ﮔﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر/
»ﻣﺸـﺎوران ﺷﻤـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ درسﺷـﺎن را
از ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ« -اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
– اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺳﻮال اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ؟!
وی اﻓﺰود :ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدن ﺑﻮد وﻟﯽ اﻻن ﺑﺸﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
داﺷﺘﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ درﯾﻎ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
داﻧﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎﺗﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ
ﻋﻠﻢ ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ از رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻗﺘﺼﺎد درﺳﺸﺎن را
از ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟! ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ.
ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﺎوران ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ درﺳﺸﺎن
را از ﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
وی ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﺸﻮﻣﺎن درس
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ اﻻن رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻨﻌﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﺮش
ﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺣﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻻن دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای
ورزش از ﺧﺎرج ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﯿﺎورﯾﺪ ﺧﺐ اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر را
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻢ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
را از ﺧﺎرج ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﻻن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻋﻠﻤﯽ اداره ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻻن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را دارﯾﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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