ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺴـﻮخ در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎدیزاده در دﯾﺪار
ﻧﻮروزی اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن در ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎ
ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ
ﺗـﺒﯿﯿﻦ ،ﭘـﺮدازش ،ﺗﺸﺮﯾـﺢ و ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﯾـﻦ ﻓﺮﻣـﺎﯾﺶ زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ را در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دو ﺑﺎل ﭘﺮواز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ روﺷﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻬﺘﺮ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮔﺮهای در ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی
ﮔﺸﻮده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ارﺗﺒﺎط ،وﺣﺪت روﯾﻪ و ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در ﺳﺎﯾﻪ رﻓﺎﻗﺖ و ﻫﻤﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داﻧﺸﮕﺎه از
ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.
ﻋﺒﺎدیزاده ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻊزداﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺴﻮخﺷﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
ﺟﺪﯾﺪ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﻫﻤﻮار ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺣﺬف و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮی را در راﺳﺘﺎی
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﮔﺮهﮔﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
وی در ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺣﺎل ﻧﻔﻮذ در ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه وﻇﯿﻔﻪ دارد در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و … وارد ﻋﻤﻞ

ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﻫﺠﻤﻪﻫﺎی دﺷﻤﻦ را ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی
ﮐﺮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس ﺑﯽﻫﻮﯾﺘﯽ ﻏﺮب ،واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ.
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ﮔﺮهﮔﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺮﻓﺮاز ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪنﺳﺎز
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﻧﻈﺎم را ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن
راﯾﺞ ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزد ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در اﻧﺤﺼﺎر ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺎدیزاده ﺗﺒﺒﯿﻦ ﮐﺮد :اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ،ﺑﯿﺎن ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺳﺎل و ﻫﻤﻪ
رﯾﻞﮔﺬاریﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از اذﻫﺎن و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﻻی رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺗﺮاوش ﮐﺮده و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮرﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎی از آن
ﺣﺼﻮل ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺒﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ،
ﺗﺸﺮﯾﺢ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ
رو ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ ﻋﻤـﻮم اﺳـﺖ و داﻧﺸﮕـﺎه ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﺠـﺎد ﺷـﻮر
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺟﻮان و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

