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غربالگری و کنترل بهداشتی بیش از
 236هزار مسافر در مبادی ورودی کشور
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر از کنتــرل
بهداشــتی 236هزار و 151نفر از مســافران ورودی به کشــور در مبادی
مرزیرسمیخبرداد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی جمعیــت هالل احمــر؛ مهدی
ولــی پــور ،رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر
ضمن تا کید بــر تداوم اجــرای طرح کنترل بهداشــتی مســافران در
مبادی مرزی کشور گفت «:این طرح با همکاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی از  ٢٠اســفندماه کلید خورده و تا صبح روز
دوازدهم اردیبهشــت مــاه 236 ،هــزار و  151نفر از مســافران کنترل
و غربالگــری شــده انــد  ».او افــزود« :در ایــن مــدت  35هــزار و 314
مورد تســت فوری و  11هزار  431مورد تســت پی ســی آر از مســافران
مشــکوک به کرونا گرفتــه شــده و  57نفر از مســافران نیــز به صورت
موقــت قرنطینــه شــده انــد » .ولــی پــور اظهــار کــرد «:این طــرح با
مشارکت  471نیروی عملیاتی در  ١۶استان در حال اجراست».

آغاز طرح تست تشخیص کرونای خودرویی
در مجتمع دارویی -درمانی هالل
رئیــس مجتمــع دارویــی -درمانــی هــال ایــران ،مهمتریــن
تهــای ایــن مجموعــه را در راســتای مقابلــه بــا بیمــاری کرونا
فعالی 
تشریح کرد.
محمدتقی حسینی طباطبایی ،رئیس مجتمع دارویی -درمانی
هالل ایران گفت« :همواره یکی از معضالت جدی جامعه ما از اواخر
سال  98کرونا بوده که امروز نیز در چهارمین پیک آن قرار گرفتهایم و
آمار ابتال و مرگومیر متأسفانه زیاد است».
او افــزود« :جمعیــت هاللاحمــر اهــداف بشردوســتانهای بــرای
خــود تعریــف کــرده که طبــق آنهــا موظف هســتیم نقــش خــود را در
مجتمع دارویی -درمانی هالل ایران به منظور آموزش شــهروندان،
بیماریابــی و پیشــگیری ایفــا کنیــم .در همیــن راســتا آزمایشــگاهی
در مجتمــع راهاندازی شــد و بــا تعرفههای مناســب در اختیــار مردم
قرار گرفت».
این مقام مســئول در جمعیــت هاللاحمر خاطرنشــان کرد« :این
آزمایشــگاه یک مرکز قابل اعتماد برای تشــخیص بیماری کروناست
که ذیل آن بســتری نیز برای آموزش فراهم شــده اســت .این مرکز در
یمــاه  1399افتتاح شــد و با همت همــکاران در چهارماه گذشــته
د 
روند توســعه را طی کرده که تا این لحظه مردم از خدمات ارای هشــده
راضی بودهاند».
حســینی طباطبایــی ادامــه داد« :طر حهایــی نیــز در دســتور کار
قــرار گرفته اســت تــا نتایــج تســت  PCRکرونا ظــرف مدت 6ســاعت
آماده شــود و در اختیار مراجعان قرار گیرد .کارشناســان در راســتای
پاسخگویی هرچه سریعتر به شــهروندان تا ساعت 12شب در محل
آزمایشگاه حضور دارند .آزمایشــگاه ما در ایام نوروز به جز روز اول ،به
صورت کامل فعال بود و نمونهگیری و پاســخگویی به شهروندان در
تمام روزهای ایام نوروز به صورت کامل انجام شــد ».او افزود« :مقرر
شــده که خدمات آزمایشــگاه مجتمع دارویی -درمانــی هالل ایران
با تعرفه خیریه وزارت بهداشت ارایه شود .این خدماترسانی برای
افرادی که توان حضور در مرکز را نیز نداشتند ،انجام و تیمها به محل
موردنظر افراد متقاضی برای نمونهگیری اعزام میشدند و در کمتر از
24ساعت نیز به متقاضیان نتیجه آزمایش اعالم میشد».
رئیس مجتمــع دارویــی -درمانی هالل ایــران با اشــاره به موضوع
پیشگیری از ازدحام مراجعان به مجتمع که میتواند زنجیره انتقال
بیماری را گســتردهتر کند ،گفت« :ما با مشارکت پارک علم و فناوری
بهــای وزارت
دانشــگاه شهیدبهشــتی و بــا درنظرگرفتــن چارچو 
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی و همچنیــن نظارت دانشــگاه
علوم پزشکی شهیدبهشتی تصمیم گرفتیم تا با اجرای طرح «انجام
تست بدون خروج از خودرو» از ازدحام جمعیت در مرکز آزمایشگاهی
و به صورت حضــوری جلوگیری کنیم تــا از این طریــقدرصد انتقال
بیماری تا حــد زیاد و قابــل کنترلی کاهش یابــد .در این طــرح ،افراد
در نرمافزار «تهران تســت» ثبتنام کرده و ســاعت حضور آنها جهت
انجام تست مشــخص و با خودروی شخصی خود به ایستگاه تست
مراجعــه کــرده و در همان محل بــدون ازدحــام ،از آنها تســت گرفته
یشــود و در کمتر از 24ســاعت جــواب آزمایــش از طریــق بارگذاری
م 
روی ســایت و واتساپ ارســال خواهد شــد .تعرفه آن نیز از رقم تعرفه
خیریه کمتر است ».این مقام مســئول در مجتمع دارویی -درمانی
هــال ایــران اظهار کــرد« :اســتقبال از این شــیوه به علت ســهولت و
ایمنی باال بسیار خوب بوده و در همین راستا تالش میشود تا مرا کز
بعــدی را در قســمتهای جنوبی شــهر و ســپس در شــرق تهــران در
مرکز مجتمع دارویی -درمانی هالل ایران به بهرهبرداری برسانیم تا
شــهروندان این مناطق نیز در فضای باز و در کمتریــن زمان بتوانند
تستدهند».
حسینی طباطبایی با اشاره به شیوههایی که پاسخ آزمایشات به
شهروندان اعالم میشود ،گفت« :آن دسته از شهروندان که شماره
تماس خود را ارایه دهند ،از طریق پیامک به آنها پاسخ داده خواهد
یتــوان از همین طریق اطالعرســانی
شــد و حتی زمــان آزمایــش را م 
کرد .از طــرف دیگر ،متقاضیان با اســتفاده از ســایت «تهران تســت»
نیز میتوانند به صورت اختصاصی جواب آزمایش خود را مشــاهده
کننــد .آن دســته از شــهروندانی کــه نیــاز بــه نســخه فیزیکــی جواب
آزمایش دارند نیز ،این نســخه به وسیله پست به محل سکونت آنها
فرستاده خواهد شد».
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رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی زنده و تلویزیونی:

وزارت امور خارجه مجری است
ادامــه از صفحــه یــک| ایشــان معلمــان را
از افســران سپاه پیشــرفت کشــور خواندند و
افزودنــد :معلمــان باید ایــن جایــگاه عظیم
را بــاور کنند و با احســاس مســئولیت ،نقش
تاریخیخودراایفانمایند.
رهبر انقــاب با اشــاره به هجــوم بیگانگان
و منحرفــان بــه افکار جوانــان تا کیــد کردند:
معلمــان بایــد ضمــن اســتفاده از ظرفیــت
عظیم آموزش و پرورش ،بــرای خنثی کردن
این تهاجم بزرگ نیــز جهادگونه تالش کنند
تــا ریزشها به صفــر نزدیک شــود و رویشها
در باالترین سطح قرار گیرد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه شــأن
بســیار با ارزش و تأثیرگذار معلمــان افزودند:
درک این جایــگاه واال و تعیینکننده باید به
فرهنگ عمومی تبدیل شــود که رســانهها،
دســتگاههای تبلیغاتــی و آمــوزش و پرورش
در این عرصه مسئولیت سنگینی دارند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،گشــودن
گرههای معیشتی معلمان را مهم خواندند و
با اشاره به مسئولیت دولت و مجلس در این
زمینه ،از تالش بی دریغ معلمان برای ادامه
آموزش در دوران کرونا و همراهی خانوادهها
به خصوص مادران صمیمانه تشکر کردند.
رهبــر انقــاب اســامی بخــش دیگــری از
سخنانشــان را بــه مناســبت روز کارگــر ،بــه
موضوع شــأن و جایگاه کارگــر و لزوم حمایت
همهجانبه از این قشر زحمتکش و تأثیرگذار
و همچنیــن نقــش کارگــران در پیشــرفت
اقتصــادی و اســتقالل کشــور اختصــاص
دادند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــه جایــگاه
واالی کارگر در اسالم و بوسه پیامبر بر دستان
کارگــر اشــاره کردنــد و گفتند :در یــک اقتصاد
مســتقل و تولیدمحــور ،کارگــر ســتون اصلی
اســت و این نقــش تأثیرگــذار کارگــران باید با
کمک دســتگاههای تبلیغاتی و رســانهها به
فرهنگعمومیتبدیلشود.
ایشــان افزودند :از ابتدای پیــروزی انقالب
اسالمی بدخواهان و بیگانگان تالش کردند
تا جامعه کارگری را در مقابل نظام قرار دهند
اما کارگران جانانه در کنار نظام ایستادند که
نمونه بارز آن دوران دفاع مقدس است.
رهبر انقالب اســامی با اشاره به شعار سال
و موضــوع پشــتیبانی از تولید ،خاطر نشــان
کردنــد :یکــی از انــواع پشــتیبانی از تولیــد،
حمایــت از کارگــران اســت زیــرا کارگــر فعال و
با نشــاط ،ثــروت ملــی ایجــاد می کنــد که در
نهایــت زمینهســاز آبــرو ،اقتــدار و اســتقالل
کشور خواهد بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأ کید بر اینکه
حمایــت از کارگــر فقــط افزایش پایــه حقوقی
متناســب با افزایش تــورم نیســت ،افزودند:
ارتقــای ســطح مهــارت آمــوزی و تخصــص
کارگران ،توجــه به بیمه و بهداشــت و درمان
آنــان ،امنیــت شــغلی ،برنامهریــزی بــرای
مســکن کارگران و ایجاد روابط عادالنه میان
کارگــر ،کارآفریــن و دولت ابعاد دیگــر موضوع
حمایت از کارگر است.
ایشــان برنامــه ریــزی صحیــح بــرای ایجاد
اشــتغال و پیگیــری دقیــق و منضبــط آن
و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت بخــش
خصوصــی بــرای ایجــاد اشــتغال را کمــک
بزرگ به پیشرفت اقتصادی کشور خواندند
و گفتنــد :ایجــاد اشــتغال عــاوه بــر بــرکات
اقتصــادی ،بــرکات اجتماعی و سیاســی هم
دارد زیــرا در جامعــه بویــژه در نســل جــوان،
زمینهســاز نشــاط و تحــرک و ســرزندگی و
مانع از شــکلگیری بســیاری از آســیبهای
اجتماعی و حتی امنیتی است.
ایشــان با اشــاره به ابعاد چند جانبه ایجاد
اشــتغال در جامعه ،یکی از برنامههای مهم
و مــورد انتظــار از دولتهــا را برنامــه ایجــاد
اشــتغال دانســتند و بــا بیانــی هشــدارآمیز

خاطرنشــان کردنــد :افــرادی کــه بــه علــت
منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین
و ارزش افــزوده آن ،کارخانــه ها را به تعطیلی
میکشــانند ،بدانند کــه مرتکــب کار باطل و
حرام شــده انــد و این کار ،خیانت بــه مردم و
کارگران و اســتقالل و اقتصاد کشورو ضربه به
تولید ملی است.
رهبــر انقــاب اســامی دســتگاههای
مســئول بویــژه وزارتهــای صمــت و وزارت
جهادکشــاورزی را بــه نقــش آفرینــی جــدی
بــرای مقابلــه با ایــن پدیــده و برخورد بــا این
افراد توصیه مؤکد کردند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن با
اشــاره به نظر کارشناســان اقتصــادی مبنی
بــر لــزوم فعــال شــدن کارگاههــای کوچک و
متوســط در کنار کارگاههای بزرگ ،افزودند:
گسترش این کارگاهها عالوه بر ایجاد اشتغال
زمینهســاز تولیــد ثــروت بــرای عمــوم مــردم
بویژه طبقات ضعیف و متوسط است.
ایشــان خاطر نشــان کردند :بهترین روش
بــرای خنثی کــردن تحریمها تــاش واقعی و
غیر شعاری برای تقویت تولید ملی است که
دشمن را از ادامه تحریم مأیوس خواهد کرد
و در نتیجه تحریمها برطرف می شوند.
رهبــر انقــاب اســامی در بخش دیگــری از
سخنانشــان ،انتخابــات را بــه معنــی واقعی
کلمــه فرصــت مهــم و بــی نظیــری بــرای
اســتحکام پایه هــای اقتــدار و امنیت کشــور
خواندنــد و گفتنــد :عــده ای با خدشــه وارد
کــردن در اصــل انتخابــات و یــا در عملکــرد
دســت انــدرکاران اعــم از شــورای نگهبــان یا

دســتگاههای دیگر موجب دلســردی مردم
می شوند که این کار غلط است.
ایشان افزودند :در جمهوری اسالمی همه
انتخاباتها ســالم برگزار شده است .ممکن
اســت تخلفات کوچکی روی داده باشــد اما
در نتیجــه انتخابــات هیــچ تأثیری نداشــته
و همــواره انتخابــات در جمهــوری اســامی
همراه با امانت بوده است.
رهبر انقالب اســامی خاطر نشــان کردند:
البتــه برخیهــا هنگامــی کــه نتیجــه مــورد
نظــر آنهــا در انتخابــات حاصــل می شــود آن
انتخابات را ســالم می خواننــد اما ا گر نتیجه
مورد نظر آنها بهدست نیاید یا برگزارکنندگان
را متهــم مــی کننــد و یــا هماننــد ســال ۸۸
اغتشاش بهپا می کنند که آن متهم کردنها
بی انصافی اســت و اغتشاش بهراه انداختن
جرم است.
ایشــان در یک توصیــه مهم به افــرادی که
وارد عرصــه انتخابــات مــی شــوند ،گفتنــد:
این افراد از ســخنان و وعدههــای فریبنده و
بدون پشــتوانه فکری و بدون در نظر گرفتن
حتما پرهیز
امکانــات و یا بدون اطــاع از آنها
ً
کنند.
رهبر انقالب اسالمی تأ کید کردند :کسانی
کــه وارد عرصــه انتخابــات میشــوند بایــد
یــک برنامــه واقعــی ارائــه دهنــد بهگونــه ای
که کارشناســان با شــنیدن این برنامه ،آن را
تصدیق کنند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند :البته
برخــی اوقات هــم از برخی افــراد حرف هایی
صادر میشود که گویا قانون اساسی را قبول

بیانیهوزیر امور خارجه
پساز سخنرانیمقاممعظمرهبری
بسماهلل الرحمن الرحیم
ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم
حسبنا اهلل و نعم الوکیل ،نعم المولی و نعم النصیر
بیانات مشــفقانه مقــام معظــم رهبری همچون همیشــه بــرای مــن و همکارانم
ختــم کالم و نقطــه پایانــی بــرای بحثهــای کارشناســی اســت .بــه عنــوان یــک
کارگزار و پژوهشــگر روابط خارجی ،همواره باور داشــتهام برای قــوام این مرز و بوم
خدایی ،سیاســت خارجی باید موضوع وفاق و انســجام ملی باشــد و از باالترین
ســطح مدیریــت و هدایــت شــود و بر ایــن اســاس پیــروی از نظــرات و تصمیمات
رهبــری ضرورتــی غیرقابــل انــکار برای سیاســت خارجی اســت .بســیار متأســفم
کــه برخــی نقطه نظــرات شــخصی کــه صرفــا بــرای انتقــال صادقانــه تجربیــات و
بــدون قصدی برای انتشــار بیان شــده بود ،دزدانه منتشــر و به صورت گزینشــی
مــورد بهر هبــرداری و دســتمایه خصومــت ورزی بدخواهــان کشــور و مــردم و
انقــاب گردید و اســباب تکدر خاطر شــریف مقــام معظم رهبــری را فراهــم آورد.
امیدوارم به یاری خدا اینجانب و همکارانم بتوانیم در کنار دیگر خدمتگزاران در
اجرای بیکم و کاست منویات مقام معظم رهبری برای پیشرفت ایران عزیزمان
یکدل و یکصدا کوشاباشیم.

ندارند ،در حالیکه کسی که می خواهد وارد
عرصه انتخابات شــود باید معتقد به اسالم،
قانون اساســی و رای مردم باشد لذا مطالبه
جدی داریم که این موضوع رعایت شود.
حضــرت آی ـتاهلل خامنــهای همچنیــن از
اظهارات بعضی از مســئوالن کــه در روزهای
اخیــر از رســانههای مخالــف جمهــوری
اسالمی پخش شد و تکرار حرفهای خصمانه
دشــمنان و آمریکا بود ،ابراز تعجب و تأســف
کردند و گفتند :آمریکاییها ســالها اســت که
از نفــوذ معنــوی ایــران در منطقــه و عوامــل
آن یعنــی نیــروی قــدس و شــهید ســلیمانی
اساســا سردار سلیمانی
بهشدت ناراحتند و
ً
را بــه همیــن علــت بــه شــهادت رســاندند،
بنابرایــن نبایــد چیــزی گفته شــود که حرف
آنها را تأیید کند.
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد :سیاســت
کشور از انواع برنامههای اقتصادی ،نظامی،
اجتماعــی ،علمــی ،فرهنگــی و همچنیــن
سیاست خارجی تشکیل شده که همه این
بخشها باید با هم به پیش برود و نفی هر یک
از این بخشها خطای بزرگی است که نباید از
مسئولین کشور سربزند.
ایشــان تأ کیــد کردنــد :نیــروی قــدس
بزرگتریــن عامــل مؤثــر جلوگیــری از
دیپلماســی انفعالــی در غــرب آســیا اســت
و زمینــه ســاز تحقــق سیاســت عزتمندانــه
جمهوری اسالمی شده است.
حضــرت آی ـتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه
تمایــل غربیهــا بــرای بازگردانــدن ســیطره
دوران طاغــوت خــود بــر ایــران ،گفتنــد:
بــر همیــن اســاس آنهــا از هرگونــه تحــرک
دیپلماســی و گســترش روابط ایران با چین
و روسیه و همچنین با همسایگان مخالفند
و حتــی در مــواردی بــا فشــار بــه مســئوالن
کشــورهای همســایه را از ســفر بــه ایــران
منصرف کردهاند که ما در مقابل این فشارها
بایــد به شــکل مســتقل ،پر تــاش و پــر توان
عمل کنیم.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأ کیــد بــر اینکــه
سیاســت خارجــی در همــه جــای دنیــا در
مجامــع باالدســتی تعیین میشــود و نــه در
وزارت امــور خارجــه ،افزودنــد :وزارت امــور
خارجه در تعیین سیاستها مشارکت دارد اما
تصمیمگیرنیستبلکهمجریاست.
ایشان خاطر نشــان کردند :در کشور ما نیز
سیاســت خارجــی در شــورایعالی امنیــت
ملی بــا حضــور مســئوالن تعیین میشــود و
وزارت امور خارجه باید با شیوههای خود آن
را اجرا کند.
حضــرت آی ـتاهلل خامنــهای در پایــان بــا
آرزوی توفیق الهی برای مســئوالنی که قصد
خدمت به میهن دارند ،تأ کید کردند :نباید
جــوری حــرف زد کــه از آن برداشــت قبــول
نداشتن سیاستهای کشور شود و دشمنان
از آن مطالب شاد شوند.

