


◄ شــما جهادگــران دانشــگاهی فرزنــدان وفــادار انقــاب و امیدهــای آینــده کشــورید و امیــدوارم بــا 
توفیــق پــروردگار منشــاء آثــار بابرکــت روز افــزون باشــید.                                                )1392/02/11(

◄ جهاد دانشگاهي از جاهایي است که ما به آن امید داریم براي آینده ي علمي کشور.           )1386/04/25(

◄ جهاد دانشگاهي، مولود مبارك انقاب است.

◄ بــه نظــر مــن جهــاد دانشــگاهي فقــط یــك نهــاد نیســت، بلكــه یــك فرهنــگ اســت؛ یك ســمت گیري 
و حرکت است.                                                                                                                  )1383/04/01(

◄ شـما بـه عنـوان جهـاد دانشـگاهي ، جزو بهتریـن مراکزي هسـتید که مي توانیـد در این مسـاله )تحقیق 
و علـم( اهتمـام بورزید و احسـاس مسـوولیت کنید؛ که البتـه مي کنید . خوشـبختانه من شـاهدم و مي بینم 
کـه پیشـرفت شـما در کار علـم خیلـي خـوب بـوده؛ دنبـال کنیـد.                                              )1383/04/01(

◄ »جهاددانشگاهی از جمله برکات این نگاه اصیل ]خودباوری مّلی[ است.«                           )1379/10/13(

◄ بنده به جهاد دانشگاهي اعتقاد راسخ دارم.                                                                     )1386/04/25( 
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ـــروزی،  ـــس از پی ـــران پ ـــامی ای ـــاب اس انق
ـــا  ـــت ت ـــاز داش ـــاختارهایی نی ـــه س ـــه مجموع ب
ـــزرگ  ـــت ب ـــر مل ـــداف موردنظ ـــا و اه ـــان ه آرم
ایـــران را پیگیـــری و محقـــق ســـازد. یکـــی از 
ـــور  ـــأله مح ـــریع و مس ـــعه س ـــداف، توس ـــن اه ای
ـــی  ـــت خودکفائ ـــی و تقوی ـــاوری داخل ـــم و فن عل
ـــان  ـــش بنی ـــات دان ـــوالت و خدم ـــد محص در تولی
بـــا پیوســـت فرهنـــگ ایرانـــی اســـامی و در 
ـــود.  ـــاب ب ـــود انق ـــادِی مول ـــت جه ـــتر مدیری بس
ــود،  ــن خـ ــی در بطـ ــدف متعالـ ــن هـ ایـ
نیروهـــای عظیـــم جـــوان و تحصیلکـــرده 
ـــاور  ـــان و ب ـــاح ایم ـــه س ـــی ب ـــگاهی متک دانش
ــگاهی  ــد. جهاددانشـ ــی را پرورانـ ــی ملـ توانایـ
ـــا در  ـــه پ ـــت ک ـــزی اس ـــن مراک از تأثیرگذارتری

ایـــن عرصـــه گذاشـــت. 
ــن  ــای ای ــوص کارکرده ــه درخص ــان اولی گم

نهــاد انقابــی و ضــرورت تشــکیل آن، بــا کارنامــه 
ــس از آن  ــدس و پ ــاع مق ــان اش دوران دف درخش
تقویــت شــد و تــا بــه امــروز بــا وجــود تاســیس 
و توســعه مجموعــه هــای فعــال دولتــی در زمینــه 
فنــاوری هــای حیاتــی و کاربــردی، ویژگــی 
ــد  ــوع رص ــگاهی در موض ــاز جهاددانش ــای ممت ه
ــرح  ــور و ط ــای کش ــدی ه ــخیص نیازمن و تش
ــدرت  ــدد ق ــه م ــا ب ــروژه ه ــرای پ ــزی و اج ری
مدیریــت جهــادی موجــب شــده اســت مســئوالن 
ــت  ــوم مل ــان و عم ــام، متخصص ــه نظ ــی رتب عال
شــریف ایــران، امیدوارانــه بــه رهاوردهــای 
فرهنــگ،  هــای  حــوزه  در  جهاددانشــگاهی 
تحقیقــات و فنــاوری، آمــوزش و کارآفرینــی 

ــند.  ــته باش ــاد داش اعتم
ــی-  ــوی ایران ــوان الگ ــگاهی به عن جهاددانش
ــاش  ــور، ت ــان کش ــرفت دانش بنی ــامی پیش اس

ــه از  ــالی ک ــگاه را در س ــن نمایش ــا ای ــرد ت ک
ــد،  ــال تولی ــوان »س ــاب به عن ــر انق ــب رهب جان
دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن« نام گــذاری شــده 
ــدگان  ــتر نماین ــنایی بیش ــدف آش ــا ه ــت، ب اس
ــا دســتاوردهای ایــن  مجلــس شــورای اســامی ب
نهــاد برخاســته از انقــاب اســامی، مخصوصــا در 
زمینــه تحقــق شــعار ســال جــاری برگــزار کنــد.
آنچـــه در ایـــن نمایشـــگاه، معرفـــی و بـــه 
نمایـــش گذاشـــته شـــد، تنهـــا گزیـــده ای از 
ــاد در  ــن نهـ ــتاوردهای ایـ ــا و دسـ توانمندیهـ
ــا و  ــرح هـ ــدادی از طـ ــمردن تعـ ــب برشـ قالـ
اقدامـــات ممتـــاز جهاددانشـــگاهی در عرصـــه 
علـــم، فنـــاوری و فرهنـــگ و نیـــز آمـــوزش و 

توســـعه اشـــتغال دانـــش بنیـــان اســـت.

حسن مسلمی نائینی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی:

نمایندگان مجلس همانند گذشته از 
جهاددانشگاهی برای به سرانجام رساندن 

دستاوردهایش حمایت کنند

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی مهم ترین هدف از برپایی نمایشگاه معرفی گزیده ای 
از دستاوردهای این نهاد در خانه ملت را آشنایی بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسامی با 
دستاوردهای این نهاد برخاسته از انقاب اسامی دانست و از آنان خواست همانند گذشته از 

جهاددانشگاهی برای به سرانجام رساندن دستاوردهایش حمایت کنند.

دکتـر حسـن فارسـی معـاون هماهنگـی و امـور 
مجلـس جهاددانشـگاهی گفـت: هـدف اصلـی ایـن 
نمایشـگاه که با شـعار جهاددانشـگاهی الگـوی ایرانی 
می شـود  برگـزار  دانش بنیـان  پیشـرفت  اسـامی 
آشنایی بیشـتر نمایندگان مجلس شـورای اسامی با 
دسـتاوردهای ایـن نهاد برخاسـته از انقاب اسـامی 

ست. ا
ایــن  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  دکتــر فارســی 
ــا  ــفندماه، ب ــته، ۱۳ اس ــر روز گذش ــگاه ظه نمایش
ــادی رییــس کمیســیون  ــر علیرضــا من حضــور دکت
آمــوزش و تحقیقــات، دکتــر مفتــح ســخنگوی 
کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات و تعــدادی 
ــه  ــس شــورای اســامی ب ــدگان مجل ــر از نماین دیگ
همــراه دکتــر حســن مســلمی نائینــی رییــس 
ــن  ــد ای ــران ارش ــان و مدی ــگاهی و معاون جهاددانش
نهــاد افتتــاح شــد، افــزود: در ادامــه تعــداد دیگــری 
ــب  ــزاد نای ــی نیک ــر عل ــه دکت ــدگان از جمل از نماین
رییــس مجلــس شــورای اســامی از نمایشــگاه 

بازدیــد و بــا دســتاوردهای ایــن نهــاد آشــنا شــدند.
وی بـا بیان اینکه این نهاد دسـتاوردهای بسـیاری 
دارد کـه هـر از چنـد گاهی برخی از آن هـا به نمایش 
ایـن  برگـزاری  دلیـل  پیرامـون  می شـود،  گذاشـته 
نمایشـگاه در روزهـای پایانـی سـال عنـوان کـرد: در 
سـالی کـه از جانـب رهبـر انقـاب به عنـوان »سـال 
نام گـذاری  آفریـن«  اشـتغال  و  دانش بنیـان  تولیـد، 
شـده اسـت تاش شـد تا برخی از دسـتاوردهای این 
نهـاد را بـرای تحقق شـعار سـال بـه نمایـش گذاریم.

مجلـــس  امـــور  و  هماهنگـــی  معـــاون 
ــدگان  ــه نماینـ ــان اینکـ ــا بیـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
مجلـــس بـــا دســـتاوردهای ایـــن نهـــاد انقابـــی 
آشـــنایی داشـــته و همـــواره بـــه جهاددانشـــگاهی 
لطـــف دارنـــد و از دســـتاوردهای آن حمایـــت 
می کننـــد افـــزود: جهاددانشـــگاهی در حوزه هـــای 
و  آمـــوزش  فرهنگـــی،  فنـــاوری،  و  پژوهـــش 
کارآفرینـــی، تجاری ســـازی و اقتصـــاد دانش بنیـــان 
دســـتاوردهای بســـیاری دارد کـــه نماینـــدگان 

در حوزه هـــای تخصصـــی و کمیســـیون ها بـــا 
ایـــن دســـتاوردها آشـــنایی دارنـــد، امـــا در ایـــن 
ــا در  ــده ای از آن هـ ــد گزیـ ــعی شـ ــگاه سـ نمایشـ

حوزه هـــای مختلـــف معرفـــی شـــود.
ــون  ــگاهی تاکن ــه جهاددانش ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــه اس ــت یافت ــیاری دس ــتاوردهای بس ــه دس ب
ــد  ــن دســتاوردها نیازمن ــه داد: تجاری ســازی ای ادام
بــا  اســامی  شــورای  مجلــس  حمایت هــای 

اســت. الزم  بودجه هــای  تخصیــص 
مجلــس  امــور  و  هماهنگــی  معــاون 
ــاد  ــن نه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاهی ب جهاددانش
ــق  ــی خــود را از طری ــع مال بخــش عمــده ای از مناب
دســتاوردها و فناوری هــای تولیــد شــده تأمیــن 
می کنــد ادامــه داد: انتظــار اصلــی از نماینــدگان 
مجلــس آن اســت تــا بــرای بــه نتیجــه رســیدن ایــن 
دســتاوردها هماننــد ســنوات قبل از جهاددانشــگاهی 
حمایــت کننــد تــا بتوانیــم آن هــا را بــه ثمر برســانیم 

ــم. ــه دهی ــان ارای ــردم عزیزم ــه م ــی ب و خدمات
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افتتاح نمایشگاه معرفی گزیده ای از دستاوردهای 
جهاددانشگاهی در مجلس شورای اسامی

دسـتاوردهای  از  گزیـده ای  معرفـی  نمایشـگاه 
جهاددانشـگاهی 13 اسـفند مـاه 1401 بـه میزبانی 

مجلـس شـورای اسـامی شـروع بـه کار کـرد.
ـــتاوردهای  ـــده ای از دس ـــی گزی ـــگاه معرف نمایش
حوزه هـــای پژوهـــش و فنـــاوری؛ آمـــوزش 
اقتصـــاد  و  تجاری ســـازی  کارآفرینـــی؛  و 
دانش بنیـــان و فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی، 
بـــا حضـــور دکتـــر علیرضـــا منـــادی رییـــس 
کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات، دکتـــر 
مفتـــح ســـخنگوی کمیســـیون برنامـــه و 

بودجـــه و محاســـبات و تعـــدادی دیگـــر از 
ــه  ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــدگان مجلـ نماینـ
ـــس  ـــی ریی ـــلمی نائین ـــن مس ـــر حس ـــراه دکت هم
جهاددانشـــگاهی و معاونـــان ایـــن نهـــاد بـــه 
ـــل  ـــامی در مح ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل میزبان
ـــد. ـــاح ش ـــت افتت ـــه مل ـــی خان ـــگاه دائم نمایش
در ابتـدای ایـن مراسـم نماینـدگان حاضـر بـه 
مقام شـامخ شـهدای جهاددانشـگاهی ادای احترام 
کردند و پس از آن از دسـتاوردهای جهاددانشگاهی 

کردند. بازدیـد 

ایرانـی-  الگـوی  به عنـوان  جهاددانشـگاهی 
ایـن  کشـور  دانش بنیـان  پیشـرفت  اسـامی 
نمایشـگاه را کـه تـا روز 1۶ اسـفندماه ادامـه دارد، 
باهدف آشـنایی بیشـتر نمایندگان مجلس شـورای 
اسـامی بـا دسـتاوردهای ایـن نهـاد برخاسـته از 
انقـاب اسـامی برگـزار می کنـد و در آن گزیده ای 
فنـاوری؛  و  پژوهـش  حوزه هـای  دسـتاوردهای  از 
اقتصـاد  و  تجاری سـازی  کارآفرینـی؛  و  آمـوزش 
دانش بنیـان و فرهنگـی جهاددانشـگاهی به نمایش 

می آیـد.
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رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسامی جهاددانشگاهی 
را یکی از پیشگامان عرصه دانش بنیان کشور دانست و گفت: مجلس و کمیسیون 

آموزش کمک خواهد کرد تا حمایت خوبی از این نهاد صورت گیرد.

ـــیون  ـــس کمیس ـــفیدان ریی ـــادی س ـــا من ـــر علیرض دکت
آمـــوزش، تحقیقـــات و فنـــاوری مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــال و  ـــعار س ـــذاری ش ـــه نام گ ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــوان ک عن
تأکیـــدات ویـــژه بـــرای توســـعه اقتصـــاد دانش بنیـــان، 
شـــرکت های  ســـایر  کنـــار  در  جهاددانشـــگاهی 
دانش بنیـــان موفـــق شـــد کـــه ســـال گذشـــته رکـــورد 
گـــردش مالـــی 400 هـــزار میلیـــارد تومانـــی را ثبـــت کنـــد 
ــرکت های  ــی از شـ ــای قانونـ ــا حمایت هـ ــد بـ ــه بایـ کـ

دانش بنیـــان ایـــن حـــوزه را تقویـــت کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه تشـــکیل 8 هـــزار شـــرکت 
دانش بنیـــان در کشـــور، جهاددانشـــگاهی را یکـــی از 
پیشـــگامان عرصـــه دانش بنیـــان کشـــور دانســـت و 
ـــگاهی در  ـــتاوردهای جهاددانش ـــاهد دس ـــروز ش ـــت: ام گف

ـــت. ـــمند اس ـــا ارزش ـــرای م ـــه ب ـــم ک ـــگاه بودی ـــن نمایش ای
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــز در مجل ـــردم تبری ـــده م نماین
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی در حـــوزه پزشـــکی، 
نابـــاروری، مبـــارزه بـــا بیماری هـــای ســـرطانی، کیـــت 
جدیـــد تشـــخیص شـــیمی درمانی و فعالیـــت در حـــوزه 
ســـلول های بنیـــادی و حوزه هـــای علـــوم انســـانی، 
ـــن  ـــت ای ـــای مثب ـــه اقدام ه ـــی را از جمل ـــی و قرآن فرهنگ
ـــت:  ـــمرد و گف ـــامی برش ـــاب اس ـــته از انق ـــاد برخاس نه
ـــش  ـــش از پی ـــده بی ـــال آین ـــگاهی در س ـــاً جهاددانش قطع

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــت ق ـــورد حمای م
ـــای  ـــادآوری فعالیت ه ـــا ی ـــفیدان ب ـــادی س ـــر من دکت
ـــر  ـــه منج ـــگاهی ک ـــان جهاددانش ـــگاه روی ـــت پژوهش مثب
ـــزود:  ـــد، اف ـــارور ش ـــن ناب ـــرای زوجی ـــد ب ـــد فرزن ـــه تول ب

ایـــن تاش هـــای پزشـــکی در راســـتای جوانـــی و 
ــات،  ــار ایـــن اقدامـ ــوده و در کنـ افزایـــش جمعیـــت بـ
جهاددانشـــگاهی در حـــوزه صنعتـــی و کشـــاورزی نیـــز 
ـــداف اقتصـــادی کشـــور  ـــرای اه ـــی ب ـــات بســـیار خوب اقدام

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
منـــادی ســـفیدان اقدامـــات جهاددانشـــگاهی را 
ــرد:  ــد کـ ــت و تاکیـ ــد دانسـ ــت و کارآمـ ــیار مثبـ بسـ
بعـــد از 40 ســـال آینـــده روشـــنی را بـــرای مجموعـــه 

جهاددانشـــگاهی پیـــش بینـــی می کنیـــم.
کمیســـیون  و  مجلـــس  گفـــت:  پایـــان  در  وی 
آمـــوزش کمـــک خواهـــد کـــرد تـــا حمایـــت خوبـــی از 

جهاددانشـــگاهی صـــورت گیـــرد.

تقدیر رئیس کمیسیون آموزش مجلس
از دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف
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 نایب رییس مجلس شورای اسامی:

 دستگاه های اجرایی برای حل مشكاتشان
به جهاددانشگاهی رجوع کنند

دکتــر علــی نیکــزاد نایــب رییــس مجلــس 
ــا همراهــی دکتــر حســن  شــورای اســامی، ب
مســلمی نائینــی رییــس جهاددانشــگاهی 
ــاد در  ــن نه ــد ای ــران ارش ــان و مدی و معاون
بازدیــد از نمایشــگاه معرفــی گزیــده ای از 
دســتاوردهای جهاددانشــگاهی کــه در مجلــس 
ــا تبریــک روز  ــا اســت ب شــورای اســامی برپ

جــوان تاکیــد کــرد: جهاددانشــگاهی بــا ایــن 
هــدف تشــکیل شــد کــه در دانشــگاه ها 
ــن  ــاد در ای ــن نه ــاد. ای ــاق افت ــادی اتف جه
ســال ها کارهــای بزرگــی را در عرصه هــای 
پزشــکی، صنعــت، کشــاورزی، فرهنگــی 
انســانی  امــور  و  اطاع رســانی  اخیــراً  و 

ــت. ــام داده اس ــی انج اجتماع
ــدوارم  ــه امی ــان اینک ــا بی ــزاد ب ــر نیک دکت
ــه  ــی ک ــتگاه اجرای ــر دس ــه ه ــد ک روزی برس
اگــر مشــکلی در بســتر توســعه فنــاوری دارد 
بــه جهاددانشــگاهی مراجعــه کنــد تــا آن کار 
ــی  ــوان کس ــه داد: به عن ــد ادام ــام ده را انج
کــه ســابقه فعالیــت در دولــت و دســتگاه های 
اجرایــی را دارد بــه دوســتان عزیــز در دولــت 
ــا  ــه »م ــد ک ــر می خواهی ــم اگ ــرض می کن ع
می توانیــم« را انجــام دهیــد هرکجــا کــه 
ــد آن را  ــام دهی ــما کاری را انج ــد ش نمی گذارن

ــپارید. ــگاهی بس ــه جهاددانش ب
ــد  ــارف بای ــدون تع ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
گفــت بســیاری از مشــکات اقتصــادی کشــور 
از مشــکات فرهنگــی اســت، افــزود: اگــر در 
ــی  ــه معن ــتیم ب ــی می توانس ــائل فرهنگ مس
واقعــی کلمــه فرهنــگ اســام عزیزمــان 
را اجــرا می کردیــم بســیاری از مشــکات 

ــد. ــم می ش ــا ک ــادی م اقتص
ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب ریی نای
ادامــه داد: نمی توانیــم بگوییــم مشــکات 
ــادی  ــکات اقتص ــر مش ــم. اگ ــادی نداری اقتص
ــود  ــه نش ــگ توج ــه فرهن ــا ب ــود ام ــل ش ح
ــرا از  ــت؛ زی ــی اس ــکات باق ــان مش همچن
ــهید  ــال ش ــه امس ــت ک ــدی اس ــت توحی تربی
ــد  ــرورش می یابن ــلیمانی پ ــم س ــاج قاس ح
ــا  ــه آن ه ــاد را ب ــور و اقتص ــود کش ــه می ش ک

ــپرد. س
دکتـــر نیکـــزاد بـــا تاکیـــد بـــه اینکـــه 
ــد  ــه مـ ــزی کـ ــگاهی از آن چیـ جهاددانشـ
ـــد  ـــاه بیای ـــًا کوت ـــد اص ـــت نبای ـــرش اس نظ
و بایـــد مباحـــث دانشـــگاهی را در مباحـــث 
ــی،  ــکی، فرهنگـ ــی، پزشـ ــعه صنعتـ توسـ
ــه  ــاد گونـ ــانی، جهـ ــوم انسـ ــانه، علـ رسـ

پیـــش ببـــرد.
وی بــا تقدیــر از دســتاوردهای ارایــه شــده 
ــد  ــگاه تاکی ــن نمایش ــگاهی در ای جهاددانش

ــاورم ــن ب ــر ای ــته ب ــد گذش ــرد: همانن ک
خــدا نیــاورد آن روزی را که جهاددانشــگاهی 
مــا بــه سیســتم اداری دولتــی تبدیــل شــود؛ 
زیــرا ایــن نهــاد واقعــاً بایــد جهــادی وار عمــل 

. کند

نایب رییس مجلس شورای 
اسامی، گفت: امیدوارم 

روزی برسد که هر وزارتخانه 
و دستگاهی اگر مشکلی در 
بستر توسعه فناوری دارد 
به جهاددانشگاهی مراجعه 

کند تا آن کار را انجام دهد و 
امیدوارم این نهاد هیچ گاه به 
سیستم اداری دولتی تبدیل 

نشود.



12

می
سال

ی ا
ورا

 ش
س

جل
ر م

ی د
گاه

نش
ددا

جها
ی 

دها
ور

ستا
ی د

ده ا
زی

 گ
گاه

یش
نما

مه 
 نا

ژه
وی

14
01

د 
سفن

ا

ویژه 
منایشگاه

ـــن  ـــت ای ـــامی موفقی ـــورای اس ـــس ش ـــق مجل ـــیون تلفی ـــس کمیس ـــر شـــمس الدین حســـینی ریی دکت
ـــت. ـــه دانس ـــای خاقان ـــرای طرح ه ـــی را در اج ـــاد انقاب نه

ـــه  ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــاد در مجل ـــر و عباس آب ـــن، رامس ـــردم تنکاب ـــده م نماین
ـــمت  ـــه س ـــد ب ـــاد بای ـــن نه ـــه داد: ای ـــد، ادام ـــت کن ـــود حرک ـــی خ ـــیر انقاب ـــد در مس ـــگاهی بای جهاددانش

ـــود. ـــور ش ـــره وری در کش ـــه به ـــر ب ـــه منج ـــد ک ـــت کن ـــای حرک پروژه ه
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــود ک ـــر حســـینی ب ـــد دکت ـــورد تاکی ـــوارد م ـــر م ـــه رشـــد اقتصـــادی از دیگ توجـــه ب
ـــز  ـــعه نی ـــم توس ـــه هفت ـــیاری دارد و در برنام ـــت بس ـــادی اهمی ـــد اقتص ـــش رش ـــه افزای ـــه ب ـــت: توج گف
ـــاً  ـــس حتم ـــد، مجل ـــت کن ـــیر حرک ـــن مس ـــگاهی در ای ـــر جهاددانش ـــت و اگ ـــده اس ـــد ش ـــه آن تاکی ب

حمایت هـــای الزم را انجـــام خواهـــد داد.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی:

حرکت جهاددانشگاهی به سمت پروژه هایی
که منجر به افزایش بهره وری می شود

رییس کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسامی در 
بازدید از نمایشگاه »معرفی 
گزیده ای از دستاوردهای 
جهاددانشگاهی« موفقیت 
این نهاد انقابی را در گرو 
اجرای طرح های خاقانه 
و پروژه هایی که منجر به 
افزایش بهره می شوند 

دانست.
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عضو هیات رییسه مجلس شورای 
اسامی با اشاره به این که در 

مجلس شورای اسامی همیشه 
به جهاددانشگاهی نگاه مثبت 

وجود داشته و قاطبه نمایندگان 
مجلس یازدهم چنین نگاه 

مثبتی را به این نهاد دارند، گفت: 
جهاددانشگاهی نهادی خودگردان 
است و یکی از ویژگی های خوبش 
این است که از ابتدا تاش کرده 

بسیاری از کارها، اقدامات و 
محصوالتش را تجاری سازی کند.

ــر ســیدنظام الدین موســوی عضــو هیــات رییســه  دکت
مجلــس بــا اشــاره به ســبقه دانشــگاهی خــود و آشــنایی با 
فعالیت هــای جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد: ایــن نمایشــگاه 
ــگاهی در  ــتاوردهای جهاددانش ــا دس ــا ب ــد ت ــی ش فرصت

بخش هــای مختلــف بیشــتر آشــنا شــوم.
بــزرگ  خانــواده  اقدامــات  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
جهاددانشــگاهی در بخش هــای مختلــف جــای تشــکر دارد 
ــه افتخــار کشــور اســت، گفــت: نمونه هایــی از ایــن  و مای
ــی  ــوان الگوهای ــام به عن ــطوح نظ ــن س ــا در عالی تری کاره
از پیشــران های کار جهــادی در حــوزه توســعه و پیشــرفت 

یــاد می شــود.
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس شـــورای 
ــاب  ــم انقـ ــر معظـ ــه رهبـ ــان این کـ ــا بیـ ــامی بـ اسـ
اســـامی جهاددانشـــگاهی را مولـــود مبـــارک انقـــاب 
ــتاوردهای  ــی از دسـ ــزود: یکـ ــد، افـ ــامی نامیده انـ اسـ
انقـــاب اســـامی و اقداماتـــی کـــه امـــام بزرگـــوار 
انجـــام دادنـــد، میـــدان دادن بـــه ظرفیت هـــای جدیـــد 
انســـانی و نهادهایـــی اســـت کـــه واســـطه بیـــن مـــردم 
ــره  ــا بهـ ــن نهادهـ ــن ایـ ــتند بنابرایـ ــت هسـ و حاکمیـ
ــد و  ــاد کردنـ ــی را ایجـ ــای مردمـ ــی از ظرفیت هـ دقیقـ
ـــاد  ـــا جه ـــت. م ـــن نهادهاس ـــی از ای ـــگاهی یک جهاددانش
ســـازندگی و بســـیج را داشـــتیم و در حـــوزه دانشـــگاه هـــم 

جهاددانشـــگاهی را داریـــم.
دکتــر موســوی بــا بیــان این کــه جهاددانشــگاهی 

ــال ها  ــن س ــزود: در ای ــت، اف ــی اس ــه انقاب ــور روحی تبل
ــل  ــن دلی ــه همی جهاددانشــگاهی خــوش درخشــیده و ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی به عنــوان عالی تریــن 
ــی  ــاد انقاب ــن نه ــدردان ای ــواره ق ــام، هم ــخصیت نظ ش
بوده انــد. مقــام معظــم رهبــری در ادوار مختلــف در 
و  همایش هــا  در  و  نمایشــگاه ها  از  بازدیــد  جریــان 
ــد  ــام برده ان ــه نوعــی از جهاددانشــگاهی ن دیدارهایشــان ب

ــد. ــرار داده ان ــت ق ــورد حمای و آن را م
وی بــا اشــاره بــه این کــه در مجلــس شــورای اســامی 
همیشــه بــه جهاددانشــگاهی نــگاه مثبــت وجــود داشــته و 
قاطبــه نماینــدگان مجلــس یازدهم چنیــن نــگاه مثبتی را 
دارنــد، گفــت: جهاددانشــگاهی نهــادی خودگــردان اســت 
ــدا  ــه از ابت ــن اســت ک ــش ای ــای خوب ــی از ویژگی ه و یک
تــاش کــرده بســیاری از کارهــا، اقدامــات و محصوالتــش 

ــد. ــازی کن را تجاری س
عضـــو هیـــات رییســـه مجلـــس یازدهـــم افـــزود: در 
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــی ک ـــی از حوزه های ـــال بخش ـــن ح عی
بـــه آن ورود پیـــدا کـــرده، نیازمنـــد ســـرمایه گذاری 
ـــا  ـــرد ت ـــورت پذی ـــع ص ـــق مناب ـــد تزری ـــوده و بای ـــه ب اولی
ــازی و  ــه تجاری سـ ــه مرحلـ ــش را بـ ــد محصوالتـ بتوانـ
ـــر  ـــن منظ ـــت از ای ـــن الزم اس ـــاند بنابرای ـــی برس خودکفای
ـــا در  ـــاش م ـــد و ت ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــگاه حمایت ن
ـــگاه  ـــن ن ـــت چنی ـــن اس ـــر ای ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش مجل

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق ـــه مدنظ ـــت گون ـــت و حمای مثب

ــای  ــذاری فعالیت هـ ــاره اثرگـ ــوی دربـ ــر موسـ دکتـ
حوزه هـــای  در  به ویـــژه  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی 
ـــی  ـــیار خوب ـــای بس ـــگاهی کاره ـــت: جهاددانش ـــی گف قرآن
ـــوب  ـــیار خ ـــانه بس ـــام داده و دو رس ـــوزه انج ـــن ح در ای
ــه  ــان از وجـ ــه از عملکردشـ ــنا را دارد کـ ــا و ایسـ ایکنـ
ـــزاری  ـــا خبرگ ـــت. ب ـــوده اس ـــد ب ـــوب و مفی ـــانه ای خ رس
ـــتری  ـــنایی بیش ـــش آش ـــی بودن ـــطه عموم ـــه واس ـــنا ب ایس
ـــم  ـــال می کن ـــم دنب ـــا را ه ـــزاری ایکن ـــی خبرگ ـــتم ول داش
ـــام داده  ـــور انج ـــارج از کش ـــده ای را در خ ـــای ارزن و کاره

ـــت. ـــار اس ـــه افتخ ـــه مای ک
وی ادامـــه تأکیـــد کـــرد: از ســـوی دیگـــر در ایســـپا 
کارهـــای خوبـــی صـــورت گرفتـــه و همچنیـــن در 
ــر  ــل تقدیـ ــای قابـ ــانی پژوهش هـ ــوم انسـ ــوزه علـ حـ
انجـــام پذیرفتـــه اســـت و حتـــی ســـازمان دانشـــجویان 
جهاددانشـــگاهی هـــم اقدامـــات ارزنـــده ای انجـــام داده 
ـــتند. ـــر هس ـــل تقدی ـــا قاب ـــن کاره ـــه ای ـــذا هم ـــت، ل اس

ـــد  ـــان تأکی ـــس در پای ـــران در مجل ـــردم ته ـــده م نماین
کـــرد: یکـــی از حوزه هـــای تقابـــل مـــا بـــا دشـــمنان 
ـــه  ـــت و ب ـــی اس ـــائل فرهنگ ـــا مس ـــط ب ـــای مرتب حوزه ه
همیـــن دلیـــل برنامه هـــای فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی 
ــود و از  ــد بـ ــده خواهـ ــد و ارزنـ ــه مفیـ ــن زمینـ در ایـ
ــی و  ــد، علمـ ــا؛ روش منـ ــن برنامه هـ ــه ایـ ــی کـ آنجایـ
اســـتداللی پیـــش می رونـــد تأثیـــر بهتـــری بـــر افـــکار 

عمومـــی می گـــذارد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی:

جهاددانشگاهی الگویی از پیشران کار جهادی
در حوزه توسعه و پیشرفت است
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دکتـــر احمـــد نـــادری عضـــو هیـــات 
ـــان  ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل رییس
اینکـــه جهـــادی هســـتم و مدتـــی ریاســـت 
ـــده  ـــر عه ـــران را ب ـــد ته ـــگاهی واح جهاددانش
داشـــتم عنـــوان کـــرد: بـــا جهاددانشـــگاهی 
بـــه معنـــای نهـــادی و ســـازمانی آن آشـــنایی 
ـــاد  ـــن نه ـــته ای ـــی دارم و از گذش ـــًا کامل تقریب

می شناســـم. را 
وجـــودی  فلســـفه  بـــا  رابطـــه  در  وی 
جهاددانشـــگاهی عنـــوان کـــرد: فلســـفه 
ـــیس  ـــدای تأس ـــگاهی از ابت ـــیس جهاددانش تأس
در ســـال 13۵۹ ایـــن بـــود کـــه بـــا حرکتـــی 
ـــی  ـــوزه علم ـــور در ح ـــرفت کش ـــادی پیش جه
ـــز  ـــادی نی ـــد زی ـــًا امی ـــد و انصاف ـــق کن را محق
بـــه ایـــن نهـــاد وجـــود داشـــت. در ابتـــدای 
ـــر  ـــی ب ـــت مبن ـــود داش ـــادی وج ـــاب اعتق انق
اینکـــه نهـــاد قدیمـــی دانشـــگاه نمی توانـــد 
پاســـخگوی حرکـــت جهـــادی علمـــی باشـــد، 
ــت  ــی تحـ ــد و انقابـ ــاد جدیـ ــن نهـ بنابرایـ
عنـــوان جهاددانشـــگاهی تأســـیس شـــد 
حوزه هـــای  در  را  خـــود  کار  این گونـــه  و 

مختلـــف شـــروع کـــرد.
ـــورای  ـــس ش ـــه مجل ـــات رییس ـــو هی ـــن عض ای
ـــه  ـــت ک ـــوان گف ـــه نمی ت ـــزود: البت ـــامی اف اس
ــق  ــا موفـ ــه حوزه هـ ــگاهی در همـ جهاددانشـ
ــاد  ــه جهـ ــا کـ ــی حوزه هـ ــا برخـ ــوده امـ بـ
به طـــور ویژه تـــر بـــه آن ورود کـــرده تبدیـــل 
ــده  ــا شـ ــن عرصه هـ ــر اول در ایـ ــه بازیگـ بـ
ــادی  ــلول های بنیـ ــوزه سـ ــد حـ ــت؛ ماننـ اسـ
کـــه نـــه تنهـــا فقـــط در ایـــران تبدیـــل بـــه 

ـــه  ـــام و منطق ـــان اس ـــه در جه ـــده بلک ـــد ش برن
غـــرب آســـیا حـــرف اول را می زنـــد. به طـــور 
مثـــال پژوهشـــگاه خوبـــی ماننـــد رویـــان و 
ـــورمان  ـــی کش ـــرمایه های مل ـــنا س ـــانه ایس رس
ـــگاهی  ـــر جهاددانش ـــن منظ ـــذا از ای ـــتند، ل هس
ـــت  ـــرده اس ـــل ک ـــق عم ـــا موف ـــن حوزه ه در ای
ـــد  ـــه دار خواه ـــداهلل ادام ـــت الحم ـــن حرک و ای

ـــود. ب
دکتـــر نـــادری بـــا بیـــان این کـــه مجلـــس 
ــی  ــرفت نهادهایـ ــرای پیشـ ــژه ای بـ ــر ویـ نظـ
می کننـــد،  فعالیـــت  این گونـــه  کـــه  دارد 
عنـــوان کـــرد: بـــه نظـــرم بـــا توجـــه بـــه 
ـــیس  ـــه از تأس ـــه ک ـــار ده ـــش از چه ـــه بی اینک
نهـــاد جهاددانشـــگاهی می گـــذرد ایـــن نهـــاد 
ـــد،  ـــام ده ـــود انج ـــادی از خ ـــی انتق ـــد ارزیاب بای
ـــی  ـــران کس ـــود جهادگ ـــر از خ ـــه بهت ـــرا ک چ
ـــه  ـــد ک ـــام ده ـــی را انج ـــن ارزیاب ـــد ای نمی توان
ـــرده و در  ـــی ک ـــیری را ط ـــه مس ـــوده، چ ـــا ب کج
آینـــده چـــه کاری می خواهـــد انجـــام دهـــد.
ـــود  ـــام ش ـــی انج ـــن بازبین ـــر ای ـــزود: اگ وی اف
ـــل  ـــاید تعطی ـــاد ش ـــای جه ـــی از فعالیت ه برخ
ــای  ــا در حوزه هـ ــی از فعالیت هـ ــود و برخـ شـ
جدیـــدی کـــه نیـــاز اســـت جهاددانشـــگاهی 
ـــته  ـــی نداش ـــون فعالیت ـــد و تاکن ـــه آن ورود کن ب
اســـت ایجـــاد می شـــود. ایـــن رویکـــرد 
ـــه  ـــارم ب ـــه چه ـــه از ده ـــت ک ـــدی اس ـــه ج الزم
ـــود و در گام دوم  ـــه ش ـــر گرفت ـــد در نظ ـــد بای بع
ـــدی  ـــی ج ـــد بازبین ـــگاهی بای ـــاب جهاددانش انق

ـــد. ـــته باش ـــود داش در خ
مجلـــس  در  تهـــران  مـــردم  نماینـــده 

ــای  ــد: بچه هـ ــادآور شـ ــامی یـ ــورای اسـ شـ
ـــدی  ـــص و متعه ـــراد متخص ـــگاهی اف جهاددانش
ـــی  ـــی و اخاق ـــای علم ـــتند و دارای رویکرده هس
ـــه  ـــد ادام ـــراد می توانن ـــن اف ـــذا ای ـــتند، ل هس
مســـیر را هـــم بـــا ســـرعت بیشـــتر و هـــم 
ـــش  ـــور پی ـــی کش ـــای آت ـــه نیازه ـــه ب ـــا توج ب
ـــه  ـــن نکت ـــه ای ـــران ب ـــه جهادگ ـــر هم ـــد. اگ ببرن
توجـــه کننـــد، بـــه نظـــرم جهاددانشـــگاهی 

بیـــش از پیـــش موفـــق خواهنـــد بـــود.
نـــادری در خصـــوص حمایـــت  دکتـــر 
مجلـــس از دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی 
در عرصه هـــای مختلـــف گفـــت: مجلـــس 
ـــه  ـــبت ب ـــاعدی نس ـــر مس ـــدا نظ ـــم از ابت یازده
ـــته  ـــه ای داش ـــث بودج ـــگاهی در مباح جهاددانش
اســـت، امـــا گاهـــی ایـــن موضـــوع مطـــرح 
ـــه ای  ـــاظ بودج ـــور از لح ـــت کش ـــه کلی ـــت ک اس
دارای انقبـــاض اســـت و االن نیـــز در ایـــن 
حالـــت قـــرار داریـــم و جهاددانشـــگاهی نیـــز 
از نظـــر بودجـــه ای در مضیقـــه قـــرار گرفتـــه 
ـــس  ـــا در مجل ـــر م ـــوع نظ ـــا در مجم ـــت؛ ام اس
ــر  ــه هـ ــت کـ ــن اسـ ــامی ایـ ــورای اسـ شـ
ــه  ــه بودجـ ــش از الیحـ ــم بیـ ــه می توانیـ آنچـ
و تـــا جایـــی کـــه ســـقف جابجـــا نشـــده و 
ــود  ــه دار نشـ ــه خدشـ ــی الیحـ ــث کلـ مباحـ
بتوانیـــم کمـــک کنیـــم و تمـــام رویکردمـــان 
این گونـــه اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در 
ـــن  ـــه 140۲ در صح ـــه بودج ـــی الیح ـــر بررس اواخ
ـــه  ـــژه ای ب ـــک وی ـــم کم ـــم می توانی ـــرار داری ق
جهاددانشـــگاهی داشـــت و ایـــن کار را حتمـــًا 

انجـــام خواهیـــم داد.

عضو هیات رییسه 
مجلس شورای اسامی  
گفت: در گام دوم انقاب 
جهاددانشگاهی باید با 

بازبینی به نیازهای آینده 
کشور توجه داشته باشد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی:

در گام دوم انقاب جهاددانشگاهی باید
به نیازهای آینده کشور توجه داشته باشد
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رییس کمسیون اصل ۹0 مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در بعضی از حوزه های 
فرهنگی، جهاددانشگاهی پیشتاز است که از آن جمله می توان به توسعه فرهنگ 
و فعالیت های قرآنی اشاره کرد و گفت: باید به جرات بگویم یکی از مجموعه هایی 
که با جدیت کار می کند و توانسته ظرفیت قرآنی کشور را فعال سازد، مجموعه 

خبرگزاری ایکناست.

پژمان فـــر  نصـــراهلل  حجت االسام والمســـلمین 
رییـــس کمســـیون اصـــل ۹0 مجلـــس شـــورای 
ـــت:  ـــرت گف ـــرآن و عت ـــیون ق ـــس فراکس ـــامی و ریی اس
مجموعـــه جهاددانشـــگاهی یکـــی از افتخـــارات نظـــام 
ـــاد  ـــن نه ـــود و ای ـــوب می ش ـــورمان محس ـــامی کش اس
امـــروز در جهـــت ورود دانشـــگاه بـــه حـــل مســـائل 
مختلـــف اعـــم از فرهنگـــی، اجتماعـــی، صنعتـــی، 
ـــائل گام  ـــی از مس ـــتی و خیل ـــط زیس ـــاورزی، محی کش

برداشـــته اســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه امـــروز جهاددانشـــگاهی 
ـــد و  ـــش، تولی ـــان دان ـــی را می ـــد واقع ـــته آن پیون توانس
ـــروی  ـــرد: نی ـــار ک ـــد، اظه ـــرار کن ـــی برق ـــث اجرای مباح

و  صادقانـــه  تاش هـــای  جهاددانشـــگاهی  انســـانی 
مخلصانـــه ای از خـــود نشـــان داده انـــد و مطمئـــن 
ــطه  ــه واسـ ــه بـ ــی کـ ــات مثبتـ ــام اتفاقـ ــتم تمـ هسـ
ـــته در  ـــوع پیوس ـــه وق ـــور ب ـــی در کش ـــاد انقاب ـــن نه ای
ـــده،  ـــته نش ـــش گذاش ـــرض نمای ـــه مع ـــگاه ب ـــن نمایش ای
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن کار، کار پربرکت ـــال ای ـــن ح ـــا در عی ام
ــگاهی  ــای جهاددانشـ ــه ای از ظرفیت هـ ــد گوشـ می توانـ
را بـــه نمایـــش بگـــذارد و نماینـــدگان مجلـــس را بـــا 

چنیـــن اتفاقـــات مبارکـــی آشـــنا کنـــد.
رییـــس فراکســـیون قـــرآن و عتـــرت مجلـــس 
شـــورای اســـامی یکـــی از اقدامـــات بـــا برکـــت 
جهاددانشـــگاهی را مربـــوط بـــه حوزه هـــای فرهنگـــی 

عنـــوان و تأکیـــد کـــرد: در بعضـــی از حوزه هـــای 
فرهنگـــی، جهاددانشـــگاهی پیشـــتاز اســـت کـــه از آن 
جملـــه می تـــوان بـــه توســـعه فرهنـــگ و فعالیت هـــای 
ـــی از  ـــا یک ـــده ایکن ـــر بن ـــه نظ ـــرد و ب ـــاره ک ـــی اش قرآن

مجموعه هـــای فاخـــر قلمـــداد می شـــود.
حجت االســـام پژمان فـــر در پایـــان تصریـــح کـــرد: 
ـــته  ـــن دوره و در ادوار گذش ـــه در ای ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
مجلـــس، ریاســـت فراکســـیون قـــرآن و عتـــرت را بـــر 
عهـــده داشـــته ام بایـــد بـــه جـــرات بگویـــم یکـــی از 
و  کار می کنـــد  بـــا جدیـــت  کـــه  مجموعه هایـــی 
ــد،  ــال کنـ ــور را فعـ ــی کشـ ــت قرآنـ ــته ظرفیـ توانسـ

ــت. ــزاری ایکناسـ ــه خبرگـ مجموعـ

رییس کمسیون اصل 90 مجلس:

مجموعه جهاددانشگاهی از افتخارات نظام 
اسامی است
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عضــو  مشــکینی  عبــاس زاده  محمــود 
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی کمیس
ــذاری  ــاره اثرگ ــامی، درب ــورای اس ــس ش مجل
گفــت:  فرهنگــی جهاددانشــگاهی  اقدامــات 
اساســأ انقــاب اســامی یــک انقــاب فرهنگــی 
ــگ،  ــد فرهن ــون تولی ــم کان ــگاه ه ــت و دانش اس
ــور  ــرفت کش ــعه و پیش ــران توس ــم و پیش عل
ــه در  ــا ک ــاب م ــت انق ــرار اس ــد و ق می باش
ســال ۵۷ در ســاحت سیاســت بــه وقــوع 
پیوســته بافاصلــه در ســاحت علــم و فنــاوری و 
مباحــث فرهنگــی دامنــه پیــدا کنــد و نخســتین 
ــوارد  ــن م ــق ای ــگاهی تحق ــت جهاددانش مأموری

ــت. اس
ــر اســاس  ــد ب ــزود: جهاددانشــگاهی بای وی اف
گفتمــان انقــاب اســامی و منافــع ملــی فضــای 
ــن  ــی داد و ای ــر م ــور را تغیی ــگاه های کش دانش

ــت. ــگاهی اس ــی جهاددانش ــت اصل مأموری
نماینــده مــردم مشکین شــهر در مجلــس 
ــارات  ــه انتظ ــان این ک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
ــار  ــت، اظه ــاد اس ــیار زی ــگاهی بس از جهاددانش
کــرد: عملکــرد ایــن نهــاد انقابــی قابــل قبــول 
اســت و اگــر در دانشــگاه تحولــی رخ داده، ریشــه 
نشــات  جهاددانشــگاهی  فعالیت هــای  از  آن 

می گیــرد.
مــن  بــاور  بــه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــا  ــگاه ب ــد دادن دانش ــگاهی در پیون جهاددانش
نیازهــای جامعــه، صنعــت و مباحــث اداری کشــور 
گام هــای بســیار مؤثــری را برداشــته و راه انــدازی 
خبرگــزاری و ارتبــاط او بــا مــردم و انجــام 
ــر  ــه مهم ت ــی و از هم ــی و فرهنگ ــای قرآن کاره
همیــن نظرســنجی های حرفــه ای کــه بعضــًا 
ــوب  ــات خ ــره اقدام ــرده ام، در زم ــاهده ک مش
ــود،  ــوب می ش ــگاهی محس ــی جهاددانش فرهنگ
جهاددانشــگاهی  فرهنگــی  کارهــای  گفــت: 
ــه  ــرط اینک ــه ش ــا ب ــود ام ــی می ش ــوب ارزیاب خ
از آن هــا اســتفاده شــود. بــه هــر حــال در یــک 
ــاس  ــر اس ــور را ب ــد کش ــاالر بای ــام مردم س نظ
جهت گیری هــا و ســایق مــردم اداره کــرد و 
ــی  ــن نهادهای ــی از معتبرتری ــگاهی یک جهاددانش
اســت کــه در حــوزه افکارســنجی و جهت گیــری 

ــی دارد. ــور فعال ــردم حض م
وی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی دماســنج 
ــت،  ــرده اس ــم ک ــه تنظی ــود را در دل جامع خ
عنــوان کــرد: مــن امیــدوارم ایــن نهــاد کار خــود 
ــردم را در اداره  ــون رأی م ــد، چ ــعه ده را توس
جامعــه مهــم اســت و بایــد بیشــتر مدنظــر قــرار 

گیــرد.
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
خارجــی مجلــس تأکیــد کــرد: بایــد بــه یافته هــا 
و نظرســنجی ها توجــه شــود و بایــد تــاش کــرد 
ــم  ــا تنظی ــن یافته ه ــاس ای ــر اس ــا ب برنامه ه

شــود.
ــرای  ــام ب ــور و نظ ــن کش ــه وی، ای ــه گفت ب
مــردم اســت و لــذا بهتــر اســت دماســنج 
ــکار  ــردم و اف ــور در دل م ــمی کش ــش رس بخ
عمومــی قــرار داشــته باشــد و در همیــن راســتا 
افکارســنجی جهاددانشــگاهی گام هــای خوبــی را 

ــت. ــته اس برداش
ــه  ــی ک ــه آفت های ــاره ب ــا اش ــاس زاده ب عب
جهاددانشــگاهی را تهدیــد می کنــد، گفــت: 
گرفتــار شــدن در مســائل روزمــره، محافظــه کاری 
بــرای  ریســک گریزی  ســطح  کاهــش  و 
ــب  ــد مراق ــت و بای ــت اس ــگاهی آف جهاددانش
ــرد. ــرار نگی ــات ق ــن آف ــر ای ــت تأثی ــد تح باش
ــگاهی  ــرد: جهاددانش ــد ک ــان تأکی وی در پای
ــت در  ــوالت مثب ــر و تح ــگاه تغیی ــد گرانی بای
ــز  ــزی ج ــط قرم ــود و خ ــوب ش ــه محس جامع

ــد. ــته باش ــی نداش ــع مل مناف

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کارهای فرهنگی جهاددانشگاهی خوب ارزیابی می شود 
اما به شرط اینکه از آن ها استفاده شود. به هر حال در یک نظام مردم ساالر باید کشور را بر اساس 
جهت گیری ها و سایق مردم اداره کرد و جهاددانشگاهی یکی از معتبرترین نهادهایی است که در 

حوزه افکارسنجی و جهت گیری مردم حضور فعالی دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

جهاددانشگاهی یكی از معتبرترین نهادها
در حوزه افكارسنجی است
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سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حمایت از جهاددانشگاهی را ضروری و مهم دانست و 
اظهار کرد: دانش بنیان ترین نهاد در کشور جهاددانشگاهی است، در صورتی که بسیاری از نهادها با 

وجود دریافت بودجه های دولتی نتوانسته اند مانند این نهاد انقابی، دانش بنیان باشند.

دکتـر زهـرا شـیخی سـخنگوی کمیسـیون بهداشـت 
جدیـد  عضـو  و  اسـامی  شـورای  مجلـس  درمـان  و 
هیـات امنای جهاددانشـگاهی گفـت: جهاددانشـگاهی از 
رویش هـای انقـاب اسـامی اسـت که بـه معنـای واقعی 

کلمـه کار جهـادی انجـام می دهـد.
سـرمایه  بزرگ تریـن  داد:  ادامـه  شـیخی  دکتـر 
جهاددانشـگاهی نیـروی انسـانی آن اسـت کـه بـا تمـام 
خلـوص، مهـارت و دانـش کارهـای بـر زمیـن مانـده را 
انجـام می دهـد و همـه این هـا از دل برمی آیـد و همیـن 
باعـث شـده تـا کارهـای کامـًا خاقانـه را انجـام دهـد.

کشــور  در  نهــاد  دانش بنیان تریــن  افــزود:  وی 
بســیاری  کــه  صورتــی  در  اســت،  جهاددانشــگاهی 
از نهادهــا بــا وجــود دریافــت بودجه هــای دولتــی 
ــان  ــی، دانش بنی ــاد انقاب ــن نه ــد ای ــته اند مانن نتوانس
ــانی  ــروی انس ــتوانه نی ــه پش ــگاهی ب ــند؛ جهاددانش باش
دلســوز و دانشــمند و انگیــزه ای کــه دارد توانســته 

کنــد. عمــل  دانش بنیــان 

داد:  ادامـه  مجلـس  در  اصفهـان  مـردم  نماینـده 
در  کـه  فاخـری  و  خـوب  کارهـای  بـود  مراقـب  بایـد 
جهاددانشـگاهی انجـام می شـود بـه نوعـی ارزش نامیده 
شـود و امیـدوارم ایـن نهـاد از سـوی افرادی کـه باید آن 
را ببیننـد، دیده شـود تـا از این طریق بـه آن خودکفایی 

کـه حـق مـردم ایـران اسـت دسـت پیـدا کنیـم.
بـه دسـتاوردهای پزشـکی  بـا اشـاره  دکتـر شـیخی 
حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی  گفـت:  جهاددانشـگاهی 
پزشـکی شـانه بـه شـانه کشـورهای پیشـرفته در حـال 
حرکـت هسـت و پژوهشـگاه و پژوهشـکده های رویـان، 
بخشـی  دارویـی  گیاهـان  و  معتمـد  سـرطان  ابن سـینا، 
محسـوب  جهاددانشـگاهی  پزشـکی  موفقیت هـای  از 
رویکـرد  این کـه  علی رغـم  این هـا  همـه  و  می شـوند 
قـرار  مدنظـر  هـم  را  درمانـی  رویکـرد  دارد  پیشـگیری 

داده انـد.
کارهـای  جهاددانشـگاهی  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
در  مثـال  به عنـوان  گفـت:  می افتـد،  اتفـاق  خاقانـه 

پژوهشـکده گیاهـان دارویـی محصوالتـی تولید می شـود 
کـه کشـور را از واردات آن محصـول بی نیـاز می کند و از 

کیفیـت باالیـی هـم برخـوردار هسـتند.
کـرد:  تأکیـد  جهاددانشـگاهی  امنـای  هیـات  عضـو 
در حـوزه سـرطان کارهـای بسـیار خوبـی در ایـن نهـاد 
مولکولـی  سـلولی،  مباحـث  کـه  شـده  انجـام  انقابـی 
بعضـاً در کشـور جـزء  و  را شـامل می شـود  ژنتیکـی  و 

لین هاسـت. و ا
دکتـر شـیخی حمایـت از جهاددانشـگاهی را ضروری 
و مهـم دانسـت و در ایـن رابطـه تأکیـد کـرد: بـه دلیـل 
و  پژوهشـی  کارهـای  هزینه هـای  افزایـش  و  تحریم هـا 
فناورانـه، ایـن نهـاد نیازمنـد حمایت اسـت ولـی نکته ای 
کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه بایـد شـناخت دقیقـی 
باشـد  داشـته  وجـود  جهاددانشـگاهی  خدمـات  نسـبت 
و ایـن نمایشـگاه می توانـد موجـب آشـنایی نماینـدگان 
تـا  شـود  جهاددانشـگاهی  دسـتاوردهای  بـا  مجلـس 

اتفاقـات خوبـی در زمینـه جـذب بودجـه بیفتـد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

جهاددانشگاهی در حوزه های پزشكی شانه به شانه 
کشورهای پیشرفته در حال حرکت است 
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منایشگاه

ــیون  ــس کمیس ــال زاده ریی ــد ج ــر وحی دکت
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
شــورای اســامی در بازدیــد از نمایشــگاه »معرفی 
از دســتاوردهای جهاددانشــگاهی«  گزیــده ای 
ــا  ــت برپ ــه مل ــگاه های خان ــل نمایش ــه در مح ک
شــده، گفــت: آشــنایی مــن بــا جهاددانشــگاهی 
ــدود 3۵  ــردد و ح ــجویی بازمی گ ــه دوران دانش ب
ــاد  ــن نه ــای ای ــا فعالیت ه ــه ب ــت ک ــال اس س

ــنایی دارم. ــی آش انقاب

ــی  ــه از برخ ــدی ک ــی بازدی ــزود: ط وی اف
ماننــد  جهاددانشــگاهی  مجموعه هــای 
پژوهشــکده رویــان داشــتم واقعًا دســتاوردهای 
خوبــی را بــه چشــم مشــاهده کــردم. همچنیــن 
بــا ایکنــا و ایســنا دو رســانه متعلــق بــه 
ــان  ــل دارم و نش ــنایی کام ــگاهی آش جهاددانش
می دهــد ایــن نهــاد در حــوزه فرهنگــی و 
اطاع رســانی فعالیت هــای خوبــی را انجــام 

داده اســت.

ــد  ــس تأکی ــه در مجل ــردم ارومی ــده م نماین
اثرگذارتریــن  از  ایســپا  گزارش هــای  کــرد: 
گزارش هاســت و از ســوی دیگــر جهاددانشــگاهی 
در حوزه هــای علــم و فنــاوری در زمــره نهادهــای 

ــرار دارد. ــرو ق پیش
دکتـر جـال زاده معتقـد اسـت، این نمایشـگاه 
بـا  نماینـدگان  بیشـتر  آشـنایی  بـه  منجـر 
جهاددانشـگاهی  تحسـین برانگیز  دسـتاوردهای 

. د می شـو

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با ایکنا و ایسنا دو رسانه متعلق به 
جهاددانشگاهی آشنایی کامل دارم و نشان می دهد این نهاد در حوزه فرهنگی و 

اطاع رسانی فعالیت های خوبی را انجام داده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تجلیل از فعالیت های جهاددانشگاهی
در امر اطاع رسانی و فرهنگ سازی
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نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی گفت: جهاددانشگاهی در سال های بعد از پیروزی انقاب 
فعالیت های ارزنده ای انجام داده و قدرت کار این نهاد به دانش بنیان بودن آن است.

مهنــدس مصطفــی میرســلیم عضــو مجمــع تشــخیص 
ــس  ــران در مجل ــردم ته ــده م ــام و نماین ــت نظ مصلح
شــورای اســامی گفــت: اقدامــی کــه در قالــب نمایشــگاه 
توســط جهاددانشــگاهی انجــام گرفتــه اقــدام خوبــی بــود 
امــا بــه نظــرم کمــی دیرهنــگام بــود کــه اگــر در ســال ۹۹ 
ــی  ــه قابلیت های ــا توجــه ب ــا می شــد ب ــن نمایشــگاه برپ ای
در  می توانســت  دارد  وجــود  جهاددانشــگاهی  در  کــه 

ــر باشــد. ــرای نماینــدگان موثرت اســتفاده ب
وی بــا بیــان اینکــه الحمــداهلل جهاددانشــگاهی در 
ــده ای  ــای ارزن ــاب کاره ــروزی انق ــد از پی ــال های بع س
ــن برمی گــردد  ــه ای ــن نهــاد ب انجــام داده و قــدرت کار ای
ــه داد: یعنــی معمــوالً  ــوده اســت، ادام ــان ب کــه دانش بنی
ــی  ــات علم ــای هی ــت اعض ــا محوری ــش را ب فعالیت های
ــادی  ــی جه ــه از ویژگ ــت ک ــام داده اس ــگاه ها انج دانش
تخصــص و تعهــد برخــوردار بوده انــد و نتایــج ارزنــده ای در 
حوزه هــای مختلــف فنــی، کشــاورزی، پزشــکی و به ویــژه 
ــی  ــای خیل ــته اند و کاره ــانی داش ــوم انس ــه عل در زمین
ــناخت  ــش ش ــب افزای ــه موج ــد ک ــام داده ان ــری انج موث
ــد  ــه می خواهن ــت ک ــئوالن اس ــژه مس ــدان به وی عاقه من
ــه  ــرای اینک ــد ب ــی باش ــا کمک ــد ت ــری کنن تصمیم گی

بتواننــد تصمیمــات خودشــان را متکــی بــر کار پژوهشــی 
ــد. متقــن، علمــی و دقیــق انجــام دهن

ــس  ــی مجل ــه داخل ــن آیین نام عضــو کمیســیون تدوی
ــش  ــم پی ــه می گوی ــرد: اینک ــح ک شــورای اســامی تصری
ــد  ــی می ش ــگاهی معرف ــات جهاددانش ــد اقدام ــن بای از ای
ــم  ــدگان می توانی ــا نماین ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
مســائلی را به عنــوان موضوعــی کــه مبتابــه کشــور اســت 
بــا دوســتانمان مطــرح کنیــم و از آن هــا بخواهیــم کــه از 
کمــک همــکاران جهاددانشــگاهی اســتفاده کننــد تــا هــم 
بــا شــناخت دقیق تــر وارد موضــوع شناســی شــوند و هــم 
ــهیل  ــه تس ــا ک ــردن راه حل ه ــدا ک ــی و پی در چاره جوی
ــک  ــت کم ــذاری اس ــرای قانون گ ــا ب ــات م ــده اطاع کنن

مــا باشــند.
مهنــدس میرســلیم در خصــوص حمایت هــای مجلــس 
بــرای پیشــبرد اهــداف جهاددانشــگاهی تصریــح کــرد: این 
نهــاد کار دانش بنیــان و پژوهشــی را شــروع کــرده و بیــن 
مرحلــه پژوهــش تــا مرحلــه تجاری ســازی چندیــن قــدم 
اســت کــه بایــد برداشــته شــود کــه از لحــاظ تشــویق ها 
ــا  ــود، ام ــام ش ــس انج ــا کمــک مجل ــد ب ــاً می توان طبیعت
بایــد زمینه هــای مــورد نیــاز جهاددانشــگاهی بــرای اینکــه 

ــه  ــی ب ــرد، یعن ــع شــود انجــام گی ــر واق ــش موثرت کارهای
مرحلــه ای برســد کــه عامه مــردم بتواننــد از دســتاوردهای 
ــا  ــد ب ــا بای ــن کاره ــه ای ــوند ک ــد ش ــاد بهره من ــن نه ای
همــکاری بخش هــای دیگــری از دولــت انجــام شــود کــه 
اگــر مــا زودتــر از ایــن مطلــع می شــدیم می توانســتیم در 
قالــب بودجــه امســال هــم ایــن موضــوع را پیــش بینــی 

کنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فعالیت هــای جهاددانشــگاهی 
بایــد بــه بهره بــرداری عامــه مــردم نزدیک تــر شــود، 
می توانــد  مجلــس  قضیــه  اصــل  به عنــوان  گفــت: 
ــگاهی در  ــه جهاددانش ــد ک ــد بدان ــا بای ــد ام ــک کن کم
ــده  ــه ش ــا مشــکات مواج ــا ب ــی و در کج ــه زمینه های چ
ــه  ــش از زمین ــًا طرح های ــت. مث ــک اس ــد کم و نیازمن
پژوهشــی ابتــدا بایــد بــه حــوزه نیمــه صنعتــی بیایــد و از 
مرحلــه نیمــه صنعتــی وارد مرحلــه صنعتــی شــود و بعــد 
وارد مرحلــه تجاری ســازی شــود و این هــا رشــدهایی 
اســت کــه بایــد مرحله به مرحلــه انجــام شــود و اگــر 
جایــی مشــکلی وجــود داشــت مــا بتوانیــم بــا همفکــری 
خــود جهاددانشــگاهی چاره جویــی کنیــم تــا آینــده 

درخشــان تری داشــته باشــند.

نماینده مردم تهران در مجلس :

قدرت جهاددانشگاهی به دانش بنیان بودن آن است
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ـــردم  ـــده م ـــی نماین ـــد خدابخش ـــر محم دکت
الیگـــودرز در دوره یازدهـــم مجلـــس شـــورای 
اســـامی بـــا بیـــان این کـــه جهاددانشـــگاهی 
به عنـــوان یـــک نهـــاد انقـــاب اســـامی 
ــه  ــه جامعـ ــدگاری بـ ــات مانـ ــون خدمـ تاکنـ
ـــن  ـــت: ای ـــت گف ـــه داده اس ـــور ارای ـــی کش علم
ـــگاه ها  ـــکده و پژوهش ـــاد پژوهش ـــا ایج ـــاد ب نه
ــور دارد  ــطح کشـ ــی در سـ ــای خوبـ فعالیت هـ
کـــه از جملـــه آن هـــا می تـــوان بـــه حـــوزه 
ـــذار  ـــم و اثرگ ـــیار مه ـــه بس ـــی ک ـــان داروی گیاه

ـــرد. ـــاره ک ـــت اش اس
نماینـــده مـــردم الیگـــودرز در مجلـــس 
ـــوع  ـــه موض ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ش

ــه  ــی کـ ــان دارویـ ــرآوری گیاهـ ــت و فـ کشـ
از طریـــق پژوهشـــکده گیاهـــان دارویـــی 
جهاددانشـــگاهی انجـــام می شـــود در کشـــور 
بســـیار ارزشـــمند اســـت، عنـــوان کـــرد: در 
دنیـــا بیـــش از 1۲0 میلیـــارد دالر تجـــارت 
گیاهـــان دارویـــی اســـت کـــه ســـهم مـــا از 
ـــد  ـــه بای ـــوده ک ـــن ب ـــیار پایی ـــارت بس ـــن تج ای
بـــا همـــکاری پژوهشـــگران جهاددانشـــگاهی 

ایـــن ســـهم را افزایـــش دهیـــم.
دکتـــر خدابخشـــی بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد 
شـــبکه ملـــی پیشـــگیری و درمـــان ســـرطان 
توســـط ایـــن نهـــاد گفـــت: در ایـــن زمینـــه 
ـــس  ـــه مجل ـــده ک ـــام ش ـــی انج ـــات خوب اقدام

ــا  ــت تـ ــگاهی اسـ ــی جهاددانشـ ــم حامـ هـ
خدمـــات بهتـــری بـــه مـــردم ارایـــه شـــود.

ـــت  ـــس جه ـــت مجل ـــوه حمای ـــون نح وی پیرام
تجاری ســـازی طرح هـــای جهاددانشـــگاهی 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه محدودیت هـــای 
ــد  ــم در حـ ــاش داریـ ــی تـ ــه عمومـ بودجـ
ــن  ــگاهی را از ایـ ــهم جهاددانشـ ــکان سـ امـ

بودجـــه افزایـــش دهیـــم.
ـــم  ـــه هفت ـــر برنام ـــوع دیگ ـــزود: موض وی اف
توســـعه اســـت کـــه یـــک راه حـــل گـــذاری 
جدیـــد بـــرای ۵ ســـال آینـــده در آن دیـــده 
می شـــود تـــاش می کنیـــم در ایـــن برنامـــه 

جهاددانشـــگاهی را تقویـــت کنیـــم.

نماینده مردم الیگودرز در دوره یازدهم مجلس شورای اسامی با اشاره به تقویت جهاددانشگاهی 
در برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: در زمینه ایجاد شبکه ملی پیشگیری و درمان سرطان اقدامات 
خوبی توسط این نهاد انجام شده و مجلس هم حامی جهاددانشگاهی است تا خدمات بهتری به 

مردم ارایه شود.

نماینده مردم الیگودرز:

مجلس حامی جهاددانشگاهی است
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی در بازدید از نمایشگاه »معرفی گزیده ای از 
دستاوردهای جهاددانشگاهی« با بیان اینکه با اعتمادی که در کشور به این نهاد علمی وجود 

دارد باید حمایت ها از آن بیشتر شود گفت: جهاددانشگاهی به واسطه دستاوردهایش در 
میان نهادهای انقاب اسامی به خوبی می درخشد.

ــردم  ــده مـ ــینی نماینـ ــم حسـ ــید کریـ ــر سـ دکتـ
ـــورای  ـــس ش ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــو کمیس ـــواز و عض اه
انقـــاب  اســـامی، گفـــت: در میـــان شـــجره های 
اســـامی جهاددانشـــگاهی به خوبـــی رشـــد کـــرده و در 
حوزه هـــای مختلـــف فعالیت هـــای ارزشـــمندی دارد.

عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس شـــورای 
اســـامی بـــا تقدیـــر از دســـتاوردهای پژوهشـــی و 
فناورانـــه جهاددانشـــگاهی ادامـــه داد: ایـــن نهـــاد بـــه 
حوزه هایـــی ورود کـــرده کـــه برخـــی دانشـــگاه ها 
بـــه آن هـــا ورود نکردنـــد و امـــروز جهاددانشـــگاهی بـــه 
واســـطه دســـتاوردهایش در میـــان نهادهـــای انقـــاب 

می درخشـــد. به خوبـــی  اســـامی 
دکتـــر حســـینی بـــا ذکـــر مثالـــی از فعالیت هـــای 

ـــاد  ـــن نه ـــت: ای ـــکی گف ـــوزه پزش ـــگاهی در ح جهاددانش
ــای  ــاروری فعالیت هـ ــان نابـ ــه درمـ ــاً در زمینـ مخصوصـ
بـــا  و  اســـت  داده  انجـــام  ارزشـــمندی  بســـیار 
ــای  ــه هدف هـ ــزی بـ ــوب و برنامه ریـ ــذاری خـ هدف گـ

خـــود رســـیده اســـت.
نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســامی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه قطعــاً یکــی از جاهایــی کــه بــر اســاس 
منویــات مقــام معظــم رهبــری بایــد حمایــت و پشــتیبانی 
ــا  ــاد ب ــن نه ــه داد: ای ــت ادام ــگاهی اس ــود جهاددانش ش
ــان دارد  ــوزه دانش بنی ــه در ح ــکوفایی ک ــرفت و ش پیش

ــد. ــح کن ــی کشــور را فت ــای علم توانســته قله ه
شـــورای  مجلـــس  حمایت هـــای  پیرامـــون  وی 
دســـتاوردهای  تجاری ســـازی  بـــرای  اســـامی 

ـــن  ـــه بی ـــی ک ـــاط خوب ـــا ارتب ـــت: ب ـــگاهی گف جهاددانش
ــه  ــم در بودجـ ــود دارد هـ ــس وجـ ــاد و مجلـ ــن نهـ ایـ
ســـنواتی و هـــم در طرح هـــا و لوایحـــی کـــه مرتبـــط 
ـــدم  ـــس پیش ق ـــت مجل ـــاد اس ـــن نه ـــتاوردهای ای ـــا دس ب
ـــن  ـــه ای ـــور ب ـــه در کش ـــادی ک ـــا اعتم ـــود و ب ـــد ب خواه
نهـــاد علمـــی وجـــود دارد می توانـــد ایـــن حمایت هـــا 

بیشـــتر شـــود.
عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس شـــورای 
ــای  ــه در روزهـ ــالی کـ ــرد: در سـ ــد کـ ــامی تاکیـ اسـ
ـــی آن هســـتیم، یکـــی از محورهـــای اصلـــی، حمایـــت  پایان
این گونـــه  بـــود کـــه  از شـــرکت های دانش بنیـــان 
ــد  ــتند و بایـ ــم نیسـ ــگاهی کـ ــا در جهاددانشـ فعالیت هـ

بیشـــتر مـــورد حمایـــت قـــرار گیرنـــد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

جهاددانشگاهی در میان نهادهای انقاب اسامی 
به خوبی می درخشد
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صفــری  محمــد  حجت االسام والمســلمین 
ــس  ــش در مجل ــر و امل ــردم رودس ــده م نماین
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه یکــی از 
ــیس  ــامی تأس ــاب اس ــوب انق ــتاوردهای خ دس
موسســه علمــی بــه نــام جهاددانشــگاهی اســت، 
ایــن مجموعــه  گفــت: عمــده فعالیت هــای 
ــام  ــادی انج ــرد جه ــا رویک ــی و ب ــه علم ــر پای ب

. می شــود
ـــس  ـــش در مجل ـــر و امل ـــردم رودس ـــده م نماین
ـــه در  ـــه ک ـــه داد: همان گون ـــامی ادام ـــورای اس ش
ـــاد و دانشـــگاه  ـــه دو کلمـــه جه ـــاد ب ـــن نه ـــام ای ن
ـــت، بایـــد کارهـــای علمـــی  ـــده اس ـــد ش تاکی
را هـــم در کشـــور بـــا رویکـــردی جهـــادی و 

ـــم. ـــام دهی ـــف انج ـــت مضاع فعالی
وی بـــا اشـــاره بـــه کارنامـــه موفـــق 

ـــی در  ـــاد انقاب ـــن نه ـــت: ای ـــگاهی گف جهاددانش
ـــت  ـــود توانس ـــت خ ـــال فعالی ـــل س ـــش از چه بی
ـــدا  ـــه از ابت ـــی ک ـــم آن اهداف ـــش اعظ ـــه بخ ب
ــت  ــود دسـ ــده بـ ــی شـ ــرای آن پیش بینـ بـ

یابـــد.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــری بـ ــام صفـ حجت االسـ
ـــوان  ـــگاهی را به عن ـــه جهاددانش ـــه مجموع اینک
ــیم،  ــور می شناسـ ــی کشـ ــی از ارکان علمـ یکـ
ــر  ــد رهبـ ــه تاکیـ ــه بـ ــا توجـ ــه داد: بـ ادامـ
معظـــم انقـــاب در زمینـــه تقویـــت اقتصـــاد 
دانش بنیـــان ایـــن نهـــاد توانســـته اســـت در 
ایـــن حـــوزه بـــا مدیریـــت پارک هـــای علـــم 
و فنـــاوری و فراهـــم کـــردن بســـتر فعالیـــت 
ــات  ــان اقدامـ ــاور و دانش بنیـ ــرکت های فنـ شـ

ـــد. ـــام ده ـــری انج موث

نماینـــده مـــردم رودســـر و املـــش در 
ـــن  ـــزود: در همی ـــامی اف ـــورای اس ـــس ش مجل
راســـتا انتظـــار مـــی رود جهاددانشـــگاهی 
ـــادی  ـــه اقتص ـــه در زمین ـــی را ک ـــد گره های بتوان
ـــود دارد،  ـــور وج ـــان در کش ـــائل دانش بنی و مس

شناســـایی و حـــل کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مجلـــس 
قانون گـــذاری  زمینـــه  در  می توانـــد 
گره گشـــایی کنـــد و حامـــی جهاددانشـــگاهی 
ـــه  ـــم بودج ـــر ه ـــوع دیگ ـــه داد: موض ـــد ادام باش
ســـالیانه اســـت کـــه امســـال هـــم پیگیـــری 
ــب در  ــه مناسـ ــا بودجـ ــده تـ ــام شـ الزم انجـ
فعالیت هـــای  انجـــام  بـــرای   140۲ ســـال 
ــد. ــاص یابـ ــگاهی اختصـ ــه جهاددانشـ فناورانـ

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسامی با بیان این که انتظار می رود این نهاد بتواند 
گره هایی را که در زمینه اقتصادی و مسائل دانش بنیان در کشور وجود دارد، شناسایی و حل کند، 
گفت: مجلس می تواند در زمینه قانون گذاری و افزایش بودجه سالیانه گره گشایی کند و حامی این 

نهاد باشد.

نماینده مردم رودسر و املش:

شناسایی و حل مشكات اقتصادی و مسائل 
دانش بنیان توسط جهاددانشگاهی
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نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اهتمام جهاددانشگاهی در حوزه تحکیم نهاد خانواده بر اثرگذاری این نهاد 
در زمینه تحقق شایسته ساالری در کشور تاکید کرد.

تقـــوی  رضـــا  ســـید  حجت االسام والمســـلمین 
ـــیون  ـــو کمیس ـــس و عض ـــران در مجل ـــردم ته ـــده م نماین
ـــای  ـــگاهی از نهاده ـــه جهاددانش ـــان اینک ـــا بی ـــی ب فرهنگ
ـــود،  ـــوب می ش ـــامی محس ـــاب اس ـــمند انق ـــیار ارزش بس
گفـــت: ایـــن نهـــاد در حوزه هـــای علـــم، ابتـــکار، 
ـــاب و  ـــه انق ـــیاری را ب ـــات بس ـــاوری خدم ـــوآوری و فن ن

کشـــور انجـــام داده اســـت.
فرهنگـــی  دســـتاوردهای  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ـــر  ـــگاه نظ ـــن نمایش ـــه در ای ـــزود: آنچ ـــگاهی اف جهاددانش
ـــی  ـــتاوردهای فرهنگ ـــرده، دس ـــب ک ـــود جل ـــه خ ـــن را ب م
جهاددانشـــگاهی و فعالیت هایـــی اســـت کـــه در حـــوزه 
ـــوان  ـــام داده. به عن ـــی انج ـــی و قرآن ـــای دین ـــر ارزش ه نش
مثـــال خبرگـــزاری بین المللـــی قـــرآن در ایـــن زمینـــه 
ـــی  ـــه نوع ـــام داده و ب ـــمندی را انج ـــیار ارزش ـــای بس کاره
ـــوب  ـــی محس ـــطح بین الملل ـــی در س ـــت قرآن ـــک حرک ی
ـــه  ـــی ک ـــر خارج ـــا دفات ـــی ب ـــانه قرآن ـــن رس ـــود. ای می ش
دارد در تـــاش اســـت معـــارف قرآنـــی را بـــه گـــوش 

جهانیـــان برســـاند.
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس یکـــی دیگـــر 
ــگاهی را در  ــوی جهاددانشـ ــه جلـ ــای رو بـ از کارکردهـ

ــن  ــرد و در ایـ ــوان کـ ــانی عنـ ــوم انسـ ــته های علـ رشـ
ــی  ــوم اجتماعـ ــث علـ ــوزه مباحـ ــت: در حـ ــه گفـ رابطـ
ــر و  ــات مؤثـ ــی اقدامـ ــی اجتماعـ ــژه آسیب شناسـ به ویـ

ــت. ــام داده اسـ ــازنده ای را انجـ سـ
ــه  ــزود: از اینکـ ــوی افـ ــلمین تقـ حجت االسام والمسـ
ـــرار  ـــی ق ـــاد انقاب ـــن نه ـــه ای ـــورد توج ـــواده م ـــاد خان نه
دارد بایـــد قدردانـــی کـــرد، زیـــرا نهـــاد خانـــواده در مصـــون 
ـــه  ـــی ک ـــگ فرهنگ ـــر جن ـــه در براب ـــتن جامع ـــگاه داش ن
ـــه نقـــش اثرگـــذاری دارد. ـــه کار گرفت ـــا ب ـــه م دشـــمن علی

ـــی  ـــر دین ـــه داد: در تفک ـــس ادام ـــده مجل ـــن نماین ای
ـــه و  ـــه خان ـــام ب ـــت و اس ـــی اس ـــل امن ـــواده مح ـــا خان م
خانـــواده اهمیـــت فراوانـــی می دهـــد و نهـــاد خانـــواده 
ــا داده  ــه آن بهـ ــروری اســـت بـ ــه ضـ ــی دارد کـ حقوقـ
ـــردم را  ـــن بیـــن جهاددانشـــگاهی توانســـته م شـــود و در ای
ـــنا  ـــان آش ـــا حقوقش ـــدان را ب ـــواده و فرزن ـــوق خان ـــا حق ب

ـــازد. س
ــی  ــروز برخـ ــال امـ ــر حـ ــه هـ ــرد: بـ ــان کـ وی بیـ
ــا  ــی بـ ــای ایرانـ ــا خانواده هـ ــده تـ ــبب شـ ــائل سـ مسـ
ـــد  ـــاق رون ـــار ط ـــه آم ـــوند و اینک ـــه ش ـــکاتی مواج مش
افزایشـــی داشـــته واقعـــاً موجـــب نگرانـــی اســـت، لـــذا 

از جهاددانشـــگاهی انتظـــار مـــی رود در حـــوزه تقویـــت 
بنیان هـــای خانـــواده گام هـــای بیشـــتر و پرقدرتـــی 
را بـــردارد. البتـــه ناگفتـــه نمانـــد آثـــاری کـــه در ایـــن 
ـــی  ـــاد انقاب ـــن نه ـــام ای ـــای اهتم ـــده ام گوی ـــگاه دی نمایش

در حـــوزه تحکیـــم نهـــاد خانـــواده اســـت.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا تأکیــد بــر ایــن 
ــای  ــگاه نیروه ــد پناه ــگاهی بای ــه جهاددانش ــوع ک موض
اندیشــمند دانشــگاهی به ویــژه اندیشــمندانی کــه پشــت و 
ــده و فکــر خــوب  ــه از ای ــی ک ــد - در صورت پناهــی ندارن
و ســازنده برخــوردار هســتند - باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر 
ــد  ــه نمی دانن ــد ک ــود دارن ــی وج ــگران و مبتکران پژوهش
بایــد طرحشــان را بــه کــدام نهــاد و چگونــه ارایــه دهنــد 
ــد  ــد و در اینجــا جهاددانشــگاهی می توان ــی کنن ــا معرف ی
ــاق  ــت در ات ــر پش ــا دیگ ــازد ت ــرار س ــاط را برق ــن ارتب ای

مســئوالن منتظــر نماننــد.
حجت االسام والمســلمین تقــوی در پایــان گفــت: 
متأســفانه افــراد زبان بــاز در بعضــی مناصــب جــای افــراد 
ــد،  ــده و طــرح کارآمــدی دارن ــه ای ــق و شایســته را ک الی
ــق  ــه تحق ــد در زمین ــد و جهاددانشــگاهی می توان گرفته ان

شایســته ســاالری در کشــور اثرگــذار باشــد.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد:

اثرگذاری جهاددانشگاهی در زمینه تحقق 
شایسته ساالری در کشور
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نماینــده مــردم  دکتــر محمــد وحیــدی 
بجنــورد در مجلــس و عضــو کمیســیون آمــوزش 
اظهــار کــرد: می تــوان گفــت بــا توجــه بــه پیــام 
مقــام معظــم رهبــری در یکــی دو ســال گذشــته 
ــا واژه دانش بنیــان بیشــتر آشــنا  ــران ب مــردم ای
ــون  ــته قان ــال گذش ــز س ــس نی ــدند و مجل ش
جهــش تولیــد دانش بنیــان را مطــرح کــرد طــی 
ــای  ــش پله ه ــه دان ــر در عرص ــد اگ ــن فراین ای
ترقــی را در کشــور طــی کرده ایــم و ایــن اتفــاق 
ــه یــک  بــزرگ در قالــب بومی ســازی و تبدیــل ب
ــل  ــت در چه ــن موفقی ــده ای ــف ش ــاوری کش فن
ســال گذشــته در جهاددانشــگاهی رخ داده اســت.
وی افـزود: جهاددانشـگاهی منبعـی اسـت کـه 
در درون خـود بـا مجموعـه اجزایـی که در سـطح 
)ره(  امـام  کـه  هوشـمندی  بـا  و  داشـته  کشـور 
به عنـوان یک نـگاه الگـوی پیشـرفت در آن زمان 
طراحـی، شـکل گرفتـه و خوشـبختانه مبتنـی بر 
یـک حرکـت انقابـی و جهـادی و مبتنـی بر یک 
نـگاه دانش بنیان و دانش در سـطح کشـور اسـت.
ایـن نماینـده مجلـس ادامـه داد: از افتخـارات 
نمایشـگاه های  در  کـه  اسـت  جهاددانشـگاهی 
مختلـف هـر فرصتـی کـه پیـش آمـده و مقـام 
معظـم رهبـری بازدید از این حوزه داشـته اسـت، 
ایـن نهاد بـر روی نـکات پیشـرفت از زمـان دفاع 
مقـدس در حـوزه جنگ گرفتـه تا صنایـع پیچیده 

و هـای تـک متمرکز شـده اسـت.
افتخارات  دیگر  از  این که  به  اشاره  با  وحیدی 
به عرصه هایی  جهاددانشگاهی این است که معموالً 
وارد شده است که یا کسی به آن ورود نکرده یا اگر 

اما  است،  نشده  فناوری  به  تبدیل  کرده  ورود  هم 
جهاددانشگاهی این قابلیت را ایجاد کرده است که 
فناوری را در حوزه های علمی تبدیل به یک فرصت 

کند.
جهاددانشگاهی  خوی  ارتباط  به  اشاره  با  وی 
مراکز  سایر  فارغ التحصیان  با  و  دانشگاه  بخش  در 
حتی  و  دانشگاه ها  از  نیروها  جذب  کرد:  اظهار 
فارغ التحصیان خارج از کشور یک فرصت است که 

توسط این نهاد ایجاد شده است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس بیان کرد: به نظر 
امسال  اینکه  به  توجه  با  آینده  به  رو  نگاه  در  بنده 
است  تولید  و  آفرین  اشتغال  دانش بنیان،  سال 
از  یکی  کنیم  ترکیب  را  مفهوم   3 این  بخواهیم  اگر 
جهاددانشگاهی  برجسته  مفاهیم  این  جایگاه های 
است. به دلیل اینکه اول اینجا یک مجموعه دانشی 
آن  فعالیت های  پیامد  هم  آفرین  اشتغال  که  است 
این  در  که  است  فناوری  نتیجه  هم  تولید  و  است 

مجموعه واحدها شکل می گیرد.
در  داریم  انتظار  ما  که  چیزی  آن  افزود:  وی 
قطعًا  بیفتد  اتفاق  فارغ التحصیان  اشتغال  حوزه 
است.  آن  اصلی  رگ های  از  یکی  جهاددانشگاهی 
اما  شده  مطرح  نیز  جمعیت  جوانی  موضوع  اخیراً 
مانند  مجموعه هایی  فعالیت  با  جهاددانشگاهی 
قبل  سال های  از  که  داد  نشان  رویان  پژوهشگاه 
علل  کشف  دنبال  به  و  کرده  ورود  حوزه  این  به 
بیماری هایی ست که باعث ناباروری بانوان بوده و اگر 
این  پیامد  االن مجموعه های دیگر شکل گرفته  هم 

کار جهاددانشگاهی است.
تقویت  راستای  در  اینکه  در  کرد:  تصریح  وی 

در  به ویژه  تولید  زمینه  در  بومی  ظرفیت  افزایش 
نیز  کشور  دامی  و  صنعتی  کشاورزی،  فنی،  بخش 
پیشقراول بوده است و ما نیز در استان خود که منبع 
تغذیه و کشاورزی و دامی دارند از محصوالت دامی 
تولید  راندمان  افزایش  حوزه  در  جهاددانشگاهی 

استفاده می کنیم.
از  مجلس  حمایت  با  رابطه  در  وحیدی  دکتر 
حمایت  از  بخشی  کرد:  اظهار  جهاددانشگاهی 
مجموعه های  قالب  در  جهاددانشگاهی  از  مجلس 
و  علم  پارک های  مانند  نهاد  این  زیرساختی 
یا  دارد  کشور  در سطح  که  پردیس هایی  یا  فناوری 
سطح  در  حوزه  آن  در  که  است  فارغ التحصیانی 
این  که  کنند  ایجاد  را  قابلیت  این  توانستند  کشور 
هم  و  ندارد  دولتی  بخش  به  ارتباطی  الزامًا  بخش 
می توان از ظرفیت های پارک های علم و فناوری که 
جهاددانشگاهی دارد و هم تقویت آن ها و نوعی نگاه 
مثبت به دستاوردهای جهاددانشگاهی است که در 

سنوات گذشته داشته است.
بخش  یک  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
که  جایی  که  است  این  مجلس  ویژه  نگاه  از  مهم 
را  خأل  رویکرد  هفتم  برنامه  در  جهاددانشگاهی 
دائمی  قانون  به  می کند  احساس  گذشته  به  نسبت 
از  بتوانیم  سنواتی  بودجه های  در  تا  کنیم  تبدیل 
برنامه  در  متاسفانه  نماییم.  استفاده  دائمی  قانون 
بوده  ضعیف  جهاددانشگاهی  به  نگاه  توسعه  ششم 
آن  می توانیم  باشیم  داشته  دقت  اگر  االن  که  است 
ضعف نگاه را در برنامه هفتم توسعه برطرف کنیم و با 
قدرت از مجموعه پژوهشی، تحقیقاتی و R&D که 

جهاددانشگاهی انجام می دهد حمایت کنیم.

نماینده مردم بجنورد در 
مجلس با اشاره به ورود 
خوب جهاددانشگاهی به 
موضوع جوانی جمعیت 
و حوزه ناباروری بر نقش 
ویژه این نهاد در زمینه 
اشتغال فارغ التحصیان 

تاکید کرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس تاکید کرد:

نقش ویژه جهاددانشگاهی در اشتغال فارغ التحصیان 
و ورود خوب این نهاد به موضوع جوانی جمعیت
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نماینده مردم قم در مجلس با بیان این که این نهاد با پارک های علم و فناوری و مراکز رشدی که در استان های مختلف 
دارد زمینه مناسبی را برای رشد رویش فراهم کرده است، گفت: مسیری که جهاددانشگاهی طی می کند در مسیر 

تکیه بر خودباوری است و امیدواریم بتواند در عرصه های مختلف صنعت و تکنولوژی در زیرساخت ها نیز سرایت کند.

حجت االسام والمســلمین مجتبــی ذوالنــوری نماینــده 
مــردم قــم در مجلــس، اظهــار کــرد: البتــه ایــن نمایشــگاه 
ــد ده  ــای چن ــل از فعالیت ه ــه کام ــک نمون ــد ی نمی توان
ســاله جهاددانشــگاهی باشــد کــه تقریبــاً همــزاد انقــاب 
اســامی اســت، زیــرا محیــط محــدود اســت و فضــا فضای 
قابــل توجهــی نیســت کــه بتوانــد تمــام فعالیت هــای ایــن 
نهــاد را منعکــس کننــد، امــا ایــن نمایشــگاه مشــت نمونــه 
خــروار اســت کــه الحمــداهلل کارهــای خیلــی خوبــی ارایــه 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: از کارهــای ارایــه شــده در این نمایشــگاه 
ــرم،  ــه مســائل ســخت افزاری، صنعــت، مســائل ن در زمین
ــوم انســانی، فرهنگــی و مســائل اطاع رســانی  ــی، عل قرآن
و مهــم زیرســاختی ماننــد کارهایــی اســت کــه در حــوزه 
ــه در  ــی هایی ک ــا بررس ــود دارد ی ــک وج ــدات ژنتی تهدی
بحــث تراریختــه هــا صــورت گرفتــه ماننــد موضــوع مهــم 
ــی  ــه اصل ــر لب ــال حاض ــه در ح ــادی ک ــلول های بنی س

ــود. ــوب می ش ــا محس ــک دنی ــای ت تکنولوژی ه
ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه تراریختــه، 
ــی  ــات مهم ــادی موضوع ــلول های بنی ــازی و س شبیه س
هســتند کــه جهاددانشــگاهی روی آن هــا متمرکــز شــده 
ــرو  ــوژی روب ــا تکنول ــر انــدازه کــه ب ــت: ه ــت، گف اس
ــتاوردها  ــوع دس ــم ن ــم ه ــو می روی ــه جل ــویم و ب می ش
و فعالیت هــا تغییــر می کنــد و هــم نــوع تهدیــدات 
متفــاوت می شــود، بنابرایــن جهــاد بســتر خوبــی را فراهــم 
ــرد  ــف ورود ک ــاد مختل ــه می شــود در ابع ــرده اســت ک ک
و بخشــی از نیــاز صنعــت را ماننــد تجهیــزات الکترونیکــی 

ــع کــرد. را رف
کــرد:  بیــان  ذوالنــوری  حجت االسام والمســلمین 
ــه  ــی ک ــت چیزهای ــن اس ــیم ممک ــا نباش ــر خودکف اگ
ــکاری در  ــد و خراب ــده باش ــتکاری ش ــم دس وارد می کنی
ــرد  ــورت بگی ــات ص ــرقت اطاع ــد. س ــته باش ــی داش پ
و تهدیداتــی در پــی داشــته باشــند مثــًا تجهیــزات 

کامپیوتــری می توانــد اطاعــات مــا را بــه دیگــران انتقــال 
ــی  ــا و عرصه های ــگاهی در حوزه ه ــذا جهاددانش ــد، ل ده

ــت. ــرده اس ــی ورود ک خوب
ــن  ــرد: ای ــح ک ــس تصری ــم در مجل ــردم ق ــده م نماین
ــد ای  ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل ــا پارک ه ــاد ب نه
کــه در اســتان های مختلــف دارد زمینــه مناســبی را 
ــم  ــت و امیدواری ــرده اس ــم ک ــش فراه ــد روی ــرای رش ب
بتوانیــم اثــرات کار مفیدشــان در رفــع مشــکات کشــور، 
رشــد نخبــگان و دســتیابی بــه تکنولــوژی و فناوری هــای 
ــم  ــر بخواهی ــه اگ ــم ک ــک را ببینی ــژه های ت ــد به وی جدی
از دیگــران خریــد کنیــم یــا بــه مــا نمی دهنــد یــا 

دســتکاری شــده می دهنــد.
وی در پایــان اظهــار کرد: مســیری که جهاددانشــگاهی 
ــت  ــاوری اس ــر خودب ــه ب ــیر تکی ــد در مس ــی می کن ط
ــت و  ــف صنع ــای مختل ــد در عرصه ه ــم بتوان و امیدواری

ــد. ــرایت کن ــز س ــاخت ها نی ــوژی در زیرس تکنول

نماینده مردم قم در مجلس:

مسیر جهاددانشگاهی تكیه بر خودباوری است
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حســـین حســـین زاده، نماینـــده مـــردم 
ــم در  ــراش، اوز و جویـ ــج، گـ ــتان، خنـ الرسـ
مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه جهاددانشـــگاهی 
اســـامی  انقـــاب  بطـــن  از  برخاســـته 
انقـــاب  معظـــم  رهبـــر  فرمـــوده  بـــه 
ــت:  ــت، گفـ ــاب« اسـ ــارک انقـ ــود مبـ »مولـ
ـــم  ـــف اع ـــای مختل ـــگاهی در حوزه ه جهاددانش
ـــأ  ـــت منش ـــت و صنع ـــگ، بهداش ـــوزه فرهن از ح

ــت. ــوده اسـ ــادی بـ ــیار زیـ ــرکات بسـ بـ
وی افـــزود: جهاددانشـــگاهی در حـــوزه 

صنعـــت نفـــت تجهیـــزات بســـیار کاربـــردی 
را تولیـــد کـــرده کـــه شـــاید قبـــًا فنـــاوری 
ســـاخت ایـــن تجهیـــزات در اختیـــار چنـــد 

کشـــور محـــدود قـــرار داشـــت.
عضو کمیسـیون انـرژی مجلس ادامـه داد: باید 
بـه جهاددانشـگاهی بیـش از پیـش توجـه شـود، 

زیـرا منشـأ خدمـات فراوانی بوده اسـت.
حســـین زاده جوانـــان دانشـــگاهی را ســـند 
ـــوان و  ـــور عن ـــی کش ـــعه فرهنگ ـــران توس پیش
ـــگاهی  ـــرد: جهاددانش ـــد ک ـــه تأکی ـــن رابط در ای

در حـــوزه فرهنـــگ و فرهنگ ســـازی گام هـــای 
بســـیاری برداشـــته و کارهـــای جهـــادی ایـــن 
ـــازی  ـــه ای فرهنگ س ـــود نمون ـــی خ ـــاد انقاب نه

ــود. ــوب می شـ محسـ
وی در پایـــان بـــر آمادگـــی مجلـــس بـــرای 
ــرد  ــد کـ ــگاهی تأکیـ ــه جهاددانشـ ــک بـ کمـ
ــه  ــا بـ ــی دارد تـ ــس آمادگـ ــت: مجلـ و گفـ
ایـــن نهـــاد کمـــک کنـــد تـــا بتوانـــد بـــه 
فعالیت هـــای جهـــادی خـــود ماننـــد ســـابق 

ادامـــه دهـــد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس آمادگی دارد تا به جهاددانشگاهی به عنوان 
مولود مبارک انقاب اسامی کمک کند تا بتواند به فعالیت های جهادی خود مانند سابق 

ادامه دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

این نهاد منشأ برکات بسیار زیادی بوده است
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عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسامی 

با اشاره به جایگاه مناسب 
جهاددانشگاهی در صنعت 
و تولید، گفت: امروز شاهد 
هستیم این نهاد با کمترین 
منابعی که از بخش دولتی 

دریافت می کند خروجی های 
بسیار خوبی داشته که قابل 

تحسین است.

حجــت اهلل فیــروزی عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس، در ارزیابــی از دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 
ــگاه  ــجوی دانش ــه دانش ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک بی
تهــران بــودم از همــان دوران بــا جهاددانشــگاهی آشــنایی 

ــودم. ــاط ب ــتم و در ارتب داش
ــود بســیار  ــه جهاددانشــگاهی مول ــان این ک ــا بی وی ب
خوبــی از نظــام جمهــوری اســامی اســت، تصریــح کــرد: 
ایــن نهــاد به عنــوان یــک حلقــه مکمــل ابتــدا در حــوزه 
دانشــگاه و امــروز بــا توســعه ای کــه در حــوزه صنعــت و 
تولیــد پیــدا کــرده توانســته جایــگاه خوبــی بــرای خــود 

ایجــاد کنــد.
ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس ــن عض ای
شــورای اســامی در عیــن حــال خاطرنشــان کــرد: 
ــرف  ــاید ح ــا ش ــیاری از زمینه ه ــگاهی در بس جهاددانش
اول را در کشــور و در میــان مجموعه هایــی کــه در 
زمینــه تحقیــق و توســعه کار می کننــد می زنــد، از 
ــکی  ــوزه پزش ــا در ح ــی و فعالیت ه ــلول درمان ــه س جمل
و  های تــک  مجموعه هــای  و  پیشــگیری  و  درمــان  و 
خــاص کــه ایــن نهــاد حــرف بســیاری بــرای گفتــن دارد. 
همچنیــن در زمینــه کشــاورزی اقدامــات بســیار خوبــی 

ــت. ــام داده اس انج
ــه  ــا جامع ــگام ب ــگاهی هم ــزود: جهاددانش ــروزی اف فی
در  بــوده، همچنیــن  اثرگــذار  بســیار  آن  تحــوالت  و 
حوزه هــای قرآنــی و تأمیــن نیازهــای تخصصــی در زمینــه 
آمــوزش زبــان انگلیســی بــه شــیوه بومی شــده و متناســب 
بــا شــرایط فرهنگــی کشــورمان و بــا نــگاه تمــدن ســازی 

ــذاری انجــام داده اســت. ــای اثرگ کاره
وی ضمــن مثبــت خوانــدن دســتاوردهای ارایــه 
ــرد:  ــان ک ــگاه بی ــن نمایش ــگاهی در ای ــده جهاددانش ش
اگــر امــروز مجلــس شــورای اســامی و دولــت حمایــت 
بیشــتری از جهاددانشــگاهی انجــام دهــد و هــر انــدازه در 
ــاً  ــدارد و قطع ــی ن ــد، هــدر رفت آن ســرمایه گــذری کنن
ــدگاری در کشــور پاســخگوی نیازهــای  به عنــوان کار مان

ــود. ــد ب ــده کشــور خواه ــی و آین ضــروری فعل
ــع و معــادن مجلــس شــورای  عضــو کمیســیون صنای
ــرفتی  ــور پیش ــم کش ــر بخواهی ــرد: اگ ــان ک ــامی بی اس
راه  تکنولــوژی  در حــوزه  به خصــوص  باشــد  داشــته 
حــل آن تحقیــق و توســعه اســت. مثــًا در حــوزه 
R&D کــه یکــی از زمینه هــای مهمــی اســت کــه 
ــای  ــوع هزینه ه ــن موض ــرای ای ــف ب ــورهای مختل کش
ســنگینی انجــام می دهنــد و امــروز شــاهد هســتیم 
جهاددانشــگاهی بــا کمتریــن منابعــی کــه از بخــش 
ــی  ــیار خوب ــای بس ــد خروجی ه ــت می کن ــی دریاف دولت
داشــته کــه قابــل تحســین اســت و اگــر ایــن حمایت هــا 
افزایــش یابــد ایــن ظرفیــت و تــوان در ایــن نهــاد وجــود 
دارد تــا بتوانــد در جهــت توســعه دانــش کشــور اســتفاده 

ــد. کن
ــامی  ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــردم فس ــده م نماین
ــامی  ــورای اس ــس ش ــای مجل ــا حمایت ه ــه ب در رابط
اهــداف دانش بنیــان و  از جهاددانشــگاهی در جهــت 
ــت  ــوع حمای ــد ن ــوان چن ــرد: می ت ــان ک ــعه ای بی توس
ابتــدای  از  ظرفیت هایــی  ســری  یــک  داد؛  انجــام 

ــه  ــه اینک ــت از جمل ــده اس ــاد ش ــم ایج ــس یازده مجل
ــت از  ــوزه حمای ــی در ح ــیار خوب ــرفته و بس ــون پیش قان
ــت در  ــز دول ــال نی ــرد و امس ــوب ک ــا مص دانش بنیان ه
ــس  الیحــه بودجــه ۱40۲ پیشــنهاد هایی داشــت و مجل
نیــز ابتکاراتــی داشــته اســت کــه امیدواریــم تبدیــل بــه 

ــود. ــون ش قان
ــیار  ــای بس ــی از ظرفیت ه ــد: یک ــادآور ش ــروزی ی فی
مهــم کــه شــرکت های دانش بنیــان جهاددانشــگاهی 
بتواننــد از آن اســتفاده کننــد ظرفیــت حمایت هایــی 
اســت کــه در قالــب قانــون اولیــه و الیحــه بودجــه ۱40۲ 
وجــود دارد. در الیحــه بودجــه ۱40۲ پیشــنهادی در 
ــن اســت کــه هــر  کمیســیون تلفیــق مطــرح شــده و ای
میــزان در تحقیــق و توســعه هزینــه شــود و آن میزانــی 
ــه  ــد هزین ــزوده و تولی ــره ارزش اف ــل زنجی ــه در تکمی ک
شــود به عنــوان اعتبــار مالیاتــی پذیرفتــه شــده و از ایــن 

ــرد. ــرار می گی ــرش ق ــورد پذی ــم م ــرکت ها ه ش
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در نگاه هـــای بودجـــه ای 
ــگاهی  ــه جهاددانشـ ــری بـ ــگاه کامل تـ ــد نـ ــم بایـ هـ
باشـــیم، عنـــوان کـــرد: جهاددانشـــگاهی  داشـــته 
ـــود  ـــه خ ـــور را ب ـــی کش ـــع عموم ـــادی از مناب ـــهم زی س
ـــن  ـــود. همی ـــت ش ـــد حمای ـــذا بای ـــداده، ل ـــاص ن اختص
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــی مجموع ـــاهدیم خروج ـــه االن ش ک
در حوزه هـــای مختلـــف و از جملـــه از حیـــث علمـــی 
ملمـــوس و قابـــل قبـــول اســـت، ایـــن موضـــوع 
ـــع  ـــوان مناب ـــه بت ـــد ک ـــش باش ـــان بخ ـــد اطمین می توان

بهتـــری در اختیـــار ایـــن نهـــاد قـــرار داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد ؛

جایگاه مناسب جهاددانشگاهی در صنعت و تولید 
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ابوالفضـــل عمویـــی ســـخنگوی کمیســـیون 
امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس 
ــگاهی  ــت: جهاددانشـ ــامی گفـ ــورای اسـ شـ
ــاب  ــده از انقـ ــه برآمـ ــادی کـ ــوان نهـ به عنـ
ـــی  ـــی علم ـــت خودکفای ـــت، در جه ـــامی اس اس
ــگاه  ــتاوردهای دانشـ ــردن دسـ ــک کـ و نزدیـ
بـــه نیازهـــای واقعـــی کشـــور در حوزه هـــای 

فنـــاوری و صنعـــت گام برداشـــته اســـت.
وی افـــزود: کشـــور مـــا از منابـــع و ســـطح 
ـــی برخـــوردار اســـت کـــه  تحصیـــات بســـیار باالی
ـــه  ـــی ب ـــای علم ـــا و غن ـــن ظرفیت ه ـــت ای هدای
ـــت  ـــروری اس ـــور الزم و ض ـــای کش ـــمت نیازه س
و در ایـــن زمینـــه جهاددانشـــگاهی اقدامـــات 

مهمـــی را انجـــام داده اســـت.

ــد  ــس تأکی ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
تقدیــم  را  جهاددانشــگاهی شــهدایی  کــرد: 
انقــاب اســامی کــرده و هــم گام هــای مؤثــری را 
بــرای پیشــرفت کشــور و توســعه علــم و دانــش 
و آســایش مــردم برداشــته و همــه ایــن اقدامــات 
ــور  ــرای کش ــتر ب ــای بیش ــش موفقیت ه نویدبخ

ــود. ــد ب خواه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کشور ما از ظرفیت های باالی علمی برخوردار 
بوده و جهاددانشگاهی نقش مهمی در هدایت این ظرفیت ها به سمت نیازهای واقعی دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تأثیرگذاری جهاددانشگاهی در هدایت ظرفیت های 
علمی به سمت نیازهای واقعی کشور
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عضو کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسامی 

با اشاره به این که در حوزه تأمین 
امنیت غذایی کشور مراکز پژوهشی 
مانند جهاددانشگاهی می تواند یکی 

از قطب های انجام این کار باشد، اظهار 
کرد: با توجه به این که بنده عضو 
کمیسیون کشاورزی و فراکسیون 

امنیت غذایی مجلس شورای اسامی 
هستم و با این حوزه آشنایی دارم قرار 

است که کار مشترکی را با همکاری 
جهاددانشگاهی از اوایل سال آینده 

آغاز کنیم.

کمیســـیون  عضـــو  زارعـــی  علـــی  منصـــور 
مجلـــس  طبیعـــی  منابـــع  و  آب  کشـــاورزی، 
شـــورای اســـامی ضمـــن قدردانـــی از اقدامـــات 
ــگاه و  ــن نمایشـ ــی ایـ ــرای برپایـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
بـــرای  دســـتاوردهایش  آشـــنایی  و  اطاع رســـانی 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــان کـ ــس، بیـ ــدگان مجلـ نماینـ
ــا  ــی بـ ــاط نزدیکـ ــس ارتبـ ــدگان مجلـ ــه نماینـ این کـ
ــنایی  ــه آشـ ــد زمینـ ــر می تواننـ ــد بهتـ ــردم دارنـ مـ
ــم  ــگاهی را فراهـ ــای جهاددانشـ ــا فعالیت هـ ــا بـ آن هـ
ــزی  ــی از مراکـ ــگاهی یکـ ــه جهاددانشـ ــد، چراکـ کننـ
اســـت کـــه هم زمـــان بـــا پیـــروزی انقـــاب اســـامی 
ـــی را در  ـــی )ره( کار پژوهش ـــام خمین ـــتور ام ـــا دس و ب

زمینه هـــای مختلـــف آغـــاز کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه جهاددانشـــگاهی از 
ــرده  ــت کـ ــف فعالیـ ــای مختلـ ــان در عرصه هـ آن زمـ
ــاورزی و...  ــکی، کشـ ــوزه پزشـ ــوص در حـ ــه خصـ و بـ
اقدامـــات بســـیار خوبـــی انجـــام داده اســـت، گفـــت: 
ــیون  ــو کمیسـ ــده عضـ ــه بنـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــس  ــی مجلـ ــت غذایـ ــیون امنیـ ــاورزی و فراکسـ کشـ
ـــنایی  ـــوزه آش ـــن ح ـــا ای ـــتم و ب ـــامی هس ـــورای اس ش
دارم قـــرار اســـت کـــه کار مشـــترکی را بـــا همـــکاری 
ـــم.  ـــاز کنی ـــده آغ ـــال آین ـــل س ـــگاهی از اوای جهاددانش
ــا توجـــه بـــه تاکیـــدات مقـــام معظـــم رهبـــری و  بـ
همچنیـــن سیاســـت های کلـــی بـــرای برنامـــه هفتـــم 

ـــور  ـــی کش ـــواد غذای ـــد م ـــن ۹0 درص ـــوص تأمی در خص
نیـــروی  به عنـــوان  جهاددانشـــگاهی  مســـئولیت 
ــه در  ــود، چراکـ ــنگین تر می شـ ــور سـ ــی کشـ پژوهشـ

ایـــن حـــوزه مشـــکاتی داریـــم.
ایـــن عضـــو کمیســـیون کشـــاورزی، آب و منابـــع 
ــد:  ــادآور شـ ــامی یـ ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ طبیعـ
کشـــور مـــا بـــا توجـــه بـــه این کـــه شـــرایط خاصـــی 
بـــرای تولیـــد محصـــوالت مـــواد غذایـــی دارد ولـــی 
بـــه علـــت عـــدم اولویت بنـــدی پژوهشـــی در حـــوزه 
کشـــاورزی و برخـــی محصـــوالت و بـــه خصـــوص در 
ــر  ــورهای دیگـ ــه کشـ ــی بـ ــوالت دامـ ــوزه محصـ حـ
ـــرای  ـــکان ب ـــن ام ـــه ای ـــی ک ـــتیم در صورت ـــته هس وابس
ــی  ــز پژوهشـ ــد مراکـ ــه بایـ ــود دارد کـ ــور وجـ کشـ
ــی  ــابقه کار پژوهشـ ــه سـ ــگاهی کـ ــد جهاددانشـ ماننـ
ـــون  ـــه اکن ـــن آنچ ـــد، بنابرای ـــن باش ـــان ای دارد اولویتش
در حـــوزه محصـــوالت غذایـــی بـــرای مـــا مهـــم 
اســـت هـــم کیفیـــت محصـــوالت غذایـــی اســـت کـــه 
محصـــوالت ســـالمی باشـــند و هـــم از نظـــر کمیـــت 
آن هـــا اســـت کـــه هـــر دو مـــورد را در سیاســـت های 
ـــد  ـــری تاکی ـــم رهب ـــام معظ ـــم مق ـــه هفت ـــی و برنام کل

ند. داشـــته ا
زارعـــی افـــزود: به طـــور مثـــال در اســـتان های 
ـــود و ۳  شـــمالی و مازنـــدران برنـــج کاشـــته می ش
میلیـــون تـــن نیـــاز مصرفـــی مـــا در کشـــور اســـت 

کـــه ۲ میلیـــون تـــن آن در داخـــل تولیـــد می شـــود 
و ۱ میلیـــون تـــن را وارد می کنیـــم کـــه ایـــن رونـــد 
ــرده و  ــری نکـ ــدان تغییـ ــادی چنـ ــال های متمـ در سـ
نتوانســـتیم بهـــره وری را بـــاال ببریـــم و از کشـــورهای 
در  همچنیـــن  می کنیـــم.  تأمیـــن  را  آن  خارجـــی 
حوزه هـــای دیگـــر ماننـــد آفت هـــای کشـــاورزی و 
ضایعـــات مربـــوط بـــه مرکبـــات مشـــکل داریـــم کـــه 
ـــراوان  ـــت ف ـــا زحم ـــه ب ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــاورزان ب کش
ــور  ــا به طـ ــد امـ ــد می کننـ ــود را تولیـ محصـــوالت خـ
ـــد  ـــدود ۳0 درص ـــان ح ـــار کارشناس ـــق آم ـــط طب متوس
ـــی  ـــز پژوهش ـــوارد مراک ـــن م ـــه در ای ـــم ک ـــات داری ضایع
ـــر  ـــن کار ب ـــام ای ـــده انج ـــگاهی از عه ـــد جهاددانش مانن

می آینـــد.
در  مجلـــس  حمایت هـــای  بـــا  رابطـــه  در  وی 
ـــگاهی  ـــتاوردهای جهاددانش ـــازی دس ـــتای تجاری س راس
ــوان  ــگاهی را به عنـ ــس جهاددانشـ ــرد: مجلـ ــان کـ بیـ
کامـــل  به طـــور  ســـابقه  دارای  پژوهشـــی  مرکـــز 
می شناســـد. البتـــه شـــاید نتـــوان در بحـــث بودجـــه 
ســـاالنه کارهـــای تخصصـــی و اساســـی را حـــل کـــرد 
امـــا بـــه نظـــر می رســـد بایـــد بیشـــتر تاش هایمـــان 
در حـــوزه پژوهـــش را بـــه ســـمت کارهـــای پایـــه ای 
پیـــش ببریـــم و در تدویـــن برنامـــه هفتـــم توســـعه 
ــه  ــگاهی را بـ ــی و آزمایشـ ــه ای، میدانـ ــات پایـ اقدامـ

ســـمت کارهـــای پژوهشـــی پیـــش ببریـــم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:

جهاددانشگاهی در حوزه امنیت غذایی می تواند 
فعالیت های خوبی انجام دهد
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دکتـــر امیرحســـین بانکـــی پـــور رییـــس 
کمیســـیون مشـــترک جوانـــی جمعیـــت 
مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه 
فعالیت هـــای ایـــن نهـــاد اظهـــار کـــرد: 
ـــت  ـــی اس ـــای انقاب ـــگاهی از نهاده جهاددانش
کـــه از ابتـــدای انقـــاب چـــه در عرصه هـــای 
علمـــی و چـــه در عرصه هـــای فرهنگـــی 
دانشـــگاه ها  در  بـــروز خوبـــی  و  ظهـــور 
داشـــته اســـت و نتایـــج و دســـتاوردهای 
عرصه هـــای  در  هـــم  را  خوبـــی  بســـیار 
ــان آورده  ــه ارمغـ ــی بـ ــی و آموزشـ پژوهشـ

اســـت.
ــه  ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــه بـ وی در ادامـ
اعضـــای جهاددانشـــگاهی اعضایـــی هســـتند 
ـــات  ـــروز دارای ثب ـــه ام ـــا ب ـــاب ت ـــه از اول انق ک
ـــراز  ـــاد ف ـــن نه ـــه ای ـــرد: البت ـــار ک ـــد، اظه بودن
ــان  ــا جریـ ــته امـ ــم داشـ ــیب هایی هـ و نشـ
ــوده  ــازنده بـ ــان سـ ــک جریـ ــی آن یـ کلـ

اســـت.
دکتـــر بانکـــی پـــور ادامـــه داد: مجلـــس 
هـــم در بودجه هـــای هـــر ســـال در برخـــی 
ـــز  ـــزات مراک ـــات و تجهی ـــد خدم ـــوارد مانن م
ــی  ــای پژوهشـ ــی بودجه هـ ــاروری و برخـ نابـ
ـــته  ـــگاهی داش ـــه جهاددانش ـــژه ای ب ـــه وی توج

اســـت و در ردیـــف بودجـــه، بودجـــه ایـــن 
ــت. ــرده اسـ ــت می کـ ــاد را تقویـ نهـ

ــی  ــترک جوانـ ــیون مشـ ــس کمیسـ رییـ
ــًا  ــرد: قطعـ ــح کـ ــس تصریـ ــت مجلـ جمعیـ
ــم  ــون هـ ــه اکنـ ــی کـ ــاد انقابـ ــن نهـ ایـ
ــرار  ــی قـ ــره انقابـ ــک چهـ در رأس آن یـ
گرفتـــه اســـت بیـــش از پیـــش مـــورد 
ـــم  ـــت و امیدواری ـــد گرف ـــرار خواه ـــه ق توج
جهاددانشـــگاهی بـــه جایـــگاه گذشـــته 

ــردد. ــود بازگـ خـ
بعـــد  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
فرهنگـــی ایـــن نهـــاد در ســـال های گذشـــته 
ـــه  ـــی ک ـــت در حال ـــده اس ـــف ش ـــیار ضعی بس
ــه  ــرد کـ ــا می کـ ــی آن اقتضـ ــت انقابـ ماهیـ
ـــزود:  ـــد، اف ـــه کن ـــی توج ـــائل فرهنگ ـــه مس ب
بنـــده در دوران دانشـــگاهی خـــود بـــه یـــاد 
ــای  ــا، اعضـ ــی مـ ــگاه اصلـ ــه پناهـ دارم کـ
مســـابقات  و  جهاددانشـــگاهی  فرهنگـــی 

آن هـــا در دانشـــگاه ها بودنـــد.
دکتـــر بانکـــی پـــور اظهـــار کـــرد: 
برجســـته  نقـــش  دارای  جهاددانشـــگاهی 
و  دانشـــگاه  در  فرهنگـــی  عرصه هـــای  در 
بیـــرون دانشـــگاه اســـت کـــه در ســـال های 
ـــت و  ـــه اس ـــر یافت ـــش تغیی ـــن نق ـــته ای گذش

امیدواریـــم در ســـیر جدیـــد ایـــن رویکـــرد 
ــود. ــت شـ تقویـ

وی در رابطـــه بـــا فعالیت هـــای ایـــن 
نهـــاد در زمینـــه جوانـــی جمعیـــت گفـــت: 
ـــات  ـــگاهی خدم ـــاروری جهاددانش ـــات ناب خدم
ــم در  ــار داریـ ــا انتظـ ــت، امـ ــتودنی اسـ سـ
قـــرارداد بـــا بیمـــه ســـامت و تأمیـــن 
اجتماعـــی هزینه هـــا کمتـــر شـــود. از نظـــر 
ـــی و  ـــش دولت ـــه بخ ـــد هزین ـــی ۹0 درص قانون
ـــمت  ـــد قس ـــی و ۵0 درص ـــر دولت ـــی غی عموم
خصوصـــی را بیمـــه پرداخـــت می کنـــد کـــه 
ـــن  ـــد ای ـــا ۷0 درص ـــتیم ت ـــال آن هس ـــه دنب ب

ســـهم افزایـــش پیـــدا کنـــد.
رییـــس کمیســـیون مشـــترک جوانـــی 
ـــه  ـــا توج ـــرد: ب ـــح ک ـــس تصری ـــت مجل جمعی
ــته از  ــال های گذشـ ــا در سـ ــه مـ ــه این کـ بـ
بخـــش نابـــاروری جهاددانشـــگاهی در بخـــش 
ــام  ــف انجـ ــای مختلـ ــزات و حمایت هـ تجهیـ
ـــن  ـــه ای ـــن زمین ـــم در ای ـــار داری ـــم، انتظ دادی
ـــات  ـــردم خدم ـــه م ـــا ب ـــد ت ـــرو باش ـــاد پیش نه
ـــا  ـــه امض ـــا بیم ـــا را ب ـــد و قرارداده ـــه ده ارای
ــا  ــه آن هـ ــر بـ ــردم راحت تـ ــا مـ ــد تـ کنـ

مراجعـــه کننـــد.

رییس کمیسیون مشترک 
جوانی جمعیت مجلس 
شورای اسامی با تاکید 

بر ظهور و بروز خوب 
جهاددانشگاهی در 

دانشگاه ها، در رابطه با 
فعالیت های این نهاد در 
زمینه جوانی جمعیت 

گفت: خدمات ناباروری 
جهاددانشگاهی خدمات 

ستودنی است.

رییس کمیسیون مشترك جوانی جمعیت مجلس:

خدمات جهاددانشگاهی در حوزه درمان ناباروری 
ستودنی است
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رییس فراکسیون انرژی های نو مجلس با قدردانی از اعضای جهاددانشگاهی بیان کرد: در کمیسیون 
صنایع و معادن به ویژه حوزه کشاورزی، دام، طیور و آبزیان آماده همکاری با این نهاد هستیم.

ــو  ــراب و عضـ ــردم سـ ــده مـ ــف داودی نماینـ یوسـ
کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس و رییـــس 
ــرد:  ــار کـ ــو مجلـــس اظهـ ــای نـ ــیون انرژی هـ فراکسـ
ــه  ــگاهی کـ ــای جهاددانشـ ــای اعضـ ــن از تاش هـ مـ
بســـیار مؤمـــن، ارزشـــی و فعـــال در حوزه هـــای 
علمـــی و دانش بنیـــان هســـتند و کارهـــای خوبـــی را 
ـــی  ـــکر و قدردان ـــد تش ـــام دادن ـــه انج ـــن زمین ـــم در ای ه

. می کنـــم
در  مـــردم  خدمتگـــزار  به عنـــوان  افـــزود:  وی 
ــم  ــو هـ ــای نـ ــای انرژی هـ ــه در حوزه هـ ــس کـ مجلـ
مســـئولیت دارم در کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 
به ویـــژه حـــوزه کشـــاورزی، دام، طیـــور و آبزیـــان 

ــتیم. ــاد هسـ ــن نهـ ــا ایـ ــکاری بـ ــاده همـ آمـ
نماینـــده مـــردم ســـراب بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه 
تـــا جایـــی کـــه می توانیـــم بـــه ایـــن نهـــاد کمـــک 
خواهیـــم کـــرد، افـــزود: ســـال گذشـــته از نمایشـــگاه 
ایـــن نهـــاد در دانشـــگاه تهـــران بازدیـــد کـــردم و در 
ـــدازه در  ـــه ان ـــا چ ـــه ت ـــن مجموع ـــه ای ـــدم ک ـــا دی آنج
زمینـــه فناوری هـــای جدیـــد در حوزه هـــای مختلـــف 
ـــوب  ـــی خ ـــای گیاه ـــک و داروه ـــع، الکترونی ـــم صنای اع
ـــود. ـــب ب ـــیار جال ـــن بس ـــرای م ـــه ب ـــرده و این ک کار ک

وی ادامـــه داد: در حـــوزه کشـــاورزی، دام، طیـــور 
ــی دارد و  ــای جالبـ ــاد فعالیت هـ ــن نهـ ــان ایـ و آبزیـ
کارهـــای تحقیقاتـــی خوبـــی نیـــز در حـــوزه هـــوا و 

فضـــا انجـــام داده بودنـــد کـــه بســـیار عالـــی بـــود.
عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس بـــا 
ـــون  ـــدگان قان ـــی از نماین ـــن از یک ـــه م ـــه اینک ـــاره ب اش
ــار  ــتم اظهـ ــعه در مجلـــس هسـ ــه هفتـــم توسـ برنامـ
ـــود  ـــذاری خ ـــوزه قانون گ ـــم در ح ـــی داری ـــرد: آمادگ ک
ـــی  ـــت اصل ـــک جه ـــرا ی ـــم، زی ـــک کنی ـــاد کم ـــه جه ب
ـــی  ـــتون اصل ـــت کـــه س جهاددانشـــگاهی دانشـــگاه اس
علمـــی پیشـــرفت کشـــور می باشـــد و جهـــت دیگـــر 
ــرار دارنـــد در نتیجـــه  ــاتید قـ ــز دانشـــجوها و اسـ نیـ
ــوزه  ــه در حـ ــت را دارد کـ ــن ظرفیـ ــاد ایـ ــن نهـ ایـ
دانش بنیـــان، ایجـــاد اشـــتغال و فناوری هـــای جدیـــد 
پیشـــتاز باشـــد و مـــا نیـــز بـــه آن کمـــک می کنیـــم.

رییس فراکسیون انرژی های نو مجلس؛

آماده همكاری با جهاددانشگاهی در حوزه
کشاورزی هستیم
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ــت  ــردم جیرف ــده م ــی نماین ــح اهلل اعظم ذبی
ــار  ــس اظه ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس و عض
ــامی  ــورای اس ــس ش ــا در مجل ــر ج ــرد: ه ک
ــوده  ــی ب ــای حمایت ــه و برنامه ه ــث بودج بح
از جهاددانشــگاهی حمایــت  ســعی کردیــم 

ــم. کنی
کشـــاورزی  کمیســـیون  عضـــو  ایـــن 
بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت تولیـــد بذرهـــای 
هیبریـــدی گفـــت: 1۲3 میلیـــون دالر بـــرای 
ایـــن بذرهـــا هزینـــه می شـــود ادامـــه داد: 
ــن  ــز در ایـ ــگاهی نیـ ــه جهاددانشـ ــر چـ اگـ
رابطـــه اقداماتـــی را انجـــام داده اســـت امـــا 

ــر  ــی بهتـ ــه خارجـ ــدات از نمونـ ــد تولیـ بایـ
باشـــند تـــا کشـــاورزان مـــا بـــا اطمینـــان 

ــد. ــتفاده کننـ ــا اسـ ــر از آن هـ خاطـ
وی بـا بیـان این کـه در زمینـه تولیـد بذرهـا 
اظهـار  دارد،  وجـود  سـود  درصـد  هـزار  پنـج 
کـرد: اگـر جهاددانشـگاهی در ایـن حـوزه وارد 
نیـز  ایـن حـوزه  برکت هـا در  از  کنـد می توانـد 

شـود. بهره منـد 
ـــاورزی  ـــیون کش ـــای کمیس ـــی تاکیده اعظم
مجلـــس را تولیـــد محصـــوالت ارگانیـــک 
و عـــدم اســـتفاده از ســـموم ذکـــر کـــرد و 
گفـــت: در ایـــن زمینـــه جـــای کار بســـیاری 

نیـــز  جهاددانشـــگاهی  و  دارد  وجـــود 
می توانـــد در ایـــن حـــوزه ورود کنـــد.

ـــری  ـــوع دیگ ـــاورزی موض ـــروری و کش دامپ
بـــود کـــه ایـــن نماینـــده مجلـــس بـــه آن 
اشـــاره کـــرد و افـــزود: پـــرورش شـــتر 
کـــه  اســـت  کشـــورمان  مزیت هـــای  از 
ـــی  ـــه توضیحات ـــه ب ـــا توج ـــگاهی ب جهاددانش
ـــن  ـــت در ای ـــه داده اس ـــیون ارای ـــه در کمیس ک
ــه  ــت کـ ــته اسـ ــی برداشـ ــوزه قدم هایـ حـ
بایـــد نتایـــج آن را مـــردم احســـاس کننـــد.
ـــران  ـــام جهادگ ـــت تم ـــان از فعالی وی در پای

ـــرد. ـــکر ک تش

نماینده مردم جیرفت و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان حمایت مجلس از جهاددانشگاهی 
و ورود این نهاد برای تولید بذرهای هیبریدی اظهار کرد: اگر جهاددانشگاهی در این حوزه وارد کند 

می تواند از برکت ها در این حوزه نیز بهره مند شود.

نماینده مردم جیرفت و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

ورود خوب جهاددانشگاهی برای تولید بذرهای 
هیبریدی
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نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسامی با اشاره به وجود منابع انسانی خوب در جهاددانشگاهی 
بیان کرد: مجلس در بودجه عدد و رقم خوبی را برای این مجموعه مهم و حساس در نظر گرفته است.

ــوی  ــم موسـ ــید کاظـ ــلمین سـ حجت االسام والمسـ
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــل در مجل ـــردم اردبی ـــده م نماین
ـــگاه و  ـــه دانش ـــب دو کلم ـــگاهی ترکی ـــت: جهاددانش گف
ـــاوری  ـــتن فن ـــودن و داش ـــادی ب ـــه جه ـــت ک ـــاد اس جه

ـــه دارد. ـــن مجموع ـــرفت ای ـــان از پیش نش
ــود  ــاد مولـ ــن نهـ ــه ایـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــم دارای  ـــاد ه ـــن نه ـــزود: ای ـــت، اف ـــاب اس ـــان انق جوان
ـــای  ـــم در حوزه ه ـــت و ه ـــرده اس ـــل ک ـــان تحصی جوان
مهمـــی همچـــون نابـــاروری کارهـــای خوبـــی انجـــام 
داده اســـت کـــه جوانـــان مـــا از طـــرق مختلـــف بـــه 

ـــتاوردهای  ـــا از دس ـــد ت ـــوع می کنن ـــه رج ـــن مجموع ای
آن اســـتفاده کننـــد.

تاکیــد  بــا  موســوی  حجت االسام والمســلمین 
در  خــوب  انســانی  منابــع  و  پزشــکان  وجــود  بــر 
جهاددانشــگاهی بیــان کــرد: دولــت بایــد توجــه ویــژه ای 
بــه ایــن نهــاد داشــته باشــد. مــا نیــز به عنــوان مجلــس 
در بودجــه عــدد و رقــم خوبــی را بــرای ایــن مجموعــه 

مهــم و حســاس در نظــر گرفته ایــم.
ــم  ــل در مجلـــس امیدواریـ ــردم اردبیـ ــده مـ نماینـ
واحدهـــای ایـــن نهـــاد بـــه مناطـــق کـــم برخـــوردار 

توجـــه ویـــژه داشـــته باشـــند و از منابـــع قـــوی 
آن هـــا اســـتفاده کننـــد و مـــا نیـــز در مجلـــس هـــر 
جـــا کـــه آســـیبی وارد شـــد ایـــن آســـیب ها را 
تـــا  می کنیـــم  دریافـــت  کارشناســـی  به صـــورت 
در کمیســـیون های مختلـــف کـــه بنـــده نیـــز در 
ـــد  ـــس حضـــور دارن ـــق مجل کمیســـیون اقتصـــادی و تلفی
بتوانیـــم آســـیب های موجـــود و خاءهـــای موجـــود را 
حـــل کنیـــم تـــا بالندگـــی در ایـــن مجموعـــه بســـیار 
ــگاهیان و  ــردم و دانشـ ــرای مـ ــه روز بـ ــزرگ روز بـ بـ

به ویـــژه جهاددانشـــگاهی مشـــهود باشـــد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس:

توجه ویژه به جهاددانشگاهی در بودجه سال 
آینده
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رییـس  نایـب  جهانگیـرزاده  عبـاس  دکتـر 
طبیعـی  منابـع  و  آب  کشـاورزی،  کمیسـیون 
مجلـس بیـان کـرد: بـا توجـه بـه دسـتاوردهای 
ارایـه شـده در ایـن نمایشـگاه جهاددانشـگاهی 
کارهـای خـوب و عظیمـی را انجـام داده که قابل 

تقدیـر و تحسـین اسـت.
ــس  ــاد در مجلـ ــردم پارس آبـ ــده مـ نماینـ
ــعه  ــا توسـ ــه بـ ــامی در رابطـ ــورای اسـ شـ
حـــوزه  در  دارویـــی  گیاهـــان  صنعـــت 
انتخابیـــه اش و اســـتان اردبیـــل گفـــت: بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه گونه هـــای مختلـــف 
گیاهـــان دارویـــی در ایـــن منطقـــه وجـــود 

ــه  ــت کـ ــی اسـ ــت خوبـ ــن فرصـ دارد، ایـ
ــع آوری  ــا جمـ ــد بـ ــگاهی می توانـ جهاددانشـ
انـــواع ایـــن گونه هـــای گیاهـــی دارویـــی و 
شناســـایی کاربـــرد آن هـــا اســـتفاده کنـــد.
نایـــب رییـــس کمیســـیون کشـــاورزی، آب 
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــع طبیع و مناب
افـــزود: جهاددانشـــگاهی در حـــوزه گیاهـــان 
دارویـــی می توانـــد اقدامـــات خوبـــی انجـــام 
ــل  ــتان اردبیـ ــوص در اسـ ــه خصـ ــد بـ دهـ
ـــتغال  ـــت اش ـــد فرص ـــد ش ـــث خواه ـــه باع ک
خوبـــی بـــرای بســـیاری از افـــراد در کشـــور 

ایجـــاد کنـــد.

جهانگیـرزاده در عیـن حال خاطرنشـان کرد: 
در دامنـه سـبان انـواع گونه های گیاهـی وجود 
دارد کـه بـرای جمـع آوری آن اقداماتـی انجـام 
شـده اما بیشـتر از ایـن جـای کار دارد و معتقدم 
جهاددانشـگاهی می توانـد در ایـن حوزه بیشـتر 

ایـن کار کند. از 
مجلـس  حمایت هـای  بـا  رابطـه  در  وی 
دسـتاوردهای  تجاری سـازی  از  اسـامی  شـورای 
گفـت:  مختلـف  حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی 
معتقـدم اگر نیازی خواسـته شـود و کاری از دسـت 
مجلـس بربیایـد مطمئنـاً انجـام می دهـد چراکـه 
بـرای توسـعه، عمـران و آبادانی کشـورمان اسـت.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسامی در بازدید از نمایشگاه 
»معرفی گزیده ای از دستاوردهای جهاددانشگاهی« گفت: حوزه بهره برداری از گونه های مختلف گیاهان 

دارویی فرصت بسیار خوبی است که جهاددانشگاهی می تواند از این فرصت در جهت اشتغال زایی و توسعه 
بیشتر کشور استفاده کند.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:

حوزه  گیاهان دارویی یكی از فرصت های مهم 
برای جهاددانشگاهی است
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عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی در ارزیابی از دستاوردهای جهاددانشگاهی گفت: اتفاقات 
بسیار ارزشمندی در این نهاد رخ داده و عمًا به عنوان یک پشتیبان بسیار خوب برای بخش های مختلف 

توسعه کشور اقدام می کند.

ـــس  ـــران مجل محمـــد ســـرگزی عضـــو کمیســـیون عم
شـــورای اســـامی بیـــان کـــرد: جهاددانشـــگاهی بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه در یـــک ســـری از شـــاخه ها 
به صـــورت تخصصـــی ورود پیـــدا کـــرده از جملـــه در 
ــه  ــوط بـ ــات مربـ ــی، موضوعـ ــان دارویـ ــوزه گیاهـ حـ
حـــوزه فنـــاوری، دانش بنیـــان، پزشـــکی، رویـــان؛ 
می کنیـــم  بررســـی  را  دســـتاوردها  ایـــن  وقتـــی 
محصـــول و آن چیـــزی کـــه در فضـــای صنعـــت یـــا 
پزشـــکی و مـــوارد از ایـــن دســـت به عنـــوان برونـــداد 
ایـــن تحقیقـــات و اقدامـــات وجـــود دارد ایـــن اســـت 
ـــمندی  ـــیار ارزش ـــات بس ـــم اتفاق ـــاهده می کنی ـــه مش ک
در ایـــن نهـــاد رخ داده و عمـــًا به عنـــوان یـــک 
پشـــتیبان بســـیار خـــوب بـــرای بخش هـــای مختلـــف 

ــد. ــدام می کنـ ــور اقـ ــعه کشـ توسـ
ایـــن عضـــو کمیســـیون عمـــران مجلـــس شـــورای 
اســـامی در عیـــن حـــال خاطرنشـــان کـــرد: بـــر 
ماســـت کـــه در مجموعـــه مجلـــس تـــا آنجایـــی 
کـــه می توانیـــم حمایت هـــای بخشـــی قـــوی را از 
ـــد  ـــا بتوان ـــیم ت ـــته باش ـــگاهی داش ـــه جهاددانش مجموع
ـــت  ـــرده اس ـــف ک ـــود تعری ـــرای خ ـــه ب ـــی ک ـــه اهداف ب

برســـد.
شـــورای  مجلـــس  در  زابـــل  مـــردم  نماینـــده 
در  مجلـــس  حمایت هـــای  در خصـــوص  اســـامی 
حـــوزه تجاری ســـازی دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی 
ــه  ــی در برنامـ ــیار خوبـ ــت بسـ ــرد: فرصـ ــوان کـ عنـ
ـــود  ـــد خ ـــدا بای ـــه در ابت ـــود دارد ک ـــعه وج ـــم توس هفت

ـــه  ـــالتی ک ـــه رس ـــه ب ـــا توج ـــه جهاددانشـــگاهی ب مجموع
ــذاری  ــام داده و هدف گـ ــه انجـ ــزی کـ دارد و برنامه ریـ
ـــس  ـــذا مجل ـــد، ل ـــق کن ـــه طری ـــت ارای ـــته اس ـــه داش ک
ـــگاهی  ـــه جهاددانش ـــردی ک ـــه عملک ـــه ب ـــا توج ـــم ب ه
ـــند  ـــوان س ـــه به عن ـــم ک ـــه هفت ـــت در برنام ـــته اس داش
ــرار دارد،  ــف قـ ــای مختلـ ــا در بخش هـ ــتی مـ باالدسـ

قطعـــاً کمـــک خواهـــد کـــرد.
ســـرگزی در پایـــان یـــادآور شـــد: ایـــن نمایشـــگاه 
ایـــام خوبـــی در مجلـــس ایجـــاد شـــده، کمـــا اینکـــه 
مـــا در ســـال جدیـــد بحـــث بررســـی برنامـــه هفتـــم 
توســـعه را در دســـتور کار داریـــم و امیدواریـــم کـــه 
بتوانیـــم پیشـــنهاد های خوبـــی را در ایـــن برنامـــه 

پیـــش بینـــی کنیـــم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی:

جهاددانشگاهی به عنوان پشتیبان توسعه کشور 
اقدامات خوبی انجام داده است
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صنایـع  کمیسـیون  عضـو  دهقانـی  اهلل وردی 
تشـکیل  ایـده  کـرد:  بیـان  مجلـس  معـادن  و 
بـوده  انقابـی  و  بـروز  ایـده  جهاددانشـگاهی 
اقدامـات  و  داشـته  خوبـی  دسـتاوردهای  کـه 
برای  جهاددانشـگاهی می توانـد مشـعل فروزانی 
توسـعه علـم و دانـش و بـه خصـوص دانش هـای 
نویـن بـرای توسـعه بخش هـای مختلـف صنعتی، 

اقتصـادی و تولیـدی کشـور باشـد.
وی یادآور شد: با توجه به تاکیدات مقام معظم 
رهبری و روند رشد فزاینده علوم و فنون در دنیا 
این است که  ما  انتظار  نوین،  بر دانش های  با تکیه 
باشد  پرچم دار  زمینه ها  این  در  جهاددانشگاهی 
انقاب  و  دهد  انجام  را  موثری  اقدامات  بتواند  و 

علمی نوینی در این زمینه ایجاد کند.

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
تکیه  صورت  در  گفت:  ادامه  در  اسامی  شورای 
پژوهشی کشور  و  مراکز علمی  روال موجود در  بر 
فاصله زیادی در برخی رشته ها با علوم روز وجود 
دارد و نمی توانیم جای خالی آن را پرکنیم؛ لذا از 
جهاددانشگاهی انتظار داریم که در این زمینه هم 
انسانی  علوم  عرصه  در  مخصوصًا  موثری  اقدامات 

دهند. انجام 
نماینــده مــردم ورزقــان در مجلــس شــورای 
در  مجلــس  حمایــت  خصــوص  در  اســامی 
دســتاوردهای  تجاری ســازی  راســتای 
در  مجلــس  کــرد:  عنــوان  جهاددانشــگاهی 
زمینــه ریل گــذاری، قانون گــذاری و نظــارت 
ــش  ــد نق ــود می توان ــن موج ــرای قوانی ــر اج ب

موثــری داشــته باشــد. در بخــش تولیدکننــدگان 
ــن  ــوان ای ــدی می ت ــی و تولی ــز صنعت و مراک
ــه دســت دانشــگاهیان و صاحبــان  بخش هــا را ب
ــه  ــن زمین ــپرد و در ای ــوژی س ــا و تکنول ایده ه
ــی  ــیون های تخصص ــق کمیس ــوان از طری می ت

ــت. ــتری گرف ــک بیش کم
دهقانـی در پایـان گفـت: در زمینه هـای فـوق 
ما در کمیسـیون صنایع جلسـات متعـددی را در 
زمینه هـا و عرصه هـای مختلـف برگـزار کردیـم 
و حاضریـم کمـک کنیـم تـا اگـر کمبـود قانونی 
مزاحـم  کـه  قوانینـی هسـت  یـا  و  دارد  وجـود 
ایـن رونـد رو به رشـد جهاددانشـگاهی اسـت با 
پیشـنهاد دسـت اندرکاران ایـن حوزه ایـن موانع 

شود. برداشـته 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی در رابطه با حمایت های مجلس از دستاوردهای 
جهاددانشگاهی گفت: مجلس آمادگی دارد در زمینه ریل گذاری، قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین 

موجود نقش موثری در جهت کمک به جهاددانشگاهی داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مجلس آمادگی دارد برای رسیدن 
جهاددانشگاهی به اهدافش ریل گذاری کند
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی با بیان اینکه جهاددانشگاهی یک مجموعه 
ترکیبی از فناوری های نوین است که حرکت پیشران دارد و پیشانی حرکت های علم و فناوری کشور 

است، گفت: این نهاد تاکنون در عرصه های مختلف مسئولیت خود را به خوبی انجام داده است.

ــیون  ــو کمیسـ ــی عضـ ــه محمدبیگـ ــر فاطمـ دکتـ
ـــت:  ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش ـــان مجل ـــت و درم بهداش
ــام  ــر نظـ ــی بـ ــت مبتنـ ــک حرکـ ــگاهی یـ جهاددانشـ
ســـازی قرآنـــی اســـت کـــه بـــه حمـــداهلل در انقـــاب 
اســـامی جـــزو یادگارهـــای امامیـــن انقـــاب اســـت.

تبلـــور  را  مـــا جهـــاد  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
ــکان  ــوک پیـ ــامی و نـ ــادی و اسـ ــای جهـ حرکت هـ
اســـامی می دانیـــم، تصریـــح کـــرد: در زمینـــه علـــم، 
فنـــاوری، دانـــش و فرآیندهایـــی کـــه در انقـــاب 
اســـامی بـــر زمیـــن مانـــده بـــود، جهـــاد وارد شـــد 
و ایـــن حوزه هـــا را بـــه دســـت گرفـــت و ایـــده 
ـــرج  ـــه خ ـــل را ب ـــکار عم ـــت ورزی و ابت ـــردازی، خاقی پ
داد و توانســـت قله هـــای رفیعـــی را در حوزه هـــای 

ـــد  ـــح کن ـــاوری فت ـــی و فن ـــی، اجتماع ـــف فرهنگ مختل
کـــه بـــرای ســـایر گروه هـــا به ویـــژه دانشـــجویان 

کنـــد. ریل گـــذاری 
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس شــورای 
ــای  ــوزه داروه ــگاهی در ح ــزود: جهاددانش ــامی اف اس
نویــن، بیوتکنولــوژی، علــوم زیســتی و شــناختی، علــوم 
ــی داشــته اســت.  اجتماعــی و فرهنگــی انتشــارات خوب
ــتم  ــک هس ــده پزش ــه بن ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
در حــوزه درمــان نابــاروری انصافــاً جهاددانشــگاهی 
ــای  ــا نیروه ــا ب ــدک ام ــای ان ــم و بودجه ه ــای ک ــا ج ب
ــه  ــد ک ــام ده ــی انج ــای بزرگ ــته کاره ــوان توانس پرت

ــکر دارد. ــر و تش ــای تقدی ج
ــس در  ــای مجل ــا حمایت ه ــه ب ــی در رابط محمدبیگ

عرصــه تجاری ســازی دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 
ــای بودجــه ای، در  ــس در پایه ه ــاً مجل ــرد: قطع ــان ک بی
ــه  ــعه و برنام ــم توس ــه هفت ــد برنام ــا مانن برنامه ریزی ه
ــردی کشــور در  ــای راهب ــنواتی، برنامه ه ــای س بودجه ه
حــوزه علــم و فنــاوری همــواره می توانــد کمــک کــرده 
و جهــاد را به عنــوان پشــتیبانی محکــم در نظــر بگیــرد 
و وظایفــی را بــرای ایــن نهــاد تعییــن کنــد. همچنیــن 
مجلــس نقــش مهمــی دارد و هرچــه نماینــدگان بیشــتر 
ــتر  ــوند بیش ــنا ش ــگاهی آش ــای جهاددانش ــا فعالیت ه ب

ــد. ــک کنن ــد کم ــز می توانن نی
نماینــده مــردم قزویــن در پایــان تاکیــد کــرد: امــروز 
ــا  ــا وجــود دارد پاســخ م ــی در دنی چــون جنــگ ترکیب

هــم بایــد ترکیبــی باشــد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

جهاددانشگاهی در عرصه های مختلف مسئولیت 
خود را به خوبی انجام داده است
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فاطمــه رحمانــی عضــو کمیســیون اجتماعــی 
از  جهاددانشــگاهی  کــرد:  بیــان  مجلــس 
مجموعه هایــی اســت کــه بعــد از انقــاب ایجــاد 
شــد و بــا توجــه بــه انگیــزه خــوب و اعتقــادی 
ــًا  ــتند، حقیقت ــان داش ــه کارش ــبت ب ــه نس ک

دســتاوردهای بســیار خوبــی داشــته اند.
ــورای  ــس ش ــهد در مجل ــردم مش ــده م نماین
ــنایی  ــه آش ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ــامی ی اس
نزدیــک بــا دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 
ــورد  ــوص در م ــه خص ــه ام ب ــوزه انتخابی در ح
ســرطان ها و از جملــه ســرطان شــایع در حــوزه 
ــان و بســیاری از موضوعــات دیگــر می تــوان  زن
گفــت کــه اخیــراً ایــن نــگاه ایجــاد شــده کــه 
ــوازن کار  ــف مت ــای مختل ــاد در حوزه ه ــن نه ای

می کننــد و در واقــع جهاددانشــگاهی تــک 
ســاحتی نیســت و در ســاحت های مختلــف 
تــاش کــرده و دســتاوردهای مناســبی داشــته 

اســت.
ــی  ــوالً از مجموعه های ــرد: معم ــد ک وی تاکی
ــم در  ــکی و ه ــاروری و پزش ــوزه ناب ــه در ح ک
ــته  ــی داش ــای خوب ــا پژوهش ه ــایر حوزه ه س
نزدیــک  از  و  جهاددانشــگاهی بــوده اســت 
ــان  ــتان خراس ــًا در اس ــه مث ــوده ام ک ــاهد ب ش
بــوده کــه پژوهشــی  اگــر قــرار  رضــوی 
ــود، از  ــذار ش ــی واگ ــن و علم ــورت متق به ص
پژوهش هــای جهاددانشــگاهی بــوده اســت. 
ــث  ــانی و مباح ــوم انس ــوزه عل ــن در ح همچنی
ــج  ــاد نتای ــن نه ــز ای ــی نی ــی و اجتماع فرهنگ

ــت. ــت آورده اس ــه دس ــی ب خوب
ــاد  ــس از نهـ ــای مجلـ ــی حمایت هـ رحمانـ
جهاددانشـــگاهی را در دو جهـــت دانســـت 
و ابـــراز کـــرد: مجلـــس هـــم در بحـــث 
ـــی  ـــی در برخ ـــث تقنین ـــم در بح ـــه ای و ه بودج
ـــًا  ـــه مث ـــرورت دارد ک ـــه ض ـــی ک از موضوعات
قانونـــی وضـــع شـــود تـــا کمـــک کننـــده 
بـــه ایـــن نهـــاد باشـــد می توانـــد حمایـــت 
کنـــد. همچنیـــن از بعـــد نظارتـــی نیـــز بـــا 
توجـــه بـــه جایـــگاه نظارتـــی مجلـــس بـــه 
مختلـــف  وزارتخانه هـــای  و  دســـتگاه ها 
بایـــد تاکیـــد داشـــته و پیگیـــر باشـــد تـــا 
دســـتاوردهای  تجاری ســـازی  موضـــوع 

ــود. ــق شـ ــگاهی محقـ جهاددانشـ

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی گفت: جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف متوازن کار 
می کند و در واقع تک ساحتی نیست و در ساحت های مختلف تاش کرده و دستاوردهای مناسبی داشته 

است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

جهاددانشگاهی نهادی چند ساحتی است
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سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای 

اسامی گفت: کمک 
به جهاددانشگاهی و 

حمایت از این نهاد یکی 
از وظایف مهم مسئولین 
در عرصه های حکمرانی 
از جمله مجلس و دولت 

است.

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی  راستینه  احمد 
در  مهمی  نقش  جهاددانشگاهی  دیرباز  از  کرد:  بیان 
نو  ابتکارات  ایده ها،  سمت  به  حرکت  و  تحولی  اقدامات 
در  تحریم ها  از  بخشی  از  خنثی سازی  در  نقش آفرین  و 

حرکت در مرزهای علم و دانش داشته است.
وی افــزود: نمایشــگاهی کــه بخشــی از دســتاوردهای 
جهاددانشــگاهی در آن به نمایش گذاشــته شــده، نشــان 
ــش  ــد بی ــر می توان ــت کم نظی ــن ظرفی ــه ای ــد ک می ده
ــری  ــه به کارگی ــائل جامع ــل مس ــتای ح ــن در راس از ای
به عنــوان  جهاددانشــگاهی  روی  چقــدر  هــر  شــود. 
ــطوح  ــی در س ــای علم ــتن انحصاره ــدم شکس ــط مق خ
ــورهای در  ــه کش ــوالً ب ــه معم ــی ک ــف بین الملل مختل
نمی دهنــد،  کشــیدن  نفــس  اجــازه  توســعه  حــال 
اعتمــاد کــرده و ایــن ظرفیــت را فراهــم کنیــم طبیعتــاً 

ــد. ــن باش ــن نقش آفری ــش از ای ــد بی می توان
ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون فرهنگ ــخنگوی کمیس س
از نخبــگان مــا در  یــادآور شــد: بخشــی  اســامی 
و  ایده هــا  جهاددانشــگاهی  مختلــف  بخش هــای 
ابتــکارات نوینــی را خلــق و ثبــت کردنــد کــه در 
فنــاوری،  نانــو  کشــاورزی،  صنعتــی،  بخش هــای 

های تــک و... واقعــاً قابــل تحســین بــوده و طبیعتــاً 
بــر اســاس نــگاه ویــژه ای کــه مقــام معظــم رهبــری بــه 
ــگاهی و  ــه جهاددانش ــک ب ــی دارد، کم ــه نخبگان جامع
حمایــت از ایــن نهــاد یکــی از وظایــف مهــم مســئولین 
در عرصه هــای حکمرانــی از جملــه مجلــس شــورای 

ــت. ــت اس ــامی و دول اس
راســتینه ضمــن تبریــک بــه همــه عناصــر فعــال در 
عرصــه جهاددانشــگاهی، گفــت: بــه خــود می بالیــم کــه 
ــروز  ــه ام ــتیم ک ــری هس ــه فاخ ــن مجموع دارای چنی
ــت  ــا حرک ــتغال جهاددانشــگاهی ب ــی در عرصــه اش حت
ــای  ــر فناوری ه ــی ب ــاغل مبتن ــعه مش ــمت توس ــه س ب
ــی دارد؛  ــل اتکای ــت قاب ــه ظرفی ــان داده ک ــن نش نوی
لــذا دولــت بــرای حــل مســائلش ضمــن تعریــف پــروژه 
بــرای جهاددانشــگاهی و مأموریــت ویــژه بــرای آن بایــد 
از ایــن ظرفیــت بیــش از آنچــه هســت اســتفاده کنــد.

وی در رابطــه بــا حمایــت مجلــس شــورای اســامی 
ــبختانه  ــت: خوش ــگاهی گف ــتاوردهای جهاددانش از دس
مجلــس از ســال گذشــته قانــون حمایــت جهــش 
قــرار  خــود  کار  دســتور  در  را  دانش بنیــان  تولیــد 
ــه  ــد. در بودج ــب ش ــی تصوی ــیار خوب ــون بس داد و قان

از  حمایــت  در  خوبــی  بســیار  ردیف هــای  امســال 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــان ک ــرکت های دانش بنی ش
ــا مجموعــه جهاددانشــگاهی رابطــه  ــن شــرکت ها ب از ای
ــود  ــود و خ ــده ب ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی دارن نزدیک
قابــل  دانش بنیــان  شــرکت های  دارای  نیــز  جهــاد 
ــس در  ــز مجل ــن تمرک ــرم ای ــه نظ ــت. ب ــی اس توجه
حمایــت از علــم و پژوهــش از ســال گذشــته به صــورت 
جــدی اتفــاق افتــاده و در بودجــه ۱40۲ نیــز اتفاقــات 

ــت. ــی رخ داده اس خوب
شــورای  مجلــس  در  شــهرکرد  مــردم  نماینــده 
کــه  چیــزی  آن  کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  اســامی 
ــی  ــت پژوهش ــده حرک ــق راه آین ــوان اف ــد به عن می توان
کشــور مــا مؤثــر باشــد، تمرکــز در برنامــه هفتــم 
ــد  ــوده و بای ــز اهمیــت ب ــه بســیار حائ توســعه اســت ک
ــم  ــوزه عل ــو در ح ــوالت ن ــر تح ــی ب ــه مبتن ــک برنام ی
ــه  ــت ب ــد و حرک ــی باش ــه بین الملل ــش در عرص و دان
ــم  ــه هفت ــن در برنام ــای نوی ــعه فناوری ه ــمت توس س
بخش هــای  در  دولــت  مســائل  حــل  بازتعریــف  و 
مختلــف بــا تکیــه بــر ظرفیت هــا و توانمندی هــای 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــگاهی م جهاددانش

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

حمایت از جهاددانشگاهی یكی از وظایف مهم 
مجلس و دولت است
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حجت االسـام  و المسـلمین احـد آزادی  خـواه 
کمیسـیون  عضـو  و  مایـر  مـردم  نماینـده 
فرهنگـی مجلس شـورای گفت: جهاددانشـگاهی 
یـک مرکز پژوهـش محور محسـوب می شـود که 
در حـوزه توجـه بـه ایده هـای نـو و دانش بنیانی 
کـه ظرفیت تجاری سـازی، نـوآوری و شـکوفایی 

فعالیـت می کنـد. دارنـد 
وی افـزود: از سـال های دور جهاددانشـگاهی 

خـود را بـه اثبات رسـانده و یکـی از پدیده هایی 
انقـاب اسـامی بـه شـمار مـی رود که توانسـته 
ر شـد  و  پژوهشـی  برتـر  قله هـای  بـه  را  خـود 

ایده هـای برتـر برسـاند.
ـــورای  ـــس ش ـــر در مجل ـــردم مای ـــده م نماین
ــس  ــه مجلـ ــرد: وظیفـ ــد کـ ــامی تأکیـ اسـ
ـــت  ـــه حمای ـــن مجموع ـــه از ای ـــت ک ـــن اس ای
همه جانبـــه داشـــته باشـــد و در بودجـــه 

140۲ ایـــن اتفـــاق افتـــاده و ماننـــد ســـنوات 
ـــگاهی  ـــواره از جهاددانش ـــس هم ـــته مجل گذش

حمایـــت کـــرده اســـت.
بـــه گفتـــه آزادی خـــواه، برابـــر بـــا 
از  جهاددانشـــگاهی  کـــه  توانمندی هایـــی 
آن بهـــره می بـــرد چنیـــن حمایت هایـــی 
صـــورت پذیرفتـــه و حـــق جهاددانشـــگاهی 

ــت. ــن اسـ ــش از ایـ بیـ

نماینده مردم مایر در مجلس شورای اسامی تأکید کرد: وظیفه مجلس این است که از جهاددانشگاهی 
حمایت همه جانبه داشته باشد و در بودجه 140۲ این اتفاق افتاده و مانند سنوات گذشته مجلس همواره از 

جهاددانشگاهی حمایت کرده است.

نماینده مردم مایر در مجلس:

حمایت مجلس از جهاددانشگاهی در بودجه 
سال آینده
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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: خیلی از اقدامات فناورانه و پیش برنده در دانشگاه ها 
به وسیله روحیه جهادی جهاددانشگاهی انجام پذیرفته است.

ــیون  ــو کمیسـ ــژاد عضـ ــادق طباطبایی نـ ــید صـ ــلمین سـ حجت االسام والمسـ
ــه  ــامی در زمینـ ــاب اسـ ــات انقـ ــی از توفیقـ ــت:   یکـ ــی مجلـــس، گفـ فرهنگـ
ـــه  ـــات فناوران ـــی از اقدام ـــت. خیل ـــوده اس ـــگاهی ب ـــیس جهاددانش ـــگاهی، تأس دانش
و پیـــش برنـــده در دانشـــگاه ها بـــه وســـیله روحیـــه جهـــادی جهاددانشـــگاهی 

ـــت. ـــه اس ـــام پذیرفت انج
وی تأکیــد کــرد: در ایــن نمایشــگاه تنهــا بخــش کوچکــی از خدمــات و 
ــم  ــم امیدواری ــا ه ــده و م ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــگاهی ب ــتاوردهای جهاددانش دس

ــم. ــک کنی ــی کم ــاد انقاب ــن نه ــه ای ــس ب ــم در مجل بتوانی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

اثرگذاری جهاددانشگاهی در پیشبرد اقدامات 
فناورانه در دانشگاه ها
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حجت االســـام  و المســـلمین محمدرضـــا 
مبلغـــی نماینـــده مـــردم کوهدشـــت، عضـــو 
کمیســـیون فرهنگـــی و رییـــس فراکســـیون 
ـــس  ـــر مجل ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
اظهـــار کـــرد: یکـــی از مولودهـــای مبـــارک 
ــگاهی  ــران، جهاددانشـ ــامی ایـ ــاب اسـ انقـ
اســـت کـــه توانســـته فعالیت هـــای متعـــدد 
عرصه هـــای  در  را  علمـــی  و  فرهنگـــی 

مختلـــف انجـــام دهـــد.

ـــوزه  ـــاد در ح ـــن نه ـــداهلل ای ـــزود: بحم وی اف
ــور  ــاز کشـ ــورد نیـ ــوالت مـ ــد محصـ تولیـ
کـــه دشـــمن آن را تحریـــم کـــرده، از خـــود 
ــه  ــان داده و همـ ــتگی نشـ ــی و شایسـ توانایـ
این هـــا نشـــان دهنده عـــزم و تـــاش وافـــر 

عزیـــزان مـــا در جهاددانشـــگاهی اســـت.
ـــس  ـــی مجل ـــیون فرهنگ ـــو کمیس ـــن عض ای
ـــه  ـــت ک ـــمند اس ـــی ارزش ـــرد: خیل ـــد ک تأکی
ـــاش  ـــی ت ـــکوفایی علم ـــد و ش ـــه رش در زمین

ـــت  ـــامی اس ـــاب اس ـــا انق ـــاب م ـــم. انق کنی
و اســـام بـــر روی علـــم و دانـــش و تحقیـــق 
ــرار  ــر قـ ــد دارد و اگـ ــاوری تأکیـ ــز فنـ و نیـ
ـــم  ـــدا کنی ـــت پی ـــی دس ـــد اصل ـــه رش ـــت ب اس

ـــود. ـــد ب ـــه خواه ـــن ناحی از ای
دســـتاوردهای  مبلغـــی،  گفتـــه  بـــه 
جهاددانشـــگاهی قابـــل تقدیـــر اســـت و 
ـــاهد  ـــاد ش ـــن نه ـــی را از ای ـــتاوردهای خوب دس

ــتیم. هسـ

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: جهاددانشگاهی در حوزه تولید محصوالت مورد نیاز کشور که 
دشمن آن را تحریم کرده، از خود توانایی و شایستگی نشان داده و همه این ها نشان دهنده عزم و تاش 

وافر عزیزان ما در جهاددانشگاهی است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

جهاددانشگاهی خط شكن تحریم است
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نماینده مردم تهران در مجلس گفت: جهاددانشگاهی هموارکننده مسیرهای سخت بوده و در خودکفایی 
نظام مقدس جمهوری اسامی نقش اثرگذاری را ایفا کرده است.

ــیون  ــو کمیسـ ــران و عضـ ــردم تهـ ــده مـ ــتی نماینـ ــری تاالرپشـ ــزت اهلل اکبـ عـ
ـــر  ـــور درگی ـــی کش ـــام آموزش ـــامی نظ ـــاب اس ـــش از انق ـــت: پی ـــادن گف ـــع و مع صنای
مباحـــث تئوریـــک بـــود و در میـــدان عمـــل مباحـــث تئوریـــک خیلـــی کاربـــردی 

ســـازی نمی شـــدند.
وی افزود: بعد از انقاب اسـامی جهاددانشـگاهی متولد شـد و تولد جهاددانشـگاهی 
بـه فرصتـی بـرای دانشـجویان تبدیـل شـد تـا بتواننـد هـم تحصیـل کننـد و هـم در 

میـدان حضـور چشـم گیری داشـته باشـند و تجربـه ای را کسـب کنند.
ایـــن نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس تأکیـــد کـــرد: جهاددانشـــگاهی بـــه 

دانشـــجویان مـــا شـــجاعت و جرئـــت داد تـــا بتواننـــد در عرصه هایـــی کـــه نظـــام 
ــام را  ــای نظـ ــد و نیازهـ ــدا کننـ ــه آن ورود پیـ ــاز دارد، بـ ــامی نیـ ــوری اسـ جمهـ

برطـــرف ســـازند.
ـــیر  ـــگاهی مس ـــر جهاددانش ـــارت بهت ـــه عب ـــت: ب ـــان گف ـــتی در پای ـــری تاالرپش اکب
را همـــوار ســـاخته و بعـــد از آن بســـیاری از نهادهـــای تحقیقاتـــی و دانش بنیـــان 
ایجـــاد شـــدند. از عنـــوان جهـــادی ایـــن نهـــاد انقابـــی چنیـــن تفســـیر می شـــود 
ــدس  ــام مقـ ــی نظـ ــد و در خودکفایـ ــخت باشـ ــیرهای سـ ــده مسـ ــه هموارکننـ کـ

جمهـــوری اســـامی نقـــش اثرگـــذاری را ایفـــا کنـــد.

نماینده مردم تهران در مجلس:

نقش اثرگذار جهاددانشگاهی در خودکفایی 
کشور
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ســـید کاظـــم دلخـــوش اباتـــری نماینـــده 
ـــس  ـــرا در مجل ـــه س ـــردم صومع ـــوش ذوق م خ
ـــتانه  ـــد دوس ـــن بازدی ـــامی در ای ـــورای اس ش
ـــر در  ـــگاهی حاض ـــای جهاددانش ـــن اعض در بی
ـــز  ـــعری را نی ـــه ش ـــت ک ـــگاه گف ـــن نمایش ای
در وصـــف جهاددانشـــگاهی ســـروده اســـت و 

ـــد. ـــا خوان ـــرای آن ه ب
دلخـــوش کـــه معمـــوالً طبـــع شـــعر 
ــس  ــن مجلـ ــوالً در صحـ ــی دارد و معمـ خوبـ

و در نطق هـــا و تذکـــرات خـــود گاهـــی 
قرائـــت  می ســـراید  کـــه  را  شـــعرهایی 
می کنـــد، در وصـــف جهاددانشـــگاهی گفـــت:

»تدبیر بکن دوباره پویا بشود
این جسم بدون روح احیاء بشود

جهاددانشگاهی حمایت  با 
جایگه علم هم شکوفا بشود«

ســـخنگوی کمیســـیون قضایـــی و حقوقـــی 

ــی از  ــامی در ارزیابـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
دســـتاوردهای جهاددانشـــگاهی گفـــت: ایـــن 
چنـــد روز کـــه ایـــن نمایشـــگاه در مجلـــس 
برگـــزار شـــده از آن بازدیـــد کـــرده و از 
دســـتاوردهای ارایـــه شـــده جهاددانشـــگاهی 

خوشـــم آمـــد و از زحماتتـــان ممنونـــم.
ــگاه  ــود نمایشـ ــر یادبـ ــن دفتـ وی همچنیـ
ـــگاهی«  ـــتاوردهای جهاددانش ـــده ای از دس »گزی

ـــرد. ـــاء ک را امض

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسامی از نمایشگاه گزیده ای از دستاوردهای 
جهاددانشگاهی بازدید کرد و شعری را که در وصف جایگاه جهاددانشگاهی در راستای شکوفایی علم 

سروده بود به آن ها تقدیم کرد.

شعرخوانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس 
در وصف حمایت جهاددانشگاهی از شكوفایی 

جایگاه علم
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گزارش تصویری
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