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زهره الهیان:

بودجه شبکه های برون مرزی 
صداوسیما باید مستقل و پایدار شود

مجلس یازده��م در حالی آغاز به کار کرده 
ک��ه با توجه به ش��رایط جاری بر کش��ور و 
نیز کاس��تی های بس��یاری ک��ه در مجلس 
دهم بوده، ن��گاه مردم ب��ه مجلس یازدهم 
برگرفت��ه از دو اص��ل امید و انتظار اس��ت. 
امید ب��ه اینکه مجلس که خود را انقالبی با 
ترکیب از جوان��ان مومن، متعهد و تحصیل 
کرده در کنار افرادی باتجربه می نامد، بتواند 
مش��کالت کش��ور را رفع نماید و انتظار که 
مجل��س به جای تکرار سیاس��ی کاری های 
مجلس دهم در جه��ت مطالبات مردم گام 
بردارد.ح��ال این س��وال مطرح اس��ت که 
مجلس یازده��م چگونه می تواند امید را در 
مردم زنده و انتظ��ارات و مطالبات مردم را 

نیز پاسخگو باشد؟
مهمتری��ن اصل، داش��تن برنامه های مدون 
و عملی اس��ت ک��ه از چند اص��ل پیروزی 
می کن��د. اولویت بندی مش��کالت کش��ور 
ک��ه اکنون بی��کاری، تورم باال، قیمت س��ر 
به فلک کش��یده مس��کن، ن��رخ دالر و ارز، 
توج��ه به کارخانه ها و صنای��ع تولیدی و ... 
را شامل می شود، اصلی ترین اصل و برنامه 
ریزی ها خواهد ب��ود. نکته دیگر آنکه آفتی 
که ساختارهای سیاسی کشور را معموال فرا 
گرفت��ه، گرفتار آمدن در حاش��یه ها و بعضا 
رقابت های سیاسی و رسانه ای است. بر این 
اساس خودداری کردن از ورود به حاشیه ها 
اصلی اس��ت که هم��ه ارکان نظام از جمله 
قوه مقننه باید به آن پایبند باشد و رسانه ها 
نیز با اجرای رس��الت خویش مبنی بر حلقه 
واصل مردم و دولتمردان بودن، با خودداری 
از رویکرد جناحی، می توانند یاریگر سه قوه 

در عدم ورود به حاشیه ها باشند.
 اخ��الص در خدمت به م��ردم و خودداری 
از نف��ع فردی اصلی مردم در تحقق وظایف 
مجل��س خواهد ب��ود. اق��دام مجلس در رد 
اعتبارنام��ه یک��ی از نماین��دگان ب��ه دلیل 
داشتن برخی پرونده های فساد نقطه امیدی 
را در مردم ایجاد کرده که مجلس در مسیر 
مبارزه با فس��اد و اجرای مطالبات مردم به 
دور از ن��گاه فردی و جناحی گام بردارد که 
این روند در آینده نی��ز می تواند ادامه یابد. 
نکته مهم دیگر آنکه مفهوم مجلس انقالبی 
آن اس��ت که به دور از جوزدگی و هیجانات 
آنی رفتار نماید. از حقوق مجلس پرسشگری 
از وزرا و حتی رئیس جمهور اس��ت، اما این 
حق باید به درس��تی و در فضایی صمیمی 
و با ه��دف حل مش��کالت کش��ور صورت 
گی��رد و از توهی��ن و تخری��ب خ��ودداری 
ش��ود. در عین حال اعضاء ق��وه مجریه نیز 
بای��د صادقان��ه و به دور از ن��گاه مچ گیرانه 
پاس��خگوی مطالبات مجلس باش��ند تا در 
تعامل میان دو قوا و به همراهی قوه قضاییه 
به اولویت های کش��ور پرداخته شود.  نکته 
مهم دیگر آن است که کشور از نظر نیروی 
جوان و منابع خدادادی دارای ظرفیت های 
بس��یاری اس��ت که نمود آن را در مقابله با 
کرونا و کمکهای مومنانه می توان مش��اهده 
کرد.قانون گذاری صحی��ح مجلس در بهره 
گی��ری از این ظرفیت ها در مس��یر جهش 
تولید نقطه عطفی در سیاستگذاری مجلس 
یازدهم خواهد بود. متاس��فانه در دوره های 
گذش��ته مشاهده ش��ده که دولتها در سال 
آخر چنانکه باید کارکردی نداشته اند که از 
پیامدهای آن تورم باال در کشور بوده است. 
مجلس می تواند با همراهی مش��فقانه مانع 
از این س��کون گردد. نکته بسیار مهم آنکه 
از مش��کالت کشور تعدد بی نهایت قوانینی 
است که گاه در تضاد با هم نیز هستند، حال 
آنکه کاربردی س��ازی قوانین به جای وضع 
ه��ر روزه قوانین می تواند بهترین راهگش��ا 
برای مشکالت کشور باشد. مجلس یازدهم 
با ه��دف گذاری ب��رای حل چند مش��کل 
اساسی کشور به جای قانون گذاری های هر 
روزه، می تواند گامی مهم در به ثمر رساندن 
امید و انتظارات مردم از خود داش��ته باشد. 
رویک��رد ک��ه هماهنگی بین ق��وا )قضائیه، 
مجری��ه و مقننه( اصلی ترین مولفه آن برای 
تحقق مطالبات مردم و رفع مشکالت کشور 
اس��ت که اقتدار درونی و بیرونی کش��ور در 
اوج دوران تحریم و تهدیدات دشمنان را به 

همراه خواهد داشت.

اولویت ها و کارکردهای 
پیش روی
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قاسم  غفوری

نامه وزیر بهداشت به رهبر انقالب
دیری نخواهد پایید که مردم با سالمتی کنار هم زندگی کنند

وزیر بهداشت در نامه خود به رهبر معظم انقالب آورده است: بی تردید دوباره بر می گردیم به روزهایی 
که مردم عزیز کش��ورمان با سالمتی و ش��ادمانی در کنار هم زندگی کنند و دیری نخواهد پائید تا بر 

چهره نازنین فرمانده مهربانمان لبخند رضایتمندی بنشانیم.
سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر معظم انقالب آورده است: بی تردید دوباره بر می گردیم 
به روزهائی که مردم عزیز کش��ورمان با س��المتی و شادمانی در کنار هم زندگی کنند و دیری نخواهد 
پائید تا بر چهره نازنین فرمانده مهربانمان لبخند رضایتمندی بنش��انیم.متن کامل این نامه به ش��رح 

ذیل است:
حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای

مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( سالم علیکم؛
فراز اول فرمایش��ات حکیمانه امروزتان که همچون پیش، مایه وفاق و همگرائی ملی بود پس از چند 
هفت��ه تالش ش��بانه روزی و نفس گیرمان در مدیریت بیماری کرونا بخصوص در اس��تان های مرزی و 
پرمشکل کشور که به لطف پروردگار به مهار نسبی آن نیز انجامید بارانی لطیف بود بر تنهای رنجور و 
دلهای داغدیده مان اما آهنگ محزون صدایتان در فراز دوم که غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری 
بر نیس��تان وجود هموطنانمان گفتید و س��وز دل مهربانتان را از داغ فقدان عزیزانمان بر زبان جاری 

فرمودید وجودم را گداخت و نگاشتن سوز دل را تنها راه عالج این رنج جان گداز یافتم.
اگ��ر در دوره اول بیم��اری س��ربازان حضرتعال��ی بعن��وان مدافعین س��المت در کنار دیگ��ر عزیزان                  
دس��ت آوردی ش��گرف در اوج تحریم و تنگدس��تی نثار ملت ش��ریف ایران کردند عالوه بر همه جان 
فش��انی ها، همدلی ه��ا و هم افزایی های م��ردم و کارگزاران نظام، حمایت های بزرگ منش��انه رهبری 
مهربان و فرزانه بود که یقین دارم در تاریخ این سرزمین بعنوان برگ زرین بی بدیل، جاودانه به یادگار 
خواهد ماند. اینجانب بعنوان س��ربازی کوچک که از روزهای قبل از ورود بیماری به کش��ور خدمتگزار 
بوده ام و یاد هر روزش را در دفتر خاطراتم می نگارم، گرانبهاترین اوراق این نگارش را سرشار از ردپای 
کالم، عمل و محبت حضرتعالی می بینم و امروز که پس از آن همه بردباری و حمایت، بجای شادمانی 

و رضایت، اندوه در آهنگ صدایتان می شنوم، برایم بسیار، بسیار غم انگیزست.
قبل از این موج جدید بالخیز پیش بینی ایام را بدلیل غفلت های س��اده انگارانه به محضرتان تقدیم 
کرده بودم دلم نمی خواس��ت آنچه می دیدم، تحقق یابد. دلم می خواس��ت در عالم پیش بینی و رویا 
بماند همچون انسانی که خوابی تلخ می بیند و در عالم بیداری خوشحال می شود که خواب بود ولی 
متأسفانه به حقیقت پیوست. اما بگویم عزیز دل، هنوز دیر نشده است، تا خدا هست که یاریمان کند، 
ش��ما هس��تید که نصیحت و دعایمان کنید، مردمی هس��تند که حرفهایمان را بشنوند و همراهیمان 
کنند، قوای سه گانهای هستند که دست در دست هم حمایت مان کنند، نیروهای مسلح، سازمان های 
مردم نهاد و خیرینی هس��تند که دس��ت مان را بگیرند، جوانان و دانشگاهیان فرهیخته ای هستند که 
در راه پیشگیری و درمان، معجزه خلق کنند. مدافعین عاشق سالمتی هستند که مهر بورزند و خسته 
نش��وند، مادران و پدران ش��هدائی هس��تند که دعای نیمه شبانش��ان عطر دل  انگیز کاروان مان باشد 
هراس��ی از هجمه بیماری نداریم و یقین داریم که مهارش می کنیم و بی تردید دوباره بر می گردیم به 
روزهائی که مردم عزیز کشورمان با سالمتی و شادمانی در کنار هم زندگی کنند و دیری نخواهد پائید 

تا بر چهره نازنین فرمانده مهربانمان لبخند رضایتمندی بنشانیم. انشاا....  فارس

پشت پرده تست های بدون مجوز تشخیص کرونا

مدیرکل آزمایش��گاه مرجع س��المت وزارت بهداشت، نسبت به سوءاس��تفاده برخی آزمایشگاه ها برای 
انجام تست های تشخیص کرونا در کشور هشدار داد. سیامک سمیعی، در نشست خبری که به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار ش��د، افزود: آن دسته از تست های کرونا مورد تایید است که طبق دستورالعمل 
وزارت بهداش��ت انجام ش��ود. وی ب��ا تاکید بر رعایت تعرفه تس��ت کرونا تصریح ک��رد: بیش از ۱۸۰ 
آزمایشگاه داوطلب انجام تست کرونا هستند که ۷۰ آزمایشگاه خصوصی و ۹۰ آزمایشگاه تحت پوشش 
معاونت درمان وزارت بهداش��ت قرار دارند. وی در ادامه نس��بت به سوءاس��تفاده برخی آزمایش��گاه ها 
برای انجام تس��ت های تش��خیص کرونا هشدار داد و گفت: تست های تشخیص مولکولی مطلقاً باید در 
آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت انجام شود. متاسفانه برخی آزمایشگاه ها بدون مجوز وزارت 

8بهداشت، اقدام به پذیرش بیمار سرپایی می کنند که با آنها برخورد خواهد شد. 8 0 0 6 6 8 8
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مجلس  با  اولویت بندی مسائل 
وند حل  مشکالت در  ر

تأثیر محسوس  بگذارد

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس:


