
مرکزگرایی شکل گرفته در دیوانساالری 
کشور غلط است و باید اصالح شود

 مردم نقض اجرای قانون اساسی را 
گزارش دهند
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و  ارزش ها  به  متعهد  سیاسی  جریانات  و  احزاب  کشور،  وزیر 
آرمان های انقالب اسالمی را حلقه های میانی در حکمرانی مردمی 
دیوانساالری  در  گرفته  شکل  مرکزگرایی  گفت:  و  کرد  توصیف 
کشور، غلط است و باید اصالح شود.  احمد وحیدی در نشستی با 
این  افزود: وجود  انقالب اسالمی،  نیروهای  ائتالف  اعضای شورای 

شورا برای انسجام بخشی به نیروهای طرفدار انقالب در...

سامانه  از  رونمایی  با  گفت:  رئیس جمهور  معاون حقوقی   
اجرای  نقض  موارد  می توانند  مردم  اساسی،  قانون  اجرای 
به مسئوالن گزارش دهند. محمد دهقان  را  اساسی  قانون 
قانون  اجرای  روز شنبه در حاشیه همایش ملی مسئولیت 
گفت:  در جمع خبرنگاران  اجالس سران  در محل  اساسی 

این همایش با حضور استادان رشته حقوق و جمعی...
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انسجام طوایف مانع بروز 
اغتشاش  در استان شد

خوش بین باشید
 تا 

خوش زندگی کنید

سه هزار و 700 دانش آموز 
عشایری در استان نیازمند 

حمایت دولت هستند
آموزشی، پایین  هایی  زیرساخت  ضعف  چند  هر 
بودن سرانه دانش آموزی، تدریس سنتی ، مدارس 
لحاظ  از  معلمان  بودن  نامتناسب  غیراستاندارد، 
جنسیت موجب دشواری های تحصیل برای دانش 
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایری  مناطق  در  آموزان 
مانع  وجه  هیچ  به  مشکالت  این  تاکنون  اما  شده 

از ادامه تحصیل دانش آموزان استان نشده است.
مناطق  در  آموز  دانش   ۷۰۰ هزارو  سه  از  بیش   
مختلف عشایری کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد 
و دولت تاکنون برای ممانعت از ترک تحصیل این 
دانش آموزان و نیز تقویت برخی از زیر ساخت های 

آموزشی اقدامات مناسبی انجام داده است...

 رئیس جمهور گفت: قانون اساسی ما اصولی 
و  اسالمیت  مانند  تغییری  غیرقابل  و  ثابت 
برای  سازوکارهایی  البته  دارد.  جمهوریت 
اجرای قانون وجود دارد که حتماً قابل تغییر 
است. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز شنبه 
قانون  اجرای  مسئولیت  ملی  همایش  در 
به  که  سران  اجالس  سالن  محل  در  اساسی 
برگزار  اساسی  قانون  روز  آذر   ۱۲ مناسبت 
ملی  میثاق  اساسی  قانون  داشت:  اظهار  شد، 
اسالمی  شکوهمند  انقالب  تجسم  و  تبلور  و 
است.قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت 
حقوق  کننده  تضمین  و  نظام  اسالمیت  و 

اساسی و آزادی های مشروع است.
اساسی  قانون  داد:  ادامه  رئیسی  اهلل  آیت 
اساس و اصولی است که هم نشان از حقوق و 
هم نشان از تکالیف دارد. حقوقی که خداوند 
برای آحاد شهروندان قرار داده و تکالیفی که 
دست  و  مسئوالن  برای  حقوق  این  کنار  در 
اینکه حق  به  توجه  با  دارد.  وجود  اندرکاران 
هستی،  عالم  واقعی  قرار  آن  از  است  عبارت 
با تکالیفی همراه است و حق و تکلیف باهم 
می شود  اجرا  اساسی  قانون  دید  باید  است. 
می  قرار  توجهی  کم  مورد  آن  از  برخی  یا 
گیرد که جای این در کالس های آکادمیک 
به  پرداختن  اجتماعی  عرصه  در  بلکه  نیست 
این اصول برای صاحبان حق و تکلیف بسیار 
تصریح  جمهور  رییس  بود.  خواهد  آموزنده 
قانون  براساس  دارند  حقی  که  آنانی  کرد: 
که  آنانی  و  دارند  حقی  چه  بدانند  اساسی 
تکلیف دارند ببینند آیا به تکلیف عمل کرده 
آفریقا  به  سفرش  به  اشاره  با  وی  نه.  یا  اند 
برجسته  اساتید  از  یکی  سفر  این  در  گفت: 
ماندال  با   نزدیکی  بسیار  رفاقت  که  حقوق 
اینکه،  بر  مبنی  کرد،  بیان  خاطراتی  داشت، 
بعد از حکومت آقای ماندال در افریقای جنوبی 
اساسی  قانون  نوشتن  برای  نفر   چند  و  من 
را  دنیا  اساسی  قوانین  تمام  و  شدیم  مامور 
من و دوستانم مطالعه کردیم، به این نتیجه 
رسیدیم که مترقی ترین قانون اساسی دنیا، 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران....

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
، پای بندی و توجه بزرگان  انسجام  بویراحمد گفت:  و 
نظام  و  انقالب  واالی  های  ارزش  به  مردم  و  طوایف 
در  کشور  اخیر  دوماه  یکی  اتفاقات  در  تا  شد  موجب 
شهرهای این استان شاهد هیچگونه اغتشاشی نباشیم. 
 ، معتمدین  همایش  در  شنبه  روز  هاشمی  جواد  سید 
فرهنگی  های  چهره  و  طوایف  بزرگان   ، سفیدان  ریش 
موجود  ایمن  فضای  بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  و 
که  کشور  اخیر  دوماه  یکی  حاکم  شرایط  در  استان 
موجب سربلندی مردم منطقه و استان شده را ناشی از 

والیت پذیری و تبلوری از وحدت و همدلی...

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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رییس بنیاد نخبگان استان گفت:

بنیاد ملی نخبگان استان
 عهده دار حل مشکل 
جنگل های بلوط شد

رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج 
خبر داد؛

افزایش آمار مسمومیت
 با »متانول« در یاسوج به ۶0 نفر

ساز و کار اجرای قانون 
اساسی را می توان تغییر داد
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

28 روستا در سه ماه 
از سال جاده ندارند
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دسته های  و  نیروها  برخی  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
قانون  داشت:  درافتاده اند،اظهار  اساسی  قانون  با  که  می بینیم  را  سیاسی 
ابعاد مادی و  ما در  امروز حالل مشکالت  و  بوده  قانون مترقی  ما  اساسی 

معنوی است، حل مشکالت در تغییر قانون اساسی نیست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در همایش ملی مسئولیت 
اجرای قانون اساسی که صبح روز)شنبه، ۱۲ آذر ماه( به مناسبت روز قانون 
اساسی در سالن اجالس سران و با موضوع احصای راهکارهای مؤثر اجرای 
قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان  بر اساس اصل ۱۱۳  قانون اساسی 
و  عزیزان  همه  به  خودم  سهم  به  ابتدا  در  گفت:  شد  برگزار  اصل  این  از 
بزرگواران و اندیشمندان در حوزه حقوق، از بخش های مختلف دانشگاهی و 
بخش های دولتی، حوزه های علمیه، برادران و خواهران گرامی و همچنین 

مهمانان خارجی حاضر در این جلسه عرض خیر مقدم دارم.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در ابتدا درود می فرستم به روح 
جز  و  نگفت  کالمی  خدا  برای  جز  که  امامی  شهدا،  امام  و  شهدا  پرفتوح 
پرفتوح  روح  به  فرستیم  می  درود  ویژه  به  و  برنداشت  گامی  خدا  راه  در 
شهید بهشتی)ره(، شهیدی که در پایه گذاری، شکل گیری و تصویب قانون 
اساسی، نقش بسیار کلیدی و اساسی را ایفا کردند و همچنین تشکر می 
کنم از عزیزان خود در دولت، به ویژه برادر عزیز و مجاهدم دکتر دهقان، 
را  این فرصت  این روز عزیز  ریاست محترم جمهور که در  معاون حقوقی 

فراهم کردند که به یک بحث مهم در حوزه اجرای قانون اساسی بپردازیم.
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما بر موضوع اهمیت، قانون اساسی و نقش 
آن در انسجام ملی و وحدت ملی و در پیشرفت کشور خود از این مسیر، 
اتفاق نظر داریم، عنوان کرد: نزدیک ترین و سهل الوصول ترین و مطمئن 
ترین راه برای تعیین روابط و انسجام بین حاکمیت، مردم و جامعه و برای 
حفظ یکپارچگی کشور و انسجام ملی خود، هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، 
مورد وثوق تر و در دسترس تر از قانون اساسی نداریم پس همه باید با هر 
گرایش، دین، مذهب و سلیقه و قومیتی که در ایران عزیز زندگی می کنیم 
و شهروند جمهوری اسالمی محسوب می شویم باید به آن احترام بگذاریم.

ملی  میثاق  را  اساسی  قانون  باید  ما  همه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  قالیباف 
خود بدانیم و اولین نکته ای که باید همه به آن توجه کنیم، فرهنگ قانون 
گرایی است، عنوان کرد: قانون و اجرای آن و فرهنگ قانون گرایی، مهم ترین 
زیرساخت نرم افزاری برای هر جامعه و حاکمیتی است و البته که بیشتر و 
پیشتر از هر کسی، نمایندگان و کارگزاران نظام مکلف به تعهد به اجرای 

قانون اساسی هستند.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه ما باید بدانیم دور زدن قانون، استناد 
گزینشی به قانون یا تبعیض در اجرای قانون، بدترین صدمات و لطمات را 
به فرهنگ قانون گرایی می زند خصوصاً اگر از مسئوالن در اجرای قانون سر 
بزند، اظهار داشت: دور شدن از قانون به انگیزه روان شدن و تسریع در امور 
آسیب هایش آنقدر زیاد است که چنین کاری به صرفه مادی و معنوی ما 

نبوده و نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشی از امام)ره( گفت: ایشان فرمایشی دارند 
با این مضمون که خروج از چارچوب اختیارات ضررش بیشتر از رشد کار 
در نقطه دیگری است. پس به بهانه اینکه قصد داریم مشکلی را حل کنیم 

و یا موضوعی را زودتر پیش ببریم، حقی را به حق دار بدهیم، عدالتی را 
کار  و  نابخشودنی  قانون گریزی شویم که عملی  باعث  نباید  برقرار کنیم، 

غیرعقالنی است.

اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه هویت ملی، 
امنیت ملی و پیشرفت ما است

قانون اساسی ما همین بس که  ادامه تصریح کرد: در اهمیت  قالیباف در 
امروز  است؟  گرفته  قرار  را هدف  کجا  اخیر دشمن  ماه  سه  دو  در  بدانیم 
حقیقت  در  و  ما  سرزمینی  یکپارچگی  ما،  ملی  وحدت  و  انسجام  دشمن 
دشمن همه ویژگی های قانون اساسی و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار 
و  ملی  امنیت  ملی،  علیه هویت  برنامه دشمن  بدانیم  باید  رو  این  از  داده 
پیشرفت ملی ما است. پس همه آنهایی که دل در گرو ایران عزیز و دل در 
قانون  برای اجرای تمام عیار  باید  این سرزمین دارند  افتخار  گرو اسالم و 
اساسی تالش کنند که اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه 

هویت ملی، امنیت ملی و پیشرفت ما است.
دقت  با  نگاهی  وقتی  و سال های گذشته  دهه ها  همین  در  داد:  ادامه  وی 
با  بیشتر داشته باشیم، برخی نیروها و دسته های سیاسی را می بینیم که 
قانون اساسی درافتاده اند، یا خواهان تجدیدنظر در قانون اساسی هستند و یا 
از اجرای قانون اساسی طفره می روند و شاید بهانه آنها این باشد که بگویند 

این قانون اساسی کارآمد نیست.
قالیباف در ادامه با تأکید براینکه همه ما باید بدانیم قانون اساسی میثاق 
ملی همه ماست، عنوان کرد: ارزش های ما، اسالمیت، جمهوریت نظام و 
امنیت ما در این قانون اساسی است. البته که باید توجه داشته باشیم همه 
ابعاد قانون اساسی را به طور متوازن اجرا کنیم تا قانون اساسی کارآمدی 

خود را به نمایش بگذارد.
اینکه این سخن درست است که هنوز ما از  با اشاره به  ادامه  قالیباف در 
همه ظرفیت های قانون اساسی استفاده نکرده ایم، ابراز داشت: ما به قانون 
اساسی در همه قلمروهای تدوین شده و پرداخته شده، توجه نکرده ایم و به 
بخشی از آنها هنوز عمل نکرده و یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده ایم. 
از این رو راهکار نجات دهنده برای ما اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف 

و انحراف از قانون اساسی است.
با یادآوری این مطلب که قانون اساسی ما  رئیس مجلس شورای اسالمی 
قانون مترقی بوده و امروز حالل مشکالت ما در ابعاد مادی و معنوی است، 
در طی  مردم  خدمت  بعضاً  را  نکاتی  که  بحث حکمرانی نو  در  کرد:  اظهار 
سال های قبل تا به امروز گفته ام، بر همین نکته تأکید داشته ام که آنچه نیاز 
به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکالت در 

تغییر قانون اساسی نیست.
وی در ادامه افزود: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی 
نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه و یا یک حزب، تعیین تکلیف 
شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است. تا زمانی که ما به 
کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله 

را پیدا نکنیم قادر نیستیم، مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم.
قالیباف ادامه داد: وقتی به فصول قانون اساسی نگاه می کنیم، در فصل سوم 

حقوق ملت، حقوق مردم و رابطه آن با کارگزاران، نمایندگان و حاکمیت 
تعریف شده و هر کسی که مدعی این باشد که بخواهد حقوق عامه را صورت 
داده، احیا کرده و پیش ببرد، بدون شک قانون اساسی مهم ترین تکیه گاه او، 

مهم ترین سند و باالترین سند برای این کار است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه اولین حق مردم را حفظ کرامت 
آنها دانست و افزود: اولین حق مردم این است که ما یک زندگی خوب در 
سایه دین و به کارآمدترین شکل، برایشان فراهم کنیم و این را مردم در 
همه شئونات زندگی خود ببینند. بدون شک فقر، فساد و تبعیض در تضاد 

با کرامت و منزلت انسان ها است.
که  آملی  العظمی جوادی  آیت اهلل  تعبیر حضرت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
می فرمایند مردم ستون دین هستند، یادآور شد: پس حق این مردم و رضایت 
عامه به وسیله رعایت حقوق عامه اتفاق می افتد و نگاه ما به حکمرانی نو نیز 
نمایندگان است که  در همین رابطه میان مردم، حاکمیت و کارگزاران و 
باالتر از یک قرارداد اجتماعی است که در مکاتب انسان ساخت مورد تأکید 

قرار می گیرد، قرار دارد.
قانون  بر  مبتنی  ما  اجتماعی  نگاه  و  باورها  عمق  گفت:  همچنین  قالیباف 
اساسی است که برخاسته از فرهنگ قرآنی و فرهنگ اهل بیت)ع( است و ما 
از بعد دینی، اخالقی، اسالمی، انسانی، دنیوی و اخروی به عنوان کارگزاران 
نظام در مقابل یکایک مردم خود و حقوق آنها مسئول هستیم و این تنها از 

بعد اجرای یک قرارداد خاص نیست.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در حکمرانی اسالمی بر این باور هستیم 
معیار  یک  صرفاً  کارآمدی  داشت:  اظهار  است،  حق الناس  کارآمدی  که 
مدیریتی یا یک فضیلت اخالقی نیست، بلکه یک حق است که ما مسئولین 

باید در هر بخش و هر سطحی این حق را ادا کنیم.
وی بر همین اساس تصریح کرد: ماهیت حکمرانی نو اینگونه است که این 
حق را نیز باید با عمل ادا کنیم، نه با حرف و سخن؛ و اگر این حِق به حق 
مردم را آن هم به مردمی که هر کجا این کشور، نظام، آب و خاک؛ خون 
خواست، جان خواست، مال خواست، در پیروزی انقالب، در دفاع مقدس، 
در مقابله با گروه های ضد انقالب، در رسیدگی به حرکت های مؤمنانه و 
کمک در سیل، زلزله و حتی در حوادث تلخ اخیر دیدیم چگونه بسیجیان و 
مردم جان خود را تقدیم کردند به همین دلیل ما نسبت به این مردم مدیون 

هستیم و کارآمدی و حق را باید برای این مردم انجام دهیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه این میثاق ما با مردم است و مردم حق دارند 
با عمل ما، ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند، یادآور شد: البته مردم ما آنقدر 
نارسایی ها،  برخی  از  که  هستند  گذشت  اهل  و  محبت  با  بزرگ،  شریف، 
کوتاهی ها و کم توجهی های ما چشم می پوشند و هرگاه به کمک آنها نیاز 
داریم، آنها را صدا می کنیم و آنها در هر عرصه ای از جان، مال و آبروی خود 
برای عزت کشور خود و اسالم می گذرند. اما واقعاً من و شما مسئوالن باید 

بگوییم تا کی و کجا؟
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: طبیعتاً حق این است تا زمانی که 
کنیم  تالش  دادیم،  که  وعده هایی  برای  مجاهدانه  و  صادقانه  مسئوالن  ما 
این تالش، زحمت، خدمت، عالقه  بپوشانیم و مردم  آنها جامه عمل  به  و 
به کار و خدمتگزاری را در یکایک ما حس کنند، ما را به بزرگواری خود 
تحمل خواهند کرد. البته بدانید که ما حق نداریم زمان خدمت خود را به 

هر بهانه ای تلف کنیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حکمرانی نو مقید به در گرو زمان بودن 
هستیم، بیان داشت: در سنت های الهی نیز اینگونه نیست که بتوانیم هر 
کاری را در هر زمانی انجام دهیم. سنت های الهی همچنان که نه تبدیل 
می شوند و نه تحویل بر ما حکم کرده اند که کار و وظیفه را به وقت خود 

انجام دهیم.

قالیباف در ادامه با استناد به اصل ۳ قانون اساسی که وظایفی را به گردن 
مسئوالن به عنوان نمایندگان و کارگزاران حاکمیت گذاشته، اظهار داشت: 
اگر زمان یک جوان گذشت و ما نتوانستیم آموزش و پرورش، تربیت، شغل، 
ازدواج و آینده او را در جوانی تأمین کنیم، در سن ۵۰ سالگی چه فایده ای 
دارد؟ از این رو حق تأخیر و اتالف وقت نداریم و باید با یک برنامه دقیق 

حرکت کنیم.
در  کارآمدی،  حوزه  در  اساسی  قانون  از  موجود  فهم  مقننه  قوه  رئیس 
حکمرانی نو را در ۳ سطح تعریف کرد و افزود: سطح اول، سطح خدمات 
قانون و نگاهی  با هر  و  با هر نظامی  عمومی است. نظام های غیراسالمی 
این  و  انجام دهند  به جامعه خود  را نسبت  دارند خدمات عمومی  وظیفه 
اولین حقی است که همه مسئوالن مکلف به انجام آن هستند. در این سطح 

از وظیفه در حکمرانی نو به انجام خدمات عمومی معتقد هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در کنار تأمین خدمات عمومی باید دو ویژگی 
دیگر نیز نسبت به بقیه حکمرانی ها در سایر کشورها داشته باشیم، عنوان 
کرد: اول اینکه باید قابل مقایسه و قابل رقابت با آنها باشیم و صریح تر بگویم 
امروز حق نداریم وقتی به قیاس در خدمات عمومی می پردازیم، خود را با 
قبل انقالب مقایسه کنیم، بلکه باید خود را با سایر کشورهایی که در حال 

ارائه خدمات عمومی هستند مقایسه کرده و با آنها قابل رقابت باشیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ویژگی دوم این است که ما یک نظام اسالمی 
هستیم و نظام و حکمرانی ما، مایه امید امت ها و کشورهای اسالمی است 
و این رسالت بزرگی به دوش ماست، اظهار کرد: انقالب اسالمی ما باعث 
امت  و  مسلمین  افتخار  باعث  اسالمی  انقالب  شد.  اسالم  مجدد  احیای 
باشیم  الگو  آنها  برای  باید  این رو  از  نگاه می کنند  ما  به  آنها  اسالمی شد. 

عالوه بر اینکه قابل رقابت با سایر کشورها باشیم.
وی ادامه داد: ما در سطح دوم این را می دانیم که براساس قانون اساسی، 
باید در مقابل هر ظلمی بایستیم و از هر مظلومی دفاع کرده و آرمان ها، 
افتخار سر  با  باورهای دینی و مذهبی و ملی خود را  ارزش ها، هنجارها و 
دست گرفته و از آنها دفاع کنیم و دشمنان را در مقابل آن منفعل کنیم و 

قدرت بازدارندگی داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید در مقابل هر زورگویی، مستکبری و هرکسی 
که در مقابل ارزش های ما بخواهد بایستد قدرت بازدارندگی داشته باشیم، 
که   ۲۱ قرن  سوم  دهه  و   ۲۱ قرن  امروز،  عصر  در  به ویژه  داشت:  اذعان 
سخت،  قدرت  تنها  است،  ترکیبی  و  شناختی  جنگ های  آن  جنگ های 
پاسخگو نبوده و باید در قدرت نرم و در قدرت هوشمند، قدرت بازدارندگی 
داشته باشیم و در سطح دوم باید روایت های اول را در باورهای خود و در 

واقعیت ها و در آرمان ها، به درستی تبیین کرده و از آن دفاع کنیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به سطح سوم در حکمرانی نو بیان داشت، در این 
سطح معتقدیم باید امتیازات و ترجیحاتی داشته باشیم که خوانش اسالمی 
و انسانی با رویکرد و روشی باشد که برخاسته از فرهنگ جهادی، ایثارگری، 
گذشت و خوش اخالقی است به گونه ای که هر کسی که چه در جامعه و چه 
بیرون از جامعه و ایران عزیز است و حتی کسی که از دایره اسالم و انقالب 
اسالمی هم خارج است وقتی به عنوان یک فرد آزاده به ما نگاه می کند، این 

را الگو قرار داده و دنبال چنین روش و رویکردی باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با تأکید بر اینکه ما مکلف هستیم 
در سه سطحی که به آن اشاره شد، بتوانیم حکمرانی قابل قبول برای حفظ 
کرامت و منزلت کشور مبتنی بر قانون اساسی داشته باشیم، عنوان کرد: 
ما باید با نگاهی نو بایستیم و قانون اساسی و همه قلمروها و ابعاد آن را 
متوازن و دقیق اجرا کنیم، نه آنهایی که دل در گروی این سرزمین ندارند 
و می خواهند قانون اساسی را تغییر دهند. دشمن همین امروز همه باورها و 

ارزش های ما در قانون اساسی را مورد هدف قرار داده است.

در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی؛

حل مشکالت در تغییر قانون اساسی نیست
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بنیاد ملی نخبگان استان عهده دار حل 
مشکل جنگل های بلوط شد

گفت:امسال  بویراحمد  و  کهگیلویه  نخبگان  بنیاد  رییس 
همکاری  با  استان”  پژوهش  و  “آموزش  کارگروه  مجوز  با 
مهمترین  از  یکی  یاسوج،  دانشگاه  مشارکت  و  استانداری 
های  جنگل  مشکالت  که   استان؛  مشکالت  و  ها  چالش  
اعالم  اکوانی  حمداهلل  گرفتیم.   برعهده  است،  استان  بلوط 
کرد: مسوولیت شناسایی و حل مشکل جنگل های بلوط که 
به بنیاد ملی نخبگان استان محول شده است در قالب طرح 
شهید بهشتی این بنیاد انجام می شود. وی یادآور شد: هدف 
طرح شهید بهشتی بنیاد، مشارکت مستقیم متخصصان در 
حل مسایل صنعت و جامعه است که با انتخاب یک تیم از 
استادان متخصص در یک حوزه مشخص، یک مساله مهم از 
برای حل مشکل  استان شناسایی شده و در ظرف یکسال 
اقدام می شود. اکوانی برای شناسایی و حل مشکالت جنگل 
های بلوط اظهار داشت: این طرح از اسفند امسال اجرا می 
شود و چهار نفر از اعضای هیات علمی برجسته استان برای 
این ماموریت شناسایی شده است که بخشی از هزینه این 
طرح پژوهشی را بنیاد تقبل کرده و مابقی آن را نهاد متولی 
استان  نخبگان  ملی  بنیاد  رییس  دارد.  عهده  بر  ها  جنگل 
تاکید کرد: بنیاد ملی نخبگان استان آمادگی شناسایی و رفع 
مشکل های استان؛ که توسط سازمان های دولتی یا بخش 
اولویت  کرد:  تصریح  اکوانی  دارد.  شود،  می  ارائه  خصوصی 
سیاستگذاری بنیاد نخبگان ، مشارکت در اجرای طرح های 
مساله محور جامعه و صنعت است و ما آمادگی مشارکت و 

پاسخ به نیازهای اساسی جامعه را، داریم.
وی افزود: از آنجا که بنیاد نسبت به اسامی نخبگان استان و 
کشور آگاه است، بنیاد بر اساس شناخت و دسترسی به منابع 
انسانی در استان ،کشور و یا دانشمندان ایرانی مقیم خارج از 

کشور، آمادگی پذیرش این مسوولیت را دارد.

کهگیلویه و بویراحمد
 سیالبی می شود

از احتمال وقوع  بویراحمد  مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و 
سیل و آبگرفتگی معابر در این استان خبر داد.

وقت  اواخر  از  بارشی  سامانه  داشت:  اظهار  کاکاوند  رضا 
یکشنبه وارد استان کهگیلویه و بویراحمد می شود و تا صبح 

پنجشنبه ۱۷ آذر ماه ادامه دارد.
سه  روز های  بارشی  سامانه  این  شدت  کرد:  عنوان   وی 
برق،  و  رعد  رگبار،  باران،  بارش  و  بوده  و چهارشنبه  شنبه 
موقت،  شدید  باد  وزش  ارتفاعات،  در  برف  بارش  تگرگ، 
کاهش محسوس دما و مه آلودگی در جاده های کوهستانی 
آب  کرد:  کاکاوند  است.  بارشی  سامانه  این  ویژگی های  از 
گرفتگی معابر عمومی، باال آمدن ناگهانی سطح رودخانه ها و 
مسیل ها، اختالل در تردد، احتمال صاعقه و احتمال آسیب 
به سازه های موقت در اثر وزش باد شدید و احتمال خسارت 
سامانه  این  خطرات  مهمترین  از  کشاورزی  محصوالت  به 
است. وی به مردم توصیه کرد از توقف درحاشیه مسیل ها 
بپرهیزند  کوهنوردی  فعالیت های  همچنین  و  رودخانه ها  و 
پیشگیری  به  نسبت  خواست  نیز  کشاورزان  از  همچنین  و 
را  الزم  اقدامات   ، خود  زرع  و  کشت  احتمالی  خسارت  از 
انجام دهند. کاکاوند خاطرنشان کرد: در ۲4 ساعت گذشته 
ایستگاه شهرستان لنده و امامزاده جعفر شهرستان گچساران 
شهر  و  گرم ترین  سانتیگراد  درجه   ۲۵.8 دمای  بیشینه  با 
یاسوج با کمینه دمای ۱.8 درجه سانتیگراد سردترین نقاط 
استان کهگیلویه و بویراحمد بوده اند. وضعیت هشدار زرد به 
معنای آگاهی و اقدام در صورت نیاز است و احتمال خسارت 

کلی و یا خسارت نقطه ای وجود دارد.
رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج خبر داد

افزایش آمار مسمومیت
 با »متانول« در یاسوج به ۶0 نفر

افراد  تعداد  گفت:  یاسوج  سجاد  امام  بیمارستان  رئیس 
مسموم شده با متانول به ۶۰ نفر رسیده است.

دکتر محمد طهماسبی، افزود: از روز پنجشنبه سوم آذر ماه 
۱4۰۱ تاکنون ۶۰ زن و مرد در پی مسمومیت با متانول به 

بیمارستان امام سجاد )ع( یاسوج مراجعه و پذیرش شدند.
دلیل  به  مراجعات  تصاعدی  افزایش  از  نگرانی  ضمن  وی 
آمار  این  متاسفانه  اظهارکرد:  متانول  یا  الکل  با  مسمومیت 
نفر  دو  دیروز  که  بطوری  است  افزایش  حال  در  همچنان 
باشند  انتظار داریم مراقب  از مردم  مراجعه کننده داشتیم. 
امام  بیمارستان  رئیس  نشوند.  مواجه  با چنین مشکالتی  تا 
سجاد یاسوج خاطرنشان کرد: افراد مسموم شده، 8 نفرخانم 
و ۵۲ نفر آقا بودند که تا کنون ۵۳ نفر از این تعداد دیالیز 
اختالالت  با  افراد  این  اکثر  اینکه  بیان  با  شدند. طهماسبی 
از  کرد:  تصریح  اند،  مواجه شده  دید  تاری  از جمله  بینایی 
مجموع افراد مراجعه کننده به این بیمارستان دو نفر فوت 
این مسموم شدگان در  از  نفر  بیان کرد: سه  اند. وی  شده 
بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند که حال آنها 
نیز وخیم است. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
افراد در چند  این  اینکه  با بیان  کهگیلویه و بویراحمد  نیز 
روز اخیر به بیمارستان مراجعه کرده اند، افزود:متاسفانه این 
آمار در حال افزایش است که مردم باید از هرگونه مصرف 

مشروبات الکلی جدا خودداری کنند.

معاون سیاسی استاندار: 

انسجام طوایف مانع بروز اغتشاش
 در کهگیلویه و بویراحمد شد

و  کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون 
بویراحمد گفت: انسجام ، پای بندی و توجه بزرگان طوایف 
تا  شد  موجب  نظام  و  انقالب  واالی  های  ارزش  به  مردم  و 
استان  این  شهرهای  در  کشور  اخیر  دوماه  یکی  اتفاقات  در 
روز  هاشمی  جواد  سید  نباشیم.  اغتشاشی  هیچگونه  شاهد 
شنبه در همایش معتمدین ، ریش سفیدان ، بزرگان طوایف 
بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  و  فرهنگی  های  چهره  و 
فضای ایمن موجود استان در شرایط حاکم یکی دوماه اخیر 
را  شده  استان  و  منطقه  مردم  سربلندی  موجب  که  کشور 
ناشی از والیت پذیری و تبلوری از وحدت و همدلی دانست 
. هاشمی اضافه کرد: تجمعات مردم شهرهای مختلف استان 
در محکومیت توطئه های دشمنان در یکی دو ماه اخیر که 
از  یکی دیگر  نقاط کشور شد  برخی  اغتشاشاات در  بروز  به 
که  بود  استان  این  مردم  پذیری  والیت  و  نمودهای همدلی 
در مراسم هایی چون تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی 
شاهچراغ و حضور حماسی در راهپیمایی ۱۳آبان یکبار دیگر 
خود را نشان داد. وی هدف از برگزاری این همایش با حضور 
و  طوایف  بزرگان  و  معتمدین  از  جامعه  مختلف  های  طیف 
چهره های سیاسی ، اجتماعی و علمی را در راستای تحلیل 
وقایع یکی دو ماه اخیر کشور عنوان کرد و اظهار داشت : به 
علت فهم درست شما بزرگان و چهره های سیاسی و علمی از 
شرایط موجود کشور بود که ما در استان شاهد بروز اغتشاش 
نبودیم . هاشمی ادامه داد: با توجه به تجریبات چهار دهه و 
اندی از عمر انقالب که توطئه های مختلف دشمن را علیه 
کیان نظام اسالمی در عرصه های مختلف شاهد بوده ایم در 
شرایط موجود کشور و آینده ، باز نیاز به همدلی و انسجام 
بیشتر داریم تا همچون حضور در صحنه های دفاع از انقالب 

و ارزش های نظام سربلند بیرون بیاییم.

اهدای اعضای جوان 27 ساله 
یاسوجی به سه بیمار نیازمند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: دهمین ایثار 
ماندگار اهدا عضو در سال جاری در بیمارستان شهید دکتر 
جلیل انجام شد. محمود شهامت در این خصوص افزود: مرحوم 
سید محمد رحیمی ناصر آباد از توابع سپیدار مرکزی از توابع 
آذر   8 در تاریخ  تصادف  سانحه  بدنبال  بویراحمد  شهرستان 
ماه سال جاری به بیمارستان شهید دکتر جلیل منتقل و در 
بخش آی سی یو یک بستری شد. وی اظهارکرد: بیمارانی که 
مرگ مغزی آنان احراز شود، به شرط وصیت بیمار یا موافقت 
ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند 
عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، اهدا می شود. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: بر این اساس پس 
از تایید کمیته مرگ مغزی دانشگاه و با اعالم رضایت خانواده 
پیوند  قابل  اعضای  اهدای  به  نسبت  زنده یاد  آن  نوع دوست 
وی اقدام شد. سید سینا سعیدی، مسئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
نیز در این خصوص گفت: با هماهنگی و همکاری تیم پیوند 
اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج در اتاق عمل بیمارستان شهید دکتر جلیل کلیه ها و 
کبد آن مرحوم برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به 

مرکز فوق تخصصی ابوعلی سینای شیراز ارسال شد. 

 هیچ شهرستان قرمز یا نارنجی 
کرونایی در استان وجود ندارد 

کرونا  وضعیت  آخرین  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
در کهگیلویه و بویراحمد را تشریح کرد. “محمد غالم نژاد” 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در   ۱4۰۱ ماه  آذر   ۱۲ شنبه  روز 
وجود  کرونایی  نارنجی  و  قرمز  وضعیت  در  شهرستانی  هیچ 
و  آمده  دست  به  اطالعات  براساس  اظهارکرد:  وی  ندارد. 
مطابق نقشه آماری سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت، هم 
اکنون یک شهرستان در وضعیت زرد و سایر شهرستان ها 
هم در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی یاسوج با بیان اینکه شهرستان لنده  هم اکنون در 
بویراحمد،  شهرستانهای  افزود:  است،  کرونایی  زرد  وضعیت 
کهگیلویه، گچساران، بهمئی، باشت، چرام، دنا و مارگون نیز 
جزء شهرستان های آبی کرونایی استان هستند.  غالم نژاد بر 
کرونا  از  برای جلوگیری  بهداشتی  رعایت دستورالعمل های 

تاکید کرد.

 ۲8 بویراحمدگفت:  و  کهگیلویه  استاندار 
جاده  سال  از  ماه  سه  استان  روستای 
ندارند و در برخی روستاهای استان مردم 

به سختی از رودخانه عبور می کنند
 سید علی احمدزاده روز شنبه در همایش 
های  چهره  و  سفیدان  ریش   ، معتمدین 
اظهار  یاسوج  در  اجتماعی  و  فرهنگی 
شده  تجربه  مقطع  یک  در  کشور  داشت: 
روی  پیش  در  که  آنچه  و  دارد  قرار  ای 
گرفته  قبل  های  سال  از  الگویش  ماست 
شده و الگوی آن در سال ۹8 پایه گذاری 
اکنون در بستر جدیدی آغاز شده  شد و 

است.
ساله  هشت  جنگ  آغاز  به  اشاره  با  وی 
آغاز  با جنگ  ابتدا دشمن   : اظهار داشت 
کرد که ایران اسالمی را سرنگون کند اما 
ما  نفع  به  بلکه  نگرفتند  نتیجه  تنها  نه 

جنگ تمام شد و دشمن شکست خورد.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
مقدس  دفاع  دوران  با  همزمان  کرد: 
عظیم  کشتار  و  کردند  مسلح  را  منافقان 
۱۷ هزار نفره ای از مردم مظلوم ایران به 
راه انداختند و زن، مرد و کودک را شهید 

کردند.
پول  با  امروز  کرد:  عنوان  احمدزاده 
تفکر  با  و  استعمارگر  کشورهای 
مرتجع  کشورهای  پول  و  صهیونیست 
سایت  و  اندازند  می  راه  جریاناتی  عربی 
هایی تشکیل می دهند با عنوان سعودی 
ایران  هم  را  اسمش  و  اینترنشنال 

اینترنشنال می گذارند.
رسانه  این  فکر  و  هزینه  کرد:  تاکید  وی 
ها از آل سعود و اسمش را به نام ما می 
زنند و دروغ پشت دروغ، این ها یک جنگ 
تمام عیار پیچیده از سال های قبل شروع 

کرده اند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
دنیای استکبار و کفر برنمی تابد در مقابل 
که  بگیرد  شکل  جدید  جریان  یک  خود 
فطرت  و  خداپرستی  سمت  به  را  عالم 

خداباوری راهنمایی کند.

روست  پیش  در  چه  آن  کرد:  تاکید  وی 
برای  از روند سال های مختلف،  برگرفته 
ایجاد دردسر و فتنه در درون خود کشور 

ایران است.
در  ایران  که  زمانی  گفت:  احمدزاده 
رسید  جایی  به  خود  نظامی  تسلیحات 
که می تواند پیشرفته ترین مقر آمریکا را 
بمباران کند و حتی یک موشک ما توسط 
دشمن رهگیری نشد دشمنان از جنگ با 
ما صرف نظر کردند و وارد جنگ رسانه ای 

و فرهنگی شدند.
به  خواهند  می  ها  آن  داشت:  ابراز  وی 
گفته خود جنگ را به درون ایران بکشانند 
و فتنه ای که اکنون شکل گرفت ناشی از 

این تفکر بود.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
اما  آغاز کردند  ما  اطراف  از  را  فتنه  کرد: 
شکست خوردند و اکنون همه آنانی که در 
صحنه اند مردم نیستند و بخشی از آن ها 
جوانان فریب خورده و معترضین هستند 
نیروهای  گردانان  صحنه  از  بخشی  اما 

دشمن و اغتشاش گر هستند .

4۳سفرشهرستانی
 استاندارکهگیلویه و بویراحمد

استاندار ادامه داد: ما دولتمردان از مردم 
جدا نیستیم و خود مردم هستیم و دولت 
جدا از مردم نیست، مردم در صحنه اند و 

انقالب مال مردم است.
سفر   4۳ تاکنون  کرد:  بیان  احمدزاده 
برای رفع مشکالت مردم در نقاط مختلف 
استان انجام شده و حتی در سطح باالتر 
آقای رئیس جمهور در کمتر از یک سال 
همه استان های کشور را سرکشی و رو در 

رو با مردم گفت و گو کرد.
وی عنوان کرد: دشمنان نقشه هایی برای 
جداسازی و انفکاک در کشور کشیده اند 
و باید فتنه ها را در سیستان و بلوچستان، 

آذربایجان و دیگر استان ها را باید دید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: 
امکانات  و  با سالح  را  متعددی  های  تیم 

به غرب کشور می فرستند و این ها همه 
اقلیم  هدفمند است و به دنبال تغییر در 
کشور ایران و تبدیل به کشورهای مختلف 

و متالشی کردن ایران هستند.

اقتدار ایران اسالمی دشمن را 
هراسان کرد

احمدزاده تصریح کرد: آنچه که در کشور 
جریان دارد به این دلیل است که دشمن 
و  اقتداریم  اوج  در  ما  که  شده  متوجه 
شرایط  این  از  و  شد  نخواهیم  تسلیم 

هراسان هستند.
در  ها  برترین  جزو  ایران  افزود:  وی 
هواپیماها،  و  پهپادها  نظامی،  تسلیحات 
نانو،  و  علمی  های  تکنولوژی  و  دریا  در 
و  است  پزشکی  تجهیزات  ترین  پیشرفته 
ها  پیشرفت  این  توقف  دنبال  به  ها  آن 

هستند.
ادامه داد:  بویراحمد  و  استاندار کهگیلویه 
با  مثال  نادرست  القاهای  اثر  بر  ای  عده 
به  دروغ  نشاندن  و  راست  دادن  بدجلوه 
جای واقعیت، ذهن هایشان به کار گرفته 

شده است.
ما  جوانان  ها  این  کرد:  تاکید  احمدزاده 
تالش  رهبری  گفته  به  باید  که  هستند 
کنیم که برگردند و ذهن هایشان اصالح 

شوند.
وی بیان کرد: عده ای دیگر کامال مواجب 
نظامی  های  دوره  و  هستند  اجانب  بگیر 
دیده اند و در تالشند ذهن جوانان ایران 

را خراب کنند.
وضعیت  در  مشکالتی  گفت:  احمدزاده 
از  دارد که بخشی  اقتصادی کشور وجود 
آن به خاطر تحریم کمر شکن بی سابقه 
تاثیر  مردم  معیشت  در  که  است  دشمن 

گذار بوده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: 
نهاده  ان  بر  تالش  همه  استان  این  در 
حوزه  در  استان  های  محرومیت  تا  شده 
زیرساخت ها، راه روستایی، جاده و غیره 

رفع شود.

۲۸روستای کهگیلویه و بویراحمد 
سه ماه زمستان جاده ندارند

وی ادامه داد: ۲8 روستای استان سه ماه 
از سال جاده ندارند و در برخی روستاهای 
عبور  رودخانه  از  سختی  به  مردم  استان 
می کنند اما اکنون با پیگیری های انجام 
روی  روستائیان  مرور  و  عبور  برای  شده 
رودخانه خرسان و مارون پل ساخته می 

شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: 
استان  روستاهای  از  بسیاری  های  جاده 
و  هستند  احداث  یا  و  بهسازی  حال  در 
آبرسانی به روستاهای تشنه و دارای تنش 

آبی در حال انجام است.
وی گفت: با دفتر محرومیت زدایی کشور 
و  آشامیدنی  آب  اعتیار  تخصیص  برای 
جاده های روستایی کل استان توافق شده 
تمام  آینده  تا سه سال  دو  و ظرف  است 
روستاهای استان آب آشامیدنی مطمئن و 

جاده آسفالته مطمئن خواهد داشت.

افزایش بی سابقه اعتبارات عشایری 
کهگیلویه و بویراحمد

اعتبارات عشایر در  تاکید کرد:  احمدزاده 
تومان  میلیارد   ۶ تنها  گذشته  های  سال 
تومان  میلیارد   ۲۶۰ به  امسال  و  بوده 

رسیده که بی سابقه است.
وی ادامه داد: قول ۱۰ هزار واحد مسکونی 
مجلس  رئیس  سفر  از  محرومان  برای 
شورای اسالمی به استان گرفته شد و ۲ 
هزار واحد نیز بنیاد مستضعفان وعده داه 
است که این ها جدای از طرح نهضت ملی 

مسکن هستند.

کارخانه قند یاسوج 
دهه فجر به ریل تولید بر می گردد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
هاست  محرومیت  رفع  برای  دولت  تالش 
اشتغال  برای  گذاری  بخش سرمایه  در  و 
ها  سال  از  پس  استان  قند  کارخانه 
از یک سال ۷۰ درصد  تعطیلی در کمتر 

پیشرفت فیزیکی دارد.
وی تصریح کرد: دولت در تالش است دهه 
فجر به ریل تولید بازگردد و هزار تن شکر 
های  کارخانه  از  بسیاری  و  کند  تولید  را 

ورشکسته در حال احیا هستند.
احمدزاده تاکید کرد: در روزهای اخیر ۲ 
ایجاد  با  گچساران  پاالیشگاه  شامل  قول 
برداری  بهره  و  استان  در  هزار شغل  پنج 

گاز مختار از وزیر نفت گرفته شده است.
وی افزود: اراده دولت بر این است که در 
استان های محرومی همچون کهگیلویه و 

بویراحمد تحول و سازندگی ایجاد کند.
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
الهی  به فضل  اقتصادی در کشور  مشکل 
و اراده ملی جمع خواهد شد و اراده دولت 
تغییر در این وضعیت هاست و باید ریش 

سفیدان و نخبگان مردم را امیدوار کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

28 روستا در سه ماه از سال جاده ندارند

آموزشی، پایین  هایی  زیرساخت  ضعف  چند  هر 
، مدارس  سنتی  تدریس  آموزی،  دانش  سرانه  بودن 
لحاظ  از  معلمان  بودن  نامتناسب  غیراستاندارد، 
دانش  برای  تحصیل  های  دشواری  موجب  جنسیت 
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایری  مناطق  در  آموزان 
از  مانع  به هیچ وجه  این مشکالت  تاکنون  اما  شده 

ادامه تحصیل دانش آموزان استان نشده است.
مناطق  در  آموز  دانش   ۷۰۰ هزارو  سه  از  بیش   
دارد  وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایری  مختلف 
این  تحصیل  ترک  از  ممانعت  برای  تاکنون  دولت  و 
دانش آموزان و نیز تقویت برخی از زیر ساخت های 

آموزشی اقدامات مناسبی انجام داده است.
تحصیل  برای  ها  زیرساخت  برخی  ایجاد  وجود  با 

اما  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایری  آموزان  دانش 
و  میزند  موج  مناطق  این  در  محرومیت  همچنان 
تالش ها برای تحقق رویای عدالت آموزشی در این 

حوزه به قوت ادامه دارد.
هر چند تاکنون دولت سیزدهم برای رفع محرومیت 
استان  این  عشایری  مدارس  تجهیز  و  توسعه  و 
اقدامات مهمی از جمله جمع آوری مدارس کانکسی 
عشایری،  مدارس  برای  چادر  توزیع  نفر،   ۱۰ باالی 
راه اندازی نخستین مدرسه مهارت آموزی، شناسایی 
امکانات  توزیع  بازسازی،  برای  قدیمی  مدارس 
ایجاد فضای آموزشی در سخت  آموزشی و ورزشی، 
ترک  کاهش  عشایری،  مناطق  دورترین  و  ترین 
تحصیل دانش آموزان انجام داده اما مدارس عشایری 
این استان همچنان نیازمند حمایت دولت برای رفع 

موانع و مشکالت آموزشی هستند.
رئیس آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد 

گفت: 4۰ تخته چادرعشایری و مقداری میز ، صندلی 
در  استان  عشایری  مدارس  بین  برد  وایت  وتخته 
یکسال گذشته توزیع شد. علی رحیمی اظهار داشت: 
۲۱۶ مدرسه عشایری در استان وجود دارد که ۱۰8 
به صورت  جمعیت  پایین  تراکم  علت  به  مدرسه 
کانکس و چادری)سیار( و مابقی ساختمان آموزشی 
و  کهگیلویه  عشایر  پرورش  و  آموزش  رئیس  دارند. 
و  چادر  در  مدرسه   ۶۶ اکنون  هم  گفت:  بویراحمد 
4۲ مدرسه در کانکس های که اکثرا اهدایی از سوی 
دایر  استان  این  عشایری  مناطق  در  خیرین هستند 
دانش   ۲۷۶ از  بیش  کرد:  تصریح  رحیمی  هستند. 
آموز در مدارس کانکسی این استان در سال تحصیلی 

جدید به علم آموزی مشغول شدند.
وی ابراز کرد: این دانش آموزان به صورت ثابت، نیمه 
در  تحصیلی  آموزش های  پوشش  زیر  سیار  و  ثابت 

مقطع ابتدایی این اداره کل قرار گرفته اند.

رئیس آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد 
گذشته  سال  یک  در  نیکوکاران  همت  به  کرد:  ابراز 
آموزانی که  برای تحصیل دانش  فقره کانکس  چهار 
از فضای آموزشی محروم بودند خریداری شد و این 
نقطه  ترین  گذر  سخت  و  دورترین  به  ها  کانکس 

استان از جمله زیالیی و حوزه جلیل منتقل شد.
رحیمی اظهار داشت: همچنین تجهیزات ورزشی به 
این است  این مناطق محروم ارسال شد و تالش بر 
که از نظر توانمندی و کیفیت آموزشی دانش آموزان 

عشایری استان ارتقا یابند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه 
کانکسی  مدارس  آوری  نیز گفت: جمع  بویراحمد  و 
اقدامات  از مهمترین  عشایری باالی ۱۰ دانش آموز 
کانکسی  مدارس  تاکنون  و  است  یکسال  در  دولت 
آوری  واحد جمع   ۶ قالب  در  آموز  دانش  باالی ۱۵ 

شده و مابقی در دست اجراست.

3700 دانش آموز عشایر استان 
نیازمند حمایت  دولت هستند

گفت:  کشور  وزیر  جمعیت  امور  مشاور 
شاخص پیری جمعیت در کشور با افزایش 

همراه است.
در حالی که اغلب کشورها در برنامه های 
توسعه ساز خود نیروی انسانی و در نگاه 
کلی جمعیت را کلیدی برای امتیاز گیری 
های رشد محور می دانند، این مبحث مهم 
اما  است  مانده  مغفول  گاهاً  ما  کشور  در 
مدت  بلند  آسیب  کننده  نگران  مبحث 
حرکت به سمت کاهش جمعیت در نقاط 

مختلف کشور است.
ذخایر جمعیتی یک رکن است

کاهش فرزند آوری خانوارها، افزایش سن 
ازدواج در مناطق مختلف کشور و افزایش 
سن مادرانی که نخستین فرزند خود را به 

فرزند  بین  فاصله  کنار  در  می آورند،  دنیا 
به  دست  کدام  هر  دوم  احتماالً  و  اول 
دست هم داده تا بخشی از این پازل پیری 

جمعیت جور شود.
از سویی و بر اساس آمارها، افزایش میزان 
جمعیت سالمند در کشور از ۶ درصد به 

قریب ۱۰ درصد یک زنگ خطر است.
ذخایر جمعیتی هر کشور مهمترین رکن 
در  که  شده  محسوب  جامعه  آن  برای 
ایران شاهد شکل گیری ضعف و خطر در 
حفظ و یا بهبود حرکت به سمت جوانی 

جمعیت هستیم.
میلیون   84 جمعیتی  حاضر  حال  در 
نفری در کشور داریم که مدیریت ذخایر 
اولویت  باید  سازی  جوان  و  جمعیتی 

بخش های مختلف شود.
این چالش ها به شکل مشت نمونه خرواری 
اشتراکات  با  استان ها  اغلب  در  و  بوده 
نرخ ها و شاخص ها شرایط ۳۰ سال آینده 
ساز  سرنوشت  بسیار  جمعیت  مدیریت 

خواهد بود.
زنگ خطر پیری در کشور

اداری  شورای  در  شده  مطرح  مباحث 
زنگ  یک  روایتگر  بویراحمد  و  کهگیلویه 

خطر پر سطح کشور است.
گفت:  کشور  وزیر  جمعیت  امور  مشاور 
شاخص پیری جمعیت در کشور با افزایش 

همراه است.
اداری  شورای  در  اکبری  اسماعیل 
کهگیلویه و بویراحمد افزود: روند کاهش 
جمعیت در کشور یک زنگ خطر بوده و 
شیب کاهش جمعیت روند پر سرعتی به 

خود گرفته است.
در  جمعیت  کاهش  اینکه  بیان  با  اکبری 
میان برخی از اقوام و مناطق کشور شتاب 
این  کرد: خطر حذف  اظهار  دارد،  باالیی 

اقوام در صورت ادامه این شکل از کاهش 
جمعیت در ۳۰ سال آینده وجود دارد.

تصریح  کشور  وزیر  جمعیت  امور  مشاور 
کرد: ایران ظرفیت جمعیتی ۳۵۱ میلیون 
نفری را داراست و باید کارکردهای اصولی 

در افزایش جمعیت عملیاتی شود.
گذاری های  سیاست  اصالح  خواستار  وی 
بهداشت در جوان سازی جمعیت  وزارت 
شد و بر همکاری همه جانبه در این راستا 

تاکید کرد.
اکبری عواقب پیری جمعیت یک کشور را 
وخیم دانست و گفت: استان های شمالی 

در صدر استان های پیر قرار دارند.
مشاور امور جوانان وزیر کشور با اشاره به 
المللی  بین  اجرای سیاست های  اینکه در 
کردیم،  زده عمل  کاهش جمعیت شتاب 
کنترل  ساله   ۶۰ مسیر  داشت:  اظهار 
ساله  ده  نادرست  عملکردی  با  جمعیت 
غلط  گذاری های  سیاست  و  شد  اجرایی 
جمعیت  کنترل  سریع  رشد  به  منجر 

کشور شد.

شاخص پیری جمعیت در کشور
 با افزایش همراه است 

آگهی  فقدان سند مالکیت
 واقع در بخش 2۶ فارس یاسوج 

شماره  با  برزو  فرزند  نسب  درخشان  اسالم  آقای 
نامه  وکالت  با  بویراحمد  از  صادره   ۳75 شناسنامه  
اسناد  خانه  دفتر   1401  /۸  /۲۸ مورخ   179۳7 شماره 
رسمی ۲۲6  بهبهان از طرف مالک اصغر چنگوایی کیش 
فرزند قنبر با شماره شناسنامه 1۲۳ صادره از بویراحمد 
دفترخانه  از  شده  گواهی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با 
اسناد رسمی شماره 54 یاسوج و یکبرگ تقاضای کتبی 
قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند   که  است  مدعی 
زمین )طبق سند(  به مساحت ۲00 متر مربع به پالک 
چاپی  شماره  به  یاسوج   فارس   ۲6 بخش   ۳۲۸/90۲
۸۸4۳54  سری ج  9۳  مورخ -  ذیل دفتر الکترونیک  
1۳94۲0۳۲0001006۲۳0به ثبت رسیده و سند مالکیت آن  
صادر گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده است. لذا مراتب 
طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت جهت اطالع عموم یک نوبت  آگهی می شودکه هر کس 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد 
خود می باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت  یا خالصه 
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: 1401/09/1۳  
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متولد فروردین : 
شما امروز پاداش بلند پروازی خود را می بینید، ولی خبرهای جدیدی 
که شما امروز دریافت می کنید ممکن است رابطه آشکاری با کارهایی 
به رویتان  باشند. درهایی که معموالً  انجام داده اید نداشته  که اخیراً 
شما  به  زیادی  فرصتهایی  و  هستند  شدن  باز  حال  در  بودند  بسته 
پیشنهاد می شود. اگرچه شما بسیار مشتاق و عالقه مند هستید، ولی 

زمانی که جواب مثبت دادید الزم است که سخت کار کنید.
متولد اردیبهشت : 

شما امروز وسوسه شده اید که از مشغولیتهای اجتماعی کناره گیری 
کنید، اما به این معنا نیست که شما می خواهید تنها باشید. همچنانکه 
آرزوهای مادی شما بسیار قوی می شوند، شما احساسات زیادی را که 
ظاهر شده اند تجربه می کنید. اما احتماالً شما حس و حال بیرون رفتن 

و یا مهمانی رفتن را ندارید. 
متولد خرداد : 

شما در سابق افکاری داشتید که ممکن بود شما را به خطر بیندازد 
اما اکنون و در حال حاضر از این افکار رهایی پیدا کرده اید. شما به 
سادگی نگران و غصه دار می شوید، بهتر است روی این جنبه روحی 
تان کار کنید زیرا اگر به همین روند ادامه دهید به مرور زمان دچار 

افسردگی می شوید. .
متولد تیر : 

اگر شما دیشب از رویایی زنده و واضح بر      نخواسته اید خواب شما 
ممکن است بیشتر از همیشه شما را بی قرار کند. خوشبختانه شما 
قادر هستید که خود را بحرکت واداشته و امروز را به روزی پرمشغله 
تبدیل کنید. ماه جدید امروز می تواند ترس های ناخودآگاه شما را از 

بین ببرد و شما می توانید با آگاه بودن از آنها بر ایشان غلبه کنید.
متولد مرداد :

 گرفتگی کامل ماه در چهارمین خانه از “اصول زندگی” شما می تواند 
به عنوان نور راهنمایی باشد که توجه شما را به بنیان خانواده جلب 
کند. اگر چه سفر و حرکت االن در نشان شما دیده نمی شود در عوض 
 شما می توانید در ذهن تان به نقاط دور و ناشناخته سفر کنید. ممکن 
مایل  اینکه  یا  بیاموزید  چیزی  بیگانه  فرهنگ های  از  بخواهید  است 

باشید که تاریخ اجداد و نیاکان خود را بشناسید..
متولد شهریور :

 شما امروز خیلی پرانرژی نیستید، برای اینکه زیاد مورد توجه واقع 
نشده اید. اما احتماالً موفقیتهای مهمی  کسب خواهید کرد. شما اکنون 
می خواهید  حرفهایی  چه  دقیقاً  بدانید  که  دارید  توانایی  آنقدر  واقعاً 
فکر  توانایی خواندن  نظر می رسد که شما  به  این گونه  و حتی  بزنید 

دیگران را هم دارید. 
متولد مهر :

 امروز اولین کسی هستید که باید کار را رها کنید وبه بازی و تفریح 
بپردازید. به همین دلیل دیگران نمی فهمند چرا امروز اینقدر کار خود 
را خوب و با وجدان انجام می دهید. ستاره ها به شما گوشزد می کنند 
که چند دقیقه وقت خود را صرف جزئیات کار کردن چقدر بعدها شما 

را از دردسرهائی نجات می بخشد.
متولد آبان : 

ماه کامل امروز در یازدهمین خانه از “اهداف بلند مدت” شما رویاهای 
شما را تحریک می کند وبه روح و روان شما نیرویی دوباره می بخشند. 
اما همچنین آن شما را از ریسک کردن باز می دارد چرا که اتصال ماه 
راه  یک  کردن  ریسک  و  قمار  که  یادآوری می کند  به شما  عطارد  با 
است  آن چیزهایی  به  رسیدن  راه  تنها  کوشی  و سخت  است  میانبر 

که می خواهید.
متولد آذر : 

منعطف تر  و  مهربان تر  شما  و  است  شده  تان  نشانه  وارد  ماه  امروز 
در  می کنید،  رحمی  دل  و  دلسوزی  احساس  اگر  حتی  اما  شده اید! 
حالیکه فاصله بین آروزهای ایده آل و موقعیت جدید خود را می بینید، 
این حس همچنین می تواند باعث سقوط و تنزل شما شود. امسال شما 
دو راه پشت سر و دو نگرش پیش روی خود دارید که می توانید یکی 
را برگزینید. گزینه های خود را به دقت بررسی کنید، شما در حالیکه 
نسبت به وقایع روی داده واکنش نشان می دهید، آینده خود را نیز 

انتخاب می کنید.
متولد دی : 

نتوانستید  اصال  دیشب  یا  گذرانده اید  را  بدی  بسیار  روز  دیروز  اگر 
خوب بخوابید و شب آرامی نداشتید خیالتان راحت باشد؛ امروز اوضاع 
با  است که شما می توانید  امروز روزی  به هر حال  بهتر خواهد شد. 
احساسات تان کنار بیایید؛ به خاطر اینکه این بهترین کاری است که 
می توانید بکنید؛ چرا که اگر آنها را انکار کنید در موقعیت بدی قرار 
خواهید گرفت. از شرایط سخت و دشوار فقط به این خاطر که موقعیت 

ناجوری است فرار نکنید.
متولد بهمن :

امروز ماه به نشانه شما بازگشته و شما را حساس و آسیب پذیر کرده 
است، برای اینکه شما دوست دارید احساسات خود را با فرد خاصی 
در میان بگذارید. اما فقط در مورد بخشی از نیازها و ترس های خود 
صحبت کنید؛ هم اکنون شما نسبت به واکنش های بد و منفی بیش 
از حد حساس شده اید. با وجود این تا چند روز آینده اعتماد به نفش 
خود را باز خواهید یافت و قادر خواهید شد تا بر هر مانعی غلبه کنید.

متولد اسفند : شما از انجام دادن کارهایی را که پشت سر هم برایتان 
بوجود می آیند خسته شده اید، خوشبختانه، با تمرکز به روی اهداف 

بلند مدت خود می توانید قدر و ارزش لحظه حال را دریابید. 

3
فال روز 

)جمعه(  روز   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
اضطراری  مرحله  پایان  به  جهان  که  کرد  اعالم 
با  است.  نزدیک تر«  »بسیار  کووید۱۹-  همه گیری 
این حال این سازمان همچنین هشدار داد که سویه 
امیکرون هنوز هم به طور گسترده در سراسر جهان 
در گردش است و همچنان باعث مرگ و میر قابل 

توجهی می شود.
سازمان  کل  دبیر  قبریسوس”،  آدهانوم  “تدورس   
گفت:  خبری  نشست  یک  در  بهداشت  جهانی 
گیری  همه  اضطراری  مرحله  پایان  به  بسیار  ما 
کامل  به طور  اما هنوز  نزدیک تر هستیم  کووید۱۹ 

به آن نرسیده ایم.

طور  به  امیکرون  سویه  که  است  آن  امر  این  دلیل 
قابل توجهی از سویه دلتا قابل انتقال تر است و به 
دلیل شدت انتقال، همچنان باعث مرگ و میر قابل 

توجهی نیز در جهان می شود.
در همین حال قبریسوس افزود: شکاف ها در نظارت، 
ایجاد  حال  در  واکسیناسیون  و  توالی یابی  تست، 
که  است  جدیدی  سویه  ظهور  برای  عالی  شرایط 

می تواند باعث مرگ و میر قابل توجهی شود.
دهد  می  نشان  بهداشت  جهانی  سازمان  آمارهای 
که تعداد مرگ و میرهای کرونایی هفتگی گزارش 
اندکی  پنج هفته گذشته  این سازمان طی  به  شده 
کاهش یافته است با این حال در هفته گذشته بیش 
به  ابتال  عوارض  اثر  بر  را  خود  جان  نفر   8۵۰۰ از 

کووید۱۹- از دست دادند.
و  مرگ  تعداد  این  گفت:  باره  این  در  قبریسوس 
میر کرونایی تقریبا سه سال پس از همه گیری این 
زیادی  ابزارهای  ما  زیرا  نیست،  قبول  قابل  بیماری 

جان  نجات  و  عفونت  به  ابتال  از  جلوگیری  برای 
انسان ها داریم.

با این حال، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت اظهار 
کرد سویه امیکرون که بیش از ۵۰۰ زیرشاخه از آن 
به سویه های  نسبت  در گردش هستند،  در جهان 

قبلی کووید۱۹- بیماری زایی کمتری دارد.
زند  تخمین می  بهداشت  سازمان جهانی  همچنین 
حال  در  جهان  جمعیت  از  درصد   ۹۰ حداقل  که 
تا  واکسیناسیون  یا  قبلی  ابتالی  دلیل  به  حاضر 

حدودی نسبت به سارس-کوو۲- مصونیت دارند.
جهانی  سازمان  مقامات  از  دیگر  یکی  گفته  به 
بهداشت، تنها در هفته گذشته حداقل ۲.۵ میلیون 
مورد ابتال به کووید۱۹ در جهان گزارش شده است. 
تعداد موارد  نشان می دهد که  نیز  برخی تخمین ها 
از  برخی  در  می تواند  بیماری  این  به  ابتال  جدید 
که  معنی  این  به  باشد  بیشتر  برابر  پنج  تا  کشورها 
به طور گسترده در سراسر جهان در  ویروس هنوز 

گردش است.
سازمان  مقامات  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
جهانی بهداشت همچنین اعالم کردند که ما هنوز 
به هدف واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی افراد باالی ۶۰ 
سال، افراد با بیماری های زمینه ای، نقص ایمنی و 
کارکنان بهداشتی نرسیده ایم و این چیزی است که 

ما می خواهیم دولت ها روی آن تمرکز کنند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
قطره اي از 29 سال چشم انتظاري خانواده شهيد لطفعلي مراد حاصلي 

در گفت وگوي »جوان« با برادرشهيد

صبر مادر همه ما را به سكوت واداشت

چند برادر و خواهر هستيد، لطفعلي 
از شما کوچک تر بود؟

بله، او برادر كوچكترم ب��ود. متولد 1345 
كه 10 س��ال از من كوچكتر بود. ما شش 
برادر و دو خواهر هس��تيم كه در روستاي 
زنجيره علي��ا از توابع شهرس��تان چرداول 
اس��تان ايالم زندگي مي كردي��م. پدرمان 
كش��اورز بود و مادر خانه دار. اين روس��تا 
بس��يار محروم بود و پدر ب��ه زحمت رزق 
حاللي براي خانواده اش مهيا مي كرد. برادر 
شهيدم در چنين خانواده اي پرورش يافت 
و به شهادت رسيد. لطفعلي قبل از اينكه به 
سن تكليف برسد تمامي نمازهاي خودش 

را مي خواند و روزه هايش را مي گرفت. 
گويا شهيد بچه درسخواني 

بود؟
لطفعلي تا كالس نهم در روستايمان 
درس خوان��د و از آنجاي��ي كه در 
روستاي خودمان تا دوره راهنمايي 
بيشتر نداشت، براي ادامه تحصيل 
به شهر سراوه رفت و تا پايان دوران 
دبيرستان و دريافت ديپلم آنجا بود. 
برادرم شاگرد اول كالس بود و وقتي 
دركنكور ش��ركت كرد، توانس��ت 
با رتبه بس��يار عالي وارد دانشگاه 
تربيت معلم شهيد اشرفي اصفهاني 
كرمانش��اه ش��ود. لطفعلي قبل از 
قبولي در دانش��گاه، 10، 15 نفري 
از بچه هاي روستا را جمع كرده بود 
و هر شب در مسجد براي شان دوره 

آموزشي برگزار مي كرد و در آن كتب شهيد 
مطهري را تدريس مي كرد. او به همراه دو 
نفر از همكالس��ي هايش تا مدت ها قبل از 
ش��هادت اين كار را انجام مي دادند. همان 
بچه هايي كه برادرم به آنها تدريس مي كرد 
يا شهيد شدند يا االن از معلمان و فرهنگيان 

عزيز كشور هستند. 
از خانواده ت�ان چند نف�ر به جبهه 

رفتند؟
پدرم بسيار اصرار مي كرد كه خودش هم در 
جهاد و مبارزه عليه دشمنان سهيم باشد اما 
شرايط جسمي اش اجازه اين كار را نمي داد. 
من، لطفعلي و دو برادر ديگرمان در جبهه 
حضور يافتيم كه لطفعلي شهيد شد و ما سه 

نفر هم جانباز شديم. 
براي پ�در و مادرتان س�خت نبود 
چهار نفر از فرزندانش�ان در جبهه 

حضور داشته باشند؟
 س��خت كه بود اما خودش��ان ما را تشويق 
مي كردند. مادر خيلي اصرار داش��ت كه ما 
حتماً در جهاد ش��ركت كني��م. پدر تجاوز 
روس و انگليس به كش��ور را دي��ده بود و 
مي گفت بروي��د و از خاك كش��ورتان و از 
اس��الم دفاع كنيد كه اگر اين كار را نكنيد 
حتماً به ناموس و خاك شما تجاوز خواهد 

شد. لطفعلي دانش��جوي تربيت معلم بود. 
تعهد دبيري داش��ت اما به فرم��ان امام و 
واليت راه��ي ميدان نبرد ش��د. من بعد از 
دو س��ال حضور در جنگ، مس��ئول ستاد 
پشتيباني شهرستان چرداول شدم. هشت 
سالي مسئوليت داشتم و توانستيم با كمك 
مردم خدمات خوبي را به جبهه هاي جنوب 
و غرب اع��زام كنيم. از تهيه ماش��ين آالت 
س��نگين گرفته تا مواد غذاي��ي، خوراكي، 
تبليغ و... هركاري از دس��تمان بر مي آمد 

انجام مي داديم. 
ش�هادت برادرت�ان چط�ور رق�م 

خورد؟
لطفعلي در تك دشمن در عمليات والفجر9 

در منطقه سليمانيه عراق به شهادت رسيد. 
پيكرش 29 سال و شش ماه مفقوداالثر بود 
تا اينكه سال 94 شناس��ايي شد و به خانه 
برگشت. او ابتدا مجروح شد و بعد به اسارت 
درآمد. بعد از اينكه به درخواست عراقي ها 
به امام خميني توهين نك��رده بود، او را به 
شهادت رساندند. عراقي ها از او مي پرسند 
چرا به جبهه آم��ده اي؟ برادرم مي گويد به 
خاطر امام و واليت. بعد آنها از او مي خواهند 
كه به امام توهين و جسارت كند كه لطفعلي 
نمي پذيرد و شهيدش مي كنند. وقتي خبر 
شهادت لطفعلي را به مادرم گفتم به حياط 
خانه رفت، وضو گرفت و نماز ش��كر به جا 
آورد. صبر او همه ما را به سكوت وا داشت. 

از س�ال ها انتظار مادرتان در فراق 
پيكر برادر بگوييد. 

مادر 26 س��ال تمام گوش به زنگ و چشم 
به در ماند. در نهايت انتظار در سال 1390 
از دنيا رف��ت. هر بار كه رس��انه ها اطالع يا 
خبري از مفقودين مي دادند مادرم مي مرد 
و زنده مي شد. از بس مرد و زنده شد مانند 
شمع سوخت تا پير ش��د و ديگر تاب فراق 
گمشده اش را از دست داد. در سال 1390، 
صبحگاه هن��گام گرفتن وض��و دق كرد و 

درگذشت. 

  صغري خيل فرهنگ
لطفعلي مراد حاصلي روستا زاده اي بود که براي دفاع از اسالم و ميهنش به جبهه هاي 
دفاع مقدس رفت. آن زمان که رفت و ش�هيد ش�د معلمي بس�يجي بود ام�ا امروز که 
پس از 29 س�ال به آغوش خانواده اش بازگشته، استادي اس�ت که همه ما را به کالس 
درس معرفت و واليت پذيري اش مي خواند. لطفعلي س�ر کالس درس و دانش�گاه بود 
که فرمان ولي فقيه او را س�بزپوش ک�رد و راهي ميدان جهاد ش�د. عمليات والفجر9 
ب�ود و بعثيوني که او را به اس�ارت بردند، از او خواس�تند تا به امام�ش توهين کند. اما 
نپذيرف�ت و زير ش�كنجه بعثي ها به ش�هادت رس�يد. لطفعلي مجروح بود که اس�ير 
ش�د و اس�ير بود که ش�هيد ش�د. آنچه در پي مي آيد روايت عزيزعلي مراد حاصلي 
برادر ش�هيد اس�ت که خود و دو ب�رادر ديگ�رش نيز جانب�از دفاع مقدس هس�تند. 

ماجراي ورود ش�ما به جبهه و مناطق 
عملياتي براي اولين بار در چه سالي و 

از چه طريقي اتفاق افتاد؟
قبل از ش��روع جنگ م��ن مغازه داش��تم كه با 
شروع جنگ مغازه ام را بستم و در 24 مهرماه به 
فرمايش رهبر انقالب به همراه ديگر بسيجيان 
ش��هرري به جبهه اعزام ش��دم. زمان��ي كه در 
مهر سال 59 نيروهاي ارتش بعث عراق در 15 
كيلومتري اهواز منطقه حميديه مستقر بودند به 
همراه ديگر رزمندگان در آبادان و اهواز مستقر 
شدم. آن زمان خرمشهر هنوز در اختيار نيروهاي 
ايراني بود كه متأسفانه در اوايل آبان خرمشهر به 
دست دشمن افتاد كه با قدرت ايمان رزمندگان 
اجازه نداديم عراقي ها وارد آبادان و  اهواز شوند. 
اولين عملياتي که پ�س از ورودتان به 

جبهه انجام داديد چه عملياتي بود؟
در تاريخ 59/8/25 من و ديگ��ر رزمندگان به 
سوي آبادان حركت كرديم. جاده اهواز- آبادان 
در اختيار عراقي ها بود و ما نتوانس��تيم زميني 
وارد آبادان ش��ويم. آن زمان با گرفتن مهمات 
از ش��هيد چمران از طريق ماهش��هر ب��ا لنج و 
پس از سپري شدن 48 ساعت توانستيم وارد 
آبادان ش��ويم. پس از ورود به آبادان پااليشگاه 
را ديديم ك��ه در اثر حمالت دش��من در حال 
س��وختن بود. در آن موقعيت نيروهاي ايراني 
سازماندهي شدند و عده اي به سمت ذوالفقاريه 
و ع��ده اي ديگر به س��مت بهمنش��ير حركت 
كردن��د و اجازه ندادن��د عراقي ها ك��ه در پنج 
كيلومتري آبادان مس��تقر بودن��د وارد آبادان 
شوند. پس از آن در 14 ارديبهشت سال 61 در 
گردان كميل سازماندهي ش��ديم و اهدافمان 
در عمليات الي بيت المقدس فتح شلمچه بود. 
من در اين عمليات مس��ئوليتم خط شكن بود. 
گردانمان 250 نفر نيرو داش��ت كه متأسفانه 
230 نفر از همرزمانمان به شهادت رسيدند و 
زخمي شدند و 20 نفر با استطاعت از خدا و با 
استقامت جنگيدند و شلمچه را حفظ نمودند. 
در آن هنگام جاويداالثر شهيد احمد متوسليان 
مجروح بود. ايشان پس از فتح شلمچه و جاده 
بصره گفتند كليد آزادي خرمش��هر به دست 
آمده كه ان شاءاهلل ما خرمشهر را آزاد خواهيم 
كرد. بيان اين جمله در آن زمان نشان از بصيرت 
و بينش عميق حاج احمد داش��ت. پس از فتح 
شلمچه  ما براي آزادسازي خرمشهر سازماندهي 
ش��ديم و در اين بين در س��پاه فرمانده گردان 
ش��هيد علي موحددانش و فرمان��ده ارتش 21 
حمزه شهيد سرهنگ ابراهيم خسروتاج بود كه 

توسط اين فرماندهان سازماندهي شديم. 
چند روز ديگر)10 ارديبهشت( سالروز 
آغاز عمليات بيت المقدس است. کمي 
از نحوه عملكرد نيروهاي ايراني و روند 

عمليات بگوييد. 
پس از س��ازماندهي، با اع��زام ارتش و س��پاه 
عمليات آزادسازي خرمش��هر را آغاز نموديم. 
در خرمشهر عمليات را شروع كرديم تا ساعت 

3 نيمه شب پيش��روي مان ادامه داشت. جالب 
اينجاس��ت عراقي هايي كه در مسيرمان بودند 
و تس��ليم مي ش��دند عكس هاي امام خميني 
را از جيب هايش��ان در مي آوردند و مي گفتند 
»الدخيل خميني«. م��ا در نزديكي اروندرود و 
باالي خرمشهر مستقر شديم تا اينكه در سوم 
خرداد 61 خرمشهر به دس��ت رزمندگان آزاد 
گرديد. اولين كاري كه پس از آزادي شهر انجام 
داديم خواندن نماز شكر بود. پس از به جا آوردن 
نماز شكر به مواضع خودمان برگشتيم كه ديديم 
عراقي ها با تانك به 200 متري ما رس��يدند كه 
با اس��تقامت رزمندگان مواجه ش��دند و كاري 
از پيش نبردن��د و فرار كردند. ي��ك روز پس از 
آزادس��ازي در چهارم خرداد باز هم تانك هاي 
عراقي 200 متري ما آرايش گرفتند و با توپ به 
طرف ما شليك  كردند. تانك هاي تي72 بودند 
و وقتي با آرپيجي به آنها شليك مي كرديم هيچ 
اثري رويشان نمي گذاش��ت. به همين دليل به 
ارتش اطالع داديم تا اقدامات الزم را انجام دهد. 
در همين حال شهيد خسروتاج در حال صحبت 
با بيس��يم بود كه با اعزام توپ 106 به مقابله با 
عراقي ها بپردازي��م كه متأس��فانه در تيررس 
دش��من قرار گرفت و با توپ مس��تقيم دشمن 
به شهادت رسيد. پس از ش��هادت ايشان يكي 
از بسيجيان با ش��جاعتي مثال زدني به صورت 
نيم خيز به سمت يكي از تانك هاي عراقي رفت 
و با انداختن نارنجك به داخل برجك تانك آن را 
منهدم كرد. پس از خاموش كردن آتش و بيرون 
كشيدن جنازه عراقي ها، ساير عراقي ها با ديدن 
اين وضعيت از ترسشان از تانك هايشان بيرون 

آمدند و تسليم شدند. 
عراقي ه�ا نس�بت به اي�ن حرکت چه 

واکنشي نشان دادند؟ 
پ��س از عمليات ه��ا عراقي ها هميش��ه پاتك 
مي زدند و گويا صدام براي اين عمليات دستور 
داده بود ارتش با 650 تانك پات��ك بزند و اين 
50 تانك و نفربر به عنوان پيشقراول براي آغاز 
پاتك بودند كه وقتي اين گروه پيش��تاز اس��ير 
شدند بقيه نيروها نتوانستند براي بازپس گيري 
خرمشهر كاري انجام دهند. اين يكي از معجزات 
الهي بود. در ماجراي فتح خرمش��هر معجزاتي 
از اين دس��ت زياد مي ديديم و دقيقاً به همين 
دليل حض��رت امام فرمودند خرمش��هر را خدا 
آزاد كرد. خدا ش��اهد اس��ت وقتي عراقي ها را 
اسير مي كرديم هيچ كاري با آنها نداشتيم. در 
عمليات مسلم بن عقيل خودم زخم هاي عراقي ها 
را مي بس��تم. وقتي مي خواس��تيم پيكر شهيد 
صالحي را از خاك عراق بياوريم عراقي هايي كه 
از سنگر بيرون آمدند و اسير شدند كفش هايمان 
را به آنها داديم تا با پاي پياده مسير را نروند. ما 

چنين رفتاري با عراقي ها داشتيم. 
پس از فتح خرمشهر باز هم در منطقه 

حضور داشتيد؟
پس از فتح خرمش��هر رزمندگان براي گرفتن 
بصره در عمليات رمضان س��ازماندهي شدند. 

براي اي��ن كار 45 روز دوره ديديم ت��ا در اين 
عمليات در تاري��خ 61/4/25 ش��ركت كنيم. 
شهيد بهمن نجفي فرمانده گردان مقداد بود و 
همراهانشان شهيدان پوراد، قلي اكبري، نوزاد 
و جزماني بودند و من هم در اين گردان حضور 
داشتم. در اين عمليات 15 كيلومتر پياده رفتيم 
و 4 صبح در خاكريزي ب��ه عرض يك كيلومتر 
مستقر شديم. متأس��فانه عمليات لو رفته بود 
و هر كدام از نيروهاي شناس��ايي كه به سمت 
خاك عراق مي رفتند ديگر برنمي گشتند و ما 
مجبور به عقب نشيني ش��ديم. قبل از رسيدن 
به خاكريزم��ان تانك هاي عراقي ه��ا در 300 
متري مان ش��روع به تيراندازي كردند. در اين 
وضعيت ناگهان طوفان خاك وحش��تناكي به 
وجود آمد و همين طوفان باعث شد تانك هاي 
عراقي نتوانند به ما ضربه اي بزنند. وقوع همين 

طوفان در آن لحظه يكي ديگر از معجزات الهي 
بود كه به كمك نيروهاي ايران��ي آمد و آنها را 
نجات داد. بعد اين عمليات در 61/7/8 ما برای 
عمليات مس��لم بن عقيل وارد س��ومار شديم. 
منطقه عمليات به صورت كوه و سنگ بود كه 
ساعت 3 نيمه شب به باالي كوه كه باالي سر 
عراقي ها بود رسيديم. عراقي ها سنگرهايشان 
را به شكل تنوري ساخته بودند و بااليش تخته 
بود و دو متر خ��اك رويش ريخت��ه بودند و به 
هيچ عنوان احتمال نفوذ به سنگرهايش��ان را 
نمي دادند. ولي رزمندگان تعدادي از نيروهاي 
بعثي را به هالكت رساندند و عده ديگري را اسير 
كردند و توانس��تيم بر بلندي هاي شهر مندلي 
مستقر شويم. در آنجا تپه كله قندي بود و آنجا 
ديده باني داشتيم و همه جاي شهر زيرنظرمان 
بود. در اين عمليات متوجه شديم شهيد صالحي 
كه از نيروهاي آرپيجي زنمان بود در خاك عراق 
شهيد شده است. ما شهيد را از خاك عراقي ها 
آورديم و حين انتقال چند عراقي ديگر كه در 

سنگرها مخفي شده بودند اسير شدند. 
ش�ما زمان جن�گ توفيق حض�ور در 
کن�ار فرمانده�ان بزرگ و ش�اخصي 
مثل متوس�ليان، موحددانش و همت 
را داش�تيد. چه ويژگي ه�اي اخالقي، 
رفتاري و نظام�ي، اين اف�راد را تا اين 

اندازه از ديگران متمايز کرده بود؟
مهم ترين نكته به نحوه برخورد اين فرماندهان 
بزرگ با نيروهايشان برمي گردد. هر كدام از اين 
فرماندهان شيوه خاصي در برقراري ارتباط با 
نيروهايشان داشتند كه به عاملي مهم در جذب 

نيروها تبديل مي ش��د. با روحيه انقالبي شان 
هميش��ه به نيروها روحيه مي دادن��د. ما هنوز 
خرمش��هر را آزاد نكرده بوديم و قبل از آن در 
ش��لمچه عمليات كرده بوديم كه حاج احمد 
با عصاي زيربغل و با جراحت، آزادي خرمشهر 
را نوي��د  داد. برخوردش خيلي خ��وب بود و به 
همه ما روحيه مي داد و مي گفت هدف  ما براي 
اس��الم اس��ت و همانگونه كه امام حسين)ع( 
براي خدا جنگي��د جنگ ما هم ب��راي رضاي 
خدا و پيروي از دستور خداس��ت. هميشه در 
حرف هايش به ما روحيه مي داد. شهيد همت 
هم در صحبت هايش تأكيد مي كرد بايد همه 
كارهايمان براي خدا باشد؛ راه مي رويم و حرف 
مي زنيم بايد براي رضاي خدا باش��د. اسم خدا 
دائم روي لبانش بود. عل��ي موحددانش وقتي 
مي خواست نارنجك دشمن را به بيرون پرتاب 
كند تا براي همرزمانش اتفاقي نيفتد دستش 
قطع مي شود. فرمانده اي بود كه خيلي شجاعانه 
مي جنگيد. قبل از نماز صب��ح به ما بيدار باش 
مي دادند و از خ��واب كه بلند مي ش��ديم اين 
بزرگان با اينكه فرمانده بودند ولي ش��ب بيدار 
مي ماندند و چادر و اطراف��ش را جارو مي زدند 
و تميز مي كردند. گاهي با اينكه زخمي بودند 
اگر در اتوبوس بوديم از صندلي بلند مي شدند 
و جايش��ان را به ديگر نيروها مي دادند. همين 
رفتارهايش��ان بس��يار در جذب ني��رو و ايجاد 
دوستي و مودت در بين نيروها مؤثر بود. از لحاظ 
برخورد و رفتار واقعا الگو بودند و وجودشان در 
جبهه ها برايم��ان يك وزنه س��نگين بود. اگر 
مجروح هم مي شدند در جبهه ها مي ماندند و 
مي گفتند بچه ها به ما نياز دارند و بايد بمانيم 
و خدمت كنيم. امام وقتي فرمودند اگر س��پاه 
نبود كشور نبود واقعيتي است كه نمي شود آن 
را ناديده گرفت. من از اول جنگ با فرماندهان 
س��پاه بودم و همه چيز را از نزديك  ديدم و به 
خوبي به واقعيت جمله امام واقفم. با اطمينان 
بايد گفت نيروهاي ايراني در جنگ هشت ساله 
با بصيررت بودند و با اطاعت از رهبري توانستند 
شر دشمن را از ميهن اس��المي دور كنند. ما با 
دس��ت خالي مقابل ابرقدرت هايي كه صدام را 
حمايت مي كردند ايستاديم و اين كار كوچك 
و كمي نيس��ت. بايد امروز وقايع هشت س��اله 
دفاع مق��دس را ب��راي جوانان بگويي��م تا آنها 
بدانند براي حفظ اين خاك و نظام چه زحماتي 

كشيده شده است. 

همرزم جاويداالثر احمد متوسليان و شهيد همت در گفت وگو با »جوان« از خاطرات دفاع مقدس مي گويد

پوتينهامانرابهاسرايپابرهنهعراقيميداديم

خ�دا ش�اهد اس�ت وقت�ي عراقي ها 
را اس�ير مي کرديم هي�چ کاري با آنها 
نداش�تيم. در عمليات مسلم بن عقيل 
خودم زخم هاي عراقي ها را مي بستم. 
وقت�ي مي خواس�تيم پيك�ر ش�هيد 
صالح�ي را از خ�اك ع�راق بياوري�م 
عراقي هايي که از سنگر بيرون آمدند 
و اسير ش�دند کفش هايمان را به آنها 
داديم تا ب�ا پاي پياده مس�ير را نروند. 
ما چنين رفتاري با عراقي ها داش�تيم

  احمد محمدتبريزي
غالمرضا جعفرني�ا از قديمي هاي جنگ اس�ت. از جنس همان رزمندگاني که با ش�روع دفاع 
مقدس، کار و کاسبي ش�ان را تعطيل کردند و به صف داوطلبان حضور در جبهه ها پيوستند. 
جعفرنيا ک�ه در کنار فرمانده�ان بزرگ و نامداري چ�ون جاويداالثر حاج احمد متوس�ليان، 
شهيدان ابراهيم همت و عليرضا موحددانش حضور داش�ته،  خاطرات نابي دارد که بازگويي 
آنه�ا از پس اين همه س�ال لط�ف و صف�اي خاص�ي دارد. جعفرني�ا در عمليات ه�اي زيادي 
حضور داش�ته و امروز به يك�ي از گنجينه هاي دفاع مقدس تبديل ش�ده ک�ه گفتني هايش 
براي نس�ل جوان آموزن�ده و مفي�د خواهد ب�ود. اي�ن رزمنده دف�اع مق�دس در گفت وگو 
با »ج�وان« ه�م از عمليات هاي�ي ک�ه در آنها حضور داش�ته مي گوي�د و ه�م از ويژگي هاي 
اخالقي فرمانده�ان بزرگي ک�ه وجودش�ان را يک وزنه س�نگين ب�راي جبهه ه�ا مي داند. 
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زندان؛ 
سرانجام خرید با رسیدساز جعلی

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت فردی 
به  اقدام  جعلی  رسیدساز  نرم افزار  وسیله  به  که 

کالهبرداری از شهروندان کرده بود خبر داد.
گفت:   دراین باره  گودرزی،  معظمی  داود  سرهنگ 
فتای  پلیس  به  شهروندان  از  یکی  پیش  چندی  
فروش  قصد  کرد  اعالم  و  مراجعه  بزرگ  تهران 
کاالهای  فروش  و  خرید  سایت های  در  لپ تاپش 
قرار  کالهبرداری  مورد  که  داشته  را  دوم  دست 
گرفته است. این فرد به ماموران گفت که لپ تاپ 
تومان آگهی کرده و  با قیمت ۲۷ میلیون  را  خود 
تماس  او  با  صحبت  خوش  فردی  دقایقی  از  پس 
گرفته و پس از توافق ابتدایی و اخذ آدرس به در 
و  لپ تاپ  با مشاهده  و  مراجعه کرده  منزل شاکی 
با  و  گرفته  را  بانکی اش  کارت  نهایی شماره  توافق 
نشان دادن رسید پرداخت مبلغ مورد نظر در تلفن 
همراهش لپ تاپ را به همراه فاکتور خرید تحویل 

گرفته و رفته است.
حساب  بررسی  از  پس  شاکی  اینکه  بیان  با  وی 
است،  شده  حسابش  از  کالهبردار  متوجه  بانکی 
گفت:  رسیدگی به این پرونده در دستورکار ماموران 
پلیس فتا قرار داشت که همزمان تعداد دیگری از 
این  به  لپ تاپ  سرقت  خصوص  در  نیز  شهروندان 
پلیس مراجعه کرده و با شرح شکایتشان مشخص 
شد متهم همه این افراد یک نفر است. تمام شکات 
این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه 
به حساب خود و صرفا با مشاهده مشخصات خود 
افزار  نرم  و  متهم  همراه  تلفن  نمایشگر  صفحه  در 
رسیدساز جعلی اقدام به تحویل کاال به متهم کرده 

و در نهایت مورد کالهبرداری قرار گرفتند.  
معظمی گودرزی با بیان اینکه ماموران پلیس فتای 
تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند، 
و  گسترده  تحقیقات  انجام  از  پس  ماموران  گفت:  
مجازی  فضای  در  را  مجرم  ردپای  جانبه  همه 
شناسایی کرده و پس از تشریفات قضایی این فرد 
از یکی دیگر  را در حالی که مشغول کالهبرداری 
از شهروندان بود دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
بیان  با  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس  کردند.   
اینکه متهم پس از حضور در پلیس فتا و مواجهه 
با شکات پرونده به جرم خود اقرار کرد، گفت: این 
اعتماد فروشنده  از جلب  فرد معترف شد که پس 
و وارد کردن شماره کارت اعالمی در یک نرم افزار 
دست  به  را  شاکی  مشخصات  اصلی،  بانک  همراه 
و  جعلی  رسیدساز  اپلیکیشن  به  ورود  با  و  آورده 
وارد کردن اطالعات وی یک رسید جعلی واریز به 
فروشندگان نشان داده و با بهانه هایی مثل اختالل 
به  کاال  تحویل  با  بانک ها  پیامکی  سامانه های  در 

سرعت از محل خارج دور شده است.
در  و  کنون  تا  شده  دستگیر  متهم  وی  گفته  به 
کالهبرداری  ریال  میلیارد  پنج  حدود  به  مجموع 
اعتراف کرد. برای این فرد پرونده ای تشکیل شده 
و متهم برای ادامه روند رسیدگی به جرم به همراه 

پرونده متشکله روانه دادسرا شد.

خبر
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خوش بینی پیش و بیش از آنکه یک امر هیجانی و 
و  خود  به  است  انسان  نگرش  نوعی  باشد  احساسی 
محیط. هر یک از نگرش های خوش بینی یا بدبینی 
بر خود انسان و نوع زندگی او تاثیر می گذارد. انسان 
های خوش بین از سالمت جسمانی و روانی بیشتری 
با  دارند،  بیشتری  رضایت  زندگی  از  برخوردارند، 
دیگران سازگارترند، به زندگی امید بیشتری دارند و 
در رویارویی با تنش های زندگی سازگاری بیشتری 

از خود نشان می دهند.
همچنین رابطه مستقیمی بین خوش بینی و سالمت 
روان وجود دارد. به این معنا که خوش بینی امنیت 
است(  اساسی  های  نیاز  از  یکی  )که  را  فرد  روانی 
افزایش می دهد و هر چه امنیت روانی بیشتر شود 
سالمت روان تضمین شده تر است. ناگفته پیداست 
به سالمت  نوبه خود منجر  به  که سالمت روان هم 
رفتار و بروز رفتارهای مناسب در مواجهه با دیگران 

می شود.
قطعاً یکی از اشتباهات بزرگ انسان در زندگی می 
تواند بدبینی باشد. الزم است از خود بپرسیم که آیا 
براستی قرارگرفتن در وضعیت بدبینی حال و روز ما 
را از اینکه هستیم بهتر می کند؟ اگر بهتر می کند 

پس بهتر است که بدبین باشیم.
به  بینی  خوش  و  اندیشی  مثبت  اینکه  دیگر  نکته 
معنای ساده لوحی یا بی تفاوتی نسبت به بدی ها، 
نواقص، کژی ها و ناهنجاری ها نیست. خوش بینی 
حماقت نیست، بلکه خوش بینی همانا دیدن واقعیت 
ها، به انضمام باور و عزم به برنامه ریزی و اقدام مثبت 
ترمیم  و  ها  کژی  کردن  راست  برای  امیدوارانه  و 
کاستی ها و اصالح ناهنجاری ها است. اساساً تفاوت 
خوش بینی و بدبینی، تفاوت فعایت و انفعال است. 
مسیر  امیدوار  و  پرتالش  فعاالنه،  بین  خوش  انسان 
و  منفعالنه  بدبین  انسان  ولی  پیماید  می  را  زندگی 

شکاکانه، افسرده و بی انرژی زمان می گذراند.
از آنجا که انسان بدبین، غیر از خود به همه بدبین 
است از لحاظ اخالقی گرفتار نوعی غرور و خودبینی 
هم هست و همین خودبینی باعث می شود که نتواند 
روابط اجتماعی مناسبی با دیگران برقرار کند. اینکه 

سایر انسان ها را بدبینانه موجودات بدی تلقی کنیم، 
خود به خود مانع رابطه ای صمیمانه با آنها می شود. 
برخورداری از نگرش مثبت و خوش بینانه نسبت به 
سایر انسان ها و باور کردن گفته ها و رفتار هایشان، 
اگر  باز نگه می دارد.  را  آنها  با  تعامل  باب گفتگو و 
باشید  داشته  بدبینانه  نگرش  کسی  به  نسبت  شما 
به این معنی که او سراسر بد و اندیشه هایش همه 
و  گفتگو  به  مایل  هیچگاه  که  است  طبیعی  باطل؛ 

تعامل با وی نخواهید بود.
انسان خوش بین نه تنها خود را ارزشمند می داند 
هم  را  دیگران  بلکه  است  برخوردار  فروتنی  از  و 
راه  بینانه  نگرش خوش  و همین  داند  ارزشمند می 

روابط صحیح با دیگران را باز می کند.

ساده ترین تمرینات برای خوش بین شدن مغز
پاسخ  بدبین؟  یا  هستید  بین  فردی خوش  شما  آیا 
دادن به این سوال در خور نحوه توجه و نگرش شما 
فرایندهای  به  هم  این  اما   ، است  زندگی  به  نسبت 
اگر  است.  مرتبط  بسیار  هم  شما  مغز  شیمیایی 
می  و  هستید  بدبینی  فرد  که  کنید  می  احساس 
می  و  دارد  وجود  راهی  شوید  بین  خوش  خواهید 
حل  را  خود  مشکل  نمناک  از  مقاله  این  در  توانید 

کنید.
خوش بینی را می توانید به مغز خود تعلیم دهید! 
عادت  هرگونه  مثل  درست  است  عملی  کار  این 
خود  مغز  به  آن  کردن  تکرار  طریق  از  که  دیگری 
یاد می دهید. بطور کل مطالعات نشان داده اند که 
افراد خوش بین نسبت به افراد بدبین شادتر ، فعال 
تر ، سریع در حل مشکالت و ... هستند. افراد خوش 
از کورتیزول )هورمون استرس( کمتری نسبت  بین 
به افراد بدبین هستند و در نتیجه به استرس کمتری 
مبتال می شوند و در هنگام استرس کم شما آرامش 
خواهید داشت و مشکلی روان شما را تهدید نخواهد 

کرد.
تمرین خواهیم گفت که می  مقاله ۵  این  ادامه  در 

توانید ذهنتان را از امروز خوش بین نمایید.

1 - شکر گذار باشید:
این چنین افکار نسبت به تمام داشته ها و نداشته 
کاهش  را  کورتیزول  و  افزایش  را  هایتان سروتونین 
شادی  کل  در  و  بیشتر  تحرک  باعث  که  دهد  می 
بار شکر گذار  روزانه ۳  بیشتر در شخص می شود. 
داشته  زندگی  به  نسبت  خوبی  احساس  تا  باشید 

باشید.
را  دفترچه  یک  توانید  می  گزینه  این  تمرین  برای 
همراه خود داشته باشید و نکات مثبتی که در روز 
برای شما اتفاق می افتد را در آن بنویسید و نسبت 
این کار مغز شما خوش  با  باشید.  آنها شکرگذار  به 

بین تر خواهد شد.

۲ - خوبی کنید: 
احساس  ایجاد  باعث  محبت  و  مهر  مانند  کارهایی 
لبخند  یک  حتی  شد.  خواهد  دوپامین  در  خوب 
بشود.  اطرافیانتان  شادی  باعث  تواند  می  نیز  ساده 
می توانید نوعی چالش را ایجاد نمایید که روزانه با 
ارسال یک ایمیل به دوستتان و بابت زحماتش تشکر 
برای  را  یکی  و  خود  برای  قهوه  لیوان  یک  یا  کنید 
دوست یا همکارتان بخرید و باهم بنوشید. این کار 
باعث خوش بین شدن شما خواهد شد و اینکه پس 
از گذراندن این مراحل کمی با زندگی آشنا می شوید 

و به آن خواهید پرداخت.

می  استفاده  آنها  از  که  لغاتی  انتخاب  در   -  ۳
کنید محتاط باشید:

زمانی که شروع به شکایت از شخصی یا گروهی می 
کنید ، قبل از آن سعی کنید خودتان را کنترل کنید 
چیزی  اگر   “ که  گفت  شود  می  ساده  عبارت  به  و 
برای گفتن ندارید ، حرف نزنید” بنابراین در انتخاب 
کلمات و لغاتی که می خواهید استفاده کنید دقت 

کنید تا مشکلی برای خود ایجاد نکنید.

4 - خندیدن با صدای بلند:
بهترین دارو و درمان است که  به عبارتی  خندیدن 
ته  از  های  باشد. خنده  تاثیرگذار  بر شما  تواند  می 
دل باعث تولید سروتونین می شوند که باعث آرامش 
می   )amygdala( مغز  در  استرس  مرکز  یافتن 
شوند. سعی کنید بیشتر وقت خود را صرف خندیدن 
کنید یا با دوستانتان جمع شوید و فیلم های کمدی 
ببینید و دل سیر بخندید و همچنین می توانید به 
یوگا نیز بپردازید. پس خندیدن در هر روز از زندگی 

تان را فراموش نکنید.

5 - ورزش کنید:
 ، ایندورفین  تولید  افزایش  باعث  کردن  ورزش 
سروتونین و دیگر مواد شیمیایی که برای بدن لذت 
بهتر  نتایج  گرفتن  برای  شود.  می   ، هستند  بخش 
به  دقیقه   ۲۰ روزانه  حداقل  را  خود  قلب  ضربان   ،
حداکثر برسانید. اگر زمان رفتن به باشگاه را ندارید 
می توانید بصورت آنالین تمارین را دنبال کنید و در 

خانه خود ورزش کنید.

خوش بین باشید تا خوش زندگی کنید

سازمان جهانی بهداشت:
جهان به پایان مرحله اضطراری 

همه گیری کرونا نزدیک است



مرکزگرایی شکل گرفته در دیوانساالری 
کشور غلط است و باید اصالح شود

 مردم نقض اجرای قانون اساسی را 
گزارش دهند

صفحه )4(صفحه )4(

و  ارزش ها  به  متعهد  سیاسی  جریانات  و  احزاب  کشور،  وزیر 
آرمان های انقالب اسالمی را حلقه های میانی در حکمرانی مردمی 
دیوانساالری  در  گرفته  شکل  مرکزگرایی  گفت:  و  کرد  توصیف 
کشور، غلط است و باید اصالح شود.  احمد وحیدی در نشستی با 
این  افزود: وجود  انقالب اسالمی،  نیروهای  ائتالف  اعضای شورای 

شورا برای انسجام بخشی به نیروهای طرفدار انقالب در...

سامانه  از  رونمایی  با  گفت:  رئیس جمهور  معاون حقوقی   
اجرای  نقض  موارد  می توانند  مردم  اساسی،  قانون  اجرای 
به مسئوالن گزارش دهند. محمد دهقان  را  اساسی  قانون 
قانون  اجرای  روز شنبه در حاشیه همایش ملی مسئولیت 
گفت:  در جمع خبرنگاران  اجالس سران  در محل  اساسی 

این همایش با حضور استادان رشته حقوق و جمعی...
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انسجام طوایف مانع بروز 
اغتشاش  در استان شد

خوش بین باشید
 تا 

خوش زندگی کنید

سه هزار و 700 دانش آموز 
عشایری در استان نیازمند 

حمایت دولت هستند
آموزشی، پایین  هایی  زیرساخت  ضعف  چند  هر 
بودن سرانه دانش آموزی، تدریس سنتی ، مدارس 
لحاظ  از  معلمان  بودن  نامتناسب  غیراستاندارد، 
جنسیت موجب دشواری های تحصیل برای دانش 
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایری  مناطق  در  آموزان 
مانع  وجه  هیچ  به  مشکالت  این  تاکنون  اما  شده 

از ادامه تحصیل دانش آموزان استان نشده است.
مناطق  در  آموز  دانش   ۷۰۰ هزارو  سه  از  بیش   
مختلف عشایری کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد 
و دولت تاکنون برای ممانعت از ترک تحصیل این 
دانش آموزان و نیز تقویت برخی از زیر ساخت های 

آموزشی اقدامات مناسبی انجام داده است...

 رئیس جمهور گفت: قانون اساسی ما اصولی 
و  اسالمیت  مانند  تغییری  غیرقابل  و  ثابت 
برای  سازوکارهایی  البته  دارد.  جمهوریت 
اجرای قانون وجود دارد که حتماً قابل تغییر 
است. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز شنبه 
قانون  اجرای  مسئولیت  ملی  همایش  در 
به  که  سران  اجالس  سالن  محل  در  اساسی 
برگزار  اساسی  قانون  روز  آذر   ۱۲ مناسبت 
ملی  میثاق  اساسی  قانون  داشت:  اظهار  شد، 
اسالمی  شکوهمند  انقالب  تجسم  و  تبلور  و 
است.قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت 
حقوق  کننده  تضمین  و  نظام  اسالمیت  و 

اساسی و آزادی های مشروع است.
اساسی  قانون  داد:  ادامه  رئیسی  اهلل  آیت 
اساس و اصولی است که هم نشان از حقوق و 
هم نشان از تکالیف دارد. حقوقی که خداوند 
برای آحاد شهروندان قرار داده و تکالیفی که 
دست  و  مسئوالن  برای  حقوق  این  کنار  در 
اینکه حق  به  توجه  با  دارد.  وجود  اندرکاران 
هستی،  عالم  واقعی  قرار  آن  از  است  عبارت 
با تکالیفی همراه است و حق و تکلیف باهم 
می شود  اجرا  اساسی  قانون  دید  باید  است. 
می  قرار  توجهی  کم  مورد  آن  از  برخی  یا 
گیرد که جای این در کالس های آکادمیک 
به  پرداختن  اجتماعی  عرصه  در  بلکه  نیست 
این اصول برای صاحبان حق و تکلیف بسیار 
تصریح  جمهور  رییس  بود.  خواهد  آموزنده 
قانون  براساس  دارند  حقی  که  آنانی  کرد: 
که  آنانی  و  دارند  حقی  چه  بدانند  اساسی 
تکلیف دارند ببینند آیا به تکلیف عمل کرده 
آفریقا  به  سفرش  به  اشاره  با  وی  نه.  یا  اند 
برجسته  اساتید  از  یکی  سفر  این  در  گفت: 
ماندال  با   نزدیکی  بسیار  رفاقت  که  حقوق 
اینکه،  بر  مبنی  کرد،  بیان  خاطراتی  داشت، 
بعد از حکومت آقای ماندال در افریقای جنوبی 
اساسی  قانون  نوشتن  برای  نفر   چند  و  من 
را  دنیا  اساسی  قوانین  تمام  و  شدیم  مامور 
من و دوستانم مطالعه کردیم، به این نتیجه 
رسیدیم که مترقی ترین قانون اساسی دنیا، 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران....

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
، پای بندی و توجه بزرگان  انسجام  بویراحمد گفت:  و 
نظام  و  انقالب  واالی  های  ارزش  به  مردم  و  طوایف 
در  کشور  اخیر  دوماه  یکی  اتفاقات  در  تا  شد  موجب 
شهرهای این استان شاهد هیچگونه اغتشاشی نباشیم. 
 ، معتمدین  همایش  در  شنبه  روز  هاشمی  جواد  سید 
فرهنگی  های  چهره  و  طوایف  بزرگان   ، سفیدان  ریش 
موجود  ایمن  فضای  بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  و 
که  کشور  اخیر  دوماه  یکی  حاکم  شرایط  در  استان 
موجب سربلندی مردم منطقه و استان شده را ناشی از 

والیت پذیری و تبلوری از وحدت و همدلی...

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

رییس بنیاد نخبگان استان گفت:

بنیاد ملی نخبگان استان
 عهده دار حل مشکل 
جنگل های بلوط شد

رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج 
خبر داد؛

افزایش آمار مسمومیت
 با »متانول« در یاسوج به ۶0 نفر

ساز و کار اجرای قانون 
اساسی را می توان تغییر داد

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

28 روستا در سه ماه 
از سال جاده ندارند

3

دسته های  و  نیروها  برخی  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
قانون  داشت:  درافتاده اند،اظهار  اساسی  قانون  با  که  می بینیم  را  سیاسی 
ابعاد مادی و  ما در  امروز حالل مشکالت  و  بوده  قانون مترقی  ما  اساسی 

معنوی است، حل مشکالت در تغییر قانون اساسی نیست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در همایش ملی مسئولیت 
اجرای قانون اساسی که صبح روز)شنبه، ۱۲ آذر ماه( به مناسبت روز قانون 
اساسی در سالن اجالس سران و با موضوع احصای راهکارهای مؤثر اجرای 
قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان  بر اساس اصل ۱۱۳  قانون اساسی 
و  عزیزان  همه  به  خودم  سهم  به  ابتدا  در  گفت:  شد  برگزار  اصل  این  از 
بزرگواران و اندیشمندان در حوزه حقوق، از بخش های مختلف دانشگاهی و 
بخش های دولتی، حوزه های علمیه، برادران و خواهران گرامی و همچنین 

مهمانان خارجی حاضر در این جلسه عرض خیر مقدم دارم.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در ابتدا درود می فرستم به روح 
جز  و  نگفت  کالمی  خدا  برای  جز  که  امامی  شهدا،  امام  و  شهدا  پرفتوح 
پرفتوح  روح  به  فرستیم  می  درود  ویژه  به  و  برنداشت  گامی  خدا  راه  در 
شهید بهشتی)ره(، شهیدی که در پایه گذاری، شکل گیری و تصویب قانون 
اساسی، نقش بسیار کلیدی و اساسی را ایفا کردند و همچنین تشکر می 
کنم از عزیزان خود در دولت، به ویژه برادر عزیز و مجاهدم دکتر دهقان، 
را  این فرصت  این روز عزیز  ریاست محترم جمهور که در  معاون حقوقی 

فراهم کردند که به یک بحث مهم در حوزه اجرای قانون اساسی بپردازیم.
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما بر موضوع اهمیت، قانون اساسی و نقش 
آن در انسجام ملی و وحدت ملی و در پیشرفت کشور خود از این مسیر، 
اتفاق نظر داریم، عنوان کرد: نزدیک ترین و سهل الوصول ترین و مطمئن 
ترین راه برای تعیین روابط و انسجام بین حاکمیت، مردم و جامعه و برای 
حفظ یکپارچگی کشور و انسجام ملی خود، هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، 
مورد وثوق تر و در دسترس تر از قانون اساسی نداریم پس همه باید با هر 
گرایش، دین، مذهب و سلیقه و قومیتی که در ایران عزیز زندگی می کنیم 
و شهروند جمهوری اسالمی محسوب می شویم باید به آن احترام بگذاریم.

ملی  میثاق  را  اساسی  قانون  باید  ما  همه  اینکه  بیان  با  ادامه  در  قالیباف 
خود بدانیم و اولین نکته ای که باید همه به آن توجه کنیم، فرهنگ قانون 
گرایی است، عنوان کرد: قانون و اجرای آن و فرهنگ قانون گرایی، مهم ترین 
زیرساخت نرم افزاری برای هر جامعه و حاکمیتی است و البته که بیشتر و 
پیشتر از هر کسی، نمایندگان و کارگزاران نظام مکلف به تعهد به اجرای 

قانون اساسی هستند.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه ما باید بدانیم دور زدن قانون، استناد 
گزینشی به قانون یا تبعیض در اجرای قانون، بدترین صدمات و لطمات را 
به فرهنگ قانون گرایی می زند خصوصاً اگر از مسئوالن در اجرای قانون سر 
بزند، اظهار داشت: دور شدن از قانون به انگیزه روان شدن و تسریع در امور 
آسیب هایش آنقدر زیاد است که چنین کاری به صرفه مادی و معنوی ما 

نبوده و نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشی از امام)ره( گفت: ایشان فرمایشی دارند 
با این مضمون که خروج از چارچوب اختیارات ضررش بیشتر از رشد کار 
در نقطه دیگری است. پس به بهانه اینکه قصد داریم مشکلی را حل کنیم 

و یا موضوعی را زودتر پیش ببریم، حقی را به حق دار بدهیم، عدالتی را 
کار  و  نابخشودنی  قانون گریزی شویم که عملی  باعث  نباید  برقرار کنیم، 

غیرعقالنی است.

اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه هویت ملی، 
امنیت ملی و پیشرفت ما است

قانون اساسی ما همین بس که  ادامه تصریح کرد: در اهمیت  قالیباف در 
امروز  است؟  گرفته  قرار  را هدف  کجا  اخیر دشمن  ماه  سه  دو  در  بدانیم 
حقیقت  در  و  ما  سرزمینی  یکپارچگی  ما،  ملی  وحدت  و  انسجام  دشمن 
دشمن همه ویژگی های قانون اساسی و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار 
و  ملی  امنیت  ملی،  علیه هویت  برنامه دشمن  بدانیم  باید  رو  این  از  داده 
پیشرفت ملی ما است. پس همه آنهایی که دل در گرو ایران عزیز و دل در 
قانون  برای اجرای تمام عیار  باید  این سرزمین دارند  افتخار  گرو اسالم و 
اساسی تالش کنند که اجرای قانون اساسی باطل السحر برنامه دشمن علیه 

هویت ملی، امنیت ملی و پیشرفت ما است.
دقت  با  نگاهی  وقتی  و سال های گذشته  دهه ها  همین  در  داد:  ادامه  وی 
با  بیشتر داشته باشیم، برخی نیروها و دسته های سیاسی را می بینیم که 
قانون اساسی درافتاده اند، یا خواهان تجدیدنظر در قانون اساسی هستند و یا 
از اجرای قانون اساسی طفره می روند و شاید بهانه آنها این باشد که بگویند 

این قانون اساسی کارآمد نیست.
قالیباف در ادامه با تأکید براینکه همه ما باید بدانیم قانون اساسی میثاق 
ملی همه ماست، عنوان کرد: ارزش های ما، اسالمیت، جمهوریت نظام و 
امنیت ما در این قانون اساسی است. البته که باید توجه داشته باشیم همه 
ابعاد قانون اساسی را به طور متوازن اجرا کنیم تا قانون اساسی کارآمدی 

خود را به نمایش بگذارد.
اینکه این سخن درست است که هنوز ما از  با اشاره به  ادامه  قالیباف در 
همه ظرفیت های قانون اساسی استفاده نکرده ایم، ابراز داشت: ما به قانون 
اساسی در همه قلمروهای تدوین شده و پرداخته شده، توجه نکرده ایم و به 
بخشی از آنها هنوز عمل نکرده و یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده ایم. 
از این رو راهکار نجات دهنده برای ما اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف 

و انحراف از قانون اساسی است.
با یادآوری این مطلب که قانون اساسی ما  رئیس مجلس شورای اسالمی 
قانون مترقی بوده و امروز حالل مشکالت ما در ابعاد مادی و معنوی است، 
در طی  مردم  خدمت  بعضاً  را  نکاتی  که  بحث حکمرانی نو  در  کرد:  اظهار 
سال های قبل تا به امروز گفته ام، بر همین نکته تأکید داشته ام که آنچه نیاز 
به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکالت در 

تغییر قانون اساسی نیست.
وی در ادامه افزود: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی 
نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه و یا یک حزب، تعیین تکلیف 
شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است. تا زمانی که ما به 
کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله 

را پیدا نکنیم قادر نیستیم، مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم.
قالیباف ادامه داد: وقتی به فصول قانون اساسی نگاه می کنیم، در فصل سوم 

حقوق ملت، حقوق مردم و رابطه آن با کارگزاران، نمایندگان و حاکمیت 
تعریف شده و هر کسی که مدعی این باشد که بخواهد حقوق عامه را صورت 
داده، احیا کرده و پیش ببرد، بدون شک قانون اساسی مهم ترین تکیه گاه او، 

مهم ترین سند و باالترین سند برای این کار است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه اولین حق مردم را حفظ کرامت 
آنها دانست و افزود: اولین حق مردم این است که ما یک زندگی خوب در 
سایه دین و به کارآمدترین شکل، برایشان فراهم کنیم و این را مردم در 
همه شئونات زندگی خود ببینند. بدون شک فقر، فساد و تبعیض در تضاد 

با کرامت و منزلت انسان ها است.
که  آملی  العظمی جوادی  آیت اهلل  تعبیر حضرت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
می فرمایند مردم ستون دین هستند، یادآور شد: پس حق این مردم و رضایت 
عامه به وسیله رعایت حقوق عامه اتفاق می افتد و نگاه ما به حکمرانی نو نیز 
نمایندگان است که  در همین رابطه میان مردم، حاکمیت و کارگزاران و 
باالتر از یک قرارداد اجتماعی است که در مکاتب انسان ساخت مورد تأکید 

قرار می گیرد، قرار دارد.
قانون  بر  مبتنی  ما  اجتماعی  نگاه  و  باورها  عمق  گفت:  همچنین  قالیباف 
اساسی است که برخاسته از فرهنگ قرآنی و فرهنگ اهل بیت)ع( است و ما 
از بعد دینی، اخالقی، اسالمی، انسانی، دنیوی و اخروی به عنوان کارگزاران 
نظام در مقابل یکایک مردم خود و حقوق آنها مسئول هستیم و این تنها از 

بعد اجرای یک قرارداد خاص نیست.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در حکمرانی اسالمی بر این باور هستیم 
معیار  یک  صرفاً  کارآمدی  داشت:  اظهار  است،  حق الناس  کارآمدی  که 
مدیریتی یا یک فضیلت اخالقی نیست، بلکه یک حق است که ما مسئولین 

باید در هر بخش و هر سطحی این حق را ادا کنیم.
وی بر همین اساس تصریح کرد: ماهیت حکمرانی نو اینگونه است که این 
حق را نیز باید با عمل ادا کنیم، نه با حرف و سخن؛ و اگر این حِق به حق 
مردم را آن هم به مردمی که هر کجا این کشور، نظام، آب و خاک؛ خون 
خواست، جان خواست، مال خواست، در پیروزی انقالب، در دفاع مقدس، 
در مقابله با گروه های ضد انقالب، در رسیدگی به حرکت های مؤمنانه و 
کمک در سیل، زلزله و حتی در حوادث تلخ اخیر دیدیم چگونه بسیجیان و 
مردم جان خود را تقدیم کردند به همین دلیل ما نسبت به این مردم مدیون 

هستیم و کارآمدی و حق را باید برای این مردم انجام دهیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه این میثاق ما با مردم است و مردم حق دارند 
با عمل ما، ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند، یادآور شد: البته مردم ما آنقدر 
نارسایی ها،  برخی  از  که  هستند  گذشت  اهل  و  محبت  با  بزرگ،  شریف، 
کوتاهی ها و کم توجهی های ما چشم می پوشند و هرگاه به کمک آنها نیاز 
داریم، آنها را صدا می کنیم و آنها در هر عرصه ای از جان، مال و آبروی خود 
برای عزت کشور خود و اسالم می گذرند. اما واقعاً من و شما مسئوالن باید 

بگوییم تا کی و کجا؟
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: طبیعتاً حق این است تا زمانی که 
کنیم  تالش  دادیم،  که  وعده هایی  برای  مجاهدانه  و  صادقانه  مسئوالن  ما 
این تالش، زحمت، خدمت، عالقه  بپوشانیم و مردم  آنها جامه عمل  به  و 
به کار و خدمتگزاری را در یکایک ما حس کنند، ما را به بزرگواری خود 
تحمل خواهند کرد. البته بدانید که ما حق نداریم زمان خدمت خود را به 

هر بهانه ای تلف کنیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حکمرانی نو مقید به در گرو زمان بودن 
هستیم، بیان داشت: در سنت های الهی نیز اینگونه نیست که بتوانیم هر 
کاری را در هر زمانی انجام دهیم. سنت های الهی همچنان که نه تبدیل 
می شوند و نه تحویل بر ما حکم کرده اند که کار و وظیفه را به وقت خود 

انجام دهیم.

قالیباف در ادامه با استناد به اصل ۳ قانون اساسی که وظایفی را به گردن 
مسئوالن به عنوان نمایندگان و کارگزاران حاکمیت گذاشته، اظهار داشت: 
اگر زمان یک جوان گذشت و ما نتوانستیم آموزش و پرورش، تربیت، شغل، 
ازدواج و آینده او را در جوانی تأمین کنیم، در سن ۵۰ سالگی چه فایده ای 
دارد؟ از این رو حق تأخیر و اتالف وقت نداریم و باید با یک برنامه دقیق 

حرکت کنیم.
در  کارآمدی،  حوزه  در  اساسی  قانون  از  موجود  فهم  مقننه  قوه  رئیس 
حکمرانی نو را در ۳ سطح تعریف کرد و افزود: سطح اول، سطح خدمات 
قانون و نگاهی  با هر  و  با هر نظامی  عمومی است. نظام های غیراسالمی 
این  و  انجام دهند  به جامعه خود  را نسبت  دارند خدمات عمومی  وظیفه 
اولین حقی است که همه مسئوالن مکلف به انجام آن هستند. در این سطح 

از وظیفه در حکمرانی نو به انجام خدمات عمومی معتقد هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در کنار تأمین خدمات عمومی باید دو ویژگی 
دیگر نیز نسبت به بقیه حکمرانی ها در سایر کشورها داشته باشیم، عنوان 
کرد: اول اینکه باید قابل مقایسه و قابل رقابت با آنها باشیم و صریح تر بگویم 
امروز حق نداریم وقتی به قیاس در خدمات عمومی می پردازیم، خود را با 
قبل انقالب مقایسه کنیم، بلکه باید خود را با سایر کشورهایی که در حال 

ارائه خدمات عمومی هستند مقایسه کرده و با آنها قابل رقابت باشیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ویژگی دوم این است که ما یک نظام اسالمی 
هستیم و نظام و حکمرانی ما، مایه امید امت ها و کشورهای اسالمی است 
و این رسالت بزرگی به دوش ماست، اظهار کرد: انقالب اسالمی ما باعث 
امت  و  مسلمین  افتخار  باعث  اسالمی  انقالب  شد.  اسالم  مجدد  احیای 
باشیم  الگو  آنها  برای  باید  این رو  از  نگاه می کنند  ما  به  آنها  اسالمی شد. 

عالوه بر اینکه قابل رقابت با سایر کشورها باشیم.
وی ادامه داد: ما در سطح دوم این را می دانیم که براساس قانون اساسی، 
باید در مقابل هر ظلمی بایستیم و از هر مظلومی دفاع کرده و آرمان ها، 
افتخار سر  با  باورهای دینی و مذهبی و ملی خود را  ارزش ها، هنجارها و 
دست گرفته و از آنها دفاع کنیم و دشمنان را در مقابل آن منفعل کنیم و 

قدرت بازدارندگی داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه باید در مقابل هر زورگویی، مستکبری و هرکسی 
که در مقابل ارزش های ما بخواهد بایستد قدرت بازدارندگی داشته باشیم، 
که   ۲۱ قرن  سوم  دهه  و   ۲۱ قرن  امروز،  عصر  در  به ویژه  داشت:  اذعان 
سخت،  قدرت  تنها  است،  ترکیبی  و  شناختی  جنگ های  آن  جنگ های 
پاسخگو نبوده و باید در قدرت نرم و در قدرت هوشمند، قدرت بازدارندگی 
داشته باشیم و در سطح دوم باید روایت های اول را در باورهای خود و در 

واقعیت ها و در آرمان ها، به درستی تبیین کرده و از آن دفاع کنیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به سطح سوم در حکمرانی نو بیان داشت، در این 
سطح معتقدیم باید امتیازات و ترجیحاتی داشته باشیم که خوانش اسالمی 
و انسانی با رویکرد و روشی باشد که برخاسته از فرهنگ جهادی، ایثارگری، 
گذشت و خوش اخالقی است به گونه ای که هر کسی که چه در جامعه و چه 
بیرون از جامعه و ایران عزیز است و حتی کسی که از دایره اسالم و انقالب 
اسالمی هم خارج است وقتی به عنوان یک فرد آزاده به ما نگاه می کند، این 

را الگو قرار داده و دنبال چنین روش و رویکردی باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با تأکید بر اینکه ما مکلف هستیم 
در سه سطحی که به آن اشاره شد، بتوانیم حکمرانی قابل قبول برای حفظ 
کرامت و منزلت کشور مبتنی بر قانون اساسی داشته باشیم، عنوان کرد: 
ما باید با نگاهی نو بایستیم و قانون اساسی و همه قلمروها و ابعاد آن را 
متوازن و دقیق اجرا کنیم، نه آنهایی که دل در گروی این سرزمین ندارند 
و می خواهند قانون اساسی را تغییر دهند. دشمن همین امروز همه باورها و 

ارزش های ما در قانون اساسی را مورد هدف قرار داده است.

در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی؛

حل مشکالت در تغییر قانون اساسی نیست
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مطالعات نشان می دهد؛
تجربه استرس روزانه با افزایش سن 

کاهش می یابد
با  که  داد  نشان  تحقیقاتی  مطالعه  یک  نتایج 
و  روزانه  زا  استرس  عوامل  تعداد  سن،  افزایش 
واکنش افراد به عوامل استرس زای روزانه کاهش 
می یابد. »دیوید آلمیدا«، سرپرست تیم تحقیق 
»چیزی  می گوید:  پنسیلوانیا،  ایالتی  دانشگاه  از 
به  منجر  که  دارد  وجود  شدن  پیر  مورد  در 
استرس های کمتری می شود. این مسئله می تواند 
انواع نقش های اجتماعی باشد که با باال رفتن سن 
ممکن  جوان تر،  افراد  عنوان  به  می دهیم.  انجام 
است بیشتر درگیر شغل، خانواده و خانه باشیم، 
ایجاد  را  روزانه  استرس  از  مواردی  همگی  که 
می کنند. اما با افزایش سن، نقش های اجتماعی 
می کنند.  تغییر  انگیزه ها  و  می شود  بیشتر  ما 
افراد مسن تر در مورد تمایل به حداکثر کردن و 
لذت بردن از زمانی که در اختیار دارند صحبت 
مطالعه  داده های  از  تحقیقاتی  تیم  می کنند.« 
داده های  که  کرد  استفاده  روزانه  تجربیات  ملی 
جامعی مربوط به زندگی روزانه بیش از 4۰۰۰۰ 
روز از زندگی بیش از ۳۰۰۰ بزرگسال در طول 
شروع  سال ۱۹۹۵  از  زمانی،  بازه  بود.  سال   ۲۰
شد. پاسخ دهندگان در زمان شروع مطالعه ۲۵ تا 
۷4 ساله بودند. پاسخ دهندگان در مصاحبه های 
روزانه  استرس  میزان  که  کردند  شرکت  تلفنی 
این  می کرد.  ارزیابی  متوالی  روز  هشت  برای  را 
 ۹ تقریباً  زمانی  فواصل  در  روزانه  ارزیابی های 
ساله تکرار شد و یک دفترچه خاطرات روزانه در 
طول ۲۰ سال ارائه شد. محققان به کاهش اثرات 
استرس روزانه هم در تعداد عوامل استرس زای 
روزانه گزارش شده توسط افراد و هم در واکنش 
عنوان  به  بردند.  پی  عوامل  این  به  آنها  عاطفی 
روزها  از  ۵۰درصد  تقریباً  ساله   ۲۵ افراد  مثال، 
حالی  در  کردند،  گزارش  را  زا  استرس  عوامل 
را فقط در ۳۰درصد  افراد ۷۰ ساله استرس  که 
تعداد  کاهش  بر  عالوه  کردند.  گزارش  روزها  از 
عوامل استرس زای روزانه گزارش شده، محققان 
دریافتند که با افزایش سن، افراد واکنش عاطفی 
نشان  روزانه  استرس های  به  نسبت  کمتری 
می دهند. آلمیدا خاطرنشان کرد: »استرس روزانه 
به طور پیوسته تا اواسط دهه ۵۰ کاهش می یابد. 
عامل  یک  که  روزهایی  در  ساله   ۲۵ جوان  یک 
تر  خلق  بد  بسیار  می کند  تجربه  را  زا  استرس 
است، اما با افزایش سن، ما واقعاً متوجه می شویم 
که چگونه این قرار گرفتن در معرض استرس را 

کنترل کرده و کاهش دهیم.«

محققان تاکید می کنند؛
مصرف کمتر نمک با کاهش ریسک 

بیماری قلبی مرتبط است
محققان به رابطه بین دفعات کمتر مصرف نمک 
بیماری  به  ابتال  خطر  کاهش  و  غذایی  رژیم  در 
مطالعه  اساس  بر  بردند.  پی  عروقی  قلبی  های 
جدید کالج آمریکایی قلب و عروق، افزودن نمک 
اضافی به غذاها به دفعات کمتر با کاهش خطر 
بیماری قلبی، نارسایی قلبی و بیماری ایسکمیک 
از  افرادی که  قلبی مرتبط است. حتی در میان 
رژیم غذایی به سبک DASH پیروی می کنند، 
نمک  مصرف  کاهش  برای  رفتاری  مداخالت 

می تواند سالمت قلب را بیشتر بهبود بخشد.
قابل توجهی وجود دارد که مصرف زیاد  شواهد 
اصلی  خطر  عامل  باال،  خون  فشار  با  را  سدیم 
می کند.  مرتبط  عروقی،  قلبی  بیماری های 
دفعات  که  می دهد  نشان  اخیر  مطالعات 
بینی  پیش  برای  می تواند  غذا  به  نمک  افزودن 
میزان مصرف سدیم فردی در طول زمان مورد 
سرپرست  چی«،  »لو  دکتر  گیرد.  قرار  استفاده 
دریافتیم  ما  کلی،  طور  »به  گفت:  تحقیق،  تیم 
نمی  خود  غذاهای  به  اضافی  نمک  که  افرادی 
به  ابتالء  کمتر  خطر  معرض  در  اغلب  پاشند، 
افزود:  ادامه  در  وی  قلبی هستند.«  بیماری های 
پیروی  بیماران  وقتی  دریافتیم  همچنین  »ما 
کننده از رژیم غذایی DASH به دفعات کمتر 
کمترین  با  می کنند،  اضافه  غذایشان  به  نمک 
مطالعه  در  هستند.«  روبرو  قلبی  بیماری  خطر 
تعداد  آیا  که  کردند  بررسی  نویسندگان  حاضر، 
به  ابتالء  با خطر  غذاها  به  نمک  افزودن  دفعات 
بیماری قلبی در ۱۷۶۵۷۰ شرکت کننده مرتبط 
بین  ارتباط  همچنین  مطالعه  این  خیر.  یا  است 
غذایی  رژیم  و  غذاها  به  نمک  افزودن  دفعات 
DASH را به دلیل ارتباط آن با خطر بیماری 
قلبی بررسی کرد. این مطالعه از یک پرسشنامه 
در ابتدا برای جمع آوری داده ها در مورد دفعات 
افزودن نمک به غذاها، بدون نمک مورد استفاده 
در پخت و پز استفاده کرد. همچنین از شرکت 
کنندگان پرسیده شد که آیا در ۵ سال گذشته 
ایجاد  خود  غذایی  رژیم  در  عمده ای  تغییرات 
برای   DASH به سبک  غذایی  رژیم  اند.  کرده 
کردن  محدود  با  باال  خون  فشار  از  جلوگیری 
مصرف گوشت قرمز و فرآوری شده و تمرکز بر 
لبنیات  کامل،  میوه ها، غالت  مصرف سبزیجات، 
کم چرب، آجیل و حبوبات ایجاد شد. در حالی 
کاهش  با  رابطه  در  مزایایی   DASH رژیم  که 
خطر بیماری قلبی عروقی به همراه داشته است. 

معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد:

 مردم نقض اجرای قانون اساسی را 
گزارش دهند

 معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با رونمایی از سامانه 
اجرای قانون اساسی، مردم می توانند موارد نقض اجرای 

قانون اساسی را به مسئوالن گزارش دهند.
محمد دهقان روز شنبه در حاشیه همایش ملی مسئولیت 
جمع  در  سران  اجالس  محل  در  اساسی  قانون  اجرای 
رشته  استادان  حضور  با  همایش  این  گفت:  خبرنگاران 
حقوق و جمعی از مسئوالن حقوقی کشور برگزار شده و 
رئیس مجلس و رئیس جمهور در آن سخنرانی می کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: محور اصلی 
این همایش رونمایی از سامانه اجرای قانون اساسی است 
که بستر دسترسی آحاد ملت به معاونت حقوقی را فراهم 
یا  اساسی  قانون  از  اصلی  که  جا  هر  بنابراین  و  می کند 
متنی از آن روی زمین مانده و نقض شده باشد، مردم می 

توانند آن را به مسئوالن اطالع دهند.
به  تذکر  ارایه  و  اساسی  قانون  نقض  موارد  پیگیری  وی 
دستگاههای مربوطه را از وظایف این معاونت برشمرد و 
تاکید کرد: یکی از بزرگترین موضوعات در همایش امروز، 
که  است  اساسی  قانون  اجرای  عالی  هیأت  از  رونمایی 
رئیس جمهور رئیس آن هیأت است و موارد نقض قانون 
اساسی در آن هیأت بررسی و با امضای رئیس جمهور یا 

امضای معاون حقوقی به دستگاه ها ابالغ می شود.
تشکیل  و  اساسی  قانون  خانه  تشکیل  به  همچنین  وی 
کرسی های آزاداندیشی درباره اجرای قانون اساسی اشاره 
کرد و افزود: تمبر یادبود همایش مسئولیت اجرای قانون 
اساسی نیز توسط یکی از اساتید حقوق امروز باطل شد.

قانون  اجرای  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
اساسی در همه ابعاد و خارج از تشریفات مهمترین وظیفه 
اجرای کامل و صحیح  زیرا عالج دردهای کشور  ماست 

اصول قانون اساسی است.

معاون پارلمانی رییس جمهور:

پیشرفت فیزیکی 2 هزار واحد راکد کشور 
به 80 درصد رسید

فیزیکی  پیشرفت  گفت:  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
۲هزار واحد صنعتی راکد و تعطیل شده در کشور با تالش 

مضاعف دولت سیزدهم به 8۰ درصد رسیده است.
دانشجویان  جمع  در  شنبه  روز  حسینی  محمد  سید 
صنعتی  واحد  هزار   ۲ کرد:  اظهار  پلدختر  شهرستان 
تعطیل شده در کشور وجود داشت و به دلیل سو تدبیر 
و مشکالت، بدون سرانجام مانده بود که دولت سیزدهم 

برای فعال کردن این واحدها تالش کرد.
وی بیان کرد: براساس گزارش مرکز آمار، دولت سیزدهم 
با تورم حدود ۶۰ درصد بر سر کار آمد که امروز به 4۰ 
درصد کاهش یافته است و می توان این عدد را با افزایش 

صادرات و سرمایه گذاری کمتر کرد.
حسینی با اشاره به اینکه پنج هزار و 4۰۰ پروژه معدنی 
کرد:  تصریح  است،  شده  گذاشته  مزایده  به  کشور  در 
همچنین جهش ریالی میزان یارانه از 4۵ هزار به ۳۰۰ 
با  معلمان  بندی  رتبه  اجرای  و  شد  محقق  تومان  هزار 
وجود کمبود منابع، توسط دولت سیزدهم در حال اجرا 

می باشد.
وی با تاکید بر رونق بخش گردشگری افزود: این بخش در 
حال رونق بود و حتی برای میزبانی گردشگران مربوط به 
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر در جزیره کیش و برخی 
به  امر  این  اما  بود  ریزی شده  برنامه  ایران  دیدنی  نقاط 

دلیل اتفاقات اخیر محقق نشد.
حسینی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای برطرف کردن 
انجام  متاهالن  خوابگاه  و  دانشجویی  خوابگاه  مشکالت 
دولتی  استخدام  فکر  به  دانشجویان  گفت:  است  شده 
نباشند چراکه بیش از ظرفیت استخدامی در ادارات نیرو 
ایجاد  و  کارآفرینی  راستای  در  باید  بنابراین  دارد  وجود 

شرکت های دانش بنیان اقدام کنند.
پایان  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
نامه و رساله ها باید بر اساس نیازهای واقعی جامعه باشد 
اضافه کرد: فراهم کردن تجهیزات ورزشی جهت سرگرمی 
دانشگاه ها  که  باشد  می  الزام  یک  دانشجویان  تفریح  و 
باید از ظرفیت های موجود سالن های ورزشی شهرستان 

استفاده کنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کارت قرمز جهان به خبرنگاران رژیم صهیونیستی در قطر! 

رئیس جمهور عنوان کرد:

سازوکار اجرای قانون اساسی را می توان تغییر داد

 رئیس جمهور گفت: قانون اساسی ما اصولی 
و  اسالمیت  مانند  تغییری  غیرقابل  و  ثابت 
برای  سازوکارهایی  البته  دارد.  جمهوریت 
اجرای قانون وجود دارد که حتماً قابل تغییر 

است.
در  شنبه  روز  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی 
در محل سالن اجالس سران که به مناسبت 
۱۲ آذر روز قانون اساسی برگزار شد، اظهار 
و  تبلور  و  ملی  میثاق  اساسی  قانون  داشت: 
تجسم انقالب شکوهمند اسالمی است.قانون 
اساسی تضمین کننده جمهوریت و اسالمیت 
نظام و تضمین کننده حقوق اساسی و آزادی 

های مشروع است.
اساسی  قانون  داد:  ادامه  رئیسی  اهلل  آیت 
اساس و اصولی است که هم نشان از حقوق و 
هم نشان از تکالیف دارد. حقوقی که خداوند 
برای آحاد شهروندان قرار داده و تکالیفی که 
دست  و  مسئوالن  برای  حقوق  این  کنار  در 
اینکه حق  به  توجه  با  دارد.  اندرکاران وجود 
هستی،  عالم  واقعی  قرار  آن  از  است  عبارت 
با تکالیفی همراه است و حق و تکلیف باهم 
می شود  اجرا  اساسی  قانون  دید  باید  است. 
می  قرار  توجهی  کم  مورد  آن  از  برخی  یا 
گیرد که جای این در کالس های آکادمیک 
به  پرداختن  اجتماعی  بلکه در عرصه  نیست 
این اصول برای صاحبان حق و تکلیف بسیار 

آموزنده خواهد بود.
حقی  که  آنانی  کرد:  تصریح  جمهور  رییس 
دارند براساس قانون اساسی بدانند چه حقی 
به  آیا  ببینند  آنانی که تکلیف دارند  دارند و 

تکلیف عمل کرده اند یا نه.
وی با اشاره به سفرش به آفریقا گفت: در این 
سفر یکی از اساتید برجسته حقوق که رفاقت 
خاطراتی  داشت،  ماندال  با   نزدیکی  بسیار 
حکومت  از  بعد  اینکه،  بر  مبنی  کرد،  بیان 
چند  و  من  جنوبی  افریقای  در  ماندال  آقای 
نفر  برای نوشتن قانون اساسی مامور شدیم 
و تمام قوانین اساسی دنیا را من و دوستانم 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  کردیم،  مطالعه 
مترقی ترین قانون اساسی دنیا، قانون اساسی 
شما  چون  است،  ایران  اسالمی  جمهوری 
موفق شده اید، بین آرمان و دموکراسی جمع 

کنید.
ناقص  اجرای  اینکه  بیان  با  رئیسی  اهلل  آیت 
قانون  های  ناکارآمدی  دلیل  اساسی  قانون 
اسالمیت،  جمهوریت،  اصول  گفت:  نیست، 
و  حقوق  اسالمی  نظام  آزادی  و  استقالل 
شده  قید  اساسی  قانون  در  که  هایی  آزادی 
است، اصل این قانون است و روش ها و سازو 
که  دارد  وجود  قانون  اجرای  برای  کارهایی 
تغییر  قابل  روش  و  است  بررسی  قابل  حتما 

است اما ارزش قابل تغییر نیست. روش امکان 
تغییر دارد و ارزش الیتغیر است. سازوکارها 
و روش ها را به اقتضا می توان برررسی کرد.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
هیچ بن بستی ندارد

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری 
تنظیم،  ندارد  بستی  بن  هیچ  ایران  اسالمی 
تدوین و نهایی شدن آن به نحوی است که 
در اجرای قانون اساسی و اجرای امور کشور با 

بن بست مواجه نخواهید شد.
رئیس جمهور تأکید کرد: همه مسئوالن برای 
احیا، احقاق و اجرای تکالیف قانون اساسی در 
حوزه های اجرایی و تقنینی و اجزای حکومت 
که در جای جای نظام مسئولیت دارند، باید 

تالش کنند.
آیت اهلل رئیسی افزود: باید اعالم کرد متکفل، 
مسئول و مامور کدام اصل یا کدامین اصول 
قانون اساسی هستید؟ آیا در اجرای این اصل 
یا اصول توفیقاتی که داشته اید، پیشنهاد و 
نظراتی برای اجرای کامل و متوازن وجود دارد 
یا نه؟ و سوم اینکه آیا با موانع و مشکالتی در 

اجرا برخوردید مراتب را اعالم می کنید.
نخبگان،  دانشگاه،  گفت:  جمهور  رئیس 
و  بیایند  کمک  به  صاحبنظران  و  خبرگان 
هیات  این  در  اندرکاران  دست  و  مسئوالن 
پیگیری قانون اساسی پیگیری کنند که هیچ 
اصلی از قانون اساسی با تعطیلی و اجرای آن 

با کندی مواجه نشود.
اساسی  قانون  کردن  مردمی  به  اشاره  با  وی 
گفت: مردمی کردن قانون اساسی یعنی همه 
مردم را با آموزش حقوق و اصول قانون اساسی 
در همه رسانه ها مشارکت دهیم. مردم اگر به 
حقی که دارند آشنا شوند مرحله بعد مطالبه 
به  امر  اساسی  قانون  اصل هشتم  است.  حق 
معروف و نهی از منکر که امر به همه خوبی 
ها و نهی از همه پلشتی ها است باید شناخته 
شود و معروف ها و منکرها در همه حوزه ها 
باید شناخته شود و مردم باید خود را متعهد 
غیر  معنای  به  امر  اینجا  و  بدانند  مسئول  و 
توصیه است و معنای مخصوص به خود دارد.

عدالت اصل الیتغیر است
صورت  این  در  داد:  ادامه  رئیسی  اهلل  آیت 
که  بیند  می  جایگاه کسی  در  را  مردم خود 
حقی ادا نمی شود و باید احساس مسئولیت 
جای  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کند، 
تهمت، دروغ، غیبت و پچ پچ کردن ها، ناسزا 
گفتن ها و بسیاری از نبایدها را سد می کند 
ودر هر سازمان به جای هر کاری که کمکی 
نمی کند و بلکه جو بدبینی و تهمت را رواج 
می دهد به اصل امر به معروف و نهی از منکر 

برای  همگانی  نظارت  این  می شود.  توجه 
است. عدالت  و  دین  اساسی،  قانون  اجرای 

عدالت اصل الیتغیر است.
قرآن  از  ای  آیه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
کننده  اقامه  است  قرار  مردم  گفت:  کریم، 
پرورش،  و  آموزش  اگر  یعنی  باشند  قسط 
آموزش عالی و فرهنگ سازان در کشور مردم 
را به کیفیت در عقل دعوت کنند، خود مردم 
و  کرد  خواهند  عدل  قسط   مطالبه  و  اقامه 
بعد جامعه ای ایجاد می شود که شاهد فقر، 

بی عدالتی است، فساد نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه بعد از توحید هیچ مفهومی 
گسترده تر و فراگیرتر از عدالت وجود ندارد، 
ادامه داد: عدالت اصل الیتغیر قانون اساسی 
است. عدالت امری فطری پسند است که در 
قانون اساسی ما به آن تاکید شده و مشارکت 

عمومی را در بر دارد.
رئیسی اظهار کرد: مطالبه گری اجرای قانون 
اساسی نه فقط در نخبگان، چهره ها، اساتید 
و صاحبان قلم بلکه همه باید در میان همه 
باید  همه  باشد  داشته  وجود  جامعه  اقشار 
مطالبه گر اجرای اصول مترقی قانون اساسی 
باشند. فرهنگ سازی، مطالبه گری، آموزش 
و  تکلیف  صاحبان  همه  از  پاسخگویی  و 
مسئولیت، در برابر خداوند، شهروندان، ارباب 
رجوع و سلسله مراتب اداری باید شکل بگیرد.

ایران قوی در پرتو اجرای قانون اساسی 
شکل می گیرد

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تفاوت ما دیگر 
نظام های دنیا این است که قبل از هرچیز باید 
در برابر خداوند خود را پاسخگو بدانیم، اضافه 
اساسی  قانون  اجرای  کرد: همه صاحبنظران 
می توانند در این باره اعالم نظر کنند و برای 
اجرا سنجش داشته باشند و بسیاری از عقب 
ماندگی ها را با نگاه درستی که امروز اساتید 
دانشگاه ها و همه حق شناسان، حق دانان و 

حق خواهان دارند، جبران کنند.
جایگاه  عنوان  به  بنده  گفت:  رئیس جمهور 
اداری خود در مقام رئیس جمهور مسئولیت 
اجرای قانون اساسی را برعهده دارم و خود را 
مدافع همه اقوام، گروه ها، دسته ها و مذاهب 
ایران  اسالمی  جمهوری  عزیزمان  کشور  در 
می دانم ومعتقدم شکل گرفتن ایران قوی در 

پرتو اجرای قانون اساسی خواهد بود.
باید  خواهیم  می  قوی  ایران  اگر  افزود:  وی 
بدانیم که رمز حقد و کینه دشمن دقیقا به 
شکل  و  اسالمی  جمهوری  قدرت  این  دلیل 
گرفتن ایران قوی به دست باکفایت مردم و با 

تدبیر برای اجرای قانون اساسی است.
آیت اهلل رئیسی گریزی هم به مسأله انتخابات 
در کشور زد و گفت: کشور ما کشور انتخابات 

است؛ هر گاه دسته، فکر و جریانی در دولت 
قانون  همین  با  آید  می  دیگر  بخش های  و 
اساسی با شکل گیری سازوکارهای حکومت 

و نظام پیش می رود.
پیروزی  از  بعد  تعداد سال  به  داد:  ادامه  وی 
انقالب انتخابات داشتیم و جای شگفتی دارد 
لیبرال  و  بشر  حقوق  از  دم  که  کسانی  که 
در  کشوری  از  چطور  زنند  می  دموکراسی 
منطقه که یک انتخابات در آن برگزار نشده 
تعداد  به  که  کشوری  به  و  می کنند  جمایت 
داشته  انتخابات  اشت  شکل گیری  سال های 
که  کشوری  آن هم  می ورزند؛  کینه  و  حقد 
مراجعه  نظر  از  آزادترین کشورها  امروز جزو 
و  دیکتاتورترین  اما  است  مردمی  آرای 
مورد حمایت  منطقه  مستبدترین کشورهای 

هستند، چطور این را باور کنیم؟
های  جلوه  از  افزود:  سیزدهم  دولت  رئیس 
قانون  انسان،  و  بشر  حقوق  برای  روشن 

اساسی ما است.
به سخن حضرت  استناد  با  رئیسی  اهلل  آیت 
علی )ع( به مالک اشتر که مردم یا مسلمان و 
هم کیش تو هستند یا مثل تو انسانند، گفت: 
است  انتخابات  بر  آن  اساس  که  در کشوری 
دراجرای  ومذاهب  احزاب  گروه ها،  همه  باید 
عدالت  کنند چون می خواهیم  توافق  قانون 
اجرا شود و بهترین مالک برای اجرای عدالت، 

توافق برای اجرای قانون اساسی است.

کارآمدی در اجرای قانون اساسی است
وی افزود: باید بر اجرای قانون توافق کنیم و 
بگوییم همه گروه های سیاسی، احزاب و دسته 
ها بر اجرای قانون توافق کرده و قانونمداری 
یک اصل باشد و هیچ کس خالف قانون عمل 
نکند و هیچ کس در هیچ جایگاهی به خود 

اجازه دور زدن و نقض قانون را ندهد.
رئیس جمهور تصریح کرد: در جایی اگر امر 
فوری و اضطراری پیش آمد، خود انجام دادن 
زمان  مثال  دارد.  قانون  هم  فوری  کار  یک 
جنگ یا شرایط خاصی باشد، انجام یک کار 
امر  این  و  دارد  در شرایط خاص هم ضابطه 
همه را مقید می کند که محور، قانون است و 
کارآمدی در اجرای قانون اساسی خواهد بود.

وی افزود: معتقدیم با توجه به اصول مترقی 
قانون اساسی و تقید همه بخش ها در نظام، 
و  عدالت  اجرای  قانونمداری،  اساس  بر  اگر 
اجرای قانون اساسی حرکت کنیم، کارآمدی 
و  و مجلس  قضا  اجرا،  در  اداری کشور  نظام 
همه بخش های حکومت اتفاق خواهد افتاد، 
همگان ثمره نقض یا اجرای قانون را دیدیم.

قانون  به  توجه  نمود  و  نماد  امروز  همایش 
اساسی و آغاز همکاری باشد نه پایان آن.

توافق همگان  رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
بر یک اصل و آن اصل اجرای قانون اساسی 
قانون  این  در  که  تکالیفی  و  حقوق  همه  با 
وجود دارد، حفظ حقوق شهروندی با مطالبه 
ای که مردم و نخبگان دارند، توجه به اصل 
پاسخگویی، احیای اصل مترقی امر به معروف 
و  بایدها  است. همه  منکر ضروری  از  نهی  و 
اجتماعی  سیاسی،  نظامات  در  ها  معروف 

فرهنگی باید لیست و روشن شود.
شکل  باید  همکاری  های  گروه  گفت:  .وی 
بگیرد و این همکاری و مشارکت صاحبنظران 
بنده  و  کند  کمک  اساسی  قانون  اجرای  در 
دیدگاه های  که  گویم  می  طلبه  عنوان  به 
صاحبنظران کمک به سزایی است و مصمم 
اجرای  در  مسئولیت  از  دوره  این  در  هستم 
نکنم  فروگذار  تالشی  هیچ  از  اساسی  اقانون 
و همه تالش خود را برای اجرای آن به کار 

بگیرم.
رئیس جمهور تصریح کرد: کمک شما،  رهبر 
معظم انقالب، حمایت های مردم و هدایت های 
صاحبنظران حتما کمکی خواهد بود تا قانون 

اساسی به تمام و کمال اجرایی شود.

وزیر کشور، احزاب و جریانات سیاسی متعهد 
را  اسالمی  انقالب  آرمان های  و  ارزش ها  به 
حلقه های میانی در حکمرانی مردمی توصیف 
در  گرفته  شکل  مرکزگرایی  گفت:  و  کرد 
باید اصالح  دیوانساالری کشور، غلط است و 

شود.
 احمد وحیدی در نشستی با اعضای شورای 
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی، افزود: وجود 
نیروهای  به  بخشی  انسجام  برای  شورا  این 
و  قوی  احزاب  فقدان  در  انقالب  طرفدار 

معتقد، بسیار مغتنم است.
برای  اندیشی  هم  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
کردن  طی  در  مناسب  الگوی  به  دستیابی 
پیچیده  دنیای  این  در  افزود:  مسیر،  ادامه 
صحنه  وارد  کافی  تجهیز  بدون  نمی توانیم 
سیاسی  جامعه  که  است  جایی  اینجا  شویم، 

ما باید شکل بگیرد.
معظم  رهبر  بیانات  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
انقالب اسالمی در خصوص حلقه های میانی 

حکمرانی مردمی ادامه داد: از نگاه ایشان این 
حلقه ها نقش تعیین کننده ای در اداره امور 

دارند.
مهم  مسایل  برخی  تحقق  الزمه  وحیدی 
همچون جوانی جمعیت و اصالحات اقتصادی 
افزود:   و  دانست  اجتماعی  بدنه  حضور  را 
به  توانند دستیابی  نمی  تنهایی  به  ها  دولت 
بدنه  اگر  و  سازند  محقق  را  ها  سیاست  این 
مسایل  این  باشیم،  نداشته  قوی  اجتماعی 

بالتکلیف می ماند.
مانعی  را  پیچیده  دیوانساالری  وجود  وی، 
دانست که در طول سالیان گذشته در دستگاه 
های دولتی شکل گرفته است و یادآور شد: 
نیایند،  در  به حرکت  اجتماعی  اگر جریانات 

حتما اهداف سیاست ها حتی در بخش های 
اقتصادی هم به نتیجه نخواهد رسید.

ابالغ سیاست  »با  این که  بیان  با  وزیر کشور 
اقتصادی  جهش  یک  انتظار   44 اصل  های 
می رفت«، اظهار کرد:مناسب عمل نشدن در 
بخش دولتی و فقدان بخش خصوصی متعهد 
انتظار محقق  فعال، جزو دالیلی بود که این 

نشد.
و  قوی  »بخش  این که  از  انتقاد  با  وحیدی 
فعالیت  اقتصاد واجتماع  حوزه  در  توانمند 
انتظارها متوجه دولت شده است«،  ندارند و 
گفت: این اعتقاد که دولت نقطه آغاز و پایان 
پایه های  به  زدن  زنجیر  است،  کاری  هر 

حرکت انقالب است.

دولت  وظیفه  حداکثر  کرد:  خاطرنشان  وی 
این باید باشد که موانع را از جلوی پای مردم 
باشند.  بیشتری داشته  آنها تحرک  تا  بردارد 
ما در جریانات اجتماعی و ساختن یک جامعه 
قوی و بالنده به چنین حضوری از طرف مردم 

احتیاج داریم.
وزیر کشور مساله دیگر را حکمرانی دانست و 
توضیح داد: بسیار نیازمند حکمرانی هستیم 
پیشرفت  ایرانی  اسالمی  الگوی  یک  بر  که 

منطبق باشد.
وحیدی، تاکید کرد: این میزان از مرکزگرایی 
که در الگوی دیوانساالری کشور شکل گرفته، 
غلط است و باید اصالح شود. ما اگر این غل 
همه  در  گیرندگان  تصمیم  از  را  زنجیرها  و 
انرژی  و  مشکالت  با  کار  برنداریم،  سطوح 
زیادی انجام می شود؛ البته این میراث قبل 
انقالب  از  پس  متاسفانه  که  است  انقالب  از 

هم ادامه یافت.

مرکز گرایی شکل گرفته در دیوانساالری 
کشور غلط است 


