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در سالروز والدت با ســعادت حضرت زینب کبری 
سالم اهلل علیها و روز پرســتار، رهبر انقالب اسالمی به 
صورت زنده و تلویزیونی با مردم سخن گفتند. به گزارش 
ایلنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز )یکشنبه( 
در سخنان زنده و تلویزیونی، ضمن تبریک روز پرستا به 
همه پرستاران؛ پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند و 
گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران کرونایی و در شرایطی 
بسیار دشــوارتر و پراضطراب تر از شرایط معمولی، کار 
بزرگی را به ثبت رساندند و صحنه ها و فعالیت هایی را به 

نمایش گذاشتند که حقیقتاً اعجاب انگیز است.
ایشان به خانواده هایی که عزیزان پرستار خود را در 
شرایط کرونا از دست داده اند، تسلیت گفتند و با اشاره 
به نقش پرستار در بهبود جسمی و آرامش روحی بیمار، 
افزودند: در زمینه بهبود جسمی بیمار، پرستار شریک و 
مددکار پزشک است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و 
توانا باشد، اما نبود پرستار ممکن است بهبود جسمی را 
با مشکل مواجه کند. رهبر انقالب خاطرنشان کردند: 
پرســتار از نظر کمک روحی نیز با یک لبخند و یا یک 
حرکت و سخن مهربانانه در واقع غمگسار و روحیه بخش 
بیمار است و این، یکی از ارزش های واالی اسالمی است. 
ایشان با اشــاره به ســخت تر و پراضطراب تر شدن کار 
پرســتاران در دوران کرونا به دلیل احتمال ابتال و خطر 
واگیری، گفتند: مجاهدتی که پرستاران در این مدت 
انجام دادند، آنها را در چشم مردم، عزیزتر و شرافتمندتر 

از همیشه کرد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود به وظایف و 
تکالیف مسئوالن در قبال زحمات و از خودگذشتگی های 
پرستاران پرداختند و افزودند: یکی از کارهای الزمی که 
به من گزارش شده و مسئوالن باید انجام دهند، اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران است که مدت ها 

قبل تصویب شده اما هنوز اجرا نشده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: همچنین استخدام 
پرستاران یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی خوب 
است که باید با جدیت دنبال شــود تا وضع پرستاران 
به گونه ای باشــد که با خیال راحت به کار خود بپردازند 
و خانواده های آنها هم نسبت به وضعیت آنها خاطرجمع 

باشند.

رئیس جمهور گفت: بودجه ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت 
معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است.

حسن روحانی دیروز در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت دیروز به ریاست روحانی رییس  جمهور تشکیل شد، پس 
از گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص مباحثی که درباره 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روزهای اخیر مطرح شده است، گفت: 
تنظیم لوایح بودجه مستلزم فرآیندی پیچیده و تخصصی است 
که امسال این فرایند در دولت همچون سال های گذشته با توجه 
به شرایط جنگ اقتصادی و اراده دولت بر اصالح ساختار بودجه با 

حساسیت و دقت بیشتری طی شده است.
وی اختالف دیدگاه و نظرات کارشناسی و تخصصی در تنظیم 
بودجه را امری طبیعی و بدیهی دانست و افزود: نباید اجازه بدهیم 
موضوعی به این حد پیچیده و تخصصی و حساس و حیاتی محل 

مناقشه های سیاسی قرار بگیرد.
رئیس  جمهور تاکید کرد: دولت تالش دارد در جلسات مرتبط 
با این موضوع، مباحث مربوط به بودجه را با در نظر گرفتن الزامات و 

اقتضائات کشور و با اجماع سازی الزم به نتیجه برساند.
روحانی با اشاره به اینکه دولت در سه سال اخیر لوایح بودجه 
کشور را با توجه به شــرایط جنگ اقتصادی تنظیم کرده است، 
گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ واقعیت های پیش رو را در نظر گرفته 
و توجه به درآمد ها و هزینه های کشــور دو محور مهم توسعه و 
زیرساخت های کشور و حمایت از اقشار کم برخوردار اصلی ترین 

رویکرد بودجه بوده است.
رئیس  جمهور تصریح کرد: دولت تالش دارد در کنار فراهم 
آوردن زمینه های رشد درآمدهای کشور، هزینه ها را بر اساس 

سیاست های اقتصاد مقاومتی مدیریت کند.

کیفیت خودرو مطالبه مردم است
در این جلسه همچنین بسته اجرایی جهش تولید در صنعت 
خودرو از سوی وزارت صمت با محورهایی نظیر افزایش تولید 
و رقابتی کردن صنعت خودرو بر مبنای ســرفصل های تولید، 
برطرف کردن موانع اقتصادی و شیوه قیمت گذاری محصوالت 
شرکت های خودروساز، افزایش شمارگان تولید و بهینه سازی، 
ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف رانت و واسطه گری مطرح 

و بررسی شد.
روحانی با اشــاره به اینکه در دنیای امروز ارزش افزوده بازار 
خودروســازی و صنایع عظیم وابســته به آن بخش بزرگی از 
اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است، گفت: در جامعه 
امروز کیفیت خودرو مطالبه مردم اســت که باید با هم افزایی و 

هماهنگی های الزم، توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.
جامعه پزشکی ایران امتحان خود را به خوبی پس داد 

رئیس جمهور دیروز همچنین دیروز در آیین بزرگداشــت 
روز پرستار با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی همواره جایگاه باالیی 
نزد مردم داشتند، تصریح کرد: طی ۱۰ ماه گذشته حتما جایگاه 
جامعه پزشکان و کادر درمان نزد مردم افزایش یافته است. آنها 
با وجود تحمل شرایط ســخت، همچنان می گویند که تا پایان 
کرونا هستند و می ایستند. انصافاً جامعه پزشکی ایران امتحان 
خود را به خوبی پس داده است. مجموعه کادری که بار مسئولیت 
بهداشت و درمان را بر عهده دارد، امروز مورد اعتماد ایرانی ها و 

بسیاری از غیر ایرانی ها هستند.
روحانی بــا بیــان اینکــه »در دوران دفاع مقــدس میان 
بیمارستان های ما با خط مقدم کمتر از ۱۰ کیلومتر فاصله وجود 
داشت و شاهد بودیم که حین فعالیت جراحان و پرستاران، کنار 
گوش آنها انفجارهایی رخ می داد«، افزود: این حاالت را می توان 
به شرایط پس از صحرای کربال تشبیه کرد؛ حضرت زینب )س( 
هم الگویی برای پرستاری بود و هم الگویی برای بیان حقایق واقعه 
عاشورا بود. در جمهوری اسالمی ایران چنین مدال افتخاری بر 
سینه پرستاران نصب شــده و آنها رهرو راه حضرت زینب)س( 

هستند.
رئیس جمهوری گفــت: در دنیا و زندگانــی روزهایی برای 
آزمودن آشکار انسان ها وجود دارد؛ ۸ سال دفاع مقدس دوران 
آزمایش بزرگی برای ملت مــا بود و ملــت کار عظیمی انجام 
دادند؛ پزشکان اعزامی به جبهه بوی گلوله های شیمیایی را هم 

استنشاق می کردند.

وی ادامه داد: دوران جنگ تحمیلی اقتصادی از دیگر روزهای 
آزمایش آشکار محسوب می شــود. سه سال است که در جنگ 
تحمیلی اقتصادی هستیم و بار سنگینی بر دوش ماست و با وجود 
همه سختی ها، در کشور قحطی و صف طوالنی کاال وجود ندارد.

روحانی خاطرنشــان کرد: امروز در کنــار جنگ اقتصادی 
موضوع کرونا آزمایش عیان دیگری است؛ کرونا موضوعی غیر 
قابل پیش بینی برای ما و حتی متخصصان جامعه پزشکی است. 
ما همچنان نمی دانیم پایان کرونا چه زمانی است و هنوز در میانه ی 
راه ریشه کنی کرونا هستیم. کرونا آزمایش خیلی مهمی برای ملت 

و جامعه پزشکی ما بود.

رئیس جمهــوری افزود: در طــول ۱۰ ماه گذشــته فراز و 
نشیب هایی داشتیم و با پیک های مختلف بیماری مواجه بودیم، 
اما در همه این مراحل کسی پشــت در بیمارستان ها نماند و با 
کمبود تخت بیمارستانی مواجه نشدیم؛ این در حالیست که در 
کشورهایی شاهد بودیم که بیمار پشت در بیمارستان ها ماندند و 
جایی برای بستری آنها وجود نداشت، اما در ایران کادر درمان با 

همه توان در صحنه حضور داشتند.
روحانی با تاکید بر اهمیت فعالیت پزشــک، پرستار و کادر 
درمان، خاطر نشان کرد: به هر میزان هم که تجهیزات و امکانات 
حوزه سالمت افزایش یابد، فعالیت پزشک، پرستار و کادر درمان 
و آموزش پزشکی در اصل قرار دارد. دولت هر اقدامی که در زمینه 
حمایت از کادر درمان انجام دخد، وظایفش را انجام داده است و به 
این کار نیز افتخار می کند. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه 
تاکنون پرداختی به کادر درمان دو و نیم برابر شده است. ما تالش 
خود را انجام داده ایم و اینکه مجوز اســتخدام صادر شده است، 

مقداری از سنگینی بار پرستاران می کاهد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت راه انــدازی اماکن نقاهت 
گاهی و توان بخشــی برای افرادی که از بیمارســتان ترخیص 
شده اند، گفت: ما در کنار بیمارســتان ها، به مراکز مراقبتی هم 
نیاز داریم و امیدواریم تا پایان دوران دولت دوازدهم، گام هایی 

در این زمینه برداریم.
رئیس جمهــوری الکترونیکی کردن پرســتاری را از دیگر 
نیازهای امروز جامعه عنوان کرد و گفت: باید پرستاری را وسیع تر 
از محیط بیمارســتان قرار دهیم. امروز حتــی بخش بزرگی از 
فرآیند تشخیص پزشکی می تواند به صورت الکترونیک و با تلفن 
همراه انجام شود. از الکترونیکی شدن سالمت بسیار خوشحال 
هستم؛ الکترونیکی شدن سالمت از مواردی است که در دولت 

الکترونیک آن را دنبال می کنیم.
روحانی با تاکید بر لزوم ساماندهی و تعیین تعرفه های مربوط 
به پرستاری در منزل، خاطر نشان کرد: این اقدامات باید در کنار 
اقدامات حمایتی از کادر درمان و تجهیز و توسعه بیمارستان ها 

انجام شود.
روحانی با اشاره به اجرای طرح تحول سالمت در دولت تدبیر 
و امید گفت: در تبلیغات انتخاباتی ۹۲ اعالم کردم که در صورت 
پیروزی موضوع بهداشت و درمان از اولویت هایم است؛ در همین 
راستا نیز از آغاز سال ۹۳ طرح تحول سالمت را اجرایی کردیم و 
حتی منتقدان و آن ها که با دولت خوب نبودند هم نتوانستند کار 

بزرگ طرح تحول سالمت را منکر شوند.
وی ادامــه داد: با اجرای طرح تحول ســالمت مردم هنگام 
پرداخت صورتحساب درمان خود، وقتی متوجه می شدند که 
برخالف قبل باید هزینه ی اندکی پرداخت کنند، از شوق گریه 

می کردند.
وی همچنین با تقدیر از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: 
تعداد شرکت های دانش بنیان در دوره ۷ سال گذشته به بیش از ۵ 
هزار و ۲۰۰ شرکت افزایش یافته است و اخیراً به استانداران دستور 
دادم تا تأسیس کارخانه های نوآوری را در استان های خود پیگیری 
کنند؛ در این ایام نیز بسیاری از تجهیزات بیمارستانی توسط این 
شرکت ها تامین شد. امروز حتی در زمینه تولید واکسن و در آینده 
در زمینه تولید دارو می توانند حضور موثری داشته باشند. دولت 
الکترونیک، بخش سالمت و شرکت های دانش بنیان در کنار هم 

می توانند شرایط را آسان تر کند.
وی در پایان  یادآور شد: از همه کادر سالمت به ویژه به خاطر 
دوران ۱۰ ماهه ای که کار بسیار بزرگی انجام دادند، تشکر می کنم. 

ملت ما کار انجام شده در این دوران را فراموش نمی کنند.
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 مجلس با »ممنوعیت ثبت نام نظامیان 
در انتخابات« مخالفت کرد؛

نزدیک تر شدن 
صدای پای یک 

رئیس جمهور نظامی
گرچه بنیانگذار انقالب اسالمی سخنرانی های 
بسیار داشــته، اما از میان همه آنها، تعدادی از 
جمالت و توصیه هاســت که فراوان تکرار شده 
و در یادها مانده اند. یکــی از همان ها گفته های 
رهبر فقید انقالب ایران درباره حضور نظامیان در 
سیاست است؛ گفته هایی که حال به نظر می رسد 

برای برخی اعتبار خود را از دست داده اند!

امام خمینــی در جلــد ۱۹ صحیفــه نور، 
صفحات ۱۱ و ۱۲، به صراحت درباره این موضوع 
می گویند: »همــه دنیا به دنبال این هســتند 
که ارتش شان از امور سیاســی کنار باشند؛ آنها 
یک چیزی می فهمند که می گوینــد این را ما 
که می خواهیم ســپاه و ارتش جنداهلل باشند و 

دسته بندی نباشند و جریانات سیاسی را...

خاکستری تکراری آسمان، دیگر احساسی برنمی انگیزد

ریه تهرانی ها؛ »انبار مازوت«
شهرنوشت 6


