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زمان باز شدن فرودگاه بینالمللی چابهار معلوم نیست

راه هوایی دروازه اقتصادی ایران تا اطالع ثانوی بسته شد

رئیس جمهوری در مراســم آیین بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی :

رؤسای دانشگاه ها :حمایت دولت از دانشگاهها بیشتر شود

هیچ فضایی نقاد تر از فضای دانشجویی نیست

طبق سنتهرساله،آیینبازگشاییدانشگاههاباحضور
رئیسجمهوری برایاولینباربهصورتمجازیبرگزار
شــد .حســن روحانی دیروز در آیین آغاز سال تحصیلی
 1399-1400دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی و فناوری بر
نقــادی فضای دانشــگاهی تأکید کرد و گفت :دانشــگاه
همــواره فضای نقادی نســبت به حکومــت ،حاکمان،
دولت و جوامع دارد ،شاید هیچ فضایی نقادتر از فضای
دانشجویی نباشــد و این نقد زمانی که با در نظر گرفتن
شــرایط و واقعیتهای جامعــه و با انصاف توأم باشــد
بهترینهدیهبرایجامعهومسئولینماست.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری،
حجت االســا م و المســلمین حســن روحانــی گفت:
اعتماد مردم بر مبنای کارکرد نظام و دولت اســت و اگر
مردم ببینند که مسئوالن و دست اندرکاران کار و تالش
مضاعفمیکننداعتمادشانمضاعفمیشود.رئیس
جمهوریدربخشدیگریازسخنانگفت:هیچچیزی
جای آموزش حضوری را در دانشگاهها نمیگیرد اما در
عین حال با توجه به شــرایط کنونی که کرونا بر جامعه
تحمیل کرده است ،آموزش مجازی میتواند در بخش
بزرگــی از فعالیتهــای علمی و تحقیقاتــی جایگزین
آموزش حضوری شود.روحانی با بیان اینکه کسب علم
و دانــش و فعالیتهــای تحقیقــی و علمــی از نیازهای
ضروری جامعه است ،اظهار داشت :دانش آموختن در
شرایطفعلیباگذشتهمتفاوتاستوبایددرچارچوب
مقرراتبهداشتی،روندعلمآموزینیزتداومیابد.
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای
دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا برای همه
ما الزماالجرا اســت ،گفت :از روز نخســت کرونا خودم را
موظفمیدیدمکهپروتکلهایبهداشتیرادرمجامع،
سفروبرنامههاوفعالیتهایمرعایتکنم.
دکترروحانیدانشگاههارامرکزتربیتکنندهمدیران
آینده کشــور ،طرح نظریههای جدید در علوم مختلف
و رهنمون کردن به ســوی چگونه زندگی کردن دانست
و افــزود :دانشــگاه همچنیــن فضای نقادی نســبت به
حکومت،حاکمان،دولتوجوامعاست.
رئیس جمهوری تصریح کــرد :هیچ فضایی نقادتر
از فضای دانشجویی نیست و وقتی این نقادی با در نظر
گرفتنانصافوشرایطجامعهتوآمباشد،بهترینهدیه
برایجامعهومسئوالنکشوراست.
دکتر روحانی با اشــاره به تحمیل تحریمهای شدید
به کشــور از ســوی دشــمنان و همچنین شــیوع بیماری

کرونا و اثرات اینها بر اقتصاد و زندگی مردم گفت :در این
سالها نگذاشتیم دشمنان به هدفهای اصلی خود که
شکستنابهتنظام،درماندهکردنمردم،تسلیمکشور
و نظــام در برابر خواســت ناحق آنها بود ،دســت یابند.
رئیسجمهوریافزود:همچنیناینیکواقعیتمهم
است که درآمدهای نفتی کشــور که در سال  1390بیش
از  120میلیارد دالر بود در ســال گذشــته به اندکی بیش
از  20میلیــارد دالر کاهش یافته و این نشــان میدهد که
با چه مشــکالتی جامعــه ما روبــهرو اســت .روحانی در
عین حال تأکید کرد که باید روی پای خود بایستیم و به
درون بنگریم و از توانمندیهای داخلی استفاده کنیم و
چشممانبهبیروننباشد،امااینواقعیتهمهستکه
بدون تعامل با جهان ،زندگی سخت و گاهی در مواردی
ناممکن است .وی گفت :باید روی پای خود بایستیم و
شــرایط تعاملی با جهان را فراهم کنیم چرا که دشمن
میخواهد رابطه ما با جهان را با اخالل مواجه کند.
ëëمیتوانیــم بدون دراز کردن دســت نیاز به ســوی
دیگران روی پای خود بایستیم
رئیس جمهوری همچنین با قدردانــی از فداکاری و
تالشهای انجام شــده از ســوی کادر بهداشت و درمان
کشــور که از ابتدای شیوع ویروس کرونا به میدان آمده و
برای حفظ ســامت و جان مردم از هیچ کوششی دریغ
نکردهاند ،گفت :امروز به لطف تالشهای انجام شــده
در حوزه بهداشــت و درمان میتوانیم بدون دراز کردن
دست نیاز به سوی دیگران روی پای خود بایستیم.
دکتر روحانی تصریح کرد :در زمینه تولید تجهیزات
پزشــکی و داروی مــورد نیــاز ،شــرکتهای تولیــد دارو و
تجهیــزات بار ســنگینی بر دوش داشــتند و بــا اقدامات
خــوب انجام شــده از ســوی این شــرکتها و همچنین
شــرکتهای دانش بنیان ،امــروز  95درصد نیاز دارویی
جامعهدرداخلکشورتأمینمیشود.
روحانی افزود :با وجود تمامی این مشــکالت ،همه
نیازهــای کشــور بــه کاالهــای اساســی را در شــش ماهه
نخستامسالبهمیزانسالگذشتهتأمینکردهایموبه
رغم رشد منفی  3.5درصدی سه ماهه نخست امسال
به دلیل شــیوع کرونــا و قطع صادرات و واردات ،شــاهد
رشــد مثبت در تیرماه و مردادماه امســال در مقایسه با
مدتمشابهسالگذشتههستیم.
رئیسجمهوریتأکیدکرد:دشمنبهرغممشکالتی
که برای ما در بخش اقتصادی ایجاد کرده اما در رسیدن
به هدف اســتراتژیک خود و تمامی هدفهای سیاسی

و حقوقی نه تنها ناموفق بوده بلکه دچار شکســتهای
کمنظیر نیز شــده اســت .وی تأکید کرد :دشمنان مردم
ایــران که برای تحقق اهداف خود در مقاطعی شــورای
امنیتراحیاطخلوتخودمیدانستنددرطولماههای
اخیر حداقل ســه شکســت تاریخــی را متحمل شــده و
نتوانستند بیشــتر از  2رأی در میان  15عضو این شورا به
دست آورند.روحانی موضوعات مهمی همچون طرح
تمدیــد تحریم تســلیحاتی ایــران و تالش بــرای فعال
کردن مکانیسم ماشه از سوی امریکا بر مبنای قطعنامه
 2231ســازمان ملــل را از جمله مواردی عنــوان کرد که
امریکاییها در به نتیجه رساندن آن در شورای امنیت با
شکستتاریخیمواجهشدند.
ëëنقشدانشگاههادرامیدآفرینیوایجاداعتماددرمردم
رئیسجمهوریهمچنینبهموفقیتهایحقوقی
ایــران در دادگاه بینالمللــی الهــه در مقابــل امریــکا
اشــاره کــرد و افزود :موفقیتهای سیاســی و حقوقی به
دســت آمده برای ایران در مقابل امریکا در تاریخ کشور
بینظیر بوده است .روحانی در بخش دیگری از سخنان
به موفقیتهای علمی دانشــگاههای کشــور در عرصه
جهانی اشاره کرد و با ارزشمند خواندن این موفقیتها،
گفت :اگر  7ســال قبل یک دانشــگاه ایران در فهرســت
دانشــگاههای برتر جهان قرار داشت ،امروز  40دانشگاه
مــا در جمــع دانشــگاههای برتــر جهــان قــرار دارد و در
نوآوری علمی جایگاه ما از 120به 65ارتقا یافته که نشان
میدهــد حرکت خوبی در نوآوری طی  7ســال گذشــته
انجامشدهاست.

رئیس جمهوری با اشــاره به افزایش یکصد برابری
تعــداد شــرکتهای دانــش بنیــان در کشــور و افزایش
600برابری درآمد این شــرکتها طی  7ســال گذشــته،
گفــت :امــروز دانشــگاههای مــا خودکفــا شــدهاند و اگر
همکاری دانشــگاه با بخش تولید ،شــرکتهای دانش
بنیانوکارخانههاینوآوریبیشترشودمیتوانندبزودی
ازبودجهدولتیبینیازشوند.روحانیدرعینحالتأکید
کردکهتأمیننیازهایضروریدانشگاههاازاولویتهای
اصلی دولت است .وی همچنین با بیان اینکه امروز روز
تابآوریمضاعفملت ایران در برابر تحریم بیسابقه
و توطئههــای دشــمنان و تــابآوری در برابــر ویــروس
خطرناک کرونا است ،گفت :این تابآوری مضاعف در
سایهاعتمادوامیدامکانپذیراست.
رئیــس جمهوری با تأکید بر اهمیــت امید آفرینی و
ایجاد اعتمــاد در میان مردم و اهمیت نقش دانشــگاه
در این زمینه ،اظهار داشت :اگر ملتی به خودش اعتماد
نداشــته باشــد و احســاس کنــد در برابــر فشــار بیرونی
دشمنان شکســته میشــود ،آن ملت در تحقق اهداف
ملی خود موفق نخواهد شد و اگر بنا باشد به آینده امید
نداشته باشیم ،نمیتوانیم در برابر مشکالت مقاومت
کنیم .دکتر روحانی تصریح کرد :بهرغم شرایط سخت
تحصیلی امســال دانشــگاهیان میتوانند با دادن امید
و نشــاط بــه جامعــه شــرایطی ایجــاد کنند که مــردم با
اضطراب کمتر و حتی بدون اضطراب و با امید به آینده،
مســیر خود را در توســعه و پیشــرفت کشــور و مقابله با
مشکالتادامهدهند.

در مراســم دیــروز بازگشــایی دانشــگاه هــا در آغاز ســال
تحصیلــی جدید ،دکتر منصور غالمــی وزیر علوم گفت:
بــا توجه به نقــش مهم دانشــگاهها در شــرایط مختلف
نیاز اســت حمایت دولت از دانشــگاهها در برنامه هفتم
توســعه افزایــش یابــد .غالمی به شــرایط دانشــگاهها و
مؤسسات آموزش عالی در دوران شیوع کرونا اشاره کرد
و گفت :این مراکز طی نیم ســال گذشته آزمونی را پشت
سرگذاشــتهاند که در نوع خود تحســین برانگیز است .بر
این اســاس گزارشــی را یکی از همکاران دانشــگاه تهران
ارائه کردهاند و آن گزارش نیز در خصوص نحوه فعالیت
آموزش عالی دنیا در شــرایط کرونا بوده اســت .خالصه
گــزارش ایــن بود که اقدامــات و تحوالتی کــه در آموزش
عالی کشــور مــا اتفاق افتاده اســت نه تنها کمتر از ســایر
کشــورها نیســت بلکه شــرایط بهتری از کشــورهای دیگر
داشــتیم که این بیانگر آمادگی آموزش عالی کشور برای
حضور در شرایط خاصی نظیر کرونا است.
ëëبیماری پشت در بیمارستانها سرگردان نماند
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی نیز در این
مراســم گفت :با امکانات اندک در ســال سخت تحریم
و شرایط بسیار پرمضیقه اقتصادی توانستیم حماسهای
خلــق کنیــم که زبانــزد خاص و عــام در دنیا شــود .حتی
دشــمنان ما اذعان کردند که در ایران بیماری پشــت در
بیمارســتانها ســرگردان نماند و هیچ بیمــاری به دلیل
کمبود مالی و بیبضاعتی اقتصادی از درمان باز نماند.
سعید نمکی گفت :رئیس جمهور مشتاقانه و جانانه
میخواستند در جمع دانشگاهیان باشند ،اما باید به این
واقعیت اذعان کنیم که فشار ما برای اجرای پروتکلها به
خصوص حفاطت مقامات تراز اول کشــور باعث شــد که
این موضوع را تحمل کنند.او گفت :سربازان نظام سالمت
موج ســهمگین کرونا را مدیریت کردند و برای جمهوری
اسالمی ایران افتخاری شد ،اما همواره داغ از دست دادن
اســاتید را در ســینه خواهیم داشــت .درود میفرســتم به
شهدایی که در این روزهای کرونایی از دست دادیم.
ëëکمیته ملی پژوهش و فناوری تشکیل شود
رئیس دانشــگاه تهران نیز به شــرایط حاصل از شیوع
کرونا در فضای آموزشــی اشاره کرد و گفت :دستاوردهای
حوزه کرونا ،نیاز به تشکیل یک کمیته تحت عنوان کمیته
ملــی پژوهش و فناوری در حوزه مقابلــه با کووید  ۱۹برای
ایجاد یک شبکه ملی متشکل از همه امکانات تخصصی،
علمی و فناوری در کنار سایر امکانات پشتیبانی و درمانی
دارد.محمود نیلی احمدآبادی اظهار داشت :دانشگاهها
در همه حوزهها سعی در انجام مسئولیتهای اجتماعی
و انجــام پژوهــش و فنــاوری حوزههــای مقابلــه با شــیوع
ویــروس کرونا و تــابآوری اجتماعی را داشــتهاند .بر این

اســاس ،در کنــار بررســی و مطالعات برای تحلیــل و ارائه
راه حــل در مســائل اقتصــادی ،اجتماعــی ،کارآفرینــی و
روانشــناختی ،دانشگاههای تهران ،علوم پزشکی تهران و
شهید بهشتی با پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و
صندوق نوآوری و شکوفایی با تشکیل کارگروههای علمی
و تخصصی تشــخیص و مقابلــه با کرونا بــا رویکرد تولید
زیســت حسگرها و کیتهای تشــخیص کرونا ،روشهای
درمان و تولید واکسن برای کرونا ،سیستمهای هوشمند و
آنالیــز داده مرتبط با کووید  ،۱۹ویروس شناســی و فناوری
نانــو مرتبــط با ویــروس کرونــا و ایجاد نمایشــگاه مجازی
دستاوردهای کرونا اقداماتی در این زمینه انجام دادهاند.
ëëگالیهنمایندهدانشجویانوزارتبهداشتبهرئیسجمهوری
دبیــر حقوقــی شــورای صنفــی مرکــزی دانشــجویان
وزارت بهداشــت نیــز بــا اشــاره بــه شــرایط کنونــی کادر
درمــان و بخصوص پرســتاران ،اظهار داشــت :پرداختی
به پرســتاران و دســتیاران ســالها اســت که ثابت مانده
و ایــن پرداختــی هم با منــت انجام میشــود.به گزارش
فــارس ایــزد محمــد خواجه دانشــجوی پزشــکی گفت:
آقای رئیس جمهور آیا میدانید که هر سال چند درصد
از فارغالتحصیــان رشــتههای علوم پزشــکی مهاجرت
میکننــد؟ صحبــت از ازدواج دانشــجویی میشــود امــا
آیــا شــرایط بــرای ازدواج دانشــجویی حتــی در ســطح
خوابــگاه متأهلــی فراهــم اســت؟ دبیر حقوقی شــورای
صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت همچنین از
افزایش ظرفیت و سهمیههای کنکور هم گالیه کرد.او 3
وزارتخانه علوم ،بهداشــت و ارتباطــات را مخاطب قرار
داد و گفــت :تاکنون هیچ یک از بســترهای آموزش برای
دانشجویان علوم پزشکی رایگان نبوده است.
ëëروزهایــی را گذراندیــم کــه نیمــی از کادر مدیریــت
دانشگاه در بیمارستان بستری بودند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم طی سخنانی
گفت :روزهایی را پشــت ســر گذاشــتیم که نیمــی از تیم
مدیریت دانشــگاه در بیمارستان بستری بودند و در این
شــرایط به آنــان اصــرار میکردیم کــه به خانــه بروند یا
اســتراحت کنند اما قبول نمیکردند.عباســعلی کریمی
ادامــه داد :ایــن روحیــه کار در دانشــگاه اســت و وظیفــه
مســئوالن این اســت که این خســتگی را کم کننــد .کرونا
باعث شــد که ظرفیت و زیرساختهای رشدیافته نظام
سالمت کشور در  ۴۰سال گذشته نمایان شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران گفت :امســال
سال آخر دولت است و شاید آخرین افتتاحی باشد که ما
حضور داریم؛ ای کاش بعد از  ۷ماه تالش شــبانه روزی
دانشــگاهها ،امروز که روز بازگشــایی نمادین دانشــگاهها
است رئیس جمهور هم حضور داشتند.

