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آخرین اخبار از الکترونیکی شدن 
انتخابات مجلس 

رئیس کمیس��یون ش��وراهای مجلس ضمن تش��ریح 
اخباری از الکترونیکی شدن انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس، گفت: جلس��ات مس��تمری برای الکترونیکی 

شدن انتخابات مجلس در حال برگزاری است.
محمدجواد کولیوند با اشاره به آخرین اقدامات مجلس 
و ش��ورای نگهبان برای برگزاری انتخابات یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس به ص��ورت الکترونیکی، گفت: 
هنوز تصمیم مشخص و قطعی برای برگزاری انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��امی به صورت 

الکترونیک اتخاذ نشده است.
وی با تأکید بر اینکه جلس��ات متعدد و مستمری بین 
مجلس، ش��ورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی 
الزامات و شرایط برگزاری انتخابات مجلس به صورت 
الکترونیکی در حال برگزاری است،  اظهار داشت: این 
جلس��ات در سطح کارشناسی و حقوقی از ماه ها پیش 
آغاز ش��ده و تا روزهای منتهی به برگزاری انتخابات، 
ادامه می یابد، اما هنوز به جمع بندی مشخصی در این 

زمینه نرسیده است.
رئیس کمیس��یون ش��وراهای مجلس درب��اره میزان 
و س��طح برگ��زاری انتخابات، به ص��ورت الکترونیک، 
تصریح کرد: همان طور که در دوره های قبلی انتخابات 
نی��ز، مذاکرات و برنامه ریزی هایی برای نحوه و ش��کل 
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وجود داش��ته 
و انتخاب��ات در مرحله احزار هوی��ت رأی دهندگان به 
ش��کل الکترونی��ک برگزار می ش��ود، در دوره یازدهم 

انتخابات مجلس نیز به همین منوال خواهد بود.
کولیون��د اضافه کرد: در صورتی که ماحصل جلس��ات 
بی��ن مجلس، ش��ورای نگهبان و وزارت کش��ور برای 
بررس��ی ابعاد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک 
به جمع بندی قطعی برس��د، انتخاب��ات دوره یازدهم 
مجلس، به طور کامل الکترونیکی برگزار خواهد ش��د، 

در غیر این صورت، این امر منتفی است. تسنیم

اخبار

چهل سال بعد در چنین روزی
کارگ��ر را تهدید کنید دام��ادم را از پنجره طبقه آخر 

وزارت کار پایین می اندازم
حاال چهارتا کارگر ه��م راه افتاده اند که بروند جلوی 
مجلس تحصن کنند.این که اش��کالی ندارد. هر کس 

که این کارگران را تهدید کند با من طرف است.
به گزارش هدهدنیوز، - ش��هروز شریعتمداری – وزیر 
تعاون، کار، رفاه، آزادی، امنیت و خیلی چیزهای دیگر 
– که با خبرنگاران س��خن م��ی گفت ضمن اعام این 
مطلب اف��زود: کارگران را تهدید کن��م می زنم دهن 
مه��ن همه ت��ان را صاف و صوف می کن��م و اگر کار 
به جاهای باریک بکش��د در اعتراض ب��ه این رویکرد 
نی��روی انتظامی دامادم را از طبق��ه آخر وزارتخانه به 

کف خیابان پرت می کنم.
وی در پاس��خ یکی از خبرنگاران که پرسیده بود این 
ماجرا چه ربطی به داماد شما دارد، گفت: ربطی ندارد 
اما دام��اد ما اخیرا باعث ناراحتی دخترم ش��ده و اگر 
کوچکتری��ن بهان��ه ای پیدا کنم ایش��ان را به باد فنا 

خواهم داد.
وی خاطرنش��ان کرد: چطور بعضی ها دلشان می آید 
این کارگران گوگوری مگوری را اذیت کند؟ اینها مثل 
هل��و می مانند. خدا از س��ر تقصی��رات آنها نگذرد که 
اجازه نمی دهند کارگران هش��ت تپ��ه برای اعتراض 

به تهران بیایند.
وی در پاس��خ خبرنگاری که پرس��یده بود هشت تپه 
کجاست، گفت: هشت تپه همان هفت تپه سابق است 
که ما یک تپه به آن اضافه کردیم چون دوستان آنقدر 
تپ��ه های دیگر را گل کاری کرده بودند که نمی ش��د 

در آنجا تردد کردد.

یک مرد با پوشش زنانه به ورزشگاه آزادی رفت
یک مرد با لباس و آرایش زنانه که به ش��کل مذبوحانه 
ای قصد تماش��ای مسابقه فوتبال بین تیم های ایران و 
جیبوتی را داشت با هوشیاری نیروهای ما دستگیر شد.

به گزارش ایش��نا، س��ردار پردی��س رحیمی در جمع 
خبرن��گاران با اعام این خبر افزود: اخیرا دیده ش��ده 
مردانی با پوش��ش های زنانه قصد ورود به ورزش��گاه 
ه��ا را دارند که اخیرا یکی از دستگیرش��دگان در این 
خصوص خودس��وزی کرده و متاسفانه جان خود را از 

دست داده است.
وی افزود: ما با هیچکس ش��وخی نداری��م و قانون را 
کاما اجرا می کنیم و همه خبر دارند که هنجارشکن 

ها از دست ما خاصی ندارند.
س��ردار پردیس رحیمی با اعام این مطلب که فضای 
زنانه ورزش��گاه های کش��ور مناس��ب مردان نیست، 
تصریح کرد: هنوز زیرساخت های مردانه فراهم نشده 
و هر چقدر زیرس��اخت داریم به زنان مربوط می شود. 

به هر حال هیچ چیزی مهمتر از زیرساخت نیست.
گفتنی اس��ت در چهل س��ال اخیر هیچ مردی موفق 
به تماش��ای مس��ابقات فوتبال ملی و باشگاهی ایران 

نشده است.

ننجون

انتقاد آیت اهلل جنتی از مسکوت ماندن طرح اصالح قانون انتخابات
دبیر ش��ورای نگهبان با انتقاد از مسکوت ماندن طرح اصاح قانون انتخابات در 

مجلس ابراز امیدواری کرد مجلس با جدیت این طرح را به سرانجام برساند.
 آیت اهلل احمد جنتی دبیر ش��ورای نگهبان در جلس��ه این ش��ورا با تس��لیت به 
مناس��بت اربعین حس��ینی گفت: راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی به لطف 
خداوند چند س��الی اس��ت جهانی و موجب انجام وحدت در جهان اسام به ویژه 

دو ملت ایران و عراق شده است.
دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود با انتقاد از مسکوت ماندن طرح اصاح قانون 
انتخابات در مجلس شورای اسامی گفت: در این طرح خاء های قانون قبلی انتخابات تا 
حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهادهای خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم 
انتخاباتی و غیره در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به 

سرانجام برساند.  روابط عمومی شورای نگهبان

آمریکا از برگزاری اربعین هراس دارد
عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس با اش��اره به سیاس��ت های تفرقه 
آمیز برای ممانعت از برگزاری باش��کوه مراس��م اربعین حسین ازسوی دشمنان 

گفت:قطعااین توطئه ها چون سالهای گذشته راه به جایی نمی برد.
محمدعلی پورمختار گفت: پیاده روی اربعین حسینی اثرات بسیار خوبی را بین 
مسلمانان جهان گذاشته است و مسلمانان اقتدار خود را از این طریق به جهانیان 
نشان داده اند. وی با تاکید بر اینکه پیاده روی اربعین مایه امیدواری مسلمانان جهان 
است،فلسفه قیام اباعبداهلل را مبارزه با ظلم و استکبارستیزی دانست و گفت: بر این اساس 
مسلمانان جهان هم در پیاده روی اربعین علیه زیاده خواهی های دشمنان جهان اسام 
به ویژه آمریکا و صهیونیسم شعار میدهند. وی با بیان اینکه سیاست های تفرقه آمیز فعلی 
در عراق برای مقابله با برگزاری اربعین است، افزود: این اقدامات با طراحی آمریکا و رژیم 

صهیونیستی در حال انجام است چرا که از اتحاد مسلمانان هراس دارند.  مهر

طرح تشکیل وزارت بازرگانی هفته آینده بررسی می شود
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی تشکیل وزارت "تجارت و خدمات بازرگانی" 

در جلسه هفته آینده این شورا خبر داد.
عباسعلی کدخدایی با اشاره به دستورکار جلسه روز)چهارشنبه، 17 مهر( این شورا 
گفت: در این جلسه نامه هایی از دیوان عدالت اداری و برخی از مصوبات هیئت دولت 
از حیث تطبیق با ش��رع و قانون اساس��ی مورد بررس��ی قرار گرفت. وی افزود: طبق 
دستورکاری که از پیش برای جلسه امروز شورای نگهبان اعام شده بود، بررسی مصوبه 
مجلس مبنی بر تشکیل وزارت "تجارت و خدمات بازرگانی" در دستورکار قرار داشت، اما به 
نوبت بررسی در جلسه امروز نرسید. سخنگوی شورای نگهبان در پایان با بیان اینکه بررسی 
مصوبه مجلس مبنی بر تش��کیل وزارت "تجارت و خدمات بازرگانی" به جلسه هفته آینده 
ش��ورای نگهبان موکول شد، خاطرنشان کرد: مشکلی در بررسی این مصوبه مجلس وجود 

ندارد و روند بررسی آن از هفته آینده در شورای نگهبان آغاز می شود.  تسنیم

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی در دیدار 
دو هزار نفر از نخبگان جوان و اس��تعدادهای برتر علمی، ادامه ی 
پیشرفت علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمی جهان، 
کام��ًا ضروری و حیاتی خواندند و با اش��اره به ش��وق سرش��ار، 
انگیزه ی تحس��ین برانگیز و اعتمادبه نفس جوان��ان نخبه تأکید 
کردند: هر جوان نخبه پاره ی تن ایران عزیز ما اس��ت و برای رفع 
مشکات نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را کامًا جدی 

اجرا و پیگیری کرد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای مطالبی را ک��ه 1۲ نفر از نخبگان در 
ای��ن دیدار بیان کردند و تأمل جوانان نخبه درخصوص مس��ائل 
مهم کش��ور را بسیار خوب و لذت بخش ارزیابی کردند و با تأکید 
به مس��ئوالن مربوطه برای دنبال کردن مطالبات و پیشنهادهای 
نخبگان گفتند: حرکت علمِی آغاز شده در کشور نیازمند استمرار 
اس��ت، البته رتبه های باالی علمی ایران در برخی رشته های نوپا 
مانند نانو و زیس��ت فناوری بسیار افتخارآمیز است اما به هیچ وجه 
کافی نیست و نباید ما را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب 
ادامه یابد. ایشان با اشاره به بازدید روز گذشته ی خود از نمایشگاه 
شرکتهای دانش بنیان، وجود انگیزه، اعتمادبه نفس و خودباوری در 
حرف و عمل جوانان متخصص را نشانه ای شوق انگیز از استمرار 
جریان علمی در کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: این جوانان 
فقط نخبگان ۳۰ شرکت از ۴۰۰۰ شرکت دانش بنیان کشور بودند 
که این عدد باید در طول یک مدت محدود و مش��خص، چندین 
برابر ش��ود. حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه ی تحقق این هدف را 
ایجاد زیرساخت های قانونی درخصوص شرکتهای دانش بنیان و 
رفع موانع پیِش روی آنها برشمردند و گفتند: مکرراً تأکید کرده ایم 
که محیط کسب وکار باید اصاح شود، مثًا مجوزی که باید ظرف 
یک هفته صادر شود، شش ماه زمان نبرد؛ موازی کاری های غلط 

حذف و انحصار برداشته شود.
رهبر انقاب اسامی سپس به بیان چند نکته خطاب به نخبگان 
جوان پرداختند. »اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان« 

اولین نکته ی مورد تأکید حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
ایشان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری از مشکات در 
زمینه ی پیشرفت علمی، تجاری سازی محصوالت علمی و فناوری 
و حل سایر مشکات بخش علمی خواندند و گفتند: بنیاد نخبگان 
موظف است به این سند بپردازد و شورای عالی انقاب فرهنگی 
نیز باید با به روزرسانی این سند، تحقق آن را مطالبه و دنبال کند. 
»مأیوس نشدن از القائات منفی جریانی بددل که جنبش علمی 
کشور را انکار میکند« توصیه ی بعدی حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به جوانان نخبه بود.
ایشان افزودند: یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در داخل 
دانش��گاه ها نیز حضور دارد، اصل جهش علمی کشور را که یک 
واقعیت عیان است، انکار و تاش میکند با القای اینکه هیچ اتفاق 
علمی مهمی رخ نداده اس��ت، م��ردم را دچار تردید و نخبگان را 

ناامید کند؛ اما شما در مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید.
رهبر انقاب اسامی، یکی دیگر از کارهای زشت این جریان بددل 
را داللی و انتقال نخبگان مس��تعد به خارج از کش��ور دانستند و 
گفتند: جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره ی تن کشور است، اما 
آنها به دنبال دلسرد کردن و یا فریفتن او با وعده های پولی یا غیر 
پولی و موهوم هستند که مسئوالن وزارتخانه های بهداشت و علوم 

موظفند از دانشگاه ها در مقابل این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودن��د: برخاف القائات این جریان، 
مقامات عالی کشور از مشکات و اخبار منفی هم باخبر هستند 
اما یقیناً جنبه های مثبت جریان علمی کشور بر جنبه های منفی 
آن غلبه دارد. ایش��ان هنر انقاب اسامی را جرئت دادن به مرد 
و زن، و پی��ر و جوان برای ورود به میادین دش��وار از جمله ورود 
در میادین علمی که حتی تحسین دشمنان را نیز به دنبال داشته 
اس��ت، خواندند و با یادآوری مواردی از افتخارات علمی کش��ور 
گفتند: اس��تفاده از ظرفیت علمی در بخشهای مختلف کشور به 
»باال بردن قدرت دفاعی«، »درمان و پزش��کی پیشرفته و کنترل 
بیماری ها«، »مس��ائل فنی مهندس��ی«، »زیست فناوری و تولید 
محصوالت بادوام با فناوری نانو« و »فناوری صلح آمیز هسته ای« 

منجر شده است.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای خاطرنش��ان کردند: ب��ا وجود این 
دس��تاوردهای واضح، برخی افراد حرکت علمی کشور را تخریب 

و انکار و اگر بتوانند بر سر راه آن مانع تراشی میکنند.

ایش��ان افزودند: البته این موانع باید برداش��ته شود و مسئولیت 
به عهده ی مس��ئوالن مراکز مربوط اس��ت، اما شما جوانان عزیز 
به حرکت پرش��وق، مضاعف و بدون وقف��ه ی خود در مقابل این 
جریان انحرافی ادامه دهید. رهبر انقاب اس��امی، توجه به علوم 
انس��انی را در همه ی نهادهای نخبگان��ی از جمله بنیاد نخبگان 
ضروری خواندند و گفتند: وقتی جوان نخبه ی ایرانی، در زمینه ی 
مهندس��ی در تراز جهانی عمل میکند و در ساخت دستگاه های 
بس��یار پیچیده، کارهای بسیار مهمی انجام میدهد، طبعاً حضور 
او در عرصه هایی مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت و ارائه ی راه حل 
برای مش��کات اقتصادی و آسیب های اجتماعی، مؤثر و راه گشا 
خواهد بود. ایشان برخی مش��کات اقتصادی موجود را ناشی از 
کمبود تحقیق علمی دانستند و افزودند: با دانش نخبگانی میتوان 

راه حل های خوبی برای این مسائل یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اجرای کامل س��ند بس��یار 
ارزشمند نقشه ی علمی کشور افزودند: حضور نخبگان جوان در 
عرصه ی علوم انس��انی موجب میشود پرورش اندام علمی کشور 
به صورت متناس��ب صورت گیرد، نه اینکه یک بخش فوق العاده 
قوی باش��د و بخشی دیگر ضعیف و کم جان. رهبر انقاب، همراه 
بودن علم با فرهنگ صحیِح انسان دوستی را زمینه ساز استفاده ی 
بشر از منافع حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری کردند: علِم 
بسیار مهم و بسیار نافِع هسته ای وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی 
همراه شد، به تولید بمب هسته ای انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و 

بشریت تبدیل شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه ی 
جمه��وری اس��امی درباره ی حرمت ش��رعی اس��تفاده از بمب 
هس��ته ای تأکید کردند: ما با وجود اینکه میتوانستیم در این راه 
قدم برداریم، بر اس��اس حکم اس��ام عزیز، کاربرد این س��اح را 
حرام قطعی ش��رعی اعام کردیم؛ بنابراین هیچ دلیلی ندارد که 
برای تولید و نگه داش��ت ساحی که اس��تفاده از آن مطلقاً حرام 

است، هزینه کنیم.
ایش��ان پایبندی جدی به مبانی دینی و ش��رف ملی را دو الزام 
مجموعه های نخبگانی برشمردند و افزودند: دانشمند ایرانی وقتی 
با فرهنگ اسامی و ایرانی آمیخته میشود، عنصر راهبردِی حیات 

ملت میشود و به کشور روح و توان میبخشد.
ایشان در زمینه ی ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح افزودند: 
ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابائی و ننگی نداریم اما نمیخواهیم 
دانشگاه های ما بازتولید »دانشگاه های آمریکایی با همان فرهنگ 

غلط غربی« باشند.
رهبر انقاب با ابراز خرسندی از فضای ایرانی-اسامِی مجموعه های 
فع��ال در عرصه های س��لول های بنیادی، نانو، زیس��ت فناوری و 
هس��ته ای گفتند: نخب��گان فعال در این زمینه ه��ا، کار علمی را 
نوعی جه��اد میدانند و این تفکر و نگرش در همه ی محیط های 

دانشگاهی مورد نیاز است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی 
این بخش از سخنانشان تأکید کردند: شرایط ما با شرایط دیگران 
متفاوت است. ما باید ایرانی بیندیشیم، ایرانی فکر کنیم و ایرانی 
زندگی کنیم که رعایت و اجرای الگوی پیشرفت اسامی-ایرانی 
میتواند به این هدف کمک شایانی کند. ایشان تقلید از فرهنگ 
دانشگاه های غربی را باعث از بین رفتن نوآوری و ابتکارات علمی 
خواندند و گفتند: تقلید از دیگران، نوزایی و نشاط حقیقی علمی 
را هم از بین میبرد. رهبر انقاب اس��امی در شش��مین نکته ی 
س��خنان خود، جامعه ی نخبگانی را ب��ه ایفای نقش در زمینه ی 
دیپلماسی عمومی فراخواندند. ایشان گردآوردن »نخبگان ایراِن 
فرهنگِی بزرگ« یعنی نخبگان قلمرو وس��یع فرهنگ ایرانی در 
قرنهای گذشته را نمونه ای از ظرفیت بالقوه ی جامعه ی نخبگانی 
خواندند و افزودن��د: ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه ی 
غرب آسیا، جهان اسام، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان 
حق جوی عالَم در همه ی کشورها از جمله آمریکا و اروپا میتواند 
با نوعی نهادس��ازی به ارائه و ترویج »دانش پاک و باش��رافت« و 
»اندیشه ی درست« منجر شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با نقد 
برخی کم کاری ها در ارائه ی راه سوم برخاسته از انقاب اسامی 
به جهانیان گفتند: راه ما نه سوسیالیس��تی اس��ت نه متکی بر 
لیبرال دمکراس��ی. ما به برکت اس��ام راه سومی را به ملتها ارائه 
کرده ایم که باید بیش از پیش با سخن منطقی و عمل خود، دلها 
را به این راه سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملتها را از نفوذ 

روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.
رهبر انقاب در آخرین فراز سخنانشان در جمع دو هزار نخبه ی 
جوان، بر ایجاد و گسترش امید تأکید کردند و گفتند: نخبگان، 
اساتید و پیشروان حرکت علمی نگذارند امیِد به وجودآمده برای 

پیشرفت علمی کشور دچار اختال شود.
ایشان در همین زمینه افزودند: در کشور البته مشکات مختلفی 
وجود دارد اما نباید این مش��کات را یک طرفه و بدون توجه به 
موفقیتها مدام مطرح و بر سر آن مرثیه خوانی کرد، چراکه در این 

صورت، امید در دل جوانان کم فروغ میشود.
رهبر انقاب اس��امی توج��ه و تبیین موفقیتهای ب��زرگ را از 
وظایف نخبگان در قبال نسل جوان دانستند و افزودند: استعداد 
ایرانی بعد از انقاب به وجود نیامده بلکه موهبتی همیش��گی و 
خدادادی است، اما انقاب با میدان دادن به این استعدادها، ایران 
را از حالت راکد و عقب افتاده و وابس��ته، به کشوری مستقل، در 
حال پیش��رفت و برخوردار از موفقیتهای فراوان تبدیل کرد که 

باید به این واقعیات توجه کامل داشت.
ایش��ان نتایج »مقایسه ی پیشرفتهای علمی دانشگاه ها در چهل 
سال اخیر را با قبل از انقاب« حیرت آور خواندند و افزودند: این 
حرکت عظیم البته در اول راه اس��ت، اما به فضل الهی و همت 
نخب��گان و جوانان به اوج خواهد رس��ید و ج��وان ایرانی باید با 

ای��ن نگاه به آینده بنگرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای توکل، تقوا و 
معنویت را مایه ی امید حقیقی و روزافزون خواندند و به نخبگان 
جوان توصیه کردند: هرچه میتوانید دلهای پاکتان را پاک تر کنید 
و در حرف و عمل، خداوند کریم را همواره مدنظر داشته باشید، 
آن وقت همراهی و یاری خدا را در پیش��رفت مداوم احس��اس و 

درک خواهید کرد.
رهبر انقاب در پایان سخنانشان با تکرار سخنان چند سال قبل 
خود یادآوری کردند: گفته ایم که باید به گونه ای پیشرفت کنیم 
که ۵۰ س��ال بعد هر نخبه ای و هر کسی که در جهان خواست 
تازه های علم را فرا بگیرد، ناچار به دانس��تن زبان فارس��ی باشد 
و تحق��ق این هدف، حتماً در دایره ی هوش و اس��تعداد و همت 
ایرانی امکان پذیر اس��ت. در این دیدار همچنین آقای س��تاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، پیشرفت درون زای علمی 
را بر اس��اس نیروی انس��انی، آموزش و فرهن��گ بومی، رویکرد 
بنی��اد ملی نخبگان اع��ام کرد و گفت: از نظر ما نخبه کس��ی 
اس��ت که برای کش��ور خود ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند و 
بر این اساس حمایتهای بنیاد ملی نخبگان منوط به انجام کار و 
تاش و نوآوری اس��ت. آقای ستاری، طرح »سرآمدان علمی« و 
برگزاری جوایز »مصطفی« و »شهید احمدی روشن« را از جمله 
برنامه ه��ای در حال اجرای بنیاد علم��ی نخبگان خواند و افزود: 
اقتصاد دانش بنیان در نقطه ی مقابل اقتصاد نفتی و وابسته است 
و در آن، کیفیت نیروی انسانی و وارد کردن بخش خصوصی به 

سرمایه گذاری اصل است.
در ای��ن دیدار قبل از س��خنان رهبر انق��اب 1۲ تن از نخبگان 
و محققان رش��ته های مختلف، دیدگاه های خود را بیان کردند. 

آقایان:
- سیدعلی موسوی، استادیار مهندسی پزشکی

- یوسف قاسمی، دکترای حقوق و مؤسس شرکت دانش بنیان در 
زمینه ی خدمات حقوقی

- محمد فدایی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
- عرف��ان صلواتی، پس��ادکترای ریاضی از دانش��گاه امیرکبیر و 

دارنده ی مدال طای المپیاد جهانی
- مجتبی محصولی، دانشیار مهندسی عمران دانشگاه شریف

- حسن انصاری فر، کارشناس ارشد فناوری اطاعات
- علی کاظمی تبریزی، دانشجوی دکترای صنایع چوب و کاغذ

- رس��ول رجایی، دانش��جوی دکترای مهندسی برق از دانشگاه 
تربیت مدرس

- امید حاتمی، دانشجوی دکترای مدیریت
- حسینعلی اخاقی، دکترای مهندسی نفت

و خانمها:
- الهه شاکری، دانشجوی دکترای پژوهش هنر

- سیده صدیقه مدنی، فوق تخصص بیماری های غدد از دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

در سخنان خود بر این نکات تأکید کردند:
- ضرورت اصاح نگرشها به کارآفرینان نوآور در جامعه

- لزوم حذف مقررات دست وپاگیر در جهت حمایت از نخبگان و 
مسیر پژوهشهای کاربردی

- ضرورت سرمایه گذاری در رشته های علوم پایه
- راه اندازی تلویزیون اینترنتی به منظور غلبه بر فقر تولید محتوا 

در فضای مجازی
- انتقاد از شرایط دشوار کسب وکارهای جدید در کشور

- لزوم رسیدگی به وضع مدارس سمپاد
- حمایت از کسب وکارهای اینترنتی و جلوگیری از متوقف کردن 

سلیقه ای فعالیت آنها
- بیان پیشنهادهایی درخصوص اصاح نظام اداری کشور

- تأکید بر ساماندهی و ارتقای فعالیتهای آموزش برون مدرسه ای 
همچون المپیادهای علمی

- پیش��نهاد تغییر معیار اختصاص بودجه به دانشگاه ها و مراکز 
علمی کش��ور از شاخص »س��رانه ی دانشجو-استاد« به شاخص 

کیفِی »حل مسائل کشور«
- ض��رورت حرک��ت به س��مت الگوهای جدید آموزش��ی بویژه 
»آموزِش پژوهش مح��ور« با اولویت کارآفرین��ی و افزایش رفاه 

اجتماعی.
در پای��ان این دی��دار، نماز ظهر و عصر ب��ه امامت رهبر انقاب 

اسامی اقامه شد.

رزمایشی که به هنگام بود
امیر موسوی:آماده مقابله با تهدید 

دشمن در هر سطحی هستیم
فرمانده کل ارتش گفت:برای هر س��طحی از تهدید که دشمن 

طراحی کرده باشد، آماده ایم و مقابله می کنیم.
امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در 
رزمایش غی��ر مترقبه نیروی زمینی ارتش در منطقه ش��مال 
غرب کش��ور گفت: بعد از تغییر ساختار نیروی زمینی ارتش، 
یگان های این نیرو به واکنش س��ریع و متحرک هجومی تغییر 
ماهی��ت داده اند. الزم بود ارزیابی از این یگان ها به عمل آید تا 

میزان آمادگی، تحرک و سرعت یگان ها سنجیده شود.
وی با اش��اره به ماموریت غیر مترقبه یگان های منطقه شمال 
غرب، افزود: نیمه ش��ب گذشته)سه ش��نبه( این ماموریت به 
یگان ها اباغ ش��د و آن ها بافاصله وارد منطقه رزمایش شدند 

و برنامه های خوبی اجرا کردند.
فرمانده کل ارتش درباره پیام این رزمایش، خاطرنش��ان کرد: 
ای��ن رزمایش ب��رای ملت ب��زرگ ایران پیام خوبی اس��ت که 
س��ربازان و فرزندان آنها برای اجرای ماموریت های خود برای 
مقابله با هرگونه تحرک احتمالی دشمن، کاما آماده هستند.

امیر موس��وی تاکید کرد: یگان های ارتش در اوج آمادگی قرار 
دارند و هرنوع ماموریتی که به آنها اباغ ش��ود، در سریع ترین 

زمان ممکن آن را انجام خواهند داد.
وی افزود: پیام رزمایش برای دشمنان این است که اگر دارای 
محاس��بات غلطی ش��وند، بدانند که فرزندان این آب و خاک 
آماده هس��تند در هر مکان و زمانی الزم باشد با قدرت هرچه 
تمام تر ایس��تادگی  کنند. وی درباره ارزیابی این رزمایش غیر 
مترقب��ه گفت: یگان ه��ا آزمون خوبی از نظر س��رعت عمل و 
رس��یدن به اهداف رزمایش داش��ته اند و نمره قبولی را کسب 
کرده اند. امیدواریم به آنچه ستاد کل نیروهای مسلح برای این 

رزمایش ترسیم کرده، دست پیدا کنیم.

تجهیزات جدید و بومی در رزمایش آزمایش شد
فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز از آزمایش تجهیزات جدید و 

بومی در زمایش این نیرو خبر داد.
امی��ر کیومرث حی��دری درباره برگزاری ای��ن رزمایش گفت: 
فرمان��ده کل ارتش به منظور ارزیابی آمادگی رزمی یگان های 
نیروی زمینی ماموریتی را به نیروی زمینی ارتش اباغ کردند 

تا رزمایشی در منطقه شمال غرب کشور انجام شود.
وی ادامه داد: بافاصله اوامر فرمانده کل ارتش به یگان ها اباغ 
ش��د و یگان ها در مدت زمان بس��یار کم ب��ا تمامی تجهیزات 
خ��ود را به منطقه رزمایش رس��اندند ک��ه رزمایش خوبی نیز 

برگزار کردند.
فرمان��ده نی��روی زمینی ارت��ش در خصوص تجهی��زات مورد 
اس��تفاده در این رزمایش نیز گف��ت: در حال حاضر یگان های 
نی��روی زمینی ارتش ب��ا تجهیزات جدید و س��اح های کاما 
بوم��ی در ماموریت ه��ا حاضر می ش��وند و در این رزمایش نیز 
بخش��ی از توانمندی های بومی شده در حوزه تجهیزات مورد 

آزمایش قرار گرفت.

تشریح دستاوردهای رزمایش 
همچنین جانش��ین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه 
نقطه زنی  توپ ها از دس��تاوردهای مه��م رزمایش غیر مترقبه 
نی��روی زمینی بود، گفت: این رزمایش آزمونی برای یگان های 

واکنش سریع و متحرک هجومی بود.
امیر سرتیپ نوذر نعمتی با تشریح دستاوردهای رزمایش غیر 
مترقب��ه این نی��رو گفت: یگان های واکنش س��ریع و متحرک 
هجوم��ی به منظ��ور ارتقای آمادگ��ی رزمی، باال ب��ردن توان 
دفاعی، تحرک و جابحایی س��ریع یگان ها در کوتاه ترین زمان 

ممکن در این رزمایش حضور یافتند.
جانش��ین فرمان��ده نی��روی زمین��ی ارتش خاطرنش��ان کرد: 
یگان ه��ای توپخانه نیروی زمینی ارتش به درجه ای از آمادگی 
دست یافته اند که اهداف مورد نظر را با شلیک حتی یک گلوله 

منهدم می کنند.  روابط عمومی ارتش

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

جوان نخبه پاره تن ایران است
باید ایرانی بیندیشیم، ایرانی فکر کنیم و ایرانی زندگی کنیم


