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پرسش و پاسخ با معاون فرهنگی
سازمان جهاد دانشگاهی استان به مناسبت
چهلمین سالگرد این سازمان

دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان:

ما را به سخت جانی مان
این گمان نبود
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تسهیالتکرونا
همچنان در بانک ها

ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه
با دستور دادستانی کذب است
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عزاداری های محرم
و صفر در حرم رضوی
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در آستانه تعطیالت ،مسئوالن هشدار دادند
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به مناسبت روز خبرنگار
انجام شد

خداقوتیمجازی
مسئوالناستان
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«خراسان»

وضعیت مشهد و اســتان همچنان در چندمین هفته متوالی قرمز است و آمار مبتالیان و
بستری شدگان کرونایی نیز زیاد؛ به همین دلیل است که مسئوالن و متولیان بهداشت
و درمان استان چند روزی اســت اعالم می کنند که به مشهد سفر نکنید .تعطیالت آخر
هفته که همزمان شده با تعطیلی عید سعید غدیر نیز موجب شده ...
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می گویم خبرنگارم

عرضهیکمحلولخطرناک

دیروز پنج هــزار نفر به خاطــر کرونا فوت
شــده اند ،دولت به عمد آمارهــا را اعالم
نمی کند ،بیمارستان ها دیگر جا ندارند،
وزیر بهداشت هم استعفا کرده است...
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پرسشوپاسخ بامعاونفرهنگیسازمانجهاددانشگاهیخراسانرضویبهمناسبتچهلمینسالگرداینسازمان

ما را به سخت جانی مان این گمان نبود

محمد بهبــودی نیا -جهاد دانشــگاهی نهادی
است عمومی و غیردولتی  ،زیر نظر شورای عالی
انقالب فرهنگی .دارای شــخصیت مســتقل و از
لحاظ اداری ،اســتخدامی و مالی تابــع مقرراتی
اســت کــه در چهارچــوب اختیــارات قانونــی بــه
تصویب هیئت امنای جهاد دانشگاهی می رسد.
سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی
زیرمجموعه جهاد دانشگاهی کشور درخصوص به
فعالیت ها و خدماتی در زمینه تولید علم ،خدمات
اجتماعی ،پیگیری طرح های تحقیقاتی جهاد تا
پایان مرحله صنعتی و نیمه صنعتــی اقداماتی را
داشته و این اقدامات در برخی از موارد به تولیدات
انبوه نیز رسیده است.
مســئوالن جهــاد دانشــگاهی اســتان همــواره
کمتــر در زمینــه کمبــود امکانــات گالیــه هایــی
را مطــرح و بیشــتر ســعی کــرده انــد بــا همیــن
بضاعت مالی محــدود به تولید علــم بپردازند .به
مناسبت چهلمین سالگرد تاســیس این سازمان
گفتوگویــی متفاوت بــا هادی بختیــاری معاون
فرهنگی جهاد دانشــگاهی اســتان داشــتیم که
مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.
•لطفا توضیحی کوتاه از اهم فعالیت سازمان
جهاد دانشگاهی استان ارائه فرمایید؟

برای اعالم کردن فعالیت های جهاد دانشگاهی
در استان خراســان می توان به اقداماتی از قبیل
تحقیقــات ســلولی و برخــی تحقیقــات در زمینه
فلــزات ،تولید پوســت مصنوعی و در حــوزه علوم
انسانی ،مشهد شناسی و پژوهشکده گردشگری
اشاره کرد.
این تحقیقات کــه بخش کوچکی از آن گفته شــد
باعث شــده تــا امــروز جهاد دانشــگاهی اســتان
خراسان رضوی در ســطح دنیا حرف های زیادی
در این زمینه برای گفتن داشته باشد.
ظرفیــت علمــی ایجــاد شــده در ســه دهــه اخیر
در جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی را هیچ
کس نداشــته اســت در بعضی از مــوارد در جهاد
دانشــگاهی اســتان بــه یک فنــاوری دســت پیدا
میکنیــم که به دلیــل نبود زیرســاخت های الزم
برای انبوه سازی این فناوری بالتکلیف می ماند.
در خصوص تامیــن قطعاتی که از خارج از کشــور
وارد می شــده و هــم اکنــون بــه دلیــل تحریم ها
وارد نمــی شــود انبوه ســازی هایی را داشــته ایم
مثال در یکــی از موارد اخیر در اســتان سایلنســر
(صداخفهکن) هایی ساخته و انبوه سازی شد که

استاندار:

شده بود.
هر جــا اجــازه کار به جهــاد دانشــگاهی دادند به
موفقیت های زیادی رسیده ،شما بودجه پژوهشی
دانشگاه ها را با بودجه کل جهاد دانشگاهی کشور
مقایسه کنید تا متوجه عمق ماجرا شوید« .ما را به
سخت جانی مان این گمان نبود»
بختیــاری خاطرنشــان کــرد :جهاد دانشــگاهی
یک جایگاه راهبردی داشــته اســت چون جایگاه
جهاد دانشگاهی فهم نشــده بود افرادی آگاهانه
یا ناآگاهانه سعی در به حاشیه راندن این سازمان
موثر داشــته اند ولــی ما تــا جایی که توانســتهایم
ســعی کــرده ایــم بــا تمامــی ایــن کمبودهــا بــه
اقداماتمان با قدرت ادامه دهیم.

•جهاد دانشگاهی استان دقیقا چه مقدار از
بودجه دولتی استفاده می کند؟

•جهاد دانشگاهی در زمینه اسالمی کردن
دانشگاه ها که یکی از وظایف این سازمان است
عملکرد موفقی داشته است؟

تلقی ها از دانشــگاه اســامی می توانــد متفاوت
باشد اما جهاد دانشگاهی به مفاهیمی عمیق می
اندیشد و آزاداندیشی و آزادی بیان را فراهم کرده
است و یکی از عناصر آن دانشگاهی برای گفت و
گو کردن و حل مسئله مبتنی بر تضارب آراست تا
دانش صحیــح و واقعیت چهره خــود را به نمایش
بگذارد و مطمئنا در این زمینه نیاز به فعالیت های
زیادی است ولی باید بضاعت جهاد دانشگاهی را
در نظر داشت .
•برخی می گویند برای ورود به فعالیت
جهاد دانشگاهی ،دانشجویانی با تفکرات
خاص پذیرفته می شوند ،این موضوع را تایید
میکنید؟

من چنین چیزی را قبول ندارم ،شاید دانشجویان
رغبتی به حضــور و فعالیت در جهاد دانشــگاهی
نداشته باشند ولی جهاد دانشگاهی هیچ وقت به

خبر
اقتصادی

در جایگاه های سی ان جی در حال استفاده است
حاال شــما خدمات پزشــکی مختلف به چند هزار
نفر و فعالیت دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا را که جزو
معتبرترین خبرگزاری ها در ایران و خارج از کشور
هستند به این فعالیت ها اضافه کنید.

جهاد دانشــگاهی در پایان دهه  70به عنوان یک
نهــاد عمومــی غیردولتی تعریــف شــده و بودجه
کل جهاد دانشــگاهی کشــور از بودجه دانشــگاه
فردوسی مشــهد حتی کمتر اســت .بودجه سال
 99جهــاد دانشــگاهی کل کشــور حــدود 148
میلیارد تومان اســت و بودجه دانشــگاه فردوسی
که یــک دانشــگاه بین دانشــگاه های کل کشــور
اســت  415میلیارد تومان اســت .تنهــا بین  5تا
 10درصد بودجه ای که جهاد دانشگاهی استان
هزینه می کنــد از منابــع دولتی تامین میشــود
وبیشتر فعالیت های جهاد ،قائم به منابع درآمدی
جهاد دانشگاهی اســت که نیمی از آن از فعالیت
های پزشــکی تامین می شــود  .بخشــی از حوزه
پژوهش و بخشــی از آن نیز در حوزه آموزش است
و درآمدهای خودش را خــودش تامین میکند تا
باری بر بیت المال اضافه نشود.

۲

گزارش خراسان رضوی از

صفحه2

سعید برند



مدیرعالیحرممطهررضوی
تشریحکرد:

•واقعیت دارد که وزارتخانه به سازمان جهاد
دانشگاهی اجازه ورود به اقدامات فرهنگی در
زمینه دانش آموزی را نمی دهد؟

طیف بندی اعتقادی نــدارد و اتفاقا طرفدار تنوع
طیف ها برای ورود و فعالیت است و اعتقاد ما بر بی
مرزی است و این موضوع را به رسمیت شناخته ایم
ولی شاید تجربیات فردی از بیرون این طور به نظر
برسد .ما در جهاد دانشگاهی به این دسته بندی
ها اعتقادی نداریم.
•جهاد دانشگاهی بین مردم و آحاد
دانشجویان تا چه حد شناخته شده است؟
برخی افراد می گویند این شناخت تنها به
یک تابلوی نصب شده بر سر در یک ساختمان
خالصه شده است.

بنده بــا تعبیــر منــزوی و ناشــناخته بــودن جهاد
دانشــگاهی در ذهن مردم موافق نیستم ،چرا که
ســاالنه حدود یک میلیون نفر از مردم از خدمات
آزمایشگاهی جهاد دانشگاهی استفاده می کنند
و ما از همه نهادهایی که در دانشگاه فعالیت دارند
اجتماعی تر شــده ایم و گفتمان مترقی تری را از
ابتدای دهه  70آغاز کردهایم و جهاد دانشگاهی
همــواره در تــاش بــوده خــودش را اجتماعی تر
کند و دارای مســئولیت هــای اجتماعی اســت و
هر فردی بر حســب نیاز خــودش با یــک بخش از
جهاد دانشگاهی در ارتباط بوده است .در هر ترم
حدود  10هزار نفر قبــل از کرونا از خدمات کوتاه
مدت جهاد دانشــگاهی اســتفاده می کــرده اند،
خبرگزاری ایکنا و ایسنا نیز جزو خبرگزاری هایی
هستند که زیرنظر این سازمان فعالیت دارند و به

جز این موارد فعالیت های پژوهشی فراوانی را به
صورت مستمر انجام می دهیم اما شاید ضعف در
اطالع رسانی این اقدامات باعث شده تا حدودی
بین مردم ناشناس باقی بمانیم.
•ماجرای شروع تحرکاتی از چند دهه اخیر
برای حذف جهاد دانشگاهی از دانشگاه
چیست؟

در مقطعــی از زمــان عــده ای جایــگاه جهــاد
دانشــگاهی را بــه حاشــیه دانشــگاه و اقدامــات
دانشــگاهی تقلیل می دهند تا جایی که در زمان
دولت آقــای هاشــمی رفســنجانی حــذف جهاد
دانشگاهی مطرح می شــود اما در این میان نگاه
رهبری بــه جهاد دانشــگاهی بــر حفــظ و تقویت
جهاد دانشــگاهی اســت .در دوره آقای احمدی
نژاد شرایط بدتر بود و در همین دوره نیز مشکالتی
وجــود دارد و خیلی به این نهاد اجــازه فعالیت در
جغرافیــای دانشــگاه نمی دهنــد و فعالیــت این
ســازمان در دانشــگاه همواره با فراز و فرودهایی
همراه بوده اســت .به رغــم همه ایــن اتفاقاتی که
افتــاده افــرادی خیرخواهانه یــا بدخواهانه قصد
حذف جهاد دانشگاهی را داشته اند.
هــادی بختیــاری تصریــح کرد :بــا وجــود این که
برخی افراد نمــی خواهند ما در دانشــگاه بمانیم
و قصــد حــذف جهــاد دانشــگاهی را دارنــد ما به
اقداماتمان همچنان ادامه داده ایم .اگر حمایت
های رهبری نبود تا امروز جهاد دانشگاهی حذف

بله وزارت آموزش و پــرورش اجازه این کار را نمی
دهد .در جهاد دانشگاهی ستاد مرکزی در سطح
کشور فعالیت هایی انجام شده که بی نتیجه مانده
است .در برخی از موارد هم بوروکراسی های بی
خود در مســیر اقدامات ما بی تاثیر نبــوده ولی ما
در حد توان مان خروجی هایی را داشته ایم و باید
در این زمینه تمام این مــوارد را مدنظر قرار دهیم
و به نســبت تمامی مشــکالت ،جهاد دانشگاهی
اقدامات مفید و سودمندی داشته است.
•به عنوان آخرین صحبت؟

هم اکنون ما نهادهای پرورش نیروی انســانی در
سطح دانشــگاهی را کم داریم و بخشــی از این به
ضعیف شدن نهادهای فعال در دانشگاهها مربوط
اســت و یکی از انقالبــی ترین کارها کــه در جهاد
دانشــگاهی اتفاق افتاده این اســت که تیپهای
مختلف را به ســمت خودش جذب کــرده و ما این
موضوع را حســن می دانیــم و اتفاقا چــون برخی
از ســازمان های فعال خط و خطوطی شــده اند و
به رغم این که ما هزینه هایــی داده ایم اما همواره
بر جذب نخبگان تاکید داشــته ایم و افرادی که با
جهاد دانشــجویی همراه بوده اند با رضایت قابل
قبولی از این سازمان خارج شــده یا با آن به ادامه
فعالیــت می پردازنــد و ما بــرای پیشــبرد اهداف
انقالب از چهل ســال قبل با قدرت در مسیر علم،
فرهنگ و پیشبرد اهداف اجتماعی اقدام کردهایم
و همچنان با قدرت به مســیر خــود ادامه خواهیم
داد.

فعالیتمعینهای
اقتصادی استان ارزیابی
میشود
اســتاندار گفــت :فعالیــت هــا و طــرح
های معیــن هــای اقتصــادی در مناطق
مختلــف اســتان بــرای راســتی آزمایی
دقیق به صــورت خــاص مورد بازرســی
و بررســی قــرار میگیــرد .بــه گــزارش
ایرنــا ،علیرضــا رزم حســینی در جلســه
بررسی وضعیت مثلث توسعه اقتصادی
و عملکــرد معینهای اقتصــادی گناباد
کــه از طریــق ویدئــو کنفرانــس برگــزار
شــد ،افزود :گروه بازرســی اســتانداری
به صورت ویــژه از اقدامــات و طرح های
معیــن هــای اقتصــادی و درصــد تحقق
آن هــا را در راســتای برنامــه هــای پیش
بینی شده ،بازرســی می کند .وی ادامه
داد :باید ساختمان های بدون استفاده
مدارسواداراتدولتیدرمناطقشهری
و روســتایی بــرای انجــام فعالیــت های
اقتصادیدراختیارمعینهایاقتصادی
قرار بگیرد و فرماندار گناباد این مســئله
را از طریــق مدیران کل مربــوط پیگیری
کند و در صورتی که نتیجه مطلوب کسب
نشدآن را به استاندار اطالع دهد .وی از
بیکاری به عنوان کار ناصواب و از اشتغال
و تولید و کارآفرینی بــه عنوان مهم ترین
ثواب یاد کرد و افزود :باید از ظرفیت های
منطقه ای و روستاها برای تولید اشتغال
و رونق اقتصــادی بهره گرفــت و با توزیع
عادالنه منابع بانکی برای توسعه و رونق
اقتصادی گام های موثری برداشــت و از
ظرفیت نماینده مردم گناباد و بجســتان
در مجلس شورای اسالمی برای پیگیری
ورفعمشکالتاقتصادیازطریقارتباط
مســتقیم با وزرا و معاونان آنان در سطح
ملی حداکثر اســتفاده را کرد  .وی اتحاد
و همدلــی و اســتمرار و پشــتکار را الزمه
موفقیت در بخش های مختلف و از جمله
فعالیتهایاقتصادیوفرهنگیدانست
و ادامــه داد :بــا حفظ همدلــی و وحدت
میتوان اقدام اثربخشــی برای توسعه و
رونقاقتصادیانجامدادواینمسئلهرمز
ماندگاری هر فعالیت سازنده ای است.

