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كمبودسرم
بهكمبودتختاضافهشد!

با بحراني شدن وضعيت شيوع كروناي دلتا 
در كشور و افزايش آمار ابتال، بستري و مرگ و 
ميرهاي كرونايي حاال كمبود دارو و سرم هم 
به كمبود تخت اضافه شده و حتي بيماراني 
كه ش��انس پيدا كردن تخت و بس��تري در 
بيمارستان را داش��ته اند،  در حال حاضر به 
دليل بحران كمبود دارو و سرم در مضيقه اند. 
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو دليل كمبود 
س��رم را اصالح يكي از خطوط توليد عنوان 
كرده و با بيان اينكه دس��تور خريد فوريتي 
س��رم صادر ش��ده قول داده ظرف روزهاي 
آينده اين كمبود برطرف ش��ود. اين تدبير 
دير هنگام اما موجب ش��ده تا شرايط خوبي 
در بيمارستان هاي كشور حكمفرما نباشد. 
وضعيت تأمين واكس��ن و واكسيناس��يون 
اما س��رعت گرفته و روز گذش��ته با تزريق 
505 هزار دوز واكس��ن ركورد ت��ازه اي در 
واكسيناسيون كرونا ثبت شد. حاال با تسريع 
واكسيناس��يون مي توان اميدوار بود بحران 

پيش آمده از اين عميق تر نشود.

كمبود س��رم تزريقي موضوعي اس��ت كه 
سازمان غذا و دارو هم آن را تكذيب نمي كند. 
سرم هاي تزريقي تنها براي مصرف عمومي 
نيس��ت، بيماران مبتال به كرون��ا كه نياز به 
داروي رمدس��يوير دارند براي تزريق بايد 
از اين سرم ها اس��تفاده كنند و حاال كمبود 
سرم بازار س��ياهي ايجاد كرده و قيمت آن 
را از 20ه��زار تومان به 180ت��ا 200هزار 
تومان باال برده اس��ت.  آنط��ور كه كيانوش 
جهانپور، س��خنگوي س��ازمان غ��ذا و دارو 
مي گويد مشكل كمبود سرم، به  دليل اصالح 
خط توليد يكي از كارخانه ها ايجاد شده كه 
تا پايان م��اه به روال ع��ادي برمي گردد.  به 
گفته وي در 48 ساعت گذشته دستور خريد 
فوريتي سرم صادر شده و ظرف يكي دو روز 
آينده محموله خريداري ش��ده وارد كشور 
مي شود.  اما براي بس��ياري از بيماراني كه 
امروز به آن نياز دارند، حكايت نوشدارويي 
اس��ت كه معلوم نيس��ت كي به دستشان 
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واشنگتن
هشدارتهرانراگرفت

 اشك ها و لبخندهاي 
روز يازدهم

روز دو    شنبه تنها س��اعاتی بعد از آنكه سعيد 
خطيب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه 
هش��دار داد كه ايران به هرگونه ماجراجويی 
احتمالی، بی درنگ ، با قدرت و جديت پاسخ 
خواهد داد، جن ساكی، سخنگوی كاخ سفيد 
هم اعالم كرد كه اسرائيل به عنوان كشوری 
مستقل می تواند درباره پاسخ به نفتكش خود 
تصميم بگيرد. پيش از موضع سخنگوی كاخ 
س��فيد، آنتونی بلينكن، وزي��ر خارجه گفته 
بود كه امريكا با كشورهای ذی ربط از جمله 
رومانی و انگليس و همچنين ساير متحدان 
خود در تماس است »و پاسخی جمعی در كار 
خواهد بود«، ولی موضع جن ساكی نشان داد 
كه عبارت »پاسخ جمعی« كه ظاهراً بلينكن 
آن را عامدانه مبهم به كار برده، ناظر به اقدامات 
ديپلماتيک و احياناً فشار از كانال متحدان و 
همچنين شورای امنيت سازمان ملل است. 
تل آويو گفته كه ايران تاكنون به پنج كشتی اش 
حمله كرده و ايران هم گفت��ه تاكنون به 11 
كش��تی ايرانی در آب های بين المللی حمله 

شده است. با اين حال، آنتونی روز دو    شنبه برای 
دومين بار گفت:»ما يک بررسی كامل انجام 
داده ايم و مطمئنيم كه ايران اين حمله را انجام 
داده است«. بلينكن می گويد كه امريكا » در 
ماه های اخير شاهد يک سری اقدامات از سوی 
ايران از جمله عليه كشتيرانی« بوده و البته اين 
را هم تأكيد كرده كه اقدام اخير ايران نيز »چيز 
جديدی « نيست. جن ساكی، سخنگوی كاخ 
سفيد دو    شنبه شب گفت كه حمله به نفتكش 
اس��رائيلی، تغييری در پيگيری مذاكرات در 
وين ايجاد نخواهد كرد. اين جمله جن ساكی 
كه گفته »بر اين باوريم كه گام برداش��تن در 
مس��ير ديپلماتيک، دريچه ای را به روی ما از 
فعاليت های هس��ته ای ايران باز می كند كه 
در راستای منافع ملی ماست«، نشان داد كه 
اولويت دولت بايدن پيگيری مسير وين است. 
ولی موضع گيری جن ساكی درباره اولويت 
ديپلماسی با ايران، نشان می دهد كه دولت 
بايدن قصد ندارد در مس��ير اقدام نظامی با 
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مسيردرستارزشهایانقالبرا
دنبالكنيد

بافسادومفسد،بیامانمبارزهكنيد

رئيسجمهوردرمعرفیوزرای
پيشنهادیومجلسنيزدربررسی
صالحيتوزيرانشتاببهخرجدهند

رياس��ت  س��يزدهم  دوره 
جمهوری ايران با تنفيذ حكم 
آيت اهلل رئيس��ی از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی آغاز شد. 
دولت سيزدهم در شرايطی كار 
را تحوي��ل گرفت ك��ه كارنامه 
دول��ت پيش��ين، انبوه��ی از 
نارضايتی ه��ای اجتماعی را به 
جای گذارده و انتظارات زيادی 
را از دول��ت جديد ب��رای حل 
مش��كالت مردم رقم زده اس��ت. بيانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی در مراسم تنفيذ نيز مهم  ترين انتظارات مردم و نظام 
از كابينه سيزدهم را ترس��يم كرد كه در ادامه برخی از اين 

انتظارات مورد مداقه قرار خواهد گرفت. 
1. از دولت س��يزدهم انتظار م��ی رود كه به  س��رعت برای 
حل مش��كالت و تأمين مطالبات به حق م��ردم برنامه ريزی 
نمايد. با توجه به تنوع موضوعات و مس��ائل مبتالبه كشور و 
تفاوت های ماهوی ميان آنها، الزم است دولت جديد دو موعد 
»كوتاه مدت « و »ميان مدت« برای اقدامات و برنامه های خود 
مدنظر قرار دهد. موعد »كوتاه مدت « تا پايان س��ال 1400 
تعريف شود و دولت برنامه های مشخصی برای حل مشكالت 
فوری و اولويت دار همچون تأمين نيازهای مهم اعم از آب و 
برق، كاالهای اساسی و واكسيناسيون كرونا اعالم و اجرايی 
كند؛ به گونه ای كه تا پايان سال، اين مسائل حل شده باشد 
و نگرانی فوری مردم تا حد زيادی برطرف ش��ود. با توجه به 
اينكه امروز يكی از مسائل و مش��كالت اولويت دار و پرغصه 
كشور پيک شديد كرونا است، برنامه ای ويژه برای مهار پيک 
كنونی با اس��تفاده از حداكثر ظرفيت دستگاه های اجرايی 
و ساير قوا انديش��يده ش��ود كه از جمله آن توسعه گستره 
واكسيناسيون به اقشار گوناگون مردم و تسريع در انجام آن 
است. همچنين الزم اس��ت كاهش مشكالت ناشی از شيوع 
كرونا و جبران آسيب ديدگی اقتصادی مردم ناشی از آن در 

دستور كار قرار گيرد. 
به موازات برنامه كوتاه مدت، برنامه »مي��ان مدت« نيز بايد 
انديشيده شده و بر اس��اس مدت زمان چهار ساله و تا پايان 
كار دولت س��يزدهم مجموعه ای از اقدام��ات و برنامه های 
راهبردی و عملياتی جهت پيشرفت و توسعه زيرساخت   های 
كشور و اصالح ريل گذاری كشور در مسير پيشرفت درون زا 
طرح ريزی و اجرا شود. طبيعی است كه اين برنامه ها، نافی 

يكديگر نيست و بايد به صورت همزمان دنبال گردد. 
2. يكی از نقاط قوت آقای رئيسی در چند مسئوليت اخير كه 
موردتوجه مردم نيز قرار گرفت ارتباط با مردم بود كه اميد 
اس��ت همين روحيه امتداد يابد، اما نبايد به تعامل ميدانی 
اكتفا كرد. دولت س��يزدهم بايد به دنبال ايجاد »س��ازوكار 
تعامل پايدار دولت با مردم« باشد، به گونه ای كه مردم بتوانند 
بدون مشكل صدای خود را به گوش دولتمردان برسانند. بايد 
با مردم از مجاری رسمی و رسانه ای نيز مرتباً سخن گفت و 
متناوباً از مسائل كشور، دستاورد  ها و نيز مشكالت پيش رو با 
آنها صادقانه صحبت كرد. انتظار می رود به صورت نوبه ای به 
مردم گزارش پيشرفت كار  ها و چالش   ها داده شود و اگر جايی 

كمک مردم نياز است با آنها در ميان گذاشته شود. 
3. اس��تماع صدای عموم مردم، دولت را از شنيدن ديدگاه 
نخبگان مستغنی نخواهد كرد؛ لذا برای عبور از مشكالت و 
رس��اندن ايران به قله های رفيع پيشرفت و افتخار از نظرات 
نخبگان و صاحب نظران گوناگون با ساليق مختلف سياسی 
و فكری كه دل در گرو تعالی اين كش��ور دارند بايد استفاده 
شود. اكنون كشور به تالشی فراگير و جمعی فارغ از ساليق 
سياسی و گرايش های جناحی نياز دارد و از اين رو ضروری 
اس��ت دولت س��يزدهم دس��ت ياری خود را به سوی همه 
نخبگان كش��ور دراز كن��د و همياری آحاد مل��ت ايران چه 
آنانی كه به رئيس جمهور منتخب رأی داده اند و چه ديگران 

را می طلبد. 
4. همانگونه كه رهبر معظم انقالب فرمودند: » در تش��كيل 
دولت بايد س��رعت عمل به خرج داد. ش��رايط كشور اقتضا 
نمی كند كه در تشكيل دولت تأخير بيفتد. هم رئيس جمهور 
محترم در معرفی وزرای پيشنهادی و هم مجلس محترم در 
تصويب و اظهارنظر سريع در باب وزرا شتاب به خرج بدهند 
كه ان شاءاهلل زودتر دولت مشغول كار بشود. « از رئيس جمهور 
انتظار می رود كابينه ای توانمند، مؤمن، مردمی و خدمتگزار 
را با استفاده از حداكثر ظرفيت های نخبگانی كشور معرفی 
نمايد و بر پايه اين خصوصيات كابينه به حل مشكالت كشور 
همت گمارد. بر اين اس��اس اعتقاد كامل و از سر اخالص به 
انقالب اسالمی و راه امام و شهدا و داشتن روحيه و توانمندی 
مديريت جهادی، مهم  ترين شاخص گزينش مديران ارشد 
دولت و تنها راه حل عب��ور از چالش های پي��ش رو در حل 
مسائل كشور اس��ت. لذا در انتخاب مديران دولتی توجه به 

اين خصيصه   ها بايد در اولويت قرار گيرد. 
بقيهدرصفحه2

سر مقاله

 فصل جدید 
خدمت جهادی و انقالبی
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كارشناس سياسی
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رئیس جمهور:   دنبال رفع تحریم ها خواهیم بود
  اما سفره مردم را شرطی نمی کنیم

 رهبر انقالب در مراسم تنفیذ رئیس جمهور سیزدهم 
از او خواست دولتش مظهر وفاق ملی باشد و مردمی بودن را در عمل نشان دهد

دولت وفاق ملی باشید
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