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رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری  :باید بین مردم و دولت کانال ارتباطی باشد ؛

ضرورت مردمی کردن اقتصاد

وزیر کشور :زائران عتبات
عالیات باید بیمه شوند

وزیر کشور گفت :در حوزه ایمنی ،زائران عتبات عالیات باید بیمه شوند
تا اگر در این حوزه دچار مشکلی شدند بتوان خسار تها را از محل بیمه
جبران کرد.
«احمد وحیدی» روز شنبه در حاشیه نشست تشکلها و مشارکتهای اجتماعی
درباره لزوم بیمه اجباری زائران عتبات عالیات گفت :همه پیشبینیها و تالش ها بر
این است که سفر اربعین ،سفری ایمن و خوب باشد و بر همین اساس مذاکراتی با
طرف عراقی انجام شده و اطمینان دادهاند امنیت را برقرار کنند اما موضوع ایمنی و
امنیت دو مساله است و زائران باید بیمه باشند که اگر از نظر ایمنی دچار مشکلی
شدند بیمه بتواند جبران کند.
وزیر کشور گفت :سازمان مربوطه عددی را به عنوان بیمه دریافت می کند تا اگر
در حوزه ایمنی مشکلی پیش آمد بتوان خسارتها را از محل بیمه جبران کرد .این
عدد حدود  ۱۷الی  ۱۸هزار تومان خواهد بود.
وحیدی گفت :درباره معطلی در مرز برای زائریان از طرف ایران مشکلی وجود
ندارد و از طرف عراقی نیز خواسته شده به میزان خروجی از دروازههای کشور ،ورودی
در نظر بگیرد تا زائران معطل نشوند و قول دادهاند که تعداد ورودیها را افزایش
دهند که اگر این امر محقق شود ماندگاری در مرز نخواهیم داشت؛ یعنی کار زائران
به همان اندازه که در خروجی ایران انجام می شود در ورودی عراق نیز انجام خواهد
شد تا معطل نشوند.
وزیر کشور در خصوص حمل و نقل زائران نیز گفت :اساس بر این است که از
ناوگان عمومی استفاده شود اما به هر حال با حجم زیادی زائر روبه رو هستیم و
کمبودهایی در حوزه حمل و نقل عمومی داریم و گفته شد که زائران با خودروهای
خود بیایند و برای این کار نیز پارکینگ در نظر گرفته شده است .در حقیقت اولویت
ما حمل و نقل عمومی است اما با توجه به کمبودی که وجود دارد ،زائران می توانند
از خودروهای شخصی نیز استفاده کنند.
به گفته وحیدی پیش بینی ما برای اربعین امسال پنج میلیون زائر است اما
خواسته شده است که داوطلبان در سامانه ثبت نام کنند تا اعداد و برآورد دقیقتری
پیش بینی شود.
وحیدی در خصوص ورود خودروها از ایران به عراق نیز گفت :هنوز حرف قطعی
و توافق قطعی در این مورد با طرف عراقی زده نشده است .در خصوص مرزها نیز بر
اساس قولی که طرف عراقی داده از  ۱۶محرم تردد از مرز خسروی امکان پذیر خواهد
بود و مقرر شده از مرزهایی چون تمرچین و باشماق به عنوان یکی از گزینهها برای
افرادی که به این مرزها نزدیک هستند ،تردد امکان پذیر شود.
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امکانات الزم برای تکمیل زیرساختهای فرهنگی اربعین را فراهم می کنیم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :یکی از ایرادات طرح دارویار ،نداشتن بیمه
برای یکسری از اقشار جامعه است که باید ایرادات آن را رفع کرد تا این طرح بتواند به
اصالح نظام توزیع دارو کمک کند.
علی اصغر عنابستانی با بیان اینکه اجرای طرح دارویار الزم است ،گفت :بیشتر هدف
گذاری وزارت بهداشت با اجرای طرح دارویار روی توزیع داروهای داخلی با هدف ساماندهی
آنها است ،چرا که  ۹۸درصد تولید داروها در داخل کشور انجام میشود.
وی بیان کرد :در این بین موضوع بر سر نوع پرداخت یارانه است .پیش از این برای
جلوگیری از افزایش قیمت دارو ،شرکتهای واردکننده و یا سازنده دارو یارانه میگرفتند اما
دارو در شبکههای آزاد فروش میرفت ،لذا به نظر میرسد با اجرای طرح دارویار ساماندهی
کلی صورت میگیرد و مسیر توزیع دارو هم هوشمند میشود.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :یکی از ایرادات طرح دارویار،
نداشتن بیمه برای یکسری از اقشار جامعه است .باید ایرادات و اشکاالت را رفع کرد تا این
طرح بتواند به اصالح نظام توزیع دارو کمک کند.
عنابستانی با انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو ،گفت :سازمان غذا و دارو از خیلی
سالهای گذشته به شدت آغشته به رانت و فساد است و تعارض منافع در این سازمان
بیداد میکند ،از این رو باید مدل و نظام توزیع دارو در کشور تحت یک برنامه هوشمندی
قرار گیرد و کنترل شود .وی توضیح داد :تعارض منافع در سازمان غذا و دارو برای امروز
و دیروز نیست و از خیلی قبلتر وجود داشت ،تا جایی که در کل وزارت بهداشت تعارض
منافع است .نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :وزارت بهداشت و
زیرمجموعه آن را کسانی اداره میکنند که خودشان منافعی دارند و این وضعیت بیشتر
در سازمان غذا و دارو به چشم میخورد .باالخره در این سازمان متخصصان دارویی حضور
دارند که با داشتن منافع ،امور را اداره میکنند .وی با بیان اینکه تعارض منافع برخالف
قانون است ،گفت :باید فرآیندها را طوری اصالح کرد که افراد نتوانند از جایگاه خود
سوءاستفاده کنند .باید طبق تجربه نظام بهداشت و درمان دنیا ،در مدیریت بهداشت و
درمان از دانش آموختگان مدیریت این حوزه و نه لزوماً پزشکان و داروسازان استفاده کرد.

بیش از سه ماه پیش بود که بانک مرکزی نسبت به اجاره
حساب یا کارتهای بانکی به افراد غیر هشدار داد .در بخشی
از این هشدار آمده بود« :اجاره حسابهای بانکی توسط افراد
کالهبردار و به منظور پوشش فعالیتهای مجرمانه انجام
میشود ،بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این
زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطالع دهند».
همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود
که «اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره
کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از
جمله کانالها و گروههای فضای مجازی مطرح میشود که
طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص،
مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت میشود.با توجه به این
که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به
سهولت میسر است ،اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش
فعالیتهای مجرمانه ،پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و
پیشنهاد دهندگان ،کسانی هستند که برای گریز از عواقب
فعالیتهای خالف قانون ،مسئولیت آن را در قبال پرداخت
مبالغی اندک ،یکسره متوجه اجاره دهندگان میکنند».
هشداری که به نظر میرسد درپی وقوع برخی از اقدامات
مجرمانه در این خصوص صادر شده است .مجرمانی که با
وعدههایی نظیر «درآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون
یک ریال سرمایه»« ،کسب درآمد بدون حتی یک دقیقه کار»
یا حتی در پوشش شروط استخدام و  ...اقدام به دریافت کارت
بانکی یا اطالعات دسترسی به حساب بانکی افراد کرده و از
این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را در فعالیتهای
مجرمانه خود شریک میکنند .شراکتی که گاهی حتی سبب

رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری گفت :مردمی کردن
اقتصاد ،مردمی کردن حوزه فرهنگ و مردمی شدن سیاست داخلی و خارجی
باید دنبال شود.
محمد صادق خیاطیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
صبح دیروز (شنبه) به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگاران در جمع برخی از اهالی
رسانه ،ضمن تبریک روز خبرنگار ،گفت :امسال روز خبرنگار با سالم تاسوعا و
عاشورای حسینی همراه بود و تبریک ما به این مناسبت تأخیر داشت .خبرنگاران
راویان خبری هستند که از خودشان کمتر روایت میشود.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار که در حوادث مختلف
جان خود را از دست دادند ،افزود :این جلسه ،یک جلسه هم اندیشی بود تا به بهانه
روز خبرنگار با دوستان تعامل و گفتمان داشته باشیم.

رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز وقتی
از حوزه اطالع رسانی و خبر صحبت میکنیم قصد داریم از یک «اکوسیستم اطالع
رسانی» سخن بگوییم ،گفت :ما با زیست بوم متکثری از فعاالن حوزه رسانه مواجه
هستیم و اگر نتوانیم خودمان را در این اکوسیستم خوب جاگذاری کنیم ،متضرر
خواهیم بود .خیاطیان تصریح کرد :باید از این فضای غبار آلود رسانهای که غالباً در
خارج از کشور انجام میشود ،خارج شویم .ان شاءاهلل پیگیری میشود تا ارتباطهای
شکلی ،فنی ،دسترسی به بدنه کارشناسی در دولت و مرکز بررسیها مورد بررسی
قرار گیرد و مرتفع شود.
خیاطیان اضافه کرد :بسیاری از کارشناسان با موج رسانهای موجود
همراهی نمیکنند و سیاست اگر با همراهی مردم همراه نباشد ،آثار مورد
انتظار به وقوع نمیپیوندد .راههای میانبر برای خبرنگاران وجود دارد تا بتوانند

سیاستها را خوب تبیین کنند.
وی خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین اقدامات مرکز بررسیهای استراتژیک،
ایجاد گفتمان دولت بود و عنوان ،گفتمان جمهوریت و عدالت انتخاب شد .مردمی
کردن اقتصاد ،مردمی کردن حوزه فرهنگ و مردمی شدن سیاست داخلی و خارجی
باید دنبال شود که نیازمند تبیین و تولید ادبیات است.
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد :امتداد
اجتماعی یافتن یکی از دیگر اهداف است .حضور رئیس جمهور میان مردم
استانهای مختلف یکی از مواضع اثرگذار است ،اما تمام هدف ما در مورد گفتمان
جمهوریت ،حضور میان مردم نیست بلکه مردمی کردن همه موارد توقع است
که متأسفانه نیازمند فضاسازی و الگوسازی است زیرا متأسفانه در گذشته وجود
نداشته است.

معاون اول رئیسجمهور گفت :دولت آمادگی دارد
تمامی امکانات الزم را برای تکمیل زیرساختهای
فرهنگی و ترویج ارزشها در مراسم راهپیمایی اربعین
فراهم کند.
محمد مخبر ظهر دیروز (شنبه) در دوازدهمین
جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
با محکوم کردن تالشهای اخیر جریان معاند برای زیر
سوال بردن فرهنگ ایثار و شهادت ،جریان مقاومت و
مدافعین حرم ،گفت :الزم است شورای عالی انقالب
فرهنگی و دستگاههای مرتبط با حوزه فرهنگ برای
پاسخگویی به این گونه سخنان که برنامه ریزی شده
و وابسته به جریان معاند هستند ،اقدامات الزم را انجام
دهند.
وی افزود :آنچه قدرت جمهوری اسالمی ایران را از
دیگران متمایز میکند ،روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت
است چرا که همه کشورها از سالح و تجهیزات نظامی
برخوردار هستند اما روحیه ایثار و شهادتی که در ملت
ایران متبلور است ،ما را از سایر کشورها متمایز ساخته
است.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد :فرهنگ ایثار
و شهادت امروز در عرصه بین الملل نشر پیدا کرده و
بدین جهت دشمنان مقابله با این فرهنگ را در دستور
کار خود قرار داده اند و به صورت برنامه ریزی شده به
دنبال تضعیف و زیر سوال بردن مدافعین حرم و جریان
مقاومت هستند.
مخبر همچنین از مراسم راهپیمایی اربعین به

عنوان فرصتی فوق العاده و استثنایی برای ترویج
ارزشهای دینی و فرهنگی یاد کرد و افزود :دولت
آمادگی دارد تمامی امکانات الزم را برای تکمیل
زیرساختهای فرهنگی و ترویج ارزشها در این مراسم
پراهمیت فراهم کند.
وی همچنین به اهمیت دیپلماسی فرهنگی نیز
اشاره و تصریح کرد :دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی
منطقهای از رویکردهای مهم دولت سیزدهم است که
باید اقدامات بیشتری در این بخش صورت گیرد.
معاون اول رئیس جمهور بر لزوم احصاء دقیق
شاخصهای فرهنگی و کمی شدن این شاخصها تاکید
کرد و گفت :استفاده از ظرفیت کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی و بهره گیری از اندیشکده های
دانشگاهی و دانشجویی میتواند برای احصاء شاخصهای
فرهنگی مؤثر و مفید باشد.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی،
آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،معاون

درخواست پلیس برای تجمیع کارتهای بانکی

میشود که فرد اجارهدهنده کارت به عنوان مجرم اصلی
شناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین و مقررات
جاری ،مسئولیت تمام تراکنشها و مبادالتی که از طریق
حساب و کارت بانکی انجام میشود ،بر عهده دارنده آن است
و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی،
مالیاتی ،انتظامی و قضایی مسموع نیست.
در همین راستا نیز چندی پیش ،سرهنگ داوود معظمی
گودرزی ،رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند  ۱۰نفره
اجاره کارتهای بانکی با گردش مالی  ۷۰۰میلیارد ریالی
خبر داده بود .او هم به شهروندان هشدار داده بود که به هیچ
عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه
داشته باشند که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم
مجرمانهای که با آن کارت انجام شود ،سهیم خواهند بود.
هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد ،سودجویان برای استفاده از
مدارک هویتی همواره از وعدههای فریبندهای استفاده
میکنند ،اما در واقع ممکن است این افراد با سوءاستفاده
از کارت بانکی شماره آن را در سایتهای شرطبندی ،خرید
و فروش موارد غیرمجاز ،اقدامات کالهبردارانه و  ...مورد
استفاده قرار دهند .رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در همین
راستا به ایسنا «ممکن است افراد سودجو در کانالها و گروهها
و دیگر بسترها در شبکههای اجتماعی با طرح تبلیغات و
ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و  ...اقدام به ترغیب کاربران
برای اجاره دادن کارتهای بانکیشان کنند؛ در حالی که این
اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده از کارت را نیز بر
عهده فرد اجاره دهنده میگذارد .اجاره کارت بانکی در واقع

به نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچ فردی
تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ
مختلف نخواهد کرد».
درخواست پلیس برای تجمیع کارتهای بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارتهای بانکی،
راهکاری را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده است .سردار
حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ معتقد است که
نظام بانکی و صدور کارتهای بانکی باید به سمتوسویی برود
که در نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت
بانکی خرید کند.
سردار رحیمی با انتقاد از تعدد کارتهای بانکی که در
دست مردم قرار دارد ،گفت :این موضوع منجر به افزایش
ریسک وقوع جرم میشود .گاهی افراد سودجو از شهروندان
میخواهند که کارت بانکی را که هیچ استفادهای از آن ندارند
به آنها اجاره دهند.
وی ادامه داد :یک فرد می تواند تعداد زیادی کارت
بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و
اقسام جرائم سوءاستفاده کند .در بسیاری از کشورها کارت
ملی میتواند کار کارت بانکی را انجام دهد .این پیشنهاد
پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به
موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم
از بین برود.
رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد :میتوان طرحی را اجرا
کرد که بر اساس آن تمامی کارتهای بانکی در یک کارت
تجمیع شود .آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن
یک کارت خود نخواهد بود .متاسفانه پروندههایی را در پلیس

رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز حضور
داشتند ،حجت االسالم عاملی دبیر شورای عالی انقالب
فرهنگی با اشاره به سخنان اخیر جریان فتنه گفت:
برخی که در دورهای تالش کردند سالمت انتخابات
کشور را زیر سوال ببرند ،امروز تالش میکنند مشروعیت
جهاد و دفاع از حرم اهل بیت (ع) را زیر سوال ببرند.
وی افزود :اگر رشادت مدافعین حرم و در رأس آنها
شهید سردار سلیمانی که منجر به عقب نشینی و نابودی
داعش شد نبود ،امروز وضعیت منطقه و کشورهای آن
میتوانست شکل دیگری داشته باشد.
در این جلسه گزارشی از وضعیت فرهنگی کشور و
نتایج نظرسنجی و پیمایشهای صورت گرفته در حوزه
فرهنگ ارائه شد و موضوعاتی نظیر نشاط اجتماعی،
خانواده و جمعیت ،پوشش و حجاب و دینداری مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه این جلسه پس از بحث و بررسی ،بودجه
فرهنگی با برش استانی به تصویب رسید و مقرر شد این
بودجه از محل اعتبارات سفرهای استانی رئیس جمهور
تأمین شود.
تشکیل کمیسیون مشترک سازمان برنامه و بودجه
و دستگاههای ذیربط در حوزه فرهنگی و همچنین
دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی برای تدوین برنامه
هفتم توسعه در حوزه فرهنگی از دیگر مصوبات این
جلسه بود که اعضای این کمیسیون و مالحظات مرتبط
با آن تصویب شد.

آگاهی ،پلیس فتا و  ...داشتیم که مجرمان با همین شیوه
اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان کرده و آنان
را در جرائمی که حتی روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک
کردهاند .پلیس با این موارد برخورد کرده است ،اما الزم است
شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچ شرایط
کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
 ۴۲۰میلیون کارت بانکی برای  ۸۳میلیون نفر!
هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کار تهای بانکی
درحالی مطرح میشود که برابر آخرین آمارهای اعالم شده
از سوی بانکی مرکزی شمار کارتهای بانکی صادر شده
بانکها تا پایان خرداد امسال معادل  ۴۲۰میلیون و ۳۵۵
هزار و  ۹۵۳عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت،
اعتباری ،هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور است.
در این میان  ۲۷۲میلیون و  ۹۸۶هزار و  ۹۶۵عدد کارت
بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد .همچنین ۱۴۰
میلیون و  ۸۴۰هزار و  ۶۲۰عدد کارت خرید یا هدیه در
سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی
است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳
میلیون نفر است.
این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح شده و
موافقان و مخالفان این طرح بارها دیدگاه خود را در این
خصوص مطرح کردهاند .یکی از این پیشنهادات برای تجمیع
کارتهای بانکی ،تجمیع آن در کارت هوشمند ملی بود .حاال
باید دید که با توجه به مطالبه صریح پلیس در این خصوص
آیا طرح تجمیع کارتهای بانکی در دستورکار مجلس شورای
اسالمی و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت یا خیر.

صفحه 8

خبر

برای اداره کشور باید توجه
اصلیمان به جوانان باشد

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان
اینکه جوان ایرانی قابلیت دارد ،شعار نیست
بلکه واقعیت است ،گفت :باید برای اداره کشور
توجه اصلیمان به جوانان باشد.
غالمعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان
زبان و ادب فارسی و عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی در جمع منتخبی از تشکلهای جوانان
که به مناسبت روز ملی تشکلها و مشارکتهای
اجتماعی در همایش «نقش جوانان در حکمرانی
نو» گردهم آمده بودند با تشکر از خانم رفیعی
برای فراهم کردن این نشست گفت :امید ما از
روز نخست انقالب  ۵۷تاکنون به صحنه آوردن
نیروی جوان بود و مسیر ما در انقالب جوانگرایی
بود؛ بهترین سند ،بیانیه گام دوم انقالب است
که رهبر معظم انقالب در آن بیش از هر چیزی
بر نیروی جوان تأکید کردند.
وی با بیان اینکه پیروزی انقالب اسالمی
محصول حضور جوانان در خیابانها بود ،افزود:
تمام آنهایی که خون دادند ،سنگر درست
کرده و جانفشانی کردند ،جوان بودند و اداره
کشور هم بعد از دولت به جوانان سپرده شد؛
جوانان جنگ تحمیلی را اداره کردند و مدافعان
حرم هم از جوانان بودند و این مسیر هم ادامه
جنگ تحمیلی اما در مرزی دورتر است و در
واقع مرز انقالب ما است ،پیشرفتهای علمی
کشور به دست جوانان حاصل شده و ما جوانانی
با استعداد داریم.
حداد عادل ادامه داد :در المپیاد ریاضی
در میان  ۱۱۰کشور جهان مقام هشتم را کسب
کردیم و موفقیتهای ورزشی نیز نمونهای
از موفقیتهای جوانان است ،هر چند برخی
کشورها در دنیا میخواهند نشان دهند ایران از
نظر بینالمللی با مشکل مواجه است اما جوانان
ما در میدانهای بزرگ و رشتههای ورزشی
میدرخشند و قد َعلَم میکنند و اینکه جوان
ایرانی قابلیت دارد ،شعار نیست بلکه واقعیت
است و باید برای اداره کشور توجه اصلیمان
به جوانان باشد.
حدادعادل یادآور شد :خصوصیت
آرمانگرایی در جوانان ارزشمند است و جوان
همیشه میخواهد افق دورتری را فتح کند و
به آینده میاندیشد و بهترینها را میخواهد
زیرا آرمانگرایی الزمه این مرحله از رشد انسان
است و سبب میشود جوان کاسبکارانه عمل
نکند و محافظهکار نباشد البته دغدغه و نگرانی
جوان آینده میتواند جوانان را گرفتار کند و
ِ
دشمن برای محروم کردن کشور از استعدادهای
جوانی بر روی آن سرمایهگذاری میکند و بیش
از هر چیز در رابطه با این نگرانی به دنبال
ناامیدی آنها است .متأسفانه برخی افراد جوانان
و دانشجویان را تشویق به مهاجرت میکنند؛
باید آرمانگرایی را حفظ و آن را با واقعبینی
همراه کرد .وی افزود :اگر کسی دوگانهای را در
کشور مطرح کند که به تضاد بین افراد باسابقه
و جوانان دامن بزند ،خیانت است و جوانان امروز
باید با جوانان دیروز کار کنند.

