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آذرماه با دانشجویان  11یدار صمیمی رییس جمهوری شامگاه روز شنبه د

 شد.برگزار دانشگاه سیستان و بلوچستان و دیگر دانشگاه های استان

دکتر روحانی در این دیدار که با حضور دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی و نیز جمعی از اعضای کابینه دولت دوازدهم در 

ها باید انشگاهد با تأکید بر اینکه دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

مبود ها از کدارای استقالل کافی باشند، گفت: امروز متأسفانه دانشگاه

کنند، در حالی که شعار ما در انقالب اسالمی، استقالل، استقالل گله می

هم از کاستی در  ما های آزادی، جمهوری اسالمی بود، اما اکنون دانشگاه

انقالب توسط مردم و  د. در حالی کهناستقالل و هم آزادی گله دار

ها به ثمر نشست و دانشجویان در این راستا سینه سپر کردند و از آغاز دانشگاه

همراه و همگام  ،ها و روحانیت و اقشار مختلف مردمنهضت اسالمی، دانشگاه

را به ثمر رساندند که نتیجه آن استقالل، آزادی، جمهوری  انقالببا هم 

 ر را ادامه خواهیم داد.اسالمی بود و ما قطعاً این مسی

رییس جمهوری افزود: اگر بنا باشد در دانشگاه ها آزادی نباشد حتمًا 

خالقیت نخواهد بود و اگر خالقیت نباشد حتماً نوآوری نیست، ما امروز نیاز 

 به نوآوری و خالقیت داریم.

ن اولین سفر کاروا روحانی افزود: برای من جای خوشنودی بسیار است که

 دولت دوازدهم از سیستان و بلوچستان آغاز شده است. درمید تدبیر و ا

وی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان حق بزرگی به گردن کشور ایران، 

 دولت، انقالب، نظام و امنیت ملی دارد.

وی افزود: مردم سیستان و بلوچستان با حضور پرشور در پای صندوق های 

آفریدند و در حقیقت از نظام و افتخار  ۹۶و  ۹۲اخذ رای در انتخابات سال 

 دولت منتخبی که امروز بار سنگینی را بر دوش دارد، حمایت کردند.

پیش از سخنان دکتر روحانی، نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی 

دانشگاه و استان در یک فضای گفتمانی شفاف، صریح و بی پرده در حضور 

غدغه های خود در خصوص رییس جمهور به بیان دیدگاه ها، انتقادها و د

د دانشجویی و سیاسی پرداختن-شرایط خاص فعالیت های تشکل های علمی



 

و مسائل مختلف آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان را به اطالع رییس 

 جمهور رساندند.

اهی به در گزارش کوت ،در ابتدای این نشست، دکتر بندانی، رییس دانشگاه

ظرفیت ها و توانمندی های این دانشگاه در استان و منطقه جنوب شرق کشور 

اشاره کرد و آمادگی دانشگاه را برای کمک به دولت و مسئوالن استانی 

 جهت حل مشکالت مختلف این منطقه اعالم نمود.

 

 


