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رئیس جمهور با بیان اینکه پیشرفت علمی و تحول، 
محورِ سند باالدســتی گام دوم است، گفت: دانشگاه 
نقطه مرکزی ایجاد تحول در جامعه است و دانشگاه  ها 
و مراکز علمی باید اتاق فکر دولــت در ایجاد تحول در 

جامعه باشد. 
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز 
دوشنبه در آیین بازگشایی رســمی سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری 
کشور با ابراز امیدواری به اینکه دانشگاه ها سالی متمایز 
و سرشار از موفقیت های چشم گیر علمی داشته باشند، 
گفت: محورِ سند باالدستی گام دوم، پیشرفت علمی 
اســت و ایران با برخورداری از توان دانشگاهی بسیار 
باال، می تواند جایگاه مهمــی در عرصه علمی جهان 

داشته باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در کشور نیازمند تحول 
هســتیم و این تحول حتماً باید علم پایه باشد، گفت: 
دانشگاه ها و دانشگاهیان باید با مسئله محوری، نیازهای 
کشور را شناسایی و برای برون رفت از مشکالت راهکار 
ارایه کنند. رئیســی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید 
برای حل مسائل کشور به کمک  دولت بیایند و باالتر 
از آن، اتاق فکر دولت باشند، افزود: روشنفکران کسانی 
هستند که در جایگاه دیده بانی به رصد مسائل جامعه 
می پردازند، به موقع درباره آسیب ها هشدار می دهند 

و برای رفع آنها راهکار ارایه می دهند.
رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه تــوان علمی 
دانشــگاهیان کشــور این امیدواری را ایجاد می کند 
که بتوانیم جایگاه تمدنی ایران را در مرجعیت علمی 
بازآفرینی کنیم، گفت: هرجا در مسیر صحیح حرکت 
کردیم توانستیم به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنیم 
و نمونه آن، نقش درخشان دانشــگاه و دانشگاهیان 
در مقابله با بیماری کروناســت که من از آنها قدردانی 
می کنم. رئیسی گفت: همه بخش های جامعه باید به 
نظریات و سخنان دانشگاهیان و صاحبنظران توجه 
کنند و کرسی های آزاداندیشــی و نظریه پردازی در 
دانشگاه ها بیش از پیش رونق بگیرد. نباید به هیچ نظریه 
نو و حرف تازه ای بی توجه بود، هر چند تاکنون از سوی 

هیچ استاد و صاحبنظری بیان نشده باشد.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه 

برنامه های دولت ســیزدهم برای ساختن ایران قوی 
نیازمند حرکت قوی در تولید علم است، تصریح کرد: 
قدرت فقط در ساخت موشک نیست، اگر چه پیشرفت 
در این عرصه نیز مایه افتخار است، اما باید در عرصه های 
دیگر علمی و فناوری نیز پیشــرفت کنیم تا کشور در 
جنبه های مختلف قدرتمند شود. اقتصاد دریا، اقتصاد 
گردشگری، اقتصاد فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال از 
عرصه هایی است که جای کار زیادی دارد و امروز برخی 
کشورهای همسایه به اندازه درآمد نفتی ایران از عرصه 

دیجیتال و فضای مجازی درآمد کسب می کنند.
رئیســی حرکت قوی برای تولید علم را نیاز امروز 
دولت به ویژه در ایجاد تحول علم پایه در کشور دانست 
و گفت: در این زمینه نقش دانشــگاه، نقشی محوری 
است که فقط با تالش های وزیر علوم و در عرصه ستادی 
ممکن نیست. همه دانشگاه های کشور به ویژه مراکز 
دانشگاهی در تهران که مرکزیتی در این زمینه دارند، 
باید در زمینه مسأله شناســی و ارائه راهکار، با دولت 

همکاری کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگــری از اظهارات خود 
به سخنان نماینده کارمندان دانشــگاه ها اشاره کرد 
و گفــت: در موضوع رفع مشــکالت رفاهــی و مالی 
کارکنان دانشگاه ها به دنبال آن هستیم که یک نظام 
جامع و عادالنه پرداخت در کشور ایجاد کنیم تا همه 
حقوق بگیران در آن دیده شوند و بر پایه متناسب سازی 

حقوق با تورم، مشکل همه قشرها حل شود.
رئیسی در واکنش به سخنان شماری از دانشجویان 
که در قالب یک بسته تصویری در مراسم پخش شد، 
گفت: با ظرفیت هایی که در کشور سراغ دارم به آینده 
درخشان ایران بسیار امیدوارم و باور دارم هیچ بن بستی 

پیش روی ما نیســت؛ ما اصحاب می توانیم هستیم و 
می توانیم مشکالت و موانع را کنار بزنیم. رئیس جمهور 
جهاد علمی را شــعار و روشی مناســب برای غلبه بر 
مشکالت توصیف کرد و گفت: طبیعی است که دشمن 
نمی خواهد پیشرفت کنیم، اما می توانیم با کار مجاهدانه 

و علمی، سرعت پیشرفت کشور را مضاعف کنیم.
رئیسی افزود: دانشگاه ها باید هم در عرصه جذب 
دانشجو و هم در زمینه تحقیق و پژوهش هدفمند عمل 
کنند و پایان نامه های دانشجویی نباید در کتابخانه ها 
خاک بخورند، بلکه باید مســئله محور و تقاضامحور 

باشند تا به حل مشکالت کمک کنند.
رئیس جمهور درباره درخواست دیدار با تشکل های 
دانشگاهی نیز گفت: بنده خرداد امسال جلسه مفصلی 
با تشکل های دانشجویی در مســجد دانشگاه تهران 
داشتم و نظرات آنان را شــنیدم و از برگزاری نشست 
دوباره و گفتگو با دانشجویان و تشکل های دانشجویی 

نیز استقبال می کنم
پاسخرئیسیبهبرخیانتقادات

تشکلهایدانشجویی
رییس جمهــوری گفت: حاضریم که ســخنان 
دانشجویان را بشنویم و در فرصت هایی همچون روز 
دانشــجو و مناســبت های دیگر در جمعشان حاضر 
خواهم شد.  رئیسی در حاشیه  حضور در جمع استادان 
و دانشجویان دانشگاه تهران در آغاز تحصیلی جدید در 
پاسخ به انتقادهای یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه 
فرصت سخنرانی به نمایندگان تشکل های دانشجویی 
داده نشــد، اظهار کرد: از اینکه توفیق حاصل شد در 
جمع پربرکت شما حضور پیدا کنم. یکی از دانشجویان 
اشاره کردند که فرصت نشد تشکل های دانشجویی 
اینجا صحبت کنند، اما من عالقمند به شنیدن سخنان 

دانشجویان عزیز و تشکل های دانشجویی هستم.
وی افزود: خردادماه همین امســال هم در مسجد 
دانشــگاه تهران حاضر شــدم و دغدغه ها و سخنان 
تشکل های دانشجویی را بشــنوم. رئیس جمهوری 
یادآور شد: بازهم حاضریم که سخنان دانشجویان عزیز 
را بشنویم و در فرصت های دیگری همچون روز دانشجو 
و مناسبت های دیگر اگر عمری باقی باشد در جمع شما 

عزیزان حاضر خواهم شد.

 رئیس قــوه قضاییه با بیــان اینکه برخی 
دستگاه ها مثل سازمان مالیاتی و بانک ها هنوز 
بدون اطالع رسانی مناسب افراد را ممنوع الخروج 
می کنند، گفت: به زودی بخشــنامه ای برای 

ساماندهی ممنوع الخروجی ها صادر می شود. 
به گــزارش مرکز رســانه قــوه قضاییه، 
غالمحسین محسنی اژه ای در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه تأکید کرد: آمار کســانی که 
ممنوع الخروج می شــوند زیاد نیست، اما کم 
هم نیست و این مســئله باعث بروز مشکالتی 
برای مردم شــده اســت. وی افزود: اول باید 
معلوم شود که کدام دســتگاه ها اجازه دارند 
افراد را ممنوع الخروج کنند و چه کسانی و برای 
چه مدتی باید ممنوع الخروج شوند و اینکه به 
مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعالم نشود که 
ممنوع الخروج شــده اند و در فرودگاه متوجه 
موضوع شوند خسارت بار است. محسنی اژه ای 

ادامه داد: گاهی فردی ممنوع الخروج می شود که 
بعداً معلوم می شود ضرورتی برای این کار نبوده 
و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با 
آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع الخروجی 
پس از ۶ ماه بالاثر می شــود باز هــم با وجود 
پرداخت مالیاتها، تسویه با بانک ها و یا صدور قرار 
منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان 
ممنوع الخروج هستند و به این مسئله توجهی 

نمی شود. 
دادستانکلوسازمانبازرسیبرروند
ممنوعالخروجیهانظارتداشتهباشند

رئیس دســتگاه قضا بــا بیــان اینکه در 
روزهای آینده بخشنامه ای را برای ساماندهی 
ممنوع الخروجی هــا صــادر خواهــد کرد از 
دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست 
که بر رونــد ممنوع الخروجی ها نظارت جدی 

داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود. 

محســنی اژه ای همچنین از دادســتان 
انتظامــی قضــات خواســت کــه پــس از 
صــدور بخشــنامه مربوطــه بــا افــرادی 
 کــه از اجرای بخشــنامه تخطــی می کنند 

برخورد کند. 
وی از معاونــت حقوقی قــوه قضاییه نیز 
خواست که اصالح قانون برای ساماندهی نحوه 
ممنوع الخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در 
صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای 

اسالمی پیگیری شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره توافقات هیات اعزامی ایران با هیات 
عربستان گفت: قرار شده گفت وگوها در فضای عمومی پیگیری نشود. چهار 
دور با ریاض در بغداد گفت وگو کردیم. آخرین دور مربوط به زمانی بود که در 
نیویورک بودیم االن هم این تماس بدون انقطاع ادامه داشته و دارد.  به گزارش 
خبرنگار ایلنا، سعید خطیب زاده در نشست خبری صبح دیروز خود افزود: در 
این گفت وگوها بیشترین تمرکز بر مسایل دوجانبه و منطقه ای به تخصیص 
مسائل خلیج فارس بوده است. سرنوشت یمن توسط مردم یمن رقم می  خورد. 
عربستان باید اقدام به توقف جنگ و محاصره کند. تالش ما عبور آرام منطقه 

از این شرایط است.
ردادعایعدمسوخترسانیبههواپیمایوزیرخارجه

درفرودگاهبیروت
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ادعای خبرنگار لبنانی مبنی 
بر عدم سوخت رسانی فرودگاه بیروت به هواپیمای وزیر امور خارجه و سفر 

وزیر امور خارجه به سوریه برای سوخت گیری این مساله را خبرسازی 
دانست و گفت: سفر به سوریه از قبل تنظیم شده بود که دوستان 
به یاد دارند که من تاکید کردم ایشان بعد از مسکو دو ایستگاه 

 توقف خواهند داشت که این مقصد دوم ســوریه بود و اساسا ما درخواستی 
برای سوخت رسانی نداشته ایم. 

نبایدادبیاتمسئوالنآذربایجانموجبتشدیدتنششود
 خطیب زاده در پاسخ به سوالی در رابطه با  تنش میان جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان گفت: روابط تهران و باکو طبیعی و برهم زدن آن غیرطبیعی است. این 
روابط براساس پیوندهای دولت است. نگرانی های ایران گفته شده که براساس 
حسن همجواری و روابط خوب دو کشور است. البته آنها گفتند که این نگرانی ها 
را مرتفع می کنند. اصل اساسی ما رفتاری برادرانه است. در جنگ آذربایجان 
و ارمنستان هم تالش ما گفت وگو بود. انتظار ما حسن همسایگی است. حریم 

هوایی و مرزها باز است. نباید ادبیات مسئوالن موجب تشدید تنش شود. 
مذاکراتوینانجاممیشود

خطیب زاده درباره آخرین تحوالت مرتبط با مذاکرات هسته ای گفت: 
مذاکرات وین انجام می شــود. مذاکرات در داخل وزارت خارجه پیگیری 
می شود چون گفت وگوهای فنی برای اطمینان از اجرای دقیق برجام است. 
قرار نیست متن جدیدی توافق شود. ترکیب تیم بنا به نیازها است. قبال 

از وزارتخانه های دیگر هم بودند و این بار نیز این چنین خواهد بود.

خبرخبر

خبر

رئیسجمهوردرآیینبازگشاییسالتحصیلیجدیددانشگاهها:

دانشگاه اتاق فکر دولت و مرکز ایجاد تحول در جامعه باشد 
رئیسقوهقضاییه:

 بخشنامه ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی ها صادر می شود 

خطیبزاده:

گفت وگو با عربستان بدون انقطاع ادامه دارد

درنامهدووکیلویککنشگرمدنیبههیاتمرکزینظارتبرحسناجرایقانونمطرحشد؛

 شکایت از نقض 
حقوق شهروندی

شهرنوشت 6

سياست 2

واقعیتی که صدای رئیس قوه قضائیه را هم درآورده است

»تغییر کاربری اراضی« 
فقط با کمی پول و رابطه!

دیروز زمینی کشــاورزی با چندین تن 
محصول بوده و امروز ویالیی لوکس و احتماال 
در اغلب اوقات خالی از سکنه. دیروز واحدی 
مسکونی بوده با شــمار خانوار و امروز واحد 
اداری با رفت و آمد زیــاد و مزاحمت فراوان 
برای همســایه ها. دیروز باغی پر برگ و بار 
در منطقه ای خوش آب و هوا از شهر و امروز 
برجی سر به فلک کشیده در خیابانی تنگ. 
دیروز ساحلی خلوت و با منظره ای دلچسب 
برای مسافران و بومیان منطقه و امروز پالژی 
اختصاصــی برای گروهــی ثروتمند. دیروز 
درمانگاهی بوده برای بیمــاران و امروز یک 

مرکز تجــاری پر هیاهو. »تغییــر کاربری« 
بی حد و حصــر اراضی این روزهــا زندگی 
اغلب ما را از ایــن رو به آن رو کرده اســت. 
زیر و رو شــدنی که احتماال کمتر شــهروند 
و روستانشــینی از آن راضی اســت. گاهی 
این تغییرات چنان لجام گســیخته بوده که 
نه تنها ســاکنان قدیمی منطقــه را فراری 
داده که حتی در روســتاها، شمار حیوانات 
 بومــی را هم کــم کرده یــا به کلــی از بین 
برده اســت. این واقعیت حتی صدای رئیس 
قوه قضائیه را هم درآورده است به طوری که 

دیروز در دیدار با اعضای...

رئیساتحادیهفروشندگانلوازمخانگیدرگفتوگوبا»توسعهایرانی«:

هزینه چهار قلم کاال برابر با کل جهیزیه در سال 96 است
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