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رئیس جمهور در سخنانی در آیین آغاز رسمی 
سال تحصیلی دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی و 
فناوری کشور که پیش از ظهر دیروز )۲۳ شهریور( 
از طریق ویدئوکنفرانس در دانشــگاه تهران برگزار 
شد، با بیان اینکه »شاید هیچ جایی از دانشگاه برای 
نقادی جدی تر نباشد«، گفت: دانشگاه همواره فضای 
نقادی است؛ نقادی نســبت به حکومت، حاکمان، 

دولت و جامعه.
به گزارش ایســنا، برگزاری مراســم آغاز سال 
تحصیلی دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی و 
آموزش پزشکی امسال نیز همانند سال های گذشته 
با حواشی زیادی همراه بود که مهم ترین حاشیه آن، 
عدم حضور رئیس جمهور برخالف روند مرســوم 
به دلیل کرونا ویروس در این مراســم و سخنرانی 

مجازی او بود.
حسن روحانی طی سخنانی در آیین آغاز رسمی 
سال تحصیلی دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی و 
فناوری کشور، با بیان اینکه از روز اول مقابله با کرونا 
خود را موظــف می دیدم در همه امــور، برنامه ها و 
کارهایم پروتکل ها را رعایت کنم، اظهار کرد: هرچند 
گاهی رعایت پروتکل ها با خواســت قلبی انسان و 
عواطف و خواسته های او مطابقت ندارد اما تصورم 
بر این است که پروتکل شکنی نباید در ذهن ما شکل 

گیرد و رشد پیدا کند.
وی با قدردانی از تالش هــای  وزارت علوم برای 
بازگشایی دانشــگاه ها با رعایت پروتکل ها، افزود: 
از کادر درمانی سراسر کشور نیز تشکر می کنم که 
توانستند طوری عمل کنند که امروز بگوییم کادر 
درمانی و پزشکی کشور روی پای خود ایستاده است 

و ما برای بستری کردن بیماران تخت کم نیاوردیم.
 رئیس  جمهور با بیان اینکه دانشگاه مرکز نوآوری 

است و جایگاهی است که مدیران آینده ما را تربیت 
می کند، تاکید کرد: دانشگاه همواره فضای نقادی 
است. نقادی نسبت به حکومت، حاکمان، دولت و 
جامعه ماست. شاید هیچ جایی مانند دانشگاه برای 
نقادی جدی تر نباشــد و وقتی این نقادی با در نظر 
گرفتن واقعیت های جامعه باشد، قطعاً به نفع ماست.

وی با یادآوری تحریم های آمریکا و شکست آنان 
در زمین زدن اقتصاد ایــران، گفت: ما باید روی پای 
خودمان بایســتیم و به درون بنگریم و از توانمندی 
داخلی استفاده کنیم اما این واقعیت هم هست که 
بدون تعامل با جهان زندگی کردن بســیار سخت 
و گاهی ناممکن اســت. ما باید بتوانیم آنچه تولید 
می کنیم صادر کنیم و در مواردی که چیزی در داخل 

موجود نیست، بتوانیم آن را وارد کنیم.
روحانی تصریح کرد: همانطور کــه مواد اولیه 
یا حتی خود نیازهای بهداشــتی و درمانی را گاهی 
نیازمندیم که وارد کنیم و به کشور بیاوریم باید بخشی 
را که مازاد نیازمان است را بتوانیم صادر کنیم و باید 
بتوانیم این مشکالت را در فضای امروز برطرف کنیم.

 رئیس  جمهور ادامه داد: دانشگاه ها همانطور که 
باید به نقد بپردازند باید با قلم و بیان خود موفقیت های 
به دست آمده در زمینه سیاسی و حقوقی بین الملل را 
برای مردم تشریح کنند. این موارد در تاریخ کشور ما 

بسیار بااهمیت است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدام 
دانشگاه ها در سال های گذشته برای برتری در میان 
دانشگاه های جهان افزود: همه شاخص ها و آمارها 
به ما می گوید که شرایط ما نسبت به سال گذشته در 
این زمینه بهتر شده است و در شتاب علمی نسبت به 
گذشته در برخی از موارد از کشورهای برتر بوده ایم و 
این یعنی ما پیشرفت علمی را فراموش نکردیم و از 
جایگاه ۱۲۰ در جهان در طول هفت ســال اخیر به 

جایگاه ۶۵ رسیدیم.
روحانی تاکید کــرد: مردم وقتی در شــرایط 
کرونایی می بینند که با همه مشکالت، کار تحصیل 
و دانش آموختن فراموش نمی شود، می توانند به نظام 
و کشور خود اعتماد کنند، وقتی می بینند که با وجود 
تحریم ها، برق و آب قطع نمی شود می توانند به نظام 

و کشور اعتماد کنند و این ما هستیم که باید دست به 
دست هم این اعتماد و امید را حفظ کنیم و دانشگاه ها 

در این زمینه نقش اساسی دارند.
بنابراین گزارش، در مراسم امروز،  منصور غالمی 
و ســعید نمکی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و 
بهداشــت، درمان وآموزش پزشکی و محمود نیلی 
احمد آبادی و کریمی رؤسای دانشگاه های تهران و 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، 
یک اســتاد به نمایندگی از اساتید دانشگاه ها و یک 
دانشــجو به نمایندگی از جامعه دانشجویان کشور 

سخنرانی کردند.
ای کاش رئیس  جمهور در مراسم امسال 

حضور داشت
رئیــس دانشــگاه 
علوم پزشکی تهران که 
یکی از میزبانان مراسم 
آغاز ســال تحصیلی 
دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و آموزش پزشکی بود در سخنانی از عدم 
حضور فیزیکی  رئیس  جمهور در این مراسم انتقاد 
کرد و گفت:  ای کاش امروز بعــد از هفت ماه تالش 
دانشگاه علوم پزشکی و تمام کادر بهداشت و درمان، 
 رئیس  جمهور را در جمع خودمان داشتیم تا حضوری 
از کادر درمان تشکر می کردند و شاید روحیه کادر 
درمان نیز تغییر می کرد و خستگی از تن ها می رفت.

عباسعلی کریمی،  با اشاره به اینکه ما در روزهای 
ابتدایی شیوع کرونا ویروس مشکالت زیادی داشتیم، 
تصریح کرد: یادم هست در اوایل شیوع این بیماری 
یکی از پرستاران به من می گفت وقتی تاکسی من را 
سوار کرد و فهمید از بیمارستان می آیم من را وسط راه 
پیاده کرد. بنابراین معتقدم نیروهای ما در این مدت 

همانند جبهه های جنگ تالش کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: شاید 
بهتر باشد یک مرتضی آوینی دیگری از خط مقدم 
درمان هم تصاویر را ثبت کند چرا که دوران شیوع 
کرونا ویروس یک دوران ســخت است و ما در علوم 
پزشکی افرادی داشتیم که شهید راه سالمت شدند.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد: 

در این دوران شــاید نیمی از مدیریت دانشگاه ما در 
بیمارستان بستری بودند اما حاضر نبودند که کار خود 
را رها کنند، روحیه کاری دانشــگاهی همین گونه 

است.
 ضرورت حمایت بیشتر دولت از دانشگاه ها 

در برنامه هفتم
یر  ز و همچنیــن 
علــوم بــه شــرایط 
دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی در دوران 
شــیوع کرونا ویروس 
اشاره کرد و گفت: این مراکز طی نیمسال گذشته 
آزمونی را پشــت سر گذاشــتند که در نوع خود 
تحسین برانگیز اســت. منصور غالمی ادامه داد: 
بر این اساس گزارشــی را یکی از همکاران ما در 
دانشــگاه تهران ارائه کردند و آن گزارش نیز در 
خصوص نحــوه ورود آموزش عالــی در دنیا در 

شرایط کرونا بود. 
آنچه که خالصه گزارش بود این بود که اقدامات 
و تحوالتی که در آموزش عالی کشور ما اتفاق افتاده 
اســت نه تنها کمتر از آنچه که در سایر کشورها 
اتفاق افتاد نیست، بلکه  بعضا شــرایط بهتری از 
بسیاری از کشــورهای دیگر نیز داشتیم که این 
بیانگر آمادگی آموزش عالی کشور برای حضور در 

شرایط خاصی نظیر کرونا است.
وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی ما شــرایط مقابله و مداخله سریع با 
اقدامات پیش رو در جامعه را دارنــد. قبال نیز ما 
مواردی اینچنینی داشــتیم به گونــه ای که در 
سال های گذشته اتفاقات و حوادثی در کشور رخ 
داده است. نظیر ســیل، زلزله و ... که مراکز علم و 
فناوری ما به خوبی توانسته بودند در این شرایط 

حضور و سهم خود را به خوبی ایفا کنند.
وزیر علوم همچنین انتقال آموزش از شــیوه 
حضوری به مجازی را از دیگر عملکردهای موفق 
دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی در دوران 
شیوع کرونا ویروس دانســت و گفت: این انتقال 
بدون داشــتن برنامه مطالعه شــده یک تحول 
جدی و جدید بود که در دانشــگاه های ما اتفاق 
افتاد. بنابراین همانطور که عنوان شد تفاوت های 
زیادی بین دانشگاه های ما با دانشگاه های دنیا در 
خصوص آموزش مجــازی و ارائه آموزش با حفظ 
کیفیت و انجام بهتــر ماموریت هــا و وظایف به 

وجود نیامده، بنابراین این عملکرد بیانگر تالش 
گســترده آموزش عالی در دوره شیوع کرونا بود 
و این تالش هــا در کنار پشــتیبانی های صورت 
گرفته اتفاق افتــاد. دکتر غالمی همچنین تاکید 
کــرد: تقاضای من این اســت کــه حمایت های 
دولت از دانشگاه ها در شــرایط فعلی که با شیوع 
کرونا ویروس مواجه هستیم همچنان ادامه پیدا 
کند تا دانشگاه ها در کنار فعالیت های پژوهشی، 
تحقیقاتی و آموزشی برای پاسخ به اقدامات انجام 
شده در زمینه اختراعات و نقش جامعه محور خود 
موفق عمل کنند. در واقع برای ادامه برنامه های 
آینده دانشگاه ها نیاز اســت این حمایت ها ادامه 
پیدا کند و امیدواریــم در برنامه هفتم که تدوین 
می شود سیاست هایی اتخاذ شود تا حمایت ها از 

این مراکز به عنوان سرمایه های ملی دیده شود.
 داغ از دست دادن برخی اساتید را 

در سینه خواهیم داشت
در ادامــه وزیــر 
بهداشت نیز در توضیح 
علــل عــدم حضور 
فیزیکی  رئیس  جمهور 
در مراسم امروز  گفت: 
 رئیس  جمهور مشتاقانه و جانانه می خواستند که 
در جمع دانشــگاهیان حضور داشــته باشند اما 
باید به این واقعیت اذعان کنیم که فشــار ما برای 
اجرای پروتکل ها به خصــوص در مورد حفاظت 
مقامات تراز اول کشــور باعث شد که این موضوع 
را تحمل کنند و تشــکر می کنــم از مقام معظم 
رهبری، روسای ســه قوه ، از جمله  رئیس  جمهور 
که توصیه های همکاران ما را در رعایت پروتکل ها 

رعایت می کنند.
سعید نمکی در ادامه تصریح کرد: امروز اگرچه 
به صــورت نمادین روز بازگشــایی دانشــگاه ها 
اســت اما ۷ ماه است دانشــجویان، رزیدنت ها و 
پرستاران بی وقفه در رشته های مختلف به صورت 
شبانه روزی حضور فعال داشــته و در کنار مردم 
برای مدیریت کرونا فعالیــت دارند. در ایامی که 
دانشــگاه ها تعطیل بود مسن ترین اساتید پروانه 

وار در کنار ما بودند.
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اظهار 
کرد: ما توانستیم با امکانات اندک در سال سخت 
تحریم و شرایط بسیار پر مضیقه اقتصادی حماسه 
ای خلــق کنیم که زبانــزد خاص و عــام در دنیا 

باشیم و حتی دشــمنان ما اذعان کردند که هیچ 
بیماری در ایران زمین پشت درب بیمارستان ها 
سرگردان نماند و هیچ بیماری به دلیل بی بضاعتی 
اقتصادی از درمــان باز نماند و موج ســهمگین 
کرونا را ســربازان نظام سالمت مدیریت کردند و 
این برای  جمهوری اســالمی ایران افتخاری شد 
 اما همواره داغ از دســت دادن اساتید را در سینه 

خواهیم داشت.
انتقاد از بی توجهی به علوم پایه و بنیادی

  رئیس دانشــگاه 
تهــران بــه عنــوان 
میزبان مراســم امروز 
خاطر نشان کرد: آغاز 
سال تحصیلی امسال 
می توانست فرصت مناســبی برای مرور عملکرد 
۸ سال گذشــته آموزش عالی و نگاهی به آینده 
آن باشد ولی شیوع ویروس کرونا و کیفیت پاسخ 
آموزش عالی  و مدیریت این پدیده که همه ابعاد 
جامعه را به شدت تاثیر قرار داده جایگزین ارزیابی 
آموزش شده و تا حد زیادی عملکرد، توانمندی ها 
و مسئولیت پذیری دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی را نشان دهد.
محمود نیلی احمدآبادی تصریح کرد:  بعد از 
چین ایران جزو اولین کشورهای بود که با پدیده 
شیوع کرونا مواجه شد عدم دسترسی به اطالعاتی 
که در چین می گذشت باعث شــد که ایران خود 
بدون داشــتن تجربه با این بیمــاری واگیر دار و 

به استناد دانش و توانمندی خود مدیریت کند.
نیلی تصریح کرد: شــیوع ویــروس کرونا در 
کنار همه مشکالت باعث شد تا در پس هیاهوها، 
رقابت ها و مصرف زدگی مردم دنیا به خود آمده و 
آن چه انجام داده و می دهند مرور کرده و با نگاهی 

منطقی تر به آینده بشر و زمین فکر کنند .
به گفته رئیس دانشگاه تهران، شیوع ویروس 
کرونا یکبار دیگر جایگاه و نقش  ویژه علم و دانش 
را آشــکار نموده و به اصطالح برخی از انگاره ها و 
باورهای غلط  علم به ویژه  علوم پایه و بنیادی تا چه 
میزان می تواند برای کشور و جهان آسیب زا باشد 
از همین منظر است که نتیجه سرمایه گذاری های 
کشور و دانشگاه ها و البته کم کاری در علوم پایه و 
بنیادین مشخص گردد و نشان می دهد که فقط 
به نتیجه فوری ملموس و کاربردی در حوزه علم و 

دانش بسنده کرد.

گزارش

عدم حضور رئیس جمور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها انتقادهایی در پی داشت

 روحانی: دانشگاه جای نقادی است

 عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل 
دومینووار  پیش  می رود؛

ایران در مسیر 
تقابل با جهان عرب

سياست 2

چند هفته ای بیشتر از زمانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد و 
کشورهای اروپایی روی آمریکا و شماری از کشورهای عربی در موضوع 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و همینطور فعال سازی مکانیزم ماشه 
را زمین انداختند، نمی گذرد که آمریــکا حاال برگ آس خود را با بازی 

عرب ها رو کرده است. 
همزمان که ترامپ تالش می کرد ســایر اعضای شورای امنیت را 
راضی به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران کند، اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس هم نامه ای به شورای امنیت نوشتند و خواستار ممانعت از 

دسترسی ایران به سالح شدند. 
شورای امنیت سازمان ملل نپذیرفت و حاال توافق کشورهای عربی با 
اسرائیل همچون زلزله ای، عالم سیاست را لرزانده است و هر بار که کشور 
عربی تازه ای به این دومینو می پیوندد، پس لرزه دیگری رخ می دهد. 
جالب آنکه این توافق از سوی کشورهای عربی صورت می گیرد اما این 
دونالد ترامپ است که خبر آن را اعالم می کند؛ آن هم در حالی که داماد 

و معاونش در دو طرفش ایستاده اند. 
تحلیلگران معتقدند که او اینگونه افتخار این آشــتی میان اعراب و 
اسرائیل را مانند مدالی بزرگ به سینه خود می آویزد تا چند هفته دیگر 

در حالی که این مدال را بر سینه دارد، وارد گود انتخابات شود. 
سایرین در صف اند

پس از عادی ســازی روابط بحرین و امارات با اسرائیل پیش بینی 
می شود که نوبت به عمان، ســودان، مصر و عربستان برسد. مصر فارغ 
از اینکه در کجای این صف توافق ایســتاده است، از این زلزله سیاسی 

استقبال کرده است...

ترمز بریدن دوباره دالر و تسری افزایش قیمت به درهم امارات؛

تقاضای ارز  زیرزمینی شد
چرتکه 3

جهان 5

 سایه ابهام بر دور اول مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان 

وزن کشِی سیاسی در  دوحه


