
 استیضاح وزیر بهداشت 
با بیش از ۶۰ امضا کلید خورد

رئیس کمیته غذا و دارو مجلس از طرح اســتیضاح 
وزیر بهداشــت و درمــان با بیــش از ۶۰ امضای 

نمایندگان و ثبت آن در سامانه مجلس خبر داد .
عبدالحسین روح االمینی با اشاره به عدم مدیریت 
و ناتوانی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
در حل مشــکالت پزشکان، پرستاران، دارو، درمان 
و واکســن از جمع آوری امضــای نمایندگان برای 
اســتیضاح بهرام عین اللهی خبر داد و گفت: نقش 
کارگــزاران به ویژه مدیران نظام در ســطح کالن، 
نقشــی حیاتی و بنیادین در اداره امور و پیشرفت 
و توســعه دارد و تجربه تاریخی ثابــت نموده که 
موفقیت ها و شکست های دولت ها تا حدود زیادی 
در گرو توانمندی یا ضعف مدیران کلیدی کشــور 
اســت. از همین رو دهمین طرح اســتیضاح بهرام 
عیــن اللهــی وزیر بهداشــت و درمان بــه تاریخ 
۱۳/ ۰۹/ ۱۴۰۱  در سامانه بارگذاری شده که تاکنون 

بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کردند.
رئیس کمیته غذا و دارو مجلس شورای اسالمی در 
توضیح محورهای استیضاح وزیر بهداشت و درمان، 
بیان کــرد: عدم به کارگیــری نیروهای متخصص 
و مجرب، عدم مدیریت بــه هنگام و عالج جویانه 
مجموعــه عوامــل درون و برون ســازمانی وزارت 
بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی که موجب 
بسیاری از خسارات در زنجیره تأمین تولید و توزیع 
دارو و تجهیزات پزشکی کشور، خصوصاً در ماه های 
اخیر شــده است از جمله دالیل قید شده در طرح 

استیضاح وزیر بهداشت و درمان است.
وی افزود: عدم اهتمام به تدوین و ارائه الیحه قانون 
نحوه اجرای سیاســت های کلی سالمت به دولت و 
مجلس و عدم اهتمام جدی به اجرای سیاست های 

کلی سالمت و قوانین برنامه پنج ساله از جمله:
الف( پزشــک خانواده و تکمیل نظام سطح بندی 

و ارجاع
ب( پرونده الکترونیک ســالمت و به هم پیوستگی 

سامانه های فناوری اطالعات در وزارت بهداشت
ج( گردشــگری و دیپلماســی ســالمت و تدبیر 

مهاجرت نخبگان
د( اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان

ه( ســاماندهی و نظارت به هنگام در تولید مصرف 
دارو و تجهیزات پزشکی

و( تمرکــز بــر عوامــل مؤثر بر ســالمت از جمله 
 تغذیــه و امنیــت غذایــی، آلودگی هــوا، عوامل 

اجتماعی و روانی
ز( مدیریت قوی و منسجم در تولیت نظام سالمت

ح( مدیریــت و کاهش پرداخــت از جیب مردم و 
افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت

ط( اهتمام به اصالح و برخورد با پدیده شــوم زیر 
میزی و ســهم خواری به عنوان یکی دیگر از علل 

استیضاح وزیر بهداشت مطرح شده است.

خبــــر

هدی دهقان  فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
گفت: برای هرگونه تهدیدی آماده هستیم.

به گزارش سیاســت روز، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در حاشیه همایش 
ملــی جایگاه علم و فنــاوری در دفاع مقدس در پاســخ به 
پرسش سیاست روز مبنی بر اینکه اظهار نظر برخی مقامات 
آمریکا درباره اینکه در کنار دیپلماســی گزینه های دیگری 
مانند گزینه نظامی نیز وجــود دارد، گفت: تا آنجایی که به 
ماموریت ارتش مربوط است مسئولیتش پاسداری از استقالل 
و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران است و برای 
هر گونه تهدیدی خود را آماده کرده اســت. وی افزود: تصور 
ما این است که دشمنان ما اگر اطالعات دقیق داشته باشند 

هرگز به چنین کار غیر عاقالنه ای دست نخواهند زد.

به همه احتماالت پاسخ درخور می دهیم
سرلشــکر حسین ســالمی فرمانده کل  ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیز در حاشیه این همایش به سیاست روز 
گفت: گزینه های دشــمنان هر چه که است ما برای تمام 
گزینه ها آماده هســتیم.  وی افزود: فرض ما برای زندگی 
کردن این اســت که به همه احتماالت و انتخابات بتوانیم 

پاسخ های درخور و افتخار انگیز پیروزمند بدهیم. 

آزموده را آزمودن خطاست
همچنین امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ 
کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به تهدیدات 

مقامات آمریکایی علیه تمامیت جمهوری اسالمی ایران به 
سیاســت روز بیان داشت: نســبت به هر تهدیدی از سوی 
هر کســی یا هر جایی به تمامیت ارضی و  استقالل نظام 
جمهوری اسالمی ایران پاسخ قاطع می دهیم و باید بگویم  

آزموده را آزمودن خطاست.
وی بــا بیان اینکه ۸ ســال دفــاع مقدس را بــا اقتدار به 
پایان رســاندیم و پیروز شدیم، خاطرنشــان کرد: به دنیا 

 ثابــت کردیم که چقدر توانمند هســتیم کــه از خودمان 
دفاع کنیم. 

امیردریادار سیاری افزود: امروز و آینده نیز با توان فناوری، 
علمی، دانش و دســتیابی به ســالح های مدرن و امکانات 
بسیار زیادی که در دســت داریم این توان بازدارندگی به 
اندازه ای اســت که دشــمنان می گویند جرات این کار را 

ندارند و علتش هم توانمندی ما است.

 اگر آمریکایی ها می توانستند 
به ما حمله نظامی کنند تعلل نمی کردند

امیر سرتیپ عبدالعلی پورشاسب جانشین پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس به فرمایش  رهبر معظم انقالب اشاره 
کرد که فرموده اند؛ اگر منظور آمریکایی ها گزینه های نظامی 
باشــد، باید بگوییم آنها اگر می توانستند به ما حمله نظامی 
کنند تا به حال تعلل نمی کردند و حتما انجام می دادند؛ گفت: 
آنها بارها محاسبه کردند چگونه می توانند بر ما تسلط پیدا 
کنند اما به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسالمی ایران 
آنقدر قدرتمند است که گزینه نظامی جواب نخواهد داد،اگر 
آنها یک زمانی اشــتباه کنند و بخواهند به ما حمله نظامی 
کنند ضرری که می بینند بســیار فراتر از منافعی است که 
نصیبشــان می شود. اخیرا مقامات آمریکا از احتمال گزینه 
های دیگر در قبال ایران در کنار دیپلماســی خبر داده اند، 
چنانچه رابــرت مالی نماینده ویژه آمریکا از احتمال گزینه 
نظامی رییس جمهور این کشــور در قبال ایران خبر داده 
است. همایش ملی »جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس« 
دیروز با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس 

ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.
در این مراسم امیر سرلشکر »ســیدعبدالرحیم موسوی« 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی، ســردار سرلشــکر 
»حســین ســالمی« فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی، سرلشکر »رحیم صفوی« رئیس پژوهشگاه علوم و 
معارف دفاع مقدس شــهید سلیمانی و جمعی از مسئوالن 

عالیرتبه لشکری و کشوری حضور داشتند.
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وزارت اطالعات اعالم کرد: چند هســتۀ عملیاتی وابســته به گروهک تروریستی 
منافقین توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( شناسایی و متالشی شدند.

وزارت اطالعات طی بیانیه ای به شرح زیر اعالم کرد:
به استحضار ملّت شریف ایران می رساند با الطاف الهی و عنایات اهل بیت عصمت 
و طهارت )علیهم السالم(، سربازان گمنام امام زمان)عج( موفق شدند چند هستۀ 
عملیاتی وابسته به گروهک تروریســتی منافقین را شناسایی و متالشی نمایند. 
هسته های مزبور با انجام اقدامات تروریستی و خمپاره زنی های متعدد علیه مراکز 
اداری، نظامی، انتظامی و مســکونی، ضمن وارد کردن خســارت هایی، به فضای 

رعب و ناامنی نیز دامن می زدند. پس از ردیابی و شناســایی هسته های خرابکار، 
سلســله عملیات هماهنگی در اســتان های تهران، اصفهان و کردستان صورت 

گرفت و منجر به بازداشت ۱۰ عنصر عملیاتی و پشتیبانی منافقین شد.
اعضــای این هســته ها در عملیات های متعّدد تروریســتی به پرتــاب نارنجک 
دست ساز در تجمعات مردمی و حمالت خمپاره ای به مراکز فوق االشاره پرداخته 

بودند و در حال طّراحی اقدامات به مراتب شدیدتری بودند.
تمام فعالیت های تروریســتی یادشده با هدایت مســتقیم مقر اروپایی گروهک 
تروریســتی منافقین واقع در کشور آلبانی صورت گرفته و در عملیات ها حتی از 

عناصر ســابقه دار و قدیمی گروهک منافقین که در دهه ۶۰ مورد عفو و تخفیف 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته بودند استفاده شده است.

همراه با دســتگیری اعضای این شبکه، تمامی اقالم و تسلیحات و ادوات عملیات 
تروریستی همچون خمپاره، نارنجک، مواد و تجهیزات ساخت نارنجک دست ساز، 
سالح کمری و کوکتل مولوتوف، کشف و ضبط شد. جان برکفان گمنام ایران اسالمی 
ضمن تجدید عهد با ملّت شــریف ایران اعالم می نمایند که مقابله با تروریسم را تا 
انهدام کامل آن ها و با قدرت ادامه خواهند داد و طبیعتاً در میدان جنگ با تروریسم 

غّدار خون آشام، حامیان و پشتیبانان تروریست ها منفعتی نخواهند داشت.

دستگیری ۱۰ نفر و متالشی شدن هسته های عملیاتی وابسته به منافقین

گزارش
فرماندهان ارشد نظامی ایران در پاسخ به سیاست روز: 

برایهمهگزینههایدشمنآمادهایم

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: ساخت پهپاد از طراحی تا پرواز همه در 
داخل انجام شده و می شود و ما یک تجربه ۳۹ ساله در ساخت پهپاد داریم.

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح سه شنبه ۱۵ آذرماه، 
در همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس گفت: ما در دوران دفاع مقدس 
با مظلومیت جنگیدیم؛ به لحاظ تجهیزاتی در تحریم بودیم و باید موازنه قوا را با 
تالش در حوزه علم و فناوری و قطعه ســازی ایجاد می کردیم.  وی افزود: دشمن 
بعثــی در همان زمان از نظر منابع انســانی به طور کامل از مجموعه کشــورش 
اســتفاده می کرد؛ کشــور آن ها در جنــگ کاماًل تعطیل بــود و از ظرفیت های 
انســانی اش در جبهه ها علیه ملت ایران استفاده می شد؛ همچنین رژیم بعثی از 
عده ای مزدور که از دیگر کشــور ها برای مبــارزه آورده بود، نیز بهره می برد و به 

لحاظ تجهیزاتی نیز مورد حمایت بلوک شرق و غرب بود. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشــاره به مشکالت ابتدای دفاع مقدس بیان 
کرد: در چنین شــرایطی ما در صحنه جنــگ باید کمبود های خود را با تالش و 
ممارســت ســاماندهی می کردیم که این کار را با تمام توان انجام دادیم و امروز 
در این همایش باید این مســائل را برای نسل جوان تبیین کنیم.  وی ادامه داد: 
ارتش ما هیچ گونه پشــتیبانی قطعاتی نداشت و همواره عنوان می شد که چگونه 
می توان در صورت ادامه جنگ، هواپیما ها و ناو های جنگی را پای کار نگه داشت؛ 

ارتش جمهوری اســالمی در همان دوران با تالش و همت مضاعف از تجهیزات 
نگهداری کرد، تعمیر آن ها را بر عهده گرفت و در راســتای ارتقا و به روزرســانی 
تجهیزات تالش کرد. سرلشکر باقری بیان کرد: دشمن از همان دوران با تبلیغات 
و دروغ پردازی ها به دنبال القای این اســت که ایران بدون طرح و برنامه و تدبیر 
انبوهی از نوجوانان و جوانان را بر روی میادین مین می فرستاده و می فرستد در 
صورتیکــه هیچگاه در دوران دفاع مقدس چنین اتفاقی نیفتاده و حتی یک مورد 
نمی توان یافت که فرماندهی چنین دستوری داده باشد. وی افزود: در ظاهر ما با 
ارتش رژیم بعثی می جنگیدیم اما در حقیقت بیش از ۳۵ کشــور از آنها حمایت 
مــی کردند و یافته های روز علمی دنیا به همراه تجهیزات و فناوری را در اختیار 

آنها قرار داده بودند. 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در عرصه جنگ ۸ ساله سالح های 

روز و در حال پژوهش دنیا بر روی ما تســت می شــد و سپس تولید انبوه و به 
کارگیری می شــد، که می توان به میراژه ها موشک های اگزوسه، سوخو ۲۴ و 
ســوخو ۲۵ و میگ ۲۹ روز شوروی موشــک های ضد راداری و لیزری و تصاویر 

ماهواره های آمریکایی و اروپایی اشاره کرد. 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ادعای 
حقوق بشــری غرب  گفت: غربی ها در زمان جنگ سالح های شیمیایی ممنوعه 
را روی ما تســت می کردند و صدام در آخر جنگ ۱۲ هزار تن مواد شــیمیایی 
داشت. سرلشکر باقری با بیان اینکه امروز تجربه ۳۹ ساله در ساخت پهپاد داریم، 
تاکید کرد: امروز ســاخت پهپاد از طراحی تا پرواز همه در داخل انجام شــده و 
می شود و دانشــجویان و دانشمندان از دانشگاه های صنعتی کشور وارد میدان 

طراحی پهپاد شدند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه آیا کســی مــی تواند ادعا کند 
عملیاتی در جنگ طراحی نداشــت یا طراحی ناقص داشت، تصریح کرد: شهادت 
می دهیم هر میزان در کشور علم وجود داشت در زمان جنگ استفاده شد. دانش 
و فناوری در یک ســو و دفاع مقدس در یک سو بر یکدیگر تأثیر متقابل داشتند. 
هم دانش و فناوری به دفاع مقدس کمک کرد و هم دفاع مقدس موجب رشد و 

ارتقای علم و فناوری در کشور شد.

سرلشکر باقری: 

 ساخت پهپاد از طراحی تا پرواز 
همه در ایران انجام می شود

قالیباف در دانشگاه تربیت مدرس:

علت اصلی نارضایتی ها 
اقتصادی و ناکارآمدی هاست

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: مــا کارآمدی را 
حق الناس و زمان را برای ادای تکلیف و انجام وظیفه،مهم 
و اساسی می دانیم نکته مهم آن است که اگر کارآمدی در 

زمان و جغرافیای خود اتفاق نیفتد ارزشی ندارد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اســالمی ظهر دیروز به مناسبت روز دانشجو، در مراسمی 
که به این مناســبت در دانشــگاه تربیت مدرس با حضور 
تعدادی از نمایندگان تشــکل های دانشجویی و همچنین 
دانشــجویان با دیدگاه های مســتقل برگزار شــد، پس از 
استماع مطالبات تعدادی از آنها، گفت: اولین نکته که باید 
به آن اشــاره کنم آن اســت که به چه مناسبتی شانزدهم 
آذر دور هم جمع می شویم و چه موضوعی درباره این روز 
مهم اســت. روز دانشجو، روزی بود که سه دانشجوی عزیز 
این کشــور در مقابل پای معــاون رئیس جمهور آمریکا به 

شهادت رسیدند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: این اتفاق در 
شرایطی افتاد که ســه چهار ماه بیشتر از کودتای ننگین 
سال ۱۳۳۲ نگذشته بود، واقعه ای در آن آمریکا با دخالت 
مستقیم و کودتای نظامی، دولت ملی ایران را ساقط کرد و 
به کشور آمد. بنابراین فلسفه ما در گرامیداشت ۱۶ آذر به 

عنوان روز دانشجو چنین موضوعی بوده است.
وی ادامه داد: اگر انقالب اسالمی فرصت گرامیداشت این 
روز را به ما داده باید یک درس از آن بگیریم، آن درس این 
است که از فلســفه و مناسبت روز دانشجو فاصله نگیریم. 
شــانزدهم آذر نشان داد که عزت و استقالل کشور، هویت 

ملی، سرزمین و خاک ایران ما برای ما مهم است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به صحبت های یکی 
از دانشجویان در رابطه با اینکه کشوری قدرتمند هستیم، 
افزود: امروز ما کشــوری قوی، مستقل و قدرتمند هستیم 
و انقالب اســالمی این فرصت را برای ما فراهم کرد. امامی 
که جز بــرای خدا کالمی نگفت و جــز در راه خدا گامی 
بر نداشــت؛ آن مرد الهی با این ملت شــجاع و مبتنی بر 

سنت های الهی در عصر مظلومیت و حاشیه نشینی دین و 
معنویت، این احیای مجدد به اسالم و عزت به مسلمین را 
رقم زد. وی تصریح کرد: ما قوی هســتیم از این بابت که 
گفتمان، حرف و منطق بــرای دنیا مبتنی بر مکتب الهی 

و اهل بیت داریم.
قالیبــاف تصریح کرد: ایران ما قدرت دارد به این معنی که 
علیرغــم هر توطئه ای که به هر شــکلی از داخل و خارج 
با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیســتی و باقی ایادی شان 
بــرای براندازی و حتی تغییر رفتار در برابر فرهنگ غرب و 

استکبار انجام شد، ایستاده ایم.
وی با یادآوری اتفاقات دهه شــصت افزود: ما زمانی را در 
کشــور به ســر بردیم که در عرض کمتر از دو ماه رئیس 
جمهور، نخســت وزیــر، رئیس قوه قضائیــه و نمایندگان 
مجلــس و چند هزار نفر از مردم در کــف خیابان ها ترور 
شده و به شهادت رسیدند اما این کشور و مردم مقابل این 

توطئه ها ایستادگی کردند و عقب ننشستند.
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: امروز رفتارهای 
آمریکا از همان جنس دهه ۳۰ است که منتهی با روش ها، 
تکنولوژی و ابزارهای دهه سوم قرن ۲۱ که از یک مدیریت 
مکانیکی، داینامیکی به یک مدیریت ســایبرنتیکی تغییر 
پیدا کرده و علیه انقالب اســالمی و ایــران عزیز ما اقدام 
می کنند؛ اینها هم با ایران، هم با اســالم و انقالب اسالمی 
و همچنین با خوانش ما از اســالم و اندیشه ما از اسالم و 
اندیشه سیاسی امام مخالف هســتند، همچنین این افراد 
با ایران و ایرانی و این ســرزمین و اســالم و این فرهنگ 

مخالف هستند.
وی با تاکید بر اینکه علت این عکس العمل دشمنان، اقدام 
شــجاعانه و قدرتمندانه این ملت در مقابل توطئه هاست 
اضافــه کرد: ملتی که در مظلومیت تمــام در دوران دفاع 
مقدس جنگیــد و در اوج محرومیت با وجود مشــکالت 

اقتصادی و محاصره های علمی را تحمل کرد.
وی با اشــاره به یــک نمونه از طراحی های دشــمن علیه 
کشورمان گفت: از دهه ۷۰ قوانینی در عدم اشاعه مسائل 
هســته ای و علم هســته ای به ما تحمیل کرده اند و البته 
قدرت جمهوری اســالمی سبب شــده که امروز از مسیر 
قانونی و از مســیر آژانس هســته ای بــا افتخار خودش را 
در باشــگاه هســته ای دنیا قرار داد و ایــن امر منحصر به 

جمهوری اسالمی ایران است.

رئیس مجلس شــورای اســالمی اضافه کــرد: می خواهم 
صادقانه با شــما ســخن بگویم امروز این دشمن قداره بند 
از درون کشــور آمــده و بر زخم های کهنه که ناشــی از 
ضعف هــای مدیریتی و ندانم کاری های امثال بنده اســت، 

استفاده کرده اند.
وی تاکید کرد: با داشــتن جوانانمان بــا انگیزه باید آماده 
باشــیم و با یک تحول، مســائل اقتصــادی را حل کنیم، 
ما باید قادر باشــیم تمامی مســائل اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی و تربیتی کشور را حل کنیم.
قالیباف با بیان اینکه معتقدم حوادثی که در چند ماه اخیر 
اتفاق افتاد در بســتر مســائل اجتماعی و جنگ شناختی 
است، گفت: اما تردید نکنید که علت اصلی نارضایتی هایی 
که می بینیم ریشه در مسائل اقتصادی و ناکارآمدی ها دارد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه ما در 
مجلس بایــد به موضوعات روز بپردازیــم، عنوان کرد: بعد 
از اتفاقات و مســائلی که درباره خانم مهسا امینی رخ داد، 
مجلس به موضوع این پرونده ورود کرد و گزارشی ارائه داد 
که در آن آمده است که باید نسبت به گشت ارشاد تجدید 
نظر شــود. وی با تأکید بر اینکه باید به مطالبات اساسی و 
جدی مردم توجه شــود، عنوان کرد: باید تحول اساسی را 
دنبال کنیم و باید حکمرانی نو و نوســازی حکمرانی را اجرا 
کنیم، به صراحت می گویم این حرف برای امروز و چند ماه 
اخیر نیســت بلکه از ربع قرن و حدود ۲۵ سال است که آن 
را می گویــم؛ از روزی که توفیق خدمــت در نیروی هوایی 
سپاه و هوافضا و نیروی انتظامی را داشتم درباره آن صحبت 
می کردم و می گفتم اگر افتخار و عظمت ایران را می خواهیم 

باید کارآمدی دین در حکومت را به اثبات برسانیم.
قالیباف با یادآوری اینکه از ســال ۹۶ از نوسازی حکمرانی 
و نوگرایی گفته ام و مربوط به این چند ماه نیســت، اظهار 
داشــت: معتقدم باید قبــول کنیم که نیازمند نوســازی 
حکمرانی و حکمرانی نو هســتیم، این تحول مبتنی بر دو 
اصل خداباوری و مردم باوری و همچنین مبتنی بر مکتب 

امام )ره(، عدالت، معنویت و عقالنیت است.
رئیس قوه مجریــه ادامه داد: زمانی که حرف از حکمرانی 
می زنیم ارزش کانونی نوسازی نظام حکمرانی در کارآمدی 
اســت و کارآمــدی را حق النــاس می دانیــم و اگر نظام 
حکمرانی کارآمد نباشد، کارایی نیز ندارد البته در کنار آن 
زمان هم برای ادای دین را تکلیفی مهم و اساسی می دانیم 

و اگــر حکمرانی در زمان و جغرافیــای خود اتفاق نیفتد، 
فایده ندارد؛ زمانی که جوانی امید نداشــته باشــد، نتواند 
ازدواج کنــد و حتی نتواند آرزوی خرید مســکن و خرید 
خودرو داشــته باشد، برآورده کردن این خواسته ها در ۴۰ 
سالگی نیز برای او ارزشی ندارد بنابراین حکمرانی باید در 

زمان و جغرافیای خود اتفاق بیفتد.
وی در ادامه تصریح کرد: حرف من این است که امروز باید 
در کنار هم همفکری کنیم و به همه ابعاد حکمرانی توجه 
داشــته باشــیم البته در این جمع نظرات متفاوتی وجود 
دارد و اختالف نظر و اختالف ســلیقه هم داریم اما حتماً 
فصل مشترک و تفاهم نیز داریم چنانچه شهید بهشتی نیز 
گفته اســت اگر تنها ۲۰ درصد تفاهم در زمینه ای وجود 
داشــته باشد، همین ۲۰ درصد، زمینه آغاز همکاری است 
تا بقیه اختالف ســلیقه ها نیز برطرف شود لذا نوع واکنش 
امروز شما نشان می دهد همه شما رفاه و پیشرفت کشور را 
می خواهید و این تفاهم از عکس العمل جلسه روشن است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: یا ممکن است 
مــا در حوزه مصرف کاالهــای فرهنگی متفاوت باشــیم 
و ســلیقه های مختلفی در نوع موســیقی که می شنویم و 
فیلم هایی که می بینیم داشــته باشیم اما به نظر می رسد 
همه ما در تربیت صحیح فرزندان برای مســئولیت پذیری 
اتفاق نظر داریم و کســی نمی خواهد تربیت فرزندانش به 

گونه ای باشد که در جامعه مسئولیت پذیر نباشد.
قالیباف با اشــاره به نظرات افراد در حوزه سیاســی اذعان 
داشــت: ممکن اســت روی میزان ورود شورای نگهبان به 
موضوع انتخابات اختالف نظر داشــته باشــیم اما همگی 
اتفاق نظر داریم که باید همه گروه ها و همه ســلیقه ها در 
انتخابات حاضر باشــند؛ اینها را می گویم چون من فردی 
نیســتم که صرفاً در حوزه نظری اقــدام کنم بلکه فردی 
هســتم که با عمل خود نظرم را نشــان می دهم و از خرد 
جمعی اســتفاده می کنم لذا هر کجا حرفم با عمل من در 

گذشته همخوانی نداشت، روی آن خط بکشید.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اهمیت مردم 
باوری، نوگرایی و نگاه درست بیان داشت: زمانی که توفیق 
خدمت در نیروی انتظامی را داشــتم، علم برایم مهم بود 
لذا دانشگاه پلیس را در بهترین مکان و به مدت ۲۰ ماه با 
بهترین امکانات و تجهیزات ساختم و از نیروهای دانشگاه 

در آن استفاده کردم.

 الزم است تأثیرگذاری شورا 
در مسائل فرهنگی کشور تقویت شود

حضــرت آیت اهلل خامنه ای ایــن موضوع را یکی از 
کارهای اساســی شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
دانســتند و گفتند:  شــورا باید بــرای تحقق این 

موضوع، فکر و کار و برنامه ریزی کند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رصد دائــم تغییراِت 
معمــوالً پنهــان فرهنگی و عالج بــه موقع آنها را 
از ملزومــات بازســازی انقالبی ســاختار فرهنگی 
کشــور برشــمردند و افزودند: اگر در فهم مستمر 
این تغییــرات و ممانعت از اثرگــذاری منفی آنها 
دچار ضعــف و عقب ماندگی شــویم حتماً جامعه 
دچار خســارت خواهد شد که آشفتگی فرهنگی یا 
افتادن زمام امور فرهنگی کشــور به دست دیگران 

مهمتریِن این خسارات است.
ایشان مهندســی صحیح فرهنگی را کاری بنیانی 
برای اصالح ســاختار فرهنگــی خواندند و گفتند: 
هوشیاری دائم، شــناخت دقیق ضعفهای فرهنگی 
در عرصه هایــی نظیر اجتماع، سیاســت، خانواده، 
ســبک زندگی و دیگــر عرصه ها و تــالش برای 
دســتیابی به راه حل های عالمانه بــرای رفع نقاط 
ضعــف و ترویج گــزاره های صحیــح فرهنگی، از 

الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور است.
رهبر انقالب،  مهندســی فرهنگی را موجب روشن 
شدن تکالیف دستگاه های مختلف از جمله آموزش 
و پرورش، صداوسیما، آموزش عالی،  مراکز مرتبط 
با جوانان و همچنین تشــکل های مردمی دانستند 
و افزودنــد: اگر اینگونه دســتگاهها دچار غفلت از 
وظایف مهم خود شوند، جامعه ضرر فراوانی خواهد 
کرد. ایشان احیای گزاره ضرورت پیشرفت علمی را 
نیازی مبرم خواندند و با اشــاره به نتایج درخشاِن 
رواج گــزاره عبور از مرزهای دانش در دو دهه قبل 
افزودند: جهش علمی و جهش فناوری از جمله آثار 
پُــر برکت آن حرکت بزرگ بود که باید اســتمرار 
یابد. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دانشگاهها، 
مراکــز علمی و تحقیقاتی و دســتگاههای مرتبط، 
پیشرفت و جهش علمی را سرلوحه جدی کار قرار 

دهند تا کشورمان از قافله علم عقب نیفتد.
در ابتــدای این دیدار، رئیس جمهور در ســخنانی 
مأموریت اصلی شــورای عالی انقــالب فرهنگی را 
ســاماندهی عرصه هــای علم و فرهنگ دانســت 
و با اشــاره به نهایی شدن ســند تحول این شورا، 
از اقدامــات انجام شــده در دوره جدیــد از جمله 
پیگیری بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی گزارشی 

بیان کرد.
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