
 تشتت آراء در رفتارهای مدیریتی!

چگونه می توان آحاد جامعه ای با سالیق متفاوت اما 
همگی همدل را متقاعد و توجیه و تفس��یر نمود که 
علت و دلیل عدم اس��تفاده از ماس��ک و دستکش و 
همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی در 
میان اکثریت مدیران و مس��ئوالن چیست تا به طور 
مثال رئیس قوه مجریه که خود مبلغ حفظ و اجرای 
پروتکل ها و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا هستند 
تاکنون برای یک بار هم که شده با ماسک و دستکش 
بر صفحه تلویزیون ها ظاهر نش��ده اند که البته بیش 
از چهار ماه اس��ت قان��ون در خانه بمانید را به خوبی 
رعایت نموده و به طور کل از مألعام گذر نمی کنند. 

بنابراین چه انتظاری می توان از آحاد جامعه داش��ت 
که توصیه های معاون کل وزیر بهداشت را بپذیرند؟! 
وضعیت ش��هرها قرمز، نارنجی، زرد و یا س��فید هم که 
باشند فرقی نمی کند چون امروز کل کشور زیر سلطه 
ویروس کرونا اس��ت. بنابراین همگان موظف به تمکین 
موبه موی مقررات دراین باره هستند و باید اگر به سالمتی 
خود اهمیت نمی دهند به حقوق دیگران احترام بگذارند. 
اگرچ��ه این امر تنه��ا در مس��اجد به خوبی رعایت 
می ش��ود و تقریبا هیچ یک از ارگان های دیگر تحت 
س��یطره قوه مجری��ه نه تنها مراعاتی در روشش��ان 
نیس��ت بلکه از ورود ارباب رجوع فاقد وسایل ایمنی 
بهداشتی به حیطه کاریشان هم جلوگیری نمی کنند! 
حاال از راننده تاکسی و اتوبوس و کارکنان مترو چه 
انتظاری می توان داشت که بتوانند از ورود مسافران 
بدون ماسک ممانعت نمایند؟ هنوز هم کشورهایی 
که خود را به اصطالح مهد تمدن و فرهنگ می دانند 
حاضر نیس��تند جرائم خ��روج از قرنطینه خانگی و 
یا نداش��تن ماس��ک را از برنامه روتین پلیس خود 
حذف نمایند درحالی که کش��ور م��ا به روایتی وارد 
موج دوم هجوم کووید 19 شده تا بجای پیشگیری 
از تردده��ای غیر الزم در اماکن خطرآفرین عمومی 
ازجمله ورزشگاه ها، استخرها، هتل ها، رستوران ها و 
بنا به آخرین اظهارات دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا 
بایستی تمامی کشور بازگش��ایی شود که دیدیم با 
این چراغ س��بز طی دو هفته گذشته میزان ابتال به 
ویروس به ش��دت افزایش یافته و گروهی از استان ها 
با وضعیت قرمز و زرد می روند تا میزان فوتی ها را از 

دورقمی به سه رقمی افزایش دهند! 
نگاهی به تیترها و صفحات رس��انه های مکتوب این 
هش��دار را می دهد که تجمعات مدیران ارگان های 
دولت��ی و خصولتی ب��رای افتتاح ه��ای پی درپی و 
شبانه روزی در نقاط مختلف کشور را می توان نوعی 
فرار به جلو یا خودکشی دسته جمعی به حساب آورد 
زی��را تقریبا تمامی این حاضران عالوه بر اینکه فاقد 
ماسک و دس��تکش هستند بلکه فاصله اجتماعی و 
فیزیکی را نیز از یک و نیم متر به ده سانتیمتر تقلیل 
داده اند تا لبخندهای ساختگی جاری بر لبانشان که 
نوعی تلخند است بیشتر جلوه کند و امتیازی برای 
آخرین روزهای دولت یازدهم و دوازدهم به حس��اب 
آید! اگر قرار اس��ت فضا اینگونه باز باشد تا هرکسی 
و در ه��ر مقام��ی بدون توجه ب��ه خطرناک بودن و 
پیامدهای آموزش��ی بد آن وارد گود تبلیغات شود 
پس چه دلیلی دارد که متولیان بهداش��ت کش��ور 
و بخص��وص معاون کل وزارتخان��ه آن  که از همین 
طیف که خود گرفت��ار درد همین ویروس چموش 
کووید 19 بوده اس��ت، لحظه به لحظ��ه به مصاحبه 
با رسانه های دیداری، ش��نیداری، آنالین و مکتوب 
پرداخته و عاجزانه از همه می خواهد تا ضمن حفظ 
فاصله ها از ماس��ک اس��تفاده ش��ود زیرا ثابت  شده 

حداقل ۸۰ درصد از ابتال جلوگیری می کند. 
س��فر سرپرس��ت وزارت صمت به استان اصفهان به 
بهانه افتتاح های سناریویی یکی از نشانه های تالش 
به منظ��ور نوعی نمایش به نظر می رس��ید که زمینه 
الزم فراهم گردد تا از طریق رئیس جمهور »اال برکت 
اللهی« به عنوان آخرین وزی��ر این وزارتخانه مظلوم 
نامزد و به مجلس معرفی ش��ود؛ بنابراین کلنگ زنی 
طرح های متعدد صنایع فوالد مبارکه را بدون توجه به 
مقررات سخت گیرانه ستاد ملی مقابله با کرونا انجام 
تا هیچ یک از حاض��ران مقید به رعایت پروتکل ها و 
بخصوص حفظ فاصله فیزیکی و همچنین داش��تن 
ماسک و دستکش نباش��ند که به خودی خود نوعی 
دهن کجی به رعایت های حقوق ش��هروندی و عدم 
تمکین از مقررات وضع ش��ده ب��وده و نمایش دهند 

تشتت آراء در رفتارهای مدیریتی است!

یادداشت

در حال��ی که ویروس کرونا جهان را زمینگیر کرده و مردم 
آن را گرفتار خود ساخته است که حتی بیماری های روحی 
و روانی را نیز س��بب شده است،  در این حال و هوای غبار 
آلود از کویید 19 خبر خوش س��اخت واکسن ایرانی برای 

ویروس کرونا دلچسب است.
با وجود تالش کش��ورهای پیش��رفته برای ساخت واکسن 
ویروس کرونا،  جمهوری اسالمی ایران در کوتاه ترین زمان 
توانسته است واکسنی را تولید کند که آزمایش آن بر روی 

حیوانات پاسخ مثبت داده است.
اکنون پس از گذشت بیش از 6 ماه از شیوع ویروس کووید 
19 در جهان،  تاکنون کشورهای زیادی برای ساخت داروی 
درمان و واکس��ن بیماری ویروس کرون��ا تالش کرده اند و 
حتی اخباری در رس��انه های جهان متاشر می شد که خبر 
از کش��ف و ساخت واکسن این بیماری می داد اما هیچیک 
از آنها واقعی نبود. همه کارشناس��ان علوم پزش��کی اعتقاد 
داشتند که برای س��اخت واکسن بیماری کرونا ویروس به 
زم��ان زیادی نیاز اس��ت حتی برخی نیز ب��ا ناامیدی از آن 
س��خت می گفتند،  ب��ا این وجود جمهوری اس��المی ایران 
با انجام تحقیقات و پژوهش های پزش��کی و آزمایش��گاهی 
آنگونه که وزیر بهداشت خبر داده یکی از کشورهایی است 
که توانسته به ساخت واکسن بیماری کرونا دست یابد و آن 

را با موفقیت بر روی حیوانات آزامایش کند.
چنی��ن دس��تاوردی در ای��ران نش��ان از توانمن��دی علوم 
پزش��کی در جمهوری اسالمی ایران اس��ت و این اتفاق در 
حالی رخ داده که کش��ورمان در تحریم های اقتصادی قرار 
دارد و نیازهای دارویی و پزش��کی نی��ز از این تحریم های 
مس��تثنی نبوده اس��ت. با توجه به آزمایش موفق واکنس 
ایرانی ویروس کرونا ب��ر روی حیوانات،  در صورت آزمایش 

موفق این واکس��ن بر روی انسان، این موفقیت نه تنها یک 
دستاورد علمی پزشکی بری جمهوری اسالمی ایران خواهد 
بود بلکه در معادالت سیاسی نیز یک پیروزی بزرک را برای 
کشور رقم خواهد زد. دانمشندان کشورمان در طول شیوع 
ویروس کرونا بدون نیاز به کمک خارجی توانسته اند به این 
مهم دس��ت یابند و این رخداد اثبات می کند که با روحیه 

جهادی و انقالبی می توان به نیازهای داخلی پاسخ داد.
خبر خوش دس��تیابی ایران به واکسن کرونا را روز گذشته 
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
در مراس��م افتتاحیه نمایشگاه فارمکس اعالم کرد. وی در 
این مراسم گفت:سال گذشته سال پرافتخاری برای کشور 
م��ا بود و عزیزانی که در صنعت دارو و تهیه مایحتاج مردم 
زحمت کشیدند در ایجاد این افتخار سهم بزرگی داشتند.

وی ادامه داد: جمهوری اس��المی ایران س��ال گذش��ته با 
وجود همه فش��ارهای ناشی از تحریم  های ظالمانه توانست 
ب��ا حدود 6۰۰ میلیون یورو کاهش ارزبری س��ال 9۸ را با 
افتخار به سر ببرد. با توجه به اینکه ما در سال 9۸ گرفتاری 
آنفلوآنزا و س��یالب  ها را داشتیم؛ زائرین اربعین را پذیرایی 
کردیم و در آخر س��ال کووید19 را داشتیم پیش  بینی این 
بود که 5۰ درصد ارزبری بیش��تر در زمینه دارویی داش��ته 
باش��یم ام��ا حمایت  هایی که بن��ده با هم��کاری همکاران 
س��ازمان غذا و دارو و شرکت  های داخلی داشتیم توانستیم 
ب��ا 2۰ درصد کاه��ش ارزبری و افزای��ش 3۰ درصد تولید 
داخل و ممنوعیت واردات داروهایی که برای لگدمال کردن 
تولید داخلی بودند توانستیم سال را به گونه  ای سپری کنیم 
که حتی یک بیمار س��رگردان داروخانه  های کش��ور برای 

داروهای اساسی نشود.
نمکی تصریح ک��رد: چین، هند و تولیدکنندگان منطقه  ای 

مواد اولیه دارویی دوره  هایی را پشت س��ر گذاشته  اند و یک  
شبه به اینجا نرسیده  اند و بنابراین بحث مواد اولیه دارویی 
سرمایه  گذاری اس��ت. حمایت از تولید کننده داخل گرچه 
ممکن اس��ت در مدتی هزینه  بر باش��د اما در طوالنی مدت 
س��رمایه  گذاری بزرگ ملی اس��ت. وی ادام��ه داد: یکی از 
غصه  ه��ای من همواره این بود که چرا ما باید پتروش��یمی 
داش��ته باشیم؛ بنزین را داشته باش��یم و آن را با ارزانترین 
قیمت به کش��ورهای دیگر صادر کنیم و بعد اینترمدیت با 
2۰ ت��ا 1۰۰ براب��ر قیمت وارد کنیم و پروس��س کنیم؛ در 
س��ال جهش تولید در یک��ی از مهمترین عرصه  های تولید 
مواد اولی��ه دارویی گام نهادیم و تردید ن��دارم که ایران با 
ش��رکت  های دانش بنیان در آینده بس��یار نزدیک به عنوان 
صادرکننده مواد اولیه دارویی در زمینۀ های   تک و کمیکال 
خواهد بود. وزیر بهداشت تصریح کرد: این خبر خوش را به 
مردم عزیز کش��ور بدهم که در زمینه ساخت واکسن کرونا 
گامهای مؤثری برداش��ته  ایم و امروز با استفاده از تجربیات 
جهانی، دانش��مندان کش��ور ما به س��رعت گام برمی  دارند؛ 
امروز در ساخت واکسن مدل  های حیوانی را پاس کرده  ایم 

و ان  ش��اءاهلل در آینده بسیار نزدیک برای کارآزمایی بالینی 
این واکسن وارد عمل خواهیم شد.

وی تصری��ح کرد: کووی��د19 گرچه برای دنی��ا بال بود اما 
درس  های بزرگی نیز به دنیا آموخت؛ نخس��تین درس این 
بود که ما در عین ادعای آگاهی بسیار ناآگاهیم و یک اتفاق 
می  تواند اقتصاد، فرهنگ و زیربناهای کشورها را تحت تاثیر 
ق��رار دهد؛ درس دوم این بود که برخی کش��ورها علیرغم 
اعالم بضاعت و قابلیت  ه��ا، آن  گونه که می  گویند قدرتمند 
و دارای بضاع��ت نیس��تند و کش��ورهایی مانند جمهوری 
اس��المی در اوج تحریم و با دس��ت  های بسته می  توانند در 

این اقیانوس شنا کنند. 
نمک��ی اضافه کرد: ب��ا حمایت تولیدکنن��دگان داخلی در 
کمت��ر از 6۰ روز از واردکننده به تولیدکننده و س��پس به 
صادرکننده اقالم مبارزه با کوووید19 تبدیل ش��دیم؛ نکته 
دیگری که کرونا به جهان آموخت این بود که برای غلبه بر 
کووید19 همه دنیا باید در کنار هم قرار بگیرند تابتوانند با 
ساخت دارو و کشف پدیده  هایی که می  توانند در پیشگیری 

از بیماری موثر باشند بر این بیماری فائق آیند. 

یک خبر دلچسب 
واکسن ایرانی کرونا در راه است
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گزارش

تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کلید خورد
نماینده مردم دش��ت آزادگان در مجلس گفت: تحقیق و تفحص از سازمان 
برنامه و بودجه درباره نحوه توزیع اعتبارات در س��ه محور در مجلس کلید 

خورد.
قاس��م ساعدی افزود: تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در مورد 
توزیع اعتبارات در سه محور در مجلس کلید خورد که طرح آن در مجلس 
تاکنون به امضای 27 نفر از نمایندگان رس��یده است. وی افزود: در محور اول 
موضوع توزیع اعتبارات تخصیص یافته در اس��تان های مختلف مدنظر اس��ت و در 
مح��ور دوم موضوع اعتبارات وی��ژه مربوط به کرونا و نحوه تخصیص آن مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. نماینده مردم دش��ت آزادگان در مجلس ش��ورای اسالمی اظهار 
داش��ت: در محور سوم نیز موضوع مربوط به تخصیص 3 درصد از منابع درآمدهای 

نفتی به مناطق محروم و مناطق نفت خیز مطرح شده است. فارس

ظریف یکشنبه هفته آینده مهمان وکالی ملت می شود
عضو هیئت رییس��ه مجلس شورای اس��المی از حضور وزیر امور خارجه 
کشورمان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در یکشنبه هفته آینده 
خب��ر داد. احمد امیرآبادی فراهانی از حضور محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه در جلسه علنی روز یکشنبه )15 تیر ماه( مجلس شورای اسالمی 
خبر داد و گفت: دعوت از ظریف در ادامه حضور وزرا در مجلس یازدهم به 
منظور ارائه گزارش هایی از اقدامات وزارتخانه خود انجام شده است. نماینده 
مردم قم در مجلس همچنین با اش��اره به اینکه مجلس هفته آینده روز سه شنبه 
جلس��ه علنی نخواهد داشت، بیان کرد: جلسات علنی مجلس طی هفته بعد تنها 
در روز های یکشنبه و چهارشنبه برگزار می شود تا کمیسیون های تخصصی زمان 
بیشتری را برای بررسی لوایح و طرح ها داشته باشند و براین اساس، کمیسیون ها 

در روز سه شنبه جلسات خود را برگزار می کنند.  میزان

اخذ مالیات از خانه های خالی از ماه آینده عملیاتی می شود
س��خنگوی دولت در پاسخ به س��وال خبرنگار تسنیم گفت: از ماه آینده 

طرح اخذ مالیات از مساکن خالی عملیاتی می شود.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به سوال تسنیم 
درب��اره برنامه دولت برای اخذ مالیات از مس��اکن خالی اظهار داش��ت: 

پیش می کنیم این طرح از ماه آینده عملیاتی شود.
وی افزود: این طرح مشکالت و پیچیدگی هایی داشت که همه اینها برطرف 

شده است.
س��خنگوی دولت از طراحی س��امانه  ای برای این موضوع خبر داد و گفت وزارت 
مس��کن آمادگی های الزم برای اجرای این طرح را کسب کرده و امیدوار هستیم 
در این زمینه به نتایج مطلوب برسیم و هماهنگی های الزم با اداره مالیات صورت 

گرفته است. تسنیم

  

 حکم اعدام 

برای »روح هللا زم«
قضائی�ه  ق�وه  س�خنگوی 
گفت: کسب نمره قبولی از 
مردم و رهبر معظم انقالب 
خس�تگی پان�زده م�اه کار 
فشرده را از جسم و روح ما 

و مسؤوالن خارج کرد.
اس�ماعیلی  غالمحس�ین 
قضایی�ه  ق�وه  س�خنگوی 
ب�ا  خب�ری  نشس�ت  در 
خبرنگاران خاطرنش�ان ک�رد: آنچه در اظه�ار نظر مردم و 

در فرمایش�ات مق�ام معظ�م رهبری در هفته ق�وه قضاییه 
رقم خورد و پاداش�ی که همکاران ما از مردم و رهبر معظم 
انقالب دریافت کردند خستگی تمام تالش های انجام شده 

را از جسم و روح ما خارج کرد.
وی در ادامه در پاس�خ به س�والی درباره افزایش اجاره بها 
نهایتا تا س�قف ۲۰ ت�ا ۲۵ درصد و فعالیت س�ودجویان در 
این حوزه و اقداماتی که می توان انجام داد تا این مشکالت 
مرتفع ش�ود گفت: م�ا بارها اع�الم کردیم که در ش�رایط 
فعلی کش�ور نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش 
ه�ای مختلف و اعمال نظارت نهادهای مس�ؤل هس�تیم و 
معتقدیم با انجام وظایف نهادهای متولی می توان از افس�ار 
گس�یختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد. وی درخصوص 
آخرین وضعیت رس�یدگی ب�ه پرونده کارگ�ران نیز گفت: 
اخیرا بعد از صدور حکم در پرونده آذر آب یک فضا سازی 
رس�انه ای صورت گرفت در حالی که حک�م بدوی بود و از 
سوی دیگر مجازات ابطال شده بود اما کار رسانه ای کردند. 
در حالی که خود کارگران بعد از مطالعه درست حکم گفتند 

احکام صادره را قبول داریم.
وی درباره آخرین وضعی�ت پرونده محکومیت فریبا عادل 
خ�واه گفت: دادگاه بدوی ما در خص�وص فریبا عادل خواه 
رای ص�ادر کرده بود و این رای به تجدید نظر رفته و اخیرا 
حکم دادگاه بدوی تایید شده است. ایشان به لحاظ ارتکاب 
جرایم�ی امنیتی به تحمل پنج س�ال حبس محکوم ش�ده 
است البته یک حبس یک و نیم ساله هم دارد که در نهایت 
همان حبس پنج ساله با احتساب ایام بازداشت موقت اجرا 

خواهد شد.
وی درب�اره حکم روح اهلل زم ه�م گفت: این حکم در موعد 
مقرر صادر ش�د و دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت 
زم ص�ادر کرده اس�ت اما حکم بدوی اس�ت. برای روح اهلل 
زم به لحاظ م�وارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افس�اد 
فی االرض حکم اعدام صادر ش�ده اس�ت. وی در پاسخ به 
سوالی درباره دس�تگیری افرادی از مجموعه جمعیت امام 
علی نیز گفت: اینکه در این موضوع افرادی بازداشت شده 
اند تایید می شود و سه نفر بازداشتی داریم اما اینها ربطی 

به س�ازمان و تش�کل مردم نهاد ش�ان ندارد. این افراد در 
مظان اتهامی قرار گرفته اند که ربط به خود ش�خص ش�ان 
دارد. وی در پاس�خ سوالی مبنی بر تایید حکم اعدام برای 
س�ه نفر از معترضین آبان ماه گفت: هنوز این پرونده اعاده 
نش�ده اس�ت و تاییدی مبنی بر صدور رای از سوی دیوان 

عالی کشور به دست ما نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در باره مرگ قاضی منصوری هم گفت: 
قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی و ش�فافیت حادثه ای 
است که در رومانی اتفاق افتاد و به لحاظ ابعاد مختلف این 
موضوع برای ما اهمیت دارد. اوال چون ایرانی بوده اس�ت و 
ثانیا چون پرونده داش�ت و ثالثا چون ما تقاضای اس�ترداد 
این فرد را داشتیم. وی ادامه داد؛مستنداتی برای ما ارسال 
شده اس�ت که ش�امل عکس جنازه و عکس گذرنامه بوده 
است. حسب ظاهر جنازه متعلق به منصوری بوده است اما 

ما قاضی هستیم و باید نمونه دی آن آی بررسی شود.
ما مجدانه پیگیر این هس�تیم که باید در اسرع وقت جسد 

به ایران فرستاده شود. فارس 

رضایی: 

دولت منتسب به طیف سیاسیخوئینی ها با 
بدترین تدابیر کشور را اداره می کند

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: آقای خوئینی ها، خوب می داند که اندیش��ه های 
غرب زده در دولت های گذش��ته و فعلی، چه آس��یب هایی به فرهنگ و اقتصاد کش��ور وارد 

ساخته اند اما متأسفانه ایشان آدرس غلط داده است.
س��ومین نشست هم اندیشی کارگروه های بیانیۀ گام دوم انقالب، با حضور محسن رضایی در 

دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارشد.
در این جلسه، یکی از حاضرین، نظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را درباره نامۀ موسوی 
خوئینی ها به رهبر معظم انقالب جویا ش��د. رضایی در پاس��خ اظهار داشت: آقای خوئینی ها، 
خوب می داند که اندیش��ه های غرب زده در دولت های گذش��ته و فعلی، چه آس��یب هایی به 
فرهنگ و اقتصاد کشور وارد ساخته اند اما متأسفانه ایشان به جای آنکه انگشت اتهام را به سوی 
آمریکا و هواداران آن نشانه رود، آدرس غلط داده است. دبیر مجمع افزود: امروزه از یکسو، آمریکا 
پس از به ش��هادت رساندن س��ردار بزرگ جبهۀ مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی، همچنان 
به فش��ار حداکثری خود به ملت ایران ادامه می دهد و از س��وی دیگر، دولِت منتسب به طیف 
سیاسِی آقای خوئینی ها، با ناکارآمدی و با بدترین تدابیر، کشور را اداره می کند. وی با اشاره به 
تبعات اقتصادی تصمیمات دولت گفت: سیاست های لیبرالی این دولت، پول ملی را از خاصیت 
انداخته و فشار اقتصادی را بر زندگی مردم، مضاعف کرده است. صداقت سیاسی، حکم می کرد 

که پس از شکست برجام، طرفداران مذاکره با آمریکا از ملت ایران عذرخواهی کنند.
رضایی در ادامه گفت: انصاف، اقتضا می کرد که آقای خوئینی ها با آن س��ابقۀ ضد آمریکایی، 
پس از سال ها سکوت، امروز در کنار مقام معظم رهبری قرار می گرفت و دربارۀ نتایج فاجعه 
باِر حاکمیت تفکر آمریکایی در ادارۀ کش��ور در دولت های گذش��ته و فعلی، سخن می گفت و 
مصّرانه از معظم له تقاضا می کرد که بر افکاِر آمریکایی در ادارۀ کشور، خط بطالن بکشند تا 

بساط سراِب فریبندۀ غرب زدگان در کشور برای همیشه، جمع شود.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا را 
شکست داده ایم، گفت: امروز که آنان دچار مشکالت اساسی هستند 
نیز می توانیم آنها را با شکس��ت های سریالی بیشتری مواجه کنیم. 
س��ردار سرلشکر حس��ین س��المی در آیین تکریم و معارفه فرمانده 
دانش��گاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(با تقدیر از تالش های مجاهدانه 
جامعه پزش��کی کش��ور در عرصه مقابله با وی��روس منحوس کرونا، 
گف��ت: این اقدام��ات ایثارگرانه تراز جدیدی ب��رای مجاهدان عرصه 
سالمت ایجاد کرد که موجب سرافرازی بی سابقه برای کشور و نظام 

اسالمی ما در عرصه تالشی جهانی شد.
وی افزود: در ش��رایطی که دش��منان انقالب اس��المی و ملت ایران 
تص��ور م��ی کردند که ما در براب��ر این بیم��اری و ویروس منحوس 
کرونا زانو خواهیم زد، مجاهدت و تالش های پزش��کان، پرستاران و 
کارکنان جامعه س��المت در اوج ایثار و از جان گذش��تگی، سیمایی 

درخشان و کارنامه ای زرین برای ایران اسالمی رقم زد.
فرمانده کل س��پاه با اش��اره به ناکارآمدی نظام س��المت بسیاری از 
کشورهای اروپایی و به ظاهر پیشرفته در عرصه مقابله با کرونا،گفت: 
کش��ورهایی که مدعی پیش��رفت و پیش��گامی در عرصه های علم و 
فناوری و پزش��کی بودند در ش��رایط کرونا با فروپاشی نظام سالمت 
و ناکارآم��دی در عرص��ه های پزش��کی مواجه ش��دند، در حالی که 
مجاهدان سالمت در کشور ما فراتر از تعهد پزشکی خود عمل کردند 

و توفیقات ارزشمندی از این طریق برای ما حاصل شد.
سرلش��کر س��المی در ادامه با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی 

بقی��ه اهلل)ع��ج( در عرصه مقابله با ویروس کرونا همه اس��تعدادهای 
مادی و معنوی خود را پای کار آورد اظهار داشت: این دانشگاه طی 
ماه های اخیر در جهادی مقدس نمرات بسیار مطلوب و باالیی را در 

عرصه خدمت رسانی توام با عزت و کرامت به ثبت رساند.
سرلشکر س��المی با بیان اینکه ماجرای کرونا اثبات کرد که ترکیب 
علم و ایمان س��عادت را رقم می زند،تصری��ح کرد: ایمان اگر به ظلم 
آغش��ته نش��ود امنیت آفرین و س��عادت بخش اس��ت و از دانشگاه 
علوم پزش��کی بقیه اهلل به عنوان کانون ترکیب علم، ایمان، گذش��ت 
،ف��داکاری و عاطف��ه انتظار داریم تربیت کنن��ده ذهن های خالق و 
تعقیب کنن��ده آرمان های بلند برای تزری��ق روح حیات در جامعه 
باشد. فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه راهی جز قوی شدن نداریم، 
اظهار داشت :ما باید شاهد مثالی روشن برای جهان و نمونه و الگوی 

مجسم برای آنان باشیم و این مهم تحقق یافتنی است.
وی با بیان اینک��ه فضای جهانی امروز فضای عملیات روانی علیه ما 
است، به توفیقات ارزنده نظام اسالمی ایران برابر حجم عظیم عملیات 
روانی دش��من اشاره و تصریح کرد: ما در شرایط تحریم و مشکالتی 
که دش��منان برای ما ایجاد کردند ،اس��تکبار جهانی به س��رکردگی 
آمریکا را شکس��ت داده ایم؛ امروز که آنان دچار مش��کالت اساسی 
هستند نیز می توانیم آنها را با شکست های سریالی بیشتری مواجه 
کنیم. در این مراسم، سردار ابوالقاسمی فرمانده جدید دانشگاه علوم 
پزش��کی بقیه اهلل )عج( معرفی شد و از تالش های سردار جاللی نیز 

تقدیر به عمل آمد.  سپاه نیوز

سرلشکر سالمی:

می توانیم دشمنان را با شکست های سریالی بیشتری مواجه کنیم

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


