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رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهر با اشاره به جوانان و دانشگاهيان و استعدادهاي آنها اظهار
داشت: شما مي توانند مغز اقتصادي و يا بازرگاني جامعه باشید. 

      

  

، مهندس یوسفعلی جوانی قادیکلاییروابط عمومی مجمع عالی نخبگان شهرستان قائمشهربه گزارش 
در دیدار با جمعی از جوانان و نخبگان روستای زیارکلا سیمرغ اظهار داشت: نخبگان باید در تصمیمات
راهبردی کشور حضور فعالی داشته  باشند، و دولت باید از نظرات اندیشمندان و نخبگان استفاده کند.
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وی با بیان اینکه ما به دنبال آن هستیم که نخبگان جامعه ما احساس کنند که  مشکلات کشور مشکلات
آنهاست، اظهار داشت: اگر امروز در زمینه محیط زیست مشکل  داریم و اگر در زمینه اقتصاد و یا

مسائل فرهنگی  واجتماعی مشکل داریم بدانیم که مشکل همه ماست و احساس کنیم کشور از آن همه 
ماست و بدانیم اگر شهر و کشور ما در مسیر تعالی و پیشرفت قرار گیرد، این پیشرفت،  پیشرفت همه

ما خواهد بود و همه از آن نفع خواهند برد.

  

عضو شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران با اشاره به اینکه نخبگان باید در اموراتی که
مفید هستند پیشنهاد دهنده باشند، افزود:باید در تمام مدارس استان از تجارب نخبگان استفاده نمود،
نصیحت های افراد باتجربه در آینده دانشجویان و دانش آموزان موثر است، نخبگان در مدارس حضور

پیدا کنند و برای دانش آموزان از تجربیات خود بگویند. در گذشته امید به آینده بیشتر بود، چون اشتغال و
آینده روشن تری پیش روی آنها بود، باید در حوزه های علمی و اجتماعی روشنگری شود.

  

جوانی قادیکلایی در ادامه به رشد جايگاه علمي كشور در چند سال گذشته اشاره كرد و بيان داشت: اين
رشد  بر اساس رتبه بندي هايي كه اعلام مي شود، مورد تائيد است. بسياري از  جوانان ما پايه علمي را

دارند و مي توانند تبديل به استعدادهاي برتر و نخبه  شوند، از طرف ديگر شاهد بي توجهي صنعت و
بازرگاني به اين بخش هستيم. 

  

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: جوانان و دانشگاهيان با راهكارهاي خودشان مي توانند شتاب دهنده تحول
اقتصادي باشند زيرا در حال تغيير در بخش اقتصاد با توجه به برنامه ششم توسعه هستيم. 
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