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به دنبال انتصاب آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در قوه 
قضاییه رویکــرد این قوه تغییر یافت به  شــکلی که 
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران  از دو تحول مهم 
در این قوه خبر می دادند، مبارزه با مفسدین و غارتگران 
بیت الملل و بر هم زنندگان امنیت کشور و در عین حال 
نرمش و رأفت اسالمی و نرمش  برای فریب خوردگان. 
بنابراین، این رویکرد توانســت در مورد موضوعاتی که 
مردم به آن حساس بودند و نسبت به آن توجه ویژه ای 
از خود نشان می دادند بیش از پیش نظر مثبت را نسبت 

به اقدامات انجام شده از سوی قوه قضاییه جلب کند. 
از ابتــدای تغییر رویکرد، غالمحســین اســماعیلی 
ســخنگوی قوه قضاییه نیز اعالم کــرد که رئیس قوه 
قضاییه قبل از انتصاب برنامه خود را تحت عنوان سند 
تحــول به مقام معظم رهبری ارائه کــرد و مقام معظم 
رهبری هم در ابالغ انتصاب و هم در هفته قوه قضاییه از 
این سند، به عنوان یک سند مثبت و کارآمد یاد کردند 
و امر فرمودند که برای عملیاتی و اجرایی شــدن این 

سند تحول، بایستی گام های مثبتی برداشته شود.
وی در این باره تصریح کــرد: رویکرد اصلی تحول در 
برنامه ها، تحول در روش ها، در ســاختار ها برای نیل به 
یک دستگاه قضایی تراز جمهوری اسالمی است و تحول 

محور اصلی رویکرد ها است.
پیش از این ساختارهای برخی از بخشهای قوه قضاییه 
آنچنان که باید و شاید پویا، شــفاف و کارآمد نبود و 
بســیاری بر این عقیده بودند که ساختار قوه قضاییه 
دچار فربهی، کسلی و تنبلی شده بود از این رو الزم بود 

که این ساختار تغییر کند. 

 رفع اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده های معوق 
 در گذشــته یکی از انتقادات مردم از دستگاه قضایی اطاله 
دادرســی بود.انباشــت پرونده مانده در دادگســتری و بال 
تکلیفی بسیاری از شــاکیان موجب مشکالت زیادی برای 

آنها شده بود. 
اما به نظر می رسد در مدت زمان کوتاهی با تغییر رویکرد 
این قوه توانست رضایت نسبی مردم را در این باره به خود 

جلب کند. 
عملکرد جهادی، اســتفاده از ظرفیت های موجود، نگاه به 
داخل و اعتماد به منابع انســانی درون دستگاه قضا سبب 
شد تا به گفته اسماعیلی  حتی بسیاری از شعب در ساعات 
غیر اداری و روزهای تعطیل نیز فعالیت خود را ادامه دهند. 
وی در ایــن باره افزود: رئیس قوه قضاییه با رویکرد ارتباط 
با مردم، مردمی بودن و بیان توصیه ها، تعبیه سیســتم های 
نظارتــی و دســتورالعمل تکریــم قاضــی، دادگاه، وکیل، 
کارشناس و تمامی مراجعین به دستگاه قضا بر این موضوع 
تاکید کردند و دراین باره خاطرنشــان ساختند که حداقل 
بایستی حداقل گوش شنوایی در برابر مردم داشته باشیم. 
محمــد جواد حشــتمی مهــذب رئیس کل دادگســتری 
تهــران در این باره گفت: ما در رفع اطاله دادرســی از نظر 
رسیدگی ها عملکرد خوبی داریم که این رویه باید استمرار 
داشــته باشــد اما به دنبال کاهش موجودی به هر قیمتی 
نیستیم. بحث اتقان، مستدل و مستند بودن آراء در دادگاه 

و محاکم ضروری است . 
از سوی دیگر علیرضا شهبازی نماینده مردم نهاوند و عضو 
مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسالمی 
در این باره گفت: یکی از روندهایی که موجب کند شــدن 
رسیدگی به مشکالت مردم شده است کمبود قضات است 
که مجلس برای تسریع و رسیدگی مؤثر به آن تاکید دارد . 

 مبارزه قاطع با غارتگران بیت المال  
برخــورد قاطع دســتگاه عدلیه کشــور با ســودجویان و 
غارتگران بیت المال نشــان داده که از یک سو قوه قضاییه 
چنین سوء استفاده هایی که به دنبال خود نگاه منفی مردم 
را به مســئوالن به دنبال دارد و از سوی دیگر موجب سوء 

استفاده دشمنان می شود بر نمی تابد.
یعقوب رضا زاده عضو  هیت رئیسه  کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم سلماس در این باره 
گفت: قوه ضاییه توانسته است برخورد جدی را با فساد آغاز 
کند و در این راســتا باید پول و ارزهایی که از بیت المال به 

حراج گذاشته شده به خزانه کشور بازگردد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید سالطین خودرو، مسکن، 
طــال و ارز که ناامنی اقتصادی در کشــور ایجاد می کنند، 
شناسایی شوند، عنوان کرد: قوه قضاییه در حال برخورد با 
این افراد اســت و مجلس نیز باید با تقویت نظارت در تمام 
دســتگاه ها و تقویت تحقیق و تفحص در تمام کشور بتواند 

به قوه قضاییه کمک کند.
 نمایش وارونه سیستم قضایی کشور

با گذشت 4 دهه از وقوع انقالب اسالمی، رسانه های بیگانه 
و جریان ســازی  آنها برای نمایش وارونه سیســتم قضایی 
کشــور همچنان ادامه دارد. دشــمنان کشــورمان همواره 
مباحث حقوق بشــر و عدم برخورد با فســاد را مطرح می 
کنند در حالی که خود آنها ناقض حقوق بشــر هســتند و 

نمود آن در کشورهای مختلف مشهود است.
 این درحالی است که قوه قضاییه رویکرد حبس محوری را 
به ســمت اصالح افراد و محکومان تغییر داده و از نهادهای 
ارفاقی در مراحل تعقیب و اعمال مجازات استفاده می کند 
تا متهمان جرائم غیر مهم و خانواده های آنها از آسیب های 

جدی ناشی از زندان مصون بمانند.
نمونه ای از این رونــد را می توان، در مورد پرونده  فاطمه 
خویشــند معروف به ســحر تبر که به دلیــل  رفتار های 
هنجارشکنانه و مغایر با عرف اجتماعی و ارزش های اسالمی 
بازداشــت شده بود مشاهده کرد. اگرچه براساس محتویات 
پرونده نامبرده فعالیت های گســترده ای در جهت انحراف 
دختران و پســران و تشــویق آنان به اباحه گری داشــت، 
اما حاال با گذشــت یک ســال و دومــاه از حبس و صدور 
محکومیــت غیرقطعی وی، قاضی با تبدیل قرار بازداشــت 

به قرار وثیقه موافقت کرده و او از زندان آزاد شده است. 
یک منابع آگاه قضایی در این باره به رســانه ها اعالم کرد 
که حکم قضایی صادر شده برای سحر تبر در مرحله بدوی 

بوده و قابل تجدید نظرخواهی است.
حکم سحر تبر در شــعبه قاضی مقیسه صادر شده بود که 
آقای رییســی سال گذشته دســتور تجدید نظر در احکام 
صادر شده ســنگین این قاضی  در پرونده مشهور به هفت 
تپــه و روز کارگر را صادر کرد  و یــک ماه پیش نیز قاضی 

مقیسه از دادگاه انقالب منتقل شده است.
روح اهلل متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر 
در مجلس شــورای اسالمی در این باره تاکید کرد: مجلس 
یازدهــم از اقدامات قوه قضاییه و رئیــس قوه در مبارزه با 
فساد، قاطعانه حمایت می کند چرا که  قوه قضاییه توانسته 
قاطعانه اعتماد عمومی را در برخورد با فســاد جلب کرده و 

این سرمایه اجتماعی برای کشور است.
از ســوی دیگر برخورد قاطع با اقدامــات بعضا غیرقانونی 
کارگران، فریب خوردگان اغتشاشات آبان 98، خبرنگارانی 
که تخلفاتی را مرتکب شدند یا پذیرفتن اعاده دادرسی سه 
نفر از محکومان اغتشاشات آبان 98 از نمونه هایی است که 
دستگاه قضایی، با آنها در نهایت تسامح برخورد کرده است. 

 عملکرد قاطعانه وتکفیک میان تخلف و خیانت 
امــا باید گفت که قوه قضاییه علیرغــم به کارگیری رأفت 
اســالمی در مورد برخی از افراد ناآگاه، در رسیدگی به به 
پرونده تبهکاران، مفســدان اقتصادی، مخالن امنیت ملی 
و متعرضــان به حقوق بیت المال، برخالف جوســازی های 
بیگانــگان و مخالفان نظام توانســته قاطعانه عمل کند که 
نمونه آن رســیدگی به اتهامات افرادی مثل روح اهلل زم و 

نوید افکاری بود. 
در این محور قوه قضاییه توانســت میــان تخلفات فعاالن 
سیاســی و جرایم خائنین به ملت تفکیــک ایجاد کرده و 

برخورد متفاوتی را با آنها داشته باشد.
برای مثال می توان به ایجاد شــورای حــل اختالف ویژه 
اصحــاب فرهنگ و رســانه و برگــزاری دادگاه های جرایم 
سیاسی با حضور هیأت منصفه برای اولین بار در تاریخ بعد 
از انقالب اسالمی، در رویکرد جدید قوه قضاییه اشاره کرد 
این امر  نمونه های بارزی از اقدامات قوه قضاییه در تفکیک 
نوع برخورد با تخلفات فعاالن سیاسی و صنفی با مفسدان 

و خائنین به کشور است.
 قوه قضاییه در رابطه با مجرمــان امنیتی نیز تالش کرده 

اســت با رأفت اسالمی برخورد کند، چنانچه شاهد هستیم 
در عفوهای اخیری که از ســوی رئیس قوه قضاییه به رهبر 
معظم انقالب پیشنهاد شد و با موافقت معظم له نیز همراه 
بوده اســت، ده ها محکوم امنیتی، تعدادی از دانشجویان، 
برخی کارگران هفت تپه و چند نفر بازداشــت شدگان روز 

کارگر مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند. 
 سخت ترین احکام برای مفسدان اقتصادی 

با این وجود دیده می شود که رویکرد جدید قوه قضاییه بر 
صدور ســخت ترین احکام قضایی برای مفسدان اقتصادی 

قرار گرفته است. 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در بیســت و سومین مجمع 
سراسری فرماندهان و مسئوالن سپاه در این باره گفته بود؛ 
دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده اند را نه از 

مچ بلکه از بازو قطع می کنیم. 
وی همچنین در شــورای عالی قوه قضاییه تاکید کرد که 
رأفت اســالمی نســبت به آحاد جامعه باید جاری و ساری 
باشــد، اما هیچ یک از دلسوزان نظام، مردم و امنیت کشور 
به کسانی که بخواهند جان، مال و معیشت مردم را تهدید 
کننــد و آن را مورد تعرض قرار دهنــد، اجازه کوچکترین 

اقدامی نخواهند داد.  
محکومیت های ســنگین مدیــران عامل ســابق برخی از 
بانک هــا، مجــازات اخاللگران بــازار ارز و ســکه و صدور 
احکام سنگین برای آقازاده ها و منسوبین مقامات کشوری 
در پرونده های شــعب ویژه نمونه هــای دیگری از قاطعیت 
دستگاه قضا است که رئیس قوه قضاییه نیز در اظهاراتی بر 

آن تاکید داشته است. 
همانگونه که مشــخص است  تنها راه برون رفت از شرایط 
نابســامان امروزی که موجب آسیب به اعتماد مردم شده؛ 
ســاماندهی امور مالی و اقتصادی در کشــور است در این 
میان اختالس های کالن در بعضی از وزارتخانه ها و گلوگاه 
های اقتصادی باعث بی اعتمادی مردم نسبت به مسئوالن 
کشــور شــده اســت و الزم اســت که با چنین مجرمانی 

برخوردی قاطعانه صورت گیرد. 
 محمد خدابخشــی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس در این باره گفــت: نمایندگان بر این 
باورند که اقدام رئیس دســتگاه قضا و همکارانشان در این 
قوه موجــب افزایش امید و فضای مثبت در جامعه شــده 

است از این رو خواستار ادامه روند کنونی هستند . 
محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
نیز تاکیــد کرد: امروز به مدد الهی و تدابیر ریاســت  قوه 
قضائیــه، این دســتگاه عدلیه بیش از هر زمانی توانســته 
اعتماد عمومــی را به نظام جلب و روزنه های امید را برای 

جامعه، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کند. 
وی افزود: رویکرد مبارزه با مفاســد اقتصادی که این روزها 

در قوه قضائیه با جدیت در حال پیگیری اســت، نویدبخش 
صیانت از کرامت انسانی، برقراری عدالت اجتماعی و احقاق 
حقوق شــهروندی است و امید بســیار داریم که این جهاد 
مقدس، بی وقفه و بدون اندک مالحظه ای، با صالبت ادامه 

پیدا کند.
 درون دستگاه قضا برای متخلفان ناامن شد

درعین حال نبایســتی فراموش کنیم که قوه قضایه تحول 
را ئر درون خود آغاز کرده است. برخورد جدی با متخلفان 
درون دســتگاه قضا از جمله برخورد با اکبر طبری است و 
دهها قاضی متخلف و در اخــر رفتن پرونده بازپرس بابلی 
که یک با یک سرباز برخورد خشنی کرده بود، به دادسرای 

انتظامی قضات نمونه ای از این اقدامات است. 
کارشناســان بر این باورند که دســتگاه قضا که عهده دار 
برخورد با مفاســد و تخلفات اســت، باید از نهایت سالمت 

برخوردار باشد.
اســماعیلی ســخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: اراده 
دســتگاه قضایی این اســت که ما در درون خودمان عنصر 

نامطلوب و ناکارآمد نداشته باشیم.
محمــد کاظم دلخوش عضو کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اســالمی در این باره در گفتگو با سیاست 
روز گفــت: با توجه به عملکرد مطلوب قوه قضاییه، این قوه 
بایســتی مسائل درونی خود را به خوبی حل کند. توجه به 
قضات، حقوق کارکنان و رســیدگی به امورات آنان واجب 
اســت. وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون اساسی وظایف 
هر قوه تعریف شــده اســت، افزود: در رویکــرد جدید قوه 
قضاییه بایســتی از تداخل کار در قوای دیگر پرهیز شــود 
تــا این امر نه برای قوه قضاییه مشــکلی را ایجاد کند و نه 

برای دیگر قوا.
وی افزود: نباید اجــازه داد که این اختالل ها موجب ایجاد 

مشکل در روند اصالحی قوه قضاییه شود . 
سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به 
اینکه عملکرد قوه قضاییه در بخشهای مختلفی بسیار خوب 
و مطلوب اســت افزود: با این حال الزم است تا در برخی از 
بخشها بر اساس اصل 57 قانون اساسی بر تفکیک قوا تاکید 

شده است ، این مسئله رعایت شود . 
وی با تاکید بر اینکه حفظ حرمت قوه قضاییه بسیار واجب 
و اساسی است ، اظهار داشت: آیت اهلل رئیسی بسیار فعال و 
پرتالش در این حوزه حاضر شده است و بایستی اصالحات 

در درون قوه قضاییه را با قوت ادامه دهد. 
 در نهایــت باید گفت که مصلحت نظــام و انقالب ایجاب 
می کند که همه قوا  مســئولین و ســازمان  ها برای دفاع از 
حقــوق مردم،در اجــرای رهنمود مقام معظــم رهبری به 
دنبال مقابله با فســاد، از وقوع جرم پیشــگیری کنند و در 

ماموریت های قوه قضائیه کمک  رسانی داشته باشند.

بذرپاش:

 دو سوم از احکام بودجه سال ۹۸ ناقص و 
یا فاقد عملکرد بوده است

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش تفریغ بودجه 
سال 98، گفت: آمار نشان می دهد که حدود دو سوم از احکام 

بودجه یا ناقص عمل شده و یا فاقد عملکرد بوده است. 
رئیس دیوان محاســبات کشــور در حاشــیه نشســت دیروز 
کمیســیون عمران مجلس، گفت: در نشست امروز کمیسیون 
عمران، گزارش دیوان محاســبات درباره تفریغ بودجه ســال 
۱۳98 و نحوه تحقق اعتبارات مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
رئیس دیوان محاســبات کشور ادامه داد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳98، 
۲4 درصد از احکام بودجه در ســال 98 فاقد عملکرد بوده، حدود ۳4 درصد از احکام 
عملکرد کامل داشــته و حدود 44 درصد از احکام عملکرد ناقص داشــته اســت. این 
آمار نشــان می دهد که حدود دو ســوم از احکام بودجه  یا ناقص عمل شده و یا فاقد 
عملکرد بوده است. بذرپاش گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳98 نشان می دهد که 
در الیحه بودجه سال ۱4۰۰ باید اصالحات جدی در حوزه احکام تکراری، احکام فاقد 

عملکرد و تأکید بر احکام محقق شده صورت گیرد.
وی ادامه داد: خوشــبختانه در شــرایط کنونی اعضای کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
ســال ۱4۰۰ می تواند در بررسی جزء به جزء مواد این الیحه از گزارش تفریغ بودجه 
اســتفاده کنند تا نواقص به صورت کلی مشخص شود، از طرف دیگر دیوان محاسبات 
به دنبال آن است که تا دو هفته آینده، گزارش وضعی درباره عملکرد بودجه سال 99 

ارائه کند.  خانه ملت 

رسول اکرم )ص(: هر کس یک شبانه روز از بیماری پرستاری 
کند، خداوند، او را به سان برقی پر درخشش، از صراط می گذراند.

نماینده مجلس: روحانی هنوز دست از 
سند ۲۰۳۰ برنداشته است 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، گفت: متأسفانه 
دولت در الیحه بودجه ســال آینده برای اجرای سند 
منحوس ۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته اســت. حجت 
االسالم محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی  در جلسه علنی دیروز  قوه 
مقننه و  طی تذکری شــفاهی،گفت:دولت در الیحه 
بودجه که به مجلس ارائه کرده است برای اجرای سند 
۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته است. وی با بیان اینکه این 
اقدام دولت جای تاسف دارد، عنوان کرد: زمانی رئیس 
جمهور در رسانه ها اعالم کرد که اگر یک روز هم از 
عمر دولت باقی مانده باشد، از سند ۲۰۳۰ نمی گذرد 
و می بینیم ک شه در الیحه بودجه سال آینده ردیفی 
را برای این موضوع و اجرای تعهدات جهانی در حوزه 

تعلیم و تربیت در نظر گرفته است.
نماینده مردم خمینی شــهر تصریح کرد: ملت ایران! 
بدانید که آقای روحانی هنوز دســت از سند ۲۰۳۰ 
برنداشته است و سوال ما این است که چرا دولت برای 
اجرای سند منحوس ۲۰۳۰ در بودجه اعتبار در نظر 
گرفته است. در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: این موضوعی که 
شــما مطرح کردید درست است اما در زمان بررسی 
الیحه بودجه سال ۱4۰۰ به آن می پردازیم. تسنیم 

سردار عراقی زاده:
۳۲ نفر از اعضای کادر درمانی نیروهای 

مسلح به شهادت رسیدند
رئیس اداره بهداشــت و درمان ســتاد کل با اشاره 
بــه شــهادت ۳۲ تــن از اعضــای کادر درمان در 
بیمارســتان های نیروهای مســلح گفت: ایثارگری 
و ازخودگذشتگی پرســتاران از دوران دفاع مقدس 
آغاز شده اســت. سردار حســن عراقی زاده رئیس 
اداره بهداشــت و درمان ســتاد کل نیروهای مسلح 
دیروز در آئین تجلیل از خانواده های معظم شهدای 
مدافع سالمت و پرستاران نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران که همزمان با سالروز والدت حضرت 
زینب )س( در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، 
مدافعــان حرم و مدافعان ســالمت اظهار داشــت: 
بیمارســتان های نیروهای مســلح در طول این ۱۰ 
ماه که کشــور با بیماری کرونــا درگیر بود، خوش 
درخشیدند و کادر درمان ما برگر زرین دیگری را بر 

افتخارات نیروهای مسلح اضافه کردند.
وی افزود: عملکرد این بیمارستان ها در این مدت به 
گونه ای بود که حتی مســئوالن وزارت بهداشت نیز 
بارها از معاونان بهداشــت و درمان نیروهای مسلح 
تقدیر کردند. از طرفی دکتــر »جان بابایی« معاون 
درمان وزارت بهداشت نیز چندی پیش اعالم کرده 
بودند کــه اگر برای بار دوم به کرونا مبتال شــوند، 
برای درمان به بیمارســتان های نیروهای مســلح 
خواهند آمد. رئیس اداره بهداشــت و درمان ســتاد 
کل نیروهای مسلح ادامه داد: بیمارستان های بعثت، 
هاجر و گلستان ارتش جمهوری اسالمی ایران جزو 
اولین بیمارستان هایی بودند که بیماران کرونایی را 
پذیرش کردند؛ از طرفی بیمارستان بقیةاهلل االعظم 
)عج(  ســپاه نیز از آغازین روزهای کرونا در میدان 
فعال بود به طوری که این بیمارســتان در پیک اول 
کرونــا روزانه 5۰۰ بیمار و در پیک دوم روزانه ۳۰۰ 

بیمار را پذیرش و بستری کرد.
ســردار عراقی زاده اضافه کرد: بیمارستان ولی عصر 
)عج(  ناجا و بیمارســتان شهید چمران وزارت دفاع 
نیز از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور، مشغول 
درمان مردم بودند و این تالش ها همچنان ادامه دارد. 
وی با بیان اینکه ایثارگری های پزشکان و پرستاران 
از دوران دفاع مقدس آغاز شــده است، خاطرنشان 
کرد: کادر درمــان در دوران جنگ تحمیلی نیز در 
پشت جبهه ها فعال بودند و حتی بعد از پایان جنگ، 
ارائه خدمــات درمانی به یادگاران جنگ و جانبازان 

همچنان ادامه دارد.
رئیس اداره بهداشــت و درمان ســتاد کل نیروهای 
مسلح افزود: هم اکنون حدود 5۰۰ هزار جانباز و یک 
میلیون مجروح جنگی در بیمارستان های نیروهای 

مسلح درمان می شوند.
ســردار عراقی زاده با بیان اینکه در مقابله با بیماری  
کرونــا با یک دوگانگــی مواجه هســتیم، گفت: از 
یک ســو به مردم گفته می شود که تا می توانند در 
خانه های خود بمانند، اما از سوی دیگر، پرستاران از 
ساعات ابتدایی روز در بیمارستان ها حاضر می شوند 
و در بخش هایی که حدود ۳۰ بیمار کرونایی بستری 
هســتند، فعالیت می کنند؛ لذا همه ما باید ممنون 
زحمات این عزیزان باشیم. وی با اشاره به آمار ابتالء 
بــه کرونا در کادر درمانی کشــور گفت: 5۰ درصد 
جامعه پرستاری کشور به کرونا مبتال شده اند و البته 
اکثر آن ها شفا پیدا کرده اند. رئیس اداره بهداشت و 
درمان ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه ۱۲ 
هزار پرستار و پیراپزشک در بیمارستان های نیروهای 
مسلح مشغول درمان جانبازان هستند، عنوان کرد: 
تاکنون ۳۲ کادر درمان در بیمارستان های نیروهای 

مسلح در جبهه مبارزه با کرونا شهید شده اند.
ســردار عراقی زاده خاطرنشان کرد: ما به دنبال ارائه 
الگوی مناســب پرســتاری در تراز انقالب اسالمی 
هســتیم؛ چراکه الگوسازی در تمام زمینه ها یکی از 

وظایف اصلی نیروهای مسلح محسوب می شود.
رئیس اداره بهداشــت و درمان ســتاد کل نیروهای 
مســلح در پایان گفت: هم اکنون در حوزه طب رزم 
پیشــرفت های خوبی حاصل شده است و امیدواریم 
این تالش ها با وجود پرستاران نمونه، سالم و متعهد 

ادامه داشته باشد.
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