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نیروهایمسلحبهشهادترسیدند

رئیــس اداره بهداشــت و 
درمان ســتاد کل با اشاره 
بــه شــهادت ۳۲ تــن از 
اعضــای کادر درمــان در 
بیمارســتان های نیروهای 
مســلح گفت: ایثارگری و 
پرستاران  ازخودگذشتگی 

از دوران دفاع مقدس آغاز شده است.
ســردار حســن عراقی زاده رئیس اداره بهداشــت 
و درمــان ســتاد کل نیروهای مســلح صبح روز 
)یکشــنبه( در آئین تجلیــل از خانواده های معظم 
شهدای مدافع سالمت و پرستاران نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایــران که همزمان با ســالروز 
والدت حضرت زینب )س( در ســتاد کل نیروهای 
مســلح برگزار شــد، با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شــهدای دفاع مقدس، مدافعان حــرم و مدافعان 
ســالمت اظهار داشت: بیمارســتان های نیروهای 
مســلح در طول این ۱۰ ماه که کشــور با بیماری 
کرونا درگیر بود، خوش درخشــیدند 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 مسئوالن وزارت بهداشت نیز 
بارها از معاونان بهداشــت و درمان نیروهای مسلح 
تقدیر کردنــد. از طرفی دکتر »جان بابایی« معاون 
درمان وزارت بهداشت نیز چندی پیش اعالم کرده 
بودنــد که اگر برای بار دوم به کرونا مبتال شــوند، 
برای درمان به بیمارســتان های نیروهای مســلح 

خواهند آمد.
رئیس اداره بهداشــت و درمان ستاد کل نیروهای 
مســلح ادامه داد: بیمارســتان های بعثت، هاجر و 
گلســتان ارتش جمهوری اسالمی ایران جزو اولین 
بیمارســتان هایی بودنــد که بیمــاران کرونایی را 
پذیرش کردند؛ از طرفی بیمارستان بقیةاهلل االعظم 
)عج( ســپاه نیز از آغازین روزهای کرونا در میدان 
فعال بود به طوری که این بیمارستان در پیک اول 
کرونا روزانه ۵۰۰ بیمار و در پیک دوم روزانه ۳۰۰ 

بیمار را پذیرش و بستری کرد.
سردار عراقی زاده اضافه کرد: بیمارستان ولی عصر 
)عج( ناجا و بیمارستان شهید چمران وزارت دفاع 
نیــز از روزهای ابتدایی شــیوع کرونا در کشــور، 
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 
کــرد: کادر درمان در دوران جنگ تحمیلی نیز در 
پشــت جبهه ها فعال بودند و حتی بعــد از پایان 
جنگ، ارائه خدمات درمانــی به یادگاران جنگ و 

جانبازان همچنان ادامه دارد.
رئیس اداره بهداشــت و درمان ستاد کل نیروهای 
مســلح افزود: هم اکنون حــدود ۵۰۰ هزار جانباز 
و یک میلیون مجروح جنگی در بیمارســتان های 

نیروهای مسلح درمان می شوند.
سردار عراقی زاده با بیان اینکه در مقابله با بیماری 
کرونا با یــک دوگانگی 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 ســاعات ابتدایــی روز در بیمارســتان ها حاضر 
می شــوند و در بخش هایــی که حــدود ۳۰ بیمار 
کرونایی بستری هستند، فعالیت می کنند؛ لذا همه 

ما باید ممنون زحمات این عزیزان باشیم.
وی با اشــاره به آمار ابتالء به کرونا در کادر درمانی 
کشــور گفت: ۵۰ درصد جامعه پرستاری کشور به 
کرونا مبتال شــده اند و البته اکثر آن ها شــفا پیدا 

کرده اند.
رئیس اداره بهداشــت و درمان ستاد کل نیروهای 
مســلح با بیان اینکه ۱۲ هزار پرستار و پیراپزشک 
در بیمارســتان های نیروهای مسلح مشغول درمان 
جانبازان هســتند، عنوان کــرد: تاکنون ۳۲ کادر 
درمان در بیمارستان های نیروهای مسلح در جبهه 

مبارزه با کرونا شهید شده اند.
سردار عراقی زاده خاطرنشان کرد: ما به دنبال ارائه 
الگوی مناســب پرســتاری در تراز انقالب اسالمی 
هستیم؛ چراکه الگوســازی در تمام زمینه ها یکی 

از وظایف اصلی نیروهای مسلح محسوب می شود.
رئیس اداره بهداشــت و درمان ستاد کل نیروهای 
مسلح در پایان گفت: هم اکنون در حوزه طب رزم 
پیشرفت های خوبی حاصل شده است و امیدواریم 
ایــن تالش ها با وجود پرســتاران نمونه، ســالم و 

متعهد ادامه داشته باشد.

اخبار

رهبــر معظم انقالب اســالمی روز یکشــنبه در ســخنان 
زنده و تلویزیونی به مناســبت میــالد حضرت زینب کبری 
ســالم اهلل علیها و روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه 
پرستاران، پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند و گفتند: 
پرســتاران عزیز ما در دوران کرونایی و در شرایطی بسیار 
دشــوارتر و پراضطراب تر از شــرایط معمولی، کار بزرگی را 
به ثبت رســاندند و صحنه ها و فعالیت هایــی را به نمایش 

گذاشتند که حقیقتاً اعجاب انگیز است.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای بــه خانواده هــای گرامی که 
عزیزان پرســتار خود را در شــرایط کرونا از دست داده اند، 
تســلیت گفتند و با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمی 
و آرامــش روحی بیمار، افزودند: در زمینه بهبود جســمی 
بیمار، پرســتار شــریک و مددکار پزشک است و هر چقدر 
هم که پزشــک حاذق و توانا باشــد اما نبود پرستار ممکن 
است بهبود جسمی را با مشــکل مواجه کند. رهبر انقالب 
اســالمی خاطرنشان کردند: پرستار از نظر کمک روحی نیز 
با یــک لبخند و یا یک حرکت و ســخن مهربانانه در واقع 

غمگســار و روحیه بخش بیمار است و این، یکی از ارزشهای 
واالی اسالمی است.

ایشان با اشاره به سخت تر و پراضطراب تر شدن کار پرستاران 
در دوران کرونــا به دلیل احتمال ابتــالء و خطر واگیری، 
گفتند: مجاهدتی که پرســتاران در این مدت انجام دادند، 
آنها را در چشم مردم، عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد. 
رهبر انقالب اســالمی در ادامه ســخنان خود به وظایف و 
تکالیف مســئوالن 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 مدتها قبل تصویب 

شده اما هنوز اجرا نشده است.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: همچنین اســتخدام 
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 خاطر جمع باشند.

روحانی: 
بودجه 1400 با نگاه تاکید بر 
حمایت معیشتی و توسعه 

سرمایه گذاری تنظیم شده است
رئیس جمهور گفت: بودجه ســال ۱4۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت 
معیشــتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شــده است. یکصد و 
هشــتاد و نهمین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز 
یکشــنبه به ریاست حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور 
تشــکیل شــد و در خصوص الیحه بودجه ســال ۱4۰۰ و بسته 
اجرایی جهش تولید در صنعت خودرو بحث و بررســی های الزم 

صورت گرفت و مواردی نیز به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلســه  پس از گزارش ســازمان برنامه و 
بودجه در خصوص مباحثی که درباره الیحه بودجه ســال ۱4۰۰ 
در روزهای اخیر مطرح شــده اســت، گفت: تنظیم لوایح بودجه 
مستلزم فرایندی پیچیده و تخصصی است که امسال این فرایند 
در دولت همچون ســال های گذشــته با توجه به شرایط جنگ 
اقتصادی و اراده دولت بر اصالح ســاختار بودجه با حساسیت و 
دقت بیشــتری طی شده و بودجه ۱4۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت 

معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است.
وی اختالف دیدگاه و نظرات کارشناســی و تخصصی در تنظیم 
بودجه را  امری طبیعی و بدیهی دانســت و افــزود: نباید اجازه 

بدهیــم موضوعی بــه این حد پیچیده و تخصصی و حســاس و 
حیاتی محل مناقشــه های سیاســی قرار بگیرد. رییس جمهور 
تاکید کرد: دولت تالش دارد در جلســات مرتبط با این موضوع، 
مباحــث مربوط به بودجه را با در نظر گرفتن الزامات و اقتضائات 

کشور و با اجماع سازی الزم به نتیجه برساند.
روحانی با اشــاره به اینکه دولت در ســه سال اخیر لوایح بودجه 
کشور را با توجه به شــرایط جنگ اقتصادی تنظیم کرده است، 
گفت: بودجه ســال ۱4۰۰ واقعیت های پیش رو را در نظر گرفته 
و توجه به درآمدها و هزینه های کشــور دو محور مهم توســعه و 
زیرساخت های کشور و حمایت از اقشار کم برخوردار اصلی ترین 
رویکرد بودجه بوده اســت. وی تصریح کرد: دولت تالش دارد در 
کنار فراهم آوردن زمینه های رشــد درآمدهای کشــور، هزینه ها 
را بر اساس سیاســت های اقتصاد مقاومتی مدیریت کند. در این 
جلســه همچنین بسته اجرایی جهش تولید در صنعت خودرو از 
ســوی وزارت صمت با محورهایی نظیــر افزایش تولید و رقابتی 
کردن صنعت خودرو بر مبنای سرفصل های تولید، برطرف کردن 
موانع اقتصادی و شــیوه قیمت گذاری محصوالت شــرکت های 
خودرو ساز، افزایش شمارگان تولید و بهینه سازی، ایجاد آرامش 
در بــازار خودرو و حذف رانت و واســطه گری مطرح و بررســی 
شــد. روحانی با اشاره به اینکه در دنیای امروز ارزش افزوده بازار 
خودروسازی و صنایع عظیم وابسته به آن بخش بزرگی از اقتصاد 
کشــورها را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در جامعه 
امروز کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی با هم افزایی و 
هماهنگی های الزم، توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.

پایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری

رئیــس مجلــس شــورای 
اتحاد و  با اشاره به  اسالمی 
همکاری قــوا به عنوان رمز 
گفت:  مردم،  مشکالت  رفع 
میانه  در  را  مــردم  مجلس 
مشــکالت اقتصــادی تنها 

نمی گذارد. 
وی همچنین با اشاره به لزوم 
اصالحات اساســی در الیحه بودجــه ۱4۰۰ تاکید 
کرد: امیدواریم با توجه به هماهنگی های انجام شده، 
دولت محترم و سازمان برنامه و بودجه، برای اصالح 

الیحه نهایت همکاری را به عمل آورند.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی روز )یکشنبه۳۰ 
آذرماه( مجلس شــورای اســالمی در نطق پیش از 
دســتور ضمن تبریک والدت حضــرت زینب )س( 
و روز پرســتار به همة مــردم عزیز و مجاهدان خط 
مقدم ســالمت، گفت: پرستاران عزیز ما، با کمترین 
امکانات بیشترین افتخارات را به ارمغان آوردند؛ جان 
ده هــا هزار نفر از هموطنــان را نجات دادند و خطر 
را بــه جان خریدند تا بقیه آســیب کمتری ببینند. 
فداکاری پرستاران قهرمان ما در تاریخ این سرزمین 
ماندگار خواهد شــد و بی گمان نســل های بعد نیز 
روایت مجاهدت و ایثار پرســتاران را برای فرزندان 

خود تعریف می کنند.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی در ادامه خطاب 
به پرســتاران، افزود: مطمئن باشــید که شما را در 
میدان خطر تنها نخواهیم گذاشت و تمام نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی خود را موظف می دانند تا 
از همــه ظرفیت های مجلس برای پیگیری مطالبات 

شما قهرمانان بی نام و نشان بهره گیرند.
وی در ادامه یاد و خاطره بیش از ۱۰۰ شهید مدافع 
سالمت از میان پرستاران را گرامی داشت و تصریح 
کرد: ما قــدردان قهرمان های ســفیدپوش خود در 

جای جای ایران عزیزمان هستیم.
قالیبــاف در ادامــه گفت: تاکید اخیــر رهبر معظم 
انقــالب بر همکاری قوا با یکدیگر و حفظ اتحاد ملی 
به نفع مردم را چــراغ راه خود در مجلس می دانیم. 
رهبر انقالب تاکید فرمودند که خواست مردم واحد 
است و کســی از میان مســئوالن نباید این صدای 
واحد را دچار خدشــه کند. حل مشکالت معیشتی 
مردم را در اولویت می دانیم و معتقدیم که نمی توان 
باری از روی دوش مردم برداشــت مگر با هماهنگی 

و اتحاد. 
وی با بیان اینکه میان همه مسئوالن باید یک اصل 
مشترک باشد و آن هم نفع مردم است، گفت: آنچه 
به نفع مردم نیست و به معیشت و منزلت اجتماعی 
آنها آســیب می زند را به دیوار می کوبیم و آنچه که 
به مصلحت آنهاســت از زبان هر کسی گفته شود و 
با قلم هر کســی نوشته شود، روی چشم می گذاریم 
و تــالش خواهیم کرد تا با ریل گذاری و هدایت گری 
صحیــح و با هماهنگی و همکاری با دولت، کشــور 

را به سمت حل مشــکالت مردم سوق دهیم. طرح 
حمایت معیشتی از مردم، نمونه مناسبی است که با 
همکاری و هماهنگی دولت محترم به نتیجه رسید.

قالیبــاف در ادامه تصریح کرد: به مــردم قول داده 
بودیم که نگذاریم ســفره آنها کوچکتر شود؛ تالش 
کردیم تا کمتر شرمســار پدرانی باشیم که شرمنده 
فرزندانشان شده اند. مطمئن باشید مردم را در میانه 

مشکالت اقتصادی تنها نخواهیم گذاشت.
رئیس مجلس شــورای اســالمی افــزود: نکته مهم 
دیگــر، مربوط به مهمترین دســتور کار پیش روی 
مجلــس، یعنی الیحه بودجه ۱4۰۰ اســت. بودجه 
در نــگاه مجلــس، تاثیرگذارترین ســند حکمرانی 
است که مستقیماً مســیر پیشرفت یا عقب ماندگی 
کشــورها را رقــم خواهد زد؛ لذا بایــد دقیق ترین و 
کارشناسی شده ترین برآوردها در بودجه لحاظ شود 
تا نقشه راه کشور، مسیری در جهت منافع مردم طی 
کنــد. در خصوص الیحه بودجــه ۱4۰۰ در مجلس 
شورای اسالمی چه در کمیســیون ها، چه در مرکز 
پژوهش ها چه در دیوان محاسبات و چه در جلسات 
متعدد کارشناســی با اقتصاددانان، بررسی های الزم 

صورت گرفته است.
قالیباف با اشاره به اینکه دیوان محاسبات نیز گزارش 
تفریغ بودجه را بهنگام آماده کرده است،اظهار کرد: 
گــزارش تفریغ، کارنامة انضباط مالی دولت اســت. 
گزارش تفریغ بودجه در گذشــته، به گزارشی اداری 
و کم اثر تبدیل شــده بــود. اما ما بــرای اولین بار 
توانستیم آســیب های بودجه سال 98 را در بررسی 

الیحة بودجه ۱4۰۰ مدنظر قرار دهیم.
رئیس نهــاد قانونگــذاری ادامــه داد: امیدواریم با 
توجه به هماهنگی های انجام شــده، دولت محترم و 
ســازمان برنامه و بودجه، برای اصالح الیحه نهایت 
همــکاری را به عمل آورند. اصالح ســاختار بودجه 
حتــی در حداقلی ترین صورت آن، مثل نان شــب 
برای سیاســتگذار ما واجب است. ارقام بودجه را در 
اصالحات اساسی مجلس واقعی خواهیم کرد. مجوز 
اخیر رهبر انقالب، گامی بلند در جهت واقعی کردن 
ارقام بودجــه و پرهیز از هرگونه بــرآورد غیرواقعی 

است.
قالیبــاف گفت: تــالش خواهیم کرد تــا در همین 
مســیر، بند به بند الیحه را با اصالحات اساســی به 
شــیوه ای که به نفع معیشت مردم و کشور عزیزمان 
باشد، بررســی کنیم تا نقشی در برداشتن بار گرانی 
و تبعیض و بی عدالتی و فقر از روی دوش مردم ایفا 
کنیم. در این راه بیشترین عایدی زمانی نصیب مردم 
خواهد شــد که مجلس و دولت، بررسی کارشناسی 
را اولویت کار خــود بدانند و به خاطر منافع مردم و 
کشور در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند؛ ان شاء اهلل 
با تصویب نهایی بودجه ۱4۰۰ به شیوه ای واقع بینانه 
و کارشناســی شــده، مجلس به وظیفة خود برای 
ریل گذاری مســیر پیش روی دولت بــه نفع مردم و 

خانهملت کشور عمل خواهد کرد.

گزیده ای از آنچه در جلسه روز گذشته 
خانه ملت گذشت

شرایط جدید مجلس برای 
کاندیداهای انتخابات ریاست 

جمهوری
تجلیل از خانواده شــهدای پرســتار مدافع ســالمت، مخالفت 
مجلس بــا حذف امکان داوطلبی فرماندهان نیروهای مســلح 
در انتخابات ریاســت جمهوری، شــرایط جدید مجلس برای 
کاندیداهــای انتخابات ریاســت جمهــوری از مهمترین اخبار 

جلسه علنی روز گذشته مجلس بود.
جلسه علنی مجلس به ریاســت محمدباقر قالیباف برگزار شد 
و ادامه بررســی جزییات طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 

ریاست جمهوری در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در ادامه، نمایندگان به مناســبت روز پرســتار از خانواده های 
سه تن از شهدای پرســتار و دوتن از پرستاران مدافع سالمت 
با حضور رئیس ســازمان نظام پرســتاری و رییس کمیسیون 
بهداشت مجلس تجلیل کردند. علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس 
هم در بخشی از جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن میالد حضرت 
زینب )س( و روز پرســتار، یاد و خاطره شهدای مدافع سالمت 
و شهدای مدافع حرم و همچنین شهید سلیمانی را نیز گرامی 
داشــت. وی همچنین پیام مجمع نمایندگان استان کرمان به 
مناســبت شهادت ســردار ابوحمزه فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
کرمان را قرائت کرد. در ادامه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳98 
و سوال تعدادی از نمایندگان از سه وزیر کابینه دولت دوازدهم 
اعالم وصول شد. همچنین ســید محسن دهنوی، عضو هیات 

رییســه مجلس بیانیه بیش از ۲۲۵ نفــر از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در محکومیت قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه 

مقامات جمهوری اسالمی ایران را قرائت کرد.
در جریان بررسی جزییات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری،  غالمرضا نوری قزلجه پیشــنهاد حذف »فرماندهان 
عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و باالتر« را به عنوان 
یکی از ســوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاســت 

جمهوری مطرح کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی در همین 
رابطه بر ضــرورت جلوگیری از محدود کــردن ثبت نام افراد 
در انتخابات ریاســت جمهوری تاکیــد کرد و گفت که مجلس 
فقط وضعیت نابســامان پیش از ثبت نام کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری را ساماندهی می کند. همچنین نماینده مردم 
مالیر  جلوگیری از کاندیداتوری فرماندهان نظامی در انتخابات 
ریاســت جمهوری را تبعیض ناروا دانست و گفت: نباید بدون 

جهت کسی را از حقی محروم کنیم.
در ادامه بررســی این طرح حجت االســالم علیرضا سلیمی در 
تذکری مســتند به ماده ۲۲ بنــد ۱۱ آیین نامه داخلی مجلس 
گفت که طرح پیشــنهاد حذف امکان کاندیداتوری فرماندهان 
نظامی در انتخابات ریاســت جمهوری با شأن مجلس شورای 
اسالمی ســازگاری ندارد. در نهایت نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی شــرایط جدیدی را برای کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهــوری تعیین کردند. در ادامه جلســه، ناظران مجلس در 
شــورای عالی مقابله و پیشــگیری از جرائم پولشویی و تأمین 
مالی تروریســم ،  9 نماینده ناظر در شورای نظارت بر مدارس 
استان ها ، ناظران مجلس در شورای توسعه ۱۳ استان ، ناظران 
مجلس در شــورای معادن اســتان ها ، ناظران در شورای حل 
اختالف و رســیدگی به شکایات استان ها هم توسط نمایندگان 

ایسنا انتخاب شدند.

گزارش

تفسیردراجرایقانونهستهایازسویرئیسجمهورغیرقانونیاست
عضو کمیســیون اصل نود مجلس گفت: اینکه رئیس جمهور اذعان داشته 
که قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« را با تفسیر خود اجرا می کند 

یک اقدام غیر حقوقی است و خالف قانون به حساب می آید.
سید نظام الدین موسوی گفت: رئیس جمهور بار ها تاکید کرد که حقوقدان 
اســت و علی القاعده ایشــان فارغ از جایگاه رئیس جمهوری اگر حقوقدان 
است، به خوبی باید بداند تفسیر قوانین مجلس بر عهده این نهاد گذاشته شده 
اســت.  وی افزود: اگر رئیس جمهور احســاس ابهامی در قانون مصوب مجلس داشته 

باشد باید تفسیر آن را از مجلس مطالبه کند.
نماینده مجلس ادامه داد: زمانی که مجلس شــورای اسالمی مصوبه ای را تصویب کرد 
و به تایید شــورای نگهبان رسید دیگر آن موضوع در مقام قانون قرار می گیرد و دولت 

میزان باید آن را اجرا کند ولو اینکه آن را قبول نداشته باشد. 

تقدیرنمایندهرهبرانقالبدردانشگاههاازپرستاران
رئیس نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها با حضور در 

بیمارستان امیرالمومنین)ع( از پرستاران و کادر درمان تجلیل کرد.
حجت االســالم والمسلمین رستمی، به مناســبت روز والدت حضرت 
زینــب کبــری )س( و روز پرســتار، ضمــن حضور در بیمارســتان 
امیرالمومنین)ع( دانشــگاه علوم پزشــکی آزاد تهران از پرستاران، کادر 
درمان و همه مدافعان سالمت تجلیل کرد. وی در دیدار با مدافعان سالمت 
در این بیمارستان ضمن اشاره به روایتی از ائمه اطهار)ع( گفت: کسی که در راه مراقبت 
از بیماری می کوشــد همانند کســی است که در راه خدا جهاد می کند و کسی که یک 
شــب از بیماری پرستاری کند از تمام گناهان خودش خارج می شود و آن شب را پاک 
به صبح می رساند. وی در ادامه ضمن آرزوی توفیق برای کادر درمان و مدافعان سالمت 
تسنیم پیروزی جامعه بر این ویروس منحوس را از خداوند متعال درخواست کرد. 

سابقهنظامیروحانیازروسایجمهورقبلیبیشتراست
عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســالمی گفت: ســابقه نظامی 
»حسن روحانی« از روسای جمهور قبلی ما بیشتر است. حجت االسالم 
علیرضا سلیمی در واکنش به پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه 
ورود نظامیان در انتخابات ریاســت جمهــوری از قانون انتخابات باید 
حذف شود، گفت: برخی از پیشــنهادها با شأن مجلس شورای اسالمی 
سازگاری ندارد چرا که براساس اصول قانون اساسی همه افراد برای حضور 
در انتخابات حق دارند و نباید آزادی را از آنان ســلب کرد. وی افزود: جالب اســت 
کسانی که به این بحث دامن می زنند سابقه نظامی خودشان بیشتر از دیگران است. 
وی گفت: علی الریجانی پاسدار بود و در انتخابات ریاست جمهوری در سال های قبل 
شرکت کرد و سوال ما این است که چطور آن موقع همه ُمهر سکوت بر دهان گرفته 

مهر بودند و امروز این مباحث را مطرح می کنند. 

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب و روز پرستار:

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران باید اجرا شود
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مجاهدت های پرستاران در روزهای کرونا آنها را در چشم مردم عزیزتر از همیشه کرد

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور:

آنچه به نفع معیشت مردم نیست 
به دیوار می کوبیم


