردم و حکومت برنامهشان سالمت باشد .فارس

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :امیدواریم در مجلس یازدهم با تعامل با قوای دیگر،
شاهد حل معضالت و مشکالت فرهنگی کشور باشیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در نشس��ت علنی روز یکشنبه25 ،
خرداد قوه مقننه درباره گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،گفت :عدهای از نمایندگان
چندین تذکر به وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و س��ازمان تبلیغات اس�لامی داشتند
ک��ه بهصورت کتبی در اختیار م��ن قرار دادند .اولین مورد بحث توجه به تش��کلهای
خودجوش مردمی و انقالبی بود که بهنظر میرس��د در این بخش توجه جدی نش��ده و
فرصت الزم فراهم نشده است.
وی ادامه داد :برخی از نمایندگان نیز نقدی بر طوالنی شدن تعطیلی مساجد در بحث
شیوع ویروس کرونا داشتند ،این افراد معتقدند مراکز مذهبی زودتر از این میتوانستند
با رعایت پروتکلهای س��تاد مقابله با کرونا ،نس��بت به رفع تعطیلی مس��اجد و اماکن
متبرکه اقدام کنند .وزارت ارش��اد و س��ازمان تبلیغات در این زمینه بهتر میتوانستند
اقدام کنند.
رئی��س مجلس افزود :تأکی��د بر تعیین تکلیف در محتوای فض��ای مجازی ،جمعیت و
خانواده و سبک زندگی از دیگر موضوعات مورد نظر نمایندگان است.
قالیباف در ادامه یادآور شد :بنده نیز نکتهای داشتم من هم مانند شما یک خدمتگزار در
مجلس شورای اسالمی هستم .از نظر بنده ما که مسئولیتی بهعهده داریم پشت تریبون
حق نداریم از خودمان انتقاد کنیم در جایی که وظیفه ب ه عهده ماس��ت .همه بایدهایی
که شما به آن اشاره داشتهاید مسئولشان خودتان هستید ،مسئول همه بایدها خود ما
ل و فصل کنیم.
هستیم ،بنابراین ما باید دست به دست هم دهیم و مشکالت را ح 
رئیس قوه مقننه خطاب به وزیر ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت:
ن��کات بحقی را در گزارش خود اش��اره کردید ،اما غیر از ما و ش��ما که مس��ئولیتی را
پذیرفتیم ،چهکسی باید این مشکالت را حل کند؟ مردم نباید از مسئوالن که مسئولیت
حل مشکالت را دارند ،نقدی بشنوند .در مجموع امیدواریم در مجلس یازدهم با تعامل
با قوای دیگر ،شاهد حل معضالت و مشکالت فرهنگی کشور باشیم .تسنیم

کش��ور از ای��ن ناحیه ش��ود .وی اولویت نخس��ت در کنترل
ع��وارض اقتصادی کرون��ا را مراقبت از وضعیت معیش��ت و
اقتصاد خانوارها بهویژه اقشار حقوقبگیر و کمبرخوردار عنوان
و تصریح کرد :کنترل قیمتها و تأمین اقالم ضروری زندگی
مردم اولویت اصلی برنامههای اقتصادی دولت بوده اس��ت و
خوش��بختانه مردم عزیز کشورمان ش��اهد بودهاند در تأمین
اقالم مورد نیازشان کمترین مشکل را داشتهایم .رئیسجمهور
مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمتها دانس��ت و با اذعان
به اینکه کنترل بازار صرفاً با دس��تور ،بخش��نامه و ابالغهای
اداری ممکن نیس��ت ،افزود :تمام دستگاهها و وزارتخانههای
اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت
و حساس��یت بیش��تری کنار مردم حضور داشته باشند و بر
ب��ازار نظارت کنند .نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام
در مقابل افزایش قیمتها از وظایف خطیر همه مس��ئوالن،
تولیدکنندگان ،اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال
در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست .روحانی با تأکید
بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی
این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحتالشعاع قرار دهد،
اضافه کرد :انتظار این است که با کوچکترین افزایش قیمتی
یا ابهام در کنترل قیمتها مسئوالن مرتبط میان مردم حاضر
شده و با همکاری فعاالن و تولیدکنندگان و اصناف بهسرعت
نسبت به ساماندهی مش��کالت اقدام کنند .وی گرانیها در
حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روزهای
اخیر را مورد اش��اره ق��رار داد و گفت :با سیاس��تهایی که
وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت صم��ت به س��تاد اقتصادی
دولت پیش��نهاد کرده اس��ت ،ضمن تأمین تقاض��ای بازار و
ساخت مسکن مورد تقاضا ،نسبت به مدیریت قیمت و ورود
نقدینگ��ی به این حوزه نیز تالش خواهد ش��د ،از جمله این
برنامهها تأمین تقاضا با ایجاد چشمانداز مثبت در ایجاد رونق
و عرضه مس��کن کوچک و متوسط است که بهسهولت قابل
دسترسی برای اقشار کمبرخوردار باشد .رئیسجمهور افزود:
در عین حال تسریع در اجرای طرحهای گسترده مسکن ملی
یا مس��کن اول با انتقال تسهیالت به متقاضیان در چارچوب
بازار عرضه از جمله برنامههای مؤثر در کنترل قیمت مسکن

طرح ساماندهی
«سهام عدالت» هفته آینده در
مجلس مطرح میشود
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت :طرح
ساماندهی «سهام عدالت» هفته آینده در
مجلس مطرح میشود
محمدرض��ا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس ش��ورای
اس�لامی از رفع ایرادات طرح ساماندهی س��هام عدالت خبر داد و
اظهار داشت :پیشنویس این طرح ایراداتی داشت که طی این روزها
برطرف شد .وی افزود :با توجه به تأخیر در تشکیل کمیسیونهای
تخصصی مجلس قرار شده است طرح ساماندهی سهام عدالت هفته
آینده پس از تشکیل کمیسیونها در کمیسیون اقتصادی مطرح و
بررسی شود .این طرح پس از بررسی در کمیسیون مربوطه در هفته
آینده به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
پورابراهیمی در تشریح جزئیات طرح مزبور عنوان کرد :طبق طرح
یاد شده ،جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم میشوند که
گروه نخست افرادی هستند که در سال  ۸۴جزو مشموالن دریافت
س��هام عدالت بودند ،اما به دالیل مختلف از لیس��ت نهایی سازمان
خصوصیس��ازی حذف ش��دند ،که تعداد آنها حدود یک میلیون
و هش��تصد هزار نفر تا دو میلیون نفر اس��ت .وی در همین رابطه
عنوان کرد :همچنین مش��اغل تعریف نشده که اطالعات جامعی از
آنها وجود ندارد ،مانند کارگران ساختمانی ،دستفروشان و ..جزو
گروه مذکور هستند؛ دومین گروهی که در طرح ساماندهی سهام
عدالت تعیین تکلیف میش��وند ،افراد کمتر از  ۱۴سال هستند ،از
س��ال  ۸۵تاکنون بسیاری از خانوادههایی که سهام عدالت دریافت
کردند ،صاحب فرزند جدید ش��دند که این فرزند از س��هام عدالت
محروم اس��ت .پورابراهیمی همچنین تصریح کرد :سومین گروهی
که بر اساس این طرح از سهام عدالت بهرهمند خواهند شد ،افرادی
هستند که طی سالهای گذشته به دلیل بروز مشکالت اقتصادی،
ت��وان مالی آنها کاهش یافته و در حال حاضر جزو دهکهای کم
درآمد محس��وب میش��وند .وی بر همین اساس اضافه کرد :میزان
واگذاریهای جدید باید براس��اس فرمول خاصی صورت گیرد ،زیرا
این افراد همانند سایر صاحبان سهام عدالت که از سال  ۸۶مشمول
سود س��هام شدند ،از آن برخوردار نیس��تند ،بنابراین میزان سهام
عدالت آنها متف��اوت خواهد بود .نماینده مردم کرمان در مجلس
ش��ورای اسالمی وزارت کار را از وزارتخانههایی عنوان کرد که برای
اجرایی کردن طرح س��اماندهی سهام عدالت باید اطالعات دقیقی
از افراد مش��مول در اختیار قرار داده و بانک اطالعاتی مورد نیاز را
تهیه کند .فارس

خواه��د بود .دولت همچنین با اجرای سیاس��تهایی که در
تمامی بخشه��ای اقتصادی مرتبط طراحی ش��ده اس��ت،
درص��دد کنت��رل و مدیریت آن بخش از نقدینگ��ی در بازار
مس��کن اس��ت که میتواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله
برنامههای دولت برای کنترل بازار مس��کن برشمرد و اظهار
داش��ت :وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات الزم در این
خصوص است تا برخی واسطهها نتوانند با آشفتهکردن فضا
قیم��ت خرید و فروش و اجاره مس��کن را افزایش دهند .وی
تأکید کرد :همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل
و مدیریت هزینه س��اخت مسکن اس��ت که اگر بتوان از این
منش��أ اصلی که مرحله ساخت است هزینهها را کنترل کرد،
گام مؤثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.
بر اس��اس گزارشی که وزیر راه و شهرس��ازی در این جلسه
ارائه کرد ،تقاضای برخی اقش��ار برای خرید مس��کن صرفاً با
هدف سرمایهگذاری صورت میگیرد که این نوع تقاضا را نیز
میتوان در چارچوب مدیریت بازار بهویژه بورس س��اماندهی
کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق
گیرد .رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی و نهادهای وابسته
به دولت دس��تور داد اراضی دولتی واقعش��ده در محدوده و
حریم ش��هرها را بهمنظور اجرای ماده  6قانون س��اماندهی
زمین و مسکن ،برای بهرهبرداری در طرح اقدام ملی مسکن،
به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.
در عین حال رئیسجمهور از بانک مرکزی خواست بهمنظور
تقویت عرضه و در راس��تای اجرای اقدام ملی مسکن ،نسبت
به افزایش سهم تسهیالت بخش ساخت مسکن اقدامات الزم
را انج��ام دهد .روحانی همچنین در دس��تور ویژهای به وزیر
جهاد کش��اورزی تأکید کرد ،اراضی واقعشده در محدوده و
حریم ش��هرها هرچه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار
شود .وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده 10
قانون زمین ش��هری و بهمنظور شهرکسازی و مجتمعهای
مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرکسازی و با رعایت
اص��ل حفظ باغات و اراضی کش��اورزی اقدام کند .پایگاه

اطالع رسانی ریاست جمهوری

سرلشکر باقری:

کرونا تأثیری بر مأموریتهای
نیروهای مسلح نداشته است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :نیروهای مسلح با یک وقفه کوتاهمدت از ابتدای
اردیبهش��تماه فعالیتهای خود را در حوزههای مختلف آموزشی ،رزمایشی ،تمرینی و
دیگر مأموریتهای عادی آغاز کرده است.
سرلشکر محمد باقری در نشست قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا (ع) نیروهای مسلح
که در این ستاد برگزار شد ،با اشاره به اهمیت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهار
داش��ت :آنچه که تاکنون در مواجهه با بیماری کرونا اس��تنباط شده ،این است که این
ویروس ،ناشناخته ،مرموز و غیر قابل پیشبینی است.
وی با بیان اینکه این ویروس همواره میتواند خود را با شرایط مختلف وفق دهد ،افزود:
ناشناخته بودن این ویروس ،کار را برای مقابله با آن دشوارتر میکند؛ همچنانکه تجربه
تاکنون نشان داده که نمیتوان به پیشبینیها در این رابطه اتکا کرد.
سرلشکر باقری در خصوص نحوه مقابله با این ویروس در آینده عنوان کرد :سازمانهای
مختلف نیروهای مس��لح تاکنون در این رابطه فعالیتهای تحقیقاتی الزم را در دستور
کار داشتهاند و در این نشست از تجمیع فعالیتها برنامهای راهبردی احصا خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه ما باید برای  ۹ماهه س��ال  ۹۹برنامه داش��ته باش��یم و با رعایت
پروتکلهای بهداش��تی ،برنامههای آموزشی ،رزمایش��ی و دفاعی را انجام دهیم ،گفت:
مأموریتهای نیروهای مسلح در برقراری امنیت همچنان ادامه دارد و ما در این رابطه
ضمن مقابله با شیوع ویروس کرونا ،تالش توأمان خواهیم داشت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح اعم از ارتش،
س��پاه ،ناجا و وزارت دفاع در شرایط مختلف تأکید کرد و گفت؛ مأموریتهای نیروهای
مس��لح مداوم و مستمر اس��ت و هیچگاه تعطیل نخواهد شد؛ لذا نیروهای مسلح با یک
وقفه کوتاهمدت از ابتدای اردیبهش��تماه سال جاری فعالیتهای خود را در حوزههای
مختلف آموزشی ،رزمایشی ،تمرینی و دیگر مأموریتهای عادی آغاز کردهاند.
وی ضمن تشریح فعالیتهای درمانی و پیشگیرانه مجموعههای درمانی نیروهای مسلح
در مواجهه با ویروس کرونا ،گفت :این بیماری در کش��ور ما هنوز نقطه اوج اول را طی
نکرده و ما همچنان در حوزه مقابله با شیوع این بیماری در مرحله نخست قرار داریم.
سرلشکر باقری تصریح کرد :به گفته مسئوالن وزارت بهداشت ،حتی اگر این بیماری در
تابستان از شیوع کمتری برخوردار و روند کاهشی داشته باشد ،اما پیشبینی میشود با
شروع فصل پاییز و اختالط این بیماری با آنفلوانزا ،کشور ما مجددا ً با دورهای از اوج این
بیماری مواجه شود که البته از میزان و کیفیت آن کسی اطالعی ندارد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه روند دفاع ،زندگی و کار توأم با این بیماری
در جامعه و نیروهای مس��لح در جریان خواهد بود ،افزود :نیروهای مس��لح فعالیتهای
خود را در حوزه برقراری امنیت و فعالیتهای س��تادی ،آموزش��ی ،صنعتی و… ادامه
خواهند داد تا در آینده دچار غافلگیریِ احتمالی نشویم .ستاد کل نیروهای مسلح

