
شماره 142231 2 تیر 1401

در پی نارضایتی جامعه پزشکی از صحبت های منقول از رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن صورت گرفت

دلجوییرئیسجمهور
ابراهیم رئیسی: تالش های  پزشکان و پرستاران در مواجهه با همه گیری 

کرونا از مصادیق امیدآفرینی در جامعه است

برخی  در  و  رقمی  تک  رئیس جمهور 
نیز  و  قربانیان  آمار  شدن  صفر  روزها 
در  کرونا  به  ابتال  پایین  بسیار  میزان 
صنوف  بازگشایی  امکان  که  را  کشور 
را  کشور  در  نشاط  و  شور  ایجاد  و 
فراهم کرده است،  ثمره همراهی مردم 
و خصوصا تالش ها و اقدامات جامعه 
این  از  و  دانست  پرستاری  و  پزشکی 

قدردانی کرد. تالش ها 
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع 
در  رئیسی  ابراهیم  دولت، سید  رسانی 
دولت،  هیات  چهارشنبه  روز  جلسه 
مطالبات  از  را  جامعه  در  آفرینی  امید 
مقام معظم رهبری و وظیفه مهم دولت 
نباید  »حواشی  کرد:  تاکید  و  برشمرد 
دولت را از متن کار که خدمت به مردم 

بازدارد.« امیدآفرینی در دل هاست،  و 
رئیس جمهور ایجاد یأس در دل ها را 
کار شیطان و شیاطین دانست و اظهار 
داشت: »انسان خداجو همواره به امید 
زنده است و ما به عنوان خادمان ملت، 
داشته  امید  آینده  به  نسبت  باید  هم 

جامعه  در  را  امید  روح  هم  و  باشیم 
کنیم.« تزریق 

رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
دکتر مصطفی چمران و سرلشکر حاج 
قاسم سلیمانی که با امید و روحیه جهادی 
عبور  »نمی شود«ها  از مشکالت و سد 
کارهای  امکانات  کم ترین  با  و  کردند 
دشمنان  با  مبارزه  میدان  در  را  بزرگی 
تا بُن دندان مسلح انجام دادند، از آنها 
به عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کرد.
تالش های  پزشکان  و  اقدامات  رئیسی 
گیری  همه  با  مواجه  در  پرستاران  و 
امیدآفرینی  مصادیق  دیگر  از  را  کرونا 
در جامعه دانست و افزود: »کادر درمان 
بویژه شهدای سالمت در شرایط بسیار 
زندگی  که  کرونا  گیری  همه  سخت 
قرار  خود  تحت الشعاع  را  مردم  همه 
داده و نگرانی هایی را برای خانواده ها 
از  و  جانفشانی  با  بود،   آورده  بوجود 
کمبودها  همه  علی رغم  خودگذشتگی 
داری  میدان  خدمت رسانی  عرصه  در 
نشاط  و  امید  بازگشت  زمینه  و  کردند 

به جامعه را فراهم کردند.«
رئیسی تاکید کرد: »وضعیت کنونی که 
فوتی های ناشی از کرونا تک رقمی و 
در برخی روزها صفر شده و نیز میزان 
بسیار پایین ابتال که امکان بازگشایی در 
ایجاد شور و نشاط  صنوف مختلف و 
در کشور را فراهم کرده، پس از لطف 
خصوصا  و  مردم  همراهی  خدا،  ثمره 
و  پزشکی  جامعه  اقدامات  و  تالش ها 
پرستاری است و بنده در ماه های گذشته 
در تهران و برخی شهرها با حضور در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی از نزدیک 
فداکاری ها  و  مجاهدت ها  این  شاهد 

بوده ام و قدردان ایشان هستم.«
به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس 
دیدارهایی که در حاشیه سفر به استان 
چهارمحال و بختیاری با عشایر داشت، 
گفت: »عشایر عزیز ما در دوران دفاع 
مقدس 10 هزار شهید دادند و متحمل 
هم  امروز  و  شدند  فراوان  سختی های 
با مشکالتی مواجه هستند اما از روحیه 
امید و ایستادگی برخوردارند و ذره ای 

یأس و ناامیدی در دل آنها نیست.«
رسانه های  »برخی  افزود:  رئیسی 
بیگانه خصوصًا شبکه های فارسی زبان 
شبانه روز برای ایجاد یأس و ناامیدی در 
با  همواره  اما  می کنند  تالش  مردم  دل 
حضور مردم عزیز ما در صحنه شکست 
نرسیده اند.« به هدف شان  خورده اند و 

در  امروز  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
گفت:  هستیم،  اقتصادی  جنگ  یک 
کسانی  ویژه  به  دولت  همکاران  »همه 
مردم  سفره  تأمین  و  بازار  مسئول  که 
هستند، شبانه روز برای خدمت رسانی 
و امیدآفرینی در جامعه تالش می کنند 
نتایج  حصول  تا  باید  اقدامات  این  و 

باشد.« داشته  تداوم  نهایی 
معاونت  اول،  معاون  به  رئیس جمهور 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  حقوقی، 
ذی ربط  بخش های  دیگر  و  اجتماعی 
دستور داد که خواسته های بازنشستگان 
پیگیری  مستمری شان  درباره  را  عزیز 

نمایند.


