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درگیری لفظی در کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی باالگرفت

 عدم شفافیت در بررسی 
یک طرح پرحاشیه

چرتکه 3

سياست 2

زنگ خطر ورشکستگی بیخ گوش دولت 

یلیون تومان  هزار تر
بدهی تا خرداد امسال!

این روزها گزارش های نگران کننده از میزان 
بدهی دولت به گوش می رسد. آخرین گزارش 
دیوان محاسبات کشــور حاکی از آن است که 
بدهی خالــص دولت و شــرکت های دولتی به 
بیشتر از یک میلیون میلیارد تومان رسیده است. 
پیش از این هم صندوق بین المللی پول گزارش 
داده بود که بدهی های خالص دولت ایران معادل 
یک سوم از کل تولید ناخالص داخلی است و البته 
گزارشی از ســازمان برنامه و بودجه در فضای 
مجازی درز کرد که بر اساس آن کارشناسان این 
ســازمان پیش بینی کرده بودند که در صورت 

ادامه تحریم ها تا ســال 1403 میــزان بدهی 
دولت به 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور 
می رسد و مفهوم این اتفاق این است که دولت 

ورشکسته می شود.
اقتصاد در بیم و امید 

چیزی نزدیک به یکسال از حضور جو بایدن، 
در کاخ سفید گذشته اســت. رئیس جمهوری 
جدید امریکا وعده داده بود که دوباره به برجام 
برمی گردد، اما اقتصاد ایران نزدیک به یک سال 
در بیم و امید ســپری کرده اســت و همچنان 

خبری از برداشته شدن تحریم ها نیست. 

نماینده مردم فیروزآباد:

 وضعیت عشایر فراتر از بحران است
شهرنوشت 6

نگاهی به نمایش »برگشت«

 تو را به خویشتن
 عودت می دهم 

 سازمان امنیت کویت 100 تن را در فهرست
 افراد ممنوع از تمدید اقامت قرار داد؛ 

حکم اخراج به سفارش 
ریاض و تل آویو

کارگران در برابر حذف حداقل مزد ساکت نمی نشینند

 تخریب  قانون 
در پوشش اصالح

قانون »جوانی جمعیت« به رغم هشدار کارشناسان، 
ابالغ شد

 مواد بحران زای
 یک قانون برای معتادان 

در آستانه مذاکرات وین منتشر شد

گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از افزایش  ذخیره 

اورانیوم غنی شده ایران

جهان 5

دسترنج 4

فرهنگ و هنر 8

شهرنوشت 6

سياست 2

رهبــر معظــم انقــاب اســامی گفتند: 
مهاجرفرســتی و اینکــه عناصــری در بعضی 
دانشــگاهها، جوان نخبه را از آینده مأیوس، و او را 
به ترک میهن تشــویق می کنند، صریحاً خیانت 
به کشور و دشمنی با آن است و دوستی با آن جوان 

هم نیست.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز 
در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، 
نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و با تأکید بر 
لزوم تمرکز جامعه علمــی و نخبگان برای یافتن 
راه حل های علمی مشــکات مختلــف افزودند: 
ظرفیت نخبگــی جوانان ملت ایــران، می تواند 
زمینه ســاز پر کردن شــکاف علمی کشور با علم 
جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن 

نوین اسامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد.
ایشان با تشکر از مطالب مفیدی که نخبگان در 
این دیدار بیان کردند، نخبگی را موهبت و نعمتی 
الهی خواندند و افزودند: استعداد و ظرفیت ذهنی 
تنها شــروط تحقق نخبگی نیســت بلکه باید با 
شکرگزاری و قدرشناسی این نعمت، و با کار و تاش 
و همت و مجاهدت، استعداد و ظرفیت را به نخبگی 

تبدیل کرد.
رهبر انقاب در همین زمینــه افزودند: البته 
قدرشناسی و شــکر عملی نعمت نخبگی جوان، 
وظیفه پدر و مادر، معلم و اســتاد و دستگاههای 

حاکمیتی نیز هست.
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: ملت 
ایران، ملتی بالقوه نخبه است و به همین علت از دیر 
باز هدف جنگ نرم تحقیرکننده استعمارگران قرار 
داشته تا استعدادها و توانایی های خود را فراموش 
کند و حتی منکر شــود و دروغ بــزرگ »ما نمی 

توانیم« را بپذیرد.
ایشان با اشاره به خاطرات جواهر لعل نهرو از هند 
درباره تاش مستقیم و غیرمستقیم انگلیسی ها 
برای از بین بردن احساس توانایی و اتکای به خود در 
ذهن ملت هند گفتند: در تاریخ ۲00 ساله اخیر ایران 
نیز استعمارگران و حاکمان وقت، هم صدا ناتوانی 
ملت ایران را تبلیغ می کردند که پیروزی انقاب به 

این روند پایان داد.
رهبر انقاب غفلت و غارت را دو هدف مکّمل 
استعمارگران از القای ناتوانی در ملتها برشمردند و 
افزودند: وقتی ملتی از توانایی های خود غفلت کرد، 
غارت او آسان می شود. در واقع غفلت، مقدمه غارت 
و غارت، افزایش دهنده غفلت ملتها از توانایی ها و 

استعدادهای درونی است.
آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات صریح قرآن 
مجید دربــاره پیامدهای منفی غفلــت افزودند: 
خداوند در کتاب آســمانی هشــدار می دهد که 
دشمن می خواهد شما از ساح و داراییهای خود 
غافل شوید تا راحت حمله کند که این موضوع امروز 
با توجه به فشارها و جنجال ها در دنیا درباره مسئله 

پهپاد و موشک قابل توجه است.
»احساس مسئولیت نخبگان« نکته دیگری 
بود که رهبر انقاب در این دیدار به آن پرداختند 
و تأکید کردند: هم مسئوالن باید به وظایف خود 
درباره نخبگان عمل کنند، هم جوان نخبه باید در 
قبال مسائل کشور احساس مسئولیت کند و ضمن 
مبارزه با موانع و پذیرش برخی ســختی های گاه 
اجتناب ناپذیر، اجازه ندهد نامهربانی هایی که در 
برخی دستگاهها به نخبگان می شود، او را از ادامه 

راه و تاش و احساس مسئولیت باز دارد.
نکته دیگری که رهبر انقــاب برای نخبگان 
جوان و اســتعدادهای برتر علمی بیــان کردند 
»ضــرورت توجــه به آینــده ی ترسیم شــده و 

هدف گذاری شده برای ایران عزیز« بود.
ایشان با یادآوری سخنان چند سال قبل خود 
درباره آینده ایران و ضرورت پیشــتازی در عرصه 
علم جهانی گفتند: باید به گونه ای حرکت کنیم که 
در آینده ای معقول، ایران منبع علم جهانی بشود و 
هر کس برای دسترسی به جدیدترین یافته های 
علمی، ناچار از یادگیری زبان فارسی شود، همانگونه 
که در برهه هایی از تاریخ، ایرانیان بر قله های دانش 
جهانی قرار داشتند و کتابهای دانشمندان ایران در 
دانشگاههای غرب و شرق مورد تدریس و استناد 

اهل علم و دانش بود.
آیت اهلل خامنه ای برای رســیدن به این آینده 
روشن و افتخارآمیز سه مرحله را ضروری دانستند. 
اول: تاش فراوان برای پــر کردن فاصله کنونی با 
خطوط مقدم علم جهانــی، دوم: عبور از مرزهای 
دانش جهانی و عرضه کشــفیات نوین علمی به 
جامعه بشری، و سوم: بنا کردن تمدن نوین اسامی 

بر پایه علم نافع.
ایشان تأکید کردند: اگر نخبگان جوان میهن 

به این افق روشن چشم بدوزند، حرکت علمی آنها 
جهت گیری درست خواهد داشت و مشکات نیز 

رفع خواهد شد.
»لزوم آفرینش علمی« نکته دیگری بود که رهبر 
انقاب در تبیین آن، گفتند: امروز کارهای علمی 
مهمی در کشور در حال انجام است که غالباً جزو 
شاخه های علمی خلق شده به دست دیگران است، 
در حالی که عاوه بر این، باید با خاقیت و نوآوری، 
قوانین ناشناخته طبیعت را کشف، و در تولید علم، 

نوآوری کرد.

ایشان، »مسئله محوری« و حل مسائل کشور 
را از اهداف مهم جامعه علمی کشــور خواندند و با 
برشمردن مواردی مانند مشــکات آب، محیط 
زیست، ترافیک، آســیب های اجتماعی، تخلیه 
روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسائل 
نظام تولید، گفتند: می توان برای همه مشکات 

کشور راه حل علمی پیدا کرد.
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: در برخی 
کشورها با وجود آنکه اغلب دانشگاهها خصوصی 
اســت اما بودجه های دولتی زیادی بــه آنها داده 
می شود، البته نه به صورت فله ای، بلکه به این شکل 
که دولت برای دانشگاه مسائلی را تعریف می کند و 
چنانچه دانشگاه در حل آن مسائل پیشرفت داشت، 

بودجه به آن تعلق می گیرد.
رهبر انقاب از »هوش مصنوعی« به عنوان یک 

مسئله مهم و آینده ساز نام بردند و تأکید کردند: این 
مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به گونه ای 
عمل کنیم که ایران جزو 10 کشــور برتر هوش 

مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.
رهبر انقاب دربــاره بحث مهاجرت نخبگان، 
گفتند: امروز در کشور جوانان نخبه می توانند رشد 
و پیشرفت کنند ولی همچنانکه قبًا هم گفته ایم 
تمایل یک نخبه برای مهاجرت به کشوری دیگر 
با این نگاه و توجه که بدهکار کشور است و پس از 

تحصیل بازخواهد گشت، مانعی ندارد.

آیت اهلل خامنه ای افزودند: اما مهاجرفرستی و 
اینکه عناصری در بعضی دانشگاهها، جوان نخبه را از 
آینده مأیوس، و او را به ترک میهن تشویق می کنند، 
صریحاً خیانت به کشور و دشــمنی با آن است و 

دوستی با آن جوان هم نیست.
ایشــان در ادامه با تأکید بر مسئله مانع زدایی 
از تولید، مهمترین موانع تولید در کشــور را موانع 
فرهنگی همچون »ناامیدی، احســاس بی آینده 
بودن، بی همتــی، بی حوصلگــی، راحت طلبی، 
سرگرمی های مضّر، احساس ناتوانی و خطرپذیر 

نبودن« برشمردند.
آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان 
با ابراز خرســندی از رشــد کّمی شــرکت های 
دانش بنیان، بر لزوم افزایش کیفیت این شرکت ها 
تأکید و خاطرنشــان کردنــد: در رعایت ضوابط 

دانش بنیان بودن سخت گیری شود.
ایشان با اشــاره به دانش بنیان نبودن صنایع 
بزرگ کشور، خاطرنشــان کردند: باید با استفاده 
از شــرکت های دانش بنیان، صنایع بزرگ مانند 

خودروسازی نیز دانش بنیان شوند.
رهبر انقاب، الزمه رشد و تقویت شرکت های 
دانش بنیــان را رواج اســتفاده از محصوالت آنها 
در داخل دانســتند و گفتند: وقتی یک محصول 
دانش بنیان در داخل تولید می شود، نباید واردات 
مشــابه آن انجام شــود، و بخصوص دولتی ها و 
شــرکت های بزرگ باید از محصــوالت داخلی 

استفاده کنند.
ایشان در این زمینه افزودند: البته مجدداً عده ای 
مانند قضیه لوازم خانگــی جنجال نکنند که چرا 
نباید از فان کشور واردات انجام شود، زیرا الزمه 
رشد شرکت های داخلی، ایجاد بازار داخلی برای 

آنها است.
آیت اهلل خامنه ای البته خطاب به تولیدکنندگان 
داخلی نیز تأکید کردند: وقتی جلوی واردات گرفته 
می شــود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با 
اســتفاده از این موقعیت، قیمتها را افزایش، و یا 

کیفیت محصول را کاهش دهد.
ایشان زمینه سازی برای صادرات محصوالت 
دانش بنیان را از دیگر وظایف دستگاههای دولتی 
دانستند و گفتند: مردم در بعضی کشورها که خاطره 
خوبی از ایران دارند، حتــی نام دو محصول ایرانی 
را نمی توانند بیان کنند، بنابراین عاوه بر فعالت 
دولت و شــرکتها برای بازارسازی، بخش خارجی 
صداوســیما نیز باید برای تبلیغ کاالهای ایرانی، 

برنامه ریزی و اقدام کند.
ایشان با اشــاره به گزارشــی از معاون علمی 
رئیس جمهور مبنی بر سهم کمتر از یک درصدی 
شرکت های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی، 
تأکید کردند: این سهم باید حتماً افزایش یابد و در 

طول 3 تا 4 سال، حداقل به 5 درصد برسد.
رهبر انقاب در پایان، نخبگان را آینده سازان 
و نور چشــمان کشــور خواندند و افزودند: من در 
دولتهای قبلی و کنونی برای اســتفاده از جوانان 
نخبه در مدیریت های میانی و حتی سطح باال به 

مسئوالن سفارش کرده ام اما شما نیز باید خود را 
آماده و نقش تان را در اداره کشور پیدا کنید.

پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، ستاری 
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور، با اشــاره 
به نقش نوآوری در پیشــرفت علمــی و مقابله با 
دشــمنی ها گفت: در برابر تحریم، هــر جا تعداد 
شرکت های دانش بنیان کشور زیاد بود، بر مشکات 

فائق آمدیم.
همچنین در این دیدار شــش تن از نخبگان، 

دیدگاه های خود را بیان کردند.
آقایان:

- محمد امینی رعیا، دکتری مدیریت از دانشگاه 
علم و صنعت

-  محمدرضا گنج دانش، دانشجوی پزشکی و 
دارنده مدال طای المپیاد دانشجویی

-  مهدی شــریف زاده، دانش آموخته دکتری 
مهندسی شیمی

-  جواد آزادی، پژوهشگر در حوزه فضای مجازی
و خانم ها:

-  رزان چهاردولی، فعال و پژوهشگر در حوزه 
هوش مصنوعی

-  فائزه فداکار، معلم و دارنده مدال نقره المپیاد 
کشوری

در سخنان خود بر این نکات تأکید کردند:
-  اصاح گلــوگاه های تعــارض منافع برای 

جلوگیری از اثرپذیری مسئوالن در تصمیمات
-  اتخاذ سازوکارهای هوشمندانه جهت نظارت 

و پیگیری سیاست های کلی نظام
-  لزوم ارتقای فرهنگ ســازمانی و بها دادن به 

جایزه ملی فرهنگ سازمانی
-  افزایش همکاری نیروهای مســلح با وزارت 

بهداشت برای استفاده بیشتر از سربازان پزشک
-  اهمیت امنیت کودکان در فضای مجازی و 

چاره جویی برای آن با استفاده از هوش مصنوعی
-  لزوم هدایت یارانه هــای انرژی از بخش های 

غیر مولد به مولد
-  ضرورت تحــول در ســازوکار تربیت معلم 

متناسب با تربیت انسان تراز انقاب اسامی
-  چاره جویی برای پدیده فرار نخبگان از نهاد 

علم به نهاد تجارت
-  لزوم تحول در معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و ریل گذاری جدید
-  جلوگیری از  آســیب های تحــول در حوزه 

دیجیتال بدون ظرفیت سازی داخلی.

دیدار

رهبر انقالب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

تشویق جوان نخبه به ترک میهن، خیانت به کشور است


