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رهبر انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

جریانی در کشور با پدیده «جنبش علمی» با بددلی برخورد میکند
ایســنا :صدها تن از نخبگان و اســتعدادهای برتر علمی   کشور،
صبح دیــروز با حضرت آیــتا ...خامنهای رهبر انقالب اســامی   
دیدار کردند.
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی   صبح دیروز
در دیــدار دو هزار نفر از نخبگان جوان و اســتعدادهای برتر علمی،
ادامه پیشرفت علمی   کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمی   جهان،
کام ً
ال ضروری و حیاتی خواندند و با اشــاره به شوق سرشار ،انگیزه
تحســین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبــه تأکید کردند :هر
جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکالت نخبگان
باید ســند راهبردی امــور نخبگان را کام ً
ال جــدی گرفت و اجرا و
پیگیری کرد.
حضــرت آیتا ...خامنهای مطالبی را کــه  ۱۲نفر از نخبگان در
این دیدار بیان کردند و تأمل جوانان نخبه در خصوص مســائل مهم
کشور را بسیار خوب و لذتبخش ارزیابی کردند و با تأکید به مسئوالن
مربوطه برای دنبال کردن مطالبات و پیشــنهادهای نخبگان گفتند:
حرکت علمی   آغاز شده در کشور نیازمند استمرار است ،البته رتبههای
باالی علمی   ایران در برخی رشتههای نوپا مانند نانو و زیستفناوری
بســیار افتخارآمیز است اما به هیچوجه کافی نیست و نباید ما را قانع
کند ،بلکه باید پیشرفت علمی   با شتاب ادامه یابد.
ایشان با اشاره به بازدید روز سه  شنبه خود از نمایشگاه شرکتهای
دانشبنیان ،وجود انگیزه ،اعتماد بهنفس و خودباوری در حرف و عمل
جوانان متخصص را نشــانهای شوقانگیز از استمرار جریان علمی   در
کشور برشــمردند و خاطرنشان کردند :این جوانان فقط نخبگان ۳۰
شرکت از چهار هزار شرکت دانشبنیان کشور بودند که این عدد باید
در طول یک مدت محدود و مشخص ،چندین برابر شود.
حضرت آیــتا ...خامنهای الزمــه تحقق این هــدف را ایجاد
زیرساختهای قانونی در خصوص شرکتهای دانشبنیان و رفع موانع
پیش روی آنها برشــمردند و گفتند :مکرراً تأکید کردهایم که محیط
ِ
کســب و کار باید اصالح شود مث ً
ال مجوزی که باید ظرف یک هفته
صادر شــود ،شــش ماه زمان نبرد ،موازیکاریهای غلط حذف ،و
انحصار برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی   سپس به بیان چند نکته خطاب به نخبگان
جوان پرداختند.
«اجرا و تحقق جدی ســند راهبردی امــور نخبگان» اولین نکته
مورد تأکید حضرت آیتا ...خامنهای بود.
ایشــان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری از مشکالت
در زمینه پیشرفت علمی ،تجاریسازی محصوالت علمی   و فناوری
و حل سایر مشــکالت بخش علمی   خواندند و گفتند :بنیاد نخبگان
موظف اســت به این سند بپردازد و شورایعالی انقالب فرهنگی نیز
باید با بهروزرسانی این سند ،تحقق آن را مطالبه و دنبال کند.
«مأیــوس نشــدن از القائات منفــی جریانی بــددل که جنبش
علمی   کشور را انکار میکند» توصیه بعدی حضرت آیتا ...خامنهای
به جوانان نخبه بود.
ایشــان افزودند :یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در داخل
دانشــگاهها نیز حضــور دارد ،اصل جهش علمی   کشــور را که یک
واقعیت عیان اســت ،انکار و تالش میکند با القای اینکه هیچ اتفاق
علمی   مهمی   رخ نداده اســت ،مردم را دچار تردید و نخبگان را ناامید
کند ،اما شما در مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید.
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رهبر انقالب اســامی   یکی دیگر از کارهای زشــت این جریان
بددل را داللی و انتقال نخبگان مســتعد به خارج از کشور دانستند و
گفتند :جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره تن کشور است ،اما آنها
به دنبال دلسرد کردن و یا فریفتن او با وعدههای پولی یا غیر پولی و
موهوم هستند که مسئوالن وزارتخانههای بهداشت و علوم موظفند
از دانشگاهها در مقابل این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیتا ...خامنــهای افزودند :برخالف القائات این جریان،
مقامات عالی کشــور از مشــکالت و اخبار منفی هم با خبر هستند
اما یقین ًا جنبههای مثبت جریان علمی   کشــور بر جنبههای منفی آن
غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اســامی   را جرأت دادن به مرد و زن ،و پیر و
جوان برای ورود به میادین دشوار از جمله ورود در میادین علمی   که
حتی تحســین دشــمنان را نیز به دنبال داشته اســت ،خواندند و با
یادآوری مواردی از افتخارات علمی   کشــور گفتند :استفاده از ظرفیت
علمی   در بخشــهای مختلف کشــور به «باال بردن قدرت دفاعی»،
«درمان و پزشــکی پیشــرفته و کنترل بیماریها»« ،مســائل فنی
مهندســی»« ،زیســتفناوری و تولید محصوالت با دوام با فناوری
نانو» و «فناوری صلحآمیز هستهای» ،منجر شده است.
حضــرت آیــتا ...خامنهای خاطرنشــان کردند :بــا وجود این
دســتاوردهای واضح ،برخی افراد حرکت علمی   کشــور را تخریب و
انکار و اگر بتوانند بر سر راه آن مانعتراشی میکنند.
ایشــان افزودند :البته این موانع باید برداشته شود و مسئولیت به
عهده مســئوالن مراکز مربوط است ،اما شما جوانان عزیز به حرکت
پر شــوق ،مضاعف و بدون وقفه خود در مقابل این جریان انحرافی
ادامه دهید.
رهبر انقالب اســامی ،توجه به علوم انسانی را در همه نهادهای
نخبگانی از جملــه بنیاد نخبگان ضروری خواندنــد و گفتند :وقتی
جوان نخبه ایرانی ،در زمینه مهندســی در تراز جهانی عمل میکند
و در ســاخت دستگاههای بسیار پیچیده ،کارهای بسیار مهمی   انجام
می   دهد ،طبع ًا حضور او در عرصههایی مانند اقتصاد ،حقوق و مدیریت
و ارائه راه حل برای مشکالت اقتصادی و آسیب های اجتماعی ،مؤثر
و راهگشا خواهد بود.
ایشان برخی مشکالت اقتصادی موجود را ناشی از کمبود تحقیق
علمی   دانستند و افزودند :با دانش نخبگانی می   توان راه حلهای خوبی
برای این مسائل یافت.
حضرت آیتا ...خامنه ای با تأکید بر اجرای کامل ســند بســیار
ارزشمند نقشه علمی   کشور افزودند :حضور نخبگان جوان در عرصه
علوم انسانی موجب می   شــود پرورش اندام علمی   کشور به صورت
متناســب صورت گیرد ،نه اینکه یک بخش فوق العاده قوی باشد و
بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
رهبر انقالب همراه بودن علم با فرهنگ صحیح انساندوســتی
را زمینه ســاز استفاده بشــر از منافع حقیقی علم و دانش خواندند و
یادآوری کردند :علم بســیار مهم و بســیار نافع هســته 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 آیتا ...خامنه ای با اشــاره به موضع قاطعانه و شجاعانه
جمهوری اسالمی   در     باره حرمت شــرعی استفاده از بمب هسته ای
تأکید کردند :ما با وجود اینکه می   توانســتیم در این راه قدم برداریم،

بر    اساس حکم اسالم عزیز کاربرد این سالح را حرام قطعی شرعی
اعالم کردیم ،بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت
سالحی که استفاده از آن مطلق ًا حرام است ،هزینه کنیم.
ایشــان پایبندی جدی به مبانی دینی و شــرف ملی را دو الزام
مجموعه های نخبگانی برشــمردند و افزودند :دانشمند ایرانی وقتی
راهبردی حیات
با فرهنگ اسالمی   و ایرانی آمیخته می   شود ،عنصر
ِ
ملت می   شود و به کشور روح و توان می   بخشد.
ایشــان در زمینه ضــرورت همراهی علم بــا فرهنگ صحیح
افزودند :ما از شــاگردی و یادگیری هیچ ابایــی و ننگی نداریم اما
نمی   خواهیم دانشــگاههای ما باز تولید «دانشگاههای امریکایی با
همان فرهنگ غلط غربی» باشند.
اســامی
رهبر انقــاب با ابراز خرســندی از فضای ایرانی-
ِ
مجموعه هــای فعــال در عرصه های ســلولهای بنیــادی ،نانو،
زیست فناوری و هســته ای گفتند نخبگان فعال در این زمینه ها،
کار علمــی   را نوعی جهاد می   دانند و ایــن تفکر و نگرش در همه
محیطهای دانشگاهی مورد نیاز است.
حضرت آیتا ...خامنه ای در جمعبندی این بخش از سخنانشان
تأکید کردند :شــرایط ما با شــرایط دیگران متفاوت است .ما باید
ایرانی بیندیشیم ،ایرانی فکر کنیم و ایرانی زندگی کنیم که رعایت و
اجرای الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی می   تواند به این هدف کمک
شایانی کند.
ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاههای 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 می   برد.
رهبر انقالب اســامی   در ششمین نکته ســخنان خود ،جامعه
نخبگانی را به ایفای نقش در زمینه دیپلماسی عمومی   فراخواندند.
فرهنگی بــزرگ» یعنی
ایــران
ایشــان گردآوردن «نخبگان
ِ
ِ
نخبگان قلمرو وســیع فرهنگ ایرانی در قرنهای گذشــته را نمونه
ای از ظرفیت بالقــوه جامعه نخبگانی خواندنــد و افزودند :ارتباط
گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آســیا ،جهان اسالم ،محور
مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حقجوی عالم در همه کشــورها
از جمله امریکا و اروپا می   تواند با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویج
«دانش پاک و با شرافت» و «اندیشه درست» منجر شود.
حضرت آیــتا ...خامنه ای ،با نقد برخــی کمکاریها در ارائه
راه ســوم برخاسته از انقالب اســامی   به جهانیان گفتند :راه ما نه
سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال دمکراسی .ما به برکت اسالم
راه ســومی   را به ملتها ارائه کرده ایم که باید بیش از پیش با سخن
منطقی و عمل خود ،دل ها را به این راه ســودمند برای بشــریت
جــذب کنیم و ملتهــا را از نفوذ روزافزون فرهنــگ منحط غرب
نجات دهیم.
رهبر انقالب در آخرین فراز سخنانشــان در جمع دو هزار نخبه
جوان بر ایجاد و گسترش امید تأکید کردند و گفتند :نخبگان ،اساتید
و پیشروان حرکت علمی   نگذارند امید به وجود آمده برای پیشرفت
علمی   کشور دچار اختالل شود.
ایشان در همین زمینه افزودند :در کشور البته مشکالت مختلفی
وجود دارد اما نباید این مشــکالت را یکطرفــه و بدون توجه به
موفقیتها مدام مطرح و بر ســر آن مرثیه خوانی کرد ،چرا که در این
صورت امید در دل جوانان کم فروغ می   شود.
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با تحقیقات برای استیضاح
همکاری نمیکنم
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واکنش شریعتمداری به
دستگیری جمعی از کارگران
هفت تپه قبل از دیدار با
نمایندگان مجلس
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شهردار شیراز خبر داد

افزایش بیش از دو برابری ظرفیت حوضچه آرامش
دروازه قرآن
شهردار شــیراز اعالم کرد :ظرفیت حوضچه آرامش دروازه
قرآن بــا  36هزار متر مربــع کف برداری ،بیــش از دو برابر
شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز ،مهندس
حیدر اســکندرپور در بازدید از باال دســت و حوضچه آرامش
دروازه قرآن گفت :اقداماتی که شــهرداری شیراز در محدوده
باال دســت دروازه قرآن و به منظور ایمن ســازی شــهری و
افزایش تاب آوری آن در برابر ســیل با نظر مشــاور در حال
انجام اســت به دو دســته اقدامات بلند مــدت و کوتاه مدت
تقسیم می   شود.
شــهردار شیراز افزایش دو برابری ظرفیت حوضچه آرامش
دروازه قرآن و ایجاد بندهای سنگی مختلف به منظور کاهش

شــهردار شــیراز همچنین در صحن علنی شــورای شهر
ضمن ارائه گزارش عملکرد در خصوص اقدامات شهرداری در
خصوص پیشگیری از ســیل گفت :در این راستا بیش از ۱۶۱
کیلومتر جدول روباز و  ۲۲۱کیلومتر کانال روبســته الیروبی و
 ۱۰۲کیلومتر لوله گذاری جدید آب های سطحی انجام شد.
مهندس اسکندرپور اضافه کرد :طی ماه های اخیر بیشترین
حجم اقدامات برای آمادگی در مقابل بارش باران در مجموعه
مدیریت شهری انجام شده است.
شناسایی  ۱۴۴نقطه آبگیر در سطح شهر شیراز
محمد حســن پور معاون خدمات شهری شهرداری شیراز
نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد از مجموعه اقدامات شهرداری
برای مقابله با ســیل و بارش باران گفت :اقدامات کوتاه مدت

ســرعت آب را از جمله اقدامات کوتاه مدت دانست و افزود :با
این اقدامات تالش داریم میزان و ســرعت آب ورودی به لوله
دروازه قرآن کاهش یابد و طی دو هفته آینده عملیات اجرایی
آن به اتمام می   رسد.
وی در این بازدید که با همراهی شهردار منطقه  3شیراز و
مشــاور پروژه انجام شد ،اضافه کرد :با کف برداری های انجام
شــده ظرفیت حوضچه ارامش دروازه قرآن حدود  36هزار متر
مربع افزایش یافته که این میزان برابر با  6هزار و  500کامیون
خاکبرداری است.
شهردار شیراز اقدامات بلند مدت برای افزایش ایمنی مسیل
دروازه قرآن را ایجاد سدهای خاکی در باال دست و تعبیه یک
لوله انتقــال آب جدید در زیر دروازه قــرآن و کنار لوله قبلی
دانست و گفت :اقدامات بلند مدت بر    اساس نظر مشاور پروژه
و پس از تصویب توسط مراجع ذی صالح به ویژه سازمان آب
منطقه ای فارس انجام می   شود.
مهندس اسکندرپور ضمن تشکر از دادستانی شیراز به علت
پشتیبانی و پیگیری هایی که در راستای هماهنگی دستگاه های
مختلف برای اجرای اقدامات باالدست دروازه قرآن انجام داده،
افزود :از سازمان آب منطقه ای فارس انتظار دارم که بخشی از
مسیر حوزه آبریز دروازه قران و بستر رودخانه که توسط باغچه
محدود شده را بازسازی کنند تا این مسیر به صورت کامل باز
و با اقدامات دســتگاه قضایی و سازمان آب منطقه ای فارس
بازسازی مسیر انجام شود.

شهرداری شیراز برای مقابله با بارش باران از ابتدای خردادماه
آغاز شده است.
محمدحسن پور با بیان اینکه در سطح شهر شیراز  ۵۲حوزه
آبریز وجود دارد ،گفت :چهار حوزه آبریز دروازه قرآن ،سعدی،
دراک و رودخانه خشــک نیازمند توجه ویژه بود و در این راستا
طبق برنامه ریزی های انجام شــده ایــن حوزه ها در اولویت
اقدامات شهرداری شیراز قرار گرفت.
معــاون خدمات شــهری شــهرداری شــیراز اضافه کرد:
 ۱۴۴نقطه آبگیر در سطح شهر شناسایی و با هماهنگی شهرداران
مناطق به منظور رفع مشکالت اولویت بندی شده اند .همچنین
بیش از دو هزار چاه جذبی ســطح شــهر الیروبی شده است.
وی خاطرنشان کرد :در بیش از  ۳۰کیلومتر از رودخانه خشک
و  ۲۳کیلومتر از رودخانه چنارراهدار عملیات خاکبرداری ،جمع
اوری نخاله و اصالح شیب شکن انجام شده است.
محمدحســن پور از برگزاری مانور گسترده سیل در سطح
شهر شیراز خبر داد و افزود :به منظور افزایش امادگی مجموعه
نیروهای شــهرداری اقــدام به برگزاری دوره های آموزشــی
مدیریت بحران ،مانور سیل و بازدیدهای متعدد از نقاط مختلف
سطح شهر کرده ایم.
معاون خدمات شــهری شهرداری شــیراز ابراز امیدواری
کرد که پاییز و زمســتان امســال را با آمادگی نیروی انسانی،
فراهم ســازی امکانات ،برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده
بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

