
آزمون وخطا با سالمتی جامعه 

دهه چهل بــا ورود صدهــا تحصیلکــرده ایرانی 
پزشــک عمومی از اروپــا و بعضی از کشــورهای 
شــرقی و همچنین اطباء مازاد هندی و پاکستانی 
و بنگالدشی که در کشــورهای خودشان به دلیل 
فقر مالی مشــتری نداشــتند به ایران باعث شد تا 
حکیمان ســنتی با همه تجربیاتی که داشــتند و 
داروهای گیاهی فراوان محلی و ابزارهای بی خطری 
همچون بادکش و زالو اندازی، به مرورزمان بســاط 
خود را جمع کنند و مردم را به دســت طب جدید 
بــا داروهای شــیمیایی بســپارند. آن زمان ضمن 
باز شــدن درهای تمدن غربی نه تنها طب ســنتی 
به حاشــیه می رفــت بلکه قالی ایرانــی هم از زیر 
پا برچیده می شــد تا جایش را به فرش ماشــینی 
بدهد. شرکت های داروسازی اروپا و آمریکا ازجمله 
هوخست آلمان و فایزر اکثر پروژه های تولیدی خود 
را برای بار اول در ایران به آزمایش می گذاشــتند و 
پس از رفع معایب در داخل کشــور خود استفاده 
می کردند که این همان شروع آزمون وخطاهایی بود 

تا جان انسان ها ابزار موفقیت آن ها باشد. 
اگرچــه به مرورزمان و بخصوص پــس از پیروزی 
انقالب اسالمی گونه ای از بازارهای داغ و پرمخاطره 
جمع آوری شد اما همچنان دست های مرموز مسیر 
را به ســوی داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته 
کشاندند تا در راســته های معروف ناصرخسرویی 
بــه چند برابــر قیمــت توزیــع کننــد و همان 
آزمون وخطاهای جان گیر حضور داشته باشند. البته 
دولت ها پــس از ورود به دامنه فعالیت اولین اقدام 
خــود را اصالح روش تولیــد و توزیع این نیاز مهم 
و ضروری اعالم می کردند امــا در عمل هیچکدام 
موفق نشــدند که پس از گذشت همه این سال ها 
سروسامانی به واردات، تولید و از همه مهمتر توزیع 
دارو و اقالم تندرســتی بدهند تــا در برنامه پنجم 
و ادامه آن ششــم این بحث داغ تر شود و باالخره 
طرحی به نام دارویار به طور دست وپاشکسته جامه 
عمل بپوشد که پس از گذشــت سه ماه از اجرای 
فراگیر آن در ســطح کشور هنوز هم با چالش های 
عمده مواجه شــده تا مجریان و مخاطبان را نگران 
شکســت این طــرح به ظاهر موفــق نماید و قطعا 
کوتاهی هــا و بی توجهی هــا در گروه هــای خاص 
باعث این روند منفی در اجرای پرهزینه ترین اقدام 

بهداشتی کشور می شود. 
»دارویار« طرحی است که از سوی دولت سیزدهم 
به منظور آرامش بخشــیدن به  نظام تولید و توزیع 
دارو و اقــالم تندرســتی تصویب شــد که نظمی 
به آن بدهــد اما بازهم معضــل کوتاهی از طریق 
دستگاه های همســو و اجرایی آن ازجمله بیمه ها 
باعث گردیــد تا امروز بــا غافلگیــری آنفوالنزا و 
گونــه ای از پیک جدیــد کرونا و عــدم همراهی 
ارگان ها با وزارت بهداشــت و ســازمان غذا و دارو 
شرکت های تولیدکننده آنتی بیوتیک و سرم دست 
به نوعی کم کاری بزنند و مسئله قطع ارز دولتی را 
بهانــه قرار دهند، که تأمین اجتماعی و تا حدودی 
بیمه ســالمت هم دراین بین بی تقصیر نبوده زیرا 
غالبا پرداخت بدهی های خــود را به داروخانه ها با 
تأخیر انجام می دهند تا مشــکل مضاعف شــده و 

طرح نوپای »دارویار« زمین گیر شود.
 در ایــن میان می توان ســازمان تأمین اجتماعی 
را به عنــوان اولیــن متهم دانســت کــه اگر طرح 
دارویار با شکســت مواجه شــد مقصر اول اســت 
و وزیــر باالدســتی آن را به مجلس فــرا خواهد 
خواند همانگونه که مســئوالن انجمن داروســازان 
و ســندیکای صاحبــان صنایع داروهای انســانی 
معتقدنــد این موضوع می تواند طرح را تهدید کند. 
ســازمان تأمین اجتماعی مطالبــات داروخانه ها را 
به موقع و بر اســاس قراردادهای فی مابین پرداخت 
نمی کند که فشارهای باال بر آن ها وارد شود چنانکه 
بهــرام عین اللهی وزیر بهداشــت هــم دراین باره 
واکنش نشان داده و اظهار نماید: »وزارت بهداشت 
به تنهایی نمی تواند بحث بیمه همگانی را ادامه دهد 
و همه اعم از مجلس و ســازمان برنامه وبودجه باید 
کمک کنند.« درحالی که خروجی عملکرد ضعیف 
مدیران ســازمان تأمین اجتماعی در وزارت تعاون 
پاشنه آشــیل این اتفاق درراه است تا عبدالحسین 
روح االمینی عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس هــم اینگونــه بگوید که: »ایــن بدهی ها 
مشــکالتی را در چرخــه درمان، تولیــد، توزیع و 
تامیــن داروها و ملزومات پزشــکی بــرای صنایع 
مرتبط ایجاد کرده بود کــه با اجرای طرح دارویار 
و آزاد شــدن قیمت مواد اولیــه دارو و ملزومات و 
تجهیزات پزشــکی دولت به بخشــی از وظایفش 
که پرداخــت مابه التفاوت بوده عمل کرد اما تامین 
اجتماعــی همچنان بدهــی طوالنی مدتی را که از 
قبل انباشــت شــده بود تســویه نکرده و با تأخیر 
مجدد، منابع طرح دارویار را نیز نتوانسته پرداخت 
کنــد و در حال حاضــر فاصله ای میــان کیفیت 
ارائه خدمات بیمه ســالمت که به خوبی وظایفش 
 را انجام می دهــد و بیمه تامیــن اجتماعی ایجاد 

شده است.« 
اجرای طرح دارویار یک آزمون وخطای کالن است 
که ســازمان تأمین اجتماعــی و متولی آن یعنی 
وزارت تعاون را در اولین روزهای کاری به یک نبرد 
رودررو دعــوت کرده تا در این میــان همه ادعاها 
مبتنی بر توانایی بــاال را به آزمایش بگذارد و قبل 
از هر چیز با یک اقدام انقالبی و بسیج گونه تمامی 
مطالبات مراکز بهداشــتی و داروخانه های کشــور 
را از تأمیــن اجتماعی پرداختــه و اجازه ندهد این 
آزمون وخطای حساب شده براثر بی کفایتی یکی از 

زیرمجموعه ها با شکست روبرو گردد.

بی توجهی تا کی؟!

فرمانده نیروی زمینی ســپاه جزئیات جدیــد از عملیات 
دیروز این نیرو سپاه علیه تروریست های تجزیه طلب اقلیم 

شمال عراق را بیان کرد.
ســردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در گفت وگو با 
فــارس، درباره دومین عملیات موشــکی و پهپادی نیروی 
زمینی ســپاه علیه تروریست های تجزیه طلب اقلیم شمال 
عراق گفت: قبــل از عملیات ربیع که در ششــم مهر ماه 
امســال انجام شــد ما به طور مرتب به اقلیم شمال عراق 
و دولت مرکزی عراق هشــدار داده بودیم که گروهک های 
تجزیه طلبی که در شــمال اقلیم عراق هســتند و مقرهای 
مختلفی در منطقه شــمال عــراق دارند را یا اخراج و خلع 
سالح و یا اردوگاه نشــین کنند؛ اما به هر شکل این اتفاق 
رخ نداد. وی افــزود: گروهک های تجزیه طلب هم اقدامات 
تروریســتی خود را هم در داخل ایران از مبدا عراق انجام 
دادند و هم در برخی از اغتشاشاتی که در منطقه شمال غرب 
کشور به وقوع می پیوســت ما همیشه جا پای عناصر ضد 
انقالب و تجزیه طلبی که در شمال عراق مقرهای مختلفی 

داشتند را مشاهده می کردیم.
سردار پاکپور با اشاره به عملیات ربیع نیروی زمینی سپاه 
که 6 مهر ماه سال جاری علیه تروریست های اقلیم شمال 
عراق انجام شــد، تاکید کرد: عملیات ربیع را در یک حجم 
گسترده انجام دادیم که مقرهای آن ها به طور کامل آسیب 
دید و تعدادی هم به هالکت رســیدند. پــس از عملیات 
ربیع هم به طور مرتب با دولت مرکزی عراق و مســئوالن 
اقلیم شمال عراق ارتباط داشــتیم. مسئوالن  وزارت امور 
خارجــه  کشــورمان و عناصری که قرار بود بــا این افراد 
مذاکره کنند با برگزاری جلســاتی در جهت خلع سالح و 
اخراج گروه های تروریست از شمال عراق ارتباطمان برقرار 
بود و جلســات مختلفی هم وجود داشــت. آن ها هم قول 
دادند و در این جهت گام های اساسی را برداشته و اقدامات 
عملی را در محل اســتقرار تروریســت ها شاهد باشیم. هم 
مقرهای تروریســت ها در حاشیه مرزهای ما و هم مقرهای 
عمقی آن ها که تا ۱۲۰ کیلومتری عمر شمال عراق مستقر 
هستند، قرار بود اتفاقاتی رخ بدهد و آن ها را جمع کنند. 

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به تاکتیک تروریست ها 
برای مستقر شدن در میان مردم عادی تصریح کرد: اکنون 
حدود ۵۰ روز از آن موضوع گذشته و متاسفانه هیچ اقدام 
عملی در این راســتا صورت نگرفتــه و همچنان مقرهایی 
که در آن عملیات آســیب دیدند و منهدم شدند را تخلیه 
کردنــد و با رفتن به میان جمعیت در میان آن ها مســتقر 
شــدند. این موضوعی اســت که برای امنیت مردم شمال 

عراق بسیار مهم است.
وی افزود: تروریســت ها در میان جمعیت مستقر شدند و 
مــا برخی از مقرهای آن ها که تراکــم جمعیتی در اطراف 
آن ها وجود نداشــت را امروز طی یــک برنامه ریزی دقیق 

علیه برخی از این مقرها عملیات انجام دادیم. 
ســردار پاکپور با بیان اینکه هم دولت مرکزی عراق و هم 
اقلیم شــمال عراق مسئول امنیت مردم خودشان هستند، 
بیــان کرد: از طرفی هم ما مســئول امنیت مردم خودمان 
هســتیم و اگر عناصر تجزیه طلب و تروریست بخواهند با 
فرصت در محلی تجهیز شــده، تمرین و طرح ریزی کنند و 
از طرف آمریکایی ها پشــتیبانی شوند و برای اقدامات ضد 
امنیتی در داخل و اقدامات تروریســتی برنامه ریزی کنند؛ 
همان طور که در ســنوات قبل هم مطــرح کردیم این را 
برنمی تابیم و این مقرها را در هر نقطه ای که باشــند مورد 

هدف قرار می دهیم.

فرمانده نیروی زمینی ســپاه گفت: پــس از عملیات ربیع 
شــاهد بودیم در بســیاری از اتفاقاتی که در شمال غربی 
کشــورمان رخ می دهــد، این ها یــا با هدایــت و یا اعزام 
تیم هایی که برای هدایت اغتشاشگران جهت تخریب اموال 
عمومی می فرســتند یا برخی اقدامات تروریستی که منجر 
شده به برخی ترورهایی که در داخل استان های آذربایجان 
غربی، کردستان و کرمانشاه رخ داده عمدتاً دستگیری هایی 
کــه داشــتیم اکثریت آن هــا از گروه های ضــد انقالب و 

تجزیه طلبی هستند که در اقلیم شمال عراق هستند.
ســردار پاکپور با بیان اینکه ما دربــاره امنیت خودمان با 
هیچکســی تعارف نداریم گفت: بار دیگر تاکید می کنم ما 
در رابطه با امنیت خودمان با هیچکســی تعارف نداریم و 
چندین بار هــم این نکته را اعالم کرده ایم. چندین مکان 
اســت که من از آن ها اســم می برم که بدانند ما نسبت به 
همه آن ها اشراف داریم و قباًل هم به مسئوالن اقلیم شمال 
عراق و دولت مرکزی عراق اسامی آن ها را اعالم کرده ایم.

وی افــزود: منطقه ای به نام بکر جو در منطقه ســلیمانیه 
یکی از مناطقی اســت که پس از اینکه ما مقررهای آن ها 
را منهدم کردیم در این منطقه مستقر شدند. اینجا منطقه 
ای اســت که جمعیت عادی هم در آن حضور دارند. مردم 
بکر جو باید این تروریســت ها را طرد کنند تا امنیتشــان 

برقرار شود.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه با اشاره به سایر مناطقی که 
تروریست ها در آنجا مستقر هســتند، بیان کرد: توپوزآباد 
دیگر منطقه ای اســت که یک روستا است که در کنار این 
روستا آمده اند یک اردوگاهی ایجاد کردند و در آنجا مستقر 
هستند که حتماً این ها را در عملیات های بعدی مورد هدف 
قرار خواهیم داد. خود کوی سنجق هم شهر کوی  سنجق و 
هم روســتاهای اطراف آن و قلعه ای که تروریست ها دارند؛ 
برخی نقــاط مانند آزادی و امیریه هســتند که در آن جا 

مستقر شدند که مراکز جمعیتی هستند.
وی با بیــان اینکه هدف از حضور تروریســت ها در میان 
جمعیت استفاده از مردم عادی به عنوان سپر دفاعی برای 
خودشــان اســت، تصریح کرد:  ما قطعاً مالحظاتی داریم 

تــا مردم بی گنــاه و خانواده ها مورد اصابت قــرار نگیرند. 
هــم اکنون نیز به همه این عزیــزان اعالم می کنیم که ما 
نمی دانیــم مناطقی که این افراد حضــور دارند خانواده ای 
مســتقر هســت یا خیر؟. ما باالخره برای امنیت خودمان 

این ها را هدف قرار می دهیم.
ســردار پاکپــور ضمن برشــماری ســایر نقاط اســتقرار 
تروریست ها گفت: زرگوییز، گرد چال، جژنه کال و پاکشهر 
جزو مناطقی است که هم روستا هستند و هم جزو مناطق 
شهری و شــهرکی. تروریســت ها در کنار این روستاها و 
شهرک ها مستقر هستند و ما حتماً در عملیات های بعدی 
آن ها را مورد هدف قرار می دهیم. ما از مردم این روستاها 
و شــهرها می خواهیم و تقاضا داریم که یا تروریست ها را 
طرد کنند و یا اطراف مقرهای آن ها حضور نداشته باشند تا 
دچار آسیب نشوند. این نکته ای است که هم بایستی مردم 
منطقه هم دولت اقلیم شــمال عــراق و هم دولت مرکزی 

عراق به آن توجه جدی داشته باشند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه ما بنا نداریم حتی 
خانواده های تروریســت ها دچار آسیب نشوند، تاکید کرد: 
همین ها هم باید به شــکلی باشــد که مقرهای آن ها در 
خانه های ســازمانی آن ها نباشــد. اکنون در برخی مناطق 
شاهد هستیم که تیم های ترور این گروهک ها در خانه های 
سازمانی مستقر هستند  و ما به طور دقیق از جزئیات آن ها 

مطلع هستیم و اینکه در چه منطقه ای قرار دارند.
وی افزود: اما، به لحاظ مالحظه ای که درباره افراد بی گناه 
و خانــواده ها داریم از منهدم کردن آن ها پرهیز داریم. اما 
بعداً نمی دانیم که این ها اطرافشان خانواده هست یا نیست 
و حتماً مورد هدف قرار خواهیم داد. ان شــاءاهلل هم مردم 
منطقه، هم دولت مرکزی عراق و هم دولت اقلیم شــمال 
عراق نســبت به این موضوعات حساســیت نشان بدهند و 
اقداماتی که در جهت امنیت مردم خودشان است را انجام 
بدهند که اخراج و خلع ســالح ایــن گروهک های تجزیه 

طلب و تروریستی از اقلیم شمال عراق است.
سردار پاکپور با اشــاره به جزئیات عملیات نیروی زمینی 
ســپاه علیه تروریســت های تجزیه طلب اقلیم شمال عراق 

بیــان کرد: ما در این عملیات مقرهایی را هدف قرار دادیم 
که در جوار جمعیت نبــود و مقرهایی بود که در عملیات 
ربیع برخی جاها مورد اصابت قرار گرفته بود، تروریست ها 
مجدداً در آن ها مستقر شده بودند را با موشک و پهپادهای 
انتحاری و رزمی هــدف قرار دادیــم. همچنین، مقرهای 

حاشیه مرز را هم با توپخانه هدف قرار دادیم.
روابط عمومی کل ســپاه نیز از عملیات موشکی و پهپادی 
نیروی زمینی ســپاه علیه مقرها و مراکز تروریســت های 

تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق خبر داد.
در اطالعیــه روابط عمومی کل ســپاه با اعــالم خبر آغاز 
عملیات موشــکی پهپادی نیروی زمینی ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی علیــه مقرهــا و مراکز تروریســت های 
تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شــمال عراق آمده است: 
در پــی تداوم بــی عملی ها و برخی غفلت های آشــکار و 
بعضــاً تعمدی مقامات اقلیم شــمال عــراق در برخورد با 
فعالیت های گروهک های تروریســتی ضــد انقالب و ضد 
ایرانــی تجزیه طلب که سال هاســت برای توطئه و تعرض 
علیه ملت ایران در ســرزمین اقلیم النــه کرده اند، به رغم 
عملیات ماه گذشــته، مجدداً تروریست ها در حال تحرک 
و اقدام بــرای ایجاد ناامنی در ایران اســالمی برآمده اند. 
لذا با توجه به شــرایط و اشــراف اطالعاتی و برنامه ریزی 
عملیاتی از صبح روز )دوشــنبه( مقرها، مراکز و همچنین 
معابر حمل و انتقال ســالح و مهمات تروریست ها به ایران 
 مورد اصابت عملیات موشــکی و پهپادی رزمندگان اسالم 

قرار گرفت.
این اطالعیه افزوده است: یگان های عملیاتی قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا نیروی زمینی ســپاه این عملیــات را پس از 
هشدارهای مجدد در جلسات دیپلماسی و امنیتی مشترک 
اخیــر مبنی بر تعطیلــی اردوگاه ها، خلع ســالح و اخراج 
گروهک هــا از منطقه و تاکید بر عدم بر هم خوردن امنیت 
و آرامش مردم شمال عراق و متأسفانه عدم مشاهده اقدام 

عملی و عینی مؤثر از طرف مقابل، آغاز کرده اند.
ایــن اطالعیــه با تاکیــد بر اینکــه در عین حال اشــرار 
و تروریســت های مــزدور اســتکبار جهانــی همچنان به 
شرارت های مســلحانه علیه جمهوری اسالمی ایران ادامه 
داده اند، تصریح کرده اســت: از آنجــا که امنیت مرزی و 
داخلی کشور از خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران است، 

ادامه این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد.
روابط عمومی کل ســپاه در ادامه این اطالعیه با اشاره به 
توصیه های صورت گرفته به مســئولین و دولت مرکزی و 
اقلیم عراق و همچنین ساکنین منطقه برای فاصله گرفتن 
از محل اســتقرار مراکز و فعالیت تروریست ها، تاکید کرده 
است: خلع سالح و برچیدن بساط تروریست ها از تعطیلی 
مقرها تا اقدام اطمینان بخش مقامات اقلیم نســبت به دور 
ســازی تروریست های مزدور و جنایتکار از منطقه خواسته 
مشروع، قانونی و قطعی نیروهای مسلح و ملت عزیز ایران 
بوده و انتظار اســت مقامات اقلیم شمال عراق با اقدامات 
عملــی خود، ثبات و امنیت پایدار منطقه را مورد صیانت و 

پشتیبانی قرار دهند.
این اطالعیه در پایان تاکید کرده است: بار دیگر از مسئولین 
دولت مرکزی و اقلیم شــمال عراق می خواهیم در راستای 
حفظ حسن همجواری و برقراری امنیت مرزهای مشترک 
دو کشور نسبت به تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی 
ایران عمل کنند تا از وارد آمدن خســارات بیشتر به مردم 
دو کشور و برهم خوردن آرامش و امنیت به واسطه حضور 

تروریست ها در منطقه جلوگیری به عمل آید.
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گزارش
جزئیات جدید از عملیات سپاه علیه تروریست ها 

  سردار پاکپور: مقرهای تروریست ها را 
با موشک، توپخانه و پهپاد منهدم کردیم

بازیکنان، کادر فنی و مســئوالن وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال پس از 
برگزاری آخرین دور از تمرینات خود در کمپ تیم ملی با رئیس جمهور دیدار کردند.
بازیکنان، کادر فنی و مسئوالن وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال پس از 
برگزاری آخرین دور از تمرینات خود در کمپ تیم ملی، با حضور در دفتر رئیس 

جمهور، با حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.
اعضای تیم ملی فوتبال ایران ســپس راهی دوحه شــدند تا از امروز سه شنبه و 
پیگیــری کرده و برای رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ آماده شــوند. در این دیدار با ملحق شــدن لژیونرها که مستقیم به دوحه می روند، تمرینات خود را در قطر 

وزیر ورزش و جوانان، رئیس فدراســیون فوتبال، کارلوس کی روش سرمربی تیم 
ملی فوتبال و وحید امیری، علیرضــا بیرانوند، رامین رضائیان و مرتضی پورعلی 
گنجی بــه نمایندگی از اعضای تیــم ملی فوتبال به بیان نظــرات، دیدگاه ها و 

دغدغه های خود پرداختند.
رئیسی نیز در سخنانی با قدردانی از تالش های بازیکنان و کادر فنی تیم ملی در 
مسیر آماده سازی برای آوردگاه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، برای ملی پوشان فوتبال 

کشورمان آرزوی موفقیت کرد.

در آستانه عزیمت به قطر صورت گفت؛

 بدرقه ملی پوشان فوتبال ایران
 با حضور رئیس جمهور

فرمانـده کل ارتـش بـا اشـاره بـه ارتقـای سـامانه بـاور 
و   373 بـاور  سـاخت  بـا  کـه  راه  ایـن  گفـت:   373
موشـک های مربـوط بـه آن آغـاز شـده تا جایـی که ما 
اطمینـان کامـل داشـته باشـیم از این کـه می توانیم به 
طـور صـد در صدی از آسـمان و امنیت کشـورمان دفاع 

کنیـم، ادامـه خواهد داشـت.
امیـر سرلشـکر سـید عبدالرحیـم موسـوی فرمانده کل 
بـرد  ارتقـای  دربـاره  فـارس،  بـا  گفت وگـو  در  ارتـش 
سـامانه »بـاور 373« بـه بیـش از 3۰۰ کیلومتـر گفت: 
این اتفاق بسـیار خوب در شـرایطی رخ داده که کشـور 
مـا در شـرایط تحریـم و محدودیـت کامـل بـوده و غیر 
از یـک یـا دو کشـور چنیـن توانـی را در اختیـار ندارند.
وی افـزود: ایـن دسـتاورد متخصصان دفاعی کشـورمان 
در حالـی به دسـت آمـده کـه سـایر کشـورها هـر چـه 
بخواهنـد را بـه دسـت می آورنـد و همه بـه آن ها کمک 
می کننـد. امـا، دانـش و همـت جوانـان مـا را بـه ایـن 
دسـتاورد رسـاند کـه بتوانیـم یـک هـدف را در فاصلـه 
بیـش از 3۰۰ کیلومتـری و در ارتفـاع 43 هـزار پـا و 

سـطح مقطـع کـم هـدف قـرار بدهیم.
سرلشـکر موسـوی گفـت: ایـن یـک سـالح پدافنـدی 
اسـت و ایـن راه کـه با سـاخت باور 373 و موشـک های 
مربـوط بـه آن آغـاز شـده تـا جایـی کـه مـا اطمینـان 
کامـل داشـته باشـیم از این کـه می توانیم بـه طور صد 
درصـدی از آسـمان و امنیـت کشـورمان دفـاع کنیـم، 

ادامـه خواهد داشـت. 
وی ادامـه داد: یکـی از برجسـتگی هـای نظـام مقـدس 
جمهوری اسـالمی ایران اسـت که شـما امروز مشـاهده 
کردیـد. جوانانـی کـه خودشـان بـا اتـکاء بـه دانـش، 
تجربـه خـود و همچنیـن تـوکل به خـدا توانسـتند این 
کار بـزرگ را ادامـه بدهند. ایـن جوانـان بلندآوازه هایی 
هسـتند کـه تـا ابـد گمنـام باقـی می ماننـد. امـا، شـما 
امـروز مشـاهده کردیـد کـه ایـن کار بـزرگ را انجـام 
دادنـد.  متخصصـان جوان کشـورمان در روزهـای اخیر 
توانسـتند بـا رونمایـی از موشـک صیـاد 4B و الحـاق 
آن بـه سـامانه بـاور 373 بـرد آن را بـه بیـش از 3۰۰ 

ارتقـاء دادند. کیلومتـر 

سرلشکر موسوی: 

ساخت باور 373 آغاز مسیر ارتقای قدرت پدافندی ایران بود
نماینده ولی فقیه در تشریح جزئیات سفر خود به استان 
سیستان و بلوچســتان گفت: یکی از اصلی ترین دالیل 
سفر ما، شنیدن دیدگاه های مختلف مسئولین و بزرگان، 

نخبگان و جوانان استان سیستان و بلوچستان است.
به گزارش فارس، حجت االســالم محمدجواد حاج علی 
اکبری نماینده ولی فقیه در گفت وگوی تلویزیونی درباره 
جزئیات سفر خود به استان سیستان و بلوچستان اظهار 
کرد: این افتخــار نصیب بنده و هیئــت اعزامی به این 
اســتان شــد که حامل ســالم و محبت رهبر عالی قدر 
انقــالب خطاب به مردمان عزیز، باوفــا، باصفا و انقالبی 
استان سیستان و بلوچستان باشیم؛ رهبر انقالب عالقه 
ویژه ای به این اســتان داشته و شناخت قدیمی از این 
استان دارند.  وی افزود: اســتان سیستان و بلوچستان 
استانی اســت با رنگین کمان قومیتی و مذهبی و تنوع 
فوق العاده زیبایی دارد، در عین حال با داشتن این همه 
تنوع، در ســپهر نور ایمان و غیــرت ایمانی و ملی دیده 

می شود و حقیقتاً تماشایی است.
نماینده ولی فقیه به برگزاری جلسه مستقل با علمای اهل 

ســنت اشاره کرد و گفت: در این جلسه مطالب عزیزان را 
شنیدیم و نقطه نظراتشان را دریافت کردیم؛ یکی از اصلی 
ترین دالیل سفر ما، شنیدن دیدگاه های مختلف مسئولین 
و بزرگان، نخبگان و جوانان استان سیستان و بلوچستان 
است. به حمداهلل جلسه علمایی ما با جمع قابل توجهی از 
نخبگان، دانشجویان و فعالین اجتماعی و فرهنگی برگزار 

شد و دیدگاه های آنان را شنیدیم.
حاج علی اکبری ادامه داد: ما در این سفر با خانواده های 
شــهدای امنیت نیز جلسه ای داشــتیم و آن جلسه هم 
جلســه با صفایی بود؛ پس از دریافــت دیدگاه های این 
عزیزان که سرشار از عشق و ارادت به انقالب اسالمی بود، 
پیام هایی که همه این عزیزان خدمت رهبر عظیم الشأن 
انقالب اسالمی داشــتند را نیز دریافت کردیم و ان شاهلل 
امشب جلسات با خانواده های شهدا ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشــان کرد: دیروز نیز جلســه فوق العاده ای 
داشتیم که برای خود من هم خیلی جذاب بود؛ بزرگان 
طوائف گوناگون از سراسر اســتان، علما، نخبگان مرکز 

استان و جمعی از مسئوالن تشریف فرما شده بودند.

حاجی علی اکبری: 

پیام مردم استان به رهبرانقالب را دریافت کردیم

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


