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سرلشکر سالمی:

رفتار دهیم زیرا درمان آخرین مرحله اس��ت و اگر فش��ار درمان روی کادر ما
باش��د فقط خسته میشوند .فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد :امروز به مشهد
عازم ش��دیم تا از نزدیک شرایط حاشیه شهر مشهد در حوزه کرونا و بهداشت
و درمان را ببینیم؛ آنچه که مشاهده کردم این بود که عزم جدی در مسئوالن
اس��تان همچون اس��تاندار و علوم پزشکی و سپاه وجود دارد و یک اراده جدی
بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری شکل گرفته است .سرلشکر سالمی تاکید
کرد :طرح ش��هید سلیمانی نیز احیاء شده و از یکی از مراکز واکسیناسیون در
مساجد بازدید کردیم و امیدواریم این ظرفیتها متناسب با نیاز و شرایط توسعه
یاب��د .وی افزود :امیدواریم با ارادهای جمعی و همت بلند بر این مس��ئله فائق
آئیم؛ نیازهای سختافزاری مثل اکسیژنساز را نیز تصمیم داریم تأمین کنیم و
تا انتهای کار هستیم و دامنه فعالیت را متناسب با نیازها رشد میدهیم .فرمانده
کل س��پاه تاکید کرد :مهمترین اولویت سپاه سازماندهی تیمهای بسیجی به
کمک علوم پزشکی سراسر کشور برای تشدید طرح شهید سلیمانی و اجرای

فشرده و سراس��ری این طرح در همه بخشهاست و از سوی دیگر گسترش
مراکز واکسیناس��یون و اجرای کمکهای مؤمنانه و مواس��ات را نیز در دستور
کار داریم .سرلشکر سالمی اظهار داشت :قسمت اعظم بیمارستانها در سطح
مختلف کش��ور چه بیمارستانهای مربوط به مرکزیت سپاه و بیمارستانهای
ثابت نیروی زمینی کش��ور پای کار آمدهاند و در مشهد درمانگاه شهید نجفی
پای کار آمده و تختهای آن نیز گسترش یافته و در بخشهای مختلف کشور
نیز این اتفاق رخ داده است .وی بیان کرد :بیمارستانهای نیروی دریایی سپاه
و نیروهای ثابت و س��یار در قم و اراک و س��اری و سایر شهرها پای کار آمده
تا به بخش درمان کمک ش��ود و باری از دوش جامعه پزشکی برداریم .سردار
س�لامی در ادامه با اش��اره به اینکه مرزهای کش��ور در امنیت کامل است و
عارضهای نداریم ،گفت :چه نیروی انتظامی و چه ارتش و چه س��پاه مقتدرانه
بر مرزها مش��رف هستند و کنترل الزم را دارند و هیچگونه نگرانی از این نظر
وجود ندارد.

دریادار تنگسیری:

نیروی دریایی سپاه با تمام ظرفیت در کنار کادر درمان ایستاده است

فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه گف��ت :با تمام ظرفیت برای مقابله با ش��یوع
جدی��د ویروس کرونا در کن��ار کادر جهادی درمان میایس��تیم .به گزارش
«عص��ر ایرانیان» ،دریادار علیرضا تنگس��یری فرمانده نیروی دریایی س��پاه
در بازدید از وضعیت خدمات دهی بیمارس��تان صحرایی ش��هید فاطمی (ره)
نیروی دریایی س��پاه در بندرعباس ،گفت :ما برای عرض خدا قوت و خسته
نباش��ید حضور همکاران عزیزمان در بخش خدمات درمانی این بیمارستان
حضور یافتهایم .وی افزود :ما با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و ابالغ
دس��تور فرمانده کل سپاه ،با تمام ظرفیت نیروی دریایی سپاه برای مقابله با
شیوع ویروس کرونا در کنار کادر درمان میایستیم و آنها را یاری میکنیم و
هر جا نیاز باش��د برای کمک رسانی به مردم آماده هستیم و بهداری نیروی
دریایی س��پاه هماهنگ با س��تاد ملی مبارزه با کرونا با نهایت توان در حال
خدمت رسانی درمانی میباشد .فرمانده نیروی دریایی سپاه با تشکر از همه
خبرنگاران جهادی که مس��ؤلیت انتقال امید ،آرامش و نشاط به مردم جامعه
هستند ،افزود :باید از زحمات مخلصانه و شبانه روزی پرسنل شریف و نجیب
بهداش��ت و درمان کشورمان که بصورت جهادی و دلسوزانه در یک سال و

نیم اخیر صبورانه مشغول خدمت رسانی به بیماران کرونایی هستند خاضعانه
تش��کر نماییم .دریادار تنگسیری افزود :با ندای لبیک به فرمایش اخیر مقام
معظ��م رهبری و فرمانده مع��زز کل قوا و ابالغ فرمانده کل س��پاه ،با بهره
برداری حداکثری از امکانات ،تجهیزات و بس��یج منابع انسانی متخصص ،و
احتصاص بخشها قابل توجهی از ظرفیت درمانی بیمارستانهای استقراری
نیروی دریایی س��پاه در شهرهای بوشهر ،ش��یراز ،بندرعباس ،چالوس ،چاه
مبارک و بندرلنگه برای درمان بیماران کرونایی و همینطور بنا بر نیاز مردم
در مراکز درمانگاهی ماهش��هر ،چابهار ،جاسک چالوس و بندرلنگه کلینیک
حاد تنفسی راه اندازی و مجهز شده است .وی اضافه کرد :البته با درخواست
س��تاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداش��ت و درمان ،یک واحد بیمارستان
صحرایی مزین به نام ش��هید فاطمی (ره) در کنار بیمارستان شهید محمدی
(ره) بندرعباس بر پا و راه اندازی شده که هم اکنون به طور میانگین روزانه
بال��غ بر  ۴۰۰نفر مراجعه کننده کرونایی دارد ،عالوه بر این ،ظرفیت پذیرش
بخشهای «سی تی اس��کن» در بیمارستانهای استقراری نیرو به بیماران
کرونایی افزایش داده ش��د .فرمانده نیروی دریایی س��پاه اظهار داش��ت :در

بخشهای بهداش��تی هم در برخی نقاط کم برخوردار و حاش��یه ش��هرهای
جنوبی با راه اندازی کارگاههای ماس��ک س��ازی ،بصورت رایگان ،ماسک و
بعض ًا مواد ضدعفونی کننده ،به مردم این مناطق توزیع گردید و س��رم مورد
نیاز بیماران کرونایی به بخشهای درمانی برخی بیمارس��تانهای دانش��گاه
علوم پزش��کی هرمزگان واگذار ش��ده اس��ت .دریادار تنگسیری در موضوع
همکاری در زمینه واکسیناسیون ،گفت :تزریق واکسن در جزایر خلیج فارس
توس��ط بخش بهداش��ت فرماندهی بهداری نیروی دریایی سپاه انجام شده
اس��ت .در ش��هر بندرعباس و برخی نقاط جنوبی نیز همکاران ما طبق نظام
هماهنگ بهداش��ت درمان کش��ور در حال تزریق واکسن به مردم هستند و
آمادگی داریم هر جا که نیاز باش��د بنا بر ظرفیتی که داریم خدمات رس��انی
درمانی و ترزیق واکس��ن انجام دهی��م .وی گفت :از مردم عزیز میخواهیم
پروتکلهای بهداشتی را رعایت فرمایند و اصأل نگران نباشند .الحمدهلل همه
ظرفیتهای نیروهای مسلح اعم از سپاه ،بسیج ،ارتش ،ناجا و وزارت دفاع به
میدان آمدهاند و تا جایی که هموطنان نیاز داشته باشند برای رفع مشکالت
درمانی در کنار آنان خواهند بود.

وزیر خارجه روسیه:

وزی��ر خارجه روس��یه با اع�لام حمایت از
حضور ایران و هند در روند صلح افغانستان،
گفت جلس��ه شورای امنیت نیز در صورتی
مفید خواهد بود که به برقراری صلح واقعی
کم��ک کند .به گزارش فارس« ،س��رگئی
الوروف» وزیر خارجه روسیه امروز (جمعه)
خواس��تار حضور ایران و هند در روند صلح
افغانستان شد .الوروف طی صحبتهایی در

مسکو حامی حضور ایران در روند صلح افغانستان است

اینباره گفت« :مسکو از گسترش مشارکت
میانجیگران بینالمللی در روند پایاندادن
به بحران افغانس��تان ،از جمله ایران و هند
حمایت میکن��د» .به نوش��ته خبرگزاری
«اسپوتنیک» ،وی درباره سقوط یکی پس
از دیگری مراکز استان افغانستان به دست
طالبان نیز اظهار داشت« :پیشرفت طالبان
در افغانستان به دلیل مواضع مقامات کابل

اس��ت» .وزیر خارجه روس��یه درخصوص
احتمال برگزاری نشس��تی در سازمان ملل
درخصوص افغانس��تان نی��ز تصریح کرد:
«جلس��ه فوری ش��ورای امنی��ت در مورد
افغانس��تان در صورتی مفید خواهد بود که
به گفتوگوی صلحآمیز واقعی کمک کند و
نه فقط به خاطر خرید زمان باشد» .طالبان
از ماه آوری��ل در حالیکه نیروهای خارجی

پس از  ۲۰سال خروج خود را از افغانستان
تکمیل میکنند ،حمالتش را برای شکست
دول��ت کاب��ل افزای��ش داده اس��ت .بنابر
گ��زارش برخی منابع ،در ح��ال حاضر این
گروه حدود دو س��وم خاک افغانس��تان را
در کنترل خ��ود دارد .به گزارش تلویزیون
الجزیره ،س��خنگوی طالبان مدعی شد که
سقوط ش��هرهای بزرگ نش��انه استقبال

انتظار داریم در کمترین
زمان ممکن نیاز کشور
ب��ه  120میلی��ون دز
واکس��ن به هر نحوی
تامین ش��ود اگر میتوان ب��ا تولید داخل
و اگر نیاز به واردات بیش��تر اس��ت انجام
ش��ود ،چرا که راهی جز واکسیناس��یون
همه م��ردم نداریم ،از مردم انتظار میرود
ش��یوههای پیش��گیری را رعای��ت کنند.
مجلس در مراسم تحلیف بستری فراهم
کرد که با اس��تقبال هیاته��ای خارجی
مواج��ه ش��د و آن فرصتی ب��رای حضور
ایران در بازاره��ای منطقه را فراهم کرد.
خاموشیهای اخیر باعث وارد آمدن ضرر
و زیان به جان و مال مردم ش��ده اس��ت
از وزیر نیرو میخواهیم این خس��ارات را
جبران کند ،مجلس از این امر نمی گذرد
و مسئوالن باید پاسخگو باشند ،زیرا لوازم
خانگی مردم س��وخته اس��ت ،واحدهای
تولیدی خس��ارتهای فراوان��ی دیده اند.
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و
راه و شهرس��ازی به دلیل عدم نظارت در
قیمت گذاری سیمان و فوالد باعث شده
اند دهها هزار نفر کارگر س��اختمانی بیکار
ش��وند از این رو باید پاسخگو باشند ما در
مجلس از این آقایان نمی گذریم .از وزیر
جهاد کشاورزی به دلیل بی مدیریتی که
باعث شد از یک طرفه نهادهها در گمرک
مانده و از طرف دیگر دامها گرسنه بمانند
نقد داریم و باید پاسخگوی بی تحریکی
در این موضوع باشد .روحانی باید نسبت به
عملکرد نادرست در  8سال پاسخگو باشند،
چرا درآمد سرانه مردم رشدی نداشت ،چرا
نابرابری در جامعه تش��دید شده ،چرا نرخ
تورم بیشتر از نرخ بلند مدت اقتصادی شده
اس��ت ،چرا نرخ فقر به  32درصد رسیده،
چرا موجودی سرمایه کشور در این هشت
سال  11درصد کاهش یافته است ،چرا در
یک مورد  23.1میلیارد دالر از ارز کش��ور
را حراج کردند ،چرا بدهی دولت را چندین
برابر افزایش داده اند ،چرا رش��د نقدینگی
کشور را با  30درصد انحراف به  3هزار و
 476هزار میلیارد تومان رسانده اند.

کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد؛

مرزهای ایران در امنیت کامل است

فرمان��ده کل س��پاه با بی��ان اینکه مرزهای کش��ور در امنیت کامل اس��ت و
عارضهای نداری��م ،گفت :هیچگونه نگرانی از این نظر وجود ندارد .به گزارش
«عصر ایرانیان» به نقل از سپاه نیوز ،سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه
صبح جمعه در حاشیه بازدید از مراکز واکسیناسیون حاشیه شهر مشهد ،اظهار
داش��ت :ویروس کرونا فقط وقتی قابل کنترل است که همه دستگاههایی که
نقش دارند نقش خود را ایفا کنند اما این کافی نیس��ت؛ اگر مردم که همیشه
در ه��ر بحرانی عمود اصلی هس��تند پای کار نیایند و همکاری و مش��ارکت
نکنند و جدی نگیرند هرقدر دستگاهها در موضوع کرونا تالش کنند به نتیجه
نمیرس��یم .وی خاطرنش��ان کرد :مردم باید وظایف خود را انجام دهند؛ تک،
تک آحاد ملت برای مهار این بیماری سرکش قانونا و شرع ًا مسئول هستند و
در فرمایشات حضرت آقا نیز شاهد بودید و این عزم و اراده باید در تک ،تک ما
باشد و مسئوالنه و دلسوزانه و جدی و جهادی مشارکت کنیم و این احساس
را در خود زنده کنیم که سالمت ما و اطرافیان ما به این بستگی دارد که تغییر

حل مشکالت مردم با استقرار
دولت مردمی ممکن میشود

روزنامهصبحايران

س��خنگوی هیات رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی از
تحویل رس��می نامه معرفی وزرای پیشنهادی دولت
سیزدهم به مجلس خبر داد .سید نظام الدین موسوی
اظهار کرد :فهرست اس��امی وزرای پیشنهادی دولت
س��یزدهم رأس س��اعت به صورت رسمی به مجلس
واصل شد؛ البته این فهرست در روز...

یادداشت

افغانها از طالبان اس��ت و افزود که آنها
درهای مسیر سیاس��ی را نمیبندند .پیش
از این نیز «ضمی��ر کابلوف» نماینده ویژه
ریاستجمهوری روسیه در امور افغانستان
امروز گف��ت طالبان کنترل قنده��ار را نه
در پ��ی جن��گ ،بلکه به دلیل ف��رار ارتش
افغانس��تان که توسط ناتو و ایاالت متحده
آموزش دیده ،به دست گرفتند.

شکست اسرائیل در اجماع سازی علیه ایران

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت :با توجه به اینکه آمریکاییها از ایجاد تشنج پرهیز میکنند و انگلیس به ایران
پیام داده که تمایلی به درگیری ندارد ،به نظر میرسد صهیونیستها در این قضیه تنها ماندند .عبدالرضا فرجیراد
کارشناس مسائل بینالمللی در گفتگو با مهر ،در واکنش به اتهامات اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در
خصوص حمله به کش��تی مرسر استریت گفت :در واقع میتوان گفت که این موضوع یک طرح صهیونیستی
برای تحت تأثیر قرار دادن مذاکرات وین و برجام بود .صهیونیستها از زمانی که مذاکرات شروع شد خیلی تالش
کردند که این مذاکرات شکل نگیرد .به ویژه از زمانی که آقای گروسی و تیم بازرسی نتوانستند در یکی دو ماه
اخیر در تهران حضور داشته باشند .وی ادامه داد :لذا اینها به تکاپو افتادند که در واقع یک اقداماتی کنند و از این
مسئله سوء استفاده کنند و ک ً
ال مذاکرات وین منتفی شود .به ویژه اینکه در ایران نیز انتخابات ریاست جمهوری
برگزار و ادامه مذاکرات به بعد از انتخابات موکول شد.
حمله به کشتی مرسر استریت یک توطئه بود


این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه همچنین تصریح کرد :از اینکه چه کسی در پشت این حمله بوده است مطلع نیستیم
اما احتمال این است که یک توطئه بوده باشد .فرجیراد افزود :بنابراین اسرائیلیها از این فرصت استفاده و سعی
کردند آمریکاییها را تحریک کنند و وقتی یک انگلیسی و رومانیایی نیز کشته شد ،تالش کردند با درگیر کردن
آنها ،این حمله را به عنوان یک مسئله جهانی به شورای امنیت ببرند .وی همچنین ادامه داد :البته در این میان،
انگلیس سر و صدای زیادی کرد که علت آن مشخص بود زیرا یک انگلیسی کشته شد و باید دولت انگلیس
پاس��خگوی افکار عمومی داخلی خود باش��د .این کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد :باالخره در آنجا احزاب
مخالف و مردم و رسانهها فشار میآورند که چهکار کردید و نمیتوانند دست روی دست بگذارند .فرجیراد تصریح
کرد :صهیونیستها آمریکاییها را تحریک کردند و آنها نیز در ابتدا همراهی کردند و گفتند که ما با کشورهای
دیگر هماهنگ میکنیم که این مس��ئله را به ش��ورای امنیت ببریم .وی ادامه داد :اما با انتخاب رئیسجمهور و
برگزاری مراسم تحلیف و همچنین صحبتهایی که رئیسجمهور جدید کشورمان مبنی بر اینکه تحریمها باید
برداشته شود و از هر طرحی که منجر به رفع تحریمها شود ،استقبال میکنیم ،باعث شد که از یکسو آمریکاییها
تحریک شوند و سریع جواب بدهند که اگر میخواهید تحریمها برداشته شود جای آن در وین است و این برای
اسرائیلیها مسئله خوبی نبود .این کارشناس مسائل بینالملل افزود :در واقع آمریکاییها متوجه شدند که شرایط
در ایران بر خالف آن چیزی که تصور میکردند به سمت مثبت میچرخد و احتمال دارد که مذاکرات شروع و
نتیجه گرفته شود .فرجیراد افزود :اگرچه باز هم اسرائیلیها دست بر نداشتند و به تحریک دیگران ادامه دادند
که باید به ایران حمله شود ،البته گروه هفت و اتحادیه اروپا بیانیه دادند که برای آنها خوب بود اما کافی نبود.
وی ادامه داد :لذا در این قضیه بهنظر میرسد با توجه به اینکه آمریکاییها از تشنج خودداری میکنند و بر اساس
برخی اخبار انگلیس نیز به ایران پیام داده است که به دنبال درگیری نیست ،صهیونیستها تنها ماندند .این استاد
ژئوپلیتیک دانشگاه گفت :پس از آنکه جوزف بورل نماینده خودش را برای مراسم تحلیف به تهران فرستاد ،خیلی
مورد حمله قرار گرفت .بنابراین به آن فشار آوردند که شما نیز چیزی در رابطه با این کشتی بگو!
اظهارات بورل برای برداشتن فشارها از روی دوشش بود


وی ادامه داد :وی نیز حرف خاصی نگفت البته با توجه به اینکه نمایندهای را به تهران فرستاد و اتفاقاتی که افتاد
یک باالنس ایجاد کرد و فشارها را از روی دوش خودش کم کرد .البته میتوانست این کار را نیز نکند .فرجیراد
تصری��ح ک��رد :آقای بورل در واقع یک احترام خاصی مانند خانم موگرینی دارد و در ایران این افراد را به عنوان
افرادی که خیلی در دام صهیونیستها و آمریکا بازی نمیکنند و سعی کردند که سیاست مستقلی داشته باشد،
میشناسند .این کارشناس مسائل سیاسی همچنین تاکید کرد :مسئله این کشتی با بیانیهها ختم میشود و من
بعید میدانم که اتفاق خاصی در شورای امنیت نیز بیافتد و اگر مطلبی نیز گفته شود در رابطه با همین محکومیت
یا مسائل این چنینی خواهد بود و اقدام عملی خاصی نمیشود .وی در ادامه افزود :از طرفی نیز در واقع اتفاقاتی
که در نوار غزه توسط آن بادکنکهای آتشین که به سمت اسرائیل رفت و حوادثی که در جنوب لبنان اتفاق افتاد،
به نظر من بی ارتباط با مسائل کشتی نبود و در واقع غزهایها و لبنانیها دست باال را گرفتند .فرجیراد تصریح
کرد :وقتی بنی گانتس ،وزیر دفاع اسرائیل با وزیر دفاع آمریکا تماس تلفنی داشت ،اعالم کرد که شما تالش
کنید آرامش در اینجا ایجاد شود .این مسئله نشان میدهد که آنها متوجه شدند قضایا جدی است و اگر بخواهند
اقدامی بکنند و حادثه بیافریند در واقع در درجه اول امنیت خودشان به خطر میافتد .این کارشناس مسائل سیاسی
گفت :ایران اعالم کرده که مقصر نبوده اس��ت و ممکن است یک توطئه باشد .باالخره کشورهای مختلفی در
آن منطقه آبی هستند ،به ویژه بعضی از کشورهای عربی ،اما دنیا میفهمد که این درگیریها را صهیونیستها
شروع کردند؛ چه در سوریه و چه در دریا و اگر بخواهند ادامه بدهند ،این تنشها باال میرود و دنیا نیز خوشش
نمیآید چون امنیت آنها نیز به خطر میافتد.

