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لو فرهيختگان

ا

محمدرض�ا مخبردزفول�ی ب�ا اعالم اینکه اعضای ش�ورای انقلاب فرهنگی به دلی�ل حجم کارهای
عقبمانده نتوانس�تهاند صالحیت روس�ای دانشگاهها را بررس�ی کنند ،گفت« :این مساله به جلسه
هفته آینده شورا موکول شد».
این اتفاق در حالی رخ میدهد که وزیر علوم هفتهها برای معرفی روس�ای دانش�گاهها تحت فش�ار
بوده است و اکنون تعویق در بررسی صالحیت روسای دانشگاههایی که با سرپرست اداره میشوند
نهتنها میتواند به ادامه بالتکلیفی آنها دامن بزند بلکه ممکن است انتقادهایی را متوجه وزارت علوم
و شورای عالی انقالب فرهنگی کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در جلسه هیات امنای استانی آذربایجانشرقی و غربی خبر داد

برنامهریزی برای ورود به  8حوزه فرهنگی

پيامک3000508020 :

0917934
سالم .چرا فکری برای یکسانسازی
حقوق کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی
با کارمندان دولتی نمیکنید .متشکر.
0917631
جناب آق��ای دکتر میرزاده با س�لام
خواهشمندیم نسبت به ادامه تحصیل
کارکنان در واحدخود مساعدت کنید.
با تشکر فراوان.
0935691
س�لام تش��کر میکن��م از اینک��ه
سنگصبور من و امثال من هستید و
پیامهای ما را به گوش مدیران محترم
میرسانید.
0916669
س�لام .مرکز امور زنان دانشگاه آزاد
اسالمی چرا فکری برای این ساعات
طوالن��ی کار بان��وان نمیکنند؟ اکثر
واحدها خارج از شهر هستند.
0913238
جن��اب آق��ای دکت��ر می��رزاده
خواهشمند است با توجه به شروع
ثبتنام ت��رم بهمن تکلیف تخفیف
ش��هریه کارکنان را مشخص کنید.
کارکنان هم س��همی در پیش��رفت
دانشگاه آزاد اسالمی داشته و دارند
پ��س در هزینه تحصیل آنان کمکی
بهعن��وان تخفیف در نظر بگیرید .با
تشکر.

بررسی صالحیت روسای دانشگاهها به هفته بعد موکول شد

ثبت دقیق اصالحات  72هزار عضو هیاتعلمی در پورتال معاونت سنجش و پذیرش

فرهیخت��گان| جلس��ه
هی��ات امنای اس��تانی
دو اس��تان آذربایج��ان
غربی و شرقی دانشگاه آزاد اسالمی با
حضور رئیس این دانشگاه برگزار شد.
جلسهای که در آن حمید میرزاده یک
بار دیگر سیاس��تهای دانش��گاه آزاد
اسالمی را اعالم کرد .او در این جلسه
ب��ر تعیینتکلی��ف واحده��ای زیانده
دانشگاه ،جذب اعضای هیاتعلمی و
ایجاد پارکه��ای علم و فناوری تاکید
کرد و خبر داد که دانشگاه آزاد اسالمی
برای اقدام در هش��ت حوزه فرهنگی
برنامهری��زی کرده اس��ت .دو اس��تان
آذربایجان غربی و ش��رقی براس��اس
آماری ک��ه مجتبی علویفاضل ،معاون
س��نجش و پذی��رش دانش��گاه آزاد
اس�لامی اع�لام کرد ب��ه ترتیب  68و

 411رش��تهمحل در کارشناسیارشد،
 12و  67رش��تهمحل در مقط��ع
دکت��ری و ه��زار و  660و پنج هزار و

 265اس��تاد دارند .افزایش رش��تههای
کارشناسیارش��د در آذربایجان غربی
و ش��رقی  35و  136رش��ته و افزایش

رش��تههای دکتری به ترتیب  12و 57
رشته بوده است .علویفاضل همچنین
خبر داد ک��ه تاکنون 72هزار نفر عضو
هیاتعلم��ی دانش��گاه آزاد اس�لامی
در کش��ور مش��خصات کامل خود را
در پورت��ال دانش��گاه ثب��ت کردهاند.
31ه��زار نف��ر از این تع��داد اعضای
هیاتعلمی تماموق��ت و 41هزار نفر
حقالتدریسی هستند .همچنین فریدون
رهنمایرودپش��تی ،معاون برنامهریزی
دانش��گاه آزاد اس�لامی خبر داد که در
این جلس��ه بودجههای دو استان برای
بررسی و تصویب به کمیسیون دائمی
هیاتهای امنای آنها ارجاع داده ش��ده
اس��ت .اصالح برنامههای راهبردی دو
استان ،تصویب ساختار سازمانی آنها و
انتخاب حسابرسان از موضوعاتی بوده
که در این جلسه مطرح شده است.

موضوع

اظهارنظر

اهمیت هیاتهای
امنای استانی

امروز هیاتهای امنای دانشگاه آزاد اسالمی یک واقعیت با رویکرد عملیاتی و کامال کاربردی هستند و به هیچوجه جنبه تشریفاتی ندارند.

واحدهای زیانده و
اموال مازاد دانشگاه

از هیاتهای امنای استانی میخواهم واحدهای زیانده را تعیینتکلیف کنند بهطوری که یا در واحدهای مادر تجمیع شوند یا تغییر کاربری دهند .در مهرماه سال ،92
 472واحد در دانشگاه آزاد اسالمی وجود داشت که امروز این تعداد به  400واحد رسیده و  72واحد تجمیع یا منحل یا تغییر کاربری داده شدند.
اموال مازاد دانشگاه تنها باید صرف توسعه و تجهیز زیرساختهای پژوهشی و اقتصادی دانشبنیان شود.

جذب هیاتعلمی
و توسعه تحصیالت
تکمیلی

در این دانشگاه جذب هیاتعلمی و توسعه تحصیالت تکمیلی طبق مصوبه اسناد باالدستی نظام و هیاتموسس دانشگاه انجام میگیرد .هنوز حدود  500هزار صندلی
خالی در دورههای کاردانی و کارشناسی در دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد ولی ما مجبوریم فضاها را نگهداری کنیم و برای استادانی که موظفیشان در هفته تکمیل
نمیشود ،در نظر بگیریم .ثبتنام در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی رشد خوبی داشته است .این رشد کامال قابل قبول بوده ،بهطوری که ما به عددی که
باید طبق مصوبه هیات امنا در سال  94میرسیدیم ،نزدیک شدهایم.

فرهادی سیاستهای دولت را
اجرا میکند

افزایش حقوق
اعضای هیاتعلمی

برای یکسانسازی حقوق اعضا و دستمزد اعضای هیاتعلمی برنامهریزی کردهایم .هماکنون بودجه به میزان کافی برای اجرای یکباره این برنامه وجود ندارد اما بنا داریم
میزان حقوق اعضای هیاتعلمی تماموقت این دانشگاه در سال  94نسبت به سال25 ،93درصد افزایش یابد که البته حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی نیز متناسب با
میزان تورم و مطابق با کارکنان دولت افزایش خواهد یافت.

فرهیختگان| جعف��ر توفیقی میگوید
همه سرپرستان و وزرای یک سال و
نیم گذشته وزارت علوم ،سیاستهای
دولت یازدهم را دنبال میکنند و محمد
فرهادی هم مانند آنهاست .او که عضو
هیات امنای دانش��گاه آزاد اس�لامی
استان تهران اس��ت به خبرگزاری آنا
گفته اس��ت مالک عمل پروندههای
بورس��یههای غیرقانونی هم براساس
گزارش جامع و کاملی اس��ت که در
زمان سرپرستی محمدعلی نجفی ارائه
شده و تکالیف و دستهبندیهای الزم
در آنها مش��خص شده است .از چند
روز قبل با تشکیل کمیتهای مرکب از
نمایندگان مجلس و مسئوالن وزارت
علوم ،تجدیدنظ��ر در احکام گزارش
یاد ش��ده در دس��تور قرار گرفته اما
جعفر توفیقی تاکید ک��رد در جریان
تجدیدنظرها نیست .توفیقی همچنین
به ادعاهایی ک��ه در زمینه غیرقانونی
بودن توسعه تحصیالت تکمیلی در
دانشگاه آزاد اسالمی به صحبتهای
رئیس این دانشگاه استناد کرد و گفت:
«در اینباره دانش��گاه آزاد اسالمی با
وزارت علوم تواف��ق و اقدامات الزم
برای گرفتن مجوز توسعه رشتهها و
ظرفیتها از وزارت علوم را پیگیری
کرده اس��ت ».او همچنین تاکید کرد
اگ��ر نق��دی دراین باره وج��ود دارد
باید با تبادل نظر حل ش��ود .توفیقی
که بع��د از رای اعتماد نگرفتن جعفر
میلیمنفرد از مجلس شورای اسالمی
و پی��ش از دوره وزارت فرجیدان��ا،
سرپرس��تی وزارت عل��وم دول��ت
یازده��م را ب��ر عهده داش��ت ،تاکید
کرد سیاس��تهای دولت یازدهم در
زمان وزارت محمد فرهادی هم اجرا
خواهد شد .او گفت« :ریاست محترم
جمهوری اعالم کردند «فرقی نمیکند
چه کسی در راس وزارت علوم باشد
مهم این است که سیاستهای دولت
یازدهم در حوزه آموزش عالی دنبال
خواهد ش��د» .کلیه سرپرستان و وزرا
در یک س��ال و نیم گذش��ته همواره
سیاس��تهای دولت یازدهم را دنبال
میکنند و دکتر فرهادی نیز همین مسیر
را دنبال میکند ».توفیقی جامعه علمی
کشور را پشتیبان سیاستهای دولت
یازدهم دانس��ت و تاکی��د کرد آنها به
همان نسبت انتظار دارند وزارت علوم
مجری سیاس��تهای دولت یازدهم
در حوزه آموزش عال��ی ،پژوهش و
فناوری باشد .او گفت« :انتخاب دکتر
فرهادی از سوی رئیسجمهوری هم
بر همین مبنا صورت گرفته چراکه او
فردی اس��ت که میتواند تداومبخش
سیاس��تهای وزارت علوم و دولت
یازدهم باشد».

دستاوردهای دانشگاه
آزاد اسالمی

دانشگاه آزاد اسالمی بیشک یکی از بزرگترین دستاوردهای انقالب اسالمی در زمینه فرهنگی و علمی است که نقش غیرقابل انکاری در توسعه اجتماعی ،علمی،
فرهنگی و حتی اقتصادی کشور در تمام این سالها داشته است .نقش این دانشگاه در توسعه همهجانبه کشور غیرقابل انکار است .هیچکس نمیتواند نقش دانشگاه آزاد
اسالمی را در توسعه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور نادیده بگیرد.

ایجاد پارکهای علم
و فناوری

گرچه دانشگاه آزاد اسالمی به صورت عام متولی ایجاد شغل برای جوانان نیست ولی با ایجاد پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان و توسعه تعامل با بخش
صنعت به ایجاد اشتغال جوانان تحصیلکرده در کشور نیز کمک خواهد کرد.

ثبت تعداد اعضای
هیاتعلمی

در حال حاضر دانشگاه آزاد اسالمی دارای 66هزار و  442عضو هیاتعلمی است .اسامی تمام این افراد به تفکیک رشته ،محل و کد ملی در پورتال سازمان مرکزی
وجود دارد که از این تعداد 30هزار هیاتعلمی تماموقت و بقیه نیمهوقت هستند.

مباحث فرهنگی در
دانشگاه

با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری ،باید بحث فرهنگی را جدی گرفت ،در قسمت فرهنگی هشت حوزه برنامهریزی تاسیس کردیم تا هم در مسائل
دینی و هم فرهنگی پیشرفت داشته باشیم.

توسعه رشتههای
پزشکی

40درصد بار پزشکی کشور بر دوش دانشگاه آزاد اسالمی است .رشتههای پزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی رشد خوبی داشته و ما در حال حاضر  11بیمارستان فعال
داریم که تا پایان سال  94به  15بیمارستان خواهد رسید .دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی خصوصا دانشجویان دندانپزشکی در این حوزه سرآمد هستند.
امیدواریم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی همکاری بیشتری با دانشگاه آزاد اسالمی در زمینه تصویب رشتهها داشته باشد.

خــــبر خـــــانه

جعفرتوفیقی:

معاون فرهنگی وزارت علوم بعد از انتشار آییننامه کرسیهای آزاداندیشی:

تسلیم قانونشکنان نمیشویم

گـــزارش

کنیم این یک ساختارشکنی و گناه است
و نباید تصور کنیم که سلیقه ما یا سلیقه
برخ��ی افراد مبنای حق و باطل اس��ت
و ب��رای ما مبنا قانون اس��ت و در حال
حاضر آییننامه کرسیهای آزاداندیشی
تصویب ش��ده و برای ما به منزله قانون
است ».هاشمی همچنین به شیوه قبلی
برگزاری کرسیهای آزاداندیشی انتقاد
کرد و گفت« :معاونت فرهنگی سابق در
مهرماه سال  90بخشنامهای به دانشگاهها
ابالغ کرد که در آن اسامی و شماره تلفن
افرادی آمده بود که بهعنوان کارش��ناس
کرس��یها م��ورد تایی��د وزارت علوم
بودند .ما از اساس با این شیوه مخالفیم
چراکه اگر قرار باش��د محدودیتهای
اینچنینی اعمال کنیم دیگر اسمش کرسی
آزاداندیشینیست».

فاطم��ه رجبی| دیروز یک��ی از روزهای
مهم برای حوزه فرهنگی وزارت علوم
بود چراکه این وزارتخانه توانس��ت به
دو وعده از میان قولهای مختلفی که
در حوزه فرهنگ به دانش��گاهیان داده
ب��ود ،عمل کند؛ یعنی انتش��ار و ابالغ
آییننامه نهایی کرسیهای آزاداندیشی
و منشور حقوق دانشجویی .با وجود
اینکه میتوان ای��ن دو اتفاق را به فال
نیک گرفت و منتظر ابالغ آییننامههای
اصالح ش��ده دیگری مانن��د آییننامه
کمیتههای انضباط��ی بود اما هنوز هم
نگرانیهای��ی در م��ورد جزئیات این
انتشار منشور حقوق دانشجویی در شش فصل
اتفاقات و میزان تاثیرگذاری آنها وجود
دارد .البته ضیاء هاشمی ،معاون فرهنگی
دومی�ن اتفاق مهم دیروز وزارت علوم ک�ه باز هم به حوزه معاونت فرهنگی آن بر میگردد
انتش�ار منشور حقوق دانشجویی بود .این منشور که بعد از ماهها کار کارشناسی و نزدیک
وزارت علوم در صحبتهای امروزش
به  14بار بازنگری منتش�ر ش�ده اس�ت در واقع گردآوری حقوق مختلف دانش�جویان در
سعی کرد تا جای ممکن خیال منتقدان
محیطهای آموزش�ی اس�ت ،حقوقی که قبلا در آییننامههای مختل�ف و همینطور قانون
را راحت کن��د .او گف��ت« :در مقابل
اساس�ی ب�ه صورت پراکنده آمده بود .مع�اون فرهنگی وزارت علوم باره�ا هدف از تدوین
قانونشکنی سر فرود نیاورده و تسلیم
چگونگی برگزاری
و انتش�ار آن را آگاهی بیشتر دانشجویان نس�بت به حقوق و وظایفشان عنوان کرده بود.
این منشور در شش فصل مختلف شامل حقوق اساسی ،حقوق آموزشی -پژوهشی ،حقوق
قانونش��کنان نخواهی��م ش��د ».ضیاء
کرسیآزاداندیشی
صنفی -رفاهی ،حقوق سیاسی ،حقوق فرهنگی  -اجتماعی و حقوق انضباطی تدوین شده
هاشمی که این حرفها را در حضور
یکی از نکات مثبتی که در متن آییننامه
است .طبق حرفهای معاون امور فرهنگی وزارت علوم  ،دانشگاهها و سایر مراکز آموزش
معاونان فرهنگی دانش��گاهها میزد از
کرسیهای آزاداندیشی دیده میشود این
عالی وظیفه دارند این منشور را منتشر کرده و آن را به نحو شایستهای در اختیار دانشجوها
آنها هم خواس��ت فق��ط مطابق قانون
است که در آن همانقدر که به وظایف
قرار دهند و در فرصتهای مختلف به معرفی مفاد آن به دانشجویان بپردازند .متن کامل این
منشور را میتوانید در روزنامه دانشجویی نیمکت به آدرس  nimkatdaily.irمطالعه کنید.
رفتار کنند و ادامه داد« :آیا ما و جریان
دانشجوها و برگزارکنندههای کرسیها
ما مالک حق و باطل است یا اینکه حق
پرداخته ،دس��ت مسئوالن دانشگاهی را
او در مورد نحوه انتش��ار نش��ریههای دانش��جویی هم
و باطل مالکی مشخص برای خود دارند؟»
برای برخوردهای س��لیقهای بسته است .از طرفی به نظر
تذکرهایی به معاونان دانشگاهها داد« :نباید روند نظارت
تاکید هاش��می بر آزادی بیان در میحطهای دانشگاهی
میرسد در تدوین آن به خوبی جزئیات نحوه برگزاری
بر نشریههای دانشجویی اینگونه باشد که ما اول ببینیم
هم دیگر نقطه حائز اهمیت حرفهای او بود« :آزادی
یک کرس��ی آزاداندیشی توسط دانش��جوها یا اعضای
آیا مطالب این نشریهای که میخواهد منتشر شود درست
بیان یعنی اینکه هر دانش��جو و اس��تادی بتواند در یک
هیاتعلمی تشریح شده است .بخشهای مختلف این
است یا غلط و اگر درست بود اجازه انتشار بدهیم یا اگر
فضای قانونی که میخواهد دیدگاههایی را مطرح کند
آییننام��ه عبارتن��د از :تعریف ،اه��داف ،وظایف هیات
غلط بود اجازه انتش��ار به آن ندهیم و خود را مالک حق
که موجب ساختارش��کنی نمیشود یا موجب اختالل
مرکزی ،وظایف هیات نظارت ،فرآیند برگزاری ،س��ایر
بدانیم .اگر معاون فرهنگی در دانش��گاه این کار را انجام
نمیشود .طبق قانون اساسی که نظم و امنیت جامعه را
موارد .شاید این بخش آخر که با عنوان «سایر موارد» آمده
میدهد تخلف کرده اس��ت و اگر معاون فرهنگی تصور
مهم میداند با رعایت اینها بتواند نظر خود را بیان کند.
خیلی مهم به نظر نیاید اما اتفاقا شامل بخشهای مهمی
میکند این کار درست است ،صالحیت معاونت فرهنگی
آزادی بیان یعنی اینکه افراد ح��ق دارند در چارچوب
میشود مانند :متقاضی برگزاری کرسیهای مناظره مکلف
را ندارد چراکه این قانونشکنی است و مدیر فرهنگی ما
قانون حرفهای خود را بزنند و اگر سخنی غلط است
است در درخواست خود مجری کارشناس ،نفر یا نفرات
باید نماد قانونگرایی باشد».
ما باید آن س��خن را با روشهای درس��ت نقض کنیم.
موافق و مخالف با موضوع را معرفی و به هیات نظارت
او درنهایت ارتباط بین احترام به قانون و اجرای صحیح
برخی تصور میکنند که نباید اجازه بدهیم برخی افکار
پیش��نهاد کند .در صورت عدم معرفی مخالف ،دبیرخانه
کرسیهای آزاداندیشی را هم توضیح داد« :تحقق اهداف
مطرح شود و به ما تذکر میدهند که چرا در دانشگاهی
هی��ات موضوع مناظره پیش��نهادی را ب��ه اطالع عموم
فرهنگی مانند کرسیهای آزاداندیشی جز با پذیرش قانون
یک نش��ریه منتشر شده اس��ت و ما پاسخ میدهیم که
دانش��جویان رس��انده و در صورت اعالم آمادگی سایر
و قانونمندی میسر نمیشود چراکه اگر بخواهیم قوانین
این نشریه اگر قانونشکنی کرده است ما با آن برخورد
دانش��جویان یا تشکلها بهعنوان مخالف ،هیات نظارت
جمهوری اسالمی ایران را به صورت سازمانیافته نقض
میکنیم چراکه ما مجری قانون هستیم».
بعد از بررسیهای الزم به صدور مجوز اقدام میکند.

دانشگاه

در جلسه امضای تفاهمنامه دانشگاه آزاد اسالمی با وزارت تعاون مطرح شد

اشتغال دانشآموختگان دغدغه دانشگاه است

حمایت وزارت تعاون از پایاننامههای مربوط به «تعاون»

فرهیخت��گان| تفاهمنامه هم��کاری میان وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی و
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی دیروز با حضور ابراهیم واشقانیفراهانی،
معاون پژوهش��ی دانشگاه آزاد اس�لامی ،حمید کالنتری معاون تعاون وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و داوود ثمری مدیرکل ارتباط با صنعت دانش��گاه
آزاد اسالمی امضا شد .در ابتدای این جلسه مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه
آزاد اس�لامی به سابقه همکاری دانشگاه آزاد اس�لامی با وزارت تعاون اشاره
کرد و گفت« :در زمان دکتر جاس��بی همکاری دانشگاه آزاد اسالمی با وزارت
تعاون ش��روع ش��د که این ارتباط تداوم داشت و امروز مفاد جدیدی در قالب
تفاهمنامه میان طرفین به امضا میرس��د ».ثمری در ادامه از سابقه کاری حمید
کالنت��ری که معاونت امور تعاونیه��ای وزارت تعاون را برعهده دارد گفت و
اف��زود« :از زمانی که وی معاون جهاد س��ازندگی و اس��تاندار یزد بوده اس��ت
همیش��ه فرد موفقی بوده و روحیه تعاون و مشارکت جدی در فعالیتها داشته
که امیدواریم این تفاهمنامه منشا خدمات خیر فراوانی شود ».او در ادامه تاکید
کرد« :تشکیل شرکتهای تعاونی که اعضای آن میتوانند اعضای هیاتعلمی و
دانشآموختگان باشد حرکتی در جهت کیفیت دانشگاه و به سمت شرکتهای
تعاونی دانشبنیان خواهد بود ».او همچنین با بیان اینکه دانشگاه متولی اشتغال
نیس��ت گفت« :دانشگاه آزاد اسالمی وسعت جغرافیایی خوبی را تحت پوشش
قرار میدهد و ما میتوانیم واحدهای عملیاتیمان را به سمت استانها ببریم .با
وجود اینکه دانشگاه متولی اشتغال نیست ولی با توجه به سیاستها و مدیریت
جدید دانش��گاه که حرکت به س��مت دانش��گاههای کارآفرین است میتواند
زمینهای برای همکاری و ایجاد اش��تغال باشد ».ابراهیم واشقانیفراهانی معاون
پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اس�لامی نیز دیگر سخنران این جلسه بود که
یکی از مشخصههای دانش��گاههای نسل سوم را التزام اجتماعی و پاسخگویی
به نیازهای جامعه دانس��ت و گفت« :این تفاهمنامه هم در راس��تای رسیدن به
بحث کارآفرینی و رفع نیازهای جامعه تنظیم ش��ده اس��ت ».واشقانی فراهانی
ادامه داد« :یکی از دغدغههای دولت و جامعه بحث اش��تغال اس��ت و یکی از
دغدغههای ما نیز بحث اشتغال بهویژه اشتغال دانشآموختگان است ».او گفت:
«این دغدغه میان ما و وزارت کار و رفاه اجتماعی یکسان است به همین دلیل
در زمینه اش��تغال این تفاهمنامه میتواند بس��یار مفید باش��د ».معاون پژوهشی
دانش��گاه آزاد اس�لامی گفت« :قطعا این تفاهمنامه در دانشگاه آزاد اسالمی به
صورت جدی پیگیری خواهد ش��د و با تش��کیل کارگروهه��ا گام به گام جلو
میرود و گزارش پیشرفت این تفاهمنامه به صورت هفتگی به ریاست دانشگاه
آزاد اس�لامی ارائه خواهد ش��د ».او افزود« :یکی از راهکارهای اصلی ما ایجاد
مراکز رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان است اگر ما به ماهیت شرکتهای
دانشبنیان دقت کنیم متوجه میش��ویم که به نوعی تعاونیها جزو شرکتهای
دانشبنیان هستند زیرا از اس��تادان ،دانشجویان و ...تشکیل میشود ».او گفت:
«امیدواری��م این تفاهمنامه ب��ا همدلی طرفین بتواند ثم��رات خوبی را در رفع
نگرانیهای جامعه و دانشآموختگان ایجاد کند و دست به دست هم در جهت
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری که تولید بیش از  50درصد از ناخالص
ملی از محل دانشبنیان است قدم برداریم».

تعاون ظرف توسعه اشتغال است

حمید کالنتری معاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گفت:
«در صورتی که در اجرای این تفاهمنامه همکاری و مساعدت باشد میتواند منشا
آثار خیر و برکت برای جامعه باشد ».او در ادامه افزود« :یکی از دغدغههای نظام
آموزش عالی و جامعه ما اش��تغال است و فارغالتحصیالن ما به امید اینکه بتوانند
کار مورد عالقه خود را داشته باشند و فرد مفیدی برای جامعه باشند به تحصیل
میپردازند که اگر به این هدف نرس��ند باعث پریشانی و دلسردی آنان میشود».
او گفت« :تعاون یک ظرف توسعه اشتغال است آن هم شغلی پایدار به این علت
که در قالب یک مجموعه حقوقی به ثبت رس��یده اس��ت ».او همچنین به وجود
 102هزار تعاونی در سراسر کشور اشاره کرد و افزود« :بالغ بر  102هزار تعاونی
فعال در سطح کشور نشان میدهد که کشور توجه ویژهای به حوزه تعاون داشته
است .این حوزه در کسب تجربه یک عرصه بزرگ اقتصادی و اجتماعی که دارای
توانمندی برای تولید سرمایه ملی باشد را به همراه داشته است ».کالنتری همچنین
گف��ت :بالغ بر  530هزار نف��ر عضو این تعاونی هس��تند و  680اتحادیه تعاونی
استانی یک شبکه اجتماعی فعال را ایجاد میکند که دانشجویان میتوانند در هنگام
تحصیل اعضای تعاونی را تش��کیل دهند و ب��رای ورود به عرصه کار و تعاونی
تمرین کنند ».او یکی از حوزههای تعاونیها را در قالب ش��رکتهای دانشبنیان
دانست و گفت« :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  470تعاونی دانشبنیان دارد
و یکی از اصلیترین دستاوردهای ما میتواند توسعه سریع شرکتهای دانشبنیان
باش��د ».او اب��راز امیدواری کرد ک��ه با امضای این تفاهمنامه در فضای دانش��گاه
آموزشهای الزم داده ش��ود .معاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از دیگر
اهداف این تفاهمنامه را توس��عه تعاونیهای دانشجویی دانست و در پایان گفت:
«به تمام دانشگاهها بهویژه دانشگاه آزاد اسالمی که سرعت بیشتری در تحقق امور
دارد پیشنهاد میکنیم در رشتههای تحصیلی خود دو تا سه واحد درسی تعاون و
آشنایی با مفهوم تعاون را در برنامه دانشجویان قرار دهند همچنین از پایاننامههای
دانش��جویان که در این راستا باش��د نه بهعنوان وزارت تعاون بلکه بهعنوان 680
تعاونی که میخواهند از راهکارهای جدیدی استفاده کنند استقبال میکنیم».
اکبر ترکان با اشاره به مدیریت حمید میرزاده در دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد

رفع نیازهایکشور از راه دانشگاه

مش��اور رئیسجمهوری و عضو ش��ورای اقتصاد دانشبنیان در دانش��گاه آزاد
اسالمی تاثیر جلسات هیات امنای استانی در روند کار دانشگاه را مثبت خواند
و گفت« :در جلس��ه هیات امنای اس��تان هرمزگان و سیس��تان و بلوچس��تان،
سیاستهای جدیدی اعمال شد که بر برنامه ششم اثر زیادی خواهد گذاشت».
ترکان که خود در جلسه هیات امنای این دو استان حاضر بود ،افزود« :در این
جلسه برای بودجه سال  94شاخصهای جدید که بخشی از آنها سیاستهای
برنامه ششم اس��ت ،به تصویب رسید .این شاخصها قطعا موجب اصالحات
بس��یار گستردهای در بودجه سال  94دانشگاه آزاد اسالمی خواهد شد ».ترکان
به فعالیتهای دانشبنیان دانشگاه آزاد اسالمی اشاره کرد و گفت« :جهتگیری
دکت��ر میرزاده در این باره ،توس��عه مراکز مربوط به ش��رکتهای دانشبنیان و
افزای��ش تع��داد این شرکتهاس��ت ».او خبر داد ش��رکتهای دانشبنیان این
دانش��گاه به صورت گس��تردهای در اس��تان هرمزگان در حال پیشرفت هستند
و افزود« :مس��لما خروجیها و منافع به دس��ت آمده از این ش��رکتها در یک
سال به دس��ت نمیآید بلکه این موضوع ،بسترس��ازی بسیار درستی است که
بهرهبرداری از منافع حاصل از آن نیاز به گذشت یک دوره زمانی دارد ».عضو
شورای اقتصاد دانشبنیان در ارتباط با مدیریت حمید میرزاده در دانشگاه آزاد
اس�لامی گفت« :از آنجا که دکتر میرزاده دبیر هیات امنای این دانشگاه بوده ،به
تمام زوایای امر آشنایی دارد بنابراین یک انباشت تجربه مفیدی در وی وجود
دارد که ادامه راه بهتری را برای رفع نیازهای اقتصادی کشور رقم خواهد زد».

