دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

در نشست مشترک شورای عالی الگو با وزیر علوم عنوان شد

دو سال آینده فرصت طالیی برای تکمیل
و ارتقای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

در نشست مشترک شورای عالی الگوی اسالمی
ایرانی پیشــرفت با دکتر منصور غالمی ،وزیر
علوم تحقیقات و فناوری ،راهکارهای مشارکت
بیشتر دانشگاهیان در تکمیل و ارتقای الگوی
پایه اسالمی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار
گرفت .دکتــر غالمی وزیر علــوم و تحقیقات
وفناوری در این نشســت گفت :تمام زحماتی
که برای ســند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
کشــیده شده است مبتنی بر کارها و مطالعات
تخصصی و علمی اســت .ایــن فرصت مهم و
مغتنمی است که بعد از فرمایش رهبری فراهم
شده تا سند الگو در دانشگاهها و پژوهشگاهها به
بررسی و اصالح گذاشته شود و این فرصت ،به
معنای مهم و ماندگار و اساسی بودن سند الگو
برای نظام جمهوری اسالمی است.
دکتر غالمی ادامه داد :در راستای فراخوان رهبر
معظم انقالب ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی را به
بررسی ،تکمیل و ارتقای سند الگو فراخواندهایم
تا از ظرفیت دانشگاهها و مراجع علمی کشور در
این جهت استفاده بیشتری داشته باشیم.
وی ادامه داد :با توجه به روحیه نقادی موجود
در دانشگاهها ،اگر به موقع به سراغ این مسئله
نرویم ،شاهد نقد خودمان خواهیم بود .لذا این
فرصت برای همکاران فراهم شده تا با ورود به
ایــن موضوع نقش خــود را در این زمینه ایفا
کنند .بر این اســاس دانشگاه عالمه طباطبایی
به عنوان هسته مرکزی بررسی سند الگو تعیین
شده تا فعالیتهای علمی الزم را در این ارتباط
انجام دهند.
وزیر علوم ادامــه داد :ما به عنوان یک تکلیف
به این مطلب نــگاه کردهایم و تالش میکنیم
در اولین فرصت نظرات همه دانشــگاهیان را
جمع کرده به مرکز الگــو ارائه نمائیم تا نقش
مؤثری در تکمیل و ارتقای سند الگوی پیشرفت
اسالمی ایرانی داشته باشیم.
رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز
در سخنانی ضمن تشــکر از حضور وزیر علوم
و معاونان وی گفت :الگوی پیشــرفت نقشــی
تاریخســاز در ایــران دارد و دارای جامعیــت
اســت و با باالترین ســطوح مدیریت و رهبری
نظام ارتبــاط دارد .بنابراین آیندگان در ارزیابی
جمهوریاســامی به آن توجه ویــژه خواهند
داشــت .دکتر واعظ زاده با اشــاره به ضرورت
تکمیل و ارتقای ســند الگوی اســامی ایرانی
پیشرفت گفت :در مدت تدوین الگو جلسات و
نشستهای متعددی با مراکز علمی و دانشگاهها
برگزار شده و این همکاریها ادامه دارد.
وی ادامــه داد :طراحی الگوی اســامی ایرانی
پیشــرفت ،به عنوان مهمترین سند برنامهای
کشــور با اســتفاده از ظرفیت علمی و فکری
کشور انجام شده است .مرحله تکمیل و ارتقای
الگو نیز باید مبتنی بر مشارکت گسترده عالمان
واندیشــمندان باشد .روش طراحی باز به جای
بسته درنظر گرفته شده تا همکاری و مشارکت
وسیع امکانپذیر شــود .موفقیت الگو به همه
کســانی تعلق دارد که در ایــن امر مقدس به
ُطرق مختلف همکاری و مشــارکت میکنند.
مرکز الگــو وظیفه دارد و تالش میکند امکان
فعال شــدن تواناییها و پتانســیلهای علمی
کشور را در طراحی الگو فراهم کند.

در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
توجه به شعار دهه فجر میتواند ساعتها بحث
توگو به خود اختصاص دهد و کاغذهای
و گف 
زیادی را پر کند .در این روزهایی که دشــمن
اعــام کرده بــود ایران به خود جشــن چهل
سالگی انقالب را نمیبیند اما دید ،باید به این
مســئله پرداخت که چرا باید به گذشته افتخار
کنیم و به آینده امید داشته باشیم.
بررسی انقالب اسالمی و آنچه رخ داده است را
میتوان در دو بعد ســخت افزاری و نرم افزاری
ترسیم کرد و به بررسی آن پرداخت.
در همین ابتدای کار باید اعالم کرد که انقالب
اسالمی یک رویداد نرم افزاری بود که به خاطر
مادیات شــکل نگرفت ،بلکه اهــداف دینی و
سیاســی برایش بیشتر حائز اهمیت بود و همه
دستاوردهای سخت افزاری و توسعههای کمی
در ابعــاد مختلف مولود همین دســتاوردهای
معنوی است.
در رژیم طاغوت ،شــاه همواره در تالش بود تا
نزدیکی خود به آمریــکا را حفظ کند ،ژاندارم
منطقه باشد و به طور مداوم با پول نفت اسلحه
بخــرد و زرادخانههای بزرگی تشــکیل دهد.
شــاه مملکت را همچون ملک شــخصی خود
تصور میکــرد که میتوانــد در آن با تانک و
هواپیماهایی آمریکایی به بازی بپردازد .هر روز
مستشاران آمریکایی در کشور افزوده میشدند
و تسلط خود در امور کشور را تعمیق میدادند.
در این میان ابتکار عملی برای مسئوالن ایرانی
باقی نمانده بود .اکثر آنان نیز برای حفظ میز و
پست خود سرسپردگی آمریکا را پذیرفته بودند.
طاغوت قبول کرده بود که باید حق توحش هم
بپردازد و در داخل کشــور صالحیت رسیدگی
به تخلف مستشاران و شــهروندان عزیزدردانه
آمریکایی وجــود ندارد و باید در همان مهد به
اصطالح دموکراســی و حقوق بشر به تخلفات
آنان پرداخته شود.
از سوی دیگر آمریکاییهای دوستداشتنی شاه،
در تالش بودند که ظاهر و باطن دین در جامعه
را به حاشیه برانند و باشگاهها و کلوپهایی به
ســبک غربی دایر کنند تا جوانان ایرانی نیز به
مانند آنان رشد و نمو کنند.
همه اینها برای ملتی که عشــق حسین(ع) را
در ســینه و قلب خود داشت و برای مظلومیت
مردان کربال گریسته بود ،قابل تحمل نبود و در
نهایت مردی از ســاله پاک حسینی قیام کرد
و بــا همراهی ملت و پشــتیبانی الهی به همه
کجاندیشیها ،حقارتها و توهینها پایان داد.
پیروزی انقالب اســامی اســتعمار را که ملت
ایران را به اســتعباد گرفته بود ،برای همیشــه
از ســرزمین همیشه خدایی ایران بیرون راند و
استقالل سیاســی را که بزرگترین و مهمترین

رشد ۱۰درصدی
سرمایهگذاریخصوصی

مدیــرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان یزد در
جمع اصحاب رســانه یکی از دستاوردهای عظیم
انقالب اســامی را استقالل کشور دانست وگفت:
از ســال  ۵۷تاکنون میزان سرمایه گذاری بخش
خصوصی بویژه در بخش صنعت در اســتان رشد
ساالنه  ۱۰درصدی را داشته است.
علی نمازی اظهار داشــت :بعد از پیروزی انقالب
اســامی تحولهای عظیم و بنیادی در آموزش
نیروی انسانی ،سرمایه گذاری بخش خصوصی و
بویژه در امور زیربنایی و زیرساختهای اقتصادی
استان را داشتیم.
وی افزود :در حوزه فعالیتهای وزارت امور اقتصاد
و دارایــی در طــول چهار دهه گذشــته گمرک،
بانکها ،بیمهها و بورس تاثیر زیادی در توســعه
استان داشتند.
نمــازی با بیــان اینکه گمرک اســتان از ســال
۶۵فعالیــت خود را آغاز کرده گفــت :هم اکنون
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(شماره مجوز۱۳۹۷. ۶۱۴۷وزارت نفت )

خودباوری منشأ توسعه و پیشرفت کشور
روح اهلل مهرجو -پژوهشگر اجتماعی

خواســته ملت ایــران و انقالب بود،
محقــق کرد .ملــت ایــران پس از
سالها که سفارتین برای آن تصمیم
میگرفت رها شد و سرنوشت خود را
به دست گرفت .حاکم شدن مردم بر
سرنوشت خود ،باالترین دستاوردها
را برای ایران داشــت که مهمترین آن اعتماد
بــه نفس و روحیــه خودباوری بــود .در اصل
کشــوری که روزگاری متهم شد لولهنگ هم
نمیتواند بســازد امروز دست به انقالبی بزرگ
زد ،کشــورش را از اســتعمار و استبداد رهایی
داد و در نتیجه پیشرفت و توسعه را به ارمغان
آورد .در این میان کشوری که همه پروژههای
عمرانی و خدماتیاش نصیب کشورهای غربی

و بــه دیگر کشــورهای جهــان نیز
سرایت نکند .البته دیگر دیر شده بود
و انقالب اسالمی با گوشت و پوست
و جان ملت بزرگ ایران عجین شده
ی را به
بود .دشمن که جنگ تحمیل 
راهانداختــه بود تا مانع گســترش و
پیشروی انقالب شود ،حاال میدید جوانایی که-
روزگاری برای آنــان برنامه ریزی میکرد تا به
سبک غربی رشد و نمو یابند -،چگونه با تربیت
دینی ،ســینه در برابر گلولهها سپر میکنند و
معبرهــای پر از مین را با جانش میگشــایند.
جنگ تحمیلی کــه پایان مییابــد ،بار دیگر
توسعه کشور شتاب میگیرد ،دانشگاههای علوم
پزشکی گســترش مییابند و کشور که مجبور

بود تا از هند ،پاکستان
به ویژه آمریکا میشد،
امروز از کشــور  ۸۰میلیون نفری ۱۰ ،و بنــگالدش پزشــک
امروز با اتــکا بر توان و
میلیون نفر دانش آموخته دانشگاهی عمومــی وارد کند ،به
دانــش داخلی به پیش
و  ۴.۵میلیون نفر دانشجو هستند که یکــی از معتبرتریــن
مــیرود و نیــازی به
توانستند رتبه ششم علم نانو ،دومین مراکز درمانــی جهان
مستشــاران آمریکایی
رتبه سلولهای بنیادی و بسیاری دیگر بدل شده و سختترین
ندارد.
از قلههای رفیــع علمی چون دانش عملهــای جراحی را
خدمــات رســانی بــه
هســتهای را فتح کنند و جزء هشت انجام دهــد و امروز به
شــهرها و روستاها آغاز
کشوریباشندکهبهاینعلمدسترسی نقطهای برسد که برای
میشــود و امکانــات
دارند
صنعــت گردشــگری
اولیهای چون آب شرب
ســامت برنامه ریزی
ســالم ،بــرق و گاز به
کند و مقصد بســیاری از گردشگران خارجی
همه نقاط کشــور تسری مییابد .در کنار همه
جهت درمان بشود.
خدمــات انقالبی در حوزه گســترش امکانات،
سیستم آموزشی نه تنها در حوزه پزشکی بلکه
دشــمن زخم خورده که هرگز متوجه نشد از
در تمامی زمینهها فعال میشــود تا رتبه ۱۵
چه جناحی مورد حمله قرار گرفته اســت و تا
علمــی در جهان را عاید ایران اســامی کند و
کنــون نیز از درک رمز پیــروزی انقالب عاجز
بیشترین تعداد مقاالت  ISIدر منطقه را ارائه
مانده است ،به خود آمده و شروع به مانعتراشی
دهد که نفر دوم با  ۱۵هزار مقاله اختالف پشت
میکند تا دستاوردهای انقالب ادامه پیدا نکرده

سر او قرار گیرد.
امروز از کشــور  ۸۰میلیون نفری ۱۰ ،میلیون
نفر دانش آموخته دانشگاهی و  ۴.۵میلیون نفر
دانشجو هســتند که توانستند رتبه ششم علم
نانو ،دومین رتبه سلولهای بنیادی و بسیاری
دیگــر از قلههــای رفیع علمی چــون دانش
هســتهای را فتح کنند و جزء هشت کشوری
باشند که به این علم دسترسی دارند.
دانشــمندان این مرز و بوم چنان دشــمن را
عصبانی میکنند که دســت به تــرور میزد.
اما ایــن بار هم راه را به مانند هشــت ســال
جنگ تحمیلی اشــتباه رفته است چرا که اگر
احمدیروشن و تهرانی مقدم را ترور کند ،این
ملت ظرفیت آن را دارد که بالفاصله جای خالی
ایــن مردان بزرگ را پر کنــد و با صالبتتر از
گذشته به مسیر خود ادامه دهد.
به برکت همین دانشمندان است تا کشوری که
دیروز سیم خاردار هم نمیتوانست تولید کند،
امروز موشکهای دوربردی را طراحی نماید که
قابلیت هدایتگری داشــته باشد و هیچ قدرت
جهانی جرئت حمله به آن را نداشــته باشــد و
شــبها را با ترس به صبح برساند .چرا که در
عرصه بیــن الملل ملتهای مظلــوم ،ایران را
میستایند و آن را شایسته رهبری جهان اسالم
میدانند و امام خمینی(ره) را الگویی قرار دادند
که میتوان با الهام از او به حکومت اســتکبار
پایان داد.
امــروز جمهوری اســامی میتوانــد امنیت
منطقــه را تأمیــن کند و بــه فعالیت داعش
که منابع سرشــار سعودی و حمایت غربی و
آمریکایی را دارد ،پایان دهد و سوریه و عراق
را از چنــگال افراطیون برهانــد و در اختیار
مردمش قرار دهد.
اگرچه امــروز تحریمهای اقتصــادی و البته
برخی از سوءتدبیرها و نامدیریتیهای داخلی
مشــکالتی را در معیشــت مردم ایجاد کرده
است اما همچنان ادامه راه روشن است و همه
به خوبی میدانند کــه جهان برای جمهوری
اسالمی ایران جایگاه ویژهای قرار داده است و
این ملت میتواند این جایگاه را کسب کند و
به قرنها سلطه مستکبران پایان دهد.
امروز بدون شــک ایران اســامی بــا یافتن
گفتاری نــو برای بیــان ارزشهــا و اهداف
انقالب اســامی از یک ســو ،پایان دادن به
ســوء تدبیرهای داخلی و مشکالت اقتصادی
از ســوی دیگر و کشــیدن خط بطالنی روی
مرزبندیهــای جناحــی میتوانــد مســیر
پر تالطمی راکه آزادانه انتخاب کرد و با تمام
پستی و بلندیها ادامه داد را همچنان دنبال
کند تا این انقالب را به دست صاحب اصلیش،
امام زمان(عج) برساند.

شهرستان
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شركت ملي پخش فرآوردههاي نفت 
روابطعمومی

رئیس شــورای عالی الگو گفت :دو سال آینده
یک فرصت طالیی پیشروی دانشگاهها و مراکز
علمی برای ایفای این مسئولیت عظیم علمی و
اجتماعی است .در این راه به رغم ارتباط خوبی
که مرکز الگو با دانشــگاهیان داشــته است با
چالشهایی مواجه هستیم و این چالشها باید
مرتفع شــود تا از فرصت ایجاد شده ،حداکثر
استفاده شود.
دکتر واعــظ زاده گفت :تاکنون بیش از ســه
هزار تن از پژوهشــگران فعال کشور در شمار
مشارکت کنندگان اولیه تهیه سند الگو هستند
و برای طی مسیر پیشرو ،از همه کسانی که به
پیشرفت ایران عالقهمند هستند با هر سلیقهای،
برای همکاری در این امر مهم ،دعوت میشود.
همکاری در این مرحله ،عالوه بر افزایش غنای
ســند ،یک فرصت برای همکاری دانشگاهها با
جامعه و ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
هم هست.
درادامهاینجلسه،رئیسدانشگاهعالمهطباطبایی
نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه
داد و برخی از اعضای شورای عالی و معاونان وزیر
علوم به اظهار نظر و بحث در راستای سند الگوی
پیشرفتاسالمیایرانیپرداختند.
به گزارش ایســنا ،پــس از اظهار نظر اعضای
شورای عالی و معاونان وزیر موارد ذیل به عنوان
جمع بندی جلسه مورد تأیید قرار گرفت:
 مشارکت حداکثری دانشگاهیان با هرسلیقهفکری و سیاســی و تخصص برای همفکری و
تکمیل و ارتقای الگوی پایه با استفاده از دانش
بومی و تجربیات جهانی جلب شود.
 ستاد پشتیبانی علمی برای تکمیل و ارتقایالگو با عضویت مدیران ارشد ستاد وزارت علوم
و شماری از روسای ،دانشگاهها و پژوهشگاهها
با حضور نمایندگان مرکز الگو تشکیل شود.
 همایشها و هماندیشیهای تخصصی متنوعبا حضور متخصصان رشتههای علمی به منظور
بهرهمندی از نظــرات و دســتیابی به اجماع
نخبگانی نسبت به الگو در دانشگاههای سراسر
کشور برگزار شود.
 در بررسی ســند ،چارچوب و روششناسیسند کنونی مفروض گرفته شود و بر آن اساس
الگو ارتقا داده شود .برگشت به عقب و تدوین از
ابتدا مناسب نیست.
 اجرای برنامههای گفتمانسازی و مطالبهگریالگوی پیشرفت در بخش دانشجویی پیگیری
و موضوعــات مربوط به الگــو در پایان نامهها
ورسالههای دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.
 مشــارکت انجمنهــای علمــی در تهیه وطراحی الگو تسهیل و تقویت گردد.
 برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و برنامههایانجمنهای علمی در ســطح دانشــجویی در
معاونت فرهنگی و اجتماعی
ت رؤسای دانشگاهها به منظور تأمین
 نشســ مشارکت هرچه بیشتر مراکز علمی در تکمیل و
ارتقای الگو برگزار شود.
نظرات اســاتید و فرهیختگان ایرانی خارج ازکشور نسبت به الگو اخذ شود.
حاصل نظــرات دانشــگاهها و مراکز علمی درخصوص تکمیل و ارتقای الگو در شــورای عالی
مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مطرح شود.

اجتماعی

۵
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گمرک اســتان بینالمللی ،مستقل و دارای تمام
مجوزهای گمرکی است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان یزد رتبه
استان در زمینه ارزش سهام معامله شده در بورس
در ۹ماهه امســال را هشتم اعالم کرد و افزود :در
حال حاضر پنج هزار کارمند دولت در سطح استان
فعالیت دارند.
مدیر کل گمرک اســتان یزد نیز در این نشست
با بیان اینکه گمرک اســتان بعنوان یک گمرک
مســتقل در منطقه مرکزی ایــران فعالیت دارد،
گفت :گمرک اســتان یزد جزو پنج گمرک کشور
اســت که بصورت تخصصــی دارای مجوز فلزات
گرانبهای کشور از جمله طال است.
محمد حســین ســلمانی اظهار داشــت :میزان
صادرات استان در سالجاری بیش از یک میلیون
و ۵۹۲هــزار تن بــه ارزش ۳۸۶میلیون دالر که
اغلب به مقصد کشورهای شرق آسیا ،افغانستان،
پاکستان و کشورهای عربی بوده است.
وی همچنین میزان کاالهای وارداتی اســتان در
سال جاری را  ۴۳هزار و ۳۲۶تن به ارزش ۴۵هزار

و ۶۰۰میلیون دالر اعالم کرد.
همچنین رئیس شــورای هماهنگــی بانکهای
استان گفت :میزان معوقات بانکی استان یزد بالغ
بر ۱۳هزار میلیاردریال اســت کــه این رقم قابل
توجهی اســت و بدهکاران بانکی یزد در پرداخت
دیون بانکی جدی تر باشند.
محمــد رضایی افــزود :در حال حاضــر بیش از
۵۲درصد تسهیالت پرداخت شده توسط بانکها،
دارای مطالبه معوقه است که این معوقه مربوط به
اقشار مختلف از مردم عادی تا صنایع است.
وی اظهار داشت :بانکهای استان عزم خود را جزم
کردهاند تا بر پایه منابــع ملی با نگاهی همدالنه
فردای بهتری بــرای واحدهای صنعتی و اقتصاد
کشور رقم بزنند که این رابطه باید دوسویه باشد.

بهرهمندیازآبشربسالم

بیش از  ۴۰۰۰نفر جمعیت روستایی استان یزد از
آب شرب سالم وبهداشتی بهره مند شدند.
مدیرعامل آبفار یزد از بهرهمندی بیش از۴۰۰۰نفر
جمعیت روســتایی از آب شرب سالم وبهداشتی

خبرداد .به گــزارش اداره روابط عمومی وآموزش
همگانی شــرکت آب وفاضالب روســتایی استان
یزد،محمد فاتحی با اعالم این خبر گفت:مجتمع
آبرســانی روســتایی امــام حســین(ع ) یکی از
بزرگترین مجتمعهای آبرســانی روستایست که
در مجموع۱۹روســتا و یکشهر را تحت پوشش
قرارمیدهد.
وی در ادامــه افزود:با افتتاح این مجتمع بیش از
 ۴۰۰۰نفر جمعیت روســتایی از آب شرب سالم
وبهداشتی بهره مند شدند واین در حالیست که تا
پیش از ایــن آب مورد نیاز این جمعیت از طریق
آبرسانی سیار تامین میگردید.
وی همچنیــن اذعــان داشــت:عملیات اجرایی
این پروژه عبارتســت از حفــر وتجهیز یک حلقه
چاه۱۷،کیلومتر خط انتقال ۴،باب ایستگاه پمپاژ
با حجم ۹۰۰متر مکعب و  ۱۳.۶کیلومتر بازسازی
شبکه میباشد.
این مقام مســئول همچنین در پایان افزود:اعتبار
کل مجتمع آبرسانی روســتایی امام حسین (ع)
۲۹۷میلیارد و ۸۷۳میلیون ریال میباشد.

