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هاشمي رفسنجاني رئيس محترم ... با حضور حضرت آيت ا 17/10/92جلسه در تاريخ سه شنبه 

مجمع تشخيص مصلحت نظام و جمعي از اعضاي هيئت مديره انجمنهاي علمي ايران در محل 

  .مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار گرديد

  .اين جلسه حضور بهم رساندندجناب آقاي دكتر ارزاني نايب رئيس محترم انجمن مرتعداري ايران در  �

هاشمي رفسنجاني ضمن ... ابتدا چند تن از رؤساي انجمنها صحبت كردند سپس حضرت آيت ادر اين جلسه 

صحبت هاي ارزشمند و وزين سخنرانان گوياي مطالب : عرض خيرمقدم به انجمنهاي علمي اعالم فرمودند

  .حساس وظيفه است نه كار قدرتي و از طرف دولتكار انجمنها كامال مردمي و از باب ا. بسيار مهمي بود

بنده با ايجاد يك معاونت علمي در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام : ن فرمودنداايش

متشكل از كميته هاي مختلف از انجمنهاي علمي موافق هستم و انجمنهاي علمي مي توانند طي توافق با 

بالخص يك كميته متشكل از زنان متخصص باشد و . عاونت بپردازنديكديگر به تشكيل كميته هاي آن م

  .مجمع در حد توان خود از اين كميته ها حمايت خواهد نمود

  :موضوعات مطرح شده در اين جلسه

 نهادينه كردن زمينه مشاركت نهادهاي مردمي در عرصه هاي گوناگون به منظور ارتقاي سطح نظام -

ر، سازنده و مؤثر نهادهاي مردمي در تصميم گيري ها و فراهم آوردن زمينه همكاري مستم -

 سياستهاي كالن نظام

 توجه به نقش انجمنهاي علمي به عنوان حلقه واسط بين صنعت، دانشگاه و حوزه اجرايي كشور -

 پيوند انجمنهاي علمي با نهادهاي تخصصي با عنايت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام -

ارزشمند و بضاعت علمي خود را در اختيار مردم و جامعه قرار انجمنهاي علمي داوطلبانه اندوخته  -

 مي دهند

 توجه به نقش نهادهاي مردمي در پيگيري ديپلماسي خاص و عام -

در اين راستا مهمترين گام برداشتن ديوار . باور داشتن نهادهاي مردمي بويژه انجمنهاي علمي -

 ناپيداي بين مردم و دولت مي باشد

 سهيل راههاي بهره برداري از توانمندي انجمنها در همه شئونات حاكميتتدوين سازوكاري جهت ت -

 انجمنها پتانسيل كمك به دولت و ديگر دستگاههاي اجرايي در تمامي زمينه ها را دارند -

 حضور و عضويت نهادينه انجمنهاي علمي در شوراها -
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با زنان يا مسائل  بهره برداري از حضور زنان در اتاق فكر به خصوص در تصميم گيريهاي مرتبط -

  و تشكيل اتاق فكر مشورتي زنان تخصصي انجمنها

 :سياسي از جمله موارد ذيل -فرهنگي -بررسي چالشها و راهكارها از منظر اجتماعي -

 قانون محوري جايگزين خودمحوري گردد •

 شادي جايگزين يأس و نوميدي گردد •

 حسن درايت جايگزين سوء مديريت گردد •

 من ها به ما تبديل گردد و در خدمت توسعه كشور باشد •

 كم جنبه گرددتوسعه پايدار جايزين توسعه موقت و  •

 توليد ملي جايگزين توزيع ملي كاالهاي خارجي گردد •

 در سياست خارجي تنش زدايي شود  •

 فرار مغزها هنكمك به قرار مغزها شود  •

 توجه به كيفيت آموزش عالي به جاي كميت •

 توجه دولت تدبير و اميد به مديريت بحران •

به ثروت نهفته اي هستند كه در اين زمستان سرد مانند آتش زير خاكستر انجمنهاي علمي به مثا -

هستند كه انتظار مي رود ظهور و بروز دولت تدبير و اميد، همان نسيمي باشد كه اين آتش را 

 .ور كندشعله


