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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعالم کرد :

کمک بالعوض دولت به  ۳۰میلیون نفر

رحمانی فضلی:

انتخابات  ۱۴۰۰با هماهنگی
وزارت بهداشت برگزار میشود

وزیر کشور ضمن اعالم خبر هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت بهداشت برای
برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰در شرایط کرونا گفت :نظر شورای نگهبان را هم خواهیم
گرفت ،سپس گزارش نهایی را به مجلس میفرستیم .عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر
کشور در پاسخ به این سوال که وزارت کشور چه تمهیداتی برای برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۱۴۰۰با توجه به تداوم شرایط بحرانی کرونا در نظر گرفته
است؟ ،گفت :با وزارت بهداشت هماهنگیهایی را انجام دادهایم و تجربیات کشورهای
دیگر که در این شرایط ،انتخابات برگزار کردهاند را نیز مطالعه کرده و استفاده
میکنیم .وزیر کشور در ادامه تصریح کرد :وزارت کشور هنگامی که به جمع بندی
مناسب برسد موضوع را با شورای نگهبان مطرح میکند و نظر شورای نگهبان را هم
خواهیم گرفت ،سپس به مجلس شورای اسالمی نیز گزارش نهایی را میفرستیم.

رییس جمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا با اشاره
به اینکه در نظر داریم با اقدامات حمایتی مردم را در شرایط فعلی کمک کنیم،
اعالم کرد :امروز مصوب شد که برای نزدیک به  ۳۰میلیون نفر تا پایان سال در
هر ماه ۱۰۰ ،هزار تومان بالعوض بدهیم و هم برای  ۱۰میلیون خانوار وام یک
میلیون تومانی در نظر گیریم که بازپرداخت  ۳۰ماهه دارد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با
کرونا با بیان اینکه امروز آغاز طرح جامعی است که باید در شهرهای قرمز،
زرد و نارنجی اجرایی و عملیاتی شود ،اظهار کرد :ما دوره بسیار سختی
در کرونا داشتیم که اسفند پارسال و فروردین امسال بود اما از اردیبهشت

که شرایط بهتر شد تا االن ،مواجه با موج دوم کرونا و بعد موج سوم کرونا
شدیم و تصمیم به تعطیلی هوشمند شهرها گرفتیم.
وی افزود :هدف اصلی از این کار این است که شیوع ویروس را کنترل
کنیم و افرادی که مبتال میشوند را زودتر شناسایی کنیم و آنانی که باید
قرنطینه شوند هم در این مسیر قرار گیرند.
رییس جمهور با بیان اینکه ما باید همه پروتکلها را رعایت کنیم
تا فشار اقتصادی بر کسبوکارهایی که از امروز ممنوع میشوند ،زودتر
برطرف شود ،اظهار کرد :اگر در این دو هفته هم خدای نکرده به نتیجه
مطلوب نرسیم .ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه یابد .پس عالوه

بر رعایت پروتکلها برای سالمتی خود و خانواده و کاهش فشار بر کادر
درمان ،باید برای رفع تعطیلی مشاغل هم به رعایت پروتکلها توجه کنیم.
روحانی با انتقاد از افزایش دورهمیهای خانوادگی در ماههای اخیر،
گفت :قب ً
ال مطرح بود که اگر کسی مبتال باشد و در جمع خانوادگی که
معموالً با استفاده نکردن از ماسک هم همراه میشود ،عطسه یا سرفه کند،
میتواند پنجاه نفر را مبتال کند .به خصوص که ممکن است در خانهها
سیستم تهویه مناسبی هم وجود نداشته باشد .حتی گفته میشود حرف
زدن فردی که مبتالست نیز میتواند منجر به انتقال ویروس شود.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

نشست بزرگ
تجاری ایران -اروپا
در اواخر آذرماه
برگزار میشود

آمریکا مسئول اصابت راکت به
محوطه داخلی سفارت ایران
در کابل است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :حمله تروریستی به کابل ،نمونهای از جنگ نیابتی
و اقدامات همپیمانان تروریست آمریکا در افغانستان و مسئولیت مستقیم آن متوجه این
کشور است .سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران
در خصوص اخبار منتشر شده در ارتباط با اصابت چندین راکت به شهر کابل و ازجمله
اصابت یک راکت به بخشی از محوطه حیاط سفارت کشورمان ،با محکوم کردن هرگونه
اقدام تروریستی که مردم افغانستان و اماکن غیر نظامی را مورد حمله قرار میدهد و
همچنین با ابراز همدردی با دولت و مردم افغانستان خصوصاً خانواده قربانیان این اقدام
تروریستی اظهار داشت :در حمله تروریستی موشکی روز جاری به نقاط مختلف شهر
کابل و از جمله محله دیپلماتیک این شهر ،طبق بررسیهای به عمل آمده تا این لحظه
حداقل یک راکت به محوطه داخلی سفارت ایران در کابل اصابت کرده که در نتیجه آن
آسیبهای جزیی به برخی تاسیسات و تجهیزات سفارت وارد شده است .در عین حال
خوشبختانه هیچ خطری متوجه پرسنل سفارت کشورمان نشده است .خطیب زاده این
حمله تروریستی را نمونهای از جنگ نیابتی و اقدامات هم پیمانان تروریست آمریکا در
افغانستان ذکر کرد و مسئولیت مستقیم آنرا متوجه این کشور دانست.

بهاروند :کانادا به دنبال
سیاسی کردن روند تحقیقات
سقوط هواپیمای اوکراینی است

معاون حقوقی وزیر امور خارجه کشورمان در گفت و گویی از رویکرد کانادا نسبت به
اقدامات ایران در روند تحقیقات سقوط هواپیمای اوکراینی انتقاد کرد.
محسن بهاروند معاون وزیر امور خارجه کشورمان در امور حقوقی و بینالمللی در
گفتوگو با روزنامه تهران تایمز با توجه به ادعای وزیر امور خارجه کانادا مبنی بر این که
ایران در زمینه حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی همکاری نمیکند ،در پاسخ به این سوال
که کانادا دقیقا با مطرح کردن این ادعاها به دنبال چیست ،توضیح داد :ما رفتار کانادا را
درباره سقوط هواپیمای اوکراینی درک نمیکنیم .در دیدار میان وزرای امور خارجه دو
کشور ما توضیح دادیم که ایران چه همکاریهایی کرده است و نمایندگان آنها از محل
سقوط هواپیما دیدن کردند .بهاروند ادامه داد :آنها در خواندن جعبههای سیاه هواپیما
در پاریس و هر همکاری دیگری مشارکت کردند .ایران تمام همکاریهای الزم را با کانادا
و دیگر کشورها انجام داده است .یکی از مشکالت ما با اوتاوا این است که دولت کانادا به
قوانین بینالمللی احترام نمیگذارد و سعی میکند اقداماتی یکجانبه انجام دهد که الزم
نیستند واقعا .من فکر میکنم کانادا بر اساس تعصبات سیاسی این مسئله را مطرح میکند.
طبق بند  ۱۳معاهده شیکاگو ،کشوری که در آن حادثه رخ داده ،مسئول روند تحقیق است.
او در این راستا افزود :ایران همچنین در حال تحقیق درباره حادثه سقوط هواپیمای
اوکراینی است و دسترسی الزم را برای طرفهای بینالمللی ایجاد کرده است و هنوز دو
ماه به موعد گزارش مانده است .اگرچه ،ضرباالجل یک ساله گزارش میتواند تمدید شود،
گروه تحقیقات ایران تمام تالشش را میکند تا گزارش را در موعد مقرر کامل کند.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان عالوه بر این اظهار کرد :آقای ظریف با همتای
کاناداییاش دیدار کرد و من نیز با معاون وزیر امور خارجه کانادا در ارتباط بودم و ما
تمام چیزهایی را که برای طرف کانادایی الزم بود ارائه کردیم و تا جایی که میشد
خواستههایشان را در چارچوب قوانین ایران انجام دادیم تا به درک بهتری از جریاناتی
برسیم که به این حادثه منجر شد .عجیب است که دولت کانادا شروع کرده است به انجام
دادن اقداماتی یکجانبه و ما هیچ دلیل خوبی در آن نمیبینیم به جز این که کانادا سعی
دارد موضوع را سیاسی کند .من باور دارم که همه چیز باید طبق پروتکلها و قوانین باشد
و همه از آنها پیروی کنند .بهاروند تاکید کرد :ایران چندبار آمادگیاش را برای همکاری
اعالم کرده است و هیچ مانعی در تحقیق درباره این حادثه طبق معاهدههای بینالمللی
نمیبیند و ما در حال حاضر در حال همکاری با طرف اوکراینی هستیم.
این دیپلمات ارشد کشور در پاسخ به این سوال که ایران در چه سطحی با کشورهای
درگیر در این حادثه همکاری میکند ،پاسخ داد :درباره هواپیمای مسافربری اوکراینی،
چندین بار آمادگیمان را برای همکاری با هر کشوری که بر اساس حسن نیت و به
رسمیت شناختن حقوق [حملونقل] هوایی مانند معاهده شیکاگو آماده مذاکره باشد،
نشان داده است .ما پذیرفتیم که به خانواده جان باختگان هواپیمای اوکراینی که در ۸
ژانویه در نزدیکی تهران سرنگون شد ،غرامت بپردازیم .ما حتما در چارچوب قوانین ایران
هکاری خواهیم کردو به وضوح تایید کردیم که این اشتباه از سوی نیروی هوایی ایران
اتفاق افتاد و این که تهران هیچ چیزی را پنهان نکرده است .معاون وزیر امور خارجه کشور
در ادامه اظهاراتش گفت :کانادا اگر به جای ایجاد ممانعت درتالشهای ایران برای توضیح
دادن واقعیت ،بر اساس حسن نیت و طبق معاهدههای بینالمللی وارد مذاکره با ایران شود،
تحقیقات به خوبی مذاکرات ایران با اوکراین پیش خواهد رفت .اما دولت کانادا فکر میکند
که میتواند با تبلیغات و اظهارات غیرواقعی اعمال فشار کند ،این کارآمد نخواهد بود .او
در ادامه این گفتوگو در پاسخ به این سوال که چرا کانادا محل امنی برای کالهبرداران
ایرانی شده است ،توضیح داد :ما توافقنامهای برای استرداد [مجرمان و متخلفان] با کانادا
نداریم .اما طبق اصول کلی قوانین ،کانادا باید متخلف را استرداد کند نه این که به آنها
پناه داده و مخفیشان کند .طبق قوانین بینالمللی ،تمامی کشورها مسئولیت مبارزه با
جرایم و فساد مالی را بر عهده دارند .بهاروند افزود :من با مدیرعامل دفتر مقابله با مواد
مخدر و جرایم سازمان ملل صحبت کردم و گفتم که از کانادا درخواست کردهایم برخی
متخلفان ایرانی را استرداد کند اما متاسفانه تا کنون انجام نشده است .اگرچه در دیداری
که با مدیرعامل در وین داشتم ،همین موضوع را مطرح کردم تا بتوانیم از کانادا بخواهیم
مجرمان و کالهبرداران را تحت پیگرد قانونی قرار دهد ،اما ممکن است کانادا همکاری
نکند .ما داراییهای بلوکهشده در کانادا نداریم اما دولت ایران مقداری پول در سفارت
و دیگر مراکز دیپلماتیک داشت که بیشتر به شورای فرهنگی ایران مرتبط بود که کانادا
در پی یک شکایت آمریکا علیه ایران ،آن را توقیف کرد .اگرچه ما حقوقمان را فراموش
نمیکنیم و کانادا باید این پول را بپردازد.
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با گذرگاه خدمات الکترونیکی؛

استعالم کرونا برای مسافران اجباری شد

صفحه 8

سردار تقیزاده:

باید به سمت تولید رادارهای فضا پایه برویم

جانشین وزیر دفاع با اشاره به اهمیت بسترسازی
جهت تأمین نیاز کشور در حوزه رادار فضاپایه ،گفت:
باید در فضاهای علمی کشور این موضوع را مطرح و
دنبال کنیم.
سردار قاسم تقیزاده جانشین وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح در هفتمین کنفرانس رادار
و سامانههای مراقبتی که در دانشگاه صنعتی مالک
اشتر برگزار شد ،گفت :حوزه رادار و سنسورهای
تشعشعی از قرن گذشته و در جنگ جهانی دوم
مطرح بوده و در این قرن نیز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه پدیدهای نوین و غیرسنسوری
امروز مکملی برای رادارها محسوب میشوند ،افزود:
در نسخهبرداری تمامی تجهیزات کشف ،شناسایی و
درگیری ،همواره پدیده سنسورهای تشعشعی ماندگار
و از مهمترین موضوعات عصر ما محسوب میشود.
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با
اشاره به پیشینه بهرهگیری از سامانههای راداری در
حوزههای نظامی و غیرنظامی ،تاکید کرد :سامانههای
راداری در جنگ جهانی دوم نیز مهم و تعیینکننده
بودند و امروز نیز در حوزه غیرنظامی و در مسائلی
چون هواشناسی ،کنترل ترافیک هوایی و کشاورزی
کاربرد دارند.
سردار تقی زاده با اشاره به تجربه جنگ
هشتساله با رژیم بعثی و همچنین منازعات
منطقهای ،گفت :این منازعات برای ما درسها و
تجربههایی در پی دارد که مهمترین آن ،تقویت بنیه
دفاعی در سطوح مختلف پدافندی است؛ ما باید
برای قویتر شدن ،تحقیق و تمرکز را در پژوهشهای
صنعتی در حوزه امواج و رادار ارتقا دهیم زیرا رادار و
سامانههای مراقبتی در خدمت امنیت و توسعه کشور
است.
وی با بیان اینکه جهت پیشرفت در حوزه
پدافندی که از اولویتهای نیروهای مسلح و کشور
است ،جامعه علمی باید به چند راهبرد توجه داشته
باشد ،افزود :ایجاد توازن میان رادارهای کشفکننده
و رادارهای عملیاتی یکی از این راهبردهاست و ما
در حوزه رادارهای پیشرفته و پیچیده ،کارهای بسیار

خوبی را تاکنون انجام دادهایم.
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
افزود :امروز در دنیا و در حوزه رادارهای آرایه فازی
پسیو و اکتیو کارهای بزرگی انجام شده است و
خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران نیز در این رابطه
به انواع و اقسام باندهای مورد نیاز دست یافته است؛
این موضوع بیانگر مدیریت شایسته و ممتاز در این
رابطه است که سبب شده به سامانههای مراقبتی
مطلوبی جهت پدافند هوایی دقیق و قدرتمند دست
یابیم.
سردار تقیزاده تصریح کرد :امروز با توسعه
تحقیق و رشد هسته دانا و شبکه ملی توانا و با
بهرهگیری از این منطق توانستیم که در راستای
ارتقای رشد سطح علمی و تکنولوژیکی در حوزه
سامانههای مراقبتی با  ۹۳دانشگاه و شبکه همکاران
صنعتی و شرکتهای دانشبنیان  ۵۲۳قرارداد منعقد
کنیم و پیشبینی میشود که در پنج سال آینده این
جریان به شش برابر گسترش پیدا کند.
وی افزود :دانشگاه صنعتی مالک اشتر نقش
بسیار مهمی در توسعه اندیشهها و انگارههای این
بحث داشته است و دانشجویان بسیار ممتازی را
تقدیم صنایع دفاعی کرده است؛ من فکر میکنم با
این منطق و اندیشه انشاءاهلل شاهد توسعه نیروی
انسانی در مباحث برق الکترونیک ،مخابرات و بهویژه
سنسورهای تشعشعی باشیم.
جانشین وزیر دفاع خاطرنشان کرد :امروز
میانگین سنی دانشمندان ما در مباحث رادار حدود
 ۳۲سال است و این بیانگر آغاز راهی پرفروغ و

پرافتخار و مناسب برای توسعه در این مسیر است.
سردار تقی زاده گفت :دفاع هوایی در حقیقت
یک شبکه و مجموعه از مؤلفهها و سنسورها و جنگ
الکترونیک محسوب میشود که برای هر مرحله از
دفاع به پیشرفتهای الزم دست یافتهایم .امروز
کارهای بزرگی در صنعت راداری انجام گرفته است
و نیروهای مسلح با تعامل و همکاری توانستهاند
بسیاری از رادارهای پیشرفته را عملیاتی کنند.
وی ادامه داد :وزارت دفاع برای توسعه
اندیشههای راداری برنامههای بسیار خوبی را تعریف
کرده است و خوشبختانه ما در مجموعه ستاد کل
نیروهای مسلح نیز اقدامات مؤثری را شاهد هستیم.
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تولید رادارهای پیشرفته را از جمله برنامههای در
دستورکار عنوان کرد و گفت :ما باید با ارتقای سطح
دقت ،پیشرفت در حوزه کشف و شناسایی سمت و
ارتفاع و ماهیت اهداف به کیفیت باالتری دست یابیم
تا بتوانیم در تشخیص و تفکیک اهداف به کیفیت
باالیی برسیم.
سردرا تقی زاده یکی دیگر از برنامهها را استمرار
توان عملیاتی در فضای الکترومغناطیسی عنوان کرد
و گفت :تالش ما بر این است تا هجمههای عظیم
الکترومغناطیسی دشمن را از بین ببریم و برای
شفافتر شدن فضا تالش کنیم.
وی در ادامه به کاربرد راهبردهای غیرنظامی در
بخش رادار اشاره کرد و اظهار داشت :برای کاهش
تصادفات و تلفات جادهای باید به سمت رادارهای
خودرویی برویم و همچنین بهرهگیری از رادارهای
کنترل مرزی و مرزبانی با توجه به مساحت و مرزهای
طوالنی کشورمان میتواند درحوزه برقراری امنیت
مرزها کمک شایانی به ما کند.
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
با بیان اینکه دیر یا زود به رادارهای فضاپایه نیازمند
خواهیم شد ،گفت :ما باید در فضاهای علمی کشور
این موضوع را مطرح و دنبال کنیم و بسترهای الزم
را در این رابطه داشته باشیم تا کشور در آینده دچار
غافلگیری فناورانه راهبردی نشود.

کمک بالعوض دولت به  ۳۰میلیون نفر

ادامه از همین صفحه
وی با تاکید بر اینکه همه
دستگاههای انتظامی باید در رعایت
پروتکلهای بهداشتی در دو هفته
اخیر همکاری الزم را داشته باشند،
اظهار کرد :همه دستگاههای دولتی
و غیردولتی باید در امر انجام این کار
همکاری کنند و فقط به نیروهای
انتظامی یا دولتی سپرده نشود .همه
نیروهای بسیج و معتمدان محلی نیز
باید برای هدایت افراد مبتال به مراکز
تستگیری کمک کنند و نیز نیازهای
روزمره کسانی که در خانه بستری
هستند را با کمک خود برطرف سازند.

روحانی یادآور شد :اطالعرسانی
به موقع و شفاف و روشن تصمیمات
ستاد ملی کرونا و قرارگاه و خود وزارت
بهداشت باید به سرعت در اختیار مردم
قرار گیرد تا بدانند شرایط چگونه است.
همچنین باید مردم را اقناع کنیم که
هیچ راهی جز رعایت توصیه و پروتکل
وجود ندارد.
رییس جمهور با بیان اینکه به
سمت انجام تست  ۱۰۰هزار نفری
در روز میرویم ،تاکید کرد :باید
تجمع و تردد را کاهش دهیم؛ در
بعضی مناطق ناچار به تعطیلی شدیم
تا شدت تجمع و تردد کمتر شود.

همچنین امروز صحبت شد و قرار
است قرارگاه بررسی کند که تمام
افرادی که بیرون میآیند حتما کارت
شناسایی همراهشان باشد تا کسانی
که مبتال هستند از ورود به اماکن
عمومی باز داشته شوند.
وی با بیان اینکه صداوسیما باید
برای ساعات فراغت مردم و در خانه
ماندنشان برنامههای مفرحی داشته
باشد ،گفت :همچنین باید فرزندان ما
که در خانهها هستند امر آموزش را
از طریق صداوسیما دنبال کنند و با
معلمان خود در ارتباط باشند.
روحانی با اشاره به اینکه در نظر

داریم با اقدامات حمایتی مردم را در
شرایط فعلی کمک کنیم ،تصریح کرد:
امروز مصوب شد که برای نزدیک به
 ۳۰میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه،
 ۱۰۰هزار تومان بالعوض بدهیم و هم
برای  ۱۰میلیون خانوار وام یک میلیون
تومانی در نظر گیریم .همچنین برخی
موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد.
رییس جمهور در پایان گفت :اگر
مردم رعایت کنند و با مدارا نسبت به
این ویروس عمل کنند حتی به یک
ساعت تعطیل نیز نیاز نداریم .امیدوارم
که در دو هفته پیشرو نتایج مثبتی به
دست آید و شرایط بهتر شود.

صفحه 7

خبر

استمرار روحیه بسیجی
برای مقابله با کرونا ضروری است

استاندار تهران تاکید کرد :امروز نقش
بسیجیان در زمینه مبارزه با ویروس کرونا بسیار
سازنده است و ظرفیت عظیم بسیج آمادگی
کامل برای مبارزه با ابعاد مختلف بیماری
کرونا را دارد؛ با توجه به اعمال محدودیت های
جدیدی کرونایی استمرار روحیه بسیجی در
میان آحاد جامعه جهت مقابله با این ویروس
ضروری است.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران
در پیامی به مناسبت هفته بسیج بر ضرورت
استمرار روحیه بسیجی برای مقابله با کرونا
تاکید کرد .متن پیام به این شرح است:
بسیج ،عبارت است از مجموعهای که
در آن ،پاکترین انسانها ،فداکارترین و
آمادهبهکارترین جوانان کشور ،در راه اهداف
عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به
کردن این کشور ،جمع شدهاند.
خوشبختی نائل
ِ
(مقام معظم رهبری)
«بسیجی» خاطره جوانمردان پاکدامن
و غیوری است که مدال جنگ و دفاع مقدس
را محراب عبادت ساخته و با عزمی راسخ به
دفاع از آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی
پرداختند و در برابر ابرقدرت ها ایستادند و با
نثار جان خود به نسل های پس از خود درس
های بزرگی آموختند؛ درس هایی که امروزه
در قالب «تفکر بسیجی» شکل می گیرد و به
اشکال مختلف در بطن جامعه وارد می شود.
شناخت و درک بیشتر و عمیق تر
از فرهنگ و تفکر بسیجی کمک می کند
تا در زنده نگهداشتن و تداوم این روش و
منش بکوشیم و فرهنگ معنویت ،شهادت،
غیرت ،دینداری ،استقالل و آزادی را سرلوحه
فعالیت های شخصی و اجتماعی قرار دهیم
و بسیجی وار همواره آماده حضور در صحنه
های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
علمی و نظامی باشیم.
امروز نقش بسیجیان در زمینه مبارزه با
ویروس کرونا بسیار سازنده است و ظرفیت عظیم
بسیج آمادگی کامل برای مبارزه با ابعاد مختلف
بیماری کرونا را دارد؛ با توجه به اعمال محدودیت
های جدیدی کرونایی استمرار روحیه بسیجی
در میان آحاد جامعه جهت مقابله با این ویروس
ضروری است و امید است که با همراهی مردم و
مسئوالن بتوانیم از این شرایط دشوار عبور کنیم.
اینجانب یاد و خاطره شهیدان و حماسهسازان
بسیجی در عرصههای مختلف ،دفاع از انقالب و
میهن اسالمی از جمله شهدای امنیت ،شهدای
مدافع حرم و هشت سال دفاع مقدس را گرامی
میدارم و با تجلیل از مجاهدتهای مخلصانه
و خدمات بیمنت و بی انتهای مجاهدان مدافع
سالمت و شهدای این عرصه که با تالش جهادی
مردم را در سختیها و مصائب در عرصه سخت و
طاقت فرسای مبارزه با بیماری کرونا یاری نمودند،
خالصانه از خدای متعال بازگشت نعمت سالمت
برای کلیه آحاد ملت ایران را مسئلت نموده و برای
شهدای این عرصه اجر جزیل را خواستارم.

