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روی موج کوتاه

پــس از صــدور فرمــان فرمانده 
معظــم کل قوا بــه رئیس ســتادکل 
نیروهای مســلح، تمام مراکز درمانی 
و بیمارســتان های نیروهای مسلح با 
حداکثر ظرفیت در اختیــار بیماران 

کرونایی قرار گرفت.
روز پنجشنبه، ســتادکل نیروهای 
مســلح طی اطاعیه ای اعــام کرد: 
»پیرو پذیرش و ارائه خدمات درمانی به 
مبتایان ویروس کرونا در ۸ ماه گذشته 
توسط بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
نیروهای مســلح، پس از صدور فرمان 
فرمانده معظم کل قوا به سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری، رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح درتاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۹ 
کلیه مراکز درمانی و بیمارستان های 
نیروهای مســلح بــا حداکثر ظرفیت 
در اختیار بیماران مبتــا به کرونا قرار 

گرفت.«
با صدور این فرمان در هفته گذشته، 
مقامات ارشد نیروهای مسلح کشور من 
جمله سپاه و ارتش آمادگی خود برای 
این منظور را اعــام کردند. در همین 
ارتباط سردار رمضان شریف، سخنگوی 
سپاه پاسداران از دستور پنجشنبه شب 

سرلشــکر حسین ســامی، فرمانده 
سپاه پاسداران به ستاد فرماندهی کل 
و کلیه فرماندهان نیروها و ســپاه های 
اســتانی و همچنین رئیس ســازمان 
بسیج مستضعفین برای خدمت رسانی 
فراگیر به مبتایان به کرونا در سراسر 

کشور خبر داد.
وی گفت: بر اساس دستور فرمانده 
کل سپاه مقرر شــده کلیه ظرفیت ها و 
توانمندی های حوزه بهداشت، درمان و 
علوم پزشکی این نهاد به بیماران کرونایی 

اختصاص پیدا کند.
به گفته وی بدیــن ترتیب، همگی 
حوزه بهداشت، درمان و علوم پزشکی 
سپاه پاسداران، شامل منظومه مراکز 
درمانــی و بیمارســتان های ثابــت و 
سیار)صحرایی(، دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل االعظم)عج( بــا آرایش جدید 
و همه جانبــه، عملیاتــی و در امتداد 
خدمت رسانی های هشت ماه گذشته 
به ارائه خدمات درمانی مــورد نیاز به 

مبتایان ویروس کرونا می پردازند.
ســخنگوی ســپاه پاســداران 
هچنین تقویت اقدامات دفاع زیستی 
و ســازماندهی و نقــش آفرینی های 

بسیجیان در مقابله با موج جدید بیماری 
کووید ۱۹ برای ارائه خدمات بهداشتی 
پیشگیرانه و تامین و توزیع اقام مورد 
نیاز مردم در سراسر کشور مانند ماسک 
و مواد ضد عفونی را از موضوعات مورد 
تاکید فرمانده کل سپاه در این دستور 

عنوان کرد.
لبیک ارتش 

در پــی صــدور فرمــان رهبری، 
امیردریــادار ســیاری، معــاون 
هماهنگ کننده ارتش نیز لبیک این نهاد 
به دستور رهبری را اعام کرد. به گزارش 
روابط عمومی ارتش، وی گفت: از آنجایی 
که ویروس منحوس کرونا شیوع فراوانی 
پیدا کرده است و فرماندهی معظم کل 
قوا در فرمان اخیر ابــاغ فرمودند که 
امکانات بهداشــتی نیروهای مسلح به 
صورت کامل در اختیار ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و در خدمت مردم قرار گیرد، ما نیز 
همزمان با طی مراحل دریافت اباغیه 
فرمان فرماندهی معظم کل قوا از ستاد 
کل نیروهای مسلح، بافاصله در ارتش 
جمهوری اسامی ایران اقدامات الزم را 
انجام دادیم که اهم آن سیاست گذاری و 
اباغ سامانه بهداشت و درمان ارتش در 

مکاتبه ای با همه مبادی بهداشــتی و 
درمانی نیروهای زمینی، پدافند هوایی، 

هوایی و دریایی بوده است. 
وی ادامه داد کــه در این مکاتبات 
اعام شده که همه مبادی بهداشتی و 
درمانی ارتش بــا آمادگی صددرصدی 
تمامی ظرفیت بیمارستان ها و امکانات 
درمانی این نهاد را با برنامه ریزی جدید 
و متناسب با افزایش نیازها در خدمت به 

مردم به کار گیرند.
وی به فرمان زمســتان گذشــته 
رهبری در ارتباط با کرونا و میدان داری 

نیروهای مسلح برای مهار آن نیز اشاره 
و اظهار کرد: در اسفندماه سال ۹۸ نیز 
پس از شیوع بیماری کرونا، فرماندهی 
معظم کل قوا تدابیر جدیدی به ستادکل 
نیروهای مســلح ابــاغ فرمودند که 
قرارگاهی در سطح ستاد کل نیروهای 
مسلح تشکیل شود و خدمات نیروهای 
مسلح را به مردم توسعه دهند و اقدامات 
الزم را به عمل آورند؛ بر مبنای این تدبیر 
امکانات بهداشتی نیروهای مسلح به ویژه 
ارتش جمهوری اسامی ایران در سطح 
کشور گسترش فوق العاده ای پیدا کرد 
به طوری که ۳۸ بیمارستان و ۱۲ هزار 
نفر از کادر درمانــی ارتش در خدمت 
مردم شریفمان قرار گرفت و صدها تیم 
پزشکی ســیار برای کنترل بیماری و 

بیماریابی شکل گرفت.
 آمادگی لحظه ای 

بیمارستان های صحرایی 
امیــر دریــادار ســیاری دربــاره 
فعالیت های ارتــش در این خصوص 
توضیــح داد: نقاهتگاه هــای بزرگ و 
کوچک در سطح کشور در استان هایی 
که ارتش جمهوری اســامی در آنجا 
مستقر است شکل گرفت و دیدیم که 
یک نقاهتــگاه ۲۰۰۰ تخت خوابی در 
کمترین زمان ممکــن در تهران ایجاد 
شد. همچنین رفع آلودگی در شهرها 
به ویژه قسمت هایی که شیوع بیماری 

بیشتر بود در سطح وسیعی انجام شد.
معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه 
داد: تاکنــون هم برابر همان دســتور 
قبلی امکانات بهداشت و درمان ارتش 
جمهوری اسامی ایران تحت کنترل 
عملیاتی قرارگاه پدافند زیستی حضرت 
امام رضا)ع( ستاد کل نیروهای مسلح در 

حال انجام ماموریت است.
فرمانــده قرارگاه پدافند زیســتی 
ارتش تاکید کرد: این قرارگاه همزمان با 
دغدغه خدمت به مردم شریفمان، حفظ 
ســامتی و مصونیت تمامی کارکنان 
پایور و وظیفه ارتش جمهوری اسامی 
از ابتا به بیماری کرونا را نیز مد نظر دارد 
چراکه توان دفاعی ما به هیچ عنوان نباید 
ضعیف شود که الحمداهلل در این زمینه 

بسیار موفق عمل کرده ایم.

دریــادار ســیاری با بیــان اینکه 
بیمارســتان های صحرایی ما آمادگی 
لحظــه ای دارند که هر جا الزم شــود 
برپا شــوند، تصریح کرد: از آنجایی که 
نقاهتگاه ها در یک مقطع زمانی مورد 
استفاده قرار نگرفت، برخی از آن ها برابر 
درخواست سامانه بهداشت و درمان و 
دانشگاه های استان ها جمع شد، اما این 
آمادگی وجود دارد که هر جا الزم باشد 
در مقیاس کوچکتر که کاربر بیشتری 
داشته باشد با سرعت بیشتری نقاهتگاه 

شکل بگیرد.
وی با اشــاره به وضعیت مطلوب 
بهداشــتی پادگان ها در سطح ارتش 
گفت: از اسفندماه ســال گذشته و از 
بدو شــیوع ویروس کرونا، وضعیت 
پادگان های ما از نظر کنترل بیماری 
کرونا مطلوب ترین وضعیت را داشت 
و ایــن را اعام می کنیم کــه با توجه 
بــه اقدامات شایســته ای که مبادی 
بهداشــت و درمــان ارتــش فراهم 
آورده اند، امروز هم بهترین وضعیت را 
از نظر بهداشتی و کمترین آسیب را در 
زمینه بیماری کرونا داریم و هدف ما 
همین است که به بهترین نحو ممکن 
این بیمــاری را کنترل کنیم تا ضمن 
کمک به ســازمان ها و دستگاه های 
متولی و محــور، توان رزمــی ما نیز 

حفظ شود.
دریادار ســیاری خاطرنشان کرد: 
باز هم تاکید می کنیم، پادگان ها قطعا 
بهترین مکان برای کنتــرل بیماری 

کرونا هستند.

طی اطالعیه ای اعالم شد؛

فرمان فوری رهبر انقالب به نیروهای مسلح درباره »کرونا«

خبر

رئیس دفتــر رئیس جمهور با بیــان اینکه 
متاسفانه همه چیز جنبه سیاسی و تبلیغاتی به 
خودش گرفته است، کفت: به نظر من افراد باید 
از این حالتی که از االن می خواهند خودشان را 

برای آینده مطرح کنند یک مقدار پرهیز کنند.
به گزارش ایلنا،  محمود واعظی درباره اینکه 
پس از حضور رئیس مجلس در بیمارســتان و 
عیادت از بیماران کرونایی، این مسئله مطرح شد 
که آیا ستاد ملی مبارزه با کرونا برای مسئوالن 
پروتکل های بهداشتی تعریف نکرده است، اظهار 
کرد: پروتکل ها برای همه تعیین و اباغ شــده، 
حتی به مجلس هــم در یکی از روزهایی که هم 

جلسه صحن و هم کمیسیون ها را داشت دوباره از 
طریق وزارت بهداشت نامه نگاری صورت گرفت 
مبنی بر اینکه چیزی که به عنوان پروتکل اباغ 

کردایم، رعایت نمی شود.
وی  با بیان اینکه امروز در کشــور مشاهده 
می کنیم بیش از هر شخص دیگری مقام معظم 
رهبری پروتکل ها را رعایــت می کنند، عنوان 
کرد: رهبر انقاب نه تنهــا پروتکل ها را رعایت 
می کنند، حتــی اعام کردند هــر چیزی که 
ستاد ملی اباغ کند من وظیفه دارم آن را اجرا 
کنم، آن وقت چگونه می شــود سران سه قوه و 
دیگران با افتخار کارهای دیگری  کنند و بگویند 

آن فردی که رعایت می کند جانش را دوســت 
دارد؟! رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: ما 
که در ستاد ملی مبارزه با کرونا نمی توانیم مرتب 
هر روز با نماینده و یا رئیس مجلس درگیری به 
وجود بیاریم برای اینکــه پروتکل ها را رعایت 
می کنند و یا نمی کنند؛ چرا که این وظیفه خود 
ما است که پروتکل ها را رعایت کنیم. واعظی با 
تاکید بر اینکه برخی از رفتارها درست نیست، 
اظهار داشت: در خرداد امسال معاون بهداشت 
وزیر بهداشت و درمان به همه بیمارستان های 
کشــور اعام کرد که ماقات  بیماران کرونایی 
ممنوع اســت، خب هنگامی کــه این ماقات 

ممنوع اســت، یعنی برای همه ممنوع است؛ 
مگر نمی توانستند بگویند »گان« تن تان کنید 
و »ماســک« بزنید و با خانواده ها  یا مریض تان  

ماقات کنید؟ 
وی تاکیــد کــرد: مگــر تمام پزشــکان 
و پرســتاران عزیز مــا »گان« ندارنــد؟ مگر 
»ماســک« نمی زنند؟ چرا تمامــی این کارها 
را رعایــت می کنند، اتفاقا ماســک مخصوص 
می زنند و گان می پوشند؛ پس چرا تعدادی از 
این عزیران کرونا گرفتند؟ ما کم فوتی در بین 

کادر پزشکان و پرستاران داریم؟!
رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 

باید پروتکل ها رعایت شــود، گفت: حاال یک 
شخصی رعایت نمی کند اما اینکه بیاید در یک 
جلســه، دو قوه دیگر را مبتا کند، کار درستی 
نیست.وی ادامه داد: امروز در آمریکا ترامپ به 
کرونا مبتا شده است، آیا برایش افتخار است؟ 
یا اینکه می گویند کسی که نتوانسته خودش را 

اداره کند، می تواند کشور را اداره کند؟
گفتنی اســت هفته گذشــته در پی بازدید 
محمدباقــر قالیباف، رئیــس مجلس از بخش 
بیماران کرونایی بیمارستان امام خمینی)ره(، 

جلسه سران قوا از سوی دولت لغو شد. 

کنایه واعظی به بازدید قالیباف از بیمارستان کرونایی؛

متاسفانه همه چیز جنبه تبلیغاتی و سیاسی به خود گرفته است
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برخورد ۲ راکت دیگر جنگ 
قره باغ به خاک ایران

۲ راکت نظامی پنجشنبه شب بر اثر آتش باری 
بین نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
به اراضی زراعی شهرستان اصاندوز مغان اصابت 
کرد. که در این رابطه سید عباس مینایی، فرماندار 
اصاندوز مغــان با تایید برخــورد این خبر گفت: 
»خوشبختانه اصابت این ساح های نظامی خارج از 
محدوده مسکونی بوده و تلفاتی در بر نداشته است.« 
وی بیان کرد: »به طرفین درگیری از سوی مقام های 
بلندپایه کشورمان تذکر داده شده  و امیدواریم  شاهد 
بروز اتفاقات مشابه نباشیم.« گفتنی است پیشتر نیز 
چندین گلوله توپ و خمپاره به مناطقی از شهرستان 

مرزی اصاندوز اصابت کرده بود.
    

نرگس محمدی از زندان آزاد شد
رییس کل دادگستری اســتان زنجان از آزادی 
نرگس محمدی-فعال حقوق بشــری- خبر داد. 
حجت االسام والمســلین صادقی نیارکی در این 
باره، گفت: مجــازات این فرد با اســتفاده از قانون 
اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس، تقلیل یافت و 
از زندان آزاد شد. وی با بیان اینکه دادگاه در مورد این 
محکوم اعمال تخفیف کرد و با رأفت اسامی آزاد شد، 
افزود: نرگس محمدی ده سال مجازات حبس الزم 
االجرا داشت که با استفاده از قانون کاهش مجازات 
حبس و موافقت دادگاه، میزان حبس وی به هشت و 
نیم سال کاهش پیدا کرد و با پایان محکومیت هشت 

سال و نیم حبس، از زندان آزاد شد.
    

ظریف به چین رفت
محمد جواد ظریف، وزیــر امور خارجه ایران 
که به دعوت وانگ ویی، همتــای چینی خود و 
در رأس هیأتی بلند پایه به این کشور سفر کرده، 
روز گذشته با استقبال مقامات چین وارد استان 
یون نان در جنوب این کشور شد و امروز با همتای 
چینی خود دیدار خواهد کرد. سعید خطیب زاده، 
ســخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر دستور 
کار این ســفر را تبــادل نظر در مــورد تحوالت 
بین المللی، منطقه ای و گسترش روابط دوجانبه 

ذکر کرده بود.
    

مایک پمپئو:
کمپین فشار حداکثری علیه 

ایران ادامه خواهد یافت
وزیر خارجه آمریکا با تکرار برخی مواضع قبلی 
علیه ایــران، گفت که کمپین فشــار حداکثری 
واشــنگتن علیه این کشــور ادامه خواهد یافت. 
مایک پمپئو در ادامه ادعاهای بی اســاس خود 
گفت که هدف از اعمال این فشارها، وادار کردن 
ایران به حضور پای میز مذاکره درباره »رفتارهای 
بد« این کشــور اســت. وی همچنین با اشاره به 
اقدام ضد ایرانی جدید آمریکا در خصوص تحریم 
۱۸ بانک و نهاد مالی، گفت که این اقدام برای منع 

دسترسی ایران به منابع مالی صورت می گیرد.
    

هاشمی:
تنها رهبری می توانند احمدی نژاد 
را از مجمع تشخیص اخراج کنند

به گزارش خبرآناین، در روزهای اخیر برخی 
گمانه  زنی هــا در خصوص اخــراج قریب الوقوع 
محمود احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به گوش می رســد اما محمد هاشمی، عضو 
ســابق مجمع تشــخیص در این ارتباط گفت: 
سازوکار مجمع تنها اجازه تذکر دادن به اعضا را 
می دهد و اخراج شدن در حیطه اختیارات اعضای 
مجمع نیست. وی افزود: اگر در مواردی الزم باشد 
حذف یا اضافه ای در خصــوص اعضای انتصابی 
صورت بگیرد این اتفاق باید توسط رهبری انجام 
شــود و اعضای مجمع و حتی رئیس آن اختیار 

حذف و اضافه کردن افراد را ندارند.
    

رایزنی های جاللی و ریابکوف 
در مسکو 

سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه دیروز 
با ســرگئی ریابکوف، معاون وزیــر امور خارجه 
فدراسیون روسیه دیدار و در مورد موضوعات مهم 
در همکاری دوجانبه و بین المللی تبادل نظر کرد . 
به گزارش ایســنا، در این نشست، اقدامات 
یکجانبه و غیر قانونی آمریکا در افزایش فشــار 
حداکثری بر جمهوری اســامی ایران به ویژه 
تفسیر نادرست از حق این کشــور در استفاده 
از مکانیزم ماشــه به صورت ویــژه مورد بحث 

قرار گرفت.
ریابکوف در این گفتگو با یــادآوری مواضع 
روسیه، تصریح کرد: اعضای شورای امنیت با اعام 
نظرات خود نشان دادند چنین حقی )استفاده از 

مکانیزم اسنپ بک( برای آمریکا وجود ندارد.

پس از صدور فرمان فرمانده 
معظم کل قوا به سردار 

سرلشکر پاسدار محمد 
باقری، رئیس ستادکل 

نیروهای مسلح درتاریخ 
 ۱۳۹۹/۰۷/۱۷کلیه مراکز 
درمانی و بیمارستان های 

نیروهای مسلح با حداکثر 
ظرفیت در اختیار بیماران 

مبتال به کرونا قرار گرفت

ارتش اعالم کرد که 
همه مبادی بهداشتی و 

درمانی این نهاد با آمادگی 
صددرصدی تمامی 

ظرفیت بیمارستان ها و 
امکانات درمانی این نهاد 
را با برنامه ریزی جدید و 

متناسب با افزایش نیازها 
در خدمت به مردم به کار 

می گیرند

معاون هماهنگ کننده ســپاه گفت: افراد زیادی در رژیم 
صهیونیستی هستند که انگیزه های فراوانی برای همکاری با 

ایران دارند.
به گــزارش فارس، ســردارمحمدرضا نقــدی در برنامه 
تلویزیونی»بدون توقف« با بیان اینکه ما برای هرگونه تجاوز 
نظامی آمادگی کامل داریم، گفت: تمرین هایش را کرده ایم 
که در همــان دقایق اول چــه عکس العملی نشــان دهیم، 
کجاها را بزنیم و چه کســانی را بگیریم ولــی امیدواریم مثل 
فتح مکه توســط پیامبر)ص( و مثل ورود حضــرت امام)ره( 
به تهران بــا آرامش و بدون خونریزی باشــد و ان شــاءاهلل با 
همان ترتیــب وارد بیت المقدس می شــویم و آن پیروزی 
بزرگ را لمس خواهیم کرد؛ این قطعی اســت شک نکنید، 
زمانش هم آن چیزی نیســت که در خیابان هــا زدند چون 

 اینها برداشــت غلطی از فرمایشــات حضرت آقــا کردند.
نقدی اظهار داشت: نخست وزیر اسرائیل زمان برجام گفت تا ۲۵ 
سال امنیت مان تضمین است آقا در پاسخ فرمودند تا ۲۵ سال 
دیگر نیستید که امنیتی داشته باشید، منظورشان این نبود که 
تا ۲۵ سال هستید، اینها خیلی زودتر از بین می روند، شما هم 

این تابلوها را جمع کنید.
این سردار سپاه در پاسخ به این ســؤال که »آیا در منطقه 
نسبت به صهیونیست ها مسلط هستیم«، تصریح کرد: از آن 
چیزی که تصور کنید به صهیونیست ها نزدیک تریم، روزش که 
برسد خواهید دید که چگونه ناگهان همه چیزشان می پاشد؛ 
همه چیز آماده است، نیروها آماده  و آموزش دیده اند و به اندازه 
کافی ساح دارند چه در داخل فلسطین و چه خارج از آن یک 

ظرفیت عظیمی ایجاد شده است.

نقدی با اشاره به اینکه حوادثی از جمله اینکه کشورهای 
منطقه اسرائیل را به رسمیت می شناسند چیز تازه ای نیست، 
بیان کرد: اینها ۴۰ سال است که اسرائیل را به رسمیت شناختند، 
هر شب فالوده می خوردند فقط عکس شان را چاپ نمی کردند، 
اتفاقا این روابط پنهان به نفع آنها بود چون می توانستند مردم را 
بازی دهند و سرشان را کاه بگذارند و دنبال خودشان بکشند، 
االن با رسوایی که شده شــکننده تر شده اند، با همان حمایت 
ظاهری که از فلســطینیان می کردند و بازی با افکار عمومی 

می خواستند ما را در بین امت اسامی در انزوا نگه دارند اما وقتی 
در جبهه حمایت از اسرائیل قرار گرفتند همه بدنه امت اسام را 
فرستادند سمت انقاب اسامی و خودشان نمی دانند چه ضرر 
بزرگی کردند، اینها هیچ کدام عامت اقتدار نیست بلکه عامت 

نزدیک شدن شکست آنها و به پایان رسیدن آنهاست.
وی در پاسخ به این سؤال که »شــما همکاری وزیر رژیم 
صهیونیســتی با ایران را تأیید می کنید« نیز گفت: بله افراد 
زیادی هســتند که انگیزه های فراوانی برای همکاری دارند؛ 
آنها هم جوامعی هســتند که از کشــورهای مختلف آمدند، 
روس تبار، آفریقایی تبار، ایرانی، عراقی که اینها را فریب دادند 
که در کشــورتان امنیت ندارید و می خواهند شما را بُُکشند، 
حتی برخی از شبکه صهیونیستی آمدند آدم هایی از یهود را 
در کشورها کشتند و شایعه کردند که قرار است همه یهودیان 
را بکشــند که مردم را به اسرائیل بکشانند که قطعا یک سری 
از آنها به کشورهای شــان برمی گردنــد و مهاجرت معکوس 

خواهند داشت.

سردار نقدی:

بسیاری در اسرائیل انگیزه همکاری با ایران را دارند


