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خطاب به برادران و خواهران ایرانی...

برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال 
من، هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صد ها هزار جان را فدای اسالم و 
ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولّی فقیه، خصوصاً این حکیم، 
مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه ای عزیز را عزیِز جان خود 

بدانید. حرمت او را حرمِت مقدسات بدانید.
برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!

جمهوری اسالمی، امروز سربلندترین دوره خود را طی می کند. بدانید مهم نیست 
و  داشت  نگاهی  چه  شما  پیامبر  به  دشمن  دارد.  شما  به  نگاهی  چه  دشمن  که 
]دشمنان[ چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل کردند، چه اتهاماتی به او زدند، 
چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آن ها و فشار 

آنها، شما را دچار تفرقه نکند.
بدانید که می دانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود که اّول 
اسالم را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت 
این  بر  اگر روح اسالمی  نبود و  اگر اسالم  اسالم قرار داد. 
ملت حاکم نبود، صدام، چون گرگ درنده ای این کشور را 
می درید؛ آمریکا، چون سگ هاری همین عمل را می کرد، 
اما هنر امام این بود که اسالم را به پشتوانه آورد؛ عاشورا 
آورد.  ملت  این  پشتوانه  به  را  فاطمیه  و  صفر  محّرم،  و 
انقالب هایی در انقالب ایجاد کرد. به این دلیل در هر دوره 
هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک 
ایران و اسالم نموده اند و بزرگترین قدرت های مادی را ذلیل 

خود نموده اند. عزیزانم، در اصول اختالف نکنید...

نثار روح طیبه ی شهدا صلوات

فرازهایی از وصیت نامه 

سردار سپهبد شهید
 حاج قاسم سلیمانی
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یطاِن الرَّجیم؛  اَعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

َوالَّذیَن جاَهدوا فینا 
لََنهِدیَنَُّهم ُسُبلَنا؛  

﴾69﴿

»و کســانی کــه در راه مــا کوشــیده  اند، 
ــان  ــر آن ــن راه هــای خــود را ب ــه یقی ب

مینامییــم ...«﴿69﴾
سوره ی عنکبوت، بخشی از آیه ی ۶۹؛ 

وقتی دیرباورها 
هم باور کردند

حضـرت آیـت اهلل خامنه ای بـا تشـکر از وزارت 
واکسـن  تولیـد  دسـت اندرکاران  و  بهداشـت 
آزمایش شـده برای مقابلـه با کرونا، این واکسـن 
را مایه افتخار و عزت کشـور خواندنـد و با انتقاد 
از افـرادی کـه هـر کار بـزرگ در کشـور را انکار 
می کننـد، به سـوابقی از ایـن انکارهـا در مقابل 
پیشرفتهای علمی اشـاره و خاطرنشـان کردند:

 
»سـالها قبـل وقتـی جوانـان کشـور 
درسـت  را  سـانتریفیوژ  دسـتگاه های 
کـرده بودنـد، عـده ای نامـه نوشـتند 
را  ادعاهـا  ایـن  فریـب  مبـادا  کـه 
بخوریـد، همچنیـن پـس از موفقیـت 
مرحـوم کاظمـی و جوانـان همـکار او 
پیغام هـای  بنیـادی  سـلول های  در 
مشـابهی داده شـد اما آن پیشرفت ها 
واقعـاً قابل بـاور بـود و پـس از آن نیز 

شـد.« ۱۰برابـر  پیشـرفت ها 

بیانات چهل و سومین سالگرد قیام ۱۹ دی 
مردم قم علیه رژیم ستم شاهی در سال ۱۳۵۶ 

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹



     اولین سالگرد شهادت رسدار سپهبد حاج قاسم سلیامنی

آخرین دستاوردهای محققان

و پژوهشگران

برگزاری دوره ها، نشست ها و 

هامیش های جهاددانشگاهی

راه ادامه دار شهدا در 
جهاددانشگاهی؛ تقدیم 

۱۰۳ شهید به انقالب 
اسالمی و در راه 

آرمان های واالی آن
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شهدای جهاددانشگاهی

پرونده ی ویژە

■ شهدای جهادی؛ بنیان گذاران دفاع دانش بنیان کشور
■ راه ادامه دار شهدا در جهاددانشگاهی؛ تقدیم ۱۰۳ شهید به انقالب 

اسالمی و در راه آرمان های واالی آن

■ روایت ایثار ۲۲ شهید پیشگام میدان خودکفایی و دفاع دانش بنیان
 و ...
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ـــتین  ـــاه: نخس ـــگاهی،27 دی م ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــاه  ـــگاهی 27 دی م ـــهدای جهاددانش ـــازی ش ـــادواره مج ی
ـــا  ـــدس علیرض ـــور مهن ـــا حض ـــا 12 ب ـــاعت 11 ت از س
و مدیـــرکل حـــوزه  رییـــس  زجاجـــی مشـــاور 
ریاســـت جهاددانشـــگاهی، دکتـــر عیســـی علیـــزاده 
ــی  ــر علـ ــگاهی، دکتـ ــی جهاددانشـ ــاون فرهنگـ معـ
ــتی  ــوم بهداشـ ــکده علـ ــس پژوهشـ ــری رییـ منتظـ
نماینـــده  شـــکری  حجت االسالم والمســـلمین  و 
ــالمی و  ــالب اسـ ــهید انقـ ــاد شـ ــه در بنیـ ولی فقیـ
ــگاهی،  ــی جهاددانشـ ــت فرهنگـ ــت معاونـ ــه همـ بـ
ـــازمان  ـــی جهاددانشـــگاهی و س ـــط عموم اداره کل رواب
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی در ســـالن 
ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــت فرهنگ ـــوری معاون ـــهید صب ش

برگـــزار شـــد.
هدف جهاددانشگاهی خدمت

 به لجستیک جنگ بود
از روایـــت  ایـــن مراســـم پـــس  ابتـــدای  در 
گـــری »آن 22 نفـــر« پیـــام دکتـــر حمیدرضـــا 
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــه مناســـبت روز 

ـــا  ـــدس علیرض ـــط مهن ـــگاهی توس ـــهدای جهاددانش ش
ـــت  ـــوزه ریاس ـــرکل ح ـــس و مدی ـــاور ریی ـــی مش زجاج

ــد. ــت شـ ــگاهی قرائـ جهاددانشـ
در این پیام آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
علی محمد  صلی  اللهم  رب العالمین،  الحمداهلل 
و آله الطاهرین والسالم علی الشهداء والصدیقین

ِمَن الُْمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلّ َعَلیِه 
لُوا  َفِمْنُهْم َمْن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یْنَتِظُر َوَما بََدّ

تَْبِدیاًل )احزاب، 2۳(
ــز  ــدگان عزیـ ــان و بیننـ ــه مهمانـ ــت همـ خدمـ
ـــادواره مجـــازی شـــهدای جهاددانشـــگاهی  نخســـتین ی
ــهادت  ــیدن شـ ــرا رسـ ــم. فـ ــرض می کنـ ــالم عـ سـ
ـــه روح  ـــم و ب ـــلیت می گوی ـــرا )س( را تس ـــرت زه حض
ـــاد  ـــگ جه ـــر فرهن ـــی )ره( احیاگ ـــام خمین ـــوح ام پرفت
و شـــهادت در عصـــر مـــا و نیـــز همـــه شـــهدای عظیـــم 
ـــهیدان  ـــدس، ش ـــاع مق ـــالمی، دف ـــالب اس ـــان انق الش
ـــالم  ـــرم س ـــع ح ـــی و مداف ـــاد علم ـــرور، جه ـــوم ت مظل
یـــاد و خاطـــره شـــهدای  و  و درود می فرســـتم 

واالمقـــام جهاددانشـــگاهی را گرامـــی مـــی دارم.
مراســـم  ایـــن  در  شـــرکت کننده  عزیـــزان  از 
نورانـــی و همـــکاران دســـت اندرکار سپاســـگزاری 

. یـــم می نما
ــهدا،  ــی شـــــ ــه زندگـــــ ــی و مطالعــــ بررسـ
ــقان  ــده از آن عاشـ ــا مانـ ــار بجـ ــا و آثـ وصیت نامه هـ
ـــوان  ـــاً ج ـــه غالب ـــت ک ـــق و حقیق ـــیفتگان راه ح و ش
ـــالم  ـــن اس ـــن مبی ـــه دی ـــان ب ـــی آن ـــد و تأس ـــم بودن ه
ـــرا )س(  ـــرت زه ـــالم و حض ـــار علیهم الس ـــه اطه و ائم
ــدازه  ــه انـ ــا چـ ــه تـ ــد کـ ــان می دهـ ــی نشـ به خوبـ
ــه از  ــژه آنچـ ــی به ویـ ــی دینـ ــوی زندگانـ ــه الگـ بـ
ـــه  ـــارت )ع( آموخت ـــت و طه ـــت عصم ـــب اهل بی مکت
ـــاد  ـــحون از جه ـــی مش ـــته و حیات ـــده داش ـــد، عقی بودن
و تـــالش خســـتگی ناپذیر بـــرای خـــود ترســـیم 

کـــرده بودنـــد.

هنـــوز از ســـالگرد شـــهادت  ســـردار دل هـــا 
شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی  در 1۳ دی مـــاه و 
شـــهادت دانشـــمند بزرگمـــان دکتـــر فخـــری زاده 
نیـــز ســـالگرد فقـــدان دانشـــمند برجســـته  و 
ــاه  ــتیانی در 1۴ مـ ــی آشـ ــر کاظمـ ــاد دکتـ زنده یـ
الگوهـــای  ایـــن  نگرفته ایـــم،  فاصلـــه  جـــاری 
ـــی  ـــب فاطم ـــان مکت ـــروان هم ـــع ره ـــته درواق برجس
ــی  ــان حرکتـ ــه حیاتشـ ــه لحظه به لحظـ ــتند کـ هسـ
متـــوکل و تـــوأم بـــا شـــور و اشـــتیاق توانســـتن و 
ــق  ــیر راه حـ ــا در مسـ ــکالت و تنگناهـ ــل مشـ حـ
بـــود. شـــهدای جهاددانشـــگاهی هـــم همین گونـــه 

بودنـــد.
بودیـــم کـــه  نهـــاد شـــاهد  ایـــن  مـــا در 
ــا  ــب آن هـ ــت غالـ ــه جمعیـ ــاد کـ ــهدای جهـ شـ
ــد  ــگاه ها بودنـ ــه دانشـ ــا دانش آموختـ ــجو یـ دانشـ
در چـــه عرصه هـــای متنوعـــی پـــا در میـــدان 
ـــا  ـــه جبهه ه ـــزان ب ـــن عزی ـــده ای از ای ـــتند. ع گذاش
هـــم  را  مهمـــی  مســـؤولیت های  و  می رفتنـــد 
ــا دشـــمن  ــاد رودررو بـ متقبـــل می شـــدند و جهـ
ـــز  ـــر نی ـــده ای دیگ ـــد. ع ـــاب می کردن ـــی را انتخ بعث
بـــا درک نیـــاز پشـــتیبانی و مهندســـی و تعمیـــر 
و ســـاخت ادوات جنگـــی آن هـــم در اوج تحریـــم 
ــش  ــکار و دانـ ــان، ابتـ ــدرت ایمـ ــلیحاتی، قـ تسـ
بـــه همـــراه  به پـــای کار آوردنـــد و  خـــود را 

شهدای جهادی؛ بنیان گذاران دفاع دانش بنیان کشور
رییس جهاددانشگاهی در پیامی به نخستین یادواره شهدای جهاددانشگاهی شهدای این نهاد را بنیان گذاران دفاع دانش بنیان کشور نامید

پرونده ی ویژە شهدای جهاددانشگاهی 
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ســـایر هم رزمـــان خـــود در ایـــن نهـــاد مقـــدس 
رزمنـــدگان  پیـــروزی  در  مهمـــی  نقش هـــای 
دفـــاع مقـــدس ایفـــا کـــرده و جـــا دارد به حـــق 
دانش بنیـــان  دفـــاع  بنیان گـــذاران  را  آنـــان 

ــم. ــور بنامیـ کشـ
عـــده ای دیگـــر مشـــغول ســـاماندهی اعـــزام 
برنامه ریـــزی  انجـــام  و  دانشـــجویان  و  اســـاتید 
از  برخـــی  بودنـــد.  رابطـــه  ایـــن  در  منظـــم 
ـــظ و  ـــی، حف ـــوزه فرهنگ ـــا در ح ـــز م ـــران عزی جهادگ
ـــگ  ـــازی جن ـــدگان و خنثی س ـــه رزمن ـــت روحی تقوی
ـــده ای  ـــتند وع ـــتور کار داش ـــمن را در دس ـــی دش روان
ـــگاهی کار  ـــکی جهاددانش ـــوم پزش ـــوزه عل ـــز در ح نی
ـــان را  ـــان مجروح ـــص و درم ـــای متخص ـــزام نیروه اع
ــا  ــن فعالیت هـ ــه ایـ ــد. در همـ ــری می کردنـ پیگیـ
هـــدف به کارگیـــری تـــوان علمـــی ایـــن نهـــاد در 
خدمـــت بـــه لجســـتیک جنـــگ تحمیلـــی علیـــه 
ــه  ــروز از آن بـ ــه امـ ــزی کـ ــود. چیـ ــورمان بـ کشـ
دفـــاع دانش بنیـــان یـــاد می کنیـــم. اولیـــن عضـــو 
ـــی  ـــر، یعن ـــین رنجب ـــگاهی در آذر ۵۹، حس جهاددانش
ـــه  ـــی ب ـــاد انقالب ـــن نه ـــکیل ای ـــد از تش ـــاه بع ـــد م چن
شـــهادت رســـید. تعـــدادی دیگـــر از اعضـــای ایـــن 
نهـــاد کـــه در حـــوزه فرهنگـــی و خنثـــی کـــردن 
ـــه  ـــتگان ب ـــا و وابس ـــان و کومله ه ـــای منافق توطئه ه
بیگانـــه فعالیـــت می کردنـــد مـــورد حقـــد و کینـــه 

آنـــان قـــرار گرفتنـــد و تـــرور شـــدند.
ـــگاهی،  ـــهدای جهاددانش ـــراج ش ـــف مع ـــه عط نقط
ــه کارگاه  ــی کـ ــود. زمانـ ــال ۶۵ بـ ــاه سـ 27 دی مـ
ادوات و تجهیـــزات نظامـــی ســـازمان  ســـاخت 
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی در دانشـــکده 
جنگنده هـــای  بمبـــاران  هـــدف  تبریـــز  فنـــی 

ـــای  ـــن از اعض ـــت و 22 ت ـــرار گرف ـــی ق ـــاوز بعث متج
ـــهادت  ـــض ش ـــه فی ـــه ب ـــگاهی در آن حادث جهاددانش
ــورای  ــد. شـ ــاز گردیدنـ ــن جانبـ ــت تـ ــل و هفـ نائـ
ایـــن   ۹۶ ســـال  در  جهاددانشـــگاهی  ریاســـت 
جهاددانشـــگاهی  شـــهدای  روز  به عنـــوان  را  روز 
ــه  ــی همـ ــه اصلـ ــرد. وظیفـ ــن و تصویـــب کـ تعییـ
مـــا در جهاددانشـــگاهی تـــالش بـــرای تحقـــق 
آرمان هـــای شـــهدای انقـــالب اســـالمی اســـت. 
ــوان  ــته تـ ــاء پیوسـ ــا ارتقـ ــالب بـ ــت از انقـ حراسـ
ــود  ــث شـ ــه باعـ ــور کـ ــان کشـ ــی دانش بنیـ دفاعـ
دشـــمنان انقـــالب جســـارت تعـــرض بـــه میهـــن 
اســـالمی مـــا را نداشـــته باشـــند و تحقـــق اقتـــدار 
اقتصـــاد دانش بنیـــان کشـــور و بـــه وجـــود آوردن 
ــاه و  ــده رفـ ــه تضمین کننـ ــو کـ ــه الگـ ــک جامعـ یـ
ـــایر  ـــردم و س ـــرای م ـــروی ب ـــوی و اخ ـــعادت دنی س
ــد  ــداری باشـ ــت و اخالق مـ ــه عدالـ ــر پایـ ــل بـ ملـ
بـــه لطـــف خـــدا محقـــق خواهـــد شـــد و امـــروز 
باافتخـــار بـــه شـــهیدانمان عـــرض می نماییـــم کـــه 
ــاد مقـــدس و در  ــن نهـ ــترده ای در ایـ تـــالش گسـ
جنـــگ اقتصـــادی بـــا دشـــمن و نیـــز در خدمـــت 
بـــه میهـــن اســـالمی در جریـــان اســـت و محتـــاج 
ــخت و  ــارزه سـ ــن مبـ ــا در ایـ ــر آن هـ ــای خیـ دعـ

ــتیم. ــنگین هسـ سـ

کرامت انسانی جایی آغاز می شود
 که دانایی باشد

ـــهید  ـــوص 22 ش ـــزری در خص ـــش تی ـــس از پخ پ
یوســـفعلی  حجت االســـالم  تبریـــز،  دانشـــگاه 
ــهید و  ــاد شـ ــه در بنیـ ــده ولی فقیـ ــکری نماینـ شـ
امـــور ایثارگـــران، بـــه تبییـــن مفهـــوم شـــهید در 

ــگاران  ــت: تاریخ نـ ــت و گفـ ــالم پرداخـ ــن اسـ دیـ
تاریـــخ اســـالم هـــر زمـــان می خواســـتند  در 
از حضـــور مجاهـــدی در یـــک میـــدان نبـــرد 
ــد و  ــد را می آوردنـ ــم مجاهـ ــد اسـ ــخن بگوینـ سـ
می نوشـــتند »شـــهید بـــه بـــدر، خیبـــر و ...«. در 
ــم  ــا می کنیـ ــم دعـ ــه اهلل هـ ــرت بقیـ ــارت حضـ زیـ
ــَن  ــَهِدیَن بَْیـ ــزو »الُْمْسَتْشـ ــا را جـ ــا مـ ــه خدایـ کـ
ـــهید،  ـــور از ش ـــا منظ ـــده. در اینجاه ـــرار ب ـــِه« ق یََدیْ
کشـــته شـــدن در میـــدان نبـــرد و یـــا در مقابـــل 
بلکـــه حضـــور در  بقیـــه اهلل نیســـت  حضـــرت 

میـــدان اســـت.
ــی آغــاز می شــود  ــزود: کرامــت انســانی جای وی اف
کــه دانایــی باشــد. اگــر قــرار اســت انســان راه رشــد 
ــد حق شناســی کــرده و در  ــد بای ــی را طــی کن و تعال

جریــان حــق قــرار بگیــرد.
تصریـــح  شـــکری  حجت االسالم والمســـلمین   
امیدواریـــم شـــهدای دانشـــگاهی کـــه  کـــرد: 
ــم  ــل و علـ ــم و عقـ ــکوه و بافهـ ــی و شـ ــا آگاهـ بـ
و دانایـــی پـــا بـــه ایـــن عرصـــه گذاشـــتن و درراه 
ـــور  ـــال محش ـــهدای کرب ـــا ش ـــدند ب ـــهید ش ـــدا ش خ

شـــوند.

شهدای 27 دی از طالیه داران حرکت خودکفایی 
در عرصه دفاعی بودند

محمدرضـا  پیـام  مراسـم  ایـن  در  همچنیـن 
پورمحمـدی اسـتاندار آذربایجـان شـرقی قرائـت شـد.

متن پیام به این شرح است:
و  سـازنده  تحـوالت  منشـاء  همیشـه  دانشـگاه 
دانشـجویان در حـل مسـایل جامعـه پیشـرو بوده انـد؛ 
ایـن موضـوع در دوران دفـاع مقـدس نیز بـه زیباترین 
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مشـکل متجلـی شـد و دانشـگاهیان در کنـار حضـور 
و  رزمنـدگان  کسـوت  در  جبهـه  مقـدم  خطـوط  در 
فرماندهـان، بخـش اعظـم پشـتیبانی فنی و مهندسـی 
جنـگ را نیـز بر عهده داشـتند و تخصص خـود را برای 

تامیـن نیازهـای رزمنـدگان بـه کار می بسـتند.
عرصه  در  خودکفایی  حرکت  طالیه داران  جمله  از 
دانشگاه  فنی  دانشکده  دانشجویان  از  جمعی  دفاعی، 
تبریز با حمایت جهاددانشگاهی بودند که در تامین نیاز 
آنان  کار  بزرگی  و  عظمت  می کردند؛  تالش  رزمندگان 
موجب شد که دشمن کوردل محل کارگاه این حرکت 
افتخارآمیز را بمباران و 22 تن از بهترین دانشجویان و 

قهرمانان عرصه علمی را به شهادت برساند.
همیشه  برای  گران قدر  شهیدان  این  وجود  عطر 
دانشگاه های  مشهدالشهدای  تبریز،  دانشگاه  فضای  در 
ایران، ماندگار شده و راه مقدس و متعالی آنان توسط 

جوانان دانشمند و متخصص این دانشگاه ادامه دارد.
شهیدان  دانشجو،  شهدای  خاطره  و  یاد  این جانب 
فنی  دانشکده  بمباران  شهدای  به ویژه  جهاددانشگاهی 
از صبر و استقامت  را گرامی می دارم و  تبریز  دانشگاه 

خانواده های آنان قدردانی می کنم.

هدایت دانشجویان داوطلب 
به جبهه ها از نقش های جهاددانشگاهی 

در دوران دفاع مقدس بود
در ادامـه پیـام تصویری دکتر جعفر محسـنی رییس 
سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی پخش شد 
کـه وی در ایـن پیام با تاکید بر این که جهاددانشـگاهی 
در دوران دفـاع مقـدس بخشـی از نیازهـای جنـگ را 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت جوانـان و دانشـگاهیان جامعـه 
برطـرف کـرد، گفـت: جهاددانشـگاهی بـا اسـتفاده از 
خالقیـت جوانـان و پشـتوانه ی آن، طرح تولید بخشـی 

از مهمـات را بـه دانشـگاه تبریـز ارایه کرد.
وی بـا بیـان این کـه رهبـری فرزانـه، کشـوری را به 
حرکـت درآورد تـا ملتـی را از اسـتبداد نجـات دهـد، 
اظهـار کـرد: با شـروع انقالب و پیروزی های چشـمگیر، 
ایـن امر بـرای بیگانگان و دشـمن غیرقابل تحمل شـد، 

کردسـتان  جنگ هـای  بالفاصلـه  اسـاس  همیـن  بـر 
راه اندازی شـد تا ایـن قافله ی عظیـم از حرکت بازماند.

وی ادامـه داد: بـا شـروع جنـگ نابرابـر بیـن ایـران 
و عـراق، دشـمن می خواسـت بـه هـدف خـود یعنـی 
ازایـن رو  یابـد،  دسـت  اسـالمی  جمهـوری  نابـودی 
جهـان علیـه کشـور مـا قد علـم کرد تـا رهبـر فرزانه و 
خداجـوی ایـن امـت را از حرکت بازدارنـد، اما هیچ یک 

از نقشـه ها و شـیطنت های دشـمنان موفـق نشـد.
دکتـر محسـنی، بـا بیـان این کـه دشـمن اقـدام به 
تحریـم همه جانبـه علیـه کشـورمان کـرد، تصریح کرد: 
حتـی از ورود سـیم خاردار بـه کشـور در دوران جنـگ 
جلوگیـری شـد. در مقابـل این اقـدام دشـمن، چاره ای 
بـرای  متفکـر جامعـه  مغـز  و  دانشـگاهیان  ورود  جـز 

مقابلـه بـا دشـمنان وجود نداشـت.
رییس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی، 
افـزود: نهادهایـی کـه برخاسـته از بطـن انقـالب بودند 
عهـده  بـر  سـنگین تری  وظیفـه  دشـمنان  مقابـل  در 
بـه جبهه هـا  داشـتند، هدایـت دانشـجویان داوطلـب 
دفـاع  دوران  در  جهاددانشـگاهی  نقش هـای  از  یکـی 
نبـود؛ چراکـه  اقـدام کافـی  ایـن  بـود، ولـی  مقـدس 

نیازهـای اساسـی جنـگ بیشـتر از ایـن بـود.
وی افزود: جهاددانشـگاهی با درخواسـت از دانشگاه 
کارگاه  راه انـدازی  عاشـورا،  بـا کمـک سـپاه  و  تبریـز 
تولیـد خمپـاره را پیشـنهاد کـرد کـه بـا تالش هـای 
انجام گرفتـه مسـووالن، ایـن امـر تحقـق یافـت و مقرر 
شـد دانشـگاه تبریـز کارگاه هایـی که در طول سـاعات 
روز برای آموزش دروس و کارهای عملی مورداسـتفاده 
دانشـجویان قـرار می گرفـت را بعد از اتمـام درس برای 
تولیـد مهمـات مورداسـتفاده قـرار دهـد تـا بخشـی از 
نیازهـای جبهه هـای جنـگ از ایـن طریق تامین شـود.

در  مهمـات  تولیـد  داد:  ادامـه  محسـنی  دکتـر 
دانشـگاه، اقـدام مبارکـی بـود، چـرا کـه در آن حلقـه 
مفقـوده ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه حاصـل شـد 
و علـم و صنعـت در کنـار هـم در محـدوده ی زمانـی 

کوتاهـی منجـر بـه تولیـد انبـوه مهمـات شـد.
بیگانـگان  بـرای  امـر  ایـن  این کـه  بیـان  بـا  وی 

قابل قبـول نبـود کـه دانشـجویان کشـور ما در شـرایط 
تحریم توانسـتند روی پای خود بایسـتند و تسـلیحات 
نظامـی تولیـد کننـد، گفـت: متأسـفانه خیانـت برخی 
اقتصـاد  عملـی  نمـود  کـه  کارگاه  ایـن  شـد  باعـث 

مقاومتـی بـود، مـورد هـدف دشـمن قـرار بگیـرد.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی، 
در  دانشـگاه  کـردن  بمبـاران  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا 
هیچ کـدام از کشـورهای دنیـا حتـی در طـول جنـگ 
جهانـی مشـاهده نشـده اسـت، گفـت: دانشـگاه مرکـز 
اسـتفاده  بـا  دشـمن  نظامـی،  مرکـز  نـه  اسـت  علـم 
از خیانـت خائنـان داخلـی، دانشـگاه را مـورد هـدف 
قـرارداد و بـا بمبـاران ایـن مرکـز تولیـد را بـه مشـهد 

الشـهدا تبدیـل کـرد.
وی بیـان کـرد: دانشـجویانی که بعـد از اتمام درس 
شـب،  از  پاسـی  تـا  و  می یافتنـد  حضـور  کارگاه  در 
نظامـی  تجهیـزات  تولیـد  بـه  داوطلبانـه  و  عاشـقانه 
می پرداختنـد، مـورد هـدف دشـمن بودنـد، متأسـفانه 
را  کارگاه  ایـن  دقیـق  برنامه ریزی هـای  طـی  دشـمن 
مـورد هجوم نظامـی قرارداد و در آن شـب غمناک 22 

نفـر از دانشـگاهیان بـه شـهادت رسـیدند.
دکتـر محسـنی خاطرنشـان کـرد: فرهنـگ ایثـار، 
اسـالمی  جمهـوری  شـده  باعـث  تولیـد  و  خالقیـت 
دشـمنان  سـوی  از  تحریـم  شـرایط  در  حتـی  ایـران 
نیـز روزبـه روز در حوزه هـای علمـی شـکوفاتر شـود و 
بـردارد. نویـن  علـوم  در حوزه هـای  بلنـدی  گام هـای 

دانشـمندان  اذعـان  بـه  این کـه  بیـان  بـا  وی 
کشـورهای اسـالمی، ۴۰ سـال تحریـم باعـث قـوت و 
قـدرت جمهـوری اسـالمی در کل منطقه شـده اسـت، 
گفـت: تحریم هـا، عمـاًل جـز آسـیب رسـاندن به قشـر 
ضعیـف و مـردم هیـچ فایـده ای نداشـته و بـا شکسـت 

مواجـه شـده اسـت.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی 
همـه  کـه  برسـد  روزی  امیدواریـم  کـرد:  تاکیـد 
دانشـگاهیان بـه ایـن باور برسـند کـه مـا می توانیم در 

داخـل کشـور بـر تمامـی مشـکالت غلبـه کنیـم.



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

11

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: در حالـــی روز 27 
ـــید  ـــرا رس ـــگاهی« ف ـــهدای جهاددانش ـــاه »روز ش دی م
ـــت  ـــای فعالی ـــن روزه ـــی از اولی ـــاد انقالب ـــن نه ـــه ای ک
ـــت  ـــدس اس ـــاع مق ـــام دف ـــا ای ـــادف ب ـــه مص ـــود ک خ
ــای  ــقوط هواپیمـ ــر از سـ ــال های اخیـ ــی سـ و حتـ
C1۳۰ در ســـال 1۳۸۴ گرفتـــه تـــا حملـــه تروریســـتی 
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــال ۹۶ ب ـــش در س داع
درمجمـــوع 1۰۳ شـــهید بـــه انقـــالب اســـالمی و در 

راه آرمان هـــای واالی آن تقدیـــم نمـــوده اســـت.
ــگاهی در  ــکیل جهاددانشـ ــتر از تشـ  ۴۶ روز بیشـ
1۶ مردادمـــاه ســـال 1۳۵۹ نگذشـــته بـــود کـــه بـــا 
ـــان  ـــه کشـــورمان، جوان ـــراق ب ـــم بعثـــی ع حمـــالت رژی
ـــه  ـــگاه ها و ب ـــالب در دانش ـــه انق ـــداده ب ـــور و دل پرش
ـــگ  ـــد: »جن ـــه فرمودن ـــی )ره( ک ـــام خمین ـــتور ام دس
و دفـــاع از میهـــن در جبهـــه اولویـــت اول اســـت« 

رهســـپار جبهه هـــای حـــق علیـــه باطـــل شـــدند.
انقـــالب  نوپـــای  نهـــاد  ایـــن  جهادگـــران 
ـــده در  ـــب رزمن ـــه در قال ـــام چ ـــن پی ـــا ای ـــالمی ب اس
ــا  ــا در پشـــت جبهه هـ گردان هایـــی مهندســـی و یـ
ـــود  ـــت خ ـــی فعالی ـــردن ادوات جنگ ـــاده ک ـــرای آم ب
ــت  ــد فعالیـ ــه ۸۰ درصـ ــد و درنتیجـ ــاز کردنـ را آغـ
ـــث  ـــه بح ـــان ب ـــگاهی در آن زم ـــای جهاددانش واحده
جنـــگ و تجهیـــزات جنگـــی در قالـــب پروژه هـــای 
تحقیقاتـــی، عملیاتـــی، ســـاخت و حتـــی تعمیـــرات 

متمرکـــز شـــد.
تـــوان  اعظـــم  بخـــش  ایـــام،  ایـــن  در 
ــق  ــای حـ ــه جبهه هـ ــوف بـ ــگاهی معطـ جهاددانشـ
ــی  ــزات و ادوات نظامـ ــت. تجهیـ ــل اسـ ــه باطـ علیـ
آســـیب دیده تعمیـــر و بازســـازی می شـــوند؛ بـــا 
ابتـــکار محققـــان جـــوان، بســـیاری از تکنولوژی هـــا 
بومی ســـازی می شـــود؛ مـــواد و قطعـــات موردنیـــاز 

می شـــود. ســـاخته 
جهاددانشـــگاهی، دفاتـــر پشـــتیبانی از جبهـــه و 
ــجویان  ــزام دانشـ ــرده و اعـ ــدازی کـ جنـــگ را راه انـ
و اســـاتید را مدیریـــت و ســـامان دهی می کنـــد. 
ادوات نظامـــی و  بازســـازی  در کنـــار تعمیـــر و 
ــاع  ــاد از اوضـ ــان جهـ ــای دانش بنیـ ــام پروژه هـ انجـ
فرهنگـــی و روحیـــه رزمنـــدگان اســـالم غافـــل 
ـــی  ـــای مردم ـــاب حمایت ه ـــات و بازت ـــت؛ مطبوع نیس
از جنـــگ را بـــه خطـــوط مقـــدم منتقـــل می کنـــد؛ 
ــیقی اصیـــل  ــر دانشـــجویی و موسـ ــای تئاتـ گروه هـ
را بســـیج می کنـــد تـــا بـــرای رزمنـــدگان اجـــرای 

برنامـــه کننـــد و...
ـــدس  ـــاع مق عملکـــرد جهاددانشـــگاهی در دوران دف
ــای  ــام فعالیت هـ ــش انجـ ــه بخـ ــوان در سـ را می تـ

خدمات رســـانی  و  تحقیقاتـــی  و  پژوهشـــی 
ــازمان  ــت سـ ــا محوریـ ــگ بـ ــه جنـ ــان بـ دانش بنیـ
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف و راه انـــدازی 
کارگاه تخصصـــی شـــهید شـــوریده باهـــدف پیونـــد 
ـــار  ـــور در دوران فش ـــی کش ـــت دفاع ـــگاه و صنع دانش
ـــور  ـــرای ام ـــلیحاتی؛ اج ـــادی و تس ـــای اقتص تحریم ه
فرهنگـــی از ســـال 1۳۶1 تـــا پایـــان جنـــگ در دو 
ـــق  ـــگ در مناط ـــای جن ـــگاه و میدان ه ـــاحت دانش س
عملیاتـــی و فعالیـــت کمیتـــه جـــذب و توزیـــع 

ــرد. ــیم بندی کـ ــوان تقسـ ــای جـ نیروهـ
ــار  ــالمی در کنـ ــالب اسـ ــود انقـ ــن مولـ ــا ایـ امـ
اقدامـــات اشاره شـــده در ســـال های دفـــاع مقـــدس 
ــای  ــقوط هواپیمـ ــر از سـ ــال های اخیـ ــی سـ و حتـ
1۳۰c ســـال 1۳۸۴ گرفتـــه تـــا حملـــه تروریســـتی 
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــال ۹۶ ب ـــش در س داع
درمجمـــوع 1۰۳ شـــهید بـــه انقـــالب اســـالمی و در 

ــت. ــرده اسـ ــم کـ ــای واالی آن تقدیـ راه آرمان هـ
از شـــهید حســـین رنجبـــر جهادگـــر ســـازمان 

راه ادامه دار شهدا در جهاددانشگاهی؛ 
تقدیم ۱۰۳ شهید به انقالب اسالمی و در راه 
آرمان های واالی آن
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جهاددانشـــگاهی تهـــران به عنـــوان اولیـــن شـــهید 
ـــه در  ـــود. او ک ـــرده می ش ـــی نام ب ـــاد انقالب ـــن نه ای
ـــوم  ـــی و عل ـــته ریاض ـــال 1۳۵۸ در رش ـــاه س بهمن م
ـــد،  ـــل ش ـــران فارغ التحصی ـــگاه ته ـــر از دانش کامپیوت
ـــالش و  ـــس از ت ـــی پ ـــگ تحمیل ـــروع جن ـــس از ش پ
ـــازان اســـالم  ـــا یـــک گـــروه از جانب کوشـــش بســـیار ب
و ســـربازان دلیـــر امـــام کـــه همگـــی داوطلبانـــه 
ـــت  ـــد توانس ـــگ بودن ـــه جن ـــه جبه ـــزام ب ـــاده اع آم
ــرانجام در روز  ــتان اعـــزام شـــود و سـ بـــه خوزسـ
ــهادت را  ــوارای شـ ــربت گـ ــاه 1۳۵۹ شـ دوم آذرمـ
ــهادت  ــه شـ ــنگرد بـ ــالی سوسـ ــید و در کربـ نوشـ

ـــید. رس
پـــس  از ایـــن شـــهید واالمقـــام جهاددانشـــگاهی 
ـــالمی  ـــالب اس ـــم انق ـــز تقدی ـــری را نی ـــهدای دیگ ش
ـــران  ـــرای جهادگ ـــاه 1۳۶۵ ب ـــا روز 27 دی م ـــرد، ام ک

ـــت دیگـــری دارد. حکای
ســـاعت 1۰:۳۰ شـــب، جنگنـــده متجـــاوز رژیـــم 
ـــوردل  ـــان ک ـــن از منافق ـــرا گرفت ـــا گ ـــراق ب ـــث ع بع
و وطن فـــروش بـــا چهـــار بمـــب، دانشـــکده فنـــی 
ـــرار  ـــز و مناطـــق اطـــراف آن را هـــدف ق دانشـــگاه تبری
ــالف  ــا برخـ ــن بمب هـ ــی از ایـ ــه یکـ ــد کـ می دهـ
ـــد،  ـــرود آم ـــاز ف ـــه ب ـــه در محوط ـــر ک ـــب دیگ ـــه بم س
بـــه ســـاختمان کارگاه ســـاخت قطعـــات و مهمـــات 
ــی  ــد؛ کارگاهـ ــت می کنـ ــا اصابـ ــاز جبهه هـ موردنیـ
ــان  ــتان آذربایجـ ــه توســـط جهاددانشـــگاهی اسـ کـ
ـــد دانشـــگاه و صنعـــت دفاعـــی  ـــا هـــدف پیون شـــرقی ب
ــادی و  ــای اقتصـ ــار تحریم هـ ــور در دوران فشـ کشـ

ـــت. ـــده اس ـــدازی ش ـــلیحاتی راه ان تس
ـــن از  ـــداد 22 ت ـــه تع ـــه ناجوانمردان ـــن حمل در ای
ـــنی  ـــن س ـــه میانگی ـــگاهی ک ـــران جهاددانش جهادگ
ـــهادت  ـــع ش ـــه رفی ـــه درج ـــت ب ـــال اس ـــا 22 س آن ه
ـــود  ـــر خ ـــم رزم جهادگ ـــه ۳1 ه ـــوند و ب ـــل می ش نائ
ـــازمانی  ـــای س ـــایر واحده ـــخ از س ـــا آن تاری ـــه ت ک
ایـــن نهـــاد در سراســـر ایـــران اســـالمی پـــر 
ســـال های  در  می شـــوند؛  ملحـــق  گشـــوده اند، 
جهاددانشـــگاهی  نیـــز  حادثـــه  پس ازایـــن 

شـــهدای دیگـــری را تقدیـــم انقـــالب و دفـــاع 
ــن  ــهادت ایـ ــخ شـ ــا تاریـ ــد امـ ــدس می نمایـ مقـ
ــان و  ــم و ایمـ ــتان علـ ــده بوسـ ــای پرپرشـ گل هـ
جهـــاد  و  پیشـــگامی  نمـــاد  به عنـــوان  عمـــل 
ــاوری و خودکفائـــی دفاعـــی  مقـــدس درراه خودبـ
جهاددانشـــگاهی«  شـــهدای  »روز  دانش بنیـــان 

نـــام می گیـــرد.
پـــس از ایـــام دفـــاع مقـــدس هـــم جهادگـــــــــران 
دو روز غم انگیـــز را تجربـــه می کننـــد. ســـاعت 1۳:۴۵ 
روز 1۵ آذرمـــاه 1۳۸۴ یـــک فرونـــد هواپیمـــای 
ــه  ــه کـ ــین و خدمـ ــا ۹۴ سرنشـ ــی 130c بـ نظامـ
عمـــده آن هـــا را خبرنـــگاران رســـانه های گروهـــی 
تشـــکیل داده و از تهـــران بـــرای پوشـــش خبـــری 
ـــس  ـــود، پ ـــار ب ـــه چابه ـــازم منطق ـــی ع ـــش نظام رزمای
ــرودگاه  ــه فـ ــت بـ ــگام بازگشـ ــی، هنـ ــص فنـ از نقـ
مهرآبـــاد و فـــرود اضطـــراری در شـــهرک مســـکونی 
»توحیـــد« واقـــع در حوالـــی ســـه راه آذری، دچـــار 

ســـانحه شـــد و ســـقوط کـــرد.
ـــل  ـــک روز قب ـــه ی ـــراش ک ـــه دل خ ـــن حادث در ای
ـــاد  ـــاق افت ـــنا اتف ـــیس ایس ـــالگرد تأس ـــمین س از شش
ـــی  ـــماعیل عمران ـــکاس( و اس ـــب )ع ـــن قری محمدحس
ـــگاران  ـــایر خبرن ـــار س ـــز در کن ـــنا نی ـــگار( ایس )خبرن

و عکاســـان رســـانه های جمعـــی، بـــه شـــهادت 
رســـیدند.

ــی  ــه به نوعـ ــران کـ ــر جهادگـ ــز دیگـ روز غم انگیـ
همـــه مـــردم ایـــران را در بهـــت و انـــدوه فروبـــرد، 
ـــش  ـــروه داع ـــرداد 1۳۹۶ گ ـــتی 17 خ ـــه تروریس حمل

ـــت. ـــالمی اس ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ب
شـــهید حجت االسالم والمســـلمین ســـید مهـــدی 
ــای  ــزاری ایکنـ ــابق خبرگـ ــل سـ ــوی مدیرعامـ تقـ
ـــور  ـــی کش ـــه قرآن ـــاالن جامع ـــگاهی و از فع جهاددانش
و از اعضـــای دفتـــر نماینـــده مـــردم شاهین شـــهر، 
برخـــوار و میمـــه در مجلـــس شـــورای اســـالمی در 
ایـــن جنایـــت عوامـــل داعـــش در اتـــاق محـــل کار 
ـــام او  ـــل شـــد و ن ـــع شـــهادت نائ ـــه درجـــه رفی خـــود ب
به عنـــوان صـــد و ســـومین شـــهید جهاددانشـــگاهی 

ـــت. ـــرار گرف ق
ســازمان های  مقــدس  دفــاع  ایــام  در 
ــی شــریف  جهاددانشــگاهی آذربایجان شــرقی، صنعت
ــا اهــدای ۵۳  ــی درمجمــوع ب و واحــد آذربایجان غرب
ــداکاری و  ــدان ف ــهم را در می ــترین س ــهید بیش ش
و  داشــته  جهاددانشــگاهی  جهادگــران  جانبــازی 
17 واحــد ســازمانی دیگــر ایــن نهــاد در گســتره ی 
ــم  ــر را تقدی ــهید دیگ ــران، ۵۰ ش ــاور ای ــور پهن کش
ــد.  ــران کرده ان نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ای
را  جهاددانشــگاهی  شــهدای  از  نیمــی  از  بیــش 
فنــی  رشــته های  فارغ التحصیــالن  و  دانشــجویان 

می دهنــد. تشــکیل  مهندســی  و 
در  دانشـــجو  یـــا  فارغ التحصیـــل  ۵۵ شـــهید 
در  مهندســـی، 1۶ شـــهید  و  فنـــی  رشـــته های 
رشـــته های علـــوم پایـــه، 11 شـــهید در رشـــته های 
ـــین،  ـــهید تکنیســـ ـــر، ۹ ش ـــانی و هن ـــوم انســـــ عل
ـــکی و  ـــوم پزش ـــای عل ـــهید در مجموعه هـــ 7 شـــــ
ــگاهی،  ــای جهاددانشـ ــایر بخش هـ ــهید در سـ ۵ شـ
ـــاکان  ـــروی آن پ ـــر ره ـــواه ب ـــاد و گ ـــن نه ـــار ای افتخ
در مـــدار آیـــه شـــریفه َو »یَُزّکیِهـــم َویَُعلُِّمُهـــُم 
الِکتـــاَب َوالِحکَمـــَه« اســـت کـــه بـــر تـــارک نشـــان 

جهاددانشـــگاهی، نقـــش بســـته اســـت.

▲حمله تروریســـتی به مجلس شورای اسالمی

▲شـــهید حجت االسالم والمسلمین سید مهدی تقوی
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: 27 دی مـــاه 
بـــرای جهادگـــران سراســـر کشـــور روز ویـــژه ای 
شـــهدای  »روز  بانـــام  روز  ایـــن  و  اســـت 
ــده اســـت. 27  ــذاری شـ ــگاهی« نام گـ جهاددانشـ
دی مـــاه همچنیـــن یـــاد و خاطـــره ی 22 شـــهید 
ــگامان  ــل، پیشـ ــان و عمـ ــم و ایمـ ــتان علـ بوسـ
دانش بنیـــان  دفاعـــی  خودکفایـــی  میـــدان 
بمبـــاران کارگاه ســـاخت  و شـــهدای حادثـــه 
تجهیـــزات نظامـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
آذربایجـــان شـــرقی در ســـال 1۳۶۵ را بـــرای 

می کنـــد. تداعـــی  جهادگـــران 
دانشـــجویان  از  جمعـــی  از   1۳۶۵ ســـال 
بـــه  اعـــزام  آمـــاده  کـــه  تبریـــز  دانشـــگاه 
ــای  ــه به جـ ــد کـ ــته شـ ــد، خواسـ ــا بودنـ جبهه هـ
نیروهـــای  به عنـــوان  جبهـــه،  بـــه  اعـــزام 
ــی  ــات در کارگاه فنـ ــاخت مهمـ ــیجی در سـ بسـ

ـــر  ـــش ب ـــه در آن دوران مدیریت ـــگاه ک ـــن دانش ای
ـــود  ـــرقی ب ـــان ش ـــگاهی آذربایج ـــده جهاددانش عه
ـــجویان  ـــار دانش ـــی در اختی ـــاعات غیردرس و در س
ــه  ــات جبهـ ــن مهمـ ــت تامیـ ــه جهـ ــیجی بـ بسـ
ـــود. ـــتفاده ش ـــان اس ـــود، از تخصصش ـــه ب قرارگرفت

ــص و  ــزه خالـ ــور و انگیـ ــا شـ ــجویان بـ دانشـ
ــرای کمـــک  ــهری بـ ــته و شـ ــر رشـ ــی، از هـ نابـ
ثبت نـــام کردنـــد و قـــرار بـــر ایـــن شـــد تـــا بـــا 
اســـتفاده از امکانـــات و دســـتگاه های موجـــود 
در کارگاه، قطعـــات نظامـــی موردنیـــاز در جبهـــه 
را تولیـــد کننـــد، ایـــن اقـــدام از اوایـــل دی مـــاه 
ــن  ــجویان باسـ ــد، دانشـ ــاز شـ ــال 1۳۶۵ آغـ سـ
کـــم امـــا درک و شـــعوری بســـیار عمـــق ایـــن 
ــرده  ــان ودل درک کـ ــا جـ ــم را بـ ــالت عظیـ رسـ
بودنـــد و عاشـــقانه، بعـــد از اتمـــام ســـاعات 
درســـی و امتحانـــات دانشـــگاه، بـــه ســـمت 

کارگاه فنـــی پـــر می کشـــیدند و تـــا پاســـی 
از شـــب در کنـــار تنـــی از جهادگـــران ســـازمان 
رزمنـــدگان  یـــاد  بـــه  شـــرقی  آذربایجـــان 
ــا  ــد بـ ــل، هرچنـ ــه باطـ ــگ علیـ ــای جنـ جبهه هـ
تجهیـــزات مختصـــر و ناقـــص، امـــا بـــا چاشـــنی 
ــه  ــاختند کـ ــی را می سـ ــان مهماتـ ــق و ایمـ عشـ
ســـپر شـــود در مقابـــل تیرهایـــی کـــه اســـالم را 

نشـــانه رفتـــه اســـت.
نیـــز  دشـــمن  نیروهـــای  و  صـــدام  امـــا 
ــن  ــود از ایـ ــان خـ ــل و جاسوسـ ــطه عوامـ به واسـ
ــاه  ــا مطلـــع شـــدند و در روز 27 دی مـ فعالیت هـ
همـــان ســـال، حـــدود ســـاعت 22 و ۳۰ دقیقـــه 
بـــا هواپیماهـــای خـــود بـــه مقـــر تولیـــدات 
جنگـــی جهاددانشـــگاهی اســـتان حملـــه کردنـــد 
و در نتیجـــه ی ایـــن هجـــوم وحشـــیانه 22 نفـــر 
از دانشـــجویان مشـــغول در کارگاه بـــه مقـــام 

روایت ایثار ۲۲ شهید پیشگام میدان 
خودکفایی و دفاع دانش بنیان
به یاد شهدای حادثه مبباران کارگاه ساخت تجهیزات نظامی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان رشقی بررسی شد
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نیـــز  7 نفـــر  نائـــل شـــده و  واالی شـــهادت 
ــدند. ــروح شـ مجـ

و  یـــاد  گرامیداشـــت  روز  دی مـــاه   27
و  علـــم  بوســـتان  شـــهدای  ایـــن  خاطـــره ی 
ایمـــان و عمـــل، پیشـــگامان میـــدان خودکفائـــی 
حادثـــه  شـــهدای  و  دانش بنیـــان  دفاعـــی 
نظامـــی  تجهیـــزات  کارگاه ســـاخت  بمبـــاران 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان شـــرقی 
در ســـال 1۳۶۵ اســـت، دانشـــجویانی کـــه در 
ــای  ــا پـ ــود تـ ــالمی خـ ــن اسـ ــاع از میهـ راه دفـ
و  فنـــی  تخصص هـــای  از  و  ایســـتادند  جـــان 
ـــه  ـــاز جبه ـــا نی ـــد ت ـــتفاده کردن ـــود اس ـــی خ علم

را برطـــرف کننـــد.
مهنـــدس حـــاج ســـجاد )ایـــرج( خلوتـــی، 
رحمـــان  غریبانـــی،  محمـــدی  محســـن 
ــی  ــاوران، علـ ــور نیـ ــی زمان پـ ــری، مرتضـ قفل گـ
فصیـــح کجاآبـــادی، حمیدرضـــا ملکوتی خـــواه 
ارشـــدی پور،  عبـــاس  رضوان جـــو،  علی رضـــا 
ــید  ــدی فرد، سـ ــی اسـ ــری، بیاضعلـ ــار صفـ صدیـ
امیرخانـــی،  ســـعید  امین جواهـــری،  محســـن 
کریمـــی  علیرضـــا  امیرکاظمـــی،  مهـــدی 
ســـرندی،  شـــیرین  حســـین  وفایی پـــور، 
مرتضـــی جابـــری، فـــواد الدیـــن محمـــودی، 
شـــریفی،  شـــیرزاد  اســـماعیل زاده،  یعقـــوب 
ــور  ــری نوعی پـ ــادل جعفـ ــمار، عـ ــم اخترشـ هاشـ
و حســـین رضاپـــور، 22 شـــهیدی هســـتند کـــه 
27 دی ســـال 1۳۶۵ در ایـــن کارگاه بـــه مقـــام 

ــد. ــل آمدنـ ــهادت نایـ شـ
ــد  ــی، مجیـ ــی خلیلـ ــکوری، یحیـ ــال شـ جمـ
خیراللهـــی، مجیـــد اســـم حســـینی، علیرضـــا 
دل فـــکار باغبـــان، محمـــد منافـــی فرتـــوت و 
رضـــا انیســـی در ایـــن حادثـــه مجـــروح شـــده و 
به عنـــوان اســـناد زنـــده ایـــن جنایـــت فجیـــع، 
رســـالتی دیگـــر را بـــر دوش گرفتنـــد تـــا زبـــان 
اندیشـــه های  و  افـــکار  و  شـــهدا  آن  گویـــای 

ــند. ــان باشـ نابشـ
یحیـــی خلیلـــی یکـــی از بازمانـــدگان فاجعـــه 
27 دی مـــاه کارگاه دانشـــکده فنـــی دانشـــگاه 
تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه حـــال و هـــوای معنـــوی 
حاکـــم در بیـــن دانشـــجویان آن دوران، اظهـــار 
ــل  ــه قبـ ــودم کـ ــانی بـ ــزو کسـ ــن جـ ــرد: مـ کـ
در  حضـــور  ســـابقه  دانشـــگاه،  بـــه  ورود  از 
منطقـــه و جبهـــه را داشـــتم، بعـــد از ورود بـــه 
ــه  ــگاه کـ ــو دانشـ ــطه جـ ــز به واسـ ــگاه نیـ دانشـ
بـــا آهنگ هـــا و تبلیغـــات خـــاص مســـووالن 
دانشـــگاه و جهاددانشـــگاهی بـــه دانشـــجویان 
بـــه  اعـــزام  داوطلـــب  می شـــد،  منتقـــل 

جبهه هـــای جنـــگ علیـــه باطـــل بـــودم.
وی ادامـــه داد: تقریبـــاً یـــک هفتـــه قبـــل از 
ــه  ــم کـ ــغول کار بودیـ ــاران، در کارگاه مشـ بمبـ
ـــت  ـــه عل ـــا ب ـــد و م ـــدا درآم ـــه ص ـــر ب ـــر خط آژی
وجـــود گاز و کپســـول در کارگاه، بـــه ســـمت 
ــه  ــتان بـ ــی از دوسـ ــه یکـ ــم کـ ــرون دویدیـ بیـ
ـــالم  ـــراق اع ـــو ع ـــت: رادی ـــنیده اس ـــت ش ـــن گف م
کـــرده »پایگاه هـــای جاسوســـی، از پشـــتیبانی 
و حمایـــت همه جانبـــه دانشـــجویان دانشـــگاه 
تبریـــز از جبهه هـــای جنـــگ خبـــر داده انـــد، 
قصـــد داریـــم آن جـــا را بمبـــاران کنیـــم« و 
ـــتیم  ـــدی نیس ـــا بی ـــم: م ـــدی گفت ـــا پوزخن ـــن ب م

کـــه بـــا ایـــن بادهـــا بلرزیـــم، همچنـــان ادامـــه 
خواهیـــم داد...

ـــرد:  ـــار ک ـــه 27 دی اظه ـــف فاجع وی در توصی
ـــل،  ـــای توس ـــت دع ـــد از قرائ ـــی بع ـــب همگ آن ش
بـــه کارگاه رفتیـــم، دســـتگاه ها را تـــازه روشـــن 
کـــرده بودیـــم کـــه صـــدای مهیبـــی بـــه گـــوش 
رســـید و نـــور شـــدید بنفش رنگـــی بـــه چشـــم 
خـــورد کـــه ناخـــودآگاه خـــود را در یک لحظـــه 
ــب  ــه بمـ ــوط بـ ــدا مربـ ــم. صـ ــن یافتـ روی زمیـ
اولـــی بـــود کـــه جلـــوی دانشـــکده کشـــاورزی 
اصابـــت کـــرده بـــود و نـــور مربـــوط بـــه بمـــب 
ــقف کارگاه  ــه سـ ــت بـ ــه درسـ ــود کـ ــی بـ دومـ
ــدم  ــوش آمـ ــه هـ ــه بـ ــرد و وقتی کـ ــت کـ اصابـ
را  همه جـــا  دود  و  آتـــش  شـــعله های  دیـــدم 
ــرده،  ــا را پرکـ ــوختگی فضـ ــوی سـ ــه، بـ فراگرفتـ
یکـــی از پاهایـــم قطع شـــده و تنهـــا صدایـــی 
ــین  ــا حسـ ــی یـ ــدای ملکوتـ ــنیدم، نـ ــه می شـ کـ

بـــود...
محمـــد منافـــی فرتـــوت از دیگـــر بازمانـــدگان 
دانشـــکده  کارگاه  دی مـــاه   27 فاجعـــه 
دانشـــجوی  گفـــت:  تبریـــز  دانشـــگاه  فنـــی 
در  کـــه  روز  یـــک  بـــودم،  نقشـــه برداری 
می رفتـــم،  دانشـــکده  ســـمت  بـــه  دانشـــگاه 
آگهـــی دعـــوت ستادپشـــتیبانی جهاددانشـــگاهی 
توجهـــم را بـــه خـــود جلـــب کـــرد و مـــن کـــه 
ــه و  ــتم از جبهـ ــم، دسـ ــل گرفتاری هایـ ــه دلیـ بـ
ـــمرده  ـــت ش ـــت را غنیم ـــود، فرص ـــاه ب ـــگ کوت جن
بـــا اشـــتیاق تمـــام بـــه خیـــل مشـــتاقان جبهـــه 

و جنـــگ پیوســـتم.
ثبت نـــام  کـــه  گروهـــی  داد:  ادامـــه  وی 
کـــرده بودنـــد، اگـــر بخواهـــم در وصفشـــان 
ســـخن بگویـــم یقیـــن ره بـــه خطـــا پیمـــوده ام، 
چـــرا کـــه نـــه مـــا در آن مقـــام هســـتیم و 
نـــه کلمـــات و قلـــم را تـــوان آن اســـت، ولـــی 
کـــرد.  اشـــاره ای  نارســـا  به طـــور  می تـــوان 
از  داشـــتند  حضـــور  کارگاه  در  کـــه  جمعـــی 
جای جـــای  جوانـــان  دلســـوزترین  و  بهتریـــن 
ایـــن مرزوبـــوم بودنـــد، انســـان های واالیـــی 
ـــق  ـــار و عش ـــا و ایث ـــون صف ـــی چ ـــه واژه های ـــه ب ک
ـــازه  ـــی ت ـــتن، روح ـــردم داش ـــود و درد م ـــه معب ب

ــد. ــیده بودنـ بخشـ
منافـــی افـــزود: آن هـــا یـــا اکثـــرا فرزنـــد 
جبهـــه و جنـــگ بودنـــد یـــا غـــم جبهـــه را در 
دل هـــای خـــود داشـــتند، مثـــل شـــهید وفایـــی 
کـــه تـــا مـــرز شـــهادت پیـــش رفتـــه بـــود و در 
یکـــی از عملیات هـــا در محاصـــره تانک هـــای 
ــان اصابـــت  ــانی ایشـ ــه پیشـ ــه بـ دشـــمن، گلولـ
ــه  ــات یافتـ ــایی نجـ ــور معجزه آسـ ــرده و به طـ کـ
ـــا  ـــر ب ـــی دیگ ـــر و در مکان ـــی دیگ ـــا درزمان ـــود ت ب
شـــمع وجـــودش روشـــنگر راه حـــق و حقیقـــت 

باشـــد.
ـــروج  ـــید، روز ع ـــود فرارس ـــت: روز موع وی گف
ــا  ــان بـ ــدگان؛ هم زمـ ــی بازمانـ ــقان و تنهایـ عاشـ
غـــرش روشـــن شـــدن دســـتگاه ها، آمریـــکا 
ــتین  ــکا از آسـ ــت آمریـ ــاره دسـ ــد و دگربـ غریـ
صـــدام بـــه درآمـــد و جنایتـــی دیگـــر مرتکـــب 

شـــد.
منافـــی ادامـــه داد: بمـــب بـــه ســـقف کارگاه 
کـــردم  چشـــم باز  وقتـــی  کـــرد،  اصابـــت 

تعـــادل نداشـــتم، به زحمـــت بلنـــد شـــدم و 
غافـــل از عمـــق فاجعـــه شـــروع بـــه صـــدازدن 
ــام  ــوید، تمـ ــد شـ ــه بلنـ ــودم کـ ــم نمـ هم رزمانـ
شـــد، ولـــی تنهـــا جوابـــی کـــه می شـــنیدم 
ــوز  ــه هنـ ــود کـ ــی بـ ــین عزیزانـ ــه یاحسـ زمزمـ
ــد،  ــروج بودنـ ــال عـ ــد و در حـ ــیده بودنـ پرنکشـ
ــته و  ــتقبال کننده صـــف بسـ ــی مالئـــک اسـ گویـ
ـــن  ـــه ای ـــد؛ چراک ـــر داده بودن ـــین س ـــرود یاحس س

ــدند. ــهید شـ ــین وار شـ ــز حسـ ــزان نیـ عزیـ
ـــوید،  ـــد ش ـــاره داد زدم بلن ـــه داد: دوب وی ادام
ولـــی کســـی جوابـــی نـــداد، آن هـــا راه خـــود را 
یافتـــه بودنـــد و هرکـــس جامانـــده بـــود باختـــه 
ــته  ــدان گشـ ــود جاویـ ــه بـ ــود و هرکـــس رفتـ بـ
بـــود. چشـــمم بـــه شـــهید رضوان خـــواه افتـــاد 
کـــه دقیقـــا بـــه حالـــت ســـجده افتـــاده بـــود، 
گویـــی ســـجده شـــکری بـــود بـــرای معبـــود در 
ــان  ــر و کـــت ایشـ ــات، مـــوی سـ آخریـــن لحظـ
آتش گرفتـــه بـــود بـــه ســـراغش رفتـــم و آتـــش 
ــل  ــه دلیـ ــز بـ ــودم نیـ ــردم و خـ ــوش کـ را خامـ
دراز  همان جـــا  جســـمی  و  روحـــی  ضعـــف 
ـــت  ـــش گرف ـــز آت ـــودم نی ـــای خ ـــه موه ـــیدم ک کش
ــه دلیـــل آســـیب دیـــدن دســـت هایم  و مـــن بـ
به زحمـــت آتـــش موهایـــم را خامـــوش کـــردم و 
در همـــان حـــال چشـــمم بـــه شـــهید رضاپـــور 
افتـــاد کـــه بـــه حالـــت درازکـــش افتـــاده بـــود 
تـــالش  هرقـــدر  می ســـوخت،  کفش هایـــش  و 
کـــردم کـــه بلنـــد شـــوم و کمکـــش کنـــم، بـــه 
ــد  ــق بلنـ ــمی رمـ ــی و جسـ ــف روحـ ــل ضعـ دلیـ
نداشـــتم. کم کـــم زمزمـــه یاحســـین  شـــدن 
ــزان در  ــن عزیـ ــد و ایـ ــوش می شـ ــت خامـ داشـ
ــیدند و  ــر می کشـ ــیان پـ ــتقبال قدسـ ــان اسـ میـ

می کردنـــد... عـــروج 
روز  ایـــن  به واســـطه ی  اســـت،  گفتنـــی 
به ویـــژه  شـــهدا  یـــاد  بزرگداشـــت  و  مهـــم 
ــور،  ــر کشـ ــگاهی در سراسـ ــهدای جهاددانشـ شـ
پیشـــنهاد نام گـــذاری 27 دی بـــه نـــام شـــهدای 
ـــان  ـــورای معاون ـــال 1۳۹۶ در ش ـــگاهی در س دانش

جهاددانشـــگاهی مطـــرح و تصویـــب شـــد.
دانشـــجویان  شـــهادت  محـــل  همچنیـــن 
ــرای  ــز، در اجـ ــگاه تبریـ ــی دانشـ ــکده فنـ دانشـ
بنـــد )ج( ماده قانـــون تشـــکیل ســـازمان میـــراث 
فرهنگـــی کشـــور مصـــوب 1۳۶۴ و بنـــد ششـــم 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــنامه می ـــون اساس ـــوم قان ـــاده س م
کشـــور مصـــوب 1۳۶7 مبنـــی بـــر ثبـــت آثـــار 
فرهنگـــی-  غیرمنقـــول  و  منقـــول  ارزشـــمند 
212 مـــورخ  بـــه شـــماره  تاریخـــی کشـــور، 
ارزش  واجـــد  آثـــار  فهرســـت  در   1۳۹۹/۶/۳1
ــاع  ــراث دفـ ــوان میـ ــی به عنـ ــی و فرهنگـ تاریخـ
ــد. ــی ثبـــت شـ ــار ملـ مقـــدس در فهرســـت آثـ

در حـــال حاضـــر نیـــز محـــل شـــهادت ایـــن 
ــهدای 27 دی ایـــن  ــوزه شـ ــه مـ ــجویان بـ دانشـ
دانشـــگاه تبدیل شـــده و در ایـــن مـــوزه آثـــاری 
ــاری  ــه آثـ ــدس از جملـ ــاع مقـ ــهدای دفـ از شـ
ــهدای  ــر شـ ــی و دیگـ ــکده فنـ ــهدای دانشـ از شـ
ــه،  ــعر، وصیت نامـ ــه شـ ــگاه از جملـ ــن دانشـ ایـ
شـــهدا  ایـــن  عکس هـــای  و  دست نوشـــته ها 
ـــجویان،  ـــد دانش ـــه و بازدی ـــق و مطالع ـــرای تحقی ب
ــه  ــدان بـ ــر عالقه منـ ــان و دیگـ ــاتید، کارکنـ اسـ

ــود. ــداری می شـ ــهدا نگهـ ــار شـ آثـ
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پاسداشت مقام شهید 
»هاشم اخترشمار« از شهدای 

گیالنی دانشگاه تبریز 

27 دی مـــاه: شـــهید هاشـــم  روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی گیـــالن، 
1۳۶۵ در دانشـــکده فنـــی  27 دی مـــاه ســـال  اخترشـــمار کـــه در شـــامگاه 
دانشـــگاه تبریـــز مـــورد بمبـــاران هوایـــی قـــرار گرفـــت و بـــه مقـــام رفیـــع 

شـــهادت نائـــل آمـــد از شـــهدای گیالنـــی ایـــن ســـانحه بـــود.
در   1۳۶۵ سـال  دی مـاه   27 شـامگاه  در  کـه  اخترشـمار  هاشـم  شـهید 
دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز مـورد بمبـاران هوایـی قـرار گرفـت و بـه مقـام 

بودنـد. سـانحه  ایـن  گیالنـی  شـهدای  از  آمـد  نائـل  شـهادت  رفیـع 
1۳۳۴ در خانـوده ای مسـلمان و متدیـن در شهرسـتان رشـت  وی در سـال 
روابـط  بـود.  وارسـته  و  شـریف  پرهیـزگار  فرهیختـه،  فـردی  وی  شـد،  متولـد 
خاصـی  جاذبـه  دارای  بیـان  حسـن  در  و  سـتودنی  مـردم  بـا  وی  اجتماعـی 
بامطالعـه  را  خـود  فراغـت  اوقـات  و  می دانسـت  آفـت  را  بیـکاری  شـهید  بـود. 

نـد. می گذرا فنـی  و  علمـی  کتاب هـای 
وی در هـر شـرایطی حرمـت خـدا را حفـظ می کرد و بـرای انسـجام خانواده 
و دوسـتی متقابـل اهمیـت ویـژه قائـل بـود فرایـض دینـی را در مسـجد حـاج 
تقسـیم  پایگاه هـای  در  نیـز  انقـالب  بـدو  در  مـی آورد؛  بجـا  رشـت  مجتهـد 
ارزاق بـه مـردم فعالیت هـای گسـترده ای داشـت، ایشـان از هـر فرصتـی بـرای 
جویـی  علـم  بـه  دین بـاوری  نهایـت  در  و  می جسـت  بهـره  مـردم  بـه  خدمـت 
بـه  انسـانیت  مسـیر  در  را  خویـش  نایـی  توا تـا  می پرداخـت  معرفـت  کسـب  و 

درجـه واالی تقـرب الهـی سـوق دهـد.
شـهیدان  خـون  حرمـت  پاسـدار  و  کـرده  رعایـت  را  حجـاب  خواهرانـم، 
باشـید و در پشـت جبهـه بـرای حمایـت از رزمنـدگان از هیـچ امـری کوتاهـی 
و  مـردم  بیـن  فاصلـه  ایجـاد  درصـدد  اسـالمی  انقـالب  دشـمنان  زیـرا  نکنیـد 

هسـتند. جبهه هـا 
ــهدای  ــالروز شـ ــوان »سـ ــگاهی به عنـ ــم جهاددانشـ ــاه در تقویـ 27 دی مـ
پاسداشـــت  راســـتای  در  اســـت،  شـــده  نام گـــذاری  جهاددانشـــگاهی« 
یـــاد و خاطـــره شـــهدای ایـــن روز به ویـــژه شـــهید دانشـــجو »هاشـــم 
اخترشـــمار« از شـــهدای گیالنـــی دانشـــگاه تبریـــز، معاونـــت فرهنگـــی بـــه 
ــور در  ــا حضـ ــالن بـ ــگاهی گیـ ــان جهاددانشـ ــدادی از کارکنـ ــی تعـ همراهـ
ـــن  ی ـــامخ ا ـــام ش ـــه مق ـــار گل ب ـــه و نث ـــت فاتح ئ ـــت و قرا ـــهدای رش ـــزار ش گل

ــد. ــرام کردنـ ــوار ادای احتـ ــهید بزرگـ شـ
دانشـــجویان  ســـازمان  عضـــو  دانشـــجویان  از  تعـــدادی  همچنیـــن 
ــام  ــت مقـ ــور پاسداشـ ــالن به منظـ ــگاهی گیـ ــی جهاددانشـ ــت فرهنگـ معاونـ
ــه  ــدام بـ ــر اقـ ــا اذان ظهـ ــان بـ ــز هم زمـ ــگاه تبریـ ــهدای دانشـ ــامخ شـ شـ
ــیه  ــیب دیده حاشـ ــواده آسـ 27 خانـ ــودکان  ــن کـ ــه بیـ ــذر تغذیـ ــع نـ توزیـ

می کننـــد. شـــهر 

محوطه دانشگاه تبریز 
مزین به تصاویر شهدای 

دانشگاهی شد

سـالروز  آسـتانه  در  دی مـاه:   27 آذربایجان شـرقی،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای 27 دی توسـط معاونـت فرهنگـی سـازمان 
تصاویـر  بـه  تبریـز  دانشـگاه  محوطـه  آذربایجان شـرقی،  جهاددانشـگاهی 

مزیـن شـد دانشـگاه  ایـن  27 دی مـاه  شـهدای 
27 دی مـاه  22 شـهید بمبـاران دانشـکده فنـی دانشـگاه تبریـز در  تصاویـر 
بزرگـوار  شـهدای  معرفـی  محتـوای  بـا  برنوشـته هایی  قالـب  در   ،1۳۶۵ سـال 
دانشـگاه های  مشهدالشـهدای  تبریـز،  دانشـگاه  مختلـف  نقـاط  در  دانشـگاهی، 
نصب شـده  کـرد«  پیـدا  می تـوان  سـتاره ها  ایـن  بـا  را  »راه  عنـوان  بـا  کشـور، 

. ست ا
نقـش  یـادآوری  و  شـهدا  بـا  دانشـجویان  آشـنایی  هـدف  بـا  بنرهـا  ایـن 
و  طراحـی  دانشـگاه ها  امـروز  آرامـش  و  امنیـت  در  دانشـگاهی  شـهدای 

اسـت. نصب شـده 
کارگاه  مدیریـت  و  نـدازی  راه ا  1۳۶۵ سـال  در  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
در  اسـتراتژیک  تولیـدات  در  خوداتکایـی  و  مهمـات جنگـی  تولیـد  بـرای  فنـی 
در  کـه  بـود  آذربایجان شـرقی  جهاددانشـگاهی  عهـده  بـر  غیردرسـی  سـاعات 
27 دی مـاه همـان سـال بـا بمبـاران رژیـم بعثـی عـراق، 22 دانشـجو و نیروی 

شـدند. جانبـاز  نیـز  نفـر   7 و  نائـل  شـهادت  واالی  مقـام  بـه  جهاددانشـگاهی 

■□■

نشست تخصصی »نقش 
دانشگاه تبریز در دوران 
دفاع مقدس« برگزار شد

2۵ دی مـــاه: در  روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجان شـــرقی، 
27 دی، نشســـت تخصصـــی  ســـالروز گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدای 
ــن و  ــور تبییـ ــدس« به منظـ ــاع مقـ ــز در دوران دفـ ــگاه تبریـ ــش دانشـ »نقـ
نقـــش دانشـــگاه تبریـــز و جهاددانشـــگاهی در دوران دفـــاع مقـــدس در 
محـــل ســـالن جلســـات حـــوزه ریاســـت ســـازمان جهاددانشـــگاهی اســـتان 

برگـــزار شـــد.
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میهمانـــان ایـــن نشســـت میـــر رضـــا مجیـــدی رییـــس دانشـــگاه تبریـــز، 
ــس  ــز و رییـ ــگاه تبریـ ــی دانشـ ــات علمـ ــو هیـ ــر زاده عضـ ــر جعفـ علی اصغـ
ــی  ــات علمـ ــو هیـ ــازی عضـ ــن نمـ ــتان، حسـ ــگاهی اسـ ــبق جهاددانشـ اسـ
ــنی  ــر محسـ ــگاهی، جعفـ ــابق جهاددانشـ ــای سـ ــز و از اعضـ ــگاه تبریـ دانشـ
رییـــس  قراچورلـــو  نجـــف  اســـتان،  رییـــس ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
ــد  ــگاهی، احـــد حاجـــی بلنـ ــعه و برنامه ریـــزی جهاددانشـ پژوهشـــکده توسـ

معـــاون فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی آذربایجان شـــرقی بودنـــد.
ـــا  ـــت ب ـــن نشس ی ـــز در ا ـــگاه تبری ـــس دانش ـــدی ریی ـــا مجی ـــر رض ـــر می دکت
۶۵ تحولـــی در عرصـــه جنـــگ پیـــش آمـــد  اشـــاره بـــه این کـــه در ســـال 
ــن  ــت: در ایـ ــد، گفـ ــرح شـ ــجویان مطـ ــش ماهه دانشـ ــزام شـ ــه اعـ و قضیـ
ــام  ــود داشـــت و تمـ ــتری وجـ ــاز بیشـ ــای تخصصـــی نیـ ــه نیروهـ ــه بـ رابطـ
ــیمی،  ــای شـ ــاء واحدهـ ــرارگاه خاتم االنبیـ ــود قـ ــژه خـ ــا و به ویـ قرارگاه هـ
ــان ایـــن  ــوارد مختلـــف و مرتبـــط از متخصصـ . داشـــت و در مـ . فیزیـــک و.

رشـــته ها بهـــره گرفتـــه می شـــد.
ــازمان جهاددانشـــــــــگاهی  دکتـــر جعفـــــــر محســـنی رییـــس ســــــ
ــر  ــش موثـ ــه نقـ ــاره بـ ــا اشـ ــت بـ ــن نشسـ ــز در ایـ ــرقی نیـ آذربایجان شـ
دانشـــگاه تبریـــز درصحنه هـــای مهـــم کشـــور، اظهـــار کـــرد: اســـناد 
ــگاه در  ــن دانشـ ــه ایـ ــد کـ ــان می دهـ ــم نشـ ــز هـ ــگاه تبریـ ــمی دانشـ رسـ
عرصـــه دفـــاع مقـــدس یکـــی از مراکـــز مهـــم بـــوده و به واســـطه همیـــن 
کشـــور«  دانشـــگاه های  »مشهدالشـــهدای  به عنـــوان  موثـــر،  نقـــش 

اســـت. نام گرفتـــه 
ـــگاه  27 دی دانش ـــهدای  ـــره ش ـــاد و خاط ـــت ی ـــا گرامیداش ـــه ب وی در ادام
تبریـــز، گفـــت: شـــیوع کرونـــا باعـــث شـــده تـــا امســـال محدودیت هایـــی 
ــای  ــا در فضـ ــیم، امـ ــته باشـ ــن روز داشـ ــت ایـ ــای گرامیداشـ در برنامه هـ
ـــم  ـــود و وظیفه داری ـــم ب ـــال خواهی ـــانه ای فع ـــوای رس ـــد محت ـــازی و تولی مج

ـــم. ـــی بداری ـــواره گرام ـــزرگ را هم ـــن روز ب ی ا
27 دی  دکتـــر محســـنی، بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه هـــدف شـــهدای 
یـــران اســـالمی مقتـــدر و اســـتوار بمانـــد  دانشـــگاه تبریـــز ایـــن بـــود کـــه ا
و اســـتقالل خـــود را حفـــظ کنـــد، افـــزود: ایـــن احســـاس و هـــدف در آن 
مقطـــع باعـــث شـــد تـــا دانشـــگاه تبریـــز بـــه یـــک مرکـــز صنعتـــی تبدیـــل 

ـــود. ش
ــز  ــگاه تبریـ ــی دانشـ ــات علمـ ــو هیـ ــرزاده عضـ ــر جعفـ ــر علی اصغـ دکتـ
ــا  ــز در ایـــن نشســـت بـ ــتان، نیـ ــابق جهاددانشـــگاهی اسـ ــای سـ و از روسـ
اشـــاره بـــه ارتبـــاط تنگاتنـــگ جهاددانشـــگاهی و دانشـــگاه تبریـــز، اظهـــار 
ــه  ــز در رابطـ ــگاه تبریـ ــگاهی و دانشـ ــش جهاددانشـ ـــت و نقـ ـــرد: فعالی ک
بـــا دفـــاع مقـــدس بســـیار گســـتره بـــود و یـــک ســـری کارهـــا در رابطـــه 

ــد. ــام می شـ ــا انجـ ــرای جبهه هـ ــی بـ ــروی رزمـ ــت نیـ باتربیـ
ــوزش داده و  ــگاه آمـ ــا را در دانشـ ــه نیروهـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــث  ــر باعـ ــن امـ ــرد: ایـ ــان کـ ــم، خاطرنشـ ــزام می کردیـ ــا اعـ ــه جبهه هـ بـ
شـــد تـــا دفتـــر پشـــتیبانی جهاددانشـــگاهی هـــم کـــه در آن زمـــان، دکتـــر 
نظرپـــور مســـوول آن بودنـــد، فعـــال شـــود و نیروهـــا در اینجـــا نیـــز 

آمـــوزش رزمـــی و پزشـــکی می دیدنـــد.
حســـن نمـــازی عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تبریـــز کـــه از نزدیـــک 
ــای  ــا جبهه هـ ــه بـ ۵۹ در رابطـ ــال  ــجویان از سـ ــای دانشـ ــاهد فعالیت هـ شـ
جنـــگ و نیـــز شـــاهد و همـــراه فعالیـــت دانشـــجویان در کارگاه دانشـــکده 
ـــار  ـــرد اظه ـــن میزگ ی ـــت، در ا ـــوده اس ۶۵ ب ـــال  ـــز در س ـــگاه تبری ـــی دانش فن

ــا بـــه امـــروز یـــک  بتـــدای تاســـیس خـــود تـ کـــرد: دانشـــگاه تبریـــز از ا
لهام بخـــش در کشـــور بـــوده و ایـــن نکتـــه بســـیار  دانشـــگاه تاثیرگـــذار و ا

حایـــز اهمیـــت اســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه دانشـــگاه تبریـــز از دیربـــاز همـــواره در مســـایل 
نیـــز  دانشـــگاه ها  ســـایر  در  نـــگاه  و  بـــوده  پیشـــرو  جامعـــه  مختلـــف 
ـــراً  ـــران، ظاه ـــگاه ته ـــد از دانش ـــزود: بع ف ـــوده، ا ـــگاه ب ـــن دانش ی ـــه ا ـــواره ب هم
دانشـــگاه تبریـــز اولیـــن دانشـــگاهی اســـت کـــه بیشـــترین تعـــداد شـــهدای 
نقـــالب و وطـــن کـــرده و عمدتـــاً در جریانـــات مهـــم  دانشـــجو را تقدیـــم ا

کشـــور نقـــش بســـیار برجســـته ای داشـــته اســـت.
ــزی  ــعه و برنامه ریـ ــکده توسـ ــس پژوهشـ ــو رییـ ــف قراچورلـ ــر نجـ دکتـ
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا بیـــان این کـــه معتقـــدم دفـــاع 
مقـــدس تمـــام نشـــده و امـــروز بـــا رویکـــرد و نقشـــی دیگـــر ادامـــه دارد، 
افـــزود: دانشـــگاهیان و مراکـــز دانشـــگاهی بایـــد در پاســـخ بـــه نیازهـــای 
روز جامعـــه و مـــواردی کـــه جامعـــه بـــا آن درگیـــر اســـت، خـــود را 

ســـازگار کنـــد.
وی بـــا بیـــان این کـــه اگـــر یـــک روز نیـــاز مبـــرم جامعـــه احـــداث پـــل 
و معبـــر و ســـاخت مهمـــات بـــود، امـــروز مشـــکالت اقتصـــادی، دارویـــی، 
ــب  ــد متناسـ ــگاهیان بایـ ــوده و دانشـ ــه بـ ــرم جامعـ ــاز مبـ . نیـ . ــی و. فرهنگـ

بـــا نیـــاز روز جامعـــه خـــود را تجهیـــز کننـــد.
جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  فرهنگـــی  معـــاون  بلنـــد  حاجـــی  احـــد 
آذربایجان شـــرقی نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا بیـــان این کـــه دانشـــگاه 
ـــت،  ـــته اس ـــژه داش ـــش وی ـــز نق ـــروزی آن نی ـــالب و در پی نق ـــل از ا ـــز قب تبری
افـــزود: بعـــدازآن نیـــز دانشـــگاه تبریـــز یـــک ســـری نیروهـــای متعهـــد و 
ــای  ــه جبهه هـ ــدس بـ ــاع مقـ ــه در دفـ ــرورش داد کـ ــی پـ ــاتید انقالبـ اسـ
نمونـــه  کســـایی  شـــهید  و  باکـــری  شـــهید  شـــدند.  اعـــزام  جنـــگ 

تربیت شـــدگان هســـتند کـــه ســـرداران دفـــاع مقـــدس بودنـــد.
وی اضافـــه کـــرد: دانشـــگاه تبریـــز در پشـــتیبانی، حمایـــت تدارکاتـــی، 
ــن  ــود و اوج ایـ ــال بـ ــدس فعـ ــاع مقـ . در دوران دفـ . ــی و . ــوزش نظامـ آمـ
ــی در کارگاه  ــات جنگـ ــی و مهمـ ــزات نظامـ ــاخت تجهیـ ــز سـ ــا نیـ حرکت هـ

فنـــی بـــود کـــه نهایتـــاً توســـط دشـــمن، بمبـــاران شـــد.

■□■

مراسم بزرگداشت شهدای 
جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان برگزار شد

27 دی، روز  روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی اصفهـــان: بـــه مناســـبت 
شـــهدای جهاددانشـــگاهی و گرامیداشـــت یـــاد و نـــام و خاطـــره شـــهدای 

ایـــن واحـــد، در ســـالن جلســـات، برگـــزار شـــد.
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و  آذری  مـــرز  ا فر هـــر شـــهید  بـــا حضـــور خوا کـــه  ســـم  مرا یـــن  ا در 
ــگاهی  نشـ ددا ــهدای جها ــان شـ و همرزمـ ــوتان  پیشکسـ ز  ا ــد  ــی چنـ تنـ
به صـــورت  مقـــدس  دفـــاع  ن  ا دردور صفهـــان  ا صنعتـــی  حـــد  وا
یـــن  ا رشـــهید شـــاخص  نـــام چها و  د  یـــا ر شـــد،  برگـــزا مجـــازی 
یبـــاف، شـــهید  زر آذری، شـــهید محمدحســـین  مـــز  ا فر حـــد شـــهید  ا و
ــته  شـ دا ــی  مـ گرا ــادی  فرهـ ــداهلل  عبـ ــهید  و شـ ده  ا ز ــی  مقیمـ ــین  حسـ

شـــد.
ســـبق  ا ون  معـــا نـــی  و زر کا رضـــا  ر  دیـــدا یـــن  ا ی  بتـــدا ا در 
ــتان  ز دوسـ ا و  ــان  صفهـ ا ــی  ــد صنعتـ حـ ا و ــگاهی  نشـ ددا ــی جها فرهنگـ
ــای  نخبه هـ ــزء  ــرزآذری جـ مـ ا فر ــهید  ــرد: شـ کـ ــان  بیـ آذری  ــهید  شـ
دورقمـــی  تبـــه  ر رای  دا رســـته،  ا و شـــهید  آن  بـــود،  نشـــجویی  دا
ــرق  بـ ــی  مهندسـ ــته  رشـ ــل  لتحصیـ رغ ا فا و  ــک  فیزیـ و  ــی  یاضـ ر ــته  رشـ
ــر  مـ ا در  ده ای  ــا لعـ فوق ا د  ــتعدا سـ ا ــود،  بـ ــان  صفهـ ا ــی  ه صنعتـ ــگا نشـ دا
ا  ر ــی  نویـ ــای  یده هـ ا ه  ر ا ــو و همـ ــت  شـ دا ــش  نـ ا د و  ــی  علمـ ــل  تحصیـ

می کـــرد. خلـــق 
ــای  ــخت ترین درس هـ ــه سـ کـ ــت  ــرم هسـ ــد: خاطـ ور شـ دآ ــا یـ وی 
بـــه  لعـــه،  مطا ۴۸ ســـاعت  بـــا  فقـــط  ا  ر بـــرق  مهندســـی  رشـــته 
می گرفـــت،  نمـــره  و  می شـــد  قبـــول  ممکـــن  شـــکل  بهتریـــن 
در  ا  ر تحصیلـــی اش  تـــرم  روزهـــای  غلـــب  ا نکـــه  آ علی رغـــم 

نـــد. ا می گذر باطـــل  علیـــه  حـــق  جنـــگ  جبهه هـــای 
صنعتـــی  حـــد  وا نشـــگاهی  ددا جها فرهنگـــی  ســـبق  ا ون  معـــا
یـــن  ا آذری  د: شـــاخص ترین خصیصـــه شـــهید  دا توضیـــح  صفهـــان  ا
ــدون  بـ ز  ــرو مـ ا ــت،  شـ ندا ــا  دنیـ ــه  بـ ــتگی  دلبسـ ــن  ــه کمتریـ کـ ــود  بـ

نفس هاســـت. نهـــادن  یرپـــا  ز موفقیـــت همگـــی،  رمـــز  شـــک 
و  برســـیم  یـــی  به جا مـــا  باشـــد  ر  ا قـــر گـــر  ا  : کـــرد تصریـــح  وی 
ــد  یـ با ــد،  باشـ ــهدا  ه شـ ا ر ز  ا ــروی  پیـ ــا  مـ ــای  دعـ ا ــت  سـ ا ر ا قر ــر  گـ ا
آن  ــات  تعلقـ و  ــا  دنیـ ــه  بـ ــتگی  بسـ ا و ــن  ــهدا کمتریـ ــه شـ کـ ــم  نیـ بدا

. بـــود د  ا ز آ و  رهـــا  نفسشـــان  و  شـــته  ندا
فکرهـــا  دشـــویم،  ا ز آ نفـــس  ز  ا مـــا  گـــر  ا  : د دا مـــه  دا ا نـــی  و زر کا
تولیـــد  یـــی  یده ها ا د شـــد،  ا ز آ فکـــر  کـــه  نـــی  ما وز د می شـــود  ا ز آ
ــت. سـ ا ــردی  بـ ر کا ــده  ینـ آ ــال  ۵۰ سـ ــا  تـ آن  ــرات  ثمـ ــه  کـ ــود  می شـ

توســـط شـــهید  کـــه  بـــود  یـــده  ا یـــک  د  پهپـــا شـــت:  دا ذعـــان  ا وی 
یـــک  بـــه  ر  بـــا لیـــن  و ا ی  بـــرا مقـــدس  دفـــاع  ن  ا دور در  آذری 
در  ا  ر آن  بـــرد  ر کا مـــروز  ا و  تبدیـــل شـــد  ده  لعـــا فوق ا تکنولـــوژی 

ــاهدیم. ن شـ را ــدا پاسـ ه  ــپا ــط سـ توسـ ــیع  ــطح وسـ سـ
صنعتـــی  حـــد  وا نشـــگاهی  ددا جها فرهنگـــی  ســـبق  ا ون  معـــا
پرنـــده  ( م  نـــا با زمـــان  آن  د  پهپـــا  : کـــرد خاطرنشـــان  صفهـــان  ا
ری  بـــرای عکس بـــردا آذری  یده هـــای شـــهید  ا بل کنتـــرل( جـــزء  قا
نی  پشـــتیبا دفتـــر  در  کـــه  بـــود  دشـــمن  جبهه هـــای  پشـــت  ز  ا
و  حـــی  طرا صفهـــان  ا صنعتـــی  حـــد  وا نشـــگاهی  د دا جها جنـــگ 

ســـاخته شـــد.
بیـــان می کنـــم در چشـــمان شـــهید  حـــت  بـــا صرا  : کـــرد ز  ا بـــر ا وی 
و  میـــز  یـــی،  دنیا پُســـت های  بـــه  تعلق خاطـــری  کمتریـــن  آذری 
بـــرای  ی  ه کیســـه ا آن شـــهید هیـــچ گا نبـــود،  یاســـت  ر و  صندلـــی 
مقـــدس خـــواب  دفـــاع  ن  ا دور در  مـــن  بـــود،  ندوختـــه  ینـــده خـــود  آ

ــدم. ندیـ ده  ا ز ــی  مقیمـ ــهید  و شـ آذری  ــهید  ــم شـ ــه چشـ بـ
هـــر  ر شـــد، خوا برگـــزا ه  2۴ دی مـــا کـــه  ســـم  مرا یـــن  ا مـــه  دا ا در   
دلبســـتگی  عـــدم  و  رســـتگی  ا و بـــر  کیـــد  تا ضمـــن  آذری  شـــهید 
م خاطرنشـــان  مقـــا و  پُســـت  یـــی،  دنیا تعلقـــات  بـــه  آذری  شـــهید 
و  شـــت  ندا شـــهرت  و  م  نـــا با بنـــدی  قیدو آذری  شـــهید  کـــرد: 
ز شـــهادت  ا پـــس  مـــی  یـــن گمنا ا و  بـــود  کـــرده  نتخـــاب  ا ا  ر مـــی  گمنا

رد. دا ــه  مـ دا ا ــز  نیـ
رم  دا د  یـــا در  در شـــهیدم  بـــرا ز  ا کـــه  رزی  بـــا ویژگـــی  فـــزود:  ا وی 
شـــت هرگـــز  دا کـــه  وجـــود همـــه جنب وجوشـــی  با کـــه  ســـت  ا یـــن  ا
ا  ر ــی  مـ ه گمنا ا ر و  ــد  باشـ ــرح  و مطـ ا ز  ا ــادی  یـ و  م  ــا نـ ــت  سـ نمی خوا

برگزیـــد. ز شـــهادتش  ا پـــس  و چـــه  زمـــان حیـــات  در  چـــه 
ــیاری  بسـ ــی  ــهید حتـ آن شـ ــرد:  کـ ــح  تصریـ آذری  ــهید  ــر شـ هـ خوا
ده اش  نـــوا خا و  نزدیـــکان  بـــه  ا  ر یـــش  لیت ها فعا و  مـــات  قدا ا ز  ا
نهـــا  آ ز  ا بســـیاری  متوجـــه  شـــهادت،  ز  ا پـــس  مـــا  و  نمی گفـــت 

ــدیم. شـ
بـــرق  و  مپیوتـــر  کا مرکـــز  ســـبق  ا ئیـــس  ر ماجـــد  همچنیـــن ســـعید 
صنعتـــی  حـــد  وا نشـــگاهی  ددا جها هیئت علمـــی  بق  ســـا عضـــو  و 
و  آذری  بـــا شـــهید  مـــا  کـــرد:  بیـــان  یـــن جلســـه  ا در صفهـــان،  ا
ــته  رشـ ــل  تحصیـ و  ــجویی  نشـ دا ــان  زمـ ز  ا ــوب  برنجکـ ــر  ــوم دکتـ مرحـ

ــم. بودیـ ــوس  نـ مأ ــرق  بـ ــی  مهندسـ
مقـــدس  دفـــاع  ز  ا پـــس  ن  ا دور در  ینکـــه  ا ز  ا تأســـف  ز  ا بـــر ا بـــا  وی 
عاطفـــی  بســـتگی  ا و یـــم گفـــت:  غفلـــت کرده ا بـــه شـــهدا  نســـبت 
ــان  ــز گمـ ــه هرگـ کـ ــود  بـ ال  ا و ــی  نـ با میز ــه  بـ آذری  ــهید  ــه شـ بـ ــن  مـ
نـــده  ز دنیـــا  یـــن  ا در  آذری  ز شـــهادت شـــهید  ا پـــس  نمی  کـــردم 

یم. ــده ا ــت شـ غفلـ ر  ــا ــه دچـ کـ ــوس  فسـ ا ــی  لـ و ــم  نـ بما
ه شـــهید  نـــگا  : کـــرد کیـــد  تا نشـــگاهی  ددا همـــرزم شـــهدای جها
ــر  ثمـ ــه  بـ ی  ــرا بـ رها  ــاختا د سـ ــا یجـ ا در  ــوب  برنجکـ ــوم  مرحـ و  آذری 
ــبک  ــب سـ ــهید صاحـ دو شـ ــر  هـ ــود؛  بـ ــان  یکسـ  ، ــا پدیده هـ ــتن  نشسـ

بودنـــد.
ــه  زمینـ در  ــوب  برنجکـ ــوم  مرحـ ــر  موثـ ــات  مـ قدا ا  : ــزود فـ ا ــد  ماجـ
مـــروزه  ا نشـــگاهی  ددا نی جنـــگ جها دفترپشـــتیبا در  نـــگاری  رمـــز 
ن  یـــرا ا رمـــز  نجمـــن  ا رد،  دا مـــه  دا ا مؤثرتـــری  شـــکل های  بـــه 
در  برنجکـــوب  مرحـــوم  چـــون  نـــی  نا ا جو یـــی  تالش ها حاصـــل 
ــدس  مقـ ــاع  دفـ ن  ا دور در  ــان  صفهـ ا ــی  ــد صنعتـ حـ ا و ــگاهی  نشـ ددا جها

ســـت. ا
ی  شـــهدا خاصـــه   ، شـــهدا غلـــب  ا ینکـــه  ا بر کیـــد  تا بـــا  وی 
نی  پشـــتیبا دفتـــر  در  صفهـــان  ا صنعتـــی  حـــد  وا نشـــگاهی  ددا جها
کـــرد: شـــهید  بیـــان  نبودنـــد  نـــان  و  م  نـــا دنبـــال  بـــه  جنـــگ هرگـــز 
کـــه  بودنـــد  دعـــا  بی ا دی  فـــرا ا آذری  ده چـــون شـــهید  ا ز مقیمـــی 
ــا  پـ ز  ا ــر ــالم سـ سـ ا ــدگان  رزمنـ ــه  بـ ــک  و کمـ نی  ــا ــر خدمت رسـ مـ ا در

. ختند نمی شـــنا
زنشســـته  با عضـــو  دگان  ا ز بدیـــع  لدین  ع ا شـــجا ســـید 
و دوســـتان شـــهدای  ز همرزمـــان  ا حـــد،  ا و یـــن  ا علمـــی  هئیـــت 
ور شـــد: شـــهید  دآ یـــا صفهـــان  ا حـــد صنعتـــی  وا نشـــگاهی  ددا جها

بـــود. فعـــال  و  خنـــده رو  ر  بســـیا فـــردی  یبـــاف  زر
یـــن  ا ده  ا ز مقیمـــی  مدیریتـــی شـــهید  حـــواالت  ا ز  ا  : د دا مـــه  دا ا وی 

شـــت. دا باالیـــی  ر  بســـیا و مســـئولیت  تعهـــد  احســـاس  کـــه  بـــود 
رســـته  ا و برنجکـــوب شـــخصیت  کـــرد: مرحـــوم  ن  عنـــوا ماجـــد 
بـــه حساســـیت  توجـــه  بـــا  فکـــر می کنـــم  و  بـــود  رمـــز کشـــور 
آن  رســـیدن  شـــهادت  بـــه  نـــه،  بیگا جاسوســـی  ســـرویس های 

نیســـت. ذهـــن  ز  ا ر  دو شـــخصیت 
و  منفعـــت شـــخصی  دنبـــال  ز شـــهدا  ا کـــرد: هیچ یـــک  ذعـــان  ا وی 
ــت  شـ بزرگدا ری  ــزا برگـ ز  ا ــدف  هـ ــد،  نبودنـ ــال  مال ومنـ ــردن  جمع کـ
ــهید  ــر شـ تعبیـ ــه  بـ ــت،  سـ ا ــهدا  ــیر شـ ز مسـ ا ــن  گرفتـ ، درس  ــهدا شـ
ز شـــهادت  ا قبـــل  ، شـــهید  یـــن شـــهدا ا نی،  قاســـم ســـلیما حـــاج 

بودنـــد.
ئیـــس  ر تیمـــوری  مرتضـــی  مهنـــدس  یـــن جلســـه،  ا یـــان  پا در 
بـــر  کیـــد  تا ضمـــن  صفهـــان  ا صنعتـــی  حـــد  وا نشـــگاهی  ددا جها
ــا  مـ  : ــرد کـ ر  ــا ظهـ ا ــهدا  ــره شـ و خاطـ د  ــا یـ ــت  شـ میدا گرا ــرورت  ضـ
ن  ــرا ــن جبـ احسـ ــو  نحـ ــه  بـ ــهدا  ــر شـ بـ ا بر در  ا  ر ــود  غفلـــت خـ ــد  یـ با

کنیـــم.
د  ــا ــزرگان جهـ بـ و  ــوتان  پیشکسـ ز  ا ــا  مـ ر  ــا نتظـ ا  : ــرد کـ ــد  کیـ تا وی 
ــفاهی  ــخ شـ یـ ر تا ــط  و ضبـ ــت  ثبـ ــر  مـ ا در  ا  ر ــا  مـ ــه  کـ ــت  سـ ا ــن  یـ ا

کننـــد. یـــاری  صفهـــان  ا حـــد صنعتـــی  وا نشـــگاهی  ددا جها
لهـــی،  ا قـــوه  حـــول  بـــه  مـــروز  ا شـــت:  دا ز  بـــرا ا تیمـــوری 
ــی  مهندسـ و  ــی  فنـ ــر  مـ ا در  ــه  نخبـ ــان  نـ ا ز جو ا ــی  ــای خوبـ رویش هـ
صفهـــان شـــاهدیم. ا حـــد صنعتـــی  وا نشـــگاهی  ددا بســـتر جها در  ا  ر

پژوهشـــی  مـــات  قدا ا ز  ا برخـــی  بـــه  ه  ر شـــا ا بـــا  مـــه  دا ا در  وی 
صنعتـــی  حـــد  وا نشـــگاهی  ددا جها در  م شـــده  نجا ا تـــی  تحقیقا و 
پیـــش  گفـــت: مســـیر  و متخصـــص  متعهـــد  نـــان  ا توســـط جو صفهـــان  ا
روشـــن  ر  بســـیا صفهـــان  ا صنعتـــی  حـــد  وا نشـــگاهی  ددا جها روی 
پیشکســـوتان  یـــت  هدا و  یـــاری  یـــی،  هنما ا ر به شـــرط  و  ســـت  ا

هـــد شـــد. روشـــن تر خوا حـــد،  ا و
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اولین  سالگرد شهادت رسدار سپهبد 
حاج قاسم سلیامنی

پرونده ی ویژە

■ رسدار سلیامنی در مسایل اصلی کشور فراجناحی می اندیشیدند
■  برگزاری کارگاه آفرینش هرن دانشجویان  » گذر حامسه رسدار« در 

محوطه بیرونی دانشگاه تهران

 و ...
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دکتـر  دی مـاه:   ۱۳ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در رویـداد 
علمی دانشـجویی گرامیداشـت سیدالشـهدای مقاومت؛ 
حـاج قاسـم سـلیمانی کـه در محـل سـازمان قرآنـی 
دانشـگاهیان کشـور و بـه همـت سـازمان دانشـجویان 
و  یـاد  گرامیداشـت  بـا  سـخنانی  در  شـد،  برگـزار 
تسـلیت  بـا  و  قاسـم سـلیمانی  خاطـره شـهید حـاج 
مقـام  اظهـار کـرد:  یـزدی،  آیـت اهلل مصبـاح  ارتحـال 
بـا  کـه  اسـت  سـال   1۰ حـدود  در  رهبـری  معظـم 
نام گذاری هـای ابتـدای سـال، مشـکل اصلـی کشـور را 
ناتوانـی در توسـعه اقتصـادی می داننـد و راهـکار حـل 
ایـن مشـکالت را نیـز لـزوم توجه بـه چرخـه ی اقتصاد 

می کننـد. بیـان  داخـل  در 
از  یکـی  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  طیبـی  دکتـر 
توسـعه  و  اقتصـادی  مشـکالت  حـل  در  اسـتراتژی ها 
حـوزه  داد:  ادامـه  اسـت،  امنیـت  تامیـن  اقتصـادی، 
دفاعـی و امنیتـی ما بسـیار خـوب عمل کـرده و نگین 
موفـق در عرصـه ی جنـگ تحمیلـی و حتـی در عرصه 

اسـت. بـوده  امنیـت  ایـن  تامیـن  بین الملـل 
وی تصریـح کـرد: اگـر رهبـری عامـل اصلـی حـل 
و  می داننـد  اقتصـادی  توسـعه  را  کشـور  مشـکالت 
به صراحـت در رابطـه بـا آن صحبـت می کننـد، بایـد 
به عنـوان کسـانی کـه در ایـن زمینـه مسـوولیت داریم 

ایـن را نصب العیـن خـود قـرار بدهیـم.
رییـس جهاددانشـگاهی با تاکید بـر این که مصالح ملی 

کشـور برای شـهید سـلیمانی بیـش از هر چیـز اولویت 
داشـت، گفـت: سـردار شـهید سـلیمانی در این راسـتا 
جان فـدا بودنـد و در مسـایل اصلـی کشـور فراجناحـی 

می اندیشـیدند.
وی افـزود: سیاسـیون مـا بایـد ایـن رویکرد سـردار 
سـلیمانی را مدنظـر داشـته و مسـاله اصلـی کشـور را، 

پیشـرفت بداننـد، پیشـرفتی کـه حاصـل برنامه ریـزی 
و  کـردن  عمـل  هماهنـگ  و  درازمـدت  و  جـدی 
برنامه ریـزی علمی درسـت اسـت و این قضیـه نباید در 
گردش های سیاسـی کشـور تغییـر یابد. اگر سیاسـیون 
انجـام  را  درازمـدت  عالـی  برنامه ریـزی  ایـن  کشـور 
دهنـد بـه آنچه مـورد انتظار رهبری اسـت دسـت پیدا 

رسدار سلیامنی در مسایل اصلی کشور 
فراجناحی می اندیشیدند

در رویداد علمی دانشجویی گرامیداشت سیدالشهدای مقاومت بر تعیین بخش ویژە مکتب حاج قاسم

در کتاب و پایان نامه سال دانشجویی تاکید شد

     اولین  سالگرد شهادت رسدار سپهبد  حاج قاسم سلیامنی

پرونده ی ویژە
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کرد. خواهیـم 
دکتـر طیبـی ادامـه داد: زمانی که شـهید سـلیمانی 
اعـالم  را  داعـش  اسـتقرار  پایـان  زمـان  دقـت،  بـا 
ایـن  بـه  اشـراف  و  آگاهـی  از  نشـان  ایـن  می کننـد، 
موضـوع و برنامه ریـزی دقیـق نظامـی ایشـان بـود کـه 

بـه خداونـد می کردنـد. اتـکال  نهایـت  در 
این که  به  اشاره  با  پایان  در  جهاددانشگاهی  رییس 
دولت جدید در سال آینده شکل می گیرد، گفت: یکی 
این است که تالش کنند در  از کارهای مهم رسانه ها 
آن  مدیران  که  بگیرد  شکل  دولتی  نزدیک  آینده ای 
دارای ویژگی هایی خاص باشند و این افراد به اقتباس از 
سردار شهید سلیمانی، دارای ویژگی های ایشان باشند. 
جهاددانشگاهی  رسانه های  به ویژه  رسانه ها  وظیفه 
شناسایی این صفات و شکل گیری جریانی برای مطالبه 

عمومی در این زمینه است.

تعیین بخش ویژه مکتب حاج قاسم در کتاب و 
پایان نامه سال دانشجویی

علیـزاده  ایـن همایـش، دکتـر عیسـی  ابتـدای  در 
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی به عنـوان رییس پنل 
طـی سـخنانی ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره سـردار 
سـلیمانی، گفت: معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی در 
طـول سـال های گذشـته توجـه ویـژه ای بـه هویـت و 
شـخصیت های تأثیرگـذار در حوزه هـای مختلف دینی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی داشـته اسـت. با شهادت 
ایـن  سیاسـت گذاری  شـورای  نیـز  سـلیمانی  سـردار 
همایش تشـکیل و تصمیم گرفته شـد رویـدادی علمی 

ـ فرهنگـی بـا رویکـرد دانشـجویی را برگـزار کنیم.
وی دربـاره ویژگی هـای ایـن همایـش کـه آن را از 
علی رغـم  گفـت:  می کنـد،  متمایـز  همایش هـا  سـایر 
و  تبلیـغ  حـوزه  بـه  جهاددانشـگاهی  در  مـا  این کـه 
ترویـج توجـه داریـم و اقداماتـی را در خبرگزاری هـای 
ایکنـا و ایسـنا از ابتـدای شـهادت سـردار سـلیمانی در 
حوزه هـای چندرسـانه ای انجـام داده ایـم، امـا سـازمان 
دانشـجویان جهاددانشـگاهی اهتمام داشـت این رویداد 
را بـا توجـه بـه اسـتمرار و تداومـی کـه خواهد داشـت 
بـا رویکـرد دانشـجویی تبییـن کنـد و در آن ضمـن 
توجـه بـه کارهـای علمیـ  پژوهشـی که درباره سـردار 
انجام گرفتـه، بـه موضوعـات چندرسـانه ای،  سـلیمانی 

ادبـی و هنـری نیز بپـردازد.

دکتـر علیزاده تصریـح کرد: ما معتقدیـم اگر بتوانیم 
در تولیـد آثـار ادبـی و هنـری در مورد شـخصیت هایی 
همچون سـردار سـلیمانی نسـل جـوان را دخیل کنیم 

نتایـج خوبـی را شـاهد خواهیم بود.
وی ادامـه داد: یکـی دیگر از ویژگی هـای این برنامه 
ایـن اسـت کـه ویژگی هـای فـردی، اجتماعـی و حوزه 
حرفـه ای سـردار سـلیمانی را معرفی می کنیـم. در این 
همایـش با توجـه به وصیت نامـه ایشـان کلیدواژه هایی 
از تسـاهل و تسـامح، حوزه هـای اجتماعـی، سیاسـی، 
توجـه بـه والیـت و ... اسـتخراج و موضوعاتـی تبییـن 
شـد که دانشـجویان در این برنامه برخـی از موضوعات 

را در قالـب پنـل ارایـه می کنند.
برخـی  حضـور  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
ایـن حـوزه  بـه  بین المللـی عالقه منـد  از دانشـجویان 
دیگـر  از  را  اسـالمی  مقاومـت  موضـوع  در  به ویـژه 
گفـت:  و  برشـمرد  علمـی  ایـن همایـش  ویژگی هـای 
بـرای گفتمان سـازی از مکتب حاج قاسـم باید از نسـل 
جـوان اسـتفاده کـرد و بـه تولیـد آثـار فاخـر پرداخت. 
همچنیـن قصـد داریـم در دیگـر برنامه هایـی کـه در 
معاونـت فرهنگـی جهـاد برگـزار می کنیم ماننـد کتاب 
و پایان نامـه سـال دانشـجویی، بخـش ویـژه ای را بـه 
سـردار سـلیمانی، مکتـب حاج قاسـم و گفتمان سـازی 

اختصـاص دهیـم.
وی در پایـان تصریـح کـرد: قشـر دانشـجو به خوبی 
می توانـد ایـن گفتمـان را تبییـن کنـد تا تاثیـرات این 

گفتمـان برای همیشـه باقی باشـد.

لزوم ترسیم الگویی دست یافتنی 
از شهید سلیمانی برای جوانان

فرهنگـی  معـاون  تقـوی  حجت االسالم والمسـلمین 
رهبـری  معظـم  مقـام  نمایندگـی  نهـاد  سیاسـی 
از  یکـی  به عنـوان  نیـز  کشـور  دانشـگاه های  در 
سـخنران های ایـن رویـداد ملـی، سـخنان خـود را بـا 
اشـاره به ویژگی های سـردار شـهید سـلیمانی از منظر 
قـرآن آغـاز و اظهـار کـرد: خداونـد در قـرآن دربـاره 
حضـرت ابراهیـم )ع( تعبیـر امـت را بـه کار می بـرد؛ 
ِّ َحِنیًفا«، مفسـران درباره  ـًة َقانًِتا هلِلَ »إَِنّ إِبَْراِهیـَم َکاَن أَُمّ
امـت می گوینـد کـه ایـن واژه دربـاره حضـرت ابراهیم، 
بـه دلیل شـخصیت عظیم و ذو ابعـاد او در قرآن اطالق 

است. شـده 
وی ادامـه داد: مقـام معظـم رهبـری دربـاره شـهید 
سـلیمانی تعبیـر مکتـب را بـه کار می برنـد. این نشـان 
می دهـد کـه ایـن شـهید ویژگی هایـی دارد کـه ایـن 
تعبیـر بـرای ایشـان به کاربـرده می شـود و خـوب کـه 
دقـت کنیـم، درمی یابیـم کـه ایشـان از هـر زاویـه و 
بعـدی الگوسـت و بـه اصـول و چارچوبـی پایبند اسـت 
کـه می توانـد مسـیر جامعه را به سـمت صـالح و کمال 
حرکـت دهـد. در جریان مبـارزه با ظلـم در جبهه حق 
ایشـان تبدیـل بـه مکتبـی شـده که تمـام کشـورهای 

مسـلمان منطقـه از ایـن مکتـب الگـو می گیرنـد.
حجت االسالم والمسـلمین تقـوی افـزود: جوانـان مـا 
امـروز بـه دنبـال الگـو می گردنـد، چراکـه بـا خـأ آن 
مواجـه هسـتند. وظیفـه دانشـگاهیان، علمـا و مراکـز 
علمـی ایـن اسـت کـه ایـن الگـو را بـه قشـر جـوان 
الگـو  ایـن  نـه به گونـه ای کـه  معرفـی کننـد، آن هـم 

نباشـد. دسـت یافتنی 
بـه گفتـه حجت االسالم والمسـلمین تقـوی محبوب 
عبودیـت،  پیامبرانـه،  زندگـی  سـبک  بـودن،  خـدا 
شـهادت، مقـام محمـود، جهـاد کبیـر و جهـاد اکبـر 
کـه  اسـت  قـرآن  در  ذکرشـده  ویژگی هـای  ازجملـه 
شـخصیت شـهید سـلیمانی قابـل انطبـاق بر همـه این 

اسـت. قرآنـی  ویژگی هـای 
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توأمانی امنیت نرم و سخت
 در عملکرد شهید سلیمانی

ــی  ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــاری مع ــا غف غالمرض
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز کــه به صــورت 
مجــازی در ایــن همایــش شــرکت کــرده بــود، ســخن 
ــه  ــزاب« ک ــوره »اح ــه 2۳ س ــت آی ــا قرائ ــود را ب خ
می فرمایــد: »ِمــَن الُْمْؤِمِنیــَن ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا 
ــْم  ــُه َوِمْنُه ــْن َقَضــی نَْحَب ــْم َم ــِه َفِمْنُه َ َعلَْی ــُدوا اهللَّ َعاَه
ــی  ــان مردان ــاًل؛ از مؤمن ــوا تَْبِدی لُ ــا بَدَّ ــُر َوَم ــْن یَْنَتِظ َم
هســتند کــه بــه آنچــه باخــدا بــر آن پیمــان بســتند 
]و آن ثبــات قــدم و دفــاع از حــق تــا نثــار جــان بــود[ 
صادقانــه وفــا کردنــد، برخــی از آنــان پیمانشــان را بــه 
انجــام رســاندند ]و بــه شــرف شــهادت نایــل شــدند[ و 
برخــی از آنــان ]شــهادت را[ انتظــار می برنــد و هیــچ 
ــاز  ــد«، آغ ــان[ نداده ان ــی ]در پیمانش ــر و تبدیل تغیی
ــت  ــن اس ــرو ای ــت درگ ــتمرار امنی ــت: اس ــرد و گف ک
کــه مــا چگونــه از چنیــن ســرمایه ای به ویــژه در 
ــم. ــتفاده کنی ــه اس ــی در جامع ــای فرهنگ مجموعه ه

از مجموعــه جهاددانشــگاهی کــه همــواره  وی 
ــی  ــی و پژوهش ــی، علم ــالت فرهنگ ــه رس ــبت ب نس
کشــور حساســیت داشــته بــرای برگــزاری ایــن 
همایــش تشــکر کــرد و گفــت: یکــی از مــواردی کــه 
ــت  ــث امنی ــده بح ــلیمانی مطرح ش ــردار س ــاره س درب
ــروزه  ــت ام ــه امنی ــم ک ــه می دانی ــاً هم اســت. طبیعت
ــرح  ــی مط ــی و اجتماع ــر عموم ــک خی ــوان ی به عن
ــد و  ــاز دارن ــه آن نی ــع ب ــه جوام ــه هم ــود ک می ش
ــه  ــم مراجع ــخ ه ــه تاری ــی ب ــه وقت ــروز بلک ــا ام نه تنه
می کنیــم امنیــت همــواره مدنظــر خیرخواهــان بــوده 

ــت. اس
ــی  ــز زمان ــی نی ــون دین ــه داد: در مت ــاری ادام غف
ــه  ــی ک ــش نعمت ــه بندگان ــد ب ــد می خواه ــه خداون ک
ــام  ــذارد را ن ــت می گ ــا من ــه آن ه ــر آن ب ــه خاط ب
ــی  ــرت عل ــد. حض ــخن می گوی ــت س ــرد، از امنی بب
ــت  ــوص نعم ــد در خص ــه می خواهن ــی ک )ع( هم زمان
ــد  ــاد بیاوری ــه ی ــد ب ــد، می گوین ــت کنن ــت صحب بعث
کــه ســرمه چشــم شــما اشــک بــود، ولــی زمانــی کــه 
بعثــت آغــاز شــد، امنیــت پیــدا کردیــد و بیــن شــما 
ــاری  ــودهای سرش ــه از آن س ــد ک ــرار ش ــوت برق اخ

ــد. بردی
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه امنیــت در ســطح جهانــی 
ــون  ــزود: اکن ــا آن، اف ــط ب ــی مرتب ــای علم و بحث ه
بحــث امنیــت در قالــب امنیــت نــرم و ســخت مطــرح 
می شــود. امنیــت نــرم ریشــه در فرهنــگ دارد و 
ســردار ســلیمانی اگرچــه در نــگاه اول به عنــوان فــردی 
نظامــی مطــرح هســتند، امــا توأمــان امنیــت ســخت و 
نــرم را ترکیــب و بــا نگاهــی کــه بــه مســایل داشــتند 

ــد. ــه کرده ان ــر دو توج ــه ه ب
غفــاری، بــه دســت آوردن دل آحــاد مــردم جامعــه، 
ســعه صدر، قــدرت عمــل بــاال و ... ســردار ســلیمانی را 
بخشــی از امنیت آفرینــی ایشــان در جامعــه برشــمرد 
ــا  ــه ب ــدادی ک ــن روی ــدات چنی ــا تولی ــت: قطع و گف
یــک نــگاه فــراغ و علمــی بــه ایــن شــخصیت برگــزار 
می شــود، می توانــد در جامعــه علمــی و فرهنگــی 

تأثیرگــذار باشــد.

مکتب حاج قاسم، 
تعین و تجسم مکتب امام )ره( است

ــری  ــاون راهب ــزاوی مع ــالم روح اهلل حری حجت االس
ــا اســتان های ســازمان تبلیغــات اســالمی  ــاط ب و ارتب

محوریــت  بــا  کــه  ملــی  رویــداد  ایــن  در  نیــز 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــت س بزرگداش
ــگاهی  ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــت س ــه هم و ب
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه مولفه هــای مکتــب 
ســلیمانی، اظهــار کــرد: رهبــری از تعبیــر مکتــب در 
توصیــف شــهید ســلیمانی اســتفاده کردنــد و از ســایر 
عبــارات اســتفاده نکردنــد. ایشــان در نــگاه آکادمیــک 
به عنــوان شــخصی دانشــمند، حــوزوی یــا دانشــگاهی 
شــناخته نمی شــدند. واژه مکتــب بــرای صاحبــان 
خیلــی  و  می شــود  اســتفاده  تالیفــات  و  اندیشــه 
ــق در ســطح  ــی موف ــرای ژنرال ــه ب مرســوم نیســت ک

بین المللــی چنیــن عباراتــی به کاربــرده شــود.
وی افــزود: در روزهــای پایانــی مــاه رمضــان ســال 
گذشــته )1۳ خــرداد ۹۸(، رهبــری در ســخنانی، 
مکتــب امــام )ره( را بــا خوانــش جدیــدی ارایــه 
ــود  ــت ب ــب مقاوم ــا مکت ــش همان ــد و آن خوان کردن
ــه مقاومــت و  ــد خــط مقاومــت، نظری ــی مانن و عبارات
دکتریــن مقاومــت را بــه کاربردنــد. از ســخنان ایشــان 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــه ش ــد ک ــر می آی ــه نظ ــور ب این ط
ســلیمانی یــک تعیــن و تجســد از حضــرت امــام )ره( 

ــوده اســت. ــت ب ــاد و مقاوم ــل جه ــدان عم در می

تنظیم کیفرخواست علیه دولت آمریکا
 در مراحل نهایی است

ــی  ــرکل دیپلماســی عموم علیرضــا دل خــوش مدی
وزارت امــور خارجــه نیــز طــی ســخنانی اظهــار کــرد: 
جایــگاه  و  شــخصیتی  ویژگی هــای  خصــوص  در 
ســردار ســلیمانی در حــوزه روابــط بین الملــل گفتنــی 
زیــاد اســت و همــگان شــنونده یــا شــاهد ایــن واقعیت 
بوده انــد کــه مشــی ســردار ســلیمانی در زنــده 
ــت اســالمی، ســرفصلی در  ــان مقاوم نگه داشــتن جری
بیــان مانیفســت جمهــوری اســالمی اســت. مانیفســت 
ــل  ــد اص ــر چن ــی ب ــران مبتن ــالمی ای ــوری اس جمه
بــوده؛ اصــل 1۵۴ قانــون اساســی، درواقــع اساســنامه 
دفــاع  بــر  مبنــی  اســالمی  جمهــوری  اعتقــادی 
ــلیمانی را  ــردار س ــر س ــان اســت. اگ مســتضعفان جه
به عنــوان مقــام عالی رتبــه نظامــی بدانیــم، نــگاه 
ــد  ــان را بای ــهادت ایش ــر ش ــی ب ــای مبتن و تحلیل ه
در چارچــوب مرزهــای داخــل دنبــال می کردیــم، 
امــا چیــزی کــه در واقعیــت وجــود دارد، ایــن اســت 
ــح  ــیار فصی ــای بس ــان دهنده و راهنم ــان نش ــه ایش ک
و روشــنی از مانیفســتی بــود کــه مصــداق آیــه شــریفه 

ــم« اســت. ــآُء بَیَنُه ــاِر ُرَحم ــی الُکّف ــّدآُء َعلَ »اَِش
ــه در  ــی وزارت خارج ــی عموم ــرکل دیپلماس مدی
ــوری  ــه جمه ــه مرامنام ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــه ب ادام
ــران  ــام ای ــت پی ــه حقانی ــخ ب ــاد راس ــالمی و اعتق اس
ــد  ــه شــما نمی توانی دو عنصــر اساســی اســت و این ک
ــی  ــع خوب ــود، مداف ــت خ ــه حقانی ــاد ب ــدون اعتق ب
ــرد: شــرط  ــان ک ــان باشــید، بی ــه مرامنامه ت نســبت ب
ــه  ــاد به ضــرورت کمــک ب ــاع، اعتق ــن دف ــر در ای دیگ
ــت،  ــن ملی ــر گرفت ــدون در نظ ــان ب ــتضعفان جه مس
دیــن و اعتقــادات مذهبــی افــراد اســت. ســردار 
راه انــدازی  در  همــگان،  اعتــراف  بــه  ســلیمانی، 
جریــان ضــد تروریســم قائــل بــه خط کشــی ها و 
تروریســم  عنصــر  همین کــه  نبــود.  مرزبندی هــا 
ــلیمانی  ــردار س ــد، س ــده می ش ــه دی ــک منطق در ی
ــر داشــت.  ــان حضــور مؤث ــن جری ــا ای ــل ب ــرای تقاب ب
همیــن امــر ســبب گردیــد کــه جریــان اســتکبار بــه 
ــرو ســاختن خــود حاضــر شــود افتضــاح  ــای بی آب به

ــک ســردار ســلیمانی  ــا فیزی ــرد، ام ــل را بپذی بین المل
ــلیمانی ها  ــردار س ــه س ــل از آنک ــرد، غاف ــن بب را از بی
ــر  ــتند و اگ ــالمی هس ــوری اس ــرام جمه ــدان م فرزن
ــه  ــا اندیش ــد، ام ــا رفتن ــن م ــلیمانی از بی ــردار س س
اســالمی  نظــام جمهــوری  ایشــان در جای جــای 
جــاری و ســاری اســت و تشــییع پیکــر ایشــان در آن 
روز خــاص نشــان از عظمــت و جایــگاه خــاص ایشــان 

ــود. ــه ب ــور و منطق در کش
مدیــرکل دیپلماســی عمومــی وزارت امــور خارجــه 
در پایــان تاکیــد کــرد: وزارت امــور خارجــه بــا 
همراهــی قــوه قضاییــه و خانــواده ســردار شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی، پیگیری هایــی از ســوی دولــت 
ــت  ــل و شــورای امنی ــز در ســطح بین المل ــراق و نی ع
و مجمــع عمومــی ســازمان ملــل دارد و همچنیــن از 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــتم داخل ــق سیس طری
ــع و  ــرح ماوق ــت و ش ــری اس ــال پیگی ــوع در ح موض
ــه  ــکا تهی ــت آمری ــه دول ــی علی ــت مفصل کیفرخواس
شــده و در مراحــل نهایــی اســت و قــوه قضاییــه آن را 

ــد داد. ــراق خواه ــت ع ــل دول تحوی

فداکاری شهید سلیمانی برای مردم، 
بدون خط کشی های سیاسی

ــجویی  ــی و دانش ــاون فرهنگ ــن مع ــرزاد جهان بی ف
ــح  ــت صب ــل نوب ــه پن ــالمی، در ادام ــگاه آزاد اس دانش
ــاخصه های  ــاره ش ــخنانی درب ــی س ــت، ط ــن نشس ای
اظهــار کــرد: ســردار  مکتــب شــهید ســلیمانی، 
ــک  ــد، ی ــخص باش ــک ش ــه ی ــش از آنک ــلیمانی بی س
نمــاد اســت و بــرای شــناخت بیشــتر شــخصیت 

ایشــان بایــد بــه وصیت نامه شــان رجــوع کــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برخــی ویژگی هــا 
و ابعــاد شــخصیتی شــهید ســلیمانی بیــان کــرد: 
ــل  ــخن و عم ــالم در س ــی اس ــام سیاس ــت نظ اهمی
ایشــان نمــود دارد. از نظــر ایشــان، جمهــوری اســالمی 
همچــون حرمــی اســت کــه بقــای ســایر حرم هــا بــه 
بقــای آن اســت و اذعــان داشــتند کــه امــروز دفــاع از 
نظــام اســالمی مســاوی بــا دفــاع از اســالم اســت، لــذا 
ــای سیاســی نســبت خــود  ــه جریان ه ــم اســت ک مه
ــال و  ــه اعم ــب ســلیمانی بســنجند و این ک ــا مکت را ب
کنش هــای آن هــا تــا چــه انــدازه موجــب تقویــت یــا 

ــود. ــالمی می ش ــام اس ــف نظ تضعی
جهان بین با بیان این که شاخصه دوم مکتب فکری 
شهید سلیمانی، توجه به والیت فقیه و اهمیت این مقوله 
در نظام اسالمی است و تبعیت از ولی فقیه، محور کارها 
و فعالیت های ایشان بوده است، افزود: ایشان در جایی 
تاکید داشتند که خودمان را سرگرم تحلیل های بیهوده 
نکنیم، در جهان و زیر سیطره هجمه های فراوان، باید 
و  )ره(  امام  منادی  دو  آن  و  کنیم  تمسک  دو چیز  به 

والیت فقیه است.
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر؛ فــداکاری بــرای مــردم، 
دیگــر  ویژگــی  سیاســی،  خط کشــی های  بــدون 
ــن  ــق ای ــار مطاب ــن رفت ــود. ای ــان ب ــخصیت ایش ش
ســخن امیرالمؤمنیــن )ع( اســت کــه می فرماینــد: 
ــتند،  ــو هس ــی ت ــرادر دین ــا ب ــته اند، ی ــردم دودس م
ــو. خــودی و غیرخــودی در انجــام  ــد ت ــی مانن ــا انان ی

ــت. ــت نداش ــلیمانی اهمی ــهید س ــوولیت ش مس
در بخشــی از ایــن رویــداد، تعــدادی از دانشــجویان 
و فارغ التحصیــالن دانشــگاهی بــه ارایــه مقــاالت 
خــود حــول موضــوع محــور مقاومــت و ســردار شــهید 

حــاج قاســم ســلیمانی پرداختنــد.
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دی مـاه:   ۱۰ جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
همـکاری  بـا  مـن«  »فرمانـده  عکـس  نمایشـگاه 
معاونـت فرهنگـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران 
مناسـبت  بـه  ارگان هـا،  و  سـازمان ها  دیگـر  و 
نخسـتین سـالگرد شـهادت سـرداران شـهید حـاج 
در  المهنـدس،  مهـدی  ابـو  و  سـلیمانی  قاسـم 

شـد. برگـزار  تهـران  دانشـگاه  بیرونـی  محوطـه 
مسـوول  کرمـی  محمدمهـدی  حجت االسـالم 
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه 
تهـران در حاشـیه مراسـم افتتـاح نمایشـگاه عکس 
دانشـگاه  بیرونـی  محوطـه  در  مـن«  »فرمانـده 
تهـران بـا بیـان این کـه بـا عقب نشـینی از اهـداف 
ادامـه  در  بـرد،  نخواهیـم  بجایـی  راه  آرمان هـا  و 
اقدامـات  برنامه هـا  قبیـل  ایـن  کـرد:  اظهـار 
ارزشـمندی اسـت کـه یاد و خاطـره شـهدا را زنده 

مـی دارد. نگـه 
حـوزه  هنـری  معـاون  معلمـی  مجدالدیـن 
اغلـب  ایـن مراسـم گفـت:  نیـز در حاشـیه  هنـری 
محیط هـای  و  گالری هـا  در  هنـری  رویدادهـای 
و  تخصصـی  اهالـی  و  می افتـد  اتفـاق  سربسـته 
مراجعـه  اماکـن  ایـن  بـه  آن  خـاص  عالقه منـدان 

هنـری  حـوزه  جدیـد  رویکـردی  در  امـا  می کننـد 
بـر آن شـد تـا هنـر را به میان مـردم بیـاورد که از 
تشـییع  مراسـم  بـه  می تـوان  خـاص  موقعیت هـای 
سـردار سـلیمانی اشـاره کرد کـه با توجـه به حضور 
حداکثـری مـردم بـرای مسـابقه آن فراخـوان ملـی 
ایـن  در  برگزیـدگان  آثـار  نهایـت  در  و  شـد  داده 

نمایـش گذاشـته شـد. بـه  محـل 
بـا همـکاری  ایـن رویـداد  این کـه  بیـان  بـا  وی 
و  دانشـگاه  ایـن  نهـاد  و  تهـران  دانشـگاه 
بـا  افـزود:  شـد،  برگـزار  تهـران  جهاددانشـگاهی 
برگزیـده  عکس هـای  دانشـگاه  ایـن  همـکاری 
عمومـی  فضـای  در  قاسـم  حـاج  تشـییع  مراسـم 

شـد. اکـران  همـگان  بـرای 
ایـن  برگـزاری  هنـری  حـوزه  هنـری  معـاون 
مراسـم را نوعـی یادآوری روزهای سـختی دانسـت 
کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  و  مـردم گذشـت  بـر  کـه 
عکـس یـادآور لحظـات و رویدادهاسـت کـه در این 

اتفـاق اکـران شـد.
دبیرخانـه  راه انـدازی  بـه  اشـاره  بـا  معلمـی 
حـوزه  در  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  سـتاد  دائمـی 
و  متعـدد  تولیـدات  دبیرخانـه  ایـن  گفـت:  هنـری 

متنوعـی در ارتبـاط بـا ایـن شـهید وارسـته خواهد 
تـا  پـروژه   2۰ تولیـد  امسـال  بـرای  کـه  داشـت 
تولیـدات  ایـن  و  می رسـد  پایـان  بـه  دی مـاه   1۶

می شـود. اکـران  به تدریـج 
خانـه  مدیـر  باقـری  احسـان  سـید  همچنیـن 
شـهری  نمایشـگاه  ایـن  برگـزاری  ایـران  عکاسـان 
را بـا توجـه بـه همـه محدودیت هـا فرصـت خوبـی 
شـهیدان  سـردار  تاریخـی  بدرقـه  یـادآوری  بـرای 
برپایـی  گفـت:  و  دانسـت  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
شـرایط  بـه  توجـه  بـا  نمایشـگاه  ایـن  زودتـر 

نبـود. امکان پذیـر 
بـرای  فراخوانـی  ابتـدا  در  این کـه  بیـان  بـا  وی 
داده  تشـییع  مراسـم  عکس هـای  جمـع آوری 
شـد، در ادامـه خاطرنشـان کـرد: سـپس از میـان 
و  برگزیـده  شـماری  جمع آوری شـده  عکس هـای 
نمایـش  بـه  تهـران  دانشـگاه  نرده هـای  روی  بـر 

شـد. گذاشـته 
بـه گـزارش ایسـنا مدیـر خانـه عکاسـان ایـران 
دیگـر  در  این چنینـی  نمایشـگاه های  برگـزاری  از 
نقـاط کشـور خبـر داد و گفـت: البته این نمایشـگاه 

در کشـور سـوریه هـم در حـال برگـزاری اسـت.

برگزاری منایشگاه عکس »فرمانده من«
در محوطه بیرونی دانشگاه تهران
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سردار سلیمانی چگونه
یک مکتب شد؟

روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی: نشست تخصصی »شهید حاج قاسم سلیمانی 
بزرگداشت  دانشجویی   _ ملی  رویداد  برنامه های  سری  از  شد؟«  مکتب  یک  چگونه 
سازمان  توسط  سلیمانی،  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار  مقاومت؛  سیدالشهدای 
دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان شمالی و با حضور سرهنگ محمدامین مرادی معاون 
سیاسی سپاه جواداالئمه )ع( خراسان شمالی، احمدرضا یزدانی مدافع حرم و از هم رزمان 
هم زمان  و  برگزار  استان  اساتید  بسیج  رییس  شیخ زاده  دکترمحمد  و  سلیمانی  سردار 

به صورت برخط پخش شد.
سرهنگ محمدامین مرادی معاون سیاسی سپاه جواداالئمه )ع( خراسان شمالی در 
این نشست با بیان این که یکی از آرزوهای شهید حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیدن 
درراه دفاع از وطن بود، افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی همیشه در جمله ای زیبا عنوان 
گونه  شهید  را  رسیدن  شهادت  به  شرط  نمی شود  شهید  نباشد  شهید  تاکسی  می کرد 

زندگی کردن فرد می دانست و خود نیز در همین مکتب به سعادت شهادت نائل شد.
احمدرضا یزدانی از هم رزمان شهید حاج قاسم سلیمانی و از مدافعان حرم نیز در ادامه 
این نشست با اشاره به این که مکتب حاج قاسم سلیمانی مکتب اخالص و توکل است، 
اظهار کرد: وصیت نامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی یک سند افتخار برای نظام است 
و از همین جهت باید وصیت نامه شهید در مدارس جمهوری اسالمی ایران تدریس شود 

تا نسل جوان با راه و روش سردار دل ها آشنا شوند.
محمد شیخ زاده رییس بسیج اساتید خراسان شمالی در ادامه این نشست با اشاره به 
این که بر اساس نظرخواهی مراکز تحقیقاتی جهان بین اسامی اعالم شده از سوی این مرکز 
تحقیقاتی محبوب ترین شخصیت در ایران سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اعالم شد، 
بیان کرد: شهید سلیمانی بیش از ۹۰ درصد محبوبیت را در ایران به خود اختصاص داد 
و این موضوع برای دشمنان انقالب اسالمی نیز آشکار بود که شهید سلیمانی بر قلب های 

مردم حکومت می کند و از همین جهت لقب سردار دل ها برازنده ایشان بود.

■□■ 

شب شعر »قاف« توسط 
جهاددانشگاهی زنجان 

برگزار شد
ــبت  ــه مناسـ ــاف« بـ ــعر »قـ ــاه: شب شـ ــان، 1۳ دی مـ ــگاهی زنجـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــی  ـــت فرهنگ ـــت معاون ـــه هم ـــلیمانی ب ـــم س ـــردار قاس ـــهادت س ـــالگرد ش ـــتین س نخس
ـــر  ـــا همـــکاری ســـازمان دانشـــجویان جهاددانشـــگاهی، دفت جهاددانشـــگاهی زنجـــان و ب
ادبیـــات حســـینیه اعظـــم زنجـــان، حـــوزه هنـــری زنجـــان، باشـــگاه پژوهشـــگران 
ـــتان،  ـــکی اس ـــگاه علوم پزش ـــان، دانش ـــالمی زنج ـــگاه آزاد اس ـــگان دانش ـــوان و نخب ج

ـــان  ـــدان زنج ـــیج هنرمن ـــتان و بس ـــدس اس ـــای دفاع مق ـــر ارزش ه ـــظ و نش ـــر حف دفت
ـــد. ـــزار ش برگ

ـــبکه های  ـــق ش ـــزار و از طری ـــان برگ ـــم زنج ـــینیه اعظ ـــه در حس ـــه ک ـــن برنام در ای
مجـــازی به طـــور زنـــده پخـــش شـــد، شـــاعرانی از ایـــران، افغانســـتان و پاکســـتان 
بـــه شـــعرخوانی پرداختنـــد. همچنیـــن دو اثـــر نقاشـــی حســـن ترخوانـــه هنرمنـــد 
ــط  ــم »دو خـ ــز فیلـ ــتاخیز« و نیـ ــتگاری« و »رسـ ــن »رسـ ــا عناویـ ــوت بـ پیشکسـ

ـــد. ـــی ش ـــوازی« رونمای م
ـــد و  ـــرار گرفتن ـــل ق ـــورد تجلی ـــدان م ـــعرا و هنرمن ـــی از ش ـــه جمع ـــن برنام در ای

ـــد. ـــش درآم ـــه نمای ـــری ب ـــپ تصوی ـــو و کلی ـــب تابل ـــعرا در قال ـــار ش آث

■□■

برگزاری بزرگداشت 
شهید سپهبد حاج قاسم 

سلیمانی در جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری، ۱۰ دی ماه: بـه همت جهاددانشـگاهی 
چهارمحـال و بختیاری بزرگداشـت سیدالشـهدای مقاومت، سـردار سـپهبد شـهید حاج 

قاسـم سـلیمانی به صـورت حضـوری و مجـازی برگزار شـد.
بزرگداشـــت سیدالشـــهدای مقاومـــت، ســـردار ســـپهبد شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی 
ـــلیمانی،  ـــم س ـــپهبد قاس ـــهید س ـــم رزم ش ـــیدی ه ـــراهلل جمش ـــردار ام ـــور س ـــا حض ب
ســـرهنگ مهـــران مـــرادی، جانشـــین فرمانـــده ســـپاه قمـــر بنی هاشـــم )ع( 

چهارمحـــال و بختیـــاری بـــه همـــت جهاددانشـــگاهی واحـــد برگـــزار شـــد.
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رمز موفقیت سردار شهید سلیمانی اطاعت محض از والیت بود
سـردار امراهلل جمشـیدی در آیین بزرگداشـت سیدالشـهدای مقاومت سـردار شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی اظهـار کـرد: هر چه از سـردار شـهید سـلیمانی بیان کنیم شـاید 
تنهـا ذره ای از خصوصیـات اخالقـی و عملکـرد این شـخصیت بزرگ باشـد، زیرا سـردار 

دریایـی بیکـران از اخالص، شـجاعت، شـهامت و ازخودگذشـتگی بود.
جمشـیدی بـا اشـاره بـه این کـه در تمامـی عرصه هـا سـردار سـلیمانی های زمـان 
زحمـات بسـیاری کشـیدند، تصریـح کـرد: اگـر امروزه آرامشـی در کشـور حاکم اسـت، 
مدیـون افـرادی همچون سـردار شـهید سـلیمانی هسـتیم، سـردار سـلیمانی در تمامی 
عملیـات، به جـز عملیـات کوچـک حضـور مسـتقیم داشـت و سـرباز سـلیمانی در هیـچ 

زمانـی نمی خواسـت بادیـد مسـئول بـه او نـگاه کننـد.
ایـن هم رزم شـهید گفـت: از زمان حضـور داعش در سـوریه، تمام نیروهای مسـلح و 
یگان هـای ارتـش از سـوریه رفتنـد و تعداد اندکـی در سـوریه ماندند، از طرفـی با توجه 
بـه ایـن شـرایط ژنرال ارتش سـوریه بیـان کرد که در طـول دوران خدمـت، کار رزمی و 

عملیاتـی بـه این شـکل انجام نـداده بودم.

پیام شهید سلیمانی تبعیت از ولی فقیه است
سـرهنگ مهـران مـرادی جانشـین فرمانـده سـپاه قمـر بنی هاشـم )ع( چهارمحال و 
بختیـاری نیـز در ایـن آییـن اظهـار کـرد: ایـن شـهید در فضـای مجـازی و در سراسـر 
کشـور یـک نظـام همدلی را به وجـود آورده اسـت، چراکه ایشـان اهل رزمایـش و حرف 

و عملـش یکـی بـود و بـه همیـن دلیـل قلـوب را تسـخیر خودکرده اسـت.
وی افـزود: از همـان ابتـدای حضـور داعـش در منطقـه، ایشـان بـه همـراه نیروهـای 
خـود در عـراق و سـوریه حضـور پیداکـرده و در نخسـتین جلسـه ای کـه بـا فرماندهـان 
سـوری داشـتند اطالعاتـی در خصـوص دشـمن درخواسـت می کننـد، اما بـه دلیل نبود 
اطالعـات، از همـگان بـه مـدت ۴۸ سـاعت بـرای کسـب اطالعـات فرصـت می خواهـد، 
پـس از طـی ایـن زمان بـا اطالعـات و ارقام موردنیـاز در جلسـه حضور پیداکـرده و این 

سـرعت و دقـت عمـل ایشـان، همـگان را به وجد مـی آورد.

به سردار شهید سلیمانی باید به چشم
یک مکتب و یک مدرسه درس آموز نگاه کرد

در ادامـه سـیروس رضایی رییس جهاددانشـگاهی چهارمحال و بختیـاری اظهار کرد: 
بـه سـردار شـهید سـلیمانی بایـد به چشـم یـک مکتب و یـک مدرسـه درس آمـوز نگاه 
کـرد، درس هـای ایـن مکتب روحیـه مردمی، سلحشـوری، تعبـد و معنویت، تمسـک به 

اهل بیـت و ارتبـاط بـا جوانـان را تداعـی می کند.
وی بـا تاکیـد بـر این که وظیفـه ما دانشـگاهیان این اسـت که درس هـای مکتب این 
شـهید واالمقـام را بـرای همـگان تبییـن کنیم، خاطرنشـان کـرد: باید یـاد و خاطره این 
شـهید بزرگـوار را بـه بهترین صورت ممکن گرامی داشـته و رسـالت مـا ارایه درس های 

ایـن مکتب به همگان اسـت.
در پایـان ایـن آییـن، از کتـاب »در مکتب حاج قاسـم« نوشـته سـرهنگ علی گرجی 
رونمایی و دفتر سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی چهارمحال و بختیـاری نیز افتتاح 

. شد

■□■

برپایی نمایشگاه های عکس 
سردار دل ها در مراکز 

دانشگاهی شیراز
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس، 2۰ دی مـاه: محمدرضـا غالمپـور معـاون فرهنگـی 
جهاددانشـگاهی فـارس با اشـاره بـه برنامه های این نهاد در نخسـتین سـالگرد شـهادت 
سـردار دل هـا گفـت: هم زمان بـا این ایـام برنامه هایـی با همـکاری نهادهـای مختلف به 
همـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی فـارس در سـطح دانشـگاه های شـیراز برگزار 

. شد
محمدرضـا غالم پـور برپایـی نمایشـگاه های عکـس سـفر سـردار دل هـا به شـیراز در 

مراکـز دانشـگاهی را از جملـه این فعالیت ها برشـمرد و افزود: نمایشـگاهی از عکس های 
احمدرضـا مـداح عـکاس سـابق خبرگـزاری ایکنـا کـه بـر روی خروجـی ایـن رسـانه 

قرارگرفتـه بـود، در دانشـگاه صنعتـی شـیراز برپا شـد.
وی بـا بیـان این که همچنین نمایشـگاه های این چنینی در دانشـگاه علمـی ـ کاربردی 
و سـایر مراکـز آموزشـی نیـز برپا کردیـم، گفت: این نمایشـگاه ها هم به صـورت حضوری 

و هم غیرحضوری برگزارشـده اند.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی فـارس ادامـه داد: برپایی نشسـت های تخصصی در 
جهت تبیین، تشـریح و شـخصیت سـردار شـهید حاج قاسم سـلیمانی، جبهه مقاومت و 
اهـداف دشـمن در منطقه خاورمیانـه به صورت میزگرد و سـخنرانی، برگزاری جشـنواره 
ملـی رویـداد دانشـجویی بزرگداشـت سیدالشـهدا مقاومـت در قالـب آثـار ادبـی، هنری 
و چندرسـانه ای کـه تـا پایـان دی مـاه پذیـرش آثـار ادامـه دارد از دیگـر برنامه هـای 

انجام شـده طـی ایـن ایام هسـتند.
غالم پـور همچنیـن همکاری در برگزاری جشـنواره مردمی ملی هنری »عصر سـلیمانی ها« 
در قالـب فیلـم کوتـاه، پویانمایـی، نرم افزار اندروید و پوسـتر، سـاخت کلیپ هـای مرتبط 
بـا سـفر سـردار دل ها، برپایـی نمایشـگاه کاریکاتور بـا همکاری حـوزه هنـری، برگزاری 
مرحله مسـابقات مناظره ملی دانشـجویان در مرحله اول بین دانشـجویان اسـتان فارس 
در موضوعـات علمـی، فرهنگی و اجتماعـی را از دیگر برنامه های جهاددانشـگاهی فارس 

طـی ایـن ایام اعـالم کرد.

■□■ 

آیین اختتامیه سوگواره 
»ساعت دل تنگی« برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی همـدان 2۳ دی مـاه: آیین اختتامیـه محفل ادبی عصر شـعر 
»سـاعت دل تنگی« به مناسـبت نخسـتین سـالگرد شـهادت سـردار شـهید حاج قاسـم 

سـلیمانی بـه همـت جهاددانشـگاهی همدان برگزار شـد.
کـرد:  بیـان  مراسـم  ایـن  در  همـدان  جهاددانشـگاهی  رییـس  کالنترنیـا  علـی 
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جهاددانشـگاهی به عنـوان یک نهـاد انقالبـی کـه یکـی از رویکردهـای اصلی اش مسـایل 
فرهنگـی اسـت، طـی سـالیان متمادی در راسـتای معرفـی مفاخر ملـی و مذهبی تالش 

اسـت. کرده 
علـی کالنترنیـا اظهـار کرد: شـهید سـلیمانی یکـی از مفاخـر ملی، مذهبـی و نظامی 
و از افتخـارات کشـور اسـت کـه در سـطح مجامـع بین المللـی شناخته شـده و وظیفـه 
جهاددانشـگاهی اسـت کـه هـر چـه بیشـتر در جهـت اشـاعه فرهنـگ مقاومـت و ابعـاد 

شـخصیتی و سـیر و سـلوک او قدم بـردارد.
سـلیمانی  سـردار  شـهادت  سـالروز  از  جهاددانشـگاهی  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
برنامه هـای فراوانـی را در سراسـر کشـور تـدارک دیـده اسـت، گفـت: در همـدان برنامه 
عصـر شـعر »سـاعت دل تنگـی« با همـکاری اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
برنامه ریزی شـد و 27۰ اثر در قالب شـعر، دل نوشـته، عکس و خوشنویسـی نسـتعلیق 
و شکسته نسـتعلیق بـا موضـوع شـهادت سـردار سـلیمانی به دبیرخانه رسـید کـه از این 

تعـداد 1۰۵ شـعر، ۸۵ دل نوشـته، 2۳ اثـر خوشنویسـی و ۵7 قطعـه عکـس بـود.
در ایـن مراسـم مدیـرکل اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان همدان نیـز مطرح 
کـرد: اتفاقاتـی کـه طـی ۴۰ سـال گذشـته از ابتدای انقالب اسـالمی شـروع شـد، نقطه 

عطفـی در تاریـخ و تمـدن ایران زمین اسـت.
احمدرضـا احسـانی بیـان کـرد: هویت هر کشـور بـا افتخـارات، نمادها و سـمبل های 
آن منطقـه اسـت و فرهنـگ ایرانـی مملـو از ایـن افتخـارات اسـت و زمانـی کـه ایـن 
فرهنـگ غنـی باارزش هـای نورانی بخـش اسـالم تلفیـق شـد الگـو و چراغ راهی شـد که 

ارزش هـا و مسـیر فرهنـگ کشـور را روشـن کرد.
در ادامـه نیـز فرمانـده تیـپ انصارالحسـین )ع( اسـتان همـدان بـا بیـان این کـه بنـا 
بـر فرمایشـات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی شـهید سـلیمانی یـک مکتب بـود، گفت: 
مکتـب یـک تئـوری اسـت کـه طـرح منسـجم و جامـع دارد و مبنایش بر اسـاس کمال 

است انسـان 
سـردار ولـی بهاریـان دربـاره برخـی از ویژگی های بارز سـردار سـلیمانی اظهـار کرد: 
در بحـث یگانگـی همیـن بـس که اعتقاد شـهید سـلیمانی که همه دشـمنان بر اسـاس 
آن بـا او دشـمنی داشـتند ایسـتادگی در مقابـل داعـش و اسـرائیل و آمریـکا بـود و در 

نهایـت بـا افتخار به شـهادت رسـید.
در پایـان برنامـه نفـرات برگزیـده نخسـتین سـوگواره »سـاعت دل تنگـی« معرفـی 

. ند شد

■□■

برگزاری آیین بزرگداشت 
سالروز شهادت سردار 

سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی بوشـهر ۱۵ دی: آییـن بزرگداشـت اولیـن سـالروز شـهادت 
سـردار سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و شـهدای جبهه مقاومت به هّمت معاونت 
فرهنگی جهاددانشـگاهی بوشـهر، سـپاه امام صادق )ع( اسـتان بوشـهر، سـازمان بسـیج 
رسـانه اسـتان بوشـهر، صداوسـیمای مرکز بوشـهر و دفتر نماینده مردم بوشـهر، گناوه و 

دیلـم در سـالن اجتماعات مرکز صداوسـیمای اسـتان بوشـهر برگزار شـد.
 بیـژن نوباوه وطـن نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی در آییـن 
بزرگ تریـن  گفـت:  بوشـهر  در  سـلیمانی  قاسـم  سـالروز شـهادت  اولیـن  بزرگداشـت 
مشـکل آمریـکا عـدم توانایـی در دولـت سـازی در خاورمیانـه بـوده اسـت. در ارتباط با 
حـوادث کشـور مـا، مسـائلی وجـود دارد کـه در یک مفهـوم تحت عنـوان مـدار انقالبی 
شـکل گرفته کـه اگـر می خواهیـم شـخصیت های بزرگـی چون حاج قاسـم را بشناسـیم 

بایسـت ایـن تفکـر را مطالعـه کنیم.
بیـژن نوباوه وطـن بـا بیـان اینکـه سـاماندهی فکـری جامعـه بـر عهـده صداوسـیما 
اسـت، افـزود: واقعیت هـای جامعـه غـرب را اغلب افـراد نمی داننـد. تبلیغ پیشـرفت های 

بهداشـتی حتـی بـه دروغ در مـورد واکسـن ها و داروهـا توسـط آمریکا خود یک مسـئله 
قابل بحـث اسـت. لـذا بحـث رسـانه و بهداشـت و درمـان همـه باهم مرتبط اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد: بزرگ تریـن مشـکل آمریـکا عـدم توانایـی در دولت سـازی در 
خاورمیانـه بـوده اسـت. حاج قاسـم مجری انقالب اسـالمی بوده و کاری کـه او کرده این 

نبـوده کـه تنها یک لشـکر بسـازد و سـازماندهی کند.
عضـو شـورای نظـارت بـر سـازمان صداوسـیما تاکیـد کـرد: مـردم بایـد بـه بودجه و 
تـوان دفاعـی آمریـکا نـگاه کننـد تـا قـدرت حـاج قاسـم را بفهمنـد. ایـران یـک درصد 
جمعیـت جهـان را دارد پـس ایـن بحـث غلبـه سـالح بـر سـالح نیسـت بلکـه غلبـه 

ایدئولوژیـک اسـت و حـاج قاسـم سـرباز ایدئولـوژی اسـت.
نوباوه وطـن ادامـه داد: مـا به انـدازه ای که باید در علم و پیشـرفت نظامی پیشـرفته ایم 
امـا آنچـه انقالب اسـالمی بـه جامعـه جهانـی داده عقالنیت اسـت و امروزه مـردم ایران 

اگرچه تحت فشـار هسـتند اما در علم و عقل پیشـرفت بسـیاری داشـته اند.

شهید سلیمانی

 به تنهایی یک ابر رسانه بود
مدیـرکل صداوسـیمای اسـتان بوشـهر گفـت: منظومـه فکـری و جهان بینـی حـاج 
قاسـم سـلیمانی بـر اسـاس اسـالم نـاب پایه گـذاری شـده و بـه همیـن دلیـل در طـول 

زمـان بـه نـام مکتـب حـاج قاسـم تجلـی پیداکرده اسـت.
سید حسین ناظر در آیین گرامیداشت اولین سالروز شهادت سردار سلیمانی عنوان 
و  سازماندهی جنگی  و  هم افزایی  بی نظیر  قدرت  و  آگاهی  بصیرت،  والیت مداری،  کرد: 
دفاعی از ویژگی های بارز شهید حاج قاسم سلیمانی است. ایشان عالوه بر این ویژگی ها 
یک مشخصه دیگر هم داشت و اینکه شهید سلیمانی خود به تنهایی یک ابر رسانه بود. ما 

چه رسانه ای سراغ داریم که سریع ترین و پر اثرترین خبر را داشته باشد؟
وی افزود: شـهید سـلیمانی توانسـت در کوتاه ترین زمان ممکن تفکر و اندیشـه خود 

را جهانـی کنـد. مـرد و زن شـیفته جوانمردی و غیرت این بزرگ مرد شـدند.
مدیـرکل صداوسـیمای مرکـز بوشـهر اظهـار کـرد: حاج قاسـم باخـدا معاملـه کرد و 
خداونـد به عنـوان پـاداش او را عزیزتریـن فـرد جهـان کرد کـه پیش پرداخـت معامله او 
باخـدا در ایـن جهـان حضـور میلیون ها نفر در مراسـم تشـییع او بود و اصـل این پاداش 

بخشـی از آن در انتقـام سـخت و بخشـی نیـز در جنـت نعیم پرداخت می شـود.

سردار سلیمانی

 توانست آمریکا را به زانو دربیاورد
نماینـده دشتسـتان عنـوان کـرد: سـردار سـلیمانی در هـر جنگـی پا گذاشـت موفق 

بـوده اسـت، مـردی کـه با تشـکیل یـک ارتش، توانسـت آمریـکا را بـه زانـو دربیاورد.
ابراهیـم رضایـی در آییـن اولیـن سـالروز شـهادت سـردار سـلیمانی بـا تسـلیت ایام 
فاطمیـه گفـت: امروز سـالروز شـهادت سـردار دل ها اسـت و بـه عقیده مـن وظیفه ی ما 
تداوم بخشـیدن تفکر سـردار سـلیمانی و سـلیمانی ها اسـت. سـخت ترین کارها را تفکر 
سـردار سـلیمانی انجـام داده، از شکسـت صـدام و اخـراج آمریـکا از منطقـه تـا نابـودی 
داعـش. کسـی کـه توانسـته دیـو داعـش را شکسـت دهـد و نابود کنـد حتمـا می تواند 

فقـر و بیـکاری و طـالق را نیـز نابـود کند.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس شـورای اسـالمی اظهـار کـرد: تنهـا نسـخه 
نجات بخـش والیت مـداری اسـت. ادامـه راه سـردار جـز بـا تبعیـت از والیـت محقـق 
نخواهـد شـد، اگـر تفکر سـردار سـلیمانی بـر نفـت و اقتصاد و سـایر حوزه هـا حاکم بود 

امـروز شـاهد بی عدالتـی و بی بندوبـاری در بخش هـای مختلـف نبودیـم.
رضایـی تاکیـد کـرد: سـردار سـلیمانی در هـر جنگی پـا گذاشـت موفق بوده اسـت، 
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مـردی کـه با تشـکیل یـک ارتش، توانسـت آمریـکا را بـه زانـو دربیاورد.

امروز تمام مشکالت ناشی از فراموشی انقالبی گری است
مسـعود محمـدی، جانبـاز مدافـع حـرم با بیـان خاطراتـی از شـهید سـلیمانی اظهار 
کـرد: حـاج قاسـم متعلـق بـه تمام جهان اسـالم اسـت. شـهیدی کـه در زمـان حیات و 
شـهادتش به ما درس ایثار داد. از ویژگی های شـاخص مکتب سـردار سـلیمانی اخالص 
بـود. او خـود را در محضـر اهلل می دیـد. دیگر ویژگی بارز شـهید سـلیمانی جهـاد او بود.

وی تاکیـد کـرد: مـا هرکجـا مثـل حـاج قاسـم انقالبـی پیش رفتیـم موفق شـدیم و 
امـروز تمـام مشـکالت ناشـی از فراموشـی انقالبـی گری اسـت.

ایـن رزمنـده بـا اشـاره بـه اینکـه حـاج قاسـم اذعان داشـت کـه آمریـکا دشـمن ما 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: حـاج قاسـم دشمن شناسـی عجیبـی داد و ایـن از ویژگی های 
ایـن عزیـز بـود. وقتی خبر رسـید حاج قاسـم آسـمانی شـده اسـت زن و مـرد و کوچک 
و بـزرگ و حتـی هـر آن کـس کـه ایشـان را نمی شـناخت تجمع کردنـد و سـوگواری...

محمـدی تصریـح کـرد: یـک جهانـی از تفکـر و مکتب سـردار سـلیمانی می ترسـید 
ولـی او در مقابـل خانـواده شـهدا و جانبـازان بـر زمین می نشسـت و تواضـع می کرد. ما 
بـه تفکـر حاج قاسـم نیـاز داریم، زیـرا در جبهه های سیاسـی، اقتصـادی و علمی هرکجا 

انقالبـی و شـهادت گونه پیـش رفتیـم موفق و پیـروز بودیم.

■□■

برگزاری کرسی آزاداندیشی 
»کارآمدی مکتب شهید 
حاج قاسم سلیمانی در 

تحقق منافع ملی جمهوری 
اسالمی ایران«

روابط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی ۱۳ دی: کرسـی آزاداندیشـی کارآمدی مکتب 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی در تحقق منافع ملی جمهوری اسـالمی ایران با سـخنرانی 
دکتـر ابـوذر یاسـری دکترای مطالعـات اسـالمی 12 دی به صورت مجازی توسـط علمی 
کاربردی جهاددانشـگاهی مرکز بیرجند و با همکاری سـازمان دانشـجویان برگزار شـد.

در ایـن جلسـه گفتـه شـد: حاج قاسـم سـلیمانی کـه از تربیت یافتگان مکتـب معمار 
کبیـر انقـالب اسـالمی حضـرت امـام خمینی )ره( بـود، با شـهادتش بنیان گـذار مکتبی 
شـد کـه باالتریـن درجـه نظامی اش سـرباز والیـت و نقطـه اوج و پایانش شـهادت و فوز 

اسـت. الهی  عظیم 
مکتـب شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی متکـی بـر خودبـاوری، تکیه بـر توانمندی های 
داخلـی، عزتمنـدی و عـدم نـگاه بـه قدرت هـای بیگانـه بـرای رفـع مشـکالت امنیتـی، 
اقتصـادی و سـاده زیسـتی و همـت جهـادی بـدون محدودیـت مکانـی و زمانـی اسـت.

برگزاری میزگرد »تبیین 
شاخصه های مکتب 

شهید سلیمانی« در 
جهاددانشگاهی کردستان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان ۱4 دی: میزگـرد تخصصـی بـا عنـوان »تبییـن 
شـاخصه های مکتـب شـهید سـلیمانی« بـا حضـور معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی، 
نماینـده  فرهنگـی  معـاون  اسـالمی کردسـتان،  تبلیغـات  رییـس شـورای هماهنگـی 
اسـالمی سـنندج در دفتـر  آزاد  دانشـگاه  اسـاتید  از  و یکـی  ولی فقیـه در کردسـتان 

خبرگـزاری ایکنـا برگـزار شـد.
مجید آوج معاون فرهنگی جهاددانشگاهی کردستان، در ابتدای این نشست اظهار کرد: 
این میزگرد با هدف پاسداشت مقام و جایگاه سیدالشهدای مقاومت که در عرصه های ملی 
و بین المللی خوش درخشیدند و نامی ماندگار در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی 
فرهنگی و مردمی از خود بر جای گذاشته، برگزار شده است. امروز زمان آن رسیده تا 
جوانان و نوجوانان ما به دنبال این حقیقت باشند که چه ویژگی های شخصیتی در وجود 
ابعاد و  باید این  سردار سلیمانی نهفته بود که وی را در تاریخ ماندگار کرد و رسانه ها 

زوایای وجودی شهید سلیمانی را برای جوانان بازنمایی کنند.
آوج بیان کرد: در خبرگزاری ایکنا در کنار رسالت اطالع رسانی و آگاه سازی خود با 
برگزاری این میزگردهای تخصصی در عرصه تولید محتوا ورود پیدا کرده ایم و امیدواریم 

در بازشناسی شاخصه های مکتب شهید سلیمانی بتوانیم گامی موثر برداریم.
اسـالمی  تبلیغـات  هماهنگـی  رییـس شـورای  حجت االسـالم سـیدمحمد سـادات 
کردسـتان، نیـز در ادامـه ایـن نشسـت اظهار کـرد: بعـد از پیـروزی انقالب اسـالمی در 
مکتـب امـام راحـل و مقام معظم رهبری سـرداران رشـیدی در جنگ تحمیلـی و بعد از 
جنـگ سـربلند کرده انـد امـا تنها سـرداری که سـکه مکتب از سـوی ولی امر مسـلمین 

بـه نام وی زده شـد، شـهید سـردار سـلیمانی بود.
وی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر بیشترین مبادالت تجاری با کشور عراق را 
دارد، افزود: این امر به واسطه بصیرت شهید سلیمانی و تشکیل ستاد عتبات عالیات شهید 
به بزرگ ترین همایش  امروز  اربعین حسینی که  افتاده است. همچنین  اتفاق  سلیمانی 

اسالمی و انسانی تبدیل شده، از یادگاران شهید سلیمانی به حساب می آید.
رییـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسـالمی اسـتان کردسـتان به خاطـرات حضور 
سـردار شـهید سـلیمانی در مناطـق سـیل زده خوزسـتان اشـاره و عنوان کـرد: در زمان 
این سـیل موکب اسـتان کردسـتان در خوزسـتان مسـتقر و برای سـیل زدگان غذا تهیه 
می کـرد کـه در حیـن بازدید سـردار از یکی از روسـتاهای خوزسـتان عبـور می کنند که 
دو روزبـه آنهـا غـذا نرسـیده بـود و به دسـتور سـردار موکب اسـتان کردسـتان بـه تهیه 

هـزار بسـته غذایـی و توزیـع بیـن مردمان این روسـتا اقـدام کرد.
وی افـــزود: در ایـــن راســـتا بایـــد راویـــان قصـــه زندگـــی شـــهید ســـلیمانی را 
ـــی از  ـــع آوری اطالعات ـــا جم ـــلیمانی را ب ـــهید س ـــی ش ـــاد زندگ ـــام ابع ـــم و تم دریابی
ـــع آوری  ـــا جم ـــم و ب ـــف کنی ـــا وی کش ـــان ب ـــش و مرتبط ـــدان، هم رزمان ـــر، فرزن همس
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ـــام  ـــود انج ـــت، خودبه خ ـــان اس ـــری جوان ـــو گی ـــه الگ ـــد ک ـــه بع ـــات مرحل ـــن اطالع ای
ـــن  ـــردم محاس ـــر م ـــد: »اگ ـــه می فرمای ـــن زمین ـــا )ع( در ای ـــام رض ـــد و ام ـــد ش خواه

ــد«. ــان تبعیـــت می کننـ ــد خودشـ ــا را درک کننـ ــای کالم مـ و زیبایی هـ
ـــتان  ـــه در اس ـــده ولی فقی ـــی نماین ـــاون فرهنگ ـــادی زاده مع ـــر ه ـــالم امی حجت االس
کردســـتان، در ادامـــه ایـــن میزگـــرد گفـــت: در برخـــی افـــراد زندگـــی به گونـــه ای 
ـــا  ـــرد، ام ـــتخراج ک ـــوان اس ـــت نمی ت ـــی ثاب ـــد و خط مش ـــط واح ـــک خ ـــه ی ـــت ک اس
ـــادات و  ـــه اعتق ـــر پای ـــار ب ـــلیمانی رفت ـــهید س ـــردار ش ـــون س ـــر همچ ـــی دیگ در برخ

ـــت. ـــی اس ـــداری در زندگ ـــت و پای ـــی ثاب خط مش
ــار  ــین تمام عیـ ــک تئوریسـ ــلیمانی یـ ــهید سـ ــه شـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــود،  ـــر ب ـــز کالن نگ ـــال نی ـــت و درعین ح ـــه داش ـــات توج ـــی جزئی ـــه به تمام ـــود ک ب
بیـــان کـــرد: هیچ کـــدام از تئوریســـین های جهـــان نظامـــی و عمل گـــرا نیســـتند 
ـــرح  ـــود را مط ـــای خ ـــد و دیدگاه ه ـــه ای می دیدن ـــاق شیش ـــت ات ـــان را از پش و جه
می کننـــد امـــا شـــهید ســـلیمانی، هـــم تئوریســـین و هـــم مـــرد میـــدان عمـــل 

ـــود. ب
ســـید صـــادق زمانـــی اســـتاد دانشـــگاه آزاد ســـنندج، در ادامـــه ایـــن میزگـــرد، 
ـــت و  ـــی اس ـــخصیت وی فرامل ـــت: ش ـــلیمانی گف ـــردار س ـــخصیت س ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ب
ـــر در  ـــن ام ـــاب ای ـــاهد بازت ـــروز ش ـــوده و ام ـــی نب ـــروه خاص ـــاح و گ ـــه جن ـــوط ب مرب

ـــتیم. ـــا هس ـــر دنی سراس
وی افـــزود: اگـــر چـــه گاهـــی شـــخصیت شـــهید ســـلیمانی، توســـط دشـــمنان 
ـــخصیت وی در  ـــه ش ـــرا ک ـــت چ ـــده اس ـــا بی فای ـــن تالش ه ـــا ای ـــود ام ـــض می ش نق
ـــارزه  ـــرای مب ـــمبل ب ـــاد و س ـــک نم ـــه ی ـــه و ب ـــکل گرفت ـــم ش ـــا تروریس ـــارزه ب راه مب

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــم تبدی ـــا ظل ب
ـــرای  ـــود و ب ـــرداری ش ـــی از وی الگوب ـــوان تأس ـــه عن ـــد ب ـــرد: بای ـــد ک ـــی تاکی زمان
ـــل  ـــه شناســـایی دالی ـــرد و ب ـــره ب ـــی فکـــری وی به ـــاالن از مبان ـــان و نونه ـــت جوان تربی

ـــت. ـــزرگ پرداخ ـــهید ب ـــن ش ـــب ای ـــت مکت جذابی

■□■

رونمایی از نماهنگ 
سردار دل ها با حمایت 

جهاددانشگاهی گلستان

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی واحـــد گلســـتان: نماهنـــگ »ســـردار دل هـــا« بـــا 
ـــا  ـــان پوی ـــتان، آوای جوان ـــت جهاددانشـــگاهی گلس ـــا حمای ـــی و ب ـــان امان ـــدای احس ص
ـــاه(  ـــنبه )1۸ دی م ـــرگان روز پنج ش ـــداهلل )ع( گ ـــزاده عب ـــتان امام ـــق آس ـــز اف و مرک

ـــد. ـــی ش رونمای
مراســـم پاسداشـــت ســـپهبد شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی 1۸ دی مـــاه بـــا 
ـــت  ـــام معاون ـــی قائم مق ـــردار رجب ـــتان، س ـــتاندار گلس ـــناس اس ـــر حق ش ـــور دکت حض
ـــن  ـــتان و خادمی ـــران کل اس ـــی از مدی ـــداران و جمع ـــپاه پاس ـــات س ـــی و تبلیغ فرهنگ
ــع  ــاورزی و منابـ ــوم کشـ ــگاه علـ ــارس دانشـ ــالن خلیج فـ ــداهلل در سـ ــزاده عبـ امامـ

ـــد. ـــزار ش ـــرگان برگ ـــی گ طبیع
ـــای  ـــک از فرازه ـــر ی ـــه ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــن مراس ـــناس در ای ـــر حق ش دکت
ــه  ــت کـ ــگان خواسـ ــت، از همـ ــد اسـ ــک پنـ ــلیمانی، یـ ــهید سـ ــه شـ وصیت نامـ
ـــد. ـــه کنن ـــن مطالع ـــرت گرفت ـــد و عب ـــگاه پن ـــا ن ـــلیمانی را ب ـــهید س ـــه ش وصیت نام

ـــردم  ـــران، م ـــردم ای ـــر م ـــالوه ب ـــلیمانی ع ـــردار س ـــهادت س ـــد از ش ـــت: بع وی گف
عـــراق، ســـوریه، یمـــن و ملت هـــای مســـتضعف منطقـــه داغـــدار شـــدند.

ـــود و  ـــام وج ـــا تم ـــال ب ـــلیمانی ۴۰ س ـــهید س ـــرد: ش ـــان ک ـــتان بی ـــتاندار گلس اس
در همـــه عرصه هـــا جهـــاد کـــرد.

ــلیمانی میـــراث فراوانـــی از خـــود برجـــای  ــان کـــرد: ســـردار سـ وی خاطرنشـ
ــت. ــالق اسـ ــا اخـ ــن آنهـ ــه مهم تریـ ــت کـ گذاشـ

دکتـــر حق شـــناس بـــه فرازهایـــی از وصیـــت شـــهید ســـلیمانی اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: شـــهید ســـلیمانی در بخشـــی از وصیت نامـــه خـــود خطـــاب بـــه 
سیاســـیون آورده کـــه اگـــر می خواهیـــد بـــا یکدیگـــر بحـــث و مناظـــره داشـــته 
ـــیب  ـــالب آس ـــن و انق ـــه دی ـــه ب ـــد ک ـــام دهی ـــن کار را انج ـــی ای ـــا جای ـــید ت باش

وارد نشـــود
ســـید عزیـــز موســـوی سرپرســـت جهاددانشـــگاهی گلســـتان نیـــز در مراســـم 
پاسداشـــت شـــهید ســـپهبد حـــاج قاســـم ســـلیمانی گفـــت: مســـئوالن کشـــورها 
تـــالش می کننـــد قهرمانـــان خـــود در حوزه هـــای مختلـــف را بـــه جامعـــه جـــوان 
ــه و  ــز هزینـ ــد نیـ ــان ندارنـ ــه قهرمـ ــی کـ ــد. آن هایـ ــی کننـ ــان معرفـ و نوجوانشـ
تالش هـــای زیـــادی می کننـــد تـــا قهرمـــان بســـازند تـــا تبدیـــل بـــه یـــک الگـــو 

شـــود.
ـــد  ـــه بای ـــم ک ـــته و داری ـــادی داش ـــای زی ـــا قهرمان ه ـــور م ـــرد: در کش ـــان ک وی بی

ـــم. ـــی کنی ـــوان معرف ـــوان و نوج ـــه ج ـــه جامع ـــا را ب ـــای آنه ویژگی ه
مـــا  البتـــه  کـــرد:  خاطرنشـــان  گلســـتان  جهاددانشـــگاهی  سرپرســـت 
ـــان  ـــر قهرم ـــالوه ب ـــه ع ـــم ک ـــم داری ـــلیمانی را ه ـــهید س ـــون ش ـــخصیت هایی همچ ش

ــتند. ــطح یـــک امـــت هسـ ــان در سـ ــودن، قهرمـ ــی بـ ملـ
ـــم در  ـــس و ه ـــاد نف ـــه جه ـــم در عرص ـــلیمانی ه ـــهید س ـــه داد: ش ـــوی ادام موس
ــش  ــت درراه آرمان هایـ ــوده و درنهایـ ــالش بـ ــادی پرتـ ــاد اقتصـ ــای جهـ عرصه هـ

ـــرد. ـــدا ک ـــان را ف ج
ـــا«  ـــردار دل ه ـــگ »س ـــرد: نماهن ـــح ک ـــتان تصری ـــگاهی گلس ـــت جهاددانش سرپرس
ـــر  ـــن روز درگذشـــت دکت ـــلیمانی و چهلمی ـــردار س ـــهادت س ـــالگرد ش ـــبت س ـــه مناس ب

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــری زاده رونمای فخ
همچنیـــن ســـردار علـــی رجبـــی قائـــم معاونـــت فرهنگـــی و تبلیغـــات ســـپاه 
ـــه  ـــت ک ـــا آموخ ـــه م ـــلیمانی ب ـــهید س ـــرد: ش ـــان ک ـــالمی بی ـــالب اس ـــداران انق پاس
همـــه مـــا بـــا ســـالیق و نگاه هـــای مختلـــف، بچه هـــای انقـــالب هســـتیم و نبایـــد 

خط کشـــی بیـــن افـــراد وجـــود داشـــته باشـــد.
ـــاد  ـــث ایج ـــی باع ـــلیقه ای و جناح ـــای س ـــد نگاه ه ـــز نبای ـــر هرگ ـــد ب ـــا تأکی وی ب
خط کشـــی ها شـــود، افـــزود: شـــهید ســـلیمانی بـــه مـــا یـــاد داد کـــه اصـــل کار 
ــردم  ــه مـ ــه و خدمـــت بـ ــام اســـالمی، والیت فقیـ ــد انقـــالب، نظـ ــئوالن بایـ مسـ

ـــد. باش
قائم مقـــام معاونـــت فرهنگـــی و تبلیغـــات ســـپاه پاســـداران خاطرنشـــان کـــرد: 
اگـــر کشـــوری دارای ســـرمایه باشـــد ولـــی روحیـــه ایســـتادگی و مقاومـــت در آن 
وجـــود نداشـــته باشـــد، بازنـــده خواهـــد بـــود. امـــروز انقـــالب بـــا تفکـــر شـــهید 

ــت ــده اسـ ــلیمانی ها، صادرشـ سـ
ـــزود:  ـــت و اف ـــور دانس ـــت کش ـــز موفقی ـــی را رم ـــدار فرهنگ ـــتن اقت ـــی، داش رجب
ـــش در  ـــتفاده از امکانات ـــوان و اس ـــام ت ـــا تم ـــواره ب ـــال ها هم ـــن س ـــی ای ـــمن ط دش

ـــدیم. ـــروز ش ـــواره پی ـــا هم ـــتاده و م ـــا ایس ـــل م مقاب
وی بیـــان اینکـــه شـــهید ســـلیمانی به عنـــوان یـــک مکتـــب شـــناخته می شـــود 
ـــد و  ـــا جه ـــر انقـــالب اســـالمی و ب ـــت: شـــهید ســـلیمانی در تفک ـــک شـــخص، گف ـــه ی ن
ـــهید  ـــد ش ـــالش نکنن ـــا ت ـــت. برخی ه ـــده اس ـــلیمانی ش ـــردار س ـــودش س ـــدت خ مجاه
ـــک  ـــلیمانی ی ـــردار س ـــه س ـــد بلک ـــرح کنن ـــخص مط ـــک ش ـــوان ی ـــلیمانی را به عن س
ـــدام از  ـــه هرک ـــد ک ـــرورش یافتن ـــب پ ـــن مکت ـــادی در ای ـــراد زی ـــت و اف ـــب اس مکت

ـــود. ـــد ب ـــده خواهن ـــلیمانی های آین ـــردار س ـــا س آنه
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــداران ب ـــپاه پاس ـــات س ـــی و تبلیغ ـــت فرهنگ ـــام معاون قائم مق
ـــئولین  ـــه مس ـــاب ب ـــید، خط ـــون ترس ـــار انقالبی ـــه اختی ـــش ب ـــات آت ـــد از اقدام نبای
ـــد،  ـــا کردن ـــر خط ـــد و اگ ـــت کنی ـــاع و حمای ـــان دف ـــی جوان ـــات انقالب ـــت: از اقدام گف
ـــا  ـــه داد م ـــالب ب ـــه انق ـــن جبه ـــا همی ـــد؛ در گرفتاری ه ـــان کنی ـــه هدایتش بزرگواران

ـــید ـــد رس خواه
در پایان این مراسم از عوامل تولید این نماهنگ تقدیر به عمل آمد.
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  گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

■ 30 موفقیت آمیز بودن ساخت پیچیده ترین قسمت قطار 
ملی در جهاددانشگاهی

■ انعکاس شاخصه های مدیر جهادگر در مرحوم کاظمی 
آشتیانی

■ آغاز ساخت مرکز تحقیقات پیش بالینی پزشکی بازساختی 
پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

و ...

ویـژہ
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روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: رییـس جهاددانشـگاهی 
بـا اشـاره بـه بازدیدهایـی کـه آخریـن روزهـای دی مـاه 
مسـووالن از سیسـتم رانـش واگن هـای متـرو در پـروژه 
قطـار ملـی انجـام دادنـد گفـت: ایـن بازدیدهـا باهـدف 
بـودن  موفقیت آمیـز  بـرای  آن هـا  بـه  دادن  اطمینـان 
در  قطارهـا  ایـن  قسـمت  پیچیده تریـن  داخـل  سـاخت 
رانـش  سیسـتم  هم اکنـون  کـه  اسـت  جهاددانشـگاهی 
ساخته شـده در حـال نصـب در قطـار متـرو ملـی بـوده 
کـه امیدواریم برنامه ریزی شـود تا سـاخت داخـل و انبوه 
از راه انـدازی  تامیـن منابـع موردنیـاز پـس  بـا  واگن هـا 

شـود. آغـاز  موفقیت آمیـز، 
دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی بـا 
اشـاره بـه چهار بازدیدی که با حضور مسـووالن کشـوری 
از پـروژه مهـم سیسـتم رانـش واگن هـای متـرو در واحد 
علـم و صنعت برگزار شـد گفـت: اجرای پـروژه قطار ملی 
مهم تریـن پـروژه کشـور بـا این حجـم از سـاخت داخل و 
بـا فنـاوری پیشـرفته بومـی خواهد بـود، لذا بـا حضور در 
ایـن بازدیدهـا و تشـریح توانمندی هـای جهاددانشـگاهی 
بـه سـهم خـود تـالش کـردم تـا پـروژه قطـار ملـی بـا 
موفقیـت بـه سـرانجام رسـیده و سـاخت داخـل و تولیـد 

انبـوه آن هرچـه سـریع تر آغاز شـود.

نیاز به ۱۰ هزار واگن با گسترش خطوط مترو با 
اشتغال زایی چند ده هزارنفری

وی بابیـان این کـه کشـورمان در حال احـداث خطوط 
متـرو در ۹ کالن شـهر )تهـران، مشـهد، اصفهان، شـیراز، 
تبریـز، قـم، اهـواز، کـرج و کرمانشـاه( اسـت و هم چنیـن 
تصویب شـده تـا بـرای شـهرهایی کـه جمعیـت آن بـه 
بـاالی یک میلیـون نفـر اسـت، خطـوط مترو ایجاد شـود، 
گفـت: بـرای راه انـدازی ایـن خطـوط بـه هـزاران واگـن 
متـرو نیـاز بـوده که برخـی این نیـاز را به 1۰ هـزار واگن 

بـرآورد می کننـد.
دکتــر طیبــی در ادامــه بابیــان این کــه تصــور کنیــد 
اگــر ایــن واگن هــا و تجهیــزات پیشــرفته به کاررفتــه در 
آن هــا مثــل بدنــه، شاســی و یــا بــوژی؛ سیســتم رانــش 
ــه،  ــتم های تهوی ــا، سیس ــا، درب ه ــت، ترمزه ــا حرک و ی
کلیــه دکوراســیون داخلــی و ســایر اجــزاء ســاخت داخل 
شــود چــه حجــم عظیمــی از محصــوالت ســاخت داخــل 
در کشــور تولیــد می شــود؟ گفــت: ســاخت داخــل ایــن 
ــازی  ــرو، بازس ــای مت ــرداری از قطاره ــزات، بهره ب تجهی
و تعمیــر و نگهــداری آن هــا، به صــورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم اشــتغال چنــد ده هزارنفــری بــرای جوانــان 
کشــور در رده هــای مختلــف تحصیلــی و مهارتــی ایجــاد 

می کنــد.
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  رییــس جهاددانشــگاهی 
ــا صاحــب  کشــورهای همســایه و ســایر کشــورها نیــز ی
خطــوط متــرو بــوده و یــا به ســرعت به دنبــال ایجــاد آن 
ــزود: جهاددانشــگاهی بااطــالع از اســتراتژی  هســتند، اف
ــا  ــران و ب ــروی ته ــروع مت ــرو و ش ــوط مت ــعه خط توس
ــه تجربیــات ارزشــمند خــود در تولیــد فنــاوری  اتــکاء ب
طراحــی  مکانیــک،  و  بــرق  حوزه هــای  در  مختلــف 
متــرو  واگن هــای  بخــش  پیشــرفته ترین  ســاخت  و 
 Full( ــرو ــای مت ــش واگن ه ــل ران ــتم کام ــام سیس به ن
در   1۳۸۳ ســال  از  را   )ProPulsion System

ــرار داد. ــود ق ــتور کار خ دس

موفقیت آمیز بودن ساخت پیچیده ترین قسمت 
قطار ملی در جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی با اشاره به بازدیدهای مسووالن از سیستم رانش واگن های مرتو در واحد علم و صنعت تاکید کرد

       گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی جهاددانشگاهی

ویژہ
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پیش بینی سهم 8۵ درصدی ساخت داخل صنعت 
حمل ونقل ریلی در برنامه ششم توسعه

در  مسـوولیتم  اول  دور  در  این کـه  بابیـان  وی 
جهاددانشـگاهی و ادامـه در سـمت رییـس واحـد علـم و 
صنعـت سـعی کردیـم ایـن کار را در همـکاری بـا یکـی 
و  غربـی  ریلـی  حمل ونقـل  شـرکت های  معتبرتریـن  از 
به صـورت انتقـال فنـاوری تـا سـقف ۸۳ درصـد داخلـی 
سـازی انجـام دهیـم که به علـت تحریم ها عملـی نگردید 
عنـوان کرد: در دور دوم مسـوولیت با هماهنگی سـازمان 
اسـالمی،  شـورای  مجلـس  کمـک  بـا  و  برنامه وبودجـه 
بنـدی را در برنامه ششـم توسـعه گنجاندیم کـه از طریق 
خریدهـای خارجـی و انتقـال فناوری و یا سـاخت داخل، 
سـهم تولیـد داخل در صنعـت حمل ونقل ریلی شـهری و 

بین شـهری بـه ۸۵ درصـد برسـد.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه این کـه علیرغم 
صـدور مجـوز خریـد 2۰۰۰ دسـتگاه واگـن بـا فاینانـس 
خارجـی توسـط شـورای اقتصـادی و حتـی برنامه ریـزی 
بـرای گرفتـن امتیاز انتقـال فنـاوری از شـرکت کنندگان 
در ایـن مناقصـات، با خـروج آمریکا از برجام شـرکت های 
اروپایـی کنـار رفتـه و چینی ها هـم به بهانه هـای مختلف 
علیرغـم واگـذاری قرارداد سـاخت ۶۳۰ دسـتگاه واگن به 
آن هـا، عمـال اقدامـی انجام ندادنـد، گفـت: همان گونه که 
اشـاره شـد بـا اسـتناد به مـاده ۵۴ برنامه ششـم توسـعه 
کشـور که توسـط جهاددانشـگاهی در این مـاده گنجانده 
شـد، معاونـت علـم و فنـاوری رییـس جمهور قبـول کرد 
تـا بخشـی از منابـع موردنیـاز بـرای طراحـی ملـی یـک 
رام قطـار 7 واگنـه متـرو را تامیـن و ایـن پـروژه ملـی بـا 
همـکاری متـروی تهران، جهاددانشـگاهی و شـرکت مپنا 

اجرا شـود.
و  فنـاوری  کسـب  این کـه  بیـان  بـا  طیبـی  دکتـر 
طراحـی و سـاخت پیچیده ترین قسـمت این قطـار یعنی 
سیسـتم کامل رانـش آن به جهاددانشـگاهی واگذار شـد 
افـزود: سیسـتم رانـش شـامل سیسـتم کنتـرل مرکـزی 
 )M.V. Box( بـاال  ولتـاژ  بـرق  بخـش   ،)TCMS(
سیسـتم   ،)MCM( موتورهـا  دور  کنتـرل  سیسـتم 
الکتروموتورهـا،   ،)ACM( تامیـن بـرق داخـل واگن هـا
گیربکس هـا، سـلف ها و مقاومت هـای ترمـزی اسـت کـه 
حـدود ۳۰ تـا ۳۳ درصد قیمـت یک رام قطار را تشـکیل 

می دهنـد.

وی بـا اشـاره بـه این کـه هـر رام قطـار معمـوال بسـته 
بـه جمعیـت شـهرها دارای ۵، 7 و یـا ۸ واگـن بـوده کـه 
قیمـت خریـد خارجـی هر واگن حـدود یک میلیـون یورو 
رانـش  ادامـه داد: خوشـبختانه سـاخت سیسـتم  اسـت 
در جهاددانشـگاهی از پیشـرفت بسـیار خوبـی برخـوردار 
بـوده و حـدود ۸۵ درصـد تجهیزات ساخته شـده در حال 

تحویـل بـرای نصـب بـر روی قطـار ملی اسـت.

موفقیت آمیز بودن ساخت پیچیده ترین قسمت 
قطار ملی در جهاددانشگاهی

بازدیدهـای  بـه  ادامـه  در  جهاددانشـگاهی  رییـس 
مسـووالن از سیسـتم رانـش واگن هـای متـرو در پـروژه 
قطـار ملـی اشـاره کـرد و گفـت: ایـن بازدیدهـا باهـدف 
بـودن  موفقیت آمیـز  بـرای  آن هـا  بـه  دادن  اطمینـان 
در  قطارهـا  ایـن  قسـمت  پیچیده تریـن  داخـل  سـاخت 
رانـش  سیسـتم  هم اکنـون  کـه  اسـت  جهاددانشـگاهی 
ساخته شـده در حـال نصـب در قطـار مترو ملـی بوده که 
امیدواریـم برنامه ریـزی شـود تـا سـاخت داخـل و انبـوه 
از راه انـدازی  بـا تامیـن منابـع موردنیـاز پـس  واگن هـا 

شـود. آغـاز  موفقیت آمیـز 
وی بـا اشـاره بـه این کـه اجـرای ایـن پـروژه، قطـار 
مهم تریـن پـروژه کشـور بـا این حجـم از سـاخت داخل و 

بـا فنـاوری پیشـرفته بومـی خواهـد بـود عنوان کـرد: لذا 
بـه سـهم خـود تـالش می کنیـم تـا پـروژه قطـار ملـی با 
موفقیـت راه انـدازی شـده و سـاخت داخـل آن نیز هرچه 
سـریع تر شـروع شـود؛ زیـرا اجـرای ایـن پـروژه می تواند 
الگـوی مهمـی از امکان پذیـری اتـکاء بـر تـوان ملـی در 
تامیـن نیازهـای کشـور به صـورت ملـی و ایجـاد اشـتغال 

عزتمنـد بـرای فرزنـدان میهن اسـالمی باشـد.

لزوم گسترش همکاری های فناورانه 
جهاددانشگاهی با کشورهای دوست و منطقه

گفتنـی اسـت، دکتـر علـی آقامحمـدی عضـو مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام 2۵ دی مـاه بـه همـراه دکتـر 
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در بازدیـد از 
توانمندی هـای ایـن نهـاد بـرای تولیـد سیسـتم رانـش 
واگن هـای پـروژه قطـار ملـی در واحـد علـم و صنعـت 
در  ملـی  قطـار  رام  یـک  از  رونمایـی  و  افتتـاح  گفـت: 
بهمن مـاه بـا ۸۰ درصـد سـاخت داخـل در گام اول یـک 
عرصه هـای  در  ملـی  خودکفایـی  در  بنیادیـن  تحـول 

اسـت. الکترومکانیـک  و  مکانیـک 
انقـالب  معظـم  رهبـر  دفتـر  اقتصـادی  گـروه  مدیـر 
اسـالمی بـا تاکیـد بـر این کـه امضـای قـرارداد سـاخت 
1۰۵ واگـن قطـار ملـی توسـط تولیدکننـدگان داخلـی 
گامـی مهـم بـرای شـروع تولیـد انبـوه واگـن در کشـور 
اسـت، افـزود: بـا افزایـش تقاضـا می تـوان در گام هـای 
بعـدی قـرارداد تولید هـزار دسـتگاه واگـن را منعقد کرد 
کـه در آن صـورت خودمـان در کشـور تبدیـل بـه یـک 
واگن سـاز می شـویم، امـا شـرط آن ایـن اسـت کـه قـدم 

اول در تولیـد قطـار ملـی خـوب برداشـته شـود.
وی بـا تاکید بـر این کـه در اجرای پروژه هـای صنعتی 
بایـد زنجیـره ای از امـور را تعریـف و تشـکیل دهیـم کـه 
در ایـن زنجیـر ذی نفعـان بـه یکدیگـر متصـل شـده و 
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جهاددانشـگاهی می توانـد محـور ایـن زنجیر قـرار گیرد، 
گفـت: نبایـد کارهـای تکـراری انجـام دهیـم و بایـد بـه 
کارهـای بـر زمین مانـده ورود کنیم و انتفاع شـرکت های 
دانش بنیـان و دیگـر تولیدکننـدگان نیـز در ایـن زنجیره 

بایـد در نظـر گرفته شـود.
ایـن عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در ادامه 
بـه تولیـد قطـار ملـی اشـاره کـرد و گفـت: ایـن زنجیـره 
اشـاره شـده در تولیـد قطـار ملـی بـا حضور حـدود 2۰۰ 
شـرکت دانش بنیـان، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری، جهاددانشـگاهی و دیگـر بخش هـا بـا طراحی 
ایرانـی شـکل گرفته کـه از ایـن طریـق می توانیـم تمـام 

نیازهـای کشـور را در داخـل تامیـن کنیـم.
وی بـا بیـان این کـه در کشـورمان در موضـوع بـرق و 
الکترونیـک یـک عقب ماندگـی تاریخـی داریـم کـه بایـد 
بـه ایـن بخـش توجـه ویژه ای شـود، گفـت: در هـر پروژه 
احتمـال شکسـت وجـود دارد، امـا بایـد یک نقشـه راهی 
بـرای توسـعه فعالیت هـا تعریـف شـود و اگـر ریل گذاری 

خوبـی انجـام دهیـم مابقـی راه طی می شـود.
در  کـه  بـه مشـکالتی  پاسـخ  در  آقامحمـدی  دکتـر 
زمینـه ی نبـود آزمایشـگاه های مرجـع در کشـور مطـرح 
بـا  را  آزمایشـگاه ها  ایـن  می توانیـم  گفـت:  می شـود، 
مشـارکت ذی نفعـان و بـا محوریـت جهاددانشـگاهی در 

کشـور تشـکیل دهیـم.
گسـترش همکاری های فناورانه با کشـورهای دوسـت 
و منطقـه موضـوع مـورد تاکیـد دیگر این عضـو اقتصادی 
مجمـع تشـخیص نظـام بـود و وی در ایـن رابطـه گفـت: 
جهاددانشـگاهی می توانـد با کشـورهای دوسـت و منطقه 
پروژه هـای مشـترک فناورانـه بـه اجـرا درآورد، هماننـد 
انجـام  واکسـن کوویـد 1۹  تولیـد  بحـث  در  کاری کـه 
گرفـت می توانـد در پروژه هـای فناورانه نیز تعریف شـود.

انقـالب  معظـم  رهبـر  دفتـر  اقتصـادی  گـروه  مدیـر 
مالـی  فراینـد  تامیـن  تعریـف  بـه  همچنیـن  اسـالمی 
پروژه هـا نیـز تاکیـد کـرد و گفـت: به جـای پـول دادن 
بـه پروژه هـا بایـد یـک نظـام تامیـن مالـی طراحی شـود 
تـا از ایـن لحاظ در فرایند اجرا مشـکلی نداشـته باشـند.

دکتـر آقـا محمـدی بـا بیـان این کـه یکـی از وظایـف 
اجـرای  بـر  نظـارت  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 
سیاسـت های ابالغـی از سـوی مقـام معظم رهبری اسـت 
افـزود: یکـی از مهم تریـن سیاسـت ها، مقاومتـی کردن و 
دانش بنیـان کـردن اقتصاد اسـت که در واقع ایـن بازدید 
نیـز در ارزیابـی این نـوع تفکر و توسـعه آن در همه جای 

انجام می شـود. کشـور 

لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی با 
تشکیل یک کنسرسیوم

همچنیـن مهنـدس محسـن صالحی نیـا معـاون وزیـر 
نوسـازی  و  گسـترش  سـازمان  عامـل  هیـات  رییـس  و 
صنایـع ایـران )ایـدرو( و دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس 
جهاددانشـگاهی21 دی مـاه از روند اجـرای پروژه طراحی 

و تولیـد سیسـتم رانـش واگن هـای متـرو در واحـد علـم 
و صنعـت جهاددانشـگاهی بازدیـد و در جریـان آخریـن 

اقدامـات بـرای تولیـد قطـار ملـی قـرار گرفتند.
توانمندی هـای  از  اسـتقبال  بـا  صالحی نیـا  مهنـدس 
جهاددانشـگاهی کـه در ایـن بازدیـد ارایـه شـد گفـت: با 
توجـه بـه نیازهـای توسـعه ای کـه در بخـش حمل ونقـل 
عمومـی کشـور وجـود دارد امیدواریـم بـا توجـه بـه این 
اقدامـات بتوانیـم در آینـده ای نزدیـک آرزوی مسـووالن 
ارشـد نظـام و به خصـوص مقـام معظـم رهبـری را کـه 
همـان تامیـن نیازهای زیرسـاختی و اسـتراتژیک کشـور 
به دسـت تولیدکننـدگان و محققان داخلی اسـت، محقق 

. کنیم
وی بـا اشـاره بـه نقش سـازمان گسـترش و نوسـازی 
در  عمومـی  پیمانـکار  بزرگ تریـن  به عنـوان  )ایـدرو( 
پیشـبرد پروژه هـای ملـی گفـت: پیشـنهاد من این اسـت 
تـا بـا تشـکیل یـک کنسرسـیوم بـا همـکاری بخش های 
فعـال در تولیـد قطـار ملـی و کمـک ایـدور در تامیـن 
منابـع مالـی الزم در فـاز یـک بتوانیـم قـرارداد تامیـن 
حداقـل 1۰۵ واگـن متـرو را بـه امضـا رسـانده و فناوری 

کسب شـده را بـه تولیـد انبـوه برسـانیم.
رییـس هیـات عامـل سـازمان گسـترش و نوسـازی 
صنایـع ایـران )ایدرو( ادامـه داد: از این مسـیر دانش فنی 
حاصل شـده بـا تولید انبـوه می تواند به سـوددهی برسـد.

مهنـدس صالحی نیـا در تشـریح اقداماتـی کـه ایـدرو 
می توانـد بـرای بـه سـرانجام رسـیدن ایـن پـروژه انجـام 
دهـد، گفت: سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع ایران 
بـه نمایندگـی از بخـش سیاسـت گذار کـه همـان وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـت از دو طریـق می توانـد 
در قاعـده انبوه سـازی اقـدام کنـد کـه موضـوع اول ایجاد 
سـفارش دهنده  و  کارفرمـا  حمایـت  جلـب  و  اطمینـان 
پـروژه همچـون سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـا یـا 
متـرو اسـت کـه باید آن هـا اعتقـاد و اطمینـان الزم را به 
فنـاوری تولیدشـده به دسـت آورنـد و مطمئن شـوند که 

در زمـان مناسـب پـروژه تحویـل آن هـا می شـود.
منابـع  تامیـن  را در  ایـن سـازمان  نقـش دیگـر  وی 
مالـی الزم ذکـر کـرد و گفـت: بـه ثمـر رسـیدن چنیـن 
و  اسـت  مالـی  قواعـد  پیش بینـی  نیازمنـد  پروژه هایـی 
ایـن سـازمان می توانـد برخـی از فراینـد تامیـن مالـی را 
برعهده گرفتـه و در کنـار آن هماهنگی هـای الزم جهـت 
دیگـر همچـون  مالـی بخش هـای  و مشـارکت  فعالیـت 
بانک هـای مرتبـط، معاونـت علمی و فنـاوری و... را فراهم 

آورده و آن هـا را بـه یکدیگـر متصـل کنـد.
رییـس هیـات عامـل سـازمان گسـترش و نوسـازی 
صنایـع ایـران )ایـدرو( همچنیـن بـه موضـوع حمایـت از 
تولیدکننـدگان و فنـاوران داخلـی اشـاره کـرد و گفـت: 
سـایر کشـورها هـم اگـر موفـق شـدند و نتیجـه گرفتن، 
حاصـل اطمینـان بـه تولیدکنندگان و محققان خودشـان 

اسـت. بوده 

نیاز تهران و سایر کالن شهرها
 به ۳ هزار واگن متروی جدید

و  حمل ونقـل  معـاون  هاشـمی  منـاف  سـید  دکتـر 
ترافیـک شـهرداری تهران مهنـدس علی امـام مدیرعامل 
شـرکت متـروی تهـران نیـز 22 دی مـاه بـا حضـور در 
در  متـرو  واگن هـای  رانـش  سیسـتم  پـروژه ی  کارگاه 
جهاددانشـگاهی واحـد علـم و صنعت از مراحل پیشـرفت 

ایـن پـروژه ملـی بازدیـد کردنـد.
دکتـر سـید منـاف هاشـمی در ایـن بازدیـد با تشـکر 
توانمندهـای  گفـت:  جهاددانشـگاهی،  ظرفیت هـای  از 

محققـان داخلـی نشـان می دهـد کـه خیلـی از نیازهـای 
کشـور در حوزه هـای بـرق، انـرژی و موتورهـای مکانیکی 

را می تـوان در داخـل کشـور تولیـد کـرد.
بـا  تهـران  ترافیـک شـهرداری  و  معـاون حمل ونقـل 
قدردانـی از مشـارکت تمـام کسـانی کـه در ایـن پـروژه 
ملـی دخیـل هسـتند، گفـت: از معاونـت علـم و فنـاوری 
ریاسـت جمهـوری و شـهرداری تهران گرفته تـا همکاران 
فنی در جهاددانشـگاهی شـبانه روز کارکرده انـد تا در این 
شـرایط تحریـم بتوانیـم یک افتخار ملی داشـته باشـیم و 
ایـن موضـوع هـم می توانـد جزئـی از ویژگی هـای مثبت 
تحریـم باشـد کـه در شـرایط سـخت مجبـور شـدیم بـه 

سـمت تولیـد داخـل برویم.
وی بـا بیـان این کـه پـروژه تولید واگن هـای قطار ملی 
و به ویـژه قطعـات سیسـتم رانـش با زمان بنـدی خوب در 
حـال انجـام اسـت، ادامـه داد: امیدواریـم بتوانیـم تـا 22 
بهمن مـاه یـک اتفـاق خوب را در کشـور رقم بزنیم و سـه 
واگـن از هفـت واگـن قطـار ملـی رونمایـی شـود و برای 
اسـفندماه بـا ۸۵ درصـد ظرفیـت تولیـد داخـل یـک رام 

کامـل هفـت واگن قطـار رونمایـی کنیم.
بـا  تهـران  ترافیـک شـهرداری  و  معـاون حمل ونقـل 
تاکیـد بـر این کـه فقـط در کالن شـهر تهران نیـاز به هزار 
و پانصـد واگـن مترو داریـم، گفت: به همیـن جهت نباید 
بـه تولیـد یـک رام قطار ملی قانع باشـیم و بایـد با همین 
کیفیـت و شـاخص ایـن پـروژه بـه تولیـد انبوه برسـد که 
نیازمنـد حمایـت دولـت، وزارت صنعت و به ویژه سـازمان 

برنامـه بودجـه اسـت تـا منابع آن تامین شـود.
دکتـر هاشـمی بـا اشـاره بـه تحریم هـا و مشـکالتی 
متـرو  نیازمندی هـای  تامیـن  بـرای  موضـوع  ایـن  کـه 
ایجـاد کـرده اسـت، گفـت: به عنوان مثـال یـک قـرارداد 
تامیـن ۶۳۰ واگـن متـرو با کشـور چین سـه سـال زمان 
بـرد و هنـوز بـه نتیجـه نرسـیده اسـت کـه می توانیـم با 
تولیـد انبـوه و حمایت هـا بـا توجـه به تـوان داخلـی این 

کمبودهـا را تامیـن کنیـم.
سـایر  و  تهـران  نیـاز  اگـر  این کـه  بیـان  بـا  وی 
کالن شـهرها را در نظـر بگیریـم نیازمنـد دو تـا سـه هزار 
واگـن متـرو هسـتم که تولید انبوه آن پنج تا شـش سـال 
ثبـت سـفارش را بـه دنبـال خـود دارد، گفـت: در کنـار 
آن بـا فرسـوده شـدن واگن هـای موجـود، سـفارش های 
جدیـدی تعریـف می شـود کـه بـا تکیه بـر تـوان داخلـی 
در شـرایط تحریـم می توانیـم روی پـای خـود بایسـتیم.

دکتـر هاشـمی با اشـاره بـه این کـه شـهرداری تهران 
در کنـار قطـار ملـی موضوعـات جدیدی همچـون تجهیز 
دارد،  خـود  کار  دسـتور  در  را  هیبریـدی  تاکسـی های 
افـزود: بـا توجـه بـه توانمندی هایی کـه در ایـن بازدید از 
جهاددانشـگاهی مشـاهده شـد این نهـاد در ایـن حوزه و 
موضوعاتـی همچـون تبدیـل اتوبوس های دیزلـی به برقی 
نیـز می توانـد ورود کنـد، زیـرا در حـال حاضـر یکـی از 
مشـکالت اصلـی تهـران آلودگـی هـوا اسـت و ۶۰ درصد 
آلودگـی هـوای تهـران بابـت هـم حمل ونقـل می باشـد 
کـه بایـد سـرویس های حمل ونقـل عمومـی را گسـترش 
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. دهیم
تهـران در  ترافیـک شـهرداری  و  معـاون حمل ونقـل 
پایـان گفـت: بایـد تـالش شـود مدیـران ارشـد کشـور 
همچـون رییـس سـازمان برنامه وبودجـه و وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت از نزدیـک بـا ابعاد پروژه آشـنا شـوند و 

حمایت هـای بیشـتری انجـام دهنـد.

تولید انبوه قطار ملی با همکاری جهاددانشگاهی

ــروی  ــرکت مت ــل ش ــام مدیرعام ــی ام ــدس عل مهن
تهــران نیــز در ســخنان کوتاهــی در ایــن نشســت ضمــن 
تشــکر از اقدامــات انجــام شــده، گفــت: کار ویــژه ای در 
ــث  ــی در بح ــیار بزرگ ــدم بس ــت و ق ــام اس ــال انج ح

ــت. ــده اس ــور برداشته ش ــی کش صنعت
افروخته شــده  کــه  این کــه شــعله ای  بابیــان  وی 
ــرای  ــد مکانیزمــی ب ــد ادامــه داد: بای ــد گســترش یاب بای
ــا همــکاری جهاددانشــگاهی  تولیــد انبــوه قطــار ملــی ب
ــا کار  ــود ت ــی ش ــی طراح ــدگان داخل ــایر تولیدکنن و س

ــد. ــرانجام رس ــه س ــده ب شروع ش

ورود جهاددانشگاهی به طراحی و تولید سیستم 
رانش واگن های مترو کار بزرگی است

چهارشـنبه 2۴ دی مـاه دکتـر مهدی صادقـی نیارکی 
معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت با 
همراهـی دکتر حمیدرضـا طیبی رییس جهاددانشـگاهی 
از رونـد اجـرای پـروژه طراحـی و تولیـد سیسـتم رانـش 
واگن هـای متـرو در واحد علـم و صنعت جهاددانشـگاهی 
بازدیـد و در جریـان آخریـن اقدامـات بـرای تولیـد قطار 

ملـی قـرار گرفتند.
بــا  رابطــه  در  نیارکــی  صادقــی  مهــدی  دکتــر 
ــه ی  ــت مجموع ــت: ماموری ــت جهاددانشــگاهی گف فعالی
جهاددانشــگاهی از زمــان تاســیس، ســاخت داخــل 
ــاوری  ــوژی و فن ــازی تکنول ــی بومی س ــوده اســت؛ یعن ب
ــرف  ــازار مص ــه ب ــی ب ــازی و معرف ــه تجاری س و در ادام

تکنولــوژی.
به حوزه  ورود جهاددانشگاهی  این که  بر  تاکید  با  وی 
کار  کار،  این  افزود:  است،  مهمی  بسیار  کار  مترو  رانش 
بسیار مهمی است؛ زیرا ما در حمل ونقل شهری در حال 
تغییر الگو از حمل ونقل سنتی به سمت حمل ونقل مدرن 
هستیم که تا حاال اکثر این تجهیزات جدا از بحث خود 

واگن )تریم داخلی واگن(، اصل تجهیزات که بحث رانش 
لوکوموتیو است همگی از خارج خریداری می شد.

با  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  امور صنایع  معاون 
واگن های  رانش  سیستم  تولید  و  طراحی  پروژه  اجرای 
با توجه به خرید  بیان کرد:  مترو توسط جهاددانشگاهی 
از خارج، کار جهاددانشگاهی کار  لوکوموتیو  رانش  بحث 
بسیار بزرگی است که این نهاد به آن ورود کرده و معاونت 
سازمان  و  تهران  شهرداری  جمهوری،  ریاست  علمی 

شهرداری ها هم آن را حمایت می کنند.
و  صنعت  وزارت  حمایت  به  نیارکی  صادقی  دکتر 
وزارت  افزود:  و  اشاره کرد  پروژه  این  از  و معدن  تجارت 
صنعت، تجارت و معدن هم ماموریتش همین است؛ یعنی 
در جایی که یک تکنولوژی بومی و ساخت داخل شده و 
توان فنی و مهندسی آن اثبات می شود را حتما پشتیبانی 

می کند.
ارایه  ادامه ی  در  که  چیزی  آن  اما  کرد:  تصریح  وی 
نمونه اولیه مهم است، بخش تجاری سازی مجموعه است 
و  انبوه  تولید  و  مالی  تامین  بحث  برای  باید  حتما  که 
از  تا  اولیه فکری کند  نمونه  تولید  تجاری سازی در کنار 
و  داخلی  مهندسی  و  فنی  دانش  ممتاز  خیلی  توان  این 
نخبگانی که وارد این قضیه شدن و قبول ریسک کردن 

و این کار را انجام داده اند به نحو احسن استفاده شود.

ارایه کمک های فناورانه برای انجام پژوهش های 
کاربردی در جهاددانشگاهی

دکتر حمید پوراصغری معاون امور علمی، فرهنگی و 
معاون  عدل  حمیدرضا  دکتر  و  برنامه  سازمان  اجتماعی 
فنی، امور زیربنایی و تولیدی این سازمان به همراه دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی شنبه 27 دی ماه 

رانش  سیستم  تولید  برای  نهاد  این  توانمندی های  از 
واگن های پروژه قطار ملی در واحد علم و صنعت بازدید و 

در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.
دکتر پوراصغری در این بازدید پیرامون اقدامات سازمان 
برنامه وبودجه برای تجاری سازی فعالیت ها پژوهشی گفت: 
برسند  تجاری سازی  مرحله  به  پژوهش ها  آن که  از  قبل 
باید با ارایه کمک های فناورانه زمینه ی انجام پژوهش های 
کاربردی در مجموعه هایی همچون جهاددانشگاهی فراهم 

کنیم.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  امور  معاون 
پروژه های  انبوه  تولید  اهمیت  به  ادامه  در  برنامه وبودجه 
فناورانه اشاره کرد گفت: در فرایند تولید انبوه و استفاده 
مختلف  بخش های  صنعت  در  پژوهشی  دستاوردهای  از 
به عنوان  ما  و  است  بودجه  درگیر هستند که یک بخش 
کنیم  ایفا  می توانیم  را  نقش  دو  برنامه وبودجه  سازمان 
بهره بردار  اتصال  بین  هماهنگی  ایجاد  مورد  یک  که 
تخصیص  در  تسهیل  دیگر  مورد  و  جهاددانشگاهی  به 

اعتبارات به محصوالت تولید داخل است.
پروژه  در  جهاددانشگاهی  اقدامات  از  تقدیر  با  وی 
تولید قطار ملی و تاکید بر این که باید هدف گذاری کنیم 
پروژه هایی که پیشرفت بیشتری دارند حمایت شوند گفت: 
در برخی از موارد از ارزان بودن محصوالت خارجی یا آنکه 
بهانه هایی  به عنوان  می شوند  تحویل  کوتاه تری  زمان  در 
انجام چنین  با  برده می شود که  نام  برای خرید خارجی 
به وجود می آید که می توانیم  این خودباوری  پروژه هایی 

نیازهای کشور را با تولید داخل تامین کنیم.
به  تخصیص یافته  بودجه  با  رابطه  در  همچنین  وی 
بخش پژوهش و فناوری برای سال آینده عنوان کرد: سعی 
کردیم روند روبه رشد تخصیص بودجه های پژوهشی ادامه 
داشته باشد و سال آینده جذب منابع بودجه های پژوهشی 

از امسال نیز بیشتر شود.
گفتنی است براساس اعالم مسووالن رونمایی از قطار 
برگزار می شود  ماه  اسفند  روزهای  آخرین  در  ملی  مترو 
فناوری  لحاظ  به  که  رانش  سیستم  تولید  و  طراحی  که 
در  و  می شود  محسوب  مترو  قطار  قسمت  پیچیده ترین 
صنعت مترو سازی از آن به عنوان مغز، قلب و ماهیچه های 
یک  قیمت  درصد   ۳۰ حدود  و  شده  نامبرده  قطار  یک 
قطار را تشکیل می دهد به بهترین شکل و با پیشرفته ترین 

فناوری توسط جهادگران جهاددانشگاهی انجام گرفت.
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دکتــر  دی مــاه:   ۱4 جهاددانشــگاهی،  عمومــی  روابــط 
ــی رییــس جهاددانشــگاهی در نشســت  حمیدرضــا طیب
ــی  ــر کاظم ــبک دکت ــه س ــی ب ــاد علم ــازی »جه مج
آشــتیانی« کــه بــه مناســبت پانزدهمیــن ســالگرد 
ــزار  ــتیانی برگ ــی آش ــر کاظم ــاد دکت ــت زنده ی درگذش
ــاره  ــادی اش ــران جه ــم مدی ــاخصه های مه ــه ش ــد ب ش
ــر جهــاد دارای شــاخصه هایی اســت  کــرد و گفــت: مدی
کــه شــاخصه اول مومــن بــودن و دین بــاور بــودن اســت 
ــن  ــد ای ــل واج ــور کام ــتیانی به ط ــی آش ــر کاظم و دکت

ــود. ــاخصه ب ش
ــت  ــودن اس ــاور ب ــم ب ــاخصه ی دوم عل ــزود: ش وی اف
ــم  ــه عل ــم ک ــع داری ــادی توق ــر جه ــک مدی ــا از ی و م
ــالم  ــی علیه الس ــا عل ــوالی م ــه م ــد، چنان ک ــاور باش ب
فرمــود کــه العلــم ســلطان. علــم قــدرت اســت هــر کــه 
ــه  ــر ب ــود و اگ ــره می ش ــد چی ــدا کن ــت پی ــه آن دس ب
علــم چیــره پیــدا نکنــد دیگــران بــر او چیــره می شــوند. 
در نتیجــه یــک مدیــر جهــادی بایــد علــم بــاور باشــد و 

ــود. ــن صفــت ب ــر کاظمــی دارای ای دکت
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه بــا تاکیــد بــر 
این کــه یــک مدیــر جهــادی بایــد خودبــاور باشــد، 
ــد  ــه خداون ــای این ک ــه معن ــاور ب ــرد: خودب ــح ک تصری
ــه  ــه ودیع ــه انســان ها یکســان ب ــی را در هم توانمندهای
گذاشــته و مــا بایــد بتوانیــم از ایــن توانمندی هــا خــوب 
اســتفاده کنیــم و دکتــر کاظمــی از ایــن توانمنــدی کــه 
خداونــد در او بــه ودیعــه گذاشــته بــود بــه شــکل بســیار 

خــوب اســتفاده کــرد.
ــر جهــادی  ــه این کــه مدی ــا اشــاره ب ــی ب ــر طیب دکت
ــی کــه قصــد  ــرای فعالیت های ــز باشــد و ب ــد برنامه ری بای
انجــام آن را دارد بایــد برنامه ریــزی کوتــاه مــدت، میــان 
مــدت و بلندمــدت داشــته باشــد و دکتــر دارای چنیــن 
ــالش  ــد پرت ــادی بای ــر جه ــزود: مدی ــود، اف ــی ب صفات

ــه  ــالش ب ــدون ت ــت و ب ــدون زحم ــچ کاری ب ــد هی باش
ــالش  ــت بســیار ت ــرای موفقی ــد ب ــد و بای دســت نمی آی
ــدن از  ــد نش ــت ها، ناامی ــدن از شکس ــد نش ــرد. ناامی ک
خــوردن بــه درب هــای بســته به ویــژه در شــرایط 
ــد  ــه قص ــی ک ــال کس ــر ح ــه ه ــورمان. ب ــی کش کنون
انجــام کار نــوی ایرانــی دارد و می خواهــد یــک فنــاوری 
نــو را تولیــد کنــد؛ هــم در بحــث کار علمــی و فناورانــه 
ــم  ــود و ه ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــی ب ــور طبیع به ط
ــا  ــرد آن ب ــرد در کارب ــد ک ــاوری را تولی ــه فن ــی ک زمان
مشــکل و حتــی مقاومــت در برابــر اســتفاده از آن روبــه 

می شــود. رو 
وی ادامــه داد: بــه عنــوان کســی کــه در حــوزه 

مهندســی مثــل دکتــر کاظمــی همــه فعالیت هــا را 
ــک  ــی ی ــه زمان ــم ک ــر می کردی ــم و فک ــام می دادی انج
فنــاوری را تولیــد می کنیــم بــرای مــا فــرش قرمــز پهــن 
ــس  ــال برعک ــه کام ــدیم ک ــه ش ــد متوج ــد، بع می کنن
اســت و آســان ترین قســمت کار مــا تولیــد فنــاوری بــود 
ــن اســت کــه بتوانیــم  ــا ای و ســخت ترین قســمت کار م
فنــاوری را وارد بــازار مصــرف کشــور کنیــم و تــالش در 
مقابــل مقاومت هایــی کــه در ایــن حــوزه بــا آن مواجــه 

می شــویم.
مدیــر  دیگــر  شــاخصه  جهاددانشــگاهی  رییــس 
ــوان کــرد  ــه درســت کاری عن جهــادی را انتخــاب زمین
ــاخصه  ــن ش ــد ای ــال واج ــی کام ــر کاظم ــت: دکت و گف

انعکاس شاخصه های مدیر جهادگر
در مرحوم کاظمی آشتیانی

رییس جهاددانشگاهی در نشست مجازی »جهاد علمی به سبک دکرت کاظمی آشتیانی« که به مناسبت پانزدهمین سالگرد 

درگذشت این دانشمند فقید برگزار شد از خصوصیات این جهادگر فقید سخن گفت
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بــود. در جهاددانشــگاهی بایــد زمینــه ای را انتخــاب 
ــم کــه هــم ارزش علمــی داشــته باشــد و هــم  می کردی
ــگاهی  ــا در جهاددانش ــه م ــرا بودج ــادی، زی ارزش اقتص
بســیار محــدود بــود و مــا نیــز عالقــه داشــتیم کــه بــرای 
حــل مشــکالت کشــور اقــدام کنیــم و یــک کار علمــی 
خــوب انجــام دهیــم، از یــک ســو هــم عــالوه بــر حــل 
ــاب  ــه انتخ ــم ک ــد می کردی ــب درآم ــد کس ــکل بای مش
درمــان نابــاروری کار کامــال درســت و منطقــی در زمــان 

ــود. خــودش ب
دکتــر طیبــی بیــان کــرد: نــگاه بــه آینــده و توســعه 
ــادی  ــر جه ــک مدی ــر ی ــا شــاخصه دیگ ــاوری در دنی فن
موضــوع  انتخــاب  بــا  کاظمــی  دکتــر  کــه  اســت 
ــود  ــی ب ــیار مهم ــث بس ــه بح ــادی ک ــلول های بنی س
تصمیــم درســتی را گرفــت و مــا درســت در زمانــی کــه 
ــم  ــود، ورود کردی ــده ب ــاز ش ــن کار آغ ــازه ای ــا ت در دنی
ــان  ــر در می ــال حاض ــه در ح ــت ک ــن اس ــرای همی و ب
ــان  ــروز در می ــم. ام ــرار داری ــا ق چندکشــور مطــرح دنی
ــم ســلول های  ــه عل ــا در زمین ــد کشــور مطــرح دنی چن
درمانــی  ســلول  موضــوع  وارد  و  هســتیم  بنیــادی 
ــان  ــه درم ــق ب ــرا موف ــتا اخی ــن راس ــده ایم، در همی ش

پارکینســون از طریــق ســلول درمانــی شــده ایم.
وی از دیگــر ویژگی هــای خــوب مدیریــت جهــادی را 
قــدرت ارتباط گیــری بســیار خــوب اســت عنــوان کــرد 
ــات  ــن صف ــی واجــد ای ــر کاظمــی به طــور عال ــه دکت ک
بــود، هــم در ارتباط گیــری بــا مدیــران ارشــد و مدیــران 
ــران و  ــا مدی ــری ب ــم ارتباط گی ــور و ه ــی در کش میان

پرســنل و همــکاران خــود در جهاددانشــگاهی.
رییــس جهاددانشــگاهی ویژگــی دیگــر دکتــر کاظمی 
را شــوخ طبعی وی عنــوان کــرد و گفــت: شــوخ طبعــی 
وی باعــث می شــد کــه در هــر محفلــی کــه حضــور پیــدا 
ــه  ــتفاده ب ــوان اس ــوند و ت ــذب آن ش ــه ج ــرد هم می ک
موقــع و درســت از شــوخ طبعــی خــود چــه در جهــت 
ــه را  ــک جلس ــت اداره ی ــه در جه ــداف و چ ــق اه تحق

داشــت.
ــد و  ــای توانمن ــذب نیروه ــدرت ج ــی ق ــر طیب دکت
نگهداشــت آن هــا بــرای کار علمــی شــاخص را از دیگــر 
ــما  ــت: ش ــت و گف ــی دانس ــر کاظم ــای دکت ویژگی ه
بایــد تــوان جــذب نیروهــای توانمنــد را داشــته باشــید 
ــان  ــای خــاص خودش ــد ویژگی ه ــای توانمن ــرا نیروه زی
را دارنــد و جــذب و نگهــداری آن هــا از ویژگی هــای 

ــادی اســت. ــران جه مدی
وی در پایــان اظهــار کــرد: بحــث کار راه انــداز بــودن 
و کمــک بــه دیگــران از دیگــر ویژگی هــای ایشــان 
بــود. ویژگــی دیگــر ایشــان اتــکای بــه خداونــد پــس از 

بــود. علمــی  برنامه ریزی هــای  و  تالش هــا 

تالش دائمی مرحوم کاظمی برای کشف راه های 
جدید و خدمات موثر به مردم

ــوم  ــکده عل ــس پژوهش ــری ریی ــی منتظ ــر عل دکت

ــان  ــن نشســت بی ــز در ای بهداشــتی جهاددانشــگاهی نی
کــرد: مرحــوم دکتــر کاظمــی آشــتیانی عــالوه بــر تدیــن 
ــا  ــور و ن ــیار پرش ــده بس ــه ش ــه گفت ــی ک و ویژگی های
آرام و دائــم در تــالش و کوشــش بــرای کشــف راه هــای 

ــود. ــه مــردم و کشــور ب ــر ب ــد و خدمــات موث جدی
دکتــر منتظــری گفــت: مرحــوم دکتــر کاظمــی 
ــه  ــه گفت ــی ک ــن و ویژگی های ــر تدی ــالوه ب ــتیانی ع آش
شــده بســیار پرشــور و نــا آرام بــود و گویــی وجــود ایــن 
بــرادر عزیــز، مصــداق ایــن بیــت بــود کــه مــا »زنــده از 
آنیــم کــه آرام نگیریــم _ موجیــم کــه آســودگی مــا عدم 
ــرای کشــف  ــالش و کوشــش ب ــم در ت ماســت« وی دائ
ــور  ــردم و کش ــه م ــر ب ــات موث ــد و خدم ــای جدی راه ه

بــود.
رییــس پژوهشــکده علــوم بهداشــتی جهاددانشــگاهی 
تاکیــد کــرد: مرحــوم کاظمــی ویژگی هــای مثبــت 
دیگــری هــم داشــت کــه شــاید کم تــر بــه آن هــا اشــاره 
ــار ســازمانی  ــه رفت ــوط ب ــن صفــات مرب شــده اســت. ای
ــا  ــتیانی ب ــی آش ــر کاظم ــت دکت ــد، در حقیق وی می ش
تمــام وجــود بــه جهاددانشــگاهی اعتقــاد داشــت و در راه 
اعتــالی ایــن نهــاد انقالبــی تمــام هســتی و وجــود خــود 

ــن  ــود و از ای ــته ب ــالص گذاش ــق اخ را در طب
جهــت هــم فــردی نمونــه و الگــو بــود.

وی افــزود: خاطــرات زیــادی 
کــه  زمانــی  در  دارم.  وی  بــا 
را  جهاددانشــگاهی  مســوولیت 
بــر عهــده داشــتم و وی هــم 
جهاددانشــگاهی  مســوولیت 
ایــران  واحــد علــوم پزشــکی 
و هــم مســوولیت پژوهشــکده 
ــت در  ــده داش ــر عه ــان را ب روی
یــک زمانــی تصمیــم بــر ایــن 
گرفتــه شــد کــه ایــن دو ســازمان 

ــا تمــام  از هــم جــدا شــوند واقعــا ب
را  کار  ایــن  وجــود  و  اخــالص 

ــه قــدری مرحــوم  انجــام داد. ب
کاظمــی در جهــت اجــرای 
می کــرد  تــالش  مقــررات 

ــود. ــتایش ب ــل س ــه قاب ک
ادامــه  منتظــری  دکتــر 
داد: ایشــان در زمانــی کــه 
در پژوهشــگاه رویــان بــود 
ایــن  رازی،  جشــنواره  و 
ــود،  ــده ب ــگاه را برگزی پژوهش
و  گرفــت  تمــاس  مــن  بــا 
گفــت فــردا قــرار اســت جایــزه 
ــود.  ــا ش ــنواره اعط ــن جش ای
شــما بــه عنــوان نماینــده 
تشــریف  جهاددانشــگاهی 
را  جایــزه  ایــن  و  ببریــد 

کنیــد. دریافــت 
پژوهشــکده  رییــس 

بهداشــــتی  علــوم 
جهاددانشــگاهی 

ــرد:  ــان کـــ بی
یـــــــاد  بــه 

ــی  ــی آورم زمان م
می خواســـــتیم  کــه 

ســاختمان  افتتاحیــه  کلنــگ 
فعلــی پژوهشـــــگاه رویــان را 

ــالروز  ــا س ــود ب ــده ب ــادف ش ــم و مص ــن بزنی ــه زمی ب
جهاددانشــگاهی، مرحــوم دکتــر کاظمــی آشــتیانی 
ــم  ــا ه ــه م ــود ک ــرار ب ــده و ق ــدارک دی ــمی را ت مراس
خدمــت ایشــان برســیم. در مســیر رســیدن، در ترافیــک 
معطلــی زیــادی پیــش آمــد و بــا تاخیــر مواجــه شــدیم. 
ــد  ــاز کنی ــه کار را آغ ــم ک ــام دادی ــان پیغ ــه ایش ــا ب م
ــد،  ــما نیایی ــا ش ــت ت ــان گف ــیم. ایش ــم می رس ــا ه و م
ــم  ــن مراس ــه ای ــرا ک ــم، چ ــاز نمی کنی ــم را آغ مراس
ــد در  ــما بای ــا ش ــت و حتم ــگاهی اس ــرای جهاددانش ب
ــن  ــت ای ــان می خواس ــید. ایش ــته باش ــور داش آن حض
موضــوع را القــا کنــد کــه در همــه حــاالت، بــه موازیــن 
ــت. ــد اس ــگاهی پایبن ــررات جهاددانش ــازمانی و مق س

ــالش  ــتیانی ت ــی آش ــر کاظم ــرد: دکت ــد ک  وی تاکی
داشــت کــه اصــول ســازمانی جهاددانشــگاهی را در 
ــم  ــت خــودش ه ــد. در مدیری ــظ کن همــه ســطوح حف
ــا را  ــت کاره ــالش داش ــه ت ــود و همیش ــه ب همین گون
ــچ  ــه هی ــد و ب ــی انجــام ده ــا مشــورت و مجــوز قانون ب
ــن  ــرد. ضم ــی نمی ک ــی تخط ــن قانون ــوان از موازی عن
ــا نیروهــای زیردســت  این کــه رفتــار بســیار منعطفــی ب
خــود داشــت. کســانی کــه امــروز آن روزهــا را بــه یــاد 
می آورنــد، می داننــد کــه ایشــان بــا همــه بــه 
ــرد  ــار می ک ــق رفت ــرادر و رفی ــک ب ــد ی مانن
ــود.  ــه دنبــال رشــد همــکاران خــود ب و ب
درود خداونــد بــر ایــن جهادگــر کــه بــا 
ــک کار  ــود و ی ــدان ب ــالص در می اخ

ــاند. ــرانجام رس ــه س ــزرگ را ب ب
 دکتــر منتظــری در ادامــه بــا 
اشــاره بــه عالقــه رییــس پژوهشــگاه 
رویــان بــه رهبــر معظــم انقــالب 
کاظمــی  دکتــر  گفــت:  اســت، 
آشــتیانی ارادت عمیقــی بــه رهبــر 
انقــالب اســالمی داشــت و از این کــه 
ــالب را  ــم انق ــر معظ رهب
و  مســـــرور 
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ــق  ــا توفی ــه م ــرد. روزی ک ــذت می ب ــد، ل خوشــحال کن
پیــدا کردیــم کــه همــراه ایشــان، وزیــر بهداشــت وقــت 
ــر  ــه محض ــان ب ــگاه روی ــتان پژوهش ــدادی از دوس و تع
رهبــر انقــالب برســیم و گــزارش تولیــد، تکثیــر و 
انجمــاد ســلول های بنیــادی را بــرای نخســتین بــار 
ــی  ــری در بیانات ــم، رهب ــم کنی ــه تقدی ــت معظم ل خدم
اظهــار کردنــد »ایــن هنــوز از نتایــج ســحر اســت، بــاش 
تــا صبــح دولتــت بدمــد« کــه ایــن جملــه اشــک شــوق 

ــرد. ــاری ک ــتیانی ج ــوم آش ــورت مرح را در ص
ارادت عمیق به رهبر معظم  این  ادامه داد: دلیل  وی 
ایشان  بی دریغ  حمایت  قبلی،  مسایل  از  غیر  به  انقالب 
ما  برادران  تالش های  و  رویان  پژوهشگاه  فعالیت های  از 
بود. این حمایت ها و این خدمات برجسته و خالصانه، یک 
است  شده  مردم  و  کشور  برای  ارزشمند  بسیار  سرمایه 
و  آشتیانی  کاظمی  دکتر  مدیون  باید  را  این ها  همه  که 

همکاران و همراهان ایشان در پژوهشگاه رویان بدانیم.

دکتر کاظمی آشتیانی
 تراز کار رویان بوده و هست

رییـس پژوهشـگاه رویـان  هـم بـا اشـاره بـه این کـه 
دکتـر کاظمـی آشـتیانی تـراز کار رویان بـود و بعد از 1۵ 
سـال، هنـوز هم هسـت گفـت: نزدیک بـه ۳۰ هـزار زوج 
نابـارور بـا خدمـات ایـن مرکـز صاحـب فرزند شـده اند و 
دعـای خیـر آن هـا، صدقـه جاریه ای برای ایشـان اسـت.

پژوهشـگاه  رییـس  شـاهوردی  عبدالحسـین  دکتـر 
رویـان گفـت: گفـت: سـالگرد شـهادت سـردار سـلیمانی 
و پانزدهمیـن سـالگرد درگذشـت دکتر کاظمی آشـتیانی 

مصـادف بـا ایـام فاطمیـه اسـت و امیـدوارم ایـن مـردان 
میـدان میهمـان سـفره حضـرت زهـرا )س( باشـند.

ــی  ــر کاظم ــزود: دکت ــان اف ــگاه روی ــس پژوهش ریی
آشــتیانی، معمــار و موســس رویــان یکی از پیشکســوتان 
ــان  ــام و نش ــدگاری ن ــت مان ــود. عل ــگاهی ب جهاددانش
کســانی کــه در عرصه هــای مختلــف زحمــت کشــیدند، 
ــای  ــون تالش ه ــا مدی ــدگاری قطع ــن مان ــت؟ ای چیس
ــت؛  ــه ای اس ــر عرص ــزان در ه ــن عزی ــه ای ــاد گون جه
کســانی کــه از خــود و خانــواده گذشــتند و دکتــر 

ــت. ــداق آن اس ــتیانی مص ــی آش کاظم
دکتــر شــاهوردی خاطرنشــان کــرد: دوراندیشــی های 
دکتــر کاظمــی آشــتیانی، تــالش بــرای پــرآوازه کــردن 
ایــران در عرصه هــای بین المللــی، از کمتریــن  نــام 
امکانــات، بیشــترین بهــره را بــردن و تیپ ســازی از 
جملــه هنرهــای ایشــان بــود. دکتــر کاظمــی آشــتیانی 
ــم  ــوز ه ــال، هن ــد از 1۵ س ــود و بع ــان ب ــراز کار روی ت
ــا خدمــات  ــارور ب ــه ۳۰ هــزار زوج ناب هســت. نزدیــک ب
ــر  ــای خی ــده اند و دع ــد ش ــب فرزن ــز صاح ــن مرک ای

ــرای ایشــان اســت. ــه ای ب ــه جاری ــا، صدق آن ه
وی افــزود: تــا زمانــی کــه ایــن ُکنــام و محیــط، بــوی 
دکتــر کاظمــی آشــتیانی را می دهــد، خیــرات و بــرکات 
آن بــرای ایشــان و مــا ذخیــره می شــود. تمــام همــکاران 

ــش  ــا من ــود را ب ــای خ ــان، برنامه ه ــگاه روی در پژوهش
دکتــر کاظمــی آشــتیانی تــراز و تــالش می کننــد کار را 

در همــان ســطح انجــام دهنــد.
ــز  ــد نی ــرد: خداون ــان ک ــاهوردی خاطرنش ــر ش دکت
لطــف و نــگاه خاصــی بــه رویــان و همــکاران ایــن 
مجموعــه داشــته و کارهــا را مؤثرتــر و بابرکت تــر کــرده 
ــه بســیاری از مشــکالت  ــد ک ــن لطــف خداون اســت. ای

ــد. ــک می کن ــدل کم ــی هم ــه جمع ــده و ب ــل ش ح
ـــا  ـــم ت ـــام دهی ـــه کاری انج ـــا چ ـــرد: ام ـــد ک وی تاکی
ـــم؟  ـــظ کنی ـــرژی حف ـــان ان ـــا هم ـــام و فضـــا را ب ـــن ُکن ای
بایـــد اوصـــاف دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی کـــه خـــود 
را مزیـــن بـــه اوصـــاف ائمـــه اطهـــار )ع( کـــرده بـــود 
را ســـرلوحه خـــود قـــرار دهیـــم. شـــکرگزار خداونـــد 
باشـــیم بـــه خاطـــر این کـــه زمینـــه بـــرای کاهـــش 
آالم و دردهـــای مـــردم را بـــرای مـــا فراهـــم کـــرده 
ـــف  ـــن لط ـــیم، ای ـــکرگزار باش ـــه ش ـــی ک ـــا زمان ـــت. ت اس

خداونـــد اســـتمرار پیـــدا می کنـــد.
ـــراز  ـــه در ت ـــی ک ـــزود: باکارهای ـــاهوردی اف ـــر ش دکت
کارهـــای دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی و همـــت ایشـــان 
ــه و  ــتمرار یافتـ ــد اسـ ــف خداونـ ــا لطـ ــود، مطمئنـ بـ
ـــگاهی،  ـــروی جهاددانش ـــد آب ـــان می توان ـــگاه روی پژوهش

نظـــام و کشـــور باشـــد.

دکتر کاظمی آشتیانی، جهادگری 
بی تکلف و نمونه بارز یک قهرمان

ــن  ــید حسـ ــر سـ ــم، دکتـ ــن مراسـ ــه ایـ در ادامـ
ــی  ــی طـ ــه ملـ ــبق کتابخانـ ــس اسـ ــتانی رییـ شهرسـ
ــت  ــا بزرگداشـ ــان بـ ــروز هم زمـ ــت: امـ ــخنانی گفـ سـ
ــهید  ــردار شـ ــت، سـ ــه مقاومـ ــی عرصـ ــان ملـ قهرمـ
ســـلیمانی، پانزدهمیـــن ســـالگرد قهرمانـــی در عرصـــه 
جهـــاد علمـــی را برگـــزار می کنیـــم. دکتـــر کاظمـــی 

ــران و  ــگ ایـ ــراز فرهنـ ــان تـ ــه انسـ ــتیانی، نمونـ آشـ
ــع  ــن فرهنـــگ جامـ ــت. در ایـ ــالمی اسـ ــالب اسـ انقـ
ایـــران و اســـالم، انســـان جامـــع در اوج ســـادگی، 
ـــان  ـــه برجه ـــان بلک ـــه در جه ـــی، ن ـــت و فروتن صمیمی

ایســـتاده اســـت.
ـــر  ـــا کارگ ـــزود: م ـــی اف ـــه مل ـــابق کتابخان ـــس س ری
ـــتیم  ـــتی هس ـــای هس ـــه کارفرم ـــتیم، بلک ـــتی نیس هس
و در چنیـــن جایگاهـــی، قهرمانـــان جـــوان و پرشـــور 
ـــتوانه  ـــا پش ـــتیانی ب ـــی آش ـــر کاظم ـــد دکت ـــور مانن کش
ــیاری  ــدی، هوشـ ــالمی، خردمنـ ــل اسـ ــت اصیـ تربیـ
وایمانـــی سرشـــاری کـــه در وجودشـــان نهادینه شـــده 

اســـت، بـــه جامعـــه و کشـــور خدمـــت می کننـــد.
دکتـــر شهرســـتانی خاطرنشـــان کـــرد: خردمنـــدی، 
ــنی ذوق و  ــدون چاشـ ــش بـ ــالش و کوشـ ــش، تـ دانـ
ــاور  ــا بـ ــه مـ ــه بـ ــرد. آنچـ ــی نمی بـ ــق راه به جایـ عشـ
می دهـــد، عشـــق اســـت و دکتـــر کاظمـــی آشـــتیانی 
ــگ  ــق در فرهنـ ــود. عشـ ــق بـ ــن عشـ ــار از ایـ سرشـ
مـــا شـــکوفا و فعـــال اســـت، نـــه افســـرده و منفعـــل. 
ــه  ــت؛ هرچـ ــختی اسـ ــره و سـ ــق راه پرمخاطـ راه عشـ
آرمان هـــا و اهـــداف باالتـــر باشـــد، راه ســـخت تر 
ـــت.  ـــبزی اس ـــکوفایی و سرس ـــت، ش ـــا در نهای ـــت، ام اس

ــند. ــا باشـ ــف مـ ــل توقـ ــد عامـ ــختی ها نبایـ سـ
وی افـــزود: لغـــت قهرمـــان در فرهنـــگ مـــا 
ـــو  ـــم الگ ـــوزه ای می توانی ـــر ح ـــت. در ه ـــاری نیس انحص
ـــف،  ـــر بی تکل ـــن جهادگ ـــیم و ای ـــته باش ـــان داش و قهرم
ــل  ــی مثـ ــت. جوانـ ــان اسـ ــارز یـــک قهرمـ ــه بـ نمونـ
ــه  ــقی کـ ــان و عشـ ــتیانی باایمـ ــی آشـ ــر کاظمـ دکتـ
ـــرد. ـــا ک ـــه پ ـــی ب ـــود طوفان ـــوزه کاری خ ـــت، در ح داش

دکتـــر شهرســـتانی تاکیـــد کـــرد: دکتـــر کاظمـــی 
ــزاران  ــی هـ ــگ غنـ ــن فرهنـ ــول ایـ ــتیانی محصـ آشـ
ـــا،  ـــوب، بی ری ـــه خ ـــت؛ نمون ـــالمی اس ـــی اس ـــاله ایران س
امیـــدوارم چنیـــن  و  و دوست داشـــتنی  بی تکلـــف 
ــان  ــوند و رویـ ــر شـ ــور تکثیـ ــخصیت هایی در کشـ شـ
ـــان  ـــی دارد، همچن ـــف و زیبای ـــام لطی ـــه ن ـــان ک همچن
ـــر  ـــی دکت ـــای خال ـــه داده و ج ـــود ادام ـــش خ ـــه روی ب
ــان  ــت پرورده های ایشـ ــا دسـ ــتیانی را بـ ــی آشـ کاظمـ

ـــد. ـــر کن پ
و  ممتـــاز  قاریـــان  تـــالوت  اســـت،  گفتنـــی 
بین المللـــی محمدتقـــی نـــوران و حـــاج مهـــدی 
قره شـــیخ لو بـــه همـــراه مرثیه خوانـــی ایـــام فاطمیـــه 

از دیگـــر برنامه هـــای ایـــن مراســـم بـــود.
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دی مـاه:   24 چهارشـنبه  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
مرکـز  سـاخت  بنـای  سـنگ  از  رونمایـی  مراسـم 
تحقیقـات پیـش بالینـی پزشـکی بازسـاختی و مرکـز 
ملـی نخستی سـانان پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی 
بـا حضـور دکتر محمـد اسـالمی وزیر راه و شهرسـازی 
و دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی و 
دیگر مسـووالن کشـوری و اسـتانی در منطقـه پردیس 

شـد. برگزار 

تالش جهاددانشگاهی برای انجام کارهای 
شاخص علمی و فناورانه

رییـس جهاددانشـگاهی در این مراسـم بـا قدردانی 
حامیـان  از  را  وی  و شهرسـازی،  راه  وزیـر  از حضـور 
توانمندی داخلی در کشـور دانسـت و گفت: از گذشـته 
دور افتخـار دوسـتی بـا دکتر اسـالمی را دارم و ایشـان 

همیشـه حامـی جهاددانشـگاهی بوده انـد.
دکتـر طیبـی در ادامـه بـا بیـان این کـه بـرای دفاع 
از انقـالب و امنیـت کشـور و ایجـاد رفاه بـرای مردم در 
اشـکال مختلـف آن، اعـم از داشـتن شـغل عزتمنـد و 
آبرومنـد با درآمد مناسـب، سـالمت جسـمی و روحی، 
مسـکن و آمـوزش، نیـاز بـه اقتـدار اقتصـادی و دفاعی 
داریـم افـزود: از سـویی اقتـدار دفاعـی بایـد حتمـا بـر 
تولیـد ملـی مـا متکـی باشـد و تولیـد ملـی نیـز بایـد 
متکـی بـر علـم و پیشـرفت های روزآمد خودمان باشـد 

تـا بتوانـد رقابت پذیـری خـود را حفـظ کند.
از  یکـی  دنیـا  در  امـروزه  این کـه  بیـان  بـا  وی 
شـاخص های اصلـی توانمنـدی کشـورها را تـوان آن ها 
در توسـعه علمـی و فناورانـه و کاربـردی کـردن آن در 
تولیـد ثـروت و قـدرت بـرای کشـور می داننـد، گفـت: 
البتـه اداره یـک جامعـه عـالوه بـر علـم و فنـاوری و 
ثـروت، بایـد بـر پایـه اخـالق و عدالت باشـد تـا بتواند 
سـعادت دنیـوی و اخـروی را بـرای مـردم تامیـن کند.

کـردن  شـکوفا  تـوان  جهاددانشـگاهی  رییـس 

اسـتعدادهای مـردم را دیگر شـاخص توسـعه کشـورها 
دانسـت و بـا اشـاره بـه این کـه خداونـد اسـتعداد را در 
اشـکال گوناگـون در مـردم بـه ودیعـه نهـاده اسـت، 
افـزود: بایـد به روش درسـت، این اسـتعدادها شـناخته 
شـده و در جهـت شـکوفا کـردن آن ها تالش شـود که 
البتـه یکـی از عوامـل بسـیار موثـر در شـکوفا کـردن 

اسـتعدادها، خودبـاوری مـردم اسـت.
دکتـر طیبـی بـا بیـان این کـه یکـی از مسـایلی که 
در قبـل از انقـالب و حتـی در سـال های جاری شـاهد 
اسـت کـه چـون غربی هـا  ایـن  بـوده و هسـتیم،  آن 
ارزش توسـعه علمـی و فناورانـه را در ایجـاد قـدرت و 
ثـروت می داننـد، همیشـه در تـالش هسـتند کـه ایـن 
حـس خودبـاوری را به ویـژه در جوامـع تحـت سـلطه و 
کشـورهای جهان سـوم از بیـن ببرند، گفـت: این حس 

را ایجـاد کـرده بودند که مشـکل توسـط چشـم آبی ها 
حـل می شـود.

اقداماتـی کـه  از جملـه  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
جهاددانشـگاهی به عنـوان نهـاد مولـود انقالب اسـالمی 
از سـال 1۳۵۹ انجـام داده اسـت، تـالش بـرای انجـام 
ایجـاد  بـرای  فناورانـه  و  علمـی  شـاخص  کارهـای 
ایجـاد  و  جـوان  نسـل  به ویـژه  مـردم  در  خودبـاوری 
غـرور و عـزت ملـی اسـت، گفـت: پژوهشـگاه رویـان 
جهاددانشـگاهی نیـز یکی از نمونه هـای موفق در حوزه 

پزشـکی، توسـعه علمـی و فناورانـه اسـت.
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
مجموعـه ای کـه امروز از سـنگ بنای آن رونمایی شـد 
یکـی از اقدامات بسـیار مهم پژوهشـگاه رویان اسـت تا 
بـرای این کـه کمـک کنـد پژوهش هـای تحقیقاتـی اش 

آغاز ساخت مرکز تحقیقات پیش بالینی پزشکی 
بازساختی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی و رییس جهاددانشگاهی از سنگ بنای ساخت مرکز تحقیقات پیش بالینی پزشکی بازساختی و مرکز ملی 

نخستی سانان پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی رومنایی شد
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در اختیـار مردم و سـایر مؤسسـات و مراکـز تحقیقاتی 
در  فعالیـت  سـال   ۴۰ براسـاس  گفـت:  گیـرد،  قـرار 
جهاددانشـگاهی اطمینـان می دهـم کـه واقعاً مشـکلی 
در زمینـه ی توسـعه علمی و فناورانـه و کاربردی کردن 
آن در کشـور نداریـم و تنهـا به بـاور و اراده و برنامه در 

ایـن حـوزه نیـاز داریم.
مـا  همـه  کـرد:  تاکیـد  همچنیـن  طیبـی  دکتـر 
حمایـت می کنیـم تـا ایـن مجموعـه هرچـه سـریع تر 

برسـد. بهره بـرداری  بـه 

گام موثر جهاددانشگاهی در راستای 
عزت آفرینی برای ملت شریف ایران

وزیـر راه و شهرسـازی نیـز در ایـن مراسـم تاکیـد 
کـرد: خـدا را شـاکر هسـتیم کـه گام موثـر دیگـری را 
بـرادران جهاددانشـگاهی در راسـتای عزت آفرینی برای 
ملـت عزیـز و شـریف ایـران در راسـتای منویـات مقام 
معظـم رهبری و بـا مدیریـت دکتر طیبی برداشـته اند.

از  را  امـروز  رونمایـی  مراسـم  اسـالمی  دکتـر 
اقدام هـای بـزرگ و مانـدگار خواند و گفت: پژوهشـگاه 
رویـان یکـی از افتخـارات ملت ایران اسـت و امیدواریم 

روح مرحـوم دکتـر کاظمـی آشـتیانی کـه بنیان گـذار 
پژوهشـگاه رویـان بودنـد و جـان خـود را در ایـن راه 
تقدیـم کردنـد، از باقیات الصالحـات ایـن کار بهره منـد 

. شد با
وزیـر راه و شهرسـازی بـا تاکیـد بـر این کـه آنچـه 
بـرای مـا امـروز در کشـور ضـروری و حایـز اهمیـت 
اسـت، این اسـت کـه فرصت برای شـکوفایی و توسـعه 
مولفه هـای اقتـدار ملی را فراهـم کنیم، ادامـه داد: این 
فرصـت سـازی در راسـتای توسـعه و اقتـدار آفرینـی 

بـرای کشـور و شـکوفایی علمـی و فنـاوری اسـت.
وی بـا بیـان این کـه مملکـت مـا از اسـتعدادهای 
بـا  جمعیـت  کـرد:  تاکیـد  اسـت،  برخـوردار  فراوانـی 
اسـتعداد مـا، جوانـان تحصیل کـرده دانشـمند کـه در 
هـر نقطه ای از جهان در مراکز پژوهشـی حضورداشـته 
باشـند، باعـث افتخـار ایرانیـان بـوده و در تـراز بـاال 
توانسـته اند مسـوولیت علمـی، پژوهشـی و مدیریتـی 

بگیرنـد.
دکتـر اسـالمی ادامـه داد: امـروز کـه در کشـورمان 
و  نویـن  پژوهش هـای  نویـن  توسـعه  فرصت هـای 
فناوری هـای مـرز دانـش را ظرفیت سـازی می کنیـم، 

طبیعـی اسـت که این نیروهـای بـاارزش و پرافتخار در 
همیـن مراکـز مشـغول خدمت شـوند و این سـرمایه ها 

را به راحتـی از دسـت نخواهیـم داد.
وی بـا اشـاره بـه ایجـاد مرکـز ملـی نخستی سـانان 
و مرکـز تحقیقـات پیـش بالینـی پزشـکی بازسـاختی 
رویـان، تاکید کرد: کار بسـیار باارزشـی اسـت و انشـاء 
بـا تـالش  اهلل خداونـد متعـال عنایـت می فرماینـد و 
محلـی،  دسـتگاه های  و  رویـان  پژوهشـگاه  همـکاران 
مـا نیـز در ایـن مسـیر کمـک خواهیـم کـرد تـا هرچه 
سـریع تر ایـن مرکز مهـم و موثـر در فرآیندهـای نوین 
پژوهشـی پژوهشـگاه رویـان احـداث و بـه بهره برداری 

برسـد تـا کل جهـان از ثمـرات آن بهره منـد شـوند.
وزیر راه و شهرسـازی با تقدیر از اقدامات پژوهشـگاه 
رویـان اقدامات این پژوهشـگاه را جزو افتخارات کشـور 
پژوهشـگاه  گفـت:  و  دانسـت  جهانـی  رتبه بنـدی  در 
رویـان تـراز کشـور را بـا دانشـی کـه در سـلول های 
بنیـادی بـه دسـت آورده، ارتقـا داده اسـت و امیـدوارم 
ایـن ریـل حرکـت و مسـیر پرافتخـار، هـرروز قوی تر و 
قدرتمندتـر طـی شـود و ملـت ایران بـه باالتریـن تراز 
جایگاهـی خود که شایسـته آن اسـت، پسـت پیدا کند 

و نسـل آینـده مـا هـم از آن بهره منـد شـوند.

تالش پژوهشگاه رویان برای ورود به کارهای 
اولویت دار یا زمین مانده

دکتـر عبدالحسـین شـاهوردی رییـس پژوهشـگاه 
رویـان جهاددانشـگاهی بـا بیـان این که این پژوهشـگاه 
چهـار  طـی  در  پزشـکی  علـوم  تحقیقـات  عرصـه  در 
دهـه، گام هـای موثـری برداشـته و تـالش کرده اسـت 
بـه کارهـای اولویـت دار یـا زمین مانـده ورود پیـدا کند 
گفـت: پژوهشـگاه رویـان در حوزه هـای تولیدمثـل و 
درمـان نابـاروری، سـلول های بنیادی و سـلول درمانی، 
بیوتکنولـوژی، تولید حیوانات شبیه سازی شـده و ترا ریخته، 
پزشـکی مبتنـی بر فرد و پزشـکی سـرطان پیشـگام و 
پرچـم دار بـوده و نـام جهاددانشـگاهی را در عرصه علم 

پزشـکی زنـده نگه داشـته اسـت.
می کنیم  یادی  صلوات  ذکر  با  این که  بیان  با  وی 
رویان  پژوهشگاه  بنیان گذار  آشتیانی،  کاظمی  دکتر  از 
همراهی  منظور  به  فعالیتی،  هر  شروع  در  همواره  که 
عاقبت به خیر شدن  و  کار  در  برکت  ایجاد  و  و همدلی 
می کرد  همراه  را  دوستان  صلوات،  نذر  با  برنامه،  آن 
گفت: امیدواریم این کار بزرگ نیز که یکی از حلقه های 
به سرانجام نیک  زنجیره تحقیقات علم پزشکی است، 
ایام  در  صواب  و  خیر  کار  یک  عنوان  به  و  شود  ختم 

فعالیت همه عزیزان به یادگار بماند.
رویان  پژوهشگاه  این که  بیان  با  شاهوردی  دکتر 
انسانی  نیروی  تربیت  و هم  زیرساخت ها  ایجاد  در  هم 
اقدام های ارزشمندی انجام داده است، افزود: پروژه های 
زیادی در سطح آزمایشگاهی انجام شود، اما تعداد کمی 
به  و  شده  عملیاتی  زیاد  هزینه های  دلیل  به  آن ها  از 
پژوهشگاه  که  می رسند  بالینی  و  بالینی  پیش  سطح 
این زنجیره علمی را در حد یک  تا  رویان سعی کرده 

الگو به خوبی اجرا کند.
امروز  این که  به  اشاره  با  رویان  پژوهشگاه  رییس 
به منظور توسعه فعالیت ها ساخت این مرکز پیش بالینی 
پزشکی بازساختی آغاز می شود، گفت: نیازمند حمایت 
دولت هستیم تا بتوانیم در زمان محدود این پروژه را 

به سرانجام برسانیم.
زمینه ی  در  رویان  پژوهشگاه  این که  بیان  با  وی 
و  نخاع  قطع  بحث  پارکینسون،  درمان  بالینی  پیش 
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رسانده  اجرا  به  را  تاکنون 1۳ طرح  کلیه  بیماری های 
فاز  بتوانیم  آینده  سال  در  امیدواریم  گفت:  است، 

کلینیکال این پروژه آغاز کنیم.

پژوهشگاه رویان از مراکز پیشرو در خصوص 
استفاده از پزشکی بازساختی

زیست شناسی ترمیمی شاخه ای از علم زیست شناسی 
 )Trembley( ترمبلی  توسط  بار  اولین  که  است 
در  ما  شناخت های  از  بسیاری  اساس  تا  شد  معرفی 
درمان  آن  در  که  باشد  پزشکی  در  انقالبی  و  تکوین 
هدف  آن ها  عالئم  درمان  به جای  بیماری ها  ریشه ای 

قرارگرفته است.
یافته های  از  است  مجموعه ای  ترمیمی  پزشکی 
کاربردی علم زیست شناسی که تالش دارد با ابزارهایی 
مانند تجویز عوامل رشد، سلول درمانی، مهندسی بافت 
و پیوند عضو، مرگ ومیر ناشی از بیماری های ناشی از 
تخریب بافتی را کاهش دهد. بیماری هایی که مشخصه 
یا  و  بافت  خود  از  بخشی  دادن  دست  از  آن ها  اصلی 
عملکرد آن بوده و امروزه فهرست بلندی از مشکالت را 
در پزشکی مدرن تشکیل داده اند. در این بین هر چند 
دخیل  رشد  عوامل  شناسایی  برای  فراوانی  تالش های 

درترمیم طبیعی بدن، مهندسی بافت و یا حتی بهبود 
روش های پیوند عضو صورت گرفته ولی سلول درمانی 
با ایده ساده جایگزینی اجزا سازنده قسمت از بین رفته 
با استفاده از سلول های بنیادی، پیشتاز همه آن ها است 
سلول  معادل  را  ترمیمی  پزشکی  برخی،  که  جایی  تا 
درمانی می دانند. در واقع به همین دلیل است که در 
حال حاضر اغلب فعالیت های پژوهشی صورت گرفته در 
بخش پزشکی ترمیمی، معطوف به مطالعات ترجمانی 

و بالینی با استفاده از روش های سلول درمانی است.
گفتنی است، پژوهشگاه رویان به عنوان یکی از مراکز 
پیشرو در خصوص استفاده از پزشکی بازساختی از سال 
1۳۸۰ مطالعات خود را با هدف تبدیل علم به کاربرد 
بود،  عالج  کم  و  العالج  بیماری های  درمان  همانا  که 
آغاز کرد. از آنجا که تحقیقات روی نمونه های انسانی 
بسیار سخت، هزینه بر و در برخی موارد غیرممکن بود 
را  خود  تحقیقات  ابتدا  همان  از  پژوهشگاه  محققان 
بعدها  و  شروع  کوچک  آزمایشگاهی  حیوانات  روی  بر 
از  بالین  به  قابل تبدیل  و  نهایی  نتایج  کسب  جهت 

نخستی سانان )پریماتها( استفاده کردند.
نخستی سانان  رسته  روزافزون  نیازهای  به  توجه  با 
پژوهشگاه  بالینی،  و  بنیادی  مطالعات  توسعه  جهت 

سال  از  را  خود  نخستی سانان  نگهداری  مرکز  رویان 
1۳۸۵ راه اندازی کرد. این مجموعه با مساحتی حدود 
قالده   ۵۰ نگهداری  ظرفیت  دارای  مترمربع،   1۰۰۰
و  الکتروفیزیولوژی  آزمایشگاه  عمل،  اتاق  میمون، 
آزمایشگاه سلولی و سایر متعلقات است؛ بنابراین تجربه 
نگهداری میمون ها و دانش فنی تعامل با نخستی سانان 
توسط کارشناسان این واحد در طی سال های گذشته 
سرمایه  مهم ترین  تخصص  این  که  است  شکل گرفته 

ساخت مرکز جدید با ظرفیت باالتر است.
در طول این مدت نتایج و تجربیات بسیار ارزنده ای در 
خصوص درمان بیماری های گوناگون پوستی، کبد و کلیه، 
مشکالت اندام حرکتی، غدد درون ریز و... به دست آمده که 
بسیاری از این نتایج و تجربیات در حال حاضر در مرکز 

سلول درمانی پژوهشگاه در حال ارایه به بیماران است.
هزینه های  افزایش  همچنین  و  علم  گسترش  با 
تحقیقات، توسعه مرکز مطالعات پیش بالینی با هدف 
ارایه خدمات تخصصی تر با هزینه کمتر هم به محققان 
رویان و هم به محققان سایر مراکز کشور در دستور کار 
مطالعات  مرکز  گسترش  گرفت.  قرار  رویان  پژوهشگاه 
از  یکی  که  دارد  نیاز  زیرساخت هایی  به  بالینی  پیش 

آن ها تاسیس مرکز ملی نخستی سانان است.
فراوان  فیزیولوژیکی  و  آناتومیکی  شباهت  به  نظر 
در  به ویژه  انسان،  به  )میمون ها(  نخستی سانان 
در  گونه ها  این  ایمنی،  سیستم  و  مغز  کارکردهای 
دارند.  روزافزونی  کاربرد  بالینی  پیش  پژوهش های 
اعصاب،  و  مغز  نظیر  تحقیقاتی  شامل  مطالعات  این 
آلزایمر،  پارکینسون،  بیماری ام.اس،  نخاعی،  ضایعات 

رفتارشناسی و نظایر آن است.
به عالوه شباهت سیستم ایمنی نخستی سانان با انسان 
زمینه ساز مطالعات و تحقیقات واکسن سازی و ایمونولوژی 
است.  سالمندی  مطالعات  و  گوناگون  اندام های  پیوند 
کووید  بیماری  اوج  در  که  روزهایی  چنین  در  نیاز  این 
1۹ هستیم برای همگی مشهودتر شده است. همچنین 

تحقیقات فضایی نیز از کاربردهای دیگر است.
مرکز ملی نخستی سانان ایران، در نظر دارد مرکزی 
ارایه  و  مطالعه  جهت  بین المللی  سطح  در  توانمند 
خدمات تخصصی در زمینه توسعه پژوهش های بنیادی 
کاربردی بین رشته ای در حوزه های بیماری های نوپدید 
و بازپدید برای واکسن، دارو، پزشکی بازساختی، مغز و 

شناخت و الکترومدیسن باشد.
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی

■ ومی سازی تولید صدا خفه کن داخلی خطوط تقلیل فشار 
گاز توسط محققان جهاددانشگاهی

■ رومنایی از پنج استاندارد دارویی پرمرصف صنعت گیاهان 
دارویی

■ پیرشفت ۶۰ درصدی پروژە فناورانه »تولید نیکل و کبالت 
از مواد معدنی«

و ...

تـــازه
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روابـط عمومـی جهاددانشـــــگاهی: محقــــق برگزیـده 
جهاددانشـگاهی در سی و چهارمین جشـنواره بین المللی 
خفـه  صـدا  تولیـد  »بومی سـازی  طـرح  بـا  خوارزمـی 
کـن داخلـی خطـوط تقلیـل فشـار گاز« کـه منجـر بـه 
کاهـش صداهـای ناهنجـار مجـاری شـبکه انتقـال گاز و 
ایسـتگاه های کاهـش فشـار می شـود، ضمـن صرفه جویی 
ارزی، گامـی در جهـت حـل مشـکالت پزشـکی ناشـی از 
آلودگـی صوتـی همچون کم شـنوایی، آرتروز و مشـکالت 

عصبـی برخـی از کارکنـان شـرکت گاز برداشـت.
گـروه  علمـی  هیـات  عضـو  مولـودی  احمـد  دکتـر 
خراسـان  جهاددانشـگاهی  سـازمان  مـواد  پژوهشـی 
رضـوی بـا طـرح »بومی سـازی تولیـد صـدا خفـه کـن 
داخلـی خطـوط تقلیـل فشـار گاز« رتبـه سـوم طرح های 
بین المللـی  جشـنواره  چهارمیـن  و  سـی  توسـعه ای، 
خوارزمـی را کسـب و طی مراسـمی با حضـور وزیر علوم، 

تقدیـر شـد. فنـاوری  تحقیقـات و 
در   ۸۴ سال  از  را  خود  همکاری  که  مولودی  دکتر 

قالب طرح های دانشجویی و به صورت پاره وقت با سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی آغاز کرده است و در حال 
پژوهشی  مدیر گروه  و  علمی  به عنوان عضو هیات  حاضر 
با  گفت وگو  در  دارد،  فعالیت  سازمان  این  نوین  مواد 
طرح  مزایای  تشریح  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
تقلیل  خطوط  داخلی  کن  خفه  صدا  تولید  »بومی سازی 
فشار گاز« پرداخت و این فناوری را گامی در جهت حل مشکل 
کم شنوایی، آرتروز و مشکالت عصبی برخی از کارکنان 

شرکت گاز فعال در این حوزه خواند.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی مـواد سـازمان 
مسـیر  کـرد:  اظهـار  رضـوی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
انتقـال  انتقـال گاز از محـل اسـتخراج گاز و  و خطـوط 
کـه  زمانـی  تـا  نهایـت  در  و  لولـه  خطـوط  توسـط  آن 
و  ایسـتگاه ها  دارای  برسـد،  مصرف کننـده  دسـت  بـه 
محل هـای اساسـی اسـت کـه گاز با فشـار بـاال وارد آن ها 
می گـردد و زمانـی کـه بـه نزدیـک شـهر می رسـد بایـد 
در ایسـتگاه های سـی جـی اس )CGS( و تـی بـی اس 

)TBS( فشـار کاهـش پیـدا کند تا برای مصـارف خانگی 
شـود. قابل اسـتفاده 

محقـق برگزیـده جهاددانشـگاهی در سـی و چهارمین 
جشـنواره بین المللـی خوارزمی با تاکید بر اینکه ایسـتگاه 
تقلیـل فشـار گاز چـه به صـورت سـی جـی اس و یـا تـی 
بـی اس از رگالتورهـای کاهنـده فشـار اسـتفاده می کنند 
افـزود: بـا توجـه به ماهیـت کاهش فشـار و ایجـاد جریان 
اغتشاشـی، خـود جریـان اغتشاشـی باعـث می شـود کـه 
نویـز ناهنجـاری ایجادشـده کـه شـدت صـدای آن حتـی 
در برخـی از مواقـع 11۰ یـا 12۰ دسـی بل اندازه گیـری 
شـده اسـت و اگـر بخواهیـم ایـن مقـدار شـدت صـدا را 
شبیه سـازی کنیـم چیـزی معـادل بـا صـدای تیـک آف 
هواپیمـا می شـود کـه وجـود ایـن صـدا به صـورت دائمی 
در ایسـتگاه گاز باعـث آزار و اذیت برای کارکنان شـرکت 
گاز شـده و در بسـیاری از مـوارد آنهـا در پایـان مـدت 
خدمـت خـود بـا مشـکالت کـم شـنوایی، آرتـروز و بعضا 

بیماری هـای عصبـی مواجـه می شـوند.
همچنیـن در بسـیاری از مـوارد نیـز بـا رشـد شـهرها 
ایسـتگاه های تقلیـل فشـار در بیـن چنـد خانه مسـکونی 
قـرار می گیـرد و باعـث آزار و اذیـت بـرای همسـایه ها و 

شـکایت از شـرکت گاز می گـردد.
دکتـر مولـودی افزود: بـا توجه به وجود این مشـکالت 
خراسـان  گاز  شـرکت  کارکنـان  پیـش  سـال   ۵ حـدود 
رضـوی به گروه پژوهشـی مواد جهاددانشـگاهی خراسـان 
رضـوی مراجعه و مشـکل را مطـرح کردند و خواسـتند تا 

مشـکل را برطـرف کنیم.
وی اظهـار کـرد: گلـوگاه طراحی این فناوری، رسـیدن 
بـه دانـش فنی سـاخت قطعـه ی فـوم تخلخل بـاز نیکلی 
بـود کـه دارای تکنولـوژی باالیـی )High Tech( بـود 
کـه دانش سـاخت آن در اختیار سـه کشـور هسـت و آن 
را بـه کشـور مـا نمی دادنـد و مـا بـا توجـه بـه نیـازی که 
وجـود داشـت، یک طـرح پژوهشـی در این راسـتا تعریف 
و نزدیـک بـه دو سـال روی آن کارکردیم تا بـه تکنولوژی 

سـاخت فـوم تخلخل بـاز نیکلی رسـیدیم.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی مـواد سـازمان 

بومی سازی تولید صدا خفه کن داخلی خطوط تقلیل 
فشار گاز توسط محققان جهاددانشگاهی

محقق برگزیده جهاددانشگاهی در جشنواره بین املللی خوارزمی از رصفه جویی ارزی در کنار توان رقابت با محصوالت خارجی سخن گفت

       آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه
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جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی ادامه داد: فـوم تخلخل 
بـاز نیکلـی جـزو مـواد پیشـرفته ای اسـت کـه ۹۵ درصد 
دارای  تخلخـل،  داشـتن  بـا  هم زمـان  و  دارد  تخلخـل 
اسـتحکام نسـبتاً باالیـی نیـز بـوده کـه جـزو فوم هـای 

فلـزی بسـیار پرکاربـرد به شـمار مـی رود.
ــه  ــه ب ــال ک ــد از دو س ــه بع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــوان ک ــیدیم عن ــوم رس ــن ف ــاخت ای ــوژی س تکنول
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــرکت گاز اس ــی ش ــا هماهنگ ب
ایــن فــوم را در چنــد ایســتگاه منتخــب شــرکت نصــب 
کردیــم کــه نتایــج اولیــه مناســب بــود و پــس از گذشــت 
یــک ســال از نصــب دوبــاره اندازه گیــری صوتــی انجــام 
و قطعــه از داخــل ایســتگاه بــاز شــد و موردبررســی قــرار 
گرفــت کــه مشــکلی وجــود نداشــت و بعــدازآن تاییدیــه 

بــه طــرح داده شــد.
دکتـر مولـودی بابیـان اینکـه در ادامـه هماهنگی های 
الزم بـا شـرکت ملـی گاز انجـام شـد و در ادامـه معرفـی 
محصـول صـورت گرفـت عنـوان کـرد: همچنیـن مراحل 
گذرانـدن اسـتانداردهای مدنظـر همـه با موفقیـت انجام 
شـد و پـس از آن شـروع خدمـات بـه شـرکت های گاز 
اسـتانی آغاز و در حال حاضر ۸ اسـتان اصفهان، خراسـان 
رضـوی، گیالن، مازنـدران، قم، آذربایجان شـرقی، ایالم و 

یـزد در حـال اسـتفاده از ایـن فناوری هسـتند.
محقـق برگزیـده جهاددانشـگاهی در سـی و چهارمین 
جشـنواره بین المللـی خوارزمـی بابیان این کـه دانش صدا 
خفـه کن خطوط تقلیل فشـار گاز در کشـور بومی سـازی 
شـده اسـت، ادامـه داد: ایـن دانـش کـه موردنیاز کشـور 
بـود تاکنـون فروش نسـبتا خوبی داشـته اسـت و در یک 
مقایسـه بـا نمونـه خارجـی دارای یک دهـم قیمـت نمونه 
خارجی اسـت. بـرای مثال اگـر نمونه خارجـی ۸۰۰ دالر 

قیمت داشـته باشـد نمونـه ایرانـی ۸۰ دالر قیمت دارد.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی مـواد سـازمان 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی بیـان کـرد: بـا توجـه 
بـه این کـه فوم هـای فلـزی به ویـژه فوم هـای نیکلـی جزو 
قطعاتـی هسـتند کـه در صنایـع نظامـی کاربـرد دارنـد، 
ایـن قطعـه تحریمـی اسـت و شـرکت های خارجـی در 
مکاتبـات بـرای خریـد جـواب مـا را نمی دادنـد و برخـی 
هـم می گفتنـد قطعـه تحریمـی اسـت و از فـروش آن به 

جمهـوری اسـالمی ایـران معـذور هسـتیم.
ــم  ــون 2 و نی ــرح تاکن ــن ط ــه ای ــان این ک وی بابی
آخریــن  گفــت:  اســت،  داشــته  فــروش  میلیــارد 
دســتاورد ایــن طــرح تاییــد ایــن محصــول در فهرســت 
عرضه کننــدگان مجــاز )list vendor( شــرکت گاز 
بــود کــه بــا اخــذ گواهــی ایــن ســامانه مجــوز الزم بــرای 

ــم. ــت آوردی ــه دس ــروش را ب ف
دکتــر مولــودی بــا تاکیــد بــر این کــه مجــری طــرح، 
جهاددانشــگاهی اســت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه برخی 
از مشــکالت بــرای عرضــه ی محصول و تجاری ســازی آن، 
ــر ایــن اســت کــه یــک شــرکت دانش بنیــان  تصمیــم ب
در ایــن خصــوص تشــکیل شــود کــه هســته اصلــی آن 
ــگاهی  ــالمت جهاددانش ــد س ــز رش ــرا در مرک ــز اخی نی
ــه  ــه ب ــا توج ــرا ب ــده؛ زی ــوی تشکیل ش ــان رض خراس
ــات  ــم وارد مناقص ــتیم نمی توانی ــاد هس ــه یک نه این ک
ــر ایــن  شــویم، درنتیجــه بــرای گســترش کار ترجیــح ب
اســت کــه یــک شــرکت دانش بنیــان تشــکیل شــود کــه 
ــوالت  ــم محص ــد و ه ــل کن ــر عم ــد چابک ت ــم بتوان ه

جدیدتــری را در ایــن عرصــه داشــته باشــد.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی مـواد سـازمان 
جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی در ادامـه به مشـکالت 
انجام فعالیت های پژوهشـی نیز اشـاره کـرد و گفت: برای 

صنعـت محصـول نهایـی مهـم اسـت و برخـی از ارگان ها 
امـا  بـرای پژوهـش در نظـر می گیرنـد،  را  بودجه هایـی 
ایـن بودجه هـا کافی نیسـت و برای رسـیدن بـه محصول 
نهایـی بودجه بیشـتری نیاز اسـت، برخـی از ارگان ها نیز 
می گوینـد مـا از شـما محصـول می خواهیـم و هزینـه ای 
بـرای پژوهـش صرف نمی کنیـم و اگر توانسـتید محصول 
را بسـازید تضمیـن خرید به شـما می دهیم. در کشـور ما 
سـازمان های دولتـی و خصوصـی بـه ایـن سـمت رفته اند 
کـه اول محصـول را اسـتفاده می کننـد و بعـد حمایـت 

الزم را انجـام می دهنـد.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا ایـن محصـول 
ازلحـاظ کیفیـت می توانـد بـا محصـوالت مشـابه خارجی 
رقابـت کند؟ اظهـار کرد: یکـی از دغدغه های شـرکت گاز 
نیـز ایـن موضـوع بود. بـرای همیـن مـا نمونـه خارجی را 
تهیـه کردیـم و در یـک شـرایط مشـابه از هـر دو محصول 
اسـتفاده کردیـم کـه مشـاهده شـد هیـچ تفاوتـی باهـم 
در عمـل ندارنـد و در نامـه تاییدیـه شـرکت گاز نیـز ایـن 
موضـوع قیدشـده اسـت کـه شـرایط کاری و کیفیت صدا 

دقیقـاً معـادل بـا نمونـه خارجی اسـت.
دکتـر مولـودی در رابطـه بـا معیارهای پذیـرش طرح 
در جشـنواره خوارزمی گفت: اسـتراتژیک بـودن محصول 

و درآمدزایـی و ایجـاد اشـتغال از پارامترهـای مهـم برای 
شـرکت در جشـنواره خوارزمـی اسـت. در این جشـنواره 
پژوهش هایـی کاربـردی کـه بـه محصول رسـیده، فروش 
خوبـی دارنـد و همچنیـن قطعـه اسـتراتژیک باشـند در 

اولویـت انتخـاب قـرار می گیرند.
ایـن برگزیـده سـی و چهارمیـن جشـنواره بین المللی 
خوارزمـی در پایـان با تشـکر از جهاددانشـگاهی سـازمان 
و  فنـی  دانـش  بـه  رسـیدن  گفـت:  رضـوی  خراسـان 
تکنولـوژی کـه قبـل از آن در کشـور نبـوده کار بسـیار 
سـختی اسـت و ریسـک خطر باالیی دارد و ممکن اسـت 
بـه نتیجـه نرسـد. امـا جهاددانشـگاهی ایـن ریسـک را 
پذیرفـت و بـه مـا اعتمـاد کـرد و پـس از دو سـال مـا به 
تکنولـوژی آن رسـیدیم و در ادامـه هـم بـرای فـروش و 
ایجـاد زیرسـاخت های الزم بـرای تولیـد در کنـار مـا بود 
تـا بـه ایـن موفقیت برسـیم و محصـول را در کل کشـور 

کنیم. عرضـه 
گفتنـی اسـت، اکـرم صالحـی، فائـزه برزگـر، مرتضـی 
امیرآبـادی، منصـور جعفـری اسـفاد، مسـعود گلسـتانی 
پـور، حسـین امینی مشـهدی، دکتر احمد مولـودی را در 
اجـرای طـرح »بومی سـازی تولید صـدا خفه کـن داخلی 

خطـوط تقلیـل فشـار گاز« همراهـی کردند.
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رومنایی از پنج استاندارد دارویی پرمرصف صنعت 

گیاهان دارویی
با حضور معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به صورت مجازی از پنج استاندارد دارویی پرمرصف در حوزه داروهای گیاهی در پژوهشکده 

گیاهان دارویی این نهاد رومنایی شد

دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــکده  عمومـــی  روابـــط 
ــج  ــی از پنـ ــم رونمایـ ــاه: مراسـ ــگاهی،۱4 دی مـ جهاددانشـ
ــای  ــوزه داروهـ ــرف در حـ ــی پرمصـ ــتاندارد گیاهـ اسـ
گیاهـــی، از طریـــق ارتبـــاط مجـــازی بـــا دکتـــر 
ــاوری  ــاون پژوهـــش و فنـ ــد رضاپورعابـــدی معـ محمـ
مدیـــران  از  جمعـــی  حضـــور  و  جهاددانشـــگاهی 
پژوهشـــکده های مســـتقر در مجتمـــع تحقیقاتـــی 
شـــهدای جهاددانشـــگاهی در محـــل پژوهشـــکده 

ــد. ــزار شـ ــاد برگـ ــن نهـ ــی ایـ ــان دارویـ گیاهـ
دکتـــر محمدرضـــا پـــور عابـــدی در ایـــن مراســـم 
ــا  ــم در کارهـ ــر بخواهیـ ــه اگـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ بـ
مرجعیـــت داشـــته باشـــیم، الزمـــه ایـــن کار، بررســـی 
و انجـــام آن از جوانـــب مختلـــف اســـت گفـــت: وجـــه 
ـــی،  ـــز تحقیقات ـــر مراک ـــا دیگ ـــکده ب ـــن پژوهش ـــز ای تمای
توانمنـــدی ایـــن آن در بحـــث کشـــاورزی، پزشـــکی و 

داروســـازی اســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه تولیـــد ایـــن اســـتاندارهای 
دارویـــی از جهـــت اقتصـــادی و در حـــوزه کســـب وکار 
ـــای  ـــرد: در طرح ه ـــد ک ـــت تاکی ـــی اس دارای ارزش باالی
ــد  ــوع بایـ ــن موضـ ــه ایـ ــژه ای بـ ــگاه ویـ ــی نـ پژوهشـ

ـــت  ـــوزه صنع ـــژه ای در ح ـــگاه وی ـــوان جای ـــا بت ـــت ت داش
ــن  ــرای ایـ ــی بـ ــان دارویـ ــی و گیاهـ ــای گیاهـ داروهـ

ـــرد. ـــب ک ـــوزه کس ح
 

برنامه های پژوهشکده گیاهان دارویی برای افزایش 
این استانداردها

دکتـــر رضـــا غفـــارزادگان رییـــس پژوهشـــکده 
گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی نیـــز در ایـــن 
مراســـم گفـــت: اســـتانداردهای گیاهـــی یکـــی از 
ــد  ــوزه تولیـ ــاال در حـ ــوژی بـ ــا تکنولـ ــای بـ حوزه هـ
ــه  ــل این کـ ــه دلیـ ــت و بـ ــی اسـ ــای طبیعـ فرآورده هـ
ـــر  ـــه س ـــتانداردها ب ـــم اس ـــرایط تحری ـــورمان در ش کش
می بـــرد بـــا مشـــکالتی در صنعـــت تولیـــد داروهـــای 

ــتیم. ــه هسـ ــی مواجهـ ــان دارویـ ــی و گیاهـ گیاهـ
وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکالتی کـــه تحریـــم اســـتاندارها 
ـــت  ـــود آورده اس ـــه وج ـــی ب ـــای گیاه ـــت داروه در صنع
ـــوارد در  ـــی از م ـــتاندارها در خیل ـــن اس ـــرد: ای ـــان ک بی
اختیـــار شـــرکت ها قـــرار نمی گیـــرد و در صـــورت 
ــر  ــن برابـ ــای چندیـ ــرار دادن باقیمت هـ ــار قـ در اختیـ

ــود. ــه می شـ عرضـ
رییـــس پژوهشــــــکده گیاهــــــــان دارویـــی 
ــه در همیـــن  ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
فعالیـــت  دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــکده  رابطـــه 
ــتاندارد  ــج اسـ ــرد و پنـ ــاز کـ ــوزه را آغـ ــن حـ در ایـ
پرکاربـــرد در صنعـــت گیاهـــان دارویـــی بـــا نام هـــای 
 Apigenin, Glycyrrhizin, Quercetin,
ـــرارداد،  ـــورد شناســـایی ق Silybin, Suberosin را م
افـــزود: پـــس از شناســـایی اســـتانداردها، مطالعـــات و 
ـــی  ـــش فن ـــا، دان ـــز آن ه ـــات و آنالی ـــازی ترکیب خالص س
و مجوزهـــای الزم از ســـازمان غـــذا و داروی وزارت 

بهداشـــت اخـــذ شـــد.
دکتـــر غفـــارزادگان در پایـــان عنـــوان کـــرد: 
برنامه هایـــی بـــرای افزایـــش ایـــن اســـتانداردهای 
ـــت  ـــوزه صنع ـــای ح ـــا نیازه ـــم ت ـــده داری ـــی در آین گیاه
ـــم. ـــن کنی ـــی را تامی ـــای گیاه ـــی و داروه ـــان داروی گیاه

جلوگیری از خروج سالیانه میلیون ها دالر ارز با 
تولید این استانداردها

همچنیــن دکتــر ســعید توکلــی عضــو هیــات علمــی 
ایــن پژوهشــکده و مجــری ایــن طــرح عنــوان کــرد: در 
ــی دارای  ــرآورده طبیع ــزار ف ــش از دو ه ــورمان بی کش
ــرای  ــه ب ــد ک ــذا و دارو وجــود دارن مجــوز از ســازمان غ
آنالیــز ایــن فرآورده هــا نیــاز بــه ترکیبــات طبیعــی جــدا 

ــان اســت. ــن گیاه ــازی شــده از ای شــده و خالص س
ـــرکت  ـــد ش ـــا چن ـــون تنه ـــه تاکن ـــان این ک ـــا بی وی ب
محـــدود از کشـــورهای آلمـــان، ســـوئیس و چیـــن در 
ـــد،  ـــتانداردها بوده ان ـــن اس ـــده ای ـــا تولیدکنن ـــطح دنی س
افـــزود: پـــس از ســـه ســـال تحقیـــق بـــرای اولیـــن 
بـــار در خاورمیانـــه در پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی، دانـــش فنـــی تولیـــد نیمه صنعتـــی 
پنـــج اســـتاندارد پرمصـــرف در صنایـــع دارویـــی بـــه 
ـــن  ـــوزی ای ـــیمی و فارماکوگن ـــان فیتوش ـــت متخصص دس
ـــتانداردها  ـــن اس ـــد ای ـــه تولی ـــد ک ـــی ش پژوهشـــکده، بوم
از خـــروج ســـالیانه میلیون هـــا دالر ارز از کشـــور 
ــعه  ــی در توسـ ــرد و گام بزرگـ ــد کـ ــری خواهـ جلوگیـ

صنایـــع داروهـــای گیاهـــی کشـــور خواهـــد بـــود.
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ساخت لوله مغزی سیار چاه های نفت 
توسط جهاددانشگاهی صنعتی رشیف

معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی صنعتی رشیف از ابداع »شعله بین« برای 

جلوگیری از انفجارهای احتاملی خرب داد

و  پژوهـش  معـاون  جهاددانشـگاهی:  عمومـی  روابـط 
شـریف  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  سـازمان  فنـاوری 
گفـت: در چنـد سـال اخیر و با تشـدید تحریم هـا، نگاه 
بـه توانمنـدی داخلی بیشـتر شـده و در ایـن مجموعه 
پروژه هـای  نفـت،  و  خـودرو  صنعـت  در  توانسـته ایم 

خوبـی را اجرایـی کنیـم.
دکتر محســـــن مردانی ضمــــن اشاره به سابقه 
در  گفت:  کشور  پژوهش  حوزه  در  جهاددانشگاهی 
بسیار  مشارکت  جهاددانشگاهی  مقدس،  دفاع  دوران 
مناسبی در پروژه های دفاعی کشور بازی نمود که پس 
یافت. پس  ادامه  با شدت کمتری  دوران،  آن  پایان  از 
نیاز  به دلیل  نهاد  این  از مدیران جوان  از آن بسیاری 
شدند.  منتقل  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  به  کشور، 
در دوران سازندگی، جهاددانشگاهی همچنان در زمینه 
رسالت  می کرد.  فعالیت  مختلف  پروژه های  اجرای 
سازمان از ابتدا همین بود که در هر بخشی از کشور که 
مشکلی وجود داشت و دیگران به دالیل متعدد ازجمله 
آن  به  پایین،  اقتصادی  منفعت  یا  فناوری  پیچیدگی 
ورود پیدا نمی کردند، نقش جهادی خود را ایفا می کرد.

به  نیز  دانشگاه ها   ،۸۰ دهه  در  افزود:  وی 
شکل  کشور  پژوهش  و  شده  وارد  پژوهش  حوزه 
با  آن، شرکت هایی  کنار  در  کرد؛  پیدا  تقویت شده تری 
ماهیت مشابه شرکت های دانش بنیان امروزی در کشور 
دهه  در  دانش بنیان  شرکت های  ایجاد  با  شدند.  ایجاد 
۹۰، عمده مزیت های رقابتی )ورود به مناقصات، مزایای 
یا  جهاددانشگاهی  به  پیش ازاین  که  مالیاتی(  و  بیمه 
دانش بنیان  شرکت های  به  داشت،  تعلق  دانشگاه ها 
از مزایای بخش  این شرکت ها  به عالوه،  واگذار کردید. 
خصوصی نیز بهره مند هستند و در نتیجه، این شرکت ها 
تولید  سمت  به  شد،  انجام  که  خوبی  حمایت های  با 
محصوالت فناورانه روی آورده اند و به تبع آن، بازیگران 
کــــردند؛  پیدا  افزایش  کشور  در  پژوهش  حوزه 
بنابراین به نظر می رسد مسیر پیش روی جهاددانشگاهی 
به منظور بازی کردن یک نقش تعیین کننده در چرخه 
پژوهش و فناوری کشور، تکمیل این چرخه و ورود به 

مباحث تجاری سازی محصوالت فناورانه است.

فعالیت های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
دکتر مردانی در خصوص فعالیت های این سازمان در 
صنعت خودرو گفت: در حوزه الکترونیک خودرو به دو 
حوزه ECU و TCU واردشده ایم. برد کنترلی تبدیل 
گیربکس دستی به گیربکس اتومات تاکنون در کشور 
ساخته نشده است و اکنون این پروژه به جهاددانشگاهی 
جهاددانشگاهی  در  است.  شده  واگذار  شریف  صنعتی 
صنعتی شریف در حال حرکت در مسیری هستیم که 
در  برسند.  تجاری سازی  مرحله  به  تولیدی  محصوالت 
برای  قرارداد  انعقاد  دنبال  به  خودرو  الکترونیک  حوزه 
تولید و تأسیس شرکت تجاری هستیم؛ به گونه ای که 
تولید دانش فنی محصول،  بر اعضای دخیل در  عالوه 

کل سازمان از این دستاورد منفعت ببرند.
جهاددانشگاهی  سازمان  فناوری  و  پژوهش  معاون 
پروژه  خودرو،  حوزه  در  کرد:  تاکید  شریف  صنعتی 
ارتباطات  شامل  که  داریم  انجام  حال  در  دیگری 
خودروها با یکدیگر است و قرار است روی خودروهای 
قادر  خودروها  سیستم،  این  در  شوند.  نصب  جدیدتر 
مراکز  و  مرکز  با  نیز  و  یکدیگر  با  ارتباط  برقراری  به 
امداد و نجات هستند؛ همچنین اگر خودرو در جاده ای 
دورافتاده دچار سانحه شد، سیستم خودرو با تشخیص 
تصادف، پیامی برای مراکز امداد و نجات ارسال کرده 
خودرو  محل   ،)GPS( موقعیت یاب  از  استفاده  با  و 
مشخص می شود. این فناوری برای خودروهای خودران 
و نیمه خودران آینده هم کاربرد خواهد داشت. قرارداد 
منعقد  ایران خودرو  با  آینده  ماه های  طی  پروژه  این 
 TCU و ECU خواهد شد. در حوزه خودرو عالوه بر
داریم  قصـــــد  خودرو(  الکترونیک  )حوزه   CCU و 
به حوزه تدوین دانش فنی و تولید انژکتور خودرو که 
کاماًل وارداتی بوده و یکی از محصوالت کلیدی خودرو 

محسوب می شود، ورود کنیم.
حوزه  در  سازمان  این  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
سیار  مغزی  لوله  دستگاه  نام  با  تجهیزی  گفت:  نفت 
در حال حاضر  است.  نفت ساخته شده  برای چاه های 
به دنبال جلوگیری از واردات آن هستیم و اگر احساس 
و ظرفیت  توان  از  استفاده  به سمت  نگاه کشور  کنیم 

بود؛  خواهیم  فعال تر  حوزه  این  در  قطعاً  است،  داخل 
ولی متأسفانه باید عنوان کنم که هنوز کشور به تفکر 
کامل استفاده از توانمندی داخل نرسیده است. بخش 
دیگر فعالیت ما در بحث موتورهای درون چاهی است. 
چاه نفت در حین حفاری و نیز پس ازآن و در مراحل 
تعمیراتی به حفاری های جهت دار نیاز دارد که این کار 
توسط موتورهای درون چاهی )از جمله موتورهای سایز 
شش و سه چهارم )۴/۳ ۶( و دو و یک هشتم )۸/1 2(( 
انجام می شود. این موتورها در حال حاضر در سازمان 
ساخته و جهت تست آماده شده اند که انشاءاهلل در آینده 

نزدیک تست خواهند شد.
که  سازمان  از محصوالت  یکی  افزود:  مردانی  دکتر 
دستگاه  می گردد،  تجاری  نزدیک  آینده  در  شاءاهلل  ان 
شعله بین است. این تجهیز یکی از دستگاه های ایمنی و 
مهم مورداستفاده در نیروگاه ها، پتروشیمی ها و صنایع 
معدنی است. وظیفه این دستگاه، تشخیص وجود شعله 
در کوره های مربوطه به منظور جلوگیری از انفجارهای 
احتمالی است. تحقیقات فناورانه مربوط به این دستگاه 
مرتبط  برخی صنایع  با حمایت  گذشته  سال  در چند 
جهاددانشگاهی  داخلی  منابع  از  استفاده  با  نیز  و 
انجام شده است. خدا را شاکریم که پس از طی مراحل 
پژوهشی و فناورانه، این دستگاه عملیاتی شده و تاکنون 
نیز  حدود 1۰۰ شعله بین به بخش های مختلف کشور 
فروخته شده است. در حال حاضر مراحل تجاری سازی 
انجام می شود که در آینده نزدیک شاهد  این دستگاه 
ایجاد یک شرکت دانش بنیان در این خصوص خواهیم 

بود.
جهاددانشگاهی  سازمان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
سمت  به  که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  شریف  صنعتی 
تأسیس شرکت و تجاری سازی حرکت کنیم. در چند 
توانمندی  به  نگاه  تحریم ها،  تشدید  با  و  اخیر  سال 
در  توانسته ایم  مجموعه  این  در  و  شده  بیشتر  داخلی 
صنعت خودرو و نفت، پروژه های خوبی اجرا کنیم. البته 
خوبی  خبر  تحریم،  وجود  صرف  که  کنم  تاکید  باید 
و  است  مبارک  خیلی  داخل  به  نگاه  این  ولی  نیست، 

امیدوارم که این تفکر در کشور دائمی شود.
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پیرشفت ۶۰ درصدی پروژە فناورانه »تولید نیکل و سا

کبالت از مواد معدنی«
رییس جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان گفت: پروژە فناورانه »تولید نیکل و کبالت از مواد معدنی«، پیرشفت ۶۰ درصدی داشته است

ــان:  ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
مهنـــدس مرتضـــی تیمـــوری اظهـــار کـــرد: اگـــر 
ـــی  ـــون پل ـــل تاکن ـــه پژوهـــش ســـال قب ـــم از هفت بخواهی
ـــی را  ـــای خوب ـــم، فعالیت ه ـــود بزنی ـــت موج ـــه وضعی ب
در واحـــد صنعتـــی اصفهـــان شـــاهد بوده ایـــم کـــه از 
ـــز  ـــدازی مرک ـــرای راه ان ـــی ب ـــت اصول ـــذ موافق ـــه اخ جمل
خدمـــات تخصصـــی توســـعه بهـــره وری و سیســـتم ها 

ـــت. اس
وی خاطرنشـــان کـــرد: بـــا اخـــذ موافقـــت دفتـــر 
مرکـــزی ایـــن مرکـــز به صـــورت رســـمی در چـــارت 
ـــت. ـــرار گرف ـــن واحـــد ق ـــوزه پژوهشـــی ای تشـــکیالتی ح

ــه  ــان بـ ــی اصفهـ ــگاهی صنعتـ ــس جهاددانشـ رییـ
ــور  ــگان کشـ ــاد ملـــی نخبـ ــا بنیـ ــرارداد بـ ــاد قـ انعقـ
ــه داد:  ــرد و ادامـ ــاره کـ ــته اشـ ــال گذشـ در یـــک سـ
ــاد  ــا بنیـ ــز بـ ــن مرکـ ــی ایـ ــه به تازگـ ــراردادی کـ قـ
ــال  ــون در حـ ــور داشـــت و اکنـ ــگان کشـ ــی نخبـ ملـ
ـــرح  ـــای ط ـــاری داده ه ـــل آم ـــروژه تحلی ـــت، پ ـــام اس انج

شـــهاب بنیـــاد ملـــی نخبـــگان اســـت.
ـــدازی  ـــی راه ان ـــت اصول ـــن موافق ـــزود: همچنی وی اف
یـــک  در  را  پلیمـــر  فـــرآوری  پژوهشـــی  گـــروه 
ســـال گذشـــته کســـب کرده ایـــم، البتـــه ایـــن 
گـــروه درگذشـــته فعالیت هـــای خـــود را تحـــت 
ــیمی و  ــی شـ ــات تخصصـ ــز خدمـ ــای مرکـ فعالیت هـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــی داد، ام ـــام م ـــیمی انج ـــی ش مهندس
ـــروه  ـــن گ ـــای متخصـــص ای ـــود نیروه ـــاز کشـــور و وج نی

ــد. ــدازی شـ ــی راه انـ پژوهشـ
ــن  ــون ایـ ــه داد: هم اکنـ ــوری ادامـ ــدس تیمـ مهنـ
گـــروه دو فعالیـــت عمـــده پژوهشـــی را در حـــال 

ــرح  ــاری، طـ ــال جـ ــی سـ ــت طـ ــام دارد، نخسـ انجـ
تحویـــل  و  کاری  فســـفاته  مـــواد  تجاری ســـازی 
صنایـــع  بـــه  شـــده  تجاری ســـازی  محصـــوالت 

موردنیـــاز اســـت.
ــوان  ــروه به عنـ ــن گـ ــه در ایـ ــری کـ وی کار دیگـ
ــتیابی  فعالیـــت در دســـت اقـــدام دارد را، طـــرح دسـ
بـــه دانـــش فنـــی تولیـــد رزیـــن اپوکســـی ســـنگ و 
ــزود:  ــرد و افـ ــان کـ ــازی آن بیـ ــن تجاری سـ هم چنیـ
ـــه  ـــن کارخان ـــون چندی ـــه اکن ـــبختی دارد ک ـــای خوش ج
ســـنگ شـــروع بـــه بهره بـــرداری و خریـــد ایـــن 
ــه و  ــوان نمونـ ــده به عنـ ــازی شـ ــول تجاری سـ محصـ

پایلـــوت کردنـــد.
مهنـــدس تیمـــوری عنـــوان کـــرد: در ســـال گذشـــته بـــا 
ـــالب، جهاددانشـــگاهی  ـــر انق ـــه و نظـــر مســـاعد رهب توج
ــه  ــای فناورانـ ــوان پروژه هـ ــت عنـ ــی را تحـ پروژه هایـ
ــرا  ــال اجـ ــور در حـ ــار در کشـ ــن بـ ــرای اولیـ ــه بـ کـ
ـــه  ـــروژه فناوران ـــک پ ـــن ی ـــرد، بنابرای ـــری ک ـــت پیگی اس
ــگاهی در  ــه جهاددانشـ ــای فناورانـ ــوع پروژه هـ از مجمـ

ـــت. ـــرار گرف ـــان ق ـــی اصفه ـــد صنعت ـــار واح اختی
ـــان  ـــی اصفه ـــد صنعت ـــگاهی واح ـــس جهاددانش ریی
ــد  ــوان تولیـ ــت عنـ ــروژه تحـ ــن پـ ــرد: ایـ ــوان کـ عنـ
ـــد  ـــرای تولی ـــوت ب ـــد پایل ـــاخت واح ـــی و س ـــش فن دان
نیـــکل و کبالـــت از مـــواد معدنـــی اســـت کـــه یـــک 
ــد  ــدود ۶۰ درصـ ــد و حـ ــول می انجامـ ــه طـ ــال بـ سـ
ــت، در  ــه اسـ ــورت گرفتـ ــون صـ ــرفت کار تاکنـ پیشـ
ــی  ــام فروشـ ــای خـ ــرح به جـ ــن طـ ــت در ایـ حقیقـ
و واردات نیـــکل و کبالـــت کـــه در صـــدر فلـــزات 
ــا  ــوند و بـ ــوب می شـ ــران محسـ ــرای ایـ ــی بـ تحریمـ

ـــن دو  ـــرد، ای ـــداری ک ـــد خری ـــری بای ـــد براب ـــه چن هزین
ــم. ــد کنیـ ــا را تولیـ ــول گران بهـ محصـ

پروژه پژوهشی »تبدیل نشاسته به دکستروز« 
مواد اولیه سوربیتول توسط محققان واحد

کـــه  پروژه هایـــی  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
جهاددانشـــگاهی واحـــد صنعتـــی اصفهـــان بـــرای 
ســـال های آتـــی در نظـــر دارد، اظهـــار کـــرد: یکـــی 
ــی  ــال های آتـ ــرای سـ ــه بـ ــی کـ ــای مهمـ از پروژه هـ
مطالعـــات و هماهنگی هـــای اولیـــه آن انجام شـــده 
تولیـــد نشاســـته اصالح شـــده اســـت. در ایـــن پـــروژه 
دنبـــال ایـــن هســـتیم کـــه آن را بـــرای کاربردهـــای 
ـــم. ـــه کار ببری ـــتی ب ـــی و بهداش ـــی، داروی ـــف غذای مختل

ـــه  ـــته ب ـــل نشاس ـــا تبدی ـــروژه ب ـــن پ ـــزود: در ای وی اف
دکســـتروز می توانیـــم، مـــواد اولیـــه ســـوربیتول کـــه 
ـــر  ـــال تعمی ـــه در ح ـــن کارخان ـــی بزرگ تری ـــدف نهای ه
و فعال ســـازی مجـــدد شـــرکت صنایـــع غذایـــی و 

ـــم. ـــد کنی ـــت را تولی ـــدرس اس ـــهید م ـــی ش داروی

دانش فنی فرآوری
 تنها تنباکوی صادراتی کشور 

توسط محققان
ـــا  ـــه انجـــام شـــد تنه ـــه ی ک ـــرد: بامطالع ـــه ک وی اضاف
تنباکـــوی صادراتـــی بـــه خـــارج از کشـــور تنباکـــوی 
خمینی شـــهر اصفهـــان اســـت کـــه بـــا فرآوری هـــای 
مختصـــر در خـــارج از کشـــور ســـه تـــا چهـــار برابـــر 
ـــن  ـــود، بنابرای ـــه می ش ـــده، معامل ـــداری ش ـــت خری قیم
ـــتیم. ـــران هس ـــو در ای ـــرآوری تنباک ـــال ف ـــه دنب ـــا ب م

مهنـــدس تیمـــوری هـــدف از فـــرآوری تنباکـــو در 
کشـــور را تولیـــد آفت کش هـــای طبیعـــی عنـــوان 
ــانس هایی  ــد اسـ ــن تولیـ ــه داد: هم چنیـ ــرد و ادامـ کـ
ـــتفاده  ـــا اس ـــای دنی ـــای ادکلن ه ـــن برنده ـــه در بهتری ک
ـــد  ـــو تولی ـــتقیم از تنباک ـــه مس ـــی ک ـــوند و ادکلن می ش
ــروف و  ــت، معـ ــران قیمـ ــیار گـ ــای بسـ و از ادکلن هـ
پرطرفـــدار در دنیـــا اســـت، از دیگـــر مـــواد فـــرآوری 
ــاس  ــن اسـ ــر همیـ ــود، بـ ــوب می شـ ــو محسـ تنباکـ
ـــن  ـــا تامی ـــه ب ـــم ک ـــی داری ـــروع و آمادگ ـــی را ش مطالعات

اعتبـــار، ایـــن محصـــول خـــام را فـــرآوری کنیـــم.
ـــوان  ـــان عن ـــی اصفه ـــگاهی صنعت ـــس جهاددانش ریی
ـــه  ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــری ک ـــای دیگ ـــرد: از طرح ه ک
دنبـــال نهایـــی کـــردن آن بـــوده و پیشـــرفت خوبـــی 
نیـــز داشـــته اســـت و امیدواریـــم کـــه حداقـــل ایـــن 
ــه زودی  ــن آور بـ ــرح فـ ــک طـ ــوان یـ ــرح را به عنـ طـ
ــی و  ــی، طراحـ ــش فنـ ــن دانـ ــم، تدویـ ــروع کنیـ شـ
ســـاخت و راه انـــدازی واحـــد نیمه صنعتـــی تولیـــد 
دی اکســـید تیتانیـــوم از کنســـتانتره معدنـــی اســـت.

                اخبار کوتاه
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47
تولید و تجاری سازی محلول 
فسفاته روی- نیکل به منظور 

کشش قطعات فوالدی
مدیـر  اصفهـان:  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
مهندسـی شـیمی  و  مرکـز خدمـات تخصصـی شـیمی 
جهاددانشـگاهی واحد صنعتی اصفهان، از آغاز فرایند توسعه 
طـرح تولیـد و تجاری سـازی محلـول فسـفاته روی-نیکل از 
طریـق بررسـی ویژگی ها و خـواص مورد انتظـار محصول 

در محیـط عملیاتـی خبـر داد.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی شـیمی و مهندسـی 
مرکـز  ایـن  اخیـر  پیرامـون طـرح  واحـد،  ایـن  شـیمی 
اظهـار کـرد: فـاز تحقیقاتـی طرح تولیـد و تجاری سـازی 
محلـول فسـفانه روی- نیـکل، از اواخر سـال ۹7 در واحد 
صنعتـی اصفهـان آغـاز و پـس از رسـیدن به نمونـه اولیه 
در مقیـاس آزمایشـگاهی، فرآینـد توسـعه طـرح از طریق 
بررسـی ویژگی هـا و خـواص مـورد انتظـار محصـول در 

محیـط عملیاتـی انجام شـد.
نویـد ناصـری ادامـه داد: در حـال حاضر ایـن محصول 
بـه بـازار مصـرف، عرضـه شـده و بـا توجـه بـه رضایت و 
تـن در  تولیـد سـاالنه 2۰۰  سـفارش مصرف کننـدگان، 

دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
وی تصریـح کـرد: فسـفاته های کششـی روی-نیـکل 
بـرای محافظت سـطوح آهنی، جهت کشـش سـیم و فرم 
دهـی سـرد قطعات به همـراه روان کننده هـا، به دو روش 

قوطه وری و اسـپری اسـتفاده می شـود.
وی افـزود: روش دیگـر بـرای کشـش قطعـات فوالدی 
حـرارت دادن و سـپس شـکل دهی آن هـا اسـت کـه ایـن 
روش بـه دلیـل مصـرف زیـاد انـرژی، هزینـه فرآینـد را 

افزایـش می دهـد.
ناصـری بـا بیـان این کـه از جملـه معایـب محصـوالت 
داخلـی موجـود در کشـور، پوشـش دهـی با چسـبندگی 
پاییـن و جـذب روان کننـده ضعیـف اسـت، اذعـان کـرد: 
ایـن امـر باعث می شـود در کشـش های دو تا سـه برابری 
قطعـات فـوالدی در حیـن فرآیند پرسـکاری، پوشـش از 
روی قطعـه جـدا شـده و باعـث افزایـش اصطـکاک بیـن 
قطعـه و قالـب دسـتگاه پرس شـود و در نتیجـه خراش و 
پارگـی بـر روی سـطح قطعـات ایجـاد کـرده و همچنین 
قالـب دسـتگاه پـرس هـم آسـیب دیده و از طـول عمـر 

کارایـی آن کـم می کنـد.
مدیـر مرکـز خدمـات تخصصـی شـیمی و مهندسـی 
و  کریسـتالی  پوشـش  تشـکیل  کـرد:  عنـوان  شـیمی 
یکنواخـت در زمـان کـم، تشـکیل رسـوب و لجـن کـم 
بـه شـوفاژ و کـف وان، محافظـت در  و غیـر چسـبنده 
برابـر خوردگـی قطعـات طـی حمل ونقـل و نگهـداری و 
چسـبندگی زیـاد صابون بـه قطعه به منظـور جلوگیری از 
خـراش و پارگـی قطعـه طـی کشـش، از مزیت هـای این 

محصـول، اسـت.

دستگاه کمپوستر برای بازیافت 
پسماندهای خانگی و صنعتی 

تجاری سازی شد
روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی:    
یـک شـرکت فناور مسـتقر در پـارک علم و فنـاوری البرز 
در راسـتای بازیافت پسـماندهای تر و حفظ محیط زیسـت 
موفق شـد محصـوالت خود را بـه حد قابل توجهـی تولید 

و جهـت فروش به سراسـر کشـور ارسـال کند.
مدیرعامـل شـرکت سـتاره آریـا نویـن آیلیـن عضـو 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: 
بازیافـت  ثبـت اختـراع دسـتگاه کمپوسـتر در راسـتای 
پسـماندهای تـر فعالیـت خـود را در ایران از سـال 1۳۹۴ 

اسـت. کرده  آغـاز 
مهنـدس عبـاس علیزاده افـزود: این شـرکت در زمینه 
ایسـتگاه های  در  نویـن  سیسـتم های  نصـب  و  طراحـی 
از  پشـتیبانی  و  تولیـد  همچنیـن  و  زبالـه  بازیافـت 
صنعتـی  تـا  خانگـی  ابعـاد  در  کمپوسـتر  دسـتگاه های 
جهـت نصـب در مبـدا تولیـد پسـماند فعالیـت می کنـد.

مراجـع  توسـط  دسـتگاه  ایـن  تاییدیـه  دربـاره  وی 
علمـی و بهداشـتی نیـز افـزود: دسـتگاه بیـو کمپوسـتر 
آشـپزخانه های  در  نصـب  قابلیـت  اسـتارکلین  برنـد  بـا 
دسـتگاه ها  ایـن  دارد؛  را  صنعتـی  و  مسـکونی  منـازل 
کل  اداره  از  زیسـت محیطی  عملکـرد  تاییدیـه  دارای 
از  تاییدیـه کـودی  دارای  تهـران،  اسـتان  محیط زیسـت 
موسسـه تحقیقـات خـاک و آب، تاییدیـه فنـاوری سـبز 
دانشـگاه تهـران اسـت. همچنیـن این دسـتگاه ها در حال 
حاضـر فقـط توسـط شـرکت آیلیـن تولیـد می شـود کـه 
نسـبت بـه نمونـه خارجـی هـم از لحـاظ عملکـرد و هـم 
مصـرف بـرق و همچنیـن قیمت قابل مقایسـه نیسـت این 
دسـتگاه از قسـمت های بیولوژیکـی، مکانیکـی، حرارتـی، 

تهویـه ای، حسـگری و بوگیـر تشـکیل شـده اسـت.
رسـتوران ها  مسـافرخانه ها،  و  هتل هـا  افـزود:  وی 
مسـکونی،  مجتمع هـای  و  منـازل  سـفره خانه ها،  و 
پادگان هـا، مراکـز آموزشـی و دانشـگاه ها، کارخانه هـای 
و  پاالیشـگاه ها  بیمارسـتان ها،  غذایـی،  صنایـع 
پتروشـیمی ها می تواننـد از ایـن دسـتگاه ها در اندازه های 

کننـد. اسـتفاده  و  خریـداری  نیـاز  مـورد 
در حـال حاضـر مدیرعامـل و اعضـای شـرکت جهـت 
مذاکره و رایزنی با مسـووالن شـورای شـهر و کارشناسان 
خدمات شـهری شـهرداری اسـتان البـرز در تـالش برای 
همگانـی کـردن و بـه اجـرای رسـاندن در سـاختمان ها و 
شـهرک های در حـال احـداث اسـتان هسـتند تـا آینـده 

پسـماند صفـر اسـتان را عملـی کنند.
گفتنـی اسـت، این دسـتگاه هم اکنـون به تولیـد انبوه 
در  سـفارش دهنده  مختلـف  بخش هـای  بـه  و  رسـیده 

سراسـر کشـور ارسـال می شـود.

 ■■■

تولید و تجاری سازی »رزین 
پلیمری مخصوص ترمیم سنگ های 

مرمریت« 
توسعه  اصفهان:گروه  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
صنعتی  جهاددانشگاهی  پلیمری  مواد  فراورش  و 
پلیمری  »رزین  تجاری سازی  و  تولید  به  موفق  اصفهان، 

مخصوص ترمیم سنگ های مرمریت« شد
مهنـاز شـاه زمانی عضـو هیـات علمی گروه پژوهشـی 
ایـن واحـد و مسـوول طـرح »رزیـن پلیمـری«، بـا بیـان 
ایـن مطلـب کـه ایـن پـروژه بـا هـدف بهبـود خـواص 
سـنگ  صنعـت  در  اسـتفاده  مـورد  داخلـی  رزین هـای 
به ویـژه سـنگ های مرمریـت و کاهش معایـب آن اجرایی 
شـد، افـزود: بـوی زیـاد و آلودگـی محیطـی، اسـتحکام 
اعمـال روی  از  تـردی و شـکنندگی آن پـس  و  پاییـن 
سـنگ، قابلیـت نفوذپذیـری انـدک و شـدت زردشـدگی 
پـس از اعمـال، از جملـه دالیـل کاهـش میزان اسـتفاده 
از رزین هـای داخلـی و افزایـش میـزان واردات دانسـت.

وی افـزود: فـاز تحقیقاتـی طـرح »رزین پلیمـری«، از 
اوایـل سـال ۹۸ در واحـد صنعتـی اصفهـان آغـاز و پـس 
از رسـیدن بـه نمونه اولیـه آزمایشـگاهی، فرآیند توسـعه 
طـرح از طریـق بررسـی ویژگی هـا و خواص مـورد انتظار 
محصـول در محیـط عملیاتی واقعـی و واحدهای مختلف 

سـنگبری انجام شـد.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی جهاددانشـگاهی 
از  پـس  کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان  صنعتـی  واحـد 
بـا  تولیـدی  از ویژگی هـای عملکـردی رزیـن  اطمینـان 
همـکاری مرکـز خدمـات تخصصـی شـیمی و مهندسـی 
شـیمی واحـد محصـول در فراینـد تولیـد و برنامه فروش 

قـرار گرفـت.
نظـر  از  سـاختمانی  سـنگ های  کـرد:  تصریـح  وی 
فاکتورهـای مکانیکـی به دلیل وجود تـرک و حفره دارای 
خاصیت تردی و شـکنندگی هسـتند؛ بنابراین الزم اسـت 
به منظـور ارتقـای مقاومـت سـنگ و کیفیت ظاهـری آن، 
به طـور  سـنگ  سـطح  در  موجـود  درزهـای  و  حفره هـا 
مطلـوب و مناسـب از رزیـن پـر شـود. ایـن کار، بـر روی 
بلـوک یا سـنگ قبل از سـاب خـوردن انجام می شـود. در 
بـازار بین المللـی تقریبـا هیـچ سـنگی کـه دارای حفره و 
درز باشـد )مرمـر و حتی گرانیت( بدون اسـتفاده از رزین 

عرضـه نمی شـود.
بایـد  افـزود: رزین هـای مـورد اسـتفاده  شـاه زمانـی 
ضریب انبسـاط طولی و حجمی نزدیک به سـنگ داشـته 
باشـد، سـطح آن پـس از اسـتفاده، به راحتـی پرداخـت 
اسـتحکام  از  و  نکـرده  نشسـت  مصـرف  از  پـس  شـود، 
باالیـی برخـوردار باشـد. همچنیـن طـی مـرور زمـان از 
زردشـدگی کمتـری برخـوردار شـود. رزین های اپوکسـی 
مورد اسـتفاده در صنعت سـنگ معموالً وارداتی هسـتند، 
ایـن رزین هـا در داخـل نیز توسـط تعـدادی از واحدهای 
مربـوط عرضـه می شـود؛ امـا بر اسـاس صحبـت تعدادی 
از کارفرمایـان ایـن حـوزه رزین هـای داخلـی عرضه شـده 

در بـازار از کیفیـت باالیـی برخـوردار نیسـت.
معایـب  طـرح  ایـن  در  کـرد:  اظهـار  پایـان  در  وی 
بـازار برطـرف شـده و محصـول  نمونه هـای موجـود در 
اصفهـان،  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  در  تولیدشـده 
از  و  دارا  را  اسـتفاده  بـرای  موردنظـر  ویژگی هـای 
نفوذپذیـری مناسـبی نسـبت بـه نمونه هـای موجـود در 

اسـت. برخـوردار  بـازار 

 ■■■

بانک میکروارگانیسم ها به 
سیستم های پشتیبان نگهداری 

مجهز شد
روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران:با توجه به 
لزوم توسعه زیرساخت ها و تامین تجهیزات ضروری جهت 

                اخبار کوتاه
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دمای  در  میکربی  نمونه های  مطمئن  و  ایمن  نگهداری 
میکروارگانیسم های  بانک  فریزرهای  دیپ  کلیه  فراسرد، 
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابستـــــــــه 
به جهاددانشگاهی به تجهیزاتی چون سیستم تامین کننده 
برق در موارد اضطراری )یو.پی.اس( و بک آپ دی اکسید 

کربن مجهز شدند.
مرکـز  ایـن  پشـتیبانی  معـاون  فـالح  مهـدی  دکتـر 
توسـعه  لـزوم  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  خصـوص  ایـن  در 
زیرسـاخت ها و تامیـن تجهیزات ضـروری جهت نگهداری 
ایمـن و مطمئـن نمونه هـای میکربـی در دمـای فراسـرد، 
کلیـه دیـپ فریزرهـای بانـک میکروارگانیسـم های مرکـز 
ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران بـه تجهیزاتی چون 
سیسـتم تامیـن کننـده بـرق در مـوارد اضطـراری )یـو.

پـی.اس( و بـک آپ دی اکسـید کربـن مجهـز شـدند.
وی افـزود: در همـه کشـورهای دارای مراکـز ذخایـر 
نمونه هـای  نگهـداری  تجهیـزات  زیسـتی؛  و  ژنتیکـی 
بیولوژیـک از جملـه دیـپ فریزرهـا به عنـوان زیرسـاخت 
تجهیـزات  ایـن  و  می شـوند  گرفتـه  نظـر  در  نگهـداری 
می بایسـت در شـرایطی ایمـن از نقطـه نظـر تامین برق و 
سیسـتم های پشـتیبان نظیـر بـک- آپ دی اکسـیدکربن 
نصـب و راه انـدازی شـوند که نگهـداری پایـدار نمونه ها را 

در دماهـای فراسـرد تسـهیل نماینـد.
 لـذا توجـه بـه اعـالم نیـاز بانـک میکروارگانیسـم های 
مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکی و زیسـتی ایـران و بررسـی های به 
عمل آمده توسـط کارشناسـان فنی، ضمن افزودن دو دسـتگاه 
دیـپ فریـزر منهـای ۸۰، کلیـه آن ها بـه سیسـتم یو.پی.

اس و بـک-آپ دی اکسـید کربـن مجهـز شـدند.
این کـه  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  ادامـه  در  فـالح 
بـرای  الزم  تـوان  از  مرکـز  ایـن  میکربـی  کلکسـیون 
پاسـخگویی بـه نیـاز مشـتریان خـود در حـوزه تحقیقات 
و صنعـت برخـوردار اسـت، تامیـن زیرسـاخت مذکـور به 
اعتبـار ایـن مرکـز به عنـوان یـک مرکـز ملـی در سـطح 
نمونه هـای  ایمـن  نگهـداری  بـرای  پایگاهـی  و  کشـور 
میکربـی خواهـد افـزود و ازاین پـس مراکـز تحقیقاتـی و 
صنعتـی می تواننـد بـا اطمینـان خاطـر بیشـتری بـه این 
مرکـز به عنـوان یـک واحـد خدمـات رسـان ملـی تکیـه 

نماینـد.
وی گفت: این گام نخسـت در توسـعه زیرسـاخت های 
مـورد نیـاز جهـت نگهـداری ایمـن نمونه هـای زیسـتی و 
بومـی کشـور محسـوب می شـود و ایـن مرکـز در صـدد 
اسـت در آینـده نزدیـک نسـبت بـه تامیـن اعتبـار جهت 

تجهیـز مرکـز بـه ژنراتور بـرق مسـتقل اقـدام کند.
 

■■■

دو طرح کاربردی در 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

کلید خورد
جنوبی:مدیـر  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  فـرآوری  و  تولیـد  گـروه 
کـرد:  بیـان  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  دارویـی 
در راسـتای اهـداف مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی 
جهاددانشـگاهی اسـتان، دو طرح »تولید پوشش خوراکی 
بـا عصـاره گلبـرگ زعفـران و عصـاره عنـاب در ترکیب با 
بسـته بندی اتمسـفر اصـالح جهـت مانـدگاری و حفـظ 
کیفیـت زرشـک تـازه« و »تولیـد پوشـش خوراکـی ضـد 
میکروبـی از پوسـت انـار جهـت افزایـش زمـان ماندگاری 

عنـاب تـازه تحـت شـرایط خـال و اتمسـفر اصالح شـده« 
می شـود. اجـرا 

دکتـر مهـدی ابراهیمـی مدیـر گـروه تولیـد و فرآوری 
جهاددانشـگاهی  دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع 
مجتمـع  اهـداف  راسـتای  در  گفـت:  جنوبـی  خراسـان 
تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی اسـتان، دو 
طـرح »تولید پوشـش خوراکی بـا عصاره گلبـرگ زعفران 
و عصـاره عنـاب در ترکیـب با بسـته بندی اتمسـفر اصالح 
جهـت مانـدگاری و حفظ کیفیت زرشـک تـازه« و »تولید 
پوشـش خوراکـی ضـد میکروبـی از پوسـت انـار جهـت 
افزایـش زمـان مانـدگاری عنـاب تـازه تحت شـرایط خال 
و اتمسـفر اصـالح شـده« بـا کارفرمایـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان و توسـط محققـان مجتمـع تحقیقـات 

گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی اجـرا می شـود.
بخشـی  کشـورها،  از  بسـیاری  در  کـرد:  اظهـار  وی 
فرآیندهـای  علـت  بـه  اکثـراً  کشـاورزی  محصـوالت  از 
اکسیداسـیونی و حملـه میکروارگانیسـم ها در مدت زمـان 
فرآینـد  طـول  در  میوه هـا  و  رفتـه  بیـن  از  انبـارداری 

می شـوند. آلودگـی  دچـار  نگهـداری  و  برداشـت 
تحقیقـات  مجتمـع  فـرآوری  و  تولیـد  گـروه  مدیـر 
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفت: 
هرچنـد اسـتفاده از ترکیبـات شـیمیایی باعـث کنتـرل 
از محصـوالت  پاتوژن هـا در بسـیاری  رشـد و گسـترش 
و  مصرف کننـده  بـر  نامطلوبـی  تاثیـرات  ولـی  می شـود 

دارنـد. محیط زیسـت 
از  اسـتفاده  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  ابراهیمـی  دکتـر 
تحـت  نگهـداری  و  خـال  و  شـده  اصـالح  بسـته بندی 
شـرایط کنترل شـده باعـث تاخیـر در کاهـش کیفیـت و 
افزایـش زمـان مانـدگاری میوه های تـازه می شـود، افزود: 
همچنیـن روش نویـن اسـتفاده از پوشـش های خوراکـی 
طبیعـی به عنـوان حامل هـای طیـف وسـیعی از ترکیبات 
ماننـد آنتی اکسـیدان ها، ترکیبـات تغذیـه ای و ترکیبـات 
ضـد میکروبـی جهـت نگهـداری میوه هـای تـازه مـورد 

می گیرنـد. قـرار  اسـتفاده 
وی ادامـه داد: از جملـه منابـع بسـیار خـوب جهـت 
مختلـف،  اهـداف  بـرای  خوراکـی  پوشـش های  تولیـد 
از  فرآورده هـای جانبـی حاصـل  و  از ضایعـات  اسـتفاده 
فـرآوری محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه در کشـور مـا 
کمتـر مورد توجه قرارگرفته اسـت. روش بسـته بندی های 
اصـالح شـده در ترکیب با پوشـش خوراکـی باعث کاهش 
سـرعت تنفس، تاخیر در نرم شـدن و رسـیدگی و کاهش 
فعالیـت عوامـل بیمـاری زا شـده و کارایـی ایـن دو روش 
نویـن را نسـبت بـه زمانـی کـه به تنهایـی مـورد اسـتفاده 

قـرار گیرنـد، افزایـش می دهـد.
تحقیقـات  مجتمـع  فـرآوری  و  تولیـد  گـروه  مدیـر 
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی عنوان 
کـرد: اجـرای ایـن دو طـرح پژوهشـی عـالوه بر اسـتفاده 
از ضایعـات دو محصـول اسـتراتژیک زعفـران و انـار کـه 
شـامل گلبـرگ زعفران و پوسـت انار می شـود، در معرفی 
عنـاب و زرشـک تازه به سـایر اسـتان های کشـور و ایجاد 
بازارهـای جدیـد داخلـی و خارجـی برای ایـن محصوالت 

نیـز اثرگـذار خواهـد بود.
دکتـر ابراهیمـی یـادآور شـد: از سـال 1۳۹۴ تاکنـون 
مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی خراسـان جنوبـی با 
هـدف کمـک بـه تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک 
اسـتان خراسـان جنوبـی اقـدام بـه اجـرای ده هـا طـرح 
تحقیقاتـی کـرده اسـت کـه از جملـه نتایـج آن می تـوان 
بـه بهبـود فرآیند زراعـت و تولید محصوالت اسـتراتژیک، 
معرفـی محصـوالت غذایـی و مکمل هـای دارویـی جدیـد 

و فراسـودمند از عنـاب، زرشـک و زعفـران، تولیـد منابـع 
علمـی و ثبـت چندیـن عنـوان اختـراع اشـاره کرد.

■■■

بیسکوییت فراسودمند عناب 
تولید شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی:عضــو 
گــروه پژوهشــی تولیــد و فــرآوری گیاهــان اســتراتژیک 
ــگاهی  ــی جهاددانش ــان داروی ــات گیاه ــع تحقیق مجتم
خراســان جنوبــی گفــت: یکــی از طرح هــای اجــرا شــده 
در ایــن مجتمــع، طــرح تولیــد بیســکوییت فراســودمند 
ــتارت  ــال 1۳۹۸ اس ــرح از س ــن ط ــه ای ــاب اســت ک عن
خــورد و پــس از اتمــام مطالعــات اولیــه تولیــد آزمایشــی 

ــن محصــول در اواســط ســال 1۳۹۸ شــروع شــد. ای
دکتــر ســاره حســینی عضــو گــروه پژوهشــی تولیــد و 
فــرآوری گیاهــان اســتراتژیک مجتمــع تحقیقــات گیاهان 
دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی اظهــار کــرد: 
ــی  ــی یک ــرآورده غذای ــک ف ــی ی ــالمت و ارزش غذای س
ــول  ــد آن محص ــاب و خری ــل در انتخ ــن عوام از مهم تری

ــت. ــدگان اس ــط مصرف کنن توس
از  وی بــا بیــان این کــه محصــوالت فراســودمند 
ــان هســتند،  ــی در جه ــن محصــوالت غذای پرطرفدارتری
ــه  ــد ک ــان نشــان می ده ــات محقق ــج مطالع ــزود: نتای اف
77 درصــد مصرف کننــدگان در هنــگام خریــد، محصــول 
ــی کــه دارای ارزش  ســالم را انتخــاب می کننــد؛ محصول
تغذیــه ای بــاال و فاقــد نگهدارنده هــای شــیمیایی و دارای 

ــد. ــب باش ــته بندی مناس بس
ــان  ــرآوری گیاه ــد و ف ــی تولی ــروه پژوهش ــو گ عض
دارویــی  گیاهــان  تحقیقــات  مجتمــع  اســتراتژیک 
کــرد:  بیــان  جنوبــی  خراســان  جهاددانشــگاهی 
ــتند  ــی هس ــع محصوالت ــودمند درواق ــوالت فراس محص
ــد  ــه ای و تولی ــای تغذی ــتن ارزش ه ــالوه برداش ــه ع ک
نیــز  بخــش  بــرای مصرف کننــده، ســالمت  انــرژی 
باشــند و از بــروز بیماری هــای مزمــن جلوگیــری کننــد.

دکتــر حســینی ادامــه داد: ایــن محصــوالت به عنــوان 
یکــی از مهم تریــن حوزه هــای فراورده هــای غذایــی، 
هســتند  چشــمگیری  پیشــرفت  و  توســعه  دارای 
ــی غذاهــای فراســودمند حــدود  ــازار جهان به طوری کــه ب
1۰ تــا ۴۰ میلیــارد دالر در ســال تخمیــن زده می شــود؛ 
ــن  ــازار خــوب ای ــه رشــد ســاالنه تقاضــا و ب ــا توجــه ب ب
ــز  ــی نی ــای غذای ــدگان فراورده ه ــوالت تولیدکنن محص
ــه ســمت تولیــد محصــوالت فراورده هــای فراســودمند  ب

گرایــش یافته انــد.
بسیاری  تحقیقات  اخیر  سال های  در  کرد:  بیان  وی 
غنی سازی  و  فراسودمند  محصوالت  تولید  زمینه  در 
و  محبوب  فراورده های  به خصوص  غذایی  فراورده های 
انجام شده که  کلوچه  و  بیسکویت، کیک  مانند  پرطرفدار 
با اسفناج،  از این جمله می توان به غنی سازی بیسکویت 
رازیانه، بابونه، پودر هسته خرما، عصاره انگور، عصاره چای 
سبز، فیبرهای گیاهی، مالت، ویتامین D، آهن، روی، مس 

و کلسیم اشاره کرد.
عضو گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک 
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی بیان کرد: محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی با 
توجه به ارزش تغذیه ای باال و داشتن پتانسیل خوب برای 
فراوری یکی گزینه مطلوب جهت غنی سازی فراورده های 
غذایی هستند؛ به عنوان مثال میوه عناب که از محصوالت 
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است  جنوبی  خراسان  خطه  استراتژیک  و  انحصاری 
سطح  افزایش دهنده  و  میکروبی  ضد  فعالیت های  دارای 
بدن  از  را  است، سموم  تصفیه کننده خون  و  بدن  ایمنی 
کلروژنیک،  اسید  مانند  ترکیباتی  دارای  و  می کند  دفع 
کاتچین، اپیکاتچین، اسید کافئیک، اسیدکوماریک، اسید 
گالیک، اسید فرولیک، اسیدسینامیک، روتین، کوئرستین، 

پروسیانیدین و کامپفرول است.
توجه  با  میوه  این  افزودن  کرد:  اظهار  حسینی  دکتر 
به  را  آن ها  غذایی،  محصوالت  به  باال  تغذیه ای  ارزش  به 
فرآورده های فراسودمند تبدیل خواهد کرد؛ با این وجود 
فرموالسیون های  به  عناب  پالپ  مختلف  سطوح  افزودن 
غذایی برای تهیه یک محصول فراسودمند کفایت نمی کند 
چراکه در حین فرآیند پخت، اکثر ترکیبات مغذی حساس 

به حرارت از بین خواهند رفت.
وی با بیان این که جهت رفع این مشکل پودر و یا عصاره 
پوشانی  ریز  و  گرفته  قرار  خاص  فرآیندهای  تحت  میوه 
ادامه  کار می روند،  به  فرموالسیون  می شوند و سپس در 
جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  داد: 
غذایی  فراورده های  تولید  پیشگام  که  جنوبی  خراسان 
فراسودمند بر پایه محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی 
این  فرآوری  بر روی  است  زعفران  و  مانند زرشک عناب 
توانسته در مدت زمان کوتاهی  محصوالت تمرکز کرده و 

فرآورده های متنوعی تولید کند.
عضو گروه پژوهشی تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک 
مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان 
این  در  شده  اجرا  طرح های  از  یکی  کرد:  اظهار  جنوبی 
است  عناب  فراسودمند  بیسکوییت  تولید  طرح  مجتمع، 
که این طرح از سال 1۳۹۸ استارت خورد و پس از اتمام 
مطالعات اولیه تولید آزمایشی این محصول در اواسط سال 
نمایشگاه  بار در پنجمین  برای نخستین  و  1۳۹۸ شروع 
اشتغال و توسعه کارآفرینی خراسان جنوبی عرضه شد که 

با استقبال مصرف کنندگان مواجه شد.
دکتر حسینی ادامه داد: در حال حاضر گروه پژوهشی 
تحقیقات  مجتمع  استراتژیک  گیاهان  فرآوری  و  تولید 
محصول  این  تولید  جنوبی  خراسان  دارویی  گیاهان 
داده  قرار  کار  دستور  در  را  قانونی  مجوزهای  دریافت  با 
است و در هفته های آتی این محصول فراسودمند فرآوری 
مرکز خدمات  و در سایت  به صورت عمده  عناب  از  شده 
به  جنوبی  خراسان  استراتژیک  دارویی  گیاهان  تخصصی 
استان  خارج  و  داخل  بازارهای  به   birnab.ir آدرس 

عرضه خواهد شد.
وی یادآور شد: غذاهای فراسودمند به ویژه محصوالت 
فرآوری شده از گیاهان دارویی می توانند با تغییر الگوی 
کنترل  به  توجهی  شایان  کمک  غذایی،  مواد  مصرف 
عروقی،  قلبی  بیماری های  دیابت،  مانند  بیماری هایی 

پرفشاری خون و سرطان در جامعه داشته باشند.

■■■

تغذیه عامل تاثیرگذار بر سالمت 
باروری زوجین

روابط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیل: مشـاور تغذیه مرکز 
درمـان نابـاروری قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیـل گفـت: 
تغذیـه یکـی از مهم تریـن عوامـل تاثیرگـذار بـر سـالمت 
بـاروری اسـت که متاسـفانه در جامعه کمتر بـه آن توجه 

می شـود.
 مهسـا مهاجری مشـاور تغذیـه مرکز درمـان ناباروری 
قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیل بـا بیان این مطلـب افزود: 

در  انجام گرفتـه  مشـاوره های  از  حاصـل  نتایـج  بررسـی 
مرکـز درمـان نابـاروری قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیـل، 
عـادات نادرسـت غذایـی از جملـه مصرف کمتـر از میزان 
توصیـه شـده گـروه غذایـی لبنیـات، میـوه و سـبزیجات 
تـازه، دانه هـای روغنـی، آجیـل و غذای دریایـی و مصرف 
بـاالی غذاهایـی بـا شـاخص گالسـمیک بـاال را نشـان 

می دهـد.
وی بـا بیـان این کـه عوامـل تغذیـه ای نقـش تعییـن 
کننـده ای در بـاروری و نابـاروری دارنـد، اظهـار کـرد: بـا 
توجـه بـه نقـش مهـم کلسـیم در بهبـود اسـپرماتوژنز، 
سـالم،  آکروزومـی  فعالیـت  و  اسـپرم  تحـرک  افزایـش 
نابـاروری  از علـل  مصـرف کـم لبنیـات می توانـد یکـی 

مـردان باشـد.
قفقـاز  نابـاروری  درمـان  مرکـز  تغذیـه  مشـاور 
جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا اشـاره بـه این کـه میوه هـا و 
سـبزیجات حـاوی انـواع مختلفـی از ویتامین هـا و مـواد 
مغـذی مـورد نیـاز برای سـالمت بـاروری هسـتند، افزود: 
رژیـم غذایـی غنـی از ایـن مـواد غذایـی که امـروزه ثابت 
شـده مصـرف کافـی ایـن مـواد در پیشـگیری و درمـان 
نابـاروری موثـر اسـت، می توانـد قـدرت آنتی اکسـیدانی 

موجـود در اسـپرم را افزایـش دهـد.
مـواد  از  اسـیدفولیک  این کـه  بیـان  بـا  مهاجـری 
و  زنـان  در  بـاروری  سـالمت  در  مهـم  و  الزم  مغـذی 
مـردان اسـت، یـادآور شـد: بـا توجـه بـه این کـه سـطح 
بـاالی هموسیسـتین سـرمی منجـر بـه سـقط های مکرر 
و کاهـش میـزان موفقیـت بـاروری در زوجیـن می شـود 
به عنـوان  غذایـی  مکمـل  ایـن  از  اسـت  الزم  بنابرایـن 
برنامـه غذایـی  پروتئینـی در  اسـیدآمینه غیـر  کاهنـده 

شـود. اسـتفاده 
وی گفت: اسـیدفولیک در اسپرماتوژنز و تولید تخمک 
سـالم نقـش مهمـی دارد به همیـن خاطر مصـرف ناکافی 
از منابـع غذایـی حـاوی ایـن مکمـل می توانـد منجـر بـه 

اختـالل در رونـد باروری شـود.
این مشـاور تغذیـه افـزود: دانه های روغنـی و آجیل ها 
حـاوی مقادیـر مناسـبی از ویتامیـن E، آنتی اکسـیدان ها 
و سـلنیوم می باشـند که ایـن مواد در تولیـد هورمون های 
تولیدمثـل، سـالمت تخمک و اسـپرم نقش مهمـی دارند 
و کمبـود مصـرف آن قدرت بـاروری را در زوجین کاهش 

می دهد.
مهاجـری بـا بیـان این که منابـع غذایـی دریایی حاوی 
مقادیـر باالیـی از اسـیدهای چـرب امـگا-۳ اسـت، بیـان 
کـرد: مطالعـات نشـان می دهـد ایـن مـواد بخـش مهمی 
از ترکیبـات بیضـه و غشـای سـلولی اسـپرم را تشـکیل 
می دهـد و کمبـود آن تحـرک اسـپرم را مختـل می کنـد 
بـه همیـن خاطر مصـرف کم غذاهـای دریایی یکـی دیگر 

از عوامـل کاهـش قـدرت باروری اسـت.

■■■

میزان استفاده مردم از شبکه های 
اجتماعی

روابـط عمومـی مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایران:نتایج 
یکـی از جدیدتریـن نظرسـنجی های مرکـز افکار سـنجی 
نشـان  جهاددانشـگاهی  بـه  وابسـته  ایـران  دانشـجویان 
می دهـد 7۳.۶ درصـد افـراد بـاالی 1۸ سـال کشـور از 

می کننـد. اسـتفاده  اجتماعـی  شـبکه های 
نتایـج نظرسـنجی مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان 
ایـران وابسـته به جهاددانشـگاهی )ایسـپا( حاکـی از این 

اسـت کـه ۶۴.1 درصـد از افـراد بـاالی 1۸ سـال کشـور 
از پیام رسـان واتـس اپ اسـتفاده می کننـد. اینسـتاگرام با 
۴۵.۳ درصـد در رتبـه دوم و تلگـرام بـا ۳۶.۳ درصـد در 

رتبه سـوم قـرار دارد.
پـس از تلگـرام، ۴.۸ درصد از ایتا، ۴ درصد از سـروش، 
۴ درصـد از بلـه ۳.۳ درصـد از فیسـبوک و 2 درصد افراد 

باالی 1۸ سـال کشـور از توییتر اسـتفاده می کنند.
این نظرسـنجی بـا جامعه آمـاری افراد باالی 1۸ سـال 
کل کشـور و در تاریـخ 2۵ تـا 2۸ بهمـن سـال جـاری بـا 
انـدازه نمونـه 1۵۸۳ و بـه شـیوه مصاحبـه تلفنی توسـط 

ایسـپا اجرا شـده اسـت.

■■■

تازه ترین اخبار از خواص 
گیاهان دارویی  تولید شده

در جهاددانشگاهی

تقویت قلب با گیاه مارچوبه
گـروه  کارشـناس  زارع  متیـن  مهیـن  مهنـدس 
فارماکوگنـوزی و داروسـازی پژوهشـکده گیاهـان دارویی 
جهاددانشـگاهی در خصـوص خـواص دارویـی ایـن گیـاه 
ترکیباتـی  بـودن  دارا  دلیـل  بـه  مارچوبـه  کـرد:  اظهـار 
ماننـد فـوالت و ویتامین هـای گـروه B می توانـد از ابتـال 
بـه بیماری هـای قلبـی عروقـی پیشـگیری کنـد و میزان 

هموسیسـتئین خـون را کنتـرل کنـد.
مارچوبـه Asparagus officinale گیاهی اسـت 
کـه در فصـل بهـار و اوایـل تابسـتان ظاهـر می شـوند. 
میـوه ی ایـن گیـاه قرمـز خوش رنـگ و دارای دانه هـای 
فـراوان و بـه دو صـورت خـودرو و پرورش یافتـه در نقاط 
مختلـف جهـان، از جمله ایـران، وجود دارد کـه مهم ترین 
اسـتان های  ایـران،  در  آن  تکثیـر  و  رشـد  مناطـق 
آذربایجـان، اصفهـان، کرمانشـاه، تهـران و نواحـی جنوبی 

ایـران )از جملـه شـیراز( اسـت.
متیـن زارع در خصـوص ارزش غذایی ایـن گیاه عنوان 
کـرد: افـزودن ایـن سـبزی بـه غـذا یعنـی جذب بیشـتر 
آنتی اکسـیدانی  قـدرت  دارای  گیـاه  ایـن   .E ویتامیـن 
از بیماری هـای قلبـی  بـرای پیشـگیری  بـوده و  باالیـی 
از  مراقبـت  بـرای  پـس  اسـت  ضـروری  و  الزم  عروقـی 
قلبتـان در کنـار غـذا مارچوبه نیـز میل کنیـد. همچنین 
فـوالت کـه در ایـن گیاه وجود دارد اساسـاً برای سـالمت 
سیسـتم قلـب و عـروق الزم و ضـروری اسـت و کمبـود 
فـوالت باعـث ایجـاد خطـر حملـه ی قلبـی و بیماری های 

قلبـی و عروقـی می شـود.
وی افـــزود: ســـاقه ی مارچوبـــه ماننـــد ســـبزیجات 
ــه و  ــه، ریشـ ــت و دانـ ــرف اسـ ــل مصـ ــی قابـ خوراکـ
عصـــاره ی آن دارای خـــواص درمانـــی به خصـــوص 
مـــدر اســـت. دانـــه مارچوبـــه در ســـاخت داروهـــای 
ــی،  ــات عصبـ ــده التهابـ ــان کننـ ــن، درمـ ــدر، ملیـ مـ
ـــو و  ـــک رشـــد م ـــدان، تحری روماتیســـم، تســـکین درد دن
باالخـــره داروهـــا درمـــان ســـرطان مصـــرف می شـــود.

زارع گفـت: دانـه مارچوبـه همچنیـن جایگزینـی برای 
قهـوه اسـت. در طـب چینـی نیـز دانـه مارچوبـه بـرای 
درمـان بیماری هـای انگلـی بـه کار مـی رود همچنیـن در 
فرآورده هـای خانگـی از سـاقه و عصـاره مارچوبـه بـرای 
درمـان زخم هـای آکنـه و پـاک کـردن صـورت اسـتفاده 

جلـدی می شـود.
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وی بیـان کـرد: افـرادی کـه التهاب یـا نارسـایی کلیه 
دارنـد، بایـد در مصـرف مارچوبـه احتیاط کننـد هر چند 
واکنش هـای حساسـیتی نسـبت بـه مارچوبه بسـیار نادر 

است.

 ■■■

تنظیم ضربان قلب با گیاه آدونیس
گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  پژوهشـی  گـروه  عضـو 
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی گفـت: گیـاه 
آدونیـس یـا چشـم خـروس بـرای تقویـت قلـب، تنظیـم 
ضربـان قلـب، ورم پـرده بیرونـی و ورم ماهیچه قلـــــب 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.
مهنـدس حسـین راغ آرا گفـت: آدونیس کـه نام دیگر 
آن چشـم خـروس اسـت، گیاهی علفـی و کوتـاه بوده که 

بـه خانواده آاللـه تعلق دارد.
گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  پژوهشـی  گـروه  عضـو 
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی ادامـه داد: در 
تجزیـه شـیمیایی گونه هـای مختلـف آدونیـس مـوادی 
از جملـه آدونیدیـن و مـاده ای قنـدی به نـام »آدونیـت« 

گـزارش شـده اسـت.
وی در خصـوص مـوارد مصـرف این گیـاه تصریح کرد: 
بـرگ و سـاقه های گل دار آن در طـب گیاهــــــــــی 
مـورد اسـتفاده اسـت و گل هـای آن بـرای خـرد کـردن 

سـنگ مثانـه کاربـرد داشـته، ملیـن و مدر اسـت.
مهنـدس راغ آرا با اشـاره بـه این که گیاه بـرای تقویت 
ورم  و  بیرونـی  پـرده  ورم  قلـب،  تنظیـم ضربـان  قلـب، 
ماهیچـه قلـب مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، بیـان کرد: 
افـرادی کـه بیماری فشـار خون دارنـد نبایـد از این گیاه 

اسـتفاده خوراکی داشـته باشـند.
وی مقـدار مصـرف ایـن گیـاه را دو تـا چهـار گـرم در 

2۰۰ میلی لیتـر آب به صـورت دم کـرده عنـوان کـرد.

 ■■■

زعفران تقلبی چه ویژگی هایی 
دارد؟

مجتمـع  فـرآوری  و  تولیـد  پژوهشـی  گـروه  مدیـر 
خراسـان  جهاددانشـگاهی  دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات 
جنوبـی گفـت: امـروزه روش هـای تجربی و آزمایشـگاهی 
زیـادی بـرای تشـخیص زعفـران اصلـی از تقلبـی وجـود 
دارد کـه برخـی معیارهـا از جملـه رنـگ و بـوی خـاص 
زعفـران و ترکیبـات آن به این شناسـایی کمک می کنند.

گران تریـن  زعفـران  کـرد:  اظهـار  ابراهیمـی  مهـدی 
و در عیـن حـال پرطرفدارتریـن ادویـه جهـان اسـت و 
قیمـت بـاالی این محصـول تقلـب در فـروش آن را برای 

می کنـد. توجیه پذیـر  سـودجویان 
وی افـزود: علی رغـم این کـه بسـیاری از مـردم تقلـب 
رنـگ  سـفید  قسـمت  رنگ آمیـزی  تنهـا  را  زعفـران  در 
متصـل بـه کالله هـای زعفـران می داننـد کـه در اصطالح 
روش هـای  امـا  می گوینـد،  خامـه  آن  بـه  گیاه شناسـی 

بسـیاری بـرای تقلـب در زعفـران وجـود دارد.
مجتمـع  فـرآوری  و  تولیـد  پژوهشـی  گـروه  مدیـر 
خراسـان  جهاددانشـگاهی  دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات 
جنوبـی بیـان کـرد: در حالی کـه به عنوان مثال اسـتفاده 
از گلبـرگ گیـاه گلرنـگ به جـای زعفـران اصلـی تنهـا 
موجـب زیـان اقتصـادی بـه خریـدار می شـود، اسـتفاده 
از برخـی مـواد بـرای رنگ آمیـزی قسـمت هایی از سـایر 

گیاهـان ماننـد خامـه یـا همـان کاکل ذرت کـه شـباهت 
زیـادی بـه کاللـه زعفـران دارد می توانـد منجـر بـه بروز 

صدمـات جـدی به سـالمت افـراد شـود.
ابراهیمـی ادامـه داد: برخی از مواد ماننـد تارتازین که 
نوعـی رنـگ مصنوعـی اسـت در صورت اسـتفاده توسـط 
ایجـاد  بـه  منجـر  می توانـد  تقلبـی  زعفـران  خریـداران 

شود. سـرطان 
وی افـزود: از نوعـی شناسـاگر پـی اچ بـه نـام متیـل 
اورانـژ کـه محلـول در آب اسـت، رنـگ فلورسـنت ائوزین 
رنگ آمیـزی  بـرای  نیـز  اریتروسـین  مصنوعـی  رنـگ  و 
همچنیـن  می شـود؛  اسـتفاده  زعفـران  شـبه  ترکیبـات 
از  محلول هایـی  گلیسـیرین،  عسـل،  روغـن،  افـزودن 
پتاسـیم یـا آمونیـوم نیترات و الیاف گوشـت نیـز از دیگر 

راه هـای تقلـب در زعفـران اسـت.
با  نیز  سودجویان  از  برخی  کرد:  اظهار  پژوهشگر  این 
اضافه کردن مقادیر کمی از برخی گیاهان مانند همیشه 
بهار، گل انار، شقایق، زردچوبه و فلفل قرمز تشخیص این 
از رشته های حقیقی زعفران را برای خریدار دشوار  مواد 

می کنند.
روش های  امروزه  خوشبختانه  داد:  ادامه  ابراهیمی 
تجربی و آزمایشگاهی زیادی برای تشخیص زعفران اصلی 
و  رنگ  جمله  از  معیارها  برخی  که  دارد  وجود  تقلبی  از 
بوی خاص زعفران و ترکیبات آن به این شناسایی کمک 

می کنند.
مولکولی  نشانگرهای  از  استفاده  اخیرا  کرد:  بیان  وی 
مبتنی بر DNA نیز برای شناسایی تقلبات زعفران مورد 
استفاده قرار گرفته اند؛ استفاده از آغازگرها نیز در واکنش 
در  تقلبات  انواع  به  مربوط  نوارهای  تکثیر  PCR سبب 
زعفران می شود و ازاین رو این روش با دقت باالیی امکان 

تشخیص نوع تقلب را امکان پذیر می کند.
تقلب در زعفران پودر شده آسان تر است

مدیر گروه پژوهشی تولید و فرآوری مجتمع تحقیقات 
گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: 
اغلب تقلب در زعفران پودر شده به راحتی صورت می گیرد 
به سادگی  شده  اضافه  تقلبی  اجزاء  تشخیص  امکان  و 
از  یکی  نیز  زعفران  کامل  نشدن  خشک  نیست؛  میسر 
مصداق های تقلب در زعفران است که البته ممکن است 

سهوا نیز صورت گیرد.
افراد  ابراهیمی تصریح کرد: به دلیل عدم تبحر اغلب 
جامعه در تشخیص زعفران اصلی و همچنین عدم امکان 
و  بهترین  جامعه،  عموم  برای  آزمایشگاه  به  آن  ارسال 
از  آن  خرید  اصلی،  زعفران  تهیه  برای  راه  مطمئن ترین 

فروشگاه های معتبر است.
وی گفـت: سـایت بیرنـاب وابسـته بـه مرکـز خدمات 
بااعتبـار  اسـتراتژیک  دارویـی  گیاهـان  تخصصـی 
جهاددانشـگاهی از سـال 1۳۹۸ اقدام بـه تهیه محصوالت 
اسـتراتژیک خراسـان جنوبـی از کشـاورزان این اسـتان و 
همچنیـن زعفـران برداشـت شـده از مجتمـع تحقیقـات 
گیاهـان دارویـی کـرده اسـت و خریـد این محصـوالت از 
سـایت بیرنـاب تضمینـی بـرای کیفیت و اصل بـودن این 

محصـوالت خواهـد بـود.

 ■■■

تشریح اثرات ضدالتهابی و ضد 
درد گیاه مرزه خوزستانی

دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده  علمـی  هیـات  عضـو 
جهاددانشـگاهی اظهـار کرد: گیـاه مرزه خوزسـتانی بانام 

 Satureja khuzistanica Jamzad علمـی 
متعلـق بـه تیره نعناعیان هسـت و اثـرات ضدالتهابی، ضد 
میکروبـی و ضـد درد ایـن گیـاه بـه اثبات رسـیده اسـت.

دکتـر سـعید توکلی دکترای فیتوشـیمی و عضو هیات 
علمـی این پژوهشـکده گفـت: این گونـه در بـازار گیاهان 
دارویـی به عنـوان شستشـو دهنده کلیه و مجـاری ادراری 
و کاهش دهنـده فشـارخون، چربـی خـون و قنـد خـون 
عرضـه می گـردد و اثـرات ضدالتهابـی، ضـد میکروبـی و 

ضـد درد ایـن گیـاه به اثبات رسـیده اسـت.
ایـن  علمـی  هیـات  عضـو  و  فیتوشـیمی  دکتـرای 
گیـاه  ایـن  اسـانس  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  پژوهشـکده 
سـاخته  آن  هوایـی  بخش هـای  غـده ای  کرک هـای  در 
می شـود کـه حـاوی مقادیـر باالیـی از ترکیـب دارویـی 
ترکیبـات  اسـانس ها  کـرد  بیـان  هسـت،  کارواکـرول 
اصلـی  اجـزاء  اغلـب  و  هسـتند  پیچیـده ای  شـیمیایی 
چهارترکیـب  می دهـد  نشـان  تحقیقـات  در  موجـود 
شـیمیایی ضـد درد در گیـاه مـرزه وجـود دارد و آنچـه 
در تحقیقـات جدیـد بـه آن اشـاره  شـده وجـود ترکیبات 
شـیمیایی با خـواص ضدالتهابی و ضـد درد در نمونه هایی 
از گیـاه اسـت کـه نـه بـه شـکل وحشـی، بلکـه به صورت 

شـده اند. کاشـته  دسـتی 
دکتـر توکلی دو ترکیب شـیمیایی موجود در قسـمت 
برگ و سـاقه مرزه را بتا سیتسـترول و اسـید اورسـولیک 
برشـمرد و عنـوان کـرد: ترکیـب بتاسیتسـترول کـه در 
رشـد  توقـف  بـه  منجـر  دارد،  وجـود  نیـز  بادام زمینـی 
می شـود.  آزمایشـگاهی  حیوانـات  در  پروسـتات  غـده 
همچنیـن گزارش هـای متعددی مبنـی براثـر ضدالتهابی 
اسـید اورسـولیک بـرای درمـان سـوختگی ها و نیـز اثـر 
اسـت.  منتشرشـده  تومورهـا  رشـد  بـر  آن  بازدارندگـی 
خـواص ضدالتهابـی اسـید اورسـولیک منجـر به اسـتفاده 
وسـیع از ایـن ترکیـب در صنایـع آرایشـی شـده اسـت.

وی اظهـار کـرد: در مطالعـات جدیـد اثـرات ضـد درد 
و ضـد تشـنج کارواکـرول و تیمـول به عنـوان دو ترکیـب 
عمـده اسـانس گیـاه نیـز ثابت شـده اسـت. همچنیـن در 
بیـن مصـارف بومـی از گیـاه مـرزه در ایـران می تـوان به 
اسـتفاده از آن بـرای تسـکین دنـدان درد اشـاره کـرد که 

بـه علـت وجـود ایـن دو ترکیب اسـت.
 

 ■■■

تسـکین درد و کاهـش تـب بـا 
کمـک گیـاه تاجریزی سـیاه

دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفت: از گیـاه تاجریزی 
سـیاه در طـب عـوام بـرای درمـان زگیـل، درمـان آسـم، 
آرتریـت، نزلـه برونشـیت، کاهش تب، یرقان و روماتیسـم 
درد،  ضـد  به عنـوان  همچنیـن  می کردنـد؛  اسـتفاده 

اسـت. می شـده  مصـرف  نیـز  معـرق  و  خلـط آور 
گیاهـی  تاجریـزی  گفـت:  پویـان  محسـن  مهنـدس 
علفـی و یک سـاله بـه ارتفـاع حـدود ۵۰ سـانتی متر بـا 
سـاقه ای منشـعب و برگ هـای آن سـبزتیره، بیضی شـکل 

و دندانـه دار اسـت.
وی افـزود: گل هـای آن کوچـک و سـفید و میـوه اش 
کـروی شـکل، بـه ابعاد یـک آلبالـوی کوچک، ابتدا سـبز 
رنـگ ولـی به تدریـج قرمـز و پس از خشـک شـدن سـیاه 

می شـود.
مهنـدس پویـان اظهار کـرد: از خواص تاجریزی سـیاه 
در طـب عـوام بـرای درمان زگیـل، درمان آسـم، آرتریت، 



w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

51

نزلـه برونشـیت، کاهش تب، یرقان و روماتیسـم اسـتفاده 
و  خلـط آور  درد،  ضـد  به عنـوان  همچنیـن  می کردنـد؛ 

معـرق نیـز مصرف می شـده اسـت.
دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  خراسـان جنوبی  جهاددانشـگاهی 
طبیعـت گیـاه خیلـی سـرد و خشـک اسـت، ادامـه داد: 
جوشـانده بـرگ و سرشـاخه های گیاه بـرای ضرب دیدگی 

اسـت. مفیـد  بـدن  اعضـای  کوبیدگـی  و 
وی بـا بیـان این کـه برگ گیاه سـمی اسـت و ازاین رو 
نبایـد مصـرف شـود، تصریـح کرد: ضمـاد بـرگ آن برای 
از  اسـتفاده  همچنیـن  اسـت،  مفیـد  سـردرد  تسـکین 
دم کـرده بـرگ و میـوه آن به صـورت کمپـرس و بخـور 

بـرای درمـان زکام و سـردرد مفیـد اسـت.
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی 
خراسـان جنوبی گفت: میوه تاجریزی همراه با پرسیاوشـان، 
گل زوفا گل بنفشـه، ختمی خبازی، عناب و سپسـتان برای 

کاهش تب و تسـکین درد موثر اسـت.
پویـان افـزود: اسـتفاده از تاجریزی به صـورت کمپرس 
دم کـرده  دارد،  کاربـرد  کامـل  درمـان سـوختگی  بـرای 

تاجریـزی بـرای رفـع سـوزش معـده مفید اسـت.
وی ادامـه داد: بـرای تهیـه دم کـرده ایـن گیـاه جهت 
کمپـرس میـزان 1۵ گـرم بـرگ خشـک گیـاه را بـه 1۵ 
لیتـر آب  گـرم بـرگ کوکنـار مخلـوط کـرده، در یـک 

جـوش بـه مـدت ۶۰ دقیقـه دم می کننـد.
دارویــی  گیاهــان  تحقیقــات  مجتمــع  مدیــر 
بــرای  گفــت:  خراســان جنوبی  جهاددانشــگاهی 
ــرگ و سرشــاخه های  ــرم از ب ضرب دیدگــی اعضــا ۵۰ گ
گل دار آن را در یــک لیتــر آب دم کــرده و به صــورت 

می کننــد. اســتفاده  کمپــرس 
گیـاه  سرشـاخه های  و  بـرگ  شـد:  یـادآور  پویـان 
واجـد مـاده سـوالنین بـوده کـه خاصیـت سـمی دارد و 
مسـمومیت آن باعـث خـارش گردن، سـردرد و احسـاس 

می شـود. خسـتگی 

پنج انگشت؛ گیاهی برای سالمتی زنان
دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی با بیـان این که قرن های 
متمـادی گیـاه پنج انگشـت در درمـان بیماری هـای زنانه 
کاربـرد داشـت، گفـت: گیـاه پنج انگشـت از رشـد فیبروم 
در جـدار رحـم جلوگیـری می کنـد و خطر بروز سـرطان 

سـینه را کاهـش می دهـد.
دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر 
جهاددانشـگاهی اسـتان با بیـان اینکه قرن هـای متمادی 
گیـاه پنج انگشـت در درمـان بیماری هـای زنانـه کاربـرد 
داشـت، گفـت: تحقیقـات، احتمـال اثـر ایـن گیـاه را در 
درمـان بسـیاری از بیماری هـا کـه همـراه بـا اختـالل در 
فعالیـت سیسـتم های دوپامینـی در بدن ایجاد می شـوند 

می کنـد. مطـرح  را 
محسـن پویـان گفـت: گیاه پنج انگشـت که بـا نام های 
فلفـل بـری، فلفل، شـجره مریم و کف مریم نیز شـناخته 

می شـود، محرک، مدر و اشـتهاآور است.
وی بـا بیـان اینکه میـوه، دانه، برگ و گل پنج انگشـت 
بـزرگ  مـوارد  در  افـزود:  دارد،  کاربـرد  گیاه درمانـی  در 

شـدن کبـد و طحال نیـز کاربـرد دارد.
ایـن پژوهشـگر گیاهـان دارویـی بـا بیـان این کـه این 
گیـاه بـا تاثیر بـر محـور هیپوتاالمـوس ـ هیپوفیـز منجر 
بـه افزایـش LH و کاهـش FSH شـده و اثـر خـود را 
بـا  ایـن گیـاه دارویـی،  اعمـال می کنـد، تصریـح کـرد: 
اتصـال روی گیرنده هـای دوپامینـی باعـث تنظیم ترشـح 

می شـود. پروالکتیـن 
پویـان ادامـه داد: گیـاه پنج انگشـت از رشـد فیبـروم 
در جـدار رحـم جلوگیـری می کنـد و خطر بروز سـرطان 

سـینه را کاهـش می دهـد.
وی بـا بیـان این کـه بـرای مـوارد نابـاروری مصـرف 
آن توصیـه شـده اسـت، اظهـار کـرد: روزی سـه نوبـت 
به صـورت دم کـرده ۰,۵ تـا یک گـرم در نصف لیـوان آب 
جـوش بـه مـدت 1۵ دقیقـه آماده شـده و مورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد.
دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی با بیـان این که مصرف 
بیش ازحـد ایـن گیـاه باعـث سـرگیجه، سـردرد، تهـوع 
و خـارش می شـود، یـادآور شـد: زنـان بـاردار و افـرادی 
کـه داروهـای واجـد بروموکریپتیـن و دوپامیـن مصـرف 

کننـد. اسـتفاده  را  گیـاه  ایـن  نبایـد  می کننـد، 

 ■■■

درمان یبوست با گیاه فلوس؛ رفع 
درد مفاصل و نقرس

گـروه  کارشـناس  محمـدی  رسـول  مهنـدس 
گیاهـان  پژوهشـکده  کاربـردی  طـب  و  فارماکولـوژی 
دارویی جهاددانشـگاهی در خصوص خـواص دارویی گیاه 
فلـوس اظهـار کـرد: ایـن گیـاه از نظـر طـب قدیـم ایران 
کمـی گـرم و تـر و یکـی از بهتریـن داروهـا بـرای رفـع 
یبوسـت اسـت همچنین بـرای رفع درد مفاصـل و نقرس 
کـرد. اسـتفاده  می تـوان  موضعـی  به صـورت  فلـوس  از 

فلـوس در بعضـی از نواحـی ایـران بـه نـام خرنـوب 
هنـدی و خیارشـنبر نیـز معـروف اسـت. فلـوس گیاهـی 
اسـت خـودرو کـه اکثـرا در نقـاط گـرم دنیـا، از جملـه 
هندوسـتان، مصر، برزیل و جنوب شـرقی ایـران می روید.

گـروه  کارشـناس  محمـدی  رسـول  مهنـدس 
در  پژوهشـکده  ایـن  کاربـردی  طـب  و  فارماکولـوژی 
خصـوص خـواص دارویـی گیـاه فلـوس اظهـار کـرد: این 
گیـاه از نظـر طـب قدیـم ایـران کمـی گـرم و تـر و یکی 
از بهتریـن داروهـا بـرای رفع یبوسـت اسـت زیـرا مصرف 
آن عوارضـی نـدارد بنابرایـن حتـی بـرای زنـان در دوران 
بارداری و اطفال مناسـب اسـت. همچنین بـرای رفع درد 
مفاصـل و نقـرس از فلـوس به صـورت موضعـی می تـوان 

اسـتفاده کـرد.
کلیه هـا  بـرای  ایـن گیـاه  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
افـرادی کـه کلیه شـان  نیـز مفیـد اسـت عنـوان کـرد: 
سنگ سـاز اسـت در صـورت اسـتفاده از فلـوس مبتـال به 
سـنگ کلیه نمی شـوند و جوشـانده پوسـت درخت فلوس 
اسـهال خونـی را رفـع می کنـد و نرم کننده سـینه اسـت.

محمـدی درخصـوص نحـوه مصـرف فلـوس بـرای باز 
کـردن گرفتگـی روده و دل پیچـه گفت فلـوس را مخلوط 
بـا ریشـه ختمـی بـکار بریـد و بـرای معالجـه دیفتـری، 
فلـوس را بـا آب گشـنیز مخلـوط کرده و به بیمـار بدهید 

تـا قرقـره کند
ایـن کارشـناس در ادامـه خـواص دیگـر ایـن گیـاه را 
ضدویـروس، ضد تب، تهـوع آور، قارچ کـش، کاهش دهنده 

چربـی خون و مسـهل برشـمرد.
وی بیان کرد اگر فلوس در قسـمت طول آن شـکافته 
شـود تیغه هـای متعـدد در آن دیـده می شـود کـه بـه 
خانه هـای متعـدد گاهـی تـا 1۰۰ خانـه تقسـیم می کند. 
در داخـل ایـن خانه هـا مایـع چسـبنده تیره رنگـی وجود 
دارد کـه عسـل خیارشـنبر نامیـده می شـود. طعـم ایـن 

مایـع کمـی شـیرین ولـی نامطبوع اسـت. برای اسـتفاده 
از فلـوس غـالف آن راکمـی روی آتـش گـرم می کنند تا 
عسـل خـارج شـود. معمـوالً ایـن عسـل بـا روغـن بـادام 
مخلوط شـده و به عنوان مسـهل اسـتفاده می شـود، البته 
می تـوان مغـز فلـوس را بـا قنـد یا شـکر مخلوط کـرده و 
در درجـه حـرارت معتدلـی پخـت کـه بـه آن فلـوس نیز 

پختـه می گوینـد.
گـرم   1۰ می تـوان  فلـوس  جوشـانده  تهیـه  جهـت 
عسـل فلـوس را بـا یـک لیتـر آب جـوش مخلـوط و آن 
را صاف کـرده و بـه بیمـار دهیـد. ایـن جوشـانده مسـهل 
خوبـی اسـت. البتـه بـرای بهتر کـردن طعـم آن می توان 
مقـداری شـربت گیـالس یـا انجیـر بـه آن اضافـه کـرد.

همچنیـن جهـت تهیـه مربـای فلوس می تـوان  ۵ گرم 
عسـل فلـوس را بـا همان مقـدار آب مقطر مخلـوط کرده 
و سـپس مقـدر 12۵ گـرم قنـد کوبیـده را بـه آن اضافـه 
کنیـد بعـد آن را حـرارت دهیـد تـا به آرامـی آب آن بخار 
شـود و وزن آن بـه 1۰۰ گـرم برسـد و غلیـظ شـود. این 
مربـا نیـز مسـهل بسـیار خوبی اسـت مقـدار مصـرف آن 

۵۰-1۰۰ گـرم در روز اسـت.

 ■■■

کاکل ذرت و تاثیر آن بر جلوگیری 
از تشکیل سنگ های کلیوی

ذرت گیاهـی آمریکایـی اسـت کـه بیـش از 1۰ هـزار 
سـال به عنـوان یکـی از اجـزای اصلی مـواد غذایـی مورد 
اسـتفاده مردم بسـیاری از مناطق بوده اسـت و کاکل آن 
عـالوه بـر این کـه می توانـد بـرای سـالمتی شـما بسـیار 
مفیـد باشـد، می توانیـد از آن بـرای درمـان بسـیاری از 

بیماری هـا اسـتفاده کنیـد.
دکتر زهرا ترسـلی کارشـناس مرکـز خدمات تخصصی 
در  دارویـی جهاددانشـگاهی  گیاهـان  فـرآوری  و  آنالیـز 
خصـوص خـواص معجزه آسـای ایـن گیـاه عنـوان کـرد: 
کاکل ذرت دارای مقـدار زیادی پتاسـیم اسـت، به همین 
دلیـل دم کـرده آن ادرارآور اسـت و آرام کننـده دسـتگاه 
کاکل  الکلـی  هیـدرو  عصـاره  همچنیـن  اسـت.  ادراری 
ذرت بـا کاهـش تشـکیل کریسـتال های اگزاالت کلسـیم 
سـنگ های  اولیـه  هسـته  تشـکیل  از  ممانعـت  موجـب 

می شـود. کلیـوی 
وی در خصوص تشکیل سـنگ های ادراری اظهار کرد: این 
بیمـاری، یـک مشـکل جهانی اسـت و به هیـچ گروه نـژادی، 
جغرافیایـی و فرهنگـی منحصـر نمی شـود و سـنگ های 
کلیـوی از کریسـتال های آلـی و غیرآلـی ترکیب شـده بـا 

تشکیل شـده اند. پروتئین هـا 
کارشـناس مرکـز خدمـات تخصصـی آنالیـز و فرآوری 
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی افـزود: نتایـج تحقیـق 
موجـب  ذرت  کاکل  الکلـی  عصـاره  داد  نشـان  حاضـر 
افزایـش تعـداد کریسـتال ها در مقایسـه با نمونـه کنترل 
می شـود. از طـرف دیگـر، عصـاره الکلـی موجـب افزایش 
کریسـتال های کوچـک و کاهـش کریسـتال های بـزرگ 
می شـود؛ بنابرایـن، تحقیـق حاضـر، کاربرد سـنتی کاکل 
ذرت را بـرای جلوگیـری از تشـکیل سـنگ های کلیـوی 
تاییـد کـرده و آن را مـاده مناسـبی بـرای درمـان ایـن 

بیمـاری معرفـی می کنـد.
دکتـر ترسـلی بـه اشـاره بـه این کـه از عمـده تاثیرات 
ایـن گیـاه ایـن اسـت کـه درد و ناراحتی هـای دسـتگاه 
عـالوه  ذرت  کاکل  افـزود  می دهـد،  تسـکین  را  ادراری 
بـر این کـه سـنگ مثانـه، التهـاب و درد مثانـه را از بیـن 
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تمیـز می کنـد. را  ادراری  به طورکلـی دسـتگاه  می بـرد، 
وی از دیگـر مـوارد کاربـرد درمانـی کاکل ذرت را در 
بهبـود عفونـت مثانـه، التهـاب سیسـتم ادراری، التهـاب 
پروسـتات، سـنگ کلیه، نقرس، درمان نارسـایی احتقانی 
قلـب، دیابـت، فشـارخون باال، خسـتگی و کلسـترول باال 

کرد. عنـوان 
وی در خصـوص خـواص روغـن ایـن گیاه اظهـار کرد، 
روغـن کاکل ذرت حـاوی اسـیدهای اشـباع نشـده اسـت 
کـه بیمـاران بـا کلسـترول بـاال می تواننـد از آن اسـتفاده 
کننـد و آثـار فارماکولوژیـک مشـاهده شـده از آن شـامل 
خاصیـت کولینرژیکـی آن سـبب کاهـش فشـارخون، اثر 
انقبـاض مثانـه می گـردد، کریپتوگزانتیـن  و  دیورتیکـی 
موجـود در گیـاه ماننـد ویتامیـن A و تانن هـای گیـاه 
سـبب خاصیـت قابـض گیـاه اسـت. بعـالوه اثـرات آنتـی 

اکسـیدانی عصـاره کاکل ذرت گـزارش شـده اسـت.
ایـن کارشـناس در خصـوص طریقـه مصرف ایـن گیاه 
عنـوان کـرد کاللـه ذرت در حالت اولیـه اش قابل خوردن 
نیسـت و بـرای این کـه قابـل مصـرف شـود نیـاز بـه یکی 

از مـوارد زیر اسـت:
آن را بـا آب جـوش طبـخ کنید و از آبلیمـو برای طعم 
دادن بـه ایـن غذا اسـتفاده کنیـد. اکنـون می توانید آن را 

در حالـت گرم یا سـرد میـل کنید.
کاللـه ذرت را درون شیشـه پـر از آب ذخیـره کنیـد. 
سـپس آن را بـه مـدت یـک روز در معـرض نور مسـتقیم 
خورشـید قـرار دهیـد تا آماده خوردن شـود. ایـن ترکیب 

را هنـگام عصـر بـا افزودن عسـل بـه آب میـل کنید.

 ■■■

مرزنجوش گیاهی برای تسکین 
دردهای میگرنی

دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر 
مرزنجـوش  گفـت:  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
از خانـواده نعنـاع اسـت، دنـدان درد را  گیاهـی معطـر 
آن  از  روماتیسـمی  بیمـاری  بـرای  می دهـد،  تسـکین 
اسـتفاده می شـود و بـرای تسـکین دردهـای میگرنـی و 

اسـت. مفیـد  بی خوابـی 
گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر  پویـان  محسـن 
گفـت:  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  دارویـی 
مرزنجـوش گیاهـی علفـی، یـک سـاله و در بعضـی مواقع 
دو سـاله بـا سـاقه ای راسـت و شـاخه و برگ هـای متقابل 
بیضـی شـکل اسـت که گل هـای سـفید و ریـز آن از بغل 
می روینـد. فشـرده ای  هـم  بـه  خوشـه های  در  برگ هـا 

وی افـزود: میـوه آن به صـورت فندقه و چهار قسـمتی 
اسـت و فقـط در مناطـق گرمسـیری تشـکیل می شـود. 
تمـام قسـمت های گیاه دارای عطر خوشـایند اسـت. گیاه 
تـازه مرزنجـوش دارای کربوهیـدرات، فیبـر، فالونوئیـد، 
آهـن،  منیزیـم،  کلسـیم،   ،A، C، E، K ویتامین هـای 

منگنـز، نیاسـین و فوالت اسـت.
دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر 
این کـه  بیـان  بـا  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 
مرزنجـوش یـا سـرمق گیاهـی دارویی اسـت کـه طبیعت 
آن گـرم و خشـک اسـت، گفـت: ایـن گیـاه، سـردردهای 

می کنـد. برطـرف  را  بلغمـی  و  سـوداوی 
وی بـا بیـان این کـه بـرای بیمـاری مالیخولیـا و لقـوه 
مفیـد اسـت، افزود: بـرای درمان زکام اثـرات مفید دارد و 

بـرای بهبـود عـوارض صرع مفید اسـت.
این کـه  بیـان  بـا  دارویـی  گیاهـان  پژوهشـگر  ایـن 

جلوگیـری  زیـاد  بـزاق  ترشـح  از  گیـاه  ایـن  جویـدن 
و  بـوده  فـرح آور  آن  دمنـوش  کـرد:  تصریـح  می کنـد، 
مصـرف دمنـوش آن بـرای تسـکین درد سـینه، سـرفه و 

نافـع اسـت. تنگـی نفـس 
پویـان بـا بیـان این کـه این گیـاه بـرای درمـان نفخ و 
دل پیچـه مفیـد اسـت، افـزود: در اسـتعمال خارجی برای 

ترمیـم زخـم اثرات مفیـدی دارد.
وی بـا بیـان این کـه اسـانس آن در صنایـع عطـر و 
بـرای  آن  دم نـوش  کـرد:  اظهـار  دارد،  کاربـرد  صابـون 
بیمـاری هیسـتری مفیـد اسـت و بـرای درمان اسـتفراغ، 

اسـهال و رفـع خـارش بـدن مفیـد اسـت.
دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  مدیـر 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بیـان کرد: دنـدان درد 
از آن  را تسـکین می دهـد، بـرای بیمـاری روماتیسـمی 
اسـتفاده می شـود و بـرای تسـکین دردهـای میگرنـی و 

اسـت. مفیـد  بی خوابـی 
پویـان یـادآور شـد: دهان شـویه آن التهـاب دهـان و 
گلـو را برطـرف می کند؛ برای پیشـگیری از سـرطان روده 
بسـیار مفید بـوده و پخته شـده آن مخلوط با عسـل برای 

از بیـن بـردن جـای جوش و سـالک مفید اسـت.

 ■■■

تکثیر تجاری درخت دارویی ژینکو 
از طریق کشت بافت

درخـت گیاهـی ژینکـو ginkgo biloba در گـروه 
بیوتکنولوژی پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی 

از طریـق کشـت بافت تکثیر شـد.
زنـده  گیـاه  قدیمی تریـن  به عنـوان  بیلوبـا  ژینکـو 
دنیـا شـناخته می شـود و بـه دلیـل این کـه بـرای مـدت 
27۰ میلیـون سـال بـدون تغییـر باقی مانـده اسـت هیـچ 

خویشـاوند زنـده ای به عنـوان فسـیل زنـده نـدارد.
دکتـر قادر اردشـیر قـادری مدیـر گـروه بیوتکنولوژی 
و عضـو هیـات علمی این پژوهشـکده درخصـوص خواص 
عصـاره بـرگ ژینکـو عنـوان کـرد: بـه دلیـل دارا بـودن 
نقـش درمانـی در تنظیـم جریـان خون مغـزی، محافظت 
در برابـر رادیکال هـای آزاد و ایجـاد تاخیـر در پیشـرفت 

زوال عقـل و دیابـت، در پزشـکی مـورد اسـتفاده اسـت.
وی اثـرات بیولوژیکـی نسـبت داده شـده به ایـن گیاه 
اسـترس  کاهـش  آزاد،  رادیکال هـای  اثـرات  بهبـود  را 
عصبـی،  آسـیب های  کاهـش  اکسیداسـیون،  از  ناشـی 
کاهـش تجمـع پالکت هـا، فعالیت هـای ضـد التهابی، ضد 

سـرطانی و ضـد پیـری برشـمرد.
دکتـر قادری با اشـاره به این که در گـروه بیوتکنولوژی 
گیاهـان دارویـی، پروتـکل تکثیـر انبوه و سـریع این گیاه 
ارزشـمند بـا اسـتفاده از تکنیـک کشـت بافـت و تکثیـر 
درون شیشـه ای بهینه سـازی شـده اسـت، افزود: براساس 
پروتـکل بهینه سـازی شـده، ایـن امـکان وجـود دارد کـه 
بتـوان ظـرف مـدت سـه مـاه از ریزنمونه هـای کوچـک 
)نهایتـا 1 سـانتی متر( مسـتقر در محیط کشـت، نوسـاقه 
و برگ هـای جدیـد بـاز زا کـرد و مراحـل القـا ریشـه و 
سـازگار کـردن گیاهچـه ای بـاز زا شـده نیـز ظـرف مدت 

سـه مـاه دیگـر تکمیل می شـوند.
وی دسـت آورد محققـان ایـن گـروه را تولیـد حجـم 
بـاال از گیـاه ژینکـو در مدت زمـان کوتـاه )حـدودا ۶ ماه( 

کرد. بیـان 
ایـن عضو هیات علمـی در پایان اظهار کـرد: مطالعات 
فیتوشـیمیایی نشـان داده اسـت که بیـن گیاهچه های باز 

زا شـده از طریـق کشـت بافـت و گیـاه مـادری از نظـر 
میـزان فالونوئیدهـای کل موجـود در عصـاره برگ تفاوت 

معنـی داری وجـود ندارد.

 ■■■

درمان واریس با گیاه دارویی شاه 
بلوط هندی

به عمل آمـده، عصـاره شـاه بلوط  آزمایش هـا  براسـاس 
هنـدی بـا کاهـش نفوذپذیـری عـروق و بهبـود جریـان 
آنزیم هـای  کاهـش  و  سـیاهرگی  خـون  برگشـتی 
لیزوزومـی، مانـع شکسـته شـدن دیـواره مویرگ ها شـده 
و از تشـکیل کیسـه های سـیاهرگی هموروئیـد و واریـس 

می کنـد. جلوگیـری 
شـاه بلوط هنـدی یـا Horse Chestnut بـا نـام 
به صـورت   Aesculus hippocastanum علمـی 
درخـت و بومـی جنگل های کوهسـتانی اسـت. خاسـتگاه 
ایـن گیـاه شـبه جزیره بالـکان و شـمال هندوسـتان ذکـر 
شـده اسـت و در کشـورهایی مانند آلبانی یونـان می روید 
و در ایـران در غـرب پـاوه به طـور پراکنده دیده می شـود. 
همچنیـن در گیـالن به طـور کاشـته شـده وجـود دارد. 
قسـمت مـورد اسـتفاده شـاه بلوط، دانـه تازه اسـت که از 

پوسـته جدا شـده اسـت.
دکتـر فرزانـه نباتـی عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده 
گیاهـان دارویـی بـا اشـاره بـه این کـه تحقیقـات علمـی 
دانشـمندان بـر روی ایـن گیـاه از سـال 1۹۶۰ آغـاز و از 
سـال 1۹۹۵ ایـن گیـاه به عنـوان سـومین گیاه نسـخه ای 
رایـج پـس از جینگـو و علـف چـای در آلمان بوده اسـت، 
بیـان کـرد: در دانـه گیـاه شـاه بلوط هنـدی، عـالوه بـر 

روغـن، ترکیبـات گلیکوزیـدی بسـیاری وجـود دارد.
شـاه بلوط  دانـه  عصـاره  کـرد:  اظهـار  نباتـی  دکتـر   
هنـدی دارای اثـرات ضـد التهابـی بـوده و رادیکال هـای 
آزاد را خنثـی می کنـد. همچنیـن مصـرف ایـن گیـاه در 
نارسـائی های مزمـن عروقـی تائید شـده اسـت و از آن در 
درمـان التهـاب عضالت صاف ناشـی از صدمـه، جراحی و 

جراحـات دردنـاک اسـتفاده می شـود.
آمـده،  عمـل  بـه  آزمایش هـای  براسـاس  افـزود:  وی 
عصـاره شـاه بلوط هنـدی بـا کاهـش نفوذپذیـری عـروق 
و بهبـود جریـان برگشـتی خـون سـیاهرگی و کاهـش 
دیـواره  شـدن  شکسـته  مانـع  لیزوزومـی،  آنزیم هـای 
سـیاهرگی  کیسـه های  تشـکیل  از  و  شـده  مویرگ هـا 
از  می کنـد. همچنیـن  واریـس جلوگیـری  و  هموروئیـد 
عصـاره این گیـاه در بهبـود بیماری های وریـدی همچون 
واریـس سـیاهرگ ها، هموروئیـد و یخ زدگـی بافـت بـدن 

می شـود. اسـتفاده   )frostbite( سـرما  اثـر  در 
عصـاره  کـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  نباتـی  دکتـر 
به صـورت  می تـوان  هـم  را  هنـدی  شـاه بلوط  دانه هـای 
خوراکـی مصـرف کـرد و هـم بـه شـکل لوسـیون، پماد و 

ژل روی پوسـت بـه کاربـرد.
 

 ■■■

ارزش باالی گل نرگس در صنعت 
داروسازی 

عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی تولید و فـرآوری 
اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی  گیاهـان 
گفت: استنشـاق، سـریع ترین روش جذب اسـانس اسـت، 
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بــا اسـتفاده از حـس بویایـی؛ اسـانس ها می تواننـد روی 
ایجـاد حـس خـوب و آرامـش بخشـی، حافظه، سـردرد، 
اسـترس و افسـردگی، خسـتگی و بی خوابی و یا سـالمت 

جسـم تاثیر داشـته باشـند.
دکتر طیبه شـاهی عضـو هیات علمی گروه پژوهشـی 
تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی 
خراسـان جنوبـی گفـت: اسـتفاده از آروماتراپی یـا رایحه 
درمانـی همانند سـایر درمان هـای مکمـل و جایگزین در 

سـال های اخیـر رو به گسـترش اسـت.
وی بـا بیان این که آروماتراپی در بسـیاری از کشـورها 
مانند سـوئیس، آلمان، انگلســتان، هلنـد، کانادا و آمریکا 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد ادامـه داد: آروماتراپـی از 
طریـق بویایـی بـه معنـی اسـتفاده از آرومـای منحصـر 
بـه فـرد گل هـای مختلـف و تاثیـر آن هـا روی سیسـتم 
روش  سـریع ترین  استنشـاق،  اسـت.  خـودکار  عصبـی 
بویایـی؛  حـس  از  اسـتفاده  بـا  اسـت،  اسـانس  جـذب 
اسـانس ها می تواننـد روی ایجـاد حـس خـوب و آرامـش 
بخشـی، حافظه، سـردرد، استرس و افسـردگی، خستگی 

و بی خوابـی و یـا سـالمت جسـم تاثیـر داشـته باشـند.
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی تولید و فـرآوری 
گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی 
ادامـه داد: نرگـس یکـی از مهم تریـن گیاهـان زینتـی و 
دارویـی از خانـواده نرگسـیان اسـت و ارزش باالیـی در 
صنعـت داروسـازی دارد، در کشـور مـا انـواع گل نرگـس 
رشـد می کنـد و امـکان کاشـت و پـرورش آن نیـز وجود 
 Narcissus tazetta گونه هـا  ایـن  از  یکـی  دارد. 

اسـت کـه در خراسـان جنوبـی کشـت می شـود.
تحلیـل  و  تجزیـه  این کـه  بیـان  بـا  شـاهی  دکتـر 
ترکیبـات شـیمیایی نرگـس تازتـا نشـان می دهـد کـه 
ایـن گیـاه حـاوی فالونوئیدهـا، آلکالوئیدها، سـاپونین ها، 
و  ترپنوئیدهـا  اسـتروئیدها،  گلیکوزیدهـا،  تانن هـا، 
آنتراکینون هـا اسـت، ادامـه داد: تحقیقات دارویی نشـان 
می دهـد کـه Narcissus tazetta دارای اثرات ضد 
قـارچ، ضـد ویـروس، ضـد ماالریـا، ضـد سـرطان، آنتـی 
اکسـیدان، تاثیـرات مثبت پوسـتی، قلبـی عروقی، تنظیم 
کننـده سیسـتم ایمنـی و آنزیـم اسـتیل کولیـن اسـتراز 

. ست ا
و  گـرم  طبـع  دارای  نرگـس  گل  وی،  گفتـه  بـه 
خشـک اسـت، استشـمام گل نرگـس مسـکن اعصـاب، 
رافـع سـردرد، ایجـاد شـادابی، مفیـد بـرای ریـه بـوده و 
باعـث انـرژی مثبـت و افزایـش اعتمـاد به نفـس، کاهش 

می شـود. افسـردگی  کاهـش  و  اضطـراب  و  اسـترس 
عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی تولید و فـرآوری 
گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی 
نرگـس،  گل  خـوب  آرومـای  بـر  عـالوه  داد:  ادامـه 
گلبرگ هـا، سـاقه، ریشـه، پیاز گل و روغـن گل نیز دارای 
خـواص درمانـی شـگفت انگیـز از جملـه برطـرف کردن 
کک و مـک، تقویـت سیسـتم گوارشـی، سـوختگی، ضد 

سـرفه و سـرماخوردگی و ... هسـتند.
دکتـر شـاهی بیان کرد: ایـن روزها در خطه خراسـان 
جنوبـی بـا شـروع فصل سـرما برداشـت گل هـای نرگس 
زارهـا،  نرگـس  سـرزمین  از  روح بخـش  و  معطـر  زیبـا، 
شـمیم  اگرچـه  اسـت  شـده  آغـاز  خوسـف  شهرسـتان 
عطـر دلنـواز آن سـردی زمسـتان را تلطیـف می کند، اما 
هماننـد بسـیاری از محصوالت اسـتراتژیک اسـتان مورد 

بی مهـری و بی توجهـی قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه خراسـان جنوبی رتبـه پنجم 
تولید گل نرگس در کشـور را دارد و شهرسـتان خوسـف 
هـم در اسـتان رتبـه نخسـت را به خـود اختصـاص داده 

اسـت و پیش بینـی می شـود امسـال 12 میلیـون شـاخه 
گل از نرگـس زارهای اسـتان برداشـت شـود.

عضـو هیـات علمـی گـروه پژوهشـی تولید و فـرآوری 
گیاهـان اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی 
یـادآور شـد: جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـا تکیـه 
بـر تـوان متخصصـان گـروه پژوهشـی تولیـد و فـرآوری 
گیاهـان اسـتراتژیک مجتمع تحقیقات گیاهـان دارویی و 
مرکـز خدمـات تخصصـی گیاهـان دارویی با هـدف خلق 
تولیدکننـدگان،  بـرای  منطقـه ای  مزیت هـای  از  ثـروت 
آمادگـی ارایه مشـاوره و فروش گل نرگـس و پیاز نرگس 

بـه مشـتریان گرامـی را دارد.

 ■■■

تاثیر گیاه دارویی صبر زرد 
)آلوئه ورا( بر بیماری دیابت

آلوئـه ورا دارای تاریخچـه ای طوالنـی از کاربردهـای 
گسـترده در طب سـنتی اسـت. این دارو در طب سـنتی 
بیماری هـای  کولیـک،  یبوسـت،  درمـان  بـرای  هنـد 

پوسـتی و عفونـت اسـتفاده می شـود.
ــه  ــق در زمین ــینی محق ــالح حس ــن ف ــر حس دکت
ــت و عضــو هیــات علمــی ایــن پژوهشــکده اظهــار  دیاب
ــه  ــاه، ژل آلوئ ــن گی ــتفاده ای ــورد اس ــمت م ــرد: قس ک
ورا به صــورت تــازه و خشــک شــده اســت و حــاوی 
ــی،  ــواد معدن ــا، م ــه آنزیم ه ــدد از جمل ــات متع ترکیب
ــیلیک و  ــید سالیس ــاپونین ها، اس ــن، س ــا، لیگنی قنده
ــر  ــا اث ــای A،C و E ب ــه و ویتامین ه ــیدهای آمین اس
 ،B12 ــن ــن حــاوی ویتامی ــی اکســیدانی و همچنی آنت

ــت. ــن اس ــک و کولی ــید فولی اس
مطالعـات  خصـوص  در  حسـینی  فـالح  دکتـر 
آزمایشـگاهی صـورت گرفتـه بـر روی این گیـاه گفت: در 
مطالعـات آزمایشـگاهی اثرات ضـد دیابتی، ضـد التهابی، 
مسـهلی،  اثـرات  ایمنـی،  سیسـتم  اختـالالت  بهبـود 
ضـد میکروبـی و ضـد ویروسـی از ژل بـرگ ایـن گیـاه، 
همچنیـن اثـرات ضـد دیابتـی ژل بـرگ ایـن گیـاه در 

بالینـی گـزارش شـده اسـت. مطالعـات متعـدد 
بــه گفتــه وی در مطالعــه بالینــی دو ماهــه کــه 
دارویــی  گیاهــان  پژوهشــکده  محققــان  توســط 
ــی انجــام شــد  ــر روی بیمــاران دیابت جهاددانشــگاهی ب
دریافتیــم کــه تجویــز ۶۰۰ میلی گــرم عصــاره صبــر زرد 
روزانــه موجــب بهبــود بیمــاری دیابــت، شــامل کاهــش 
ــه  ســطح لیپیدهــا، قنــد خــون و هموگلوبیــن گلیکوزیل
می شــود. همچنیــن در مطالعــه دیگــر تجویــز ۳۰۰ 
میلی گــرم عصــاره صبــر زرد در روز موجــب بهبــود 

ــد. ــت ش ــاری دیاب بیم
وی در ادامــه در رابطــه بــا مقــدار مصــرف ایــن 
گیــاه عنــوان کــرد: بــا تجویــز ۳۰۰ تــا ۶۰۰ میلی گــرم 
عصــاره خشــک در روز در مطالعــه بالینــی دوماهــه 

ــد. ــاهده نش ــی مش عوارض
دکتـر فالح حسـینی اظهـار کرد: این گیـاه در صورت 
مصـرف بیـش از حـد می توانـد زیان بـار باشـد و عوارضی 
ماننـد درد شـکمی، اسـهال، کولیـت روده، اختـالل در 
جـذب پتاسـیم و انقبـاض رحمـی و سـقط جنیـن دارد 

و مصـرف آن در کـودکان زیـر 12 سـال ممنـوع اسـت.
ایـن محقـق درخصـوص مصـرف ایـن گیـاه در دوران 
بـارداری و شـیردهی تصریـح کـرد: بـه دلیـل عوارضـی 
ماننـد انقبـاض رحمـی و سـقط جنین، از مصـرف آن در 

بـارداری و شـیردهی اجتنـاب شـود.

کمک به بهبود کم خونی با مصرف 
اقاقیا

گیاهـان  فـرآوری  و  تولیـد  پژوهشـی  گـروه  مدیـر 
ملیـن،  جنوبـی،  خراسـان  جهاددانشـگاهی  اسـتراتژیک 
آرام بخـش و کمـک بـه بهبـود کم خونـی را از خـواص 

برشـمرد. اقاقیـا  گیـاه  شـاخص 
دکتـر مهـدی ابراهیمـی اشـاره ای بـه خـواص گیـاه 
اقاقیـا داشـت و گفـت: طبیعت گیـاه گرم و خشـک بوده 
و قسـمت های مـورد اسـتفاده آن بـرگ، پوسـت و گل 

اسـت. درخت 
گیاهـان  فـرآوری  و  تولیـد  پژوهشـی  گـروه  مدیـر 
اسـتراتژیک جهاددانشـگاهی با اشـاره به این کـه دم کرده 
گل اقاقیـا آرام کننـده و مقـوی بـوده، دردهـای عصبی را 
برطـرف می کنـد، بیان کـرد: دم کـرده گل اقاقیا خاصیت 

صفرابـر دارد و بـرای بهبـود کم خونـی مفیـد اسـت.
دکتــر ابراهیمــی ادامــه داد: دم کــرده بــرگ آن ضــد 
اسپاســم و ملیــن اســت، بــرای ســردردهای مزمــن 
ــدس و  ــا ع ــا ب ــاد گل اقاقی ــوده و ضم ــر ب ــیار موث بس
ــیار  ــدن بس ــه رگ ش ــان رگ ب ــرای درم ــی ب گل ارمن

ــت. ــش اس اثربخ
ــان  ــرآوری گیاه ــد و ف ــی تولی ــروه پژوهش ــر گ مدی
اســتراتژیک جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی نوشــیدن 
دم نــوش ایــن گیــاه باعــث ایجــاد احســاس آرامــش در 
ــان  ــور درم ــود. به منظ ــان می ش ــی انس ــتم عصب سیس
خســتگی های روزمــره، به ویــژه خســتگی ذهنــی و 
حالت هــای عصبــی، افــراد می تواننــد یــک فنجــان 
ــا  ــاه ب ــن گی ــا بنوشــند؛ ترکیــب ای ــاه اقاقی ــوش گی دم ن

ــد. ــدان می کن ــر آن را دو چن ــو، تاثی گل لیم
ــزود:  ــاه اف ــن گی ــزان مصــرف ای وی در خصــوص می
روزانــه 2 نوبــت و هــر نوبــت ۳ گــرم به صــورت دم کــرده 

ــود. ــرف می ش مص
ــان  ــرآوری گیاه ــد و ف ــی تولی ــروه پژوهش ــر گ مدی
نــکات  بــه  اســتان  جهاددانشــگاهی  اســتراتژیک 
احتیاطــی ایــن گیــاه اشــاره کــرد و یــادآور شــد: 
مصــرف آن در زمــان بــارداری و شــیردهی مجــاز نیســت 
و مصــرف بیــش از حــد مشــخص شــده و بــدون تجویــز 
ــواد ســمی  ــل وجــود برخــی م ــه دلی ــز ب متخصــص نی
ــیمیایی آن  ــب ش ــن در ترکی ــن و روبینی ــه روبی از جمل

ــت. ــز نیس جای

 ■■■

گیاه افتیمون راهی برای برطرف 
کردن وسواس

دارویــی  گیاهــان  تحقیقــات  مجتمــع  مدیــر 
بــه  اشــاره  بــا  خراســان جنوبی  جهاددانشــگاهی 
ــوده  ــر ب ــا موث ــاری مالیخولی ــاه در بیم ــن گی ــه ای این ک
ــوش  ــه داد: دم ن ــد، ادام ــرف می کن ــراب را برط و اضط
ــرای تســکین ســردرد،  آن خاصیــت آرام بخــش دارد و ب
ــده  ــواس از آن استفاده ش ــان وس ــی و درم ــع بی حس رف

ــت. ــودا اس ــد س و ض
ــر مجتمــع تحقیقــات  ــان مدی مهنــدس محســن پوی
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی 
ــه نام هــای ســس صغیــر،  اظهــار کــرد: افتیمــون کــه ب
کشــوتن، حمــاض، افتیمــون شــناخته می شــود، یکــی 

ــه اســت. ــن منطق ــی ای از گیاهــان داروی
ــا بیــان این کــه طبیعــت گیــاه گــرم و خشــک  وی ب
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بــوده و از ســاقه، دانــه و همــه اندام هــای گیــاه اســتفاده 
می شــود، افــزود: مصــرف دم کــرده آن صفــرا آور و 

ملیــن اســت.
ایـــن پژوهشـــگر بـــا اشـــاره بـــه این کـــه افتیمـــون 
ضدنفـــخ اســـت، تصریـــح کـــرد: دم کـــرده آن بـــرای 
ـــد  ـــرطان مفی ـــگیری از س ـــل و پیش ـــکین درد مفاص تس

ـــت. ـــر اس و موث
ــاه در  ــن گیـ ــه ایـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ پویـ
بیمـــاری مالیخولیـــا موثـــر بـــوده و اضطـــراب را 
برطـــرف می کنـــد، ادامـــه داد: در اســـتعمال خارجـــی 
ـــت  ـــارش پوس ـــع خ ـــتی و رف ـــای پوس ـــرای ناراحتی ه ب

ــرد دارد. کاربـ
ـــش  ـــت آرام بخ ـــوش آن خاصی ـــرد: دم ن ـــان ک وی بی
ــی و  ــع بی حسـ ــردرد، رفـ ــکین سـ ــرای تسـ دارد و بـ
ـــودا  ـــد س ـــده و ض ـــتفاده ش ـــواس از آن اس ـــان وس درم

ـــت. اس
مدیـــر مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی در مـــورد میـــزان 
ـــت  ـــه نوب ـــرد: روزی س ـــح ک ـــاه، تصری ـــن گی ـــرف ای مص
ــورت  ــرم از آن به صـ ــار گـ ــا چهـ ــت دو تـ ــر نوبـ و هـ

دم کـــرده مصـــرف می شـــود.
پویـــان یـــادآور شـــد: مصـــرف بیـــش از حـــد آن 
ــتفاده  ــع اسـ ــود و در مواقـ ــردگی می شـ ــب افسـ موجـ
ـــاه  ـــن گی ـــد از ای ـــرع، نبای ـــی و ضدص ـــای عصب از داروه

مصـــرف شـــود.

 ■■■

تاثیر گیاه ماریتیغال و عصاره 
سیلیمارین آن در درمان 

مسمومیت های ناشی از مصرف 
قارچ های سمی

هـــر ســـال پـــس از بارندگی هـــای موســـمی، 
گونه هـــای قـــارچ ســـمی در اســـتان های مختلـــف 
از جملـــه کرمانشـــاه، کردســـتان، لرســـتان، زنجـــان و 
ــاظ  ــه از لحـ ــد کـ ــد می کننـ ــی رشـ ــان غربـ آذربایجـ
ظاهـــری شـــباهت زیـــادی بـــه قارچ هـــای خوراکـــی 
ــادی  ــراد عـ ــط افـ ــا، توسـ ــخیص آن هـ ــد و تشـ دارنـ
میســـر نیســـت، بـــه همیـــن دلیـــل هـــر ســـاله بـــا 
ــا در  ــن قارچ هـ ــا ایـ ــمومیت بـ ــادی مسـ ــداد زیـ تعـ

ــتیم. ــه هسـ ــورمان مواجـ کشـ
ـــی  ـــات علم ـــینی عضـــو هی ـــالح حس ـــر حســـن ف دکت
ـــن  ـــردی ای ـــب کارب ـــوژی و ط ـــروه فارماکول ـــر گ و مدی
پژوهشـــکده بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن قارچ هـــای 
خـــودرو در اثـــر پختـــن یـــا حـــرارت، مـــواد ســـمی 
آن هـــا تخریـــب نمی شـــود، بیـــان کـــرد: افـــراد 
ـــتفراغ،  ـــکمی، اس ـــد دردش ـــی مانن ـــموم دارای عالئم مس
ســـردرد، تـــب، نبـــض تنـــد، ضربـــان نامنظـــم قلـــب، 
ـــد،  ـــاری دی ـــش، ت ـــرگیجه، غ ـــون، س ـــار خ ـــش فش کاه
ـــم،  ـــدازه، توه ـــش از ان ـــنگی بی ـــی، تش ـــکالت تنفس مش
هذیـــان، تشـــنج، کمـــا دارنـــد و در مـــوارد شـــدیدتر 
ـــرگ  ـــی م ـــزی و حت ـــوی، مغ ـــدی، کلی ـــیب های کب آس

ـــت. ـــده اس ـــزارش ش گ
بـــا  مســـمومیت  عالئـــم  کـــرد:  اظهـــار  وی 
قارچ هـــای ســـمی معمـــوال ۶ تـــا 12 ســـاعت پـــس از 
ـــم  ـــا 2 روز، عالئ ـــد از 1 ت ـــود و بع ـــر می ش ـــرف ظاه مص
بـــرای مدتـــی از بیـــن می رونـــد، امـــا آماتوکســـین ها 

ــان بـــه کبـــد حملـــه می کننـــد و می تواننـــد  همچنـ
از ۵ تـــا 7 روز در بـــدن باقـــی بماننـــد و در صـــورت 
ــد و  ــه کبـ ــیب وارده بـ ــان، آسـ ــری درمـ ــدم پیگیـ عـ
کلیـــه 1 تـــا 2 هفتـــه بعـــد از مســـمومیت می توانـــد 
ـــتر  ـــوت بیش ـــت ف ـــود. عل ـــار ش ـــرگ بیم ـــه م ـــر ب منج
ــاد و  ــایی حـ ــی نارسـ ــی ناشـ ــمومیت های قارچـ مسـ

شـــدید کبـــدی اســـت.
این کـــه  بیـــان  بـــا  حســـینی  فـــالح  دکتـــر 
ســـیلیمارین )مـــاده موثـــره گیـــاه خارمریـــم یـــا 
درمـــان  در  گســـترده ای  به طـــور  ماریتیغـــال( 
اســـتفاده  آمانیتـــا  قـــارچ  از  ناشـــی  مســـمومیت 
ــش  ــب کاهـ ــان موجـ ــن درمـ ــزود: ایـ ــود، افـ می شـ
مرگ ومیـــر بـــه میـــزان ۶۰-۸۰ درصـــد در بیمـــاران 

ــت. ــده اسـ شـ
ــدی  ــیلیبین وری ــز س ــرد: تجویـــــــ ــار ک وی اظه
)mg/kg/day 2۰-۵۰( بــه مــدت ۳ تــا ۴ روز حداکثــر 
ــا  ــارچ آمانیت ــا ق ــمومیت ب ــد از مس ــاعت بع ــا ۴۸ س ت
ــل می شــود.  ــدی به طــور کام ــار آســیب کب موجــب مه
در یــک مطالعــه کــه روی 2۰۵ فــرد مســموم شــده بــا 
ــروه  ــرگ در گ ــورد م ــد ۴۶ م ــام ش ــا انج ــارچ آمانیت ق
ــری  ــروه 1۶ نف ــا در گ ــد؛ ام ــزارش ش ــده گ ــان نش درم
کــه ســیلیبین تجویــز شــد، هیــچ مرگ ومیــری گــزارش 
نشــد. در بررســی دیگــری 1۸ نفــر کــه بــا قــارچ آمانیتــا 
مســموم شــده بودنــد، تحــت درمــان بــا ســیلیبین قــرار 
گرفتنــد. نتایــج نشــان داد تنهــا یــک نفــر کــه قــارچ را 
جهــت خودکشــی مصــرف کــرده و تــا مــدت ۶۰ ســاعت 
ــیلیبینین  ــت. س ــوده اس ــوت نم ــود ف ــده ب ــان نش درم
بــرای اســتفاده در آســیب کبــدی ناشــی از مســمومیت 

ــت. ــده اس ــد ش ــا تایی ــا در اروپ قارچ ه
ــورت  ــرد: در ص ــد ک ــی تاکی ــات علم ــو هی ــن عض ای
از  می تــوان  وریــدی  فــرم  نبــودن  دســترس  در 
محصــول   Liversil میلی گرمــی   2۴۰ کپســول های 
پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی کــه 
ــار در روز طبــق نظــر  حــاوی ســیلیمارین اســت ســه ب
ــت  ــان دیاب ــن دارو در درم ــرد. ای ــتفاده ک ــک اس پزش
و بیماری هــای التهابــی کبــد و کبــد چــرب تجویــز 

. می شــود

 ■■■

ارز آوری با فرآوری دارویی 
ترنجبین

ـــان  ـــرآوری گیاه ـــد و ف ـــی تولی ـــروه پژوهش ـــو گ عض
ــی  ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــتراتژیک مجتمـ اسـ
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی اظهـــار کـــرد: بـــا 
ـــن،  ـــوب ترنجبی ـــیار خ ـــی بس ـــواص درمان ـــه خ ـــه ب توج
ـــرای  ـــی ب ـــد ارزآوری خوب ـــی آن می توان ـــرآوری داروی ف

ـــد. ـــاد کن ـــور ایج کش
دکتـــر ســـاره حســـینی گفـــت: ترنجبیـــن در اثـــر 
ـــاه  ـــر روی گی ـــوش ب ـــت نوعـــی حشـــره ســـخت بالپ فعالی
ـــرداد  ـــای م ـــول ماه ه ـــود و در ط ـــد می ش ـــتر تولی خارش
ــد.  ــراوش می رسـ ــزان تـ ــر میـ ــه حداکثـ ــر بـ ــا مهـ تـ
ـــوده  ـــی ب ـــان جنوب ـــودرو در خراس ـــی خ ـــتر گیاه خارش

کـــه بـــه شـــرایط کم آبـــی و شـــوری مقـــاوم اســـت.
ــت  ــان اس ــک گلوکومان ــن ی ــرد: ترنجبی ــان ک وی بی
ــکیل  ــک تش ــیدهای اورونی ــوز و اس ــا از گاالکت و عمدت
شــده اند و ســاختار پلــی ســاکارید جــاذب آب دارد کــه 
ــای  ــته ملین ه ــد و از دس ــازی می کن ــر را ب ــش فیب نق

ــرف  ــول مص ــد و دوز معم ــاب می آی ــموتیک به حس اس
ــت. ــه اس ــرم روزان ــر کیلوگ ــرم ب آن 122 میلی گ

گیاهـان  فـرآوری  و  تولیـد  پژوهشـی  گـروه  عضـو 
دارویـی  گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  اسـتراتژیک 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی عنـوان کـرد: ترکیـب 
ملــــزیتوز،  درصـد   ۴7/7 شـامل  ترنجبیـن  شـیمیایی 
2۶/۴۴ درصـد سـاکارز، 11/۶۴ درصـــــــد فروکتـوز، 
12/۴ درصـد صمـغ و موسـیالژ و ۵/۸ درصـد خاکسـتر 
اسـت. سـایر ترکیبـات شـامل صمـغ و موسـیالژ، تانـن 
گوگـرد،  منیزیـوم،  کلسـیم،  شـامل  مختلـف  امـالح  و 

اسـت. آلومینیـوم  سیلیسـیم، 
ــد  ــروه پژوهشــی تولی ــه شــاهی عضــو گ ــر طیب دکت
و فــرآوری گیاهــان اســتراتژیک مجتمــع تحقیقــات 
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی 
درمانــی  خــواص  دارای  ترنجبیــن  کــرد:  عنــوان 
ــان ســرفه های خشــک  ــرای درم ــاده ای اســت. ب فوق الع
ترنجبیــن همــراه بــا داروهــای نرم کننــده ســینه و گلــو 

ــت. ــد اس ــیار مفی بس
ــن  ــه ترنجبی ــا ک ــه از آن ج ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
دارای  و  می شــود  محســوب  عســل  نــوع  یــک 
مــواد مغــذی زیــادی اســت در ترکیبــات داروهــا و 
شــربت های خون ســاز بــه کار مــی رود، افــزود: بــر 
طبــق تحقیــق صــورت گرفتــه در ســال 2۰1۵ در مجلــه 
 Evidence-Based Complementary &
Alternative Medicine بخــش محلــول در آب 
ترنجبیــن حــاوی ماکــرو مولکــول کربوهیــدرات بــا 
ــت  ــاختاری اس ــی و س ــف بیولوژیک ــای مختل فعالیت ه
ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــده سیس ــرات تحریک کنن و دارای اث

ــت. اس
ــان  ــرآوری گیاه ــد و ف ــی تولی ــروه پژوهش ــو گ عض
دارویــی  گیاهــان  تحقیقــات  مجتمــع  اســتراتژیک 
جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی بیــان کــرد: ترنجبیــن 
ــی و  ــرطان ها در طــب ایران ــی س در سیســتم های درمان

ــژه ای دارد. ــگاه وی ــورمان جای ــنتی کش س
ــرل  ــرای کنت ــن دارو ب ــه داد: ای ــاهی ادام ــر ش دکت
ــادی دارد و از آن  ــش زی ــرطانی نق ــلول های س ــد س رش
ــرای  ــدن را ب ــی ب ــتم ایمن ــی سیس ــواد غذای ــته م گذش
تامیــن  به خوبــی  بــا ســلول های ســرطانی  مبــارزه 
ــرد آن در عــالج ســرطان خــون به ویــژه  می نمایــد. کارب
ــکار  ــنتی آش ــب س ــان ط ــرای متخصص ــودکان ب در ک
اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بــرای ایــن منظــور 
ــرای  ــی ب ــر داروی ــای دیگ ــار مکمل ه ــن در کن ترنجبی

ــی رود. ــه کار م ــرطان ها ب ــالج س ع
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه خــواص درمانــی بســیار 
می توانــد  آن  دارویــی  فــرآوری  ترنجبیــن،  خــوب 

ــد. ــاد کن ــور ایج ــرای کش ــی ب ارزآوری خوب
ـــان  ـــرآوری گیاه ـــد و ف ـــی تولی ـــروه پژوهش ـــو گ عض
ــی  ــان دارویـ ــات گیاهـ ــع تحقیقـ ــتراتژیک مجتمـ اسـ
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی یـــادآور شـــد: بـــا 
هـــدف بهره گیـــری از ظرفیـــت گیاهـــان دارویـــی 
ـــد  ـــه تولی ـــت کمـــک ب ـــی در جه ـــان جنوب ـــتان خراس اس
ملـــی و خلـــق ثـــروت، مجتمـــع تحقیقـــات گیاهـــان 
دارویـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی آمادگـــی 
ــود در  ــان خـ ــوان متخصصـ ــری از تـ ــا بهره گیـ دارد بـ
حوزه هـــای مختلـــف علـــوم کشـــاورزی و صنایـــع 
ـــرای  ـــی ب ـــی و حقوق ـــرمایه گذاران حقیق ـــا س ـــی ب غذای
ــن و ورود  ــردی روی ترنجبیـ ــات کاربـ ــام تحقیقـ انجـ
آن بـــه صنایـــع غذایـــی و دارویـــی اســـتان همـــکاری 

کننـــد.
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گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز 
و طرح های جدید جهاددانشگاهی

افتتاح

■ افتتاح اندیشنده ی تعاون با همکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتامعی و جهاددانشگاهی

■ برگزاری آیین افتتاحیه جشنواره ملی  کتابت قرآن کریم
و ...
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افتتاح
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ــن  ــاه: آییـ ــگاهی، 7 دی مـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
افتتـــاح اندیشـــنده ی تعـــاون بـــا حضـــور دکتـــر 
ــاوری رییـــس  ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـ
تعـــاون،  وزیـــر  جمهـــور، محمـــد شـــریعتمداری 
کار و رفـــاه اجتماعـــی، دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی 
ـــس  ـــی زاده ریی ـــدی عیس ـــگاهی، مه ـــس جهاددانش ریی
کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس، دکتـــر عیســـی 
علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی و دکتـــر 
ـــاون،  ـــر تع ـــاون وزی ـــور تع ـــاون ام ـــری مع ـــد کبی محم

ــد. ــزار شـ ــی برگـ ــاه اجتماعـ کار و رفـ

مشـــکل  کشـــور  از  خـــارج  بـــه  ارز  ارســـال 
اســـت دانش بنیـــان  شـــرکت های 

ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب ـــر حمیدرض دکت
در ایـــن مراســـم یکـــی از مســـایل و مشـــکالتی 
ــه  ــا آن مواجـ ــان بـ ــاد دانش بنیـ ــعه اقتصـ ــه توسـ کـ
اســـت را تامیـــن تجهیـــزات و مـــواد اولیـــه موردنیـــاز 
پژوهشـــگران دانســـت و گفـــت: اگـــر می خواهیـــم 
ــم  ــه هـ ــم کـ ــد کنیـ ــی را تولیـ ــول دانش بنیانـ محصـ
ـــی  ـــی و خارج ـــاز داخل ـــم نی ـــد و ه ـــته باش ـــت داش کیفی
ــی  ــودن دسترسـ ــت بـ ــد راحـ ــد، بایـ ــن کنـ را تامیـ

ـــه  ـــی ک ـــه و تجهیزات ـــات اولی ـــواد و قطع ـــه م ـــق ب محق
ـــق شـــود. ـــران اقتصـــادی نیســـت، محق ساختشـــان در ای

ــاز  ــوالت نیـ ــه محصـ ــه همـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
بـــه قطعـــات و تجهیـــزات پیشـــرفته دارنـــد کـــه 
بایـــد دسترســـی بـــه آن را تســـهیل کـــرد ادامـــه داد: 
ـــرکت های  ـــکل ش ـــور مش ـــارج از کش ـــه خ ـــال ارز ب ارس
دانش بنیـــان اســـت. چگونـــه می توانیـــم در دنیـــا 
ــه  ــواد اولیـ ــه مـ ــم درحالی کـ ــاد کنیـ ــا ایجـ ــای پـ جـ
ـــز  ـــال نی ـــکان ارس ـــد و ام ـــا می رس ـــت م ـــه دس ـــران ب گ

ســـخت اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی افـــزود: اگـــر قـــرار اســـت 
ــاز  ــی بـ ــه معنـ ــد بـ ــود نبایـ ــته شـ ــا برداشـ تحریم هـ
ـــر  ـــد و اگ ـــی باش ـــوالت خارج ـــرای محص ـــازار ب ـــردن ب ک
ـــش  ـــال دان ـــد انتق ـــرد بای ـــورت می گی ـــز ص ـــی نی انتقال

ـــد. ـــاوری باش و فن
این کـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  طیبـــی  دکتـــر 
ــت  ــکالتی اسـ ــی از مشـ ــع یکـ ــگاه های مرجـ آزمایشـ
ـــه  ـــرکت ها ب ـــی ش ـــت: برخ ـــود گف ـــل ش ـــد ح ـــه بای ک
ــن  ــه همیـ ــد، بـ ــاد نمی کننـ ــی اعتمـ ــدات داخلـ تولیـ
ــه  ــد کـ ــی باشـ ــگاه های مرجعـ ــد آزمایشـ ــل بایـ دلیـ
ـــد  ـــوی خری ـــت جل ـــی گرف ـــا گواه ـــی ازآنج ـــر محصول اگ
ـــی  ـــه معن ـــود و ب ـــه ش ـــی گرفت ـــابه خارج ـــول مش محص

قطعیـــت کیفیـــت محصـــول باشـــد.

توسعه بخش تعاون در کشور
 به فرهنگ سازی نیاز دارد

دکتـــر ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری 
ــن  ــخنانی در ایـ ــی سـ ــز طـ ــوری نیـ ــت جمهـ ریاسـ

افتتاح اندیشنده ی تعاون با همکاری وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتامعی و جهاددانشگاهی

اندیشنده ی تعاون به عنوان نخستین اندیشنده ی حوزه تعاون کشور و منطقه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی و جهاددانشگاهی 

افتتاح شد

    گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز و طرح های جدید جهاددانشگاهی

افتتاح
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ـــه  ـــور ب ـــاون در کش ـــش تع ـــعه بخ ـــت: توس ـــم گف مراس
فرهنگ ســـازی نیـــاز دارد. اقتصـــاد دانش بنیـــان هـــم 
ـــده  ـــور تزریق ش ـــه کش ـــه ب ـــت ک ـــدی اس ـــگ جدی فرهن

ـــت. اس
ـــگ  ـــک فرهن ـــه ی ـــعه نتیج ـــتاری، توس ـــه س ـــه گفت ب
اســـت. بایـــد فرهنـــگ و دیدگاه هـــا تغییـــر کنـــد تـــا 
ـــالق  ـــای خ ـــد ایده ه ـــی بای ـــد؛ یعن ـــاق بیفت ـــعه اتف توس
ـــن  ـــعه یافت ـــوالن دادن، توس ـــرای ج ـــی ب ـــان محل جوان
ـــط در  ـــم فق ـــن کار ه ـــد. ای ـــدا کنن ـــدن پی ـــاری ش و تج

ـــد. ـــروز می کن ـــگاه ب ـــگ و ن ـــر فرهن ـــب تغیی قال
ـــه  ـــوری ادام ـــس جمه ـــاوری ریی ـــی و فن ـــاون علم مع
داد: در صنعـــت خـــودرو تـــالش کردیـــم ایـــن تغییـــر 
ـــای  ـــان و ایده ه ـــی جوان ـــم یعن ـــاد کنی ـــگ را ایج فرهن
آن هـــا را بـــه داشـــته ها و امکانـــات کارخانه هـــای 
ـــن کار  ـــا ای ـــا ب ـــم ت ـــل کردی ـــازی وص ـــزرگ خودروس ب
فرصتـــی بـــرای تجاری ســـازی ایـــن ایده هـــا، توســـعه 
ـــزرگ  ـــای ب ـــی کارخانه ه ـــاع مال ـــودرو و انتف ـــت خ صنع

ـــد. ـــم ش فراه
ـــرد:  ـــان ک ـــه بی ـــگان در ادام ـــی نخب ـــاد مل ـــس بنی ریی
ـــگاه  ـــر ن ـــن تغیی ـــه همی ـــز ب ـــور نی ـــاون کش ـــش تع بخ
ـــت  ـــور خالقی ـــرای تبل ـــی ب ـــد فرصت ـــی بای ـــاز دارد یعن نی
جوانـــان و ایده هـــای نـــو آن هـــا در تعاونی هـــا ایجـــاد 
شـــود و مبتکـــران و نخبـــگان بـــا ایجـــاد مراکـــز 
نـــوآوری و بـــا کمـــک ایده هـــای فناورانـــه خـــود، بـــه 

ـــد. ـــک کنن ـــش کم ـــن بخ ـــعه ای توس
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــوری 
ـــود  ـــاون وج ـــوزه تع ـــادی در ح ـــای زی ـــزود: صندوق ه اف
ـــرایط  ـــد و ش ـــو باش ـــای ن ـــی ایده ه ـــد حام ـــه بای دارد ک
ــوزه  ــن حـ ــالق ایـ ــرکت های خـ ــعه شـ ــرای توسـ را بـ
ــای  ــر روی ایده هـ ــا بـ ــن صندوق هـ ــد. ایـ ــم کنـ فراهـ
ــد. ــرمایه گذاری کننـ ــا سـ ــای آن هـ ــان و ایده هـ جوانـ

ـــن  ـــم نوی ـــه ورود مفاهی ـــاره ب ـــا اش ـــتاری ب ـــر س دکت
بـــه دایـــره لغـــات کشـــور، گفـــت: بـــا شـــکل گیری 
لغـــات  دایـــره  نـــوآوری  و  فنـــاوری  زیســـت بوم 
ادبیـــات کشـــور گســـترده تر شـــد و ایـــن روزهـــا 
مفاهیمـــی چـــون اســـتارتاپ هـــا، دانش بنیان هـــا، 
زیـــاد  را  خـــالق  شـــرکت های  و  شـــتاب دهنده ها 

. یم می شـــنو
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــوری 
نتیجـــه  لغـــات  ایـــن  تاکیـــد کـــرد:  همچنیـــن 

شـــکل گیری اقتصـــاد دانش بنیـــان در کشـــور اســـت. 
حـــوزه تعـــاون هـــم بـــه چنیـــن تغییـــر دیدگاه هـــا 
ــه  ــعه آن بـ ــه توسـ ــا زمینـ ــاز دارد تـ ــی نیـ و نگاه هایـ

ــود. ــم شـ ــان فراهـ ــوی جوانـ ــای نـ ــک ایده هـ کمـ

اعتبار به تعاونی های دانش بنیان
 اختصاص می یابد

ـــاون، کار  ـــر تع ـــریعتمداری، وزی ـــد ش ـــن محم همچنی
ـــروز  ـــت: ام ـــم گف ـــن مراس ـــز در ای ـــی نی ـــاه اجتماع و رف
ـــور  ـــه مح ـــه و اندیش ـــز، نوآوران ـــاح دو مرک ـــاهد افتت ش
در بخـــش تعـــاون کشـــور هســـتیم. افتتـــاح ایـــن دو 
ـــه  ـــای فناوران ـــف در فعالیت ه ـــه عط ـــک نقط ـــز، ی مرک

ـــت. ـــاون اس ـــش تع بخ
ـــی در  ـــی توضیحات ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
ـــت: در  ـــه داد و گف ـــی ارای ـــون اساس ـــورد اصـــل ۴۳ قان م
صـــورت اولویت بخشـــی بـــه بخـــش تعـــاون، می تـــوان 
بســـیاری از مشـــکالت اقتصـــادی کشـــور را کاهـــش 
ــد  ــز بایـ ــازی نیـ ــد خصوصی سـ ــایلی ماننـ داد. در مسـ

تعاونی هـــای کشـــور را در اولویـــت قـــرار داد.
را  تعاونی هـــا  اســـتانی  توســـعه  شـــریعتمداری 
یـــک راهبـــرد قابل توجـــه ذکـــر کـــرد و افـــزود: 
ــاورزی،  ــان و کشـ ــیالت، آبزیـ ــد شـ ــی ماننـ حوزه هایـ

بخـــش  محـــور  فنـــاوری  فعالیت هـــای  مســـتعد 
تعاونی هـــا اســـت تـــا از خروجـــی و ماحصـــل چنیـــن 
فعالیت هـــای، شـــاهد تغییـــرات اساســـی در اقتصـــاد 
ــاری  ــط اعتبـ ــک خـ ــاص یـ ــیم. اختصـ ــور باشـ کشـ
ــص  ــان و تخصیـ ــای دانش بنیـ ــرای تعاونی هـ ــژه بـ ویـ
۳۰ میلیـــارد تومـــان بـــرای مراکـــز نـــوآوری اســـتانی 
ـــوش در  ـــر خ ـــک خب ـــز ی ـــا، نی ـــوآوری منته ـــز ن و مرک
ـــی  ـــت علم ـــت معاون ـــا حمای ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــن زمین ای
و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری ممکـــن شـــده اســـت.

ـــاون فرهنگـــی  ـــزاده مع ـــر عیســـی علی ـــن دکت همچنی
جهاددانشـــگاهی نیـــز در ابتـــدای ایـــن مراســـم بـــه 
تشـــریح نحـــوه ی تشـــکیل، اهـــداف و برنامه هـــای 
اندیشـــکده تعـــاون پرداخـــت و گفـــت: گام اول ایـــن 
اندیشـــکده بـــا امضـــای تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن 
ـــی و جهاددانشـــگاهی  ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف وزارت تع
برداشـــته شـــد. در ادامـــه فـــاز مطالعاتـــی اندیشـــکده 
ـــا  ـــه ب ـــی، مصاحب ـــی و بین الملل ـــناد مل ـــی اس ـــا بررس ب
12 نفـــر از خبـــرگان حـــوزه تعـــاون، تجزیه وتحلیـــل 
داده هـــا، برگـــزاری ۴۸ ســـاعت بحـــث و بررســـی 
ـــی(  ـــاز دلف ـــام ف ـــاتید )انج ـــور اس ـــا حض ـــی ب کارشناس
ــردی  ــند راهبـ ــنامه و سـ ــن اساسـ ــت تدویـ و درنهایـ

اندیشـــکده صـــورت گرفـــت.
ــاح  ــس از افتتـ ــز پـ ــم نیـ ــن مراسـ ــان ایـ در پایـ
ـــکده  ـــاختمان اندیش ـــران از س ـــاون، حاض ـــکده تع اندیش

بازدیـــد کردنـــد.
گفتنـــی اســـت، اندیشـــکده تعـــاون به عنـــوان 
ـــه  ـــور و منطق ـــاون کش ـــوزه تع ـــکده ح ـــتین اندیش نخس
باهـــدف پوشـــش خـــأ نظـــری در حـــوزه تعـــاون بـــا 
ـــاه  ـــاون، کار و رف ـــاون وزارت تع ـــت تع ـــکاری معاون هم
اجتماعـــی و معاونـــت فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 
تأسیس شـــده اســـت تـــا بتوانـــد خأهـــای فکـــری و 
نظـــری موجـــود در امـــر تصمیم ســـازی، قانون گـــذاری 

و اجـــرا را پوشـــش دهـــد.
ــان  ــه میـ ــد تفاهم نامـ ــی عقـ ــکده طـ ــن اندیشـ ایـ
ـــی و جهاددانشـــگاهی  ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف وزارت تع
در 2۶ آذرمـــاه 1۳۹۸ به عنـــوان اصلی تریـــن اتـــاق 
ــتفاده از  ــر اسـ ــد بـ ــا تاکیـ ــاون بـ ــش تعـ ــر بخـ فکـ
تجـــارب جهانـــی و اســـتفاده از الگوهـــای موفـــق 
جهانـــی و بومی ســـازی آن بـــرای اســـتفاده در کشـــور 

تشکیل شـــده اســـت.
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روابــط عمومــی ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور، 2۹ 
ــاه: مراســم افتتاحیــه جشــنواره ملــی کتابــت  دی م
پویــش روضه هــای  اختتامیــه  و  قــرآن کریــم 
فقهــی زاده  عبدالهــادی  حضــور  بــا  خانگــی 
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــرت وزی ــرآن و عت ــاون ق مع

ــی  ــاون فرهنگ ــزاده مع اســالمی، دکترعیســی علی
ــس  ــنی ریی ــین حس ــگاهی و محمدحس جهاددانش
ــالن  ــور در س ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن س
قرآنــی  ســازمان  در  تقــوی  شهیدســیدمهدی 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــگاهیان کش دانش

عبدالهــادی فقهــی زاده معــاون قــرآن و عتــرت 
ــه  ــان این ک ــا بی ــت ب ــن نشس ــاد در ای ــر ارش وزی
ــت:  ــت اســت، گف ــر کتاب ــی، هن ــر قرآن ــن هن اولی
رژی بالشــر، یکــی از مستشــرقان در یکــی از 
قــرآن  دربــاره  خــود  ضدهنجــاری  مطالعــات 
ــرده  ــق ک ــرآن« تصدی ــتانه ق ــوان »در آس ــا عن ب
اســت کــه پیامبــر آیــات قــرآن را هم زمــان 
ــران  ــد دیگ ــتور داده بودن ــد و دس ــظ می کردن حف
اســالم،  صــدر  در  کننــد.  کتابــت  و  حفــظ 
دودســته کاتبــان بــه وجــود آمدنــد؛ یــک دســته 
ــب  ــوان کات ــه به عن ــد ک ــر بودن ــدگان پیامب برگزی
ــر  منصــوب شــدند و عــده ای هــم در دوران پیامب
ــگارش  ــه ن ــت ب ــوش دس ــورت خودج )ص( به ص

ــد. ــرآن زدن ق
وی بــا بیــان این کــه به تدریــج بــر تعــداد 
ــن  ــالمی در ای ــران اس ــد و ای ــزوده ش ــان اف کاتب
ــزود:  ــرد، اف ــه ک ــیاری ارای ــات بس ــه خدم زمین
ــاهزادگان  ــرزا، از ش ــنقر می ــم، بایس ــرن نه در ق
تیمــوری قرآن هــای بســیاری کتابــت کــرد و 
ــه داشــته و شــاهد  ــروز ادام ــا ام ــرآن ت ــت ق کتاب
ــار مهــم و ارزشــمندی از ســوی کاتبــان  خلــق آث

برجســته ایرانــی بوده ایــم.
فقهــی زاده ادامــه داد: این کــه خوشنویســان 
دین مــداری  و  فرهیختــه  انســان هایی  قــرآن، 

برگزاری آیین افتتاحیه جشنواره ملی 
کتابت قرآن کریم

آیین افتتاحیه جشنواره ملی »کتابت قرآن کریم« و اختتامیه پویش »روضه های خانگی« با حضور معاون قرآن و عرتت وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و رسپرست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد
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انجــام  کــه  بــود  کاری  به واســطه  بودنــد، 
ــم  ــل مفاهی ــای اصی ــع مایه ه ــد و درواق می دادن
ــد. ــا دل وجــان خــود سرشــته می کردن قــرآن را ب

خوشنویســی  هنــر  ارشــاد  وزیــر  معــاون 
کــرد:  بیــان  و  خوانــد  هنــر  پاکیزه تریــن  را 
ــت،  ــده اس ــا آلوده ش ــی هنره ــان برخ ــر دام اگ
قابل انــکار نیســت، امــا هنــر خوشنویســی بــا 
ــال  ــن اقب ــوده و ای ــین ب ــرت هم نش ــرآن و عت ق

را داشــته کــه دامنــش نیالــوده اســت.
ــی  ــای خانگ ــش روضه ه ــه پوی ــه ب وی در ادام
اشــاره کــرد و افــزود: بــه تعبیــر شــهید ســلیمانی، 
ــن حــرف ریشــه  ــام حســینیم«. ای ــت ام ــا مل »م
نخســتین  و  دارد  )ع(  اهل بیــت  ســنت  در 
کردنــد  برگــزار  )ع(  اهل بیــت  را  روضه هــا 
کــه حقایــق اعتقــادی، معرفتــی و بینشــی در 
ــت و  ــم تثبی ــش ه ــده و هدف ــه می ش آن واگوی
ــت )ع(  ــای اهل بی ــه آموزه ه ــتگی ب ــعه دلبس توس

ــت. ــوده اس ب
ــام حســین )ع(  ــر ام ــر ب ــه داد: اگ ــی زاده ادام فقه
بــر  درواقــع  می کنیــم،  گریــه  مظلومیتــش  و 
ــن را  ــده ای دی ــه ع ــم ک ــه می کنی ــی گری تاریخ
ــد.  ــر بریدن ــن را س ــاد دی ــد و نم ــح بردن ــه مذب ب
مســئله  ایــن  مطهــری،  شــهید  تعبیــر  بــه 
فاجعه آمیزتریــن و بزرگتریــن جنبــه عاشوراســت؛ 
بنابرایــن پویــش روضه هــای خانگــی، تالشــی 
ــه  ــرای ارای ــای ب ــارک و متواضــع آن ه ــیار مب بس
ــن  ــه در ای ــان اســت ک پاســخ های ســؤاالت جوان
ــه  ــم و ب ــو کنی ــاب را بازگ ــق ن ــد حقای ــه بای زمین
شــکلی هنرمندانــه ارایــه دهیــم. همچنیــن از 

ــم. ــی بپرهیزی ــه گوی ــادن در وادی خراف افت

جشنواره  کمک 
اقتصاد هنر به  کتابت 

دکترعیســی علیـــــــزاده معــاون فرهنگــی 
ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  جهاددانشــگاهی 
خانگــی  روضه هــای  پویــش  دربــاره  مراســم 
ــبت  ــا، نس ــروس کرون ــیوع وی ــس از ش ــت: پ گف
کشــور  در  فرهنگــی  برنامه هــای  اجــرای  بــه 
برنامه هــا  برخــی  گرفــت؛  صــورت  بازنگــری 
ــه  ــرا ب ــکل اج ــر ش ــز تغیی ــی نی ــف و بخش متوق
ایــن  نیــز  جهاددانشــگاهی  در  گرفــت.  خــود 
روضه هــای  دربــاره  گرفتیــم؛  پیــش  را  روال 
از ظرفیت هــای مخاطبــان  خانگــی کوشــیدیم 
ــه  ــم و هــر مخاطــب براســاس عالق اســتفاده کنی
خــود در آن حضــور پیــدا کنــد. همچنیــن در 
ــز  ــازی نی ــای مج ــوا در فض ــد محت ــوزه تولی ح

داد. رخ  خوبــی  اتفاق هــای 
ــازمان  ــان س ــابقه درخش ــه س ــه ب وی در ادام
ــزاری  ــه برگ ــی دانشــگاهیان کشــور در زمین قرآن
بیســت وپنج دوره جشــنواره قــرآن دانشــجویی 
گفــت: یکــی از اهــداف مهــم ایــن جشــنواره 
حــوزه  در  هنــر  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری 
ــوره های  ــاس س ــدان براس ــا هنرمن ــود ت ــرآن ب ق

ــوند. ــری ش ــار هن ــق آث ــه خل ــق ب ــرآن موف ق
فضاســازی  داد:  ادامــه  علیــزاده  دکتــر 
ــت  ــی اس ــوارد مهم ــی از م ــرآن یک ــوره های ق س

کــه هنرمنــد بایــد نســبت بــه آن آشــنا باشــد تــا 
ــوره  ــای س ــا فض ــب ب ــر و متناس ــر فاخ ــد اث بتوان
ــری،  ــد نگارگ ــا مانن ــی هنره ــد. برخ ــق کن را خل
ــن  ــم عجی ــرآن کری ــا ق تذهیــب و خوشنویســی ب
ــته  ــا کالم وحــی داش ــی ب ــاط نزدیک ــوده و ارتب ب

ــت. اس
ــی  ــر قرآن ــه خوشنویســی هن ــان این ک ــا بی وی ب
اســت، بیــان کــرد: جشــنواره ملــی کتابــت قــرآن 
کریــم باهــدف تولیــد آثــار فاخــر هنــری بــا 
ــرده و  ــه کارک ــاز ب ــی آغ ــری از کالم وح بهره گی
تلفیقــی از محتــوا، هنــر و فــرم اســت و بــا ارایــه 
آن هــا در نمایشــگاه های هنــری می تــوان بــه 

ــرد. ــایانی ک ــک ش ــر کم ــاد هن اقتص

کتابت جشنواره 
 با محور آموزش

ســازمان  رییــس  حســنی  محمدحســین 
ــا اشــاره بــه  قرآنــی دانشــگاهیان نیــز در ادامــه ب
ــری از  ــازمان در بهره گی ــن س ــت ای ــابقه فعالی س
ظرفیت هــای هنــر در حــوزه قــرآن گفــت: در 
ــاه  ســال جــاری دو نمایشــگاه خوشنویســی در م
ــد و  ــزار ش ــرام برگ ــان و محرم الح ــارک رمض مب
ــه در  ــد ک ــق ش ــه خل ــن زمین ــی در ای ــار خوب آث
ــار  ــن آث ــمندی از ای ــر ارزش ــر ذخای ــال حاض ح
ــی از  ــه برخ ــت؛ ک ــده اس ــود آم ــه وج ــری ب هن
ــا و  ــورهای ایتالی ــی کش ــار رایزن ــا در اختی آن ه
ــاه  ــی م ــت ط ــت و بناس ــه اس ــزی قرارگرفت اندون
ــزار  ــار برگ ــن آث ــازی از ای ــگاه مج ــده نمایش آین

ــود. ش
ــری  ــا هن ــی تنه ــر خوشنویس ــزود: هن وی اف
اســت کــه بــا قــرآن اخــوت، بــرادری و رابطــه ای 
ناگسســتنی دارد و از همــان ابتــدای نــزول قــرآن 
ــتند.  ــی داش ــد عمیق ــر پیون ــا یکدیگ ــن دو ب ای
ــد و در  ــتاز بودن ــا پیش ــه، ایرانی ه ــن عرص در ای
ســال های اخیــر، قــرآن بــه خــط عثمان طــه 
از  بســیاری  در  وحــدت  محــور  به عنــوان 
امــا  کــرد؛  پیــدا  بســیاری  توســعه  کشــورها 
اســتفاده افراطــی از ایــن خــط باعــث شــد ســعی 

ــا  ــم، ب ــره بگیری ــی به ــم الخط ایران ــم از رس کنی
ایــن نــگاه کــه خوشنویســی قــرآن می توانــد 
ــی  ــنواره مل ــد و جش ــرآن باش ــروج ق ــوان م به عن
ــدازی  ــتا راه ان ــن راس ــز در همی ــرآن نی ــت ق کتاب

ــت. ــده اس ش
حســنی بــا اشــاره بــه وجــه تمایــز ایــن 
ــن  ــت: در ای ــنواره ها گف ــایر جش ــا س ــنواره ب جش
ــانی  ــت و کس ــوزش اس ــر آم ــد ب ــنواره تاکی جش
ــدا  ــد هســتند، در ابت ــر عالقه من ــن هن ــه ای ــه ب ک
ــورت  ــه در ص ــد ک ــه می کنن ــود را ارای ــار خ آث
ــه آمــوزش، وارد جریــان آمــوزش  نیــاز داشــتن ب
خلــق  آثــاری  آمــوزش،  از  پــس  و  می شــوند 
می کننــد کــه مــورد داوری قــرار می گیــرد و 
همــه ایــن مراحــل دارای امتیازهایــی اســت کــه 
ایــن فــرد کســب خواهــد کــرد و جمــع امتیازهــا 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــه ق موردتوج
ــوت و  ــنویس پیشکس ــا خوش ــا راهپیم غالمرض
ــم  ــرآن کری ــت ق ــنواره کتاب ــی جش ــاور علم مش
ظرفیت هــای  دربــاره  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
گفــت:  ایرانی هــا  خوشنویســی  و  کتاب آرایــی 
راه  چهــار  در  ایــران  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
از  ازایــن رو  داشــته،  قــرار  جهــان  تمدنــی 
جهانگــردان  فرهنگیــان،  هنرمنــدان،  طریــق 
و  شــده  آشــنا  کتاب آرایــی  باهنرهــای   ... و 
ــان  ــه جهانی ــر، ب ــی را از راه هن اندیشــه های ایران

انتقــال داده اســت.
انســان های  قــرآن،  حــوزه  در  افــزود:  وی 
ــد  ــی پرداخته ان ــت و کتاب آرای ــه کتاب ــیاری ب بس
و امیــدوارم جشــنواره ملــی کتابــت قــرآن بتوانــد 
و  نــو  اندیشــه های  هنــر،  ایــن  تکیه بــر  بــا 
راهکارهــای جدیــدی را در اختیــار محققــان و 

ــد. ــرار ده ــگران ق پژوهش
جشــنواره  ســایت  مراســم  ایــن  پایــان  در 
ــتر  ــی و پوس ــم رونمای ــرآن کری ــت ق ــی کتاب مل
ــش  ــدگان پوی ــن از برگزی ــد. همچنی ــا ش آن امض
ــی  ــوح و هدایای ــدای ل ــا اه ــی ب ــای خانگ روضه ه

ــد. ــی ش ــل و قدردان تجلی
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               اخبار کوتاه

راه اندازی بخش مولکولی 
مجتمع آموزشی و تحقیقاتی 

جهاددانشگاهی در نیشابور
خراســان  جهاددانشــگاهی  ســازمان  عمومــی  روابــط 
رضــوی: مدیــر مجتمــع آموزشــی، پزشــکی و تحقیقاتــی 
از  نیشــابور  در  رضــوی  خراســان  جهاددانشــگاهی 
ــور  ــع به منظ ــن مجتم ــی ای ــش مولکول ــدازی بخ راه ان
ــر  ــز خب ــن مرک ــا )PCR( در ای ــخیص کرون ــت تش تس

داد.
میثــم لعــل عوض پــور مدیــر مجتمــع آموزشــی، 
پزشــکی و تحقیقاتــی نیشــابور جهاددانشــگاهی خراســان 
رضــوی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: بــر اســاس 
خیریــن  همــکاری  بــا  بخــش  ایــن  تفاهم نامــه ای، 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــابور راه ان نیش
ــا  ــخیص کرون ــت تش ــه تس ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــابور  ــی نیش ــی و تحقیقات ــکی، آموزش ــع پزش در مجتم
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی در فضــای اختصاصــی 
ــن  ــت و همچنی ــده اس ــتاندارد تعبیه ش ــا اس ــزا ب و مج
انجــام  دولتــی  تعرفــه  اســاس  بــر  آن  هزینه هــای 
می گیــرد: ادامــه داد: ایــن تعرفــه بــرای دارنــدگان 
دفترچــه بیمــه تامیــن اجتماعــی 72 هــزار ریــال، 
ــال  ــزار ری ــلح 2۴۰ ه ــای مس ــی نیروه ــات درمان خدم
ــال  ــزار ری ــون و ۳۸۰ ه ــز 2 میلی ــخ آزاد نی ــرای نس و ب

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه این کــه آزمایشــگاه جهاددانشــگاهی 
ــه  خراســان رضــوی در نیشــابور، مرکــزی جامــع در ارای
ــوق تخصصــی تشــخیص طبــی،  خدمــات تخصصــی و ف
آسیب شناســی و ژنتیــک اســت، تصریــح کــرد: اســتفاده 
از فناوری هــای نویــن در ارایــه خدمــات تخصصــی و 
ــاز  ــای موردنی ــن آزمایش ه ــام بیشــترین و متنوع تری انج

ــت. ــگاه اس ــن آزمایش ــای ای ــه از ویژگی ه جامع
مدیــر مجتمــع پزشــکی، آموزشــی و تحقیقاتــی 
نیشــابور جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی عنــوان کــرد: 
انجــام تســت مــو آسیب شناســی، هورمون شناســی، 
سرم شناســی،  ایمنی شناســی،  خون شناســی، 
مولکولــی،  بیولــوژی  بیوشــیمی،  میکروب شناســی، 
ــن  ــی ای ــای اصل ــی از محوره ــی، انگل شناس قارچ شناس

ــت. ــگاه اس آزمایش
و  طبــی  تشــخیص  آزمایشــگاه  اســت،  گفتنــی 
آسیب شناســی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــا 
ــرد  ــا رویک ــادی ب ــت جه ــابقه فعالی ــه س ــش از ۳ ده بی
ــزی  ــه مرک ــت ب ــت و ارزان قیم ــات باکیفی ــه خدم ارای

نمونــه در شهرســتان نیشــابور تبدیل شــده اســت.
 ■■■

راه اندازی ۹ مرکز نوآوری جدید و 
پورتال ثبت ایده در مراکز علمی 

کاربردی جهاددانشگاهی
روابــط عمومــی موسســه آمــوزش عالــی علمــی کاربــردی 
ــجویان  ــردن دانش ــد ک ــور توانمن ــگاهی: به منظ جهاددانش
و حرکــت در راســتای سیاســت های راهبــردی دانشــگاه 

ــی  ــر کارآفرین ــت دفت ــه هم ــردی ب ــی کارب ــع علم جام
ــته  ــردی وابس ــی کارب ــز علم ــه و مراک ــتغال موسس و اش
ــازی  ــازمان تجاری س ــت س ــگاهی و حمای ــه جهاددانش ب
ــی  ــز علم ــز از مراک ــر نی ــز دیگ ــتفا( ۹ مرک ــاوری )س فن
ــوز  ــب مج ــه کس ــق ب ــگاهی موف ــردی جهاددانش کارب
علمــی  جامــع  دانشــگاه  از  نــوآوری  مراکــز  ایجــاد 

ــدند. ــردی ش کارب
به منظــور توانمنــد کــردن دانشــجویان و حرکــت 
در راســتای سیاســت های راهبــردی دانشــگاه جامــع 
و  کارآفرینــی  دفتــر  همــت  بــه  کاربــردی  علمــی 
ــته  ــردی وابس ــی کارب ــز علم ــه و مراک ــتغال موسس اش
ــازی  ــازمان تجاری س ــت س ــگاهی و حمای ــه جهاددانش ب
ــی  ــز علم ــز از مراک ــر نی ــز دیگ ــتفا( ۹ مرک ــاوری )س فن
ــوز  ــب مج ــه کس ــق ب ــگاهی موف ــردی جهاددانش کارب
علمــی  جامــع  دانشــگاه  از  نــوآوری  مراکــز  ایجــاد 

ــدند. ــردی ش کارب
آمــوزش  موسســه  رییــس  گــودرزی  محمدعلــی 
ــن  ــن ای ــگاهی عناوی ــردی جهاددانش ــی کارب ــی علم عال
ــیراز(،  ــگاهی ش ــیاء )جهاددانش ــت اش ــا را اینترن مجوزه
طراحــی و بســته بندی )جهاددانشــگاهی قــم(، مدیریــت 
پســماند معدنــی و صنعتــی )جهاددانشــگاهی ســیرجان(، 
)جهاددانشــگاهی  بانــوان  مجلســی  لبــاس  طراحــی 
ــوان  ــی بان ــاس اجتماع ــت لب ــی و دوخ ــان(، طراح زنج
)جهاددانشــگاهی  ســفال  قزویــن(،  )جهاددانشــگاهی 
شــهری  هوشــمند  حمل ونقــل  همــدان(، 
)جهاددانشــگاهی بابــل(، صنایع دســتی )جهاددانشــگاهی 
ایــالم( و عنــاب )جهاددانشــگاهی بیرجنــد( عنــوان کــرد.

ــا  ــا بیــان این کــه تعــداد مجوزهــای اخذشــده ب وی ب
احتســاب مجوزهــای ســنوات گذشــته تــا بــه امــروز 1۹ 
مرکــز بــوده و ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــالش همــکاران 
ــده  ــی انجام ش ــر از پیش بین ــز و فرات ــه 2۳ مرک ــز ب مراک

در برنامــه ششــم توســعه، ارتقــا یابــد.
دکتــر گــودرزی بــا اشــاره بــه راه انــدازی پورتــال ثبت 
ایــده افــراد کارآفریــن مــدرس، دانشــجو و دانش آموختــه 
 karafarini.iastjd.ac.ir/myidea آدرس  بــه 
ــده  ــت ای ــه ثب ــبت ب ــراد نس ــن اف ــت ای ــت: الزم اس گف
ایــن  اقــدام کننــد کــه  پورتــال مذکــور  خــود در 
ــت و بررســی در شــورای تخصصــی،  ــس از ثب ــا پ ایده ه

ــد. ــرار می گیرن ــوی ق ــادی و معن ــت م موردحمای

■■■
کلینیک »آندومتریوز«

 در مرکز درمان ناباروری 
قفقاز جهاددانشگاهی اردبیل 

راه اندازی شد
ــز  ــر مرک ــل: مدی ــگاهی اردبی ــی جهاددانش ــط عموم رواب
درمــان نابــاروری قفقــاز جهاددانشــگاهی اردبیــل از 
راه انــدازی کلینیــک »آندومتریــوز« در ایــن مرکــز خبــر 
ــان  ــوزه درم ــای ح ــک از خأه ــن کلینی ــزود: ای داد و اف
ــه جهاددانشــگاهی  ــود ک ــل ب ــتان اردبی ــاروری در اس ناب
ــینای  ــگاه ابن س ــده در پژوهش ــی دوره دی ــا کادر درمان ب
ــدازی آن اقــدام کــرده  ــه راه ان جهاددانشــگاهی نســبت ب

اســت.
ــا بیــان این کــه کلینیــک  فینــا محمــودی ارشــادی ب
ــالمت  ــوزه س ــای ح ــاء نیازه ــر احص ــالوه ب ــور ع مذک
بــاروری اســتان بــه هدایــت درســت بیمــار و جلوگیــری 
ــروز مشــکالت در مســیر درمــان کمــک  از گمراهــی و ب
می کنــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن مرکــز در بخــش 
ــان،  ــردان و زن ــای تخصصــی م ــل و کلینیک ه ــاق عم ات
آندومتریــوز، آزمایشــگاه تشــخیص طبــی و ژنتیــک، 

ــاروری و  ــک ب ــرپایی، کم ــدود و س ــی مح ــش جراح بخ
مشــاوره ژنتیــک، مامایــی، تغذیــه و روانشناســی، آمــاده 

ــت. ــدگان اس ــه مراجعه کنن ــات ب ــه خدم ارای
مدیــر مرکــز درمــان نابــاروری قفقــاز جهاددانشــگاهی 
ــان  ــزان موفقیــت درم ــه این کــه می ــا اشــاره ب ــل ب اردبی
نابــاروری قفقــاز جهاددانشــگاهی  در مرکــز درمــان 
اردبیــل مطابــق بــا میانگیــن کشــوری و جهانــی اســت، 
یــادآور شــد: روش هــای درمــان نابــاروری ازجملــه 
IUI،IVF و میکرواینجکشــن، فریــز و نگهــداری جنیــن، 
ــن  اســپرم، تخمــک و همچنیــن تعییــن جنســیت در ای

ــود. ــام می ش ــز انج مرک

■■■
 

تاسیس مرکز تولید محتوای 
دیجیتال و نشر الکترونیک )تاک( 

در جهاددانشگاهی خراسان 
شمالی

شــمالی:  خراســان  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
ــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی خراســان  سرپرســت معاون
ــال و  ــوای دیجیت ــد محت شــمالی از تاســیس مرکــز تولی

ــر داد. ــتان خب ــاک( در اس ــک )ت ــر الکترونی نش
مرکــز  ایــن  این کــه  بیــان  بــا  آزادزاده  الهــام 
به عنــوان نخســتین مرکــز تــاک در واحدهــای ســازمانی 
جهاددانشــگاهی کشــور و ذیــل حــوزه معاونــت فرهنگــی 
واحــد اســتانی تاســیس شــده اســت، بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــژه در فضــای مجــازی،  ــال به وی ــوای دیجیت ــد محت تولی
افــزود: ایــن مرکــز در حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی، 
علمــی و آموزشــی، فضــای مجــازی، ســواد رســانه ای و 
ــات  ــه خدم ــوا و ارای ــد محت ــاده تولی ــا، آم ــایر حوزه ه س

اســت.
وی طراحــی و تولیــد کتــاب صوتــی، پادکســت، 
ــو،  ــی، کلیــپ ویدئ نریشــن، اینفوگرافیــک، موشــن گراف
ــر، مستندســازی، طراحــی محیطــی و المــان  ــوک تریل ب
شــهری بــا رویکــرد صنایــع خــالق فرهنگــی را از جملــه 

ــرد. ــوان ک ــز عن ــن مرک ــوالت ای ــات و محص خدم
جهاددانشــگاهی  فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
خراســان شــمالی افــزود: ایــن مرکــز می کوشــد بــا 
بهره گیــری از دانشــجویان و نیروهــای مجــرب و مبتکــر، 
انــواع محتــوای الکترونیــک و خدمــات نویــن دیجیتــال را 

ــد. ــه ده ــت ارای ــن کیفی ــا باالتری ب
وی همچنیــن از هنرمنــدان و فعــاالن عرصــه تولیــد 
محتــوای دیجیتــال و نشــر الکترونیــک، اعضــای هیــات 
علمــی و دانشــجویان و ســایر متخصصــان و عالقه منــدان 
بــرای همــکاری بــا مرکز تــاک جهاددانشــگاهی خراســان 

شــمالی دعــوت بــه همــکاری کــرد.
 ■■■

مرکز نوآوری عناب در 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

شروع به کار کرد
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی 2۰ 
ــگاهی  ــس جهاددانش ــی ریی ــن صادق ــاه: جالل الدی دی م
ــاب  ــوآوری عن ــز ن ــدازی مرک ــی، از راه ان ــان جنوب خراس
ــر داد. ــتان خب ــردی جهاددانشــگاهی اس ــی کارب در علم

ــا  ــاب ب ــوآوری عن ــز ن ــدازی مرک ــه داد: راه ان وی ادام
هــدف حمایــت از ایده هــای نوآورانــه و فناورانــه در 
ــل آن  ــاب و تبدی ــا عن ــط ب ــی مرتب ــای تخصص حوزه ه
بــه فنــاوری یــا محصــول نهایــی بــرای تامیــن بخشــی از 
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نیازهــای صنعتــی و رونــق بازارهــای پیــدا و پنهــان ایــن 
محصــول، گامــی موثــر در راســتای کمــک بــه توســعه و 

پویایــی اقتصــادی اســتان اســت.
ــت:  ــی گف ــان جنوب ــگاهی خراس ــس جهاددانش ریی
ــاس  ــر اس ــی ب ــال ۹۴ مأموریت ــگاهی در س جهاددانش
ــد و  ــازی، تولی ــوزه بهینه س ــه در ح ــای منطق ظرفیت ه
فــرآوری گیاهــان دارویــی اســتراتژیک اســتان بــا تاکیــد 

ــر عهــده گرفــت. ــر عنــاب، زرشــک و زعفــران ب ب
صادقــی افــزود: به منظــور تجمیــع فعالیت هــای 
پژوهشــی در مکانــی مشــخص، مجتمــع تحقیقــات 
بــه  زمینــی  در  جهاددانشــگاهی  دارویــی  گیاهــان 
مجموعــه  دربردارنــده  کــه  هکتــار   1۴ مســاحت 
ــن منظــور  ــرای ای ــزات الزم ب ــا و تجهی ــات، فضاه امکان

ــد. ــدازی ش ــت، راه ان اس
وی ادامـه داد: بـا هدف تکمیل زنجیـره ارزش )تولید، 
گیاهـان  فـروش(  و  بازاریابـی  بسـته بندی،  فـراوری، 
جامـع  سـایت  جنوبـی،  خراسـان  اسـتراتژیک  دارویـی 
 birnab.ir گیاهان اسـتراتژیک اسـتان با برند و آدرس
راه انـدازی شـد، این سـایت عـالوه بر فـروش محصوالت 
فرآورده هـای  دارویـی،  گیاهـان  حـوزه  در  اسـتراتژیک 
و  علمـی  تولیـدات  و  محصـوالت  ایـن  دانش بنیـان 

ارایـه می دهـد. را  علمـی  همچنیـن مشـاوره های 

■■■
فعالیت مرکز مستندسازی 
و تولیدات چندرسانه ای در 

جهاددانشگاهی سمنان آغاز شد
روابط عمومی جهاددانشـگاهی سـمنان: سـید محمدعلی 
سـمنان  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون  شـاه میری 
مرکـز  تاسـیس  پیشـنهاد  گفـت:  ایـن خبـر  اعـالم  بـا 
مستندسـازی و تولیـدات چندرسـانه ای واحـد سـمنان 
در شـصت و سـومین جلسـه شـورای نظارت و گسـترش 
تشـکیالت فرهنگـی جهاددانشـگاهی بررسـی و موافقت 

اصولـی راه انـدازی ایـن مرکـز صادر شـد.
وی افـزود: زمینـه فعالیـت ایـن مرکز مستندسـازی، 
طراحـی، تولید و عرضـه محصوالت و محتوای رسـانه ای 
تولیـد  همچـون  مختلـف  رسـانه ای  قالب هـای  در 
محصـوالت خبـری )مصاحبـه، گفتگـو، گـزارش خبری، 
گـزارش تصویری(، پوسـتر، فیلـم، کلیپ، چندرسـانه ای 
گرافـی،  موشـن  اینفوگرافیـک،  مدیـا،  مالتـی  شـامل 

فتوگرافـی و... اسـت.
ادامـه  سـمنان  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
داد: ارایـه خدمـات تخصصـی بـه تشـکل ها و نهادهـای 
و  دولتـی  عمومـی  دسـتگاه های  و  ارگان هـا  فرهنگـی، 
غیردولتـی از جمله مستندسـازی برنامه هـا و رویدادهای 
مربـوط،  و خدمـات  فعالیت هـا  مستندسـازی  مختلـف، 
قالـب  در  موجـود  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا  معرفـی 
چندرسـانه ای، تولیـد محتوا و طراحـی تبلیغات محیطی 
مرکـز  فعالیت هـای  سـایر  جملـه  از  نیـز   ... و  اثرگـذار 
مستندسـازی جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان خواهـد 

. د بو
 ■■■

افتتاح کارگاه آموزشی تولیدی 
جهاددانشگاهی و فنی و حرفه ای 

خوزستان
ــنا، ۹  ــل از ایس ــه نق ــگاهی ب ــی جهاددانش ــط عموم رواب
تولیــدی جهاددانشــگاهی  آموزشــی  کارگاه  دی مــاه: 

ــای دو  ــور روس ــا حض ــتان ب ــه ای خوزس ــی و حرف و فن
ــد. ــاح ش ــه افتت مجموع

رییــس ســازمان  علــوی  دکتــر ســید علیرضــا 
جهاددانشــگاهی خوزســتان در ایــن مراســم ضمــن 
تبریــک، گرامیداشــت یــاد ســردار ســلیمانی و همچنین 
ــه  ــان این ک ــا بی ــزه ب ــجوی هوی ــهدای دانش ــالروز ش س
ــکاری  ــرای هم ــی ب ــوی خوب ــد الگ ــتان می توان خوزس
ــی  ــگاهی و اداره کل فن ــن جهاددانش ــز بی موفقیت آمی
و حرفــه ای باشــد، گفــت: خوزســتان اســتانی بســیار پـُـر 
ــی چــه در حــوزه  ــای خوب پتانســیل اســت و ظرفیت ه
دانشــی و چــه در حــوزه مهارتــی دارد. توأمــان کــردن 
ــتغال  ــه اش ــی ب ــوزِش منته ــا آم ــش ب ــش و پژوه دان
ــی  ــرایط فعل ــه در ش ــد ک ــی باش ــک الگوی ــد ی می توان
هــم نیازهــای واقعــی کشــور را رفــع کنــد و هــم زمینــه 

ــود آورد. ــه وج ــان را ب ــتغال جوان اش
همــکاران  کــه  تالش هایــی  کــرد:  اظهــار  وی 
جهاددانشــگاهی  و  حرفــه ای  و  فنــی  اداره کل  در 
ــه  ــد ک ــن ش ــه ای ــی ب ــد، منته ــام داده ان ــتان انج اس
نیازهــای   UPVC زمینــه  در  به عنوان مثــال 
ــان  ــن جوان ــط ای ــازمانی توس ــازمانی و برون س درون س
ــتیم و  ــام هس ــن نظ ــزو ارکان ای ــا ج ــود. م ــن ش تامی
ــم در  ــا بتوانی ــم ت ــم دهی ــت ه ــد دست به دس ــه بای هم
ــاءاهلل کاری  ــم. ان ش ــور گام برداری ــعه کش ــیر توس مس
ــد  ــه امی ــم داد و ب ــام خواهی ــر انج ــی تر و بزرگ ت اساس
خــدا خوزســتان را الگویــی موفــق در زمینــه همــکاری 
ــم  ــگاهی خواهی ــه ای و جهاددانش ــی و حرف اداره کل فن

ــرد. ک
ــوزش  ــرکل آم ــواعدی مدی ــی س ــه عبدالنب در ادام
فنــی و حرفــه ای خوزســتان ضمــن تبریــک نهــم 
دی، روز بصیــرت و همچنیــن قدردانــی از مجموعــه 
جهاددانشــگاهی، بیــان کــرد: موضــوع ایــن جلســه بــه 
ــی  ــه فن ــف مجموع ــای مختل ــتراک گذاری ظرفیت ه اش
و حرفــه ای و جهاددانشــگاهی در جهــت تکمیــل فرآینــد 

ــتغال اســت. ــد و اش ــوزش، تولی آم
ــوان  ــا عن ــال ب ــذاری امس ــه نام گ ــاره ب ــا اش وی ب
»جهــش تولیــد« گفــت: در جهــت تحقــق جهــش تولید 
الزم اســت کــه همــه مجموعه هــا، ظرفیت هــای خــود را 
بــرای تحقــق شــعار ســال بــا هــم بــه اشــتراک بگذارنــد. 
ــی از  ــه کوچک ــم، نمون ــاهد بودی ــروز ش ــه ام کاری ک
ــه در  ــت ک ــی اس ــده بزرگ ــای پیش بینی ش همکاری ه

حــوزه دو ســازمان قــرار اســت اتفــاق بیافتــد.
ــام  ــم تم ــا حاضری ــان کرد: م ــان خاطرنش وی در پای
ظرفیت هــای مجموعــه آمــوزش فنــی و حرفــه ای را بــه 
اشــتراک بگذاریــم و در کنــار محققــان جهاددانشــگاهی 
ــت را  ــد و خدم ــتغال، تولی ــوزی، اش ــم مهارت آم بتوانی

انجــام دهیــم.

■■■

مرکز نظرسنجی تلفنی در ایسپای 
جهاددانشگاهی گیالن راه اندازی 

شد
 ۱4 گیــالن،  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
دی مــاه: فریبــرز جمــال زاد فــالح رییــس ســازمان 
جهاددانشــگاهی گیــالن، هم زمــان بــا پانزدهمیــن 
ســالروز درگذشــت ســعید کاظمــی آشــتیانی جهادگــر 
ــمی  ــاح رس ــن افتت ــگاهی در آیی ــته جهاددانش برجس
ســایت تلفنــی مرکــز افــکار ســنجی دانشــجویان 
ــروزه  ــرد: ام ــار ک ــالن، اظه ــعبه گی ــپا( ش ــران )ایس ای

نظرســنجی و تحقیقــات افــکار عمومــی به عنــوان ابــزار 
ــه و  ــض جامع ــه نب ــود ک ــناخته می ش ــیوه هایی ش و ش
تغییــر و تحــوالت افــکار عمومــی را منعکــس می کنــد 
کــه می تــوان آن را ماننــد ابــزاری تأثیرگــذار در جهــت 
ــردم و  ــر م ــای نظ ــکاس تمام نم ــی، انع ــورد عموم بازخ
ــی در  ــی و اجتماع ــت گذاری عموم ــد سیاس ــز فرآین نی

ــت. ــر گرف نظ
رییــس جهاددانشــگاهی گیــالن ادامــه داد: ایســپای 
گیــالن می توانــد در کنــار ارایــه ایده هــای موثــر، 
ــز  ــایر مراک ــا س ــترکی را ب ــنجی مش ــای نظرس پروژه ه
دانشــگاهی اســتان اجــرا کنــد و از ایــن طریــق تعامــالت 
دانشــگاه ها  دیگــر  برتــر  پژوهشــگران  بــا  را  خــود 

ــد. ــش ده افزای
بایــد در  این کــه جهاددانشــگاهی  بیــان  بــا  وی 
کنــار ماهیــت پژوهشــی و آموزشــی خــود فعالیت هــای 
فرهنگــی در خــور نیــز توجــه داشــته باشــد، بیــان کــرد: 
بــا افتتــاح ســایت نظرســنجی تلفنــی ایســپا در گیــالن، 
طرح هــای افکارســنجی بــا ســرعت عمــل و دقــت 

ــرد. ــام می گی ــتر انج بیش

 ■■■

دبیرخانه طرح توسعه مشاغل 
خانگی در جهاددانشگاهی بوشهر 

افتتاح شد
ــاه:  ــهر، ۱۵ دی م ــگاهی بوش ــی جهاددانش ــط عموم رواب
آییــن افتتــاح دبیرخانــه طــرح توســعه مشــاغل خانگــی 
ــا حضــور ســعید زرین فــر  در جهاددانشــگاهی بوشــهر ب
معــاون اقتصــادی اســتاندار بوشــهر، مصــدق کشــاورزی 
سرپرســت اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، علیرضــا 
ــی مدیــرکل بهزیســتی اســتان بوشــهر و علــی  حاجیون
ســملیان مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 

اســتان بوشــهر برگــزار شــد.
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  معــاون هماهنگــی 
ــرح  ــد ط ــرد: پیون ــوان ک ــم عن ــن مراس ــهر در ای بوش
ــاق  ــگاهی اتف ــا جهاددانش ــی ب ــاغل خانگ ــعه مش توس
مبــارک و خوبــی اســت چــرا کــه جهاددانشــگاهی یــک 
مجموعــه توانمنــد علمــی اســت و خوشــبختانه در هــر 
کاری کــه وارد شــده همــراه بــا موفقیــت بــوده اســت و 

ــی رود. ــر م ــز باالت ــا نی ــا انتظاره طبیعت
ســعید زرین فــر تاکیــد کــرد: تجربــه جهاددانشــگاهی 
ــه  ــا نشــان داده ک ــا و برنامه ه ــت آن در طرح ه و مدیری
ــت  ــا موفقی ــوب را ب ــای خ ــا و پروژه ه ــد طرح ه می توان

ــم بزند. رق
ــاغل  ــعه مش ــرح توس ــی ط ــر اجرای ــه مدی در ادام
ــکل  ــه مش ــان این ک ــا بی ــهر ب ــتان بوش ــی در اس خانگ
ــا حــدود  ــدار را ت ــازار و ایجــاد درآمــد پای ــه ب اتصــال ب
زیــادی حــل کرده ایــم، بیــان کــرد: آموزش هــا و 
ــه دنبــال ایجــاد  ــوده و ب ــازار محــور ب ایجــاد اشــتغال ب

ــتیم. ــدار هس ــازار پای ب
علــی احمــدی زاده گفــت: تعــداد 17۰۰ نفــر در ایــن 
طــرح ثبت نــام کــرده و پــس از تکمیــل مــدارک و 

دســته بندی نیازســنجی شــده اند.
سرپرســت اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی عنــوان 
ــیار  ــه بس ــود ک ــرا می ش ــرایطی اج ــرح در ش ــرد: ط ک
کاربــردی اســت چــرا کــه در موقعیــت و شــرایط کرونــا 
و پســاکرونا ناچــار هســتیم بــه ســمت مشــاغل خانگــی 

پیــش برویــم.
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هامیش های جهاددانشگاهی

■ بازدید رییس مجلس از آخرین دستاوردهای جهاددانشگاهی در 
زمینه های نفت و صنایع وابسته

■  آمادگی جهاددانشگاهی برای توسعه همکاری با وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتامعی

■ نیاز امروز کشور در رشایط کرونا و تحریم به ایثار و فداکاری است
■  اعالم آمادگی جهاددانشگاهی برای کمک به جوان سازی جمعیت 

کشور

■ آمادگی جهاددانشگاهی برای گسرتش خطوط مرتوی استان الربز
و ...

برگزار
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بهمن مـــاه:   4 روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 
دکتـــر محمدباقـــر قالیبـــاف رییـــس مجلـــس 
مهنـــدس  همراهـــی  بـــا  اســـالمی  شـــورای 
بیـــژن زنگنـــه وزیـــر نفـــت و دکتـــر حمیدرضـــا 
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور در 
بیســـت وپنجمین  در  جهاددانشـــگاهی  غرفـــه 
پاالیـــش  گاز،  نفـــت،  بین المللـــی  نمایشـــگاه 
ــاد در  ــن نهـ ــتاوردهای ایـ ــیمی از دسـ و پتروشـ
ــد  ــته بازدیـ ــع وابسـ ــت و صنایـ ــای نفـ زمینه هـ

ــد. کردنـ
در ایـــن بازدیـــد دکتـــر طیبـــی آخریـــن 
پژوهشـــگران  فناوری هـــای  و  دســـتاوردها 
و  نفـــت  زمینه هـــای  در  جهاددانشـــگاهی 
دکل  ســـاخت  همچـــون  وابســـته،  صنایـــع 
ــازوی  ــاری، بـ ــای حفـ ــکی، مته هـ ــاری خشـ حفـ
بارگیـــری دریایـــی، واحـــد فـــرآورش نفـــت 
خـــام پیش ســـاخته، طراحـــی و ســـاخت موتـــور 

درون چاهـــی، منابـــع تغذیـــه صنعتـــی، دســـتگاه 
ســـاخت  و  طراحـــی  ســـیار،  مغـــزی  لولـــه 
پکیـــج پرتابـــل بازیافـــت و زیســـت پاالیـــی 
نمک زدایـــی  واحـــد  و  نفتـــی  پســـماندهای 
ــس  ــه رییـ ــی و... را بـ ــش داخلـ ــه دانـ ــر پایـ بـ

مجلـــس شـــورای اســـالمی معرفـــی کـــرد.
ــزو  ــه جـ ــح کـ 72 فتـ ــت، دکل  ــی اسـ گفتنـ

در  جهاددانشـــگاهی  دســـتاوردهای  تازه تریـــن 
ایـــن حـــوزه بـــه شـــمار مـــی رود بهمن مـــاه 
ـــی  ـــت رونمای ـــر نف ـــور وزی ـــا حض ـــته ب ـــال گذش س
ســـاخت  دکل  دومیـــن  دکل  ایـــن  شـــد. 
جهاددانشـــگاهی اســـت کـــه در قالـــب قـــرارداد 
۳ دکل میـــان شـــرکت ملـــی حفـــاری  ســـاخت 
ایـــران و جهاددانشـــگاهی ســـاخته و تحویـــل 

ــت. ــده اسـ داده  شـ
بیســـت و پنجمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی 
ــران در  ــیمی ایـ ــش و پتروشـ ــت، گاز، پاالیـ نفـ
ســـال جـــاری بـــه دلیـــل همه گیـــری ویـــروس 
پروتکل هـــای  کامـــل  رعایـــت  بـــا  کرونـــا 
بهداشـــتی و فاصله گـــذاری اجتماعـــی، ویـــژه 
متخصصـــان و فعـــاالن صنعـــت نفـــت بـــا شـــعار 
»نفـــت ملـــی، کاال و خدمـــات ایرانـــی« تـــا 
نمایشـــگاه های  محـــل  در  بهمن مـــاه  ششـــم 

بین المللـــی تهـــران برگـــزار شـــد.

بازدید رییس مجلس از آخرین دستاوردهای 
جهاددانشگاهی در زمینه های نفت و صنایع وابسته
رییس مجلس شورای اسالمی با حضور در غرفه جهاددانشگاهی در بیست وپنجمین منایشگاه بین املللی نفت، گاز، پاالیش و پرتوشیمی 

از دستاوردهای این نهاد در زمینه های نفت و صنایع وابسته بازدید کرد.
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برگـزار

اختتامیه  بهمن ماه:   28 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
تعاون  برتر حوزه  پژوهش های  ملی  نخستین جشنواره 
باهدف معرفی و تقدیر از آثار پژوهشی منتخب این حوزه 
با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  محمد شریعتمداری وزیر 
دکتر علی آقامحمدی رییس گروه اقتصادی دفتر مقام 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  و  رهبری  معظم 

و حضور مجازی استانداران سراسر کشور در مجموعه 
فرهنگی رفاهی تالش برگزار شد.

همکاری  با  که  جشنواره  این  در  طیبی  دکتر 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  جهاددانشگاهی، 
کرد:  اظهار  سخنانی  در  شد،  برگزار  تعاون  اندیشکده 
خرسند هستیم که در جهاددانشگاهی همکاری نزدیکی 
حوزه های  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با 

مختلف داشته ایم.
وی بابیان این که رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار 
یا  فناورانه  نگاه  و  برنامه ریزی  در  علمی  نگاه  مستلزم 
توسعه  به ویژه  و  اجرا  بحث  در  علم  کردن  کاربردی 
افزود: بسیار خوشبختیم که در  اقتصادی کشور است، 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم آقای شریعتمداری 
و هم معاونان ایشان در انجام وظایف وزارتخانه ای خود 
این نگاه علمی را دارند. همچنین ما خوشحال هستیم 
در  نزدیکی  بسیار  همکاری  جهاددانشگاهی،  در  که 

حوزه های مختلف با این وزارتخانه داریم.
وزارت  با  جهاددانشگاهی  همکاری  به  اشاره  با  وی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی گفت: در بحث مشاغل خانگی، با یک نگاه علمی 
کار می کنند  در خانه  افرادی که  برای  را  کار  بازار  که 
این  و  آغاز کردیم  تعاون  با وزارت  را  تضمین کند کار 

پروژه بسیار موفق پیش می رود.
موضوع  در  همچنین  داد:  ادامه  طیبی  دکتر 
این  همکاری  با  حاکمیت  و  جامعه  توانمندسازی 
وزارتخانه اقدام به افتتاح مرکز توانمندسازی حاکمیت 

و جامعه در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کرده ایم.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به این که تعاون رکن 
این که  بر  عالوه  و  می آید  شمار  به  اقتصاد  در  مهمی 
می تواند  است،  مهم  کشور  در  منابع  عدالت  توزیع  در 
سرمایه های خرد مردم را جمع کند، ادامه داد: در حوزه 
تعاون نیز با توجه به گستردگی این عرصه و در راستای 
عنوان  با  اندیشکده ای  بخش،  این  ترویجی  ماهیت 
اندیشکده تعاون با همکاری مشترک جهاددانشگاهی و 

آمادگی جهاددانشگاهی برای توسعه همکاری 
با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتامعی 

رییس جهاددانشگاهی با ابراز خرسندی از همکاری نزدیک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی در حوزه های مختلف تاکید کرد: قطعاً 

تالش می کنیم این اعتامد را با انجام کار خوب پاسخ دهیم

    اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و هامیش های جهاددانشگاهی

برگزار
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وزارت تعاون و کار تأسیس شده است و ما قطعا تالش 
خواهیم کرد با توسعه فعالیت ها در زمینه های ذکرشده 

این اعتماد را با انجام کار خوب پاسخ دهیم.

جهاددانشگاهی امروز در همه ی عرصه ها 
نقش آفرینی می کند

تعاون،  وزیر  شریعتمداری  محمد  مراسم  این  در 
جهاددانشگاهی  همکاری  درباره  اجتماعی  رفاه  و  کار 
نقش  از  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  با 
دکتر  ارزشمند  تالش های  و  جهاددانشگاهی  ارزشمند 
طیبی در عهده داری این مسوولیت مهم تشکر می کنم. 
اقتصادی،  عرصه های  همه ی  در  امروز  جهاددانشگاهی 
همراهی  از  می کند.  نقش آفرینی  فرهنگی  و  اجتماعی 
این نهاد با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دوران 
جایگاه  در  می کنم.  تشکر  و  تقدیر  خودم  تصدی گری 
بسیاری  که  برسانیم  مردم  استحضار  به  باید  مهم تری 
و  همکاری ها  با  می دهیم  انجام  ما  که  کارهایی  از 

همراهی های جهاددانشگاهی صورت می گیرد.

شناسایی ۵۳۵ مرکز علمی، 
استاد و پژوهشگر در حوزه تعاون

واحد  جهاددانشگاهی  سرپرست  نقی زاده  زهرا  دکتر 
دانشگاه الزهرا)س( نیز در آیین اختتامیه این جشنواره 
در سخنانی اظهار کرد: یکی از مهم ترین اقدامات در سال 
جاری که با همکاری جهاددانشگاهی و وزارت تعاون، کار 
افتتاح  پذیرفت،  انجام  جاری  سال  در  اجتماعی  رفاه  و 
اندیشکده تعاون و به دنبال آن رصد اساتید و مراکز علمی 
دانشگاهی فعال در حوزه تعاون بود که موفق شدیم ۵۳۵ 
مرکز علمی، استاد و پژوهشگر در این عرصه را شناسایی 

کنیم و با آن ها وارد تعامل شویم.
و  علم  میان  تعاون  حوزه  در  خال  نوعی  افزود:  وی 
عمل وجود داشت و این بود که دانشگاه ها مدعی بودند 
پژوهش های آن ها توسط دستگاه های اجرایی موردتوجه 
را  موضوع  این  نهادها  دیگر  سوی  از  و  نمی گیرد  قرار 
مطرح می کردند که دغدغه ها و مسایل موردنیاز آن ها 
و  اساس  همین  بر  نیست.  پژوهشی  کارهای  موضوع 
خأ،  این  رفع  راستای  در  مناسب  راه حل  یافتن  برای 

اندیشکده تعاون راه اندازی شد.
حضور  با  جلساتی  طی  داد:  ادامه  نقی زاده  دکتر 

اعضای شورای سیاست گذاری اندیشکده، به این نتیجه 
رسیدیم که یک جشنواره با موضوع تعاون برگزار شود 
این منظور پژوهش های سال های اخیر شناسایی  به  و 
با  ارتباط  برای  انگیزه ای  تا  بگیرند  قرار  موردتقدیر  و 
امسال  بهار  از  این هدف  با  باشد.  اجرایی  دستگاه های 
در  تعاون  حوزه  برتر  پژوهش های  کار جشنواره  شروع 
پایان نامه  و  پژوهشی  طرح های  کتاب،  بخش  چهار 
از  و  شد  منتشر  جشنواره  فراخوان  و  آغاز  مقاله  و 
خود  شده  نگارش  آثار  کردیم  درخواست  دانشگاهیان 
دبیرخانه  برای  را  تعاون  موضوع  با  اخیر  سال  پنج  در 

جشنواره ارسال کنند.
بر  گفت:  )س(  الزهرا  واحد  جهاددانشگاهی  رییس 
تعداد ۴1 کتاب، 1۹۰ طرح پژوهشی، 7۶  اساس  این 
حوزه  در  اثر   ۵7۳ مجموعاً  و  مقاله   2۶2 و  پایان نامه 
تعاون به دبیرخانه جشنواره واصل شد که با سه مرحله 
داوری، ۶۴ اثر که بیشترین امتیاز را داشتند به مرحله 
انتخاب 1۰ اثر برتر راه یافتند و امروز 1۰ اثر برگزیده 

موردتقدیر قرار خواهند گرفت.
جشنواره  نخستین  علمی  دبیر  آماده  حمید 
بابیان  سخنانی  در  نیز  تعاون  حوزه  برتر  پژوهش های 

فعاالن  بهتر  تعامل  برای  بهانه ای  این جشنواره  این که 
کرد:  اظهار  است،  بوده  پژوهشگران  و  تعاون  حوزه 
اقتصاد به طور متوالی در حال تحول و تغییر و خدمات 
و فعالیت های جدید در حال ارایه است و بخش تعاون 

هم از این قاعده مستثنا نیست.
وی افزود: از دهه ۹۰ به بعد تمامی نهادهای اجرایی 
و علمی این مساله را موردپذیرش قرار داده اند که توان 
تعاونی ها بیش از گذشته شده است و به عنوان پیشران ها 
باید موردتوجه قرار بگیرند، اما این امر مستلزم ارتباط 
نزدیک و تعاملی با پژوهشگران این عرصه است که امید 
است راه اندازی اندیشکده تعاون به برقراری این ارتباط 

مؤثر کمک کند.
در بخشی از این مراسم، تعدادی از استانداران کشور 
به صورت برخط و طی آیین افتتاح پروژه های استانی به 

ایراد سخن پرداختند.

تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی 
پژوهش های برتر حوزه تعاون

ملی  نخستین جشنواره  اصلی  اهداف  است،  گفتنی 
آثار  از  تقدیر  و  معرفی  تعاون؛  برتر حوزه  پژوهش های 
پایان نامه(  طرح،  کتاب،  مقاالت،  )شامل  پژوهشی 
آن  فرعی  اهداف  ازجمله  و  بود  تعاون  حوزه  منتخب 
می توان به تشویق پژوهشگران و صاحب نظران عالقه مند 
به حوزه تعاون، بسترسازی برای تحقیق و پژوهش در 
حوزه تعاون، ارج نهادن و حمایت از ایده های نوین در 
فعال  پژوهشگران  میان  انگیزه  ایجاد  تعاونی ها،  حوزه 
علمی  دستاوردهای  آخرین  از  اطالع  تعاون،  حوزه 
برای  زمینه سازی  ایران،  در  تعاون  حوزه  عملیاتی  و 
شبکه سازی  و  تعاون  عرصه  در  پژوهش  نهادینه سازی 

بین پژوهشگران و مدیران حوزه تعاون و... اشاره کرد.
پس از چندین نوبت ارسال فراخوان و اطالع رسانی 
پژوهشکده ها،  دانشگاه ها،  سطح  در  جشنواره  گسترده 
رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  تابعه  سازمان های  و  ادارات 
اجتماعی در ستاد و شهرستان ها در نهایت ۵7۳ اثر به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 17۴ اثر 
در مرحله اول داوری موردپذیرش داوران قرار گرفت و 
وارد مرحله داوری شد که درنهایت با توجه به نظرات 
کمیته داوران و کمیته عملی در ۴ بخش کتاب، مقاله، 
پایان نامه و طرح پژوهشی 1 کتاب، ۳ پایان نامه، ۳ طرح 

و ۳ مقاله از بین آثار ارسالی انتخاب شدند.
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برگـزار

تهــران:  جهاددانشــگاهی  ســازمان  عمومــی  روابــط 
نخســتین جلســه شــورای عالــی آییــن اعطــای 
تندیــس ملــی فــداکاری بــه دانشــجویان ایــران 
رییــس  طیبــی  حمیدرضــا  دکتــر  حضــور  بــا 
جهاددانشــگاهی و رییــس شــورای عالــی، دکتــر 
ــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی و  ــزاده مع عیســی علی
ــی  ــی قم ــی طباطبای ــر عل ــی، دکت ــورای عال ــر ش دبی

رییــس جهاددانشــگاهی تهــران، دکتــر ســیما ســادات 
ــت،  ــجویی وزارت بهداش ــی دانش ــاون فرهنگ الری مع
درمــان و آمــوزش پزشــکی، دکتــر جمــال رحیمیــان 
ــران و  ــگاهی ته ــازمان جهاددانش ــی س ــاون فرهنگ مع
دبیــر دهمیــن آییــن اعطــای تندیــس ملــی فــداکاری 
بــه دانشــجویان ایــران دکتــر مجیــد سرســنگی معــاون 
فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه تهــران و شــماری از 

مســووالن دســتگاه های ذیربــط و همــکار در ایــن 
ــزار  ــگاه برگ ــر دانش ــر کبی ــاالر امی ــل ت ــن در مح آیی

ــد. ش
دکتــر طیبــی در ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر 
ــر خــود در زمینــه  این کــه مقــدم دانســتن دیگــران ب
دفــاع از میهــن و مقدســات و حتــی جــان و ســالمت 
نوعــی فــداکاری اســت، افــزود: در یــک ســال اخیــر در 
ــماری  ــای بی ش ــاهد فداکاری ه ــا ش ــیوع کرون ــی ش پ

ــم. در ســطح کشــور بودی
ــر  ــدم برشــمردن دیگــران ب ــه مق ــان این ک وی بابی
ــا  ــط ب ــادی مرتب ــب م ــورداری از مواه ــود در برخ خ
درجــه ایمــان هــر فــرد اســت، در ادامــه خاطرنشــان 
ــندیده  ــات پس ــن صف ــج ای ــد در تروی ــه بای ــرد: هم ک
ــه  ــن زمین ــراد در ای ــدردان اف ــال ق ــا و درعین ح کوش

ــیم. باش
ســازمان  رییــس  طباطبایــی  دکتــر  ادامــه  در 
شــورای  دبیــر  و  تهــران  جهاددانشــگاهی 
ملــی  تندیــس  اعطــای  آییــن  سیاســت گذاری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــران ه ــه دانشــجویان ای ــداکاری ب ف
ســابقه 1۰ ســاله برگــزاری ایــن آییــن گفــت: در هــر 
دوره از برگــزاری تفاوت هــای خاصــی را شــاهد بودیــم 
کــه از تجربیــات آن بــرای برگــزاری بهتــر ســال بعــد 

ــد. ــتفاده ش اس
ــاص  ــرایط خ ــن دوره را ش ــاص ای ــی خ وی ویژگ
کشــور براثــر شــیوع ویــروس کرونــا دانســت و گفــت: 
قطعــا شــرایط برگــزاری ایــن دوره متناســب بــا 

ــود. ــد ب ــور خواه ــرایط روز کش ش

نیاز امروز کشور در رشایط کرونا و 
تحریم به ایثار و فداکاری است

دکرت طیبی در شورای عالی آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران تاکید کرد
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اعطــای  آییــن  سیاســت گذاری  شــورای  دبیــر 
تندیــس ملــی فــداکاری بــه دانشــجویان ایــران بابیــان 
ــته از  ــال گذش ــم س ــتیم در مراس ــعی داش ــه س این ک
ــرای شــرکت  ســردار دل هــا حــاج قاســم ســلیمانی ب
در مراســم دعــوت کنیــم، افــزود: امســال می کوشــیم 
یــاد و خاطــره شــهدای گرامــی حــاج قاســم ســلیمانی 

ــم. و شــهید فخــری زاده را گرامــی بداری

فداکاری؛ گمشده امروز
همچنین دکتر سـیما سـادات الری معاون فرهنگی 
دانشـجویی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
بـا اعتقـاد بـه این که اسـم فـداکاری رنگ خدایـی دارد 
و حتـی خودپسـندترین افـراد در برابـر فـداکاری سـر 
تعظیـم فـرود می آورند، افـزود: فداکاری گمشـده ما در 
ایـن ایام اسـت اما مردم مـا همواره در شـرایط مختلف 
کشـور فداکاری هـا و جان فشـانی هایی از خـود نشـان 

داده اند.
وی بابیـان این کـه جوانـان ایرانـی در همـه شـرایط 
گفـت:  بوده انـد،  فـداکاری  از  بـارزی  نمونـه  دشـوار 
کانون هـای  فرهنگـی،  کانون هـای  اغلـب  هم اکنـون 
خیریـه و حمایتـی هسـتند و در شـرایط شـیوع کرونـا 
حتـی یـک دانشـجوی پزشـکی و علـوم پزشـکی تمرد 

نکـرد و همگـی درصحنـه حاضـر شـدند.
معاون فرهنگی دانشـجویی وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی ادامـه داد: در دوران دفـاع مقـدس 
اگـر رزمنـده ای برای دفـاع از جان و نامـوس و خانواده 
خـود بـه جبهـه اعزام می شـد امـا در ایـن دوران حتی 

خانـواده ایـن افـراد در معرض خطـر بودند.
دکتـــر الری بـــا اشـــاره بـــه راه افتـــادن پویـــش 
»زندگـــی دســـت یاریگـــر توســـت«، گفـــت: در 
ــتند  ــه آن پیوسـ ــجو بـ ــش ۸۵۰۰ دانشـ ــن پویـ ایـ
کـــه از ایـــن تعـــداد 7۰۰۰ دانشـــجو مربـــوط بـــه 
ـــه  ـــه در هم ـــد ک ـــکی بودن ـــوم پزش ـــگاه های عل دانش
ابعـــاد فـــداکاری در فرهنگ ســـازی، مستندســـازی، 
ـــه  ـــات دادن ب ـــرای اطالع ـــی ب ـــوای علم ـــد محت تولی

مـــردم و بحـــث درمانـــی مشـــارکت داشـــتند.
وی بابیــان این کــه شــاید در ایــن ایــام کمتــر 
فــداکاری ایــن عزیــزان را درک بکنیــم، گفــت: امــا بــا 
گــذار از ایــن دوران، تاریــخ در آینــده قضــاوت خواهــد 

ــارز  ــای ب ــن نمونه ه ــم ای ــز وظیفه داری ــا نی ــرد و م ک
ــه ثبــت برســانیم. ــرای آینــدگان ب فــداکاری را ب

محوریت قرار گرفتن فداکاری
 در دوران کرونا

فرهنگی  معاون  رحیمیان  نشست  این  ادامه  در 
آیین  دهمین  دبیر  و  تهران  جهاددانشگاهی  سازمان 
اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران بابیان 
فداکاری  بارز  مصداق  شاهد  کشور  ایام  این  در  این که 
هستیم، افزود: فداکاری در بخش بهداشت و درمان و 
سالمت خود را نشان داده است همان طور که در دوران 

دفاع مقدس گنجینه عظیمی از فداکاری بروز کرد.
دهم  دوره  کشور  خاص  شرایط  این که  بابیان  وی 
این آیین را ویژه تر می کند، گفت: طی یکسال گذشته 
مصادیق عظیمی از فداکاری را در کشور شاهد بودیم 
به  فعالیت  دهه  یک  از  پس  رویدادی  هر  درعین حال 
بلوغ و تکاملی می رسد که امید می رود در این دوره با 
حمایت و پشتیبانی همه دستگاه های همکار شاهد این 

بلوغ و شکوفایی باشیم.
تهران  جهاددانشگاهی  سازمان  فرهنگی  معاون 

از  شماری  امدادرسانی  را  فرهنگی  این رویداد  سرآغاز 
زلزله بم  به آسیب دیدگان  تهران  دانشجویان دانشگاه 
برگزاری  اهداف  از  گفت:  و  دانست   ۸2 دی ماه   ۵ در 
این آیین پاسداشت ارزش های الهی، انسانی و اخالقی 
در جامعه به ویژه دانشجویان و ترویج فرهنگ فداکاری، 

شجاعت و نوع دوستی در میان دانشجویان است.
وی بـا بیـان این که شـورای عالی در سـطح معاونان 
بـا  مرتبـط  دسـتگاه های  و  علـوم  و  بهداشـت  وزارت 
برگـزار  فـداکاری  و دیگـر مصادیـق  محوریـت کرونـا 
می شـود، افـزود: پیشـنهاد های دبیرخانـه بـه شـورای 
عالـی و شـورای سیاسـت گذاری شـامل ایـن مـوارد در 
بخـش تجلیـل از دانشـجویان و گروه هـای دانشـجویی 
فـداکار از ۶۸ دانشـجوی فداکار و شـماری از گروه های 

دانشـجویی تقدیـر می شـود.
دکتـر رحیمیـان ادامـه داد: همچنین مقرر اسـت از 
22 فـرد فـداکار غیـر دانشـجو در بخـش جنبـی آیین 
تقدیـر شـود در عیـن حـال از خانـواده ۳۰۰ شـهید 
مدافـع سـالمت در سراسـر کشـور بـا اهـدای تندیـس 

فـداکاری تقدیـر می شـود.
وی سـاخت تندیس ویـژه مدافعان سـالمت و نصب 
برشـمرد  دوره  ایـن  پیشـنهاد ها  از  را  بیمارسـتان  در 
و افـزود: در بخـش قهرمانـان ملـی ایـن آییـن برنامـه 
شـهید  دو  رشـادت های  از  تقدیـر  و  گرامیداشـت 
واالمقـام حـاج قاسـم سـلیمانی و شـهید فخـری زاده 

می شـود. برگـزار 
معــاون فرهنگــی ســازمان جهاددانشــگاهی تهــران 
از پیشــنهاد ها بخــش قهرمانــان ملــی را اعطــای 
ــام ســردار  ــه ن ــن ب ــش و مزی ــداکاری منق ــس ف تندی
ــن  ــدگان آیی ــر برگزی ــواح تقدی ــن ال ــلیمانی تزیی س
دهــم بــه تمثــال و یادداشــتی در گرامیداشــت ســردار 
حــاج قاســم ســلیمانی دعــوت از خانواده هــای معظــم 
شــهید ســلیمانی و شــهید فخــری زاده بــرای حضــور 

ــت. ــم دانس در مراس
سـازمان های  نماینـدگان  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
جهـت  در  را  خـود  پیشـنهاد ها  و  نظـرات  همـکار 

کردنـد. بیـان  آییـن  ایـن  چه بهتـر  هـر  برگـزاری 
گفتنی است اختتامیه این آیین روز چهارشنبه 
2۰ اسفند ماه برگزار شد که گزارش آن در شماره 

آینده پیام جهاد منتشر می شود.
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برگـزار

ــمالی:  ــان شـ ــگاهی خراسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
کـــه  دیـــداری  در  طیبـــی  حمیدرضـــا  دکتـــر 
به منظـــور بررســـی طرح هـــای توســـعه ای خراســـان 
شـــمالی بـــا حضـــور دکتـــر محمـــد وحیـــدی 
نماینـــده بجنـــورد و نایـــب رییـــس کمیســـیون 
آمـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس شـــورای اســـالمی و 
ـــان  ـــگاهی خراس ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــن رحمان محس
ـــه  ـــه روز ب ـــرد: روزب ـــار ک ـــد، اظه ـــزار ش ـــمالی برگ ش
تعـــداد زوج هـــای نابـــارور اضافـــه می شـــود، مراکـــز 
درمـــان نابـــاروری ایـــن نهـــاد بـــه پشـــتوانه تیـــم 
علمـــی بســـیار قـــوی، خدمـــات شـــایانی را ارایـــه 
می دهـــد و علـــت ارایـــه ایـــن حجـــم از خدمـــات 
ـــه  ـــزه و روحی ـــدود، انگی ـــز مح ـــداد مراک ـــن تع ـــا ای ب

جهـــادی اســـت.
ـــی و  ـــوی علم ـــه ق ـــه بنی ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب وی اف
فناورانـــه جهاددانشـــگاهی، یکـــی از پیشـــنهاد هایی 
کـــه از ســـوی وزارت بهداشـــت مطـــرح شـــد، تاســـیس 
مرکـــز درمـــان نابـــاروری در تمـــام اســـتان ها بـــود 
و بـــا توجـــه بـــه این کـــه بحـــث جوان ســـازی 
ـــز  ـــر نی ـــال حاض ـــت در ح ـــی اس ـــی مل ـــت، بحث جمعی
ایـــن نهـــاد بـــه پشـــتوانه پژوهشـــگاه های رویـــان و 

ابن ســـینا در ایـــن زمینـــه آمادگـــی دارد.
ــرد: بحـــث  ــار کـ ــه اظهـ ــر طیبـــی در ادامـ دکتـ
ســـالمندی نیـــز از مباحـــث بســـیار مهمـــی اســـت 
کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه شـــود؛ زیـــرا هزینه هـــای 
بســـیار ســـنگینی دارد و جمعیـــت ایـــران هـــم بـــه 
ســـمت ســـالمندی پیـــش مـــی رود و اگـــر بـــر روی 
ـــای  ـــود هزینه ه ـــام نش ـــی انج ـــی و منطق آن کار علم
ـــر  ـــز ازنظ ـــالمندان نی ـــرده و س ـــیار باالب ـــور را بس کش

روحـــی و روانـــی دچـــار مشـــکل خواهنـــد شـــد.
ــاره  ــا اشـ ــگاهی همچنیـــن بـ رییـــس جهاددانشـ
بـــه قابلیت هـــای خراســـان شـــمالی در زمینـــه دام 
ســـبک و اجـــرای طـــرح اصـــالح نـــژاد دام در ایـــن 
ـــن آوری  ـــت ف ـــگاه زیس ـــتوانه پژوهش ـــه پش ـــتان ب اس
ـــتان  ـــن اس ـــت ای ـــن قابلی ـــان و همچنی ـــان اصفه روی
ـــرای  ـــرد: اج ـــنهاد ک ـــی پیش ـــان داروی ـــه گیاه در زمین
ـــد  ـــی و تولی ـــان داروی ـــراوری گیاه ـــت و ف ـــرح کش ط

ـــود. ـــری ش ـــتان پیگی ـــی در اس ـــای گیاه داروه
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه فعالیت هـــای 
پژوهشـــکده  و  دارویـــی  گیاهـــان  پژوهشـــکده 
ـــنهاد  ـــزود: پیش ـــگاهی، اف ـــی جهاددانش ـــع غذای صنای
ـــا  ـــمالی ب ـــان ش ـــژه خراس ـــروژه وی ـــد پ ـــود چن می ش

ــود. ــرا شـ ــکده ها اجـ ــن پژوهشـ ــکاری ایـ همـ
ـــرح پیشـــنهادی از  ـــه ط ـــاره ب ـــا اش ـــن ب وی همچنی
ـــیس  ـــه تاس ـــمالی در زمین ـــان ش ـــد خراس ـــوی واح س
ــتان  ــرطان پسـ ــری سـ ــگیری و غربالگـ ــز پیشـ مرکـ
ـــکده  ـــه پژوهش ـــکا ب ـــا ات ـــرد: ب ـــار ک ـــتان، اظه در اس
ـــی  ـــان کم ـــوان در زم ـــگاهی می ت ـــد جهاددانش معتم

ـــرد. ـــیس ک ـــتان تاس ـــز را در اس ـــن مرک ای
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه مزیـــت 
ـــن،  ـــل ترکم ـــب اصی ـــه اس ـــمالی در زمین ـــان ش خراس
ـــالح  ـــروژه اص ـــرای پ ـــگاهی اج ـــرد: جهاددانش ـــار ک اظه
ـــتر را  ـــش، اســـب و ش ـــامل گاومی ـــنگین ش ـــژاد دام س ن
ـــار،  ـــن اعتب ـــه در صـــورت تامی در دســـت انجـــام دارد ک
توســـعه و گســـترش علمـــی تکثیـــر اســـب اصیـــل 
ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــمالی اجرای ـــان ش ـــن در خراس ترکم

ـــوی  ـــنهادی از س ـــای پیش ـــه پروژه ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
جهاددانشـــگاهی خراســـان شـــمالی شـــامل تاســـیس 
ــز  ــیس مرکـ ــتان، تاسـ ــرطان پسـ ــان سـ ــز درمـ مرکـ
ــژادی دام  ــالح به نـ ــن اصـ ــای نویـ ــعه فناوری هـ توسـ
ســـبک شـــمال شـــرق کشـــور و کشـــت و فـــرآوری 
ـــارکت  ـــا مش ـــرد ب ـــدواری ک ـــار امی ـــی اظه ـــان داروی گیاه
مســـووالن اســـتانی و ملـــی ایـــن پروژه هـــا در اســـتان 

ـــود. ـــی ش عملیات

مراکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی
 ظرفیت خوبی برای تحقق طرح جوانی جمعیت 

ایران است
ــورد و  ــده بجنـ ــدی نماینـ ــد وحیـ ــر محمـ دکتـ
ــات  ــوزش و تحقیقـ ــیون آمـ ــس کمیسـ ــب رییـ نایـ
ـــا  ـــدار ب ـــن دی ـــز در ای ـــالمی نی ـــورای اس ـــس ش مجل
اشـــاره بـــه تشـــکیل کمیســـیون جوانـــی جمعیـــت 
ـــان  ـــز درم ـــرد: مراک ـــار ک ـــس اظه ـــواده در مجل و خان
ـــه  ـــگاهی، ازجمل ـــش جهاددانش ـــت پوش ـــاروری تح ناب
ظرفیـــت  ابن ســـینا،  و  رویـــان  پژوهشـــگاه های 
خوبـــی بـــرای کمـــک بـــه تحقـــق اهـــداف طـــرح 
ـــام  ـــدات مق ـــه از تاکی ـــواده ک ـــت و خان ـــی جمعی جوان

معظـــم رهبـــری اســـت، دارنـــد.
وی افـــزود: در بحث هـــای جمعیـــت یکـــی از 
مهم تریـــن مســـایل، درمـــان نابـــاروری اســـت 
کـــه مراکـــز ابن ســـینا و رویـــان و فراگیـــر شـــدن 

اعالم آمادگی جهاددانشگاهی برای کمک به 
جوان سازی جمعیت کشور

رییس جهاددانشگاهی در نشست مشرتک با نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس گفت: این نهاد برای کمک به اجرای طرح 

جوانی جمعیت کشور از طریق این مراکز آمادگی دارد
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ــور  ــا حضـ ــتان ها، بـ ــز در اسـ ــن مراکـ ــات ایـ خدمـ
رییـــس جهاددانشـــگاهی در کمیســـیون جوانـــی 

ــود. ــی شـ ــس بررسـ ــواده مجلـ ــت و خانـ جمعیـ
وی ســـقط جنین، کنترل هـــای دوره بـــارداری و 
ـــی  ـــث موردبررس ـــه مباح ـــاروری را ازجمل ـــان ناب درم
ـــی  ـــزود: بخش ـــرد و اف ـــوان ک ـــیون عن ـــن کمیس در ای
از مســـایل موردبررســـی در کمیســـیون جوانـــی 
ــی  ــت و بخشـ ــوق ها اسـ ــواده، مشـ ــت و خانـ جمعیـ
ـــات  ـــه موسس ـــود ک ـــری ش ـــه ای پیگی ـــد ریش ـــز بای نی
رویـــان و ابن ســـینای جهاددانشـــگاهی در ایـــن 

زمینـــه تاثیرگـــذار هســـتند.
نماینـــده بجنـــورد، گرمـــه، جاجـــرم، مانـــه و 
ســـملقان و راز و جـــرگالن در مجلـــس در ادامـــه 
بـــا اشـــاره بـــه مزیت هـــای اســـتان خراســـان 
ــتان،  ــعه اسـ ــند توسـ ــرد: در سـ ــار کـ ــمالی اظهـ شـ
ـــت اول  ـــوان اولوی ـــاورزی به عن ـــه کش ـــر پای ـــاد ب اقتص
ـــداف  ـــق اه ـــه تحق ـــک ب ـــرای کم ـــت و ب ـــده اس دیده ش
ــد  ــه ای ماننـ ــم مجموعـ ــه می خواهیـ ــن زمینـ در ایـ

ــود. ــه شـ ــگاهی وارد عرصـ جهاددانشـ
ـــد  ـــی مانن ـــب نهادهای ـــن قال ـــزود: در ای ـــدی اف وحی
ــت  ــه ماهیـ ــی کـ ــاورزی و مجموعه هایـ ــاد کشـ جهـ
آموزشـــی و تحقیقاتـــی داشـــته باشـــند بایســـتی در 
قالـــب زنجیره هـــای تولیـــد فعالیـــت می کننـــد کـــه 

یکـــی از آن هـــا زنجیـــره دام اســـت.
وی ادامـــه داد: خراســـان شـــمالی در زمینـــه دام 
ـــد دارد، از  ـــور تولی ـــن کش ـــر میانگی ـــه براب ـــبک، س س
ظرفیـــت مرتعـــی بســـیار خوبـــی برخـــوردار اســـت، 
ــدار  ــیار طرفـ ــدی آن بسـ ــت تولیـ ــوع دام و گوشـ نـ
ـــال  ـــی دارد و در ح ـــت خوب ـــادرات ظرفی ـــت، در ص اس
ـــارج  ـــتان خ ـــده از اس ـــزار دام ســـبک زن حاضـــر ۹۰۰ ه

می شـــود.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه ظرفیـــت گیاهـــان 
دارویـــی ایـــن اســـتان گفـــت: از ۹2 هـــزار هکتـــار 
ــان  ــد در خراسـ ــتان ۵۵ درصـ ــی گلسـ ــارک ملـ پـ
ـــت،  ـــده اس ـــی ثبت ش ـــه گیاه ـــا 1۳۰۰ گون ـــمالی ب ش
دارای ۵۶ نـــوع پســـتاندار و ۰ 1۴۶ گونـــه پرنـــدگان 
اســـت و عـــالوه بـــر آن در ســـه منطقـــه حفاظـــت 
ـــتان  ـــی گلس ـــارک مل ـــه پ ـــل ب ـــز وص ـــتان نی ـــده اس ش

ـــت. اس

ـــت  ـــن اس ـــرد ای ـــوزه رویک ـــن ح ـــزود: در ای وی اف
ــه  ــم کـ ــردم بدهیـ ــه مـ ــرداری را بـ ــکان بهره بـ امـ
اکنـــون منابـــع طبیعـــی اراضـــی را بـــه مـــردم 

می کنـــد. واگـــذار  بهره بـــردار  به عنـــوان 
تخصصـــی  مراکـــز  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
جهاددانشـــگاهی، خواســـتار پیگیـــری طرح هـــای 
ـــن  ـــد و در ای ـــمالی ش ـــان ش ـــد خراس ـــنهادی واح پیش

زمینـــه قـــول مســـاعدت و حمایـــت داد.

پیگیری تاسیس مرکز پیشگیری زودرس و 
درمان سرطان پستان در خراسان شمالی

ــس  ــی رییـ ــن رحمانـ ــدس محســـــ مهنــــــ
ــن  ــز در ایـ ــمالی نیـ ــان شـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
نشســـت بـــا اشـــاره بـــه این کـــه حـــدود ۴۴ 
ـــث  ـــب بح ـــتایی و غال ـــتان روس ـــت اس ـــد جمعی درص
معیشـــتی آن هـــا نیـــز طرح هـــای کشـــاورزی و 
دام پـــروری اســـت، افـــزود: پیشـــران اول اقتصـــادی 
ـــورت  ـــر به ص ـــن ام ـــا ای ـــت؛ ام ـــاورزی اس ـــتان کش اس
ـــت  ـــه مزی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود ک ـــام می ش ـــنتی انج س
ـــت  ـــروری، اولوی ـــاورزی و دام پ ـــه کش ـــتان در زمین اس

ــا  ــن حوزه هـ ــه ایـ ــتان ورود بـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
اســـت.

ـــدار ســـال گذشـــته اســـتاندار  ـــه دی ـــا اشـــاره ب وی ب
خراســـان شـــمالی و رییـــس جهاددانشـــگاهی و مصوبـــه 
اجـــرای طـــرح اصـــالح بـــه نـــژادی دام ســـبک در 
اســـتان، افـــزود: بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هایـــی کـــه 
جهاددانشـــگاهی در ســـطح ملـــی دارد مرکـــز خدمـــات 
ـــال  ـــتان در ح ـــگاهی در اس ـــی دام جهاددانش تخصص
ــش  ــور افزایـ ــه به منظـ ــت کـ ــات اسـ ــه خدمـ ارایـ
ـــان  ـــکده روی ـــا پژوهش ـــی ب ـــا هماهنگ ـــره وری دام، ب به

اصفهـــان، تلقیـــح مصنوعـــی دام انجـــام می شـــود.
ـــه  ـــمالی ادام ـــان ش ـــگاهی خراس ـــس جهاددانش ریی
ـــعه  ـــز توس ـــیس مرک ـــروژه تاس ـــتا پ ـــن راس داد: در ای
ــژادی دام ســـبک  ــای نویـــن اصـــالح به نـ فناوری هـ
ـــه  ـــس ارای ـــه مجل ـــتان ب ـــور در اس ـــرق کش ـــمال ش ش
ـــروری  ـــوزه دام پ ـــه در ح ـــدی ک ـــم رون ـــا بتوانی ـــده ت ش
ـــم. ـــق دهی ـــالح و آن را رون ـــود دارد را اص ـــنتی وج س

ــتان  ــزود: اسـ ــه افـ ــی در ادامـ ــدس رحمانـ مهنـ
ــت  ــر اسـ ــوز بکـ ــی هنـ ــان دارویـ ــه گیاهـ در زمینـ
ــده و در  ــام شـ ــدود انجـ ــورت محـ ــت به صـ و کشـ
زمینـــه فـــراوری نیـــاز بـــه توســـعه فعالیت هـــا در 
ایـــن بخـــش اســـت، بنابرایـــن ایـــن قابلیـــت نیـــز 
ظرفیتـــی مناســـب بـــرای اجـــرای طرح هـــای 

ــت. ــه اسـ ــعه ای و فناورانـ توسـ
ــط  ــه توسـ ــی کـ ــر طرح هایـ ــزود: از دیگـ وی افـ
ــس  ــه مجلـ ــمالی بـ ــان شـ ــگاهی خراسـ جهاددانشـ
ارایـــه شـــده اســـت، طـــرح تاســـیس مرکـــز 
ـــرطان برســـت اســـت  ـــان س پیشـــگیری زودرس و درم
ــده  ــر نماینـ ــاک مهـ ــر پـ ــد دکتـ ــی بازدیـ ــه طـ کـ
ــگاهی  ــد جهاددانشـ ــکده معتمـ ــورد از پژوهشـ بجنـ
در تهـــران، مقـــرر شـــد در مرحلـــه نخســـت مرکـــز 
ـــتان  ـــت در اس ـــرطان برس ـــگیری س ـــری و پیش غربالگ
ـــه  ـــم ب ـــان ه ـــوزه درم ـــه ح ـــود و در ادام ـــیس ش تاس

خدمـــات ایـــن مرکـــز افـــزوده شـــود.
ــمالی در  ــان شـ ــگاهی خراسـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــوق  ـــی و ف ـــز تخصص ـــدازی مراک ـــت: راه ان ـــان گف پای
ــمالی  ــان شـ ــتان خراسـ ــی در اسـ ــی درمانـ تخصصـ
ـــه  ـــکا ب ـــا ات ـــوان ب ـــت بت ـــد اس ـــوده و امی ـــروری ب ض
ظرفیت هـــای تخصصـــی جهاددانشـــگاهی خدمـــات 

شـــایانی را بـــه مـــردم اســـتان ارایـــه داد.
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ــرز،  ــاوری البـ ــم و فنـــ ــارک علـ ــی پـ ــط عمومـ روابـ
7 بهمن مـــاه: دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس 
ـــدس  ـــا مهن ـــترک ب ـــت مش ـــگاهی در نشس جهاددانش
علی اصغـــر کمالـــی زاده شـــهردار کـــرج و مدیـــر 
ــا  ــه بـ ــرج کـ ــهری کـ ــران شـ ــایر مدیـ ــرو و سـ متـ
حضـــور مهنـــدس مهـــدی عباســـی رییـــس پـــارک 
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــد، ب ـــزار ش ـــرز برگ ـــن آوری الب ـــم و ف عل
این کـــه اتـــکا بـــه تـــوان داخلـــی راه  حـــل خـــروج 
از تحریم هـــا و مقاوم ســـازی کشـــور اســـت، گفـــت: 
جهاددانشـــگاهی بـــا تجـــارب و تـــوان خـــود در 
حوزه هـــای فنـــی و مهندســـی می توانـــد نقـــش 
ـــرز  ـــتان الب ـــن آوری اس ـــی و ف ـــعه علم ـــی در توس مهم

ــد. ــا کنـ ــهری ایفـ ــوزه شـ ــژه در حـ به ویـ
دکتـــر طیبـــی بـــا اشـــاره بـــه بومی ســـازی 
ســـاخت رکتیفایـــر تامیـــن کننـــده بـــرق نیـــروی 
محرکـــه واگن هـــای متـــرو توســـط جهادگـــران 
ــار  ــت اظهـ ــم و صنعـ ــد علـ ــگاهی واحـ جهاددانشـ
ـــال  ـــتگاه از س ـــن دس ـــاخت اولی ـــی و س ـــرد: طراح ک
ـــاخت  ـــی، س ـــل طراح ـــی مراح ـــس از ط ـــاز و پ ۸۹ آغ
و انجـــام آزمایش هـــای مربوطـــه مطابـــق اســـتاندارد 
و دریافـــت گواهینامـــه بین المللـــی در ســـال ۹1 

ــرار گرفـــت. ــار قـ ــر بـ ــور آزمایشـــی زیـ به طـ
تاکنـــون،  ســـال  آن  از  داد:  ادامـــه  وی   
جهاددانشـــگاهی بـــرای تولیـــد رکتیفایـــر موردنیـــاز 

ــهرهای  ــهری کالن شـ ــار شـ ــای قطـ ــرای پروژه هـ بـ
مختلـــف وارد عمـــل شـــده و تاکنـــون بـــا متـــروی 
ـــد  ـــی منعق ـــم قراردادهای ـــهد و ق ـــروی مش ـــران، مت ته

کـــرده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: در حـــال 
حاضـــر رکتیفایرهـــای ســـاخت جهاددانشـــگاهی در 
خـــط دو قطـــار شـــهری مشـــهد و خـــط ۸ تهـــران 
فعـــال اســـت و مابقـــی ســـفارش ها هـــم در فراینـــد 

ســـاخت قـــرار دارد.
ـــا  ـــه کـــرد: جهاددانشـــگاهی تنه ـــی اضاف ـــر طیب دکت
ـــرده و  ـــنده نک ـــرو بس ـــای مت ـــاخت رکتیفایره ـــه س ب
در حـــوزه ســـاخت رکتیفایرهـــای کارخانه هـــا مـــس 
و ... ورود کـــرده و تاکنـــون موفـــق شـــده تولیـــدات 
خـــود را بـــه کشـــورهایی مثـــل قزاقســـتان صـــادر 

ـــد. کن
ــوزه  ــا در حـ ــر مـ ــکاران جهادگـ ــزود: همـ وی افـ
الکترونیـــک هـــم حرف هـــای جـــدی بـــرای گفتـــن 
دارنـــد و از دهـــه 7۰ تاکنـــون در زمینـــه ی تولیـــد 
شـــارژرهای صنعتـــی کـــه اغلـــب در صنعـــت نفـــت 
ــرد هـــم  ــرار می گیـ ــتفاده قـ ــیمی مورداسـ و پتروشـ

به خوبـــی عمـــل کرده انـــد.
دکتـــر طیبـــی ادامـــه داد: بعـــد از ســـاخت 
ـــث  ـــال ۸۵ وارد بح ـــگاهی از س ـــر، جهاددانش رکتیفای

ـــان  ـــه پای ـــا ب ـــاخت آن تقریب ـــده و س ـــرو ش ـــش مت ران
ـــت آن در  ـــه تس ـــر در مرحل ـــال حاض ـــیده و در ح رس
ـــکاالت  ـــا اش ـــم ت ـــرار داری ـــهری ق ـــار ش ـــتم قط سیس

آن را رفـــع کنیـــم.
ــرد:  ــه کـ ــور اضافـ ــگاهی کشـ رییـــس جهاددانشـ
ـــاخت  ـــد در س ـــه بتوان ـــوری ک ـــر کش ـــک ه ـــدون ش ب
ــود، از  ــار شـــهری موفـــق شـ ــتم رانـــش قطـ سیسـ
عهـــده ســـاخت واگـــن هـــم به راحتـــی برمی آیـــد.

وی افـــزود: جهاددانشـــگاهی آمادگـــی دارد کـــه 
ـــی را در  ـــتاندارد داخل ـــت و اس ـــا کیفی ـــای ب رکتیفایره
ـــوط  ـــا در خط ـــد ت ـــرار ده ـــرج ق ـــهرداری ک ـــار ش اختی
مختلـــف قطـــار شـــهری ایـــن کالن شـــهر اســـتفاده 

ـــد. کنن
ــتفاده از  ــا اسـ ــرد: بـ ــد کـ ــی تاکیـ ــر طیبـ دکتـ
ـــر  ـــروج مقادی ـــم از خ ـــل ه ـــد داخ ـــای تولی رکتیفایره
زیـــادی ارز جلوگیـــری و هـــم زمینـــه اشـــتغال زایی 

بـــرای عـــده زیـــادی فراهـــم می شـــود.
کـــرد:  اعـــالم  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
جهاددانشـــگاهی آمادگـــی دارد نقـــش موثـــر خـــود 
ــرز و  ــتان البـ ــرو اسـ ــوط متـ ــترش خطـ را در گسـ

به ویـــژه کالن شـــهر کـــرج ایفـــا کنـــد.
ــگاهی در  ــوان جهاددانشـ ــه تـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــماندها  ــاماندهی پسـ ــوا و سـ ــی هـ ــرل آلودگـ کنتـ
و  قطـــار  تولیـــد  بـــا  جهاددانشـــگاهی  گفـــت: 
ـــرج  ـــرو ک ـــا مت ـــکاری ب ـــاده هم ـــی آم ـــای مل واگن ه
ـــوار  ـــذار در ج ـــزرگ و اثرگ ـــهر ب ـــن ش ـــهرداری ای و ش

پایتخـــت اســـت.
در ایـــن مراســـم مهنـــدس عباســـی رییـــس مجتمـــع 
ـــم  ـــارک عل ـــگاهی و پ ـــهدای جهاددانش ـــی ش تحقیقات
و فـــن آوری نیـــز بخشـــی از توانمندی هـــای پـــارک 
ــان را  علـــم و فـــن آوری البـــرز در حـــوزه دانش بنیـ

ـــرد. ـــریح ک تش
ـــفر  ـــن در س ـــی همچنی ـــر طیب ـــی اســـت، دکت گفتن
ـــدی  ـــید محمدمه ـــت اهلل س ـــا آی ـــرز ب ـــتان الب ـــه اس ب
حســـینی همدانـــی نماینـــده ولی فقیـــه در البـــرز و 
امام جمعـــه کـــرج نیـــز دیـــدار و گفت وگـــو کـــرد.

 
تقدیر نماینده ی ولی فقیه در استان البرز از 

دستاوردهای جهاددانشگاهی
ـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی  ـــر حمیدرضـــا طیب دکت
ـــینی  ـــدی حس ـــید محمدمه ـــت اهلل س ـــا آی ـــدار ب در دی
همدانـــی نماینـــده ولی فقیـــه در اســـتان البـــرز 
و امام جمعـــه کـــرج بـــا اشـــاره بـــه چهـــل ســـال 

آمادگی جهاددانشگاهی برای گسرتش 
خطوط مرتوی استان الربز

رییس جهاددانشگاهی در دیدار با امام جمعه کرج و برگزاری نشست مشرتک با شهردار کرج تاکید کرد
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ــف  ــای مختلـ ــگاهی در عرصه هـ ــالش جهاددانشـ تـ
بـــه تشـــریح دســـتاوردهای چهـــار دهـــه ایـــن 
نهـــاد پرداخـــت و گفـــت: مهم تریـــن ماموریـــت 
ایـــن نهـــاد، اثبـــات تـــوان کشـــور در رســـیدن بـــه 
ـــای  ـــام فعالیت ه ـــا انج ـــدار ب ـــعه پای ـــرفت و توس پیش
شـــاخص علمـــی و فناورانـــه، ســـاختار ســـازی های 
فرهنگـــی و آموزشـــی، ایجـــاد خودبـــاوری و غـــرور 
ملـــی در مـــردم و نســـل جـــوان، ترویـــج فرهنـــگ 
و مدیریـــت جهـــادی و تامیـــن نیازهـــای جامعـــه و 

ــت. ــف اسـ ــای مختلـ ــت در حوزه هـ صنعـ
برخـــی  بـــه  اشـــاره  بـــا  طیبـــی  دکتـــر 
کـــرد:  تصریـــح  دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی 
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پژوهـــش 
ــه  ــن زمینـ ــت و در ایـ ــی اسـ ــن آوری مثال زدنـ و فـ
ـــه ای  ـــی و منطق ـــطح مل ـــه در س ـــان ن ـــگاه روی پژوهش
بلکـــه در دنیـــا می درخشـــد و افتخـــاری بـــرای 

ــت. ــور اسـ ــکی کشـ ــی و پزشـ ــه علمـ جامعـ
ــکا بـــه  ــه اتـ ــا تصریـــح این کـ دکتـــر طیبـــی بـ
ــت  ــروج از تحریم هاسـ ــل خـ ــی راه حـ ــوان داخلـ تـ
ـــی و  ـــرح مل ـــا ط ـــگاهی صده ـــد: جهاددانش ـــادآور ش ی
ـــرات  ـــا ج ـــرا دارد و ب ـــام و اج ـــت انج ـــتانی در دس اس
ــدارد  ــود نـ ــکلی وجـ ــچ مشـ ــم هیـ ــالم می کنیـ اعـ
ـــرای آن  ـــی ب ـــی راه حل ـــت داخل ـــوان و ظرفی ـــا ت ـــه ب ک

ـــد. ـــته باش ـــود نداش وج
این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  وی 
ــرکت های  ــا شـ ــت بـ ــوان رقابـ ــگاهی تـ جهاددانشـ
ــا را دارد، گفـــت: مســـووالن کشـــورمان  مهـــم دنیـ
ـــاد  ـــگاهی اعتم ـــه جهاددانش ـــته ب ـــش از گذش ـــد بی بای

ــد. ــتفاده کننـ ــوان آن اسـ ــرده و از تـ کـ
ـــا  ـــه ب ـــدار ک ـــن دی ـــگاهی در ای ـــس جهاددانش ریی
حضـــور مهنـــدس عباســـی رییـــس پـــارک علـــم و 
ــروزی  ــا فیـ ــدس احمدرضـ ــرز و مهنـ ــن آوری البـ فـ
ـــد  ـــزار ش ـــرز برگ ـــد الب ـــگاهی واح ـــس جهاددانش ریی
اعـــالم کـــرد: جهاددانشـــگاهی درزمینـــه ی توســـعه 
ــتر و  ــب و شـ ــروش اسـ ــداری، پـ ــاورزی، دامـ کشـ
ـــعه  ـــاال، توس ـــرد ب ـــا عملک ـــای گاوی ب ـــرورش نژاده پ
ـــن  ـــدی و همچنی ـــای هیبری ـــد موتوره ـــی، تولی صنعت
ـــا  ـــری را ایف ـــش مؤثرت ـــرو و ... نق ـــوط مت ـــعه خط توس

خواهـــد کـــرد.

تقدیر نماینده ولی فقیه در استان البرز از 
دستاوردهای جهاددانشگاهی

آیـــت اهلل ســـید محمدمهـــدی حســـینی همدانی 
اســـتان  در  ولی فقیـــه  نماینـــده  و  امام جمعـــه 
البـــرز نیـــز در ایـــن دیـــدار بـــا تقدیـــر از 
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در عرصه هـــای 
مختلـــف علمـــی و فـــن آوری خاطرنشـــان کـــرد: 
ــان  ــه به فرمـ ــگاهی کـ ــدس جهاددانشـ ــاد مقـ نهـ
تشکیل شـــده  خمینـــی)ره(  امـــام  حضـــرت 
ــن آوری  ــی و فـ ــق علمـ ــای موفـ ــی از نهادهـ یکـ
در عرصه هـــای مختلـــف اســـت و همان طـــور 
ــگاه  ــاد و دانشـ ــاد از دو واژه جهـ ــن نهـ ــه ایـ کـ
ــت  ــن اسـ ــز همیـ ــا نیـ ــار مـ ــده، انتظـ تشکیل شـ
کـــه در حوزه هـــای علمـــی و دانشـــگاهی جهـــاد 
کنـــد و خوشـــبختانه جهاددانشـــگاهی جهـــاد 

کـــرده اســـت.
وی بـــا اســـتماع گـــزارش دکتـــر طیبـــی 
ـــکر  ـــر و تش ـــن تقدی ـــگاهی ضم ـــس جهاددانش ریی
از تالش هـــای جهاددانشـــگاهی در ســـطح ملـــی 
و بین المللـــی یـــادآور شـــد: جهاددانشـــگاهی 

ــتان  ــوزه علمـــی و فـــن آوری اسـ ــا در حـ نه تنهـ
ــعه  ــف توسـ ــای مختلـ ــه در عرصه هـ ــرز بلکـ البـ
البـــرز مثـــل توســـعه کشـــاورزی و  اســـتان 
همچنیـــن توســـعه متـــرو در اســـتان البـــرز 
را  برجســـته تری  و  مهم تـــر  نقـــش  بایـــد 

ــود. ــده دار شـ عهـ
آیـــت اهلل همدانـــی در ادامـــه بـــا اشـــاره 
ارزنـــده  دســـتاوردهای  و  تجـــارب  بـــه 
ــاروری  ــان نابـ ــث درمـ ــگاهی در بحـ جهاددانشـ
بـــا  بایـــد  جهاددانشـــگاهی  کـــرد:  تصریـــح 
همـــکاری ســـتاد اجرایـــی فرمـــان امـــام، بنیـــاد 
ــود  ــکاری شـ ــاف وارد همـ ــت و ادارات اوقـ برکـ
تـــا در درمـــان نابـــاروری کـــه موضـــوع اصلـــی 
در افزایـــش نســـل اســـت نقـــش گســـترده تری 

ــد. ــا کنـ را ایفـ
ـــگاهی  ـــدی جهاددانش ـــه توانمن ـــاره ب ـــا اش وی ب
در زمینـــه ی کشـــاورزی و دامـــداری گفـــت: 
ــد  ــر تولیـ ــالوه بـ ــد عـ ــگاهی می توانـ جهاددانشـ
ـــه ی  ـــتر، در زمین ـــش و ش ـــرورش گاو و گاومی و پ
پـــرورش اســـب و همـــه بخش هـــای نویـــن 

کشـــاورزی گام هـــای بلندتـــری بـــردارد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اســـتفاده از جوانـــان 
ــادی  ــی و اقتصـ ــعه علمـ ــرده در توسـ تحصیل کـ
ــد راه  ــگاهی می توانـ ــزود: جهاددانشـ ــور افـ کشـ
را  دانش آموختـــگان  و  جوانـــان  از  اســـتفاده 

ــد. ــم کنـ ــتر فراهـ بیشـ
در  ولی فقیـــه  نماینـــده  و  امام جمعـــه 
اســـتان البـــرز بـــا اشـــاره بـــه این کـــه دولـــت 
فعلـــی در ماه هـــای پایانـــی قـــرار دارد، یـــادآور 
ـــد  ـــالب، بای ـــه گام دوم انق ـــتای بیانی ـــد: در راس ش
ــی و  ــص گرایـ ــوی تخصـ ــی به سـ ــت آتـ در دولـ
قالـــب  در  جوانـــان  ظرفیت هـــای  اســـتفاده 
ــم و  ــش برویـ ــی پیـ ــی و گروهـ ــای تیمـ کارهـ
ــزری  ــگاه لیـ ــد نـ ــوری بایـ ــگاه منشـ ــای نـ به جـ
در کارهـــا داشـــته باشـــیم چراکـــه در صـــورت 
داشـــتن نـــگاه لیـــزری می توانیـــم دقیق تـــر 
ــود را  ــی خـ ــیم و نقـــش واقعـ ــدف برسـ ــه هـ بـ

ــم. ــا کنیـ ایفـ
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برگـزار

بهمن مـــاه:   ۱۵ جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط 
مراکـــز  روســـای  گردهمایـــی  بیست وســـومین 
ـــر  ـــور دکت ـــا حض ـــگاهی ب ـــردی جهاددانش ـــی کارب علم
ـــر  ـــگاهی و دکت ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا طیب حمیدرض
ـــی  ـــع علم ـــگاه جام ـــس دانش ـــد ریی محمدحســـین امی

کاربـــردی برگـــزار شـــد.
بحـث  در  کـرد:  اظهـار  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر 
آمـوزش در مراکـز علمـی و کاربـردی هماننـد سـایر 
حوزه هـای فعالیتی جهاددانشـگاهی ما موظـف به ارایه 
خدمات خوب به دانشـجویان هسـتیم. جهاددانشگاهی 
کادر  و  اسـاتید  خـوب،  زیربنایـی  فضـای  ایجـاد  در 
مناسـب  آزمایشـگاهی  تجهیـزات  و  خـوب  آموزشـی 
واقعـا خـوب  بـا دروس عملـی و سـایر زیرسـاخت ها 
عمـل کـرده اسـت. همه این هـا مسـتلزم هزینه اسـت 
و جهاددانشـگاهی در ایـن زمینـه خـوب هزینـه کـرده 

. ست ا
هزینه هـا  ایـن  زیرسـاخت ها  بحـث  در  افـزود:  وی 
و  شـده  تامیـن  جهاددانشـگاهی  سـوی  از  عمدتـاً 
تسـهیالتی دریافـت نکرده ایـم. البتـه در برخـی مـوارد 

وام از منابـع بانکـی گرفتیـم ولـی تسـهیالت ویـژه بـا 
نداشـتیم. یارانـه 

وی بـا تاکیـد بر این کـه تنوع فعالیت های پژوهشـی 
و فـن آوری مـا در جهاددانشـگاهی بسـیار زیـاد اسـت، 
اسـتان ها  در  جهاددانشـگاهی  واحدهـای  بـه  گفـت: 
گفته ایـم کـه بایـد فعالیتشـان متناسـب بـا مزیت های 
آموزشـی  فعالیت هـای  راسـتا  ایـن  در  باشـد.  اسـتان 
بخـش  بـا  می توانـد  مـا  کاربـردی  و  علمـی  مراکـز 
پژوهـش ارتباط داشـته باشـد و از این بخـش در تامین 
تـا  آموزشـی می تـوان کمـک گرفـت  مراکـز  اسـاتید 

ارتقـای کیفیـت آمـوزش را بـه همـراه داشـته باشـد.
دکتـر طیبـی در خصوص لـزوم اسـتفاده از امکانات 
نرم افـزاری عنـوان کـرد: توقـع ایـن اسـت کـه خـود 
مجموعـه دانشـگاه علمـی کاربـردی عمدتـاً در زمینـه 
تعییـن کیفیـت خود سیسـتم ها شـاخص هایی داشـته 
باشـد و در ایـن زمینـه اگـر مجموعـه یـک سیسـتم با 
کیفیـت دارد، از سیسـتم خـودش اسـتفاده کنـد کـه 
هزینـه بیشـتری بـه آن تحمیـل نشـود. ایـن مـورد، از 
و  جهاددانشـگاهی  از  تاکنـون  کـه  اسـت  حوزه هایـی 

معاونـت آمـوزش عمدتـاً بـرای آن هزینه شـده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی با اشـاره به تولیـد محتوای 
نهـاد  ایـن  افـزود:  جهاددانشـگاهی  در  الکترونیکـی 
انتشـار  و  چـاپ  و  تولیـد  در  خوبـی  زیرسـاخت های 
محتواهـای الکترونیکـی دارد. همچنیـن در مجموعـه 
انتشـارات و چـاپ کـه کار را می توانیـم بـا هزینه هـای 
متعهـد هسـتیم کـه  انجـام دهیـم. همگـی  کم تـری 
کیفیـت  مـا،  آمـوزش  کـه  آوریـم  فراهـم  شـرایطی 
مطلوبـی داشـته باشـد ولی از سـوی دیگر بایـد درآمد 

مناسـب نیـز ایجـاد شـود.
در ادامـه دکتـر محمدحسـین امیـد با بیـان این که 
نظـام مـا در حـوزه علـم و فـن آوری از سـایر حوزه هـا 
موفق تـر اسـت، اظهـار کـرد: تاکیـد امـام خمینـی)ره( 
بعـد از جنـگ بـه دانشـگاه ها بـود و االن می بینیـم که 

چقـدر این موضـوع اهمیـت دارد.
وی بـا تاکیـد بـر حمایـت از مراکز علمـی کاربردی 
کاربـردی  علمـی  مراکـز  افـزود:  جهاددانشـگاهی، 
جهاددانشـگاهی موفـق عمل کـرده و هر جا نیاز باشـد 

مـا از آن هـا حمایـت می کنیـم.
رییـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی کشـور بـا 
اعـالم اعتماد بـه جهاددانشـگاهی، ادامـه داد: در بحث 
تولیـد محتـوا جهاددانشـگاهی پیش قـدم شـود و کار 
را در زمینـه تولیـد دروسـی کـه در حـال تدریـس در 
مراکـز علمـی کاربـردی اسـت آغـاز کنـد. مـا آمادگی 
محتـوا  تولیـد  بحـث  در  می دهیـم  ترجیـح  و  داریـم 
جهاددانشـگاهی ورود کنـد و مـا نیز حمایـت می کنیم.

وی در پایان گفت: انتظار از مجموعه ی 
جهاددانشگاهی یک پله باالتر از سایر 

مجموعه ها است.
در ادامـه دکتـر محمدعلی گودرزی رییس موسسـه 
در  جهاددانشـگاهی  کاربـردی  علمـی  عالـی  آمـوزش 
گزارشـی موفقیت هـا و فعالیت هـای دو سـال گذشـته 
ایـن واحـد را تشـریح کـرد و در مـورد آمـار نیـروی 
انسـانی ایـن مراکـز گفـت: در سـال جـاری ۳۸۶ نفـر 
در مراکـز ما مشـغول بـه کار و حتـی در دورافتاده ترین 
مراکـز مشـغول بـه خدمت رسـانی هسـتند. همچنیـن 
مـا حـدود 1۹ هزار ۵۳۵ دانشـجو در نیم سـال اول ۹۹ 

ثبت نـام کردیـم و فعـال هسـتند.

اعتامد و حامیت دانشگاه جامع علمی کاربردی از تولید 
محتوای آموزشی توسط جهاددانشگاهی

در بیست و سومین گردهامیی روسای مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مطرح شد
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بـه سـطح بندی مراکـز  اشـاره  بـا  دکتـر گـودرزی 
از ایـن مراکـز  علمـی کاربـردی اضافـه کـرد: برخـی 
کـه بـاالی ۴۰۰ دانشـجو دارنـد، به عنـوان ناحیه سـبز 
دسـته بندی می شـوند ماننـد واحـد مشـهد کـه بـاالی 
1۴۰۰ دانشـجو دارد. بعضـی مراکـز بیـن 2۰۰ تا ۴۰۰ 
دانشـجو دارنـد که 1۳ مرکـز در این ناحیه قـرار دارند. 
شـش مرکـز هم کم تـر از 2۰۰ نفـر دانشـجو دارند؛ که 
در سـال گذشـته برخـی از مراکـز فعالیـت و پذیـرش 
دانشـجو را در آن هـا متوقـف کردیـم. سـه مرکز چنین 
شـرایطی داشـتند کـه در سـال گذشـته فعالیتشـان 
متوقف شـده اسـت. در گـزارش قبـل مراکـز سـبز 17 
مرکـز بودنـد ولی خیلـی از مراکز توانسـتند خودشـان 

ارتقـا دهند. را 
وی افزود: در بحث سطح بندی که دانشگاه انجام داد؛ 
در سال 1۳۹7 ما دانشگاه سطح یک نداشتیم. سطح دو، 
سه مرکز و سطح سه، ۳۵ مرکز. خوشبختانه در سال 
۹۸ کامال آمار خوبی شد و جمعیت زیادی از مجموعه ما 
به سطح دو آمدند. امسال هم جمعیت بهتر شده است. 
در مجموع از برنامه توسعه ای که برای دانشگاه داشتیم 
هم جلوتر هستیم. مراکز مشهد و کرمانشاه در دو سال، 
جزو مراکز برتر علمی کاربردی بودند که تقدیر شدند. 
چند مرکز ما در سطح استان رتبه های خوبی آوردند که 
نشان می دهد مراکز جهاد در بین مراکز علمی کاربردی 
جایگاه خوبی دارند. متأسفانه هنوز دانشگاه سطح یک 
نداریم.و امیدواریم امسال بتوانیم دانشگاه هایمان را به 

معیارهای دانشگاه های سطح یک برسانیم.
وی ادامه داد: ضریب جذب ما 7۰ درصد بوده است 
و در سال گذشته 7۰ درصد از افرادی که از سنجش 
به ما معرفی شدند را ما توانستیم جذب مجموعه کنیم.

دکتر گودرزی ادامه داد: ما خوشبختانه هیچ مرکز 
بالتکلیف نداریم و روسای تمام مراکز ما مشخص است. 
نزدیک به 22 نفر حکم ریاست دارند، برای 1۴ مرکز 
این  که  داریم  تمشیت  حکم  یک  و  سرپرست  حکم 
مراکز دانشجوی خیلی اندکی دارند. رییس چهار مرکز 
مورد  در  شده اند.  واحد  رییس  و  پیداکرده اند  ارتقا  ما 
حال  در  احکام  از  زیادی  تعداد  هم  سرپرست ها  حکم 

تبدیل شدن به حکم ریاست هستند.
علمی  مراکز  فرهنگی  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
 ۹۹ سال  در  ما  داد:  ادامه  جهاددانشگاهی  کاربردی 
علی رغم کرونا، برنامه های فرهنگی هم در مراکز جهاد 

انجام دادیم و ۹7 مقام در سطح دانشگاه در حوزه های 
مختلف داشتیم و عمده مقام ها در موضوعات سراسری 
بوده است. ما یک توانمندی خوبی در جهاد داریم که 
شعبه  که  بود  این  پیشنهادمان  است.  فرهنگی  مراکز 
سازمان دانشجویان را در موسسه راه بیندازیم تا مراکز 
ما بتوانند بیشتر بهره ببرند. یک اتفاق خوبی که جای 
تشکر از دکتر امید و دکتر پیش بین دارد،  یک مصوبه ای 
هیات رییسه داشت که پنج درصد از درآمدها باید صرف 
مباحث فرهنگی شوند و تقریبا این در دانشگاه در حال 

ساری و جاری شدن است.
ــوآوری تشــکیل شــده را  ــر گــودرزی مراکــز ن دکت
ــن حــوزه عنــوان کــرد  ــات خــوب در ای یکــی از اتفاق
و بــا اشــاره بــه پیشــینه جهــاد در ایــن حــوزه گفــت: 
جهــاد توانمنــدی باالیــی بــرای اشــتغال دارد. از ســال 
ــی انقــالب  77 ســازمانی تاســیس شــد و شــورای عال
ــاد گذاشــت.  ــده جه ــه عه ــی ب فرهنگــی ماموریت های
جلوتــر کــه آمدیــم یــک ســری تغییراتــی کــه اتفــاق 
افتــاد وظایــف دیگــری محــول شــد. ســازمان اشــتغال 
ــازی  ــازمان تجاری س ــه س ــل ب ــالن تبدی فارغ التحصی
ــاد  ــگان شــد. اعتق ــن آوری و اشــتغال دانش آموخت و ف
مــن بــر ایــن اســت و بــه ایــن تاکیــد داریــم کــه اصــال 
ــد  ــردی درس بخوان روا نیســت کســی در علمــی کارب
ولــی دوبــاره مجبــور بــه گذرانــدن آموزش هــای 
ــز  ــه در مراک ــتیم ک ــد داش ــا تاکی ــود. م ــی ش تکمیل

ــوآوری قطعــا ورود پیــدا کنیــم. ن
ــوآوری  ــز ن ــار مراک ــه آم ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
ــرد:  ــوان ک ــاد، عن ــردی جه ــی کارب ــای علم واحده
ــز  ــا مراک ــز م ــز از ۳۸ مرک ــبختانه در 27 مرک خوش
نــوآوری افتتــاح شــده اســت. یــک اعتمــادی از ســوی 
دانشــگاه انجــام شــد و توانمنــدی ســازمان اشــتغال ما 
ــت و به صــورت  ــرار گرف ــوآوری ق ــز ن ــار مراک در اختی
تخصصــی بــا توجــه بــه پتانســیل اســتان ها کار انجــام 
ــا  ــاب کار می شــود، ی ــد روی عن ــال در بیرجن شــد مث
در ارومیــه کــه گلخانــه داریــم، فــن آوری را بــه ســمت 
ــده و  ــدازی ش ــز راه ان ــن مراک ــم. ای ــاورزی بردی کش
ــا همیــن ســبک پیــش  ــن مراکــز اگــر ب ــم ای معتقدی
ــز  ــد داشــت. در مراک ــدگاری خواهن ــش مان ــد، نق رون
مختلــف به صــورت تخصصــی روی خرمــا، عنــاب، 

ــی و ... کارشــده اســت. ــان داروی گیاه
 ۹۹ تا   ۹۸ مدت  در  مراکز  این  در  داد:  ادامه  وی 

به خصوص در شش ماه اخیر، علی رغم محدودیت های 
استارتاپ  انجام شده است. ۳۸2  اقدامات خوبی  کرونا 
و همایش برگزار کردیم، 1۵۴ نمایشگاه، 7۳۸ کارگاه 
و خوشبختانه علی رغم نوپا بودن 22 تقدیر و مقام در 
بین مراکز نوآوری داشتیم. ما این ها را به صورت زنجیره 
ایده  فراخوان  کنیم.  رها  را  آن  نمی خواهیم  و  دیدیم 
بین  از  که  رسید  ما  به  ایده   ۸۰  ،7۰ نزدیک  و  دادیم 
آن ها ۳۰ ایده بدون عیب و نقص است و ۴۹ ایده نیاز به 
اصالح دارد که در حال انجام است. بر اساس گفتگویی 
که با صندوق کارآفرینی امید داشتیم، مطرح شده که از 

صاحبان ایده و افراد نوآور تقدیر خواهد شد.
کاربردی  علمی  عالی  آموزش  موسسه  رییس 
اقدامات خوب در آموزش  به  اشاره  با  جهاددانشگاهی، 
خوبی  بسیار  حرکت  حوزه  این  در  گفت:  الکترونیک 
در جهاد شکل گرفت و می توان گفت به جهت شبکه 
سازمان  پیش روترین  داریم،  جهاد  در  که  گسترده ای 
عنوان   1۵۰ از  بیش  ما  بودیم.  الکترونیک  آموزش  در 
و بیش از دو هزار ساعت محتوای آموزشی تولید و به 
سازمان های مختلف ارایه کردیم. این اقداماتی است که 

در مجموعه جهاد انجام شده است.
کرونا  شیوع  به محض  گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 
آموزش   LMS یک  بالفاصله  و  کردیم  آمادگی  اعالم 
طراحی  دانشگاه  در  )امجد(  جهاددانشگاهی  مجازی 

کردیم.
علمی  مراکز  توانایی  به  پایان  در  گودرزی  دکتر 
کاربردی جهاد برای تولید محتوای الکترونیکی دروس 
مجهز  استودیوی  شش  یا  پنج  ما  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  کرج  و  تهران  در  آن ها  از  تا  چهار  یا  سه  که  داریم 
بقیه در مراکز استان ها هستند. درترم گذشته 2۸ مرکز 
ما از سامانه »امجد« استفاده کردند. چهار مرکز برای 
جلسات هم از سامانه امجد استفاده کردند، چهار مرکز 
الزام، از سامانه  از سما الیو و چهار مرکز هم به دلیل 
نیز  ما  آزمون برخط موسسات  استفاده کردند.  استانی 
مراکز  و  دانشگاه ها  و  بود  نقص  و  بی عیب  سامانه  یک 
خط  بر  آزمون  در  جهاد  که  کردند  اذعان  هم  استانی 

موفق عمل کرده است.
علمی  دانشگاه  رییس  امید  محمدحسین  دکتر 
بیان  با  سخنانی  طی  نشست  این  در  نیز  کاربردی 
این که نظام ما در حوزه علم و فن آوری از سایر حوزه ها 
موفق تر است، اظهار کرد: تاکید امام )ره( بعد از جنگ 
به دانشگاه ها بود و االن می بینیم که چقدر این موضوع 

اهمیت دارد.
کاربردی  علمی  مراکز  از  حمایت  بر  تاکید  با  وی 
کاربردی  علمی  مراکز  افزود:  جهاددانشگاهی، 
جهاددانشگاهی موفق عمل کرده و هر جا نیاز باشد ما 

از آن ها حمایت می کنیم.
رییـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی کشـور بـا 
اعـالم اعتماد بـه جهاددانشـگاهی، ادامـه داد: در بحث 
تولیـد محتـوا جهاددانشـگاهی پیش قـدم شـود و کار 
را در زمینـه تولیـد دروسـی کـه در حـال تدریـس در 
مراکـز علمـی کاربـردی اسـت آغـاز کنـد. مـا آمادگی 
محتـوا  تولیـد  بحـث  در  می دهیـم  ترجیـح  و  داریـم 
جهاددانشـگاهی ورود کنـد و مـا نیز حمایـت می کنیم.

وی در پایـان گفـت: ۳۸2 همایـش و اسـتارت آپ، 
1۵۴ نمایشـگاه و 7۳۸ کارگاه توسـط مراکـز نـوآور در 

سـال های ۹۸ و ۹۹ برگـزار شـده اسـت.
علمـی  مراکـز  از  گردهمایـی  از  ایـن  پایـان  در 
کاربـردی جهاددانشـگاهی برتـر تقدیـر و تشـکر شـد.
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برگـزار

پنجـاه  بهمن مـاه:   2۹ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
واحدهـای  پژوهشـی  معاونـان  گردهمایـی  یکمیـن  و 
بـا حضـور  سـازمانی جهاددانشـگاهی سراسـر کشـور 
و  جهاددانشـگاهی  رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر 
دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معاون پژوهـش و فناوری 
نهـاد، مدیـران گـروه دفاتـر تخصصـی معاونـت  ایـن 
پژوهـش و فنـاوری و حضور مجازی معاونان پژوهشـی 
واحدهـای سـازمانی ایـن نهاد در سـالن جلسـات دفتر 

مرکـزی جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
در ابتـدای ایـن گردهمایـی دکتـر حمیدرضا طیبی 
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر این که براسـاس 
تعالیـم دیـن مبیـن اسـالم در یـک جامعـه اسـالمی 
وظیفه حاکمان اسـالمی این اسـت که سـعادت دنیوی 
و اخـروی را بـرای مردم آن جامعه فراهـم کنند، گفت: 
سـعادت دنیـوی دارای شـاخصه هایی اسـت کـه برخی 

از شـاخص های آن امنیـت داخلـی و خارجـی، وجـود 
رفـاه مبتنی بـر عدالت، داشـتن درآمد مناسـب، وجود 
سـالمت جسـم و روح، حاکـم بودن اخـالق و قانون در 
جامعـه، علـم مـدار بـودن جامعـه و دانش بنیـان اداره 

کـردن جامعه اسـت.
وی افـزود: دو محور اساسـی تحقق سـعادت دنیوی 
و اخـروی هـم توسـعه فرهنگـی و هـم توسـعه علمـی 
و فناورانـه اسـت و وظیفـه مـا در جهاددانشـگاهی از 
ابتـدای تاسـیس )در سـال 1۳۵۹( به درسـتی انتخـاب 
ایـن دو موضـوع و الگوسـازی تـوان کشـور در بحـث 
توسـعه فرهنگـی و بحث توسـعه علمـی و فناورانه بوده 

ست. ا
رییـس جهاددانشـگاهی ادامه داد: در توسـعه علمی 
و فناورانـه هـم الگـوی ما خداونـد متعال اسـت که هم 
علـم و هـم فـن مطلـق اسـت و ایـن توانمنـدی را در 

انسـان بـه ودیعه گذاشـته تا آن هـا نیز خالق باشـند و 
بتواننـد کارهـای بزرگ انجـام دهند.

دکتـر طیبـی بـا اشـاره بـه این کـه علیرغـم وجـود 
مشـکالت فراوانـی کـه در جامعـه با آن مواجه هسـتیم 
برنامه ریزی هـای  وجـود  عـدم  تحریـم،  شـامل  کـه 
درسـت و بلندمـدت، اختالفـات سیاسـی و فشـار مالی 
اسـت ادامـه داد: امـا وظیفـه مـا در حـوزه پژوهـش و 
فنـاوری جهاددانشـگاهی انجـام فعالیت هـای شـاخص 
در  فناورانـه  شـاخص  فعالیت هـای  به ویـژه  علمـی 
همـه ی واحدهـای سـازمانی جهاددانشـگاهی بـا هدف 
ایجـاد روحیـه امیـد در مـردم و به ویژه جوانـان در این 
شـرایط حسـاس کشـور و کمـک بـه تامیـن نیازهـای 
جامعـه و صنعت و فراهم آوردن شـرایط مالی مناسـب 

بـرای همـکاران در جهاددانشـگاهی اسـت.
وی ادامـه داد: یکـی از اهـداف ما در انجـام کارهای 
شـاخص علمـی و فناورانـه عـالوه بـر تامیـن نیازهـای 
جامعـه و صنعـت ایـن اسـت کـه از طریـق تشـکیل 
شـرکت های دانش بنیـان بتوانیم شـرایط مناسـب مالی 
و رفاهـی را هـم بـرای خالقـان فناورانه خودمـان و هم 

بـرای سـایر همـکاران ایجـاد کنیم.
رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد: در حـوزه علـوم 
انسـانی نیـز کمک بـه حل مشـکالت مدیریتـی جامعه 
به عنـوان  را  خانـواده  مشـکالت  حـل  بـه  کمـک  و 
هسـته اصلـی تشـکیل جامعـه، هـدف خودمـان قـرار 
مهـم  سیاسـت  ایـن  تحقـق  راسـتای  در  و  داده ایـم 
یکـی از برنامه هـای مـا ایـن بـود کـه همـه واحدهـای 
جهاددانشـگاهی براسـاس مزیت های اسـتانی خودشان 
و نیازهـای ملـی دارای فعالیت هـای شـاخص علمـی و 

به ویـژه فناورانـه باشـند.
دکتـر طیبـی گفـت: واحدهـای توانمنـد بایـد روز 
بـه روز فعالیـت خودشـان را توسـعه دهنـد و وظیفـه 
مـا و شـما )روسـای واحدهـا( نیـز به عنـوان مدیـران 
ایـن اسـت که بـا انتخـاب درسـت زمینه هـای کاری را 
انجـام دهیم، برنامه ریزی درسـت داشـته باشـیم، ایجاد 

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری و راه اندازی شبکه 
آزمایشگاهی جهاددانشگاهی

در پنجاه و یکمین گردهامیی معاونان پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی تاکید شد
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زیرسـاخت های مناسـب و تامیـن منابـع مالی مناسـب 
بـرای اجـرای اهـداف پژوهشـی را برای کمـک به آن ها 

باشیم. داشـته 
بایـد  این کـه  بیـان  بـا  جهاددانشـگاهی  رییـس 
واحدهای جهاددانشـگاهی بعـد از گذراندن دوران بلوغ 
پژوهشـی دارای عملکـرد مالی مناسـب باشـند، تصریح 
کـرد: معاونـت پژوهـش و فنـاوری بایـد نـگاه جـدی و 
نظـارت جـدی بـر حـوزه عملکـرد گروه های پژوهشـی 
و مراکـز خدمـات تخصصـی بـه لحـاظ انتخـاب زمینه 
عملکـرد  توانمنـد،  نیروهـای  داشـتن  مناسـب،  کاری 
در زمینه هایـی کـه انتخاب شـده و همچنیـن نظـارت 
بـر عملکـرد مالـی مناسـب در همـه حوزه ها را داشـته 

. شد با
وی تاکیـد کـرد: ادغـام گروه های پژوهشـی و مراکز 
کـه  حوزه هایـی  در  هسـتند  ضعیـف  کـه  تخصصـی 
امکان پذیـر اسـت را بایـد بررسـی کنیـم و ایـن امکان 
را بـه وجـود بیاوریـم کـه بتوانیـم گروه های پژوهشـی 

بـزرگ و توانمنـد در سراسـر کشـور داشـته باشـیم.
در  ما  وظایف  کرد:  بیان  جهاددانشگاهی  رییس 
علمی  کارهای شاخص  انجام  فناوری  و  پژوهش  حوزه 
و  کتاب  نوشتن  مقاله،  انتشار  از  پس  و  فناورانه  و 

تجاری سازی این فعالیت ها است.
وی ادامــه داد: سیاســت مــا در جهاددانشــگاهی 
ــوغ  ــه بل ــه ب ــت فناوران ــه فعالی ــی ک ــن اســت، زمان ای
مورداســتفاده  صنعــت  و  جامعــه  در  و  می رســد 
قــرار می گیــرد، بایــد به صــورت شــرکت فنــاور و 
دانش بنیــان از بدنــه ایــن نهــاد جداشــده و به صــورت 
ــد. ــه ده ــود را ادام ــت خ ــرون فعالی ــه ای در بی حرف

ــه  ــااهلل مجموع ــرد: ان ش ــد ک ــان تاکی وی در پای
ایــن شــود  بــه  نهــاد منجــر  ایــن  فعالیت هــای 
جهاددانشــگاهی در خدمــت توســعه علمــی و فناورانــه 
ــه روز  ــور روزب ــان در کش ــاد دانش بنی ــق اقتص و تحق

نقــش مهم تــر و ارزنده تــری را ایفــا کنــد.

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری و راه اندازی 
شبکه آزمایشگاهی جهاددانشگاهی

مهم ترین  به  پورعابدی  محمدرضا  دکتر  ادامه  در 
اقدام های انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری اشاره 
گروه های  ارزشیابی  ساختار  در  بازنگری  گفت:  و  کرد 
پژوهشی، ارزیابی مراکز خدمات تخصصی، ایجاد مراکز 

تحقیقات و فناوری، همکاری در اصالح آیین نامه ارتقا 
تاسیس  جهاددانشگاهی،  فعالیت های  نوع  براساس 
در  کسب وکار  مدل  تغییر  فناوری،  و  پژوهش  صندوق 
و کسب  پژوهشی  کار  انجام  فناوری،  و  پژوهش  حوزه 
شبکه  راه اندازی  و  حرفه ای  قرارداد  درون  فناوری 
اقدام های  مهم ترین  از  جهاددانشگاهی  آزمایشگاهی 

انجام شده در حوزه پژوهش و فناوری است.
وی همچنین به بیان گزارشی از طرح های فناورانه 
 ۳1 جاری  سال  در  افزود:  و  پرداخت  جهاددانشگاهی 
طرح فناورانه جهاد به ۴۰ طرح افزایش داشته است که 
از این تعداد 22 طرح در حوزه تخصصی فنی مهندسی 
علوم پایه، ۹ طرح در حوزه تخصصی کشاورزی و منابع 
طبیعی و ۹ طرح نیز در حوزه تخصصی علوم پزشکی 

است.
دکتر پورعابدی ادامه داد: از بین این ۴۰ طرح یک 
طرح تولید جنین منجمد گاوهای گوشتی و شیری به 
پایان رسیده و ۳۹ طرح نیز فعال است که ۵ طرح بیش 
از 7۰ درصد، 7 طرح بیش از ۵۰ درصد و 27 طرح بین 

2۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.
با  جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهش  معاون 
طرح های  خصوص  در  قابل توجه  نکات  به  اشاره 

طرح های  شناسی  نوع  گفت:  جهاددانشگاهی  فناورانه 
پذیرفته شده، دستیابی به نتایج و خروجی های مشخص 
و  محصول  توسعه  تجاری سازی،  )فناوری-محصول(، 
بازار، جذب مشارکت - توسعه منابع و تامین بازار، توجه 
نهایی،  استفاده کنندگان  و  کارفرمایان  به کارگیری  و 
حوزه های  در  مالی  منابع  برگشت  و  راهبردی  شورای 
پژوهش و فناوری از مواردی است که باید در طرح های 

فناورانه به آن توجه کرد.
عدم  افزود:  شرکت،  ایجاد  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
جهاددانشگاهی،  در  رسیده  بلوغ  به  فعالیت های  ادامه 
فعالیت های  به  دانش بنیان  تسهیالت  تخصیص  عدم 
و  حرفه ای  انسانی  منابع  به کارگیری  جهاددانشگاهی، 
با سایر سازمان ها  برای مشارکت  ساختار شناخته شده 
و نهادها )داخی-خارجی( از ضرورت های ایجاد شرکت 

است.
با  رابطه  در  توضیحاتی  بیان  با  پورعابدی  دکتر 
پیش بینی و عملکرد اهداف سه ساله و اشاره به افتخارات 
حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، در ادامه منابع 
انسانی، ساختار، زمینه کار و منابع مالی را چالش های 
منابع  افزود:  و  کرد  عنوان  فناوری  و  پژوهش  حوزه 
استعدادها،  ارتقای  استعدادها،  کشف  شامل  انسانی 
انسانی  منابع  تربیت  استعدادها،  نگهداشت  و  حفظ 
چند سو توان و چیره دست، نظام جبران خدمات و حل 
نیز  ساختار  مدیران،  اول  اولویت  انسانی  منابع  مسایل 
فعالیت ها،  و  با وظایف  شامل متناسب سازی ساختارها 
تدوین یک مدل یا مدل های مناسب مشارکت، تدوین 
ساختارهای متناسب با تجاری سازی فناوری و کارهای 
کوچک و الگویی یا کار حرفه ای، منابع مالی نیز شامل 
نظام بودجه ریزی در حوزه پژوهش و فناوری، افزایش 
تهدید(،  یا  )فرصت  درآمدی  به  جاری  بودجه  نسبت 
استفاده بهینه از منابع دولتی و تنوع بخشی به حوزه های 
تامین مالی و زمینه کاری شامل انتخاب مدل مناسب 
برای ارتقاء زمینه های کاری، توجه به زنجیره تامین و 
ارزش، اولویت دادن به کارهای میان رشته ای و استفاده 
از توان اساتید دانشگاهی و ارتباط با دانشگاه ها می شود.

در ادامـه مدیـران گـروه دفاتـر تخصصـی بـه ارایـه 
گزارشـی از فعالیت هـای دفاتـر خـود پرداختنـد و در 
پایـان پرسـش و پاسـخ برگـزار و جمع بنـدی نهایـی 

توسـط دکتـر پورعابـدی ارایـه شـد.
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برگـزار

بهمن مـــاه:   ۱4 جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط 
ســـازمانی  واحدهـــای  روســـای  گردهمایـــی 
ــعه ی  ــی توسـ ــدف »بررسـ ــا هـ ــگاهی، بـ جهاددانشـ
همـــکاری واحدهـــای ســـازمانی بـــا بانـــک خـــون 
بنـــد نـــاف رویـــان«، »معرفـــی طرح هـــای ملـــی در 
حـــوزه ی آمـــوزش جهاددانشـــگاهی« و »توســـعه ی 
همـــکاری در زمینـــه ی افکارســـنجی بـــا محوریـــت 
مرکـــز افکارســـنجی دانشـــجویان ایـــران )ایســـپا(« 
و بـــا ســـخنرانی دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون 
فرهنگـــی، دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی معـــاون 
آموزشـــی، دکتـــر مرتضـــی ضرابـــی مدیرعامـــل 
شـــرکت بن یاخته هـــای رویـــان، دکتـــر مهـــدی 

ــز افکارســـنجی دانشـــجویان  رفیعـــی رییـــس مرکـ
ایـــران )ایســـپا( و دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون 

ــد. ــزار شـ ــور مجلـــس برگـ هماهنگـــی و امـ

استفاده از فرصت و بازنگری فعالیت های 
معاونت فرهنگی در ایام شیوع کرونا

دکتـــر عیســـی علیـــزاده معـــاون فرهنگـــی 
ـــرد:  ـــار ک ـــی اظه ـــن گردهمای ـــگاهی در ای جهاددانش
یکـــی از مـــوارد کـــه معاونـــت فرهنگـــی در زمـــان 
ــه  ــی بـ ــوزه فرهنگـ ــا در حـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ شـ
آن پرداخـــت ایـــن بـــود کـــه بازنگـــری خوبـــی در 
ــال  ــرای سـ ــام داد و بـ ــی انجـ ــای فرهنگـ فعالیت هـ

آینـــده برنامه ریـــزی کنیـــم.
ـــز  ـــر نی ـــال حاض ـــه در ح ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ارتبـــاط خـــوب و مســـتمری بـــا واحدهـــا داریـــم، 
ـــش رو  ـــم را پی ـــاق مه ـــال 1۴۰۰ دو اتف ـــت: در س گف
ـــات  ـــات شـــوراها و دیگـــری انتخاب ـــم. یکـــی انتخاب داری
ریاســـت جمهـــوری اســـت کـــه تدابیـــر خوبـــی در 
ایکنـــا، ایســـنا و ایســـپا اندیشـــیده شـــده اســـت و 
ــای  ــه پیش بینی هـ ــن زمینـ ــپا در ایـ ــون ایسـ تاکنـ

ـــت. ـــم زده اس ـــی را رق خوب

آسیب جدی کرونا به برنامه های آموزشی 
جهاددانشگاهی

ــا  ــدی بـ ــادق بیجنـ ــر محمدصـ ــه دکتـ در ادامـ
ـــد  ـــوزش معتق ـــوزه ی آم ـــا در ح ـــه م ـــر این ک ـــد ب تاکی
ــای  ــران فعالیت هـ ــور پیشـ ــوزش موتـ ــتیم آمـ هسـ
ـــه چـــه دلیـــل  ـــار کـــرد: ب جهاددانشـــگاهی اســـت، اظه
می گوییـــم آمـــوزش موتـــور پیشـــران فعالیت هـــای 
جهاددانشـــگاهی اســـت؟ بـــه ایـــن دلیـــل کـــه در 
ـــد  ـــم و بع ـــت می کنی ـــه را دریاف ـــدا هزین ـــوزش ابت آم
ـــدل  ـــاوت م ـــاید تف ـــم و ش ـــه می دهی ـــت را ارای خدم
ـــوع  ـــن موض ـــم ای ـــا ه ـــایر بخش ه ـــا س ـــوزش ب کار آم
باشـــد کـــه در ســـایر بخش هـــا اول خدمـــت ارایـــه 
می شـــود و بعـــد بـــا پروســـه های زیـــادی هزینـــه 

ــود. ــت می شـ دریافـ
ـــت آموزشـــی  ـــزود: در حـــال حاضـــر در معاون وی اف
ـــی  ـــوزش عال ـــوزه آم ـــک ح ـــگاهی دارای ی جهاددانش
هســـتیم کـــه دارای دو دانشـــگاه، ۶ موسســـه آمـــوزش 

ـــت. ـــردی اس ـــی کارب ـــز علم ـــی و ۴1 مرک عال
برنامه های  گفت:  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
آموزشی زیادی را برای 1۳۹۹ پیش بینی کرده بودیم، 
ولی به یک باره با یک بحران به نام ویروس کرونا مواجه 

گردهامیی مجازی روسای واحدهای سازمانی 
جهاددانشگاهی برگزار شد

با هدف »بررسی توسعه ی همکاری واحدهای سازمانی با بانک خون بند ناف رویان«، »معرفی طرح های ملی در حوزه ی آموزش « و 

»توسعه ی همکاری در زمینه ی افکارسنجی « انجام گرفت
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شدیم که این بحران شیوع کرونا از یک سو آسیب جدی 
سوی  از  و  زد  جهاددانشگاهی  روزانه ی  برنامه های  به 
جهاددانشگاهی  برای  را  بی نظیری  فرصت های  دیگر 

ایجاد کرد و یک تلنگر جدی به این نهاد زد.
ــاس  ــر اس ــت ب ــرار اس ــر ق ــرد: اگ ــح ک وی تصری
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، نقشــه جامــع 
ــت و  ــت داده اس ــا ماموری ــه م ــه ب ــور ک ــی کش علم
بــر اســاس اساســنامه عمــل کنیــم بایــد راه در حــوزه 
ــا  آمــوزش اصــالح شــود و کاری انجــام دهیــم کــه ی
بقیــه نمی تواننــد انجــام دهنــد و یــا اگــر انجــام 

می دهنــد در انــدازه و کیفیــت جهــاد نیســت.
دکتــر بیجنــدی افــزود: مــا معتقدیــم تجربــه دوران 
کرونــا بــه مــا نشــان داد بــا انجــام یــک کار تیمــی و 
ــه درســت  ــت هزین ــز از بخشــی نگــری و مدیری پرهی

ــود. ــی ب ــوان شــاهد خوب ــا می ت مطمئن
معاون آموزشی جهاددانشگاهی ادامه داد: جهاددانشگاهی 
فرصت های  توانسته  بحران  فضای  در  که  داد  نشان 
بی نظیری را با یک خرد جمعی، کار تیمی و پرهیز از 

بخشی نگری انجام دهد.
وی بیــان کــرد: مــا در تــالش هســتیم تــا در ســال 

1۴۰۰ اخبــار خوبــی را در حــوزه آمــوزش و یادگیــری 
الکترونیکــی و یادگیــری ترکیبــی اعــالم کنیــم.

ملی  طرح  با  رابطه  در  گردهمایی  این  ادامه  در 
طرح  خانگی،  مشاغل  توسعه  ملی  طرح  ماهر،  سرباز 
آموزش های  و  خانواده  سرپرست  زنان  توانمندسازی 

کوتاه مدت جهاددانشگاهی گزارشی ارایه شد.

فعالیت 4۶ دفتر نمایندگی بانک خون بندناف 
در کشور

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی ضراب ــر مرتض ــه دکت در ادام
این کــه شــرکت بــن یاخته هــای رویــان اولیــن بانــک 
ــار  ــادی خصوصــی کشــور اســت، اظه ســلول های بنی
کــرد: شــرکت فــن آوری بــن یاختــه رویــان در ســال 
ــر کاظمــی آشــتیانی  ــاد دکت ــه همــت زنده ی 1۳۸۴ ب
ــون  ــادی خ ــلول های بنی ــازی س ــدف ذخیره س ــا ه ب
ــود  ــت خ ــده فعالی ــد ش ــازه متول ــوزادان ت ــاف ن بندن
ــازی  ــه ذخیره س ــق ب ــون موف ــا کن ــرد و ت ــاز ک را آغ

ــاف شــده اســت. بیــش از 1۳۳ هــزار خــون بندن
وی افــزود: در حــال حاضــر ایــن شــرکت دارای ۴۶ 
دفتــر نمایندگــی در اســتان ها اســت کــه ۳1 دفتــر در 

ــز  ــز در خــارج از مرک ــر نی ــز اســتان ها و 1۵ دفت مرک
ــد. ــت می کنن ــتان ها فعالی اس

ــر  ــن ب ــت م ــه اولوی ــان این ک ــا بی ــی ب ــر ضراب دکت
ایــن بــود کــه ایــن کار توســط جهاددانشــگاهی انجــام 
بگیــرد بــه دلیــل این کــه ایــن کار مربــوط بــه رویــان 
اســت به عنــوان یــک فعالیتــی کــه در خــود مجموعــه 
ــه ثمــر نشســته و به عنــوان  ــان جهاددانشــگاهی ب روی
ــگاهی  ــه جهاددانش ــاز در مجموع ــت ممت ــک خدم ی
ــات اســتانی  ــن خدم ــه ای ــر اســت ک معرفی شــده بهت
هــم در قالــب جهاددانشــگاهی اداره شــود کــه این کار 
انجــام شــد و خوشــبختانه از بیــن ۳1 دفتــر اســتانی 
کــه داریــم قریــب بــه 2۴ دفتــر مــا توســط همــکاران 

ــود. ــا در جهاددانشــگاهی اداره می ش خــوب م

توان شعب ایسپا در استان ها برای 
کسب اعتبار و ایجاد آورده در واحدهای 

جهاددانشگاهی
ایســپا  کــرد:  اظهــار  رفیعــی  مهــدی  دکتــر 
ــد و  ــی کن ــا ارزش آفرین ــرای کل واحده ــد ب می توان
ــتانی  ــد اس ــدک در واح ــی ان ــرمایه گذاری خیل ــا س ب
ــرای واحــد جهاددانشــگاهی کســب  ــار ب ــع اعتب درواق

ــرد. ــار ک اعتب
)ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  رییس 
جزو  رضوی  خراسان  مانند  واحدهایی  داد:  ادامه 
واحدهای خوب ایسپا تست که فعال است و ماهانه ۸ 

طرح در سامانه ایسپا بارگذاری می کند.
ــه این کــه ایســپا ایــن پتانســیل را  ــا اشــاره ب وی ب
ــا آورده داشــته باشــد، گفــت:  ــرای واحده ــه ب دارد ک
بــرای اولیــن بــار امســال در طــرح نظرســنجی تلفنــی 
از ظرفیــت شــعب اســتفاده شــد کــه در ایــن دوره 1۸ 

اســتان مشــارکت کردنــد.
ـــا  ـــه ب ـــی در رابط ـــه گزارش ـــی در ادام ـــر رفیع دکت
مشـــارکت مـــردم در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 

ســـال 1۴۰۰ ارایـــه داد.
ـــی  ـــزارش و جمع ـــه گ ـــس از ارای ـــز پ ـــان نی در پای
ـــدی  ـــر مه ـــط دکت ـــی توس ـــب گردهمای ـــدی مطال بن
باصولـــی معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس، روســـای 
ـــود  ـــرات خ ـــه نظ ـــان نقط ـــه بی ـــازمانی ب ـــای س واحده

ـــد. پرداختن
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بهمن مـــاه:   ۱4 جهاددانشـــگاهی،  عمومـــی  روابـــط 
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ــالب  ــاز انقـ ــی اعجـ ــاوری علمـ ــار »خودبـ در وبینـ
اســـالمی« کـــه بـــه مناســـبت ایـــام دهـــه مبـــارک 
ـــالب  ـــی انق ـــی فرهنگ ـــه پژوهش ـــط موسس ـــر توس فج
ـــور  ـــی کش ـــتاوردهای علم ـــوع دس ـــا موض ـــالمی ب اس
در مرزهـــای دانـــش جهانـــی برگـــزار شـــد بـــا 
گرامیداشـــت ایـــن ایـــام و تبریـــک والدت حضـــرت 
ــی از  ــادر و زن، یکـ ــیدن روز مـ ــرا)س( و فرارسـ زهـ
مهم تریـــن بـــرکات انقـــالب اســـالمی بـــه رهبـــری 
ـــاوری در  ـــرش خودب ـــاد نگ ـــی )ره( را ایج ـــام خمین ام

جوانـــان خوانـــد.
ـــالب  ـــروزی انق ـــا پی ـــه ب ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ــاد  ــان ایجـ ــاوری در جوانـ ــرش خودبـ ــالمی نگـ اسـ
شـــد کـــه می توانیـــم عقب ماندگی هـــای کشـــور 
را در تولیـــد علـــم و فـــن آوری جبـــران کنیـــم 
ـــروزی  ـــس از پی ـــازندگی پ ـــاد س ـــکیل جه ـــزود: تش اف
انقـــالب اســـالمی بـــه منظـــر محرومیت زدایـــی در 
ـــاور  ـــن ب ـــا همی ـــاده کشـــور ب ـــاط دورافت روســـتاها و نق

شـــکل گرفته اســـت.
ـــخنان  ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ـــان  ـــدات ایش ـــالمی و تاکی ـــالب اس ـــم انق ـــر معظ رهب
کـــه فرمودنـــد غربی هـــا بـــا توســـعه علـــم و 
فـــن آوری از دســـت یابی ســـایر کشـــورها بـــه ایـــن 

ـــی  ـــا یک ـــت: در دنی ـــد، گف ـــری می کنن ـــوم جلوگی عل
ــورها  ــدار کشـ ــنجش اقتـ ــن مـــالک سـ از اصلی تریـ
ـــرای  ـــت و ب ـــن آوری اس ـــم و ف ـــردن عل ـــردی ک کارب
رســـیدن بـــه اقتـــدار نظامـــی و اقتـــدار اقتصـــادی 
ـــا  ـــردن فناوری ه ـــردی ک ـــن کارب ـــم ضم ـــد بتوانی بای
رقابت پذیـــری و روزآمـــدی آن هـــا نیـــز حفـــظ 

کنیـــم.

دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه 
پزشکی

ـــدو  ـــگاهی از ب ـــات جهاددانش ـــاره اقدام ـــا اش وی ب
تشـــکیل ایـــن نهـــاد گفـــت: اولیـــن اقدامـــات مـــا 
تامیـــن بخـــش لجســـتیک جنـــگ بـــود و در کنـــار 
آن در حـــوزه غیرنظامـــی نیـــز جهاددانشـــگاهی 
فعالیت هایـــش را در حوزه هـــای فنـــی و مهندســـی، 
ـــا  ـــوم انســـانی و اجتماعـــی ب پزشـــکی، کشـــاورزی و عل
ـــع  ـــور و رف ـــاز کش ـــای موردنی ـــن فناوری ه ـــدف تامی ه

عقب ماندگی هـــا شـــروع کـــرد.
ـــریح  ـــه تش ـــار ب ـــن وبین ـــه ای ـــی در ادام ـــر طیب دکت
برخـــی از دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی پرداخـــت 
و بـــا اشـــاره بـــه موفقیت هـــای پژوهشـــگاه رویـــان 
در تولیـــد ســـلول های بنیادیـــن گفـــت: پژوهشـــگاه 
ــز 1۰  ــن جـ ــلول های بنیادیـ ــد سـ ــان در تولیـ رویـ
ـــی  ـــه خیل ـــن رابط ـــت و در ای ـــان اس ـــر جه ـــور برت کش

ـــت  ـــان حرک ـــم جه ـــد عل ـــرز تولی ـــتیم در م زود توانس
ـــرده  ـــن آوری ک ـــه ف ـــل ب ـــود را تبدی ـــم خ ـــم و عل کنی

ـــم. ـــرا دربیاوری ـــه اج ـــن ب ـــوزه بالی و در ح
ــق  ــون از طریـ ــاری پارکینسـ ــان بیمـ وی از درمـ
ســـلول درمانـــی و طـــب بازســـاختی به عنـــوان 
ـــرد و  ـــام ب ـــان ن ـــگاه روی ـــات پژوهش ـــن اقدام جدیدتری
ـــا موفقیـــت  ـــی آن ب ـــاز آزمایشـــگاهی و حیوان ـــت: ف گف
ـــر  ـــه دکت ـــن رابط ـــت و در ای ـــیده اس ـــان رس ـــه پای ب
بهارونـــد دانشـــمند موفـــق جهاددانشـــگاهی موفـــق 

بـــه دریافـــت جایـــزه مصطفـــی)ص( شـــدند.
این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  طیبـــی  دکتـــر 
ــه ی  ــا در مجموعـ ــخیص کرونـ ــت تشـ ــن کیـ اولیـ
جهاددانشـــگاهی تولیدشـــده اســـت، افـــزود: بـــا 
ـــالب  ـــم انق ــر معظ ــای رهبـ ــه تاکیدهـ ــه بـ توجـ
ــور  ــر ژنتیکـــی کشـ ــز ذخایـ اســـالمی اولیـــن مرکـ
ـــن  ـــور در ای ـــی کش ـــر ژنتیک ـــا ذخای ـــد ت ـــدازی ش راه ان
ــق و  ــت تحقیـ ــود و در خدمـ ــداری شـ ــز نگهـ مرکـ

ــود. ــرارداده شـ ــور قـ ــعه کشـ توسـ

از ساخت فرستنده های رادیویی
تا دکل های حفاری

در  این که  بابیان  ادامه  در  جهاددانشگاهی  رییس 
که  اقداماتی  اولین  ازجمله  مهندسی  و  فنی  زمینه ی 
ادامه  بود،  شروع کردیم ساخت فرستنده های رادیویی 
داد: امروز توان ساخت فرستنده های رادیویی موج کوتاه 
را  دنیا  روز  تکنولوژی های  پیشرفته ترین  با  متوسط  و 
داریم که نه تنها از این طریق نیاز داخلی تامین می شود 

این محصوالت به برخی کشورها نیز صادر می شود.
دکتر طیبی به اقدامات در رابطه با صنعت نفت نیز 
می شود  محسوب  مادر  صنعت  نفت  گفت:  و  پرداخت 
در  را  فناوری ها  پیشرفته ترین  توانستیم  تقریبا  که 
می توانیم  آن ها  ازجمله  که  کنیم  تولید  صنعت  این 
ساخت دکل ها و مته های حفاری، سیستم نمک زدایی، 
پیشرفته ترین  که  کرد  اشاره   ... و  شیمیایی  مواد  انواع 
فناوری ها در صنعت نفت است که بادانش کامال ایرانی 

انجام  شده است.

رونمایی از طراحی ساخت قطار ملی با 
همکاری جهاددانشگاهی

وی بـــا بیـــان این کـــه کار جدیـــدی کـــه در 
ـــش  ـــتم ران ـــاخت سیس ـــتیم س ـــام آن هس ـــال انج ح
واگـــن متـــرو اســـت، گفـــت: در حـــال حاضـــر بـــا 

تولید پیرشفته ترین فناوری های موردنیاز کشور 
در جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی در وبینار خودباوری علمی اعجاز انقالب اسالمی تاکید کرد
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رشـــد جمعیـــت شـــهرها مواجهیـــم کـــه نیـــاز بـــه 
سیســـتم حمل ونقـــل عمومـــی همچـــون متـــرو 
بیش ازپیـــش شـــده اســـت، بـــه همیـــن دلیـــل در 
ـــن آوری  ـــی و ف ـــت علم ـــکاری معاون ـــا هم ـــروژه ای ب پ
ـــی و  ـــران و... طراح ـــوری، متـــروی ته ـــت جمه ریاس
ســـاخت یـــک رام قطـــار ملـــی هدف گـــذاری شـــد 
کـــه مراحـــل ســـاخت پیشـــرفته ترین سیســـتم 
ایـــن قطـــار یعنـــی سیســـتم رانـــش کـــه هرکـــس 
ایـــن دانـــش را داشـــته باشـــد بـــه آن واگن ســـازی 
ـــام   ـــت انج ـــا موفقی ـــگاهی ب ـــد در جهاددانش می گوین

شـــده اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: در روزهـــای 
ـــی  ـــی رونمای ـــار مل ـــک رام قط ـــن ی ـــه واگ ـــده از س آین
ـــروی  ـــن مت ـــت واگ ـــال هف ـــان س ـــا پای ـــود و ت می ش
ـــی  ـــل رونمای ـــد داخ ـــد تولی ـــا ۸۵ درص ـــی ب ـــار مل قط

ـــد. ـــد ش خواه

اصالح نژاد دام های سبک و سنگین و تولید 
بذرهای هیبریدی

اقدامـــات  بـــه  اشـــاره  بـــا  طیبـــی  دکتـــر 
ـــروری  جهاددانشـــگاهی در حـــوزه ی کشـــاورزی و دام پ
ـــالح  ـــاد اص ـــن نه ـــر ای ـــای اخی ـــی از کاره ـــت: یک گف
ــرا  ــت، زیـ ــنگین اسـ ــبک و سـ ــای سـ ــژاد دام هـ نـ
ـــه  ـــا مشـــکل علوف ـــوای خشـــک ب ـــا آب وه کشـــورمان ب
دســـت وپنجه نـــرم می کنـــد کـــه بـــه همیـــن 
ــره  ــتگی ها در واردات کـ ــع وابسـ ــت رفـ ــل جهـ دلیـ
ـــم  ـــالح کنی ـــان را اص ـــژاد دام هایم ـــد ن ـــت بای و گوش
ــگاهی و  ــت آمده در جهاددانشـ ــش به دسـ ــه بادانـ کـ
ـــدازی  ـــرکتی را راه ان ـــاف ش ـــازمان اوق ـــکاری س ـــا هم ب
کردیـــم تـــا ایـــن فـــن آوری به صـــورت گســـترده در 

اختیـــار دامـــداران قـــرار گیـــرد.
بـــه  کشـــاورزی  حـــوزه  در  همچنیـــن  وی 
ـــدی  ـــای هیبری ـــد بذره ـــه ی تولی ـــا در زمین فعالیت ه
اشـــاره کـــرد و گفـــت: بذرهـــای هیبریـــدی تولیدشـــده 

دارای بهـــره وری بســـیار بـــاال هســـتند.

تولید محتوای آموزشی و آمار رشد علمی و 
آموزشی کشور

رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان این کـــه 
ـــای  ـــدار اعض ـــالب در دی ـــم انق ـــر معظ ـــال ۹2 رهب س
شـــورای عالـــی انقـــالب فرهنگـــی گلـــه ای نمودنـــد 
کـــه غربی هـــا از طریـــق آمـــوزش زبـــان انگلیســـی 
دارنـــد فرهنـــگ خودشـــان را بـــه مـــا منتقـــل 
ــدات در  ــن تاکیـ ــس  از ایـ ــه داد: پـ ــد ادامـ می کننـ
ـــک مجموعـــه  ـــات ی ــگاهی بـــا تحقیق جهاددانشـ
ــی  ــان انگلیسـ ــی زبـ ــوزش داخلـ ــت جلدی آمـ هشـ

وارد بـــازار آمـــوزش کشـــور شـــده اســـت.
ـــد  ـــی از رش ـــه آمارهای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
علمـــی و آمـــوزش عالـــی کشـــور پـــس از پیـــروزی 
ـــطح  ـــالب س ـــل از انق ـــت: در قب ـــالمی گف ـــالب اس انق
ســـواد کشـــور حداکثـــر ۴7 درصـــد حداکثـــر بـــود 
ـــد  ـــاالی ۹2 درص ـــه ب ـــده ب ـــات انجام ش ـــا اقدام ـــه ب ک

ــت. ــه اسـ افزایش یافتـ
دکتـــر طیبـــی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه تعـــداد 
دانشـــگاه ها و مراکـــز آمـــوزش عالـــی کشـــور از 
ـــالمی  ـــالب اس ـــل از انق ـــگاه در قب ـــز و دانش 2۳2 مرک
بـــه حـــدود 2 هـــزار و ۵۴۰ دانشـــگاه افزایش یافتـــه 
ـــزار  ـــز از 17۵ ه ـــداد دانشـــجویان نی ـــزود: تع اســـت، اف
ـــت  ـــیده اس ـــر رس ـــون نف ـــر ۴ میلی ـــه بالغ ب ـــجو ب دانش

ـــل هســـتند. ـــف مشـــغول تحصی ـــه در مقاطـــع مختل ک
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه 
ـــاالی  ـــه ب ـــد ب ـــز از ۶ درص ـــجو نی ـــان دانش ـــداد زن تع
ـــی  ـــه داد: بررس ـــت ادام ـــه اس ـــد افزایش یافت ۴۵ درص
رتبـــه علمـــی کشـــور نیـــز نشـــان می دهـــد 
کـــه هم اکنـــون جایـــگاه ایـــران در پایگاه هـــای 
ـــهم  ـــد س ـــت و درص ـــه 1۵ اس ـــکوپوس و ISI رتب اس
ــز از ۰/1 درصـــد  ــا نیـ ــران در تولیـــد علـــم دنیـ ایـ
ســـال 1۳۵7 بـــه 2/2۵ در ســـال جـــاری ارتقـــا 
ـــه و در  ـــر در منطق ـــال حاض ـــت و در ح ـــرده اس پیداک

جهـــان اســـالم جایـــگاه نخســـت راداریـــم.
ــن  ــه در همیـ ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ ــر طیبـ دکتـ
ـــش حضـــور  ـــاهد افزای ـــالب ش ـــت انق ـــه برک ـــتا و ب راس
تعـــداد دانشـــگاه های ایـــران در بیـــن دانشـــگاه های 
ـــر در  ـــمندان برت ـــداد دانش ـــش تع ـــا و افزای ـــر دنی برت
ـــتیم،  ـــان هس ـــمندان جه ـــد دانش ـــک درص ـــطح ی س
افـــزود: هم اکنـــون ۴۵ پـــارک علـــم و فـــن آوری در 
ـــط  ـــارک آن توس ـــه پ ـــه س ـــد ک ـــت دارن ـــور فعالی کش

ــده اند. ــدازی شـ ــگاهی راه انـ جهاددانشـ

توان انجام کارهای بزرگ را در داخل کشور 
داریم

ــان  ــا بیـ ــه بـ ــگاهی در ادامـ ــس جهاددانشـ رییـ
توانمندی هـــا  ایـــن  گفتـــن  از  هـــدف  این کـــه 
ـــای  ـــام کاره ـــوان انج ـــا ت ـــم م ـــه بگوی ـــود ک ـــن ب ای
بـــزرگ را در داخـــل کشـــور داریـــم، افـــزود: انجـــام 
ایـــن حجـــم از کارهـــای بـــزرگ فناورانـــه نشـــان 
ــاور  ــردم بـ ــا و مـ ــوان مـ ــل جـ ــه نسـ ــد کـ می دهـ
کرده انـــد کـــه مـــا تـــوان انجـــام کارهـــای بـــزرگ 

ــم. ــور داریـ ــل کشـ را در داخـ
وی بـــا بیـــان این کـــه مـــا در قبـــل از انقـــالب 
ـــتیم،  ـــور را داش ـــتن اراده در کش ـــش داش ـــط نمای فق
افـــزود: ولـــی در واقـــع کســـان دیگـــری کشـــور را 
اداره می کردنـــد و فعالیـــت 2۴ هـــزار مستشـــار 

خارجـــی گواهـــی بـــر ایـــن مدعاســـت.
دکتـــر طیبـــی بـــا بیـــان این کـــه امـــروز کشـــور 
کامـــال مســـتقل اداره می شـــود، تاکیـــد کـــرد: بـــا 
ـــر  ـــه رهب ـــی ک ـــا حمایت ـــم ب ـــالم می کن ـــان اع اطمین
ــور  ــان کشـ ــرفت دانش بنیـ ــم انقـــالب از پیشـ معظـ
ــی و  ــان کمـ ــم در زمـ ــد، می توانیـ ــام می دهنـ انجـ
حداکثـــر دو برنامـــه پنج ســـاله بـــه تمـــام اهـــداف 
ـــت  ـــاز اس ـــه نی ـــیم ک ـــهدا برس ـــالمی و ش ـــالب اس انق
بـــه تـــوان ملـــی و ظرفیتـــی کـــه انقـــالب ایجـــاد 

کـــرده بیشـــتر توجـــه شـــود.
ــام اهلل  ــای ایـ ــله وبینارهـ ــت، سلسـ ــی اسـ گفتنـ
دهـــه فجـــر توســـط موسســـه پژوهشـــی فرهنگـــی 
انقـــالب اســـالمی برگـــزار شـــد و در ایـــن وبینـــار 
ـــالب  ـــاز انق ـــی اعج ـــاوری علم ـــوان »خودب ـــا عن ـــه ب ک
ـــی  ـــا طیب ـــر حمیدرض ـــد، دکت ـــزار ش ـــالمی« برگ اس
ــی  ــن جلیلـ ــر حسـ ــگاهی، دکتـ ــس جهاددانشـ رییـ
عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه تهـــران، مهنـــدس 
ــن آوری  ــارک فـ ــس پـ ــا رییـ ــاری نیـ ــدی صفـ مهـ
پردیـــس، دکتـــر محمدعلـــی زلفـــی گل اســـتاد 
ــینا در رشـــته شـــیمی آلـــی در  دانشـــگاه بوعلی سـ
زمینـــه ی دســـتاوردهای علمـــی کشـــور بـــه ایـــراد 
ســـخنرانی پرداختنـــد و ریاســـت جلســـه نیـــز بـــر 
عهـــده دکتـــر محمـــد اســـحاقی معـــاون آمـــوزش 
و پژوهـــش موسســـه پژوهشـــی فرهنگـــی انقـــالب 

اســـالمی بـــود.

ـــاه:  ـــگاهی، ۴ بهمن م ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــی رییـــس  ـــر حمیدرضـــا طیب جلســـه مشـــترک دکت
جهاددانشـــگاهی و دکتـــر تقـــی رســـتم وندی معـــاون 
ـــا  ـــور ب ـــی کش ـــازمان اموراجتماع ـــس س ـــر و ریی وزی
ـــر  ـــرکل دفت ـــزوی مدی ـــید من ـــر مهش ـــور دکت حض
تخصصـــی علـــوم انســـانی، اجتماعـــی و هنـــر 
جهاددانشـــگاهی و دکتـــر فرهـــاد رســـتگار نســـب 
رییـــس مرکـــز مطالعـــات، رصـــد و پیوســـت 
ــازمان امـــور اجتماعـــی کشـــور در  اجتماعـــی سـ

وزارت کشـــور برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت دکتـــر طیبـــی ضمـــن ارایـــه 
میـــان  جـــاری  همکاری هـــای  از  گزارشـــی 
جهاددانشـــگاهی و ســـازمان امـــور اجتماعـــی 
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــکاری واحده ـــه هم ـــور ب کش
در دفاتـــر تســـهیلگری اجتمـــاع محـــور و اجـــرای 
مســـایل  حـــوزه  در  پژوهشـــی  طرح هـــای 

ــرد. ــاره کـ ــی اشـ اجتماعـ
دکتـــر مهشـــید منـــزوی مدیـــرکل دفتـــر 
تخصصـــی علـــوم انســـانی، اجتماعـــی و هنـــر 
ــه  ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــز بـ ــگاهی نیـ جهاددانشـ
ــوم  ــگاه علـ ــان پژوهشـ ــی میـ ــای خوبـ همکاری هـ
انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی و واحدهـــای 
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه موضوعـــات و مســـایل 
اجتماعـــی بـــا ســـازمان اموراجتماعـــی کشـــور در 
جریـــان اســـت، پیشـــنهاد ها جدیـــد اجرایـــی 
همکاری هـــای  ایـــن  به منظـــور  پژوهشـــی  و 

ــرد. ــه کـ ــی ارایـ تخصصـ
ـــکر  ـــن تش ـــدی ضم ـــتم ون ـــر رس ـــان دکت در پای
ــایل  ــوزه مسـ از همـــکاری جهاددانشـــگاهی در حـ
ـــده  ـــال آین ـــرد در س ـــدواری ک ـــراز امی ـــی، اب اجتماع
ایـــن همکاری هـــا به ویـــژه در موضوعـــات جدیـــد 

ـــد. ـــترش یاب ـــنهادی گس پیش

همکاری واحدهای 

جهاددانشگاهی در دفاتر 

تسهیلگری اجتامع محور
در دیدار رییس جهاددانشگاهی با رییس 

سازمان اموراجتامعی کشور بر اجرای 

طرح های پژوهشی مشرتک تاکید شد
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برگـزار

نخسـتین  بهمـن:   ۱۵ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
شـعار  بـا  فرهنگـی«  و صنایـع  »فـن آوری  نمایشـگاه 
دکتـر  حضـور  بـا  روشـن  آینـده ای  به سـوی  پیـش 
حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی، دکتر سـید 
سـعیدرضا عاملـی دبیـر شـورای عالی انقـالب فرهنگی 
و دکتـر اشـرف بروجـردی رییـس سـازمان اسـناد و 
احمـدی  عبدالحمیـد  دکتـر  ایـران،  ملـی  کتابخانـه 
معـاون فرهنگی و توسـعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانـان، پرویـز کرمـی دبیـر سـتاد توسـعه فرهنـگ 
علـم، فـن آوری و اقتصـاد دانش بنیـان معاونـت علمـی 
و فـن آوری ریاسـت جمهـوری در پـارک ملـی علـوم و 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی واقع در دانشـگاه 

علـم و فرهنـگ جهاددانشـگاهی افتتـاح شـد.

زودبازده بودن صنایع فرهنگی

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی در 
ایـن مراسـم اظهـار کـرد: مـا در جهاددانشـگاهی یکی 

از وظایـف خودمـان را ایـن می دانیـم کـه تولیـد علـم 
به ویـژه فـن آوری در همـه حوزه هـای مختلـف فنـی، 
را  اجتماعـی  و  انسـانی  علـوم  و  پزشـکی  مهندسـی، 
داشـته باشـیم و مشـکلی هـم نداریـم کـه خودمـان را 

بـه صـدر روز دنیـا برسـانیم.
نـرم  صنایـع  و  فرهنگـی  صنایـع  امـا  افـزود:  وی 
فرهنگـی متعلـق بـه بـوم ایـن مملکت اسـت و ریشـه 
ایـن مملکـت دارد در قبـل و بعـد اسـالم  در تاریـخ 
ایـن زیسـت بوم خیلـی  داریـم در  نواقصـی  اگـر  هـم 
زود می توانیـم ایـن نواقـص را برطـرف کنیـم و تردیـد 
نداریـم و مصرف کننـدگان هـم مـردم کشـور خودمان 
بـه صنایـع  دنیـا کـه معمـوالً  هسـتند و هـم مـردم 

فرهنگـی سـایر کشـورها عالقـه دارنـد.
دکتـر طیبـی اظهـار کـرد: هـر مسـافری کـه بـه 
کشـور مـا می آیـد حتمـا دنبـال خریـد صنایـع برقـی 
و الکترونیکـی نیسـت؛ امـا بـه دنبـال ایـن اسـت کـه 
از صنایـع فرهنگـی آن کشـور خریـد کنـد و به عنـوان 
فرهنگـی  صنایـع  بنابرایـن  ببـرد؛  خـود  بـا  سـوغات 
صنعتـی اسـت کـه خیلـی زود بـه بازدهـی می رسـد و 

می تـوان تحولـی در اقتصـاد کشـور ایجـاد کنـد.

پررنگ تر بودن عنصر هویت در هنر

رضـا  سـید  حجت االسالم والمسـلمین  ادامـه  در 

تحول در اقتصاد کشور با توجه به صنایع فرهنگی
در مراسم افتتاحیه ی نخستین منایشگاه »فن آوری و صنایع فرهنگی« با شعار پیش به سوی آینده ای روشن مطرح شد 
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عاملـی بـا تاکید بـر این کـه نگاه هـای متفاوتی نسـبت 
بـه هنـر در جهـان وجـود دارد، اظهـار کـرد: بـه نظـر 
بنـده که عمـری طوالنـی را در موضوع جهانی شـدن و 
فضـای مجازی صرف کرده ام؛ اسـالم نـگاه جهانی دارد 
و اساسـا مرجـع و مبـدأ اصلی جهانی شـدن دیـن بوده 
اسـت. خطابـات در ادیـان الهـی جهانـی بـوده اسـت، 
همان گونـه کـه در قـرآن کریـم بارهـا و بارهـا خطابات 
جهانـی را مشـاهده می کنیـم؛ فقـط ۶۵ بـار واژه امـت 
به صـورت مفـرد و جمع در قـرآن آمده اسـت، بنابراین 
نـگاه دیـن، نگاهـی جهانی اسـت. هنر نیز زبـان جهانی 
بـا  باسـلیقه های متفـاوت  دارد و ملت هـای جهـان را 
هـم پیونـد می زنـد. بازنمایـی تمـدن اسـالمی و ایرانی 
امـروز  و  اسـت  جهـان  موردپذیـرش  هنـر  به وسـیله 
کسـانی کـه تحـت تاثیـر اسالم هراسـی، ایران هراسـی 
و شیعه هراسـی تصویـر سـیاهی از ایران نشـان داده اند، 
بـا  ایـن سـرزمین می شـوند، در مواجهـه  وقتـی وارد 

واقعیـت دچـار شـوک می شـوند.
وی بـا تاکیـد بر این کـه ایـران، مردمی روشـن بین، 
آگاه و آرام دارد کـه از بـا هـم بـودن لـذت می برنـد و 
دوسـت دارنـد حرف خوب بشـنوند، ادامـه داد: اگر هنر 
را در کنـار عناصـر سـازنده اجتماعـی ببینیـم، نقـش 
پایه هـای  نظـام شـهروندی،  دارد. در  تقویت کنندگـی 
اسـت.  اجتماعـی  و  سیاسـی  حقوقـی،  عناصـر  هـرم، 
عنصـر دیگر کـه تقویت کننده اسـت، به حسـاب آوردن 
دیگرانـی غیـر از نظام هـای حقوقی اسـت و آن هم صدا 
دادن بـه گروه هایـی اسـت کـه در کنـار قـرار دارنـد و 
در  حاشیه نشـین ها  بـه  دادن  صـدا  ندارنـد؛  صدایـی 
زمـره عناصـر بنیادیـن نظـام شـهروندی اسـت؛ اما در 
آنچـه ارتبـاط زیـادی بـا هنـر پیـدا می کنـد، عنصـر 
و احسـاس  اجتماعـی  تعلـق  اسـت؛  اجتماعـی  تعلـق 
افتخـار کـردن به سـرزمین، احسـاس افتخـار کردن به 
داشـته ها و تقویـت بـودن و امیـد بـه زندگـی از درون 
هنـر و زبـان هنـر بـه وجـود می آیـد کـه مـا این هـا را 
در صنایـع فرهنگـی، نقاشـی، فرش و ... پیـدا می کنیم 
و این هـا همـه جلوه هـای هنـر اسـت، امـا گاهـی هنـر 
بـا همـان ظرافت هـای اجتماعـی تبدیـل به یـک رفتار 
بـه  هنرمندانـه در جامعـه می شـود و زیبایی شناسـی 
زیبـا گویـی و زیبـا رفتـار کـردن تبدیـل می شـود. در 

اینجـا هنـر جلـوه بومی تـری پیـدا می کنـد.
بـه گفتـه دبیـر شـورای عالی انقـالب فرهنگـی؛ در 
هنـر عنصـر هویـت پررنگ تر اسـت و این عرصـه دارای 
خاسـتگاه اسـت. خاسـتگاه آن می توانـد از درون یـک 
جامعـه و تاریـخ تمدنـی یک کشـور باشـد کـه هنر در 
اینجـا ایجـاد هویـت می کنـد؛ هویـت در بعـد فـردی 
یـک مـِن هویتـی می سـازد و ما خـود را در مقایسـه با 
دیگـری تشـخیص می دهیـم، امـا یک جنبـه اجتماعی 
نیـز دارد کـه بـه معنـای با هـم بودن اسـت و افـراد را 

بـه هـم گـره می زند.
حجت االسالم والمسـلمین عاملـی بـا اشـاره بـه لزوم 
به کارگیـری ظرفیـت جامعـه هنـری در شناسـایی و 
بازنمایـی نمادهـای شـهری و نمادهـای ملـی، گفـت: 
مناطـق  در  پرسشـنامه   7۹۰۰ حـدود  یک زمانـی 
ایـن  و  نتایـج آن جمـع آوری شـد  و  توزیـع  مختلـف 
پرسـش مطـرح بـود کـه نمـاد شـهر شـما چیسـت؟ 
پاسـخ ها مبهـم بـود، چراکـه آن چیـزی کـه به عنـوان 
عنصـر همگانـی باید در نمادهای شـهری وجود داشـته 
باشـد را بـه دسـت نیاورده ایـم. بـرای مثـال مـردم در 
تهـران می گوینـد نمـاد شـهر برج میـالد اسـت، اما آیا 

ایـن المـان می توانـد ارتباط مشـترکی با عناصـر ایرانی 
و اسـالمی داشـته باشـد؟ نمادهـا از درون زمانه بیرون 
می آینـد و بـه گفتـه یکـی از متخصصـان ایـن عرصـه 
کـه در خـارج از کشـور اسـت، المان هایـی همچـون 
حـرم حضـرت امـام )ره( بایـد نمـاد شـهرمان باشـد، 
ولـی متأسـفانه ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت. نقـش هنـر 
در نمادسـازی ها بـا توجـه بـه تـالش آن بـرای ایجـاد 

دل بسـتگی و عشـق، حائـز اهمیـت اسـت.

فرهنگ و هنر ثروت آفرین است

در ادامـه دبیر سـتاد توسـعه فرهنگ علـم، فن آوری 
فـن آوری  و  علمـی  معاونـت  دانش بنیـان  اقتصـاد  و 
ریاسـت جمهـوری نیـز در ایـن مراسـم طـی سـخنانی 
رسـانه های  و  ارشـاد  وزارت  در  سـال ها  کـرد:  بیـان 
و  کارکـرده ام  فرهنگـی  فعـال  به عنـوان  مختلـف 
دریافتـه ام یک چیـزی به غلـط در کشـور مـا جاافتاده و 
ایـن موضـوع اسـت کـه فرهنگ و هنـر، هزینه بر اسـت 
و خرج تراشـی دارد. این گزاره اشـتباه اسـت، فرهنگ و 
هنـر ثروت آفریـن اسـت. این رویکـرد حاصـل کار امثال 
بنـده اسـت کـه وقتـی در مسـوولیت قـرار می گیرنـد 
و نمی تواننـد تصویـر روشـنی را بـه جامعـه مخاطـب 
ارایـه کننـد، چنین تعابیـری را اسـتعمال می کنند. اگر 
در کنـار هـر کارخانـه، یـک مرکـز و واحـد فـن آوری و 
نـوآوری ایجـاد شـود و در اسـتان ها خانه هـای خـالق 
محصـول  تولیـد  تـا  ایـده  زنجیـره  تامین کننـده  کـه 
فرهنگـی هسـتند، شـکل بگیـرد، اقتصـاد فرهنگـی به 
همـت همیـن جوانـان خـالق و اسـتارتاپ ها بـر سـر 
بندهـای  ایـن  پـس  از  امیدواریـم  می افتـد.  زبان هـا 
سـاختارهای  بـه  بودجـه  اختصـاص  گیـر  دسـت وپا 

اسـتارتاپی نداشـته باشـیم.
پرویـــز کرمـــی بـــا طـــرح ایـــن پرســـش ها کـــه 
چـــرا نبایـــد فرهنـــگ هفت تـــا هشـــت هزارســـاله 
ــود و  ــان داده شـ ــت نشـ ــه هسـ ــه کـ ــا آن گونـ مـ
چـــرا نمی توانیـــم واقعیـــات ملمـــوس فرهنـــگ 
ایرانـــی اســـالمی را بـــه دنیـــا نشـــان دهیـــم؟ 
ــه  ــر این کـ ــاق نمی افتـــد، مگـ ادامـــه داد: ایـــن اتفـ
ــاور و  ــرکت های فنـ ــش شـ ــه نقـ ــت در بودجـ دولـ
ــی  ــد. در معاونـــت علمـ ــاظ کنـ ــتارتاپ ها را لحـ اسـ
ریاســـت جمهـــوری، بخـــش ویـــژه ای بـــه توســـعه 
ــار  ــالق در کنـ ــی و خـ ــع فرهنگـ ــت بوم صنایـ زیسـ
ــرده و  ــاص پیداکـ ــان اختصـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ایـــن خبـــر را می دهـــم کـــه طـــی هفتـــه آینـــده 
شـــاهد خبـــری خـــوب و مســـرت بخش در زمینـــه 
ـــه  ـــود ک ـــم ب ـــالق خواهی ـــرکت های خ ـــت از ش حمای
بـــه ســـهم خـــود تـــالش کرده انـــد بـــه وظایفشـــان 

عمـــل کننـــد.
ـــم،  ـــگ عل ـــعه فرهن ـــتاد توس ـــر س ـــه دبی ـــه گفت ب
فـــن آوری و اقتصـــاد دانش بنیـــان؛ هنـــوز در کشـــور 
مـــا زیســـت بوم صنایـــع فرهنگـــی و خـــالق شـــکل 

ـــور  ـــرد مح ـــور و ف ـــا هنرمندمح ـــا غالب ـــه و کاره نگرفت
اســـت. اگـــر ایـــن زیســـت بوم در دل خانه هـــای 
ـــد،  ـــدا کن ـــود را پی ـــای خ ـــرد و ج ـــکل بگی ـــالق ش خ
بـــه اینجـــا می رســـیم کـــه از 27۰۰ میلیـــارد دالر 
گـــردش مالـــی صنایـــع خـــالق در دنیـــا ســـهمی 
ـــت  ـــن اس ـــت ای ـــا واقعی ـــود؛ ام ـــورمان ش ـــب کش نصی
کـــه هـــر چقـــدر در حـــوزه فناوری هـــای روز 
ـــه  ـــورها مقایس ـــایر کش ـــا س ـــم، ب ـــت کنی ـــا فعالی دنی
ــی  ــه برخـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــویم، ایـ می شـ
کشـــورها بـــه معرفـــی و ارایـــه صنایـــع فرهنگـــی 
متعلـــق بـــه کشـــور مـــا بـــا قدمت هـــای تاریخـــی 

طوالنـــی می پردازنـــد.
پرویـــز کرمـــی در پایـــان گفـــت: امیدواریـــم در 
آینـــده ای نزدیـــک هـــر اســـتانی یک خانـــه خـــالق 
ــه  ــی منطقـ ــی بومـ ــرایط فرهنگـ ــا شـ ــب بـ متناسـ
خـــود داشـــته باشـــد و ایـــن عبـــارت جـــا افتـــاده 
در ذهنیت هـــا کـــه فرهنـــگ هزینه بـــر اســـت، بـــا 
ایـــن عبـــارت کـــه صنایـــع فرهنگـــی ثروت آفریـــن 

اســـت، جایگزیـــن شـــود.

انتقال هنر از حاشیه به متن زندگی مردم

ایمانی خوشـــخو  محمدحســـین  همچنیـــن 
رییـــس پـــارک علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و 
ـــت:  ـــاه گف ـــخنانی کوت ـــز در س ـــی نی ـــع فرهنگ صنای
فرهنـــگ بـــه مثابـــه منبـــع مولـــد و درآمـــدزا 
ــام  ــخنان مقـ ــگاه از سـ ــن نـ ــت، ایـ ــور اسـ در کشـ
معظـــم رهبـــری هـــم وجـــود دارد و ایـــن موضـــوع 
در معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری و وزارت 
علـــوم، بـــا حرکت هـــای حســـاب شـــده مـــورد 
ـــال  ـــه س ـــه س ـــک ب ـــت. نزدی ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق توج
ـــع  ـــرم و صنای ـــای ن ـــوم و فناوری ه ـــارک عل ـــر پ از عم
ـــارک  ـــن پ ـــذرد و ای ـــگاهی می گ ـــی جهاددانش فرهنگ
ـــرم  ـــع ن ـــی صنای ـــارک تخصص ـــن پ ـــن و تنهاتری اولی
ـــاد آن  ـــا ایج ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــت ک ـــی اس فرهنگ
ـــه  ـــزی رفت ـــراغ آن چی ـــه س ـــرد ب ـــت ک ـــر ثاب ـــار دیگ ب
ـــت  ـــت. ریاس ـــوده اس ـــه نب ـــورد توج ـــور م ـــه در کش ک
ـــت  ـــن طـــرح از آن حمای جهاددانشـــگاهی از شـــروع ای
بـــه جایـــگاه  توانســـته ایم  اکنـــون  و  کرده انـــد 
ـــاهد  ـــده ش ـــال آین ـــا س ـــم و یقین ـــت یابی ـــی دس خوب
ــر از  ــود و هنـ ــم بـ ــتری خواهیـ ــای بیشـ موفقیت هـ
حاشـــیه بـــه متـــن زندگـــی مـــردم خواهـــد آمـــد.

ــا  ــط بـ ــوالت مرتبـ ــگاه محصـ ــان نمایشـ در پایـ
ســـینما، انیمیشـــن، تصویرســـازی و مجسمه ســـازی 
و نمایـــش آثـــار هنرمنـــدان نامـــی در عرصه هـــای 
محصـــوالت  ارایـــه  و  صنایع دســـتی  دیگـــر 
ـــوا و  ـــد محت ـــا تولی ـــط ب ـــتقر و مرتب ـــرکت های مس ش
نشـــر بـــا شـــعار پیـــش به ســـوی آینـــده ای روشـــن 

افتتـــاح شـــد.
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آغاز همکاری مشرتک 
جهاددانشگاهی با منطقه آزاد 

انزلی
معاون آموزشی جهاددانشگاهی از آغاز این همکاری در 

حوزه های پژوهشی، آموزشی، اشتغال و کارآفرینی در 
آینده نزدیک خبر داد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی  : دکتـر محمدصـادق بیجنـدی در جریان سـفر به گیالن 
بررسـی زمینه هـای همـکاری مشـترک  بـه  انزلـی  آزاد  بـا رییـس منطقـه  در دیـدار 

جهاددانشـگاهی در حوزه هـای پژوهشـی، آموزشـی، اشـتغال و کارآفرینـی پرداخـت.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی در خصـوص نتایـج ایـن نشسـت اظهار کـرد: پس 
از بازدیـد اخیـر رییـس جهاددانشـگاهی از منطقـه آزاد انزلـی و بررسـی فرصت هـا و 
زمینه هـای همـکاری مشـترک مقـرر شـده بود ایـن موضـوع به صورت تخصصی توسـط 
حوزه هـای مختلـف مـورد بررسـی و کار کارشناسـی قـرار گرفتـه و فراینـد اقدامـات 

اجرایـی و عملیاتـی شـدن فعالیت هـا پیگیـری شـود.
وی تصریـح کـرد: در ایـن راسـتا هیاتـی از حـوزه آموزش جهاددانشـگاهی بـه همراه 
رییـس و معاون آموزشـی سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان گیـالن در نشسـت با رییس 
سـازمان منطقـه آزاد انزلـی زمینه هـای مشـترک همـکاری و نحـوه اجرایی شـدن آن را 
مـورد بحـث و بررسـی قراردادنـد و مقـرر شـد هم زمان بـا دهه فجـر توافق نامـه مربوطه 
مبادلـه و در کمتریـن زمـان ممکـن همکاری در حوزه هـای آموزش، پژوهش، اشـتغال و 

کارآفرینـی بـا سـه افـق کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمدت اجرایی شـود.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی در ایـن سـفر دو روزه همچنیـن از مرکـز آمـوزش 
انزلـی و مرکـز آموزش هـای تخصصـی و مهارتـی کوتاه مـدت  علمـی کاربـردی بنـدر 
سـازمان جهاددانشـگاهی در بندرانزلـی بازدیـد و بـا همـکاران در خصـوص برنامه هـا و 

مشـکالت دوران کرونـا و برنامه هـای پسـاکرونا پرداخـت.
وی در خصـوص پیش بینـی وضعیـت نظـام آموزش کشـور در دوران پسـاکرونا گفت: 
قطعـا دوران پسـاکرونا ویژگی هـای خـاص به خـود را دارد و اگـر برای آن آماده نباشـیم 

همـه ی زیـر نظام های آموزشـی در سـطح کشـور آسـیب جدی خواهنـد دید.
دکتـر بیجنـدی ادامـه داد: اسـاتید، معلمـان، دانشـجویان، دانش آمـوزان، فراگیـران 
و خانواده هـای آنـان بـا درک شـرایط بحـران ناشـی از شـیوع کرونـا برخـی کمبودهـا 
و مشـکالت را پذیرفتـه و سـعی می کننـد بـه نحـوی بـا مراکـز آموزشـی همـکاری و 
همراهـی الزم را داشـته باشـند؛ امـا قطعـا تاثیـر بیش از یکسـال آموزش غیـر حضوری 
در نگـرش مجریـان و مخاطبـان اثـر جـدی خواهد داشـت و اگـر زیر نظام هـای مختلف 
نظـام آموزشـی بـا ایـن تغییرات خـود را همـراه نکنند حوزه آموزش کشـور با مشـکالت 

جـدی مواجـه خواهد شـد.
در ایـن سـفر دکتر بیجنـدی همچنین از خانه ملی حصیر ایران در روسـتای فشـتکه 
بخـش خمـام بازدیـد و از نزدیـک بـا یکـی از اقدامـات و فعالیت هـای تیـم اجرایی طرح 

ملـی توسـعه مشـاغل خانگی در اسـتان گیـالن بازدید کرد.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی بـا بیان این کـه جهاددانشـگاهی به عنـوان یک نهاد 

دانش بنیـان و تسـهیلگر در حـال حاضـر به عنـوان مجری یکـی از بزرگ تریـن طرح های 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در زمینـه مشـاغل خانگـی اسـت، گفـت: این طرح 
هم اکنون در ۳1 اسـتان کشـور توسـط واحدهای سـازمانی جهاددانشـگاهی و با نظارت 

عالیـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در حال پیاده سـازی و اجراسـت.
وی در خصـوص نحـوه اجـرای ایـن طـرح در اسـتان گیـالن افـزود: اسـتان گیـالن 
در طـرح توانمندسـازی اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار و طرح ملی توسـعه مشـاغل 
خانگـی تاکنـون اقدامـات پژوهشـی، مطالعاتـی، آموزشـی، مشـاوره ای بسـیار خوبـی بـا 

همـکاری سـازمان های و دسـتگاه های اجرایـی انجـام داده اسـت.
دکتـر بیجنـدی یکـی از نـکات برجسـته ایـن طـرح در اسـتان گیـالن را همراهـی و 
همـکاری همـه ی دسـتگاه های ذی ربـط دانسـته و ابـراز امیـدواری کـرد با هم اندیشـی، 
همفکـری، خـرد جمعـی و بهره منـدی از تجـارب مختلـف درگذشـته و حـال بتـوان 
بـه ایجـاد تشـکیل زنجیره هـای ارزش در حـوزه تامیـن، تولیـد و بازاریابـی و فـروش 

محصـوالت مشـاغل خانگـی و پایدارسـازی آن هـا کمـک کـرد.
رونـق  در  خانگـی  کسـب وکارهای  مختلـف  شـبکه های  نقـش  بـه  همچنیـن  وی 
اقتصـادی خانواده هـا اشـاره و آن را یکـی دیگـر از اهـداف اصلـی طـرح ملـی توسـعه 

مشـاغل خانگـی دانسـت.
و  نیازمنـد هماهنگـی  را  آن  توسـعه ی  و  ایجـاد مشـاغل خانگـی  بیجنـدی  دکتـر 
هم افزایـی میـان دسـتگاه های متولـی برشـمرد و افـزود: دسـتگاه های مختلـف اعـم از 
دولتـی و بخـش خصوصـی در راسـتای تحقق کامل طـرح باید با پرهیز از بخشـی نگری 

بـا هم افزایـی در کنـار هـم باشـند.
معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی به نقـش و اهمیت آمـوزش و مشـاوره های عمومی 
و تخصصـی در ایـن طـرح اشـاره و گفـت: طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی مبتنی بر 
الگـوی نوین توسـعه مشـاغل خانگـی با بهره گیـری از تجربیات داخل کشـور درگذشـته 
و  اسـاس فرصت هـا و مزیت هـای محلـی  بـر  و  از کشـور  نمونه هـای موفـق خـارج  و 

منطقـه ای پیاده سـازی می شـود.
ــات و  ــام مطالعـ ــس از انجـ ــرح پـ ــن طـ ــی ایـ ــای اجرایـ ــوص فازهـ وی در خصـ
پژوهش هـــای الزم گفـــت: در ایـــن طـــرح متقاضیـــان پـــس از ثبت نـــام در ســـامانه 
inhb.ir ارزیابـــی، تـــوان ســـنجی و اســـتعداد ســـنجی شـــده و بـــر اســـاس ایـــن 
ــا  ــنایی بـ ــر آشـ ــاز نظیـ ــگان موردنیـ ــاوره های رایـ ــا و مشـ ــا، آموزش هـ ارزیابی هـ
ـــا  ـــنایی ب ـــت محصـــول، آش ـــا کیفی ـــنایی ب ـــازار، آش ـــم ب ـــا مفاهی ـــنایی ب کســـب وکار، آش
ـــط  ـــازی توس ـــم شبکه س ـــی و مفاهی ـــوالت، کار تیم ـــازی محص ـــگ، استانداردس برندین

ــود. ــه می شـ ــگاهی ارایـ جهاددانشـ
بـه گـزارش ایسـنا، معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی در پایان بـا تاکید بـر جایگاه و 
نقـش آمـوزش و مشـاوره در ارتقـا کیفیـت و کمیـت محصوالت مشـاغل خانگـی گفت: 
آمـوزش  و مشـاوره در طـرح توسـعه ملی مشـاغل خانگـی مبتنی بر تغییر نـگاه و نگرش 
بـه ایـن حوزه اسـت و امیـد داریم بـا همت همـه مدیران دسـتگاه های اجرایـی به نقش 
و جایـگاه ایـن حـوزه در اقتصـاد ملـی و اقتصاد خانـواده بیش از پیش دسـت پیدا کنیم.

■□■

جشنواره ملی گیاهان دارویی و 
ویروس کرونا برگزار شد

مرکز رشد گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی، جشنواره ملی گیاهان دارویی و 

ویروس کرونا را هم زمان با روز کارآفرینی و اقتصاد 
مقاومتی به صورت مجازی برگزار کرد

ملـی  جشـنواره  بهمن مـاه:   2۹ دارویـی جهاددانشـگاهی  گیاهـان  پژوهشـکده  عمومـی  روابـط 
گیاهـان دارویـی و ویـروس کرونا توسـط مرکز رشـد گیاهان دارویی پژوهشـکده گیاهان 
دارویـی جهاددانشـگاهی بـا حضـور دکتـر بهـروز بادکـو رییـس سـازمان تجاری سـازی 
فنـاوری و اشـتغال دانش آموختـگان جهاددانشـگاهی، دکتـر حسـین وطن پـور مدیرکل 
توسـعه فنـاوری سـالمت وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی، مهنـدس ابراهیمی 
قائم مقـام سـتاد گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
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جمهـوری و دکتـر مرضیـه شـاوردی مدیـر توانمندسـازی صنـدوق نوآوری و شـکوفایی 
ریاسـت جمهـوری به منظـور رعایـت پروتکل های بهداشـتی به صورت حضـوری و برخط 

شـد. برگزار 
در ابتـدای ایـن جشـنواره دکتر رضا غفـارزادگان رییس پژوهشـکده گیاهـان دارویی 
جهاددانشـگاهی و رییـس ایـن جشـنواره ملـی بـا ارایـه گزارشـی از فرآینـد برگـزاری 
جشـنواره گفـت: بـا توجـه بـه همه گیـری ویـروس کرونـا کـه ناگزیـر سـبک جدیـدی 
از زندگـی و در پیـش گرفتـن روش هـای متفاوتـی بـرای انجـام فعالیت هـا را ضـروری 
کـرده اسـت و نیـز نقش مهـم گیاهان دارویـی و داروهـای گیاهی در پیشـگیری، کمک 
درمـان و کمـک در بهبـود بیمـاران مبتالبـه ویـروس کرونا، برگـزاری جشـنواره مجازی 
ملـی گیاهـان دارویـی و کوویـد 1۹ گام مهمـی بـرای بررسـی و هم اندیشـی متخصصان 
و صاحبـان ایـده، پژوهـش و محصـول در ایـن حـوزه و ایجاد همـکاری در راه مبـارزه با 

ایـن همه گیـری جهانی اسـت.
دکتـر محمدرضـا پورعابدی معـاون پژوهش و فنـاوری جهاددانشـگاهی نیز به صورت 
برخـط در ایـن جشـنواره ملـی عنـوان کـرد: جهاددانشـگاهی از ابتدای ایـن همه گیری 

سـعی کـرده تـا برخـی از مشـکالت مربـوط به این ویـروس را حـل کند.
وی در این رابطه به طراحی و سـاخت اولین کیت تشـخیص کرونا توسـط پژوهشکده 
معتمـد جهاددانشـگاهی، تولیـد ژل ضدعفونی کننده گیاهی توسـط پژوهشـکده گیاهان 
دارویـی و تجهیز آزمایشـگاه های جهاددانشـگاهی جهت تشـخیص این ویـروس همه گیر 
اشـاره کـرد و افـزود: پژوهشـکده گیاهـان دارویی تالش کرده اسـت به موضـوع گیاهان 
دارویـی از جنبه هـای مختلـف علمـی، پژوهشـی و تحقیقاتـی بپـردازد و پـس از طـی 

آزمایش هـای بالینـی به عنـوان دارو در سـبد مصـرف عموم قـرار گیرد.
از محورهـای اصلـی و تخصصـی این جشـنواره می توان بـه گیاهان دارویـی و تقویت 
سیسـتم ایمنـی در پیشـگیری از کرونـا، گیاهان دارویـی و اثر کمک درمانـی در کاهش 
عـوارض و نشـانه های کرونـا، گیاهـان دارویـی و کاهـش اختـالالت روانی در طـول دوره 
درمـان کرونـا، گیاهـان دارویـی و افزایـش کیفیـت زندگـی در بهبودیافتـگان از کرونـا 

اشـاره کرد.
گفتنـی اسـت، در پایـان این جشـنواره از هفـت آثار برگزیـده پژوهشـی تقدیر و لوح 

تقدیـر و تندیس جشـنواره اهدا شـد.

■□■

ظرفیت سازی و ایجاد نظام کارآمد 
برای نقش آفرینی بانوان در 

توسعه
رییس جهاددانشگاهی واحد الزهرا )س( در وبینار »نقش 

دختران وزنان در توسعه پایدار« تاکید کرد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: وبینار »نقـش دختران وزنان در توسـعه پایدار« توسـط 
جهاددانشـگاهی الزهـرا )س( و بـا همراهی اداره امور زنان سـازمان منطقـه آزاد کیش در 

سـالن گردهمایـی دانشـکده علـوم اجتماعـی و اقتصـادی دانشـگاه الزهـرا )س( با حضور 
منتخبـی از اسـاتید، صاحب نظـران، متخصصـان، مسـووالن اجرایـی و تصمیم سـاز در 

حـوزه دختـران، ضمـن رعایـت کامـل پروتکل های بهداشـتی برگزار شـد.
دکتـر زهـرا نقی زاده رییـس جهاددانشـگاهی واحد الزهـرا )س( در این وبینـار، اظهار 
کـرد: دختـران و زنـان بیـش از نیمـی از جمعیـت جامعـه را تشـکیل می دهند کـه باید 
بـا توانمندسـازی آنـان از طریـق افزایـش آگاهـی و بینش آنان به سـمت توسـعه یافتگی 
حرکـت کنیـم. توجـه و حمایـت از جامعـه زنـان می توانـد عامـل موفقیـت و پیشـرفت 
همـه برنامه هـای زنـان در تمـام عرصه هـا باشـد، همان گونه کـه مقام معظـم رهبری در 
سـخنان خـود می فرماینـد زنـان فعـال، کارآمد و عالـم در جبهه دفاع از انقالب اسـالمی 

بایـد حضـوری جدی تـر و نمایان تر داشـته باشـند.
وی افـزود: چنانچـه نقش اسـتثنایی زنان در تحقـق بنیادین پیشـرفت در نظر گرفته 
شـود و سـازوکارهای نقش آفرینـی آن هـا فراهم شـود، می تواند ضامن تحقق چشـم انداز 
و آینـده ای روشـن باشـد. بـرای دسـتیابی بـه این مهـم، برنامه هـا باید بر ظرفیت سـازی 
و ایجـاد نظـام کارآمـد و خالقانـه برای فعال سـازی پتانسـیل های نیمی از منابع انسـانی 

جامعـه، یعنـی همین زنان و دختران اسـتوار باشـد.
دکتـر نقـی زاده بیـان کـرد: حـال این سـوال بـه وجـود می آید کـه نقش دختـران را 
چگونـه می تـوان در توسـعه پایدار تبیین کنیم؟ بسـیاری از کشـورهای جهان خواسـتار 
دسـت یافتـن بـه ایـن توسـعه هسـتند. در طرح هـای توسـعه ای در ایـن کشـورها تـا 
مدت هـا نقشـی را بـرای دختـران خود در نظـر نمی گرفتند تـا این کـه در دهه های اخیر 
صاحب نظـران بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که دسـت یابی به توسـعه پایدار بدون مشـارکت 

فعـال زنـان در تمـام عرصه هـا امکان پذیر نیسـت.
 دو راهکار برای افزایش نقش بانوان در توسعه

وی بـا بیـان این کـه برخـی کشـورها راهبردهایـی را بـرای عملی کـردن مشـارکت 
زنـان و برطـرف کـردن موانـع آن اتخـاذ کرده اند، گفـت: آن هـا توانمندسـازی این زنان 
و دختـران بـا تاکیـد بـر مشـارکت فعاالنـه آن هـا در اجـرای طرح هـای توسـعه ای را از 
دو طریـق حـذف موانـع فعالیـت زنـان و دختـران و دوم افزایـش توانایی هـا از طریـق 
فناوری هـای توانمنـد سـاز ماننـد فناوری هـای اطالعاتـی و ارتباطـی، انطبـاق قوانیـن 
در کلیـه سـطوح و تضمیـن مشـارکت و فراهـم کـردن فرصت هـای برابـر بـرای زنـان و 

دختـران بـا مـردان میسـر کرده انـد.
دکتـر نقـی زاده بـا طـرح ایـن پرسـش که آیـا دختران مـا بایـد مانند دختـران غربی 
باشـند یـا دختران شـرقی، گفـت: در این رابطه به سـخنان مقـام معظم رهبری اسـتناد 
می کنـم کـه زنـان و دختـران مسـلمان را الگـوی سـومی بـرای زنـان و دختـران جهان 
بـه شـمار می آورنـد. ایشـان می فرماینـد کـه زنـان ما نـه مانند زنان شـرقی خانه نشـین 
هسـتند و نـه ماننـد زنـان غربـی خانه گریـز، بلکـه زنانـی خانه نهـاد و خانه گزار هسـتند. 
ضمـن این کـه بـه وظایـف همسـری و مـادری خـود عمـل می کننـد، در اجتمـاع نیـز 
حضـور دارنـد. بـر اسـاس بیانات ایشـان، لـزوم حضـور بهینـه و حداکثری این گـروه در 

جامعـه دسـتیابی بـه برخـی راهکارهـا را در جامعـه میسـر می کند.
وی بیـان کـرد: توسـعه پایـدار می تواند با یاری و مشـارکت اجتماعی همـه گروه های 
اجتماعـی موفقیت آمیـز باشـد. در واقـع جامعـه ای که قصد حرکت به سـمت توسـعه را 
دارد، اگـر بـدون توجـه بـه تعالـی انسـان ها و کاهـش نابرابری هـا صرفـاً بـر ابعـاد مادی 
آن هـا توجه داشـته باشـد بـه موفقیت دسـت نخواهد یافت. اگـر در جامعه ای باسـوادی، 
تندرسـتی، شـاخص های سـالمت و تغذیـه و تأمیـن مسـکن، اشـتغال و درآمـد افزایش 
پیـدا کنـد، امـا توزیـع ایـن شـاخص ها در میـان دختران وزنـان ماننـد مـردان، متعادل 

نباشـد آن جامعـه توسـعه نیافته و بـه عبارتـی از نظـر توسـعه یافتگی نامتوازن اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی واحـد الزهرا )س( یادآور شـد: امیدواریـم بتوانیم کمک کنیم 
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برگـزار

کـه نقش آفرینـی دختران مـان را در گفتمـان توسـعه افزایـش دهیم و بتوانیـم گامی در 
جهت پیشـرفت ایران اسـالمی برداریم.

در ایـن نشسـت دکتـر طیبـه زنـدی پـور اسـتاد تمـام گـروه مشـاوره و راهنمایـی 
دانشـگاه الزهـرا)س( در صحبت هـای خـود بـه توسـعه در محـور زنـان، افزایـش سـطح 
سـواد عمومـی زنـان، ارتقـای سـالمت آنـان و برنامه هـای اوقـات فراغـت و تربیت بدنـی 
زنـان و همچنیـن مشـارکت های فرهنگـی اجتماعـی زنـان و ضـرورت توجه به مسـایل 

زنـان و خانـواده پرداخت.
همچنیـن دکتـر اعظـم فـرح بیجاری مدیـر گـروه روان شناسـی دانشـگاه الزهرا)س( 
تاکیـد داشـت که رسـیدن بـه معیار توانمندسـازی زنـان در چارچوب تحلیل جنسـیتی 
نیـاز بـه یـک حرکت همه جانبـه دارد که شـامل اصالحـات فرهنگی، اجتماعی، سـاختار 
حقوقـی و تغییـر تدریجـی باورهـا و ارزش هـا و همچنیـن برنامه ریـزی از پاییـن بـه باال 

دارد.
 دکتـر ابوالفضـل شـاه علـی - رییس دانشـکده علـوم اجتماعـی و اقتصادی دانشـگاه 
الزهـرا)س( نیـز بـه رشـد اقتصـادی مطلـوب، ارتقـای اسـتانداردهای زندگـی، افزایـش 
درآمد واقعی سـرانه، توسـعه برخورداری های زیسـتی، رفاهی و اجتماعی اشـاره داشـت 
کـه همـه از مقوالتـی هسـتند کـه شـهروندان ـ به عنـوان طبیعی تریـن حقـوق مدنـی 
خویـش ـ از البـه الی سـطور برنامه هـای توسـعه ای اقتصادی اجتماعی کشـور جسـتجو 
می کننـد و بدیـن علـت انتظـار دارنـد کـه سـمت گیری قانـون برنامـه، کمـک مؤثـر و 

کارایـی در تحقـق اهـداف مدیریتـی ایفـا کند.
 دکتـر اکبـر طالـب پـور- دانشـیار گـروه علـوم اجتماعـی دانشـگاه الزهـراء )س( نیز 
بـا اشـاره بـه این کـه نقش زنـان در توسـعه، به طور مسـتقیم با هـدف توسـعه اجتماعی 
و اقتصـادی بسـتگی دارد گفـت: تحـول همـه جوامـع انسـانی، عاملی بنیادی محسـوب 

می شـود.

■□■

تبیین احیای روحیه خودباوری 
جوانان ایرانی در وبینار »ایران و 

پیرشفت های علمی«
به همت رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 
بیروت با حضور رییس جهاددانشگاهی برگزار شد

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی: به مناسـبت چهـل و دومین سـالگرد پیروزی شـکوه مند 
انقـالب اسـالمی و بـه همـت رایـزن فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران در بیـروت 
وبینـار »ایـران و پیشـرفت های علمـی« بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس 

جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
وبینـار »ایـران و پیشـرفت های علمی« به مناسـبت چهـل و دومین سـالگرد پیروزی 
شـکوه مند انقـالب اسـالمی، با حضور دکتـر حمیدرضا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی و 

بـا همـت رایـزن فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران در بیروت برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن وبینـار دکتـر عباس خامه یـار رایـزن فرهنگی کشـورمان ضمن خیر 
مقـدم بـه میهمانـان و حاضـران گرامـی، بـه ایـن نکتـه اشـاره کرد کـه پـس از پیروزی 
انقـالب اسـالمی، امـام خمینـی)ره( شـعار »مـا می توانیم« را سـرداد و همیـن امر باعث 
شـد تـا پتانسـیل موجـود در میـان آحـاد ملـت و در تمـام عرصه هـا به حرکـت درآید و 
در نهایـت بـه ایـن پیشـرفت کنونی بیانجامـد که در تمـام ابعاد مختلف علمـی و نظامی 
و نیـز در بعـد پزشـکی و نانـو تکنولـوژی در دانشـگاه ها و مراکز علمی کشـورمان شـاهد 

هستیم. آن 
وی افـزود: چنیـن اعتمـاد بـه نفسـی محصـول اسـتقالل همه جانبـه ای بود کـه امام 

راحـل آن را بـه ملـت ایـران ارزانی داشـت.
سـپس دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی، ضمـن تبریک به مناسـبت 
والدت حضـرت زهـرا)ع( و ایـام مبـارک دهـه فجـر، بـه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی 
به عنـوان یک نهـاد علمـی تاسـیس شـده در جمهـوری اسـالمی ایـران اشـاره کـرد و 
گفـت: دسـتاوردهای به دسـت آمده، نتیجـه خودبـاوری ملـت مـا بـود کـه توسـط امـام 
خمینـی)ره( در جسـم و جـان جوانان کشـورمان دمیده شـد و به دنبـال آن رهبری های 

حکیمانـه امـام خامنـه ای آن را بـه ثمر رسـاند.
وی در ادامـه ضمـن ارایـه آمـار مختصـری از وضعیـت علمـی قبل و پـس از پیروزی 
انقـالب گفـت: در دوران قبـل از انقـالب کـه دانشـجو بـودم بـه ایـن نتیجه رسـیدم که 
عقب ماندگـی کشـورمان به صـورت عمـدی از سـوی حاکمـان کشـور و نیـز کشـورهای 
پیشـرفته صورت گرفته تا همیشـه کشـورهای جهان سـوم محتاج کشـورهای مسـتکبر 
باشـند و از تولیـدات آن هـا اسـتفاده کننـد و به عنـوان مصرف کننده کاالهـای آنان باقی 
بماننـد و اگـر نخبگانـی در کشـور بودنـد آن هـا جـذب کشـورهای اسـتکباری کننـد تا 
نتواننـد باعـث پیشـرفت کشورشـان شـوند. ایـن ذهنیـت همیشـه القا می شـد که شـما 

قـادر بـه حل مشـکالت خـود نبـوده و نیازمند کارشناسـان غربی هسـتید.
رییـس جهاددانشـگاهی ضمـن ارایه آمار مختصـری از وضعیت قبـل از انقالب افزود: 
بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران روحیـه خودبـاوری در جوانان احیا شـد و توانسـتند 
اثبـات کننـد کـه از عهـده کارهـای بـزرگ علمـی و فـن آوری بـر می آینـد و بـا ایجـاد 
الگوسـازی موفـق پایه گـذار نهضـت علمی و فناورانه در کشـور شـدند. امـام خمینی)ره( 
نیـز از همـان آغـاز بـا ابـراز نگرانـی از وضعیـت دانشـگاه های کشـور کـه تنهـا مصـرف 
کننـده علـوم بودنـد و تولیـد کننـده نبودنـد بـا تعطیلی موقـت دانشـگاه ها و بـا انقالب 
فرهنگـی در مراکـز علمی کشـور، تحولی بـزرگ را در عرصه علمی کشـورمان رقم زدند. 
جهاددانشـگاهی نیـز بـه همیـن منظـور در سـال 1۳۵۹ تاسـیس و شـعبه های فراوانـی 
 ACECR در تمـام دانشـگاه های کشـور ایجـاد شـد و بـرای آن عالمـت اختصـاری

گردید. انتخـاب 
دکتـر طیبـی در ادامـه بـه آغـاز فعالیـت جهاددانشـگاهی در عرصه هـای، پزشـکی، 
فنـی و مهندسـی، کشـاورزی و علـوم انسـانی و اجتماعـی به عنـوان گام اول، اشـاره کرد 
و گفـت: در آغـاز بـا تشـکیل گروه های پژوهشـی این پژوهشـگاه به تحقیقـات در زمینه 
محصـوالت و خدمـات پرداخـت و سـپس مراکـز خدمـات تخصصـی به صـورت حرفه ای 

ایجاد شـد.
وی افـزود: در حـوزه پزشـکی کارمـان را بـا درمـان نابـاروری آغـاز کردیم تا کسـانی 
کـه بـرای درمـان توانایی مالی جهـت رفتن به خـارج را ندارند، بتواننـد در داخل درمان 
شـوند و نتیجـه آن شـد کـه مـا امـروز شـاهد پیشـرفته ترین مراکـز درمـان نابـاروری 
کشـورمان در منطقـه و جـزو 1۰ مرکـز معتبـر جهـان هسـتیم و دیگـر کسـی بـه ایـن 

منظـور بـه خـارج سـفر نمی کند.
وی همچنیـن بـه موفقیـت جهاددانشـگاهی در مهـار برخـی سـرطان ها و به ویـژه 
سـرطان سـینه اشـاره نمـود و گفـت: پژوهشـکده معتمـد جهاددانشـگاهی جـزو مراکـز 

مهـم علمـی و درمانـی در زمینـه سـرطان سـینه بـه شـمار مـی رود.
دکتـر طیبـی همچنیـن بـه معرفـی اقدامـات صـورت گرفتـه در حـوزه سـلول های 
بنیـادی و سـلول درمانـی یـا طب بـاز سـاختی، پرداخته و کشـورمان را جزو 1۵ کشـور 
دارنـده فـن آوری »طـب بازسـاختی« در دنیـا معرفـی کـرد و افـزود: فـن آوری سـلول 
درمانـی را به صـورت بالینـی تبدیـل کردیـم و در حـوزه برخـی بیمارهـای دیگـر ماننـد 

پارکینسـون نیـز از آن بهـره برده ایـم.
کیت هـای  و  نوترکیبـی  داروهـای  در حـوزه  فعالیـت جهاددانشـگاهی  وی سـپس 
تشـخیص بیماری اشـاره کرد و گفت: ما اولین سـازنده کیت تشـخیص کرونا هسـتیم و 
در حـوزه گیاهـان دارویـی و داروهـای گیاهی به پیشـرفت های قابل توجهی رسـیده ایم.

بـه معرفـی فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در حـوزه فنـی و  دکتـر طیبـی سـپس 
مهندسـی پرداخـت و گفـت: طراحـی و سـاخت فرسـتنده های رادیویـی و تلویزیونـی، 
حمـل و نقـل ریلـی و اجـرای خطـوط ریلـی متـروی ۹ کالن شـهر کشـور، سـاخت 
بدنـه واگن هـای متـرو، سیسـتم رانـش الکتریکـی و کنتـرل واگن هـای مترو بخشـی از 
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موفقیت هـای جهاددانشـگاهی در عرصـه فنـی و مهندسـی اسـت. در حـوزه نفـت و گاز 
و پتروشـیمی نیـز جهاددانشـگاهی موفـق بـه طراحی و سـاخت دکل های حفـاری نفت، 
متدهـای حفـاری در کانی هـای فلـزی و غیرفلـزی ماننـد کارخانه هـا سـیمان، فـوالد، 
مـس، آلومینیـوم و ذوب آهـن و نیز طراحی و سـاخت یکی از پیچیده ترین قسـمت های 

غبارگیـری صنعتـی شـده ایم.
کـرد  اشـاره  کشـاورزی  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی  موفقیت هـای  بـه  سـپس  وی 
و افـزود: مـا توانسـتیم در حـوزه اصـالح نـژاد دام هـای سـبک و سـنگین و جایگزینـی 
تدریجـی آن هـا بـه بهتریـن نژادهـای مرغوب دنیـا با مصرف همـان علوفه گوشـت آوری 

و شـیردهی بیشـتری را بـه دسـت آوریـم.
دکتـر طیبـی در پایـان گفـت: فرصت کافی برای بیـان تمامی دسـتاوردهای این نهاد 
وجـود نـدارد، امـا تمام دسـتاوردهای خـود را همـواره در قالـب مجالت علمـی معتبر و 

کتاب هـا منتشـر و در سـمینارها معرفـی می کنیم.
در ادامـه دکتـر عبدالحسـین شـاهوردی رییـس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی، 
ضمـن تبریـک ایـام دهـه فجـر و تشـکر از دکتـر خامه یـار جهـت زمینه سـازی بـرای 
برگـزاری ایـن وبینـار جهت معرفی دسـتاوردهای علمی کشـورمان در حوزه کشـورهای 
عربـی، گفـت: بایـد بگویم که پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی با هدف رشـد علمی و 
از بیـن بـردن ضعف هـای علمی تاسـیس شـد و دکتر کاظمـی نقش مهمی در تاسـیس 
ایـن پژوهشـگاه داشـت. در آغـاز هـدف مـا حل مشـکل افـراد نابـارور برای مسـافرت به 
خـارج و تحمـل هزینه هـای بـاالی آن بـود کـه در پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی 
در اولویـت قـرار گرفـت و هم اکنـون مـا قطـب درمـان نابـاروری در منطقـه هسـتیم و 
درخواسـت های بسـیاری در ایـن زمینـه از سـوی کشـورهای اسـالمی ارسـال می شـود.

وی افـزود: نـگاه اولیـه مـا در رویـان پیشـرفت علمـی کشـور در حوزه هـای مختلـف 
و پـر کـردن خأهـا از جملـه نابـاروری بـوده اسـت؛ بنابرایـن مجموعـه ای از هدف هـا و 
برنامه هایـی را بـرای خـود ترسـیم کردیم و در حوزه سـلول های بنیـادی و درمان نازایی 
پیشـرفت قابـل توجهـی بـه دسـت آوردیـم و امیدواریـم ایـن پژوهش ها توانسـته باشـد 

بسـیاری از مشـکالت موجـود در کشـورمان را حـل کرده باشـد.
در ادامـه رییـس پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی گفـت: در حـال حاضـر ایـن 
پژوهشـگاه دارای سـه مرکـز پژوهشـی درمـان نابـاروری، تکنولـوژی حیاتـی و مرکـز 
پژوهش هـای هسـته ای اسـت و در کنـار ما مراکز تخصصـی زیادی وجـود دارد و همواره 
بـا مراکـز تخصصی دیگـر همکاری می کنیـم تا بتوانیـم از تجربیات یکدیگر بهـره ببریم.

دکتـر شـاهوردی ادامـه داد: پژوهشـگاه رویـان جهاددانشـگاهی بـا دانشـجویان نیـز 
همـکاری می کنـد و نتیجـه ایـن پژوهش هایی که توسـط دانشـجویان صـورت می گیرد 
در رویـان مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. البتـه گواهینامه هـای معتبـر و تاییدیه هایی از 

موسسـات بـزرگ در اختیـار داریم.
وی گفـت: مرکـز رویـان بـا داشـتن چهـل تـن از متخصصـان و اعضـای هیات هـای 
علمـی دانشـگاه ها در حـال حاضـر ۳۸۰ پـروژه علمـی را به اتمام رسـانده و بایـد بگویم 
تاکنـون بیـش از بیسـت هـزار کـودک بـا روش درمانـی ایـن مرکـز بـه دنیـا آمده انـد و 

توانسـته ایم شـیوه نامه های درمانـی ارایـه کنیـم.
دکتـر شـاهوردی افـزود: ایـن مرکـز در درمـان نازایـی از طریـق سـلول های بنیادی، 
رتبـه نهـم جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و پیشـرفت قابـل توجهـی در حوزه 
تولیـد و درمـان سـلول های بنیـادی به دسـت آورده ایم و در حـدود 1۹۵ پـروژه در این 
حـوزه بـه اتمـام رسـیده اسـت. همچنیـن در خصـوص سـلول های بنیـادی جنیـن نیـز 
توانسـته ایم پیشـرفت قابـل توجهـی بـه دسـت آوریـم کـه از طریـق بنـد نـاف ایـن امر 
محقق شـده اسـت و مقاالت بسـیاری در این راسـتا نیز توسـط این پژوهشـگاه منتشـر 

است. شـده 
وی سـپس بـا نشـان دادن برخـی از تصاویـر مختلـف در حـوزه درمان با سـلول های 
بنیـادی در اعضـای مختلـف بدن مانند قلب، شـبکیه چشـم و برخـی آزمایش های انجام 
شـده بـر روی نمونه هـای آزمایشـگاهی حیواناتـی ماننـد مـوش و ماهـی، پروژه هـای در 

دسـت اقـدام و میـزان پیشـرفت ایـن پروژه ها را بیـان کرد.
رییس پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی سـپس با اشـاره به سـاخت انبوه تجهیزات 
بـا حجـم کوچـک جهـت کاربـرد در درمـان از طریـق سـلول های بنیـادی و پخـش 
تصاویـر آن هـا، گفـت: مـا بـر روی دسـتگاه عصبـی حیوانـات دیگـر نیـز فعالیت هایـی 
انجـام داده ایـم و در خصـوص بیمـاری »آلزایمـر« و »پارکینسـون« و افـراد قطع نخاعی 
نیـز جهـت درمـان آن هـا از طریـق همیـن سـلول های بنیـادی اقدام های قابـل توجهی 

داده ایم. انجـام 
دکتـر شـاهوردی دربـاره درمـان بیمـاران انسـولینی، قلبـی و بیماری های پوسـتی و 
مشـکالت اسـتخوانی گفت: پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی موفقیت هایی با همکاری 
برخـی دانشـگاه ها بـه دسـت آورده اسـت و تمـام تـالش ما این اسـت کـه از کمک های 
مراکـز علمـی و دانشـجویان کشـور بهـره ببریـم تا آن هـا نیز در این امر شـریک باشـند. 

یکـی دیگـر از پروژه های در دسـت اقدام درمان بیماری های ناشـی از سـرطان اسـت که 
تاکنـون پژوهش هـای مختلفـی در ایـن راسـتا صـورت گرفته اسـت. تمـام پژوهش های 

انجـام یافتـه قابـل دسـترس مراکز علمـی بـوده و می توان بـه آن ها مراجعـه کرد.
وی بـا نشـان دادن تصویـر نخسـتین حیـوان شبیه سـازی  شـده، افـزود: از دیگـر 
موفقیت هـای چشـم گیر رویـان، شبیه سـازی حیواناتـی ماننـد گوسـفند و بُـز بـوده کـه 
مایه افتخار کشـورمان و سـربلندی جمهوری اسـالمی ایران در جهان به شـمار می رود.

دکتـر شـاهوردی در پایـان گفـت: مـا بـه جـز بحـث درمـان، به مسـاله آمـوزش نیز 
توجـه داریـم و توانسـته ایم در حـوزه آمـوزش نیـز ورود و دوره هایی را برگـزار کنیم؛ که 
به صـورت سـاالنه بـا برگـزاری دوره هـای علمـی و بـا حضـور متقاضیانـی از کشـورهای 
اسـالمی و عربـی توانسـته ایم گام بلنـدی را در جهت نشـر این علـوم برداریم و همچنین 
بـا انتشـار مقـاالت و چـاپ بروشـورها به زبان هـای مختلف کمـک خوبی بـه متخصصان 

و عالقه منـدان کنیـم.

■□■

حامیت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از فعالیت های فرهنگی 

جهاددانشگاهی در ایام کرونا
در نشست مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 

رییس جهاددانشگاهی تاکید شد؛

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی۱4 دی مـاه:در نشسـت مشـترک وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 
فعالیت هـای  از  مالـی  مسـاعدت  و  حمایـت  بـر  جهاددانشـگاهی  رییـس  بـا  اسـالمی 
فرهنگـی دانشـجویی و عمومـی جهاددانشـگاهی در ایـام کرونا، توجه بیشـتر بـه اقتصاد 
فرهنـگ و بهره منـدی کارآمـوزان مجموعه هـای تحـت پوشـش وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسـالمی از خدمـات آموزشـی جهاددانشـگاهی تاکیـد شـد.
نشسـت مشـترک دکتر سـید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و سـید 
مجتبـی حسـینی معـاون امـور هنـری وزارتخانـه بـا دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس 
جهاددانشـگاهی، دکتـر عیسـی علیزاده و دکتـر محمدصادق بیجنـدی معاونان فرهنگی 
و آموزشـی جهاددانشـگاهی و دکتـر محمدحسـین ایمانـی خوشـخو رییس پـارک ملی 
علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی، 1۴ دی مـاه در محـل وزارت فرهنـگ و 

ارشـاد اسـالمی برگزار شـد.
دکتـر طیبـی در ابتـدای ایـن نشسـت مشـترک، گزارشـی از اقدامـات و فعالیت های 
جهاددانشـگاهی در حوزه هـای فرهنگـی، آموزشـی و پارک ملی علـوم و فناوری های نرم 

و صنایـع فرهنگـی ارایه داد.
در ادامـه بـا تاییـد وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی مقـرر شـد تـا ایـن وزارتخانـه از 
سـازمان انتشـارات جهاددانشـگاهی جهت چـاپ مجموعه کتاب بومـی در زمینه آموزش 

زبـان انگلیسـی در کشـور )Eight( حمایت هـای الزم را بـه عمـل آورد.
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هماهنگـی جهـت بهره منـدی کارآموزان مجموعه هـای تحت پوشـش وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی از خدمـات آموزشـی جهاددانشـگاهی و حمایـت از برنامه بزرگداشـت 
شـاه محمـود نیشـابوری با مشـارکت معاونت هنـری ایـن وزارتخانه و معاونـت فرهنگی 
جهاددانشـگاهی و اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی نیشـابور و سـازمان جهاددانشـگاهی 

واحـد خراسـان رضـوی از دیگـر توافقات این نشسـت مشـترک بود.
همچنیـن در ایـن نشسـت مشـترک بـر حمایـت و مسـاعدت مالـی از فعالیت هـای 
بـه  بیشـتر  توجـه  کرونـا،  ایـام  در  جهاددانشـگاهی  عمومـی  و  دانشـجویی  فرهنگـی 
اقتصـاد فرهنـگ و حمایـت از پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی 
جهاددانشـگاهی و طرح هـای افـکار سـنجی و نظرسـنجی به ویـژه طرح هـای ارزشـی و 

نگرشـی توسـط مرکـز افـکار سـنجی ایسـپا تاکید شـد.
 

■□■

آغاز به کار طرح ایجاد مراکز 
نوآوری و شتاب دهی جوانان در 

۱۳ استان کشور
با همکاری سازمان ستفا جهاددانشگاهی انجام گرفت

روابـط عمومی سـازمان تجاری سـازی فناوری و اشـتغال دانش آموختـگان جهاددانشـگاهی:با توجه 
بـه توافـق انجـام شـده بیـن سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال دانش آموختگان 
جهاددانشـگاهی و معاونـت امـور جوانـان وزارت ورزش و جوانـان و بـا هـدف شناسـایی 
جوانـان خـالق و کارآفرینـی و شـتاب دهـی کسـب وکارهای فناورانه آن ها، طـرح ایجاد 
مراکـز نـوآوری و شـتاب دهـی جوانـان در 1۳ اسـتان کشـور هم زمـان بـا ایـام ا... دهـه 

فجـر آغـاز بـه کار کرد.
بـا توجـه بـه توافـق انجـام شـده بیـن سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال 
دانش آموختـگان جهاددانشـگاهی و معاونـت امـور جوانـان وزارت ورزش و جوانـان و بـا 
هـدف شناسـایی جوانـان خـالق و کارآفرینـی و شـتاب دهـی کسـب وکارهای فناورانـه 
آن هـا، طـرح ایجـاد مراکز نـوآوری و شـتاب دهی جوانان در 1۳ اسـتان کشـور هم زمان 

بـا ایـام ا... دهـه فجـر آغـاز بـه کار کرد.
ایـن طـرح در سـال ۹۸ در ۵ اسـتان ایـالم، هرمـزگان، بوشـهر، زنجـان، کردسـتان 
به صـورت پایلـوت اجرایـی شـده بـود که بـا توجه بـه نتایـج موفقیت آمیـز آن، در توافق 

جدیـد طـرح در 1۳ اسـتان گسـترش یافته اسـت.
ایـن طـرح در سـه فـاز ترویجـی، نـوآوری و شـتاب دهـی اجـرا می شـود، در هـر فاز 
رویدادهـا و دوره هـای متعـدد و متناسـب بـا رونـد رشـد کسـب وکارهای نوپـا برگـزار 
می شـود تـا افـراد خـالق و مسـتعد شناسـایی و بـا پـرورش ایده هـا و تشـکیل تیم های 
کاری بتواننـد کسـب وکار خـود را راه انـدازی کنند،  ارایه خدمات مشـاوره، تجاری سـازی 
و فضـای کار اشـتراکی بـه اسـتارتاپ ها و فنـاوران از دیگـر بخش های این طرح اسـت که 

بـه جوانـان 1۸ تـا ۳۵ سـاله هـر اسـتان ارایه خواهد شـد.

گفتنـی اسـت، مهم تریـن ویژگـی ایـن طـرح آن اسـت که افـراد فاقـد ایـده و هدف 
مشـخص بـرای ورود بـه عرصـه کارآفرینـی را که در سـایر طرح هـا و برنامه های توسـعه 
فنـاوری کشـوری، مغفـول مانده انـد را مـورد توجـه قـرار می دهـد و موضـوع فعالیت هر 
مرکـز نیز متناسـب بـا ظرفیت هـای اسـتانی و توانمندی هـای واحد جهاددانشـگاهی در 
آن اسـتان اسـت تا جهت گیری کسـب وکارهای ایجاد شـده در مسـیر توسـعه منطقه ای 

و رفـع چالش های اسـتان باشـد.
گفتنـی اسـت، اسـتان های ایـالم، هرمـزگان، فـارس، زنجـان، کرمانشـاه، سـمنان، 
گلسـتان، لرسـتان، چهارمحـال بختیـاری، آذربایجـان غربـی، اردبیـل، مرکـزی و قزوین 

محـل اجـرای طـرح مذکور هسـتند.

■□■

پانزدهمین دوره طرح ملی 
»ایران، مرز پرگهر« پایان یافت

با حضور معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، واحدهای 
برگزیده، مدیران صنعتی و کارآفرینان برتر همکار در 

طرح برگزار شد

روابـط عمومـی مرکـز گردشـگری دانشـجویان ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی، 7 دی مـاه: 
اختتامیـه پانزدهمیـن دوره طـرح ملـی »ایـران، مـرز پرگهـر« بـا حضـور دکتر عیسـی 
علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی، رحیـم یعقـوب زاده رییـس طـرح و تعدادی 
از مدیـران بخش هـای صنعتـی و برگزیـدگان طـرح در محـل سـاختمان شـماره دو 

جهاددانشـگاهی برگـزار شـد.
دکترعیسـی علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در سـخنانی بـا بیـان این که 
فعالیت هـای جهاددانشـگاهی مبتنـی بـر نیـاز و مسـاله محوری انجـام می شـود، اظهـار 
کـرد: بـه همیـن دلیـل در طـول تغییـرات مدیریتـی کـه در سـال های مختلـف رخ 
می دهـد، تـداوم ایـن فعالیت هـا بـه وضـوح نمایـان اسـت. شـاید یکـی از مشـخصه های 
ویـژه جهاددانشـگاهی نسـبت بـه سـایر مجموعه هایـی کـه کار فرهنگـی می کننـد این 
اسـت کـه بـه خاطـر ابـزار، شـاخص ها و مجموعه هایی کـه داریم، خیلـی زودتر بـه نیاز 

دانشـحویان پـی می بریـم.
دکتـر علیـزاده ادامـه داد: مجموعه معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی تنها سـازمانی 
اسـت کـه دو خبرگـزاری ایسـنا و ایکنـا و نیـز مهم ترین مرکز افکارسـنجی کشـور را در 
اختیـار دارد و بسـیاری از برنامه هـای آن نیـز حاصـل نظرسـنجی و افکارسـنجی هایی 

اسـت کـه در حوزه هـای مختلـف انجام می شـود.
ـــه  ـــز ک ـــی نی ـــده فعالیت های ـــرد: عم ـــان ک ـــگاهی بی ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ مع
ـــت.  ـــده اس ـــاختار ش ـــاد س ـــه ایج ـــر ب ـــا منج ـــده، بعده ـــام ش ـــگاهی انج در جهاددانش
ـــاله در  ـــن مس ـــه ای ـــم ک ـــاب کردی ـــار کت ـــه انتش ـــدام ب ـــال ۶۰ اق ـــال از س ـــرای مث ب
نهایـــت منجـــر بـــه تاســـیس ســـازمان انتشـــارات شـــد. همچنیـــن، برنامه هـــای 
ــز  ــدازی مرکـ ــه راه انـ ــر بـ ــز منجـ ــنجی نیـ ــر سـ ــوزه نظـ ــگاهی در حـ جهادانشـ
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افکارســـنجی ایســـپا و فعالیت هـــای قرآنـــی مـــا نیـــز پـــس از 2۰ ســـال موجـــب 
تاســـیس ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان و خبرگـــزاری ایکنـــا شـــد.

وی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن مسـاله باعـث شـده اسـت تـا عمـده فعالیت هـای 
جهاددانشـگاهی مسـاله محور باشـد، بیـان کـرد: مجموعـه نیروهـای جهاددانشـگاهی 
نیروهایـی هسـتند کـه دغدغـه حـوزه فرهنـگ را دارنـد. مطالعـات ما از گذشـته نشـان 
می دهـد کـه موضـوع اردو و برنامه هایـی از ایـن دسـت برای دانشـجویان بسـیار جذاب 
اسـت؛ چراکـه در قالـب برگـزاری اردو، علیرغـم مسـاله تفریـح و سـیاحت، می تـوان به 
موضوعـات آموزشـی، دیـدار بـا اسـاتید و انتقـال تجربیـات و بحـث و تبـادل نظـر نیـز 

پرداخت.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی گفـت: امـروز کـه بـا اختتامیـه طـرح ملـی ایـران 
مـرز پرگهـر مواجـه هسـتیم، دانشـجویان زیـادی هسـتند کـه از طریـق ایـن اردوهـا با 
جاذبه هـای گردشـگری، میـراث فرهنگی و رشـد فناورانه و اقتصادی و توسـعه ای کشـور 
آشـنا شـده اند. کارهایـی کـه در حـوزه پژوهـش نیز انجـام می شـود، به نوعی متناسـب 
بـا حـوزه فرهنگـی اسـت، یعنی اگـر بتوانیـم موضوع مـا می توانیـم و مسـاله اراده را در 

جوانـان تقویـت کنیـم، به نوعـی کار فرهنگـی انجـام داده ایم.
دکترعلیـزاده ادامـه داد: بسـیاری از دانشـجویانی کـه در مناطـق مختلـف کشـور 
بـه رشـته تحصیلـی خـود  بـا رخدادهـا و مسـایلی کـه مربـوط  تحصیـل می کننـد، 
آن هاسـت نیـز آشـنا نیسـتند؛ بـه همین دلیـل از ظرفیـت اردو برای آشـنایی ایشـان با 

اسـتفاده کردیـم. فناوری هـای مختلـف  و  حرفه هـای مختلـف، مشـاغل 

ضرورت تقویت بعد استادمحوری
 در طرح ملی »ایران مرز پرگهر«

وی بـا بیـان این کـه طـی برگزاری هـر دوره از طرح ملـی ایران مرز پرگهـر، تغییراتی 
در شـیوه اجـرای آن ایجـاد می کردیـم، تصریـح کرد: متاسـفانه موضوع کرونا باعث شـد 
کـه دوره اخیـر طـرح را بـرای حفـظ مخاطبان خود به شـکل دیگری از طریـق پنل های 
تخصصـی، تولیـد محصوالت چندرسـانه ای، برگزاری مسـابقات کتاب خوانـی، برنامه های 

عکـس و ... برگزار کنیم.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی بـا بیان این کـه حوزه گردشـگری حوزه ای نیسـت 
کـه بتـوان بـه صـورت مجـازی بدان پرداخـت، اظهـار کرد: به جـرأت می تـوان گفت که 
حـوزه گردشـگری، بیشـترین ضربـه را از کرونا دریافت کرده اسـت. یکـی از فعالیت های 
مجموعـه فرهنگـی جهاددانشـگاهی و مرکـز گردشـگری علمـی، فرهنگـی دانشـجویان 
ایـران در ایـن رابطـه تکمیـل بانـک اطالعاتـی و بازنگـری در کل برنامه هـای حـوزه 

معاونـت فرهنگـی بوده اسـت.
وی ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت اسـتفاده از فضـای مجـازی در زمـان شـیوع بیمـاری 
کرونـا و حتـی پـس از ایـن دوران به عنـوان یک فرصـت، تصریح کرد: تولیـد محصوالت 
چندرسـانه ای و محتواهـای مربـوط بـه حـوزه گردشـگری از دیگـر برنامه هـای مجموعه 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی و مرکـز گردشـگری علمـی، فرهنگی دانشـجویان ایـران بود؛ 
اگـر دانشـجویان مـا بتواننـد در دوران تحصیـل خـود تصـور درسـتی از پیشـرفت ها و 
ظرفیت هـای کشـور خـود داشـته باشـد، ایـن مسـاله علیرغـم جلوگیـری از مسـایل 
مختلفـی همچـون فـرار مغزهـا، موجـب آشـنایی آن هـا بـا اصحـاب کار و حرفه هـای 

مختلـف می شـود.
دکتـر علیـزاده بـا بیـان این کـه ایجـاد اتصـال بین بدنـه دانشـگاه و جامعـه و کار که 
شـاید تاکنـون مغفـول مانـده باشـد، یکـی از ثمـرات آگاهـی دانشـجویان اسـت، گفت: 
برنامـه مـا ایـن اسـت که بتوانیـم ضمن برگـزاری حضـوری دوره بعدی طرح ملـی ایران 

مـرز پرگهـر، بعد اسـتادمحوری در طـرح را تقویـت کنیم.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی گفت: تـداوم طرح هایـی همچون ایران مـرز پرگهر 
کـه 1۵ دوره از برگـزاری آن می گذرد، نشـان از اهتمام فراوان مجموعه جهاددانشـگاهی 
بـه ایـن موضـوع دارد. مقـام معظـم رهبـری طی سـال گذشـته و پیـش از شـیوع کرونا 
در بیاناتـی اظهـار کردنـد کـه کرونـا فرصـت خوبـی را در حـوزه فنـاوری و توسـعه در 
اختیـار جهاددانشـگاهی گذاشـته اسـت. بسـیاری از مجموعه هایـی کـه پیـش از ایـن 
موضـوع بـرای تهیـه مواد اولیه محصوالت خود به خارج از کشـور چشـم داشـتند، امروز 

نگاهشـان به جهاددانشـگاهی اسـت.
وی در پایـان سـخنان خـود بـا بیان این کـه امروز ۳1 طـرح فناورانه بسـیار جدی در 
دسـتور کار جهاددانشـگاهی قـرار دارد، تصریـح کـرد: نیروی انسـانی بزرگترین سـرمایه 
یـک کشـور اسـت کـه بایـد این نیـرو را تحت هـر شـرایطی کـه می توانیم حفـظ کنیم. 
امیـدوار هسـتیم تـا شـرایطی ایجـاد شـود کـه بتوانیـم طرح ملـی ایـران مـرز پرگهر را 

هماننـد سـال های گذشـته به شـکل حضـوری برگـزار کنیم.
ـــخنان  ـــز در س ـــر نی ـــرز پرگه ـــران م ـــی ای ـــرح مل ـــس ط ـــوب زاده ریی ـــم یعق رحی

ـــی  ـــی، فرهنگ ـــگری علم ـــز گردش ـــف مرک ـــای مختل ـــه برنامه ه ـــاره ب ـــا اش ـــی ب کوتاه
ــون  ــی همچـ ــای مختلفـ ــزاری همایش هـ ــرد: برگـ ــار کـ ــران اظهـ ــجویان ایـ دانشـ
ــا  ــه بـ ــی در رابطـ ــت های علمـ ــله نشسـ ــرای سلسـ ــارس، اجـ ــج فـ ــش خلیـ همایـ
ـــن  ـــا عناوی ـــراه ب ـــگاهیان هم ـــر دانش ـــگری از منظ ـــوزه گردش ـــه ح ـــوط ب ـــایل مرب مس
مختلـــف در تهـــران و واحدهـــای مختلـــف جهاددانشـــگاهی، از جملـــه برنامه هـــای 

مرکـــز گردشـــگری علمـــی، فرهنگـــی دانشـــجویان ایـــران اســـت.
رییس طرح ملی ایران مرز پرگهر ادامه داد: برگزاری مجموعه اردوهای مختلف در 
سراسر کشور که طرح ملی ایران مرز پرگهر یکی از آن هاست نیز در دستور کار این مرکز 

قرار دارد که تاکنون نیز 1۵ دوره از این طرح اجرا شده است.
ـــر  ـــرز پرگه ـــران م ـــی ای ـــرح مل ـــن دوره ط ـــزاری پانزدهمی ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــاری  ـــیوع بیم ـــل ش ـــه دلی ـــفانه ب ـــت: متاس ـــد، گف ـــرا ش ـــته اج ـــال گذش ـــی س ـــه ط ک
کرونـــا نتوانســـتیم ایـــن طـــرح را در ســـطح گســـترده ای کـــه در دوره هـــای قبـــل 
ـــی  ـــن برنامه های ـــم چنی ـــده بتوانی ـــم در آین ـــم. امیدواری ـــرا کنی ـــد، اج ـــزار می ش برگ

ـــم. ـــزار کنی ـــر برگ ـــت بهت ـــا کیفی ـــی و ب ـــه خوب ـــود، ب ـــرایط موج ـــم ش را علیرغ
دانشجویان؛ مروج فرهنگ سفر

ـــر  ـــرز پرگه ـــران م ـــی ای ـــرح مل ـــر ط ـــفی دبی ـــب یوس ـــم، زین ـــن مراس ـــه ای در ادام
ـــان  ـــی، بی ـــرح مل ـــن ط ـــرای ای ـــد اج ـــی از رون ـــه گزارش ـــن ارای ـــخنانی ضم ـــز در س نی
ـــا  ـــجویان ب ـــنایی دانش ـــور آش ـــه منظ ـــه ب ـــر ک ـــرز پرگه ـــران م ـــی ای ـــرح مل ـــرد: ط ک
ـــود،  ـــزار می ش ـــی برگ ـــی، صنعت ـــز علم ـــی و مراک ـــی و تمدن ـــی، تاریخ ـــث فرهنگ مباح
ــی  ــت فرهنگـ ــران و معاونـ ــجویی ایـ ــی، دانشـ ــگری علمـ ــز گردشـ ــوی مرکـ از سـ
جهاددانشـــگاهی اجرایـــی شـــده و شـــامل سلســـله اردوهـــای فناورانـــه همچـــون 

ـــت. ـــی اس ـــی ـ صنعت ـــز علم ـــد از مراک بازدی
ــوردی و  ــای کویرنـ ــامل اردوهـ ــی شـ ــرح ملـ ــن طـ ــه ایـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ــح  ــود، تصریـ ــز می شـ ــردی نیـ ــوری و طبیعت گـ ــوردی آماتـ ــی، کوهنـ کویرشناسـ
ـــای  ـــا ظرفیت ه ـــور ب ـــر کش ـــجویان سراس ـــا دانش ـــن اردوه ـــزاری ای ـــی برگ ـــرد: ط ک
ـــا  ـــال ۸۴ ب ـــی از س ـــرح مل ـــن ط ـــوند. ای ـــنا می ش ـــود آش ـــتان های خ ـــود در اس موج
ـــی  ـــران اجرای ـــی دانشـــجویان ای ـــی، فرهنگ ـــگری علم ـــز گردش ـــارت مرک ـــت و نظ حمای
ـــزار و ۸2۳  ـــداد 112 ه ـــاله، تع ـــک س ـــال ۹۸ در 1۵ دوره ی ـــان س ـــا پای ـــه ت ـــده ک ش
ـــی، از  ـــزار و ۴1۰ اردوی علم ـــه ه ـــی س ـــگاهی ط ـــگان دانش ـــجویان و نخب ـــر از دانش نف

مراکـــز علمـــی، صنعتـــی، تاریخـــی و تمدنـــی بازدیـــد کرده انـــد.
ـــزار  ـــال ۹7 برگ ـــه در س ـــا ک ـــن اردوه ـــم ای ـــه داد: در دوره چهارده ـــفی ادام یوس
شـــد، طـــی برگـــزاری 1۵2 اردو، پنـــج هـــزار و ۳2۰ نفـــر از دانشـــجویان از مراکـــز 
ـــز کـــه در  ـــد و در دوره پانزدهـــم نی ـــد کردن ـــف علمـــی، صنعتـــی و تاریخـــی بازدی مختل
ـــر  ـــزار و ۴۸۰ نف ـــار ه ـــداد چه ـــزاری 12۸ اردو، تع ـــی برگ ـــد، ط ـــزار ش ـــال ۹۸ برگ س

ـــد. ـــدام کردن ـــز اق ـــن مراک ـــد از ای ـــه بازدی ـــبت ب ـــجویان نس از دانش
دبیـــر طـــرح ملـــی ایـــران مـــرز پرگهـــر افـــزود: در ایـــن دو دوره ۶۰ درصـــد از 
مقاصـــد بازدیـــد بـــه مراکـــز علمـــی و فناورانـــه اختصـــاص داشـــت کـــه شـــامل 
نیروگاه هـــای بـــزرگ کشـــور، پروژه هـــای سدســـازی، مراکـــز علمـــی، تحقیقاتـــی، 
درمانـــی و پژوهشـــی دانشـــگاه ها، کارخانجـــات و شـــرکت های دانش بنیـــان، 
ـــنتی،  ـــی و س ـــای تاریخ ـــتان ها، بافت ه ـــتی در اس ـــع دس ـــاخت صنای ـــای س کارگاه ه

بقـــاع متبرکـــه و ... بـــود.
وی در ادامـــه ی ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از مزایـــای طـــرح ملـــی 
ایـــران مـــرز پرگهـــر، تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه توســـعه رســـانه های مخربـــی 
ـــه  ـــان در جامع ـــی جوان ـــت اجتماع ـــب هوی ـــی و تخری ـــفتگی فرهنگ ـــث آش ـــه باع ک
ــاد  ــا ایجـ ــا بـ ــت تـ ــرده اسـ ــعی کـ ــر سـ ــرز پرگهـ ــران مـ ــرح ایـ ــود، طـ می شـ
ـــادابی،  ـــی روح ش ـــی و صنعت ـــای فرهنگ ـــامل برنامه ه ـــرح ش ـــی مف ـــای اردوی برنامه ه

نشـــاط و طـــراوت را در کالبـــد جامعـــه دانشـــگاهی تزریـــق کنـــد.
ــازی ایـــن طـــرح ملـــی،  ــه قابلیـــت فرهنگ سـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ یوســـفی افـ
ـــی  ـــا رشـــته تحصیل ـــاط ب ـــب علمـــی کـــه در ارتب ـــر دریافـــت مطال دانشـــجویان عـــالوه ب
ـــان  ـــگاهی در می ـــه دانش ـــوی جامع ـــفیری از س ـــوان س ـــه عن ـــد ب ـــت، می توانن آن هاس

ـــند. ـــفر باش ـــگ س ـــروج فرهن ـــرده و م ـــل ک ـــود عم ـــواده خ خان
ـــن  ـــه ای ـــواردی ک ـــی از م ـــرد: یک ـــان ک ـــر بی ـــرز پرگه ـــران م ـــی ای ـــرح مل ـــر ط دبی
ـــی  ـــت کل ـــه در حال ـــت ک ـــن اس ـــد، ای ـــز می کن ـــا متمای ـــایر طرح ه ـــی را از س ـــرح مل ط
ـــدارد  ـــود ن ـــور وج ـــی کش ـــی و صنعت ـــای علم ـــرادی از مجموعه ه ـــد انف ـــکان بازدی ام
امـــا در طـــرح ایـــران مـــرز پرگهـــر، امـــکان بازدیـــد از ایـــن مراکـــز بـــا کمتریـــن 

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــجویان فراه ـــرای دانش ـــه ب ـــت و هزین محدودی
وی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای موجـــود، دبیرخانـــه طـــرح ســـعی بـــر 
ـــرای  ـــی ب ـــات علم ـــاتید و اعضـــای هی ـــدی از حضـــور اس ـــای بع ـــا از دوره ه ـــن دارد ت ای
پیشـــبرد اهـــداف طـــرح بهره گیـــری کنـــد. همچنیـــن، یکـــی از نتایـــج ملمـــوس 
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ـــران  ـــا مدی ـــجویان ب ـــطه دانش ـــدون واس ـــه رو در رو و ب ـــاد رابط ـــز ایج ـــرح نی ـــن ط ای
ـــته  ـــجویان در رش ـــرفت دانش ـــث پیش ـــاله باع ـــن مس ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــز صنعت مراک

تحصیلـــی خـــود می شـــود.
یوســـفی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ارتقـــای تفکـــر خویش فرمایـــی، خالقیـــت و 
ـــارت  ـــی و مه ـــه کارآفرین ـــان ب ـــویق جوان ـــو و تش ـــای ن ـــرورش ایده ه ـــی، پ کارآفرین
ــد  ــرد جدیـ ــرد: رویکـ ــح کـ ــت، تصریـ ــرح اسـ ــن طـ ــای ایـ ــر مزایـ ورزی از دیگـ
ـــه  ـــی ب ـــی، صنعت ـــز علم ـــی مراک ـــر، معرف ـــرز پرگه ـــران م ـــرح ای ـــانزدهمین دوره ط ش
ـــداوم  ـــا ت ـــا ب ـــتیم ت ـــدوار هس ـــه امی ـــت ک ـــزارش اس ـــه گ ـــازی و ارای ـــورت مستندس ص
ــم« را در دل و  ــا می توانیـ ــاور »مـ ــگاه ها، بـ ــرح در تمامـــی دانشـ ــرای ایـــن طـ اجـ

دیـــده جوانـــان و دانشـــجویان ایـــن مـــرز پرگهـــر زنـــده نگـــه داریـــم.
ـــت  ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــوزه گردشـــگری ب ـــق صاحبنظـــر در ح ـــر محق ـــه دکت در ادام
موضـــوع امیـــد بـــه زندگـــی فرهنگـــی، اجتماعـــی و اقتصـــادی در جامعـــه بشـــری 
ـــی  ـــه زندگ ـــد ب ـــد امی ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــی از ظرفیت های ـــگری یک ـــت: گردش گف
را تقویـــت کنـــد و امیـــد بـــه زندگـــی اســـت کـــه افزایـــش آن باعـــث مانایـــی و 
ـــش آن  ـــس کاه ـــود و بالعک ـــور می ش ـــی در کش ـــای علم ـــگان و مغزه ـــدگاری نخب مان

باعـــث فـــرار مغزهـــا می شـــود.
ـــد  ـــرد: بای ـــان ک ـــگاه بی ـــت و دانش ـــن صنع ـــاط بی ـــت ارتب ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ایـــن ارتبـــاط را بـــه ســـمت بنگاه هـــای اقتصـــادی، صنعتـــی و بازرگانـــی ســـوق 
ـــیم و  ـــته باش ـــل داش ـــی تعام ـــی و بازرگان ـــادی، صنعت ـــای اقتص ـــا بنگاه ه ـــم و ب دهی
ـــش  ـــم نق ـــا می توانی ـــن بنگاه ه ـــا ای ـــود ب ـــر خ ـــات موث ـــب و ارتباط ـــرد مناس ـــا عملک ب

به ســـزایی را در توانمندســـازی ایـــن بنگاه هـــا در ســـطح کشـــور ایفـــا کنیـــم.
وی بـــا اشـــاره بـــه بحـــث مهاجـــرت در کشـــور گفـــت: از زمانـــی کـــه بحـــث 
مهاجـــرت از شـــهرها بـــه روســـتاها افزایـــش یافـــت، ایـــن خـــود عاملـــی بـــرای 
ـــانی  ـــب انس ـــم و مصائ ـــا و جرای ـــدن خطاه ـــود آم ـــهرها و به وج ـــت در ش ـــار جمعی انفج
ـــع  ـــت و در واق ـــل گش ـــن معض ـــرای ای ـــی ب ـــال راه حل ـــه دنب ـــد ب ـــه بای ـــود ک می ش
مهاجـــرت از روســـتاها بـــه شـــهرها را بـــه شـــکل معکـــوس تبدیـــل کـــرد؛ یکـــی 
از راه حل هـــای پیـــش روی آن ایجـــاد دافعـــه در مبـــدا و جاذبـــه در مقصـــد یـــا 
ـــه  ـــت ک ـــگری اس ـــت گردش ـــه صنع ـــا وظیف ـــن ج ـــه در ای ـــت ک ـــتاها اس ـــان روس هم
ـــوارد  ـــن م ـــی ای ـــاظ علم ـــد و از لح ـــته باش ـــوزه داش ـــن ح ـــردی در ای ـــد کارک می توان

ـــد. ـــی کن ـــر بررس ـــام مندت ـــر و نظ را هدفمندت
دکتـــر احمدپـــور کارآفریـــن و صاحب نظـــر درحـــوزه آمـــوزش، اشـــتغال و 
گردشـــگری در ایـــن مراســـم درخصـــوص راهبـــری اشـــتغال دانشـــجویان طرحـــی 
ــر  ــرز پرگهـ ــران مـ ــرح ایـ ــای طـ ــط آن بازدیدهـ ــه توسـ ــد کـ ــنهاد کردنـ را پیشـ
را بـــا رویکـــردی ســـنجیده بـــه ســـمت راهبـــری و اثربخشـــی جوانـــان در شـــغل 

آینده شـــان هدایـــت کنـــد.
ـــد گردشـــگری ســـخنران  ـــی شـــبکه ای و برن ـــن حـــوزه بازاریاب ـــر نجفـــی کارآفری دکت
ـــه در  ـــارت و تجرب ـــم، مه ـــن عل ـــاوت بی ـــه تف ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــود ک ـــم ب ـــر مراس دیگ
ــگاه های  ــدوزی در دانشـ ــاس دانش انـ ــه اسـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــران گفـ ایـ
کشـــور بـــر پایـــه علـــم و دانـــش بـــدون مهارت آمـــوزی و کســـب تجربـــه اســـت، 
طـــرح مـــرز پرگهـــر باعـــث شـــده کـــه دانشـــجویان هرچنـــد دقایقـــی کوتـــاه بـــا 
ـــد  ـــه بپردازن ـــو و خالقان ـــای ن ـــه ایده ه ـــه ارای ـــر، ب ـــان برت ـــارب کارآفرین ـــنیدن تج ش

و آن را ضمیمـــه دانـــش خـــود در دانشـــگاه ها کننـــد.
ـــن در  ـــا و کارآفری ـــگ آترین ـــل هلدین ـــال مدیرعام ـــی فع ـــه نیکنام ـــیف ال ـــر س دکت
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــود ک ـــم ب ـــن مراس ـــر ای ـــخنران دیگ ـــگری س ـــوزش گردش ـــوزه آم ح
ــای  ــگاه ها کارخانه هـ ــرد: دانشـ ــح کـ ــگاه ها تصریـ ــوزی در دانشـ ــف مهارت آمـ ضعـ
ـــوزی  ـــزودن مهارت آم ـــا اف ـــا را ب ـــه آن ه ـــت ک ـــه ماس ـــتند و وظیف ـــد هس ـــد کارمن تولی

ـــم. ـــی کنی ارزش آفرین
ــد دانشـــجویان از  ــگاه ها عـــدم بازدیـ ــاط ضعـــف دانشـ وی گفـــت: یکـــی از نقـ
ـــیر  ـــد مس ـــور می توان ـــرح مذک ـــت و ط ـــغلی آنهاس ـــده ش ـــه آین ـــت ک ـــازارکاری هس ب

شـــغلی بهتـــری را پیـــش روی آن هـــا قـــرار دهـــد.
ـــی  ـــالب صنعت ـــرای انق ـــجویانمان را ب ـــد دانش ـــا بای ـــه داد: م ـــی ادام ـــر نیکنام دکت
چهـــارم و انقـــالب دیجیتـــال آمـــاده کنیـــم و بایـــد وارد عصـــر دیجیتـــال شـــویم 
ــی و  ــی، اجتماعـ ــک های فرهنگـ ــرد کاهـــش ریسـ ــورت می گیـ ــه صـ ــی کـ و اتفاقـ
ــت  ــه مدیریـ ــای فناورانـ ــزاری اردوهـ ــا برگـ ــم بـ ــه می توانیـ ــت کـ ــادی اسـ اقتصـ
ـــجویی  ـــت دانش ـــرار اس ـــر ق ـــم و اگ ـــش دهی ـــا کاه ـــیاری از حوزه ه ـــک را در بس ریس

کارآفریـــن شـــود مســـیرش را کوتاه تـــر کنیـــم.
ــکاری را در دوره  ــترین همـ ــه بیشـ ــم از برگزیـــدگان طـــرح کـ ــان مراسـ در پایـ
چهاردهـــم و پانزدهـــم طـــرح ملـــی ایـــران مـــرز پرگهـــر داشـــته اند بـــا اهـــدای 

تندیـــس و لـــوح ســـپاس تقدیـــر شـــد 

فرصت های کارآفرینی در 
گردشگری با تاکید بر کالن شهر 

کرج ترشیح شد
در پنجمین طرح ملی سلسله نشست های بررسی 

چشم انداز صنعت گردشگری در کشورانجام گرفت

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی البـــرز: اســـتاد جغرافیـــا و گردشـــگری دانشـــکده 
ــه  ــگری بـ ــت گردشـ ــت: صنعـ ــی گفـ ــگاه خوارزمـ ــی دانشـ ــوم جغرافیایـ علـ
عنـــوان یکـــی از چهـــار فعالیـــت پردرآمـــد ایـــن ظرفیـــت را دارد کـــه بـــه 
ـــود. ـــل ش ـــردازان تبدی ـــده پ ـــان و ای ـــت کارآفرین ـــرای فعالی ـــبی ب ـــه مناس عرص

ــت  ــداز صنعـ ــم انـ ــی چشـ ــت های بررسـ ــله نشسـ ــد در سلسـ ــی موحـ علـ
گردشـــگری در کشـــور بـــا موضـــوع تحلیـــل فرصت هـــای کارآفرینـــی در 
گردشـــگردی بـــا تاکیـــد بـــر کالنشـــهر کـــرج کـــه توســـط معاونـــت فرهنگـــی 
جهاددانشـــگاهی البـــرز بـــه صـــورت مجـــازی برگـــزار شـــد، گفـــت: امـــروز 
ــادی،  ــد اقتصـ ــاد رشـ ــتقیم روی ابعـ ــترده و مسـ ــور گسـ ــه طـ ــی بـ کارآفرینـ
ـــه  ـــگری ب ـــت گردش ـــت. صنع ـــذار اس ـــاوری اثرگ ـــترش فن ـــت و گس ـــد، رقاب تولی
عنـــوان یکـــی از چهـــار فعالیـــت و پردرآمـــد ایـــن ظرفیـــت را دارد کـــه بـــه 
ـــود. ـــل ش ـــردازان تبدی ـــده پ ـــان و ای ـــت کارآفرین ـــرای فعالی ـــبی ب ـــه مناس عرص

ــعه  ــد و توسـ ــه رشـ ــران بـ ــگری در ایـ ــه گردشـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
کافـــی دســـت نیافتـــه اســـت، عنـــوان کـــرد: مـــا بـــاور داریـــم کـــه صنعـــت 
ـــت  ـــه ظرفی ـــی ک ـــت. صنعت ـــور اس ـــم کش ـــع مه ـــران از صنای ـــگری در ای گردش
و پتانســـیل باالیـــی در آن نهفتـــه اســـت و می توانـــد نقـــش پررنگـــی در 
ـــی  ـــه آن جایگاه ـــته ب ـــوز نتوانس ـــفانه هن ـــا متاس ـــد ام ـــا کن ـــور ایف ـــاد کش اقتص

بایـــد داشـــته باشـــد برســـد.
بایـــد در حوزه کارآفرینی، فرصت را جســـتجو کنیم

موحـــد بـــا اشـــاره بـــه تعاریـــف علمـــی کارآفرینـــی در دنیـــا ادامـــه داد: 
ـــری  ـــف دیگ ـــت. تعری ـــاد اس ـــر و ایج ـــش، تغیی ـــای بین ـــد پوی ـــی فرآین کارآفرین
از کارآفرینـــی وجـــود دارد کـــه می گویـــد کارآفرینـــی فرآینـــد خلـــق چیـــزی 
ـــان  ـــاص زم ـــا اختص ـــب وکار ب ـــک کس ـــدازی ی ـــق راه ان ـــا ارزش از طری ـــد و ب جدی
موردنیـــاز، بـــا در نظـــر گرفتـــن ریســـک های مالـــی، روحـــی و اجتماعـــی بـــه 
منظـــور رســـیدن بـــه رضایـــت شـــخصی، پاداش هـــای پولـــی و ارضـــای نیـــاز 

ــت. ــراد اسـ ــتقالل طلبی در افـ اسـ
ــک  ــکل گیری یـ ــای شـ ــن بخش هـ ــت از مهم تریـ ــرد: فرصـ ــح کـ وی تصریـ
ــای  ــکل گیری طرح هـ ــه شـ ــا پیش زمینـ ــت. فرصت هـ ــی اسـ ــد کارآفرینـ فرآینـ
تجـــاری هســـتند. شـــروع کارآفرینـــی بـــا شـــناخت یـــک فرصـــت اســـت کـــه 
البتـــه کار بســـیار ســـختی اســـت و کارآفرینـــی موفـــق می شـــود کـــه دانـــش 
پیـــدا کـــردن و شناســـایی و ارزیابـــی فرصت هـــای مناســـب را داشـــته باشـــد.

ایـــن کارشـــناس حـــوزه کارآفرینـــی و گردشـــگری همچنیـــن خاطرنشـــان 
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کـــرد: فرصت هـــا بـــرای همـــه یکســـان اســـت امـــا کســـانی برنـــده خواهنـــد 
ـــای  ـــرایط، فرصت ه ـــه ش ـــن هم ـــر گرفت ـــا در نظ ـــق، ب ـــع و دقی ـــه به موق ـــود ک ب
مناســـب را تشـــخیص بدهنـــد و اقدامـــات الزم را مدیریـــت کننـــد. در عرصـــه 
ـــت  ـــی فرص ـــت ارزیاب ـــه قدرس ـــود ک ـــد ب ـــق خواه ـــی موف ـــروز، کس ـــی ام کارآفرین
ــاد  ــای ایجـ ــه فرصت هـ ــه همـ ــت کـ ــه نیسـ ــرا این گونـ ــد زیـ ــته باشـ را داشـ
ــته  ــوب را داشـ ــب وکار خـ ــک کسـ ــاد یـ ــرای ایجـ ــی بـ ــت کافـ ــده، ظرفیـ شـ
باشـــند. در ایـــن زمینـــه، دانســـتن الگوهـــا و مدل هـــای شـــناخت و ارزیابـــی 

ـــت. ـــی اس ـــق الزام ـــن موف ـــک کارآفری ـــرای ی ـــت، ب فرص
علـــی موحـــد ادامـــه داد: صنعـــت گردشـــگری عرصـــه ای اســـت کـــه 
مثـــل  مختلـــف  زمینه هـــای  در  را  بســـیاری  فرصت هـــای  می توانـــد 
اقامتـــی، ســـیاحتی، عمومـــی، ســـالمت، اداری، تجـــاری، فرهنگـــی، پذیرایـــی 
ــه را  ــد و عرصـ ــرار بدهـ ــان قـ ــار کارآفرینـ ــل در اختیـ ــل و نقـ ــوزه حمـ و حـ
بـــرای ایجـــاد کســـب وکارهای مفیـــد و پربـــازده آمـــاده کنـــد. بـــا توجـــه بـــه 
ایـــن گســـتردگی، صنایـــع حـــوزه گردشـــگری ایـــن ظرفیـــت را دارنـــد کـــه 

به طورجـــدی روی اقتصـــاد کشـــور، اثرگـــذار باشـــند.
ـــرفت صنعت گردشگری در البرز برنامه ای برای پیش

بـــا  رابطـــه  در  گردشـــگری  و  کارآفرینـــی  حـــوزه  کارشـــناس  ایـــن 
ــهر  ــوص شـ ــرز به خصـ ــتان البـ ــت: اسـ ــرز گفـ ــگری البـ ــای گردشـ ظرفیت هـ
ــی،  ــای طبیعـ ــگری دارد. جاذبه هـ ــه گردشـ ــا، جاذبـ ــام زمینه هـ ــرج در تمـ کـ
تاریخـــی، فرهنگـــی و مذهبـــی به وفـــور در ایـــن اســـتان مشـــاهده می شـــوند. 
ــوب  ــای مطلـ ــا، فرصت هـ ــن ظرفیت هـ ــی ایـ ــی و کارشناسـ ــی بررسـ ــا طـ مـ
ــی  ــایی و بررسـ ــرز را شناسـ ــتان البـ ــگری اسـ ــه گردشـ ــی در عرصـ کارآفرینـ

کردیـــم و بـــه نتایـــج خوبـــی رســـیدیم.
موحـــد در تشـــریح طـــرح تحلیـــل فرصت هـــای کارآفرینـــی در گردشـــگری 
ـــداث  ـــده، اح ـــام ش ـــات انج ـــت: در تحقیق ـــرج گف ـــهر ک ـــر کالن ش ـــد ب ـــا تاکی ب
و گســـترش موزه هـــا بـــرای جـــذب بیشـــتر گردشـــگر در اســـتان البـــرز 
اهمیـــت بســـیاری دارد. دومیـــن فرصـــت شناسایی شـــده، احـــداث هتل هـــای 
مناســـب در البـــرز به خصـــوص کـــرج اســـت. متاســـفانه امـــروز اســـتان البـــرز 
ـــوند. ـــران ش ـــد جب ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــای بزرگ ـــار ضعف ه ـــه دچ ـــن زمین در ای

ــاخت  ــی و سـ ــکان طراحـ ــده، امـ ــت ارزیابی شـ ــومین فرصـ ــزود: سـ وی افـ
تلـــه کابیـــن و محورهـــای گردشـــگری اســـت. البـــرز بـــه خاطـــر کوهســـتانی 
ـــن دارد و  ـــاد تله کابی ـــرای ایج ـــبی ب ـــت مناس ـــمالی، ظرفی ـــش ش ـــودن در بخ ب
ـــد  ـــگری خواه ـــه گردش ـــرمایه گذاران عرص ـــرای س ـــی ب ـــل خوب ـــوزه مح ـــن ح ای
بـــود. ایجـــاد مهمانســـرا، ســـایت های ورزشـــی، راه انـــدازی تاکســـی های 
گردشـــگری و احـــداث پارک هـــای مناســـب نیـــز از دیگـــر فرصت هایـــی 
ــش روی  ــرز، پیـ ــگری در البـ ــت گردشـ ــرفت صنعـ ــرای پیشـ ــه بـ ــتند کـ هسـ

ایـــن اســـتان اســـت.
فوتبال حبابی؛ فرصت کارآفرینی از نوع ورزشـــی

ــمند  ــهرهای هوشـ ــراح شـ ــدزاده طـ ــین احمـ ــه افشـ ــه ایـــن برنامـ در ادامـ
تفریحـــی و کارآفریـــن حـــوزه گردشـــگری هـــم عنـــوان کـــرد: تفـــاوت یـــک 
ــا یـــک فـــرد عـــادی ایـــن اســـت کـــه چشـــم او نســـبت بـــه  کارآفریـــن بـ
یافتـــن فرصت هـــا بســـیار حســـاس اســـت. شـــخص کارآفریـــن همیشـــه 
درحـــال نظـــاره و بررســـی فرصت هـــا اســـت کـــه بتوانـــد نیـــازی از جامعـــه 
را رفـــع کنـــد. کارآفریـــن زندگـــی بـــه خصوصـــی دارد و بایـــد در آغـــاز کار 
ایـــن نـــوع از زندگـــی را بپذیـــرد و ســـپس وارد ایـــن عرصـــه شـــود. مراحـــل 
ــا و در نهایـــت اقـــدام  ــه ترتیـــب تحقیـــق در فرصت هـ بعـــدی کارآفرینـــی بـ

بـــه آغـــاز فعالیـــت اســـت.
احمـــدزاده ضمـــن اشـــاره بـــه تجربیـــات گـــروه خـــود بـــا بیـــان این کـــه 
فعالیت هـــای ورزشـــی نیـــز می توانـــد بـــه عنـــوان یکـــی از فرصت هـــای 
ـــه  ـــدیم ب ـــق ش ـــا موف ـــزود: م ـــرد، اف ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج ـــگری م ـــوزه گردش ح
ـــال  ـــگری، ورزش فوتب ـــه گردش ـــن در عرص ـــال کارآفری ـــروه فع ـــک گ ـــوان ی عن
حبابـــی را بـــه عنـــوان یـــک ایـــده خـــام و بکـــر تبدیـــل بـــه فرصـــت کنیـــم. 
خوشـــبختانه امـــروز ایـــن ورزش در 1۸ اســـتان کشـــور اجـــرا می شـــود 
ــورت  ــه صـ ــر بـ ــرای ۳2۰ نفـ ــتقیم و بـ ــور مسـ ــه طـ ــر بـ ــرای 1۸۰ نفـ و بـ
ــد  ــان می دهـ ــزاره نشـ ــن گـ ــت. ایـ ــرده اسـ ــاد کـ ــغل ایجـ ــتقیم، شـ غیرمسـ
کـــه گردشـــگری عرصـــه گســـترده ای اســـت و بـــرای این کـــه بتوانیـــم بهـــره 
کافـــی از ایـــن حـــوزه را ببریـــم، کافـــی اســـت کـــه نیـــروی خـــود را روی 

ــم. ــز کنیـ ــا متمرکـ ــناخت فرصت هـ شـ

منایش بخشی از دستاوردهای 
طرح ملی توامنندسازی زنان 
رسپرست خانوار استان تهران

به همت جهاددانشگاهی و با حضور نمایندگان چهار 
کشور خارجی انجام گرفت

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 2۶ بهمن ماه:دسـتاوردهای طـرح ملی توانمندسـازی زنان 
سرپرسـت خانـوار اسـتان تهـران مبتنـی بـر الگوی توسـعه مشـاغل خانگی بـا همکاری 
الزهـرا )س( و پژوهشـکده  سـه واحـد سـازمانی جهاددانشـگاهی عالمـه طباطبایـی، 

فرهنـگ، هنـر و معمـاری پژوهشـگاه علـوم انسـانی بـه نمایـش درآمد.
نمایشـگاه دسـتاوردهای طـرح ملـی توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خانـوار اسـتان 
تهـران مبتنـی بر الگوی توسـعه مشـاغل خانگـی با حضـور دکتر محمدصـادق بیجندی 
معاون آموزشـی جهاددانشـگاهی، دکتر سوسـن باسـتانی معـاون بررسـی های راهبردی 
معاونـت امـور خانـواده وزنان ریاسـت جمهوری، مهنـاز امامدادی رییس دبیرخانه سـتاد 
سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی، نمایندگان 
چهـار کشـور سـوریه، لبنـان، افغانسـتان و فلسـطین و بـا حضور و شـرکت ۴۰ پیشـران 

فعـال در عرصـه مشـاغل خانگی اسـتان تهران برگزار شـد.
دستاوردهای خوب طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

در ابتـدای مراسـم، دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معـاون آموزشـی جهاددانشـگاهی 
ایـن نهـاد را بـه تعبیـر رهبـر انقـالب یکـی از مولودهـای مبـارک انقـالب اسـالمی و از 
سـتون های انقالب مطرح کرد و گفت: این نهاد دارای سـه پژوهشـگاه، 27 پژوهشـکده، 
دو دانشـگاه، شـش موسسـه آمـوزش عالـی، ۴1 مرکـز علمـی کاربـردی، 17۰ مرکـز 
آمـوزش تخصصـی و مهارتـی، سـه پـارک علـم و فناوری، 2۳ مرکز رشـد و بیـش از ۳۰ 
مرکـز نوآوری و شـتاب دهی، سـه خبرگزاری ایسـنا، ایکنا و سـیناپرس و یـک هفته نامه 

اختصاصـی بازار کار اسـت.
افـکار سـنجی، سـازمان دانشـجویان، مرکـز گردشـگری  وی همچنیـن بـه مرکـز 
دانشـجویان ایـران و مرکـز امـام و انقـالب به عنـوان چند نمونـه از مراکـز فرهنگی موثر 
و اثربخـش جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مختلـف به ویـژه فرهنگـی در کشـور اشـاره 

داشت.
دکتـر بیجنـدی بـا اشـاره بـه این کـه معاونـت امـور زنـان و خانـواده نهـاد ریاسـت 
جمهـوری بـا توجه بـه توانمندی ها، تجربیات و شـبکه ملی جهاددانشـگاهی در سراسـر 
کشـور برای پیاده سـازی طرح توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار به جهاددانشـگاهی 
طـرح  گفـت:  سـپرد،  نهـاد  ایـن  بـه   ۹۸ سـال  ابتـدای  در  را  آن  اجـرای  و  اعتمـاد 
توانمندسـازی اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار مبتنی بر الگوی نوین توسـعه مشـاغل 
خانگـی هم اکنـون در 2۴ اسـتان کشـور بـا همکاری وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
در حـال اجراسـت و بانـوان فعـال، عالقه منـد و واجد شـرایط طـرح پـس از آموزش ها و 

مشـاوره های الزم عمومـی و تخصصـی الزم مـورد حمایـت قرارگرفته انـد.
در انتهـای مراسـم افتتاحیـه دکتـر بیجنـدی با ذکر بخشـی از دسـتاوردها، این طرح 
را به عنـوان یـک الگـوی موفـق برای سـایر کشـورها برشـمرد که آن هـا می تواننـد از آن 
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بـرای توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار، زنان خانـه دار و یا حتی زنـان دانش آموخته 
اسـتفاده کننـد و جهاددانشـگاهی ایـن آمادگـی را دارد کـه به عنـوان مشـاور و مجـری 

طـرح در خدمت کشـورهای منطقه باشـد.
توجه ویژه به اشتغال و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار

معـاون بررسـی های راهبـردی معاونـت امـور خانـواده وزنـان ریاسـت جمهـوری در 
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای زنـان به ویـژه زنـان سرپرسـت خانـوار در ایـن 
نمایشـگاه گفـت: ایـن نمایشـگاه نشـان داد که زنـان ایران زمیـن توانمند هسـتند و این 
نمایشـگاه نمـود بسـیار ارزشـمندی از تالش هـای بانـوان و زنانـی اسـت که بسـیاری از 

آن هـا سرپرسـت خانوار هسـتند.
دکتـر باسـتانی یکـی از ماموریت های معاونت امـور زنان و خانواده ریاسـت جمهوری 
را صیانـت از بنیـان خانـواده عنوان کـرد و افزود: توجـه به نیازهای مختلـف زنان به ویژه 
در بعـد اقتصـاد و اشـتغال یکـی از ایـن ماموریت هاسـت و تالش می کنیم ایـن ماموریت 

را به ویـژه بـرای زنـان و بانوان سرپرسـت خانـوار به خوبی انجـام دهیم.
وی بـا اشـاره بـه این کـه در قانـون اساسـی توجـه بـه زنـان مـورد توجـه قرارگرفته، 
گفـت: از برنامـه چهـارم توسـعه بحـث زنان سرپرسـت خانـوار به طور جدی مـورد توجه 
قرارگرفتـه و توجـه بـه زنـان وزنـان سرپرسـت خانـوار از سـوی دولـت به عنـوان اولویت 

مـورد توجـه قرارگرفته اسـت.
دکتـر باسـتانی بـا اشـاره به این کـه چهار گـروه از زنـان در تعریـف مرکز آمـار ایران 
سرپرسـت خانـوار محسـوب می شـوند افزود: زنانی که شـوهر خـود را از دسـت  داده اند، 
زنانـی کـه دچـار قضیـه طـالق شـده اند، زنانـی کـه همسـران آن هـا بـه دلیلـی آن ها را 
تـرک کرده انـد و دخترانـی کـه ازدواج  نکـرده و دچـار تجـرد قطعـی هسـتند در تعریف 

مرکـز آمـار ایـران زنان سرپرسـت خانوار محسـوب می شـوند.
وی بـه بنـد ت مـاده ۸۰ اشـاره کـرد و گفـت: بـر اسـاس به بنـد ت مـاده ۸۰ برنامه 
ششـم توسـعه حمایت از زنان سرپرسـت خانوار به معاونت امور خانواده و زنان ریاسـت 
جمهـوری واگـذار شـده اسـت. در ایـن راسـتا شـورای راهبـری با حضـور معاونـت امور 
زنـان و خانـواده، سـازمان برنامه وبودجـه، وزارت کار، جهـاد کشـاورزی، کمیتـه امـداد، 
بهزیسـتی کشـور، وزارت بهداشـت و درمـان و ... تشـکیل شـد کـه در قالـب آن پنـج 
کمیتـه شـکل گرفـت تـا بتوانـد برنامه هـای توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانـوار را در 
زمینـه ی آمـوزش، اشـتغال و کارآفرینـی، روانـی و اجتماعی، مسـکن، حمایت های مالی 

و بحـث مسـایل حقوقـی و قانونـی دنبـال کند.
وی بـا تشـکر از نقـش ارزشـمند جهاددانشـگاهی در توانمندسـازی زنـان سرپرسـت 
خانـوار در اسـتان های مختلـف کشـور افزود: بـر همین اسـاس چندین اقدام در دسـتور 
کار قـرار گرفـت کـه یکـی از کارهـای مهـم راه انـدازی بانـک اطالعاتـی زنان سرپرسـت 
خانـوار بـود کـه توسـط وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی دنبـال شـد تا آمـار واقعی 
زنـان سرپرسـت خانـوار مشـخص شـود؛ در قالـب ایـن برنامـه بحـث توانمندسـازی 
اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار مبتنـی بـر الگـوی نویـن توسـعه مشـاغل خانگـی 
توسـط زنـان سرپرسـت خانـوار توسـط جهاددانشـگاهی دنبـال شـد و در حـال حاضـر 
دسـتاوردهای خـوب ایـن طـرح را می بینیـم کـه تشـکر مسـووالن مختلـف کشـوری را 

نیـز بـه همراه داشـته اسـت.
ایـن طـرح در 2۴ اسـتان کشـور بـه اجـرا  بـه این کـه  بـا اشـاره  دکتـر باسـتانی 
درآمـده  اسـت، افـزود: در قالـب ایـن طـرح ملـی مشـاوره ها و آموزش هـای الزم بـرای 
توانمندسـازی ارایـه، ظرفیت هـا و فرصت هـا شناسـایی شـد. سـپس پیشـرانان موفـق و 
توانمنـد شناسـایی و بـا حمایت هـای مختلـف زمینـه اشـتغال و توسـعه اقتصـادی زنان 

سرپرسـت خانـوار فراهـم شـد.
وی افـزود: همچنیـن طـرح دیگـری نیـز بـا همـکاری وزارت کشـور و سـازمان فنی 
و حرفـه ای کشـور و سـازمان های مردم نهـاد بـا عنـوان طـرح توانمندسـازی و توسـعه 
اقتصـادی و اجتماعـی زنـان سرپرسـت خانـوار دنبـال شـد تـا زمینه اشـتغال و توسـعه 
اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار تا رسـیدن به بـازار به نتیجه برسـد. همچنیـن تامین 
مالـی بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار در جهـت تامیـن سـرمایه بـرای آن هـا از طریـق 
بانک هـا و صندوق هـای حامـی در ایـن زمینـه دنبـال شـد تـا از طریـق ضمانـت سـهام 
عدالـت، زنـان سرپرسـت خانـوار بتواننـد وام آسـان دریافت کننـد و کسـب وکار خود را 
توسـعه دهنـد. درنهایـت حدود 12 هزار زن سرپرسـت خانـوار در این دو طـرح آموزش 
دیدنـد، بـازار فـروش اینترنتی دایر کردند و توانسـتند تجربه کسـب کننـد و به بازارهای 
مختلـف فـروش وصـل شـوند و توانسـتند در رفـع بخشـی از نیازهـای بهداشـتی، مـواد 

مصرفـی و ... جامعـه نیـز نقـش ارزشـمند خـود را ایفـا کنند.
رشد مشاغل خانگی بیش از دو و نیم برابر شده است

مهنـاز امـدادی رییس دبیرخانه سـتاد سـاماندهی و حمایت از مشـاغل خانگی نیز در 
ایـن مراسـم بـا اشـاره به این کـه تعداد مشـاغل خانگـی در سـال 2۰1۹ در دنیـا حدود 

صـد میلیـون نفـر بـوده گفـت: ایـن در حالـی اسـت کـه آمـار شـاغالن حـوزه مشـاغل 
خانگـی در سـال 2۰2۰ بـه 2۶۰ میلیـون نفر رسـیده که از سـهم باالی مشـاغل خانگی 

و رشـد ایـن مشـاغل در دنیا حکایـت دارد.
رییـس دبیرخانـه مشـاغل خانگـی کشـور با اشـاره به تصویـب قانون مشـاغل خانگی 
در مجلـس شـورای اسـالمی در سـال 1۳۸۸ گفـت: بر اسـاس ایـن قانون بسـتر حمایت 
از مشـاغل خانگـی فراهم شـده اسـت و همیـن حمایت هـا زمینه سـاز اجـرای طرح هـای 

توسـعه مشـاغل خانگـی توسـط دولت شـد که در سـه بخـش دنبال می شـود.
امامـدادی بـه ظرفیت هـای خـوب جهاددانشـگاهی در سراسـر کشـور اشـاره کـرد و 
گفـت: ابتـدا اجرای طرح توسـعه مشـاغل خانگی در ۹ اسـتان بـه جهاددانشـگاهی ارایه 
شـد و سـپس در 2۴ اسـتان و پـس  از آن در ۳1 اسـتان ایـن مهـم بـه جهاددانشـگاهی 
محـول شـد و خوشـبختانه آثـار آن را می بینیـم و نمایشـگاه امـروز کـه گشـایش یافت 

گویـای بخشـی از ایـن موفقیت هـا بود.
وی بـه انتقـال و تجربیـات در حوزه مشـاغل خانگی اشـاره کرد و گفت: مـا تجربیات 
خوبـی داریـم کـه می توانیـم ایـن تجربیـات را به اشـتراک بگذاریـم و از تجربیات سـایر 

کشـورها نیز اسـتفاده کنیم.
مهـری اسـدی مدیـر اجرایـی طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی نیز در این مراسـم 
اظهـار داشـت: در قالـب طـرح ملـی توانمندسـازی اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار 
مبتنـی بـر الگوی نوین توسـعه مشـاغل خانگی علی رغم شـرایط سـخت و خاص شـیوع 
ویـروس کرونـا تاکنـون 1۰۸ شـبکه، 7۴ برند و 17۸1 فروشـگاه مجازی فـروش در 2۴ 
اسـتان کشـور بـرای ۶۰1۹ نفـر واجـد شـرایط ایجـاد و امیدواریم تـا پایان سـال جاری 
کـه انتهـای طرح خواهد بود شـاهد رشـد این شـبکه ها، برندهـا و فروشـگاه های مجازی 

باشیم.
در پایان مراسـم نمایندگان کشـورهای افغانسـتان، سـوریه، لبنان و فلسـطین از این 
نمایشـگاه بازدیـد و مدیـران هـر بخـش، طـرح را بـرای میهمانـان خارجی تشـریح و به 

سـواالت آن هـا در خصـوص فرآیندهـای اجرایـی و نتایج طرح پاسـخ دادند.
گفتنـی اسـت، اجـرای ایـن طـرح در اسـتان تهـران بـر عهـده سـه واحـد سـازمانی 
جهاددانشـگاهی عالمـه طباطبایـی، الزهـرا)س( و پژوهشـکده فرهنـگ، هنـر و معماری 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی بـرای 1۶۶۰ زن سرپرسـت خانـوار اسـت که نمایشـگاه حاضر 

به عنـوان بخشـی از دسـتاوردهای ایـن طـرح به شـمار مـی رود.

■□■
برگزاری نشست هم اندیشی 

بازنگری سند ملی سکونتگاه های 
غیر رسمی کشور 

با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 
جهاددانشگاهی برگزار شد

روابط عمومی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی:نشسـت هم اندیشـی 
بـا موضـوع ضـرورت بازنگری سـند ملی توانمندسـازی و سـاماندهی سـکونتگاه های غیر 
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رسـمی کشـور بـا اسـتفاده از تجربیات بیـن المللی و داخلـی در حوزه های دانشـگاهی و 
اجرایـی و بـا حضـور نمایندگان شـرکت بازآفرینی شـهری ایران، سـازمان شـهرداری ها، 
وزارت خانه های کشـورو راه و شهرسـازی، متخصصان و دانشـگاهیان و پژوهشـگاه علوم 
انسـانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشـگاهی در شـرکت بازآفرینی شـهری برگزار شـد 

و چرایـی و چگونگـی ایـن موضوع مورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.
در این نشسـت هم اندیشـی ابتدا مسـلم سـید الحسـینی عضو هیات مدیره شـرکت 
بازآفرینـی شـهری ایران گفت: موضوع نشسـت پیرامـون ضرورت بازنگری سـند توانمند 
سـازی سـکونتگاه های غیـر رسـمی اسـت، موضوعـی کـه یکی از ابـر چالش های کشـور 
تلقـی شـده، ابعـاد ملی داشـته و تمـام الیه هـای مدیریت اجتماعـی، اقتصـادی، امنیتی 
وحـوزه شـهری را درگیـر خـودش کـرده اسـت، موضوعـی کـه نمی تـوان بـه آن پـروژه 
محـور نـگاه کـرد و می بایسـت در فازهـای زمانـی مختلـف بـا یـک سـند یکپارچـه و 
هماهنـگ بـه آن نگاه شـود، سـندی که می بایسـت چراغ مسـیر باشـد و اسـتراتژی های 

کلـی را مشـخص کند.
سیدالحسـینی در ادامـه گفـت: این سـند بـا توجه به تاکیـدات مندرج در جزء سـوم 
از بنـد الـف مـاده 12۰ قانـون برنامـه ششـم کشـور در دسـت تهیـه اسـت، امـا انتظـار 
مـی رود با آسـیب شناسـی خالء هـا و شـکاف های موجود در سـندهای قبلـی، ابهامات، 
کاسـتی ها و تناقضـات را مشـخص کـرده و بر اسـاس شـرایط اقتصـادی و بومـی ایران با 
در نظـر گرفتـن نقـش مهم شـهرداری ها به عنـوان فعاالن صـف مقدم حـوزه بازآفرینی، 

بازنگری هـا انجام شـود.
وی تصریـح کـرد: همچنیـن توافـق دسـتگاه های عضو سـتاد ملی بازآفرینی شـهری 
پایـدار نیـز می بایسـت کسـب شـود، مـا در این خصوص بـا یک سـند راهبـردی مواجه 
هسـتیم کـه عالوه بـر در نظر گرفتـن تجربیات جهانـی و بین المللی می بایسـت نظرات 

ذی نفعـان جامعـه هدف در آن لحاظ شـود.
حبیب خراسـانی معاون سـاماندهی و بازآفرینی شـهری از 12 سـال کار اجرایی روی 
سـند سـکونتگاه ها در فاصلـه سـال های ۸۴ تـا ۹۶ سـخن گفـت و به رویکـرد جدید ۵۴ 
نشسـت سـتاد ملی کشـور اشـاره کـرد و گفـت: یکـی از مهم تریـن دالیل بازنگـری این 
سـند، سرشـماری سـال 1۳۹۵ و احصـاء آمـار 12 میلیـون نفر حاشیه نشـین در کشـور 
اسـت کـه نه تنهـا کاهـش 1۰ درصـدی اتفـاق نیفتـاده بلکـه بیـن سـال های ۹۵ تا ۹۹ 
حتـی بـا فقـر شـدید شـهری، ایـن حاشیه نشـینی ها افزایـش چشـم گیری هـم داشـته 
اسـت، ایـن مسـاله بایـد در سیاسـت های کالن مسـکن لحـاظ شـود و در راهبردها، نوع 

اقـدام و عمـل بـا دو دیـدگاه رفـع مشـکل و پیش گیـری و پیش نگری وارد شـویم.
در ادامـه ماندانـا ملـک مدیـر کل دفتـر مطالعـات کاربـردی و امـور ترویجی شـرکت 
بازآفرینـی شـهری پایـدار گـزارش اولیـه ای از ضرورت هـای تهیـه سـند و اقداماتـی که 
تاکنـون انجـام شـده ارایـه کـرد و بـا اشـاره بـه تاریخچـه تهیه سـند ایـن سـکونتگاه ها 
گفـت: سـند سـکونتگاه های غیـر رسـمی در سـال 1۳۸2 تهیـه و تا سـال 1۳۹2 مالک 

عمـل بوده اسـت.
ملـک در ادامـه گفـت: مهم تریـن نیـازی که با شناسـایی و آسـیب شناسـی می توان 
بـه آن برسـیم پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه چـه اتفـاق و کاری می توانـد بخشـی از 

مشـکالت و چالش هـای سـکونتگاه های غیـر رسـمی را کمتـر کنـد؟
ملـک افـزود: از طرفـی ما با بحران هـای زیسـت محیطی و امنیتی در سـکونتگاه ها به 
لحـاظ جابـه جایی هـای جمعیتـی و افزایـش فقـر شـهری مواجه هسـتیم، ما بـه دنبال 
ایـن هسـتیم کـه ضمانت هـای اجرایـی را در بازنگـری سـند جدیـد افزایـش بدهیـم و 

اقدامـات عملیاتـی در محدوه هـای اجرایی داشـته باشـیم.
کمـال نوذری کارشـناس دبیرخانه سـتاد ملی نیز در این نشسـت بـا پیگیری مباحث 
ارایـه شـده گفـت: مطابق قانـون باید سـاالنه 27۰ محلـه در قالب برنامه اقدام مشـترک 
بازآفرینـی وارد شـود و در طـول برنامه ششـم پروژه های عملیاتی در این محالت شـروع 
شـود، به گونـه ای کـه سـطح خدمـات و سـرانه های محـالت هـدف به متوسـط شـهری 
برسـد، زیـرا در مـاده ۶2 قانـون برنامه ششـم، دولت مکلف بـه برنامه ریزی و سـاماندهی 

مناطـق حاشیه نشـین و کاهـش جمعیت این مناطق شـده اسـت.
وی در ادامـه بـا تصریـح این مطلب کـه در ۳۵1 محله ی دارای پروژه اقدام مشـترک 
تنهـا تاکنـون ۳۰ درصـد برنامه هـا اجرایـی شـده اسـت، گفـت: همـه نهادهای مسـوول 
به ویـژه شـهرداری ها بایـد باقوت بیشـتری پیگیر پایان بخشـی بـه پروژه هـای بازآفرینی 

باشند.
سـکونتگاه های  در  موجـود  مسـایل  و  چالش هـا  خصـوص  در  ادامـه  در  نـوذری 
غیررسـمی در ابعـاد مختلـف نهـادی، مالی، پیشـگیری و پیش نگـری و سـابقه مکاتبات 
انجـام شـده وزارت راه و شهرسـازی بـا دبیرخانـه دولـت در زمینـه ضـرورت تهیه سـند 
ملـی توانمندسـازی و سـاماندهی سـکونتگاه های غیـر رسـمی کشـور بـه بیـان نقطـه 

نظـرات خودپرداخـت.

دکتـر عالءالدینـی عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تهـران در ادامـه بـا توجـه به رشـد 
غیـر  گفـت: وضعیـت سـاکنین سـکونتگاه های  رسـمی  غیـر  فزاینـده سـکونتگاه های 
رسـمی بسـیار وخیـم اسـت و در نسـل بعـدی ایـران، جمعیـت بزرگـی سـاکن ایـن 
سـکونتگاه ها خواهنـد بـود کـه آینده مبهمـی را برای جمعیت شـهری رقـم خواهند زد. 
آمارهـا از رشـد حاشیه نشـینی در کشـور از ۶ میلیـون بـه 11 و 12 میلیـون می گویـد، 
مسـاله پیچیده تـر شـده اسـت، امـا مسـاله مهم تـر دو چیـز اسـت یکـی پیچیدگـی کار 
در سـکونتگاه ها و دوم سـرعت کنـد اقدامـات در مقابـل رشـد سـریع آن هـا اسـت و این 
مطلـب یعنـی مـا حتمـا سـند جدیـدی می خواهیـم. سـند جدیـد یـک فرصـت جدیـد 
اسـت، امـا سـوال اصلـی اینجاسـت آیـا می تـوان سـند سـکونتگاهی را به گونـه ای بـه 
تصویـب رسـاند کـه تمـام دسـتگاه ها مکلـف بـه پیگیـری آن باشـند؟ آیـا سـند قابلیت 
ایـن مسـاله را خواهـد داشـت که تـک روی دسـتگاه ها را کنتـرل و رصد کنـد؟ و مهم تر 
این کـه سـند نهایـی کـه تدویـن و تصویـب می شـود مـورد حمایـت باالتریـن سـطوح 

حکومتـی و دولتـی خواهـد بود؟
در ادامـه حمیـد رمضانـی عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات 
اجتماعـی جهاددانشـگاهی )مشـاور طـرح( بـه گام هـای بازنگـری سـند اشـاره کـرد و 
گفـت: در گام اول مطالعـات پایـه بـا هـدف آسـیب شناسـی دقیـق ایـن پدیـده از ابعاد 
مختلـف انجـام شـده تـا محتـوای اولیـه پیش نویـس سـند فراهـم شـود. در گام بعـدی 
در همـکاری بـا صاحب نظـران وخبـرگان پیش نویـس سـند از نظـر ماهوی و سـاختاری 
اصـالح می گـردد و نهایتـا پـس از بررسـی های کارشناسـی در کارگروه هـای تخصصـی، 

سـند بـرای تصویـب نهایـی آمـاده خواهد شـد.
دکتـر آیینـی عضـو هیـات مدیـره شـرکت بازآفرینـی نیـز در ایـن خصوص بـا تاکید 
بـر ایـن موضـوع کـه سـند جدیـد یـک اصالحیه بر سـند قبـل اسـت، گفت: سـند باید 
یـک سـند ملی باشـد نه یک سـند دولتـی زیرا سـندهای ملی عمـر طوالنـی دارند ولی 
سـندهای دولتـی بـا دولت هـا می آینـد و بـا دولت هـا می رونـد. در واقـع در سـند ملـی 
بـا لحـاظ کـردن نظرات دانشـگاهیان )حوزه تئـوری( و نظـرات نهادهـای درگیر موضوع 

بازآفرینـی )حـوزه اقـدام و عمـل( بایـد به یک سـند جامـع و کاربردی برسـیم
همچنیـن دکتـر ایراندوسـت عضـو هیـات علمـی دانشـگاه کردسـتان نیـز در ایـن 
نشسـت تاکیـد کـرد: بازنگری سـند جدیـد از دو جنبه ضروری اسـت: مـورد اول مربوط 
بـه کارآمـدی سـندهای قبلـی اسـت کـه نیازمنـد تحلیـل و آسـیب شناسـی اسـت تـا 
بدانیـم چالش هـا و رونـد گسـترش مسـایل بـه چـه میـزان بـه سـندها بـر می گـردد 
)تاثیـرات سـند و کاسـتی های سـند(. مـورد دوم تاکیـد دولـت بر بازنگری سـند اسـت. 
در سـطح شهرنشـینی و شـهرهای مـا، اتفاقـات و دگرگونی های جدیدی رخ داده اسـت 
کـه ایـن الـزام را ایجـاد می کنـد تـا سـند را بازنگری کنیـم. ما بایـد بدانیم ایـن الزامات 
چـه چیزهایـی اسـت؟ و ایـن اتفاقـات کدام اند؟ بخشـی به سـند بـاز می گردد که سـند 
نتوانسـته اسـت و بخشـی هـم بـه دولـت و متولیـان مربوطـه بر می گـردد کـه معتقدند 

ضرورت هایـی بـه وجـود آمـده اسـت و ایـن مـورد هم باید مشـخص شـود.
در پایـان سـید الحسـینی بـا تاکیـد بـر اهمیـت تهیه سـند گفـت: این سـند در گام 
نخسـت بایـد دنبـال تبییـن مسـایل، ابهام هـا، تناقضـات و کاسـتی هایی باشـد کـه در 
اسـناد گذشـته وجـود داشـته یـا بـر اسـاس شـرایط کنونـی کشـور و تحـوالت شـهری 

جدیـد بـه وجـود آمده اسـت.
وی گفـت: برنامه ریـزی یـک امـر مسـتمر دایمـی اسـت و ضـرورت دارد راهبردهـا و 
سیاسـت ها متناسـب بـا شـرایط روز اصـالح شـود. ممکن اسـت اهـداف ثابت باشـند اما 
قطعـا سیاسـت ها بـا توجـه بـه فرایندهـای اجتماعـی و اقتصـادی در زمان هـای مختلف 
متغیـر خواهـد بـود و این مسـاله نشـان دهنـده ضرورت بازنگری سـند ملی اسـت. عضو 
هیـات مدیـره شـرکت بازآفرینـی شـهری ایـران بـا اشـاره بـه این کـه بحث اجمـاع در 
بازنگـری سـند ملـی مهـم اسـت، تصریـح کـرد: نیازداریـم تـا تمـام اسـناد باالدسـتی و 
اسـناد هم طـراز مورد بررسـی قـرار گرفته و مسـایل کلیدی آن هـا را اسـتخراج کنیم. در 
مرحلـه دوم شناسـایی ذی نفعـان اعـم از دولـت، بخش هـای عمومـی، نهادهـای محلی، 
دانشـگاهیان و انجمن هـای صنفـی کـه بایـد نقـش آن هـا در سـند جدیـد دیـده شـود. 
عـالوه بـر ایـن، اقدام هـای انجام شـده قبلـی نیز باید آسـیب شناسـی شـوند. موضوعات 

پیشـگیری و پیش نگـری نیـز بایـد در ایـن سـند مـورد توجه قـرار گیرد.
سیدالحسـینی با اشـاره به این که سـه محور نوسـازی و مقاوم سـازی مسـکن، تامین 
خدمـات عمومـی و توانمند سـازی اجتماعی محورهای اصلی تدوین سـند اسـت، گفت: 
پـس در گام اول بایـد یک چشـم انـداز آغازینـی داشـته باشـیم کـه متکی بر شناسـایی 
مسـایل اساسـی اسـت، در گام دوم بعـد از شناسـایی مسـایل، نیـاز اسـت تـا سـنجش 
مسـایل در ابعـاد مختلـف بـرای تدوین و رویکـرد مدل مفهومـی مورد توجه قـرار گیرد. 
در نهایت باید تحلیل و بررسـی شـود که موقعیت اسـتراتژیک در ارتباط با این مسـایل 

چیسـت و اهداف سـند بر اسـاس چشـم انداز سـال های آتی ترسـیم شـود.
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کاهش مشکل زوج های نابارور 
رسارس کشور باروحیه جهادی 

در نشست روسای جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی تاکید شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، 2۹ دی ماه:رییس دانشگـــــاه 
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی در نشسـت مشـترک بـا رییـس جهاددانشـگاهی گفـت: 
ایـن نهـاد انقالبـی بـا دارا بـودن سـاختارهای غیر دیـوان سـاالرانه می تواند با مشـارکت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی برنامه های اجتماعـی حوزه سـالمت را با جدیت 

دنبـال کند.
در نشست مشترک  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  رییس  زالی  علیرضا  دکتر 
با دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی که برگزار شد گفت: در فرازوفرودهای 
و  دانشگاهی  عرصه  در  شایسته ای  خدمات  جهاددانشگاهی  اسالمی  انقالب  مختلف 

اجتماعی ارایه داده است.
ملی  خودکفایی  و  خودباوری  خوداتکایی،  جهاددانشگاهی  تمایز  وجه  مهم ترین  وی 
نقش  باشیم،  داشته  نظر  در  را  ذی ربط  دستگاه های  تمامی  نقش  اگر  افزود:  و  دانست 

جهاددانشگاهی به عنوان نهادی اجرایی بسیار پررنگ است.
انقالب را بزنگاهی برای  بیانیه گام دوم  رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
اهداف  به  توجه  با  گفت:  و  دانست  محور  خرد  راهبردهای  گسترش  و  فناوری  توسعه 
مقدسی که در شکل گیری جهاددانشگاهی نقش داشته، دسترسی به مفاهیم توسعه ای و 

اهداف مترقی کشور برای این نهاد دور از دسترس نیست.
دکتر زالی بابیان این که جهاددانشگاهی پرتراکم ترین ارتباطات بین سازمانی کشور را 
در کارنامه درخشان خود دارد، بیان کرد: اتاق فکر سالمت برای افراد دغدغه مند سالمت 

مردم برای اولین بار در جهاددانشگاهی شکل گرفت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش دیگری اهمیت برنامه ریزی برای 
نهادهای  به شکل گیری  توجه  با  کرد:  تاکید  و  قرارداد  موردتوجه  را  سالمت سالمندان 
تامین  برای  تاکنون  اقدام مؤثری  باالدستی، ولی در عمل  اسناد  سیاست گذار و تدوین 

سالمت روحی و جسمی سالمندان انجام نشده است.
به طورکلی کیفیت  و  اقتصادی  اجتماعی،  نیازهای  به  این که توجه  بابیان  زالی  دکتر 
زندگی سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دوره سالمندی را دوره پیچیده ای 
از زندگی دانست و گفت: این در حالی است که کیفیت زندگی سالمندان در ایران از 

کشورهایی که از نظرمولفه های اقتصادی به ایران نزدیک هستند هم پایین تر است.
بیماری های فرسایشی و مزمن دست وپنجه نرم  با  این که سالمندان  به  با اشاره  وی 
برنامه ای روشن و در قالب  با  باید پویاتر،  تاکید کرد: تخصص طب سالمندی  می کنند 

فعالیت های مشترک در دستور کار باشد.
تامین اعتبار درمان زوج های نابارور یکی دیگر از مواردی بود که رییس دانشگــــاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی در این جلسه به آن پرداخت و توضیح داد: حدود 2۵ درصد 
از زوج های جوان توان باروری را ندارند و این در حالی است که تعداد زیادی از این افراد 
علیرغم میل به بچه دارد شدن، توان پرداخت هزینه های درمان را ندارند بنابراین اگر 
چنانچه دولت و مجلس عالقه مند به موضوع افزایش جمعیت هستند باید بسته اعتباری 

جداگانه ای برای این مهم اختصاص دهند.

را در حوزه های سالمت  با جهاددانشگاهی  دانشگاه  فعالیت های مشترک  زالی  دکتر 
عمومی و تشکیل مرکز رشد مشترک و برگزاری دوره های مهارتی برای آحاد شهروندان 

را خواستار شد.
کاهش مشکل زوج های نابارور سراسر کشور باروحیه جهادی

این که  به  اشاره  با  این جلسه  در  نیز  رییس جهاددانشگاهی  دکتر حمیدرضا طیبی 
با  فناورانه  فعالیت های  تقویت  است،  افزایش  به  رو  شتاب  با  کشور  سالمندی  جمعیت 

برنامه ریزی مدون در این حوزه را خواستار شد.
وی در ادامه از فعالیت های جهاددانشگاهی در راستای ارایه خدمات به زوج های نابارور 
خبرداد و گفت: بیش از ۵۰ درصد درمان زوج های نابارور در پژوهشکده رویان و ابن سینا 

جهاددانشگاهی انجام می شود.
رییس جهاددانشگاهی ایجاد مراکز ناباروری در مراکز استان ها را خواستار شد و تاکید 

کرد: باید باروحیه جهادی مشکل زوج های نابارور سراسر کشور کاهش یابد.
راه اندازی مرکز جامع پایش سالمت و طب سالمندی

به  اشاره  با  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  حمید حمزه زاده سرپرست جهاددانشگاهی 
پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  کرد:  اظهار  سالمندی  حوزه  در  واحد  این  فعالیت های 
منسجم  غیر  به شکل  ولی  فعالیت های خوب  سالمندی  در حوزه  شهیدبهشتی سال ها 
داشته است که در دوره جدید در تالش هستیم با حمایت رییس جهاددانشگاهی، این 
فعالیت ها را سازمان دهی کنیم و به مسیری برویم که یک خروجی قابل قبول و فناورانه 

را برای کشور ارایه نماییم.
سیاست گذاری  شورای  با  مشترک  کمیته  تشکیل  به  اشاره  با  حمزه زاده  ادامه  در 
سالمندی گفت: امیدوارم در آینده بتوانیم در جهت راه اندازی مرکز جامع پایش سالمت 

و طب سالمندی در این واحد پیش رو باشیم.
دانشگاه  و  واحد  این  پژوهشی  مشترک  فعالیت های  پیشنهاد  ارایه  با  ادامه  در  وی 
طرف  از  که  سالمندی  حوزه  پروژه های  ارایه  برای  گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
نیازمند حمایت و  به شدت  قرار می گیرند،  بین المللی مورد حمایت  و  سازمان های ملی 
مشارکت دانشگاه و اعضای هیات علمی هستیم و می توانیم در قالب گرندهای مشترک 

پژوهشی در این حوزه فعالت داشته باشیم.
حمزه زاده با اشاره به فعالیت های این واحد در حوزه کرونا اظهار کرد: از ابتدای شیوع 
کرونا در اسفندماه سال ۹۸ این واحد فعالیت های خود را آغاز نموده که ازجمله می توان 
به تولید محلول ضدعفونی و راه اندازی سایت 12۳ کرونا که بسیار مورد استقبال قرار 
گرفته و توانسته بحث آموزش های عمومی و راهنمایی بیماران قرنطینه خانگی را پوشش 

دهد، اشاره کرد.
سرپرست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: این واحد در زمینه 
HSE و مدیریت خطر حوادث، نیز تیم علمی توانمندی در این واحد تشکیل شده است 
و امکان همکاری مشترک در موضوعات مرتبط به ویژه با محوریت کرونا در قالب تدوین 
دستورالعمل ها و سایر بحث های زیست محیطی آن از جمله پاک سازی محیط زیست و 
بسته های  ارایه  طریق  از  عمومی  ایمنی  و  درمان  کادر  ایمنی  نیز  و  کرونا  پسماندهای 

آموزشی و خدماتی فراهم شده است.
وی بیان کرد که رویکرد واحد علوم پزشکی شهید بهشتی در دوره جدید، توسعه و 
تعمیق همکاری های بین جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، در 
این خصوص نیز جلسات متعددی با دانشکده ها و پژوهشگاه های تابعه دانشگاه داشته ایم 

و در حال راه اندازی کارگروه های مشترک برای اجرایی شدن این برنامه ها هستیم.
ثبت رکورد 8۵۰ تست کرونا در روز توسط جهاددانشگاهی

علوم  تخصصی  دفتر  مدیرکل  جاوید  اسماعیلی  غالمرضا  دکتر  ادامه  در  همچنین 
پزشکی با بیان این که جهاددانشگاهی رکورد ۸۵۰ تست کرونا در روز را دارد، اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی در حوزه کرونا از هفته اول اسفندماه سال ۹۸ به صورت جهادی واردشده 
و هفته دوم اسفند دو کیت مولکولی ارایه کردیم که مجوز اولین کیت تشخیص مولکولی 

در ایران را توانستیم دریافت کنیم.
وی افزود: هم زمان با بحث کیت های تشخیصی بحث تولید البسه و تولید ماسک را با 
استفاده از امکانات واحدهای صنعتی دنبال کردیم و حتی مشاغل خانگی را در بخش های 

مختلف مرتبط با این تولیدات، ایجاد کرده ایم.
دکتر جاوید در ادامه به فعالیت های صورت پذیرفته در پژوهشکده ها و واحدهای علوم 
انجام  تشخیصی،  اولیه، ساخت کیت های  مواد  تولید  در حوزه  پزشکی جهاددانشگاهی 

آزمایشات مرتبط با ساخت واکسن و غیره اشاره کرد.
پزشکی  حوزه  در  امداد  مرکز  و  منزل  در  درمان  مرکز  دو  وجود  بر  تاکید  با  وی 
جهاددانشگاهی افزود: مرکز درمان در منزل ما دارای 22 سال سابقه است که در این 
دوره نیز تالش کرده تا بیماران مبتالبه کرونا را در منزل پایش کند و ارجاع بی مورد آنان 

به بخش های درمانی را کاهش دهد.
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در  پزشکی  حوزه  دست اندرکاران  حضور  با  که  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
جهاددانشگاهی برگزار شد؛ مواردی نظیر مطالعات در حوزه پیش بالینی واکسن کووید 
مشترک  کمیته  ایجاد  منزل،  در  امداد  مراکز  تقویت  ساخت،  زمان  تسریع  باهدف   1۹
دانشگاه علوم  و  تعمیق همکارهای جهاددانشگاهی  و  توسعه  سیاست گذاری سالمندی، 
پزشکی شهید بهشتی، همکاری و مشارکت در برنامه ریزی و اجرای طرح ملی HSE و 
مدیریت خطرحوادث، تدوین و راه اندازی دوره های آموزشی تخصصی و عمومی، وسایر 

موضوعات مرتبط با حوزه سالمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

■□■

پارک های علم و فناوری، ناجی 
امروز جوانان بیکار

در نشست روسای پارک های علم و فناوری به میزبانی 
پارک ملی علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی 

وابسته به جهاددانشگاهی مطرح شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس: نشست روسای پارک های علم و فناوری به میزبانی 
پارک ملی علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی وابسته به جهاددانشگاهی با حضور 
دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس 
پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، دکتر غالمحسین رحیمی معاون 
پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر مهدی کشمیری قائم مقام معاون 
پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری و دیگر روسای 

پارک های علم و فناوری در سراسر کشور برگزار شد.
رییس جهاددانشگاهی در این نشست با اشاره به اهمیت تاثیرگزاری پارک های علم 
و فناوری در توسعه صنعتی کشور اظهار کرد: ابتدا باید گفت، حمایت هایی که منجر به 
محصول خروجی از پارک های علم و فناوری می شود باید بسیار بیشتر از شرایط کنونی 
باشد؛ چراکه کشورمان دارای نیروی انسانی استانداردی است، برخالف این که مهاجرت 
نخبگان به شدت رو به افزایش است اما هنوز افرادی را داریم که می توانیم بر اساس دانش 

و تجربه های آنان در راستای آبادانی کشور گام برداریم.
وی بیان کرد: به لحاظ حوزه ای در علوم گوناگون غنی هستیم و دانشگاه های ما در 
اغلب حوزه های علمی می توانند خلق فناوری کنند؛ اما ما هنوز تصمیم نگرفتیم که آیا 
توسعه اقتصادی را باید در کشور ارج دهیم؟ یا به آن نوع توسعه اقتصادی که بر پایه علم 

و فناوری خودمان است بها دهیم؟
دکترطیبی گفت: به اعتقاد من اصل این است که توسعه اقتصادی باید مبنی بر علم و فناوری 
بومی هر کشوری باشد و ما با این که زمینه های رسیدن به چنین امکانی را داریم، متاسفانه هنوز 
اراده کافی در کشور ما برای رسیدن به چنین توسعه ای صورت نگرفته است. در حقیقت اقتصاد 

ما باید متکی بر تولید و تولیدمان هم باید متکی بر علم و فناوری باشد.
رییس جهاددانشگاهی تاکید کرد: به اعتقاد من زحمت های زیادی در این راستا کشیده 

شده است و تعداد پارک ها و مراکز رشد به اندازه کافی وجود دارد؛ حال باید کاری کنیم که از 
این زیرساخت ها خوب استفاده شود و بنابر مصالح ملی کشور باید اقتصاد ما دانش بنیان باشد.

توسعه صنعتی شکل  را  اقتصاد یک کشور  اساس  این که  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
می دهد به همین دلیل پارک های علم و فناوری هم باید در این راستا تالش خود را چند 

برابر کنند تا در روند توسعه صنعتی نقش موثری را ایفا کنند.
رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی نیز در این نشست گفت: 
در سال 1۳۹7 وقتی خواهان توسعه و گسترش پارک های علم و فناوری در حوزه هنر و 
فرهنگ شدیم، در ابتدا راه سختی را پیش رو داشتیم چراکه توجیه این که فرهنگ و هنر 
هم می تواند وارد بخش فناوری شود، امر دشواری بود؛ اما به یاری خداوند و همیاری در 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این امر تحقق پیدا کرد.
وی افزود: همواره برای من که نزدیک به چهل سال در عرصه فرهنگ و هنر کشور 
فعالیت می کردم بسیار دردآور بود که فرهنگ را همیشه در جایگاه کمک بگیر می دیدم 
و سال ها با این پرسش مواجه بودم که آیا در تمامی دنیا هم فرهنگ مصرف کننده است 
یا خیر؟ این بود که تالش کردیم در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، 

هنر و فرهنگ را به عنوان یک نیروی مولد اقتصادی در نظر بگیریم.
دکترایمانی خوشخو تصریح کرد: خوشبختانه در این مدت کوتاه با حمایت هایی که 
انجام شد توانستیم به وضوح نشان دهیم که فرهنگ می تواند یکی از بخش های مولد در 
کشور باشد و توانستیم زمینه های آن را هم فراهم کنیم که البته کار سختی بود و باید 

به این سختی ها چیره شویم.
رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی گفت: تاکید اصلی ما در 
این سه  بر سه موضوع مهم هنری و فرهنگی است که  بحث صنایع خالق و فرهنگی 
محور عبارت است از؛ هنرهای تجسمی، گردشگری میراث فرهنگی و همچنین طراحی 

در زمینه گرافیک، مد و لباس و غیره.
به گفته دکتر ایمانی خوشخو، امروزه نزدیک به ۸۰۰ مولد زیر چتر پارک هستند؛ 

همچنین طرح های بزرگی را در دست داریم که درحال توسعه و گسترش آن هستیم.
وی با اشاره به اهمیت موسیقی و حمایت هایی که این مجموعه از این شاخه هنری 
دارد چه ساخت سازهای  موسیقی وجود  در حوزه  که  تمام خالقیت هایی  دارد، گفت: 
مختلف و چه ایده هایی که در زمینه آهنگ سازی است از سوی پارک حمایت می شود 
و ما با تشکیل کمیسیون های تخصصی برای هدایت کسب و کارها و مولدهای فرهنگی 

توانستیم جانی تازه به برخی فعالیت های هنری و به ویژه موسیقی داشته باشیم.
رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی هدف از تشکیل بنیادها را 
در این مجموعه حمایت از کسب و کارها دانست و گفت: برای رها نشدن کسب و کارها 
از شیوه تشکیل بنیاد استفاده کردیم و بر این اساس امروزه سه بنیاد در پارک ملی علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی فعال است که شامل بنیاد کسب وکارهای دیجیتال، 

کسب وکارهای حقوقی و کسب وکارهای موسیقی می شود.
به گفته رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، یکی دیگر از 
پارک های  همه  برای  تریبونی  می تواند  نزدیک  آینده  در  که  ما  کشور  داخل  موسسات 
کشور باشد فناوری IPTV است؛ همچنین خبرگزاری علم و فرهنگ »سیناپرس« هم به 
طور ویژه در زمینه علم، فناوری و فرهنگ به انجام امور رسانه ای و ترویج علم می پردازد.

وی ادامه داد: با توجه به این که در اغلب خبرگزاری ها، علم و فرهنگ اولویت هفتم یا 
هشتم است، سینا پرس به صورت تخصصی به این حوزه می پردازد.

مهم ترین رسالت های پارک ها تقویت و توسعه مراکز رشد و نوآوری
در ادامه این نشست رحیمی با اشاره به اصلی ترین رسالت پارک های علم و فناوری 
گفت: یکی از مهم ترین رسالت های پارک های جامع استانی اهتمام به تشکیل و تقویت 
و توسعه مراکز رشد و نوآوری در شهرستان های مختلف یک استان است. این فرآیند 

می تواند به جوانان تحصیل کرده شهرستان ها کمک شایانی در کسب وکارهایشان کند.
رشد  مراکز  این  افزود:  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
بیرون می آید.  فناوری کشور  از دل آن ها مهم ترین شرکت های  جوانه هایی هستند که 
یکی از پرسش های اساسی این است که اثر اجتماعی پارک ها چیست؟ اگر ما بگوییم که 
پارک ها نهادهایی هستند که میزبان تعدادی شرکت هستند اصال مزیت بزرگی محسوب 
نمی شود. امروزه نزدیک به یک سوم شرکت های دانش بنیان ما در پارک ها مستقر هستند 
و این عدد بزرگی نیست؛ اما اگر بخواهیم اثربخشی پارک های علم و فناوری را ببینیم 
تحویل  را  داده اند  پرورش  خود  بطن  در  که  شرکت هایی  توانستند  چقدر  بپرسیم  باید 
جامعه بدهند یعنی چند شرکت در استان به اصطالح دانش آموخته این پارک ها هستند.

به گفته رحیمی پارک های علم و فناوری در سراسر کشور یکسان توسعه پیدا نکرده 
است و رویدادهای فناورانه نامتوازن است و تقریبا برابر نیست.

وی افزود: خوشبختانه برخی از پارک های شهرستان ها توجه زیادی به حوزه فرهنگ 
و هنر دارند و پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی هم به طور ویژه در 

این حوزه فعالیت می کند که بستری بسیار پول ساز است.
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تقدیر از اقدامات پژوهشی 
جهاددانشگاهی قم در زمینه ی 

کاهش ناباروری
قم:روسـای  واحـد  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی قـم و بنیـاد نخبـگان اسـتان در هفتـه 
پژوهـش بـا حضـور در دفتـر رییـس دانشـگاه قـم ضمـن 
تشـریح  و خدمـات وی خواسـتار  زحمـات  گرامیداشـت 
مسـوولیت  و  اسـالمی  آموزه هـای  در  حرفـه ای  اخـالق 

شـدند. فنـاوری  و  پژوهـش  در  نخبـگان 
عظیـم  ظرفیـت  بـه  اشـاره  بـا  دیربـاز  عسـگر  دکتـر 
دانشـگاه های کشـور گفـت: هم اسـاتید و هم دانشـجویان 
مـا نیروهـای پرنشـاط و پرانـرژی هسـتند کـه اگـر از این 
نیروهـا بـه نحـو مطلوبـی اسـتفاده نمی شـود کاسـتی من 

و امثـال من اسـت.
دنیـا  کـرد:  بیـان  حرفـه ای  اخـالق  تبییـن  در  وی 
و  کاربـردی  نظـری،  آموزش هـای  کـه  اسـت  پذیرفتـه 
از فیلسـوف ها  بـه اخـالق دارد، بسـیاری  نیـاز  حرفـه ای 
مطالبـی را در خصـوص وابسـتگی یـا اسـتقالل اخـالق از 
دیـن بیـان کرده انـد، مـا بیشـتر بـر ایـن مبنا هسـتیم که 
دیـن می تواند پشـتوانه بسـیار قـوی و خوبی بـرای اخالق 

. شد با
عضـو مجلس خبـرگان رهبری با بیـان این که به لحاظ 
نیـت مبنـا و متـن رفتـار و پیامدهـای رفتـار تفاوت هـای 
اساسـی بیـن اخـالق دینی و اخالق سـکوالر اسـت، گفت: 
اخـالق را می تـوان بـه اخـالق سـکوالر و اخـالق دینـی 
تقسـیم بندی کـرد اخـالق دینـی حتی اهدافـی که اخالق 
سـکوالر به دنبال آن اسـت را پوشـش می دهد و بسـیار از 

اخـالق سـکوالر افزوده های بیشـتری دارد.
دیربـاز ادامـه داد: بعضـی از فیلسـوفان اخـالق، فقـط 
اخـالق  منفعـت  بـه  می کننـد  توجـه  اخـالق  آثـار  بـه 
می اندیشـند امـا برخـی اخـالق را بـه خاطـر خـود اخالق 
توجـه دارنـد و ارزشـمند می داننـد چنانچـه راسـت گویی 

نیسـت. بـرای منفعـت راسـت گویی  راسـتگویان 
وی افـزود: نیـت در آیین اسـالم و انگیـزه این که رفتار 
اخالقـی داریـم حـرف اول را می زنـد این حدیـث حضرت 
األعمـال  »إنمـا  می فرمایـد:  کـه  اسـت  معـروف  رسـول 
بالنـی ات ...« یعنـی ارزش اعمـال در گـروی نیت هاسـت.

رییـس دانشـگاه قـم ادامـه داد: فضـای عمومـی یـک 
سـازمان یـا نهـاد بایـد به گونه ای باشـد که رعایـت اخالق 
را بـرای افـراد سـاده و میسـر کنـد نه ایـن که افـراد برای 

رعایـت اخـالق بـه مشـقت و دردسـر دچار شـوند.
مهـم حرفـه ای  اخـالق  پنـج  بیـان  در  دیربـاز  دکتـر 
امانـت داری را اولین خصیصه دانسـت و گفـت امانت داری 
یکـی از مبانـی دینـی اسـت کـه باعـث تقویت اخـالق در 

افـراد می شـود.
وی افـزود: فروتنـی دیگـر آمـوزه ای اسـت کـه باعـث 
در  اخالقـی  خصیصـه  ایـن  می شـود.  اخـالق  بهبـود 
شـرایطی تبلـور می کنـد کـه فـرد در باطـن خـود بـرای 
دیگـران و سـایر آفریـدگان خداونـد احتـرام قائل باشـد و 

ظاهـر افـراد را نشـانه شـأن ایشـان ندانـد.
دیربـاز بـا اشـاره بـه خصیصـه سـوم مدیـران بااخـالق 
گفـت: مسـئولیت پذیری نکته سـومی اسـت کـه در زمینه 
اخـالق مطـرح می شـود، افـراد بایـد کاری را قبـول کنند 
کـه توانایـی برآمـدن از عهـده آن را داشـته باشـند و اگـر 

کاری را قبـول کردنـد حتمـاً آن را بـه سـرانجام برسـانند.
رییس دانشـگاه قم شـفافیت و بردباری را نیز دو خصیصه 
بااخـالق مشـاهده  در مسـئولین  دانسـت  دیگـری  مهـم 
می شـود و ادامـه داد: قطعـا اخـالق حرفـه ای باعـث بـاال 

رفتـن راندمـان کار سـازمان می شـود.
دیربـاز بـا تاکیـد بر ضـرورت مطالعه افـراد در خصوص 
اخـالق حرفـه ای، به معرفی کتابی مناسـب بـرای آموختن 
اخـالق پرداخـت و گفـت: کتاب هـای بسـیاری در زمینـه 
اخـالق داریـم مثـل کتـاب آیـت اهلل مهـدوی کنـی که به 
نـام »اخـالق عملـی«  منتشرشـده اسـت. اخالقـی کـه در 
ایـن کتـاب تبییـن شـده اسـت اخـالق کاربردی اسـت و 

نیازهـای امـروزه را برطـرف می سـازد.
وی بهـره وری را شـاخص اصلـی سـنجش دانسـت و 
گفـت شـاخص سـنجش عملکـرد یـک سـازمان یـا یـک 
فـرد ایـن اسـت کـه چندیـن برابـر آنچـه مصـرف می کند 
بهـره وری داشـته باشـد و سـودمند باشـد نـه ایـن کـه 

خدانکـرده چندیـن برابـر فوایـدش مصـرف کنـد.
عضـو شـورای علمی بنیاد نخبگان اسـتان قـم در ادامه 
بـا اشـاره بـه ارتبـاط دانشـگاه بـا جهاددانشـگاهی و بنیاد 
نخبـگان عنـوان کـرد: ارتباط دانشـگاه ها ازجمله دانشـگاه 
قـم بـا ایـن دو نهـاد، هرچقـدر سـاختارمندتر و وسـیع تر 
و محکم تـر شـود، بـه خیـر و صـالح هـر سـه مجموعـه و 
درنهایـت جامعـه و انقـالب خواهـد بـود، بنابرایـن چنین 
دیدارهایـی را بایـد به عنوان وسـیله ای جهت زمینه سـازی 
قـم،  دانشـگاه  مؤثرتـر  ارتبـاط  و  بیشـتر  همـکاری 
جهاددانشـگاهی و بنیـاد علمـی نخبـگان در نظـر گرفـت.

وی در خصـوص اقدامـات پژوهشـی جهاددانشـگاهی 
در زمینـه کاهـش نابـاروری در کشـور، تاکیـد کـرد: ایـن 
بـه خـود  اقدامـات جهاددانشـگاهی مدت هـا ذهـن مـرا 
مشـغول سـاخت چراکـه ایـن دسـت اقدامـات در کشـور 
جـزو اقدامـات و فعالیت های اساسـی اسـت کـه امیدواریم 
در آینـده ایـن مرکـز درمـان نابـاروری در اسـتان قـم بـه 

قطبـی در کشـور تبدیـل شـود.

■■■ 

برنامه ریزی پارک علم و فناوری 
البرز جهاددانشگاهی برای 
افزایش صادرات شرکت ها 

فنـاوری  و  علـم  پـارک  عمومـی  روابـط  عمومـی  روابـط 
البرز:رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی 
خبـر داد: برنامـه مـا ایـن اسـت کـه صـادرات محصـوالت 
دانش بنیـان و فنـاور ایـن پـارک بـا همـکاری گمـرک و 
راه انـدازی نخسـتین دفتـر گمـرک تخصصی در پـارک به 

۵۰ برابـر کنونـی افزایـش یابـد.
نشست شورای هماهنگی مدیران استانی، دستگاه های 
تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان البرز با حضور 
و  اقتصاد  وزارت  تابعه  دستگاه های  مدیران  و  نمایندگان 
امور  مدیرکل  فالح  ابوالفضل  مهندس  ازجمله  دارایی 
اقتصادی و دارایی استان البرز و رییس شورای هماهنگی، 
راد  احمد ملکی  مالیاتی،  امور  مهندس محمدی مدیرکل 
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها، دکتر علیرضا نصرت فر 
مدیر بورس منطقه ای استان، علی پور اداره اموال تملیکی 
استان، محمدباقر طبیعی نژاد معاون مدیرعامل بیمه ایران 

و ... برگزار شد.
مهنـدس مهـدی عباسـی رییس پـارک علـم و فناوری 
البـرز در این نشسـت با اشـاره بـه مزیت های اسـتان البرز 
گفـت: اسـتان البـرز دارای بیـش از 1۳۰ هـزار دانشـجو، 
2۵۰۰ نفـر عضـو هیـات علمـی، ۳۵ مرکـز پژوهشـی، ۵۵ 
مرکـز آمـوزش عالـی، ۳۵۰۰ واحـد صنعتـی و 1۵۰ برنـد 
ملـی و 2۵ شـهرک و ناحیـه صنعتـی و دو پـارک علـم و 

فنـاوری اسـت کـه مزیـت متفاوتی را بـرای اسـتان فراهم 
می کنـد.

رییـس مجتمـع تحقیقاتی شـهدای جهاددانشـگاهی با 
اشـاره بـه این که اسـتان البـرز قطـب کریـدور حمل ونقل 
شـمالی و جنوبـی و شـرقی و غربـی کشـور اسـت، افـزود: 
همچنیـن این اسـتان در زمینه دارویـی و صنعتی و تولید 
محصـوالت فنـاوری و حتی کشـاورزی نیز قطـب کم نظیر 

و شـاید بی نظیر در کشـور محسـوب می شـود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه 2۴2 شـرکت دانش بنیـان در 
اسـتان البـرز وجـود دارد، خاطرنشـان کـرد: اسـتان البرز 
بـودن  دارا  لحـاظ  از  و  فنـاوری  و  علـم  قطـب  واقـع  در 
شـرکت های دانش بنیـان رتبـه دوم را در کشـور داراسـت.

مجتمـع  موقعیـت  بـه  اشـاره  بـا  عباسـی  مهنـدس 
و  علـم  پـارک  و  جهاددانشـگاهی  شـهدای  تحقیقاتـی 
فنـاوری البـرز تصریـح کـرد: از ۹۰ هکتـار وسـعت ایـن 
مجموعـه عظیـم، 2۶ هکتار بـه پارک علم و فنـاوری البرز 
اختصاص یافتـه اسـت. در ایـن مجموعـه 1۶ پژوهشـکده 
کـه  هسـتند  فعـال  جهاددانشـگاهی  تخصصـی  مرکـز  و 
دسـتاوردهای آن ها حرف های بسـیاری بـرای گفتن دارد.

وی بـا اشـاره بـه امکانـات و ظرفیت هـای پـارک علـم 
و فنـاوری البـرز خاطرنشـان کـرد: ظرفیت هـای مجتمـع 
و  علـم  پـارک  و  جهاددانشـگاهی  شـهدای  تحقیقاتـی 
فنـاوری البـرز در زمینه هـای امکانـات فنـی، زیرسـاختی 
و چرخـه کامـل توانمندی هـا در حـوزه علـم و فنـاوری 
در بیـن اسـتان های کشـور منحصربه فـرد اسـت. مراکـز 
متعـددی در ایـن مجتمـع فعالیـت دارنـد که پژوهشـکده 
گیاهـان دارویی و پژوهشـکده رویان به عنـوان نماد افتخار 
دسـتاوردهای ویژه ای دارند که برخی از دسـتاوردهای آن 

در بهمن مـاه رونمایـی و معرفـی می شـوند.
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــه پ ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش  وی ب
البـــرز از ســـال 1۳۸7 فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده 
ــان  ــرکت دانش بنیـ ــون 1۸۰ شـ ــت: تاکنـ ــت، گفـ اسـ
و فنـــاور از ســـوی ایـــن پـــارک مـــورد حمایـــت قـــرار 
گرفتـــه و 112۴ نفـــر از جوانـــان تحصیل کـــرده و 
نخبـــه در ایـــن پـــارک در قالـــب شـــرکت های فنـــاور 
و دانش بنیـــان فعالیـــت دارنـــد و دارای ســـابقه بیمـــه 

تامیـــن اجتماعـــی هســـتند.
مهنـدس عباسـی بـه فـروش محصـوالت و خدمـات 
پـارک اشـاره کـرد و گفـت: پـارک علـم و فنـاوری البـرز 
در ۹ مـاه گذشـته ۸1۵ میلیـارد تومان فـروش محصوالت 
و همچنیـن یکصـد هـزار دالر صـادرات در نه ماه گذشـته 
اولیـن  راه انـدازی  بـا  تـالش هسـتیم  در  کـه  داشـته ایم 
گمـرک تخصصـی در پارک علـم و فناوری البـرز صادرات 

خـود را بـه ۵۰ برابـر برسـانیم.
و  توانمندســـازی  دوره هـــای  برگـــزاری  بـــه  وی 
آموزشـــی پـــارک اشـــاره کـــرد و گفـــت: 11۴1۰ نفـــر 
ســـاعت دوره آموزشـــی ترویجـــی و توانمندســـازی 
در ایـــن پـــارک انجـــام شـــده کـــه نســـبت بـــه ســـال 
گذشـــته بـــا همـــه شـــرایط کرونایـــی دو برابـــر شـــده 
اســـت. همچنیـــن امســـال ۸ رویـــداد در پـــارک 

برنامه ریـــزی و اجراشـــده اســـت.
رییـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان البـــرز بـــا 
ــی  ــی و گمرکـ ــای اداره مالیاتـ ــه همکاری هـ ــاره بـ اشـ
ــران  ــه مدیـ ــاب بـ ــان خطـ ــرکت های دانش بنیـ ــا شـ بـ
ـــت:  ـــار داش ـــوزه اظه ـــن ح ـــی در ای ـــتگاه های اجرای دس
ـــرای  ـــه ب ـــی و بیم ـــی، گمرک ـــور مالیات ـــهیل ام ـــث تس بح
ــت  ــیار اهمیـ ــاور بسـ ــان و فنـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ـــدازی شـــعب  ـــا راه ان ـــه ب ـــن اســـت ک ـــا ای دارد و انتظـــار م
ویـــژه و همچنیـــن همـــکاری مســـووالن دســـتگاه های 
ـــکالت  ـــهیل و مش ـــات تس ـــن موضوع ـــتان، ای ـــی اس اجرای

ـــد. ـــش یاب ـــل کاه ـــه حداق ب
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان البـرز نیـز 

                         اخبار کوتاه
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در ایـن نشسـت مهـم بـا اشـاره بـه این که حل مشـکالت 
شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور در زمینه هـای مختلـف 
مالیاتـی و بیمـه ای و ... یـک اولویت اسـت گفـت: هدف ما 
از حضـور در ایـن نشسـت این اسـت که به دقت بشـنویم، 
در مسـیر حل وفصـل مسـایل و مشـکالت قـدم برداریـم و 
بـا تشـکیل ایـن جلسـه یـک یـا چنـد مسـاله را همین جا 

حل وفصـل کنیـم.
مهنـدس ابوالفضـل فـالح بـا اشـاره بـه 12 شـاخص 
رقابت پذیـری در کشـور بـه برسـی موقعیـت اسـتان البرز 
در ایـن شـاخص ها پرداخـت و گفت: براسـاس پایشـی که 
داشـتیم متاسـفانه موقعیت اسـتان البرز در 1۰ شاخص از 

متوسـط کشـوری پایین تـر اسـت.

■■■ 

توسعه صنعت گردشگری در 
کردستان نیازمند زیرساخت های 

اصولی است
رییـس  کردسـتان:  جهاددانشـــــگاهی  عمومـی  روابـط 
جهاددانشـگاهی کردســـــتان در نشســـــت تخصصـی 
»رابطـه گردشـگری و تـاب آوری شـهری در شـهر مقصـد 
گردشـگری«، گفت: اسـتان کردسـتان از پتانسـیل خوبی 
در توسـعه صنعـت گردشـگری برخـوردار اسـت ولـی این 

مهـم مسـتلزم زیرسـاخت های اصولـی اسـت.
اکبـر اسـدی در نشسـت تخصصی رابطه گردشـگری و 
تاب آوری شـهری در شـهر مقصد گردشـگری، اظهار کرد: 
اسـتان های غـرب کشـور این ظرفیـت را دارند کـه بتوانند 

بـه عنوان قطب گردشـگری در کشـور معرفی شـوند.
بـا بیـان این کـه توسـعه صنعـت گردشـگری در  وی 
کردسـتان نیازمنـد زیرسـاخت های اصولـی اسـت، عنوان 
توسـعه  پتانسـیل خوبـی در  از  اسـتان کردسـتان  کـرد: 
مهـم  ایـن  ولـی  اسـت  برخـوردار  گردشـگری  صنعـت 

اسـت. اصولـی  زیرسـاخت های  مسـتلزم 
اسـدی گفـت: اسـتان کردسـتان دارای طبیعـت بکـر، 
مواریـث تاریخـی و فرهنگـی زیـادی اسـت و بـه همیـن 
دلیـل ایـن ظرفیت می تواند توسـعه صنعت گردشـگری را 

بـه همراه داشـته باشـد.
رییـس جهاددانشـگاهی کردسـتان ضمـن اشـاره بـه 
این کـه زیرسـاخت ها بایـد برای توسـعه گردشـگری آماده 
کمـک  می توانـد  تخصصـی  نشسـت های  افـزود:  باشـد، 
شـایانی بـه شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت در صنعـت 
برپایـی  اسـاس  همیـن  بـر  و  باشـد  داشـته  گردشـگری 
چنیـن نشسـت هایی بـرای توسـعه اسـتان یـک ضـرورت 

. ست ا
وی یـادآور شـد: جهاددانشـگاهی ایـن ظرفیـت را دارد 
کـه در کنـار دسـتگاه های اجرایـی در حوزه هـای مختلف 
گام هـای مؤثری را برای توسـعه اسـتان کردسـتان بردارد.

در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر مهـدی باصولـی گفـت: 
سیاسـت های  از  مجموعـه ای  کارآفرینـی  توسـعه ی 
خصوصـی و عمومـی و روش هایـی اسـت کـه می توانـد 
هسـتند. کارآفرینـی  حمایت کننـده ی  و  تسـریع کننده 

وی افـزود: گردشـگری بـه عنـوان یکـی از بخش هـای 
مهـم اقتصـادی به حضـور کارآفرینـان نیـاز دارد؛ بنابراین 
بایـد زمینه هایـی را تـدارک دیـد تـا توسـعه ی کارآفرینی 

در گردشـگری محقق شـود.
این کـه  بیـان  بـا  گردشـگری  صنعـت  دکتـرای  ایـن 
گردشـگری فرهنگـی یکـی از گونه هـای مهم گردشـگری 
گردشـگری  انـواع  بیـن  در  عمـده ای  سـهم  کـه  اسـت 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، افـزود: یکـی از انـواع 
گردشـگری، گردشـگری سالمت اسـت. دسترسی مناسب 
گردشـگر  جـذب  در  گردشـگری،  زیرسـاخت های  بـه 

سـالمت و افزایـش مانـدگاری آن هـا تاثیر به سـزایی دارد.
مجلـس جهاددانشـگاهی،  امـور  و  هماهنگـی  معـاون 
بـه  قابل توجـه  کمـک  گردشـگری  توسـعه  کـرد:  بیـان 
اشـتغال زایی و رفـع بیـکاری در جامعـه اسـت و بر همین 

اسـاس توجـه ویـژه بـه آن یـک ضـرورت اسـت.
در  پژوهشـگر  هاشـمی  مختـار  سـید  نیـز  ادامـه  در 
همایـش رابطـه گردشـگری و تـاب آوری اجتماعـی کـه 
در جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان برگـزار شـد اظهـار 
کـرد: در بحـث تـاب آوری شـهری بایـد بـا بهره منـدی از 
مؤلفه هـای تاریخـی و پتانسـیل های فرهنگـی کارکردهـا 
را ارزیابـی کـرده و از اثـرات ملـی نیـز نباید غافل باشـیم.

وی بـا تاکیـد بـر این کـه شـاخص هایی کـه می توانـد 
بـه تـاب آوری کمک کنـد انسـجام اجتماعی اسـت، افزود: 
و  مشـارکت  زمینـه  اجتماعـی،  اعتمـاد  ایجـاد  بـا  بایـد 
پروسـه های دموکراتیـک و پروژه هـای مردمـی همـراه بـا 

یـک مدیریـت انطباقـی فراهـم شـود.
در ادامـه این نشسـت تخصصـی ارسـطو گویلی رییس 
گردشـگری  و  کارآفرینـی  سـرمایه گذاری،  کمیسـیون 
تنـوع  لحـاظ  بـه  گفـت: جهـان  شـورای شـهر سـنندج 
زیسـتی اسـت و به تبع آن اسـتان کردسـتان بـا دارا بودن 
چهارفصـل بـا عرض هـای جغرافیایـی بسـیار کـم از هـم، 
جاذبه هـای طبیعـی بکـری را فراهـم کـرده کـه می تـوان 
در راسـتای جـذب گردشـگر و رونـق اقتصـادی و ایجـاد 

اشـتغال از ایـن طبیعـت بکـر و خـدادادی بهـره بـرد.

■■■ 

وبینار تخصصی »اهمیت داده ها 
در حوزه سالمت؛ چالش ها و 

چشم اندازها« برگزار شد
شـهید  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
حـوزه  در  داده هـا  »اهمیـت  تخصصـی  وبینـار  بهشـتی: 
معاونـت  توسـط  چشـم اندازها«  و  چالش هـا  سـالمت؛ 
پژوهشـی جهاددانشـگاهی علوم پزشکی شـهید بهشتی با 
بررسـی وضعیـت فعلـی ثبت داده ها در سیسـتم سـالمت، 
بررسـی موانـع و مشـکالت مرتبـط بـا حـوزه پژوهـش و 
در  سـالمت  حـوزه  داده هـای  اهمیـت  و  داده هـا  ثبـت 

یادگیـری عمیـق برگـزار شـد.
پژوهشـی  معاونـت  سرپرسـت  حسـینیان  فـرج 
جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـا بیـان 
داری  داده کاوی  موضـوع  سـالمت  حـوزه  در  این کـه 
اهمیـت اسـت گفـت: در حوزه سـالمت یکـی از مهم ترین 
درمان هـا  همـه  از  کـه  اسـت  اطالعاتـی  بخش هـای 
متاسـفانه  کـه  می شـود  ثبـت  و  خـارج  پژوهش هـا  و 
ایـن دیتاهـا حداقـل در کشـور مـا خیلـی جـدی گرفتـه 

. د نمی شـو
ایـن عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی بـا اشـاره به 
اهمیـت ثبـت دیتاهـا در حـوزه سـالمت ادامـه داد: ثبـت 
دیتاهـا می توانـد منشـا بسـیاری از بازسـازی های جدیـد 
باشـد و فرآیندهـا را تسـریع ببخشـد بـه ایـن دلیـل مـا 
در کنـار حوزه هـای کارکـردی در جهاددانشـگاهی علـوم 
پزشـکی شـهید بهشـتی بخـش انفورماتیـک سـالمت را 
به صـورت جـدی در بحـث هـوش مصنوعـی و داده کاوی 
بـا تشـکیل کارگـروه ایجادکردیـم کـه بتوانیـم در بحـث 
داده هـا کـه حـوزه جوانی اسـت در بخش سـالمت کشـور 

باشـیم. داشـته  فعالیت 
فـرج حسـینیان در پایـان بـا بیـان این که این نشسـت 
حـوزه  در  کـه  اسـت  گذشـته  نشسـت های  راسـتای  در 
داده هـا در بحـث سـالمت برگـزار شـده، گفـت: ایـن راه 
جدیـدی اسـت کـه شروع شـده و قطعـا در آینـده حـوزه 
سـالمت به سـمت داده های بـزرگ و یادگیری های عمیق 

و بحـث هوش مصنوعی مـی رود، امیـدوارم بتوانیم در این 
حـوزه در عرصـه بین المللـی پایه گـذار بحث هـای جدیـد 

شیم. با
در ادامـه دکتـر مصطفـی حمدیـه دبیـر علمـی وبینار 
بـا بیـان این کـه به طـور متوسـط ۳۰ درصـد از داده هـای 
جهـان در حـوزه سـالمت اسـت، گفـت: بـازار سـالمت از 
نظـر گسـتردگی و اهمیـت در کنـار بازارهایـی همچـون 

معـدن، نفـت و فـوالد قـرار می گیـرد.
دبیـر علمـی وبینـار بـا بیـان این کـه تحلیـل داده هـا 
می توانـد راهـی بـرای رسـیدن بـه موفقیت در سـازمان ها 
باشـد، بیـان کـرد: الزمـه موفـق بـودن سـازمان ها تحلیل 
حداقـل 7 درصد داده هایشـان اسـت که در عمـل کمتر از 

1 درصـد داده هـا در سـازمان ها تحلیـل می شـود.
پـور  حاجـی  محمـود  وبینـار  ایـن  ادامـه  در 
اپیدمیولوژیسـت و عضو شـورای پژوهشـی مرکز تحقیقات 
گـوارش و کبـد اطفـال بـا بیـان این کـه به جـای تمرکز بر 
کمیـت مقـاالت بایـد بـه نشـانگرهایی اعتنـا نمـود که به 
بررسـی کیفیـت مقـاالت می پردازند؛ اظهار کرد: شـاخص 
پیشـرفت علمـی یـک کشـور تعـداد مقالـه علمی نیسـت. 
هیاتعلمـی  اعضـای  مرتبـه  ارتقـای  اخیـر  سـال های  در 
تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان  فارغ التحصیلـی  و 
دانشـگاه ها منـوط بـه ارایـه هرچـه بیشـتر مقـاالت شـده 

. ست ا
در ادامـه دکتـر آرش روشـن پور هیات علمی دانشـگاه 
آزاد اسـالمی واحـد تهـران سـما بـا اشـاره بـه اهمیـت 
کیفیـت داده هـای پزشـکی در یادگیـری عمیـق تصریـح 
کـرد: فرآینـد یادگیری ماشـین و به ویـژه یادگیری عمیق 
به شـدت وابسـته بـه کمیـت و کیفیـت داده هـا اسـت و با 
توجـه بـه اهمیت تشـخیص صحیح در حوزه پزشـکی این 

اهمیـت دو چنـدان می شـود.
وی در ایـن نشسـت به موضوعـات تولید سیسـتم های 
خبـره در پزشـکی و مشـکالت آن، اسـتفاده از یادگیـری 
یادگیـری  مشـکل،  ایـن  تقلیـل  راسـتای  در  ماشـین 
بـه  رسـیدگی  اهمیـت  مصنوعـی،  عصبـی  شـبکه  در 
تصمیم گیـری،  در  آن هـا  تاثیـر  و  پیشـگو  خصیصه هـای 
کیفیـت داده هـای پزشـکی در یادگیری عمیـق )یافته ها(، 
مدل هایـی بـر پایه شـبکه عصبـی عمیق، داده هـای پرت، 
نویـز، تولیـد مـدل دارای پیچیدگـی کمتـر در راسـتای 

نادیـده گرفتـن نویـز و... پرداخـت.

■■■ 

اهمیت افکار سنجی برای 
سیاست گذاری موثر در امور ملی 

و استانی
شـمالی:رییس  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
)ایسـپا(  ایـران  دانشـجویان  سـنجی  افـکار  مرکـز 
جهاددانشـگاهی ضمـن تاکید بـر اهمیت و ضـرورت افکار 
سـنجی بـر سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی موثـر در امـور 
ملـی و اسـتانی از اعـالم آمادگـی ایـن مرکز بـرای اجرای 
طرح هـای افـکار سـنجی بـا محوریـت اولویت های اسـتان 

خراسـان شـمالی خبـر داد.
دکتـر مهـدی رفیعـی بهابـادی در کارگـروه اجتماعی، 
فرهنگـی، سـالمت، بانـوان و خانواده اسـتانداری خراسـان 
شـمالی اظهـار کـرد: جامعـه ایـران جامعـه ای متکثـر بـا 
طیفـی از طبقـات و گروه هـای اجتماعـی، اقـوام و خـرده 
فرهنگ هاسـت کـه هر یـک صاحـب نگرش هـا و ذهنیات 
مختلفـی هسـتند کـه بهره گیـری از نظرسـنجی و افـکار 
سـنجی یکـی از راه هـای دسـتیابی بـه داده هـای متقن و 
قابـل اتـکا دربـاره مسـایل گوناگـون فرهنگـی، اجتماعی، 

سیاسـی و اقتصـادی اسـت.
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رفیعـی گفـت: مرکـز افـکار سـنجی دانشـجویان ایران 
)ایسـپا( جهاددانشـگاهی یکـی از پرسـابقه تریـن مراکـز 
تخصصـی نظرسـنجی در ایـران اسـت کـه بـا داشـتن ۳1 
شـعبه فعال در ۳1 اسـتان کشـور در حال فعالیت اسـت.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه دو نـوع نظرسـنجی 
خویش فرمایـی و کارفرمایی توسـط ایسـپا انجام می شـود 
و حـدود 7۰ درصـد طرح هـای انجـام شـده کارفرمایـی 
بـا  ایسـپا  افـزود: نظرسـنجی های خویش فرمایـی  اسـت، 
هـدف انعـکاس دقیـق و سـریع افـکار عمومـی در قبـال 
مسـایل مهـم جامعـه و جهان به اجـرا درمی آینـد و نتایج 
سـازمان های  تصمیم گیـری،  مراجـع  اختیـار  در  آن هـا 

ذیربـط و رسـانه ها قـرار می گیـرد.
رییـس مرکـز افکار سـنجی دانشـجویان ایران )ایسـپا( 
کارفرمایـی  نظرسـنجی های  داد:  ادامـه  جهاددانشـگاهی 
پژوهشـی  نیازهـای  رفـع  و  پاسـخگویی  بـرای  ایسـپا 
در  فعـال  خصوصـی  و  دولتـی  نهادهـای  و  سـازمان ها 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  صنعتـی،  حوزه هـای 
و  نیازسـنجی  چـون  متفاوتـی  اهـداف  بـا  سیاسـی  و 
رضایت سـنجی خدمـات و ارزیابی عملکرد اجرا می شـوند.

رفیعـی بهابـادی گفـت: نتایـج طرح هایی کـه به صورت 
خویش فرمایـی انجـام شـده اسـت را می تـوان در اختیـار 
اسـتانداری و دسـتگاه های متبـوع قـرار داد امـا طرح هایی 
کـه بـه سـفارش سـایر وزارتخانه هـا و نهادهـا انجام شـده 
اسـت را در صـورت نیـاز می تـوان از خـود نهـاد سـفارش 

دهنـده پیگیـری کرد.
وی در ادامـه بـه ارایـه برخـی از یافته هـای ایسـپا در 
آخریـن نظرسـنجی ها پرداخـت و افـزود: برخـی طرح هـا 
به صـورت ملـی انجـام می شـود و بـرش اسـتانی آن قابـل 
گـزارش نیسـت؛ امـا نتایـج برخـی طرح هـا بـه تفکیـک 

اسـتان قابـل گزارش اسـت.
رییـس مرکـز افکار سـنجی دانشـجویان ایران )ایسـپا( 
جهاددانشـگاهی همچنیـن گفـت: ایسـپا همـواره پیـش 
از انتخابـات در چنـد مـوج نظرسـنجی انجـام می دهـد و 
وضعیـت مشـارکت و میـزان اقبـال بـه سـمت کاندیداهـا 
را پیش بینـی می کنـد کـه بـا توجـه بـه انتخابـات 1۴۰۰ 
در حـال حاضـر دو مـوج نظرسـنجی انجام شـده اسـت و 
در آسـتانه انتخابـات این نظرسـنجی ها به صـورت هفتگی 

انجـام خواهد شـد.
و  مدیـران  ویـژه  نوانـگار  نشسـت های  برگـزاری  وی 
محوریـت  بـا  دسـتگاه ها  عمومـی  روابـط  کارشناسـان 
تبییـن کاربـرد و اهمیت افکار سـنجی در پیشـبرد اهداف 
سـازمانی را از جملـه برنامه هـای ایسـپا ویـژه اسـتان ها 
دانسـت و برای برگزاری این نشسـت در خراسـان شـمالی 

کرد. آمادگـی  اعـالم 
وی نگـرش مـردم بـه مـواد مخـدر و روان گردان هـا، 
ارزش هـا و نگرش جوانان، بررسـی امکانات حوزه سـالمت 
و بررسـی سـالمت روان را از جمله موضوعات و طرح های 

انجـام شـده اخیر ایسـپا نـام برد.
خراسـان  جهاددانشـگاهی  رییـس  رحمانـی  محسـن 
شـمالی نیـز گفـت: نظرسـنجی مجـرا و بسـتر مشـارکت 
شـهروندان و از طرفـی فرصتـی اسـت کـه بـه شـهروندان 
داده می شـود تـا بتوانند به صورت غیرمسـتقیم و ناشـناس 
بـا سیاسـت گذاران و برنامه ریـزان گفت وگـو و آنچـه را که 

در ذهـن دارنـد بیـان کنند.
بـه  را  فرصـت  ایـن  نظرسـنجی  گفـت:  وی 
سیاسـت گذاران و برنامـه ریـزان می دهـد تـا تصمیمات و 
سیاست هایشـان را قبـل از اجـرا پایـش و ارزیابـی و آن ها 
را هم راسـتا بـا نیازهـا و توقعاتـی کـه شـهروندان دارنـد 

نماینـد. جهت دهـی 
بـا  نظرسـنجی  طرح هـای  اجـرای  بـرای  رحمانـی 
محوریـت مسـایل و موضوعات اولویت دار اسـتان خراسـان 

شـمالی اعـالم آمادگـی کـرد.

اسـتاندار  امنیتـی  سیاسـی  معـاون  بـرادران  احمـد 
خراسـان شـمالی نیـز نتایـج طرح هـای انجـام شـده در 
و  خوانـد  ارزشـمند  را  جهاددانشـگاهی  ایسـپای  مرکـز 
سیاسـت گذاری  برنامه ریـزی،  در  را  آن هـا  از  بهره گیـری 

و پیشـبرد اهـداف موثـر خوانـد.
وی همچنیـن بـر برگـزاری نشسـت های نوانـگار مرکز 
افکار سـنجی جهاددانشـگاهی ویژه مدیران و کارشناسـان 

روابـط عمومی دسـتگاه ها تاکیـد کرد.
 

■■■ 

جهاددانشگاهی مجموعه ای پویا 
و متفکر است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان:نماینده مـردم 
مجلـس  در  یاسـوکند  حسـن آباد  و  بابارشـانی  بیجـار، 
شـورای اسـالمی گفت: جهاددانشـگاهی مجموعـه ای پویا 

و متفکـر در پیشـبرد برنامه هـای متنـوع اسـت.
علیرضـا زندیـان در بازدیـد از دفتـر جهاددانشـگاهی 
در بیجـار و دیـدار بـا جهادگـران ایـن مجموعـه ضمـن 
اشـاره بـه ظرفیت های کالن جهاددانشـگاهی اظهـار کرد: 
ظرفیت هـای مناسـبی در ایـن نهـاد وجـود دارد کـه باید 
بـا برنامه ریزی هـای دقیق تـر مـردم بیـش از پیـش از آن 

بهره منـد شـوند.
و  جهاددانشـگاهی  بیـن  اتصـال  حلقـه  افـزود:  وی 
زحمـات  تـا  باشـد  مسـتحکم  بایـد  اجرایـی  نهادهـای 
مجموعـه جهاددانشـگاهی بـه مرحلـه اجـرا نزدیک شـود.

بـه  نماینـده مـردم بیجـار در مجلـس ضمـن اشـاره 
این کـه جهاددانشـگاهی نهـادی فعـال و پویا اسـت، تاکید 
کـرد: بـا توجـه بـه نیـاز شهرسـتان دامنـه فعالیت هـای 

بایـد گسـترش یابـد. جهاددانشـگاهی 
وی بـر اهمیـت آمـوزش در بخـش صنعـت تاکید کرد 
و یـادآور شـد: آمـوزش نیـروی کار، تولیـد بخـش صنعت 
را افزایـش می دهـد و بـا افزایـش سـرمایه انسـانی تولیـد 

داخلـی افزایـش خواهـد یافت.
زندیـان بـا اشـاره به اهمیت نقـش مدیریت در توسـعه 
اقتصـادی کشـور، عنـوان کـرد: مشـکل اقتصـاد کشـور، 
ضعـف  مشـکل  بلکـه  نیسـت،  ثـروت  و  منابـع  کمبـود 

مدیریـت اسـت.
وی بخشـی از مشـکالت اقتصادی فعلی کشور را ناشی 
از تحریم هـا دانسـت و گفـت: قطعا تحریم ها در مشـکالت 
اقتصـادی فعلـی کشـور بی تاثیر نیسـت اما بخـش اعظمی 

از ایـن مشـکالت به ضعـف مدیریتی بـر می گردد.
در ادامـه شـریفیان مدیـر دفتر جهاددانشـگاهی بیجار، 
بـا اعالم این که جهاددانشـگاهی شهرسـتان بیجار از سـال 
1۳۸۸ فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت، تصریـح کـرد: 
ارایـه خدمـات  بـه واسـطه  مجموعـه ی جهاددانشـگاهی 
گوناگـون در طـول ایـن یک دهـه فعالیـت خـود، همواره 
مـورد اقبـال عمومـی مردم شهرسـتان قـرار گرفته اسـت.

در  آموزشـی  فعالیت هـای  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جهاددانشـگاهی بیجـار پررنگ تر اسـت، خاطرنشـان کرد: 
پزشـکی،  دپارتمان هـای  قالـب  در  آموزشـی  دوره  ده هـا 
علـوم انسـانی، کامپیوتـر، کشـاورزی و فرهنـگ و هنـر در 

ایـن مرکـز برگـزار می شـود.
شـریفیان با ذکـر این کـه جهاددانشـگاهی در برگزاری 
هیـچ دوره ای محدودیـت نـدارد، گفـت: در حـال حاضـر 
دوره هـای اشـتغال محـور از جملـه تکنسـین داروخانـه، 
مـدارس  مـدرس  تربیـت  مهدکـودک،  مربـی  تربیـت 
ابتدایـی، حسـابداری مانـدگار، تزریقـات و ... در این مرکز 
برگـزار و در آینـده نزدیـک هـم دوره چـوب و رزیـن و 
کفپـوش اپوکسـی نیـز مجـدد بـه آموزش های ایـن مرکز 

می شـود. اضافـه 

از  این کـه  ذکـر  بـا  بیجـار  جهاددانشـگاهی  مدیـر 
مهم تریـن اقدام هـای ایـن نهـاد راه انـدازی مرکـز نوآوری 
و شـکوفایی بـوده، افـزود: در مرکـز نـوآوری و شـکوفایی 
سـنی  گروه هـای  تمـام  بـه  بیجـار  جهاددانشـگاهی 
آموزش هـای عملیاتـی از ایـده پـردازی تـا تجاری سـازی 

می شـود. ارایـه  ایـده، 
وی در پایـان بـر تـالش جهـادی ایـن نهـاد انقالبـی با 
تکیـه بـر نیروهـای جهـادی و مدرسـان تحصیلکـرده در 
سـطح شهرسـتان تاکیـد کرد و یادآور شـد: ایـن مجموعه 
بـا وجـود تمـام کمبودها و کاسـتی ها همـواره تالش کرده 
تـا بـا همتـی جهـادی بـه مـردم خدمـت کنـد چـرا کـه 
مردمـان دیـار گـروس، مردمانـی بـا فرهنـگ و اصالـت و 

الیـق بهتریـن خدمـت رسـانی ها هسـتند.

■■■ 

جهاددانشگاهی آمادگی دارد 
عقل منفصل دستگاه های اجرایی 

باشد
روابط عمومی جهاددانشـگاهی هرمزگان، ۱7 دی ماه: سرپرست 
جهاددانشـگاهی هرمـزگان گفت: جهاددانشـگاهی باید در 
آینـده در تمامـی مناسـبات فرهنگـی و اجتماعـی کشـور 
دسـتگاه های   R&D واحـد  و  منفصـل  عقـل  به عنـوان 

اجرایـی کشـور نقش ایفـا کند.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی هرمـزگان در 
نشسـتی با سرپرسـت جهاددانشـگاهی هرمـزگان و بازدید 
از ایـن واحـد، اظهار کرد: تـالش و همت جهاددانشـگاهی 
اسـتان در راسـتای پیشـبرد طـرح ملـی توسـعه مشـاغل 
خانگـی بـا باالتریـن سـطح کیفیـت جـای قدردانـی دارد. 
متاسـفانه یکـی از مشـکالت کشـور مسـاله آمـار سـازی 
اسـت امـا مـا بـه دنبـال کسـب نتیجـه ملمـوس در ایـن 
طـرح هسـتیم، حتـی اگـر بانـی ایجاد اشـتغال بـرای یک 
نفر باشـیم بهتر از آمار سـازی صرف اسـت و ایـن نیازمند 
آن اسـت کـه معطوف به نتیجـه عمل کنیـم و از قیدوبند 

آمارهـا رها شـویم.
جهاددانشـگاهی  از  کـرد:  بیـان  ابراهیمـی  هـادی 
تقاضـا دارم به عنـوان مغـز متفکـر مـا عمـل کنـد و بـه ما 
راهکارهـای علمـی ارایـه دهـد و نقـش واحـد R&D را 
بـرای ما داشـته باشـد. همچنیـن اکنون اندیشـکده تعاون 
در جهاددانشـگاهی کشـور راه اندازی شـده و مـا عالقه مند 
توسـط  نیـز  هرمـزگان  اسـتان  در  امـکان  ایـن  هسـتیم 

جهاددانشـگاهی واحـد ایـن اسـتان فراهـم شـود.
نـگاه  کار  وزارت  نـگاه  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
افـزود:  اسـت،  اقتصـادی  موضوعـات  بـه  انسـان محور 
جهاددانشـگاهی می توانـد بـرای ایجاد نگاهی انسـان محور 
بـه سـواحل مکران در اسـتان نیـز ما را یاری کند. توسـعه 
ایـن منطقـه نیازمنـد فرهنگ سـازی و آماده سـازی نیروی 
انسـانی متخصص اسـت. پیشـنهاد می دهم ایـن مجموعه 
بـرای عضویـت در کارگروه شـورای عالی توسـعه سـواحل 

مکـران نیـز اقدامـات الزم را انجـام دهـد.
ابراهیمـی گفـت: در کوتاه مـدت هـدف مـا تمرکـز بـر 
روی طـرح مشـاغل خانگـی و هـدف سـازی بـرای اتصال 
آمـوزش  بحـث  میان مـدت  در  اسـت،  بـازار  بـه  افـراد 
تعاونی هـا و در بلندمدت نیز توسـعه انسـان محور سـواحل 
مکـران هدف همـکاری و مشـارکت ما با جهاددانشـگاهی 

بود. هرمـزگان خواهـد 
ایـن  در  نیـز  هرمـزگان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
نشسـت، اظهار کـرد: خوشـبختانه مدلی از همـکاری بین 
مجموعـه وزارت کار و جهاددانشـگاهی شـکل گرفته کـه 
ایـن  بیـرون آمـده اسـت و  از دل آن طرح هـای خوبـی 
ظرفیت هـای  از  کار  وزارت  عمیـق  شـناخت  از  نشـان 
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دارد. جهاددانشـگاهی 
بـر  حاکـم  اداری  مناسـبات  افـزود:  دلپسـند  محمـد 
دسـتگاه های اجرایـی اجـازه مطالعـه مسـتقل و علمـی را 
بـه آنـان نمی دهد و وقتـی مجموعه ای از جهاددانشـگاهی 
درخواسـت می کنـد کـه به عنـوان عقـل منفصـل به جـای 
آن فکـر، پژوهـش و مطالعـه علمـی داشـته و نقـش واحد 
R&D آن مجموعـه را ایفـا کنـد، بسـیار جـای امیدواری 
پژوهشـی  و  مطالعاتـی  بخـش  در  دارد. جهاددانشـگاهی 
خـود ایـن امکانـات را دارد و پیش قـدم شـدن وزارت کار 

در ایـن زمینـه نشـان از تیزبینـی ایـن مجموعـه دارد.
در  مطرح شـده  هدف گذاری هـای  کـرد:  بیـان  وی 
کار  کل  اداره  و  جهاددانشـگاهی  همـکاری  خصـوص 
باشـد کـه  بایـد مقدمـه ای  و  بـوده  قابل اجـرا  هرمـزگان 
جهاددانشـگاهی به عنـوان یـک مجموعـه چندبعـدی در 
آینـده در تمامـی مناسـبات فرهنگـی و اجتماعـی کشـور 
از  اعـم  کشـور  بنیادیـن  شـاخص های  ارتقـای  همچـون 
انتظـارات  کنـد.  ایفـا  را  اول  نقـش   ... و  اشـتغال  تـورم، 
نیـک  فـال  بـه  را  اسـتان  کار  مدیـرکل  پیشـنهادهای  و 
می گیریـم و امیدوار هسـتیم کـه در آینده همـکاری موثر 
مـا منجر بـه نتیجـه ای رضایت بخـش در زمینـه ی ارتقای 

شـود. اسـتان  در سـطح  اشـتغال  شـاخص های 
دلپسـند تصریـح کـرد: عضویـت در کارگـروه شـورای 
خوبـی  پیشـنهاد  نیـز  مکـران  سـواحل  توسـعه  عالـی 
هیات رییسـه  خدمـت  بـه زودی  را  مسـاله  ایـن  و  اسـت 
جهاددانشـگاهی مطـرح خواهیم کرد. خوشـبختانه رییس 
و هیات رییسـه جهاددانشـگاهی عالقه منـد بـه ایفای نقش 
در چنیـن حوزه هایـی هسـتند و حتمـا اسـتقبال خواهند 
کـرد. در حـوزه راه انـدازی اندیشـکده تعاون نیـز هر کاری 
در جهـت کلیـد خـوردن هرچـه سـریع تر آن در اسـتان 

هرمـزگان الزم باشـد، انجـام خواهیـم داد.
وی در ادامـه اظهار کرد: خوشـبختانه اسـتان هرمزگان 
در طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی با ثبت نـام بیش از 
۶ هـزار نفـر متقاضـی رتبـه اول را در کشـور دارد. اکنـون 
وارد فـاز دوم طـرح جهت توجیـه متقاضیان شـده و برای 
پیشـبرد هرچـه سـریع تر ایـن طرح هم زمـان فـاز ارزیابی 

اولیـه را نیـز پیـش می بریم.
دلپسـند ادامـه داد: هـدف مـا کیفیـت اجـرای فازهای 
مختلـف ایـن طـرح اسـت، مشـاوره و هدایـت ۵ درصد از 
افـرادی کـه فـاز توجیـه طـرح و ارزیابـی اولیـه را انجـام 
داده انـد نیـز صـورت گرفته اسـت. گـزارش فـاز مطالعاتی 
طـرح کـه بـا دقت و کیفیـت باالیی انجام شـده نیـز رو به 
اتمـام اسـت. خوشـبختانه پـس از ارزیابی هـا، ریزش کمی 
در تعـداد متقاضیـان طـرح داشـتیم و بـه زودی وارد فـاز 

آمـوزش می شـویم.

■■■ 

برگزیدگان اولین جشنواره ملی 
امیرکبیر در البرز تجلیل شدند

دی ماه:مراسـم   2۰ البـرز،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اختتامیـه اولین جشـنواره ملـی پایان نامه ها و رسـاله های 
بـا  »امیرکبیـر«  محـور  کارفرمـا  کاربـردی  دانشـجویی 
همـکاری جهاددانشـگاهی البرز و با تجلیـل از برگزیدگان 

ایـن جشـنواره برگزار شـد.
اختتامیـه  مراسـم  در  البـرز  جهاددانشـگاهی  رییـس 
اولیـن جشـنواره ملـی امیرکبیـر کـه در اتـاق بازرگانـی 
البـرز برگـزار شـد، اظهـار کـرد: تـالش بـرای رفـع فاصله 
همـکاری  دلیـل  مهم تریـن  دانشـگاه  و  صنعـت  بیـن 
جهاددانشـگاهی بـا اتـاق بازرگانـی و 21 سـازمان و نهـاد 
دیگـر بـرای برگـزاری اولین جشـنواره ملـی امیرکبیر بود.

احمدرضـا فیـروزی ادامه داد: جشـنواره ملـی امیرکبیر 

شـروع حرکتـی بـرای تشـویق پایان نامه هـا و رسـاله های 
دانشـجویی ای اسـت کـه بتواننـد مسـاله ای را در جامعـه 

حـل کننـد و به تجاری سـازی برسـند.
دبیـر جشـنواره ملی امیرکبیـر توضیـح داد: طبق آمار، 
سـاالنه ده هـا هـزار مقالـه، رسـاله و پایان نامه دانشـجویی 
در کشـور بـه ثبـت می رسـد کـه اگـر بیـن 1۰ تـا 2۰ 
درصـد آن هـا تا مرحلـه کاربردی شـدن پیش بـرود نتایج 

درخشـانی در جامعـه رقـم می زننـد.
فیـروزی اضافـه کـرد: ایـن جشـنواره حرکتی اسـت تا 
کشـور  در  محـور  کارفرمـا  پایان نامه هـای  سمت وسـوی 
بیشـتر شـود تـا از ایـن طریـق شـاهد ارتبـاط مؤثرتر بین 

صنعت و دانشـگاه باشـیم.
جشـنواره،  برگـزاری  فرآینـد  در  داد:  ادامـه  وی 
جهاددانشـگاهی بـه عنـوان نماینـده بخـش دانشـگاهی و 
جامعـه بـا اتـاق بازرگانی به عنـوان نماینـده بخش صنعت 
و جامعـه، پیونـد برقـرار کـرده و در این مسـیر توانسـتند 
بسـیاری نهادهـا و سـازمان های مرتبـط بـا ایـن مقولـه از 
جملـه بنیـاد نخبـگان البرز و پـارک علم و فناوری اسـتان 

را هم سـو کننـد.
بهره گیری از ظرفیت پایان نامه ها و رساله های 

دانشجویی منحصر به بخش صنعت نیست
دکتـر محمـد نبیونی دبیـر علمـی جشـنواره امیرکبیر 
نیـز گفـت: بـه دبیرخانه اولین جشـنواره ملـی امیرکبیر از 
سـوی ۴۵ دانشـگاه و مراکـز علـم و فناوری کشـور بالغ بر 

1۰۰ پایان نامه و رسـاله دانشـجویی ارسـال شـد.
نبیونـی توضیـح داد: در روزهـای اخیـر و بعـد از اتمام 
بـه  زیـادی  تقاضاهـای  جشـنواره،  در  شـرکت  فرصـت 
دبیرخانه جشـنواره ارسـال شـد که خواسـتار اخـذ مهلت 
بیشـتر بـرای ارسـال پایان نامه هـا و رسـاله های خـود بـه 
دبیرخانـه جشـنواره بودنـد و ایـن نشـان می دهد کـه باید 
در حـوزه اطالع رسـانی ایـن جشـنواره از تمامـی امکانـات 
علمـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها  تمامـی  تـا  کنیـم  اسـتفاده 

فنـاوری بتواننـد وارد ایـن عرصـه رقابتـی شـوند.
رییـس بنیـاد نخبـگان اسـتان البـرز بـا بیـان این کـه 
از  و  انقالبـی  ارزشـی-  نهـاد  یـک  جهاددانشـگاهی، 
رویش هـای انقالب اسـالمی اسـت، افـزود: بـه تعبیری هر 
وقـت هرجـا مشـکلی جدی وجود داشـته اسـت، مجموعه 
جهاددانشـگاهی بـرای حـل آن وارد میـدان شـده اسـت.

در ادامـه رییـس اتـاق بازرگانـی البـرز گفـت: علی رغم 
وجـود آمـار شـاخصی در زمینـه اعضـای هیـات علمـی و 
متاسـفانه  دانشـگاهی،  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان 
رشـد اقتصـادی کشـورمان منفـی بوده اسـت کـه این امر 

نیـاز بـه عارضه یابـی دارد.
گذشـته  یکسـال  طـی  کـرد:  اظهـار  رضایـی  پرهـام 
جلسـات متعـددی در رابطـه بـا برگـزاری هرچـه بهتـر 
ایـن جشـنواره انجـام شـد و امروز بـه ایسـتگاه پایانی این 

رسـیده ایم. جشـنواره 
رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
اسـتان البـرز ضمـن قدردانـی از همراهـی و تعامـل خوب 
دیگـر  و  البـرز  نخبـگان  بنیـاد  اسـتان،  جهاددانشـگاهی 
مشـارکت کنندگان در برگـزاری ایـن جشـنواره، بـا اشـاره 
بـه اهمیـت توجـه بـه آمـار مقـاالت علمـی کشـور گفت: 
طبـق آمار موجود در سـال گذشـته حدود ۶۰ هـزار مقاله 

در ایـران چاپ شـده اسـت.
خریدوفروش پایان نامه مقابل دانشگاه تهران

سیاسـت گذاری  شـورای  رییـس  موالیـی  بنـا  رحیـم 
جشـنواره امیرکبیـر نیـز گفـت: بـرای این که ارتبـاط بین 
صنعت و دانشـگاه به درسـتی شـکل بگیرد نیازمنـد تغییر 
دیدگاه در حوزه آموزش دانشـگاهی و دانشـگاهی هسـتیم 

و بایـد تفکـر مـدرک محـوری را کنـار بگذاریم.

امیرکبیـر  سیاسـت گذاری جشـنواره  شـورای  رییـس 
و عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی البـرز در ادامـه 
از اهمیـت حرکـت دانشـگاه ها بـه سـمت مهـارت محوری 
سـخن گفـت و افـزود: ایـن حرکـت در اسـتان البـرز بـا 

پایه ریـزی جشـنواره امیرکبیـر در حـال انجـام اسـت.
جشـنواره امیرکبیـر مکمـل جشـنواره پایان نامه سـال 

است دانشـجویی 
دکتـر حامد علـی اکبـرزاده رییس سـازمان انتشـارات 
جهاددانشـگاهی و دبیـر جشـنواره ملـی پایان نامـه سـال 
دانشـجویی گفت: جشـنواره ملی امیرکبیـر تکمیل کننده 
مسـیر جشـنواره ملـی پایان نامـه سـال دانشـجویی اسـت 
چـون بـه دنبـال معرفـی رسـاله هایی اسـت کـه کارفرمـا 

محـور بـودن از ویژگـی اصلـی آن ها اسـت.
وی افـزود: تـالش جهاددانشـگاهی بـرای پیونـد میـان 
صنعـت و دانشـگاه بـه جشـنواره امیرکبیر محدود نیسـت 
و ایـن نهـاد از سـه دهـه پیـش تـا کنـون بـا برگـزاری 
جشـنواره ملـی پایان نامه سـال دانشـجویی در این مسـیر 

گام برداشـته اسـت.
دکتـر علـی اکبرزاده تاکیـد کرد: البته برگـزاری چنین 
جشـنواره هایی نبایـد باعـث بی توجهی و غفلت نسـبت به 
پایان نامه هایـی شـود کـه کارفرمـا محـور نیسـتند چـون 
فلسـفه اصلـی تاسـیس دانشـگاه ها در کل دنیـا هویـت 
انسـان های بهتـر بـوده و  بخشـی بـه جوانـان و تربیـت 

تجـاری سـازی علـم در اولویـت آن هـا نبوده اسـت.
این مسـوول تصریح کرد: در دهه ۹۰ انگلسـتان عده ای 
بـه دنبـال آن بودنـد کـه دانشـگاه ها را بـه سمت وسـوی 
و  اندیشـمند  عـده ای  ولـی  دهنـد  سـوق  تجاری سـازی 
کسـانی کـه بـه ماهیـت دانشـگاه اعتقـاد داشـتند مانع از 

تحقـق این کار شـدند.
دبیـر جشـنواره ملی پایان نامه سـال دانشـجویی گفت: 
بـدون شـک برگـزاری چنیـن جشـنواره هایی نقـش بـه 
سـزایی در افزایـش انگیـزه در میـان دانشـجویان مقاطـع 
دسـتاوردهای  بـا  بتواننـد  تـا  دارد  تکمیلـی  تحصیـالت 
علمـی و آکادمیک خود مسـئله ای را در بطـن جامعه حل 

کننـد و بـه سـوالی پاسـخ دهند.

■■■ 

جهاددانشگاهی نهادی برخاسته 
از انقالب اسالمی است

محمـد  دکتـر  قـم:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
حیـدری رییـس جهاددانشـگاهی قـم در اولیـن وبینـار از 
سلسـله وبینارهـای معرفـی دسـتاوردهای دانشـگاهی که 
بـه مناسـبت دهـه فجـر انقـالب اسـالمی برگـزار شـد، 
بـا دسـتاوردهای  رابطـه  تبریـک دهـه فجـر، در  ضمـن 
نهـادی  جهاددانشـگاهی  کـرد:  عنـوان  جهاددانشـگاهی 
برخاسـته از انقـالب اسـالمی اسـت کـه بعـد از انقـالب 
اسـالمی بـه خاطـر شـرایط خـاص آن دوران بنیـان نهاده 

. شد
وی افـزود: بـا توجـه خـال جـدی و نیازهـای اساسـی 
در حـوزه سیاسـی، اجتماعـی، دانشـگاهی و... مطالبـات 
و آشـفتگی هایی کـه در آن زمـان به خصـوص در عرصـه 
دانشـگاهی ایجـاد شـد، به فرمـان امـام خمینی)ره( سـتاد 
انقالب فرهنگی ایجاد شـد و بخشـی از فعالیت این سـتاد 

بـه عهده جهاددانشـگاهی گذاشـته شـد.
وی ادامـه داد: در ابتـدا جهاددانشـگاهی وظیفـه یاری 
در اداره و مدیریـت دانشـگاه و ماموریـت تبیین ارزش های 
انقـالب را در سـطح دانشـگاه را باهـدف انسـجام نیروها و 
تقویـت روحیـه نیروهـای مذهبـی بـه عهـده گرفـت و از 
سـال ۶۵ وظیفـه جهاددانشـگاهی در دانشـگاه به توسـعه 
مسـایل پژوهشـی و ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعـت و جامعه 
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کرد. تغییـر 
دهـه  دانشـجویان  و  دانشـجویی  کارگـروه  رییـس 
این کـه  بیـان  بـا  قـم،  اسـتان  اسـالمی  انقـالب  فجـر 
فعالیت هـای خـود سـبب  بـا گسـترش  جهاددانشـگاهی 
شـده  کشـور  سـطح  در  متعـددی  فعالیت هـای  توسـعه 
اسـت، اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی سـه پـارک علـم و 
موسسـه  کاربـردی، شـش  علمـی  فـن آوری، ۴7 شـعبه 
آمـوزش عالـی و دو دانشـگاه جامع در سـطح کشـور دارد.

وی بـا اشـاره براین کـه ماموریـت جهاددانشـگاهی در 
برهه هـای زمانـی مختلـف بـا توجـه بـه اهـداف انقـالب 
اصلی تریـن  افـزود:  اسـت،  داشـته  را  تغییراتـی  اسـالمی 
ماموریـت جهاددانشـگاهی آموزش و پژوهش بـوده که در 
چند سـال اخیر بحث اشـتغال دانشـجویان و تجاری سازی 

پژوهش هـای جهاددانشـگاهی نیـز اضافه شـده اسـت.
فعالیـت  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  حیـدری  دکتـر 
انقـالب  اسـت کـه  اهدافـی  اسـاس  بـر  جهاددانشـگاهی 
از  کـرد:  بیـان  اسـت،  گذاشـته  عهـده اش  بـه  اسـالمی 
فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در دانشـگاه ها می تـوان بـه 
ایجـاد فضـای فرهنگـی مالیم تـر، نهادینه کـردن پژوهش 
آرامـش  در جهـت  دسـتاورد  فاقـد  هیجانـات  تعدیـل  و 
کـرد،  اشـاره  دانشـگاه ها  در  اجتماعـی  و  علمـی  فضـای 
همچنیـن در ترجمـه، انتشـار کتـاب مقـاالت نیـز بسـیار 
موثـر عمـل کـرده و در تحقیقـات نیـز نیم نگاهـی بـه نیاز 

دارد. و کشـور  صنعـت 
جهـادی  قـم  جهاددانشـگاهی  این کـه  بیـان  بـا  وی 
نوپـا قلمـداد می شـود، عنـوان کـرد: جهاددانشـگاهی قـم 
در همـه دانشـگاه های دولتـی حضـور فیزیکـی و برخـی 
گوناگونـی  فعالیت هـای  غیردولتـی  دانشـگاه های  از 
دارد، همچنیـن در خـارج از دانشـگاه نیـز دارای مراکـز 
روانشناسـی خانواده، آسـیب های اجتماعی، هنر و رسـانه، 
خدماتـی و علمـی از جملـه مراکـز آموزش هـای مهارتی و 

عمومـی اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی قـم بـا اشـاره بـه این کـه دو 
گـروه پژوهشـی در زمینـه سـلول های بنیـادی و بیولوژی 
در  گفـت:  هسـتند،  فعـال  مرکـز  ایـن  در  تولیدمثـل 
سـال های اخیـر در سـطح اسـتان چندیـن طـرح از جمله 
جشـنواره تـا بالندگـی، غربال گـری فرزنـد آوری، مسـکن 
معیشـتی، نمای سـاختمان شـهری و... توسـط ایـن مرکز 
اجرا شـده اسـت و بـرای تولیـد نرم افزار گردشـگری برای 
گردشـگران اسـتان نیـز طرح هایی در دسـت اجـرا داریم.

وی بـا تاکیـد بر این که سـه بخش فرهنگی، پژوهشـی 
از عوامـل مهـم  دارنـد کـه یکـی  پیوسـتگی  آمـوزش  و 
موفقیـت ایـن نهـاد به شـمار می آیـد، افـزود: بـا توجه به 
نیاز اسـتان و اعتماد مسووالن اسـتانی جهاددانشگاهی در 
بخـش تسـهیلگری اجتماعـی و محـالت ورود کرده اسـت 
و دفتـر تسـهیل گری شـهر قائم توسـط جهاددانشـگاهی 

اداره می شـود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه کارفرمـای دفاتر تسـهیلگری 
وزارت کشـور اسـت، تصریح کرد: خوشـبختانه نمایندگان 
جهاددانشـگاهی در ایـن دفاتـر توانسـته اند ارتبـاط خوبی 
کننـد همچنیـن  برقـرار  مسـووالن شـهری  و  مـردم  بـا 
توانسـته اند بـا شناسـایی مشـکالت، عوامل ایجاد مشـکل، 
تشـخیص راه حـل و اولویت بنـدی آن هـا گامـی در رفـع 

بردارند. مشـکالت 
رییـس جهاددانشـگاهی قـم در رابطـه با مرکـز درمان 
تلـه  بـه  مجهـز  مرکـز  ایـن  کـرد:  اظهـار  قـم  نابـاروری 
مدیسـین اسـت و خدمات ایـن مرکـز از راه دور در اختیار 

بیمـاران خـارج از اسـتان نیـز قـرارداده می شـود.
وی بـا تاکیـد بـر این که همـه خدمت درمـان ناباروری 
درصـد   ۴۰ کـرد:  بیـان  می شـود،  ارایـه  مرکـز  ایـن  در 
بیمـاران ایـن مرکـز از خـارج اسـتان و 12 درصد از سـایر 
کشـورها هسـتند کـه ایـن بـه خاطـر ضریـب موفقیـت 

بـاالی ۳۵ درصـد ایـن مرکز اسـت کـه باالتـر از میانگین 
جهانـی نیـز محسـوب می شـود.

دکتـر حیـدری بـا بیـان این کـه بیـش از ۳۰ درصـد 
خدمـات اصلـی درمان نابـاروری در سـه مرکز قـم، رویان 
و ابن سـینا ارایـه می شـود، بیـان کـرد: خدماتـی ماننـد 
تشـخیص های قبـل از بـارداری نیـز در ایـن مرکـز انجـام 
می شـود کـه بـا اسـتفاده از ایـن روش جنیـن متولد شـده 
به صـورت قطعـی فاقـد هرگونـه مشـکل ژنتیکـی خواهـد 
در  کـه  سـالم  اسـپرم  تشـخیص  کیـت  همچنیـن  بـود 
انحصـار چنـد کشـور خارجـی بـود نیـز تولیـد کرده ایم تا 

هزینه هـای واردات ایـن کیـت را کاهـش دهیـم.

■■■ 

فعالیت جهاددانشگاهی به صورت 
جهادی و انقالبی با ترکیبی از 

آموخته های دینی
علیرضـا  البـرز:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
عباسـی بـا حضـور در جهاددانشـگاهی البـرز اظهـار کرد: 
حرکـت  یـک  بـا  را  کشـور  مشـکالت  و  مسـایل  وقتـی 
جهـادی حـل کنیم بـه دنیا اثبـات می کنیم کـه حاکمیت 

کنـد. نقش آفرینـی  می توانـد  دینـی 
وی افـزود: زمانـی برخی می خواسـتند این طـور جا بی 
اندازنـد کـه دین در یک گوشـه باشـد و کاری بـه حکومت 
نداشـته باشـد؛ امـا تفکـری کـه امـام داشـتند و مطـرح 
کردنـد کـه دیـن باید جـاری و سـاری باشـد و همین طور 
هـم شـد و االن در عرصه هـای مختلـف تنـه بـه تنـه دنیا 
در حـال حرکـت هسـتیم کـه یک نمونـه آن پژوهشـکده 
رویـان و سـلول های بنیـادی اسـت کـه دنیـا هـر چقـدر 

تـالش کنـد نمی توانـد آن را انـکار کنـد.
ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: اگر 
در بخـش هسـته ای، نظامـی، موشـکی، هوافضـا و... هـم 
پیشـرفت کرده ایـم همـه بـا کار جهـادی بوده اسـت چون 

بـا عافیت طلبـی به جایـی نمی رسـیم.
عباسـی بـا بیـان این کـه در نظام دینـی بایـد اعتقادی 
کار کـرد، گفـت: متاسـفانه برخـی جاهـا به جای رسـیدن 
بـه متـن بـه حاشـیه می پردازنـد درحالی کـه بایـد روحیه 

جهـادی را تقویـت و در جوانـان ایجـاد کنیم.
عضو کمیسـیون کشـاورزی مجلس در بخش دیگری از 
صحبت هـای خود خاطرنشـان کرد: در بحث کشـاورزی ما 
یک عمـری اسـت در حال کار کردن هسـتیم و کشـاورزی 
داریـم و در یـک سـری موضوعـات به خودکفایـی ظاهری 
رسـیده ایم ولـی وقتـی دقیـق می شـویم می بینیـم که در 
آن زمینـه وابسـته بالفعـل هسـتیم مثـال در بخـش طیور 
اگـر بـه مـا نهـاده ندهنـد صنعـت مـرغ مـا به طـور کامل 
نابـود می شـود یـا بخـش سـبزی و صیفـی مـا بـدون بذر 

وارداتـی تعطیل می شـود.
عباسـی افـزود: اوایـل انقـالب بخـش زیـادی از مـرغ 
تولیدشـده در کشـور از الیـن داخلـی بـود؛ امـا از همـان 
زمـان یـک جریـان بـرای از بیـن بـردن الیـن داخلـی و 
جایگزیـن کردن آن با مرغ »راس« انگلیسـی شـروع شـد 
تـا دو سـال پیـش ۹۵ درصد از مـرغ تولیدی مـا از همین 

بود. نـوع 
وی ادامـه داد: در یـک دوره زمانـی در بخـش مـرغ بـا 
تحریـم مواجـه شـدیم و در داخـل بـه سـمت مـرغ الیـن 
آریـن رفتیـم؛ امـا از تـرس این کـه صنعـت مـرغ ایـران 
را  تحریم هـا  شـود  خـارج  آن هـا  دسـت  از  کار  ایـن  بـا 
برداشـتند. گاهـی حتـی شـده مجانـی هـم بـه مـا چیزی 

را می دهنـد تـا در بزنـگاه از آن اسـتفاده کننـد.
عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس خاطرنشـان کرد: 
درهرحـال االن مجموعه هایـی تولیـد مـرغ آرین را شـروع 

کرده انـد و آن ترکیـب ۹۵ درصـد بـه پنـج درصـد اکنون 
به حـدود ۵۰ درصد رسـیده اسـت.

وی افـزود: مـا تاکنـون در صنعـت بـذر هیبریـد وارد 
دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده  در  امـا  بودیـم؛  نشـده 
جهاددانشـگاهی بـه ایـن موضوع پرداخته شـده کـه من از 
آن لـذت بـردم. ذخایـر ژنتیکـی یکی از مزیت های کشـور 
منطقـه  خـاص  گیاهـی  گونه هـای  از  برخـی  اسـت؛  مـا 
مـا اسـت کـه دنیـا بـرای یـک ژنوتیـپ آن سـر و دسـت 
می شـکند. مـا در گنـدم ۳۰ هـزار ژنوتیـپ داشـتیم؛ امـا 
کوتاهـی کرده ایـم و ایـن ۳۰ هـزار بـه 1۰ هـزار رسـیده 

. ست ا
وی بـا بیـان این کـه فقط نفت سـرمایه نیسـت و این ها 
هم سـرمایه اسـت و باید ایـن را حفظ کنیـم تصریح کرد: 

بیوبانک جهاددانشـگاهی باید تقویت شـود.
نماینـده کرج، فردیس، اشـتهارد و آسـارا، خاطرنشـان 
کـرد: بـا کار جهادی می توانیم کشـور را به جایی برسـانیم 
کـه نـه تنهـا خودمان بلکـه ۶۰۰ میلیـون نفـر از جمعیت 
کشـورهای اطـراف ما کـه عمق اسـتراتژیک ما هسـتند را 
هـم تامیـن کنیـم. ایـن کشـورها در بحث محـور مقاومت 
در آینـده نیـاز بـه تکنولـوژی، غـذا و ... دارنـد که مـا باید 

فراهـم کنیم.
عباسـی در پایـان بیـان کـرد: زمانـی دعـوا بر سـر این 
بـود کـه به ایران تجهیزاتی داده نشـود حتی سـیم خاردار 
کـه در جنـگ مانـع فـروش آن بـه ایران می شـد و سـایر 
تسـلیحات کـه جـای خـود داشـت؛ امـا االن مسـاله آن ها 
ایـن اسـت کـه ایـران بـه کسـی تجهیـزات ندهـد بحـث 

تحریـم فـروش تسـلیحات توسـط ایـران مطرح اسـت.
ضـرورت  فرهنگـی؛  اسـتقالل  و  خودبـاوری  فرهنـگ 

جامعـه امـروز
احمدرضـا فیـروزی رییـس جهاددانشـگاهی البـرز هم 
از فعالیت هـا و  ارایـه گزارشـی  ایـن نشسـت، ضمـن  در 
از  یکـی  گفـت:  البـرز  جهاددانشـگاهی  توانمندی هـای 
آسـیب های جـدی کـه کشـور در حـوزه اقتصـادی بـا آن 
مواجـه اسـت ضعـف بـاور یـا اعتمـاد جـدی نسـبت بـه 
توانمندی هـای داخل کشـور اسـت کـه در رویکـرد برخی 

کارگـزاران وجـود دارد.
فیـروزی بـا بیـان این کـه امام خمینـی همواره نسـبت 
بـه خودبـاوری و اسـتقالل فرهنگـی باور و اعتقاد راسـخی 
داشـتند، تصریـح کـرد: علـت بسـیاری از مشـکالتی که با 
آن مواجه هسـتیم، ریشـه در ضعف این باورهـا در ما دارد 
کـه شـاید نتوانسـته ایم آن گونـه کـه بایسـته و شایسـته 

اسـت این فرهنـگ را نهادینـه کنیم.
وی بـا اشـاره بـه این کـه ایـن همـه ظرفیـت کـه در 
کشـور وجـود دارد می توانـد مـا را نسـبت بـه محصـوالت 
دیگـر کشـورها کـه بـه آن وابسـته هسـتیم بی نیـاز کند، 
گفـت: ظرفیت هـای خوبـی در جهاددانشـگاهی هـم در 
حوزه هـای  در  هـم  و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  عرصه هـای 
فنـی و مهندسـی، پزشـکی، صنایـع و علمـی و فناوری هـا 
وجـود دارد کـه نیازمنـد توجـه بیشـتر و سـرمایه گذاری 

اسـت. جدی تـر 

■■■ 

طراحی لباس باید به مطالبه ملی 
تبدیل شود

بهمـن  مـاه:   ۱۵ قزویـن،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
فرشـاد پیله چـی در اولیـن رویـداد شـتاب مجـازی روبان 
کـه توسـط مرکز نـوآوری طراحـی لباس علمـی کاربردی 
جهاددانشـگاهی اسـتان قزویـن برگـزار شـد، تصریح کرد: 
رویـداد روبـان فعالیتـی نوآورانـه در حـوزه طراحـی لباس 
اسـت، در طراحـی لبـاس مـوارد مختلفـی دارای اهمیـت 
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اسـت کـه مهم تریـن آن اصالـت و نـوآوری اسـت.
ضعـف  لبـاس  طراحـی  حـوزه  در  امـروز  افـزود:  وی 
جـدی داریـم کـه بایـد موردتوجـه قـرار بگیـرد برخـی 
به صـورت  امـا  وارد شـدند  ایـن حـوزه  دانشـگاه ها در  از 
دانشـگاه  در  فعالیت هایشـان  و  نیامدنـد  پـای کار  جـدی 
خالصه شـده اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از 
کارآفرینـان و فروشـندگان حـوزه پوشـاک از ضعـف در 

طراحـی لبـاس ایرانـی و اسـالمی گالیـه دارنـد.
در  کرد:  اظهار  قزوین  واحد  جهاددانشگاهی  رییس 
شرایط کنونی اشتغال موضوع مهمی است و اغلب جوانان 
به دنبال کار هستند و شاهد بیکاری جوانان هستیم این در 
حالی است که با احصای نیازهای موجود در بازار به راحتی 
می توان شغل ایجاد کرد، از طرفی ایجاد اشتغال در حوزه 
ایجاد  گروهی  به صورت  اشتغال  و  نیست  انفرادی  لباس 

خواهد شد.
وی بیان کرد: اگر به پوشاک زنان موجود در بازار نگاهی 
بیندازیم مانتوی مناسب و فاخر در شأن زن ایرانی خیلی 
انجام  حوزه  این  در  مناسبی  کار  اگر  بنابراین  است،  کم 
دارد، هر جا که ضعفی  بازار وجود  دهیم مشتری آن در 
با  بنابراین  وجود دارد ریشه آن در فرهنگ جامعه است، 
فرهنگ سازی می توانیم تغییراتی در این حوزه ایجاد کنیم.

پیله چی خاطرنشان کرد: ما از لحاظ تهاجم فرهنگی در 
این حوزه نیز مورد تهدید قرار گرفتیم و مصرف کنندگان 
است  ممکن  بعضا  که  بازار  در  موجود  لباس های  گاهی 
مناسب نباشد را خریداری می کنند در حالی که اگر لباس 
مناسبی وجود داشته باشد به طور قطع لباس های مناسب 

را انتخاب خواهند کرد.
ـــز  ـــاس تمرک ـــی لب ـــر طراح ـــر ب ـــرد: اگ ـــان ک وی بی
کنیـــم و بـــا در نظـــر گرفتـــن ظرفیت هـــای الزم 
به عنـــوان کارگزیـــن، فاخـــر و درآمـــدزا بـــه آن نـــگاه 
کنیـــم می تـــوان بـــه آینـــده ایـــن حـــوزه امیـــد 
ــگاهی  ــردی جهاددانشـ ــی کاربـ ــز علمـ ــت، مرکـ داشـ
قزویـــن در ایـــن حـــوزه چندیـــن مقـــام کشـــوری بـــه 
ـــت کار  ـــد کیفی ـــان می ده ـــه نش ـــت ک ـــت آورده اس دس
ـــز خـــالق  ـــن مرک ـــاتید و دانشـــجویان ای ـــاال اســـت و اس ب

هســـتند.
ــد  ــن تاکیـ ــد قزویـ ــگاهی واحـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــت  ـــی اس ـــوع مهم ـــاس موض ـــی لب ـــوع طراح ـــرد: موض ک
و می تـــوان در بخـــش ملـــی آن را بـــه یـــک مطالبـــه 
تبدیـــل کنیـــم و بـــا بسترســـازی فرهنگـــی موفقیـــت 

خوبـــی می تـــوان در ایـــن حـــوزه کســـب کـــرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: 
جهاددانشگاهی قزوین در سال های اخیر تمرکز خود را بر 
مرکز  راستا  همین  در  است،  قرارداده  تجاری سازی  روی 
توسط  »منش«  نام  با  محصوالت  شتاب دهی  و  نوآوری 
جهاددانشگاهی قزوین با هدف ایجاد درگاهی برای تعامل 
نخبگان، مبتکران و متخصصان ایجاد شده است، این مرکز 
مشاوره های بازاریابی ارایه می دهد و در بخش های مختلف 

تعامل ایجاد می کند.
بسیار شاهدیم  اخیر  یادآور شد: در سال های  پیله چی 
که تولید علم اتفاق می افتد اما تجاری سازی به میزان کافی 
وجود ندارد، در این میان جهاددانشگاهی می تواند به عنوان 
پیدا کند، در زمینه ی  نهادی واسطه ای و توسعه ای ورود 
مشاغل خانگی نیز جهاددانشگاهی به مدت ۴ سال است 
سال های  به  نسبت  امسال  طرح  اما  کرده؛  پیدا  ورود  که 

گذشته متفاوت است.
وی افزود: امسال ۵۴ هزار نفر در سطح کشور در طرح 
توسعه مشاغل خانگی شرکت کردند؛ ظرفیت استان قزوین 
افراد عالوه بر دریافت تسهیالت  1۵۰۰ نفر است، امسال 
به پیشران های حوزه های مختلف متصل می شوند، در واقع 
هر فردی که وارد این طرح شود برای وی اشتغال پایدار 

ایجاد خواهد شد.

پذیرش بیش از ۱8۰ شرکت 
دانش بنیان توسط پارک علم و 
فناوری البرز جهاددانشگاهی

روابـط عمومی پـارک علم و فنـاوری البرز:مهنـدس مهدی 
عباسـی رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز در نشسـت 
بـا دکتـر علیرضـا عباسـی نماینـده مـردم کـرج، فردیس 
و اشـتهارد بـه ارایـه ظرفیت هـا و توانمندی هـای پـارک 
علـم و فنـاوری البـرز پرداخـت و بیـان کرد: این پـارک با 
همـه تـوان از فنـاوران اسـتان حمایـت می کنـد به شـرط 
آنکـه حمایت هـای الزم از توسـعه زیرسـاخت های اسـتان 

در همـه شهرسـتان ها فراهـم شـود.
معـاون  و  رییـس  حضـور  بـا  کـه  نشسـت  ایـن  در 
پشـتیبانی پـارک علـم و فنـاوری البـرز جهاددانشـگاهی 
و  موضوعـات  گرفـت،  صـورت  عباسـی  دکتـر  دفتـر  در 
برنامه هـای مختلـف در راسـتای توسـعه زیرسـاخت های 
از شـرکت های  نحـوه حمایـت  و  البـرز  اسـتان  فناورانـه 

شـد. بررسـی  فنـاور  و  دانش بنیـان 
رییـس پـارک علـم و فنـاوری البـرز در ایـن نشسـت 
و  علـم  پـارک  توانمندی هـای  و  ظرفیت هـا  ارایـه  بـه 
فنـاوری البـرز پرداخـت و بیـان کـرد: ایـن پارک بـا همه 
تـوان از فنـاوران اسـتان حمایـت می کنـد به شـرط آنکـه 
در  اسـتان  زیرسـاخت های  توسـعه  از  الزم  حمایت هـای 

همـه شهرسـتان ها فراهـم شـود.
شـرکت   2۴۰ بالغ بـر  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فعالیـت می کننـد، گفـت:  البـرز  اسـتان  دانش بنیـان در 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز در قطـب علـم و فنـاوری 
کشـور توانسـته بیش از 1۸۰ شـرکت دانش بنیـان و فناور 

نمایـد. پذیـرش و حمایـت  را 
دکتـر علیرضـا عباسـی نماینـده مـردم کـرج، فردیس 
از  اسـتفاده  بـر  تاکیـد  بـا  نشسـت  ایـن  در  اشـتهارد  و 
ظرفیت هـای فناورانـه اسـتان تاکیـد کـرد: بایـد از تمـام 
بهـره  دانش بنیـان  در حـوزه  البـرز  اسـتان  ظرفیت هـای 
ببریـم و در ایـن زمینـه نقـش پارک علـم و فنـاوری البرز 

جهاددانشـگاهی بسـیار مهـم اسـت.
وی با اشـاره به ضرورت ایجاد و تقویت زیرسـاخت های 
فناورانـه گفـت: از هر اقدام مسـووالن ملی و اسـتانی برای 
تحقـق  بـرای  اسـتان  زیرسـاخت های  توسـعه  و  تقویـت 
اقتصـاد دانش بنیـان حمایـت می کنیـم و در ایـن زمینـه 

از هیـچ کوششـی فروگـذار نخواهیم کرد.

■■■ 

نشست تخصصی »نقش 
زن در پیشرفت جامعه« در 

جهاددانشگاهی فارس برگزار شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی فـارس: هم زمـان بـا دهه 
مبـارک فجـر و میـالد فرخنده حضـرت فاطمـه زهرا)س( 
فـارس،  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معاونـت  همـت  بـه 
نشسـت تخصصـی »نقـش زن در پیشـرفت جامعـه« بـا 
حضـور جمعـی از اعضـای هیـات علمی ایـن نهـاد برگزار 

. شد
ایـن  در  فـارس  جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  معـاون 
نشسـت ضمـن تبریک سـالروز میالد حضـرت زهرا)س( و 
تجلیـل از مقـام زن بـا تاکید بر این موضوع که در بررسـی 
و تفکیـک ویژگی هـای رفتاری زنـان و مردان بیشـتر باید 
روی عوامـل اجتماعـی، تصـورات و اعتقاداتمـان متمرکـز 
شـویم، تصریـح کـرد: نبایـد بیـن زن و مـرد خط کشـی 

کرد. زیـادی 
می توانـد  ژنتیـک  این کـه  بیـان  بـا  سـروش  مریـم 

باشـد،  ویژگی هـای شـخصیتی  و  رفتـار  روی  تاثیرگـذار 
و  باشـد  شـدن  رد  و  قابل انـکار  کـه  نیسـت  موضوعـی 
بسـیاری از بیماری هـای روانـی ریشـه در ژنتیـک دارنـد، 
افـزود: بخشـی از رفتارهـای مـا محصول محیط و بخشـی 

ژنتیـک اسـت.
علمـی  هیـات  عضـو  و  ژنتیـک  گـروه  مدیـر 
جهاددانشـگاهی فـارس نیـز در ادامـه این نشسـت با بیان 
 DNA مولکـول  اسـاس  بـر  موجـودات  ژنتیـک  این کـه 
اسـت، گفـت: ایـن مولکـول در فیزیولـوژی و ویژگی هـای 
ظاهـری و بیماری هـا در انسـان و دیگـر موجـودات دخیل 

هسـتند.
سـارا سـنمار افزود: دانایی ما در خصـوص این مولکول 
بیشـتر در خصـوص تاثیـر ایـن مولکول هـا بر قد و چشـم 
 DNA و رنـگ مـو و ظاهـر افراد اسـت درصورتی کـه کار

محـدود به ایـن موضوع نمی شـود.

■■■ 

رویداد دورهمی جوانان 
کارآفرین در حوزه گردشگری و 
صنایع دستی در گلستان برگزار 

شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی گلسـتان، ۱8 بهمـن  مـاه: 
ویـژه  فـن آوری  و  نـوآوری  خالقیـت،  دورهمـی  رویـداد 
جوانـان عالقه منـد بـه کارآفرینـی در حوزه گردشـگری و 
صنایع دسـتی به همت مرکز نوآوری و شـتاب دهی)منش( 
جهاددانشـگاهی گلسـتان به صورت مجـازی و حضوری در 
سـالن رشـد دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی 

گـرگان برگزار شـد.
پروتکل هـای  رعایـت کامـل  بـا  این رویـداد دورهمـی 
بهداشـتی با حضـور عالقه مندان، سـمن ها، دانشـجویان و 
هنرمنـدان و دکتـر مهدی سـقایی رییس دانشـگاه حکیم 
جرجانـی گـرگان و دکتـر جاویـد ایمانیـان رییـس میراث 
فرهنگـی شهرسـتان گـرگان و مهنـدس علـی احمـدی. 

کارآفریـن، از فعـاالن عرصـه گردشـگری برگزار شـد.
نظیـر  مباحثـی  مـورد  در  دورهمـی،  این رویـداد  در 
راه های کسـب درآمـد از ظرفیت های منطقـه ای و اقلیمی 
اسـتان در بخش گردشـگری و صنایع دسـتی و بهره گیری 
ویـژه و فرصـت سـازی از ظرفیت هـای موجـود بحـث و 

تبادل نظـر شـد.
حـوزه  در  کارآفریـن  جوانـان  دورهمـی  رویـداد 
طـرح  اجـرای  راسـتای  در  صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
شـتاب ده ی کسـب وکارهای فناورانه جوانان از سـوی اداره 
کل ورزش و جوانـان اسـتان و جهاددانشـگاهی گلسـتان 
بـا هـدف توانمندسـازی جوانـان در جهـت تجاری سـازی 

شـد. برگـزار  نوآورانـه  ایده هـای 

■■■ 

برگزاری کرسی آزاداندیشی در 
جهاددانشگاهی کردستان

بهمن مـاه:   ۱8 کردسـتان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
در  کردسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت  اسـدی  اکبـر 
کرسـی آزاداندیشـی »نقـش زنان در عرصه هـای اجتماعی 
و  زنـان  علیـه  خشـونت  محوریـت  بـا  کـه  سیاسـی«  و 
الیحـه تامیـن امنیـت و کرامت زنـان در جهاددانشـگاهی 
کردسـتان برگـزار شـد، اظهار کـرد: خانـواده کوچک ترین 
واحـد اجتمـاع و مرکـز ثقـل و نگهدارنـده پیکـره جامعـه 
بـوده اسـت و محـور اصلی حفـظ و کیان خانواده نیـــــز 

بـه زنـان و مـادران برمی گـردد.
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وی بـا بیـان این کـه وظیفـه زنـان تربیـت و پـرورش 
انسـان اسـت، افـزود: امـروزه فرهنـگ منحط غربـی تمام 
زوایـای زندگـی ما را تحت شـعاع قرارداده اسـت و همین 
امـر موجـب شـده کـه بـرای حفـظ خانـواده بـه تصویـب 
قوانیـن جدیـد روی آوریـم در حالـی که آموزه هـای دینی 

مـا باالتـر از تمـام قوانین قـرار دارد.
لیـال آژیـر مدیـرکل امـور بانـوان و خانواده اسـتانداری 
کردسـتان در ادامـه ایـن نشسـت اظهـار کـرد: خشـونت 
علیـه زنـان یکـی از مهم تریـن و اصلی تریـن آسـیب های 

اجتماعـی در حـوزه بانـوان بوده اسـت.
وی افـزود: خشـونت علیـه زنـان یـک مبحـث جهانـی 
بـوده کـه ایـن روزهـا بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا و 
قرنطینـه خانگـی ایـن آسـیب در سـطح جهـان در حـال 
افزایـش اسـت اما بـه دلیل این که خشـونت پدیـده پنهان 
ایـن  آسـیب دیدگان  از  واقعـی  آمـار  خانواده هاسـت  در 

نـدارد. حـوزه وجود 
دکتـر قـادرزاده یکـی از اسـاتید دانشـگاه کردسـتان 
در ادامـه ایـن نشسـت بیـان کـرد: امـروز دیگـر نبایـد ما 
فرهنـگ یـک جامعـه را فرهنگ منحـط و فرهنگ دیگر را 
فرهنـگ اصیـل بدانیـم چراکـه دنیـای امروز، یـک دنیای 
نسـبی گرایانه بینـا فرهنگـی اسـت امـا ایـن دیـدگاه در 
دنیـای امـروز فضـا را بـرای گفتگـو، دیالـوگ و بهره گیری 

از ظرفیت هـای بینـا فرهنگـی از مـا می گیـرد.

■■■ 

کارگاه آموزشی »نقش تغذیه در 
باروری و ناباروری« برگزار شد

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل، ۱۹ بهمـن: کارگاه 
آمـوزش مجـازی »نقـش تغذیـه در بـاروری و نابـاروری« 
بـه همـت معاونت پژوهشـی جهاددانشـگاهی اردبیـل و با 
همـکاری دفتـر امـور زنـان و خانـواده اسـتانداری اردبیل 

شـد. برگزار 
در ایـن کارگاه، مشـاور تغذیـه مرکـز درمـان نابـاروری 
قفقـاز جهاددانشـگاهی اردبیـل بـا اشـاره بـه نقـش تغذیه 
در سـالمت بـاروری گفـت: رژیم غذایی متعادل و مناسـب 
از عوامـل موثـر در حفـظ سـالمت باروری اسـت کـه باید 

بـه آن توجه شـود.
مهسـا مهاجـری بـا بیـان این کـه شـیوه زندگـی، نـوع 
تغذیـه اضافـه وزن و میـزان فعالیـت بـر بـاروری تاثیـر 
دارد، تصریـح کـرد: مـواد مغـذی مـورد نیـاز بـرای تولید 
هورمون هـای جنسـی، سـالمت اسـپرم و تخمـک و رشـد 
ویتامین هـای  آنتی اکسـیدان،  ریزمغـذی،  شـامل  جنیـن 
روی،  سـلنیوم،  آهـن،  اسـیدفولیک،   ،D،E،C،B12

اسـیدهای چـرب ضـروری و مـواد معدنـی هسـتند.
وی بـا بیـان این کـه کاهـش وزن و مدیریـت سـبک 
زندگـی می توانـد قـدرت بـاروری زنـان و مـردان را بهبود 
اظهـار  باشـد،  تاثیرگـذار  نابـاروری  درمـان  در  و  بخشـد 
تخمـدان  افزایـش شـیوع  زنـان،  در  افزایـش وزن  کـرد: 
نازایـی،  نامرتـب،  قاعدگـی  سـیکل های  پلی کیسـتیک، 
حتـی  و  نابـاروری  درمان هـای  در  شکسـت  و  سـقط 

دارد. بـه همـراه  را  بـارداری  دوران  مشـکالت 

■■■ 

وبینار »الگوی دولتمردان؛ شهید 
محمدعلی رجایی« برگزار شد

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی: وبینـار »الگـوی دولتمردان؛ 
شـهید محمدعلـی رجایـی« بـه مناسـبت ایـام دهـه فجر 
انقـالب اسـالمی بـه همـت دبیرخانـه نکوداشـت مفاخـر 
ایران و جهان اسـالم سـازمان دانشـجویان جهاددانشگاهی 

شـد. برگزار 
ابتـدا محمدرضـا واعـظ مهـدوی اسـتاد دانشـگاه  در 
شـاهد و معـاون سـابق وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی 
بـا تبریـک ایام دهـه فجر و پیـروزی انقالب گفـت: تداعی 
ایـن ایام بسـیار مهم اسـت تا مـروری بر بایدهـا و نبایدها 
داشـته باشـیم و نگاهـی به اصـول و مبانی انقـالب کنیم، 
به خصـوص این کـه در ایـن سـال ها انحرافاتـی در رونـد 
اجرایـی کشـور رخ داده اسـت و می تـوان با رجـوع به این 

مبانـی خـود را از اسـارت شـرایط موجـود آزاد کرد.
وی افـزود: رجـوع بـه الگوها در این راسـتا بسـیار مهم 
اسـت و بشـر اصـوال خـود را بـا الگـو تطبیق می دهـد و از 
الگوهـا بـرای سـاختن خـودش اسـتفاده می کنـد و الگوها 
هـم همیشـه فراتـر از وضعیـت موجـود هسـتند. قـرآن 
هـم رسـول خـدا را اسـوه حسـنه معرفـی کرده اسـت. در 
درجـات پایین تـر نیـز شـخصیت هایی داریـم کـه اگرچـه 
در سـطح و شـأن پیامبـران و ائمـه معصومیـن نیسـتند، 
امـا به طـور نسـبی می تواننـد الگـو باشـند و مـا در دوران 
اخیـر شـخصیتی مانند شـهید قاسـم سـلیمانی را به مثابه 

یـک الگو داشـتیم.
واعـظ مهـدوی اظهار کـرد: شـهید رجایی نیـز یکی از 
این الگوهاسـت که شـخصیت تراز انقالب اسـالمی اسـت. 
زندگـی و مبـارزات و نقش هـای ایشـان نشـان دهنده ایـن 
بـود کـه فـرد صادقـی اسـت و مردم دوسـتی و فـداکاری 
پـاک  در  ایشـان  طرفـی  از  دارد.  قـرار  وجـودش  در 
دسـتی و درسـتکاری نیـز یـک نمونـه بی نظیـر بـود کـه 
از پایین تریـن طبقـات جامعـه رشـد کـرد و بـه باالتریـن 
سـطح سیاسـی رسـید؛ امـا ایشـان سـطح زندگـی خـود 
را در سـطح زندگـی مسـتضعفان قـرارداد و حتـی حقـوق 
حقـه نخسـت وزیری را نمی گرفـت و بـرای خودش سـقف 
حقـوق تعییـن کرده بـود و می گفـت ما به عنوان مسـوول 
نبایـد سـطح زندگی مـان از سـطح زندگـی عامـه مـردم 

خیلـی باالتر باشـد.
وی ابـراز کـرد: ایشـان همچنیـن شـخصیتی بـود کـه 
بـه آینـده نـگاه می کـرد و سـرمایه گذاری را در تربیـت 
در  خدمـت  دلیـل  همیـن  بـه  و  می دانسـت  کـودکان 
آموزش وپـرورش را بـه همـراه شـهید باهنر انتخـاب کرد. 
از دیگـر ویژگی های بارز شـخصیتی ایشـان اعتقاد شـدید 
بـه تقسـیم کار و سـازمان دهی بـود و معتقـد بـود فـرد در 

مقـام باالتـر نبایـد در همـه امـور دخالـت کند.
دوران  در  ایشـان  کـرد:  بیـان  مهـدوی  واعـظ 
تصمیم گیـری  به نظـام  نسـبت  بسـیار  نخسـت وزیری 
حسـاس بودنـد تـا تصمیمـات در سـطح دولت بـه نحوی 
انجام شـود کـه طبقات فرودسـت و مسـتضعفان را ببیند. 
ایشـان در ایام جنگ سـتاد بسـیج اقتصـادی را ایجاد کرد 
و قوی تریـن فـرد را مسـوول این سـتاد کـرد و نمایندگان 
تمـام دسـتگاه های اجرایـی را بـرای مدیریـت کاالهـا و 
ارزاق مـورد نیـاز مـردم در آن سـتاد حضـور داشـتند تـا 
کاالهـای اساسـی بـه دسـت همـه مـردم برسـد. در آن 
دوران مـردم اعتمـاد بسـیار زیـادی بـه دولـت داشـتند 
و ایـن اعتمـاد کسب شـده بـود؛ زیـرا دولت هـای قبـل از 
انقـالب نمـاد بی اعتمـادی بودند امـا این دولت نشـان داد 
کـه بـه فکر محرومین و فقرا اسـت و خود را اسـیر دسـت 

نمی کنـد. بـازار 
وی اظهـار کـرد: شـهید رجایـی معتقـد بـود عرضـه و 
تقاضـا مکانیـزم سـرمایه داری اسـت کـه دلیـل نـدارد در 
بـازار اسـالمی حاکم شـود و بازار اسـالمی بایـد مبتنی بر 
سـود عادلـه باشـد. در طول سـال های جنگ هـم ما موفق 
شـدیم تمـام کاالهـای اساسـی مـردم را تامیـن کنیـم و 
ایـران توانسـت در ایـن دوره اقتصاد خـود را بدون بدهی و 
قحطـی اداره کنـد و این هـا از معجزات اقتصـاد جنگ بود.

رجایـی  شـهید  انتخـاب  کـرد:  ابـراز  مهـدوی  واعـظ 
به عنـوان نامـزد حـزب جمهـوری اسـالمی نیـز یـک الگو 

اسـت؛ زیـرا ایشـان عضـو حـزب نبـود درحالی کـه اعضای 
شایسـته دیگـری نیز در حـزب بودند کـه بخواهند مطرح 
شـوند امـا در نهایت نام شـهید رجایـی از فرآینـد انتخاب 
نامـزد بیـرون آمـد. ایـن نشـان داد نگرش هـای آن زمـان 
گروهـی و بانـدی نبـود و مـالک انتخـاب صالحیت هـای 
عمومـی بـود و شـهید رجایی به دلیل پاک دسـتی، سـاده 
زیسـتی، سـوابق انقالبـی و توانمندی صاحـب صالحیت تر 
شـناخته شـد. در واقع چنیـن روند انتخابـی از اصالت های 
انقـالب بـود کـه نشـان داد انقـالب بـه فکـر گروه هـای 

فرودسـت بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: انقـالب می خواسـت این گونـه افـراد 
را در  افـرادی کـه صداقـت خـود  باشـند؛  الگـو  و  نمـاد 
عرصه هـای مختلـف کشـور نشـان داده باشـند و امروز هم 

ایـن الگوهـا راهنمـای راه ما هسـتند.
در ادامـه حسـن رجایـی بـرادرزاده شـهید رجایـی، در 
سـخنانی بـه تبیین ویژگی های شـخصیتی شـهید رجایی 
پرداخـت و گفـت: ویژگـی برجسـته ایشـان موحـد بودن، 
مسـلمان بـودن و اهل بیتـی بـودن اسـت. ایشـان کامـال 
معتقـد و باورمنـد بـه توحیـد و معاد و مسـیر اهل بیت)ع( 
بـود کـه ایشـان را کامـال سـاخته بـود و ایـن باورهـا در 

رفتـارش هـم تبلور داشـت.
خودسـاختگی  را  رجایـی  شـهید  ویژگـی  دیگـر  وی 
ایمـان،  همیـن  از  متأثـر  همچنیـن  گفـت:  و  دانسـت 
توحیـد بـاوری و معـاد بـاوری ایشـان یـک مؤمـن واقعی 
بـود و کسـانی کـه بـه ایشـان رجـوع می کردنـد از این که 
اطالعاتشـان در اختیار ایشـان باشـد هیچ احساس نگرانی 
فـداکاری،  ایثارگـری،  در  بـودن  مومـن  ایـن  نداشـتند. 
پرتـالش بـودن، قدرتمنـد بـودن در مقابـل ظلـم و نـرم 

بـودن در مقابـل مـردم خـود را نشـان مـی داد.
سـومین و آخریـن سـخنران وبینـار، غالمعلـی رجایی 
نویسـنده کتاب سـیره شـهید رجایی و از فعاالن سیاسـی 
و مشـاور مرحـوم آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، بـود که با 
اشـاره بـه زالل بـودن شـهید رجایـی گفـت: حـق شـهید 
رجایـی بود کـه این گونه شـهید شـود و یکپارچه بسـوزد. 
ایشـان شـهیدی اسـت که کهنـه نمی شـود و از شـهدایی 

اسـت کـه بر بسـیاری از شـهدا برتـری دارد.
وی افـزود: تمـام وجـود شـهید رجایـی وقـف دیـن و 
اعتقاداتـش بود و شـخصیتی بسـیار خالـص و مخلص بود. 
ایشـان خیلـی ساده زیسـت بـود و در عیـن حـال دیـد و 
بینـش باالیـی داشـت و خـون دل بسـیاری از رفتارهـای 
)ره(  امـام  فرمـان  از  به تبعیـت  امـا  بنی صـدر می خـورد، 

بـرای جلوگیـری از اختـالف هیـچ حرفـی نمـی زد.
رجایـی بیـان کـرد: شـهید رجایی فـردی بسـیار عاقل 
بـود کـه خـودش را کشـف کـرده بـود و می تـوان گفـت 
هیـچ گاه خـود را گـم نکـرد و تقـوا داشـت و همـواره خود 
را می پاییـد تـا فرامـوش نکنـد که چه گذشـته ای داشـته 

ست. ا

■■■ 

برگزاری وبینار علمی یک روزه 
فرآورده های گیاهی موثر بر 

پوست و مو
روابط عمومی پژوهشـکده گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی: 
پوسـت  بـر  موثـر  گیاهـی  فرآورده هـای  علمـی  وبینـار 
و مـو بـا سـخنرانی دکتـر شمسـعلی رضـازاده داروسـاز 
و متخصـص شـیمی دارویـی و عضـو هیـات علمـی ایـن 

پژوهشـکده برگـزار شـد.
ایـن وبینـار دارای امتیـاز بازآمـوزی بـود و بـا مجـوز 
از  کشـور  پزشـکی  جامعـه  مـداوم  آمـوزش  کل  اداره 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  زیرمجموعه هـای 
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پزشـکی برگـزار شـد و در آن آخریـن یافته هـای علمـی 
مربـوط بـه ایـن حـوزه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

مخاطبـان ایـن دوره پزشـکان عمومـی، داروسـازان و 
متخصصیـن طـب سـنتی بودنـد و ایـن دوره به صـورت 
مجـازی بـر بسـتر آموزش هـای مجـازی جهاددانشـگاهی 
)امجـد( برگـزار شـد و در انتهـای برنامه فایـل پاورپوینت 
ارایـه شـده و فیلـم ضبـط شـده برنامـه نیـز در اختیـار 

گرفـت. قـرار  شـرکت کنندگان 
در پایـان، به شـرکت کنندگان دوره ۴۸ سـاعت فرصت 
داده شـد تـا در آزمـون آنالیـن پایـان دوره شـرکت و بـا 
امتیـاز  بتواننـد  بـه 7۰ درصـد سـواالت  پاسـخ صحیـح 

بازآمـوزی دوره را کسـب کننـد.

■■■ 

جهاددانشگاهی در حوزه های 
مختلف موفق عمل کرده است

مرکـزی:  اسـتان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
حجت االسـالم علیرضا سـلیمی عضو هیات رییسـه مجلس 
و نماینـده مـردم محـالت در مجلس شـورای اسـالمی در 
نشسـت بـا دکتر غفـاری زاده سرپرسـت جهاددانشـگاهی 
اسـتان مرکـزی، تصریـح کـرد: جهاددانشـگاهی نهـادی 
برخاسـته از انقالب اسـت که در راسـتای اهداف آموزشـی 
و سـامان بخشـیدن بـه وضعیـت دانشـگاه ها و بـه فرمـان 

امـام راحـل تاسـیس شـده اسـت.
وی با اشـاره بـه این کـه جهاددانشـگاهی در حوزه های 
مختلـف بـه مـردم بسـیار موفـق عمـل کرده اسـت ضمن 
تقدیـر از فعالیت هـای صـورت گرفتـه، اظهـار کـرد: ایـن 

نهـاد انقالبـی کارنامـه قابل قبولـی ارایه داده اسـت
سرپرسـت  زاده  غفـاری  علی اصغـر  دکتـر 
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی نیـز در ایـن نشسـت بـه 
فعالیت هـای صـورت گرفته این نهاد، اشـاره کـرد و افزود: 
تعامـل مسـووالن عامـل مهمـی در توسـعه فعالیت هـای 

اسـت. جهاددانشـگاهی 
گفتنـی اسـت؛ در ایـن نشسـت توسـعه فعالیت هـای 
ایـن  در  الزم  همکاری هـای  و  اسـتان  جهاددانشـگاهی 

زمینـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

■■■ 

رویداد شتابی ـ استارتاپی 
طراحی اپلیکیشن موبایل در 

سمنان برگزار شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی سـمنان، رویداد شـتابی ـ 
اسـتارتاپی طراحـی اپلیکیشـن موبایـل بـا حضـور رییس 
موسسـه علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی، مدیـرکل دفتر 
نـوآوری، فـن آوری و تجاری سـازی دانشـگاه جامـع علمی 
کاربـردی، رییس جهاددانشـگاهی سـمنان در مرکز علمی 

کاربـردی جهاددانشـگاهی سـمنان برگزار شـد.
دکتـر محمدعلـی گـودرزی در ایـن رویـداد کـه بـه 
همـت جهاددانشـگاهی سـمنان برگـزار شـد در ارتباطـی 
غیرحضـوری و مجـازی از برپایـی ۳۸2 همایـش و رویداد 
اسـتارتاپی در مراکـز علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی در 
سراسـر کشـور خبر داد و گفت: بخش عمـده این رویدادها 
در چند ماه اخیر و در شـرایط کرونایی برگزار شـده اسـت 
و عـالوه بـر این ها تا کنـون 1۵۴ نمایشـگاه و 7۳۸ کارگاه 
آموزشـی مختلـف در مراکـز علمـی کاربـردی وابسـته بـه 

جهاددانشـگاهی در سراسـر کشـور برگزار شـده است.
در ادامه حسـن رهایی رییس جهاددانشـگاهی سـمنان 
علمـی  این رویـداد  برپایـی  از  تقدیـر  بـا  آییـن  ایـن  در 
دهـه  چهـار  در  جهاددانشـگاهی  کـرد:  اظهـار  فناورانـه 

گذشـته دسـتاوردهای علمـی و فناورانـه بسـیار زیـادی 
داشـته اسـت.

وی بـا اشـاره بـه توجـه و اعتمـاد ویـژه رهبـری معظم 
انقـالب بـه جهاددانشـگاهی افـزود: ایـن اعتمـاد و اعتقاد 
انقالبـی جهاددانشـگاهی یـک سـرمایه  نهـاد  بـه  راسـخ 

ارزشـمند بـرای ایـن نهاد اسـت.
معـاون  راد  منصفـی  علـی  ادامـه  در  همچنیـن 
خاطرنشـان  سـمنان  اسـتان  جهاددانشـگاهی  آموزشـی 
کـرد: در این رویـداد 2۵ ایـده بـرای شـرکت در سـامانه 
ثبت نـام کـرده بودنـد کـه ایده هـا بـا حضـور داوران در 
بخـش  بـه  راه یافتـه  ایده هـای  و  داوری  پیش رویـداد  دو 
پایانـی این رویـداد امـروز ایده هـای خـود را در همایـش 

ارایـه دادنـد.
گفتنـی اسـت، در این رویـداد علمـی کـه بـه همـت 
مرکـز نوآوری جهاددانشـگاهی اسـتان سـمنان و از طریق 
شـد،  برگـزار  جهاددانشـگاهی  آنالیـن  آمـوزش  سـامانه 
۶ ایـده کـه از بیـن 2۵ ایـده بـه مرحلـه نهایـی راه پیـدا 
کـرده بودنـد به رقابـت پرداختند و پـس از داوری ایده ها، 
بـه ترتیـب خانـم زینب حکمت نسـب بـا ایده اپلیکیشـن 
صنایع دسـتی، جـواد زارعـی بـا ایـده سـامانه کمـک یـا 
اپلیکیشـن امدادرسـانی در مواقع اضطـراری و امیررضا آل 
یاسـین فریـد بـا ایـده نرم افزار سـاعت هوشـمند زیسـتی 

بـدن به عنـوان سـه ایـده برتـر معرفی شـدند.
 

■■■ 

نشست تخصصی »نابرابری و 
کرونا« برگزار شد

روابط عمومی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات اجتماعی 
جهاددانشـگاهی، ۱8 بهمـن  ماه: نشسـت تخصصی بـا موضوع 
»نابرابـری و کرونـا«  با محوریت سـنجش میـزان نابرابری 
توسـط ایـن پژوهشـگاه و بـا همـکاری مرکـز مطالعـات، 
رصد و پیوسـت اجتماعی وزارت کشـور به صـورت مجازی 

برگزار شـد.
به عنـوان  علیـزاده  شـیرین  دکتـر  نشسـت  ایـن  در 
نماینـده وزارت کشـور، دکتـر قبـاد مـرادی مدیـر گـروه 
اپیدمیولـوژی و آمار زیسـتی دانشـکده پزشـکی، دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کردسـتان و دکتـر پیـام روشـنفکر »عضو 
توان بخشـی  و  بهزیسـتی  علـوم  دانشـگاه  علمـی  هیـات 
به عنـوان  اجتماعـی«  رفـاه  مدیریـت  تحقیقـات  مرکـز 

سـخنران حضـور داشـتند.
در ابتـدا دکتـر قبـاد مرادی با بررسـی کلیـات نابرابری 
مطالـب خـود را آغـاز کـرد و در ادامـه مباحـث خـود بـه 
حـوزه عدالـت و نظـام سـالمت اشـاره کـرد. همچنین در 
ادامـه دکتـر پیـام روشـنفکر سـخنان خـود را در رابطه با 
بررسـی سـندرم جایگاه کویـد-1۹ بیان کـرد و به بحث و 
بررسـی پیرامون نابرابری اجتماعی و مقایسـه آن با میزان 

دسترسـی بـه امکانـات و... پرداخت. 
بـرای  نیـز  وبینـار  به صـورت  هم زمـان  نشسـت  ایـن 
همـه ی مدیران امور اجتماعی اسـتانداری های کل کشـور 

شـد. پخش 

■■■ 

کارگاه آموزشی »مهندسی 
سطح« برای مجموعه صنعتی 

چادرملو برگزار شد
کارگاه  یـزد؛  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
همـت  بـه  مـاه  دی   2۳ سـطح  مهندسـی  آموزشـی 
پژوهشـکده مـواد نوین سـرامیکی برای مجموعـه صنعتی 

شـد. برگـزار  چادرملـو 

از  ایـن کارگاه آموزشـی مباحثـی  گفتنـی اسـت، در 
مکانیزم هـای  انـواع  سـطح،  مهندسـی  مزایـای  جملـه 
تخریـب سـطحی از جملـه سـایش، خوردگی و خسـتگی، 
انـواع روش های مهندسـی سـطح، عملیـات حرارتی و الیه 
نشـانی و متریال هـای مـورد اسـتفاده جهـت الیه نشـانی 

بـرای شـرکت کنندگان ارایـه شـد.

■■■ 

اجرایی شدن طرح آموزش تا 
اشتغال سربازان جهاددانشگاهی 

آذربایجان غربی
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی آذربایجـان غربـی، 24 دی: 
معـاون هماهنگـی امور اقتصادی و توسـعه منابع اسـتاندار 
آذربایجـان غربـی گفـت: برای تسـهیل در جـذب در بازار 
کار، سـربازان وظیفـه مهـارت آمـوزش فنـی و حرفه ای را 
فـرا می گیرنـد و رونـد کنونـی مهـارت آمـوزی در اسـتان 
بسـیار امیـدوار کننـده اسـت امـا بایـد مهـارت آمـوزی 
سـربازان بایـد تـا دسـتیابی به اشـتغال پایدار مـورد توجه 

گیرد. قـرار 
ـــی  ـــروه کاری تخصص ـــت کارگ ـــی در نشس ـــادر صادق ن
ـــلح  ـــای مس ـــه نیروه ـــان وظیف ـــتغال کارکن ـــوزش و اش آم
ــی و  ــنهادی علمـ ــرح پیشـ ــرد: طـ ــار کـ ــتان، اظهـ اسـ
ـــر ضـــرورت طراحـــی  ارزشـــمند جهاددانشـــگاهی مبنـــی ب
ـــا اشـــتغال ســـربازان  ـــی از آمـــوزش ت مـــدل علمـــی و عمل
عالمانـــه و هوشـــمندانه بـــوده و بایـــد جهـــت رصـــد 
ـــا کســـب یـــک شـــغل  مســـتمر ســـربازان مهـــارت دیـــده ت
ــا بـــرای اثرگـــذاری  پایـــدار و خروجـــی ایـــن مهارتهـ
ــا  ــا بـ ــی حتمـ ــای آتـ ــربازان در دوره هـ ــب سـ و ترغیـ
حمایـــت و مشـــارکت دســـتگاه هـــای علمـــی عضـــو 

کارگـــروه اجرایـــی گـــردد.
ــع  ــور اقتصــادی و توســعه مناب ــی ام ــاون هماهنگ مع
اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا بیــان این کــه بایــد بســتر 
بــروز و بیــان ایده هــای خالقانــه بــا نظــر و دســتورالعمل 
ــزود: کشــف ایده هــای  نیروهــای مســلح فراهــم شــود اف
بــه  دســتیابی  بــرای  ســربازان  بیــن  در  خالقانــه 
ــود. فرآیندهــای بهبــود وضعیــت بســیار موثــر خواهــد ب

دکتــر رســتم زاده رییــس جهاددانشــگاهی آذربایجــان 
ــا  ــروه کاری اســتانی ب ــن کارگ ــدای ای ــز در ابت ــی نی غرب
اشــاره بــه این کــه آمــوزش و مهــارت آمــوزی رکــن دوم 
ــان  ــود، بی ــی می ش ــور تلق ــعه کش ــتم توس در اکوسیس
ــب  ــت ترتی ــا رعای ــی ب ــم آموزش ــرورت تقوی ــرد: ض ک
ــد. ــربازان می باش ــزش س ــم در انگی ــیار مه آموزشــی بس

وی بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتعداد ســنجی و 
انگیزه یابــی پیــش از دوره هــای آموزشــی ســربازان بیــان 
ــر و  ــگ تفک ــر روی فرهن ــد ب ــوزش بای ــل از آم ــرد: قب ک

ــم. ــرباز کار بکنی ــش س بین
و  ورزش  معـــاون  حســـنی  نشســـت  ادامـــه  در 
ــاره  ــا اشـ ــتان بـ ــان اداره کل تربیـــت بدنـــی اسـ جوانـ
بـــه آمـــار دوره هـــای ســـرباز مهـــارت در بحـــث 
بـــا  کـــه  کارآفرینـــی  و  عمومـــی  مهارت هـــای 
ـــرد:  ـــان ک ـــد، بی ـــزار ش ـــگاهی برگ ـــکاری جهاددانش هم
جهاددانشـــگاهی در ایـــن دوره هـــا بـــا وجـــود شـــرایط 
ـــارت را  ـــرباز مه ـــای س ـــو دوره ه ـــن نح ـــه بهتری ـــاص ب خ
ـــرای  ـــمندی ب ـــی ارزش ـــا خروج ـــه واقع ـــرد ک ـــزار ک برگ

ــت. ــربازان داشـ سـ
وی در پایــان بــر ضــرورت آســیب شناســی دوره هــای 

تخصصــی و زنجیــره وار نمــودن آن تاکیــد کــرد.
و  مســـلح  نیروهـــای  مســـوالن  ادامـــه  در 
ســـازمان های ذی ربـــط و عضـــو کمیتـــه اســـتان بـــه 
بیـــان دیدگاه هـــای خـــود در این خصـــوص پرداختنـــد.



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه8

مار
│ش

کم
ت وی

یس
ل ب

سا

102
برگـزار

جهاددانشگاهی با کمترین هزینه 
بهترین خدمات را به جامعه ارایه 

داده است
ــگاهی کردســـتان:رییس  ــی جهاددانشـ روابـــط عمومـ
ـــه  ـــا توج ـــگاهی ب ـــت: جهاددانش ـــتان گف ـــگاه کردس دانش
بـــه خاصیـــت انقالبـــی کـــه دارد توانســـته اســـت بـــا 
ـــد. ـــه بده ـــات را ارای ـــن خدم ـــات بهتری ـــن امکان کمتری

ــس  ــا رییـ ــدار بـ ــی در دیـ ــت صادقـ ــر رحمـ دکتـ
ــن تبریـــک  ــتان ضمـ ــتان کردسـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
بـــه مناســـبت انتصـــاب رییـــس جدیـــد ایـــن نهـــاد، 
اظهـــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی یکـــی نهـــاد علمـــی و 
ـــات  ـــت، خدم ـــول دوران فعالی ـــه در ط ـــت ک ـــی اس انقالب

ــت. ــور داده اسـ ــه کشـ ــده ای بـ ارزنـ
دارای  جهاددانشـــگاهی  کـــرد:  عنـــوان  وی 
ـــتای  ـــه در راس ـــه جامع ـــت ک ـــادی اس ـــیل های زی پتانس

توســـعه نیازمنـــد اســـتفاده از آن اســـت.
صادقـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه دانشـــگاه کردســـتان 
همـــکاری الزم را بـــا جهاددانشـــگاهی دارد، گفـــت: 
ــته ای  ــرب و برجسـ ــاتید مجـ ــتان اسـ ــگاه کردسـ دانشـ
ــبرد  ــرای پیشـ ــد بـ ــه جهاددانشـــگاهی می توانـ دارد کـ

اهـــداف و توســـعه از آن هـــا اســـتفاده کنـــد.
ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــن اش ـــتان ضم ـــگاه کردس ـــس دانش ریی
ــت،  ــار اسـ ــگاهی افتخـ ــا جهاددانشـ ــکاری بـ ــه همـ کـ
ـــت  ـــوان و ظرفی ـــد از ت ـــی بای ـــز علم ـــرد: مراک ـــح ک تصری
ـــن  ـــد و در ای ـــتفاده بکن ـــوب اس ـــو مطل ـــه نح ـــجو ب دانش

ـــت. ـــرده اس ـــل ک ـــوب عم ـــگاهی خ ـــم جهاددانش مه
ــاد  ــن نهـ ــات ایـ ــرد: خدمـ ــان کـ ــه بیـ وی در ادامـ
ـــن  ـــر همی ـــت و ب ـــیده نیس ـــس پوش ـــرای هیچک ـــی ب علم
اســـاس تـــالش خواهیـــم کـــرد کـــه مکانـــی در خـــور 
شـــأن جهاددانشـــگاهی در دانشـــگاه کردســـتان آمـــاده 
ــا بهتـــر بتوانیـــم از ظرفیت هـــای آن بـــرای  کنیـــم تـ

دانشـــجویان اســـتفاده کنیـــم.
صادقـــی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه 
جهاددانشـــگاهی بـــا کمتریـــن امکانـــات بهتریـــن 
شـــد:  یـــادآور  اســـت،  داده  ارایـــه  را  خدمـــات 
ـــه  ـــی ک ـــت انقالب ـــه خاصی ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب جهاددانش
دارد توانســـته اســـت بـــا کمتریـــن امکانـــات بهتریـــن 

ــد. ــه دهـ ــات را ارایـ خدمـ
ــس  ــدی رییـ ــر اسـ ــت اکبـ ــن نشسـ ــه ایـ در ادامـ
جهاددانشـــگاهی کردســـتان گفـــت: جهاددانشـــگاهی از 
ـــاء  ـــادی منش ـــه جه ـــا روحی ـــته ب ـــیس، توانس ـــان تاس زم
خدمـــات ارزشـــمندی در حوزه هـــای مختلـــف بـــرای 

انقـــالب و کشـــور باشـــد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی گام هـــای 
ـــت:  ـــت، گف ـــته اس ـــعه برداش ـــتای توس ـــری در راس موث
کـــه  دارد  فراوانـــی  ظرفیت هـــای  جهاددانشـــگاهی 
ـــد. ـــتفاده کن ـــد از آن اس ـــعه بای ـــتای توس ـــه در راس جامع

ـــریح  ـــن تش ـــتان ضم ـــگاهی کردس ـــس جهاددانش ریی
حوزه هـــای مختلـــف ایـــن نهـــاد افـــزود: اســـتان 
کردســـتان زمانـــی در مســـیر رشـــد و توســـعه قـــرار 
می گیـــرد کـــه هم گرایـــی و هـــم افزایـــی در آن 

مشـــاهده شـــود.
ـــراز امیـــدواری کـــرد: جهاددانشـــگاهی  وی در ادامـــه اب
ـــگاه  ـــجویان دانش ـــاتید و دانش ـــکاری اس ـــا هم ـــتان ب اس
ـــد در راســـتای اســـتفاده کـــردن  اســـتان کردســـتان بتوانن
از تمامـــی ظرفیت هـــای موجـــود و در جهـــت رشـــد و 

ـــد. ـــل کنن ـــتان عم ـــش اس ـــش از پی ـــعه بی توس

ورود جهاددانشگاهی یزد به 
حوزه آموزش های فنی به دانش 

آموزان
یزد:مدیـر  جهاددانشـگاهی  سـازمان  عمومـی  روابـط 
بررسـی  خواسـتار  یـزد  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  کل 
همـکاری  بـرای  یـزد  جهاددانشـگاهی  ظرفیت هـای 
شـد. دیپلـم  زیـر  افـراد  بـه  خدمـات  ارایـه  و  مشـترک 

محسـن موحـدی فـرد در نشسـتی کـه پنـج شـنبه با 
رییـس و معاونـان سـازمان جهاددانشـگاهی یـزد در محل 
آموزش و پرورش اسـتان داشـت، در خصوص اسـتقبال از 
ظرفیت هـای این سـازمان بـرای تکمیل خالهـای آموزش 
و پـرورش و کمـک بـه توسـعه فعالیت هـای فرهنگـی این 
نهـاد، اظهـار کرد: اگر جهاددانشـگاهی بتوانـد اموزش های 
خـود را بـه افـرادی بـا سـطح دانش کمتـر از دیپلـم ارایه 
دهـد، می توانیـم بیش از پیـش از این ظرفیت ها اسـتفاده 

. کنیم
وی بـا بیـان ایـن کـه ظرفیـت جهاددانشـگاهی یـزد 
می توانـد خال آمـوزش و پرورش خصوصاً در شهرسـتان ها 
و  آمـوزش  ورودی هـای  عمده تریـن  گفـت:  کنـد،  پـر  را 
ابتدایـی و متوسـطه اول هسـتند و  پـرورش در مقاطـع 
سـازمان جهاددانشـگاهی می توانـد در حـوزه آموزش های 

فنـی بـه دانـش آمـوزان ورود کند.
بودجـه  اختصـاص ردیـف  ایـن کـه در  بیـان  بـا  وی 
خواسـتار  کـرد،  اقـدام  می تـوان  برنامه هـا  ایـن  بـه  نیـز 
بررسـی بیشـتر ایـن سـازمان بـرای همـکاری در خصوص 

شـد. زیردیپلـم  آموزش هـای 
می رسـد  نظـر  بـه  کـه  ایـن  بیـان  بـا  موحدی فـرد 
ورودی هـای آمـوزش و پـرورش در سـال 1۴۰۰ و 1۴۰1 
بیـن 1۰ تـا 12 هزار نفر افزایش داشـته باشـد، گفت: این 
فرصـت زمینه مناسـبی بـرای همکاری با جهاددانشـگاهی 
تغییـر  بـا  می توانـد  جهاددانشـگاهی  و  بـود  خواهـد 
سیاسـت ها براسـاس نیاز افـراد جامعـه از ظرفیت آموزش 

و پـرورش اسـتفاده کنـد.
فاطمـه سـعادت جو رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی 
یـزد نیـز ضمن تبریـک انتصـاب مدیر کل جدیـد آموزش 
و پـرورش اسـتان، توضیحاتـی در خصـوص ظرفیت هـای 
جهاددانشـگاهی اسـتان ارایـه و نسـبت به همـکاری بیش 
از پیـش بـا ایـن نهـاد آموزشـی و فرهنگی اعـالم آمادگی 

. کرد

■■■ 

حمایت استاندار کردستان 
از طرح های شاخص 

جهاددانشگاهی
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کردسـتان: بهمـن مرادنیا 
در نشسـت مشـترک با رییـس و معاونان جهاددانشـگاهی 
کردسـتان اظهـار کـرد: در اسـتان کردسـتان بـا توجـه به 
ظرفیت هـای کشـاورزی و باغـداری کـه وجـود دارد ایـن 
فرصـت شـغلی وجـود دارد کـه جوانـان را بـه این سـمت 

کنیم. راهنمایـی 
 وی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی گام هـای موثری 
در راسـتای توسـعه اسـتان برداشـته اسـت، عنـوان کـرد: 
جهاددانشـگاهی یک نهـاد علمـی خوبـی اسـت کـه بایـد 
بـرای فعالیت های بیشـتر بـا دسـتگاه های اجرایی اسـتان 

ارتبـاط قوی تـر برقـرار کند.
ایـن مهـم کـه  بـر  تاکیـد  بـا  نیـز  ادامـه  مرادنیـا در 
جهاددانشـگاهی بـا هم افزایـی بـا دسـتگاه های اجرایـی و 
توان بخـش خصوصـی می تواند منشـاء توسـعه شـود، بیان 

کـرد: جهاددانشـگاهی ایـن ظرفیت را دارد کـه برنامه های 
شـاخص را در اسـتان انجـام و اجرایی کنـد و دولت نیز از 

ایـن برنامه هـا حمایـت خواهـد کرد.
رییـس  اسـدی  اکبـر  نشسـت  ایـن  ابتـدا  در 
بـه  تبریـک  ضمـن  کردسـتان  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
مناسـبت آغاز دهه فجر، گفت: اسـتان کردسـتان سرشـار 
از مردمانـی بافرهنـگ اصـل، نجیب و کم توقع هسـتند که 

ارایـه بدهیـم. بایـد بـرای آن هـا خدمـات ارزنـده ای 
وی بابیـان این کـه جهاددانشـگاهی یکـی از نهادهـای 
مولود انقالب اسـت، خاطرنشـان کرد: جهاددانشـگاهی در 
کشـور در سـال 1۳۵۹ به فرمـان حضـرت امـام خمینـی 
)ره( تشـکیل شـد و از همـان سـال منشـاء فعالیت هـای 

ارزشـمند علمی شـد.
اسـتان  در  جهاددانشـگاهی  این کـه  بابیـان  اسـدی 
اسـت  تشکیل شـده  چندسـاله  تأخیـر  بـا  کردسـتان 
تصریـح کـرد: جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان نسـبت 
بـه اسـتان های دیگـر سـابقه کمـی دارد و همیـن مسـئله 
باعـث شـد کـه فرصت هـای کاری زیـادی از دسـت برود.

■■■ 

اختتامیه طرح »داناب و سواد 
آبی« در البرز برگزار شد

مراسـم  دی:  دوم  البـرز،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اختتامیـه طـرح ملـی دانش آمـوزی نجـات آب )داناب( و 
گسـترش سـواد آبی در اسـتان البـرز با حضـور مدیرعامل 
شـرکت آب منطقـه ای اسـتان البـرز، معاونـت آموزشـی 
و  البـرز  پـرورش  و  آمـوزش  کل  اداره  متوسـطه  مقطـع 
جمعـی دانش آمـوزان و رابطـان ایـن طـرح برگـزار شـد. 
رییـس جهاددانشـگاهی البـرز و جمعـی از فعـاالن ایـن 
طـرح نیـز از طریـق ویدئوکنفرانـس به صـورت مجازی در 

ایـن جلسـه حضـور داشـتند.
احمدرضـا فیـروزی رییس جهاددانشـگاهی البرز که به 
صـورت ویدئـو کنفرانس در جلسـه حضور داشـت، با بیان 
ایـن نکتـه که اهمیـت آب با حیـات و زیسـت اجتماعی و 
فـردی مـا گـره خورده اسـت، عنـوان کـرد: ما بایـد توجه 
داشـته باشـیم کـه در کشـوری خشـک و کـم آب قـرار 
کشـورهای  بیشـتر  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  گرفته ایـم. 
همسـایه بـه لحاظ فضای سـبز و زیسـت محیطی موقعیت 
خوبـی دارنـد امـا وضعیت کشـور ما چندان خوب نیسـت. 
بایـد بـا نـگاه کـردن بـه نقشـه خشـک کشـور، تلنگـری 
بـه مـا وارد شـود کـه نسـبت بـه نگه داشـت آب تـالش 

کنیم. بیشـتری 
مهیـار کرمـی معـاون آموزشـی مقطـع متوسـطه اداره 
کل آمـوزش و پـرورش البـرز نیـز بـا بیـان این کـه اهداف 
طـرح دانـاب باید ادامه دار باشـند، گفت: شـرایط ناشـی از 
شـیوع بیمـاری کرونـا در جامعه باعث شـد که ناخواسـته 
بخشـی از مسـیر آمـوزش و اجرای این طـرح تغییر کند و 

بـه صـورت مجـازی و از راه دور پیگیری شـود.
جهاددانشـگاهی  آموزشـی  معـاون  شـکریان  محمـود 
بـودن طـرح  بـه کیفـی  اشـاره  بـا  ادامـه  در  نیـز  البـرز 
دانـاب و تاثیـر درازمـدت آن روی جامعـه، گفـت: داناب با 
اسـتقبال خیلـی خوبـی از سـوی دانش آموزان مواجه شـد 
و فعالیـت آن هـا قابل توجه بـود. در جهاددانشـگاهی برای 
۴۰ هزارنفـر از دانش آمـوزان البـرزی اقـالم یادگیری طرح 
دانـاب آمـاده شـده بـود امـا بـا توجـه بـه شـیوع بیماری 
کرونـا و برگـزاری کالس هـا بـه صـورت مجـازی، مسـیر 
آمـوزش در ایـن طـرح نیـز دسـت خوش تغییراتـی شـد.

گفتنـی اسـت، در انتهـای مراسـم اختتامیـه از دانـش 
دانـاب  طـرح  رابطـان  و  طـرح  ایـن  در  فعـال  آمـوزان 
برگزیـدگان  همچنیـن  و  البـرز  شهرسـتان های  در 
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دانش آمـوزی بـه صـورت حضـوری و مجـازی تجلیـل بـه 
عمـل آمـد.
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به کارگیری توانمندی های علمی 
و تخصصی دانشگاهیان در رفع 

نیازها و مشکالت
شـهید  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
سـی ودومین  تبریـک  ضمـن  حمـزه زاده  بهشـتی:حمید 
سـالروز تاسـیس جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی شـهید 
 1۳۶7 مـاه  دی   12 در  واحـد  ایـن  گفـت:  بهشـتی 
به منظـور به کارگیـری توانمندی هـای علمـی و تخصصـی 
دانشـگاهیان در رفـع نیازها و مشـکالت جامعـه به ویژه در 

حـوزه سـالمت، تاسـیس شـد.
حمیـد حمـزه زاده سرپرسـت ایـن واحـد همزمـان بـا 
علـوم  جهاددانشـگاهی  تاسـیس  سـالروز  سـی ودومین 
مهمتریـن  تشـریح  ضمـن  بهشـتی،  شـهید  پزشـکی 
فرهنگـی،  حوزه هـای  در  نهـاد  ایـن  دسـتاوردهای 
پژوهشـی، آموزشـی، درمانـی و کارآفرینـی طـی سـالیان 
در حـوزه  فعالیت هـای شـاخص  بـر  تمرکـز  از  گذشـته، 
سـالمت بـا رویکـرد توسـعه تعامـالت و همکاری های ملی 
و بین المللـی جهاددانشـگاهی در دوران کرونـا و پـس از 

کرونـا خبـر داد.
وی بـا بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی علـوم پزشـکی 
اثرگـذاری  بهشـتی در طـول سـال های گذشـته  شـهید 
محسوسـی در بخش هـای مختلـف پژوهشـی، آموزشـی، 
فرهنگـی و کارآفرینـی در کشـور داشـته اسـت، گفـت: 
حـوزه پژوهـش در ایـن واحـد در طـول سـالیان گذشـته، 
بـوده و در عرصـه  مسـوولیت های متفاوتـی را عهـده دار 
فعالیت هـای خـود زایش هـای پـر برکتی در عرصـه علم و 

فنـاوری بـه جامعـه علمـی تقدیـم کرده اسـت.
شـهید  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
بهشـتی بـا تاکیـد بـر لـزوم بـکاری گیـری ایده هـای ناب 
جوانـان تصریـح کـرد: در ایـن واحـد تـالش شـده اسـت 
بـا به کارگیـری دانـش و تخصـص دانش آموختـگان  کـه 
در  نـو  اقدامـات  از  فصـل جدیـدی  آغازگـر  دانشـگاهی، 

عرصـه تولیـد و مدیریـت دانـش باشـد.
حمـزه زاده ضمـن تاکیـد بـر مزایـای آشـکار و پنهـان 
دانشـگاه های  برتریـن  از  یکـی  در  واحـد  ایـن  حضـور 
علـوم پزشـکی کشـور، اظهارکـرد: جهاددانشـگاهی علـوم 
اصلـی  حمایت گـران  از  یکـی  بهشـتی  شـهید  پزشـکی 
و  اسـت  و دانش آموختـگان حـوزه سـالمت  دانشـجویان 
عمـده فعالیت هـای خـود را در مسـیر توسـعه و ترویـج 
فرهنـگ کارآفرینـی، اشـتغال دانـش بنیان، مشـارکت در 
ایجـاد مراکـز نـوآوری و شـکوفایی و معرفـی زمینه هـای 
نویـن اشـتغال و کارآفرینی دانشـجویان در حوزه سـالمت 

متمرکـز کـرده اسـت.
شـهید  پزشـکی  علـوم  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
بهشـتی با اشـاره بـه هدف گـذاری دقیـق و بهره گیـری از 
ظرفیت هـای قانونـی ایـن واحد، اظهـار کرد: خوشـبختانه 
دسـتاوردهای خـوب ایـن واحـد در حوزه هـای آموزشـی، 
زیربنـای  تخصصـی،  خدمـات  و  فرهنگـی  پژوهشـی، 
بنـا  فعالیت هـا  ارتقـای  و  توسـعه  را جهـت  مسـتحکمی 

نهـاده اسـت.
اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  ادامـه  در  حمـزه زاده  حمیـد 
تـالش  و  فعالیتـی  حوزه هـای  کلیـه  در  تخصص گرایـی 
از  حداکثـری  و  موثـر  بهره بـرداری  بـرای  جمعـی 
فرصت هـای پیـش رو گفـت: شـیوع بیمـاری کرونـا طـی 
طاقت فرسـایی  فشـارهای  علی رغـم  گذشـته،  یکسـال 
کـه بـر دسـت اندرکاران حـوزه بهداشـت و درمـان کشـور 

داشـته و مشـکالت بی شـماری کـه بـرای برخـی صنـوف 
از جملـه فعـاالن حوزه هـای آموزشـی و پژوهشـی ایجـاد 
کـرده اسـت، فرصت هـای بی بدیلـی را بـرای فعالیت هـای 

نوآورانـه رقـم زده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـوابق ارزشـمند این واحـد در حوزه 
پایـش سـالمت و طـب سـالمندی، گفـت: بـا توجـه بـه 
سیاسـت های کلـی جمعیت در ایـران، ابالغی اردیبهشـت 
سـال 1۳۹۳ از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـا تاکیـد بـر 
دیـدگاه آینده نگـر بر ضـرورت توجه به موضوع سـالمندی 
به عنـوان یکـی از چالش هـای جمعیتـی سـال های آتـی 
در کشـور، بازنگـری و سـازماندهی فعالیت هـای مرتبـط 
بـا حـوزه سـالمندی در دسـتور کار ایـن واحـد گرفتـه و 

برنامه هایـی در ایـن خصـوص تدوین شـده اسـت.
حمـزه زاده در پایـان بـا اشـاره بـه برنامه هـای آتـی 
ایـن واحـد جهـت همکاری هـای بیـن واحـدی در دوران 
جهاددانشـگاهی  در  کـرد:  تصریـح  کرونـا  پسـا  و  کرونـا 
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی در حـال فراهـم سـاختن 
زیـر سـاخت های توسـعه سـرمایه انسـانی با هـدف چابک 
سـازی در نظـام آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری بـا تمرکـز 
بـر ارایـه آموزش هـای کارآمـد و شایسـته محور هسـتیم.

■■■ 

ضرورت عملیاتی شدن طرح های 
پژوهشی جهاددانشگاهی 

مازندران
دی   ۱۵ مازنـدران،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  آمـل  مـردم  ماه:نماینـده 
رییـس  شـافعیان  محمدرضـا  مهنـدس  بـا  نشسـت  در 
در  توانمنـد  افـراد  از  گفـت:  مازنـدران  جهاددانشـگاهی 
زمینه هـای دانـش بنیـان اسـتقبال کردیـم و طرح هـای 
پژوهشـی جهاددانشـگاهی نیز در راسـتای عملیاتی شدن 

بـرد. پیـش خواهیـم 
مجلـس  در  آمـل  مـردم  نماینـده  حاجی پـور  رضـا 
محمدرضـا  مهنـدس  بـا  نشسـت  در  اسـالمی  شـورای 
بـا  مازنـدران، ضمـن  جهاددانشـگاهی  رییـس  شـافعیان 
ارزش شـمردن طرح هـای پژوهشـی و فعالیت های صورت 
افـراد  از  گفـت:  مازنـدران،  جهاددانشـگاهی  در  گرفتـه 
کردیـم  اسـتقبال  دانش بنیـان  زمینه هـای  در  توانمنـد 
و طرح هـای پژوهشـی جهاددانشـگاهی نیـز در راسـتای 

عملیاتـی شـدن پیـش خواهیـم بـرد.
وی همچنین از گسـترش فعالیت های جهاددانشـگاهی 
در شهرسـتان آمـل اسـتقبال کرد و گفـت: هرکجا که نیاز 
بـه کمـک نماینده مردم آمل در مجلس شـورای اسـالمی 

در ایـن زمینه اسـت، ورود خواهیم کرد.
در این نشسـت مهندس محمدرضا شـافعیان، با اشـاره 
نهادهـای  قدیمی تریـن  از  جهاددانشـگاهی  این کـه  بـه 
علمی، پژوهشـی و دانشـگاهی کشـور محسـوب می شـود، 
انقالبـی  نهـاد  ایـن  از  رهبـری  تمام قـد  گفـت: حمایـت 
روی  بـر  جهاددانشـگاهی  درسـت  حرکـت  نشـان دهنده 

اسـت. ترسیم شـده  ریل هـای 
وی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی در طـول تاریـخ 
تنش هـای  و  تغییـرات  دسـتخوش  اسـالمی،  انقـالب 
سیاسـی، اجتماعـی و جناحـی نشـده اسـت، افـزود: در 
حـوزه فرهنگـی، در اختیـار داشـتن مراکـز خبـری چـون 
ایسـنا و ایکنـا و همچنیـن مرکـز افکارسـنجی ایسـپا و 
انتشـارات، ایـن نهـاد انقالبـی را نسـبت بـه دیگـر جوامع 

علمـی متمایـز کـرده اسـت.
رییـس جهاددانشـگاهی مازنـدران در ادامـه بـا اشـاره 
بـه این کـه در حـوزه معاونت آموزشـی، این نهـاد دارای ۶ 
مرکز آموزشـی در شـهرهای بهشهر، سـاری، بابل، بابلسر، 

پردیـس دانشـگاه مازنـدران و آمـل اسـت که جهـت ارایه 
آموزش هـای کوتاه مـدت، دوره هـای مـورد نیـاز را برگـزار 
می کنـد، اظهـار کـرد: همچنیـن در حـوزه آموزش هـای 
بلندمـدت نیـز دانشـگاه علمی کاربـردی جهاددانشـگاهی 
بـه عنـوان قطـب حـوزه »آی تـی«  بابـل  مازنـدران در 
دانشـگاه های علمـی کاربردی اسـتان مشـغول بـه فعالیت 

ست. ا
وی افـزود: در مرکـز علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی 
مازنـدران در بابـل، در حوزه های بهزیسـتی و زیرمجموعه 
آن بـه همـراه آمـوزش دهیـاران و بخشـداران بـا ارایـه 
مـدرک علمـی معتبـر بـرای اولین بـار در کشـور، در حال 
فعالیـت هسـتیم و در رشـته جدیـد کسـب وکار اینترنتـی 

نیـز اسـتقبال بسـیار خوبـی صـورت گرفته اسـت.

■■■ 

تهیه غذاهای ساده و کم حجم؛ 
مهم ترین راهنمای تغذیه ای در 

دوران سالمندی
روابط عمومی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، ۳۰ دی ماه: 
وبینـار تغذیـه سـالمندان بـه همـت معاونـت پژوهشـی 
مجـازی  صـورت  بـه  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی 

شـد. برگزار 
وبینـار »تغذیه سـالمندان« از سلسـله وبینارهای گروه 
پژوهشـی تولیـد و فـرآوری گیاهـان اسـتراتژیک مجتمـع 
تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی اسـتان اسـت 
کـه بـا هـدف کمک بـه بهبـود تغذیـه در سـالمندان و به 
همـت معاونـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی اسـتان برگزار 

. شد
»تغذیـه  وبینـار  مـدرس  حسـینی  سـاره  دکتـر 
سـالمندان« گفـت: در حـال حاضـر جمعیـت جهـان بـه 
آینـده سـرعت  در  امـر  ایـن  و  رفتـه  سـمت سـالمندی 
بیشـتری می یابـد، طبـق پیش بینـی سـازمان ملـل متحد 
در سـال 2۰۵۰ میـالدی بیش از یک سـوم جمعیت جهان 

داد. تشـکیل خواهنـد  سـالمندان  را 
وی افـزود: تعـداد جمعیـت سـالمندان ایـران نیـز در 
دهه هـای اخیـر نسـبت بـه گذشـته افزایش یافتـه اسـت، 
سـالمندی در واقـع مسـن تر شـدن افـراد در طـی زمـان 
اسـت که بـا تغییـرات فیزیولوژیک همراه اسـت، سـازمان 
بهداشـت جهانـی افـراد بین ۴۵ تا ۶۵ سـال را میانسـال و 

افـراد 7۵ تـا ۹۰ سـال را سـالمند می نامـد.
گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  پژوهشـی  گـروه  عضـو 
کـرد:  بیـان  جنوبـی  خراسـان  جهاددانشـگاهی  دارویـی 
دوران سـالمندی نیـز ماننـد سـایر مراحـل زندگـی بشـر 
جزیـی از رونـد طبیعـی زندگی اسـت که بـا رعایت برخی 
اصـول سـاده می توان ایـن دوره را با رضایت، شـادکامی و 

سـالمت پشـت سـر گذاشت.
دکتـر حسـینی گفـت: در دوران سـالمندی بـا توجـه 
بـه تغییـر نیازهـای تغذیـه ای بـدن و کاهـش تدریجـی 
رژیـم  یـک  داشـتن  تحـرک،  و  فیزیکـی  فعالیت هـای 
غذایـی مناسـب می توانـد تـا حـدود زیـادی مانـع از بروز 
بیماری هـای مزمـن در میانسـالی شـده و یـا از شـدت آن 

. هد بکا
وی افـزود: تـوده ی چربـی بدن در دوران سـالمندی به 
علـت عـدم تحرک افزایـش می یابد و در ایـن دوران چاقی 
و اضافـه وزن خطـر ابتـال بـه بیماری هایی ماننـد دیابت و 

بیماری هـای قلبـی و عروقـی را افزایـش می دهد.
گیاهـان  تحقیقـات  مجتمـع  پژوهشـی  گـروه  عضـو 
دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی تاکیـد کـرد: 
در ایـن سـنین بایـد لزومـاً غذاهـای سـاده و کم حجـم 
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بـا میـزان کم چربـی، کلسـترول و نمـک مصـرف شـود، 
پروتئیـن مـورد نیـاز بـدن در ایـن دوران بهتـر اسـت از 
مـرغ،  کم چربـی،  گوشـت های  ماهـی،  مصـرف  طریـق 

شـود. تامیـن  تخم مـرغ  سـفیده  لبنـی،  فرآورده هـای 
در  غذایـی  وعده هـای  تعـداد  بایـد  شـد:  یـادآور  وی 
دوران سـالمندی افزایـش و حجـم ایـن وعده هـا کاهـش 
یابـد، همچنیـن مصـرف نوشـابه های گازدار و کافئین دار، 
غذاهـای دودی و کنسـرو شـده حتی المقـدور کاهش یابد 
در ایـن سـنین معموالً میـزان دفع آب افزایـش می یابد به 
همیـن دلیـل حتمـا بایـد مصرف کافـی مایعـات را مدنظر 
قـرار بگیرد. مصـرف غالت کامـل، سـبزیجات و میوه هایی 
مثـل سـیب، گالبـی، آلو، زردآلـو، انار و آجیـل و میوه های 

خشـک در سـنین میانسـالی توصیه می شـود.

■■■ 

ایده های منتخب رویداد شتاب 
استارت آپی مجازی در مراکز 
رشد مستقر و عملیاتی شوند

روابط عمومی جهاددانشگاهی مازندران، ۱۵ دی ماه: نخستین 
رویداد شتاب مجازی با حضور دکتر شیخ االسالمی رییس 
حسین  محمد  دکتر  مازندران،  کاربردی  علمی  دانشگاه 
موسی زاده مدیرکل دفتر نوآوری، پژوهش و تجاری سازی 
محمدرضا  مهندس  کشور،  کاربردی  علمی  دانشگاه 
شافعیان رییس جهاددانشگاهی مازندران، اساتید دانشگاه، 
کاربردی  علمی  دانشگاه  توسط  ارایه دهندگان  و  داوران 

جهاددانشگاهی مازندران در بابل برگزار شد.
در ابتـدای این رویداد دکتر محمد حسـین موسـی زاده 
مدیـرکل دفتر نـوآوری، پژوهش و تجاری سـازی دانشـگاه 
علمـی کاربـردی کشـور بـا اشـاره بـه این کـه تـردد در 
میزبـان  اسـتان  ایـن  همـواره  و  اسـت  زیـاد  مازنـدران 
مسـافران حتـی در ایـن روزهـای کرونایـی اسـت، اظهـار 
کـرد: ایـن تـردد معضل هـای زیـادی را ایجـاد می کند که 
سـخت ترین کار در این امر، حمل و نقل هوشـمند اسـت.

تجاری سـازی  و  پژوهـش  نـوآوری،  دفتـر  مدیـرکل 
این کـه  بـه  اشـاره  بـا  کاربـردی کشـور  دانشـگاه علمـی 
اختتامیـه ایـن رویـداد، پایـان کار نیسـت، بلکه بـه منزله 
آغـاز یـک کار علمـی اسـت، خاطرنشـان کـرد: باید تالش 
کـرد پـس از پایـان ایـن رویـداد، ایده هـای منتخـب در 

مراکـز رشـد مسـتقر و عملیاتـی شـوند.
مهنـدس محمدرضـا شـافعیان رییس جهاددانشـگاهی 
مازنـدران نیـز در ایـن رویـداد اظهـار کـرد: پیش نویـس 
طـرح تاسـیس مرکـز نـوآوری در حمـل و نقـل شـهری 
هوشـمند در سـال ۹۸ از سـوی جهاددانشـگاهی در بابـل 
ارایـه و پـس از دفاع، مجوز تاسـیس این مرکـز، در ابتدای 

سـال ۹۹، داده شـد.
در ایـن رویـداد چهار ایـده »شـبکه خودرویی در حمل 
و نقـل هوشـمند«، »کنتـرل هوشـمند چـراغ راهنمایـی 
مبتنـی  آمبوالنـس  اضطـراری  تـردد  بـرای  رانندگـی  و 
ابـری و کالن  اشـیاء«، »ایجـاد زیرسـاخت  اینترنـت  بـر 
داده هـای حمـل و نقل هوشـمند« و »سیسـتم هوشـمند 

کنتـرل ترافیـک جـاده« بـه مرحلـه نهایـی راه یافتنـد.

■■■ 

جهاددانشگاهی ظرفیت خوبی 
برای گسترش فعالیت های 
فرهنگی در دانشگاه ها است

روابط عمومی جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان، ۱۵ دی ماه: 

مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهبری در دانشـگاه 
کردسـتان گفـت: جهاددانشـگاهی با توجه به رسـالتی که 
دارد می توانـد مباحث فرهنگی را در دانشـگاه ها گسـترش 

دهد.
حجـت االسـالم محرمعلـی بیابانـی در دیدار بـا رییس 
جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان ضمن اشـاره به این که 
فعالیت هـای فرهنگـی در دانشـگاه ها بایـد بیشـتر شـود، 
اظهـار کرد: جهاددانشـگاهی بـا توجه به رسـالتی که دارد 
گسـترش  دانشـگاه ها  در  را  فرهنگـی  مباحـث  می توانـد 
دهـد و ایـن مهم می توانـد زیربناهـای اعتقـادی را تقویت 

. کند
وی عنـوان کـرد: جهاددانشـگاهی اسـتان کردسـتان تا 
کنـون خدمـات ارزنـده ای در مباحث فرهنگـی انجام داده 
کـه ایـن مهـم نشـانه تـوان و آینده نگـری ایـن مجموعـه 

اسـت. انقالبی 
در  رهبـری  معظـم  مقـام  نمایندگـی  نهـاد  مسـوول 
دانشـگاه های اسـتان کردسـتان ضمـن اشـاره بـه این کـه 
بایـد مسـووالن از تنگ نظری هـا خـودداری کننـد، گفـت: 
زمانی می توان شـاهد رشـد و توسـعه باشـیم که مسووالن 
بـه  بتواننـد  و  کننـد  خـودداری  تنگ نظـری  از  مربوطـه 
مجموعه هایـی کـه از دل انقـالب هسـتند اعتمـاد کننـد.

حجـت االسـالم بیابانـی بـا تاکیـد بـر ایـن مهـم کـه 
جهاددانشـگاهی یـک نهـاد انقالبـی علمـی اسـت، یـادآور 
کـه  دارد  زیـادی  پتانسـیل های  جهاددانشـگاهی  شـد: 
مسـووالن می تواننـد از آن در راسـتای توسـعه اسـتفاده 

. کنند
نهاد رهبری  این که دفتر  به  اشاره  پایان ضمن  وی در 
استان  جهاددانشگاهی  با  را  الزم  همکاری  دانشگاه،  در 
ظرفیت های  شد:  یادآور  داشت،  خواهد  کردستان 
مانده  ناشناخته  جامعه  برای  کردستان  جهاددانشگاهی 
و  مردم  و  تغییر  عموم  دید  در  باید  مهم  این  که  است 
مسووالن به توانایی های این نهاد انقالبی اعتقاد پیدا کنند.

در این نشسـت اکبر اسـدی سرپرسـت جهاددانشگاهی 
پتانسـیل ها و ظرفیت هـای  بـه  اشـاره  کردسـتان ضمـن 
کردسـتان،  اسـتان  جهاددانشـگاهی  حوزه هـای  مختلـف 
در  خوبـی  ظرفیـت  دارای  جهاددانشـگاهی  کـرد:  بیـان 
حوزه هـای فرهنگـی، پژوهشـی، اشـتغال و آمـوزش اسـت 
و ایـن نهـاد توانسـته اسـت بـا روحیـه جهـادی خدمـات 

ارزنـده ای بـه کشـور و انقـالب ارایـه دهـد.
دفتـر  افـزود:  کردسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
همـکاری  و  دارد  ویـژه ای  جایـگاه  دانشـگاه ها  در  نهـاد 
جهاددانشـگاهی و دفتـر نهـاد مقـام معظـم رهبـری در 
بیـن  را در  زیـادی  اثربخشـی  حـوزه فرهنگـی می توانـد 

کنـد. ایجـاد  دانشـجویان 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  شـد:  یـادآور  پایـان  در  وی 
کردسـتان بـا روحیه جهـادی در حوزه هـای مختلف آماده 

همـکاری بـا همـه دسـتگاه ها اسـت.
■■■

رویداد استارتاپی از ایده تا 
کسب وکار در سمنان برگزار شد

علـی  سـمنان:  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
رویـداد  ایـن  گفـت:  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  منصفـی راد 
ایـده  شـامل  مجـازی  کارگاه  سـه  قالـب  در  اسـتارتاپی 
پـردازی و اعتبار سـنجی و طراحی کسـب وکار در روزهای 

برگـزار شـد. مـاه  و ۵ دی   ۴
بـا  مجـازی  کارگاه هـای  و  رویـداد  ایـن  افـزود:  وی 
همـکاری اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان 
و مرکـز نـوآوری و شـکوفایی طراحـی اپلیکیشـن موبایـل 
مرکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی سـمنان برگـزار 
شـد و بیـش از ۸۰ نفـر در این رویداد اسـتارتاپی شـرکت 

کردند.
رییـس مرکـز علمی کاربردی جهاددانشـگاهی سـمنان 
ادامـه داد: آشـنایی بـا مفاهیـم اسـتارتاپی و کارآفرینـی، 
آشـنایی بـا تکنیک هـای ایـده پردازی، آشـنایی بـا مفهوم 
و تکنیک هـای اعتبارسـنجی ایـده و آمـوزش مبانـی تیـم 
محورهـای  و  اهـداف  جملـه  از  اسـتارتاپ ها  در  سـازی 

برگـزاری ایـن رویـداد اسـتارتاپی بود.

■■■ 

برگزاری وبینار تاثیر پاندمی 
کووید-۱۹ بر منابع مالی و انسانی 

بخش سالمت
روابط عمومی پژوهشـکده علوم بهداشـتی جهاددانشـگاهی، 
۱۰ دی مـاه: وبینـار »تاثیـر پاندمـی کوویـد-1۹ بـر منابـع 
پژوهشـکده  توسـط  سـالمت«  بخـش  انسـانی  و  مالـی 
علـوم بهداشـتی جهاددانشـگاهی و بـا حضـور جمعـی از 
و  مدیـران  و  سـالمت  حـوزه  متخصصـان  و  دانشـجویان 

شـد. برگـزار  جهاددانشـگاهی  کارشناسـان 
در  را  گسـترده ای  تاثیـرات  کوویـد-1۹  بیمـاری 
اقتصـاد جهانـی و همچنیـن تبـادالت تجـاری منطقه ای و 
بین المللـی ایجـاد کـرده اسـت. بیمـاری همه گیـر کرونـا 
در مجموعـه ی  را  بی سـابقه ای  تنهـا محدودیت هـای  نـه 
فعالیت هـای مردمـی به وجـود آورده بلکـه موجـب کاهش 
مهـم  بخش هـای  در  اقتصـادی  گسـترده ی  فعالیت هـای 

است. شـده 
سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی )OECD( در 
گزارش هـای خـود عنـوان کـرده بـود کـه اقتصـاد جهانی 
در سـال 2۰2۰ بـا کنـدی در رشـد روبرو خواهد شـد و با 
شـیوع بیمـاری کرونـا در اواخـر سـال 2۰1۹ و همه گیری 
جهانـی آن در سـال 2۰2۰، ایـن سـازمان کوویـد-1۹ را 
بزرگتریـن عامـل بحران جهانـی پس از بحران مالی سـال 

2۰۰۸ اعـالم کرده اسـت.
در ایـن وبینـار بـا بهره گیـری از توان تخصصی اسـاتید 
توانمنـد در حوزه هـای اقتصـاد سـالمت و سیاسـت گذاری 
سـالمت، تاثیـر گسـترده ایـن پاندمـی بـر حـوزه اقتصـاد 
سـالمت و ماندگاری نیروی انسـانی بخش سـالمت کشـور 

مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت.
■■■ 

مسابقه کتاب خوانی »آرزوهای 
دست ساز« در ایستگاه پایانی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی قزویـن: کتـاب »آرزوهای 
شـفاهی  تاریـخ  مجموعـه  از  اثـر  نخسـتین  دست سـاز« 
پیشـرفت انتشـارات »راه یـار« اسـت که قصـد دارد مردم 
را بـا قهرمانـان و تالشـگرانی معرفـی کنـد کـه در همیـن 
زمانـه زندگـی می کننـد و توانسـته اند قدم به قـدم ایرانمان 

را بـه قله هـا نزدیـک کننـد.
سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی قزویـن، پـس از 
بررسـی کتـب موجـود در عرصـه علـم و پیشـرفت، کتاب 
آرزوهـای دست سـاز را بـا هدف شناسـاندن دسـتاوردهای 
علمـی کشـور به دانشـجویان سراسـر کشـور انتخـاب کرد 
و مسـابقه کتاب خوانـی آن را در دو بخـش یادداشـت و 
پرسـش های چهارگزینـه ای، بـا همـکاری بنیـاد نخبگان و 

پـارک علـم و فنـاوری اسـتان قزویـن برگـزار کرد.
ایـن مسـابقه در صفحه چـراغ مطالعه جهاددانشـگاهی 
قزویـن بـا طراحـی بیش از دویسـت سـوال متفـاوت اجرا 
شـد؛ بـه ایـن صـورت کـه شـرکت کنندگان بـه سـواالت 
آن هـا  پاسـخ های  نهایـت  در  و  دادنـد  پاسـخ  تصادفـی 
عالقه منـدان  نیـز  یادداشـت  بخـش  در  شـد.  ارزیابـی 
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یادداشـت و تحلیـل خـود را در بخـش ارسـال یادداشـت 
سـایت درج کردنـد.

چهـار  بخـش  شـرکت کنندگان  میـان  از  نهایـت  در 
گزینـه ی هفتـاد نفـر برگزیده شـدند. در بخش یادداشـت 
نیـز از میـان آثـار رسـیده بـه دبیرخانـه، 1۰ یادداشـت 
برگزیـده شـد. داوران مسـابقه ایـن 1۰ یادداشـت را در 
یـک سـطح دیدنـد بنابرایـن هدیـه مسـابقات میـان ده 

شـد. تقسـیم  شـرکت کننده 

■■■ 

پنجمین رویداد »دیدار با 
فناوران فردا« در اردبیل برگزار 

شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی اردبیـل: بـه همـت مرکز 
فرهنگـی  آموزشـی  موسسـه  و  جهاددانشـگاهی  رشـد 
نخبـگان و بـا همـکاری معاونـت فرهنگـی و امـور جوانان 
رویـداد  پنجمیـن  اردبیـل،  جوانـان  و  ورزش  کل  اداره 
کارآفرینـی »دیـدار بـا فنـاوران فـردا« به صـورت مجـازی 

بـرای دانـش آمـوزان خـالق برگـزار شـد.
علمـی  موسسـه  مدیرعامـل  این رویـداد  افتتاحیـه  در 
این رویـداد  این کـه  بیـان  بـا  اردبیـل  نخبـگان  فرهنگـی 
زمینـه الزم را بـرای بهره منـدی از تجربیـات کارآفرینـان 
بـا  افـراد  اظهـار کـرد: آشـنایی  فراهـم می کنـد،  موفـق 
مفاهیـم فناوری هـای نویـن و بـه کار بسـتن اطالعـات در 
جهـت ایجـاد شـغل و یا کسـب شـغل مناسـب در آینده، 
تشـویق و تربیـت نسـل خـالق، نـوآور و تربیـت مدیرانـی 
کارآفریـن و آینده سـاز برای کشـور، تمریـن کار گروهی و 
افزایـش اعتمادبه نفـس در دانـش آمـوزان از اهـداف مهـم 

اسـت. این رویـداد 
تفاهم نامـه  بـه  اشـاره  بـا  نظیـف  عیسـی عیسـی زاده 
منعقـده موسسـه نخبـگان با مرکز رشـد جهاددانشـگاهی 
اردبیـل بیـان کرد: پنجمیـن دوره رویداد دیـدار با فناوران 
فـردا بـا برنامه ریزی صـورت گرفتـه در کارگروه مشـترک 
اجـرای ایـن تفاهم نامـه برگزار شـد و در تالش هسـتیم تا 
بـا ایجـاد شـرایط مناسـب، ششـمین دوره آن را نیز برای 

دانـش آمـوزان این موسسـه اجرایـی نماییم.
گفتنـی اسـت، در رویـداد »دیـدار بـا فنـاوران فـردا« 
۳۰ نفـر از دانـش آمـوزان موسسـه نخبـگان، بـه تمریـن 
و تقویـت خالقیـت پرداختنـد و با طرح مسـایلی از سـوی 

مربـی، بـارش فکـری و ایـده پـردازی نیـز مطـرح شـد.

■■■ 

نشست تخصصی »نقش قیام
 2۹ بهمن تبریز در پیروزی 
انقالب اسالمی« برگزار شد

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی:در 
آسـتانه سـالروز قیـام 2۹ بهمـن مـردم تبریـز در سـال 
1۳۵۶ نشسـت تخصصـی »نقـش قیـام 2۹ بهمـن مـردم 
به همـت سـازمان  اسـالمی«  انقـالب  پیـروزی  تبریـز در 

برگـزار شـد. آذربایجان شـرقی  جهاددانشـگاهی 
در آسـتانه سـالروز قیام 2۹ بهمن مردم تبریز در سـال 
1۳۵۶ نشسـت تخصصـی »نقـش قیـام 2۹ بهمـن مـردم 
تبریـز در پیروزی انقالب اسـالمی« یکشـنبه 1۹ بهمن ماه 
در محل سـالن جلسـات سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان 

برگزار شـد.
نقـش  واکاوی  و  تبییـن  به منظـور  نشسـت  ایـن 
حضـور  بـا  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  در  تبریـز  مـردم 
حجت االسـالم رسـول برگـی رییـس شـورای هماهنگـی 

تبلیغـات اسـالمی اسـتان، سیدمسـعود نقیـب نویسـنده، 
شـمالغرب  ملـی  اسـناد  اسـبق  مدیـرکل  و  پژوهشـگر 
سـازمان  فرهنگـی  معـاون  بلنـد،  حاجـی  احـد  کشـور، 
جهاددانشـگاهی آذربایجان شـرقی بـه صـورت حضـوری و 
مسـلم اورنگی رییس سـازمان بسـیج فرهنگیان اسـتان و 
میکائیـل جمال پـور عضـو هیات علمی دانشـگاه پیـام نور 

تبریـز بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد.
حجت االسـالم رسـول برگـی رییس شـورای هماهنگی 
تبلیغـات اسـالمی آذربایجان شـرقی، بـا اشـاره بـه شـعار 
محـوری امسـال دهـه فجـر مبنـی بـر »انقالب اسـالمی، 
بالنـده و مقتـدر، چون کـوه اسـتوار«، اظهار کـرد: انقالب 
اسـالمی جریانـی اسـت که حتی پیـش از وقـوع، خبر آن 
در تاریـخ آمده اسـت؛ شـیخ عباس قمی در کتاب سـفینة 
البحـار کـه 1۶ سـال بـرای تدویـن آن تالش کرده اسـت، 
در روایتـی از حضـرت موسـی بـن جعفـر )ع( می نویسـند 
»َرُجـٌل ِمـْن أَْهِل ُقـَمّ یَْدُعو الَنّاَس إِلَـی الَْحـِقّ یَْجَتِمُع َمَعُه 
یَـاُح الَْعَواِصـُف«؛ مردی از  َقـْوٌم َکُزبَـِر الَْحِدیـِد اَل تُِزلُُّهـُم الِرّ
اهـل قـم مردم را به سـوی حـق می خواند، گروهـی دور او 
گـرد می آینـد که هماننـد پاره هـای آهن محکم هسـتند، 

بادهـای تنـد آن هـا را از جـا نمی کند.
وی بـا بیـان این کـه شـعار »انقـالب اسـالمی، بالنده و 
مقتـدر، چـون کوه اسـتوار« در ایـن روایت متجلی اسـت، 
اضافـه کـرد: انقـالب اسـالمی ایـران، طـی ۴2 سـال بـا 
هرنـوع تحریـم، تهدیـد و... مقابله کرده و اسـتوار و مقتدر 
بـه راه خـود ادامـه می دهـد؛ علت اصلـی این اسـتقامت و 
پایـداری نیـز چنانچـه در روایـت اشـاره شـده، تـوکل بـر 

خداونـد و پشـتوانه بـودن خداوند اسـت.
سـید مسـعود نقیـب نویسـنده، پژوهشـگر و مدیـرکل 
اسـبق اسـناد ملی شـمالغرب کشـور، نیز در این نشسـت 
اظهـار کـرد: تبریـز در طـول تاریـخ، فـراز و نشـیب های 
بسـیاری داشـته و شـجاعت، حضـور در صحنـه، اقـدام به 
موقـع و بصیـر مـردم تبریز همـواره در طول تاریـخ زبانزد 

اسـت. بوده 
و  سـلمیانی  قاسـم  حـاج  شـهادت  کـرد:  اضافـه  وی 
شـهرهای  در  او  پیکـر  میلیونـی  گرامیداشـت  و  تشـییع 
مختلـف و حتـی در سـایر کشـورها، باعـث شـد همـه بـا 
مکتـب سـلمیانی مانـوس شـده و مکتـب انقـالب و امـام 
بـا مکتـب سـلیمانی عجیـن شـده و باعث شـد تا بعــــد 
از ۴۰ سـال و در گام دوم انقـالب، ایـن مکتـب اصیـل در 

جهـان تاللـو کنـد.
فرهنگیـان  بسـیج  سـازمان  رییـس  اورنگـی  مسـلم 
آذربایجان شـرقی نیـز در ارتبـاط مجـازی بـا این نشسـت 
گفـت: بـا گذشـت ۴2 سـال از پیـروزی انقـالب اسـالمی، 
امـروز ایـن انقـالب تبدیـل بـه مکتبـی شـده کـه فراتر از 
مرزهـای ایـران اسـالمی، الهام بخـش و هدایتگـر زیسـت 
انسـانی و فلسـفه زندگـی بـوده اسـت و توانسـته منشـأ 

حرکـت عمومـی بـه سـمت تمـدن اسـالمی باشـد.
وی بـا بیـان این که قیام مـردم تبریز در دوره اسـتبداد 
صغیـر و شکسـت محمدعلـی شـاه و قیـام 2۹ بهمـن ۵۶ 
علیـه محمدرضـا شـاه کـه هـر دو تأثیـر شـگرفی در روند 
ایـران بـه جـا گذاشـته اسـت، از جملـه  تاریـخ معاصـر 
حـرکات مؤثـر مـردم تبریز اسـت، افـزود: قیـام 2۹ بهمن 
اساسـی  ریشـه های  از  یکـی  به عنـوان  تبریـز   ۵۶ سـال 
انقـالب اسـالمی ایـران ذکـر شـده اسـت، چراکـه باعـث 
شـیوع سـنت »چهلم ها« در کشـور شـد و قیام مردمی را 
از شـهری به شـهر دیگر سـرایت داد و به ترتیب یزدی ها، 
شـیرازی ها، جهرمی هـا، کازرونی هـا و نهایتـاً همـه ایـران 

بـه پا خاسـتند.
میکائیـل جمال پـور عضـو هیـات علمـی دانشـگاه پیام 
نـور تبریـز نیـز در ارتبـاط مجـازی بـا نشسـت بـا اشـاره 
بـه بالندگـی و پویایـی انقالب اسـالمی ایران، اظهـار کرد: 
یکـی از علـل و عوامل بقـای هر انقالب، وابسـته به عناصر 

اسـتقامت و مقاومـت مـردم انقالبی اسـت.
علـم  در  موجـود  قواعـد  براسـاس  کـرد:  اضافـه  وی 
سیاسـت و بـر اسـاس آیـات قرآنـی کـه همـه مـا بـدان 
اعتقـاد راسـخ داریـم، اسـتقامت نقـش اساسـی هـم در 

پیـروزی و هـم در بقـا بـر عهـده دارد.

■■■ 

حمایت نماینده مردم مالیر در 
مجلس از پروژه های پژوهشی 

جهاددانشگاهی همدان
بهمن:دکتـر   2 همـدان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
هـادی بیگی نـژاد نماینده مـردم مالیر در مجلـس با دکتر 
علـی کالنترنیا رییس جهاددانشـگاهی همـدان دیدار کرد 
و بـر حمایـت از پروژه هـای پژوهشـی ایـن واحـد تاکیـد 

. د کر
دکتر علی کالنترنیا رییس جهاددانشگاهی همدان در 
در  مالیر  مردم  نماینده  نژاد  بیگی  هادی  دکتر  با  دیدار 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به روحیه جهادی تمامی 
پروژه های  عمده  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  فعالیت های 
نیاز  اساس  بر  رویان  پژوهشگاه  مانند  جهاددانشگاهی 
بنا شده  نیز روحیه جهادی  بر خودباوری و  جامعه، تکیه 

است.
هادی بیگی نژاد در این دیدار با اشاره به سابقه پژوهشی 
جهاددانشگاهی  گفت:  کنون  تا  ابتدا  از  جهاددانشگاهی 
در  علمی کشور  اهداف  پیشبرد  در  موثری  نقش  توانسته 

سال های فعالیت خود داشته باشد.
اسالمی ضمن  در مجلس شورای  مردم مالیر  نماینده 
جهاددانشگاهی  پژوهشی  پروژه های  از  حمایت  اعالم 
جهاددانشگاهی  همکاری  خواستار  مجلس،  در  همدان 
استان با بنیاد برکت در جهت اشتغال زایی در شهرستان 

مالیر شد.
علی کالنترنیا همچنین در این دیدار از در نظر گرفتن 
مجموعه ای از پروژه های کالن در استان های مختلف کشور 
استان  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  جهاددانشگاهی  توسط 
همدان یکی از استان هایی است که در آن، ۴ پروژه با توجه 
به ظرفیت و پتانسیل بومی و منطقه ای تعریف شده است.

به عنوان یکی  ناباروری  به تشخیص و درمان  کالنترنیا 
گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  شده  تعریف  پروژه های  از 
درمان  مراکز  قابل قبول  موفقیت  نشان دهنده  بررسی ها 

ناباروری جهاددانشگاهی در سراسر کشور است.
وی از وجود ۹ مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی در 
سراسر کشور خبر داد و یادآور شد: مرکز درمان ناباروری 
زنان جهاددانشگاهی با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی تا چند 

ماه آینده در شهر همدان راه اندازی خواهد شد.
وی خواستار مشارکت جهاددانشگاهی در طرح جمعیت 
گیاهان  تولید  پروژه  کرد:  مطرح  و  شد  خانواده  تعالی  و 
استان  در  شده  تعریف  پروژه های  از  دیگر  یکی  دارویی 
همدان با توجه به ظرفیت باالی این استان در زمینه تولید 

و فرآوری مواد موثره گیاهان دارویی است.
مجلس  نمایندگان  حمایت  به ضرورت  کالنترنیا 
استان همدان دارای  این پروژه که در  از  شورای اسالمی 
ظرفیت باالیی است اشاره و خاطرنشان کرد: طرح توسعه 
اجرای  حال  در  طرح های  از  دیگر  یکی  خانگی  مشاغل 

جهاددانشگاهی در ۳1 استان کشور است.
سهمیه  به  اشاره  با  همدان  جهاددانشگاهی  رییس 
در  کرد:  بیان  طرح  این  در  همدان  استان  نفری   21۰۰
قالیبافی، مبل  این طرح، 11 رشته شغلی شامل  اول  فاز 
منبت، کیک و شیرینی پزی، خیاطی و تولید پوشاک و ... 
براساس نیازهای استان همدان در حوزه مشاغل خانگی، 

شناسایی شد.
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کالنترنیا افزود: تاکنون 21۸۰ نفر از استان همدان در 
این طرح ثبت نام کردند و شهرستان مالیر با ۳۰۰ متقاضی 
پس از شهر همدان بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان را به 
خود اختصاص داده است و امیدواریم با حمایت و همکاری 
به  شهرستان  این  در  کنندگان  ثبت نام  تعداد  مسووالن، 

بیش از این میزان برسد.
وی اتصال به بازار را از مهم ترین تفاوت های این طرح 
با  جهاددانشگاهی  شد:  یادآور  و  برشمرد  طرح ها  دیگر  با 
کارآفرینان  با  آنان  ارتباط  برقراری  و  متقاضیان  آموزش 

موفق، اتصال به بازار این متقاضیان را رصد می کند.
کالنترنیا فراهم کردن بستر فروش محصوالت متقاضیان 
طرح توسعه مشاغل خانگی مانند فروشگاه های مجازی و یا 
برگزاری نمایشگاه های فصلی و منطقه ای را از دیگر ابعاد 
این طرح برشمرد و مطرح کرد: جهاددانشگاهی همدان در 
طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با آموزش 1۶۰ 
نفر تجربیات مشابه و خوبی را در این زمینه کسب کرده 

است.
کرد:  تصریح  پایان  در  همدان  جهاددانشگاهی  رییس 
زمینه  در  جهاددانشگاهی  موفق  تجربیات  به  توجه  با 
اشتغال، معاونت آموزشی جهاددانشگاهی در حال تبدیل 
و جهاددانشگاهی  است  کارآفرینی  و  آموزشی  معاونت  به 
در  اشتغال زایی  جهت  در  نهادها  همه  با  همکاری  آماده 

شهرستان مالیر است.

■■■ 

برگزاری نشست تخصصی 
»بررسی الزامات فرهنگی 
بیانیه ی گام دوم انقالب« 

توسط  اصفهان:  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
فرهنگی  معاونت  و  فرهنگی  مطالعات  و  نیازسنجی  گروه 
»الزامات  تخصصی  نشست  واحد،  این  جهاددانشگاهی 
بهمن ماه   ۴ انقالب«  دوم  گام  بیانیه ی  تحقق  فرهنگی 

به صورت برخط برگزار شد.
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  معاون 
اظهار  انقالب  دوم  گام  بیانیه  محتوای  پیرامون  نجف آباد، 
تشریح  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  مطالب  ارایه  نحوه  کرد: 
مبانی این بیانیه باید در دستور کار همه نهادها و ارگان ها 

قرار گیرد.
باید  به طورقطع  شد:  متذکر  میرزایی،  حجت االسالم 
آشنایی دقیق تری از سوی مردم نسبت به بندهای مختلف 
تحقق  شاهد  اجرا،  مرحله ی  در  تا  گیرد  صورت  بیانیه 

حداکثری در صحنه جامعه باشیم.
در این نشست، حجت االسالم جعفر عمادی رییس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان، 
با برشمردن موارد مختلف اهمیت بیانیه ی گام دوم انقالب، 
گفت: شعارهای انقالب با گذشت زمان تضعیف نمی شوند 
که  است  این  بیانیه  این  بحث  مهم ترین  گفت  می توان  و 
انقالب زنده است و مردم ایران هنوز انقالبی هستند این 
تشییع جنازه ی  و  شهادت  در  ما  که  است  چیزی  همان 

بسیار بی نظیر شهید سلیمانی با آن مواجه شدیم.

■■■ 
توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 وابسته به جهاددانشگاهی؛

دوره آموزشی راه اندازی استارت 
آپ و تبدیل ایده خالقانه به 

کسب وکار برگزار شد
روابـط عمومـی مرکز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایران 

راه انـدازی  آموزشـی  دوره  جهاددانشـگاهی،  بـه  وابسـته 
کسـب وکار  بـه  خالقانـه  ایـده  تبدیـل  و  اپ  اسـتارت 
انـدازه  راه  عالقه منـدان  حضـور  بـا  آنالیـن  به صـورت 
کسـب وکار نوآورانـه توسـط مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی 
و زیسـتی ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی برگزار شـد.

آشـنایی بـا مفاهیـم کارآفرینی و اسـتارت آپ و تفاوت 
بیـن آن هـا، چرخـه عمـر اسـتارت آپ، اصول تیم سـازی 
در اسـتارت آپ، اصـول ایـده پـردازی و کشـف فرصـت، 
مـدل کسـب وکار در اسـتارت آپ، تامیـن سـرمایه و ارایه 
بـه سـرمایه گذار، عوامـل شکسـت اسـتارت آپ از جملـه 
مباحثـی بـود کـه در ایـن دوره در زمینـه آن هـا بحـث و 

بررسـی بـه عمـل آمد.
گفتنـی اسـت، انجام پروژه محـور یک ایده تـا طراحی 
کسـب وکار از مباحـث عملـی و کارگروهـی ایـن کارگاه 

بود. آموزشـی 

دوره آموزشی راه اندازی استارت 
آپ و تبدیل ایده خالقانه به 

کسب وکار برگزار شد
روابـط عمومـی مرکز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایران 
راه انـدازی  آموزشـی  دوره  جهاددانشـگاهی:  بـه  وابسـته 
کسـب وکار  بـه  خالقانـه  ایـده  تبدیـل  و  اپ  اسـتارت 
انـدازه  راه  عالقه منـدان  حضـور  بـا  آنالیـن  به صـورت 
کسـب وکار نوآورانـه توسـط مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی 
و زیسـتی ایـران وابسـته بـه جهاددانشـگاهی برگزار شـد.

آشـنایی بـا مفاهیـم کارآفرینی و اسـتارت آپ و تفاوت 
بیـن آن هـا، چرخـه عمـر اسـتارت آپ، اصول تیم سـازی 
در اسـتارت آپ، اصـول ایـده پـردازی و کشـف فرصـت، 
مـدل کسـب وکار در اسـتارت آپ، تامیـن سـرمایه و ارایه 
بـه سـرمایه گذار، عوامـل شکسـت اسـتارت آپ از جملـه 
مباحثـی بـود کـه در ایـن دوره در زمینـه آن هـا بحـث و 

بررسـی بـه عمـل آمد.
گفتنـی اسـت، انجام پروژه محـور یک ایده تـا طراحی 
کسـب وکار از مباحـث عملـی و کارگروهـی ایـن کارگاه 

بود. آموزشـی 

■■■ 

اولین همایش ملی چالش های 
فرآروی زنجیره ارزش گیاهان 

دارویی و معطر برگزار شد
ــی، 2۶  ــان غرب ــگاهی آذربایج ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــرآروی  ــای ف ــی چالش ه ــش مل ــه همای ــن: اختتامی بهم
ــارکت  ــا مش ــر ب ــی و معط ــان داروی ــره ارزش گیاه زنجی
ــن  ــکاری انجم ــی و هم ــان غرب ــگاهی آذربایج جهاددانش
گیاهــان دارویــی ایــران و موسســه آمــوزش عالــی آفــاق 
ــی کشــور  ــوزش عال ــز آم و مشــارکت دانشــگاه ها و مراک
و اســتان بــا ارایــه مقــاالت منتخــب به صــورت وبینــاری 

برگــزار شــد.
ــیار موسســه  ــاس چــی دانش ــر محمدحســین لب دکت
ــام  ــن اختت ــور در آیی ــع کش ــا و مرات ــات جنگل ه تحقیق
ــان  ــات نش ــه مطالع ــان این ک ــا بی ــی ب ــش مل ــن همای ای
می دهــد بیــش از نیمــی از غــذای مــردم جهــان در 72 
ــن  ــزود: ای ــود، اف ــد می ش ــی تولی درصــد از اراضــی زراع
نشــان می دهــد عمــده گیاهــان تولیــدی وابســته بــه آب 

ــاران هســتند. ب
ــان  ــد و کشــت گیاه ــت تولی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــح  ــی در مناطــق خشــک و شــرایط کــم آب تصری داروی
کــرد: گیاهــان دارویــی در پایــداری محیط زیســت موثــر 

بــوده اراضــی شــیب دار را حفــظ کــرده و مانــع فرســایش 
خــاک می شــوند همچنیــن ارزش افــزوده تولیــد گیاهــان 

ــب بیشــتر از ســایر گیاهــان اســت. ــی به مرات داروی
دکتــر محمدحســین کریــم دانشــیار دانشــکده اقتصاد 
دانشــگاه خوارزمــی تهــران، عضــو هیــات مؤســس 
ــن  ــز در ای ــران نی ــتایی ای ــعه روس ــی توس ــن علم انجم
همایــش بابیــان این کــه همــواره تغییــرات جــوی و 
مخاطــرات طبیعــی اجتنــاب ناپدیــر اســت و همــه ســاله 
ــزود:  ــد، اف ــه کشــاورزان وارد می کن ــی ب خســارات فراوان
ــز  ــی نی ــای زمین ــی چالش ه ــرات اقلیم ــار مخاط در کن
محصــوالت کشــاورزی را تهدیــد می کنــد امــا ســازگاری 
ــی  ــا از اهمیــت فراوان ــت چالش ه ــا مخاطــرات و مدیری ب
برخــوردار اســت کــه بحــث بیمــه محصــوالت کشــاورزی 
ــت. ــروری اس ــای ض ــن مدیریت ه ــی از ای ــه یک از جمل

همچنیــن دکتــر محمدباقــر رضایــی رییــس انجمــن 
گیاهــان دارویــی ایــران در ایــن همایــش بــا بیــان این کــه 
کشــور ایــران کشــوری بســیار غنــی و دارای تنــوع آب و 
هوایــی اســت، افــزود: متاســفانه ســرمایه گذاری عظیــم و 
حرکــت مثبــت ســریع و جهشــی در راســتای توجــه بــه 
گیاهــان دارویــی در کشــور انجــام نشــده اســت بــا وجــود 
ــن  ــام در ای ــی از قدیم االی این کــه مصــرف گیاهــان داروی
ــن  ــارت ای ــوزه تج ــران در ح ــوده و ای ــداول ب ــور مت کش

گیاهــان نیــز ســبقه خوبــی دارد.
دکتــر رســول پیرمحمــدی دبیــر کمیتــه علمــی 
ــره  ــاده موث ــاز م ــه از دیرب ــان این ک ــا بی ــش ب ــن همای ای
گیاهــان دارویــی و تاثیــر آن بــر ســالمت و اقتصــاد مــردم 
ــطه  ــات به واس ــق تحقیق ــزود: طب ــوده اف ــه ب ــورد توج م
ــد باعــث  ــادی کــه داروهــای شــیمیایی دارن ــوارض زی ع
ــی و روی آوری  ــان داروی ــه گیاه ــه ب ــروزه توج ــده ام ش

ــود. ــتر ش ــان بیش ــن گیاه ــرف ای ــوی مص به س

■■■ 

وبینار درمان های غیرجراحی در 
ناباروری مردان برگزار شد

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزستان، 2۳ 
بهمن مـاه: وبینـار درمان هـای غیـر جراحـی در نابـاروری 
جهاددانشـگاهی  پژوهشـی  معاونـت  همـت  بـه  مـردان 
بـا امتیـاز بازآمـوزی پزشـکان اورولوژیسـت بـا همـکاری 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اهـواز و انجمـن 

اورولـوژی ایـران برگـزار شـد.
دکتـر سـید علیرضـا علـوی رییـس جهاددانشـگاهی 
خوزسـتان در ایـن وبینار از آمادگی جهاددانشـگاهی برای 
برگـزاری وبینارهـا و سـمینارهای علمـی مشـابه خبر داد.

در ادامـه دکتـر محمدعلـی صدیقی گیالنی بـا موضوع 
علیرضـا  دکتـر  هیپوگنادیسـم«،  »هیپوگنادوتروپیـک 
خردمنـد بـا موضـوع »هیپرپروالکتینمـی«، دکتـر رایـکا 
ژنیتـال«  سیسـتم  »عفونت هـای  موضـوع  بـا  شـریفیان 
و دکتـر احمـد وثـوق بـا موضـوع »نقـش رادیولـوژی در 
درمـان نابـاروری مـردان« بـه ایـراد سـخنرانی پرداختند.

محوریـت  بـا  وحیـدی  سـراج الدین  دکتـر  همچنیـن 
کاظمینـی  محمـد  سـید  دکتـر  هـا«،  »آنتی اکسـیدان 
دربـاره »تغییـرات در سـبک زندگی«، دکتر نیمـا نریمانی 
مهـار  اسـتروژن ها،  آنتـی  هـا،  »گنادوتروپیـن  دربـاره 
کننده هـای آراماتـاز« و دکتـر محمدرضـا نیکوبخـت بـا 
محوریـت »درمان هـای غیـر جراحی در اختـالالت انزال« 

سـخنرانی کردنـد.
نابــاروری  در  جراحــی  غیــر  درمان هــای  وبینــار 
از تالش هــای  تقدیــر حضــار  بــا  پایــان  در  مــردان 
ــد  ــا خردمن ــر علیرض ــتان و دکت ــگاهی خوزس جهاددانش

ــید. ــان رس ــه پای ب
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آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های جهاددانشگاهی با نهادها و سازمان های کشوری

■  گسرتش همکاری های جهاددانشگاهی با سازمان بسیج 
سازندگی کلید خورد

■ پیشتازی جهاددانشگاهی در توسعه و تعمیق ساخت داخل و 
افزایش بهره وری

■ امضای تفاهم نامه ی همکاری مشرتک جهاددانشگاهی با مرکز 
خدمات حوزه های علمیه کشور

■ انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علوم و فناوری نرم و 
صنایع فرهنگی و معاونت فرهنگی وزارت کار

■ زبان های خربگزاری ایکنا احیا می شوند
و ...

تفاهم
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تفاهم

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۶ بهمن ماه: مراسـم امضای 
تفاهم نامـه همکاری جهاددانشــــگاهی و سازمـــــــان 
بسـیج ســـــازندگی بـا حضـور دکتـر حمیدرضـا طیبی 
رییس جهاددانشـگاهی و سـرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی 
رییس سـازمان بسـیج سـازندگی در سـالن جلسـات این 

نهـاد برگزار شـد.

کشورمان هیچ مشکلی در زمینه پیشرفت و 
توسعه علمی و فناورانه ندارد

اظهـار کـرد:  مراسـم  ایـن  ابتـدای  در  دکتـر طیبـی 
در  کـه  توانمندی هایـی  مجموعـه ی  می کنـم  فکـر 

داریـم،  مختلـف  حوزه هـای  در  و  جهاددانشـگاهی 
همچنیـن  و  نهـاد  ایـن  فعالیـت  جغرافیایـی  گسـتره ی 
توانمندی هایـی کـه در بسـیج سـازندگی وجـود دارد و 
گسـتره جغرافیایـی فعالیـت ایـن مجموعـه و مهم تـر از 
آن هـا روحیـه جهـادی و همفکـری کـه بیـن دو سـازمان 
نسـبت بـه توسـعه کشـور وجـود دارد، همـه این هـا اگـر 
در کنـار یکدیگـر قـرار بگیرند یقینـا می تواننـد هم افزایی 
بسـیار زیـاد و خوبـی در برنامه هـای توسـعه و پیشـرفت 

باشـند. داشـته  کشـورمان 
وی بـا تاکیـد بـر این کـه فکـر می کنیـم کشـور هیـچ 
مشـکلی در زمینـه پیشـرفت و توسـعه علمـی و فناورانـه 

و فرهنگـی نـدارد، گفـت: مـا پیشـرفتی را می خواهیم که 
سـعادت دنیـا و آخـرت را بـرای مـردم تامین کنـد و فکر 
می کنیم و این کار شـدنی اسـت و همیشـه سـعی کردیم 
در حـد معقـول و بـا توانمندی هـای خود الگوسـازی های 

خوبـی را انجـام دهیم.
رییـس جهاددانشـگاهی تصریـح کـرد: یقینـا همکاری 
ایجـاد می شـود می توانـد  و هم افزایـی کـه  دو سـازمان 
و  توسـعه  بـه  خدمـت  در  گسـترده تری  بسـیار  کمـک 
پیشـرفت کشـور براسـاس آرمان هـا و شـعارهای انقـالب 

اسـالمی ایـران داشـته باشـد.

گسرتش همکاری های جهاددانشگاهی با سازمان 
بسیج سازندگی کلید خورد

تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و بسیج سازندگی با هدف ایجاد و توسعه همکاری های مشرتک در متام زمینه های علمی، آموزشی، 

پژوهشی و فرهنگی منعقد شد

    آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش همکاری های  جهاددانشگاهی با نهادها و سازمان های کشوری

تفاهم
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وجود ۳ فصل مشترک بین جهاددانشگاهی و 
سازمان بسیج سازندگی

بـا  زهرایـی  محمـد  پاسـدار  دوم  سـرتیپ  ادامـه  در 
اشـاره بـه این کـه  چنـد فصل مشـترک بیـن دو سـازمان 
وجـود دارد، گفـت: اول این کـه هـر دو سـازمان مولـود 
انقـالب هسـتند. دوم این کـه هـر دو سـازمان بـر مبنـای 
یـک تفکـر شـکل گرفته نـه یـک تشـکل، یعنـی این کـه 
هـم جهاددانشـگاهی ماحصـل یـک تفکـر اسـت و هـم 
بسـیج سـازندگی. در ایـن تفکـر هم یـک واژه مشـترکی 
بـه نـام جهـاد وجـود دارد. شـما جهـاد علمی و مـا جهاد 
کار  خروجـی  مشـترک  فصـل  سـومین  داریـم.  انسـانی 
مـا و شماسـت و هـر دو تـالش داریـم فنـاوری انقـالب 
را به عنـوان دسـتاوردمان داشـته باشـیم، شـما فنـاوری 
فرهنگـی.  و  انسـانی  فنـاوری  مـا  و  پژوهشـی  و  علمـی 
این هـا باعـث می شـود کـه مـا بتوانیـم کارهای مشـترک 

زیـادی را بـا یکدیگرانجـام دهیـم.
چهل سـاله ی  سـابقه  هـم  آن طـرف  از  افـزود:  وی 
جهاددانشـگاهی نشـان داده کـه پرچـم دار، پیـش رو و 
پیش قـراول در مباحـث علمی و پژوهشـی کشـور اسـت، 
هـم درجایـی کـه از علـم تا عمـل را ثابت کـرده و از ایده 
تـا عمـل و تجاری سـازی محصوالت را به اثبات رسـانده و 
هم این که توانسـته اسـت ایـن فناوری علمی و پژوهشـی 
را بومـی و بـرای انقالب کند. این تفاوتی اسـت که شـاید 

در دانشـگاه صفـر قابـل انجام نباشـد.
رییس سـازمان بسـیج سـازندگی ادامه داد: بسیاری از 
مباحـث چـه علوم انسـانی و چـه طبیعی که در دانشـگاه 
تدریـس می شـوند وارداتـی اسـت و بـا صرف کمـی وقت 
بـه دانشـجویان منتقـل می شـود و جهاددانشـگاهی در 
حـال تطبیـق آن بـا انقـالب اسـت، یعنـی اولیـن مطالعه 
تطبیقـی کـه جهاددانشـگاهی انجـام می دهـد حـل نظام 
مسـایل در حـوزه علمـی و پژوهشـی کشـور بـا رویکـرد 
و نـگاه انقـالب ایـن می شـود فنـاوری علمی و پژوهشـی 
انقـالب. جهاددانشـگاهی اثبات شـده اسـت و احتیـاج بـه 
توضیـح هـم نـدارد. مـا نیـز در جهـاد سـازندگی برابر آن 
چیـزی کـه مقـام عظمای والیـت از مـا مطالبـه دارند به 
نسـل انقالبـی جدیـد و نویـن پرداختـه و ادعـا نداریم که 

می پردازیم. تربیـت  بـه 
وی بـا تاکید بر لزوم قرارگیـری در کنار مجموعه هایی 
ماننـد جهاددانشـگاهی برای تامین عقبه علمی پژوهشـی 
طرح هـا و پروژه هـای سـازندگی، گفـت: محـور دیگر ذیل 

محرومیت زدایـی  جهاددانشـگاهی،  بـا  همـکاری  برنامـه 
و  آمایـش  درواقـع  و  اسـت  کشـور  مختلـف  مناطـق  از 
مطالعـات تطبیقی برای پایدارسـازی مردم در روسـتاها و 
مناطق کشـور با رویکرد اشـتغال زایی در دسـتور کار این 
همـکاری قـرار گیـرد. در زمینـه اقدامات فناورانه انسـانی 
احسـاس  مـردم  کـه  در حوزه هایـی  اشـتغال  توسـعه  و 
نیـاز می کننـد، کار علمـی و پژوهشـی انجام نشـده، امـا با 
همـکاری بـا جهاددانشـگاهی می توان به ایـن عرصه ورود 
کـرد. امیـد اسـت ایـن تفاهم نامه فتـح بابی برای توسـعه 
بسـیج  طرح هـای  و  فعالیت هـا  پژوهشـی  علمـی  عقبـه 

باشد. سـازندگی 

معرفی فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی
در ایـن مراسـم دکتـر محمدرضا پورعابـدی به معرفی 
در  و  پژوهـش  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای 
زمینه های مهندسـی علوم پزشـکی و سـالمت کشـاورزی 
افـزود: در حـال  ادامـه  و در  پرداخـت  انسـانی  علـوم  و 
حاضـر جهاددانشـگاهی دارای 7۵۰۰ عضـو اسـت کـه از 
ایـن تعـداد 7۰۰ نفر هیـات علمی و ۶۸۰۰ نفــــــر غیر 

هیـات علمی هسـتند.
معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی تصریـح 
کـرد: جهاددانشـگاهی پتنت و نماد خودبـاوری جمهوری 

اسـالمی در حـوزه ی پژوهـش و فنـاوری و دسـتیابی بـه 
فنـاوری بومی اسـت و موفقیت این نهـاد موفقیت انقالب 

اسـت و ایـن جهـاد یـک فرهنـگ و یک ایده اسـت.
کـه  اهدافـی  مهم تریـن  از  کـرد:  بیـان  وی 
جهاددانشـگاهی بـه دنبـال دسـتیابی بـه آن بـوده اسـت 
می تـوان به تولیـد و تدوین فنـاوری بومی، تجاری سـازی 
نتایـج تحقیقـات، انتشـار دانـش از طریـق اطالع رسـانی 
و توسـعه فرهنـگ خودبـاوری و تکیـه بـر تـوان داخـل و 

ترویـج کارآفرینـی اشـاره کـرد.
وی بـا بیـان این کـه جهاددانشـگاهی بـه تعبیـر مقـام 
معظـم رهبـری مولـود مبـارک انقـالب اسـالمی اسـت، 
تاکیـد کـرد: ۸۰ درصـد منابـع مالی ایـن نهـاد از طرح ها 
و پژوهش هـای خـودش بـه دسـت مـی آورد و 2۰ درصـد 

دیگـر را از دولـت به عنـوان کمـک دریافـت می کنـد.
انـداز  چشـم  سـند  افـق  در  افـزود:  دکترپورعابـدی 
1۴۰۴ قـرار اسـت جهاددانشـگاهی نهادی باشـد با هویت 
اسـالمی برخـوردار از منابـع انسـانی متعهـد و کارآمـد، 
الهـام بخـش و موثر و پیش گام در توسـعه علم و فناوری 
و فرهنـگ بـا تعامل سـازنده در عرصه ملـی و بین المللی.

آموزش بیش از ۱۵۰۰ مربی کارآفرین
معـاون  بیجنـدی  محمدصـادق  دکتـر  ادامـه  در 
آموزشـی جهاددانشـگاهی تصریـح کرد: جهاددانشـگاهی 
بـا ایجـاد سـازمانی بـه نـام سـازمان همیـاری اشـتغال 
دانش آموختـگان یعنـی بـا یـک نـگاه آینده پژوهانـه بـه 
موضـوع نـگاه کـرده و بیشـترین منابـع علمـی در حـوزه 
اشـتغال و کارآفرینـی توسـط ایـن مجموعـه تولید شـده 
بـا  کشـور  در  کارآفرینـی  مـدرس  تربیـت  بیشـترین  و 
همـکاری دسـتگاه های ذیربـط را انجـام داده اسـت و در 
2 دهـه قبـل بیـش از 1۵۰۰ مربـی کارآفریـن بـرای کل 

اسـت. تربیت کـرده  کشـور 
وی ادامـه داد: حـدود چهـار سـال قبـل بـا یـک کار 
مشـترک بیـن بخشـی و بینـی حـوزه ای از مهـر ۹۶ ابتدا 
در ۹ اسـتان به صـورت پایلـوت و تمرکـز بـر مناطق کمتر 
برخـوردار طرح توسـعه مشـاغل خانگی را بـرای 2۰ هزار 
نفـر و در ادامـه بـرای ۶ هزار و 2۰۰ نفر سرپرسـت خانوار 
در 2۴ اسـتان ذیـل همـان الگـوی اولیـه بـا موفقیـت به 
سـرانجام رسـاندیم و در حـال حاضـر نیـز طـرح ملـی 
توسـعه مشـاغل خانگـی در ۳1 اسـتان بـرای ۵۴ هـزار و 

۳۰۰ نفـر در حـال اجرا اسـت.
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تفاهم

انعقاد تفاهم نامه
در ادامـه مراسـم تفاهم نامه همکاری جهاددانشـگاهی 
و بسـیج سـازندگی با هدف ایجاد و توسـعه همکاری های 
مشـترک در تمـام زمینه های علمی، آموزشـی، پژوهشـی 
و فرهنگـی بـا در نظـر گرفتـن امکانـات دو طـرف بیـن 
دکتـر حمیدرضـا طیبی رییـس جهاددانشـگاهی و محمد 

زهرایی سـرتیپ دوم پاسـدار منعقد شـد.
تحقق  به منظور  انقالب  امامین  تدابیر  راستای  در 
بخشیدن به اهداف انقالب و همچنین اجرای منویات مقام 
معظم رهبری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
جهش تولید در راستای استفاده بهینه از منابع، ظرفیت ها 
و امکانات و توسعه همکاری ها و تعامالت علمی_آموزشی، 
پژوهشی، مراکز تحقیقاتی و ایجاد فرصت های شغلی در 
اجرایی  دستگاه های  نهادها،  با  اشتغال زا  طرح های  قالب 
زمینه  هدف  با  کشور  پژوهشی  و  آموزشی  موسسات  و 
ظرفیت های  و  تجارب  از  بهره مندی  و  الزم  سازی های 
موجود و مورد نیاز حوزه تربیت، آموزش و کارآفرینی در 
جهت تحقق بخشیدن به اهداف مشترک و نظر به این که 
و  سازندگی  بسیج  سازمان  شایستگی های  و  توانمندی ها 
جهاددانشگاهی در سنوات گذشته مشهود بوده، بنابراین 
در انجام این فعالیت ها و به منظور ایجاد هم افزایی موثر، 
تفاهم نامه همکاری بین سرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی 

رییس سازمان بسیج سازندگی و دکتر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی منعقد شد.

تمام  در  مشترک  همکاری های  توسعه  و  ایجاد 
زمینه های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با در نظر 

گرفتن امکانات دو طرف هدف این تفاهم نامه است.
موضوع این تفاهم نامه و مشارکت در زمینه فعالیت های 
گوناگون که دو طرف قادر به انجام آن ها باشند نظیر فعالیت 
آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، خدمات 
وبینارها  سمینارها،  همایش ها،  برگزاری   ،... و  مشاوره ای 
پایش  و  نظارت  اجرا،  طراحی،  تخصصی،  کارگاه های  و 
با  کارآفرینی  و  اشتغال  و  آموزشی  پژوهشی،  پروژه های 
به کارگیری امکانات، تسهیالت و خدمات دو طرف، افزایش 
تعامالت بین بخشی و توسعه کمی و کیفی همکاری های 
علمی و بنیادی مانند تالیف، ترجمه، چاپ، نگارش و انتشار 
کتب و مقاالت علمی، آموزشی و پژوهشی مشترک و اجرای 

دوره های علمی کاربردی و آموزش عالی است.
و  آموزشــی  نیازهــای  تعییــن  و  شناســایی 
ــاز در  ــورد نی ــال م ــانی فع ــروی انس ــازی نی توانمندس
ــزی  ــه، برنامه ری ــوع تفاهم نام ــف موض ــای مختل حوزه ه
و اجــرای دوره هــای آموزشــی، پروژه هــا و طرح هــای 
حوزه هــای  در  مشــترک  فرهنگــی  و  پژوهشــی 
موردتوافــق، همــکاری و مشــارکت در تهیــه شناســنامه 

شــغلی، تدویــن الگوهــا و اســتانداردهای آموزشــی، 
ــع آموزشــی  ــام جام ــنجی آموزشــی، طراحــی نظ نیازس
اعضــای  و  بســیجیان  و  ســازندگی  کارکنــان  بــرای 
ــی و  ــای تخصص ــعه مهارت ه ــادی و توس ــای جه گروه ه
علمــی در حــوزه فعالیــت ســازندگی و محرومیت زدایــی، 
ــای  ــرای برنامه ه ــن و اج ــکاری و مشــارکت در تدوی هم
دوره هــای  و  کارآفرینــی  و  اشــتغال  توانمندســازی، 
ــور  ــه منظ ــرفته ب ــی پیش ــی و تخصص ــی عموم آموزش
ــواده  ــان و اعضــای خان ــای مهــارت پرســنل وکارکن ارتق
اعضــای  و  بســیجی  نیروهــای  و  بســیج  ســازمان 
ــورت  ــیج به ص ــا بس ــن ب ــادی و مرتبطی ــای جه گروه ه
حضــوری، الکترونیکــی و مجــازی و فراهــم کــردن 
امــکان اســتفاده از منابــع، توانمندی هــا تجهیــزات و 
فضاهــای آموزشــی و امکانــات طرفیــن در زمینــه تهیــه، 
تدویــن و ترجمــه متــون و منابــع آموزشــی، تولیــد 
محتــوا و ســرفصل ها و اجــرای برنامه هــای آموزشــی 
)مشــترک( و آموزشــی تخصصــی ویــژه بســیج ســازندگی 
ــاز  ــی موردنی ــب تخصص ــع کت ــر و توزی ــن نش و همچنی
ــده در  ــکاری عنوان ش ــای هم ــی از محوره ــان بخش آن

ایــن تفاهم نامــه اســت.
زمـان اجـرای تفاهم نامـه از تاریـخ امضـاء بـرای مدت 

۳ سـال است.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 8 بهمـــن  مـــاه: 
تفاهم نامـــه ی همـــکاری جهاددانشـــگاهی و معاونـــت 
امـــور صنایـــع وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
به منظـــور ارتقـــاء ســـطح فنـــاوری تولیـــدات داخلـــی، 
بومی ســـازی فناورهـــای وارداتـــی، ســـاخت قطعـــات و 
ـــای  ـــه امض ـــور و... ب ـــل کش ـــاز در داخ ـــزات موردنی تجهی

دکتـــر طیبـــی و دکتـــر صادقـــی نیارکـــی رســـید.

توان جهاددانشگاهی برای توسعه صنعتی کشور
ــس جهاددانشــگاهی در  ــی ریی ــر حمیدرضــا طیب دکت
ــش  ــرد: جه ــار ک ــه اظه ــن تفاهم نام ــای ای ــم امض مراس
ــعه ی  ــه توس ــر ب ــه منج ــره وری ک ــش به ــد و افزای تولی
اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال شــود زمانــی اتفــاق می افتــد 
کــه اقتصــاد مــا متکــی بــر تولیــد ملــی و تولیــد ملــی نیــز 
متکــی بــر توســعه علمــی و فناورانــه پیشــرفته ی خودمــان 
باشــد کــه بتوانــد روزآمــدی خــود را در رقابت پذیــری در 
بحــث کیفیــت و قیمــت محصوالتــی کــه در داخــل تولیــد 

ــد. ــظ کن ــود حف می ش
ــاز  ــر حســب ضــرورت نی ــر ب ــن اگ ــزود: همچنی وی اف

اســت تــا خدماتــی را از خــارج کشــور وارد کنیــم حتمــا 
در مقابــل انتقــال فنــاوری و بخــش کوچکــی از بــازار مــا 
ــا داده  ــم شــده و ارتق ــاوری جــذب و فه ــن فن باشــد و ای

ــا فنــاوری متعلــق بــه خودمــان شــود. شــود ت
رییــس جهاددانشــگاهی بــا تاکیــد بــر این کــه در 
کشــور تــوان تولیــد اغلــب فناوری هــای مــورد نیــاز وجــود 
ــاور ایجــاد شــود  ــه شــرطی کــه ایــن ب دارد، ادامــه داد: ب
کــه ایــن توانمنــدی وجــود دارد و می تــوان بــه موقــع بــه 
ــد  ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــاخت های م ــت و زیرس آن پرداخ

فنــاوری و اثبــات کیفیــت فنــاوری ایجــاد شــود.
دکتــر طیبــی افــزود: جهاددانشــگاهی بــر اســاس 
ــال  ــه ح ــا ب ــال 1۳۵۹ ت ــود از س ــاله ی خ ــه ۴۰ س تجرب
تجربــه ارزشــمندی را دارد و می توانــد در ایــن ماموریتــی 
ــعه  ــتای توس ــع وزارت صمــت در راس ــت صنای ــه معاون ک
ــیار  ــش بس ــرده نق ــف ک ــا تعری ــرای م ــور ب ــی کش صنعت
ــه  ــادر ب ــه ق ــا ب ــه م ــی ک ــد. زمینه های ــا کن ــی ایف مهم
تولیــد و توســعه فنــاوری هســتیم در آن مشــخص شــده 
ــن اســتراتژی های  ــه در تدوی ــم ک و اعــالم آمادگــی کردی
ــم در  ــا می توانی ــف م ــع مختل ــاوری در صنای ــعه فن توس

ــیم. ــت باش ــار وزارت صم کن
ــت  ــروری اس ــیار ض ــه بس ــزی ک ــرد: چی ــان ک وی بی
اوال اســتراتژی توســعه صنعتــی کشــور مشــخص شــود و 
ــذاری و  ــل ریل گ ــی قاب ــعه صنعت ــتراتژی توس در آن اس
ــاًل مشــخص  ــاوری بومــی هــم کام اســتراتژی توســعه فن
باشــد کــه ایــن مهــم در برنامه هــای وزارت صمــت 

ــود دارد. ــبختانه وج خوش
کــرد: همچنیــن  تاکیــد  رییــس جهاددانشــگاهی 
ــزاری  ــد در برگ ــی می کن ــالم آمادگ ــگاهی اع جهاددانش
همایش هــا و ســمینارهای کــه بــا هــدف توســعه و 
ــورت  ــره وری ص ــش به ــل و افزای ــاخت داخ ــق س تعمی

می گیــرد همــکاری کنــد.
ــاس  ــاد مقی ــث اقتص ــه بح ــاره ب ــا اش ــی ب ــر طیب دکت
ــم  ــورمان داری ــه در کش ــکالتی ک ــی از مش ــه داد: یک ادام
ــرای  ــتراتژی ب ــک اس ــم ی ــر می کنی ــه فک ــت ک ــن اس ای
ــدارد. ــود ن ــور وج ــی در کش ــت اصول ــوز موافق دادن مج

پیشــتازی و خدمــات شایســته جهاددانشــگاهی در 
ــره وری ــش به ــل و افزای ــاخت داخ ــق س ــعه و تعمی توس

در ادامــه دکتــر مهــدی صادقــی نیارکــی بــا بیــان کرد: 
ــدن و تجــارت  ــای وزارت صنعــت، مع یکــی از مأموریت ه
ــرای  به کارگیــری همــه ظرفیت هــای موجــود در کشــور ب
ارتقــای فناوری هــای موجــود در کشــور، توســعه و تعمیــق 
ســاخت داخــل و افزایــش بهــره وری و همچنیــن رســوخ 
ــی  ــای مختلف ــه مجموعه ه ــت ک ــور اس ــاوری در کش فن
فعــاالن  و  موسســات  و  پژوهشــکده ها  ســازمان ها  در 
ــن امــر مشــغول هســتند. یکــی  ــه ای بخــش خصوصــی ب
از ســازمان های پیشــتاز کــه از بــدو پیــروزی انقــالب 
اســالمی بــا همیــن هــدف در کشــور ایجادشــده و توســعه 
ــات  پیداکــرده ســازمان جهاددانشــگاهی اســت کــه خدم
حوزه هــای  و  حــوزه  ایــن  در  بایســته ای  و  شایســته 

ــه داده اســت. ــا کــرده اســت و ارای راهبــردی کشــور ایف
ــن  ــه بی ــی ک ــیار خوب ــی بس ــا هماهنگ ــزود: ب وی اف
همــکاران معاونــت امور صنایع و ســازمان جهاددانشــگاهی 
ــاری  ــال ج ــن در س ــته و همچنی ــال گذش ــر س در اواخ
ــد  ــرار ش ــت، ق ــکل گرف ــا ش ــعه ی همکاری ه ــرای توس ب
مــا به عنــوان متصــدی توســعه ی تولیــد و توســعه ی 
ســاخت داخــل تفاهم نامــه ای را با جهاددانشــگاهی داشــته 

پیشتازی جهاددانشگاهی در توسعه و تعمیق ساخت 
داخل و افزایش بهره وری

مراسم امضای تفاهم نامه ی همکاری جهاددانشگاهی و وزارت صمت در راستای ارتقای فناوری های موجود ایجادشده و توسعه پیداکرده 

جهاددانشگاهی برگزار شد
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تفاهم

ــه ایــن منظــور برگــزار  باشــیم کــه امــروز ایــن جلســه ب
ــعه  ــرای توس ــد ب ــذاری باش ــت ریل گ ــن حرک ــا ای ــد ت ش
همکاری هــای مشــترک هــم بــا جهاددانشــگاهی و هــم بــا 

ــگاهی. ــابه جهاددانش ــای مش مجموعه ه
معـــاون امـــور صنایـــع وزارت صنعـــت، معـــدن 
تفاهم نامـــه  بـــه موضـــوع  اشـــاره  بـــا  تجـــارت  و 
ــع  ــاز صنایـ ــورد نیـ ــرفته مـ ــای پیشـ ــت: فناوری هـ گفـ
کشـــور، ارتقـــای ســـطح فنـــاوری تولیـــدات داخلـــی و 
افزایـــش کیفیـــت و بهـــره وری واحدهـــای صنعتـــی در 
ــن  ــه تدویـ ــک بـ ــب، کمـ ــای منتخـ ــروه کاالیی هـ گـ
ــع  ــره صنایـ ــاوری در زنجیـ ــعه فنـ ــتراتژی های توسـ اسـ
مـــورد اولویـــت وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، 
تحقیـــق و توســـعه در راســـتای فناوری هـــای صنعتـــی 
نوظهـــور و توســـعه تـــوان صنعتـــی کشـــور در حـــوزه 
ایـــن فنـــاوری و همچنیـــن برگـــزاری نشســـت های 
کارشناســـی یـــا همایش هـــای علمـــی در راســـتای 
ـــق  ـــادرات و تحق ـــل و ص ـــاخت داخ ـــق س ـــعه و تعمی توس
موضـــوع راهبـــردی جهـــش تولیـــد از موضوعـــات ایـــن 

ــت. ــال اسـ ــدت ۳ سـ ــرای مـ ــه بـ تفاهم نامـ
ــی  ــرد: تعهداتـ ــار کـ ــی اظهـ ــی نیارکـ ــر صادقـ دکتـ
ـــق  ـــعه و تعمی ـــه توس ـــن تفاهم نام ـــگاهی در ای جهاددانش
ـــق و  ـــث تحقی ـــاوری و بح ـــای فن ـــل و ارتق ـــاخت داخ س
ــداف  ــه در اهـ ــی کـ ــر بخش هایـ ــعه اســـت در زیـ توسـ

ــد. ــر شـ ــه ذکـ ــن تفاهم نامـ ایـ

پیگیری حمایت از تولیدات جهاددانشگاهی
وی افـــزود: در ایـــن تفاهم نامـــه وزارت صنعـــت 
تولیـــدات  از  حمایـــت  صنایـــع  امـــور  معاونـــت  و 
ــن  ــرد. همچنیـ ــد کـ ــال خواهـ ــگاهی را دنبـ جهاددانشـ
ـــن  ـــازی ای ـــردی س ـــعه و کارب ـــق و توس ـــت از تحقی حمای
تحقیقـــات کاربـــردی را بـــا ابزارهایـــی کـــه در اختیـــار 
دارد متعهـــد شـــده اســـت. هماهنگـــی بیـــن بخشـــی 
ــه  ــاندن بـ ــرای رسـ ــتگاه ها بـ ــازمان ها و دسـ ــن سـ بیـ
مرحلـــه اجـــرا، تجاری ســـازی و تولیـــد انبـــوه بخـــش 

ــت. ــن وزارت اسـ ــدات ایـ ــری از تعهـ دیگـ
دکتـــر صـــادق نیارکـــی ادامـــه داد: یکـــی از موضوعـــات 
راهبـــردی کـــه مـــا از نیمـــه دوم ســـال 1۳۹۸ دنبـــال 
کردیـــم بحـــث نهضـــت ســـاخت داخـــل اســـت کـــه 

خوشـــبختانه مســـووالن ارشـــد وزارت صنعـــت، معـــدن 
ــر صنعـــت،  ــه وزیـ ــرم از جملـ ــارت و وزرای محتـ و تجـ
معـــدن و تجـــارت تاکیـــد دارنـــد کـــه ایـــن موضـــوع 
کمـــاکان دنبـــال شـــود و از ظرفیت هـــای بالقـــوه کـــه 
در کشـــور وجـــود دارد حمایـــت و صیانـــت کنیـــم تـــا 
بـــا ایـــن حمایـــت و پشـــتیبانی ها ایـــن ظرفیت هـــای 
ــود و  ــل شـ ــای بالفعـ ــه ظرفیت هـ ــل بـ ــوه تبدیـ بالقـ
مـــا بتوانیـــم منابـــع محـــدود ارزی خودمـــان را بـــرای 
ـــش  ـــای دان ـــن ارتق ـــر و همچنی ـــزوده باالت ـــاد ارزش اف ایج
ــر در  ــیار باالتـ ــاب آوری بسـ ــن تـ ــاوری و همچنیـ و فنـ
ــت  ــه دسـ ــل بـ ــادی در مقابـ ــای اقتصـ ــل تکانه هـ مقابـ
آوردن فناوری هـــای نویـــن و نیـــاز واحدهـــای تولیـــدی 
ـــه  ـــی ک ـــاد مل ـــی اقتص ـــر درون زای ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب و صنعت
ـــم. ـــت کنی ـــی اســـت مدیری ـــداف اقتصـــاد مقاومت ـــزو اه ج

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
تصریـح کـرد: یکـی از کارهایـی کـه ما از سـال گذشـته با 
نهادهـای عمومـی غیردولتـی و نهادهـای انقـالب اسـالمی 
شـروع کردیـم ایـن بود کـه لیسـت 21۰ رشـته فعالیت را 
بـه مجموعـه نهادهای انقالب اسـالمی و نهادهـای عمومی 
غیردولتی از جمله سـازمان جهاددانشـگاهی ارسـال کردیم 

و در پاسـخ مکاتبـه مـا بـا جهاددانشـگاهی 2۴ ردیف مورد 
را ایـن نهـاد در حوزه هـای صنعت غذا، تجهیزات پزشـکی، 
اجـزا و قطعـات خـودرو، پتروشـیمی و شـیمی، تجهیـزات 
الکترونیـک، فـوالد، نسـاجی و  نفتـی، تجهیـزات بـرق و 
پوشـاک، پنـل های خورشـیدی، ماشین سـازی و تجهیزات 
اعـالم آمادگـی کردنـد هـم بـرای بحـث ارایـه فنـاوری و 
دانـش تولیـد و نحـوه ی تولید و فرایندهای مـورد نیاز و هم 
تولیـد محصـول کـه مجموعه ای دارند در کشـور خودشـان 

بـه بحـث تولیـد و تجـاری محصـول اقـدام می کنند.

انعقاد تفاهم نامه
ـــم  ـــام معظ ـــای مق ـــه رهنموده ـــک ب ـــتای لبی در راس
رهبـــری در ســـال »جهـــش تولیـــد« و به منظـــور 
ـــازی  ـــی، بومی س ـــدات داخل ـــاوری تولی ـــطح فن ـــای س ارتق
ــزات  ــات و تجهیـ ــاخت قطعـ ــی، سـ ــای وارداتـ فناورهـ
موردنیـــاز در داخـــل کشـــور، افزایـــش تـــوان فناورانـــه 
واحدهـــای صنعتـــی، تســـهیل تولیـــد و ایجـــاد زمینـــه 
جهـــش در تولیـــد، افزایـــش نـــرخ بهـــره وری و بهبـــود 
ـــی کشـــور، ایجـــاد اشـــتغال ســـالم و  توســـعه اقتصـــادی مل
ـــی و  ـــی و تحقیقات ـــور زیربنای ـــام ام ـــریع در انج ـــد، تس مول
حضـــور فعـــال در عرصـــه خدمت رســـانی، تفاهم نامـــه ی 
ــع  ــور صنایـ ــت امـ ــگاهی و معاونـ ــکاری جهاددانشـ همـ
وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــه امضـــای دکتـــر 
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و دکتـــر 
ـــع وزارت  ـــور صنای ـــاون ام ـــی مع ـــی نیارک ـــدی صادق مه

صنعـــت، معـــدن و تجـــارت رســـید.
ــع  ــاز صنایـ ــرفته موردنیـ ــای پیشـ کســـب فناوری هـ
ــاوری تولیـــدات داخلـــی و  ــاء ســـطح فنـ کشـــور؛ ارتقـ
ــی  ـــای صنعتـ ــره وری واحده ــت و بهـ ــش کیفیـ افزایـ
در گـــروه کاالیـــی منتخـــب؛ کمـــک بـــه تدویـــن 
ــع  ــره صنایـ ــاوری در زنجیـ ــعه فنـ ــتراتژی های توسـ اسـ
ــعه در  ــق و توسـ ــت؛ تحقیـ ــت وزارت صمـ ــورد اولویـ مـ
ـــوان  ـــعه ت ـــور و توس ـــی نوظه ـــای صنعت ـــتای فناوری ه راس
ـــزاری  ـــا و برگ ـــن فناوری ه ـــوزه ای ـــور در ح ـــی کش صنعت
ــی  ــای علمـ ــا همایش هـ ــی و یـ ــت های کارشناسـ نشسـ
ـــق ســـاخت داخـــل، صـــادرات  در راســـتای توســـعه و تعمی
ـــن  ـــات ای ـــن موضوع ـــد از مهم تری ـــش تولی ـــق جه و تحق

ــت. ــترک اسـ ــکاری مشـ ــه ی همـ تفاهم نامـ
گفتنـــی اســـت، مدت زمـــان ایـــن تفاهم نامـــه کـــه 
در 11 مـــاده و 2 تبصـــره بـــه امضـــا رســـید ۳ ســـال 
شمســـی اســـت و بـــا توافـــق طرفیـــن قابـــل تمدیـــد 

خواهـــد بـــود.
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حمیدرضا  دکتر  دی:   ۹ قم  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
مدیران  و  معاونان  به همراه  رییس جهاددانشگاهی  طیبی 
جهاددانشگاهی  رییس  حیدری  محمد  دکتر  و  نهاد  این 
واحد قم با حضور در مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور 
و  دیدار  مرکز  این  مدیر  ربانی  با حجت االسالم والمسلمین 
گفت وگو کردند و در پایان این دیدار تفاهم نامه ی همکاری 
مشترک جهاددانشگاهی با این مرکز در حوزه های علمی، 

درمانی، خدماتی، کارآفرینی و... به امضای دو طرف رسید.

جهاددانشگاهی توان اجرای کارهای بزرگی 
را در کشور دارد

در ادامه این نشست مشترک دکتر طیبی با اشـــــاره 
به توسعه فعالیت های جهاددانشگاهی در عرصه های مختلف 
علمی، فرهنگی، فناوری و... بیان کرد: بستر حوزه های علمیه 
و روحانیون سراسر کشور زمینه مناسبی برای فعالیت های 
جهاددانشگاهی است و تمام توانمندی های خود را در این 
راستا و برای خدمت به جامعه روحانیون و علمای دین به 

کارخواهیم گرفت.
وی با بیان این که مجموعه جهاددانشگاهی توان اجرای 

در  مشکلی  کرد:  اظهار  دارد،  کشور  در  را  بزرگی  کارهای 
تولید فناوری و توسعه آن وجود ندارد و فقط باید توان ملی 
را باور کنیم و با برنامه ریزی و اجرای به موقع داشته باشیم تا 

در زمان مناسب بهره برداری کنیم.
دکتر طیبی افزود: جهاددانشگاهی در علوم جدید مانند 
سلول درمانی که در آینده ای نزدیک جایگزین دارودرمانی 
فنی،  دارویی،  گیاهان  دیابتی،  زخم های  درمان  می شود، 
کشاورزی، اصالح نژاد دامداری با تکنیک شبیه سازی و... به 

پیشرفت های گسترده ای دست یافته است.
آموزشی  حوزه  در  شد:  یادآور  جهاددانشگاهی  رییس 
علوم  دانشکده  یک  دانشگاه،  دو  دارای  جهاددانشگاهی 
آموزش  مرکز   ۴۶ عالی،  آموزش  موسسه  شش  پزشکی، 
و  عمومی  کوتاه مدت  آموزش  مرکز  کاربردی، 1۳۰  علمی 

تخصصی در سراسر کشور است.
وی افزود: زمانی که در سال ۹2 به عنوان اعضای آموزش 
رهبری  معظم  مقام  حضور  به  فرهنگی  انقالب  شورای 
متون  طریق  از  بیگانه  فرهنگ  القای  از  ایشان  رسیدیم، 
انگلیسی  ما متون  فرمودند  و  نگرانی کردند  ابراز  انگلیسی 
و منابعی مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی نداریم که در 

همین راستا ما یک مجموعه هشت جلدی را در دست تدوین 
داریم.

از دولت  منابعی که  این که در  بر  اشاره  با  دکتر طیبی 
گرفتیم، ضریب چهارتا پنج برابر ارزش افزوده ایجاد کرده ایم، 
خاطرنشان کرد: در حوزه های فرهنگی موسسات مختلف، 
افکار سنجی  مرکز  یک  و  انتشارات  مرکز  خبرگزاری،  سه 
داریم که وجود این مرکز بسیار ضروری است؛ زیرا زمانی 
که برنامه ای در کشور اجرا می شود باید نتیجه آن به مدیران 

منعکس گردد تا بتوانند برنامه های خود را اصالح کنند.
وی با تاکید بر نگاه سودمند جهاددانشگاهی به موضوع 
وظیفه داریم  احساس  کرد:  بیان  خانگی  و  عمومی  اشتغال 
که در راستای توانمندی های جهاددانشگاهی همکاری هایی 
با حوزه علمیه داشته باشیم و امیدواریم با تفاهم نامه های 
همکاری با حوزه علمیه را ارایه بدهیم و خدمات موردنیاز 

خود را نیز دریافت کنیم.

جهاددانشگاهی تاریخچه ای درخشان برای خدمت 
در پایه علم و دانش دارد

ایام  تسلیت  ضمن  نیز  ربانی  حجت االسالم والمسلمین 
و  حماسه  دی   ۹ کرد:  عنوان  )س(،  زهرا  فاطمه  شهادت 
انقالبی بزرگ بود که باید در خاطره ها ثبت گردد؛ زیرا ملت 
نقشه های  و  دادند  نشان  را  خود  بصیرت  به درستی  ایران 

دشمنان را نقش بر آب کردند.
وی در رابطه با امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی و حوزه 
ظرفیت  دو  این  که  سپاسگزارم  را  خدا  کرد:  اظهار  علمیه 
باهم پیوند می خورد؛ زیرا می تواند نتیجه ارزشمندی را برای 
امت اسالم و مردم ایران در پیشبرد اهداف انقالب به ارمغان 

بیاورد.
مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: 
جهاددانشگاهی تاریخچه درخشان برای خدمت در پایه علم 
و دانش دارد و صدالبته که مبانی قدرت، عزت و اقتدار علم 
و دانش است و اگر غربی ها به قدرت رسیدند به خاطر علم 
است و به مجموعه جهاددانشگاهی تبریک می گویم که راه 
صحیحی را انتخاب کرده و از طریق علم به عزت و اقتدار 

ملت کمک می کند.
جریان  اگر  کرد:  عنوان  ربانی  حجت االسالم والمسلمین 
بخورد هم افزایی  پیوند  با مجموعه های علمی دیگر  علمی 

امضای تفاهم نامه ی همکاری مشرتک جهاددانشگاهی 
با مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور

تفاهم نامه ی همکاری مشرتک جهاددانشگاهی با مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور در حوزه های علمی، درمانی، خدماتی، کارآفرینی 
و... به امضای دو طرف رسید
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تفاهم

تصوری  فوق  و  مضاعف  نتایج  و  داشت  خواهد  را  بهتری 
این کارها متوقف به امضا و  امیدوارم  رقم خواهد خورد و 

تفاهم نامه نباشد.
ابراز خرسندی نسبت به اجرای پیش از امضای  با  وی 
و  حوزه  خدمات  مرکز  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
جهاددانشگاهی گفت: خوشبختانه بار دیگر ثابت شد نهادی 
که نام جهادی دارد چنین فعالیت مثمر ثمر و جهادی را 
برای خدمت به آحاد مردم و قشر روحانیت در ابعاد مختلف 
ارایه می کند. این امر، معنای واقعی جهاد را رسانده است. 
و  است  بسیاری  مجاهدت های  نیازمند  انقالب  آرمان های 

امیدوارم این همکاری تبدیل به الگویی برای کشور شود.
این نشست تفاهم نامه مشترک همکاری بین  پایان  در 
کشور  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  و  جهاددانشگاهی 
در حوزه های مختلف درمانی، خدماتی، کارآفرینی و ... به 

امضای دو طرف رسید.
عرصه های سالمت  در  تفاهم نامه همکاری  این  موضوع 
پژوهشی،  و  آموزشی  فرهنگی،  و...(،  درمانی  )تشخیصی، 
ایجاد زیرساخت های الزم در راستای توسعه کسب وکارهای 
از  بهینه  استفاده  و  کارآفرینی  و  اشتغال  تخصصی، 
افزایش  و  طرف  دو  مشترک  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
تعامالت بین بخشی و توسعه کمی و کیفی همکاری های 

علمی طرفین است.
تعهدات جهاددانشگاهی در این تفاهم نامه شامل عرصه ی 

سالمت، فرهنگی و توانمندسازی و اشتغال و ... می شود.
ارایه  شامل  عرصه سالمت  در  جهاددانشگاهی  تعهدات 
آزمایشگاه  طبی،  تشخیص  )آزمایشگاه  تشخیصی  خدمات 
جنین شناسی، سونوگرافی و...( و درمانی )درمان ناباروری، 
مشاوره  خدمات  و   )... و  مزمن  زخم های  درمان  سرطان، 
)تغذیه، ژنتیک، بیهوشی، روانشناسی و...( در مراکز خدمات 
تخصصی پزشکی جهاد، به بیماران معرفی شده از سوی مرکز 
حداقل با 1۰ درصد تخفیف نسبت به تعرفه های خدمات 
درمانی مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی مصوب هیات 

وزیران می شود.
امکان بهره مندی جامعه هدف مرکز از مراکز تخصصی 
آسیب های اجتماع، برگزاری بازدیدهای علمی و فرهنگی از 
فعالیت های جهاد و همچنین برگزاری اردوهای تفریحی با 
محورهای دینی و مذهبی توسط جهاد، همکاری در تعریف 
و اجرای پروژه های مطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، 
حوزه های  در  اطالعات  تجزیه وتحلیل  پردازش،  گردآوری، 
اجتماعی و فرهنگی استان توسط دفتر مطالعات فرهنگی 
اجتماعی،  محتوای  تولید  در  همکاری  پژوهی،  دانشگاه  و 

فرهنگی و رسانه ای متناسب با برنامه ها و سیاست های مرکز 
و جهاد، اعم از محصوالت چندرسانه ای دیجیتال و محتوای 
آموزش الکترونیکی و همکاری مشترک با مرکز امام )ره(، 
والیت فقیه و انقالب اسالمی از تعهدات جهاددانشگاهی در 

عرصه فرهنگی است.
تعهدات  اشتغال  و  توانمندسازی  عرصه  در 
آموزش  دوره های  اجرای  و  تدوین  شامل  جهاددانشگاهی 
عالی و علمی کاربردی با رویکرد مهارت محور، شغل محور 
و محصول محور، همکاری در راه اندازی، راهبری و مدیریت 
کلینیک های کسب وکار و اشتغال و کارآفرینی برای مرکز 
راه اندازی  در  و مشارکت  منتخب، همکاری  استان های  در 
شتاب ده ی  و  نوآوری  مرکز  و  آموزشی  تخصصی  مراکز 
و  کوچک  کسب وکارهای  اشتغال  کارآفرینی،  بر  تاکید  با 
مشاغل خرد و خانگی، مشارکت و همکاری در حمایت و 
توسعه کارآفرینی، اشتغال و مشاغل خانگی خرد، کوچک 
و نوآوری اجتماعی فردی، سازمانی و تکنولوژیکی، تدوین، 
و  توانمندسازی  پروژه های  و  برنامه ها  اجرای  و  طراحی 
دوره های آموزشی عمومی، مدیریتی، تخصصی و تخصصی 
پیشرفته، کارآفرینی، کسب وکار و مشاغل خرد، کوچک و 
خانگی، هم افزایی منابع و امکانات طرفین برای فراهم کردن 
بستر الزم برای اشتغال زایی و توان افزایی و ارتقای معیشت 

خانواده های تحت پوشش مرکز با توسعه مشاغل خانگی و 
کارگاه های تولیدی زودبازده و حمایت از خانواده های خالق 
و کارآفرین مرکز، همکاری در زمینه قرآنی و صنایع فرهنگی 
برگزاری  و  جهاددانشگاهی  نرم  فناوری های  علوم  پارک  و 
رویدادهای مشترک در زمینه ترویج و ایجاد کسب وکارهای 

نوپا می شود.
می توان  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  تعهدات  از 
خانواده های  و  روحانیون  و  طالب  معرفی  و  شناسایی  به 
ایشان و همچنین نیروهای اداری و منابع انسانی به عنوان 
جامعه هدف مرکز، حسب مورد جهت استفاده از خدمات 
مذکور در این تفاهم نامه، همکاری در برگزاری نشست های 
مشترک،  کارگاه های  و  نمایشگاه ها  همایش ها،  تخصصی، 
توانمندسازی  و  آموزش  هزینه های  تامین  در  مشارکت 
افراد در حوزه دوره های مهارتی، تخصصی و اشتغال اعضای 
مرکز، اطالع رسانی و معرفی امکانات، خدمات و فعالیت های 
جهاد به طالب و خانواده های ایشان، به رسمیت شناختن 
خصوص  در  جهاددانشگاهی  معنوی  و  مادی  حق وحقوق 
نحوه  بر  نظارت  و  مشترک  فعالیت های  از  حاصل  نتایج 
پرداخت هزینه ها و تسویه حساب از سوی شرکت بیمه ای 

طرف قرارداد مرکز اشاره کرد.
مدت این تفاهم نامه سه سال شمسی است.
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از  روز  با چهارمین  هم زمان  روابط عمومی جهاددانشگاهی: 
تفاهم نامه  فرهنگی  صنایع  و  فناوری  نمایشگاه  نخستین 
صنایع  و  نرم  فناوری  و  علوم  ملی  پارک  بین  همکاری 
کار  تعاون،  وزارت  و  جهاددانشگاهی  به  وابسته  فرهنگی 

و رفاه اجتماعی منعقد شد.
ایمانی خوشخو رییس پارک ملی  دکتر محمدحسین 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی 
در مراسم عقد تفاهم نامه همکاری بین معاونت فرهنگی 
و  علوم  ملی  پارک  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
ایام اهلل فجر  تبریک  نرم و صنایع فرهنگی ضمن  فناوری 
وزارتخانه  این  سنگین  مسوولیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
در ساماندهی حوزه اشتغال در کشور و رویکرد فرهنگی 
که در این زمینه دارد و ازآن رو که پارک ما نیز از جمله 
پارک هایی است که در حوزه فرهنگ کار می کند، فصل 
رقم  را  خوبی  اتفاق  می تواند  نهاد  دو  این  بین  مشترک 
بزند که ما از ظرفیت های فرهنگی برای توسعه اشتغال در 
کشور به ویژه اشتغال های زودبازده و پایدار استفاده کنیم.

علوم  ملی  پارک  در  ما  اصلی  هدف  افزود:  وی 
که  است  این  فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های  و 
تبدیل  فرهنگی  محصوالت  به  را  فرهنگی  ظرفیت های 
زمینه  این  در  می تواند  مشترک  فعالیت های  این  کنیم. 
نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تا  باشد  راهگشا 
ملی  پارک  همکاری  به واقع  ببرد.  بهره  ظرفیت ها  این  از 

وزارت  با  فرهنگی  صنایعی  و  نرم  فناوری های  و  علوم  و 
تعاون کار و رفاه اجتماعی هم برای فرهنگ و هم برای 

کسب وکارهای متکی بر آن مفید خواهد بود.

هرگاه فرهنگ با خالقیت عجین شد توانست 
مرزهای جدیدی را فتح کند

در ادامـه ایـن مراسـم نیـز ابراهیـم صادقی فر سرپرسـت 
معاونت فرهنگی اجتماعـی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بـا خالقیـت عجیـن شـد  فرهنـگ  هـرگاه  کـرد:  بیـان 
فتـح کنـد؛ در حقیقـت  را  توانسـت مرزهـای جدیـدی 
حـوزه فرهنـگ و خالقیـت به قـدری امـروزه بـه یکدیگـر 
نزدیـک شـدند که پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نرم 
و صنایـع فرهنگـی توانسـته این دو واژه را در جهت رشـد 

و توسـعه ایجـاد کنـد.
نمایشـگاه  ایـن  از  کـه  بسـیار خرسـندم  افـزود:  وی 
بازدیـد کـردم، نزدیک به سـه سـال اسـت کـه در وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، حـوزه صنایـع فرهنـگ و 
صنایـع  داشـتیم  اعتقـاد  چراکـه  کردیـم  ایجـاد  خـالق 

می سـازد. انسـان ها  بـرای  بهتـری  دنیـای  فرهنگـی 
صادقـی فـر با اشـاره به این کـه ازآنجایی کـه در صنایع 
فرهنگـی بـا کاهش فقر روبـه رو خواهیم بـود و عدالت در 
توسـعه صنایع فرهنگی رشـد و نمو بیشـتری دارد، اظهار 
کـرد: صنایـع فرهنگـی می توانـد باعث رشـد معکوس در 

می توانـد  فرهنگـی  ریشـه های  شـود.  مهاجـرت  حـوزه 
باعـث افزایـش ثـروت ملـی شـده و به راحتـی می تـوان 

ایـن اتفـاق را درک کرد.
کار  وزارت  اجتماعـی  فرهنگـی  معاونـت  سرپرسـت 
همچنیـن تصریـح کـرد: همچنیـن حـوزه بـوم زیسـت 
رشـد  نیـز  فرهنگـی  توسـعه صنایـع  و  محیط زیسـت  و 
می کنـد. بایـد خوش بین باشـیم کـه در هرکجای کشـور 
می توانـد توسـعه یابـد و ضمـن این کـه کمـک شـایانی 
در کاهـش بیـکاری و افزایـش سـرمایه اجتماعـی کـرده 
و همچنیـن کمک حـال بسـیار خوبی در اقتصـاد و دانش 

و پژوهـش باشـد.
بـه نقـل از سـیناپرس، نابراهیـم صـادق فـر در پایـان 
گفـت: ایـن تفاهم نامـه اتفـاق خوبـی میـان پـارک ملـی 
علـوم و فنـاوری نـرم و صنایـع فرهنگـی و وزارت کار و 
تعـاون و رفـاه اجتماعـی اسـت و بـه اعتقـاد مـن در ایـن 
نـو بسـیاری دیـده شـد و هرگونـه  نمایشـگاه کارهـای 
کمکـی کـه در ایـن راه باشـد انجـام خواهیـم داد و ایـن 
مفیـدی  بسـیار  همـکاری  حامـل  می توانـد  تفاهم نامـه 

. شد با
معاونـت  بیـن  همـکاری  تفاهم نامـه  نیـز  ادامـه  در 
پـارک  اجتماعـی و  تعـاون کار و رفـاه  فرهنگـی وزارت 
ملـی علـوم و فنـاوری نـرم و صنایـع فرهنگـی بـه انعقـاد 

دو طـرف رسـید.

 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علوم 
و فناوری نرم و صنایع فرهنگی و معاونت 

فرهنگی وزارت کار
در راستای استفاده از ظرفیت های فرهنگی برای توسعه اشتغال در کشور انجام شد
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تفاهم

ـــور:  ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــی س ـــط عموم رواب
ــت  ــی اهل بیـ ــع جهانـ ــل مجمـ ــاون بین الملـ معـ
ــازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان  )ع( و سرپرســـت سـ
کشـــور وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی تفاهم نامـــه 

همـــکاری امضـــا کردنـــد
معــاون  زارعــان  حجت االسالم والمســلمین 
بین الملــل مجمــع جهانــی اهل بیــت )ع( ضمــن 
بازدیــد از بخش هــای مختلــف ســازمان قرآنــی 
دانشــگاهیان کشــور، در نشســتی بــا محمدحســین 
ــگاهیان  ــی دانش ــازمان قرآن ــت س ــنی سرپرس حس

ــرد. ــا ک ــکاری امض ــه هم تفاهم نام
ایـــن  حجت االسالم والمســـلمین زارعـــان در 
نشســـت یـــادی از زنده یـــاد آیـــت اهلل محمدتقـــی 
ـــوزه  ـــتمر وی در ح ـــت مس ـــزدی و فعالی ـــاح ی مصب
ــازمان  ــا سـ ــکاری بـ ــت: همـ ــرد و گفـ ــرآن کـ قـ
ـــی  ـــع جهان ـــرای مجم ـــی ب ـــتوانه عظیم ـــی، پش قرآن
اهل بیـــت )ع( اســـت. مجمـــع اهل بیـــت )ع( 
ــای  ــعه زبان هـ ــا و توسـ ــد در احیـ ــز می توانـ نیـ
ــه  ــار بـ ــه ی اخبـ ــرای ارایـ ــا بـ ــزاری ایکنـ خبرگـ
در جهـــان  )ع(  اهل بیتـــی  و  دینـــی  جامعـــه 

کمـــک برســـاند.
وی افـــزود: مجموعـــه مبلغـــان بومـــی مســـتقر در 
ـــع  کشـــورهای دیگـــر و شـــبکه گســـترده ای از مجام
ـــا اجـــرای  ـــت م ـــم و اولوی ـــار داری ـــی را در اختی محل
برنامه هـــای قرآنـــی بـــرای جامعـــه اهل بیتـــی در 

ـــت. ـــان اس جه

ــن  ــان همچنی ــلمین زارع ــالم  و المس حجت االس
ــر  ــرای رمضــان خب ــدت ب ــه کوتاه م از شــروع برنام
داد و بــر لــزوم طراحــی برنامــه در بلندمــدت تاکیــد 
ــه  ــا در وهل ــای ایکن ــای زبان ه ــت: احی ــرد و گف ک
ــرای شــروع  نخســت، می توانــد مهم تریــن برنامــه ب

همــکاری بــا ایــن ســازمان باشــد.
قرآنـــی  ســـازمان  سرپرســـت  حســـنی 
بـــه  نشســـت  ایـــن  در  نیـــز  دانشـــگاهیان 
ســـازمان  کـــه  قدرتمنـــدی  زیرســـاخت های 
ـــه در ســـطح  ـــی ک ـــار دارد و پلتفرم ـــی در اختی قرآن
بین الملـــل قابـــل اســـتفاده اســـت اشـــاره کـــرد 
و گفـــت: پنـــج هـــزار نفـــر به صـــورت هم زمـــان 
می تواننـــد از ایـــن پلتفـــرم اســـتفاده کننـــد.

وی همچنیـــن از نـــگاه جـــدی کـــه ســـازمان 
قرآنـــی دانشـــگاهیان بـــه بحـــث بین الملـــل دارد 
ـــا  ـــی م ـــان انگلیس ـــش زب ـــزود: بخ ـــرد و اف ـــاد ک ی
تعـــداد بازدیدکننـــدگان بیشـــتری را نســـبت بـــه 

بخـــش فارســـی زبان دارد.
ــان  ــش مخاطبـ ــه عطـ ــن بـ ــنی همچنیـ حسـ
خـــارج از کشـــور بـــرای کســـب معـــارف قرآنـــی 
ـــارکت  ـــال مش ـــه دنب ـــا ب ـــرد: م ـــار ک ـــاره و اظه اش
واقعـــی هســـتیم و آمادگـــی ارایـــه تـــوان مـــادی 
و معنـــوی خبرگـــزاری قـــرآن بـــرای بهره گیـــری 

مخاطبـــان جهـــان اســـالم را داریـــم.
ادامــه حجت االسالم والمســلمین معینیــان  در 

ــی  ــع جهان ــیه مجم ــیایی و اقیانوس ــرکل آس مدی
اهل بیــت )ع( نیــز بــه حجــم وســیع مخاطبــان در 
ــی  ــارف قرآن ــه مع ــان ب ــاز آن ــارج از کشــور و نی خ
ــات  ــزاری جلس ــد برگ ــرد: نیازمن ــان ک ــاره و بی اش
چگونگــی  دربــاره  گفت وگــو  و  تخصصی تــر 
اســتفاده از ظرفیت هــای دو مجموعــه هســتیم.

مهدوی منـــش رییـــس دبیرخانـــه دائمـــی 
مجمـــع عمومـــی مجمـــع جهانـــی اهل بیـــت 
ــه  ــا توجـ ــت: بـ ــت گفـ ــن نشسـ ــز در ایـ )ع( نیـ
بـــه این کـــه شـــیعه هـــر روز بیـــش از گذشـــته 
ــرآن  ــوزه قـ ــت در حـ ــود، فعالیـ ــدود می شـ محـ
ــه  ــبت بـ ــیت نسـ ــع حساسـ ــه رفـ ــد بـ می توانـ
ـــد. ـــک کن ـــتا کم ـــن راس ـــبهات در ای ـــیع و ش تش

ـــی کـــه مجمـــع  ـــک اطالعات وی ادامـــه داد: در بان
اهل بیـــت دارد، نیازمنـــد شناســـایی فعـــاالن،  
ـــتیم  ـــرآن هس ـــوزه ق ـــکارات و ... در ح ـــان، ابت خادم
کـــه ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان می توانـــد در 

ـــد. ـــک کن ـــا کم ـــه م ـــتا ب ـــن راس ای
مهدوی منـــش همچنیـــن اســـتفاده از پلتفـــرم 
ســـازمان قرآنـــی بـــرای اســـتفاده مبلغـــان و 
ــه راه  ــه نقشـ ــیدن بـ ــی و رسـ ــان خارجـ مترجمـ
ـــرد:  ـــار ک ـــمرد و اظه ـــاز برش ـــک امتی ـــترک را ی مش
ــی  ــان بین المللـ ــاز مخاطبـ ــخگوی نیـ ــد پاسـ بایـ
در عرصـــه قـــرآن باشـــیم و در ایـــن مســـیر بـــه 

شبکه ســـازی نخبـــگان قرآنـــی برســـیم.

زبان های خربگزاری ایکنا احیا می شوند
تفاهم نامه همکاری بین مجمع اهل بیت و سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور منعقد شد
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف، 2۳ 
دی مـــاه: در نشســـت مشـــترک میـــان مســـووالن 
و  فضایـــی  فناوری هـــای  توســـعه  ســـتاد 
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــرفته معاون ـــل پیش حمل ونق
ریاســـت جمهـــوری و ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
همـــکاری  تفاهم نامـــه ی  شـــریف،  صنعتـــی 

ــید. ــای دو طـــرف رسـ ــه امضـ ــترک بـ مشـ
ــر  ــر منوچهـ ــور دکتـ ــا حضـ ــت بـ ــن نشسـ ایـ
منطقـــی دبیـــر ســـتاد توســـعه فناوری هـــای 
ـــی  ـــت علم ـــرفته معاون ـــل پیش ـــی و حمل ونق فضای
ــید  ــر سـ ــوری، دکتـ ــت جمهـ ــاوری ریاسـ و فنـ
ــن  ــای کالن ایـ ــر طرح هـ ــی مدیـ ــهریار زینـ شـ
ـــازمان  ـــس س ـــدی ریی ـــا آخون ـــر علیرض ـــتاد، دکت س
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف، دکتـــر ســـید 
محمـــد طباطبایـــی قمـــی رییـــس پژوهشـــکده 
توســـعه تکنولـــوژی جهاددانشـــگاهی، دکتـــر 
ــاوری  ــاون پژوهـــش و فنـ ــی معـ ــن مردانـ محسـ
ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف، 
ـــروژه  ـــی و پ ـــر اداره بازرگان ـــی مدی ـــدس وحدان مهن

ـــی و  ـــت علم ـــل معاون ـــازمان، در مح ـــن س ـــی ای یاب
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری برگـــزار شـــد.

ـــن  ـــت: اولی ـــن نشســـت گف ـــی در ای ـــر منطق دکت
ــز  ــیار حایـ ــه بسـ ــن زمینـ ــه در ایـ ــه ای کـ نکتـ
اهمیـــت اســـت، تهیـــه نقشـــه راه بـــرای انجـــام 

ایـــن کار اســـت.
دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای فضایــی و 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــرفته معاون ــل پیش حمل ونق
ریاســت جمهــوری افــزود: ایــن کار در مجموعــه در 
دو بخــش انجــام می شــود، یــک بخــش خودرویــی 
ــش  ــت. بخ ــازی اس ــمند س ــر هوش ــش دیگ و بخ
ــول  ــه محص ــط ب ــتر از محی ــازی بیش ــمند س هوش
ــول وارد  ــودرو از محص ــش خ ــا در بخ ــد، ام می رس
محیــط می شــویم کــه از لحــاظ اســکوپ کاری 
متفــاوت اســت و اگــر اســکوپ کار را کامــل کنیــم، 
ــم. در  ــی کنی ــا را یک ــه راه آن ه ــم در نقش می توانی
بحــث اتصال پذیــری بــر مبنــای اســتاندارهای 
روز، نقشــه راه را طراحــی کنیــم و در نظــر داشــته 
ــا، اســکوپ  ــت، اســکوپ کار م ــه در نهای باشــیم ک

ــد باشــد. ــی بای کامل
دکتــر منطقــی بیــان کــرد: موضــوع دیگــر 
مــدل کاری جهاددانشــگاهی اســت. در ایــن مــدل 
می بایســت از ابتــدا اســتانداردهای الزم در نظــر 
گرفتــه شــوند و برمبنــای پروتکل هــا پیــش برویــم.

وی تاکیــد کــرد: نکتــه دیگــری کــه بایــد مــورد 
ــوان  ــری از ت ــتفاده حداکث ــرد، اس ــرار گی ــه ق توج
و ظرفیــت مجموعه هــای جانبــی اســت. اگــر از 
توانمنــدی موجــود در شــرکت های دانش بنیــان 
به خوبــی اســتفاده شــود، ســرعت کار افزایــش 
پیــدا می کنــد. در عیــن حــال بایــد به صــورت 

ــود. ــه ش ــرفت کار ارای ــزارش پیش ــم گ منظ

ظرفیت منحصربه فرد 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 

در فناوری اتصال پذیری خودرو
ــت:  ــت گفـ ــن نشسـ ــدی در ایـ ــر آخونـ دکتـ
ــریف در  ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ سـ
طوالنـــی  ســـوابق  دارای  حمل ونقـــل  حـــوزه 

ظرفیت منحرصبه فرد سازمان جهاددانشگاهی 
صنعتی رشیف در فناوری اتصال پذیری خودرو

در مراسم انعقاد تفاهم نامه ی همکاری بین جهاددانشگاهی صنعتی رشیف و معاونت علمی ریاست جمهوری مطرح شد
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ــوزه  ــن حـ ــی در ایـ ــای مختلفـ ــوده و پروژه هـ بـ
ـــگامان  ـــازمان از پیش ـــن س ـــت و ای ـــام داده اس انج
کشـــور  در  اتصال پذیـــری  فنـــاوری  توســـعه 
ـــه  ـــه ارای ـــوزه نســـبت ب ـــن ح ـــن در ای اســـت؛ بنابرای
شـــرکت های  بـــا  ســـرویس هایی  و  خدمـــات 
ــف کار  ــده و در تعریـ ــی شـ ــاز مذاکراتـ خودروسـ
مرتبـــط بااتصـــال پذیـــری بـــه نتایـــج مناســـبی 

یم. رســـیده ا
ــی  ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ ــس سـ رییـ
شـــریف بـــا اشـــاره بـــه تجربـــه و مهـــارت ایـــن 
ســـازمان در حـــوزه حمل ونقـــل افـــزود: بـــا 
در  کـــه  متفاوتـــی  زمینه هـــای  بـــه  توجـــه 
حـــوزه حمل ونقـــل ریلـــی، هوایـــی جـــاده ای 
و خـــودرو وجـــود دارد، زمینه هـــای همـــکاری 
ـــد  ـــرارداد نگنج ـــا دو ق ـــک ی ـــاید در ی ـــترک ش مش
ــترده تر در  ــای گسـ ــرای همکاری هـ ــت بـ و ظرفیـ
ــود دارد. ــریف وجـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ

ـــنهاد  ـــرد: پیش ـــان ک ـــدی خاطرنش ـــر آخون دکت
و  پلتفـــرم  کـــه  بـــود  ایـــن  مطرح شـــده 
ــی  ــایی فناوری هایـ ــرای شناسـ ــاختی را بـ زیرسـ
ذیـــل  دانش بنیـــان  شـــرکت های  در  کـــه 
مجموعـــه معاونـــت علمـــی و فنـــاوری در حـــال 
ـــرای  ـــه را ب ـــرده و زمین ـــم ک ـــتند، فراه ـــعه هس توس
ـــم. ـــاده کنی ـــت آم ـــکالت صنع ـــایل و مش ـــل مس ح

وی افـــزود: جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف 
ـــاط  ـــاده ای در ارتب ـــی و ج ـــی، هوای ـــت ریل ـــا صنع ب
بـــوده و می تـــوان گفـــت امـــکان درک مســـایل و 
ـــر دارد؛ در  ـــرعت باالت ـــا س ـــر و ب ـــکالت را بهت مش
ـــرایط و  ـــت ش ـــایل را تح ـــکالت و مس ـــه مش نتیج
چارچوبـــی بـــه اطـــالع شـــرکت های دانش بنیـــان 
رســـانده و همبســـتگی مناســـبی بـــرای یافتـــن 

ــد. ــاد می کنـ ــب ایجـ ــای مناسـ راه حل هـ
ــی  ــگاهی صنعتـ ــازمان جهاددانشـ ــس سـ رییـ
ایـــن  قالـــب  در  کـــرد:  تاکیـــد  شـــریف 
تفاهم نامـــه ی همـــکاری مشـــترک قصـــد داریـــم 
ــاد  ــازمان ایجـ ــه سـ ــاخت هایی در مجموعـ زیرسـ
کـــرده و بـــا هماهنگـــی معاونـــت علمـــی و 
فنـــاوری، پروژه هـــای مدنظـــر را قدم به قـــدم، 

کنیـــم. جهت دهـــی 
طـــرح اتصال پذیـــری خـــودرو جهاددانشـــگاهی 
صنعتـــی شـــریف، جامع تـــر و اجرایی تـــر اســـت

دکتـــر زینـــی مدیـــر طرح هـــای کالن ســـتاد 
توســـعه فناوری هـــای فضایـــی و حمل ونقـــل 
پیشـــرفته معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت 
جمهـــوری در ایـــن نشســـت تاکیـــد کـــرد: 
ایـــن نشســـت به منظـــور انعقـــاد تفاهم نامـــه 
همکاری هـــای  توســـعه  قالـــب  در  همـــکاری 
فناورانـــه در حـــوزه حمل ونقـــل پیشـــرفته و بـــا 
ـــت و توانمنـــدی  ـــه بتوانیـــم از ظرفی هـــدف این ک
فوق العـــاده جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف 
به عنـــوان هـــاب فنـــاوری حمل ونقـــل پیشـــرفته 

ــود. ــزار می شـ ــم، برگـ ــتفاده کنیـ اسـ
توســـعه  ســـتاد  کالن  طرح هـــای  مدیـــر 
ــرفته  ــل پیشـ ــی و حمل ونقـ ــای فضایـ فناوری هـ
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری 
ـــه  ـــک ب ـــاوری نزدی ـــی و فن ـــت علم ـــزود: در معاون اف

یکســـال اســـت کـــه وارد ایـــن حـــوزه شـــده ایم 
ــریف  ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــکاران جهاددانشـ و همـ
ــاز  ــرکت های خودروسـ ــا شـ ــل بـ ــال قبـ از دو سـ
در حـــوزه اتصال پذیـــری خودروهـــا مشـــمول 

مذاکـــره هســـتند.
وی تاکیـــد کـــرد: بـــه جـــرات می تـــوان 
گفـــت، از بیـــن همـــه طرح هـــا، پروپوزال هـــا 
و پیشـــنهادهای واصـــل شـــده، طـــرح مجموعـــه 
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف پخته تـــر، 
ــاس  ــی براسـ ــت؛ یعنـ ــر اسـ ــر و اجرایی تـ جامع تـ
بســـتری کـــه در کشـــور وجـــود دارد، می تـــوان 
ـــد. ـــه برس ـــه نتیج ـــرح ب ـــن ط ـــه ای ـــود ک ـــدوار ب امی

دکتــر زینــی افــزود: معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــا  ــت ت ــرده اس ــالش ک ــرح ت ــن ط ــه ای ــا ورود ب ب
ــه  ــن تفاهم نام ــه کار بدهــد و ای شــتاب بیشــتری ب
ــه  ــا مجموع ــاوری ب ــت علمــی و فن مشــترک معاون
اقــدام  نیــز  شــریف  صنعتــی  جهاددانشــگاهی 
ــن فعالیــت  مناســبی در جهــت افزایــش شــتاب ای

اســت.
همـــکاران  از  آنچـــه  کـــرد:  تاکیـــد  وی 
ـــم،  ـــار داری ـــریف انتظ ـــی ش ـــگاهی صنعت جهاددانش
مافـــوق کاری اســـت کـــه در قالـــب قـــرارداد 
همـــکاری مشـــترک بـــا شـــرکت های خودروســـاز 
ـــری  ـــک س ـــت، ی ـــت. در حقیق ـــده اس ـــره ش مذاک
اضافه شـــده  جدیـــد  تفاهم نامـــه  در  الزامـــات 
ـــاوری  ـــطح فن ـــازی س ـــال پیاده س ـــه دنب ـــت و ب اس
ـــا  ـــم ب ـــتیم. امیدواری ـــا هس ـــرارداد آن ه ـــر از ق باالت
در  تمـــام ظرفیت هـــای کشـــور  به کارگیـــری 
ایـــن حـــوزه شـــاهد ایـــن باشـــیم کـــه از نقطـــه 
یـــک بحـــث اتصال پذیـــری )خودروهـــا( بـــه 

ــیم. ــری برسـ ــگاه باالتـ جایـ
توســعه  ســتاد  کالن  طرح هــای  مدیــر 
پیشــرفته  حمل ونقــل  و  فضایــی  فناوری هــای 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــی  ــه خدمات ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــزود: ب اف
بــه خــودرو اضافــه کنیــم کــه درشــان خودروســاز 
اســت و می توانــد ارتبــاط بیــن خــودرو و سیســتم 
پشــتیبانی دهنده خدماتــی خودروســاز ایجــاد کنــد. 
ــق فشــردن  ــد از طری ــده می توان ــا رانن سرنشــین ی
یــک دکمــه، درخواســت امــداد کنــد؛ البتــه حتــی 
ــی در  ــه، قابلیت های ــدادن دکم ــار ن ــورت فش در ص
ــاط  ــن ارتب ــه ای ــت ک ــد داش ــود خواه ــودرو وج خ
ــی  ــکاران جهاددانشــگاهی صنعت ــود. هم ــرار ش برق
)سیســتم   V2V الیه هــای  از  یکــی  شــریف 
Vehicle-To- ــا ــودرو ی ــه خ ــودرو ب ــی خ ایمن

Vehicle( را بــرای نخســتین بــار در کشــور ایجاد 
ــرد. ــد ک خواهن

ــش  ــن کار از جنــس دان ــت: ای ــی گف ــر زین دکت
ــود  ــور وج ــه در کش ــت ک ــی اس ــت و موضوع اس
نــدارد؛ البتــه اگــر بخواهیــم بــه ایــن موضــوع عمــق 
داده و فنــاوری آن را توســعه دهیــم، بــه بســترهای 
ــاز  ــای ارتباطــی نی ــه پروتکل ه ــاختی از جمل زیرس

خواهیــم داشــت.
در  موردنظــر  طــرح  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــب  ــودرو مناس ــرای خ ــاز ب ــرکت های خودروس ش
اســت، امــا مــا همیشــه در معاونــت علمــی و 

ــه  ــم ب ــام دهی ــه انج ــم کاری ک ــاوری می خواهی فن
ــوم  ــی ب ــود، یعن ــل ش ــرم کســب وکار تبدی ــت ف پل
ــم  ــر بتوانی ــود. اگ ــاد ش ــرای آن ایج ــب وکار ب کس
اپلیکیشــن های مختلــف را توســعه دهیــم، مبنــای 
اگــر  بــود. قطعــاً  توســعه کســب وکار خواهــد 
بتوانیــم ایــن ظرفیــت را فراهــم و بســتر مــورد نیــاز 
ــال  ــان فع ــرکت های دانش بنی ــم، ش ــاد کنی را ایج
نرم افزارهــای  می تواننــد  نرم افــزاری  حــوزه  در 

ــد. ــعه دهن ــی را توس مختلف
ــی  ــگاهی صنعت ــت: جهاددانش ــی گف ــر زین دکت
راه انــدازی  توانمنــدی فوق العــاده ای در  شــریف 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت دارد. ب ــون و تس ــز آزم مراک
در  ســال  چندیــن  کــه  رویایــی  می توانیــم 
صنعــت خــودرو بــرای بحــث تســت تصــادف 
)autocrash( وجــود دارد را محقــق کنیــم. بــا پا 
پیــش گذاشــتن جهاددانشــگاهی صنعتی شــریف در 
ایــن حــوزه، شــاید بتوانیــم ادعــا کنیــم حداقــل در 
حــد طراحــی اولیــه یــا کانســپت، قــادر بــه انجــام 

ــتیم. ــن کار هس ای

کار دانشی
که قابلیت تجاری سازی دارد

ــن نشــت گفــت: چنــد  ــی در ای مهنــدس وحدان
ماهــی اســت کــه در قالــب ایــن بیزینس مــدل، کار 
ــم.  ــاز کرده ای ــاوری را آغ ــی و فن ــت علم ــا معاون ب
ــم  ــه خواهی ــه جانب ــات س ــکوپ کار را در جلس اس
ــر از  ــکوپی فرات ــا اس ــت کار را ب ــت، در حقیق داش
ــم  ــش خواهی ــاز اســت، پی ــر خودروس ــه مدنظ آنچ

بــرد.
یابـــی  پـــروژه  و  بازرگانـــی  اداره  مدیـــر 
ســـازمان جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف 
تاکیـــد کـــرد: یـــک ســـری از کاربردهـــا را 
ــت  ــرده اسـ ــن کـ ــا تبییـ ــرای مـ ــاز بـ خودروسـ
کـــه در چارچـــوب قـــرارداد انجـــام خواهـــد 
شـــد، امـــا در قالـــب تفاهم نامـــه ســـه جانبه 
ــرکت  ــاوری، شـ ــی و فنـ ــت علمـ ــان معاونـ میـ
کاربردهـــای  جهاددانشـــگاهی،  و  خودروســـاز 
ـــد.  ـــد ش ـــه خواه ـــرح اضاف ـــه ط ـــز ب ـــری نی دیگ
در ســـازمان بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده ایم کـــه 
بایـــد بیزینس مدلـــی طراحـــی کنیـــم کـــه 
عنـــوان نقشـــه راه باشـــد و بتوانیـــم در مناطـــق 

ــم. ــعه دهیـ ــز آن را توسـ ــور نیـ ــر کشـ دیگـ
ایـــن  می کنیـــم  احســـاس  افـــزود:  وی 
ــت  ــه قابلیـ ــت کـ ــی اسـ ــرح، یـــک کار دانشـ طـ
ــد  ــت و بایـ ــد داشـ ــی خواهـ ــازی خوبـ تجاری سـ
ــود.  ــی شـ ــوع بررسـ ــم موضـ ــر هـ ــاد دیگـ از ابعـ
ـــام  ـــال انج ـــه درح ـــی ک ـــن کار دانش ـــاً از ای طبیعت
ـــه  ـــد مقال ـــی مانن ـــی علم ـــرریزهای دانش ـــت، س اس

و کتـــاب هـــم خواهیـــم داشـــت.
وحدانــی بیــان کــرد: معاونــت علمــی و فنــاوری 
بــا اشــتیاق و عالقــه پیش آمــده اســت؛ بحــث خــط 
ــر  ــاز و دیگ ــرکت های خودروس ــم در ش ــری ه فک
متولیــان وجــود دارد کــه هرکــدام می تواننــد 
بخشــی از کار را انجــام دهنــد. بــا ایــن مــدل 
می توانیــم از توانمنــدی همــه متولیــان و ذینفعــان 

ــم. ــتفاده کنی در کار اس

                    اخبار کوتاه
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                    اخبار کوتاه

اجرای برنامه های آموزشی مرکز 
درمان ناباروری جهاددانشگاهی 

اردبیل و اداره کل تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح استان 

ارایه  راستای  در  اردبیل:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
خدمات تشخیصی و درمانی حوزه سالمت باروری، قرارداد 
مسلح  نیروهای  اجتماعی  تامین  کل  اداره  بین  همکاری 
جهاددانشگاهی  قفقاز  ناباروری  درمان  مرکز  و  استان 

اردبیل منعقد شد.
رییــس ایــن واحــد بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: تحقــق 
اهــداف ســالمت محــور، افزایــش رضایتمندی بیمه شــدگان، 
ــرخ  ــش ن ــاروری، افزای ــات ب ــه خدم ــد ارای ــهیل فرآین تس
رشــد جمعیــت، برقــراری دسترســی عادالنــه بــه خدمــات و 
ــاروری از اهــداف  ــان ناب ــای درم ــه و هزینه ه کاهــش دغدغ

ایــن قــرارداد همــکاری اســت.
ــرارداد  ــن ق ــق ای ــرد: طب ــار ک ــی اظه ــی اردبیل اوچ
ــن  ــاروری ای ــک ب ــات کم ــای خدم ــد هزینه ه 7۰ درص
مرکــز از جملــه ویزیــت، آزمایــش، پولکســیون فولیکــول، 
ــای درمانی میکرواینجکشــن  ــن، روش هـــ انتقال جنیــــ
ــل  ــح داخ ــگاهی )IVF(، تلقی ــح آزمایش )ICSI(، تلقی
و   )TESE( اســپرم  اســتحصال   ،)IUI( رحمــی 
ــای  ــه نیروه ــش بیم ــت پوش )MICRO TESE( تح

ــرد. ــرار می گی ــلح ق مس
ــه تــداوم اجــرای طــرح  ــا توجــه ب وی اظهــار کــرد: ب
ــب آن و  ــه در قال ــارور ک ــن ناب ــی از زوجی ــت مال حمای
ــی  ــای درمان ــد هزینه ه ــتورالعمل، ۹۰ درص ــق دس مطاب
زوجیــن مراجعه کننــده بــه ایــن مرکــز را تحــت پوشــش 
ــه  ــش بیم ــت پوش ــه تح ــی ک ــد، زوجین ــرار می ده ق
ــتند،  ــور هس ــرح مذک ــمول ط ــلح و مش ــای مس نیروه
را رایــگان دریافــت  خدمــات تشــخیصی و درمانــی 

ــرد. ــد ک خواهن

■■■

جهاددانشگاهی قزوین و دفتر امور 
شهری و شوراهای استانداری

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی قزویـــن: به منظـــور 
ــق  ــی در مناطـ ــی و پژوهشـ ــات آموزشـ ــه خدمـ ارایـ
ــر امـــور شـــهری  شـــهری، تفاهم نامـــه ای میـــان دفتـ
ــگاهی  ــن و جهاددانشـ ــتانداری قزویـ ــوراهای اسـ و شـ

اســـتان بـــه امضـــا رســـید.
و مشـــارکت  توســـعه و گســـترش همکاری هـــا 
و  پژوهشـــی  آموزشـــی،  فعالیت هـــای  زمینـــه  در 
ـــات  ـــع، امکان ـــری از مناب ـــن بهره گی ـــی و همچنی فرهنگ
ــی در  ــی و اجرایـ ــی - تخصصـ ــای علمـ و توانمندی هـ
ــه  ــی از جملـ ــی و فرهنگـ ــی، پژوهشـ ــوزه آموزشـ حـ

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ــداف ایـ اهـ
برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی کوتـــاه مـــدت 
ــی،  ــفرهای آموزشـ ــرای سـ ــی، اجـ ــی و عمومـ تخصصـ
انجـــام پروژه هـــای تحقیقاتـــی و مطالعاتـــی، برگـــزاری 
نشســـت های تخصصـــی و آزمون هـــای مجـــازی و 
حضـــوری از جملـــه مـــوارد ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.

انعقاد قرارداد پژوهشی 
جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

 با شرکت سهامی 
آب منطقه ای استان

معاون  اصفهان:  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
پژوهشی این واحد اظهار کرد: میزان کدورت در حوادث 
و آب وهوای طوفانی  باران های سیل آسا  مانند  غیرمترقبه 
به حداکثر مقدار خود می رسد و باعث ایجاد مشکالتی در 

تامین آب تصفیه خانه ها می شود.
فصلی  بارش های  برخی  داد:  ادامه  پورمدنی  ابوذر 
و  الی  و  گل  با  همراه  سیالبی  جریان های  ایجاد  موجب 
آبریزها  از طریق  این سیالب ها  ذرات کلوئیدی می شوند، 
وارد حوضچه های تصفیه آب شده و سبب افزایش شدید 

مقدار کدورت آب می شود.
وی افزود: به منظور کاهش مقدار کدورت آب، مطالعات 
متفاوت  اقلیمی  شرایط  در  مختلفی  پژوهش های  و 
منعقد  مواد  تا  شد  تالش  تحقیقی  در  است،  انجام گرفته 
شرایط  در  منطقه  آب  کدورت  کاهش  به منظور  کننده 
 NTU500 اضطراری تا رسیدن به حد قابل قبول حداکثر
در مقیاس آزمایشگاهی بررسی و در نهایت بهترین ماده 
از نظر کارآیی، مسایل اقتصادی و محیط زیستی و مقدار 

تزریق در شرایط مختلف به دست آید.
پایان  در  اصفهان  صنعتی  واحد  پژوهشی  معاون 
مهندسی  و  شیمی  مرکز  اساس،  براین  کرد:  خاطرنشان 
صنعتی  واحد  جهاددانشگاهی  پژوهشی  معاونت  شیمی 
استفاده  امکان سنجی  عنوان  با  پژوهشی  قرارداد  اصفهان 
از مواد ته نشین کننده غیر مضر به منظور تسریع کاهش 
کدورت آب سد چم آسمان با شرکت سهامی آب منطقه ای 

اصفهان منعقد کرد.
■■■

جهاددانشگاهی قم و سازمان بیمه 
خدمات درمانی نیروهای مسلح استان 
روابط عمومی جهاددانشـــــگاهی قم: روسای جهاددانشگاهی 
قم و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان قرارداد 

تامین هزینه درمان ناباروری نیروهای مسلح را امضا کردند.
خدمات  بیمه  سازمان  مدیرکل  قره باغی  محمد  دکتر 
تخصصی  فوق  مرکز  قم،  استان  مسلح  نیروهای  درمانی 
درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم )رویا( را از موفق ترین 
مراکز درمانی کشور برشمرد و گفت: بعضی خدمات فوق 
تخصصی این مرکز شامل جراحی های غیر مرتبط با اعمال 
بیمه  سازمان  بیمه شدگان  برای  نازایی  اصلی  جراحی 
با 1۰ درصد تخفیف در  نیروهای مسلح  خدمات درمانی 

مبلغ کل محاسبه و از سهم بیمار کسر خواهد شد.
امضا  که  قراردادی  در  افزود:  قره باغی  محمد  دکتر 
می شود کافی است تنها یک برگ از دفترچه بیمه مراجع 
درمان  مرکز  خدمات  تمام  تا  شود  جدا  ماه  هر  ابتدای 
تحت  برگ  یک  همان  از  استفاده  با  ماه  آن  در  ناباروری 

پوشش بیمه نیروهای مسلح قرار گیرد.
وی با اشاره به این که طبق قرارداد تمام خدمات درمانی 
بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در 
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان 
قم )رویا( کامال رایگان انجام می شود، گفت: بعضی خدمات 
فوق تخصصی این مرکز شامل جراحی های غیر مرتبط با 
اعمال جراحی اصلی نازایی برای بیمه شدگان سازمان بیمه 
در  تخفیف  درصد  با 1۰  مسلح  نیروهای  درمانی  خدمات 

مبلغ کل محاسبه و از سهم بیمار کسر خواهد شد.
در پایان این نشست قرارداد همکاری جهاددانشگاهی قم 

با سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح امضا شد.

مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس 
و جهاددانشگاهی بوشهر

همکاری های  به منظور  جهاددانشگاهی:  عمومی  روابط 
برگزاری دوره های  آموزشی،  زمینه های  مشترک در همه 
مجازی، پژوهش و فناوری، فرهنگی، برگزاری رویدادهای 
مختلف از جمله کارگاه های آموزشی و استارتاپ بین مرکز 
اقیانوس شناسی و جهاددانشگاهی با استفاده از ظرفیت های 
فناوری،  فرهنگی،  پژوهشی،  آموزشی،  از  اعم  طرف  دو 
فنی، نیروی انسانی، تجربه و تخصص و اولویت های مرکز 
اقیانوس شناسی و جهاددانشگاهی تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی بوشهر و مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس 

بوشهر به امضا رسید.
برنامه ریزی  تفاهم نامه  این  همکاری  زمینه های 
در  پژوهشی  و  آموزشی  مشترک  طرح های  اجرای  و 
زمینه های مشترک با توافق طرفین، همکاری و مشارکت 
سوی  از  تجهیزاتی  و  تخصصی  علمی-  خدمات  ارایه  در 
و  همایش ها  برگزاری  در  مشترک  همکاری  طرف،  دو 
آموزش تخصصی، همکاری دفتر  کارگاه های  و  سمینارها 
جهاددانشگاهی  دریایی  آبزی پروری  تخصصی  خدمات 
از  استفاده  زمینه  کردن  فراهم  اقیانوس شناسی،  مرکز  با 
ایسنا،  خبرگزاری  جمله  از  جهاددانشگاهی  ظرفیت های 
مرکز افکار سنجی ایسپا و مرکز نوآوری و شکوفایی جهت 
شده  تعریف  اقیانوس شناسی  مرکز  برنامه های  پیشبرد 

است.
رییس جهاددانشگاهی بوشهر عنوان کرد: حوزه آبزیان 
استان دارد  توسعه  به سزایی در  اقتصاد کرانه ای نقش  و 
زنجیره  تکمیل  جهت  برنامه ریزی  باید  راستا  این  در  که 
پرورش آبزیان را در اولویت قرار دهیم و ضمن اعتماد به 

توان علمی نخبگان به سمت تولید فناوری برویم.
 

■■■

جهاددانشگاهی کرمانشاه 
و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان 
روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه: تفاهم نامه 
پتانسیل ها،  از  واستفاده  افزایی  هم  هدف  با  همکاری 
توسعه  و  مهارتی  توانمندسازی  آموزشی،  امکانات 
محمدی  یاور  مهندس  امضای  به  مشارکتی  آموزش های 
و  کرمانشاه  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر 
جهاددانشگاهی  سازمان  رییس  بادکو  بهرام  مهندس 

کرمانشاه رسید.
این تفاهم نامه یکساله که در راستای اجرای طرح  در 
جهش مهارت منعقد شد برگزاری دوره های آموزشی طرح 
آمده،  عمل  به  نیازسنجی های  براساس  مهارت  جهش 
دانشجویان  هدایت  و  جذب  رسانی،  دراطالع  همکاری 
مستعد جهت شرکت در المپیادهای مهارت، آینده پژوهی 
در حوزه مشاغل مورد نیاز صنایع و سایر واحدهای تولیدی 
و خدماتی، شناسایی و تامین نیازهای مهارتی دانشجویان، 
دانش آموختگان دانشگاه ها، متخصصان و مدیران شاغل و 
طرف  دو  اجرایی  و  علمی  امکانات  پتانسیل،  از  استفاده 
از  بخشی  آموزشی  دوره های  کیفیت  افزایش  جهت 

زمینه های همکاری دو طرف تفاهم نامه آمده است.
فراهم کردن امکان استفاده از فضا و تجهیزات آموزشی 
اجرای  و حرفه ای جهت  فنی  اداره کل  مراکز  در  موجود 
قرارداد  انعقاد  صورت  در  نیاز  مورد  آموزشی  دوره های 
آموزشی، همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی 
آموزشی  گواهینامه های  صدور  استان،  جهاددانشگاهی 
کرده اند،  شرکت  آموزشی  دوره های  در  که  افرادی  برای 
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برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی خاص، بیمه 
مسوولیت مدنی کارآموزان برای دوره های مشترک در حال 
انجام  و  و حرفه ای  فنی  کارگاه های  و  فضاها  در  برگزاری 
مشاوره و هدایت آموزشی برای متقاضیان شرکت کننده در 
دوره های آموزش فنی و حرفه ای و معرفی شده از سوی 
اداره کل فنی و حرفه  از تعهدات  جهاددانشگاهی بخشی 

ای استان در این تفاهم نامه است.

■■■

 معاونت آموزشی سازمان 

جهاددانشگاهی تهران و اداره کل 
زندان های استان

قرارداد  تهران:  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی  سازمان  آموزشی  معاونت  بین  همکاری 
خصوص  در  تهران  استان  زندان های  کل  اداره  و  تهران 
بهمن ماه   11 تهران«  استان  زندانیان  افزایی  »مهارت 

منعقد شد.
به موجب این قرارداد، به منظور مهارت افزایی زندانیان 
دوره های  تهران  جهاددانشگاهی  سازمان  تهران،  استان 
را  آپارتمانی  گل های  پرورش  و  تراریوم  ساخت  آموزشی 

برای ۳۰۰۰ نفر از این افراد اجرا می کند.
 

■■■

سازمان جهاددانشگاهی گیالن و 
منطقه آزاد انزلی

با  هم زمان  گیالن:  جهاددانشگاهی  سازمان  عمومی  روابط 
نخستین روز از دهه مبارک فجر تفاهم نامه ی همکاری های 
با هدف توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی  مشترک 
بین سازمان جهاددانشگاهی گیالن و سازمان منطقه آزاد 

انزلی منعقد شد.
جهاددانشگاهی  سازمان  رییس  فالح  جمالزاد  فریبرز 
که  متعددی  مشترک  جلسات  پیرو  کرد:  اظهار  گیالن 
فعالیت های  تا  شد  این  بر  تصمیم  برگزارشده  تاکنون 
با  جهاددانشگاهی  آموزشی  و  دانش بنیان  پژوهشی، 
متمرکز  کشور  شمال  در  انزلی  آزاد  منطقه  ظرفیت های 

شود.
اشتغال  بحث  در  اخیرا  بیان کرد: جهاددانشگاهی  وی 
این  بر  و  کرده  آغاز  را  فعالیت های خوبی  تجاری سازی  و 
باور بوده که باید دانش و تخصص خود را ارتقا دهد و از 
فناوری به سمت تجاری سازی، برندینگ و اشتغال هدایت 
کرده،  طراحی  را  الزم  ساختار  امر  این  تحقق  برای  کند، 
تحقق  برای  هدفمند  تفاهم نامه  این  قالب  در  امیدواریم 

اهداف پیش بینی شده گام برداریم.
محمدولی روزبهان مدیرعامل منطقه آزاد انزلی نیز در 
اظهار  فجر،  مبارک  دهه  فرارسیدن  گرامیداشت  با  ادامه 
کرد: منطقه آزاد انزلی در مقایسه با سایر بخش های کشور 
شاهد رشد فزاینده تری بوده است؛ نسبت مساحت منطقه 
است  کم  خیلی  استان  مساحت  با  مقایسه  در  انزلی  آزاد 
را  استان  ناخالص  تولید  درصد   ۸.۰2 حدود  عمل  در  اما 

برعهده دارد.
محیط زیست  پژوهشکده  کرد:  خاطرنشان  وی 
تایید  مورد  که  تخصصی  آزمایشگاه  با  جهاددانشگاهی 
سازمان محیط زیست هم است، در راستای تحقق اهداف 

منطقه آزاد انزلی نقش مؤثری می تواند ایفا کند.
هاشمی  رهبر  میرمسلم  نشست  این  در  است  گفتنی 
حمیدرضا  گیالن،  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
نیلوفر  و  استان  مسکنی معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی 

ارایه  به  محیط زیست  پژوهشکده  سرپرست  عابدین زاده 
گزارش های تخصصی پرداختند.

جهاددانشگاهی زنجان با اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

قرارداد  براساس  زنجان:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
منعقده بین جهاددانشگاهی زنجان و اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان، دوره های آموزشی ویژه تعاونگران 
حال  در  جاری  سال  پایان  تا  دی ماه  از  زنجان  استان 

برگزاری است.
اقدامات  انجام  را  قرارداد  این  موضوع  جعفری  کامران 
تعاونی ها  توانمندسازی  و  توسعه  برنامه  اجرای  زمینه  در 
و  تعاونی  شرکت های  ویژه  آموزشی  دوره های  برگزاری  و 

تعاونگران دانست.
توسط  گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس  افزود:  وی 
معاونت آموزشی، این دوره ها در طول هفته برگزار می شود 
دوره ها  از  نفر   1۰۰ بالغ بر  دوره  عنوان   ۳ در  تاکنون  و 

بهره مند شده اند.
 

■■■

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی جهاددانشگاهی و 

فرهنگستان هنر
پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی 
جهاددانشـــگاهی بـــا مؤسســـه فرهنگـــی هنـــری صبـــا 
ــوری  ــر جمهـ ــتان هنـ ــی فرهنگسـ ــت پژوهشـ و معاونـ
اســـالمی ایـــران تفاهم نامـــه انجـــام همکاری هـــای 

مشـــترک آموزشـــی - پژوهشـــی امضـــا کردنـــد.
روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه، ایـــن تفاهم نامـــه شـــنبه 
۱8 بهمن مـــاه در محـــل فرهنگســـتان هنـــر جمهـــوری 
ـــن  ـــیر تدوی ـــت در مس ـــدف حرک ـــا ه ـــران و ب ـــالمی ای اس
دوره هـــای تخصصـــی هنـــری بـــرای ارتقـــای ســـطح 
هنـــر در کشـــور، دانش افزایـــی و مهـــارت افزایـــی 
ــز تقویـــت حـــوزه  ــتان و نیـ هنرمنـــدان و هنـــر دوسـ
ـــر  ـــعه هن ـــه توس ـــک ب ـــر و کم ـــوق هن ـــر، حق ـــاد هن اقتص
ــای  ــد محتواهـ ــش و تولیـ ــه، پژوهـ ــور، مطالعـ در کشـ

روزآمـــد منعقـــد گردیـــد.
ــس  ــی رییـ ــرج فیضـ ــر ایـ ــم دکتـ ــن مراسـ در ایـ
پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات اجتماعـــی 
جهاددانشـــگاهی، دکتـــر ســـجاد محمـــد یـــارزاده 
معـــاون فرهنگـــی - هنـــری فرهنگســـتان هنـــر و 
ــین  ــا، افشـ ــری صبـ ــی هنـ ــه فرهنگـ ــس مؤسسـ رییـ
ـــلگی  ـــادی س ـــگاه، ه ـــی پژوهش ـــاون آموزش ـــاه مع داورپن
ـــگاه و  ـــدت پژوهش ـــاه م ـــای کوت ـــز آموزش ه ـــر مرک مدی
ـــا  ـــری صب ـــی هن ـــه فرهنگ ـــران مؤسس ـــدادی از مدی تع

ــتند. ــور داشـ حضـ
ـــدن  ـــی ش ـــت از عملیات ـــت، در گام نخس ـــی اس گفتن
ایـــن تفاهم نامـــه برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی 
ـــر  ـــت هن ـــر، مدیری ـــت هن ـــر، مدیری ـــی هن ـــی عال تخصص
در دســـتور کار طرفیـــن قـــرار گرفـــت و در گام بعـــد 
ــه،  ــف، ترجمـ ــت تالیـ ــکاری در جهـ ــای همـ زمینه هـ
ــی  ــطوح تخصصـ ــی در سـ ــوای آموزشـ ــن محتـ تدویـ
ــر  ــته ای هنـ ــات رشـ ــام مطالعـ ــر و انجـ ــی هنـ و عالـ

موردبررســـی و اجـــرا قـــرار خواهـــد گرفـــت.
گفتنی است، مؤسسه فرهنگی هنری صبا به عنوان رکن 
ایران  اسالمی  جمهوری  هنر  فرهنگستان  اجرایی  اصلی 

فعالیت می کند.

سازمان دانشجویان و مرکز نوآوری 
و توسعه تعاون ایران 

ــگاهی:در  ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــی س ــط عموم رواب
مراســمی کــه روز شــنبه 1۸ بهمن مــاه بــا حضــور دکتــر 
عیســی علیــزاده معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی، 
ــه  ــاه تفاهم نام ــاون وزارت رف ــاون تع ــری مع ــد کبی محم
نــوآوری و  همــکاری ســازمان دانشــجویان و مرکــز 

ــد. ــران امضــا ش ــاون ای ــعه تع توس
بــه منظــور تحقــق اهــداف توســعه اقتصــادی و 
اجتماعــی کشــور، منطبــق بــا ســند چشــم انــداز 
ــرد  ــا رویک ــق 1۴۰۴ ب ــران در اف ــالمی ای ــوری اس جمه
ــی  ــان و رشــد اقتصــادی مبتن توســعه اقتصــاد دانش بنی
ــز  ــکاری مرک ــه هم ــم نام ــاوری تفاه ــوآوری و فن ــر ن ب
نــوآوری و توســعه تعــاون ایــران )منتــا( و ســازمان 

دانشــجویان جهاددانشــگاهی امضــا شــد.
در مراسمی که روز شنبه 1۸ بهمن ماه با حضور دکتر 
محمد  جهاددانشگاهی،  فرهنگی  معاون  علیزاده  عیسی 
محمدحسین حسنی  و  رفاه  وزارت  تعاون  معاون  کبیری 
رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان در مرکز منتا برگزار شد، 
این تفاهم نامه به امضای مهدی عباسی سرپرست سازمان 
رییس  نوری  سجاد  سید  و  جهاددانشگاهی  دانشجویان 

مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران رسید.
همکاری به منظور ترویج فرهنگ نوآوری در حوزه تعاون 
و حمایت از توسعه کمی و کیفی تعاونی های دانش بنیان، 
خالق و نوبنیان وتوسعه نوآوری با رویکرد دانش بنیان در 
بخش تعاون کشور به ویژه در میان دانشجویان و همکاری 
مشترک به منظور شکوفایی و استفاده از توان، خالقیت و 
از اهداف این  نوآوری دانشجویان در توسعه بخش تعاون 

تفاهم نامه است.

■■■

 

جهاددانشگاهی کرمان و عقیدتی 
سیاسی جنوب شرق نیروی زمینی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران
تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی کرمان و عقیدتی 
نیروی  شرق  جنوب  پشتیبانی  و  آماد  فرماندهی  سیاسی 

زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.
نشستی مشترک  در  روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان، 
در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی استان تفاهم نامه ای بین 
جهاددانشگاهی کرمان و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد 
جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  شرق  جنوب  پشتیبانی  و 

اسالمی ایران در مورخ 21 بهمن ماه 1۳۹۹ منعقد شد.
طرح  اهداف  تحقق  راستای  در  نشست  این  در 
بین  نامه ای  تفاهم  وظیفه  کارکنان  مهارت آموزی 
جهاددانشگاهی کرمان به نمایندگی دکتر مهدی بازمانده 
و عقیدتی سیاسی فرماندهی آماد و پشتیبانی جنوب شرق 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 

حجت االسالم محمد محسنی منعقد گردید.
از اهداف این تفاهم نامه تعامل ایفای نقش و حمایت 
موجود  ظرفیت های  از  بهره گیری  مهارت آموزی،  طرح  از 
زمینه  در  ظرفیت های جدید  ایجاد  و  نامه  تفاهم  طرفین 
موثر  انجام  به  بخشی  سرعت  و  تسهیل  مهارت آموزی، 
استان  جهاددانشگاهی  با  مهارت آموزی  طرح  موضوع 
سربازان  مهارت آموزی  برای  الزم  تدابیر  اتخاذ  کرمان، 
به  جهاددانشگاهی  ظرفیت های  از  بهره گیری  با  وظیفه 
توسعه  و  و کارآفرینی  منابع  اشتغال، جذب  ایجاد  منظور 

امور فرهنگی و علمی در بین سربازان است.
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مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر 
مسووالن درباره این نهاد

■ حکمرانی خوب نیازمند دولت، مجلس و قوه قضاییه 
کارآمد است

■ واگذاری ماموریت های ملی به جهاددانشگاهی
■ اهمیت ارتباط پارک های علم و فناوری با دانشگاه ها

■  پیام و بیانه ها
و ...

گفتار



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

17
ه8

مار
│ش

کم
 و ی

ت
یس

ل ب
سا

122
گفتـار

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، دکتـر حمیدرضـا طیبـی 
تحریـم چیـز  این کـه  بیـان  بـا  رییـس جهاددانشـگاهی 
در  بایـد  پیشـرفت  بـرای  برنامه ریـزی  و  نیسـت  خوبـی 
نبایـد  می گویـد:  گیـرد،   صـورت  غیرتحریـم  شـرایط 
این طـور باشـد کـه اگـر تحریم هسـتیم بـه بهانـه تحریم 
از چیـن دانـش و تجهیـز بگیریـم و اگـر قبـال بـه غرب یا 
شـرِق پیشـرفته مثـل ژاپن وابسـته بودیم حاال وابسـتگی 
مـا بـه چینی هـا باشـد کـه اسـمش را دور زدن تحریـم 

می گذاریـم.
وی افـزود: تحریـم نبایـد در درازمـدت وجـود داشـته 
باشـد. اگـر مـا می خواهیـم در دنیـا برای خود جـای پایی 
بازکنیـم بـا تحریم بانکـی امکان پذیـر نیسـت. نمی توانیم 
بـا چمـدان پـول انتقـال دهیم، امـا باید از فرصـت تحریم 
اسـتفاده کنیـم. مـا بایـد حالـت تحریـم را برداریـم، امـا 
روی  بـه  بی برنامـه  را  کشـور  در  نبایـد  حـال  عیـن   در 
خارجی هـا بازکنیـم همان طـور کـه نبایـد آن را بی برنامه 
بـه روی خارجی هـا ببندیـم، ایـن توقعـی اسـت کـه ما از 

دولـت و وزیـر و مدیـر خودبـاور و کاربلـد داریم.

دکتـر طیبـی بـا بیـان این کـه در مسـایل ملی کشـور 
در حـوزه اقتصـاد، سیاسـت داخلـی و سیاسـت خارجـی 
نبایـد  می گویـد:  هسـتیم،  نخبـگان  توافـق  نیازمنـد 
این طـور باشـد کـه هـر جنـاح سیاسـی روی کار می آیـد 

خـود را موظـف بـه تخریـب دولـت قبـل بدانـد.
وی بـا اشـاره بـه تعویـض طیـف وسـیعی از مدیـران 
آمـدن هـر دولـت می گویـد: در کشـورهای  بـاروی کار 
و  وزیـر  و  تعریف شـده  سیاسـی  پسـت های  پیشـرفته 
حداکثر یک معاون او پسـت سیاسـی محسـوب می شـوند 
بـا عـوض شـدن  و  اجرایـی هسـتند  مدیـران  مابقـی  و 
دولت هـا عوض نمی شـوند، مگر این که براسـاس شـاخص 
عملکـردی توانمند نباشـند؛ زیرا در ثبات مدیریتی اسـت 

کـه بیشـتر اهـداف تحقـق می یابنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر ضـرورت تعیین 
شـاخص هایی بـرای انتخـاب مدیـران در سـطح معـاون 
اول، وزرا و حتـی معاونـان وزرا و اسـتانداران، می افزایـد: 
کـه  باشـد  کارآمـد  می توانـد  زمانـی  دیوان سـاالر  نظـام 
مدیران آن بر اسـاس شـاخص انتخاب شـوند نه جلسـات 

گعـده ای و هیاتـی.
خبرگزاری ایسـنا در آسـتانه انتخابات ریاست جمهوری 
گفت وگوهایـی  انجـام  بـا  کـه  اسـت  ایـن  دنبـال  بـه 
باشـخصیت های دانشـگاهی و نخبـگان و فعاالن سیاسـی 
بـه آسیب شناسـی علـل و عوامـل ناکارآمـدی دولت هـای 
پیشـین و موانـع کارآمـدی دولت هـا بپـردازد تـا از ایـن 
در  کارآمـد  دولـت  انتخـاب  چگونگـی  بتـوان  طریـق 
سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری را بـه بحث 

و بررسـی گذاشـت.
در ادامـه مشـروح گفت وگـوی این خبرگـزاری با دکتر 

حمیدرضا طیبـی رییس جهاددانشـگاهی را می خوانید:

■ عوامـل کارآمـدی دولت ها را چـه می دانید و 
فکـر می کنیـد یـک دولت بایـد واجد چـه صفاتی 

باشـد تا کارآمد باشـد؟
ابتـدا از ایسـنا تشـکر می کنـم کـه به موقـع موضـوع 
خوبـی را در ارتبـاط بـا انتخابات آینده ریاسـت جمهوری 
انتخـاب کـرده اسـت کـه مـا چگونـه می توانیـم دولـت 
کارآمـدی داشـته باشـیم کـه بتوانـد در تحقـق اهـداف 
جمهـوری اسـالمی موفـق عمـل کنـد. اجـازه بدهیـد در 
مقـام مقایسـه برنیاییم چـون در این صورت بعد سیاسـی 

پیـدا می کنـد.

■ بـرای این کـه بـه ایـن موضـوع بپردازیم که 
دولـت باید واجـد چه صفاتی باشـد کـه کارآمدتر 
باشـد ابتـدا بایـد بدانیم خواسـته مـا از جمهوری 

چیست؟  اسـالمی 
خواسـته مـا از جمهوری اسـالمی این اسـت کـه ایران 
بـه یـک کشـور پیشـرفته، توسـعه یافته و با اقتـدار دفاعی 
و اقتـدار اقتصـادی متکـی بـه تـوان ملـی و تـوان ملـی 
کـه متکـی بـر توسـعه علمـی و فناورانـه خودمـان باشـد 
بتوانـد روزآمـدی و رقابت پذیـری اش  تبدیـل شـود کـه 
را حفـظ کنـد و حاصـل کار بایـد یـک اقتصـاد قـوی و 
دانش بنیـان باشـد کـه ضمن تامیـن نیازهای ملـی بتواند 
بـه کشـورهای دیگـر هـم کاال و خدمـت صـادر کنـد و 
نتیجـه این هـا ایجاد اشـتغال عزت منـد و آبرومنـد همراه 

حکمرانی خوب نیازمند دولت، مجلس 
و قوه قضاییه کارآمد است

رییس جهاددانشگاهی معتقد است که برای حکمرانی خوب باید هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه کارآمد داشته باشیم

       مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر مسووالن درباره این نهاد

گفتار
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بـا رفـاه بـرای همه مردم باشـد؛ البتـه با رعایـت اخالق و 
عدالـت و ارایـه الگـوی مدنظـر انقالب اسـالمی ایـران در 
اداره جامعـه. ایـن توقعـی اسـت کـه مـا از حکمرانـان در 
جمهـوری اسـالمی داریـم. بـرای تحقق اهداف پیشـرفت 
و توسـعه کشـور بحـث حکمرانی خوب باید مدنظر باشـد 
کـه البتـه صرفـا بـه حـوزه اجرایـی هـم مربـوط نیسـت. 
بـرای حکمرانـی خـوب مـا بایـد هـم دولت، هـم مجلس 
و هـم قـوه قضائیـه کارآمـد داشـته باشـیم و همینطـور 
مردمـی کـه اگر ایـن کارآمدی را در جهـت تحقق اهداف 

بداننـد همـراه حکمرانـان در تحقـق اهداف باشـند.
بـا توجـه به این کـه انتخابات ریاسـت جمهـوری را در 
پیـش داریـم اگـر بخواهیـم ببینیـم چطور می شـود یک 
دولـت را کارآمـد کـرد ابتـدا بایـد تعریفـی از پیشـرفت 
کنیـم کـه پیشـرفت چطـور حاصـل می شـود. پیشـرفت 
حاصـل یـک برنامه ریـزی جامـع درازمـدت و هماهنـگ 
عمـل کـردن همـه نهادهـای مرتبط اسـت. جامـع بودن 
برنامه ریـزی، بخشـی بـه ایـن برمی گـردد کـه اوال وفـاق 
واقـع  در  و  باشـد  داشـته  پیشـرفت وجـود  بـرای  ملـی 
بیـن همـه ی سیاسـیون و قـوای سـه گانه مـا در موضـوع 
از آن پیشـرفت  باشـد کـه همـه  پیشـرفت یـک وفـاق 
حمایـت کننـد. بـرای ایجـاد وفاق باید یکسـری مسـایل 
جـدی را در کشـور تعییـن تکلیـف کنیم که اگـر این کار 
را انجـام ندهیـم اختالفاتـی کـه در کشـور بـا آن مواجـه 
هسـتیم کمـاکان ادامه می یابـد؛ بنابراین ابتدا مـا باید در 
کشـور نسـبت بین پیشـرفت و انقالبی بودن را مشـخص 
کنیـم. مقـام معظـم رهبری عنـوان می کنند کـه هم باید 
پیشـرفت کنیـم و هـم انقالبی بمانیـم. پیشـرفت الزامات 
خـودش را دارد و انقالبـی بـودن هم الزامـات خاص خود 
را دارد، امـا اگـر نتوانیـم نسـبت بیـن ایـن دو را تعریـف 
کنیـم و در آن بـه وفـاق ملـی برسـیم کـه همـه حمایت 
کننـد، مشـکالت حـل نمی شـود و مـا همین طـور دچـار 

ایـن اختالفـات خواهیـم بـود. برخـی معتقدنـد انقالبـی 
بـودن مـا بایـد مربـوط بـه دهه هـای اول،  دوم و سـوم 
انقـالب باشـد که براسـاس اصـول اعتقـادی و انقالبی مان 
بایـد از نهضت هـا حمایـت می کردیـم و ایـن حمایـت را 
کردیـم. االن اتفاقـی کـه امـروز در بحث بیداری اسـالمی 
و جنبش هـا و نهضت هـای مختلـف در برخـی کشـورها 
انجـام  را  خـود  کار  مـا  می دهـد  نشـان  افتـاده  اتفـاق 
داده ایـم و حـاال در دهه چهارم و پنجـم و به خصوص گام 
دوم انقـالب بایـد بیشـتر بـه بحـث الگوسـازی بپردازیم.

فـرض کنیـد یـک فـرد انقالبـی که بـا امیـد و آرزو به 
کشـور مـا می آیـد و می خواهـد در کشـورمان تحصیـل 
کنـد، -االن بـه خیلی هـا بـورس می دهیـم که در کشـور 
مـا تحصیـل کنند - کسـی که اینجـا می آید بایـد جامعه 
الگویـی را ببینـد و ببیند یـک انقالب و نظام مردم سـاالر 
بـه مـدل موفـق در اداره کشـور منتهـی شـده کـه ضمن 
رفـاه  اسـت،  حاکـم  عدالـت  و  اخـالق  آن  در  این کـه 
نسـبی هـم بـرای مردمـش وجـود دارد و اقتـدار دفاعـی 
و اقتصـادی هـم دارد. بنابرایـن مـا بایـد انقالبـی بـودن 
خودمـان را تعریـف کنیـم تـا بتوانیم یک جامعـه الگو در 
اداره موفـق کشـور ایجـاد کنیم. اینها مسـایلی اسـت که 

بایـد روی آن توافـق کنیـم.

■ بـرای رسـیدن بـه چنیـن جامعـه الگویی به 
اسـت؟ نیاز  ملزوماتی  چـه 

اگـر نگاهـی بـه دو کشـور چیـن و هنـد کنیـم کـه 
بـه لحـاظ آرمآن هـای انقالبـی شـبیه جمهوری اسـالمی 
ایـران هسـتند می بینیـم در مقطعـی تصمیـم گرفتنـد 
کشورشـان  پیشـرفت  و  اقتصـاد  اصـول،  حفـظ  ضمـن 
را مبنـا قـرار دهنـد و از همـه ظرفیت هـا بـرای تحقـق 
چیـن  امـروز  کننـد.  اسـتفاده  خـود  اقتصـادی  اهـداف 
پیشـرفت بسـیار خوبـی کـرده و اگـر بـه آمارهـا نـگاه 

کنیـد بیشـترین دانشـجوی خارجی چین هـم در آمریکا 
تحصیـل می کننـد کـه بـا برنامـه درس می خواننـد تـا 
بتواننـد روی انتقـال تکنولـوژی کار کننـد یـا خیلـی از 
آن طـرف  از  و  همین طـور  تحقیقاتی شـان  موسسـات 
آمریـکا خیلـی جـدی در سـطح  و  هـم دعـوای چیـن 
دنیـا برقـرار اسـت و معنایـش ایـن اسـت کـه چینی هـا 
بنابرایـن در بحـث  را فرامـوش نکرده انـد.  اصـول خـود 
برنامه ریـزی جامـع، ما باید روی مسـاله پیشـرفت کشـور 
و نسـبت بین پیشـرفت و انقالبی بودن به توافق برسـیم. 
حتـی اگـر به ایـن نتیجه برسـیم که تعریف مـا از انقالبی 
بـودن همیـن تعریف فعلی کشـور اسـت؛ تحریم هسـتیم 
بایـد پیشـرفت کنیـم و تحریـم نیسـتیم، بایـد پیشـرفت 
کنیـم. اگرچـه مـن شـخصا معتقـدم کـه تحریـم چیـز 
خوبـی نیسـت و ما بایـد برنامه ریزی برای پیشـرفت را در 

شـرایط غیرتحریـم انجـام دهیـم.
در بحـث برنامه ریـزی جامع و تعریفی که از پیشـرفت 
جامـع  برنامه ریـزی  حاصـل  پیشـرفت  گفتیـم  کردیـم 
اسـت؛ بخشـی از ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه تکلیـف 
خودمـان را در بحـث پیشـرفت و انقالبـی بودن مشـخص 
کنیـم و بعـد این کـه ایـن برنامه ریـزی مبتنـی بـر ایـن 
باشـد کـه مـا بایـد صاحـب تـوان ملی متکـی بر توسـعه 
علمـی و فناورانـه خـود باشـیم یعنی حتما توسـعه علمی 
و فناورانـه مبنای پیشـرفت ما باشـد. نباید این طور باشـد 
کـه اگـر تحریم هسـتیم بـه بهانـه تحریم از چیـن دانش 
و تجهیـز بگیریـم و اگـر قبـال به غرب یا شـرِق پیشـرفته 
مثـل ژاپن وابسـته بودیـم حاال وابسـتگی ما بـه چینی ها 
باشـد کـه اسـمش را دور زدن تحریـم می گذاریـم. یکـی 
از اصـول برنامه ریـزی جامـع ایـن اسـت کـه اقتصـاد مـا 
متکـی بـر تولیـد و تولیـد مـا متکـی بـر توسـعه علمی و 
فناورانـه پیشـرفته خودمـان باشـد که روزآمـدی خودش 

را حفـظ کند. 
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گفتـار

مـا در هـر دولتی شـاهد این هسـتیم کـه طیف رقیب 
پیشـرفت آن دولـت مخالفـت  نقشـه  بـا  دولـت حاکـم 
می کننـد، از برجـام در ایـن دولـت تـا مـوارد دیگـر در 
دولت هـای دیگـر. ایـن وفـاق بر سـر پیشـرفت چطـور به 

دسـت می آیـد؟
وقتـی مـا می گوییـم بایـد وفـاق ایجـاد شـود بـه این 
خـود  وظیفـه  می آیـد  دولتـی  هـر  کـه  نیسـت  معنـی 
بدانـد کـه با تمـام اقدامـات دولت قبـل مقابله کنـد. این 
مشـکل جدی اسـت که در کشـور مـا تبدیل بـه فرهنگ 
شـده اسـت. مـن خـودم بـرای دوره دکتـرا در انگلسـتان 
تحصیـل کـردم و به شـدت عالقه منـد بـودم ببینـم اینهـا 
می کننـد.  برنامه ریـزی  چگونـه  خودشـان  مسـایل  در 
قشـر  نماینـده  به عنـوان  کارگـر  ایـن کشـور حـزب  در 
کارگـر و مـردم عـادی هسـتند و واقعـا هـم نمایندگانـی 
در مجلـس داشـتند کـه کارگـر یـا دانشـجو و آرمان خواه 
بودنـد. همچنیـن حـزب محافظـه کار به عنـوان نماینـده 
بخـش سـرمایه داری فعالیـت می کننـد. اینها در مسـایل 
اقتصـادی و سیاسـت خارجـی کامـال بـه نقطـه نظـرات 
مشـترک رسـیده بودنـد. بـرای آن هـا و بـرای آدم هـای 
نخبـه مشـخص اسـت وقتی هـر جناحـی سـرکار می آید 
نمی توانـد جهت گیـری اقتصـادی کشـور را عـوض کنـد، 
یکـی اقتصـادش به سـمت راسـت باشـد و یکـی کامال به 
سـمت چپ باشـد. به هرحـال اقتصاد بایـد راه علمی خود 

را بـرود و آن هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند.
همین طـور  هـم  خارجـی  سیاسـت گذاری  در  حتـی 
زمـان جنـگ  در  کـه  زده ام  را  مثالـی  بارهـا  مـن  بـود. 
بالـکان و مصیبت هایـی کـه صرب هـا بر سـر مسـلمآن ها 
سـنگینی  جـو  می آوردنـد،  یوگسـالوی  در  کروات هـا  و 
تاک شـوهای  و  انگلسـتان  رسـانه های  و  مـردم  توسـط 
تلویزیونـی وجـود داشـت کـه همانطـور کـه انگلیـس در 
جنگ سـتاره خلیج فارس در اشـغال کویت توسـط صدام 
شـرکت کـرده بایـد در بالـکان و جایـی کـه صرب هـا بـه 
و  می رسـانند  آسـیب  اروپایـی  مسـیحیان  و  مسـلمانان 
کشـتار سـنگینی را راه انداختنـد، بـه نفـع مسـلمآن ها 
را  ایـن جـو  و کروات هـا علیـه صرب هـا شـرکت کنـد. 

به قـدری شـدید کردنـد کـه یک شـب داگالس هـرد وزیر 
خارجـه وقـت انگلیـس در برنامـه تلویزیونـی سـاعت 1۰ 
و ۴۵ دقیقـه -کـه مـا از آن هـا الگـو گرفتیـم و در شـبکه 
دو بی بی سـی اسـت - حضـور پیـدا کـرد و به صراحـت 
اعـالم کـرد مـا در جنـگ سـتاره خلیج فـارس منافع ملی 
داشـتیم امـا در بالکان نداریـم؛ بنابراین ارتش ما شـرکت 
اتفاقـا  نمی ریزیـم.  را  جوآن هایمـان  خـون  و  نمی کنـد 
ایـن در ایـام انتخابـات آن هـا هـم بـود امـا بالفاصلـه بعد 
از آن حـزب رقیـب از ایـن مواضـع حمایـت کـرد و گفت 
داگالس هـرد درسـت می گویـد و مصلحـت مـا نیسـت 
در بالـکان حضـور داشـته باشـیم و همـه احـزاب محلـی 
و شـخصیت ها نیـز از آن حمایـت کردنـد. از فـردا صبـح 
مـردم ایـن کشـور قانـع شـدند که ایـن به مصلحـت ملی 
کشورشـان نیسـت. معنایش این می شـود که در مسـایل 
ملی کشـور در حوزه اقتصاد، سیاسـت داخلی و سیاسـت 
خارجـی نیازمنـد توافـق نخبگان هسـتیم. ما هـم همین 
را درخواسـت داریـم کـه در بحـث برنامه ریـزی جامـع 
بایـد ایـن اتفـاق بیفتـد و این طـور نباشـد کـه هـر جناح 
سیاسـی روی کار می آیـد خـود را موظـف بـه تخریـب 

دولـت قبـل بداند.

■ ایـن نـگاه تخریبـی به چـه دلیل ایجادشـده 
؟ ست ا

یـک اشـکال سیسـتم انتخاباتـی مـا اسـت کـه چـون 
در  چـون  نمی گیـرد  هم شـکل  برنامـه  نداریـم  احـزاب 
حـزب اسـت کـه برنامـه شـکل می گیـرد، مـردم برنامه و 
عملکـرد آن هـا را نـگاه می کننـد و آن هـا ضعف هایشـان 
و  کادر  و  تیـم  و  می کننـد  جبـران  شکسـت ها  در  را 
نیـرو سـاخته می شـود. اشـکال سیسـتم انتخاباتـی مـا 
ایـن اسـت کـه چـون احـزاب نداریـم برنامـه هم شـکل 
نمی گیـرد و احـزاب در آسـتانه انتخابـات چنـد کاندیـدا 
معرفـی می کننـد و چـون فرصـت کوتاهـی دارنـد کاری 
جـز تخریـب نمی تواننـد انجـام دهنـد؛ یعنی بـرای اثبات 
خـودت بایـد جنـاح قبلـی را تخریـب کنی و بعـد هم که 
رای آوردی چـون تیـم نـداری افـراد کم تجربه یـا افراد با 

تجربـه پر سـن و سـال انتخاب کنـی. این اشـکال به نظام 
حزبـی و انتخاباتـی ما وارد اسـت. وقتی ما اجازه تشـکیل 
احـزاب قـوی ندهیـم ایـن تخریـب خودبه خـود تبدیـل 
بـه فرهنـگ می شـود. بـرای همیـن می گوییـم پیشـرفت 
حاصـل برنامه ریـزی جامـع درازمـدت و هماهنـگ عمـل 
کـردن نهادهـای مرتبط اسـت چون گردش های سیاسـی 
در طـی برنامـه توسـعه اتفـاق می افتـد، قاعدتـا در طـول 
اجـرای برنامـه و بـا گردش هـای سیاسـی برنامـه نبایـد 
تغییـر کنـد؛ لـذا پیش از آن باید وفاقی ایجادشـده باشـد 
کـه وقتـی گردش سیاسـی ایجاد شـد ایـن برنامـه ادامه 

یابـد و بلکـه بهتـر هـم ادامـه یابد.
درواقـع وقتـی تغییـر سیاسـی اتفاق می افتـد و دولتی 
بـر سـرکار می آیـد معنایـش این اسـت که مـن می توانم 
بهتـر برنامه هـا را اجـرا کنـم امـا گاهـی در کشـور مـا 
می شـوند؛  گذاشـته  کنـار  اساسـا  توسـعه  برنامه هـای 
هـم  ایراداتـی  برنامـه  آن  شـاید  چهـارم.  برنامـه  مثـل 
داشـته باشـد امـا اگـر همـه در تهیـه آن برنامـه حضـور 
داشـتند و آن وفـاق ملـی وجود داشـت قاعدتـا الزم نبود 
برنامـه را کنـار بگذاریـم و خط مشـی جدیـد را انتخـاب 
کنیـم. حاصـل ایـن تفکـر ایـن اسـت که شـما خیلـی از 
مدیـران را عـوض می کنیـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در 
کشـورهای پیشـرفته پسـت های سیاسـی تعریف شـده و 
وزیـر و حداکثـر یـک معاون او پسـت سیاسـی محسـوب 
می شـوند و مابقـی مدیـران اجرایـی هسـتند و بـا عـوض 
شـدن دولت هـا عـوض نمی شـوند مگـر این که بر اسـاس 
ثبـات  در  زیـرا  نباشـند؛  توانمنـد  عملکـردی  شـاخص 

مدیریتـی اسـت کـه بیشـتر اهـداف تحقـق می یابنـد.
از  جمعـی  همـراه  بـه  مسـوولیتم  اول  دوره  در  مـن 
نخبـگان خدمـت مقـام معظـم رهبـری رسـیده بودیـم. 
»چندیـن  می گفتنـد  وقـت  وزرای  از  یکـی  بـه  ایشـان 
سـال اسـت مـن به دولت هـا می گویـم در تغییـر دولت ها 
بـه  کـه  اسـت  ایـرادی  ایـن  نشـوند«.  عـوض  معاونـان 
سیسـتم مـا وارد اسـت و بایـد آن را حل کنیـم. بنابراین 
اگـر مـا می خواهیـم دولت کارآمدی داشـته باشـیم، یکی 
از ارکان کارآمـدی دولـت ایـن اسـت کـه وفـاق بـر سـر 
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مصالـح وجـود داشـته باشـد و مصلحـت اصلی کشـور ما 
ایـن اسـت کـه پیشـرفت مـا متکـی بـر توسـعه علمـی و 

فناورانـه خودمـان باشـد.

■ بـا توجه بـه این که یکـی از مشـکالت اصلی 
کشـور در دولت هـای مختلف مشـکالت اقتصادی 
بـوده، به نظـر شـما کارآمـدی دولت هـا در حوزه 

اقتصـادی چطـور محقق خواهد شـد؟
اقتصـادی  توسـعه  پیشـرفت  وجـوه  شـاخص ترین 
اسـت. نام گـذاری سـال های متوالـی توسـط مقـام معظم 
رهبـری هـم نشـان می دهـد کـه ایشـان مکـررا هرسـال 
بـه بحـث اقتصـادی اشـاره کرده اند. بحـث ایـن اسـت که 
جهت گیـری کار دولت هـای مـا بایـد مشـخص شـود و 
جهت گیـری اصلـی حـوزه حکـم رانـی باید اقتصاد باشـد 
آن هـم اقتصـاد متکی بـر حمایت از تولید ملـی و تولیدی 
کـه متکـی بـر توسـعه علمـی و فناورانـه خودمان باشـد.

امـا کدام یـک از دولت هـای مـا اتـکا بـر تولیـد مبتنی 
بـر دانـش و فناوری ملی داشـتند و از توسـعه دانش بنیان 
حمایـت کردنـد؟ گالیه همیشـگی ما در جهاددانشـگاهی 
-به عنـوان نهـادی کـه به درسـتی از ابتـدا تشـخیص داد 
کـه شـاخص های اصلی مورد نیاز برای پیشـرفت کشـور، 

توسـعه  و  فرهنگـی  توسـعه  فناورانـه،  و  توسـعه علمـی 
آموزش هـای مهارتـی در کشـور اسـت - از دولت هـا ایـن 
بـوده کـه چـرا توجهـی بـه انتقـال تکنولـوژی یـا تولیـد 
فقـط  چـرا  کـه  بـوده  ایـن  ندارنـد؟  داخـل  تکنولـوژی 
راه انـدازی سـریع ارایه خدمـات مثل کارخانـه ذوب آهن، 
سـیمان، خـط متـرو و راه آهـن را مدنظـر دارنـد؟ و مکرر 
هـم دانـش و تجهیـزات را از خـارج خریـداری می کنند و 
توجهـی بـه انتقـال تکنولوژی یـا تولید تکنولـوژی داخل 
ندارنـد. نتیجـه کار چـه شـد؟ نتیجـه کار این بـود که ما 
در کشـورمان کـه 1۰۰ کارخانـه سـیمان داریـم، حـدود 
۵۰ بـار نقشـه و ماشـین آالت را از کشـوری خریدیـم که 
خـودش تنهـا یک کارخانه سـیمان دارد ولـی بزرگ ترین 
کارخانه هـا  تجهیـزات  و  سـیمان  کارخانه هـا  سـازنده 
غیرمعدنـی اسـت. این نشـان می دهد که آن کشـور اراده 
کـرده کـه صاحـب دانـش و فنـاوری شـود، کشـوری که 
یـک کارخانـه بـا یـک ظرفیـت نسـبتا بـاال برایـش کافی 
بـوده اسـت. ولـی کشـوری کـه 1۰۰ کارخانـه سـیمان 
خریـده  کشـور  ایـن  از  را  خـود  تجهیـزات  هربـار  دارد 
درصورتی کـه اگـر از همـان شـرکت خارجـی چهـار یـا 
پنج خـط تولیـد را بخـری حتمـا انتقـال دانـش می دهـد. 
منظـور مـا از انتقـال دانـش این اسـت کـه نقشـه ها را به 

مـا می دهنـد، آن هـا هـم ابایی از ایـن ندارند که نقشـه ها 
را بدهنـد چـون دانـش کسـب کردنـی اسـت. نقشـه ها 
حاصـل دانشـی اسـت کـه در زمـان حـال جـاری اسـت 
و آن هـا با سـرعت توسـعه علم مرتـب فناوری هایشـان را 
روزآمـد می کننـد؛ بنابرایـن نگـران نیسـتند که نقشـه ها 
را بـه شـما بدهنـد. مـا هـم کـه نقشـه را می گیریـم باید 
تیمـی را بگذاریـم که نقشـه ها را خوب بفهمـد و دانش را 
جـذب کنـد و بعـد آن را ارتقـا دهد و مـال خودمان کند.

در  تکنولـوژی  تولیـد  بـه  بی توجهـی  ایـن   ■
می گیـرد؟ نشـات  کجـا  از  داخـل 

بخشـی مربـوط بـه تفکـر منبـع بنیـان مدیران اسـت 
و بخشـی مربـوط بـه عـدم خودبـاوری واقعـی مدیـران 
اسـت. سـعی می کنـم بـا ارایـه دو مثـال آن را بیشـتر 
توضیـح دهـم. ایـرادی کـه بـه دولت هـای مـا از دولـت 
سـازندگی تـا دولـت اصالحات -کـه از دوران هـای خوب 
توسـعه کشـور بودند- وارد اسـت ایـن بوده که بـه انتقال 
تکنولـوژی و واگـذاری بـازار در مقابـل انتقـال تکنولوژی 
توجـه ندارنـد. مـا خـود را مکلـف بـه توسـعه علمـی و 
فناورانـه کشـور می دانیـم و جهاددانشـگاهی از دهـه ۶۰ 
به صـورت حرفـه ای وارد بـازار فنـاوری شـده اسـت. مـا 
معتقـد بودیـم وقتـی خـود مـا فنـاوری تولیـد می کنیـم 
نداریـم  کیفیـت  کنتـرل  بـرای  مرجـع  آزمایشـگاه  اوال 
کـه اگـر آن آزمایشـگاه مرجـع محصـول شـما را تاییـد 
کـرد همـه مطیـع بـه خریـد باشـند و کسـی بهانه هـای 
بـرای کیفیـت نداشـته باشـد. بحث مـان ایـن بـود کـه 
یکـی از بهتریـن راه هـا بـرای صاحـب تکنولـوژی شـدن 
ایـن اسـت کـه بخـش کوچکـی از بـازار خـود را بـه یک 
شـرکت معتبـر خارجـی بدهی و از او امتیـاز انتقال دانش 
بگیـری؛ کاری کـه چیـن بـه بهتریـن نحو انجـام می دهد 
و کـره و ژاپـن بـه بهتریـن نحـو انجـام دادند. ایـراد ما به 
دولـت اصالحـات ایـن بـود کـه بایـد بـا توجه بـه فرصت 
خوبـی که برای توسـعه کشـور فراهم شـده، امتیـاز انتقال 

می گرفتیـم. تکنولـوژی 
در دولت هـای نهـم و دهـم که مـن توفیق مسـوولیت 
جهاددانشـگاهی را داشـتم خـودم پیشـنهاد کـرده بـودم 
حـاال کـه به سـرعت بـه سـمت توسـعه متـرو می رویـم 
و  می کننـد  ایجـاد  متـرو  خطـوط  مـا  کالن شـهر   ۹ و 
هـزاران واگـن نیـاز داریـم، اگـر بـرای های تک تریـن یـا 
پیشـرفته ترین قسـمت یـک واگـن کـه سیسـتم رانـش 
واگن هـای متـرو اسـت، از 1۰ هزار واگـن ۵۰۰ را تجمیع 
بهتریـن  از  تحریـم  دوران  همـان  در  می شـود  کنیـم 
شـرکت ها امتیـاز انتقـال تکنولـوژی بگیریـم کـه البتـه 
ایـن اتفـاق افتـاد ولـی اشـکالش این بـود که آن شـرکت 
معتبـر اروپایـی نتوانسـت تحریم هـا را دور بزنـد. از ابتـدا 
می گفـت عالقـه نـدارم با شـریک چینـی خود وارد شـوم 
چـون نسـبت بـه او اعتمـاد نـدارم. آخـر هـم کـه مجبور 
شـد بـا شـرکت چینـی وارد شـود. خـود چینی هـا آن ها 
را بـه آمریکایی هـا لـو دادنـد؛ البتـه این چیزی اسـت که 
آن هـا مدعـی بودنـد. نهایتـا آمریکایی هـا فشـار آوردند و 
این هـا از کشـور خـارج شـدند. وقتی شـما بازار مناسـبی 
کـه آن بـازار مناسـب از منظـر آن هـا بخـش کوچکـی از 
بازار در کشـور ماسـت، ۵۰۰ واگن از 1۰ هـزار واگنی که 
نیـاز داریم در اختیارشـان گذاشـتیم تـا ۸۳ درصد امتیاز 
انتقـال تکنولـوژی گرفتیـم و باقیمانـده اش چیزی بود که 

خودمـان کامـال بـه دانـش آن مسـلط بودیم.
ایـراد مـا این اسـت کـه دیـدگاه دولت های ما بیشـتر 
اقتصـاد منبع بنیـان بـود یعنـی می گفتند علـم و فناوری 
خیلـی قیمتی ندارد، می شـود هـر بـار آن را از خارجی ها 
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بگیریـم، ۵ یـا 1۰ درصد یک پروژه اسـت. وقتـی فناوری 
را از کسـی می گیریم آن کسـی که طراحـی اولیه را انجام 
می دهـد سـعی می کنـد از ماشـین آالت کشـور خـودش 
یـا کشـورهای همسـو بـا خـودش اسـتفاده کنـد. مـا اگر 
بـه طراحمـان اجبـار  صاحـب دانش پایـه شـویم حتمـا 
می کنیـم کـه تـو هـم از ماشـین آالت کشـور خودمـان 
اسـتفاده کـن؛ بنابرایـن خیلـی مهـم بـود کـه دولت های 
مـا توجـه بـه بحـث انتقـال تکنولـوژی داشـته باشـند. 
ایـن موضـوع بـه اصالح طلـب و اصول گـرا ربطـی نـدارد 
بلکـه بـه دیـد دولت هـا ربـط دارد. دیـدگاه دولت هـای 
اقتصـاد  بیشـتر  اصولگـرا  چـه  و  اصالح طلـب  چـه  مـا 
منبع بنیـان بـوده اسـت ضرورتـی نـدارد بـرای این که در 
قیمـت تمام شـده یـک پـروژه قیمـت باالیی نیسـت ولی 
ارزش آن باالسـت یـا این کـه اعتمـاد نـدارد چـه اصولگرا 
باشـمدیری کـه دیدگاهـش اقتصـاد منبـع بنیـان اسـت 
مـی گویـد علم و فنـاوری ضرورتـی ندارد بـرای اینکه در 
قیمـت تمام شـده یـک پـروژه قیمـت باالیی نیسـت ولی 
ارزش آن باالسـت یـا اینکـه اعتمـاد نـدارد چـه اصولگـرا 

باشـد چـه اصالح طلـب.
مثالـی می زنـم از مشـکالتی کـه در ایـن سـال ها بـا 
داریـم  االن  بـرای خطـوط متروکـه  بودیـم.  آن مواجـه 
سیسـتم تغذیـه اش یـک رکتیفایـر سـاده DOD اسـت. 
ممکـن اسـت از جهت یـک مدیری خیلی های تک باشـد 
و بعـد هـم فکـر کنـد بـه جـان مسـافر ربـط دارد -وقتی 
سیسـتم را نشناسـد ممکن اسـت این اتفاق بیفتد. وقتی 
مـا رکتیفایـر را در جهـاد سـاختیم از ما قبـول نمی کنند 
و فشـار می آوریـم تـو کـه خودت مدیر ارزشـی هسـتی و 
شـهردار یـک کالن شـهر کشـور هسـتی و مدعـی اطاعت 
از رهبـری هسـتی و رهبـری این قدر اصرار بـه حمایت از 
تولیـد ملـی می کننـد، این تولیدی اسـت که ما سـاختیم 
و بـا مصیبـت آن را در تهـران بـه کار گرفتیم تـو هم این 
محصـول را از مـا بخـر. ایـن محصـول هیـچ مشـکلی هم 
ندارد دو دسـتگاه کنار هم در پسـت تغذیه مترو هسـتند 
کـه اگـر یکی مشـکل پیدا کنـد دیگری به طـور اتوماتیک 
در مـدار می افتـد و هیـچ اتفاقـی نمی افتد و حتـی راننده 
هـم متوجـه آن نمی شـود. فقـط هشـداری می آیـد کـه 

رکتیفایـر بـه رکتیفایـر بعدی سـوییچ کرد.
ولـی ایـن بـاور در ایـن مدیـر وجـود نـدارد اگرچـه 
تولیـد  از  حمایـت  شـعار  بارهـا  مسـوولیتش  از  پیـش 
ملـی و سـاخت داخـل را داده اسـت. ولـی وقتـی خودش 
مسـوول می شـود چـون اعتمـاد نـدارد در فشـاری که ما 
وارد می کنیـم می گویـد همـه چیـز را از خـارج از کشـور 
بخریـد و بیاوریـد و تعدادی اضافه هم از جهاددانشـگاهی 
بخریـد. ایـن مشـکلی اسـت که ما بـا مدیریتـی داریم که 
خیلـی خودبـاور نیسـت و بـه تـوان داخـل اعتقاد نـدارد؛ 
فرقـی هـم نمی کنـد ایـن مدیـر چـه در دولـت اصـالح 
طلـب باشـد چـه در دولـت اصولگـرا،  عملکردها یکسـان 

. هستند
 

■ چطـور می تـوان ایـن مشـکل را در دولـت 
کـرد؟ حل 

اگـر مـا مدیرانی انتخاب کنیـم که هم خودبـاور و هم 
کاربلـد باشـند و ایـن خودبـاوری و کاربلد خودشـان را از 
انجـام کار موفـق علمـی پیـاده شـده در عرصـه عمـل به 
دسـت آورده باشـند یـا مدیریـت بنـگاه یـا سـازمان های 
بزرگـی را داشـته باشـند ایـن مشـکل حـل می شـود. مـا 
مدیـری را می خواهیـم کـه این مسـیر را طی کرده باشـد 
و بلـد باشـد. مـا به هیچ وجـه نمی گوییـم زمانـی کـه نیاز 
اضطـراری وجـود دارد از خـارج چیـزی نخریـد. آنچـه 

مـا می گوییـم ایـن اسـت کـه امتیـاز انتقـال تکنولـوژی 
بگیریـد. بعـد هـم شـما به عنـوان مدیـر وقتی مسـوولیت 
یـک وزارتخانـه را بـر عهـده می گیـری مثـل وزارت راه یا 
نفـت یـا حتی مدیریـت شـهری، می دانید کـه برنامه های 
توسـعه ریلـی یـا حـوزه نفـت و حـوزه شـهری تـا چنـد 
سـال دیگـر چیسـت. من با یکـی از مدیران شـرکت مترو 
صحبـت می کـردم گفتـم این همـه خـط متـرو بـرای چه 
می خواهیـد؟ بـه شـوخی می گفـت مـا بـرای ظهـور امام 

زمـان )عـج( هـم خطـوط متـرو را پیش بینـی کردیم.
چـه  می دانـی  مدیـر  به عنـوان  شـما  به هرحـال 
تجهیزاتـی بـرای کشـور و چـه دانـش پایـه ای مـورد نیاز 
تعـداد  و چـه  پتروشـیمی  تعـداد  می دانـی چـه  اسـت. 
پاالیشـگاه می خواهـی بزنـی. بایـد بررسـی شـود کـه آیا 
صاحب دانش پایه شـدن بـرای زدن پاالیشـگاه، اقتصادی 
اسـت؟ مـن بایـد ایـن دانـش را کسـب کنم. اگر سـاخت 
تجهیـزات واگـن متـرو اقتصـادی اسـت کـه از نظـر مـا 
هسـت کـه هـم بدنـه واگـن را خودمـان طراحـی کنیم و 
بسـازیم هـم سیسـتم رانش آن کـه های تک ترین قسـمت 
اسـت، مـا از یـک مدیـر خودباور کاربلـد توقـع داریم این 
نیازهـا را محاسـبه کنـد و بعـد بـه  موقع در تولیـد داخل 
بـه آن بپـردازد تـا به موقع در زمان اسـتفاده بشـود از آن 
اسـتفاده کرد. نمی شـود مـن بخواهم خطوط متـرو را راه 
بینـدازم تـازه همـان موقع یـادم بیفتـد که باید سیسـتم 
رانـش بسـازم. بایـد سـروقت خـودش سیسـتم رانـش را 
شـروع کـرده باشـم و بسـازم و بعـد هـم زیرسـاخت های 
برایـم فراهـم شـود. وقتـی محصولـی را می سـازم  الزم 
تسـت های الزم انجـام شـود و بعد بـا اطمینـان وارد بازار 

. د شو
مـا از دولـت و مدیر کارآمد توقع داریـم اوال حوزه های 
اصلی توسـعه کشـور را مشـخص کند. خیلی بد اسـت که 
مـا ۴۰ سـال از انقالب مـان گذشـته ولی هنوز اسـتراتژی 
توسـعه صنعتـی در کشـور حاکـم نیسـت. نمی دانیـم در 
چـه حوزه هایـی که مزیت اصلی کشـور اسـت اقتصادمان 
بایـد در آن حـوزه شـکل بگیـرد و صنعتـی شـدنمان در 
آنجـا شـکل بگیـرد در حـوزه ای کـه مـا در آن انـرژی، 
معـادن و نیـروی خوب داریـم که خـودش می تواند تولید 
فنـاوری کنـد. مـا در بحـث پزشـکی می توانیـم در بحث 
داروهـای نوترکیـب، سـلول های بنیـادی و ژن درمانـی 
خودمـان مبـدع باشـیم و تولید فنـاوری کنیـم. در حوزه 
فنـی و مهندسـی حتمـا در حـوزه الکترونیـک و فنـاوری 
اطالعـات آدم هـای قـوی داریـم و این هـا می تواننـد در 

دنیـا خلـق فنـاوری کننـد؛ چـرا مـا نتوانیـم مثل سـونی 
و زیمنـس عمـل کنیـم؟ بـرای مـن کـه ۴۰ سـال اسـت 
در جهاددانشـگاهی فعالیـت می کنـم، سـونی و زیمنـس 
ایجـاد کـردن اصال کار سـختی نیسـت بلکـه تنهـا اراده، 
برنامـه و مدیـر کاربلـد در حوزه اجرایی کشـور می خواهد 

کـه ایـن مسـیر را درسـت طراحی کنـد و جلـو ببرد.

■ آیـا در چنیـن شـرایطی کـه نـگاه بـه تولید 
تکنولـوژی در داخـل بیـن مدیـران وجـود ندارد، 

تحریـم کمک کننـده اسـت؟
البتـه کـه تحریـم چیـز خوبی نیسـت، مـا می خواهیم 
اقتصـاد درون زا و برون نگـر داشـته باشـیم درون زا همین 
اسـت کـه اقتصـاد مـا متکی بـر علم و فـن داخلی باشـد. 
مـن کـه می خواهـم یـک فنـاوری تولیـد کنـم به عنـوان 
یـک مهنـدس بـرق و در حـوزه الکترونیـک قـدرت وقتی 
سیسـتم  کامـال  کـه  متـرو  واگن هـای  رانـش  سیسـتم 
ماشـین های  و  دارد  پیچیـده  کنتـرل  اسـت،  های تـک 
الکتریکـی و مکانیـک دارد، مـن بـرای این کـه در این هـا 
صاحـب دانـش باشـم بایـد بـه قطعـات و مـواد اولیـه و 
و کارگاهـی دسترسـی داشـته  آزمایشـگاهی  تجهیـزات 
باشـیم کـه االن تولیدشـان در کشـور اقتصـادی و حتـی 
اگـر مـن می خواهـم  بنابرایـن  نیسـت؛  گاهـی منطقـی 
محصولـی بسـازیم باید بـه لحاظ کیفیـت و قیمت، رقابت 
کنـد. مـا بایـد همه جـا بـا چیـن رقابـت کنیـم. بـا چین 
کـه بـازار بـه آن انبوهـی را دارد و دولتش به شـدت از آن 
حمایـت می کنـد و جایزه هـای صادراتـی می دهـد و بعـد 
هـم تولیـدش را بـرای دنیـا برنامه ریـزی می کنـد، یعنـی 
حجـم انبـوه تولیـد که به شـدت قیمت را پاییـن می آورد. 
مـن در کشـور خـودم بایـد بـا چینـی رقابـت کنـم، در 
سـوریه اگـر می خواهـم بـرای خـودم جـای پـا بـاز کنـم 
قطعـا بـا چینـی و تـرک بایـد رقابت کنـم. شـکی در این 

نـدارم زیـرا االن ایـن رقابـت وجـود دارد.
مـن بایـد بـه بهتریـن قطعـه بـا بهتریـن کیفیـت و 
مناسـب ترین قیمـت در دنیـا دسترسـی داشـته باشـم. 
اگـر بخواهـم قطعـه خـودم را در تحریـم با قیمت بسـیار 
گـران تهیـه کنـم و نـا امنـی کـه هـر آن ممکـن اسـت 
قطعـه مـن را شناسـایی کنند چـون هـر کار های تکی ما 
انجـام می دهیـم حتما کاربـرد مضاعـف دارد. باید مراقب 
باشـیم این قطعه شناسـایی نشـود زیرا می گوینـد کاربرد 
دوگانـه )نظامـی( دارد. مـن کـه تعهد دادم مشـکل مترو 
را حـل کنـم و بعـد در پاکسـتان و عـراق و سـوریه بـازار 
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بگیـرم اگـر در حالت تحریـم قطعه ام توقیف شـود چطور 
می توانم پاسـخگو باشـم؟ و بعد ارسـال ارز با هزینه گران 
و خریـد قطعـه بـا هزینـه گـران و از مسـیر ناامـن اتفـاق 
بیفتـد، یقینـا ایـن مشـکل ایجاد می کنـد. ما بایـد حالت 
تحریـم را برداریـم امـا در عیـن حـال نبایـد در کشـور 
را بی برنامـه بـه روی خارجی هـا بـاز کنیـم همـان طـور 
کـه نبایـد آن را بی برنامـه بـه روی خارجی هـا ببندیـم، 
آنجایـی کـه نیـاز اسـت بایـد از خارجی ها اسـتفاده کنیم 

ولـی بایـد امتیازهـای الزم را بگیریم.
در همیـن برجـام معتبرترین شـرکت اروپایـی آلمانی 
بـرای سیسـتم رانـش واگن هـای مترو بـا ما مذاکـره کرد 
و بسـیار سرسـخت بـود ولی وقتـی ما جلویش ایسـتادیم 
کـه مـا توانمنـد هسـتیم و می توانیم ایـن کارهـا را انجام 
بـرای سـرمایه  بـه توافـق خوبـی  دهیـم قبـول کـرد و 
گـذاری در داخـل رسـیدیم. در کار بـا او، جیـک و پـوک 
فنـاوری اش را هـم به دسـت می آوردیـم چنان کـه قبـال 
هـم در کارهـای دیگـر با شـرکت های خارجی ایـن کار را 
انجـام داده بودیـم. طبیعتـش همین اسـت. آن هـا هم به 
همیـن روش ها صاحـب فنـاوری شـده اند. بنابراین حالت 
غیـر تحریـم حتمـا برای توسـعه کشـور ضروری اسـت و 
سـرعت کشـور را بـاال می بـرد ولـی نبایـد بی برنامـه در 
کشـور را بـاز کنیـم یـا ببندیـم؛ ایـن توقعی اسـت که ما 

از دولـت و وزیـر و مدیـر خودبـاور و کاربلـد داریم.
بـه هـر دلیلـی اگـر تحریـم شـدیم بازهـم می توانیـم 
پیشـرفت کنیـم اگـر همـان مدیـر کاربلـد خودبـاور را 
داشـته باشـیم وقتـی مـا صاحب دانـش و فناوری شـویم 
می دهـد.  دسـت  از  را  خـود  موضوعیـت  تحریـم  قطعـا 
تحریـم نبایـد در درازمـدت وجـود داشـته باشـد. اگـر ما 
می خواهیـم در دنیـا بـرای خـود جـای پایـی بـاز کنیم با 
تحریـم بانکـی امکان پذیـر نیسـت. نمی توانیم بـا چمدان 
پـول انتقـال دهیـم. اما ما بایـد از فرصت تحریم اسـتفاده 
کنیـم. از یـک مدیـر خودبـاور توقـع داریـم اوال به موقـع 
بـه محقـق و سـازنده توانمنـد داخلـی مراجعـه کنـد تـا 
فرصـت تحقیـق و تولیـد فنـاوری را داشـته باشـد و ثانیا 
تبعـات تحریـم در اشـکال مختلف را تحمل کنـد. تحریم 
باعـث می شـود هـم قطعات و مـواد اولیه مـورد نیاز گران 
شـود و هـم دیـر بـه دسـت مـا برسـد و ارز بـرای خریـد 
آن هـا بسـیار گران ارسـال شـود. بعضـی وقت هـا قطعات 
چـون خـارج  از مسـیر طبیعی خریداری می شـوند توقیف 
می شـوند و پـروژه شـما بـا تاخیر مواجـه می شـود. نباید 
از بابـت ایـن تاخیرها از طـرف کارفرمایان جریمه شـویم. 

ایـن اتفاق بـرای خودمـان افتاده اسـت.
بـرای یکـی از پروژه هایمـان قطعـه ای کـه از یکـی از 
کشـورهایی کـه رابطـه بهتـری بـا ایـران داشـت را تهیـه 
می کردیـم آمریـکا آن را به عنـوان قطعـه ای بـا کاربـرد 
مضاعـف شناسـایی کـرد هم قطعـه را گرفتند هم کسـی 
کـه بـرای خرید قطعه رفتـه بود را گرفتنـد و نزدیک یک 
مـاه زندانـی کردنـد و آن قطعـه دیگر دسـت ما نرسـید و 
مجبـور شـدیم از جـای دیگـر تهیه کنیـم. این هـا تبعات 
تحریـم اسـت باید ایـن را مدیریت کنیم. قطعـا در چنین 
شـرایطی سیسـتم بایـد ایـن هزینـه مضاعـف را متقبـل 
شـود کـه مـا صاحب دانـش شـویم. وقتی صاحـب دانش 
از دسـت  را  به تدریـج موضوعیـت خـود  شـویم تحریـم 
می دهـد. رهبـری هـم بارهـا ایـن را گفته انـد. مـا اگـر 
بتوانیـم تحریـم را رفع کنیـم حتما باید ایـن کار را انجام 
دهیـم و شـکی در ایـن نیسـت اما حـاال که تحریـم دارد 
بـه مـا تحمیـل می شـود مـا بایـد از ایـن فرصـت بـرای 
صاحـب دانـش شـدن اسـتفاده کنیـم. بـه ضـرس قاطع 
می گویـم کـه بـه طـرز وحشـتناکی در همـه دولت هـا به 

دلیـل عـدم خودبـاوری و برخـی اختالفـات بسـیار زیـاد 
داخلـی دچـار مشـکل بوده ایـم. گاهـی دائمـا بـه یـک 
دولـت و مدیـر تهاجـم می شـود و او را زیر سـوال می برند 
کـه تـو کاری نکـرده ای. در کنـار ایـن درآمد آسـان نفت 
وجـود دارد و مدیـر بـرای این کـه نشـان بدهـد کارآمـد 
اسـت بـه سـمت خرید از خـارج سـوق داده می شـود که 
آن خدمـت را ارایـه دهـد و مشـکل را موقتـا حـل کنـد. 
بنابرایـن وفـاق ملـی زمانـی ایجاد می شـود که دسـت از 
دعواهـای بی حاصـل سیاسـی برداریم. یک مدیـر کارآمد 
و کاربلـد می توانـد درسـت برنامه ریـزی کنـد و از همـه 

ایـن فرصت هـا درسـت اسـتفاده کند.

■ مدیران کارآمد چطور انتخاب می شوند؟
بـه مطالبـه  بایـد  ایـن موضـوع در دولـت پیـش رو 
تبدیـل شـود که هر کسـی مسـوولیت دولت را بـه عهده 
می گیـرد شـاخص هایی بـرای انتخـاب مدیران در سـطح 
معاون اول، وزرا و حتی معاونان وزرا و اسـتانداران داشـته 
باشـد کـه بـر مبنـای شـاخص ها انتخـاب شـوند. چنیـن 
چیـزی در دنیـا امـر معمـول اسـت. نظـام دیـوان سـاالر 
زمانـی می توانـد کارآمـد باشـد کـه مدیـران بـر اسـاس 
شـاخص انتخـاب شـوند نـه جلسـات گعـده ای و هیاتـی. 
یقینـا در ایـن کار بایـد دیدگاه های سیاسـی از بین برود. 
اگـر مدیـری اصـالح طلـب و دولتـی اصول گـرا بـود باید 
پذیـرش آن وجـود داشـته باشـد و بالعکـس. یـک مدیـر 
پیشـرفت  کـه  بپذیـرد  بایـد  اصالح طلـب  یـا  اصول گـرا 
مسـئله اصلـی کشـور اسـت نـه نـگاه حزبـی. در عمـل 
آدم هـای  و اصالح طلبـی کـه  اصولگـرا  دیدیـم مدیـران 
خودبـاور و کاربلدی هسـتند به هیچ وجه مسـایل سیاسـی 
را بـه حیطـه کار نمی آورنـد، اینهـا آدم هـای محجوبـی 
هسـتند و خیلی هـا در ایـن شـرایط کشـور، خـود را کنار 
کشـیده اند، برایشـان اعتبار و آبرویشـان مهم اسـت. باید 
بـا ایـن شـاخص ها ایـن مدیـران شناسـایی شـوند و بـه 

عرصـه کار و فعالیـت دعـوت شـوند.

■ چقـدر از ناکارآمـدی دولت هـا بـه نظر شـما 
بـه ضعـف قوانیـن برمی گردد؟

قانـون خـوب داریـم،  به انـدازه کافـی در کشـور  مـا 
مشـکل اینجاسـت که در کشـور ما قوانین اجرا نمی شود. 
گاهـی دولتمـردان خودشـان ذی نفـع می شـوند و گاهـی 
قانـون بـر اسـاس نفع نوشـته می شـود یـا بر اسـاس نفع 
اجـرا نمی شـود. در قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری ما 
تاکیـد شـده که مدیـران باید بر اسـاس شـاخص انتخاب 
شـوند، ارزیابـی شـوند و ارتقـای آن هـا بایـد بـر اسـاس 
و  مدیـر خودبـاور  اگـر  گیـرد.  شایسته سـاالری صـورت 
توانمنـدی باشـد مشـکل قانونی را سـریع رفـع می کند و 
اگـر مجلـس کارآمد باشـد در هماهنگی با دولت مشـکل 
را سـریع حـل می کنـد. مثـال در موضـوع شـاخص های 
کسـب وکار، کاهـش رتبـه خیلـی سـریع قابل حل اسـت. 
ایـن  انجام شـده   IT حـوزه  در  کـه  پیشـرفتی  بـا  االن 
کارهـا فوق العـاده آسـان اسـت به شـرط این کـه بپذیریـم 
شفاف سـازی و رقابت سـالم وجود داشـته باشـد. توقع ما 
از بحـث خودبـاوری و کارآمـدی ایـن اسـت کـه بـه ایـن 
سـمت حرکـت شـود. یکسـری مسـایل هـم که خـارج از 
دولـت هسـت بایـد تصمیم گیـری شـود، اگـر می خواهیم 
پیشـرفت کنیـم بایـد نسـبت بیـن پیشـرفت و انقالبـی 

بـودن تعییـن تکلیف شـود.

■ آیـا شـما مسـایلی خـارج از دولـت را مانـع 
می دانیـد؟ ناکارآمـدی 

یکسـری  مـا  کشـور  در  نیسـت.  این طـور  نـه 
سیاسـت گذاری کلـی بـه عهـده رهبـری اسـت، یکسـری 
سیاسـت گذاری جزئی تـر در مجلـس و شـوراهای عالـی 
انجـام می شـود و نهایتـا برنامه ریزی اجرایی توسـط دولت 
انجـام می شـود. مـا مجمـع تشـخیص، شـوراهای عالـی و 
دولـت را داریـم. سـناریوی تعامـل ما بـا دنیا بحثی اسـت 
کـه بـه نخبگان سیاسـی و حـوزه رهبـری برمی گـردد که 
بنشـینند و تصمیم گیـری کننـد. امـا بحث من این اسـت 
کـه وقتی سـناریویی انتخاب شـد بایـد روی آن وفاق ملی 
وجـود داشـته باشـد. حتـی اگـر می خواهیم تعریـف فعلی 
را داشـته باشـیم مثـال این کـه تحریـم از تبعـات کار ما در 
حمایـت از نهضت هـای منطقه بوده اسـت. ولـی می توانیم 
تحریم باشـیم و پیشـرفت کنیم، باید تحریم ها را مدیریت 
کنیـم تـا بالاثـر شـود نـه این کـه بگوییـم تحریـم جـزو 
باشـیم  این کـه همیشـه تحریـم  اسـتراتژی های ماسـت. 
دلیـل بـر این نیسـت که مـا ملـت انقالبی هسـتیم. حتما 
اگـر ما پیشـرفت کنیم تحریم موضوعیت خود را از دسـت 
می دهـد. مـا بایـد بـه هـم کمـک کنیـم کـه این مشـکل 
حـل شـود و در ایـن زمینـه نیازمنـد ایجاد وفاق هسـتیم. 
مشـکل مـا این اسـت کـه روی هیچ چیـزی وفـاق نداریم. 
ایـن بایـد حل شـود، وگرنـه طبیعی اسـت که اگـر تحریم 

نباشـیم خیلـی بهتر اسـت.
اسـت  مشـکالتی  از  اداری  فسـاد  موضـوع   ■
کـه در چهـل سـال گذشـته در سـطوح مختلـف 
وجود داشـته اسـت، ایـن امـر چقـدر می تواند به 

ناکارآمـدی دولت هـا منجـر شـود؟
یکـی از ویژگی هـای دولـت کارآمـد، سـالمت مدیران 
اسـت. در نظـام دیـوان سـاالر و سیسـتم اداره کشـور، 
سـالمت مدیـران شـاخصه بسـیار مهمـی اسـت و این که 
تضـاد منافـع وجـود نداشـته باشـد. ایـن بحثی اسـت که 
در دنیـا سال هاسـت مطـرح شـده و خیلـی کشـورهایی 
کـه پیشـرفت کردنـد بـه آن توجـه کردنـد. مدیـر نبایـد 
بـر اسـاس منافع خود قانون بنویسـد. متاسـفانه بسـیاری 
از مدیـران مـا در ایـن مـوارد ذی نفع می شـوند. بسـیاری 
از مدیـران مـا می گوینـد تا وقتـی واردات از خارج باشـد 
مـن خـودم یـا پسـرخاله ام در پشـت صحنه ایـن کار را 
انجـام می دهیـم تا من ذی نفـع واردات باشـم و اگر تولید 
باشـد بازهـم مـن یـا پسـرخاله ام بایـد ذی نفعش باشـیم. 
هیـچ اشـکالی نـدارد کـه مـا مدیـر یـک بنـگاه خصوصی 
شایسـته را در کشـور مسـوول کنیـم، ولـی به هیچ وجه او 
نبایـد قوانیـن را براسـاس نفـع خـودش بنویسـد. این یک 
مصیبـت در کشـور ماسـت امـا یک قـوه قضاییـه کارآمد 
و سـالم مهم تریـن رکنـی اسـت کـه می توانـد بـا فسـاد 
برخـورد کنـد و ایـن مشـکل را حل کند. اگـر خود قاضی 
هـم به فسـاد بیفتد کـه وامصیبتـا. دولت بایـد دقت کند 
کـه مدیـر سـالم و دسـت پاک انتخـاب کنـد کـه ذی نفع 
منافـع  تضـاد  به هیچ وجـه  و  نباشـد  قانون گذاری هایـش 
وجـود نداشـته باشـد و از آن طـرف بایـد قـوه قضاییـه 
سـالم و کارآمـدی وجود داشـته باشـد کـه با نـگاه کامال 
غیرسیاسـی و براسـاس مصالـح ملـی بـا هـر کسـی کـه 
خـالف می کند برخـورد کند. مـن معتقـدم هزینه خالف 
در جمهـوری اسـالمی بسـیار کـم اسـت و بـرای همیـن 
خیلی هـا راحـت جـرات می کنند خـالف کننـد. این همه 
می شـنویم کـه میلیـارد میلیـارد در حـوزه غـذای دام و 
طیـور در کشـور خالف می شـود ولـی یک نفر هـم اعدام 
نمی شـود. اگـر یـک نفر هـم اعدام شـود آنقـدر هزینه به 
کشـور تحمیـل می کننـد که حد نـدارد. البته اعـدام چیز 
خوبـی نیسـت اما کسـی کـه فسـاد می کنـد و این طوری 
ضربـه بـه کشـور می زنـد باید بـا او برخـورد شـود و بقیه 
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گفتـار

هـم بفهمنـد کـه درسـت برخـورد می شـود و بـه هیـچ 
وجـه نگاه ها سیاسـی نیسـت.

■ بسـیاری از مـواردی کـه به عنـوان عوامـل 
ناکارآمـدی مطـرح شـد در کوتاه مـدت قابل حل 
احـزاب  و  مـردم  پیـش رو  انتخابـات  در  نیسـت، 
چقـدر می تواننـد در انتخـاب دولتـی کـه حداقل 
کارآمـدی را داشـته باشـد نقش داشـته باشـند؟

بــرای  مــردم  کــردن  آگاه  در  را  رســانه ها  مــن 
انتخابشــان بســیار موثــر می دانــم کــه بــه دنبــال 
انتخــاب چــه افــرادی باشــید کــه واجــد ایــن ویژگی هــا 
باشــند. رســانه ها می تواننــد بــا کاندیداهــا صحبــت 
کننــد و برنامه هــای آن هــا را دریافــت کننــد یــا از 
ــه  ــد چ ــد واج ــال وزرا بای ــه مث ــد ک ــه کنن ــا مطالب آن ه
صفاتــی باشــند و چــه برنامه هایــی بــرای انتخــاب وزیــر 

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج بای
رویـه غلطـی کـه در کشـور مـا وجـود دارد این اسـت 
انتخاباتـی یـک رییـس  کـه کسـانی کـه در سـتادهای 
جمهـور شـرکت می کننـد می خواهنـد بدنه اصلـی دولت 
را تشـکیل بدهنـد. البتـه شـاید خیلـی از آن هـا توانـا و 
کارآمـد باشـند ولـی اگـر رییـس دولت مـا بـرای انتخاب 
افـرادش دارای شـاخص باشـد، در صورتـی کـه افـرادی 
کـه در سـتادهایش فعالیـت کردنـد واجد آن شـاخص ها 
هسـتند آن هـا را انتخـاب می کنـد و اگر نیسـتند آن ها را 

انتخـاب نمی کنـد.
سـتادهای  و  نداریـم  حـزب  چـون  طـرف  یـک  از 
انتخاباتـی بسـیار مهـم هسـتند و حتی افـراد کمک مالی 
می کننـد و وقـت می گذارنـد رییس جمهور بدهـکار آن ها 
می شـوند. سیسـتم غلـط انتخابات ریاسـت جمهـوری ما 
همیـن اسـت کـه ما احـزاب نداریم کـه در طول سـالیان 
مـردم بـا آن هـا برنامـه داشـته باشـند و بعـد هـم بـه آن 
حـزب رای بدهنـد و رییس جمهور با فراغ بال و براسـاس 
این طـور  اینجـا  کنـد.  انتخـاب  را  نیروهایـش  شـاخص 

نیسـت و رییـس جمهـور بدهـکار کسـانی می شـود کـه 
در انتخابـات بـرای او زحمـت کشـیده اند. مـا بایـد ایـن 
روال را عـوض کنیـم. بسـیاری از این افراد افـراد توانمند 
مـورد نظر نیسـتند ولـی رییس جمهور بدهکار آن هاسـت 
و بایـد بـه آن هـا پسـت بدهد. مـا شـاهدیم در دولت های 
مختلـف فشـار می آورنـد کـه فـالن فرد بـه دلیـل این که 
مسـئول سـتاد انتخاباتی در فالن شهرسـتان بوده او را به 
کار بگیریـد. ایـن رویـه غلط اسـت. مـا باید اجـازه دهیم 
احـزاب شـکل بگیرند و حاال کـه احزاب شـکل نگرفته اند 
بایـد شـاخص ها را مشـخص کنیم تـا افراد برمبنـای این 
شـاخص ها انتخـاب شـوند. رسـانه ها می تواننـد بـه نوعی 
جـای خالـی احـزاب را پـر کننـد و ایـن را از کاندیداهـا 

کنند. مطالبـه 
شرایط کشور شرایط ویژه است و ما باید در کوتاه مدت 
تحوالت ویژه ای در حوزه اقتصادی و اشتغال ایجاد کنیم. 
ممکن است افراد زیادی باشند که به غلط در رشته هایی 
را  افراد  این  نیست.  کار  آن ها  برای  که  کرده اند  تحصیل 
می توان با آموزش چند ماهه در بخش هایی توانمند کرد 
هم  دیگر  کشورهای  در  اتفاق  این  است.  نیاز  مورد  که 
بازار کار تحصیل  می افتد. کسی که در یک رشته بدون 
کرده تقصیری ندارد، ما باید برای او برنامه ریزی کنیم که 
بیاید و  بوجود  و زمینه های الزم  پیدا کند  توسعه  کشور 
اینها را هم با آموزش های مناسب توانمند کنیم که بتوانند 
مشغول به کار شوند. این کار شدنی است و دیگران انجام 
داده اند و نتیجه اش را هم گرفته اند. ما هم باید این شرایط 
را فراهم کنیم. رسانه است که باید این ها را مطالبه کند 
خود  انتخاب  در  را  الزم  دقت  که  کند  آگاه  را  مردم  و 

داشته باشند.
علیرغـم  دارد.  خوبـی  زیرسـاخت های  مـا  کشـور 
ولـی  خـوب  انسـانی  نیـروی  زیـادی  تعـداد  مهاجـرت 
انسـانی  نیـروی  لحـاظ  بـه  مـا  زیرسـاخت های  هنـوز 
بچه هـای  هـم  هنـوز  اسـت،  خوبـی  زیرسـاخت های 
عالقمنـدی داریـم. خیلـی از صنایـع مـا نیاز به بازسـازی 

سـایر  و  صنعتـی  زیرسـاخت های  هـم  بـاز  امـا  دارنـد 
زیرسـاخت ها بـد نیسـتند. پـول سـرگردان هـم در ایـن 
کشـور بسـیار زیاد اسـت تنهـا باید بـا برنامه هوشـمندانه 
آن را بـه سـمت تولیـد هدایـت کنیـم. اجرای یـک پروژه 
نیـاز بـه فنـاوری، سـرمایه و نیروی انسـانی کارآمـد دارد 
و اگـر اتـکا کنیـم کـه فنـاوری مـا تـا جایی که می شـود 
داخلـی شـود نیـاز ارزی مـا به خارج بسـیار کم می شـود 
و بـا ایـن ریـال سـرگردان می تـوان در کشـور کارهـای 
بزرگـی کـرد که ایـن نیاز بـه وفـاق و همفکـری دارد که 

امیدواریـم بـا فرهنگ سـازی انجـام شـود.

ـــات  ـــای انتخاب ـــه کاندیداه ـــما ب ـــه ش ■ توصی
ریاســـت جمهوری چیســـت؟

بـا  هـم  مـا  اسـت.  ویـژه  شـرایط  کشـور  شـرایط 
مخاطـرات مواجهیـم و هـم توانمندی هـای خوبـی داریم. 
اگـر کاندیداهـای مـا بنـای انتخـاب وزرا را بر انسـآن های 
ایـن  کـه  بگذارنـد  حـوزه  هـر  در  کاربلـد  و  خودبـاور 
خودبـاوری و کاربلدی شـان را از انجـام کار موفـق علمـی 
پیـاده سـازی شـده در عرصـه عمـل یـا مدیریـت موفـق 
علمـی پیاده سـازی شـده در عرصـه عمـل بدسـت آورده 
باشـند خودشـان می تواننـد حالل بسـیاری از مشـکالت 
باشـند. وزیـر و اسـتاندار نقـش موثـری در تصمیمـات 
دارنـد. مـا به دلیـل نبود احـزاب، هنوز مدیرپایه هسـتیم. 
اگـر مدیـری درسـت فکـر کنـد بسـیاری از مسـایل حل 
می شـود. مـن در عمـر مدیریتـم در جهاددانشـگاهی بـه 
وضـوح دیـدم مدیـری کـه مقیـد بـوده و حمایـت کـرده 
چقـدر موفـق بـوده و مدیری که مقیـد نبـوده و خودباور 
نبوده چقدر وحشـتناک فرصت ها را از دسـت داده اسـت. 
وقتـی مدیـر را درسـت انتخـاب نکردیم فرصت هـا خیلی 
زیـاد از دسـت رفتـه اسـت. چنیـن مدیـری نـه درهـای 
کشـور را بی دلیـل بـه روی خـارج می بنـدد نـه بی دلیـل 
آن را بـه روی خـارج بـاز می کنـد بلکـه بر مبنـای منافع 

تصمیـم می گیـرد.
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی:دکتر ســـید ســـعید 
هاشـــمی رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ دربـــاره 
نقـــش پارک هـــای علـــم و فنـــاوری و ارتبـــاط آن هـــا 
بـــا دانشـــگاه ها گفـــت: به طورقطـــع یکـــی از ایرادهـــا 
و نقص هایـــی کـــه همـــواره بـــه مجموعـــه دانشـــگاه ها 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــود، ارتباط ـــور وارد می ش ـــل کش در داخ
بایـــد بـــا جامعـــه و بخش هـــای مختلـــف آن داشـــته 
ـــورت  ـــاط ص ـــن ارتب ـــه ای ـــی ک ـــد. زمان ـــا ندارن ـــند، ام باش
ـــد  ـــه خواه ـــر جامع ـــتری ب ـــر بیش ـــا تاثی ـــرد مطمئن بگی

ـــت. گذاش
ــد  ــطی مانن ــه واس ــن حلق ــاد م ــه اعتق ــزود: ب وی اف
ــایانی  ــک ش ــد کم ــاوری می توانن ــم و فن ــای عل پارک ه
بــه اتصــال ایــن زنجیــره کننــد. در واقــع در ایــن بســتر 
ــا  ــردم ب ــم م ــگاه ها و ه ــه دانش ــم مجموع ــه ه ــت ک اس
شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد حضــور خــود را 
فعــال کننــد. در نتیجــه می تــوان در کســب وکارهای 
ــده  ــم و ای ــاهده کنی ــم را مش ــش و عل ــف روح دان مختل
ــگ را  ــاوری و فرهن ــم، فن ــق عل ــی از طری ــروت آفرین ث

ــم. ــی کنی عمل
دکتــر هاشــمی گفــت: بــه اعتقــاد مــن هنــوز 
زمینــه  ایــن  در  توســعه یافته  کشــورهای  به انــدازه 
ــم. مجموعــه شــرکت های خصوصــی و  پیشــرفت نکرده ای
دانشــگاه های مــا بایــد بــاور جــدی بــه ایــن امــر داشــته 
ــا  ــا و پژوهش ه ــد در راســتای فعالیت ه ــا بتوانن باشــند ت

ــد. ــردم ببینن ــر م ــذاری آن را ب تاثیرگ
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ تاکیـد کـرد: امـروزه 
اغلـب مسـووالن به ایـن اثرگـذاری اجتماعی توجـه دارند 
امـا بـه اعتقـاد مـن ابـزار کافـی در این زمینـه نداریـم. از 
همـه مهم تـر این که تا دانشـگاه ها گام اساسـی بـرای حل 
معضـالت جامعـه برندارنـد، مطمئنا ایـن ارتبـاط و تعامل 

رونـد اسـتانداردی پیـدا نخواهـد کرد.
وی ادامــه داد: یکــی از ایرادهایــی کــه از اهالی کرســی 

به ویــژه اســتادان و محققــان در فضــای  دانشــگاه ها 
ــی  ــه به نوع ــت ک ــن اس ــت ای ــوان گرف ــگاهی می ت دانش
ــد در  ــل دارن ــع تمای ــتند. در واق ــراری هس ــانه ف از رس
ســکوت خبــری بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد و چنــدان 
بــه دنبــال تبلیــغ نیســتند؛ امــا در هرحــال ترویــج علــم 
ــد فرهنگ ســازی شــود. ــن بای ــه مهمــی اســت و ای مولف

ــگاهیان  ــودن دانش ــل ب ــت: بی می ــمی گف ــر هاش دکت
ــودن  ــش خــود و دیگــری کم اهمیــت ب ــرای تبلیــغ دان ب
ــور  ــرح کش ــانه های مط ــاوری در رس ــم و فن ــار عل اخب
ــور  ــم در کش ــج عل ــای تروی ــک پ ــت ی ــده اس ــث ش باع
بلنگــد؛ بنابرایــن مجموعــه محققــان بایــد در بحــث 
ــا  ــند، ام ــته باش ــل داش ــانه ها تعام ــا رس ــم ب ــج عل تروی
همیشــه از رســانه ها فــراری بودنــد در واقــع پژوهشــگران 
ــه  ــت، بلک ــغ نیس ــد تبلی ــن فرآین ــه ای ــد ک ــد بدانن بای

ــج اســت. تروی
بــه گفتــه دکترهاشــمی از طرفــی در کشــور مــا 
ــال  ــدان فع ــم چن ــج عل ــی تروی ــم در زمینه ــانه ها ه رس
نیســتند؛ البتــه بایــد گفــت ســیناپرس بــه جهــت 
ــوان  ــاوری دارد به عن ــم و فن ــوزه عل ــه در ح ــالتی ک رس
ــده  ــناخته  ش ــگ ش ــاوری و فرهن ــم، فن ــانه عل ــا رس تنه
ــه دارد و  ــن زمین ــی در ای ــیار مهم ــش بس ــت و نق اس
ــد. ــور باش ــی در کش ــن جریان ــه دار چنی ــد داعی می توان

ــان  وی ادامــه داد: دو عامــل اصلــی کــه در ایــن جری
ــرای  ــگاهیان ب ــودن دانش ــل ب ــی بی می ــش دارد یک نق
تبلیــغ دانــش خــود و دیگــری کم اهمیــت بــودن اخبــار 
ــث  ــور باع ــرح کش ــانه های مط ــاوری در رس ــم و فن عل
ــد؛  ــم در کشــور بلنگ ــج عل ــای تروی ــک پ شــده اســت ی
بنابرایــن مجموعــه محققــان بایــد در بحــث ترویــج 
ــا همیشــه  ــل داشــته باشــند، ام ــانه ها تعام ــا رس ــم ب عل
ــد  ــگران بای ــع پژوهش ــد. در واق ــراری بودن ــانه ها ف از رس
ــج  ــه تروی ــغ نیســت، بلک ــد تبلی ــن فرآین ــه ای ــد ک بدانن

اســت.

بهمن ماه:قائم مقام   28 جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با بیان این که 
این  برنامه  از  است  ملی  یک نهاد  جهاددانشگاهی 
در  توانمندی جهاددانشگاهی  از  بهره گیری  در  ستاد 
مدیریت انتقال فناوری در حوزه های آب شیرین کن ها 

و خودروهای ریلی خبر داد.
چهل  و  یکصد  حاشیه  در  کبگانیان  منصور  دکتر 
جامع  نقشه  اجرای  راهبردی  ستاد  شورای  پنجم  و 
علمی کشور در جمع خبرنگاران به تشریح دستورات 
مصوبات  اساس  بر  گفت:  و  پرداخت  جلسه  این 
شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 
به جهاددانشگاهی واگذار شد که  ماموریت های ملی 
این ماموریت ها در راستای رهنمون های مقام معظم 

رهبری بوده است.
وی با تاکید بر این که جهاددانشگاهی یک نهاد ملی 
است، یادآور شد: از این رو باید از تبدیل شدن این نهاد 
بودیم  شاهد  آن که  ضمن  شود  پرهیز  بنگاه  یک  به 
که این نهاد پروژه های بسیار سنگینی را با موفقیت 

اجرایی کرده است.
کشور  علمی  جامع  نقشه  راهبری  ستاد  قائم مقام 
اضافه کرد: بر این اساس برنامه این ستاد استفاده از 
توانمندی جهاددانشگاهی در مدیریت های ملی است و 
از آنجایی که این نهاد در حوزه های آب شیرین کن ها و 
خودروهای ریلی خوب عمل کرده از آن ها درخواست 
فناوری  انتقال  مدیریت  به  حوزه ها  این  در  که  شد 
بپردازند به این معنا که تمامی دستگاه ها و نهادهایی 
مدیریت،  تحت  هستند  فعال  حوزه ها  این  در  که 

نظارت و آیین نامه های جهاددانشگاهی باشند.
سوی  از  راستا  این  در  داد:  ادامه  کبگانیان  دکتر 
این  در  البته  شد.  ارایه  راهی  نقشه  جهاددانشگاهی 
پیگیری  با  آن ها  از  برخی  که  بوده  وقفه هایی  زمینه 
جهاد رفع شده ولی مقرر شد در حوزه هایی که توقف 

بوده اقدام شود.

واگذاری ماموریت های 

ملی به جهاددانشگاهی
قائم مقام ستاد راهربی نقشه جامع 

علمی کشورگفت: ماموریت های ملی 

به جهاددانشگاهی واگذار شد که این 

مأموریت ها در راستای رهنمون های مقام 

معظم رهربی بوده است

اهمیت ارتباط پارک های 
علم و فناوری با دانشگاه ها

رییس دانشگاه علم و فرهنگ درباره نقش پارک های علم و فناوری و ارتباط آن ها با 

دانشگاه ها سخن گفت
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تقدیر از جهاددانشگاهی در 
اجرای طرح ملی توسعه مشاغل 

خانگی

ـــت:  ـــی گف ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع ـــگاهی، 2۳ دی ماه:وزی ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
بـــرای ســـال 1۴۰۰ ســـتاد مشـــاغل خانگـــی پیشـــنهاد داده اســـت کـــه 2 هـــزار 
ــعه  ــه توسـ ــه بـ ــورت جداگانـ ــنه به صـ ــع قرض الحسـ ــان منابـ ــارد تومـ و ۵۰۰ میلیـ

ـــد ـــاص یاب ـــی اختص ـــاغل خانگ مش
ـــی از  ـــی یک ـــاغل خانگ ـــاماندهی مش ـــتاد س ـــت س ـــریعتمداری در نشس ـــد ش محم
ـــاغل  ـــعه مش ـــکاری را توس ـــکل بی ـــع مش ـــتغال و رف ـــاد اش ـــای ایج ـــن محل ه مهم تری
ـــعه مشـــاغل  ـــرای توس ـــی ب ـــاس، قانون ـــن اس ـــر همی ـــرد: ب ـــار ک ـــی دانســـت و اظه خانگ
ـــارت  ـــی و نظ ـــاماندهی، هماهنگ ـــرای س ـــتادی ب ـــیده و س ـــب رس ـــه تصوی ـــی ب خانگ
ـــورای  ـــس ش ـــدگان مجل ـــر از نماین ـــور دو نف ـــا حض ـــش ب ـــن بخ ـــای ای ـــر فعالیت ه ب

ـــت. ـــده اس ـــکیل ش ـــالمی تش اس
وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــا بیـــان این کـــه ســـتاد بـــا تشـــکیل 
جلســـات، فعالیت هـــای مختلـــف در حـــوزه مشـــاغل خانگـــی را رصـــد می کنـــد، 
ـــرد  ـــاره ک ـــی اش ـــم جهاددانشـــگاهی در حـــوزه توســـعه مشـــاغل خانگ ـــات مه ـــه اقدام ب
ـــمند در  ـــهیلگران ارزشــــــ ـــی از تس ـــوان یک ـــگاهی به عن ـــروز جهاددانش ـــزود: ام و اف
ـــی،  ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــرای توس ـــتان ب ـــوت در ۹ اس ـــرای پایل ـــس از اج ـــتان و پ ۳1 اس
ـــور در  ـــازی در کش ـــوزش و توانمندس ـــق آم ـــغل را از طری ـــزار و 1۰۰ ش ـــاد ۸1 ه ایج

ـــت. ـــرار داده اس ـــتور کار ق دس
شـــریعتمداری تصریـــح کـــرد: ایـــن نهـــاد در زمینـــه ایجـــاد اشـــتغال بـــرای 
ـــای  ـــوار گام ه ـــت خان ـــان سرپرس ـــوص زن ـــود و به خص ـــش خ ـــت پوش ـــای تح خانواره
ـــوی  ـــن الگ ـــه ای ـــام داده ک ـــمندی را انج ـــای ارزش ـــته و کاره ـــری برداش ـــیار موث بس

مناســـب را می تـــوان بـــا ســـازمان بین المللـــی کار بـــه اشـــتراک گذاشـــت.
ـــد  ـــز تاکی ـــی نی ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــرای توس ـــیما ب ـــف صداوس ـــش و تکلی ـــر نق وی ب
ـــنه  ـــای قرض الحس ـــن وام ه ـــوزه را تامی ـــن ح ـــای ای ـــن نیازه ـــی از مهم تری ـــرد و یک ک

ـــی دانســـت. ـــعه مشـــاغل خانگ ـــرای توس ب
ـــاد  ـــم زی ـــه حج ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــالم ک ـــی اع ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
تقاضاهـــا بـــرای دریافـــت تســـهیالت قرض الحســـنه، ســـهم مشـــاغل خانگـــی در 
ـــتاد  ـــال 1۴۰۰ س ـــرای س ـــت. ب ـــته اس ـــی داش ـــد نزول ـــته رون ـــال های گذش ـــی س ط
ـــع  ـــان مناب ـــارد توم ـــزار و ۵۰۰ میلی ـــه 2 ه ـــت ک ـــنهاد داده اس ـــی پیش ـــاغل خانگ مش
ـــد. ـــاص یاب ـــی اختص ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــه توس ـــه ب ـــورت جداگان ـــنه به ص قرض الحس

ـــدای  ـــت: از ابت ـــی، گف ـــاغل خانگ ـــامانه مش ـــی از س ـــه رونمای ـــاره ب ـــا اش ـــر کار ب وزی
ــام  ــی انجـ ــورت الکترونیکـ ــی به صـ ــاغل خانگـ ــوز مشـ ــدور مجـ ــاری صـ ــال جـ سـ
می شـــود و افـــراد بـــدون مراجعـــه حضـــوری و بـــا اســـتفاده از ســـامانه می تواننـــد 
بـــرای صـــدور مجـــوز اقـــدام کننـــد. تـــالش می کنیـــم اشـــکاالت قانونـــی تحـــت 

ـــود. ـــرف ش ـــوزه برط ـــن ح ـــه ای ـــه اصالحی الیح
وی ادامـــه داد: تـــا ســـال 2۰1۹ نزدیـــک بـــه 1۰۰ میلیـــون شـــغل در حـــوزه 
ـــاغل  ـــهم مش ـــان س ـــطح جه ـــی در س ـــرایط کرونای ـــی در ش ـــوده ول ـــی ب ـــاغل خانگ مش

ـــت. ـــته اس ـــش داش ـــر افزای ـــی 2.۶ براب خانگ
ـــان  ـــطح جه ـــر در س ـــون نف ـــت: 2۶۰ میلی ـــی گف ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
در شـــرایط کرونایـــی در مشـــاغل خانگـــی مشـــغول بـــه کار هســـتند، درحالی کـــه 
ســـهم مشـــاغل خانگـــی در کشـــورهای توســـعه یافتـــه حـــدود ۹ تـــا 11 درصـــد 
ـــا ۴ درصـــد اســـت کـــه  اســـت ایـــن ســـهم در کشـــورهای در حـــال توســـعه حـــدود ۳ ت
ـــش داد. ـــهم را افزای ـــن س ـــرد و ای ـــه ک ـــوع توج ـــن موض ـــه ای ـــد ب ـــم بای ـــران ه در ای

ــد  ــه ای جدیـ ــی و حرفـ ــای فنـ ــا و مهارت هـ ــتفاده از آموزش هـ ــزود: اسـ وی افـ
ـــد  ـــورد تاکی ـــتند م ـــت هس ـــه فعالی ـــغول ب ـــا مش ـــه در دنی ـــان ک ـــاغل نوبنی ـــرای مش ب
ـــف  ـــه ای مکل ـــی و حرف ـــوزش فن ـــازمان آم ـــه و س ـــی قرارگرفت ـــاغل خانگ ـــتاد مش س
اســـت در ایـــن زمینـــه بـــا ســـتاد مشـــاغل خانگـــی همکاری هـــای الزم را بـــرای 

توســـعه مهارت هـــای فنـــی داشـــته باشـــد.
ــاغل  ــاالن مشـ ــه ای فعـ ــش بیمـ ــه پوشـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــریعتمداری بـ شـ
ـــتاییان  ـــاورزان، روس ـــی کش ـــه اجتماع ـــدوق بیم ـــراد از صن ـــن اف ـــتفاده ای ـــی و اس خانگ
ـــت:  ـــرار داد، گف ـــه ق ـــورد توج ـــوان م ـــه می ت ـــت ک ـــی اس ـــر موضوعات ـــایر از دیگ و عش
از ۳۳۰ رشـــته مشـــاغل خانگـــی حـــدود 1۴۹ رشـــته مشـــمول ایـــن فعالیت هـــا 

می شـــود.
ــاورزی،  ــرش و کشـ ــتی، فـ ــوزه صنایع دسـ ــته های حـ ــح داد: در رشـ وی توضیـ
ـــد، در  ـــتفاده کنن ـــه اس ـــن بیم ـــد از ای ـــز می توانن ـــر نی ـــزار نف ـــاالی 2۰ ه ـــق ب مناط
رشـــته های فرهنگـــی و هنـــری بـــرای اســـتفاده از ایـــن بیمـــه محدودیـــت ســـقف 
ـــی  ـــاغل خانگ ـــاالن مش ـــد فع ـــدود ۹1 درص ـــود دارد و ح ـــر وج ـــزار نف ـــت ه ـــر بیس زی

می تواننـــد از ایـــن بیمـــه اســـتفاده کننـــد.
شـــریعتمداری ادامـــه داد: مدت هـــا بـــود کـــه بـــرای استانداردســـازی و شـــرایط 
ــا وزیـــر  بهداشـــتی مشـــاغل خانگـــی کـــه مـــواد غذایـــی را تولیـــد می کننـــد بـ
بهداشـــت و درمـــان مذاکراتـــی داشـــتیم کـــه خوشـــبختانه موفـــق شـــدیم در 22 
ـــب  ـــه تصوی ـــتورالعملی را ب ـــی دس ـــواد غذای ـــد م ـــع و تولی ـــرای توزی ـــغلی ب ـــته ش رس
برســـانیم کـــه بـــا تعییـــن فروشـــگاه های مشـــخص و ناظـــر فنـــی بـــه ازای هـــر ۶ 
ـــد  ـــه تولی ـــت ب ـــد وزارت بهداش ـــا تایی ـــی ب ـــر فن ـــک ناظ ـــی ی ـــواد غذای ـــده م تولیدکنن

ـــد. ـــی ده ـــان بخش ـــی اطمین ـــواد غذای ـــع م و توزی
ـــت،  ـــن نشس ـــده در ای ـــات انجام ش ـــزارش اقدام ـــه گ ـــس از ارای ـــت، پ ـــی اس گفتن
وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی از جهاددانشـــگاهی در اجـــرای طـــرح ملـــی 

توســـعه مشـــاغل خانگـــی تقدیـــر کـــرد.
■□■

ایجاد بیش از ۸۱ هزار فرصت 
شغلی در قالب الگوی نوین 

توسعه مشاغل خانگی
معاون آموزشی جهاددانشگاهی در وبیناری که با 

موضوع »توانمندسازی در حوزه کشاورزی و صنایع 
روستایی« مطرح کرد
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روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی: دکتـــر محمدصـــادق بیجنـــدی در وبینـــار 
ـــه  ـــتایی« کـــــــــــ ـــع روس ـــاورزی و صنای ـــوزه کش ـــازی در ح »توانمندس
ـــد،  ـــزار ش ـــراق برگ ـــران و ع ـــگاه از ای ـــاتید دانش ـــور اس ـــا حض ـــاه ب 1۸ بهمن م
در ســـخنانی در رابطـــه بـــا موضـــوع »فرصت هـــای مشـــاغل خـــرد خانگـــی 
ــوان  ــی به عنـ ــب وکارهای خانگـ ــرد: کسـ ــان کـ ــواده« بیـ ــاد خانـ در اقتصـ
راهـــکاری مهـــم بـــرای اشـــتغال زنـــان محســـوب می شـــوند. بـــرای ایجـــاد 
ــه  ــتان و منطقـ ــر اسـ ــا هـ ــب بـ ــد متناسـ ــی بایـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ و توسـ
فعالیت هـــای مشـــاغل خانگـــی را شناســـایی و اولویت بنـــدی کنیـــم و 
براســـاس آن عمـــل کنیـــم. مشـــاغل خانگـــی فرصـــت بی نظیـــری اســـت 
کـــه زنـــان می تواننـــد ضمـــن رســـیدگی بـــه مســـوولیت های خـــود، از آن 

بهـــره بـــرده و بـــه کارآفرینـــی نیـــز بپردازنـــد.
دکتـــر بیجنـــدی ادامـــه داد: تحقیقـــات نشـــان داده اســـت کـــه توســـعه 
ـــه  ـــادی ده ـــعه اقتص ـــز توس ـــرد رم ـــط و خ ـــک و متوس ـــب وکارهای کوچ کس
ـــک،  ـــب وکارهای کوچ ـــاد کس ـــه ایج ـــت ک ـــدان معناس ـــن ب ـــت. ای ـــده اس آین

ـــع دارد. ـــعه جوام ـــی در توس ـــش اساس نق
بـــا  افـــزود: مشـــاغل خانگـــی  معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی 
ــغلی  ــای شـ ــاد فرصت هـ ــت، ایجـ ــی، صنعـ ــوآوری و پویایـ ــی، نـ کارآفرینـ
و افزایـــش درآمـــد بـــر اقتصـــاد جهـــان تاثیرگـــذار اســـت. تـــا ســـال ۸۸ 
ــود  ــور وجـ ــی در کشـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــون توسـ ــام قانـ ــه نـ ــی بـ قانونـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــی و ب ـــون اساس ـــول 2۸ و ۴۳ قان ـــتناد اص ـــه اس ـــا ب ـــت ام نداش
ـــت از  ـــرای حمای ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش ـــی در مجل ـــم انداز، قانون ـــند چش س
ـــور  ـــون منظ ـــن قان ـــاس ای ـــه براس ـــد ک ـــب ش ـــی تصوی ـــب وکارهای خانگ کس
ـــاغالن  ـــوی ش ـــه از س ـــت ک ـــغل هایی اس ـــت از ش ـــی آن دس ـــاغل خانگ از مش

در فضـــای مســـکونی برنامه ریـــزی و اجـــرا می شـــود.
ـــت  ـــاد اس ـــی زی ـــاغل خانگ ـــوزه مش ـــل در ح ـــوع عم ـــرد: تن ـــح ک وی تصری
و در ایـــن حـــوزه ممکـــن اســـت افـــراد در داخـــل خانـــه خـــود به صـــورت 
ــر  ــه ازای هـ ــد و بـ ــان کار کننـ ــران و کارفرمایـ ــرای تولیدگـ ــزدی بـ کارمـ
ـــت  ـــن اس ـــن، ممک ـــد. همچنی ـــت کنن ـــول دریاف ـــز پ ـــد نی ـــه می کنن کاری ک
فعالیـــت افـــراد به صـــورت مســـتقل باشـــد و یـــا ممکـــن اســـت کـــه ایـــن 

فعالیـــت در قالـــب یـــک برنـــد شـــبکه تعاونـــی یـــا اتحادیـــه باشـــد.
ـــگاه  ـــا ن ـــد ب ـــی بخواه ـــاغل خانگ ـــر مش ـــرد: اگ ـــار ک ـــدی اظه ـــر بیجن دکت
روز دنیـــا شـــکل گیـــرد، بایـــد در قالـــب زنجیـــره تامیـــن، تولیـــد و یـــا 
بازاریابـــی فـــروش شـــکل گیـــرد چراکـــه مشـــاغل خانگـــی دارای نقـــش 

اجتماعـــی و اقتصـــادی در توســـعه ملـــی هســـتند.
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه برخـــی از مزایـــای 
کســـب وکارهای خانگـــی گفـــت: آزادی و اســـتقالل عمـــل، انعطاف پذیـــری 
ـــاد  ـــدک در ایج ـــه ان ـــی، هزین ـــن کار و زندگ ـــادل بی ـــاد تع ـــاعات کاری، ایج س
کســـب وکار خانگـــی، پاییـــن بـــودن میـــزان ریســـک ایـــن کســـب وکارها، 
پاره وقـــت بـــودن ایـــن مشـــاغل، پرداختـــن بـــه تربیـــت فرزنـــدان صالـــح 
بـــرای جامعـــه متناســـب بـــا ویژگی هـــای جســـمی افـــراد کم تـــوان، 
ـــی  ـــاس راحت ـــف، احس ـــار مختل ـــا اقش ـــب ب ـــتر، تناس ـــت بیش ـــال موفقی احتم
ــاغل  ــن مشـ ــای ایـ ــه مزایـ ــی از جملـ ــت زندگـ ــردن کیفیـ ــتر و باالبـ بیشـ

ـــت. اس
وی بـــا اشـــاره بـــه تجـــارب برخـــی کســـب وکارهای موفـــق در جهـــان 
ــرد و  ــاغل خـ ــه مشـ ــان در زمینـ ــور جهـ ــرد: بیـــش از 1۵۶ کشـ ــان کـ بیـ
کوچـــک خانگـــی فعالیـــت نظام منـــد دارنـــد و بســـیاری از برندهـــا در 
ــب  ــان تصویـ ــود. از زمـ ــاد می شـ ــغل ها ایجـ ــن شـ ــق ایـ ــان از طریـ جهـ
قانـــون حمایـــت از مشـــاغل خانگـــی یکـــی از اهـــداف ایـــن قانـــون بهبـــود 
وضعیـــت اقتصـــادی، افزایـــش اســـتقالل مالـــی و پس انـــداز، افزایـــش 

ــت. ــوده اسـ ــوآوری بـ ــک پذیری و نـ ــوان ریسـ ــادی و تـ ــی اقتصـ آگاهـ
ــاغل  ــه از مشـ ــی کـ ــون زمانـ ــم  تاکنـ ــزود: از قدیـ ــدی افـ ــر بیجنـ دکتـ
خانگـــی ســـخن بـــه میـــان می آمـــد، ذهـــن بســـیاری از افـــراد بـــه ســـراغ 
ــه  ــت؛ در صورتی کـ ــی و ... می رفـ ــروری، خیاطـ ــون دام پـ ــاغلی همچـ مشـ
ـــده و  ـــاد ش ـــیار زی ـــات بس ـــاوری اطالع ـــر فن ـــی در عص ـــاغل خانگ ـــگاه مش جای
ـــات  ـــاوری اطالع ـــاس فن ـــنتی، براس ـــاغل س ـــر مش ـــالوه ب ـــی ع ـــاغل خانگ مش

بحث هـــای جـــدی را پیگیـــری می کننـــد.

معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: بازاریابـــی دیجیتـــال 
شـــبکه های  مدیریـــت  ویراســـتاری،  و  مترجمـــی  حـــوزه  مارکتینـــگ، 
ــمند،  ــاورزی هوشـ ــاوره، کشـ ــی، مشـ ــوای ویدیویـ ــد محتـ ــی، تولیـ اجتماعـ
ـــواردی  ـــه م ـــی از جمل ـــی و خارج ـــرمایه داخل ـــازار س ـــک، ب ـــی و گرافی طراح

ــد. ــش می دهنـ ــی را پوشـ ــاغل خانگـ ــه مشـ ــت کـ اسـ
ــی،  ــب وکارهای خانگـ ــعه کسـ ــن توسـ ــوی نویـ ــه الگـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــن  ــوی نویـ ــوان الگـ ــی را به عنـ ــال ۹۵ الگویـ ــاون در سـ ــت: وزارت تعـ گفـ
توســـعه بـــه تصویـــب ســـتاد ســـاماندهی مشـــاغل خانگـــی رســـاند و 
پیاده ســـازی آن را نیـــز بـــه جهاددانشـــگاهی ســـپرد. اتفاقـــی کـــه در ایـــن 
ـــب  ـــود. در قال ـــی ب ـــاغل خانگ ـــای مش ـــام زوای ـــه تم ـــه ب ـــه رخ داد، توج زمین
ایـــن الگـــو چهـــار طـــرح ملـــی بـــرای ایجـــاد و توســـعه ۸1 هـــزار و 1۰۰ 

ــود. ــری می شـ ــغلی پیگیـ ــت شـ فرصـ
ـــه،  ـــن زمین ـــگاهی در ای ـــش جهاددانش ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــدی ب ـــر بیجن دکت
تصریـــح کـــرد: امـــروزه در فضـــای کســـب وکار به خوبـــی از نهادهـــای 
اســـتفاده  کالن  طرح هـــای  در  دانش بنیـــان  و  واســـطه ای  و  توســـعه ای 

. نمی کنیـــم
ــری از  ــه جلوگیـ ــان این کـ ــا بیـ ــگاهی بـ ــی جهاددانشـ ــاون آموزشـ معـ
ـــن  ـــداف ای ـــی و ... از اه ـــی و کار گروه ـــه تیم ـــت روحی ـــع، تقوی ـــالف مناب ات
ــزود: تقویـــت معیشـــت خانوارهـــای کم درآمـــد، کمـــک  طـــرح اســـت، افـ
بـــه کاهـــش نـــرخ بیـــکاری زنـــان، افزایـــش نـــرخ مشـــارکت اقتصـــادی 
زنـــان سرپرســـت خانـــوار، کمـــک بـــه وضعیـــت اقتصـــادی مـــردم، ایجـــاد 
اشـــتغال پایـــدار بـــرای زنـــان سرپرســـت خانـــوار، توجـــه بیـــش از پیـــش 
بـــه مشـــاغل نویـــن و ... از جملـــه محاســـن پرداختـــن بـــه ایـــن مشـــاغل 

اســـت.
ـــاز  ـــج ف ـــعه ای پن ـــن و توس ـــرح نوی ـــن ط ـــرای ای ـــرای اج ـــرد: ب ـــان ک وی بی
ـــی  ـــایی و ارزیاب ـــازار، شناس ـــر ب ـــی ب ـــی مبتن ـــای مل ـــایی مزای ـــه و شناس مطالع
اســـتانی،  و  مالـــی  اولیـــه متقاضیـــان، شناســـایی پیش رانـــان طـــرح 
ــازار در  ــه بـ ــال بـ ــادی و اتصـ ــازی اقتصـ ــنجی و توانمندسـ ــتعداد سـ اسـ
نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. اگـــر اتصـــال بـــه بـــازار به درســـتی رخ دهـــد، 

مشـــاغل پایـــدار خواهنـــد شـــد.
ـــه  ـــای آن ب ـــا انته ـــرح ت ـــدای ط ـــه از ابت ـــان این ک ـــا بی ـــدی ب ـــر بیجن دکت
ــار کـــرد:  بحـــث مشـــاوره متقاضیـــان در طـــول طـــرح می پردازیـــم، اظهـ
ـــتانی  ـــی و اس ـــای مل ـــر نیازه ـــی ب ـــت مبتن ـــور 1۰۰ مزی ـــون در کل کش تاکن
ــر  ــزار و ۶۸1 نفـ ــداد 1۳۵ هـ ــن تعـ ــرای ایـ ــه بـ ــم کـ ــایی کرده ایـ شناسـ
ثبت نـــام کردنـــد، امـــا متقاضیـــان واجـــد شـــرایط ۸۹ هـــزار و 1۰۶ نفـــر 

بودنـــد کـــه ۸۶۳۴7 نفـــر ارزیابـــی شـــدند.
تاکنـــون  ین کـــه  ا بیـــان  بـــا  نشـــگاهی  معـــاون آموزشـــی جهاددا
نجـــام شـــده  ا نفـــر  ر  ۳1 هـــزا بـــرای  نمندســـازی  توا و  آمـــوزش  نیـــز 
ــه،  ــن زمینـ یـ ا ــا در  مـ ــرای  بـ ــم  ــه مهـ نکتـ ــرد:  ــح کـ ــت، تصریـ اسـ
نهادهـــای  بـــا همـــت همـــه  اســـت کـــه  یجـــاد شـــبکه  ا و  برنـــد  یجـــاد  ا
ــبکه  1۸۵ شـ ــد و  برنـ  1۴۶ ــا  تـ ــتیم  نسـ توا ــرح  ــن طـ یـ ا ــی در  یـ اجرا

ــم. ــاد کنیـ یجـ ا
وی افـــزود: نکتـــه بعـــدی موضـــوع ایجـــاد فرصـــت شـــغلی اســـت کـــه 
در ایـــن راســـتا بـــرای 22 هـــزار و ۸7۶ نفـــر شـــغل ایجـــاد شـــده اســـت. 
ــری  ــم دیگـ ــوع مهـ ــز موضـ ــازی نیـ ــگاه های مجـ ــاد فروشـ ــن، ایجـ همچنیـ
اســـت کـــه توانســـتیم تعـــداد هـــزار و 7۸1 فروشـــگاه مجـــازی در بســـتر 

مـــکان بازارهـــا ایجـــاد کنیـــم.
ـــی  ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــن توس ـــوی نوی ـــرد: در الگ ـــح ک ـــدی تصری دکتربیجن
ـــش دسترســـی  ـــی، افزای ـــل اجتماع ـــارت و تعام ـــش ســـطح مه ـــال افزای ـــه دنب ب
بـــه اطالعـــات، تقویـــت انگیـــزه و توانمنـــدی، همـــکاری و مشـــارکت 

ــتیم. ــری هسـ ــای یادگیـ ــادی و فرصت هـ ــاط نهـ ــی، ارتبـ گروهـ
معـــاون آموزشـــی جهاددانشـــگاهی اظهـــار کـــرد: امـــروزه مشـــاغل 
خانگـــی به عنـــوان ابـــزار مؤثـــر بـــرای تقویـــت بنیـــه اقتصـــادی و افزایـــش 
ــد  ــعه هدفمنـ ــوده و توسـ ــا بـ ــه دولت هـ ــورد توجـ ــاغالن مـ ــدی شـ توانمنـ
ــش  ــکاری و افزایـ ــرخ بیـ ــش نـ ــری در کاهـ ــش موثـ ــد نقـ ــا می توانـ آن هـ

فرصت هـــای شـــغلی به ویـــژه بـــرای زنـــان ایران زمیـــن ایفـــا کنـــد.
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              پیام و بیانه ها 

با تاکید بر به کارگیری همه اندوخته جهادی برای اعتال و 
پیشرفت جمهوری اسالمی ایران صادر شد؛

 بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت 
فرارسیدن یوم اهلل 22 بهمن

ـــیدن  ـــبت فرارس ـــه مناس ـــه ای ب ـــار بیانی ـــا انتش ـــگاهی ب  جهاددانش
یـــوم اهلل 22 بهمـــن، چهـــل و دومیـــن ســـالروز پیـــروزی شـــکوهمند 
ـــی  ـــاد انقالب ـــن نه ـــای ای ـــه اعض ـــرد ک ـــد ک ـــران تاکی ـــالمی ای ـــالب اس انق
ـــود را  ـــادی خ ـــه جه ـــوان و اندوخت ـــه ت ـــاکان هم ـــد کم ـــالم می کنن اع

بـــرای اعتـــال و پیشـــرفت جمهـــوری اســـالمی ایـــران به کارگیرنـــد.
متن بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن یوم اهلل 22 بهمن، چهل و 

دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

22 بهمن ماه سالروز پیروزِی انقالبی است که روِح آن اسالم، بطِن شعارهایش کرامت 
و خلیفه اللهی انسان و رهبر و مردم، بازواِن قدرتمند آنند؛ تا بانگ و باوِر وحیانی اهلل اکبر، 

به میوه عدل و پیشوایی مستضعفان و سعادتمندی بشر، به ثمر بنشیند.
ایثار  فداکاری ها،  به واسطه  در طول حیات خود  استکبارستیزی  بزرگ  این رستاخیز 
امدادهای  و  الهی  برکت اسالم، آن چنان رحمت  از  زنده شده  و جان فشانی های مردمی 
غیبی را جلب نمود که در میادین سخت دشمنی ها و آزمون های دشوار در برابر چشمان 

حیرت زده جهانیان، سربلند بیرون آمد.
ـــا  ـــر حرم ه ـــد، دیگ ـــر مان ـــَرم اگ ـــن َح ـــت و ای ـــَرم اس ـــالمی، َح ـــوری اس آری »جمه
می ماننـــد«. ایـــن حرکـــت عظیـــم و ایـــن اراده مصمـــم، مادامی کـــه ایمـــان، 
ـــون و  ـــات، مص ـــد آف ـــد، از گزن ـــته باش ـــان داش ـــل در آن جری ـــالص و عم ـــت، اخ مقاوم

روزبـــه روز بـــه آرمان هـــای واالیـــش نزدیک تـــر خواهـــد شـــد.
امـــروز باوجـــود ســـختی ها در کشـــور، معجـــزه اســـتقالل خواهی، عـــزت طلبـــی 
ـــد.  ـــد می ده ـــده را نوی ـــن آین ـــای روش ـــی، روزه ـــر انقالب ـــده از تفک ـــاوری برآم و خودب
ــِغ  ــران اســـالمی، تیـ ــه ایـ ــر و نخبـ ــد، مبتکـ ــان متعهـ ــژه جوانـ اراده ملـــت و به ویـ
تحریـــم و تهدیـــد را ُکنـــد کـــرده و دشـــمن، خـــود مدت هاســـت کـــه از ســـالح 
نامطمئـــن اش، ناامیـــد و در آزمون وخطـــای پروژه هـــای نفـــوذ و تحریـــف و انـــکار، 

ـــت. ـــده اس ـــه ور ش غوط
ـــان  ـــت جوان ـــه دس ـــالمی ب ـــالب اس ـــرفت انق ـــزار پیش ـــزای نرم اف ـــا اج ـــن روزه ای
و حرکت هـــای علمـــی آنـــان در ســـایه رهنمودهـــای رهبـــر معظـــم انقـــالب 

بیش ازپیـــش در مرحلـــه تکامـــل و پوســـت اندازی قـــرار دارد.
مکتـــب مقاومـــت به ســـرعت بـــه حوزه هـــای فنـــاوری تســـّری یافتـــه و تولیـــد و 
ـــور  ـــج در کش ـــّکه رای ـــه س ـــادی، ب ـــت جه ـــگ و مدیری ـــک فرهن ـــه کم ـــا ب ـــع نیازه رف

ـــت. ـــده اس ـــدل ش مب
همـــه ایـــن رخدادهـــا به عنـــوان بهتریـــن بهانـــه بـــرای گرامیداشـــت و جشـــن 

یـــوم اهلل 22 بهمن مـــاه به عنـــوان نقطـــه عطـــف تحقـــق حاکمیـــت مـــردم ایـــران 
ـــواره،  ـــال هم ـــالم، درعین ح ـــاز اس ـــم انسان س ـــای تعالی ـــر مبن ـــود ب ـــت خ ـــر سرنوش ب

ـــت. ـــاز اس ـــف س ـــدآور و تکلی تعه
در ایـــن رابطـــه بایـــد تجربـــه ۴2 ســـاله انقـــالب اســـالمی ایـــران، توصیه هـــای 
ـــرار  ـــل ق ـــالک عم ـــی م ـــالب به خوب ـــه انق ـــر فرزان ـــای رهب ـــل )ره( و رهنموده ـــام راح ام
ــاد عمومـــی در پـــی عمـــل خالـــص، حفـــظ و تقویـــت  ــه اعتمـ ــرد به طوری کـ گیـ

ـــردد. گ
ــی،  ــف دفاعـ ــای مختلـ ــود را در عرصه هـ ــدار خـ ــه اقتـ ــه کـ ــور، همان گونـ کشـ
ـــی و تأثیرگـــذاری منطقـــه ای نشـــان داده، بایـــد متناســـب بـــا آن هـــا  ـــی، امنیت علم
ــوی  ــه الگـ ــتیابی بـ ــی و دسـ ــوالت فرهنگـ ــعه محصـ ــان، توسـ ــاد دانش بنیـ اقتصـ

ــد. ــرار دهـ ــتور کار قـ ــد در دسـ ــور جـ ــانه ای را به طـ رسـ
ـــور  ـــراوان در کش ـــتعدادهای ف ـــان و اس ـــکار و پنه ـــای آش ـــا ظرفیت ه ـــم، ب ـــن مه ای
ـــاًل  ـــالب، کام ـــه گام دوم انق ـــی بیانی ـــی یعن ـــه سیاس ـــمند فق ـــند ارزش ـــود س ـــز وج و نی

ـــود. ـــد ب ـــترس خواه ـــول و در دس ـــل حص قاب
ـــت  ـــن حرک ـــزای ای ـــی از اج ـــوان یک ـــگاهی به عن ـــی جهاددانش ـــاد انقالب ـــای نه اعض
بـــزرگ و تاریخـــی، ضمـــن گرامیداشـــت فرارســـیدن یـــوم اهلل 22 بهمـــن به عنـــوان 
ــد  ــران اســـالمی، اعـــالم می کننـ ــهیدپرور ایـ ــر آفرینـــی ملـــت شـ ــه اوج فجـ نقطـ
ــرفت  ــال و پیشـ ــرای اعتـ ــود را بـ ــادی خـ ــه جهـ ــوان و اندوختـ ــه تـ ــاکان همـ کمـ

ــد. ــران به کارگیرنـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ

■■■

پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی
 در پی درگذشت زنده یاد

 دکتر سید مصطفی فاطمی

رییـــس جهاددانشـــگاهی، در پیامـــی، درگذشـــت همـــکار جهادگـــر 
زنده یـــاد دکتـــر ســـید مصطفـــی فاطمـــی را تســـلیت گفـــت.

متن پیام تسلیت دکتر حمیدرضا طیبی بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
إنّاهلّل و إنّا إلیه راجعون

ـــی  ـــی فاطم ـــید مصطف ـــر س ـــاد دکت ـــر زنده ی ـــکار جهادگ ـــدان هم ـــوار فق ـــر ناگ خب
ـــد. ـــراوان گردی ـــر ف ـــم و تأث ـــب تألّ موج

ـــای  ـــش، خانواده ه ـــی و فرزندان ـــر گرام ـــه همس ـــز را ب ـــت آن عزی ـــت درگذش مصیب
عـــزادار، دوســـتان و آشـــنایان و همـــکاران او تســـلیت عـــرض می کنـــم و از خـــدای 
ـــر و  ـــدگان صب ـــه داغ دی ـــرای هم ـــرت و ب ـــت و مغف ـــوم رحم ـــرای آن مرح ـــبحان ب س

اجـــر مســـألت می نمایـــم.
خدمـات فـراوان دکتـر فاطمی از سـالیان گذشـته تا امـروز چه در بخـش کاهش آالم 
و درمـان بیمـاران و چـه در نقش مدیریت سـازمان جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران 
و مشـارکت در پیشـرفت و اتقـان خبرگـزاری دانشـجویان ایـران )ایسـنا( باقیات صالحات 

وی و انشـااهلل منشـأ اجر فـراوان اخـروی خواهد بود.
گفتنـی اسـت زنده یاد دکتر سـید مصطفی فاطمـی، روز جمعه ۵ دی مـاه در ارتفاعات 

آهـار گرفتـار بهمن شـد و جان باخت.  

                    اخبار کوتاه



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

133

                    اخبار کوتاه

آماده ورود به تمام عرصه های 
فناوری هستیم 

سید  دکتر  شریف:  صنعتی  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
محمد طباطبایی قمی گفت: پژوهشکده توسعه تکنولوژی 
هم افزایی  به منظور   1۳7۹ سال  از  جهاددانشگاهی 
فناورانه در مجموعه سازمان جهاددانشگاهی  فعالیت های 
ده ها  توسعه  و  ایجاد  شد.  تشکیل  شریف  صنعتی 
و  دکترا  دانشجویان  متخصص،  نیروهایی  تربیت  فناوری، 
تدوین  نشریه،  و  مقاله های علمی، کتاب  پسادکترا، چاپ 
ایجاد  مرجع،  آزمایش های  انجام  مختلف،  استانداردهای 
دهه  دو  خروجی  علمی،  اختراع های  ثبت  علمی،  قطب 
فعالیت این پژوهشکده است. درعین حال، در حوزه دفاعی 
نیز جزو برترین سازمان ها و مجموعه های پژوهشی کشور 
محسوب می شویم. هدف ما در کوتاه مدت، توسعه فناوری 

و در بلندمدت، صدور فناوری است.
سازمان  فّناوری  توسعه  پژوهشکده  سرپرست 
موتور  فناوری  افزود:  شریف  صنعتی  جهاددانشگاهی 
دستگاه  فناوری  اورهد،  و  جهت دار  حرکت  درون چاهی 
کنترل  دستگاه  و  تستر  انواع  فناوری  سیار،  مغزی  لوله 
نفت،  جریان  سنج  دبی  فناوری  دوار،  ماشین های 
فناوری  اولتراسونیک،  شست وشوی  دستگاه های  فناوری 
فناوری های  جمله  از  فلزات،  سوئیچینگ  دستگاه های 
مهمی هستند که طی سال های اخیر در این پژوهشکده 

توسعه یافته اند.
صنایع  پیشرفته  تجهیزات  ساخت  کرد:  بیان  وی 
به  مربوط  اسید  بازیافت  جدید  فناوری  فوالدسازی، 
نوین،  آبیاری  تجهیزات  فناوری  فوالدسازی،  شرکت های 
اتوماتیک،  گیربکس های  خأ،  تحت  پیشرفته  کوره های 
خودرو،  به  مربوط  پیشرفته  سیستم های  و  انژکتور 
شناور  پل های  پیشرفته  مدل های  ساخت  و  طراحی 
دستگاه های  فناوری  سیالب ها،  در  کمک رسانی  به منظور 
مهم ترین  جمله  از  نیز  خورشیدی  آب شیرین کن  جدید 

فناوری هایی در دست مطالعه و اجرا هستند.
با خودباوری که در  دکتر طباطبایی قمی تاکید کرد: 
این مجموعه و سایر مجموعه های مشابه در کشور به وجود 
آماده  و  نیست  غیرقابل تسخیر  فناوری  هیچ  است،  آمده 

ورود به تمام عرصه های فناوری هستیم. 
وی افزود: اوایل انقالب و زمانی که خارجی ها هنوز در 
کشور حضور داشتند، مهندسان جوان ما اصال اجازه ورود 
از  مرحله  این  به  امروز  اما  نداشتند،  را  حوزه ای  هیچ  به 
خودباوری رسیده ایم. ایرانی ها بودند که با ابوعلی سیناها 
مجدد  باور  این  و  دادند  گسترش  را  علم  خوارزمی ها،  و 
شهدا  خون  و  اسالمی  انقالب  سایه  در  داخلی(  توان  )به 

به دست آمده است.
سازمان  تکنولوژی  توسعه  پژوهشکده  سرپرست 
مرحوم  از  یادی  ذکر  با  شریف  صنعتی  جهاددانشگاهی 
رویان(  پژوهشگاه  )بنیان گذار  آشتیانی  کاظمی  دکتر 
گفت: ایشان همواره تاکید می کرد که ما به جای صادرات 
باید علم صادر کنیم. این یک کار دوطرفه است؛ از  نفت، 
تا  کنند  برطرف  را  موجود  موانع  باید  مسووالن  یک سو، 
بتوانیم نیروهای جوان و نخبه کشور را در اختیار داشته، از 
ظرفیت آن ها بهره برده و از مهاجرت شان جلوگیری کنیم. 
تا  باشد  داشته  وجود  کشور  در  شایسته ساالری  این  باید 
جوانان احساس مفید بودن داشته باشند. از سوی دیگر، 

جوانان کشور نیز باید اعتقاد داشته و به این خودباوری )ما 
می توانیم( برسند. در این صورت، هیچ مانعی جلودار رشد 

و تعالی ایرانیان و مسلمانان نخواهد بود.

■■■

عملکرد جهاددانشگاهی در جلسه 
کمیسیون صنایع تشریح شد

دی ماه:سخنگوی   2۱ جهاددانشگاهی،  عمومی  روابط 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از ارایه 
 21 جلـــــــــسه  در  جهاددانشگاهی  رییس  گزارش 

دی ماه این کمیسیون خبر داد.
حمیدرضا  دکتر  حضور  به  اشاره  با  فیروزی  حجت اهلل 
نهاد  این  مدیران  برخی  و  جهاددانشگاهی  رییس  طیبی 
در  گفت:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  جلسه  در 
به  جهاددانشگاهی  رییس  سوی  از  گزارشی  جلسه  این 
فعالیت های  سابقه  طیبی  آقای  و  شد  ارایه  نمایندگان 
فرهنگی،  فناوری،  و  پژوهش  حوزه  در  جهاددانشگاهی 

آموزشی، اشتغال را تشریح کرد.
حوزه  در  جهاددانشگاهی  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
ناباروری،  ادامه داد: فعالیت در حوزه پزشکی و  پژوهشی 
درمان  برای  ارزشمند  و  پیشرفته  مجموعه ای  ایجاد 
ساخت  جایگزین،  پوست های  و  ژن درمانی  سرطان، 
گیاهان  بنیادی،  مولکولی، سلول های  کیت های تشخیص 
پرورش  جمله  از  کشاورزی  حوزه  در  پیشرفت  و  دارویی 
بود که  اقدامات جهاددانشگاهی  از جمله  ماهی در قفس 

در گزارش عنوان شد.
جهاددانشگاهی  این که  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
است،  داشته  فعالیت هایی  نیز  مقدس  دفاع  دوران  در 
حفاری،  مته های  ساخت  در  جهاددانشگاهی  شد:  یادآور 
و  طراحی  ملی،  قطار  رانش  سیستم  تولید  و  طراحی 
و  طراحی  صنعتی،  غبارگیری های  سیستم های  ساخت 
نفت  افقی  و  جهت دار  حفاری  موتورهای  هیدرو  ساخت 
الکتروپمپ های درون چاهی برای  و گاز، طراحی ساخت 
تولید  فنی،  دانش  بومی سازی  ها،   ups،نفت استخراج 
برخی بذرهای کشاورزی موفقیت های خوب و چشمگیری 

به دست آورده است.
نمایندگان  از  تعدادی  این جلسه  فیروزی در  به گفته 
نیز پیشنهادهایی برای تقویت فعالیت های جهاددانشگاهی 

مطرح کردند.

■■■

حمایت از فعالیت های علمی و 
فرهنگی جهاددانشگاهی

دی ماه:نماینده   ۱ کردستان،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
ولی فقیه در کردستان از اعالم آمادگی خود برای حمایت 
و همکاری هرچه بیشتر با مجموعه علمی و فرهنگی خبر 
جهاددانشگاهی  فعالیت  برای  مکان  بهترین  گفت:  و  داد 
حضور در دانشگاه ها بوده و در این راستا مذاکره و رایزنی 

الزم با دانشگاه های استان باید صورت گیرد.
نماینده  پورذهبی  عبدالرضا  حجت االسالم والمسلمین 
ولی فقیه در استان کردستان در دیدار با رییس و معاونان 
در  فعالیت  و  کار  کرد:  اظهار  کردستان  جهاددانشگاهی 
جهاددانشگاهی فراتر از بخشنامه های اداری و فعالیت های 
جاری سایر ادارات است و در این راستا باید فعالیت های 
از  که  همان گونه  کردستان  استان  در  جهاددانشگاهی 

عنوانش مشخص است، به صورت جهادی انجام شود.
وی با تاکید بر ارتباط و تعامل تنگاتنگ جهاددانشگاهی 

با دانشگاه ها افزود: این نهاد علمی و فرهنگی باید در بدنه 
دانشگاه ها وجود داشته باشد و از لحاظ فرهنگی، پژوهشی 

و آموزشی همراه و پشتیبان دانشگاه ها باشد.
برای  کرد:  بیان  کردستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
سطح  در  به ویژه  جهاددانشگاهی  فعالیت های  اثرگذاری 
دانشگاه باید ببینیم که این نهاد چه فعالیت های را در استان 
انجام می دهد که در سطح سایر دانشگاه ها انجام نمی شود، 
و  عمیق تر  فراتر،  باید  جهاددانشگاهی  برنامه های  بنابراین 
پویاتر از دانشگاه ها باشد و تمام این فعالیت ها منتسب به 

نظام و برای ارتقای جایگاه علمی کشور صورت گیرد.
شورای  در  کردستان  جهاددانشگاهی  عضویت  به  وی 
جهاددانشگاهی  کرد:  اعالم  و  اشاره  دانشگاه ها  فرهنگی 
عضو حقوقی شورای فرهنگی دانشگاه ها بوده است و باید 

همیشه حضوری فعال در این شورا داشته باشد.
حجت االسالم پورذهبی با اشاره به این که انتظار از این 
دانشگاهی  جامعه  راهنمایی  و  هدایت  جهادی  مجموعه 
در  جهاددانشگاهی  باید  راستا  این  در  کرد:  تاکید  است، 
دانشگاه ها حضوری فعال داشته باشد و دانشجویان را به 

حضور در جهاددانشگاهی راغب کند.
وی با اشاره به ظرفیت های بسیار باالی جهاددانشگاهی 
اعالم کرد: جهاددانشگاهی یکی از نهادهای تاثیرگذار در 
باید در جامعه  اثرگذاری  سطح استان بوده است که این 

نمایان تر شود.
وی از تحصیل ۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه های استان 
خبر داد و گفت: در این راستا باید جهاددانشگاهی جایگاه 
قرار دهد و  ارزیابی  تعداد دانشجو مورد  این  بین  را  خود 

تاثیرگذاری خود را بر قشر دانشگاهی بسنجد.
نماینده ولی فقیه در کردستان از اعالم آمادگی خود برای 
حمایت و همکاری هرچه بیشتر با مجموعه علمی و فرهنگی 
خبر داد و گفت: بهترین مکان برای فعالیت جهاددانشگاهی 
حضور در دانشگاه ها بوده و در این راستا مذاکره و رایزنی 

الزم با دانشگاه های استان باید صورت گیرد.
استان  واحد  جهاددانشگاهی  سرپرست  اسدی  اکبر 
یکی  اظهار کرد: جهاددانشگاهی  دیدار  این  در  کردستان 
است  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  مولود  نهادهای  از 
که این نهاد با هدف بسط و گسترش آراء و اندیشه های 
حضرت امام )ره( و انقالب اسالمی در سطح دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی تاسیس شد.
با جهاد علمی منشاء فعالیت های  این نهاد  افزود:  وی 
و  آموزشی  پژوهشی،  فرهنگی،  حوزه های  در  ارزشمندی 
اشتغال و کارآفرینی در کشور شده است. به صورتی که 
رهبری  معظم  مقام  توجه  و  نظر  مورد  نهاد  این  عملکرد 
جهادگران  با  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر  و  گرفته  قرار 
خصوص  در  را  ارزشمندی  بسیار  تعابیر  جهاددانشگاهی 
فعالیت های این نهاد بیان فرمودند که این مهم مسوولیت 
جهادگران دانشگاهی را بیش از پیش سنگین کرده است.

■■■

نقش جهاددانشگاهی در صرفه جویی 
میلیاردی ساخت قطارها

مدیرعامل متروی تهران در مورد آخرین وضعیت قطار 
ملی مترو و ورود جهاددانشگاهی و سهم آن در تولید آن 

توضیحاتی ارایه کرد
امام  علی  ایسنا،  از  نقل  به  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
تولید  وضعیت  آخرین  مورد  در  تهران  متروی  مدیرعامل 
قانون   ۵۴ ماده  اساس  بر  این که  بیان  با  مترو  ملی  قطار 
برنامه ۵ ساله ششم توسعه، دولت موظف است که تا سال 
1۴۰۰ عمق داخلی سازی قطارهای مترو را افزایش دهد، 
گفت: برهمین اساس باید سهم داخلی سازی از ۳۰ درصد 
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گفتـار

به ۸۵ درصد برسد.
به  توجه  با  و  اساس  همین  بر  این که  بیان  با  وی 
گذشته  سال  تیرماه  در  گرفته،  صورت  برنامه ریزی های 
شهرداری  جمهوری،  ریاست  علمی  معاونت  بین  توافقی 
تهران و صندوق امید منعقد شد، افزود: در این راستا مقرر 
شد طی 1۸ ماه عمق داخلی سازی قطارهای مترو افزایش 
ایران  در  بار  اولین  برای  اتفاق  این  که  آنجایی  از  و  یابد 
رخ می داد، الزم بود که همه بخش ها و شرکت هایی که 
می توانند ما را در ساخت یک قطار ملی برای مترو کمک 

کنند، شناسایی شوند.
قسمت های  ساخت  اساس  برهمین  وی،  گفته  به 
همچون  توانمندی  های  بخش  به  را  مترو  قطار  مختلف 
جهاددانشگاهی، مپنا، شرکت واگن سازی تهران و ... دادیم 
که خوشبختانه با وجود تحریم ها علیه کشور و شیوع کرونا 
ادامه  قدرت  و  قوت  با  ملی  واگن  ساخت  کار  جهان،  در 

یافت.
امام افزود: تمام مجموعه های ساخت و تولید قطار ملی 
به زمان بندی 1۸ ماهه پایبند هستند و طی روزهای آتی 
شاهد رونمایی از یک رام قطار با سه واگن خواهیم بود و 

بعد از آن نیز یک رام قطار با 7 واگن رونمایی می شود.
وی با بیان این که حاال که به تکنولوژی ساخت قطارهای 
مترو دست یافتیم، قرار است قطارهایی با واگن های مختلف 
ساخته شود تا به نیاز همه خطوط مترو در همه کالنشهرها 
قطارهای  از  عمدتا  تهران  در  داد:  ادامه  شود،  داده  پاسخ 
منشعب  خطوط  برخی  در  اما  می شود  استفاده  واگنه   7
)فرودگاه مهرآباد( نیز از قطار سه واگنه استفاده می شود 
و این در حالی است که در برخی کالنشهرها در خطوط 
مترویشان از قطارهای ۵ واگنه استفاده می شود، اما حاال 
همه  در  توانیم  می  و  یافتیم  دست  ساخت  تکنولوژی  به 
بخش های واگن بسازیم، البته فعال از دو قطار سه و هفت 

واگنه رونمایی می شود.
براساس  این که  بر  تاکید  با  تهران  متروی  مدیرعامل 
برنامه ریزی های صورت گرفته در دهه فجر شاهد رونمایی 
انجام تست های  از  بعد  بود و  اولین قطار ملی خواهیم  از 
الزم این یک رام قطار ملی با عمق داخلی سازی ۸۵ درصد 
با توجه به  وارد خطوط مترو می شود، افزود: خوشبختانه 
ظرفیت های مهندسی و تجارب کسب شده، شاهد تداوم 
درصد   ۸۵ سازی  داخلی  عمق  با  مترو  قطارهای  ساخت 
در  هم  و  طراحی  در  هم  کنم  اعالم  باید  و  بود  خواهیم 
ساخت توانستیم از ظرفیت نهادی مختلف علمی از جمله 

جهاددانشگاهی بهره مند شویم.
وی به نقش جهاددانشگاهی در ساخت قطار ملی اشاره 
کرد و با بیان این که این نهاد در زمینه ساخت تکنولوژی 
رانش قطارهای مترو وارد میدان شد و توانست با موفقیت 
به این دستاورد برسد، اظهار کرد: از آنجایی که قطارهای 
واگن   ۵ واگن،  هفت  از  و  هستند  لوکوموتیو  فاقد  مترو، 
خودکشش هستند، باید سیستم رانش آن ها به خوبی فعال 
باشد و کنترل الزم را نیز انجام دهد که خوشبختانه این 
سیستم مهم توسط جهاددانشگاهی تعبیه شده و با داخلی 
قطارها  ساخت  در  تومان  میلیاردها  قسمت،  این  سازی 

صرفه جویی ارزی شده است.
■■■

جهاددانشگاهی الگویی برای سایر 
نهادها و مجموعه های جوان

گلستان  گلستان:استاندار  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
گفت: این نهاد انقالبی پل ارتباطی میان صنعت دانشگاه 
و بازار است و در طول چهل سال گذشته برای پیشرفت 
کشور در زمینه های مختلف گام های بلندی برداشته است.

کرد:  اظهار  گلستان  استاندار  حق شناس  هادی 
درخشان  سابقه  سال  چهل  با  نهادی  جهاددانشگاهی 

پژوهشی،  زمینه های  در  فراوانی  پتانسیل های  دارای  و 
آموزشی، فرهنگی و ... است.

میان صنعت  ارتباطی  پل  انقالبی  نهاد  این  افزود:  وی 
برای  بازار است و در طول چهل سال گذشته  و  دانشگاه 
بلندی  گام های  مختلف  زمینه های  در  کشور  پیشرفت 

برداشته است.
گلستان  جهاددانشگاهی  کرد:  بیان  گلستان  استاندار 
به عنوان یک مجموعه جوان و پرانرژی که از راه اندازی آن 
پژوهشی،  زمینه های  در  توانسته  تنها 11 سال می گذرد، 
آموزشی، فرهنگی و... اقدامات مهم و تاثیرگذاری در استان 

انجام دهد.
و  آب  و  اقلیمی  تنوع  به  توجه  با  گفت:  حق شناس 
استان  این  در  دارویی  گیاهان  اکثر  گلستان،  در  هوایی 
قابل کشت هستند. در همین راستا دهکده گیاهان دارویی 
به وسعت 1۰  جهاددانشگاهی که در شهرستان گالیکش 
زمینه  در  فرهنگ سازی  کار  می تواند  شده،  واقع  هکتار 
کشت، ترویج و استفاده از گیاهان دارویی را در میان مردم 

استان گلستان انجام دهد.
بسیار خوبی  اقدامات  وی گفت: در سال جاری شاهد 
پژوهشی  زمینه های  در  گلستان  جهاددانشگاهی  از سوی 
سایر  با  قوی  و  مستمر  ارتباطات  برقراری  همین طور  و 
سایر  برای  الگویی  می تواند  که  بودیم  استان  دستگاه های 

نهادها و مجموعه های جوان باشد.

■■■
 پیگیری تاسیس دو مرکز »درمان 

سرطان پستان« و »اصالح به نژادی 
دام سبک شمال شرق کشور« 

روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی:نماینده مردم 
بجنورد، گرمه و جاجرم، راز و جرگالن و مانه و سملقان 
مرکز  دو  تاسیس  پیگیری  از  اسالمی  شورای  مجلس  در 
سبک  دام  به نژادی  »اصالح  و  پستان«  سرطان  »درمان 
شمال شرق کشور« توسط جهاددانشگاهی خراسان شمالی 
در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: برای افزایش 
اعتبارات جهاددانشگاهی خراسان شمالی تمام تالش خود 

را به کار خواهیم بست.
و جاجرم،  گرمه  بجنورد،  مردم  نماینده  وحیدی  محمد 
راز و جرگالن و مانه و سملقان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به این که برای اجرایی شدن طرح های جهاددانشگاهی 
خراسان شمالی، اعتبارات مربوطه باید به خوبی اختصاص یابد، 
اظهار کرد: ایجاد مرکز درمان سرطان پستان و همچنین مرکز 
اصالح به نژادی دام سبک شمال شرق کشور نیازمند اختصاص 
اعتبارات مناسب است و از همین جهت تمام تالش خود را 

برای ایجاد مراکز مذکور به کار خواهیم بست.
با بیان این که مزیت تولید دام سبک در خراسان  وی 
از دو میلیون هکتار  افزود: بیش  باال است،  شمالی بسیار 
و  است  بسیار غنی  مراتع  دارد که  استان وجود  در  مرتع 
همچنین به دلیل وجود این مراتع مناسب دام های استان 

کیفیت بسیار مطلوبی دارند.
شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رییس 
اسالمی با تاکید بر این که زنجیره دام در خراسان شمالی 
سبک  دام  هزار   ۹۰۰ ساله  هر  افزود:  نیست،  مناسب 
به صورت زنده از استان خارج می شود و هیچ گونه چرخه 

تولید برای دام ها وجود ندارد.
وحیدی با اشاره به این که جامعه به این نتیجه رسیده 
انقالب  آرمان های  تحقق  و  کشور  پیشرفت  راه  تنها  که 
اظهار  است،  کارآفرینی  و  فرهنگ  و  علم  توسعه  اسالمی 
سوی  از  شده  انجام  مثبت  اقدامات  به  توجه  با  کرد: 
جهاددانشگاهی، حمایت های الزم را برای توسعه این نهاد 

جهادی در دستور کار قرار داده ایم.
شده،  اعالم  آمارهای  براساس  این که  به  اشاره  با  وی 

ابتال به سرطان پستان را  خراسان شمالی رتبه پنجم در 
دارد، تصریح کرد: با توجه به باال بودن آمار ابتال به سرطان 
پستان در این استان، ایجاد مرکز درمانی سرطان پستان 
این  در  بسیاری  پیگیری های  تاکنون  و  است  مهم  بسیار 

خصوص انجام شده است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی افزود: 
همچنین  و  پستان  سرطان  درمان  مرکز  ایجاد  طرح  دو 
مرکز اصالح به نژادی دام سبک شمال شرق کشور به عنوان 
پیشنهادها نمایندگان استان جهت اختصاص اعتبارات در 
نتایج  امیدواریم  و  است  شده  ارایه   ،1۴۰۰ بودجه  الیحه 

خوبی در این خصوص حاصل شود.
جهاددانشگاهی  نیاز  مورد  اعتبارات  اگر  افزود:  وحیدی 
خراسان شمالی به میزان مطلوبی افزایش پیدا کند به طورقطع 

در توسعه استان نقش بسیار موثری خواهد داشت.
■■■

استقبال از طرح های نوین 
اشتغال زایی در جهاددانشگاهی 

سمنان
رهایی  حسن  سمنان،  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
هم زمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران 
فناورانه  و  علمی  خیره کننده  دستاوردهای  به  اشاره  با 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  ارزیابی  برای  گفت:  کشور، 
ایران باید بازه زمانی سال ۵7 سال پیروزی انقالب تاکنون 

را در نظر گرفت.
وی افزود: در مقایسه قبل و بعد از انقالب، دستاوردهای 
مقایسه  قابل  اصال  انقالب  از  بعد  و فن آوری کشور  علمی 
مرهون  این دستاوردهای شگرف  و  نیست  انقالب  قبل  با 
دمیدن روح »ما می توانیم« انقالب در جامعه بود و دلیل 
القای  و  غرب  بزرگ نمایی  نیز  انقالب  قبل  علمی  رکود 

ناتوانی در بین جامعه بوده است.
به عنوان  نهاد  این  از  سمنان  جهاددانشگاهی  رییس 
برد  نام  گرفت  انقالب شکل  از  بعد  که  توسعه ای  یک نهاد 
می توانیم«  »ما  شعار  به  تکیه  با  جهاددانشگاهی  گفت:  و 
توانست تحوالت بنیادین و اثربخشی را در حوزه های مختلف 
در  جهاددانشگاهی  دستاوردهای  بیاورد،  وجود  به  کشور 
و  خودباوری  روحیه  مرهون  کشور  در  مختلف  حوزه های 
پیروزی  از  بعد  این کشور است که  خوداتکایی در جوانان 

شکوهمند انقالب اسالمی ایران شکل گرفت.
دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی  همچنین  رهایی 
بنیادی  دانش سلول های  به  را دست یابی  جهاددانشگاهی 
عنوان کرد و افزود: کسب دانش در این حوزه از سالمت 
توسط جوانان انقالبی جهاددانشگاهی که مرحوم کاظمی 
در کشور  رویان  پژوهشگاه  بنیان گذار  و  موسس  آشتیانی 
و  کرد  ایجاد  کشور  سالمت  حوزه  در  شگرف  تحول  بود، 
امروز ایران اسالمی در بین معدود کشورهای صاحب این 

دانش قرار دارد.
و  خودباوری  روحیه  همان  به  تکیه  با  کرد:  اظهار  وی 
خوداتکایی در بین جوانان، به لحاظ رشد علمی و دستیابی 
به دانش و تولید علم، امروز در منطقه جزو 2 یا ۳ کشور برتر 

و در عرصه بین المللی نیز جزء 2۰ کشور برتر دنیا هستیم.
رهایی خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی سمنان نیز که 
از سال 1۳۶۵ تاسیس شد، رویکردهای مختلف فرهنگی، 
تحوالت  است  توانسته  و  داشته  آموزشی  و  پژوهشی 
خوبی در استان ایجاد کند، در حال حاضر نیز برنامه ها و 

طرح های مختلفی در دست اجرا داریم.
امروز بیکاری و عدم  این که  با توجه به  ادامه داد:  وی 
از دغدغه های مهم مسووالن و مردم کشور  اشتغال یکی 
اجرا و مدلینگ کردن طرح های  با  است، جهاددانشگاهی 
مختلفی که در حوزه اشتغال در دنیا وجود دارد، طرح های 

نوین اشتغال زایی را اجرا می کند.
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 مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه مختلف

دیگر

■ ترشیح پیرشفت های علمی و فناورانه جهاددانشگاهی
■ برگزاری آیین تکریم و معارفه روسای واحدهای سازمانی با 

حضور معاون هامهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی

■ لزوم تدوین برنامه جامع برای حرکت روبه جلو 
جهاددانشگاهی استان مرکزی

■  آیین تکریم رییس سابق و معارفه رسپرست جدید 
جهاددانشگاهی کرمان برگزار شد

و ...
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دکتـر  بهمن مـاه:   27 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی در بازدیـد از 
بخش هـای مختلـف باشـگاه خبرنـگاران جوان بـا مدیران 
ایـن رسـانه دیـدار و گفت وگو کـرد و در ادامه به سـواالت 

خبرنـگاران پاسـخ داد.
رییـس جهاددانشـگاهی ضمـن بازدیـد از تحریریه های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان در جمـع خبرنـگاران، بـه بیان 
حـوزه  در  نهـاد  ایـن  دسـتاوردهای  دربـاره  توضیحاتـی 
افـــــــق  و  پرداخـت  علمـی  پیشـرفت های  و  فنـاوری 

پیـش روی جهاددانشـگاهی را تشـریح کـرد.

باید دانشجویان رشته های
بدون بازار کار تغییر رشته دهند

خبرنـگاران  باشـگاه  بـا  گفت وگـو  در  طیبـی  دکتـر 
اظهـار  کشـور  فارغ التحصیـالن  اشـتغال  دربـاره  جـوان، 
کـرد: بـرای جـذب فارغ التحصیـالن بـه بـازار کار بایـد در 
ابتـدا نیازهـای صنعتی کشـور را شناسـایی کـرده و بر آن 

اسـاس بـه دانشـجویان آمـوزش دهیـم.
خواهیم  علمی مشخص  توان  از  استفاده  با  افزود:  وی 
کرد که چه تعداد نیروی انسانی برای فعالیت در مشاغل و 

حرفه های گوناگون موردنیاز جامعه است.
رفع  برای  کرد:  تصریح  جهاددانشگاهی  رییس 
داریم  احتیاج  طراحی  و  مهندس  به  جامعه  مشکالت 
اشتغال  و  کار  بازار  برای  را  مناسب  تجهیزات  بتوانیم  تا 
و  کرده  ایجاد  تخصصی  دانش  کمک  با  فارغ التحصیالن 
آن ها را به تجاری سازی تبدیل کنیم. این موضوع باید در 
همه صنایع مانند مهندسی، کشاورزی، پزشکی، هنر و ... 

اجرایی شود و در صورت تحقق آن می توانیم برآورد کنیم 
موردنیاز  کشور  در  طراح  یا  انسانی  نیروی  تعداد  چه  که 
است تا دانشگاه ها براساس آن به تربیت نیرو اقدام کنند 
موردنیاز  و  پرکاربرد  تحصیلی  رشته های  این صورت  به  و 

جامعه در دانشگاه ها مشخص شوند.
زیادی  تعداد  حاضر  حال  در  این که  بابیان  وی 
فارغ التحصیل از دانشگاه ها داریم که مدرک آن ها موردنیاز 
کشور نیست، تاکید کرد: باید با آموزش های ۶ ماهه، 12 
ماهه و حداکثر 1۸ ماهه رشته تحصیلی دانشجویانی که 
بازار کار ندارد را تغییر دهیم و ازلحاظ تئوری و مهارتی 
آن ها را در رشته هایی که متناسب با رفع مشکالت جامعه 

هستند پذیرش کنیم.
رییس جهاددانشگاهی افزود: باید اقتصاد ایران را متکی 
گسترده  و  کنیم  خودمان  کشور  فنون  و  علم  تولید  بر 
جغرافیایی آن را بشناسیم تا برای جذب و اشتغال نیروی 
با  متناسب  و  شویم  دست به کار  جامعه  موردنیاز  انسانی 
آن ها به دانشجویان آموزش دهیم. باید گفت که این مسیر 

به هیچ عنوان سخت و طاقت فرسا نیست.
کشور  سیاسیون  بین  ملی  وفاق  باید  داد:  ادامه  وی 
زیادی طول  مدت زمان  کار  این  البته  باشد.  داشته  وجود 
می کشد، اما حتماً باید انجام شود و تجربه جهانی چیزی 
جز موفقیت از آن به نمایش نگذاشته است. ایرانیانی که 
با توکل بر خدا در این مسیر  باید  ادعای مسلمانی دارند 

تمام همت و اراده شان را به کارگیرند.
بر  عملی  دروس  کاهش  تأثیرات  درباره  طیبی  دکتر 
اشتغال فارغ التحصیالن گفت: این موضوع باید حتماً اصالح 
شود و دروس عملی دانشگاه ها را افزایش دهیم. قرار نیست 

که همه دانشگاه ها نیروی طراح تربیت کنند، برای مثال از 
گذشته دانشگاه های علم و صنعت و امیرکبیر آزمایشگاه ها 
و کارگاه های بسیار زیادی داشته اند و وظایف اصلی آن ها 
این بوده که باتربیت مهندسان آن ها را با بخش های صنعت 

آشنا کنند.
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر این که در تمام دنیا 
تربیت  انسانی  نیروی  جامعه  نیاز  براساس  دانشگاه ها  نیز 
می کنند، تاکید کرد: حتماً باید در ابتدا نیاز های جامعه را 
بسنجیم تا دانشگاه ها تکلیف خود را برای کاهش یا افزایش 

دروس مهارتی و تئوری، آزمایشگاه ها و کارگاه ها بدانند.
دکتر طیبی بیان کرد: دانشگاه علم و صنعت از گذشته 
دید فناورانه ای را برای تربیت نیروی انسانی مهندس به کار 
گرفته است و هم اکنون این فارغ التحصیالن با هدف درست 
توانسته اند در بخش های مختلف صنعت و جامعه فعالیت 

کنند.

ساخت خطوط مترو در شهرهای باالی 
یک میلیون جمعیت

نیازی های  از  یکی  هیبریدی  بذر های  داد:  ادامه  وی 
باالیی  بهره وری  و  هستند  ما  کشور  در  مهم  و  ضروری 
و  گرم  هوایی  و  آب  ازنظر  ایران  این که  علت  به  دارند. 
خشک است باید از آب وخاکمان استفاده الزم را کنیم و 
یکی از مسایلی که به این زمینه کمک می کنند بذر های 
هیبریدی هستند که جهاددانشگاهی برای عملکرد بهتر در 

این زمینه اقدامات زیادی انجام داده است.
دکتر طیبی تصریح کرد: دانش الزم را در حوزه تولید 
مواد شیمیایی مختلف و موردنیاز صنعت، تجهیزات برقی و 
الکترونیکی و بخش های کشاورزی به دست آورده ایم و در 

این زمینه الگوسازی مناسبی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در زمینه بحث اصالح نژاد دام سبک و 
سنگین کشور پیشرفت کرده ایم، اما در دامداری صنعتی، 
وابستگی هایی  کره  به خصوص  و  روستایی  و  نیمه صنعتی 
با حمایت   گیرد، همچنین  قرار  موردتوجه  باید  که  داریم 
سازمان اوقاف در حال تولید تخمک گذاری ۶۰ تا 7۰ دام 

هستیم.
با  کرده ایم  سعی  کرد:  تاکید  جهاددانشگاهی  رییس 
قبیل  از  مختلف  حوزه های  در  داخلی  دانش  از  استفاده 
سیستم رانش حمل ونقل ریلی شهری و بین شهری فعالیت 
داشته باشیم که از نیاز های اساسی کشور است. در حال 
حاضر مترو های ایرانی در ۹ کالن شهر توسعه پیداکرده اند 
و خطوط جدیدی در حال ایجاد است. برای این مترو ها به 
بیش از 1۰ هزار واگن نیاز داریم تا بتوانند به استاندارد های 
الزم خود برسند، همچنین دستور داده اند تا در شهر هایی 
که جمعیت باالی یک میلیون نفر دارند حتماً خطوط مترو 

ساخته شود.

ترشیح پیرشفت های علمی و فناورانه 
جهاددانشگاهی

رییس جهاددانشگاهی در بازدید از بخش های مختلف باشگاه خربنگاران جوان با مدیران و خربنگاران این رسانه دیدار و گفت وگو کرد

    مرور  اخبار مهم جهاددانشگاهی در حوزه مختلف

دیگر
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فعالیت مؤثر جهاددانشگاهی در زمینه تهیه بذر 
هیبریدی کاهو 

رییس جهاددانشگاهی کشور گفت: در زمینه تهیــــه 
بذر هیبریدی کاهو به نتایج خوبی رسیده ایم و تحقــیقات 

بر روی بذر های ایرانی دیگر در حال انجام است. 
دکتر طیبی درباره بذرهای هیبریدی اظهار کرد: یکی 
از نیازهای ضروری کشور ما در زمینه کشاورزی بذرهای 

هیبریدی هستند.
وی افزود: به بذرهایی که بهره وری باالیی داشته باشند 
کشورما  ازآنجایی که  و  می شود  گفته  هیبریدی  بذرهای 
ازنظر آب و هوایی کمی خشک است باید از خاک و آب 

خود حداکثر بهره وری را داشته باشیم.
دکتر طیبی تصریح کرد: در زمینه بحث های هیبریدی 
در  کار  انجام  توان  می کردیم  اعالم  که  بود  سال  چندین 
معظم  مقام  کمک  با  حاضر  حال  در  راداریم.  زمینه  این 
رهبری روی ۴ نوع بذر از قبیل بذرهای کاهو، خیار، فلفل 

و گوجه فرنگی فعالیت می کنیم.
رییس جهاددانشگاهی کشور ادامه داد: در زمینه تهیه بذر 
کاهو به نتایج خوبی رسیده ایم و به دنبال این هستیم تا رقم 
خود را در زمینه بذرهای کاهو در آینده ای نزدیک ثبت کنیم. 
همچنین به طور خیلی سریع دانش رقم های خارجی را به دست 

آورده ایم و می توانیم آن ها را تولید کرده و وارد بازار کارکنیم.
تولید  را  بذری  این هستیم  دنبال  به  اینکه  بابیان  وی 
به اسم خودمان ثبت  باشد و  ایران  کنیم که کاماًل بومی 
ایرانی خیار،  بذرهای  بر روی  تحقیقات  تاکید کرد:  شود، 
انجام  کاهو در حال  بذر  و گوجه فرنگی هم همانند  فلفل 
است و گلخانه های بزرگی را ایجاد کرده ایم تا بتوانیم در 
حد زیاد کار تولید را انجام دهیم و به شکل گسترده آن ها 

را در سطح کشور عرضه کنیم.
تحصیل  وضعیت  درباره  کشور  جهاددانشگاهی  رییس 
مانند  کرد:  اظهار  ایران  در  کشاورزی  رشته  دانشجویان 
کشاورزی  نیروی  بسیاری  تعداد  حوزه ها  از  خیلی 
تربیت کرده ایم که بازار کار برای آن ها وجود ندارد، اما اگر 
تصمیم به بگیریم که حوزه کشاورزی مدرن را متکی به 
دانش ملی کنیم حتما زمینه اشتغال آن ها فراهم می شود.

فارغ  برای  توانیم  می  زمانی  داد:  ادامه  دکترطیبی 
التحصیالن ایجاد شغل کنیم که خیلی از نیازهای فناورانه 
را خودمان تامین کرده باشیم و خیلی از تولیدات را هم 
خودمان انجام دهیم. همچنین در حوزه کشاورزی نه تنها 
باید نیازهای ملی را تامین کنیم بلکه الزم است تا صادرات 

هم انجام دهیم.

وی اضافه کرد: سرزمین خشکی هستیم و باید خیلی از 
حوزه های کشاورزی را وارد گلخانه ها کنیم و اگر بخواهیم 
متکی  خارجی  دانش  به  ها  گلخانه  این  ایجاد  زمینه  در 
بازارکار  جذب  ما  التحصیالن  فارغ  عنوان  هیچ  به  باشیم 

نخواهند شد.
با  باید  کرد:  بیان  کشور  جهاددانشگاهی  رییس 
بتوانیم  تا  باشیم  داشته  ارتباط خوبی  کشورهای همسایه 
در مقیاس انبوه محصول تولید کنیم و به صادرات آن ها 
بپردازیم، اگر بتوانیم نیازهای خودمان را به صورت کامل 
تولید  و  فناورانه  لحاظ  از  کنیم  بعد صادر  و  کنیم  تامین 

داخلی برای دانشجویان شغل ایجاد خواهد شد.
دکتر طیبی ادامه داد: باید اراده تولید دانش داخلی را 
داشته باشیم تا بتوانیم با توسعه آن با کشورهای همسایه 
ارتباط برقرار کنیم، همچنین حوزه کشاورزی بسیار حساس 
بوده و باید بعد از تولید، محصول هرچه سریع تر و بدون 

اندکی وقت تلف کردن به کشورهای دیگر صادر شود.

واگذاری بازار ایران به کشور های خارجی در 
مقابل انتقال فناوری 

کشور  بازار  نباید  گفت:  کشور  جهاددانشگاهی  رییس 
به صورت رایگان در اختیار کشور های خارجی قرار گیرد، 

بلکه باید در مقابل انتقال فناوری این امر صورت گیرد. 
دکتر طیبی درباره بودجه جهاددانشگاهی، اظهار کرد: 
از همان ابتدا بودجه تخصیص داده شده به جهاددانشگاهی 

مبلغ بسیار کمی بود.
تنها  کم  بودجه  با  کرده ایم  سعی  همواره  افزود:  او 
فرهنگی  فعالیت های  و  تحقیقاتی  کار های  صفر  فاز 
جهاددانشگاهی را در حوزه های مختلف انجام دهیم و پس 
از آن بودجه فازهای بعدی را با قانع کردن صنایع مختلف 

و انعقاد قرارداد پژوهشی با آن ها تامین کرده ایم.
تالش  مختلف  سال های  در  کرد:  تصریح  طیبی  دکتر 
دهیم  افزایش  را  جهاددانشگاهی  بودجه  مبلغ  کردیم 
تا  باعث شده  کار  این  و  مواردی هم موفق شدیم  در  که 

فناوری های بیشتری را تولید کنیم.
که  آنجایی  از  داد:  ادامه  رییس جهاددانشگاهی کشور 
توانمندی جهاددانشگاهی به صورت مرتب افزایش می یابد، 
افزایش  بزرگ تر  کار های  انجام  برای  موردنیازمان  بودجه 
مخارج  تامین  برای  درصدی   2۰ بودجه  و  می کند  پیدا 

جهاددانشگاهی به هیچ عنوان کافی نیست.
کردن  قانع  حوزه ها  از  برخی  در  گفت:  طیبی  دکتر 
زمان بر  بسیار  بزرگ تر  فناوری های  تولید  برای  کارفرما 
خواهد بود، بنابراین تقاضای ما همیشه از دولت این است 
افزایش  بودجه  هرچه  زیرا  دهد،  افزایش  را  ما  بودجه  که 

یابد قطعا فناوری های پیشرفته تری هم تولید خواهد شد.
بودجه کم  به علت  کارفرمایان  قانع کردن  داد:  ادامه  او 
جهاددانشگاهی به زمان ۳ تا 1۰ یا 12 ساله احتیاج دارد و این 
موضوع باعث هدر رفتن فرصت ها خواهد شد، البته با حمایت 
و ۹۹،  برای سال ۹۸  و دولت  اسالمی  انقالب  رهبر معظم 
1۵ یورو برای پیشبرد ۳1 فناوری در اختیار جهاددانشگاهی 
قرارگرفته است که تعدادی از آن ها به نتیجه رسیده و مابقی 

تا پایان نیمه اول سال 1۴۰۰ به اتمام خواهد رسید.
رییس جهاددانشگاهی کشور با بیان اینکه قصد تولید 
۴۰ فناوری موردنیاز کشور را داریم، تاکید کرد: رهبر معظم 
انقالب در سال ۹۳ توصیه کرده بودند که توانمندی هایمان 
را در پیاده سازی نقش جامعه علمی کشور مشخص کنیم و 
بعد از مذاکره با دولت درخواست واگذاری این توانمندی ها 
 7 فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  در  که  باشیم  داشته  را 

ماموریت برای جهاددانشگاهی مشخص شد.
در  که  مأموریت های جهاددانشگاهی  از  یکی  افزود:  او 
شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد این بود که بازار 
خودمان را در مقابل انتقال فناوری واگذار کنیم، به هیچ 
اختیار  در  رایگان  صورت  به  کشورمان  بازار  نباید  عنوان 

کشور های خارجی قرار گیرد.
چند  در  می تواند  جهاددانشگاهی  گفت:  طیبی  دکتر 
حوزه متولی انتقال فناوری باشد و بحث حمل ونقل ریلی 
و ماموریت کالن تولید دانش به صورت ملی را در برنامه 

توسعه ششم ذکر کرده ایم.
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برگزاری آیین تکریم و معارفه 
روسای واحدهای سازمانی با 

حضور معاون هامهنگی و امور 
مجلس جهاددانشگاهی 

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی ضمن 
بازدید از واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در مراسم 

تکریم و معارفه چندین تن از روسای واحدهای سازمانی 
شرکت کرد

برگزاری آیین تکریم رییس سابق و معارفه سرپرست
 جدید جهاددانشگاهی اصفهان 

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اصفهـــان، ۱۶ دی: دکتـــر مهـــدی باصولـــی در آییـــن 
تکریـــم محمـــود مراثـــی رییـــس ســـابق و معارفـــه مهـــدی ژیان پـــور سرپرســـت 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــش دانش ـــاالر روی ـــه در ت ـــان ک ـــگاهی اصفه ـــد جهاددانش جدی
ـــردم  ـــان م ـــهر اصفه ـــرمایه های ش ـــی از س ـــرد: یک ـــار ک ـــد، اظه ـــزار ش ـــان برگ اصفه
ـــهرت در  ـــن ش ـــه ای ـــی ک ـــهورند و زمان ـــت مش ـــر و خالقی ـــه هن ـــه ب ـــتند ک آن هس
کنـــار نـــام جهاددانشـــگاهی و ظرفیت هـــای ایـــن نهـــاد قـــرار می گیـــرد، مفهومـــی 

دو چنـــدان می یابـــد.
وی بـــا بیـــان این کـــه اســـتان اصفهـــان تنهـــا اســـتانی اســـت کـــه دو واحـــد 
ـــتان  ـــن اس ـــت ای ـــت: ظرفی ـــت، گف ـــت اس ـــه فعالی ـــغول ب ـــگاهی در آن مش جهاددانش
ـــات  ـــا یکدیگـــر خدم ـــل خـــوب ب ـــار هـــم و در تعام ـــاد در کن ـــن دو نه ـــرده ای ایجـــاب ک
ارزنـــده ای بـــه جامعـــه ارایـــه دهنـــد و ایـــن موضـــوع شایســـته اســـتان بی بدیـــل 

ـــت. ـــز هس ـــان نی اصفه
ـــگاهی را در  ـــگاهی، ارکان جهاددانش ـــس جهاددانش ـــور مجل ـــی و ام ـــاون هماهنگ مع
اصفهـــان قابل تقدیـــر خوانـــد و افـــزود: یکـــی از مهم تریـــن مســـایلی کـــه در ایـــن 
ســـال ها بـــا آن روبـــه رو بودیـــم تعامـــل دو واحـــد صنعتـــی اصفهـــان و اصفهـــان 
اســـت کـــه شایســـته تقدیـــر اســـت. ایـــن دو واحـــد بـــا ایـــن تعامـــل خـــوب بـــا 
یکدیگـــر موجـــب هم افزایـــی شـــده و شـــاهد تحوالتـــی در حـــوزه علـــوم انســـانی، 
اجتماعـــی و پزشـــکی در واحـــد اصفهـــان و خدمـــات فنـــی و صنعتـــی قابل تقدیـــر 

در واحـــد صنعتـــی اصفهـــان بوده ایـــم.
دکتـــر باصولـــی بـــا بیـــان این کـــه در ســـال ۹۳ برخـــی واحدهـــا کـــه برنامـــه 
ـــرد:  ـــح ک ـــد، تصری ـــرار گرفتن ـــزی ق ـــد مرک ـــت واح ـــت حمای ـــتند تح ـــخصی نداش مش
واحـــد اصفهـــان نیـــز یکـــی از ایـــن واحدهـــا بـــود کـــه اکنـــون نه تنهـــا هـــدف 
ــتن  ــی داشـ ــر آمادگـ ــال حاضـ ــه در حـ ــرده، بلکـ ــق کـ ــل محقـ ــور کامـ ۴ را به طـ

پژوهشـــکده ای در حـــوزه مطالعـــات شـــهری را دارنـــد.

ـــگاهی  ـــی جهاددانش ـــای پژوهش ـــات گروه ه ـــر خدم ـــال های اخی ـــزود: در س وی اف
ـــت  ـــا حمای ـــد ب ـــن دو واح ـــت. ای ـــده اس ـــه ش ـــهرداری ارای ـــهر و ش ـــورای ش ـــه ش ب
ــهری و  ــات شـ ــوزه مطالعـ ــود در حـ ــات خـ ــد خدمـ ــتان می تواننـ ــه اسـ مجموعـ
ـــد  ـــن دو واح ـــتان از ای ـــت اس ـــتار حمای ـــد و خواس ـــه دهن ـــی ارای ـــی را به خوب صنعت

ـــتیم. هس
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــگاهی، واحده ـــس جهاددانش ـــور مجل ـــی و ام ـــاون هماهنگ مع
ـــت  ـــه از ظرفی ـــتانی ک ـــای اس ـــدود واحده ـــزء مع ـــان را ج ـــان و اصفه ـــی اصفه صنعت
ـــن دو  ـــالش ای ـــده ت ـــت: عم ـــرد و گف ـــی ک ـــد، معرف ـــتفاده نکرده ان ـــت اس ـــی دول مال
واحـــد از ســـوی خودشـــان بـــوده اســـت و از انتظـــارات مـــا ایـــن اســـت کـــه مجموعـــه ی 
اســـتان هـــر دو واحـــد را بیشـــتر از پیـــش حمایـــت کنـــد. اکنـــون 7 مجموعـــه از 
جهاددانشـــگاهی در اصفهـــان فعـــال هســـتند و انتظـــار مـــا ایـــن اســـت کـــه از دو 

ـــود. ـــت ش ـــان حمای ـــان و اصفه ـــی اصفه ـــد صنعت واح
ـــاون  ـــماعیلی مع ـــوش اس ـــوم داری ـــاد مرح ـــام و ی ـــه ن ـــن برنام ـــت، در ای ـــی اس گفتن
ـــان  ـــد و در پای ـــته ش ـــی داش ـــان، گرام ـــد اصفه ـــگاهی واح ـــابق جهاددانش ـــی س فرهنگ

ـــد. ـــل ش ـــگاهی تجلی ـــابق جهاددانش ـــس س ـــی ریی ـــود مراث ـــم از محم مراس
ـــی  ـــد صنعت ـــه واح ـــادن ب ـــا گام نه ـــردی ب ـــر ف ـــروزه ه ـــزود: ام ـــی اف ـــر باصول دکت
ـــی  ـــه و محصـــوالت مبتن ـــزرگ صـــورت گرفت ـــای علمـــی ب ـــا مشـــاهده کاره ـــان ب اصفه
ـــد  ـــی درک خواه ـــادی را به خوب ـــس کار جه ـــده، ح ـــد ش ـــش تولی ـــش و پژوه ـــر دان ب

ـــتم. ـــتثنا نیس ـــده مس ـــن قاع ـــم از ای ـــن ه ـــرد و م ک
وی در پایـــان افـــزود: در ایـــن واحـــد بیشـــتر بـــه عمـــق علمـــی و کیفیـــت کار 

پرداخته شـــده اســـت کـــه ایـــن رفتـــار بایـــد در ســـطح کشـــور گســـترده شـــود.

■□■

لزوم تدوین برنامه جامع برای 
حرکت روبه جلو جهاددانشگاهی 

استان مرکزی

ـــور  ـــی و ام ـــاون هماهنگ ـــن: مع ـــزی۶ بهم ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
ـــت  ـــه سرپرس ـــین و معارف ـــس پیش ـــم ریی ـــن تکری ـــگاهی در آیی ـــس جهاددانش مجل
ـــت  ـــرای حرک ـــع ب ـــه ای جام ـــف برنام ـــتار تعری ـــزی خواس ـــتان مرک ـــگاهی اس جهاددانش

روبه جلـــو جهاددانشـــگاهی در اســـتان مرکـــزی شـــد.
ـــین و  ـــس پیش ـــم ریی ـــن تکری ـــاه در آیی ـــم بهمن م ـــی شش ـــدی باصول ـــر مه  دکت
ـــزی  ـــتان مرک ـــرد: اس ـــار ک ـــزی اظه ـــتان مرک ـــگاهی اس ـــت جهاددانش ـــه سرپرس معارف
ـــع  ـــن صنای ـــتقرار ای ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــود و ب ـــده می ش ـــور نامی ـــی کش ـــت صنعت پایتخ
و تنـــوع تولیـــدات در ایـــن اســـتان، ایـــن نام گـــذاری به حـــق اســـت. ایـــن اســـتان 
همچنیـــن زادگاه و معـــرف بســـیاری از نـــام آوران کشـــور در عرصه هـــای مختلـــف 
ـــت. ـــرده اس ـــور از آن خودک ـــم را در کش ـــی مه ـــاس جایگاه ـــن اس ـــر همی ـــت و ب اس

وی با بیان این که مقام معظم رهبری بر انجام کار گزین در مجموعه جهاددانشگاهی 
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تاکید کرده اند، به بنیان گذاری رویان توسط مرحوم سعید کاظمی آشتیانی و تالش های 
او برای به ثمر رسیدن این مجموعه علمی اشاره کرد و افزود: اگر رویان امروز به جایگاهی 
قابل توجه در کشور و دنیا دست یافته، این مهم به سادگی مهیا نشده، بلکه این جایگاه 
حاصل چندین سال مجاهدت و ممارست و تالش جهادگران است، تالشی که درنهایت 
باعث شده است که رویان بعد از 2۰ سال بتواند ثمرات بزرگی را برای کشور و جامعه 
علمی دنیا به ارمغان بیاورد و آنچه در این عرصه و با توجه به این تجربیات حائز اهمیت 
و  تالش  باید  همگی  جهاددانشگاهی  در  گزین  اتفاقی  تحقق  برای  که  است  آن  است 

کوشش کنیم.
برنامه های  گفت:  است،  خاصی  استان  مرکزی  استان  این که  بیان  با  باصولی  دکتر 
مختلفی در استان ها تعریف و رصد شده است و استان مرکزی متناسب با ساختار خود از 
ظرفیت های بی نظیری برخوردار است. برای مثال در ساوه ظرفیت انار و در محالت سنگ 
و گل و ماهیان زینتی را شاهد هستیم که باید به آن ها توجه کرد، از طرفی انتظار می رود 
که جهاددانشگاهی در توسعه علمی استان نیز تأثیرگذار باشد و در همین راستا با توجه 
به پتانسیل ها، انتظارها از استان مرکزی بسیار باالست، البته مجموعه استان مرکزی نیز 
باید جهاددانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقالبی غیردولتی موردحمایت قرار دهند و قطعا 

این نهاد نیز با تمام وجود در خدمت استان خواهد بود.
وی با اشاره به این که زحمات بسیاری برای توسعه جهاددانشگاهی در استان مرکزی 
کشیده شده است، گفت: هنوز راهی طوالنی پیش روست و باید با توجه به ظرفیت ها، 
جهاددانشگاهی استان مرکزی به جایگاه اصلی خود برسد. با توجه به تنوع ظرفیت های 
موجود در استان باید به این ظرفیت ها توجه شود و توسعه خدمات درمان ناباروری در 
این استان رقم خورده و خدمات نوینی به جامعه استان مرکزی عرضه شود که سر منشاء 

اتفاقات مثبت علمی باشد.
دکتر باصولی اضافه کرد: الزم است برنامه جامعی برای حرکت روبه جلو این مجموعه 

تعریف و فعالیت شاخصی در مسیر حرکت این نهاد در استان معرفی شود.
گفتنی است، در این مراسم، مسعود شهرجردی رییس سابق جهاددانشگاهی استان 
مرکزی تکریم شد و علی اصغر غفاری زاده به عنوان سرپرست جدید این نهاد معارفه شد.

■□■

آیین تکریم رییس سابق و معارفه 
رسپرست جدید جهاددانشگاهی 

کرمان برگزار شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی کرمان:دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس 
جهاددانشگاهی 1۵ بهمن ماه در آیین تکریم دکتر رضا کامیاب مقدس رییس پیشین  و 
کرمان  استان  کرمان گفت:  رییس جدید جهاددانشگاهی  بازمانده  مهدی  دکتر  معارفه 
کشور  در  را  استان  این  کرمان،  معادن  و  است  ایران  معادن  و  زیرزمینی  منابع  بهشت 
و بین الملل متمایز کرده و همچنین در بخش کشاورزی در برخی از محصوالت قطب 

تولید کشور است.
وی با اشاره به جاذبه های ارزشمند گردشگری استان کرمان در حوزه ی فرهنگی مانند 

باغ شاهزاده، اظهار داشت: با شهادت سردار سلیمانی، امروز کرمان این افتخار را دارد که 
میزبان زائرین این سردار رشید اسالم باشد.

دکتر باصولی در ادامه با اشاره به ظرفیت های جهاددانشگاهی عنوان کرد: دکتر رضا 
کامیاب بخش عمده ای از عمر کاری خود را برای آبادی این مجموعه گذاشته است و در 

توسعه فضای فیزیکی جهاددانشگاهی کرمان تالش بسیاری کرده است.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی اظهار کرد: کار در جهاد سختی های 
از طرفی  و  اختصاصی خود هستیم  به درآمدهای  ما عمدتا متکی  دارد.  را  خاص خود 

جهاددانشگاهی باید متناسب با مأموریت های خود کار کند.
تولید  حوزه ی  در  کرمان  جهاددانشگاهی  جدید  رویکرد  به  اشاره  با  باصولی  دکتر 
قطعات پرمصرف صنعتی و معدنی پیشنهاد داد با توجه به نیاز این استان و دانش موجود 
در جهاددانشگاهی در حوزه ی درمان ناباروری، جهاددانشگاهی کرمان در جهت راه اندازی 

کلینیکی برای درمان ناباروری اقدام کند.
وی عنوان کرد: امیدواریم زمینه های پزشکی جهاددانشگاهی با همکاری دانشگاه علوم 

پزشکی استان، مسووالن استانی و به خصوص خیرین محترم محقق شود.
رویکردهای جدید  دیگر  از  را  معدن  و  ویژه صنعت  به  پژوهشی  دکتربازمانده حوزه 
دیگر  از  معادن  و  تجهیزات صنایع  و  قطعات  بومی سازی  و گفت:  کرد  عنوان  نهاد  این 
رویکردهای ماست و تفاهم نامه ای در این زمینه با یک واحد صنعتی منعقد کرده ایم و 

امیدواریم در این مسیر موفق شویم.
وی با بیان این که آموزش های کوتاه مدت و بلندمدت را در دستور کارداریم، تصریح 

کرد: برنامه ویژه ای برای تولید محتوای قوی داریم.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی و هیات همراه در سفر به کرمان از 
مرکز کوتاه مدت آزادگان جهاددانشگاهی کرمان، کلینیک دندانپزشکی و نمایندگی بانک 

خون بند ناف رویان استان و از شرکت قطعه گستر کرمان بازدید کرد.

■□■

برگزاری تکریم رییس سابق 
و معارفه رسپرست جدید 

جهاددانشگاهی لرستان 

روابط عمومی جهاددانشگاهی، 2۶ بهمن ماه: مراسم تکریم رییس سابق و معارفه سرپرست 
امور  و  هماهنگی  معاون  باصولی  مهدی  دکتر  با حضور  لرستان  جهاددانشگاهی  جدید 

مجلس جهاددانشگاهی برگزار شد.
دکتر مهدی دکتر باصولی در این مراسم اظهار کرد: در استان های مختلف باید به 
استان ها  دانشگاهی  را در کنار جامعه  نهاد  این  و  اهتمام شود  و  توجه  جهاددانشگاهی 

دیده شود.
ــه  ــه بـ ــت: چنانچـ ــگاهی گفـ ــس جهاددانشـ ــور مجلـ ــی و امـ ــاون هماهنگـ معـ
ـــف  ـــای مختل ـــی را درجاه ـــای مختلف ـــد خأه ـــود می توان ـــه ش ـــگاهی توج جهاددانش

برطـــرف کنـــد.
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ـــته  ـــگاهی توانس ـــتان جهاددانش ـــر در لرس ـــال حاض ـــت: در ح ـــی گف ـــر باصول دکت
ـــا  ـــن نهاده ـــاط ای ـــه ارتب ـــر چ ـــد و ه ـــرار کن ـــاورزی برق ـــاد کش ـــا جه ـــی ب ـــاط خوب ارتب

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــر ارای ـــی مؤثرت ـــات علم ـــود خدم ـــتر ش بیش
ــدارد و  ــا نـ ــگاه معنـ ــارج از دانشـ ــگاهی خـ ــه جهاددانشـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ـــه  ـــرای ارای ـــری را ب ـــتان دفت ـــکی اس ـــوم پزش ـــتان و عل ـــگاه لرس ـــرورت دارد دانش ض
ـــوان  ـــد، عن ـــرار ده ـــگاهی ق ـــار جهاددانش ـــجویان در اختی ـــه دانش ـــی ب ـــات فرهنگ خدم

کـــرد: خدمـــات فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی فـــرا دانشـــگاهی اســـت.
معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی گفـــت: در حـــال حاضـــر 
ـــه  ـــاد و گلخان ـــام خرم آب ـــیده و ب ـــوش درخش ـــی خ ـــان داروی ـــوزه گیاه ـــتان در ح لرس
ـــت  ـــری اس ـــد بازنگ ـــه نیازمن ـــه البت ـــده ک ـــدازی ش ـــدف راه ان ـــن ه ـــا ای ـــت ب کوهدش

ـــش رود. ـــت پی ـــن حرک ـــا ای ت
ـــد  ـــد و امی ـــرآورد نش ـــا ب ـــار م ـــت انتظ ـــرد: در کوهدش ـــح ک ـــی تصری ـــر باصول دکت

ـــد. ـــب باش ـــه مناس ـــش رفت ـــه پی ـــیری را ک ـــی رود مس م
ـــور در  ـــان کش ـــیکل درم ـــد س ـــاروری ۵۰ درص ـــان ناب ـــه در درم ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــز  ـــه 1۰ درصـــد مرک ـــی اســـت ک ـــن در حال ـــه جهاددانشـــگاهی انجام شـــده و ای مجموع
ـــرد:  ـــوان ک ـــاد اســـت، عن ـــن نه ـــه ای ـــردم ب ـــاد م ـــن نتیجـــه اعتم ـــار دارد و ای را در اختی
ـــن  ـــت و ای ـــاروری مهیاس ـــان ناب ـــز درم ـــرای مرک ـــاخت الزم ب ـــز زیرس ـــتان نی در لرس

ـــت. ـــتر اس ـــکاری بیش ـــه و هم ـــد توج ـــی نیازمن ـــاد علم نه
ـــیل و  ـــتان پتانس ـــزود: لرس ـــگاهی اف ـــس جهاددانش ـــور مجل ـــی و ام ـــاون هماهنگ مع
تـــوان باالیـــی در زمینـــه کشـــاورزی و دامپـــروری دارد و در ایـــن راســـتا بی ماننـــد 

ـــت. اس
دکتـــر ســـیدعلی نـــادر دهقانـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه جهاددانشـــگاهی در 
ـــزود:  ـــت، اف ـــده اس ـــتان تبدیل ش ـــرح در اس ـــاد مط ـــه یک نه ـــال ب ـــدت 17 س ـــن م ای

روحیـــه و فرهنـــگ جهـــادی در ایـــن ســـازمان نهادینه شـــده اســـت.
ـــام  ـــه انج ـــی ک ـــه کارهای ـــان این ک ـــا بی ـــتان ب ـــگاهی لرس ـــابق جهاددانش ـــس س ریی
ـــی  ـــه هرکس ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــت: نگاه ـــتیم، گف ـــر داش ـــی در نظ ـــم و معیارهای دادی
ـــردارد و  ـــری ب ـــدم مؤث ـــتان ق ـــن اس ـــرای ای ـــد ب ـــرد بای ـــده بگی ـــر عه ـــوولیتی ب مس

ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــد خیان ـــل کن ـــی تعل هرکس
ـــود  ـــام وج ـــا تم ـــد ب ـــرد بای ـــده می گی ـــر عه ـــوولیتی ب ـــس مس ـــر ک ـــزود: ه وی اف

ـــد. ـــام ده آن را انج
ـــا در  ـــاوری و نش ـــروش فن ـــان ف ـــارد توم ـــاالنه 1.۵ میلی ـــرد: س ـــان ک ـــی بی دهقان

ـــتیم. ـــتان داش اس
ـــرد:  ـــار ک ـــتان، اظه ـــگاهی لرس ـــت جهاددانش ـــالح ورزی سرپرس ـــن س ـــر امی دکت
خوشـــبختانه بـــا تالش هـــای انجام شـــده ایـــن واحـــد در تولیـــد گیاهـــان دارویـــی 

ـــژه ای دارد. ـــوب و وی ـــگاه خ ـــتان جای در اس
ـــوالت  ـــکی، محص ـــای پزش ـــتان در زمینه ه ـــگاهی لرس ـــرد: جهاددانش ـــه ک وی اضاف
گلخانـــه ای و گیاهـــان دارویـــی ورود پیداکـــرده و بـــا زیرســـاخت هایی کـــه ایجـــاد 

شـــده تمـــام نهاده هـــای کشـــاورزی و گیاهـــان دارویـــی را تامیـــن کردیـــم.
ـــاد  ـــن نه ـــرد از ای ـــم ک ـــالش خواهی ـــت: ت ـــتان گف ـــگاهی لرس ـــت جهاددانش سرپرس

ـــود. ـــتفاده ش ـــتان اس ـــر اس ـــای موث ـــام کاره ـــرای انج ـــی ب ـــک بازوی ـــوان ی ـــت عن تح
ـــی  ـــادر دهقان ـــیدعلی ن ـــر س ـــات دکت ـــر از زحم ـــا تقدی ـــه ب ـــن جلس ـــان ای در پای
رییـــس ســـابق جهاددانشـــگاهی لرســـتان، دکتـــر امیـــن ســـالح ورزی به عنـــوان 

سرپرســـت ایـــن واحـــد معرفـــی و منصـــوب شـــد.

■□■

آیین تکریم و معارفه رییس 
جهاددانشگاهی هرمزگان برگزار 

شد
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان 2۹، بهمن مـــاه: آییـــن تکریـــم و معارفـــه 
ـــس  ـــور مجل ـــی و ام ـــاون هماهنگ ـــور مع ـــا حض ـــزگان ب ـــگاهی هرم ـــس جهاددانش ریی
جهاددانشـــگاهی و مســـووالن اســـتانی بـــا رعایـــت کلیـــه پروتکل هـــای بهداشـــتی 

ـــد. ـــزار ش برگ
دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهاددانشـــگاهی 

ــاد  ــزگان گفـــت: ایجـ ــه رییـــس جهاددانشـــگاهی هرمـ در آییـــن تکریـــم و معارفـ
تحـــول در هرمـــزگان، مســـتلزم تعامـــل مســـئولین و جهاددانشـــگاهی واحـــد 
اســـتان اســـت. در ســـال های اخیـــر ســـعی داشـــتیم کـــه هـــر واحـــد متناســـب 
ـــت  ـــد. سرپرس ـــال کن ـــاخصی را دنب ـــت ش ـــود، فعالی ـــه ای خ ـــای منطق ـــا ظرفیت ه ب
ـــتفاده از  ـــر اس ـــرده ب ـــه ک ـــه ارای ـــه ای ک ـــزگان، در برنام ـــگاهی هرم ـــد جهاددانش جدی
ظرفیـــت دریـــا تاکیـــد داشـــته اســـت. توســـعه دریـــا محـــور فعالیت هـــای واحـــد 
ـــه  ـــن زمین ـــد در ای ـــد بتوان ـــن واح ـــم ای ـــار داری ـــا انتظ ـــت و م ـــمند اس ـــزگان ارزش هرم
ـــم. ـــام دهی ـــای الزم را انج ـــم حمایت ه ـــا بتوانی ـــد ت ـــف کن ـــاخصی را تعری ـــت ش فعالی

وی ادامـــه داد: راه انـــدازی مرکـــز آمـــوزش تخصصـــی در حـــوزه دریـــا از دیگـــر 
برنامه هـــای ارایـــه شـــده توســـط سرپرســـت جدیـــد جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان 
ـــد  ـــگاه می توان ـــگاهی در دانش ـــور جهاددانش ـــود. حض ـــق ش ـــم محق ـــه امیدواری ـــود ک ب
خدمـــات و بـــرکات زیـــادی به خصـــوص بـــرای دانشـــجویان داشـــته باشـــد و اگـــر 
ـــگاه  ـــی در دانش ـــورت فیزیک ـــگاهی به ص ـــرد و جهاددانش ـــورت بگی ـــاعدت الزم ص مس
ـــود.  ـــم ب ـــی خواهی ـــات خوب ـــاهد اتفاق ـــده ش ـــد در آین ـــته باش ـــور داش ـــزگان حض هرم
ـــی  ـــرده و یک ـــه ک ـــف ارای ـــای مختل ـــته ای در حوزه ه ـــات شایس ـــگاهی خدم جهاددانش
ـــتفاده از  ـــرد، اس ـــرار گی ـــد ق ـــت جدی ـــتور کار سرپرس ـــد در دس ـــه بای ـــی ک از موضوعات

ـــت. ـــی اس ـــز پژوهش ـــایر مراک ـــت س ظرفی
معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس جهـــاد دانشـــگاه بـــا قدردانـــی از خدمـــات 
ـــال ها  ـــن س ـــول ای ـــزگان در ط ـــت: هرم ـــزگان، گف ـــابق جهاددانشـــگاهی هرم ـــس س ریی
یکـــی از کـــم حاشـــیه ترین واحدهـــای اســـتانی بـــوده و عملکـــرد موفقـــی داشـــته 
ـــوده  ـــگاهی ب ـــزگان و جهاددانش ـــته هرم ـــراد شایس ـــز از اف ـــد نی ـــت جدی ـــت. سرپرس اس
کـــه در حوزه هـــای مختلـــف تجـــارب مختلفـــی اندوختـــه و امیدواریـــم در حـــوزه 

ـــد. ـــق باش ـــز موف ـــد نی ـــت واح ریاس
ـــرد:  ـــوان ک ـــم، عن ـــن مراس ـــز در ای ـــزگان نی ـــگاهی هرم ـــابق جهاددانش ـــس س ریی
در 17 ســـال خدمتـــی کـــه 7 ســـال آن در ســـمت مســـوولیت واحـــد خدمتگـــزار 
ـــع  ـــول واق ـــورد قب ـــدوارم م ـــه امی ـــام دادم ک ـــتم انج ـــوان داش ـــه در ت ـــوده ام، هرچ ب
ـــوده  ـــاهد آن ب ـــه ش ـــت ک ـــانی اس ـــا همه کس ـــن ب ـــرد م ـــی عملک ـــاوت اصل ـــود. قض ش

ـــتند. و هس
ـــا ۹۸  ـــال ۹۳ ت ـــتیبانی از س ـــی و پش ـــوزه مال ـــرد: در ح ـــان ک ـــواه بی ـــهیل دادخ س
ـــته  ـــی داش ـــد خوب ـــز برآین ـــا نی ـــته ایم. هزینه ه ـــار داش ـــش اعتب ـــر افزای ـــدود ۴ براب ح
ـــداری  ـــگاهی خری ـــد جهاددانش ـــاختمان جدی ـــرای س ـــری ب ـــزار مت ـــن ۴ ه ـــت. زمی اس
ـــته  ـــی داش ـــرفت فیزیک ـــد پیش ـــدود ۵۰ درص ـــاز اول آن ح ـــر ف ـــزار مت ـــه ه ـــم ک کردی
ـــک  ـــا کم ـــزگان ب ـــاد هرم ـــه جه ـــوزه بودج ـــی در ح ـــا ۹۸ انقالب ـــال ۹۳ ت ـــت. از س اس
ـــا از  ـــتقیم م ـــای مس ـــز نیروه ـــانی نی ـــروی انس ـــوزه نی ـــاد. در ح ـــاق افت ـــم اتف همکاران
ـــال  ـــی در س ـــروی پیمان ـــر نی ـــز از ۴ نف ـــی نی ـــیده و از طرف ـــر رس ـــه ۶۰ نف ـــر ب 7۳ نف

۹2 بـــه 1۳ نفـــر در ســـال ۹۹ رســـیده ایم.
رییـــس ســـابق جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان تصریـــح کـــرد: در حـــوزه معاونـــت 
پژوهشـــی کـــه تمرکـــز اصلـــی مـــا بـــر روی آن بـــوده، اتفاقـــات مثبتـــی افتـــاده 
اســـت. هـــدف اصلـــی مـــن ایـــن بـــود کـــه جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان به عنـــوان 
ــروز ایـــن  ــبختانه امـ ــه خوشـ ــود کـ ــناخته شـ ــتان شـ ــاد پژوهشـــی در اسـ یک نهـ
اتفـــاق افتـــاده اســـت. ایـــن بخـــش در جشـــنواره های مختلـــف اســـتانی و ملـــی 
رتبه هـــای خوبـــی را کســـب کـــرده اســـت. در مرکـــز علمـــی کاربـــردی بـــا رونـــد 
ـــم  ـــعی کردی ـــا س ـــت؛ ام ـــی اس ـــه طبیع ـــدیم ک ـــه ش ـــجو مواج ـــذب دانش ـــی ج نزول
ـــتان از  ـــم و در اس ـــه ۵ را داری ـــروز در کشـــور رتب ـــم و ام ـــت کنی ـــود را تثبی ـــگاه خ جای
ـــداد  ـــدت، تع ـــوزش کوتاه م ـــتیم. در آم ـــردی هس ـــی کارب ـــگاه علم ـــر دانش ـــز برت مراک
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ـــال ۹۹  ـــا در س ـــت. م ـــیده اس ـــر رس ـــزار نف ـــه 1۶ ه ـــر ب ـــزار نف ـــا از ۵ ه ـــران م فراگی
ـــدیم. ـــا ش ـــوردی و بندره ـــالمت، دریان ـــکی، س ـــون پزش ـــی چ ـــای مختلف وارد حوزه ه

محمـــد دلپســـند سرپرســـت جدیـــد جهاددانشـــگاهی هرمـــزگان نیـــز در ایـــن 
مراســـم، اظهـــار کـــرد: شـــرایط پذیـــرش مســـوولیت در برهـــه فعلـــی کـــه برهـــه 
ـــوال  ـــا معم ـــور م ـــت در کش ـــر دول ـــی دارد. تغیی ـــرایط خاص ـــت، ش ـــر دولت هاس تغیی
بـــه تغییـــر سیاســـت های کالن و در نهایـــت تغییـــر مدیـــران در اســـتان ها منجـــر 
می شـــود. طبیعـــی اســـت کـــه در چنیـــن چالشـــی بـــا آگاهـــی از ایـــن برهـــه، 
ـــم.  ـــام ده ـــود را انج ـــت خ ـــوان ماموری ـــد ت ـــا در ح ـــده ام ت ـــه و آم ـــوولیت پذیرفت مس
ـــه  ـــرده و مجموع ـــورد ک ـــعه برخ ـــم توس ـــه شش ـــی برنام ـــال پایان ـــه س ـــه ب ـــن بره ای
جهـــاد در حـــال پیش نویـــس برنامـــه هفتـــم توســـعه خـــود نیـــز هســـت و ایـــن 
تالقـــی کارکـــرد ویـــژه ای را می طلبـــد. مـــا در واحـــد هرمـــزگان بایـــد اســـتراتژی 
شـــتاب و احتیـــاط را توامـــان در پیـــش بگیریـــم کـــه نیـــاز بـــه کمـــک مدیـــران 
ـــتان را  ـــور و اس ـــرایط کش ـــی ش ـــی کرونای ـــای متوال ـــتانی دارد. پیک ه ـــوری و اس کش

در وضعیـــت خاص تـــری قـــرار داده اســـت.
ـــا  ـــی ب ـــن فضای ـــرد: در چنی ـــان ک ـــزگان بی ـــگاهی هرم ـــد جهاددانش ـــت جدی سرپرس
ـــن  ـــزوم تدوی ـــه ل ـــووالن در راس ب ـــزگان و مس ـــاد هرم ـــابق جه ـــس س ـــری ریی همفک
ـــن  ـــش روی م ـــای پی ـــن برنامه ه ـــی از مهم تری ـــیدیم و یک ـــد رس ـــعه واح ـــند توس س
ـــای  ـــتانی، روس ـــد اس ـــووالن ارش ـــبختانه مس ـــت. خوش ـــم اس ـــند مه ـــن س ـــن ای تدوی
ـــاد دارم  ـــتند و اعتق ـــا هس ـــار م ـــتان در کن ـــس در اس ـــدگان مجل ـــگاه ها و نماین دانش
ـــم را  ـــر پیچ وخ ـــیر پ ـــن مس ـــود دارد، ای ـــم وج ـــه در همکاران ـــزه و اراده ای ک ـــا انگی ب

پشـــت ســـر می گذاریـــم.
ـــا  ـــه برنامه ه ـــتواریم ک ـــل اس ـــن اص ـــر ای ـــا ب ـــرد: م ـــح ک ـــان تصری ـــند در پای دلپس
و مـــدل توســـعه واحـــد هرمـــزگان مبتنـــی بـــر اقتصـــاد دریـــا محـــور باشـــد و در 
ـــو  ـــه نح ـــوزه را ب ـــن ح ـــی ای ـــی و فرهنگ ـــات آموزش ـــم خدم ـــد بتوانی ـــتا بای ـــن راس ای
ـــم،  ـــش بگیری ـــن پی ـــز ای ـــی را ج ـــر راه ـــم و اگ ـــه دهی ـــتان ارای ـــه اس ـــته ای ب شایس

ــم. ــا رفته ایـ خطـ
 در پایـــان ایـــن مراســـم از زحمـــات دکتـــر ســـهیل دادخـــواه تقدیـــر و دکتـــر 
محمـــد دلپســـند به عنـــوان سرپرســـت جدیـــد جهاددانشـــگاهی واحـــد هرمـــزگان 

ـــد. ـــی ش معرف
■□■

تجلیل و قدردانی از پرستاران 
حوزه سالمت جهاددانشگاهی 

علوم پزشکی تهران
به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب )س( و روز 

پرستار انجام گرفت

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهران:بـــه مناســـبت ســـالروز 
والدت حضـــرت زینـــب )س( و روز پرســـتار معـــاون پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع 

ـــر  ـــتاران سراس ـــران، از پرس ـــکی ته ـــوم پزش ـــد عل ـــور در واح ـــا حض ـــگاهی ب جهاددانش
کشـــور به ویـــژه ایـــن قشـــر فـــداکار در جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران 

تجلیـــل و قدردانـــی کـــرد.
ـــن  ـــع ای ـــت مناب ـــتیبانی و مدیری ـــاون پش ـــتری مع ـــواد شوش ـــید محمدج ـــر س دکت
ـــت،  ـــانی اس ـــروی انس ـــگاهی نی ـــی جهاددانش ـــرمایه اصل ـــه س ـــان این ک ـــا بی ـــاد ب نه
ـــر  ـــد و اگ ـــرو می کن ـــا و پیش ـــارور، پوی ـــانی را ب ـــروی انس ـــگاهی نی ـــت: جهاددانش گف

ـــود. ـــر می ش ـــن براب ـــکالت چندی ـــند مش ـــته باش ـــزه نداش ـــا انگی ـــن نیروه ای
ــه  ــی اســـت کـ ــدود واحدهایـ ــران از معـ ــکی تهـ ــوم پزشـ ــرد: علـ ــان کـ وی بیـ
ــای  ــن بخش هـ ــی از مهم تریـ ــت و یکـ ــالمت اسـ ــوزه سـ ــی آن، حـ ــت اصلـ فعالیـ
حـــوزه ســـالمت »درمـــان« اســـت کـــه در بخـــش درمـــان قســـمت عمـــده ای از 

زحمـــات بـــر دوش عزیـــزان پرســـتار اســـت.
ـــدر  ـــه ق ـــان این ک ـــا بی ـــگاهی ب ـــع جهاددانش ـــت مناب ـــتیبانی و مدیری ـــاون پش مع
ـــد و شـــاید دانســـته نشـــده اســـت، اظهـــار کـــرد: در کشـــور  پرســـتاران آن طـــور کـــه بای
ـــک  ـــل پزش ـــن دلی ـــه همی ـــه و ب ـــی قرارگرفت ـــورد کم لطف ـــداری م ـــتاری مق ـــا پرس م
ســـاالری بســـیار پـــر رنـــگ اســـت، در دنیـــا حتـــی در حقـــوق مـــادی، پرســـتاران 
ـــام  ـــد و از نظ ـــازمان ها دارن ـــکان را در س ـــد پزش ـــد درآم ـــا 7۰ درص ـــه ۶۰ ت ـــک ب نزدی
ـــل  ـــدوارم حداق ـــت. امی ـــه نیس ـــا این گون ـــور م ـــا در کش ـــد، ام ـــوی برخوردارن ـــی ق صنف

ـــد. ـــم کن ـــاله را ترمی ـــن مس ـــد ای ـــکان بتوان ـــد ام ـــران در ح ـــگاهی ته جهاددانش
ـــگاه خـــود جـــزو  ـــای جهاددانشـــگاهی در جای ـــک از نیروه ـــر ی ـــرد: ه ـــح ک وی تصری
بهترین هـــا هســـتند و بـــا توجهـــی کـــه رییـــس جهـــاد علـــوم پزشـــکی تهـــران و 
ـــند  ـــزان باش ـــن عزی ـــات ای ـــدردان زحم ـــه ق ـــی رود ک ـــار م ـــد، انتظ ـــتان دارن ـــایر دوس س
ـــه  ـــیم و ب ـــالمت باش ـــوزه س ـــای ح ـــکوفایی فعالیت ه ـــاهد ش ـــم روز ب روز ش ـــا بتوانی ت

ـــم. ـــر ببری ـــدادی را جلوت ـــای ام ـــان گام ه ـــک آن کم
ـــوم  ـــگاهی عل ـــازمان جهاددانش ـــس س ـــی ریی ـــاور عال ـــی مش ـــا بهرام ـــر علیرض دکت
ــه  ــران نیـــز ضمـــن تبریـــک والدت حضـــرت زینـــب )س( بـــه همـ پزشـــکی تهـ
ـــد،  ـــتاری دارن ـــدس پرس ـــاس مق ـــه لب ـــانی ک ـــا کس ـــان مخصوص ـــکاران و زحمتکش هم
ـــی  ـــرمایه اجتماع ـــانی و س ـــع انس ـــوان مناب ـــه به عن ـــت ک ـــه ماس ـــرد: وظیف ـــار ک اظه
ـــان  ـــه آن ـــرای هم ـــیم و ب ـــتان باش ـــت دوس ـــه ای خدم ـــر بهان ـــه ه ـــگاهی ب جهاددانش

آرزوی توفیـــق کنیـــم.
ــواره و  ــتاران همـ ــای پرسـ ــه فعالیت هـ ــتند کـ ــاهد هسـ ــه شـ ــت: همـ وی گفـ
به خصـــوص پـــس از شـــیوع کرونـــا، ســـخت و طاقـــت فرساســـت، بـــا ایـــن حـــال 
ـــان  ـــه ج ـــل این ک ـــه دلی ـــت ب ـــیرین اس ـــتاران ش ـــیاری از پرس ـــرای بس ـــغل ب ـــن ش ای

انســـان ها را نجـــات می دهنـــد.
ـــران  ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاهی عل ـــازمان جهاددانش ـــی س ـــاون پژوهش ـــح مع ـــر فات دکت
نیـــز بیـــان کـــرد: مجموعـــه علـــوم پزشـــکی تهـــران گذشـــته از این کـــه خدمـــات 
ــه  ــم کـ ــتاری داریـ ــه ۵۰ کادر پرسـ ــک بـ ــاید نزدیـ ــد شـ ــه می دهـ ــی ارایـ درمانـ
خدمـــات را در اقصـــی نقـــاط تهـــران ارایـــه می دهنـــد و در ایـــن ایـــام بـــه دلیـــل 

شـــیوع کرونـــا خدماتشـــان بســـیار بیشـــتر، بارزتـــر و مشـــخص تر بـــوده اســـت.
وی افـــزود: فعالیت هـــای جهاددانشـــگاهی علـــوم پزشـــکی تهـــران مختـــص بـــه 
ـــرای  ـــوزش ب ـــش و آم ـــوزه پژوه ـــی در ح ـــت. برنامه های ـــی نیس ـــات درمان ـــه خدم ارای
پرســـتاران سراســـر کشـــور اجـــرا کرده ایـــم و شـــاید در حـــال حاضـــر بیســـت و 
هفـــت دوره آمـــوزش دوره هـــای خـــاص پرســـتاران را در حـــوزه زخـــم داشـــته ایم.

حســـن بســـالن پـــور معـــاون پشـــتیبانی واحـــد علـــوم پزشـــکی تهـــران، نیـــز 
بیـــان کـــرد: ایـــن نـــگاه بســـیار ارزشـــمند اســـت کـــه مدیـــران ارشـــد ســـازمان 
از بُعـــد منابـــع انســـانی زمـــان و وقـــت می گذارنـــد و بـــرای نیروهـــا ارزش قائـــل 
هســـتند و امیدواریـــم ایـــن رونـــد الگویـــی بـــرای ســـایر مدیـــران کشـــور باشـــد.

ـــانی  ـــروی انس ـــوت نی ـــه ق ـــه، نقط ـــروز جامع ـــرایط ام ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــت: ب وی گف
ـــه  ـــی توج ـــی و رفاه ـــر مال ـــی رود از نظ ـــع م ـــن توق ـــت بنابرای ـــالمت اس ـــوزه س در ح

ـــرد. ـــورت گی ـــالمت ص ـــوزه س ـــکاران در ح ـــه هم ـــتری ب بیش
ــد  ــگاهی بایـ ــد جهاددانشـ ــران ارشـ ــه مدیـ ــه دغدغـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ـــژه ای  ـــه وی ـــت توج ـــروری اس ـــرد: ض ـــان ک ـــد، خاطرنش ـــانی باش ـــروی انس ـــظ نی حف
بـــه نیروهـــای حـــوزه ســـالمت وجـــود داشـــته باشـــد و امـــکان پیشـــرفت بـــرای 

پرســـتاران فراهـــم شـــود.
ــع  ــرکل منابـ ــیدی مدیـ ــیدرضی آقاسـ ــم سـ ــن مراسـ ــت، در ایـ ــی اسـ گفتنـ
انســـانی و امـــور اداری جهاددانشـــگاهی و دکتـــر حســـین یـــاری معـــاون فرهنگـــی 
ــژه  ــه از منیـ ــتند کـ ــور داشـ ــز حضـ ــران نیـ ــکی تهـ ــوم پزشـ ــگاهی علـ جهاددانشـ
ـــاغ شـــالچیان، نیمـــه  ـــور، صب ـــال چاوشـــیان، نرگـــس حیدرپ ـــازاده، لی ـــل، آرزو آق مالزین
زاد بـــه نمایندگـــی از پرســـتاران خانـــم و چینـــی زاده بـــه نمایندگـــی از پرســـتاران 

مجموعـــه و همچنیـــن پرســـتاران مجموعـــه درمـــان در منـــزل تجلیـــل شـــد.
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نظام آموزشی برای دوران پسا 
کرونا نیازمند آماده سازی است

معاون آموزشی جهاددانشگاهی در مراسم تجلیل از 
مدرسان واحد آذربایجان غربی تاکید کرد

مراسم  در  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون  غربی:  آذربایجان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
تجلیل از مدرسان واحد آذربایجان غربی با تاکید بر این که در دوران پساکرونا استفاده از 
ابزارهای فناوری برای آموزش ها بسیار ضروری است، گفت: در دوران پسا کرونا آموزش ها 
فقط حضوری نخواهد بود بلکه ترکیبی از آموزش حضوری و غیرحضوری باید در نظر 
گرفته شود که این امر، مستلزم داشتن نظام آموزشی ساختارمند، امکانات نرم افزاری و 

سخت افزاری و سرمایه انسانی توانمند، خالق و پویا است.
مراسم تجلیل از مدرسان دوره های آموزش آنالین جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 
آموزش،  توسعه  و  برنامه ریزی  آموزشی جهاددانشگاهی، مدیرکل دفتر  معاون  با حضور 
مدیرکل دفتر نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی و رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی 

به صورت وبیناری برگزار شد.
دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی در این مراسم ضمن تقدیر 
از تالش های مجدانه جهادگران جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و مدرسان پر تالش این 
استان در روند توسعه آموزش مجازی با بیان این که در مقاالت علمی و منابع معتبر حوزه 
در  تحول  و  الکترونیکی  یادگیری  ابزار  از  بهره مندی  با  آموزش مجازی  تحقق  آموزش، 
فضای یادگیری برای کشورهای توسعه یافته برای 1۰ سال آینده یعنی 2۰۳۰ پیش بینی 
شده بود، تصریح کرد: شیوع بیماری کرونا، این تحول آموزشی را 1۰ سال جلو انداخت، 
البته این رویداد و تحول برای کشورهای در حال توسعه، شاید ۳۰ یا 2۰ سال جلوتر 

رخ داده است.
وی ادامه داد: نخبگان، اساتید و مدرسان که همیشه در تنگناها و فشارهای مختلف 
آموزش  مقدم  خط  مدافعان  و  سربازان  به عنوان  هم  دوره  این  در  می درخشند  خوش 
از  بسیاری  این که  با وجود  این مسیر  در  و  آمده  کار  پای  واال  با همت  قد  تمام  کشور 
زیرساخت های الزم در حوزه آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی به طور کامل محیا 
نبود با تالشی وصف ناپذیر در تمام زیر نظام های آموزشی وارد میدان شدند و با حوصله، 
از  اثر بخشی آموزش بسیاری  و  امور  به اصالح  تدبیر، خالقیت و تالش خستگی ناپذیر 
کمبودها را پوشش داده و هنوز هم در تالشند نظام آموزش کشور را با کمترین آسیب 

از شرایط موجود عبور دهند.
دکتر بیجندی با بیان این که آموزش برای دوران پساکرونا نیازمند آماده سازی و پاسخ 
به چند سوال کلیدی است، تصریح کرد: میزان و درجه آمادگی برای دوران پس از کرونا، 
اهم اقدامات اجرا شده تاکنون و داشتن برنامه برای آینده از جمله مباحث مهمی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
باید  کرد:  خاطرنشان  پساکرونا  دوران  خصوص  در  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می توان از تجارب اندوخته در قبل و پس از 
شروع کرونا برای دوران پسا کرونا بهره مند شویم؟ قطعا پاسخگویی دقیق و درست به 
این سوال و سواالت مشابه، بستر مناسب را برای آموزش های کیفی و اثر بخش پساکرونا 

مهیا می کند.

وی اظهار کرد: مستندسازی از تجربیات، نقاط قوت و ضعف دوران پس از شروع کرونا 
بسیار مهم است و به شکل جدی باید به این مساله توجه شود.

 )z( معاون آموزشی جهاددانشگاهی با بیان این که از سال 2۰2۰ دیگر با نسل ضد
مواجه نیستیم بلکه با نسلی که با وب بزرگ شده، آموزش دیده و تغییر کرده اند روبه رو 
هستیم، تصریح کرد: مراکز آموزشی باید برای انتظارات، دیدگاه ها و نگرش های این نسل 
به تمامی شئون زندگی، اعم از کار، تحصیل، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و خانواده خود را 

آماده کرده و برنامه ریزی کنند.
ابزار  یک  به عنوان  پیش ازاین  الکترونیک  یادگیری  این که  بیان  با  بیجندی  دکتر 
مهم یادگیری ترکیبی محسوب می شد، افزود: در دوران پس از شروع کرونا، یادگیری 
الکترونیک جایگزین آموزش اصلی و جایگزین تمام حوزه ها و ارکان آموزشی شده است.

وی همچنین تصریح کرد: فرایند آموزش اگر به شکل صحیح محقق شود تغییرات 
بنیادینی در دانش، نگرش و مهارت اعضای جامعه ایجاد می کند.

از  استفاده  پساکرونا  دوران  در  این که  بر  تاکید  با  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون 
ابزارهای فناوری برای آموزش ها بسیار ضروری است، گفت: در دوران پساکرونا آموزش ها 
فقط حضوری نخواهد بود بلکه ترکیبی از آموزش حضوری و غیرحضوری باید در نظر 
گرفته شود که این امر، مستلزم داشتن نظام آموزشی ساختارمند، امکانات نرم افزاری و 

سخت افزاری و سرمایه انسانی توانمند، خالق و پویا است.
وی با بیان این که در حوزه ارتقای مهارت سرمایه انسانی در یک سال گذشته رشد و 
جهش بسیار خوبی داشتیم، تصریح کرد: باید از تهدیدی که شیوع ویروس کرونا برای 

آموزش ایجاد کرده فرصت های زیادی برای آینده فراهم کنیم.
کارگاه های  منظور  این  به  است  الزم  جهاددانشگاهی  واحدهای  کرد:  تصریح  وی 
از  بیش  آینده  در  بتوانیم  تا  کنند  اجرا  و  برنامه ریزی  مدرسان  برای  مختلفی  آموزشی 

گذشته برای آموزش کشور خدمت رسانی کنیم.
به  اشاره  با  مراسم  این  در  غربی  آذربایجان  جهاددانشگاهی  رییس  رستم زاده  دکتر 
و  جامعه  هر  کرد:  اظهار  است،  جامعه  در  دانش  و  علم  تکریم  معلم  از  تجلیل  این که 
و  اخالقی  انسانی،  ارزش های  باالترین  به  بدهد  ارزش  معلم  باالی  مقام  به  مجموعه ای 

توسعه فردی و اجتماعی که الزمه تعالی است دست می یابد.
امید  به  را در طبق اخالص  دانسته های خود  تمام  اظهار کرد: معلمان عاشقانه  وی 
توسعه آتی جامعه و کشور به نسل جوان انتقال داده و در راه پیشرفت و توسعه جامعه و 

کشور در تالش و کوشش هستند.
دکتر رستم زاده با اشاره به این که معلم پیش تر از ذهن، قلب دانش آموز رو تسخیر 
می کند، اظهار کرد: ذهن دانش آموز انباشته از رفتار و گفتار و اخالق و منش معلم است 
که هر دو متقابال و قلبا به همدیگر عشق می ورزند و دانش آموز در زندگی اجتماعی از 

معلم و مدرس خود برای نقش توسعه مند در ساختن جامعه اش الگو می پذیرد.

■□■
بُرج فناوری پارک علم و فناوری 

استان کرمانشاه تا پایان سال 
افتتاح می شود
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به  خود  یک روزه  سفر  در  جهاددانشگاهی  کرمانشاه:رییس  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
کرمانشاه از افتتاح برج فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه تا پایان امسال خبر داد.

از پروژه برج فناوری پارک علم و فناوری  بازدید  دکتر حمیدرضا طیبی در حاشیه 
جهاددانشگاهی کرمانشاه، با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه گفت: تمام تالش و برنامه 

ما این است که تا پایان سال این برج را آماده کرده و بتوانیم به بهره برداری برسانیم.
وی افزود: امسال تالش زیادی برای تکمیل برج فناوری کرمانشاه صورت گرفت و از 

هر منبعی کمک کردیم تا کار برِج فناوری کرمانشاه با سرعت پیش برود.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: این پروژه در 1۶ طبقه در حال احداث است و 
البته مساعد بودن شرایط جوی هم در  تا پایان سال تقریبا تمام پروژه آماده می شود. 
پیشبرد پروژه مهم است و اگر تا پایان سال شرایط جوی مساعد باشد شاهد افتتاح بُرج 

خواهیم بود.
دکتر طیبی در ادامه از برج فناوری کرمانشاه به عنوان پروژه ای بی نظیر در بین تمام 
پارک های علم و فناوری کشور یاد کرد و افزود: در سایر پارک های کشور چنین پروژه ای 

نظیر ندارد.
وی افزود: در سال های آتی فاز دوم این پروژه که ساخت برج دوم فناوری کرمانشاه 

است شروع خواهد شد و کرمانشاه صاحب برج های دوقلوی فناوری می شود.
 12۰ حدود  کرمانشاه  فناوری  برج  راه اندازی  با  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی  رییس 

شرکت دانش بنیان در این برج مستقرشده و فعالیت خواهند داشت.
■□■

 

جایزه پروانه فرزانه در حوزه 
زیست پزشکی به دکرت الهه الهی 

اعطا شد

روابط عمومی جهاددانشگاهی، ۶ دی ماه:با حضور معاون اول رییس جمهور در مراسمی با 
همکاری جهاددانشگاهی برای اولین بار جایزه ای تحت عنوان دکتر پروانه فرزانه در حوزه 

زیست پزشکی به دکتر الهه الهی استاد دانشگاه تهران اعطا شد.
سومین جشنواره »زن و علم« با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، 
منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده 
برای  امسال  مراسم  این  در  شد.  برگزار  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  جمهوری  ریاست 
اولین بار جایزه ای تحت عنوان دکتر پروانه فرزانه با همکاری جهاددانشگاهی به یکی از 

برگزیدگان دانشگاهی اعطا شد.
دکتر پروانه فرزانه که چندی پیش مرحوم شد، دانشمندی خستگی ناپذیر بود که با 
همتی واال بانک سلول های جانوری و انسانی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 

وابسته به جهاددانشگاهی را با بیش از هزار و چهارصد رده ی سلولی تاسیس کرد.
اکنون این بانک، مجموعه ای از توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه ی 
علوم سلولی، زیست فناوری و پزشکی برای تامین نیاز مراکز علمی، دانشگاهی، صنعتی و 

کمک به حفظ گونه های کمیاب کشور را فراهم آورده است.
امسال برای اولین بار جایزه ای به نام وی در نظر گرفته شد که این جایزه بر مبنای 
یک دستاورد برجسته نظری یا کاربردی در حوزه زیست پزشکی به بانوان اهدا می شود.

مجموعه فعالیت های علمی اثر کلی یک فرد در حوزه های علم و فناوری در گام بعدی 
مورد توجه داوران قرار می گیرد.

گفتنی است، در این مراسم جایزه پروانه فرزانه در حوزه زیست پزشکی به دکتر الهه 
الهی استاد دانشگاه تهران اعطا شد.

■□■
متهیدات جدید برای حامیت از 
منتخبان جشنواره پایان نامه سال

دبیر نوزدهمین دوره جشنواره ملی پایان نامه اعالم کرد 
آثار برگزیده نیز در فرآیند چاپ در قالب کتاب قرار 

می گیرند

نوزدهمین  دبیر  علی اکبر زاده  حامد  دکتر  جهاددانشگاهی:  انتشارات  سازمان  روابط  عمومی 
جشنواره  ساختار  در  تغییراتی  امسال  کرد:  اظهار  سال  پایان نامه  ملی  جشنواره  دوره 
داشتیم و این دوره با تأکید بیشتر بر نیازهای کشور و کاربردی بودن آثار شرکت کنندگان 
برگزار می شود. با توجه به شرایط حاکم در دانشگا ه ها و تغییرات در ساختار جشنواره، 
تصور این بود که امسال با کاهش آثار دریافتی مواجه می شویم اما خوشبختانه استقبال 

خوبی از جشنواره صورت گرفته است.
وی افزود: باگذشت یک  ماه از اعالم  فراخوان، بیش از 2۰۰ پایان نامه دریافت کرده ایم 
که از این میان، بیشترین تعداد در گروه علوم انسانی به ویژه علوم انسانی اسالمی است.

نمایه  برای  مذاکراتی  امسال  کرد:  بیان  انتشارات جهاددانشگاهی  سازمان  سرپرست 
معتبر  پایگاه های  برخی  در  تقدیر  شایسته  و  برگزیده  پایان نامه  های  چکیده  شدن 

نمایه سازی علمی داشتیم و قرار است چکیده آثار برتر در این پایگاه ها نمایه شود.
جدید  تمهیدات  به  اشاره  با  سال  پایان نامه  ملی  جشنواره  دوره  نوزدهمین  دبیر 
برگزیدگان جشنواره  از  و معنوی  مالی  برای حمایت  انتشارات جهاددانشگاهی  سازمان 
پایان نامه سال،  گفت: مسائل ویژه ای در این دوره مورد توجه قرار گرفته است و بنا داریم 

پایان نامه ها و رساله های برگزیده را در فرآیند چاپ در قالب کتاب قرار دهیم.
وی بیان کرد: در حوزه علوم انسانی موضوعاتی مانند سواد رسانه ای، اخالق حرفه ای، 
اسالمی،  انسانی  علوم  اسالم،  در  سیاسی  نظام  شفاهی،  تاریخ  فناوری،  و  علم  فلسفه 
سیاست گذاری علم و فناوری، ادبیات معاصر، مسئولیت اجتماعی و حقوق مالکیت فکری 

و معنوی مد نظر قرار دارد.
سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی تصریح کرد: در این دوره تالش کرده ایم تا 
زمینه های علمی و فناورانه ای که جهاددانشگاهی در آن به طور تخصصی ورود و فعالیت 
دارد، مورد توجه ویژه قرار گیرد که از آن جمله می توان به سلول درمانی، صنایع ریلی، 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ناباروری و بیولوژی تولید مثل، طراحی مد و لباس ایرانی 

و هنر و معماری ایرانی و اسالمی اشاره کرد.
دبیر این جشنواره ادامه داد: بنا داریم با نگاهی کاربردی و راهبردی، پایان نامه های 
منتخب را پس از شناسایی و معرفی، به مراکز علمی مرتبط در جهاددانشگاهی نیز ارجاع 
دهیم تا با بهره گیری از ظرفیت های موجود در این نهاد، امکان تعامل با منتخبان بیش 
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از پیش فراهم شود.
چنین  با  سال  پایان نامه   ملی  جشنواره  که  باوریم  این  بر  گفت:  دکترعلی اکبر زاده 
علمی  و طرح های  نو  ایده های  از  بسیاری  عملیاتی شدن  زمینه ساز  می تواند  رویکردی 

و فناورانه شود.
گفتنی است نوزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی، در سه بخش اصلی، 
ویژه و بین الملل برگزار می شود و دانشجویان و طالبی که در بازه زمانی 1۳۹7/7/1 تا 
می توانند  کرده اند،  دفاع   تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  در  خود  پایان نامه  از   1۳۹۹/۶/۳1
در   isba.ir نشانی  به  جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان  اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  با 
جشنواره شرکت کنند. آخرین مهلت ثبت نام نوزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال 

دانشجویی 1۳۹۹/12/2۸ اعالم شده است.
بر اساس اعالم دبیرخانه نوزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی، بخش 
اصلی این جشنواره شامل حوزه هایی در شش گروه علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، 
هنر و معماری، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی است. بر این اساس، در 
پایان نامه خود دفاع کرده  از  زیر  در موضوعات  از گروه ها دانشجویانی که صرفاً  هریک 

باشند، می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
گروه علوم پزشکی: ناباروری و بیولوژی تولید مثل، طب بازساختی و سلول درمانی، 

ارتقای سالمت، اپیدمیولوژی، سرطان
گروه فنی و مهندسی: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل ریلی، صنایع معدنی 

و فلزی، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، مهندسی برق
گروه علوم پایه: زیست شناسی، زمین شناسی، شیمی

گروه علوم انسانی: ارتباطات و رسانه، اخالق حرفه ای، مطالعات فرهنگی، سیاست گذاری 
علم و فناوری، فلسفه علم و فناوری، مسئولیت اجتماعی، علوم انسانی اسالمی، ادبیات 
معاصر، تاریخ شفاهی، حقوق مالکیت فکری و معنوی، نظام سیاسی در اسالم، فرهنگ 

عمومی و آسیب های اجتماعی
و  ایرانی  هنر  اسالمی،  و  ایرانی  معماری  لباس،  و  مد  معماری: طراحی  و  هنر  گروه 

اسالمی
گروه کشاورزی: گیاهان دارویی، صنایع غذایی، باغبانی

»محیط  زمینه های  در  شده  نگارش  پایان نامه های  جشنواره،  این  ویژه  بخش  در   
نشر«،  و  کتاب خوانی  کتاب،  »مطالعات  داخلی«،  تولید  و  مقاومتی  »اقتصاد  زیست«، 
و  نظامی(«، »فضای مجازی  فرهنگی، سیاسی،  )ابعاد معنوی،  »مکتب شهید سلیمانی 

یادگیری الکترونیک« پذیرش می شوند.
بخش  بار  نخستین  برای  دانشجویی  سال  پایان نامه  ملی  جشنواره  از  دوره  این  در 
بین الملل به جشنواره اضافه شده است. این بخش به دانشجویان غیرایرانی اختصاص یافته 

که پایان نامه های خود را با موضوع ایران تدوین کرده اند.
www. اطالع رسانی  پایگاه  به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان 

isba.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰21۶۶۹۵2727 تماس حاصل کنند.
■□■

انتشار فراخوان بیست و هشتمین 
جشنواره ملی کتاب سال 

دانشجویی
با انتشار فراخوان بیست و هشتمین جشنواره ملی 

کتاب سال دانشجویی، رشته های رسانه و ارتباطات 
در شاخه علوم انسانی در بخش اصلی جشنواره قرار 

گرفتند
انتشار فراخوان بیست و هشتمین جشنواره ملی کتاب  با  روابط عمومی جهاددانشگاهی: 
اصلی  بخش  در  انسانی  علوم  شاخه  در  ارتباطات  و  رسانه  رشته های  دانشجویی،  سال 

جشنواره قرار گرفتند.
دانشجویان مولف و مترجم تا 2۸ اسفند 1۳۹۹ فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه 

دائمی جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی ارسال کنند.

شرایط شرکت در جشنواره
بر اساس این فراخوان دانشجویان تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و طالب 
مقاطع تحصیلی سطح 2 و ۳ می توانند آثار خود را به تعداد نامحدود و براساس شرایط 
ذیل در شش گروه اصلی شامل فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و 
منابع طبیعی، علوم پزشکی و دامپزشکی، هنر و معماری و دو بخش ویژه و بین الملل به 

دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
بودن  دارا  اثر،  انتشار  و  چاپ  زمان  با  دانشجو  تحصیل  دوره  هم زمانی  اساس  براین 
فرهنگ  وزارت  از  اعالم وصول  داشتن  منتشر شده،  اثر  برای  مشخصات عمومی کتاب 
و ارشاد اسالمی، انتشار کتاب از ابتدای سال ۹۸ تا پایان ۹۹، ثبت نام اینترنتی، ارسال 
دوجلد از کتاب به دبیرخانه و ارسال نسخه ای از متِن زبان اصلی آثار ترجمه شده، از جمله 

شرایط شرکت در جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی است.
همچنین دانش آموختگانی که حداکثر دو سال پس از فارغ التحصیلی، کتاب خود را در 
بازه زمانی فوق الذکر )۹۸-۹۹( به چاپ رسانده اند نیز می توانند در جشنواره شرکت کنند.

وزارت  دارای مجوز  باید  نیز  به دبیرخانه جشنواره  ارسال شده  الکترونیک  کتاب های 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و هولوگرام باشند.

یادآور می شود آثار دریافت شده بازگردانده نخواهند شد و به آثار برگزیده ای که توسط 
بیش از یک نفر تألیف یا ترجمه شده اند، صرفاً یک جایزه تعلق خواهد گرفت.

نحوه مشارکت ناشران
فرم  همراه  به  را  خود  دانشجویی  آثار  می توانند  نیز  ناشران  فراخوان،  این  براساس 
آیین  در  کنند.  ارسال  دانشجویی  سال  کتاب  جشنواره  دبیرخانه  به  اینترنتی،  ثبت نام 
اختتامیه جشنواره از ناشرانی که اهتمام جدی در نشر آثار دانشجویی داشته و بر اساس 
مالک های دبیرخانه، بهترین شکل مشارکت را در جشنواره داشته اند، تجلیل خواهد شد.

موضوعات بخش ویژه بیست و هشتمین جشنواره ملی کتاب سال 
دانشجویی

موضوعات  به  دانشجویی،  سال  کتاب  ملی  جشنواره  هشتمین  و  بیست  ویژه  بخش 
»اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی»، »تاریخ شفاهی«، »اخالق حرفه ای«، »مطالعات نشر، 

کتاب و کتاب خوانی« و »علوم انسانی اسالمی« اختصاص دارد.

بخش بین الملل بیست و هشتمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
که  است  اضافه شده  جشنواره  به  بین الملل  بخش  بار  نخستین  برای  دوره  این  در 
اختصاص یافته  نوشته اند،  ایران کتاب  در موضوع  دانشجویان خارجی که  به  این بخش 
است. موضوع ایران زیر موضوعاتی مانند ایران شناسی، گردشگری، دین، سنن و آداب، 

اندیشمندان ایرانی، معماری و هنر ایرانی و ... را در برمی گیرد.
گفتنی است، این جشنواره هرسال هم زمان با هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران و 
با هدف ایجاد نشاط علمی در فضای دانشگاهی کشور، شناسایی و حمایت از دانشجویان 
نوقلم و صاحب اندیشه، معرفی و تجلیل از ناشران فعال در زمینه آثار دانشجویی و تقویت 

روحیه تتبع و پژوهش دانشجویان برگزار می شود.
گفتنی است، عالقه مندان می توانند پس از ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی به آدرس 
آدرس  به  اینترنتی  ثبت نام  فرم  همراه  به  را  اثر  اصل  از  نسخه  دو   ،www.isba.ir
پستی دبیرخانه جشنواره در تهران،  خیابان انقالب، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای 
ژاندارمری، پالک 72، صندوق پستی:11۶۳-1۳1۴۵ سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 
تماس حاصل  تلفن ۶۶۹۵2727  با شماره  بیشتر  اطالعات  برای کسب  و  کرده  ارسال 

کنند.

                    اخبار کوتاه
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                    اخبار کوتاه

جهاددانشگاهی به عنوان اتاق 
فکری در کنار مجمع نمایندگان 

باشد
عضــو  هرمــزگان:  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
ــه  ــر این ک ــس ب ــزگان در مجل ــدگان هرم ــع نماین مجم
ــه  ــانی ب ــوزه اطالع رس ــد در ح ــگاهی می توان جهاددانش
ــوان  ــن به عن ــری و همچنی ــه گ ــی، مطالب ــکار عموم اف
اتــاق فکــری کــه چارچــوب علمــی قــوی دارد در کنــار 

ــرد. ــد ک ــد، تاکی ــدگان باش ــع نماین مجم
هرمـزگان  نماینـدگان  مجمـع  عضـو  مـرادی  احمـد 
در مجلـس در دیـدار بـا هیـات رییسـه جهاددانشـگاهی 
هرمـزگان، اظهـار کـرد: بـه نتیجـه رسـاندن هـر کاری 
مسـتلزم شـناخت اسـت و آقای دل پسـند شـناخت اولیه 
و اساسـی را نسـبت به مجموعه جهاددانشـگاهی و استان 
هرمـزگان دارد. زحمـات، تعامـالت موثـر و پیگیری هـای 

رییـس سـابق جهاددانشـگاهی نیـز قابل تقدیـر اسـت.
نماینـده مـردم هرمـزگان در مجلـس تصریـح کـرد: 
امیـدوارم با درکی مشـترک و اسـتفاده از همـه ظرفیت ها 
و مشـارکت در بخش هـای مختلـف شـاهد پیشـرفت های 
بنـده  آمادگـی  باشـیم.  مجموعـه  ایـن  در  چشـمگیری 
نیـز همچـون گذشـته بـرای تعامـل بـا جهاددانشـگاهی 
هرمـزگان وجـود دارد، ایـن مجموعـه هـر ظرفیتـی را در 
بنـده و مجمـع نماینـدگان اسـتان بـرای کمک احسـاس 
می کنـد می توانـد بـرای پیگیـری بـه بنـده منتقـل کنـد.

مـرادی بـا اشـاره بـه این کـه جهاددانشـگاهی می تواند 
در حـوزه اطالع رسـانی بـه افـکار عمومـی، مطالبـه گـری 
و همچنیـن به عنـوان اتـاق فکـری کـه چارچـوب علمـی 
قـوی دارد در کنـار مجمـع نماینـدگان باشـد، افـزود: اگر 
دانشـگاه ها ارتباط و تعامل خوبی داشـته باشـند، خروجی 
خوبـی بـرای اسـتان خواهـد داشـت. یکـی از دالیلـی که 
عقب ماندگـی بیشـتری نسـبت بـه سـایر اسـتان ها داریم 
ایـن اسـت که هنوز بـه یک خـرد جمعی و باور مشـترک 

نرسـیده ایم.
وی ادامـه داد: تعـدد صنایـع، ظرفیـت بـاالی تولیـد، 
درآمدزایـی و ارزآوری و سـرآمد بـودن در پاالیشـگاه های 
کشـور، نویـد خوبی بـرای آینده هرمزگان و کشـور اسـت 
امـا بایـد مواظـب باشـیم هم زمـان بـا توسـعه صنایـع در 
اسـتان ما عقـب نیفتیم. بـرای مثال ما در دانشـکده علوم 
و فنـون دریایـی بـه رشـته هایی چـون عرصـه کشـتی و 
موتورهـای دریایـی نیـاز داریـم کـه در آینـده بـازار کار 
خوبـی خواهنـد داشـت. هرمـزگان همچنیـن دارای تعدد 
نیـز  زمینـه  ایـن  در  جهاددانشـگاهی  و  اسـت  معـادن 
می توانـد بـه کمـک اتـاق فکـر و ظرفیت هـای علمی خود 

در کنـار ما باشـد.
همچنین سرپرسـت جهاددانشـگاهی هرمـزگان گفت: 
جهاددانشـگاهی هرمـزگان آمادگـی خـود را بـرای ایفای 
نقـش در هر جایگاهـی از جمله ایجاد اتـاق فکر راهبردی 

چالش هـای توسـعه اسـتان هرمـزگان اعـالم می کند.
هرمـزگان  جهاددانشـگاهی  داد:  ادامـه  دل پسـند 
بـرای توسـعه فعالیت هـای خـود در زمینـه آموزش هـای 
صنایـع  به ویـژه  صنعـت  بخـش  تخصصـی  کوتاه مـدت 
فلـزی و پاالیشـی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج فـارس، 
صنایـع شـیالتی و همچنیـن صنعـت عظیـم و راهبـردی 
حمل ونقـل دریایـی که همگـی از مزیت هـا و ظرفیت های 

اقتصـادی و زیربنایـی اسـتان هسـتند عـزم جـدی بسـته 
نیـز  شـده  ارایـه  برنامه هـای  خوشـبختانه  کـه  اسـت 
موردحمایت رییس جهاددانشـگاهی و اسـتاندار هرمزگان 

اسـت. گرفته  قـرار 
در پایـان ایـن نشسـت، نماینده مـردم حـوزه انتخابیه 
بندرعبـاس، قشـم، حاجی آباد، بنـدر خمیر و ابوموسـی از 

مرکـز نـوآوری و شـکوفایی جهاددانشـگاهی بازدید کرد.

■■■  

کنفرانس پژوهش های نشر در 
SID نمایه شد

روابــط عمومــی ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی: 
ــای  ــی پژوهش ه ــس بین الملل ــتین کنفران ــس نخس ریی
نشــر کــه بــه همــت ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی 
برگــزار  فرهنــگ  و  علــم  دانشــگاه  همــکاری  بــا  و 
ــن  ــده در ای ــاالت پذیرفته ش ــرد: مق ــالم ک ــود اع می ش
ــگاهی  ــی جهاددانش ــات علم ــز اطالع ــس در مرک کنفران

)SID( نمایــه می شــود.
کنفرانـس  نخسـتین  رییـس  زاده  علی اکبـر  حامـد 
اظهـار  جهاددانشـگاهی  نشـر  پژوهش هـای  بین المللـی 
کـرد: بـا توجـه بـه ماهیـت پژوهشـی ایـن کنفرانـس و 
علمـی  اطالعـات  مرکـز  بـا  صورت گرفتـه  رایزنی هـای 
جهاددانشـگاهی )SID(، چکیـده مقاالتـی کـه پـس از 
داوری بـرای شـرکت در کنفرانـس پذیرفته شـود، در این 

مرکـز نمایـه خواهـد شـد.
ادامه  در  جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان  سرپرست 
خاطرنشان  رویداد،  این  برگزاری  ضرورت  بر  تاکید  با 
کنفرانسی  برگزاری  با  کشور  در  بار  نخستین  برای  کرد: 
پژوهشی در تالش هستیم تا مقوله نشر را به طور تخصصی 
موردبررسی علمی قرار دهیم و درعین حال می کوشیم از 

تجربیات بین المللی در این زمینه نیز بهره مند شویم.
ــا اشـــاره بـــه نقـــش ترجمـــه در  علی اکبـــر زاده بـ
ــار علمـــی و دانشـــگاهی، تصریـــح  ــر آثـ تولیـــد و نشـ
ـــس  ـــن کنفران ـــی ای ـــه علم ـــتا کمیت ـــن راس ـــرد: در ای ک
ـــه را  ـــی و ترجم ـــعه فرهنگ ـــث توس ـــت بح ـــم گرف تصمی
به عنـــوان محـــور ویـــژه ایـــن کنفرانـــس بین المللـــی 

ـــد. ـــف کن تعری
بین المللـــی  کنفرانـــس  نخســـتین  رییـــس 
ـــی  ـــا برخ ـــی ب ـــال رایزن ـــزود: در ح ـــر اف ـــای نش پژوهش ه
دیگـــر از پایگاه هـــای معتبـــر علمـــی هســـتیم تـــا بـــا 
توجـــه بـــه وزن علمـــی رویـــداد پیـــش رو، مقـــاالت 
ــود. ــز نمایـــه شـ ــا نیـ پذیرفته شـــده در ایـــن پایگاه هـ

نخســـتین کنفرانـــس بین المللـــی پژوهش هـــای 
ــازمان  ــت سـ ــه همـ ــه بـ ــت کـ ــدادی اسـ ــر رویـ نشـ
ــگاه  ــکاری دانشـ ــا همـ ــگاهی بـ ــارات جهاددانشـ انتشـ
علـــم و فرهنـــگ برگـــزار می شـــود. در فراخـــوان ایـــن 
ــگران در تمامـــی  ــده اســـت: از پژوهشـ کنفرانـــس آمـ
حوزه هـــای مرتبـــط بـــا مطالعـــات و پژوهش هـــای 
ـــتین  ـــود در نخس ـــاالت خ ـــه مق ـــت و ارای ـــرای ثب ـــر ب نش
ــوت  ــر دعـ ــای نشـ ــی پژوهش هـ ــس بین المللـ کنفرانـ
ــا  ــط بـ ــی مرتبـ ــار پژوهشـ ــد. آثـ ــل می آیـ ــه عمـ بـ
»ترجمـــه و توســـعه فرهنگـــی« کـــه به عنـــوان محـــور 
ـــور  ـــت، به ط ـــده اس ـــخص ش ـــس مش ـــن کنفران ـــژه ای وی

خـــاص مـــورد توجـــه قـــرار دارد.
آخریـــن مهلـــت ارســـال چکیـــده بـــرای شـــرکت 
در ایـــن کنفرانـــس هفتـــم اســـفند 1۳۹۹ اعـــالم 
شـــده اســـت. عالقه منـــدان بـــرای کســـب اطالعـــات 
و دریافـــت جزئیـــات دربـــاره ایـــن رویـــداد می تواننـــد 
 http://pubconf.isba.ir بـــه پایـــگاه اینترنتـــی

مراجعـــه کننـــد.

بازدید معاونان پشتیبانی و 
مدیریت منابع و فرهنگی 
جهاددانشگاهی از سازمان 

خوزستان 
معاونـان  بهمـن  مـاه:   ۹ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
پشـتیبانی و مدیریت منابع و فرهنگی جهاددانشـگاهی از 
بخش هـای مختلـف سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان 
و شـعبه خبرگـزاری ایکنـا در ایـن اسـتان بازدیـد کردند.

و  پشـتیبانی  معـاون  شوشـتری  محمدجـواد  دکتـر 
مدیریـت منابـع و دکتر عیسـی علیـزاده معـاون فرهنگی 
جهاددانشـگاهی در سـفری یک روزه به اسـتان خوزسـتان 
از بخش های مختلف سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان 

کردند. بازدیـد 
همچنین معاونان فرهنگی و پشتیبانی جهاددانشگاهی 
خوزستان حضور  ایکنای  شعبه  در  یک روزه  سفر  این  در 
بازدید  خوزستان  قرآن  خبرگزاری  تحریریه  از  و  یافته 

کردند.
معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی در ایـن رابطـه بـا 
بیـان اینکـه ایکنـا دسـتاوردهای خوبـی بـرای ایـن نهـاد 
انقالبی داشـته اسـت، گفـت: خبرگزاری ها باید به سـمت 
رویکردهـای نویـن برونـد، یکـی از مـواردی کـه در ایـن 
راسـتا می توان بـه آن توجه کـرد، تولیدات چندرسـانه ای 
و عکـس اسـت کـه امـروز اهمیـت مضاعفـی یافته اسـت.

دکتـر علیزاده تصریح کرد: خوشـبختانه در خوزسـتان 
قطعـا  کـه  اسـت  راه انـدازی  حـال  در  اسـتودیویی  نیـز 

می توانـد بـازوی خـوب و موثـری بـرای ایکنـا باشـد.
وی سـوژه مهمـی کـه باید بـه آن نگاه ویژه ای داشـت 
سـبک زندگـی عنوان و اظهـار کرد: اقشـار مختلف، عالقه 
بـه معنویـت را کمـاکان در قالـب حرکت هـای مختلـف 
نشـان می دهنـد و ضروری اسـت تـا با نگاهی سـوژه محور 

به مسـایل، ورود بیشـتر و بهتری داشـته باشـیم.
کـرد:  خاطرنشـان  جهاددانشـگاهی  فرهنگـی  معـاون 
خوزسـتان، ظرفیـت دینـی و قرآنـی باالیـی دارد و ایـن 
اشـکال  در  و  قبـل  از  بیشـتر  بایـد  بومـی  ظرفیت هـای 

مختلـف و جـذاب معرفـی شـود.

■■■  

فروش بذرهای هیبریدی 
تولید شده مطابق با قوانین 

جهاددانشگاهی
زیسـتی  و  ژنتیکـی  ذخایـر  ملـی  مرکـز  عمومـی  روابـط 
ایران:دکتـر طیبـی در بازدیـد از پـروژه فناورانـه تولید بذر 
هیبریـدی ضمـن اشـاره بـه اهمیـت اجرایـی ایـن طـرح 
در امنیـت غذایـی، بـرآورده سـاختن نیازهـای کشـور در 
شـرایط تحریـم و لـزوم حرکـت بـه سـمت خودکفایی در 
ایـن زمینـه، بـر اجرایی کـردن فازهـای بعدی ایـن پروژه 
و فـروش بذرهـای هیبریدی تولید شـده مطابـق با قوانین 

جهاددانشـگاهی تاکیـد کـرد.
جهاددانشـگاهی  رییـس  طیبـی  حمیدرضـا  دکتـر   
بـه همـراه دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معـاون پژوهـش 
و فنـاوری و مهـدی عباسـی رییـس مجتمـع تحقیقاتـی 
شـهدای جهاددانشـگاهی از پـروژه ی فناورانـه ی در حـال 
اجـرای »کسـب فنـاوری تولیـد چهار نـوع بـذر هیبریدی 
و  ژنتیکـی  ذخایـر  ملـی  مرکـز  و صیفی جـات«  سـبزی 

زیسـتی ایـران بازدیـد کـرد.
در ایـن بازدیـد ابتـدا دکتـر الیـاس آریاکیـا مسـوول 
پـروژه فناورانـه تولیـد بـذر هیبریـد توضیحـات الزم در 
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خصـوص مراحـل آماده سـازی گلخانـه، مراحـل کشـت و 
همچنیـن آماده سـازی فـاز دوم پـروژه گزارشـی ارایه داد.

در ادامـه دکتـر طیبـی ضمن اشـاره به اهمیـت اجرای 
ایـن طـرح در امنیـت غذایـی، بـرآورده سـاختن نیازهای 
سـمت  بـه  حرکـت  لـزوم  و  تحریـم  شـرایط  در  کشـور 
خودکفایـی در ایـن زمینـه، بـر اجرایـی کـردن فازهـای 
بعـدی ایـن پروژه و فـروش بذرهای هیبریدی تولید شـده 

مطابـق بـا قوانیـن جهاددانشـگاهی تاکیـد کرد.
همچنیـن دکتـر آذربایجانـی سرپرسـت معاونت علمی 
و فنـی مرکـز نیـز ضمـن بیـان ضـرورت اخـذ مجوزهـا 
و ثبـت پتنـت بذرهـا و تجاری سـازی آن هـا بـه تشـریح 

اهمیـت تسـریع ایـن فرایندهـا پرداخـت.

■■■

اعالم فراخوان سومین جشنواره 
ملی دانشجویی عکس و فیلم 

جاذبه های گردشگری ایران
روابـط عمومی مرکز گردشـگری علمی-فرهنگی دانشـجویان 
ایران:توسـط مرکز گردشـگری علمی-فرهنگی دانشجویان 
بـه جهاددانشـگاهی سـومین  ایـران )ISTTA( وابسـته 
جاذبه هـای  فیلـم  و  عکـس  دانشـجویی  ملـی  جشـنواره 
گردشـگری ایـران در سـه بخش عکـس، فیلـم و محتوای 

دیجیتالـی برگـزار می شـود.
گردشـگری  مرکـز  رییـس  زاده  یعقـوب  رحیـم 
علمی-فرهنگـی دانشـجویان ایـران و دبیـر جشـنواره از 
برگـزاری سـومین جشـنواره ملـی دانشـجویی عکـس و 
فیلـم جاذبه هـای گردشـگری ایـران خبـر داد و گفـت: از 
آنجایی کـه تکنولـوژی نویـن تغییرات زیـادی را در ارتباط 
فـرد بـا جهـان پیرامـون ایجـاد کـرده اسـت و ابـزار نوین 
مـورد اسـتفاده دوران کنونـی، می توانـد زمینـه ای بـرای 
در  نشـاط  و  پویایـی  و  ملـی  هویـت  تعمیـق  و  توسـعه 
فضای دانشـگاه باشـد، مرکز گردشـگری علمـی- فرهنگی 
دانشـجویان ایران با در نظر داشـتن این موضوع، سـومین 
جاذبه هـای  فیلـم  و  عکـس  دانشـجویی  ملـی  جشـنواره 

گردشـگری ایـران را برگـزار می کنـد.
تمرکـز ایـن جشـنواره در سـه بخـش عکـس، فیلـم و 
محتـوای دیجیتـال )اینفوگرافـی و موشـن گرافی( اسـت 
کـه بـه معرفـی جاذبه هـای گردشـگری ایـران از سـوی 
دانشـجویان، ترویـج فرهنـگ سـفر و معرفـی و تقدیـر از 
دانشـجویان خـالق و مسـتعد در زمینه هـای یاد شـده که 
بـه شـکلی خالقانـه، منتقدانـه، هنرمنـدان و مسـاله محور 
موضوعـات مربـوط به گردشـگری و میـراث فرهنگی را در 

معرفـی نمایـش قـرار می دهنـد، می پـردازد.
دبیـر طـرح هدف از برگـزاری جشـنواره را فراهم کردن 
از  ایـران  انعـکاس جاذبه هـای گردشـگری  بـرای  زمینـه 
دریچـه ی دوربیـن دانشـجویان، کمـک بـه تولیـد و نشـر 
محتـوای بصـری فاخـر و درعینِ حـال جـذاب و داده هـای 
متقـن بـا موضـوع جاذبه هـای گردشـگری، زمینه سـازی 
بـرای معرفـی مقاصد کم تر شـناخته  شـده گردشـگری در 
راسـتای توزیـع مناسـب سـفر در کشـور و زمینه سـازی 
بـرای توجـه بـه موضوعـات میـراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی در راسـتای توسـعه اقتصـادی و اشـتغال 

نست. دا
یعقـوب زاده افـزود: آثـار ارسـال شـده از سـوی هیات 
داوران کـه متشـکل از اسـاتید، هنرمنـدان و کارشناسـان 
حـوزه عکـس، فیلـم، محتـوای دیجیتـال و گردشـگری 
هسـتند داوری خواهد شـد و نهایتا در مراسم اختتامیه ای 
کـه در خـرداد 1۴۰۰ برگـزار خواهـد شـد بـه برگزیدگان 

جشـنواره جوایـز نفیسـی اهدا می شـود.

وی ادامـه داد: جوایـز ایـن دوره از جشـنواره در هـر 
بخـش مجـزا اسـت کـه بـه نفـر اول هـر بخـش مبلـغ 7 
میلیـون تومـان، نفـر دوم هـر بخـش ۴ میلیـون تومـان، 
نفـر سـوم جشـنواره 2 میلیـون تومـان و نفرات چهـارم تا 
هفتـم نیـز مبلـغ پانصـد هـزار تومـان و لـوح تقدیـر اهدا 

شـد. خواهد 
وی بیـان کـرد: ایـن جشـنواره بـا حمایـت معاونـت 
لـوازم  و  تجهیـزات  شـرکت  جهاددانشـگاهی،  فرهنگـی 
عکاسـی دیدنگار، شـرکت مهندسـی آترینا و شـرکت رفاه 

آفریـن فـردا برگـزار می شـود.
رییس مرکز گردشـگری علمی – فرهنگی دانشـجویان 
ایـران مهلـت ارسـال آثـار را 2۵ فرودیـن 1۴۰۰ اعـالم 
کـرد و گفـت: عالقه منـدان می تواننـد جهـت شـرکت در 
جشـنواره و ارسـال آثـار بـه سـایت دبیرخانه جشـنواره به 

آدرس www.istta.ir مراجعـه کننـد.

■■■

دریافت جایزه اهل قلم امرالد 
توسط دو عضو هیات علمی 

دانشگاه علم و فرهنگ
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی به نقـل از سـیناپرس:مقاله 
دکتـر محمدحسـین ایمانی خوشـخو و دکتر زهـرا نادعلی 
پـور در بیـن برترین هـای سـال 2۰2۰ امرالد قـرار گرفت.

مقالـه مشـترک دکتر محمدحسـین ایمانی خوشـخو و 
دکتـر زهـرا نادعلی پـور از اعضـای هیات علمی دانشـکده 
علـوم گردشـگری دانشـگاه علـم و فرهنـگ و نویسـنده 
عضـو  افتخـاری  رکن الدیـن  عبدالرضـا  دکتـر  همـکار 
هیـات علمـی دانشـگاه تربیـت مدرس، بـا موضـوع »ارایه 
مـدل رقابت پذیـری پایـدار مقصـد گردشـگری« موفق به 
دریافـت جایـزه معتبر مقـاالت برتر سـال 2۰2۰ از پایگاه 

امرالـد )Emerald( شـد.
 The Emerald Literati( جایزه اهل قلـم امرالـد
Awards( دارای سـابقه 27 سـاله بـوده و هرسـال بـا 
مشـارکت اسـاتید و منتقـدان صاحب نظـر دنیا بـه معرفی 
تمایـز،  همچـون  معیارهایـی  منظـر  از  مقـاالت  برتریـن 
بین المللـی شـدن، تاثیـر، متعهـد بـودن بـه کیفیـت باال، 
و  خواننـدگان  تمایـل  و  علمـی  تحقیقـات  از  حمایـت 

می پـردازد. نویسـندگان 
 Q1 گفتنـی اسـت، ایـن مقالـه در یکـی از ژورنال های
بـا عنـوان Competitiveness Review در سـال 

2۰1۹ بـه چاپ رسـیده اسـت.

■■■

انتشارات جهاددانشگاهی موفق 
به کسب امتیاز پژوهانه از سوی 

دانشگاه پیام نور شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی: بـا مصوبه سـیصد و نود 
و ششـمین جلسـه شـورای پژوهشـی دانشـگاه پیـام نـور 
مصـوب شـد کتاب هایـی کـه ناشـر آن جهاددانشـگاهی 
اسـت به عنـوان ناشـر معتبـر داخلی جهـت کسـب امتیاز 

پژوهانـه مـورد تایید اسـت.
بـه  پژوهانـه  امتیـاز  خصـوص  در  مصوبـه  ایـن  در 
تصنیـف و تالیـف کتـاب چـاپ شـده در حیطـه رشـته 
تخصصـی اعضـای  علمـی توسـط ناشـران معتبـر دولتـی 
و  سـمت  انتشـارات  و  دولتـی  )دانشـگاه های  داخلـی 
نشـر دانشـگاهی( براسـاس بنـد 1۴ جـدول شـماره یـک 

آیین نامـه پژوهانـه بـه تصویـب رسـید تـا کتاب هایـی که 
ناشـر آن جهاددانشـگاهی اسـت نیـز به عنوان ناشـر معتبر 
داخلـی جهـت کسـب امتیـاز پژوهانـه مـورد تاییـد قـرار 

گیرنـد.

■■■

درخشش انجمن های دانشجویی 
مرکز آموزش علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی خراسان رضوی در 
جشنواره حرکت

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی: 
رییـس مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی 
دانشـجویی  انجمن هـای  درخشـش  از  رضـوی  خراسـان 
ایـن مرکـز هشـتمین جشـنواره درون دانشـگاهی حرکت 

خبـر داد.
مهنـدس احمـد افروغـی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: 
هشـتمین جشـنواره درون دانشـگاهی حرکـت بـا اعـالم 
انجمن هـای  و  یافـت  پایـان  خـود،  برگزیـدگان  نتایـج 
دانشـجویی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشـگاهی 
مشـهد بـا کسـب ۴ رتبـه و مقـام به عنـوان دومیـن مرکز 

شد. شـناخته 
وی تصریـح کـرد: در بخـش ویـژه ایـن جشـنواره اثـر 
»محسـن میزانی« از گـروه مردمی محیط زیسـتی آرتوان 
)جمـع آوری درب های بطری در خراسـان( شایسـته نقدیر 

شـناخته شد.
»مهـدی  اثـر  کارآفرینـی  حـوزه  در  کـرد:  بیـان  وی 
مرشـدی« از گـروه فـرا امـن و اثـر »سـجاد شـفاعتی« از 
گـروه توسـعه داده پـردازان رسـام آریـا مربوط بـه انجمن 
شایسـته  و  دوم  مقام هـای  ترتیـب  بـه  مرکـز  کامپیوتـر 

تقدیـر را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
بـه گفتـه وی، همچنین اثر »فرشـاد فضلی« از نشـریه 
نیـز  انجمـن گرافیـک جهاددانشـگاهی مشـهد  نوآفریـن 

مقـام دوم جشـنواره را بـه خـود اختصـاص داد.

■■■

اعطای موافقت قطعی به مرکز 
»فرهنگ و ادبیات بومی زاگرس«

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۱4 دی مـاه: دکتر عیسـی 
علیـزاده معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی و نائـب رییس 
و  نظـارت  شـورای  جلسـه  سـومین  و  شـصت  در  شـورا 
گسـترش تشـکیالت فرهنگی با اشـاره به »ادبیات بومی« 
به عنـوان یـک عنصـر مهـم در انتقـال مفاهیـم و غنـای 
فرهنگـی یـک منطقـه اظهـار کـرد: تنـوع زبـان و ادبیات 
در اقـوام مختلـف ایـران پتانسـیل خوبـی در پاسداشـت، 
تقویـت و اعتـالی فرهنـگ و انتقـال آن به نسـل های آتی 

ست. ا
وی در ادامـه، هـدف از تاسـیس این مرکـز را تقویت و 
تحکیـم فرهنـگ و ادبیات بومی و فراهم سـاختن بسـتری 
مناسـب بـرای حضـور محققـان و اسـتادان و دانشـجویان 
بـه آن دانسـت و گفـت: رشـد اسـتعدادهای  عالقه منـد 
هنـری و ادبـی نسـل جـوان و ایجـاد زمینـه بـرای تقویت 
مشـارکت فعـال جوانـان، به ویـژه دانشـجویان، در مسـایل 
فرهنگـی و سیاسـی و اجتماعـی کشـور از دیگـر اهـداف 

تاسـیس ایـن مرکز اسـت.
از سـوی  مرکـز  ایـن  تاسـیس  اسـت، طـرح  گفتنـی 
جهاددانشـگاهی واحـد لرسـتان در سـال ۹۵ پیشـنهاد و 
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موفـق بـه کسـب موافقت اصولی شـد و در این جلسـه نیز 
موافقـت قطعـی دریافـت کرد.

در ادامه جلسـه اعضای شـورا پیشـنهاد تاسـیس مراکز 
قرآنـی  سـازمان  تصویـری  و  صوتـی  محصـوالت  تولیـد 
واحـد  چندرسـانه ای  تولیـدات  و  مستندسـازی  مرکـز  و 
سـمنان را نیـز بررسـی کردنـد و آن مراکـز موفــــــــق 

بـه دریافـت موافقـت اصولـی شـدند.

■■■

بازدید معاون پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی از خط تولید 

فیلترهای صنعتی
روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خوزسـتان:معاون 
پژوهش و فناوری جهاددانشـگاهی در سـفر به خوزسـتان، 
جهاددانشـگاهی  صنعتـی  فیلترهـای  تولیـد  خـط  از 

خوزسـتان بازدیـد کـرد.
و  پژوهـش  معـاون  عابـدی  پـور  محمدرضـا  دکتـر   ،
فنـاوری جهاددانشـگاهی سه شـنبه 7 بهمن مـاه در سـفر 
یک روزه به خوزسـتان، در شـورای هماهنگی این سـازمان 
حضـور یافـت و در ایـن نشسـت گزارشـی از فعالیت هـای 

بخش هـای مختلـف ارایـه شـد.
مته هـای  تولیـد  از خـط  پورعابـدی  دکتـر  پـس ازآن 
صنعتـی  فیلترهـای  تولیـد  خـط  همچنیـن  و  حفـاری 

کـرد. بازدیـد  خوزسـتان  جهاددانشـگاهی 
حضـور در شـورای علمی پژوهشـکده تکنولـوژی تولید 
و شـورای راهبـری مته هـای حفـاری از دیگـر برنامه هـای 
سـفر یـک روزه معاون پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی 

بود. اهـواز  به 

■■■

برگزاری دومین دوره اهدای نشان 
پژوهش کاوی در جهاددانشگاهی 

اصفهان
در  دی مـاه:   ۱ اصفهـان،  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
مراسـمی کـه تحـت عنـوان دومیـن دوره اهـدای نشـان 
پژوهـش کاوی بـه مناسـبت هفتـه پژوهـش و بـه همـت 
جهاددانشـگاهی اصفهان در دانشـگاه اصفهان برگزار شـد، 
از محمـود مراثـی رییـس سـابق جهاددانشـگاهی واحـد 
ابراهیمـی مدیـر پژوهـش، خالقیـت و  اصفهـان، سـعید 
فناوری هـای نویـن شـهرداری اصفهـان از سـال ۸۸ تا ۹۹ 
و زنده یـاد سـید محسـن حبیبـی اسـتاد فقیـد دانشـگاه 
تهـران و عضو شـورای مشـورتی جهاددانشـگاهی اصفهان 

تجلیـل بـه عمـل آمد.
مهـدی ژیان پـور رییـس جهاددانشـگاهی اصفهـان در 
ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه ثبـت نشـان پژوهـش کاوی و 
اهدای آن که از سـال گذشـته در مجموعه جهاددانشگاهی 
بـه نظـر می رسـد در  اصفهـان آغـاز شـد، اظهـار کـرد: 
فضـای محلـی و ملـی جـای خالـی کاوش در فرایندهـا، 
اتمسـفر  بـر  موثـر  کنشـگران  از  تجلیـل  و  سـاختارها 
پژوهـش و فنـاوری به شـدت احسـاس می شـود و بـر این 
اسـاس جهاددانشـگاهی تـالش خواهـد کـرد در چارچوب 
رویـداد پژوهـش کاوی قدم هایـی در این خصـوص بردارد. 
همچنیـن تـالش خواهـد شـد در یـک رویکـرد اخالقی از 
افـرادی قدردانـی شـود که مسـئولیت را واگذار کـرده و یا 

باشند. بازنشسـته شـده 
بـه گفتـه ژیان پور امید اسـت تا با تقویـت رویدادهایی 

از ایـن دسـت، فضـای پژوهش و فناوری در کشـور تقویت 
شـده و زمینه های توسـعه بیش از پیش فراهم شـود.

■■■

بازدید معاون رییس جمهور از 
محصوالت جهاددانشگاهی قم

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی واحـد قـم: دکتـر سـورنا 
سـتاری در ایـن بازدیـد کـه بـا همراهـی اسـتاندار قـم و 
رییـس دانشـگاه قـم به عمل آمد با سـه محصـول فناورانه 
جهاددانشـگاهی اسـتان قم آشـنا شـد و در جریان مراحل 

تجاری سـازی ایـن محصـوالت قـرار گرفت.
درمـان  داده  پزشـکی  اتوماسـیون  اسـت،  گفتنـی 
محصـول مرکـز فنـاوری اطالعات پزشـکی، کیت بررسـی 
 DNA کمبـود پروتامین اسـپرم و کیت بررسـی شکسـت
اسـپرم محصـوالت گـروه پژوهشـی بیولـوژی تولیدمثـل 
جهاددانشـگاهی واحـد اسـتان قـم سـه محصولی بـود که 
در نمایشـگاه محصـوالت دانش بنیـان و فناورانـه اسـتان 

شـد. ارایه 

■■■

لزوم ورود جهاددانشگاهی به 
بخش های معدن و کشاورزی 

استان کرمان
روابط عمومی جهاددانشـگاهی کرمان:در نشسـت مشـترک 
سـازمان  رییـس  بـا  کرمـان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان بـه ورود جهاددانشـگاهی 
دانش بنیـان  رویکـرد  بـا  اسـتان  اجرایـی  بـه موضوعـات 

به ویـژه در بخـش معـدن و کشـاورزی تاکیـد شـد.
دکتـر مهـدی بازمانده رییـس جهاددانشـگاهی کرمان 
و  مدیریـت  سـازمان  رییـس  رودری  جعفـر  دکتـر  بـا 
برنامه ریـزی کرمـان یکـم بهمن مـاه دیـدار و گفتگـو کرد.

در این نشسـت دکتـر رودری رییس سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان بیـان کرد: جهاددانشـگاهی 
در کنـار جریـان آموزش دانشـجویان در مقاطـع تحصیلی 
مختلـف باید انجـام کارهای تحقیقاتـی و ورود به موضوعات 
اجرایـی اسـتان و دانش بنیـان به ویژه در بخش کشـاورزی 

و معـدن را در دسـتور کار خود قـرار دهد.
بـرای  موردنیـاز  تحقیقـات  انجـام  کـرد:  اظهـار  وی 
وظایـف  از  جامعـه  سـطح  بـه  دانـش  انتقـال  و  توسـعه 
جهاددانشـگاهی اسـت و توسـعه بر پایه علـوم دانش بنیان 

دانسـت. جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  محـور  را 
جهاددانشـگاهی  رییـس  بازمانـده  دکتـر  ادامـه  در 
کرمـان بـا اعـالم این کـه رویکـرد جدیـد جهاددانشـگاهی 
کرمـان، توسـعه علـم و فنـاوری در حوزه معـادن و صنایع 
معدنـی اسـت، گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای بـاالی 
اسـتان در بحـث صنایـع و معـادن رویکـرد اصلـی جدیـد 
جهاددانشـگاهی در حـوزه صنعـت و معـدن خواهـد بـود.

همچنیـن وی از برنامه هـا و اهـداف جهاددانشـگاهی 
در حـوزه پژوهشـی، گفـت: ایجـاد مرکز تحقیقـات معدن 
و صنایـع معدنـی در جهـت شناسـایی فناوری هـای نوین 
فناوری هـای  و  علـم  توسـعه  و  زمینـه  ایـن  در  موجـود 
نویـن در زمینـه فـرآوری مواد معدنـی از برنامه هـای ویژه 

جهاددانشـگاهی کرمـان اسـت.
این کـه  بـه  توجـه  بـا  آمـوزش  بحـث  در  وی 
جهاددانشـگاهی در سـطح اسـتان دارای مراکـز آمـوزش 
عالـی و مراکـز تخصصـی کوتاه مـدت اسـت، بیـان کـرد: 
رشـته های  شناسـایی  آمـوزش  حـوزه  در  مـا  اهـداف  از 

جدیـد،  رشـته های  تدویـن  جامعـه،  و  اسـتان  موردنیـاز 
تدویـن تـک پودمـان هـای تخصصـی و تاسـیس مراکـز 
نـوآوری در مراکـز آمـوزش عالـی جهاددانشـگاهی اسـت.

 
■■■

گسترش همکاری های دفتر تهران 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین با 

خبرگزاری ایکنا
روابـط عمومـی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان کشـور:ناصر 
ابوشـریف، نماینـده جنبـش جهـاد اسـالمی فلسـطین در 
تهـران، از خبرگـزاری بین المللـی قـرآن )ایکنـا( بازدیـد 
کـرد و در جریـان فعالیت هـای ایـن رسـانه قرآنـی قـرار 

. فت گر
ناصـر ابوشـریف عصـر امـروز بـا حضـور در سـازمان، 
و  سـازمان  ایـن  مختلـف  بخش هـای  از  بازدیـد  ضمـن 
خبرگـزاری ایکنـا، در جریـان رونـد تولیـد و انتشـار اخبار 
و فعالیت هـای متنـوع و متعـدد ایـن رسـانه قرآنـی قـرار 

. فت گر
حسـنی  محمدحسـین  بـا  نشسـت  در  سـپس  وی 
سـازمان  سرپرسـت  و  ایکنـا  خبرگـزاری  مدیرعامـل 
فعالیت هـای قرآنـی دانشـگاهیان کشـور، ضمـن تقدیـر از 
فعالیت هـای ایکنـا و آمادگـی بـرای همکاری بیشـتر دفتر 
جنبـش جهاد اسـالمی فلسـطین در تهران بـا ایکنا گفت: 
مـا بـه رحمانیـت دیـن اسـالم و تعالیـم ارزشـمند آن در 
زمینـه عدالـت، اخـالق نیکـو و نظافـت ایمـان داریـم، اما 
در عیـن حـال بـا فهـم سـاده ای کـه از قـرآن داریـم، در 
مقابلـه بـا دشـمنان و کسـانی کـه با مـا مبـارزه می کنند، 

سرسـخت هسـتیم.
 نماینـده جنبـش جهـاد اسـالمی فلسـطین تصریـح 
کـرد: تمامی برداشـت ها و تصـورات ما بیـش از هر چیزی 
مبتنـی بـر قـرآن اسـت و بـر روایاتـی کـه مطابق بـا متن 

قـرآن نباشـد، تکیـه نمی کنیم.
وی در ادامـه از رویکردهـا و سیاسـت های جمهـوری 
اسـالمی ایـران تمجید کـرد و گفت: انقالب اسـالمی ایران 
می خواهـد مجـددا امت اسـالم را احیـا و زمینه پیشـرفت 
ایـن امـت را فراهم کنـد و مسـلمانان را در جایگاه طبیعی 

خـود به عنـوان بهتریـن امت بـرای مردم قـرار دهد.
ایران، پایگاه پروژه رنسانس اسالمی

پـروژه  پایـگاه  را  ایـران  ادامـه  در  ابوشـریف  ناصـر 
رنسـانس اسـالمی دانسـت و گفـت: مـا تنهـا هم پیمـان 
ایـران نیسـتیم؛ بلکـه خـود را صاحـب و بخشـی از ایـن 

می دانیـم. پـروژه 
نماینـده جنبـش جهـاد اسـالمی فلسـطین در تهـران 
در ادامـه حمایـت از ولی فقیـه را وظیفـه دینـی دانسـت و 
گفـت: ایـران یـک دولـت اسـالمی حتی بـه مفهوم سـنی 

است. آن 
وی گفـت: حضـرت امام خامنـه ای در دیـدار با مرحوم 
رمضـان عبـداهلل شـلح، دبیـر کل سـابق جنبـش جهـاد 
اسـالمی، دفـاع از فلسـطین را واجب دینـی معرفی کردند 
و مرحـوم رمضـان نیـز در پاسـخ ایشـان تاکیـد کـرد کـه 
دفـاع از انقالب اسـالمی ایـران نیز وظیفه دینی محسـوب 

می شـود و بـر مـا واجب اسـت.
ناصرابوشـریف در ادامـه گفـت: »مـن توجـه خاصی به 
قـرآن دارم و از سـال ها پیش به طور مسـتمر قـرآن قرائت 
و موضوعـات  تـالش می کنـم مسـایل  و حتـی  می کنـم 
مواضـع  در  حتـی  و  تبییـن  قـرآن  نـگاه  بـا  را  مختلـف 

سیاسـی خـود نیـز بـه قـرآن اسـتناد کنم«.
وی گفـت: »حتـی در مسـئله اقـدام برخی کشـورهای 
صهیونیسـتی،  رژیـم  بـا  روابـط  عادی سـازی  در  عربـی 
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مـن بـا اسـتناد بـه قـرآن ایـن مسـئله را محکـوم کـرده 
و تـالش می کنـم مواضعـی کـه اتخـاذ می کنـم پیوسـته 
و محاسـبات  منافـع  از  بـه دور  و  قـرآن  از  نشـأت گرفته 

سیاسـی باشـد«.
قرآنـی  سـازمان  سرپرسـت  حسـنی  محمدحسـین   
دانشـگاهیان کشـور نیـز در ایـن دیدار گفت: این سـازمان 
بـا هـدف ترویج قرآن فعالیـت می کند و محورهـای قرآنی 

را نیـز مـورد توجـه قرار داده اسـت.
محوری تریـن  از  مقاومـت  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
توجـه  آن  بـه  سـازمان  ایـن  در  کـه  اسـت  موضوعاتـی 
می شـود، گفـت: بعضـی از مسـلمانان بـه پوسـته قـرآن 
چنـگ می زننـد، امـا در ایـن سـازمان تـالش می شـود که 
بـه متـن و محتـوای قـرآن نیـز به صـورت جـدی توجـه و 

شـود. عمل 
 حسـنی اظهـار کرد: موضـوع مقاومت از سـال ها پیش 
در ایـن سـازمان مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت و متعهد 
بـه آرمـان مقاومـت و دفـاع از آزادگی و شـرف مسـلمانان 

در اقصـی نقاط جهان هسـتیم.
سرپرسـت سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان تصریـح کـرد: 
هـر بضاعتـی کـه در ایـن سـازمان وجـود دارد، از امکانات 
و لجسـتیک و ... بـرای اسـتفاده نمایندگی جهاد اسـالمی 

فلسـطین در تهـران در اختیار شماسـت.

■■■

 

ارایه طرح کاهش آالیندگی 
و آسیب های اجتماعی توسط 

جهاددانشگاهی کرمان
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمـان، 8 دی ماه:نشسـت 
مشـترک دکتر بازمانده سرپرسـت جهاددانشـگاهی کرمان 
بـه همـراه برخـی از معاونـان و مدیـران جهاددانشـگاهی 

واحـد بـا اعضـای شـورای شـهر زرنـد برگزار شـد.
سرپرسـت  بازمانـده  دکتـر  مشـترک  نشسـت 
جهاددانشـگاهی کرمـان بـه همـراه برخـی از معاونـان و 
مدیـران جهاددانشـگاهی واحـد بـا اعضـای شـورای شـهر 

شـد. برگـزار  زرنـد 
در ایـن نشسـت رحمانـی رییـس شـورای شـهر زرنـد 
از جهاددانشـگاهی به عنـوان نهـادی کـه بـه فرمـان امـام 
در دل انقـالب بـه وجـود آمـده اسـت یـاد و بیـان کـرد: 
شـهر زرند یکی از شـهرهای صنعتی اسـتان کرمان اسـت 
کـه هـم در بحـث زغال سـنگ و فـوالد دارای معـادن و 

کارخانه هـای متنوعـی اسـت.
تحصیلـی  رشـته های  انـواع  نبـود  کـرد:  اظهـار  وی 
مربـوط بـه صنایـع و معـادن در شهرسـتان زرنـد باعـث 
شـده اسـت که مـا نیروهـای ماهـر موردنیاز صنایـع را در 
شهرسـتان نداشـته و هـر کـس بتوانـد در بحـث کنتـرل 
آلودگـی هـوا، تامیـن بودجـه، پایـداری بودجـه و توسـعه 

شـهری مـا را کمـک کنـد اسـتقبال می کنیـم.
در ادامـه ایـن نشسـت برهانی از اعضای شـورای شـهر 
زرنـد، تدویـن چشـم انداز افـق 1۴1۰ را در شـورای شـهر 

زرنـد پیشـنهاد کرد.
صمیمـی تهامـی نایـب رییس شـورای شـهر زرنـد نیز 
در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه این کـه شهرسـتان زرنـد 
در حـال تبدیـل شـدن به عنـوان قطـب صنعتـی اسـتان 
اسـت بیـان کـرد: در زمینه هـای تدویـن رشـته های مورد 
نیـاز صنایـع و معـادن، گردشـگری، بحـث کـودکان کار، 
بحران آب، بهداشـت و شهرسـازی همکاری و اسـتفاده از 
تجربیـات جهاددانشـگاهی کرمان را بسـیار مفید دانسـت.

در ادامـه ایران منـش عضـو شـورای شـهر زرنـد طـرح 

مطالعاتـی بـرای مشـخص کـردن آسـیب های اجتماعـی 
شهرسـتان زرنـد و شهرسـازی را پیشـنهاد داد.

دکتـر بازمانـده سرپرسـت جهاددانشـگاهی کرمان نیز 
ضمـن ارایه گزارشـی از عملکرد جهاددانشـگاهی واحد در 
سـنوات گذشـته در سـطح اسـتان و کشـور اظهـار کـرد: 
شهرسـتان زرنـد شهرسـتانی توسـعه یافتـه اسـت و تنوع 
صنایـع در آن زیـاد اسـت و ایـن ویژگـی زرنـد را متمایـز 

است. سـاخته 
وی در ایـن نشسـت آمادگـی جهاددانشـگاهی کرمـان 
در زمینـه کنتـرل آالیندگی هـا در زمینـه محیط زیسـت، 
کاهـش آسـیب های اجتماعـی، آموزش هـای مـورد نیـاز 

صنایـع و معـادن را اعـالم کـرد.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی کرمـان بـا بیـان این که در 
بحـث آمـوزش بـا سـه مرکـز علمـی کاربـردی در سـطح 
اسـتان و همچنیـن مراکـز کوتاه مـدت در خدمـت مـردم 
شهرسـتان زرنـد هسـتیم، بـه ارایـه گزارشـی در زمینـه 
برگـزاری مسـابقه بـزرگ کتاب خوانـی و مسـابقه یـادواره 

پرداخت. سـردار دل هـا 
در ادامه دکتر امیری معاون پشـتیبانی جهاددانشگاهی 
کرمـان بـه همـکاری در زمینه هـای دفاتـر تسـهیلگری، 
احیـای بازارهـای قدیمـی، پژوهشـکده سـازه و زلزلـه و 

بانـک خون بنـد نـاف رویـان اشـاره کـرد.
در جریـان این نشسـت دکتـر رضایی معاون پژوهشـی 
جهاددانشـگاهی کرمـان بـا اشـاره بـه این کـه شهرسـتان 
زرنـد در مسـیر توسـعه صنعتـی بایـد بـه توسـعه پایـدار 
فرهنگـی، محیط زیسـت و اشـتغال را نیـز توجـه کننـد، 
زمینـه  در  زیسـتی  محیـط  راهکارهـای  ارایـه  آمادگـی 
آلودگی هایـی کـه در ایـن شهرسـتان بـه دلیـل عملکـرد 
صنایـع بـه وجود آمـده را اعالم نمـود و همچنیـن تدوین 
سـند راهبردی گردشـگری را در شهرسـتان زرند پیشنهاد 

داد.
در ادامـه دکتـر پورموسـی رییـس کلینیـک مشـاوره 
جهاددانشـگاهی کرمـان بـه ارایـه راهکارهایـی در جهـت 
زرنـد  شهرسـتان  در  اجتماعـی  آسـیب های  کاهـش 

پرداخـت.

■■■

تجلیل از دو پژوهشگر مجتمع 
تحقیقات جهاددانشگاهی 

خراسان جنوبی
آییـن  جنوبـی:  خراسـان  جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
گرامیداشـت هفتـه پژوهـش و تقدیـر از پژوهشـگران برتر 
خراسـان جنوبی ، نهـم دی ماه در دانشـگاه بیرجند برگزار 

. شد
در ایـن مراسـم از طرح هـای برتـر مراکـز دانشـگاهی 
و تحقیقاتـی، نخبـه سـرآمد اسـتان، فرهنگیـان نخبـه در 
تولیـد محتـوا و آموزش مجـازی، دانش آموزان پژوهشـگر 
اپیدمـی  در  پزشـکان  و  پرسـتاران  نماینـده  فنـاور،  و 
ویـروس کرونـا، طرح هـای برگزیـده دسـتگاه های اجرایی، 
فنـاوران برتر اسـتان، پژوهشـگران برتر دانشـگاه ها، مراکز 
تحقیقاتـی و دسـتگاه های اجرایی اسـتان تجلیـل به عمل 

مد. آ
مدیـر  ابراهیمـی  مهـدی  دکتـر  از  اسـت،  گفتنـی 
اسـتراتژیک  گیاهـان  فـرآوری  و  تولیـد  پژوهشـی  گـروه 
جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی برای ارایـه طرح »تولید 
زعفـران ایروپونیـک )هواکشـت( در شـرایط کنترل شـده 
محیطـی« به عنـوان طـرح پژوهشـی برتـر و دکتـر سـاره 
حسـینی عضـو گـروه پژوهشـی جهاددانشـگاهی به عنوان 

پژوهشـگر برتـر اسـتان تقدیـر شـد.

دانشجوی جهاددانشگاهی 
سمنان قهرمان مسابقات پومسه 

دانشجویان کشور شد
ــج  ــمنان: نتایـ ــگاهی سـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
کشـــوری  قهرمـــان  مســـابقات  دوره  هفتمیـــن 
علمـــی  جامـــع  دانشـــگاه  دانشـــجویان  پومســـه 
ارســـالی  فیلم هـــای  داوری  از  پـــس  کاربـــردی، 
دانشـــجویان، توســـط کمیتـــه مســـابقات فدراســـیون 
ــا ۴۰  ــنی ۳1 تـ ــد و در رده سـ ــالم شـ ــدو اعـ تکوانـ
ســـال، ابراهیـــم اخالقـــی دانشـــجوی مرکـــز علمـــی 
ـــن  ـــام اول ای ـــمنان مق ـــگاهی س ـــردی جهاددانش کارب

ــرد. ــب کـ ــابقات را کسـ مسـ
ایـــن دوره از رقابت هـــا در دو بخـــش پســـران و 
ــتان  ــکار از 2۰ اسـ ــور ۵۵ ورزشـ ــا حضـ ــران و بـ دختـ
ـــد  ـــردی واح ـــی کارب ـــگاه علم ـــی دانش ـــه میزبان ـــور ب کش

ــد. ــزار شـ ــازی برگـ ــورت مجـ ــرق و به صـ ــران شـ تهـ
پـــس از داوری فیلم هـــای ارســـالی دانشـــجویان، 
توســـط کمیتـــه مســـابقات فدراســـیون تکوانـــدو، 
ـــردی  ـــی کارب ـــز علم ـــجوی مرک ـــی دانش ـــم اخالق ابراهی
جهاددانشـــگاهی ســـمنان در رده ســـنی ۳1 تـــا ۴۰ 

ســـال مقـــام اول ایـــن مســـابقات را کســـب کـــرد.

■■■

خاکسپاری شهید گمنام 
در دانشگاه علم و هنر 

جهاددانشگاهی یزد
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی یـــزد: 
هم زمـــان بـــا ســـالروز شـــهادت حضـــرت فاطمـــه 
ـــا  ـــاله ب ـــهید 1۹ س ـــن ش ـــر ای ـــر مطه ـــرا )س(، پیک الزه
ــن  ــزد و ضمـ ــاده یـ ــردم دارالعبـ ــکوه مـ ــور پرشـ حضـ
رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی در دانشـــگاه علـــم و 

هنـــر یـــزد آرام گرفـــت.
ـــم  ـــدان عال ـــام از می ـــهید گمن ـــن ش ـــاک ای ـــر پ پیک
ـــم و  ـــگاه عل ـــام و دانش ـــهدای گمن ـــوار ش ـــمت بل ـــه س ب
ـــگاه  ـــن دانش ـــن ای ـــییع و در صح ـــودرو تش ـــا خ ـــر ب هن
ـــالروز  ـــزاداری س ـــا ع ـــزد ب ـــگاهی ی ـــوار جهاددانش در ج
ــاک  ــه خـ ــرا )س( بـ ــه الزهـ ــرت فاطمـ ــهادت حضـ شـ

ـــد. ـــپرده ش س
اســـتان یـــزد کـــه امـــروز میزبـــان چهـــار شـــهید 
گمنـــام در شـــهرهای یـــزد و بافـــق بـــود، هم اکنـــون 
ـــود  ـــاک خ ـــام را در خ ـــهید گمن ـــر 1۶۶ ش ـــر مطه پیک

دارد.
ـــم  ـــاعت 22: ۰۸ روز ده ـــرم س ـــدی مح ـــات آفن عملی
َة إاِلَّ  ـــوَّ ـــْوَل َوال ُق ـــز »ال َح ـــا رم ـــال 1۳۶1 ب ـــاه س ـــان م آب
ـــران  ـــرزی ای ـــوار م ـــا ســـالم« در ن ـــا زینـــب علیه ِـــاهللِ_ ی ب
و عـــراق کـــه از ســـمت شـــرق بـــه رودخانـــه دویـــرج، 
شـــهر دهلـــران و موســـیان و محـــور چم هنـــدی، 
چم ســـری و عین خـــوش و شـــرهانی و همچنیـــن از 
ـــهر  ـــامل ش ـــراق ش ـــاک ع ـــل خ ـــرب و در داخ ـــمت غ س
علی الغربـــی، علی الشـــرقی و شـــهر عمـــاره بـــود، آغـــاز 
ـــود  ـــوردار ب ـــی برخ ـــت باالی ـــات از اهمی ـــن عملی ـــد. ای ش
ــای  ــرای هدایـــت یگان هـ ــه نحـــوی کـــه صـــدام بـ بـ
ـــوان  ـــر ت ـــت و از حداکث ـــور یاف ـــه حض ـــی در منطق عراق
نظامـــی ارتـــش عـــراق بـــرای جلوگیـــری از پیشـــروی 

ـــرد. ـــتفاده ک ـــی اس ـــای ایران نیروه
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بررسی زمینه های همکاری 
جهاددانشگاهی البرز و مرکز 

خدمات حوزه های علمیه استان
مسووالن  البرز:  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  و  البرز  جهاددانشگاهی 
استان در نشستی مشترک به بررسی زمینه های مشترک 

همکاری پرداختند.
مرکـز  مدیـرکل  انصـاری  حجت االسالم والمسـلمین 
در  حضـور  بـا  البـرز  اسـتان  علمیـه  حوزه هـای  خدمـات 
جهاددانشـگاهی اسـتان ضمـن ارایه گزارشـی از فعالیت ها و 
سـاختارهای این مرکز در اسـتان گفت: حـدود ۶۴۰۰ طلبه 
و روحانـی در حوزه هـای علمیـه اسـتان حضـور دارنـد و بـا 
احتسـاب خانواده هـای ایشـان، جمعیتی بالغ بـر 2۰ هزار نفر 

برمی گیرنـد. را در 
وی افـزود: بـه دنبـال آن هسـتیم کـه از ظرفیت هایـی 
کـه وجـود دارد در راسـتای ارتقـای طـالب و خانواده های 
ایشـان بهـره بگیریم و یکـی از زمینه های خوبـی که برای 
طالبـی کـه اشـتغال ندارنـد می توانـد مثمـر ثمـر باشـد، 

طرح توسـعه مشـاغل خانگی اسـت.
تعـاون  کل  اداره  و  جهاددانشـگاهی  داد:  ادامـه  وی 
براسـاس تجاربـی کـه در ایـن زمینـه دارنـد می توانند در 
انتخـاب رشـته های اولویـت دار مشـاغل خانگی در اسـتان 
بـه مـا کمـک کنند تـا بتوانیـم بـرای بهره منـدی طالب و 
یـا خانواده هـای ایشـان و ارایـه آمـوزش و مشـاوره بـرای 
ایجـاد ایـن مشـاغل و اتصـال آن هـا بـه بـازار برنامه ریزی 

. کنیم
و  فرهنگـی  معاونـت  فعالیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کارآفرینـی مرکـز خدمات حوزه هـای علمیه اسـتان البرز، 
یکـی از رویکردهـای ایـن معاونـت را تمرکـز بـر مشـاوره 
و آمـوزش مهارت هـای پیـش از ازدواج، فرزنـد پـروری و 
نظایـر آن نـام بـرد و گفـت: در ایـن زمینـه می توانیـم در 
خصـوص تولیـد محتواهـای فرهنگـی، هنـری و رسـانه ای 

باشـیم. داشـته  همکاری 
وی با اشاره به تفاهم نامه بین این دو نهاد اظهار امیدواری 
کرد دو طرف بتوانند از توانمندی ها و ظرفیت های یکدیگر 

به منظور توانمندسازی و ارتقای سازمانی بهره ببرند.
رییس  فیروزی  احمدرضا  نشست،  این  ادامه  در 
از  ارایه گزارشی  البرز نیز به  جهاددانشگاهی واحد استان 
فعالیت ها و برنامه های این واحد پرداخت و در ادامه گفت: 
پیگیری ها  با  توسعه مشاغل خانگی خوشبختانه  در طرح 
صورت  استانی  دبیرخانه  در  که  خوبی  برنامه ریزی های  و 
پی ریزی  حال  در  موثری  و  خوب  زیرساخت های  گرفته، 
منتظر  باید  آن ها  شدن  عملیاتی  با  اهلل  شاء  إن  و  است 

اتفاقات خوبی در عرصه مشاغل خانگی باشیم.
وی افزود: هم در تامین و اختصاص فضای فیزیکی برای 
اتصال به بازار و راه اندازی نمایشگاه و فروشگاه محصوالت 
منتج از کسب وکارهای خانگی اقداماتی با همکاری سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و اداره کل تعاون در حال انجام 
این  فروش  ویژه  مجازی  سامانه  طراحی  در  هم  و  است 
صورت  موثری  رایزنی های  ملی  گستره  در  محصوالت 

گرفته است.
دو  همکاری  زمینه های  برخی  به  ادامه  در  فیروزی 
در  البرز  جهاددانشگاهی  گفت:   و  کرد  اشاره  نیز  طرف 
چاپ  طالب،  به  قرض الحسنه  تسهیالت  اعطای  حوزه 
خدمات  ارایه  طالب،  و  استادان  کتاب های  و  آثار  نشر  و 
آموزشی به مخاطبان هدف، برگزاری برنامه های فرهنگی 
اجتماعی مشترک، تدوین و اجرای پژوهش های مورد نیاز، 
ارایه خدمات بانک خون بند ناف به جامعه هدف با شرایط 

مناسب، آماده همکاری است.

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
در رویداد کارآفرینی ملی هم نت 

خوش درخشید
 ۱۶ جنوبی،  خراسان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
با هدف همکاری،  بهمن ماه:رویداد کارآفرینی ملی هم نت 
محصول  چهار  در  توانمندسازی  نوآوری،  مشکل گشایی، 
صنعتی  دانشگاه  توسط  انار  زعفران،  زرشک،  عناب، 
دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  تیم  و  برگزار  بیرجند 
با  و  بیرناب  نام شبکه  با  جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
و  کرد  رویداد شرکت  این  در  مزیت  از  ثروت  خلق  شعار 

موفق به کسب رتبه دوم شد.
همکاری،  هدف  با  نت  هم  ملی  کارآفرینی  رویداد 
محصول  چهار  در  توانمندسازی  نوآوری،  مشکل گشایی، 
عناب، زرشک، زعفران، انار توسط دانشگاه صنعتی بیرجند 

برگزار شد.
محورهای رویداد در بخش های فراخوان ایده، طرح در 
تولید بهینه محصوالت )کاشت، داشت، برداشت(، ایده های 
فناورانه در فرآوری محصوالت دارویی و داروهای گیاهی، 
ایده های برتر در صادرات و برندینگ، دیجیتال مارکتینگ 

و بازار بوده است.
دارویی جهاددانشگاهی  تیم مجتمع تحقیقات گیاهان 
مرکز  مدیر  آرا  راغ  به سرپرستی حسین  خراسان جنوبی 
نام  با  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  تخصصی  خدمات 
شبکه بیرناب و با شعار خلق ثروت از مزیت در این رویداد 

شرکت کرد.
وی با بیان این سوال که آیا حل مشکالت پیش رو از 
عهده یک کشاورز، یک مخترع، یک تولید کننده فرآورده یا 
یک فروشنده برمی آید؟ به معرفی شبکه بیرناب پرداخت.

دارویی  گیاهان  تخصصی  خدمات  مرکز  مدیر 
در  این که  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی 
بیرناب فقط به دنبال فروش نیستیم، اظهار کرد: آموزش 
ایده های فناورانه،  از  و مشاوره، تحقیق و توسعه، حمایت 
اطالعات  جامع  بانک  استراتژیک،  محصوالت  بورس 
از مهم ترین بخش های تشکیل دهنده شبکه و  محصوالت 

سایت birnab.ir است.
عمومی  مشاوره های  و  آموزش  ارایه  آرا،  راغ  گفته  به 
فرآوری،  برداشت،  داشت،  کاشت،  زمینه  در  تخصصی  و 
پژوهش های  اجرای   ،  ... و  خانگی  مشاغل  ایجاد  فروش، 
فرآوری،  تولید،  رو  با هدف حل مشکالت پیش  کاربردی 
بازاریابی و صادرات در جهت ایجاد ارزش افزوده، حمایت 
از ایده های فناورانه در جهت دستیابی به دانش فنی ثبت 
اختراع و تولید محصول، ایجاد دسترسی به طیف وسیعی 
سرمایه،  صاحبان  مصرف کنندگان،  تولیدکنندگان،  از 
زمینه  در  موثق  اطالعات  به  محققان  و  کشور  مسووالن 

محصوالت از مهم ترین اهداف شبکه بیرناب است.
دارویی  گیاهان  تخصصی  خدمات  مرکز  مدیر 
به  اشاره ای  ادامه  در  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی 
مشکالت احصاء شده از دل بازار در خصوص سه محصول 
استراتژیک عناب، زرشک و زعفران داشت و گفت: فروش 
عناب تازه سود بیشتری دارد اگر ماندگاری آن بیشتر شود، 
به طور متوسط در هر تن عناب خشک حداکثر 1۰۰ کیلو 
عناب با کیفیت می توان جداسازی کرد، هنوز همه عناب و 

خواص آن را نمی شناختند.
راغ آرا افزود: از دیگر مشکالت احصا شده می توان به 
این موارد که در زمان حمل ونقل زرشک و با افزایش دمای 
هوا مرسوله دچار کرم زدگی می شد، بعد از خروج زرشک 
افت  و  داده  رنگ  تغییر  به شدت  محصول  سردخانه  از 
خشک  حداقلی  آموزش  کشاورزان  می کرد،  پیدا  کیفیت 
بر  زعفران  کردن  با خشک  و  نمی دانند  را  زعفران  کردن 
روی روزنامه و انتقال سرب به روی زعفران امکان صادرات 

محصول خود را از دست می دهد، اشاره کرد.
فناوری  و  سنت  از  تلفیقی  بیرناب  این که  بیان  با  وی 
از  را  سالم  محصول  به  مشتری  رسیدن  موانع  که  است 
بین برده است، افزود: با بیرناب راهی برای توسعه تجارت 
الکترونیک و صادرات محصوالت کشاورزی استان گشوده 

شده است.
دارویی  گیاهان  تخصصی  خدمات  مرکز  مدیر 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی یادآور شد: این مجموعه 
ماندگاری  عوامل  بررسی  چون  مواردی،  روی  بر  تاکنون 
مطلوب  بسته بندی  به  رسیدن  و  زرشک  و  عناب  بیشتر 
برای انتقال محصوالت طالیی خراسان جنوبی گام برداشته 
و در مراحل بعدی در هر زمانی که مشکلی را در کشاورزی 
استان احساس کرد که سد راه صادرات و تولید با کیفیت 
و در نتیجه فروش و سودآوری بیشتر است، با بهره گیری از 

توان پژوهشی جهاددانشگاهی، حل خواهد کرد.
از  شرکت کننده   21 بین  بیرناب  تیم  است،  گفتنی 
بیرناب )شبکه منسجم  ارایه طرح شبکه  با  سراسر کشور 
ارایه  و  است  بازار  و  تحقیقات  بین کشاورز،  اتصال  جهت 
برای  فروش  و  فرآورده  تولید  مشاوره،  آموزشی،  خدمات 
کشاورز و حذف واسطه ها و برقراری ارتباط مستقیم بین 
به  استراتژیک( موفق  خریداران و فروشندگان محصوالت 

کسب رتبه دوم شد.
■■■ 

پیوستن آزمایشگاه معتمد 
محیط زیست جهاددانشگاهی 

استان مرکزی به شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

ریاست جمهوری
آزمایشگاه  مرکزی:  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
به  مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  محیط زیست  معتمد 
معاونت  راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه  جمع 

علمی و فناوری ریاست جمهوری پیوست.
زاده سرپرست جهاددانشگاهی  غفاری  علی اصغر  دکتر 
استان مرکزی با اعالم این خبر، افزود: شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها 
و  توسعه کمی  از  و حمایت  آزمایشگاهی  ارایه خدمات  و 

بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور است.
آزمایشگاهی  شبکه  مشتریان  باشگاه  کرد:  تصریح  وی   
فناوری های راهبردی نیز برای تسهیل در دریافت خدمات ایجاد 
شده است و تخفیف های متنوعی را به اعضای هیات علمی، 
دانشجویان، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور ارایه می دهد.

در  گفت:  مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  سرپرست 
حوزه  مانند  متنوعی  آزمایشگاه های  خدمات  شبکه  این 
و  برق  متالورژی،  و  مواد  مانند مکانیک،  و مهندسی  فنی 
محیط زیست،  معدن؛ حوزه  فضا،  هوا  الکترونیک، شیمی، 
و  زیست فناوری  حوزه های  دارویی؛  گیاهان  و  کشاورزی 
مهندسی  بنیادی،  سلول های  داروسازی،  مانند  پزشکی 
بافت؛ حوزه های علوم شناختی و مغز، صنایع دستی، مواد 

غذایی و غیره، ارایه می شود.
■■■

دستگاه های اجرایی ملزم به 
استقرار مدیریت دانش شدند

روابط عمومی جهاددانشگاهی: پژوهشکده مطالعات توسعه 
اداری  با همکاری سازمان  تهران  سازمان جهاددانشگاهی 
تدوین  و  مدل  »طراحی  پژوهشی  طرح  استخدامی  و 
دستورالعمل مدیریت دانش دستگاه های اجرایی« را اجرا 
کرد که نتیجه آن تدوین »دستورالعمل مدیریت دانش در 
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دستگاه های اجرایی« شد.
در این راستا شورای عالی اداری در یک صد و هشتاد 
و  اداری  سازمان  پیشنهاد  به  بنا  خود  جلسه  ششمین  و 
کلی  سیاست های   1۶ بند  اجرای  در  کشور،  استخدامی 
مبنی  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  ابالغی  اداری  نظام 
به کارگیری  طریق  از  اداری  نظام  کردن  دانش بنیان  بر 
اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطالعات، بند 1-2 
سیاست های کلی علم و فن آوری مبنی بر مدیریت دانش و 
پژوهش و انسجام بخشی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری، به استناد بندهای 
۸ و 11 ماده 11۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در 
اصالح  جامع  برنامه  پنجم  برنامه  کردن  عملیاتی  راستای 
در  دانش  مدیریت  »دستورالعمل  دوم،  دوره  اداری  نظام 

دستگاه های اجرایی« را ابالغ کرد.
بر اساس این ابالغیه، از تاریخ 27 دی ماه ۹۹ استقرار و 
پیاده سازی مدیریت دانش برای همه دستگاه های اجرایی 

الزم االجرا شد.

■■■

راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک
 در استان مرکزی 

 2۳ مرکزی،  استان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
گفت:  مرکزی  استان  جهاددانشگاهی  بهمن ماه:سرپرست 
استان  در  ژنتیک  آزمایشگاه  راه اندازی  با  هستیم  درصدد 
در  بیشتری  تا خدمات  دهیم  توسعه  را  فعالیت های خود 

حوزه سالمت به مردم ارایه شود.
دکتـر علی اصغـر غفـاری زاده در نشسـت بـا نماینـده 
مـردم سـاوه و زرندیـه در مجلـس و فرمانـدار سـاوه کـه 
در فرمانـداری ایـن شهرسـتان صورت گرفـت، اظهار کرد: 
بزرگ تریـن  اسـتقرار  جغرافیایـی،  موقعیـت  پتانسـیل ها، 
شـهر صنعتـی کشـور در سـاوه و قطـب کشـاورزی بـودن 
ایـن منطقـه مزیت هـای مهمـی بـرای توسـعه فعالیت هـا 
و ماموریت های جهاددانشـگاهی در این شهرسـتان اسـت.

وی بـر گسـترده شـدن فعالیت هـای جهاددانشـگاهی 
اسـتان مرکـزی در آینـده تاکیـد کـرد و افـزود: همراهـی 
و همفکـری و تعامـل بین بخشـی از سـوی مسـئوالن ایـن 
شهرسـتان عامـل مهمی در توسـعه فعالیت هـای این نهاد 

ست ا
غفـاری زاده ایجـاد فضـای فیزیکی و سـاختمان اداری 
مهم تریـن  از  را  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی  بـرای 
نیازهای زیرسـاختی در این شهرسـتان بیـان کرد و افزود: 
مرکـز جهاددانشـگاهی در دو شهرسـتان سـاوه و محـالت 
از سـال های قبـل راه انـدازی شـده اسـت، امـا پیشـرفت 
زیرسـاختی شهرسـتان محـالت نسـبت بـه سـاوه بیشـتر 
بوده و سـاختمان اداری این شهرسـتان تکمیل شـده و در 
حـال بهره بـرداری اسـت، در حالی که در سـاوه هنوز یک 
فضـای فیزیکی مناسـب مسـتقل، با وجود واگـذاری زمین 

از سـال های قبـل، ایجاد نشـده اسـت.
بـر  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
فیزیکـی  فضـای  و  سـاختمان  احـداث  تکلیـف  تعییـن 
گفـت:  و  کـرد  تاکیـد  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
اسـتیجاری بـودن فضـای فعالیت هـای جهاددانشـگاهی و 
جابجایی هایـی کـه پس از اتمـام قرارداد صـورت می گیرد 
موجـب برهـم خـوردن تمرکـز فعالیت هـا خواهـد شـد.

و  توسـعه  راسـتای  در  جامـع  برنامه ریـزی  بـر  وی 
تقویـت فعالیت هـا نیـز تاکیـد کـرد و گفـت: هدف گذاری 
محـالت  شهرسـتان  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای 
بـا تمرکـز بـر ایجـاد مرکـز خدمـات تخصصـی آمـوزش 
نخسـتین مرکـز تخصصـی  به عنـوان  کوتاه مـدت سـنگ 

کشـور صـورت گرفتـه اسـت و در سـاوه نیز این سیاسـت 
ایـن  مزیت هـای  بـه  توجـه  بـا  تحقیقاتـی  و  آموزشـی 
دنبـال  کشـاورزی  و  صنعـت  بخش هـای  در  شهرسـتان 

می شـود.
ارایـه  مرکـزی  اسـتان  جهاددانشـگاهی  سرپرسـت 
اسـتان  جهاددانشـگاهی  مختـص  پزشـکی  فعالیت هـای 
مرکـزی را مـورد تاکیـد قـرارداد و افـزود: ایجـاد شـعبه 
نیـروی  تربیـت  بـر  تاکیـد  بـا  نابـاروری  درمـان  مرکـز 
انسـانی در مرکز اسـتان، درگذشـته بـرای سـاوه به عنوان 
دومیـن شهرسـتان اسـتان هدف گذاری شـد، امـا به دلیل 
عدم حمایـت و محدودیـت در منابـع مالـی اجرایی شـدن 

آن محقـق نشـد.
راه انـدازی  بـا  هسـتیم  درصـدد  افـزود:  زاده  غفـاری 
آزمایشـگاه ژنتیـک در اسـتان فعالیت های خود را توسـعه 
دهیـم تـا خدمـات بیشـتری در حـوزه سـالمت بـه مردم 

شـود. ارایه 
بـا سـایر  تفـاوت جهاددانشـگاهی  تصریـح کـرد:  وی 
نهادهـا ایـن اسـت که نـگاه جهـادی داشـته و خودگردان 
اسـت، تنهـا حـدود 1۰ درصـد از هزینه هـای ایـن نهاد از 
سـوی دولـت تامین می شـود و مابقـی هزینه هـا به صورت 

خودگـردان تامیـن می شـود.
در  جهاددانشـگاهی  سـرطان  بخـش  راه انـدازی  وی 
از  بهره گیـری  بـا  تهـران  بـه  نزدیکـی  دلیـل  بـه  سـاوه 
ظرفیـت مرکـز معتمد سـرطان سـینه جهاددانشـگاهی را 
از برنامه هـای آینـده این نهاد دانسـت و افـزود: حمایت از 
ایـن نهاد و تخصیـص اعتبـارات دولتی برای آغـاز فعالیت 

ایـن مرکـز ضروری اسـت.

ضرورت توسعه برنامه محور فعالیت های 
جهاددانشگاهی در ساوه

کـرد:  اظهـار  سـاوه  فرمانـدار  میرزایـی  علـی 
جهاددانشـگاهی اسـتان مرکـزی در دوره مدیریـت جدید 
بایـد یـک برنامه مـدون در راسـتای انجـام ماموریت های 
خـود در ایـن شهرسـتان ارایـه دهـد و افقـی کـه بـرای 
تحقـق اهـداف هدف گذاری شـده اسـت، ترسـیم کـرده و 
میـزان پیشـرفت فعالیت هـای اجرایی شـده را طبق برنامه 

کنـد. اعـالم  زمان بنـدی 
باالیـی در  این کـه سـاوه ظرفیـت  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
فرهنگـی،  اجتماعـی،  اقتصـادی،  گوناگـون  حوزه هـای 
مواقـع  برخـی  کـرد:  اظهـار  دارد،  علمـی  و  پژوهشـی 
انرژی هـای زیـادی بـرای برنامه هایـی کـه اصـال تحقـق 
پیـدا نمی کنـد، صـرف می شـود. برایـن اسـاس حرکـت 
برنامـه محـور موجب خواهد شـد که دور باطـل نزده و در 
مسـیری صحیحـی کـه هدف گـذاری شـده اسـت حرکت 

. کنیم
فرمانـدار سـاوه بـا بیـان این کـه در جریـان سـفر اخیر 
بـه شهرسـتان سـاوه  پارلمانـی جهاددانشـگاهی  معـاون 
قـرار شـد یـک برنامـه عملیاتـی شـامل رئـوس برنامه هـا 
و اهـداف عملیاتـی در یـک بـازه زمانـی مشـخص ارایـه 
شـود، خواسـتار تسـریع در ارایـه ایـن برنامـه عملیاتـی 
بـرای تقویـت و توسـعه فعالیت هـای ایـن نهـاد در ایـن 

شهرسـتان شـد.
وی بر تسـریع در سـاخت فضای فیزیکـی برای احداث 
سـاختمان اداری جهاددانشـگاهی سـاوه بـا بهره گیـری از 
ایـن  توجـه  خواسـتار  و  کـرد  تاکیـد  خیریـن  ظرفیـت 
نهـاد بـه قابلیت هـا و ظرفیت هـای شهرسـتان ویژه سـاوه 
به عنـوان دومین شهرسـتان اسـتان مرکزی شـد و بر لزوم 
ارایـه برنامـه زمان بندی از سـوی جهاددانشـگاهی اسـتان 
مرکـزی بـرای تقویـت و توسـعه فعالیت های ایـن نهاد در 
سـاوه تاکیـد و اظهـار کـرد: راه انـدازی شـعبه دوم مرکـز 
تخصصـی درمـان نابـاروری در شهرسـتان سـاوه بـا توجه 

بـه ظرفیـت بـاالی این منطقـه ضـرورت دارد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه بایـد به گونه ای عمـل کرد که 
مـردم قضـاوت خوبـی از عملکردها داشـته باشـند، افزود: 
توزیـع متـوازن و عادالنـه امکانـات در شـهرهای مختلـف 
به ویـژه سـاوه ضـروری اسـت و جهاددانشـگاهی باید برای 
هـر شهرسـتانی با توجه بـه ظرفیت و توانمنـدی آن خطه 
نظیـر گل و سـنگ در محـالت، انـار در سـاوه، لوبیـا در 

خمیـن و ... برنامـه عملیاتـی ارایـه و اجرایـی کند.
پژوهشـی  فعالیت هـای  گسـترش  سـاوه  فرمانـدار 
گفـت:  و  قـرارداد  تاکیـد  مـورد  را  جهاددانشـگاهی 
پژوهش هـای سـفارش محـور منجـر  فعالیـت در حـوزه 
ایـن رویـه  بـه تجاری سـازی و خلـق ثـروت می شـود و 
در جهاددانشـگاهی بـا قـوت دنبـال می شـود و نیازمنـد 

اسـت. توسـعه 

جهاددانشگاهی کار جهادی و تحقیقاتی را 
توسعه دهد

نشسـت  ایـن  در  نیـز  سـبزی  محمـد  حجت االسـالم 
اعتبـارات  اسـتان ها  مراکـز  بـه  متاسـفانه  کـرد:  اظهـار 
می یابـد. تخصیـص  شهرسـتان ها  بـه  نسـبت  بیشـتری 

وی بـا بیـان این کـه ببـش از ۴۰ درصد صنعت اسـتان 
مرکزی در سـاوه و زرندیه مسـتقر هسـتند، افزود: ظرفیت 
صنعتـی و کشـاورزی سـاوه می توانـد مزیتی برای توسـعه 
فعالیت هـای دانش بنیـان و پژوهشـی جهاددانشـگاهی در 
ایـن شهرسـتان باشـد در حالـی کـه از این مسـئله غفلت 

شـده است.
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در ادامـه بـا اشـاره به 
سـاختار فرمانـداری ویـژه سـاوه گفت: بـا ارتقای سـاختار 
کـه  مـی رود  انتظـار  ویـژه  فرمانـداری  بـه  سـاوه  اداری 
روسـای ادارات شهرسـتان در سـطح معاونت مدیرکل و با 
تفویـض اختیـار کامـل فعالیـت کـرده و به مـردم خدمات 
ارایـه دهنـد، در حالـی کـه ایـن موضـوع هنـوز عملیاتـی 

است. نشـده 
وی خواسـتار تحـرک و پویایـی بیشـتر سیسـتم اداری 
شهرسـتان بـرای ارایـه خدمـات بهینـه بـه مـردم شـد و 
خمودگـی  دچـار  اجرایـی  دسـتگاه های  بعضـی  افـزود: 
هسـتند و فعالیـت آن هـا بـه دلیـل روتیـن بـودن، بازتاب 
بایـد  مدیـران  نـدارد.  جامعـه  در  مناسـب  اثرگـذاری  و 
ریسـک پذیر بـوده و در اجـرای برنامه هـا تحـرک داشـته 

. شند با
حجت االسـالم سـبزی خواستار تسـریع در ساخت وساز 
فضـای اداری جهاددانشـگاهی سـاوه شـد و بـا تاکیـد بـر 
این کـه اهـداف بلندمـدت و کوتاه مـدت جهاددانشـگاهی 
گوناگـون  حوزه هـای  در  کـه  ظرفیت هایـی  و  سـاوه  در 
وجـود دارد بایـد تبیین شـود، افزود: جهاددانشـگاهی باید 
کار جهـادی و تحقیقاتـی را توسـعه دهـد و سـاوه از ایـن 
ظرفیت برخوردار اسـت. تحقیق در حوزه کشـاورزی ساوه 
بـا توجـه بـه اقلیـم سـه گانه گرم و خشـک، سردسـیری و 
معتـدل در دشـت مرکـزی و نوبـران مزیتـی بـرای انجـام 

کارهـای پژوهشـی در حوزه کشـاورزی اسـت.
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در خانه ملت بـا تقدیر 
از فعالیت هـای اشـتغال زایی جهاددانشـگاهی سـاوه گفت: 
فعالیت هـا بایـد عملیاتـی شـود و صـرف فعالیـت تئـوری 
کافـی نیسـت. اگـر فعالیت ها عملیـات محور باشـد زمینه 
رشـد فراهـم خواهـد شـد. نزدیکـی سـاوه بـه پایتخـت، 
ظرفیتـی بـرای جـذب متخصصـان و پژوهشـگران مطـرح 

کشـور در تحقـق اهداف جهاددانشـگاهی اسـت.
وی با تاکید بر این که فعالیت جهادی مهم ترین ویژگی 
کارکنان جهاددانشگاهی ساوه بوده و دغدغه آنان توسعه 
فعالیت های این نهاد است، افزود: جهاددانشگاهی بیش از 

گذشته به ظرفیت های ساوه توجه کند.
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آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول 

جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانیدسا

کتاب

 عنوان: »دوبیتی های محق«
 مولف: محمدحسن قلندری اسفدن

انتشارات: جهاددانشگاهی خراسان جنوبی
 تعداد صفحه: ۵۰

 قیمت: ۵۵ هزار تومان
 روش تهیه: مراجعه به فرهنگسرای 
ابن حسام جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 

یا معاونت فرهنگی واحد
 چکیده: نگاهی به آداب ورسوم 

مردم خراسان جنوبی و چگونگی زندگی 
در روستاها با زبان شعر، محتوای این 

کتاب است.
 فرستنده: روابط عمومی 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

 عنوان: »دست نامه رنگی 
بیماری های غالت دانه ریز«

مترجمان: حسین کربالئی خیاوی و دکتر 
رسول فخاری

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 21۶

قیمت: ۴۵ هزار تومان
چکیده: کتاب مذکور یک اطلس رنگی 
به همراه شیوه کنترل بیماری ها در حوزه 

گیاه پزشکی می باشد که در آن پراکنش 
جغرافیایی، عالیم بیماری زا، اهمیت اقتصادی، 
چرخه و کنترل بیماری مورد بحث و بررسی 

قرارگرفته است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

اردبیل

انتشار کتاب »رهنمود«؛ مجموعه بیانات 
رهرب معظم انقالب اسالمی با محوریت 

جهاددانشگاهی
توسط روابط عمومی جهاددانشگاهی مجموعه بیانات رهبر معظم رهبر انقالب اسالمی با محوریت جهاددانشگاهی از 

سال 1۳۶۹ تا 1۳۹۸ تحت عنوان رهنمود با ویرایش جدید منتشر شد.
مجموعه بیانات رهبر معظم رهبر انقالب اسالمی با محوریت جهاددانشگاهی از سال 1۳۶۹ تا 1۳۹۸ همراه با متن 
سیاست های کلی علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی برنامه 

ششم توسعه کشور تحت عنوان رهنمود با ویرایش جدید منتشر شد.
گفتنی است، عالقه مندان می توانند ویرایش جدید این مجموعه را از طریق سایت جهاددانشگاهی دانلود و مطالعه 

کنند.

عنوان: »رویکردی نوین 
بر مدیریت پروژه«

مولفان: دکتر تیمور مرجانی و الهام 
سلطانی

انتشارات: سازمان انتشارات
تعداد صفحه: ۴۵۰

قیمت: 7۰ هزار تومان
چکیده: ازآنجایی که مدیریت پروژه 

بخش جدایی ناپذیر در فعالیت های 
کسب وکار شده است، این کتاب تالش 

دارد مفاهیم، فرایندها، مهارت ها، 
ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه را 
به صورت کاربردی ارایه دهد تا بتواند 
تأثیر قابل توجهی بر مدیریت موفقیت 

مدیریت اثربخش پروژه ها داشته باشد.و پروژه 
روش تهیه: مراجیعه به تهران - خیابان انقالب –خیابان فخر رازی – تقاطع 
ژاندارمری – ساختمان منشور دانش- طبقه همکف-پالک ۶ مراجعه و یا تماس 

با شماره تلفن ۰21۶۶۴۸7۶2۵
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

عنوان: »روش تحقیق در 
علوم انسانی«

مولف: دکتر مالحت شعبانی میناباد
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 2۵۶
قیمت: ۴۰ هزار تومان

چکیده: کتاب »روش تحقیق در علوم 
انسانی« هرچند از لحاظ مفاهیم کلی 

تحقیق شاید مشابه کتاب های موجود در 
این زمینه باشد ولی می تواند در زمینه 
تلفیق روش های تحقیق با تکنیک های 
نرم افزار spss و تحلیل های کاربردی 

مربوطه برای دانشجویان ارشد و دکتری 
و به خاطر استفاده از مطالعات زبان دوم 

دانشجویان رشته زبان انگلیسی و زبان شناسی که در مثال های پژوهشی برای 
پیش زمینه ای در مورد موضوعات این رشته دارند، مفید واقع شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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عنوان: »خوانش 
حکومت اسالمی در ساحت 

نظریه سیاسی«
مولف یا مولفان: حبیب 

عشایری
انتشارات: جهاددانشگاهی

تعداد صفحه: ۶ فصل
چکیده: این کتاب در شش 
فصل پیوسته به صورت تحلیلی 

و در چارچوب روش تاریخی-
توصیفی به موضوعات و مباحث 
مختلف در ارتباط با فقه سیاسی 
شیعه و همچنین مقایسه نقادانه 

نظریه سیاسی دو اندیشمند 
معاصر، آیت اهلل محمدتقی مصباح 

یزدی و آیت اهلل دکتر مهدی حائری یزدی پرداخته است.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

عنوان: »میکرو و نانوساختارهای 
خوراکی«

مولف: دکتر هاجر شکرچی زاده
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

تعداد صفحه: ۳۶۸
قیمت: 7۵ هزار تومان

روش تهیه: تماس با ۰۳1۳۳۹12711
چکیده: در این کتاب ابتدا اصول و مبانی 

مباحث نانو که برای درک مطالب مرتبط با آن 
مورد نیاز است، انواع نانومواد و روش های سننتز 

آن ها، ویژگی های خاص مواد در ابعاد نانو و دالیل 
تغییر رفتار آن ها و نانوساختارهای ویژه شرح داده 

شده اند. در ادامه نانوساختارهای خوراکی شامل 
نانوساختارهای پروتئینی، پلی ساکاریدی و لیپیدی 

مورد بحث قرار گرفته اند و در نهایت کاربردهای متنوع با جزئیات 
فناوری نانو در صنایع غذایی به طور مبسوط شرح داده شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان: » پایان نامه )روش 
پیاده سازی و انجام آن( «

مولفان: دکتر سعید خردمند و مهرداد رسولی 
مقدم

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: 21۰ 

قیمت: ۴۰ هزار تومان
روش تهیه: تماس با ۰۳1۳۳۹12711

چکیده: در فرآیند تهیه و تالیف محتوای کتاب سعی شده است 
تا روند کلیه اتفاقات اصلی و مهم در طی اخذ و انجام یک پایان نامه 

دانشجویی در مقاطع تحصیالت تکمیلی و روش انجام آن آورده شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان: »مقدمه ای بر لیزر و 
کاربردهای آن در مهندسی، علوم زمین و 

پزشکی«
مولفان: دکتر علیرضا حاجیان و دکتر مهدی 

حاجیان
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

تعداد صفحه: 1۸۹
قیمت: ۴۵ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره ۰۳1۳۳۹12711
چکیده: در این کتاب مفاهیم فناوری لیزر از هر 
دو دیدگاه فیزیکی وفناورانه به صورت تلفیقی و در 

عین حال با بیانی ساده و عاری از هرگونه فرمول های 
پیچیده و نامفهوم ارایه شده است. در سراسر کتاب در 

کنار مفاهیم تئوری، کاربردهای متنوع ومختلف فناوری 
لیزر درمباحث فنی ومهندسی، پزشکی وعلوم زمین تشریح شده و در همین راستا یک فصل 

کامل به کاربردهای متنوع فناوری لیزر در حوزه های یاد شده اختصاص داده شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

عنوان: »راهنمای تعیین 
موقعیت مطلق دقیق با استفاده از 

نرم افزار برنیز «
مولف: احسان نکوزاده چهارمحالی

انتشارات: جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری

تعداد صفحه: 2۸۰ 
روش تهیه: تماس با شماره های 

۳2۳2۰۳2۳ یا ۳2۳2۰۰7۰
چکیده: برای تعیین موقعیت به 

روش PPP و کاربردهای نرم افزار 
برنیز در تعیین موقعیت با استفاده از 
این روش، وجود یک کتاب آموزشی 

به زبان فارسی در این زمینه ضروری 
به نظر می رسد؛ لذا در کتاب پیش رو 

نحوه ی پردازش مشاهدات یکی از ایستگاه های دائم GNSS موجود در کشور 
به روش PPP و با استفاده از نرم افزار برنیز، جهت تولید خروجی هایی مانند 

مختصات، تأخیر تروپسفری و خطای ساعت گیرنده، آموزش داده می شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »قاعده اهم و مهم و چالش های 
جامعه اسالمی«

مولفان: دکتر حسین حجت خواه و دکتر مریم خادمی
انتشارات: جهاددانشگاهی قم،

چکیده: کتاب حاضر درصدد است تا کاربردهای این 
قاعده اهم و مهم را در تدبیر و حل چالش های جامعه و 

نظام اسالمی واکاوی نماید.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان: »راهنمای 
جامع دانشجویان، فعاالن و 

مدیران فرهنگی دانشگاه ها«
مولف: محمدتقی حسین پور

انتشارات: جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری
تعداد صفحه: ۶2۸

روش تهیه: تماس با شماره 
۳2۳2۰۳2۳ یا ۳2۳2۰۰7۰

چکیده: در بخشی از این کتاب 
آمده است: اثر حاضر که حاصل 

تجربه چندین ساله ی فعالیت مؤلف 
در فضای دانشگاهی است، با هدف 

کمک به تحقق اهداف عالیه نظام و 
انقالب اسالمی در ساحت فرهنگ و رفع نیاز دانشجویان و مدیران فرهنگی، 

نگاشته شده است به طوری که هر نو دانشجو و دانشجویی که عالقه مند به فعالیت 
فرهنگی و اجتماعی و فرصت های موجود در محیط دانشگاهی آشنا شود و در 
ضمن مطالبه آگاهانه حقوق خود، در مورد زمینه فعالیت و نقش آفرینی خود 

در دانشگاه تصمیم گیری کند. ضمن این که ساختار کتاب، زمینه ایده پردازی و 
خالقیت را برای دانشجویان، فراهم می کند.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری




