
رئیــس جمهــوری، دیروز در نخســتین 
قدردانــی  و  ســامت  ملــی  »مجمــع 
مؤلفه هــای  جشــنواره  برگزیــدگان  از 
اجتماعــی مؤثــر بر ســامت توســعه« 
پوشــش 11 میلیون نفری بیمه شدگان 
و اقدامات حوزه سامت را از افتخارات 
بزرگ این دولت برشــمرد و با تأکید بر 
اینکه ســامت، مقدم بر درمان اســت، 
اظهارکــرد: بــرای حــل مشــکات باید 
مجمــع باشــیم و دســت به دســت هم 
دهیم و بدون تردید آینده درخشانی در 

انتظار کشور است.
روحانــی،  حســن  حجت االســام 
ســامت را یکــی از موضوعــات حائــز 
اهمیــت در کشــور برشــمرد و با اشــاره 
بــه اینکه مســئوالن بخش بهداشــت و 
ســامت مسئولیت ســنگین و مقدسی 
را بــر دوش دارنــد، گفــت: مجمع ملی 
ســامت راهنمای خوبی برای ماســت 
و معنای آن این اســت که اوالً ســامت 
فرای درمان و مهم تر و مقدم بر درمان 
بــوده و ثانیــاً ســامت، ارگان، جایــگاه 
و نهــادی خــاص نداشــته و بــه قشــری 

خاص تعلق ندارد.
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
داد:  ادامــه  وی  جمهــوری،  ریاســت 
اینکــه در دیــن اســام تأکید شــده زن و 
شوهر باید از لحاظ فرهنگی به یکدیگر 
نزدیک باشــند و از نظــر فکری، ایمانی 
و بینشــی فاصلــه آنــان زیاد نباشــد، به 
ایــن دلیل اســت کــه نخســتین قربانی 
اختافــات، عصبانیت هــا و دعواهــای 

خانوادگی، فرزندان هستند.
روحانی با اشــاره به اینکه ما بیشــتر 
از آنکــه در کشــور نیــاز به منزل داشــته 
باشــیم، به مســکن که محل سکونت و 
آرامش است، نیاز داریم، گفت: مسکن 
بــدان معناســت که انســان بــا نزدیک 
شــدن به آن قلبش آرام گرفته و باعث 
آرامــش روح او شــود و ســامت ابتدا از 
مسکن، غذا و هوای تنفس شده، شروع 

می شود.
وی ادامــه داد: اگــر بانــوان مــا که در 
حال عبور در خیابان ها هســتند از سوی 
انســان های الابالی آزار کامــی ببینند، 
آرامــش آنهــا از بیــن رفتــه و روح آنــان 

مورد آزار قرار می گیرد.
روحانــی ترافیــک و اســتفاده از بوق 
از ســوی خودروها را باعث از بین رفتن 
سامت در جامعه دانست و گفت: این 
ســر و صــدا و شــلوغی در ســامت روح 
و روان مــردم تأثیرگــذار اســت. انســان 
بــدن  نــاآرام نمی توانــد،  و  مضطــرب 
سالمی داشته باشد و از این رو است که 

سامت دنیای وسیعی دارد.
ë  برخــی از تعامــل بــا جهــان بدشــان

می آید
رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملی 
در ادامه با بیان اینکه متأســفانه برخی 
از تعامــل بــا جهان بدشــان می آید و از 
تقابــل اســتقبال می کنند کــه البته این 
تقابــل بــرای برخی نان داشــته اســت، 
گفــت: هنگامــی کــه تعامــل بــا جهان 
وجود نداشــته و دچار تحریم هســتیم، 
بــه ناچــار بــرای کشــاورزی، بایــد از کود 
و ســم غیراســتاندارد اســتفاده کنیــم. 
وی با اشــاره به اینکه برخی کشــورهای 
دنیا و صنعتشــان تنها برای کشــورهای 
تحریمی به وجود آمده، گفت: هنگامی 
که کشــاورزی ما نمی تواند در چارچوب 
از  ناچاریــم،  کنــد،  حرکــت  ســامت 
میوه، ســبزیجات، گندم و بذر نادرست 

استفاده کنیم.  
روحانــی، تعامــل بــا جهــان بــرای 
توســعه ســامت در کشــور را ضــروری 
دانســت و افزود: این طور نیســت که در 
دارو و درمــان و پزشــکی بتوانیــم بدون 
تعامــل با جهان پیشــرفت کنیم، بلکه 
دانشگاه ها و محققان ما باید در تعامل 
بــا دنیــا باشــند. برخی تصــور می کنند، 
هرچــه قفل هــای دروازه کشــور بیشــتر 
باشــد، امنیت و ســامت بیشتر خواهد 

بــود، امــا ایــن طــور نیســت، چرا کــه ما 
ملتی بــزرگ و با فرهنگ داریم. رئیس  
جمهــوری با بیان اینکه آیا باید نســبت 
به استاد دانشگاهی که می خواهد برای 
مطالعــه به خــارج رفته یــا محققی که 
می خواهد به کشــور بیاید ابــراز نگرانی 
ذهــن  برخــی  گفــت:  باشــیم،  داشــته 
نگرانــی دارنــد و نگرانــی را در جامعــه 
ترویج می کنند و این در حالی است که 
اســتادان مــا باید در تعامل با اســتادان 
کننــد.  پیشــرفت  جهــان،  محققــان  و 
روحانی با بیان اینکه گاهی یک تحقیق 
کوچــک بــا تبدیل شــدن به یــک دارو و 
واکسن می تواند یک بیماری را درمان یا 
حتی از آن پیشــگیری کند، افزود: با اتکا 
به ســرمایه داخلی نمی توانیم، توسعه 
خوبی در زمینه سامت و درمان انجام 

دهیم. در ابتدای ســال 92 آمــار و ارقام 
نشــان می دهــد کــه مشــکات فراوانی 
از قبیــل کمبود دارو و قیمــت باالی آن 

داشتیم.
ë برخی دچار آلزایمر سیاسی هستند

رئیس جمهوری با بیان اینکه زمانی 
کــه دولــت قبــل بــر ســر کار بــود وقتی 
می خواســتیم انتقــاد کنیــم می گفتند، 
دولــت را تضعیــف نکنید و امــروز هم 
که می خواهیــم از اقدامات دولت قبل 
انتقاد کنیم، می گویند، کاری به گذشته 
نداشته باشید و اقدامات دولت خود را 
بگویید، اظهارکرد: برخی دچار آلزایمر 
سیاســی هســتند و یادشــان مــی رود که 
وضــع درمان، قیمــت دارو و تجهیزات 
پزشــکی چه وضعی در کشــور داشت و 
برخــی داروهــا و تجهیزات پزشــکی به 

ســختی تهیــه می شــد. وی با اشــاره به 
اینکه عاقه داشتم به جای عنوان وزیر 
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
از عنــوان وزیــر ســامت اســتفاده کنم، 
گفت: براساس گزارش ایشان، حداقل 
 40 و  خارجــی  داروهــای  درصــد   20
درصــد تجهیــزات پزشــکی نســبت به 
آغاز دولت ارزان تر شده است. روحانی 
با گایه از عملکرد رســانه ملی در بیان 
موفقیت های دولت از جمله در بخش 
ســامت گفت: اگر گوشــت در کشور دو 
روز گران شــود ایــن موضــوع تبدیل به 
خبــر یــک و رســمی تلویزیــون خواهــد 
شــد. این اقدام دولت ارزشــمند اســت 
که به هر حال تــاش کرده که مردم در 
ایــن دولت از لحــاظ درمان و ســامت 
وضع شان بهتر شده است، البته این به 
معنای آن نیست که امروز در وضعیت 
خوبــی قــرار داریم، بلکه بایــد گام های 
بلندتری برداشــته شــود تا به وضعیت 

مطلوب برسیم.
ë  قدردانی روحانی 

از کادر درمان بیمارستان ها
رئیــس جمهــوری در ادامه بــا بیان 
اینکه امروز پزشــکان، پرســتاران و کادر 
قدم هــای  بیمارســتان ها،  در  درمــان 
بزرگ و مهمی در راستای درمان مردم 
انجــام می دهنــد، با قدردانــی از تاش 
آنــان، گفــت: حیــات و زندگــی انســان 
و کیفیــت زندگــی مــردم بســیار حائــز 
اهمیت است و ما باید کیفیت زندگی و 

اصل حیات مردم را ارتقا دهیم.
حقــوق  منشــور  اظهارکــرد:  وی 
شــهروندی با بیان حق حیات، کیفیت 
زندگی و آب ســالم  آغاز می شــود، چرا 
کــه معتقدیــم مــردم باید حق شــان و 
دولت به معنای عام کلمه اعم از قوای 
مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح و همه 
را بخوبــی  خدمتگــزاران، وظیفه شــان 

بدانند.
ë 6 ادامه در صفحه
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 روحانی، فردا 
راهی پاکستان می شود

رئیس جمهوری به دعوت رسمی 
نخســت  وزیــر پاکســتان و بــه منظور 
شرکت در سیزدهمین اجاس  سران 
کشــورهای عضــو ســازمان همکاری 
اقتصادی )اکو(، روز ســه  شــنبه راهی 
اسام آباد می شــود. به گزارش ایرنا، 
معــاون ارتباطــات و اطــاع  رســانی 
دفتــر رئیس جمهوری، ضمن اعام 
این خبــر افــزود: اجاس ســران اکو، 
در  یازدهــم  اســفندماه  چهارشــنبه 
اســام آباد برگزار می شــود و حســن 
و  دیدگاه هــای  مواضــع  روحانــی، 
جمهوری اســامی ایــران را در جمع 
ســران کشــورهای عضو این سازمان 
مهــم اقتصــادی  منطقــه، تشــریح و 
تبییــن می کنــد.   پرویــز اســماعیلی 
افــزود: رئیــس جمهــوری همچنین 
در حاشــیه ایــن اجاس، با شــماری 
از رؤســای دولت های شــرکت  کننده 
دیــدار و گفت و گو خواهد داشــت.  به 
گفته وی، رئیس جمهوری کشورمان 
را در ایــن ســفر دو روزه چنــد نفــر از 
وزیــران و مشــاوران رئیس  جمهوری 

همراهی می کنند.  

انتصاب فرماندار جدید 
اصفهان

احمــد رضوانــی نایینــی از ســوی 
وزیر کشــور به عنــوان فرمانــدار جدید 
جایگزیــن  اصفهــان  شهرســتان 
فضل اهلل کفیل شــد. به گزارش ایرنا، 
احمــد رضوانــی نایینــی پیــش از این 
فرمانــدار خمینی شــهر بود.  مراســم 
تودیــع و معارفــه فرمانــدار اصفهان 
امروز برگزار می شود. فضل اهلل کفیل، 
فرمانــدار قبلــی اصفهــان از ســال 90 
تاکنــون مســئولیت فرمانــداری ایــن 
شهرســتان را بــر عهده داشــته و قبل 
انتخابــات  سیاســی  مدیــرکل  آن  از 

استانداری اصفهان بوده است.

اخبار

 برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه 
در حسینیه امام خمینی

همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه  الزهرا )سام اهلل علیها(، امسال نیز 
همچون سال های گذشته، مجلس عزاداری درحضور رهبر معظم انقاب برگزار خواهد 
شد. به گزارش ایسنا، این مراسم از دوشنبه 95/12/9 تا جمعه 95/12/13 به مدت پنج 
شب از نماز مغرب و عشاء در حسینیه امام خمینی )رحمةاهلل( واقع درخیابان فلسطین 
جنوبــی، پایین تــر از تقاطع جمهــوری برگزار می شــود. همچنین پیش از آغاز مراســم، 
حجت االسام والمســلمین فاح  زاده به بیان احکام شرعی خواهد پرداخت. ازعموم 
مردم عزیز وعاشقان اهل  بیت عصمت و طهارت  )علیهم الّسام( دعوت می شود  در 

این مراسم شرکت فرمایند.

رئیس مجلس عمان در گفت و گو با »ایران«:

 عمان و کویت تمام تالششان را 
برای گفت وگوهای منطقه ای انجام می دهند

مختار حداد/ چندی پیش حســن روحانی رئیس جمهوری اســامی ایران 
در ســفری یک روزه به دو کشــور حاشــیه خلیج فارس عمان و کویت رفت 
کــه از دیــدگاه صاحبنظــران با توجه به ســفر معاون نخســت وزیر کویت به 
تهــران که حامــل پیام شــورای همکاری خلیج فــارس بود، مهــم قلمداد 
شــد. جمهوری اسامی ایران بر سیاست همیشگی خود مبنی بر گسترش 
روابط با کشورهای اسامی تأکید دارد و توسعه روابط با کشورهای منطقه را 
به عنوان یکی از اولویت های سیاست خارجی اش اعام کرده است. ایران از 
آنجایی که همیشه امنیت و ثبات در منطقه را به مثابه امنیت و ثبات خود 
می داند نخســتین کشور منطقه بود که به یاری کشورهایی شتافت که مورد 
هجمه تروریست های تکفیری قرار گرفتند. این همکاری ها می تواند نمونه 
خوبی از همکاری جمهوری اسامی ایران با کشورهای منطقه باشد و از این 
کشورها سلطان نشین عمان است که روابط و همکاری دوجانبه بسیار خوبی 
با ایران دارد و رهبران این کشــور نیز نقش مثبتی را طی ســال های اخیر در 
برخــی بحران ها و پرونده های منطقه ای ایفا کرده انــد. در این باره خالد بن 
هال المعولی رئیس مجلس شورای عمان به »ایران« گفت: عمان همیشه 
تاش دارد تا بین همه وفاق ایجاد کند. المعولی افزود: تاریخ شاهد است که 
مواضع عمان در راستای نزدیک کردن نظرات و حل اختافات در منطقه 
بوده اســت. رئیس مجلس شورای عمان گفت: ســفر جناب آقای روحانی 
به عمان و کویت در وقت مناســب صورت گرفت و همان طور که می دانید 
طرحی از سوی شورای همکاری خلیج فارس توسط معاون نخست وزیر و 
وزیر خارجه کویت به ایران آورده شد و بنده اطاع دارم که پاسخ برادرانمان 
در جمهوری اســامی ایــران نیز مثبت بوده اســت و آرزومندیم که نظرات 
بین کشورها نزدیک شود. وی درپایان گفت کشور عمان و کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس بخصوص کویت تمام همت خود را به کار خواهند 
بست تا گفت و گوها صورت گیرد و اگر اختاف نظری وجود دارد مرتفع شود 

و تمامی مشکات داخلی بین کشورهای اسامی حل شود.

تقابل با جهان برای برخی نان داشتخبر
برخی دچار آلزایمر سیاسی هستند و یادشان می رود که وضع درمان، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی چه وضعی در کشور داشت

رئیس جمهوری در نخستین مجمع ملی سالمت:

Pr
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نیم نگاه

ë  زمانــی کــه دولت قبــل بر ســر کار بــود وقتی می خواســتیم
انتقــاد کنیــم می گفتند، دولــت را تضعیف نکنیــد و امروز هم 
که می خواهیم از اقدامات دولت قبل انتقاد کنیم، می گویند، 
کاری به گذشته نداشته باشید و اقدامات دولت خود را بگویید

ë  اگر گوشــت در کشور دو روز گران شود این موضوع تبدیل به
خبر یک و رسمی تلویزیون خواهد شد

ë  در دوران طلبگــی در حوزه اگر کســی در حجــره خود نرمش
می کــرد، می گفتند تقــوای او کم شــده و رو به دنیــا آورده و اگر 

می خواست ورزش کند گویی از دین خارج بود


