اَعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ یطانِ ال َّرجیم؛

« َو اشکُروا نِع َم َت الل ِه اِن کُن ُتم اِیّا ُه
تَع ُبدون» ﴿﴾114

« ...و نعمت خدا را اگر تنها او را میپرستید ،شکر گزارید﴾114﴿».

سورهی نحل ،بخشی از آیهی ۱۱۴

کالم نور

م هستند
غفلت و غارت مک ّم ِل ه 
ـی خــود بــر م ّلتــی حاکــم شــد ،غــارت آن م ّلــت آســان
وقتــی کــه غفلــت از توانایـ ِ
م هســتند؛ غفلــت مقدّ مـهی غارت اســت،
ـل ه 
میشــود .ببینیــد ،غفلــت و غــارت مک ّمـ ِ
غــارت افزایشدهنــدهی غفلــت اســت؛ غفلــت و غــارت بــا همدیگــر همراهنــد .ایــن
در مــورد کشــورهایی کــه مســتقیم تحــت اســتعمار بودنــد صــدق میکنــد ،در مــورد
جایــی مثــل کشــور مــا کــه اســتعما ِر مســتقیم هم نشــده صــدق میکنــد؛ لذاســت که
میخواهنــد غافــل باشــیم .در قــرآن ،بحــث غفلــت چیــز جالبــی اســت؛ کامـ ً
ا صریــح
ذین
مســئلهی غفلــت مطــرح شــده .در ایــن مســئلهی صــاة خــوف [آمــده کــه] « َو َّد ال َّ َ
یکــم َمی َلـ ً
ـون َع َل ُ
ـة واحِ ــدَ ة»؛()۵
ـون َعــن اَسـل َِحت ُِکم َو اَم ِت َعت ُِکــم َف َیمیلـ َ
َک َفــروا لَــو تَغ ُفلـ َ
دشــمن میخواهــد شــما غافــل بشــوید از ســاحتان و از داراییهایتــان .بحــث پهپــاد و
موشــک و ماننــد اینهــا را کــه میبینیــد ایــن روزهــا چطــور در دنیــا بــه عنــوان یــک
مســئلهی اساســی و مهــم مطــرح میشــود؛ [دشــمن] میخواهــد شــما از اینهــا غفلــت
کنیــد ،از ایــن توانایــی چشــم بپوشــید تــا بتوانــد راحــت بــه شــما حملــه کنــد.
بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور
1400/08/26

کالم رهبری
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پرونده
ویژه

اعالم آمادگی این نهاد برای نقشآفرینی در حل معضالت کشور؛

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

تبییناهدافمنایشگاه«توامنندیهاو
دستاوردهایجهاددانشگاهی»۱۴۰۰
در ســـالی کـــه از جانـــب رهبـــر انقـــاب بهعنوان«تولیـــد ،پشـــتیبانیها و مانـــع زداییهـــا» نامگـــذاری شـــده است،نمایشـــگاه
توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی  ۱۴۰۰باهـــدف معرفـــی مهمتریـــن دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد  5 ،تـــا  9دیمـــاه بهصـــورت
تخصصـــی بـــرای مدیـــران و متخصصـــان در تهـــران ،مرکـــز نمایشـــگاهی بوســـتان گفتگـــو برگـــزار شـــد.
نمایشـــگاهی کـــه در روایتـــی از نمـــای نزدیـــک نشـــان داد چگونـــه یکنهـــاد برخاســـته از بطـــن انقـــاب اســـامی در جـــدول پیشـــرفت
کشـــور و تحقـــق اقتصـــاد دانشبنیـــان ،خانههـــای مربـــوط بـــه خـــود را بـــا دســـتاوردها و توانمندیهایـــش پُرکـــرده اســـت.

دکتـــر ابوالقاســـم رئیســـی مدیـــر کل
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ،در تبییـــن
اهـــداف برگـــزاری نمایشـــگاه «توانمند یهـــا و
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی  »۱۴۰۰بابیـــان
اینکـــه ضـــروری بـــود کـــه هرچنـــد ســـال
یکبـــار نمایشـــگاهی از مجموعـــه دســـتاوردها
و توانمند یهـــای جهاددانشـــگاهی در
حوز ههـــای مختلـــف برگـــزار شـــود گفـــت :در
همیـــن راســـتا ســـال گذشـــته تصمیـــم گرفتـــه
شـــد تـــا نمایشـــگاه برگـــزار شـــود کـــه بـــه
علـــت وجـــود کرونـــا ایـــن امـــر محقـــق نشـــد
و چنـــد مـــاه بعـــد از شـــروع کار دولـــت جدیـــد
بـــرای آشـــنایی بیشـــتر بـــا دســـتاوردهای ایـــن
نهـــاد ابتـــدا قـــرار بـــود کـــه ایـــن نمایشـــگاه در
دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ برگـــزار شـــود کـــه
بـــه دلیـــل محدودیـــت فضـــا و نبـــود امـــکان
بـــرای حضـــور فیزیکـــی دســـتاوردها مـــکان
نمایشـــگاه بـــه بوســـتان گفتگـــو تغییـــر پیـــدا
کـــرد.
مدیـــر کل روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی
بـــا بیـــان اینکـــه نمایشـــگاه بـــزرگ توانمندیهـــا
و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی  ۱۴۰۰روایتـــی
از نمـــای نزدیـــک اســـت کـــه نشـــان میدهـــد
چگونـــه یـــک نهـــاد برخاســـته از بطـــن انقـــاب
اســـامی در جـــدول پیشـــرفت کشـــور و تحقـــق
اقتصـــاد دانشبنیـــان ،خانههـــای مربـــوط بـــه
خـــود را بـــا دســـتاوردها و توانمندیهایـــش
پُرکـــرده اســـت گفـــت :نمایشـــگاه توانمندیهـــا
و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی  ۱۴۰۰باهـــدف
معرفـــی مهمتریـــن دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد در
حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری ،فرهنـــگ ،آمـــوزش و
کارآفرینـــی و تجاریســـازی و اقتصاددانشبنیـــان

بـــا شـــعار بـــاور تـــوان ملـــی ،مدیریـــت جهـــادی،
نـــوآوری و حضـــور دکتـــر محمـــد باقـــر قالیبـــاف
رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی و جمعـــی از
مس ــووالن کش ــوری یکش ــنبه  5دیم ــاه در بوس ــتان
گفتگـــو افتتـــاح شـــد.
مدیــرکل روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی در
تشــریح اهــداف ایــن نمایشــگاه گفــت :در ســالی
کــه از جانــب رهبــر انقــاب بهعنوان«تولیــد،
پشــتیبانیها و مانــع زداییهــا» نامگــذاری شــده
اســت ،جهاددانشــگاهی بــه عنــوان یــک نهــاد
برخاســته از انقــاب اســامی از هــر امــکان ،فرصــت و
ابــزاری بــرای تحقــق تأکیــدات رهبــر معظــم انقــاب
اســامی از جملــه معرفــی و تبییــن اقدامــات مؤثــر
جهــادی و امیــد آفرینــی در بیــن اقشــار مــردم
بــه ویــژه جوانــان بهــره مــی گیــرد و ســعی شــده
در نمایشــگاه فــوق نیــز قســمتی از توانمندیهــا و

دســتاوردهای امیــد آفریــن ایــن نهــاد بــه نمایــش
گذاشــته شــود.
وی بــا اشــاره بــه مشــخصههای ایــن نمایشــگاه
گفــت :از مشــخصههای نمایشــگاه میتــوان بــه
ارایــه موضوعــات کامــا کاربــردی کــه هــر کــدام
در حــل مســایل و چالــش جامعــه بهکارگیــری
شــده و یــا میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد،
نمایــش تــوان علمــی و فناورانــه جهاددانشــگاهی
در حــل برخــی از مســایل و چالشهــای جامعــه،
نمایــش دســتاوردهای ناشــی از اعتمــاد بــه تــوان
متخصصــان داخلــی و تحقــق شــعار مــا میتوانیــم،
نمایــش فناوریهــای بومــی شــده حاصــل از
همــکاری بــا بهتریــن برندهــا و شــرکتهای
خارجــی ،نمایــش توانمنــدی حرکــت در مــرز
علــم و تبدیــل آن بــه فنــاوری و کاربــردی نمــودن
آن (ســلولهای بنیــادی  -ســرطان – درمــان
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نابــاروری –دکل حفــاری – متههــای حفــاری و
سیســتم حملونقــل ریلــی( ،نمایــش توانمنــدی
صــدور فنــاوری بــه کشــورهای منطقــه بــا توجــه
بــه رفرنسهــای معتبــر داخلــی و ایجــاد بــاور
و اعتمــاد بــه تــوان داخلــی در بیــن مســوالن
اجرایــی نظــام و مدیــران شــرکتهای
بــزرگ دولتــی و خصوصــی اشــاره کــرد.
دکت ــر رئیس ــی ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری
ای ــن نمایش ــگاه در دو س ــالن ب ــا مس ــاحت
حـــدود  2500مترمربـــع گفـــت :در ایـــن
نمایشـــگاه دو ســـالن گلســـتان و ســـالن
ته ــران پی ــش بین ــی ش ــد ک ــه در  س ــالن
گلســـتان دو حـــوزه فرهنگـــی و آمـــوزش و
کارآفرینـــی حضـــور داشـــتند.
مدیــرکل روابــط عمومی جهاددانشــگاهی
ادامــه داد :حــوزه فرهنگــی شــامل
رســانههای جهاددانشــگاهی (ایســنا –
ایکنــا  -ســیناپرس) ،مرکــز افــکار ســنجی
دانشــجویان ایــران (ایســپا) ،ســازمان
دانشــجویان ایــران ،مرکــز انتشــارات
جهاددانشــگاهی ،حــوزه تجاریســازی و
اقتصــاد دانشبنیــان ،پارکهــای علــم و
فنــاوری جهاددانشــگاهی (کرمانشــاه-البرز(،
پــارک ملــی فناوریهــای نــرم و صنایــع
فرهنگــی جهاددانشــگاهی و مراکــز رشــد و
نــوآوری جهاددانشــگاهی و  حــوزه آمــوزش
و کارآفرینــی نیــز شــامل دانشــگاه علــم
و فرهنــگ ،دانشــگاه علــم و هنــر یــزد،
مؤسســات آمــوزش عالــی جهاددانشــگاهی،
کارآفرینــی و اشــتغال دانشآموختــگان،

طــرح ملــی مشــاغل خانگــی ،توانمندســازی و
آموزشهــای نویــن تخصصــی مــی شــود.
وی تصریــح کــرد :در ســالن تهــران کــه مربــوط بــه
حــوزه پژوهــش و فنــاوری اســت شــامل بخــش فنــی
و مهندســی یعنــی حــوزه نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و

انــرژی ،حملونقــل ریلــی ،IT,ICT ،محیطزیســت،
آب و  ،...بخــش پزشــکی یعنــی ســلولهای بنیــادی،
بانکهــای زیســتی ،داروهــای گیاهــی ،زخــم
پوشهــای نویــن ،مهندســی ژنتیــک ،درمــان نابــاروری
و درمــان ســرطان ،بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی
شــامل حــوزه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
علــوم و فنــاوری مــواد غذایــی ،دام و
طیــور و آبزیپــروری و گیاهــان دارویــی
و بخــش علــوم انســانی و اجتماعــی و
هنــر شــامل مدیریــت تعــارض منافــع،
مدیریــت و اقتصــاد ،مطالعــات توســعه،
پیمایشهــای ملــی ،علــوم اجتماعــی،
گردشــگری ،برنامهریــزی شــهری و
روانشناســی و علــوم تربیتــی اســت.
دکتـــر رئیســـی در پایـــان تاکیـــد
کـــرد :رونمایـــی از جدیدتریـــن
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در
حوزههـــای مختلـــف ،برگـــزاری
نشســـتهای تخصصـــی ،امضـــای
تفاهمنامـــه بـــا ســـازمانها و تقدیـــر
از پژوهشـــگران برتـــر ایـــن نهـــاد و ...
ازجملـــه برنامههـــای جنبـــی ایـــن
نمایشـــگاه بـــود کـــه بـــا رعایـــت
دســـتورالعملهای بهداشـــتی و
بهصـــورت محـــدود بهصـــورت
تخصصـــی بـــرای مســـئوالن کشـــوری
و لشـــکری ،مدیـــران و متخصصـــان 5
تـــا  9دیمـــاه در تهـــران ،ســـاعت 10
تـــا  18در مرکـــز نمایشـــگاهی بوســـتان
گفتگـــو برگـــزار شـــد.
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افتتاح
گزارشی از هر آنچه در مراسم افتتاحیه منایشگاه
توامنندیها و دستاوردهای جهاددانشگاهی  1400گذشت
■ اعتامد به توان داخل با بازدید از منایشگاه توامنندیها و
دستاوردهایجهاددانشگاهی
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گزارشی از هر آنچه در مراسم افتتاحیه منایشگاه
توامنندیها و دستاوردهای جهاددانشگاهی 1400گذشت

12
افتتاح
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

اعتامد به توان داخل با بازدید از منایشگاه
توامنندیهاودستاوردهایجهاددانشگاهی
رییس مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاحیه منایشگاه ضمن قدردانی از تالشهای جهادگران تاکید کرد

مراســـم افتتـــاح نمایشـــگاه توانمندیهـــا
و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی ظهـــر 5
دی 1400مـــاه بـــا حضـــور دکتـــر محمدباقـــر
قالیبـــاف و دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد و رییـــس مجلـــس
شـــورای اســـامی پـــس از بازدیـــد از نمایشـــگاه
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی ضمـــن قدردانـــی
از تالشهـــای جهادگـــران ایـــن نهـــاد بیـــان
کـــرد :از ویژگیهـــای مهـــم نمایشـــگاه
میتـــوان بـــه بحـــث علمـــی و فناورانـــه بـــودن
آن در حوزههـــای مختلـــف اشـــاره کـــرد.
دکتـــر قالیبـــاف در ســـخنانی اظهـــار کـــرد:
نمایشـــگاه توانمندیهـــا و دســـتاوردهای
جهاددانشـــگاهی نشـــان داد میتـــوان بـــا
اطمینـــان بـــه نیروهـــا و متخصصـــان داخلـــی
تکیـــه کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه همیشـــه صحبـــت
از متخصصـــان داخلـــی اســـت و ایـــن نمایشـــگاه
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نمـــادی از ایـــن مســـاله اســـت کـــه میتـــوان
بـــا اطمینـــان بـــه نیروهـــا و متخصصـــان داخلـــی
تکیـــه کـــرد ،گفـــت :ایـــن نمایشـــگاه نشـــان
داد در مـــواردی کـــه نیازمنـــد فنـــاوری خارجـــی
هســـتیم نیـــز برخـــی نمونههـــا وجـــود داشـــت
کـــه نشـــان مـــیداد در انتقـــال فنـــاوری و
بومیســـازی نیـــز بـــا برندهـــای مختلـــف
دنیـــا همـــکاری و پیگیـــری الزم انجامشـــده و
از ظرفیـــت آنهـــا بهخوبـــی استفادهشـــده
اســـت.
رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی ادامـــه
داد :در بخشـــی از زمینههـــا ماننـــد بخـــش

پزشـــکی نمایشـــگاه ،فعالیتهـــای مانـــدگاری
انجامشـــده کـــه نشـــان میدهـــد مـــا
هـــم از جهـــت علمـــی در مـــرز علـــم حرکـــت
میکنیـــم و هـــم همزمـــان آن را بهصـــورت
کاربـــردی در محیطهـــای کاری و بیمارســـتانها
اســـتفاده میکنیـــم کـــه از نمونههـــای آن نیـــز
میتـــوان بـــه مســـاله ســـلولهای بنیـــادی و
 ...اشـــاره کـــرد.
دکتـــر قالیبـــاف بیـــان کـــرد :برخـــی اوقـــات
اتفـــاق میافتـــد کـــه مـــا کار را انجـــام
میدهیـــم و علـــم را بـــرای علـــم و توســـعه
علـــم بـــه کار میگیریـــم ،امـــا امـــروز در

شـــرایطی قـــرار داریـــم کـــه بایـــد بهصـــورت
مســـاله محـــور حرکـــت کنیـــم .تمامـــی
پروژههـــای جهاددانشـــگاهی کـــه در ایـــن
نمایشـــگاه ارائهشـــده ،مســـاله محـــور اســـت؛
بدیـــن معنـــا کـــه اولویـــت ایـــن پروژههـــا در
کار مشخصشـــده و ایـــن مـــا سیاســـتگذاران
هســـتیم کـــه بایـــد دقـــت کنیـــم تـــا حتمـــ ًا
پیشـــرانهای تحـــول اقتصـــادی را فعـــال
کنیـــم .اگـــر امـــروز اقتصـــاد مشـــکل اصلـــی
مـــا اســـت ،بایـــد بهطـــور روشـــن اولویتهـــا
و پیشـــرانهای خـــود را مشـــخص کـــرده و
پروژههـــای کالن خـــود را در ایـــن پیشـــرانها
ارائـــه کنیـــم تـــا بتوانیـــم ظرفیتهـــا را
بهصـــورت مســـاله محـــور پـــایکار بیاوریـــم.
رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی ادامـــه داد:
در بازدیـــد امـــروز مشـــخص شـــد کـــه پیگیـــری
الزم درزمینـــه در ســـرمایهگذاری و صنعتـــی
کـــردن تالشهـــای فناورانـــه و علمـــی کشـــور
بهخوبـــی انجـــام نمیشـــود .امـــروز متأســـفانه
در کشـــور نقدینگـــی بســـیار لجامگســـیختهای
وجـــود دارد کـــه بـــرای ســـوق دادن ایـــن
نقدینگـــی بـــه فضـــای تولیـــد و ســـرمایهگذاری
در مســـایل اولویـــتدار در حـــوزه پیشـــرانها و
پروژههـــای کالن ،نیازمنـــد بازتعریـــف دقیقـــی
در حـــوزه چگونگـــی ســـرمایهگذاری در ایـــن
پروژههـــا هســـتیم.
وی بیـــان کـــرد :امـــروز کـــه در دوران تحریـــم
بـــوده و ســـرمایهگذاری خارجـــی در کشـــور
وج ــود ن ــدارد ،مس ــاله مه ــم چگونگ ــی اس ــتفاده از
ســـرمایههای داخلـــی اســـت کـــه ایـــن مســـاله از
ضعفهـــای کار مـــا اســـت کـــه بایـــد بهخوبـــی

www.acecr.ac.ir

13

سال بیست ودوم│شماره 184

14
افتتاح
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

پیگیـــری و مرتفـــع شـــود .امـــروز بهطورقطـــع
عـــرض میکنـــم کـــه در مجلـــس شـــورای
اســـامی همانطـــور کـــه ســـال گذشـــته توجـــه
ویـــژهای بـــه جهاددانشـــگاهی داشـــتیم ،امســـال
نیـــز در همـــان راســـتا حرکـــت خواهیـــم کـــرد.
دکتـــر قالیبـــاف بابیـــان اینکـــه تحـــول
اقتصـــادی زمانـــی رخ میدهـــد کـــه سیســـتم
اداری و اجرای ــی را اص ــاح کنی ــم ،تصری ــح ک ــرد:
راهحـــل ایـــن مســـاله نیـــز ایـــن اســـت کـــه
مکانیس ــم س ــرمایهگذاری را ب ــه س ــمت نهاده ــای
غیردولتـــی ماننـــد جهاددانشـــگاهی و بخـــش

خصوص ــی س ــوق دهی ــم .بای ــد مؤسس ــاتی مانن ــد
جهاددانشـــگاهی داشـــته باشـــیم کـــه بتواننـــد
پیشـــرانهای تحـــول در حـــوزه اقتصـــادی،
آموزشـــی ،فرهنگـــی ،پزشـــکی ،مهندســـی و  ...را
بـــه حرکـــت درآورنـــد .اگـــر امـــروز بـــه ســـمت
ایـــن نهادهـــای غیردولتـــی نرفتـــه و بخـــش
خصوصـــی را فعـــال نکنیـــم ،نمیتوانیـــم از ایـــن
ظرفیـــت عظیـــم بهخوبـــی بهـــره ببریـــم.
وی در پایـــان گفـــت :مـــن بـــه مســـئوالن
جهاددانشـــگاهی و مـــردم عزیـــز ایـــران اســـامی
قـــول میدهـــم کـــه حتمـــ ًا هـــم در برنامـــه

بودجـــه ســـال آینـــده و هـــم در برنامـــه هفتـــم
توســـعه کـــه در شـــشماهه اول ســـال آینـــده
تنظیـــم میشـــود ،ضعفهـــای حـــوزه
سیاســـتگذاری را مرتفـــع کـــرده و بتوانیـــم
تحـــول اقتصـــادی را بـــا کمـــک جوانـــان و
پیشکســـوتان عرصـــه علـــم و فنـــاوری و تـــاش
پیـــش ببریـــم.

توانایی جهاددانشگاهی
برای بر عهده گرفتن مأموریتهای
بسیار کاالن علمی و فناورانه

رییـــس جهاددانشـــگاهی نیـــز در مراســـم
افتتاحی ــه نمایش ــگاه توانمندیه ــا و دس ــتاوردهای
جهاددانشـــگاهی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه
دانشپایـــه طراحـــی و ســـاخت سیســـتم رانـــش
قطارهـــای سریعالســـیر در جهاددانشـــگاهی
وجـــود دارد ،بیـــان کـــرد :ایـــن نهـــاد میتوانـــد
مأموریتهـــای بســـیار کالن علمـــی و فناورانـــه و
فرهنگـــی را بـــر عهـــده بگیـــرد.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی توســـعه فرهنگـــی،
علمـــی و فناورانـــه و آموزشهـــای مهارتـــی را
از زیرســـاختهای اساســـی واصلـــی پیشـــرفت
هـــر کشـــوری دانســـت و افـــزود :ایـــن احســـاس
را در پیـــش از انقـــاب بهعنـــوان دانشـــجویان
وقـــت داشـــتیم کـــه غربیهـــا در تمامـــی ایـــن
حوزههـــا قصـــد دارنـــد تـــا مـــا را بهعمـــد
عقـــب نگهدارنـــد؛ آنهـــا اهمیـــت علـــم و فـــن
را در توســـعه فنـــاوری و اقتصـــاد دانشبنیـــان و
اقتـــدار دفاعـــی دیـــده بودنـــد .پـــس از انقـــاب
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اســـامی جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان مولـــود
انقـــاب و نهـــاد فرهنگـــی و علمـــی و فناورانـــه
تصمیـــم گرفـــت تـــا در حوزههـــای مختلـــف
تـــوان کشـــور را الگوســـازی کـــرده و درزمینـــه
توســـعه فرهنگـــی و توســـعه علمـــی و فناورانـــه
و آموزشهـــای مهارتـــی را بـــاال ببـــرد.
رییــس جهاددانشــگاهی تصریــح کــرد:
جهاددانشــگاهی در پایــان دهــه  70بــه حــدی از
بلــوغ علمــی و فناورانــه رســید کــه خبرگــزاری
ایســنا حاصــل همــان بلوغــی بــود کــه در حــوزه
فرهنگــی اجــرا شــد .بــه لحــاظ علمــی و فناورانــه
در حــوزه الکترونیــک و قــدرت در پایــان دهــه 70

بــه ســطح روز فنــاوری دنیــا رســیدیم و زمانــی
کــه بــه ایــن فنــاوری رســیدیم در دهــه  80ایــن
ادعــا را داشــتیم کــه میتوانیــم سیســتم رانــش
واگنهــای متــرو را بهطــور کامــل بســازیم.
دکتـــر طیبـــی ادامـــه داد :در آن زمـــان
همچنیـــن ،مدعـــی ایـــن بودیـــم کـــه میتوانیـــم
دکلهـــا و متههـــای حفـــاری را بســـازیم و ایـــن
کار را کردی ــم .ام ــروز اع ــام میکن ــم ک ــه ظ ــرف
یـــک ســـال میتوانیـــم بـــه طراحـــی و ســـاخت
سیســـتمها رانـــش قطارهـــای سریعالســـیر
بـــا ســـرعت  300کیلومتـــر برســـیم چـــون ایـــن
دانشپایـــه را بـــه دســـت آوردهایـــم.

وی بیـــان کـــرد :طـــی ســـال  97در دیـــداری
کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری بـــا اعضـــای
جهاددانش ــگاهی داش ــتند ،ای ــن قضی ــه را مط ــرح
کردیـــم کـــه اثبـــات قابلیـــت بـــه کارفرمایـــان
دولتـــی وشـــبه دولتـــی بســـیار زمانبـــر اســـت
و مـــا اگـــر بودجـــه مناســـبی داشـــته باشـــیم
میتوانیـــم فناوریهـــای زیـــادی را تولیـــد
کنیـــم کـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی و
بهتبـــع ایشـــان مجلـــس شـــورای اســـامی و
دولـــت نیـــز حمایـــت خـــود را اعـــام کـــرده و
مبلـــغ  30میلیـــون یـــورو از صنـــدوق توســـعه
ملـــی در اختیـــار جهاددانشـــگاهی قـــرار گرفـــت
کـــه بســـیاری از دســـتاوردهایی کـــه در ایـــن
نمایشـــگاه ارائهشـــده ،نتیجـــه همیـــن مســـاله
اســـت.
رییـــس جهاددانشـــگاهی تصریـــح کـــرد:
اعتقادداریـــم کـــه برنامـــه هفتـــم توســـعه کـــه
در ُآســـتانه تکمیـــل و ارائـــه بـــه مجلـــس اســـت،
بایـــد برنامـــهای باشـــد کـــه تحولـــی را بـــا
اتـــکای بـــه تـــوان ملـــی در حـــوزه اقتصـــادی
کشـــور ایجـــاد کنـــد و از مجلـــس شـــورای
اســـامی در ایـــن زمینـــه توقـــع داریـــم کـــه
بـــر روی ایـــن بحـــث توجـــه ویـــژه داشـــته
باشـــد .بســـیار بـــد اســـت کـــه اینگونـــه
بگوییـــم کـــه آســـانترین فعالیـــت مـــا تولیـــد
پیشـــرفتهترین فناوریهـــای دنیـــا اســـت
و ســـختترین کار مـــا اســـتفاده از ایـــن
فناوریهـــا و تأمیـــن بودجـــه باشـــد .از مجلـــس
ش ــورای اس ــامی توق ــع داری ــم ک ــه در اس ــتفاده
از ایـــن فناوریهـــا توجـــه بیشـــتری داشـــته
باشـــد.
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دکتـر طیبی در پایـان اظهار کـرد :اعتقادداریم که
طبـق زیرسـاختهای موجـود در کشـور میتوانیم با
حداکثـر دو برنامـه به بسـیاری از اهداف توسـعهای
خود دسـت پیـدا کنیـم .همچنین ،جهاددانشـگاهی
در اجـرای ایـن مهـم میتوانـد مأموریتهای بسـیار
کالن علمـی و فناورانـه و فرهنگی را بـر عهده بگیرد.

یک نمایشگاه برای افتخار ملی

ادای احتـــرام بـــه  ۱۰۳شـــهید جهاددانشـــگاهی
و بازدیـــد از  ۸۵۰محصـــول و خدمـــت
جهاددانشـــگاهی اولیـــن برنامـــه رئیـــس
مجلـــس بـــود .در ایـــن بازدیـــد  ۹۰دقیقـــهای،
رئیـــس مجلـــس بـــا بخشـــی از توانمندیهـــای
جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای ایجـــاد
طرحهـــای پیشـــرو در توانمندســـازی و توســـعه

اشـــتغال ،ارائـــه ســـندهای گفتوگـــوی
سیاســـتی آینـــده کســـبوکار در  ۹مرکـــز بـــا
همـــکاری پژوهشـــکدهها ،فعالیـــت طـــرح
ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی مبتنـــی بـــر
الگـــوی نـــوی مشـــاغل ،توانمندیهـــای
ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی کـــه
بارهـــا کتابهـــای منتشرشـــده توســـط
جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان کتـــاب برتـــر ســـال
کشـــور انتخابشـــده اســـت ،آشـــنا شـــد.
بازدیـــد از خبرگـــزاری علـــم و فرهنگ(ســـینا
پـــرس) ،خبرگـــزاری ایســـنا و خبرگـــزاری ایکنـــا
ک ــه ب ــا انتش ــار اخب ــار ب ــه  ۲۰زب ــان زن ــده دنی ــا
توانســـته اســـت پوشـــش  ۸۰درصـــدی جهـــان در
حـــوزه زبانهـــا را داشـــته باشـــد ،تشـــریح
طرحهـــای فرهنگـــی از جملـــه مســـابقه

مناظرههـــای دانشـــجویی و خدماتـــی از قبیـــل
اعطـــای وام توســـط صنـــدوق قرضالحســـنه
دانشـــجویان و برنامههـــای معاونـــت گردشـــگری
نیـــز بخـــش دیگـــری از توانمندیهـــای جهـــاد
بـــود کـــه بـــرای رئیـــس مجلـــس تشـــریح شـــد.
در ایـــن بازدیـــد دســـتاوردهای منحصربهفـــرد
جهاددانش ــگاهی در ح ــوزه نف ــت ،گاز ،پتروش ــیمی،
نمونـــه دکلهـــای نفتـــی و مـــواد مخصـــوص
مورداســـتفاده در صنعـــت نفـــت توســـط رئیـــس
جهاددانشـــگاهی تشـــریح شـــد .ایـــن محصـــوالت
قابلرقابـــت بـــا نمونههـــای خارجـــی بـــوده و
در اثـــر تحریـــم بهشـــدت موردنیـــاز کشـــور بـــود
کـــه جهادگـــران جهاددانشـــگاهی بـــا تکیهبـــر
توانمندیهـــای داخلـــی موفـــق بـــه تولیـــد
آنهـــا شـــدند.
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پژوهشگرانوفناورانبرترجهاددانشگاهیمعرفیو
تقدیرشدند
پنجمین دوره برنامه معرفی و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر جهاددانشگاهی با تجلیل از  ۲۸پژوهشگر و فناور برتر این نهاد برگزار شد
پنجمیــن دوره برنامــه تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران جهاددانشــگاهی بــا حضــور دکتــر محمدعلــی زلفــی گل وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و حجتاالسالموالمســلمین مصطفــی رســتمی ،رییــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاهها و تجلیــل از  28پژوهشــگر
و فنــاور برتــر ایــن نهــاد  7دیمــاه در نمایشــگاه توانمندیهــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی  ۱۴۰۰برگــزار شــد.

جهاددانشگاهی میتواند الگویی برای علم
و فناوری کشور باشد

دکتـــر محمدعلـــی زلفـــی گل ،وزیـــر علـــوم،

تحقیقـــات و فنـــاوری طـــی ســـخنانی در ایـــن مراســـم
بابیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی میتوانـــد الگویـــی
بـــرای علـــم و فنـــاوری کشـــور باشـــد ،گفـــت :روحیـــه
جهـــادی در هـــر عرصـــهای وارد شـــود ،موفـــق اســـت.

وی ضمـــن گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدا
بهوی ــژه س ــردار ش ــهید س ــلیمانی ،اظه ــار ک ــرد :زمان ــی
کـــه انســـان نمایشـــگاه دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی
را از نزدیـــک مشـــاهده میکنـــد ،احســـاس غـــرور
و خودبـــاوری بـــه او دســـت میدهـــد و امیـــدوارم
زمینـــهای فراهـــم شـــود تـــا تمامـــی شـــهروندان نیـــز
بتواننـــد بـــا دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی از نزدیـــک
آشـــنا شـــوند .امیـــدوارم ایـــن حرکـــت جهـــادی
بـــا ســـرعت بیشـــتری ادامـــه داشـــته باشـــد و بـــه
خودکفایـــی مدنظـــر نظـــام جمهـــوری اســـامی دســـت
پیـــدا کنیـــم.
وی در ادامـــه بـــا ارائـــه تعریـــف جدیـــدی از
مقولـــه پژوهـــش ،افـــزود :پژوهـــش دیـــدن چیزهایـــی
ً
قبـــا آن را ندیدهانـــد و رفتـــن
اســـت کـــه دیگـــران
ً
قبـــا در آن پـــای
بـــه راههایـــی اســـت کـــه دیگـــران
نگذاشـــتهاند .پژوهـــش اندیشـــیدن بـــه چیزهایـــی
اس ــت ک ــه قب ـ ً
ـا در م ــورد آن اندیش ــیده نش ــده اس ــت و
نتیج ــه پژوه ــش نی ــز یقینــاً شکس ــت مرزه ــای دان ــش
و ایج ــاد خالقی ــت و ن ــوآوری و درنهای ــت رس ــیدن ب ــه
فن ــاوری و خل ــق ث ــروت از دان ــش اس ــت .معن ــای عل ــم
ناف ــع نی ــز آن اس ــت ک ــه ب ــه درجــهای از بل ــوغ دس ــت
پیـــدا کنیـــم کـــه از دانـــش ،ارزش و ثـــروت ،امنیـــت و
ســـامت تولیـــد کنیـــم.
وزیـــر علـــوم تحقیقـــات و فنـــاوری بیـــان کـــرد:
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اگـــر بـــاور داشـــته باشـــیم کـــه میتـــوان از دانـــش،
ثـــروت و امنیـــت و ســـامت ایجـــاد کـــرد ،در آن
زمـــان بـــه ایـــن نتیجـــه میرســـیم کـــه بهتریـــن
مســـیر بـــرای ســـرمایهگذاری؛ ســـرمایهگذاری
در زمینـــه علـــم و فنـــاوری اســـت .بـــه همیـــن
دلیـــل در دنیـــای امـــروز درصـــد قابلتوجهـــی از
درآمـــد ناخالـــص ملـــی کشـــورها صـــرف پژوهـــش
و فنـــاوری میشـــود ،امـــا در کشـــور مـــا بـــا
نـــگاه خو شبینانـــه کمتـــر از  8درصـــد و بـــا
نـــگاه واقعبینانـــه حـــدود نیـــم درصـــد از درآمـــد
ناخالـــص ملـــی صـــرف پژوهـــش میشـــود کـــه
ایـــن مســـئله ،ظلـــم بـــه ایـــن آینـــدگان بـــوده
و نتیجـــه آن نیـــز مســـئله ظهـــور و بـــروز خـــام
فروشـــی اســـت.
دکتـــر زلفـــی گل ادامـــه داد :اگـــر بـــاور کنیـــم
کـــه خـــام فروشـــی ظلـــم بـــه آینـــدگان اســـت،
درصـــد قابلتوجهـــی از درآمـــد ناخالـــص ملـــی را
ص ــرف پژوه ــش ،تحقی ــق و فن ــاوری خواهی ــم ک ــرد.
امـــا جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان نمونـــهای کوچـــک
از وزارت علـــوم در تمامـــی عرصههـــا فعـــال اســـت
و میتوانـــد بهعنـــوان الگـــو در زمینـــه آمـــوزش،
فنـــاوری و رونـــق تولیـــد بهویـــژه در حـــوزه ارتبـــاط
دانشـــگاه بـــا صنعـــت مطـــرح شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از ویژگیهـــای
منحصربهفـــرد جهـــاد فعـــال بـــودن در ســـه عرصـــه
تحقیقـــات بنیـــادی ،کاربـــردی و توســـعهای اســـت،
بیـــان کـــرد :نـــام جهاددانشـــگاهی ایـــن مســـئله را
نمایـــان مـــی کنـــد کـــه حرکـــت هـــای ایـــن نهـــاد
انقالبـــی بـــر پایـــه علـــم و بـــا روحیـــه جهـــادی
اســـتوار اســـت .روحیـــه جهـــادی در هـــر عرصـــه ای
کـــه وارد شـــود و چنانچـــه بـــا علـــم و عقـــل همـــراه
باشـــد ،موفقیـــت را بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت.
وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری بـــا اشـــاره
بـــه دســـتاوردهای فـــراوان جهاددانشـــگاهی در
حـــوزه هـــای مختلـــف ،گفـــت :ایـــن مـــوارد نشـــان
دهنـــده ایـــن مســـئله اســـت کـــه جهاددانشـــگاهی

بـــه اهدافـــی کـــه در اساســـنامه ای کـــه طبـــق آن
تأســـیس شـــد ،دســـت یفتـــه اســـت .امیدواریـــم
حمایـــت هـــای دولـــت و مســـئوالن کشـــور (از
طریـــق جلوگیـــری از واردات محصـــوالت خارجـــی
و تهیـــه بـــازار فـــروش بـــرای محصـــوالت) از ایـــن
نهـــاد انقالبـــی بیشـــتر شـــود؛ چراکـــه ظلـــم اســـت
محصولـــی در داخـــل تولیـــد شـــود امـــا مشـــابه آن
از خـــارج وارد شـــود.
دکت ــر زلف ــی گل ب ــا بی ــان اینک ــه بای ــد فرهن ــگ
ســـازی کنیـــم تـــا مـــردم محصـــوالت داخلـــی بـــه
خارجـــی ترجیـــح دهنـــد ،تصریـــح کـــرد :در علـــم
و تولیـــد آن بحـــث مالکیـــت مطـــرح نیســـت و اگـــر
بـــه نتیجـــه ای در تحقیقـــات علمـــی برســـیم ،مـــی
توانیـــم بـــا انتشـــار دانـــش خـــود ،ایـــن دانـــش را
از حالـــت علـــم شـــخصی بـــه دانـــش اجتماعـــی
تبدیـــل کنیـــم ،امـــا در فـــن ،مالکیـــت مطـــرح
اســـت؛ چراکـــه هنـــر بـــه کار گیـــری علـــم ،تبدیـــل
بـــه فنـــاوری میشـــود و فنـــاوری قابـــل خریـــد و
فـــروش اســـت.
وی اظهـــار کـــرد :امیدواریـــم دانشـــگاههای مـــا
نیـــز بـــا الگوبـــرداری از جهاددانشـــگاهی هـــم در
زمین ــه تولی ــد عل ــم و ه ــم در زمین ــه مص ــرف عل ــم
ســـرمایهگذاری کننـــد .بنـــده حتمـــا توانمنـــدی
هـــای جهاددانشـــگاهی را در هیئـــت دولـــت معرفـــی
کـــرده و ســـعی خواهیـــم کـــرد تـــا از جهادگـــران
جهاددانشـــگاهی تقدیـــر کنیـــم.

جهاددانشگاهی متصل کننده جریان علم
و دانش به جریان صنعت است

حجتاالســام والمســلمین مصطفــی رســتمی،
رییــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاهها نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه
جهاددانشــگاهی نهــادی اســت کــه بــرای متصــل کــردن
جریــان علــم و دانــش بــه جریــان صنعــت ایجــاد شــد
اظهــار کــرد :جهاددانشــگاهی یکــی از مولودهــای مقــدس

انقــاب اســامی اســت .انقــاب اســامی ایــران پایانــی
بــر نتوانســتن هــا و وابســتگی هــا بــود و شــعار اســتقالل
در انقــاب در مقاطــع مختلــف بــه نوعــی پایانــی بــر
تحقیرهــای مــردم بــود.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه می ــوه ه ــای انق ــاب نی ــز بای ــد
در مســـیر حرکـــت آن مشـــاهده شـــوند ،افـــزود :یکـــی
از حـــوزه هایـــی کـــه ایـــن توانمنـــدی و اعتمـــاد بـــه
نفـــس در آن بـــروز پیـــدا کـــرد ،جهاددانشـــگاهی بـــود
و دس ــتاوردهای نمایش ــگاه ام ــروز جهاددانش ــگاهی نی ــز
نمون ــه ای از فعالی ــت ه ــای چه ــل و ی ــک س ــاله ای ــن
نهـــاد انقالبـــی اســـت.
حجــت االســام رســتمی بیــان کــرد :جهاددانشــگاهی
نهــادی اســت کــه بــرای متصــل کــردن جریــان علــم و
دانــش بــه جریــان صنعــت ایجــاد شــد و در ایــن زمینــه
هــر حــوزه ای کــه مجموعــه جهاددانشــگاهی بــر آن
تمرکــز کــرده و مصــرف کننــدگان نیــز بــدان اقبــال
نشــان داده انــد ،توفیقــات بیشــتری حاصــل شــده اســت
کــه امیــدوارم ایــن توفیقــات ادامــه داشــته و ایــن روحیــه
جهــادی بــه دیگــر بخــش هــا نیــز تســری پیــدا کنــد.
رییـــس نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری
در دانشـــگاهها اظهـــار کـــرد :امـــروز در حـــوزه
دفاعـــی بـــه توانمنـــدی بازدارندگـــی رســـیدهایم .ایـــن
بازدارندگ ــی  در ه ــر ح ــوزه ای ک ــه دان ــش ب ــه خدم ــت
نی ــاز جامع ــه آم ــده ،رخ داده اس ــت .اتفاق ــات مختل ــف
در جهاددانش ــگاهی نی ــز نش ــان دهن ــده ای ــن ظرفی ــت
اس ــت ک ــه بای ــد از س ــوی دول ــت ب ــه ص ــورت ج ــدی
بـــه جامعـــه عرضـــه شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مجموعـــه هـــای واســـط
همچـــون وزارت علـــوم و  ...نیـــز بایـــد بـــا ارتبـــاط
دادن ایـــن ظرفیـــت هـــا بـــه مجموعـــه هـــای مـــورد
نیـــاز جامعـــه ،ایـــن مجموعـــه هـــا را بـــه نقطـــه
اســـتقالل برســـانند ،تصریـــح کـــرد :اســـتقالل واقعـــی
در دانش ــگاه ه ــا و مراک ــز علم ــی رق ــم خواه ــد خ ــورد
و اگـــر بـــه اینجـــا رســـیده و وابســـتگی کشـــور قطـــع
ش ــود ،سیاس ــتمداران نی ــز م ــی توانن ــد قدرتمندان ــه از
اســـتقالل کشـــور دفـــاع کننـــد.
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امیدواریم با برپایی این نمایشگاه به توان
داخلی اعتماد شود

دکتـــر طیبـــی نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا تاکیـــد
بـــر ایـــن کـــه نمایشـــگاه جهاددانشـــگاهی نمونـــهای از
توانمن ــدی کل ــی کش ــور اس ــت ،گف ــت :ای ــن توانمن ــدی
در تم ــام کش ــور وج ــود دارد و م ــی ت ــوان ب ــا دو برنام ــه
 ۵ســـاله بـــه تمـــام آرزوهـــای خـــوب خـــود در زمینـــه
توســـعه اقتصـــادی متکـــی بـــر تولیـــد دانـــش ملـــی
برســـیم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی در ایـــن مراســـم اظهـــار
کـــرد :در بازدیـــد از ایـــن نمایشـــگاه ســـوالی کـــه بـــه
صـــورت مکـــرر از ســـوی مســـووالن و نماینـــدگان
مجلـــس مطـــرح مـــی شـــد ایـــن بـــود کـــه بـــا وجـــود
تمـــام دســـتاوردهای علمـــی و فناورانـــه در ایـــن
نمایش ــگاه ک ــه کام ــا کارب ــردی هس ــتند و ب ــه لح ــاظ
کیفی ــت و تکنول ــوژی ه ــم م ــی توان ــد ب ــا نمون ــه ه ــای

خارجـــی رقابـــت کنـــد ،چـــرا مـــا همچنـــان در کشـــور
مشـــکل داریـــم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه امیدواریـــم دولـــت آیـــت اهلل
رئیســی دولــت جلوگیــری از فرصــت ســوزی هــا باشــد،
اف ــزود :ی ــک نمون ــه از ای ــن فرص ــت س ــوزی ک ــه ه ــم
شـــیرین و هـــم تلـــخ را برایتـــان تعریـــف مـــی کنـــم.
در جهاددانشـــگاهی در یکـــی از وحدهـــا در انتهـــای
دهـــه  70بـــه لحـــاظ فنـــاوری توســـعه الکترونیـــک،
قـــدرت خـــود را بـــه ســـطح روز دنیـــا رســـاندیم و بـــا
دانشـــی کـــه بـــه دســـت آورده بودیـــم بـــا زیمنـــس و
 ABBرقاب ــت م ــی کردی ــم و از ای ــن جه ــت ک ــه ب ــه
توانمنـــدی خوبـــی در حـــوزه فنـــاوری دســـت پیـــدا
کـــرده بودیـــم ایـــن کار شـــیرین بـــود امـــا از ایـــن
جه ــت ک ــه ب ــرای اثب ــات ت ــوان خ ــود زم ــان زی ــادی از
دســـت دادیـــم تجربـــه تلخـــی بـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بیـــان کـــرد :در همـــان
ســـال هـــا بـــه دانـــش مبـــدل هـــای فرکانســـی پـــر

ق ــدرت ولت ــاژ دس ــت پی ــدا ک ــرده بودی ــم ک ــه صنع ــت
نفـــت نیـــز پـــروژه عظیمـــی در ایـــن زمینـــه داشـــت،
ســـال  80بـــه آن هـــا مراجعـــه کردیـــم و گفتیـــم کـــه
مـــی توانیـــم ایـــن کار را انجـــام دهیـــم ،امـــا گفتنـــد
بایـــد بـــا یکـــی از دو کمپانـــی معـــروف اروپایـــی کار را
انجـــام دهیـــد.
وی اف ــزود :م ــا ه ــر دو کمپان ــی را ب ــه ص ــورت ج ــدا
آوردیـــم امـــا آنهـــا در عیـــن تعجـــب گفتنـــد دانـــش
همینـــی اســـت کـــه شـــما بـــه دســـت آورده ایـــد و
شـــما مـــی خواهیـــد بـــا نـــام مـــا وارد صنعـــت شـــوید
کـــه مـــا بـــا شـــما همـــکاری نمـــی کنیـــم 10 .ســـال
ط ــول کش ــید ت ــا بتوانی ــم مس ــوالن را قان ــع کنی ــم ک ــه
دارای دان ــش و ت ــوان ای ــن کار هس ــتیم؛ ام ــا ب ــاز ه ــم
در کشـــور هـــر جـــا بتواننـــد خریـــد خارجـــی انجـــام
مـــی دهنـــد.
دکت ــر طیب ــی ب ــا تاکی ــد ب ــر ای ــن ک ــه در ش ــرکت
هـــای بـــزرگ بـــرای فنـــاوری خـــود ارزش قایـــل
هســـتند ،ادامـــه داد :بحـــث کشـــور فرصـــت ســـوزی
اس ــت و نم ــی دان ــم چ ــرا ب ــه ت ــوان مل ــی خ ــود ب ــاور
نداریـــم .از دولـــت آیـــت اهلل رئیســـی توقـــع داریـــم
ک ــه ای ــن دول ــت ،دول ــت توق ــف فرص ــت س ــوزی ه ــا
باشـــد.
وی افـــزود :بـــا وزیـــر نفـــت در نمایشـــگاه
جهاددانشـــگاهی قراردادهـــای خوبـــی را منعقـــد
کردیـــم و امیدواریـــم بحـــث ســـاخت واگـــن هـــای
متـــرو در داخـــل حـــل شـــود زیـــرا تکنولـــوژی آن
بوم ــی س ــازی ش ــده اس ــت و امیدواری ــم ای ــن بح ــث
ب ــه ش ــکل ج ــدی در جلس ــه ش ــورای عال ــی انق ــاب
فرهنگـــی مطـــرح و از ایـــن دســـتاوردها اســـتفاده
شـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه
ایـــن نمایشـــگاه نمونـــه ای از توانمنـــدی کلـــی کشـــور
اســـت ،گفـــت :ایـــن توانمنـــدی در تمـــام کشـــور مـــا
وجـــود دارد و مـــی تـــوان بـــا دو برنامـــه  5ســـاله بـــه
تمـــام آرزوهـــای خـــوب خـــود در زمینـــه توســـعه
اقتصـــادی متکـــی بـــر تولیـــد دانـــش ملـــی برســـیم.
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حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
ویژگیهای منحصربهفردی دارد

دکتـــر محمدرضـــا پـــور عابـــدی معـــاون پژوهـــش
و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی نیـــز در مراســـم فـــوق
بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری
جهاددانش ــگاهی بع ــد از  ۴ده ــه فعالی ــت ،ویژگیه ــای
منحصـــری بـــه فـــردی دارد گفـــت :بـــا توجـــه بـــه
تالقـــی هفتـــه پژوهـــش بـــا نمایشـــگاه توانمندیهـــای
جهاددانش ــگاهی بس ــیاری از س ــخنانی ک ــه بای ــد گفت ــه
میشـــد را بـــه واقعیـــت در ایـــن نمایشـــگاه دیدیـــم.

معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
اظهـــار کـــرد :نزدیـــک بـــه یـــک دهـــه اســـت کـــه
مراســـم تجلیـــل از پژوهشـــگران برتـــر جهاددانشـــگاهی
برگـــزار میشـــود .در دو ســـال گذشـــته بـــا توجـــه
بـــه همهگیـــری ویـــروس کرونـــا ایـــن مراســـم را بـــه
ایـــن شـــکل نتوانســـتهایم برگـــزار کنیـــم .همچنیـــن
در ایـــن دو ســـال برخـــی از همـــکاران خـــود را هـــم
ازدســـتداد هایم.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه تالق ــی
هفتـــه پژوهـــش بـــا نمایشـــگاه توانمندیهـــای

جهاددانش ــگاهی بس ــیاری از س ــخنانی ک ــه بای ــد گفت ــه
میشـــد را بـــه واقعیـــت در ایـــن نمایشـــگاه دیدیـــم،
گفـــت :حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
بعـــد از  4دهـــه فعالیـــت ،ویژگیهـــای منحصـــری بـــه
فـــردی دارد .یکـــی ایـــن کـــه جهاددانشـــگاهی ســـعی
کـــرده اســـت زمینههـــای فعالیـــت خـــود را محـــدود
کنـــد و در همـــان زمینههـــای محدودشـــده فعالیـــت
خـــود را تعمیـــق دهـــد ماننـــد حـــوزه ســـلول بنیـــادی
و حـــوزه درمـــان نابـــاروری ،پژوهشهـــای مربـــوط
بـــه الکترونیـــک قـــدرت و مکانیـــک ،فرســـتندههای
رادیویـــی و ماشـــینهای الکتریکـــی ،تجهیـــزات
صنعـــت نفـــت و . ...
دکتــر پــور عابــدی بابیــان ایــن کــه جهاددانشــگاهی
س ــعی ک ــرده اس ــت فعالیتهای ــی ک ــه انج ــام میش ــود
مبتنـــی بـــر توانمندیهـــا و ظرفیتهایـــی موجـــود
باش ــد ،اظه ــار ک ــرد :از س ــاخت تجهی ــزات ب ــه س ــمت
کار سیســـتمی حرکـــت کردهایـــم بهعنوانمثـــال از
بح ــث قس ــمت ب ــرق کنت ــرل دکله ــای حف ــاری ،وارد
ســـاخت دکلهـــای حفاریشـــدهایم.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی
بابیـــان ایـــن کـــه ایـــن نهـــاد ســـعی کـــرده اســـت
زنجی ــره ارزش ــی را در کار خ ــود رعای ــت کن ــد ،گف ــت:
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پژوهـــش ،فـــاز صفـــر کار را
خـــود انجـــام میدهـــد و بعـــد قراردادهـــای بزرگـــی
کـــه بـــا کارفرمـــا بســـته میشـــود از آن در بحـــث
تولیـــد محصـــوالت و فنـــاوری اســـتفاده میکنـــد.
وی افـــزود :درگذشـــته منابـــع کار پژوهـــش و
فنـــاوری را از کارفرمـــا دریافـــت میکردیـــم امـــا در
ای ــن دو س ــال اخی ــر ب ــا تأمی ــن مال ــی ک ــه ب ــرای ای ــن
نهـــاد صـــورت گرفـــت فنـــاوری را در مقابـــل تضمیـــن
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خریـــد و بـــازار بـــا هزینـــه خـــود انجـــام میدهـــد کـــه
ایـــن کار باعـــث شـــد ســـرعت خوبـــی در فعالیتهـــای
خـــود در حـــوزه پژوهـــش و فنـــاوری داشـــته باشـــیم.
گفتنــی اســت؛ در ایــن دوره در  8بخــش کــه
شــامل پژوهشــگران برتــر ،پژوهشــگران جــوان برتــر،
گروههــای پژوهشــی برتــر ،مراکــز خدمــات تخصصــی
برتــر ،نشــریات علمــی برتــر ،پارکهــای علــم و فنــاوری
و مراکــز رشــد برتــر ،طرحهــای پژوهشــی و فناورانــه
برتــر و واحدهــای درحالتوســعه اســت ،برترینهــا
موردتقدیــر قــرار گرفتنــد.
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سخنان معاونان رییس جمهور ،وزرا ،منایندگان خربگان
رهربی و مجلس شورای اسالمی و دیگر بازدیدکنندگان منایشگاه
بزرگجهاددانشگاهی
■ جهاددانشگاهی با حامیت دولت و بخش خصوصی به اهداف
خود میرسد
■ امیدواریم روند توسعهای در جهاددانشگاهی ادامه پیدا کند
■ همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با
جهاددانشگاهی در زمینه مشاغل خانگی
■ توجه خوب جهاددانشگاهی به زیرساختهای فرهنگی
■ برنامه وزارت بهداشت حامیت از جهاددانشگاهی است
■ آمادگی سازمان انرژی امتی برای تعامل بیشرت با جهاددانشگاهی
■ قول مساعد وزیر نفت برای استفاده از ظرفیتها و توامنندی
جهاددانشگاهی
■ جهاددانشگاهی سهم بسیار مناسبی در تولید علم ایفا میکند
■ جهاددانشگاهی واسط بین دانشگاهها و صنعت در تجاریسازی
فناوری است
■ دولت در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژەای به جهاددانشگاهی
داشته باشد
■ جهاددانشگاهی بسرت تولید فناوری در کشور و دانشگاهها است
و ...
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معاون اجرایی رییس جمهور:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهاددانشگاهیباحامیتدولتوبخشخصوصی
به اهداف خود میرسد

دکت ــر س ــید صول ــت مرتض ــوی مع ــاون اجرای ــی
معـــاون اجرایـــی رییـــس جمهـــور اظهـــار کـــرد:
معتقدیـــم کـــه جهاددانشـــگاهی بـــا کمـــک دولـــت
و بخـــش خصوصـــی بـــه اهدافـــی کـــه بـــرای آن
ترسیمشـــده اســـت ،خواهـــد رســـید.
مع ــاون اجرای ــی ریی ــس جمه ــور ضم ــن قدردان ــی
از تالشهـــای جهادگـــران ایـــن نهـــاد بیـــان کـــرد:
امـــروز روز بســـیار خـــوب ،میمـــون و مبارکـــی
بـــود .توفیـــق داشـــتیم تـــا در محضـــر جهادگـــران
جهاددانشـــگاهی از تازهتریـــن دســـتاوردهای علمـــی
جهاددانشـــگاهی بازدیـــد داشـــته باشـــیم.
وی افـــزود :گرچـــه درگذشـــته نیـــز از
نمایشـــگاههای جهاددانشـــگاهی اطالعـــات و
بازدیـــد داشـــتیم ،امـــا ایـــن نمایشـــگاه قـــدری
متفاوتتـــر از نمایشـــگاههای قبلـــی اســـت و خـــدا
را شـــاکر هســـتیم کـــه هرچـــه زمـــان میگـــذرد،
فعالیتهـــای ایـــن نهـــاد پیشـــرفتهتر شـــده و
دســـتاوردهای جدیـــدی را مالحظـــه میکنیـــم.

دکتـــر مرتضـــوی تصریـــح کـــرد :بـــر ایـــن بـــاور
هســـتیم کـــه چنانچـــه بـــه عـــزم دانشـــمندانمان

اعتق ــاد داش ــته باش ــیم و از ای ــن ظرفی ــت خ ــدادادی
اســـتفاده مطلـــوب کنیـــم ،نهتنهـــا قـــادر هســـتیم
بخشـــی از تحریمهـــا را پشـــت ســـر گذاریـــم ،بلکـــه
قـــادر خواهیـــم بـــود تـــا بخشـــی از محصوالتمـــان
را بـــه کشـــورهای جهـــان صـــادر کنیـــم و همـــواره
ن ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران در جغرافی ــای عل ــم
و فنـــاوری جهـــان همچـــون گذشـــته و بهتـــر از
گذشـــته بدرخشـــد.
معـــاون اجرایـــی رییـــس جمهـــور بیـــان کـــرد:
بهنوبـــه خـــود از تمامـــی دســـتاندرکاران
جهاددانشـــگاهی چـــه در حـــوزه صنعـــت ،چـــه در
بخـــش زیســـتفناوری و چـــه در حـــوزه بهداشـــت
و درمـــان تقدیـــر و تشـــکر میکنـــم .قطعـــاً شـــعار
دولـــت ســـیزدهم حمایـــت از دانشبنیانهـــا،
جوانـــان خـــاق ،مؤمـــن و انقالبـــی کشـــور اســـت و
معتقدیـــم کـــه جهاددانشـــگاهی بـــا کمـــک دولـــت
و بخـــش خصوصـــی بـــه اهدافـــی کـــه بـــرای آن
ترسیمشـــده اســـت ،خواهـــد رســـید.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور
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دکتـــر ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی و
فنـــاوری رییـــس جمهـــور اظهـــار کـــرد :امـــروز در
جایگاه ــی ق ــرار داری ــم ک ــه قرارداده ــای مختلف ــی
بیـــن متقاضیـــان و شـــرکتهای وابســـته بـــه
جهاددانشـــگاهی منعقـــد میشـــود.
مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریی ــس جمه ــور ضم ــن
قدردان ــی از تالشه ــای جهادگ ــران ای ــن نه ــاد بی ــان
کــرد :خوشــحالم کــه بــار دیگــر در خدمــت عزیــزان
و جهادگ ــران جهاددانش ــگاهی هس ــتم .همچنی ــن ،از
ریی ــس جهاددانش ــگاهی نی ــز ب ــه خاط ــر هم ــکاری
همهجانبـــه و همکاریهایـــی کـــه در ایـــن
ســـالها بـــا معاونـــت علمـــی ،فنـــاوری ریاســـت
جمهـــوری داشـــتند تشـــکر و قدردانـــی میکنـــم.
وی افـــزود :بســـیاری از پروژههایـــی کـــه امـــروز
در ایـــن نمایشـــگاه ارائهشـــده ،طرحهایـــی هســـتند
کـــه مـــا بـــرای توســـعه آنهـــا در معاونـــت علمـــی
در کنـــار جهاددانشـــگاهی بودیـــم .امـــروز اتفاقـــات
خوبـــی در حـــال رخ دادن اســـت و شـــرکتهای
بزرگـــی ماننـــد وزارت نفـــت ،وزارت راه ،متـــرو و
 ...مشـــتری فناوریهایـــی شـــدهاند کـــه طـــی
ســـالیان گذشـــته در جهاددانشـــگاهی توســـعه
پیداکـــرده اســـت.
دکتـــر ســـتاری ضمـــن قدردانـــی از جهادگرانـــی
کـــه زندگـــی و آبـــروی خـــود را بـــرای توســـعه
ایـــن فناوریهـــا گذاشـــتهاند ،ادامـــه داد :امـــروز
در جایگاهـــی قـــرار داریـــم کـــه ایـــن قراردادهـــا
بیـــن متقاضیـــان و شـــرکتهای وابســـته بـــه
جهاددانشـــگاهی منعقـــد میشـــود.

مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریی ــس جمه ــور گف ــت:
یکـــی از کارهـــای خوبـــی کـــه در دوره مســـئولیت
دکتـــر طیبـــی توســـعه پیداکـــرده ،توســـعه
شـــرکتها در جهاددانشـــگاهی اســـت .یعنـــی
قراردادهـــا بـــا شـــرکتهایی منعقـــد میشـــود کـــه
وابســـته بـــه جهاددانشـــگاهی هســـتند.
وی ضمـــن قدردانـــی از مدیرعامـــل شـــرکت
بهرهبـــرداری متـــرو بـــه دلیـــل همراهـــی بـــا
معاون ــت علم ــی ریاس ــت جمه ــوری بی ــان ک ــرد :ان
شـــا اهلل قـــرارداد  105واگـــن متـــرو را بـــهزودی بـــا
شـــرکت متـــرو خواهیـــم داشـــت کـــه هماکنـــون

نیـــز در مراحـــل پایانـــی خـــود قـــرار دارد.
دکتــر ســتاری تصریــح کــرد :امــروز نیــز
تفاهمنامــهای بــرای تبدیــل واگنهــای  DCبــه
 ACداشــتیم کــه بتوانیــم بــهزودی نمونــه اول آن
را تحویــل داده و تمامــی برنامههــا را بهخوبــی
پیشبر یــم .
وی در پایــان تصریح کرد :نمایشــگاه دســتاوردهای
جهاددانشــگاهی ،نمایشــگاه پرافتخــاری اســت و
امیدواریــم ایــن رونــد توســعهای در جهاددانشــگاهی
ادامــه پیــدا کنــد.
حمایــت خــوب معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری از فعالیتهــای جهاددانشــگاهی
دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی
نیــز در ایــن بازدیــد گفــت :معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بــر محصــوالت بومیســازی شــده
و ضــرورت اســتفاده از آن همــواره تاکیــد میکنــد.
وی افــزود :ایــن معاونت همــواره از جهاددانشــگاهی
حمایــت میکنــد و تمامــی دســتاوردها بــا حمایــت
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری محقــق
شــده اســت.
ریی ــس جهاددانش ــگاهی اظه ــار ک ــرد :تفاهمنامــهای
در زمینـــه واگنهـــای قطـــار شـــهری تهـــران
منعقـــد کردیـــم .قـــول میدهیـــم بـــا حمایـــت
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری،
سیس ــتم ران ــش قطاره ــای سریعالس ــیر را ه ــم ب ــه
دســـت بیاوریـــم؛ وعـــدهای کـــه بـــا حمایتهـــا در
آینـــده نزدیـــک محقـــق خواهـــد شـــد.
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معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور تاکید کرد:

همکاریمعاونتامورزنانوخانوادهریاستجمهوری
باجهاددانشگاهیدرزمینهمشاغلخانگی
دکتــر انســیه خزعلــی معــاون امــور زنــان و خانواده
رییــس در بازدیــد از نمایشــگاه جهاددانشــگاهی
کــه بــا همراهــی دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس
جهاددانشــگاهی و دکتــر فاطمــه عظیــم زاده رییــس
مرکــز اطالعــات علمــی ایــن نهــاد انجــام شــد ،ضمــن
قدردانــی از تالشهــای جهادگــران ایــن نهــاد
اظهــار کــرد :در مشــاهده از نمایشــگاه دســتاوردهای
جهاددانشــگاهی از دســتاوردهایی کــه ایــن نهــاد
انقالبــی در زمینههــای مختلــف داشــته اســت،
اســتفاده کــردم.
وی افـــزود :بنـــده از قبـــل بـــا بســـیاری از
م ــوارد ای ــن دس ــتاوردها آش ــنا ب ــودم و ب ــه مراک ــز
ایـــن نهـــاد مراجعـــه کـــردهام .درزمانـــی کـــه در
دانش ــگاه الزه ــرا(س) ب ــودم ،ب ــا دوس ــتانی ک ــه در
ایـــن مراکـــز فعالیـــت میکردنـــد آشـــنا بـــوده و
همـــکاری و تعامـــل مشـــترکی داشـــتیم.
دکتـــر خزعلـــی ادامـــه داد :بســـیار عالقهمنـــد
بـــودم کـــه امـــروز یکبـــار دیگـــر در ایـــن
نمایشـــگاه حضـــور پیداکـــرده و ضمـــن مشـــاهده
فعالیتهـــای اثربخـــش جهاددانشـــگاهی ،قدردانـــی
خ ــود را از جهادگ ــران خ ــدوم ای ــن نه ــاد انقالب ــی
اعـــام کنـــم.
مع ــاون ام ــور زن ــان و خان ــواده ریی ــس جمه ــور

تصری ــح ک ــرد :دس ــتاوردهای جهاددانش ــگاهی بس ــیار
خـــوب و تأثیرگـــذار بـــود و امیـــدوار هســـتم کـــه
بـــا حمایتهایـــی کـــه از ایـــن نهـــاد میشـــود،
دســـتاوردها و توانمندیهـــای آن روزبـــهروز
از توســـعه بیشـــتر و بهتـــری برخـــوردار شـــود.

همچنیـــن ،امیـــدوار هســـتم تـــا مجموعـــه معاونـــت
امـــور زنـــان و خانـــواده ریاســـت جمهـــوری و
جهاددانشـــگاهی در مســـایل مختلفـــی همچـــون
مش ــاغل خانگ ــی و  ...بتوانن ــد ب ــا یکدیگ ــر تعام ــل و
همـــکاری داشـــته باشـــند.

وزیر آموزشوپرورش تاکید کرد:
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دکتـــر یوســـف نـــوری وزیـــر آموزشوپـــرورش
تف ــاوت نمایش ــگاه ب ــزرگ جهاددانش ــگاهی ب ــا س ــایر
نمایشــگاهها را در ایــن دانســت کــه در آن بــه حــوزه
هـــای نـــرم ،خانـــواده ،اجتمـــاع و آموزشوپـــرورش
توج ــه ش ــده اس ــت.
وزیـــر آموزشوپـــرورش و معاونـــان در بازدیـــد
از نمایشـــگاه کـــه بـــا همراهـــی دکتـــر حمیدرضـــا
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی انجـــام گرفـــت
اظهـــار کـــرد :از مســـئوالن نهـــاد جهاددانشـــگاهی
جهـــت برپایـــی ایـــن نمایشـــگاه بســـیار خـــوب
و وزیـــن کـــه حاصـــل زحمـــات طاقتفرســـا و
شـــبانهروزی محققـــان و اســـاتید و جوانـــان اســـت،
قدردانـــی میکنـــم.
وی افـــزود :برپایـــی ایـــن نمایشـــگاهها کـــه
نمـــودی از آنهمـــه فعالیتهـــای طاقتفرســـا
اســـت ،در تحقـــق بیانیـــه گام دوم انقـــاب و در
تحکیـــم مبانـــی نظـــام جمهـــوری اســـامی ایـــران
بـــرای رســـیدن بـــه قلههـــای دانـــش و فـــنآوری
جهـــان مهمتریـــن نقـــش را دارد.
وزیـــر آموزشوپـــرورش ادامـــه داد :تفـــاوت
ایـــن نمایشـــگاه بـــا دیگـــر نمایشـــگاهها در ایـــن
اســـت کـــه در حـــوزه نـــرم و بهویـــژه در حـــوزه
آموزشوپـــرورش ،خانـــواده و اجتمـــاع کـــه
زیرســـاختهای بســـیار مهمـــی اســـت ،بســـیار
خـــوب کارکـــرده؛ چراکـــه مجموعـــه ایـــن عوامـــل
فرهن ــگ را س ــاخته و  فرهن ــگ و رفتاره ــای جامع ــه
نیـــز بـــر اســـاس آن شـــکل خواهـــد گرفـــت.
دکتــر نــوری بــا اشــاره بــه اینکــه
جهاددانشــگاهی فعالیتهــای بســیار خوبــی در
حــوزه پیشدبســتانی ،دبســتان و متوســطه بهویــژه

کارآفرینــی انجــام داده اســت ،گفــت :همچنیــن،
در حوزههــای کلــی همچــون هدایــت تحصیلــی و
شایســتگیهای معلمــان و  ...فعالیتهــای خوبــی از
ســوی جهاددانشــگاهی انجامشــده اســت.
وی بابیـــان اینکـــه مدرســـه مهـــارت یکـــی از
قلهه ــای ای ــن نمایش ــگاه ب ــود ،اظه ــار ک ــرد :م ــا در
آین ــده خیل ــی نزدی ــک ب ــا مجموع ــه جهاددانش ــگاهی
تفاهمنامههایـــی را بـــرای همـــکاری بیشازپیـــش
امضـــا خواهیـــم کـــرد .وزارت آموزشوپـــرورش
جـــدای از وزارت علـــوم ،جهاددانشـــگاهی و معاونـــت
علم ــی ریاس ــت جمه ــوری نیس ــت و هم ــه ب ــه ه ــم
نیازمندیـــم.
وزیــر آموزشوپــرورش تصریــح کــرد :اگــر ایــن
حرکــت کارآفرینــی ،خالقیــت ،نــوآوری و اختــراع

از دوره کودکــی یعنــی دبســتان و حتــی پیــش از
دبســتان شــکل بگیــرد ،آینــده بســیار روشــنی را
خواهیــم داشــت .تمامــی فعالیتهایــی کــه انجــام
میشــود ،رگههایــی از کار یــک معلــم و دانشآمــوز
را در خــود دارد .جــا دارد از معلمــان و دانشآمــوزان
عزیــز کــه در راه کارآفرینــی و خالقیــت و خودکفایــی
تــاش میکننــد ،قدردانــی کنــم.
وی بیـان کـرد :مـا زمانـی کـه میخواهیـم از بعـد
نـو بـودن و نـوآوری تخلیـه شـویم ،بایـد بـه چنیـن
نمایشـگاههایی مراجعـه کنیـم؛ چراکـه چنیـن
نمایشـگاهی انسـان را شـکوفا و تـازه میکنـد.
دکتر نوری ادامه داد :فعالیتهای بسیار خوبی از
سوی جهاددانشگاهی انجامشده و کارهایی که مبتنی
بر خالقیت ،نوآوری ،ابتکار و اختراع است ،چنانچه
در جامعه نباشد ،آن جامعه مرده است .جامعهای که
خالقیت ندارد ،جامعهای نیست که بتواند ادعا کند این
جامعه میتواند آینده را میسازد.
وزیـر آموزشوپـرورش تصریـح کـرد :جوانـان عزیز
جهادگـر امـروز بـا شورونشـاط خـود در عرصههـای
مختلـف گام برداشـتهاند و اهداف بیانیـه گام دوم مقام
معظـم رهبـری و نیز تحـول بنیادینی که بـه دنبال آن
هسـتیم را محقـق میکننـد.
وی ضمـن قدردانـی از تمامـی جهادگـران
جهاددانشـگاهی تصریـح کـرد :بخشـی از فعالیتهـای
تأثیرگـذار جهاددانشـگاهی حاصـل زحمـات معلمـان و
دانشآموزانـی اسـت کـه امـروز بـروز پیداکـرده اسـت.
امیدواریـم بـا تعامـل مناسـب بـا مراکـزی همچـون
جهاددانشـگاهی ،معاونـت علمـی فـنآوری ریاسـت
جمهـوری و  ...از الگوهـای روزی که ارائهشـده اسـت ،به
سـمت زیسـتبوم فـنآوری حرکـت کنیـم.
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دکتــر بهــرام عیناللهــی وزیــر بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی بابیــان اینکــه پزشــکی در
آینــده بــه ســمت درمانهایــی همچــون ژن تراپــی
و  ...خواهــد رفــت ،گفــت :برنامــه مــا قطعــا حمایــت
از فعالیتهــای جهاددانشــگاهی اســت و حــوزه
پژوهــش مــا قراردادهایــی را بــا جهاددانشــگاهی
منعقــد خواهــد کــرد.
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ضمــن
قدردانــی از تالشهــای جهادگــران ایــن نهــاد بیــان
کــرد :امــروزه در دنیــا تحولــی در درمــان بیماریهــا
ایجــاد شــده اســت .امــا مــا عــادت داریــم کــه درمــان
بیمــاری هــا را توســط دارو انجــام دهیــم کــه بــه نــوع
خــود یــک عــادت ســنتی اســت.
دکتــر عیناللهــی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز
دومیــن تجــارت دنیــا دارو اســت ،افــزود :معمــوال
شــرکتهای دارویــی عالقــه ندارنــد کــه بــرای درمــان
از روشهــای دیگــر اســتفاده شــود و بــه همیــن دلیــل
اســت کــه ســایر روشهــا در دنیــا پیشــرفت نکــرده
اســت ،امــا دنیــا ناچــار اســت کــه امــروز در ایــن
زمینــه بــه روشهــای دیگــری کــه مؤثرتــر هســتند
روی بیــاورد.
وی افــزود :خوشــبختانه کشــور مــا در ایــن روشها
پیشــتاز اســت کــه جهاددانشــگاهی نمونــه بــارز ایــن
پیشــتازی اســت .مرکــز رویــان جهاددانشــگاهی
طــی دهــه  ،70انقالبــی را در کشــور ایجــاد کــرد
کــه بهرهگیــری از ســلولهای بنیــادی در درمــان
بیمــاری هــا بــود و مرحــوم دکتــر کاظمــی ایــن
فعالیــت را آغــاز کردنــد.
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بابیــان
اینکــه امــروزه ســلول تراپــی بهطــور کامــل در

قســمتهای مختلــف در حــال اســتفاده اســت،
گفــت :امــروز کــه از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کــردم،
مشــاهده کــردم کــه جهاددانشــگاهی در حوزههــای
مختلــف بهداشــت و درمــان همچــون ســلولهای
بنیــادی ،روشهــای نویــن و غیــر دارویــی بــرای
تشــخیص و درمــان ســرطان و مســایل ژنتیکــی بــه
توســعه فراوانــی دســت پیداکــرده اســت.
وی بابیــان اینکــه پزشــکی در آینــده بــه ســمت
درمانهایــی همچــون ژن تراپــی و  ...خواهــد رفــت،
گفــت :برنامــه مــا قطعــا حمایــت از فعالیتهــای
جهاددانشــگاهی اســت و حــوزه پژوهــش مــا
قراردادهایــی را بــا جهاددانشــگاهی منعقــد خواهــد
کــرد .امــروزه مــا میلیونهــا دالر را صــرف تهیــه

دارو در جهــان میکنیــم امــا روشهــای غیــر دارویــی
میتوانــد بهعنــوان روشــی نویــن در درمــان بیمــاری هــا
بســیار مؤثــر باشــد.
دکتــر عیناللهــی بیــان کــرد :مســئله دیگــر بحــث
گیاهــان دارویــی اســت .کشــور مــا ازنظــر گیاهــان
دارویــی وضعیــت بســیار خوبــی دارد و مرجع بســیاری
از گیاهــان دارویــی در دنیــا هســتیم .کشــت ایــن
گیاهــان و اســتفاده از آنهــا یکــی از نــکات مهمــی
اســت کــه جهاددانشــگاهی نیــز در ایــن رابطــه
فعالیتهــای بســیار خوبــی انجــام داده اســت.
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
گفــت :بنــده بــرای همــه دوســتان و دانشــمندان
جهاددانشــگاهی آرزوی موفقیــت میکنــم و امیــدوار
هســتم کــه همــکاری بیــن وزارت بهداشــت و
جهاددانشــگاهی بهویــژه در دولــت آیــتاهلل رئیســی
بهصــورت مســتمر ادامــه داشــته باشــد و بتوانیــم ایــن
دانشــمندان را تشــویق کــرده و بــا ایشــان فعالیتهای
مشــترکی انجــام دهیــم.
وی تصریـــح کـــرد :قطعـــا اتفاقـــی کـــه در
آینـــده خواهـــد افتـــاد همانگونـــه کـــه در مســـئله
ســـلولهای بنیـــادی رخ داد ،بســـیار امیدبخـــش
خواهـــد بـــود .زمانـــی کـــه بحـــث ســـلولهای
بنیـــادی در دنیـــا آغـــاز شـــد ،مـــا جـــزء چهارمیـــن
یـــا پنجمیـــن کشـــورهای دنیـــا بودیـــم کـــه ایـــن
فعالیـــت را آغـــاز کردیـــم .قطعـــا فعالیتهایـــی کـــه
دوســـتان در جهاددانشـــگاهی انجـــام میدهنـــد،
باعـــث خواهـــد شـــد کـــه مـــا در آینـــده جـــزء
کشـــورهای پیشـــرفته در دانـــش  و فناوریهـــای
جدیـــد پزشـــکی باشـــیم و بتوانیـــم بســـیاری از
بیمـــاران را بـــا اســـتفاده از روشهـــای غیـــر دارویـــی
درمـــان کنیـــم.

آمادگی سازمان انرژی امتی برای تعامل
بیشرتباجهاددانشگاهی

مهنـدس محمـد اسلامی معـاون رییـس
جمهـور و رییـس سـازمان انـرژی اتمـی بیـان کـرد:
جهاددانشـگاهی بـه لحـاظ تفکـر اصیلـی کـه بایـد در
انقلاب اسلامی دنبـال میکردیـم تـا کشـور را در
مسـیر اسـتقالل در همـه ابعاد تقویت کـرده و آن را به
تـراز جهانـی برسـانیم ،یکـی از ذخایر راهبردی کشـور
اسـت.

رییـس سـازمان انـرژی اتمـی ضمـن قدردانـی
از تالشهـای جهادگـران ایـن نهـاد بیـان کـرد:
جهاددانشـگاهی بـه لحـاظ تفکـر اصیلـی کـه بایـد در
انقلاب اسلامی دنبـال میکردیـم تـا کشـور را در
مسـیر اسـتقالل در همـه ابعـاد تقویـت کـرده و  آن
را بـه تـراز جهانـی برسـانیم ،یکـی از ذخایـر راهبردی
کشـور اسـت.

وی افـزود :ایـن مسـئله جـز بـاکار علمـی ،دانشـی
و پژوهشـی میسـر نیسـت .کسـانی کـه بـاور داشـته و
ایـن ایمـان قلبی رادارنـد ،همـواره از بدو بـروز انقالب
تاکنـون بهصـورت خسـتگیناپذیر در مسـیر رشـد و
تعالـی کشـور قـدم برداشـتند.
مهنـدس اسلامی بیـان کـرد :موضوع مهم داشـتن
چشـم بینا ،گوش شـنوا و جسـتجوگر برای شناسـایی
مسـایل و دغدغههـای ملـی و نیازهای جامعه اسـت تا
بـرای حـل آنها با یک اندیشـه درسـت و سـازماندهی
کارآمـد ،اقدامـات واقعـی و عملی بدون شـعار و هیاهو
صـورت بگیـرد تا ایـن اقدامـات ،قابلیت ایجـاد کرده و
زنجیـره ارزشـی کـه در پرتـو دانـش و بر اسـاس نتایج
تحقیقـات بـه تولید ثـروت از مسـیر دانـش میانجامد
را دنبـال کند.
رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی گفـت :آنچـه را کـه
مـن امروز بهعنـوان نمونههـای اولین از دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی در ایـن نمایشـگاه مشـاهده کـردم،
بسـیار مهـم و تأثیرگـذار بـود و خداونـد متعـال را
شـاکر هسـتم کـه جهادگـران جهاددانشـگاهی در
همـه زمینههـا و رشـتهها توانسـتهاند نقـش اساسـی
و بنیادینـی کـه به فلسـفه وجودی ایشـان بازمیگردد
را ایفـا کننـد.
وی تصریـح کـرد :بنـده از تمامی جهادگـران خدوم
کشـور قدردانـی کـرده و اینجـا اعلام میکنـم کـه
سـازمان انـرژی اتمـی نیـز کـه یـک سـازمان پژوهش
محـور بنیـادی اسـت آمادگـی دارد کـه بیشازپیـش
بـا جهاددانشـگاهی تعامـل و همـکاری کنـد تـا جامعه
صنعتـی ،علمی و پژوهشـی نیـز بتواننـد از این فرصت
بهرهمنـد شـود و نتایـج تحقیقـات به توسـعه اقتصادی
و اجتماعـی کشـور کمـک کنـد تا مـردم عزیـز بتوانند
از پرتـو آن بهرهمنـد شـوند.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

رییس سازمان انرژی امتی اعالم کرد:

www.acecr.ac.ir
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در جریان بازدید از منایشگاه جهاددانشگاهی تاکید شد:

قول مساعد وزیر نفت برای استفاده
از ظرفیتها و توامنندی جهاددانشگاهی

مهندس جواد اوجی وزیر نفت و هیات همراه در
دومین روز از برپایی نمایشگاه جهاددانشگاهی از
جدیدترین دستاوردهای این نهاد بازدید کردند که در
جریان این بازدید سه تفاهمنامه و یک قرارداد بین
جهاددانشگاهی و مجموعه وزارت نفت به امضا رسید.
مهنـدس اوجی در این بازدیـد اظهار کرد :امیدواریم
تـا بتوانیـم بـا ظرفیـت مجموعـه جهاددانشـگاهی و
نیـازی کـه صنعـت نفـت امـروز بـه دانـش روز بهویژه

در حـوزه شـرکتهای دانشبنیـان دارد ،بـه تحـول
اساسـی در صنعـت نفـت دسـت پیـدا کنیم.
وی بابیـان اینکـه با توجه به سـوابق خـود در حوزه
وزارت نفـت و شـرکتهای مختلف صنعـت نفت ،کام ً
ال
بـا توانمندیهـای مجموعـه جهاددانشـگاهی َآشـنا
هسـتم افزود :امروز و در این نمایشـگاه دسـتاوردهایی
را از مجموعـه فعالیتهـای جهاددانشـگاهی بهویـژه
در حـوزه صنعـت نفـت کشـور مشـاهده کـردم کـه

جـای بسـیار خوشـحالی و امیـدواری به آینـده دارد تا
بتوانیـم بـا ظرفیت مجموعـه جهاددانشـگاهی و نیازی
کـه صنعـت نفت امـروز به دانـش روز بهویـژه در حوزه
شـرکتهای دانشبنیـاد دارد ،بـه تحـول اساسـی در
صنعـت نفـت دسـت پیـدا کنیم.
مهنـدس اوجـی تصریـح کـرد :امـروز قـرارداد و
تفاهمنامههایـی در راسـتای برطـرف کـردن نیازهـای
صنعـت نفت کشـور با جهاددانشـگاهی منعقد شـد که
شـاید مهمتریـن آنهـا بحـث نمکزدایـی یا فـراورش
نفـت خـام بهویـژه در میـدان نفتـی آزادگان اسـت که
بـا احـداث ایـن مجموعـه روزانـه بیـش از  50هـزار
بشـکه نفـت فـراوری خواهد شـد.
وزیـر نفـت ادامـه داد :بـا طـرح آزمایشـی کـه در
ایـن زمینـه به سـرانجام رسـیده ،این اتفـاق خوب که
پیشازایـن از سـوی شـرکتهای خارجـی پیگیـری و
اجـرا میشـد ،امروز باهمـت مجموعه جهاددانشـگاهی
بـرای صنعـت نفـت رقـم میخـورد و همچنیـن ،بحث
نـاوگان نوسـازی و بازسـازی دکلهـای شـرکت ملـی
حفـاری کـه احتیـاج به بازسـازی و نوسـازی دارند نیز
از دیگـر برنامههـا و تفاهمنامههایـی بـود کـه امروز به
سـرانجام رسید.
مهنـدس اوجـی اظهـار کـرد :باهمـت و توانـی کـه
مجموعـه جهاددانشـگاهی دارد ،نـاوگان حفـاری
شـرکت ملی حفاری شـاهد نوسـازی و بازسـازی ویژه
خواهـد بـود و ظـرف پنـج سـال نـاوگان شـرکت ملی
حفـاری کشـور بازسـازی میشـود .همچنیـن ،پـروژه
پسـآب صنعتـی نیـز از دیگـر تفاهمنامههایـی بـود که
امـروز پیگیـری و منعقـد شـد.
وی در ادامـه سـخنان خـود خطـاب بـه مسـئوالن
جهاددانشـگاهی قـول مسـاعد داد تـا ایـن وزارتخانه از
ظرفیـت و توانمنـدی جهاددانشـگاهی و شـرکتهای
دانشبنیـان بهخوبـی اسـتفاده کنـد.

دکتـر حمیدرضـا طیبـی رییـس جهاددانشـگاهی
نیـز در بازدیـد وزیـر نفـت اظهـار کـرد :نفـت ایـران
صنعتـی اسـت کـه پیچیدهتریـن فنآوریهـا در آن
مورداسـتفاده قـرار میگیرد .توسـعه فـنآوری در این
صنعـت علاوه بـر اینکـه نیازهـای صنعـت نفـت را
تأمیـن کـرده و رقابتپذیـری آن را حفـظ میکنـد،

موتـور محـرک سـایر صنایـع نیـز خواهـد بـود.
وی افزود :جهاددانشـگاهی از گذشـته ارتباط خوبی
بـا صنعـت نفـت داشـته اسـت .ایـن صنعت از توسـعه
فنآوریهـا اسـتقبال زیـادی کـرده امـا گلهمنـدی ما
اغلـب ایـن بـوده کـه زمـان تصمیمگیریهـا در ایـن
زمینـه خیلـی طوالنـی اسـت یعنـی تـا اینکـه مـا
ادعایـی را مطـرح کـرده و ایـن ادعـا ارزیابیشـده و به
قـرارداد منجـر شـود ،زمـان طوالنی سـپری میشـود.
دکتـر طیبـی ادامـه داد :مـا در دوره دولـت جدیـد
آیـتاهلل رئیسـی حـدود یـک مـاه پیـش با مسـئوالن
وزارت نفـت نشسـتی برگـزار کـرده و زمینههـای
همـکاری و توانمندیهـای این نهاد را بیـان و آمادگی
خـود بـرای اجـرای پروژههـای مختلـف در ایـن حوزه
را اعلام کردیـم.
رییــس جهاددانشــگاهی بیــان کــرد :بــا اســتقبال
وزیــر نفــت و همــکاران ایشــان در ایــن وزارتخانــه
و نیــز شــرکتهای مختلــف حــوزه صنعــت نفــت
کشــور ،زمینــه بــرای ایجــاد تفاهمنامههــا و

قراردادهــای مختلــف بیــن جهاددانشــگاهی و
وزارت نفــت فراهــم شــد کــه طــی ایــن قراردادهــا
بحثهــای مربــوط بــه تولیــد زودهنــگام پیگیــری و
برنامــه اجرایــی آن از امــروز آغــاز شــد.
وی اظهـار کـرد :همچنیـن ،توافقنامـه نوسـازی و
بازسـازی نـاوگان شـرکت ملـی حفـاری ایـران نیز در
دسـتور کار دو نهـاد قـرار دارد که طـرح بزرگی بوده و
مبلغی در حدود  400میلیون دالر را شـامل میشـود.
انعقـاد تفاهمنامـه در حـوزه سـاخت  59حلقـه کالف
دسـتگاه لولـه مغـزی سـیار و نیـز سـاخت تجهیـزات
آب همـراه نفـت نیـز از دیگـر برنامههـای ویـژه تعامل
و همـکاری بیـن جهاددانشـگاهی و وزارت نفت اسـت
کـه امـروز نهایی شـد.
دکتــر طیبــی در پایــان ســخنان خــود ضمــن
قدردانــی از تالشهــا و پیگیریهــای وزیــر نفــت در
اجــرای قــرارداد و تفاهمنامههــای مربوطــه ،تصریــح
کــرد :امیدواریــم ایــن حرکــت الگویــی بــرای ســایر
وزارتخانههــا و صنایــع کشــور باشــد.
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وزیـر نفـت تصریـح کـرد :بـهزودی فراخوانهـای
مربـوط بـه حوزههـای مختلـف صنعـت نفـت اعلام
میشـود تـا نیازهـای صنعـت نفـت در حوزههـای
باالدسـتی و پاییندسـتی بـا اسـتفاده از ظرفیـت
مجموعـه جهاددانشـگاهی و دیگـر شـرکتهای
دانشبنیـان مشـکالت حـوزه صنعـت نفـت برطـرف
شـود.
مهنـدس اوجـی بابیـان اینکـه اعتقـاد کاملـی بـه
تولیـد و سـاخت داخـل داریـم ،گفـت :وزارت نفـت
قطعـاً از توانمندیهای جهاددانشـگاهی و شـرکتهای
دانشبنیـان حمایـت میکنـد .همچنیـن ،در حـوزه
چاههـای کـم بـازده نیـز میتوانیـم از ظرفیـت
جهاددانشـگاهی بـرای افزایـش تولیـد و بهرهگیـری
بهینـه از  700چـاه کم بـازده کشـور بهرهگیری کنیم.
در ایـن زمینـه در حـال تنظیـم قراردادهایی هسـتیم
تـا بتوانیـم چاههـای موردنظـر را بـه افزایـش تولیـد
رسـانده و از ایجـاد هزینههـای سـنگین و هنگفـت
بـرای وزارت نفـت جلوگیـری کنیـم.
وی اظهـار کـرد :در حـوزه لولـه مغـزی سـیار برای
تعمیـر چاههـا نیـز مجموعـه جهاددانشـگاهی ابتـکار
خوبـی انجـام داده و امـروز بـا تفاهمنامـهای کـه انجام
شـد 59 ،دسـتگاه از ایـن لولـه مغـزی سـیار بـرای
صنعـت نفـت کشـور تولیـد و فراهـم خواهـد شـد.
امیـدوار هسـتم کـه دیگـر نیازهای حـوزه صنعت نفت
کشـور نیز از سـوی مجموعـه جهاددانشـگاهی برطرف
و رفع شـود.
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وزیر کشور:

جهاددانشگاهیسهمبسیارمناسبی
درتولیدعلمایفامیکند

سـردار احمـد وحیـدی وزیـر کشـور بـا همراهـی
دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معـاون پژوهـش و فناوری
جهاددانشـگاهی و دکتـر مهـدی باصولـی معـاون
پشـتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشـگاهی به بازدید از
توانمندیهـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی پرداخت.
وزیــر کشــور تاکیــد کــرد :ایــن نمایشــگاه نشــانهای
از ظرفیــت و توانایــی بســیار گســترده جهاددانشــگاهی

و پژوهشــگران ،محققــان و مراکــز وابســته بــه ایــن
نهــاد اســت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه جهاددانشـگاهی با داشـتن
دو دانشـگاه و تعـداد قابلتوجهی پـارک علمی و مراکز
رشـد امـروز سـهم بسـیار خوبـی در تولیـد علـم ایفـا
میکنـد ،گفـت :ایـن نمایشـگاه نشـانهای از ظرفیـت و
توانایی بسـیار گسترده جهاددانشـگاهی و پژوهشگران،

محققـان و مراکـز وابسـته بـه این نهاد اسـت.
وزیـر کشـور بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـوزه نفـت
فعالیتهـای گسـترده و خوبـی در جهاددانشـگاهی
انجامشـده اسـت ،ادامـه داد :بخشـی از کارهـای بـه
نمایـش گذاشتهشـده در ایـن نمایشـگاه بهویـژه در
حـوزه نفـت و تولیـد متههـای حفاری مهم و گسـترده
و دارای اهمیـت تکنولوژیـک اسـت.
سـردار وحیـدی تصریـح کـرد :ایـن نهـاد در حوزه
علـوم انسـانی نیـز کارهـای بسـیار ارزشـمندی انجـام
داده اسـت و از قبـل هـم ارتباطاتـی بیـن ایـن نهـاد و
وزارت کشـور وجـود داشـته کـه ما نیـز ایـن ارتباط را
توسـعهخواهیم داد و از حوزههـای مرتبـط بـا وزارت
کشـور در سـطح استانها ،اسـتانداریها ،شـهرداریها
و سـازمانهای وابسـته بـه وزارت کشـور حداکثـر
اسـتفاده و حمایـت را خواهیـم کـرد.
وی در رابطـه بـا توانمنـدی جهاددانشـگاهی اظهار
کـرد :کارهـای این نهـاد در تمـام حوزههای انسـانی و
فنـی ،مهندسـی ،سـخت و نرم بسـیار ارزشـمند و هم
همهجانبه اسـت.
وزیر کشور ادامه داد :زنجیرهای که در جهاددانشگاهی
وجود دارد زنجیرهی مناسبی است ،زیرا هم دانشگاه
وجود دارد ،هم مراکز رشد هستند و پارک و شرکتهای
دانشبنیان نیز وجود دارند که عرضه محصول نیز در
ادامه این زنجیره است و آن را کامل میکند.
وی بابیـان اینکـه زنجیـره تولیـد و عرضـه
جهاددانشـگاهی خـوب اسـت و بایـد حمایـت شـود
تـا ایـن زنجیـره بهتـر فعالیـت کنـد ،اظهـار کـرد :بـا
قراردادهایـی کـه ایـن نهـاد بـا وزاتخانههـای مختلـف
امضـا میکنـد تمـام محصـوالت موردنیـاز وزارتخانهها
و دسـتگاههای مختلـف خصوصـی و دولتـی میتوانـد
بـه کاال تبدیـل شـود.
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دکتـــر پیمـــان صالحـــی ،معـــاون پژوهشـــی
وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری اظهـــار کـــرد:
سالهاســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه مســـئولیتهایی
ک ــه داش ــتم ،ارتب ــاط نزدیک ــی ب ــا جهاددانش ــگاهی
دارم .ویژگـــی کار جهاددانشـــگاهی و مأموریتـــی
کـــه دارد ایـــن اســـت کـــه بتوانـــد بهعنـــوان یـــک
واحـــد واســـط بیـــن دانشـــگاهها و صنعـــت در
تجاریســـازی فناوریهـــا و یافتههـــای علمـــی
فعالیـــت کنـــد.
معـــاون پژوهشـــی وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات
و فنـــاوری گفـــت :مجموعـــه جهاددانشـــگاهی
واحـــد واســـط بیـــن دانشـــگاهها و صنعـــت در
تجاریســـازی فناوریهـــا و یافتههـــای علمـــی
اســـت.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه نــگاه جهاددانشــگاهی
طـــی ســـالهای اخیـــر عملیاتیتـــر شـــده
اســـت .احســـاس مـــن ایـــن اســـت کـــه مأموریـــت
جهاددانشـــگاهی بایـــد ایـــن باشـــد کـــه هرچـــه
میتوانـــد وابســـتگی خـــود را بـــه بودجههـــای
دولتـــی کاهـــش داده و بتوانـــد بودجـــه موردنیـــاز
خـــود را از طریـــق فناوریهایـــی کـــه تولیـــد
میکنـــد ،تأمیـــن کنـــد.
دکتـــر صالحـــی تصریـــح کـــرد :جهاددانشـــگاهی

در موقعیـــت کنونـــی کشـــور میتوانـــد از طریـــق
همـــکاری و همافزایـــی بـــا بهرهبـــرداران ویـــژهای
کـــه خریـــداران ایـــن فناوریهـــا هســـتند و بـــا
اهرمـــی ســـازی بودجههـــا و فنـــاوری خـــود،
منابـــع مالـــی بهرهبـــرداران را جـــذب کـــرده و ایـــن
مـــدل را بـــه دیگـــر حوزههـــا همچـــون کشـــاورزی،

امنیـــت غذایـــی و  ...تعمیـــم دهـــد.
معـــاون پژوهشـــی وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات و
فنــاوری تصریــح کــرد :دســتاوردهای جهاددانشــگاهی
بســـیار خوشـــحالکننده و شـــایان تقدیـــر اســـت و
بن ــده ب ــرای تمام ــی جهادگ ــران کش ــور در مجموع ــه
جهاددانشـــگاهی آرزوی توفیـــق و موفقیـــت دارم.
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جهاددانشگاهیواسطبیندانشگاههاوصنعت
در تجاریسازی فناوری است

قائممقام رییس فرهنگستان علوم :
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دکتـر علیاکبـر صالحـی قائممقـام رییـس
فرهنگسـتان علـوم با ابزار خرسـندی از حضـور در این
نمایشـگاه اظهار کرد :بنـده زمانی که جهاددانشـگاهی
تأسـیس شـد ،رییـس دانشـگاه صنعتـی شـریف
بـودم و همـکاری خوبـی بـا مسـئوالن و همـکاران در
جهاددانشـگاهی واحد صنعتی شـریف داشـتیم .در آن
زمـان تصـور نمیکـردم که بعد از گذشـت چهـار دهه،
روزی از نمایشـگاهی بازدیـد کنـم کـه در حوزههـای
مختلـف از سلامت گرفتـه تـا فنـی ،مهندسـی،
کشـاورزی و حوزههـای دارای دسـتاوردهای تأثیرگذار
با شد .
دکتـر صالحـی بـا تبریـک بـه تمـام فعـاالن
جهاددانشـگاهی از ابتـدا تـا امـروز ،گفـت :افـرادی که
ایـن فعالیـت را آغـاز کردنـد ،کسـانی بودنـد کـه فقط
بـرای اعتلای کشـور ،پیشـبرد فعالیتهـای علمـی
کشـور ،تأمیـن نیازهـای مـردم و رضایت الهـی قدم به
میـدان گذاشـتند.
قائممقـام رییـس فرهنگسـتان علـوم بیـان کـرد:
بـه فعالیـت و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی افتخـار
میکنـم .بنـده بهعنـوان فـردی کـه سـالها در
حوزههـای مختلـف خدمترسـانی بهویـژه سـازمان
انـرژی اتمـی حضـور داشـتم ،بهخوبی میدانـم که چه
زحماتـی بـرای دسـتیابی بـه این دسـتاوردها کشـیده
شـده است.

وی ضمـن یادآوری زحمـات مرحوم دکتـر کاظمی
آشـتیانی ،اظهـار کـرد :امـروز ایـن تالشهـا بهویژه در
حوزههایـی همچـون پزشـکی و  ...بهخوبـی نمایـان
شـده اسـت .همچنیـن ،در حـوزه نفـت فعالیتهـای
فوقالعـادهای انجامشـده امـا بـا تمامـی تالشهـای
صـورت گرفتـه زمانـی کـه بـه سـطح جامعـه ورود
پیـدا میکنیـم ،میبینیـم هنـوز کمبودهـای فراوانـی

در کشـور وجـود دارد کـه این مسـئله ضـرورت تالش
مضاعـف در ایـن زمینـه را نمایـان میکنـد.
قائممقـام فرهنگسـتان علـوم بابیـان اینکـه دولـت
بایـد بـه کمـک سـازمانها و نهادهایـی همچـون
جهاددانشـگاهی بیاید ،افزود :کار دانشـگاه تحقیق است
و اگـر حکومـت و دولـت بـه سـمت دانشـگاهها نیامـده
و بـه آنهـا سـفارش کار ندهـد ،طرحهـا و پژوهشهـا
عملیاتـی نشـده و در مرزهـای علمـی باقـی میمانـد.
دکتـر صالحـی بیـان کرد :امـروز که در حـال تدوین
برنامـه هفتم توسـعه هسـتیم ،دولت باید این مسـئله را
در برنامـه مدنظـر قرار داده و بـه مجموعههایی همچون
جهاددانشـگاهی و دانشـگاهها سـفارش کار دهـد تـا
نهادهـای علمـی وارد عرصـه عملیات و فعالیت شـود.
وی تصریـح کرد :جهاددانشـگاهی توانسـته اسـت تا
در حوزههـای مختلـف صنعتی ،کشـاورزی ،پزشـکی و
 ...دسـتاوردهای فراوانـی را بـه منصـه ظهـور رسـانده
و تمامـی تعهـدات خـود بـا نهادهـای مختلـف را نیـز
بهموقـع اجرایـی کنـد.
قائممقـام فرهنگسـتان علـوم بیـان کـرد :تمامـی
تولیـدات نهـادی ماننـد جهاددانشـگاهی مطابـق
اسـتانداردهای روز دنیـا بـه سـرانجام رسـیده اسـت و
بخـش خصوصـی نیـز بایـد بـا تأسـی بـه چنیـن نهاد
تأثیرگـذاری در کشـور ،تولیـدات خـود را مطابـق بـا
اسـتانداردهای روزبـه منصـه ظهـور برسـانند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی:

نمایهسـازی ،داشـتن یـک سـکوی جامـع نشـر دانش
اسـت و جریـان ملـی دانش کـه مغموم جریـان جهانی
باشـد شـکل نمیگیـرد مگـر اینکـه مـا سـکوی نشـر
دانـش کـه پـسازآن بحـث نمایهسـازی بـه میـان
میآیـد را شـکل دهیـم.
رییس دانشـگاه آزاد اسلامی بیان کـرد :با تجربیات
خوبـی کـه جهاددانشـگاهی دارد و مـوارد خوبـی کـه
در نـگاه دانشـگاه آزاد اسلامی بهعنـوان یـک دانـش
اجتماعـی و مؤثـر و دانشـگاهی کـه مسـیر آن تحقـق
منویـات مقـام معظـم رهبـری دررسـیدن بـه جایـگاه
معتبرتریـن دانشـگاههای جهانـی اسـت ،امیدواریم که
سـطح همکاریهـای دو طرف بهسـرعت افزایـش پیدا
کند .
دکتـر طهرانچـی تصریـح کـرد :چنانچـه کشـوری
دارای سـکوی ملی نشـر دانـش نبوده و نتوانـد جهانی
شـود ،نمیتوانـد از مرجعیـت علمی نیز سـخن بگوید.
امـروز تفاهمنامه میان جهاددانشـگاهی و دانشـگاه آزاد
اسلامی بهعنـوان یکـی از بزرگتریـن سـامانههای
علمـی جهـان ،مقدمهای در مسـیر رسـیدن بـه جریان
علمـی موفق کشـور اسـت.
وی اظهـار کـرد :امیدواریـم بـا ایـن اتفـاق مبـارک
بتوانیـم تـا روز نهـم دیمـاه سـال آینـده اقدامـات
اساسـی در ایـن زمینـه انجـام داده و بـه نتایج ملموس
همکاریهـا دسـت پیـدا کنیـم.
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دکتـر محمدمهـدی طهرانچـی رییس دانشـگاه آزاد
اسلامی بـا تاکیـد بـر اینکـه جهاددانشـگاهی بسـتر
تولید فناوری در کشـور و در بسـتر دانشـگاهها اسـت،
اظهـار کـرد :برپایـی ایـن نمایشـگاه ایـن مسـئله را به
مسـئوالن کشـور نشـان میدهـد کـه ایـن مسـیر باید
قوام داشـته باشـد.
رییـس دانشـگاه آزاد اسلامی ضمـن قدردانـی از
تالشهـای جهادگـران ایـن نهـاد بیـان کـرد :واقعیـت
ایـن اسـت کـه زمانـی کـه مدلهـای پـارک فنـاوری
و مراکـز رشـد بـه ایـران وارد شـد ،در کشـور مـدل
پارکهـای فنـاوری و مفهـوم تولید فناوری را بر بسـتر
دانشـگاهها در جهاددانشـگاهی تجربـه کردیـم.
وی افـزود :البتـه زمانـی کـه بـه مفهـوم پـارک و
مراکـز رشـد در دانشـگاههای غربـی برخـورد کردیـم،
غفلـت کـرده و تصـور کردیـم که ایـن مسـئله دیگری
اسـت؛ درصورتیکـه مـا چنیـن مفهومـی را بهصـورت
نهادینهتـر و برآمـده از تفکرات دانشـگاه اسلامی (پس
از انقلاب) در دانشـگاهها راهانـدازی کـرده بودیـم.
دکتـر طهرانچـی تصریح کـرد :امروز نشـان میدهد
کـه آن حرکتی که بهعنوان جهاددانشـگاهی آغاز شـد،
روزبـهروز درحالتوسـعه اسـت .مقـام معظـم رهبـری
هنـوز کـه هنـوز اسـت سیاسـتهای کلـی را تحـت
عنـوان جهـاد علمـی و این عرصـه را جهـاد میدانند و
ایـن عنـوان ،عنوانـی برآمـده از انقالب اسـت.

وی ادامـه داد :جهاددانشـگاهی بسـتر تولید فناوری
در کشـور و در بسـتر دانشـگاهها اسـت .برپایـی ایـن
نمایشـگاه ایـن مسـئله را بـه مسـئوالن کشـور نشـان
میدهـد کـه ایـن مسـیر بایـد قوام داشـته باشـد.
دکتـر طهرانچـی در مـورد مسـئله سـکوی نشـر
دانـش نیـز واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا بـه سیسـتم
نمایهسـازی در کشـور توجـه کردهایـم امـا بنیـان
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جهاددانشگاهیبسرتتولیدفناوری
در کشور و دانشگاهها است

معاون کارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی مطرح کرد:

سال بیست و دوم│شماره184
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سخــن
نگاشت

استقبال از دستاوردهای
جهاددانشگاهی در حوزه
اشتغال و کارآفرینی
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دکتـر محمـود کریمـی بیراونـد معـاون کارآفرینـی وزارت تعـاون ،کار ورفـاه
اجتماعـی بـا همراهـی دکتربیجندی معـاون آمـوزش وکار آفرینی جهاددانشـگاهی
بـا اسـتقبال از دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی در حـوزه اشـتغال و کارآفرینـی بـر
همـکاری بیشـتر بـا ایـن نهـاد تاکیـد کرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه صـدور مجوز یکـی از چالشهای توسـعه مشـاغل خانگی
درکشـوربوده تصریـح کـرد :سیاسـت وزارت تعـاون کار ورفـاه اجتماعـی از یکسـو
تسـهیل و آسـان کـردن صـدور مجوزهـای کسـب و کارخانگـی و ازسـوی دیگـر
نظـارت وزارت تعـاون کار ورفـاه اجتماعـی پرفعالیـت مشـاغل و کسـبوکارهای
خانگـی در سراسـر کشوراسـت.
کریمـی بیراونـد مهمتریـن سیاسـت معاونت کارآفرینـی و اشـتغال وزارت تعاون
کار ورفـاه اجتماعـی را اجرای سیاسـت زیسـتبوم کارآفرینی در کشـور عنوان کرد
و گفـت :در ایـن زیسـتبوم نقـش همـه دسـتگاهها در حـوزه اشـتغال و کارآفرینی
مشـخص میشود .
در این بازدید دکتر محمدصادق بیجندی دسـتاوردهای اشـتغال جهاددانشگاهی
را درزمینـه اجـرای طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی و همچنیـن نظـام جامـع
هدایـت شـغلی وراهاندازی مدرسـه ملـی مهارت تشـریح کرد.

مختلـف اسـتفاده کنند.
دریالعـل اظهـار کـرد :نمایشـگاه توانمندیهـا و دسـتاوردهای جهـاد نمایشـگاه
خوبـی بـود .از جهاددانشـگاهی کـه متولـد انقلاب اسـت انتظـار مـیرود اقدامـات
انقالبـی انجـام دهـد .نوآوریهـای خوبـی در جهاددانشـگاهی انجامشـده و اگـر
وزارتخانههـا کـه بایـد بهعنـوان کارفرماهـای بخشهـای مختلف عمل کننـد از این
توانمندیهـا حمایـت کننـد قطعـا انتظاراتـی کـه داریم به وقـوع خواهد پیوسـت و
مشـکالت زیـادی حـل خواهد شـد.
وی ادامـه داد :سـازمان برنامهوبودجـه میتوانـد از ایـن نوآوریهـای
جهاددانشـگاهی اسـتفاده کنـد .وزارتخانهها هـم میتوانند در بخشهـای مختلف از
ً
مثلا وزارت بهداشـت در بخش درمـان و ناباروری،
ایـن فناوریهـا بهرهمند شـوند.
وزارت جهاد کشـاورزی در بخش کشـاورزی ،وزارت کشـور در بخـش مترو و وزارت
نفـت در بخـش نفـت میتواننـد از دسـتاوردها و توانمندیهـا جهاددانشـگاهی
بهرهمنـد شـوند.
معـاون سـازمان برنامهوبودجـه گفـت :ایـن سـازمان و وزارتخانههـا بایـد از
دسـتاوردهای علمـی و فناورانـه حمایـت کنند تـا  نیازمان به  خارج از کشـور کمتر
و از خـروج ارز نیـز جلوگیـری شـود.

■□■
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:

گامهای ارزنده جهاددانشگاهی
در راستای پیرشفت کشور

■□■
معاون سازمان برنامهوبودجه:

سازمانها و وزارتخانهها از
دستاوردهایجهاددانشگاهی
حامیت کنند

ایـرج دریالعـل معـاون سـازمان برنامهوبودجـه گفـت :سـازمان و وزارتخانههـای
مختلـف میتواننـد از دسـتاوردها و نوآوریهـای جهاددانشـگاهی در بخشهـای

دکت ــر ص ــادق واع ــظ زاده عض ــو مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام گف ــت:

تهای
گسرتهفعالی 
جهاددانشگاهی بهاندازه متام
کشور است

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■□■
رییس اداره رسمایه انسانی رسباز ستاد کل نیروهای مسلح :

همکاری جهاددانشگاهی و
ستاد کل نیروهای مسلح در
بهکارگیری تخصصی رسبازان
امریه

سـردار سـید مهـدی فرحـی در بازدیـد از نمایشـگاه جهاددانشـگاهی ۱۴۰۰
بیـان کـرد :از شـاخصهای ایـن بازدیـد گسـتره بسـیار گسـترده فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی کـه بهانـدازه تمـام کشـور اسـت ،بـود.
جانشــین وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح اظهــار کــرد :بازدیــد امــروز
یکــی از بهتریــن بازدیدهــای بنــده از عرصههــای فنــاوری و نــوآوری بــود ،بهویــژه
اینکــه بــا مدیــران جهــادی ،متخصــص ،متدیــن ،انقالبــی و والیتمــدار کــه بســیار
رنــگ و بــوی انقــاب اســامی را میدهنــد مواجــه شــدم.
وی افـزود :گسـتره بسـیار گسـترده فعالیتهـای جهاددانشـگاهی کـه بهانـدازه
تمـام کشـور اسـت از دیگـر شـاخصهای ایـن بازدیـد بـود.
جانشـین وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بابیـان اینکـه روح نشـاط و
شـادابی و عطش خدمت مسـئولین و دسـتاندرکاران جهاددانشـگاهی زبانزد است،
گفـت :آنچـه از همـه گفتنیتـر و قابلتوجهتـر اسـت فرآینـد خنثیسـازی تحریـم
(علاوه بـر تحریـم زدایـی و دور زدن تحریـم) بـود کـه خود خارج چشـم دشـمنان
ایـران و ایرانی اسـت.

■□■

رییس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز سـتاد کل نیروهای مسـلح گفت :زمینههای
خوبـی جهـت بهکارگیـری تخصصی سـربازان امریـه در همکاری با جهاددانشـگاهی
مشـاهده میشود.
امیـر دریـادار غالمرضا رحیمیپور رییس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز سـتاد کل
نیروهـای مسـلح بیـان کـرد  :خداوند متعال را شـاکرم کـه توفیق حاصل شـد تا در
نمایشـگاه دسـتاوردها و توانمندیهای جهاددانشـگاهی شـرکت کـرده و از زحمات
جهادگران دیـدن کنم.
رییـس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز سـتاد کل نیروهـای مسـلح تصریـح کـرد:
زمینههـای خوبـی جهـت بهکارگیـری تخصصـی سـربازان امریـه در همـکاری بـا
جهاددانشـگاهی مشـاهده شـد کـه زمینههـای بهکارگیـری آنـان توسـعه خواهـد
یا فت .
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رییس سازمان اوقاف و امور خیریه اعالم کرد:

انعقاد دو قرارداد جدید با
جهاددانشگاهی در سال آینده

رییـس سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه بـا اسـتقبال از دسـتاوردهای ارائهشـده
در نمایشـگاه توانمندیهـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی گفـت :در ادامـه
همکاریهـای قبلـی دو قـرارداد جدیـد بـا جهاددانشـگاهی در سـال آینـده منعقـد
میشـود.
حجتاالسالموالمسـلمین سـید مهـدی خاموشـی رییس سـازمان اوقـاف و امور
خیریـه بـا اشـاره به همـکاری با این نهـاد اظهار کرد :دسـتاوردهای جدیـدی از این
نهـاد در حوزههـای مختلف مشـاهده کرد که بسـیار ارزشـمند اسـت.
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جهاددانشـــگاهی در بـــدو تأســـیس افقهـــای بلنـــدی را بـــرای خـــود در نظـــر
گرفـــت کـــه گامهـــای ارزنـــدهای را بهســـوی آن افقهـــا برداشـــته اســـت.
دکت ــر ص ــادق واع ــظ زاده عض ــو مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام ضم ــن
قدردانـــی از تالشهـــای جهادگـــران ایـــن نهـــاد بیـــان کـــرد :جهاددانشـــگاهی
در بـــدو تأســـیس افقهـــای بلنـــدی را بـــرای خـــود در نظـــر گرفـــت کـــه در
ایـــن مـــدت طوالنـــی گامهـــای ارزنـــدهای را بهســـوی آن افقهـــا برداشـــته
اس ــت.
وی اف ــزود :البت ــه در ای ــن مس ــیر هن ــوز راه درازی ت ــا نزدی ــک ش ــدن ب ــه
آن افقهـــا در پیـــش روی جهاددانشـــگاهی قـــرار دارد کـــه آن را خواهـــد
پیمـــود.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

سال بیست و دوم│شماره184

(در بخـش خصوصـی) هزینـه کنـد .نماینـده محتـرم یا مسـئولی که میآیـد و این
مـوارد را دسـتکاری میکنـد ،بایـد بـه ایـن موضوعات توجه داشـته باشـد کـه دارد
بـه مملکـت ظلـم میکند.
دکتـر قناعتـی تصریـح کـرد :دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران آمادگـی خـود
را بـرای همـکاری مشـترک بـا جهاددانشـگاهی بهمنظـور همافزایـی بیشـتر در
زمینـه پژوهـش و (تولیـد) محصـول در حوزههـای مشـترک اعلام و از توسـعه این
همکاریهـا اسـتقبال میکنـد.
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مدیرعامل رشکت مرتوی تهران اعالم کرد:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

وی بابیـان اینکـه جهاددانشـگاهی در گسـتره کشـور و حوزههـای مختلـف
فعالیتهـای ارزشـمندی دارد تاکیـد کـرد :در سـال آینـده در ادامـه همکاریها دو
قـرارداد جدیـد بـا ایـن نهـاد منعقد میشـود.

■□■

نقش اساسی و تأثیرگذار
جهاددانشگاهی در پروژە
قطار ملی

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران:

از همکاری مشرتک دانشگاه
علوم پزشکی تهران و
جهاددانشگاهیاستقبال
م یکنیم

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران گفـت :دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران
آمادگـی خـود را بـرای همـکاری مشـترک بـا جهاددانشـگاهی بهمنظـور همافزایی
بیشـتر در زمینـه پژوهـش و محصـول اعلام و از توسـعه ایـن همکاریها اسـتقبال
میکنـد.
دکتـر حسـین قناعتـی ،رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران تأکیـد کـرد:
جهاددانشـگاهی در زمینـه گسـترش ،بومیسـازی و نـوآوری زحمـات زیـادی هـم
در صنایـع پزشـکی و کارهایـی کـه  us patentدارد و بـرای اولیـن بـار در دنیـا
ایـن اختراعـات انجامشـده اسـت ،کشـیده اسـت و همینطـور در زمینـه داروهـای
شـیمیدرمانی( ،)chemotherapyمطالعـات حیوانـی پایـه و دارویـی ،درمـان
زخـم ،کارهـای خـوب و قابلتوجهـی داشـته اسـت .ایـن نمایشـگاه بـه لحـاظ
علمـی در سـطح باالیـی بـود .در حـوزه ارتبـاط بـا صنعـت نفـت ،صنایـع نظامی و
همچنیـن در زمینـه فرهنگـی نیـز شـاهد کارهـای خـوب و منحصربهفـردی بودیم
کـه نشـاندهنده این اسـت که اگـر بهدرسـتی برنامهریـزی کنیـم ،میتوانیم موفق
عمـل کنیم.
وی تأکیـد کـرد :بعضیهـا مفهـوم عدالـت را بـا تسـاوی یکسـان و مسـاوی
میداننـد؛ درحالیکـه عدالـت بـه معنـای تسـاوی نیسـت .عدالـت به این معناسـت
کـه هـر کسـی بـه میـزان هـوش ،تـوان و کارایـی خـودش بتوانـد از مواهـب مادی
بهـره ببـرد .فـردی در یک کار سـاده مشـغول فعالیت اسـت و قطعـاً کاری که انجام
میدهـد مـورد احترام اسـت ،اما کار وی با فـردی که کار فکری و ذهنی(سـنگینی)
دارد و میتوانـد میلیونهـا دالر بـرای کشـور درآمدزایـی کنـد ،متفـاوت اسـت.
ببینیـد اگـر یـک بیمـار درسـت درمـان نشـود ،بایـد بـه بخـش خصوصـی مراجعه
کنـد و بهجـای مختصـر پرداخـت در بخـش دولتـی ،باید چنـد صد میلیـون تومان

مهنـدس علـی امـام در بازدیـد از نمایشـگاه توانمندیهـا و دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی  ،۱۴۰۰بـر نقـش اساسـی و تأثیرگـذاری جهاددانشـگاهی در پروژه
قطـار ملـی تأکیـد کرد.
مهنـدس علـی امـام مدیرعامـل شـرکت متـروی تهـران ضمـن ابـراز خرسـندی
از حضـور در ایـن نمایشـگاه اظهـار کـرد :متـروی تهـران سـالها اسـت کـه بـا
جهاددانشـگاهی در حوزههـای مختلفـی همچـون گیتهـای ورودی متـرو و ...
همـکاری میکنـد.
وی افـزود :اخیـرا ً در پـروژه قطـار ملـی نیـز نقـش جهاددانشـگاهی طراحـی و
سـاخت سیسـتم رانـش قطـار ملـی متـرو بـود کـه ازنظـر بحثهـای فنـاوری در
ردهبـاال و پیچیـدهای قـرار دارد.
مهنـدس امـام بیـان کـرد :خوشـحال هسـتیم کـه بـا پـروژه قطـار ملـی کـه بـا
کارفرمایـی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در حـال پیگیـری و اجـرا
اسـت ،ظرفیتهـای مجموعههایـی ماننـد جهاددانشـگاهی نیـز بـه کار گرفتـه
میشـود.
مدیرعامـل شـرکت متـروی تهران بابیـان اینکه قطـار ملی در مرحله آزمایشـی
و دریافـت مجـوز قـرار دارد ،تصریـح کـرد :فعالیـت بسـیار ارزنـدهای از سـوی
جهاددانشـگاهی دانشـگاه علـم و صنعـت در این زمینه انجامشـده اسـت .همچنین،
امـروز در بازدیـد از این نمایشـگاه جهات دیگـری از توانمندیهای جهاددانشـگاهی
در حوزههـای دیگـر از جملـه متـرو و حوزههـای اجتماعـی مشـخص شـد.
مهنـدس امـام اظهـار کـرد :در حیطـه بهرهبـرداری متـرو روزانـه بـا بیـش از
یکمیلیـون نفـر شـهروند مواجـه هسـتیم کـه در سـطوح مختلـف اجتماعـی قـرار

دارنـد .جهاددانشـگاهی توانسـته اسـت بـا فعالیتهـای مختلـف خـود در حـوزه
اجتماعـی نیـز طرحهـای بسـیار درخشـانی از خـود بـه یـادگار گـذارد.

پیام آیتالله سعیدی در تقدیر از دستاوردهای جهاددانشگاهی؛

نماینـــده ولیفقیـــه ،امامجمعـــه و تولیـــت آســـتان مقـــدس حضـــرت
معصوم ــه(س) در پیام ــی خط ــاب ب ــه ریی ــس جهاددانش ــگاهی از برگزارکنن ــدگان
نمایشـــگاه دســـتاوردها و توانمندیهـــای ایـــن نهـــاد تقدیـــر و تشـــکر کـــرد.
آیـــتاهلل ســـیدمحمد ســـعیدی نماینـــده ولـــی فقیـــه ،امـــام جمعـــه
و تولیـــت آســـتان مقـــدس حضـــرت معصومـــه(س) در پیامـــی از دکتـــر
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و کارکنـــان ایـــن نهـــاد بهمنظـــور
برگـــزاری موفقیتآمیـــز و اثرگـــذار نمایشـــگاه دســـتاوردها و توانمندیهـــای
جهاددانشـــگاهی تقدیـــر و تشـــکر کـــرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر حمیدرضا طیبی(دام عزه)
ریاست محترم جهاددانشگاهی
سالم علیکم
ب ــا احت ــرام و آرزوی توفی ــق ،جهاددانش ــگاهی یک ــی از آث ــار ،ب ــرکات و مول ــود
انقـــاب عظیـــم اســـامی میباشـــد .ایـــن شـــجره طیبـــه از بـــدو تأســـیس بـــا
فعالیـــت علمـــی و فرهنگـــی بـــرای تحقـــق اهـــداف انقـــاب اســـامی و ایجـــاد
تح ــول در دانش ــگاهها مس ــیر پرف ــراز و نش ــیبی را تاکن ــون ط ــی ک ــرده اس ــت،
حـــل بســـیاری از مســـایل علمـــی و فرهنگـــی و ارائـــه راهـــکار پژوهشپایـــه
حاص ــل ت ــاش جوان ــان مؤم ــن ،متخص ــص و دارای فک ــر و اندیش ــه آن مجموع ــه
عظی ــم ب ــوده اس ــت.
امی ــد ،اعتم ــاد و اطمین ــان راس ــخ رهب ــر فرزان ــه انق ــاب اس ــامی حض ــرت
آیـــتاهلل العظمـــی خامنهای(مدظلـــه العالـــی) بـــه ایـــن مجموعـــه ارزشـــمند
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مناینده مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خربگان رهربی:

جهاددانشگاهی نهاد تأثیرگذار
کشور است

حجتاالسالموالمســـلمین عســـگر دیربـــاز نماینـــده مـــردم اســـتان
آذربایج ــان غرب ــی در مجل ــس خب ــرگان رهب ــری ب ــا تاکی ــد ب ــر ل ــزوم حمای ــت
از جهاددانشـــگاهی خاطرنشـــان کـــرد :جهاددانشـــگاهی بایـــد موردحمایـــت
حاکمیـــت باشـــد.
نماینـــده مـــردم اســـتان آذربایجـــان غربـــی در مجلـــس خبـــرگان رهبـــری و
رییـــس کنونـــی دانشـــگاه قـــم گفـــت :ایـــن نمایشـــگاه بـــا شورونشـــاط و نظـــم
بســـیار خوبـــی برگزارشـــده اســـت و مـــن از ایـــن نمایشـــگاه بهرهمنـــد شـــدم.
وی اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان نهـــادی کـــه مولـــود انقـــاب
اســـامی اســـت تاکنـــون عملکـــرد بســـیار خوبـــی داشـــته؛ ایـــن نهـــاد کـــه
بهتدریـــج بـــه عرصههـــای مختلـــف علمـــی ،فنـــاوری ،فرهنگـــی و قرآنـــی ورود
پیداک ــرده ،گامه ــای خوب ــی برداش ــته اس ــت و امیدواری ــم در آین ــده نی ــز ج ــزو
نهادهـــای تأثیرگـــذار کشـــور باشـــد.
حجتاالسالموالمســـلمین دیربـــاز تاکیـــد کـــرد :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
جهاددانشـــگاهی مولـــود انقـــاب اســـامی اســـت ،همچنـــان روحیـــه انقالبـــی و
جهـــادی در آن حفظشـــده اســـت و بایـــد بیشـــتر نیـــز تقویـــت شـــود.
ایـــن نماینـــده مجلـــس خبـــرگان رهبـــری بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه
جهاددانشـــگاهی بایـــد از ســـمت مســـئوالن موردحمایـــت قـــرار بگیـــرد ،گفـــت:
جهاددانش ــگاهی ی ــک بخ ــش غیردولت ــی اس ــت و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ب ــاری
را از دوش جامعـــه برمـــیدارد ،بایـــد موردحمایـــت حاکمیـــت باشـــد.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

راهکارهایپژوهشپایه
جهاددانشگاهی حاصل تالش
جوانان مؤمن و متخصص این
مجموعه است
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علمـــی و تأکیـــد معظملـــه بـــرای حفـــظ جهتگیـــری و مســـیر انقالبـــی
طیشـــده مســـئولیت شـــما عزیـــزان را مضاعـــف میکنـــد.
در جـــوار مضجـــع نورانـــی حضـــرت فاطمـــه معصومـــه(س) بـــا گرامیداشـــت
یـــاد و خاطـــره بنیانگـــذار نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی و درود بـــه ارواح
طیبــه همــه شــهدا بهویــژه شــهدای عرصــه علمــی و هســتهای و تکریــم نســبت
ب ــه دانش ــمند پرت ــاش و جه ــادی مرح ــوم س ــعید کاظم ــی آش ــتیانی(رحمتاهلل
علیـــه) از همـــه دســـتاندرکاران برگـــزاری (نمایشـــگاه توانمندیهـــا و
دســـتاوردهای شـــاخص نهـــاد انقـــاب اســـامی جهاددانشـــگاهی) تقدیـــر و
تشـــکر و از درگاه الهـــی برایتـــان توفیـــق بیشـــتر مســـئلت میکنـــم.

مدیرمسئول روزنامه همشهری:
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منایشگاهتوامنندیهای
جهاددانشگاهی تولید غرور
م یکند
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دکتـر عبـداهلل گنجـی مدیرمسـئول روزنامـه همشـهری در بازدیـد از نمایشـگاه
دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی ،بابیـان اینکـه توانمندیهـای ارائهشـده
جهاددانشـگاهی در ایـن نمایشـگاه تولیـد غرور میکند گفت :امید اسـت مسـئولین
کشـور بـه ایـن بـاور برسـند کـه نمونـهای از «مـا میتوانیـم» را اینجـا ببیننـد و
بهکارگیرنـد.
دکتـر عبـداهلل گنجـی مدیرمسـئول روزنامـه همشـهری اظهـار کـرد :آن چیزی
کـه در نـگاه آرمانـی بـه مسـیر انقلاب ترسیمشـده ،بهویـژه در حوزههـای علـم،
فرهنـگ ،کارآفرینـی ،مهـارت و نـوآوری ،همگی در جهاددانشـگاهی متمرکز اسـت.
وی بابیـان اینکـه آنچـه بهعنـوان دسـتاورد در ایـن نمایشـگاه ارائهشـده اسـت
وصفناپذیـر و خیرکننـده اسـت ادامـه داد :از جملـه دسـتاوردهای غرورآفریـن
میتـوان بـه درمـان بـا سـلولهای بنیادیـن ،اسـتخراج خاویـار در کویر و یـا اجرای
نظـام هدایـت شـغلی اشـاره کـرد کـه میبینیـم در کشـور بـه آن نیـاز داریـم و
نمیدانسـتیم کـه مرجعـی بـرای آنهـا وجـود داشـت.
مدیرمسـئول روزنامـه همشـهری بـا اشـاره بـه اینکه حکومـت ،دولـت و مجلس
بایـد ایـن خودبـاوری را تبدیـل بـه ضوابـط و قانـون کنـد ادامـه داد :امیـد اسـت
مسـئوالن کشـور بهجـای نـگاه بـه خـارج بـه ایـن بـاور برسـند کـه نمونـهای از ما
میتوانیـم را اینجـا ببیننـد و بهکارگیرنـد.

جهاددانشـگاهی در حـوزه گردشـگری و رونـق اقتصـادی ایـن اسـتان تاکیـد کـرد.
دکتـر غالمعلـی حیـدری اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری اظهـار کـرد:
توانمندیهـای جهاددانشـگاهی در عرصههـای مختلـف علمی و فنـاوری و نیز علوم
انسـانی بسـیار مهـم و تأثیرگـذار اسـت.
وی ادامـه داد :میتوانیـم در بخشهـای مختلفـی همچـون گردشـگری کـه
زیرسـاختهای ضعیفی در اسـتان دارد ،از توانمندیهای جهاددانشـگاهی اسـتفاده
کنیـم .دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی که امروز در این نمایشـگاه ارائهشـده ،بسـیار
خـوب و اثربخش اسـت.
اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری تصریـح کـرد :همچنیـن ،در رابطه بـا آموزش،
فرهنگسـازی و توانمنـدی سـازی افـراد نیـز میتـوان از ظرفیـت جهاددانشـگاهی
اسـتفاده کـرد .البتـه فضا بـرای همکاری بـا مجموعه جهاددانشـگاهی بسـیار فراهم
اسـت و میتوانیـم در زمینههـای مختلـف باهـم همـکاری کنیم.

■□■
مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی:

فعالیتهای جهاددانشگاهی در
چارچوب دین ،عقل و علم است

■□■
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد:

بهرهگیری از ظرفیت
جهاددانشگاهی در حوزه
گردشگری

اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری بـر ضـرورت بهرهگیـری از ظرفیـت

ماموسـتا دکتـر کریمی گفـت :فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در چارچـوب دین،
عقـل و علـم انجامشـده و مسـئوالن نیـز بایـد از ایـن توانمندیهـا و دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی بهخوبـی اسـتفاده کنند.
ماموسـتا دکتـر عبدالسلام کریمـی مشـاور رییـس جمهـور در امـور اقـوام و

ثبت عالمت «خُم» باهدف
حامیت از مشاغل خانگی
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عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار کرد:

امید به آینده و آفرینش
انسانهای فرهیخته و نخبه
ارزشمندترینمحصول
جهاددانشگاهی

دکتـر محمدحسـین سـاعی عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی آفرینـش
انسـانهای فرهیختـه ،نخبـه و امیـدوار بـه آینـده را ارزشـمندترین محصـول
جهاددانشـگاهی دانسـت.
عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی و رییـس دانشـگاه سـوره ،بـا حضـور در
نمایشـگاه توانمندیهـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی آفرینـش انسـانهای
فرهیختـه ،نخبـه و امیـدوار بـه آینـده را ارزشـمندترین محصـول جهاددانشـگاهی
دانسـت.
وی این نهاد را شجره طیبه و مزرعه انقالب اسالمی دانست.
عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگی  ابـراز امیدواری کـرد تا این نهـاد روزبهروز
کارآمدتر و پربارتر شـود.

رییـس مرکـز مالکیـت معنـوی سـازمان ثبتاسـناد و املاک کشـور گفـت :در
راسـتای حمایت از مشـاغل خانگی و به جهت درخواسـت جهاددانشـگاهی ،عالمت
«خُ م»(خانـه محصـول) بـه ثبـت ملی خواهد رسـید؛ این اقـدام صرفاً بـرای حمایت
از مشـاغل خانگـی انجامشـده و تولیدکنندگان و افـرادی که اشـتغال خانگی دارند،
میتواننـد از ایـن عالمت تجـاری اسـتفاده کنند.
سـید محمدعلـی میرطاهـری رییس مرکز مالکیت معنوی سـازمان ثبتاسـناد و
املاک کشـور گفـت :با توجـه به تأکیـدات مقام معظـم رهبری و نامگذاری امسـال
بـه نـام تولیـد؛ پشـتیبانیها ،مانعزداییهـا از سـوی رهبر انقلاب ،جهاددانشـگاهی
بـا توجـه بـه اقداماتی که در حـوزه کارآفرینی انجـام داده و آموزشهـا و برنامههای
مختلفـی کـه در ایـن حـوزه داشـته اسـت ،میتوانـد در ایـن عرصـه بهخوبـی عمل
کـرده و آموزشهـای الزم را در بیـن ذینفعـان و تولیدکننـدگان داشـته باشـد .در
ایـن بازدیـد در جریـان اقدامـات خوبـی که توسـط این نهاد انجامشـده اسـت ،قرار
گرفتیم.
رئیـس مرکـز مالکیت معنوی افزود :تحریمهای ظالمانهای بر کشـور اعمالشـده،
امـا ایـن شـرایط تحریـم ،فرصت مناسـبی بـرای حمایـت از تولیدکننـدگان داخلی
اسـت و قطعـا جهاددانشـگاهی میتواند در زمینـه حمایت از تولیـدات داخلی نقش
بسـیار مؤثری داشـته باشد.
وی بـه حمایتهایـی کـه از شـرکتهای دانشبنیـان صـورت میگیـرد ،اشـاره
کـرد و گفـت :در پارکهـای علـم و فنـاوری از جمله پـارک فناوری پردیـس ،دفاتر
پیشـخوان ایجادشـدهاند کـه خدمـات موردنیـاز را بـه شـرکتهای مسـتقر ارائـه
میکننـد.
میرطاهـری افـزود :امـروز طـی صحبتهایـی که بـا مسـئولین جهاددانشـگاهی
داشـتیم ،پیشنویس یک تفاهمنامه آماده شـد تا انشـاهلل بتوانیم یک پیشـخوان در
راسـتای حمایـت از تولیدکنندگان و بحـث اختراعاتی که در حوزه جهاددانشـگاهی
انجام میشـود ،ایجـاد کنیم.
رییـس مرکـز مالکیـت معنـوی سـازمان ثبتاسـناد و امالک کشـور خاطرنشـان
کرد :در راسـتای حمایت از مشـاغل خانگی و به جهت درخواسـت جهاددانشـگاهی،
عالمـت «خُ م»(خانهمحصـول) بـه ثبـت ملـی خواهد رسـید؛ ایـن اقدام صرفـاً برای
حمایـت از مشـاغل خانگـی انجامشـده و تولیدکننـدگان و افـرادی کـه اشـتغال
خانگـی دارنـد ،میتواننـد از ایـن عالمـت تجـاری اسـتفاده کننـد .عالمـت جمعـی
دیگـری نیـز تحـت عنـوان (OHOPهـر خانـه یـک محصـول) را چنـد روز قبـل
بـرای جهاددانشـگاهی ثبـت کردهایـم کـه ایـن اقـدام نیـز در راسـتای حمایـت از
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اقلیتهـای مذهبـی اظهـار کرد :بنده از مشـاهده این توانمندیها بسـیار خوشـحال
شـدم و درعینحـال از خلـوت بـودن و عـدم حضـور عامـه مـردم در این نمایشـگاه
تعجـب کردم.
وی افـزود :مجموعـه جهاددانشـگاهی نیازهای کشـور را بر اسـاس مبنای علمی،
تحقیقـی و پژوهشـی بـرآورده میکنـد .تمامـی فعالیتهـای مـا بایـد علمی باشـد؛
چراکـه بـدون پژوهـش نمیتوانیـم بهجایـی برسـیم .بـا علـم و تحقیـق و پژوهـش
اسـت کـه فعالیتهـای مـا مثمـر ثمر بـوده و بـه نتیجه میرسـیم.
ماموسـتا کریمـی ادامـه داد :دین ما دین شمشـیر و خشـونت نیسـت ،بلکه دین
علـم اسـت و از ابتـدا نیـز بـا کلمـه «اقـرأ» آغـاز شـد .معجزهی دیـن ما نیـز کتاب
اسـت یعنـی همـان «ن َوال ْ َقلَـ ِم َو َمـا یَ ْس ُ
ون» .خداوند متعـال به این کتـاب الهی
ـط ُر َ
سـوگند خورده اسـت.
وی در پایـان سـخنان خـود در ایـن زمینـه تصریـح کـرد :فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی در چارچـوب دیـن ،عقـل و علم انجامشـده و مسـئوالن نیـز باید از
ایـن توانمندیهـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی بهخوبـی اسـتفاده کننـد.

رییس مرکز مالکیت معنوی:

تولیـد و مشـاغل خانگـی اسـت .همچنیـن طـی مذاکراتـی کـه بـا جهاددانشـگاهی
داشـتیم ،تفاهمنامـهای در راسـتای آموزشهـای مالکیـت معنـوی مابیـن دو نهـاد
منعقـد خواهد شـد.
سال بیست و دوم│شماره184
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رئیس پژوهش و فناوری رشکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

جهاددانشگاهی رزومه روشنی
در صنعت نفت کشور دارد

مدیرعامل بیمه ایران اظهار کرد:

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

توامنندی جهاددانشگاهی در
حوزه علوم انسانی و تأثیر آن در
نیروی انسانی بیمه

سـیدمجید بختیـاری مدیرعامـل بیمـه ایـران اظهـار کـرد :جهاددانشـگاهی در
حـوزه علـوم انسـانی و آموزشـی توانمندیهـای بسـیاری دارد کـه ایـن تواناییهـا
بـرای نیروهـای انسـانی بیمـه مفید اسـت.
مدیرعام ــل بیم ــه ای ــران اظه ــار ک ــرد :در ای ــن نمایش ــگاه ش ــاهد ای ــن بودی ــم
کـــه چگونـــه جوانـــان ایـــن مملکـــت بـــا ظرفیتهـــای موجـــود در کشـــور
راهحلهـــای خوبـــی را بـــرای حـــل مســـائل در حوزههـــای مختلـــف فرهنگـــی،
صنعـــت و پزشـــکی و ...فراهـــم کردهانـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری مشـــترک بیمـــه و جهاددانشـــگاهی گفـــت:
میتوانیـــم بخشـــی از نیازهـــای بیمـــه کســـبوکارها و پژوهشهـــای
ً
مثـــا در بحـــث پزشـــکی و نابـــاروری اگـــر
ایـــن مجموعـــه را تأمیـــن کنیـــم.
خالقیـــت ،نـــوآوری و همـــکاری باشـــد ،میتـــوان ریســـک نابـــاروری زوجهایـــی
را کـــه میخواهنـــد ازدواج کننـــد در قالـــب یـــک جامعـــه آمـــاری بیمـــه کـــرد.
همچنیـــن ،صنعـــت بیمـــه میتوانـــد بهعنـــوان یـــک صنعـــت ســـرمایهگذار ،در
برخـــی از طرحهـــا ســـرمایهگذاری کنـــد تـــا از مرحلـــه پژوهـــش و تحقیقاتـــی
خـــارج و تجاریســـازی شـــوند.
مدیرعام ــل بیم ــه ای ــران اضاف ــه ک ــرد :جهاددانش ــگاهی میتوان ــد ب ــه بیم ــه
کم ــک بس ــیاری کن ــد .ب ــرای مث ــال ممک ــن اس ــت جهاددانش ــگاهی در ح ــوزه
علـــوم انســـانی و آموزشـــی توانمندیهـــای بســـیاری داشـــته باشـــد کـــه ایـــن
تواناییهـــا بـــرای نیروهـــای انســـانی بیمـــه مفیـــد باشـــد.
وی در ادام ــه گف ــت :در ای ــن نمایش ــگاه روحی ــه کارآفرین ــی و خل ــق ک ــردن
دیـــده میشـــود و بیمـــه شـــدیدا ً بـــه ایـــن روحیـــه نیـــاز دارد .در حقیقـــت
بیمـــه نیـــاز دارد مدیـــران و کارشناســـانش روشهـــای قدیمـــی خـــود را کنـــار
بگذارنـــد و توســـط افـــراد خـــاق و کارآفریـــن آمـــوزش داده شـــوند.

دکتـر محمـد گلسـتان بـاغ رئیـس پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملـی مناطـق
نفتخیـز جنـوب گفـت :جهاددانشـگاهی رزومـه روشـنی در صنعـت نفـت کشـور
دارد .ایـن نهـاد از گذشـته در صنعـت نفـت فعـال بـوده و یکـی از شـاخصهای ما،
پـروژه متـه حفـاری اسـت کـه توسـط جهاددانشـگاهی ساختهشـده اسـت.
رئیـس پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب تأکیـد کرد:
اگـر بخواهیـم فرآینـد تبدیـل علـم به مهـارت را تشـریح کنیـم ،علم در دانشـگاهها
تبدیـل بـه سـواد شـده و وقتـی ایـن سـواد آموختـه شـود ،بـه مهـارت در صنعـت
تبدیـل میشـود؛ امـا ایـن مهـارت یکجایـی رابطـه خـود را بـا علـم قطـع میکنـد.
مهـارت هـم نیـاز بـه رشـد دارد و زمانـی کـه ایـن رابطـه قطـع میشـود ،تجربه در
کنـار مهـارت قـرار میگیـرد ،اما آگاهـی هوشـمندانه کنار مهارت نیسـت تـا بتواند
مهـارت را بـهروزآوری کنـد و مشـخص کنـد نیازهـای آن مهارت چیسـت.
دکتـر گلسـتان بـاغ بـا اشـاره بـه نمایشـگاه توانمندیهـا و دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی گفـت :زمانـی کـه ایـن ظرفیتهـا و توانمندیهـا را میبینیـم،
افسـوس میخوریـم کـه چنیـن بسـتری در کشـور وجـود دارد و افـراد فرهیختـه
و دانشـمندی داریـم کـه میتواننـد بـه حـل مشـکالت و چالشهـای مختلفـی
کـه در صنعـت بـا آن مواجـه هسـتیم ،کمـک کننـد ،امـا ایـن ارتبـاط قدرتمنـد و
آگاهانـه ایجـاد نشـده اسـت .چـرا ایـن مهـارت نمیتوانـد کنـار علـم قـرار بگیـرد؟
امـروز توانسـتم بخشـی از فعالیتهای جهاددانشـگاهی را در غرفههـای مختلف این
نمایشـگاه ببینـم و فقـط بـه بخش صنعـت نفت اکتفـا نکـردم .صنعت نفـت تقریباً
ماننـد جامعـهای اسـت کـه همـه تخصصهـا درون آن وجـود دارد؛ بهعنوانمثـال،
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت ،یکسـری نیازهـای پزشـکی و درمانـی دارد و یک
مجموعـه درمانـی کوچـک را درون خـود دارد .در بحثهای سـاختمانی ،اجتماعی،
فرهنگـی ،منابـع انسـانی ،نیـز صنعـت نفت ایـن بخشهـا را در دل جامعـه کوچک
خـود دارد .زمانـی که از غرفههای مختلف نمایشـگاه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی
بازدیـد میکـردم ،ارتبـاط هرکـدام را (بـرای کمـک بـه حـل) مشـکالتی کـه در
ردههـای متفـاوت در صنعـت بـا آن مواجـه هسـتیم ،حـس میکـردم.
رئیـس پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب تأکیـد کرد:
ایـن توانمنـدی جهاددانشـگاهی را بـه فـال نیـک میگیریـم و گزارشـی را تهیـه
خواهیـم کـرد کـه انشـاهلل تقدیـم مجموعـه نفـت خواهـد شـد تـا نشـان دهیم که
ایـن توانمندیهـا در مجموعـه جهاددانشـگاهی وجـود دارد .امـا اینکـه چگونـه
ایـن توانمندیهـا بایـد در صنعـت بـروز و ظهـور پیـدا کنـد و ایـن ارتبـاط چگونـه
بایـد شـکل بگیـرد ،نیازمنـد ایـن اسـت کـه دو مجموعه دانـش و صنعـت کنار هم
بنشـینند و بـه یـک راهکار و مـدل مطلوب هم ازلحـاظ مالی و هم فرآیندی دسـت
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عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی:

قرار گرفنت دستاوردهای
جهاددانشگاهی در بطن
تهایاجرایی
فعالی 

استاندار مرکزی:

برپایی منایشگاه توامنندی این
نهاد موجب ایجاد انگیزه در
دانشجویان است

اسـتاندار مرکـزی گفـت :تبلـور اقتصـاد دانشبنیـان در نهـادی همچـون
ً
کاملا آشـکار و نمایـان اسـت.
جهاددانشـگاهی
فـرزاد مخلـص االئمـه اسـتاندار مرکـزی اظهـار کـرد :امـروز افتخار پیـدا کردیم
تـا از نمایشـگاه دسـتاوردها و توانمندیهـای جهاددانشـگاهی در تهـران بازدیـد
داشـته باشـیم .تالشهـا و مجاهدتهـا و دسـتاوردهای غرورآفریـن و امیدبخشـی
از جهاددانشـگاهی در ایـن نمایشـگاه مشـاهده میشـود.
وی افـزود :متأسـفانه بـه دلیـل شـرایط کرونایـی زمینـه بـرای بازدیـد اقشـار
عمومـی و بهویـژه دانشآمـوزان و دانشـجویان از این نمایشـگاه وجود ندارد .سـطح

مهندس محمد سـعیدیکیا عضو هیات امنای بنیاد مسـتضعفان انقالب اسلامی
و مشـاور رییـس جهاددانشـگاهی در هماهنگـی امـور و اجـرای طرحهـای آبادانی و
پیشـرفت در مناطـق محروم کشـوراظهار کـرد :دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی باید
بـه دل فعالیتهـای اجرایی کشـور برود.
مشـاور رییـس جهاددانشـگاهی در هماهنگـی امـور و اجرای طرحهـای آبادانی و
پیشـرفت در مناطـق محروم کشـور اظهار کـرد :بنده پیشازاین نیز با دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی آشـنا بـودم و زمانـی کـه در بنیـاد فعالیـت میکـردم ،سـایتهای
عملیاتـی و دفاتـر جهاددانشـگاهی را از نزدیک مشـاهده کردهام.
وی افـزود :روحیـه جهـادی همـواره در نهـادی همچـون جهاددانشـگاهی وجود
داشـته و کارکنـان ایـن نهـاد انقالبـی بهصـورت جهـادی فعالیـت میکننـد.
مهنـدس سـعیدی کیـا ادامـه داد :نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی بایـد بـه دل فعالیتهـای اجرایی برود کـه متأسـفانه در این زمینه
بـا مشـکالتی روبـهرو هسـتیم .علت این مسـئله نیـز وجـود واردات بیرویـه و عدم
شـناخت از دسـتاوردهای جهاد اسـت  .
وی بابیـان اینکـه فعالیتهـای جهاددانشـگاهی بایـد در دسـتگاههایی اجرایـی
شـناخته شـود ،تصریـح کـرد :تاکنـون و در طـول ایـن سـالها فعالیتهـای بسـیار
خوبـی از سـوی جهاددانشـگاهی انجامشـده اسـت که بایـد زمینهای فراهم شـود تا
تمامـی ایـن فعالیتهـا اجرایی شـود.
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پیـدا کننـد کـه بتوانیـم آن را اجـرا کنیم.
دکتـر گلسـتان بـاغ بـه فعالیتهـای جهاددانشـگاهی در صنعت نفت اشـاره کرد
و گفـت :جهاددانشـگاهی از گذشـته در ایـن صنعـت فعـال بـوده اسـت و یکـی از
شـاخصهای مـا ،پـروژه مته حفاری اسـت که توسـط جهاددانشـگاهی ساختهشـده
اسـت .متـه در عملیـات حفـاری ،نقطـه پیشـران و شـروع در مباحث تولیـدی نفت
محسـوب میشـود و سـالها در بحـث تأمیـن کاالهـا دچـار مشـکل بودیـم کـه
الحمـداهلل بـه مهنـدس محمـدی مجد (مدیـر پروژه طراحی و سـاخت متـه حفاری
دندانـهای) در ایـن زمینـه اعتمـاد شـد (متـه حفـاری یکـی از پروژههـای مهـم و
بـزرگ جهاددانشـگاهی اسـت کـه بـا همـکاری شـرکت مناطـق نفتخیـز جنـوب
انجـام شـد) .هرچنـد سـختیهایی در ایـن مسـیر وجـود داشـت ،امـا ایـن اعتمـاد
شـکل گرفـت و کار بـه نتیجـه رسـید؛ کاری کـه خیلـی از مدیـران نفتـی آن زمان
بـاور نداشـتند که (در داخـل) قابل انجام باشـد .انجام کارهای شـاخصی مثل پروژه
متـه حفـاری ،خودبـاوری در سیسـتم بوجود آورده اسـت که در سـایر تجهیزات که
اصطالحـ ًا هایتـک هسـتند و فنـاوری آن مختـص یـک ناحیـه یـا کشـور خـاص
اسـت ،میتوانیـم (بازهم) بـه دانش و تخصص پژوهشـگران داخلی خودمـان اعتماد
کنیـم .در سـایر مـوارد هـم امـروز یکسـری توانمندیهـا را در نمایشـگاه مشـاهده
کردیـم کـه انشـاهلل بتوانیـم این موارد را بـا مدیریتهـای فنی و تولیـد مطرح کرده
و بـه نحو احسـن مورداسـتفاده قـرار دهیم.

امیدآفریـن نمایشـگاه بسـیار قابلتوجـه بـوده و دسـتاوردهای جهادانشـگاهی ایـن
مهـم را بهخوبـی نمایـان کـرده اسـت.
اسـتاندار مرکـزی بابیـان اینکـه برپایـی ایـن نمایشـگاه موجـب ایجـاد انگیـزه
در میـان دانشـجویان کشـور خواهـد شـد ،تصریـح کـرد :معتقدیـم کـه اقتصـاد
دانشبنیـان عالج مشـکالت کشـور بـوده و ایـن اقتصاد نیـز دارای دو رکـن اقتصاد
مردمـی و برنامههـای دانشبنیـان اسـت.
مخلـص االئمـه با اشـاره بـه اینکه تبلـور اقتصـاد دانشبنیان در جهاددانشـگاهی
آشـکار اسـت ،گفـت :امیدواریـم کـه زمینـه بـرای حرکـت بـه سـمت اقتصـاد
دانشبنیـان در کشـور فراهـم شـود تـا مشـکالت کشـور نیـز برطـرف شـود.

استاندار خراسان شاملی مطرح کرد:
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منایشگاهدستاوردهای
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استا نها
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حســـین نـــژاد ،کمبـــود آب را یکـــی از مهمتریـــن دغدغههـــای خراســـان
شـــمالی دانســـت و افـــزود :بنـــده بهعنـــوان اســـتاندار در جســـتوجوی
فنـــاوری هســـتم کـــه بهعنوانمثـــال بـــرای کشـــف آب در الیههـــای ژرفـــی
کمکحـــال اســـتان باشـــد و بـــا اســـتفاده از تـــوان جهاددانشـــگاهی بتوانـــم
قدمـــی در ایـــن راســـتا بـــردارم.
اســـتاندار خراســـان شـــمالی اظهـــار کـــرد :دنیـــا بـــه دنبـــال بهـــرهوری
مناس ــب از زمی ــن اس ــت .در اس ــتان خراس ــان ش ــمالی نی ــز ح ــدود  ۸۷درص ــد
منابـــع آبـــی بـــه بخـــش کشـــاورزی اختصـــاص مییابـــد کـــه بایـــد نســـبت
بهـــرهوری محصـــول بـــه آب را افزایـــش دهیـــم.
وی بابیـــان اینکـــه ســـهم صنعـــت از آب در اســـتان ،دو درصـــد اســـت،
تصریـــح کـــرد :متوســـط اســـتفاده از آب در صنعـــت کشـــور  6درصـــد اســـت؛
بخ ــش دردن ــاک ای ــن موض ــوع ب ــرای م ــا ای ــن اس ــت ک ــه از متوس ــط کش ــور
علیرغـــم وجـــود چنـــد صنعـــت بـــزرگ ،چهـــار درصـــد عقبتـــر هســـتیم.
ایـــن موضـــوع نشـــان میدهـــد در حـــوزه صنعـــت بایـــد بیشازپیـــش تـــاش
کنیـــم.
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محمدرضـــا حســـین نـــژاد اســـتاندار خراســـان شـــمالی ایـــن نمایشـــگاه را
محلـــی بـــرای جســـتوجوی راهحـــل مشـــکالت مختلـــف کشـــور بهویـــژه
اســـتانهای کمتـــر توســـعهیافته دانســـت.
اســـتاندار خراســـان شـــمالی اظهـــار کـــرد :هـــر یـــک از اســـتانهای کشـــور
بـــا مشـــکالت خـــاص خـــود روبـــهرو هســـتند کـــه بازدیـــد از نمایشـــگاه
جهاددانشـــگاهی میتوانـــد ســـبب پیـــدا کـــردن راهحـــل مناســـب بـــرای رفـــع
آنهـــا باشـــد.
وی گفـــت :برگـــزاری نمایشـــگاهها ،یـــک نـــوع فرصـــت عرضـــه توانمنـــدی
دســـتگاهها بهحســـاب میآیـــد و جهاددانشـــگاهی باســـابقهای کـــه
از گذشـــته دارد نمایشـــگاه خوبـــی را برگـــزار کـــرد تـــا افـــراد مختلـــف بـــا
توانمندیهـــای ایـــن مجموعـــه آشـــنا شـــوند.
حســـین نـــژاد ادامـــه داد :تـــا زمانـــی کـــه ایـــن نمایشـــگاهها نباشـــد و
مس ــئوالن کش ــوری ،لش ــکری ،اس ــتانداران و س ــایر مس ــئوالن ط ــی بازدی ــد از
آنهـــا بـــا توانمندیهـــای موجـــود آشـــنا نشـــوند ،نمیتواننـــد بهـــره کافـــی
را از ظرفیتهـــای موجـــود بـــرای همکاریهـــای بیشـــتر ببرنـــد.
نماین ــده عال ــی دول ــت در خراس ــان ش ــمالی اظه ــار ک ــرد :جهاددانش ــگاهی
دســـتاوردهای بســـیاری در حوزههـــای فرهنگـــی و علمـــی دارد و برگـــزاری
ایـــن نمایشـــگاه فرصتـــی را بـــه وجـــود آورد تـــا مســـئوالن بـــا توجـــه بـــه
نیازهایـــی کـــه در حـــوزه کاری خوددارنـــد بـــه جســـتوجوی نیازمندیهـــای
خـــود باشـــند.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بازدیـــد از ایـــن نمایشـــگاه صرفـــاً یـــک
بازدی ــد «اطالع ــی» نیس ــت ،گف ــت :ای ــن بازدی ــد ی ــک اق ــدام کام ـ ً
ـا میدان ــی
اســـت بـــرای یافتـــن راهحـــل مشـــکالت اســـتان بـــا تکیهبـــر توانمندیهـــا
و تجربیـــات نخبـــگان کشـــور کـــه در جهاددانشـــگاهی مشـــغول بـــه فعالیـــت
بـــوده و بـــه حوزههـــای پزشـــکی ،صنعتـــی و حتـــی اکتشـــاف نفـــت ورود
پیداکرد هانـــد.

امید به آینده مهمترین شاخصه
پژوهشگرانجهاددانشگاهی
است

دکتـــر ســـعید اشـــناب مدیـــر شـــبکه پنـــج ســـیما امیـــد بـــه آینـــده را
مهمتریـــن شـــاخصه پژوهشـــگران جهاددانشـــگاهی دانســـت.
مدیـــر شـــبکه پنـــج ســـیما و هیـــات همـــراه در بازدیـــد از نمایشـــگاه بـــا
اســـتقبال از دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای مختلـــف مهمتریـــن
شـــاخصه پژوهشـــگران ایـــن نهـــاد را امیـــد بـــه آینـــده دانســـت.
مدی ــر ش ــبکه پن ــج س ــیما ب ــا اب ــراز امی ــدواری ب ــرای بالندگ ــی و پیش ــرفت
کشـــور دیـــدن تالشهـــای دلســـوزانه جهادگـــران را بســـیار شـــیرین و جـــذاب
دانس ــت.

رییس سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر اظهار کرد:
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جهاددانشگاهی فاصله میان
دانش وزندگی مردم را کاهش
داده است

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهاددانشـــگاهی در ســـا لهای اخیـــر موفـــق شـــده کـــه فاصلـــه میـــان
دانـــش بـــا صنعـــت و جامعـــه و همچنیـــن زندگـــی مـــردم را کاهـــش
دهـــد؛ اینیـــک تحـــول بـــزرگ اســـت کـــه نیـــاز بـــه پشـــتیبانی مـــادی
و معنـــوی دارد.
اســـماعیلی بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت حضـــور مســـئوالن مختلـــف در
نمایشـــگا ههای ازایندســـت جهـــت آشـــنایی بـــا توانمند یهـــای
داخلـــی گفـــت :بازدیـــد از نمایشـــگاه دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی
محمـــد گلفشـــان رییـــس ســـازمان جوانـــان جمعیـــت هاللاحمـــر ،گفـــت :موجـــب پیدایـــش دو احســـاس متضـــاد در مـــن شـــد؛ از یکســـو بـــا
احســـاس وجـــدی کـــه در مجموعـــه ایـــن نمایـــش گاه حـــس میشـــد بـــه دیـــدن ایـــن حجـــم از انگیـــزه ،تـــاش خســـتگیناپذیری ،ابتـــکار و اینکـــه
خاطـــر توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی بـــود کـــه بـــا معرفـــی ایـــن نمایشـــگاه  کشـــور از چـــه ظرفیتهـــای منحصربهفـــردی در همـــه ظرفیتهـــای
فنـــی و علمـــی برخـــوردار اســـت ،دچـــار بهجـــت و شـــادمانی شـــدم و از
بـــه جوانـــان میتـــوان بازگـــو کـــرد کـــه امـــر "خواســـتن توانســـتن اســـت" در
طرفـــی یـــک احســـاس آزاردهنـــد های دارم کـــه چـــرا از ایـــن ظرفیتهـــا
حـــد شـــعار نبـــوده و ایـــن امـــر در بخشهـــای مختلـــف نمایشـــگاه بـــه چشـــم
و اســـتعدادهای موجـــود اســـتفاده نمیشـــود.
میخـــورد.
وی اظهــار کــرد :متأســفانه در گفتوگوهایــی کــه بــا مســئوالن
رییـــس ســـازمان جوانـــان جمعیـــت هاللاحمـــر اظهـــار کـــرد :امـــر
مجموعههــای موجــود در نمایشــگاه جهاددانشــگاهی داشــتم آ نهــا معتقــد
«خواس ــتن توانس ــتن اس ــت» در حوزهه ــای مختل ــف ای ــن نمایش ــگاه ب ــه چش ــم بودنــد کــه نهتنهــا حمایــت از آ نهــا انجــام نمیشــود بلکــه موانعــی بــر
میخـــورد .درواقـــع محققـــان جهاددانشـــگاهی بـــا عملکـــرد و فعالیتهـــای ســر راه گســترش فعالیتهــای آ نهــا نیــز وجــود دارد؛ شــنیدن ایــن
خـــود میتواننـــد الگـــوی بســـیاری از دســـتگاهها باشـــند.
اظهــارات در شــرایطی کــه رهبــری تأکیــدات بســیاری بــر لــزوم حمایــت از
گلفشـــان بـــا اشـــاره بـــه فعالیتهـــای ایـــن ســـازمان ،ادامـــه داد :ســـازمان ظرفیتهــای داخــل دارنــد و همچنیــن شــعار ســال نیــز در زمینــه رفــع
جوانـــان جمعیـــت هاللاحمـــر در بســـیاری از امـــور از جملـــه کارآفرینـــی کـــه موانــع تولیــد اســت موجــب آزردگــی خاطــر میشــود.
ایـــن نماینـــده مجلـــس خبـــرگان رهبـــری بابیـــان اینکـــه
موردتوج ــه جهاددانش ــگاهی نی ــز هس ــت ،فعالی ــت دارد .ازایــنرو میتوانی ــم ب ــا
جهاددانشـــگاهی در چنیـــن زمینههایـــی همافزایـــی خوبـــی داشـــته باشـــیم «خوشـــبختانه دانشـــمندان و پژوهشـــگران محققـــان تـــا جایـــی کـــه
تـــا فعالیتهایمـــان مفیدتـــر واقـــع شـــود .مـــا قشـــر عظیـــم جوانـــان را در امـــکان دارد باوجـــود کمکار یهـــای موجـــود ،کار خـــود را متوقـــف
اختیارداریـــم و میتوانیـــم از طریـــق آمـــوزش بـــه ایـــن قشـــر نیـــز همافزایـــی نکرد هانـــد» ،افـــزود :اگـــر بخشهـــای مختلـــف نظـــام از ایـــن افـــراد
اســـتقبال ،آ نهـــا را تشـــویق و از محصوالتشـــان اســـتفاده کننـــد ،یقینـــاً
داش ــته و مفی ــد واق ــع ش ــویم.
میـــدان بـــرای وســـیعتر کـــردن فعالیتهـــای آ نهـــا فراهـــم میشـــود.
اگـــر قـــرار اســـت تولیـــد ملـــی را در همـــه بخشهـــا رواج دهیـــم راهـــی
نداریـــم جـــز آنکـــه از اســـتعدادهای کشـــور اســـتفاده کنیـــم و آ نهـــا را
موردحمایـــت و تشـــویق قـــرار دهیـــم.
یک مناینده مجلس خربگان رهربی:
اســـماعیلی بـــا اشـــاره بـــه نقـــش جهاددانشـــگاهی در توســـعه کشـــور
خاطرنشـــان کـــرد :جهاددانشـــگاهی در ســـا لهای اخیـــر موفـــق
شـــده کـــه فاصلـــه میـــان دانـــش بـــا صنعـــت و جامعـــه و همچنیـــن
زندگـــی مـــردم را کاهـــش دهـــد؛ اینیـــک تحـــول بـــزرگ اســـت کـــه
نیـــاز بـــه پشـــتیبانی مـــادی و معنـــوی دارد و امـــروز کـــه فصـــل بودجـــه
فرارسیدهاســـت فرصـــت مناســـبی اســـت کـــه از دســـتاندرکاران تدویـــن
بودجـــه بخواهیـــم تـــا نســـبت بـــه تقویـــت بخشهـــای مبتکـــر و علمـــی
جامعـــه اهتمـــام ویـــژ های داشـــته باشـــد-.
محســـن اســـماعیلی نماینـــده مجلـــس خبـــرگان رهبـــری اظهـــار کـــرد:

www.acecr.ac.ir

همکاری سازمان جوانان
هاللاحمر با جهاددانشگاهی
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همزمان با برگزاری منایشگاه توامنندیها و دستاوردهای
جهاددانشگاهی ،1400تعدادی از منایندگان مجلس شورای
اسالمی با حضور در منایشگاه از دستاوردهای این نهاد در
حوزههای مختلف بازدید کردند.
که در ادامه به گفتگوی تعدادی از آنها پیرامون توامنندیها و
دستاوردهای جهاددانشگاهی اشاره میشود.
▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼

رییس کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد:

توان جهاددانشگاهی برای
کاهش مسایل ارزی کشور در
متام زمین هها

دکتر شهریاری ادامه داد :با توجه به اینکه کشور مابعد از پیروزی انقالب همیشه
تحریم بوده یکی از مشکالت عمده نیز مشکالت ارزی است و جهاددانشگاهی
میتواند بسیاری از مسایل ارزی ما را در تمام زمینهها کاهش دهد.
رییس کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه برخی از کارهایی که در این
نهاد انجام میشود برای اولین بار در دنیا است و کمنظیر است و میتواند بسیاری از
مشکالت کشور در زمینههای مختلف را حل کند ،گفت :امیدواریم با توجه به بازدید
دکتر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی از این نمایشگاه در جلسه شورای عالی
انقالب فرهنگی سعی خواهیم کرد که برخی مسایل را مطرح کنیم و در ادامه نیز
از رییس جمهور و باقی اعضای شورای انقالب فرهنگی بخواهیم که از این نمایشگاه
بازدید داشته باشند و در فصل تصویب بودجه هم بتوانیم برخی از دغدغههای
جهاددانشگاهی را حل کنیم.
وی ادامه داد :در برنامه هفت توسعه کشور هم سعی خواهیم کرد برنامههایی که
در برنامه ششم وجود را تشدید کرده و ارتقا دهیم که امیدوارم اتفاقات خوبی رخ
دهد و ما بتوانیم سربلند باشیم.
این مسئول بیان کرد :آن چیزی که میتواند مشکالت ما را برطرف کند کارهایی
است که برخی از آنها را جهاددانشگاهی دارد و انجام میدهد و ما باید کمک بگیریم
تا بتوانیم هم اشتغال بیشتر ایجاد کنیم و هم از وابستگی به خارج رهایی پیداکرده
و هم امکان خروج ارز از کشور را کم کنیم.
نماینده مردم زاهدان افزود :جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی مانند سلولهای
بنیادی ،درمان ناباروری در کشور ،درمان سرطان و تولیدات تجهیزات دارویی و
تجهیزات پزشکی کارهای زیادی انجام داده و همچنان در این حوزه فعالیت میکند.
وی افزود :به نظر بنده توانایی زیادی وجود دارد و مسئوالن باید به آن توجه
جدی کنند و مشکالت خود را به جهاد سفارش دهند تا این نهاد برای حل آن اقدام
کند .قطعا این توانایی در جهاددانشگاهی وجود دارد بهشرط آنکه این باور به معنی
واقعی کلمه وجود داشته باشد.
دکتر شهریاری ادامه داد :دلیل اینکه برخی از مسئوالن ما به این باور نرسیدهاند
این میتواند باشد که در مجموعه جهاددانشگاهی حضور پیدا نکرد و با توانمندیهای
این نهاد آشنایی ندارند که مسئوالن در تمام استانهای کشور از توانمندی این نهاد
استفاده کامل را ببرند زیرا میتوان بسیاری از نیازهای کشور را برطرف کرد و
امیدواریم در مجلس بتوان به این نهاد کمک کرد.
وی در پایان گفت :جهاددانشگاهی میتواند پیشنهادهای خود در حوزه سالمت
رابه ما ارائه بدهد تا در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تثبیت و به کمیسیون
تلفیق ارائه شود تا در کمیسیون تنظیم مقررات بتوانیم آنها را تصویب کنیم.

■□■
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دکتر حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و نماینده مردم زاهدان
در مجلس اظهار کرد :یکی از افتخارات جمهوری اسالمی به معنای واقعی کلمه،
جهاددانشگاهی است که باید قدردان تمام عزیزانی باشیم که در این زمینه فعالیت
میکنند.
دکتر شهریاری اظهار کرد :با توجه به اینکه کشور مابعد از پیروزی انقالب
همیشه تحریم بوده یکی از مشکالت عمده نیز مشکالت ارزی است و جهاددانشگاهی
میتواند بسیاری از مسایل ارزی ما را در تمام زمینهها کاهش دهد.
وی افزود :هراندازه افراد و مسئوالن بازده بیشتری از دستاوردهای جهاددانشگاهی
داشته باشد احساس غرور ملی در آنها شعلهورتر میشود و احساس میکنند چرا
بااینهمه توانمندی مسئوالن و دستاندرکاران از این توانایی استفاده نمیکنند.

آماده پذیرش طرحها و
پیشنهادات جهاددانشگاهی در
مجلسهستیم

بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه
«مجلس آماده حمایت تقنینی از جهاددانشگاهی است» گفت :با توجه به اینکه
جهاددانشگاهی نهادی نیمهدولتی است ،اگر امکاناتی از دولت بخواهد و این موضوع
نیاز به قانون داشته باشد ،ما میتوانیم کمکی جدی به این نهاد کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به دستاوردهای
جهاددانشگاهی در حوزه اشتغالزایی اظهار کرد :در شرایطی که تمام دستگاههای
متولی و مدعی اشتغال باوجود دارا بودن برنامه ،در مرحله تئوری متوقف میمانند،

■□■

■□■
نایب رییس کمیسیون فرهنگی:

منایشگاهدستاوردهای
جهاددانشگاهی تصویری روشن
از گسرته کار این نهاد است

مناینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی:

جهاددانشگاهی؛ پل رابط میان
علم تولیدی در دانشگاه و خلق
ثروت در جامعه

سارا فالحی نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم
تجدیدنظر در بودجه مجموعه جهاددانشگاهی و افزایش آن ،گفت :جهاددانشگاهی
پل رابطی است که میتواند علم تولیدی در دانشگاه را به مهارت تبدیل کرده و
درنتیجه خلق ثروت کند.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه جهاددانشگاهی
مجموعهای از قبل شناختهشده است ،گفت :جهاددانشگاهی پتانسیلی عظیم و
نگاهی آیندهپژوهانه نسبت به مسائل دارد.
وی خاطرنشان کرد :در نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی آنچه بیشتر
موردتوجه قرار میگیرد ،نقش جهاددانشگاهی در حوزه علم و تبدیل آن به فناوری
است .جهاددانشگاهی پل رابطی است که میتواند علم تولیدی در دانشگاه را به مهارت

غالمرضـا منتظـری نایـب رییـس کمیسـیون فرهنگـی بـا اشـاره بـه برگـزاری
نمایشـگاه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی گفـت :ایـن نمایشـگاه جلـوهای از
توانمندیهـا و قابلیتهـای جهاددانشـگاهی اسـت و ایـن نهاد با ورود بـه حوزههای
مختلـف علمـی تبدیـل بـه یکـی از ارکان مهـم «مـا میتوانیـم» شـده اسـت.
نایـب رییـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی بـا تاکیـد بـر
اینکـه ایـن نمایشـگاه دارای چنـد مزیـت اسـت ،گفت :نخسـتین مزیت نمایشـگاه
دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی اول این اسـت که بهخوبی تصویری روشـن از گستره
کار جهاددانشـگاهی را نشـان میدهـد .قابلیتهـا و دسـتاوردهایی که در نمایشـگاه
بـه نمایـش گذاشتهشـده اسـت ،پنجـره امیـد را بـه روی انسـان بـاز میکند.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

خوشبختانه مجموعه جهاددانشگاهی با بهرهگیری از ظرفیتهایی که در حوزههای
اشتغال ،کارآفرینی و پژوهش دارد ،گامهای خوبی در مهارتآموزی که حلقه
مفقودهی اشتغال است و همچنین ترویج مشاغل خانگی برداشته است.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس افزود :در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای
جهاددانشگاهی متوجه شدیم که اقدامات بسیاری در حوزه برندسازی و بازاریابی
که نقش مؤثری در ایجاد انگیزه و رونق تولید و اشتغال دارد از سوی مجموعه
جهاددانشگاهی انجامشده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بابیان اینکه مجلس
آماده حمایت تقنینی از جهاددانشگاهی است ،خاطرنشان کرد :مجلس در زمینه
قانونگذاری میتواند کمککننده جهاددانشگاهی باشد؛ ما آماده پذیرش هر
نوع طرح و پیشنهاد از سوی مجموعه جهاددانشگاهی هستیم .با توجه به اینکه
جهاددانشگاهی نهادی نیمهدولتی است ،اگر امکاناتی از دولت بخواهد و این موضوع
نیاز به قانون داشته باشد ،ما میتوانیم کمکی جدی به این نهاد کنیم.
رحیمی همچنین درباره حمایت بودجهای مجلس از مجموعه  جهاددانشگاهی
گفت :قبلتر حمایتهایی در قالب وامهای خوداشتغالی و تبصره  ۱۸برای
جهاددانشگاهی در نظر گرفتهشده است .همچنان امسال اتفاق جدیدی در بودجه
افتاده و صندوقی بنام صندوق توسعه عدالت استانی در نظر گرفتهشده که میتواند
کمککننده جهاددانشگاهی باشد.

تبدیل و درنتیجه خلق ثروت کند؛ اگر ما در این مسیر بهدرستی حرکت کنیم ،شاید
بتوانیم بخشی از مسیر توسعه کشور را طی نماییم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با تاکید بر
لزوم تجدیدنظر در بودجه مجموعه جهاددانشگاهی اظهار کرد :باید نسبت به بودجه
جهاددانشگاهی تجدیدنظر شود و بودجه این نهاد افزایش یابد؛ همچنین باید برای
جهاددانشگاهی جایگاه بیشتری در سیاستگذاریهای در سطح کالن تعریف شود تا
بتوانیم شاهد تأثیرگذاری اساسی این نهاد مهم باشیم.
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نگاشت
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نماینده مردم گرگان افزود :دومین مزیت نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی تدارک بودجه  ۱۴۰۱هستیم و با توجه به اینکه مجموعه جهاددانشگاهی قابلیتهای
آن است که این نمایشگاه در سکوت خود با مخاطب حرف میزند و اگر به آثار توجه خوبی دارد ،قول دادهایم مسائل حوزه اعتبارات این مجموعه را در مجلس پیگیری
کنیم ،پیامهای بسیاری را دریافت میکنیم .این نمایشگاه جلوهای از توانمندیها کنیم.
وی خاطرنشان کرد :نخبگان و گروههای دانشبنیان در ارتباط با جهاددانشگاهی
و قابلیتهای جهاددانشگاهی است و این نهاد با ورود به حوزههای مختلف علمی
در حال انجام کارهای خوبی هستند؛ استمرار این کار نویدبخش آن است که تنها راه
تبدیل به یکی از ارکان مهم «ما میتوانیم» شده است.
نایـب رییس کمیسـیون فرهنگـی همچنین ،وجـود روحیه جهـادی در مجموعه برونرفت از مشکالت موجود در حوزه بینالمللی و مشکالت تحریمها که آسیبهای
جهاددانشـگاهی را یکـی از مزیتهـای ایـن نهـاد عنـوان و اظهار کـرد :مزیت دیگر جدی را بر کشور وارد کرده ،اعتماد به دانش و نخبگان کشور است.
نماینده مردم بندرعباس ،قشم ،ابوموسی ،حاجیآباد و خمیر در مجلس افزود:
جهاددانشـگاهی نسـبت بـه سـایر سـازمانها ،وجـود روحیـه جهـادی اسـت .امروز
کشـور بـرای رسـیدن بـه قلههـای پیشـرفت ،عظمـت و اقتـدار نیازمنـد مدیریـت متخصصان و متفکران داخلی موضوعاتی را دنبال میکنند که نیاز کشور است و
ارزشافزوده خوبی دارد و نتیجهاش نیز کاهش هزینههایی است که پیشازاین مشابه
جهـادی اسـت؛ بـا ایـن مدیریـت ایرانـی قـوی شـکل میگیرد.
منتظری در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت تقنینی و بودجهای مجلس از مجموعه  آن را در خارج از کشور تأمین میکردیم .در جریان بازدید از بخش مرتبط باانرژی،
جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد :یکی از موضوعات مربوط به مجلس برای حمایت نفت و برق نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی ،دیدم که کارهای خوبی بهویژه
از جهاددانشگاهی رفع موانع قانونی در مسیر فعالیت این نهاد است؛ اگر درجایی در بحث سکوهای نفتی انجامشده است .کارهای خوب دیگری نیز در حوزه تولید
واقعاً موانع ،تزاحم و تضاد قانونی وجود داشته یا قوانینی ناکارآمد باشد ،در صورت برق برای مقیاس کوچک و بزرگ در حوزه مترو و قطارهای شهری انجامشده است.
مرادی همچنین با اشاره به بازدید خود از بخش کشاورزی و آبزیپروری نمایشگاه
ارائه  فهرست از سوی جهاددانشگاهی ،مجلس حتماً به موضوع ورود پیدا میکند.
وی گفـت :بخـش دوم حمایتهـای مجلـس از جهاددانشـگاهی در قالـب بـاز جهاددانشگاهی تصریح کرد :مدتها به دنبال بحث پرورش ماهی در قفس بودیم
کـردن چتـر حمایتـی از طریق اعتبارات اسـت؛ در مجلس مانند سـالهای گذشـته و حتی در برنامه ششم توسعه نیز بر این امر تصریحشده است اما متأسفانه دولت
کـه نسـبت بـه موضوعـات جهـاد ورود کردیم ،امسـال هرچقـدر بتوانیم موانـع را از قبل توجهی به این موضوع نکرد و بیشتر بهانهشان این بود که این موضوع هم در
بحث الرو و هم در بحث ساخت قفس و تور ،بومیسازی نشده است .خوشبختانه
پیـش روی جهـاد برمیداریـم و چتـر حمایتـی را بـاز میکنیـم.
کارهای خوبی که جهاددانشگاهی انجام داده قابلتوجه و پیگیری و انجام است و
انشاءاهلل هم به دستگاههای اجرایی منتقل کرده و هم بهصورت جدی در مجلس
پیگیری میکنیم.

■□■

قول مساعد مناینده مردم
بندرعباس جهت پیگیری امور
اعتبارات جهاددانشگاهی در
مجلس

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس بابیان اینکه «نخبگان و
گروههای دانشبنیان در ارتباط با جهاددانشگاهی در حال انجام کارهای خوبی
هستند» ،تاکید کرد :استمرار این کار نویدبخش آن است که تنها راه برونرفت از
مشکالت موجود در حوزه بینالمللی و مشکالت تحریمها که آسیبهای جدی را بر
کشور وارد کرده ،اعتماد به دانش و نخبگان کشور است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس بابیان اینکه «دستاوردهای جهاددانشگاهی
واقعاً موفقیتآمیز و باعث افتخار و مباهات و دلگرمکننده است» ،اظهار کرد :در

■□■
مناینده گچساران و باشت در مجلس اظهار کرد:

جهاددانشگاهی؛ نهادی در تراز
نظام جمهوری اسالمی

سـید ناصر حسـینی پور نماینده گچسـاران و باشـت در مجلس شـورای اسالمی
تأکیـد کـرد :بـه مسـئوالن مختلـف کشـور میگویـم کـه یقیـن داشـته باشـید اگر
بـرای حـل مشـکالت موجـود در بخشهـا و صنایـع مختلـف از جهاددانشـگاهی
بخواهنـد ورود کنـد ،همانطـور کـه در موضوعـات نانـو ،موشـک و هسـتهای ورود
کردیـم و موفـق بودیـم و بـه دسـتاوردهای خوبـی دسـتیافتیم ،میتوانیـم موفـق
شو یم .
نماینـده مـردم گچسـاران و باشـت در مجلـس شـورای اسلامی بابیـان اینکـه

یک عضو کمیسیون برنامهوبودجه:

■□■

جهاددانشگاهی و نوآوری در
متامی بخشهای اقتصادی و
خدماتی کشور

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

جبـار کوچکـی نـژاد عضـو کمیسـیون برنامهوبودجـه و نماینـده شهرسـتانهای
رشـت و خمـام در مجلس گفت :امروز همـه نمایندگان مجلس جهاددانشـگاهی که
نمـاد نـوآوری در تمامـی بخشهـای اقتصـادی و خدماتـی کشـور اسـت را بهعنوان
یکنهـاد انقالبـی و مجموعـهای میشناسـند کـه بایـد بن بسـتها را بشـکند.
عضـو کمیسـیون برنامهوبودجـه مجلـس گفت :خدا را شـاکرم که توفیق داشـتم
از نمایشـگاه افتخـارات جهاددانشـگاهی بازدیـد داشـته باشـم .در ایـن نمایشـگاه

علـی جـدی یـک عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس تاکیـد کـرد:
جهاددانشـگاهی هـم ازنظـر علمـی و هـم از بعد عملیاتـی و تبدیل علـم به محصول
میتوانـد خلأ موجـود در دانشـگاهها را برطـرف کنـد و موجـب افزایـش اعتمـاد
عمومـی بـه تولیـدات داخلـی شـود.
عضـو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس درباره عملکـرد جهاددانشـگاهی طی
 ۴۱سـال گذشـته اظهـار کـرد :عملکـرد جهاددانشـگاهی از بـدو تاسـیس تاکنـون

جهاددانشگاهی میتواند در
استفاده از تولیدات داخلی
اعتامدسازی کند
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امـروز در کشـور بـا دو گفتمان «مـا میتوانیم» و «مـا نمیتوانیـم» مواجهیم ،اظهار
کـرد :تفکـر جهـادی تفکری اسـت کـه وقتی سـوخت موردنیـاز برای راکتـور تهران
را در اختیـار مـا قرار ندادنـد ،فردی مانند مجید شـهریاری با تفکر جهاددانشـگاهی
میآیـد و بـا هزینـه شـخصی خـود صفحـات سـوخت  ۲۰درصـد را بـرای راکتـور
تهـران میسـازد .از سـوی دیگـر تفکـر دیگـری نیـز وجـود داشـته کـه میگفته ما
نمیتوانیـم و بایـد نیـاز خـود را وارد کنیـم و در ایـن واردات امتیازاتـی بـه غربیها
بدهیـم و پـا روی عـزت خـود بگذاریم.
وی تاکیـد کـرد :جهاددانشـگاهی نمـاد تفکـر مـا میتوانیـم در عرصـه رضایـت
خلـق و خالـق و در تـراز نظـام جمهـوری اسلامی اسـت.
ایـن نماینـده مجلس خاطرنشـان کـرد :در عرصـه حاکمیت و حکمرانـی دو نگاه
وجـود دارد کـه نماینـدگان مجلـس بایـد سـهم خـود را نسـبت بـه آن پیـدا کنند؛
نـگاه اول نـگاه کسـانی کـه هنـوز معتقـد نیسـتند کـه بایـد از ظرفیتهـای داخلی
نظیـر جهاددانشـگاهی در دوران تحریـم اسـتفاده کنیـم و نـگاه دوم نـگاه افـرادی
اسـت کـه معتقـد بـه ایـن موضـوع هسـتند؛ نـگاه دوم نگاهـی اسـت کـه در دولت
آقـای رئیسـی پررنگتـر باشـد.
حسـینی پـور گفـت :مـن بـه مسـئوالن مختلـف کشـور میگویـم کـه یقیـن
داشـته باشـید اگـر بـرای حـل مشـکالت موجـود در بخشهـا و صنایـع مختلـف
از جهاددانشـگاهی بخواهنـد ورود کنـد ،همانطـور کـه در موضوعـات نانـو ،موشـک
و هسـتهای ورود کردیـم و موفـق بودیـم و بـه دسـتاوردهای خوبـی دسـتیافتیم،
میتوانیـم موفـق شـویم.

جهاددانشـگاهی در حوزههـای مختلـف علمـی از جملـه نفـت ،خـودرو ،آب ،دکل،
الکترونیـک ،کشـاورزی ،آمـوزش و بسـیاری از تخصصهـای دیگر افتخـارات خیلی
خوبـی را بـه نمایش گذاشـته اسـت کـه برخـی از آنها بـه مرحله تولید رسـیدهاند
و برخـی دیگـر نیـز در مراحـل نهایـی آزمایش قـرار دارند.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم حمایـت مجموعههـای مصرفکننـده محصـوالت
جهاددانشـگاهی از ایـن نهـاد ،خاطرنشـان کـرد :جهاددانشـگاهی حتمـاً بایـد
موردحمایـت قـرار بگیـرد و مجموعههایـی ماننـد ایرانخـودرو و شـرکت نفـت
کـه از محصـوالت ایـن نهـاد اسـتفاده میکننـد ،میتواننـد منابعـی را در اختیـار
جهاددانشـگاهی قـرار دهنـد و ایـن نهـاد را تقویـت نماینـد.
ایـن عضـو کمیسـیون برنامه بودجـه مجلس همچنین با اشـاره به سـهم مجلس
در حمایـت از جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد :مجلس همـواره در بودجه سـاالنه و در
قانـون برنامـه توسـعه ،جهاددانشـگاهی را پررنگ دیده اسـت؛ همچنیـن هرکجا که
موضـوع تحقیقـات و نـوآوری مطـرح اسـت ،مجلـس جهاددانشـگاهی را موردتوجه
خـود قرار داده اسـت.
کوچکـی نـژاد بابیـان اینکـه « امـروز همـه نماینـدگان مجلس جهاددانشـگاهی
را بهعنـوان یکنهـاد انقالبـی و مجموعـهای میشناسـند کـه بایـد بـن بسـتها
را بشـکند» ،تاکیـد کـرد :معتقـدم کـه جهاددانشـگاهی میتوانـد در کنـار همـه
دسـتگاههایی کـه بـه دنبـال بهروزرسـانی محصـوالت خـود متناسـب بـا تکنولوژی
روز دنیـا هسـتند ،قـرار بگیرد .امـروز جهاددانشـگاهی در همه بخشهـای اقتصادی
و خدمـات کشـور باید حضورداشـته باشـد تا بتوانیـم نوآوریها را در همهجا داشـته
با شیم .
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بسـیار خـوب بـوده اسـت و ایـن نهـاد روی موضوعـات خوبی دسـت گذاشـتند.
نماینـده مردم شـیروان در مجلس شـورای اسلامی عدم بهرهبـرداری از تولیدات
داخلـی را یکـی از مشـکالت امـروز کشـور عنـوان کـرد و گفـت :یکـی از دالیـل
نامهربانـی نسـبت بـه تولیـدات داخلـی عـدم اعتمـاد بـه ایـن ظرفیتها اسـت؛ این
موضـوع از گذشـته وجـود داشـته اسـت و بسـیاری از مدیـران ریسـک اسـتفاده از
تولیـدات داخلـی را نمیپذیرنـد چراکـه معتقدنـد ایـن محصـوالت امتحـان خود را
پـس ندادهانـد .همچنیـن خریدهـای خارجـی امتیازهایـی بـه همـراه دارد کـه نظر
بسـیاری از مدیـران را بـه خـود جلـب میکند.
جـدی تاکیـد کـرد :معتقـدم اگـر از محصـوالت تولیـد داخـل حتـی با یـک پله
کیفیـت پائیـن تـر اسـتفاده کنیـم ،بازهـم بـه نفـع کشـور اسـت؛ گرچـه بـه نظرم
بخشـی از تولیـدات داخلی در مقایسـه با محصـوالت وارداتی عملکـرد بهتری دارند.
امیـدوارم در دولـت جدیـد کـه بـا رویکرد نگاه به داخل تشکیلشـده اسـت ،شـاهد
افزایـش اسـتفاده از تولیـدات داخل باشـیم.
ایـن عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس همچنیـن بـا اشـاره بـه نقـش
جهاددانشـگاهی در افزایـش اعتمـاد بـه تولیـدات داخـل ،خاطرنشـان کـرد:
جهاددانشـگاهی هـم ازنظـر علمـی و هـم از بعد عملیاتـی و تبدیل علـم به محصول
میتوانـد خلأ موجـود در دانشـگاهها را برطـرف نماینـد و موجـب افزایـش اعتمـاد
عمومـی بـه تولیـدات داخلـی شـود.
جـدی در پایـان بـر لـزوم حمایـت از مجموعـه جهاددانشـگاهی تاکیـد و اظهـار
کـرد :در موضوعـات مربـوط بـه کمیسـیون صنایـع و معـادن از جهاددانشـگاهی
حمایـت میکنیـم.

■□■
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی:

جهاددانشگاهی از نهادهای
تأثیرگذار در تحقق بیانیه گام
دوم انقالب است

دکتـر بابـک نگاهـداری ،رئیـس مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی
گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه بنمایـه اصلـی بیانیـه گام دوم انقلاب تأکیـد ویـژهای
بـر نقـش علـوم و فناوریهـا در تمدنسـازی و پیشـرفت جمهـوری اسلامی دارد،
جهاددانشـگاهی بـا همیـن ضربآهنگـی کـه ادامـه میدهـد ،مطمئنـاً یکـی از
نهادهـای تأثیرگـذار در تحقـق اهـداف بیانیـه گام دوم انقلاب خواهـد بـود.

رئیـس مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی اظهـار کـرد :الحمـداهلل
جهاددانشـگاهی یکـی از نهادهـای پربرکـت انقالب اسلامی اسـت که در سـالهای
گذشـته دسـتاوردهای مهمـی در حـوزه صنعتی ،پزشـکی ،علـوم اجتماعـی و نظایر
آن داشـته و ایـن دسـتاوردها در حوزههـای مختلـف بهویـژه عرصههایـی کـه مورد
تحریـم قرارگرفتهایـم ،مورداسـتفاده قرارگرفتـه و نیـز کمککننـده و کارسـاز بوده
است.
وی گفـت :نمایشـگاه توانمندیهـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی شـاهدی بـر
ایـن مدعاسـت کـه انصافـاً گامهـای بزرگـی در خودکفایـی در عرصههـای مختلـف
پزشـکی ،صنعتـی و نظایـر اینها به همت جهادگران جهاددانشـگاهی برداشتهشـده
است.
رئیـس مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی تأکیـد کـرد :یقیـن داریم
بـا توجـه بـه اینکـه بنمایـه اصلـی بیانیـه گام دوم انقلاب اسلامی تأکیـد ویژهای
بـر نقـش علـوم و فناوریهـا در تمدنسـازی و پیشـرفت جمهـوری اسلامی دارد،
جهاددانشـگاهی بـا همیـن ضربآهنگـی کـه ادامه میدهـد و کار میکنـد ،مطمئناً
یکـی از نهادهـای تأثیرگـذار در تحقـق اهـداف بیانیـه گام دوم انقلاب اسلامی
خواهـد بود.

■□■
رییس فراکسیون محیطزیست مجلس اظهار کرد:

استفاده از ظرفیتهای
جهاددانشگاهی برای رفع نیاز
کشور

سـمیه رفیعـی رییـس فراکسـیون محیطزیسـت مجلـس با اشـاره به نمایشـگاه
دسـتاوردها و توانمندیهـای جهاددانشـگاهی  ۱۴۰۰و بابیـان اینکـه بایـد بـه
تواناییهـا و دسـتاوردهای داخلـی کشـور بـاور داشـته باشـیم ،گفت :دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی قابلاعتنـا اسـت و بایـد بـه کار گرفتـه شـود .نیازهایـی در کشـور
وجـود دارد کـه خـوب اسـت از ظرفیتهـای جهاددانشـگاهی بـرای ایـن نیازهـا
اسـتفاده و در ایـن راسـتا اقـدام شـود و از سـوی دیگـر باید باور داشـته باشـیم که
ایـن ظرفیتهـا راهحـل برونرفـت مشـکالت اسـت.
سـمیه رفیعـی در حاشـیه بازدید خـود از نمایشـگاه دسـتاوردها و توانمندیهای
جهاددانشـگاهی  ۱۴۰۰کـه بـا همراهـی دکتـر عیسـی علیـزاده انجـام شـد ،اظهار
کـرد :مشـاهده دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی در سـپهر فناوری و در تمـام حوزهها
منجـر بـه ایجـاد احسـاس غـرور میشـود چراکـه بـاور بـه توانسـتن را میتـوان

نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس بیان کرد:

گامهای مؤثر جهاددانشگاهی
در حوزه پزشکی ستودنی است

■□■
مناینده مردم تهران در مجلس:

همه باید به جهاددانشگاهی
کمک کنیم

زهـره الهیـان نماینـده مـردم تهـران ،ری ،اسالمشـهر و شـمیرانات در مجلـس
شـورای اسلامی گفت :نوآوریهایی که در نمایشـگاه دسـتاوردهای جهاددانشگاهی
در معـرض نمایـش گذاشتهشـده ،موجـب افتخـار و غـرور ملـی اسـت و همـه
وظیفهداریـم بـه ایـن نهـاد علمـی کمـک کنیـم.

سـیدمحمد پاکمهـر نایـب رییـس کمیسـیون بهداشـت مجلـس گفـت:
جهاددانشـگاهی در حوزه پزشـکی نیز توسـعه زیادی داشـته و ابداعات و اختراعات
فراوانـی از خـود بـه جـای گذاشـته کـه بسـیار جالـب و سـتودنی اسـت.
نایـب رییـس کمیسـیون بهداشـت مجلـس شـورای اسلامی اظهـار کـرد:
امـروز بـرای بنـده بـه جهـت بازدیـد از نمایشـگاه توانمندیهـا و دسـتاوردهای
جهاددانشـگاهی روز بسـیار خوبـی بـود .بنـده فکـر نمیکـردم که جهاددانشـگاهی
تـا ایـن حـد در حوزههـای مختلـف بـه توسـعه و پیشـرفت دسـت پیداکرده باشـد.
وی افـزود :جهاددانشـگاهی در حوزههـای مختلـف آموزشهای تئـوری و مهارت
محـوری ،هدایـت شـغلی و مشـاغل آینـده ،طـرح جامـع الگـوی نویـن مشـاغل
خانوادگـی و  ...قدمهـای بسـیار مؤثـری برداشـته اسـت کـه امیدواری زیـادی برای
جامعـه دارد.
دکتـر پاکمهـر بیـان کـرد :جهاددانشـگاهی در حوزه پزشـکی نیز توسـعه زیادی
داشـته و ابداعـات و اختراعـات فراوانـی از خـود بـه جای گذاشـته که بسـیار جالب
و سـتودنی است.
نایـب رییـس کمیسـیون بهداشـت مجلس شـورای اسلامی تصریح کـرد :تولید
دسـتگاه تشـخیص سـلولهای سـرطانی حین عمل جراحی ،جداسـازی سـلولهای
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بهصـورت مجسـم مشـاهده کرد.
وی بابیـان اینکـه اگـر فضـا در اختیـار جوانان اندیشـمند ما قرار گیـرد میتواند
منجـر بـه ایجـاد راهحلهایـی بـرای برونرفـت از مشـکالت کشـور شـود ،بـر لزوم
تسـهیل در صـدور مجـوز بـرای اجـرای برخـی از دسـتاوردها تاکیـد کـرد و گفـت:
وقتـی میدانیـم راهحلهـا وجـود دارد بایـد ورود ایـن راهحلهـا را بـه عرصههـای
تصمیمگیـری تسـهیل کنیـم نـه اینکه بـرای یک محصول چند سـال درگیـر و دار
مجوزهـا بمانیـم و این امر بسـیار حایـز اهمیت اسـت .درواقع فرآیند اجرایی شـدن
اینهـا را بایـد سـادهتر کنیـم و برایشـان قـدم مثبتـی بر خواهیم داشـت.
رفیعـی در بخـش دیگـر سـخنان خـود بـه آلودگی هـوای تهـران نیز اشـاره کرد
و گفـت :دیـروز در راسـتای بحـث آلودگی هـوای تهران جلسـهای اندیشـه ورزانه با
حضـور فعـاالن عرصه دانشبنیان و مسـئولین شـهری شـهر تهـران برگـزار کردیم.
ایـن جلسـه دو بخـش داشـت کـه یـک بخـش آن بـه مباحـث مطالعاتـی معطـوف
میشـد .اسـاتید دانشـگاهها معتقـد بودنـد کـه بـرای مثـال مطابـق بـا مطالعـات،
حجـم بیشـتر آلودگی هـوای تهـران بـه ذرات  pm2.5بازمیگردد امـا راهحلهایی
کـه بـرای آن بودجـه اختصـاص دادهشـده و سـرمایهگذاری میشـود در راسـتای
آالیندههـای گازی اسـت .مـن آنجـا هـم گفتـم کـه مبنـای مطالعـات ما بـا مبنای
تصمیمگیریهایمـان متفـاوت اسـت و ازایـنرو نمیتوانیـم بـه خروجـی برسـیم.
درواقـع وجـود مراکـزی نظیـر جهاددانشـگاهی میتوانـد این خلاء را پـر میکند و
ایـن اتفـاق مهمی اسـت.
رییـس فراکسـیون محیطزیسـت مجلـس معتقد اسـت کـه بحث آلودگـی هوای
تهـران از جملـه مباحثـی اسـت کـه فراکسـیون محیطزیسـت مجلـس یازدهـم
همـواره بـه آن ورود کـرده اسـت.
نمایشـگاه توانمندیهـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی  ۱۴۰۰از پنجم دیماه
سـال جـاری آغـاز و تـا نهـم همین مـاه در مرکـز نمایشـگاهی بوسـتان گفتوگوی
تهران دایر اسـت.

نماینـده مـردم تهران ،ری ،اسالمشـهر و شـمیرانات در مجلس شـورای اسلامی
گفت :نمایشـگاه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی ویترینی از دسـتاوردهای  ۴۰سـاله
انقلاب اسلامی در حـوزه علـم و فنـاوری اسـت کـه در جهاددانشـگاهی تبلـور
پیداکرده اسـت.
وی افزود :مقایسـه رشـد و پیشـرفت امروز جهاددانشـگاهی با پیشـرفتهای این
نهـاد در دهههـای قبل نشـان میدهد که جهاددانشـگاهی از سـرعت رشـد مطلوبی
برخـوردار اسـت و میتوانـد به ظرفیتهـای علمی کشـور کمک کند.
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس بـا تاکیـد بـر اینکه امـروز جمهوری اسلامی
ایـران در حـوزه علـم و فنـاوری از کشـورهای برتر محسـوب میشـود ،اظهـار کرد:
نوآوریهایـی کـه در نمایشـگاه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی در معـرض نمایـش
گذاشتهشـده ،موجـب افتخـار و غـرور ملـی اسـت و همـه وظیفهداریم به ایـن نهاد
علمـی کمـک کنیم.

سال بیست و دوم│شماره184

سـرطانی از گـردش خـون و سـاخت کیتهای کوویـد  19که جامعه مـا نیازمند آن
اسـت ،همچنیـن ،ذخایـر ژنتیکـی ،سـلولهای بنیادین و گیاهـان دارویـی از جمله
حوزههایـی هسـتند کـه جهاددانشـگاهی پیگیـری کرده و توسـعه فراوانـی در آنها
پیداکـرده اسـت .درمجمـوع آنچـه امـروز بنده در ایـن نمایشـگاه دیدم ،بسـیار زیبا
و جالـب بود.

■□■
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جهاددانشگاهی یکی از
دغدغههای منایندگان مجلس
است

سـید کریم حسـینی عضـو کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسلامی گفت:
جهاددانشـگاهی قطعـاً یکـی از دغدغههـای نماینـدگان مجلـس اسـت امـا همـه
نماینـدگان آنطـور که باید آشـنایی الزم با فعالیتهـای جهاددانشـگاهی را ندارند.
عضـو کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسلامی اظهار کرد :جهاددانشـگاهی
سالبهسـال در حوزههـای مختلـف پیشـرفت میکنـد و حرکتـی بـه سـمت تعالـی
و پیشـرفت دارد؛ ایـن نهـاد در مقایسـه بـا سـایر دسـتگاهها در همـه زمینههـای
فعالیـت خـود بافاصله حائـز رتبه اول اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجامشـده در جهاددانشـگاهی در حوزه اشـتغالزایی
گفـت :جهاددانشـگاهی در حـوزه اشـتغال بهخوبـی ورود کـرده و از وزارتخانـه
تخصصی آن بسـیار جلوتر اسـت و قطعاً در ادامه کار نیز سـرعت و گسـتره فعالیتی
بیشـتری پیـدا خواهـد کرد.
نماینـده مـردم اهـواز بـا تاکیـد بـر لـزوم برقـراری حلقـه ارتباطـی میـان
جهاددانشـگاهی و مجلـس شـورای اسلامی خاطرنشـان کـرد :امیدواریـم حلقـه
ارتباطـی میـان ایـن دو نهاد شـکل بگیرد تـا نماینـدگان مجلس بتواننـد از دانش و
پژوهشهایـی کـه در جهاددانشـگاهی وجـود دارد و انجـام میشـود ،بهرهمند شـود
و  شـاهد رابطـه خوبـی میـان دانـش و فضـای تصمیـم گیـر مجلـس باشـیم.
حسـینی گفـت :جهاددانشـگاهی قطعـاً یکـی از دغدغههـای نماینـدگان
مجلـس اسـت امـا همـه نماینـدگان آنطور کـه بایـد آشـنایی الزم بـا فعالیتهای
جهاددانشـگاهی را ندارنـد .بایـد اقدامـات انجـام شـود تـا همـه نماینـدگان و
کمیسـیونهای تخصصـی مجلـس آشـنایی بیشـتری بـا جزئیـات فعالیتهـای
جهاددانشـگاهی پیـدا کننـد.

مناینده مردم تربیز در مجلس شورای اسالمی:

دستاوردهایجهاددانشگاهی
گرهای بزرگ از کشور باز کرده
است

روحاهلل متفکـر آزاد نماینـده مـردم تبریـز در مجلـس شـورای اسلامی گفـت:
دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی ازاینجهـت ارزشـمند اسـت کـه هرکـدام از آنهـا
توانسـته گـرهای بـزرگ از کشـور بـاز کنـد.
نماینـده مـردم تبریـز در مجلـس شـورای اسلامی اظهار کـرد :جهاددانشـگاهی
مولـود انقلاب اسلامی و از مجموعههایی اسـت که همواره خارج از روال تشـریفات
اداری در مسـیر تحقـق آرمانهـا ملـت و انقلاب حرکت کرده اسـت.
وی تاکیـد کرد :دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی از این جهت ارزشـمند اسـت که
هرکـدام از آنهـا توانسـته گـرهای بـزرگ از کشـور باز کنـد .از دیدن دسـتاوردهای
قشـنگ و ارزشـمند جهاددانشـگاهی در نمایشـگاه امسـال لذت بردم.
نماینـده مـردم آذرشـهر ،اسـکو و تبریـز در مجلـس همچنیـن بـا تاکید بـر لزوم
حمایـت مجلـس از جهاددانشـگاهی بیـان کـرد :سـال گذشـته در مجلـس تلاش
کردیـم کـه ردیفهـای بودجـه جهـاد را فربهتـر کنیـم و همچنیـن تلاش کردیـم
کـه فراینـد تخصیـص اسـت اعتبـارات را کاهـش دهیـم تـا راحتتـر بتواننـد از آن
بهرهمنـد شـوند .امسـال نیـز در بودجـه و سـایر مسـیرهایی کـه بـه تقنیـن مربوط
میشـود بـه جهاددانشـگاهی کمـک خواهیـم کـرد.

■□■
مناینده مردم یزد در مجلس:

جهاددانشگاهی کشور را در
حوزه فناوری خودکفا کند

محمـد صالـح جـوکار نماینـده مـردم یـزد در مجلـس بـا اشـاره بـه نقـش
جهاددانشـگاهی در قطـع وابسـتگی کشـور بـه خـارج ،گفـت :جهاددانشـگاهی
میتوانـد کشـور را ازلحـاظ وابسـتگی در حـوزه فنـاوری بـه خـارج از کشـور بینیاز
و خودکفـا کنـد .
نماینـده مـردم یـزد در مجلـس بابیان اینکـه این نمایشـگاه تحسـینبرانگیز بود

■□■
نایبرئیس کمیسیون پزشکی مجلس:

جهاددانشگاهی در مسیر
قطع وابستگی به خارج حرکت
م یکند

سید جلیل میر محمدی میبدی نایبرئیس کمیسیون پزشکی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به نقش مجموعه جهاددانشگاهی در رفع وابستگیهای کشور گفت:
یکی از نهادهایی که توانست اثرات تحریمها را خنثی و در رفع وابستگی به خارج
جهت تأمین نیازهای کشور تالش کند مجموعه جهاددانشگاهی است.
نایبرئیس کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه
«جهاددانشگاهی یکی از شجرههای طیبهای است که در انقالب رویش پیداکرده
است» ،اظهار کرد :جهاددانشگاهی در حوزهها و عرصههای مختلف در طول سالهای
بعد از انقالب در زمینه توانمندیهای علمی ،فرهنگی و فنی کمکهای بسیار خوبی

■□■
مناینده بجنورد خرب داد:

دعوت از مسئوالن
جهاددانشگاهی برای حضور
در جلسه کمیسیون بهداشت
مجلس

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

خاطرنشـان کـرد خـدا را شـاکریم کـه نهادی که  ۴۱سـال قبـل امام خمینـی (ره)
آن را پایهگـذاری کردنـد امـروز بـه مجموعـه فناورانـه و پژوهش محور تبدیل شـده
کـه در زمینـه هـای مختلف فرهنگـی اجتماعـی و علمی فعالیت جـدی دارد.
وی بـا اشـاره به نقش جهاددانشـگاهی در قطع وابسـتگی کشـور بـه خارج گفت:
جهاددانشـگاهی در عرصههـای مختلـف بهویـژه در دوران تحریـم توانسـتند بـه
فناوریهایـی دسـت یابنـد کـه یقینـاً در توسـعه کشـور در ابعـاد مختلـف دفاعـی،
صنعتـی ،کشـاورزی و پزشـکی تاثیـر مثبتـی داشـته اسـت .ایـن اقدامـات شـاید
تاکنـون از دیـد مـا خـارج بـوده امـا برگـزاری نمایشـگاههایی ازایندسـت و ارائـه
دسـتاوردها میتوانـد در نـگاه مـا نسـبت بـه جهاددانشـگاهی و دسـتاوردهای آن
تأثیرگذار باشـد.
ایـن نماینـده مجلـس بابیـان اینکـه «جهاددانشـگاهی میتواند کشـور را ازلحاظ
وابسـتگی در حـوزه فنـاوری به خارج از کشـور بینیـاز و خودکفا کنـد» ،اظهار کرد:
امیـدوارم بـا تقویـت جهاددانشـگاهی بتوانیـم بخـش اعظمـی از مشـکالت عظیمی
کـه امـروز در داخـل داریـم و بهزعـم برخـی حـل آنهـا در گـروی واردات دانـش
فنـی و فناوریهـای خارجـی اسـت ،ایـن نهـاد علمـی فرهنگـی بتواند مشـکالت را
برطـرف نماید.
جـوکار همچنیـن بـر لـزوم حمایـت جهاددانشـگاهی از سـوی مجلـس شـورای
اسلامی تاکیـد کـرد و گفـت  :یقینـاً در مجلـس در جریـان بررسـیهای مربوط به
بودجه سـال  ۱۴۰۱و همچنین برنامه هفتم توسـعه چنانچه احسـاس کنیم نسـبت
بـه جهاددانشـگاهی خالئـی وجـود دارد ،آمادگـی داریم تـا آنها را برطـرف نماییم.

بهنظام کردهاست.
وی با اشاره به نقش مجموعه جهاددانشگاهی در رفع وابستگیهای کشور گفت:
یکی از نهادهایی که توانست اثرات تحریمها را خنثی و در رفع وابستگی به خارج
جهت تامین نیازهای کشور تالش کند مجموعه جهاددانشگاهی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد :نمایشگاه جهاددانشگاهی  ۱۴۰۰باعث شد
دید من نسبت به این نهاد علمی فرهنگی بازتر شود .جهاددانشگاهی مجموعهای کم
خرج ،کام ً
ال علمی و فنی و موفق در مسیر قطع وابستگیهای کشور است.
میر محمدی میبدی  ،با تاکید بر اینکه حاضریم در حد توان مجلس  
جهاددانشگاهی را موردحمایت قرار دهیم ،گفت  :کمک در بودجه  ۱۴۰۱در حوزه
اعتبار ،مطالبه گری کرد از وزرای مرتبط برای حمایت از خرید محصوالت ساخت
جهاددانشگاهی در قالب حمایت از صنایع تولید داخل و همچنین پیگیری تصویب
طرحهای موردنظر جهاددانشگاهی از جمله اقداماتی است که در جهت حمایت از
جهاددانشگاهی میتواند در مجلس شورای اسالمی انجام دهیم.

www.acecr.ac.ir
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ســـید محمـــد پـــاک مهـــر نایـــب دوم کمیســـیون بهداشـــت گفـــت :از
مســـئوالن جهاددانشـــگاهی دعـــوت کردهایـــم کـــه بـــا حضـــور در جلســـه
کمیس ــیون بهداش ــت پیش ــنهادات بودجهایش ــان را ارائ ــه دهن ــد ت ــا در قان ــون
بودجـــه  ،۱۴۰۱اعتبـــارات الزم لحـــاظ شـــود.
پـــاک مهـــر گفـــت :جهاددانشـــگاهی بـــه نســـبت ســـایر حوزههـــای علمـــی
ابداعـــات و اختراعـــات بســـیار خوبـــی دارد و قطعـــاً میتوانـــد کشـــور را در
بســـیاری از نیازمندیهـــای تکنولوژیـــک نســـبت بـــه خـــارج مســـتقل کنـــد.
وی بابیـــان اینکـــه «جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای مختلـــف فرهنگـــی،
علمـــی و آموزشـــی عملکـــرد قابـــل قبولـــی دارد» ،اظهـــار کـــرد :تصـــورم ایـــن
اســـت تدبیـــری کـــه امـــروز در جهاددانشـــگاهی حاکـــم اســـت در راســـتای
خنثیســـازی و دور زدن تحریمهـــا و رفـــع وابســـتگیها و اســـتقالل کشـــور
اســـت.
ایـــن نماینـــده مجلـــس همچنیـــن بـــر لـــزوم حمایـــت از جهاددانشـــگاهی
توس ــط مجل ــس تاکی ــد و اظه ــار ک ــرد :مجموع ــه جهاددانش ــگاهی یکس ــری دارو
تولیدش ــده ک ــه بای ــد ب ــه ثب ــت برس ــد و بیمهه ــا بتوانن ــد پوش ــش دهن ــد ک ــه
در مجلــس پیگیــر آن هســتیم .همچنیــن درصددیــم اقداماتــی انجــام دهیــم تــا
در تولی ــدات جهاددانش ــگاهی در حوزهه ــای پزش ــکی از جمل ــه درم ــان س ــرطان
پســـتان و پانســـمان زخمهـــا از ســـوی وزارت بهداشـــت پذیرفتـــه شـــود و بـــه
تولیـــد انبـــوه برســـد .از مســـئوالن جهاددانشـــگاهی دعـــوت کردهایـــم کـــه بـــا
حضـــور در جلســـه کمیســـیون بهداشـــت پیشـــنهادات بودجهایشـــان را ارائـــه
دهن ــد ت ــا در قان ــون بودج ــه  ،۱۴۰۱اعتب ــارات الزم لح ــاظ ش ــود.

■□■

بازدید عضو هیات رییسه
مجلس از منایشگاه توامنندی و
دستاوردهایجهاددانشگاهی

دکتـر علیرضـا سـلیمی نماینـده مـردم محلات و دلیجـان در مجلـس شـورای
اسلامی و عضـو هیـات رییسـه مجلـس از دسـتاوردهای ارائهشـده در نمایشـگاه
جهاددانشـگاهی بازدیـد بـه عمـل آورد.
نماینـده مـردم محلات و دلیجـان در مجلـس شـورای اسلامی و عضـو هیـات

رییسـه مجلـس در بازدیـد سهسـاعتهای کـه از ایـن نمایشـگاه انجـام داد بـه
توانمندیهـای جهاددانشـگاهی در عرصههـای مختلـف اذعـان و بـر لزوم اسـتفاده
هرچـه بیشـتر از ایـن توانمندیهـا در رشـد و توسـعه کشـور تاکیـد کـرد.

■□■
مناینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی:

جهاددانشگاهییکنهاد
چندوجهی است

مجتبـــی یوســـفی نماینـــده مـــردم اهـــواز در مجلـــس شـــورای اســـامی
گفـــت :جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای مختلـــف علمـــی ،فرهنگـــی ،پزشـــکی،
گیاهپزشـــکی و صنعتـــی حضـــور خـــوب و مؤثـــری دارد.
نماین ــده م ــردم اه ــواز در مجل ــس ش ــورای اس ــامی بابی ــان اینک ــه «یک ــی
از خصوصیتهـــای جهاددانشـــگاهی چندوجهـــی بـــودن ایـــن نهـــاد اســـت»،
اظهـــار کـــرد :جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای مختلـــف علمـــی ،فرهنگـــی،
پزشـــکی ،گیاهپزشـــکی و صنعتـــی حضـــور خـــوب و مؤثـــری دارد .میتـــوان
گف ــت محص ــوالت تولی ــدی توس ــط جهاددانش ــگاهی در ص ــورت تبدی ــل قیم ــت
فـــروش بـــه ریـــال تقریبـــاً بهصـــورت رایـــگان عرضـــه میشـــوند.
وی بـــا اشـــاره بـــه فرارســـیدن ســـالگرد شـــهادت ســـپهبد ســـلیمانی
خاطرنشـــان کـــرد :حـــاج قاســـم مکتبـــی را بـــه دنیـــا عرضـــه کـــرد و در آن
نشـــان داد کـــه از ظرفیـــت افـــراد مختلـــف فـــارغ از قومیـــت ،ســـن ،مذهـــب
اســـتفاده میکنـــد .امـــروز نیـــز اگـــر مـــا بهانـــدازه ظرفیـــت افـــراد ،از آنهـــا
اســـتفاده کنیـــم و ایـــن ظرفیتهـــا را در کنـــار هـــم قـــرار دهیـــم ،میتوانیـــم
گامهـــای خوبـــی جهـــت پیشـــرفت و توســـعه کشـــور برداریـــم .کســـانی کـــه
بایـــد در جهـــت تصمیـــم ســـازی و تصمیمگیـــری عمـــل کننـــد ،بایـــد از
نمایش ــگاههایی نظی ــر آنچ ــه جهاددانش ــگاهی برپ ــا ک ــرده بازدی ــد کنن ــد ت ــا از
نزدیـــک در جریـــان توانمندیهـــای موحـــد در کشـــور قـــرار بگیرنـــد.
ایـــن نماینـــده مجلـــس همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه حمایتهـــای مجلـــس از
جهاددانشـــگاهی گفـــت :ســـال گذشـــته بهنوعـــی نســـبت بـــه ســـالهای قبـــل
افزای ــش چن ــد براب ــری رو ک ــه ب ــرای مجموع ــه جهاددانش ــگاهی اعم ــال ش ــد.
امس ــال نی ــز باوجوداینک ــه متأس ــفانه دول ــت مق ــداری درخواس ــت از ای ــن نه ــاد
کمدقت ــی ک ــرده اس ــت ،ت ــاش خواهی ــم ک ــرد ک ــه در ح ــوزه بودج ــه س ــنواتی
و همچنیـــن تقنیـــن حمایتهـــای خوبـــی از مجموعـــه جهاددانشـــگاهی داشـــته
باش ــیم.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

گزارش تصویری
مروری بربرخی از تصاویر منایشگاه بزرگ دستاوردهای
جهاددانشگاهی در 1400
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تفاهم
گزارشی از امضای تفاهمنامهها و رومنایی از
دستاوردهای جهاددانشگاهی در منایشگاه بزرگ 1400
■ امضای سه تفاهمنامه و یک قرارداد بین جهاددانشگاهی و
مجموعه وزارت نفت
■ امضای تفاهمنامه سهجانبه همکاری مشرتک بین معاونت
علمی ،جهاددانشگاهی و رشکت مرتو
■ امضای دو تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی و مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
■ امضای تفاهمنامه همکاری معاونت آموزش و کارآفرینی
جهاددانشگاهی و موسسه کار و تامین اجتامعی
■ امضای تفاهمنامه همکاری بین جهاددانشگاهی و دانشگاه
آزاد اسالمی
■ برند منابع آموزشی زبان انگلیسی  Eightرومنایی شد
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گزارشی از امضای تفاهمنامهها و رومنایی از دستاوردهای جهاددانشگاهی در منایشگاه بزرگ1400

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

امضای سه تفاهمنامه و یک
قرارداد بین جهاددانشگاهی و
مجموعه وزارت نفت
در راستای حامیت از تولیدکنندگان داخلی و جهت بومی سازی
تجهیزات راهربدی مورد نیاز صنعت نفت انجام گرفت؛

بومـــی ســـازی تجهیـــزات راهبـــردی مـــورد نیـــاز صنعـــت نفـــت بـــه منظـــور تحقـــق
اهـــداف و سیاســـتهای اقتصـــاد مقاومتـــی و حداکثـــر اســـتفاده از تـــوان تولیـــدی و
خدماتـــی کشـــور و حمایـــت از کاالی ایرانـــی بـــا جهاددانشـــگاهی تفاهـــم نامـــه امضـــا
کـــرد کـــه طبـــق آن جهاددانشـــگاهی در راســـتای تولیـــد و تأمیـــن  ۵۹رول کالف لولـــه
مغ ــزی س ــیار م ــورد نی ــاز ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران مطاب ــق اس ــتانداردهای روز دنی ــا و
بـــا اســـتفاده از دانـــش فنـــی الزم اقـــدام کنـــد.

■□■

امضایتفاهمنامه
سهجانبه همکاری مشرتک
بین معاونت علمی
جهاددانشگاهی و رشکت مرتو

برای تبدیل یک رام قطار  DCمرتوی تهران به قطار ACبه امضا رسید

در دومیـــن روز از برپایـــی نمایشـــگاه دســـتاوردها و توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی
و در جری ــان بازدی ــد مهن ــدس ج ــواد اوج ــی ،وزی ــر نف ــت و معاون ــان ای ــن وزارتخان ــه3 ،
تفاهمنامـــه و یـــک قـــرارداد بیـــن جهاددانشـــگاهی و مجموعـــه وزارت نفـــت بـــه امضـــا
رس ــید.
ابـــاغ قـــرارداد خریـــد خدمـــات فـــرآورش نفـــت خـــام بـــا اســـتفاده از تجهیـــزات
ف ــرآورش س ــریع اح ــداث کارخانــهای ب ــه روش س ــاخت ،مالکی ــت و به ــره ب ــرداری (بی ــن
دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی و اب ــوذر ش ــریفی مدیرعام ــل ش ــرکت
مهندســـی و توســـعه نفـــت) ،تفاهمنامـــه در زمینـــه امـــکان ســـنجی برنامـــه ریـــزی و
انج ــام بازس ــازی ،نوس ــازی و تعمی ــرات اسالس ــی و تأمی ــن تجهی ــزات براس ــاس ش ــرایط
دســـتگاههای حفـــاری و اعـــام نیـــاز شـــرکت ملـــی حفـــاری ایـــران (بیـــن دکتـــر
حمیدرضـــا گلپایگانـــی مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی حفـــاری ایـــران و دکتـــر حمیدرضـــا
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی) و تفاهمنامـــه تصفیـــه پســـاب صنعتـــی واحـــد بهـــره
بـــرداری نفـــت قشـــم جهـــت تخلیـــه محیـــط پذیرنـــده براســـاس اســـتانداردهای ملـــی
کشـــور بـــا اســـتفاده از روشهـــای ترکیبـــی و بیولوژیکـــی (دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی
ریی ــس جهاددانش ــگاهی و علیرض ــا مه ــدی زاده مدیرعام ــل ش ــرکت نف ــت ف ــات ق ــاره
ای ــران) از جمل ــه تفاهمنامههای ــی ب ــود ک ــه در جری ــان ای ــن بازدی ــد ب ــه امض ــا رس ــید.
همچنیـــن ،در ادامـــه امضـــای تفاهمنامـــه تولیـــد و تأمیـــن  59رول کالف لولـــه
مغ ــزی س ــیار م ــورد نی ــاز ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران بی ــن کرام ــت اهلل افخم ــی نماین ــده
ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران و دکت ــر حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی انج ــام
ش ــد.
ش ــرکت مل ــی نف ــت ای ــران در راس ــتای حمای ــت از تولیدکنن ــدگان داخل ــی و جه ــت

در حض ــور دکت ــر س ــورنا س ــتاری مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریی ــس جمه ــور و دکت ــر
حمیدرض ــا طیب ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی و ب ــه منظ ــور تأمی ــن مناب ــع مال ــی ،طراح ــی
و ســـاخت تجهیـــزات سیســـتم رانـــش ،کنتـــرل و ارتقـــای ســـایر بخشهـــای ضـــروری
قطـــار بـــرای یـــک رام قطـــار  DCتفاهـــم نامـــه همـــکاری ســـه جانبـــه بیـــن معاونـــت
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری ،جهاددانشـــگاهی و شـــرکت بهـــره بـــرداری راه
آه ــن ش ــهری ته ــران و حوم ــه امض ــا ش ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه گذش ــت دو ده ــه از بهرهب ــرداری مت ــرو در کش ــور زم ــان و فرس ــودگی
قطارهـــای  DCمترویـــی و قدیمـــی بـــودن سیســـتم رانـــش ایـــن نـــوع قطارهـــا
(موتورترکش ــن ه ــای  DCو سیس ــتم کنت ــرل دور مقاوم ــت و کنتاکت ــوری) جایگزین ــی

امضای دو تفاهم نامه همکاری
بین جهاددانشگاهی و مرکز
پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی

تفاهـــم نامـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی و مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای
اســـامی بیـــن دکتـــر بابـــک نگاهـــداری رییـــس مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای
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امضای تفاهمنامه همکاری
معاونت آموزش و کارآفرینی
جهاددانشگاهی و موسسه کار و
تامین اجتامعی

تفاهمنامـــه همـــکاری معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی جهاددانشـــگاهی و موسســـه
کار و تامیـــن اجتماعـــی بـــه امضـــای دکتـــر رضـــا شـــریعت رییـــس موسســـه کار و
تامیـــن اجتماعـــی و دکتـــر محمـــد صـــادق بیجنـــدی معـــاون آمـــوزش و کارآفرینـــی
جهاددانشـــگاهی رســـید.
دکت ــر رض ــا ش ــریعت ریی ــس موسس ــه کار و تامی ــن اجتماع ــی در ای ــن مراس ــم ب ــا
اع ــام اینک ــه جهاددانش ــگاهی از ده ــه ه ــا وس ــالهای پی ــش هم ــکاری مس ــتمر و موث ــر
بـــا یکدیگـــر داشـــته و دارنـــد گفـــت :در حـــال حاضـــر کـــه توســـعه و اجـــرای ســـند

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی
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آنه ــا ب ــا قط ــار  ACجدی ــد و ی ــا ارتق ــا سیس ــتم ران ــش و کنت ــرل قطاره ــا؛ ب ــا کارای ــی
قطارهـــای  ACولـــی بـــا هزینـــه کمتـــر دو راهحـــل پیـــش رو اســـت.
از آنجـــا کـــه شـــرکت بهرهبـــرداری متـــروی تهـــران و حومـــه تعـــدادی از قطارهـــای
 DCخ ــارج از رده خدمت ــی داش ــته و نی ــاز مبرم ــی ب ــه اوره ــال اساس ــی آنه ــا وج ــود
دارد و جهاددانش ــگاهی از ت ــوان و دان ــش الزم ب ــرای ارتق ــاء ای ــن ن ــوع قطاره ــا برخ ــوردار
اســـت و معاونـــت فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری حامـــی و راهبـــر چنیـــن طرحهـــای
فناورانـــه کاربـــردی و ارزشـــمند اســـت ،ایـــن تفاهمنامـــه ســـهجانبهای بهمنظـــور
تأمی ــن مناب ــع مال ــی ،طراح ــی و س ــاخت تجهی ــزات سیس ــتم ران ــش ،کنت ــرل و ارتق ــای
ســـایر بخشهـــای ضـــروری قطـــار بـــرای یـــک رام قطـــار DC؛ در راســـتای تحقـــق
منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در پیادهســـازی اقتصـــاد مقاومتـــی ،بیـــن معاونـــت
علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ،جهاددانش ــگاهی و ش ــرکت بهرهب ــرداری راهآه ــن
شـــهری تهـــران و حومـــه امضـــا شـــد.
ایـــن تفاهمنامـــه امـــروز  9دی مـــاه در نمایشـــگاه توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی
و در حض ــور دکت ــر س ــورنا س ــتاری مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریی ــس جمه ــور و دکت ــر
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی بیـــن دکتـــر حمیـــد ذوالفقـــاری رییـــس
مرکـــز توســـعه فناوریهـــای معاونـــت علـــم و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری ،دکتـــر
محمدرضـــا پورعابـــدی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی و دکتـــر مهـــدی
شایســـته اصـــل مدیرعامـــل شـــرکت بهرهبـــرداری راهآهـــن شـــهری تهـــران و حومـــه
امضـــا شـــد.
موض ــوع ای ــن تفاهمنام ــه انج ــام مطالع ــات و طراح ــی مفهوم ــی و تفصیل ــی سیس ــتم
ران ــش جایگزی ــن ب ــرای قطاره ــای هف ــت واگن ــه  DCخودکش ــش در خط ــوط مت ــروی
درونشـــهری تهـــران و ســـاخت و نصـــب یـــک نمونـــه از تجهیـــزات بـــر روی یکـــی از
قطارهـــای خـــارج از رده و انجـــام تســـتهای حرکتـــی اســـت.
محورهـــای همـــکاری شـــامل انجـــام مطالعـــات مـــوردی مـــورد نیـــاز شـــرکت بـــرای
ارتقـــای یـــک رام از قطارهـــای  DCموجـــود بـــه قطـــار  ،ACطراحـــی و نمونهســـازی
تجهیـــزات جایگزیـــن سیســـتم رانـــش قطارهـــای  DCو همـــکاری بـــا شـــرکت واگـــن
ســـازی بـــرای نصـــب و راهانـــدازی و تســـت قطـــار بـــا سیســـتم ارتقـــا یافتـــه میشـــود.

اســـامی و دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی امضـــا و مبادلـــه تفاهـــم
نام ــه هم ــکاری مرک ــز اطالع ــات علم ــی جهاددانش ــگاهی نی ــز بی ــن دکت ــر عل ــی فره ــادی
معـــاون پشـــتیبانی و مدیریـــت منابـــع انســـانی مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای
اس ــامی و دکت ــر فاطم ــه عظیــمزاده ریی ــس مرک ــز اطالع ــات علم ــی جهاددانش ــگاهی
انج ــام ش ــد.
در جهـــت تحقـــق اهـــداف متعالـــی نظـــام جمهـــوری اســـامی ایـــران و بـــا توجـــه
بـــه ضـــرورت توســـعه همکاریهـــا تفاهـــم نامـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی و مرکـــز
پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای اســـامی بیـــن دکتـــر بابـــک نگاهـــداری رییـــس
مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای اســـامی و دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی منعقـــد شـــد.
هـــدف ایـــن تفاهـــم نامـــه کـــه در نمایشـــگاه توانمنـــدی هـــا و دســـتاوردهای
جهاددانشـــگاهی  1400امضـــا شـــد ،توســـعه همکاریهـــا بیـــن مرکـــز و جهـــاد در
راســـتای تحقـــق اهـــداف «ماموریتهـــا» رســـالتها و برنامههـــای دو طـــرف اســـت.
زمینـــه هـــای همـــکاری ایـــن تفاهـــم نامـــه شـــامل حضـــور کارشناســـان جهـــاد در
کارگـــروه هـــا و کمیتـــه هـــای تخصصـــی مرکـــز در صـــورت دعـــوت توســـط مرکـــز
پژوهشهـــا ،همـــکاری در انجـــام پژوهشهـــای کالن (در مـــواردی کـــه مـــورد توافـــق
طرفیـــن قـــرار گیرنـــد) ،بررســـی کارشناســـانه طرحهـــا و لوایـــح توســـط کارشناســـان
جه ــاد در م ــوارد ارج ــاع ش ــده توس ــط مرک ــز پژوه ــش ه ــا و ب ــر اس ــاس تواف ــق ،ارائ ــه
گـــزارش طرحهـــای خاتمـــه یافتـــه گروههـــای پژوهشـــی جهـــاد بـــه مرکـــز ،همـــکاری
در برگ ــزاری نشس ــت ه ــای تخصص ــی و س ــمینارهای علم ــی ،هم ــکاری در م ــوارد م ــورد
توافـــق در حـــوزه نشـــر شـــامل انتشارمشـــترک ،تبـــادل محصـــوالت و بهـــره بـــرداری
از شـــبکه توزیـــع و تجهیـــزات چـــاپ جهـــاد دانشـــگاهی ،برگـــزاری دوره هـــا و کارگاه
ه ــای آموزش ــی براس ــاس اع ــام نی ــاز مرک ــز ،نمایهس ــازی ط ــرح ه ــا و گ ــزارش ه ــای
کارشناســـی مرکـــز در پایـــگاه اطالعـــات علمـــی جهـــاد ( ،)SIDنمایهســـازی اطالعـــات
و گزارشهـــا ،اســـتخراج گزارشهـــای علمســـنجی بـــر اســـاس توافقهـــای مربـــوط
و اط ــاع رس ــانی فعالیته ــا و تروی ــج اولوی ــت ه ــای پژوهش ــی اع ــام ش ــده مرک ــز در
ش ــبکه برنام ــه ه ــای گ ــروه ه ــای تخصص ــی و رس ــانه ه ــای خب ــری جه ــاد م ــی ش ــود.
مبادل ــه تفاه ــم نام ــه هم ــکاری بی ــن مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس ش ــورای اس ــامی
و مرک ــز اطالع ــات علم ــی جهاددانش ــگاه
همچنی ــن تفاه ــم نام ــه هم ــکاری مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس ش ــورای اس ــامی و
مرک ــز اطالع ــات علم ــی جهاددانش ــگاهی بی ــن دکت ــر عل ــی فره ــادی مع ــاون  پش ــتیبانی
و مدیریـــت منابـــع انســـانی مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای اســـامی و  دکتـــر
فاطمـــه عظیـــمزاده رییـــس مرکـــز اطالعـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی در نمایشـــگاه
توانمنـــدی هـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی  1400مبادلـــه شـــد.
نظـــر بـــه نقـــش عمـــده و تاثیرگـــذار منابـــع اطالعاتـــی در جهـــت توانافزایـــی
مســـئوالن و دسترســـی و برخـــورداری از آخریـــن یافتههـــای علمـــی بـــه صـــورت
تخصصـــی بـــه منظـــور رفـــع چالشهـــا و موانـــع فـــرآروی در عرصـــه فعالیتهـــای
کاری و همچنیـــن اســـتفاده از ظرفیتهـــای مشـــترک در حـــوزه اطالعرســـانی علمـــی و
ایجـــاد بانـــک هـــای اطالعاتـــی ،ایـــن موافقتنامـــه بیـــن دو طـــرف منعقـــد شـــد.
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زیس ــت ب ــوم اش ــتغال ماموری ــت اصل ــی وزارت تع ــاون و کار اس ــت ای ــن س ــند م ــی توان ــد
فص ــل مش ــترک هم ــکاری وزارت کار و جه ــاد دانش ــگاهی باش ــد.
دکتـــر محمـــد صـــادق بیجنـــدی نیـــز بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری خـــوب جهـــاد
دانشـــگاهی بـــا مجموعـــه وزارت کار تصریـــح کـــرد :جهاددانشـــگاهی بـــا همـــه تـــوان
و ظرفی ــت ب ــه تحق ــق اه ــداف و ماموری ــت ه ــای س ــند زیس ــت ب ــوم اش ــتغال کش ــور
کمـــک خواهـــد کـــرد.
معـــاون آمـــوزش و کارآفرینـــی جهـــاد دانشـــگاهی  تصریـــح کـــرد :بـــا توجـــه بـــه
ماموری ــت ه ــای موسس ــه کار و تامی ــن اجتماع ــی در زمین ــه ه ــای آموزش ــی؛ پژوهش ــی
و انتشـــاراتی بـــازارکار ،اشـــتغال و کارآفرینـــی از یـــک ســـو و تجـــارب ،ظرفیـــت هـــای
بالق ــوه و بالفع ــل معاون ــت آم ــوزش و کارآفرین ــی جهاددانش ــگاهی در تدوی ــن و پی ــاده
س ــازی ای ــن برنام ــه ه ــا و ط ــرح ه ــا  ،تفاه ــم نام ــه هم ــکاری بی ــن دو مجموع ــه ب ــه
امض ــاء رس ــید.
ایـــن تفاهـــم  بـــه منظـــور توســـعه کمـــی و کیفـــی اقدامـــات آموزشـــی ،پژوهشـــی
و اس ــتفاده بهین ــه از توانای ــی ه ــای علم ــی ،آموزش ــی و پژوهش ــی طرفی ــن ب ــه امض ــا
رســـید.
موضـــوع ایـــن  تفاهمنامـــه همـــکاری بهـــره منـــدی بهینـــه از ظرفیـــت هـــای
علمـــی ،مدیریتـــی ،تخصصـــی و کاربـــردی طرفیـــن در پیـــاده ســـازی برنامـــه و طـــرح
ه ــای م ــورد تواف ــقْ   ،ه ــم افزای ــی و مش ــارکت در اج ــرای برنام ــه ه ــا و ط ــرح ه ــای
توســـعه اشـــتغال و کارآفرینـــی  ،همـــکاری در زمینـــه هـــای آموزشـــی ،پژوهشـــی و
انتش ــاراتی و  اط ــاع رس ــانی در زمین ــه ه ــای ب ــازارکار ،اش ــتغال و کارآفرین ــی اس ــت.
براســـاس ایـــن گـــزارش  ،انجـــام مطالعـــات کاربـــردی در زمینـــه هـــای اشـــتغال
و کارآفرینـــی در جهـــت ارتقـــاء شـــاخص هـــای کلیـــدی بـــازارکار و کارآفرینـــی  ،
برگ ــزاری نشس ــتهای تخصص ــی مش ــترک متناس ــب ب ــا آخری ــن تح ــوالت روز دنی ــا در
ح ــوزه ماموریته ــای موسس ــه و وزارت تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی  ،انج ــام هم ــکاری
ه ــای مش ــترک در زمین ــه ه ــای تروی ــج و فرهن ــگ س ــازی ،آم ــوزش و توانمندس ــازی
بـــا رویکـــرد هـــم افزایـــی و ایفـــای نقـــش ســـازنده در زیســـت بـــوم ملـــی اشـــتغال  ،
هم ــکاری و ه ــم اندیش ــی در ش ــناخت مش ــکالت و مس ــائل اش ــتغال کش ــور و تدوی ــن
و ارائ ــه راهکاره ــای سیاس ــتی و اجرای ــی  ،توس ــعه مناب ــع انس ــانی ذی ــل برنام ــه ه ــای
راهبـــردی موسســـه از طریـــق تربیـــت کارشـــناس ،مربـــی و مشـــاور و همـــکاری در
تدویـــن برنامـــه هـــای توســـعه مهـــارت هـــای بـــازارکار بویـــژه مهـــارت هـــای آینـــده
بـــرای دانشـــجویان و دانـــش آموختـــگان  ،همـــکاری در زمینـــه اشـــتغال دانـــش
آموخت ــگان مبتن ــی ب ــر نیازه ــای ح ــال و آین ــده و توس ــعه گفتم ــان و اج ــرای ط ــرح
ه ــای توس ــعه ،ح ــول مح ــور آین ــده مش ــاغل و مش ــاغل آین ــده و چال ــش ه ــای آین ــده
کار و  ...از زمینـــه همـــکاری موسســـه کار وتامیـــن اجتماعـــی بـــا جهـــاد دانشـــگاهی
اســـت.
همچنیـــن تعریـــف و تدویـــن طرحهـــا و برنامـــه هـــای کاربـــردی ذیـــل هـــر یـــک
از همکاریهـــای مشـــترک و ارائـــه بـــه موسســـه  ،بکارگیـــری ظرفیـــت هـــای علمـــی و
پژوهش ــی ،آم ــوزش و کارآفرین ــی در جه ــت تحق ــق اه ــداف و زمین ــه ه ــای هم ــکاری  ،
ابـــاغ تفاهـــم نامـــه بـــه واحدهـــای جهـــاد در جهـــت پیـــاده ســـازی برنامـــه هـــای
مش ــترک در سراس ــر کش ــور  ،اختص ــاص امکان ــات آموزش ــی ،الکترونیک ــی و زیرس ــاخت
هـــای مرتبـــط بـــرای پیـــاده ســـازی برنامـــه هـــای ترویجـــی و آموزشـــی مشـــترک  ،
اس ــتفاده از ظرفی ــت رس ــانه ای ب ــرای توس ــعه اط ــاع رس ــانی برنام ــه ه ــای مش ــترک
و تســـهیل انعـــکاس اخبـــار و اطالعیـــه هـــای موسســـه در هفتـــه نامـــه بـــازار کار و
س ــایر درگاهه ــای جه ــاد اولوی ــت ده ــی ب ــه اج ــرای طرحه ــا و برنام ــه ه ــای مش ــترک
تدوی ــن ش ــده ب ــا تخصی ــص اعتب ــار از زمین ــه ه ــای هم ــکاری جه ــاد ب ــا موسس ــه کار
و تامیـــن اجتماعـــی اســـت.

در همی ــن راس ــتاْ موسس ــه نی ــز در معرف ــی برنام ــه ه ــا و اولوی ــت ه ــای پژوهش ــی
و آموزشـــی ،حمایـــت در تدویـــن و اجـــرای برنامـــه هـــای ترویجـــی و آموزشـــی بـــرای
توســـعه اشـــتغال دانـــش آموختـــگان ،مشـــارکت دادن جهـــاد در ارتباطـــات بـــا
ســـازمانهای بیـــن المللـــی بویـــژه    ILOبـــرای اجـــرای طرحهـــای مشـــترک ،بـــه
اشـــتراک گـــذاری تجـــارب در زمینـــه هـــای کار شایســـته ،آینـــده کار و تحقیقـــات و
طرحه ــای اج ــرا ش ــده ،حمای ــت از ایج ــاد مراک ــز هدای ــت ش ــغلی در مراک ــز آم ــوزش
عالـــی و دانشـــگاههای کشـــور ،حمایـــت از برنامـــه هـــای تربیـــت کارشـــناس ،مربـــی و
مش ــاور در زمین ــه ه ــای اش ــتغال و کارآفرین ــی ،به ــره من ــدی  از مدرس ــین و اعض ــای
هی ــات علم ــی هم ــکار موسس ــه توس ــط جه ــاد در دوره ه ــای  تعری ــف ش ــده آموزش ــی،
همـــت خواهـــد کـــرد.
ْ
گـــزارش ،بـــه منظـــور عملیاتـــی شـــدن موضـــوع تفاهـــم نامـــه،
بـــر اســـاس ایـــن
بـــه ازای هـــر برنامـــه یـــا طـــرح ،قـــرارداد همـــکاری بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت جهـــاد
دانشـــگاهی در اســـتان هـــا بیـــن طرفیـــن بـــه امضـــا خواهـــد رســـید.
مـــدت ایـــن تفاهمنامـــه از زمـــان امضـــاء  3ســـال بـــوده و پـــس از انقضـــای مـــدت و
در ص ــورت تواف ــق طرفی ــن قاب ــل تمدی ــد م ــی باش ــد.
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امضای تفاهمنامه همکاری بین
جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد
اسالمی

تفاهـــم نامـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی و دانشـــگاه آزاد اســـامی در راســـتای
توســـعه و ارتقـــای انتشـــارات علمـــی دانشـــگاه در کشـــور از طریـــق ایجـــاد،
اســـتقرارد و توســـعه پلتفـــرم ســـکوی نشـــر دانش(ســـند) امضـــا شـــد.
تفاهـــم نامـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی و دانشـــگاه آزاد اســـامی در نمایشـــگاه
توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی  1400بیـــن دکتـــر حمیدرضـــا
طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و دکتـــر محمدمهـــدی طهرانچـــی رییـــس دانشـــگاه
آزاد اســـامی منعقـــد شـــد.
ای ــن تفاه ــم نام ــه در راس ــتای توس ــعه و ارتق ــای انتش ــارات علم ــی دانش ــگاه در
کشـــور از طریـــق ایجـــاد ،اســـتقرارد و توســـعه پلتفـــرم ســـکوی نشـــر دانش(ســـند)
ب ــه امض ــا دو ط ــرف رس ــید.
هـــدف ایـــن تفاهـــم نامـــه اســـتقرار چرخـــه مدیریـــت دانـــش و ارتقـــای آن
در ســـطح ملـــی ،منطقـــه ای و بیـــن المللـــی ،بهبـــود رتبـــه هـــای بیـــن المللـــی
نشـــریات دانشـــگاه در نظـــام هـــای رتبـــه بنـــدی بیـــن المللـــی ،بهبـــود چرخـــه
ی اقتصـــاد نشـــر مجـــات علمـــی ،ایجـــاد بســـتر الزم بـــه منظـــور تبـــادل داده
هـــا و اطالعـــات علمـــی در فضـــای مجـــازی اســـتفاده مطلـــوب از ظرفیـــت هـــای
نـــرم افـــزاری و ســـخت افـــزاری طرفیـــن در راســـتای گســـترش همکاریهـــای بیـــن
ســـازمانی اســـت.

تفاهـــم نامـــه امـــکان ســـنجی راه انـــدازی مجتمـــع کشـــت و فـــرآوری گیاهـــان
داروی ــی ب ــرای تولی ــد آف ــت ک ــش ه ــای گیاه ــی و داروه ــای دام ــی ب ــا منش ــا گیاه ــی
در شهرس ــتان ش ــیروان ،در نمایش ــگاه توانمن ــدی ه ــای جهاددانش ــگاهی ،بی ــن آس ــتان
قـــدس رضـــوی و جهاددانشـــگاهی امضـــا شـــد.
تفاهـــم نامـــه امـــکان ســـنجی راه انـــدازی مجتمـــع کشـــت و فـــرآوری گیاهـــان
داروی ــی ب ــرای تولی ــد آف ــت ک ــش ه ــای گیاه ــی و داروه ــای دام ــی ب ــا منش ــا گیاه ــی
در شهرس ــتان ش ــیروان ،بی ــن آس ــتان ق ــدس رض ــوی و جه ــاد دانش ــگاهی امض ــا ش ــد.
ای ــن تفاه ــم نام ــه بی ــن محم ــد دلب ــری مع ــاون برنام ــه ری ــزی و توس ــعه اقتص ــادی
بنیـــاد بهـــره وری موقوفـــات آســـتان قـــدس رضـــوی و دکتـــر محمدرضـــا پورعابـــدی
مع ــاون پژوه ــش و فن ــاوری جه ــاد دانش ــگاهی ب ــا حض ــور عل ــی ج ــدی رئی ــس مجم ــع
نماینـــدگان خراســـان شـــمالی ،نماینـــده مـــردم شـــیروان و عضـــو کمیســـیون صنایـــع و
مع ــادن مجل ــس ش ــورای اس ــامی و محس ــن رحمان ــی ریی ــس جهاددانش ــگاهی خراس ــان
ش ــمالی منعق ــد ش ــد.
ایـــن تفاهمنامـــه در راســـتای تحقـــق اهـــداف مقـــرر در ســـند چشـــم انـــداز ۱۴۰۴
سیاســـتهای کلـــی علـــم و فنـــاوری و اقتصـــاد مقاومتـــی مبتنـــی بـــر توســـعه علـــوم و
فن ــاوری م ــورد نی ــاز کش ــور و تقوی ــت اقتص ــاد دان ــش بنی ــان تدابی ــر و تاکی ــدات رهب ــر
معظ ــم انق ــاب در خص ــوص تولی ــد ث ــروت از یافت ــه ه ــای پژوهش ــی و ض ــرورت توس ــعه
و تج ــاری س ــازی عل ــوم و فن ــاوری ب ــه امض ــا رس ــیده اس ــت.
بـــر اســـاس ایـــن تفاهـــم نامـــه قـــرار اســـت دو طـــرف بـــه طـــور منظـــم جلســـه
تش ــکیل داده و فعالیته ــای مش ــترک پیش ــنهادی را بررس ــی و پ ــس از تایی ــد روس ــای
دو مجموعـــه بـــرای اجـــرا اقـــدام کننـــد و پـــس از آن ،شـــکل و ســـهم ســـرمایهگذاری
طرفیـــن ،نـــوع مالکیـــت ،نحـــوه تامیـــن هزینههـــا ،بهـــره بـــرداری و ...مشـــخص مـــی
شـــود.
گفتن ــی اس ــت ،بررس ــی و ام ــکان س ــنجی طرفی ــن ب ــرای س ــرمایه گ ــذاری مش ــترک
ب ــا ه ــدف راه ان ــدازی مجتم ــع کش ــت و ف ــرآوری گیاه ــان داروی ــی ب ــرای تولی ــد آف ــت
کـــش هـــای گیاهـــی و داروهـــای دامـــی بـــا منشـــاء گیاهـــی در شهرســـتان شـــیروان
موض ــوع ای ــن تفاه ــم نام ــه اس ــت ک ــه ب ــه امض ــای نماین ــدگان طرفی ــن رس ــید.
همچنیـــن محمـــد دلبـــری معـــاون برنامهریـــزی و توســـعه اقتصـــادی بنیـــاد بهـــره
بـــرداری موقوفـــات آســـتان قـــدس رضـــوی در پنجمیـــن روز نمایشـــگاه توانمندیهـــا
و دســـتاوردهای جهـــاد دانشـــگاهی از ایـــن نمایشـــگاه  گفـــت :در آغـــاز ایـــام بصیـــرت
کاره ــای بس ــیار خوب ــی را از جوان ــان و فرهیخت ــگان جه ــاد دانش ــگاهی ش ــاهد بودی ــم.
ای ــن نمایش ــگاه م ــاه عس ــل زحمتش ــان و تجل ــی دس ــتاوردهای آنهاس ــت .امیدواری ــم
ایـــن پژوهـــش هـــا و خالقیتهـــا کـــه در حـــوزه علـــم و فنـــاوری دیدیـــم بـــه مرحلـــه
عمـــل ،تولیـــد محصـــول ،اســـتفاده بهینـــه از ایـــن اقدامـــات در زندگـــی ،کســـب و کار
مـــردم و ایجـــاد اشـــتغال ،صـــادرات و ارزآوری بـــرای کشـــور برســـد .چـــرا کـــه ایـــن
اتفاقـــات موجـــب خشـــنودی مقـــام معظـــم رهبـــری اســـت .ایـــن کشـــور متعلـــق

تفاهمنامه همکاری بین مرکز
گردشگری جهاددانشگاهی و
کمیته ملی یونسکو امضا شد

رییــس مرکــز گردشــگری علمــی – فرهنگــی دانشــجویان و کمیتــه ملــی یونســکو در
ایـــران در محـــل نمایشـــگاه توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی ،تفاهمنامـــه
هم ــکاری امض ــا کردن ــد.
در ســـومین روز از نمایشـــگاه توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی کـــه در
بوس ــتان گفتگ ــو برپ ــا ش ــده اس ــت ،بخشه ــای مختل ــف حاض ــر در ای ــن نمایش ــگاه ب ــه
انعق ــاد تفاه ــم نام ــه ب ــا دس ــتگاه ه ــا و نهاده ــای بخ ــش مردم ــی میپردازن ــد .از جمل ــه
ایـــن مراکـــز حاضـــر در ایـــن نمایشـــگاه در روز ســـوم اقـــدام بـــه انعقـــاد تفاهـــم نامـــه
ک ــرده اس ــت ،مرک ــز گردش ــگری علم ــی – فرهنگ ــی دانش ــجویان اس ــت.
بعدازظهـــر امـــروز هفتـــم دی مـــاه تفاهمنامـــه بیـــن مرکـــز گردشـــگری
علم ــی – فرهنگ ــی دانش ــجویان جهاددانش ــگاهی و کمیت ــه مل ــی یونس ــکو در ای ــران ب ــا
حض ــور رحی ــم یعق ــوبزاده ریی ــس مرک ــز گردش ــگری علم ــی – فرهنگ ــی دانش ــجویان
و حجتاالســـام والمســـلمین علـــی نوریجانـــی معـــاون حقوقـــی کمیتـــه ملـــی یونســـکو
و ریی ــس باش ــگاه س ــواد رس ــانهای منعق ــد ش ــد.
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تفاهمنامههمکاری
بین آستان قدس و
جهاددانشگاهی امضا شد

بـــه شـــیعه امیرالمومنیـــن اســـت و حضـــرت ولیعصر(عـــج) نـــگاه ویـــژهای بـــه ایـــن
موفقیتهـــا دارد.
وی درب ــاره تاثی ــرات برگ ــزاری چنی ــن نمایش ــگاهی بی ــان ک ــرد :یک ــی از مش ــکالتی
ک ــه م ــا ب ــا آن گریب ــان گی ــر هس ــتیم نب ــود اط ــاع از ای ــن اقدام ــات و نب ــود ی ــک ش ــبکه
متمرک ــز در س ــطح کش ــور اس ــت  .ب ــه همی ــن دلی ــل بای ــد ی ــک بان ــک اطالعات ــی ایج ــاد
ش ــود ک ــه ه ــر نه ــاد و مجموع ــه بتوان ــد ه ــر آنچ ــه نی ــاز دارد از ای ــن منب ــع اطالعات ــی
بهرهمنـــد شـــود .مـــا امـــروز در ایـــن نمایشـــگاه خیلـــی از فناوریهایـــی را دیدیـــم کـــه
از آن مطل ــع نبودی ــم.
دلبـــری دربـــاره همـــکاری آســـتان قـــدس رضـــوی و جهـــاد دانشـــگاهی توضیـــح
داد :دربـــاره همـــکاری آســـتان قـــدس رضـــوی و جهاددانشـــگاهی بایـــد بگویـــم برخـــی
از شـــرکتهای مـــا معامالتـــی بـــا جهـــاد دانشـــگاهی داشـــتهاند .نمونـــه آن تولیـــد
مشـــترک شـــرکت نـــان رضـــوی و جهـــاد دانشـــگاهی اســـت کـــه در روز اول نمایشـــگاه
از آن گفتـــه شـــد .کیـــک عنـــاب محصـــول ایـــن تولیـــد مشـــترک بـــا هـــدف امنیـــت
غذای ــی و توانمن ــدی اف ــراد از طری ــق خ ــواص عن ــاب اس ــت  .ام ــروز ه ــم امض ــای ش ــاهد
تفاهمنامـــه گیاهـــان دارویـــی بودیـــم کـــه پژوهشـــگاه مجموعـــه جهـــاد دانشـــگاهی
خراســـان شـــمالی متولـــی ایـــن کار شـــد تـــا کارهـــای پژوهشـــی آن را انجـــام دهـــد
و مجموع ــه ش ــرکت صنای ــع کش ــاورزی رض ــوی نی ــز در ح ــوزه کش ــت و توس ــعه ای ــن
گیاه ــان داروی ــی عم ــل خواه ــد ک ــرد .همچنی ــن مجموع ــه داروی ــی و س ــامت آس ــتان
قـــدس نیـــز در حـــوزه فـــرآوری ایـــن گیاهـــان و تبدیـــل آنهـــا بـــه داروهـــای انســـانی،
کودهـــای حیوانـــی و داروهـــای حیوانـــی کار میکنـــد.
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رحیـــم یعقـــوب زاده رییـــس مرکـــز گردشـــگری علمـــی – فرهنگـــی دانشـــجویان در
مـــورد ایـــن تفاهـــم نامـــه بیـــان کـــرد :ایـــن تفاهـــم بـــرای همکاریهـــای مشـــترکی
اس ــت ک ــه بی ــن مرک ــز گردش ــگری و کمیت ــه مل ــی یونس ــکو در ای ــران منعق ــد میش ــود.
بیشـــتر زمینههـــای همـــکاری در ایـــن تفاهـــم نامـــه در خصـــوص گردشـــگری اســـت.
وی اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه یک ــی از برنامهه ــای مرک ــز گردش ــگری در س ــال
 ۱۴۰۰برگــزاری پانزدهمیــن دوره جشــنواره ملــی خلیــج فــارس اســت ،بنابرایــن بخشــی
از ایـــن تفاهمنامـــه در مـــورد ایـــن جشـــنواره خواهـــد بـــود .ایـــن تفاهمنامـــه بالفاصلـــه
بع ــد از امض ــا اجرای ــی خواه ــد ش ــد.
یعقـــوبزاده در ادامـــه بـــه برخـــی اهـــداف ایـــن تفاهمنامـــه اشـــاره و تصریـــح کـــرد:
برگ ــزاری کارگاهه ــای توانمندس ــازی در موضوعات ــی همچ ــون س ــواد رس ــانه ای ،مباح ــث
گردشـــگری ،مســـائل فرهنگـــی و  ...از جملـــه اهدافـــی اســـت کـــه در ایـــن تفاهمنامـــه
ب ــه آن اش ــاره ش ــده اس ــت.
رییـــس مرکـــز گردشـــگری علمـــی – فرهنگـــی دانشـــجویان بیـــان کـــرد :امیـــدوار
هســـتیم بتوانیـــم بعـــد از انعقـــاد ایـــن تفاهـــم برخـــی اهـــداف و برنامههـــای مشـــترک
را بـــه خوبـــی و بـــا کیفیـــت هرچـــه بهتـــر اجرایـــی کنیـــم .ایـــن اولیـــن تفاهـــم نامـــه
مـــا بـــا کمیتـــه ملـــی یونســـکو اســـت .البتـــه پیـــش از ایـــن همـــکاری هایـــی بـــا ایـــن
کمیتـــه داشـــته ایـــم امـــا ایـــن تفاهمنامـــه اولیـــن تفاهمنامـــه مـــا بـــا ایـــن کمیتـــه
خواه ــد ب ــود و در واق ــع ب ــا ای ــن تفاه ــم هم ــکاری ه ــا رس ــمی ت ــر و تعری ــف ش ــدهتر
خواهـــد شـــد.
وی در م ــورد م ــدت زم ــان ای ــن تفاه ــم نام ــه نی ــز گف ــت :مقدم ــات ای ــن تفاهمنام ــه
از قب ــل ص ــورت گرفت ــه ب ــود و در ف ــاز اول ب ــه م ــدت ی ــک س ــال اجرای ــی خواه ــد ش ــد،
در صـــورت تحقـــق اهـــداف در ایـــن مـــدت تـــاش خواهیـــم کـــرد تـــا در ســـالهای
آین ــده نی ــز ای ــن تفاه ــم نام ــه تمدی ــد ش ــود.
یعقـــوبزاده در مـــورد فعالیتهـــای مرکـــز گردشـــگردی جهاددانشـــگاهی در ســـال
ه ــای گذش ــته و تفاه ــم نامههای ــی ک ــه ت ــا کن ــون منعق ــد ک ــرده اس ــت ،گف ــت :ط ــی
ایـــن ســـال هـــا بالـــغ بـــر  ۵۰تفاهمنامـــه بـــا مراکـــز ،ســـازمانها ،نهادهـــا و وزارت
خانههـــا صـــورت گرفتـــه کـــه از جملـــه آنهـــا مـــی تـــوان بـــه تفاهـــم نامـــه بـــا بنیـــاد
ملـــی نخبـــگان ،بنیـــاد ملـــی ایرانشناســـی ،ســـازمان جوانـــان هـــال احمـــر ،ســـازمان
توس ــعه تج ــارت ،وزارت می ــراث فرهنگ ــی و بس ــیار دس ــتگاه ه ــای دیگ ــر اش ــاره ک ــرد.
ریی ــس مرک ــز گردش ــگری علم ــی – فرهنگ ــی دانش ــجویان در پای ــان اظه ــار ک ــرد :از
ابتـــدای نمایشـــگاه توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی ایـــن اولیـــن تفاهـــم
نامـــه اســـت و امیـــدوار هســـتیم طـــی روزهـــای آینـــده بتوانیـــم تفاهـــم نامههـــای
دیگـــری را هـــم بـــه امضـــا برســـانیم.

■□■

شعبه پژوهشکده رسطان معتمد
جهاددانشگاهی در استان مرکزی
راه انداری میشود

بیـــن جهاددانشـــگاهی و اســـتانداری اســـتان مرکـــزی در رابطـــه بـــا راه انـــدازی شـــعبه
پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد جهاددانشـــگاهی در ایـــن اســـتان بـــه امضـــا رســـید.
تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن جهاددانشـــگاهی و اســـتانداری اســـتان مرکـــزی  ۷ ،دی
مـــاه و در ســـومین روز برپایـــی نمایشـــگاه دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی ،بـــا حضـــور
فـــرزاد مخلصاالئمـــه اســـتاندار اســـتان مرکـــزی و دکتـــر حمیـــد رضـــا طیبـــی رییـــس
جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر رامیـــن صرامـــی رییـــس پژوهشـــکده معتمـــد ســـرطان ،امضـــا
شـــد.
ایـــن تفاهمنامـــه بـــه منظـــور راهانـــدازی شـــعبه پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد
جهاددانشـــگاهی در اســـتان مرکـــزی منعقـــد شـــده اســـت.

■□■

رومنایی از نسخه جدید سایت
 SIDبا حضور وزیر علوم

همزمـــان بـــا برگـــزاری نمایشـــگاه توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی
 ۱۴۰۰از نســـخه جدیـــد ســـایت  SIDبـــا حضـــور وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری
رونمایـــی شـــد.
نســـخه جدیـــد ســـایت  SIDتوســـط دکتـــر محمدعلـــی زلفـــی گل وزیـــر علـــوم،
تحقیق ــات و فن ــاوری در نمایش ــگاه توانمندیه ــا و دس ــتاوردهای جهاددانش ــگاهی 1400
رونمایـــی شـــد.
گفتنـــی اســـت کـــه وزیـــر علـــوم بـــا همراهـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی در ایـــن
مراســـم بـــا حضـــور در غرفـــه مرکـــز اطالعـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی( )SIDبـــا
آخریـــن دســـتاوردها و ظرفیتهـــای جدیـــد ایـــن پایـــگاه آشـــنا شـــد.
هماکن ــون نس ــخه جدی ــد  SIDب ــا آدرس  new.sid.irدر دس ــترس کارب ــران ق ــرار
دارد.

■□■

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه
جهاددانشگاهی استان مرکزی،
شهرداری و شورای شهر اراک

در ســـومین روز نمایشـــگاه دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی ،تفاهـــم نامـــه همـــکاری

جهـــاد دانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی ،شـــهرداری و شـــورای شـــهر اراک در حاشـــیه
برگـــزاری نمایشـــگاه دســـتاوردهای جهـــاد دانشـــگاهی ،تفاهـــم نامـــه همـــکاری ســـه
جانبـــه منعقـــد کردنـــد.
دکت ــر عل ــی اصغ ــر غف ــاری زاده ریی ــس جهاددانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی در خص ــوص

امضای تفاهمنامه همکاری
جهاددانشگاهی استان مرکزی و
امضاء تفاهمنامه مرکز گردشگری
واحد شهید بهشتی
جهاد دانشگاهی با انجمن صنفی
خدمات مسافرتی گیالن
■□■

در حاشـــیه برگـــزاری نمایشـــگاه دســـتاوردهای جهـــاد دانشـــگاهی  ،تفاهـــم نامـــه
همـــکاری بیـــن جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی و  واحـــد دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
بـــه امضـــا رســـید.

پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

■□■
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ایـــن تفاهـــم نامـــه ،گفـــت :رییـــس شـــورای شـــهر و شـــهردار اراک در پنجمیـــن روز از
برگ ــزاری نمایش ــگاه دس ــتاوردهای جه ــاد دانش ــگاهی از ای ــن نمایش ــگاه ک ــه در بوس ــتان
گفتگ ــو ته ــران برگ ــزار ش ــد بازدی ــد کردن ــد.
وی اظهارکـــرد :ایـــن نمایشـــگاه بســـیار مـــورد توجـــه آنـــان قـــرار گرفـــت بـــه
طـــوری کـــه حـــدود  ۵ســـاعت در ایـــن نمایشـــگاه حضـــور داشـــته و بـــا توانمنـــدی
ه ــای واحده ــای مختل ــف جهاددانش ــگاهی بوی ــژه در ح ــوزه های ــی ک ــه م ــی توان ــد در
مدیریـــت شـــهری موثـــر باشـــد ،آشـــنا شـــدند.
غف ــاری زاده اضاف ــه ک ــرد :ب ــر اس ــاس ای ــن تفاه ــم نام ــه جهاددانش ــگاهی در بخ ــش
های ــی ک ــه توانمن ــدی ه ــای الزم وج ــود داش ــته باش ــد ،ب ــه ش ــهرداری و ش ــورای ش ــهر
اراک کم ــک خواه ــد ک ــرد.
بـــه گفتـــه وی ،بـــر ایـــن اســـاس پروپـــوزال هـــای مربوطـــه توســـط جهاددانشـــگاهی
اس ــتان مرک ــزی در کمیس ــیون ه ــای مختل ــف ش ــورای ش ــهر ارای ــه و پ ــس از تصوی ــب،
اجرای ــی م ــی ش ــود.

دکت ــر عل ــی اصغ ــر غف ــاری زاده ریی ــس جه ــاد دانش ــگاهی اس ــتان مرک ــزی در ای ــن
رابطـــه ،گفـــت :بـــر اســـاس ایـــن تفاهـــم نامـــه بـــا همـــکاری دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
و بخـــش هـــای اقتصـــادی اســـتان همچـــون اداره کل صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت ،اداره
صمـــت شهرســـتان محـــات ،محیـــط زیســـت اســـتان مرکـــزی و  ...دو اقـــدام اساســـی
در راســـتای اســـتفاده مفیـــد از ضایعـــات و باطلـــه هـــا و نخالـــه هـــای معـــادن ســـنگ
محـــات صـــورت خواهـــد گرفـــت.
وی تصری ــح ک ــرد :یک ــی از معض ــات شهرس ــتان مح ــات ک ــه یک ــی از قط ــب ه ــای
مع ــدن کش ــور اس ــت ،مس ــائل زیس ــت محیط ــی اس ــت ک ــه در نتیج ــه فعالی ــت مع ــادن
در ای ــن شهرس ــتان اتف ــاق افت ــاده و یک ــی از ای ــن معض ــات دپ ــوی عظی ــم ضایع ــات و
نخال ــه ه ــای مع ــادن و س ــنگبری ه ــا در چن ــد نقط ــه از ای ــن شهرس ــتان اس ــت ک ــه ه ــم
آلودگ ــی زیس ــت محیط ــی را رق ــم زده و ه ــم منظ ــر نامناس ــبی را ب ــرای ای ــن شهرس ــتان
توریس ــتی ایج ــاد ک ــرده اس ــت.
غف ــاری زاده اف ــزود :ب ــر ای ــن اس ــاس ،یک ــی از دو اق ــدام ی ــاد ش ــده در قال ــب ای ــن
تفاه ــم نام ــه اس ــتفاده از ای ــن نخال ــه ه ــا در تولی ــد برخ ــی محص ــوالت و ایج ــاد ارزش
افـــزوده از ایـــن طریـــق اســـت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه بازدی ــد نماین ــده م ــردم مح ــات و دلیج ــان در مجل ــس ش ــورای
اســـامی از نمایشـــگاه دســـتاوردهای جهـــاد دانشـــگاهی در خصـــوص کمـــک بـــه
عملیاتـــی شـــدن ایـــن اقـــدام قـــول مســـاعد داد تـــا هرگونـــه مشـــکلی کـــه در مســـیر
اجرایـــی شـــدن تفاهـــم نامـــه اســـت برطـــرف شـــود.
غفـــاری زاده گفـــت :در صـــورت اجرایـــی شـــدن ایـــن مهـــم ،بـــر اســـاس کار
آزمایشـــگاهی انجـــام شـــده در ایـــن رابطـــه مـــی تـــوان  ۱۰محصـــول را از ایـــن باطلـــه
ه ــا تولی ــد ک ــرد ک ــه در بخ ــش های ــی همچ ــون صنع ــت س ــاختمان ،صنای ــع و حت ــی
خـــوراک طیـــور کاربـــرد دارنـــد و از ایـــن طریـــق بـــرای شهرســـتان و اســـتان ارزش
افـــزوده ایجـــاد مـــی شـــود.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه مراح ــل اولی ــه و آزمایش ــگاهی ای ــن تفاه ــم نام ــه پی ــش از انعق ــاد
ای ــن تفاه ــم نام ــه ط ــی ش ــده اس ــت ،اف ــزود :پ ــس از تولی ــد نمون ــه ه ــای آزمایش ــگاهی،
کار کارگاه ــی انج ــام م ــی ش ــود و در نهای ــت ب ــه تولی ــد محص ــول خواهی ــم رس ــید.
غف ــاری زاده دومی ــن دس ــتاورد ای ــن تفاه ــم نام ــه را رف ــع معض ــات زیس ــت محیط ــی
ناش ــی از دپ ــوی ای ــن ضایع ــات صنعت ــی در شهرس ــتان عن ــوان ک ــرد.
ای ــن مق ــام مس ــوول ب ــا اش ــاره ب ــه بازدی ــد دکت ــر علیرض ــا س ــلیمی نماین ــده م ــردم
مح ــات و دلیج ــان در مجل ــس ش ــورای اس ــامی و عض ــو هی ــات رییس ــه مجل ــس از ای ــن
نمایش ــگاه اظهارک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه عضوی ــت وی در کمیس ــیون صنای ــع ،دس ــتاوردهای
صنعت ــی جهاددانش ــگاهی بس ــیار م ــورد توج ــه وی ق ــرار گرف ــت.
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در ســـومین روز از نمایشـــگاه توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهـــاد دانشـــگاهی
( ١۴٠٠هفت ــم دی) ،مرک ــز گردش ــگری علم ــی -فرهنگ ــی س ــازمان دانش ــجویان جه ــاد
دانش ــگاهی دومی ــن تفاهمنام ــه خ ــود را ب ــا انجم ــن صنف ــی دفات ــر خدم ــات مس ــافرت
هوایـــی و جهانگـــردی اســـتان گیـــان امضـــاء کـــرد.
ای ــن تفاهمنام ــه ب ــه امض ــاء رحی ــم یعق ــوبزاده  -ریی ــس مرک ــز گردش ــگری علم ــی
فرهنگـــی دانشـــجویان ایـــران  -و احمـــد مطلبـــی  -رییـــس انجمـــن صنفـــی دفاتـــر
خدمـــات مســـافرت هوایـــی و جهانگـــردی اســـتان گیـــان  -رســـید.
یعقـــوبزاده دربـــاره ایـــن تفاهمنامـــه توضیـــح داد :یکـــی از راهـــکاری توســـعه
گردشـــگری در ایـــران ایـــن اســـت کـــه همافزایـــی بیـــن تمـــام بخشهـــا بایـــد بیشـــتر
باشـــد؛ حـــاال چـــه در بخـــش خصـــوص و چـــه دولتـــی .بـــر همیـــن اســـاس تصمیـــم
گرفتیـــم از ظرفیتهـــای آژانسهـــای مســـافرتی اســـتفاده کنیـــم و در ایـــن راســـتا
ب ــه س ــراغ اتحادی ــه آژانــشداران ه ــر اس ــتان رفتی ــم؛ چ ــرا ک ــه وقت ــی پ ــای اتحادی ــه
بـــه میـــان میآیـــد ،قطعـــا همـــکاری کنترلشـــدهتر  ،بـــا هزینـــه کمتـــر و بـــه شـــکل
گس ــتردهتر خواه ــد ب ــود .بنابرای ــن اردوهای ــی ب ــا کیفی ــت بهت ــر در ح ــوزه گردش ــگری
ب ــرای دانش ــگاهیان اع ــم از اس ــتادان ،نخب ــگان ،دانش ــجویان و اعض ــاء جه ــاد دانش ــگاهی
برگـــزار میکنیـــم.
او افـــزود :امـــروز بـــه شـــکل پایلـــوت اولیـــن تفاهمنامـــه را بـــا رییـــس اتحادیـــه
آژانـــشداران اســـتان گیـــان منعقـــد کردیـــم و یکـــی دو مـــاه زمـــان میگذاریـــم تـــا
نتایـــج ایـــن همـــکاری را بررســـی کنیـــم و ســـپس بـــا انجمنهـــای صنفـــی تـــک تـــک
اســـتانها تفاهمنامـــه داشـــته باشـــیم .بـــا ایـــن کار تســـهیالت خوبـــی در زمینـــه
گردشـــگری بـــرای دانشـــگاهیان فراهـــم میکنیـــم و بـــا رویکـــرد فرهنگیتـــر اردوهایـــی
را بـــرای آنهـــا میتوانیـــم برگـــزار کنیـــم.

■□■

اخبار رومناییها

برند منابع آموزشی زبان
انگلیسی « »EIGHTرومنایی
شد

بـــا حضـــور دکتـــر محمدعلـــی زلفـــی گل وزیـــر علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری و
حجتاالســـام والمســـلمین مصطفـــی رســـتمی رییـــس نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم
رهب ــری از  اولی ــن مجموع ــه جام ــع ایران ــی آم ــوزش زب ــان انگلیسـ ــی ب ــا ن ــام تج ــاری
 EIGHTبهعن ــوان طرح ــی مل ــی ،ب ــزرگ و بیـنرشـ ــتهای در نمایش ــگاه «توانمندیه ــا
و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی  »1400رونمایـــی شـــد.
دکت ــر محمدص ــادق بیجن ــدی ،مع ــاون آم ــوزش و کارآفرین ــی جهاددانش ــگاهی ط ــی

ســـخنانی در ایـــن مراســـم در رابطـــه بـــا رونمایـــی از کتـــاب « ،»eightاظهـــار کـــرد:
ایـــن رونمایـــی کار مشـــترکی مبتنـــی بـــر حـــوزه پژوهـــش ،فرهنگـــی و کارآفرینـــی
جهاددانشـــگاهی اســـت.
وی اف ــزود :کتاب ــی ک ــه رونمای ــی م ــی ش ــود ح ــاوی بح ــث ه ــای مختالف ــی همچ ــون
والیتمـــداری اســـت .مقـــام معظـــم رهبـــری در ســـال  92دغدغـــه ای را مطـــرح کردنـــد
کـــه محتـــوای کتـــب زبـــان انگلیســـی محتوایـــی دارای هجمـــه فرهنگـــی اســـت .بـــه
همی ــن دلی ــل جهاددانش ــگاهی وظیف ــه داش ــت در ای ــن ح ــوزه ورود پی ــدا ک ــرده و گام
ب ــردارد.
گفتنـــی اســـت بـــا عنایـــت بـــه بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در  1392/9/19در
دیـــدار بـــا اعضـــای شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی مبنـــی بـــر ضـــرورت توجـــه و
تحـــول در منابـــع آموزشـــی زبـــان انگلیســـی ،طـــرح «اولیـــن مجموعـــه جامـــع ایرانـــی
آم ــوزش زب ــان انگلیسـ ــی» ب ــا ن ــام تج ــاری  EIGHTبهعن ــوان طرح ــی مل ــی ،ب ــزرگ
و بیـنرشـــتهای بـــا مشـــارکت گروهـــی بـــزرگ بــا مشــارکت  60نفــر از متخصصــان در
 15تخص ــص گوناگ ــون از ابت ــدای سـ ــال  1392در جهاددانش ــگاهی رس ــما آغ ــاز شـ ــد و
اکن ــون بهعن ــوان ی ــک محص ــول فاخ ــر آموزش ــی مبتن ــی ب ــر اس ــتانداردهای روز دنی ــا،
در ســـطح کشـــور مـــورد اســـتفاده زبانآمـــوزان قـــرار گرفتـــه اســـت.
دلیـــل اصلـــی اجـــرای طـــرح ملـــی تدویـــن کتـــب آمـــوزش زبـــان انگلیســـی ،ابعـــاد
گوناگـــون فرهنگـــی و اجتماعـــی ایـــن موضـــوع بـــوده کـــه بـــا همـــت دانشـــمندان و
متخصصـــان جهاددانشـــگاهی ،منجـــر بـــه تولیـــد یـــک محصـــول پیشـــرفته بـــا ابعـــاد
علمـــی و حتـــی اقتصـــادی شـــده اســـت.
در کتـــاب  EIGHTتـــاش شـــده اســـت تـــا ضمـــن آمـــوزش حرفـــهای زبـــان و
اســـتفاده از کارآمدتریـــن شـــیوههای آموزشـــی ،نگاهـــی ســـالم و بـــدون آســـیب بـــه
مقولـــه فرهنـــگ داشـــته باشـــد.
ای ــن مجموع ــه آموزش ــی تم ــام اس ــتانداردهای اتحادی ــه اروپــ ــا  CEFRرا داراس ــت
و برمبنـــای بانـــک اطالعاتـــی ( )CORPUSجامعـــی بنـــا نهـــاده شـــده کـــه ســـطوح
ابتدایی تــــا پیشــــرفته آمــــوزش زبــــان انگلیســی را پوشــش داده اســــت.
ایـــن مجموعـــه  8بســـته آموزشـــی اســـت کـــه محتـــوای  6بســـته آن شـــامل 12
جلـــد کتـــاب اســـت کـــه بـــه همـــراه ســـایر ضمایـــم (کتـــاب دانشآمـــوز ،کتـــاب کار
دانشآمـــوز ،کتـــاب راهنمـــای معلـــم ،فایلهـــای صوتـــی ،آزمونهـــا و قلـــم گویـــا)
آمـــاده شـــده اســـت.
نمایشـــگاه توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی از  5تـــا  9دی مـــاه بـــه
ص ــورت تخصص ــی ب ــرای مدی ــران و متخصص ــان در ته ــران ،مرک ــز نمایش ــگاهی بوس ــتان
گفتگـــو برپاســـت و مهمتریـــن دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در حوزههـــای پژوهـــش
و فنـــاوری ،آمـــوزش و کارآفرینـــی ،فرهنگـــی و تجـــاری ســـازی تحقیقـــات بـــه نمایـــش
گذاش ــته ش ــده اس ــت.

■□■

رومنایی از مدرسه ملی مهارت
برای آینده مشاغل و مشاغل
آینده جهاد دانشگاهی

بیست و یکمین زبان خربگزاری
بیناملللی قرآن رومنایی شد

■□■

سامانه پنجره واحد معاونت
آموزش و کارآفرینی
جهاد دانشگاهی رومنایی شد

س ــامانه پنج ــره واح ــد معاون ــت آم ــوزش و کارآفرین ــی جه ــاد دانش ــگاهی ب ــا حض ــور

صفحـــه پرتغالـــی خبرگـــزاری بینالمللـــی قرآن(ایکنـــا) بـــه عنـــوان بیســـتویکمین
زبـــان ایـــن رســـانه امشـــب هفتـــم دیمـــاه بـــا حضـــور حجتاالســـام والمســـلمین
مصطفـــی رســـتمی رییـــس نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در دانشـــگاهها
رونمایـــی شـــد.
زبـــان پرتغالـــی بـــه عنـــوان بیســـت و یکمیـــن زبـــان خبرگـــزاری بینالمللـــی
قرآن(ایکنـــا) ،امشـــب در نمایشـــگاه توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی
بـــا حضـــور حجتاالســـام والمســـلمین مصطفـــی رســـتمی رییـــس نهـــاد نمایندگـــی
مق ــام معظ ــم رهب ــری در دانش ــگاهها و محمدحس ــین حس ــنی ریی ــس س ــازمان قرآن ــی
دانشـــگاهیان کشـــور و مدیرعامـــل ایکنـــا ارونمایـــی شـــد.
حجتاالســـام والمســـلمین مصطفـــی رســـتمی رییـــس نهـــاد نمایندگـــی مقـــام
معظـــم رهبـــری در دانشـــگاهها ،امشـــب  ۷دی مـــاه در جریـــان بازدیـــد از نمایشـــگاه
توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور در غرفـــه ایکنـــا و ســـازمان
قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور در جریـــان فعالیتهـــای ایـــن خبرگـــزاری قـــرار گرفـــت
و ضمـــن بازدیـــد خـــود زبـــان پرتغالـــی را بـــه عنـــوان بیســـتویکمین زبـــان ایـــن
خبرگـــزاری رونمایـــی کـــرد.
خبرگـــزاری بینالمللـــی قـــرآن کـــه بـــا نـــام اختصـــاری ایکنـــا خوانـــده میشـــود
از حیـــث تعـــداد زبـــان ،مقـــام اول را در بیـــن خبرگزاریهـــای کشـــور دارد و افزایـــش
زبانه ــای ای ــن رس ــانه ،بُع ــد بینالملل ــی اخب ــار قرآن ــی را افزای ــش داده اس ــت ،چن ــان
کـــه در حـــال حاضـــر میـــزان مراجعـــه بـــه زبانهـــای خارجـــی در صـــدر بازدیدهـــای
س ــایت ایکن ــا اس ــت.
خبرگـــزاری بینالمللـــی قـــرآن در ترجمـــه اخبـــار بـــه دیگـــر زبانهـــا رســـالت
عظیمـــی را بـــرای خـــود قائـــل بـــوده و اعتقـــاد دارد اخبـــار قرآنـــی میتوانـــد بـــه
جایگاهـــی برســـد کـــه نقـــش وحدتبخشـــی را در میـــان ملـــل اســـامی و مســـلمانان
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مدرسه ملی مهارت آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاد داشگاهی با حضور دکتر یوسف
نوری وزیر آموزش وپرورش و دکتر محمد صادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاد
دانشگاهی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰رونمایی شد.
دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش  در مراسم رونمایی از مدرسه آینده مشاغل و
مشاغل آینده ملی مهارت با تجلیل از دست اندرکاران این حرکت ملی گفت  :مدرسه ملی
مهارت می تواند به بسیاری از نیازها  و مسائل نظام آموزشی کشور پاسخگو باشد.
وی در این بازدید و رونمایی که با همراهی دکتر بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاد
دانشگاهی صورت گرفت  مدرسه ملی مهارت را نیاز همه مدارس و دانشگاه ها عنوان کرد و
گفت :برای این منظور آماده همکاری با جهاد دانشگاهی هستیم و باید مدرسه ملی مهارت
جهاد دانشگاهی وارد نظام آموزش و پرورش شده و بسترساز همکاری در توانمندسازی دانش
آموزان و معلمان در توجه به آینده مشاغل و مشاغل آینده باشد.
دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم
با اشاره به اینکه مدرسه ملی مهارت با هدف پرداختن به آینده مشاغل و مشاغل آینده صورت
گرفته است گفت :این مدرسه می تواند بستر و زمینه همکاری جهاد دانشگاهی و وزارت
آموزش و پرورش باشد گفت :آمادگی دارم ارتباط خود را با همه بدنه آموزش و پرورش در
زمینه فعالیت های مدرسه ملی مهارت توسعه دهیم.
معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی  تصریح کرد :بر اساس گزارش مجمع جهانی
اقتصاد درباره آینده مشاغل در سطح جهانی و تحول بازار کار ناشی از انقالب چهارم صنعتی
شاهد ایجاد  ۱۳۳میلیون فرصت شغلی و جابجایی  ۷۵میلیون شغل در سال  ۲۰۱۸بودیم.
وی افـــزود ۱۶  :درصـــد از کل فرصـــت هـــای شـــغلی در ســـال  ۲۰۱۸ناشـــی از
تح ــوالت انق ــاب صنعت ــی چه ــارم ب ــوده اس ــت ک ــه ای ــن می ــزان ت ــا س ــال  ۲۰۲۲ب ــه
 ۲۷درص ــد افزای ــش خواه ــد یاف ــت و ای ــن چش ــم ان ــداز ناش ــی از مجموعــهای از خوش ــه
هـــا و حرفـــه هـــای نوظهـــور اســـت چنانچـــه در کشـــورهای عضـــو جـــی بیســـت بـــه
تقاضـــای بـــازار بـــرای حرفـــه هـــا و مهـــارت هـــای نوظهـــور پاســـخ داده شـــود شـــاهد
رشـــد  ۵.۱۱تریلیـــون دالری تولیـــد ناخالـــص داخلـــی ایـــن کشـــور هـــا طـــی دو دهـــه
آینـــده خواهیـــم بـــود.
وی با اشاره به ماموریت های جهاد دانشگاهی در نقشه جامع علمی کشور در زمینه
مشارکت در توسعه آموزش تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته گفت :مدرسه ملی یا هدف
توانمندسازی جوانان جهت ورود به بازارکار حال و آینده طراحی و راه اندازی شده است.
به گزارش بازارکار ،براساس این گزارش همچنین دکتر سهیل دادخواه مدیر مدرسه ملی
مهارت برای آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاد داشگاهی اهداف و ماموریت های مدرسه ملی
مهارت را  برای وزیر آموزش و پرورش و هیات همراه تشریح کرد.

دکت ــر طیب ــی رئی ــس جه ــاد دانش ــگاهی و دکت ــر بیجن ــدی مع ــاون آم ــوزش و کارافرین ــی
جه ــاد دانش ــگاهی رونمای ــی ش ــد.
ســـامانه پنجـــره واحـــد معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی جهـــاد دانشـــگاهی یـــک
س ــامانه جام ــع اس ــت ک ــه هم ــه ح ــوزه آم ــوزش و کارآفرین ــی جه ــاد دانش ــگاهی اع ــم
از دانشـــگاه هـــا و مراکـــز آمـــوزش عالـــی ،مراکـــز علمـــی کاربـــردی؛ مراکـــز آمـــوزش
تخصصـــی  ،ســـامانه هـــای بـــازارکار ،یالدگیـــری الکترونیکـــی ،مراکـــز آزمـــون و کانـــون
ارزیاب ــی شایس ــتگی ،مدرس ــه مل ــی مه ــارت ب ــرای آین ــده مش ــاغل و مش ــاغل آین ــده و
طـــرح هـــا و پـــروژه هـــای ملـــی را بـــه طـــور کامـــل پوشـــش مـــی دهـــد.
دکتــر بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارافرینــی جهــاد دانشــگاهی در مراســم رونمایــی،
اه ــداف ای ــن س ــامانه و دکت ــر افش ــین صندوق ــدار مدی ــر پنج ــره واح ــد معاون ــت آم ــوزش
و کارآفرین ــی جه ــاد دانش ــگاهی  را تش ــریح ک ــرد.

سالبیستودوم│شماره184

88

تفاهم
پیامجهاد│ماهنامه خبری جهاددانشگاهی

جهـــان ایفـــا کنـــد ،همچنانکـــه خـــود قـــرآن نیـــز حبلالمتیـــن مســـلمانان اســـت.
راهانـــدازی زبانهـــای ایکنـــا براســـاس کارشناســـیهای انجـــام شـــده توســـط ایـــن
رســـانه و همچنیـــن اعـــام نیـــاز کاربـــران و مؤسســـات اســـامی در کشـــورهای دیگـــر
انجـــام میشـــود.
زبـــان پرتغالـــی بـــا داشـــتن تقریبـــا  ۲۱۵تـــا  ۲۲۰میلیـــون گویشـــور بومـــی و ۵۰
میلیـــون نفـــر گویشـــور زبـــان دوم ،در کل تقریبـــا توســـط  ۲۷۰میلیـــون نفـــر صحبـــت
میشـــود .ایـــن زبـــان از نظـــر شـــمار گویشـــوران بومـــی بـــه عنـــوان ســـومین زبـــان
اروپایـــی و در کل ششـــمین زبـــان جهـــان بهشـــمار مـــیرود.
ایـــن یـــک بـــاور غلـــط اســـت کـــه بســـیاری از مـــردم جهـــان فکـــر میکننـــد زبـــان
پرتغال ــی فق ــط در پرتغ ــال و برزی ــل صحب ــت میش ــود .در حالیک ــه ای ــن زب ــان رس ــمی
 ۹کش ــور دنی ــا اس ــت ک ــه ش ــامل پرتغ ــال ،برزی ــل ،موزامبی ــک ،آنگ ــوال ،گین ــه بیس ــائو،
تیمورلســـت ،گینـــه اســـتوایی ،کیـــپ ورد و ســـائوتومه و پرنســـیپ میشـــود .زبـــان
پرتغال ــی در ماکائ ــو نی ــز بس ــیار پرکارب ــرد اس ــت.
پرتغالـــی متداولتریـــن زبـــان در آمریـــکای جنوبـــی و تمـــام نیمکـــره جنوبـــی،
دومی ــن زب ــان پ ــر گویش ــور در آمری ــکای التی ــن پ ــس از اس ــپانیایی و یک ــی از  ۱۰زب ــان
پرکاربـــرد در آفریقـــا اســـت .ایـــن زبـــان همچنیـــن در اتحادیـــه اروپـــا ،بـــازار مشـــترک
کشـــورهای آمریـــکای جنوبـــی ،ســـازمان کشـــورهای آمریکایـــی ،جامعـــه اقتصـــادی
کشـــورهای غـــرب آفریقـــا ،اتحادیـــه آفریقـــا و جامعـــه کشـــورهای پرتغالیزبـــان (یـــک
ســـازمان بینالمللـــی متشـــکل از همـــه ملتهـــای پرتغالیزبـــان جهـــان) رســـمی
اســـت .یـــک پژوهـــش جامـــع دانشـــگاهی در ســـال  ،۱۹۹۷پرتغالـــی ،بهویـــژه گونـــه
برزیلـــی آن را بـــه عنـــوان یکـــی از  ۱۰زبـــان تأثیرگـــذار در جهـــان قـــرار داد.
از آنجای ــی ک ــه موره ــا( )Moorsک ــه مس ــلمان بودن ــد در ق ــرن هش ــتم ب ــر اس ــپانیا
و پرتغـــال تســـلط داشـــتند بـــه نوعـــی زبـــان عربـــی کـــه زبـــان رســـمی آنهـــا بـــوده
بـــا زبـــان پرتغالـــی تلفیـــق شـــده اســـت .بـــرای همیـــن امـــروزه در بعضـــی از کلمـــات
پرتغالـــی میتـــوان رگههایـــی از زبـــان عربـــی را نیـــز مشـــاهده کـــرد ،کلماتـــی نظیـــر
ازیتونـــا ( )azeitonaبـــه معنـــای زیتـــون یـــا الموفـــادا ( )Almofadaبـــه معنـــای
کوســـن ،نمونههایـــی از ایـــن کلمـــات هســـتند.
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کیک فراسودمند عناب
رومنایی شد

محصـــول جدیـــد پژوهشـــکده علـــوم و فنـــاوری موادغذایـــی جهاددانشـــگاهی
کـــه بـــا همـــکاری آســـتان قـــدس رضـــوی تولیـــد شـــده در نمایشـــگاه
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی  ۱۴۰۰رونمایـــی شـــد.

مراســـم رونمایـــی از کیـــک فراســـودمند عنـــاب (حـــاوی آرد و شـــیره عنـــاب)
بـــا حضـــور دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی و طالبیـــان
مدیرعامـــل شـــرکت نـــان قـــدس رضـــوی برگـــزار شـــد.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی در ســـخنانی بـــا بیـــان
ایـــن کـــه بـــرای حـــل بســـیاری از مشـــکالت حـــوزه هـــای مختلـــف از جملـــه
حـــوزه امنیـــت غذایـــی بایـــد بـــه ســـراغ علـــم و فـــن آوری برویـــم ،گفـــت:
نمایشـــگاه دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی بـــه نوبـــه خـــود اثبـــات کننـــده
ظرفیـــت هـــای فـــراوان ایـــن نهـــاد انقالبـــی در حـــوزه هـــای مختلـــف علـــم و
فـــن آوری اســـت.
وی ضمـــن اعـــام آمادگـــی بـــرای توســـعه همـــکاری هـــا بـــا مجموعـــه
آســـتان قـــدس رضـــوی ،بیـــان کـــرد :یکـــی از حـــوزه هـــای مهمـــی کـــه امـــکان
همـــکاری فـــراوان بیـــن نهادهایـــی همچـــون جهاددانشـــگاهی و آســـتان قـــدس
رضـــوی در آن وجـــود دارد ،حـــوزه کشـــاورزی اســـت کـــه هـــر دونهـــاد نیـــز از
ظرفیـــت هـــای فراوانـــی بـــرای تعامـــل در ایـــن زمینـــه برخـــوردار هســـتند.
در ادامـــهی ایـــن مراســـم ،طالبیـــان مدیرعامـــل شـــرکت نـــان قـــدس رضـــوی
طـــی ســـخنانی بـــا بیـــان ایـــن کـــه اســـتان خراســـان رضـــوی دارای مزیـــت
هـــای فراوانـــی همچـــون موقعیـــت کشـــت عنـــاب اســـت ،اظهـــار کـــرد :بـــه
دنبـــال انجـــام فعالیـــت هـــای عملیاتـــی هســـتیم یعنـــی الگویـــی کـــه بتوانیـــم
آن را توســـعه داده و فراگیـــر کنیـــم.
وی افـــزود :پـــروژه «کیـــک فراســـودمند حـــاوی آرد و شـــیره عنـــاب» از
جملـــه طـــرح هایـــی اســـت کـــه بـــه دنبـــال حـــل مســـاله جمعیـــت بـــوده و مـــی
توانـــد نســـبت بـــه رفـــع فقـــر آهـــن در میـــان جمعیـــت کشـــور کمـــک رســـان
باشـــد .مجموعـــه شـــرکت نـــان قـــدس رضـــوی خـــود را موظـــف و مکلـــف بـــه
خدمـــت بـــه مـــردم مـــی دانـــد و امیدواریـــم بتوانیـــم طـــی هـــر ســـال نســـبت
بـــه ارایـــه یـــک محصـــول جدیـــد در کشـــور اقـــدام کنیـــم.
مدیرعامـــل شـــرکت نـــان قـــدس تصریـــح کـــرد :مجموعـــه شـــرکت نـــان
قـــدس رضـــوی دارای توانمنـــدی هـــای فراوانـــی در حـــوزه  اصـــاح نـــژاد دام
و  ...اســـت کـــه مـــی توانـــد از ایـــن توانمنـــدی هـــا اســـتفاده کـــرده و پـــروژه
هـــای جدیـــدی همچـــون کیـــک فراســـودمند حـــاوی آرد و شـــیره عنـــاب را
ارایـــه دهـــد.

■□■

رومنایی از کتاب روایت یک
رویش

آییـــن رونمایـــی از کتـــاب «روایـــت یـــک رویـــش» ،بـــا گفتارهایـــی دربـــاره
زیســـت جهـــادی دکتـــر ســـعید کاظمـــی آشـــتیانی (بنیانگـــذار پژوهشـــگاه رویـــان

اهداکنندگان برتر منونههای
زیستی تقدیر شدند

در دومیـــن روز برگـــزاری نمایشـــگاه توانمنـــدی هـــا و دســـتاوردهای
جهـــاد دانشـــگاهی از  ۴نفـــر از اهداکننـــدگان برتـــر کـــه نمونههـــای زیســـتی
در حوزههـــای گیاهـــی ،ســـلولهای انســـانی ،مـــواد ژنتیکـــی و مولکولـــی،
میکروارگانیســـمها را بـــه مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران اهـــدا
کـــرده انـــد ،تقدیـــر شـــد.
در ایـــن مراســـم کـــه بـــا حضـــور دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی ،رییـــس جهـــاد
دانشـــگاهی ،دکتـــر مجیـــد تولیـــت ابوالحســـنی ،رییـــس مرکـــز ملـــی ذخایـــر
ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران ،ســـردار علـــی مهـــدی پـــور ،معـــاون ســـامت ســـازمان
پدافنـــد غیرعامـــل کشـــور و جمعـــی از مســـئوالن جهـــاد دانشـــگاهی برگـــزار شـــد،
از "دکت ــر س ــید محم ــد حس ــین مدرس ــی" ،اس ــتاد ژنتی ــک انس ــانی گ ــروه ژنتی ــک
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جهاددانشـــگاهی) کـــه بـــه همـــت ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی منتشـــر
شـــده اســـت ،بـــا حضـــور نویســـنده کتـــاب و مســـئوالن برگـــزار شـــد.
کتـــاب «روایـــت یـــک رویـــش» بـــه قلـــم ناصـــر مالئـــی و منتشـــر شـــده
توســـط ســـازمان انتشـــارات جهاددانشـــگاهی عصـــر امـــروز  5دی مـــاه در حاشـــیه
نمایشـــگاه توانمندیهـــا و دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور دکتـــر
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر علـــی منتظـــری رییـــس
پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر جمـــال رحیمیـــان معـــاون
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر عبدالحســـین شـــاهوردی رییـــس پژوهشـــگاه
رویـــان جهاددانشـــگاهی ،دکتـــر حامـــد علـــی اکبـــرزاده رییـــس ســـازمان انتشـــارات
جهاددانشـــگاهی رونمایـــی شـــد.
دکتـــر شـــاهوردی در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد :تشـــکر مـــی کنـــم از ســـازمان
انتشـــارات جهاددانشـــگاهی کـــه حرکـــت جهـــادی پـــروژه تدویـــن تاریـــخ شـــفاهی
جهاددانشـــگاهی را آغـــاز کـــرده اســـت و خوشـــحال هســـتیم کـــه در گام نخســـت
ای ــن پ ــروژه ،تجری ــه و حرک ــت زن ــده ی ــاد دکت ــر کاظم ــی آش ــتیانی را در اولوی ــت
ق ــرار دادن ــد.
وی افـــزود :در کتـــاب پیـــش روی همـــکاران بـــه گوشـــه ای از صفـــات مانـــدگار
وی اش ــاره ک ــرده ان ــد و ح ــاج آق ــا مق ــدم در قال ــب ی ــک مقال ــه ش ــرح مبس ــوطی
از وی ارای ــه داده ان ــد ک ــه «وی چگون ــه زیس ــت ،چ ــه س ــلوکی داش ــت ک ــه حت ــی
توجـــه رهبـــر معظـــم را نیـــز بـــه معطـــوف کـــرده بـــود و راز مانـــدگاری وی در
چیســـت».

پزشـــکی ،دانشـــکده پزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران ،جهـــت حمایـــت
و اهـــدای نمونـــه هـــای ارزشـــمند باکتریایـــی بـــه بانـــک میکروارگانیســـمها و  
کلکســـیون وکتـــور و میزبـــان بانـــک مولکولـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و
زیســـتی ایـــران؛ "دکتـــر محمـــد علـــی ملبوبـــی"  ،معـــاون فنـــاوری پژوهشـــگاه
مل ــی مهندس ــی ژنتی ــک و زیس ــت فن ــاوری جه ــت حمای ــت و اه ــدای نمون ــه ه ــای
ارزشـــمند بـــه کلکســـیون وکتـــور و میزبـــان بانـــک مولکولـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر
ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران؛ "دکتـــر ســـید نصـــراهلل طباطبایـــی " عضـــو هیـــات
علمـــی دانشـــکده فنـــاوری هـــای نویـــن پزشـــکی -دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران
جهـــت حمایـــت و اهـــدای نمونـــه هـــای ارزشـــمند رده هـــای ســـلولی بـــه بانـــک
ســـلولهای انســـانی و جانـــوری مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران؛
" دکتـــر قدیـــر رجـــب زاده" (رییـــس) و "دکتـــر ابوالفضـــل پهلوانلـــو "(معـــاون
پژوهشـــی) موسســـه پژوهشـــی علـــوم و صنایـــع غذایـــی مشـــهد جهـــت حمایـــت و
اه ــدای نمون ــه ه ــای ارزش ــمند کلکس ــیون زرش ــک ب ــه بان ــک گیاه ــی مرک ــز مل ــی
ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد.
دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی ،رییـــس جهـــاد دانشـــگاهی در ایـــن مراســـم گفـــت:
ح ــال مش ــکالت کش ــور ،توس ــعه عل ــم و فن ــاوری خودم ــان اس ــت و تم ــام ت ــاش
همـــه پژوهشـــگران و جهادگرانـــی کـــه اینجـــا حضـــور  دارنـــد ،ایـــن بـــوده اســـت
کـــه اثبـــات کننـــد خودمـــان  تـــوان حرکـــت در مـــرز علـــم و تجـــاری ســـازی
فنـــاوری هـــا و ارائـــه آنهـــا بـــه جامعـــه را داریم.لـــذا سیاســـتمداران بایـــد برنامـــه
ریـــزی کـــرده و از ظرفیـــت هـــای موجـــود اســـتفاده کننـــد.
دکت ــر طیب ــی اف ــزود :یک ــی از مجموع ــه های ــی ک ــه ب ــه توس ــعه س ــریع عل ــم در
آینـــده کمـــک مـــی کنـــد ،مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران و بانـــک
هـــای ایـــن مرکـــز اســـت  .فعالیـــت هـــای ایـــن مرکـــز ،کاری ملـــی و حاکمیتـــی
اســـت ،امـــا متأســـفانه آنطـــور کـــه بایـــد و شـــاید از ایـــن مرکـــز حمایـــت نشـــده
اســـت و نیازمنـــد تأمیـــن بودجـــه و زیرســـاخت هـــای الزم هســـتیم.
رییـــس جهـــاد دانشـــگاهی از همراهـــی اســـاتید و پژوهشـــگرانی کـــه بـــا اهـــدای
نمونـــه هـــای زیســـتی ،از مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران حمایـــت
کـــرده انـــد ،تشـــکر و قدردانـــی کـــرد.
دکتـــر محمدعلـــی ملبوبـــی ،معـــاون فنـــاوری پژوهشـــگاه ملـــی مهندســـی
ژنتیـــک و زیســـت فنـــاوری و یکـــی از اهداکننـــدگان برتـــر نمونـــه هـــای زیســـتی
در ایـــن مراســـم گفـــت :ایجـــاد زیســـت بانـــک ،زیرســـاخت بســـیار اساســـی در
کشـــور اســـت و بـــا تصمیـــم مقـــام معظـــم رهبـــری ،ایـــن مأموریـــت بـــه جهـــاد
دانش ــگاهی واگ ــذار ش ــده؛ هرچن ــد فعالی ــت ه ــای ای ــن مرک ــز مخالفان ــی داش ــت،
ام ــا جه ــاد دانش ــگاهی توانس ــت ب ــا ق ــدرت ای ــن مرک ــز را راه ان ــدازی و مدیری ــت
کنـــد.
دکتـــر ملبوبـــی افـــزود :منابـــع ژنتیـــک ،ســـرمایه فعالیـــت هـــای حـــوزه
بیوتکنولـــوژی اســـت و نیـــاز اســـت کـــه پایـــگاه داده نیـــز بـــه ایـــن کار اضافـــه
شـــود.
ســـردار علـــی مهـــدی پـــور ،معـــاون ســـامت ســـازمان پدافنـــد غیرعامـــل
کشـــور نیـــز در ایـــن مراســـم طـــی ســـخنانی بـــه نقـــش مرکـــز ملـــی ذخایـــر
ژنتیک ــی و زیس ــتی ای ــران اش ــاره ک ــرد و گف ــت :ای ــن زیس ــت بان ــک م ــی توان ــد
تأثیـــرات خوبـــی در کشـــور داشـــته باشـــد و در ســـازمان پدافنـــد غیرعامـــل هـــم
بـــه اثرگـــذاری ایـــن مرکـــز واقـــف هســـتیم .بدنبـــال یـــک برنامـــه جامـــع هســـتیم
کـــه در شـــرایطی کـــه کشـــور بـــا مشـــکلی مواجـــه شـــود ،بتوانیـــم (بـــا اســـتفاده از
ظرفیـــت هـــای موجـــود) بـــه آن پاســـخ دهیـــم.
ســـردار مهـــدی پـــور خاطـــر نشـــان کـــرد :زیرســـاخت هایـــی مثـــل مرکـــز ملـــی
ذخای ــر ژنتیک ــی ،زیرس ــاخت ه ــای اساس ــی هس ــتند ک ــه اگ ــر ب ــه درس ــتی از آنه ــا
حمایـــت نکنیـــم ،کشـــور آســـیب پذیـــر مـــی شـــود .لـــذا از فعالیـــت هـــای مرکـــز
مل ــی ذخای ــر ژنتیک ــی و زیس ــتی ای ــران ب ــه ش ــکل م ــادی و معن ــوی حمای ــت م ــی
کنی ــم و ب ــه دنب ــال تقوی ــت زیرس ــاخت ه ــای ای ــن مرک ــز هس ــتیم و ای ــن حمای ــت
را وظیف ــه خ ــود م ــی دانی ــم.

سالبیستودوم│شماره184
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یادبود
گزارشی از دست نوشتههای مسئوالن در
دفرتمنایشگاه بزرگ جهاددانشگاهی
■ منایشگاه توامنندیها و دستاوردهای جهاددانشگاهی به
طها
روایت دستخ 
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نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای جهاددانشگاهی به روایت
دستخطها
نمایشــگاه بــزرگ جهاددانشــگاهی در روایتــی
از نمــای نزدیــک توانمندیهــا و دســتاوردهای
ایــن نهــاد انقالبــی را طــی پنــج روز در معــرض
دیــد مســئوالن ارشــد کشــوری و لشــکری قــرارداد؛

دســتاوردهایی کــه بســیاری پــس از بازدیــد از
نمایشــگاه بــا غــرور از آنهــا بهعنــوان نمــادی از بــاور
تــوان ملــی ،خودبــاوری و اثبــات روحیــه مامیتوانیــم
یادکردنــد.

دکتر ســید صولت مرتضوی ،معاون اجرایی
رییس جمهور

بازدیـــد از نمایشـــگاه تولیـــدات و دســـتاوردهای دانشـــمندان عزیـــز در
جهاددانشـــگاهی موجـــب مســـرت شـــد .امیـــد اســـت بـــا کاربســـت اندیشـــههای
نـــاب جوانـــان مؤمـــن و انقالبـــی بســـتر خودکفایـــی کشـــور فراهـــم شـــود.

در ایــن گــزارش نگاهــی داریــم بــه بخشهایــی
از دستنوشــتههای مســئوالن پــس از بازدیــد از
توانمندیهــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی کــه در
دفتــر یادبــود نمایشــگاه بــه یــادگار گذاشــتند.

دکتر انسیه خزعلی،
معــاون امور زنان و خانواده رییس جمهور
خداونـــد بـــر تـــوان و همـــت و انگیـــزه جهادیـــان تالشـــگر برکـــت و فزونـــی
عطـــا کنـــد.

دکتر یوسف نوری ،وزیر آموزشوپرورش

از زحمـــات همـــه عزیـــزان ،مدیـــران ،دســـتاندرکاران و کارگـــزاران
جهاددانشـــگاهی در توســـعه علـــم و دانـــش و تولیـــد ثـــروت و عـــزت روزافـــزون
کشـــور سپاســـگزاری نمـــوده تعالـــی روزافـــزون آن را از خداونـــد متعـــال
خواســـتارم.
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دکتر محمدعلی زلفی گل،
وزیر علوم تحقیقات
و فناوری

خداونـــد بـــزرگ را شـــکر کـــه هنـــوز روحیـــه جهـــادی در جامعـــه جـــاری و
ســـاری اســـت ،مخصوصـــاً روحیـــه جهـــادی در عرصـــه علـــم و فنـــاوری ســـرعت
رســـیدن بـــه هـــدف را چنـــد برابـــر میکنـــد .خوشـــبختانه جهاددانشـــگاهی در
زمینـــه علـــم و فنـــاوری دســـتاوردهای منحصربهفـــردی دارد .تـــاش فنـــاوران و
دانشـــمندان جهاددانشـــگاهی را قـــدر میدانـــم و بـــر همـــه ایـــن عزیـــزان خـــدا
قـــوت و دســـتمریزاد عـــرض میکنـــم.

■■■

دکتر بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی

پیشـــرفت پزشـــکی نویـــن مرهـــون تـــاش دانشـــمندانی هماننـــد مرحـــوم
کاظم ــی اس ــت و ام ــروز دانش ــمندان و دوس ــتان ایش ــان در ح ــال جه ــش علم ــی
در پزشـــکی نویـــن هســـتند و از تـــاش همـــه عزیـــزان تشـــکر میکنـــم.
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بیتردیـــد ایـــن دســـتاوردها حاصـــل ســـالها رنـــج و تـــاش همـــراه بـــا
تعهـــد و خالقیـــت انســـانهای واال ،اســـاتید و جوانـــان متفکـــر و پیشـــرو اســـت.
از تمامـــی مســـاعی ارزشـــمند ایـــن عزیـــزان تشـــکر و ســـپاسدارم .ان شـــااهلل
آموزشوپـــرورش از ایـــن دســـتاوردها بهـــره خواهـــد بـــرد.

سردار احمد وحیدی،
وزیر کشور

دکتر محمدرضا حسین نژاد،
استاندار خراسان شمالی

سال بیست و دوم│شماره183

توفیـــق شـــد از نمایشـــگاه غرورآفریـــن دســـتاوردهای فرزنـــدان جمهـــوری
اســـامی ایـــران بازدیـــد نمایـــم و ان شـــااهلل از ایـــن توانمندیهـــا در
اعتـــای اســـتان عزیـــزم خراســـان شـــمالی بتوانـــم بهـــره بگیـــرم .از زحمـــات
برگزارکننـــدگان ایـــن نمایشـــگاه صمیمانـــه سپاســـگزاری مینمایـــم.

دکتر محمدحسین ساعی،
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

آفرینـــش انســـانهای فرهیختـــه ،نخبـــه و امیـــدوار بـــه آینـــده ،ارزشـــمندترین
محصـــول جهاددانشـــگاهی ،ایـــن شـــجره طیبـــه مزرعـــه انقـــاب اســـامی اســـت.
ان ش ــاهلل روزبــهروز کارآمدت ــر و پربارت ــر ش ــود.
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دکتر ســمیه رفیعی  ،رییس فراکسیون
محیطزیست مجلس

از تمـــام تالشهـــای ارزشـــمند خانـــواده فرهیختـــه و دانشـــمند و متعـــدد آن
را جهاددانشـــگاهی کمـــال امتنـــان را دارم .عزیزانـــی کـــه بـــه زیبایـــی بـــاور بـــه
توانس ــتن را تجس ــم کردن ــد .ی ــاد و خاط ــره ایثارگ ــران جهاددانش ــگاهی گرام ــی و
راهش ــان هم ــواره پ ــر ره ــرو ب ــاد.

■■■

دکتر صادق واعظ زاده،
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام

جهاددانشـــگاهی در بـــدو تأســـیس افقهـــای بلنـــدی را بـــرای خـــود در نظـــر
گرفـــت .در ایـــن مـــدت طوالنـــی گامهـــای ارزنـــده بهســـوی آن افقهـــا برداشـــته
اســـت و راه درازی تـــا نزدیـــک شـــدن بـــه آنهـــا در پیـــش دارد کـــه ان شـــااهلل
خواهـــد پیمـــود.

دکتر محمدمهدی طهرانچی،
رییس دانشگاه آزاد اسالمی

خـــدا را سپاســـگزار وجـــود جوا نهـــای جهادگـــر و دانشـــگاهی هســـتم
کـــه بـــا اســـتعداد و انگیز ههـــای بیپایـــان بـــه پژوهـــش و ابتـــکار دســـت
یازید هانـــد و جهاددانشـــگاهی را کـــه مولـــود پـــر برکـــت انقـــاب اســـامی
اســـت هـــر روز پـــر افتخارتـــر میســـازند .ضمـــن خـــدا قـــوت بـــه همـــه
ایـــن عزیـــزان ،آرزو میکنـــم سیاســـتگذاران و مدیـــران کشـــور قـــدر ایـــن
نعمتهـــای بیبدیـــل را بداننـــد و در شـــعار و عمـــل شـــاکر وجـــود آنـــان
باشـــند.
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■■■

سعید اشناب،
مدیر شبکه پنج سیما

دیـــدن تـــاش دلســـوزانه عزیـــزان جهاددانشـــگاهی بســـیار شـــیرین و جـــذاب
بـــود .امیـــد بـــه آینـــده مهمتریـــن شـــاخصه پژوهشـــگران جهاددانشـــگاهی اســـت.
بـــه امیـــد بالندگـــی و پیشـــرفت مســـتمر.

■■■

دکتر مهران فاطمی ،استاندار یزد

ایـــن نمایشـــگاه مظهـــر یـــک حرکـــت جهـــادی و نمـــاد مـــا میتوانیـــم بـــود.
از دســـتاندرکاران و کلیـــه عوامـــل خـــدوم جهاددانشـــگاهی کشـــور نهایـــت
سپاســـگزاری و قدردانـــی را دارم.
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امـــروز افتخـــار یافتـــم کـــه در جمـــع عزیـــزان جهاددانشـــگاهی شـــاهد
پیشـــرفتهای  ۴۰ســـاله جهـــاد باشـــم .امیـــد آن دارم کـــه جهـــاد در گام دوم
انقـــاب همچنـــان در محـــور توســـعه کشـــور نقشآفرینـــی جـــدی داشـــته باشـــد.

دکتر محسن اسماعیلی،
عضو مجلس خبرگان

دکتر عبداهلل گنجی ،مدیرمسئول روزنامه
همشهری
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نمایشـــگاه توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی تولیـــد غـــرور میکنـــد .امیـــد
اســـت مســـئولین کشـــور بـــه ایـــن بـــاور برســـند کـــه نمونـــهای از مـــا میتوانیـــم
را اینجـــا ببیننـــد و بهکارگیرنـــد.

دکتر فرزاد مخلص االئمه ،اســتاندار مرکزی

جهاددانشـــگاهی بهعنـــوان رویـــش اصیـــل انقـــاب اســـامی تالشهـــای
شایســـته و مجاهدانـــه ای در عرصـــه تحقـــق اقتصـــاد دانشبنیـــان بهعنـــوان
رکـــن اقتصـــاد مقاومتـــی در کشـــور داشـــته و نمایشـــگاه توانمندیهـــا و
دســـتاوردهای آن بســـیار امیدآفریـــن بـــود.
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سردار غالمعلی حیدری،استاندار چهارمحال و
بختیاری

فرصـــت شـــد از دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی بازدیـــد کنیـــم .ظرفیتهـــای
خیل ــی خوب ــی مش ــاهده ش ــد خصوصــاً ب ــا رویکرده ــای عملیات ــی و توانمندس ــازی
در حوزههـــای مختلـــف و ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار ،فرهنگســـازی در اســـتفاده
از کاالی ایرانـــی.

■■■

دکتر غالمرضا منتظری،
نایب رییس کمیسیون فرهنگی

نمایشـــگاه تصویـــری روشـــن از جلوههـــای توانمنـــدی ،اســـتعدادهای خـــاق
ایـــران اســـامی و گامـــی مهـــم بـــرای صعـــود بـــه بـــام بلنـــد ایـــران قـــوی و
ســـربلند اســـت.

ســردار سید مهدی فرحی ،جانشین وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتــر علیاکبر صالحی ،قائممقام رییس
فرهنگستان علوم
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دکتر حسینعلی شهریاری،
رییس کمیسیون بهداشت
مجلس

توفیـــق حاصـــل شـــد از نمایشـــگاه توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی بازدیـــدی
داش ــته باش ــم ک ــه باع ــث افتخ ــار و غ ــرور مل ــی میباش ــد .توفی ــق ای ــن عزی ــزان
را از درگاه ای ــزد من ــان خواهان ــم.

حجتاالسالموالمسلمین عسگر دیرباز،
نماینده خبرگان و رئیس دانشــگاه قم

بفضـــل الهـــی بســـیار بهرهمنـــد شـــدم .انشـــااهلل همیشـــه در مســـیر انقـــاب
اســـامی و آرمانهـــای شـــهدا و منویـــات مقـــام عظمـــای والیـــت قـــدم برداریـــد.
جهاددانشـــگاهی مولـــود انقـــاب اســـامی اســـت.

www.acecr.ac.ir

بازدیـــد امـــروز یکـــی از بهتریـــن بازدیدهـــای اینجانـــب از عرصههـــای فنـــاوری
و نـــوآوری بـــود .بهخصـــوص اینکـــه بـــا مدیـــران جهـــادی ،متخصـــص ،متدیـــن،
انقالبـــی و والیتمـــدار کـــه بســـیار رنـــگ و بـــوی انقـــاب اســـامی را میدهنـــد
مواجـــه شـــدم .گســـتره بســـیار گســـترده فعالیتهـــای جهـــاد کـــه بهانـــدازه
تمـــام کشـــور میباشـــد از دیگـــر شـــاخصههای ایـــن بازدیـــد بـــود.

بازدید امروز از دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزههای مختلف سالمت،
کشاورزی و مهندسی و  ...موجب شادمانی و غرور شد .غرور از این جهت که جوانان
غیور ما بر مبنای اصل ما میتوانیم هیچ مانعی را در راه رسیدن به اهداف علمی و
فنی برنمیتابند و با کوله باری از تجربه و فعالیتهای جمعی غیرممکنهای ذهنی
را ممکن کردهاند .برای مثال مرحوم دکتر کاظمی بنایی را در سلولهای بنیادی برپا
کردند که حیرت جهانیان را برانگیخت و ایران عزیز را در زمره کشورهای پیشتاز در
این حوزه قرار داد .در خیلی از حوزههای دیگر امروز شاهد دستاوردهای افتخارآفرین
بودم که بهعنوان یک ایرانی به خود بالیدم.

حجتاالسالموالمسلمین علیرضا سلیمی،
عضو هیات رئیسه مجلس

سال بیست و دوم│شماره183

از نمایشگاه توانمندیهای جهاددانشگاهی بازدید به عمل آمد .حقیقتاً از تحرک
علمی که در این مجموعه وجود دارد لذت بردم .امروز با تمام وجود اعتقاد به ما
میتوانیم را لمس کردم .بیشک جهاددانشگاهی باروحیهای که امروز در آن سراغ داریم
میتواند گرهگشای مشکالت علمی و بخش فناوری کشور در عرصههای مختلف باشد.

دکتر علی جدی،
نائب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس

جهاددانشـــگاهی مجموعـــهای از نیروهـــای توانمنـــد و متخصـــص دانشـــی
محـــور کـــه ســـعی در برطـــرف کـــردن خالءهـــا و نیازمند یهـــای کشـــور
دارد کـــه نوعـــی میتوانـــد پشـــتوانه خوبـــی بـــرای اقتصـــاد مقاومتـــی توصیـــه
حضـــرت آقـــا باشـــد.
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دکتر محمد رشیدی،
عضو هیات رئیسه مجلس

تـــاش جوانـــان انقالبـــی و دانشـــمند در حـــوزه علـــوم مختلـــف در مجموعـــه
جهاددانشـــگاهی ســـتودنی و زمینهســـاز اســـتقالل علمـــی و اقتصـــادی کشـــور
عزیزمـــان ایـــران خواهـــد بـــود .وظیفـــه همـــه مســـئولین اســـت کـــه از ایـــن
تالشهـــا حمایـــت ویـــژه بـــه عملآورنـــد.

■■■

احمد مرادی،
نائب رئیس کمیسیون
انرژی مجلس

امـــروز از توانمندیهـــای جهاددانشـــگاهی بازدیدانجـــام شـــد .ایـــن توانایـــی
را بـــه تمـــام نخبـــگان جـــوان کشـــور در زمینههـــای مختلـــف تبریـــک عـــرض
مینمایـــم .بســـیار مســـرتبخش و لـــذت آفریـــن بـــود.

دکتر فداحســین مالکی ،عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس
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دکتر ســید مجید بختیاری ،مدیرعامل
بیمه ایران

ضمـــن عـــرض خـــدا قـــوت بـــه برگزارکننـــدگان ایـــن نمایشـــگاه خـــوب ،بـــه
نظـــرم تـــوان ،ظرفیـــت و دانـــش جوانـــان کشـــور بـــه مـــا نشـــان میدهـــد کـــه
راهحـــل مســـائل کشـــور توســـط جوانـــان و ظرفیتهـــای علمـــی نهفتـــه در عمـــق
تـــوان ایـــن عزیـــزان بـــا قـــدری کوشـــش و حوصلـــه قابلدسترســـی میباشـــد.

دکتر بیژن عباسی آرند،
مدیرعامل ایرانسل

امـــروز در بازدیـــد از دســـتاوردهای مختلـــف جهاددانشـــگاهی ،جلـــوه پررنگـــی
از خودبـــاوری و اتـــکا بـــه تـــوان بومـــی و ملـــی و همینطـــور خالقیـــت و نـــوآوری
را مشـــاهده کـــردم .خـــدا قـــوت و دســـت مریـــزاد بـــه عزیـــزان جهاددانشـــگاهی
و آرزوی توفیـــق و پیشـــرفت بیشـــتر در جهـــت توســـعه ایـــران اســـامی عزیـــز.
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توفی ــق حاص ــل ش ــد ک ــه بازدی ــدی از نمایش ــگاه توانمندیه ــا و دس ــتاوردهای
جهاددانش ــگاهی داش ــته باش ــم .واقعــاً از آنچ ــه ک ــه دی ــدم و ش ــنیدم ب ــه عن ــوان
یـــک ایرانـــی و یـــک خـــادم ملـــت افتخـــار کـــردم و اشـــک شـــوق جـــاری شـــد
ک ــه فرزن ــدان واقع ــی مل ــت نجیبم ــان ب ــا دس ــت خال ــی چ ــه تح ــوالت عظیم ــی
در صنعـــت هوایـــی ،انـــرژی ،کشـــاورزی و دیگـــر تکنولوژیهـــای برتـــر جهانـــی در
رقابتهـــای جهانـــی بـــه وجـــود آوردنـــد .امـــا جـــای تأســـف کـــه ایـــن عزیـــزان
مـــورد بـــی مهـــری برخـــی دســـتگاهها قـــرار گرفتهانـــد .مجلـــس شـــورای
اســـامی بـــا تمـــام ظرفیـــت از ایـــن عزیـــزان دفـــاع خواهـــد نمـــود.

مهنــدس علی امام ،مدیرعامل مترو تهران

جهـاد دانشـگاهی بـه عنـوان یکـی از نهادهـای برآمـده از انقلاب اسلامی دارای
ظرفیتهـای دانشـی و فناورانـه بسـیار ارزشـمندی اسـت کـه نمونههایـی از ایـن
ظرفیتهـا در ایـن نمایشـگاه قابـل مالحظـه اسـت .امیـدوارم کـه متـرو تهـران بـا
بهرهگیـری گسـتردهتر از ایـن توانمندیهـا شـاهد بالندگـی روزافـزون فرزنـدان ایـن
مـرز و بـوم در حیطـه فعالیتهـای فنـی و مهندسـی باشـد.
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دکتر روح اهلل ایزدخواه،
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس
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در ی ــوم اهلل نه ـمدی م ــاه  ۱۴۰۰توفی ــق ش ــد دی ــداری از نمایش ــگاه توانمندیه ــای
جهاددانشـــگاهی صـــورت گرفـــت .اینجانـــب جهاددانشـــگاهی را نهـــادی برآمـــده از
مکتـــب بیبدیـــل انقـــاب اســـامی مـــی دانـــم و آن ،مکتـــب فرهنـــگ و مدیریـــت
جه ــادی اس ــت.
جهاددانشـــگاهی  ۴۰ســـال اســـت مظلومـــان و مخلصانـــه آرمـــان خودکفایـــی
و پیشـــرفت علـــم و فنـــاوری را بـــا جـــان و دل ارائـــه میدهـــد .هرچنـــد
سیاســـتهای شکســـت خـــورده بارهـــا و ســـالها مانـــع از نتیجـــه نهایـــی
زحمـــات جهـــاد شـــده و میشـــود ،امـــا مســـیر را رهـــا نکردهانـــد .قطعـــاً
آینـــدهای بزرگتـــر و درخشـــانتر در انتظـــار جهادگـــران جهاددانشـــگاهی
اســـت.
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