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عمده ترین سرفصل اقتصادی ما 
برای پیشرفت اقتصاد مسئله ی 

تولید است 
عمده تریــن ســرفصل اقتصــادی مــا بــرای پیشــرفت اقتصــاد مســئله ی تولیــد اســت. 
یعنــی حقیقتــاً بهبــود معیشــت مــردم، مســئله ی اشــتغال، مســئله ی قــدرت خریــد، 
مســائل گوناگــون دیگــر اقتصــادی، وابســته ی بــه تولیــد داخلــی اســت کــه بایــد بــه 
آن خیلــی اهّمّیــت داد. واقعــاً بــا هــر چیــزی کــه تولیــد را تضعیــف میکند بایــد مقابله 
کنیــد. بــا هــر چیــزی کــه تولیــد داخلــی را بــه زانــو درمــی آورد و شکســت میدهــد، 
بایــد بــا جّدیـّـت مقابلــه کــرد؛ قاطعانــه بایســتی مبــارزه کنیــد؛ چــه در صنعــت، چــه 

در کشــاورزی.
در مســئله ی کشــاورزی، مســئله ی امنّیــت غذائــی خیلــی اهّمّیــت دارد. حــاال اوضــاع 
ــاده)۱۵( و  ــاق افت ــی اتّف ــک جنگ ــا ی ــه ی دنی ــک گوش ــد؛ ی ــگاه کنی ــا را ن ــروز دنی ام
مســئله ی امنّیــت غذائــی بــرای همــه ی دنیــا مطــرح شــده؛ یعنــی مســئله ی امنّیــت 
غذائــی ایــن قــدر مهــم اســت. مــا کــه راجــع بــه خودکفائــی گنــدم، خودکفائــی ذّرت، 
خودکفائــی نهاده هــای دامــی همیشــه تأکیــد میکردیــم، بعضی هــا بودنــد بــه عنــوان 
متخّصــص، بــه عنــوان کارشــناس کــه میگفتنــد بایــد رفــت دنبــال صنعــت؛ خــب بله، 
ــا صنعــت مخالــف نیســتیم، مــا بیشــتر از بعضی هــای دیگــر دنبــال ایــن  مــا کــه ب
بودیــم کــه صنعــت کشــور پیــش بــرود، منتهــا مســئله ی امنّیــت غذائــی مســئله ی 
درجــه ی یــک اســت؛ نبایــد از آن غلفــت کــرد. و ببینیــد امــروز در دنیــا دیگــر کامــاًل 

واضــح اســت کــه چقــدر مهــم اســت.

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت
۱40۱/06/08
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قرار گرفتن جهاددانشگاهی 
در مسیر نوآوری برای تبدیل شدن

به زیست بوم نخبگان ایرانی
بـا  افتتاحیـه  دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی در مراسـم 
اشـاره بـه این کـه جهاددانشـگاهی افتخـاری برای کشـور 
و مـورد توجـه رهبـر معظـم انقـاب به شـکل ویـژه بوده 
اسـت، گفـت: ایـن نهـاد در حـال حاضـر نیـز در مسـیر 
نـوآوری قـرار دارد تـا تبدیـل به زیسـت بوم نـوآوری برای 

نخبـگان ایرانـی شـود.
 وی افزود: افتخار داریم که رییس سازمان برنامه بودجه 
است  جهاددانشگاهی  امنای  هیات  اصلی  اعضای  از  یکی 
پیشبرد  در  گذار  تأثیر  و  کننده  حمایت  نقش  همیشه  و 

اهداف انقاب و این نهاد انقابی داشته است.
امیدواریـم  کـرد:  تصریـح  جهاددانشـگاهی  رییـس 
امسـال و سـال های آینده جهاددانشـگاهی بیـش از پیش 
بدرخشـد و در حـل مسـائل کشـور و کمـک بـه نظـام 

مقـدس جمهـوری اسـامی موفـق باشـد.

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 8 و 9 شــهریور مــاه 1401؛ نمایشــگاه گزیده ای 
از دســتاوردهای شــاخص فنــاوری و نــوآوری جهاددانشــگاهی بــا حضور 
ــر  ــگاهی و دکت ــس جهاددانش ــادی ریی ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان دکت
رحیــم ممبینــی معــاون کل و جانشــین رییــس ســازمان برنامه وبودجــه 
و معاونــان و مدیــران ارشــد ایــن ســازمان بــه مناســبت هفتــه دولــت 
ــور  ــه کش ــازمان برنامه وبودج ــی س ــهریورماه میزبان ــای 8 و 9 ش روزه

برگــزار شــد.

برگـزاری پنج پنـل تخصصی بـا موضوعـات »مدیریت انتقـال تکنولوژی 
و پیوسـت فنـاوری محصـوالت دانش بنیـان«؛ »ارائه نتایج طرح سـنجش 
و پایش سـند چشـم انداز انـداز ۱404 جمهوری اسـالمی ایـران«؛ »بحران 
آب و اسـتفاده از فناوری های نوین شـیرین سـازی و انتقال آب«؛»پزشکی 
آینـده و شـبکه ملـی کنتـرل سـرطان« و »نقـش فناوری هـای نویـن در 
حـوزه کشـاورزی و امنیـت غذایـی« از دیگـر برنامه هـای این نمایشـگاه 

بود. روزه  دو 

به مناسبت هفته دولت برگزار شد؛ 

نمایش گزیده ای از دستاوردهای شاخص فناوری و 
نوآوری جهاددانشگاهی در سازمان برنامه وبودجه



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

9

دستاوردهای جهاددانشگاهی
موجب افتخار و غرور ملی است

دکتـر رحیـم ممبینـی معـاون کل و جانشـین رییـس 
سـازمان برنامه وبودجـه طی سـخنانی در مراسـم افتتاحیه 
نمایشـگاه »گزیـده ای از دسـتاوردهای شـاخص پژوهـش، 
در  کـرد:  اظهـار  جهاددانشـگاهی«  نـوآوری  و  فنـاوری 
و  فناوری هـا  دسـتاوردها،  از  قسـمتی  از  نمایشـگاه  ایـن 
نوآوری هایـی کـه در مسـیر اجرایـی سـازی قـرار گرفتـه 
بازدیـد کـردم و این انگیـزه و تاش و تجلـی اراده موجب 

افتخـار و غـرور ملی اسـت.
وی ادامـه داد: امیـدوارم کـه حرکـت در ایـن مسـیر با 

توجـه بـه اینکه تولید، دانش بنیان و اشـتغال آفرین شـعار 
سـال و مطالبـه مقـام معظم رهبری اسـت، بیـش از پیش 
و بـا قـوت ادامـه پیـدا کنـد و نهادهـای اجرایـی ذی ربـط 
از ایـن حرکـت حمایـت کننـد؛ از جملـه خـود سـازمان 
برنامه وبودجـه کـه بسـتری مناسـب بـرای حمایـت از این 
تجاری سـازی و رونـد بـوده و می توانـد در ایـن زمینـه بـه 

وظایـف اصلـی خـود عمـل کند.
ــا بیــان این کــه خلقــت عیــن علــم  دکتــر ممبینــی ب
ــرد:  ــار ک ــرد، اظه ــف ک ــم را کش ــن عل ــد ای ــت و بای اس
ــم  ــرآن کری ــلیمان )ع( در ق ــرت س ــروف حض ــه مع قص
آمــده اســت. زمانــی کــه ایشــان از هدهــد علــت تأخیــر و 
غیبتــش را می پرســند او در جــواب نبــی خــدا این گونــه 

ــد کــه در ســرزمینی دور دســت ملکــه ای  ــوان می کن عن
ــود  ــرای خ ــما ب ــت ش ــارج از حکوم ــه خ ــود دارد ک وج
حکومــت می کنــد. حضــرت دســتور می دهــد تــا او 
ــه  ــد ک ــا می گوی ــت، برخی ــه در نهای ــد ک ــر کنن را حاض
ــا  ــت او را در اینج ــم زدن تاج وتخ ــه ه ــم ب ــک چش در ی
ــا  ــه م ــده اســت ک ــم آم ــرآن کری ــم. در ق حاضــر می کن

ــم. ــا داده بودی ــه برخی ــم ب کمــی از عل
در  جهاددانشـگاهی  مسـئوالن  از  تشـکر  ضمـن  وی 
به خوبـی  امـروز  کـرد:  تصریـح  نمایشـگاه  ایـن  برپایـی 
می تـوان علـم را کشـف کـرد و بـه قله هـای علـم رسـید 
کـه بسـتر مناسـبی بـرای زندگی خـوب انسـان ها و مردم 

کشـور باشـد.
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پرونده 
ویژه

دکتـر حمیدرضـا طیبـی در ایـن نشسـت گفـت: مـا 
در کشـور می خواهیـم هـم پیشـرفت کنیـم، هـم اقتصـاد 
دانش بنیـان داشـته باشـیم و هـم انقابـی بمانیـم. این ها 
مقوالتـی هسـتند کـه ارتبـاط آن ها بـا هم مهم اسـت که 
چگونـه همگـی محقـق شـوند. در طـول مـدت 42 سـال 
خدمـت در جهاددانشـگاهی بـه ایـن نتیجـه رسـیده ایم 
هنـوز پیشـرفت و تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان بـه دغدغه 

اول کشـور تبدیل نشـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه تحقق اقتصـاد دانش بنیـان الزاماتی 

دارد کـه اولیـن آن داشـتن ارتبـاط بـا دنیـا و ثبـات در 
دانشـجویان  بیشـترین  اکنـون  داد:  ادامـه  اسـت  کشـور 
آمریـکا از چینی ها هسـتند و بیشـتر مؤسسـات تحقیقاتی 
مشـترک متعلـق به چین اسـت و این ها موضوعاتی اسـت 

کـه باعـث انتقـال تکنولوژی می شـود.
دکتـر طیبـی بـا بیان اینکه مـا طبیعیت مان این اسـت 
کـه می خواهیـم انقابـی بمانیـم ادامه داد: با گذشـت 42 
سـال از انقـاب اثبـات شـده اسـت کـه مشـکل مـا تولید 
نشـدن تکنولـوژی در کشـور نیسـت و کارهایی کـه انجام 

می شـود مایـه افتخـار اسـت. عنصـری کـه بایـد اتفـاق 
بیافتـد ایـن اسـت که سیاسـیون مـا بایـد ایـن تصمیم را 
بگیرنـد که اقتصاد دانش بنیان محقق شـود و نقطـه اتکاء ما 
هـم باید بر روی توان داخل باشـد. بـرای انتقال تکنولوژی از 

دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتی مان اسـتفاده کنیم.
رییـس پیشـین این نهـاد افـزود: هفت مأموریـت برای 
جهاددانشـگاهی در شـورای انقاب فرهنگی تصویب شده 
کـه اولیـن مأموریـت انتقـال فنـاوری در صنایـع بـزرگ 
کشـور در خریدهای خارجی اسـت. دومیـن مأموریت این 
اسـت کـه به جهـاد دانشـگاه ماموریت هـای کان فناورانه 
داده شـود؛ کـه بر همین اسـاس جهاددانشـگاهی می تواند 
در  تکنولـوژی  انتقـال  متولـی  کان  حـوزه  چندیـن  در 

کشـور باشـد و از همـه ظرفیت هـا اسـتفاده کند.
وی اظهــار کــرد: دنیــا راهــی را کــه رفــت ایــن بــود 
ــا  ــد آن را ب ــد ش ــتانداردی تولی ــول اس ــر محص ــه اگ ک
ــات  ــرد و تحقیق ــخصی می خ ــدت مش ــرای م ــن ب تضمی

جهاددانشگاهی می تواند متولی انتقال تکنولوژی
 در چندین حوزه کالن باشد

پنل تخصصـی مدیریت انتقـال تکنولوژی 
و پیوسـت فناوری محصـوالت دانش بنیان 
بـا حضـور دکتـر حمیدرضا طیبی مشـاور 
رییـس جهاددانشـگاهی و رییس پیشـین 
ایـن نهـاد و امیرعلـی سـیف الدین رییس 
امـور آمـوزش عالـی، تحقیقـات و فناوری 
برنامه وبودجـه و دکتـر ولـی اهلل  سـازمان 
روشـن مدیـرکل دفتـر تخصصـی علـوم 
پایـه و فنـی مهندسـی جهاددانشـگاهی 

شـد. برگزار 
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ــود و  ــاح می ش ــیر اص ــرد و مس ــردی می گی ــکل کارب ش
اگــر دیــده شــود کــه تحقیقــات شــکل کاربــردی دارنــد 
ــاز  ــه نی ــد ک ــی می پردازن ــه موضوعات ــاتید ب ــاً اس حتم

ــه اســت. جامع
ـــم  ـــا تصمی ـــر م ـــگاهی اگ ـــس جهاددانش ـــاور ریی مش
ــم  ــان گرفتیـ ــاد دانش بنیـ ــی اقتصـ ــق واقعـ ــه تحقـ بـ
ـــرد  ـــی و کارب ـــت ایران ـــوالت باکیفی ـــد محص ـــد از تولی بای
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــرد: در صورت ـــار ک ـــم اظه ـــت کنی آن حمای
ـــرو  ـــی مت ـــار مل ـــور قط ـــول کش ـــا پ ـــد. ب ـــاق نمی افت اتف
ســـاخته شـــده و براســـاس اســـتانداردهای بین المللـــی 
ـــود  ـــت نمی ش ـــا از آن حمای ـــت، ام ـــده اس ـــد ش ـــم تأیی ه
ــان  ــاد دانش بنیـ ــه اقتصـ ــم کـ ــم نگرفتیـ ــرا تصمیـ زیـ

ـــیم. ـــته باش داش
دکتــر طیبــی بــا بیــان اینکــه مســیر پیشــرفت کشــور 
ــردد  ــاز می گ ــور ب ــه اراده کش ــن ب ــت و ای ــخص اس مش
ــا می خواهــد کشــور اقتصــاد دانش بنیــان داشــته  کــه آی
باشــد یــا خیــر؟ گفــت: یکــی از مســیرهای آســان صاحب 
فنــاوری شــدن کار بــا خارجی هــا و انتقــال فنــاوری 
ــه  ــه ب ــت ک ــروژ اس ــت ن ــت نف ــه آن صنع ــت. نمون اس
کســانی کارهــا را ســپرد تــا بیشــترین فنــاوری را بیاورنــد 

ــل مقایســه نیســت. و فنــاوری آن هــا قاب
ــع  ــه نفـ ــام بـ ــای برجـ ــه امضـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــم  ـــار تحری ـــاهد آث ـــک ش ـــت: از نزدی ـــت گف ـــور اس کش
ــه  ــتیم. همـ ــول هسـ ــال پـ ــه و انتقـ ــن قطعـ در تامیـ
ــرای  ــا بـ ــد. مـ ــرو می خواهنـ ــار متـ ــهرها قطـ کانشـ
ــر  ــم. اگـ ــس داریـ ــه فاینانـ ــاز بـ ــاً نیـ ــعه حتمـ توسـ
ـــی  ـــس را حت ـــتیم فاینان ـــوژی هس ـــال تکنول ـــال انتق دنب
ــال  ــاز انتقـ ــا امتیـ ــا از خارجی هـ ــم تـ ــر بخریـ گران تـ
ــن  ــت بیـ ــن در رقابـ ــم. همچنیـ ــوژی را بگیریـ تکنولـ
ــای  ــوان امتیازهـ ــیایی می تـ ــی و آسـ ــای اروپایـ بازارهـ

ــال تکنولـــوژی گرفـــت. ــراوان انتقـ فـ
دکتــر طیبــی اضافــه کــرد: بهتریــن جــا بــرای تحقــق 
اقتصــاد دانش بنیــان ســازمان برنامه وبودجــه اســت و 
ــام  ــد انج ــازمان بای ــن س ــود دارد در ای ــر اراده ای وج اگ

شــود.

فناوری می تواند بهره وری
 و درآمد ما را باال ببرد

امیرعلـــی ســـیف الدین رییـــس امـــور آمـــوزش 
عالـــی، تحقیقـــات و فنـــاوری ســـازمان برنامه وبودجـــه 

ـــران  ـــاوری در ای ـــال فن ـــت: انتق ـــل گف ـــن پن ـــز در ای نی
ــان  ــش دانش بنیـ ــون جهـ ــی دارد. قانـ ــابقه طوالنـ سـ
اتفـــاق خوبـــی اســـت کـــه از صـــادرات مـــواد خـــام 
جلوگیـــری می کنـــد. از دیگـــر مزیت هایـــی کـــه 
می تـــوان نـــام بـــرد هزینـــه توســـعه فنـــاوری در 
شـــرکت های بـــزرگ اســـت کـــه بـــه بحـــث انتقـــال 
ـــی  ـــای دولت ـــث خریده ـــد. در بح ـــک می کن ـــاوری کم فن
ـــاوری  ـــا فن ـــه ب ـــا در رابط ـــود ت ـــاش می ش ـــل ت از داخ
درگیـــر شـــود، امـــا در شبکه ســـازی موفـــق نبودیـــم 
کـــه بـــا تجربـــه کرونـــا در ایـــن بخـــش بهبـــود پیـــدا 

کردیـــم.
ــاوری  ــال فنـ ــث انتقـ ــه در بحـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــای  ــش فناوری هـ ــم در بخـ ــازار داریـ ــکل بـ ــا مشـ مـ
دانش بنیـــان  اقتصـــاد  کارگـــروه  و  پیشـــرفته 
ـــزرگ  ـــکات ب ـــی از مش ـــزود: یک ـــت اف ـــکل گرفته اس ش
ـــت  ـــه اس ـــزرگ فناوران ـــای ب ـــعه پروژه ه ـــش توس در بخ
کـــه ایـــن پروژه هـــا آن طـــور کـــه بـــه نظـــر می آیـــد 

خیلـــی محکـــم و بـــا ثبـــات نیســـت.
ـــی  ـــی اتفاقات ـــه گاه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــیف الدین ب س
در کشـــور می افتـــد کـــه یـــک فنـــاوری بســـیار 
مطـــرح می شـــود کـــه می توانـــد کارهـــای مهمـــی را 
انجـــام دهـــد اضافـــه کـــرد: امـــا ایـــن اتفـــاق محقـــق 
ــه  ــه لطیفـ ــل بـ ــه تبدیـ ــی در جامعـ ــود و حتـ نمی شـ
ـــاد  ـــن اعتم ـــن رفت ـــاق از بی ـــن اتف ـــه ای ـــود. نتیج می ش

مـــردم و محتـــاط شـــدن مســـئولین اســـت.
و  تحقیقـــات  عالـــی،  آمـــوزش  امـــور  رئیـــس 
فنـــاوری ســـازمان برنامه وبودجـــه تأکیـــد کـــرد: بایـــد 
به گونـــه ای گزینش هـــا انجـــام شـــود کـــه ادعاهایـــی 
ــوارد  ــوند؛ مـ ــرح نشـ ــت مطـ ــام نیسـ ــل انجـ ــه قابـ کـ
از ایـــن دســـت فـــراوان اســـت. نبایـــد ادعاهایـــی کـــه 
ــد  ــار آن بایـ ــود. در کنـ ــرح شـ ــتند مطـ ــی نیسـ واقعـ
ــا را بـــه ســـمت مـــواردی  شـــرکت های بـــزرگ تقاضـ

بـــرد کـــه نیـــاز کشـــور اســـت.
وی اضافـــه کـــرد: مـــادر بخـــش معـــادن از عقـــب 
مانده هـــای فنـــاوری هســـتیم. یکـــی از بحث هـــای 
ـــان  ـــوع دانش بنی ـــه از ن ـــاد چ ـــود اقتص ـــرای بهب ـــدی ب ج
و چـــه غیـــر دانش بنیـــان بحـــث فنـــاوری اســـت. 
ــاال  ــا را بـ ــد مـ ــره وری و درآمـ ــد بهـ ــاوری می توانـ فنـ
ـــران  ـــا بح ـــه م ـــی ک ـــرایط کنون ـــاً در ش ـــرد مخصوص بب
انـــرژی داریـــم؛ بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه ویـــژه 

کـــرد.

دکتـــر ولـــی اهلل روشـــن مدیـــرکل دفتـــر تخصصـــی 
ـــت  ـــن نشس ـــه ای ـــی در ادام ـــی مهندس ـــه و فن ـــوم پای عل
بـــا اشـــاره بـــه فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در 
شـــروع ســـال 9۵ و شـــرح 10 اقـــدام اساســـی بـــرای 
ـــدام  ـــن 10 اق ـــرد: از ای ـــان ک ـــور، بی ـــاد کش ـــات اقتص نج
ــای  ــدن بخش هـ ــان شـ ــدام »دانش بنیـ ــی دو اقـ اساسـ
ـــاوری  ـــال فن ـــم و حســـاس اقتصـــادی« و »شـــرط انتق مه
ـــال  ـــه انتق ـــتقیم ب ـــور مس ـــی« به ط ـــات خارج در معام
ــی  ــای اساسـ ــایر اقدام هـ ــاره دارد و سـ ــوژی اشـ تکنولـ
مـــورد توجـــه رهبـــری بـــه شـــکل غیرمســـتقیم بـــه 

ـــاره دارد. ـــوع اش ـــن موض ای
وی همچنیـــن بـــه شـــرح نظام نامـــه پیوســـت 
ـــی  ـــتاد فرمانده ـــرداد 1۳9۵ در س ـــوب ۵ م ـــاوری مص فن
ـــا  ـــام قرارداده ـــت: تم ـــت و گف ـــت پرداخ ـــاد مقاوم اقتص

بایـــد از ایـــن نظام نامـــه پیـــروی کننـــد.
ـــی  ـــای اجرای ـــورد از چالش ه ـــه 11 م ـــن ب ـــر روش دکت
پیـــش روی پیوســـت فنـــاوری به منظـــور تحقـــق 
ـــش  ـــای پی ـــت: چالش ه ـــت و گف ـــاوران پرداخ ـــداف فن اه
روی تجمیـــع تقاضـــا، عـــدم مســـئولیت دســـتگاه های 
اجرایـــی در برابـــر موضـــوع انتقـــال فنـــاوری، فقـــدان 
ـــرف  ـــش در ط ـــرمایه و دان ـــه س ـــذب از جمل ـــت ج ظرفی
گیرنـــده، فاصلـــه بیـــن الزامـــات اســـتانداردهای ملـــی 
ــا  ــاوری بـ ــب فنـ ــور صاحـ ــاوری کشـ ــی فنـ و صنعتـ
کشـــور گیرنـــده، ضعـــف قوانیـــن در زمینـــه انتقـــال و 
ـــن  ـــت قوانی ـــتفاده از ظرفی ـــدم اس ـــه، ع ـــکاری فناوران هم
موجـــود، عـــدم اطاعـــات و آمـــار کافـــی دربـــاره 
توانمندی هـــای شـــرکت های دانش بنیـــان، ضعـــف 
ـــاوری،  ـــادل فن ـــزاران تب ـــا کارگ ـــطه ای ی ـــای واس نهاده
قـــدرت چانه زنـــی پاییـــن کشـــور گیرنـــده و ناتوانـــی 
ــاوری،  ــادل فنـ ــای تبـ ــرای قراردادهـ ــم و اجـ در تنظیـ
ـــاوری و  ـــت فن ـــی از پیوس ـــش خصوص ـــت بخ ـــدم تبعی ع
ـــی  ـــش اجرای ـــی 11 چال ـــن مال ـــام تأمی ـــای نظ چالش ه

پیـــش، روی پیوســـت اســـت.
وی تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه تاکیـــد رییـــس 
ـــگاهی  ـــکیل جهاددانش ـــالگرد تش ـــم س ـــور در مراس جمه
ـــی در  ـــش اساس ـــه نق ـــگاهی ک ـــه جهاددانش ـــه ب و اباغی
انتقـــال تکنولـــوژی در قراردادهـــای خارجـــی را ایفـــا 
ـــورای  ـــه ش ـــوان دبیرخان ـــه به عن ـــازمان برنام ـــد س نماین
اقتصـــاد از توانمندی هـــای جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه 
بـــه دســـتور رییـــس جمهـــور در اجرایـــی شـــدن 

نظام نامـــه پیوســـت فنـــاوری اســـتفاده کنـــد.
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پرونده 
ویژه

دولت به دنبال حمایت از 
جهاددانشگاهی است

در ابتـدای ایـن نشسـت دکتـر محمدجعفـری، رییس 

امـور اقتصـاد کان سـازمان برنامه وبودجـه طی سـخنانی 
در رابطـه بـا گـزارش ملـی پایش سـند چشـم انداز 1404 
جمهـوری اسـامی ایـران اظهـار کـرد: بـه لحـاظ اقتصاد 
کان، ایـن موضـوع اهمیت ویـژه ای دارد که اهداف سـند 

چشـم انداز تـا چـه میـزان تحقق یافتـه اسـت و تـا چـه 
میـزان می توانیـم عقب افتادگی هـای احتمالـی را جبـران 

. کنیم
از  داریــم  قصــد  چنانچــه  کــرد:  بیــان  جعفــری 
ــم  ــه هفت ــژه در برنام ــده به وی ــرای آین ــش ب ــن پژوه ای
ــا  ــانی داده ه ــد به روزرس ــم، نیازمن ــتفاده کنی ــعه اس توس
و شــاخص های به دســت آمده در ایــن طــرح هســتیم 
تــا بتوانیــم بــه کارآمــدی و موفقیــت در ادامــه راه دســت 

ــم. ــدا کنی پی
ــن  ــا چنی ــم ت ــک کنی ــد کم ــرد: بای ــح ک وی تصری
طرح هایــی توســعه پیــدا کــرده و نتایــج دقیق تــر و 
ــوان  ــا بت ــد ت ــت آی ــه دس ــه ب ــن زمین ــفاف تری در ای ش
درســتی  و  دقیــق  شــاخص های  بــه  آن  نتایــج  از 
بــرای حوزه هــای مختلــف ســند چشــم انداز و نیــز 
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه دســت پیــدا کنیــم. 
بــازوی  می توانــد  حــوزه  ایــن  در  جهاددانشــگاهی 

باشــد. برنامه وبودجــه  ســازمان  پژوهشــی 
جعفـــری بیـــان کـــرد: امـــروز دولـــت بـــه دنبـــال 
طرح هـــای  و  اســـت  جهاددانشـــگاهی  از  حمایـــت 
ـــرار داده  ـــی ق ـــاد انقاب ـــن نه ـــار ای ـــی را در اختی مختلف
ـــرغ  ـــرح م ـــه ط ـــوان ب ـــه می ت ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک اس
ـــده  ـــه عه ـــت اجـــرای آن را ب ـــه دول ـــرد ک ـــن اشـــاره ک الی

جهاددانشـــگاهی گذاشـــت.

نشسـت تخصصـی »ارائـه نتایج طرح سـنجش و پایش سـند چشـم انداز 
۱404 جمهـوری اسـالمی ایـران« بـا حضور بـا حضـور دکتـر داود دانش 
جعفـری، عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، عبدالرضـا حاجیلری 

مدیـرکل دفتر تخصصـی علوم انسـانی، اجتماعی و هنر جهاددانشـگاهی 
اجتماعـی  مطالعـات  و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  پژوهشـی  تیـم  و 

شـد. برگزار  جهاددانشـگاهی 

ارائه نتایج طرح سنجش و پایش سند چشم انداز 
۱۴۰۴ جمهوری اسالمی ایران
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کمک جهاددانشگاهی برای تدوین 
برنامه هفتم توسعه

در ادامـه ایـن نشسـت، دکترحاجیلـری مدیـرکل دفتر 
تخصصـی علـوم انسـانی، اجتماعی و هنر جهاددانشـگاهی 
نیـز در سـخنانی بیـان کرد: در طـرح مورد نظر بـه دنبال 
این بودیم که پایشـی از برنامه چشـم انداز توسـعه داشـته 
باشـیم. ایـن چشـم انداز بـرای برنامه های بلندمدت کشـور 
تهیـه شـد و بـا توجـه بـه سـال های پایانـی برنامـه، نقد و 

پایش آن ضـرورت دارد.
وی افــزود: ایــن جلســات و پژوهــش و پایش هــا 
فراهــم  را  الزم  اطاعاتــی  و  دانشــی  زیرســاخت های 
آینــده  برنامه هــای  بازتــری  نــگاه  بــا  تــا  می کنــد 
برنامه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  کنیــم.  تدویــن  را 
جهاددانشــگاهی ایــن اســت کــه بــا نقــد ایــن برنامــه بــه 

ــد. ــک کن ــم کم ــه هفت ــن برنام تدوی
حاجیلـری تصریـح کـرد: اگـر بخواهیم نـگاه دقیق تری 
بـه آینده داشـته باشـیم، بایـد آنچـه در گذشـته رخ داده 
را بررسـی دقیـق کنیـم تـا برنامه هـای آتـی را جامع تـر 
از عمـق بیشـتری  ایده هـای مـا نیـز  افـکار و  ببینیـم و 

باشـد. برخوردار 

جزییات طرح سنجش
 و پایش سند چشم انداز ۱404 

جمهوری اسالمی ایران
در ادامـه، مهنـدس نقـی عسـگری، عضـو هیات علمـی 
اجتماعـی  مطالعـات  و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه 
بـه  و  از مدیـران طـرح  به عنـوان یکـی  جهاددانشـگاهی 
نمایندگـی از تیـم تحقیـق طـی سـخنانی اظهـار کـرد: 
طـرح سـنجش و پایش سـند چشـم انداز 1404 جمهوری 
ایـران دارای سـه مدیـر کان بـوده و شـورای  اسـامی 
راهبـری طـرح نیـز بـر جزئیـات آن نظارت داشـته اسـت. 
درکل، گـروه نسـبتاً جامعـی شـامل 19 نفـر درگیـر ایـن 

طـرح بودنـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـران جـزء اولیـن کشـورهایی در 
منطقـه اسـت کـه دارای سـند چشـم انداز هسـتند، گفت: 
آرمان هایـی در ایـن سـند وجـود دارد کـه ۶4 آرمـان یـا 
مفهـوم را شـامل می شـود. بحـث چگونگـی سـنجش این 
مفاهیـم از جملـه موضوعاتـی بود که به تهیـه طرح پایش 

انجامید. سـند 

عسـگری بیـان کـرد: در مـورد اینکـه چـرا سـازمان 
برنامـه متولـی تهیـه ایـن طـرح بـوده اسـت، بایـد بیـان 
کـرد کـه سـازمان بایـد طبـق قانـون مدیریـت خدمـات 
کشـوری وضعیـت تغییـرات و توسـعه کشـور در مقایسـه 
بـا سـند چشـم انداز  انطبـاق  در  و  بـا کشـورهای دیگـر 
رصـد را به ریاسـت جمهـوری و مجلـس ارائه دهـد. البته 
جهاددانشـگاهی نیـز خـود ایـن دغدغـه را داشـته و بـه 
دنبـال تهیـه این گونـه طرح ها اسـت. تعیین جایـگاه تمام 
بخش هـای ترسـیم شـده در سـند از دیگـر دالیـل تهیـه 

طـرح پایـش سـند بود.
وی تصریـح کـرد: ایـن طـرح در اسـفندماه سـال 98 
بـه تأییـد نهایـی رسـید. بـرای تهیـه ایـن طـرح نیازمنـد 
بررسـی پیشـینه مطالعـات در ایـن زمینه بودیـم و تاش 
مـا بـر ایـن بـود کـه از ظرفیـت تمـام پژوهش هـای انجام 
شـده بـرای تهیـه ایـن طـرح اسـتفاده کنیـم. بـرای تهیه 
طـرح مذکـور ابتـدا بحث هـای نظـری هـر مفهـوم را در 
گروه هـای مختلـف بررسـی کـرده و نتایـج به دسـت آمده 
را در جلسـات بـا خبـرگان ایـن مبحث پیگیـری کردیم و 
در نهایـت نیـز شـاخص های مد نظـر در جلسـات مختلف 

بـه دسـت آمد.
عسـگری یـا بیـان اینکه تمام جلسـات برگزار شـده در 
ایـن زمینـه به صـورت صوتـی، تصویری و مکتوب مسـتند 
شـده اسـت، گفت: در نهایت 40۵ شـاخص بـرای گزارش 
سـند چشـم انداز به دسـت آمـد که براسـاس چهـار حوزه 
اجتماعـی و فرهنگـی، اقتصـادی، نهادی و علـم و فناوری 

شدند. دسـته بندی 
ـــاخص  ـــدام از 40۵ ش ـــر ک ـــرای ه ـــرد: ب ـــار ک وی اظه
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــه ش ـــنامه ای تهی ـــده، شناس ـــت آم ـــه دس ب
ــرد. از  ــاال می بـ ــت را بـ ــن فعالیـ ــار ایـ ــئله اعتبـ مسـ
میـــان ایـــن شـــاخص ها فقـــط بـــرای 289 شـــاخص، 
ـــزارش،  ـــن گ ـــق ای ـــد. طب ـــت آم ـــه دس ـــی ب داده اطاعات
کشـــور از ســـال 8۵ تـــا 9۵ در حـــوزه ســـامت رشـــد 

ـــت. ـــته اس ـــی داش خوب
از  آمـده  دسـت  بـه  گـزارش  بـا  رابطـه  در  عسـگری 
وضعیـت دیـن داری در کشـور نیـز تصریـح کـرد: بررسـی 
داده هـا نشـان از بحرانـی بـودن وضعیـت دیـن داری در 
نیـز  محیط زیسـت  مـورد  در  همچنیـن،  نـدارد.  ایـران 
متأسـفانه رشـد کشـور از سـال 8۵ تـا 9۵ منفـی بـوده 

اسـت.
وی بیـان کـرد: براسـاس این گـزارش، رشـد اقتصادی 
ایـران در میان کشـورهای منطقه در جایگاه سـوم منطقه 
قـرار دارد. در حـوزه نهـادی نیـز که بیشـتر بـه موضوعات 

مسـائل  پرداختـه،  انسـانی  کرامـت  حفـظ  و  حقوقـی 
مختلفـی مورد بررسـی قـرار گرفته شـده اسـت. در حوزه 
مردم سـاالری ایران از ثبات بسـیار بیشـتری در مقایسـه با 

دیگـر کشـورهای منطقـه برخوردار اسـت.
عسـگری بـا بیـان اینکـه طرح بـه دنبـال نشـان دادن 
تصویری روشـن از وضعیت موجود و جایگاه کشـور اسـت، 
اظهـار کـرد: در شـاخص ترکیبـی کـه جهاددانشـگاهی 
بـرای حوزه فسـاد تهیـه کرده اسـت، وضعیت کشـور طی 
سـال های گذشـته بهتر شـده اسـت اما در بین کشورهای 
دیگـر از رشـد کمتـری برخـوردار اسـت. در حـوزه علـم و 
فنـاوری نیـز کـه در 12 حـوزه بررسـی شـده، کشـور در 
هشـت حـوزه رشـد داشـته و در برخـی از حوزه هـا نیـز با 

رشـد منفـی مواجه بوده اسـت.
در  شــاغان  ســهم  حــوزه  در  کــرد:  بیــان  وی 
خوبــی  رشــد  کشــور  نیــز  دانش بنیــان  بنگاه هــای 
ایــن طــرح  از  داشــته اســت. در جمع بنــدی کلــی 
ــند  ــر روی س ــی ب ــش دقیق ــه پای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــا  ــی حوزه ه ــا در برخ ــته و تنه ــود نداش ــم انداز وج چش
ــرار  ــرای تک ــم. ب ــوردار بوده ای ــول برخ ــل قب ــد قاب از رش
ــای الزم از  ــد حمایت ه ــز نیازمن ــی نی ــن پایش های چنی
ســوی نهادهــای مختلــف کشــور هســتیم. در ایــن زمینــه 
ــم  ــه هــوای اینکــه چشــم انداز و برنامــه داری ــوان ب نمی ت
ــه اهــداف  ــم، منتظــر رســیدن ب ــع کرده ای و تجهیــز مناب
ــر  ــی ب ــواره نظــارت دقیق ــاز اســت هم خــود باشــیم؛ نی

ــیم. ــته باش ــداف داش ــه اه ــتیابی ب ــل دس مراح

بهره گیری از روش خبرگانی در طرح 
سنجش و پایش سند چشم انداز ۱404

در ادامـه، دکتـر داود دانـش جعفـری، عضـو مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام نیـز در سـخنانی اظهـار کـرد: 
تهیـه چنین گـزارش و طرحی فعالیت سـختی بود و برای 
اولیـن بـار به لحـاظ کیفی به ایـن موضوع پرداخته شـد و 
آنچـه مهـم بـود این بود کـه در ارتبـاط با شـاخص ها باید 
شـاخصی در دسـت داشـتیم کـه بـرای سـایر کشـورهای 

منطقـه نیـز تولیـد شـود که امر آسـانی نیسـت.
وی افـزود: تجربـه خیلی خوبی در این زمینه به دسـت 
آمـد و یکـی از نتایـج آن این اسـت که طبق شـاخص های 
تعریـف شـده، ایران کشـوری اسـت کـه جدای پیشـرفت 
و یـا عدم پیشـرفت دارای انحرافات و نوسـانات فراوانی در 
شـاخص های متعـدد اسـت و اینکـه چـرا ایـن اتفـاق رخ 
داده، از نکاتـی اسـت کـه بایـد بـدان توجه کـرد. تحریم و 
دیگـر رخدادهـای مختلفـی که طی این سـال ها بـه وقوع 

پیوسـته، باعث ایجاد این نوسـانات شـده اسـت.
ــاخص های  ــود ش ــرد: در نب ــان ک ــری بی ــش جعف دان
جلــو  را  پژوهــش  ایــن  کــه  محققانــی  بین المللــی 
از روش  نتیجــه رســیدند کــه  ایــن  بــه  می بردنــد، 
ــران  ــرات صاحب نظ ــد و از نظ ــتفاده کنن ــی اس خبرگان
ــی  ــای تحقیقات ــوند. کاره ــد ش ــوزه بهره من ــن ح در ای
داد،  انجــام  رابطــه  ایــن  در  می تــوان  کــه  دیگــری 
ــرده و  ــدا ک ــه پی ــا ادام ــن پایش ه ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــم.  ــده بپردازی ــت آم ــه دس ــاخص های ب ــل ش ــه تحلی ب
ــنجش های  ــیاری از س ــرای بس ــن روش ب ــتفاده از ای اس
ــی و ... بســیار  ــد شــاخص زندگ ــاز کشــور مانن ــورد نی م
نیــز  حــوزه  ایــن  در  می توانیــم  و  اســت  مطلــوب 

برداریــم. قدم هــای خوبــی 
وی در پایـان تصریـح کـرد: اجـرای ایـن برنامـه کار 
سـختی بـود و دسـتاورد خوبـی را بـه دنبال داشـت. البته 
ایـن طـرح حتماً اشـکاالت و مشـکاتی نیـز دارد که قابل 
حـل بـوده و می تـوان از نقطـه نظـرات اسـاتید و خبرگان 

در ایـن زمینـه اسـتفاده کرد.
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ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــده مجل ـــاکری نماین ـــال ش اقب
ـــر در ســـخنانی  ـــی دانشـــگاه امیرکبی ـــات علم و عضـــو هی
ـــگاهی  ـــرد: جهاددانش ـــان ک ـــی بی ـــت علم ـــن نشس در ای
در زمـــان خـــأ علمـــی و پژوهشـــی در کشـــور جـــزء 

ـــای  ـــن نیازه ـــاد در تأمی ـــن نه ـــود. ای ـــر ب ـــای برت نهاده
ــوزه  ــی از حـ ــای فراوانـ ــی کمک هـ ــی و پژوهشـ دانشـ
ـــی  ـــت خوب ـــت حمای ـــروز دول ـــت. ام ـــته اس ـــی داش دفاع
از جهاددانشـــگاهی دارد. در بودجـــه 1401 کمک هـــای 

خوبـــی بـــه جهاددانشـــگاهی داشـــتیم. امـــروز فضـــای 
جهـــاد بایـــد در دانشـــگاه های کشـــور توســـعه پیـــدا 

ـــد. کن
وی بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی بایـــد در 
ــایانی داشـــته  حوزه هـــای فرهنگـــی نیـــز توســـعه شـ
باشـــد و ایـــن بخـــش را در دانشـــگاه ها به خوبـــی 
امـــروز  مســـائل  از  یکـــی  گفـــت:  ببـــرد  پیـــش 
ــازمان هایی  ــه سـ ــف بـ ــای مختلـ ــازی نهادهـ اعتمادسـ
ـــدات  ـــری از تولی ـــرای بهره گی ـــگاهی ب ـــد جهاددانش مانن

داخلـــی اســـت.
شـــاکری بـــا تاکیـــد بـــر حمایـــت کامـــل از 
ــف  ــای مختلـ ــگاهی در حوزه هـ ــای جهاددانشـ برنامه هـ
ــرد:  ــار کـ ــن اظهـ ــیرین کـ ـــت آب شـ ــژه صنع به ویـ
ـــی  ـــه صورت ـــد ب ـــه بای ـــگاهی در صحن ـــور جهاددانش حض
ــای  ــا نهادهـ ــکاری بـ ــا همـ ــا بـ ــه برنامه هـ ــد کـ باشـ
مختلـــف بـــه پیـــش رونـــد. بودجـــه 1402 و برنامـــه 
ــت  ــه حمایـ ــتند کـ ــی هسـ ــعه حوزه هایـ ــم توسـ هفتـ
ـــی  ـــه به خوب ـــن دو مقول ـــگاهی در ای ـــل از جهاددانش کام

انجـــام خواهـــد شـــد.
ـــی  ـــارکت عموم ـــه مش ـــروز الیح ـــرد: ام ـــان ک وی بی
ـــی در  ـــل نهای ـــردن مراح ـــی ک ـــال ط ـــی در ح و خصوص
ـــی  ـــه صنایع ـــه ب ـــایلی ک ـــی از مس ـــت و یک ـــس اس مجل
ـــرد،  ـــد ک ـــژه خواه ـــک وی ـــن کم ـــیرین ک ـــد آب ش مانن

حمایت ویژه مجلس از طرح های جهاددانشگاهی 
در حوزه صنعت آب شیرین کن ها

نشســت علمــی »بحــران آب و اســتفاده از فناوری هــای نویــن شــیرین 
ســازی و انتقــال آب« بــا حضــور محمدصــادق تــاروردی عضــو هیــات 
ــده  ــاکری نماین ــال ش ــریف، اقب ــی ش ــگاهی صنعت ــی جهاددانش علم
مجلــس شــورای اســالمی و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه امیرکبیــر 

ــا  ــان ب ــگال هم زم ــو س ــرکت نیک ــل ش ــه مدیرعام ــد امامی و مجی
ــاوری و  ــاخص فن ــتاوردهای ش ــده ای از دس ــگاه »گزی ــزاری نمایش برگ
نــوآوری جهاددانشــگاهی« در ســالن جلســات ســازمان برنامه وبودجــه 

کشــور برگــزار شــد.
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ـــه  ـــب ب ـــرای تصوی ـــه زودی ب ـــه ب ـــه اســـت ک ـــن الیح همی
ـــاظ  ـــروز از لح ـــد. ام ـــد آم ـــس خواه ـــی مجل ـــن علن صح
ــیرین کن ها  ــوزه آب شـ ــکلی در حـ ــچ مشـ ــی هیـ دانشـ
در  خوبـــی  بســـیار  روش هـــای  نـــدارد.  وجـــود 
ــن  ــیرین کـ ــت آب شـ ــرای صنعـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
ـــز از آن  ـــس نی ـــاً در مجل ـــه حتم ـــت ک ـــده اس ـــرح ش مط

حمایـــت خواهـــد شـــد.
شـــاکری تصریـــح کـــرد: صحنـــه بـــرای اســـتفاده 
ــت آب  ــری از صنعـ ــرای بهره گیـ ــی بـ ــع داخلـ از منابـ
ـــال  ـــن، س ـــت. همچنی ـــم اس ـــًا فراه ـــن کام ـــیرین ک ش
ــور  ــرای کشـ ــی بـ ــیار باالیـ ــد بسـ ــال رشـ ــده سـ آینـ
خواهـــد بـــود. امـــروز بایـــد موانـــع موجـــود در مســـیر 
شـــرکت های دانش بنیـــان را برداریـــم. بـــرای حمایـــت 
همچـــون  برنامه هایـــی  نیـــز  شـــرکت ها  ایـــن  از 
ــرانجام  ــه سـ ــان بـ ــاد دانش بنیـ ــرح اقتصـ تصویـــب طـ
رســـیده اســـت کـــه در صـــورت اجـــرای بندهـــای آن 

تحـــول بزرگـــی در کشـــور ایجـــاد خواهـــد شـــد.
ــو  ــاروردی عضـ ــادق تـ ــر محمدصـ ــه دکتـ در ادامـ
هیـــات علمـــی جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف 
طـــی ســـخنانی اظهـــار کـــرد: بحـــران آب در کشـــور 
ـــه  ـــدان توج ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــیار مهم ـــوع بس موض
ــا،  ــاد مقاومتـــی و تحریم هـ ــرد. سیاســـت های اقتصـ کـ
مناقشـــات  و  آب  اقلیـــم،  تغییـــر  و  خشک ســـالی 
بین المللـــی، مدیریـــت و حفـــظ آب هـــای زیرزمینـــی، 
تأمیـــن آب ســـالم، توســـعه صنعتـــی و کشـــاورزی در 
ــن،  ــیرین کـ ــای آب شـ ــواع فناوری هـ ــور، ورود انـ کشـ
ـــت  ـــایلی اس ـــاری و ... از مس ـــرک اجب ـــوچ و ت ـــکان ک ام

کـــه در ایـــن زمینـــه مؤثـــر اســـت.
ـــه دو روش  ـــا ب ـــزود: شـــیرین ســـازی آب در دنی وی اف
ـــی در  ـــود. روش حرارت ـــام می ش ـــایی انج ـــی و غش حرارت
ایـــران ســـابقه فراوانـــی دارد و روش غشـــایی نیـــز بـــه 
کار گرفتـــه شـــده اســـت. امـــروز عربســـتان به صـــورت 
ــهم  ــد و سـ ــتفاده می کنـ ــیرین اسـ ــترده از آب شـ گسـ

ـــت. ـــدک اس ـــیار ان ـــه بس ـــن زمین ـــا در ای ـــور م کش
ـــاس  ـــا براس ـــرد: در دنی ـــح ک ـــاروردی تصری ـــر ت دکت
ــتگاه  ــزار دسـ ــال 201۵ بیـــش از 18 هـ ــای سـ آمارهـ
ــرد  ــرار می گیـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــن مـ ــیرین کـ آب شـ
ــتگاه ها  ــن دسـ ــال از ایـ ــورت فعـ ــور به صـ و 1۵0 کشـ
اســـتفاده می کننـــد. آب شـــیرین کن های ممبرانـــی 
از دســـتگاه هایی هســـتند کـــه در ایـــران نیـــز مـــورد 
ـــد  ـــته و بای ـــادی داش ـــه زی ـــا هزین ـــرار دارد ام ـــتفاده ق اس

هـــر پنـــج ســـال یک بـــار تعویـــض شـــوند.

ــع  ــود منابـ ــه وجـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــان کـ وی بیـ
ــتفاده  ــترین اسـ ــد بیشـ ــور می توانـ ــم گازی، کشـ عظیـ
باشـــد.  داشـــته  آب شـــیرین کن های حرارتـــی  از  را 
ــردن  ــیرین کـ ــرای شـ ــا بـ ــم از آب دریـ ــر بخواهیـ اگـ
ـــع  ـــه مناب ـــبت ب ـــتری نس ـــه بیش ـــم، هزین ـــتفاده کنی اس
 RO ـــاوری ـــش فن ـــت. در بخ ـــم داش ـــر خواهی ـــی دیگ آب
ــاً وابســـته هســـتیم امـــا می توانیـــم در بخـــش  تقریبـ
Msf از فنـــاوری داخلـــی اســـتفاده کـــرده و ســـال ها 

از آن بهره بـــرداری داشـــته باشـــیم.
دکتـــر تـــاروردی اظهـــار کـــرد: در کشـــور مـــا 
ــم از  ــت، می توانیـ ــی اسـ ــع ارزانـ ــوخت منبـ ــه سـ کـ
ایـــن منابـــع بـــرای آب شـــیرین کن های حرارتـــی 
ــن از  ــیرین کـ ــتگاه های آب شـ ــم. دسـ ــتفاده کنیـ اسـ
تجهیـــزات فراوانـــی برخـــوردار اســـت کـــه متاســـفانه 
بخـــش فراوانـــی از آن بایـــد از خـــارج کشـــور تأمیـــن 
ـــتیم  ـــور هس ـــاوری RO مجب ـــال در فن ـــرای مث ـــود. ب ش
ــن  ــم؛ بنابرایـ ــختی وارد کنیـ ــزات را به سـ ــه تجهیـ کـ
در بخـــش فنـــاوری بایـــد بـــه شـــدت کار کنیـــم تـــا 
ـــود  ـــا وج ـــگاهی ب ـــم. جهاددانش ـــش ببری ـــتم را پی سیس
شـــرکت های دانش بنیـــان، ظرفیـــت فراوانـــی دارد 
کـــه می تـــوان از آن بـــرای پیشـــبرد برنامه هـــا در 

ایـــن زمینـــه اســـتفاده کـــرد.
ــی  ــگاهی صنعتـ ــی جهاددانشـ ــات علمـ ــو هیـ عضـ
ـــر  ـــر ب ـــی، تأثی ـــاد آلودگ ـــه ایج ـــان اینک ـــا بی ـــریف ب ش
ـــه ایـــن حـــوزه  دمـــای ســـاحل و ... از مشـــکات مربـــوط ب
ـــت  ـــزی داش ـــا آن برنامه ری ـــه ب ـــد در رابط ـــه بای ـــت ک اس
ــتگاه های آب  ــری از دسـ ــرورت بهره گیـ ــه داد: ضـ ادامـ
ـــم انداز  ـــند چش ـــتی، س ـــناد باالدس ـــن در اس ـــیرین ک ش
1404 و برنامه هـــای کان کشـــور به خوبـــی دیـــده 
ــاً  ــد دائمـ ــی بایـ ــای حرارتـ ــت. نیروگاه هـ ــده اسـ شـ
انـــرژی خـــود را تخلیـــه کننـــد کـــه می تـــوان از ایـــن 

ــرد. ــتفاده کـ ــیرین کن ها اسـ ــرای آب شـ ــرژی بـ انـ
ــا بحـــث  ــا بایـــد در رابطـــه بـ وی بیـــان کـــرد: مـ
آب شـــیرین کن ها و استانداردســـازی آن بـــه ســـمت 
ــرو  ــم. وزارت نیـ ــت کنیـ ــی حرکـ ــتانداردهای بومـ اسـ
برنامه هـــای راهبـــردی در ایـــن زمینـــه دارد کـــه 
به خوبـــی پیـــش مـــی رود. امـــروز وزارت نیـــرو متولـــی 
ــی  ــت ولـ ــور اسـ ــن در کشـ ــیرین کـ ــت آب شـ صنعـ
بخـــش خصوصـــی مشـــکات فراوانـــی در ایـــن حـــوزه 

دارد.
وی اظهـــار کـــرد: در برنامـــه ششـــم توســـعه 
ــه  ــن زمینـ ــا در ایـ ــرد تـ ــاش کـ ــگاهی تـ جهاددانشـ

ـــاوری را  ـــال فن ـــت انتق ـــد و مدیری ـــته باش ـــی داش فعالیت
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــگاه ها و شـ ــراه دانشـ ــه همـ بـ
ـــال  ـــرای انتق ـــد ب ـــرو بای ـــن وزارت نی ـــد؛ بنابرای ـــام ده انج
فنـــاوری از ظرفیـــت جهاددانشـــگاهی اســـتفاده کنـــد.
دکتـــر تـــاروردی بیـــان کـــرد: ضعـــف در مستندســـازی 
یکپارچه ســـازی  ضعـــف  داخلـــی،  تجربیـــات 
انگیـــزه  عـــدم  حـــوزه،  ایـــن  پژوهش هـــای  در 
ســـرمایه گذاری، تحریم هـــای اقتصـــادی و فنـــاوری، 
ـــای  ـــه چالش ه ـــار و ... از جمل ـــه آث ـــی ب ـــه کاف ـــدم توج ع

فنـــاوری آب در کشـــور اســـت.
وی افـــزود: جهاددانشـــگاهی زیســـت بوم فنـــاوری و 
ـــن  ـــال ای ـــرای مث ـــت و ب ـــور اس ـــگان کش ـــوآوری نخب ن
ـــاع  ـــی دف ـــش علم ـــدس بخ ـــاع مق ـــازمان در دوران دف س
ـــن  ـــده داشـــت. ای ـــر عه ـــات ب ـــز امکان ـــدس را در تجهی مق
ــود  ــف خـ ــای مختلـ ــا بخش هـ ــد بـ ــازمان می توانـ سـ
در دانشـــگاه های کشـــور نســـبت بـــه انتقـــال فنـــاوری 
کنـــد.  اقـــدام  آب شـــیرین کن ها  صنعـــت  حـــوزه 
ـــورهایی  ـــاز کش ـــورد نی ـــی از آب م ـــش از نیم ـــروز بی ام
ــود  ــن می شـ ــارس تأمیـ ــتان از خلیج فـ ــد عربسـ ماننـ
ــا در  ــن دنیـ ــیرین کـ ــتگاه های آب شـ ــی از دسـ و نیمـ

خلیج فـــارس قـــرار دارد.
ـــرکت  ـــل ش ـــه مدیرعام ـــت، امامی ـــن نشس ـــه ای در ادام
ـــر  ـــای برت ـــاد فناوری ه ـــوع ایج ـــه موض ـــگال ب ـــو س نیک
ـــت محیطی و  ـــرش زیس ـــا نگ ـــن ب ـــیرین ک ـــرای آب ش ب
ـــرآن  ـــات ق ـــرد: در آی ـــان ک ـــاره و بی ـــور اش ـــه مح خوش
ــت.  ــات از آب اسـ ــه کل حیـ ــت کـ ــده اسـ ــم آمـ کریـ
ــم در  ــر اقلیـ ــروز، تغییـ ــم امـ ــات مهـ ــی از واقعیـ یکـ
ـــئون  ـــام ش ـــادی را در تم ـــرات زی ـــه تاثی ـــت ک ـــان اس جه

ـــت. ـــد داش ـــف خواه ـــع مختل ـــی جوام زندگ
وی افـــزود: امـــروز پیش بینـــی می شـــود کـــه 
ـــد.  ـــا باش ـــم در دنی ـــر اقلی ـــوارض تغیی ـــی از ع ـــیل یک س
گاهـــی اوقـــات اثـــرات زیســـت محیطی تغییـــر اقلیـــم 
ـــا  ـــد ام ـــم نمی آی ـــه چش ـــه ب ـــت ک ـــدک اس ـــان ان آن چن
در برهـــه ای از زمـــان ایـــن نـــوع تغییـــرات شـــدیدتر 
اســـت. البتـــه رونـــد حرکـــت در مســـیر صنعـــت آب 
ــا  ــد خوبـــی اســـت امـ ــور رونـ ــیرین کـــن در کشـ شـ
دســـتگاه ها  ایـــن  از  انـــدک  بهره گیـــری  دلیـــل 
قیمـــت تمـــام شـــده گـــزاف آن، انـــرژی بـــر بـــودن 
ــت و  ــه محیط زیسـ ــانی بـ ــتم و آسیب رسـ ــن سیسـ ایـ
ـــل  ـــن دالی ـــدام از ای ـــر ک ـــرای ه ـــه ب ـــه البت ـــت ک ... اس

راهکارهایـــی نیـــز وجـــود دارد.
ـــت  ـــی قیم ـــا تمهیدات ـــوان ب ـــه داد: می ت ـــه ادام امامی
ـــن در کشـــور را کاهـــش داد.  ـــام شـــده آب شـــیرین ک تم
بـــا مدیریـــت فنـــاوری در ایـــن زمینـــه می تـــوان بـــه 
اهـــداف مـــورد نظـــر دســـت پیـــدا کـــرد. البتـــه ایـــن 
ـــت اســـت  ـــرای مدیری ـــی واحـــدی ب ـــد متول ـــوزه نیازمن ح
ـــرای  ـــه را ب ـــن زمین ـــذاری الزم در ای ـــد ریل گ ـــه بتوان ک

شـــرکت های مختلـــف داشـــته باشـــد.
ــا مدیریـــت الزم و  وی در پایـــان تصریـــح کـــرد: بـ
توانمنـــد می توانیـــم نســـبت بـــه بومی ســـازی و در 
ادامـــه انبوه ســـازی صنعـــت آب شـــیرین کـــن در 
ــا برنامه ریـــزی دقیـــق  ــذا بـ ــور اقـــدام کنیـــم. لـ کشـ
ــل  ــت را حـ ــن صنعـ ــوزه ایـ ــکات حـ ــم مشـ می توانیـ

کنیـــم.
وی در پایـــان ســـخنان خـــود اظهـــار کـــرد: درگاه 
ـــای  ـــر برنامه ه ـــز از دیگ ـــب وکار نی ـــای کس ـــد مجوزه واح
بســـیار خوبـــی اســـت کـــه در صـــورت نهایـــی شـــدن 
بســـیاری از مشـــکات شـــرکت های دانش بنیـــان را 
ـــه  ـــی ک ـــی از موضوعات ـــس یک ـــرد. مجل ـــد ک ـــل خواه ح
قاطعانـــه پیگیـــری می کنـــد، مباحـــث دانش بنیـــان و 

ـــت. ـــیر اس ـــن مس ـــت در ای حرک
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پزشکی آینده، مهندسی بافت و 
پزشکی سرطان است

 دکتـر بهارونـد در ایـن نشسـت بابیـان اینکـه هـرم 
سـنی کشـور رو به میان سـالی اسـت و میانگیـن جمعیت 
کشـور رو بـه پیـری اسـت گفـت: افزایـش آالینده هـای 
محیطـی میـزان افزایـش جمعیـت را نیز تحـت تأثیر قرار 
داده و مشـکاتی ماننـد نابـاروری افزایـش کـرده اسـت. 
کـه  هسـتند  مـوادی  عمده تریـن  از  یکـی  پاسـتیک ها 
بـر تـوان بـاروری مـردان تأثیـر منفـی گذاشـته و سـبب 

می شـود. نابـاروری 
وی بابیـان اینکـه افزایـش میانگین سـنی تنها مختص 
بـه ایـران نیسـت و مشـکل جهانـی اسـت افـزود: مسـئله 
مهـم دیگـر دوران کرونـا و پسـا کرونـا اسـت. بـرای مثال 
بیمـاری پارکینسـون یکـی از عوارض جـدی دوران بعد از 
کرونا اسـت کـه در دراز مـدت خود را نشـان می دهد زیرا 
یکـی از مهم تریـن دالیـل ایـن بیمـاری عفونت هـا اسـت. 
میانگیـن درگیـر شـدن بـه بیمـاری پارکینسـون در ایران 
سـه برابـر متوسـط جهانـی اسـت و پیش بینـی می شـود 

در نشسـت تخصصـی »پزشـکی آینـده و شـبکه ملـی کنتـرل سـرطان« 
کـه هم زمـان بـا نمایشـگاه گزیـده ای از دسـتاوردهای شـاخص فنـاوری و 
نوآوری جهاددانشـگاهی برگزار شـد از مهندسـی بافت و پزشـکی سرطان 
به عنـوان چشـم انداز عرصـه پزشـکی آینـده نام بـرده شـد؛ رسـالت ملی 
جهاددانشـگاهی در حـوزه پیشـگیری و کنتـرل سـرطان ازجملـه مـوارد 

دیگـری بـود کـه در ایـن نشسـت تخصصی مـورد تأکیـد قـرار گرفت.
دکتـر حسـین بهاروند اسـتاد ممتاز و رییس پژوهشـکده زیست شناسـی و 
فنـاوری سـلول های بنیادی پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی؛ پروفسـور 

اردشـیر قـوام زاده پـدر پیونـد سـلول های بنیـادی در ایـران؛ دکتر سـید 
رمضـان محسـن پـور معـاون امـور مجلـس وزارت بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی؛ دکتـر محمدرضـا پورعابدی معـاون پژوهـش و فناوری 
جهاددانشـگاهی؛ دکتـر علـی قنبری مطلـق رییـس اداره سـرطان وزارت 
بهداشـت و دکتـر رامیـن صرامـی فروشـانی رییس پژوهشـکده سـرطان 
از  گزیـده ای  نمایشـگاه  برگـزاری  بـا  هم زمـان  معتمـد جهاددانشـگاهی 
دسـتاوردهای شـاخص فناوری و نوآوری جهاددانشـگاهی در سالن جلسات 

سـازمان برنامه وبودجـه کشـور برگزار شـد.

رسالت ملی جهاددانشگاهی در حوزه پیشگیری و کنترل سرطان؛

پزشکی آینده، مهندسی بافت و پزشکی سرطان است



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

17

کـه در دهه هـای آینـده بـا شـیوع بیماری هایـی مواجـه 
خواهیـم بـود کـه نسـبت به امروز بسـیار بیشـتر اسـت.

فنـاوری  و  زیست شناسـی  پژوهشـکده  رئیـس 
جهاددانشـگاهی  رویـان  پژوهشـگاه  بنیـادی  سـلول های 
در رابطـه بـا راهـکار پیشـنهادی در رابطـه با ایـن موضوع 
گفت: اقتصاد زیسـتی راهکار پیشـنهادی بـرای جلوگیری 
از ایـن موضـوع اسـت. مبنـای اقتصـاد زیسـتی نیـز ایـن 
اسـت کـه چگونه بتوانیـم مواد تجدیـد پذیـر بیولوژیک را 
داشـته باشـیم و چگونـه می تـوان ارزش افزوده بـرای مواد 
بیولوژیک داشـته باشـیم و چگونـه می توانیم از مـواد زائد 

ارزش افـزوده ایجـاد کنیـم.
وی بابیـان اینکـه حـدود چهـل هـزار بچـه از طریـق 
بـاروری آزمایشـگاهی تولیدشـده اسـت ادامـه داد: آن هـا 
افـرادی هسـتند کـه بـرای اولیـن بار توانسـتند دسـته ای 
از سـلول های بنیـادی را بـه وجـود بیاورنـد و بـه دلیـل 
تولیـد سـلول های بنیـادی رویانی موشـی در سـال 200۷ 
نوبـل گرفتنـد. سـلول های بنیـادی در هـر بافـت وجـود 
دارنـد و باعـث می شـوند تا اعضـای بدن ترمیم شـوند. این 
سـلول ها ایـن توانایـی را دارنـد تا موجـودی همانند همان 

موجـودی کـه از او سـلول گرفته شـده بسـازند.
وی در ادامـه بـه معرفی و تشـریح محصوالت پزشـکی 
تولیدشـده در پژوهشـگاه رویان پرداخت و گفت: بسـیاری 
می گوینـد کـه چـرا محصولـی بیـرون نمی دهیـد؟ پاسـخ 
ایـن سـؤال ایـن اسـت کـه بـرای تولیـد یـک محصـول 
پانزده سـال زمان نیاز اسـت تـا آزمایش ها اسـتانداردهای 

الزم را بگذرانـد.
دکتـر بهارونـد در ادامـه خبـر داد: پژوهشـگاه رویـان 
قـراردادی بـا یکـی از شـرکت های بـزرگ دارویـی کشـور 
بـرای تولیـد یکـی از پروتئین هـای نوترکیبی کـه خودش 
درمـان  بـرای  هورمونـی  و  کـرده  درسـت  را  آن  سـلول 

نابـاروری اسـت، منعقـد کـرد.
فنـاوری  و  زیست شناسـی  پژوهشـکده  رئیـس 
جهاددانشـگاهی  رویـان  پژوهشـگاه  بنیـادی  سـلول های 
بـا اشـاره بـه اینکـه دنیـا بـه سـمتی مـی رود تـا مرزهای 
بیـن علـوم برداشـته شـود تـا بتوانـد افزایـش سـامت را 
داشـته باشـد گفـت: علوم به سـمتی مـی رود تـا بتواند بر 
روی ژن درمانـی و داده هـای فـراوان، شـیمی درمانی، مواد 

پیشـرفته و ماننـد ایـن موضوعـات کار کنـد.
وی بـا اشـاره بـه چشـم اندازی در عرصه پزشـکی بیان 
کـرد: کشـور مـا جـزو منحصربه فـرد ترین هـا در عرصـه 
پزشـکی است و پزشـکی آینده، مهندسـی بافت و پزشکی 
تأثیـر  شـیمی درمانی ها  درصـد  هفتـاد  اسـت.  سـرطان 

نـدارد درحالی کـه ژن درمانی بسـیار می توانـد کمک کند. 
بـرای پیشـرفت هر ملتـی در هـر زمینه ای مانند پزشـکی 
بازسـاختی و پزشـکی آینـده نیازمنـد تعامل و دیپلماسـی 
در سـطح داخلـی و خارجی اسـت و اصًا امـکان ندارد که 

بـدون دیپلماسـی این امـکان رخ دهد.
 این اسـتاد سـلول های بنیـادی اظهار کـرد: امروز یک 
اتفـاق مبـارک برای کشـور رخ خواهد داد و آن این اسـت 
کـه در جهاددانشـگاهی توافقـی بیـن پژوهشـگاه رویان و 
پژوهشـکده معتمد بسـته خواهد شـد تا قسـمتی از شبکه 
غربالگـری سـرطان تشـکیل شـود تـا بتوانیـم سـرطان ها 
را زودتـر تشـخیص دهیـم. اگـر تشـخیص سـرطان زودتر 
انجام شـود شـانس بهبـود آن بین ۷0 تا 80 درصد اسـت 
ولـی اگـر دیرتـر صـورت بگیـرد بـه ده تـا بیسـت درصـد 

کاهـش پیـدا می کند.
وی در پایان بابیان کرد: دیدگاه ما در جهاددانشـگاهی 
و پژوهشـگاه رویـان توسـعه، پژوهـش، حرکـت به سـمت 
توسـعه  درنهایـت  و  تجاری سـازی  و  فنـاوری  توسـعه 
خدمـات بالینـی اسـت. به عبارت دیگـر رویان زیسـت بومی 
اسـت شـامل عناصـر پژوهش و سـرمایه انسـانی، فناوری، 
تجـاری و خدمـات بالینی کـه با همدیگـر و عوامل بیرونی 
بـرای خلق ثـروت در تعامـل بـوده، زیرا پیشـگیری مقدم 

بـر درمان اسـت.

پزشکی آینده پزشکی شخصی است
در ادامـه دکتر سـید رمضان محسـن پور، معـاون امور 
مجلـس وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی گفت: 
پزشـکی آینـده پزشـکی شـخصی اسـت. به علـت افزایش 
بیماری هـای  افزایـش  کشـور،  در  سـالمندان  جمعیـت 
و  پزشـکی  مراقبت هـای  بـه  نیـاز  افزایـش  عفونـی، 
هزینه هـای بسـیار باالی درمـان بیماران سـرطانی دالیلی 

هسـتند کـه بایـد بـه پزشـکی آینـده بپردازیم.
چالش هـا  ایـن  بـا  سـامت  نظـام  اینکـه  بابیـان  وی 
کـه  اسـت  بی سـابقه  چالش هـا  ایـن  و  اسـت  روبـرو 
مشـکات عدیـده ای بـرای کشـور ایجـاد می کنـد ادامـه 
داد: پیشـگیری از موضوعـات مهـم اسـت کـه مقـدم بـر 
درمان اسـت. پزشکی سـامانه ای شـامل بازخورد متقابل و 
تکرارشـونده میان تحقیقـات بالینی بـرای محققان بالینی 
اسـت. روش هـای محاسـباتی کـه از روش هـای ریاضـی و 
آمـار اسـتفاده می کنـد و بـا تجزیه وتحلیل ایـن تحقیقات 

بـه یـک مدل سـازی بـرای بیماری هـا می رسـیم.
دکتـر محسـن پـور بابیـان اینکـه میـل بـه پزشـکی 
شـخصی در بسـیاری از کشـورها به صـورت جـدی و بـا 
سـرمایه گذاری خیلـی مناسـب شروع شـده اسـت و ما هم 
بایـد حتمـاً در کنـار دانشـمندانمان قـرار بگیریـم افـزود: 
سـازمان برنامه وبودجـه خـود را بـرای اعتبـار دادن به این 

کند. موظـف  موضـوع 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  مجلـس  امـور  معـاون 
پزشـک  روش  ایـن  در  کـرد:  تأکیـد  پزشـکی  آمـوزش 
تمامـی اطاعـات و سـوابق بیمـار را می گیـرد و بـا تحلیل 
افـراد  بـرای  را  بیماری هـا  ریسـک  اطاعاتـی  داده هـای 
به وسـیله  زندگـی  سـبک  یـک  و  می کنـد  پیش بینـی 

ارائـه می شـود. افـراد  بـه  پزشـک 

رسالت ملی جهاددانشگاهی در حوزه 
پیشگیری و کنترل سرطان

پژوهشـکده  رییـس  فروشـانی  رامیـن صرامـی  دکتـر 
سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی بابیـان اینکـه در حـوزه 
بخصـوص  سـاختی  بـاز  پزشـکی  فناورانـه  درمان هـای 
ژن درمانـی و ویـروس درمانـی جـزو بهترین هـا هسـتیم و 
چشـم انداز بسـیار درخشـانی در درمـان سـرطان خواهیم 
داشـت گفت: در این پروژه از ویروسـی اسـتفاده می کنیم 
کـه بـه بافـت سـرطانی حملـه می کنـد و آن را منهـدم 
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می کنـد درحالی کـه بـرای بافت هـای سـالم بـدن هیـچ 
نـدارد. خطری 

وی بـا بیـان اینکـه در حوزه پیشـگیری بایـد پیش قدم 
باشـیم و همان طـور کـه ابـزار فناورانـه می سـازیم بـه این 
حـوزه نیـز باید توجه داشـته باشـیم گفت: در پژوهشـکده 
را درسـت  سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی کیت هایـی 
کردیـم کـه تشـخیص نیـاز بـه شـیمی درمانی را اعـام 
می کنـد کـه در حـال حاضـر ایـن کیـت در انتظـار صدور 

اسـت. مجوز 
دکتـر صرامـی با بیـان اینکـه ظرفیت جهاددانشـگاهی 
فقـط در حـوزه فناوری نیسـت ادامه داد: جهاددانشـگاهی 
ظرفیـت بزرگ تـری دارد کـه می توانـد رسـالت ملـی را 
بـه دسـت بگیـرد و ایـن مهـم توسـط نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـامی تحقـق یافـت و رسـالت ملـی در حـوزه 

پیشـگیری و کنتـرل سـرطان بـه مـا محول شـد.
رئیـس پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی با 
بیـان اینکـه پژوهشـگاه رویـان و معتمـد به عنـوان دو بال 
قدرتمنـد جهاددانشـگاهی تصمیـم دارنـد ایـن هم افزایـی 
به صـورت جـدی کار  ایـن حـوزه  تـا در  انجـام دهـد  را 
کننـد ادامه داد: شـبکه گسـترده جهاددانشـگاهی کشـور 
نقـش حساسـی خواهد داشـت و افـرادی کـه در این نهاد 

هسـتند واقعـاً افراد تاشـگری هسـتند.

اهمیت توجه به پیشگیری های
 ساده سرطان

 در ادامـه پرفسـور اردشـیر قـوام زاده بـا بیـان اینکـه 
سـال 1۳۶9 اولیـن اقـدام سـلول های بنیـادی انجام شـد 
ادامـه داد: در حـال حاضـر بیسـت مرکـز پیوند در کشـور 

می کننـد. کار 
وی بـا بیـان اینکـه در ابتـدا بایـد بـه پیشـگیری های 
سـاده توجـه کرد نه موضوعات پیشـرفته ای کـه میلیاردها 
تومـان خـرج دارد افـزود: به طـور مثـال میوه هایـی کـه ما 
اسـتفاده می کنیـم مطلقـاً کنترلی نـدارد و مواد سـمی ای 

و  بعـد آن میـوه چیـده می شـود  روز  کـه زده می شـود 
مـردم هـم می خورنـد.

سـرطان  زودهنـگام  تشـخیص  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـبب کاهـش مرگ ومیـر می شـود افـزود: آب هایـی کـه 
نـوع  می خوریـم، پاسـتیک هایی کـه مصـرف می کنیـم 
مضـرات را دارد. کـودی کـه بـه کشـاورز داده می شـود 
کنتـرل نمی شـود. این هـا موضوعـات ابتدایـی اسـت کـه 
بایـد پیشـگیری از آن شـروع شـود و با وزارت کشـاورزی 
بـرای  بپـردازد.  مهـم  امـر  ایـن  بـه  تـا  هماهنـگ شـده 
گوشـت، میـوه، لبنیـات و آب وهـوا بایـد فکر شـود. این ها 

موضوعاتـی اسـت کـه مقـدم بـر دیگـر مـوارد هسـتند.
پیرامون جهادگران گفت:  ادامه  قوام زاده در   پرفسور 
افراد  واقعاً  دارند  فعالیت  جهاددانشگاهی  در  که  افرادی 
کافی  استفاده  جهاددانشگاهی  از  اما  هستند  تاشگری 

نمی شود.

پنج هزار میلیارد تومان هزینه های 
سالیانه سرطان در کشور است

سـرطان  اداره  رییـس  مطلـق  قنبـری  علـی  دکتـر 
وزارت بهداشـت و درمـان در ادامـه ایـن نشسـت بیـان 
کـرد: سـرطان پسـتان و سـرطان روده بزرگ دو سـرطان 
اول کشـور در بیـن هـر دو جنـس مـردان وزنـان اسـت. 
باوجوداینکـه در حـال حاضـر بـروز سـرطان در ایـران از 
متوسـط جهانـی کمتـر اسـت، اما در طـی دو دهـه آینده 
بـه نسـبت افزایـش سـن جمعیـت و افزایـش میانگیـن 
جمعیـت سـالمندی، عوامـل محیطـی و شـیوه زندگـی 
ناسـالم بـروز سـرطان افزایش پیـدا خواهد کـرد. از همین 

روی بایـد توجـه ویـژه ای بـه ایـن موضـوع کـرد.
وی بـا اشـاره به اینکه حـدود پنج هزار میلیـارد تومان 
هزینه هـای سـالیانه سـرطان در کشـور اسـت کـه عـدد 
قابل توجهـی اسـت افـزود: بیـش از یک سـوم درآمـد افراد 

هزینـه ایـن بیماری می شـود.
رئیس اداره سـرطان وزارت بهداشـت و درمان در رابطه 

بـا تشـخیص زودهنـگام سـرطان بیـان کـرد: مهم تریـن 
روش افزایـش بقـا تشـخیص زودهنـگام سـرطان اسـت و 
طبـق آزمایش هـای آماری بـه ازای هر چهـار هفته تأخیر 
در تشـخیص سـرطان بیـن ده تـا بیسـت درصـد افزایش 

مرگ ومیـر داریـم.

پژوهشکده رویان جزو ده موسسه 
برتر درمان نازایی در جهان است

دکتـر محمدرضـا پورعابـدی معاون پژوهـش و فناوری 
جهاددانشـگاهی در ایـن نشسـت بـا بیان اینکه پزشـکی و 
سـامت یکـی از حوزه هـای اصلـی مـا در حـوزه پژوهـش 
و فنـاوری جهاددانشـگاهی اسـت گفت: درگذشـته بعد از 
بیماری هـای قلبـی بیشـترین ارز بـرای درمـان نازایـی از 
کشـور خـارج می شـد اما امـروزه نه تنها هیچ گونـه ارزی را 
از کشـور خـارج نمی کنیـم بلکه بـا مراجعه توریسـت های 

درمانـی، ارز بـه کشـور وارد می کنیم.
بااینکـه در کشـور بیـش از صـد مرکـز درمـان   وی 
نازایـی داریـم ولـی جهاددانشـگاهی بـا ده مرکـز بیـش 
از پنجاه درصـد سـیکل درمـان نازایـی را انجـام می دهـد 
ادامـه داد: پژوهشـکده رویان جزو ده موسسـه برتر درمان 
نازایـی در جهـان اسـت و در حوزه پزشـکی سـعی کردیم 

تـا پزشـکی آینـده و آینـده پزشـکی را رصـد کنیـم.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با بیان اینکه 
این نهاد در حوزه پژوهش و فناوری محیط چند ساحتی 
دارد ادامه داد: یعنی هم در حوزه فنی و مهندسی، علوم 

پزشکی، علوم انسانی و کشاورزی کار می کنیم.
دکتـر پـور عابـدی با اشـاره به اینکـه جهاددانشـگاهی 
اعتقـاد دارد در فضاهایـی کـه فعالیت دارد بـا تمام جدیت 
کار کنـد افـزود: اگـر حمایت ها از جهاددانشـگاهی بیشـتر 
شـود سـرعت دسـتیابی مـا بـه فناوری هـای نوینـی کـه 
می توانـد بـه حـل مشـکات مـردم و کشـور کمـک کنـد 

بیشـتر می شـود.
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چــاره ای جــز اســتفاده از فناوری هــای نویــن در 
ــم ــی نداری ــت غذای ــن امنی ــتای تأمی راس

ـــی  ـــر یزدان ـــی، دکت ـــت تخصص ـــن نشس ـــدای ای در ابت
ـــود  ـــر )ص( وج ـــی از پیامب ـــه حدیث ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــه  ـــا را ب ـــه دنی ـــه هم ـــی ک ـــد »کس ـــه می فرماین دارد ک
ـــوراک  ـــوده و خ ـــالم ب ـــه س ـــت ک ـــردی اس ـــد، ف او داده ان
و امنیـــت غذایـــی داشـــته باشـــد« گفـــت: طبـــق 
به ویـــژه  جهانـــی  ســـازمان های  پیش بینی هـــای 
فائـــو، بـــا توجـــه تغییـــرات اقلیمـــی تـــا ســـال 20۵0 
جهـــان بـــا بیـــش از ۵0 درصـــد کاهـــش تولیـــد و 84 

درصـــد افرایـــش قیمت هـــا مواجـــه خواهـــد بـــود.
ـــش  ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــروز ب ـــه ام ـــان اینک ـــا بی وی ب
جمعیـــت چـــاره ای جـــز اســـتفاده از فناوری هـــای 
نویـــن در راســـتای تأمیـــن امنیـــت غذایـــی نداریـــم 
ــود آب  ــران کمبـ ــا بحـ ــروز بـ ــا امـ ــور مـ ــزود: کشـ افـ
مواجـــه اســـت کـــه ایـــن مســـئله یکـــی از مشـــکات 

حـــوزه امنیـــت غذایـــی خواهـــد بـــود.
ــع  ــاورزی و منابـ ــی کشـ ــر تخصصـ ــرکل دفتـ مدیـ
ـــروز  ـــه ام ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــی جهاددانش طبیع

استفاده جهاددانشگاهی از فناوری های نوین
 در راستای تأمین امنیت غذایی

ـــاورزی  ـــوزه کش ـــن در ح ـــای نوی ـــش فناوری ه ـــی »نق ـــت تخصص نشس
ـــر  ـــرکل دفت ـــی مدی ـــر داراب یزدان ـــور دکت ـــا حض ـــی« ب ـــت غذای و امنی
تخصصـــی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی جهاددانشـــگاهی؛ دکتـــر 
ـــان  ـــند دانش بنی ـــی س ـــن مل ـــیون تدوی ـــر کمیس ـــد دبی ـــکندر زن اس
ـــا  ـــر علیرض ـــی؛ دکت ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــذا ش ـــاورزی و غ کش
عباســـی نماینـــده مـــردم کـــرج، فردیـــس و اشـــتهارد در مجلـــس 
ـــی؛  ـــع طبیع ـــاورزی، آب و مناب ـــیون کش ـــو کمیس ـــالمی و عض ـــورای اس ش
ـــت  ـــاورزی و محیط زیس ـــور آب، کش ـــس ام ـــجدی ریی ـــرخ مس ـــر ف دکت

ـــو  ـــاهی عض ـــی علیش ـــر مجتب ـــور؛ دکت ـــه کش ـــازمان برنامه وبودج س
ــا  ــر رضـ ــواز، دکتـ ــران اهـ ــهید چمـ ــگاه شـ ــی دانشـ هیئت علمـ
آذربایجانـــی رییـــس مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی ایـــران؛ دکتـــر 
ـــگاه  ـــارم پژوهش ـــن بیوف ـــد جنی ـــز تولی ـــر مرک ـــادری مدی ـــدی ن محمدمه
ــاون  ــینی معـ ــته حسـ ــر فرشـ ــگاهی دکتـ ــینا جهاددانشـ ابن سـ
ـــی  ـــواد غذای ـــاوری م ـــوم و فن ـــکده عل ـــی پژوهش ـــی و پژوهش آموزش
ـــور آب،  ـــاون ام ـــتی مع ـــر دش ـــوی، دکت ـــان رض ـــگاهی خراس جهاددانش

ـــد. ـــزار ش ـــی برگ ـــع طبیع ـــاورزی و مناب کش
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پرونده 
ویژه

روش هـــای تولیـــد در جهـــان شـــامل محصـــوالت 
ـــت:  ـــت گف ـــه اس ـــداول و تراریخت ـــی، مت ـــک، طبیع ارگانی
فناوری هایـــی کـــه در ایـــن زمینـــه موجـــب کاهـــش 
ماشـــین آالت  شـــامل  نیـــز  می شـــوند  خســـارات 
پیشـــرفته و اختصاصـــی، انبـــارداری، نگهدارنـــده هـــا و 
ـــتفاده  ـــن، اس ـــت. همچنی ـــتی اس ـــموم زیس ـــا و س کوده
ــیا و  ــت اشـ ــورها، اینترنـ ــی، سنسـ ــاد، سم پاشـ از پهبـ
ــت  ــاورزی و امنیـ ــوزه کشـ ــده حـ ــای آینـ ...فناوری هـ

غذایـــی اســـت.

نقش فناوری های نوین در امنیت 
غذایی کشور

ـــخنانی  ـــی س ـــز ط ـــد نی ـــکندر زن ـــر اس ـــه دکت در ادام
در رابطـــه بـــا نقـــش فناوری هـــای نویـــن در امنیـــت 
ـــه  ـــه 90 ک ـــل ده ـــرد: از اوای ـــار ک ـــور اظه ـــی کش غذای
ـــت  ـــر روی امنی ـــتم، ب ـــئولیت داش ـــات مس ـــازمان ت در س
غذایـــی حســـاس شـــده و بـــه دو مســـئله حاکمیـــت 

ـــم. ـــه کردی ـــی توج ـــت غذای ـــی و امنی غذای
ـــاله  ـــت یک س ـــک فعالی ـــی ی ـــه ط ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــون  ـــه اکن ـــد ک ـــه ش ـــور تهی ـــی کش ـــت غذای ـــند امنی س
ادامـــه  می گذرانـــد.  را  تصویـــب  نهایـــی  مراحـــل 
ـــران  ـــاورزی ای ـــاله کش ـــفاهی صدس ـــخ ش ـــن، تاری همچنی

ـــود. ـــی ب ـــه خوب ـــه تجرب ـــم ک ـــه کردی ـــز تهی را نی
ـــان  ـــند دانش بنی ـــی س ـــن مل ـــیون تدوی ـــر کمیس دبی
کشـــاورزی و غـــذا شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی 
ـــئله  ـــودن مس ـــب ب ـــال و طی ـــه ح ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــت  ـــزود: امنی ـــت اف ـــی اس ـــت غذای ـــم در امنی ـــیار مه بس
ـــی  ـــن اول فراهم ـــت. رک ـــن اس ـــار رک ـــی دارای چه غذای
یعنـــی فراهـــم بـــودن غـــذا اســـت کـــه کشـــور طـــی 
ـــته  ـــه نداش ـــن زمین ـــکلی در ای ـــته مش ـــال های گذش س

ـــت. اس
ــی،  ــه دسترسـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــد بـ ــر زنـ دکتـ
دومیـــن رکـــن امنیـــت غذایـــی اســـت کـــه ممکـــن 
ـــدرت  ـــا ق ـــد ام ـــته باش ـــود داش ـــذا وج ـــی غ ـــت گاه اس
ــامت  ــزود: سـ ــد افـ ــته باشـ ــود نداشـ ــد آن وجـ خریـ
غـــذا رکـــن دیگـــر امنیـــت غذایـــی اســـت کـــه بایـــد 
ـــرار  ـــه ق ـــار جامع ـــه در اختی ـــی ک ـــود و غذای ـــن ش تأمی
می گیـــرد، ســـالم باشـــد. الگـــوی مصـــرف نیـــز دیگـــر 
رکـــن امنیـــت غذایـــی اســـت کـــه بایـــد در جامعـــه 

تصحیـــح شـــود.
ـــر  ـــز از دیگ ـــداری نی ـــات و پای ـــه ثب ـــان اینک ـــا بی وی ب
مســـائل مربـــوط بـــه امنیـــت غذایـــی اســـت کـــه در 
رابطـــه بـــا فناوری هـــای نویـــن امنیـــت غذایـــی بایـــد 
ـــه  ـــن اســـت ک ـــا ای ـــزود: مشـــکل م ـــرد اف ـــه ک ـــدان توج ب
ـــی  ـــه فراهم ـــط ب ـــی فق ـــت غذای ـــورد امنی ـــاً در م عمدت
توجـــه می کنیـــم؛ درصورتی کـــه بایـــد به تمامـــی 

ـــیم. ـــته باش ـــه داش ـــی توج ـــت غذای ـــث امنی ارکان بح
ـــان  ـــند دانش بنی ـــی س ـــن مل ـــیون تدوی ـــر کمیس دبی
ـــا  ـــی ب ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــذا ش ـــاورزی و غ کش
ـــش  ـــی بخ ـــی تمام ـــت غذای ـــند امنی ـــه در س ـــان اینک بی
ــه  ــم و آنچـ ــره وری کرده ایـ ــه بهـ ــه بـ ــد را متوجـ تولیـ
ــوان  ــت عنـ ــش اسـ ــرد، دانـ ــاال می بـ ــره وری را بـ بهـ
ــت  ــول امنیـ ــی و مغفـ ــن اصلـ ــره وری رکـ ــرد: بهـ کـ
غذایـــی اســـت. بـــه نظـــر می رســـد در آینـــده خیلـــی 
ـــروز  ـــذا ام ـــد. ل ـــم ش ـــه نخواهی ـــی مواج ـــکل غذای ـــا مش ب
چنانچـــه جمعیـــت را در نظـــر بگیریـــم، رونـــد تولیـــد 

ـــت. ـــوده اس ـــت ب ـــتر از جمعی ـــی بیش ـــذا حت غ
ـــا بیـــان اینکـــه امـــروز کشـــاورزی ایـــران وابســـته  وی ب
بـــه منابـــع اســـت کـــه ایـــن مســـئله غیراقتصـــادی و 
ناپایـــدار اســـت افـــزود: فناوری هـــای تحـــول ســـاز و 
ـــواردی  ـــامل م ـــور ش ـــی کش ـــت غذای ـــاز در امنی جریان س
ـــته ای،  ـــاوری هس ـــدی، فن ـــه بع ـــای س ـــون چاپگره همچ

ـــاورزی  ـــاد، کش ـــک، پهب ـــوژی، کان داده، رباتی نانوتکنول
ـــان  ـــد ریزگیاه ـــع جدی ـــی، مناب ـــوش مصنوع ـــی، ه دریای
ـــت. ـــا و ... اس ـــو فاکتوری ه ـــرو بای ـــو، میک ـــای ن انرژی ه
ـــان  ـــند دانش بنی ـــی س ـــن مل ـــیون تدوی ـــر کمیس دبی
کشـــاورزی و غـــذا شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی 
ـــود  ـــه می ش ـــه توصی ـــائلی ک ـــی از مس ـــرد: یک ـــح ک تصری
ــا  ــردازد، میکروپلنت هـ ــدان بپـ ــگاهی بـ ــا جهاددانشـ تـ
یـــا ریزگیاهـــان و جلبک هـــا اســـت. کشـــاورزی دارای 
چهـــار نســـل ســـنتی، صنعتـــی، دقیـــق و هوشـــمند 
ـــرار  ـــی ق ـــوزه صنعت ـــتر در ح ـــا بیش ـــور م ـــه کش ـــت ک اس

دارد.
ـــائلی  ـــی از مس ـــه یک ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــر زن دکت
ـــد  ـــان ایجـــاد خواه ـــی در جه ـــده نقطـــه عطف ـــه در آین ک
ـــاوری  ـــذا فن ـــزود: ل ـــت اف ـــیدی اس ـــرژی خورش ـــرد، ان ک
ـــرد.  ـــی را در بگی ـــت غذای ـــه ارکان امنی ـــد چرخ ـــو بای ن
امـــروز چرخـــه تولیـــد در کشـــور بایـــد بـــه ســـمتی 
بـــرود کـــه در تولیـــد تـــا مصـــرف و ضایعـــات ایـــن 
ــتفاده  ــو اسـ ــاوری نـ ــل از فنـ ــورت کامـ ــه به صـ چرخـ

ـــود. ش

جهاددانشگاهی کارهای خوبی در 
حوزه کشاورزی انجام داده است

در ادامـــه ایـــن نشســـت دکتـــر علیرضـــا عباســـی 
عضـــو کمیســـیون کشـــاورزی، آب و منابـــع طبیعـــی 
ــوری  ــران کشـ ــت: ایـ ــخنانی گفـ ــز در سـ مجلـــس نیـ
ـــی و خـــاک مواجـــه  ـــع آب ـــت مناب ـــا محدودی ـــه ب اســـت ک
ـــروی  ـــت نی ـــمت محدودی ـــه س ـــده ب ـــه در آین ـــت ک اس
انســـانی نیـــز پیـــش مـــی رود. امـــروز متوســـط ســـن 

کشـــاورزی در کشـــور نیـــز بـــاالی ۵0 ســـال اســـت.
ــا بیــان اینکــه بایــد بــه مســئله تأمیــن نیــروی  وی ب
انســانی توجــه کنیــم افــزود: در حــوزه کشــاورزی بایــد 
بــه چنــد نکتــه دقــت کنیــم کــه از مرحلــه پیش تولیــد 
ــان  ــز از زم ــد نی ــس از تولی ــود. پ ــاز می ش ــا آغ و نهاده ه
ــره وری الزم را  ــد به ــول بای ــت محص ــا برداش ــت ت کش
داشــته باشــیم. پــس از تولیــد محصــوالت نیــز بایــد بــه 

ــم. ــز توجــه کنی ــات محصــوالت نی ضایع
ــم  ــر بتوانی ــه اگ ــان اینک ــا بی ــرج ب ــردم ک ــده م نماین
ــه  مســئله ضایعــات محصــوالت را حــل کنیــم، نیــازی ب
واردات نداریــم ادامــه داد: همچنیــن، پــس از تولیــد 
ــه فــراوری آن نیــز بیندیشــیم؛ چراکــه  ــد ب محصــول بای
ــد  ــراه خواه ــه هم ــور ب ــرای کش ــی ب ــی فراوان درآمدزای

ــت. داش
دکتــر عباســی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی 
داده  انجــام  کشــاورزی  حــوزه  در  خوبــی  کارهــای 
ــاورزی  ــه کش ــم ک ــمتی بروی ــه س ــد ب ــزود: بای ــت اف اس
ــس  ــدگان مجل ــود. نماین ــاورزان اقتصــادی ش ــرای کش ب
ــه  ــت ب ــا در نهای ــرد ت ــد ک ــد خواهن ــی بتوانن ــر کمک ه

ــم. ــدا کنی ــت پی ــی دس ــت غذای ــی و امنی خودکفای
صنعــت  در  نویــن  فناوری هــای  از  اســتفاده 

ی ر و ی پــر بز آ
هیات علمــی  عضــو  علیشــاهی  دکتــر  ادامــه،  در 
ــخنانی در  ــز در س ــواز نی ــران اه ــهید چم ــگاه ش دانش
ــت  ــن در صنع ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــه ب رابط
آبزی پــروری اظهــار کــرد: ارزش غذایــی ماهــی و آبزیــان 
بــرای همــگان اثبــات شــده اســت. از نظر کیفیت گوشــت 
و پروتئیــن، مصــرف آبزیــان بســیار مفیــد اســت و از آنجــا 
کــه بیماری هــای مشــترکی بیــن انســان و حیــوان 

ــود. ــه می ش ــان توصی ــتفاده از آبزی ــود دارد، اس وج
ــل  ــب تبدی ــی، ضری ــودن ماه ــرد ب ــزود: خونس وی اف
ــه  ــاده از جمل ــر س ــرژی، تکثی ــن، اقتصــاد ان ــذای پایی غ
ــک دام پرورشــی  ــوان ی ــی به عن ــرورش ماه ــای پ مزیت ه
ــرای تولیــد  ــان ب ــه آبزی ــو ب ــه همیــن دلیــل فائ اســت. ب

ــژه داده اســت. ــت وی ــن اهمی پروتئی
ــاهی بــا بیــان اینکــه تولیــد آبزیــان  ــر علیش دکت
ــت، در ۶0  ــروری اس ــد و آبزی پ ــورت صی ــه دو ص ــه ب ک
ــه داد: در ســال  ــر شــده اســت ادام ــر ۶0 براب ســال اخی
ــان از  ــان در جه ــد آبزی ــد تولی ــزان ۵2 درص 2020 می
طریــق آبزی پــروری بــوده اســت. بــا توجــه بــه مســائلی 
همچــون از بیــن رفتــن برخــی آبزیــان، امــروز مجبــور بــه 
ــروری  ــه آبزی پ ــد ب ــد از صی ــتیم و بای ــروری هس آبزی پ

برســیم.
ــد  ــای جدی ــروز در تئوری ه ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
جایگاهــی بــرای آبزی پــروری در آب شــیرین وجــود 
ــا  ــی در دری ــرورش ماه ــمت پ ــه س ــد ب ــذا بای ــدارد، ل ن
حرکــت کنیــم افــزود: افزایــش فرصــت اشــتغال، کســب 
درآمــد و دوســتداری طبیعــت و عــدم اســتفاده از منابــع 
آب شــیرین از مزایــای پــرورش ماهــی در قفــس اســت. 
ــرورش  ــق در پ ــورهای موف ــیلی کش ــروژ و ش ــن، ن چی

ــتند. ــس هس ــی در قف ــان دریای ماهی
دکتــر علیشــاهی گفــت: گونــه مناســب بــرای پــرورش 
ــا 99  ــال 8۵ ت ــت. از س ــیایی اس ــیباس آس ــران س در ای
ــن رســیده و  ــزار ت ــه ۵00 ه ــان در کشــور ب ــد آبزی تولی
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بــا افزایــش ۳00 درصــدی همــراه بــوده اســت. بیوتکنیک 
ــدم  ــی و ع ــان دریای ــر ماهی ــی تکثی ــخت و تخصص س
دسترســی بــه بچــه ماهــی از جملــه مشــکات ایــن حوزه 
ــای  ــه گام ه ــن زمین ــگاهی در ای ــه جهاددانش ــت ک اس

ــی برداشــته اســت. خوب
ــکات  ــن مش ــی از مهم تری ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــی اســت  ــان دریای ــر ماهی ــوژی تکثی ــوزه، تکنول ــن ح ای
ادامــه داد: جهاددانشــگاهی تولیــد پنــج میلیــون ماهــی 
ــن  ــه ای ــدام دارد ک ــت اق ــهر را در دس ــیباس در بوش س
ــرا اســت. چنانچــه جهاددانشــگاهی  ــال اج ــه در ح برنام
ــه  ــی ب ــی را به خوب ــن ماه ــر ای ــوژی تکثی ــد تکنول بتوان
ــد  ــور خواه ــب کش ــی نصی ــد فراوان ــت آورد، درآم دس
شــد. آینــده جهــان مختــص دریاهــا و رفتــن بــه ســمت 

ــود. ــد ب ــی خواه ــن دریای پروتئی
را  ماهــی  تولیــد  تکنولــوژی  جهاددانشــگاهی 

کنــد بومی ســازی 
ــاورزی  ــاون کش ــتی، مع ــت، دش ــن نشس ــه ای در ادام
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــه نی ــازمان برنامه وبودج و آب س
ــه  ــاز ب ــن ماهــی تولیــد کنیــم، نی اگــر بخواهیــم 12۵ ت
ــروز  ــزود: ام ــم اف ــکی داری ــه در خش ــار مزرع ۳0 هکت
یکــی از خأهایــی کــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه بایــد 

ــم. ــازی کنی ــوژی را بومی س تکنول
از  کــرد:  تصریــح  زمینــه  ایــن  در  دشــتی 
جهاددانشــگاهی انتظــار مــی رود تــا نقــاط کــور را 
ــازی  ــه بومی س ــن زمین ــوژی را در ای ــرده و تکنول پیداک
کنــد. امــروز دولــت و مجلــس نیــز حمایت هــای خوبــی 

از ایــن صنعــت دارنــد.

جهاددانشگاهی تنها مرکز دارای 
پروانه تولید جنین در کشور و 

خاورمیانه است
مدیــر  نــادری  دکتــر  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
مرکــز تولیــد جنیــن بیوفــارم پژوهشــگاه ابن ســینا 
جهاددانشــگاهی نیــز در ســخنانی بیــان کــرد: تنهــا 
ــور و  ــن در کش ــد جنی ــه تولی ــه دارای پروان ــزی ک مرک
خاورمیانــه اســت، جهاددانشــگاهی و مرکــز ابن ســینا 
ــن  ــتفاده از جنی ــا اس ــپرم، ب ــاف اس ــروز برخ ــت. ام اس
ــی 100  ــرفت ژنتیک ــه پیش ــال ب ــک س ــم در ی می توانی

ــم. ــدا کنی ــت پی ــدی دس درص
ــن کشــور  ــروز بزرگ تری ــل ام ــرد: برزی ــح ک وی تصری
صادرکننــده گوشــت در جهــان اســت و دائمــاً در حــال 

ــرای  ــه اســت. ب ــن زمین ــش خــود در ای به روزرســانی دان
اینکــه بتوانیــم در صنعــت بــا جنیــن مؤثــر باشــیم، بایــد 
ــر میــزان امــروزی دســت پیــدا کنیــم.  ــن براب ــه چندی ب
ــرزی  ــور، گاو ج ــده در کش ــای اصاح ش ــی از نژاده یک

ــژاد هلشــتاین دارد. اســت کــه بهــره وری بیشــتری از ن
دکتــر نــادری بــا بیــان اینکــه تعــداد گاوهــای اصیــل 
ــن  ــه ای ــت ک ــزار رأس اس ــور 2۵ ه ــتاین کش ــر هلش غی
ــروژه  ــروز پ ــه 2۵0 هــزار برســد، گفــت: ام ــد ب عــدد بای
تولیــد محصــول جهاددانشــگاهی در حــوزه پــرورش دام، 
ــی از  ــتانی یک ــژاد سیس ــت. ن ــه اس ــش رفت ــی پی به خوب

ــن نژادهــای گوشــتی گاو در کشــور اســت. بهتری

بهینه سازی محصوالت کشاورزی با 
بهره گیری از مهندسی ژنتیک

ــس  ــی، ریی ــر آذربایجان ــت دکت ــن نشس ــه ای در ادام
ــخنانی  ــز در س ــران نی ــی ای ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل مرک
بــا اشــاره بــه پروژه هــای جهاددانشــگاهی در حــوزه 
کشــاورزی بیــان کــرد: یکــی از مــوارد بهینه ســازی 
ــری از مهندســی ژنتیــک  محصــوالت کشــاورزی بهره گی
اســت. امــروز اســتفاده از روش هــای نویــن بــرای بهبــود 

ــت. ــم اس ــیار مه ــوالت بس ــد محص ــد تولی رون
ــه  ــدان توج ــد ب ــروز بای ــه ام ــرد: آنچ ــح ک وی تصری
کنیــم، اســتفاده از بحــث ژنتیــک درزمینــه تولیــد 
ــش  ــه تن ــاوم ب ــان مق ــد گیاه ــت. تولی ــوالت اس محص
زیســتی از دیگــر مــواردی اســت کــه بایــد بــدان توجــه 
از ظرفیت هــای مهندســی ژنتیــک  کنیــم. اســتفاده 
ــع  ــا و مناب ــی پروتئین ه ــرای برخ ــن ب ــکار جایگزی راه

ــت. ــتی اس زیس
دکتــر آذربایجانــی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــی  ــبزی و صیف ــذر س ــدی ب ــوع و واردات 98 درص موض
بایــد بــه برنامه ریــزی بــرای کاهــش ایــن میــزان از 
واردات بیندیشــیم کــه جهاددانشــگاهی می توانــد در 
ــد.  ــته باش ــذاری داش ــای تأثیرگ ــه فعالیت ه ــن زمین ای
حــوزه  در  جهاددانشــگاهی  پروژه هــای  همچنیــن، 
ــای  ــری و طرح ه ــال پیگی ــاورزی در ح ــوالت کش محص

ــت. ــده اس ــوزه اجراش ــن ح ــی در ای موفق
تدویــن نقشــه راه و ســند صنعــت و تجــارت صنایــع 

تبدیلــی
ــز در ســخنانی  ــر فرشــته حســینی نی ــه، دکت در ادام
بیــان کــرد: بــرای اینکــه بتوانیــم غــذای ســالم و 
ــد  ــطح تولی ــش س ــه افزای ــد ب ــم، بای ــدا کنی ــی پی کاف

مطابــق  کنیــم.  پیــدا  دســت  بهــره وری  افزایــش  و 
مطالعــات انجام شــده در مراحــل مختلــف فــرآوری، 
ــرای آن  ــد ب ــه بای ــی ایجــاد می شــود ک ــات مختلف ضایع

کــرد. چاره اندیشــی 
ــان یکــی از منابــع  ــا بیــان اینکــه ن دکتــر حســینی ب
ــن  ــرد: مهم تری ــان ک ــت، بی ــه اس ــی جامع ــم غذای مه
ــان و مســئله  ــان، کیفیــت ن ــز ن مشــکل در حــوزه دورری
ــا تولیــد  ــان اســت. جهاددانشــگاهی در رابطــه ب بیاتــی ن
نــان اقــدام بــه تولیــد خمیرتــرش بــا اســتفاده از فنــاوری 
ــان  ــات ن ــش ضایع ــه کاه ــه ب ــت ک ــرده اس ــتی ک زیس

ــده اســت. انجامی
ــوم و  ــکده عل ــی پژوهش ــی و پژوهش ــاون آموزش مع
فنــاوری مــواد غذایــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی 
ــدم اکســترود شــده و  ــد ســبوس گن ــح کــرد: تولی تصری
ــت  ــی اس ــر اقدامات ــان از دیگ ــیون ن ــرد در فرموالس کارب
کــه در مرکــز تحقیقاتــی اکســتروژن مشــهد انجــام شــده 
اســت. همچنیــن، تولیــد نــان فراســودمند بــا اســتفاده از 
آرد ســایر تولیــدات کشــاورزی نیــز از دیگــر برنامه هــای 
انجــام شــده از ســوی مراکــز جهاددانشــگاهی اســت کــه 

تولیــد آن بســیار تاثیرگــذار اســت.
دکتــر حســینی اظهــار کــرد: پرمیکــس مکمــل 
فیبــری از فراورده هــای جنبــی کشــاورزی و صنایــع 
ــن  ــده در ای ــری ش ــای پیگی ــر طرح ه ــز دیگ ــی نی تبدیل
ــطح  ــری آن در س ــورت پیگی ــه در ص ــت ک ــه اس زمین
بــه  کشــور  بــرای  را  فراوانــی  موفقیت هــای  انبــوه، 
ــه  ــن، اســتخراج رنگ دان ــد داشــت. همچنی همــراه خواه
تبدیلــی  کارخانه هــای صنایــع  از ضایعــات  لیکوپــن 
ــد  ــه تولی ــرار دارد ک ــتور کار ق ــز در دس ــی نی گوجه فرنگ
ــری  ــه دیگ ــت. برنام ــده اس ــام ش ــکده انج آن در پژوهش
کــه امــروز در واحــد اصفهــان پیگیــری می شــود، اصــاح 
ــن نقشــه راه و ســند  نشاســته ها اســت. همچنیــن، تدوی
صنعــت و تجــارت صنایــع تبدیلــی نیــز از مســائلی اســت 

ــتیم. ــری آن هس ــال پیگی ــه در ح ک

باید در بخش کشاورزی و امنیت 
غذایی به سمت دانش برویم

ــور آب،  ــس ام ــجدی ریی ــرخ مس ــر ف ــه دکت در ادام
برنامه وبودجــه  ســازمان  محیط زیســت  و  کشــاورزی 
ــد در بخــش  ــروز بای ــت: ام ــز در ســخنانی گف کشــور نی
ــم  ــش بروی ــمت دان ــه س ــی ب ــت غذای ــاورزی و امنی کش
دچــار  نکنیــم،  حرکــت  ســمت  بدیــن  چنانچــه  و 

ــد. ــم ش ــوزه خواهی ــن ح ــتگی در ای ورشکس
وی بــا بیــان اینکــه امــروز به نوعــی بــه زمیــن 
بدهــکار هســتیم، تصریــح کــرد: چنانچــه رونــد نابــودی 
زمیــن بــه همیــن صــورت ادامــه پیــدا کنــد، نســل بشــر 
ــروز الزم  ــود. ام ــد ب ــراه خواه ــی هم ــا مشــکات فراوان ب
اســت بدهــی خــود بــه زمیــن را پرداخــت کــرده و جهــان 

ــم. ــل کنی ــدار تبدی ــی پای ــه جهان را ب
ــروز  ــی ام ــد جهان ــار کــرد: تولی ــر مســجدی اظه دکت
بــه ســمتی مــی رود کــه محصوالتــی می تواننــد بــه بــازار 
ــتاندارد  ــد اس ــرایط تولی ــه ش ــوند ک ــه ش ــی عرض جهان
ــای  ــر از فناوری ه ــند. اگ ــته باش ــت محیطی را داش زیس
ــم،  ــتفاده نکنی ــوالت اس ــد محص ــوزه تولی ــن در ح نوی
نمی توانیــم بــه توســعه پایــدار دســت پیــدا کنیــم. بایــد 
دارایی هــای خــود را بــا فناوری هــای نویــن افزایــش 
دهیــم و بــه دســت نســل های بعــدی بســپاریم. توســعه 
ــر محصــوالت  ــع کمت ــا مناب ــان باشــد و ب ــد دانش بنی بای
ــت  ــگاهی درخواس ــم. از جهاددانش ــد کنی ــتری تولی بیش
ــف از  ــات مختل ــا موضوع ــد ت ــک کن ــه کم ــم ک می کنی
ــی  ــن را به صــورت کان و عموم ــای نوی ــه فناوری ه جمل

ــم. در کشــور مطــرح کــرده و پیــش ببری
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گزارش مهم ترین رویدادهای ملی و بین املللی 
جهاددانشگاهی

ویژه

■ رییس جهاددانشگاهی با حفظ سمت رسپرست معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری شد

■ نقش آفرینی جهاددانشگاهی در زمینه جذب، اشتغال و 
شکوفایی نخبگان

■ مردم با تشکیل پژوهشگاه رویان امیدوار شدند
■ از طراحی و تولید قطعات نظامی و ارتقاء توان دفاعی کشور تا 

انجام اقدامات مؤثر فرهنگی
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در متن نامه رییس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی

نظــر به مراتــب شایســتگی، تجــارب و ســوابق علمــی 
و مدیریتــی جناب عالــی، به موجــب ایــن حکــم بــا 
ــت  ــت معاون ــوان »سرپرس ــی، به عن ــمت فعل ــظ س حف
ــوید. ــوب می ش ــور« منص ــاوری رئیس جمه ــی و فن علم
ــال و  ــد متعـ ــه خداونـ ــکال بـ ــا اتـ ــت بـ ــد اسـ امیـ
ـــی«،  ـــه انقاب ـــوری«، »روحی ـــت مح ـــه »عدال ـــام ب اهتم
»مـــردم داری«، »پاکدســـتی«، »فســـاد ســـتیزی«، 

ـــت  ـــران دول ـــه مدی ـــاد عهدنام ـــداری« و »مف ـــون م »قان
مردمـــی«، بـــا برنامه ریـــزی و حرکـــت جهـــادی بـــرای 
ـــی  ـــری مدظله العال ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــق منوی تحق
ـــت  ـــداف دول ـــبرد اه ـــاوری در پیش ـــم و فن ـــوزه عل در ح

مردمـــی و ایـــران قـــوی مجدانـــه کوشـــا باشـــید.
توفیـــق و ســـربلندی آن جنـــاب را در خدمـــت 
به نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی ایـــران و انجـــام 
ــال  ــد متعـ ــه از خداونـ ــف محولـ ــا و وظایـ مأموریت هـ

مســـألت می نمایـــم.

رییس جهاددانشگاهی با حفظ سمت سرپرست 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد

با حکم رییس جمهور  دکتر دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد.

ویژه

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 28 شـهریور: آیـت اهلل ابراهیـم رئیسـی، رییـس جمهور دکتـر روح اهلل 
دهقانـی فیروزآبـادی رییس جهاددانشـگاهی را با حفظ سـمت به عنـوان سرپرسـت معاونت علمی 

و فنـاوری ریاسـت جمهوری منصـوب کرد.
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آیـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در دیدار با مـدال آوران 
المپیادهـای علمـی کشـوری و جهانـی، خانـواده آن هـا، 
اسـاتید و معلمـان فعـال در این حـوزه، با ابراز خرسـندی 

از حضـور در جمـع آنـان گفت: برافراشـتن پرچـم مقدس 
جمهـوری اسـامی و افتخـار آفریـدن بـرای کشـور در هر 
و  عزت آفریـن  شـیرین،  بسـیار  جامعـه  بـرای  عرصـه ای 

اسـت. دلپذیر 
روح اهلل  دکتـر  کـه  مراسـم  ایـن  در  رئیسـی  آیـت اهلل 
دکتـر  جهاددانشـگاهی،  رییـس  فیروزآبـادی  دهقانـی 
سـورنا سـتاری معـاون سـابق علمـی و فنـاوری و دکتـر 
یوسـف نـوری وزیـر آموزش وپـرورش، دکتـر محمدمهدی 
طهرانچـی رییـس دانشـگاه آزاد اسـامی در آن حضـور 
از جهاددانشـگاهی و دیگـر دسـتگاه های دارای  داشـتند 
مسـئولیت در حوزه نخبگان، از جمله باشـگاه پژوهشگران 
جـوان، معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزارت بهداشـت و دانشـگاه 
آزاد، خواسـت زمینـه جـذب، اشـتغال، رشـد و شـکوفایی 

نخبـگان را بیـش از پیـش فراهـم کننـد.
رییـس جمهـور بـا گرامیداشـت یـاد مرحـوم کاظمـی 
جهاددانشـگاهی  رویـان  پژوهشـگاه  موسـس  آشـتیانی 

رییس جمهور تاکید کرد:

نقش آفرینی جهاددانشگاهی در زمینه جذب، 
اشتغال و شکوفایی نخبگان

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی،۳ شـهریور: رییـس 
مـدال آوران  از  جمعـی  دیـدار  در  جمهـور 
از  جهانـی  و  کشـوری  علمـی  المپیادهـای 
دارای  دسـتگاه های  دیگـر  و  جهاددانشـگاهی 
مسـئولیت در حـوزه نخبـگان خواسـت زمینـه 
جذب، اشـتغال، رشـد و شـکوفایی نخبـگان را 

بیـش از پیـش فراهـم کننـد.
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گفـت: نام ایشـان یـک نمـاد از اراده، تصمیـم، علم، دانش 
و فنـاوری اسـت. ایشـان بـا شـعار »مـا می توانیـم« و بـا 
کمتریـن امکانـات پژوهشـگاه رویـان را راه انـدازی کـرد.

دکتـر رئیسـی نیروی انسـانی نخبـه را پرچم دار شـعار 
»مـا می توانیـم« در کشـور خوانـد و گفـت: موفقیت هـای 
از  جهانـی،  علمـی  المپیادهـای  در  کشـور  نخبـگان 
مهم تریـن مصادیـق امیدآفرینی در کشـور و بسـط روحیه 

خودبـاوری در جامعـه اسـت.
نخبـگان  علمـی  موفقیت هـای  جمهـور  رییـس 
دانش آمـوزی را حاصـل لطـف خداونـد متعـال برشـمرد و 
خاطرنشـان کـرد: دانـش بشـری جلـوه ای از علـم خداوند 
اسـت و اولیـن اثـر آن بایـد نجـات انسـان و سـپس نجات 

جامعـه باشـد.
دکتــر رئیســی در ادامــه بــا تاکیــد بــر نقــش محــوری 
نخبــگان و اندیشــمندان در پیشــرفت و تعالــی کشــور، از 
ــر  ــازوکارهای موث ــی س ــرای طراح ــت ب ــدی دول اراده ج

ــور  ــگان در کش ــظ نخب ــی و حف ــبکه نخبگان ــعه ش توس
خبــر داد.

مهم تریـن  را  نخبـه  انسـانی  نیـروی  جمهـور  رییـس 
سـرمایه کشـور در مسـیر توسـعه پایـدار خوانـد و اظهـار 
داشـت: شـما مـدال آوران عرصه هـای کشـوری و جهانـی 
نبایـد بـا نامایمت هـا صحنـه را خالی کنید، قرار اسـت به 
دسـت شـما فرهیختگان و نخبگان از مشـکات و مسـائل 

جامعـه گره گشـایی شـود.
آیــت اهلل رئیســی در تشــریح وظایــف نخبــگان و 
فرهیختــگان کشــور بــرای تعالــی جامعــه، افــزود: »امیــد 
ــأس و  ــز از ی ــه خــدا و الطــاف الهــی«، »پرهی داشــتن ب
»مجاهــدت  و  خســتگی ناپذیر«  »تــاش  ناامیــدی«، 
ــع  ــرای رف ــگان ب ــف شــما نخب ــم« از وظای در کســب عل
ــذا در ایــن مســیر شــتابان و  مشــکات جامعــه اســت، ل

ــد. ــت کنی ــادی حرک جه
در  نمی خواهـد  دشـمن  کـرد:  تاکیـد  رئیسـی  دکتـر 

کشـور مـدال آور المپیـادی داشـته باشـیم که بـه افزایش 
راه انـدازی  و  دانش بنیـان  شـرکت های  فعالیـت  تولیـد، 
واحدهـای اشـتغال آفریـن کمـک کننـد، امـا وظیفـه مـا 
ایـن اسـت کـه در مقابـل او مجدانـه ایسـتادگی کنیـم تا 

دشـمن مسـتأصل و مجبـور بـه عقب نشـینی شـود.
رییـس جمهـور افـزود: دشـمن اگـر در گذشـته دنبال 
غـارت مخـازن و معـادن کشـورها بـود، امـروز در جنـگ 
دنبـال  نرم افـزاری  و  سـایبری  الکترونیکـی،  شـناختی، 

جـذب مغزهـا و نخبـگان دیگـر کشـورها اسـت.
ــئوالن در  ــش مس ــه نق ــاره ب ــا اش ــی ب ــت اهلل رئیس آی
رفــع مشــکات و دغدغه هــای نخبــگان در کشــور، گفــت: 
»امیدآفرینــی«، »ایجــاد زمینه هــای شــکوفا کــردن 
ــی  ــد و تعال ــتر رش ــردن بس ــم ک ــتعدادها« و »فراه اس
ــال  ــئوالن در قب ــف مس ــگان« از وظای ــتعدادهای نخب اس
شــما اســت. هرگونــه هزینــه کــردن بــرای علــم و دانــش 
ــده کشــور  ــن آین ســرمایه گذاری اســت و موجــب تضمی

می شــود.
دکتـر رئیسـی در بخـش پایانـی سـخنان خـود بسـط 
عدالـت آموزشـی را از اولویت هـای دولـت مردمـی خوانـد 
و تصریـح کـرد: همـه فرزندان ایـران اسـامی باید فرصت 
شـکوفا شـدن استعدادهایشـان را داشـته باشـند و دولـت 
چنانکـه پیـش از ایـن هـم اعـام کرده، بـه مقولـه عدالت 
آموزشـی به عنـوان زیرسـاخت اصلـی توسـعه متـوازن در 

کشـور باور جـدی دارد.
گفتنـی اسـت، رییـس جمهـور در مراسـم دیـدار بـا 
از  اسـتقبال  بـا  پژوهشـگران و مدیـران جهاددانشـگاهی 
شـعار چهـل و دومیـن سـالگرد تشـکیل ایـن نهـاد گفت: 
ایـران  نخبـگان  زیسـت بوم  جهاددانشـگاهی  به درسـتی 

نامیـده شـده اسـت.
دکتـر  پیشـنهاد  بـا  را  خـود  موافقـت  همچنیـن  وی 
دهقانـی فیروزآبـادی بـرای آنکـه ایـن نهـاد بسـتر سـیال 
جـذب و حضـور نخبـگان باشـد اعـام کـرد و گفـت: این 
مجموعـه می توانـد به باشـگاه فکری و اندیشـه ورزی برای 

همـه نخبـگان و فرهیختـگان تبدیـل شـود.
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اهدای جایزه دکتر آشتیانی
هر دو سال یک بار

ــگاه  ــس پژوهش ــاهوردی ریی ــین ش ــر عبدالحس دکت
رویــان جهاددانشــگاهی در ایــن مراســم، بــا گرامیداشــت 
ــه  ــاره ب ــتیانی و اش ــی آش ــر کاظم ــره دکت ــاد و خاط ی
ــط  ــمند توس ــداد ارزش ــن روی ــای ای ــنگ بن ــه س این ک
دکتــر کاظمــی آشــتیانی بنــا نهــاده شــده اســت، 

ــد مثــل  ــداد پژوهشــگران تولی ــن روی اظهــار کــرد: در ای
ــا  ــود را ب ــای خ ــن یافته ه ــادی آخری ــلول های بنی و س

ــد. ــتراک گذارن ــه اش ــر ب یکدیگ
را  جشــنواره  ایــن  چشــم انداز  شــاهوردی  دکتــر 
ــل از  ــده حاص ــب ش ــای کس ــردن دانش ه ــردی ک کارب
تحقیقــات و همکاری هــای بیــن رشــته ای اســت دانســت 

ــم. ــت یابی ــدف دس ــن ه ــه ای ــم ب ــت: امیدواری و گف
رییــس پژوهشــگاه رویــان تصریــح کــرد: یــادگار 

ــرات  ــدی ســال، ثم ــن بیســت و ان ــر کاظمــی در ای دکت
ــوان  ــه می ت ــل توجهــی داشــته اســت کــه از آن جمل قاب
ــی  ــه علم ــا جامع ــور ب ــی کش ــه علم ــاط جامع ــه ارتب ب
پژوهشــگران  توانمندی هــای  معرفــی  بین المللــی، 
ایرانــی بــه محققــان خارجــی و ایجــاد بســتری مناســب 
ــرای تبــادل اندیشــه میــان متخصصــان تولیــد مثــل و  ب

ســلول های بنیــادی اشــاره کــرد.
ممتاز  موقعیت  این که  بر  تاکید  با  شاهوردی  دکتر 
جمهوری اسامی در تولید مقاله ها، درمان ناباروری، دانش 
زیست فناوری و سلول های بنیادی، مؤید موفقیت ایرانیان 
است، اظهار کرد: پس از دو سال توقف برگزاری جشنواره 
همکاران  تاش  با  کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به  رویان 

جهادی، بار دیگر این رویداد اجرایی شد.
ــده در  ــاد ش ــد ایج ــرات جدی ــا تغیی ــه ب وی در رابط
ــس از  ــرد: پ ــان ک ــان بی ــنواره روی ــزه جش ــای جای اعط
ــتراتژی دبیرخانــه  20 ســال تجربــه موفقیت آمیــز، اس
ــا  ــت و بن ــرار گرف ــازه ای ق ــدار ت ــر م ــان ب جشــنواره روی
ــوان  ــگران ج ــه پژوهش ــان ب ــنواره روی ــزه جش ــد جای ش
ــر  ــتیانی ه ــی آش ــر کاظم ــزه دکت ــال و جای ــر 4۵ س زی
ــلول های  ــوزه س ــوتان ح ــه پیشکس ــار ب ــک ب ــال ی دو س

ــود. ــدا ش ــل اه ــد مث ــکی تولی ــادی و پزش بنی
بــرای  ایــن جشــنواره  افــزود:  دکتــر شــاهوردی 
دغدغه هــای  رفــع  جهــت  پژوهشــگران  گردهمایــی 
ــت از  ــون حمای ــته قان ــال گذش ــت. س ــور اس ــی کش اصل
ــب شــد و پژوهشــگاه  ــی جمعیــت تصوی ــواده و جوان خان
رویــان نیــز در ســال گذشــته، تولــد ســی هزارمین نــوزاد 
ــه  ــا ارائ ــم ب ــم بتوانی ــت. امیدواری ــن گرف ــود را جش خ
خدمــات مناســب، نابــاروری را در کشــور کاهــش دهیــم.

تغییرات جدید در اعطای جایزه جشنواره رویان؛

مردم با تشکیل پژوهشگاه رویان امیدوار شدند
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 1۶ شـهریور: بیسـت و سـومین کنگـره بین المللـی رویـان و مراسـم تقدیـر از برگزیـدگان بیسـت و یکمین جشـنواره رویان 
بـا حضـور دکتر عبدالحسـین شـاهوردی رییـس پژوهشـگاه رویان جهاددانشـگاهی، دکتـر امیرعلـی حمیدیه رییس سـتاد توسـعه علـوم و فناوری های 
سـلول های بنیـادی معاونـت علـم و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، دکتر حسـینعلی شـهریاری، رییس کمسـیون بهداشـت مجلس شـورای اسـالمی، دکتر 
یونـس پناهـی معاون تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت و دکتر محمدرضـا پورعابدی معاون پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی در سـالن همایش های 

رازی برگزار شـد.
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اغلب داروهای پیوند سلول های بنیادی 
خون ساز در ایران ساخته می شوند

دکتــر امیرعلــی حمیدیــه رییــس ســتاد توســعه علــوم 
و فناوری هــای ســلول های بنیــادی معاونــت علــم و 
ــکی  ــه پزش ــان این ک ــا بی ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس فن
بازســاختی دیگــر جزئــی از پزشــکی شــده اســت، گفــت: 
بخــش مالــی ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی 
ــکی  ــاخه های پزش ــه ش ــه هم ــا ک ــیوع کرون در دوران ش
بــا افــت مواجــه بودنــد، در حــال رشــد بــود. شــرکت های 
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــی ک ــرکت های نوپای ــان و ش دانش بنی
ــدا  ــادی پی ــرد، ســرعت بســیار زی ــا شــکل می گی در دنی

کــرده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ســند ملــی گفــت: ســعی کرده ایــم 
ــر  همــه جــای کشــور را تحــت نظــر داشــته باشــیم و ب
ــادی و  ــلول های بنی ــع س ــز جام ــاس، مراک ــن اس همی
پزشــکی بازســاختی را تعریــف کردیــم. این مراکــز جامع، 
ــتاری و  ــر س ــان دکت ــه می ــی ک ــا توافق ــته ب ــال گذش س
دکتــر عین اللهــی منعقــد شــد، بــه نــام "مراکــز نــوآوری 
ــناخته  ــادی و پزشــکی بازســاختی" ش ــلول های بنی و س
شــدند و ماننــد مراکــز رشــد نیســتند. ترکیبــی از اســتاد، 
ــرد  ــا گ ــن فض ــرمایه گذار در ای ــن و س ــجو، کارآفری دانش
هــم می آینــد. اگــر ایــن صنعــت پیشــرفت کنــد، دیگــر 
ــد  ــا نخواه ــازی م ــازی و داروس ــت خودروس ــد صنع مانن
ــا Z را  ــی اســت. از A ت ــی واقع ــت مل ــک صنع شــد و ی

ــم. ــام دهی ــود انج ــور خ ــم در کش می توانی
ــعه  ــه توس ــم ب ــه تصمی ــاره ب ــا اش ــه ب ــر حمیدی دکت
شــرکت های دانش بنیــان حــوزه ســلول های بنیــادی 
در ســال های قبــل گفــت: آن زمــان بــه مــا خــرده 
می گرفتنــد کــه اگــر بــر روی ایــن مــوارد ســرمایه گذاری 
کنیــد، پژوهــش دیگــر تعطیــل و مقاله هــا کــم می شــود. 
ــز شــد.  ــچ، بلکــه بیشــتر نی ــه نشــد هی ــم ک ــا ک مقاله ه
ســتاد ســلول های بنیــادی و وزارت بهداشــت یــک اهــرم 
ــم  ــم از رژی ــد عل ــا در تولی ــه م ــه رتب ــتند. در منطق هس
ــان  ــت. در می ــر اس ــز باالت ــه نی ــدس و ترکی ــغالگر ق اش
کشــورهای اســامی، سال هاســت کــه رتبــه یــک را 
ــتاده ایم. ــیزدهم ایس ــگاه س ــز در جای ــا نی ــم. در دنی داری
فناوری هــای  و  علــوم  توســعه  ســتاد  رییــس 
ــت  ــاوری ریاس ــم و فن ــت عل ــادی معاون ــلول های بنی س
ــی  ــروژه دانش ــش از 400 پ ــرد: بی ــد ک ــوری تأکی جمه
و  شــده  حمایــت  اخیــر  ســال های  در  پژوهشــی  و 
پژوهــش ســراهای دانش آمــوزی راه انــدازی شــده اســت. 

راه انــدازی المپیــاد ســلول های بنیــادی نیــز یکــی دیگــر 
ــمالی و  ــان ش ــتان های خراس ــت. در اس از دستاوردهاس

ــت. ــوده اس ــاده ب ــم فوق الع ــن عل ــرفت ای ــرز پیش الب
ــرژی  ــادی از ان ــش زی ــم بخ ــعی کردی ــزود: س وی اف
خــود را معطــوف جوانــان و نوجوانــان کشــور کنیــم. اگــر 
ــگران  ــد پژوهش ــد، بای ــرفت کن ــران پیش ــت ای ــرار اس ق

جــوان داشــته باشــد.
ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــو هیات علم عض
حــوزه  در  متعــددی  محصــوالت  این کــه  بیــان  بــا 
ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی در کشــور 
ــت:  ــتند، گف ــتفاده هس ــال اس ــد و در ح ــوز گرفته ان مج
دســتگاه پاســما فرزیــس توســط یکــی از پژوهشــگران 
ــاخته  ــدرس س ــت م دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه تربی
ــد ســلول های  ــاً تمــام داروهــای پیون شــده اســت. تقریب
ــن  ــت و م ــده اس ــاخت ش ــران س ــاز، ای ــادی خون س بنی
ــم.  ــز می کن ــی تجوی ــم داروی ایران ــرای بیماران ــودم ب خ
ایــن داروهــا 10 برابــر از داروهــای هنــدی بی نــام و 

ــر اســت. ــی بهت نشــان واردات
ــا در  ــه م ــان این ک ــا بی ــان ب ــه در پای ــر حمیدی دکت
ــار پیــدا کــردن یــک ســوزن بیوپســی در  گذشــته گرفت
کشــور بودیــم، گفــت: در حــال حاضــر، یــک شــرکت در 
مشــهد ســوزن بیوپســی ســاخته اســت و االن در شــرف 

ــوزن از  ــن س ــس ای ــت. جن ــول اس ــن محص ــادرات ای ص
ــی  ــی و چین ــوع ایتالیای ــی از ن ــه، ول ــی ن ــوع آمریکای ن
ــن  ــان در ای ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــت. تع ــر اس بهت
ــکر در  ــدا را ش ــت. خ ــته اس ــدد 210 گذش ــه از ع زمین
به عنــوان  ایــران  اســامی  نــام جمهــوری  مقاله هــا، 
یکــی از کشــورهایی کــه محصــوالت تأییــد شــده توســط 

FDA تولیــد می کننــد، دیــده می شــود.

نگرانی رییس کمیسیون بهداشت از 
روند مهاجرت پزشکان

رییــس کمســیون  دکتــر حســینعلی شــهریاری، 
بهداشــت مجلــس شــورای اســامی در ایــن مراســم، بــا 
ــان و  ــنواره روی ــت اندرکاران جش ــکر از دس ــر و تش تقدی
گرامیداشــت یــاد دکتــر کاظمــی آشــتیانی گفــت: یکــی 
از حامیــان اصلــی رویــان، مقــام معظــم رهبــری هســتند 
ــه نیکــی یــاد می کننــد. مــا  کــه همــواره از ایــن نهــاد ب
در سیاســت های اباغــی و قوانیــن برنامــه آرزوهــای 
زیــادی داشــتیم کــه تحقــق پیــدا نکــرد. به طــور 
ــه  ــور اول منطق ــال 1404 کش ــود در س ــرار ب ــال، ق مث
باشــیم. شــاید در پزشــکی در حــال حاضــر جایــگاه 
ــط  ــات، فق ــدف از تحقیق ــا ه ــیم، ام ــته باش ــی داش خوب
ــویی  ــمت و س ــه س ــد ب ــا بای ــت. م ــی نیس مقاله نویس
ــود  ــرار ب ــوند. ق ــاله محور ش ــا مس ــه پژوهش ه ــم ک بروی
کــه ســه درصــد از بودجــه ســازمان ها صــرف موضوعــات 
ــه  ــن وظیف ــا ای ــی از نهاده ــا برخ ــود، ام ــی ش پژوهش

ــد. ــرا نکردن ــود را اج ــی خ قانون
وی ادامــه داد: مــا متاســفانه به نخبگان و پژوهشــگران 
ــع در  ــی مواق ــاً بعض ــیدیم. مخصوص ــود نرس ــوان خ ج
مخصوصــاً  تصمیم گیــری  مراکــز  هیجانــی،  شــرایط 
ــم  ــا نمی دانی ــه تنه ــه ن ــد ک ــی گرفتن ــس تصمیمات مجل
ــاید  ــه ش ــم، بلک ــذب کنی ــه ج ــود را چگون ــگان خ نخب
ــم.  ــراد را از دســت دهی ــن اف ــل توجهــی از ای ــداد قاب تع
ــود.  ــه زور نمی ش ــمندان ب ــگان و دانش ــتن نخب نگه داش
بایــد زمینــه ایــن کار را بــرای افــراد فراهــم کنیــد. بایــد 
ــاد  ــزه ایج ــوان انگی ــمندان ج ــوان و دانش ــل ج در نس

شــود.
رییــس کمســیون بهداشــت مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: در دو مقولــه دســتاوردهای غیرقابــل انــکاری 
داشــته ایم. در حــوزه ســامت، االن حرفــی بــرای گفتــن 
داریــم، امــا مــن آینــده خوبــی را بــا توجــه بــه تصمیماتی 
کــه در برخــی مراکــز گرفتــه می شــود، نمی بینــم و 
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نگرانی هــای جــدی در ایــن زمینــه دارم. در زمینــه تــوان 
دفاعــی نیــز جایــگاه خوبــی داریــم.

نماینــده مــردم زاهــدان در مجلــس شــورای اســامی 
ادامــه داد: در ایــن مــدت کوتــاه، تعــداد قابــل توجهــی از 
اســتادان چشم پزشــکی مــا بــه آمریــکا مهاجــرت کردنــد 
متاســفانه  و  طبابــت  آمریــکا  در  اســتاد  به عنــوان  و 
ــه  ــد ک ــه می کنن ــم توصی ــود ه ــتان خ ــه دوس ــه بقی ب
مهاجــرت کننــد. یــک زمانــی بــود کــه دانشــمندان جوان 
ــد  ــار می کردن ــد و افتخ ــا می رفتن ــکا و اروپ ــه آمری ــا ب م
ــه ایــران برگردنــد و بــه هم وطنــان خــود خدمــت  کــه ب
اکنــون در فضایــی هســتیم  متاســفانه  امــا  کننــد، 
به راحتــی می برنــد.  را  کــه نخبــگان و جوانــان مــا 
ــه  ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــورها ب ــیاری از کش بس
ــد،  ــه کنن ــک هزین ــت پزش ــرای تربی ــه ب ــای این ک به ج
ــران، نیــروی متخصــص خــود را  از کشــورهایی ماننــد ای
جــذب کننــد. ایــن موضــوع جــای نگرانــی جــدی دارد. 
مــا در حــال پیگیــری ایــن موضــوع بــا ســران ســه قــوه 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــرت آق ــه حض ــتر از هم ــتیم. بیش هس

ــد. ــه دارن دغدغ
دکتر شهریاری با تاکید بر این که باید به تعریف شرکت 
از آن جلوگیری کرد،  استفاده  از سو  و  توجه  دانش بنیان 
را  قطعاتی  دیگر  کشورهای  از  افراد  برخی  این که  گفت: 
وارد و در ایران آن ها را سر هم می کنند و به اسم تولید 
بعد  نیست.  درست  می کنند،  عرضه  بازار  به  دانش بنیان 
نمی دهیم  اجازه  داریم،  داخل  تولید  چون  می گویند  هم 
شود.  وارد  خارج  از  است  کشور  نیاز  که  دستگاهی 
کنند  بررسی  را  موضوع  این  که  دادیم  تشکیل  کمیته ای 

تا سوءاستفاده نشود.
ایرانیان نشان داده اند که از ضریب  با بیان این که  وی 
هوشی بسیار باالیی برخوردارند گفت: یونسکو اعام کرده 
که در منطقه بچه هایی که در سراوان سیستان و بلوچستان 
هستند ضریب هوشی بسیار باالیی دارند. این درست است 
که کشورهای دیگر امکانات بسیاری دارند، ولی ما شاید با 
بتوانیم فرصت های  یک صدم هزینه ای که آن ها می کنند، 
بسیاری پیش روی خود بسازیم، البته برخی افراد تنگ نظر 
کم  مبلغ  همان  نگذارند  است  ممکن  مقرض  یا  ناآگاه  و 
نیز تخصیص پیدا کند. امیدواریم بتوانیم در برنامه هفتم 
دغدغه  و  نگرانی  که  کنیم  برنامه ریزی  به گونه ای  توسعه 

دانشمندان ما رفع شود.

ایجاد امیدواری در مردم با تشکیل 
پژوهشگاه رویان

وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون  پناهی  یونس  دکتر 
مرجعیت  و  دانش  و  علم  تولید  امروزه  گفت:  بهداشت 
علمی، یکی از نهادهای قدرت در کشورهاست. مقام معظم 
رهبری، همواره بر تقویت تولید علم و دانش و مرجعیت 
علمی و کاهش نیافتن شتاب پیشرفت علم و دانش تاکید 

دارند.
آن می توانیم  از طریق  که  راه هایی  از  یکی  افزود:  وی 
دانش های  به  پرداختن  افزایش دهیم،  را  مرجعیت علمی 
روز و اصطاحاً "لب مرزی" است. دانش هایی که بتوانند 
پاسخگوی انسان در زمینه سامت باشد. یکی از این علوم، 
حوزه ژن درمانی، سلول درمانی و پزشکی بازساختی است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ادامه داد: ما 
امروزه در حوزه علم و دانش هم در منطقه و هم در جهان 
که  بررسی هایی  براساس  اما  داریم،  قبولی  قابل  جایگاه 
انجام دادیم، کشورهای منطقه هم به شدت در حال تاش 
و کوشش هستند. میانگین سرعت کشورهای عربستان و 
ترکیه در تولید علم باالست و من همین جا تاکید می کنم 
که امروزه تولید علم با )توسعه( روش های درمانی جدید 

می تواند جهش پیدا کند.

دکتر پناهی با بیان این که »جایگاه ما در حوزه فناوری 
قابل قبول نیست« گفت: می توانیم با همکاری یکدیگر این 
جایگاه را ارتقا دهیم. امروزه پیدایش بیماری های مختلف 
قابل کنترل  داروهای شیمیایی  با   ALS یا   SMA مانند 
نیست. دوره درمان های نوترکیب در حال گذر است و نباید 
رویکرد  کنیم.  تلف  دانش های گذشته  برای  را  وقت خود 
از هشتصد  بیش  باشد. در کشور  فناورانه  رویکرد  باید  ما 
مرکز تحقیقاتی داریم؛ این مراکز باید ماموریت محور باشد. 
ما به دنبال مقاله پاسخگو و مساله محور هستیم. هیچ گاه 
کرد،  پیدا  دست  محصول  به  علم  تولید  بدون  نمی شود 
مقاله  نیست؛  ما  غایی  مقاله هدف  باشیم.  مراقب  باید  اما 
یک وسیله است؛ بنابراین در ارائه مجوز نشریات و مراکز 

تحقیقاتی حتماً باید به علوم جدید بپردازیم.
وی در پایان با تاکید بر این که امروزه یکی از معضل های 
ما مسئله جوانی جمعیت است، بیان کرد: رشد جمعیت در 
کشور ما عدد قابل قبولی ندارد. در بعضی نواحی این عدد 
به زیر یک رسیده است. نکته ای که باید حتماً به آن توجه 
لحاظ  از  باید  ناباروری  درمان  مراکز  که  است  این  کنیم 
علمی ارتقا یابند و تقویت شوند. تعداد این مراکز نیز باید 
افزایش یابد، به گونه ای که هزینه این درمان ها در کشور ما 
باید  با جمعیت  قابل قبول باشد. مراکز تحقیقاتی مرتبط 
ما  کشور  در  رویان  پژوهشگاه  که  زمانی  از  یابند.  توسعه 
شکل گرفت امیدواری در دل مردم ایجاد شد. امیدواریم با 
همت محققان و درایت دولتمردان بیش از پیش در حوزه 

فناوری سرآمد باشیم.

سهم 40 درصدی مراکز جهاددانشگاهی 
از درمان ناباروری در کشور

ــاون  ــدی معـ ــا پورعابـ ــر محمدرضـ ــه دکتـ در ادامـ
ـــه  ـــان این ک ـــا بی ـــگاهی ب ـــاوری جهاددانش ـــش و فن پژوه
در ســـال های اخیـــر، پیشـــرفت های علمـــی کشـــورمان 
مـــورد توجـــه پژوهشـــگران منطقـــه و جهانیـــان قـــرار 
ـــری  ـــا بهره گی ـــگاهی ب ـــت: جهاددانش ـــت، گف ـــه اس گرفت
از منابـــع انســـانی متعهـــد و کارآمـــد توجـــه ویـــژه ای 
ـــاوری  ـــای فن ـــردن و ارتق ـــردی ک ـــش، کارب ـــد دان ـــه تولی ب

ـــت. ـــته اس داش
اســـت  توانســـته  جهاددانشـــگاهی  افـــزود:  وی 
ــگام  ــور، پیشـ ــش در کشـ ــادی الهام بخـ ــوان نهـ به عنـ
ـــازنده  ـــل س ـــا تعام ـــگ، ب ـــم و فرهن ـــاوری، عل ـــعه فن توس
در عرصـــه ملـــی و بین المللـــی باشـــد. ایـــن نهـــاد در 
ـــف  ـــوم مختل ـــود در عل ـــت خ ـــه فعالی ـــار ده ـــش از چه بی
ـــاورزی  ـــی و کش ـــی و مهندس ـــکی، فن ـــوم پزش ـــر عل نظی
ـــر  ـــی و هن ـــانی و اجتماع ـــوم انس ـــی و عل ـــع طبیع و مناب

تمرکـــز داشـــته اســـت.
جهاددانشـــگاهی  فنـــاوری  و  پژوهـــش  معـــاون 
ادامـــه داد: جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پزشـــکی و 
ــل،  ــکی تولیدمثـ ــاخه های پزشـ ــی در شـ زیست شناسـ
بنیـــادی،  ســـلول های  فنـــاوری  زیست شناســـی، 
ـــرطان  ـــوژی س ـــی و بیول ـــان داروی ـــی، گیاه ـــلول درمان س
متمرکـــز بـــوده اســـت. بـــا افتخـــار اعـــام می کنـــم، 
هـــدف جهاددانشـــگاهی تبدیـــل شـــدن بـــه یکـــی از 
زیســـت بوم های نـــوآوری نخبـــگان ایرانـــی اســـت.
دکتــر پورعابــدی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه درمــان 
ــاروری در  ــان ناب ــد درم ــل درص ــش از چه ــاروری، بی ناب
ــز  ــی در مراک ــیکل درمان ــزار س ــر 1۷ ه ــور و بالغ ب کش
ــاروری جهاددانشــگاهی در سراســر کشــور در  درمــان ناب
حــال اجــرا اســت. در ایــن زمینــه، مرکــز فــوق تخصصــی 
درمــان نابــاروری رویــان و ابن ســینا دارای فعالیــت 
ــاروری رویــان جــزو  شــاخص هســتند. مرکــز درمــان ناب

ــا اســت. ــر دنی 10 مرکــز برت
ــح  ــاوری جهاددانشــگاهی تصری معــاون پژوهــش و فن

کــرد: تشــکیل اولیــن بانــک خــون بنــد نــاف در کشــور 
و منطقــه در ســال 200۵ بــا بیــش از صــد هــزار 
ــک  ــاد بان ــن ایج ــان و همچنی ــگاه روی ــه در پژوهش نمون
ــال  ــور در س ــی کش ــون قاعدگ ــادی خ ــلول های بنی س
ــن  ــودن جامع تری ــینا، دارا ب ــگاه ابن س 1۳98 در پژوهش
ــرطان پســتان  ــی س ــز آموزشــی، پژوهشــی و درمان مرک
در پژوهشــکده معتمــد جهاددانشــگاهی بــا بیــش از 
ــت  ــاخت کی ــن س ــاالنه و همچنی ــاع س ــزار ارج 1۵0 ه
تشــخیص حساســیت بــه شــیمی درمانی بیمــاران مبتــا 
بــه ســرطان پســتان، از جملــه افتخــارات جهاددانشــگاهی 

اســت.
ــگاهی در  ــتاوردهای جهاددانش ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب
ــازار ســلول  زمینــه توســعه ســلول های بنیــادی گفــت: ب
ــارد  ــده میلی ــه هف ــال 20۳0 ب ــان در س ــی در جه درمان
دالر خواهــد رســید. ایجــاد اولیــن کارخانــه تولیــد 
ــا  ــه ب ــادی خاورمیان ــلول های بنی ــی س محصــوالت داروی
دانــش ایرانــی و بــا مشــارکت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 

از مهم تریــن فعالیت هــای جهاددانشــگاهی اســت.
در  جهاددانشــگاهی  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
ــگاهی در  ــای جهاددانش ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
ــات  ــتفاده از حیوان ــه داد: اس ــت فناوری ادام ــه زیس زمین
ــا،  تراریختــه، تولیــد بومــی اولیــن کیــت تشــخیص کرون
تولیــد داروهــای گیاهــی و فعالیــت در زمینــه ســنجش 
فعالیت هــای  دیگــر  از  پزشــکی  خدمــات  پایــش  و 

ــت. ــگاهی اس جهاددانش
ــا  ــزاری کنگره ه ــه برگ ــاره ب ــا اش ــدی ب ــر پورعاب دکت
و رویدادهــای علمــی مختلــف توســط جهاددانشــگاهی و 
ــل  ــی از دالی ــرد: یک ــان ک ــی بی ــای علم ــار مجله ه انتش
موفقیــت پژوهشــگاه رویــان، تعامل هــای بین المللــی 
مؤثــر اســت. گــواه ایــن ادعــا، معرفــی رویدادهــای 
توســط  علمــی  مجله هــای  در  رویــان  بین المللــی 

ــت. ــف اس ــمندان مختل دانش

برگزیدگان جشنواره
از  ایرانــی  دانشــمند  پنــج  جشــنواره  ایــن  در 
برگزیــده  کشــور  از  خــارج  و  داخــل  دانشــگاه های 
ــامی  ــه اس ــدند ک ــان ش ــنواره روی ــت ویکمین جش بیس

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب آن ه
علــوم  دانشــگاه  از  جای منــد  مهــدی  دکتــر   ◄
پزشــکی کرمانشــاه، برنــده ملــی گــروه ســلول های 
در  پژوهــش  بــرای  بازســاختی  پزشــکی  و  بنیــادی 
ــتفاده از  ــم اندازهای اس ــا و چش ــا، چالش ه ــه مزای زمین
داربســت های دارای خــواص الکتریکــی در مهندســی 

ــت باف
◄ دکتــر ایمــان شــعبانی اســتادیار دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر، برنــده ملــی گــروه ســلول های بنیــادی و 
ــک  ــرای پژوهــش روی طراحــی ی پزشــکی بازســاختی ب
ــال دارای خــواص الکتریکــی جهــت  ترکیــب زیســت فع
کاربردهــای  بــرای  اتیلنــی  پلــی  داربســت  ســاخت 

ــت ــی باف مهندس
ــی  ــیار زیست شناس ــی دانش ــه توالی ــر مرضی ◄ دکت
در پژوهشــگاه رویــان، برنــده ملــی گــروه پزشــکی 
ــال  ــی فع ــوزه تحقیقات ــل و زیســت فناوری در ح تولیدمث
ــاح  ــای لق ــرای ارتق ــدن ب ــارج از ب ــپرم در خ ــردن اس ک

ــی ــارج از رحم خ
◄ پروفســور علــی هنرآمــوز از دانشــگاه ساســکاچوان 
ــی در حفــظ  ــرد مدل هــای حیوان ــه کارب ــادا؛ در زمین کان

بــاروری مــردان
◄ دکتــر امیــد ماشــین چیان از ســوئیس؛ در حــوزه 
ــری،  ــه پی ــرای مطالع ــادی ب ــلول های بنی ــی س مهندس

ــم ــا و ترمی بیماری ه
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۳1 شـهریورماه 1۳۵9، در حالی کـه چهل وشـش روز 
بیشـتر از تشـکیل جهاددانشـگاهی نگذشـته اسـت، پـای 
ایـن نهـاد مولـود انقـاب اسـامی بـه جنـگ تحمیلی که 

صـدام علیـه ایـران آغـاز کـرده بـود، بـاز شـد. بـا شـروع 
جنـگ، عـاوه بـر حضـور مسـتقیم اعضـای ایـن نهـاد در 
دفـاع مقدس، بخش اعظـم توان جهاددانشـگاهی معطوف 

بـه جبهه هـای حـق علیـه باطـــل می شـود.
و  تعمیـر  آسـیب دیده  نظامـی  ادوات  و  تجهیـزات 
بازسـازی می شـوند؛ بـا ابتکار محققـان جوان، بسـیاری از 
تکنولوژی هـا بومی سـازی می شـود؛ مـواد و قطعـات مورد 
نیاز سـاخته می شـود. جهاددانشـگاهی، دفاتر پشتیبانی از 
جبهـه و جنـگ راه انـدازی می کنـد و اعـزام دانشـجویان و 

اسـاتید را مدیریـت و سـامان دهی می کنـد.
جهـاد از اوضــاع فرهنگـی و روحیـه رزمندگان اسـام 
غافـل نیسـت؛ مطبوعـات و بازتاب حمایت هـای مردمی از 
جنـگ را بـه خطـوط مقـدم منتقـل می کنـد؛ گروه هـای 
تئاتـر دانشـجویی و موسـیقی اصیـل را بسـیج می کنـد تا 

بـرای رزمنـدگان اجـرای برنامـه کنند.

بررسی گوشه ای از تالش جهادگران جهاددانشگاهی در دوران دفاع مقدس؛

از طراحی و تولید قطعات نظامی و ارتقاء توان دفاعی 
کشور تا انجام اقدامات مؤثر فرهنگی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی، ۳0 شـهریور: طراحی 
و تولیـد قطعـات نظامـی و ارتقـاء تـوان دفاعی 
کشـور تـا انجـام اقدامات مؤثـر فرهنگـی، تنها 
گوشـه ای از تـالش جهادگران جهاددانشـگاهی 
در دوران دفـاع مقـدس اسـت؛ نهـادی کـه در 
ایـن دوران بیــش از ۱۲0 پروژه بـزرگ و کوچک 
نظامـی را بــه سـرانجام رسـاند که هـر یک از 
آن هـا گره هایـی از مشـکالت نظامی بـاز کردند 
کـه شـاید در تصـورات هیچ کـس نمی گنجیـد.
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از میـان 10۳ شـهید جهاددانشــگاهی 9۶ نفـر آن هـا 
در دوران دفـاع مقـدس بـه مقـام شـهادت نائـل آمده انـد 
و ایـن نهـاد در ایـن دوران بیـش از 120 پـروژه بـزرگ و 
کوچـک نظامـی را بـه سـرانجام می رسـاند؛ پروژه هایی که 
هـر یـک از آن هـا گره هایی از مشـکات نظامی بـاز کردند 

کـه شـاید در تصـورات هیچ کـس نمی گنجیـد.

از تولید موشک کاتیوشا
 تا بهینه سازی سیستم ناوبری 

هواپیماهای شکاری اف ۵
دکتـر محمدصـادق حاجـی تـاروردی مدیـر اجرایـی 
دوران  در  شـریف  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  سـازمان 
ایـن  فعالیت هـای  از  جالبـی  خاطـرات  مقـدس،  دفـاع 
نهـاد در سـال های جنـگ دارد. از جوانـی و بی تجربگـی 
ابتدایـی جنـگ می گویـد؛  بچه هـای جهـاد در روزهـای 
این کـه چطـور قدم به قـدم با زیرکـی و تاش، ایـن نیروها 
خودکفـا شـدند و با خاقیت توانسـتند، باوجـود تحریم ها، 
بـه پشـتیبانی علمـی و فنـی جنـگ کمک بسـیاری کنند 
و در ایـن میـان جان بسـیاری از رزمنـدگان و حتی مردم 

را نجـات دهنـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه در آن زمـان، هیچ کـس بـاور 
نمی کـرد جهاددانشـگاهی با نیـروی جـوان و کم تجربه ای 
کـه در اختیـار دارد بتوانـد پروژه هـای بـزرگ نظامـی را 
کـه هـر یـک از آن هـا مشـکات بسـیاری در جنـگ برای 
رزمنـدگان بـه وجـود آورده بـود، اجرایـی کنـد و گـره از 
کار جبهـه و جنـگ بـاز کنـد ادامـه می دهـد: آن هـم در 
شـرایطی کـه همـه کشـورهای غربـی و آمریـکا و حتـی 
شـوروی بـا تمـام وجـود، عراقی هـا را پشـتیبانی و البتـه 

ایـران را تحریـم می کردنـد.
دکتـر حاجـی تـاروردی بـا اشـاره بـه برخـی از ایـن 
پروژه هـا کـه بـه حـل مشـکات جنـگ در حـوزه دفاعـی 
جنـگ،  سـال های  در  گفـت:  کردنـد  بسـیاری  کمـک 
عراقی هـا تانـک بسـیاری در اختیـار داشـتند، امـا ایـران 
به جـای آن، موشـک کاتیوشـا داشـت که موشـک مؤثری 
بـود و خـط تولیـد آن را آلمانی هـا قبل از پیـروزی انقاب 
اسـامی در ایـران راه انـدازی کردنـد؛ اما پـس از انقاب از 
کشـور رفتند. این خط با مشـکات بسـیاری مواجه بود و 
در واقع موشـک کاتیوشـا باوجـود این که در جنگ بسـیار 
مهـم و کاربـردی بود، با آن شـرایط به صـورت ناقص تولید 
می شـد و بااسـتفاده بـود؛ اما اعضـای جهاددانشـگاهی با 
تشـکیل تیمـی توانسـتند باوجـود کارشـکنی آلمانی هـا و 

بـا اسـتفاده از تـوان علمـی داخلـی، خـط تولیـد موشـک 
کاتیوشـا را رفع اشـکال، بهینه سـازی و راه انـدازی کنند تا 
در طـول سـال های جنگ از آن اسـتفاده کننـد و این یکی 
از مهم تریـن پروژه هایـی بـود کـه جهاددانشـگاهی در آن 

نقـش بسـیار بزرگی داشـت.
صنعتـی  جهاددانشـگاهی  سـازمان  مدیـر  گفتـه  بـه 
شـریف در دوران دفـاع مقدس، این واحد سـازمانی جهاد، 
بیـش از صـد طـرح و پـروژه را در حـوزه دفاعـی و نظامی 
انجام داد که سـبب شـد مشـکات بسـیاری از رزمندگان 
در ایـن حـوزه حـل شـود. در ابتـدا جهاددانشـگاهی وارد 
حـوزه تعمیرات تخصصـی تجهیزات و قطعات نظامی شـد 
و کم کـم بـا پروژه هـای بزرگ تـر دفاعـی روبـه رو شـد که 
می تـوان بـه سـاخت میـن هوایـی، بهینه سـازی و بـه روز 
و   ۵ اف  شـکاری  هواپیماهـای  ناوبـری  سیسـتم  کـردن 

پروژه هـای دیگـر اشـاره کـرد.
وی همچنیـن پیرامـون پـروژه مهـم رحمـت می گوید: 
صـدام در دوران جنـگ تحمیلـی بـه کمک شـرکت راکال 
بی سـیم های  روی  کننـده ای  رمـز  سیسـتم  انگلسـتان 
خـود قـرار داد کـه مکالمات به صـورت رمزنگاری شـده در 
بیسـیم منتقـل شـود و ازآنجاکه این سیسـتم رمـز کننده 
بـرای ناتـو بـود تصـور می کردنـد هیچ کسـی نمی تواند آن 
را رمزگشـایی کنـد بنابرایـن بـا خیـال راحـت از ایـن رمز 

کننـده اسـتفاده می کردنـد.
ایـن دسـتگاه درواقـع بـرد چندالیـه ای بـود کـه روی 
از  و جالب تـر  بـود  رمـز کننـده نصب شـده  آن سیسـتم 
همـه اینکـه بـرای رمزگشـایی آن خـدا لطـف بزرگـی بـه 
بچه هـای جهـاد کـرد و بـه همین دلیل اسـم ایـن طرح را 
»رحمت« گذاشـتیم. این سیسـتم رمزگشـایی بیسـیم در 
دوران دفـاع مقـدس و تـا پایـان جنـگ در خدمـت سـپاه 

پاسـداران انقـاب اسـامی بود.

هدایت خودکار پهپاد 
و ساخت دستگاه رمز کننده »راکال«

مهنـدس حسـن کی ارسـان از دیگـر مدیـران جهادی 
در دوران دفـاع مقـدس با بیـان اینکه جهاددانشـگاهی در 
صدهـا پـروژه و طـرح نظامـی بـه جبهـه و جنـگ کمـک 
کـرد و اولین هـای بسـیاری بـود کـه ایـن نهـاد در ایجـاد 
آن نقـش عمـده ای ایفـا کـرد تـا ایـران به عنـوان یکـی از 
چنـد دارندهـی معـدود آن فناوری هـا در جهـان مطـرح 
باشـد گفـت: یکی از آن هـا هدایت خودکار پهپـاد بود )که 
حتی اسـم مخفف آن کـه از عبارت »پرندهـی هدایت پذیر 

از دور« گرفته شـده را بچه هـای جهاددانشـگاهی مطـرح 
کردنـد( و در آن سـال ها و حتـی امـروز ایـران در زمینهی 

پهپـاد جـزو برترین هـای دنیا محسـوب می شـود.
ایـن مدیـر جهـادی هم چنین معتقد اسـت که اسـاس 
چرخهـی  تکمیـل  پایهـی  بـر  جهاددانشـگاهی  تشـکیل 
نـوآوری از ایـده تـا محصـول بـود و همیـن عامـل سـبب 
شـد تـا کارهای بزرگـی مانند طراحی و سـاخت شـبکهی 
راداری کشـور در سـال های پایانـی جنـگ انجـام شـود و 
ایـن اتفـاق در حالـی رخ داده بود که آن زمـان، تنها چند 

کشـور بـه ایـن فناوری دسترسـی داشـتند.
سـازمان  در  مقـدس  دفـاع  دوران  در  کـه  وی 
جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف مشـغول به کار بود ادامه 
داد: طراحـی و سـاخت دسـتگاه رمـز کننده و رمزگشـایی 
دسـتگاه رمـز کنندهـی »راکال« که مختص بی سـیم های 
کـه  بـود  بزرگـی  پروژه هـای  ازجملـه  بـود،  عراقی هـا 
جهاددانشـگاهی آن را انجـام داد؛ درواقـع ایـن کار اعضای 
جهاددانشـگاهی دانشـگاه صنعتی شـریف سـبب شـد که 
مکالمـات رمـز بی سـیم های عراقی ها کشـف و برما شـود 
و اطاعـات مهمـی کـه آن هـا پشـت بی سـیم بـه یکدیگر 

می دادنـد، بـرای مـا برمـا شـود.

»ساخت پهپاد« شناسایی برد کوتاه و 
دستگاه های رمز کننده متن و صوت

جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهـان نیـز از واحدهایـی 
اسـت کـه هم زمـان بـا تشـکیل ایـن نهـاد در مرداد سـال 
در  مقـدس  دفـاع  دوران  در  و  کارکـرد  بـه  آغـاز   1۳۵9
مناطـق جنگـی به طـور مسـتقیم دفتـر پشـتیبانی جنـگ 

داشت.
آن گونـه کـه مهنـدس مرتضـی تیمـوری رییس سـابق 
ایـن واحـد می گویـد: ایـن مجموعـه نقش برجسـته ای در 
دوران دفـاع مقـدس داشـته و طرح هـای مهمـی ازجملـه 
سـاخت پهپـاد و پروژه هـای شـهید ملکـی یـک و دو را 

اسـت. داده  انجام 
وی در ایـن زمینـه گفـت: اولیـن و مهم تریـن طـرح 
شـاخص، »سـاخت پهپـاد« شناسـایی بـرد کوتاه بـود که 
در آن زمـان کار بسـیار مهـم و بزرگـی بـود، ایـن پـروژه 
زمـان  آن  در  اسـتان  جهاددانشـگاهی  پـروژه  به عنـوان 
الرصـاص«  »ام  منطقـه  در  بـار  اولیـن  و  می شـد  تلقـی 
مورداسـتفاده قـرار گرفـت و توانسـت اطاعـات مهـم و 
دقیقـی از امکانـات و آرایـش دشـمن در ایـن منطقه تهیه 

و در اختیـار قرارگاه هـای جنـگ قـرار دهـد.
مهنـدس تیمـوری ادامـه داد: نتیجه طراحی و سـاخت 
ایـن محصـول سـبب شـد تـا عکس هـای متعـددی را از 
پشـت جبهه دشـمن و خدمـات لجسـتیکی و قرارگاه های 
دفـاع  عملیاتـی  قرارگاه هـای  اختیـار  در  و  تهیـه  آن هـا 

مقـدس و رزمنـدگان قـرار گیـرد.
وی بـا بیـان اینکه حضـور بزرگان و نخبـگان رمز ایران 
در جهاددانشـگاهی صنعتـی اصفهان باعث شـد تا هسـته 
رمـز جهاددانشـگاهی شـکل گرفته و ایـن دو پـروژه مهـم 
عملیاتـی بـه ترتیـب به نـام پروژه هـای شـهید ملکی یک 
و دو اجـرا شـود افـزود: پروژه هـای سـاخت دسـتگاه های 
رمـز کننـده متـن و صـوت، قابلیت هـا فراوانـی داشـت و 
اعتـراف  بـه  گذاشـت.  جنـگ  دوران  در  بسـزایی  تأثیـر 
پیشکسـوتان رمـز ایران، »هسـته رمز جهاددانشـگاهی که 
در دوران دفـاع مقدس شـکل گرفت سـنگ بنـای انجمن 
رمـز ایـران و فعالیت های کشـور در حوزه رمز بوده اسـت.

از  اصفهـان  صنعتـی  جهاددانشـگاهی  سـابق  رییـس 
طراحـی، سـاخت و نصب »بالن هـای هیدروژنی« در حوزه 
پدافنـد غیرعامـل و حفاظـت از تأسیسـات حیاتی کشـور، 
طـرح بالن هـای حرارتـی تحـت عنـوان طرح هـای شـهید 
مخابراتـی،  آنتن هـای  اسـتقرار  و  نصـب  به منظـور  آذری 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

32
ویــژہ

18
ه 9

مار
│ش

وم
و س

ت 
یس

ل ب
سا

همچنیـن  و  دشـمن  مختلـف  مناطـق  از  عکس بـرداری 
»گرمکـن  سـاخت  روانـی،  جنـگ  حـوزه  در  اسـتفاده 
هـای شـیمیایی«، »دسـتگاه ها و تجهیـزات خنثی کننـده 
بمب هـای شـیمیایی«، »دسـتگاه حمـل و گلولـه گـذاری 
گلوله های کاتیوشـا« و »نیز سـاخت دسـتگاه سرعت سـنج 
گلولـه« به عنـوان دیگـر طرح هـا و پروژه هـای مهـم ایـن 

واحـد در دوران دفـاع مقـدس نـام بـرد.

از امداد رسانی در بیمارستان های 
صحرایی تا ساخت دستگاه تست 

موشک ضدتانک
علــی شــکراله زاده کــه در ســال های جنگ مســئولیت 
جهاددانشــگاهی خوزســتان را بــر عهــده داشــت، دربــاره 
پروژه هایــی کــه ایــن واحــد در ســال های جنــگ انجــام 
مــی داد بــه مــواردی چــون ژیروســکوپ تانــک، دســتگاه 
ــاو و شبیه ســاز آموزشــی آن  ــک ت تســت موشــک ضدتان
ــگاهی در آن  ــای جهاددانش ــرد: اعض ــد ک ــاره و تأکی اش
زمــان در چنــد جبهــه فعالیــت می کردنــد و تــاش 
می کردنــد هــر کاری کــه در توانشــان اســت بــرای 

ــد. ــاع از کشــور انجــام دهن ــدگان و دف رزمن
ــا  ــیمیایی ب ــع ش ــکدهی صنای ــابق پژوهش ــس س ریی
ــد  بیــان اینکــه بچه هــای جهــادی همیشــه منتظــر بودن
تــا در مواقــع ضــروری و موردنیــاز در جبهه حضورداشــته 
باشــند گفــت: زمانــی کــه دشــمن ســاح شــیمیایی بــه 
کار می بــرد بچه هــای جهــاد از مدیــران و پرســنل چنــد 
روزی کار رو تعطیــل و در بیمارســتان های صحرایــی 

ــدند. ــداد می ش ــغول کار ام مش
وی در ادامــه بــا ذکــر مثالــی از پروژه هایــی کــه 
اعضــای جهاددانشــگاهی انجــام می دادنــد گفــت: محلــی 
ــا  ــک ی ــات تان ــه قطع ــان ک ــر زم ــود و ه ــده ب ــاده ش آم
برخــی ابــزار جنگــی دچار مشــکل شــده و قطعــه ای از آن 
ــم و دانشــگاهیان  ــه آن محــل می بردی خــراب می شــد ب
ــک،  ــته های مکانی ــگاهی در رش ــان جهاددانش و متخصص
کار  آن  روی  تخصصــی  حوزه هــای  دیگــر  و  بــرق 
می کردنــد. در ایــن زمینــه می تــوان بــه تعمیــرات 
ــا مشــکل مواجــه  ــک اشــاره کــرد کــه ب ژیروســکوپ تان
ــی  ــای نظام ــی ابزاره ــات یدک ــر قطع ــود و دیگ ــده ب ش
کــه بچه هــای جهــاد و متخصصیــن آماده بــه کار در 
کار  آن هــا  روی  الکترونیــک  و  مکانیــک  حوزه هــای 
روی  تخصصــی  تعمیــرات  به اصطــاح  و  می کردنــد 

قطعــات انجــام می دادنــد.

شــکراله زاده بــا بیــان اینکــه البتــه بودجــه کافــی در 
ــود  ــا وج ــیاری از ابزاره ــن بس ــرای تامی ــگ ب ــان جن زم
ــاو  ــک ت ــک موش ــر ی ــال اگ ــت: به عنوان مث ــت گف نداش
ــان  ــد در هم ــل می ش ــتفاده حم ــرای اس ــه ب ــه جبه ب
ــک  ــن موش ــه ای ــد ک ــخص می ش ــتفاده، مش ــان اس زم
ــن مســاله بســیار اهمیــت  ــا معیــوب و ای ســالم اســت ی
داشــت چراکــه بعضــا سرنوشــت یــک عملیــات بــا چنیــن 

ــود. ــورده ب ــائلی گره خ مس
متخصــص  و  جــوان  نیروهــای  راســتا  ایــن  در 
جهاددانشــگاهی بــه همــراه برخــی اعضــای هیــات علمــی 
ــه انجــام  ــن زمین ــی در ای ــروژه ای ضرب االجل دانشــگاه پ
ــک  ــوع موش ــن ن ــده ای ــت کنن ــتگاه تس ــه دس ــد ک دادن

ــاختند. ــرده و س ــی ک ــک را طراح ــد تان ض
ــروژه  ــه دو پ ــن زمین ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــک  ــدار موش ــه سیســتم الکتروم ــی اینک ــد یک ــام ش انج
ــرار  ــی ق ــه جبهــه مــورد تســت و ارزیاب قبــل از حمــل ب
بــا  ایــن زمینــه  می گرفــت و موشــک هایی کــه در 
مشــکل روبــه رو بودنــد، تعمیــر می شــدند و این کــه 
ــتفاده،  ــگام اس ــک هن ــه موش ــم ک ــدا کنی ــان پی اطمین
شــلیک می شــود و درســت عمــل می کنــد گفــت: 
آمــوزش  مســاله  کــردن  کم هزینــه  پــرِوژه  دومیــن 
رزمنــدگان در شــلیک موشــک اهمیــت بســیاری داشــت، 
ــه  ــن زمین ــده ای در ای ــر رزمن ــال اگ ــه به عنوان مث چراک
می خواســت آمــوزش ببینــد بایــد چنــد موشــک شــلیک 
ــرای کشــور  ــادی ب ــه زی ــن مســاله هزین ــا ای ــرد ام می ک
ــن  ــن دســتگاه شبیه ســاز ای ــان داشــت؛ بنابرای در آن زم
ــرای آمــوزش مورداســتفاده  موشــک ســاخته شــد کــه ب

قــرار می گرفــت.

عراقی ها با جنگ روانی دقیقًا از چیزی 
می ترساندیم که از آن بیم داشتند

علمــی  هیــات  عضــو  قبــادی  خســرو  دکتــر 
دوران  در  نهــاد  ایــن  فعالیت هــای  جهاددانشــگاهی 
ــه  ــد و ادام ــیم می کن ــه دو دوره تقس ــدس را ب ــاع مق دف
می دهــد: شــرایط ایــران در دورهــی اول، جهاددانشــگاهی 
را بــه ســمت انجــام پژوهــش در حوزهــی جنــگ روانــی 
ــبی  ــی مناس ــوراک تبلیغات ــی خ ــاد انقاب ــن نه ــرد و ای ب
ــرد  ــه می ک ــمن تهی ــا دش ــی ب ــگ روان ــاد جن ــرای ایج ب
کــه پژوهش هــای ایــن نهــاد بعــد از جنــگ نیــز در ایــن 
ــد  ــن مجل ــب چندی ــرده و در قال ــدا ک ــه پی ــوزه ادام ح

ــت. ــده اس ــر ش ــاپ و منتش ــاب چ کت

انســـانی  علـــوم  پژوهشـــگاه  ســـابق  رییـــس 
براســـاس  اینکـــه  بیـــان  بـــا  جهاددانشـــگاهی 
پژوهش هـــای میدانـــی، عراقی هـــا را در جنـــگ روانـــی 
ـــم داشـــتند  ـــه از آن بی ـــزی می ترســـاندیم ک ـــاً از چی دقیق
ادامـــه داد: محققـــان جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه 
ـــر  ـــران در براب ـــی ای ـــزات نظام ـــاح ها و تجهی ـــود س کمب
ـــه از  ـــورهای منطق ـــرب و کش ـــرق و غ ـــه ش ـــمنی ک دش
ـــی  ـــای مال ـــی و کمک ه ـــزات نظام ـــال تجهی ـــق ارس طری
از او حمایـــت می کردنـــد، بـــرای تضعیـــف روحیـــه 
ـــات  ـــا تلف ـــروزی ب ـــول پی ـــع حص ـــراق و در واق ـــش ع ارت
ــه تحقیـــق  ــر، بـ ــای نظامـــی کم تـ ــانی و هزینه هـ انسـ

در حـــوزهٔ عملیـــات جنـــگ روانـــی پرداختنـــد.
وی بــا اشــاره بــه چگونگــی اجــرای ایــن جنــگ روانــی 
ــا اعــزام نیروهــای پژوهشــی و  گفــت: جهاددانشــگاهی ب
تحقیقاتــی بــه جبهه هــای جنــوب و مرکــزی، تحقیقــات 
ــا تکنیــک »پرســش نامه« را از اســرای عراقــی  میدانــی ب
کــه در جبهــه بــه اســارت درآمــده و بــرای انتقــال 
ــزارش  ــرد و گ ــاز ک ــدند، آغ ــاده می ش ــهرها آم ــه ش ب
تحقیقــات بــه مرکــز عملیــات جنــگ روانــی ســپاه 

ارســال می شــد.
ایـــن مدیـــر جهـــادی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن 
گزارش هـــا، بســـیار مـــورد توجـــه آن هـــا واقـــع 
شـــد ادامـــه داد: بـــرای مثـــال بـــه نقـــل از یکـــی از 
پژوهشـــگران آن دوران، ایـــن پژوهشـــگران از اســـرای 
ـــاند  ـــما را می ترس ـــزی ش ـــه چی ـــیدند چ ـــی می پرس عراق
و بـــه وحشـــت می انـــدازد؟ بســـیاری از اســـرا گفتـــه 
بودنـــد از این کـــه متوجـــه بشـــویم شـــما بخش هـــای 
درمانـــی و اورژانســـی بیمارســـتان های مـــا را بمبـــاران 
کرده ایـــد بســـیار می ترســـیم؛ چـــون فکـــر می کنیـــم 
ـــدان  ـــل فق ـــه دلی ـــم ب ـــم برداری ـــی ه ـــم کوچک ـــر زخ اگ

تجهیـــزات پزشـــکی می میریـــم.
دکتــر قبــادی تاکیــد کــرد: براســاس ایــن تحقیقــات 
روانــی  بخــش عملیــات  بــه  پژوهشــگران  میدانــی، 
جنــگ توصیــه کــرده بودنــد شــما در تبلیغــات بگوییــد، 
ــک  ــان خــط، در ی ــزات پزشــکی ف ــتان و تجهی بیمارس
ــا  ــاد ی ــران افت ــه دســت نیروهــای ای ــات ضربتــی ب عملی
در یــک عملیــات جنــگ روانــی و تبلیغاتــی، اعــام 
ــا  ــا آن ه ــد و... ی ــاران کرده ای ــب ب ــا را بم ــد آن ج کنی
ــرد«  ــی ب ــه از »هل ــد ک ــام کردن ــش نامه ها اع در پرس
ــاده  ــا پی ــر آن ه ــت س ــی پش ــای ایران ــه نیروه و از این ک
شــوند، بســیار وحشــت دارنــد و همیــن اطاعــات 
ــم  ــی فراه ــگ روان ــات جن ــرای عملی ــی ب ــوراک خوب خ

می کــرد.

جهادی که همچنان ادامه دارد
ــان  ــاد از هم ــن نه ــد ای ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــگ  ــال جن ــروع س ــا ش ــادف ب ــه مص ــکیل ک ــال تش س
تحمیلــی بــود، عــاوه بــر حضــور مســتقیم اعضایــش در 
دفــاع مقــدس، بــا توجــه بــه حیثیــت علمــی دفاعــی کــه 
به عنــوان رویکــرد غالــب خــود نســبت بــه جنــگ اتخــاذ 
ــت  ــرم فعالی ــخت و ن ــاع س ــوزه دف ــود در دو ح ــرده ب ک
داشــت کــه برنامه هایــی چــون تهیــه و طراحــی قطعــات 
نظامــی تــا تولیــد و ارتقــاء تــوان دفاعــی در برابــر 
ــت و  ــت مدیری ــاش در جه ــار آن ت ــمنان و در کن دش
ــد. ــامل می ش ــگ را ش ــر در جن ــی موث ــات فرهنگ اقدام

در دفـــاع مقـــدس، تمـــام تـــوان نیـــروی انســـانی 
متعهـــد جهـــاد و تـــوان تکنولوژیـــک آن کـــه بیشـــتر 
در حوزه هـــای فنـــی، مهندســـی و آموزشـــی بـــود، 
در خدمـــت رفـــع نیازهـــای متنـــوع و ضـــروری نظـــام 
اســـامی قـــرار گرفتـــه اســـت و بـــه حمـــداهلل ایـــن 

ــه دارد.  ــان ادامـ ــاد همچنـ جهـ
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  گزارشی از اخبار افتتاح و راه اندازی مراکز 
  و طرح های جدید جهاددانشگاهی

افتتاح

■ آغاز به کار آزمایشگاه فرموالسیون پژوهشکده گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی هم زمان با روز داروساز

■ بهره برداری از دستگاه ماموگرافی با تصویربرداری سه بعدی 
در پژوهشکده رسطان معتمد

■  مرکز خدمات ایمپلنت جهاددانشگاهی کرمان افتتاح شد
■  راه اندازی مرکز اصالح نژاد دام سنگین و آزمایشگاه مرجع 

اصالح نژاد دام در استان سمنان
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افتتاح

ــکده  ــن پژوهش ــس ای ــار زادگان رئی ــا غف ــر رض دکت
ــان  ــاز بی ــهریورماه روز داروس ــم ش ــک پنج ــن تبری ضم
کــرد: اســتفاده از گیاهــان دارویــی جهــت ارتقــاء ســامت 
جامعــه از دیربــاز ریشــه در فرهنــگ جامعــه ایرانــی 
ــر  ــمار در سراس ــای پرش ــود عطاری ه ــت. وج ــته اس داش
ــان  ــه همچن ــت ک ــوع اس ــن موض ــد ای ــز مؤی ــور نی کش
ــی در پیشــگیری و  ــه اثربخشــی گیاهــان داروی جامعــه ب

ــاد دارد. ــا اعتق ــواع بیماری ه ــان ان درم
رویکــرد  دلیــل  بــه  افــزود:  زادگان  غفــار  دکتــر 
ســنتی در ایــن حــوزه، ســهم فرآورده هــای طبیعــی 
در بــازار دارویــی رســمی ایــران بســیار ناچیــز )کمتــر از 
ــمی  ــای رس ــا بازاره ــه آن ب ــوده و مقایس ــد( ب 10 درص
ــهم  ــه س ــد ک ــن و هن ــد چی ــری مانن ــورهای دیگ کش
ــا  ــی آن ه ــمی داروی ــازار رس ــی در ب ــای طبیع فرآورده ه
ــن  ــازی ای ــزوم استانداردس ــت، ل ــد اس ــش از ۵0 درص بی

ــهم  ــب س ــازی و کس ــتای تجاری س ــوالت در راس محص
ــد. از طــرف  ــی مشــخص می کن ــازار را به خوب بیشــتر از ب
ــه  ــا ب ــده در عطاری ه ــوالت ارایه ش ــب محص ــر، اغل دیگ
دلیــل عــدم رعایــت پروتکل هــا و اســتانداردهای مربوطــه 
در فرآینــد تولیــد و بســته بندی، دارای آلودگی هــای 
ــامت  ــرای س ــد ب ــوده و می توانن ــی ب ــی و میکروب قارچ

باشــند. مخاطره آمیــز  مصرف کننــدگان 
اظهــار کــرد: پژوهشــکده گیاهــان  ادامــه  وی در 
مســئولیت  راســتای  در  جهاددانشــگاهی  دارویــی 
گســترش  زمینه ســازی  جهــت  در  خــود  اجتماعــی 
ــتاندارد و  ــی اس ــای طبیع ــتفاده از فرآورده ه ــگ اس فرهن
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــا اق ــای روز دنی ــا پروتکل ه ــق ب مطاب

آزمایشــگاه فرموالســیون کــرده اســت.
بــا  ایــن آزمایشــگاه  افــزود:  دکتــر غفــار زادگان 
ــع  ــأ مرج ــل خ ــه دلی ــازار ب ــت و ب ــنجی از صنع نیازس

ــه فرموالســیون های گیاهــی  علمــی و تخصصــی در زمین
ــه  ــه ارای ــدام ب ــی اق ــورت تخصص ــده و به ص ــاد ش ایج
ــی  ــای طبیع ــیون فرآورده ه ــه فرموالس ــت در زمین خدم
در حوزه هــای مختلفــی اعــم از مکمل هــای دارویــی، 
فرآورده هــای آرایشی-بهداشــتی و ســایر محصوالتــی کــه 
ــرده  ــره ب ــا به ــیون آن ه ــی در فرموالس ــان داروی از گیاه

می کنــد. می شــود، 
رییـس پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی 
خاطرنشـان کـرد: اسـتفاده از نیـروی انسـانی متخصـص، 
بهره گیـری از مشـاوره اعضـای هیـأت علمـی پژوهشـکده 
امکانـات  فارماکولـوژی،  و  فارماکوگنـوزی  گروه هـای  از 
حوزه هـای  در  کامـل  نرم افـزاری  و  سـخت افزاری 
فرموالسـیون و آنالیـز و اسـتفاده از روش هـای علمـی بـر 
فارماکوپه هـای منتشـر شـده  مبنـای مرجعیـت آخریـن 
شـمار  بـه  آزمایشـگاه  ایـن  اصلـی  مزیت هـای  ازجملـه 

می رونـد.
دکتـر غفـار زادگان در پایـان تاکیـد کـرد: بـا توجـه به 
وجـود واحـد تولیـدی در مقیـاس نیمه صنعتـی و صنعتی 
در پژوهشـکده گیاهـان دارویـی، امـکان افزایـش مقیـاس 
از  شـده  انجـام  فرموالسـیون های  کلیـه   )Scale Up(
مقیـاس آزمایشـگاهی بـه مقیـاس پایلـوت و صنعتـی نیز 

فراهم شـده اسـت.
پژوهشـکده  فرموالسـیون  آزمایشـگاه  اسـت،  گفتنـی 
سـال  شـهریورماه  از  جهاددانشـگاهی  دارویـی  گیاهـان 
1401 و هم زمـان بـا روز داروسـاز آماده خدمت رسـانی به 
کلیـه فعـاالن عرصه سـامت در زمینـه گیاهـان دارویی و 

فرآورده هـای طبیعـی اسـت.

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

افتتاح

دارویـی  گیاهـان  پژوهشـکده  عمومـی  روابـط 
بـا  هم زمـان  شـهریور:   ۵ جهاددانشـگاهی، 
فرموالسـیون  آزمایشـگاه  داروسـاز،  روز 
پژوهشـکده گیاهان دارویی جهاددانشـگاهی 

آغـاز بـه کار کـرد.

به منظور ارایه انواع خدمات مالی و توسعه بازار انجام گرفت؛

آغاز به کار آزمایشگاه فرموالسیون پژوهشکده گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی هم زمان با روز داروساز
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جهاددانشگاهی، دانش بنیان ترین 
نهاد انقالب اسالمی است

دکتـــر زهـــرا شـــیخی ســـخنگوی کمیســـیون 
بهداشـــت و درمـــان مجلـــس شـــورای اســـامی در 
ـــگاهی،  ـــه جهاددانش ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــن مراس ای
دانش بنیان تریـــن نهـــاد انقـــاب اســـامی اســـت، 
ـــی  ـــوان علم ـــا ت ـــته و ب ـــود گذش ـــای از خ ـــت: نیروه گف

ــد. ــت می کننـ ــاد فعالیـ ــن نهـ ــی در ایـ باالیـ
وی افــزود: امــا بــرای رســیدن بــه اهــداف بزرگــی کــه 
داریــم و احیــای ســامت و رســیدن بــه بحث پیشــگیری، 
ــازوی  ــوزه ب ــن ح ــه در ای ــم ک ــاز داری ــاخت نی ــه زیرس ب

ــد کمــک کننــده باشــد. بخــش خصوصــی می توان
ـــس  ـــان مجل ـــت و درم ـــیون بهداش ـــخنگوی کمیس س
ــاص 800  ــه اختصـ ــاره بـ ــا اشـ ــامی بـ ــورای اسـ شـ
ــبکه ملـــی  ــاد شـ ــرای ایجـ ــار بـ ــال اعتبـ ــارد ریـ میلیـ
ــا  ــت: بـ ــون 1401 گفـ ــرطان در قانـ ــگیری از سـ پیشـ
ــال 1401  ــه سـ ــده در بودجـ ــام شـ ــای انجـ پیگیری هـ
ایجـــاد شـــبکه ملـــی پیشـــگیری از ســـرطان در نثـــر 
ســـریع قانـــون آورده شـــد و ایـــن مأموریـــت بـــه 
ـــذار  ـــگاهی واگ ـــرطان جهاددانش ـــد س ـــکده معتم پژوهش
ـــادی  ـــرکات زی ـــم ب ـــم خطـــر و ه ـــه ه ـــی ک شـــد، ماموریت
دارد. خطـــر از ایـــن جهـــت کـــه نبایـــد فکـــر کنیـــم 
ــه  ــن زمینـ ــده در ایـ ــه شـ ــر گرفتـ ــای در نظـ پول هـ
ـــه  ـــال ب ـــرای ری ـــه ب ـــود، بلک ـــن می ش ـــانی تأمی ـــه آس ب

ریـــال آن بایـــد پاســـخگو باشـــیم.
بودجـــه  ایـــن  تخصیـــص  بـــرای  افـــزود:  وی 
ـــرای آن  ـــد ب ـــت و بای ـــده اس ـــرف ش ـــت ص ـــاعت ها وق س
برنامه ریـــزی دقیقـــی به ویـــژه بـــرای مناطـــق محـــروم 
ـــی  ـــش فن ـــد دان ـــا نیازمن ـــه آن ه ـــرا ک ـــود؛ چ ـــام ش انج

مـــا هســـتند.
دکتـــر شـــیخی ادامـــه داد: دانـــش فنـــی و نیـــروی 
ـــی  ـــرح مل ـــن ط ـــای ای ـــد پ ـــکده بای ـــن پژوهش ـــانی ای انس
ـــد. ـــدا کن ـــر پی ـــتان ها نش ـــه اس ـــه ب ـــن تجرب ـــند و ای باش

مراجعه ده ها هزار نفر
 به پژوهشکده سرطان معتمد

رییـس  فروشـانی  صرامـی  دکتـر  مراسـم  ایـن  در 
پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی با اشـاره به 
اینکـه پژوهشـکده بـا تجربـه بیـش از ربـع قـرن در حوزه 
درمـان بیمـاری بانـوان به عنـوان قطـب درمـان سـرطان 
پسـتان به شـمار می آیـد، گفـت: در حال حاضـر به برکت 
وجـود زبده تریـن متخصصـان کشـور در ایـن مرکـز، 10 
هـا هـزار نفـر از سراسـر کشـور بـه ایـن مرکـز مراجعـه 
می کننـد و ایـن مراجعـه محدود به داخل کشـور نیسـت، 

از کشـورهای همسـایه نیـز پذیـرای بیمـاران هسـتیم.
وی افـزود: بـا وجـود اینکه پژوهشـکده را قطـب درمان 
سـرطان سـینه در کشـور می دانیـم امـا در حـال حاضـر 
سیاسـت جدیـد ایـن پژوهشـکده این اسـت کـه علی رغم 
مقیـد بـودن بـه ایـن موضـوع آن را کافـی نمی دانیـم و 
کـه  دادیـم  قـرار  العیـن  نصـب  را  شـعاری  خـود  بـرای 
بـر محصـوالت  مبتنـی  درمانـی  پیشـرفته ترین خدمـات 
فناورانـه را ارایـه کنیـم چـرا کـه ایـن پژوهشـکده در مرز 

دانـش و بـه روز اسـت.
رییـس پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی 
ادامـه داد: هـدف ایـن اسـت کـه ایـن مرکـز قطبـی برای 
درمان هـای فناورانـه، سـلول درمانـی، کیت هـا و ابزارهایی 

باشـد کـه در جراحـی اسـتفاده می شـود.
ــا بیــان این کــه تجهیــزات  دکتــر صرامــی فروشــانی ب
ایــن پژوهشــکده عمــری بــاالی 12 تــا 1۳ ســال و حتــی 
ــزود:  ــت، اف ــانی اس ــه به روزرس ــاز ب ــال دارد و نی 18 س
ازآنجاکــه جهاددانشــگاهی مجموعــه ای خودگــردان اســت 
ــز  ــی آن اســت نی و کمک هــای مجلــس کــه حامــی اصل
ــی مجموعــه  ــا یک ســوم گــردش مال عمــًا یک چهــارم ت
ــا تفکــر جهاددانشــگاهی  را شــامل می شــود، در نتیجــه ب
دســت در دســت بخــش خصوصــی دادیــم تــا ایــن 

ــه روز شــود. تجهیــزات ب
خـوب  همکاری هـای  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  وی 

جهاددانشـگاهی بـا بخـش خصوصـی به نفع خـود حرکت 
بالغ بـر 220 میلیـارد ریـال  بـا سـرمایه گذاری  کردیـم و 
توانسـتیم ظـرف مـدت بسـیار کوتـاه یعنـی چنـد هفتـه 
تمـام تجهیـزات خـود را بـروز رسـانی و حتـی تعویـض 

کنیـم.
رییـس پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی 
تصریـح کـرد: ایـن حرکـت یـک شـروع اسـت کـه بایـد 
گسـترش پیـدا کنـد. با توجـه به این کـه جهاددانشـگاهی 
درمـان  و  زودرس  تشـخیص  ملـی  شـبکه  ایجـاد  بـرای 
سـرطان پسـتان انتخاب شـده اسـت اسـتان های گلستان، 
همـدان و اراک اولیـن اسـتان برای انجام این کار هسـتند.

اولین راه پیشگیری از سرطان، 
فرآوری مواد غذایی است

در ادامـه دکتـر قـوام زاده بـا تاکیـد بر این کـه فرآوری 
مـواد غذایـی یـک فاکتـور سـرطان زا اسـت، اظهـار کـرد: 

اولیـن راه پیشـگیری هـم فـرآوری مـواد غذایی اسـت.
وی با اشاره به استفاده از سلول درمانی و ویروس درمانی 
که می تواند جایگزین پیوندهای زمان بر شود، گفت: سلول 
درمانی عوارض ندارد، اثرش بهتر است و می تواند با تلفیق 

شدن با شیمی درمانی اثر بهتری داشته باشد.
رییس هیات برد آنکولوژی پژوهشکده سرطان معتمد 
می تواند  ملی سرطان  کرد: شبکه  تصریح  جهاددانشگاهی 

یکی از راه های پیشگیری از سرطان باشد.
و  اسـتان ها  بـا همـکاری  افـزود: جهاددانشـگاهی  وی 
دانشـگاه می توانـد موجـب شـکوفایی سـامت در کشـور 

. شد با
همچنیـن دکتـر محمـود طاووسـی سرپرسـت دفتـر 
تخصصـی علوم پزشـکی جهاددانشـگاهی بیان کـرد: چون 
قرار اسـت که پژوهشـکده سـرطان معتمد به عنـوان مرکز 
ثقـل باشـد در نتیجـه هـر قدمـی کـه بـرای توسـعه ایـن 
ایـن شـبکه  باعـث می شـود  برداشـته شـود  پژوهشـکده 
گسـترش بهتـری پیـدا کنـد. امیدواریـم این توسـعه ادامه 

داشـته باشـد و اسـتان ها در ایـن راه فرامـوش نشـوند.

شـهریور:   22 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
پیشـرفته ترین  از  بهره بـرداری  مراسـم 
شـامل  کشـور  تصویربـرداری  تجهیـزات 
دسـتگاه ماموگرافـی با قابلیـت تصویربرداری 
سـرطان  زودرس  تشـخیص  و  بعـدی  سـه 
معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده  در  پسـتان 

شـد. برگـزار  جهاددانشـگاهی 
پیشـرفته ترین  از  بهره بـرداری  مراسـم 
تجهیـزات تصویربـرداری کشـور کـه شـامل 
دسـتگاه ماموگرافـی با قابلیـت تصویربرداری 
سـرطان  زودرس  تشـخیص  و  بعـدی  سـه 
پسـتان می شـود بـا حضـور دکتـر شـیخی 
رییـس  زاده  قـوام  نماینـده مجلـس، دکتـر 
هیـات بـرد آنکولـوژی پژوهشـکده سـرطان 
در  جهاددانشـگاهی  مسـوالن  و  معتمـد 
پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشگاهی 

برگـزار شـد.

بهره برداری از دستگاه ماموگرافی با تصویربرداری
 سه بعدی در پژوهشکده سرطان معتمد 
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جهاددانشگاهی کرمان می تواند قطب 
معدنی جهاددانشگاهی کشور شود

دکتــر مهــدی باصولــی در حاشــیه افتتــاح مرکــز 
ــور  ــا حض ــان ب ــگاهی کرم ــت جهاددانش ــات ایمپلن خدم
شــورای  مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
اســامی اظهــار کــرد: بودجــه ای بــرای کارخانــه فــرآوری 
مــواد کــم عیــار معدنــی تخصیــص یافتــه امــا بــه 

حمایــت مســتمر نیــاز دارد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات جهاددانشــگاهی، در ادامــه 
ــرفت  ــد پیش ــی رون ــرآوری و بررس ــه ف ــد از کارخان بازدی
آن را هــدف ســفر خــود بــه کرمــان اعــام کــرد و افــزود: 
کارخانــه فــرآوری مــواد معدنــی کــم عیــار کرمــان 
ــورای  ــس ش ــم مجل ــته و امیدواری ــی داش ــرفت خوب پیش
ــه داشــته باشــد. اســامی حمایــت الزم را از ایــن کارخان
ــع جهاددانشــگاهی  ــت مناب ــاون پشــتیبانی و مدیری مع

کشــور بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در حــوزه معــدن 
ــوز کار  ــا هن ــده ام ــام ش ــادی انج ــی زی ــای دانش کاره
ــد  ــرد، تاکی ــورت گی ــد ص ــوص بای ــن خص ــادی در ای زی
کــرد: بایــد بســتری بــرای مشــارکت همــه نقش آفرینــان، 
ذینفعــان و نخبــگان حــوزه معــدن ایجــاد و بــه آن هــا کار 

ســپرده شــود.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه جهاددانشــگاهی از 
گفــت:  می کنــد،  اســتفاده  کشــور  نخبگانــی  فضــای 
پژوهشــکده فــرآوری مــواد معدنــی را در تربیــت مــدرس 
منطقــه ای  لحــاظ  بــه  امــا  داریــم  جهاددانشــگاهی 
معدنــی  قطــب  می توانــد  کرمــان  جهاددانشــگاهی 

بشــود. کشــور  جهاددانشــگاهی 
وی دلیــل ورود جهاددانشــگاهی در حــوزه فــرآوری را 

ــوان کــرد. ــا می توانیــم« عن تحقــق شــعار »م
ــان  ــردم کرم ــده م ــدی نماین ــدی زاه ــر محمدمه دکت
ــن  ــن آئی ــز در ای ــامی نی ــورای اس ــس ش و راور در مجل

مــردم  بــه  خدمت رســانی  بابــت  جهاددانشــگاهی  از 
ــا  ــه قدمــت همــکاری خــود ب ــا اشــاره ب ــرد و ب تشــکر ک
جهاددانشــگاهی عنــوان کــرد: نظــام فناورانــه را در کشــور 
ــام جهاددانشــگاهی  ــن نظ ــم و در ای ــزی کنی ــد پایه ری بای

ــد. ــته باش ــد داش ــدی می توان ــش کلی ــک نق ی
نهــاد  زاهــدی، جهاددانشــگاهی یــک  اعتقــاد  بــه 
ــه  ــت از آن ب ــت و حمای ــاوری اس ــوزه فن ــی در ح انقاب

ــت. ــور اس ــه کش ــک ب ــی کم معن
رییــس  بازمانــده  مهــدی  دکتــر  همچنیــن 
تبییــن  بــه  آئیــن  ایــن  در  کرمــان  جهاددانشــگاهی 
ــی  ــار معدن ــم عی ــواد ک ــرآوری م ــه ف ــای کارخان مزیت ه
کارخانــه  ایــن  بــه زودی  کــرد:  عنــوان  و  پرداخــت 

می شــود. راه انــدازی 
طبــق اعــام وی، مطالعــه و بررســی ظرفیت هــا و 
ــتان های  ــی در اس ــع معدن ــی و صنای ــیل های معدن پتانس
ــزگان،  ــتان، هرم ــتان و بلوچس ــه، سیس ــوار از جمل هم ج
ــام  ــی انج ــم تخصص ــط تی ــزد توس ــی و ی ــان جنوب خراس
به عنــوان  می توانــد  کرمــان  جهاددانشــگاهی  و  شــده 
ــی  ــی، طراح ــی و تخصص ــات معدن ــن، خدم ــز معی مرک
ــه  ــن اســتان ها ارای ــه ای ــی را ب ــدی و معدن خطــوط فراین

دهــد.
گفتنـی اسـت، مرکز خدمـات ایمپلنت جهاددانشـگاهی 
تومـان  میلیـون   400 بالغ بـر  سـرمایه گذاری  بـا  کرمـان 
راه انـدازی شـده کـه روزانـه بـه پنـج تـا 10 نفـر خدمـات 
خواهـد داد و زمینـه اشـتغال سـه نفـر در این مرکـز ایجاد 

است. شـده 
بــر پایــه ایــن گــزارش، ایــن مرکــز، در کلینیــک 
ــان  دندان پزشــکی جهاددانشــگاهی کرمــان واقــع در خیاب

ــت. ــده اس ــدازی ش ــر راه ان ــهید باهن ش
روزانــه در کلینیــک دندان پزشــکی جهاددانشــگاهی 
ــک  ــود و بان ــه می ش ــات ارای ــر خدم ــه ۷0 نف ــان ب کرم
خــون بنــد نــاف رویــان واقــع در ایــن مجموعــه ماهیانــه 
ــه  ــن آنک ــد ضم ــد می کن ــرارداد منعق ــا ۶0 ق ــن ۵0 ت بی
ــان 14  ــگاهی کرم ــکی جهاددانش ــک دندان پزش در کلینی

ــه کار هســتند. ــر مشــغول ب نف

مرکز خدمات ایمپلنت جهاددانشگاهی کرمان افتتاح شد
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی کرمـان، 1۳ شـهریور: بـا حضـور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـالمی، رییس جهاددانشـگاهی اسـتان و معاون 

پشـتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشـگاهی کشـور، مرکـز خدمات ایمپلنت جهاددانشـگاهی کرمان افتتاح شـد. هی
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هماهنگـی  معـاون  سرپرسـت  صادقـی  محمدرضـا 
امـور اقتصـادی اسـتانداری سـمنان در نشسـت بـا رییس 
فعالیت هـای  افـزود:  سـمنان  اسـتان  جهاددانشـگاهی 
جهاددانشـگاهی اسـتان در انجـام مطالعـات ایجـاد قطـب 
دام پروری شهرسـتان مهدی شـهر توسـط جهاددانشـگاهی 
از  نشـان  ایـن  و  اسـت  و رضایت بخـش  اسـتان مطلـوب 
تجربـه بـاال و تـراز علمـی بـاالی ایـن نهـاد انقابی اسـت.

وی بـا بیان این که جهاددانشـگاهی در اسـتان سـمنان 
برنامه هـا و طرح هـای فناورانـه و دانش بنیان بسـیار خوبی 
را در دسـت اجـرا دارد که برخی از آن هـا در مرحله نهایی 
هسـتند، افـزود: از جملـه آن هـا راه انـدازی مرکـز اصـاح 
نـژاد دام سـبک و به نـژاد دام در منطقه دربند شهرسـتان 

است. مهدی شـهر 
سرپرسـت معاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری 
سـمنان بـا اشـاره بـه رشـد قابل توجـه طـرح مطالعاتـی 
پـروژه ملـی قطـب دام پـروری شهرسـتان مهدی شـهر که 
اظهـار  می شـود،  انجـام  اسـتان  جهاددانشـگاهی  توسـط 
کـرد: تجهیـزات مورد نیـاز مرکز به نژاد دامـی خریداری و 
تهیه شـده و ایـن مرکـز در آینـده نزدیک افتتاح می شـود.

صادقـی بـر ضرورت توجـه به بحث ذخیـره ژنتیکی دام 
سـبک و سـنگین در اسـتان سـمنان اشـاره کـرد و گفت: 

پیگیـری و کمـک می کنیـم از تجربیـات و دانـش علمـی 
جهاددانشـگاهی در حـوزه اصـاح نـژاد دام سـنگین مانند 

گاو و شـتر نیـز در اسـتان سـمنان اسـتفاده کنیم.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه راه انـدازی آزمایشـگاه پایه 
در مرکـز اصـاح نـژاد دام سـبک جهاددانشـگاهی اسـتان 
سـمنان گفـت: در جهـت راه انـدازی مرکز اصاح نـژاد دام 
سـنگین کمـک خواهیـم کـرد آزمایشـگاه مرجـع نیـز در 
مرکـز اصـاح نـژاد دام جهاددانشـگاهی اسـتان توسـعه و 
تجهیـز و در کنـار آزمایشـگاه پایـه، خدمـات آزمایشـگاه 

مرجـع نیـز ارایه شـود.
صادقـی بـا ابـراز خرسـندی از روند مطالعـات این طرح 
ملـی گفـت: گام اول را جهاددانشـگاهی اسـتان به خوبـی 
برداشـته و مسـووالن اجرایـی طـرح نیـز بایـد همـکاری 

بیشـتری در طـرح داشـته باشـند.
رییـس جهاددانشـگاهی سـمنان نیـز از فعالیت بیش از 
10 نیروی انسـانی تخصصی در قالـب ۷ کارگروه تخصصی 
در معاونـت پژوهشـی ایـن نهـاد بـرای پیشـبرد مطالعـات 
پـروژه ملـی ایجـاد قطـب دام پروری کشـور در شهرسـتان 

مهدی شـهر خبـر داد.
علـی منصفـی راد نیـز در این نشسـت گفـت: مطالعات 
شهرسـتان  در  کشـور  دام پـروری  قطـب  ملـی  پـروژه 

مهدی شـهر در حوزه هـای ۷ گانـه دام پـروری، کشـاورزی، 
مهندسـی  و  فرهنگـی  بازرگانـی،  مدیریـت،  گردشـگری، 

ذیـل کارگروه هـای تخصصـی در حـال انجـام اسـت.
مهدی شـهر"  دام پـروری  "قطـب  ملـی  طـرح  از  وی 
به عنـوان یـک نقطـه عطـف در رشـد و توسـعه صنعـت 
نـام بـرد و گفـت: مطالعـات  ایـن اسـتان  دام پـروری در 
ایـن طـرح در موضوعـات تجهیـز ایسـتگاه، مجتمع هـای 
سـبک  دام  و  پـرواری  سـبک  دام  حـوزه  در  دام پـروری 
پربـازده، مسـاحت مفیـد، میـزان آب مـورد نیـاز و ... در 

حـال انجـام اسـت.
رییس جهاددانشـگاهی سـمنان ادامـه داد: ظرفیت دام 
بـرآورد شـده در این مطالعـات، 120 هزار رأس و اشـتغال 
پیش بینـی شـده بـا راه انـدازی ایـن مجتمع هـا، یـک هزار 
و 419 نفـر اسـت، همچنیـن 1۳ بازارچـه محصـوالت و 
تولیـدات روسـتایی و کشـاورزی در دو نقطـه یعنـی جمعاً 

2۶ بازارچـه پیش بینی شـده اسـت.
از اخـذ مجـوز مرکـز اصـاح  منصفـی راد همچنیـن 
نژاد دام سـبک جهاددانشـگاهی سـمنان خبـر داد و گفت: 
پـروژه احـداث مرکـز اصاح نـژاد و مرکـز به نـژاد دامی با 
تکیـه بـر دام سـبک نیـز به عنوان یـک طرح ملـی فناورانه 
در حـال اجرا اسـت، آزمایشـگاه پایـه نیز در مرکـز به نژاد 
دامـی جهاددانشـگاهی اسـتان در شهرسـتان مهدی شـهر 
در حـال راه انـدازی اسـت و با کمـک و حمایت مسـووالن 
اسـتان بتوانیم آزمایشـگاه مرجع را نیز در کنار آزمایشـگاه 

پایـه راه انـدازی و تجهیـز کنیم.
وی افـزود: بـا راه انـدازی مرکـز اصـاح نـژاد و بـه نژاد 
دامـی و ایسـتگاه اصـاح نـژاد دام سنگسـری، بسـترهای 
الزم بـرای رشـد و توسـعه بیشـتر صنعـت دام پـروری در 
اسـتان سـمنان و خصوصـاً شهرسـتان مهدی شـهر فراهـم 

می شـود.

روابط عمومی جهاددانشـگاهی سمنان، 12 شهریور: 
سرپرسـت معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی 
اسـتانداری سـمنان گفـت: جهاددانشـگاهی 
ظرفیـت و پتانسـیل خوبـی در حـوزه اصالح 
نـژاد دام سـبک و سـنگین دارد و امیدواریـم 
بـا راه انـدازی مراکـز اصـالح نژاد دام سـبک 
جهاددانشـگاهی  مدیریـت  بـا  سـنگین  و 
اسـتان، بتوانیم شـعبه کوچکی از پژوهشـگاه 

ابن سـینا در اسـتان داشـته باشـیم.

راه اندازی مرکز اصالح نژاد دام سنگین و آزمایشگاه 
مرجع اصالح نژاد دام در استان سمنان
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آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران 
جهاددانشگاهی

تازه

■ ساخت موفقیت آمیز منونه های ابرخازن الکرتوشیمیایی در 
جهاددانشگاهی

■ خطر ابتال به دیابت در خانم های مبتال به سندرم تخمدان 
پلی کیستیک

■ ساخت دستگاه کشت و برداشت ویروس درون تخم مرغ در پارک 
علم و فناوری الربز جهاددانشگاهی

■ دریافت تدوین طرح جامع احیای اسب اصیل ترکمن توسط 
جهاددانشگاهی

■  تدوین طرح جامع احیای اسب اصیل ترکمن توسط جهاددانشگاهی
■ پربازدیدهای بالگ SID معرفی شدند

■   دستیابی به سویه های مخمری با پتانسیل پروبیوتیکی از منونه های 
سنتی کفیر ایران

■ و ....
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ساخت موفقیت آمیز نمونه های 

ابرخازن الکتروشیمیایی در 
جهاددانشگاهی

روابـط عمومی جهاددانشـگاهی، ۱۲ شـهریور: عضـو هیات علمـی جهاددانشـگاهی با اعام 
اختتـام طـرح تحقیقاتـی فناورانـه »سـاخت ابرخـازن الکتروشـیمیایی بـر پایـه ترکیبات 
نانـو متخلخـل کربنی« در پژوهشـکده توسـعه صنایع شـیمیایی، در ادامه از بومی سـازی 
دانـش فنـی سـاخت نمونه هـای ابـر خـازن الکتروشـیمیایی بـا ظرفیت هـای 20، ۵0 و 
100 و 200 فـاراد مطابـق بـا اسـتانداردهای موجـود و بـا کیفیـت معـادل نمونه هـای 

شـرکت های معتبـر خارجـی ماننـد ماکسـول خبـر داد.
دکتـر نورعلـی محمـدی مدیـر گـروه پژوهشـی شـیمی معدنـی پژوهشـکده توسـعه 
صنایـع شـیمیایی بـا بیـان این کـه بـا اجـرای موفقیت آمیـز ایـن طـرح، جهاددانشـگاهی 
به عنـوان یکـی از پیشـگامان در تولیـد علـم و فنـاوری این عرصـه مطرح خواهد شـد، در 
ادامـه اظهـار کـرد: در سـال های اخیـر بـا افزایش تقاضـای انـرژی، توسـعه فن آوری های 
کارآمـد، پـاک و تجدیـد پذیـر بـرای ذخیره سـازی و تبدیـل انـرژی یکـی از اولویت هـای 

مهـم جوامـع جهانی به شـمار مـی رود.
وی افـزود: ابـر خازن هـای الکتروشـیمیایی از جملـه تجهیـزات برقـی پرکاربـرد و بـا 
تکنولـوژی بـاال هسـتند کـه بـا داشـتن ویژگی هایـی مانند دانسـیته تـوان باال، دانسـیته 
انـرژی مناسـب، قابلیت شـارژ بسـیار سـریع، طول عمر بسـیار بـاال و قابلیت اسـتفاده در 
محـدوده دمایـی گسـترده، یکـی از منابع بسـیار مهـم ذخیره انرژی محسـوب می شـوند 
 ،)UPS( و در خودروهـای برقـی و هیبریـدی و تجهیزاتـی مانند منبع تغذیه اضطـراری
شـبکه های برق رسـانی، توربین هـای بـادی، رادارهـا و مهمـات نظامی، تجهیـزات ارتباط 

رادیویـی و ... مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.
ایـن عضـو هیـات علمی جهاددانشـگاهی، گـردش مالی فروش سـالیانه ابـر خازن های 
الکتروشـیمیایی در جهـان را حـدود ۳ میلیـارد دالر بـا نـرخ رشـد قابل توجـه 28 درصد 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد: ارزیابی هـا نشـان می دهد که حـدود 4۵ درصد بـازار مصرف 
ابرخـازن الکتروشـیمیایی مربـوط بـه سـاخت خودروهـای هیبریـدی و برقـی بـوده و 
اتوبوس هـای برقـی، توربین هـای بادی و تجهیـزات UPS به ترتیب حـدود 20، 10 و ۵ 

درصـد بـازار مربوطه را شـامل می شـود.
دکتـر محمـدی نقـش ابرخـازن در دنیـای صنعتـی سـال های پیـش رو را حیاتـی 

دانسـت و از سـرمایه گذاری بسـیار شـرکت های پیشـرو در کشـورهای پیشـرفته بـرای 
تولیـد و بهبـود کیفیـت ابرخـازن خبـر داد.

عضـو هیـات علمـی جهاددانشـگاهی با توجه بـه برنامه های توسـعه ای در کشـور برای 
سـاخت خودروهـای برقـی و صنایـع پیشـرفته، بـازار مصـرف ابرخـازن در ایـران را خوب 
پیش بینـی کـرد و آمادگـی جهاددانشـگاهی برای جلب سـرمایه برای احـداث خط تولید 

ابرخـازن را اعـام کرد.

■□■

خطر ابتال به دیابت در 
خانم های مبتال به سندرم 

تخمدان پلی کیستیک

تخمـدان  سـندرم  شـهریور:   ۱۲ جهاددانشـگاهی،  ابن سـینا  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط 
پلی کیسـتیک کـه در اصطـاح عامیانـه بـه آن تنبلـی تخمـدان گفتـه می شـود یکـی از 
اختـاالت شـایع هورمونی در خانم هایی اسـت که در سـنین بـاروری قرار دارند. سـندرم 
تخمـدان پلی کیسـتیک معمـوالً بـا نشـانه هایی همچـون بی نظمی های قاعدگـی، افزایش 
سـطح هورمـون آنـدروژن و عـوارض آن مثـل آکنـه و رشـد موهـای زائـد در صـورت و 
برخـی نقـاط بـدن، وجـود کیسـت های ریـز در تخمـدان و نابـاروری بـروز می یابـد؛ امـا 
ایـن سـندرم افزون بـر اختاالت هورمون های جنسـی، وجـه دیگری نیـز دارد؛ اختاالت 

بولیک. متا
دکتـر حسـین صمدانـی فـرد فـوق تخصـص غـدد درون ریـز و متابولیسـم و عضو تیم 
تخصصـی مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا دربـاره عـوارض متابولیک این سـندرم گفت: 
در  هورمونـی  و  درون ریـز  غـدد  بیمـاری  شـایع ترین  پلی کیسـتیک  تخمـدان  سـندرم 
خانم هـای جـوان اسـت کـه افـزون بـر بـاروری، بـر سیسـتم متابولیسـم یا سوخت وسـاز 

بـدن نیـز اثرگـذار اسـت زیـرا معمـوال بـا چاقـی و مقاومت بـه انسـولین همراه اسـت.
دکتـر صمدانـی فرد درباره مقاومت به انسـولین توضیح داد: انسـولین هورمونی اسـت 
کـه باعـث می شـود قند خـون )گلوکز( بـرای تامیـن انرژی وارد سـلول ها شـود. گاهی به 
دالیلـی، از جملـه سـندرم تخمـدان پلی کیسـتیک، سـلول های ماهیچه ای، چربـی و کبد 
ممکن اسـت نتوانند به انسـولین پاسـخ مناسـبی بدهند، یعنـی نتوانند گلوکـز را از خون 
جـذب کننـد یـا آن را ذخیـره کنند؛ بنابرایـن، لوزالمعده ناگزیر از تولید انسـولین بیشـتر 
بـرای غلبـه بـر افزایـش سـطح گلوکـز خـون اسـت. ایـن وضعیـت مقاومـت به انسـولین 
نامیـده می شـود و تـداوم آن می توانـد بـه افزایش سـطح گلوکـز خون )هیپرگلیسـمی( و 

بـه مـرور زمان، بـه پیش دیابـت و دیابـت نوع دو منجر شـود.
عضـو تیـم تخصصـی مرکز درمـان ناباروری ابن سـینا در ادامـه توضیـح داد: خطر بروز 
عـوارض متابولیـک ماننـد پیش دیابـت و دیابـت در خانم هـای مبتـا به سـندرم تخمدان 
پلی کیسـتیک کـه دچـار چاقـی هسـتند، بـه مراتـب بیشـتر اسـت. ایـن عـوارض هم در 
جوانـی و هـم در آینـده ممکن اسـت بـروز یابـد؛ بنابراین، الزم اسـت خانم هـای مبتا به 
ایـن سـندرم از نظر سـطح قند خون غربالگری شـوند و مـا حتماً بـرای مراجعان آزمایش 

قنـد خـون ناشـتا و قند سـه ماهـه )A1C( درخواسـت می کنیم.

 آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و پژوهشگران جهاددانشگاهی

تازه
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احتمالـی  عـوارض  از  دیگـر  یکـی  به عنـوان  متابولیـک  سـندرم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـندرم تخمـدان پلی کیسـتیک، بیـان کـرد: سـندروم متابولیـک اختالـی اسـت کـه با 
عوارضـی همچـون دور شـکم بـزرگ، افزایش سـطح تری گلیسـیرید خون، کاهش سـطح 
HDL، فشـار خـون بـاال و افزایـش قنـد خـون در محـدوده پیش دیابـت همـراه اسـت. 
سـندرم متابولیـک از جملـه خطراتـی اسـت کـه خانم هـای مبتـا بـه سـندرم تخمـدان 
پلی کیسـتیک، به ویـژه آن دسـته کـه اضافـه وزن دارنـد ممکن اسـت چه در زمـان حال و 

چـه در آینـده بـا آن مواجه شـوند.
دکتـر صمدانی فـرد دربـاره کنتـرل ایـن عـوارض گفت: مـا معمـوالً بـرای مبتایان به 
سـندرم تخمـدان پلی کیسـتیک داروی متفورمیـن را تجویـز می کنیم کـه داروی ایمن و 
بـدون عارضـه ای اسـت و به پیشـگیری از بروز دیابـت و بهبود متابولیسـم در این بیماران 
کمـک می کنـد. همچنیـن ایـن دارو می توانـد بـه بهبـود اختـاالت هورمونـی نیز کمک 
کنـد؛ امـا مهم تـر از درمـان دارویـی، اصـاح سـبک زندگـی اسـت. اگـر خانم هـای مبتا 
بـه سـندرم تخمـدان پلی کیسـتیک سـبک زندگـی سـالمی در پیـش بگیرنـد، یعنی یک 
رژیـم غذایـی کم کالـری، کاهـش وزن و ورزش منظـم داشـته باشـند، از بروز بسـیاری از 

ایـن عوارض پیشـگیری می شـود.
عضـو تیـم تخصصـی مرکـز درمـان نابـاروری ابن سـینا در پایـان خاطرنشـان کـرد: 
همان طـور کـه گفتـه شـد، در سـندرم تخمـدان پلی کیسـتیک بیـش و پیـش از هـر 
درمانـی، اصـاح سـبک زندگی موثـر اسـت. کاهـش وزن در خانم هـای دارای اضافه وزن 
یـا چاقـی، حتـی در حـد چنـد کیلوگـرم، بسـیار کمـک  کننـده اسـت. همچنیـن، تغذیه 
سـالم، یعنـی کاهـش مصـرف کربوهیدرات هـای سـاده، چربی های اشـباع و مـواد غذایی 
و نوشـیدنی های حـاوی قنـد مصنوعـی و افزایـش مصـرف میوه هـا و سـبزی های تـازه 
می توانـد بسـیار مفیـد باشـد. افـزون بـر این ها، خانم هـای جوان بایـد ورزش منظـم را به 
برنامـه روزانـه خـود اضافـه کننـد. توصیه مـا حداقل انجـام سـی دقیقه ورزش هــوازی، 
پنـج روز در هفتـه یـا سـی دقیقـه ورزش غیرهـوازی یـا اسـتقامتی، مثـل دمبل سـبک، 
سـه در روز هفتـه اسـت. ایـن تغییـرات می توانـد هـم بـه بهبـود عـوارض متابولیـک این 
سـندرم کمـک کنـد و هـم به بهبـود اختـاالت هورمونـی و قدرت بـاروری ایـن خانم ها.

 

■□■

ساخت دستگاه کشت و 
برداشت ویروس درون 

تخم مرغ در پارک علم و 
فناوری البرز جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری البرز جهاددانشـگاهی، ۲۱ شـهریور: دسـتگاه کشـت و 
برداشـت ویـروس درون تخم مـرغ توسـط یـک شـرکت فنـاور در پـارک علـم و فنـاوری 

البرز جهاددانشـگاهی سـاخته شـد.
مهنـدس کریـم زاده مدیرعامـل شـرکت فنـاور الـکا پیشـرو صنعـت امیـر مسـتقر در 
مرکـز رشـد پژوهشـگاه زیسـت فنـاور رویـان )همـکار بـا پارک علـم و فنـاوری البـرز( با 
اعـام ایـن خبـر گفـت: دسـتگاه کشـت و برداشـت ویـروس درون تخم مـرغ در سـاخت 

واکسـن دام و طیـور اسـتفاده دارد.
وی دربـاره ویژگی هـای ایـن دسـتگاه گفـت: ایـن دسـتگاه بـا توجـه بـه نیـاز کشـور 

ساخته شـده و بـرای صنعـت دام و طیـور کاربـرد دارد.
کریـم زاده افـزود: ایـن دسـتگاه بـا دقت بسـیار باال ساخته شـده و باید گفت، دسـتگاه 
بـا پمپ هـای پیشـرفته ای کـه ساخته شـده بـا دقـت باورنکردنـی قادر اسـت بـا یک صدم 

سی سـی واکسـن را بـرای بحـث تولیـد واکسـن در یـک تخم مرغ تزریـق کند.
مدیرعامـل شـرکت فنـاور الـکا پیشـرو صنعـت امیـر گفـت: در ایـن روش شـانه های 
تخم مـرغ به صـورت اتوماتیک وارد دسـتگاه شـده و با اسـتفاده از سنسـورهای مخصوص، 
موقعیـت حرکـت آن بررسـی می شـود و در ایسـتگاه مخصـوص متوقـف خواهـد شـد تـا 
عملیـات تزریـق انجـام شـود که در این قسـمت توسـط سـوزن پانچ دسـتگاه، سـوراخی 
بـه قطـر یـک میلی متـر روی پوسـته تخم مـرغ بـه وجـود آمـده و از داخـل ایـن سـوزن، 
سـوزن دیگـری بـه قطـر هفتادوپنـج صدم میلی متـر وارد تخم مرغ شـده و بـدون برخورد 
بـا جنیـن وارد مایـع دور جنیـن شـده و بـا دقـت بسـیار بـاال عملیـات تزریق ویـروس را 
انجـام می دهـد؛ ایـن در حالی اسـت کـه هیچ گونه آسـیبی به جنیـن موجـود در آن وارد 

نمی شـود.
همچنیـن بـرای قسـمت برداشـت ویـروس نیـز از همیـن دسـتگاه اسـتفاده می شـود 
به صـورت کـه هدهـای تزریـق بـا هدهـای مخصـوص برداشـت جابجـا می شـوند و ایـن 

فرآینـد به صـورت آسـان بازشـو توسـط اپراتـور دسـتگاه انجـام می شـود.
وی از سـاخت نمونـه ایـن دسـتگاه بـرای شـرکت بخـش خصوصـی خبـر داد و اعام 
کـرد: انتظـار داریـم ایـن دسـتاورد فناورانـه از سـوی شـرکت های مختلف مـورد حمایت 
قـرار بگیـرد چـرا کـه ایـن محصول گامـی مؤثـر در راسـتای رفع نیـاز کشـور در تولید و 

مصـرف واکسـن بـرای صنعـت دام و طیـور به شـمار می رود.
کریـم زاده بـا اشـاره بـه این کـه صنعـت دام و طیـور در کشـور توسـعه خوبـی پیـدا 
کـرده اسـت اظهـار داشـت: بـا حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و فناور در ایـن حوزه 
می توانیـم در تولیـد و مصـرف واکسـن نیز هم برای داخـل و هم برای کشـورهای منطقه 

حرف هـای بسـیاری برای گفتن داشـته باشـیم.
گفتنـی اسـت، پـارک علـم و فناوری البرز در راسـتای توسـعه ارتباط بـا بخش صنعت 

از فنـاوران و فعـاالن برای گسـترش فضای تجاری سـازی حمایـت می کند.

■□■

تدوین طرح جامع احیای 
اسب اصیل ترکمن توسط 

جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۷ شـهریور: رییـس فدراسـیون سـوارکاری بـا اشـاره بـه 
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اینکـه احیـا و حفـظ اسـب اصیـل ترکمـن اقـدام بـزرگ چندجانبـه ورزشـی و فرهنگـی 
اسـت، گفـت: جهاددانشـگاهی طـرح جامـع احیـای اسـب اصیل ترکمـن را تدویـن کند.

ابتدای سـال جاری بود که پس از آمایش و اولویت سـنجی اهداف در جهاددانشـگاهی 
اسـتان گلسـتان، با حضور معاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی کشور در این اسـتان و دیدار 
بـا اسـتاندار گلسـتان ۷ محـور اصلـی فعالیـت پژوهشـی جهاددانشـگاهی در این اسـتان 
مشـخص و حفـظ ذخایـر ژنتیکـی و بـه نـژادی اسـب اصیـل ترکمـن به عنـوان یکـی از 
مهم تریـن اولویت هـا از سـوی دو طـرف مشـخص و هدف گـذاری شـد تـا جایـی کـه 
اسـتاندار گلسـتان در چندیـن جلسـه بـر ضـرورت ورود جهاددانشـگاهی به ایـن عرصه و 

حمایـت دولـت از ایـن نهـاد در این راسـتا تاکیـد کرد.
بـه همیـن منظـور و با هدف بررسـی قوانیـن و محدودیت هـای موجـود در بخش های 
مختلـف حـوزه سـوارکاری اعـم از اسـب دوانـی، پـرش، درسـاژ و ... نشسـتی بـا حضـور 
مدیـران و مسـئوالن مرتبـط جهاددانشـگاهی بـا رییس فدراسـیون سـوارکاری در سـالن 

جلسـات ایـن فدراسـیون برگزار شـد.
عضـو هیـات علمـی مرکز ذخایر ژنتیکی و زیسـتی جهاددانشـگاهی در این نشسـت با 
اشـاره بـه اینکه حفظ و حراسـت از یـک نمونه ژنتیکی اسـب اصیل از جمله رسـالت های 
ماسـت، اظهـار کـرد: ما در هـر کجا که مردم و مسـئوالن احسـاس نیاز کـرده و با توجیه 
علمـی و اقتصـادی خواسـتار بهره منـدی از ظرفیت جهاددانشـگاهی باشـند بـا افتخار در 

خدمت مردم و مسـئوالن هسـتیم.
دکتـر عبدالرضـا دانشـور بـا بیـان اینکـه برگـزاری جلسـه امـروز به منظـور ایجـاد 
هماهنگـی کامـل قبـل از اقـدام عملـی بـرای حفـظ و به نـژادی اسـب اصیـل ترکمن در 
اسـتان گلسـتان اسـت، افـزود: اسـب امـروز تبدیل بـه یک صنعت بـزرگ در دنیا شـده و 
در برخـی از مناطق کشـورمان از جمله اسـتان گلسـتان با زندگـی و فرهنگ مردم عجین 

شـده اسـت کـه بـر ضـرورت و اهمیـت حفـظ نژادهـای اصیـل آن می افزاید.
مدیـرکل دفتـر تخصصـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی جهاددانشـگاهی نیـز در ایـن 
نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه ما آمـاده هرگونـه خدمتگـزاری از کلونینـگ تا به نـژادی در 
ایـن حـوزه هسـتیم، خاطرنشـان کرد: اسـتفاده از فناوری هـای نوین را در حفـظ و تکثیر 
نـژاد اصیـل دام سـنگین شـروع کـرده و بـه نتایج درخشـانی نیـز رسـیده ایم و امیدواریم 
بـا اسـتفاده از ایـن تجربـه در حوزه اسـب اصیـل ترکمن نیـز بتوانیم خدمت شایسـته ای 

ارایـه دهیم.
دکتـر داراب یزدانـی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز مسـئوالن اسـتان گلسـتان اعـم از 
اسـتاندار و مجمـع نماینـدگان ایـن اسـتان در مجلـس شـورای اسـامی خواسـتار ورود 
جهاددانشـگاهی بـرای کمـک به حفـظ، تکثیر و اصاح نژاد اسـب اصیل ترکمن هسـتند، 
ادامـه داد: در حـوزه هویـت بخشـی و صدور تبارنامه برای اسـب های متولد شـده توسـط 
فناوری هـای جدیـد از جملـه جنیـن منجمـد باید از قبـل بـا فدراسـیون هماهنگی هایی 

را داشـته باشیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در صورت هماهنگـی میان فدراسـیون و مجموعـه بخش های 
مختلـف دانشـی جهاددانشـگاهی می توانیـم بـا سـرعت مسـیر پیـش رو را طـی کنیـم، 
اضافـه کـرد: در این جلسـه باید قوانیـن موجود بین المللـی درباره صـدور تبارنامه و اجازه 

شـرکت در مسـابقات بـه اسـب های تولیـد شـده بـا فناوری های نویـن را بررسـی کنیم.
رئیـس جهاددانشـگاهی گلسـتان از دسـتور و درخواسـت جـدی اسـتاندار گلسـتان 
مبنـی بـر ورود جهاددانشـگاهی بـه حـوزه صنعـت اسـب در بخش هـای مختلـف تاکیـد 
کـرد و گفـت: در دیدار معاون پژوهشـی جهاددانشـگاهی کشـور با اسـتاندار گلسـتان نیز 
ایشـان بـر لـزوم کمـک جهاددانشـگاهی در توسـعه صنعـت اسـب در اسـتان گلسـتان و 
همچنیـن ایجـاد ذخایـر ژنتیک اسـب ترکمن، مرکز به نـژادی و همچنیـن مرکز خدمات 

تخصصـی اسـب تاکیـد کردند.
ابراهیـم شـهبازی بـا انتقـاد از بی توجهـی بـه صنعـت بـزرگ اسـب در سـطح کشـور 
به ویـژه اسـتان گلسـتان در سـال های متمـادی، گفـت: امروزه اسـب آخال تکـه و یموت 
ترکمـن در سـطح دنیـا مراکـز متعـدد مطالعاتـی و انجمن های توسـعه و خریـد و فروش 
دارد در حالـی کـه در مرکـز اصلـی و زادگاه ایـن اسـب اصیـل نگاهی جدی بـه این حوزه 

وجـود ندارد.
شـهبازی از اشـاره بـه اینکـه از میـان حـدود 1۷ هزار اسـب موجود در سـطح اسـتان 
گلسـتان تنهـا 100 اسـب دارای شناسـنامه ثبـت شـده و مورد تائیـد هسـتند، ادامه داد: 
هدف گـذاری مـا ایـن اسـت کـه در یـک برنامـه زمانـی کوتاه مـدت بـه یـک هـزار اسـب 

اصیـل ترکمن در سـطح اسـتان برسـیم.
رییـس فدراسـیون سـوارکاری نیـز در ایـن نشسـت بـا اسـتقبال از ورود علمـی بـه 
موضـوع حفـظ و احیـای اسـب اصیـل ترکمـن، اظهـار کـرد: همین کـه امـروز در سـطح 
اسـتان گلسـتان و کشـور احساس نیاز شـکل گرفته و مردم و مسـئوالن از جهاددانشگاهی 

خواهـان ورود علمـی بـه مسـاله هسـتند گام بلنـدی برای توسـعه اسـت.
دکتـر خلیلـی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از معضـات مهـم و بزرگ در سـطح اسـتان 
گلسـتان نگهداشـت و هزینـه کـردن بـرای اسـب هایی اسـت کـه از نظر اقتصـادی ارزش 
نگهـداری و توجیـه ندارنـد، افـزود: با توجه بـه هزینه های زیـاد علوفه، نهـاده، نگهداری و 
... امـروز نگهداشـت اسـبی کـه ظرفیت هـای باالیی در حـوزه تولید ثـروت و ارزش افزوده 

نداشـته باشـد اصًا مقـرون به صرفه نیسـت.
برنامـه  همچنیـن  و  تخصصـی  انجمن هـای  تشـکیل  بـرای  برنامه ریـزی  خلیلـی 
مـدون بـرای پـرورش و رشـد اسـب های اصیـل ترکمـن مبتنـی بـر تحقیقـات علمـی 
جهاددانشـگاهی چـه در حـوزه تغذیـه و چـه در حـوزه ژنتیـک آن هـا را ضروری دانسـت 
و تاکیـد کـرد: ایجـاد یک شـورای اجرایی مشـترک میـان جهاددانشـگاهی و فدراسـیون 
سـوارکاری مقدمـه ادامـه مسـیر و تـداوم آن در حـوزه سـایر اسـب های اصیـل از جملـه 

کـرد و دره شـوری و ... اسـت.
در این نشست دکتر شیرازی پژوهشگران پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی و دکتر 

محسن قلی پور معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد گلستان نیز حضور داشتند.

■□■

 SID پربازدیدهای بالگ
معرفی شدند

روابـط عمومی مرکـز اطالعات علمی جهاددانشـگاهی، 9 شـهریور: پربازدیدهـای باگ مرکز 
اطاعـات علمی جهاددانشـگاهی براسـاس میزان بازدیـد مخاطبان در بـازه زمانی ۵ ماهه 

مشـخص و معرفی شدند.
بـاگ مرکـز اطاعـات علمـی )sid.ir/blog( بـا هـدف کمـک بـه محققـان و ارایه 
محتـوای مـورد نیـاز آن ها و همچنین نشـر آخرین دسـتاوردهای علمـی، آخرین وضعیت 
رتبه بنـدی دانشـگاه ها و بررسـی وضعیـت کیفـی مجـات راه انـدازی شـده و روزانـه بین 

8 تـا 10 هـزار بازدید دارد.
گفتنـی اسـت، پربازدیدهـای باگ SID از بیـن بیش از ۶00 عنوان، براسـاس میزان 
بازدیـدی کـه مخاطبـان در بـازه زمانـی مشـخص )از ابتـدای سـال تـا پایـان مردادمـاه 

1401( داشـته اند، انتخـاب و معرفـی شـدند.
جدول زیر، 10 عنوان از پر بازدیدترین های باگ مرکز اطاعات علمی را نشان می دهد.
براسـاس ایـن گـزارش، عنوان هـای "بـا اسـتفاده از افزونـه مترجـم گـوگل به راحتـی 
ترجمـه کنیـد"، "بیش تریـن کلمـات جسـتجو شـده کاربـران گـوگل در سـال 2021" و 
"آمـوزش نـگارش مقاله نویسـی پژوهشـی" بـه ترتیب بیشـترین بازدیـد را در بـازه زمانی 

۵ ماهـه اول سـال 1401 داشـته اند.
)sid.ir/blog( 10 عنوان از پر بازدیدترین های باگ مرکز اطاعات علمی

عنوان پست باگ
با استفاده از افزونه مترجم گوگل به راحتی ترجمه کنید

بیش ترین کلمات جستجو شده کاربران گوگل در سال 2021
آموزش نگارش مقاله نویسی پژوهشی

نکات عملی در مورد شرح جداول و نمودارها برای نگارش مقاالت علمی
فرمت مقاله مروری

شناسایی و حذف مقادیر تکراری در اکسل
جدیدترین موضوعات رشته روان شناسی

بحران آب در ایران
روز جهانی بهداشت

چگونه مقاله مروری پیدا کنیم؟
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روز سینما و بازخوانی مقاالت 
SID مرتبط با آن در

ــهریور: براســـاس  ــگاهی، ۲۱ شـ ــی جهاددانشـ ــات علمـ ــز اطالعـ ــی مرکـ ــط عمومـ روابـ
ـــا  ـــی ب ـــاالت علم ـــن مق ـــگاهی، پربازدیدتری ـــی جهاددانش ـــات علم ـــز اطاع ـــزارش مرک گ

موضـــوع ســـینما معرفـــی شـــدند.
ـــات  ـــدنی ارتباط ـــدا نش ـــزء ج ـــادی دارد و ج ـــت زی ـــانه اهمی ـــر، رس ـــر حاض در عص
ـــزای  ـــی از اج ـــی و یک ـــاط جمع ـــیله های ارتب ـــتین وس ـــز نخس ـــه ج ـــینما ک ـــت. س اس
مهـــم رســـانه محســـوب می شـــود، بـــه ارایـــه هنجارهـــای اجتماعـــی، فرهنگـــی، 
ـــی  ـــانی و اجتماع ـــوی انس ـــا الگ ـــا را ب ـــن هنجاره ـــردازد و ای ـــی می پ ـــادی و سیاس اقتص
ــوده و  ــی بـ ــینما دارای ارزش خاصـ ــده در سـ ــه شـ ــای ارایـ ــد. الگوهـ ــنا می کنـ آشـ

جامعـــه را بـــه ســـمت همیـــن ارزش هـــا ســـوق می دهـــد.
ــوان روز  ــال به عنـ ــهریور هرسـ ــینما، 21 شـ ــت سـ ــل اهمیـ ــه دلیـ ــن رو، بـ از ایـ
ــاق  ــال 1۳۷9 اتفـ ــه در سـ ــذاری کـ ــن نام گـ ــت. ایـ ــده اسـ ــذاری شـ ــینما نام گـ سـ
افتـــاده، هم زمـــان بـــا بزرگداشـــت صدمیـــن ســـال ورود ســـینما بـــه کشـــور در 21 
ـــاه  ـــن ش ـــط مظفرالدی ـــادی توس ـــال 1900 می ـــینما در س ـــت. س ـــوده اس ـــهریور ب ش

وارد کشـــور شـــد.

بررسی مقاالت علمی
 با موضوع سینما

ــا  ــی« بـ ــه میانـ ــی »تهمینـ ــه کارگردانـ ــم »دو زن« بـ ــوای فیلـ ــل محتـ "تحلیـ
ـــد" و  ـــه قن ـــه حب ـــینمایی ی ـــم س ـــی در فیل ـــواده ایران ـــی خان ـــه زن"، "بازنمای ـــرد ب رویک
ـــن  ـــکان" پربازدیدتری ـــا و م ـــش فض ـــل و هویت بخ ـــر مکم ـــینما عناص ـــاری و س "معم

مقـــاالت علمـــی بـــا موضـــوع ســـینما در SID بوده انـــد.
ـــی  ـــخصیت پردازی زن و بررس ـــی ش ـــه چگونگ ـــم "دو زن" ب ـــورد فیل ـــه اول در م مقال
ـــه  ـــد" ب ـــه قن ـــه حب ـــوع "ی ـــا موض ـــه دوم ب ـــم و مقال ـــده از زن در فیل ـــه ش ـــر ارای تصوی
نحـــوه بازنمایـــی نهـــاد خانـــواده در فیلـــم بـــا اســـتفاده از روش تحلیـــل گفتمانـــی 

ـــاره دارد. ـــینما اش ـــاری س ـــه معم ـــز ب ـــوم نی ـــه س ـــه و مقال ـــدام" پرداخت "پ

بررسی نویسندگان با بیشترین 
مدرک علمی مرتبط با سینما

ــندگانی  ــران، نویسـ ــگاه تهـ ــر دو از دانشـ ــو هـ ــه بیچرانلـ ــم راودراد و عبدالـ اعظـ
هســـتند کـــه بیشـــترین مـــدارک علمـــی مرتبـــط بـــا ســـینما را منتشـــر کرده انـــد.
"مطالعـــات فرهنـــگ – ارتباطـــات"، "نامـــه هنرهـــای نمایشـــی و موســـیقی" و 
ـــترین  ـــه بیش ـــتند ک ـــی هس ـــا(" مجات ـــای زیب ـــیقی )هنره ـــی و موس ـــای نمایش "هنره

تعـــداد مقـــاالت فارســـی بـــا موضـــوع ســـینما را منتشـــر کرده انـــد.
ســـینمای ایـــران، تحلیـــل محتـــوا، بازنمایـــی، ســـینمای دفـــاع مقـــدس و 
ـــینما  ـــوع س ـــا موض ـــی ب ـــاالت فارس ـــدی مق ـــات کلی ـــن کلم ـــی از مهم تری نشانه شناس

هســـتند.
در ایـــن میـــان، کارگردان هایـــی مثـــل بهـــرام بیضایـــی، عبـــاس کیارســـتمی و 
ـــا  ـــی ب ـــاالت علم ـــه در مق ـــتند ک ـــی هس ـــن کارگردان های ـــادی از مهم تری ـــر فره اصغ

موضـــوع فارســـی بررســـی شـــده اند.

روز بزرگداشت ابوعلی سینا و 
روز پزشک و بازخوانی مقاالت 

SID مرتبط با آن در

روابط عمومی مرکز اطالعات علمی جهاددانشـگاهی، ۱ شـهریور: به مناسـبت روز بزرگداشـت 
ابوعلـی سـینا و روز پزشـک، مقـاالت پربازدیـد و مهم تریـن مجـات در پایـگاه اطاعـات 

علمـی جهاددانشـگاهی بـا موضوع ابن سـینا معرفی شـد.
ــاالت  ــک، مق ــینا و روز پزش ــی س ــت ابوعل ــهریور، روز بزرگداش ــا اول ش ــان ب هم زم
ــی شــد.  ــگاه SID معرف ــدواژه ابن ســینا در پای ــا کلی ــن مجــات ب ــد و مهم تری پربازدی
ــریات  ــینا در نش ــوع ابن س ــا موض ــی ب ــه فارس ــون 101۳ مقال ــا کن ــاس ت ــن اس ــر ای ب
ــی"،  ــامت در ادب پارس ــاالت "واژگان س ــت. مق ــده اس ــه ش ــز نمای ــن مرک ــی ای فارس
"درمــان دارویــی ســرطان در منابــع طــب ســنتی ایــران" و "داروشناســی و داروســازی 
ــان را  ــد مخاطب ــترین بازدی ــه بیش ــتند ک ــی هس ــینا" مقاالت ــون ابن س ــاب قان در کت

داشــته اند.
مقاله "واژگان سامت در ادب پارسی" مجله پایش که در حوزه موضوعی پزشکی است، 
تاکنون بیش از چهار هزار بازدید داشته است. این مقاله، میان رشته ای محسوب می شود 
و به همین دلیل در حوزه موضوعی پزشکی در چارک دوم قرار گرفته است. مقاله مذکور، 
به سیر تاریخی پیدایش کلمات کلیدی مرتبط با "سامت" ادبیات پارسی پرداخته و معنا 
و ریشه واژگان سامت و تندرستی را روشن کرده است. در آخر نیز به بررسی لغات دیگر 
در کتاب های پزشکی پرداخته و در بخش یافته ها، مهم ترین واژگان را در کتاب های مهم 

نثر و نظم فارسی معرفی کرده است.
مجـات حکمـت سـینوی )مشـکوه النـور(، آینـه معرفـت و خردنامه صدرا، بـه ترتیب 
مجاتـی هسـتند کـه بیشـترین تعـداد مقـاالت فارسـی بـا موضـوع ابن سـینا را منتشـر 
کرده انـد. بـر خـاف، مقـاالت پربازدیـد کـه بیشـتر مربـوط بـه حـوزه موضوعی پزشـکی 
بـود، مجـات مرتبـط بـا موضـوع ابن سـینا، در حـوزه موضوعـی فلسـفه و کام اسـت. به 

ایـن معنـا کـه محققـان بیشـتر بـه ایـن بعـد از ابن سـینا توجه بیشـتری داشـته اند.
رضـا اکبریـان از گـروه فلسـفه دانشـگاه تربیت مـدرس، محمد سـعیدی مهـر از گروه 
فلسـفه دانشـگاه تربیـت مـدرس و عین اهلل خادمی از گروه فلسـفه و کام دانشـگاه تربیت 
دبیـر شـهید رجایـی، به ترتیب نویسـندگانی هسـتند که بیشـترین تعداد مـدارک علمی 

مرتبـط بـا موضـوع ابن سـینا را منتشـر کرده اند.
ماصـدرا، نفـس، ارسـطو و عقـل فعـال مهم تریـن موضوعـات در مقـاالت مرتبـط بـا 
ابن سـینا هسـتند. کلمـات طـب سـنتی ایـران، طـب سـنتی، تاریـخ پزشـکی و اخـاق 
پزشـکی نیـز مهم تریـن کلمـات کلیـدی مرتبط با پزشـکی در موضوع ابن سـینا هسـتند.

                                    نتیجه گیری:
بـا وجـود اینکـه ابن سـینا در عمـوم مـردم به عنـوان پزشـک بیشـتر مطـرح اسـت و 
مـردم او را به عنـوان پزشـک می شناسـند ولـی محققـان بیشـتر او را بـه خاطـر فلسـفه 
و کتـب مربـوط بـه حکمـت او می شناسـند و در بیشـتر آثارشـان از حکمـت و فلسـفه او 
یـاد می کننـد. بـا بررسـی کلمـات کلیدی مقـاالت فارسـی با موضوع ابن سـینا مشـخص 
شـد کـه مقاالتـی که بـر حـوزه موضوعی پزشـکی متمرکز هسـتند به ریشـه تاریخی این 

علـم می پردازنـد.
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دستیابی به سویه های مخمری 
با پتانسیل پروبیوتیکی از 

نمونه های سنتی کفیر ایران

محققان  مرداد:   ۲۲ جهاددانشگاهی،  ایران  زیستی  و  ژنتیکی  ذخایر  ملی  مرکز  عمومی  روابط 
بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی زیستی ایران در پژوهشی به بررسی 
به سویه های مخمری  نمونه های سنتی کفیر استان های کشور پرداخته و  فلور مخمری 
با پتانسیل پروبیوتیکی از نمونه های سنتی کفیر بر پایه شیر تولیدی استان های مختلف 

کشور دست یافتند.
محققان بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی زیستی ایران در پژوهشی 
به بررسی فلور مخمری نمونه های سنتی کفیر استان های کشور پرداخته و به سویه های 
مخمری با پتانسیل پروبیوتیکی از نمونه های سنتی کفیر بر پایه شیر تولیدی استان های 

مختلف کشور دست یافتند.
دکتر شقایق نصر عضو هیات علمی مرکز در خصوص این سویه های مخمری گفت: 
کفیر بر پایه شیر یک نوشیدنی تخمیری با ترکیب پیچیده ای از فلور میکروبی یوکاریوتی 

و پروکاریوت است که خصوصیات فراسودمند بسیاری به آن نسبت داده می شود.
نصر افزود: محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در یک مطالعه به بررسی 
از استان های مشهد، زنجان و تهران پرداختند. در  فلور مخمری نمونه های سنتی کفیر 
این پژوهش 2۶ سویه مخمری به دست آمد. شناسایی مولکولی این ایزوله ها نشان داد 

جنس های غالب شامل اعضای جنس کلورومایسس، ساکارومایسس و پیچیا بوده اند.
طبق  بر  شده  جداسازی  ایزوله های  پژوهش،  این  بعدی  گام  در  گفت:  ادامه  در  وی 
استاندارد ملی ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی برون تن شماره 194۵9 و با بررسی قابلیت 
همولیتیک،  فعالیت  انجام  در  توانایی  عدم  سانتی گراد،  درجه   ۳۷ دمای  در  آن ها  رشد 
تحمل شرایط اسیدی دستگاه گوارش، تحمل غلظت نرمال نمک های صفراوی در دستگاه 
آنزیم های هضم کننده موجود در دستگاه گوارش )پپسین و تریپسین(  گوارش، تحمل 
سلول های  برهمکنش  ارزیابی  طریق  از  آن ها  اتصال  قابلیت  گرفتند.  قرار  ارزیابی  مورد 
مورد  استات  اتیل  و  کلروفرم  زایلن،  هگزادکان،   -n مانند  مختلف  ترکیبات  با  مخمری 
سنجش قرار گرفت. عاوه بر آزمون های ذکر شده قابلیت سلول های مخمری در تجمع 
دستگاه  سلولی  رده  به  سلول ها  این  اتصال  توانایی  نیز  و  اگریگیشن(  )اتو  خودبه خودی 

گوارش Caco-2 مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیات علمی مرکز بیان کرد: یافته های این پژوهش نشان داد از مجموع 2۶ سویه 
بررسی شده، سه سویه ساکارومایسس سرویزیه و یک سویه پیچیا فرمنتانس ویژگی های 
مناسب از جهت بقا در شرایط دستگاه گوارش، تحمل دمای بدن انسان و قابلیت اتصال 
به سلول های دستگاه گوارش را دارا هستند و کاندید مناسبی برای معرفی به عنوان سویه 

مخمری پروبیوتیک محسوب می شوند.
 Letters in Applied Microbiology یافته های این پژوهش که در مجله معتبر
به چاپ رسیده است. بیانگر این موضوع است، سویه های کاندید در گام بعدی باید از لحاظ 
عدم دارا بودن ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی مورد ارزیابی قرار گیرند تا برای ارزیابی های 
با  را  فوق  آزمون های  سویه ها  این  چنانچه  شوند.  میدانی  آزمون های  بخش  وارد  فراتر 
موفقیت پشت سر بگذارند، مسیر آن ها برای ورود به صنعت پروبیوتیک کشور هموارتر 

می شود.

شرکت جهش فناوری معتمد
 به جمع شرکت های 

دانش بنیان پیوست

روابـط عمومـی پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی، ۲6 مـرداد: کیت تعییـن نیاز به 
شـیمی درمانی مبتایـان بـه سـرطان پسـتان به عنـوان نخسـتین محصـول دانش بنیـان 
شـرکت جهـش فنـاوری معتمـد پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی ثبت شـد.

دکتـر رامیـن صرامی فروشـانی رییس پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی با 
اعـام ایـن مطلـب گفـت: از آنجایی کـه انجام تحقیقـات کاربردی بـا هدف تولیـد و ارایه 
محصـوالت و خدمـات فناورانـه در راسـتای ارتقـاء سـطح درمان هـای نویـن بیماری های 
العـاج به ویـژه سـرطان و کاهـش آالم مبتایـان بـه سـرطان رویکـرد اصلـی  صعـب 
پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی بـه شـمار می آیـد، کیـت تعییـن نیـاز بـه 
شـیمی درمانی مبتایـان بـه سـرطان پسـتان به عنـوان نخسـتین محصـول دانش بنیـان 
شـرکت جهـش فناوری معتمد پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی ثبت گردید.
تجاری سـازی  به منظـور  کـه  معتمـد  فنـاوری  جهـش  شـرکت  کـرد:  اظهـار  وی 
چنـد  راه انـدازی شـده  معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده  محققـان  فناورانـه  دسـتاوردهای 
محصـول دیگـر را نیـز جهـت ارزیابـی و تأییـد دانش بنیانـی بـه معاونت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری ارایـه کـرده اسـت و در نظـر دارد بـا اخـذ هـر چـه سـریع تر مجـوز، 

تجاری سـازی ایـن محصـوالت و ارایـه خدمـت بـه بیمـاران را آغـاز نمایـد.
دکتـر صرامـی تصریـح کـرد: مطالعـات گسـترده نشـان داده انـد که تعـداد زیـادی از 
بیمـاران مبتـا بـه سـرطان پسـتان، به ویـژه بیمـاران با مرحلـه پاییـن از شـیمی درمانی 
بعـد از جراحـی سـودی نمی برنـد و ایـن بیمـاران بـا یـک درمـان کـم تهاجمی تـر مانند 
هورمـون درمانـی می تواننـد بـه زندگـی ادامـه داده و ریسـک عـود بیمـاری در آن هـا 
پاییـن اسـت. تشـخیص ایـن بیمـاران تنهـا بـا اسـتفاده از انجـام تسـت های چنـد ژنـی 
امکان پذیـر اسـت. بـه ایـن ترتیـب می تـوان بـا اسـتفاده از ایـن آزمایش هـا از درمـان 
نابجـای شـیمی درمانی در تعـداد کثیـری از بیمـاران اجتنـاب کـرده و آن هـا را از خطـر 
عـوارض جانبـی بسـیار نامطلـوب شـیمی درمانی و نیز هزینه کـرد های مربوطـه در امان 

داشـت. نگه 
وی افـزود: متأسـفانه، ایـن تسـت ها فقـط به صـورت مونوپـول و انحصاری در شـرکت 
فنـاوری خـارج از کشـور انجـام می شـود کـه عاوه بـر هزینه بـاالی چند هـزار دالری به 
دلیـل انجـام ایـن تسـت ها بـرای هـر بیمـار، زمان بر بودن ارسـال نمونـه و انجام تسـت و 
همچنیـن خـروج نمونـه از کشـور به نفع سیسـتم سـامت نیسـت. همچنین بـا توجه به 
شـرایط تحریـم اسـتفاده از ایـن خدمات بـه راحتی امکان پذیر نیسـت بنابرایـن راه اندازی 
و تولیـد چنیـن تسـتی در کشـور یکـی از مراحـل مهم در تشـخیص و انتخـاب درمان در 
ایـن بیمـاران اسـت کـه بـا قیمـت بسـیار پایین تـر و زمـان کمتـر ایـن خدمـات را برای 

بیمـاران قابـل دسـترس می کند.
دکتـر صرامـی بیان کـرد: در حال حاضر، روند تولید و بهینه سـازی کیـت بومی تعیین 
نیـاز بـه شـیمی درمانی مبتایان به سـرطان پسـتان و اعتبارسـنجی های آزمایشـگاهی و 
کلینیکـی آن به طـور کامـل انجام شـده اسـت و طبق مطالعـات و آزمایش هـای گوناگون 

از کارایـی مناسـب و مطمئنی برخوردار اسـت.
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جمع آوری ۱۷۵ هزار نمونه خون بند ناف در کشور؛

درمان فلج مغزی CP و ُاتیسم 
با استفاده از سلول های بنیادی

ـــی  ـــر نمایندگ ـــر دفات ـــرداد: مدی ۲9 م ـــمنان،  ـــگاهی س ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
بانـــک خـــون بنـــد نـــاف رویـــان جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان ایـــن کـــه 1۷۵ 
هـــزار نمونـــه خـــون بنـــد نـــاف در کشـــور جمـــع آوری شـــده اســـت، گفـــت: 
نمونـــه خـــون بنـــد نـــاف توانســـته در درمـــان تاالســـمی و ســـرطان خـــون 

ـــود. ـــع ش ـــر واق مؤث
ـــان  ـــاف روی ـــد ن ـــون بن ـــک خ ـــی بان ـــر نمایندگ ـــر دفات ـــقانی مدی ـــادی جوش ه
ـــک  ـــان بان ـــی کارشناس ـــاء آموزش ـــوزی و ارتق ـــه بازآم ـــگاهی در جلس جهاددانش
ـــاف  ـــد ن ـــون بن ـــزود: خ ـــمنان اف ـــگاهی س ـــان جهاددانش ـــاف روی ـــد ن ـــون بن خ
می توانـــد در درمـــان بســـیاری از بیماری هـــا مؤثـــر باشـــند بنابرایـــن از 
خانواده هـــا تقاضـــا می شـــود نســـبت بـــه ایـــن اقـــدام یعنـــی تحویـــل خـــون 

نـــاف نـــوزاد خـــود بـــه تضمیـــن آینـــده فرزنـــد خـــود کمـــک کننـــد.
وی ضمـــن بیـــان این کـــه از میـــزان نمونـــه خـــون بنـــد نـــاف جمـــع آوری 
ــت،  ــمنان اسـ ــتان سـ ــه اسـ ــق بـ ــه متعلـ ــزار نمونـ ــور هـ ــده کشـ ــز شـ و فریـ
ــردم  ــه مـ 92 بـ ــال  ــمنان از سـ ــاف سـ ــد نـ ــون بنـ ــی خـ ــزود: نمایندگـ افـ
ــتان  ــی شهرسـ ــر نمایندگـ ــی دفتـ ــد، به تازگـ ــه می دهـ ــات الزم را ارایـ خدمـ

شـــاهرود نیـــز فعـــال شـــده اســـت.
ـــگاهی  ـــان جهاددانش ـــاف روی ـــد ن ـــون بن ـــک خ ـــی بان ـــر نمایندگ ـــر دفات مدی
ــا بیـــان این کـــه از طریـــق ذخیـــره ســـلول های بنیـــادی تاکنـــون  کشـــور بـ
بیماری هایـــی بـــا منشـــأ خـــون نظیـــر تاالســـمی و ســـرطان خـــون درمـــان 
شـــدند، تصریـــح کـــرد: در خصـــوص ســـایر بیماری هـــا نیـــز تحقیقـــات الزم 

ـــت. ـــام اس ـــال انج در ح

اجرای طرح هـــای تحقیقاتی 
ـــلول های بنیادی درمان بیماری ها با س

ــج  ــای فلـ ــان بیماری هـ ــی درمـ ــای تحقیقاتـ ــرای طرح هـ ــقانی از اجـ جوشـ
CP و اتیســـم بـــا ســـلول های بنیـــادی خبـــر داد و گفـــت: فعالیـــت  مغـــزی،
بانـــک خـــون بنـــد نـــاف رویـــان در کشـــور از ســـال 1۳84 آغـــاز شـــده و 
ــون  ــأ خـ ــا منشـ ــای بـ ــون بیماری هـ ــادی تاکنـ ــلول های بنیـ ــره سـ ــا ذخیـ بـ

ــده اند. ــان شـ ــر تاالســـمی و ســـرطان خـــون درمـ نظیـ
 CP وی افـــزود: طرح هـــای تحقیقاتـــی در خصـــوص درمـــان فلـــج مغـــزی 
و اتیســـم بـــا اســـتفاده از ســـلول های بنیـــادی هـــم در مرحلـــه کار آزمایـــی 

بالینـــی اســـت و بـــه زودی نتایـــج آن اطاع رســـانی خواهـــد شـــد.
گفتنـــی اســـت، در ایـــن نشســـت کـــه مدیـــران کنتـــرل و کیفیـــت 
از  نمایندگی هـــای خـــون بنـــد نـــاف رویـــان کشـــور حضـــور داشـــتند 
ــگاهی  ــاف جهاددانشـ ــد نـ ــون بنـ ــی خـ ــران نمایندگـ ــان و خون گیـ کارشناسـ

ــد. ــل شـ ــمنان تجلیـ ــتان سـ اسـ

 ایجاد بانک »نمونه های 

سلولی حیات وحش« با 
همکاری جهاددانشگاهی

۲9 مـرداد: مدیـر کل دفتـر مـوزه تاریـخ طبیعـی و  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 
ذخایـر ژنتیکـی بـا اشـاره بـه این کـه ارتقـای کیفـی و کمـی بانـک گونه هـای زیسـتی و 
ژنتیکـی کـه در مـوزه مسـتقر اسـت را هفته آینـده به صورت رسـمی با مرکز ملـی ذخایر 
ژنتیکـی جهاددانشـگاهی آغـاز می کنیـم، گفـت: همچنیـن همـکاری خـود را با موسسـه 

رویـان بـرای ایجـاد بانـک نمونه هـای سـلولی حیـات وحـش آغـاز کرده ایم.
محمـد مـدادی مدیـر کل دفتـر موزه تاریـخ طبیعی و ذخایـر ژنتیکی در نشسـتی که 
بـه مناسـبت هفتـه دولـت در اداره کل محیط زیسـت تهـران برگـزار شـد، بـه سـه محور 
اصلـی کار دفتـر تاریـخ طبیعـی و ذخایر ژنتیکی اشـاره کـرد و گفت: در راسـتای عمل به 
سـه محـور مـوزه ملـی تاریـخ طبیعـی، ذخایـر ژنتیکی و نظـارت بر مـوزه تاریـخ طبیعی 

کشـور اقداماتـی از یـک سـال اخیر شـروع شـده و برخـی نیز به نتیجه رسـیده اسـت.
وی افـزود: جمـع آوری نمونه هـا از اقدامـات انجـام شـده اسـت کـه بیـش از 24 هـزار 
نمونـه طـی یـک سـال گذشـته در بخش هـای مختلـف جانـوری و گیاهـی جمـع آوری، 
شناسـایی و سـاماندهی شـده اسـت. ارزش گـذاری نمونه های مـوزه ملی تاریـخ طبیعی از 

سـال گذشـته شـروع شـده و بـا یـک مطالعه علمـی به پایان رسـیده اسـت.
مـدادی افـزود: ارتقـای کیفـی و کمـی بانـک گونه هـای زیسـتی و ژنتیکـی کـه در 
مـوزه مسـتقر اسـت را هفتـه آینـده به صـورت رسـمی بـا مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی 
جهاددانشـگاهی آغـاز می کنیـم همچنین همـکاری خود را با موسسـه رویان بـرای ایجاد 
بانـک نمونه هـای سـلولی در حیـات وحـش کـه در کشـور وجود نداشـت، آغـاز کرده ایم.
مـدادی در حـوزه مدیریـت و حفاظـت بـر موزه هـای تاریـخ طبیعـی کشـور در قالـب 
سـامانه جامـع محیط زیسـت توضیح داد: صدور شناسـنامه بـرای کلیـه نمونه های موجود 
در موزه هـای تاریـخ طبیعی کشـور آغاز شـده اسـت کـه امیدواریم طی چند سـال آینده 

بتوانیـم تمـام نمونه هـای موجود در کشـور را شناسـنامه دار کنیم.
مدیـر کل دفتـر مـوزه تاریخ طبیعـی و ذخایر ژنتیکی سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
بـه دیگـر اقدامـات ایـن دفتـر اشـاره کـرد و گفـت: تدویـن دسـتورالعمل مدیریـت سـبز 
پارک هـای شـهری یکـی از ایـن اقدامات بود. این دسـتورالعمل در کشـور وجود نداشـت 
و در هشـت محـور مختلـف اعـم از پوشـش گیاهـی، مدیریـت المان هـا، مدیریـت انرژی، 
بحـث آمـوزش و ارتقـای افـکار عمومـی توسـط سـازمان تدویـن و از سـوی سـازمان 
شـهرداری ها بـه کل شـهرداری های کشـور ابـاغ شـد تـا از ایـن بـه بعـد در مدیریـت 

پارک هـای شـهری ایـن المان هـا دیـده شـود.
مـدادی در پایـان بـه اقدامـات انجـام شـده بـرای مدیریت گونه هـای مهاجـم و بیگانه 
اشـاره کـرد و گفـت: بسـتر ایجـاد یـک کارگـروه فراسـازمانی و ملـی بـرای مدیریـت 
گونه هـای مهاجـم شـروع شـده اسـت کـه بـه زودی اولیـن جلسـه آن را برگـزار خواهیم 
کـرد. به طـور خـاص در رابطـه با گونـه »پالونیا« با همـکاری وزارت کشـور و وزارت جهاد 
کشـاورزی اقداماتـی انجـام و ممنوعیـت کشـت و واردات و تکثیر پالونیا تـا تصمیم گیری 
نهایـی از طریـق سـازمان دهیاری هـا و شـهرداری ها به شـهرداری های کل کشـور و حتی 
توسـط برخـی دادسـتان های اسـتان ها ابـاغ و ایـن ممنوعیـت اعـام شـد تـا در قالـب 
کارگـروه موضـوع را بررسـی کنیـم و به یـک تصمیم جامعی دربـاره این موضوع برسـیم.
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افزایش مدت نگهداری عناب 
تازه با استفاده از ضایعات انار و 

اتمسفر اصالح شده

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، ۱ شـهریور: سرپرسـت جهاددانشـگاهی 
خراسـان جنوبـی از اختتـام طـرح تولیـد پوشـش خوراکـی ضـد میکروبـی از پوسـت انار 
جهـت افزایـش زمـان مانـدگاری عناب تازه تحت شـرایط خأ و اتمسـفر اصاح شـده در 

مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی اسـتان خبـر داد.
دکتـر مهدی ابراهیمی سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفـت: عناب یکی 
از محصـوالت مزیـت دار خراسـان جنوبـی اسـت کـه دارای ارزش تغذیه ای بسـیار زیادی 

بـوده و میـوه تـازه آن دارای خـواص منحصر به فردی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که عدم اسـتفاده از بسـته بندی مطلـوب و تکنولوژی هـای نوین 
امـکان صـادرات عنـاب تازه به سـایر اسـتان ها یا خـارج کشـور را محدود نمـوده و تقریبا 
میـوه تـازه و بـا کیفیت عناب در سـایر اسـتان ها ناشـناخته اسـت، بیان کرد: بسـته بندی 
مناسـب عـاوه بـر محافظـت بهتـر و بیشـتر محصـول در برابـر عوامـل فسـاد فیزیـک و 

شـیمیایی و میکروبـی، باعـث افزایـش ارزش افـزوده در کاال نیز می شـود.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی افـزود: بـا توجـه بـه حجـم قابـل توجه 
تولیـد عنـاب در خراسـان جنوبـی و در راسـتای افزایـش درآمـد تولیدکننـدگان ایـن 
محصـول، اسـتفاده از تکنولـوژی و روش هایی که بتوانـد مدت زمان نگهـداری میوه عناب 
تـازه را بـا حفـظ خصوصیـات فیزیکوشـیمایی، میکروبـی و ارگانولپتیکـی افزایـش دهـد، 
امـری اجتناب ناپذیـر بـه نظـر می رسـد، از ایـن رو بـرای حفـظ کیفیـت و افزایـش طول 
مـدت مانـدگاری می تـوان عنـاب تـازه را در مقیاس هـای کوچـک بسـته بندی و شـرایط 

محیطـی داخـل بسـته ها را کنتـرل کـرد.
دکتـر ابراهیمـی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه انـار نیـز از محصـوالت اسـتراتژیک خراسـان 
جنوبـی بـوده و فـرآوری آن در بخـش صنایـع تبدیلـی اسـتان، حجـم زیـادی از ضایعات 
پوسـت را ایجـاد می کنـد کـه در سـایر کشـورها مـورد اسـتفاده دارویـی و غذایـی قـرار 
می گیـرد، گفـت: بـا توجـه به وجـود ترکیبـات مؤثره ویـژه و اثبات شـده در پوسـت انار، 
بـا قابلیـت ضـد میکروبـی، اسـتفاده از آن همراه بـا تکنولوژی نوین اتمسـفر اصاح شـده 
باعـث کاهـش زمـان رسـیدگی و پیـری محصـول، کاهـش بـار میکروبـی، افزایـش زمان 

مانـدگاری و حفـظ ویژگی هـای کیفـی میوه هـا می شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـن ضـرورت منجـر بـه اجـرای طـرح تحقیقاتـی تولیـد پوشـش 
خوراکـی ضـد میکروبـی از پوسـت انـار جهت افزایـش زمان مانـدگاری عناب تـازه تحت 
شـرایط خـأ و اتمسـفر اصـاح شـده با هـدف افزایـش ماندگاری فـرم تازه ایـن محصول 
توسـط محققـان مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی 

. شد
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی افـزود: مطابـق نتایج این طرح، اسـتفاده 
تـوام و ترکیبـی پوشـش دهـی و اتمسـفر اصـاح شـده نسـبت بـه اتمسـفر معمولـی و 
بـدون پوشـش باعـث حفـظ بهتـر خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی عناب در پایـان دوره 
نگهـداری شـد؛ بیشـترین تأثیر اسـتفاده از عصاره پوسـت انـار بر کاهش شـدت تنفس و 

رسـیدگی محصـول و همچنیـن جلوگیـری از رشـد میکروبـی بود.
دکتـر ابراهیمـی عنـوان کـرد: اسـتفاده از نتایـج عملـی ایـن طـرح می توانـد ضمـن 

اسـتفاده از پوسـت انـار و کاهـش ضایعـات این محصول منجر به تسـهیل صـادرات عناب 
تـازه از خراسـان جنوبـی بـه سـایر نقاط کشـور و همچنین خارج از کشـور شـود و عناب 

تـازه را به عنـوان محصولـی جدیـد بـه بازار محصـوالت کشـاورزی معرفـی نماید.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان ویتامین C عناب تازه نسـبت به عناب خشـک بسـیار 
بیشـتر اسـت، یادآور شـد: این ویتامین یکـی از مهم ترین عوامل آنتی اکسـیدان شـناخته 
شـده اسـت کـه در بـروز بسـیاری از بیماری هـا و همچنیـن تقویـت سیسـتم ایمنی بدن 

تأثیر گذار اسـت.
گفتنـی اسـت؛ ایـن طـرح پژوهشـی بـا کارفرمایـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
خراسـان جنوبـی و توسـط دکتـر طیبـه شـاهی، عضـو هیـات علمـی مجتمـع تحقیقات 
گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی اجـرا شـده اسـت. مهنـدس محسـن 
پویـان، دکتـر مهـدی ابراهیمـی، دکتـر مرتضـی محمـدی، دکتـر سـاره حسـینی، دکتر 
مجیـد علی آبـادی و مهنـدس حسـین راغ آرا همـکاران ایـن طـرح پژوهشـی بوده انـد و 
مهنـدس حسـینی، مدیـر محتـرم صنایع سـازمان جهـاد کشـاورزی نظارت ایـن طرح را 

بـر عهـده داشـته اند.

■□■

الحاق آزمایشگاه های 
پژوهشکده سرطان معتمد 
جهاددانشگاهی به شبکه 

آزمایشگاهی معاونت علمی 
ریاست جمهوری

مجموعـه  شـهریور:   ۵ جهاددانشـگاهی،  معتمـد  سـرطان  پژوهشـکده  عمومـی  روابـط 
آزمایشـگاه های پژوهشـکده سـرطان معتمـد جهاددانشـگاهی بـه شـبکه آزمایشـگاهی 
شـد. ملحـق  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  راهبـردی  فناوری هـای 

ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  راهبـردی  فناوری هـای  آزمایشـگاهی  شـبکه 
جمهـوری بـا هـدف افزایـش بهـره وری زیرسـاخت های آزمایشـگاهی کشـور، پلتفـرم بـه 
اشـتراک گـذاری دسـتگاه ها و ارایـه خدمـات آزمایشـگاهی و حمایـت از توسـعه کمـی و 

بهبـود کیفـی خدمـات آزمایشـگاهی را راه انـدازی کـرد.
 در ایـن شـبکه، خدمـات آزمایشـگاهی متنوعـی ماننـد حوزه هـای فنـی و مهندسـی 
همچـون مکانیـک، مـواد و متالـورژی، بـرق و الکترونیک، شـیمی، هوا فضـا، معدن، حوزه 
محیط زیسـت، کشـاورزی و گیاهـان دارویـی، حوزه هـای زیسـت فناوری و پزشـکی مانند 
داروسـازی، سـلول های بنیـادی، مهندسـی بافـت، حوزه هـای علـوم شـناختی و مغـز، 

صنایـع دسـتی، مـواد غذایـی و ... ارایه می شـود.
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری از اعضـای هیات علمـی دانشـگاه ها و 
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مراکز علمی و تحقیقاتی سراسـر کشـور، دانشـجویان دکتری و پژوهشـگران پسـادکتری، 
سـایر  و  کشـور  صنایـع  و  دانش بنیـان  شـرکت های  کارشناسـی،  ارشـد،  کارشناسـی 
پژوهشـگران بـرای دریافـت خدمـات آزمایشـگاهی از طریـق باشـگاه مشـتریان شـبکه 

می کنـد. حمایـت  راهبـردی  فناوری هـای  آزمایشـگاهی 
توسـعه  از  حمایـت  هـدف  بـا  هـم  راهبـردی  فناوری هـای  آزمایشـگاهی  شـبکه 
فعالیت هـای آزمایشـگاه ها، ارتقـای توانمندی هـا و کمـک بـه رشـد و توسـعه و بهبـود 
عملکـرد کارشناسـان آزمایشـگاه ها، حمایت هـای متنوعـی را بـرای مراکـز عضـو شـبکه 

در نظـر گرفتـه اسـت.
ارتقـای  و  کالیبراسـیون  نگهـداری،  و  تعمیـر  از  حمایـت  شـامل  حمایت هـا  ایـن 
تجهیـزات، حمایـت از اسـتقرار اسـتانداردهای آزمایشـگاهی، حمایت از خریـد نمونه های 
مرجـع اسـتاندارد و کالیبراسـیون، حمایـت از آمـوزش کارشناسـان و فعالیـت در قالـب 
کارگروه هـای تخصصـی، حمایـت از خریـد دسـتگاه های آزمایشـگاهی سـاخت ایـران، 

حمایـت از خریـد و اسـتقرار نرم افـزار مدیریـت فرایندهـای آزمایشـگاهی اسـت.
 

■□■

صالحیت سازمان 
جهاددانشگاهی صنعتی شریف 

به عنوان یکی از سازندگان 
شعله بین نیروگاهی

روابط عمومی جهاددانشـگاهی صنعتی شـریف، 6 شـهریور: از سـوی شـرکت مادر تخصصی 
تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی وزارت نیـرو صاحیـت سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی 

شـریف به عنـوان یکـی از سـازندگان شـعله بیـن نیروگاهـی اباغ شـد.
در راسـتای اسـتفاده از توانمنـدی سـازندگان داخلـی و حمایـت حداکثـری از آنـان و 
تسـریع در تامیـن اقـام و تجهیـزات موردنیاز در فضایـی رقابتی، مدیرعامل شـرکت مادر 
تخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی وزارت نیـرو، طـی نامه ای صاحیت سـه شـرکت، 
از جملـه سـازمان جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف را به عنـوان سـازمان واجـد صاحیت 

سـازنده شـعله بیـن نیروگاهـی، تاییـد و بـه زیرمجموعه های این شـرکت ابـاغ کرد.
سیسـتم شـعله بین به عنـوان یکـی از اجـزای کلیـدی سیسـتم های نظارتـی و کنترلی 
سـازمان  پژوهشـگران  توسـط  کشـور  در  نخسـتین بار  بـرای  احتراقـی،  سیسـتم های 

جهاددانشـگاهی صنعتـی شـریف طراحـی و سـاخته شـده اسـت.
نیروگاه هـای  در  دقیـق  ابـزار  حسـاس  خیلـی  سیسـتم  یـک  به عنـوان  شـعله بین 
بـرق حرارتـی اعـم از نیروگاه هـای بخـار و نیروگاه هـای سـیکل ترکیبـی، شـرکت های 

پتروشـیمی، پاالیشـگاه های نفـت و گاز و صنایـع فـوالد قابـل اسـتفاده اسـت.
داخلـی  تامین کننـدگان  زنجیـره  در  حضـور  و  بین المللـی  اسـتانداردهای  اخـذ  بـا 

اسـت. مهیـا شـده  ایـن محصـول  زمینـه صـادرات  شـعله بین، هم اکنـون 
 

فرآورش روزانه ۶۰ هزار بشکه 
نفت خام با کمک دانش بومی

روابط عمومی جهاددانشگاهی، ۲۱ شهریور: پژوهشگران مرکز واحدهای پیش ساخته فرآورش 
نفت خام جهاددانشگاهی با استفاده از حداکثر توانمندی ساخت داخل، روزانه ۶0 هزار 

بشکه نفت خام فرآورش خواهند کرد؛ اکنون مهندسی این طرح در حال انجام است.
محمود پوربافرانی یکی از پژوهشگران مرکز واحدهای پیش ساخته فرآورش نفت خام 
گفت: جهاددانشگاهی برای نشان دادن توانمندی های خود به شرکت ملی نفت ابتدا در 
واحد تحقیقات و پژوهش جهاددانشگاهی پایلوت طرح نمک زدایی از نفت خام به روش 

الکترواستاتیک با ظرفیت 20 بشکه در روز را انجام داد.
وی درباره اهمیت نمک زدایی نفت خام اظهار کرد: نفتی که از چاه استخراج می شود 
تا زمانی که داخل بشکه می رود باید نمک زدایی )جداسازی نمک، آب و رسوبات از نفت( 

شود.
پوربافرانی اظهار کرد: پس از موفقیت در اجرای این طرح، شرکت نفت، پروژه فرآورش 
کرد.  واگذار  به جهاددانشگاهی  را  روز  در  خام  نفت  بشکه  هزار  میزان ۶0  به  خام  نفت 
تجهیزات این پروژه شامل مخازن "نمک زدا" و "جدا کننده آب و رسوبات از نفت" است.

و  تملک  احداث،  )قرارداد   B.O.O روش  به  نیز  پروژه  این  قرارداد  کرد:  عنوان  وی 
بهره برداری( است به این معنی که جهاددانشگاهی باید هم سرمایه گذار و هم سازنده و 
بهره بردار باشد و زمانی که این پروژه به بهره برداری می رسد باید روزی ۶0 هزار بشکه 
نفت خام را تحویل شرکت نفت دهد. این نفتی که داخل بشکه ها تحویل شرکت نفت داده 

می شود برای صادرات یا برای پاالیش به پاالیشگاه ها می رود.
وی تصریح کرد: اکنون این طرح مهندسی اش در حال انجام است. یکی از مهم ترین 
نکاتی که این پروژه دارد، استفاده از حداکثر توانمندی ساخت داخل است؛ جهاددانشگاهی 
در این طرح خود سازنده و طراح است. واحد پژوهش نیز دارد. سازندگان بزرگی نیز در 
ارایه می دهیم. در این طرح اصا قصد  کشور وجود دارند که ما این مخازن را به آن ها 
نداریم از سازندگان خارجی استفاده کنیم یا وارداتی داشته باشیم. شاید تنها 10 الی 20 

درصد ابزار دقیق این پروژه از خارج از کشور وارد شود.
پوربافرانی گفت: ما با اجرای این طرح برای حدود 200 نفر اشتغال زایی مستقیم و 2 

الی ۳ هزار نفر اشتغال زایی غیرمستقیم ایجاد می کنیم.
نفتی،  میدان ها  افزود: در حال حاضر در  و  پرداخت  این طرح  اجرای  اهمیت  به  وی 
انسانی فیلیپینی  یا نیروهای  ایتالیایی این طرح را اجرا می کنند و کارگران  شرکت های 
و هندی نیز در میدان های نفتی مشغول به کار هستند. ما قصد بومی سازی این کار و 
سر  تجهیزات  این  دیگر  سوی  از  داریم.  را  دیگر  کشورهای  به  وابستگی هایمان  کاهش 
نفت  ما  اگر  دارد.  عراق  و  ایران  بین  میدان هایی مشترک  که  چاه هایی مستقر می شوند 
را برداشت نکنیم، عراق آن را استخراج می کند بنابراین اجرای چنین طرحی از اهمیت 

زیادی برخوردار است و ارزش اقتصادی زیادی نیز به همراه دارد.
وی به مشکات اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما برای اجرای این 
پروژه با مشکات تامین مالی و سرمایه مواجه هستیم زیرا این پروژه یک طرح سرمایه 
بر است. اکنون برای تامین سرمایه این طرح پیش پرداختی از شرکت ملی نفت دریافت 
کرده ایم. برای مابقی این طرح که حدود 80 درصد مبلغ کل پروژه می شود نیز از طریق 
معاونت علمی و فناوری و صندوق توسعه ملی اقدام کرده ایم تا بانک ها تسهیاتی با کارمزد 

کم به ما ارایه دهند.
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بی نیازی صنعت نفت 
از واردات مته های حفاری 

و الماسه

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲۳ شـهریور: پژوهشـگران جهاددانشـگاهی خوزسـتان و 
پژوهشـکده تکنولـوژی تولیـد جهاددانشـگاهی موفـق بـه بومی سـازی دانـش مته هـای 
حفـاری دندانـه ای و مته هـای PDC یـا الماسـه شـدند؛ ایـن مته هـا یکـی از کاالهـای 

اسـتراتژیک و حیاتـی صنعـت نفـت محسـوب می شـود.
دکتـر حسـن محمـدی مجـد مدیـر گـروه پژوهشـی مهندسـی مکانیـک پژوهشـکده 
تکنولـوژی تولیـد جهاددانشـگاهی و مدیـر پـروژه تدویـن دانـش فنـی و تولیـد انبـوه 
مته هـای حفـاری دندانـه ای گفـت: از سـال 89 پـروژه تدویـن دانـش مته هـای حفـاری 
دندانـه ای را آغـاز کرده ایـم و بـا همـکاری متخصصـان صنعـت نفـت توانسـته ایم دانـش 

فنـی ایـن مته هـا را کامـًا بومی سـازی کنیـم.
عضـو هیـات علمی پژوهشـکده تکنولـوژی تولید جهاددانشـگاهی، تدویـن دانش فنی 
مته هـای PDC یـا الماسـه را از دیگـر پروژه هـای مهـم ایـن مجموعـه عنـوان کـرد و 
افـزود: پـروژه تدویـن دانـش فنـی مته های PDC یا الماسـه نیـز از دانش های پیشـرفته 
پژوهشـگران جهاددانشـگاهی  علمـی  مجاهـدت  بـا  کـه  هایتـک محسـوب می شـود  و 

خوزسـتان و پژوهشـکده تکنولـوژی تولیـد دانـش فنـی به دسـت آمده اسـت.
بـه گفتـه وی، پژوهشـگران پژوهشـکده تکنولـوژی تولیـد جهاددانشـگاهی اکنـون به 
دنبـال ترکیـب خاقانـه و نوآورانـه ایـن محصـوالت هسـتند تـا نیازهـای جدیـد صنعت 

نفـت را برطـرف کنند.
مدیر گروه پژوهشـی مهندسـی مکانیک پژوهشـکده تکنولوژی تولید جهاددانشـگاهی 
اظهـار کـرد: هم اکنـون در بیـن 10 قلـم کاالی اسـتراتژیک و حیاتی صنعت نفـت، پروژه 
تدویـن دانـش فنـی مته هـای دندانـه ای از جملـه طرح هـای موفـق محسـوب می شـود. 
خوشـبختانه مـا تاکنـون توانسـته ایم دانـش فنـی 8 مته بسـیار پیچیده و خـاص صنعت 
نفـت را کامـًا بومی سـازی و خـط تولیـد بسـیار پیشـرفته آن را نیـز در جهاددانشـگاهی 
خوزسـتان در شـهر اهـواز راه انـدازی کنیـم. در حـال حاضر نیـز در حال تولیـد انبوه این 

محصوالت هسـتیم.
دکتـر محمـدی مجـد بـا بیـان این کـه ایـن محصـوالت پیـش از ایـن وارداتـی بودند. 
تاکنـون بـا سـاخت ایـن کاالها توانسـته ایم بـا ظرفیت فعلی کشـورمان سـاالنه نزدیک به 
۵0 میلیـون دالر صرفه جویـی ارزی داشـته باشـیم. در صورت حمایت مسـئوالن، توسـعه 
ایـن فناوری هـا و همچنیـن توسـعه امکانـات می توانیم سـاالنه ۵00 میلیـون دالر در این 

زمینـه صرفه جویـی کنیم.
وی خاطرنشـان کـرد: همچنیـن ما بـا راه اندازی خـط تولید این محصـوالت، زمینه ای 
بـرای اشـتغال جوانـان نخبـه و صاحبـان فکـر پویـای کشـورمان فراهـم کرده ایـم. ایـن 
جوانـان به خوبـی توانسـته اند از ایـن فرصـت بـرای توسـعه کسـب وکار و قطـع وابسـتگی 

کشـور بـرای واردات ایـن ادوات و تجهیـزات اسـتفاده کنند.
مدیر گروه پژوهشـی مهندسـی مکانیک پژوهشـکده تکنولوژی تولید جهاددانشـگاهی 
و مراکـز  دنیـا  دانشـگاه های مختلـف و مطـرح  از  اکنـون  ایـن جوانـان  تصریـح کـرد: 
تحقیقاتـی جهـان دعوت نامـه دارنـد اما به تمـام جذبه های خارج از کشـور و مشـوق های 
مالـی آن هـا نـه گفته انـد و اقـدام به مهاجـرت نکرده انـد. این جوانـان اکنون بـا کار و علم 

جهـادی بـرای سـازندگی و پیشـرفت کشـور مشـغول به فعالیت هسـتند.
وی گفـت: جـدا از مسـاله صرفه جویـی ارزی و اشـتغال زایی جوانـان، این متـه گلوگاه 
صنعـت نفـت اسـت یعنـی بدون وجـود این متـه امکان حفـاری هیچ چـاه نفتـی نداریم. 
مـا اکنـون توانسـته ایم ایـن تهدیـد را تبدیـل به فرصـت کنیم و میـزان وابسـتگی مان به 
کشـورهای دیگـر را کاهـش دهیـم. در حـال حاضر نیـز به دنبال کسـب مجوزهـای الزم 

آن هسـتیم تـا ایـن کاال را بتوانیـم در بازارهـای خارجی هـم عرضه کنیم.
دکتـر محمـدی مجـد اظهـار کـرد: گواهینامـه فنـی ایـن مته هـا از وزارت نفـت صادر 
شـده اسـت. کیفیـت ایـن مته هـا نیـز بـا نمونه هـای مشـابه خارجـی برابـری می کنـد. 

همچنیـن از لحـاظ قیمتـی نیـز مقـرون بـه صرفه تـر از مته هـای خارجـی اسـت.
آینـده  برنامه هـای  اشـاره کـرد و گفـت:  ایـن مجموعـه  آینـده  برنامه هـای  بـه  وی 
مجموعـه در چندیـن فاز تدوین شـده اسـت. یکی از برنامه هـا ارتقای سـطح تکنولوژی و 
ارایـه محصـوالت جدیـد و بـا کیفیت تـر اسـت. در موضوع مهندسـی نیز در حال توسـعه 
فناوری هـا هسـتیم. همچنیـن در بحـث پشـتیبانی ها هـم در حـال جـذب منابـع جهـت 
توسـعه فعالیت هـا هسـتیم. معتقدیـم، توسـعه فعالیت ها فقط بـا جذب منابـع مالی اتفاق 
نمی افتـد بلکـه توسـعه نیازمنـد یک فکـر پویا و خاق اسـت تـا بتواند این منابـع مالی را 

کامـا جهـت دهـد و بسـتر رشـد و شـکوفایی این صنعـت را فراهـم کند.
 

■□■

کنترل آفات گلخانه ای با تولید 
آفت کش های گیاهی

پژوهشـگران  دارویـی جهاددانشـگاهی، ۲۷ شـهریور:  گیاهـان  پژوهشـکده  روابـط عمومـی 
پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی به منظور کنتـرل آفات گلخانه ای سـبزی و 

صیفـی موفـق بـه دسـتیابی فرموالسـیون و تولیـد آفت کش هـای گیاهـی شـدند.
دکتـر فرزانـه نباتـی عضـو هیات علمـی پژوهشـکده گیاهان دارویـی جهاددانشـگاهی 
گفـت: باقـی مانـدن سـموم بـه روی محصـوالت کشـاورزی از جملـه معضاتـی اسـت 
کـه امـروزه کشـاورزان بـا آن مواجـه هسـتند، در نتیجـه طـرح فرموالسـیون و تولیـد 
سـموم  کنـد؛  مشـکل  ایـن  رفـع  بـه  بزرگـی  کمـک  می توانـد  گیاهـی  آفت کش هـای 
شـیمیایی حتـی پـس از برداشـت نیـز بـه مـدت طوالنـی روی محصـول باقـی می مانـد 
امـا آفت کش هـای گیاهـی بـه دلیـل این کـه بـر پایه و اسـاس مـواد اولیـه گیاهـی تولید 
می شـوند، مشـکلی ایجـاد نمی کننـد. ایـن سـموم گیاهـی کامـا ارگانیـک و سـازگار بـا 
بـدن انسـان هسـتند و نقـش موثر و مفیدی در سـالم خوری و ایمنی غذایـی مردم دارند.
وی افـزود: همچنیـن سـموم گیاهـی عـوارض ناشـی از سـموم شـیمیایی را بـه دنبال 
محیط زیسـت  چرخـه  و  خـاک  آب،  وارد  شـیمیایی  آفت کش هـای  و  سـموم  ندارنـد. 
می شـوند و در بـدن انسـان تجمـع پیـدا می کنند. امـروزه منشـأ بسـیاری از بیماری های 
ناشـناخته ماننـد انـواع سـرطان ها، کبـد چـرب و بیماری هـای سیسـتم عصبی ناشـی از 

اسـتفاده از سـموم و آفت کش هـای شـیمیایی اسـت.
وی اظهـار کـرد: سـموم گیاهی دقیقـا همان خاصیت سـموم شـیمیایی را دارد. منتها 
سـموم شـیمیایی به سـرعت پـس از مصرف تأثیر خـود را نشـان می دهد اما بایـد 24 الی 

48 سـاعت زمـان صرف شـود تا سـموم گیاهی اثربخشـی خـود را نمایان کند.



w
w

w.
ac

ec
r.a

c.
ir

هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی

49

بـه گفتـه وی، اسـتفاده از سـموم گیاهـی بایـد در جامعـه فرهنگ سـازی شـود تـا 
کشـاورزان بـرای اسـتفاده از سـموم کشـاورزی کـه پایـه گیاهـی دارنـد بیشـتر ترغیـب 

. ند شو
وی تصریـح کـرد: متاسـفانه برخـی از سـموم کشـاورزی نیـز از مبـادی قاچـاق وارد 
کشـور می شـوند کـه اسـتفاده از آن هـا عـوارض زیسـت محیطی زیـادی به دنبـال دارد و 

سـامت انسـان ها و حیوانـات را بـه مخاطـره می انـدازد.
نباتـی به ضـرورت اسـتفاده از سـموم کشـاورزی ارگانیـک پرداخـت و گفـت: امـروزه 
کشـاورزان بـرای صـادرات محصـوالت کشـاورزی بـا مشـکات زیـادی مواجـه هسـتند. 
محصـوالت کشـاورزی برخـی از کشـاورزان به دلیل باقیمانده سـموم بـه روی محصوالت 
بـه کشـور بـاز گردانـده می شـوند امـا در مقابـل کشـاورزانی کـه از سـموم ارگانیـک و 
گیاهـی اسـتفاده می کننـد بـا چنین مشـکلی مواجه نیسـتند و سـود خوبی نیز به دسـت 

می آورنـد.
وی بـه مشـکات اجـرای ایـن طرح اشـاره کـرد و گفت: در حـال حاضر ما بـرای ثبت 
ایـن محصـوالت با یک سـری مشـکات مواجه هسـتیم. ثبـت هرکدام از ایـن محصوالت 
بـا توجـه بـه بروکراسـی اداری بسـیار زمـان بـر اسـت. اگر سـرعت روند ثبـت محصوالت 
بیشـتر شـود و فرهنگ سـازی در ایـن زمینـه داشـته باشـیم قطعاً بـه نتایـج مطلوب تری 

دسـت پیـدا خواهیـم کرد کـه ارزش افـزوده فوق العـاده ای به همـراه دارد.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی بیان کـرد: در حال 
حاضر کشـورهای اروپایی و پیشـرفته به سمت وسـوی اسـتفاده از کودهـا و آفت کش های 
گیاهـی رفته انـد. در کشـور مـا نیـز قوانینی پیرامون اسـتفاده از این نوع سـموم از سـوی 
سـازمان حفـظ نباتـات وضع شـده و اکنـون ایـن سـازمان در حـال رصـد و کنتـرل ایـن 

موضوع اسـت.
بـه گفتـه وی، در حـال حاضـر محصوالت پژوهشـکده ما مراحـل اداری اخـذ مجوز از 
سـازمان حفـظ نباتـات را طـی می کنـد. پیـش بینی می شـود طـی 2 الی ۳ مـاه آینده 2 

محصـول مـا مجـوز الزم را از ایـن سـازمان دریافت کند.
عضـو هیات علمـی پژوهشـکده گیاهـان دارویـی جهاددانشـگاهی یادآور شـد: در حال 
حاضـر مراحـل اخـذ مجوز در ایران خیلی سـخت اسـت. تنهـا 1 الی 2 محصـول در ایران 
توانسـته اند مجـوز تولیـد آفت کـش گیاهـی را دریافـت کننـد بـه همیـن دلیـل خیلـی 
از تولیدکننـدگان ایـن محصـوالت به صـورت غیرقانونـی و از مجـرای غیرقانونـی اقـدام 
بـه فـروش ایـن محصـوالت می کننـد. مـا قصـد داریـم بـرای توسـعه محصـوالت و عقـد 

قراردادهایمـان تمـام مراحـل ایـن کار را قانونـی سـپری کنیم.
وی بـه تفـاوت قیمـت سـموم ارگانیـک و شـیمیایی پرداخـت و گفت: معمـوال قیمت 
محصـوالت ارگانیـک اعـم از خوراکـی و غیرخوراکـی در بـازار گران تـر از محصـوالت 
شـیمیایی هسـتند زیـرا یـک سـری ماحظاتـی در ایـن محصـوالت در نظر گرفته شـده 
اسـت. مـواد اولیـه ای هم کـه در این محصوالت اسـتفاده می شـود، گران تـر از محصوالت 
شـیمیایی اسـت. حـدود دو سـال پیـش کـه علمـی ات اجـرای ایـن طـرح آغـاز شـد، ما 
قیمتـی تقریبـا مشـابه بـا سـموم شـیمیایی تعییـن کردیـم. اکنـون بـه همان میـزان که 
سـموم شـیمیایی گـران شـده، بهای مـواد اولیه این سـموم نیـز افزایش پیدا کرده اسـت.

نباتـی در پایـان گفت: هر کشـوری بر اسـاس نوع آفت هـا، شـرایط آب و هوایی و مواد 
اولیـه ای کـه دارد بایـد خـودش فرموالسـیونی برای کنترل آفات سـبزی و صیفی داشـته 
باشـد. مـا نیـز بـا توجه بـه منبع غنـی از مـواد گیاهـی و شـرایط آب و هوایی کشـورمان 
بایـد بـرای مبـارزه با آفـات کشـاورزی مان فرموالسـیون خاصی بـرای تولیـد آفت کش ها 
داشـته باشـیم. اکنـون پایه مـواد اولیه مـورد اسـتفاده ایـن آفت کش ها بومی خـود ایران 
اسـت. قطعـاً ایـن آفت کش هـا قیمتـی ارزان تـر از نمونه هـای مشـابه خارجـی دارنـد و 
ضمـن اشـغالزایی و ارزش افـزوده بـاال، بخشـی از معضـات بخـش کشـاورزی کشـور را 

می کنند. برطـرف 
 

■□■

انجام جامع ترین مطالعه مرور 
نظام مند ابزارهای سنجش 

سواد سالمت
ـــگران  ـــرداد: پژوهش ـــگاهی، ۲۷ م ـــتی جهاددانش ـــوم بهداش ـــکده عل ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
ــای  ــی ابزارهـ ــی، تمامـ ــگاهی در پژوهشـ ــتی جهاددانشـ ــوم بهداشـ ــکده علـ پژوهشـ
ـــن پژوهـــش یکـــی  ـــج ای ـــد. نتای ـــرار داده ان ـــورد بررســـی ق ســـنجش ســـواد ســـامت را م

از کامل تریـــن مطالعه هـــای مـــروری ابزارهـــای ســـنجش ســـواد ســـامت اســـت.
ــت  ــامت اسـ ــطح سـ ــر سـ ــذار بـ ــای تاثیرگـ ــی از مولفه هـ ــامت یکـ ــواد سـ سـ
ــتفاده از  ــی و اسـ ــه دسترسـ ــی از جملـ ــامت همگانـ ــی در سـ ــش مهمـ ــه نقـ کـ
خدمـــات ســـامت دارد و به عنـــوان یـــک شـــاخص مهـــم در نتایـــج و هزینه هـــای 
ــی  ــه اثربخشـ ــه الزمـ ــت، به طوری کـ ــده اسـ ــناخته شـ ــتی شـ ــای بهداشـ مراقبت هـ
نظـــام مراقبـــت ســـامت، برخـــورداری افـــراد از ســـطح ســـواد ســـامت مطلـــوب 
ـــراد در  ـــری اف ـــوه تصمیم گی ـــر نح ـــامت ب ـــواد س ـــم س ـــش مه ـــل نق ـــه دلی ـــت. ب اس
زمینه هـــای مرتبـــط بـــا ســـامت، ارتقـــای ســـطح ســـواد ســـامت افـــراد معیـــاری 
ـــات  ـــه خدم ـــت ارای ـــردن کیفی ـــاال ب ـــه و ب ـــامت جامع ـــطح س ـــای س ـــت ارتق در جه
ــه  ــرار گرفتـ ــت گذاران قـ ــگران و سیاسـ ــه پژوهشـ ــورد توجـ ــتی_درمانی، مـ بهداشـ

اســـت.
ـــه  ـــرد و جامع ـــامت ف ـــطح س ـــای س ـــامت در ارتق ـــواد س ـــش س ـــه نق ـــه ب ـــا توج ب
ـــرای  ـــددی ب ـــای متع ـــه، ابزاره ـــامت جامع ـــواد س ـــنجش س ـــت س ـــع آن اهمی و به تب
ارزیابـــی ســـواد ســـامت تدویـــن شـــده و به ســـرعت در حـــال گســـترش اســـت. در 
همیـــن راســـتا، پژوهشـــگران پژوهشـــکده علـــوم بهداشـــتی در پژوهشـــی، تمامـــی 

ـــد. ـــرار داده ان ـــی ق ـــورد بررس ـــامت را م ـــواد س ـــنجش س ـــای س ابزاره
نتایـــج ایـــن پژوهـــش کـــه یکـــی از کامل تریـــن مطالعه هـــای مـــروری 
ابزارهـــای ســـنجش ســـواد ســـامت اســـت و مطالعـــات مرتبـــط را نزدیـــک بـــه 
ـــی  ـــورد بررس ـــادی( را م ـــال 2021 می ـــان س ـــا پای ـــال 199۳ ت ـــه )از س ـــه ده س
ـــوان  ـــا عن ـــر PLOS ONE ب ـــریه معتب ـــر نش ـــماره اخی ـــت، در ش ـــرار داده اس ق
 Measuring health literacy: A systematic review and  "
 "۲۰۲1  to  199۳  bibliometric analysis of instruments from

منتشـــر شـــده اســـت.
ـــی  ـــه انگلیس ـــامت، از 4848 مقال ـــواد س ـــنجش س ـــزار س ـــه، ۳۶1 اب ـــن مطالع در ای
ــورد بررســـی  ــر بین المللـــی مـ ــای معتبـ ــگاه داده هـ ــده از پایـ ــتخراج شـ ــان اسـ زبـ
ـــی  ـــخه های اصل ـــه نس ـــی کلی ـــه ارزیاب ـــن مقال ـــم ای ـــکات مه ـــت. از ن ـــه اس ـــرار گرفت ق

ـــت. ـــای COSMIN اس ـــتفاده از راهنم ـــا اس ـــا ب ابزاره
گفتنـــی اســـت در بخشـــی از ایـــن پژوهـــش کلیـــه ابزارهـــای ســـنجش ســـواد 
ســـامت در مقـــاالت فارســـی زبـــان نیـــز مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت کـــه 

نتیجـــه آن در نشـــریه علمـــی - پژوهشـــی "پایـــش" منتشـــر شـــده اســـت.
ــات  ــد ادبیـ ــرور نظام منـ ــی "مـ ــرح پژوهشـ ــتخرج از طـ ــده مسـ ــاالت یادشـ مقـ
ـــامت"  ـــواد س ـــنجش س ـــای س ـــی و ابزاره ـــای مفهوم ـــف، چارچوب ه ـــی تعاری پژوهش
کـــه بـــا حمایـــت معاونـــت پژوهشـــی جهاددانشـــگاهی انجـــام شـــده اســـت و بـــا 
ـــی،  ـــا صدیق ـــر ژی ـــدی، دکت ـــمیرا محم ـــر س ـــی، دکت ـــود طاووس ـــر محم ـــارکت دکت مش
ـــی  ـــر عل ـــتمی و دکت ـــه رس ـــی، راحل ـــری کرمان ـــن مظف ـــر رامی ـــه زارع، دکت ـــر فاطم دکت
ـــده  ـــر در آم ـــته تحری ـــه رش ـــتی ب ـــوم بهداش ـــکده عل ـــگران پژوهش ـــری، از پژوهش منتظ

ـــت. اس
تیـــم پژوهـــش در ســـال 2012 مطالعـــه مـــروری دیگـــری نیـــز انجـــام داده 
ـــواد  ـــنجش س ـــزار س ـــن اب ـــنجی اولی ـــن و روان س ـــای آن تدوی ـــر مبن ـــه ب ـــد ک بودن
ســـامت در کشـــور )HELIA( و نیـــز اولیـــن پیمایـــش ملـــی ســـنجش ســـواد 
ــای ســـامت وزارت بهداشـــت  ــوزش و ارتقـ ــر آمـ ــفارش دفتـ ــه سـ ســـامت )بـ
ــام  ــتی انجـ ــوم بهداشـ ــکده علـ ــط پژوهشـ ــکی( توسـ ــوزش پزشـ ــان و آمـ درمـ
گرفـــت. نســـخه کوتـــاه ابـــزار فـــوق نیـــز اخیـــراً توســـط ایـــن تیـــم پژوهشـــی 
تدویـــن شـــده اســـت. پژوهشـــگران بـــه هـــر دو نســـخه یـــاد شـــده در نشـــریه 

پایـــش دسترســـی دارنـــد.
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ناکافی بودن پروتئین
موجود در رژیم غذایی روزانه 

بسیاری از مردم

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی، 8 شـهریور: عضو هیات علمی گروه 
پژوهشـی فـرآوری مواد غذایی پژوهشـکده علـوم و فناوری مـواد غذایی جهاددانشـگاهی 
خراسـان رضـوی گفـت: کیفیت و کمیت پروتئیـن موجود در رژیم غذایی روزانه بسـیاری 
از مـردم جهـان به ویژه کشـورهای درحال توسـعه به دلیـل افزایش روزانه قیمت گوشـت 

و عـدم دسترسـی همگان بـه پروتئین حیوانی، معموالً ناکافی و نامناسـب اسـت.
دکتـر النـاز میانـی بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: در برخـی جوامـع پیشـرفته، بـروز 
نگرانـی در خصـوص مصـرف باالی گوشـت حیوانی به واسـطه کلسـترول بـاال، چربی های 
اشـباعی، مصـرف آب بـاال جهـت پـرورش دام و افزایـش مخاطرات ریسـت محیطی نظیر 
بـروز پدیـده گلخانـه ای و گرمایـش زمیـن سـبب افزایش تعداد افـراد دارای رژیـم غذایی 

گیاهخـواری گردیده اسـت.
وی ادامـه داد: از ایـن رو تولیـد محصـوالت غذایـی بـدون گوشـت در سـال های اخیـر 
توجـه زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. فـرآوری و یـا شبیه سـازی فـراورده غذایی 
بـدون گوشـت بـا کیفیت باال دشـوار بـوده و از جملـه مباحث مـورد چالش پژوهشـگران 

و تولیدکننـدگان مـواد غذایی اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه آنالوگ گوشـتی )گوشـت تقلیـدی( و به عبارت بهتر سـوپر فود 
پروتئینـی گوشـت گیاهـی با خصوصیات شبیه سـازی شـده فراورده های گوشـتی اسـت، 
بیـان کـرد: گوشـت گیاهـی می تواند در دسـترس طیف وسـیعی از مصرف کننـدگان قرار 

گیرد.
عضـو هیـات علمـی گروه پژوهشـی فـرآوری مـواد غذایی پژوهشـکده علـوم و فناوری 
مـواد غذایـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی تصریـح کـرد: آنالـوگ گوشـت معمـوالً 
از منابـع پروتئینـی ماننـد سـویا، گنـدم، نخـود، لوبیـا، عـدس، کینـوا، دانـه کنـف، خلر، 
در  موجـود  مخمرهـای  به ویـژه  زیسـتی  مخمـر  اسـپیرولینا،  جلبـک  مخمـر،  کنجـد، 
پسـاب کارخانه هـای تولیـد مخمـر، تخم مـرغ و بسـترهای قارچـی بـا اسـتفاده از فناوری 

اکسـتروژن بـا رطوبـت بـاال تولیـد می شـود.
دکتـر میانـی با اشـاره به اینکـه صنایع غذایـی از جمله صنایع اسـتراتژیک به شـمار 
مـی رود کـه نقـش مهمـی در توسـعه فنـاوری، خودکفایـی کشـور و ایجـاد ارزش افزوده 
محصـوالت کشـاورزی بـر عهـده دارد، اظهـار کرد: مـواد اولیه بر پایـه پروتئیـن در دما و 
فشـار بـاال ذوب می شـوند و بـا خنک شـدن در انتهای اکسـترودر سـاختار گوشـت مانند 
پیـدا می کننـد. باایـن حـال؛ از نقطه نظر بافـت ترد، شـبکه مانند، رنگ، طعم و احسـاس 

دهانـی در مقایسـه بـا محصـوالت گوشـتی دارای محدودیت هایی می باشـند.
عضـو هیـات علمـی گروه پژوهشـی فـرآوری مـواد غذایی پژوهشـکده علـوم و فناوری 
مـواد غذایـی جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی افـزود: رفـع محدودیـت از طریـق عوامل 
اتصـال دهنـده و ریزپوشـانی ترکیبات زیسـت فعال مولـد طعم و رنگ قابـل انجام خواهد 
بـود. جایگزین هـای گوشـت تولیدی از چاپگرهای زیسـتی و ظهور گوشـت آزمایشـگاهی 
خـاص از کشـت سـلول های بنیـادی نیـز می تواننـد بخشـی از منابـع تامیـن پروتئینـی 

آینـده باشـند و در عیـن حـال رابطـه مکمل با گوشـت سـنتی را حفـظ کنند.

زنجبیل؛ رویکردی مکمل
برای مدیریت بیماری های 

قلبی عروقی

ـــا  ـــل ب ـــرداد: زنجبی ـــگاهی، ۲۵ م ـــی جهاددانش ـــان داروی ـــکده گیاه ـــی پژوهش ـــط عموم رواب
نـــام علمـــی )Zingiber officinale( از گیاهانـــی اســـت کـــه خـــواص درمانـــی 
بســـیاری دارد و بســـیاری از مطالعـــات، اثـــرات ضدالتهابـــی و آنتی اکســـیدانی ایـــن 

گیـــاه را بـــه اثبـــات رســـانیده اند.
ـــن  ـــوص ای ـــکده در خص ـــن پژوهش ـــی ای ـــات علم ـــو هی ـــاز عض ـــعیده ممت ـــر س دکت
گیـــاه بیـــان کـــرد: زنجبیـــل گیاهـــی گلـــدار از خانـــواده زنجبیلیـــان اســـت کـــه 
به عنـــوان گیاهـــی دارویـــی از زمان هـــای دور بـــه کار بـــرده شـــده اســـت و هنـــوز 
ـــن  ـــز ای ـــتان نی ـــران باس ـــی دارد. در ای ـــگاه باارزش ـــنتی چیـــن جای ـــب س ـــم در ط ه
گیـــاه بـــا نـــام ژنگویـــر کاربـــرد داشـــت و از ایـــران و کشـــورهای عربـــی به ســـوی 
ـــواص  ـــت و خ ـــی اس ـــل خوراک ـــزوم( زنجبی ـــاقه )ری ـــت. زمین س ـــترش یاف ـــرب گس غ

دارویـــی و درمانـــی زیـــادی دارد.
ایـــن عضـــو هیـــات علمـــی اظهـــار کـــرد: بیماری هـــای قلبی-عروقـــی از علـــل 
اصلـــی مرگ ومیـــر در سراســـر جهـــان هســـتند و دو فاکتـــور مهمـــی کـــه باعـــث 
بـــروز آســـیب های جـــدی و مرگبـــار ناشـــی از ایـــن بیماری هـــا می شـــوند، التهـــاب 

ـــتند. ـــیداتیو هس ـــترس اکس و اس
ممتـــاز بیـــان کـــرد: زنجبیـــل سرشـــار از ترکیبـــات فنلـــی gingerols اســـت 
ــت.  ــاه اسـ ــن گیـ ــیدانی ایـ ــی و آنتی اکسـ ــواص ضدالتهابـ ــروز خـ ــئول بـ ــه مسـ کـ
اجـــزای  مهم تریـــن   Gingerol و   Dehydrogingerdione، Shogaol
ـــش  ـــث کاه ـــیر NF-κB، باع ـــرد مس ـــش عملک ـــا کاه ـــه ب ـــتند ک ـــل هس ـــال زنجبی فع

التهـــاب می شـــوند.
وی تاکیـــد کـــرد: مســـیر NF-κB یکـــی از مهم تریـــن عوامـــل دخیـــل در 
ــزان  ــش میـ ــث کاهـ ــن، Shogaol-۶ باعـ ــت. همچنیـ ــی اسـ ــای التهابـ واکنش هـ
 superoxide و   )glutathione )GSH نظیـــر  اکســـیدایتو  مارکرهـــای 

می شـــود.  )dismutase )SOD
 Gingerol وی در پایـــان اظهـــار کـــرد مطالعـــات نشـــان داده انـــد کـــه 
caspase و کاهـــش اســـترس اکســـیداتیو  باعـــث کاهـــش میـــزان فعالیـــت 
ــزای  ــه اجـ ــد کـ ــزارش داده انـ ــین گـ ــات پیشـ ــن، تحقیقـ ــود. همچنیـ می شـ
التهابـــی  هـــای  ســـیتوکین  فعالیـــت  ســـرکوب  باعـــث  زنجبیـــل  فعـــال 
باعـــث  زنجبیـــل  می شـــوند.  نیـــز   6 -1β, IL -TNF-α, IL نظیـــر 
 Peroxisome proliferator-activated افزایـــش عملکـــرد مســـیر 
receptor (PPAR( نیـــز می شـــود کـــه در ســـرکوب التهـــاب و اســـترس 
ــد  ــل می توانـ ــد زنجبیـ ــر می رسـ ــه نظـ ــن، بـ ــش دارد؛ بنابرایـ ــیداتیو نقـ اکسـ
بیماری هـــای  از  ناشـــی  مرگبـــار  و  جـــدی  آســـیب های  کاهـــش  باعـــث 

ــود. ــی شـ قلبی-عروقـ
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اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و 
هامیش های جهاددانشگاهی

برگزار

■ آمادگی جهاددانشگاهی برای اجرای پروژه های 
بزرگ استان قم

■ جهاددانشگاهی از راهکارهای اساسی اقتصاد 
دانش بنیان است

■ خوشنامی از مهم ترین ویژگی های جهاددانشگاهی 
در جامعه است

■ منایش دستاوردهای فناورانه حوزه کشاورزی 
جهاددانشگاهی در منایشگاه بین املللی آیفارم

■ حقوق  مأموریت ایجاد آزمایشگاه مرجع به 
جهاددانشگاهی واگذار شود

■  و ...
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برگـزار

    اخبار برگزاری دوره ها، کارگاه ها، نشست ها و هامیش های جهاددانشگاهی

برگزار

رییـــس جهاددانشـــگاهی در دیـــدار بـــا اســـتاندار 
قـــم کـــه بـــا همراهـــی دکتـــر مهـــدی باصولـــی معـــاون 
پشـــتیبانی و امـــور منابـــع، دکتـــر عیســـی علیـــزاده 
معـــاون هماهنگـــی و امـــور مجلـــس، امیـــر طهرانچـــی 
ـــد،  ـــام ش ـــگاهی انج ـــت جهاددانش ـــوزه ریاس ـــر کل ح مدی
ـــم  ـــام معظ ـــات مق ـــاد را بیان ـــن نه ـــتوانه ای ـــن پش مهم تری
رهبـــری دانســـت و گفـــت: به گونـــه ای کـــه توصیه هـــا و 
ـــا  ـــال ۶9 ت ـــگاهی از س ـــاره جهاددانش ـــان درب ـــات ایش بیان
ـــوان  ـــکات به عن ـــن ن ـــت و همی ـــه اس ـــدود ۷0 صفح 99 ح
نقشـــه راه جهـــاد بـــوده و ایـــن بســـیار ارزشـــمند اســـت 
ـــم  ـــام معظ ـــت مق ـــه موردحمای ـــگاهی همیش ـــه جهاددانش ک

رهبـــری بـــوده اســـت.
دکتـــر دهقانـــی فیروزآبـــادی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــن  ـــه اولی ـــته ک ـــت داش ـــوزه فعالی ـــگاهی در ۵ ح جهاددانش

بخـــش، حـــوزه فرهنگـــی بـــوده کـــه از دیربـــاز در ایـــن 
ــوزه بعـــدی  ــزود: حـ ــته اســـت افـ ــوزه فعالیـــت داشـ حـ
ــوده  ــان بـ ــت و درمـ ــگاهی، بهداشـ ــت جهاددانشـ فعالیـ
ـــتاوردهای  ـــگاهی دارای دس ـــوزه جهاددانش ـــن ح ـــه در ای ک
ــان  ــه رویـ ــارز آن موسسـ ــه بـ ــه نمونـ بزرگـــی اســـت کـ
ـــن  ـــری ای ـــم رهب ـــام معظ ـــژه مق ـــگاه وی ـــا ن ـــه ب ـــوده ک ب

موفقیت هـــا را بـــه دســـت آورده اســـت.
ــوزه  ــه حـ ــان اینکـ ــا بیـ ــگاهی بـ ــس جهاددانشـ رییـ
ـــی  ـــت غذای ـــاورزی و امنی ـــاد کش ـــن نه ـــت ای ـــدی فعالی بع
اســـت کـــه کارهـــای بســـیار بزرگـــی از بحـــث اصـــاح 
ــام داده  ــاورزی را انجـ ــای کشـ ــد بذرهـ ــژاد دام و تولیـ نـ
ـــیار  ـــای بس ـــز کاره ـــی نی ـــوزه صنعت ـــه داد: در ح اســـت ادام
عظیمـــی در بحـــث نفـــت، معـــدن و کارخانه هـــا صـــورت 

گرفتـــه اســـت.

وی بخـــش دیگـــر فعالیـــت جهاددانشـــگاهی را حـــوزه 
ـــگاهی  ـــد: جهاددانش ـــادآور ش ـــمرد و ی ـــانی برش ـــوم انس عل
در بحـــث تولیـــد محتـــوا بســـیار خـــوب عمـــل کـــرده 
ـــه  ـــت ک ـــته اس ـــردم نداش ـــن م ـــی در بی ـــا بازتاب ـــت، ام اس
ـــود. ـــن ش ـــردم تبیی ـــن م ـــم در بی ـــت عظی ـــن ظرفی ـــد ای بای

کـــرد:  اضافـــه  فیروزآبـــادی  دهقانـــی  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی یـــک نهـــاد عمومـــی اســـت و در انجـــام 
مســـئولیت ها توجـــه زیـــادی بـــه منافـــع مالـــی نـــدارد 
و اصـــوال فعالیت هایـــی را انجـــام می دهـــد کـــه بـــر 
ـــان ده  ـــی زی ـــع حت ـــی مواق ـــه در بعض ـــت ک ـــده اس زمین مان

نیـــز بـــوده اســـت.
وی ســـخنان مقـــام معظـــم رهبـــری دربـــاره ورود 
جهاددانشـــگاهی بـــه عرصـــه کارهـــای بـــزرگ را مـــورد 
ـــگاهی  ـــن رو جهاددانش ـــرد: ازای ـــراز ک ـــرار داد و اب ـــه ق توج
قـــم  اســـتان  بـــزرگ  پروژه هـــای  در  دارد  آمادگـــی 

کنـــد. ســـرمایه گذاری  و  مشـــارکت 
ـــهر  ـــگاه ش ـــه جای ـــاره ب ـــا اش ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ـــاخص  ـــژه و ش ـــهر وی ـــم را ش ـــهر ق ـــرد: ش ـــوان ک ـــم عن ق
می دانیـــم، چراکـــه ایـــن شـــهر قطـــب فرهنـــگ علـــوم 

ورود این نهاد به امور بر زمین مانده در کشور؛

آمادگی جهاددانشگاهی برای اجرای 
پروژه های بزرگ استان قم

شـهریور:   28 جهاددانشـگاهی  عمومـی  روابـط 
دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی رییـس 
جهاددانشـگاهی در سـفر بـه اسـتان قم با 
سـید محمدتقـی شـاه چراغی اسـتاندار قم 
دیـدار و از آمادگـی ایـن نهـاد بـرای اجرای 
پروژه هـای بـزرگ این اسـتان سـخن گفت.

دیدار بـا آیـت اهلل علیرضا اعرافـی مدیریت 
حوزه هـای علمیـه کشـور و آیـت اهلل سـید 
دیگـر  از  قـم  امام جمعـه  سـعیدی  محمـد 

برنامه هـای ایـن سـفر بـود.
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ـــتان در  ـــن اس ـــت و ای ـــور اس ـــانی کش ـــوم انس ـــی و عل دین
ایـــن عرصـــه در کشـــور بی نظیـــر اســـت.

راســـتا  همیـــن  از  اینکـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  وی 
ـــتان  ـــزرگ اس ـــای ب ـــام کاره ـــی انج ـــگاهی آمادگ جهاددانش
ـــی دارد  ـــگاهی آمادگ ـــرد: جهاددانش ـــه ک ـــم را دارد اضاف ق
تمـــام مراحـــل انجـــام کار و ضمانـــت آن را بـــه عهـــده 
ـــز  ـــرمایه گذاری نی ـــام آن کار س ـــرای انج ـــی ب ـــرد و حت بگی
ـــا  ـــتیم مخصوص ـــای کار هس ـــد پ ـــا تمام ق ـــد و م ـــام ده انج
در اســـتان قـــم کـــه دارای ویژگی هـــای خاصـــی اســـت.

ـــم در  ـــتان ق ـــاالی اس ـــت ب ـــتفاده از ظرفی ـــرورت اس ض
ـــامت ـــگر س ـــرش گردش پذی

ســـید محمدتقـــی شـــاه چراغی نیـــز در ایـــن دیـــدار 
ـــوم  ـــی و عل ـــه فرهنگ ـــم در دو عرص ـــت: ق ـــار داش ـــا اظه ب
انســـانی و نرم افـــزاری در کشـــور جایـــگاه ویـــژه ای دارد و 
ـــت. ـــر اس ـــور بی نظی ـــه در کش ـــن عرص ـــم در ای ـــت ق ظرفی

ـــی در  ـــیار خوب ـــات بس ـــه مؤسس ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــرای  ـــری ب ـــت بی نظی ـــه ظرفی ـــود دارد ک ـــه وج ـــن زمین ای
ـــزود: جهاددانشـــگاهی  ـــد، اف ـــه وجـــود آورده ان ـــم ب ـــتان ق اس
ــا  ــن ظرفیت هـ ــع آوری ایـ ــد جمـ ــم می توانـ ــتان قـ اسـ
ــن  ــا ایـ ــد تـ ــام دهـ ــا انجـ ــر نهادهـ ــک دیگـ ــا کمـ را بـ
ـــه آن  ـــا نتیج ـــود و قطع ـــی ش ـــور معرف ـــا در کش ظرفیت ه

فـــرا اســـتانی و کشـــوری اســـت.
ــگری  ــث گردشـ ــه بحـ ــاره بـ ــا اشـ ــم بـ ــتاندار قـ اسـ
ـــتان  ـــر در اس ـــا زائ ـــاالنه میلیون ه ـــرد: س ـــراز ک ـــامت اب س
قـــم حضـــور دارنـــد کـــه بیشـــتر آن هـــا از کشـــورهای 
ـــاد  ـــث ایج ـــب باع ـــن مطل ـــود ای ـــه خ ـــتند ک ـــه هس منطق
ـــم  ـــه ق ـــی ب ـــکی و درمان ـــگر پزش ـــذب گردش ـــت ج ظرفی

شـــده اســـت.
ـــی  ـــای درمان ـــه طرح ه ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــوان ک وی عن
ـــده  ـــا در آین ـــوده م ـــام ب ـــال انج ـــم در ح ـــتان ق ـــه در اس ک
ــازاد بـــر جمعیـــت  نزدیـــک تخت هـــای بیمارســـتانی مـ
ــه  ــی کـ ــه بحثـ ــه بـ ــا توجـ ــم و بـ ــم داریـ ــتان قـ اسـ
جهاددانشـــگاهی در بحـــث نابـــاروری در حـــال فعالیـــت 
ـــا  ـــرده و ب ـــتفاده ک ـــت اس ـــن ظرفی ـــوان از ای ـــت، می ت اس
توجـــه بـــه مباحـــث مربـــوط بـــه جمعیـــت و تأکیـــدات 
ـــدآوری،  ـــت و فرزن ـــه بحـــث جمعی ـــری ب ـــام معظـــم رهب مق
ظرفیت هـــا  ایـــن  از  می توانـــد  جهاددانشـــگاهی 

ــد. ــتفاده کننـ ــی اسـ به خوبـ
شاهچراغی با اشاره به سفر دوم رئیس جمهور به قم، گفت: 
امیدواریم یک بسته عملیاتی و خوب با کمک استانداری و 
دستگاه های مختلف از جمله جهاددانشگاهی در جهت رفع 

مشکات مردم آماده شود.

جهاددانشگاهی یک ظرفیت عالی
 برای کشور و نظام است

ــترک  ــت مشـ ــن نشسـ ــس از ایـ ــت، پـ ــی اسـ گفتنـ
ــای  ــران و اعضـ ــا مدیـ ــادی بـ ــی فیروزآبـ ــر دهقانـ دکتـ

جهاددانشـــگاهی قـــم دیـــدار و گفت وگـــو کـــرد.
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در ســخنانی بــا بیــان اینکــه 
جهاددانشــگاهی یــک ظرفیــت عالــی بــرای کشــور و نظــام 
ــه  ــود ب ــای خ ــام و ظرفیت ه ــد ن ــوز در ح ــی هن ــت ول اس
ــاً  ــی قطع ــت: ول ــت گف ــیده اس ــری نرس ــت حداکث فعالی
ایــن  گســترده  موفقیت هــای  و  تاش هــا  از  نمی تــوان 

ــت. ــی گذش ــاد به راحت نه
ــای  ــم ظرفیت ه ــان اینکــه جهاددانشــگاهی ق ــا بی وی ب
گســترده ای بــرای فعالیــت دارد و بایــد بــرای توســعه 
اگــر  گفــت:  کنیــم  تــاش  قــم  در  آن  ظرفیت هــای 
ــات انــدک و ناچیــز نتایــج  ــا امکان جهادگرانــی می تواننــد ب
مطلــوب بــه دســت آورنــد بایــد امکانــات مناســب، وســایل 
ــره  ــا به ــرد ت ــاد ک ــری ایج ــای بهت ــر و فرصت ه کارآمدت
ــد. ــت آی ــه دس ــام ب ــی نظ ــت عال ــن ظرفی ــتری از ای بیش

ــه  ــم ک ــاور داری ــرد: ب ــان ک ــگاهی بی ــس جهاددانش ریی
ایــن نهــاد بایــد در زمینه هــا و ظرفیت هــای مغفــول و 
ــرای  ــته باشــد و ب ــه داش ــده برنام ــن مان ــای روی زمی باره
ــش  ــد افزای ــروز کشــور نیازمن ــرا ام ــد، زی ــاش کن آن هــا ت

ــت. ــتر اس ــه بیش ــره وری هرچ به
وی گفت: یکی از مهم ترین کارهایی که باید برای اعضای 
باید  فعاالن  این  که  است  آن  دهیم  انجام  جهاددانشگاهی 
ثمرات حضور و فعالیت اثربخش خود را در جهاددانشگاهی 

ببرند تا انگیزه های کار و فعالیت آن ها بیشتر شود.
همچنیــن دکتــر محمد حیــدری رییس جهاددانشــگاهی 
ــات و  ــر از خدم ــا تقدی ــخنانی ب ــم در س ــتان ق ــد اس واح
ــای  ــم کاره ــران در ق ــت: جهادگ ــش گف ــات همکاران زحم
بســیار ســخت و مشــکلی را بــا کمتریــن هزینــه و کمتریــن 
ــای  ــد و باره ــام داده ان ــره وری انج ــات و بیشــترین به امکان
ــوان گفــت  بزرگــی را در اســتان قــم برداشــته اند کــه می ت
کل اعضــای جهاددانشــگاهی اســتان قــم جهادگــران نمونــه 

هســتند.
گســـترده  ظرفیت هـــای  بـــه  ادامـــه  در  وی 
ـــر  ـــه ذک ـــرد و ب ـــاره ک ـــم و کشـــور اش جهاددانشـــگاهی در ق
ـــزی و  ـــر مرک ـــه دفت ـــط ب ـــث مرتب ـــون مباح ـــی پیرام نکات

ــت. ــم پرداخـ ــران قـ ــکات جهادگـ مشـ
در بخـــش دیگـــری از ایـــن دیـــدار دکتـــر دهقانـــی 
ــای  ــرات اعضـ ــه نظـ ــنیدن نقطـ ــادی ضمـــن شـ فیروزآبـ

ایـــن واحـــد بـــه ســـؤاالت آن هـــا پاســـخ گفـــت.

موفقیت نهادهای انقالبی چون 
جهاددانشگاهی می تواند مبلغ خوبی برای نظام 

اسالمی باشد
ــا  ــن بـ ــادی همچنیـ ــی فیروزآبـ ــر روح اهلل دهقانـ دکتـ
حضـــور در دفتـــر مدیریـــت حوزه هـــای علمیـــه کشـــور 
ـــرد. ـــو ک ـــدار و گفت وگ ـــی دی ـــا اعراف ـــت اهلل علیرض ـــا آی ب
ــران را  ــدار ایـ ــن دیـ ــگاهی در ایـ ــس جهاددانشـ  رییـ
ـــرد و  ـــر ک ـــانی ذک ـــع انس ـــر مناب ـــد از نظ ـــوری ثروتمن کش
ـــرای  ـــی ب ـــیاری عال ـــای بس ـــور ظرفیت ه ـــن کش ـــت: ای گف
ــه در  ــف دارد کـ ــای مختلـ ــعه در بخش هـ ــد و توسـ رشـ
ایـــن زمینـــه نیازمنـــد هم افزایـــی ملـــی بـــرای رشـــد و 

ـــتیم. ـــی هس تعال
بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه حوزه هــای   وی 
ــرد:  ــان ک ــور بی ــی کش ــی فرهنگ ــد و تعال ــه در رش علمی
ــه در  ــت ک ــی اس ــای انقاب ــزو نهاده ــگاهی ج جهاددانش
ــت  ــامی فعالی ــاب اس ــای انق ــای ارزش ه ــتای اعت راس
ــترده  ــای گس ــم باب ه ــه می توانی ــن زمین ــد و در ای می کن
فرهنگــی، علمــی و پژوهشــی را بــا ایــن نهــاد محتــرم بــاز 
کنیــم و در ایــن مســیر بــه جریــان تولیــد و فــرآوری 
ــی  ــه مل ــوم در خدمــت اعتــای نظــام اســامی و جامع عل

و بین المللــی کمــک کنیــم.
در ایـن دیـدار آیـت اهلل اعرافـی مدیـر حوزه هـای علمیـه 
کشـور بـا ذکر ایـن مطلـب کـه جهاددانشـگاهی از نهادهای 
مبـارک انقـاب اسـامی که رهبـر انقاب نیـز توجه خاصی 
بـه آن دارد گفـت: خوشـبختانه جوانـان متدیـن و متعهـد و 
متخصـص ایـن نهاد انقابی گام بسـیار خوبـی در جهت حل 
مشـکات کشـور برداشـته اند کـه امیدواریم این رونـد ادامه 

داشـته باشد.
 وی در ایـن دیـدار بـا اشـاره به اهمیـت و جایـگاه تولید 
علـم در کشـور بیـان کـرد: توسـعه علمی کشـور کـه به حل 
مسـائل کشـور و شـکوفا کـردن همـه بخش هـا مبدل شـود 
نیازمنـد هم افزایی اسـت که قطعـاً جهاددانشـگاهی می تواند 

نقـش مهمـی در این جریان داشـته باشـد.
 وی اظهـار کـرد: شـهر قـم شـهری اسـت کـه بایـد بـه 
شـکل ویـژه آن را مـورد حمایـت قـرار دارد زیـرا قـم فقـط 
اسـت  دنیـا  و همـه  ایـران  بـرای  بلکـه  نیسـت  قـم  بـرای 
جهـان  کشـور  از 120  و طابـی  دانشـجویان  امـروز  زیـرا 
در قـم سـکونت دارنـد و موفقیـت نهادهـای انقابـی چـون 
جهاددانشـگاهی در ایـن اسـتان می توانـد مبلـغ خوبی برای 

نظـام اسـامی باشـند.

▲ دیدار رئیس جهاددانشگاهی با مدیر حوزه های علمیه کشور
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فعالیت های جهاددانشگاهی 
مایه سرافرازی نظام و انقالب است

ـــه  ـــفر ب ـــن روز س ـــادی در دومی ـــی فیروزآب ـــر  دهقان دکت
ـــم  ـــه ق ـــعیدی امام جمع ـــد س ـــید محم ـــت اهلل س ـــا آی ـــم ب ق
ـــو  ـــدار و گفتگ ـــه)س( دی ـــرت معصوم ـــرم حض ـــت ح و تولی

ـــرد. ک
ـــدار  ـــن دی ـــه)س( در ای ـــرت معصوم ـــرم حض ـــت ح تولی
کـــه در ســـالن محـــراب حـــرم حضـــرت معصومـــه)س( 
ــه  ــی کـ ــای خوبـ ــه کارهـ ــاره بـ ــا اشـ ــد بـ ــام شـ انجـ
جهاددانشـــگاهی انجـــام داده و مایـــه ســـرافرازی نظـــام و 
انقـــاب اســـت گفـــت: رهبـــر معظـــم انقـــاب هـــر جـــا 
کـــه می خواهنـــد از دســـتاوردهای نظـــام و انقـــاب 
یـــاد کننـــد بـــه دســـتاوردهای مرکـــز رویـــان کـــه 
اشـــاره  اســـت  جهاددانشـــگاهی  زیرمجموعه هـــای  از 

. می کننـــد
ــینی  ــن حسـ ــلیت اربعیـ ــا تسـ ــعیدی بـ ــت اهلل سـ آیـ
عنـــوان کـــرد: یکـــی از ابعـــاد نهضت هایـــی ماننـــد 
ـــام و  ـــگام قی ـــه در هن ـــه چ ـــت ک ـــازی اس ـــورا انسان س عاش

ــرد. ــورت می گیـ ــام صـ ــد از قیـ ــل و بعـ ــه قبـ چـ
ــداهلل )ع(  ــام اباعبـ ــان قیـ ــرد: در جریـ ــار کـ وی اظهـ
ــرزمین  ــه آن سـ ــه محـــض ورود بـ ــه بـ ــن کاری کـ اولیـ
ـــد  ـــا را خریدن ـــن کرب ـــه زمی ـــود ک ـــن ب ـــد ای ـــام دادن انج
ــد  ــا خریدنـ ــه از آن هـ ــرادی کـ ــان افـ ــه همـ و آن را بـ
ـــام  ـــرزمین انج ـــه در آن س ـــادی ک ـــا جه ـــد ت ـــف کردن وق

ــد. ــه ای باشـ ــچ خدشـ ــدون هیـ ــود بـ می شـ
ــرای  ــرط بـ ــین )ع( دو شـ ــام حسـ ــه داد: امـ وی ادامـ
متولیـــان موقوفـــه کربـــا گذاشـــتند کـــه اولیـــن شـــرط 
ایـــن بـــود کـــه مـــردم را بـــه زیـــارت ایـــن ســـرزمین 
ـــه روز  ـــه س ـــود ک ـــن ب ـــم ای ـــرط دوم ه ـــد و ش ـــوت کنن دع

ــد. ــی کننـ ــداهلل )ع( پذیرایـ ــران اباعبـ از زائـ
تولیـــت حـــرم حضـــرت معصومـــه )س( دارای ابعـــاد 
مختلـــف بـــودن را از خصیصه هایـــی نهضت هـــای الهـــی 
ـــم دارای  ـــران ه ـــاب اســـامی ای ـــرد: انق ـــان ک دانســـت و بی
ابعـــاد مختلـــف اســـت و یکـــی از ابعـــاد ایـــن انقـــاب 
ــه  ــام بـ ــاز اسـ ــب انسان سـ ــه مکتـ ــازی و ارائـ انسان سـ

ـــت. ـــان اس جه
ـــد  ـــد بدانن ـــردم بای ـــئوالن و م ـــه مس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــازمان ها و  ــم سـ ــه ببینیـ ــم کـ ــا انقـــاب نکردیـ ــه مـ کـ
نهادهـــای بین المللـــی چـــه چیـــزی را می پســـندند تـــا 
ـــا مکتـــب، پشـــتوانه و اســـاس  ـــم بلکـــه م ـــه آن عمـــل کنی ب
ـــم  ـــی را نپذیرفتی ـــاب و دین ـــا انق ـــرد: م ـــار ک ـــم، اظه داری
کـــه از فشـــارهای برخـــی تأثیـــر بپذیریـــم و بـــه هـــر چیـــزی 
ـــن  ـــر دی ـــا ب ـــه م ـــم بلک ـــل کنی ـــد عم ـــران گفتن ـــه دیگ ک

ــتیم. ــه هسـ ــرو والیت فقیـ ــتاده ایم و پیـ ــود ایسـ خـ
ـــر  ـــر رهب ـــر نظ ـــای زی ـــه مجموعه ه ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــته اند،  ـــی داش ـــرفت های خوب ـــی پیش ـــاب همگ ـــم انق معظ
ـــای  ـــد مجموعه ه ـــم بای ـــام ه ـــئوالن نظ ـــه مس ـــت: بقی گف
ــر  ــر نظـ ــای زیـ ــد مجموعه هـ ــود را ماننـ ــر خـ ــر نظـ زیـ
ـــد. ـــرفت کنن ـــا پیش ـــد ت ـــاب اداره کنن ـــم انق ـــر معظ رهب
ــتان قـــم  ــه اسـ ــان اینکـ ــا بیـ آیـــت اهلل ســـعیدی بـ
ویژگی هـــا و شـــرایط خـــاص خـــود را دارد، افـــزود: 
ـــع  ـــود و صنای ـــنجیده ش ـــم س ـــرایط ق ـــم و ش ـــد اقلی بای
متناســـب بـــا قـــم در ایـــن شـــهر ایجـــاد شـــود؛ قـــم 
حـــرم اهل بیـــت )ع( اســـت و بایـــد صنایـــع متناســـب 
بـــا ایـــن ویژگـــی قـــم در ایـــن شـــهر مقـــدس ایجـــاد 

شـــود.
ـــم بحـــث  ـــان اینکـــه در ق ـــا بی ـــه گـــزارش ایســـنا، وی ب ب
ــه  ــه بـ ــادی کـ ــای زیـ ــر مهاجرت هـ ــه خاطـ ــتغال بـ اشـ
ـــد،  ـــئوالن باش ـــر مس ـــد نظ ـــد م ـــود بای ـــهر می ش ـــن ش ای
ـــم  ـــگ ق ـــا و فرهن ـــا جغرافی ـــب ب ـــد متناس ـــرد: بای ـــه ک اضاف
ـــود  ـــام ش ـــب انج ـــای متناس ـــود و کاره ـــنجی ش اولویت س
ـــای  ـــزی در ج ـــر چی ـــود و ه ـــاد نش ـــکلی ایج ـــد مش ـــا بع ت

ـــرد. ـــرار بگی ـــودش ق خ

جهاددانشگاهی
 از ستون های هر استان است

دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی نیـز در ایـن مراسـم گفـت: 
جهاددانشـگاهی از سـتون هایی اسـت کـه اسـتان می توانـد 
در همـه زمینه هـا روی آن حسـاب کنـد و بـاور داریـم کـه 
رییـس آن  فقـط  اسـتان  روسـای جهاددانشـگاهی در هـر 

اسـتان نیسـتند و همـه اختیـارات مـن را دارنـد.
جهاددانشـگاهی  کـرد:  عنـوان  جهاددانشـگاهی  رئیـس 
بـرای ما سـرزمین آرزوها در ابعـاد علم و فنـاوری، نوآوری و 

فرهنـگ برای کشـور اسـت.
وی ادامه داد: »جهاددانشـگاهی را حفظ و تقویت کنید«، 
»همـواره بـه این نهـاد امیدوارم بـودم«، »همیشـه در اعماق 
جـان و دلـم محبـت بـه این نهـاد را همـراه داشـتم« و »من 
بـه جهاددانشـگاهی اعتمـاد راسـخ دارم« از جملـه جماتی 
اسـت که رهبـر معظم انقـاب در رابطـه با جهاددانشـگاهی 

عنـوان کردند.
ــز  ــا مرک ــه ب ــاب در رابط ــم انق ــر معظ ــزود: رهب وی اف
ــل آن  ــه کام ــان نمون ــه روی ــه مجموع ــد ک ــان فرمودن روی
چیــزی اســت کــه انســان آرزو دارد ببینیــد و تجربــه کنــد 
ــوان  ــه ت ــن مجموع ــه ای ــد ک ــان می ده ــه نش ــن جمل ای
ــن را  ــه ای ــبیه ب ــر ش ــی دیگ ــه مجموعه های ــن را دارد ک ای

بســازد؛ البتــه مجموعه هــای دیگــری ســاخته شــده اســت 
ــاص  ــور خ ــد به ط ــان در بازدی ــه روی ــل اینک ــه دلی ــا ب ام
مــورد توجــه رهبــر معظــم انقــاب قــرار گرفــت بــرون داد 

ــی داشــت. ــانه ای خوب رس
وی بیان کرد: نیروهای جهاددانشگاهی اغلب آدم های پر 
کار و خاموش هستند در حالی که اعام دستاوردها سر و صدا 

نیست و رهبر معظم انقاب نیز می فرماید این تبیین است.
دکتـر دهقانـی فیروزآبادی اظهـار کرد: یکـی از کارهایی 
تبییـن  داریـم  کار  دسـتور  در  جهاددانشـگاهی  در  کـه 
مسـئولین  و  مـردم  کـه  زمانـی  زیـرا  اسـت؛  دسـتاوردها 

می شـود. امیدبخشـی  ببیننـد  را  دسـتاوردها 
عـادت  جهاددانشـگاهی  نیروهـای  کـرد:  اضافـه  وی 
کرده انـد بـا ابزارهـای کوچـک کارهای بـزرگ انجـام دهند؛ 
رئیس جمهـور در بازدیـد از مرکـز رویـان از اینکـه در یـک 
تعجـب  بـود  انجـام شـده  بـزرگ  مرکـز کوچـک کارهـای 

کردنـد.
رییـس جهاددانشـگاهی بیـان کـرد: رهبر معظـم انقاب 
فرمودنـد کـه جهاددانشـگاهی در کنـار سـپاه، روحانیـت و 
دولـت یکـی از سـتون های انقـاب اسـت بـه همیـن خاطـر 
انتظـاری کـه امـروز از ایـن نهـاد مـی رود ایـن اسـت کـه 

باشـد. از آالن  بزرگ تـر 
علـوم  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
انسـانی، علـوم اجتماعـی، پزشـکی، صنعت و فنـاوری، غذا و 
کشـاورزی کارهـای شـاخص زیادی انجـام داده اسـت، ادامه 
داد: ایـن نهـاد بـرای انجـام کارهـای بـزرگ ظرفیـت خود را 

به طـور کامـل پـای انقـاب آورده اسـت.
از  دکتر دهقانی فیروزآبادی عنوان کرد: جهاددانشگاهی 
ستون هایی است که استان می تواند در همه زمینه ها روی آن 
باور داریم که روسای جهاددانشگاهی در هر  حساب کند و 
استان فقط رییس آن استان نیستند بلکه رییس جهاد در آن 

استان است و همه اختیارات من را دارند.
پستان  به ویژه سرطان  به گسترش سرطان  اشاره  با  وی 
و آسیب هایی که برای خانواده ها به همراه دارد، اظهار کرد: 
پیشگیری،  ملی  شبکه  جهاددانشگاهی  در  داریم  تصمیم 
کنترل و درمان راه اندازی کنیم تا با شناسایی زود هنگام این 

بیماری هزینه های درمان را کاهش بدهیم.
وی بـا اشـاره بـه ویژگی های اسـتان قم گفت: اسـتان قم 
در زمینـه دامـداری کارهای خوبـی انجام داده و بـا اقداماتی 
کـه انجـام شـده افزایـش ضریـب بازدهـی دام هـا را شـاهد 
بوده ایـم و سـعی می شـود در کارهـای مختلـف ماننـد نـخ 
تسـبیح عامـل اتصـال و هدایـت نهادهای مختلف در سـطح 

اسـتان ها و کشـور باشـیم.
از  ایکنا  خبرگزاری  اینکه  بیان  با  جهاددانشگاهی  رییس 

▲ دیدار رئیس جهاددانشگاهی با امام جمعه قم
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ظرفیت های جهاددانشگاهی است که می تواند ارتباطی غنی 
باشد،  داشته  معصومه )س(  آستان مقدس حضرت  و  قم  با 
تأکید کرد: امیدواریم با کمک شما سبب خیر، رفع نیازها و 

مسائل در استان قم باشیم.

جهاددانشگاهی از ستون های
 هر استان است

گفت:  مراسم  این  در  نیز  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر 
در  می تواند  استان  که  است  ستون هایی  از  جهاددانشگاهی 
باور داریم که روسای  همه زمینه ها روی آن حساب کند و 
جهاددانشگاهی در هر استان فقط رییس آن استان نیستند و 

همه اختیارات من را دارند.
جهاددانشـگاهی  کـرد:  عنـوان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
بـرای ما سـرزمین آرزوها در ابعـاد علم و فنـاوری، نوآوری و 

فرهنـگ برای کشـور اسـت.
وی ادامه داد: »جهاددانشـگاهی را حفظ و تقویت کنید«، 
»همـواره بـه این نهـاد امیدوارم بـودم«، »همیشـه در اعماق 
جـان و دلـم محبـت بـه این نهـاد را همـراه داشـتم« و »من 

بـه جهاددانشـگاهی اعتمـاد راسـخ دارم« از جملـه جماتی 
اسـت که رهبـر معظم انقـاب در رابطـه با جهاددانشـگاهی 

عنـوان کردند.
در  انقاب  معظم  رهبر  افزود:  فیروزآبادی  دهقانی  دکتر 
رابطه با مرکز رویان فرمودند که مجموعه رویان نمونه کامل 
آن چیزی است که انسان آرزو دارد ببینید و تجربه کند این 
که  دارد  را  این  توان  این مجموعه  که  نشان می دهد  جمله 
مجموعه هایی دیگر شبیه به این را بسازد؛ البته مجموعه های 
دیگری ساخته شده است اما به دلیل اینکه رویان در بازدید 
به طور خاص مورد توجه رهبر معظم انقاب قرار گرفت برون 

داد رسانه ای خوبی داشت.
وی بیـان کـرد: نیروهای جهاددانشـگاهی اغلـب آدم های 
پـر کار و خامـوش هسـتند در حالـی کـه اعـام دسـتاوردها 
سـر و صـدا نیسـت و رهبـر معظـم انقـاب نیـز می فرمایـد 

ایـن تبیین اسـت.
دکتر دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: یکی از کارهایی که 
دستاوردها  تبیین  داریم  کار  دستور  در  جهاددانشگاهی  در 
است؛ زیرا زمانی که مردم و مسئولین دستاوردها را ببینند 

امیدبخشی می شود.

وی اضافه کرد: نیروهای جهاددانشگاهی عادت کرده اند با 
ابزارهای کوچک کارهای بزرگ انجام دهند؛ رئیس جمهور در 
بازدید از مرکز رویان از اینکه در یک مرکز کوچک کارهای 

بزرگ انجام شده بود تعجب کردند.
انقاب  معظم  رهبر  کرد:  بیان  جهاددانشگاهی  رییس 
فرمودند که جهاددانشگاهی در کنار سپاه، روحانیت و دولت 
یکی از ستون های انقاب است به همین خاطر انتظاری که 
امروز از این نهاد می رود این است که بزرگ تر از آالن باشد.

علـوم  حـوزه  در  جهاددانشـگاهی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
انسـانی، علـوم اجتماعـی، پزشـکی، صنعت و فنـاوری، غذا و 
کشـاورزی کارهـای شـاخص زیادی انجـام داده اسـت، ادامه 
داد: ایـن نهـاد بـرای انجـام کارهـای بـزرگ ظرفیـت خود را 

به طـور کامـل پـای انقـاب آورده اسـت.
دکتـر دهقانـی فیروزآبادی عنـوان کرد: جهاددانشـگاهی 
همـه  در  می توانـد  اسـتان  کـه  اسـت  سـتون هایی  از 
زمینه هـا روی آن حسـاب کنـد و بـاور داریـم کـه روسـای 
اسـتان  آن  رییـس  فقـط  اسـتان  هـر  در  جهاددانشـگاهی 
نیسـتند بلکـه رییـس جهـاد در آن اسـتان اسـت و همـه 

اختیـارات مـن را دارنـد.
سـرطان  به ویـژه  سـرطان  گسـترش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پسـتان و آسـیب هایی کـه بـرای خانواده هـا به همـراه دارد، 
اظهـار کـرد: تصمیم داریـم در جهاددانشـگاهی شـبکه ملی 
پیشـگیری، کنتـرل و درمـان راه اندازی کنیم تا با شناسـایی 
کاهـش  را  درمـان  هزینه هـای  بیمـاری  ایـن  هنـگام  زود 

. هیم بد
رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ویژگی های اسـتان 
قـم گفـت: اسـتان قـم در زمینـه دامـداری کارهـای خوبـی 
انجـام داده و بـا اقداماتـی کـه انجـام شـده افزایـش ضریـب 
در  می شـود  سـعی  و  بوده ایـم  شـاهد  را  دام هـا  بازدهـی 
کارهـای مختلـف ماننـد نخ تسـبیح عامـل اتصـال و هدایت 

نهادهـای مختلـف در سـطح اسـتان ها و کشـور باشـیم.
وی بـا بیـان ایـن کـه خبرگـزاری ایکنـا از ظرفیت هـای 
جهاددانشـگاهی اسـت کـه می توانـد ارتباطـی غنی بـا قم و 
آسـتان مقدس حضـرت معصومه )س( داشـته باشـد، تأکید 
کـرد: امیدواریـم بـا کمـک شـما سـبب خیـر، رفـع نیازها و 

مسـائل در اسـتان قم باشـیم.
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برگـزار

رئیـــس جهاددانشـــگاهی یـــک روز پـــس از آنکـــه 
به عنـــوان سرپرســـت معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 
ریاســـت جمهـــوری منصـــوب شـــد، در بازدیـــد 
از  بخشـــی  در  یـــزد   واحـــد  جهاددانشـــگاهی  از 
ســـخنانش خاطرنشـــان کـــرد: نگـــرش اصلـــی در 
ــتان ها  ــای اسـ ــه روسـ ــگاهی بـ ــازمان جهاددانشـ سـ
ــک  ــتان یـ ــر اسـ ــا در هـ ــه مـ ــت کـ ــه اسـ این گونـ
نفـــر به عنـــوان رییـــس ســـازمان داریـــم کـــه تمـــام 
بخش هـــای مرتبـــط بـــا هماهنگـــی و مدیریـــت 
عالـــی وی اداره می شـــود و ایـــن فـــرد نـــه به عنـــوان 
رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان بلکـــه رییـــس 
جهاددانشـــگاهی در آن اســـتان اســـت بـــه عبارتـــی 
تمـــام تـــوان رییـــس جهاددانشـــگاهی کشـــور را 
اختیـــار  در  اســـتان  در  خـــود  مدیریـــت  بـــرای 
ــوری  ــوان کشـ ــام تـ ــد از تمـ ــت و بایـ ــد داشـ خواهـ
جهاددانشـــگاهی بـــرای ارتقـــای جایـــگاه ایـــن نهـــاد 

ــرد. ــره بگیـ ــی بهـ انقابـ

وی ابـــراز امیـــدواری کـــرد بـــا اهتمـــام بـــه 
چنیـــن نگرشـــی بدنـــه جهاددانشـــگاهی اســـتان 
ــوده، طـــی  ــاص بـ ــواره خـ ــون همـ ــه تاکنـ ــزد کـ یـ
ـــاد  ـــن نه ـــای ای ـــن واحده ـــده در بی ـــال آین ـــد س چن

بدرخشـــد.
ـــابق  ـــس س ـــعادتجو ریی ـــه س ـــت فاطم ـــن نشس در ای
ــخت  ــه دوران سـ ــز از این کـ ــزد نیـ ــگاهی یـ جهاددانشـ
ـــده،  ـــته ش ـــر گذاش ـــت س ـــور پش ـــا در کش ـــران کرون بح
ـــد  ـــس جدی ـــی ریی ـــرای دهقان ـــرد و ب ـــندی ک ـــراز خرس اب
ســـازمان جهاددانشـــگاهی اســـتان یـــزد آرزوی توفیـــق 

ـــرد. ک
جهاددانشگاهی از راهکارهای اساسی

 اقتصاد دانش بنیان است
ـــگران  ـــا پژوهش ـــدار ب ـــگاهی در دی ـــس جهاددانش ریی
ـــز  ـــزد نی ـــتان ی ـــگاهی اس ـــازمان جهاددانش ـــای س و اعض
ـــت بوم  ـــزاء زیس ـــام اج ـــم تم ـــال منظ ـــه اتص ـــاره ب ـــا اش ب
فنـــاوری کشـــور، ضمـــن مخالفـــت ارتبـــاط مســـتقیم 

ـــد  ـــط ه هایی مانن ـــرورت واس ـــر ض ـــگاه، ب ـــت و دانش صنع
شـــرکت های دانش بنیـــان و جهاددانشـــگاهی بیـــن 

ـــرد. ـــد ک ـــش تأکی ـــن دو بخ ای
ـــا  ـــاور م ـــرد: ب ـــار ک ـــادی اظه ـــی فیروزآب ـــر دهقان دکت
ــل  ــاد اصیـ ــگاهی یک نهـ ــه جهاددانشـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
انقابـــی اســـت کـــه قبـــل از این کـــه در دانشـــگاه های 
ـــرح  ـــت مط ـــم و صنع ـــوزه عل ـــاط ح ـــث ارتب ـــور بح کش
شـــود، بـــا ایـــن مأموریـــت ویـــژه شـــکل گرفـــت تـــا 
ـــاد  ـــت و اقتص ـــا صنع ـــگ ب ـــم و فرهن ـــن عل ـــطی بی واس

ـــد. ـــور باش کش
نـــوآوری  زیســـت بوم  را  جهاددانشـــگاهی  وی 
ــن  ــه تأمیـ ــاره بـ ــا اشـ ــد و بـ ــران خوانـ ــگان ایـ نخبـ
زیرســـاخت های ایـــن مهـــم از ســـوی جهاددانشـــگاهی 
قبـــل از پایه ریـــزی ایـــن زیرســـاخت ها از ســـوی 
ـــت:  ـــال ها، گف ـــن س ـــور در ای ـــوزان کش ـــران و دلس مدی
انتظـــار می رفـــت کـــه بـــا توجـــه به ســـرعت گرفتـــن 
توســـعه دانـــش و رشـــد فناوری هـــا و اهتمـــام بیشـــتر 
ـــای  ـــی دهه ه ـــی ط ـــبات جهان ـــوزه در مناس ـــن ح ـــه ای ب
اخیـــر، جهاددانشـــگاهی به عنـــوان رابـــط بیـــن علـــم 
و جامعـــه پیشـــتازتر از ســـایر بخش هـــا باشـــد ولـــی 
بنـــا بـــه هـــر دلیلـــی اعـــم از کم توجهـــی مســـئوالن 
ـــاق در  ـــن اتف ـــگاهی، ای ـــران جهاددانش ـــوع مدی ـــا خض ی
ســـال های گذشـــته نیفتـــاده اســـت لـــذا تأکیدداریـــم 
ــه  ــذاری در جامعـ ــراول تأثیرگـ ــوان پیش قـ ــه به عنـ کـ
ـــته و  ـــگاه گذش ـــه جای ـــد ب ـــاوری بای ـــم و فن ـــوزه عل و ح

ــت یابیم. ــر دسـ ــب باالتـ ــی به مراتـ ــه جایگاهـ بلکـ
کـــرد:  تاکیـــد  فیروزآبـــادی  دهقانـــی  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی بایـــد دوبـــاره بـــه ســـاحتی بازگـــردد 
ــن  ــد در ایـ ــور بتواننـ ــوآوران کشـ ــگان و نـ ــه نخبـ کـ
ـــاش  ـــرای رشـــد و توســـعه کشـــور ت ـــی و ب ـــط زندگ محی
ـــزم و جـــزم خـــود  ـــد تمـــام ع ـــن مســـیر بای ـــد و در ای کنن
ـــع  ـــگاه رفی ـــه جای ـــگاهی ب ـــا جهاددانش ـــم ت را به کارگیری

خـــود دســـت یابـــد.

جهاددانشگاهی از راهکارهای 
اساسی اقتصاد دانش بنیان است

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی اسـتان 
دهقانـی  روح اهلل  دکتـر  شـهریور:   29 یـزد، 
معارفـه  و  تودیـع  مراسـم  در  فیروزآبـادی 
از  یـزد  اسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
»فاطمـه سـعادتجو« رییس سـابق این واحد 
به عنـوان انسـانی خودسـاخته و زحمت کش 
زمانـی  بـازه  در  ایشـان  گفـت:  و  یادکـرد 
بسـیار دشـوار و سـخت شـرایط کرونایـی 
مدیریـت ایـن نهاد در اسـتان یـزد به خوبی 

کردنـد. مدیریـت  و  برعهده گرفتـه 
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بدنـــه  و  مدیـــران  اگـــر  کـــرد:  عنـــوان  وی 
ــول  ــرای تحـ ــه بـ ــی کـ ــا مدل هایـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
نظاماتـــی  تعریـــف  ازجملـــه  تعریف شـــده  جهـــاد 
متناســـب بـــا ســـاختارها و ظرفیت هـــای هـــر اســـتان 
کـــه بـــا اجـــرای آن همـــه کارکنـــان و همـــکاران 
جهاددانشـــگاهی از تاش هـــای ایـــن نهـــاد در منافـــع 
ـــش  ـــد، پی ـــد ش ـــع خواهن ـــتقیما منتف ـــتاوردها مس و دس

ــود. ــد بـ ــت یافتنی خواهـ ــدف دسـ ــن هـ ــرود ایـ بـ
ـــه  ـــه ب ـــرد: این ک ـــار ک ـــگاهی اظه ـــس جهاددانش ریی
ـــت  ـــرف نیس ـــک ح ـــا ی ـــاور دارم تنه ـــگاهی ب جهاددانش
ـــاد  ـــی اقتص ـــای اساس ـــن راهکاره ـــه آن را از مهم تری بلک
دانش بنیـــان کشـــور می دانیـــم چراکـــه بـــا زیســـت و 
ـــن  ـــم ای ـــذا تأکیدداری ـــتی دارد ل ـــز همزیس ـــا نی ـــوم م ب
نهـــاد بایـــد بـــه جایـــگاه موردتوجـــه رهبـــر معظـــم 

ـــد. ـــاب برس انق
بابیـــان  ســـخنانش  از  دیگـــری  بخـــش  در  وی 
این کـــه در زیســـت بوم فنـــاوری کشـــور اجـــزا زیـــادی 
اعـــم از پارک هـــا، مراکـــز رشـــد، شـــتاب دهنده و 
ــن  ــد، اولیـ ــت دارنـ ــا فعالیـ ــر بخش هـ ــع و دیگـ صنایـ
اقـــدام را اتصـــال منظـــم آن هـــا بـــه یکدیگـــر بـــرای 
ـــت. ـــوزه دانس ـــن ح ـــوب در ای ـــی خ ـــوردن اتفاق ـــم خ رق

وی بـــا بیـــان این کـــه مخالـــف ارتبـــاط مســـتقیم 
ـــش را  ـــن دو بخ ـــس ای ـــتیم، جن ـــگاه هس ـــت و دانش صنع
ـــت  ـــرد: صنع ـــح ک ـــد و تصری ـــر خوان ـــاوت از یکدیگ متف
ـــت و  ـــان، کیفی دارای جنســـی ســـخت اســـت و در آن زم
ـــت  ـــاف صنع ـــگاه برخ ـــی دانش ـــت ول ـــم اس ـــت مه قیم
دارای جنســـی نـــرم و ناملمـــوس بـــا دغدغه هـــای 
ـــن  ـــتقیم ای ـــردن مس ـــل ک ـــذا وص ـــت ل ـــران اس صنعتگ
دو هـــم باعـــث نارضایتـــی امـــروز صنعـــت از دانشـــگاه 
ـــاس درک  ـــی احس ـــار نوع ـــگاه را دچ ـــم دانش ـــده و ه ش

ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــوی صنع ـــدن از س نش
و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  حضـــور  بـــر  وی 
جهاددانشـــگاهی به عنـــوان واســـط بیـــن دانشـــگاه 
و صنعـــت بـــرای رفـــع ایـــن مشـــکل تأکیـــد کـــرد و 
ــا  ــه دانش بنیان هـ ــد بـ ــت بایـ ــائل صنعـ ــت: مسـ گفـ
و جهاددانشـــگاهی معرفـــی شـــود و ســـپس ایـــن 
ــگاه  ــرای دانشـ ــطه ها بـ ــن واسـ ــوی ایـ ــائل از سـ مسـ
تعریـــف شـــود چراکـــه نـــوع طـــرح مســـئله ای کـــه 
ـــرد  ـــد ک ـــف خواه ـــگاه تعری ـــرای دانش ـــگاهی ب جهاددانش
ـــه  ـــت ب ـــوی صنع ـــتقیم آن از س ـــرح مس ـــاوت از ط متف

دانشـــگاه خواهـــد بـــود.
ــکات  ــی از مشـ ــادی یکـ ــی فیروزآبـ ــر دهقانـ دکتـ

ـــه  ـــاز جامع ـــدن نی ـــن نش ـــت تبیی ـــور را درس ـــروز کش ام
بـــه دانشـــگاه بـــرای رفـــع آن هـــا دانســـت و گفـــت: 
جهاددانشـــگاهی یـــک نقـــش فرابنیانـــی دارد بـــه 
ـــم  ـــت و ه ـــرای صنع ـــی ب ـــد محمل ـــم می توان ـــی ه عبارت
محملـــی بـــرای ســـاماندهی شـــرکت های دانش بنیـــان 

باشـــد.
را  جهاددانشـــگاهی  پایـــان  در  مســـئول  ایـــن 
حـــال مســـائل بـــزرگ کشـــور خوانـــد و گفـــت: 
ـــرکت های  ـــبکه ای از ش ـــکیل ش ـــا تش ـــگاهی ب جهاددانش
دانش بنیـــان می توانـــد مســـائل بـــزرگ ملـــی را رفـــع 
ــبکه  ــد شـ ــگاهی می توانـ ــع جهاددانشـ ــد و درواقـ کنـ
ـــوری  ـــت جمه ـــت ریاس ـــد و معاون ـــی باش ـــیم کار مل تقس
ـــه محســـوب  ـــن زمین ـــی در ای ـــع مال ـــبکه تقســـیم مناب ش

شـــود.
ـــزد  ـــگاهی ی ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا دهقان محمدرض
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــان این ک ـــا بی ـــدار ب ـــن دی ـــز در ای نی
یـــزد از اوایـــل دهـــه ۷0 شـــکل گرفته و طـــی چنـــد 
دهـــه گذشـــته به تدریـــج فراینـــد رشـــد خـــود را 
ـــزد  ـــاد در اســـتان ی ـــن نه ـــت: ای ـــرده اســـت، گف ـــظ ک حف
فرازوفرودهـــای زیـــادی را طـــی کـــرده ولـــی امیـــدوار 
ـــت  ـــت مدیری ـــا حمای ـــم ب ـــت و امیدواری ـــده اس ـــه آین ب
ـــش  ـــاب نق ـــاد در کشـــور در گام دوم انق ـــن نه ـــد ای جدی

شایســـته تری را در کشـــور ایفـــا کنیـــم.

در  جهاددانشـــگاهی  واالی  جایـــگاه  ترســـیم  وی 
ایـــن دوره را اتفاقـــی بـــزرگ خوانـــد و از این کـــه 
نـــوآوری  زیســـت بوم  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی 
ـــندی  ـــراز خرس ـــت، اب ـــده اس ـــران معرفی ش ـــگان ای نخب

کـــرد.
دهقانـــی خواســـته امـــروز جهادگـــران جهاددانشـــگاهی 
ـــد و  ـــور خوان ـــاد در کش ـــن نه ـــداوم ای ـــتقامت و ت را اس
گفـــت: امیدواریـــم مشـــکات جهاددانشـــگاهی اســـتان 
کـــه قبـــا به صـــورت حضـــوری و مکتـــوب بـــه 
ریاســـت جهاددانشـــگاهی کشـــور گزارش شـــده اســـت 
ــگاهی  ــئوالن جهاددانشـ ــر مسـ ــای مؤثـ ــا حمایت هـ بـ

کشـــور و مدیـــران اســـتان مرتفـــع شـــود.
ـــک  ـــور ی ـــرد: حض ـــان ک ـــز خاطرنش ـــان نی وی در پای
یـــزدی در رأس مدیریـــت جهاددانشـــگاهی کشـــور 
ــر از  ــک جهادگـ ــور یـ ــت و حضـ ــار ماسـ ــث افتخـ باعـ
جهاددانشـــگاهی در صـــدر معاونـــت علمـــی ریاســـت 
ــاره  ــه دراین بـ ــت کـ ــات اسـ ــه مباهـ ــوری مایـ جمهـ

ــم. ــان داریـ ــرای ایشـ ــزون را بـ ــق روزافـ آرزوی توفیـ

لزوم تغییر و تحول
 در فرآیندهای دانش بنیان

رییـــس جهاددانشـــگاهی همچنیـــن در نشســـت ســـتاد 
ـــزد،  ـــتان ی ـــان اس ـــاد دانش بنی ـــاوری و اقتص ـــوآوری، فن ن
ــن  ــای چندیـ ــات و تاش هـ ــی از زحمـ ــن قدردانـ ضمـ
ســـاله »ســـورنا ســـتاری« در ســـمت معاونـــت علمـــی 
ــج  ــتای ترویـ ــوری در راسـ ــت جمهـ ــاوری ریاسـ و فنـ
و توســـعه زیرســـاخت های علمـــی و فنـــاوری، بـــه 
ویژگی هـــای خـــاص یـــزد و یزدی هـــا اشـــاره و اظهـــار 
کـــرد: برخـــورداری یـــزد از نخبـــگان عاقه منـــد بـــه 
ـــه  ـــتان در مقایس ـــن اس ـــاخص ای ـــای ش ـــزد از ویژگی ه ی

ــت. ــایر استان هاسـ ــا سـ بـ
وی بـــا اشـــاره بـــه جلســـات مســـتمر مســـئوالن و 
نخبـــگان اســـتان در حـــوزه علـــم و فنـــاوری، ســـطح 
ـــیار  ـــات را بس ـــن جلس ـــا در ای ـــق نگاه ه ـــه ها و اف اندیش
ـــا  ـــوب یزدی ه ـــادی خ ـــم اقتص ـــت: ش ـــد و گف ـــاال خوان ب
ـــا  ـــز از ویژگی ه ـــی نی ـــان دولت ـــل حاکم ـــی کام و همراه

و فرصت هـــای ویـــژه یـــزد اســـت.
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا 
ــع غنــی  ــار مناب ــاالی یزدی هــا در کن و توانمندی هــای ب
ــه  ــد ک ــر می آی ــه نظ ــت: ب ــتان، گف ــن اس ــی در ای طبیع
ــی  ــا حت ــی ی ــه تنهای ــتان ب ــع اس ــی صنای ــردش مال گ
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ــد  ــزد چن ــامت ی ــکی و س ــش پزش ــی بخ ــردش مال گ
ــر مجمــوع گــردش مالــی کشــور باشــد و ایــن یــک  براب

ــادار اســت. موضــوع معن
طــی  دانش بنیان هــا  توســعه  اهمیــت  بــه  وی 
ســال های گذشــته در کشــور، گفــت: اکنــون دیگــر 
دوران افتتــاح و ایجــاد زیرســاخت های عالمــی و فنــاوری 
ــاخت ها از  ــن زیرس ــعه ای ــد توس ــت و هرچن ــته اس گذش
ــن  ــوی از ای ــد محت ــا تولی ــد ب ــی بای ــات اســت ول ضروری
در جهــت رفــع نیازهــای جامعــه و کشــور بهــره گرفــت.

حائــز  را  دانش بنیــان  فرایندهــای  در  تحــول  وی 
اهمیــت خوانــد و گفــت: امــروز در ازای دانش بنیــان 
ــذ  ــرای اخ ــا ب ــته بعض ــه در گذش ــرکت ها ک ــدن ش ش
مزیت هــای آن یــا برنــد شــدن بــرای کســب ایــن 
عنــوان تــاش می شــد، بایــد بخشــی از درآمدهــای 
ــری  ــکار گی ــان صــرف ب شــرکت های متقاضــی دانش بنی
ــدی  ــم جدی ــت مفاهی ــذا الزم اس ــود ل ــا ش دانش بنیان ه

بــرای دانش بنیان هــا تعریــف کنیــم.
امـــروز  این کـــه  بیـــان  بـــا  مســـئول  ایـــن 
دانش بنیان هـــا بایـــد بـــرای دانشـــگاه، طـــرح و کار 
تعریـــف کننـــد و حلقـــه واســـط بیـــن دانشـــگاه و صنعـــت 
ــان در  ــتم دانش بنیـ ــرد: اکوسیسـ ــد کـ ــند، تاکیـ باشـ
کشـــورمان توســـعه نخواهـــد یافـــت مگـــر بـــا توســـعه 
ــش  ــه بخـ ــی کـ ــروش و از آنجایـ ــعه فـ ــازار و توسـ بـ
ـــت  ـــت، دول ـــی اس ـــورمان، دولت ـــاد کش ـــی از اقتص بزرگ
ـــائل  ـــا مس ـــب ب ـــد و متناس ـــاره ورود کن ـــن ب ـــد در ای بای
جامعـــه بیـــن دانش بنیان هـــا تقســـیم کار صـــورت 

دهـــد.
ـــه  ـــرای این ک ـــرد: ب ـــه ک ـــس جهاددانشـــگاهی اضاف ریی
ـــی  ـــص مل ـــد ناخال ـــهمی از تولی ـــان س ـــاد دانش بنی اقتص
)GDP( کشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص دهـــد بایـــد 
دولتمـــردان بـــه دانش بنیان هـــا و هلدینـــگ هـــای 
ــد و در  ــان کننـ ــت داده و حمایتشـ ــان فرصـ دانش بنیـ
ازای اهتمـــام صنایـــع بـــه دانش بنیان هـــا بـــرای رفـــع 
ـــاوری، از  ـــش و فن ـــای پژوه ـــز صندوق ه ـــان نی نیازهایش

ایـــن ســـرمایه گذاری ریســـک حمایـــت کننـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه زمـــان کنونـــی دوران 
تحـــول اســـت، گفـــت: ســـهم اقتصـــاد دانش بنیـــان از 
ـــال  ـــار س ـــق چه ـــرای اف ـــد ب ـــی بای ـــص مل ـــد ناخال تولی
ــا  آینـــده روی پنـــج درصـــد هدف گـــذاری شـــود و بـ

ــد. ــا تـــاش کننـ ــا همـــه بخش هـ تحقـــق آن هـ
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در ادامــه بــه نقــش 
جهاددانشــگاهی در شبکه ســازی دانش بنیان هــا بــرای 

رفــع مشــکات جامعــه و صنعــت اشــاره و عنــوان کــرد: 
جهاددانشــگاهی بایــد رفــع مســائل بــزرگ و دشــوار ملــی 
را بــر عهــده بگیــرد و رفــع آن هــا را تقســیم کار مناســب 
ــی  ــت اجرای ــذارد و ضمان ــا بگ ــده دانش بنیان ه ــر عه ب

نیــز داشــته باشــد.
وی بــا بیــان این کــه در ایــن صــورت نخبــگان واقعــی 
وارد میــدان عمــل خواهنــد شــد، گفــت: جهاددانشــگاهی 
یــک نهــاد ارزشــمند اســت چــرا کــه زمانــی کــه ســخن 
از ارتبــاط علــم و صنعــت در مراکــز علمــی کشــور نبــود، 
ــت  ــن هــدف فعالی ــق ای ــرای تحق ــار دانشــگاه ها ب در کن
ــب  ــز کس ــی نی ــتاوردهای خوب ــبختانه دس ــرد و خوش ک
ــی  ــه دالیل ــا ب ــته بن ــال گذش ــی 1۵ س ــی ط ــد ول ش
اثرگــذاری اجتماعــی ایــن نهــاد کاهش یافتــه اســت 
ــور  ــروز کش ــئله ام ــن مس ــه بزرگ تری ــی ک ــذا از آنجای ل
ــگان  ــه نخب ــه ب ــاوری موضــوع توج ــم و فن ــوزه عل در ح
ــت بوم  ــوان زیس ــد به عن ــگاهی می توان ــت، جهاددانش اس
فنــاوری نخبــگان کشــور بــه جایــگاه شایســته خــود نیــز 

دســت یابــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه کســب وکارها 
مبتنــی بــر نیازهــای بــازار در کشــورمان، مدلــی حمایتــی 
جهــت اســتارتاپ هــا از ســوی جهاددانشــگاهی ارایــه کرد 
و گفــت: واحدهــای ســازمانی جهاددانشــگاهی  می تواننــد 
ــی از اســتارتاپ هــا در  حمایــت زیرســاختی و حتــی مال

ــه  ــه ک ــند و همان گون ــته باش ــان داش ازای فعالیت هایش
مرحــوم »کاظمــی آشــتیانی« بــه همیــن طریــق اســباب 

اقدامــات بزرگــی در ایــن حــوزه بــود، فعالیــت کنــد.
رییـس جهاددانشـگاهی در بخـش پایانـی سـخنانش 
گفـت: مکتبـی در جهاددانشـگاهی پایه ریـزی شـده کـه 
براسـاس رییـس جهاددانشـگاهی هـر اسـتان نـه رییـس 
بلکـه  می شـود  شـناخته  اسـتان  آن  جهاددانشـگاهی 
به عنـوان رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی در آن اسـتان 
از بایـد از تمـام ظرفیـت ایـن نهاد در مسـیر تعالی کشـور 

و رفـع مشـکات آن گام بـردارد.
ایـن نشسـت  مهـران فاطمـی اسـتاندار یـزد نیـز در 
اظهـار کـرد: نوع نـگاه ما بـه جهاددانشـگاهی همـان نگاه 

مقـام معظـم رهبـری اسـت.
دســتاوردهای  و  فعالیت هــا  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــدل و  ــاز و کار و م ــن س ــر ای ــزود: اگ ــگاهی، اف جهاددانش
نــگاه بــر عرصــه علمی کشــور حاکــم شــود، دســتاوردهای 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــاخصی را ب ش
ـــر ســـتاری  ـــات دکت ـــی از خدم فاطمـــی ضمـــن قدردان
ـــا  ـــوزه دانش بنیان ه ـــعه ح ـــط و توس ـــش وی در بس و نق
ـــکان  ـــه س ـــد ک ـــاید در دوره جدی ـــت: ش ـــور، گف در کش
ایـــن مجموعـــه بـــه دســـت فـــردی جـــوان و نخبـــه 
قـــرار گرفتـــه، الزم باشـــد تـــا ماهیـــت ســـتادی ایـــن 
ـــاالن  ـــه فع ـــی ب ـــک مال ـــف کم ـــت ص ـــت از وضعی معاون
ـــه  ـــور مربوط ـــی از ام ـــود و بخش ـــارج ش ـــوزه خ ـــن ح ای

ــود. ــض شـ ــا تفویـ ــگاه ها و پارک هـ ــه دانشـ بـ
وی اظهـــار کـــرد: ســـطح فعـــاالن کســـب وکارهای 
ــان  ــای دانش بنیـ ــاوری و فعالیت هـ ــم و فنـ ــوزه علـ حـ
در اســـتان یـــزد متفـــاوت از ســـایر استان هاســـت کـــه 
ـــش  ـــن بخ ـــاالن ای ـــته فع ـــه گذش ـــک ده ـــان از کار ی نش

ـــت. ـــزد اس در ی
اســـتاندار یـــزد در پایـــان از وجـــود زیرســـاخت های 
ـــر داد و  ـــتان خب ـــن اس ـــزرگ در ای ـــد و ب ـــات جدی اقدام
ـــزد  ـــه ی ـــتاری ب ـــر س ـــر دکت ـــفر اخی ـــرد: در س ـــاره ک اش
ـــون  ـــرای قان ـــوت اج ـــوان پایل ـــزد به عن ـــا ی ـــد ت ـــرر ش مق
ـــود  ـــاظ ش ـــور لح ـــاد در کش ـــش بنی ـــد دان ـــش تولی جه
کـــه امیدواریـــم در ایـــن بـــاره نیـــز حمایت هـــای الزم 

ـــرد. ـــورت گی ص
ـــتان  ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ـــی ریی ـــا دهقان محمدرض
یـــزد نیـــز در ایـــن نشســـت ضمـــن ارایـــه گزارشـــی از 
ـــریح  ـــه تش ـــتان، ب ـــگاهی در اس ـــتاوردهای جهاددانش دس
ــی در  ــاد انقابـ ــن نهـ ــم اندازهای ایـ ــت ها و چشـ سیاسـ

ـــت. ـــزد پرداخ ـــتان ی اس
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ـــار  ـــد اظه ـــن بازدی ـــادی در ای ـــی فیروزآب ـــر دهقان دکت
ــر  ــات کمتـ ــود امکانـ ــا وجـ ــگاهی بـ ــرد: جهاددانشـ کـ
مراکـــز  و  دانشـــگاه ها  از  نســـبت  بـــه  ســـاده تر،  و 
تجربه هـــای  و  اســـت  بزرگ تـــر  بســـیار  تحقیقاتـــی 
فـــراوان و بی ادعایـــی دارد کـــه بـــه مـــن انـــرژی 

. هـــد می د
وی بـــا بیـــان اینکـــه از ســـال 1۳۵9 کـــه جهاددانشـــگاهی 

ـــریف در  ـــی ش ـــازمان صنعت ـــه س ـــی ک ـــکیل و از خدمات تش
ــه  ــای دیگـــری کـ ــا کارهـ ــام داد تـ ــوزه دفاعـــی انجـ حـ
ـــزود:  ـــود اف ـــور نب ـــر آن در کش ـــد نظی ـــام ش ـــدازآن انج بع
ـــازه  ـــال 1۳80 ت ـــد از س ـــاد و بع ـــن نه ـــت ای ـــه فعالی در ادام
مفاهیـــم علـــم، فنـــاوری، پارک هـــای علـــم و فنـــاوری و 
ـــال  ـــگاهی 20 س ـــی جهاددانش ـــن یعن ـــدند؛ ای ـــاد ش ... ایج
ـــروز و  ـــا ب ـــت، ام ـــوده اس ـــن کار ب ـــام ای ـــر مشـــغول انج زودت

ـــدارد. ـــم ن ـــت و االن ه ـــی نداش ـــود بیرون نم

نیاز جهاددانشگاهی
 به حرکت پر انرژی

ـــن  ـــه ای ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ـــت:  ـــدی دارد، گف ـــرژی و ج ـــر ان ـــت پ ـــه حرک ـــاز ب ـــاد نی نه
خوشـــبختانه "خوشـــنامی" جهاددانشـــگاهی نگرشـــی 
ـــود دارد. ـــه وج ـــاد و جامع ـــن نه ـــرون از ای ـــه در بی ـــت ک اس

وی چابـــک ســـازی را از کارهایـــی عنـــوان کـــرد کـــه 
ـــزود:  ـــود و اف ـــام ش ـــاد انج ـــن نه ـــزی ای ـــر مرک ـــد در دفت بای
همچنیـــن بایـــد بـــه واحدهـــای جهاددانشـــگاهی در 
اســـتان ها نیـــز اجـــازه دهیـــم کـــه خـــود برنامه ریـــزی 
ــط  ــزی فقـ ــر مرکـ ــد و دفتـ ــام دهنـ ــرده و کار را انجـ کـ

ــد. ــا باشـ ــده آن هـ کمک کننـ

توجه به سیاست 
توسعه اختیارات واحدها

ـــا در  ـــارات واحده ـــه داد: سیاســـت توســـعه اختی وی ادام
ـــراد و  ـــع اف ـــدن مناف ـــده ش ـــخص و دی ـــای مش چارچوب ه
کســـانی کـــه می تواننـــد صاحـــب اثـــر باشـــند می توانـــد 
ایـــن حـــس را القـــا کنـــد کـــه جهاددانشـــگاهی فضـــای 

ـــت. ـــردن اس ـــرای کار ک ـــی ب خوب
دکتـــر دهقانـــی فیروزآبـــادی، جهاددانشـــگاهی را 
فضـــای مناســـبی بـــرای کســـانی کـــه می تواننـــد ثـــروت 

خوشنامی از مهم ترین ویژگی های 
جهاددانشگاهی در جامعه است

مـرداد:   2۶ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
رییـس  فیروزآبـادی  دهقانـی  روح اهلل  دکتـر 
ارشـد  مدیـران  همـراه  بـه  جهاددانشـگاهی 
ایـن نهـاد بـا حضـور در واحد صنعتی شـریف 
واحـد  ایـن  توانمندی هـای  از  بازدیـد  ضمـن 
جهاددانشـگاهی بـا رییـس، مدیـران و اعضای 
مراکـز تخصصـی و گروه هـای پژوهشـی و این 

نشسـت. گفت وگـو  بـه  مجموعـه 
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بیافریننـــد و ثروتمنـــد شـــوند، امـــا عاقه منـــد شـــرکت 
داری نیســـتند دانســـت و ادامـــه داد: ایـــن ظرفیـــت 
ــرد و  ــتفاده کـ ــود از آن اسـ ــه می شـ ــت کـ ــی اسـ بزرگـ
ـــن  ـــم ای ـــه بتوانی ـــا در جهاددانشـــگاهی آن اســـت ک ـــگاه م ن

زمینـــه را ایجـــاد کنیـــم.
رییـــس جهاددانشـــگاهی بـــا بیـــان ایـــن کـــه یکـــی 
ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــی از واحدهـ ــوت برخـ ــاط قـ از نقـ
ایـــن اســـت کـــه هماننـــد جهاددانشـــگاهی امیرکبیـــر، 
جهاددانشـــگاهی  مـــدرس،  تربیـــت  جهاددانشـــگاهی 
خواجـــه نصیـــر و از همـــه مهم تـــر جهاددانشـــگاهی 
ـــگاه  ـــک دانش ـــام ی ـــار ن ـــان در کن ـــریف نامش ـــی ش صنعت
معتبـــر قرارگرفتـــه اســـت، افـــزود: بایـــد بپذیریـــم کـــه 
برنـــد دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف در حوزه هـــای فنـــی و 
ـــری  ـــد معتب ـــه و برن ـــور و منطق ـــد اول کش ـــی برن مهندس

ــت. در دنیاسـ

حرکت جهاددانشگاهی شریف برای 
تبدیل شدن به برند یک صنعتی کشور

ـــی  ـــگاهی صنعت ـــه جهاددانش ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــه  ـــرار دارد ک ـــی ق ـــگاه خوب ـــار دانش ـــش در کن ـــریف نام ش
ـــن  ـــه داد: بنابرای ـــوب اســـت، ادام ـــابقه خ ـــه و س دارای تجرب
همان گونـــه کـــه دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف در حـــوزه 
ـــت،  ـــور اس ـــک کش ـــد ی ـــی برن ـــوزش صنعت ـــی و آم صنعت
ســـازمان جهاددانشـــگاهی شـــریف هـــم بایـــد بـــه ایـــن 
مرحلـــه برســـد کـــه خوشـــبختانه ایـــن واحـــد ظرفیـــت 

الزم را دارد.
دکتـــر دهقانـــی فیروزآبـــادی تصریـــح کـــرد: در دوره 
ـــد  ـــریف بای ـــی ش ـــگاهی صنعت ـــازمان جهاددانش ـــد س جدی
بزرگ تریـــن واحـــدی باشـــد کـــه رشـــد و حرکـــت 
ـــی  ـــی زمان ـــد؛ یعن ـــود برس ـــت خ ـــه موقعی ـــا ب ـــد ت می کن
کـــه نـــام دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف بـــرده می شـــود در 
کنـــار آن نـــام جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف هـــم 

عنـــوان شـــود.
وی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه بـــه جهاددانشـــگاهی 
ـــرد  ـــم ک ـــک خواهی ـــژه کم ـــورت وی ـــریف به ص ـــی ش صنعت
تـــا ایـــن موتـــور محـــرک دوبـــاره بـــه حرکـــت درآیـــد 
افـــزود: بـــه امیـــد روزی کـــه ســـازمان جهاددانشـــگاهی 

ــگاهی  ــد جهاددانشـ ــن برنـ ــریف معتبرتریـ ــی شـ صنعتـ
صنعتـــی در کشـــور باشـــد.

تالش جهاددانشگاهی 
صنعتی شریف برای رسیدن

 به جایگاه شایسته خود
ســـازمان  رییـــس  مردانـــی  محســـن  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی صنعتـــی شـــریف در ایـــن بازدیـــد بـــه 
ـــازمان دارای  ـــن س ـــت: ای ـــت و گف ـــازمان پرداخ ـــی س معرف
۷ گـــروه پژوهشـــی فنـــاوری اطاعـــات، فنـــاوری خـــأ، 
ــوژی  ــورژی، اکولـ ــع، متالـ ــک، صنایـ ــیون، مکانیـ اتوماسـ
صنعتـــی و 9 مرکـــز خدمـــات تخصصـــی، مکاترونیـــک، 
پدافنـــد غیرعامـــل، اپتیـــک، فنـــاوری خـــا بـــاال، 
ـــوژی  ـــعه تکنول ـــت، توس ـــک صنع ـــک، کلینی میکروالکترونی
ـــورژی،  ـــک، متال ـــی اپتی ـــگاه تخصص ـــاخت و ۷ آزمایش و س
میکروالکترونیـــک، اندازه گیـــری ابعـــادی، الیـــه نشـــانی 
هوشـــمند،  و  الکترونیکـــی  ســـامانه های  الیه نـــازک، 

ــت. ــاری اسـ ــزات آب و آبیـ ــاوری و تجهیـ فنـ
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه صحبت هـــای دکتـــر 
دهقانـــی در حمایـــت از طرح هـــای جهاددانشـــگاهی 
صنعتـــی شـــریف، افـــزود: در جهاددانشـــگاهی صنعتـــی 
شـــریف بایـــد بـــزرگ فکـــر کنیـــم و بـــزرگ گام 

برداریـــم.
مجموعـــه  در  کـــرد:  تصریـــح  مردانـــی  دکتـــر 
صنعتـــی شـــریف توانمندی هـــای زیـــادی وجـــود دارد 
ــد  ــریف می توانـ ــی شـ ــد صنعتـ ــت برنـ ــوان گفـ و می تـ

تـــک باشـــد.
ــار  ــریف اظهـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ ــس جهاددانشـ رییـ
کـــرد: بـــا تمـــام تـــوان تـــاش می کنیـــم بـــا حمایـــت 
ـــان  ـــته خودم ـــگاه شایس ـــه جای ـــزی ب ـــر مرک ـــوی دفت از س

برســـیم.
گفتنـــی اســـت، در پایـــان رییـــس جهاددانشـــگاهی از 
فعالیت هـــای مراکـــز خدمـــات تخصصـــی، گروه هـــای 
ســـازمان  آزمایشـــگاه های  و  آموزشـــی  پژوهشـــی، 

ــرد. ــد کـ ــریف بازدیـ ــی شـ ــگاهی صنعتـ جهاددانشـ
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ــارم  ــی آیفـ ــگاه بین المللـ ــن دوره نمایشـ در پنجمیـ
ـــهر  ـــی ش ـــگاه بین الملل ـــل نمایش ـــه در مح )iFarm( ک
ـــتاوردهای  ـــده ای از دس ـــد، گزی ـــاح ش ـــران افتت ـــاب ته آفت
ـــع  ـــاورزی و مناب ـــوزه کش ـــه جهاددانشـــگاهی در ح فناوران
ــرکت های  ــی شـ ــون تخصصـ ــش پاویـ ــی در بخـ طبیعـ

دانش بنیـــان بـــه نمایـــش درآمـــد.
ــور و  ــادرات محـ ــرد صـ ــا رویکـ ــگاه بـ ــن نمایشـ ایـ

به منظـــور تقویـــت و ارتقـــاء تولیـــدات ســـازندگان 
داخلـــی و معرفـــی توانمندی هـــای ســـاخت داخـــل در 
ــن  ــر همیـ ــود و بـ ــزار می شـ ــی برگـ ــطح بین المللـ سـ
بـــا  هماهنگـــی  و  برنامه ریـــزی  رایزنـــی،  اســـاس 
ســـفارت ها و کنســـولگری های جمهـــوری اســـامی 
ایـــران به ویـــژه در کشـــورهای عـــراق، قطـــر، عمـــان، 
امـــارات، کویـــت، روســـیه، هلنـــد، آلمـــان، ترکیـــه، چیـــن، 

ــده  ــیا انجام شـ ــوزه اوراسـ ــورهای حـ ــتان و کشـ افغانسـ
اســـت تـــا از مقامـــات بلندپایـــه و هیات هـــای تجـــاری 
بـــرای بازدیـــد، برگـــزاری میـــز تخصصـــی و جلســـات 
ـــل  ـــه عم ـــوت ب ـــی دع ـــداد بین الملل ـــن روی B۲B در ای

ـــد. آی
ــی  ــر تخصصـ ــرکل دفتـ ــی مدیـ ــر داراب یزدانـ دکتـ
ـــون  ـــگاهی پیرام ـــی جهاددانش ـــع طبیع ـــاورزی و مناب کش
دســـتاوردهای ارایه شـــده جهاددانشـــگاهی در ایـــن 
نمایشـــگاه گفـــت: عمـــده دســـتاوردهای بـــه نمایـــش 
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــرح فناوران ـــی 10 ط ـــده، خروج درآم
ــاز  ــا آغـ ــرای آن هـ ــال 1۳98 اجـ ــه در سـ ــتند کـ هسـ

ـــود. ـــده ب ش

معرفی طرح های فناورانه 
جهاددانشگاهی در حوزه کشاورزی و 

منابع طبیعی
ـــژاد  ـــاح ن ـــرای اص ـــد ب ـــاز منجم ـــن ممت ـــد جنی »تولی

نمایش دستاوردهای فناورانه حوزه کشاورزی 
جهاددانشگاهی در نمایشگاه بین المللی آیفارم

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، 21 شـــهریور: 
ــه  ــتاوردهای فناورانـ ــده ای از دسـ گزیـ
ـــاورزی  ـــوزه کش ـــگاهی در ح جهاددانش
و منابـــع طبیعـــی در بخـــش پاویـــون 
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــی شـ تخصصـ
پنجمیـــن دوره نمایشـــگاه بین المللـــی 
ـــد. ـــش درآم ـــه نمای ـــارم )iFarm( ب آیف
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برگـزار

ــای  ــه طرح هـ ــتی« ازجملـ ــیری و گوشـ ــای شـ گاوهـ
ارایه شـــده در نمایشـــگاه اســـت کـــه در ایـــن پـــروژه 
ـــن  ـــای نوی ـــتفاده از فناوری ه ـــاس آن اس ـــه اس ـــی ک مل
تولیدمثـــل باهـــدف کاهـــش هزینه هـــا و افزایـــش 

راندمـــان تولیـــد اســـت.
ـــد  ـــن تولی ـــزار جنی ـــگاه دو ه ـــن آزمایش ـــاالنه در ای س
می شـــود. برایـــن اســـاس پژوهشـــگاه ابن ســـینای 
ــته  ــرح توانسـ ــن طـ ــرای ایـ ــا اجـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
بـــا تولـــد گوســـاله ممتـــاز از گاوهـــای غیـــر ممتـــاز، 
ارزش افـــزوده جدیـــدی در صنعـــت دامپـــروری ایجـــاد 

کنـــد.
»طراحـــی، ســـاخت و نصـــب تـــور قفـــس پـــرورش 
ـــم  ـــه شش ـــای برنام ـــی از بنده ـــه یک ـــا« ک ـــی در دری ماه
توســـعه و سیاســـت های اقتصـــاد مقاومتـــی حوزهـــی 
ـــه  ـــر ب ـــرح دیگ ـــت ط ـــور اس ـــیات کش ـــاورزی و ش کش
نمایـــش آمـــده اســـت. اهمیـــت اجـــرای طـــرح فـــوق 
ازآن جهـــت بـــوده کـــه اغلـــب تجهیـــزات آن وارداتـــی 
اســـت، امـــا بـــا تـــاش محققـــان جهاددانشـــگاهی و 
ــای  ــازی تورهـ ــی و تجاری سـ ــش فنـ ــب دانـ ــا کسـ بـ
موردنیـــاز قفس هـــای پـــرورش ماهـــی، تولیـــد آن در 

کشـــور بومـــی شـــد.
ـــوع  ـــد 4 ن ـــی تولی ـــش فن ـــه کســـب دان »طـــرح فناوران
ـــود  ـــری ب ـــرح دیگ ـــی« ط ـــبزی و صیف ـــد س ـــذر هیبری ب
کـــه مدیـــرکل دفتـــر تخصصـــی کشـــاورزی و منابـــع 

ـــرد. ـــاره ک ـــه آن اش ـــگاهی ب ـــی جهاددانش طبیع
دســـت یافتـــن بـــه دانـــش تولیـــد بـــذر هیبریـــد 
ــه و  ــوص گوجـ ــبزی به خصـ ــی و سـ ــوالت صیفـ محصـ
ــاد  ــن ایجـ ــد ضمـ ــه ای می توانـ ــار و فلفـــل گلخانـ خیـ
اســـتقال و امنیـــت غذایـــی بـــرای مـــردم کشـــور، هزینـــه 
چنـــد صـــد میلیـــون دالری واردات را کاهـــش دهـــد. 
ـــوع  ـــار ن ـــد چه ـــاوری تولی ـــب فن ـــتا کس ـــن راس در همی
ـــر  ـــی ذخای ـــز مل ـــی در مرک ـــبزی و صیف ـــد س ـــذر هیبری ب
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــته ب ـــران وابس ـــتی ای ـــی و زیس ژنتیک

ـــد. ـــرا ش اج
طـــرح »تولیـــد داروهـــای طبیعـــی جایگزیـــن 
آنتی بیوتیک هـــا در صنعـــت طیـــور« و »فرموالســـیون 
و تولیـــد آفت کش هـــای گیاهـــی بـــرای کنتـــرل 
آفـــات گلخانـــه ای ســـبزی و صیفـــی« نیـــز بـــا توجـــه 
آفت کش هـــای  و  داروهـــا  تولیـــد  اهمیـــت  بـــه 
داروهـــای  بـــرای  جایگزینـــی  به عنـــوان  گیاهـــی 
ـــن  ـــور و همچنی ـــت طی ـــتفاده در صنع ـــیمیایی مورداس ش
آفت کش هـــای شـــیمیایی مورداســـتفاده در کنتـــرل 

ـــکده  ـــکاری پژوهش ـــا هم ـــاورزی ب ـــوالت کش ـــات محص آف
ــتی و  ــر زیسـ ــی ذخایـ ــز ملـ ــی، مرکـ ــان دارویـ گیاهـ
ـــه و  ـــتان کهگیلوی ـــد اس ـــگاهی واح ـــی و جهاددانش ژنتیک
بویـــر احمـــد اجـــرا شـــد و هـــدف از انجـــام ایـــن دو 
طـــرح ملـــی، کســـب دانـــش فنـــی و تولیـــد تجـــاری 
ــی  ــأ گیاهـ ــا منشـ ــرد بـ ــش پرکاربـ ــل ۵ آفت کـ حداقـ
بـــرای کنتـــرل آفـــات صیفـــی و ســـبزی گلخانـــه ای و 
همچنیـــن ۵ دارو بـــا منشـــأ گیاهـــی بـــرای کنتـــرل 
عفونت هـــای گوارشـــی، اختـــاالت تنفســـی، محـــرک 
ـــرغ  ـــرورش م ـــت پ ـــیدیوز در صنع ـــد کوکس ـــد و ض رش

گوشـــتی و تخم گـــذار اســـت.
همچنیـــن »طـــرح تولیـــد و تکثیـــر بچـــه ماهـــی 
ـــز  ـــان« نی ـــذای آبزی ـــد غ ـــس و تولی ـــأس در قف ـــی ب س
ــدف  ــا هـ ــور و بـ ــتگی کشـ ــع وابسـ ــال قطـ ــه دنبـ بـ

ارزآوری موثـــر اجـــرا می شـــود.
گفتنـــی اســـت، بـــا توجـــه بـــه گســـترش روز 
افـــزون باشـــگاه های بدن ســـازی در کشـــور و ورود 
را  جهاددانشـــگاهی  تقلبـــی  ورزشـــی  مکمل هـــای 
ــای  ــد مکمل هـ ــت »تولیـ ــا در جهـ ــت تـ ــر آن داشـ بـ
ــه ای  ــای تغذیـ ــه نیازهـ ــر پایـ ــرف بـ ــی پرمصـ ورزشـ

ــردارد. ــدم بـ ــکاران« قـ ورزشـ
ـــع  ـــرد در صنای ـــر کارب ـــای پ ـــک ه ـــد پروبیوتی »تولی

ـــر  ـــرکل دفت ـــه مدی ـــری اســـت ک ـــاوری دیگ ـــف« فن مختل
ـــع طبیعـــی جهاددانشـــگاهی  تخصصـــی کشـــاورزی و مناب
بـــه آن اشـــاره کـــرد. پروبیوتیک هـــا، باکتری هـــای 
ـــود  ـــتم بهب ـــوان سیس ـــه به عن ـــتند ک ـــودمندی هس فراس
ـــی  ـــتم ایمن ـــوارش و سیس ـــتگاه گ ـــرد دس ـــده عملک دهن

در کانـــون توجـــه جهانیـــان قـــرار گرفته انـــد.
»تولیـــد مکمـــل غـــذای اســـب« کـــه در مواقعـــی 
ــادی  ــه زیـ ــتند و هزینـ ــی هسـ ــا تقلبـ ــن مکمل هـ ایـ
ــود،  ــل می شـ ــور تحمیـ ــه کشـ ــا بـ ــرای ورود آن هـ بـ
ـــه  ـــگاهی ب ـــان جهاددانش ـــگاه روی ـــتاوردی از پژوهش دس
شـــمار مـــی رود کـــه بخشـــی از نیـــاز داخـــل در ایـــن 

حـــوزه را تأمیـــن کـــرد.
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــخنانش ب ـــه س ـــی در ادام ـــر یزدان دکت
ـــوان  ـــمند می ت ـــتم هوش ـــه سیس ـــا ب ـــز گلخانه ه ـــا تجهی ب
ـــا  ـــی را در گلخانه ه ـــی و اقلیم ـــای محیط ـــه فاکتوره هم
کنتـــرل کـــرد گفـــت: در همیـــن راســـتا پژوهشـــگران 
جـــوان و مســـتعد جهاددانشـــگاهی زنجـــان توانســـتند 
ــاخت  ــی و سـ ــا »طراحـ ــازی را بـ ــمند سـ ــن هوشـ ایـ
سیســـتم بی ســـیم هوشـــمند به منظـــور کنتـــرل نـــور، 

ـــد. ـــاده کنن ـــه« پی ـــک گلخان ـــت در ی ـــا و رطوب دم
ــع  ــاورزی و منابـ ــی کشـ ــر تخصصـ ــرکل دفتـ مدیـ
ــای  ــه طرح هـ ــن بـ ــگاهی همچنیـ ــی جهاددانشـ طبیعـ
»تولیـــد واکســـن آبزیـــان« و »تکثیـــر و پـــرورش 
جلبـــک اســـپیرولینا« اشـــاره کـــرد و گفـــت: حمایـــت 
ـــورد  ـــور م ـــا در کش ـــز جلبک ه ـــرآوری ری ـــعه و ف از توس
ـــت  ـــن امنی ـــم در تأمی ـــی مه ـــه و گام ـــرار گرفت ـــه ق توج

غذایـــی کشـــور اســـت.
ـــی  ـــان داروی ـــکده گیاه ـــه پژوهش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه فنـــاوری گیاهـــان دارویـــی 
چـــه در حـــوزه دارویـــی و چـــه در حـــوزه کشـــاورزی 
ـــت  ـــرح اس ـــور مط ـــع در کش ـــکده مرج ـــوان پژوهش به عن
ـــگاهی در  ـــتاوردهای جهاددانش ـــز دس ـــوزه نی ـــن ح در ای

ـــد. ـــش در آم ـــه نمای ـــوق ب ـــگاه ف نمایش
ــع  ــاورزی و منابـ ــی کشـ ــر تخصصـ ــرکل دفتـ مدیـ
طبیعـــی جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه دســـتاوردها 
ــن  ــده در ایـ ــته شـ ــش گذاشـ ــه نمایـ ــزات بـ و تجهیـ
نمایشـــگاه گفـــت: در زمینـــه اســـتفاده از انـــرژی 
ـــات  ـــاوری اطاع ـــرد فن ـــاورزی و کارب ـــیدی در کش خورش
در طراحـــی ســـامانه های هوشـــمند کشـــاورزی هنـــوز 
ـــز  ـــگاهی نی ـــود دارد و جهاددانش ـــتری وج ـــای کار بیش ج
در آینـــده بـــا ایجـــاد نوآوری هایـــی در ایـــن حوزه هـــا 

می کنـــد. ورود 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

63

جهاددانشگاهی ظرفیت مناسبی برای 
جذب نیروهای نخبه دانشگاهی است

ـــادی در ابتـــدای ایـــن نشســـت  دکتـــر دهقانـــی فیروزآب
ــون  ــاب پیرامـ ــر انقـ ــخنان رهبـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــری  ـــه فک ـــاد در منظوم ـــن نه ـــت: ای ـــگاهی گف جهاددانش
رهبـــر انقـــاب جـــزو ســـتون های انقـــاب محســـوب 

ـــه  ـــد همیش ـــه فرمودن ـــن زمین ـــری در ای ـــود و رهب می ش
ـــته ام. ـــه را داش ـــن مجموع ـــت ای ـــم محب ـــاق جان در اعم
رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه این کــه در 
کشــور دو بســتر "دولتــی" و "خصوصــی" بــرای کار 
کــردن وجــود دارد، افــزود: فعالیــت جهاددانشــگاهی بیــن 
ایــن دو بســتر اســت و بــرای کســانی کــه هــم خواســتار 
ــل  ــد آزادی عم ــم عاقه من ــوده و ه ــی ب ــای دولت مزای

ــی رود. ــمار م ــه ش ــبی ب ــای مناس ــتند، فض هس
داد:  ادامـــه  فیروزآبـــادی  دهقانـــی  دکتـــر 
ــاب  ــرای انقـ ــی ای بـ ــت خالـ ــگاهی ظرفیـ جهاددانشـ
ــه  ــای نخبـ ــیاری از نیروهـ ــد بسـ ــه می توانـ ــت کـ اسـ

کنـــد. کار  جـــذب  را  دانشـــگاه ها 
ـــتاندارد  ـــا اس ـــگاهی ب ـــه جهاددانش ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــت،  ـــور اس ـــت آن در کش ـــه اهمی ـــر و کار دارد و متوج س
ـــا  ـــروز ب ـــه ام ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــوع مه ـــا موض ـــت: ام گف
ـــتاندارد  ـــه اس ـــتیم ک ـــه هس ـــی مواج ـــم و مجموعه های تی
ـــت  ـــی نیس ـــل و ارزیاب ـــرای تحلی ـــا ب ـــاک آن ه ـــران م ای
و خودمـــان بایـــد اســـتاندارد را تدویـــن کنیـــم تـــا کار 
انجـــام شـــود. در نتیجـــه می تـــوان گفـــت اســـتاندارد 

دعوت از رییس این نهاد برای عضویت در جلسات شورای عالی استاندارد

 مأموریت ایجاد آزمایشگاه مرجع به 
جهاددانشگاهی واگذار شود

در  شـهریور:   ۵ جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
نشسـت روسـای جهاددانشـگاهی و سـازمان 
ملـی اسـتاندارد از دکتر دهقانـی فیروزآبادی 
عالـی  در جلسـات شـورای  بـرای عضویـت 
اسـتاندارد دعـوت شـد؛ واگـذاری مأموریـت 
ایجـاد آزمایشـگاه مرجـع و راه انـدازی مرکز 
آزمون تسـت تصـادف از دیگر پیشـنهادهای 

بیـان شـده در ایـن نشسـت بود.
نشسـت مشـترک دکتر دهقانـی فیروزآبادی 
مهـدی  دکتـر  و  جهاددانشـگاهی  رییـس 
اسـالم پناه معـاون رییـس جمهـور و رییـس 
سـازمان ملی اسـتاندارد در دفتـر مرکزی این 

برگزار شـد. نهـاد 
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برگـزار

بـــرای کشـــور از یک ســـو ظرفیـــت پیشـــرفت و از 
ـــت. ـــع اس ـــک مان ـــر ی ـــویی دیگ س

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــگاهی ادام ـــس جهاددانش ریی
همـــکاری و نزدیکـــی جنـــس جهاددانشـــگاهی بـــا 
ـــی  ـــدی، واقع ـــکاری ج ـــک هم ـــم ی ـــتاندارد می توانی اس
ــترکی  ــط مشـ ــا خـ ــم تـ ــف کنیـ ــی را تعریـ و صحیحـ
ــا  ــر مجموعه هـ ــرای دیگـ ــی بـ ــود و الگویـ ــل شـ حاصـ

باشـــد.
ـــای  ـــان صحبت ه ـــادی در پای ـــی فیروزآب ـــر دهقان دکت
بـــرای  کارگروهـــی  ایجـــاد  پیشـــنهاد  خـــود 
همکاری هـــای دو طرفـــه را داد و گفـــت: امیـــدوارم بـــا 
ـــت  ـــرای فعالی ـــترکی ب ـــط مش ـــروه خ ـــن کارگ ـــاد ای ایج

در حـــوزه دانش بنیان هـــا ایجـــاد شـــود.

دعوت از رییس جهاددانشگاهی
 برای عضویت در جلسات شورای عالی 

استاندارد

ـــه  ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــام پناه ب ـــر اس ـــه دکت در ادام
و  می دانـــم  جهاددانشـــگاهی  خانـــواده  از  را  خـــود 
ــاد  ــی نمـ ــه تنهایـ ــدام بـ ــاد هرکـ ــن نهـ ــای ایـ نیروهـ
ایثـــار، انقابـــی گـــری و جهـــاد هســـتند گفـــت: ایـــن 
نهـــاد دارای ســـرمایه انســـانی بی نظیـــری اســـت و 
نـــگاه مـــا نیـــز بـــه ایـــن مجموعـــه متفـــاوت اســـت.

ـــان  ـــگاه روی ـــای پژوهش ـــه فعالیت ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
و شبیه ســـازی های انجـــام شـــده در ایـــن نهـــاد، 
ـــر کشـــش  ـــوع خـــود پُ ـــه در ن ـــن مجموع ـــرد: ای ـــار ک اظه
ـــش  ـــم و دان ـــر عل ـــر ب ـــود ناظ ـــش خ ـــن کش ـــوده و ای ب
ـــت  ـــتیم و رقاب ـــوم هس ـــزاره س ـــه در ه ـــروز ک ـــت. ام اس
ـــوش  ـــگاهی خ ـــت جهاددانش ـــی اس ـــت علم ـــوع رقاب از ن

درخشـــیده اســـت.
ـــگاهی  ـــتاندارد، جهاددانش ـــی اس ـــازمان مل ـــس س ریی
را دارای مراکـــز، پژوهشـــگاه ها و پارک هـــای علـــم و 
فنـــاوری بســـیار خوبـــی در کشـــور دانســـت و گفـــت: 
بخشـــی از توســـعه اقتصـــادی و علمـــی مـــا وابســـته 
بـــه اســـتاندارد اســـت. اگـــر می خواهیـــم در اقتصـــاد 
صنعتـــی حرفـــی بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــیم بایـــد 
ــت  ــد صاحیـ ــری، تأییـ ــازی و انطباق پذیـ استانداردسـ
و اندازه شناســـی آن را مشـــخص کنیـــم. اگـــر از ایـــن 
چهـــار عنصـــر تبعیـــت نکنیـــم آن صنعـــت، صنعـــت 
نمی شـــود و قابلیـــت توســـعه زیســـت بوم، صـــادرات و 

ــدارد. ــره ارزش را نـ واردات و زنجیـ
وی بـــا بیـــان این کـــه در گذشـــته سیاســـت ایـــن 
ـــازی از دانشـــگاهیان  ـــن و استانداردس ـــه در تدوی ـــوده ک ب
ـــی  ـــه بررس ـــاز ب ـــوع نی ـــن موض ـــه ای ـــود ک ـــتفاده ش اس
و احصـــاء ابعـــاد مختلـــف دارد، افـــزود: ســـازمان 
اســـتاندارد، ســـازمانی بـــه مـــوازات کل دولـــت اســـت 
ــم  ــان هـ ــد و کارشـ ــی از آن کار می خواهنـ ــه همگـ کـ

بســـیار متنـــوع اســـت.
کارهــای  از  یکــی  داد:  ادامــه  اســام پناه  دکتــر 

مهــم ســازمان کمــک گرفتــن از جهاددانشــگاهی در 
کمیته هــای  و  تدویــن  استانداردســازی،  حوزه هــای 
متناظــر و عضویت هــای بین المللــی شــناخته شــده 

ــت. اس
وی بــا تاکیــد بــر این کــه اعتقــاد جــدی داریــم 
مثــل  انقابــی  نهادهــای  از  مــا  کمیته هــای  کــه 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــخور گیرن ــد آبش ــگاهی بای جهاددانش
ــو  ــه عض ــم ک ــوت می کن ــگاهی دع ــس جهاددانش از ریی
ــی  ــورای عال ــی ش ــف حقیق ــی و مختل ــات تخصص جلس

اســتاندارد شــوند.
ــت  ــه مرجعی ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه ــاون ریی مع
آزمایشــگاه های کشــور در ســازمان ملــی اســتاندارد 
گفــت: بالغ بــر 10 میلیــارد دالر تجهیــزات آزمایشــگاهی 
ــال  ــت ح ــد. مرجعی ــی دارن ــه ارزیاب ــاز ب ــه نی ــم ک داری
ــه  ــاز ب ــه نی ــن ســازمان واگذارشــده اســت ک ــه ای ــز ب نی
توجــه زیــادی دارد و مــا آمادگــی کامــل بــرای همــکاری 
ــم. ــات و ... را داری ــن نهــاد در حــوزه حــال، خدم ــا ای ب
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــان این ک ــا بی ــام پناه ب ــر اس دکت
ــرای  ــدگاری ب ــای مان ــگاهی کاره ــکاری جهاددانش هم
شــرکت های خوبــی کــه شــکل گرفته انــد و منتظــر 
اســتاندارد هســتند، انجــام دهیــم تاکیــد کــرد: ایــن نهــاد 
ــد مرکــز آزمــون تســت تصــادف را شــکل دهــد. می توان

آمادگی جهاددانشگاهی
 برای تدوین بخشی از استانداردهای 

پژوهش محور

معــاون  پورعابــدی  محمدرضــا  دکتــر  ادامــه  در 
پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد: در حال 
حاضــر ایــن معاونــت جهاددانشــگاهی ۳ پژوهشــگاه، 2۵ 
پژوهشــکده، 14۷ گــروه پژوهشــی، 12۷ مرکــز خدمــات 
تخصصــی و ۷00 عضــو هیــات علمــی و بیــش از 1۶00 
ــای  ــال در زمینه ه ــد فع ــی ارش ــناس و کارشناس کارش
فنــی_ مهندســی، کشــاورزی و منابــع طبیعــی، پزشــکی 
ــه  ــد ب ــت می توان ــن ظرفی ــه ای ــانی دارد ک ــوم انس و عل
ــتانداردهای  ــن اس ــه تدوی ــتاندارد در زمین ــازمان اس س
جدیــد و انجــام کارهــای پژوهشــی در حــوزه اســتاندارد 

کمــک کنــد.
وی بــا اشــاره بــه نبــود آزمایشــگاه مرجــع در کشــور، 
ــاری  ــه حف ــگاهی مت ــال در جهاددانش ــت: به عنوان مث گف
ــت در  ــن تس ــام اولی ــرای انج ــا ب ــت، ام ــده اس تولیدش
ــا عــدم تمایــل از ســوی پیمانــکار مواجــه  داخــل چــاه ب
می شــود و از ســویی دیگــر هــم ارســال متــه بــرای انجــام 
تســت و آزمایــش بــه خــارج صرف نظــر از حجــم و هزینــه 
ارســال آن، موضــوع انتقــال دانــش اســت کــه بــا ارســال 

ــن خــوب نیســت. متــه ناخواســته انجــام می شــود و ای
ــان  ــگاهی بی ــاوری جهاددانش ــش و فن ــاون پژوه مع
کــرد: در برخــی از زمینه هایــی کــه جهاددانشــگاهی 
مرجــع  آزمایشــگاه  ایجــاد  اســت  تخصصــی  دارای 
ــگاهی  ــه جهاددانش ــت ب ــورت مأموری ــا به ص ــد ی می توان

ــا مشــارکت ســازمان اســتاندارد ایــن  ــا ب واگــذار شــود ی
ــود. ــاد ش ــگاه ایج آزمایش

ــتاندارد  ــن اس ــه گرفت ــه در زمین ــان این ک ــا بی وی ب
بــرای محصوالتــی کــه عــام نیســتند نیــز بســیار مشــکل 
داریــم، ادامــه داد: در تولیــد یــک محصــول بــرای اولیــن 
ــه  ــارج تهی ــه از خ ــواد اولی ــی از م ــم برخ ــاز داری ــار نی ب
ــم اســت  ــه کشــور تحری ــه این ک ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ش
ــواد  ــری از م ــا یکس ــرای دور زدن تحریم ه ــار ب ــه ناچ ب
ــب  ــتن برچس ــل نداش ــه دلی ــم ب ــداری می کنی ــه خری ک
ــه  ــد ک ــورد می کن ــکل برخ ــه مش ــرک ب ــل( در گم )لیب

ــم. ــه داری ــن زمین ــک راه حــل در ای ــه ی ــاز ب نی
دکتــر پورعابــدی در ایــن نشســت پیشــنهاد عضویــت 
ــتاندارد  ــی اس ــورای عال ــگاهی در ش ــده جهاددانش نماین
را داد کــه می توانــد کمــک کنــد ایــن دو مجموعــه 

ــد. ــکاری کنن ــم هم ــا ه ــک ب ــورت ارگانی به ص
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی در پایــان 
ــاد در حــوزه پژوهــش و  ــن نه ــوان ای ــا ت ــرد: ب ــار ک اظه
فنــاوری می توانیــم تدویــن بخشــی از اســتانداردهای 

ــم. ــده بگیری ــر عه ــور را ب ــش مح پژوه

استاندارد ابزاری 
سیاستی برای توسعه بازار

ســازمان  رییــس  اصغــری  دکتــر  ادامــه  در 
ــه توضیحاتــی در  ــا ارای جهاددانشــگاهی خواجــه نصیــر ب
ــال  ــورهای در ح ــتاندارد در کش ــگاه اس ــا جای ــه ب رابط
توســعه گفــت: بــه نظــر می آیــد دولــت یکســری 
ــازار )مارکــت( دارد  ــرای توســعه ب ــای سیاســتی ب ابزاره
کــه مشــوق های مالیاتــی می توانــد ابــزار سیاســتی 
ــای  ــن ابزاره ــی از مهم تری ــد. یک ــه آن باش ــرف عرض ط
سیاســتی طــرف تقاضــا هــم اســتاندارد اســت کــه اگــر 
می توانــد  شــود  ســاری  و  جــاری  به خوبــی  بتوانــد 

تعامــات مارکــت را توســعه دهــد.
بــا  جهاددانشــگاهی  همــکاری  حوزه هــای  وی 
ــی  ــت: بررس ــرد و گف ــریح ک ــتاندارد را تش ــازمان اس س
ــر اســاس  ــتانداردها ب ــده اس ــده و آین ــتانداردهای آین اس
کان روندهــای فنــاوری، توســعه تعامــل بــا دانشــگاه ها، 
توســعه فعالیت هــا در گســتره ملــی و بهره گیــری از 
ــعه  ــکاری در توس ــکان هم ــور و ام ــات کش ــام امکان تم
صنایــع پیشــرو می توانــد از حوزه هــای همــکاری دو 

ــد. ــرف باش ط
ــر  ــات فراون هوف ــا تعام ــه ب ــری در رابط ــر اصغ دکت
ــرد  ــه ک ــی را ارای ــان توضیحات ــتاندارد آلم و موسســه اس
ــکاری  ــات هم ــدادی از موضوع ــورد تع ــه در م و در ادام
بــا ســازمان اســتاندارد در زمینه هــای علمــی، فنــی، 
آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی گفــت: اندازه گیــری 
ناوبــری  اســتانداردهای کمــک  رادیویــی،  تشعشــات 
بصــری و اســتانداردهای ســامانه های کنتــرل تــردد 
ــوزه  ــن ح ــگاهی در ای ــای جهاددانش ــی از فعالیت ه برخ

ــت. اس
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جهاددانشگاهی آماده پذیرش
 مأموریتی ملی است

ــم از  ــن مراسـ ــادی در ایـ ــی فیروزآبـ ــر دهقانـ دکتـ
ـــرد و  ـــاد ک ـــوم ی ـــادی مظل ـــوان نه ـــگاهی به عن جهاددانش
ـــاب  ـــر انق ـــت رهب ـــواره موردعنای ـــاد هم ـــن نه ـــت: ای گف
قـــرار داشـــته و تنهـــا نهـــاد علـــم و فنـــاوری مولـــود 

انقـــاب اســـامی اســـت کـــه بـــا حاکمیـــت ارتبـــاط 
ــتقیم دارد. مسـ

ـــم  ـــر معظ ـــخنان رهب ـــی از س ـــه برخ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــا  ــت: مـ ــگاهی گفـ ــا جهاددانشـ ــه بـ ــاب در رابطـ انقـ
یـــک منظومـــه ۷0 صفحـــه ای از فرمایشـــات رهبـــری 
ـــه  ـــود آنک ـــا وج ـــم و ب ـــگاهی راداری ـــه جهاددانش در رابط
در ســـال های گذشـــته بـــه بهانه هـــای مختلـــف ایـــن 

ـــه  ـــه توج ـــی ک ـــا کس ـــا تنه ـــد، ام ـــب کردن ـــاد را تخری نه
ـــود. ـــاب ب ـــر انق ـــت و دارد رهب ـــه آن داش ـــژه ای ب وی

ـــل  ـــه دلی ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ایـــن بـــاور ســـاختار ایـــن نهـــاد اســـت کـــه راه حلـــی 
بـــرای مســـائل کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود، گفـــت: در 
ـــاوری،  ـــم و فن ـــای عل ـــد، پارک ه ـــز رش ـــورمان مراک کش
صندوق هـــای خطرپذیـــر و ســـرمایه گذاری توســـعه 

استقبال معاون قوه قضائیه از پیشنهادهای رییس این نهاد؛

تعامل قوه قضائیه و جهاددانشگاهی در حوزه 
فناوری های نوین توسعه می یابد

شـهریور:   2 جهاددانشـگاهی،  عمومـی  روابـط 
معـاون  بازدیـد  در  جهاددانشـگاهی  رییـس 
قـوه قضائیـه و رییـس مرکـز آمـار و فناوری 
اطالعـات از مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای این 
نهـاد پیشـنهاد همـکاری ایـن دو مجمـع در 
زمینه هـای ایجـاد مرکز ثبت فنـاوری )پتنت(؛ 
اسـتفاده از ظرفیت هـای مرکـز افکار سـنجی 
در حوزه هـای پیشـگیری و پیش بینـی وقـوع 
و  ازدواج  از  قبـل  آموزش هـای  ارائـه  جـرم؛ 
آمـوزش و کارآفرینی برای زندانیـان و خانواده 
آن هـا را داد که با اسـتقبال این مقام مسـئول 

در قـوه قضاییـه مواجه شـد.
دکتـر محمدکاظمـی فرد معـاون قـوه قضائیه 
و رییـس مرکـز آمـار و فنـاوری اطالعـات بـا 
همراهـی دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی 
رییـس جهاددانشـگاهی در سـفری یک روزه 
به اسـتان البـرز از مجتمع تحقیقاتی شـهدای 

بازدیـد کرد. جهاددانشـگاهی 
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خوبـــی داشـــته اند، امـــا مـــن به عنـــوان فـــردی کـــه 
ـــته  ـــت بوم زیس ـــن زیس ـــت در ای ـــال اس ـــش از 2۳ س بی
اســـت اعتقـــاد دارم مـــدل توســـعه پارک هـــای علـــم 
ــه از اقتصـــاد ســـرمایه داری  ــه برگرفتـ و فنـــاوری کـ

ـــدارد. ـــی ن ـــا همخوان ـــور م ـــوم کش ـــا ب ـــت ب آمریکاس
دکتـــر دهقانـــی فیروزآبـــادی در ایـــن زمینـــه بـــه 
ــوان  ــی، تایـ ــره جنوبـ ــی، کـ ــورهای اروپایـ ــدل کشـ مـ
و ترکیـــه اشـــاره کـــرد و گفـــت: آن هـــا بـــرای حـــل 
مســـائل فنـــاوری کشورشـــان بـــه فکـــر ایجـــاد 
غیردولتـــی  عمومـــی  ســـازمان های  و  مجموعه هـــا 
رفته انـــد کـــه آن هـــا متولـــی تقســـیم کار ملـــی 
ــری  ــای کمتـ ــاً هزینه هـ ــگاه قطعـ ــن نـ ــده اند. ایـ شـ
دارد و زودتـــر بـــه ســـرانجام می رســـد و نیازهـــای 

می دهـــد. پوشـــش  را  واقعی تـــری 
ـــز  ـــگاهی نی ـــه جهاددانش ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش وی ب
بـــا همیـــن هـــدف تأســـیس شـــد و ماموریت هایـــش 
ـــن  ـــود بی ـــی ش ـــا رابط ـــت ت ـــرار گرف ـــری ق ـــورد بازنگ م
جامعـــه و صنعـــت از یـــک طـــرف و علـــم و فرهنـــگ 
ــا  ــًا بـ ــاد کامـ ــن نهـ ــه داد: ایـ ــر ادامـ ــرف دیگـ از طـ
ادبیـــات علـــم و فنـــاوری آشناســـت، تکنولـــوژی و 
را  دانشـــگاه ها  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  زبـــان 
می فهمـــد، از طرفـــی ادبیـــات بـــازار، زبـــان مشـــتری، 
مـــواردی همچـــون ضمانـــت دادن و تعهـــد دادن و 
ـــاً  ـــه عموم ـــاً در کشـــورمان ک ـــد را خصوص ســـاخت و تولی

ــد. ــت، می دانـ ــی اسـ ــاد دولتـ ــت و اقتصـ صنعـ
ـــن  ـــه ای ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــگاهی ب ـــس جهاددانش ریی
ـــی  ـــروژه مل ـــک پ ـــزود: ی ـــت اف ـــاد اس ـــورد اعتم ـــاد م نه
چنـــد هـــزار میلیـــارد تومانـــی را نمی تـــوان بـــه یـــک 
شـــرکت دانش بنیـــان واگـــذار کـــرد، ولـــی می تـــوان 
مثـــل  غیردولتـــی  عمومـــی  یک نهـــاد  بـــه  را  آن 
ـــادی  ـــداد زی ـــار آن تع ـــا در کن ـــپرد ت ـــگاهی س جهاددانش

ــوند. ــه کار شـ ــغول بـ ــان مشـ شـــرکت دانش بنیـ
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه در کشـــورمان نهادهـــای 
توســـعه پـــول، علـــم و تکنولـــوژی خـــوب گســـترش 
داده شـــده اند، بـــه معاونـــت علمـــی و فنـــاوری و 
صنـــدوق شـــکوفایی و نـــوآوری اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
توســـط آن هـــا اقدامـــات بســـیار ارزشـــمندی انجـــام 
شـــده اســـت، امـــا در نظـــام توســـعه نـــوآوری موفـــق 
نبوده ایـــم کـــه جهاددانشـــگاهی تـــاش دارد در ایـــن 

مســـیر حرکـــت کنـــد.
ـــه  ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــادی ب ـــی فیروزآب ـــر دهقان دکت
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــک پ ـــون ی ـــاد همچ ـــن نه ـــه ای ب

نـــگاه نشـــود گفـــت: جهاددانشـــگاهی یـــک مجموعـــه 
ـــوری  ـــبکه کش ـــه ش ـــت ک ـــور اس ـــترده ای در کل کش گس
قـــوی دارد و در کنـــار دانشـــگاه های بـــزرگ فعالیـــت 
می کنـــد و مســـئوالن نظـــام بـــه آن اعتمـــاد دارنـــد و 

ـــت. ـــنام اس ـــیار خوش بس
ـــت  ـــا حـــدود هف ـــاد ب ـــن نه ـــه ای ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــی  ـــوزه اصل ـــار ح ـــد در چه ـــانی توانمن ـــروی انس ـــزار نی ه
ــت و  ــاورزی؛ صنعـ ــذا و کشـ ــامت؛ غـ ــکی و سـ پزشـ
ـــت  ـــی و فرهنگـــی فعالی ـــوم انســـانی و مســـائل اجتماع عل
ــات  ــده اقدامـ ــاره شـ ــای اشـ ــت: در حوزه هـ دارد، گفـ
ارزشـــمندی انجـــام داده ایـــم و در ایـــن راســـتا آمـــاده 

پذیـــرش ماموریت هـــای ملـــی هســـتیم.

چهار پیشنهاد رییس جهاددانشگاهی
 برای توسعه همکاری با قوه قضائیه

وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش چهـــار پیشـــنهاد 
ـــت:  ـــه داد و گف ـــوه قضائی ـــا ق ـــکاری ب ـــعه هم ـــرای توس ب
ـــی  ـــورمان کارای ـــراع در کش ـــت اخت ـــام ثب ـــفانه نظ متاس
ــاوری )پتنـــت(  ــام ثبـــت فنـ ــا نظـ ــدارد و مـ الزم را نـ
ــود  ــی وجـ ــن آمادگـ ــل ایـ ــن دلیـ ــه همیـ ــم، بـ نداریـ
ـــه  ـــوه قضایی ـــگاهی و ق ـــکاری جهاددانش ـــا هم ـــا ب دارد ت

ـــه  ـــم ک ـــر کنی ـــت( دای ـــاوری )پتن ـــت فن ـــز ثب ـــک مرک ی
ـــه و  ـــانی، هزین ـــروی انس ـــکان، نی ـــدازی آن م ـــرای راه ان ب
ـــا  ـــود و م ـــن می ش ـــاد تأمی ـــن نه ـــط ای ـــا توس ارزیابی ه
ضمانـــت می کنیـــم کـــه در صـــورت خطـــا خســـارت 

ـــود. ـــت ش پرداخ
ـــن  ـــه در ای ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــس جهاددانشـــگاهی ب ریی
ـــزود: در  ـــد، اف ـــد ش ـــه خواه ـــاوری بیم ـــت فن ـــز، ثب مرک
ـــوه  ـــر ق ـــر نظ ـــز زی ـــن مرک ـــت ای ـــه الزم اس ـــن زمین ای
قضائیـــه باشـــد تـــا مـــدرک آن هماننـــد یـــک ســـند 

ـــد. ـــدا کن ـــار پی ـــم ارزش و اعتب ـــه در محاک خان
ـــنجی  ـــکار س ـــز اف ـــای مرک ـــتفاده از ظرفیت ه وی اس
جهاددانشـــگاهی )ایســـپا( را موضـــوع دیگـــری بـــرای 
و  پیشـــگیری  حوزه هـــای  در  مشـــترک  همـــکاری 
پیش بینـــی وقـــوع جـــرم، آسیب شناســـی مرتبـــط 
ـــتن  ـــا داش ـــاد ب ـــن نه ـــن ای ـــت: همچنی ـــرد و گف ـــر ک ذک
یـــک شـــبکه آموزشـــی بـــزرگ بـــا دو هـــزار نیـــروی 
انســـانی توانمنـــد می توانـــد شـــبکه آموزش هـــای 
قبـــل از ازدواج را بـــر عهـــده بگیـــرد و تضمیـــن دهـــد 
ـــاق  ـــار ط ـــش آم ـــه کاه ـــر ب ـــا منج ـــن آموزش ه ـــه ای ک

در محاکـــم قضایـــی شـــود.
ــر  ــنهاد دیگـ ــادی در پیشـ ــر دهقانـــی فیروزآبـ دکتـ
خـــود بـــه همـــکاری بـــرای آمـــوزش زندانیـــان و 
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کارآفرینـــی بـــرای آن هـــا و خانواده شـــان اشـــاره کـــرد 
ـــن  ـــتغال ای ـــوزش و اش ـــرای آم ـــزی ب ـــت: برنامه ری و گف
ـــو  ـــک عض ـــن ی ـــدان رفت ـــا زن ـــود ت ـــبب می ش ـــراد س اف

خانـــواده باعـــث آســـیب بـــه کل خانـــواده اش نشـــود.

تاکید معاون قوه قضاییه برای ایجاد 
تعامل دوطرفه

ــه و  ــوه قضائیـ ــاون قـ ــم معـ ــن مراسـ ــه ایـ در ادامـ
ــا  ــاوری اطاعـــات نیـــز بـ ــار و فنـ رییـــس مرکـــز آمـ
ــاد  ــه ایجـ ــده بـ ــه شـ ــنهادهای ارائـ ــتقبال از پیشـ اسـ
ـــوه  ـــه ق ـــکات فناوران ـــل مش ـــرای ح ـــه ب ـــل دوطرف تعام
قضاییـــه و همچنیـــن حـــل معضـــات دانش بنیان هـــا 

تاکیـــد کـــرد.
ــوزه  ــه در ح ــن ک ــان ای ــا بی ــرد ب ــی ف ــر کاظم دکت
کــه  هســتیم  مجموعه هایــی  دنبــال  بــه  فنــاوری 
ــری  ــه بهره گی ــه ب ــوه قضایی ــزود: ق ــد اف ــد کار کنن بتوانن
در  و  دارد  ویــژه ای  تأکیــد  نویــن  فناوری هــای  از 

زمینه هایــی چــون تولیــد داخلــی پابنــد هوشــمند 
فعالیت هــا هســتیم. توســعه  پیگیــر  زندانیــان 

ـــات  ـــک اقدام ـــوزه ژنتی ـــه در ح ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــوان  ـــده و می ت ـــی آغازش ـــکی قانون ـــط پزش ـــی توس خوب
ــزود: در  ــرد افـ ــتفاده کـ ــل اسـ ــای متقابـ از ظرفیت هـ
ـــه  ـــی مواج ـــا چالش های ـــز ب ـــری نی ـــش تصوی ـــوزه پای ح

هســـتم و زمینـــه توســـعه فعالیت هـــا وجـــود دارد.
معـــاون قـــوه قضائیـــه و رییـــس مرکـــز آمـــار و فنـــاوری 
اطاعـــات ادامـــه داد: در زمینه هـــای مختلفـــی چـــون 
ابزارهـــای بازرســـی یـــا اســـتفاده از گیاهـــان دارویـــی 
بـــرای درمـــان اعتیـــاد نیـــاز بـــه اســـتفاده از ظرفیـــت 
ــد  ــی هماننـ ــان و مجموعه هایـ ــرکت های دانش بنیـ شـ

جهاددانشـــگاهی اســـت.
ـــاوری  ـــاً فن ـــاوری و مخصوص ـــه فن ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــزود:  ــد افـ ــول باشـ ــور تحـ ــد محـ ــات می توانـ اطاعـ
در برخـــی زمینه هـــا بـــه لبـــه تکنولـــوژی کشـــور 
ـــر  ـــن ام ـــر ای ـــز ب ـــه نی ـــوه قضایی ـــس ق ـــیده ایم و ریی رس
ـــق  ـــا درک دقی ـــوژی را ب ـــوزه تکنول ـــه ح ـــد ک تأکیددارن

پیگیـــری کنیـــم.
ـــامانه  ـــدازی س ـــه راه ان ـــرد در ادام ـــی ف ـــر کاظم دکت
ـــت الکترونیـــک پرونده هـــای قضایـــی را یکـــی از  مدیری
ـــدازی  ـــت: راه ان ـــمرد و گف ـــه برش ـــن مجموع ـــارات ای افتخ
ــگان  ــن از نخبـ ــه تـ ــا سـ ــدا بـ ــامانه در ابتـ ــن سـ ایـ
ـــم  ـــه می توانی ـــن زمین ـــد و در ای ـــروع ش ـــگاهی ش دانش
از مـــدل جهاددانشـــگاهی بـــرای جـــذب نخبـــگان 

اســـتفاده کنیـــم.
وی در ایـــن رابطـــه یکـــی از حوزه هایـــی کـــه 
ـــکاری  ـــه هم ـــوه قضایی ـــا ق ـــد ب ـــگاهی می توان جهاددانش
ـــت و  ـــص دانس ـــانی متخص ـــروی انس ـــن نی ـــد را تأمی کن
افـــزود: دو ســـال اســـت در زمینـــه ارتبـــاط حاکمیـــت 
ــا بخـــش خصوصـــی ورود کرده ایـــم کـــه به خوبـــی  بـ
ـــتیم. ـــعه آن هس ـــی توس ـــت و در پ ـــام اس ـــال انج در ح
ــار و  ــز آمـ ــس مرکـ ــه و رییـ ــوه قضائیـ ــاون قـ معـ
فنـــاوری اطاعـــات ضمـــن قدردانـــی از مجموعـــه 
ـــت:  ـــرز گف ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل جهاددانشـــگاهی و پ
آنچـــه در ایـــن مجموعـــه نشـــان داده شـــد، بیـــش از 
ـــکار  ـــز اف ـــپا )مرک ـــد از ایس ـــود و از بازدی ـــن ب ـــع م توق
ـــم. ـــتقبال می کن ـــز اس ـــران( نی ـــجویان ای ـــنجی دانش س
ــام  ــد مق ــه تأکی ــاره ب ــا اش ــرد ب ــی ف ــر کاظم دکت
ــور،  ــا در ام ــر اســتفاده از دانش بنیان ه ــری ب معظــم رهب
ــه گــزارش عملکــرد  ــان ســال فرصــت ارائ ــا پای گفــت: ت
ــه  ــل دوطرف ــا ایجــاد تعام ــد ب ــم و بای ــن زمینه داری در ای
و همــکاری بــا جهاددانشــگاهی بــه حــل مشــکات قــوه 
ــا  ــا ب ــات دانش بنیان ه ــل معض ــی ح ــه و از طرف قضایی
اســتفاده از ظرفیــت قــوه قضاییــه بپردازیــم. بــرای ایــن 
ــگاهی  ــا جهاددانش ــم ب ــات منظ ــی جلس ــور از برپای منظ

اســتقبال می کنیــم.
وی در پایـــان ســـخنانش گفـــت: مـــا به عنـــوان 
ـــاوری را  ـــوژی و فن ـــاع از تکنول ـــه دف ـــه وظیف ـــوه قضائی ق
داریـــم و مدافـــع مجموعه هـــای دانش بنیـــان هســـتیم.
ـــی  ـــا همراه ـــه ب ـــوه قضائی ـــاون ق ـــت، مع ـــی اس گفتن
ـــاد  ـــن نه ـــد ای ـــران ارش ـــگاهی و مدی ـــس جهاددانش ریی
از برخـــی دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در مجتمـــع 
ـــد و  ـــد کردن ـــگاهی بازدی ـــهدای جهاددانش ـــی ش تحقیقات
ـــه  ـــز ب ـــع نی ـــس مجتم ـــاوری و ریی ـــاون پژوهـــش و فن مع

تشـــریح دســـتاوردهای اشـــاره شـــده پرداختنـــد.
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برگـزار

حضور پارک علم و فناوری 
البرز با چند محصول شاخص 

در اجالس روسای دانشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری کشور

روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی، ۱۲ شهریور:  پارک علم و فناوری البرز با 
چند محصول شاخص از واحدهای فناور خود از شرکت های فناور و دانش بنیان آبادگران در 
زمینه فنی و مهندسی و شرکت دانش بنیان اکسون در زمینه تجهیزات پزشکی و سامت 

در اجاس روسای دانشگاه ها، پژوهشکده ها و پارک های علم و فناوری کشور حضور یافت.
در این نشست که با حضور آیت اله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دکتر محمدعلی 
زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران و مسئوالن آموزش عالی برگزار می شود 
چالش ها و فرصت های آموزش عالی و نیز ظرفیت ها و فرصت های پارک ها و مراکز رشد 

علم و فناوری برای توسعه زیست بوم علم و فناوری و کارآفرینی بررسی می شود.
افتتاحیه اجاس روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری با حضور 
رییس جمهور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد و در ادامه جلسات نشست اجاس روسای 
سازمان  محل  در  روز  سه  مدت  به  فناوری  و  علم  پارک های  و  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها، 

پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار می شود.
در این اجاس که مهندس مهدی عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز نیز حضور 
دارد، نمایشگاهی از محصوالت فناور و دانش بنیان پارک های علم و فناوری و دستاوردهای 

علم و فناوری مراکز علمی و دانشگاهی به نمایش در آمده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آمار جالبی اعام کرد: در بدو پیروزی انقاب اسامی، 
تعداد کل دانشجویان کشور 1۷0 هزار نفر بود که معادل تعداد دانشجویان دکتری کشور 
در حال حاضر است. اکنون حدود ۳ میلیون و 200 هزار دانشجو در حال تحصیل در کشور 

وجود دارد و ۳0 درصد کل دانشجویان در مقطع تحصیات تکمیلی هستند.

■□■
آمادگی جهاددانشگاهی

 برای توسعه کشت و فرآوری 
گیاهان دارویی

رییس  صفدری  عباس  شهریور:   ۱4 بلوچستان،  و  سیستان  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان در نشست با سید محمدرضا سید حسینی رییس 
و  سیستان  جهاددانشگاهی  فعالیت های  که  این  بیان  با  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
بلوچستان در عرصه های پژوهش و فناوری، آموزشی، فرهنگی و اشتغال در سطح استان 
ارایه می شود از اعام آمادگی این نهاد انقابی برای همکاری با جهاد کشاورزی استان در 

خصوص توسعه کشت های گیاهان دارویی خبر داد.

رییس جهاددانشگاهی استان در ادامه گفت: سیستان و بلوچستان در زمینه رویش گیاهان 
دارویی ظرفیت بسیار مناسبی دارد و جهاددانشگاهی استان نیز چند سالی است در خصوص 

توسعه و فراوری این نوع محصول با استفاده از توان علمی خود ورود جدی داشته است.
وی اظهار کرد: ما در جهاددانشگاهی استان این آمادگی را داریم تا با ایجاد تفاهم نامه 
نهادینه سازی توسعه گیاهان دارویی در زمینه های  مشترک بین دو مجموعه در بحث 

مختلف همکاری مستمر با جهاد کشاورزی استان داشته باشیم.
همچنین رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: با وجود آنکه 
استان سیستان و بلوچستان در حوزه گیاهان دارویی سرآمد است اما نقش گیاهان دارویی در توسعه 

استان اندک است و برای پررنگ تر کردن این نقش، می توان از ظرفیت جهاددانشگاهی استفاده کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه یکی از اولویت های جهاد کشاورزی 
استان توسعه کشت گیاهان دارویی است، خاطرنشان کرد: در این راستا می توان از ظرفیت 

جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان بهره برد.

■□■

هم افزایی فعالیت های بین 
سازمانی، راهکاری برای معرفی 

ظرفیت های خراسان جنوبی

روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، ۱6 شهریور: سرپرست جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی بر ضرورت هم افزایی و تعامل بین دستگاهی به منظور بروز ظرفیت های استانی تاکید کرد.
مدیرکل  با  دیدار  در  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  سرپرست  ابراهیمی  مهدی 
ظرفیت های  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
جهاددانشگاهی و میراث فرهنگی، اظهار کرد: جهاددانشگاهی اقدامات خوب و موثری را 
براساس تفاهمات ملی انجام داده است و این فرصت در استان وجود دارد تا همکاری های 
مشترکی برای توانمندسازی کارکنان و ارایه آموزش های کوتاه مدت، دوره های ترمیک 
زبان برای تور لیدر ها، معرفی ظرفیت های فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کارآفرینی 
و اشتغال و ورود جدی تر به حوزه صنایع دستی و همچنین تولید محتوا و رسانه ای کردن 
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فعالیت های شاخص در این زمینه، صورت گیرد.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد کشوری بین جهاددانشگاهی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای توسعه مشاغل خانگی، افزود: این طرح با هدف ثبت برند و اشتغال زایی در 
سطح کشور اجرایی شد و خراسان جنوبی در ردیف واحدهای با بهترین عملکرد قرار گرفت.

به  ظرفیت های  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  سرپرست 
وجود آمده در این طرح مربوط به حوزه صنایع دستی بوده است، تصریح کرد: همکاری 
سه جانبه ای بین جهاددانشگاهی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری می تواند تأثیرگذاری این طرح ملی را در ادامه کار تضمین کند.
حمید مرادی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نیز با اشاره به کارنامه درخشانی 
حوزه معاونت فرهنگی، گفت: این حوزه به معرفی و نکوداشت مفاخر طراز اول کشور از جمله ابن 

حسام خوسفی به عنوان سراینده شهر آیینی، با برگزاری جشنواره های ملی پرداخته است.
حسـین راغ آرا معـاون پشـتیبانی جهاددانشـگاهی اسـتان و مدیـر مرکـز خدمـات 
تخصصـی گیاهـان دارویـی اسـتراتژیک خراسـان جنوبـی نیـز بیان کـرد: در ایـن مرکز با 
شـعار "خلـق ثـروت از مزیت هـای منطقـه ای" کار را آغـاز کـرده و در حوزه هـای آموزش 
بـرای کشـاورزان، مشـاوره، حمایـت از ایده هـای فناورانـه و نوآورانـه، کمـک بـه بازاریابی 
و فـروش محصـوالت کشـاورزی و نـوآوری در بسـته بندی بـا به کارگیـری پژوهش هـا 

داریم. فعالیـت 
هادی شاهوردی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی 
نیز در این دیدار گفت: در مجموعه جهاددانشگاهی، کار علمی با کار جهادی همراه شده 

و این امر اتفاق خوبی است که می تواند به استان کمک کند.

■□■

رونق فعالیت های آموزشی 
و پژوهشی جهاددانشگاهی

 با حفظ روحیه جهادی

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی گیالن، ۱۵ شهریور: مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس گیان گفت: کارکنان شاغل در جهاددانشگاهی دلداده نظام هستند و در 

همین راستا شاهد رونق علم و فناوری با روحیه جهادی در این نهاد انقابی هستیم.
سرهنگ حسن حبیبی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گیان در دیدار 
با سرپرست سازمان جهاددانشگاهی گیان که در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد، اظهار 
کرد: جهاددانشگاهی به عنوان نهادی که مولود انقاب است، با تدبیر امام )ره( شکل گرفت و 
به تعبیر ایشان "با جهاد علمی و عملی می توانیم خود را به جهانیان معرفی کنیم"؛ و این به 

این معناست که هر کشوری که دارای علم و فناوری باشد دارای قدرت است.
توانسته  و  شد  تاسیس  )ره(  امام  هوشمندی  با  جهاددانشگاهی  که  این  بیان  با  وی 
افزود: جهاددانشگاهی عاوه  فناوری کسب کند،  و  توفیقات خوبی در عرصه های علمی 
بر تربیت دانشجویان، پتانسیل های خوبی در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری و فرهنگی 

به صورت تخصصی دارد.
حبیبی با بیان این که فضاهای علمی، پژوهشی و آموزشی باید به دور از مسایل سیاسی 
باشد، گفت: سیاست زدگی به بخش علمی آسیب می زند و این نگاه باید اصاح شود. اغلب 
کارکنان شاغل در جهاددانشگاهی دلداده نظام هستند و در همین راستا شاهد رونق علم 

و فناوری با روحیه جهادی در این نهاد انقابی هستیم.
مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس گیـان بـا بیـان ایـن کـه 
اعتقـاد داریـم همچنـان روحیـه انقابـی، جهـادی، فرهنگـی، ایثـار و شـهادت همیشـه 
گره گشاسـت، اضافـه کـرد: حفـظ ایـن روحیـه در جهاددانشـگاهی در کنـار نـگاه علمـی 
می توانـد مشـکات کشـور را حـل کنـد و در راسـتای رونـق فنـاوری نقش آفریـن باشـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه اداره کل حفظ آثار و نشـر ارزش های دفاع مقـدس گیان در 
بخش هـای حفـظ، ثبـت و ضبط رشـادت های مـردم گیـان در طول دوران دفـاع مقدس 
فعالیـت می کنـد، تصریـح کـرد: مرکـز فرهنگی دفـاع مقدس در اسـتان در حـال احداث 
اسـت کـه در چنـد بخـش فازبنـدی و پیش بینی شـده و شـامل یادمـان شـهدای گمنام، 
کتابخانـه، مرکـز حفـظ اسـناد، سـالن آمفی تئاتـر، مرکـز اسـکان اضطـراری، اسـتخر و... 
اسـت کـه ان شـاءاهلل در اوایـل سـال آینـده بـه بهره برداری می رسـد. افـزون بـر این، در 

بخـش محتوایـی می توانیـم از ظرفیـت جهاددانشـگاهی در ایـن مرکـز بهره مند شـویم.
در ادامه حمیدرضا مسـکنی سرپرسـت سـازمان جهاددانشـگاهی گیان در این نشسـت، 
اظهـار کـرد: سـازمان جهاددانشـگاهی گیـان دارای ظرفیت هـای آموزشـی، پژوهشـی و 
فرهنگـی مطلوبی اسـت و آمادگـی همکاری با مجموعه اداره کل حفظ آثار و نشـر ارزش های 

دفاع مقـدس را دارد.
وی بـا اشـاره بـه برکـت وجـود شـهدای گمنـام در مراکـز آموزشـی افـزود: تشـییع و 
خاک سـپاری پیکرهـای مطهـر شـهدای گمنـام در مراکـز آموزشـی بـا بـرکات فراوانـی 
همـراه اسـت کـه انـس و توسـل بـه ایـن شـهدا، جریـان سـازی معنـوی را در پـی دارد 
و بسـتر مناسـب جهـت پاسداشـت میـراث عظیـم دفاع مقـدس و سـیره شـهدا را فراهم 
می کنـد لـذا متقاضـی احـداث یادمـان شـهید گمنـام در مجتمـع آموزشـی و پژوهشـی 

جهاددانشـگاهی اسـتان واقـع در مسـکن مهـر رشـت هسـتیم.

■□■

بازدید مدیرعامل موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران از 

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

ــه  ــل موسس ــهریور: مدیرعام ــور، 6 ش ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــی س ــط عموم رواب
خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران ســاعاتی پیــش از ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور و 

ــرد. ــد ک ــا( بازدی ــرآن )ایکن ــی ق ــزاری بین الملل خبرگ
ــم  ــنبه پنج ــران ش ــات ای ــاب و ادبی ــه کت ــه خان ــل موسس ــی مدیرعام ــی رمضان عل
شــهریور از ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور و خبرگــزاری بین المللــی قــرآن 

ــرد. ــد ک ــا( بازدی )ایکن
ــی  ــازمان قرآن ــس س ــنی ریی ــین حس ــی و محمدحس ــی رمضان ــدار عل ــن دی در ای
دانشــگاهیان کشــور دربــاره اوضــاع و آمــار کتــب قرآنــی و دینــی و برخــی از زمینه هــای 

تعامــل مرتبــط بیــن ســازمانی صحبــت کردنــد.
ــه  ــوط ب ــی مبس ــران در گفت وگوی ــات ای ــاب و ادبی ــه کت ــه خان ــل موسس مدیرعام
تشــریح مــواردی چــون ســهمیه کاغــذ ناشــران، اهــل قلــم، نمایشــگاه های کتــاب و ... 

ــه زودی منتشــر خواهــد شــد. پرداخــت کــه مشــروح آن ب
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مدیرعامل بانک خون بند ناف کشور ؛

به زودی به هاب منطقه
 تبدیل می شویم

ــر  ــهریور: دکتـ ۵ شـ ــزی،  ــتان مرکـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــلول های  ـــث س ـــاش دارد در بح ـــران ت ی ـــه ا ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب ب ضرا
ــود  ــاش می شـ ــت: تـ ــوند، گفـ ــل شـ ــه تبدیـ ــاب منطقـ ــه هـ ــادی بـ بنیـ
ALS)بیمـــاری بدخیـــم  کـــه طـــی دو مـــاه آینـــده بـــه بحـــث بیمـــاری 
MS در حـــال  عصبـــی در بالغیـــن( ورود کنیـــم، همچنیـــن در بیمـــاری 
ـــروز  ـــاری آت ـــه بیم ـــته ب ـــاه گذش ـــتیم. م ـــاق هس ـــه اخ ـــوز کمیت ـــذ مج اخ
SMA نیـــز بـــرای کارآزمایـــی بالینـــی ورود  وارد شـــدیم و بـــه بیمـــاری 

خواهیـــم کـــرد.
دکتـــر ضرابـــی مدیرعامـــل بانـــک خـــون بنـــد نـــاف کشـــور در ســـمینار 
بـــه همـــت  بنیـــادی؛ پتانســـیل ها و چشـــم اندازها" کـــه  "ســـلول های 
ایـــن  اراک در  جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی و بیمارســـتان ســـینا 
بیمارســـتان برگـــزار شـــد، بـــا بیـــان ایـــن کـــه مـــدت زمـــان زیـــادی از 
ــرد:  ــار کـ ــذرد، اظهـ ــان نمی گـ ــادی در جهـ ــلول های بنیـ ــش سـ ــد دانـ تولـ
ســـلول های بنیـــادی دارای دو ویژگـــی خـــود نوزایـــی و توانایـــی متمایـــز از 
ــلول های بـــدن  ــلول ها دارنـــد و در واقـــع می تواننـــد تمامـــی سـ ــر سـ دیگـ

را ایجـــاد کننـــد و در مغـــز اســـتخوان وجـــود دارنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه ایـــن ســـلول ها در درمـــان بیماری هایـــی 
ـــود  ـــون موج ـــزود: خ ـــتند، اف ـــتفاده هس ـــل اس ـــد، قاب ـــی دارن ـــأ خون ـــه منش ک
در بنـــد نـــاف، منبـــع اصلـــی و مملـــو از ســـلول های بنیـــادی اســـت، امـــا 
ـــک دور  ـــه بیولوژی ـــک زبال ـــوان ی ـــان به عن ـــان زایم ـــاف در زم ـــد ن ـــاً بن عموم
انداختـــه می شـــود در حالـــی کـــه می تـــوان پـــس از انجـــام آزمایش هـــای 
در  را  نمونـــه  ایـــن  ســـال ها  کیفیـــت،  کنتـــرل  تســـت های  و  متعـــدد 
ــای  ــع و در دمـ ــروژن مایـ ــای نیتـ ــد در تانک هـ ــه بایـ ــت کـ ــار داشـ اختیـ

منفـــی 19۶ نگهـــداری شـــود.
دکتـــر ضرابـــی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت بانـــک خـــون بنـــد نـــاف بـــه دو 
ـــکل  ـــه ش ـــاف ب ـــد ن ـــون بن ـــرد: در روش اول خ ـــح ک ـــان، تصری ـــکل در جه ش
عمومـــی بـــه بانـــک داده می شـــود کـــه امـــکان در اختیـــار گذاشـــتن ایـــن 
ـــن  ـــی، ای ـــون خصوص ـــک خ ـــا در بان ـــود دارد، ام ـــردی وج ـــر ف ـــرای ه ـــون ب خ
خـــون فقـــط بـــرای اســـتفاده یـــک فـــرد نگهـــداری می شـــود و در ایـــران 

نیـــز ایـــن بانـــک عمومـــی و خصوصـــی فعالیـــت دارد.
مدیرعامـــل بانـــک خـــون بنـــد نـــاف کشـــور بـــا بیـــان اینکـــه در 120 
ــی  ــک خصوصـ ــه و در 2۵0 بانـ ــزار نمونـ ــان 800 هـ ــی جهـ ــک عمومـ بانـ
ـــش  ـــکا بی ـــت: در امری ـــت، گف ـــده اس ـــره ش ـــه ذخی ـــون نمون ـــش از ۷ میلی بی
از 1.2 میلیـــون نمونـــه در بانـــک خصوصـــی و بیـــش از 2۳۵ هـــزار نمونـــه 
ـــد  ـــون بن ـــه خ ـــزار نمون ـــروز 40 ه ـــا ام ـــده و ت ـــره ش ـــاف ذخی ـــد ن ـــون بن خ
نـــاف بـــرای درمـــان بیماری هـــا در جهـــان مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه 

ـــت. اس
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه در درمـــان بیماری هـــای دارای منشـــأ خونـــی، 
انـــواع ســـرطان ها، بیمـــاری تاالســـمی، لنفـــوم هـــا و ... از ســـلول های 

ـــاری  ـــر بیم ـــرای ه ـــت: ب ـــود، گف ـــتفاده می ش ـــاف اس ـــد ن ـــون بن ـــن خ بنیادی
کـــه سیســـتم خونـــی را تحـــت تأثیـــر قـــرار دهـــد می تـــوان از ســـلول های 
بنیـــادی خون ســـاز اســـتفاده کـــرد و در بانـــک خـــون بنـــد نـــاف رویـــان 
در واقـــع بـــرای ایـــن بیماری هـــا، پیونـــد انجـــام شـــده و حتـــی در بحـــث 

ـــت. ـــده اس ـــاز ش ـــی آغ ـــوارد بالین ـــز م ـــم نی اوتیس
ــت  ــرای دیابـ ــزود: بـ ــور افـ ــاف کشـ ــد نـ ــون بنـ ــل بانـــک خـ مدیرعامـ
. تحقیقـــات  . . نـــوع دو، بیماری هـــای کبـــدی، کلیـــوی، ســـرطان ها و 
بســـیاری در جهـــان در حـــال انجـــام اســـت و کارآزمایـــی هـــای بالینـــی 
ـــای  ـــی ه ـــز کارآزمای ـــران نی ی ـــت. در ا ـــه اس ـــورت گرفت ـــه ص ـــن رابط ی در ا
بســـیاری در جریـــان اســـت و در حـــوزه فلـــج مغـــزی از ســـلول های 
14 ســـال اســـتفاده  4 تـــا  بنیـــادی خـــون بنـــد نـــاف بـــرای بچه هـــای 
ــت  . تحـ . ــی و . ــم، حرکتـ ــع، تکلـ ــکل بلـ ــودک دارای مشـ 120 کـ ــد.  شـ
ــق  ــق )تزریـ ۷00 تزریـ ــش از  ــون بیـ ــد و تاکنـ ــرار گرفتنـ ــی قـ کارآزمایـ
ســـلول در نخـــاع( انجـــام شـــده اســـت. فـــاز دوم ایـــن کار بـــه اتمـــام 
ــه  ــتیم بـ ــاهد هسـ ــه شـ ــی کـ ــرات مثبتـ ــه تاثیـ ــه بـ ــا توجـ ــیده و بـ رسـ
ــی را  ــن روش درمانـ ــوان ایـ ــده می تـ ــال آینـ ــه در سـ ــد کـ ــر می رسـ نظـ

معرفـــی کـــرد.
وی اضافـــه کـــرد: بـــرای کـــودکان مبتـــا بـــه اوتیســـم نیـــز فـــاز 
ـــماً از  ـــت آن رس ـــاز نخس ـــت و ف ـــده اس ـــاز ش ـــودک آغ ـــرای ۶ ک ـــی ب آزمایش

پاییـــز اجرایـــی می شـــود.
ــن  ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــگاران بـ ــع خبرنـ ــر ضرابـــی همچنیـــن در جمـ دکتـ
کـــه ایـــران تـــاش دارد در بحـــث ســـلول های بنیـــادی بـــه هـــاب منطقـــه 
تبدیـــل شـــوند، گفـــت: تـــاش می شـــود کـــه طـــی دو مـــاه آینـــده بـــه 
ALS)بیمـــاری بدخیـــم عصبـــی در بالغیـــن( ورود کنیـــم،  بحـــث بیمـــاری 
ـــتیم.  ـــاق هس ـــه اخ ـــوز کمیت ـــذ مج ـــال اخ MS در ح ـــاری  ـــن در بیم همچنی
ـــز  SMA نی ـــاری  ـــه بیم ـــدیم و ب ـــروز وارد ش ـــاری آت ـــه بیم ـــته ب ـــاه گذش م

بـــرای کارآزمایـــی بالینـــی ورود خواهیـــم کـــرد.
دکتـــر صدیقـــی رییـــس بیمارســـتان تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی ســـینا 
اراک در ادامـــه ایـــن ســـمینار تصریـــح کـــرد: در بحـــث خـــون بنـــد بـــاف 
ــوز  ــا هنـ ــت، امـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــیاری صـ ــای بسـ ــت پژوهش هـ سال هاسـ
ناگفتـــه در ایـــن حـــوزه بســـیار اســـت و دانـــش عمومـــی مـــردم در ایـــن 

ـــت. ـــم اس ـــوزه ک ح
ــا  ــان بیماری هـ ــد در درمـ ــاف می توانـ ــد نـ ــون بنـ ــرد: خـ ــار کـ وی اظهـ
بســـیار مؤثـــر باشـــد و بایـــد اطاعـــات کافـــی در ایـــن حـــوزه در اختیـــار 

مـــردم قـــرار داده شـــود.
رییـــس بیمارســـتان فـــوق تخصصـــی ســـینا خاطرنشـــان کـــرد: پزشـــکان 
و متخصصـــان زنـــان اگـــر در ایـــن حـــوزه توجیـــه شـــوند می تواننـــد مبلـــغ 
خوبـــی در خصـــوص ذخیره ســـازی خـــون بنـــد نـــاف باشـــند، امـــا هنـــوز 
دانـــش عمومـــی در ایـــن حـــوزه انـــدک اســـت و بایـــد آگاهـــی بخشـــی در 

ـــد. ـــش یاب ـــوزه افزای ـــن ح ای
دکتـــر علی اصغـــر غفـــاری زاده رییـــس جهاددانشـــگاهی اســـتان مرکـــزی 
ــم اندازها"  ــیل ها و چشـ ــادی؛ پتانسـ ــلول های بنیـ ــمینار "سـ ــیه سـ در حاشـ
ـــتان  ـــور در بیمارس ـــاف کش ـــد ن ـــون بن ـــک خ ـــل بان ـــور مدیرعام ـــا حض ـــه ب ک
ســـینا اراک برگـــزار شـــد، اظهـــار کـــرد: درمـــان بیماری هـــای صعب العـــاج 

ـــت. ـــه اس ـــای جامع ـــی از نیازه ـــاج یک ـــا الع ی
بیماری هـــا  نـــوع  ایـــن  درمـــان  روش هـــای  از  یکـــی  افـــزود:  وی   
ــار از  ــاف سرشـ ــد نـ ــون بنـ ــت و خـ ــادی اسـ ــلول های بنیـ ــتفاده از سـ اسـ
ایـــن سلول هاســـت و در صـــورت ذخیـــره شـــدن می توانـــد تـــا ســـال های 
ســـال مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیـــرد و اگـــر خـــود فـــرد و یـــا وابســـتگان 
بـــا  درمـــان  قابـــل  بیماری هـــای  بـــه  مـــدت  ایـــن  در  او  درجه یـــک 
ــون  ــره خـ ــتفاده از ایـــن ذخیـ ــا اسـ ــوند بـ ــادی مبتـــا شـ ــلول های بنیـ سـ

ــود دارد. ــا وجـ ــان آن هـ امـــکان درمـ
نـــاف  یـــن مقـــام مســـئول خاطرنشـــان کـــرد: ذخیـــره خـــون بنـــد  ا
نـــد کاربـــرد داشـــته باشـــد  100 بیمـــاری می توا 80 تـــا  بـــرای درمـــان 
ز  ا ــس  ــون پـ ــن خـ یـ ا رد  ــوا ــد مـ 80 درصـ ــش از  ــفانه در بیـ ــا متأسـ مـ ا
ــه ای  ــا هزینـ بـ ــه  ــی کـ ــود در صورتـ ــه می شـ ــوزاد دور ریختـ نـ ــد  تولـ
آینـــده  در  ســـامت  بـــرای  نـــدازی  پس ا به عنـــوان  را  آن  می تـــوان 

ذخیـــره کـــرد.
نشـــگاهی اســـتان مرکـــزی گفـــت: در اســـتان مرکـــزی  رییـــس جهاددا
ر نمونـــه ذخیـــره شـــده  2 هـــزا مـــکان فراهـــم اســـت و تاکنـــون  یـــن ا ا

ـــت. اس

                    اخبار کوتاه
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71 برگزاری نشست مشترک رییس 
سازمان جهاددانشگاهی یزد با 
رییس شورای اسالمی شهر یزد

ــرداد:  ــزد، ۲۵ م ــتان ی ــگاهی اس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــه  ــه ب ــزد ک ــهر ی ــورای ش ــس ش ــیفی ریی ــزاهلل س عزی
ــدری  ــر حی ــید ناص ــلمین س ــراه حجت االسام والمس هم
ــع در  ــنا واق ــر ایس ــهر در دفت ــورای ش ــس ش ــب ریی نائ
ــد،  ــور یافتن ــزد حض ــتان ی ــگاهی اس ــازمان جهاددانش س
ــا  ــت: خبرگزاری ه ــگار گف ــت روز خبرن ــن گرامیداش ضم
ــردم  ــئوالن و م ــان مس ــی می ــل ارتباط ــگاران پ و خبرن
در جامعــه هســتند و یکــی از ارگان هــای بــوده کــه 

ــد. ــردم بکارن ــد را در دل م ــذر امی ــد ب می توان
ــا عاشــورای  ــگار ب ــارن روز خبرن ــه تق ــا اشــاره ب وی ب
ــورد  ــم در م ــی مه ــارن را دارای پیام ــن تق ــینی، ای حس
اهمیــت اطاع رســانی بــه پیــروی از نقــش حضــرت 
زینــب )س( در انتشــار اخبــار عاشــورا ذکــر کــرد و 
گفــت: بــه معنــای واقعــی خبرنــگاران بهتــر از هــر کســی 
ــدام  ــه اق ــن در جامع ــاد تبیی ــتای جه ــد در راس می توانن

ــد. کنن
رییــس شــورای شــهر یــزد در خصــوص ســیل اخیــر 
ــر  نیــز افــزود: هشــداری الزم از چنــد روز قبــل مبنــی ب
بــارش بــاران شــدید و وقــع ســیل داده شــد و در همیــن 
ــه  ــا آنچ ــد، ام ــای الزم اندیشــیده ش ــز تدبیره ــتا نی راس
ــم از روان  ــن حج ــدن ای ــاری ش ــود ج ــده ب غافلگیرکنن

آب هــا بــود.
ســیفی بــا بیــان این کــه ایــن نــوع بارندگــی هــر ۷۵ 
ســال یکبــار در یــزد اتفــاق می افتــد، گفــت: خوشــبختانه 
ــر دچــار مشــکل  هیچ کــدام از ســیل بندها در ســیل اخی
و تخریــب نشــدند و دلیــل جــاری شــدن روان آب هــا از 
ســمت پــارک کوهســتان و کوه هــای مجــاور بــه ســمت 
ــاع ســطح و شــیب  ــاف ارتف ــل اخت ــه دلی ــزد ب ــهر ی ش
تنــد بــه ســمت یــزد بــود کــه باعــث جــاری شــدن ایــن 

روان آب هــا بــه ســمت منطقــه شــهری شــد.

■■■
برگزاری نشست بررسی وضعیت 
آسیب های اجتماعی در ایران امروز

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی گیــالن، ۲4 
مــرداد: نشســت بررســی وضعیــت آســیب های اجتماعــی 
ــام  ــورتی نظ ــع مش ــت مجم ــه هم ــروز، ب ــران ام در ای
مســائل گیــان بــا همــکاری ســازمان دانشــجویان 
ــی  ــاس نعیم ــخنرانی عب ــا س ــان، ب ــگاهی گی جهاددانش
ــده کشــور،  جورشــری، جامعه شــناس و پژوهشــگر برگزی
بــا حضــور جمعــی از مســئوالن، دانشــجویان، فرهنگیان و 
ــر  ــش هال احم ــالن همای ــاد در س ــازمان های مردم نه س

ــزار شــد. ــان برگ اســتان گی
نعیمــی جورشــری در ایــن نشســت بــه غیرمنســجم و 
غیــر شــفاف بــودن آمــار در حــوزه آســیب های اجتماعــی 
ــاره  ــات اش ــدی مداخ ــل ناکارآم ــی از دالی ــوان یک به عن

و اظهــار کــرد: برخــی پژوهش هــا و ارقــام موجــود، 
ــه  ــک ده ــیب ها در ی ــودن آس ــدی ب ــان دهنده تصاع نش

ــد. ــر بوده ان اخی
ــق  ــورد تواف ــبتاً م ــی نس ــه ۵ ویژگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــن ۵ ویژگ ــرد: ای ــح ک ــی، تصری ــیب های اجتماع آس
شــامل توزیــع نامناســب منابــع، نســبی بــودن، طبیعــی 
ــودن  ــی ب ــودن و جزئ ــی ب ــی و آموختن ــودن، محیط ب

ــت. اس
ــن  ــور، ضم ــده کش ــگر برگزی ــناس و پژوهش جامعه ش
ــه آســیب های ســاختاری، رفاهــی و  ــه ســه گون اشــاره ب
ــی  ــیب های اجتماع ــائل و آس ــن مس ــه، مهم تری مجرمان
ــادر ســایر آســیب های  ــران را کــه به نوعــی ریشــه و م ای
اجتماعــی هســتند شــامل درهم ریختگــی و تضعیــف 
قواعــد اخاقــی، درصــد بــاالی فقــر، اعتیــاد و الگوهــای 
ــان  ــت و بی ــینی دانس ــکاری و حاشیه نش ــو، بی ــرف ن مص
کــرد: همچنیــن، آســیب های نهــاد خانــواده نظیــر 
ــر  ــیب های گریبان گی ــر آس ــه از دیگ ــونت و متارک خش

ــران هســتند. ــروز ای جامعــه ام

■■■
نقش جهاددانشگاهی

 در نقشه مهندسی فرهنگی فارس 
پررنگ تر می شود

ــهریور:  ــارس، ۲۷ ش ــگاهی ف ــی جهاددانش ــط عموم رواب
رییــس  و  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
جهاددانشــگاهی فــارس در یــک نشســت، ضمــن بررســی 
ــل  ــزوم تعام ــکاری و ل ــف هم ــای مختل ــاد و زمینه ه ابع
ــر لــزوم  هرچــه بیشــتر و تســهیل مســیر هم افزایی هــا، ب
ــگاهی و  ــای جهاددانش ــوب از توانمندی ه ــتفاده مطل اس
ــیر  ــی در مس ــاد انقاب ــن نه ــش ای ــردن نق ــر ک پررنگ ت
اجــرای بــرش اســتانی نقشــه مهندســی فرهنگــی فــارس 

ــد. ــد کردن تاکی
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل  معاونــان  و  مدیــرکل 
ــارس، ضمــن  ــا حضــور در جهاددانشــگاهی ف اســامی ب
ــه  ــتقال ب ــین اس ــاب امیرحس ــطه انتص ــک به واس تبری
ســمت ریاســت ایــن نهــاد، بــه طــرح دیدگاه هــا و نقطــه 
نظــرات در خصــوص بســترهای همــکاری ایــن 2 دســتگاه 
فرهنگــی پرداختــه و بــر لــزوم توســعه تعامــات در ابعــاد 
ــف  ــای مختل ــی در حوزه ه ــی و اجرای ــی، پژوهش آموزش
ــه،  فرهنگــی، هنــری، رســانه ای و کســب وکارهای فناوران

ــد. ــه و خــاق، تفاهــم کردن نوآوران
ــن نشســت،  ــارس در ای سرپرســت جهاددانشــگاهی ف
ــی  ــطوح مل ــرات در س ــدف از تغیی ــه ه ــان این ک ــا بی ب
ــت  ــا و تقوی ــه احی ــک ب ــاد، کم ــن نه ــتانی در ای و اس
دانش بنیــان  و  خاقانــه  نوآورانــه،  حرکت هــای 
ــگاهی  ــت: جهاددانش ــت، گف ــوده اس ــگاهی ب جهاددانش
ــداف  ــه اه ــرای بازگشــت ب ــر ســاختار ب ــال تغیی ــه دنب ب

ــت. ــه اس اولی
تحقــق  راســتای  در  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اهــداف عالــی اســتان به ویــژه در حــوزه فرهنگــی، 
جهاددانشــگاهی تمــام ظرفیــت خــود را بــه میــدان 
خواهــد آورد، گفــت: متاســفانه در نقشــه مهندســی 
بــرای  اثرگــذار  نقشــی  و  مســئولیت  فرهنگــی 
جهاددانشــگاهی دیــده نشــده حــال آنکــه در اغلــب 
ــد. ــته باش ــل داش ــر و مکم ــش مؤث ــد نق ــا، می توان بنده
اســتقال بــا بیــان این کــه جهاددانشــگاهی بــر 
ــته و دارد،  ــژه داش ــد وی ــودن تاکی ــادی ب ــی و جه انقاب
ــدگاه و  ــن دی ــت ای ــال تقوی ــه دنب ــم ب ــروز ه ــت: ام گف

اثرگــذاری بیشــتر آن هســتیم.

سرپرســت جهاددانشــگاهی فــارس، همچنیــن گفــت: 
حلقــه نــوآوری کــه قــرار اســت مــا متولــی باشــیم نتیجــه 
می شــود مختــرع کــه بــا دانشــمند تفــاوت دارد، مختــرع 
مأموریــت گراســت، یــک نیــاز را یافتــه و بــه دنبــال حــل 

ــم. ــت می کنی ــزی و حرک آن برنامه ری

■■■
بازدید مدیرکل صداوسیمای 

استان از پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی

البــرز  فنــاوری  و  علــم  پــارک  عمومــی  روابــط 
معاونــان  و  مدیــرکل  شــهریور:    ۲8 جهاددانشــگاهی، 
صداوســیمای اســتان البــرز بــا همراهــی مهنــدس 
ــدگان  ــز نماین ــران و نی ــان، مدی ــی، معاون ــدی عباس مه
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور، از پــارک علــم و 

فنــاوری البــرز بازدیــد کردنــد.
دکتــر علــی صــادق مقدســی در ایــن بازدیــد بــا اشــاره 
ــت و  ــر اس ــان گوه ــه س ــامی ب ــاب اس ــه انق ــه این ک ب
ــت:  ــار داش ــم اظه ــر را بدانی ــن گوه ــدر ای ــد ق ــا بای م
از جملــه  زمینه هــای مختلــف  در  جهش هایــی کــه 
توســعه علــم و فنــاوری صــورت گرفتــه به واســطه 

ــت. ــاب اس ــر انق ــن گوه همی
ــم انداز  ــاب چش ــم انق ــر معظ ــه رهب ــاره ب ــا اش وی ب
ــد، گفــت: همــه  ــم را مدنظــر دارن ــژه ای از توســعه عل وی
بایــد تــاش کنیــم خــود را بــه ایــن چشــم انداز روشــن 

کــه ایشــان مدنظــر دارنــد نزدیــک کنیــم.
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  صداوســیما  مدیــرکل 
ــته  ــال های گذش ــی از س ــاختاری و موانع ــکات س مش
داشــته  وجــود  فنــاوری  و  علــم  توســعه  حــوزه  در 
معاونــت  عتــف،  وزارت  مثــل  گفــت: مجموعه هایــی 
ــگاهی و  ــوری، جهاددانش ــت جمه ــاوری ریاس ــم و فن عل
ــع  ــد و موان ــاح کنن ــاختارها را اص ــن س ــد ای ... می توانن
را از ســر راه بردارنــد و مــا به عنــوان رســانه ملــی و 
ــردم  ــا م ــوب ب ــاط خ ــا و ارتب ــا تماس ه ــردم ب ــانه م رس
و مســئوالن درصــدد انعــکاس و رفــع مشــکات هســتیم 
ــال  ــت دنب ــا جدی ــرز ب ــتان الب ــوع را در اس ــن موض و ای

. می کنیــم
ــن  ــز در ای ــرز نی ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــتای  ــی در راس ــانه مل ــتانی رس ــران اس ــت از مدی نشس
کــه  فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت 
شــعار  و  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر  خواســته 
ــارک و  ــه پ ــا مجموع ــرد ت ــت ک ــت، درخواس ــال اس س
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور اســتان را حمایــت 

ــد. کنن
مهنــدس مهــدی عباســی گفــت: درخواســت اصلــی و 
اساســی مــا ایــن اســت کــه تســهیل فضــای کســب وکار 
ــرای  ــت، مجلــس و حاکمیــت اســت ب کــه خواســته دول
ــی  ــتان عمل ــاوران اس ــگان و فن ــان و دانش آموخت جوان

شــود.

■■■

بازدید مشاور وزیر ارتباطات از 
شرکت های پارک علم و فناوری 

جهاددانشگاهی کرمانشاه
ــگاهی  ــاوری جهاددانش ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم رواب

                    اخبار کوتاه
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کرمانشــاه، ۲9 شــهریور: مشــاور وزیــر ارتباطــات و رییــس 
ــا  ــاوا( ب ــم و فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )ف ــارک عل پ
اظهــار شــگفتی نســبت بــه ظرفیــت بــاالی شــرکت های 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاور پ ــای فن ــان و واحده دانش بنی
ــت و  ــم فعالی ــن حج ــاهده ای ــت: از مش ــاه، گف کرمانش
ــاً  ــاه حقیقت ــارک کرمانش ــرکت های پ ــاالی ش ــت ب ظرفی
شــگفت زده و متعجــب شــدم و قطعــاً ایــن دســتاوردها 
ــرده و  ــزارش ک ــر گ ــه وزی ــا ارزش را ب ــای ب و ظرفیت ه

ــود. ــم ب ــر توســعه آن خواهی پیگی
دکتــر محمدجعفــر صدیــق دامغانــی زاده در بازدیــد از 
ــارک  ــاوری پ ــای فن ــان و واحده ــرکت های دانش بنی ش
ــای  ــه قابلیت ه ــاره ب ــا اش ــاه ب ــاوری کرمانش ــم و فن عل
ــای  ــت و قابلیت ه ــت: ظرفی ــرکت ها، گف ــن ش ــاالی ای ب
ــی  ــا اندک ــه ب ــت ک ــدی باالس ــه ح ــرکت ها ب ــن ش ای
حمایــت و تقویــت، می توانیــم شــاهد فــروش محصــوالت 
ــیم. ــی باش ــی و بین الملل ــای مل ــطح بازاره ــا در س آن ه

به راحتــی  شــرکت ها  ایــن  پتانســیل  افــزود:  وی 
ــت و  ــت اس ــهد قابل رقاب ــران و مش ــرکت های ته ــا ش ب
ــری از  ــای جدی ت ــه حمایت ه ــد ک ــر می طلب ــن ام همی

ــرد. ــا صــورت گی آن ه
از  به شــخصه  گفــت:  ارتباطــات  وزیــر  مشــاور 
فعالیت هــای بــا ارزش ایــن شــرکت ها و قابلیت هــای 
آن هــا شــگفت زده و متعجــب شــدم و هم اکنــون انگیــزه 
مضاعفــی بــرای پیگیــری امــورات آن هــا و توســعه 
فعالیت هــای پــارک کرمانشــاه در ســطح وزارتخانــه پیــدا 

ــرده ام. ک
به عنــوان  کرمانشــاه  از  ادامــه  در  زاده  دامغانــی 
ــزود:  ــرد و اف ــاد ک ــا ی ــه در بســیاری حوزه ه هــاب منطق
ــرای هــاب شــدن در  ــاً موقعیــت خاصــی ب کرمانشــاه ذات
ــراق دارد و در صــورت  ــی کشــور ع ــرب و حت ــه غ منطق
ــرکت های  ــه ش ــم ب ــد ه ــتان می توان ــن اس ــت، ای تقوی
ــراق در حــوزه  ــه شــرکت های کشــور ع ــه و هــم ب منطق

فنــاوری خدمات رســانی کنــد.
علــم  پــارک  تقویــت  بــا  همچنیــن  افــزود:  وی 
ایجــاد  الگــوی  می توانیــم  اســتان  ایــن  فنــاوری  و 
ــی  ــی و عراق ــان ایران ــان جوان ــترک می ــرکت های مش ش
را شــکل دهیــم و ایجــاد ایــن شــرکت ها زمینه ســاز 
ــود. ــد ب ــارک خواه ــی پ ــای بین الملل ــعه فعالیت ه توس

ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری  پــارک  رییــس 
ــای  ــن فعالیت ه ــعه ای ــرای توس ــد: ب ــادآور ش ــاوا( ی )ف
ــا  ــه آن ه ــه از جمل ــاز اســت ک ــورد نی زیرســاخت هایی م
آزمایشــگاه "گیــم و انیمیشــن" اســت و در ایــن زمینــه 
ــرده  ــب ک ــر را جل ــت وزی ــرد موافق ــم ک ــاش خواهی ت
کرمانشــاه  جهاددانشــگاهی  در  را  آزمایشــگاه  ایــن  و 

ــم ــدازی کنی راه ان
■■■

جهاددانشگاهی موقعیت خوبی 
برای نقش آفرینی در زمینه نوآوری 

و استارتاپ ها دارد
مرداد:مدیــر   ۲۷ جهاددانشــگاهی،  عمومــی  روابــط 
ــر اینکــه نقــش  ــد ب ــا تاکی ارشــد ســابق مایکروســافت ب
اســتارتاپ هــا در نــوآوری بســیار کلیــدی اســت، گفــت: 
جهاددانشــگاهی موقعیــت خوبــی بــرای نقش آفرینــی در 

زمینــه نــوآوری و اســتارتاپ ها دارد.
دکتــر آنتونــی روانــی در نشســت بــا موضــوع "بهبــود 
کســب وکارهای  در  انگیــزش  افزایــش  و  بهــره وری 
ــازمان  ــورای س ــالن ش ــل س ــه در مح ــان" ک دانش بنی
ــزود:  ــزار شــد، اف ــان رضــوی برگ جهاددانشــگاهی خراس
ســرمایه گذاری در اســتارتاپ هــا منجــر بــه ایجــاد 

درآمــد در جامعــه می شــود.
وی بــه تفــاوت entrepreneurship و کارآفرینی 
 entrepreneurship ــرد ــرد: ف ــح ک ــاره و تصری اش
فــردی اســت کــه بســیار متمرکــز در فعالیــت خود اســت، 
همچنیــن ایــن افــراد بســیار منظــم می باشــند و عاشــق 
کار خــود هســتند و پــول بــرای آن هــا مهــم نیســت؛ در 
ــک  ــران entrepreneurship را ی ــه در ای ــی ک حال

ــد. ــن می دانن کارآفری
ادامــه  مایکروســافت  ســابق  ارشــد  مدیــر  ایــن 
محققــان در مراکــز علمــی کشــورهای  داد: عمومــاً 
و  نیســتند  مقاله نویســی  دنبــال  بــه  توســعه یافته 
توانایــی و مهــارت افــراد را در نظــر گرفتــه و بــر روی آن 

می کننــد. ســرمایه گذاری 
آنتونــی روانــی در ادامــه معرفــی ظرفیت هــای علمــی 
ــی  ــی از ماموریت های ــور را یک ــارج از کش ــه خ ــی ب داخل
دانســت کــه جهاددانشــگاهی می توانــد بــر روی آن 

متمرکــز شــود.
ــا  ــره وری ب ــب وکار در به ــت کس ــق مدیری ــن محق ای
اشــاره بــه اهمیــت اســتارتاپ هــا در توســعه، خاطرنشــان 
ــب وکار  ــاالن کس ــرای فع ــدر ب ــوع آن ق ــن موض ــرد: ای ک
مهــم اســت کــه حتــی بــرای پیشــبرد آن وســایل نقلیــه 
و دیگــر لــوازم شــخصی خــود را حتــی فروختــه و بــر روی 

آن ســرمایه گذاری می کننــد.

■■■
برگزاری سی و یکمین نشست 

شورای علمی و فناوری پارک علم و 
فناوری البرز جهاددانشگاهی

البــرز  فنــاوری  و  علــم  پــارک  عمومــی  روابــط 
ســی و یکمیــن نشســت  جهاددانشــگاهی، ۲9 مــرداد: 
ــارک علــم و فنــاوری البــرز  شــورای علمــی و فنــاوری پ
جهاددانشــگاهی بــا حضــور دکتــر بهنــام طالبــی مدیرکل 
ــاوری  ــعه فن ــزی و توس ــت گذاری، برنامه ری ــر سیاس دفت
و نــوآوری وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر 
بهــروز بادکــو معــاون جهاددانشــگاهی و رییــس ســازمان 
ــدس  ــان، مهن ــاوری و اقتصــاد دانش بنی تجاری ســازی فن
ــم  حمیــد آب روشــن رییــس جهاددانشــگاهی واحــد عل
ــه اصغــری رییــس ســازمان  ــر حبیــب ال و صنعــت، دکت
جهاددانشــگاهی خواجه نصیرالدیــن طوســی، دکتــر رضــا 
ــامت  ــاوری س ــد فن ــز رش ــت مرک ــر سرپرس ــاهین ف ش
ابن ســینا، مهنــدس مهــدی عباســی رییــس پــارک علــم 
و فنــاوری، دکتــر جمشــید شــنبه زاده معــاون پژوهــش و 
فنــاوری دانشــگاه خوارزمــی و مهنــدس علیرضــا باباخــان 
ــرز،  ــاوری الب ــدوق پژوهــش و فن ــل صن رییــس مدیرعام
ــگاه  ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــی مع ــر لطف دکت
علــوم پزشــکی و معاونــان و مدیــران پــارک علــم و 

ــزار شــد. ــرز برگ ــاوری الب فن
در ایــن نشســت مهنــدس بختیــاری معــاون فنــاوری 
ــا،  ــی از فعالیت ه ــه گزارش ــه ارائ ــورا ب ــر ش ــارک و دبی پ
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــای پ ــتاوردها و برنامه ه دس

ــاه اول ســال 1401 پرداخــت. در ۵ م
مهنــدس باباخــان رییــس صنــدوق پژوهــش و فناوری 
ــارک  ــا همــکاری پ ــات صنــدوق کــه ب گزارشــی از اقدام
ــای  ــان فعالیت ه ــت و در بی ــت پرداخ ــده اس ــام ش انج
ــاختمان  ــدی س ــرفت ۷2 درص ــه پیش ــدوق ب ــن صن ای
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــلیمانی اش ــهید س ــوآوری ش ــز ن مرک
ــتان  ــاوری اس ــش و فن ــدوق پژوه ــرمایه صن ــش س افزای
البــرز از 10 بــه ۳0 میلیــارد تومــان، راه انــدازی شــرکت 
ــا هــدف تجاری ســازی  ــاق ب ــق آف ــی خل تولیــدی خدمات

ــم و  ــارک عل ــترک پ ــر مش ــدازی دفت ــوالت و راه ان محص
ــرز و  ــاوری الب ــش و فن ــدوق پژوه ــرز، صن ــاوری الب فن
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
در کشــور ارمنســتان در ایــن زمینــه از دیگــر اقداماتــی 

کــه دنبــال شــده اســت.
در خــال ایــن شــورا دکتــر لطفــی معــاون تحقیقــات 
ــی  ــتان توضیحات ــوم پزشــکی اس ــاوری دانشــگاه عل و فن
ــا  ــامت ب ــاوری س ــس فن ــدازی پردی ــوص راه ان در خص
ــاوری و  ــعه فن ــه داد و توس ــرز ارائ ــارک الب ــکاری پ هم
نــوآوری در ایــن دانشــگاه را مهم تریــن رویکــرد دانشــگاه 

دانســت.
ــه پرداخــت تســهیات  ــه ب مهنــدس عباســی در ادام
ــه طرح هــا اشــاره کــرد و گفــت: تاکنــون  اشــتغال زایی ب
بیــش از ۶0 طــرح از 101 طــرح تســهیات اشــتغال زایی 
از محــل بنیــاد برکــت پرداخــت شــده اســت و مابقــی در 

مراحــل بررســی و پرداخــت می باشــند.
ــاوری  ــتیار فن ــرح دس ــه ط ــت هزین ــب پرداخ تصوی
ــدازی  ــب راه ان ــه(، تصوی ــاوری )جوان ــت فن ــرح گرن و ط
پردیــس تخصصــی فنــاوری و نــوآوری مــواد و انــرژی بــا 
مشــارکت پژوهشــگاه مــواد و انــرژی، تصویــب راه انــدازی 
پردیــس ســامت بــا مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی البــرز، تصویــب راه انــدازی 
واحــد اقمــاری ذیــل مرکــز رشــد جامــع در شهرســتان 
اشــتهارد و کــرج بــا همــکاری اداره کل فنــی و حرفــه ای 
ــه خــاق حــوزه  ــدازی خان اســتان البــرز و تصویــب راه ان
فناوری هــای نــرم و صنایــع از جملــه مصوبــات ایــن 

ــود. ــارک ب ــاوری پ ســی و یکمیــن جلســه شــورای فن

■■■
بررسی مشکالت پیش روی

 ایجاد شبکه ملی تشخیص و درمان 
سرطان پستان

معتمــد  ســرطان  پژوهشــکده  عمومــی  روابــط 
حضــور  بــا  نشســتی  در  مــرداد:   ۳0 جهاددانشــگاهی، 
نماینــده مــردم بجنــورد در مجلــس و رییــس پژوهشــکده 
ــاد  ــوص ایج ــگاهی در خص ــد جهاددانش ــرطان معتم س
مرکــز اســتانی شــبکه ملــی تشــخیص و درمــان ســرطان 
ــد. ــر ش ــث و تبادل نظ ــمالی بح ــان ش ــتان در خراس پس
مانــه،  بجنــورد،  نماینــده مــردم  پاکمهــر  دکتــر 
جاجــرم و ســملقان در مجلــس شــورای اســامی، رییــس 
ــان  ــمالی و معاون ــان ش ــکی خراس ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــن  ــتان و همچنی ــگاهی اس ــس جهاددانش ــگاه، ریی دانش
رییــس جهاددانشــگاهی واحــد اســتان مرکــزی در بازدید 
ــس  ــا ریی ــد در نشســتی ب از پژوهشــکده ســرطان معتم
ــبکه  ــتانی ش ــز اس ــاد مرک ــوص ایج ــکده در خص پژوهش
ملــی تشــخیص و درمــان ســرطان پســتان در خراســان 

ــد. ــر کردن ــث و تبادل نظ ــمالی بح ش
ــا اشــاره بــه ایــن کــه  دکتــر ســید محمــد پاکمهــر ب
ــان  ــخیص و درم ــگیری، تش ــی پیش ــبکه مل ــاد ش ایج
ــا رأی نماینــدگان مجلــس  ســرطان پســتان در کشــور ب
شــورای اســامی یــک قانــون محســوب می شــود و 
براســاس بنــد ج تبصــره 1۷ قانــون بودجــه ســال 1401 
بایــد 11 اســتان بــا بودجــه در اختیــار، ســریعاً در اجــرا 
ــگاهی-  ــر جهاددانش ــر نظ ــز زی ــن مرک ــدازی ای و راه ان
پژوهشــکده ســرطان معتمــد اقــدام کننــد تاکیــد کــرد: 
ــون،  ــن قان ــرای ای ــه اج ــی ب ــاس، بی توجه ــن اس ــر ای ب
تــرک فعــل محســوب شــده و مشــمول مــاده 2۳4 
ــتانی  ــن 11 اس ــرد بنابرای ــرار می گی ــی ق ــون اساس قان
ــف  ــده، موظ ــس قیدش ــه مجل ــا در مصوب ــام آن ه ــه ن ک
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ــون هــر چــه  ــا اجــرای تعهــدات و اعمــال قان هســتند ب
ــرده  ــدام ک ــم اق ــت مه ــن اولوی ــه ای ــبت ب ــریع تر نس س
ــد. ــا کنن ــت مهی ــرع وق ــاخت های الزم را در اس و زیرس
ــژه  ــر ضــرورت توجــه وی ــد ب ــا تاکی ــر ب ــر پاکمه دکت
بــه حــوزه ســامت در اســتان محــروم خراســان شــمالی 
ــوان  ــت موضــوع ســامت بان ــه اهمی ــا توجــه ب ــزود: ب اف
ــز پیشــگیری  ــاه مرک ــی کوت ــا در زمان ــر آن هســتیم ت ب
و کنتــرل بیماری هــای غیــر واگیــر و ســرطان را بــا 
همــکاری پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی 

ــم. ــدازی کنی ــتان راه ان در اس
دکتــر رامیــن صرامــی فروشــانی رییــس پژوهشــکده 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــگاهی نی ــد جهاددانش ــرطان معتم س
ــی  ــت اجرای ــوا در جه ــام ق ــا تم ــکده ب ــه پژوهش این ک
شــدن قانــون راه انــدازی شــبکه ملــی تشــخیص و درمــان 
ســرطان پســتان در اســتان های مختلــف کشــور فعالیــت 
ــا گذشــت بیــش از پنــج مــاه از  دارد گفــت: متاســفانه ب
ــص  ــبکه تخصی ــن ش ــرای ای ــه الزم ب ــوز بودج ــال هن س
در  گســترده  پیگیری هــای  به رغــم  و  نکــرده  پیــدا 
زمینــه صــدور مجوزهــای الزم و تأمیــن نیــروی انســانی 
ــان و  ــت، درم ــوی وزارت بهداش ــت الزم از س ــز حمای نی

ــده اســت. ــه عمــل نیام ــوزش پزشــکی ب آم
 وی در عیــن حــال بــا اشــاره بــه جلســات خوبــی کــه 
ــت،  ــان وزارت بهداش ــت و درم ــای بهداش ــا معاونت ه ب
درمــان و آمــوزش پزشــکی برگــزار شــده، اظهــار داشــت: 
ــرم در  ــکاران محت ــا هم ــه ب ــی ک ــبختانه مذاکرات خوش
ــرده  ــت ک ــدواری را تقوی ــن امی ــته ایم، ای ــه داش وزارتخان
کــه بــا هم افزایــی و همــکاری بیشــتر بیــن وزارت 
ــریع تر  ــه س ــر چ ــع ه ــگاهی و رف ــت و جهاددانش بهداش
ــر  ــر چــه زودت ــن شــبکه ه ــاد ای ــه ایج مشــکات، زمین
ــز  ــن شــبکه و مراک ــدازی ای ــم شــده و شــاهد راه ان فراه

ــیم. ــتانی آن باش اس

■■■
توجه به ایده های نو

 و خالق توسط جهاددانشگاهی
 سیستان و بلوچستان

دکتــر  مــرداد:   ۳۱ جهاددانشــگاهی،  عمومــی  روابــط 
حســینعلی شــهریاری در بازدیــد از کلینیک دندانپزشــکی 
افــزود:  بلوچســتان  و  سیســتان  جهاددانشــگاهی 
خوشــبختانه کلینیــک دندانپزشــکی جهاددانشــگاهی 
اســتان یکــی از مراکــز مهــم پزشــکی ا اســتانداردهای روز 
ــوب در بخــش  ــات مطل ــه خدم ــد ارائ ــه می توان اســت ک

ــد. ــه ده ــتانی ها ارائ ــم اس ــه ه ــکی ب دندانپزش
ــی از  نماینــده مــردم زاهــدان ضمــن تشــکر و قدردان
تــاش جهادگــران دانشــگاهی و خدمــات و فعالیت هــای 
ــگاهی  ــروز جهاددانش ــرد: ام ــار ک ــه اظه ــی در ادام کنون
و  داشــته  فعالیــت  مختلــف  علمــی  عرصه هــای  در 
ــه  ــد ب ــا نبای ــرده اســت ام ــی را کســب ک ــات خوب توفیق
ــروزه ظرفیــت فعالیــت  ــن بســنده کنیــم چــرا کــه ام ای
در جهاددانشــگاهی بســیار گســترده اســت و بایــد از 
ایــن فرصــت در جهــت توســعه کشــور و اســتان بیشــتر 

ــم. ــتفاده کنی اس
مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  رییــس کمیســیون 
از  یکــی  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  اســامی  شــورای 
خصیصه هــای مهــم جهاددانشــگاهی انجــام کارهــای 
ــا رویکــرد جهــادی و خســتگی ناپذیری اســت و  بــزرگ ب
داشــتن همیــن روحیــه جهــادی می توانــد بســتر انجــام 
ــتغال زا را در  ــان و اش ــو، خــاق، دانش بنی ــای ن فعالیت ه

ــد. ــم کن ــگاهی فراه جهاددانش

ــنهادهای  ــد پیش ــگاهی می توان ــت: جهاددانش وی گف
ــه  ــا ب ــد ت ــه بده ــا ارائ ــه م ــف را ب خــود در حــوزه مختل
ــم  ــود و مصــوب کنی ــه ش ــر ارائ ــد نظ کمیســیون های م
ــرای اســتان  ــژه ب ــه وی ــرای ایــن طرح هــا ب ــا بتوانیــم ب ت
سیســتان و بلوچســتان بودجــه اختصاصــی در نظــر 

ــم. بگیری
کــه  چیــزی  آن  کــرد:  بیــان  شــهریاری  دکتــر 
ــت  ــی اس ــد کارهای ــرف کن ــکات را برط ــد مش می توان
کــه برخــی از آن هــا را جهاددانشــگاهی انجــام می دهــد 
ــم اشــتغال بیشــتر  ــا بتوانی ــم ت ــد کمــک بگیری ــا بای و م

ــم. ــاد کنی ایج
ــکاری  ــری و هم ــه همفک ــه ب ــن در ادام وی همچنی
بــا  دانشــگاه ها  و  نخبــگان  و  اســاتید  مشــترک 
افــزود:  و  کــرد  تاکیــد  اســتان  جهاددانشــگاهی 
و  محققــان  بــه  فراخــوان  بــا  نیــز  جهاددانشــگاهی 
ــود در  ــای کان خ ــام طرح ه ــرای انج ــران ب صاحب نظ

ببــرد. را  الزم  اســتفاده  اســتان 
 

■■■
اجرای طرح ملی سنجش

 دیدگاه مردم استان مرکزی در 
خصوص مصرف انرژی

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، ۳۱ 
مــرداد: مجتبــی غامی معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی 
اســتان مرکــزی بــا اعــام ایــن خبــر، افــزود: طــرح ملــی 
ــرف  ــزی در مص ــتان مرک ــردم اس ــدگاه م ــنجش دی س
ــرژی توســط مرکــز  ــی پژوهشــگاه ان ــا کارفرمای ــرژی ب ان
جهاددانشــگاهی  )ایســپا(  دانشــجویان  افکارســنجی 

ــد. ــرا ش ــتان اج اس
وی اظهــار کــرد: ایــن طــرح در شهرســتان های اراک، 
خمیــن و شــازند و روســتاهای همجــوار بــا حضــور پنــج 
پرسشــگر به صــورت الکترونیــک و به صــورت میدانــی 
انجــام و اطاعــات مربوطــه بــه مرکــز افکارســنجی 

ــران ارســال شــد. دانشــجویان ای
ــوان  ــه کــرد: فعالیت هــای ایســپا را می ت غامــی اضاف
در دو دســته نظرســنجی خویــش فرمایــی و کارفرمایــی 
بــا هــدف انعــکاس دقیــق و ســریع افــکار عمومــی 
ــع  ــه رف ــخگویی ب ــه و پاس ــائل جامع ــوص مس در خص

نیازهــای پژوهشــی ســازمان ها عنــوان کــرد.

■■■
برگزاری نشست طب سنتی

 با محوریت سالمت سالمندی 
در جهاددانشگاهی علوم پزشکی 

شهید بهشتی 
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاهی عل ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــم  ــت حکی ــا گرامیداش ــان ب ــهریور: هم زم ــتی، ۱ ش بهش
بوعلــی ســینا و روز پزشــک نخســتین نشســت از سلســله 
ــوع  ــا موض ــالمندی ب ــوزه س ــی ح ــت های تخصص نشس
طــب ســنتی بــا محوریــت ســامت ســالمندی در 
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی برگــزار  جهاددانشــگاهی عل

شــد.
دکتــر محمــود خدادوســت پزشــک و متخصــص طــب 
ــنتی از  ــب س ــف ط ــه تعری ــت ب ــن نشس ــنتی در ای س
منظــر ســازمان جهانــی بهداشــت و طــب ســنتی ایرانــی 

پرداخــت و در ادامــه برخــی از ویژگی هــای طــب ســنتی 
و مــزاج شناســی در ســالمندی را توصیــف کــرد.

ــزاج  ــر م ــر ب ــل مؤث ــه عوام ــاره ب ــا اش ــت ب خدادوس
و تغییــر آن گفــت: شناســایی ایــن عوامــل موجــب 
ــود. ــاران می ش ــت در بیم ــای درس ــخیص و درمان ه تش
افــراد در  بــا بیــان این کــه مــزاج  وی در ادامــه 
ــر پیــش مــی رود  ــه ســمت ســرد و ت دوران ســالمندی ب
خاطرنشــان کــرد: الزم اســت افــراد از فعالیت هایــی کــه 
موجــب افزایــش رطوبــت اضافــی بــدن می گــردد پرهیــز 
ــراد بازنشســته بعــد از بازنشســتگی  نماینــد، خصوصــاً اف
ــا مشــکات  ســبک زندگــی خــود را تغییــر ندهنــد تــا ب

ــوند. ــه رو ش ــری روب کمت

■■■
فرهنگ؛ فصل مشترک 

همکاری جهاددانشگاهی و اداره 
کل ارشاد در مازندران

حسین  مرداد:   ۲۵ مازندران،  جهاددانشگاهی  عمومی  روابط 
به  مازندران  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  جوادی 
تبلیغات،  و  مطبوعات  اداره  رییس  خدادی  احمد  همراه 
و  رسانه ای  و  فرهنگی  معاون مطبوعاتی  علوی  علی  سید 
با  المهدی حق شناس مسئول بسیج رسانه مازندران  عبد 
حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا، با رییس جهاددانشگاهی 
استان  در  رسانه  این  سردبیر  و  مدیرمسئول  و  استان 

مازندران دیدار کردند.
حســین جــوادی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــنا ب ــگاران ایس ــع خبرن ــدران در جم مازن
راســتی  مازنــدران،  در  رســانه ها  گســترده  فعالیــت 
آزمایــی خبرنــگاران بــه جهــت تحقــق بیمــه خبرنــگاری 
چالــش  کــرد:  اظهــار  و  برشــمرد  ضروریــات  از  را 
ــد  ــرای تایی ــر مســئول ب موجــود در امضــای صــرف مدی
خبرنــگاران بــوده و نیــاز بــه بررســی بیشــتری اســت تــا 
حــق خبرنــگاران واقعــی در اســتفاده از یارانــه دولــت در 

ــود. ــع نش ــه تضیی ــت بیم پرداخ
جــوادی بــا حضــور در دفتــر رییــس جهاددانشــگاهی 
مازنــدران گفــت: همــکاری جهاددانشــگاهی بــا اداره 
فرهنــگ و ارشــاد موجــب رشــد و توســعه بیــش از پیــش 

ــود. ــد ب ــری خواه ــی و هن ــای فرهنگ آموزش ه
ــنا  ــئول ایس ــافعیان مدیرمس ــا ش ــه محمدرض در ادام
بــا  اســتان  رییــس جهاددانشــگاهی  و  مازنــدران  در 
ــح  ــر، تصری ــه اهمیــت دوره هــای فرهنــگ و هن اشــاره ب
کــرد: جهاددانشــگاهی همــواره تــاش کــرده اســت 
ــرار  ــاز جامعــه را در دســتور کار ق آموزش هــای مــورد نی
دهــد و امیدواریــم بــا همکاری هــای خوبــی کــه صــورت 

ــیم. ــرو باش ــن راه پیش ــت در ای ــه اس گرفت
وی ادامــه داد: مــا بــه دنبــال یــک تعامــل خــوب بــا 
ــد  ــاط می توان ــراری ارتب ــه برق ــرا ک ــتیم چ ادارات هس
فضــای علمــی و آموزشــی ســالمی را شــکل دهــد و هــر 
ــورد  ــر باشــد بیشــتر م ــا حرفه ای ت ــه آموزش ه ــدر ک چق

اســتقبال مــردم قــرار خواهــد گرفــت.

■■■
ضرورت ریل گذاری هدفمند 

جهاددانشگاهی برای دانش بنیان 
شدن اقتصاد و تولید

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، ۲۵ 
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مــرداد: مجتبــی افرنــد مدیرعامــل شــهر صنعتــی و 
منطقــه ویــژه اقتصــادی کاوه در جریــان دیــدار و نشســت 
هم اندیشــی بــا مســئوالن جهاددانشــگاهی ســاوه بــا 
ــه تنــوع و پتانســیل متفــاوت صنعــت در ســاوه  اشــاره ب
نســبت بــه دیگــر مناطــق صنعتــی، بــا توجــه به اســتقرار 
بزرگ تریــن شــهر صنعتــی کشــور در ایــن شــهر اظهــار 
ــن  ــدات در ای ــوع تولی ــع و تن ــاالی صنای ــم ب ــرد: حج ک
ــا  ــژه اقتصــادی ب ــه وی ــه برخــوردار از منطق ــه ک مجموع
ــی  ــهر صنعت ــز ش ــه تمای ــت وج ــراوان اس ــای ف مزیت ه

ــت. ــران اس ــی ای ــهرک های صنعت ــایر ش ــا س کاوه ب
ــت و دانشــگاه  ــر صنع ــاط موث ــر ارتب ــد ب ــا تاکی وی ب
گفــت: جهاددانشــگاهی به عنــوان یــک نهــاد توانمنــد در 
ــوده  ــه مفق ــد حلق ــش می توان ــات و پژوه ــوزه تحقیق ح
ــه  ــن رابط ــد و ای ــگاه باش ــت و دانش ــن صنع ــاط بی ارتب
ــی  ــال واقع ــاهد اتص ــا ش ــد ت ــت کن ــد و تقوی را هدفمن
ــا جوامــع دانشــگاهی به منظــور  ــد و صنعــت ب بیــن تولی

ــد باشــیم. ــای چرخــه تولی ــردن نیازه برطــرف ک
افرنــد خواســتار نیازســنجی از ســوی جهاددانشــگاهی 
و تعریــف دوره هــای آمــوزش تخصصــی بــرای واحدهــای 
ــا تولیــدات مختلــف شــد و افــزود: ایــن نهــاد  صنعتــی ب
ــه در  ــی ک ــتفاده از ظرفیت های ــا اس ــور ب ــش مح پژوه
ــزاری  ــه برگ ــبت ب ــد نس ــنجی دارد می توان ــوزه نیازس ح
کــردن  برطــرف  بــرای  عارضه یابــی  ســمینارهای 
ــی  ــا معرف ــوام ب ــدی ت ــع تولی ــی و موان ــکات صنعت مش
و ظرفیت هــای قطــب صنعــت کشــور  توانمندی هــا 

ــد. ــدام کن اق
مدیرعامــل شــهر صنعتــی و منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــدی  ــدی و توانمن ــت تولی ــی ظرفی ــن معرف کاوه: همچنی
خبــری  نشســت های  برگــزاری  طریــق  از  صنایــع 
ــه جهاددانشــگاهی  ــزاری ایســنا وابســته ب توســط خبرگ
گام موثــری در راســتای معرفــی هم زمــان مجموعــه 
شــهر  مزیت هــای  و  ظرفیت هــا  و  جهاددانشــگاهی 
ــد  ــادی کاوه خواه ــژه اقتص ــه وی ــی کاوه و منطق صنعت

ــود. ب
وی در ادامــه، انتشــار نشــریه تخصصــی بــا مشــارکت 
و  )الکترونیکــی  ترکیبــی  به صــورت  جهاددانشــگاهی 
ــاط  ــت ارتب ــای تقوی ــر راهکاره ــی( را از دیگ نســخه چاپ
ــی کاوه  ــهر صنعت ــت ش ــه مدیری ــا مجموع ــاد ب ــن نه ای
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــر اقدام ــزود: از ه ــرد و اف ــان ک بی
ــر  ــا ه ــه ب ــن منطق ــی ای ــای صنعت ــی توانمندی ه معرف

ــرد. ــم ک ــتقبال خواهی ــود اس ــانی ش ــزار اطاع رس اب
مدیرعامــل شــهر صنعتــی و منطقــه ویــژه اقتصــادی 
کاوه همچنیــن بــه ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری در ایــن 
مجموعــه اشــاره کــرد و افــزود: رســالت جهاددانشــگاهی 
بررســی نیازهــای کشــور در ابعــاد مختلــف اســت و 
ــا اقدامــات پژوهــش محــور و  بایــد ایــن نهــاد انقابــی ب
تحقیقاتــی نیازســنجی دقیقــی از مطالبــات و خواســته ها 
در حوزه هــای گوناگــون انجــام داده و بــرای برطــرف 

ــه دهــد. ــی ارای کــردن آن راهکارهــای عملیات
ــت  ــی از جمعی ــش اعظم ــه بخ ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــوس  ــنا و مأن ــگاهی آش ــرد جهاددانش ــا کارک ــور ب کش
ــا  ــد ب ــی بای ــاد انقاب ــن نه ــرد: ای ــار ک ــتند، اظه نیس
حضــور میدانــی در جامعــه توانمنــدی خــود را در حــوزه 
ــه  ــاند ک ــور برس ــه ظه ــه منص ــه ب ــای محول ماموریت ه
برگــزاری ســمینارهای پژوهشــی و علمــی در بخش هــای 
ــاندن  ــرای شناس ــذار ب ــات اثرگ ــی از اقدام ــون یک گوناگ

ــاد اســت. ــن نه ــر ای بهت
فعالیت هــای  کــه  ایــن  بــر  تاکیــد  بــا  افرنــد 
ــه محــور باشــد،  ــد و برنام ــد هدفمن جهاددانشــگاهی بای
اظهــار کــرد: از هرگونــه فعالیــت هدفمنــد و برنامــه 
ــن جهاددانشــگاهی و شــرکت شــهر  محــور مشــترک بی
اســتقبال  کاوه  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  و  صنعتــی 

ــرد. ــم ک خواهی
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اجرای طرح »توانمندسازی مدیران 
و کارشناسان کمیته امداد« توسط 

جهاددانشگاهی استان مرکزی
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، ۲6 
مــرداد: معــاون آموزشــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی 
ــان  ــران و کارشناس ــازی مدی ــرح توانمندس ــرای ط از اج
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان بــه همــت ایــن 

ــر داد. ــت خب معاون
ــگاهی  ــی جهاددانش ــاون آموزش ــی مع ــیه صالح  انس
اســتان مرکــزی بــا اعــام ایــن خبــر، اظهــار کــرد: ایــن 
ــب وکار  ــه کس ــث پای ــوزش مباح ــرور و آم ــا م ــرح ب ط
و ضوابــط و رویه هــا و ضوابــط حاکــم بــر طرح هــای 
ــان، شــیوه های  ــی مددجوی اشــتغال و برنامه هــای حمایت
هماهنگــی و همنوایــی در اجــرای و ارایــه خدمــات 
ــی  ــری و عمل ــی نظ ــد آموزش ــک فرآین ــاوره و در ی مش
ــی شــده  ــط و معرف ــان ذی رب ــران و کارشناس ــرای مدی ب

ــی شــود. ــاده م پی
توانمندســازی  این کــه طــرح  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاه  ــداد از 22 مردادم ــه ام ــان کمیت ــران و کارشناس مدی
جــاری آغــاز شــده و تــا هفتــم شــهریورماه ســال جــاری 
ــان  ــران و کارشناس ــر از مدی ــزود: ۵۳ نف ــه دارد، اف ادام
کمیتــه امــداد اســتان به صــورت حضــوری و غیرحضــوری 

ــد. ــرکت کرده ان ــن دوره ش در ای
ایــن مقــام مســئول در پایــان توســعه منابــع انســانی 
و  اشــتغال  طرح هــای  و  دوره هــا  مربیــان  تأمیــن  و 
ــان،  ــا مددجوی ــورد ب ــه در برخ ــدت روی ــی، وح کارآفرین
ارایــه مشــاوره ها و حمایت هــای هماهنــگ از طریــق 
ارتقــا  و  هم راســتا  و  یکســان  برنامه هــای  اجــرای 
ــاوره  ــات مش ــازی خدم ــناختی و بهینه س ــای ش مهارت ه
کســب کار و اشــتغال بــه مددجویــان را از اهــداف اجــرای 

ــرد. ــوان ک ــن طــرح عن ای
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ساختار دانشجویی
 ایسنا می تواند به امیدآفرینی

 در کشور کمک کند
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، ۲9 مرداد:  
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس  عســگری 
ــا  ــد ب ــگار می توان ــرد: خبرن ــار ک ــزی اظه ــتان مرک اس
ایجــاد یــک مــوج در یــک موضــوع، تاثیرگــذاری باالیــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــنا نی ــزاری ایس ــد، خبرگ ــته باش داش
ســاختار دانشــجویی کــه دارد، می توانــد بــه امیدآفرینــی 

ــد. در کشــور کمــک کن
نوربخــش عســگری رییــس ســازمان مدیریــت و 
ــزاری  ــد از خبرگ ــزی در بازدی ــتان مرک ــزی اس برنامه ری
ــاری  ــال اخب ــه دنب ــگاران ب ــرد: خبرن ــار ک ــنا، اظه ایس
ــد  ــته باش ــام داش ــی و ع ــرش عموم ــه پذی ــتند ک هس
ــگاران ضمــن  ــر ایــن اســت کــه خبرن ــدگاه مــا ب امــا دی
ــد،  ــه دارن ــائل توج ــانی مس ــه اطاع رس ــه جنب ــه ب این ک
بایــد بــه جنبــه تحلیلــی آن هــا نیــز بپردازنــد، چراکــه هر 
ــل کارشناســی و  ــا تحلی ــه منتشــر می شــود ب ــری ک خب

ــته باشــد. ــذاری بیشــتری داش ــد تاثیرگ درســت می توان
ــدرت  ــازی ق ــای مج ــه فض ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
زیــادی پیــدا کــرده اســت، تصریــح کــرد: خبرگزاری هــا 
در  اخبــار  انتشــار  در  خــود  تخصــص  از  می تواننــد 
فضــای مجــازی و تولیــد محصــوالت چندرســانه ای بــرای 

ــد. ــتفاده کنن ــار، اس ــتر اخب ــذاری بیش تاثیرگ
ــوزه  ــف ح ــاط ضع ــی از نق ــه داد: یک ــگری ادام عس
اطاع رســانی در اســتان مرکــزی، عــدم شــناخت کافــی 
دیگــر نقــاط کشــور نســبت بــه اســتان اســت. در دیگــر 
ــک  ــوان ی ــتر به عن ــزی بیش ــتان مرک ــور اس ــاط کش نق
اســتان صنعتــی شــناخته می شــود ایــن در حالــی اســت 
ــایر  ــری در س ــای دیگ ــزی ظرفیت ه ــتان مرک ــه اس ک
حوزه هــا از جملــه گردشــگری و فرهنگــی و ... نیــز دارد و 
حتــی محتــوای اســتان در حــوزه فرهنگــی و گردشــگری 
بســیار بیشــتر از حــوزه صنعتــی اســت و قابلیــت رقابــت 

ــتان ها را دارد. ــایر اس ــا س ب
وی اضافــه کــرد: در حــوزه شناســاندن و معرفــی 
ــه در  ــزی ک ــتان مرک ــود در اس ــاهیر موج ــر و مش مفاخ
ســطح بین المللــی نیــز خــاص هســتند، در اســتان 
کــم کاری شــده اســت، البتــه بخــش صنعتــی و حــوزه 
گردشــگری صنعتــی نیــز جــای کار زیــادی دارد و رســانه 
می توانــد در شــناخت توانمندی هــای اســتان تأثیــر 

ــد. ــته باش ــی داش باالی
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
بــر معرفــی قابلیــت گردشــگری صنعتــی اســتان از 
ــن  ــد از ای ــت: بای ــرد و گف ــد ک ــگاران تاکی ــوی خبرن س
قابلیت هــای مثبــت بــرای معرفــی اســتان اســتفاده 
ــاط  ــات و نق ــش معض ــر پوش ــا ب ــه تنه ــه اینک ــود ن ش

ــود. ــز ش ــی تمرک منف
ــن در  ــتان ها و اماک ــی شهرس ــرد: برخ ــه ک وی اضاف
اســتان ناشــناخته اســت، ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد 
مفاخــر و مشــاهیر و ایــن اماکــن گردشــگری در اســتان 
ــه برخــی اســتان ها، بیشــتر اســت. در  مرکــزی نســبت ب
ــرد شــاخص وجــود دارد  ــد ف ــا چن برخــی اســتان ها تنه
ــروف در  ــخصیت مع ــزی 1200 ش ــتان مرک ــا در اس ام
ــد  ــه می توانن ــود دارد ک ــی وج ــی و بین الملل ــطح مل س

ــرای اســتان باشــند. نمادهــای بزرگــی ب
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رسیدن استان کردستان به 

پیشرفت نیازمند همدلی و همراهی 
مسئوالن است

ــرداد:  ــتان، ۲9 م ــگاهی کردس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
اکبــر اســدی رییــس جهاددانشــگاهی کردســتان در 
اعضــای  بــا  اســتان  نشســت روســای دانشــگاه های 
شــورای  مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 
اســامی اظهــار کــرد: نیازهــای مجموعه هــا تمامــی 
ــروت  ــه ث ــم ب ــل عل ــه تبدی ــاز ب ــروز نی ــا ام ــدارد ام ن
داریــم چراکــه در صــورت تولیــد ثــروت دیگــر نیــازی بــه 

ــت. ــم داش ــی نخواهی ــارات دولت اعتب
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مجموعــه جهاددانشــگاهی 
ــت،  ــان اس ــی و دانش بنی ــه انقاب ــک مجموع ــوان ی به عن
افــزود: ایــن نهــاد بــا هــدف بســط و گســترش آرمان هــای 
ــی  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــطح دانش ــاب در س انق

فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
ــرد: در  ــان ک ــتان بی ــگاهی کردس ــس جهاددانش ریی
ــرای جهاددانشــگاهی  ــدی ب ــت جدی ســال 1۳۶۵ مأموری
تعریــف شــد و آن پــل ارتباطــی بیــن جامعــه و دانشــگاه 
ــگاه ها  ــود در دانش ــص موج ــش و تخص ــی دان ــود یعن ب



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

75

ــرار  ــه ق ــاد جامع ــار آح ــردی در اختی ــورت کارب را به ص
دهــد.

ــتان  ــدگاه در اس ــن دی ــه ای ــی ک ــا زمان ــزود: ت وی اف
حکم فرمــا باشــد، اســتان کردســتان رشــد نخواهــد 
کــرد چراکــه بــرای رســیدن اســتان کردســتان بــه رشــد 
ــد  ــل کنن ــد عم ــی واح ــه صورت ــه ب ــد هم ــعه بای و توس
ــئوالن  ــن مس ــی بی ــی و همراه ــن کار همدل ــه ای و الزم

اســت.
■■■

کمک جهاددانشگاهی به توسعه 
همه جانبه شهرستان اردبیل

 ۱ اردبیــل،  اســتان  جهاددانشــگاهی  عمومــی  روابــط 
شــهریور: ســید محمــد اعتمــاد اعجــازی فرمانــدار اردبیــل 
در بازدیــد از جهاددانشــگاهی شهرســتان اردبیــل اظهــار 
ــن  ــاروری ای ــان ناب ــز درم ــر مرک ــال حاض ــرد: در ح ک
ــمال  ــال ش ــز و فع ــز مجه ــک از مراک ــوان ی ــد به عن واح
غــرب کشــور خدمــات شــایانی در حــوزه درمــان نازایــی 
ارایــه می کنــد و ایــن اقــدام جهاددانشــگاهی شایســته و 

ــر اســت. ــل تقدی قاب
وی با اشاره به اینکه تجهیزات مدرن و خوبی در این 
فعالیت های  انجام  و  درمانی  خدمات  ارایه  برای  مرکز 
تحقیقی و پژوهشی در این زمینه فراهم شده است، اظهار 
و  ناباروی  درمان  بخش  به  ورود  با  جهاددانشگاهی  کرد: 
ذخیره سلول های بنیادی خون بند ناف، تأثیر قابل توجهی 

در ارتقای سطح علمی و پزشکی استان داشته است.
فرماندار اردبیل، اقدام جهاددانشگاهی برای ایجاد مرکز 
جامع تشخیص، پیشگیری و درمان سرطان در اردبیل را 
قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: این نهاد در فعالیت های 
فناورانه و دانش بنیان پیشرو بوده و توانسته است به رفع 

نیازهای کشور در این حوزه کمک کند.
با  جهاددانشگاهی  کرد:  تصریح  اعجازی  اعتماد 
به  دارد،  مختلف  حوزه های  در  که  خوبی  پتانسیل های 

توسعه همه جانبه شهرستان اردبیل کمک می کند.

■■■

نقش جهاددانشگاهی 
در جهاد تبیین بارز و

 اثرگذار است
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی فــارس، ۲ شــهریور: 
ــا  ــارس، ب ــع اســتاندار ف ــت و مناب ــاون توســعه مدیری مع
ــرد  ــد ک ــگاهی، تاکی ــای جهاددانش ــه ظرفیت ه ــاره ب اش
کــه نقــش ایــن نهــاد انقابــی در جهــاد تبییــن به ویــژه 
ــوده  ــارز و اثرگــذار ب در حوزه هــای علمــی و فرهنگــی، ب
ــه و  ــان توج ــر زم ــش از ه ــوع بی ــن موض ــه ای ــد ب و بای

ــود. ــام ش ــه آن اهتم نســبت ب
و  مدیریــت  توســعه  معــاون  کریمــی  عبدالعلــی 
ــتام  ــادی بس ــی ه ــا همراه ــارس ب ــتانداری ف ــع اس مناب
مدیــرکل روابــط عمومــی اســتانداری فــارس، بــا حضــور 
ــی  ــتای قدردان ــه در راس ــارس ک ــگاهی ف در جهاددانش
ایــن  رســانه های  خبــری  عکاســان  و  خبرنــگاران  از 
مجموعــه، انجــام شــد، ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولــت 
و یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر، گفــت: 
جهاددانشــگاهی، همــواره از نــام بلنــدی برخــوردار و 
فعالیت هــا و اقداماتــش، مانــدگار و تاثیرگــذار بــوده 

ــت. اس
ــه  ــگاهی همان گون ــرد: جهاددانش ــه ک ــی اضاف کریم

ــم  ــای عل ــد در حوزه ه ــد، بای ــر می آی ــش ب ــه از نام ک
ــا  ــد تاش ه ــد، برآین ــادی انجــام ده ــگ، کار جه و فرهن
و اقدامــات نشــان می دهــد کــه ایــن نهــاد انقابــی 
خوشــبختانه در ایــن 2 حــوزه اصلــی بــه شــکلی شــاخص 
ــتاوردهای  ــه دس ــا ب ــن زمینه ه ــته و در ای ــت داش فعالی
ــرده  ــذاری ایجــاد ک ــای اثرگ ــی رســیده و ظرفیت ه خوب

اســت.
ــر  ــا یــادآوری تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری ب وی ب
اهمیــت جهــاد علمــی و جهــاد فرهنگــی و توجهــی کــه 
ــت،  ــته اس ــش داش ــن 2 بخ ــاالن ای ــه فع ــه ب ــم ل معظ
تبییــن هــم  خاطرنشــان کــرد: در موضــوع جهــاد 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــدات رهب ــات و تاکی ــزو منوی ــه ج ک
به واســطه  نظیــر جهاددانشــگاهی  نهادهایــی  اســت، 
توانمندی هــا و ظرفیت هــای موجــود و ایجــاد شــده، 
وظیفــه ســنگینی بــر عهــده دارد و البتــه حضــوری مؤثــر 

ــته اســت. ــز داش نی
کریمــی اضافــه کــرد: در زمینــه فرهنگــی و عملکــرد 
ایجــاد  بــا  بُعــد، جهاددانشــگاهی  ایــن  جهــادی در 
ــال  ــجم فع ــکلی منس ــه ش ــذار، ب ــای تاثیرگ خبرگزاری ه
آگاهــی بخشــی،  و  اطاع رســانی  و در مســیر  بــوده 
تاشــی مضاعــف را داشــته اگــر چــه امــروز بیــش از هــر 
ــام و  ــتاوردهای نظ ــه دس ــتیم ک ــد آن هس ــان نیازمن زم
انقــاب اســامی را بــه جامعــه عرضــه و معرفــی کنیــم.

■■■
تولید محتوا در خدمت قرآن مایه 

برکت زندگی انسان است
ــور، 6  ــگاهیان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــی س ــط عموم رواب
ــم  ــگاهی در مراس ــی جهاددانش ــاون فرهنگ ــهریور: مع ش
خبرنــگاران  جمــع  در  خبرنــگار  روز  گرامیداشــت 
ــت  ــت: فعالی ــا( گف ــرآن )ایکن ــی ق ــزاری بین الملل خبرگ
ــق  ــه خل ــت ب ــود خدم ــودی خ ــه خ ــود ب ــادی خ جه
خداســت. ایــن خدمتگــزاری بــرای خبرنــگاران ایکنــا کــه 
ــدان  ــد دوچن ــت می کنن ــرت فعالی ــرآن و عت ــایه ق در س
شــده اســت و بی تردیــد مایــه برکــت و ســعادت زندگــی 

اســت.
عزیز  خبرنگاران  امیدوارم  داد:  ادامه  رحیمیان  دکتر 
در خدمت  و همواره  باشند  الهی  لطف  این  قدردان  ایکنا 
به قرآن و اهل بیت )ع( و قلم زدن در راه آگاهی درست و 

سالم به مخاطبان کوشا و پیش قدم باشند.
و  نیک نامی  افزود:  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
وثوق  مورد  همواره  که  ایکنا  خبرنگاران  پیشگی  صداقت 
و  است  خرسندی  باعث  است  قرآن  و  فرهنگ  اهالی 
امیدواریم در نگهداری از این گوهر قیمتی بیش از پیش 

تاش کنیم.
در ادامــه ایــن مراســم؛ از تعــدادی از همــکاران ایــن 
رســانه کــه طــی ماه هــای گذشــته و در بخش هــای 
مختلــف خبــری بــه تولیــد محتــوای مطلــوب و شــاخص 

ــر شــد. ــد، تقدی پرداختــه بودن

■■■
پیشنهادی برای افزایش
 مشارکت دستگاه ها در 
کمیته تخصصی قرآن 
چهارمحال وبختیاری

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی چهارمحال وبختیــاری، 

ــرآن  ــی ق ــه تخصص ــت کمیت ــهریور:هفتمین نشس ۱۳ ش
اســتان بــا میزبانــی جهاددانشــگاهی اســتان و بــا حضــور 
دبیــران قرآنــی ادارات در محــل جهاددانشــگاهی برگــزار 

شــد.
جهاددانشــگاهی  رییــس  رضایــی  ســیروس 
بــا  جلســه  ایــن  ابتــدای  در  چهارمحال وبختیــاری 
ــه ایــن کــه جهاددانشــگاهی یــک نهــاد علمــی  اشــاره ب
انقابــی اســت، اظهــار کــرد: ایــن نهــاد، در کنــار 
بــه  کار،  آغــاز  بــدو  از  خــود  فعالیت هــای  تمامــی 
فعالیت هــای قرآنــی توجــه ویــژه ای داشــته و مخاطبــان 
دانشــگاهی  جامعــه  و  دانشــجویان  فعالیت هــا  ایــن 
هســتند کــه ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور ذیــل 
جهاددانشــگاهی در همیــن راســتا فعالیــت می کنــد.

وی بــا ذکــر ایــن کــه خبرگــزاری بین المللــی قــرآن، 
ــمند  ــوب و ارزش ــیار خ ــای بس ــی از ظرفیت ه ــا، یک ایکن
ــت،  ــی اس ــای قرآن ــه فعالیت ه ــگاهی در زمین جهاددانش
ادامــه داد: ایــن خبرگــزاری در اســتان مــا نیــز فعالیــت 
خوبــی دارد و در محضــر قــرآن کریــم بــه جامعــه قرآنــی 
اســتان خدمــت می کنــد؛ افتخــار ایــن خبرگــزاری 
و جهاددانشــگاهی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری 

ــتند. ــه هس ــن مجموع ــاری ای ــگار افتخ خبرن
رضایــی بــا ذکــر ایــن کــه شــعبه چهارمحال وبختیاری 
ــا حضــور نماینــده ولی فقیــه در اســتان  در ســال 91 و ب
ــطح  ــزاری در س ــن خبرگ ــرد: ای ــه ک ــد، اضاف ــاح ش افتت
ملــی بــه 21 زبــان زنــده دنیــا اخبــار را منتشــر می کنــد؛ 
ــش از  ــد ســاالنه بی ــا تولی ــای اســتان ب ــزاری ایکن خبرگ
یک هــزار و ۵00 خبــر در حــوزه دینــی و قرآنــی رســالت 
خــود را در نشــر و اشــاعه فرهنــگ قرآنــی ایفــا می کنــد؛ 
ــوی  ــه به س ــوق دادن جامع ــزاری س ــن خبرگ ــدف ای ه
ســبک زندگــی قرآنــی، رصــد و انعــکاس اتفاقــات قرآنــی 
و رســاندن مشــکات جامعــه قرآنــی بــه گــوش مســئوالن 

اســت.
وی تاکیــد کــرد: همچنیــن ارتبــاط بــا نخبــگان، 
اســاتید، کارشناســان و پژوهشــگران قرآنــی و نظرخواهــی 
جملــه  از  قرآنــی  مختلــف  موضوعــات  در  آنــان  از 
از  اســت،  قرآنــی  رســانه  ایــن  دیگــر  فعالیت هــای 
ــی  ــتگاه های فرهنگ ــژه دس ــف به وی ــتگاه های مختل دس
و قرآنــی اســتان انتظــار مــی رود کــه ارتبــاط خــود را بــا 
ایــن خبرگــزاری افزایــش دهنــد و اخبــار و فعالیت هــای 
قرآنــی خــود را از ایــن طریــق بــه جامعــه اطاع رســانی 

ــد. کنن
ــی  ــال تحصیل ــر س ــزی ه ــه برنامه ری ــاره ب ــا اش وی ب
قرآنــی  فعالیت هــای  حــوزه  در  جهاددانشــگاهی 
از  نهــاد  ایــن  کــرد:  تصریــح  اســتان،  دانشــجویان 
ــاخص و  ــای ش ــون، برنامه ه ــا کن ــته ت ــال های گذش س
ــتان  ــجویان در اس ــرای دانش ــژه ب ــی به وی ــوع قرآن متن
ــی  ــه میزبان ــوان ب ــه می ت اجــرا کــرده اســت کــه از جمل
جهاددانشــگاهی اســتان از جشــنواره قرآنــی دانشــجویان 
ــام  ــال 82 انج ــه در س ــاره داشــت ک ــر کشــور اش سراس

شــد.
رییــس جهاددانشــگاهی اســتان ادامــه داد: جشــنواره 
ــه در  ــز ک ــگاه ها نی ــژه دانش ــی وی ــات قرآن ــی مطالع مل
ــزاری  ــد؛ برگ ــزار ش ــا 91 برگ ــال 88 ت ــار دوره از س چه
نشســت های تخصصــی و بین رشــته ای قــرآن کریــم کــه 
ــنواره  ــزاری جش ــد، برگ ــه ش ــادی مواج ــتقبال زی ــا اس ب
ــتانی  ــه اس ــال 9۳، مرحل ــر« در س ــات مطه ــی »حی مل
نخســتین جشــنواره اســتانی »ملکــوت«، مســئولیت 
کارگــروه تخصصــی فضــای مجــازی ذیــل شــورای 
ــر  ــال 9۵ از دیگ ــتان در س ــی اس ــگ قرآن ــعه فرهن توس
ــی جهاددانشــگاهی اســتان در  ــای شــاخص قرآن برنامه ه

ــت. ــر اس ــال های اخی س
ــازمان  ــای س ــی از طرح ه ــه یک ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
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قرآنــی دانشــگاهیان کشــور ویــژه دانشــجویان، بیــان کرد: 
ــر  ــرآن« و »دانشــجو متدب ــم ق ــای »دانشــجو معل طرح ه
قــرآن« کــه بــا رصــدی کــه در بیــن دانشــجویان انجــام 
شــد، بــا اســتقبال بســیار خوبــی همــراه بــود و دوره هــای 
ایــن طرح هــا از ســال 9۵ تــا کنــون بــا مشــارکت خــوب 

ــود. ــرا می ش ــجویان اج دانش
رییــس جهاددانشــگاهی اســتان بیــان کــرد: پیشــنهاد 
و  ادارات  مشــارکت  افزایــش  بــرای  کــه  می شــود 
پیگیــری  و  قــرآن  دســتگاه ها در کمیتــه تخصصــی 
مصوبــات ایــن کمیتــه، جلســه ای بــا حضــور مدیــران کل 
ــان خواســته شــود تــا  دســتگاه های عضــو برگــزار و از آن
مجموعــه تحــت مدیریــت خــود را نســبت بــه عملیاتــی 

ــد. ــف کنن ــه موظ ــن کمیت ــات ای ــاختن مصوب س
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جهاددانشگاهی، دانش بنیان ترین 
نهاد انقالب اسالمی است

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ۱6 شــهریور: دکتــر زهــرا 
شــیخی ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شــورای اســامی در حاشــیه بازدیــد از فعالیت هــای 
در  کــرد:  اظهــار  رضــوی  جهاددانشــگاهی خراســان 
ــادی  ــاهد کار جه ــوی ش ــان رض ــگاهی خراس جهاددانش
غنــی شــده بــر پایــه دانــش فنــی هســتیم کــه بی ادعــا 
اقدامــات بزرگــی را رقــم می زننــد، بارهــای زمیــن مانــده 
توســط ایــن نهــاد بلنــد می شــود و شــاهد ایــن هســتیم 
کــه بــا پیگیــری مســتمر و همدلــی، صمیمیــت و 
انســانیتی کــه در بیــن همــکاران جهاددانشــگاهی وجــود 
ــه در  ــورد ک ــم می خ ــه ای رق ــا به گون ــاً کاره دارد، عمدت
در  امــا  بوده ایــم،  دســتاوردهایی  شــاهد  کوتاه مــدت 
بلندمــدت نیــز دســتاوردهای بســیار عظیــم بــرای نظــام 

و انقــاب اســامی ایجــاد شــد.
ــژه ای  ــی وی ــای علم ــه ظرفیت ه ــان این ک ــا بی وی ب
در مشــهد وجــود دارد، تصریــح کــرد: جهادگــران مشــهد 
پرتــاش، بــا انگیــزه و در عیــن حــال، بی ادعــا کار 
می کننــد، بــا کمتریــن امکانــات و ســر و صــدا ایده هــای 
بزرگــی را بــه ســرانجام می رســانند کــه هرکــدام از ایــن 
ــاخت  ــی و زیرس ــازی علم ــان س ــد جری ــا می توان ایده ه

ــرای کشــور باشــد. عملیاتــی مطلــوب اقتصــادی ب
دکتــر شــیخی عنــوان کــرد: اشــتغال زایی کــه توســط 
ــل  ــده، قاب ــاد ش ــوی ایج ــان رض ــگاهی خراس جهاددانش
توجــه اســت و ایــن موضــوع بایــد یــک الگــوی شــاخص 
ــرای کشــور باشــد و ایــن ظرفیــت در جهاددانشــگاهی  ب
ــه  ــم ب ــت. امیدواری ــت اس ــل رؤی ــوی قاب ــان رض خراس
ــه  ــود؛ چراک ــتفاده ش ــه و از آن اس ــت توج ــن ظرفی ای
ــال  ــری س ــم رهب ــام معظ ــذاری مق ــق نام گ ــال طب امس
»تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن« اســت و در 
مجلــس شــورای اســامی نیــز ایــن رویکــرد وجــود دارد 
ــز،  ــام نی ــن ن ــه ای ــال 1401 ب ــذاری س ــل از نام گ و قب
ــوع  ــه موض ــه ای ب ــال 1401 بودج ــه س ــه بودج در الیح

دانش بنیان هــا اختصــاص داده شــد.
و  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  ســخنگوی 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
بیــان کــرد: جهاددانشــگاهی، دانش بنیان تریــن نهــاد 
ــن  ــه ای ــد به طــور جــدی ب انقــاب اســامی اســت و بای
ــروی انســانی  ــل نی ــرد. ظرفیــت بی بدی ــگاه ک ــت ن ظرفی
ــگاه  ــه آن ن ــد ب ــه بای ــود دارد ک ــگاهی وج در جهاددانش
جــدی داشــت. ضمــن حفــظ کرامــت انســانی جهادگــران 
جهاددانشــگاهی، بایــد انگیــزه الزم همیشــه در بیــن 

ــد. ــاری بمان ــاری و ج ــا س آن ه

وی ادامــه داد: درســت اســت کــه ایــن جهادگــران بــا 
رویکــرد الهــی و نــگاه جهــادی مشــغول بــه کار هســتند، 
امــا بــه هــر حــال نیــروی انســانی بــرای اینکــه ظرفیتــی 
کارآمــد و بــا انگیــزه علمــی، پرنشــاط باقــی بمانــد، بایــد 
همیشــه دیــده شــده، بــه آن پــر و بــال داده شــود و نیــاز 

اســت ایــن مســاله بیــش از پیــش تقویــت شــود.
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حمایت نماینده مردم بیرجند 
در مجلس از راه اندازی مرکز 

پیشگیری و درمان سرطان پستان 
در خراسان جنوبی

ــی، ۱9  ــان جنوب ــگاهی خراس ــی جهاددانش ــط عموم رواب
شــهریور: دکتــر مهــدی ابراهیمــی سرپرســت ایــن نهــاد 
در نشســت بــا حســین خســروی نماینــده مــردم بیرجند، 
خوســف و درمیــان در مجلــس شــورای اســامی ضمــن 
اشــاره بــه خدمــات جهاددانشــگاهی بــه مــردم خواســتار 
حمایــت مســئوالن اســتان از راه انــدازی مرکــز پیشــگیری 
ــتان  ــگاهی اس ــتان در جهاددانش ــرطان پس ــان س و درم

شــد.
وی بیــان کــرد: جهاددانشــگاهی خدمــات شایســته ای 
ــور  ــکی در کش ــه پزش ــف و از جمل ــای مختل در حوزه ه
ــامل  ــر ش ــی منحص ــه دارای دو ویژگ ــد ک ــه می کن ارائ

ــن اســت. ــه پایی ــاال و تعرف ــت ب ــا کیفی ــات ب خدم
سرپرســت جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی بــا تاکید 
ــوان،  ــر اهمیــت ســامت جامعــه و به ویــژه ســامت بان ب
گفــت: ســرطان پســتان یکــی از مهم تریــن عوامــل 
ــت و  ــرزمین ماس ــران س ــادران و دخت ــده م ــد کنن تهدی
در راســتای بــه حداقــل رســیدن تعــداد بیمــاران مبتــا 
بــه ایــن بیمــاری و درمــان مبتایــان بایــد بیــش از پیــش 

تــاش کنیــم.
ــه در  ــی ک ــا پیگیری های ــرد: ب ــح ک ــی تصری ابراهیم
هفته هــای اخیــر صــورت گرفــت، قــول پرداخــت نیمی از 
ــزات  ــن تجهی ــن یکــی از مهم تری ــه تأمی ــای اولی هزینه ه
ــط  ــتان توس ــرطان پس ــان س ــگیری و درم ــز پیش مرک
یکــی از نهادهــای انقابــی کشــور داده شــده اســت 
ــرم اســتان در  ــی مســئوالن محت ــه در صــورت همراه ک
ــنگ  ــتگاه، س ــن دس ــد ای ــه خری ــی هزین ــت مابق پرداخ
بنــای ایجــاد مرکــز پیشــگیری و درمــان ســرطان پســتان 

ــد. ــد ش ــته خواه ــتان گذاش ــگاهی اس در جهاددانش
وی بیــان کــرد: محدودیت هــای اســتان خراســان 
زمینــه  در  هم جــوار  اســتان های  برخــی  و  جنوبــی 
شناســایی و تشــخیص زود هنــگام ایــن بیمــاری و عــدم 
ــوان  ــرای بان ــات ب ــن خدم ــان ای دسترســی ســریع و آس
ــری و  ــورد پیگی ــه م ــه چنانچ ــت ک ــی اس ــتان چالش اس
اقــدام عاجــل قــرار گیــرد، خواهــد توانســت نجــات 
بخــش امنیــت جانــی، روانــی و مالــی شــمار قابــل 

توجهــی از خانواده هــای ایــن دیــار باشــد.
ــه  ــه مصوب ــا عنایــت ب دکتــر ابراهیمــی بیــان کــرد: ب
اســامی در خصــوص  نماینــدگان مجلــس شــورای 
شــبکه  تشــکیل  بــرای  جهاددانشــگاهی  مأموریــت 
ــا  ــتان ب ــرطان پس ــان س ــخیص زودرس و درم ــی تش مل
متولــی گــری پژوهشــکده معتمــد جهاددانشــگاهی، 
جهاددانشــگاهی خراســان جنوبــی ایــن آمادگــی را دارد تا 
در ایــن زمینــه ورود جــدی کنــد کــه ایــن اقــدام نیازمند 
نماینــدگان محتــرم  و معنــوی  مــادی  حمایت هــای 
اســتان، دســتگاه های اجرایــی به ویــژه اســتانداری و 

ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســت.

)ســرطان  معتمــد  پژوهشــکده  یــادآور شــد:  وی 
ــعه  ــت توس ــگاهی جه ــه جهاددانش ــته ب ــتان(، وابس پس
خدمــات پیشــگیری و درمــان زود هنــگام ایــن بیمــاری 
در ســطح کشــور از واحدهــای جهاددانشــگاهی کــه 
شــرایط اولیــه را فراهــم نماینــد حمایــت می نمایــد.
در  جنوبــی  خراســان  جهاددانشــگاهی  سرپرســت 
پایــان ضمــن تقدیــر و تشــکر از اعــام حمایــت نماینــده 
ــدام  ــان از اق ــف و درمی ــد، خوس ــریف بیرجن ــردم ش م
ــز  ــدازی مرک ــری راه ان ــتان در پیگی ــگاهی اس جهاددانش
پیشــگیری و درمــان ســرطان در بانــوان بــر عــزم جــدی 
ــرای رفــع مشــکات مــردم در  جهاددانشــگاهی کشــور ب

ــرد. ــد ک ــامی تاکی ــاب اس گام دوم انق
حســین خســروی نماینــده مــردم بیرجنــد، خوســف 
گفــت:  اســامی  شــورای  مجلــس  در  درمیــان  و 
و  دارد  خوبــی  بســیار  ظرفیت هــای  جهاددانشــگاهی 
ــش  ــتان بی ــگاهی در اس ــات جهاددانش ــت خدم الزم اس

ــود. ــی ش ــش معرف از پی
 نماینــده مــردم بیرجنــد، خوســف و درمیــان در 
مجلــس شــورای اســامی ضمــن اعــام حمایــت از 
ــگیری  ــز پیش ــاد مرک ــری ایج ــگاهی در پیگی جهاددانش
ــاع  ــود اوض ــرای بهب ــدام ب ــوان، اق ــرطان بان ــان س و درم
همــه  ذاتــی  وظایــف  از  را  اســتان  شــریف  مــردم 
ــمرد  ــر ش ــور ب ــئوالن کش ــی و مس ــتگاه های اجرای دس
ــردم در  ــات م ــق مطالب ــرای تحق ــری خــود ب ــر پیگی و ب
چارچــوب قوانیــن و در راســتای محرومیت زدایــی از 

ــرد. ــد ک ــتان تاکی اس

■■■
برگزاری نشست هم اندیشی با 
تشکل های دانشجویی دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات
 بهداشتیـ  درمانی شهید بهشتی

ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاهی عل ــی جهاددانش ــط عموم رواب
بهشــتی، ۲۱ شــهریور: بــه مناســبت ســالروز تأســیس 
نشســت  جهاددانشــگاهی،  دانشــجویان  ســازمان 
و  فعــال  دانشــجویان  بــا  تبادل نظــر  و  هم اندیشــی 
و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دانشــجویی  تشــکل های 
خدمــات بهداشــتی ـ درمانــی شــهید بهشــتی بــا حضــور 
حمیــد حمــزه زاده، رییــس جهاددانشــگاهی علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی، نازنیــن بیــات، سرپرســت 
معاونــت فرهنگــی ایــن واحــد و جمعــی از همــکاران آن 

ــد. ــزار ش ــت برگ معاون
ــوم  ــگاهی عل ــس جهاددانش ــزه زاده ریی ــد حم : حمی
پزشــکی شــهید بهشــتی ضمــن گرامیداشــت 24 اُمیــن 
ســالگرد تأســیس ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی، 
گفــت: بــا توجــه بــه رویکــرد جهاددانشــگاهی در مســیر 
ــت بوم  ــوان زیس ــاد به عن ــن نه ــای ای ــعه فعالیت ه توس
نخبــگان ایرانــی، جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی بســتر مناســبی را بــرای طــرح ایده هــای خــاق 
ــوزه  ــمندان در ح ــایر اندیش ــجویان و س ــه دانش و نوآوران
ســامت فراهــم نمــوده اســت و بهره منــدی از ایــن 
ــر  ــه دارای فک ــرادی ک ــه اف ــرای هم ــی ب ــتر حمایت بس
محیــط  در  می خواهنــد  و  هســتند  نــو  ایده هــای  و 
ــژه در حــوزه ســامت  ــر به وی ــون خــود منشــأ خی پیرام

ــود. باشــند، میســر خواهــد ب
وی بــا اشــاره بــه این کــه مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن 
ــل دانشــگاه،  ــگاهی در داخ ــب جهاددانش گــروه مخاط
ســازمان  می باشــند،  دانشــگاه  آن  در  دانشــجویان 



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

77

دانشــجویان جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی را به عنــوان یکــی از ورودی هــای زیســت بوم 
ــی  ــامت معرف ــوزه س ــگاهی در ح ــی جهاددانش نخبگان
ــوم  ــگاهی عل ــرد جهاددانش ــدواری ک ــراز امی ــود و اب نم
پزشــکی شــهید بهشــتی بتوانــد بــا اتخــاذ رویکــردی فــرا 
تشــکیاتی در حــوزه دانشــجویی، بســتر مناســبی بــرای 
حضــور و فعالیــت نوآورانــه و فناورانــه دانشــجویان بــا هــر 
ــن  ــد و از ای ــردی باش ــکیاتی و ف ــروع تش ــرد مش رویک
طریــق، محیطــی بــرای تمریــن مشــارکت و همــکاری در 
ــه  ــه ارائ ــور در عرص ــت حض ــگاه جه ــاوت در ن ــن تف عی
خدمــات واقعــی در جامعــه را بــرای دانشــجویان فراهــم 

ــد. نمای
حمــزه زاده بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیت هایــی 
ــنه  ــدوق قرض الحس ــجویان و صن ــازمان دانش ــون س چ
دانشــجویان در جهاددانشــگاهی، افــزود: ضمــن اســتقبال 
از حضــور فعــال و مؤثــر تمامــی تشــکل های دانشــجویی 
حاضــر در دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
ــن واحــد جهاددانشــگاهی  ــی شــهید بهشــتی، ای ـ درمان
در حــد تــوان ضمــن حمایــت از ایده هــای خــاق و 
ــاخت ها  ــامت، زیرس ــوزه س ــجویان در ح ــه دانش نوآوران
و فرصت هــای آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری، فرهنگــی 
اختیــار  در  را  کارآفرینــی  و  اشــتغال  اجتماعــی،  و 

ــد داد. ــرار خواه ــد ق دانشــجویان عاقه من
در ادامــه ایــن نشســت نازنیــن بیــات سرپرســت 
معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی گفــت: هــدف از ایــن نشســت، توســعه کمــی و 
ــرد  ــا رویک ــی ب ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــی فعالیت ه کیف
الگوهــای  و  شــیوه ها  از  بهره گیــری  و  تنوع بخشــی 
ــای  ــری ظرفیت ه ــا مشــارکت حداکث ــه ب ــن و فناوران نوی

ــت. ــگاه اس ــجویی در دانش دانش
علمــی  انجمن هــای  کل  دبیــر  ســارانی  مســلم 
ــه  ــا اشــاره ب ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، ب دانشــگاه عل
رویکــرد جدیــد انجمن هــای علمــی دانشــجویی، تصریــح 
کــرد: انجمن هــای علمــی دانشــجویی قصــد دارنــد 
دانشــجویان را برخــاف ســاختارهای ســنتی بــه ســمت 
ــا  ــد. وی ب ــت کنن ــوآوری و کارآفرینــی هدای خاقیــت، ن
ــگاهی  ــر جهاددانش ــیار مؤث ــای بس ــه فعالیت ه ــاره ب اش
ــدازی و توســعه  ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در راه ان عل
ــر اهــداف  دوره هــای Health MBA، ضمــن تأکیــد ب
مشــترک جهاددانشــگاهی و انجمن هــای علمــی در ایــن 
ــای  ــعه همکاری ه ــرای توس ــرو را ب ــیر پیش ــوزه، مس ح

ــرد. ــی ک ــده ارزیاب ــب و امیدوارکنن ــترک مناس مش
ــات و  ــه تحقیق ــزی کمیت ــر مرک ــر زاده دبی ــا اکب نادی
فنــاوری دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، با اشــاره 
بــه اینکــه آشــنایی شــخص ایشــان از طریــق کارگاه هــای 
مهارت افزایــی معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی بــا 
ایــن مجموعــه بــوده اســت،  گفــت: جهاددانشــگاهی 
ــت از  ــوزه حمای ــتی در ح ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش عل
ــه  ــال تجرب ــای انتق ــان، کارگاه ه ــای دانش بنی فعالیت ه
ــته  ــری داش ــات مؤث ــاوری، اقدام ــی و فن ــای علم و توره
و انتظــار مــی رود ایــن مســیر تعالــی و توســعه بیــش از 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق گذشــته م
ســیامک برزیــده دبیــر مرکــزی شــورای صنفــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی نیــز بــا اشــاره به 
لــزوم برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هایــی بــرای جــذب و 
ــوآور دانشــجویی و ضــرورت  حفــظ نیروهــای خــاق و ن
ــی  ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــژه ب ــه وی ــت دادن و توج اولوی
ــان کــرد: ایجــاد برنامه هــای مفــرح  و دانشــجویی، بی
بــرای افزایــش روحیــه نشــاط و امیــد در دانشــجویان از 
ــت و  ــجویان اس ــی دانش ــای فرهنگ ــن نیازه ضروری تری
انتظــار مــی رود در ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی 
و معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی 

ــاز  ــه آغ ــک شــدن ب ــه نزدی ــا توجــه ب شــهید بهشــتی ب
امــکان  خوشــبختانه  و  دانشــگاه ها  تحصیلــی  ســال 
عــدم  وقفــه طوالنــی  از  پــس  دانشــجویان  حضــور 
ــا  ــا، برنامه هــای مناســبی ب حضــور به دلیــل شــیوع کرون

ــرد. ــرار گی ــر ق ــجویی مدنظ ــه دانش ــکاری بدن هم

■■■
پژوهش محوری و رفع

 مشکالت مردم دو رسالت 
جهاددانشگاهی است

روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی گیــالن، ۲۱ 
و  رشــت  شهرســتان های  مــردم  نماینــده  شــهریور: 
ــش  ــت: پژوه ــامی گف ــورای اس ــس ش ــام در مجل خم
محــور بــودن و رفــع مشــکات مــردم دو رســالت 
ــه  ــن دو مؤلف ــر ای ــد تأثی ــه بای جهاددانشــگاهی اســت ک

مهــم را در جامعــه ببینیــم.
ــتان های  ــردم شهرس ــده م ــژاد نماین ــار کوچکی ن جب
ــت  ــا سرپرس ــت ب ــس در نشس ــام در مجل ــت و خم رش
ســازمان جهاددانشــگاهی گیــان دکتــر حمیدرضــا 
ــک  ــوان ی ــگاهی به عن ــرد: جهاددانش ــار ک ــکنی اظه مس
ــی، آموزشــی و پژوهشــی در کشــور و  مجموعــه تحقیقات
ــر اســتان  ــه در ه ــای شــاخصی دارد ک ــان فعالیت ه گی
بــا توجــه بــه نــوع گرایش هــا و وضعیــت موجــود تــاش 

می کنــد.
وی افــزود: در اســتان بــا توجــه بــه ایــن کــه معضــات 
ــگران  ــه پژوهش ــورد توج ــث م ــت محیطی از مباح زیس
محیط زیســت  پژوهشــکده  اســت،  جهاددانشــگاهی 
جهاددانشــگاهی در ایــن اســتان مســتقر بــوده کــه دارای 
ــد  ــت و می توان ــم اس ــی ه ــتقل مل ــه مس ــف بودج ردی
بررســی و  را مــورد  اســتان  مســائل زیســت محیطی 
ــه  ــم ارائ ــب ه ــای مناس ــد و راهکاره ــرار ده ــی ق ارزیاب

ــد. کن
ــام در  ــت و خم ــتان های رش ــردم شهرس ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی، حــوزه درمــان و پیشــگیری از 
دیگــر ظرفیت هــای موجــود در جهاددانشــگاهی دانســت 
و گفــت: ســرطان پســتان )Breast Cancer( از دیگر 
ــگاهی  ــت، جهاددانش ــتان اس ــایع در اس ــای ش بیماری ه
و  تحقیقــات  بــا  و  کــرده  ورود  بخــش  ایــن  در 
ــری در  ــش موث ــته نق ــته توانس ــه داش ــی ک پژوهش های
ــا  ــتا ب ــن راس ــد؛ در ای ــته باش ــگیری داش ــان و پیش درم
بــا جهاددانشــگاهی  هماهنگی هــای صــورت گرفتــه 
ــان  ــز درم ــن مرک ــیس ای ــوز تأس ــت مج و وزارت بهداش
ــع بودجــه ای  ــرار دارد و مناب در اســتان در دســتور کار ق
ــن  ــم ای ــم بتوانی ــده، امیدواری ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ه
ــرطان  ــان س ــب درم ــوان قط ــی را به عن ــز تحقیقات مرک
ــر  ــاوه ب ــیم. ع ــته باش ــور داش ــمال کش ــتان در ش پس
ــزات و  ــز و تجهی ــاختمان مجه ــای الزم، س ــذ مجوزه اخ

ــود. ــن ش ــد تأمی ــات الزم بای امکان
جهاددانشــگاهی  این کــه  بیــان  بــا  کوچکی نــژاد 
اســتان بــا ظرفیت هایــی کــه دارد در خــارج از اســتان در 
پروژه هــای مختلــف نظیــر حــوزه نفــت هــم ورود کــرده، 
ــز در  ــرد: جلســات متعــددی هــم در مرک خاطرنشــان ک
ارتبــاط بــا پروژه هــای جهاددانشــگاهی گیــان داشــتیم، 
ــد  ــگاهی ورود کن ــود جهاددانش ــرار ب ــای ق ــوزه چ در ح
ــه و طــی جلســه ای  ــی صــورت نگرفت ــوز اقدامات ــه هن ک
کــه بــا دکتــر دهقانــی، رییــس جهاددانشــگاهی داشــتیم 
از موضــوع اســتقبال کردنــد تــا جهاددانشــگاهی بــا وجود 

ــه ایــن موضوعــات بپــردازد. پتانســیلی کــه دارد ب
ــودن و  ــور ب ــش مح ــه پژوه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

رفــع مشــکات مــردم دو رســالت جهاددانشــگاهی اســت 
ــم،  ــه ببینی ــه را در جامع ــن دو مؤلف ــر ای ــد تأثی ــه بای ک
ــت  ــر دول ــه داد: جهاددانشــگاهی دســتگاه حقوق بگی ادام
نیســت بلکــه کمک کننــده بــه دولــت بــوده و بیشــتر بــه 
منابــع خــودش متکــی اســت. لــذا مــا هرچقــدر بیشــتر 
ــت و  ــات آن را حمای ــز و امکان ــوع مراک ــن ن ــم ای بتوانی
ــی  ــد اختصاص ــزان درآم ــان می ــه هم ــم ب ــت کنی تقوی
ــی  ــکات داخل ــد و مش ــش می یاب ــگاهی افزای جهاددانش

ــود. ــاح می ش ــم اص ــه دارد ه ــی ک و موانع
ــس شــورای  ــام در مجل ــردم رشــت و خم ــده م نماین
ــی  ــر از موضوعات ــی دیگ ــه یک ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
کــه در تهــران مطــرح شــد تجمیــع ســاختمان های 
کــرد:  تصریــح  اســت،  اســتان  در  جهاددانشــگاهی 
ــتان،  ــگاهی در اس ــاختمان های جهاددانش ــی س پراکندگ
ــرای  ــکاتی را ب ــد، مش ــر می کن ــد براب ــا را چن هزینه ه
کــه  مــی آورد  وجــود  بــه  اســتان  جهاددانشــگاهی 
ــتان  ــع در اس ــن تجمی ــران، ای ــوز ته ــا مج ــد ب ــرار ش ق
ــره وری الزم از  ــد به ــاد بتوان ــن نه ــا ای ــرد ت ــام گی انج

ســاختمان ها و امکانــات خــود داشــته باشــد

■■■
سومین مدرسه تابستانی لیزر و 

فوتونیک برگزار شد
ــران،  ــکی ته ــوم پزش ــگاهی عل ــی جهاددانش ــط عموم رواب
۲۷ شــهریور: ســومین مدرســه تابســتانی لیــزر و فوتونیــک 
بــه همــت شــبکه ملــی تحقیقــات لیــزر پزشــکی کشــور 
ــوم  ــرد لیــزر در عل ــا همــکاری مرکــز تحقیقــات کارب و ب
ــکی  ــزر پزش ــات لی ــز تحقیق ــن مرک ــکی و همچنی پزش
تــا 29  تهــران 2۷  پزشــکی  علــوم  جهاددانشــگاهی 

ــد. ــزار ش ــهریورماه برگ ش
ــر  ــی دکت ــی پژوهش ــداد علم ــن روی ــه ای در افتتاحی
محمدرضــا رزاقــی رییــس شــبکه لیــزر پزشــکی کشــور 
برگــزاری ســومین مدرســه تابســتانی لیــزر و فتونیــک را 

بارقــه امیــد عنــوان کــرد.
ــیه  ــورهای روس ــاتیدی از کش ــخنرانی اس ــا س وی ب
ــزاری  ــدف از برگ ــت: ه ــه گف ــن مدرس ــان در ای و آلم
لیــزر  دقیق تــر  بررســی  فتونیــک  و  لیــزر  مدرســه 
به عنــوان یــک ابــزار درمانــی، تشــخیصی و کاربــردی در 
ابعــاد مختلــف و معرفــی دســتاوردهای جدیــد آن اســت. 
امیــدوارم ایــن مدرســه تابســتانی بــه تشــخیص ســریع تر 
ــزر  ــه کمــک لی ــوان ب ــه می ت ــی ک ــر بیماری های و موقع ت

ــد. ــخیص داد بینجام ــا را تش آن ه
ســازمان  رییــس  حبیبــی  مســعود  دکتــر 
ابــراز  نیــز  تهــران  پزشــکی  علــوم  جهاددانشــگاهی 
امیــدواری کــرد کــه مدرســه تابســتانی لیــزر و فتونیــک 
ــیر  ــا مس ــان را ب ــان و محقق ــجویان، فارغ التحصی دانش

جدیــدی آشــنا کنــد.
ــر  ــرد لیــزر در پزشــکی ب ــا بیــان ایــن کــه کارب وی ب
ــان  ــت محقق ــاخت آن در دس ــان و س ــده کادر درم عه
اســت، گفــت: آشــنایی هرچــه بیشــتر ایــن دو گــروه بــا 
ــعه  ــرای توس ــای بیشــتری ب ــد فرصت ه ــر می توان یکدیگ
ــد. ــر و گســترده تر آن فراهــم کن ــرد عمیق ت ــزر و کارب لی
در ادامــه دکتــر محســن فاتــح معــاون پژوهشــی 
جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی تهــران گزارشــی دربــاره 
مرکــز تحقیقــات لیــزر در پزشــکی جهاددانشــگاهی ارائــه 

کــرد.
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توانمندسازی سالمندان 
از اولویت های ارائه خدمات 

به آن هاست
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاهی عل ــی جهاددانش ــط عموم رواب
بهشــتی، ۳0 شــهریور: یازدهمین سلســله نشســت ســامت 
ــی  ــی و پژوهش ــت فرهنگ ــت معاون ــه هم ــالمندی ب س
جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا 
ــاء  ــرد ارتق ــا رویک ــالمندان ب ــازی س ــوع توانمندس موض
معیشــت در جهاددانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید 

ــد. ــزار ش ــتی برگ بهش
دکتــر احمــد دلبــری رییــس مرکــز تحقیقــات 
ســالمندی در یازدهمیــن سلســله نشســت ســامت 
ســالمندی بــا بیــان این کــه در حــوزه بهداشــت و 
درمــان، افزایــش امیــد بــه زندگــی در چنــد دهــه 
گذشــته کارنامــه موفقــی داشــتیم، اظهــار کــرد: در 
کنــار افزایــش عمــر و ســال های زندگــی افــراد آیــا 
توانســتیم کیفیــت زندگــی افــراد را نیــز افزایــش دهیــم؟ 
متاســفانه بــا وجــود افزایــش ســال های زندگــی، امــروزه 
ــه  ــتیم ک ــه هس ــالمندانی مواجه ــادی از س ــمار زی ــا ش ب
دارای بیماری هــای مزمــن فشــارخون و قنــد خــون بــاال 

ــتند. هس
ســامت  و  بهزیســتی  علــوم  دانشــگاه  دانشــیار 
اجتماعــی و رییــس مرکــز تحقیقــات ســالمندی بــا 
ــد قبــل  ــه این کــه توانمندســازی ســالمندان بای اشــاره ب
از ورود آن هــا بــه ســنین ســالمندی صــورت گیــرد، بیــان 
ــد ســالمندی را در کشــور اصــاح  ــد رون ــدا بای کــرد: ابت
کــرد و یک شــب آن هــا را بــا عنــوان ســالمند نشناســیم. 
بــه افــراد بایــد آمــوزش داده شــود قبــل از رســیدن بــه 
ســنین بازنشســتگی و ســالمندی از خدمــات غربالگــری 
اســتفاده کننــد، چطــور تفریــح کننــد، چطــور کار کننــد؛ 
چراکــه یک ســوم زندگــی آن هــا هنــوز پیــش رو اســت. 
ســالمندی و بازنشســتگی بــه معنــای در خانــه مانــدن و 

ــی نیســت. از کارافتادگ
رییــس  عامــه  حســام الدین  دکتــر  ادامــه  در 
دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان کشــور بــا اشــاره بــه 
ایــن کــه میانگیــن ســن بازنشســتگی در ایــران ۵2 ســال 
ــن  ــاز بازنشســته شــدن متولدی اســت و ســال 1410  آغ
ســال 1۳۵8 خواهــد بــود، گفــت: ســال 1410 جمعیــت 
ــماً  ــد و رس ــور می کن ــد عب ــران از 14 درص ــالمند ای س

ــود. ــوب می ش ــالمند محس ــور س ــک کش ی
ــو  ــمس عض ــرا ش ــر زه ــت، دکت ــن نشس ــه ای در ادام
کمیتــه  رییــس  و  تهــران  شــهر  اســامی  شــورای 
اجتماعــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه توانمندســازی 
ــه اقدامــات بیــن بخشــی وجــود دارد،  ســالمندان نیــاز ب
ــت  ــد اس ــک فراین ــالمندان ی ــازی س ــت: توانمندس گف
کــه بایــد در آن تمــام ظرفیت هــا و منابــع بالقــوه را 
ــا و هنجارهــای زندگــی  ــوان ارزش ه ــا بت ــم ت ــال کنی فع
ســالمندان را در ســطوح فــردی و اجتماعــی احیــا کــرد، 
به گونــه ای کــه افــراد از حقــوق خــودآگاه شــوند و 
بتواننــد مطالبــات خــود را پیگیــری کننــد. لــذا نیازمنــد 

ــتیم. ــجم هس ــه منس ــک برنام ی
مریــم الســادات میرمالــک ثانــی مدیــرکل دفتــر 
حمایتــی و توانمندســازی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــالمند  ــان س ــد زن ــه ۵1 درص ــان این ک ــا بی ــی ب اجتماع
ــد،  ــرار دارن ــن ق ــک پایی ــه ده ــوار در س ــت خان سرپرس
ــارس،  ــوی، ف ــان رض ــران، خراس ــتان های ته ــت: اس گف
کــه  اســتان هایی  اصفهــان  و  شــرقی  آذربایجــان 
دارنــد  را  بیشــترین زن ســالمند سرپرســت خانــوار 
سیســتان  رضــوی،  خراســان  فــارس،  اســتان های  و 

و بلوچســتان، گیــان و خوزســتان بیشــترین تعــداد 
سرپرســت ســالمند دارنــد.

 
■■■

»توجه به کالن روندها و 
پیشران های آینده« موضوعی مهم 
در فهم کسب وکارهای آینده است

شــهریور:پنجاه   ۱6 جهاددانشــگاهی،  عمومــی  روابــط 
ــده مشــاغل و مشــاغل  ــی آین ــن نشســت علم و چهارمی
آینــده بــا عنــوان »کســب وکارهای آینــده؛ رصــد و 
ــخنرانی  ــا س ــی« ب ــور جهان ــای نوظه ــی رونده دیده بان
دکتــر علیرضــا نصــر اصفهانــی، توســط معاونــت آمــوزش 

ــد. ــزار ش ــگاهی برگ ــی جهاددانش و کارآفرین
پژوهش هــای  مرکــز  پژوهشــگر  اصفهانــی  نصــر 
ــده  ــی آین ــت علم ــن نشس ــاه و چهارمی ــس در پنج مجل
ــر  ــه فک ــه این ک ــاره ب ــا اش ــده ب ــاغل آین ــاغل و مش مش
ــن  ــی اولی ــت های ترویج ــن نشس ــو و ای ــردن، گفتگ ک
قــدم در ســاخت آینــده اســت، گفــت تغییــرات در جهــان 
ــرس  ــی از ت ــه انســان در حالت ــدری ســریع اســت ک به ق
ــه آینــده فکــر  ــه آینــده قــرار دارد ولــی اگــر ب نســبت ب
ــی  ــرس معنای ــیم، ت ــته باش ــی داش ــم و از آن آگاه کنی

ــت. ــد داش نخواه
ــری  ــت یادگی ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر اصفهان نص
ــدن  ــگام ش ــرای هم ــی ب ــوع اساس ــک موض ــوان ی به عن
ــد  ــاره و تاکی ــده اش ــای آین ــه دنی ــرات و ورود ب ــا تغیی ب
کــرد: در عصــر کشــاورزی شــرایط ایســتا بــود، بــا 
ــه  ــوط ب ــوالت مرب ــپس تح ــار و س ــین بخ ــراع ماش اخت
ــد و در  ــرات ش ــار تغیی ــز دچ ــی همه چی ــای صنعت دنی
حــال حاضــر تغییــرات به گونــه ای شــده اســت کــه بایــد 
گفــت کــه مــا در پیچیده تریــن و پــر تغییرتریــن حالــت 

ــم. ــرار داری ــا ق دنی
نشســت  در  آینده پژوهــی  حــوزه  پژوهشــگر 
ــای  ــی رونده ــد و دیده بان ــده؛ رص ــب وکارهای آین “کس
ــد  ــرد: رش ــد ک ــگاهی تاکی ــی” جهاددانش ــور جهان نوظه
ــه،  ــای فناوران ــی، جهش ه ــرات اقلیم ــینی، تغیی شهرنش
ــرات  ــی و تغیی ــای اقتصــادی جهان ــی در قدرت ه جابجای
روندهــای  و کان  پیشــران ها  از  شــناختی  جمعیــت 
مؤثــر بــر آینــده کســب وکار هســتند بنابرایــن مــا بــرای 
ــرات را  ــی تغیی ــران های اصل ــد پیش ــده بای ــه آین ورود ب

ــیم. بشناس
ــرات مشــاغل و کســب وکارها  ــه تغیی ــاره ب ــا اش وی ب
بعــد از کرونــا گفــت: شــرکت ها به ســرعت در حــال 
و  شــدن  دیجیتالــی  دورکاری،  ســمت  بــه  حرکــت 
ــد  ــم رون ــا ه ــل از کرون ــه قب ــتند، البت ــیون هس اتوماس
ــه  ــری ک ــی تاثی ــود ول ــی شــدن کســب وکارها ب دیجیتال
ــزی  ــر از چی ــد گذاشــت بســیار فرات ــن رون ــر ای ــا ب کرون
ــتند  ــی آن را داش ــب وکار آمادگ ــان کس ــه صاحب ــود ک ب
ــن نتیجــه رســیدند کــه خــود را  ــه ای ــت ب ــی در نهای ول

ــد. ــازگار کنن ــا آن س ب
ــاغل  ــت مش ــه حرک ــح اینک ــا تصری ــی ب ــر اصفهان نص
ــه  ــوق یافت ــی س ــارت گرای ــوی مه ــی به س از مدرک گرای
گفــت: هوشــمند شــدن کســب وکارها و مشــاغل بــا 
و همــه  اســت  اجتناب ناپذیــر  تغییــرات  بــه  توجــه 
سیاســت گذاران و برنامه ریــزان بایــد خــود را نســبت بــه 
ــو و کســب وکارها  ــژه در حــوزه مشــاغل ن ــرات به وی تغیی

ــد. ــاده کنن آم
ــل از  ــن قب ــر ک ــه “تغیی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
اینکــه مجبــور بشــی تغییــر کنــی” خاطرنشــان کردنــد: 

شــغل های بســیاری در حــال از بیــن رفتــن اســت؛ 
اشــیا، هــوش  اینترنــت  از طرفــی تحلیــل دیتــا،  و 
مصنوعــی، بیگ دیتــا و فناوری هــای نوظهــور دیگــر 
ــت  ــی اهمی ــر زمان ــش از ه ــده بی در کســب وکارهای آین
ــکل  ــال ش ــا در ح ــا و مهارت ه ــت؛ فناوری ه ــه اس یافت
آینــده  کســب وکارهای  و  آینــده  مشــاغل  بــه  دادن 

ــتند. هس
ــت  ــس در نشس ــای مجل ــز پژوهش ه ــگر مرک پژوهش
بخــش  در  جهاددانشــگاهی  مشــاغل  آینــده  علمــی 
دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه چشــم انداز 
ــت:  ــب وکارها گف ــی در کس ــرات اقلیم ــای تغیی پیامده
ــی  ــای برق ــاک، خودروه ــرژی پ ــدار، ان ــل پای حمل ونق
ــته،  ــه بس ــاد حلق ــی، اقتص ــاد چرخش ــد اقتص ــز رش و نی
از  پذیرهــا  تجدیــد  توســعه  و  ضایعــات  مدیریــت 
کسب وکارهاســت.  در  اقلیمــی  تغییــرات  پیامدهــای 
بــر  مبتنــی  کســب وکارهای  ادامــه  در  ایشــان، 
ــدن  ــمند ش ــتراکی، هوش ــای اش ــپاری، پلتفرم ه جمع س
و داده محــور شــدن کســب وکارها را از پیامدهــای دیگــر 

ــتند. ــا دانس ــن کان رونده ای
ــاغل  ــده مش ــی آین ــت های علم ــت، نشس ــی اس گفتن
ــا 11  ــاعت 10 ت ــنبه از س ــر سه ش ــده ه ــاغل آین و مش
ــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی  ــت آم توســط معاون

ــود. ــزار می ش ــن برگ ــورت آنای به ص
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80 درصد مردم دنیا از گیاهان 
دارویی استفاده می کنند

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ۲۲ شــهریور:پنجاه و 
ــاغل  ــاغل و مش ــده مش ــی آین ــت علم ــن نشس پنجمی
ــی، وضعیــت  ــا عنــوان " اقتصــاد گیاهــان داروی آینــده ب
ــوزش  ــت آم ــط معاون ــده" توس ــری آین ــی جهت گی فعل
و کارآفرینــی و بــا همــکاری جهاددانشــگاهی واحــد 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــان جنوب خراس
محســن  مهنــدس  تخصصــی  نشســت  ایــن  در 
پویــان مدیــر مجتمــع تحقیقــات گیاهــان دارویــی 
بررســی  بــه  جنوبــی  خراســان  جهاددانشــگاهی 
ظرفیت هــا و توانمندی هــای فــراوان تولیــد گیاهــان 
دارویــی در مناطــق مختلــف کشــور پرداخــت و تصریــح 
ــی در  ــان داروی ــث گیاه ــی در بح ــکل اساس ــرد: مش ک
بلکــه فــرآوری،  کشــورمان موضــوع تولیــد نیســت 
ــت  ــی اس ــان داروی ــش گیاه ــی و ارزآوری در بخ بازاریاب

کــه از آن غافــل شــدیم و آن را فرامــوش کردیــم.
ــان  ــرآوری گیاه ــد و ف ــه تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــژه در بخــش  ــد اقتصــاد و اشــتغال به وی ــی می توان داروی
کشــاورزی و تولیــد داروهــای گیاهــی و مــورد نیــاز مــردم 
را متحــول کنــد گفــت: کشــوری مثــل چیــن عــاوه بــر 
ــت  ــه کش ــود ب ــزارع خ ــار از م ــزاران هکت ــاص ه اختص
گیاهــان دارویــی، زمینــه تولیــد و فرمولــه کــردن داروهــا 
ــش از دو  ــته بی ــرار داده و توانس ــه ق ــورد توج ــز م را نی
هــزار دارو از گیاهــان دارویــی خــود تولیــد و روانــه بــازار 
کنــد امــا در ایــن زمینــه کشــورمان عقــب مانــده اســت و 
ــه ای  ــران به صــورت فل ــی در ای ــاه داروی ــه گی صدهــا گون
ــی روی  ــرآوری خاص ــده و ف ــتفاده مان ــا بااس ــادر و ی ص

ــود. ــام نمی ش ــا انج آن ه
مؤلــف ۳8 جلــد کتــاب در زمینــه گیاهــان دارویــی بــا 
ــا  ــه ب ــی در ادام ــی و داخل ــه بین الملل ــش از ۵0 مقال بی
اشــاره بــه اینکــه گیاهــان دارویــی در زمینه هــای مختلف 
کاربــرد دارد گفــت: گیاهــان دارویــی در بخش هــای 
ــده،  ــده، نگهدارن ــم دهن ــر و طع ــی، عط ــف خوراک مختل
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ــن  ــا و روغ ــامیدنی ها، افزودنی ه ــی، آش ــای غذای رنگ ه
ــت:  ــد گف ــرد دارد و بای ــی کارب ــع غذای ــش صنای در بخ
ایــن حــوزه می توانــد اشــتغال فراوانــی بــرای جامعــه بــه 

همــراه داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از یــک هــزار ترکیــب 
ــت: در  ــده گف ــازی ش ــی جداس ــان داروی ــه از گیاه ثانوی
حــال حاضــر حــدود چهــار میلیــارد نفــر از مــردم دنیــا 
یعنــی بالغ بــر 80 درصــد جمعیــت دنیــا از گیاهــان 

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس داروی
ــه موضــوع  ایــن متخصــص حــوزه گیاهــان دارویــی ب
ــر  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــکا اش ــی در کشــور آمری اتنوبوتان
ایــن اســاس، بــرای اولیــن بــار توســط گیاه شــناس 
آمریکایــی جــان ویلیــام هــارش برگــر بحــث اتنوبوتانــی 
مــورد توجــه قــرار گرفــت؛ اتنوبوتانــی براســاس مطالعــه 
روش هــای جمــع آوری، فــرآوری، نحــوه مصــرف ســنتی، 
ــا  ــی ی ــان بوم ــی گیاه ــزان اثربخش ــرف، می ــل مص عل
ــه  ــنتی ک ــع س ــان در جوام ــان انس ــر درم ــی ب غیربوم
ریشــه در تمــدن هــر منطقــه دارد، تعریــف می شــود. در 
ایــن فلســفه بــر روابــط بیــن گیاهــان دارویــی و فرهنــگ 
ــه  ــن زمین ــت و در ای ــده اس ــژه ای ش ــه وی ــردم توج م
ایــران بــا تمــدن هفــت هــزار ســاله حرف هــای بســیاری 
ــرد. ــرار بگی ــورد توجــه ق ــد م ــرای گفتــن دارد کــه بای ب

ــدی  ــر مه ــت دکت ــن نشس ــدای ای ــن در ابت همچنی
ــان  ــد خراس ــگاهی واح ــت جهاددانش ــی سرپرس ابراهیم
ــوان  ــه اینکــه جهاددانشــگاهی به عن ــا اشــاره ب ــی ب جنوب
زیســت بوم نــوآوری نخبــگان ایرانــی معرفــی شــده 
ــا بهره منــدی از مجتمــع 14  اســت گفــت: ایــن واحــد ب
ــات  ــز خدم ــت مرک ــی و فعالی ــان داروی ــاری گیاه هکت
پشــتیبانی  و  )بیرنــاب(  دارویــی  گیاهــان  تخصصــی 
علمــی گــروه پژوهشــی خــود در صــدد اســت به عنــوان 
زیســت بوم نخبــگان حــوزه گیاهــان دارویــی از ظرفیــت 
نخبــگان داخــل و خــارج کشــور بــرای نیــل بــه اهــداف 

ایــن زیســت بوم بهره بــرداری نمایــد.
ــای  ــزاری فعالیت ه ــدف گ ــرد: ه ــد ک ــی تاکی ابراهیم
ــمت  ــه س ــی ب ــان جنوب ــد خراس ــگاهی واح جهاددانش
فــروش محصــوالت مزیــت دار اســتان خراســان جنوبــی 
ــن  ــه ای ــل ب ــرای نی ــت و ب ــرآوری اس ــر ف ــد ب ــا تاکی ب
هــدف در حوزه هــای تولیــد محتــوا، آمــوزش، بازاریابــی، 
برندینــگ و پژوهش هــای دانش بنیــان و مبتنــی بــر 

ــم. ــی داری ــای مدون ــت دار، برنامه ه ــای اولوی نیازه
ــه  ــر مدرس ــواه مدی ــهیل دادخ ــر س ــن دکت همچنی
مهارتــی آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده بــا اشــاره بــه 
ــده مشــاغل و  ــج نشســت علمــی آین ــزاری پنجاه وپن برگ
ــی  ــوزش و کارآفرین ــت آم ــده توســط معاون مشــاغل آین
ــن نشســت ها توانســته بحــث  جهاددانشــگاهی گفــت: ای
ــرای کشــور  آینــده مشــاغل را به عنــوان یــک ضــرورت ب

ــد. معرفــی نمای
ایــن نشســت ها به صــورت رایــگان هــر سه شــنبه 
ــوزش و  ــت آم ــط معاون ــت 11 توس ــاعت 10 لغای از س

کارآفرینــی جهاددانشــگاهی برگــزار می شــود.

مشاغل خانگی

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
جهاددانشگاهی با اتحادیه تعاونی 

تولیدی پوشاک مازندران
ــهریور:  ــدران، ۱9 ش ــگاهی مازن ــی جهاددانش ــط عموم رواب
ــی،  ــاغل خانگ ــعه مش ــرح توس ــرای ط ــتای اج در راس

ــتان  ــاک اس ــدی پوش ــی تولی ــه تعاون ــه اتحادی تفاهم نام
مازنــدران در جهاددانشــگاهی اســتان بــا امضــای دو 

ــد. ــد ش ــرف، منعق ط
ــوص  ــکاری در خص ــوع هم ــا موض ــه ب ــن تفاهم نام ای
توانمندســازی و ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت فعالیــن 
پوشــاک از طریــق بهبــود تولیــد، تولیــد بــدون کارخانــه، 
ــا  ــدران ب ــد ســازی پوشــاک مازن ــازار و برن ــه ب اتصــال ب
ــازی و  ــت و استانداردس ــت و کیفی ــای کمی ــدف ارتق ه
ــی و  ــرد و خانگ ــاغل خ ــازی مش ــازی، شبکه س ــد س برن
ــان جهاددانشــگاهی و  ــای پوشــاک می ــه برنده اتصــال ب

ــت. ــده اس ــد ش ــه منعق ــره اتحادی ــس هیات مدی رئی
مراســم امضــای ایــن تفاهــم نامــه بــا حضــور مهنــدس 
محمدرضــا شــافعیان رییــس جهاددانشــگاهی مازنــدران، 
ســید مهــدی فانــی مدیرعامــل اتحادیــه و رمضــان مهدی 
زاده مدیــر اشــتغال و تجاری ســازی جهاددانشــگاهی 

مازنــدران برگــزار شــد.

■■■

برپایی کارگاه آموزشی 
»آشنایی با بازار در حوزه

 کسب وکار خانگی« در دلیجان
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، ۳0 
شــهریور: در راســتای افزایــش توانمندی هــای متقاضیــان 
طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی در شهرســتان 
ــوزه  ــازار در ح ــا ب ــنایی ب ــی آش ــان، کارگاه آموزش دلیج

ــد. ــزار ش ــی برگ ــب وکار خانگ کس
ایــن کارگاه آموزشــی بــا حضــور مســعود شــهرجردی 
از اســاتید حــوزه کارآفرینــی بــه همــت دبیرخانــه طــرح 
ملــی مشــاغل خانگــی در اســتان مرکــزی در محل ســالن 

اجتماعــات فرمانــداری دلیجــان برگــزار شــد.
ــم در  ــول مه ــب وکار و اص ــم کس ــا مفاهی ــنایی ب آش
ــن  ــده در ای ــه ش ــرفصل های ارائ ــی از س ــوزه بازاریاب ح
کارگاه آموزشــی بــود و در پایــان بــه ســؤاالت پیشــرانان و 
متقاضیــان طــرح ملــی مشــاغل خانگــی پاســخ داده شــد.
گفتنــی اســت؛ طــرح ملــی مشــاغل خانگــی بــا 
کارفرمایــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا هــدف 
ــه  ــا سراســر کشــور ب ــان ب ــدار هم زم ایجــاد اشــتغال پای
همــت جهاددانشــگاهی در اســتان مرکــزی در حــال 

ــت. اجراس

■■■

ادامه همکاری وزارت کار با 
جهاددانشگاهی برای توسعه 

مشاغل خانگی در کشور
ــعه  ــاماندهی و توسـ ــتاد سـ ــه سـ ــس دبیرخانـ رییـ
مشـــاغل خانگـــی کشـــور بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه 
ـــوب و  ـــی خ ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــگاهی در توس جهاددانش
ـــگاهی در  ـــت: جهاددانش ـــت، گف ـــرده اس ـــل ک ـــق عم موف
ایـــن طـــرح خـــوب عمـــل کـــرده و نهایـــت همـــکاری 
خـــود را بـــا وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه بـــه نمایـــش 
ـــدار  ـــتغال پای ـــق اش ـــت تحق ـــته در جه ـــته و توانس گذاش

در ایـــن طـــرح بـــه دســـتاوردهای خوبـــی برســـد.
روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی، ۱4 شـــهریور: دکتـــر 

آزیتـــا همتیـــان رییـــس دبیرخانـــه ســـتاد ســـاماندهی 
ــریح  ــا تشـ ــور بـ ــی کشـ ــاغل خانگـ ــت از مشـ و حمایـ
ــی  ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــای توسـ ــت ها و برنامه هـ سیاسـ
ــای  ــی در دولت هـ ــاغل خانگـ ــت: مشـ ــور گفـ در کشـ
ــا  ــه امـ ــرار نگرفتـ گذشـــته چنـــدان مـــورد توجـــه قـ
ـــاغل  ـــعه مش ـــه توس ـــژه ای ب ـــه وی ـــیزدهم توج ـــت س دول
خانگـــی دارد و حمایـــت از مشـــاغل خانگـــی در ابعـــاد 

مختلـــف مـــورد توجـــه قـــرار دارد.
ــات  ــه یکـــی از اقدامـ ــه ایـــن کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــای  ـــدور مجوزه ـــهیلگری در ص ـــت، تس ـــن دول ـــم ای مه
کســـب وکار از جملـــه مشـــاغل خانگـــی بـــود تصریـــح 
کـــرد: اولیـــن اقـــدام در ایـــن زمینـــه مانـــع زدایـــی و 
تســـهیل در صـــدور مجوزهـــای مربـــوط بـــه مشـــاغل 
خانگـــی بـــود الزم بـــه ذکـــر اســـت در حـــال حاضـــر 
از ۵1۵ رشـــته مصـــوب شـــغل خانگـــی، مجـــوز 9۵ در 
ــادر  ــی صـ ــورت آنـ ــی، به صـ ــته های خانگـ ــد رشـ صـ
ـــی  ـــیار مهم ـــک گام بس ـــود ی ـــای خ ـــه در ج ـــود ک می ش
ـــود  ـــیری ب ـــر مس ـــن ام ـــت و ای ـــت برداش ـــه دول ـــت ک اس
ـــتای  ـــی در راس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــه وزارت تع ک
تســـهیل شـــرایط بـــرای توســـعه مشـــاغل خانگـــی در 

ـــرد. ـــیم ک ـــور ترس کش
ــعه  ــاماندهی و توسـ ــتاد سـ ــه سـ ــس دبیرخانـ رییـ
مشـــاغل خانگـــی کشـــور بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه 
ـــوب و  ـــی خ ـــاغل خانگ ـــعه مش ـــگاهی در توس جهاددانش
ـــرح  ـــرد: ط ـــان ک ـــت، خاطرنش ـــرده اس ـــل ک ـــق عم موف
ملـــی توســـعه ملـــی مشـــاغل خانگـــی، طـــرح خیلـــی 
خوبـــی اســـت کـــه بـــا حمایـــت وزارت تعـــاون، کار و 
ـــده  ـــرا ش ـــگاهی اج ـــط جهاددانش ـــی و توس ـــاه اجتماع رف

ــه دارد. ــا ادامـ ــن همکاری هـ و ایـ
ــعه  ــاماندهی و توسـ ــتاد سـ ــه سـ ــس دبیرخانـ رییـ
کـــرد:  خاطرنشـــان  کشـــور  خانگـــی  مشـــاغل 
ــتان  ــه در ۳1 اسـ ــرح کـ ــن طـ ــگاهی در ایـ جهاددانشـ
ـــت  ـــرده و نهای ـــل ک ـــوب عم ـــود خ ـــرا می ش ـــور اج کش
همـــکاری خـــود را بـــا وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه بـــه 
ـــق اشـــتغال  ـــش گذاشـــته و توانســـته در جهـــت تحق نمای
ـــد. ـــی برس ـــتاوردهای خوب ـــه دس ـــرح ب ـــن ط ـــدار در ای پای
بـــا  همـــکاری  ادامـــه  از  همتیـــان  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی بـــرای توســـعه مشـــاغل خانگـــی در 
ــرح  ــوم طـ ــرد: دوسـ ــح کـ ــر داد و تصریـ ــور خبـ کشـ
ــده  ــی انجام شـ ــاغل خانگـ ــی مشـ ــعه ملـ ــی توسـ ملـ
و تـــا پایـــان ســـال ایـــن طـــرح بـــه اتمـــام می رســـد 
ـــعه  ـــاماندهی و توس ـــتاد س ـــه س ـــکاری دبیرخان ـــا هم ام
ـــه دار  ـــگاهی ادام ـــا جهاددانش ـــور ب ـــی کش ـــاغل خانگ مش

خواهـــد بـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در حـــوزه اشـــتغال 
جلســـات خوبـــی بـــا معاونـــت آمـــوزش و کارآفرینـــی 
جهاددانشـــگاهی داشـــته ایم اظهـــار کـــرد: نه تنهـــا 
ــعه  ــرای توسـ ــه بـ ــی بلکـ ــاغل خانگـ ــوزه مشـ در حـ
و  اشـــتغال  حوزه هـــای  ســـایر  در  همکاری هـــا 
کارآفرینـــی نیـــز بـــا جهاددانشـــگاهی برنامـــه داریـــم.
ــن  ــب وکار بیـ ــای کسـ ــدور مجوزهـ ــه اول صـ رتبـ
دســـتگاه ها مربـــوط بـــه مشـــاغل خانگـــی اســـت

ــعه  ــاماندهی و توسـ ــتاد سـ ــه سـ ــس دبیرخانـ رییـ
ـــت  ـــن کـــه دول ـــه ای ـــا اشـــاره ب مشـــاغل خانگـــی کشـــور ب
و شـــخص رییس جمهـــور توجـــه و نـــگاه ویـــژه ای بـــه 
توســـعه مشـــاغل خانگـــی دارنـــد، خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــدور  ـــی در ص ـــع زدای ـــت و مان ـــت دول ـــل حمای ـــه دلی ب
ــب وکار  ــای کسـ ــدور مجوزهـ ــه اول صـ ــا، رتبـ مجوزهـ
وزارت  بـــه  اجرایـــی مربـــوط  بیـــن دســـتگاه های 
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی و بـــه حـــوزه مشـــاغل 

خانگـــی اختصـــاص دارد.
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تعهد ۳00 هزار شغل 
در مسیر توسعه مشاغل خانگی

دکتـــر همتیـــان بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه تعهـــد 
ــاد ۳00 هـــزار شـــغل خانگـــی از توجـــه دولـــت  ایجـ
ــام  ــت دارد اعـ ــی حکایـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــه توسـ بـ
ـــاد  ـــود، ایج ـــت خ ـــال اول فعالی ـــرای س ـــت ب ـــرد: دول ک
ـــه ۳00  ـــود ک ـــه ب ـــر گرفت ـــغل را در نظ ـــون ش یک میلی
ـــی اختصـــاص  ـــه بخـــش مشـــاغل خانگ ـــورد آن ب ـــزار م ه
دارد؛ همـــه تـــاش مـــا ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم تـــا 
پایـــان ســـال ایـــن ۳00 هـــزار شـــغل محقـــق شـــود.

ــی  ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــوع توسـ ــار متنـ ــه آمـ وی بـ
ــال  ــک سـ ــرد: در یـ ــح کـ ــاره و تصریـ ــور اشـ در کشـ
ــزار  ــش از 1۳9 هـ ــیزدهم بیـ ــت سـ ــت دولـ اول فعالیـ
ــزار  ــده، 41 هـ ــادر شـ ــی صـ ــاغل خانگـ ــوز مشـ مجـ
نفـــر موفـــق بـــه اخـــذ تســـهیات بانکـــی شـــده اند و 
ـــده  ـــاد ش ـــوزه ایج ـــن ح ـــدار در ای ـــغل پای ـــزار ش ۷۶ ه
ـــک  ـــم در ی ـــام کن ـــد اع ـــر بای ـــارت بهت ـــه عب ـــت؛ ب اس
ســـال اول دولـــت ســـیزدهم نســـبت بـــه ســـال 1۳99 
ــد،  ــی 400 درصـ ــاغل خانگـ ــای مشـ ــدور مجوزهـ صـ
افـــراد بهره منـــد از تســـهیات ۳00 درصـــد و اشـــتغال 
ـــی از  ـــه حاک ـــته ک ـــد داش ـــد رش ـــده 200 درص ـــاد ش ایج
ـــرای کل  ـــی ب ـــاغل خانگ ـــوزه مش ـــوب در ح ـــوالت خ تح

کشـــور اســـت.

رشد ۵4 درصدی تعداد 
رشته های شغلی مشاغل خانگی

ــعه  ــاماندهی و توسـ ــتاد سـ ــه سـ ــس دبیرخانـ رییـ
ـــداد  ـــدی تع ـــد ۵4 درص ـــور از رش ـــی کش ـــاغل خانگ مش
رشـــته های شـــغلی مشـــاغل خانگـــی در کشـــور خبـــر 
ـــاغل  ـــوب مش ـــته های مص ـــداد رش ـــرد: تع ـــام ک داد و اع
ـــه  ـــش یافت ـــته افزای ـــه ۵1۵ رش ـــته ب ـــی از ۳۳۵ رش خانگ
و تـــاش می کنیـــم تعـــداد رشـــته های مشـــاغل و 
ـــن  ـــتر از ای ـــداد بیش ـــه تع ـــی را ب ـــب وکارهای خانگ کس

ـــم. ـــش دهی ـــز افزای نی

تشکیل قرارگاه مهارت افزایی 
و اشتغال زنان خانه دار

ـــارت  ـــرارگاه مه ـــکیل ق ـــاره تش ـــان درب ـــر همتی دکت
ـــارکت  ـــا مش ـــه ب ـــه دار ک ـــان خان ـــتغال زن ـــی و اش افزای
ـــاه  ـــاون، کار و رف ـــواده وزارت تع ـــور خان ـــان و ام حـــوزه زن
اجتماعـــی راه انـــدازی شـــده گفـــت: قـــرارگاه مهـــارت 
ـــی  ـــدف بالندگ ـــا ه ـــه دار ب ـــان خان ـــتغال زن ـــی و اش افزای
ــور  ــواده محـ ــاغل خانـ ــعه مشـ ــان و توسـ و تعالـــی زنـ
ـــن  ـــر ای ـــاش ب ـــی ت ـــه عبارت ـــت؛ ب ـــده اس ـــکیل ش تش
ـــاغل  ـــعه مش ـــای توس ـــرارگاه زمینه ه ـــن ق ـــا ای ـــت ب اس

ـــد. ـــعه یاب ـــج و توس ـــور تروی ـــی در کش خانوادگ
ایـــن مســـئول حـــوزه مشـــاغل خانگـــی بـــا اشـــاره 
بـــه ایـــن کـــه بالندگـــی و توانمنـــدی زنـــان خانـــه دار 
تقویـــت  و  مهارت آمـــوزی  حـــوزه  در  جملـــه  از 
مشـــاغل خانگـــی می توانـــد گامـــی موثرتـــر و اقدامـــی 
ــز  ــی نیـ ــتگاه های حمایتـ ــر ورودی دسـ ــگیرانه بـ پیشـ
ــه بیشـــترین  باشـــد خاطرنشـــان کـــرد: از آنجایی کـ
ــاغل  ــر شـ ــان غیـ ــی زنـ ــتگاه های حمایتـ ورودی دسـ
ــاغل  ــا در مشـ ــان مـ ــد متقاضیـ ــتند و 80 درصـ هسـ
ـــق  ـــن تحق ـــد بنابرای ـــکیل می دهن ـــان تش ـــی را زن خانگ
ـــی  ـــاغل بوم ـــر مش ـــد ب ـــا تاکی ـــدار ب ـــتغال پای ـــاد اش ایج
و خانگـــی گام محکمـــی در جهـــت مردمی ســـازی 

اقتصـــاد ایـــران اســـت.
ــس از  ــی پـ ــاغل خانگـ ــعه مشـ ــی توسـ ــرح ملـ طـ
آسیب شناســـی طرح هـــای قبلـــی و انجـــام مطالعـــات 
داخلـــی و خارجـــی طراحـــی و بـــه تصویـــب رســـید. 
طـــرح،  ایـــن  پیاده ســـازی  و  اجـــرا  به منظـــور 
توســـعه ای،  یک نهـــاد  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی 

شناســـایی،  بـــه  مکلـــف  تســـهیلگر  و  واســـطه ای 
ـــی  ـــخاص حقیق ـــاوره( اش ـــوزش و مش ـــازی )آم توانمندس
و حقوقـــی و پایدارســـازی مشـــاغل خانگـــی بااتصـــال 
بـــه بـــازار بـــا بهره منـــدی از شـــبکه های افقـــی و 
عمـــودی شـــد. ضمنـــاً جهاددانشـــگاهی بـــا اســـتفاده 
ـــود  ـــهیلگران خ ـــاوران و تس ـــان، مش ـــبکه کارشناس از ش
ــا بهره منـــدی  در سراســـر کشـــور تـــاش می کنـــد بـ
و  دولتـــی  ســـازمان های  تمامـــی  ظرفیت هـــای  از 
ــای  ــی، حلقه هـ ــش خصوصـ ــژه بخـ ــی به ویـ غیردولتـ
ـــایی  ـــی را شناس ـــابه قبل ـــای مش ـــأ طرح ه ـــوده و خ مفق
ـــور  ـــاد کش ـــی در اقتص ـــاغل خانگ ـــگاه مش ـــش و جای و نق

را توســـعه دهـــد.

■■■
 

ابالغ اعتبارات
 قرض الحسنه مشاغل خانگی

 به استان مرکزی
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، ۲۱ 
ــتغال  ــی و اش ــاون کارآفرین ــی مع ــن برات ــهریور: نگی ش
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی، از 
ــارات قرض الحســنه مشــاغل خانگــی اســتان  ــاغ اعتب اب
اعتبــارات قرض الحســنه  میــزان  افــزود:  و  داد  خبــر 
ــارد  مشــاغل خانگــی اســتان در ســال جــاری ۶9۶ میلی
عاملیــت  بــا  شــده  ابــاغ  اعتبــارات  اســت.  ریــال 
ــران و کشــاورزی  ــاه کارگ ــاون، رف ــعه تع ــای توس بانک ه

توزیــع می شــود.
وی تصریـــح کـــرد: تعـــداد رشـــته های مصـــوب 
ــرای  ــی بـ ــاغل خانگـ ــت مشـ ــه فعالیـ ــده در زمینـ شـ
ســـال جـــاری ۵1۵ رشـــته اســـت کـــه 488 رشـــته از 
ـــور  ـــوز مح ـــته مج ـــور و 2۷ رش ـــت مح ـــداد، ثب ـــن تع ای
اســـت و مجـــوز رشـــته های ثبـــت محـــور به صـــورت 

ــود. ــادر می شـ ــی صـ آنـ
بـــه گفتـــه براتـــی؛ مجوزهـــای صـــادر شـــده در ۵ 
ـــه  ـــت ک ـــوز اس ـــزار و 429 مج ـــاری، 1 ه ـــال ج ـــه س ماه
تاکنـــون تعـــداد ۵40 نفـــر بـــه مبلـــغ ۳1۳ میلیـــارد 
ریـــال بـــه بانک هـــای عامـــل معرفـــی شـــده اند. 
ـــی  ـــوز الکترونیک ـــذ مج ـــام و اخ ـــرای ثبت ن ـــان ب متقاضی
ــاغل  ــامانه مشـ ــه سـ ــد بـ ــی می تواننـ ــاغل خانگـ مشـ
mashaghelkhanegi. نشـــانی  بـــه  خانگـــی 

ــد. ــه کننـ mcls.gov.ir/مراجعـ
گفتنـــی اســـت، طـــرح ملـــی مشـــاغل خانگـــی بـــا 
کارفرمایـــی وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــا 
هـــدف ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار بـــرای توانمندســـازی 
متقاضیـــان و اتصـــال بـــه بـــازار هم زمـــان بـــا سراســـر 
ـــزی  ـــتان مرک ـــگاهی در اس ـــت جهاددانش ـــه هم ـــور ب کش

در حـــال اجراســـت.

■■■
 

جهاددانشگاهی گیالن
 حلقه اتصال صاحبان مشاغل 

خانگی به بازارهای هدف
ــگاهی گیــالن، 21  ــازمان جهاددانش ــی س روابــط عموم

شــهریور: دکتــر حمیدرضــا مســکنی در نشســت بــا 
پیشــرانان طــرح توســعه مشــاغل خانگــی گیــان کــه در 
دفتــر مرکــزی ســازمان جهاددانشــگاهی گیــان برگــزار 
ــه ای  ــه مقدم ــن جلس ــدف از ای ــه ه ــان اینک ــا بی ــد ب ش
صاحبــان  توانمندســازی  و  ســنجی  اســتعداد  بــرای 
مشــاغل خانگــی در اســتان اســت، اظهــار کــرد: همــت 
و اهتمــام ســازمان جهاددانشــگاهی، در راســتای تعامــل 
دســتگاه های اجرایــی و بخــش خصوصــی در اجــرای 
ــوری و  ــاوره حض ــوزش و مش ــات آم ــه خدم ــرح و ارائ ط
غیرحضــوری بــه صاحبــان مشــاغل خانگــی بــرای اتصــال 

ــازار اســت. ــه ب ب
وی افـــزود: ایجـــاد زیرســـاخت های بازاریابـــی و 
ـــکان  ـــاد ام ـــی و ایج ـــاغل خانگ ـــوالت مش ـــروش محص ف
ـــوالت، از  ـــروش محص ـــد ف ـــر فرآین ـــارت ب ـــهیل نظ و تس
ـــتور کار  ـــام آن در دس ـــه انج ـــت ک ـــواردی اس ـــه م جمل

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــا ق م
ـــان  ـــی از صاحب ـــه برخ ـــر چ ـــه داد: اگ ـــکنی ادام مس
ـــوالت  ـــروش محص ـــی و ف ـــرای بازاریاب ـــی ب ـــاغل خانگ مش
ـــبختانه  ـــا خوش ـــتند ام ـــه هس ـــکاتی مواج ـــا مش ـــود ب خ
امـــروز در جمـــع هنرمنـــدان و صاحبـــان مشـــاغل 
خانگـــی هســـتیم کـــه توانســـته اند بازارهـــای هـــدف 

ـــد. ـــب کنن ـــی را کس خوب
وی افـــزود: جهاددانشـــگاهی بازویـــی توانمنـــد و 
ــده  ــت تولیدکننـ ــرای هدایـ ــوی بـ ــی قـ ــه اتصالـ حلقـ
بـــه بازارهـــای هـــدف اســـت و به خصـــوص در جـــذب 
بازارهـــای آنایـــن می تـــوان گام هـــای موثـــری در 
ـــه  ـــی ب ـــاغل خانگ ـــان مش ـــدن صاحب ـــل ش ـــت متص جه

ــت. ــد برداشـ ــای تولیـ ــر زنجیره هـ دیگـ
گیـــان  جهاددانشـــگاهی  ســـازمان  سرپرســـت 
ــاغل  ــان مشـ ــات صاحبـ ــال تجربیـ ــرورت انتقـ ــر ضـ بـ
ــاغل  ــان مشـ ــان و متقاضیـ ــه جوانـ ــق بـ ــی موفـ خانگـ
خانگـــی تاکیـــد کـــرد و ادامـــه داد: حتـــی می تـــوان 
ــی را  ــاغل خانگـ ــری و مشـ ــف هنـ ــته های مختلـ رشـ
ـــام  ـــای انج ـــا هماهنگی ه ـــا ب ـــرد ت ـــل ک ـــم متص ـــه ه ب
ـــس از  ـــی پ ـــیر را یک ـــن مس ـــعه در ای ـــع توس ـــده موان ش

دیگـــری از میـــان برداشـــت.

■■■

 

کارگاه آموزشی
 »آشنایی با مفاهیم کسب وکار 

و خالقیت« در استان مرکزی
 برگزار شد

روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی، ۲8 
شــهریور: کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا مفاهیم کســب وکار 
و خاقیــت ویــژه متقاضیــان طــرح ملــی توســعه مشــاغل 

خانگــی در اســتان برگــزار شــد.
ـــته های  ـــان رش ـــژه متقاضی ـــی وی ـــن کارگاه آموزش ای
ـــا  ـــی ب ـــرم دوزی و خیاط ـــنتی، چ ـــور آالت س ـــاخت زی س
حضـــور دکتـــر ســـمانه شـــیرازی از مدرســـان طـــرح 
ــتان  ــگاهی اسـ ــی در جهاددانشـ ــاغل خانگـ ــی مشـ ملـ

ـــد. ـــزار ش ـــزی برگ مرک
شـــرکت کنندگان در ایـــن کارگاه آموزشـــی ضمـــن 
خاقیـــت،  و  کســـب وکار  مفاهیـــم  از  بهره منـــدی 
ـــن  ـــه، وام و ... در ای ـــوص بیم ـــود را در خص ـــؤاالت خ س

طـــرح ملـــی مطـــرح کردنـــد.
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مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر 
مسووالن درباره این نهاد

■  تامین امنیت غذایی  بزرگ ترین رسالت برای نظام و حاکمیت است
■ توسعه دستاوردهای جهاددانشگاهی با نوآوری و به روزرسانی 

کارخانه های زیان دیده و تعطیل شده

■  توجه ویژه به جهاددانشگاهی در برنامه توسعه هفتم  و بودجه 
۱۴۰۲

■ پیگیر وعده ۱۰۰ میلیارد تومانی "رییس جمهور" برای پارک علم و 
فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه هستیم

■   جایگاه ویژه جهاددانشگاهی در نظام سالمت خوزستان
■  و ...

گفتار
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گفتـار

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

تامین امنیت غذایی
 بزرگ ترین رسالت برای
 نظام و حاکمیت است

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی تهران، ۲6 مـرداد: دکتـر منصور علـی زارعی عضو 
کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسـامی در محل سـازمان جهاددانشـگاهی تهران 
حضـور یافـت و دربـاره موضـوع امنیـت غذایی بـا دکتر مسـعود کمبرانی رئیس سـازمان 
جهاددانشـگاهی تهـران و تنـی چنـد از مدیران سـازمان دیـدار، بحـث و تبادل نظر کرد.

زارعـی رییـس فراکسـیون امنیـت غذایـی مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان این کـه 
اهمیـت حفـظ و تامیـن امنیـت غذایی در کشـور کمتـر از امنیـت دفاعی نیسـت، گفت: 
چنانچـه امنیـت غذایـی به درسـتی تامیـن نشـود امنیـت دفاعـی مناسـبی هـم نخواهیم 
داشـت و می توان گفت تأمین غذای کافی و سـالم در زمره مسـائل امنیتی کشـور اسـت 

و شـورای عالی امنیـت ملـی و مجلـس شـورای اسـامی به اهمیـت آن واقف هسـتند.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه بایـد بـا افزایـش ضریـب بهـره وری و کاهـش هزینـه تولیـد 
بـه کمـک مسـایل فنـی و دانشـی در تولیـد غذای سـالم و کافی بکوشـیم، افـزود: تأمین 

امنیـت غذایـی بزرگ تریـن رسـالت بـرای نظـام و حاکمیـت اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر کمبرانی رییس سـازمان جهاددانشـگاهی تهران بـا ابراز 
خرسـندی از همـکاری و مشـارکت کمیسـیون کشـاورزی مجلـس شـورای اسـامی بـا 
سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران در برگـزاری همایش ملـی حفظ و تامیـن امنیت غذایی 
کشـور، در ادامـه توجـه به ایـن موضوع را یک ضرورت انکار ناپذیر دانسـت و خاطرنشـان 
کـرد: مقـام معظـم رهبـری از امنیـت غذایی به عنـوان یک موضـوع حیاتی نـام برده اند و 
جهاددانشـگاهی می توانـد به عنـوان یـک سـازمان مسـتقل غیردولتی، نقش مناسـبی در 

بررسـی موضـوع امنیت غذایـی بر عهـده بگیرد.
وی افـزود: در ادامـه فعالیت هـای سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران در حـوزه امنیـت 
غذایـی، برگـزاری همایـش امنیـت غذایـی کـه بـه درخواسـت و حمایت مجلس شـورای 
اسـامی برگـزار می شـود، سرمنشـأ خوبی بـرای سیاسـت گذاری و برنامه ریزی در کشـور 

و در قانـون برنامـه هفتم توسـعه خواهـد بود.
رییـس سـازمان جهاددانشـگاهی تهـران یادآور شـد: بدون شـک یکی از اهـداف مهم 
ایـن همایـش ایجـاد حساسـیت در مسـئوالن و پررنگ کـردن موضوع امنیـت غذایی در 

کشـور است
 ■□■

معاون وزیر صمت:

توسعه دستاوردهای 
جهاددانشگاهی با نوآوری 
و به روزرسانی کارخانه های 

زیان دیده و تعطیل شده

ایـن کـه  بیـان  بـا  معـاون وزیـر صمـت  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۱4 شـهریور: 
حرکـت جهاددانشـگاهی از سـال های اولیـه انقـاب اسـامی حرکتـی جهـادی، رو بـه 
رشـد و فناورانـه بـوده اسـت گفت: می تـوان برنامه هـا و طرح هـا و دسـتاوردهای مختلف 
بـا  را  تعطیل شـده  و  زیان دیـده  کارخانه هـای  و حتـی  داد  توسـعه  را  جهاددانشـگاهی 

نـوآوری، به روزرسـانی کـرد تـا نسـبت بـه توسـعه تولیـدات ایـن نهـاد اقـدام کننـد.
مهنـدس سـیدمحمد موسـوی معـاون ماشـین آالت و تجهیـزات وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی گفت: حرکـت جهاددانشـگاهی از 
سـال های اولیـه انقـاب اسـامی حرکتـی جهـادی، رو بـه رشـد و فناورانه بوده اسـت و 
ایـن نهـاد در حوزه هـای فنـاوری و نـوآوری کارهـای بسـیار درخشـانی انجام داده اسـت 

که باعـث افتخار اسـت.
وی بابیـان اینکـه جهاددانشـگاهی وظیفـه خـود را در بخش هـای مختلـف به خوبـی 

مهم ترین گفته های مسووالن جهاددانشگاهی و سایر مسووالن درباره این نهاد

گفتار
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انجـام داده اسـت گفـت: امـروز نوبـت ارکان مختلـف دولـت همچـون معاونـت علمـی و 
فنـاوری، صنـدوق نـوآوری، سـازمان های توسـعه ای و ... اسـت تـا حمایت هـای الزم را در 

حـوزه کاریشـان از جهاددانشـگاهی انجـام دهند.
و  طرح هـا  و  برنامه هـا  می تـوان  راسـتا  ایـن  در  کـرد:  تصریـح  موسـوی  مهنـدس 
دسـتاوردهای مختلـف جهاددانشـگاهی را توسـعه داد و حتـی کارخانه هـای زیان دیـده 
و تعطیل شـده را بـا نـوآوری، به روزرسـانی کـرد تـا نسـبت بـه توسـعه تولیدات ایـن نهاد 

کنند. اقـدام 
معـاون ماشـین آالت و تجهیـزات وزارت صمـت ادامـه داد: در ایـن وزارتخانـه ظرفیت 
دیگـری بـا عنـوان کانـون حمایـت حداکثـر وجـود دارد تـا چنانچـه نهـادی کـه امـکان 
اسـتفاده از ظرفیـت جهاددانشـگاهی )کـه بـا تـاش و سـختی فـراوان به دسـت آمده( را 
نـدارد، از ظرفیت هـای قانونـی اسـتفاده کنیـم و ایـن دسـتاوردها را بـه منصـه ظهـور 

نیم. برسا

■□■

نماینده مردم تهران در مجلس:

توجه ویژه به جهاددانشگاهی
 در برنامه توسعه هفتم 

و بودجه ۱۴۰۲

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲۲ شـهریور: نماینده مردم تهـران در مجلس با اشـاره به 
توانمنـدی جهاددانشـگاهی در حوزه هـای مـورد نیاز کشـور به ویـژه حوزه فنـاوری، اظهار 
کـرد: در مجلـس در بودجـه 1402 و برنامه توسـعه هفتـم جایی را برای جهاددانشـگاهی 
در نظـر خواهیـم گرفـت و کمـک خواهیـم کـرد تـا ایـن نهـاد در عرصـه قانون گـذاری و 

به ویـژه بودجه ای و توسـعه ای کشـور دیده شـود.
دکتـر اقبـال شـاکری نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـامی خـود را 
از نیروهـای اولیـه جهاددانشـگاهی دانسـت و گفـت: بـه توانمنـدی جهاددانشـگاهی در 
حوزه هـای مـورد نیـاز کشـور به ویـژه حـوزه فنـاوری و فعالیـت آن در راسـتای برطـرف 

کـردن ایـن نیازهـا اعتقـاد بسـیار راسـخی دارم.
وی بـا اشـاره بـه مشـاهده کارهـای جهاددانشـگاهی در چنـد بخـش اقتصـادی اظهار 
کـرد: بـا مشـاهده ایـن کارهـا و دسـتاوردها متوجـه شـدم ایـن نهـاد قابلیت های بسـیار 
گسـترده ای دارد و مسـوالن اعـم از دسـتگاه های اجرایـی و نهادهـای سیاسـت گذار مانند 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت علـوم و سـازمان برنامه وبودجه باید 

از ایـن نهـاد ارزشـمند دانشـگاهی و فناورانـه حمایـت کنند.
دکتـر شـاکری بـا تاکیـد بـر این کـه هر جـا از ایـن نهاد حمایت شـده توانسـته اسـت 
نیازهـا را برطـرف کنـد، گفـت: تنها نگرانی مـن تعلل دسـتگاه های اجرایی اسـت که قرار 

اسـت ایـن خدمات بـه آن ها ارائه شـود. ایـن موضوع قـدری آزار دهنده اسـت.
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس تصریـح کـرد: قطعـاً در مجلس شـورای اسـامی با 
ارتباطاتـی کـه برقـرار می کنیم و جلسـاتی کـه با نهادهـای مخاطب و مصـرف کننده این 

تولیـدات برگزار می شـود سـعی خواهیم کـرد این فاصله کـم و تولیدات جهاددانشـگاهی 
سـریع تر بـه مرحلـه اسـتفاده و عملیاتـی شـدن رسـیده و به مرحلـه ای که باید بـه مردم 

خدمت رسـاند، وارد شـود.
وی در پایـان بیـان کـرد: در مجلـس در بودجـه 1402 و برنامـه توسـعه هفتـم جایی 
را بـرای جهاددانشـگاهی در نظـر خواهیـم گرفـت و کمـک خواهیـم کـرد تا ایـن نهاد در 

عرصـه قانون گـذاری و به ویـژه بودجـه ای و توسـعه ای کشـور دیده شـود.
 

■□■

استاندار کرمانشاه:

پیگیر وعده ۱۰۰ میلیارد تومانی 
"رییس جمهور" برای پارک 
علم و فناوری جهاددانشگاهی 

کرمانشاه هستیم

روابط عمومی سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه، ۱ شهریور:اسـتاندار کرمانشـاه از پیگیری 
بـرای تحقـق وعـده 100 میلیـارد تومانـی رییس جمهـور جهـت تأمین زیرسـاخت ها در 
اراضـی ۵0 هکتـاری پـارک علم و فناوری جهاددانشـگاهی در اسـتان کرمانشـاه خبر داد.
بهمـن امیـری مقـدم بـا اشـاره بـه وعـده 100 میلیـارد تومانـی رییس جمهـور جهت 
کمـک بـه شـرکت های دانش بنیان اسـتان، گفت: پـارک علم و فنـاوری جهاددانشـگاهی 
اسـتان کرمانشـاه ۵0 هکتـار اراضـی بـرای اسـتقرار ایـن شـرکت ها در اختیـار دارد کـه 

ایجـاد زیرسـاخت های آن مسـتلزم تأمیـن اعتبار اسـت.
وی افـزود: در همیـن راسـتا در سـفر اخیـر هیـات دولـت، رییـس جمهور قـول دادند 
کـه 100 میلیـارد تومـان جهـت تأمین این زیرسـاخت ها به پـارک علم و فناوری اسـتان 

کمـک کنند.
اسـتاندار کرمانشـاه گفـت: بافاصلـه پس از سـفر به رییـس جمهور نامـه زده و پیگیر 

تحقـق این وعده هسـتیم.
امیـری مقـدم گفـت: به محـض حصول جـواب و دریافـت این میـزان اعتبـار، آن را در 
اختیار پارک علم و فناوری اسـتان کرمانشـاه قرار داده تا هرچه سـریع تر زیرسـاخت های 
الزم جهـت اسـتقرار شـرکت های دانش بنیـان در این اراضـی ۵0 هکتـاری را فراهم کند.

امیـری مقـدم در ادامـه با تاکید بـر لزوم همکاری و حمایت همه دسـتگاه های اسـتان 
از شـرکت های دانش بنیـان، گفـت: بـا توجه بـه تاکید مقام معظـم رهبـری در این زمینه 
و نام گـذاری امسـال بـه نام سـال "تولیـد، دانش بنیان، اشـتغال آفرین" امسـال باید بحث 

حمایـت از دانش بنیان هـا با جدیت بیشـتری پیگیری شـود.
وی افـزود: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود در اسـتان، هدف گـذاری افزایـش دو 
برابـری ایـن شـرکت ها را در دسـتور کار داریـم و همـه بایـد بـرای تحقق ایـن هدف پای 

باشند. کار 
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گفتـار

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان:

جایگاه ویژه جهاددانشگاهی
 در نظام سالمت خوزستان

روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، ۲۲ مرداد:رییس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های خوزستان گفت: جهاددانشگاهی خوزستان با بهره گیری از جوانان 
نخبه انقابی در تیم مدیریتی و کارشناسی خود و به کارگیری امکانات محدود، توانسته 
است با بررسی عالمانه کاستی ها و نیازهای استان، برخی کمبودهای خدماتی و تولیدی 

استان را مرتفع کند.
حجت االسام والمسلمین آیت عادلی نژاد رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های خوزستان اظهار کرد: ارایه خدمات پزشکی از اولین نقاط پیوند جهاددانشگاهی 
با مردم خوزستان بوده که در سال های اخیر با نوسازی و تخصصی کردن این خدمات، 

جهاددانشگاهی جایگاه ویژه ای در نظام سامت استان خوزستان کسب کرده است.
فرآیند  تکمیل  به ویژه  مناسب  پزشکی  خدمات  ارایه  گفت  می توان  کرد:  تصریح  وی 
درمان ناباروری در خوزستان از دستاوردهای مهم جهاددانشگاهی در استان است. در سال 
جاری با توجه به اباغ قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«، مرکز تحقیقات و 

درمان ناباروری جهاددانشگاهی می تواند منشاء خدمات بسیاری باشد.
محورهای  مهم ترین  از  اخیر  در سال های  نیز  دانش بنیان  تولید  داد:  ادامه  عادلی نژاد 
انبوه مته های حفاری، مواد شیمیایی و  فعالیت جهاددانشگاهی بوده است. اکنون تولید 

فیلترهای صنعتی در استان خوزستان مورد توجه جامعه علمی و صنعتی کشور است.
این که  بیان  با  خوزستان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رییس 
جهاددانشگاهی افتخار دارد که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان »مولود مبارک انقاب 
اسامی« نامیده شده است، یادآور شد: این عنوان، زمینه ساز افزایش انتظار دانشگاهیان 
و نخبگان کشور از مجموعه جهاددانشگاهی است. مقام معظم رهبری سال 1401 را با 
عنوان »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« معرفی فرمودند و جهاددانشگاهی در زمینه 

خلق دانش، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی دارای جایگاه ویژه ای است.
عادلی نژاد بیان کرد: امروز جهاددانشگاهی به عنوان یکی از کانون های امید در تبیین 
آینده علمی کشور توانسته است با ورود به مرزهای دانش روز، بخشی از کارهای زمین 

مانده و خأهای علمی کشور را پوشش دهد.

 

■□■

جهاددانشگاهی یکی از بازیگران 
اصلی زیست بوم نوآوری است

ــت گذاری،  ــر سیاسـ ــت دفتـ ــرداد: سرپرسـ ــگاهی، ۲9 مـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــاوری و نـــوآوری وزارت عتـــف گفـــت: جهاددانشـــگاهی  برنامه ریـــزی و توســـعه فنـ
ـــاب  ـــور به حس ـــوآوری کش ـــاوری و ن ـــت بوم فن ـــوزه زیس ـــی ح ـــران اصل ـــی از بازیگ یک

ــاندن ایـــن حـــوزه بـــه  ــازار و رسـ می آیـــد کـــه نقـــش تاثیرگـــذاری در بخـــش بـ
صنایـــع بـــزرگ دارد.

دکتـــر بهنـــام طالبـــی سرپرســـت دفتـــر سیاســـت گذاری، برنامه ریـــزی 
ــد  ــرد جدیـ ــه رویکـ ــاره بـ ــا اشـ ــف بـ ــوآوری وزارت عتـ ــاوری و نـ ــعه فنـ و توسـ
جهاددانشـــگاهی مبنـــی بـــر ایجـــاد زیســـت بوم نـــوآوری بـــرای نخبـــگان گفـــت: 
ــوآوری  ــاوری و نـ ــت بوم فنـ ــوزه زیسـ ــی در حـ ــران متفاوتـ ــا بازیگـ ــون مـ هم اکنـ
کشـــور داریـــم. قطعـــا جهاددانشـــگاهی بـــا توجـــه بـــه ویژگی هـــای خاصـــی کـــه 
دارد و رســـالت هایی کـــه بـــر دوشـــش اســـت، یکـــی از بازیگـــران اصلـــی ایـــن 

می آیـــد. به حســـاب  حـــوزه 
ــد  ــگاهی می توانـ ــه جهاددانشـ ــی کـ ــوولیت و نقشـ ــن مسـ ــزود: اصلی تریـ وی افـ
در زیســـت بوم نـــوآوری ایفـــا کنـــد، تاثیرگـــذاری در بخـــش بـــازار و رســـاندن ایـــن 

زیســـت بوم بـــه صنایـــع بـــزرگ اســـت.
ــای  ــی از نهادهـ ــوان یکـ ــگاهی به عنـ ــون جهاددانشـ ــرد: اکنـ ــار کـ ــی اظهـ طالبـ
بـــزرگ کشـــور ایـــن شـــرایط را دارد کـــه بتوانـــد بـــا تمـــام نهادهـــا و دســـتگاه های 
بـــزرگ کشـــور از جملـــه وزارت نفـــت، وزارت  نیـــرو، وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری 
ـــود و  ـــل ش ـــور وارد تعام ـــادی کش ـــای اقتص ـــایر وزارتخانه ه ـــن س ـــات و همچنی اطاع
بـــر اســـاس توانمندی هـــا و مأموریت هـــای خـــاص خـــودش در اجـــرای پروژه هـــای 

ـــد. ـــته باش ـــکاری داش کان هم
ـــای کان را  ـــه پروژه ه ـــدی را دارد ک ـــن توانمن ـــگاهی ای ـــد: جهاددانش ـــادآور ش وی ی
کوچـــک کنـــد و در اختیـــار افـــراد توانمنـــد، شـــرکت های دانش بنیـــان، دانشـــگاه ها 

ـــد. ـــرار ده ـــت بوم ق ـــن زیس ـــران ای ـــایر بازیگ و س
ـــاط  ـــراری ارتب ـــور برق ـــی کش ـــکات اصل ـــی از مش ـــروزه یک ـــرد: ام ـــد ک ـــی تاکی طالب
بیـــن دانشـــگاه ها و صنایـــع بـــزرگ اســـت. اکنـــون پروژه هایـــی مدنظـــر صنایـــع 
ــی  ــه علمـ ــگاه ها، جامعـ ــه دانشـ ــت کـ ــزی اسـ ــر از آن چیـ ــی کان تـ ــزرگ خیلـ بـ
کشـــور، شـــرکت های نوپـــا و کوچـــک فنـــاور مســـتقر در پارک هـــا بتواننـــد آن هـــا 
را اجـــرا کننـــد. به عنـــوان مثـــال طـــرح خـــودروی الکتریکـــی از جملـــه پروژه هـــای 
بـــزرگ محســـوب می شـــود. اگـــر ایـــن پـــروژه بـــزرگ را کوچک تـــر کنیـــم، انجـــام 
ــر  ــان قابـــل لمس تـ ــرکت های دانش بنیـ ــگاه ها و شـ ــرای دانشـ ــر بـ ــروژه کوچک تـ پـ

می شـــود.
ــوآوری  ــاوری و نـ ــعه فنـ ــر سیاســـت گذاری، برنامه ریـــزی و توسـ سرپرســـت دفتـ
ـــگاه  ـــه دانش ـــی را ب ـــودروی الکتریک ـــک خ ـــروژه ی ـــا پ ـــر م ـــرد: اگ ـــان ک ـــف بی وزارت عت
ــاً  ــم، قطعـ ــور کنیـ ــی در کشـ ــودروی الکتریکـ ــد خـ ــی تولیـ ــم و آن را متولـ بدهیـ
ایـــن مرکـــز علمـــی بـــا بضاعـــت مالـــی کـــه دارد نمی توانـــد به خوبـــی از عهـــده 
ایـــن نقـــش بربیایـــد و به طـــور کامـــل پروســـه ایـــن طـــرح را تکمیـــل کنـــد امـــا 
ــن  ــد در ایـ ــی می توانـ ــه دارد به خوبـ ــی کـ ــعت و جایگاهـ ــا وسـ ــگاهی بـ جهاددانشـ

ـــد. ـــازی کن ـــش ب ـــوزه نق ح
ــر  ــای اخیـ ــز در صحبت هـ ــگاهی نیـ ــس جهاددانشـ ــت: رییـ ــان گفـ وی در پایـ
ـــت  ـــادر اس ـــگاهی ق ـــه جهاددانش ـــه مجموع ـــرده ک ـــرح ک ـــاله را مط ـــن مس ـــود ای خ
ــران  ــایر بازیگـ ــار سـ ــد و در اختیـ ــور را کوچـــک کنـ ــروژه کان کشـ چندیـــن پـ
زیســـت بوم فنـــاوری و نـــوآوری کشـــور قـــرار دهـــد. قطعـــاً اگـــر بـــرای 
ــو و  ــم سـ ــا هـ ــد، آن هـ ــاق بیفتـ ــازار اتفـ ــعه بـ ــرکت ها توسـ ــگاه ها و شـ دانشـ
ــه  ــا بـ ــن فعالیت هـ ــرای ایـ ــوند و در اجـ ــگاهی می شـ ــا جهاددانشـ ــتا بـ هم راسـ

ایـــن نهـــاد کمـــک خواهنـــد کـــرد.
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افزایش بهره وری اقتصادی
 از ویژگی های مهم شرکت های 

دانش بنیان است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی، ۱۲ شـهریور: سرپرسـت جهاددانشـگاهی 
خراسـان جنوبـی گفـت: شـرکت های دانش بنیـان بـه جهـت توسـعه فناوری هـای نوین، 
تولیـد ثـروت در جامعـه، ترویج کارآفرینـی، ایجاد مشـاغل جدید، توسـعه و پایدار کردن 
اقتصـاد دانش بنیـان و افزایـش بهـره وری اقتصـادی از اهمیـت زیـادی برخوردار هسـتند.

دکتـر مهـدی ابراهیمـی سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بیـان با اشـاره 
بـه نقـش نخبـگان در توسـعه همه جانبـه کشـور، گفـت: امـروزه حـل مشـکات و رشـد 
مزیت هـای جامعـه از طریـق افـراد نخبـه و شـرکت های دانش بنیـان امکان پذیـر خواهـد 
بـود، لـذا نخبـگان می تواننـد ظرفیت هـای موجـود را در کشـور رشـد دهنـد و مـا در 
جهاددانشـگاهی ظرفیتـی را ایجـاد کردیم کـه بتوانیم ورود نخبگان بـه واحدهای فناوری 

را فراهـم کنیم.
ابراهیمـی افـزود: شـرکت های دانش بنیـان بـه جهت توسـعه فناوری های نویـن، تولید 
ثـروت در جامعـه، اشـاعه دانـش، ترویج کارآفرینی، ایجاد مشـاغل جدید، توسـعه و پایدار 
کـردن اقتصـاد دانش بنیـان و افزایـش بهـره وری اقتصـادی از اهمیـت زیـادی برخـوردار 

. هستند

از ظرفیت های کشور باید استفاده کرد
وی ادامـه داد: شـرکت های دانش بنیـان و گروه هـای فنـاور نقـش پررنـگ و جـدی در 
رفـع مشـکات مختلـف دارنـد و بـر رشـد درآمـد و اقتصاد اثـر جـدی می گذارنـد؛ و اگر 
بتوانیـم ایـن ظرفیت هـا را پـای کار بیاوریـم بـه موفقیت هـای چشـمگیری دسـت پیـدا 

کرد. خواهیـم 
ابراهیمـی بابیـان اینکـه جهاددانشـگاهی از زمـان تشـکیل تـا بـه امـروز در مسـیر 
دسـتیابی بـه علـم و دانـش روز قـدم برداشـته اسـت، یـادآور شـد: ایـن نهـاد برخاسـته 
از انقـاب فرهنگـی در دوره جدیـد مدیریـت خـود ایجـاد یـک زیسـت بوم نـوآوری برای 

نخبـگان ایرانـی را در اولویـت برنامه هـا قـرار داده اسـت.

به دنبال ایجاد بستر برای حضور افراد
 در جهاددانشگاهی هستیم

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی بـر مسـائلی همچـون 
زیسـت بوم نـوآوری نخبـگان کشـاورزی تمرکـز کـرده اسـت، افـزود: مـا بـه دنبـال ایجاد 
بسـتر بـرای افـراد دارای توانمنـدی و ایـده نـو در این حوزه هسـتیم تـا آموزش های الزم 

ارایـه شـود و بتواننـد باانگیـزه ایـن مسـیر را طـی کنند.
سرپرسـت جهاددانشـگاهی خراسـان جنـوب گفـت: هـدف از ایجـاد ایـن زیسـت بوم 
شناسـایی، حمایـت و تبدیـل ایده هـای نوآورانـه و دانش بنیـان بـه ابـزاری بـرای رفـع 
نیازهـای کاربـردی مرتبـط بـا گیاهـان دارویـی و محصـوالت اسـتراتژیک اسـتان اسـت.

دانشـگاهی  نـوآوران  و  نخبـگان  از  دعـوت  بـا  زیسـت بوم  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 
و غیردانشـگاهی، شـبکه ای از نـوآوران را سـاماندهی خواهیـم کـرد کـه در درجـه اول 
در شناسـایی نیازهـای اولویـت دار ایـن محصـوالت و سـپس رفـع موانـع موجـود و ارایـه 

راهکارهـای عملیاتـی پیشـگام باشـند.

رصد صاحبان ایده و نخبگان علمی استان
ابراهیمـی بـا تاکیـد بـه اینکـه اگـر نخبـگان را در تخصص هـای مختلـف در کنـار هم 
قـرار دهیـم بـه اهـداف بزرگـی می رسـیم، افـزود: قطعـا ایـن نخبـگان تنهـا از جامعـه 
دانشـجویی نخواهنـد بـود و عـاوه بـر دانشـگاهیان، دانش آمـوزان و افراد صاحـب ایده و 

خـاق نیز رصـد می شـوند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مجتمع تحقیقـات گیاهـان دارویی جهاددانشـگاهی خراسـان 
جنوبـی از سـال 94 راه انـدازی شـد و اکنـون 80 درصد آن به بهره برداری رسـیده اسـت، 
ادامـه داد: هـدف از احـداث آن تحقـق برنامه هـای پژوهشـی، تحقیقاتـی، گردشـگری، 
اشـتغال زا و مؤثـر در شـکوفایی پتانسـیل های بالقـوه اسـتان در حوزه گیاهـان دارویی در 

قالـب طـرح مجتمـع تحقیقـات گیاهـان دارویی بوده اسـت.
وی عنـوان کـرد: در حـال حاضـر 1۷ فـرآورده از عنـاب، زرشـک و زعفـران ثبـت 

از یـک محصـول جدیـد هسـتیم. رونمایـی  و در مرحلـه  اختراع شـده 
ابراهیمـی بـا اشـاره بـه فعالیت مرکـز خدمـات تخصصی گیاهـان دارویی اسـتراتژیک 
خراسـان جنوبـی بـا عنـوان »بیرناب« بیان کرد: ایـن مرکز یک توفیق بـزرگ در خصوص 
فعالیت هـای نوآورانـه اسـت. وی بـا اشـاره بـه لـزوم بسـته بندی شـکیل بـرای صـادرات 
محصـوالت اسـتراتژی اسـتان، افـزود: بـازار در خـارج اسـتان و خـارج کشـور بـا داخـل 
اسـتان متفـاوت اسـت و بایـد با برند سـازی و بسـته بندی مناسـب آن را بهتر از گذشـته 

عرضـه کنیم.

■□■

تولیت حرم حضرت معصومه )س( تاکید کرد:

ظرفیت باالی سازمان قرآنی 
جهاددانشگاهی در ترویج

 معارف قرآنی و تولید محتوای 
صحیح دینی

روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور، ۳0 شـــهریور: آیـــت اهلل ســـید 
محمـــد ســـعیدی، امام جمعـــه قـــم و تولیـــت حـــرم حضـــرت معصومـــه )س( بـــا 
بیـــان این کـــه نبایـــد دنبـــال کار تبلیغاتـــی باشـــیم و الزم اســـت کـــه بدانیـــم در 
ـــم،  ـــر نگیری ـــخصی در نظ ـــر ش ـــهمی از نظ ـــدا،  س ـــرای خ ـــی و کار ب ـــای دین فعالیت ه
گفـــت: ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور ظرفیتـــی اســـت کـــه می توانـــد در 
زمینـــه ترویـــج معـــارف قرآنـــی و تولیـــد محتـــوای صحیـــح دینـــی بـــا توجـــه بـــه 

معیارهـــای الهـــی گام بـــردارد.
ـــل  ـــور و مدیرعام ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــس س ـــنی ریی ـــین حس محمدحس
ـــینی  ـــی حس ـــدری و عل ـــد حی ـــر محم ـــراه دکت ـــه هم ـــرآن ب ـــی ق ـــزاری بین الملل خبرگ
ـــد  ـــید محم ـــت اهلل س ـــا آی ـــم ب ـــد ق ـــگاهی واح ـــی جهاددانش ـــاون فرهنگ ـــس و مع ریی
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ــراب  ــالن محـ ــت در سـ ــوی کرامـ ــرم بانـ ــت حـ ــم و تولیـ ــه قـ ــعیدی، امام جمعـ سـ
شبســـتان امـــام خمینـــی )س( حـــرم مطهـــر دیـــدار و گفت وگـــو کـــرد.

ـــوی  ـــرم بان ـــت ح ـــعیدی، تولی ـــد س ـــید محم ـــت اهلل س ـــدار آی ـــن دی ـــدای ای در ابت
کرامـــت بـــا اشـــاره بـــه آیـــه »تَعاَونُـــوا َعلَـــی الِبـــِرّ و الَتّقـــوی« اظهـــار کـــرد: ایـــن 
ـــا و  ـــه ارگان ه ـــد ک ـــامی باش ـــه اس ـــوع در جامع ـــای متن ـــور فعالیت ه ـــد مح ـــه بای آی
ـــن  ـــج دی ـــتای تروی ـــر در راس ـــا همدیگ ـــارکت ب ـــاون و مش ـــا تع ـــف ب ـــای مختل نهاده
ـــه  ـــت ک ـــیم و الزم اس ـــی باش ـــال کار تبلیغات ـــد دنب ـــه داد: نبای ـــد. وی ادام گام بردارن
بدانیـــم در فعالیت هـــای دینـــی و کار بـــرای خـــدا،  ســـهمی از نظـــر شـــخصی در 

ـــم. ـــر نگیری نظ
ـــه  ـــد در زمین ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــور ظرفیت ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن س
ـــای  ـــه معیاره ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــح دین ـــوای صحی ـــد محت ـــی و تولی ـــارف قرآن ـــج مع تروی
ـــاط  ـــه در ارتب ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــوی کرام ـــرم بان ـــت ح ـــردارد. تولی ـــی گام ب اله
ـــی  ـــا َربِّ إِنَّ َقْوِم ـــوُل ی ُس ـــاَل الرَّ ـــد: »َو ق ـــرآن می فرمای ـــم، ق ـــرآن کری ـــت ق ـــا مهجوری ب
اتََّخـــُذوا هـــَذا الُْقـــْرآَن َمْهُجـــوراً«، گفـــت: نـــگاه مـــا در فعالیت هـــای قرآنـــی بایـــد 

ـــم. ـــاش کنی ـــم ت ـــرآن کری ـــت ق ـــع مهجوری ـــرای رف ـــه ب ـــد ک ـــه باش این گون
ـــل  ـــور و مدیرعام ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــس س ـــنی ریی ـــین حس محمدحس
ـــه ای  ـــر مجموع ـــوان زی ـــازمان به عن ـــن س ـــرد: ای ـــان ک ـــدار بی ـــن دی ـــه ای ـــا در ادام ایکن
ـــن  ـــرآن، قدیمی تری ـــد از دارالق ـــه بع ـــده ک ـــکیل ش ـــز تش ـــگاهی از 10 مرک از جهاددانش

ـــت. ـــور اس ـــی کش ـــز قرآن مرک
ـــه  ـــت ک ـــگاهی اس ـــاد دانش ـــن نه ـــای ای ـــر مجموعه ه ـــا از دیگ ـــه داد: ایکن وی ادام
ـــانه  ـــه رس ـــازی را در عرص ـــاق ممت ـــور، اتف ـــتان ها و ۳۷ کش ـــی اس ـــت در تمام ـــا فعالی ب

ـــت. ـــم زده اس رق
ایـــن خبرگـــزاری حـــول محـــور قـــرآن بـــا اســـتفاده از خبرنـــگاران کشـــورهای 
ـــال  ـــاهد اقب ـــه ش ـــد ک ـــوا می کن ـــد محت ـــی تولی ـــت جغرافیای ـــاس موقعی ـــد و براس مقص
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــا ب ـــل ایکن ـــن کشـــورها هســـتیم. مدیرعام ـــردم در ای ـــی از ســـوی م خوب
ایـــن خبرگـــزاری یـــک مرجعیـــت خبـــری در حـــوزه دینـــی و قرآنـــی در داخـــل و 
خـــارج از کشـــور دارد، افـــزود: مخاطبـــان خـــارج از کشـــور نســـبت بـــه آموزه هـــای 
دینـــی و دانســـته های معرفتـــی از انقـــاب اســـامی عطـــش بیشـــتری نســـبت بـــه 
ـــیاری  ـــه بس ـــور عرض ـــل کش ـــرا در داخ ـــد، زی ـــت، دارن ـــر پیداس ـــه در ظواه ـــه ک آنچ

ـــت. ـــترس نیس ـــدان در دس ـــر چن ـــن ام ـــور ای ـــارج از کش ـــا در خ ـــود دارد ام وج
ـــم  ـــاش می کنی ـــا ت ـــرد: م ـــار ک ـــور اظه ـــگاهیان کش ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــس س ریی
ـــوای  ـــد محت ـــر تولی ـــم و ب ـــه بگیری ـــان فاصل ـــح در جه ـــرف و مصطل ـــی ص از خبرنویس
ـــم. ـــز کنی ـــا تمرک ـــات آن ه ـــا اقتضائ ـــب ب ـــب و متناس ـــان مخاط ـــه زب ـــل ب ـــی و اصی دین
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه یکـــی از مراکـــز ســـازمان، مرکـــز مطالعـــات 
ـــی  ـــه منویات ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــن مرک ـــه داد: ای ـــت، ادام ـــم اس ـــرآن کری ـــته ای ق میان رش
کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری در بحـــث اســـامی شـــدن علـــوم انســـانی داشـــتند، 
راه انـــدازی شـــد. اعتقـــاد داریـــم بـــرای تحقـــق فرمایشـــات معظـــم لـــه یکـــی از 
ـــان کنیـــم و  ـــرآن بنی کارهـــای جـــدی ایـــن اســـت کـــه حـــوزه علـــوم انســـانی را ق
کارهـــای بین رشـــته ای انجـــام شـــود تـــا بـــه قـــرآن بنیـــان شـــدن علـــوم انســـانی 

کمـــک کنـــد.
ـــی  ـــای قرآن ـــاور هنره ـــای فن ـــد واحده ـــز رش ـــت مرک ـــه فعالی ـــاره ب ـــا اش ـــنی ب حس
در ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان گفـــت: می تـــوان کارهـــای مشـــترکی در حـــوزه 
ــتان  ــا آسـ ــراه بـ ــی همـ ــب وکارهای قرآنـ ــی و کسـ ــوالت قرآنـ ــازی محصـ تجاری سـ
ـــا  ـــانه ای ایکن ـــدات چندرس ـــه تولی ـــاره ب ـــا اش ـــم زد. وی ب ـــه )س( رق ـــرت معصوم حض
گفـــت: به عنـــوان مثـــال در مـــاه مبـــارک رمضـــان 2۵ درس گفتـــار بـــه زبان هـــای 
ـــرار  ـــی ق ـــی و دین ـــاب قرآن ـــارف ن ـــه مع ـــدان ب ـــار عاقه من ـــد و در اختی ـــف تولی مختل
گرفـــت. در ایـــن راســـتا ایکنـــا آمادگـــی دارد کـــه بـــا همـــکاری آســـتان مطهـــر 
ـــردارد. ـــرآن ب ـــارف ق ـــج مع ـــه تروی ـــی در عرص ـــز گام های ـــه )س( نی ـــرت معصوم حض

در ادامـــه دکتـــر محمـــد حیـــدری رییـــس جهاددانشـــگاهی قـــم بـــا اشـــاره بـــه 
این کـــه جهاددانشـــگاهی بـــرای اعتـــای توســـعه و کار در قـــم فعالیـــت می کنـــد، 
ـــزاری  ـــط خبرگ ـــا توس ـــور و دنی ـــاخصی در کش ـــی ش ـــای قرآن ـــرد: فعالیت ه ـــار ک اظه

ایکنـــا منعکـــس می شـــود.
ــای  ــا فعالیت هـ ــر دارد تـ ــز در نظـ ــم نیـ ــای قـ ــزاری ایکنـ ــه داد: خبرگـ وی ادامـ
قرآنـــی هنرمندانـــه و بـــرای جـــذب مخاطـــب انجـــام شـــود و در ایـــن راســـتا بـــا 
مراکـــز، ارگان هـــا و مؤسســـات مختلـــف و فعـــاالن قرآنـــی در ارتبـــاط اســـت تـــا 

مخاطبـــان را بـــه معـــارف قرآنـــی جـــذب کنـــد.

جمعیت بومی بهترین گزینه 
برای راهنمایی گردشگران و 

حفظ محیط زیست است

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۱4 شـهریور: عضو هیـات علمی پژوهشـکده گردشـگری 
جهاددانشـگاهی گفـت: همـکاری و مشـارکت مـردم بومـی شـهرهای گردشـگر پذیـر 
در حفـظ محیط زیسـت شـهر خویـش بسـیار مهـم اسـت. قطعـاً بهتریـن گزینـه بـرای 

راهنمایـی گردشـگران و حفاظـت از محیط زیسـت جمعیـت بومـی اسـت.

مـژگان ثابـت تیمـوری بـا بیـان اینکه ما بایسـتی بـه جوامـع محلی مناطق گردشـگر 
پذیـر راهنمـای گردشـگری بـودن را آمـوزش دهیـم، اظهـار کـرد: ایـن موضوع بـر عهده 
شـهرداری ها و ادارات کل میـراث فرهنگـی استان هاسـت. در برخـی مـوارد بـرای اینکـه 
از یـک محیـط طبیعـی مراقبت شـود، افـراد بـا گردشـگران پرخاشـگرانه، تندخویانه و یا 
رفتارهـای تهاجمـی برخـورد می کننـد؛ در حالـی کـه گردشـگر اطاعـات کافی نـدارد و 
بایسـتی به گونـه ای بـا آن برخـورد شـود کـه حتی نسـبت به محیـط طبیعـی تعلق خاطر 

پیـدا کنـد و به آن شـهر احتـرام بگذارد.
وی عنـوان کـرد: بنابرایـن بـرای راهنمایـی گردشـگران بایـد رهبرانـی از مـردم بومی 
انتخـاب شـوند کـه پـس از فـرا گرفتـن آموزش هـای الزم بتواننـد گردشـگران را هدایت 
کننـد. ایـن موضـوع باعـث می شـود گردشـگران نسـبت بـه آن منطقـه احسـاس تعلـق 

باشند. داشـته 
ثابـت تیمـوری در خصوص اثـرات طبیعت گردی و گردشـگری بر محیط زیسـت اظهار 
کـرد: زمانـی کـه از طبیعت گـردی سـخن به میـان می آیـد، ما امـکان ورود به هـر مکان 
طبیعـی را در هـر شـرایطی کـه تمایـل داشـته باشـیم، داریـم و مانعـی بـرای مـا وجـود 
نـدارد. بـه دنبـال ایـن موضوع معموالً مـا از فضاهـای تفریحـی و تفرجگاه ها بـدون اینکه 

تعهـدی نسـبت به آن داشـته باشـیم، اسـتفاده می کنیم.
وی افـزود: بنابرایـن ایـن نـوع گردشـگری کـه عمومـاً اکثـر افـراد انجـام می دهنـد، 
می توانـد صدماتـی را بـه طبیعـت وارد کنـد؛ به خصـوص زمانـی کـه هنـوز افـراد نسـبت 
بـه محیـط طبیعـی آگاهـی پیدا نکـرده باشـند و تنها از امکانـات و فضایی کـه آن محیط 
طبیعـی دارد، اسـتفاده کننـد. به عنوان مثـال افـراد بـدون اینکـه بداننـد آیا یـک گیاه در 

سـال آینـده رشـد خواهـد کـرد یا خیـر، بـه چیـدن گل هـا و گیاهـان می پردازند.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده گردشـگری جهاددانشـگاهی تصریـح کـرد: برداشـت 
بی رویـه بسـیاری از گیاهانـی کـه تصـور می کنیـم دارویـی یـا خوراکـی اسـت، صدمـه 
بسـیار زیـادی بـه گونه هـای گیاهـی وارد می کنـد. همچنیـن بـا ورود پر سـر و صدایمان 
بـه محیط هـای طبیعـی باعـث از بیـن رفتن سـیکل طبیعی زندگـی بسـیاری از جانوران 

می شـویم.
تفرجگاه هـا شـرایط  بـه  ورود خـود  بـا  افـراد  از  بسـیاری  اینکـه  کـرد:  عنـوان  وی 
محیط هـای طبیعـی را رعایـت نمی کننـد، بـه دلیـل ناآگاهـی و بی اطاعـی از محیـط 

. ست ا

گردشگران باید نسبت به محیط طبیعی 
خودآگاهی الزم را داشته باشند

ثابـت تیمـوری در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر اینکـه طبیعت گـردی در جوامـع 
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صنعتـی گسـترش یافتـه تا چه میزان بـه فرهنـگ طبیعت گردی در زمینه محیط زیسـت 
توجـه شـده، بیـان کـرد: با صنعتی شـدن کشـورهای دنیـا به مراتـب محیـط زندگی نیز 
صنعتی تـر شـده و توسـعه شـهری متراکـم باعث می شـود کـه انسـان ها نیاز بـه فضاهای 
بـاز و طبیعـی را بیشـتر احسـاس کننـد. در ایـن میـان آنچـه بسـیار مهـم اسـت، آگاهی 

پیـدا کـردن از چگونگـی ورود بـه طبیعت اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: یکـی از گزینه هایـی کـه می توانـد بـه مـا در حفـظ محیـط 
طبیعـی و تفرجگاهـی کمـک کنـد، ایـن اسـت کـه از نحـوه ورود و خروج بـه آن محیط 
و بهره بـرداری از آن آگاهـی پیـدا کنیـم. قطعـاً اطاع رسـانی های رسـانه ای و تبلیغـات 
بیلبوردهـا در ورودی محیط هـای تفریحـی و سـطح شـهر می توانـد در آگاهی بخشـی 

مـردم مؤثر باشـد.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده گردشـگری جهاددانشـگاهی خاطرنشـان کـرد: در 
بعضـی از محله هـای مشـهد خانه هـای فرهنـگ فعالیـت دارد که ایـن فضاهـا می تواند به 
فرایندهـای اطاع رسـانی کمـک کنـد. همچنین می تـوان در پارک های شـهری فضاهایی 
را بـرای برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی اختصـاص داد تـا افـراد نحـوه رفتـار بـا محیـط 

طبیعـی را در همـان مـکان آموزشـی فـرا گیرند.

کودکان می توانند مانع از خسارت
 والدین به محیط زیست شوند

وی اظهـار کـرد: همچنیـن اگـر آگاهی بخشـی از مـدارس و مهـد کودک ها آغاز شـود، 
قطعـاً می توانـد مانعـی بـزرگ بـرای خانواده هایـی باشـد کـه بـه محیـط طبیعـی خـود 
احتـرام نمی گذارنـد چـون کـودکان مانـع از خسـارت والدین به محیط زیسـت می شـوند.

وی ادامـه داد: امـا گردشـگری انبـوه در محیـط طبیعـی قطعـاً بایسـتی بـا مدیریـت 
از  حفاظـت  کـه  محیط زیسـت  کل  اداره  اگـر  به عنوان مثـال  گیـرد.  انجـام  مسـئوالن 
محیط هـای طبیعـی را بـر عهده دارد، الزم اسـت بـرای هر محیط طبیعـی ظرفیتی اعام 
کنـد. در ایـن صـورت حفـظ آن محیـط امکان پذیرتر خواهد بـود. همچنین اگـر مدیریت 
فضـای طبیعـی بـا ارگان هایـی ماننـد شـهرداری اسـت، بایـد ظرفیـت و محدودیت ها باز 
هـم اعمـال شـود تا افـراد به گیاهـان، حیوانـات و دیگر پدیده های حفاظت شـده آسـیب 

نکنند. وارد 
ثابـت تیمـوری اضافـه کـرد: همچنیـن اگـر افـراد تمایـل داشـته باشـند کـه از طریق 
تورهـا یـا گشـت های دفاتـر خدماتـی، مسـافرتی و گردشـگری از اماکـن مختلـف بازدید 
داشـته باشـند، قطعـاً ایـن بازدیدهـا بایـد بـا هماهنگـی بیـن دفاتـری کـه تـور برگـزار 

می کننـد، انجـام شـود.
بنابراین  کرد:  خاطرنشان  جهاددانشگاهی  گردشگری  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
برنامه ریزی های الزم برای آگاهی بخشی به مردم به مدیریت دستگاه های اجرایی متولی باز 

می گردد تا این روند باعث آگاهی بخشی گروه های سنی مختلف جامعه شود.

طبیعت گردی امری خودخواسته است
ـــرات  ـــش اث ـــری و کاه ـــرای جلوگی ـــه ب ـــر این ک ـــی ب ـــوالی مبن ـــه س ـــخ ب وی در پاس
ـــام  ـــگران انج ـــرای گردش ـــد ب ـــی بای ـــا و اقدامات ـــه آموزش ه ـــت چ ـــی در محیط زیس منف
شـــود، تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه این کـــه طبیعت گـــردی امـــری خودخواســـته 
ـــر  ـــا و دفات ـــات توره ـــهد از خدم ـــه مش ـــفر ب ـــرای س ـــتند ب ـــر نیس ـــردم حاض ـــت و م اس
ـــتفاده  ـــوزش اس ـــرای آم ـــن روش ب ـــوان از ای ـــد، نمی ت ـــتفاده کنن ـــافرتی اس ـــات مس خدم
ـــفر  ـــهد س ـــه مش ـــگری ب ـــای گردش ـــا توره ـــگران ب ـــافران و گردش ـــر مس ـــا اگ ـــرد، ام ک
کننـــد، راهنمایـــان گردشـــگری می تواننـــد بـــا ارایـــه برخـــی آموزش هـــا در مســـیر 

ـــد. ـــل کنن ـــر عم ـــیار مؤث ـــد بس ـــه مقص ـــیدن ب رس
ثابـــت تیمـــوری مطـــرح کـــرد: معمـــوالً مـــردم تنهـــا طبیعـــت گـــرد هســـتند. 
متاســـفانه یکـــی از آســـیب های پرتعـــداد ایـــن طبیعت گردی هـــا پســـماند غیرقابـــل 
ـــی  ـــواد خوراک ـــات م ـــتیک و ضایع ـــواع پاس ـــامل ان ـــماند ش ـــن پس ـــت. ای ـــت اس بازیاف
ـــکاتی  ـــی آن مش ـــی آورد و در پ ـــود م ـــه وج ـــت ب ـــرای طبیع ـــری ب ـــی بص ـــه نازیبای ک
را هـــم بـــرای گیاهـــان و حیوانـــات ایجـــاد می کنـــد، اســـت؛ بنابرایـــن موثرتریـــن 
راهـــکار بـــرای آمـــوزش صحیـــح طبیعت گـــردی و حفاظـــت از آن زمـــان برگـــزاری 

ـــت. ـــگری اس ـــای گردش توره
وی اضافـــه کـــرد: بهتریـــن روش نیـــز ایـــن اســـت کـــه آموزش هـــا به صـــورت 

حضـــوری و فیزیکـــی ارایـــه شـــود.
ـــه  ـــرد: نکت ـــار ک ـــگری جهاددانشـــگاهی اظه ـــی پژوهشـــکده گردش ـــات علم عضـــو هی
ـــت  ـــرف آب دق ـــراد در مص ـــه اف ـــت ک ـــن اس ـــردی ای ـــر در طبیعت گ ـــه دیگ ـــل توج قاب
ـــل  ـــتر تمای ـــود بیش ـــردی خ ـــح و طبیعت گ ـــرای تفری ـــراد ب ـــند. اف ـــته باش الزم را داش
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــب می ش ـــوع موج ـــن موض ـــند و ای ـــه باش ـــار رودخان ـــه در کن ـــد ک دارن
ـــف  ـــد در آب و کثی ـــا رفت وآم ـــد و ب ـــوده کنن ـــه را آل ـــد آب آن منطق ـــازه دهن ـــود اج خ
ــد  ــاری می توانـ ــن رفتـ ــد. چنیـ ــران می گیرنـ ــتفاده را از دیگـ ــق اسـ ــردن آن حـ کـ
باعـــث شـــیوع انـــواع بیماری هـــا شـــده و بـــرای افـــراد دیگـــر و حتـــی حیوانـــات 

ـــود آورد. ـــه وج ـــکل ب مش

شهرداری مشهد فضاهای آلوده
 را به تفرجگاه های طبیعی تبدیل کرده است

وی در پاسـخ به این سـؤال که امکانات و زیرسـاخت های الزم در شـهرهای گردشـگر 
پذیـر بـرای حفـظ محیط زیسـت چقـدر اسـت، گفـت: مشـهد از شـهرهایی اسـت که در 
زمینـه زیرسـاخت های تفرجگاه هایـی ماننـد پارک هـای طبیعی در سـطح شـهر به خوبی 
عمل کرده اسـت. با توجه به این که مشـهد در منطقه ای خشـک واقع شـده اسـت، عمًا 
نباید چنین وسـعت فضای سـبزی داشـته باشـد، اما شهرداری مشـهد در این زمینه ورود 
پیـدا کـرده و فضاهایـی کـه عمدتـاً آلـوده و مشکل سـاز بوده را بـه تفرجگاه هـای طبیعی 

تبدیل کرده اسـت.
فضاهـای  و  شـهری  پارک هـای  ایـن  در  اسـت  الزم  شـد:  یـادآور  تیمـوری  ثابـت 
تفریحـی آگاهـی و اطاع رسـانی به خوبـی صـورت گیـرد. بـرای ایـن منظـور می تـوان بـا 
قـرار دادن سـطل های زبالـه بـه تفکیـک زباله هـا نیـز پرداخـت کـه ایـن اقـدام می توانـد 
نوعـی آگاهی رسـانی و آمـوزش بـه شـهروندان باشـد. در ایـن خصـوص می توان از سـایر 

روش هـای تشـویقی نیـز بهـره برد.
وی اضافـه کـرد: توجـه بـه اینکـه راهنمایـان گردشـگری بایـد حافظ محیـط طبیعی 
نیـز باشـند، بسـیار مهم اسـت. درواقع این طور نیسـت کـه راهنمایان گردشـگری موضوع 
حفاظـت را رعایـت نکننـد امـا انتظـار داشـته باشـند دیگـران از محیط طبیعـی حفاظت 
کننـد؛ بنابرایـن توصیـه می شـود راهنمایـان گردشـگری بـرای دیگـر گردشـگران الگـو 

باشـند تـا آن هـا نتواننـد نسـبت به محیـط طبیعـی بی تفاوت باشـند.
جمعیـت بومـی بهتریـن گزینـه بـرای راهنمایـی گردشـگران و حفـظ محیط زیسـت 

ست ا
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده گردشـگری جهاددانشـگاهی خاطرنشـان کـرد: در 
نهایـت اگـر قـرار باشـد افـراد از طبیعت بهره بـرداری کنند، بایـد بدانند کـه در فصل های 
خـاص همچـون رویـش گیاهـان و... از سـفر پرهیـز کننـد یا آگاهـی کاملـی از منطقه ای 

کـه قصد سـفر بـه آن را دارند، داشـته باشـند.

■□■

ایکنا شجره ای 
طیبه و ریشه دار است

روابـط عمومی سـازمان قرآنی دانشـگاهیان کشـور، 9 شـهریور:معاون قرآن و عتـرت وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـا بیـان اینکـه ایکنا در مسـیر رشـد پیـش رفته اسـت، اظهار 

کـرد: ایـن رسـانه، امـروز بـه یک شـجره طیبـه تنومند و ریشـه دار تبدیل شـده اسـت.
علیرضـا معـاف، معـاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی بـا بیان این که 
ایکنـا طـی سـال های گذشـته در مسـیر رشـد پیـش رفتـه و امروز بـه یک شـجره طیبه 
تنومنـد و ریشـه دار تبدیـل شـده اسـت، افـزود: باید قدر کسـانی کـه طی این سـال ها در 
ایکنـا تـاش کردنـد از جمله شـهید حجت االسـام سـید مهدی تقوی تا سـایر دوسـتان 

را دانسـت و دولـت، حق شـناس زحمات جهاددانشـگاهی و ایکنا هسـت.
وی بـا اظهـار این کـه امیدواریم کارهـای جدی تری در حوزه سـواد رسـانه ای، بصیرت 
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رسـانه ای، تقویـت حضـور دین در رسـانه ها و نقش رسـانه ها در توسـعه دین انجام شـود، 
گفـت: ایکنـا و مجموعـه خبرگزاری هایـی کـه کار دینـی می کننـد و همچنیـن مجموعه 
سـرویس های دینـی خبرگزاری هـا بایـد یکسـری نظریه هـا را در حـوزه رسـانه پیگیـری 
کننـد و یکـی از آن هـا، نظریـه عقـل درایـه اسـت کـه در فضـای شـلوغ رسـانه ای نیـاز 

بسـیاری به آن وجـود دارد.
معـاف بـه سـخنی از امیرالمؤمنیـن)ع( در »غررالحکـم و دررالکلـم« مبنـی بـر اینکـه 
»اگـر خبـری را شـنیدید با عقـل درایـه آن را بپذیرید نه بـا عقل روایـه؛ اِْعِقُلـوا اَلَْخَبَر إَِذا 
َسـِمْعُتُموُه َعْقـَل ِدَرایَـٍة رآیـة الَ َعْقـَل ِرَوایَـٍة َفـإِنَّ ُرَواَة اَلِْعلْـِم َکِثیـٌر َو ُرَعاتَـُه َقلِیل« اشـاره 
کـرد و ادامـه داد: ایـن رسـانه بایـد تـاش کنـد تـا قواعـد رسـانه قرآنـی و رسـانه ای که 
مـورد رضایـت عتـرت و اهل بیـت )ع( و منطبق بر مفاهیـم روایی اسـت را نهادینه کند و 
ایـن اقدامـی بـزرگ خواهـد بـود. همچنین ایکنـا باید از باب رصـد دقیق، بـه این موضوع 
نـگاه ویـژه داشـته باشـد و اشـکاالت مجموعه هـای قرآنـی را گوشـزد و آن هـا را بـا نـگاه 

هم افزایـی و همدالنـه حمایـت کند.
معـاون قـرآن و عتـرت وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی تصریـح کـرد: اخیـراً ایکنا در 
قالـب گزارشـی مکتـوب، از معاونت قـرآن و عتـرت وزارت فرهنگ و ارشـاد انتقادی کرده 
بـود کـه طـی پیامـی از آن تشـکر کـردم. درباره نقدهـای اشـتباهی که بـود توضیح دادم 
و از تذکـرات صحیـح نیـز قدردانـی کـردم. البته مـا از روی عمد به صورت چـراغ خاموش 
فعالیـت می کنیـم تـا بـه اصـاح کارهـا بپردازیـم. نگاه ایکنـا در تهیـه چنین گزارشـی را 
تحسـین می کنـم و امیـدوارم ارتبـاط ایکنـا و وزارت ارشـاد در آینده نیز بـه همین منوال 

ادامـه یابد.

■□■

پیام رییس جهاددانشگاهی به مناسبت روز پزشک؛

 ابتکار و نوآوری های 
این نهاد برای ورود به 

عرصه های جدید پزشکی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۳۱ مرداد:دکتر دهقانـی فیروزآبادی در پیامی فرارسـیدن 
اول شـهریور مـاه، زادروز دانشـمند حکیـم و فخر ایران زمین، ابوعلی سـینا و روز پزشـک 
را بـه جامعـه پزشـکی ایـران و به ویژه همـکاران پزشـک در جهاددانشـگاهی تبریک گفت 

و از تاش هـای صادقانـه و خدمـات فداکارانـه آنـان به مـردم قدردانی کرد.
در پیـام دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی، رییـس جهاددانشـگاهی بـه مناسـبت 

فرارسـیدن روز پزشـک آمـده اسـت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فرارسـیدن اول شـهریور مـاه، زادروز دانشـمند حکیـم و فخـر ایران زمیـن، ابوعلـی 
به ویـژه همـکاران پزشـکمان در  و  ایـران  بـه جامعـه پزشـکی  را  سـینا و روز پزشـک 
جهاددانشـگاهی تبریـک می گویـم و از تاش هـای صادقانـه و خدمـات فداکارانـه ایـن 

عزیـزان بـه مـردم در راه مقـدس رفـع آالم دردمنـدان، بازگردانـدن و ارتقـای سـامت و 
نشـاط جامعـه قدردانـی می کنـم.

پزشـکان عزیـز جهاددانشـگاهی همچـون سـایر اعضـای ایـن نهـاد، عـاوه بـر انجـام 
وظایـف و مأموریت هـای محولـه، به خوبـی مراقبت می کنند تـا مبادا فرآیندهـای تکراری 
و تراکـم کار به خصـوص در بخـش درمـان، مانعی بر سـر راه نـوآوری و ورود به عرصه های 
جدیـد بـه وجـود بیـاورد؛ در دنیـای امروز، پیشـرفت های پزشـکی، محصـول عاقه مندی 
و همـکاری نزدیـک پزشـکان بـا متخصصان میان رشـته ای مرتبط با حوزه سـامت اسـت 

کـه بـه ابتـکار و نوآوری هـای ارزشـمند می انجامد.
و  برداشـته  گام  راه  ایـن  در  خـود،  اقدامـات  بـا  جهاددانشـگاهی  خوشـبختانه 
موفقیت هایـش در زمینـه پزشـکی بازسـاختی، درمان نابـاروری،  به کارگیـری درمان های 
نویـن بـرای ترمیـم زخم های مزمـن و نیز مقابله با سـرطان،  سـلول درمانـی و ژن درمانی 
و سـایر حوزه هـا مرهـون همیـن همکاری هـا و ایجاد بسـتر نـوآوری و شـکوفایی در میان 

اسـت. متخصصـان مختلف 
ایـن نهـاد از سـرفصل حیاتـی اخـاق، تعهـد و پـرورش در این حـوزه نیز غافـل نبوده 
که بیسـت سـال ادوار نکوداشـت مقام اسـاتید پیشکسـوت حوزه پزشـکی و نیز برگزاری 
مـدارس تابسـتانی برای عاقه منـدان به کاربردهـای بیوانفورماتیک در تحقیقات پزشـکی 
یـا دوره هـای جامـع تکنیک هـای مولکولی از جمله همین اقدامات برای آگاه سـازی نسـل 

جـوان و به ویـژه دانشـجویان و دانش آموزان محسـوب می شـود.
اسـاتید  عزیـز عرصـه سـامت،  یـاد شـهدای  و  نـام  بزرگداشـت  پایـان، ضمـن  در 
گران مایـه، پیشکسـوت و نـوآور حـوزه پزشـکی به ویـژه زنده یـاد دکتـر کاظمی آشـتیانی 
را کـه در جـوار رحمـت حـق آرمیده انـد، گرامی مـی دارم و بـار دیگر از زحمات پزشـکان 

می کنـم. عزیـز حق شناسـی 
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی
رییس جهاددانشگاهی

■□■
 

پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به رییس جمهور:

آمادگی این نهاد برای برداشتن 
گام های بزرگ و نوآورانه در 

عرصه رفع نیازهای کشور

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲ شـهریور: دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی در نامـه ای بـه 
حجت االسام والمسـلمین سـید ابراهیـم رئیسـی رییس جمهـور، فرارسـیدن هفته دولت 
را تبریـک گفـت و بـه آمادگـی ایـن نهـاد بـرای برداشـتن گام هـای بـزرگ و نوآورانـه در 
عرصـه رفـع نیازهـای کشـور و تحقـق اقتصـاد دانش بنیان بـا تکیه بر بـاور توانایـی و بنیه 

ی داخلـی تاکیـد کرد.
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در نامه دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی آمده است:
حضرت حجت االسام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسامی ایران
سام علیکم؛

روزهـای آغازیـن شـهریورماه در هرسـال، تابلویـی اسـت از عظمت، اخـاص، اعتماد، 
سرنوشـت  و  عدالت محـوری  یـاری،  مـردم  خدمتگـزاری،  خسـتگی ناپذیری،  امیـد، 
افتخارآمیـز و غرورآفریـِن دولتـی کوتـاه کـه گرچـه پـس از تکه تکـه شـدن اَبـدان مطهر 
سـتارگان پرفروغـش، رییس جمهـور منتخب مردم و نخسـت وزیر محبوب، شـهید رجایی 
و شـهید دکتـر باهنـر بـه دسـت منافقان کینه تـوز نفـوذی، به ظاهر از رسـمیت افتـاد اما 
به واقـع در نـزد مـردم، رسـِم خدمـِت عاشـقانه را بـه ودیعه گذاشـت؛ امید را بـه دل های 
محرومـان بازگردانـد؛ مدال اعتماد، دل بسـتگی و وثـوق مردم را بر گردن آویخت؛ ُحسـن 
عاقبـت و افتخـار را نصیـب آن شـهیداِن واالمقـام کـرد و دولـت و دولتمـرد را در نظـام 

مردم سـاالر جمهـوری اسـامی ایـران، معنـا نمود.
پوینـدگاِن مکتـب رجایـی و باهنـر و کمربسـتگان خسـتگی ناپذیر بـرای خدمـت بـه 
مـردم، مـورد تکریـم و احترام انـد امـا فرصت هفتهـی دولت، مجالی اسـت بـرای تبیین و 
رشـد و ارتقـای اعتمـاد عمومی کـه وظیفهی دلسـوزان انقاب اسـامی به ویـژه جامعهی 

نخبگان کشـور اسـت.
بـا افتخـار در اولیـن روز از هفتهـی دولـت، ضمن عـرض تبریـک و آرزوی توفیق برای 
حضرت عالـی و اعضـای محتـرم کابینهـی دولت سـیزدهم، از حمایت های ارزشـمندتان و 
پذیـرش بلندنظرانهـی پیشـنهادهای تخصصـی این نهاد در راسـتای قبـول مأموریت های 
کان و هم چنیـن تحقـق زیسـت بوم نـوآورِی نخبـگان ایرانـی در جهاددانشـگاهی کـه 
بـا حضـور بابرکـت جنابعالـی در جمـع مدیـران و محققـان ایـن نهـاد و ایـراد بیانـات 
دلگرم کننـده و امیدآفریـن تجلـی یافـت، سپاسـگزاری کـرده و آمادگـِی جهـاد را بـرای 
برداشـتن گام هـای بـزرگ و نوآورانـه در عرصـه رفـع نیازهـای کشـور و تحقـق اقتصـاد 

دانش بنیـان بـا تکیه بـر بـاور توانایـی و بنیهـی داخلـی اعـام می کنـم.
صحـت، سـربلندی و عـزت بیش ازپیش ملت و دولت رشـید ایران اسـامی را از خدای 

خواهانم. سبحان 
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی
 رییس جهاددانشگاهی

■□■

دکتر دهقانی فیروزآبادی در پیامی تاکید کرد:

سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی، درگاه ورود 

دانشجویان به زیست بوم نوآوری 
نخبگان ایرانی

روابط عمومی سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی، ۱۵ شـهریور: دکتر دهقانی فیروزآبادی 
رییس جهاددانشـگاهی در پیام خود به مناسـبت سـالگرد تاسـیس سـازمان دانشـجویان 
اظهـار کرد: سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی می توانـد درگاه و محملـی برای جذب 
دانشـجویان نـوآور و خـاق به زیسـت بوم بـزرگ نوآورانـه و نخبگانـی جهاددانشـگاهی و 

هدایـت و حمایـت از آن ها باشـد.
بـا فرارسـیدن سـالگرد تاسـیس سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی دکتـر دهقانی 
فیروزآبـادی رییـس جهاددانشـگاهی پیامـی صـادر کـرد. متـن پیـام به شـرح زیر اسـت:
بدون شـک، دانشـجویان در زمره مهم ترین اقشـاری هسـتند که در تحوالت اجتماعی 
و فرهنگی، پیشـبرد اهداف فناورانه و نوآورانه کشـور و دسـتیابی به تمدن نوین اسـامی 
منـدرج در سـند مهـم گام دوم انقـاب نقـش اساسـی و بنیـادی دارند و نـگاه اجمالی به 
فعالیت هـا و خدمـات جهاددانشـگاهی در طـول بیـش از چهـل سـال فعالیـت بیانگر این 
نکتـه اسـت کـه بخش زیـادی از توفیقـات و عملکرد ایـن نهاد خـدوم و انقابی بازبسـته 
بـه جلـب، حضـور و مشـارکت دانشـجویان عاقه منـد، متخصـص و متعهـد در ایـن نهاد 
بـوده اسـت کـه بـا روحیـه کار، امیـد، خاقیـت و اثربخشـی بیش ازبیـش مایـه عـزت و 
افتخـار و پیشـرفت بوده انـد و همیـن دانشـجویان بعدهـا در قامـت متخصصـان، مدیـران 

و پژوهشـگران کارهـای بـزرگ را بـه انجـام رسـانیده اند و منشـأ خیـر و برکـت بوده اند.
جـذب  بـرای  محملـی  و  درگاه  می توانـد  جهاددانشـگاهی  دانشـجویان  سـازمان   
دانشـجویان نـوآور و خـاق به زیسـت بوم بـزرگ نوآورانـه و نخبگانـی جهاددانشـگاهی و 
هدایـت و حمایـت از آن ها باشـد و این موضـوع خود ظرفیت و سـرمایهی عظیم برای غنا 
بخشـی بـه منابـع انسـانی جهاددانشـگاهی برای تحقـق اهـداف نوآورانـه و تحول خواهانه 
ایجـاد خواهـد کرد. از سـوی دیگر، دانشـجویان می تواننـد به عنوان نبض بیـدار و دل آگاه 
جامعـه، نسـبت بـه نیازهـا، مشـکات و مسـائل گوناگـون و پردامنـه زیسـت بوم جامعهی 
ایرانـی اطـاع پیـدا کننـد تـا از طریق جهاددانشـگاهی نسـبت به حـل این مسـائل اقدام 
شـود و بـرای ایـن مهـم الزم اسـت تـا تمـام تـوان سـخت افزاری، نرم افـزاری و منابع این 

نهـاد تـا حـد ممکـن و مقـدور در اختیـار دانشـجویان نـوآور و خاق قـرار گیرد.
در بیسـت وپنج سـال فعالیـت سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی، بـاور مـا بـر این 
اسـت کـه ایـن سـازمان می توانـد مأموریـت فعالیت هـای خـود را بـر جـذب و جلـب 
دانشـجویان عاقه منـد و نـوآور در قالـب شـبکه های توانمنـد سـاز و فراگیـر قـرار دهد و 
در حکـم درگاه ورود نظام منـد، هدفمنـد و هماهنـگ دانشـجویان نوآور و خـاق به جهاد 
عمـل کنـد و توفیقـات در این مسـیر مسـتلزم نـگاه تحولی، تنوع بخشـی و روزآمدسـازی 
فعالیت هـا، توجـه ویـژه بـه نیازهـای دانشـجویان به ویـژه در کارآفرینـی و مهارت آموزی، 
الگوهـای  از  اسـتفاده  و  برنامه هـا  تنوع بخشـی  دانشـجویی،  فعـال  تشـکیل شـبکه های 
جدیـد در برنامه هـای فرهنگی اسـت تا طـی آن اسـتعدادهای دانشـجویان در عرصه های 
گوناگـون شناسـایی و تقویـت شـود و بسترسـازی بـرای بهره منـدی از ایـن توانمندهـا با 

دقـت صـورت پذیرد.
امـام  اسـامی،  انقـاب  واالی  آرمان هـای  و  اهـداف  تحقـق  آرزوی  بـا  پایـان،  در 
عظیم الشـأن)ره( و رهبـر معظـم انقـاب )مدظله العالـی(، ایـن روز را بـه همـه همـکاران 
پرتـاش در سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی و دانشـجویان عزیز عضو این سـازمان 
تبریـک می گویـم و نقش آفرینـی سـازنده و سـربلندی و بالندگی آنـان را از خداوند بزرگ 

خواهانم.
همچنیـن گفتنـی اسـت، بـا فرارسـیدن 1۵ شـهریورماه، سـالروز تشـکیل سـازمان 
دانشـجویان ایـران، برنامه هـا و فعالیت هـای متنوعـی از 1۵ شـهریورماه تـا 1۵ مهـر مـاه 
1401 بـرای تبییـن مأموریـت ایـن سـازمان در نظـر گرفتـه شـده اسـت و طـی یک ماه 

مجموعـه رویدادهایـی در سـازمان و شـعب آن برگـزار خواهـد شـد.
جلسـه و دیـدار بـا برخـی از چهره های علمی و فرهنگی کشـور، برگزاری نشسـت های 
شـعب، ارسـال پیام برخـی از چهره های شـاخص فرهنگـی، ازجمله برخـی از برنامه ها در 
ایـن بازهـی زمانـی اسـت. همچنیـن، بـا توجه بـه نزدیکی بازگشـایی دانشـگاه ها، شـعب 
سـازمان دانشـجویان در سراسـر کشـور غرفه هـای در دانشـگاه ها مسـتقر خواهـد کـرد تا 

بـه معرفی سـازمان دانشـجویان اقدام شـود.

برگزاری مراسم گرامیداشت بیست وچهارمین سالگرد 
تاسیس سازمان دانشجویان ایران

در ایـن زمینه 1۵ شـهریور، مراسـم گرامیداشـت بیسـت وچهارمین سـالگرد تاسـیس 
سـازمان دانشـجویان ایـران نیـز بـا حضـور دکتـر جمـال رحیمیـان، معـاون فرهنگـی 
جهاددانشـگاهی، دکتـر رضـا فریـدزاده، سرپرسـت سـازمان دانشـجویان ایـران و اعضـا 
و نماینـدگان شـعب ایـن سـازمان در محـل سـالن شـهید صبـوری معاونـت فرهنگـی 

به صـورت حضـوری و مجـازی برگـزار شـد.
در ابتـدای ایـن نشسـت، دکتـر فریدزاده سرپرسـت سـازمان دانشـجویان ایـران، اهم 
رویکردهـای تحولی سـازمان دانشـجویان ایـران در دوران کنونی را مطرح کـرد. فریدزاده 
ضمـن اشـاره مختصـر بـه سـوابق اقدامـات و برنامه هـای انجام شـده در طـول 24 سـال 
فعالیت این سـازمان گفت: سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی با پیش چشـم داشـتن 
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فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری، مسـئوالن کشـور و جهاد و نیـز مقتضیات و شـرایط، از 
ابتـدا یـک سـازمان نـوآور، خـاق و ایـده پـرداز بوده اسـت کـه مأموریـت خـود را در به 
کمـال رسـاندن دانشـجوها تعریـف کـرده اسـت و انجـام فعالیت هـای شـاخص فرهنگـی 

همـواره از راهبردهـای اصلـی آن بوده اسـت.
سرپرسـت سـازمان دانشـجویان ایران با اشـاره به نگاه پیشـرو و نوآور فرهنگی، افزود: 
سـازمان دانشـجویان به واسـطه داشـتن ایـن نـوع نـگاه نسـبت بـه سـازمان های هم طراز 
خـود سـازمان موفـق و مرجعی محسـوب می شـود کـه فعالیت های بسـیار خوبـی از خود 
برجـای گذاشـته اسـت. ایـن سـازمان امـروزه جایـگاه خـود را پیـدا کـرده و بـه رشـد و 

بالندگی رسـیده اسـت.

سازمان دانشجویان ایران فرزند زمان خود بوده است
فریـدزاده بـا اشـاره به نقش کادر سـازی که این سـازمان در طول این سـال ها داشـته 
اسـت، گفـت: بسـیاری از اصحـاب هنـر و فرهنـگ و رسـانهی امـروز خروجـی نیروهـای 
سـازمان دانشـجویان هسـتند. خیلی از سـازمان های هم طـراز فرهنگی ایده های سـازمان 
را قـرض گرفتنـد و آن را در مجموعه هـای خـود تکثیر کردند. عموم فعالیت های سـازمان 
همـواره بـر مبنـا نـوآوری بـوده اسـت. اگـر بخواهیـم سـازمان را مختصـراً تعریـف کنیم، 
بایـد بگوییـم کـه سـازمان دانشـجویان ایـران فرزنـد زمـان خـود بـوده اسـت؛ چراکه در 
بـرای مسـائل روز حـل مسـاله دارد و خـودش را با تحـوالت فرهنگی تنظیم کرده اسـت. 
همـه روی فعالیت هـای خـوب گذشـته تعصـب داریـم، امـا هیـچ وقـت خـود را به صـرف 

فعالیت هـای قدیـم تعریـف نکرده ایـم و نـگاه مـا رو بـه آینده اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره به دو موضـوع فرهنگ نـوآوری و نوآوری فرهنگـی، افزود: اگر 
بخواهیـم فرهنـگ نـوآوری را ایجاد کنیـم، باید در ابتـدا به نوآوری فرهنگـی توجه کنیم. 
اگـر قـرار اسـت در مجموعه خودمان و در کشـور الگوهـا، مفاخر و سـتاره هایی مثل دکتر 
کاظمی آشـتیانی داشـته باشـیم، گام اول خودسـازی اسـت و اگر دیدید مجموعه ای قول 
و عملـش بـا یکدیگـر یکـی نیسـت، از دل ایـن مجموعه کاظمی آشـتیانی خـارج نخواهد 
شـد. امیـد وافـر داریم که در دوره جدید، شـاهد تغییـرات مثبت و توسـعهی نوآوری های 
فرهنگـی و بسـط فرهنگ نـوآوری خواهیم بود؛ چراکه جهاددانشـگاهی همـواره پرچم دار 

نوآوری هـا در جامعـه بـوده اسـت و امیداوریم مجـددا زمینه این اتفاق فراهم شـود.
سازمان دانشجویان ایران ویترین و درگاه دانشجویی جهاددانشگاهی است

در ادامـه ایـن نشسـت، دکتـر جمـال رحیمیان معـاون فرهنگـی جهاددانشـگاهی نیز 
ضمـن تسـلیت ایـام نزدیـک بـه اربعیـن حسـینی و مـاه صفر، سـالروز تاسـیس سـازمان 
دانشـجویان ایـران را گرامـی داشـت و نسـبت بـه آغـاز تحـول بنیادیـن و نوآورانـه ابـراز 
امیـدواری کـرد. وی بـا بیـان خاطراتـی از آشـنایی خـود بـا جهاددانشـگاهی و نحوهـی 
همـکاری بـا ایـن نهـاد گفـت: فعالیـت مـن از دوران دانشـجویی در جهاددانشـگاهی 
کـوی تهـران کـه از قدیمی تریـن واحدهـای جهاددانشـگاهی بـوده اسـت، شـروع شـد و 
فعالیـت سـازمان دانشـجویان ایـران نیـز در اواخـر دهه هفتـاد که مؤسسـات فرهنگی در 
جهاددانشـگاهی ظهـور و بـروز یافـت، شـروع شـد و ایـن سـازمان در طـول این سـال ها 
تاکنـون فرازونشـیب های زیـادی داشـته اسـت و درمجمـوع کارنامـه ای درخشـان دارد.

معاون فرهنگی جهاددانشـگاهی با اشـاره به ماهیت دانشـجویی سـازمان دانشـجویان 
افـزود: بعـد از اینکـه بنـده در معاونـت فرهنگـی مشـغول بـه خدمـت شـدم، یکـی از 
سـازمان هایی کـه برایـم بسـیار مهـم بـوده، سـازمان دانشـجویان ایـران اسـت و از نـگاه 
بنـده، ایـن سـازمان ویتریـن و درگاه دانشـجویی بخـش فرهنگـی تعریـف می شـود و از 
ایـن جهـت، از دکتـر فریـدزاده کـه همیشـه به عنـوان یـک مدیـر، خـوش درخشـیده و 
مسـئولیت این کار را پذیرفته اسـت، تشـکر می کنم. بدنه دانشـجویی اصلی ترین داشـته 
جهاددانشـگاهی و سـازمان دانشـجویان اصلی تریـن درگاه و بدنـه دانشـجویی اسـت کـه 
بایـد تـاش کـرد تا مأموریت اصلی سـازمان دانشـجویان کـه پرورش مدیـران متخصص، 

جـوان و انقابـی اسـت، تقویت شـود.
رحیمیـان بـا اشـاره به سـند تحـول سـازمان دانشـجویان که بـر مبنای دیـدگاه مقام 
معظـم رهبری تنظیم شـده اسـت، گفـت: تهیه این سـند اقدام بسـیار پسـندیده ای بوده 
اسـت و نـوآوری فرهنگـی متناسـب بـا سـند تحـول و شـعار سـازمان دانشـجویان بایـد 
بـه یـک تعریـف شـفافی برسـد. اینکـه نـوآوری چیسـت؟ کـدام فعالیت ها تعطیل شـود؟ 
کـدام فعالیت هـا اصـاح شـود؟ کـدام فعالیت هـا انجـام شـود؟ و مـواردی این چنینی که 
پاسـخ بـه آن، مسـیر راه سـازمان دانشـجویان و در گام بعـد حـوزه فعالیت هـای فرهنگی 

را مشـخص می کنـد.
در پایـان، هریـک از اعضـای سـازمان دانشـجویان ایـران و اعضـای شـعب نظـرات و 
پیشـنهاد ها خـود را مطـرح کردنـد و از همـه همـکاران سـازمان دانشـجویان تقدیـر بـه 

آمد. عمـل 

رونمایی از پوستر بیست وچهارمین سالگرد
 تاسیس سازمان دانشجویان ایران

در این مراسـم پوسـتر بیسـت وچهارمین سـالگرد تاسـیس سـازمان دانشـجویان ایران 
بـا شـعار »سـازمان دانشـجویان ایـران، درگاه ورود دانشـجویان بـه زیسـت بوم نـوآوری 

نخبـگان ایرانـی« رونمایی شـد.
در این شـعار، مأموریت سـازمان دانشـجویان به عنوان درگاهی برای شناسـایی، جذب 
و هدایـت جوانـان نخبـه، فعال و مسـتعد ترسـیم شـده اسـت که بـا هدف تربیـت نیروی 
انسـانی جـوان، متخصـص، پرانگیـزه، دارای فضایـل اخاقی و مسـئولیت پذیـر در عرصه 
علـم و فرهنـگ فعالیـت می کند. تاش شـده اسـت تـا توانمندسـازی از طریـق هم افزایی 
ظرفیت هـای جوانـان بـا ظرفیت هـا و ماموریت هـای کان نهـاد انقابـی جهاددانشـگاهی 
صـورت گیرد. همچنین بر اسـاس سـند تحول سـازمان دانشـجویان ایـران بیانیه گام دوم 
انقـاب اسـامی مبنـای فکـری نظـری این شـبکه و مقطـع زمانـی تحقق ایـن مأموریت 

در نظر گرفته شـده اسـت.

گفتنـی اسـت، سـازمان دانشـجویان ایـران به منظـور سـاماندهی مطلـوب و ارتقـای 
زمینه هـای  در  کشـور  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  دانشـجویان  مشـارکت 
اجتماعی، سیاسـی، علمی، صنفی و فوق برنامه در 1۵ شـهریورماه 1۳۷۷ تاسـیس شـد.

■□■

پیام تسلیت رییس 
جهاددانشگاهی در پی 

درگذشت آیت اهلل حاج شیخ 
محمد ناصری دولت آبادی

رحلـت  پیامـی  در  جهاددانشـگاهی  روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، 4 شـهریور:رییس 
عالـم وارسـته و معلـم اخـاق، مرحـوم آیـت اهلل حـاج شـیخ محمـد ناصـری دولت آبادی 

را تسـلیت گفـت.
در متن پیام تسلیت دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

خبـر ارتحـال عالـم وارسـته و معلم اخـاق، مرحوم آیـت اهلل حاج شـیخ محمد ناصری 
دولت آبـادی موجـب انـدوه و تأثر فراوان شـد؛ ایشـان، سـال ها بـا مجاهدت دلسـوزانه در 
راه جـذب حداکثـری مـردم و به ویـژه جوانان به سـوی تعالیـم نورانی قـرآن کریم و عترت 
طاهریـن)ع( گام برداشـت و بـا معرفت اندوخته و بیان شـیوا و نیـز اداره حوزه های علمیه 
و مؤسسـات تحقیقاتـی و فرهنگـی تحـت اشـراف خود بـه تعلیـم و تزکیه پوینـدگان راه 

حقیقـت پرداخت؛
این جانـب فقـداِن آن مرحـوم را بـه خانـواده و فرزنـدان ایشـان، حوزه هـای علمیـه، 
شـاگردان و ارادتمندانـش و نیـز مـردم عزیـز اصفهـان و همـه ارادتمندان قـرآن و عترت، 
تسـلیت عـرض می کنـم و از خداونـد سـبحان بـرای آن راحـل إلـی اهلل، رحمت واسـعه و 

مغفـرت و حشـر بـا اولیـا اهلل، مسـئلت می کنم.
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی،
رییس جهاددانشگاهی
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    آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش 
همکاری های  جهاددانشگاهی

■ همکاری پژوهشکده رسطان معتمد و پژوهشکده علوم 
بهداشتی جهاددانشگاهی

■ انعقاد تفاهم نامه و قرارداد همکاری با مرکز نوآوری و 
شتاب دهی گروه توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن

■ ایجاد بانک منونه های سلولی حیات وحش توسط مرکز 
ذخایر ژنتیکی جهاددانشگاهی

■ اخبار کوتاه

تفاهم
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    آخرین اخبار تفاهم نامه ها، قراردادها و گسرتش همکاری های  جهاددانشگاهی

تفاهم

همکاری پژوهشکده سرطان معتمد و پژوهشکده 
علوم بهداشتی جهاددانشگاهی

دکتـــر علـــی منتظـــری رییـــس پژوهشـــکده علـــوم 
و  رییـــس  دیـــدار  در  جهاددانشـــگاهی  بهداشـــتی 
ــرطان  ــکده سـ ــران پژوهشـ ــی از مدیـ ــان و جمعـ معاونـ
ــرات ورود  ــتاوردها و ثمـ ــه دسـ ــاره بـ ــا اشـ ــد بـ معتمـ
و  پســـتان  ســـرطان  حـــوزه  بـــه  جهاددانشـــگاهی 
اقدامـــات مؤثـــر پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد در 
زمینـــه پیشـــگیری، تشـــخیص و درمـــان ســـرطان 
ـــاران  ـــی بیم ـــت زندگ ـــود کیفی ـــه بهب ـــک ب ـــتان و کم پس
ــزاری  ــت برگـ ــی را در جهـ ــگان توصیه هایـ و بهبودیافتـ

ــرد. ــه کـ ــر ارایـ ــش اکتبـ ــر پویـ ــر چه بهتـ هـ
ـــح  ـــات صحی ـــتفاده از ادبی ـــرد: اس ـــان ک وی خاطرنش

و گزاره هـــای علمـــی در اطاع رســـانی در خصـــوص 
ایـــن بیمـــاری نیـــز مســـاله مهمـــی اســـت کـــه 
ــه  ــر بـ ــح و مؤثـ ــانی صحیـ ــی رسـ ــد در آگاهـ می توانـ

ــر باشـــد. ــیار مؤثـ جامعـــه بسـ
وی بـــا بیـــان این کـــه ســـرطان پســـتان صرف نظـــر 
ــام  ــتغال و انجـ از ســـامت فـــرد روابـــط جنســـی، اشـ
ـــد،  ـــرار می ده ـــر ق ـــت تأثی ـــز تح ـــادری را نی ـــف م وظای
تصریـــح کـــرد: در کنـــار درمـــان ســـرطان بایـــد بـــه 
ــار و  ــدن بیمـ ــی بازگردانـ ــت و چگونگـ ــش کیفیـ افزایـ
ـــرد. در  ـــه ک ـــم توج ـــادی ه ـــی ع ـــه زندگ ـــه ب ـــود یافت بهب
ـــال تجـــارب  ـــگان و انتق ـــا بهبودیافت ـــاط ب ـــن راســـتا ارتب ای

ــه  ــان از این کـ ــاد اطمینـ ــاران و ایجـ ــه بیمـ ــا بـ آن هـ
ـــد  ـــرد می توان ـــت و ف ـــان اس ـــل درم ـــتان قاب ـــرطان پس س
ـــه  ـــت روحی ـــردد در تقوی ـــادی برگ ـــی ع ـــه زندگ ـــاره ب دوب
ـــت. ـــر اس ـــروه مؤث ـــر دو گ ـــی ه ـــت زندگ ـــش کیفی و افزای

رییـــس  فروشـــانی  صرامـــی  رامیـــن  دکتـــر 
ــز  ــگاهی نیـ ــد جهاددانشـ ــرطان معتمـ ــکده سـ پژوهشـ
ــه  ــه کـ ــن نکتـ ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــه بـ ــن جلسـ در ایـ
ــه  ــی بـ ــی بخشـ ــد آگاهـ ــرطان معتمـ ــکده سـ پژوهشـ
ــاء افزایـــش ســـامت آنـــان  بانـــوان را در حـــوزه ارتقـ
ــال  ــد سـ ــی چنـ ــزود: طـ ــد، افـ ــود می دانـ ــالت خـ رسـ
گذشـــته پژوهشـــکده بـــا برگـــزاری پویـــش سراســـری 
مـــاه اکتبـــر و همـــکاری ســـازمان ها و ارگان هـــای 
مختلـــف ســـعی داشـــته تـــا بـــا فرهنگ ســـازی و 
آمـــوزش عمومـــی ســـطح دانـــش بانـــوان کشـــور را در 
خصـــوص بهداشـــت و ســـامت خـــود ارتقـــا بخشـــیده 
ــا  ــتی ایفـ ــه به درسـ ــن زمینـ ــود را در ایـ ــالت خـ و رسـ

ــد. نمایـ

سـرطان  پژوهشـکده  عمومـی  روابـط 
در  شـهریور:   2 جهاددانشـگاهی،  معتمـد 
سـرطان  پژوهشـکده  روسـای  دیـدار 
معتمـد و پژوهشـکده علوم بهداشـتی 
جامـع  همـکاری  بـر  جهاددانشـگاهی 
دو پژوهشـکده در جهـت فعالیت هـای 
ترویجی آگاهی رسـانی درباره سـرطان 
بانـوان و بهبود کیفیت زندگـی بیماران 

شـد. تاکید 
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انعقاد تفاهم نامه و قرارداد همکاری با مرکز 
نوآوری و شتاب دهی گروه توسعه فناوری 

پزشکی آمیتیس ژن

به منظـــور فراهـــم آوردن زمینـــه همـــکاری ســـازنده 
ـــز  ـــن مرک ـــترک بی ـــکاری مش ـــرارداد هم ـــه و ق تفاهم نام
نـــوآوری و شـــتاب دهـــی گـــروه توســـعه فنـــاوری 
ـــی  ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــس ژن و مرک ـــکی آمیتی پزش
ــا  ــگاهی بـ ــه جهاددانشـ ــته بـ ــران وابسـ ــتی ایـ و زیسـ
هـــدف بهره گیـــری از پتانســـیل ها و توانمندی هـــای 
دو طـــرف بـــرای شـــتاب دهـــی و همـــکاری مشـــترک 
ــذب  ــات و جـ ــوالت، خدمـ ــازی محصـ ــرای تجاری سـ بـ

ســـرمایه گذاری منعقـــد شـــد.
ــه  ــای تفاهم نامـ ــور امضـ ــه به منظـ ــه ای کـ در جلسـ
و قـــرارداد همـــکاری در مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی 
رضـــا  دکتـــر  شـــد؛  تشـــکیل  ایـــران  زیســـتی  و 
ـــی و  ـــر ژنتیک ـــی ذخای ـــز مل ـــت مرک ـــی سرپرس آذربایجان
ـــا  ـــن همکاری ه ـــت ای ـــوص اهمی ـــران در خص ـــتی ای زیس
ــعه  ــور توسـ ــول به منظـ ــند تحـ ــن سـ ــت: در تدویـ گفـ
فعالیت هـــای ایـــن مرکـــز اســـتفاده از مشـــارکت و 
ــز  ــان جـ ــی و دانش بنیـ ــش خصوصـ ــیل های بخـ پتانسـ
برنامه هایـــی اســـت کـــه در نظـــر اســـت ورود جـــدی 

انجـــام پذیـــرد.
وی افـــزود: در ایـــن مرکـــز بـــا توجـــه بـــه محـــور 
ایده هـــای  و  محصـــوالت  موضوعـــات،  فعالیت هـــا، 
زیـــادی بـــرای تجاری ســـازی و اســـتفاده از مشـــارکت 
بخش هـــای مختلـــف وجـــود دارد کـــه نیازمنـــد اســـت 
ــی  ــارکت ها مشـــخص و اجرایـ ــن مشـ ــازوکارهای ایـ سـ

ـــود. ش
ـــس  ـــی ریی ـــی صارم ـــر محمدعل ـــه دکت ـــه جلس در ادام
ـــاوری  ـــعه فن ـــروه توس ـــی گ ـــتاب ده ـــوآوری و ش ـــز ن مرک
پزشـــکی آمیتیـــس ژن ضمـــن ابـــراز خرســـندی از 
شـــکل گیری همـــکاری و مشـــارکت بخـــش خصوصـــی 
و دانش بنیان هـــا بیـــان کـــرد: از آنجـــا کـــه ایـــده 

ــت؛  ــیار اسـ ــکاری بسـ ــه همـ ــرای زمینـ ــوع بـ و موضـ
الزم اســـت اتـــاق فکـــری بـــرای اســـتفاده از ایده هـــا، 
ــل  ــا تبدیـ ــا تـ ــردن آن هـ ــی کـ ــازی و اجرایـ تجاری سـ
ــی  ــکیل و مأموریت هایـ ــروت تشـ ــه ثـ ــده بـ ــدن ایـ شـ
تعریـــف و بـــا حفـــظ منافـــع دو طـــرف واگـــذار شـــود.
صارمـــی تاکیـــد کـــرد: تجاری ســـازی، فنـــاوری، 
ــج  ــک پکیـ ــورت یـ ــا به صـ ــن هـ ــوری و رایزیـ رگوالتـ
اســـت کـــه نیازمنـــد تقســـیم کار اســـت. بـــرای ایـــن 
منظـــور بایـــد از ظرفیت هـــای موجـــود و تجـــارب 

ــود. ــتفاده شـ ــق اسـ موفـ

همـکاری  موضوعـات  خصـوص  در  جلسـه  ایـن  در 
ماننـد حمایـت و همـکاری مشـترک بـرای تجاری سـازی 
و ایجـاد ثـروت از ایده هـا، محصـوالت و خدمـات فناورانه؛ 
طـرف  دو  توانمندی هـای  و  پتانسـیل ها  از  بهره گیـری 
قـرارداد بـرای شـتاب دهـی و همـکاری مشـترک بـرای 
تجاری سـازی محصـوالت و خدمـات؛ شناسـایی، حمایـت، 
دانش بنیـان  و  فناورانـه  موضوعـات  توسـعه  و  راهبـری 
دانش محـور  ثـروت  تولیـد  و  اشـتغال  ایجـاد  بـرای 
محصـوالت  و  خدمـات  ایده هـا،  تجاری سـازی  راه  از 
فناورانـه و دانش بنیـان؛ همـکاری مشـترک بـرای ایجـاد 
و  دولتـی  نهادهـای  همـکار  و  معتمـد  آزمایشـگاه های 
در سـطوح  زیسـتی  و  ژنتیکـی  در حوزه هـای  حاکمیتـی 
ملـی و بین المللـی تحـت پوشـش و منافـع دو طـرف بحث 

گرفـت. صـورت  تبادل نظـر  و 

روابـط عمومـی مرکز ملی ذخایـر ژنتیکی 
به منظـور  مـرداد:   ۲۲ ایـران،  زیسـتی  و 
فراهـم آوردن زمینـه همـکاری سـازنده 
تفاهم نامـه و قـرارداد همکاری مشـترک 
بیـن مرکز نـوآوری و شـتاب دهـی گروه 
ژن  آمیتیـس  پزشـکی  فنـاوری  توسـعه 
و مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی 
بـا  جهاددانشـگاهی  بـه  وابسـته  ایـران 
و  پتانسـیل ها  از  بهره گیـری  هـدف 
شـتاب  بـرای  طـرف  دو  توانمندی هـای 
بـرای  مشـترک  همـکاری  و  دهـی 
و  خدمـات  محصـوالت،  تجاری سـازی 

شـد. منعقـد  سـرمایه گذاری  جـذب 
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ایجاد بانک نمونه های سلولی حیات وحش توسط 
مرکز ذخایر ژنتیکی جهاددانشگاهی

ــت از  ــایی و حفاظـ ــه، شناسـ ــتای مطالعـ در راسـ
ــل از  ــدی متقابـ ــور و بهره منـ ــی کشـ ــع ژنتیکـ منابـ
ظرفیت هـــا و توانمندی هـــای علمـــی و پژوهشـــی، 
مرکـــز  میـــان  مشـــترک  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران و ســـازمان 
حفاظـــت محیط زیســـت -معاونـــت محیط زیســـت 

ــد. ــد شـ ــی- منعقـ طبیعـ
محیط زیســـت  معـــاون  اکبـــری  حســـن 
تنـــوع زیســـتی ســـازمان حفاظـــت  و  طبیعـــی 
در  گفـــت:  خصـــوص  ایـــن  در  محیط زیســـت 
حـــوزه محیط زیســـت ۷0 درصـــد جمعیـــت گونـــه 
برجســـته ای مثـــل آهـــو را از دســـت دادیـــم و 
آن چیـــزی کـــه ارزشـــمند اســـت تنـــوع درون 

اســـت. یک گونـــه  جمعیتـــی 
ــی  ــی درون جمعیتـ ــرد: یکنواختـ ــوان کـ وی عنـ
نتوانیـــم  کـــه  شـــده  باعـــث  گونه هـــا  بعضـــی 

دهیـــم. نجـــات  را  گونه هـــا  از  تعـــدادی 
ــا  ــم تقریبـ ــت هـ ــزود: در محیط زیسـ ــری افـ اکبـ
کمتـــر از دو دهـــه اســـت کـــه بـــه ســـمت ژنتیـــک 
بعضـــی  حـــوزه  در  بایـــد  و  رفته ایـــم  حفاظـــت 
ـــک  ـــت ژنتی ـــه حفاظ ـــم وارد مقول ـــی ه ـــائل ژنتیک مس

شـــویم.
ــود  ــه می شـ ــی کـ ــا جایـ ــرد: تـ ــح کـ وی تصریـ
بایـــد منابـــع ژنتیکـــی کشـــور را ذخیـــره کنیـــم و 
ــک  ــه یـ ــز کـ ــن مرکـ ــا ایـ ــه بـ ــد تفاهم نامـ ــا عقـ بـ
ـــی  ـــینه خوب ـــک پیش ـــا ی ـــت و ب ـــی اس ـــز تخصص مرک
فعالیتـــش را شـــروع کـــرده در ســـطح وســـیعی 

بخـــش  در  را  فعالیت هـــا  کـــه  کنیـــم  ســـعی 
ــم. ــام دهیـ ــی انجـ ژنتیکـ

وی گفـــت: اقدامـــات مشـــترکی ماننـــد ایجـــاد 
وحـــش  حیـــات  ســـلولی  نمونه هـــای  بانـــک 
ــترک  ــی مشـ ــای تحقیقاتـ ــام طرح هـ ــور، انجـ کشـ
گونه هـــای  احیـــای  و  حفاظـــت  خصـــوص  در 
ــور  ــد کشـ ــرض تهدیـ ــوری در معـ ــی و جانـ گیاهـ
در طـــول مـــدت ایـــن تفاهم نامـــه اجـــرا خواهـــد 

شـــد.
دکتـــر رضـــا آذربایجانـــی سرپرســـت مرکـــز 
ــراز  ــن ابـ ــران ضمـ ــتی ایـ ــی و زیسـ ــر ژنتیکـ ذخایـ
خرســـندی از آغـــاز همکاری هـــای دو مجموعـــه 
ــت و  ــت محیط زیسـ ــازمان حفاظـ ــن سـ ــت: بیـ گفـ
ایـــن مرکـــز قبـــا تعاماتـــی وجـــود داشـــت، ولـــی 
ــا ایـــن  ــا بـ ــا عاقه منـــد بـــه توســـعه همکاری هـ مـ
ســـازمان بـــا توجـــه بـــه هـــدف مشـــترکی کـــه در 
ــود دارد،  ــتی وجـ ــر زیسـ ــت از ذخایـ ــه حفاظـ زمینـ

ــتیم. هسـ
وی در ادامـــه افـــزود: شـــکل گیری ایـــن مرکـــز 
براســـاس نیـــاز جامعـــه بـــزرگ زیســـت فناوری 
و کمبودهایـــی کـــه در کشـــور در ایـــن زمینـــه 
ــم  ــام معظـ ــتور مقـ ــاس دسـ ــت براسـ ــود داشـ وجـ
جهاددانشـــگاهی  بـــه  رهبری)مدظله العالـــی( 
انجـــام پذیرفـــت و بـــه همیـــن منظـــور بانک هـــای 
زیســـتی چهارگانـــه مرکـــز براســـاس اســـتانداردهای 
نمونه هـــای  ارایـــه  و  تهیـــه  بـــرای  بین المللـــی 
ـــن  ـــد. ای ـــدازی ش ـــا راه ان ـــت از آن ه ـــتی و حفاظ زیس

ــود  ــت خـ ــال فعالیـ ــن سـ ــه در پانزدهمیـ ــز کـ مرکـ
قـــرار دارد توانســـته اســـت نمونه هـــای زیســـتی 
اســـتاندارد و شناســـنامه دار بـــا کمتریـــن هزینـــه را 

ــد. ــرار دهـ ــان قـ ــار محققـ در اختیـ
ـــز  ـــن مرک ـــرد: در ای ـــان ک ـــن بی ـــی همچنی آذربایجان
ــای  ــمند از نمونه هـ ــدد و ارزشـ ــیون های متعـ کلکسـ
ــد گاو  ــم ها ماننـ ــی و میکروارگانیسـ ــوری، گیاهـ جانـ
گلپایگانـــی، سیســـتانی، اســـبچه خـــزری تـــا پلنـــگ 
ـــاره  ـــوارد اش ـــیاری از م ـــه بس ـــود دارد ک ـــی وج ایران
شـــده در معـــرض خطـــر انقـــراض شـــدید هســـتند 
ــمندی  ــای ارزشـ ــی نمونه هـ ــوزه گیاهـ ــا در حـ و یـ
از سراســـر کشـــور جمـــع آوری و در بانـــک گیاهـــی 

ایـــن مرکـــز نگهـــداری می شـــود.
و  ژنتیکـــی  سرپرســـت مرکـــز ملـــی ذخایـــر 
زیســـتی ایـــران اذعـــان کـــرد: عـــاوه بـــر موضـــوع 
ــد  ــورد تاکیـ ــه مـ ــواردی کـ ــی از مـ ــت یکـ حفاظـ
بندهـــای  و  محیط زیســـت  حفاظـــت  ســـازمان 
تفاهم نامـــه نیـــز اســـت احیـــای گونه هـــای گیاهـــی 
ــون  ــور همچـ ــد کشـ ــرض تهدیـ ــوری در معـ و جانـ
یوزپلنـــگ ایرانـــی، گـــوزن زرد ایرانـــی، گورخـــر 
ــگ،  ــره، پلنـ ــزر، هوبـ ــای خـ ــوک دریـ ــیایی، فـ آسـ
پوزه کوتـــاه  تمســـاح  آســـیایی،  ســـیاه  خـــرس 

ــت. ــدو( و ... اسـ )گانـ
وی بیـــان کـــرد: بحـــث احیـــای دام هـــای بومـــی 
ســـلول های  بانـــک  در  گلپایگانـــی  گاو  ماننـــد 
ــته  ــال های گذشـ ــز از سـ ــوری مرکـ ــانی و جانـ انسـ
ـــز  ـــه نی ـــن زمین ـــی در ای ـــت و آمادگ ـــده اس ـــاز ش آغ

ــود دارد. وجـ
برنامـــه و  ایـــن  گفتنـــی اســـت، در حاشـــیه 
ســـلول  نمونه هـــای  اقـــدام  اولیـــن  به عنـــوان 
ـــز  ـــل مرک ـــه تحوی ـــت بهین ـــرای حفاظ ـــوز ب ـــی ی جنس

ــد. ــور شـ ــی کشـ ــر ژنتیکـ ــی ذخایـ ملـ

ژنتیکـی  ذخایـر  ملـی  مرکـز  عمومـی  روابـط 
راسـتای  در  شـهریور:   8 ایـران،  زیسـتی  و 
مطالعـه، شناسـایی و حفاظـت از منابـع 
متقابـل  بهره منـدی  و  کشـور  ژنتیکـی 
و  علمـی  توانمندی هـای  و  ظرفیت هـا  از 
پژوهشـی، تفاهم نامـه همکاری مشـترک 
میـان مرکـز ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی 
ایـران و سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
-معاونـت محیط زیسـت طبیعـی منعقـد 

. شد

                    اخبار کوتاه
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95 جهاددانشگاهی و اتحادیه 
مؤسسات قرآنی سمنان 

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان، 
رییـــس  راد  منصفـــی  علـــی  مـــرداد:    ۲۲
جهاددانشـــگاهی ســـمنان گفـــت: در راســـتای 
جلوگیـــری از تشـــتت و پراکندگـــی در امـــور 
ـــریع  ـــت س ـــه و حرک ـــدت روی ـــاد وح ـــی، ایج قرآن
بـــه ســـمت اهـــداف و سیاســـت های کان نظـــام 
مقـــدس جمهـــوری اســـامی و همکاری هـــای 
ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــه منعق ـــن تفاهم نام ـــترک، ای مش

ـــن  ـــای ای ـــن بنده ـــی از مهم تری ـــزود: یک وی اف
تفاهم نامـــه همـــکاری، اجرایـــی کـــردن فرمـــان 
مقـــام معظـــم رهبـــری مبنـــی بـــر تربیـــت 10 
میلیـــون حافـــظ قـــرآن اســـت کـــه ایـــن طـــرح 
ــتان و  ــگاهی اسـ ــکاری جهاددانشـ ــا همـ ــی بـ ملـ
اتحادیـــه مؤسســـات قرآنـــی اســـتان ســـمنان در 

ســـطح ایـــن اســـتان اجرایـــی می شـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی ســـمنان ادامـــه داد: 
ایجـــاد و توســـعه همکاری هـــای مشـــترک در 
ــی،  ــادی، علمـ ــی، جهـ ــای قرآنـ ــام زمینه هـ تمـ
ــا  ــی بـ ــی و رفاهـ ــی، فرهنگـ ــی، پژوهشـ آموزشـ
ـــکاری  ـــرف و هم ـــات دو ط ـــن امکان ـــر گرفت در نظ
و  بین المللـــی  مســـابقات  برگـــزاری  جهـــت 
ــا در نظـــر گرفتـــن  منطقـــه ای قـــرآن کریـــم بـ
امکانـــات اســـتان ســـمنان از جملـــه ســـایر 

موضوعـــات ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.
ــکاری در  منصفـــی راد همچنیـــن گفـــت: همـ
ــار  ــکاس اخبـ ــانه ای و انعـ ــعه رسـ ــتای توسـ راسـ
اســـتان ســـمنان در خبرگـــزاری بین المللـــی 
قـــرآن )ایکنـــا( شـــعبه ســـمنان، تربیـــت مربـــی 
ــکاری  ــا همـ ــه بـ ــط اتحادیـ ــم توسـ ــرآن کریـ قـ
ــگاهی  ــی جهاددانشـ ــای قرآنـ ــازمان فعالیت هـ سـ
و تشـــکیل مجمـــع خیریـــن قرآنـــی در اســـتان 
ـــا  ـــز از بخش ه ـــرف نی ـــکاری دو ط ـــا هم ـــمنان ب س
و موضوعـــات دیگـــر ایـــن تفاهم نامـــه همـــکاری 

اســـت.
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پارک علم و فناوری استان البرز 
و منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه 

بین المللی پیام
روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز 
و  علـــم  پـــارک  جهاددانشـــگاهی، ۲۲ مـــرداد: 
ـــادی  ـــژه اقتص ـــه وی ـــرز و منطق ـــتان الب ـــاوری اس فن

به منظـــور  پیـــام  بین المللـــی  فـــرودگاه  و 
مشـــترک  همکاری هـــای  و  هم افزایـــی 

کردنـــد. امضـــاء  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
ایـــن تفاهم نامـــه بـــا موضـــوع همـــکاری 
ــت،  ــور هدایـ ــرف به منظـ ــن دو طـ ــترک بیـ مشـ
پیـــش بـــرد، گســـترش و توســـعه اقتصـــاد 
از  اســـتفاده  و  اســـتان  در  دانش بنیـــان 
ظرفیت هـــای طرفیـــن تفاهم نامـــه بـــه امضـــا 

ــید. رسـ
ــه  ــن تفاهم نامـ ــزارش، ایـ ــن گـ ــاس ایـ براسـ
ـــل  ـــور مدیرعام ـــر پ ـــر قنب ـــر اکب ـــکاری را دکت هم
ـــدس  ـــرز و مهن ـــام الب ـــی پی ـــات هوای ـــرکت خدم ش
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ـــی رئی ـــدی عباس مه

البـــرز امضـــاء کردنـــد.
ــرز در  ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــت پـ عضویـ
ـــژه،  ـــه وی ـــه منطق ـــاوری زیرمجموع ـــاختارهای فن س
برگـــزاری رویدادهـــای کارآفرینـــی، برگـــزاری 
ـــکاری،  ـــارک هم ـــا پ ـــط ب ـــای آموزشـــی مرتب دوره ه
ــارک  ــرکت های پـ ــتفاده شـ ــازه اسـ ــکان اجـ امـ
از امکانـــات آزمایشـــگاهی و خطـــوط تولیـــد 
را  خـــود  زیرمجموعـــه  شـــرکت های  خالـــی 
ــژه  ــف ویـ ــرکت و تخفیـ ــوب شـ ــرخ مصـ ــا نـ بـ
بـــرای پـــارک و شـــرکت های عضـــو آن، امـــکان 
ــود  ــکار خـ ــرکت های همـ ــن شـ ــی مابیـ هم افزایـ
و شـــرکت های مـــورد تأییـــد پـــارک، اختصـــاص 
ــارک  ــه پـ ــژه بـ ــه ویـ ــی منطقـ ــای فیزیکـ فضاهـ
و  فنـــاور  شـــرکت های  بهره منـــدی  بـــرای 
تعهـــدات  از   ... و  آن  از  پـــارک  دانش بنیـــان 
منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی و فـــرودگاه بین المللـــی 

ــت. ــکاری اسـ ــه همـ ــن تفاهم نامـ ــام در ایـ پیـ
ـــران و  ـــاوره مدی ـــوزش و مش ـــر، آم ـــوی دیگ از س
ـــا  ـــردن فض ـــم ک ـــژه، فراه ـــه وی ـــان منطق کارشناس
در نمایشـــگاه دائمـــی پـــارک بـــرای محصـــوالت 
شـــرکت های مســـتقر در مرکـــز منطقـــه ویـــژه، 
ـــه  ـــتقر در منطق ـــرکت های مس ـــتفاده ش ـــکان اس ام
ویـــژه از امکانـــات و تســـهیات صندوق هـــای 
مـــورد تاییـــد پـــارک و ... از تعهـــدات پـــارک علـــم و 

فنـــاوری البـــرز در ایـــن تفاهم نامـــه اســـت.
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جهاددانشگاهی استان مرکزی با 
سازمان فنی و حرفه ای استان

اســـتان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــش  ـــترش دان ـــتای گس ـــرداد: در راس ـــزی، ۲۵ م مرک
فنـــی، تربیـــت منابـــع انســـانی و نیـــروی ماهـــر 
و متخصـــص و اجـــرای سیاســـت های دولـــت 
مبنـــی بـــر توســـعه اشـــتغال پایـــدار و ضـــرورت 
امـــر ارتقـــاء فرهنـــگ کارآفرینـــی و اشـــتغال در 
اســـتان، تفاهم نامـــه همـــکاری جهاددانشـــگاهی و 
ـــه  ـــتان ب ـــه ای اس ـــی و حرف ـــوزش فن ـــازمان آم س

امضـــای روســـای دو نهـــاد رســـید.
ایـــن تفاهم نامـــه کـــه در راســـتای فـــاز ســـوم 
طـــرح ملـــی توســـعه مشـــاغل خانگـــی منعقـــد شـــد 
ـــگاهی  ـــتر جهاددانش ـــای بیش ـــزوم همکاری ه ـــر ل ب

ــای  ــتان در حوزه هـ ــه ای اسـ ــی و حرفـ و اداره فنـ
پایدارســـازی شـــغل های کوچـــک، نـــوآوری و 
ـــه روزآوری  ـــه و ب ـــای خاقان ـــی طرح ه ـــتاب ده ش
ــورد  ــاد را مـ ــان در دو نهـ ــای دانش بنیـ فعالیت هـ

ـــت. ـــرار داده اس ـــد ق تاکی
ـــی  ـــاغل خانگ ـــی مش ـــرح مل ـــت؛ ط ـــی اس گفتن
رفـــاه  و  کار  تعـــاون،  وزارت  کارفرمایـــی  بـــا 
ــدار  ــتغال پایـ ــاد اشـ ــدف ایجـ ــا هـ ــی بـ اجتماعـ
بـــرای توانمندســـازی متقاضیـــان و اتصـــال بـــه 
بـــازار هم زمـــان بـــا سراســـر کشـــور در اســـتان 

ــت. ــال اجراسـ ــزی در حـ مرکـ
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دانشکده الهیات دانشگاه قم و 
سازمان قرآنی دانشگاهیان

روابـــط عمومـــی ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان 
کشـــور، ۲4 مـــرداد: تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن 
دانشـــکده الهیـــات دانشـــگاه قـــم و ســـازمان 
امضـــای  بـــه  قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور، 
ــؤدب  ــا مـ ــید رضـ ــلمین سـ حجت االسام والمسـ
رییـــس دانشـــکده الهیـــات دانشـــگاه قـــم و 
محمدحســـین حســـنی رییـــس ســـازمان قرآنـــی 

ــید. ــور رسـ ــگاهیان کشـ دانشـ
حجت االسام والمســـلمین ســـید رضـــا مـــؤدب 
ــلمین  ــه حجت االسام والمسـ ــه کـ ــن جلسـ در ایـ
ــی  ــور پژوهشـ ــرکل امـ ــی مدیـ ــا ابراهیمـ علیرضـ
ــتادیار  ــی اسـ ــیداحمد فاضلـ ــم، سـ ــگاه قـ دانشـ
ــا  ــم و حمیدرضـ ــگاه قـ ــات دانشـ ــکده الهیـ دانشـ
ـــگاهیان  ـــی دانش ـــازمان قرآن ـــگر س ـــی پژوهش یونس
ـــه  ـــش ب ـــرد: عط ـــان ک ـــتند، بی ـــور داش ـــور حض کش
مباحـــث دینـــی در خـــارج از کشـــور مســـئولیت 
ســـنگینی بـــرای کلیـــه متولیـــان و مدیـــران 
رســـانه  به ویـــژه  و  دانشـــگاهی  و  حـــوزوی 

بین المللـــی ایکنـــا ایجـــاد می کنـــد.
وی ضمـــن اشـــاره به ضـــرورت شناســـایی و 
بهره منـــدی از ظرفیـــت مخاطبـــان در خـــارج 
ــگاهی و  ــات جهاددانشـ ــزود: خدمـ ــور، افـ از کشـ
ــن  ــم در ایـ ــرآن کریـ ــی قـ ــزاری بین المللـ خبرگـ
ـــئولیت پذیری  ـــان از مس ـــر و نش ـــل تقدی ـــتا قاب راس

بـــاالی متولیـــان آن اســـت.
بـــا  مـــؤدب  حجت االسام والمســـلمین 
بیـــان ایـــن کـــه حـــدود ۵0 نفـــر از اســـاتید در 
کارگروه هـــای علـــوم و قـــرآن حدیـــث، فقـــه 
و مبانـــی حقـــوق، فلســـفه و کام اســـامی، 
فلســـفه  و  اســـامی  معـــارف  شیعه شناســـی، 
اخـــاق در دانشـــکده الهیـــات دانشـــگاه قـــم 
مشـــغول فعالیـــت هســـتند، تصریـــح کـــرد: 
ــت  ــوم اسـ ــارف و علـ ــه معـ ــگاه همـ ــرآن پایـ قـ
و در دانشـــکده الهیـــات و بـــا توجـــه بـــه چنـــد 
کارگـــروه تخصصـــی و حضـــور اســـاتید شـــاخص 
ــی  ــی و تخصصـ ــای دینـ ــر آموزه هـ ــه نشـ زمینـ

                    اخبار کوتاه
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قـــرآن کریـــم وجـــود دارد، لـــذا واســـطه نقـــل و 
ـــکاری  ـــه هم ـــد زمین ـــانه می توان ـــال آن در رس انتق
ایـــن دانشـــکده و رســـانه ایکنـــا را فراهـــم آورد.

هـــدف  و  موضـــوع  می شـــود،  یـــادآور 
تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترک و بهره منـــدی از 
ــای  ــود در بخش هـ ــات موجـ ــا و امکانـ ظرفیت هـ
ـــی،  ـــی، قرآن ـــی، تربیت ـــی، فرهنگ ـــی، پژوهش آموزش
ـــرف  ـــان دو ط ـــع انســـانی می ـــی و مناب ـــاوری، مال فن

اســـت.
■■■

دانشگاه صنعتی همدان و 
جهاددانشگاهی استان

ــدان، ۲6  ــگاهی همـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــا ریی ـــی کانترنی ـــرداد: عل م
همـــدان ضمـــن اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: ایـــن 
تفاهم نامـــه در راســـتای همـــکاری مشـــترک 
دانشـــگاه  و  اســـتان  جهاددانشـــگاهی  بیـــن 
ــه  ــتفاده بهینـ ــور اسـ ــدان به منظـ ــی همـ صنعتـ
و  ظرفیت هـــا  موجـــود،  پتانســـیل های  از 
ـــد  ـــن منعق ـــی طرفی ـــی و آموزش ـــای علم توانایی ه

شـــده اســـت.
افـــزود: همـــکاری و مشـــارکت  کانترنیـــا 
ـــای  ـــتای نیازه ـــگاهی در راس ـــگاه و جهاددانش دانش
ـــارکت  ـــور، مش ـــتان و کش ـــی اس ـــی – تحقیقات علم
ــی،  ــای علمـ ــل از ظرفیت هـ ــری متقابـ و بهره گیـ
ــم آوردن  ــود، فراهـ ــزات موجـ ــی و تجهیـ پژوهشـ
زمینـــه توســـعه کیفـــی و کمـــی و برنامه ریـــزی 
و اجـــرای فعالیت هـــای علمـــی و همچنیـــن 
مشـــارکت در تجهیـــز آزمایشـــگاه های مـــورد 
ــاز حـــوزه صنعتـــی اســـتان از اهـــداف ایـــن  نیـ

تفاهم نامـــه اســـت.
ــی  ــای پژوهشـ ــام طرح هـ ــن انجـ وی همچنیـ
ــی  ــای پژوهشـ ــع نیازهـ ــور رفـ ــترک به منظـ مشـ
و  تالیـــف  خصـــوص  در  همـــکاری  اســـتان، 
ــت از  ــی، حمایـ ــریات علمـ ــب و نشـ ــار کتـ انتشـ
ــگاه  ــی دانشـ ــات تکمیلـ ـــای تحصیـ پایان نامه ه
نیازهـــای تحقیقاتـــی اســـتان و  در راســـتای 
ـــای  ـــا و کارگاه ه ـــزاری دوره ه ـــگاهی، برگ جهاددانش
کوتـــاه مـــدت علمـــی – آموزشـــی و کاربـــردی، 
خارجـــی  و  داخلـــی  ســـمینارهای  برگـــزاری 
ـــای  ـــزاری بازدیده ـــت برگ ـــکاری جه ـــط، هم مرتب
علمـــی در داخـــل و خـــارج کشـــور را از جملـــه 
ــه  ــای اجرایـــی ایـــن تفاهم نامـ عناویـــن برنامه هـ

دانســـت.
■■■

جهاددانشگاهی
 و شرکت صبح ظهور فسا

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان 

ــی  ــدی ابراهیمـ ــر مهـ ــرداد: دکتـ ــی، ۲9 مـ جنوبـ
سرپرســـت جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی خبـــر 
ــدی  ــادل و بهره منـ ــارکت، تبـ ــور مشـ داد: به منظـ
ــی و  ــی، پژوهشـ ــای علمـ ــات تخصص هـ از خدمـ
فنـــی متقابـــل و توانایی هـــای بالقـــوه و بالفعـــل 
در امـــر توســـعه کشـــور و اهـــداف ســـازمانی دو 
طـــرف، تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن شـــرکت 
ــاوری  ــد و فنـ ــز رشـ ــا مرکـ ــور فسـ ــح ظهـ صبـ
ـــی  ـــروه پژوهش ـــا و گ ـــکی فس ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
ـــع  ـــتراتژیک مجتم ـــان اس ـــرآوری گیاه ـــد و ف تولی
تحقیقـــات گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 

خراســـان جنوبـــی منعقـــد شـــد.
وی، هـــدف از انعقـــاد تفاهم نامـــه را ایجـــاد 
ــه  ــر در زمینـ ــدون و موثـ ــط مـ ــکاری و روابـ همـ
فعالیت هـــای نوآورانـــه و فناورانـــه، همـــکاری در 
ـــظ  ـــور حف ـــی به منظ ـــش فن ـــعه دان ـــتای توس راس
ــوان  ــاء کیفیـــت آمـــوزش و پژوهـــش عنـ و ارتقـ

ـــرد. ک
ـــی  ـــان جنوب ـــگاهی خراس ـــت جهاددانش سرپرس
عنـــوان کـــرد: همـــکاری مشـــترک در راســـتای 
ـــرای  ـــاز و کار الزم ب ـــدات و س ـــردن تمهی ـــم ک فراه
ـــی  ـــی و پژوهش ـــی، آموزش ـــوان علم ـــتفاده از ت اس
و  پیشـــرفته  فناوری هـــای  بـــر  تاکیـــد  بـــا 
ـــتای  ـــب در راس ـــای مناس ـــه راهکاره ـــور، ارای نوظه
ـــه  ـــه و فناوران ـــای نوآوران ـــعه طرح ه ـــذب و توس ج
و ایجـــاد بانـــک اطاعاتـــی از ســـوابق پژوهشـــی 
همچنیـــن  و  شـــده  ارایـــه  توانمندی هـــای  و 
ـــر  ـــازی از دیگ ـــی مج ـــای آموزش ـــزاری دوره ه برگ
مشـــترک  همـــکاری  تفاهم نامـــه  موضوعـــات 
علمـــی – پژوهشـــی بـــا شـــرکت صبـــح ظهـــور 

فســـا اســـت.

■■■

 

دانشگاه علم و فرهنگ 
و دانشگاه وست کانادا

ــگ  ــم و فرهنـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــط عمومـ روابـ
ــج  ــور ترویـ ــرداد:  به منظـ ــگاهی، ۲9 مـ جهاددانشـ
و توســـعه کیفـــی همکاری هـــای آموزشـــی و 
پژوهشـــی بین المللـــی تفاهم نامـــه همـــکاری 
ـــته  ـــگ )وابس ـــم و فرهن ـــگاه عل ـــن دانش ـــی بی علم
بـــه جهاددانشـــگاهی( و دانشـــگاه وســـت کانـــادا 

منعقـــد شـــد.
ـــجویان،  ـــی و دانش ـــات علم ـــای هی ـــادل اعض تب
مشـــترک،  آموزشـــی  دوره هـــای  برگـــزاری 
ـــی از  ـــات علم ـــادل تجربی ـــی و تب ـــکاری پژوهش هم

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ــی ایـ ــاد اصلـ مفـ
ـــگاه  ـــل دانش ـــج بین المل ـــام کال ـــاس اع ـــر اس ب
ـــن  ـــداف ای ـــق اه ـــتای تحق ـــگ در راس ـــم و فرهن عل

ــای  ــه واحدهـ ــی ارایـ ــه اجرایـ ــه برنامـ تفاهم نامـ
ـــترک  ـــای درس مش ـــن )واحده ـــی آرتیکولیش درس
ــف در  ــته های مختلـ ــگاه( در رشـ ــن دو دانشـ بیـ
تمامـــی مقاطـــع -کـــه از اعتبـــار بین المللـــی 
ــی  ــه زودی عملیاتـ ــت- بـ ــوردار اسـ ــی برخـ باالیـ

می شـــود.

■■■

همکاری پژوهشکده سرطان معتمد 
و پژوهشکده انکولوژی،

 هماتولوژی و سلول های بنیادی 
بیمارستان شریعتی

روابـــط عمومـــی پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد 
ـــه  ـــاس تفاهم نام ـــهریور:  براس ـــگاهی، ۷ ش جهاددانش
ـــد  ـــرطان معتم ـــکده س ـــده، پژوهش ـــکاری منعق هم
انکولـــوژی،  پژوهشـــکده  و  جهاددانشـــگاهی 
ــتان  ــادی بیمارسـ ــلول های بنیـ ــوژی و سـ هماتولـ
شـــریعتی در اجـــرای پروژه هـــای پژوهشـــی و 
ـــد  ـــی، تولی ـــش فن ـــعه دان ـــور توس ـــه به منظ فناوران
ـــف  ـــای مختل ـــوآوری در حوزه ه ـــه ن ـــاوری و ارای فن
ــرطان  ــن سـ ــای نویـ ــژه درمان هـ ــامت به ویـ سـ

همـــکاری می کننـــد.
ــمی  ــی مراسـ ــکاری طـ ــه همـ ــن تفاهم نامـ ایـ
ــدر  ــوام زاده پـ ــیر قـ ــتاد اردشـ ــور اسـ ــا حضـ بـ
بیـــن  ایـــران،  بنیـــادی  ســـلول های  پیونـــد 
دکتـــر محمـــد واعظـــی رییـــس پژوهشـــکده 
ــادی  ــلول های بنیـ ــوژی و سـ ــوژی، هماتولـ انکولـ
بیمارســـتان شـــریعتی و دکتـــر رامیـــن صرامـــی 
فروشـــانی رییـــس پژوهشـــکده ســـرطان معتمـــد 

ــید. ــا رسـ ــه امضـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
تفاهم نامـــه،  ایـــن  امضـــای  از  هـــدف 
ظرفیت هـــای  از  بهره بـــرداری  و  هم افزایـــی 
و درمانـــی طرفیـــن در  فناورانـــه  پژوهشـــی، 
فناورانـــه  و  پژوهشـــی  پروژه هـــای  اجـــرای 
مشـــترک در حـــوزه درمان هـــای نویـــن ســـرطان 
ـــاوران و  ـــان و فن ـــوان متخصص ـــری از ت ـــا بهره گی ب
زیرســـاخت های موجـــود در ایـــن پژوهشـــکده ها 

اســـت.
ــتفاده  ــهیل اسـ ــر تسـ ــه بـ ــن تفاهم نامـ در ایـ
و  تخصصـــی  دانـــش  انســـانی،  نیـــروی  از 
ــی و  ــی و بالینـ ــگاهی، کارگاهـ ــات آزمایشـ امکانـ
زیرســـاخت های طرفیـــن در جهـــت اجـــرای 
ســـطح  ارتقـــاء  و  تحقیقاتـــی  پروژه هـــای 
ــی  ــع مالـ ــذب منابـ ــی، جـ ــای پژوهشـ فعالیت هـ
و اجـــرای پروژه هـــای تحقیقاتـــی و فناورانـــه، 
و  مراکـــز  فعالیت هـــای  در  موثـــر  مشـــارکت 
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آزمایشـــگاه های تحقیقاتـــی یکدیگـــر و همـــکاری 
ــی،  ــای قانونـ ــت موافقت نامه هـ ــت دریافـ در جهـ
کســـب حمایـــت و جـــذب منابـــع مالـــی بـــرای 
ــی  ــگاه های تحقیقاتـ ــز و آزمایشـ ــیس مراکـ تاسـ
مشـــترک و توســـعه و ارتقـــای فعالیت هـــای 
مراکـــز موجـــود و همچنیـــن هدایـــت و اجـــرای 
ــی  ــجویی و تحقیقاتـ ــای دانشـ ــترک پروژه هـ مشـ

ــده اســـت. تاکیـــد شـ

■■■

 

جهاددانشگاهی البرز و پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات 

انتظامی استان
اســـتان  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
البـــرز، ۷ شـــهریور:  تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن 
جهاددانشـــگاهی البـــرز و پلیـــس فضـــای تولیـــد 
و تبـــادل اطاعـــات انتظامـــی اســـتان البـــرز 
ــی  ــز و هم افزایـ ــی، تمرکـ ــور انسجام بخشـ به منظـ
بیشـــتر بـــا محوریـــت طـــرح نهضـــت آمـــوزش 
ـــرد  ـــا رویک ـــازی ب ـــای مج ـــانه ای در فض ـــواد رس س
ـــار  ـــد و انتش ـــایبری و تولی ـــم س ـــگیری از جرائ پیش
ـــای  ـــه امض ـــوع ب ـــگیرانه در آن موض ـــوای پیش محت
احمدرضـــا فیـــروزی رییـــس جهاددانشـــگاهی البـــرز 
ــس  ــس پلیـ ــان رییـ ــول جلیلیـ ــرهنگ رسـ و سـ
ــی  ــات انتظامـ ــادل اطاعـ ــد و تبـ ــای تولیـ فضـ

اســـتان البـــرز رســـید.
ــی از  ــرم یکـ ــات نـ ــوزه اقدامـ ــه حـ ــه بـ توجـ
نیازهـــای اساســـی کشـــور بـــرای مدیریـــت 
ـــه  ـــا توج ـــت و ب ـــازی اس ـــای مج ـــای فض چالش ه
بـــه تعـــداد بـــاالی کاربـــران فضـــای مجـــازی و 
ـــگ  ـــردن فرهن ـــه ک ـــرای نهادین ـــات ب ـــوع موضوع تن
ـــد  ـــای تولی ـــن از فض ـــالم و ام ـــح، س ـــتفاده صحی اس
ــق  ــردم از طریـ ــن مـ ــات در بیـ ــادل اطاعـ و تبـ
آمـــوزش ســـواد رســـانه ای در فضـــای مجـــازی، 
اســـتفاده از تمـــام ظرفیت هـــای کشـــور جهـــت 
ــه  ــار مختلـــف جامعـ ــه اقشـ ــی بـ ــی بخشـ آگاهـ

ضـــروری اســـت.
همـــکاری  توســـعه  تفاهم نامـــه،  ایـــن  در 
و  ظرفیت هـــا  از  بهره گیـــری  و  مشـــترک 
ـــوزش  ـــی در آم ـــرای هم افزای ـــرف ب ـــارب دو ط تج
ســـواد رســـانه ای، انتشـــار محتـــوای پیشـــگیرانه 
تولیـــدی پلیـــس فتـــا در رســـانه های رســـمی و 
غیررســـمی، ارتقـــاء فرهنـــگ، مهـــارت و دانـــش 
ـــی،  ـــای علم ـــازی، همکاری ه ـــای مج ـــران فض کارب
ــای  پژوهشـــی، فرهنگـــی و آموزشـــی در حوزه هـ
ــرف و  ــای دو طـ ــداف و برنامه هـ ــا اهـ ــط بـ مرتبـ
اســـتفاده از ظرفیت هـــای قابـــل انجـــام متقابـــل 
و همـــکاری اســـاتید، پژوهشـــگران، کارشناســـان، 
ـــد  ـــگان علمـــی و پژوهشـــی تاکی متخصصـــان و نخب

شـــده اســـت.

جهاددانشگاهی 
قم و دانشگاه استان

 9 قـــم،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
ـــری  ـــترش همفک ـــاد و گس ـــور ایج ـــهریور: به منظ ش
و همکاری هـــای آموزشـــی، پژوهشـــی، فرهنگـــی، 
فنـــاوری، نـــوآوری و تجاری ســـازی تفاهم نامـــه ای 
ــم و  ــگاه قـ ــاز رییـــس دانشـ ــکر دیربـ ــن عسـ بیـ
ـــگاهی  ـــس جهاددانش ـــدری ریی ـــد حی ـــر محم دکت
قـــم ششـــم شـــهریورماه در مرکـــز آمـــوزش 
فنـــاوری اطاعـــات جهاددانشـــگاهی قـــم امضـــا 

شـــد.
دیربـــاز  عســـکر  حجت االسام والمســـلمین 
ــار  ــه اظهـ ــن تفاهم نامـ ــای ایـ ــیه امضـ در حاشـ
کـــرد: از همکاری هـــای جهاددانشـــگاهی اســـتان 
ـــم  ـــم و امیدواری ـــر می کنی ـــم تقدی ـــگاه ق ـــا دانش ب
بـــا نزدیـــک  امضـــای تفاهم نامـــه هم زمـــان 
ـــی  ـــه عطف ـــی نقط ـــال تحصیل ـــاز س ـــه آغ ـــدن ب ش
ـــد  ـــجویان باش ـــاط در دانش ـــادی و نش ـــاد ش در ایج
ــی و  ــی، آموزشـ ــی، فرهنگـ ــای قرآنـ و فعالیت هـ
ــه  ــگاهی بـ ــط جهاددانشـ ــا توسـ ــایر مهارت هـ سـ

دانشـــجویان منتقـــل شـــود.
بـــه  اشـــاره  بـــا  قـــم  دانشـــگاه  رییـــس 
همکاری هـــای دو خبرگـــزاری ایســـنا و ایکنـــا 
بـــا دانشـــگاه قـــم، ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه 
مســـیر  جهاددانشـــگاهی  خبرگزاری هـــای 
شـــهدای خبرنـــگار را ادامـــه دهنـــد و در مســـیر 
ــوری اســـامی و پوشـــش  ــام جمهـ اعتـــای نظـ
اخبـــار امیدآفریـــن نســـبت بـــه آینـــده گام 

بردارنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه خبرنـــگاران بایـــد 
ــب  ــانه موجـ ــه و نواندیشـ ــل واقع بینانـ ــا تحلیـ بـ
تنویـــر افـــکار و روشـــنفکری شـــوند، ادامـــه داد: 
خبـــر جبهـــه وســـیع و گســـترده ای اســـت کـــه 
ـــتند  ـــه هس ـــن جبه ـــدم ای ـــط مق ـــگاران در خ خبرن
و در مســـیر اعتـــای صحیـــح انقـــاب قـــدم 

برمی دارنـــد.
دکتـــر محمـــد حیـــدری رییـــس جهاددانشـــگاهی 
قـــم در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ســـابقه همـــکاری 
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــم اش ـــگاه ق ـــا دانش ـــان ب درخش
انســـجام نیروهـــای دانشـــگاهی و اســـتفاده از 
اســـتعداد دانشـــگاهیان از جملـــه مأموریت هایـــی 
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــیس ب ـــدو تأس ـــه در ب ـــود ک ب

ـــد. ـــول ش مح
ـــاالن  ـــور فع ـــل حض ـــه دلی ـــه داد: ب وی ادام
جهاددانشـــگاهی در دانشـــگاه ها از بـــدو ورود 
دانشـــجویان افـــراد بـــا اســـتعداد شناســـایی 
ـــاظ  ـــه لح ــبی ب ـــط مناسـ ــوند و محی می شـ
و  کتابخانه هـــا  و  آزمایشـــگاه ها  بـــزارآالت،  ا
ــار  ــگاهی در اختیـ ــرز جهاددانشـ ــاتید مبـ اسـ
می گیـــرد  قـــرار  دغدغه منـــد  دانشـــجویان 
ــا  ــه بـ نـ ــد نوآورا ــت دیـ ــدف تقویـ ــا هـ و بـ
آمـــوزش  جامعـــه  نیازهـــای  بـــه  توجـــه 

. می بیننـــد

جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی و دانشگاه آزاد 

اسالمی مشهد
روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی 
تفاهم نامـــه  ۲۱ شـــهریور:   خراســـان رضـــوی، 
خراســـان  جهاددانشـــگاهی  بیـــن  همـــکاری 
رضـــوی و دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد مشـــهد 
بـــه امضـــا رســـید. ایـــن تفاهم نامـــه در 8 مـــاده 
بیـــن دکتـــر حمیدرضـــا بیدخـــوری رییـــس 
ــوی و  ــان رضـ ــگاهی خراسـ ــازمان جهاددانشـ سـ
ــگاه آزاد  ــس دانشـ ــرادی رییـ ــن مـ ــر محسـ دکتـ

ــید. ــا رسـ ــه امضـ ــهد بـ ــد مشـ ــامی واحـ اسـ
امکانـــات،  از  موثـــر  و  بهینـــه  اســـتفاده 
قابلیت هـــا و ســـرمایه های علمـــی موجـــود در 
ـــاوری  ـــی و فن ـــی، تحقیقات ـــکاری علم ـــور و هم کش
به منظـــور شناســـایی و رفـــع نیازهـــا، مشـــکات، 
محدودیت هـــا، چالش هـــا و موانـــع مهـــم در 
مســـیر توســـعه خدمت رســـانی بـــه ذینفعـــان از 

ــت. ــه اسـ ــن تفاهم نامـ ــداف ایـ اهـ
همکاری هـــای  بـــر  تفاهم نامـــه  ایـــن  در 
پژوهشـــی، آموزشـــی و فرهنگـــی مشـــترک و 
همچنیـــن همـــکاری در زمینـــه ارایـــه خدمـــات 
مشـــاوره ای، توســـعه خوشـــه های کســـب وکار، 
توســـعه فنـــاوری و رفـــع نیازهـــای فناورانـــه 
ــگاه و  ــد دانشـ ــز رشـ ــه مراکـ ــای فناورانـ واحدهـ

ــت. ــده اسـ ــد شـ ــگاهی تاکیـ جهاددانشـ

■■■

 

جهاددانشگاهی
 آذربایجان غربی و اداره کل 

بهزیستی استان
ــان  ــگاهی آذربایجـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
همـــکاری  تفاهم نامـــه  ۲۱ شـــهریور:   غربـــی، 
ــان  ــتی آذربایجـ ــگاهی و بهزیسـ ــن جهاددانشـ بیـ
غربـــی بـــا حضـــور دکتـــر حســـین زاده رییـــس 
جهاددانشـــگاهی اســـتان و پرویـــن محمدپـــوری 

ــد. ــا شـ ــتان امضـ ــتی اسـ ــر کل بهزیسـ مدیـ
رییـــس  زاده  حســـین  رضـــا  دکتـــر 
جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی در ایـــن 
ــه  ــه بـ ــه جامعـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ جلسـ
ـــر  ـــت، ب ـــت اس ـــال حرک ـــالمندی در ح ـــمت س س
اهمیـــت آمـــوزش تخصصـــی در خصـــوص ســـالمندان 
تاکیـــد کـــرد و گفـــت: در آینـــده نه چنـــدان دور، 
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش ســـالمندان، هزینه هـــای 
هنگفـــت ســـامتی، نگهـــداری ایـــن قشـــر بـــر 
ـــبت  ـــد نس ـــه بای ـــد ک ـــد ش ـــل خواه ـــه تحمی جامع
ـــی  ـــیم و اقدامات ـــر باش ـــوع آینده نگ ـــن موض ـــه ای ب
ــوزه  ــتای کاهـــش مشـــکات ایـــن حـ را در راسـ

تدبیـــر کنیـــم.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــگاهی اس ـــس جهاددانش ریی
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اقـــدام جهـــت کســـب مجـــوز راه انـــدازی مرکـــز 
ـــر  ـــاوه ب ـــزود: ع ـــکی اف ـــوم پزش ـــر" از عل ـــوم ک "ه
ـــی  ـــتم حمایت ـــی، سیس ـــای آموزش ـــزاری دوره ه برگ
ــل از  ــه کامـ ــب مجموعـ ــگاهی در قالـ جهاددانشـ
ـــکات  ـــع مش ـــت رف ـــات در جه ـــه خدم ـــه ارای جمل
درمانـــی و جســـمانی ســـالمندان نیـــز ارایـــه 

خواهـــد شـــد.
همچنیـــن پرویـــن محمدپـــوری مدیـــرکل 
ـــراز  ـــا اب ـــه ب ـــن جلس ـــز در ای ـــتان نی ـــتی اس بهزیس
ــا  ــترک بـ ــه مشـ ــاد تفاهم نامـ ــندی از انعقـ خرسـ
توانمندســـازی  راســـتای  در  جهاددانشـــگاهی 
جامعـــه هـــدف بهزیســـتی افـــزود: در راســـتای عمـــل 
ـــتی  ـــی، بهزیس ـــتغال آفرین ـــال و اش ـــعار س ـــه ش ب
اســـتان نســـبت بـــه انعقـــاد تفاهم نامه هایـــی 
بـــا ارگان هـــای مختلـــف اقـــدام کـــرده کـــه بـــا 
پیگیری هـــای متعـــدد در جهـــت توانمندســـازی 

جامعـــه هـــدف در تـــاش اســـت.
ــگاهی  ــه، جهاددانشـ ــن تفاهم نامـ ــاس ایـ براسـ
ـــاد  ـــه ایج ـــتی در زمین ـــی و بهزیس ـــان غرب آذربایج
ـــت  ـــان تح ـــرای مددجوی ـــی ب ـــتغال و کارآفرین اش
پوشـــش ســـازمان بهزیســـتی از طریـــق اجـــرای 
ـــاری و  ـــالمند ی ـــی س ـــی و مهارت ـــای آموزش دوره ه
ـــزل  ـــالمند در من ـــت از س ـــز مراقب ـــدازی مرک راه ان

ـــرد. ـــد ک ـــکاری خواهن هم

■■■

جهاددانشگاهی استان
 و مرکز تربیت و آموزش شهید 

باهنر فراجا کرمان
ــان، ۲۲  ــگاهی کرمـ ــی جهاددانشـ ــط عمومـ روابـ
ــن رییـــس  ــکاری بیـ ــه همـ ــهریور:  تفاهم نامـ شـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان و فرماندهـــی مرکـــز 
ـــان  ـــا کرم ـــر فراج ـــهید باهن ـــوزش ش ـــت و آم تربی

بـــه امضـــا رســـید.
ـــس  ـــا ریی ـــدار ب ـــم در دی ـــرهنگ محمدابراهی س
جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه 
ـــز  ـــان و مرک ـــگاهی کرم ـــوب جهاددانش ـــل خ تعام
تربیـــت و آمـــوزش ناجـــا شـــهید باهنـــر کرمـــان 
ـــدرک  ـــزار م ـــش از 12 ه ـــدور بی ـــرد: ص ـــار ک اظه
و ارایـــه آمـــوزش بـــه بیـــش از ۶000 ســـرباز در 
قالـــب طـــرح ســـرباز مهـــارت طـــی یـــک ســـال 
ـــان،  ـــتان کرم ـــگاهی اس ـــط جهاددانش ـــته توس گذش

ـــت. ـــل اس ـــن تعام ـــت ای ـــر صح مه
ــهید  ــوزش شـ ــت و آمـ ــز تربیـ ــده مرکـ فرمانـ
باهنـــر فراجـــا کرمـــان بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب 
ـــان  ـــا در کرم ـــوزش فراج ـــت و آم ـــز تربی ـــه مرک ک
به عنـــوان بزرگ تریـــن مرکـــز آمـــوزش ســـربازی 
ـــح  ـــت، تصری ـــت اس ـــه فعالی ـــغول ب ـــور مش در کش
ــن  ــال در ایـ ــردان فعـ ــج گـ ــش از پنـ ــرد: بیـ کـ
ــراد  ــردان آن افـ ــه دو گـ ــود دارد کـ ــز وجـ مرکـ

ــتند. ــاال( هسـ ــه بـ ــانس بـ ــرده )لیسـ تحصیل کـ
تفاهم نامـــه  انعقـــاد  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 

همـــکاری بیـــن معاونـــت تربیـــت و آمـــوزش 
فراجـــا و جهاددانشـــگاهی کشـــور اظهـــار کـــرد: 
بـــا توجـــه بـــه ابـــاغ ایـــن تفاهم نامـــه مـــا نیـــز 
بـــا جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان تفاهم نامـــه 

همـــکاری منعقـــد می کنیـــم.
دکتـــر مهـــدی بازمانـــده رییـــس جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــترک بـ ــت مشـ ــن نشسـ ــز در ایـ ــان نیـ کرمـ
ــف  ــای مختلـ ــات بخش هـ ــزارش اقدامـ ــه گـ ارایـ
جهاددانشـــگاهی اســـتان کرمـــان در زمینه هـــای 

ــت. ــی پرداخـ ــی و آموزشـ ــی، پژوهشـ فرهنگـ

■■■

همکاری ملی
 ذخایر ژنتیکی و زیستی

 ایران با جهاددانشگاهی البرز 
گسترش می یابد

به منظـــور توســـعه همکاری هـــای مشـــترک 
ــا  ــوب از ظرفیت هـ ــتفاده مطلـ ــدف اسـ ــا هـ و بـ
ــی،  ــی و آموزشـ ــی، پژوهشـ ــای علمـ و توانایی هـ
ــی  ــز ملـ ــرز و مرکـ ــتان البـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
ــه  ــران تفاهم نامـ ــتی ایـ ــی و زیسـ ــر ژنتیکـ ذخایـ

همـــکاری مشـــترک امضـــا کردنـــد.
روابـــط عمومـــی مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی 
ـــه  ـــه ای ک ـــهریور:  در جلس ـــران، ۱6 ش ـــتی ای و زیس
به منظـــور امضـــای تفاهم نامـــه در محـــل مرکـــز 
ـــکیل  ـــران تش ـــتی ای ـــی و زیس ـــر ژنتیک ـــی ذخای مل
ــراز  ــن ابـ ــی ضمـ ــا آذربایجانـ ــر رضـ ــد، دکتـ شـ
ـــای  ـــات و همکاری ه ـــترش تعام ـــندی از گس خرس
ـــت:  ـــرز گف ـــتان الب ـــطح اس ـــژه در س ـــترک به وی مش
ـــه  ـــده اند ک ـــع ش ـــتانی واق ـــه در اس ـــر دو مجموع ه
ــژه  ــرای همـــکاری به ویـ ــادی بـ ــای زیـ ظرفیت هـ
ــا  ــن بـ ــود دارد؛ بنابرایـ ــوزش وجـ ــطح آمـ در سـ
اســـتفاده از امکانـــات و توانمندی هایـــی موجـــود 
ــای  ــوان گام هـ ــی، می تـ ــاد هم افزایـ ــرای ایجـ بـ
ــف و  ــطوح مختلـ ــوزش سـ ــرای آمـ ــی را بـ خوبـ

صنایـــع برداشـــت.
وی افـــزود: در ایـــن مرکـــز موضوعـــات و 
تخصص هـــای متعـــددی وجـــود دارد، لـــذا بایـــد 
ــرای  ــه بـ ــوارد مشـــترک و نیازمندی هایـــی کـ مـ
ـــوزش الزم اســـت بررســـی شـــود. یکـــی از  ـــه آم ارای
برنامه هـــا بررســـی ظرفیت هـــای دانش بنیـــان در 
ـــزاری نشســـت های تخصصـــی  ـــتان و برگ ســـطح اس
بـــرای اصنـــاف مختلـــف اســـت. همچنیـــن بایـــد 
موضوعاتـــی بـــرای آمـــوزش انتخـــاب شـــود کـــه 
باعـــث ایجـــاد شـــغل به ویـــژه مشـــاغل خانگـــی 

ـــود. ش
رییـــس  فیـــروزی  احمدرضـــا  ادامـــه  در 
ــام  ــن اعـ ــرز ضمـ ــتان البـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
و  آموزشـــی  همکاری هـــای  بـــرای  آمادگـــی 
ــه  ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــان کـ ــی، بیـ علمـ
مرکـــز ملـــی ذخایـــر ژنتیکـــی و زیســـتی ایـــران 
ــت فناوری  ــوزه زیسـ ــی در حـ ــورت تخصصـ به صـ

ــم در  ــی هـ ــه خوبـ ــد و تجربـ ــت می نمایـ فعالیـ
ایـــن زمینـــه دارد نیـــاز اســـت از ظرفیـــت ایـــن 
مرکـــز بـــرای توانمندســـازی اســـتان البـــرز 

ــود. ــتفاده شـ اسـ
گفتنـــی اســـت، پـــس از جلســـه رییـــس 
جهاددانشـــگاهی واحـــد اســـتان البـــرز و هیـــات 
ــف، از  ــای مختلـ ــور در بخش هـ ــا حضـ ــراه بـ همـ
نزدیـــک امکانـــات و توانمندی هـــای مرکـــز را 

ــد. ــرار دادنـ ــد قـ ــورد بازدیـ مـ

■■■

همکاری مشترک 
جهاددانشگاهی ایالم

 با فنی و حرفه ای استان
 توسعه می یابد

ایـــالم،  جهاددانشـــگاهی  عمومـــی  روابـــط 
مدیـــرکل  مشـــترک  نشســـت  در  ۲6 مـــرداد: 
ــس  ــتان و رییـ ــه ای اسـ ــی و حرفـ ــوزش فنـ آمـ
جهاددانشـــگاهی ایـــام بـــر تـــاش و هم افزایـــی 
بـــرای افزایـــش مهارت آمـــوزی تاکیـــد شـــد.

مدیـــرکل  ســـلیمانی  حامـــد  مهنـــدس 
ــدار  ــتان در دیـ ــه ای اسـ ــی و حرفـ ــوزش فنـ آمـ
ــرد:  ــار کـ ــام، اظهـ ــگاهی ایـ ــس جهاددانشـ رییـ
هم افزایـــی بـــرای بـــروز اســـتعدادها و شـــکوفایی 
ــام  ــترک تمـ ــی مشـ ــالت اصلـ ــا رسـ توانمندی هـ

ــت. ــی اسـ ــی و آموزشـ ــز علمـ مراکـ
ـــای  ـــاعه آموزش ه ـــروی کار و اش ـــت نی وی تربی
ــرد  ــتاها را کارکـ ــا دل روسـ ــه ای تـ ــی و حرفـ فنـ
آموزش هـــای فنـــی و حرفـــه ای عنـــوان کـــرد و 
گفـــت: جهاددانشـــگاهی به عنـــوان یـــک شـــریک 
ــن  ــه نقش آفریـ ــن زمینـ ــد در ایـ ــی می توانـ علمـ

ـــد. باش
مدیـــرکل آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای اســـتان 
ــال  ــعار امسـ ــه شـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــام بـ ایـ
ـــی  ـــت هم افزای ـــتگاه ها را جه ـــی دس ـــه همه وظیف
ـــوان و  ـــام ت ـــا تم ـــت: ب ـــت، گف ـــرده اس ـــتر ک بیش
ـــکاری  ـــاده هم ـــای اداری آم ـــام و برنده ـــارغ از ن ف
بـــا ســـایر دســـتگاه ها در ایـــن راســـتا هســـتیم.

ســـید غامرضـــا حســـینی عضـــو هیات علمـــی 
ــز  ــام نیـ ــد ایـ ــس واحـ ــگاهی و رییـ جهاددانشـ
فعالیت هـــای  از  گزارشـــی  نشســـت  ایـــن  در 
مختلـــف  حوزه هـــای  در  جهاددانشـــگاهی 
پژوهشـــی و فناورانـــه، آموزشـــی، فرهنگـــی و 
اشـــتغال، راه انـــدازی مرکـــز جامـــع ســـامت 
زنـــان، ایجـــاد خانهـــی خـــاق و نـــوآوری و 
ـــرد. ـــه ک ـــژاد دام ارای ـــاح ن ـــز اص ـــدازی مرک راه ان
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 مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی
 در حوزه مختلف

دیگر

■ ایجاد پردیس صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی در پارک علم و 
فناوری الربز جهاددانشگاهی

■  تولیدات محرمی ایکنا به شش زبان زنده دنیا منترش شد
■ تقدیر از خدمات مدیرکل سابق حوزه ریاست جهاددانشگاهی

■ دانشگاه علم و فرهنگ به شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم 
)CINVU( پیوست

■  ذخیره ۱۰۰۰ منونه خون بند ناف در خراسان جنوبی
■  تجلیل از رییس جهاددانشگاهی کردستان به عنوان مدیر منونه 

بسیجی

■  و ...
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وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون  خیرالدین  علی  دکتر 
فناوری  و  علم  پارک  بازدید  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
البرز که با همراهی مهندس مهدی عباسی رییس پارک علم 
و فناوری صورت گرفت با تصریح اینکه پارک علم و فناوری 
البرز جهاددانشگاهی دستاوردهای خوبی به ویژه در سال های 
اخیر داشته، اظهار داشت: استان البرز پتانسیل های خوبی 
درزمینه بخش کشاورزی، صنایع غذایی، استقرار شرکت های 
بزرگ، صنعتی و نزدیکی به تهران و ... دارد و پارک علم و 
از  این شرایط  از  البرز به واسطه برخورداری  فناوری استان 

موقعیت ممتازی برخوردار است.
وی با اشاره به گزارش ارایه  شده از فعالیت های پارک 
علم و فناوری البرز که توسط مهندس عباسی رییس این 
پارک ارایه شد، گفت: معموال 1۷ تا 20 درصد شرکت های 
مستقر در پارک های علم و فناوری دانش بنیان هستند اما 
پارک علم و فناوری البرز با 84 شرکت فناور مستقر دارای 
۳1 شرکت دانش بنیان است که سهم 40 درصدی تعداد 
در  پارک  این  موفقیت  از  حاکی  دانش بنیان،  شرکت های 

حمایت از شرکت های دانش بنیان است.
خیرالدین با اشاره به این که 11 هزار و 400 واحد فناور 
در پارک های علم و فناوری مستقر هستند، گفت: از این 

تعداد 20۳۵ شرکت، دانش بنیان است.
به  اشاره  با  "عتف"  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون 
اشتغال 1۶00 نفری پارک علم و فناوری البرز، گفت: این 
و  خوب  البرز  فناوری  و  علم  پارک  در  دستاوردها  و  آمار 
امیدبخش است اما باید تاش کنیم آمار اشتغال با توجه 

به پتانسیل های استان افزایش یابد.
وی با اشاره به این که به دنبال برنامه از سوی پارک های 
علم و فناوری هستیم، اظهار داشت: برنامه های پارک های 

علم و فناوری ساخت فضای فیزیکی و ساختمان نیست، 
بلکه توسعه فناوری است و در این زمینه گرنت فناوری و 
نیز دستیار فناوری باید به جد از سوی مدیران پارک های 

علم و فناوری دنبال شود.
پارک های  در  نیرو  به کمبود  اشاره  با  دکتر خیرالدین 
علم و فناوری، گفت: پارک های علم و فناوری مشکل نیرو 
دارند و در این راستا جذب ۳00 نفر در پارک های علم و 

فناوری در دستور کار است.
و  هشتگرد  در  فناورانه  ساختارهای  توسعه  بر  وی 
گفت:  و  کرد  تاکید  فناوری  و  علم  پارک  توسط  طالقان 
و  رشد  مراکز  مثل  فناورانه  ساختارهای  توسعه  و  ایجاد 
مراکز نوآوری در هشتگرد، طالقان و ... توسط پارک علم و 
فناوری یک ضرورت است و ما نمی توانیم نسبت به ایجاد 

این مراکز در این شهرستان ها بی تفاوت باشیم.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی کارکنان پارک های علم و 
فناوری، گفت: این اتفاق که بر اساس تصویب قانون جهش تولید 
صورت گرفته اتفاق خوبی می افتد؛ همچنین باید حمایت های 
معیشتی از سوی کارکنان پارک های علم و فناوری دنبال شود 

تا فعاالن این مجموعه ها مشکلی نداشته باشند.

پردیس صنایع غذایی در پارک
 علم و فناوری البرز ایجاد شود

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون 
ایجاد پردیس توسط پارک های علم و فناوری  بر  فناوری 
راه اندازی  قشم  در  شیات  پردیس  گفت:  و  کرد  تأکید 
می شود و پارک علم و فناوری البرز می تواند پردیس صنایع 
غذایی با توجه به ظرفیت های استان ایجاد نماید. اعتقاد ما 
این است که رئیس پارک، پارکبان نیست باید ظرفیت های 

استان در خدمت توسعه فناوری و کارآفرینی قرار بگیرد.
فناوری  و  علم  پارک  بودجه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سال  را  موضوع  این  کرد:  تصریح  است،  کم  خیلی  البرز 
گذشته دنبال کردیم و امسال هم با جدیت بیشتری دنبال 
می کنیم تا بودجه این پارک متعادل شود. همچنین تاش 
می کنیم از طریق معرفی این پارک به معاونت علمی، این 

پارک بتواند شرکت های نوع سه را هم پذیرش کند.

ایجاد پردیس صنایع غذایی،
 دارویی و کشاورزی

مهندس مهدی عباسی رییس پارک علم و فناوری البرز 
جهاددانشگاهی در این بازدید با اشاره به برخی دستاوردها 
و ظرفیت های پارک علم و فناوری البرز، گفت: پارک علم 
ما  و  دارد  مساحت  هکتار  یک صد  حدود  البرز  فناوری  و 
تاش می کنیم این پارک در چند زمینه تخصصی به قطب 
به عبارت بهتر می خواهیم پارک  تخصصی تبدیل شود و 
علم و فناوری البرز در چند حوزه به صورت ویژه و تخصصی 
ورود کند که یکی از آن ها بحث پسماند و مدیریت پسماند 
است، همچنین موضوع ایجاد پردیس صنایع غذایی را در 

پارک با جدیت دنبال می کنیم.
وی بر تعامل پارک علم و فناوری البرز با همه بخش های 
گفت:  و  اشاره  دولتی  و  بخش خصوصی  اجرایی،  و  علمی 
و  شکل گرفته  بخش ها  همه  با  خوبی  تعامل  و  هم افزایی 
تفاهم نامه های خوبی به امضاء رسیده و تاش می کنیم این 
تفاهم نامه ها به قرارداد و همکاری های نزدیک تر منجر شود.

توانمندی ها و ظرفیت های  به تشریح  مهندس عباسی 
و  کرد  اشاره  جهاددانشگاهی  البرز  فناوری  و  علم  پارک 
گفت: استان البرز قطب اقتصاد دانش بنیان و فناور کشور 
اکوسیستم  در  البرز  استان  فناوری  و  علم  پارک  و  است 

نوآوری و کارآفرینی استان نقش مهم و سازنده ای دارد.
خانم دکتر سولماز ترکمن معاون دفتر سیاست گذاری، 
"عتف"  وزارت  نوآوری  و  فناوری  توسعه  و  برنامه ریزی 
در  البرز  فناوری  و  علم  پارک  گفت:  نشست،  این  در  نیز 
مهم،  پارک  به  و  داشته  خوبی  تاش های  اخیر  سال های 
تأثیرگذار و موفق تبدیل شده است و باید از برنامه های این 

پارک حمایت بیشتری داشته باشیم.

ایجاد پردیس صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی 
در پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی

        مرور اخبار مهم جهاددانشگاهی در حوزه مختلف  

دیگر

البـرز  فنـاوری  و  پـارک علـم  روابـط عمومـی 
جهاددانشـگاهی، 1۶ شـهریور: معاون فناوری 
و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  نـوآوری  و 
فنـاوری در بازدید پـارک علـم و فناوری 
البـرز بـا تمجیـد از دسـتاوردهای ایـن 
پـارک گفـت: پارک علـم و فنـاوری البرز 
پارک هـای  از  یکـی  جهاددانشـگاهی 

موفـق و بـا برنامـه در کشـور اسـت.
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تولیدات محرمی ایکنا به شش 
زبان زنده دنیا منتشر شد

روابـط عمومی سـازمان قرآنـی دانشـگاهیان، ۲۲ مـرداد: خبرگـزاری ایکنا با هدف پوشـش 
دهـی مخاطبـان ایـن رسـانه در داخـل و خارج از کشـور به تولیـد محتـوای الکترونیک و 
چندرسـانه ای ویژه ایام شـهادت سـاالر شـهیدان اباعبـداهلل )ع( پرداختـه؛ تولیداتی که در 

پرونـده خبـری »أنـا من حسـین« بـر روی تارنمای ایکنا قابل مشـاهده اسـت.
مجموعـه تولیـدات چندرسـانه ای با محوریت شـعور عاشـورایی، عاوه بر زبان فارسـی 
در پنـج زبـان عربـی، انگلیسـی، ترکـی اسـتانبولی، پرتغالی و فرانسـه نیز بـرای مخاطبان 

ایـن رسـانه تولید و به مرحله نشـر رسـیده اسـت.
از جملـه ویژه برنامه هـای محرمـی در حـوزه شـنیداری، تولیـد پادکسـت های ادبـی 
»بـا کاروان شـهادت« اسـت کـه در 1۳ قسـمت طی ایـام عـزاداری و سـوگواری حضرت 

اباعبـداهلل حسـین )ع( بـه سـمع و نظـر مخاطبان  رسـید.
از دیگـر تولیـدات چندرسـانه ای ایکنـا در ایـام محـرم مجموعـه دیـداری »روزشـمار 
محرمـی« در 10 قسـمت، بررسـی هنـر تعزیـه در مجموعـه »میـراث مرثیـه« در 1۷ 
قسـمت، »ادبیـات عاشـورایی« در 1۳ قسـمت و »نمادهـای عاشـورایی در هنر اسـامی« 
اسـت کـه طـی 2 قسـمت در تارنمـای ایکنـا و دیگـر شـبکه های اجتماعـی ایـن رسـانه 

می شـود. مشـاهده 

■□■

تقدیر از خدمات مدیرکل سابق 
حوزه ریاست جهاددانشگاهی

روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، ۲4 مرداد: در جلسـه شـورای معاونان جهاددانشـگاهی از 
خدمـات مدیـرکل سـابق حوزه ریاسـت ایـن نهاد تقدیـر و قدردانی شـد.

بـا حضـور دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی رییس جهاددانشـگاهی در جلسـه عصر 
دوشـنبه )1401( شـورای معاونان ایـن نهاد از خدمات مهندس علیرضـا زجاجی در زمان 

تصـدی مشـاور و مدیرکل حوزه ریاسـت جهاددانشـگاهی تقدیر و قدردانی شـد.
گفتنـی اسـت، در حـال حاضـر امیـر طهرانچـی عهـده دار مسـئولت مدیـرکل حـوزه 
ریاسـت جهاددانشـگاهی شـده اسـت و دکتر دهقانی فیروزآبادی نظر بـه تجربیات ارزنده 
و سـوابق درخشـان مهندس زجاجی و اهمیت موضوع مهم مستندسـازی و تجربه نگاری 
وقایـع، پروژه هـا و تحقیقـات نهـاد انقابـی جهاددانشـگاهی نامبـرده را به عنـوان »مدیـر 

طـرح مستندسـازی تاریخ شـفاهی جهاددانشـگاهی« منصـوب کرد.

■□■

دانشگاه علم و فرهنگ
 به شبکه دانشگاه های مجازی 

جهان اسالم )CINVU( پیوست

روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ جهاددانشـــگاهی، ۳0 مـــرداد: به منظـــور 
ــامی و  ــورهای اسـ ــگاه های کشـ ــان دانشـ ــی میـ ــای هم افزایـ ــرداری از مزایـ بهره بـ
ـــن  ـــگان و همچنی ـــرت نخب ـــری از مهاج ـــی، جلوگی ـــی و علم ـــی، آموزش ـــز پژوهش مراک
ـــایر کشـــورها، دانشـــگاه  ـــش در س ـــم و دان ـــر عل ـــی ب ـــه شـــبکه پژوهشـــی مبتن اتصـــال ب
 )CINVU( ــام ــان اسـ ــازی جهـ ــگاه های مجـ ــبکه دانشـ ــه شـ ــم و فرهنـــگ بـ علـ

ـــت. پیوس
ـــا اتصـــال علمـــی، فرهنگـــی، پژوهشـــی و کارآفرینـــی  دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ کـــه ب
بـــه مجموعه هـــای جهاددانشـــگاهی از قبیـــل پژوهشـــگاه رویـــان، پژوهشـــگاه علـــوم 
ــوردار اســـت،  ــبی برخـ ــتانداردهای آموزشـــی و پژوهشـــی مناسـ ــانی و ... از اسـ انسـ
ــگری دارای  ــر و گردشـ ــی، هنـ ــرم فرهنگـ ــع نـ ــو، صنایـ ــو، بایـ ــای: نانـ در بخش هـ
مزیت هـــای بین المللـــی و زیرســـاخت های مناســـب آمـــوزش مجـــازی اســـت کـــه 

قابـــل ارایـــه در شـــبکه آموزش هـــای مجـــازی جهـــان اســـام هســـتند.
ــه  ــبکه های کمیتـ ــی از شـ ــام یکـ ــان اسـ ــازی جهـ ــگاه های مجـ ــبکه دانشـ شـ
ــکاری  ــازمان همـ ــو سـ ــورهای عضـ ــاوری کشـ ــی و فنـ ــای علمـ ــی همکاری هـ دائمـ
اســـامی بـــا نـــام اختصـــاری کامســـتک )COMSTECH( اســـت کـــه پایگاهـــی 
ـــازی  ـــتر مج ـــی در بس ـــی همگان ـــوزش عال ـــعه آم ـــت و توس ـــرای تقوی ـــی ب ـــم و غن مه
فنـــاوری اطاعـــات بـــوده و باهـــدف تحقـــق عدالـــت در عرصـــه دانـــش و اندیشـــه 
ــازی آموزشـــی، پژوهشـــی، فرهنگـــی  ــا و توانمندسـ و تعمیـــق و تثبیـــت آموخته هـ
و مهارتـــی دانشـــجویان، اســـاتید، دانشـــگاه ها و نخبـــگان جهـــان اســـام فعالیـــت 

می کنـــد.
پیـــرو بازدیـــد دکتـــر کریـــم نجفـــی برزگـــر دبیـــر کل شـــبکه دانشـــگاه های 
مجـــازی جهـــان اســـام و هیـــات همـــراه از امکانـــات و توانمندی هـــای دانشـــگاه 
ــرار  ــبکه قـ ــن شـ ــگاه های ایـ ــت دانشـ ــگاه در لیسـ ــن دانشـ ــگ ایـ ــم و فرهنـ علـ

گرفـــت.
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درخشش مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی مشهد در دومین 
المپیاد ملی مهارتی دانشجویان 

دانشگاه های سراسر کشور

روابـط عمومـی سـازمان جهاددانشـگاهی خراسـان رضـوی، ۷ شـهریور: دانشـجویان تربیت 
بدنـی مرکـز علمـی کاربـردی جهاددانشـگاهی مشـهد در دومیـن المپیـاد ملـی مهارتی 

دانشـجویان دانشـگاه های سراسـر کشـور خـوش درخشـیدند.
 بـا پایـان مرحلـه عملی دومین المپیاد ملی مهارتی دانشـجویان دانشـگاه های سراسـر 
کشـور کـه بـه میزبانـی اراک برگـزار شـد، دانشـجویان رشـته تربیـت بدنی مرکـز علمی 

کاربـردی جهاددانشـگاهی مشـهد موفـق به کسـب عناوین اول تا سـوم شـدند.
گفتنـی اسـت، رسـول خـاک، منصـوره دره کـی و اعظـم اسـماعیلی از دانشـجویان 

تربیـت بدنـی مرکـز بـه ترتیـب موفـق بـه کسـب مقام هـای اول تـا سـوم شـدند.

■□■
معرفی دانشجویان برگزیده 

مراکز علمیـ  کاربردی 
جهاددانشگاهی

روابط عمومی موسسـه آمـوزش عالی علمـی ـ کاربردی جهاددانشـگاهی، 6 شـهریور: با حضور 
دکتـر سـلیمان عباسـی معـاون فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه جامع علمـیـ  کاربردی 

و جمعـی از مقامـات اسـتانی، مراسـم اختتامیـه دومین المپیـاد ملی مهارتی دانشـجویان 
دانشـگاه های سراسـر کشـور در اراک برگـزار شـد و برگزیدگان معرفی شـدند.

در ایـن دوره 10۷ نفـر در 11 رشـته در 4 واحـد اسـتانی مرکـزی، خراسـان رضوی و 
تهـران شـرق و تهـران غـرب به رقابـت پرداختند کـه در پایان این مراسـم از نفـرات برتر 
دومیـن المپیـاد ملـی مهارتـی دانشـجویان دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی سراسـر 

کشـور بـا اهـدای لوح تقدیـر و تندیـس المپیاد تجلیل شـد.
طبـق اعـام دانشـگاه جامـع علمـیـ  کاربـردی، دانشـجویان مراکز علمـیـ  کاربردی 

جهاددانشـگاهی در بخش هـای مختلـف، بـه شـرح زیـر حائـز رتبه های برتر شـدند:
کاربـردی جهاددانشـگاهی  ـ  علمـی  آمـوزش  مرکـز  )دانشـجوی  میرزایـی  علـی   .1

ارومیـه(: رتبـه اول رشـته حقـوق
2. رسـول خاک )دانشـجوی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشـگاهی مشـهد(: 

رتبـه اول رشـته تربیت بدنی
۳. منصـوره دره کـی )دانشـجوی مرکـز آمـوزش علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی 

مشـهد(: رتبـه دوم رشـته تربیـت بدنـی
4. اعظـم اسـماعیلی )دانشـجوی مرکـز آمـوزش علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی 

مشـهد(: رتبـه سـوم رشـته تربیـت بدنی
۵. سـارا بابایـی )دانشـجوی مرکـز آمـوزش علمـیـ  کاربـردی جهاددانشـگاهی کرج(: 

رتبـه سـوم رشـته گرافیک
۶. سـاالر چرمـی )دانشـجوی مرکز آمـوزش علمی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی کرج(: 

رتبه اول رشـته عکاسـی

■□■

ذخیره ۱۰۰۰ نمونه خون بند 
ناف در خراسان جنوبی

ابراهیمی سرپرست  مهدی  دکتر  روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، 8 شهریور: 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از ذخیره سازی 1000 نمونه خون بند ناف در استان خبر 

داد و گفت: درمان بیماری های صعب العاج یا العاج یکی از نیازهای جامعه ما است.
سرپرست جهاددانشگاهی استان بیان کرد: یکی از روش های درمان این نوع بیماری ها 
استفاده از سلول های بنیادی است و خون بند ناف سرشار از این سلول هاست و در صورت 
یا  و  فرد  خود  اگر  و  بگیرد  قرار  استفاده  مورد  سال  سال های  تا  می تواند  شدن  ذخیره 
وابستگان درجه یک او در این مدت به بیماری های قابل درمان با سلول های بنیادی مبتا 

شوند با استفاده از این ذخیره خون و در صورت تطبیق، امکان درمان آن ها وجود دارد.
 دکتر ابراهیمی گفت: برای ذخیره سازی سلول های بنیادی در دفتر نمایندگی بانک 
انجام می شود و خون  بارداری  از هفته ۳۶  قرارداد  انعقاد  اقدامات  استان  ناف  بند  خون 
به میزان 80 تا 200 میلی لیتر بافاصله بعد از تولد با رعایت استانداردهای الزم اخذ و 

بافاصله پس از خون گیری، نمونه به بانک رویان تهران منتقل می شود.
به فعالیت ۶ ساله نمایندگی خون بند ناف جهاددانشگاهی در خراسان  با اشاره  وی 
در  استان  جهاددانشگاهی  در  تاکنون   1۳9۵ سال  از  نمایندگی  این  افزود:  جنوبی 
رویان  ناف  بند  بانک خون  در  استان  از  نمونه  تا کنون هزار  و  است  حال خدمت رسانی 

جهاددانشگاهی ذخیره سازی شده است.
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شرکت فناور مستقر در مرکز 
نوآوری جهاددانشگاهی سمنان 

در بین تعاونی های برتر کشور

روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی ســـمنان، ۱4 شـــهریور: حوریـــه عربیـــان سرپرســـت 
مرکـــز علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی ســـمنان افـــزود: شـــرکت تعاونـــی 
ــکوفایی  ــوآوری و شـ ــز نـ ــتقر در مرکـ ــس مسـ ــاوران قومـ ــان فنـ ــته دانش بنیـ هسـ
ــی در  ــر ملـ ــته تقدیـ ــی شایسـ ــوان تعاونـ ــمنان، به عنـ ــتان سـ ــگاهی اسـ جهاددانشـ
بخـــش ویـــژه هفدهمیـــن دوره معرفـــی تعاونی هـــای برتـــر کشـــور معرفـــی شـــد.
ــال  ــور، امسـ ــر کشـ ــای برتـ ــی تعاونی هـ ــن دوره معرفـ ــه داد: هفدهمیـ وی ادامـ
ــاد  ــاون، اقتصـ ــعار "تعـ ــا شـ ــن، بـ ــتغال آفریـ ــان و اشـ ــد، دانش بنیـ ــال تولیـ در سـ
مردم نهـــاد، جامعـــه عادالنـــه" برگـــزار شـــد کـــه شـــرکت تعاونـــی هســـته 
دانش بنیـــان فنـــاوران قومـــس توانســـت عنـــوان تعاونـــی شایســـته تقدیـــر ملـــی را 

کســـب کنـــد.
ــرد:  ــه کـ ــمنان اضافـ ــگاهی سـ ــردی جهاددانشـ ــی کاربـ ــز علمـ ــت مرکـ سرپرسـ
همچنیـــن در مراســـمی کـــه بـــه مناســـبت هفتـــه تعـــاون بـــا حضـــور اســـتاندار 
ســـمنان برگـــزار شـــد، از شـــرکت تعاونـــی هســـته دانش بنیـــان فنـــاوران قومـــس 

ــد. ــر شـ ــی، تقدیـ ــر ملـ ــته تقدیـ ــی شایسـ ــوان تعاونـ به عنـ
ـــاور  ـــم فن ـــش از 1۳ تی ـــته بی ـــال گذش ـــک س ـــول ی ـــرد: در ط ـــح ک ـــان تصری عربی
جـــذب مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی جهاددانشـــگاهی اســـتان شـــدند کـــه از ایـــن 
ـــه  ـــت و ورود ب ـــه فعالی ـــت ادام ـــق جه ـــروج موف ـــاور، خ ـــم فن ـــش از 8 تی ـــداد، بی تع

ــته اند. ــد داشـ ــز رشـ مراکـ

■□■

فراخوان حمایت مرکز رشد 
جهاددانشگاهی اردبیل

 از ایده های فناورانه حوزه 
گیاهان دارویی

ـــتغال  ـــان اش ـــد دانش بنی ـــال »تولی ـــهریور: در س ـــگاهی، ۱۵ ش ـــی جهاددانش ـــط عموم رواب
آفریـــن«، مرکـــز رشـــد فنـــاوری فرآورده هـــای گیاهـــان دارویـــی جهاددانشـــگاهی 
اســـتان اردبیـــل بـــا انتشـــار فراخوانـــی اعـــام کـــرد ایده هـــا و واحدهـــای فنـــاور 

حـــوزه گیاهـــان دارویـــی و گردشـــگری ســـامت را جـــذب و حمایـــت می کنـــد.

سرپرســـت مرکـــز رشـــد جهاددانشـــگاهی اردبیـــل در ایـــن خصـــوص گفـــت: در ســـالی 
کـــه از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه »تولیـــد دانش بنیـــان اشـــتغال آفریـــن«، 
ـــاتید،  ـــل از اس ـــتان اردبی ـــگاهی اس ـــد جهاددانش ـــز رش ـــت، مرک ـــده اس ـــذاری ش نام گ
دانشـــجویان، دانش آموختـــگان دانشـــگاه ها، فنـــاوران، مخترعـــان و کارآفرینـــان، 
ـــاالن  ـــدان و فع ـــی، عاقه من ـــش خصوص ـــی بخ ـــای تحقیق ـــاور، واحده ـــرکت های فن ش
ـــل  ـــه قاب ـــده فناوران ـــتن ای ـــورت داش ـــد در ص ـــوت می کن ـــی دع ـــان داروی ـــوزه گیاه ح
ـــتقرار  ـــز اس ـــد، در مرک ـــب می توانن ـــه کاری مناس ـــی و برنام ـــم کاری تخصص ـــاع، تی دف

یافتـــه و از خدمـــات آن بهره منـــد گردنـــد.
ـــد  ـــز رش ـــوان، مرک ـــن فراخ ـــاس ای ـــر اس ـــرد: ب ـــار ک ـــی اظه ـــی اردبیل ـــران اوچ مه
پـــس از پذیـــرش ایده هـــا و واحدهـــای فنـــاور اقـــدام بـــه ارایـــه خدمـــات اســـتقرار 
ــاوره های  ــگاهی، مشـ ــی آزمایشـ ــی و تخصصـ ــات فنـ ـــات الزم اداری، خدمـ و امکان
ـــی  ـــهیات مال ـــذ تس ـــت اخ ـــکاری در جه ـــتمر، هم ـــی مس ـــات آموزش ـــی و خدم تخصص
ـــنواره های  ـــور در جش ـــگاهی و حض ـــات نمایش ـــط، خدم ـــع مرتب ـــوز از مراج ـــذ مج و اخ

تخصصـــی، حمایت هـــای حقوقـــی و قانونـــی خواهـــد نمـــود.
شـــهرک  اردبیـــل،  آدرس  بـــه  می تواننـــد  عاقه منـــدان  داد:  ادامـــه  وی 
کارشناســـان، میـــدان شـــفا، ســـاختمان جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل مراجعـــه 
 w w w. i m p a r d . a c e c r. a c . i r کـــرده و یـــا اطاعـــات الزم را از ســـایت 

دریافـــت کنـــد.
ــتاوردهای  ــردن دسـ ــاری کـ ــرای تجـ ــازی بـ ــزود: بسترسـ ــی افـ ــی اردبیلـ اوچـ
تحقیقاتـــی، کمـــک بـــه اقتصـــاد مبتنـــی بـــر فنـــاوری گیاهـــان دارویـــی، حمایـــت 
از نـــوآوری و خاقیـــت محققـــان و فنـــاوران جـــوان و ایجـــاد زمینـــه کارآفرینـــی از 

اهـــداف مهـــم مرکـــز رشـــد جهاددانشـــگاهی اســـتان اردبیـــل اســـت.
ـــته  ـــد و هس ـــرد: 22 واح ـــح ک ـــز تصری ـــن مرک ـــای ای ـــه فعالیت ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــورات  ـــام ام ـــال انج ـــه و در ح ـــتقرار یافت ـــل اس ـــگاهی اردبی ـــد جهاددانش ـــز رش در مرک
ـــرای  ـــدد ب ـــای متع ـــذ مجوزه ـــکان اخ ـــیر ام ـــن مس ـــه در ای ـــتند ک ـــود هس ـــف خ مختل

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــا فراه آن ه
 

■□■

مسابقات اینستاگرامی 
»عاشقانه های امام حسین )ع( 

با خدا« برگزار شد 
مســـابقات  روابـــط عمومـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران، ۱۲ شـــهریور: 
ــی  ــت فرهنگـ ــدا« معاونـ ــا خـ ــین )ع( بـ ــام حسـ ــقانه های امـ ــتاگرامی »عاشـ اینسـ
ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بـــا ۵00 شـــرکت کننده و ۳0 برگزیـــده بـــه کار 

ــان داد. ــود پایـ خـ
این مسابقه اینستاگرامی در دهه اول و دوم محرم الحرام 1444 برگزار شد.

رونـــد مســـابقه بـــه ایـــن ترتیـــب بـــود کـــه در 10 شـــب نخســـت رأس ســـاعت 
ـــت  ـــتاگرامی معاون ـــازی اینس ـــه مج ـــین )ع( در صفح ـــام حس ـــی از کام ام 20 فرازهای
فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران بارگـــذاری می شـــد و در 10 شـــب دوم 
ـــاعت  ـــا س ـــخگویی ت ـــت پاس ـــد و مهل ـــرار داده می ش ـــه ق ـــان صفح ـــش ها در هم پرس
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ـــود. ـــب ب ـــان ش 24 هم
ــش ها  ــه پرسـ ــخ دادن بـ ــابقه و پاسـ ــن مسـ ــرکت در ایـ ــرای شـ ــدان بـ عاقه منـ
بایـــد نـــام و نـــام خانوادگـــی خـــود را بـــه همـــراه پاســـخ صحیـــح، بـــه دایرکـــت 
صفحـــه معاونـــت فرهنگـــی ســـازمان جهاددانشـــگاهی تهـــران ارســـال می کردنـــد.

ـــامی  ـــت و اس ـــده داش ـــه ۳ برگزی ـــد قرع ـــه قی ـــب ب ـــر ش ـــبتی ه ـــابقه مناس ـــن مس ای
ـــد.  ـــام ش ـــون اع ـــر آزم ـــس از ه ـــدگان، پ برگزی

■□■

افزایش ۳۵ درصدی پذیرش
 مهر ۱۴۰۱ در مراکز آموزش 

علمیـ  کاربردی

روابـط عمومی موسسـه آموزش عالـی علمی ـ کاربردی جهاددانشـگاهی، ۲۳ شـهریور: پذیرش 
دانشـجو جهـت تحصیـل در مهرمـاه 1401 در مقایسـه با سـال 1400 در مراکـز علمیـ  

کاربـردی، ۳۵ درصـد افزایش یافت.
پذیـرش دانشـجو جهـت تحصیـل در مهرمـاه 1401 در دوره هـای کاردانـی فنـی، 
کاردانـی حرفـه ای، مهندسـی فنـاوری و کارشناسـی حرفـه ای ناپیوسـته مراکـز آمـوزش 
علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی در دو مرحلـه در ماه هـای تیـر و شـهریور، در 199 

عنـوان رشـته و 888 کـد رشـته صـورت گرفـت.
بررسـی آمـار ثبت نـام غیرحضـوری متقاضیـان از طریـق سـامانهی سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور و ثبت نـام حضـوری متقاضیـان در مراکـز آمـوزش علمـی ـ کاربـردی 
ثبت نـام  درصـدی   ۳۵ افزایـش  نشـان دهندهی  کشـور،  سراسـر  در  جهاددانشـگاهی 

متقاضیـان تحصیـل در دانشـگاه جامـع علمـی ـ کاربـردی اسـت.
گفتنـی اسـت، در سـال گذشـته، 10۵ هـزار نفـر در سراسـر کشـور متقاضـی ورود به 

دانشـگاه جامـع علمـی ـ کاربـردی بودنـد کـه این عـدد در سـال 1401 بـه 142 هزار و 
۳20 نفـر افزایـش یافته اسـت.

■□■
اجرای طرح »حمایت مالی از 

زوجین نابارور« در مرکز درمان 
ناباروری جهاددانشگاهی اردبیل

روابـــط عمومـــی روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی اردبیـــل، ۲۷ شـــهریور: در راســـتای 
ـــان  ـــز درم ـــات مرک ـــور، خدم ـــامت کش ـــام س ـــول نظ ـــرح تح ـــاد ط ـــردن مف ـــی ک اجرای
ـــت،  ـــوی وزارت بهداش ـــوب از س ـــف مص ـــا تخفی ـــل ب ـــگاهی اردبی ـــاروری جهاددانش ناب

درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــه زوج هـــای نابـــارور ارایـــه می شـــود.
رییـــس جهاددانشـــگاهی اردبیـــل بـــا اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: در ایـــن طـــرح 
ــازمان های  ــش سـ ــت پوشـ ــه تحـ ــاروری کـ ــای نابـ ــه زوج هـ ــی بـ ــات درمانـ خدمـ
بیمـــه ای نیســـتند بـــا 90 درصـــد تعرفـــه دولتـــی تخفیـــف ارایـــه خواهـــد شـــد.

ـــی  ـــت خوب ـــارور« را فرص ـــن ناب ـــی از زوجی ـــت مال ـــی »حمای ـــتورالعمل اباغ وی دس
ـــرد:  ـــان ک ـــوان و خاطرنش ـــدآوری عن ـــت فرزن ـــا جه ـــن زوج ه ـــکل ای ـــع مش ـــرای رف ب
برنامـــه حمایـــت از زوجیـــن نابـــارور در مرکـــز درمـــان نابـــاروری جهاددانشـــگاهی 
مطابـــق بـــا ضوابـــط و مقـــررات منـــدرج در دســـتورالعمل ابـــاغ شـــده در مـــورد 
حمایـــت از زوجیـــن نابـــارور و بـــا رعایـــت کلیـــه اســـتانداردهای وزارت بهداشـــت 

درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی اجـــرا خواهـــد شـــد.
ـــرارداد  ـــاس ق ـــر اس ـــرح ب ـــن ط ـــرد: ای ـــه ک ـــل اضاف ـــگاهی اردبی ـــس جهاددانش رئی
منعقـــد شـــده بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اســـتان اردبیـــل تـــا پایـــان مردادمـــاه 
ـــت،  ـــی وزارت بهداش ـــتورالعمل اباغ ـــاس دس ـــد و براس ـــد ش ـــرا خواه ـــال 1402 اج س
ـــال  ـــگاهی )IVF(، انتق ـــح آزمایش ـــن )ICSI(، تلقی ـــی میکرواینجکش ـــای درمان روش ه
ـــا  ـــال ت ـــونوگرافی واژین ـــی )IUI( و س ـــل رحم ـــح داخ ـــده و تلقی ـــز ش ـــای فری جنین ه

ســـقف 90 درصـــد از تخفیـــف برخـــوردار می شـــوند.
ــرح  ــن طـ ــر از ایـ ــدی بیـــش از 1۵00 نفـ ــی از بهره منـ ــی اردبیلـ ــران اوچـ مهـ
ــر  ــگاهی اردبیـــل خبـ ــاروری جهاددانشـ ــان نابـ ــز درمـ ــته در مرکـ ــال گذشـ در سـ
داد و تصریـــح کـــرد: از آذرمـــاه ســـال گذشـــته بـــه دلیـــل تحـــت پوشـــش قـــرار 
ـــرح  ـــرای ط ـــه ای اج ـــازمان های بیم ـــط س ـــاروری توس ـــان ناب ـــات درم ـــن خدم گرفت
ـــود  ـــده ب ـــف ش ـــت متوق ـــوی وزارت بهداش ـــارور از س ـــن ناب ـــی از زوجی ـــت مال حمای
ـــه  ـــی ک ـــه زوج های ـــف دار ب ـــی تخفی ـــات درمان ـــه خدم ـــتای ارای ـــال در راس ـــه امس ک
ـــهریورماه از  ـــرح از ش ـــن ط ـــاره ای ـــتند دوب ـــه ای نیس ـــه بیم ـــش هیچ گون ـــت پوش تح

ـــد. ـــه ش ـــر گرفت س
وی افزایـــش نـــرخ رشـــد جمعیـــت، برقـــراری دسترســـی عادالنـــه بـــه خدمـــات 
ـــاروری  ـــان ناب ـــرای درم ـــردم ب ـــرف م ـــه از ط ـــش پرداخـــت هزین ـــاروری، کاه ـــان ناب درم
ـــوان و خاطرنشـــان  ـــن طـــرح عن ـــی ای ـــداف کل ـــت را از اه ـــه خدم ـــت ارای ـــود کیفی و بهب
کـــرد: مطابـــق ایـــن دســـتورالعمل، زوج هـــای نابـــارور به شـــرط داشـــتن نابـــاروری 
ـــی از  ـــل یک ـــی حداق ـــت ایران ـــتن تابعی ـــال و داش ـــر از 42 س ـــه کمت ـــن زوج ـــه، س اولی

زوجیـــن، می تواننـــد یک بـــار در ســـال از ایـــن طـــرح بهره منـــد شـــوند.
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آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول 

جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانید

کتاب
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     آن چه باید درباره ی کتاب های چاپ اول جهاددانشگاهی در رسارس کشور بدانیدسا

کتاب

عنوان: »ترمیم اعصاب 
محیطی«

مؤلف: دکتر معصومه فیروزی ششتمد
انتشارات: جهاددانشگاهی علوم پزشکی 

تهران
تعداد صفحه: ۵1۶

قیمت: 1۳0 هزار تومان
چکیده: اساتید و محققان »مرکز تحقیقات 

ترمیم اعصاب دانشگاه تهران« با سابقه 2۵ 
ساله تحقیقات علوم پایه و طراحی و انجام 

مطالعات ترجمانی در زمینه ترمیم اعصاب 
مرکزی – محیطی و تجربه موفق انتقال 

دانش از آزمایشگاه به کلینیک بر آن شدند 
تا در کتاب حاضر تجربه ها و آخرین دانش 
به روز شده در این حوزه را جهت استفاده 

پژوهشگران جوان به اشتراک بگذارند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

عنوان: »مدیریت دانش«
مؤلف: دکتر نادر شیخ االسام 

کندلوسی
انتشارات: جهاددانشگاهی قم

تعداد صفحه: 1۶۵
قیمت: 8۳ هزار تومان

چکیده: در این کتاب عاوه 
بر معرفی مفاهیم اولیه، ابزارهای 

پیاده سازی این مفاهیم در سازمان ها 
به صورت کاربردی نیز معرفی شده 

است.
فرستنده: روابط عمومی 

جهاددانشگاهی قم

عنوان: »شهر، 
محیط زیست و آموزش«

مولفان: عیسی خواجوند 
احمدی، مجید سنایی و 

محمود موسوی
انتشارات: جهاددانشگاهی 

کردستان
تعداد صفحه: 2۷0

قیمت: 80 هزار تومان
روش تهیه: تماس با 

شماره تماس ۳۳28۷۵1۷-
08۷

چکیده: این اثر در زمینه انجام پژوهش هایی در حوزه 
برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری، جامعه شناسی، جغرافیا و 

محیط زیست برای مخابان سودمند است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان: »توسعه روستایی در ایران«
مولفان: دکتر حامد قادرمرزی و علی شیرکانی

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: ۷14

قیمت: 90 هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره تلفن 02۶-۳4۵0۵1۵1 

و 021-۷۷۵0۳824
چکیده: »پیشینه توسعه و آبادانی روستاها در 
ایران«، »ضرورت های هدف گذاری نوین و تبیین 

چشم اندازهای جدید توسعه روستایی در مقیاس ملی«، 
»الزامات نوین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
تحقق پذیری توسعه روستایی در کشور« و »توان های 
سرزمینی و توسعه روستایی«، »جامعه دانش بنیان و 
توسعه روستایی با تأکید بر فناوری های نوین ارتباطی«، »سیاست های اجتماعی و توسعه 

روستایی با تأکید بر بیمه های اجتماعی روستاییان« و »جمع بندی مباحث و دیدگاه ها« از 
جمله سرفصل های کتاب است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز
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عنوان: »نقش مدیریت شهری 
در توسعه پایدار اردبیل«

مولفان: دکتر بهنام جودی، دکتر مرضیه 
موغلی و دکتر احمدعلی خرم بخت

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 248

قیمت: ۶0 هزار تومان
چکیده: کتاب نقش مدیریت شهری 

در توسعه پایدار اردبیل با استفاده از روش 
پیمایشی و ابزار پرسشنامه و در ارتباط با 

ابعاد پایداری محات و عملکرد شهرداری در 
پایداری محات، به دنبال سنجش وضعیت 

عملکردی شهرداری و تعیین و تبیین استراتژی 
بهینه در بافت تاریخی و مرکزی کان شهر 

اردبیل است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان: »روانشناسی 
جنسیت«

مترجمان: علی قائدنیا جهرمی، اکرم 
سهرابی و شیوا فرمانی شهرضا

انتشارات: جهاددانشگاهی البرز
تعداد صفحه: 14 فصل
قیمت: 9۵ هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره تلفن 
۳4۵0۵1۵1-02۶ و 021-۷۷۵0۳824

چکیده: »دیدگاه هایی در مورد 
روانشناسی جنسیت«، »آندروژن، استروژن 
و جنسیت«، »اثرات شناختی هورمون های 
باروری در سیستم عصبی بزرگ ساالن« و 

»نقش های جنسی به عنوان سازگاری ها«، »نظریه شناختی اجتماعی( بندورا)«، 
»جامعه پذیری جنسیتی« و »نظریه های روانکاوی«، »تفاوت های جنسیتی در 

وابستگی های بین فردی و جمعی«، »درباره ساختار جنسیت، ارتباط جنسی و 
تمایات جنسی«، »زیربنای جنسیت«، »پایه های قدرت جنسیتی«، »نظریه نقش 

اجتماعی رابطه جنسی تفاوت ها و شباهت های زنان و مردان«، »تنوع فرهنگی و 
چشم اندازهای بین فرهنگی«، »تغییرات جنسیت« از جمله سرفصل های کتاب 

»روانشناسی جنسیت« است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز

عنوان: »دستگاه ها و تجهیزات 
ژئوفیزیکی«

مولفان: دکتر علیرضا حاجیان، سید محمد 
معین علوی و حسین معصومی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: 2۳۳ صفحه

روش تهیه: تماس با شماره 
0۳1۳۳912۷11

چکیده: در این کتاب به معرفی انواع 
تجهیزات ژئوفیزیکی در شاخه های مختلف اعم 
از گرانی سنجی، مغناطیس سنجی، ژئوالکتریک، 

زلزله شناسی، لرزه شناسی پرداخته شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

صنعتی اصفهان

عنوان: »مجموعه قوانین، 
دستورالعمل ها و راهنماهای اخالق 

در پژوهش های زیست پزشکی ایران«
مؤلف: دبیرخانه کارگروه وزارتی اخاق 

در پژوهش، معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انتشارات: سازمان انتشارات 
جهاددانشگاهی

تعداد صفحه: 8۳0
قیمت: تومان

روش تهیه: تماس با یا مراجعه به 
سایت یا آدرس

چکیده: این کتاب در شش بخش 
تحت عناوین »اسناد مربوط به فعالیت های 

کارگروه/ کمیته های اخاق در پژوهش«، 
»اسناد مربوط به پژوهش های مرتبط با انسان«، »اسناد مربوط به پژوهش های 

تحت نظارت سازمان غذا و دارو«، »اسناد مربوط به کار با حیوانات آزمایشگاهی«، 
»اسناد مربوط به اشتراک گذاری و انتشار آثار پژوهشی« و »سایر اسناد ملی و 

بین المللی مرتبط« تدوین شده است.
فرستنده: روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

عنوان: »ارزیابی رویکرد 
اروپا به توسعه روستایی تجارب 

بنیادین برنامه لیدر«
مولفان: دکتر علی اکبر محبی و دکتر رضا 

سلیمانگلی و مهندس احمد یزدانی
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
تعداد صفحه: 401 صفحه

روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳20۳2۳ 
یا ۳2۳200۷0

چکیده: این کتاب با برجسته کردن این 
رویکرد سیاست منحصربه فرد، دستاوردهای 

پژوهش های به روز درباره دستاوردها و 
محدودیت های لیدر در سطح محلی را 

به صورت مقایسه ای بیان می کند تا درباره برتری ها و مشکات آن گفتگو شود.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »آمیب های آزادزی 
پاتوژن«

مؤلف یا مولفان: دکتر محمدتقی احدی و 
پریا علی خیاوی

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 104 صفحه

قیمت: ۵0 هزار تومان
چکیده: در کتاب حاضر سعی شده است 
آمیب های آزادزی که گستردگی زیادی در 

طبیعت دارند و می توانند بیماری های خطرناک و 
مرگباری از جمله آنسفالیت گرانولوماتوز آمیبی، 

کراتیت آمیبی مزمن و بیماری های پوستی در 
انسان ایجاد کنند، به طور کامل همراه با تصاویر 
متعدد معرفی گردند و نحوه تهیه محیط کشت 

مناسب برای این آمیب ها و روش های فیلتراسیون و شناسایی این تک یاخته ها 
به طور کامل و جامع شرح داده شود.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل
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عنوان: »مباحث نوین در 
تشخیص آزمایشگاهی و درمان عفونت 

ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس«
مولفان: دکتر یوسف نامی، نازیا ایمنی 

دیزجیکان و دکتر محمدرضا اعتمادی
انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 

اصفهان
تعداد صفحه: 1۷8 صفحه

قیمت: ۶۵ هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 

0۳1۳۳912۷11
چکیده: در این کتاب به معرفی 

مجموعه پیشرو برای ارائه تصمیم سازی 
برای ارائه در خصوص میکروب بسیار مهم 

استافیلوکوکوس اورئوس پرداخته شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان: »تاریخ و سیره رضوی«
مولفان: دکتر محمدجواد یاوری سرتختی و 

دکتر سید مجتبی جالی
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
تعداد صفحه: 212 صفحه

روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳20۳2۳ یا 
۳2۳200۷0

چکیده: در معرفی این کتاب آمده است 
یکی از راه های رسیدن بشر به سعادت، غور 

در زندگانی معصومانی است که تضمین کننده 
سعادت در دنیا و آخرت هستند. برای نیل به 

این مقصود باید به دو بخش تاریخ و سیره آنان 
مراجعه کرد. یکی از این معصومان که به دلیل 
حضور وی در ایران اسامی و تأثیر شگرفی که در حیات فکری، سیاسی، تمدنی و 
سبکی زندگی ایرانیان داشته است، مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه این ضرورت 

کتابی با عنوان تاریخ و سیره رضوی طراحی گردید.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »کاربرد BIM در 
حوزه سالمت و ایمنی صنعت ساخت 

و ساز«
مترجم: ابوالقاسم خوارزمی و علی رشیدی
انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی

تعداد صفحه: 1۵۶
قیمت: 100 هزار تومان

چکیده: این کتاب مشتمل بر ۵ فصل 
است. فصل اول به بررسی چارچوب این کتاب، 

درک مفهوم BIM، مفاهیم BIM، سیاست 
دولت در مورد مقررات مربوط به سامت و 

ایمنی، پیمانکاران اصلی، مشتریان می پردازد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

استان مرکزی

عنوان: »مسئولیت اجتماعی 
جریان انقالبی با تأملی بر بیانیه گام 

دوم انقالب اسالمی«
مولفان: دکتر هادی ردایی و دکتر 

زین العابدین امینی سابق
انتشارات: جهاددانشگاهی قم

تعداد صفحه: 2۵9
روش تهیه: تماس با شماره 

02۵۳28۵98۵۶
چکیده: کتاب مسئولیت اجتماعی جریان 

انقابی با تأملی بر بیانیه گام دوم انقاب 
اسامی، حاصل مطالعه همه جانبه، دقیق، 
عمیق و بررسی و تحلیل پیرامون ارتباط 

نظری بین دو مقوله مسئولیت اجتماعی و 
فلسفه بیانیه گام دوم انقاب اسامی است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی قم

عنوان: »اصول و 
راهکارهای بهینه هتلداری و 

میهمان نوازی«
مؤلف: دکتر کامبیز نیکنام

انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل
تعداد صفحه: 1۶8

قیمت: 100 هزار تومان
چکیده: کتاب حاضر در راستای 

ضرورت تألیف منبع علمی و کاربردی 
برای دانشجویان و فعاالن هتلداری و مراکز 

اقامتی و نیز جهت آشنایی با مشخصات 
و ملزومات مدیریت اماکن اقامتی برای 

فعاالن گردشگری نگارش یافته است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

اردبیل

عنوان: »اصول مراقبت های 
پرستاری در واحدهای اورژانس و 

مراقبت های ویژه«
مؤلف: باقر خرم

انتشارات: جهاددانشگاهی استان مرکزی
تعداد صفحه: 299

قیمت: 100 هزار تومان
چکیده: کتاب اصول مراقبت های پرستاری 

مشتمل بر 10 فصل است. فصل اول شامل 
اصول و کلیات پرستاری مراقبت های ویژه و 

اورژانس است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

استان مرکزی



هی
گا

نش
ددا

جها
ی 

بر
 خ

مه
ه نا

│ما
اد

جه
ام 

پی
w

w
w.

ac
ec

r.a
c.

ir

109

عنوان: »تاریخ تشیع )دفتر 
نخست(«

مولفان: دکتر محمد نصیری )رضی( و 
دکتر فاطمه جان احمدی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

تعداد صفحه: ۳44
jchb.ir روش تهیه: مراجعه به سایت
چکیده: این کتاب در سه بخش شامل 
پانزده درس تهیه و تنظیم شده است. بعد 

از مباحث پایه در بخش نخست، بخش دوم 
به گونه شناسی نام ها و نشانه های شیعه و 

تشیع با تکیه بر قرآن پرداخته و بخش سوم 
به تبیین رویکردها و نظریه ها در پیدایش 

تشیع اختصاص یافته است. درس پانزدهم با 
عنوان تشیع فرصت ها و چالش ها، بحثی را در چگونگی فرصت بودن اسام، علی 

بن ابیطالب )ع( و فاطمه زهرا )س( در جهان معاصر، باز کرده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »مدیریت عملیات با 
رویکرد زنجیره تأمین«

مترجم: دکتر منیژه حقیقی نسب
انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان

تعداد صفحه: ۵2۶
قیمت: 140 هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره تماس 
08۷-۳۳28۷۵1۷

چکیده: طراحی استراتژی عملیات، 
خودکارسازی و دیجیتالی کردن فرایندها، 

نوآوری در فرایند، محصول یا خدمت، 
ساختارهای فرایندی محصول یا خدمت، 

مدیریت کیفیت و موجودی انبارها، 
سیستم های تولید ناب، مدیریت خدمات مشتریان و تأمین کنندگان، مدیریت 

زنجیره تأمین، لجستیک و منبع یابی محورهای اصلی در این کتاب هستند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان

عنوان: »دیپلماسی 
کشاورزی«

مولفان: دکتر امین لطفعلیان و اشکان 
فارسی

انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 
بختیاری

روش تهیه: تماس با شماره ۳2۳20۳2۳ 
یا ۳2۳200۷0

چکیده: در کتاب حاضر مفاهیم تجارت 
و روابط بین المللی تشریح شده و سپس به 

حوزه کشاورزی پرداخته شده است، به نحوی 
که سیاست ها و راهبردهای اساسی در تأمین 
امنیت غذایی در گستره جهان مورد بررسی 

قرار گرفته اند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

عنوان: »باورهای معرفت شناختی و 
اهداف پیشرفت اجتماعی«

مولفان: دکتر مظهر بابایی و بهاره ابراهیمی
انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان

تعداد صفحه: 21۶
قیمت: 90 هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره ۳۳28۷۵1۷-
08۷

چکیده: در این کتاب سعی شده است 
تا اندیشه تعهد به عنوان یکی از موضوعات 

مهم مربوط به آموزش وپرورش، بررسی شود 
و به تحلیل و واکاوی پرسش هایی همچون 
چه عواملی تعهد شغلی را تحت تأثیر قرار 

می دهند، چگونه تعهد معلمان افزایش می یابد، مولفه های مؤثر بر باورهای معرفت 
شناختی و هدف های پیشرفت اجتماعی چیست؟ و ... پرداخته است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان
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عنوان: »پیشرفت های 
صورت گرفته در آلیاژهای آنتروپی 

باال«
مترجمان: پدرام وردی و کیوان شهنام فر

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی 
اصفهان

تعداد صفحه: 22۳
قیمت: 180 هزار تومان

روش تهیه: تماس با شماره 
0۳1۳۳912۷11

چکیده: این کتاب در جهت درک 
عمیق تر مباحث در حیطه مواد آنتروپی باال 

منتشر شده است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

عنوان: »معرفی شاخص صنعتی اصفهان
خشک سالی پالمر استاندارد شده 

»)SPDI(
مولفان: فرنوش صنیع ثالث، دکتر سعید 

سلطانی، دکتر رضا مدرس، دکتر سارا آزادی و 
مهندس اکرم مشهدی

انتشارات: جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
تعداد صفحه: 22۶

قیمت: 90 هزار تومان
روش تهیه: تماس با شماره 0۳1۳۳912۷11

چکیده: در این کتاب به بیان کلیات و ذکر 
ضرورت و اهمیت مطالعه پدیده خشک سالی، 

معرفی این پدیده، انواع آن و روش های مطالعه 
خشک سالی پرداخته شده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

عنوان: »نظام جامع یادگیری 
الکترونیکی«

مولفان: دکتر زینب گلزاری
انتشارات: جهاددانشگاهی چهارمحال و 

بختیاری
تعداد صفحه: 19۶

jchb.ir روش تهیه: مراجعه به سایت
چکیده: هدف از تألیف این کتاب، توسعه 

و تعمیق دانش فراگیران در زمینه نظریه ها 
و کاربرد عملی آن در آموزش های مجازی و 

یادگیری الکترونیکی است.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

چهارمحال و بختیاری

عنوان: »آموزش عالی در ۲040 
یک رویکرد جهانی«

مترجمان: مجتبی شریعتی نیاسر و مرتضی 
ثقفی یزدی

انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه: 18۵

قیمت: 100 هزار تومان
چکیده: در این کتاب، نظام های آموزش 

عالی، مشکات گذشته، حال، مولفه های مؤثر 
در دهه های پیش رو و عرصه فعالیت دانشگاه ها 
در سال 2040 به صورت مقایسه ای بررسی شده 

است. هم چنین در ابتدای این کتاب وضعیت 
آموزش عالی ایران مروری شده تا براساس آنچه 

در سایر کشورها رخ می دهد ضرورت تحول 
روشن شود.

فرستنده: روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران
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عنوان: »آینده نگاری راهبردی 
مبتنی بر رویکرد سناریونویسی«

مؤلف: دکتر محمدمهدی ذوالفقار زاده، حیدر 
نجفی رستاقی، علی حسنی، کیومرث سمرادجاه

انتشارات: سازمان جهاددانشگاهی تهران
تعداد صفحه: ۳18

قیمت: 120 هزار تومان
چکیده: در این کتاب که با هدف جبران 

خأ در حوزه آینده نگاری راهبردی و شرکتی 
با رویکردی تلفیقی از نظر و عمل تنظیم شده 

است در واقع سعی شده هم بعد نظری و هم بعد 
کاربردی را به طور هم زمان پوشش دهد.

فرستنده: روابط عمومی سازمان 
جهاددانشگاهی تهران

عنوان: »تراژدی عشق: بررسی 
تطبیقی رمان ایرانی شوهر آهو خانم و 

رمان انگلیسی پر«
مؤلف یا مولفان: دکتر رامین محرمی و لیا 

رستم پوراطاقوری
انتشارات: جهاددانشگاهی اردبیل

تعداد صفحه: 120
قیمت: ۵0 هزار تومان

چکیده: کتاب »تراژدی عشق« به بررسی 
تطبیقی دو رمان شوهر آهو خانم )ایرانی( و پر 
)انگلیسی( از منظر مکتب آمریکایی می پردازد 

که دو نویسنده بسیاری از مسائل عام بشری 
از جمله خانواده، عشق، دلدادگی، درد، رنج، 
مذهب و خرافات ... را به زیبایی در پوشش 

قالب رمان بیان کرده اند.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی اردبیل

عنوان: »تضمین بقا و رونق 
کسب وکار«

مترجمان: محسن بابایی و بهناز کاوندی
انتشارات: جهاددانشگاهی کردستان

تعداد صفحه: 180
قیمت: ۷0 هزار تومان

چکیده: در این کتاب نویسنده با تکیه بر 
دانش و تجربیات خود در راه اندازی چندین 
شرکت موفق اقدام به بررسی و ارزیابی ابعاد 

نیازمندی های مختلف یک کسب وکار، از و 
زمان راه اندازی تا چگونگی رشد و بالندگی 

می پردازد و اینکه چگونه یک کارآفرین آن 
مبتدی به یک فرد مجرب تبدیل خواهد شد.
فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 

کردستان

عنوان: »وسیله - هدف«
مولفان: غامحسین مکتبی و فاطمه 

عسکری
انتشارات: جهاددانشگاهی خوزستان

تعداد صفحه: 1۳2
قیمت: 10۵ هزار تومان

چکیده: کتاب »وسیله - هدف« در چندین 
فصل با موضوعات، مفهوم وسیله – هدف، 

نظریه های روان شناختی مرتبط با مفهوم وسیله – 
هدف، اصول روانشناسی وسیله – هدف، سامت 

روان و ارتباط آن با مفهوم وسیله – هدف و 
آموزش وسیله – هدف به چاپ رسیده است.

فرستنده: روابط عمومی جهاددانشگاهی 
خوزستان




