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سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت: »پس از گذشــت سه سال از هشدارهای گروه اقدام ویژه مالی )FATF( به ایران و 
تمدید پیاپی ضرب االجل این نهاد بین المللی برای تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT، سرانجام دوم اسفند سال جاری، 
نام ایران در لیســت ســیاه این گروه مالی کنار کره شمالی قرار گرفت. این در حالی است که دولت و مجلس این لوایح را 
تهیه و تنظیم کرده بودند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان تصمیم گیر نهایی به این لوایح بی اعتنایی نشان داد تا 
درعمل فرصت همکاری با FATF از بین برود. پیش از این اقتصاددانان بارها هشدار داده بودند که با قرارگرفتن در لیست 
سیاه این نهاد، امکان همکاری با شرکای تجاری نظیر روسیه، چین و عراق هم از بین می رود و بازارهای مختلف هم موج 
جدید افزایش قیمت را تجربه می کنند، اما حاال با شیوع کرونا در کشور شاهد روی جدیدی از تبعات پشت کردن به نهادهای 
بین المللی هستیم« مدعیان اصالحات همچنان دو رویکرد غلط را دنبال می کنند. اول گره زدن معیشت مردم به سیاست 

خارجی و دوم، کاسبی سیاسی در مواقع خاص.
این طیف پیش از این دوگانه دروغین »هسته ای-معیشــت« را مطرح کرد و مدعی شــد که در صورت امضای توافق 

هسته ای، ضمن لغو یکباره تمامی تحریم ها، کلیه مشکالت اقتصادی کشور نیز رفع می شود.
اما همان طور که منتقدان به درستی و با دالیل فنی و کارشناسی از همان ابتدا اشاره کرده بودند، برجام نه تحریم ها را 
لغو کرد و نه گشایش اقتصادی ایجاد کرد. امضای توافق هسته ای، دامنه تحریم ها را گسترده تر کرد و ارزش پول ملی نیز 
کاهش یافت. حاال مدعیان اصالحات با موج سواری بر وضعیت ویژه کشور در مقابله با بحران کرونا در پی تحمیل لوایح 

خسارت بار مرتبط با FATF و تکرار دوگانه خسارت بار معیشت- هسته ای هستند. 
فرافکنی مدعیان اصالحات درباره بی اعتمادی مردم به دولت

روزنامه اعتماد روز گذشــته گفت و گویی با حسین انصاری راد از چهره های اصالح طلب که در مجلس شورای اسالمی 
دوره ششــم، ریاســت کمیسیون اصل ۹۰ را برعهده داشته منتشر کرد که وی می گوید بی اعتمادی مردم به اخبار کرونا، 
ماحصل ۴ دهه گذشته است. او در اظهارات سیاسی مدعی شده که خودداری از اعالم تعداد دقیق جان باختگان اعتراضات 
از دی ۹۶ تا آبان ۹۸ یکی از مواردی اســت که به لحاظ بازه زمانی نزدیک و در حافظه تاریخی مردم ثبت شــده پس در 

میزان اعتماد عمومی تاثیرگذار است.
این روحانی اصالح طلب حتی پا را فراتر از این نیز گذاشته و بازگشایی دوباره پرونده و داستان متهمان ترور دانشمندان 
هسته ای که مدتی پیش در مورد آن افشاگری هایی صورت گرفت را نیز مصداق دیگری برای مدعای خود می داند. جالب 

آنکه این فعال اصالح طلب ردصالحیت های انتخاباتی را هم دلیل دیگری برای بی اعتمادی بیان کرده است.
گفتنی اســت اصالح طلبان از هر ابزاری برای تسویه حساب سیاسی سوءاستفاده می کنند. یکروز بر ویرانه های زلزله 
پایکوبی کرده و به مسکن مهر حمله می کنند و دیگر روز بر خون جانباختگان سانحه هواپیمایی را به ابزار تسویه حساب 

تبدیل کرده و با اندوه مردم کاسبی می کنند.
حاال در جدیدترین نمونه از این کاسبی، دروغ »بی اعتمادی مردم به اخبار کرونا« را به عملکرد قانونی شورای نگهبان 

در ردصالحیت کاندیداهای انتخابات مجلس نسبت می دهند.
 حال آنکه برخالف ادعای اصالح طلبان، مردم نسبت به اخبار کرونا در ایران بی اعتماد نیستند. بلکه مردم در هفتمین 
سال فعالیت دولت اصالح طلبان، منتظر ارائه کارنامه و گزارش عملکرد هستند؛ مسئله ای که اصالح طلبان به طرق مختلف 

در پی به حاشیه بردن آن هستند.
نگاه اصالح طلبان به دست های مردم آمریکا!

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان »خوف و رجای دیپلماسی ۹۹« بار دیگر نوع نگاه نادرست طیف موسوم به اصالح طلب 
را به جریان های سیاسی آمریکا نشان داد. در این گزارش آمده است: »همچنان یکی از سؤاالت مهم سال ۹۹، رئیس جمهور 
آینده آمریکا خواهد بود. فعال به نظر می رسد رئیس جمهور سال ۲۰۲۱، از بین دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور جمهوری خواه 
فعلی و جو بایدن؛ گزینه قریب به یقین دموکرات ها مشــخص خواهد شــد... می توان امیدوار بود سیاست جو بایدن )نامزد 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا( در قبال ایران، طبق وعده ها و سوابقش، به خصوص در همراهی با دولت 
باراک اوباما، با »فشــار حداکثری« ترامپ، بسیار متفاوت باشد. دموکرات ها حتی از بازگشت به برجام هم سخن گفته اند، 
هرچند برای تحقق یا عدم تحقق این وعده باید منتظر شرایط در زمستان ۹۹ بود. به هرحال بایدن این سیاست را به این 
شکل ادامه نخواهد داد«. این روزنامه طیف موسوم اصالح طلب در ادامه نوشت: »فاصله اندک بین انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و ایران و چشــم انداز سیاســی ایران نیز نشان می دهد فرصت برای گفت وگوی دوباره تیم روحانی با دموکرات های 
کاخ سفید آمریکا اندک خواهد بود... با وجود چنین تصویری، ایران قطعا می تواند به کاهش فشارهای همه جانبه آمریکایی 
امیدوار باشد، اما بعید است کاخ سفید جو بایدن، »کلید« حل مشکالت دیپلماتیک، موانع تجارت خارجی و به طور خاص 
مسئله آمریکا با ایران باشد. به تعبیر سیدحسین موسویان در گفت وگوی اخیرش با شرق، »اصل مسئله نوع رابطه آمریکا 
و ایران اســت. با این نوع رابطه، در آمریکا؛ چه دموکرات قدرت را در دســت داشته باشد، چه جمهوری خواه، در ایران چه 

اصولگرا پیروز انتخابات باشد، چه اصالح طلب یا اعتدال گرا، اساس مشکل باقی خواهد بود.«
نگاه طیف موسوم به اصالح طلب گویای آن است که این جریان تا چه حد سهل انگارانه به دو جریان سیاسی آمریکا 
نگاه می کند. نکته قابل تامل اینکه »نوام چامسکی« نظریه پرداز مشهور آمریکایی در کتابی که از مجموعه مصاحبه های او با 
عنوان »جاه طلبی های یک امپراتوری« منتشر شده می گوید جمهوری خواه و دموکرات یکی هستند و از قضا او دموکرات ها 
را به خاطر ظاهرسازی های فریبنده آنها بدتر می داند. طیف اصالح طلب باید بگوید در زمان اوبامای دموکرات، آمریکا چه 

اندازه از تعهدات خود را ذیل توافق هسته ای انجام داد؟!
همچنین در بخشــی دیگر از گزارش شــرق آمده: »ادعای کم اثربودن تحریم ها، دو متولی مهم داخل و خارج از ایران 
دارد. در ایران، گروه هایی که در روابط خارجی چندان به تعامل باور ندارند، بســیار مدعی بوده اند که تحریم ها علیه ایران 

اثری ندارد. آنها یا می گویند ایران در شرایط فعلی از پِس مشکالت و مسائل خود بدون نیاز به رفع تحریم برمی آید...«
باید گفت جریانی در کشور نیست که بگوید تحریم ها اثری ندارند. بلکه حرف این است که اگر نگاه مان به داخل باشد 
و با مدیریت جهادی از داشته هایمان استفاده کنیم قطعا تهدید تحریم را می توانیم به فرصت تبدیل کنیم. البته از طیف 
موســوم به اصالح طلب که برای تغییر و تحول نگاه شــان به دست های مردم آمریکا است تا در انتخابات به چه کسی رای 

می دهند انتظاری جز این نیست؟

درمکتب امام

خودتان را از شر ابرقدرت ها نجات دهید
امام خمینی)ره(:

کوشش کنید در این سال جدید از قید شیطان نفس بیرون آیید و با 
پیوند جدید و وحدت کلمه و پناه به زیر پرچم پر افتخار اسالم عزیز، خود 
و اسالم عزیزتر از خویش را از آسیب و شّر ابرقدرت ها و تفاله های وابسته به 
آنان نجات بخشید و با اعتصام به حبل اهلل بر قدرت های شیطانی غلبه کنید.
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به مناسبت اعیاد رجبیه،  عید نوروز و مبعث پیامبر اعظم)ص( انجام شد

موافقت رهبر انقالب با شرایط و ضوابط
عفو یا تخفیف مجازات محکومان

رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه که به مناسبت اعیاد 
رجبیه، عید باستانی نوروز و به ویژه مبعث پیامبر گرامی  اسالم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 
و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات 
محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل 

ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.
متن نامه رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت اهلل العظمی  امام خامنه ای ادام اهلل ظله الوارف

رهبر معظم انقالب اسالمی
با اهدای سالم و تحّیات

احتراماً، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز 
و به ویژه مبعث پیامبر اعظم)ص(  و با توجه به شرایط حساس کشور و لزوم کاهش 
جمعیت زندانیان، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران و در راستای بازاجتماعی شدن زندانیان و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده 
آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می شود تا در صورت 
تصویب حضرت مستطاب عالی محکومان دادگاه های عمومی و انقالب، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ 
قطعیت یافته باشد به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو و تخفیف تشخیص داده 

می شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسالمی بهره مند شوند.
الف- محکومان به حبس که در زندان به سر می برند:

۱( باقی مانده محکومیت محکومان به حبس تا ده سال، به شرط آنکه تا تاریخ 
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ حداقل یک سوم از مدت محکومیت را تحمل کرده باشند.

۲( باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال )غیر از حبس ابد(، 
به شــرط آنکه تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ حداقل یک دوم مدت محکومیت را تحمل 

کرده باشند.
۳( باقی مانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی.

۴( باقی مانــده محکومیت حبس )غیر از حبس ابــد( زنانی که به حکم قانون 
سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده  دارند، در صورتی که حداقل یک پنجم 

حبس را تحمل کرده باشند.
۵( باقیمانده محکومیت حبس )غیر از حبس ابد( محکومان ایثارگر و خانواده 
معظم شــهداء )پدر، مادر، همسر، فرزند( به شرط آنکه حداقل یک پنجم حبس را 

تحمل کرده باشند.
تبصره- مشــمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه الزم از مراجع ذی ربط بوده و 

مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.
۶( باقی مانده محکومیت حبس بیماران صعب العالج یا العالج که مراتب بیماری 
آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد.
بدیهی اســت اقدامات دادگاه در جهت مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرســی 

کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۷( باقی مانده محکومیت حبس محکومان ذکور باالی ۷۰ سال تمام و اناث باالی 
۶۰ ســال تمام به اســتناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به 
تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس )غیر از حبس ابد(، حداقل 
یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۸ سال تحمل حبس نموده باشند.

۸( باقی مانــده محکومیت حبس اتباع بیگانه که فقــط به جرم ورود یا اقامت 
غیرمجاز محکوم شده اند.

تبصره- مشــمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ۱۰ سال 
بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسالمی ایران شوند، عفو آنان کان لم یکن تلقی و 

باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.
۹( باقی مانده محکومیت محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر که میزان مواد 
موضوع محکومیت آنها در هروئین، روانگردان های صنعتی و مشتقات آنها تا حداکثر 
پنج گرم و در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم بوده، در صورت فقدان سابقه 

محکومیت و تحمل یک پنجم محکومیت.
ب- محکومــان به جزای نقدی که به علت عجــز از پرداخت جزای نقدی در 

زندان به سر می برند:
۱( باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا دویست میلیون ریال.

۲( باقی مانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دویســت میلیون 
ریال تا پانصد میلیون ریال، چنانچه تا تاریخ ۲۸ / ۱۲ / ۹۸ حداقل به مدت چهار ماه 

تحمل حبس نموده باشند.
۳( باقی مانده محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ریال 
تا یک میلیارد ریال، چنانچه تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت یک سال تحمل 

حبس نموده باشند.
۴(باقی مانده محکومیت محکومان بــه جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال 
تا دو میلیارد ریال، چنانچه تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ حداقل به مدت دو سال تحمل 

حبس نموده باشند.
پ-  شرایط استفاده از عفو:

۱( نداشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲( عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع 
ماده ۱۹ قانون مجازات اســالمی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در ایام تحمل حبس در حال 

اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳( نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و 
زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده )اعم از  اشخاص حقیقی 

و حقوقی( تا قبل از پایان دوره محکومیت.
تبصره- معاونت در جرائم، به اســتثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی یا 

مدعی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی باشد.
۴( عدم استفاده از عفو در محکومیت های قبلی و فعلی.

ت- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می باشند:
۱( ارتکاب هرگونه جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت مسلحانه یا عمده )منظور 
از جرائم عمده، کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر با مقدار مواد بیش از یکصد کیلوگرم  
تریاک و ملحقات آن و بیش از دو کیلوگرم هروئین یا روانگردان و ملحقات آنها می باشد.(

۲( قاچاق اسلحه و مهمات.
۳( جرائم امنیتی با محکومیت بیش از پنج سال حبس.

۴( آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی.
۵( اسیدپاشی.

۶( تجاوز به عنف.
۷( دایر کردن مراکز فساد و فحشاء.

۸( ســرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت 
حبس آنان بیش از پنج سال باشد.

۹( اختالس.
۱۰( ارتشاء بیش از پانصد میلیون ریال.

۱۱( کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره- جرائم در حکم کالهبرداری یا دارای مجازات کالهبرداری از شمول این 

عفو مستثنی نمی باشند.
۱۲( جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.

۱۳( پولشویی.
۱۴( اخالل در نظام اقتصادی کشور. )با محکومیت بیش از پنج سال حبس(

۱۵( کلیه جرائم مربوط به مشروبات الکلی.
۱۶( کلیــه جرائم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ارزش ریالی بیش 

از دو میلیارد ریال.
تبصره ۱- معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۵، ۱۴ این قســمت نیز از شمول 

عفو مستثنی می باشند.
تبصره ۲- عفو موضوع این دستورالعمل ناظر به محکومیت در حال اجرا در زمان 

عفو )۱۳۹۸/۱۲/۲۸( بوده و شامل سایر محکومیت ها نخواهد شد.
»واالمر الیکم والسالم علیکم و رحمهًْ اهلل و برکاته«
سّیدابراهیم رئیسی

بسمه تعالی
با سالم و تحیت و تبریک با پیشنهاد جنابعالی موافقت می شود.

والسالم علیکم و رحمهًْ اهلل
سّیدعلی خامنه ای
27 اسفند 139۸

هتک حرمت حرم های مطهر جدیدترین اقدام موهن یک فرقه متحجر

11 نفر از هتاکان به حرم حضرت معصومه)س( 
بازداشت شدند

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

سرمشق سال جدید
الگوی سلیمانی در تبدیل تهدید به فرصت

سرویس سیاسیـ 
پس از اقدام موهن لیسیدن ضریح حرم 
حضرت معصومه)س( از ســوی افرادی که 
معلوم شد، منتسب به فرقه موسوم به شیرازی 
هستند، دوشــنبه شب نیز افرادی از همین 
طیف، درب حرم کریمه اهل بیت)س( را که 
به دلیل کمک به قطع زنجیره انتقال ویروس 
منحوس بسته شده بود، تخریب کردند و وارد 
صحن شدند. در مشهد نیز به همین سیاق، 
به گیت های باب الجــواد)ع( حمله کردند و 
خادمان را مورد اهانت قرار دادند. دادستان 
قم از بازداشت 11 نفر از عوامل هتک حرمت 

به حرم حضرت معصومه)س( خبر داد.
تحجر و جزم اندیشی فرسنگ ها با اسالم ناب 
و حقیقی فاصله دارد. متحجران وقتی می خواهند 
بــه زعم خود کار مهمی انجام دهند، به دلیل عدم 
آگاهی و  اشراف بر مقتضیات زمان و نیازهای روز، 
حالتــی راکد و بدون انعطاف دارند. اکتفای آنها به 
ظواهر احکام دین اســت و فاقد ادراک نســبت به 
حقیقت مبانی اسالم اند. مقدس مآبان جزم اندیش 
اهــل عبادت اند اما بدون بصیرت. آنطور که یکی از 
اصحاب امیر مؤمنان)ع( فردی از خوارج را که نصف 
شــب از صوت خوش قرآن او متأثر شده بود، فردا 
جزو کشتگان نهروان می بیند. در آن سو، اما مؤمنان 
دارای بصیرت نافذ، وقتی موالیشان علی)ع( که لُّب 
و موجودیت اسالم است، در سمتی قرار می گیرد، 
شبهات را از خود دور می کنند، پا به رکابش می شوند.

آفت تحجر منحصر در مقطع خاصی از تاریخ 
نیســت. دوران ما هم باورها و رفتارهای بی مایه ای 
وجود دارد که صاحبانش بدون اســتنادات محکم 
و دالیــل متقن، از آن دفاع و جبهه باطل را تقویت 

می کنند.
اعتراف عجیب مرتکبان هتک حرمت

در هفته هــای گذشــته، در فضــای مجازی 
کلیپ هایی از لیــس زدن ضریح حرم های مطهر 
امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( منتشر شد اما 
متعاقب آن، کلیپی منتشر شد که نشان می داد یکی 
از مرتکبان این اقدام موهن، از هواداران فرقه موسوم 
به شیرازی است که به تشیع انگلیسی معروف است و 
تحت پشتیبانی انگلیس قرار دارد. این فرقه با حمایت 
روباه پیر اقدام به تأسیس شبکه های ماهواره ای کرده 
و مشغول تفرقه افکنی و بر هم زدن وحدت شیعه و 
سنی، تحریف دین، ترویج قمه زنی و اهانت به ساحت 

عالمان دین است.

فارس می نویســد؛ برخی منابع آگاه، اطالعات 
جالبی در اختیار خبرنگارش قرار دادند که نشــان 
می دهد این افراد بعد از بازداشــت در اعترافاتشان 
عنوان کرده اند: »پیش از اقدام به لیس زدن پنجره ها، 

آن را با »پَد الکی« تمیز کردیم.« )!(
در ادامــه کنش های مرتجعانه این فرقه، عصر 
دوشنبه نیز به دنبال بسته شدن درب های حرم های 
مطهر امام رضا)ع(، حضرت معصومه)س( و مسجد 
مقدس جمکران به دلیــل کمک به قطع زنجیره 
ویروس منحوس و بنا بر درخواســت و تأکید ستاد 
ملی مقابله با کرونا،  عده ای در قم، به درب حرم مطهر 

آسیب زدند و تقال کردند وارد حرم مطهر شوند.
قرابت با تکفیری ها

این اقدام وقیحانه و ناهنجار در حالی است که 
عالمان دین رعایت توصیه های پزشکی و بهداشتی 
را شــرعا واجب می دانند و در جریان شیوع کرونا 
ضمن تقدیر از تالش ها و مجاهدت جامعه پزشکی 
و پرستاری، تأکید کردند که از توصیه های بهداشتی 
تخطی نشود. مرتکبان این هتک حرمت از این جهت 
که به عمد یا از روی جهالت، نقش پیاده نظام محور 
سلطه و شرارت و فریبکاری، دروغ پراکنی و عنادورزی 
دشمنان تابلودار اسالم ناب را بازی می کنند، قرابت 

زیادی با تکفیری ها دارند.
رسا می نویســد که بر اساس گزارش تکمیلی 
و میدانی خبرنگارش، لیدرهای وابســته به تشیع 
انگلیســی ســردمدار این حرکت موهن بودند که 
همــواره با رفتارهای افراطی خود درصدد نامعقول 

نشان دادن چهره شیعه هستند.
به گزارش مهر، در همین حین ویدئویی از فردی 
منتشر می شود که در حال تماس با فرد دیگری است 
و به آنان می گوید که »درب حرم را بستند بیایید 
اینجا، به هر کسی می توانید زنگ بزنید، بیایید اینجا 

را به آتش بکشیم!«
دقایقی قبل از اذان مغرب به جمع افراد حلقه 
اول گردانندگان این تجمع غیرقانونی و ســاختار 
شکنانه در خیابان ارم افزوده می شود، این افراد که 
ظاهراً در یک تشکیالت هستند و همدیگر را به اسم 
کوچک صدا می زدند تالش می کنند با ســر دادن 
شعارهای مذهبی به سمت درب حرم مطهر فشار 
آورند تا مقاومت خادمان در اثر این فشارها شکسته 

شود و بتوانند درب حرم را باز کنند.
متأسفانه در این زمان رفتارهای زشت برخی 
از افراد معلوم الحال شدت می یابد و برخی ها با لگد 
زدن بر قسمت پایینی درب حرم در سمت راست، 

باعث از جا درآمدن این بخش از درب و شکســتن 
آن می شوند.

انعکاس تصویری که وضعیت درب شکسته شده 
حرم را نشان می دهد، موجب تأثر و ناراحتی بسیاری 
از متدینین می شــود و در عین حال خوراکی برای 
رسانه های معاند فراهم می آورد تا از این طریق، خط 
قم هراسی را که به بهانه ورود ویروس کرونا در قم 

آغاز کرده بودند ادامه دهند.
در مشــهد نیز عــده ای به همین ســیاق، به 
گیت های ورودی باب الجواد)ع( حمله کردند و ضمن 
توهین به خادمان، موانع قرار داده شده را زمین زدند 

و وارد صحن شدند.
به گزارش فارس، حاال ابعاد این تجمع در حال 
روشن شدن است و پیگیری ها از منابع آگاه حاکی 
از آن است یکی از لیدرهای تجمع شب گذشته برادر 

مسئول دفتر سید صادق شیرازی است.
در این میان، حجت االسالم قریب، دادستان قم 
گفت: در پی تجمع غیرقانونی در اطراف حرم حضرت 
معصومه)س( و هتک حرمت تعدادی افراد اجیر شده 
به حریم حرم مطهر، تعداد ۱۱ نفر دســتگیر و در 

اختیار دستگاه های قضایی قرار گرفتند. 
اطالعیه مشترک

تولیت های حرم های مطهر
اقدام موهن مذکور در حالی است که متولیان 
آســتان قدس رضوی، آســتان مقدســه حضرت 
معصومه)س( و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
با صدور اطالعیه مشــترک، خاطرنشــان کردند: 
آستان مقدس حضرت ثامن الحجج علی بن موسی 
الرضا)ع( و آستانه مقدسه کریمه اهل بیت حضرت 
معصومه)س( و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
امسال چونان ســالیان گذشته، با برنامه ریزی های 
متنوع و متعدد معنوی، فرهنگی، رسانه ای، تبلیغی 
و هنری، حجم انبوهی از مراســم را تدارک دیده 
بودند تا در ماه های متبرک و نیز ایام تحویل سال 
نو، پاسخگوی شور و  اشتیاق مشتاقان اهل بیت)ع( 
باشند. با ورود و شیوع بیماری کرونا و توصیه های 
مقامات بهداشــتی در مخاطرات جدی تجمعات، 
مدتی است که کلیه  اجتماعات و برنامه های گروهی 
عتبات مقدســه به حال تعلیــق درآمد و اکنون با 
گسترش و مخاطرات جدی تر کرونا در سطح کشور 
و جهــان، با قلبی شکســته و دلی پردرد، تصمیم 
سخت ایجاد محدودیت موقت انجام گرفت و لذا با 
حزن و اندوه فراوان عذرخواهی خود را به پیشــگاه 
اهل بیت)ع( در عدم امکان ارائه خدمات به زائران 

عزیز حرم های مطهر ابراز می داریم.
به گزارش آستان نیوز، در این اطالعیه همچنین 
خاطرنشان شده است: ان شاءاهلل با همکاری سازمان 
صداوســیما و مجموعه هــای رســانه ای و فضای 
مجــازی، امکان زیارت از راه دور و ارتباط تصویری 
بــا مضجع منور حضرت ثامن الحجــج)ع( و مراقد 
حضرت معصومه)س( و حضــرت عبدالعظیم)ع( 

برای دلدادگان آن بزرگواران فراهم گردیده است.
از سوی  محکومیت هتک حرمت حرم 

حوزه های علمیه و هیئات مذهبی
مرکــز مدیریــت حوزه های علمیــه با صدور 
بیانیه ای نسبت به هتک حرمت به ساحت قدسی 
حرم کریمه اهل بیت)س( واکنش نشان داد و این 

اقدام هنجارشکنانه را محکوم کرد.
به گزارش رسا، هیئت های مذهبی قم نیز در 
بیانیه ای با محکومیت هتک حرمت حرم مطهر بانوی 
کرامت، بر برخورد قاطع مراجع انتظامی و قضایی با 

عوامل این هنجار شکنی تأکید کردند.
سرشاخه  های اهانت به حرم   های رضوی)ع( 

و حضرت معصومه)س(
به انگلیس وابسته اند

همچنین، حجت االســالم نصــراهلل پژمانفر، 
نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو بــا فارس، در واکنش به هتک حرمت 
حرم هــای مطهر، گفت: این افراد که در واقع نیتی 
غیر از زیارت در آنها مشــاهده می شــد، درصدد 
 بودند کــه حتی درهــای حرم را آتــش بزنند و

وارد حرم شوند.
وی اظهار داشت: اینها همان کسانی هستند که 
در طول ســال با رفتارهای موهنی که به نام تشیع 
از خود نشان می دهند به دنبال نشان دادن تصویر 
غیرواقعی از اســالم شیعی هســتند و سعی دارند 
بــا این اقدامات خود تصویری غلط از شــیعه را به 

جهانیان نشان دهند.
نماینده مردم مشــهد در مجلس خاطرنشان 
کرد: سرشاخه های این جریانات که به سرویس های 
جاسوســی انگلیس وابسته هســتند باید توسط 
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی شناسایی و برخورد 

قاطع و الزم با آنها صورت پذیرد.
انجمن اسالمی دانشجویان علوم پزشکی ایران 
نیز طی نامه ای هتک حرمت به حرم امام رضا)ع( 
و حضرت معصومه)س( را محکوم کرد و از آیت اهلل 
رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواست با حرمت شکنان 

برخورد قاطعانه صورت گیرد.

ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت: 
دروغ پردازان و شایعه سازان در اسرع وقت 

شناسایی و تحت تعقیب قرار می گیرند.
به گزارش میزان، غالمحســین اســماعیلی 
در آخریــن نشســت خبری خود در ســال ۹۸ 
اظهار داشــت: امروز مردم ما بیش از آنکه اخبار 
ناامید کننده بروز فساد را بشنوند، شاهد برخورد 
و مجازات کســانی هســتند که مرتکب مفاسد 
اقتصادی شده اند. امروز مردم ما به جای شنیدن 
اخبار راجع به غارت بیت المال، گزارشات مربوط 
به اســترداد و بازگشــت اموال به غارت رفته به 
بیت المال را می شنوند که گویای عملکرد مثبت 

قوه قضائیه در مبارزه با اینکه ویروس است.
محکومیت 2 متهم بانک سرمایه

به 20 و 10 سال حبس
اسماعیلی افزود: آخرین رأیی که شعبه سوم 
ویژه رســیدگی به پرونده هــای اخالل در نظام 
اقتصــادی صادر کرد، راجع به بخشــی دیگر از 
پرونده بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان 
است که بر این اساس »محمدرضا جهانبانی« به 
اتهــام اخالل در نظام اقتصــادی و تحصیل مال 
نامشــروع به مبلغ ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال، به 
تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شالق در انظار 
عمومی، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد 
پنج هزار و سه میلیارد و پانصد میلیون و پانصد 
هزار ریال در حق بانک سرمایه محکوم شده است.
بــه گفته وی، »عمــار صالحی« متهم دیگر 
ایــن پرونده به جــرم معاونت در اخالل در نظام 
اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت 

دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
بازگشت 50 درصد از بدهی های

3 هزار میلیاردی یک بدهکار بانکی
ســخنگوی قوه قضائیه با  اشاره به استرداد 
 بدهی توســط یکی از بدهکاران بانکی با تالش 
قوه قضائیه گفت: یکی از بدهکاران بزرگ بانکی 
که بیش از سه هزار میلیارد تومان بدهی داشت، 
بــا پیگیری هــای قضایی بیــش از ۵۰ درصد از 

بدهی های خود را تسویه کرده است.
به گفته اســماعیلی، این فرد ۵۳۰ میلیارد 
تومان به بانک اقتصاد نوین، ۳۲۰ میلیارد تومان 
به بانک پارســیان، ۲۰۴ میلیارد تومان به بانک 
توســعه صادرات، ۲۰۰ میلیــارد تومان به بانک 
ایران زمین، ۱۴۵ میلیارد تومان به بانک ســینا، 
۱۱۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه، ۵۹ میلیارد 
تومان به بانک گردشگری، ۲۳ میلیارد تومان به 
بانک شهر و ۲۸ میلیارد تومان هم به یکی دیگر 

از بانک ها مسترد کرده است.
وی ادامــه داد: دو فقــره دیگر از بدهی های 
این فرد که شــامل ۹۰۰ میلیارد تومان به بانک 
اقتصــاد نوین و ۵۲۵ میلیارد تومان به بانک دی 
است شناسایی شده و ۳۸۰ میلیارد تومان دیگر 
سهام شرکت های مختلف به نام این بدهکار بانکی 
توقیف گردیده است. همچنین ملکی به مساحت 
۴۱ هــزار مترمربع در منطقــه ۲۲ تهران و یک 
ملک با ارزش در منطقه آجودانیه تهران توقیف 
شده است و فرآیند واگذاری این موارد به این دو 

بانک در حال انجام است.
مرخصی به 50 درصد زندانیان امنیتی 
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت 
مرخصی زندانیان گفت: با اجرای بخشنامه ریاست 
قوه قضائیه تاکنون حدود ۸۵ هزار نفر از زندانیان 

از این مرخصی بهره مند شدند.
اســماعیلی، علی رغم فضاسازی ها  به گفته 
بیــش از ۵۰ درصــد از زندانیــان امنیتی هم از 
مرخصی اســتفاده کرده اند و در مورد اینکه ادعا 
می شــد زندانیان امنیتی از این مرخصی محروم 

هستند، باید گفت که اصال این گونه نیست.
تعدادی از افراد شایعه ساز و دروغ پراکن 
شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته اند

وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر برخورد 
دســتگاه قضا با شایعه سازان در رابطه با ویروس 
کرونا گفت: اوال در همه واحد های قضایی، شعب 
ویــژه ای خاص تعقیب و پیگیری دروغ پردازان و 
شایعه سازان هم در دادسرا و هم در دادگاه تشکیل 

شده اســت. همچنین ابالغ و مأموریت ویژه ای 
بــرای ضابطین و به ویژه نیروی انتظامی  و پلیس 
فتا صادر شــده است که در اسرع وقت این قبیل 
از افراد شناســایی و تحت تعقیب قرار گیرند که 
تاکنون تعدادی از افراد شایعه ساز و دروغ پراکن 

شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.
پرستار قالبی شایعه ساز

هنوز دستگیر نشده است
ســخنگوی قوه قضائیه درباره کلیپ پخش 
 شــده از زنی که مدعی پرســتاری و آمار باالی

مرگ و میر بر اثر کرونا در بیمارستان بود، اظهار 
داشــت: بررسی ها در این زمینه صورت گرفت و 
این فرد اصال جزو جامعه پرستاری نبود. محتوای 
مطلــب دروغ بــود و فرد شناســایی و هویت او 
مشــخص گردیــده و تحت تعقیب اســت. خبر 
دســتگیری این فرد صحت ندارد و افراد دیگری 
در استان های مختلف در این موضوعات دستگیر 
شــده اند. این فــرد تحت تعقیب اســت و هنوز 
دستگیر نشده و امیدواریم به زودی دستگیر شود 

و کذب بودن مطالب وی نیز احراز شده است.
بازگشت 994 واحد صنعتی

به چرخه تولید با حمایت دستگاه قضایی
اسماعیلی درباره عملکرد قوه قضائیه در سال 
رونق تولید اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در 
ایــن حوزه انجام دادیــم و در یک بازه ۶ ماهه با 
تدابیری که اتخاذ کردیم، از تعطیلی بیش از ۵۰۰ 
واحد صنعتی جلوگیری شد یا برخی از واحد های 
تعطیل شده به چرخه تولید بازگشت. همچنین 
در مورد ۹۹۴ واحد صنعتی با حمایت دســتگاه 
قضایی، یا از تعطیلی آنها جلوگیری شــد یا اگر 

تعطیل شده بود به چرخه تولید برگشت.
برخورد با محتکران

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان مبنی 
بر اینکه اخبار احتکار مایحتاج عمومی از گوشه 
و کنار به گوش می رسد، قوه قضائیه در سه حوزه 
کشف اقالم بهداشــتی، رسیدگی به پرونده های 
محتکران و توزیع اقالم بهداشــتی مکشوفه چه 

اقداماتی انجام داده اســت، بیــان کرد: پیگیری 
گزارشــاتی که به ما واصل شده، حکایت از این 
دارد که کشــفیات بســیار خوبی انجام شــده و 

محموله های سنگینی کشف شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، کشفیات خرد 
در حوزه صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده 
و اقالم درشــت در قوه قضائیه مورد رســیدگی 

قرار می گیرد.
اسماعیلی افزود: ظرف همین چند روزی که 
گذشــته فقط در شــهر تهران بیش از ۶۰ متهم 
توســط مراجع قضایی دســتگیر و روانه زندان 
شــدند و ۳۰ فقره از پرونده ها نیز رســیدگی در 
مرحله دادسرایی آنها تمام شده است و تحقیقات 
تکمیل و کیفرخواســت صادر و به دادگاه ارسال 
شده اســت و به زودی آراء محکومیت این افراد 

هم صادر خواهد شد.
انصراف یک تولیدکننده از صادرات

هفت کامیون دستکش پس از شیوع کرونا
وی گفت: علی رغم این زشتی های رخ داده، 
یک اتفاق زیبایی در استان آذربایجان غربی رخ 
داد و یکی از هموطنان که تاجر دستکش یک  بار 
مصرف اســت، بر اثر قراردادی که از دو ماه قبل 
با طرف تُرک داشــت، هفت کامیون دستکش با 
وزن ۱۳۷ تــن برای صادرات آماده کرده بود اما 
با مذاکرات دســتگاه قضایی با این هموطن، وی 
داوطلبانه از صادرات این کاال منصرف شد و این 

کاال را به داخل کشور برگرداند.
نرخ دیه در سال آینده اعالم شد

سخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به سؤالی 
در مورد نرخ دیه در سال آینده گفت: به موجب 
قانون در پایان هر ســال برای ســال جدید قوه 
قضائیــه باید نرخ جدید دیــه را اعالم کند. این 
 موضوع در جلســه روز دوشــنبه شــورای عالی 
قوه قضائیه مطرح شد و نرخ دیه برای سال ۱۳۹۹ 
در ماه های غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان با رشدی 
۲۰ درصدی نسبت به نرخ دیه سال ۱۳۹۸ تعیین 
شد و از اول فروردین ۹۹ الزم االجرا خواهد بود.

بقیه از صفحه 2
یکی از مهم تریِن این تحوالت، موشکباران حیثیت 
آمریکا توسط سپاه در عین االسد عراق بود. بنا بر اعالم 
دوست و دشــمن، انجام چنین حمله ای آن هم با این 
وسعت، تخریب و دقت از زمان جنگ جهانی دوم به این 
سو بی سابقه بود و بنا بر اعالم شبکه تلویزیونی رسمی  
چین، »تصور انجام چنین حمله ای برای ما هم غیرممکن 
بود«. یکی از نظامیان آمریکایی حاضر در عین االسد با 
سابقه طوالنی خدمت در ارتش آمریکا می گوید در ۱۶ 
سالی که خدمت کرده هرگز، چنین حمله ای ندیده بود! 
با وجود گذشت بیش از ۲ ماه از این حمله، آمریکایی ها 
هنــوز جرأت نمی کنند، آمار واقعی تلفات خود را اعالم 
کنند. در ادامه، تصویب اخراج نظامیان آمریکایی از عراق 
در پارلمان این کشور نیز اتفاق بسیار مهم دیگری بود که 
در صورت اجرایی شدن آن، پیروزی بزرگی برای دو ملت 
ایران و عراق خواهد بود. در ماه های اخیر همچنین اوضاع 

در سوریه، افغانستان و یمن نیز به سود جبهه مقاومت 
و بــه ضرر آمریکا و گروهک های تکفیری  تروریســتی 
رقم خورده اســت. اسپوتنیک در هفته های گذشته در 
مطلبی نوشته بود:»روح سردار سلیمانی، آمریکایی ها را 

رها نخواهد کرد«. 
سرمشق سال جدید

این روزها شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کشورهای 
جهان و از جمله ایران را درگیر کرده است. به لطف خدا و 
با ایثار جامعه پزشکی و پرستاری و پرسنل مراکز درمانی 
در کنار اقدامات شبانه روزی وزارت بهداشت و اقدامات 
تحسین برانگیز سپاه، ارتش، بسیج و نهادهای مردمی، 
در آینــده نزدیک، این ویروس منحوس از کشــورمان 
رخت خواهد بســت.  الگوی ســردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی، تبدیل کردن تهدیدها به فرصت هاست و به 
فضل الهی، سرمشق سال جدید، تبدیل کردن تهدیدها 

به فرصت ها خواهد بود.

فرمانده کل ســپاه گفت: همه سپاه های 
استانی در کنار دانشگاه علوم پزشکی آرایش 

واقعاً جنگی گرفته اند.
سرلشــکر حســین ســالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران روز گذشته به صورت ویدئو کنفرانس در 
قرارگاه زیستی با فرماندهان سپاه در شهرهای مختلف 
موضوع کرونا را بررســی و ارزیابی کرد و گفت: همه 
سپاه های استانی در کنار دانشگاه علوم پزشکی آرایش 

واقعاً جنگی گرفته اند.
وی گفــت: حضــور رهبــری و کالمشــان و 
توصیه هایشــان در این شرایط برای ما بسیار آرامش 
بخش و نجات بخش و نعمت بزرگی اســت و رهبر 
معظــم انقالب با تاکید بر امداد و کمک به مردم در 
شرایط سخت، شرایط اضطرار و شرایط بحرانی؛ برای 
مــا فرمان می دهند و مــا در همان ابتدای حادثه به 
فضــل الهی حضور پیدا کردیم و در همان موج اولیه 
سپاه پاسداران در لبه جلوی پیکان و در کنار جامعه 
پزشکی فداکار و مؤمن به مستهلک کردن موج اولیه 

این ویروس پرداخت.
فرمانده کل ســپاه گفت: ابتــدا که این موضوع 
شروع شد با سپاه استانی قم و با پشتیبانی های الزم 
بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب در قم را مجهز 

کردیم و وارد این مسئله شدیم.
ســردار ســالمی گفت: سپاه پاســداران کارها 
را بر اســاس گســترش جغرافیایی تطبیــق داد و 
بــه شــرایطی رســیدیم که امــروز کشــور برای 
مهــار این پدیــده خــود را بازیابی کرده اســت و 
 پروتکل هــا را برای مواجهه با این موضوع به دســت

آورده ایم.

آماده سازی حدود هزار تخت استراحتگاهی
وی افزود: بیمارستان بقیه اهلل با بیشترین تخت 
کرونایی به بستری کردن و مداوای بیماران پرداخته 
اســت و یکی از بزرگ ترین آزمایشــگاه تشخیصی 
ویروسی را دارد و به طوری که تخت های آی سی یو 
این بیمارستان از ۳۰ تخت به ۷۰ تخت افزایش یافت 
و در آینده ای نزدیک به ۱۰۰ تخت رسانده می شود و 
حدود هزار تخت استراحتگاهی برای بیماران کرونایی 

که ترخیص شده اند در نظر گرفته شده است.
پذیرش ۶ هزار بیمار در بیمارستان بقیه اهلل

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه در بیمارستان 
بقیه اهلل تاکنون ۶ هزار بیمار پذیرفته شده است، افزود: 
روزانه نزدیک به ۵۰۰ بیمار در این بیمارستان بستری 
می شــوند که چرخه عظیمی است به طوری که این 
چرخه در بیمارستان دیگر کشور مثل بیمارستان های 
والیت ساری، بیمارستان امام حسین)ع( مشهد هم 

گسترده شده است.
وی گفت: ۲۰ بیمارســتان ثابت نیروی زمینی 
سپاه و ۹ بیمارستان سیار در سراسر کشور گسترش 
یافته و آماده خدمت هستند و نیروی دریایی سپاه ۴ 
بیمارستان ثابت و ۴ بیمارستان سیار را گسترش داده 
و عالوه بر آنها همه سپاه های استانی در کنار دانشگاه 
علوم پزشکی سراسر کشــور آرایش واقعاً جنگی به 

خود گرفته اند.
فعال شدن حدود ۶50 هزار بسیجی

فرمانده کل سپاه گفت: حدود ۶۵۰ هزار بسیجی 
برای توزیع اقالم بهداشتی و ضد عفونی کردن معابر 
و ســطح شهر بســیج شــده اند و حدود ۱۰۰ هزار 
بسته معیشــتی به عنوان هدیه رهبری برای آسیب 

دیدگان معیشتی کرونایی در نظر گرفته شده است 
و همچنین هزاران تیم بسیجی برای طرح غربالگری 
در کنار نیروهای علوم پزشکی به شناسایی و هدایت 

بیماران می پردازند.
ســردار سالمی گفت: بعد از فرمان رهبر انقالب 
یک انگیزه بســیار قوی و بیشتری پیدا کردیم و به 
همه دوستان در قرارگاه های امام رضا)ع( که قرارگاه 
بهداشــتی و درمانی ســپاه اســت، ابالغ کردیم که 
فعالیت ها در ایام تعطیل به صورت شبانه روزی باشد.

آمادگی 3۸0 درمانگاه سپاه پاسداران
برای خدمت رسانی

وی گفت: ۳۸۰ درمانگاه ســپاه پاســداران در 
شــهرهای مختلف برای خدمت رســانی مهیاست و 
مبادی ورودی و خروجی شهرها توسط تیم های بسیج 
جامعه پزشکی کشور در کنار نیروهای علوم پزشکی 
در حال تب سنجی هستند تا بتوانند بیمار را از غیر 

بیمار تشخیص دهند.
سردار شریف: از تجربه درمان 

دوران دفاع مقدس کمک گرفتیم
همچنین سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران به وبگاه لبنانی »العهد« 
گفت: از روز اول اعالم ورود ویروس کرونا به کشــور، 
فرمانده کل ســپاه با وزیر بهداشت تماس گرفت و از 
آمادگی تمامی بخش های سپاه برای کمک در زمینه 

پیشگیری و درمان خبر داد.
وی ادامه داد، بیمارســتان ها، درمانگاه ها، مراکز 
پزشکی سپاه و کادر بهداشتی آن وارد میدان شدند و 
در مرحله دوم کشور شاهد ورود بسیج مردمی، بسیج 
پزشکی، دانشجویی، روحانیون و شهروندان داوطلب 

در این زمینه بود.
رمضان شریف سپس تصریح کرد، در گامی دیگر 
مراکز نقاهت در استان ها و شهرهای مختلف شامل 
پانصد یا هزار تخت ایجاد شد و در این زمینه از تجربه 
سپاه در دوران مقدس برای درمان مجروحان شیمیایی 

کمک گرفته شد.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر باید به کادر پزشکی 
نیز کمک می شــد به همین دلیل از صد و سی هزار 
شخص فعال در زمینه پزشکی، پرستاری و بخش های 
مرتبط دعوت به عمل آمد و این افراد برای کمک به 

کادر پزشکی در صورت نیاز، آموزش دیدند.
سخنگوی سپاه گفت: تمام مراکز سپاه در تمام 
استان ها بویژه قم و گیالن آماده هستند و از تجربه های 
این دو استان در تمام مراکز سپاه در استان های دیگر 

نیز استفاده می شود.
وی در پایان اعالم کرد، تمامی توصیه های الزم 
به شــهروندان در زمینه مقابله با کرونا انجام شده و 
تحوالت جدید نشــان می دهد ایران از این مشــکل 

خارج خواهد شد.
فعالیت بیمارستان های

 نیروی زمینی سپاه در 10 استان
همچنین به گزارش ســپاه نیوز، سردار سرتیپ 
پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی سپاه در گفت وگویی درخصوص اقدامات 
انجام شــده در مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: 
بیمارستان های صحرایی، بیمارستان های استندبای 
و نقاهتگاه های نیروی زمینی ســپاه در ۱۰ اســتان 
برای مقابله با ویروس کرونا خدمت رسانی می کنند.

وی افزود: بیمارستان های صحرایی نیروی زمینی 

سپاه در استان های قم، گلســتان، کاشان، خراسان 
رضــوی، مازنــدران، آذربایجان غربــی، آذربایجان 
شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه 

فعال هستند.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با تأکید 
بر فعالیت بیمارستان های صحرایی نیروی زمینی سپاه 
در استان قم اظهار داشت: یک بیمارستان در استان 
قم آماده است تا در صورت نیاز خدمات پزشکی الزم 
را ارائه دهد؛ سی و یک پزشک عمومی و متخصص و 
۱۴ پرستار نیروی زمینی سپاه به منظور کمک برای 
مقابله با ویروس کرونا به دانشــگاه علوم پزشکی قم 
خدمات الزم را ارائه کردند و سردار مرتضوی به عنوان 
نماینده تام االختیار وزارت بهداشت در قم انتخاب شد.
سردار پورجمشیدیان با بیان فعالیت بیمارستان 
۲۵۰ تخت خواب نیروی زمینی ســپاه در اســتان 
گلستان، یادآور شد: ۳۵ بهیار و پرستار نیروی زمینی 
ســپاه نیز به دانشگاه علوم پزشکی گرگان در زمینه 

مقابله با ویروس کرونا کمک کردند.
 معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه تاکید 
کرد: در کاشان، بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا )س( 

به استعداد ۱۵۰ تخت خواب مستقر شده است.
وی ادامه داد: بیمارستان صحرایی ۲۰۰ تخت و 
نقاهتگاه ۴۰۰ تخت در استان خراسان رضوی و شهر 
مشهد؛ بیمارستان ۱۵۰ تخت بستری و نقاهتگاهی 
در شهر بابل در مازندران با محوریت بیمارستان شهید 
محالتی تبریز؛ بیمارستان ۲۰۰ تخت و نقاهتگاهی در 
استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه و یک نقاهتگاه 
به استعداد ۱۵۰ تخت در استان آذربایجان شرقی و 
شهر تبریز توسط نیروی زمینی سپاه برای مقابله با 

ویروس کرونا مستقر شده است.
معــاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ســپاه با 
بیان استقرار بیمارستان ۱۰۰ تخت خواب در استان 
خوزســتان یادآور شــد: این بیمارستان با محوریت 
بیمارستان شهید بقایی نیروی زمینی سپاه راه اندازی 
شده است. همچنین در استان سیستان و بلوچستان و 
شهر زاهدان بیمارستان نبی اکرم )ص( نیروی زمینی 
سپاه یک بیمارستان و نقاهتگاه به استعداد ۱۰۰ تخت 

را راه اندازی کرده است.
سردار پورجمشیدیان با تشریح اقدامات بهداری 
نیروی زمینی ســپاه در استان کرمانشاه گفت: یک 
بیمارســتان صحرایی به استعداد ۱۰۰ تخت توسط 
بیمارستان امام حســین)ع( نیروی زمینی سپاه در 

استان کرمانشاه راه اندازی شده است.
سردار پورجمشیدیان با بیان تالش نیروی زمینی 
ســپاه برای مقابله با ویروس کرونا در ابعاد پزشکی 
تجهیزاتی و بیمارســتانی یادآور شــد: طبق دستور 
فوری سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه ۷۰ 
درصد تخت های بیمارستان های نیروی زمینی سپاه 

به ویروس کرونا اختصاص یافت.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با بیان 
حضور ۴۰۰ نیروی متخصص پزشکی، بهیار و پرستار 
نیروی زمینی سپاه برای مقابله با ویروس کرونا تاکید 
کرد: ۵۰ یگان نیروی زمینی سپاه نیز برای ضدعفونی 
معابر در سراسر کشور فعالیت می کنند. وی در پایان 
با بیان اینکه خدمت به ملت نجیب ایران باعث افتخار 
نیروی زمینی سپاه است خاطرنشان کرد: برای از بین 
بردن این ویروس تا پایان در میدان خواهیم ماند و به 

وظیفه و تکلیف خود عمل خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه:

شعب ویژه ای برای تعقیب دروغ پردازان و شایعه سازان تشکیل شده است


