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علت آن که پیشرفت علمی، گفتمان اصلی
کشور قرار گرفته، این است که پیشرفت
واقعی، بدون پیشرفت علمی و فناوری

امکانپذیر نیست.
رهبر معظم انقالب (مدظله العالی) در دیدار نخبگان جوان کشور (۱۳۹۲/۷/۱۷)

سیاست و فرهنگ و نیز سیاست داخلی ما
باید دانش بنیان باشد دولت مدرن یعنی

دولت دانش بنیان. در تمام رشته ها و در تمام
بخش ها علم و دانش باید حاکم باشد.

ریاست محترم جمهور (۱۳۹۲/۷/۲۲)

مردم باید شیرینی پیشرفت علم و دانش را
در زندگی روزمره خود تجربه کنند.

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری



فهرست عناوین

صفحه اول روزنامه ها

روزنامه رسالت صفحه اول روزنامه رسالت

روزنامه وطن امروز صفحه اول روزنامه وطن امروز

خراسان نیوز صفحه اول روزنامه خراسان

جوان صفحه اول روزنامه جوان

روزنامه دنیای اقتصاد صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه کیهان صفحه اول روزنامه کیهان

روزنامه اعتماد صفحه اول روزنامه اعتماد

قدس آنالین صفحه اول روزنامه قدس

روزنامه ایران صفحه اول روزنامه ایران

روزنامه شرق صفحه اول روزنامه شرق

روزنامه آرمان صفحه اول روزنامه آرمان

معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری

ا�تنا جهان برنا هدانا الف روزنامه عصر رسانه ا�سنا شهرخبر روزنامه فناوران

معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری بنیاد ملی نخبگان

بولتن نیوز ا�تنا ا�سنا روزنامه جهان صنعت

قدس آنالین برنامه ملی بازی های راانه ای در مرکز ملی فضای مجازی کشور تصوب شد

روزنامه گسترش صمت گردش مالی ۱/۷ میلیارد دالری تجهیزات پزشکی

روزنامه تعادل كوتاه از سياست

روزنامه آرمان تحزب، تعدیل نیرو، جوان سازی مدیران

خراسان نیوز همواره پيشرفت هاي علمي و فناوري ايران را تحسين کرده ايم

روزنامه اعتماد عامل تفرقه در 1+5 نخواهيم بود

ایرنا رقابت استارتاپی 50 دانشجو در دانشگاه شرف برای خلق کسب و کار جدد

معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری ساخت نمونه اولیه کارت های حافظه پرسرعت با الهام از مغز انسان

http://sahebkhabar.ir/news/5214930/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5198462/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5230382/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5217239/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
http://sahebkhabar.ir/news/5222887/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5191551/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5201968/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5216199/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5221119/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5204649/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5189741/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5214156/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5190766/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5194862/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5221586/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری آنا ا�سنا

ا�سنا معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری

ا�سنا ایلنا ا�سکا 牾ꊲانا

باشگاه خبرنگاران جهان

موج باشگاه خبرنگاران روزنامه دنیای اقتصاد خبرگزاری دانشجو

牾ꊲانا ایرنا ا�سنا

ایرنا تسنیم ایرنا دولت.آی آر ایلنا

جوان باشگاه خبرنگاران

تسنیم خبرگزاری دانشجو

جوان خبرگزاری دانشجو

ا�سنا دولت.آی آر موج برنا بنیاد ملی نخبگان

نامه پرز�دنت خبرآنالین دولت.آی آر ا�سکا

ایرنا استفاده از نانوذرات سیلیکا در ساخت نانوحامل دارو

بنیاد ملی نخبگان دومین استارتاپ ترگر در دانشگاه صنعتی شرف برگزار می شود

آنا انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون ملی یونسکو و معاونت علمی و فناوری راست جمهوری

واحد مرکزی خبر ستاري: معاونت علمي و فناوري ارتقاي كيفي مقاالت را دنبال مي كند

تسنیم معاون رئیس جمهور به لرستان سفر می کند

معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری نخستین ૈکنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیૈ برگزار می شود

نسیم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: در حوزه بایو دارو رشد خوبی داشته ام

معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری نخستین نشست هم اندشی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با سرآمدان علمی برگزار می شود

آنا حضور واشقانی فراهانی در کنفرانس نقش حمات از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی

واحد مرکزی خبر معاون علمي وفناوري رئيس جمهور: لزوم تقويت شركت هاي بايوتکنولوژي

فارس حوزه زست فناوری بهترین حوزه برای سرماه گذاری و خلق ثروت است/ رونمایی از دانشنامه زست فناوری

فارس برگزاری جشنواره زست فناوری از 31 اردبهشت/فعالیت 180 شرکت دانش بنیان در حوزه بایو

خبرآنالین در نشست خبری جشنواره زست فناوری مطرح شد؛ایران رتبه اول زست فناوری را در منطقه دارد

فارس نشست خبری سومین جشنواره زست فناوری جمهوری اسالمی ایران

معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری حوزه زست فناوری قابلیت باالیی در اجاد ارزش افزوده بر مبنای اقتصاد دانش بنیان دارد

ایلنا مقابله با فساد و انحصار در برنامه های جدی دولت است

ایرنا نشست پژوهش و فناوری لرستان با حضور معاون رییس جمهوری برگزار می شود

http://sahebkhabar.ir/news/5221567/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5223529/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://sahebkhabar.ir/news/5214566/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://sahebkhabar.ir/news/5231330/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5211830/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5222388/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5225914/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-31-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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http://sahebkhabar.ir/news/5220296/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1


باشگاه خبرنگاران ا�سنا

ایرنا برنا ا�سنا

خراسان نیوز تسنیم خبرآنالین ایرنا واحد مرکزی خبر

جهان جوان الف

ایرنا معاون علوم طبیعی مدیرکل یونسکو به ایران می آد

معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری از تقوت تجاری سازی تا گسترش صادرات در حوزه گیاهان دارویی

ا�سنا پیشرفت و نوآوری های علمی ایران قابل تحسین است

نسیم نخستین هم اندشی دانشجویی و دانشگاهی روابط عمومی ایران برگزار خواهد شد

فارس تحول در آموزش عالی نیازمند نگاه کاربردی و اقتصادی به دانش است/ راه اندازی مرکز نوآوری شاخص پژوه

بنیاد ملی نخبگان

قدس آنالین

قدس آنالین اعتماد مسؤوالن خراسان رضوی به نخبگان اندک است

آنا اختصاص بودجه 44 میلیاردی به بنیاد نخبگان خوزستان/ دو جایزه علمی شهید چمران و عالمه به نخبگان اهدا می شود

برنا برگزدگان جشنواره خالقیت و نوآوری در هنر اسالمی و صنایع دستی معرفی شدند

لیزنا تقدیر رئیس بنیاد نخبگان از مدیرکل کتابخانه  های عمومی یزد

خبرگزاری دانشجو موفقيت دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي

مهر اده های نخبگان در برنامه های توسعه ای استان بوشهر استفاده شود

فارس راهکارهای مشارکت نخبگان در مسائل استانی بوشهر بررسی شد

شرکت های دانش بنیان

روزنامه گسترش صمت اقتصاد پوا با فناوری دانش بنیان

روزنامه دنیای اقتصاد واعظی:موتور حرکت توسعه در برنامه ششم، IT و اتکا به اقتصاد دانش بنیان است

روزنامه تفاهم بودجه پیشنهادی شرکت شهرک های صنعتی قزوین تصوب شد

روزنامه کیهان ترمیم زخم  بستر با ضدعفونی کننده ایرانی

روزنامه تفاهم تبیین برنامه هاي بانک ارسیان در حمايت از بنگاه هاي اقتصادي

روزنامه ابرار اقتصادی توانمندسازي انسانها عامل مهم بهره وري است

روزنامه دنیای اقتصاد آخرین فناوری های دجیتال داخلی

http://sahebkhabar.ir/news/5221965/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5221035/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5223378/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5223133/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5221934/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5228388/%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D9%85
http://sahebkhabar.ir/news/5221697/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5216467/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://sahebkhabar.ir/news/5219823/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5238981/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5221633/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://sahebkhabar.ir/news/5219681/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5221712/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://sahebkhabar.ir/news/5220257/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


تین نیوز

تین نیوز

فرهیختگان آنالین

تین نیوز تین نیوز

موج خبرآنالین

روزنامه فرهیختگان روزنامه فرهیختگان آنا

فارس باشگاه خبرنگاران 牾ꊲانا

روزنامه تفاهم بولتن نیوز

روزنامه دنیای اقتصاد دفاع دولت از سیاست توسعه پهنای باند

روزنامه آفر�نش شهرستان ها

روزنامه آفر�نش نهادهاي مالي

روزنامه عصر رسانه بازار ICT تا 60 هزار میلیارد قابلیت توسعه دارد

روزنامه تفاهم تشریح آمارهای توسعه ICT از زبان واعظی

روزنامه فرهیختگان ورود دانشگاه آزاد اسالمی به حوزه گردشگری

روزنامه ایران خبر

روزنامه شرق روداد

واحد مرکزی خبر واعظي: توجه به اشتغال دانش بنيان رويکرد اصلي وزارت ارتباطات

ا�سکا پیوند ظرفیت های فیزکی دانشگاه آزاد به نیاز گردشگری کشور

نسیم وضعیت شرکت های دانش بنیان، شاخص جدد رتبه بندی دانشگاه ها می شود

برنا جشن بزرگ مبعث در سالن ورزشی شهید رهنما شهرار برگزار شد

ا�سنا تعداد و وضعیت شرکت های دانش بنیان، شاخصی جدد در رتبه بندی دانشگاه ها

ایرنا کسب مدال طالی مسابقات جهانی اختراعات توسط شرکت دانش بنیان اصفهانی

فارس عقب ماندگی مازندران در زمینه توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان

ا�سنا ضرورت اجاد کلینیک های صنعت و موسسات تجاری تبدیل علم به ثروت در کشور

موج حمايت بانک ارسيان از شرکت هاي دانش بنيان

مجله سرآمد

بنیاد ملی نخبگان مجلٔه سرآمد - شمارٔه ۱۱

http://sahebkhabar.ir/news/5229660/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5222191/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
http://sahebkhabar.ir/news/5227635/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://sahebkhabar.ir/news/5215595/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5216566/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5229640/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5211837/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5339202/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%84
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معاونت علمی و فناوری راست جمهوری

روزنامه فناوران شهرخبر  ا�سنا  روزنامه عصر رسانه  الف  هدانا  برنا  جهان  ا�تنا 

برنامه ملی بازی های را�انه ای در مرکز ملی فضای مجازی کشور تصو�ب شد

معاون محتوا مرکز ملی فضای مجازی کشور از تصوب برنامه ملی بازی های راانه ای در این مرکز خبر داد.

به گزارش ایرنا از مرکز ملی فضای مجازی، محمدرضا کشاورزی با اشاره به مصوبه جلسه هجدهم

شورای عالی فضای مجازی در خصوص ૈمجموعه اقدامات دارای فورت فضای مجازی کشورૈ

گفت: براساس این مصوبه مامورت تدوین برنامه ملی بازی های راانه ای به عنوان کی از

اقدامات دارای فورت به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور واگذار شده

است.

جلسه هجدهم شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهوری دهم خردادماه 93 برگزار شده

بود.

وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی کشور در راستای اجرای این مامورت و تهیه برنامه مربوطه با

استفاده از ظرفیت سازمان های مختلف و اجاد هماهنگی میان آنها و با بررسی وضعیت موجود

کشور، مشکالت پیش رو و اهداف تعیین شده در اسناد باال دستی و با استفاده از بررسی تجربه

دگر کشورهای جهان نسبت به تدوین این برنامه اقدام کرده است.

دکتر کشاورزی تاکید کرد:در تدوین این برنامه ضمن بررسی تجربیات از نظرات اساتید دانشگاه، نخبگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، اصحاب رسانه، کارشناسان مذهبی و

فرهنگی و مسئوالن و متولیان این حوزه نیز استفاده شده است.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: رشد و توسعه صنعت، تنها با فراهم کردن تمامی زیر ساخت های مورد نیاز حاصل می شود و در این برنامه سعی شده نگاه

جامعی به مشکالت کشور شود و راهکارهای مناسب برای حل مشکالت اندشیده شود تا تمامی شراط الزم برای توسعه صنعت فراهم آد. برآورد می شود در صورت اجرای این

طرح توسط دستگاه های متولی، ساختار صنعت بازی های راانه ای دچار تحول عظیمی می شود وشراط برای تولید بازی باالخص بازی های برخط فراهم می آد و زمینه تولید بازی

در ایران بیشتر از گذشته فراهم خواهد شد.

دبیرکمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تدوین این برنامه نقش محوری داشته است و در کنار آن، دگر نهادها مانند 

معاونت علمی و فناوری راست جمهوری، شورای عالی اطالع رسانی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسالمی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در

تدوین این برنامه ملی همکاری کردند.

وی با اشاره به نحوه بررسی موارد مختلف در حوزه محتوای فضای مجازی تصریح کرد: قبل از هر اقدام ک کمیته ملی با عضوت تمامی دستگاه های مرتبط تشکیل می شود تا در

مورد راهبردهای الزم تصمیم گیری کند؛ برای مثال در خصوص برنامه بازی های راانه ای ابتدا کمیته ૈراهبری تدوین برنامه ملی بازی های راانه ایૈ با حضور سازمان های مسوول

در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد که 22 جلسه در این خصوص برگزار کرده و در نهات ک پیشنهاد جامع را به کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی کشور اراه کرد

که کمیسیون نیز برنامه پیشنهادی را در 11 جلسه مورد بحث قرار داده و به تصوب رساند.

دکتر کشاورزی افزود: با توجه به نقش محوری، راهبردی و مدیرتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این موضوع، برای پیاده سازی این برنامه و اجاد هماهنگی های الزم با این

وزارتخانه اقداماتی به عمل آمده است.

دبیر کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: هم اکنون برنامه های دانش نامه های برخط ، کتابخانه های دجیتال و آنده پژوهی در حوزه محتوای

فضای مجازی نیز در این کمیسیون در حال بررسی است.
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در هجدهمین نماشگاه ایران هلث مطرح شد

گردش مالی ۱/۷ میلیارد دالری تجهیزات پزشکی

گروه

صنعت: هجدهمین نماشگاه ایران هلث روز گذشته با حضور معاون علمی و فناوری

راست جمهوری به همراه معاون وزیر بهداشت آغاز به کار کرد.

در این مراسم، گردش مالی تجهیزات پزشکی در کشور حدود ۵ هزار میلیارد تومان ا ۱/۷ میلیارد دالر اعالم و بر توسعه و حمات از این بخش تاکید شد. معاون علمی و فناوری

راست جمهوری در آیین گشاش این نماشگاه با تاکید بر انکه مهم ترین مشکل تجهیزات پزشکی نبود نشان(برند) مشخص است، گفت: خوشبختانه همکاری این معاونت در

موضوع سالمت با وزارت بهداشت مناسب است اما در حوزه تجهیزات پزشکی اتفاقاتی که باد می افتاد، رخ نداده است. سورنا ستاری افزود: بخشی از این اتفاقات مربوط به

داخل و معاونت فناوری است و بخش دگر هم مربوط به، به روز بودن تجهیزات پزشکی می شود. وی با بیان انکه بزرگترین مشکل تجهیزات پزشکی نبود نشان(برند) مناسب است،

گفت: ما هیچ نشان(برند)ی در تجهیزات پزشکی ندارم در حالی که این نشان(برند) است که صادرات انجام داده و شرکت ها را زیرپوشش قرار می دهد. ستاری با اشاره به انکه 

معاونت علمی و فناوری راست جمهوری زیرساخت های مناسب برای شرکت های دانش بنیان را فراهم کرده است، گفت: این زیرساخت ها شامل معافیت های مالیاتی، معافیت های

گمرکی، اختصاص وام های کم بهره و معافیت های سربازی است. ستاری ادآور شد: بازار سالمت، بازار بزرگی است و باد تجهیزات پزشکی استانداردهای الزم را داشته باشد تا قادر

به ورود به این بازار باشد. معاون وزیر بهداشت در هجدهمین نماشگاه ایران هلث نیز بیان کرد: گردش مالی تجهیزات پزشکی در کشور حدود ۵ هزار میلیارد تومان ا ۱/۷ میلیارد

دالر است. اکنون ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی مصرفی در ایران از طریق تولید داخل تامین می شود و این در شراطی است که شرکت های زادی در حوزه تجهیزات پزشکی دارم و

در چند سال اخیر نیز شرکت های دانش بنیان در حوزه پزشکی فعال شده است. رسول دناروند با بیان انکه هرچند شرکت های دانش بنیان به شرکت های تولیدکننده تجهیزات

پزشکی در سال های اخیر اضافه شده اند، اما سبد تولید تجهیزات پزشکی در کشور محدود است، افزود: محصوالت برخی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، در سطح منطقه ای و

جهانی و برخی دگر در حد ملی ا حتی استانی است. وی سیاست وزارت بهداشت را دسترسی عادالنه به خدمات سالمت دانست و گفت: دسترسی مردم به تجهیزات پزشکی

باد تضمین شود تا درمان آنها دچار خدشه نشود. بنابراین وزارت بهداشت سال گذشته با اجرای طرح تحول نظام سالمت این تعهد را به مردم داد که بیماران بستری به هیچ وجه

برای تامین نیاز به تجهیزات پزشکی به خارج بیمارستان نروند و اکنون میزان ارجاعات مردم به خارج بیمارستان از ۴۰ درصد به کمتر از ک درصد رسیده است. رییس سازمان غذا

و دارو تصریح کرد: ۹۲ درصد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها، بی نیاز از تامین تجهیزات پزشکی از بیرون بیمارستان بوده اند. معاون وزیر بهداشت ادامه داد: باد از کیفیت

و امنیت تجهیزات پزشکی وارداتی و تولید داخل مطمئن شوم و برای این امر الزم است به استانداردهای بین المللی دسترسی بیابیم، بنابراین سال گذشته، واردات تجهیزات

پزشکی از منابع غیرمعتبر را محدود کردم و این سختگیری ها امسال نیز ادامه پیدا می کند. وی با بیان انکه کاالی پزشکی مصرفی کشور باد از منابع معتبر باشد، افزود: در طول

دو سال آنده شاهد تحول در حوزه تجهیزات پزشکی خواهیم بود تا ملزومات قاچاق نتواند به این بازار نفوذ پیدا کند. رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت حمات از تولید

داخلی تجهیزات پزشکی گفت: اجرای طرح تحول سالمت، این فرصت را اجاد کرده تا به دنبال انتقال فناوری در این صنعت باشیم و به طور قطع توسعه صنعت تجهیزات پزشکی

با استفاده از دستاوردهای جهانی در گسترش بازار تجهیزات پزشکی و اتکای بیشتر به صنعت داخل، تاثیر خواهد داشت.
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كوتاه از سياست

رياض محل مناسبي براي برگزاري اجالس يمن نيست

ايلنا    علي اكبرواليتي در جريان سفر يك روزه خود به لبنان با نبيه بري و تمام سالم رييس مجلس و نخست وزير لبنان ديدار و گفت وگو كرد.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از ديدار با نبيه بري رييس مجلس لبنان در جمع خبرنگاران در اسخ به سوالي در ارتباط با اجالس رياض گفت:

عربستان يكي از طرف هاي درگير در بحران يمن است.

بنابراين رياض نمي تواند محل مناسبي براي برگزاري اين اجالس باشد.

سال هاي اياني حضور مهاجران افغان در ايران

ايرنا    وزير امورمهاجرين و عودت كنندگان جمهوري اسالمي افغانستان گفت: حضور مهاجرين افغان در ايران طوالني نخواهد بود و مهاجران ما در سال هاي اياني حضور خود در

ايران قرار دارند.

سيد حسين عالمي بلخي روز گذشته بعد از ديدار با عبدالرضارحماني فضلي وزير كشور در جمع خبرنگاران ابراز اميدواري كرد كه ملت بزرگ ايران كه بيش از 3 دهه ميهماندار
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مهاجران افغان بودند در سال هاي آخر اين حضور، ميهمانداريشان را كامل كنند.

نتانياهو: در مخالفت با توافق هسته اي ايران تنها نيستيم

ايلنا    نخست وزير رژيم صهيونيستي اعالم كرد: زمان براي جلوگيري از توافق هسته يي بين ايران و كشورهاي قدرتمند جهان كه به ادعاي وي به دستيابي تهران به تسليحات

هسته يي منتهي خواهد شد، خيلي دير نيست.

ૈ  در سخناني به توافق احتمالي هسته يي ايران و 6كشور قدرتمند جهان اشاره كرد و گفت: ૈاين برنامه، توافقي را در اختيار ايران قرار مي دهد كه مسير دستيابي  ૈبنيامين نتانياهو

آن به تسليحات هسته يي را همواره مي كند. هنوز براي عقب نشيني از اين برنامه فرصت باقي مانده است.ૈ

تحليل نيويورك تايمز درباره سقوط رمادي

ايلنا    نيويورك تايمز در تحليلي به قلم تيم آرانگو نوشت: سقوط شهر رمادي راهبرد شكست خورده دولت عراق را آشكار و بار ديگر نفوذ ايران در عراق را برجسته مي سازد.

روزنامه نيويورك تايمز روزگذشته در گزارشي از بغداد نوشت: اين شهر به طور كامل تحت كنترل شبه نظاميان ૈدولت اسالميૈ قرار گرفت. به گفته مقامات امنيتي و رهبران

قبيله اي، شبه نظاميان متعاقبا مقرهاي نظامي را غارت و يك انبار بزرگ تسليحات را تصرف و افراد وفادار به دولت را اعدام كردند.

عدم تغيير در تركيب هيات دولت

باشگاه خبرنگاران    رييس دفتر رييس جمهور تصريح كرد: اينكه شركت هاي بزرگ اقتصادي دنيا اعم از اروايي، امريكايي و آسيايي به اين نتيجه رسيده اند كه براي حضور در اقتصاد

ايران بايد به تحريم هاي خودساخته بي اعتنا باشند، نشان دهنده قدرت و توانمندي اقتصاد كشورمان و مقاومت ملت ايران است.  نهاونديان همچنين در اسخ به سوالي درباره

تغييرات احتمالي در تركيب هيات دولت تصريح كرد: هيچ تصميمي در اين مورد اتخاذ نشده و آنچه در اين مورد گفته شده فرآيند طبيعي ارزيابي است. ارزيابي الزمه تدبير و اميد

است و اينكه در هر گام بايد دستاوردها مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

سيستم اقتصادي كشور در گذشته درست عمل نكرد

خانه ملت    علي الريجاني، رييس مجلس نهم در جمع فعاالن اقتصادي كردستان در سنندج اظهار كرد: توانمندسازي بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف به ويژه در زمينه توسعه

اقتصادي از سياست هاي مهم در سطح كشور است. وي با بيان اينكه ايجاد بسترهاي الزم براي حضور جدي و واقعي بخش خصوصي در عرصه اقتصادي با جديت در كشور دنبال

مي شود، تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر سهم بخش خصوصي در حوزه اقتصاد اين گونه نيست.  به گفته رييس مجلس شوراي اسالمي، عدم شكل گيري درست سيستم اقتصادي

در كشور كه در گذشته يك حالت نيمه سوسياليستي داشت دليل اصلي نرسيدن به اهداف در اين حوزه بوده است.

باشگاه محققان و اساتيد در كشور ايجاد مي شود

تسنيم    معاون علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: باشگاهي از برترين انديشمندان و برجستگان علمي ايجاد مي شود و اين باشگاه متشكل از سرآمدترين اساتيد، حايز رتبه هاي

برتر بين المللي و صاحبان مقاالت علمي چاپ شده در نشريات معتبر بين المللي خواهد بود.  سورنا ستاري در نشست  خبري سومين جشنواره زيست فناوري ايران، درباره اقدامات

معاونت علمي و فناوريرياست جمهوري در حوزه فناوري بيوتكنولوژي، گفت: بيوتكنولوژي در دنيا برترين كار تجاري محسوب مي شود و خوشبختانه درمعاونت علمي و فناوري

رياست جمهوري طي يك سال گذشته كار هاي محوري در اين حوزه صورت گرفته است.

 

تحزب، تعدیل نیرو، جوان سازی مدیران

آرمان- فرشاد عزیزی: قرارمان اول صبح است. برای او که بعد ازخارج شدن ازمناصب دولتی رده های باال، همچنان کار خود را در بخش

خصوصی از همان ساعات اولیه صبح آغاز می کند، خیلی زود نیست. اما کمی با تاخیر می آد. در این سال ها هر وقت به دفترش مراجعه

کردم، از برخی مشکالت اقتصادی کشور برام گفته است. ذهن او پر از آمار و ارقامی است که هر روز به حافظه اش می سپارد. وقتی سر

صحبت را درباره مدیرت دولت تدبیر و امید باز می کنم، دوباره فکرش به سوی مشکالتی می رود که از دولت های نهم و دهم به دولت

فعلی به ارث رسیده است. مهندس احمد خرم را برای گفت وگو درباره کیفیت چینش مدیرتی دولت ازدهم و نظام تصمیم سازی آن

انتخاب کردم. به این جهت که همه عرصه های مدیرتی را از استانداری، معاونت وزارت و خود وزارت چشیده است. حاال هم به

دولتمردان مشاوره می دهد. در ادامه، گفت وگوی ૈآرمانૈ را با وزیر راه و شهرسازی دولت اصالحات می خوانید.

  ضعف های مدیرتی اقتصادی دولت سابق را در چه نقاطی می ددد که دولت فعلی باد در صدد رفع آنها برآد؟

برای بیان نحوه اداره و مدیرت دولت گذشته باد کسری آمار و ارقام را بیان کنم. ک
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برای بیان نحوه اداره و مدیرت دولت گذشته باد کسری آمار و ارقام را بیان کنم. ک

مشکل دولت های نهم و دهم، اداره اقتصاد کشور به صورت رانتی بود. این نحوه مدیرت

اقتصاد کشور به جایی انجامید که وزارت نفت که محل مپاژ پول به اقتصاد کشور بود،

حجم صادراتش به 500هزار بشکه در روز رسید. این در حالی اتفاق افتاد که در برنامه

چهارم توسعه قرار بود ما صادرکننده 4 میلیون و 200 هزار بشکه در روز باشیم. جالب

انجاست که زمانی که دولت اصالحات تحویل داده شد، این حجم صادرات انجام

می شد. ضمن انکه قرار بود در برنامه نجم توسعه به صادرات 5 میلیون بشکه در روز

می رسیدم. البته در دولت فعلی مقداری وضعیت بهتر شده و االن صادرات نفت ما به

ک میلیون بشکه در روز افزاش پیدا کرده است. عالوه بر این مالحظه بفرمایید. وقتی

ساخت هر کیلومتر راه آهن در سال 82 حدود 300 میلیون تومان هزنه بر بود، در سال 92

این هزنه بعد از 10 سال و با محاسبه تورم ساالنه کشور با نرخ متوسط 15 درصد در هر

سال، باد حداکثر ک میلیارد و 200 میلیون تومان می شد. اما باد به شما بگوم که این

نرخ در سال 92 به 5/3 میلیارد تومان در هر کیلومتر رسیده بود. فقط انها نیست.

محصول پرمصرف کشور عنی فوالد در سال 82 به قیمت کیلویی 400-450 تومان

فروخته می شد. اما االن به قیمت 600 هزار الی 700 هزار تومان رسید و حتی تا دوهزار و

200 تومان هم افزاش پیدا کرده است. اگر هم به این شکل پیش برود قطعا از دو هزار و

500 تومان هم فراتر خواهد رفت. در بحث ارس جنوبی اشتباهات و انتقادات بسیار

بیشتر است. ارس جنوبی 29 فاز دارد و از این تعداد، 10فاز تا سال 84 کار ساخت آنها

تمام شد. هر سال تأخیر در ساخت هر ک از این 29 فاز، 5/2 تا 3 میلیارد دالر از درآمد

کشور را کاهش می دهد و به جیب قطری ها می رود. در صحبتی که شخصا با آقای

مهندس زنگنه، وزیر نفت داشتم، قرار بود 19 فاز باقیمانده تا سال 92 به بهره برداری

برسند. ک آمار تأسف بار دگر انکه مهندس زنگنه، وزارت نفت را در سال 84 با 100

هزار نیرو تحویل دولت نهم داده بود اما در زمان بازگشت با 270 هزار نیرو مواجه شده

است.

  مدیران اقتصادی بسیاری در دولت گذشته کنار گذاشته شدند که البته االن برگشته اند.

در دوره گذشته اقتصاد کشورمان با سیاست گره خورد. مشکل دگری که اقتصاد ما در

دوره دولت سابق درگیر آن بود، استفاده از برخی نیروهای غیرمتخصص و بی تجربه بود.

دولت گذشته به این شکل مسائل اقتصاد را به بحران  کشاند. مالحظه کنید! وزارت نفت و

انرژی کشوری مثل نروژ که ک کشور نفت خیز به شمار می آد تنها با 220 نفر فعالیت

می کند و اغلب کارها به صورت برون سپاری انجام می شود و دولت تنها سیاستگذاری و

برنامه ریزی کالن می کند. 

  به نظر شما در دولت جدد، میزان هم راستایی دولتمردان کنونی مناسب است؟

دستگاه ها با کدگر همکاری مناسبی دارند و تصمیم گیری های وزرای اقتصادی دولت در

ک جهت است؟ 

االن ناهماهنگی الزم وجود ندارد. نمونه اش همین مسکن مهر. ک سال و نیم است که

دولت می خواهد درباره مسکن مهر تصمیم بگیرد که می خواهد باالخره ادامه بدهد ا خیر.

دولت فعلی می گود که دولت سابق تمام منابع را از بانک مرکزی و بانک های عامل گرفته

و با وجود این کار پروژه پیشرفت پیش بینی شده را نداشته، تورم را هم باال برده است. 

  البته نمی شود مشکالتی که از دولت گذشته برای دولت تدبیر و امید باقی مانده نادده گرفت.

حتما، ببینید! قرار بود در دولت گذشته ناوگان باری کشور نوسازی شود. همین کار باد برای ناوگان تاکسیرانی انجام می شد. طرح هایی که می شد با تزریق نقدنگی مختصری،

100 روزه آنها را به مرحله بهره برداری رساند، همچنان در کش و قوس تامین منابع مالی مانده اند. 

  از نظر شما عناصر و مدیران اقتصادی دولت به چه میزان هماهنگ هستند؟

کی از مشکالتی که دولت فعلی دارد، هماهنگ نبودن ارکان اقتصادی آن است. در همان ابتدا کمیته ای به عنوان ૈستادهماهنگی های اقتصادی دولتૈ تشکیل شد که دبیر آن،

آقای محمدعلی نجفی بودند. این ستاد که برای هماهنگی بیشتر سیاست های اقتصادی دولت تشکیل شد، تا حدودی نتایج مثبتی داشت. 

  در حال حاضر در بحث تصمیم سازی اقتصادی دولت در بعضی مباحث متوقف مانده است، نمونه  اش مسکن مهر. االن ک سال و نیم است که دولت هنوز نتوانسته تصمیم جدی

در این باره بگیرد. 

به نظر وزیر راه و شهرسازی می توانست بهتر عمل کند. آقای آخوندی در این مدت وزارتش باد به جای انکه غصه خوار بانک مرکزی باشد، غصه خوار وزارت خودش می بود. آقای

آخوندی درباره تامین منابع مالی مسکن مهر، فکر تزریق حجم باالی نقدنگی به جامعه را کرده و برای همین دلش نمی خواهد بانک مرکزی را تحت فشار بگذارد. 

  بد هم فکر نمی کند آقای آخوندی ...

بله، دکتر آخوندی درباره تورم زایی تزریق نقدنگی درست فکر می کند اما بانک مرکزی متولی خودش را دارد و آقای سیف و دوستان او، به تنهایی به فکر جلوگیری از تورم هستند.

آقای آخوندی با همکاری و مماشات بیش از حد با بانک مرکزی و بخش تصمیم سازی پولی کشور، باعث شده کار خودش پیش نرود. 



  االن اصال دولت این پروژه را قبول ندارد. آقای آخوندی به صراحت گفتند که این پروژه منطقی نیست.

در حال حاضر دولت هنوز تصمیم نگرفته که کار را خودش ادامه بدهد ا بسپارد به دست سازندگان. به نظر من دولت باد توپ را به زمین سازندگان می فرستاد. پیمانکار خودش

بلد است چطور از متقاضی، پول بگیرد.

  دولت با چه سازوکاری می توانست این کارها را حتی در سایر بخش ها انجام دهد؟

دولت می توانست کارگروه هایی از بخش خصوصی تشکیل دهد و امورات خودش را برون سپاری کند که بعضا این کار را انجام داده است. اما متاسفانه بخش خصوصی نه آمده جلو

و نه می تواند جلو بیاد. چرا که سندکاها درآمدی ندارند که بتواند هزنه هاشان را اسخ بدهد. اگر سازمان مدیرت فکری به حال سازمان های مردم نهاد نکند، وضعیتی بدتر از

آنچه در دولت های نهم و دهم بر سر این نهادها آمد، اتفاق خواهد افتاد. 

  االن بدنه دولت از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی بهره می گیرد؟

من مثالی بزنم که در دوران وزارت خودم انجام دادم. من وزارت راه که بودم، نمی توانستم ک تنه کارها را سامان بدهم. هماهنگی کنم، نظارت کنم، حمات کنم، سیاستگذاری

کنم. برای این کار با 4 تا از وزرای سابق صحبت کردم. خواهش کردم هفته ای ک روز به من کمک کنند. به آقاان ترکان، عیسی کالنتری، سعیدی کیا و غرضی گفتم و خواهش

کردم هر ک مسئولیتی را بپذیرند. 4-5 پروژه در آن زمان وجود داشت که هر کدام از آن بزرگواران مسئولیت هدات و نظارت کی از آن چهار پروژه را به عهده بگیرند. پروژه

فرودگاه امام خمینی(ره) را خودم به عهده داشتم. راه آهن بافق-مشهد را آقای ترکان تقبل کردند. پل میانگذار ارومیه را آقای کالنتری و راه آهن سرعت باالی تهران-اصفهان را به

آقای غرضی سپردم که البته استثنائا اشان خیلی همکاری خوبی نداشت. قرارداد آزادراه تهران- شمال را اصالح کردم.

  از بحث راه و مسکن کمی فاصله بگیرم. االن دولت خودش ادعایی درباره انکه ادامه دولت اصالحات است ندارد. اما وقتی به نیروهای حاضر در دولت نگاه می کنیم، می بینیم

اشتراکات اصالح طلبان با این دولت زاد است. اما به میانگین سنی دولت دقت می کنیم می بینیم اصالح طلبان درصورتی که بخواهند بعد از این دولت، دوباره وارد مجموعه دولت

شوند، نیروی جوانی ندارند که به کادر دولت بگمارند. 

اصالح طلبان ک ظرفیتی دارند. اصولگراان هم موجودی دارند. زمانی که دولت و مجلس در اختیار اصولگراان است، چطور انتظار دارد اصالح طلبان توانایی تربیت کادر و نیرو را

داشته باشند؟ تمام نیروهای متمایل به اصالحات از بدنه دولت در 10 سال گذشته کنار رفته اند. احمدی نژاد 12 هزار مدیر اصالح طلب را خانه نشین کرد.

  نه دولت فعلی که دولت اصالحات هم اقدام قابل توجهی در جذب و پرورش مدیران جوان نکرد.

مثالی برای شما می زنم. در وزارت راه دولت اصالحات متوجه شدم عده ای از از مدت های بسیار قبل مدیر بوده اند و تا االن هم مدیر مانده اند. این افراد، سر پل های ورود افراد

جدد به درون مجموعه وزارت راه بودند. در چند سال گذشته حتی در جامعه پیمانکاری هم به جوانان اجازه ورود داده نمی شد. این موضوع در دولت جدد کم کم دارد بهبود

می ابد. 

  االن سن مدیران دولت خیلی باالست.

هرم سنی کارکنان دولت ا سازمان ها، ک هرم ناقص است. در همان دوران، فراخوانی را منتشر کردم تا فارغ التحصیالن راه و ترابری و عمران بیاند. آن زمان 100 پیمانکار داشتیم

و به هر کدام از آنها چهار نیروی تازه نفس و جوان رسید. از آن 4 هزار نفر، 3 هزار و 200 نفر جذب آن شرکت های بخش خصوصی شوند. کادرسازی وظیفه وزارتخانه است. دولت

اگر امکانات خود و بخش خصوصی را روی هم بگذارد، هیچ فارغ التحصیلی بیکار نمی ماند. 

  مسئله اصلی اعتماد به جوانان است. وزیران و مدیران به جوانان اعتماد ندارند و حاضر نیستند روی آنها انرژی و سرماه بگذارند. 

ک بار در دورانی که در وزارت کشور بودم به فرانسه رفتم تا 4 هزار اتوبوس شهری از شرکت رنو بخرم. مدیرعامل آن شرکت ک جوان 35ساله بود. او ک مشاور 60-65 ساله هم

داشت که تصمیم گیر اصلی این مشاور که قبًال 17 سال مدیرعامل رنو بوده است. هیچ قراردادی بدون اراف آقای مشاور منعقد نمی شد و جالب انکه 30 درصد هم حقوقش از

مدیرعامل بیشتر بود.

  دولت آقای احمدی نژاد توجه ویژه ای به جوانان داشت. در سمت مشاور خیلی از جوانان همفکر خود را وارد مجموعه دولت کرد. این در بحث مشاوران و مدیران اقتصادی بسیار

مشهود بود. 

بله، این هم ک راهکار است. وزیر می تواند قائم مقام خود را از جوانان انتخاب کند ا انکه چند مشاور جوان در قالب شورای مشاوران داشته باشد. استعداد برنامه ریزی و

مدیرت خیلی به تحصیالت ربطی ندارد. آن جوان لیسانس داشته باشد کافی است. ا انکه همچون اروایی ها وزیر و مدیران عالی را از جوانان بگذارند و قائم مقام ا مشاور عالی

را از مدیران باسابقه قرار دهند. خالصه انکه مدیر باد تازه نفس باشد و تجربیات مدیران سالخورده نیز باد به این مدیران جوان منتقل شود. برای این انتقال روش های زادی وجود

دارد از جمله جمع مشاوران اتاق فکر، شورای عالی سیاستگذاری و ... را می توان نام برد.

  االن در دولت تعداد وزیران مسن خیلی زاد است و مشاور جوانی نیز وجود ندارد. فقط ک نفر را اطالع دارم که آن هم مسئول ستاد جوانان خود آقای روحانی بوده است. بقیه

مدیران، مشاور جوانی در کنار خود ندارند. به نظر می رسد اصال باوری در این زمینه وجود ندارد.

نقطه ضعف دولت فعلی همین است. باد وزیران تازه نفسی انتخاب می شدند و مشاوران عالی از بین مدیران باسابقه انتخاب می شدند. من هم قبول دارم. دوران احمدی نژاد را

هم که مثال می زنید، او مدیران ستادهاش را در دولت استفاده کرد. اما در کلیت نظام اداری کشور، اراده منسجم و قابل قبولی برای جذب جوانان وجود ندارد. وقتی مدیر باالی

65 سال را بر سر کار بگذاری، مسلما حوصله کادرسازی ندارد و نمی تواند در تصمیم گیری و پیگیری سرعت عمل داشته باشد.

  کی از انتقاداتی که در همان تابستان سال 92 به مجموعه کارگروه های انتخاب وزرای دولت تدبیر و امید می شد انتخاب همین وزرای مسن بود. بسیاری از وزرا و مسئوالن

اجرایی عالی دولت فعلی، در دوره اصالحات و سازندگی هم وزیر بودند. مثال آقاان آخوندی، جهانگیری، شرعتمداری، فرهادی، مجید انصاری، یونسی و چندین نفر دگر. کسانی

که در دهه اول و دوم مدیرعالی بوده اند، برخی در دهه چهارم هم وزیر هستند.

دولت آقای روحانی در مواردی مجبور به انتخاب نیروهای کارکشته و مجرب بود. به خاطر مسائل وزارت نفت و صنعت کشور، نیاز به مدیرانی بود که بتوانند با تجربه باالی خود

اوضاع را مدیرت کرده و به دوران قبل از دولت های نهم و دهم برگردانند. اما توانست در وزارت خارجه، نیرویی جوان تر از دوره های گذاشته را انتخاب کرده ا در وزارت اقتصاد و

بهداشت. 



  دولت در این فضا چطور می تواند به کوچک سازی دست بزند؟

همین االن که دولت در چنین فضایی قرار دارد و مجبور است مجموعه خود را کوچک تر و چابک تر کند، هر روز با بحران جددی روبه روست. اگر ک زمانی دولت اصالحات، هر 9

روز با ک بحران مواجه بود، امروز دولت تدبیر و امید هر روز با ک بحران روبه روست. االن دولت اصال فرصت نمی کند که به امورات خود فکر کند و به مجلس و منتقدان اسخ

بدهد. دولت در حال حاضر باد به فکر برون سپاری باشد. اما درگیر امورات روزمره خود است. در آلمان حدود 20 سال پیش، روند برون سپاری کامل شد. آنها در خصوصی سازی

موفق ترین کشور در اروا بودند. آلمانی ها بعد از جنگ جهانی دوم، تمام کارخانه ها را به بخش خصوصی واگذار کردند. اصل عدم تمرکز را هم سه ساله پیاده کردند.

  ولی قبول کنید دولت در تصمیم گیری خیلی کند و بااحتیاط عمل می کند. خیلی از مسائل نیاز به ک تصمیم نهایی دارد که در همین مرحله دولت دچار ضعف است.

با کمی جرح و تعدیل می شود گفته های شما را تائید کرد. تصمیمی که می شود در ک هفته گرفت، امروز ک سال طول می کشد. دولت باد در تصمیم گیری بین بیکاری، رکود و

تورم، توازن را برقرار کند و در کنار اجاد تعادل میان رکود و تورم باد به فکر اشتغال فارغ التحصیالن باشد. انکه دولت تصورکند با حمات از طرح های دانش بنیان مسأله اشتغال

حل می شود تصوری اشتباه است. همانطوری که می دانید 5-3 درصد دانشگاهیان و تحصیلکرده ها موفق به اختراع ا تهیه طرح های دانش بنیان می شوند و 27-95 درصد از

فارغ التحصیالن بدون متولی هستند.  فارغ التحصیالن در هر رشته ای باد مهارت آموزی و کارورزی داشته باشند.

  البته فکر می کنم دگر مشخص شده است که دولت حل تورم را انتخاب کرده و فعال اهتمام اصلی خود را به جای بیکاری روی تورم گذاشته است. چنانچه تصمیم گیری عاجل

روی مسکن مهر باقیمانده انجام می شد،  سال 93 سال تمامی طرح ها بود.

به آقای طیب نیا ک سال و نیم پیش، لزوم نوسازی ناوگان باری و ک میلیون و 200 هزار مسکن مهر باقیمانده را تاکید کردم. اما هنوز تکلیف انها مشخص نشده است. 

  خوب دولت باالخره باد چه تدبیری در این باره بیندشد؟

اشکال اصلی در نبود حزب است. کادرسازی باد در درون احزاب صورت بگیرد. فقر احزاب باعث شده تا نیروهای تازه نفس نتوانند رشد کنند و وارد بدنه دولت شوند. نیروی

جوانی که در درون حزب پرورش پیدا کند با نظام تصمیم سازی آشناتر است و در صورتی که بتواند وارد مجلس شود، قاعدتا می تواند بهتر قانون سازی کند. 

  شما چه راهكاری پیشنهاد می كنید؟

اول باد احزاب را احیاء و کارآمدتر کرد. تشکل های مردم نهاد مهندسی، صنفی را باد حمات کرد. اگر بخواهیم خصوصی سازی و برون سپاری انجام شود. حتی باد سالی 500-

400 میلیارد تومان به این مؤسسات و تشکل ها اختصاص داد. دومین کار سبک کردن دولت است. باد تعدیل نیروی وسیعی صورت بگیرد. زمانی که به وزارت راه رفتم، واحد

استان تهران ما 950 نیروی کادر داشت. اما وقتی رفتیم آن را به 350نفر رساندم و تعدیل وسیعی انجام شد. تعدیلی که همه راضی بودند و هیچ ک هم بیکار نماند در بخش

خصوصی کار را شروع کردند و 3-2 برابر حقوق کارمندی نصیب شان شد. سومین اقدام الزم، توسعه نیروی انسانی است. جوان سازی مدیرت و تعیین  تکلیف فارغ التحصیالن

دانشگاه ها از اهم موضوعات اقدام سوم است. دکتر ستاری در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دارد همین کار را انجام می دهد. معاونت علمی و فناوری باد زیرمجموعه اش

سازمانی تعرف کند که تحت پوشش سازمان مدیرت و برنامه ریزی ا ک سازمان وابسته به وزارت علوم تا به فارغ التحصیالن برای افتن کار جدد کمک کنند. آن جوان به تنهایی

نمی داند چه مسیری را باد طی کند. نخبگان جامعه که طرح های دانش بنیان را دارند، 3 تا 5 درصد هستند. 95 تا 97 درصد نخبگان جامعه طرح دانش بنیان ندارند. جوانان باد

ابتدا کارورزی و مهارتی را کسب کنند بعد به محیط کار وارد شوند. این سازمان می تواند برای اجاد فرصت شغلی برای جوانان فارغ التحصیل متولی باشد. هفته ای نیست که من

در دفتر خودم شاهد مراجعه جوانان بیکار و مستعد نباشم. در سال 79 در جهاد دانشگاهی شورای اشتغال تاسیس کردم. همان زمان به سازمان مدیرت و برنامه ریزی مراجعه

کردم تا بودجه ای به این کار اختصاص دهند. آقای دکتر صفدر حسینی، آن زمان معاون آقای دکتر عارف بود. من درخواست بودجه ک میلیارد و 200 میلیون تومانی برای اشتغال

فارغ التحصیالن کردم. 80 میلیارد تومان هم وام خواستیم. اشان فوری به ما ابالغ کردند. آمدم به رئیس جهاد دانشگاهی روند را و مبالغ را توضیح دادم. اما او گفت انجام

نمی دهم. او گفت که جهاد دانشگاهی ک نهاد فرهنگی است و نه اقتصادی. دقیقا خالف مطالبه ما. به این ترتیب ما به اهدافی که می خواستیم نرسیدم.

معاون مديرکل يونسکو:

همواره پيشرفت هاي علمي و فناوري ايران را تحسين کرده ايم

معاون مديرکل سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) اظهار داشت که

همواره پيشرفت هاي علمي و فناوري ايران را تحسين کرده ايم.به گزارش ايرنا ، فالويا

اشلگل معاون مديرکل يونسکو در بخش علوم طبيعي که به تهران سفر کرده است، با

محمد فرهادي وزير علوم، ديدار کرد.وي در اين ديدار اظهار داشت: تنوع فعاليت

هاي علمي ايران که از علوم کاربردي تا علوم ايه را پوشش مي دهد، بسيار قابل توجه

است.براساس گزارش وزارت علوم، اشلگل افزود: ما هميشه ايران را در زمينه پيشرفت

هاي پزشکي، دارو و فناوري ها و نوآوري ها تحسين کرده ايم و معتقديم که ايران مثال

زنده اي از ترکيب سنت و نوآوري است.وي با بيان اين که دوستي ميان ايران و

يونسکو درحوزه هاي علمي داراي ظرفيت هاي توسعه است، گفت: ايران مي تواند به

عنوان مرکز علمي در بخش علوم طبيعي براي کشورهاي منطقه باشد. وي تصريح کرد: از اين همه فعاليت و توانمندي و عالقه مندي که براي کار علمي در ايران وجود دارد، شگفت

خراسان نیوز ۲۹ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۰ 



زده شده ام.وزير علوم نيز در اين ديدار گزارشي از پيشرفت هاي علمي و فناوري ايران ارائه کرد.دکتر محمدرضا سعيد آبادي دبيرکل کميسيون يونسکو درايران نيز در اين زمينه

گفت: معاون مديرکل يونسکو در بخش علوم طبيعي کمتر از هفت ماه است که در اين سمت مشغول به کار شده و اين اولين سفر خارج از اريس ايشان است و اين نشان دهنده

جايگاه علمي و توانمندي ايران است .وي افزود: اين حضور عالوه بر جايگاه علمي ايران،نشان دهنده فضاي ايجاد شده توسط دولت تدبير و اميد در صحنه بين الملل است.وي بيان

کرد: معاون مديرکل يونسکو درسفر به ايران با وزير نيرو، رييس سازمان حفاظت محيط زيست،معاون علمي و فناوري رياست جمهوري ديدار و از مراکز فرهنگي و از مرکز منطقه اي

يونسکو در حوزه ارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد مرکز علمي و تحقيقاتي اصفهان بازديد خواهد کرد.وي ادامه داد: در حال حاضر 18 کرسي دانشگاهي يونسکو در حوزه هاي

مختلف در ايران برگزار مي شود که از اين تعداد شش کرسي مربوط به علوم طبيعي شامل بازيافت آب ، اقيانوس شناسي و آموزش مهندسي است.

لوان جاگاريان، سفير روسيه در تهران در گفت وگو با ૈاعتمادૈ:

عامل تفرقه در 1+5 نخواهيم بود

  محمد ابراهيم ترقي نژاد  / زيرك، گشاده رو و محافظه كار؛ شايد اين كلمات، رساترين تعابيري باشند كه بتوان از لوان جاگاريان، سفير فدراسيون روسيه در ايران داشت.

از زماني كه درخواست مان را براي گفت وگو با آقاي سفير ارايه كرديم تا هنگامي كه براي انجام مصاحبه با وي راهي سفارت روسيه در خيابان نوفل لوشاتو شديم، فقط چند

روز به طول كشيد. سفارت روسيه قدمتي به درازاي تاريخ معاصر دارد. هنگامي كه از درب سفارت كه از محافظت آنچناني برخوردار است، عبور مي كني روح تاريخ در تو

دميده مي شود. از ستارخان و ديگر مشروطه خواهاني كه در زمان فتح تهران در اين مكان ساكن بوده اند تا وينستون چرچيل، جوزف استالين و فرانكلين روزولت كه در اين

مكان كنفرانس معروف تهران را برگزار كردند. زماني كه وارد ساختمان مي شوي ابتدا نمايشگاهي از نقاشي ها و عكس هايي كه به مناسبت هفتادمين سالگرد 牾ꊲايان جنگ

جهاني دوم در سفارت روسيه بر牾ꊲا شده است، نظرت را جلب مي كند و سپس در سمت ديگر، آقاي سفير را مي بيني كه منتظر ما است و با خوشرويي به استقبال ما مي آيد.

جاگاريان ۵۷ ساله مسلط به زبان فارسي است و اين تسلط خود را با گفتن ضرب المثل هاي متعدد و يادآوري قتل الكساندر گريبايدوف، سفير وقت اين كشور در زمان

جنگ هاي ايران و روسيه نشان مي دهد. او اينك سه سال و نيم است كه به عنوان سفير روسيه در تهران حضور دارد. 20 سال پيش نيز به عنوان دبير اول سفارت روسيه در

تهران فعاليت كرده است. در 牾ꊲايان مصاحبه نيز هنگامي كه از او مي خواهيم براي گرفتن چند عكس به همان جايي كه استالين، روزولت و چرچيل روي صندلي با هم عكس

يادگاري گرفتند، بيايد، با زيركي مي گويد االن فقط از آن سه كشور، سفارت روسيه در تهران مشغول به فعاليت است و آن دو نيستند. مشروح گفت وگوي 徻اعتماد틒滧 با

لوان جاگاريان در پي مي آيد.

 

      تا يك ماه ديگر، دو سال از آغاز به كار دولت يازدهم با هدايت حسن روحاني مي گذرد. در اين مدت دو ساله، روابط تهران و مسكو چگونه بوده است؟

مقدم بر هر چيز، از تشريف فرمايي شما تشكر مي كنم. به ساختمان تاريخي سفارت فدراسيون روسيه در جمهوري اسالمي ايران خوش آمديد. من از گفت وگو با خبرنگاران ايراني

براي ارايه ديدگاه هاي روسيه چه در خصوص روابط دوجانبه و چه در خصوص مسائل منطقه اي استقبال مي كنم. در رابطه با سوال شما درباره روابط دوجانبه ايران و روسيه در طول

دو سال گذشته بايد بگويم كه ما چه در زمان دولت آقاي روحاني و چه در زمان قبل از دولت آقاي روحاني، روابط خوبي با جمهوري اسالمي ايران داشته ايم و فكر مي كنم كه روسيه

در خط مشي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران جايگاه خاص و ويژه اي داشته باشد و بايد خاطرنشان كنم كه رفت و آمدهاي دوجانبه بعد از آنكه جناب روحاني به عنوان

رييس جمهور انتخاب شدند، بسيار افزايش يافته است. ما در ابعاد سياسي و در خصوص موضوعات مختلف همكاري هاي خوبي را داريم؛ به طور مثال، در مورد سوريه، عراق،

افغانستان، يمن و خزر، مسكو و تهران همكاري هاي خوبي با يكديگر دارند. بايد يادآور بشوم كه اكثر ديدگاه هاي روسيه و ايران بسيار به يكديگر نزديك و با هم منطبق هستند.

همچنين بايد اشاره كنم در مراسم تحليف آقاي روحاني، آقاي نارشكين، رييس مجلس دوماي روسيه حضور داشتند. بايد خاطرنشان كرد در ماه آوريل سال جاري، چند هيات

عاليرتبه روسي از تهران بازديد كردند؛ معاون رييس شوراي عالي امنيت ملي روسيه به تهران آمد و مالقات خوبي با آقاي شمخاني و معاون شان آقاي ايرواني داشتند كه بعد آقاي

شمخاني به روسيه سفر كردند. سپس يك هيات عالي رتبه كه در راس آن دستيار آقاي پوتين بود بنا به دعوت آقاي ستاري، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري به ايران آمدند كه

در زمينه هاي فناوري و آموزش با يكديگر به رايزني و مذاكره پرداختند كه اميدوارم به نتايج خوبي دست يابند. س از اين هيات، هياتي از سازمان انرژي اتمي روسيه (روس اتم) از

ايران بازديد كرد كه در راس آن، معاون مديركل روس اتم قرار داشت كه مذاكرات بسيار مثبتي با آقاي صالحي رييس سازمان انرژي اتمي و معاون ايشان، آقاي كمالوندي داشتند.

    س مي توان گفت در اين مدت شاهد افزايش روابط ميان دو كشور بوده ايم.

بله، اما بايد يادآوري كنم در زماني كه ما از سطح حجم روابط، مراودات و همكاري هاي سياسي ميان دو كشور راضي هستيم اما از سطح و حجم همكاري هاي مان در حوزه مسائل

اقتصادي ناراضي هستيم چراكه در حال حاضر اين سطح همكاري هاي اقتصادي دو كشور با ظرفيت هاي دو كشور منطبق نيست.

    به نظر شما چه مسائلي موجب شده است تا اين سطح همكاري هاي اقتصادي ايران و روسيه همانند مسائل سياسي نباشد؟

عوامل مختلفي براي اين مساله وجود دارد؛ هم مسائل عيني و هم مسائل انتزاعي. شما اطالع داريد روسيه تحريم هاي اعمال شده يكجانبه اي كه از سوي امريكا و اتحاديه اروا

صورت گرفته است را قبول ندارد و آنها را محكوم كرده ولي ما نمي توانيم براي خريد و فروش از دالر و يورو استفاده كنيم. از طرفي، مشكالت فني نيز در اين باره زياد است. من

اميدوار هستم كه رفت و آمدهاي تجار ايران و روسيه براي اصالح اين روند منفي كمك كننده باشد. ما هم اينك در آستانه برگزاري دومين كميسيون همكاري هاي مشترك هستيم كه

در فصل اييز در روسيه برگزار مي شود و اميدوارم به زودي تاريخ دقيق و مشخص اين اجالس اعالم شود.

    در صحبت هاي تان بيان كرديد كه روسيه جايگاه خاصي براي سياست خارجي ايران دارد. ايران چه جايگاهي در سياست خارجي روسيه دارد؟

ايران براي روسيه، جايگاه مهمي دارد. به هر حال ايران همسايه جنوبي روسيه است. ايران يك كشور قدرتمند و پرنفوذ است و شك ندارم كه مي تواند نقش بسيار سازنده و مثبتي

براي حل و فصل مناقشات سوريه، افغانستان، يمن و عراق داشته باشد و لذا در اين زمينه ها ما با جمهوري اسالمي ايران همكاري مي كنيم.

    اگر بخواهيد عنواني براي اين نوع همكاري ميان تهران و مسكو داشته باشيد، از آن به عنوان همپيمان و متحد استراتژيك يا قدرت منطقه اي يا يك همسايه اسم  مي بريد؟

طبيعتا ايران متحد نظامي روسيه نيست. متحد نظامي روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، ارمنستان و بالروس هستند ولي در عين حال، بي ترديد يك كشور قدرتمند و مستقل است كه

موجب شده تا ما با كشور مستقل ايران براي بهبود روابط با كشورهاي همجوار و منطقه همكاري داشته باشيم.

    س برداشت من اين است كه روسيه، ايران را يك قدرت منطقه اي مي داند.

روزنامه اعتماد ۲۹ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۰ 



بله؛ در نوبه اول ايران

را قدرت منطقه اي

مي داند ولي ايران فقط

در اين منطقه فعال

نيست بلكه فراتر از

منطقه فعال است. ما

مي دانيم كه ايران در

آفريقا بسيار فعال

است و چند روز پيش

نيز وزير خارجه

آفريقاي جنوني به

تهران آمده بود.

همچنين ايران در

امريكاي التين و

جنوب شرق آسيا

بسيار فعال است س

ايران را مي توان

كشوري جهاني

دانست.

    از عدم انطباق

همكاري هاي اقتصادي

ايران و روسيه در سطح

اقتصادي گاليه

داشتيد، به مساله

تحريم ها اشاره كرديد.

در اين پرونده روسيه

نيز به نوعي ايش

گرفتار است چراكه

روسيه تقريبا از ابتداي

فعاليت هسته اي

كشورمان در ايران

فعاليت داشته و با

ايران همكاري كرده

است ولي هنگامي كه

پرونده هسته اي ايران

به شوراي امنيت

سازمان مي رود، به

قطعنامه هاي تحريمي

شديد اللحن عليه اين

پرونده راي مثبت

مي دهد. آيا اين يك

نوع رويكرد دوگانه و

متضاد با يكديگر

نيست؟

هيچ دوگانگي در اين

باره وجود ندارد. اگر بخواهيم آن زماني كه اين تحريم ها اعمال شد و اين زمان كه در حال مذاكره هستيم را مقايسه كنيم بايد بگويم كه تغييرات بسيار زيادي در اين مدت رخ داده

است.

    قبال كه تحريم ها اعمال شد، زمان و شرايط چطور بود؟

آن طور كه من اطالع دارم، دولت روسيه مجبور بود تا با كشورهاي غربي و چين در خصوص تحريم ها با يكديگر متحد شوند.

    مجبور بود؟

منظورم الزام و اجبار نيست بلكه ما در اين باره تصميم گرفتيم. اين مساله، اراده دولت روسيه بود و من نمي توانم سياست دولت روسيه را تفسير كنم.

    اگر به مقطع حداقل چهار سال پيش برگرديم باز. . .

اين مساله براي چهار سال گذشته نبوده است.

    اولين تحريم ها عليه ايران در سال هاي 2006 و 2007 ميالدي اعمال شد كه اين پروسه تا سه، چهار سال قبل ادامه داشت. در آن سال ها، كشورهاي غربي بهانه شان براي

تحريم ها، نگراني هايي بود كه از پرونده هسته اي ايران داشتند. آيا روسيه نيز از فعاليت هسته اي ايران نگراني داشت؟

من به شما يك پيشنهاد مي كنم. ما در حال حاضر، در آستانه امضاي توافق همه جانبه هستيم و در اين زمينه، روسيه بسيار تالش مي كند تا اين مذاكرات، هم سازنده باشد و به يك

نتايجي دست يابيم. رفت و آمدهاي متخصصان روسيه در اين زمينه بسيار افزايش يافته است. شما چرا به زماني كه گذشته است، نگاه مي كنيد؟ شما به جلو نگاه كنيد. بايد براي



آينده بيشتر فكر كنيم. شما ببينيد كه موضوع سامانه اس-300 كه روسيه داوطلبانه اين را ذيرفته آن را تحويل دهد. همزمان با تحريم هاي چند جانبه اين سامانه ممنوع شده بود

ولي ما در اين باره تجديدنظر كرديم. مشاهده كرديم كه دورنماي بسيار مثبتي در اين باره به وجود خواهد آمد. ما تصميم گرفتيم ممنوعيت تحويل را لغو كنيم و آمادگي كامل

داريم تا تعهدات خود را به صورت كامل رعايت كنيم.

    ايران در سال 2007 قراردادي در خصوص سامانه موشكي اس- 300 با روسيه منعقد كرد ولي در زمان آقاي مدودف با آنكه اين قرارداد امضا شده بود ولي تحويل آن به حالت

تعليق درآمد. دليل لغو تحويل يكجانبه اين مساله از سوي مسكو چه بود؟

آقاي پوتين در اين باره توضيحات كاملي را بيان كردند. من به شما توصيه مي كنم تا بيانيه آقاي پوتين را در اين باره به دقت بخوانيد.

    به خاطر تحريم هاي صورت گرفته عليه ايران بود؟

اين تصميم داوطلبانه روسيه بود. در آن زمان، يك دولت ديگري در ايران بر سركار بود. درست است؟ االن يك دولت جديد برسركار است. آيا شما هيچ تغييراتي را در روند مذاكرات

هسته اي احساس نمي كنيد؟ آيا در اين باره تفاوتي را بين دولت پيشين و دولت فعلي در اين باره نمي بينيد؟

    بله. تفاوت هايي در اين باره وجود دارد ولي سياست هاي جمهوري اسالمي ايران در مساله هسته اي همواره يكسان بوده است.

آيا پيشرفتي صورت گرفته؟

    بله. پيشرفتي نيز انجام شده است ولي تحريم هايي نظامي عليه ايران در مورد تسليحاتي با كاربرد دوگانه و تهاجمي بوده است ولي اس- 300، يك سامانه دفاعي است. خيلي ها

اين تصميم از سوي دولت وقت روسيه را نشات گرفته از نزديكي روسيه و امريكا در سال هاي 2009 و 2010 مي دانستند. اين تحليل را چقدر قبول داريد؟

من فكر مي كنم ما مشاهده مي كنيم كه با رياست جمهوري آقاي روحاني، يك روند خيلي مثبت جدي به وجود آمده است؛ ما اميدواريم به توافق نهايي برسيم و لذا درباره تحويل

اس- 300 تصميم به تجديدنظر گرفتيم.

     بسياري در ايران اعتقاد دارند كه با رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در سال 2005، دستگاه ديپلماسي ايران بيش از هر زماني به شرق و به خصوص روسيه نزديك تر شد.

مي خواهم بگويم اگر تغييراتي در دولت جديد ايران رخ داده كه دولت روسيه به خاطر آن چنين تصميماتي را اتخاذ كرده، در دولت قبلي، روابط ايران و روسيه بيش از هر زماني

افزايش يافته بود.

منظور من از تفاوت فقط در مساله روند هسته اي و مذاكرات است. در آن زمان آقاي احمدي نژاد كه مسووليت مذاكرات برعهده شوراي عالي امنيت ملي بود ولي در حال حاضر

مذاكره كنندگان چه كساني هستند، وزارت امور خارجه. ما مي بينيم كه در آن زمان پيشرفتي در بعد هسته اي نبوده است ولي اكنون مشاهده مي كنيم در دولت آقاي روحاني كه

اين پرونده از شوراي عالي امنيت ملي گرفته شده و به وزارت خارجه برگشته و مذاكرات روند مثبتي به خود گرفته است.

    موضع روسيه نسبت به مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 چيست؟

آقاي پوتين چندين بار تاكيد كردند كه ايران حق استفاده از فعاليت اتمي دارد و ما اين مساله را با گسترش همكاري اتمي روسيه با ايران نشان مي دهيم. ما در حال حاضر درباره

راكتور شماره دو و سه در بوشهر در حال همكاري هستيم. از سويي، ايران حق غني سازي دارد ولي اين مساله همراه با رعايت تعهدات نظامي و همكاري با آژانس بين المللي انرژي

اتمي است.

    برخي منابع نزديك به تيم مذاكره كننده هسته اي ايران بيان مي كنند كه روسيه و چين، دو هياتي هستند كه نظرات و مواضع نزديكي با جمهوري اسالمي ايران دارند. شما اين

مساله را تاييد مي كنيد؟

ما با هيات ايراني هم مذاكرات دوجانبه داشته ايم؛ چه در ايران و چه در مسكو و چه در ايتخت هاي ديگر و شباهت بسياري ميان برخوردهاي ما و ايران وجود دارد ولي در عين

حال، شما اطالع داريد كه ما طرفدار اين مساله هستيم كه يك برخورد و صداي واحدي در ميان كشورهاي 1+5 وجود دارد و نمي خواهيم سوءتفاهمي در اين زمينه ميان كشورهاي

غربي از يك طرف و روسيه و چين در طرف ديگر ايجاد شود. دوستان ايراني نيز اين مساله را قبول دارند و تبليغ هم مي كنند و مي گويند براي ما آسان تر است كه با 1+5 يكصدا

صحبت كنيم.

    از تمايل صداي واحد در 1+5 سخن گفتيد. آيا اين صداي واحد، هم اينك در اين گروه شنيده مي شود؟

ما در اين زمينه مي بينيم كه پيشرفت هاي بسيار مثبتي به وجود آمده است. ما تالش مي كنيم كه هم صدا باشيم چراكه اين مساله روند مذاكرات را آسان تر مي كند. اگر اين مساله

وجود نداشت، به هيچ پيشرفتي نمي رسيديم.

    هم اينك در خصوص دستيابي به توافق چقدر اميدوار هستيد؟

به شكلي كه من اطالع دارم، هم نمايندگان عالي رتبه امريكا با ايران به طور مستقل مذاكره مي كنند كه اين قبال نبوده است. درست است؟ اين ديگر تابو نيست. اين خيلي خوب

است ولي مشاهده مي كنيم طرحي كه اكنون وجود دارد، پرانتزهاي بسياري وجود دارد و وظيفه عمده ما، شما و كشورهاي غربي و چين است تا هر چه سريعتر تمامي اين پرانتزها را

برطرف كنيم.

    نظري در ايران وجود دارد كه روسيه در مذاكرات، تمايل چنداني براي دستيابي به توافق نهايي ندارد. شما اين مساله قبول داريد.

خير. كساني مي توانند اين ادعا را بكنند كه مخالف خوب بودن و بهبود روابط ايران و روسيه هستند. من اين مساله را تكذيب و به طور قطع، رد مي كنم.

    س روسيه خواهان دستيابي به توافق است؟

بله. اگر اين گونه نبود، س چرا هيات هاي روسي مكررا رفت و آمد مي كنند؟

    به نظر روسيه، توافق هسته اي خوبي كه در مذاكرات بايد به دست آيد، چه توافقي است؟

توافقي است كه هم منافع ايران را به شكل كامل مدنظر بگيرد و از سويي، نگراني هايي كه در خصوص پرونده هسته اي ايران وجود دارد، به شكل كامل حذف بشود؛ هم به نفع

كشورهاي غربي و هم به نفع ايران باشد.

    يعني همان بازي برد- برد كه آقاي روحاني مطرح كرده اند؟

بله.

    روسيه نيز به دنبال بازي برد - برد است؟

بله. ما از اول نيز دنبال همين مساله بوده ايم.

    به نظر مي رسد با دستيابي ايران و 1+5 به يك توافق جامع هسته اي، بسياري از موانعي كه در روابط ايران و غرب وجود دارد، از بين مي رود. آيا اين مساله براي روسيه هم يك برد

محسوب مي شود؟ نظر روسيه از نزديكي ايران و غرب س از دستيابي به توافق چيست؟

خيلي مثبت است. زيرا اين تحريم هاي يكجانبه اعمال شده عليه ايران، موانعي را براي تجار روسيه ايجاد كرده اند و اين نقش خيلي منفي را دارد. دوم، اين مساله ثابت خواهد بود و

ما ديگر شاهد شنيدن تهديدها عليه ايران كه بمباران و حمله نظامي مي كنيم، نخواهيم بود.

    نظر روسيه نسبت به اين تهديدات چيست؟ در صورت وقوع چنين مسائلي، واكنش روسيه چه خواهد بود؟

ما هميشه مخالف حل و فصل نظامي مناقشات موجود هستيم. به نظرم فقط بايد از طريق گفت وگو و مذاكرات در پي حل آنها باشيم. ما چنين تهديداتي را محكوم مي كنيم.

    به فضاي حاصل شده در پي مذاكرات صورت گرفته هسته اي در دوران آقاي روحاني اشاره كرديد كه نقش مهمي در تصميم گيري رييس جمهور پوتين در خصوص لغو ممنوعيت

تحويل سامانه اس- 300 به تهران داشته است. برخي، از رايزني هاي گسترده روسيه با رژيم اسراييل در اين باره خبر مي دهند. آيا اين مساله صحت دارد؟



خير. روسيه يك كشور مستقل است كه مستقالنه تصميم مي گيرد.

    اطالع هم نداده بوديد؟

ما با آنها مشورت نكرديم. فقط به آنها اطالع داديم و آنها را در جريان گذاشتيم.

    نظر آنها چه بود؟

طبيعتا منفي است.

    آيا آنها با همراهي غرب فشارهايي را بر روي روسيه آورده اند تا مسكو از تصميم خود منصرف شود؟

هيچ كس نمي تواند بر روسيه فشار بياورد. روسيه يك كشور قوي و قدرتمند است و به كسي اجازه فشار بر خود را نمي دهد. فقط آنها ابراز نگراني كردند ولي ما جواب داديم كه ايران

هيچ كشوري را تهديد نمي كند و تهديدي نيست.

    با علم به اين موضوع كه ايران تهديد نيست، چرا روسيه از دادن سامانه دفاعي اس- 300 به ايران خودداري كرد؟

من از شما مي خواهم كه بيانيه آقاي پوتين را به دقت بخوانيد.

    حال كه شما مرا به بيانيه آقاي پوتين ارجاع مي دهيد، با توجه به دستور ايشان، زمان تحويل اين سامانه دفاعي به ايران در چه مقطعي خواهد بود؟ آيا در مقطعي هشت ساله

است؟

خير. اين موضوع بسيار حساس است و ساختارهاي مربوطه هر دو كشور در اين رابطه در حال رايزني هستند. مهم اين است كه ما بتوانيم در اين باره هر چه سريعتر به يك توافقي

دست يابيم ولي ما اين را علني نمي كنيم.

    س مي توان انتظار داشت كه اين سامانه دفاعي در زماني كوتاه به ايران تحويل داده شود؟

من در رابطه با زمان بندي نمي توانم اظهارنظري بكنم. فقط كساني كه در اين رابطه مسووليت دارند، بايد در اين خصوص مذاكره بكنند، يعني مسووالن وزارت دفاع هر دو كشور و

ساختارهاي ديگر. وارد جزييات نمي شويم چون موضوع بسيار بسيار حساس است.

    در صورت دستيابي به توافق، روابط تهران و مسكو با چه جهشي روبه رو خواهد شد؟

روابط دو كشور گسترش خواهد يافت. دو كشور مي توانند در موضوعات مختلف همكاري هاي گسترده تر با يكديگر داشته باشند. برخي شركت هاي بزرگ روسيه مانند شركت هاي

نفتي در حال حاضر نمي توانند به ايران بيايند ولي در صورتي كه اين تحريم ها لغو شوند، آنها چنين امكاني را به دست خواهند آورد.

    يكي از پرونده هايي كه تهران و مسكو با يكديگر همكاري و همگرايي بسياري در آن دارند، پرونده بحران سوريه است. دليل همكاري و همگرايي دو كشور در اين پرونده را چه

مي دانيد؟ چه دليلي موجب حمايت روسيه از دولت بشار اسد شده است؟

چند مساله در اين باره وجود دارد؛ اول، كسي نمي تواند اصرار كند كه بشار اسد بايد برود و فقط مردم سوريه بايد تصميم گيري كنند كه چه كسي بايد رييس جمهور باشد و روسيه و

ايران نسبت به اين مساله هم عقيده هستند. دوم، هم تهران و هم مسكو مخالف هر گونه مداخله در امور داخلي سوريه هستند. سوم، زماني كه سازمان هاي تروريستي كه در

سوريه در حال فعاليت هستند تا دولت قانوني بشار اسد را سرنگون كنند، يعني داعش و جبهه النصره، تا زماني كه فقط در خاك سوريه محدود بودند، بچه هاي خوبي براي

كشورهاي غربي و برخي كشورهاي منطقه حساب مي شدند ولي هنگامي كه آنها به عراق آمدند و عليه دولت قانوني عراق وارد جنگ شدند، اين سازمان هاي تروريستي به بچه هاي بد

تبديل شدند. اين نشانگر چيست؟ نشانگر برخورد دو گانه غرب نسبت به مساله تروريسم است.

    نشست هايي از سوي روسيه براي حل بحران سوريه در حال پيگيري است. در روزهاي اخير نيز شاهد برگزاري اجالس مذاكرات صلح در ژنو از سوي نماينده دبيركل سازمان ملل

در امور سوريه هستيم. مسكو چه تصميماتي براي حل و فصل هر چه زودتر بحران سوريه دارد؟

در مسكو در اين باره، دو اجالس برگزار شد كه فرصت خوبي بود تا نمايندگان معترضان دولت سوريه بيايند و آزادانه نظرات خود را بيان و به تبادل نظر بپردازند. متاسفانه برخي

معترضان به اين اجالس نيامدند اما نمايندگان دولتي روسيه در اين اجالس شركت نكردند و فقط دانشمندان و كارشناسان روسي در اين اجالس بودند. ما فقط اين اجالس را افتتاح

كرديم و سپس هيچ دخالتي در اين باره نكرديم. فقط اجالس را افتتاح كرديم تا امكان تبادل نظر در اين باره به وجود بيايد.

    يكي ديگر از بحران هاي كنوني منطقه خاورميانه، بحران يمن است. نظر روسيه نسبت به اين بحران و حمله نظامي چند كشور به رهبري عربستان به يمن چيست؟

الزم است در اين باره به مردم يمن هم فكر كنيم. روسيه پيشنهاد كرده است تا يك وقفه (آتش بس) انسان دوستانه اعالم شود تا امكاني به وجود آيد كه هم سازمان هاي بين المللي و

هم كشورهاي ثالث كمك هاي انسان دوستانه خود را به يمن و مردم اين كشور ارسال كنند. از طرفي، ما طرفدار شروع گفت وگوها ميان تمامي جريان هاي يمني و طرفين درگير

هستيم، از جمله جنبش حوثي. حوثي ها حتما بايد در اين مذاكرات شركت كنند و هر نيروي داخلي كه در يمن نقشي دارد، در اين مذاكرات بايد باشند البته به غير از تروريست ها

مانند القاعده.

    آيا دولت مسكو تصميمي براي ارسال كمك هاي انسان دوستانه به يمن دارد؟

ما چند فروند هواپيما به صنعا فرستاده ايم و كمك هاي انسان دوستانه مان را با اين پروازها منتقل كرده ايم، ولي در حال حاضر از چنين امكاني برخوردار نيستيم چون در آنجا عمليات

جنگي در حال انجام است؛ ولي س از تامين صلح ايدار فكر مي كنم روسيه كمك هاي انسان دوستانه خود را حتما مي فرستد.

    آيا روسيه قطعنامه اي براي ايان بحران يمن يا ايجاد همين وقفه به شوراي امنيت خواهد برد؟

در اين باره صحبت هاي زيادي صورت گرفت و در همين خصوص يك قطعنامه تصويب شد كه فكر مي كنم قطعنامه 2216 باشد.

    آنچنان به نفع مردم يمن نبود.

ما به آن راي ممتنع داديم.

    دليل اين راي ممتنع چيست؟

ما در اين باره هم به دوستان ايراني و هم به حوثي ها توضيحات الزم را داده ايم و آنها در جريان   هستند.

    به حوثي ها هم گفته ايد؟

بله. ما با حوثي ها نيز تماس داريم. سفارت ما در صنعا فعال است و اين پيام منتقل شده است.

    واكنش حوثي ها نسبت به اين مساله چه بود؟

اگر صادقانه بگويم راضي نيستند ولي بايد خاطرنشان كنم كه ما با دوستان ايراني در اين باره گفت وگوها و رايزني هاي مستمري داريم. آقاي اميرعبداللهيان و همتاي روسي ايشان،

آقاي باگدانف رايزني هاي تلفني منظمي دارند. اينجانب هفته اي يك بار در وزارت امور خارجه هستم و درست مانند خانه دوم ما شده است.

    واكنش ايران نسبت به راي ممتنع روسيه چه بود؟

دولت ايران نيز نظرات خود را دارد. ممكن است در اين خصوص اختالف نظري هم وجود داشته باشد ولي فكر نمي كنم مانعي براي رايزني ها در خصوص يمن براي تهران و مسكو

باشد.

    س اين برداشت را مي توان داشت كه ايران نسبت به راي ممتنع روسيه به آن قطعنامه ناراضي باشد؟

بله.

    چقدر خوشبين هستيد كه بحران هاي منطقه اي نظير سوريه و يمن در بازه يك سال آينده حل و فصل شوند؟



من ديپلمات هستم و بايد خوشبين باشم. البته در اين باره تالش خواهيم كرد. آنچه مربوط به ابتكارات آقاي استفان دي ميستورا است، ما از آن تالش ها اعالم حمايت كرديم و از هر

تالشي كه كمك به حل و فصل مناقشه سوريه كند، حمايت   مي كنيم.

    اگر موافق باشيد، نگاهي هم به بحران هاي ديگر منطقه اي مانند بحران اوكراين داشته باشيم. آيا اين تنش كه ميان روسيه و غرب ايجاد شد، موجب نزديكي روسيه به ايران شده

است؟

روابط تهران و مسكو هيچ ربطي به بحران اوكراين ندارد. غربي ها در اين باره تحريم هايي را انجام دادند كه ما نيز نسبت به اين مساله اسخ قطعي داديم، هر چند در اين باره

همكاري هاي ما با ايران در خصوص مسائل كشاورزي و شيالت افزايش يافته است.

    آيا اختالف نظر روسيه و غرب در خصوص بحران اوكراين مي تواند خود را در مساله هسته اي نيز به نمايش بگذارد؟

خير. روس ها ضرب المثلي دارند كه محتوايش اين است كه هر چيز به خودش ربطي دارد و تنش روسيه با غرب در اوكراين هيچ ربطي به مساله هسته اي ندارد. اين دو موضوع

جداگانه از هم هستند. ما در مساله هسته اي همكاري كرده ايم، مي كنيم و خواهيم كرد. آنچه در اوكراين س از يك سال و نيم گذشته است، اين بود كه شاهد بركناري آقاي

يانكوويچ، رييس جمهور قانوني اين كشور با زور هستيم. اين يك كودتاي نظامي بود كه غيرقانوني صورت گرفت. كشورهاي غربي از اين كودتا حمايت كردند. ما اين مساله را با مساله

يمن مقايسه مي كنيم. آقاي هادي، رييس جمهور يمن با اعتراض مردم اين كشور به عربستان فرار كرد و غربي ها اعتراض كردند و گفتند كه او رييس جمهور قانوني است. ما از آنها

مي پرسيم كه چطور از آقاي يانكوويچ حمايت نكرديد؟ من خودم به عنوان ناظر از سوي سازمان همكاري و امنيت اروا در انتخابات اوكراين در سال 2010 شركت كردم كه يانكوويچ

به عنوان رييس جمهور انتخاب شد. چرا او را بركنار كرديد؟ لذا برخورد كشورهاي غربي نسبت به مناقشه اوكراين برخوردي دوگانه است.

    ارزيابي شما از موضع گيري ايران در برابر بحران اوكراين چگونه بود؟

خيلي مثبت و خيلي سازنده. ما از برخورد ايران نسبت به بحران اوكراين راضي هستيم.

    در پي بحران اوكراين، امريكا و برخي كشورهاي اروايي يكسري تحريم هايي را نسبت به روسيه اعمال كرد ه اند كه شما از اسخ محكم روسيه سخن گفتيد كه خود را در مساله نفت

و گاز نشان داده. . .

هنوز نه.

    ولي در مورد نفت و گاز تهديد كه كرده ايد.

ما هيچ كشوري را تهديد نكرده ايم. روسيه تهديد نمي كند؛ ما مثل غربي ها نيستيم كه بخواهيم تهديدي    بكنيم.

    يعني روسيه مي خواهد سياست خود براي فروش نفت و گاز را به كشورهاي اروايي همچنان ادامه بدهد؟

ما آمادگي الزم را داريم؛ آنها هستند كه آمادگي ندارند. آنها تمايل دارند تا در اين باره تحريم بكنند. ما در اين باره مشكلي نداريم.

    با وقوع اين بحران، خيلي ها معتقدند كه اتحاديه اروا در پي يافتن جايگزيني براي تامين نفت و گاز خود است و براي همين خيلي از نگاه ها متوجه ايران شده است. واكنش مسكو

به اين مساله چيست؟

اين مساله براي ما تهديدي نيست چون ما جايگاه خاصي در بازار اروا داريم و ثابت كرده ايم كه روسيه تامين كننده مطمئني براي كشورهاي غربي است. شما اشاره درستي كرديد

كه برخي كشورها در جست وجوي جايگزين گاز روسيه هستند چون مي خواهند فشار خود نسبت به روسيه را افزايش دهند ولي آنچه مربوط به انتقال گاز از ايران به اروا مي شود، ما

صحبت هاي بسياري را قبال شنيده ايم؛ در مورد خط انتقال نابوكو. ولي با اين وجود، از زمان حرف و جست وجو تا زمان فاز اجرايي، زمان بسياري وجود دارد. ضمنا بايد در مساله

هسته اي نيز به نتيجه اي دست يافت. ما نسبت به اين مساله اميدوار هستيم ولي كسي نمي تواند تضميني بدهد كه اين مساله تا آخر ماه ژوئن محقق خواهد شد.

    برخي منابع خبري ايراني و منابع غربي از مخالفت هاي گاه بي گاه روسي در روند مذاكرات سخن مي گويند. دليل اين اقدام روسيه چيست؟ به عبارتي، خط قرمز راستين روسيه

در پرونده هسته اي ايران چيست؟

من گفته ام كه روسيه به دنبال نتيجه بازي برد- برد است تا دو طرف راضي باشند. آن كسي كه مي گويد روسيه از خود در مذاكرات جديت نشان نمي دهد، من اين مساله را به شدت

تكذيب مي كنم.

    ايران از سال 2004 ميالدي عضو ناظر سازمان همكاري هاي شانگهاي است و روسيه نيز يكي از اعضاي اصلي آن. روسيه در راستاي هموارسازي عضويت ثابت ايران در اين سازمان

همكاري، چه اقداماتي را انجام داده است؟

چندي پيش معاون وزير امور خارجه آقاي مارگونف در اين باره مذاكرات مفصلي را انجام دادند. موضع روسيه در اين باره بسيار روشن است و ما طرفدار عضويت دايم جمهوري

اسالمي ايران در سازمان همكاري هاي شانگهاي هستيم.

    به نظر شما، آيا اين حق عضويت به شكل كامل به ايران در اجالس بعدي اين سازمان داده خواهد شد؟

اين خيلي زود است. نه ايران و نه اكستان و نه هند اين عضويت را در نشست شهر اوفا كه نهم ماه جوالي برگزار مي شود، دريافت نمي كنند. ما از آقاي روحاني دعوت كرده ايم تا

در اين نشست به عنوان رييس جمهوري اسالمي ايران و به عنوان عضو ناظر شركت كنند. در آن نشست تصميم نمي گيرند كه حق عضويت داده مي شود. آنها بايد اعالم كنند كه اين

روند شروع شده و اين روند بسيار طوالني است چراكه كشوري كه مي خواهد اين عضويت را دريافت كند بايد 27 تفاهمنامه و سند همكاري را امضا كند. از سويي، روسيه در آنجا

نقش مهمي دارد ولي براي تصميم نهايي براي عضويت قطعي كشوري، نياز به اتفاق آراست كه الزم است تمامي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي اين را بپذيرند و

اينگونه نيست كه روسيه دستور بدهد تا ايران عضو شود و تمامي كشورهاي عضو چنانچه كوچك هم باشند، همگي از حق راي يكساني برخودار هستند.

    فكر مي كنيد زمان قطعي پيوستن ايران به اين سازمان كي باشد؟

اين مساله نيازمند رفع تحريم هاي اعمال شده از سوي شوراي امنيت است.

    حتي اگر توافق هسته اي نيز تا ايان ماه ژوئن به دست بيايد، اين امكان فراهم نيست؟

اين خيلي زود است و بايد يك روند نسبتا طوالني پيموده شود. روند كار و عضويت نيز مرحله به مرحله است. با اين وجود و با توجه به سوال شما، روسيه بسيار تالش مي كند و

تالش نيز خواهد كرد ولي به اين مساله اشاره كنيد كه براي عضويت، نياز به اتفاق آراست.

    از تالش روسيه سخن گفتيد. آيا روسيه در اين خصوص البي و رايزني كرده است؟

ما در حال رايزني هستيم.

    در پي اين رايزني ها توانسته ايد نظر مثبتي را هم جلب كنيد؟

ما در حال تالش هستيم و بدانيد كه دوستان ايراني ما، چه در وزارت امور خارجه و چه در ساختارهاي ديگر در جريان اين تالش ها هستند.

    چشم انداز روابط تهران و مسكو را چگونه مي بينيد؟

به نظر چشم انداز مثبتي وجود دارد و من نسبت به اين مساله بسيار خوشبين هستم. ما تالش كرده و خواهيم كرد. چه من و چه دوستان ايراني ما در ساختارهاي دولتي دو كشور

در حال تالش براي ارتقاي همكاري ها هستند.

    و بر سر اين چشم اندازها، چه موانعي وجود دارد كه بايد از سر راه برداشته شود؟

موانع عيني آنچناني اي وجود دارد اما چند مورد غير عيني (انتزاعي) است كه ما مي توانيم با همكاري هاي مشترك آنها را از سر راه  برداريم. ما بايد بيشتر و بهتر يكديگر را بشناسيم.

رفت و آمدها بايد بيشتر شود. به طور مثال، ما در حال تالش براي تسهيل روند صدور رواديد براي عده اي از شهروندان دو كشور هستيم؛ كه در مرحله اول براي تجار، دانشمندان و



دانشگاهيان است. آقاي چگيني، مديركل كنسولي وزارت امور خارجه در اين باره سفري به روسيه خواهند داشت و ما تالش كرديم تا اين سفر انجام شود و ان شاء الله از فصل اييز

سرويس هاي كنسولي هر دو كشور به مذاكره بپردازند. ما طرحي را پيشنهاد كرديم كه كمك خواهد كرد. رفت و آمدها ميان دانشجويان و دانشگاهيان بيشتر خواهد شد. ما پيشنهاد

كرديم در فصل اييز نشستي ميان روساي دانشگاه هاي برجسته دو كشور زير نظر رييس دانشگاه دولتي مسكو برگزار شود. ما براي رفع اين موانع گام هاي گسترده اي را برداشته ايم.

    شما در صحبت هاي تان از موانع انتزاعي هم گفتيد. خيلي از ايراني ها از عدم خوش قولي روس ها در تعهدات شان سخن مي گويند.

مثال؟

    نيروگاه بوشهر. روس ها چه تصميمي براي رفع اين مساله دارند؟ آيا مي توان انتظار داشت كه تهران و مسكو در افق جديد همكاري هاي خودشان نسبت به تعهدات شان ايبندتر

باشند؟

شكي ندارم. آنچه مربوط به مساله بوشهر مي شود از سپتامبر ماه جاري پيش بيني مي شود مراسمي برگزار شود تا مسووليت آن به طور كامل به طرف ايراني سپرده شود. دوم، من دو

ماه پيش از بوشهر بازديد كردم و متخصصان روسيه در حال انجام كار در خصوص رآكتور دو و سه بوشهر هستند و ما به ايران پيشنهاد كرده ايم روسيه آمادگي ساخت راكتور چهار و

نجم بوشهر را هم دارد.

    در ماه نوامبر سال ميالدي گذشته، آقاي صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي ايران سفري به روسيه داشتند و چند قرارداد مهم هسته اي ميان تهران و مسكو به امضا رسيد. در اين

مدت نيز شاهد رفت و آمدهاي مقامات هسته اي دو كشور به تهران و مسكو بوده ايم. افق همكاري هاي هسته اي دو كشور را چگونه  مي بينيد؟

خيلي مثبت.

    آيا در اين رفت و آمدها و گفت وگوها در خصوص ارسال سوخت مصرف شده هسته اي ايران به روسيه نيز صحبتي شده است؟

ما در خصوص طيف وسيعي از مسائل مختلف و در سطح كارشناسي در حال رايزني هستيم كه من نمي توانم وارد جزييات بشوم.

 

برش-1

         رياست جمهوري روحاني، آغاز تغيير در روند مذاكرات هسته اي بود

         روسيه به دنبال بازي برد - برد در مذاكرات است

         ايران متحد نظامي روسيه نيست

       ما چه در زمان دولت آقاي روحاني و چه در زمان قبل از دولت آقاي روحاني، روابط خوبي با جمهوري اسالمي ايران داشته ايم و فكر مي كنم كه روسيه در خط مشي سياست

خارجي جمهوري اسالمي ايران جايگاه خاص و ويژه اي داشته باشد

     نه ايران و نه اكستان و نه هند اين عضويت را در نشست شهر اوفا  كه نهم ماه جوالي برگزار مي شود، دريافت نمي كنند

     در مذاكرات سازمان انرژي اتمي ايران و روس اتم روي طيف وسيعي از مسائل مختلف و در سطح كارشناسي در حال رايزني هستيم

برش-2

     ايران مي تواند نقش بسيار سازنده و مثبتي براي حل و فصل مناقشات سوريه، افغانستان، يمن و عراق داشته باشد

   هيچ دوگانگي درباره محكوميت تحريم هاي اعمال شده عليه ايران و راي مثبت روسيه به تحريم ها در شوراي امنيت وجود ندارد

   ايران حق غني سازي دارد ولي اين مساله همراه با رعايت تعهدات نظامي و همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي است

   [در خصوص رايزني روسيه با اسراييل براي لغو ممنوعيت سامانه اس- 300] ما با آنها مشورت نكرديم. فقط به آنها اطالع داديم و آنها  رادر جريان گذاشتيم

   هم حوثي ها و هم ايران از راي ممتنع روسيه نسبت به قطعنامه شوراي امنيت درباره يمن راضي نبودند

بنیاد ملی نخبگان معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری 

رقابت استارتاپی 50 دانشجو در دانشگاه شر�ف برای خلق کسب و کار جد�د

تهران - ایرنا - دومین روداد آموزشی- رقابتی استارتاپ ترگر از امروز 27 اردبهشت ماه در دانشگاه صنعتی شرف گشاش می ابد و

به مدت شش روز ادامه خواهد داشت.

دبیر دومین استارتاپ ترگر دانشگاه صنعتی شرف روز کشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: اولین استارتاپ ترگر شرف هفته اول اسفندماه 93 برگزار شد

ایرنا ۲۷ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۴ 

http://sahebkhabar.ir/news/5221586/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5217239/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81


دبیر دومین استارتاپ ترگر دانشگاه صنعتی شرف روز کشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: اولین استارتاپ ترگر شرف هفته اول اسفندماه 93 برگزار شد

و ساعت 16 امروز 27 اردبهشت ماه نیز شاهد برگزاری افتتاحیه دومین دوره این رقابتها خواهیم بود.

مجید دهبیدی پور، ظرفیت درنظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در استارتاپ ترگر را 50 نفر اعالم کرد و گفت: از مجموع شرکت کنندگان در این رقابتها، 40 نفر از

دانشجوان صنعتی شرف و 10 نفر از دانشجوان دگر دانشگاه ها هستند.

وی ادامه داد: روداد استارتاپ ترگر به همت مرکز رشد و کارآفرنی دانشگاه شرف تدارک افته و در ابتدای فرآند، شرکت کنندگان به صورت فردی در مسابقه قرار می گیرند

اما باد در مدت شش روز بتوانند ک تیم تشکیل دهند و در جران حضور در کالس های آموزشی، اده خود را به ک استارتاپ خوب (مدل کسب و کار ساده) تبدیل کنند. 

رییس مرکز رشد و کارآفرنی دانشگاه صنعتی شرف خاطرنشان کرد: در این روداد، فرآند تیم سازی از طریق برنامه های متفاوت محقق خواهد شد و شرکت کنندگان می توانند

هم تیمی های توانمندی برای خود پیدا کنند ا به تیم هایی با اده های جذاب ملحق شوند.

وی افزود: شرکت کنندگان در استارتاپ ترگر در طول این روداد، آموزش های مرتبط با اجاد کسب و کار، نحوه اجاد کسب و کار مطمئن، قوانین کسب و کار و نحوه ارائه

مطالب و معرفی اده خود را فرا خواهند گرفت.

به گفته دهبیدی پور، هرچند محدودتی در انتخاب موضوع های استارتاپ ترگر گذاشته نشده است اما اغلب اده های کسب و کار این روداد در زمینه های فنی و مهندسی

تعرف و ارائه می شود.

وی تصریح کرد: تیم هایی حاضر در رقابتها در طول شش روز استارتاپ ترگر بارها و بارها به ارائه اده خود می پردازند اما در روز اانی، هر تیم به مدت نج تا 10 دقیقه فرصت

دارد تا اده نهایی خود را در حضور هیات داوران تشریح و از آن دفاع کند.

دبیر استارتاپ ترگر 2 اظهار داشت: هیات داوران روز اول خردادماه در اان رقابتها تیم های اول تا سوم را معرفی و به ترتیب دو میلیون و 500 هزار تومان، ک میلیون و 500

هزار تومان و ک میلیون تومان به عنوان جایزه به آنها پرداخت خواهد کرد.

وی ادآور شد: تیم های برتر استارتاپ ترگر، مجوز استقرار در شتاب دهنده اده های خالقانه دانشگاه صنعتی شرف را پیدا خواهند کرد.

علمی**1055**1599

روزنامه جهان صنعت ا�سنا  ا�تنا  بولتن نیوز 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری؛

ساخت نمونه اولیه کارت های حافظه پرسرعت با الهام از مغز انسان

دانشمندان دانشگاه ارس به دنبال ساخت حافظه کامپیوتری سرعتر با مصرف انرژی کمتر هستند. آن ها در

حافظه مغناطیسی جدد خود، سازوکارهایی فیزکی را به کار برده اند و نشان داده اند این سازوکارها می توانند

مانندک سیناس عصبیدر سیستم عمل کنند و توانایی ذخیره و بازابی اطالعات را داشته باشند. (سیناس: ک

ساختار زستی است که ک عصب، از طریق آن پیام خود را عصب دگر می رساند- مترجم)

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری راست جمهوری - بخش " انبیک " -امروزه

دو نوع حافظه کامپیوتری دارم و بدون آن ها، کامپیوتر ما قادر به ذخیره و بازابی اطالعات نیست. نوع اول،

حافظه فرار است که می تواند مقدار زادی داده را در زمان کوتاهی محاسبه نماد، اما نیاز به جرانمداوم برقدارد،

در غیر انصورت اطالعات را از دست می دهد. نوع دگر، حافظه های غیرفرار مانند سی-دی ا فالش هستند که

به منبع برق نیاز ندارند، اما سرعت آن ها بسیار کندتر است. گزنه پیشنهادی جدد، مموری های مغناطیسی است که سرعت پردازش و عدم نیاز به انرژی را ترکیب می کنند. این

مموری ها، اطالعات را به عنوان ک داده مغناطیسی ذخیره می کنند نه ک بار الکترکی.

بزرگترین مشکل این فناوری قیمت بسیار باالی انرژی آن است. برای برنامه نوسیMJT(magnetic tunnel junctions)،اصلی ترین نانوجزء مموری مغناطیسی، ولتاژ الکترکی به آن

اعمال می شود. اگر زمان کافی نباشد، برنامه نوسی نادرست انجام می شود. در نتیجه برای برنامه نوسی قابل اعتماد، باد زمان بیشتری به آن داده شود. لذا این استراتژی در

برنامه نوسی منجر به مصرف انرژی قابل توجهی می شود.

محققان نشان دادند که این گونه برنامه نوسی می تواند ک مزت باشد. آن ها اولین افرادی هستند که از MJT به عنوان ک سیناس (اتصال) - الهام گرفته از مغز انسان -استفاده

کرده اند. مغز انسان با انرژی بسیار کم، اطالعات زادی را می تواند پردازش کند.

مسلمًا با توسعه اولین نمونه از این سیستم حافظه(الهام گرفته از عصب)، چالش های جددی به وجود خواهد آمد.

برای اطالعات بیشتر می توانید به مجله IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systemsمراجعه نمایید.

منبع:

http://phys.org/news/2015-04-human-brain-memory.html
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http://sahebkhabar.ir/news/5222887/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5214930/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5230382/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5221119/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


 

ا�سنا آنا  معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری 

استفاده از نانوذرات سیلیکا در ساخت نانوحامل دارو

تهران- ایرنا- محققان دانشگاه زنجان به منظورکنترل سرعت ومیزان رهاسازی دارو، اقدام به سنتز نانوحامل هایی زست تخرب ذیر و

زست سازگار کردند، این نانوحامل از مواد اولیه کم هزنه و به روشی ساده تهیه شده است.

به گزارش ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دکتر ابراهیم احمدی از محققان این طرح گفت:

در دارو رسانی سنتی، مصرف متناوب دارو سبب اجاد افت وخیز غلظت دارو در جران خون، بین

دو حد زانبار و بی اثر می شود، برای رفع مشکالت دارورسانی سنتی فعلی، می توان از سامانه

های رهاسازی نوین استفاده کرد.

وی درزمینه فواد این نوع سیستم های دارورسانی افزود: رهاسازی کنترل شده دارو، امکان انتقال

مواد فعال شیمیایی به بافت هدف را در سرعت و مدت زمان الزم در دسترس قرار می دهد، بدین

ترتیب می توان سرعت رهاسازی و سطح غلظت دارو را در حد دلخواه کنترل نمود.

احمدی بیان کرد: از طرفی هنگامی که داروی مورد نظر به مقدار الزم برروی ک بستر زست

سازگار و زست تخرب ذیر بارگذاری شود، تعداد دفعات مصرف دارو نیز کاهش خواهد افت.

وی اظهارکرد: نانوحامل سنتز شده در این طرح از جنس نانوذرات سیلیکای متخلخل است که سطح

آن اصالح شده است، این نانوحامل به منظور بارگذاری داروی ابوپروفن، که ک داروی ضدالتهاب

و مسکن است، طراحی شده است.

به گفته احمدی، نتایج آزماش ها نشان داده که اصالح سطح نانوذرات سیلیکا توسط گروه های

آمینی به طرز قابل توجهی سبب افزاش بارگذاری دارو شده و نرخ رهاسازی دارو را نیز کاهش می دهد،لذا با رهاسازی آهسته دارو، می توان از بروز اثرات ناخواسته و زانبار و

افراط در استفاده از مواد دارویی جلوگیری کرد.

نتایج این تحقیقات حاصل تالش های دکتر ابراهیم احمدی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان، نعمت الله دهقان نژاد دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه زنجان و

سایر همکارانشان است.

علمی (1) ** 9340**1440

ایرنا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۹:۳۳ 

معاونت علمی و فناوری ر�است جمهوری ا�سنا 

با حمات معاونت علمی و فناوری راست جمهوری به مدت 6 روز/

دومین استارتاپ تر�گر در دانشگاه صنعتی شر�ف برگزار می شود

دومین روداد آموزشی رقابتی استارتاپ ترگر از روز ک شنبه 27 اردبهشت ماه با همکاری معاونت علمی و فناوری راست جمهوری، در دانشگاه صنعتی شرف آغاز شد که به

مدت 6 روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش 牾ꊲا�گاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، نخستین دوره روداد استارتاپ ترگر در هفته اول اسفندماه سال گذشته در این دانشگاه برگزار شد که در آن، 50 نفر از

دانشجوان، فضای متفاوتی از آموزش و هیجان را تجربه کردند و در قالب 12 تیم برای خلق کسب و کار خود با کدگر به رقابت پرداختند. دور دوم این روداد نیز از روز گذشته

در این دانشگاه آغاز شده است.

مجید دهبیدی پور، دبیر دومین روداد استارتاپ ترگر دانشگاه صنعتی شرف، ظرفیت در نظر گرفته شده برای

بنیاد ملی نخبگان ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۹ 

http://sahebkhabar.ir/news/5221223/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
http://sahebkhabar.ir/news/5211830/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5214566/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://sahebkhabar.ir/news/5217239/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
http://sahebkhabar.ir/news/5209610/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88


مجید دهبیدی پور، دبیر دومین روداد استارتاپ ترگر دانشگاه صنعتی شرف، ظرفیت در نظر گرفته شده برای

شرکت کنندگان در دومین روداد استارتاپ ترگر را 50 نفر اعالم کرد و گفت: 40 نفر از دانشجوان صنعتی

شرف و 10 نفر از دانشجوان دگر دانشگاه ها مجموع شرکت کنندگان در این رقابت ها هستند.

وی اظهار کرد: این روداد با همکاری مرکز رشد و کارآفرنی دانشگاه صنعتی شرف برگزار شده است که در

ابتدای فرآند برگزاری آن، شرکت کنندگان به صورت فردی ذیرش شدند. آنان باد بتوانند در مدت شش روز ک

تیم تشکیل داده و در جران حضور در کالس های آموزشی، اده خود را به ک استارتاپ خوب( مدل کسب و کار

ساده) تبدیل کنند.

مدیر مرکز رشد و کارآفرنی دانشگاه صنعتی شرف، تصریح کرد: در واقع شرکت کنندگان در روداد

استارتاپ ترگر در طول این برنامه، آموزش های مرتبط با اجاد کسب و کار، نحوه اجاد کسب و کار مطمئن، قوانین کسب و کار و نحوه ارائه مطالب ومعرفی اده خود را آموزش

می بینند.

وی بیان کرد: آنان می توانند ا هم تیمی های توانمندی برای خود پیدا کرده ا به تیم هایی با اده های جذاب، ملحق شوند. همچنین در دو روز اانی این روداد، ک هکتان برگزار

می شود که در جران آن به تیم ها امکان استقرار و مشاوره الزم برای طرح ک مدل کسب و کار ساده و همچنین تهیه نمونه اولیه داده می شود.

به گفته وی، هیچ محدودتی در انتخاب موضوع اده ها وجود ندارد؛ اما بیشتر اده های کسب و کار در زمینه های فنی و مهندسی تعرف و ارائه می شود.

دهبیدی پور خاطرنشان کرد: در روز اانی این روداد، هر تیم به مدت نج دقیقه فرصت دارد تا اده نهایی خود را در حضور هیات داوران تشریح و از آن دفاع کند و در این دوره،

هیات داوران در اان رقابت ها، به تیم های اول تا سوم جوائزی اهدا می کند. همچنین تیم های برتر استارتاپ ترگر مجوز استقرار در شتاب دهنده اده های خالقانه دانشگاه صنعتی

شرف را پیدا می کنند.

وی در این باره ادامه داد: روز جمعه به میزبانی سالن تربیت بدنی دانشگاه شرف، از ساعت 17 تا 13 زمان رقابت اده هاست که در قالب تیم های  12ا 10 نفره با کدگر به رقابت

می پردازند.

دهبیدی پور با اشاره به این که در طی این رقابت هر تیم نج دقیقه زمان برای ارائه اده خود و دو دقیقه فرصت برای پرسش و اسخ دارد، افزود: این رقابت باعث می شود تا

شرکت کنندگان، طرز ارائه خوب را اد بگیرند.

روز ک شنبه 27 اربهشت ماه معارفه، کارگاه اول، تفکر طراحی، تیم سازی و مالقات سرعف برگزار شد. روز دوم این استارتاپ نیز با برگزاری نشست خودمانی، کارگاه دوم، تفکر

طراحی، تیم سازی و مالقات سریع دو، ادامه کرد. برای 29 اربهشت ماه، (روز سوم استارتاپ) نیز برنامه نشست خودمانی، کارگاه سوم، تفکر طراحی، تیم سازی و مالقات سریع 3 در

نظر گرفته شده است.

روزهای 30 و 31 اربهشت ماه نیز نشست صمیمی، کارگاه چهارم، تفکر طراحی، تیم سازی، مالقات سریع چهار، ثبت لیست تیم ها، استقرار، مشاوره و تهیه نمونه اولیه محصول اجرا

می شود و در روز نهایی این استارتاپ ترگر نیز آماده سازی ارائه، ارائه و داوری و اهدای جوایز برگزار خواهد شد.

شتاب دهنده اده های خالقانه دانشگاه صنعتی شرف حدود ک سال است که در زمینه شتاب دهی به استارتاپ های شرف فعالیت می کند و تیم های نواک و ترب که چند روز

پیش در ازدهیمن جشنواره شیخ بهایی موفق شدند جواز حضور در sluch 2015 (روداد بین المللی فناوری کشور فنالند) را کسب کنند، از خروجی های موفق این شتاب دهنده در

دانشگاه به شمار می آد.

دومین روداد آموزشی رقابتی استارتاپ ترگر با همکاری معاونت علمی و فناوری راست جمهوری، از 27 اردبهشت ماه تا 2 خردادماه در دانشگاه صنعتی شرف برا خواهد بود

 

 

牾ꊲانا ا�سکا  ایلنا  ا�سنا 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون ملی یونسکو و معاونت علمی و فناوری

ر�است جمهوری

 کمیسیون ملی یونسکو و معاونت علمی و فناوری راست جمهوری، تفاهم نامه ای جهت همکاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری امضا
کردند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در این تفاهم نامه که به امضای دکتر سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و دکتر الیاسی معاون سیاست گذاری و ارزابی راهبردی 

معاونت علمی و فناوری راست جمهوری رسید، بر بهره گیری از ظرفیت های یونسکو برای توسعه نظام علم، فناوری و نوآوری کشور تاکید شده است.

انعکاس عملکرد و دستاوردهای حوزه علم، فناوری و نوآوری ایران به سازمان ها و نهادهای بین

آنا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۹:۴۴ 
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http://sahebkhabar.ir/news/5213775/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5221648/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://sahebkhabar.ir/news/5212902/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C


انعکاس عملکرد و دستاوردهای حوزه علم، فناوری و نوآوری ایران به سازمان ها و نهادهای بین

المللی، بهره گیری از خدمات مشاوره ای و تجربه های موفق بین المللی در حوزه علم، فناوری و

نوآوری، برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه علم، فناوری و نوآوری با بهره گیری از

مشاوران و متخصصان یونسکو و حضور کارشناسان و صاحب نظران ایرانی در هماش ها، سمینارها و

نشست های تخصصی بین المللی در حوزه علم، فناوری و نوآوری محورهای این تفاهم را تشکیل می

دهند.

گفتنی است این تفاهم نامه به مدت 3سال معتبر است و کمیته راهبردی با حضور نماندگان

طرفین به منظور پیگیری، نظارت و اجرای مناسب مفاد تفاهم نامه تشکیل خواهد شد.

جهان باشگاه خبرنگاران 

ستاري: معاونت علمي و فناوري ارتقاي كيفي مقاالت را دنبال مي كند

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / علمی و فرهنگی 1394/02/29 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از برنامه این معاونت برای ارتقای کیفیت مقاالت و تحقیقات علمی خبر داد.

دکتر سورنا ستاری، در حاشیه نشست با گروهی از اساتید برتر کشور با عنوان نشست هم اندشی دستیابی به مرجعیت علمی جهانی که دوشنبه شب در هتل الله برگزار شد در

مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به موضوع ارتقای کیفیت مقاالت و تحقیقات علمی گفت: به صورت خاص تمام تاکید برنامه ای که در حوزه مرجعیت علمی

دارم، تاکید آن روی باالبردن کیفیت مقاالت است چرا که متاسفانه در حوزه کیفیت ضعف های زادی دارم.

وی افزود: البته در کمیت اتفاقات بسیار خوبی در سالهای اخیر افتاده و تعداد مقاالت کشور از حدود 1384 به این طرف به شدت افزاش افته است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: امیدوارم با پیاده کردن برنامه مرجعیت علمی معاونت علمی و فناوری اتفاقات خوبی در این حوزه بیافتد.

وی در توضیح این برنامه افزود: باشگاهی بین اساتید برتر خواهد بود که در آن اعتبارات و امتیازهای متعددی به ازای مقاالت در مجله های معتبری مثل سانس و نیچر، 10 مجله

برتر و حتی 50 مجله برتر علمی دنیا به نوسندگان اختصاص خواهد افت.

ستاری با تاکید بر نیاز استادان برتر به اعتبارات پژوهشی خاص و حمات از شرکت در هماش ها و ارتباطات بین المللی گفت: این امر قدم جددی در این حوزه است که در حال

کلید خوردن است و من امیدوارم اتفاقات جدی در این حوزه رخ دهد.

علی وطنی، معاونت توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری راست جمهوری نیز در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: براساس سیاست های کلی علم و فناوری که مقام معظم رهبری

سال گذشته در بحث مرجعیت علمی در سطح جهان ابالغ فرمودند و برای عملیاتی شدن آن، ما باد ظرفیت های علمی کشور را در درجه اول شناسایی کنیم، چه از نظر ارائه

مقاالت علمی در مجالت معتبر بین المللی و چه کسانی که دارای دستاوردهایی در قالب اختراعات بین المللی هستند و همچنین توانسته اند در سطح جهانی به عنوان

دانشمندان برتر شناسایی شوند.

وی افزود: خوشبختانه معاونت علمی راست جمهوری گسترش مرزهای دانش را در کنار تولید علم و از طرف دگر شرکت های دانش بنیان را به عنوان هدف در نظر گرفته است.

وطنی تصریح کرد: ما 13 ستاد توسعه فناوری های راهبردی دارم که در کنار شناسایی و رفع نیازهای کالن ملی از جمله در نانوفناوری، زست فناوری و گیاهان دارویی به

گسترش مرزهای دانش نیز اقدام کرده اند.

وی با بیان این که ما در مجموعه ستادها، دستاوردهای بسیار مهمی را داشتیم ولی انها همه ظرفیت های ملی نیست گفت: هدف از برگزاری نشست این بود که ما محققان برتر

کشور را شناسایی و حمات کنیم همان گونه که استعدادهای برتر و دانشجوان نخبه کشورمان را شناسایی کردم.

وطنی تصریح کرد: ما در 5 سال گذشته از نظر رشد توسعه علمی در دنیا مقام اول را داشتیم ولی از نظر رشد توسعه فناوری این جاگاه به ما تعلق نداشت لذا امیدوارم این قبیل

حرکت ها منجر به پیشرفت هر دو بخش توسعه علمی و توسعه فناوری شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 160 نفر واجد شراط که از محققان برتر کشور هستند انتخاب شده اند و به محض این که این آیین نامه حماتی نهایی شد و به تصوب معاونت

علمی رئیس جمهور رسید، عملیات اجرایی را شروع خواهیم کرد ولی حمات به همین تعداد محدود نمی شود بلکه اگر افراد دگری امتیازهای آیین نامه را کسب کنند، از

امتیازهای آن بهره مند خواهد شد.

صدا و تصویر دارد

واحد مرکزی خبر ۲۹ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۱۴ 

خبرگزاری دانشجو روزنامه دنیای اقتصاد  باشگاه خبرنگاران  موج 

معاون رئیس جمهور به لرستان سفر می کند

خبرگزاری تسنیم: ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور فردا به سفر لرستان سفر می کند.

تسنیم ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۸ 

http://sahebkhabar.ir/news/5231655/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5237472/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD
http://sahebkhabar.ir/news/5234664/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5220094/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5233683/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5231330/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس

بنیاد ملی نخبگان فردا به استان لرستان سفر می کند.

مجید اراحمدی رئیس ارک علم و فناوری لرستان در رابطه به برنامه های سفر 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به لرستان اظهار داشت: 29 اردبهشت معاون علمی و فناوری

رئیس جمهور به لرستان سفر می کند.

وی افزود: ددار با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها شرکت های دانش بنیان لرستان از جمله

برنامه های سفر معاون علمی و فناوری راست جمهوری به استان است.

رئیس ارک علم فناوری لرستان عنوان کرد: در این ددار طرح های کالن ارک علم فناوری لرستان

در سه حوزه کشت صنعت، گیاهان دارویی کارهای غیرفلزی مورد بحث بررسی قرار می گیرد.

وی بیان کرد: معاون علمی و فناوری راست جمهوری فردا ساعت 9:45 با اعضای هیئت علمی

دانشگاه علوم پزشکی ددار می کند و سپس ساعت 11:30 در ارک علم فناوری لرستان حضور پیدا می کند.

اراحمدی تصریح کرد: معاون علمی و فناوری راست جمهوری فردا ساعت 13:45 با اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان در محل این دانشگاه ددار و سپس  ساعت 15 در

نشست پژوهش وفناوری استان در استانداری لرستان حضور پیدا می کند.

انتهای پیام/

 

ا�سنا ایرنا  牾ꊲانا 

با حمات ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی

نخستین 徻کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی틒滧 برگزار

می شود

نخستین ૈکنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیૈ با حمات ستاد توسعه علوم و فناوری

سلول های بنیادی معاونت علمی 30 اردبهشت تا اول خردادماه در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار

می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری راست جمهوری، نخستین ૈکنگره بین المللی

سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیૈ باهدف اجاد ارتباط و تبادل آرا و نظرات متخصصان در زمینه آخرین

دستاوردها و پیشرفت های حوزه سلول های بنیادی با حمات ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی معاونت

علمی برگزار می شود.

در این کنگره محورهای گوناگونی ازجمله برنامه ریزی مجدد ژنوم، اپی ژنتیک، سلول های بنیادی و سرطان، تمایز

سلول های بنیادی، سلول های بنیادی و امنولو ژی، اجاد مدل های حیوانی برای بیماری ها، مهاجرت و خانه گزنی سلول های بنیادی و مهندسی بافت بر مبنای سلول های بنیادی

مطرح و موردبررسی قرار خواهد گرفت.

پیوند سلول های بنیادی، مسیر سلول های بنیادی تا استفاده در کلینیک ، قوانین و سازوکار استفاده از سلول های بنیادی در درمان، دارو و سلول های بنیادی، نوآوری ها در فناوری

سلول های بنیادی واخالق در سلول درمانی نیز از دگر عناوین مطرحی در نخستین ૈکنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیૈخواهد بود.

هم زمان با برگزاری این کنگره، کارگاه های آموزشی متعددی در حوزه سلول های بنیادی برگزار می شود که Real-time PCR ، فلوسايتومتري (FACS)، مقاله نوسی و مراحل داوری و

ذیرش مقاله (در سطح دانشجویی)، آموزشی استخراج DNA و RNA، RT-PCR و الکتروفورز، آشنایی با روش های کشت سلول، بیوانفورماتیک، Endnote و NGS ازجمله عناوین

برگزاری این کارگاه ها به شمار می رود.

این کنگره با حمات ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی وهمکاری سازمان جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی، پژوهشکده روان و دانشگاه فردوسی

مشهد برگزار می شود.

عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس انترنتی www.mashhadstemcell.com مراجعه کنند.
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معاونت علمی و فناوری راست جمهوری ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۸ 

http://sahebkhabar.ir/news/5220323/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: در حوزه بایو دارو رشد خوبی داشته ا�م

سورنا ستاری افزود: ۱۸۰ شرکت دانش بنیان در این حوزه زست فناوری مشغول به فعالیت هستند/ تجاری  سازی باد از طریق نهادهای

خصوصی و شرکت های دانش  بنیان اتفاق بیفتد به گزارش خبرنگار ૈنسیمૈ، سورنا ستاری در نشست خبری سومین جشنواره زست

فناوری افزود: این علم، علم آنده است و باد در دو بخش پیگیری شود بخش اول پروژه های در مرز دانش و بخش دوم تجاری سازی. در

حال حاضر ۱۸۰ شرکت دانش بنیان در این حوزه مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۴۰ شرکت بزرگ و ما بقی شرکت های نوای این

حوزه اند (که در مرکز رشد و ارک های فناوری مشغول به فعالیت هستند) فعالند.

نسیم ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۳ 

ایلنا دولت.آی آر  ایرنا  تسنیم  ایرنا 

در راستای حفظ و احیای جاگاه مرجعیت علمی کشور؛

نخستین نشست هم اند�شی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با سرآمدان

علمی برگزار می شود

با هدف حفظ و احیای جاگاه مرجعیت علمی کشور، نخستین نشست هم اندشی معاون علمی و فناوری رییس

جمهوری با سرآمدان علمی کشور، عصر امروز در تهران برگزار می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری راست جمهوری، دکتر سورنا ستاری 

معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری در حاشیه نشست خبری سومین جشنواره زست فناوری ایران، از برگزاری

نخستین نشست هم اندشی با سرآمدان علمی کشور خبر داد و اظهار کرد: مرجعیت علمی ایران با هم افزایی

سرآمدان علمی محقق می شود و حمات از دانشمندان برجسته، ارتقای بیشتر رتبه علمی را به همراه خواهد

داشت.

وی با بیان انکه این نشست با هدف حفظ و احیای جاگاه مرجعیت علمی کشور برگزار می شود، ادامه داد:

باشگاهی از برترین اندشمندان و برجستگان علمی کشور اجاد خواهد شد و این باشگاه متشکل از سرآمدترین استادان حائز رتبه های برتر بین المللی و صاحبان مقاالت علمی چاپ

شده در نشرات معتبر بین المللی و در باالترین سطح علمی مطرح است.

رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان این که حمات از دانشمندان برجسته و سرآمدان علمی، ارتقای رتبه علمی، پیشرفت همه جانبه  کشور در عرصه های گوناگون را به دنبال خواهد

داشت، افزود: معاونت علمی و فناوری با ترویج جران علم و فناوری و هم افزایی و تعامل با سرآمدان علمی کشور، زمینه ارتقاء و تحول علمی کشور را فراهم می کند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به فعالیت های معاونت علمی و فناوری در دو حوزه تجاری سازی و مرز دانش، حمات این معاونت در  احیای مرجعیت علمی کشور را

در راستای حمات های مرز دانش برشمرد و افزود: اولوت این هم اندشی بر تمرکز و حمات از محققین جوان زیر 40 سال متمرکز است و از سرآمدان پیشکسوت، در قالب جایزه

علمی عالمه طباطبایی تجلیل می شود که در کنار این جایزه، حمات از آنان وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به این که در نخستین نشست، ضمن اه ریزی برنامه ها، زمینه تعامالت ارزابی خواهد شد، گفت: این نشست ها،  با ارتقای کیفیت مقاله های علمی در سطح بین المللی،

معاونت علمی و فناوری راست جمهوری ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۷ 

http://sahebkhabar.ir/news/5219869/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5220001/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://sahebkhabar.ir/news/5224300/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5220296/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://sahebkhabar.ir/news/5217653/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


توسعه مرزهای دانش کشور را به دنبال دارد و در نهات ایران را به عنوان مرجع علمی بین المللی معرفی خواهد کرد.

رییس هیئت امنای صندوق حمات از پژوهشگران و فناوران کشور، ابراز امیدواری کرد حرکت آغاز شده در حمات و تعامل با سرآمدان علمی کشور، به رخ دادهای مثبتی چون

ارتقای سطح علمی کشور، استفاده از ظرفیت های ناشناخته علمی را به دنبال داشته باشد.

نخستین نشست هم اندشی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با سرآمدان علمی کشور، عصر امروز با هدف حفظ و احیای جاگاه مرجعیت علمی کشور، در هتل الله تهران

برگزار می شود.

اان پیام/24

 

حضور واشقانی فراهانی در کنفرانس نقش حما�ت از اختراعات و حقوق مالکیت

فکری در رشد و توسعه ملی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی بنا به دعوت دکتر نصرت اله ضرغام رئیس نخستین کنفرانس نقش حمات از اختراعات و

حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی در این کنفرانس حضور می ابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر ابراهیم واشقانی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت

مدرس در مراسم افتتاحیه کنفرانس نقش حمات از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و

توسعه ملی که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، صبح روز سه شنبه در دانشگاه

تربیت مدرس، سالن شهید مطهری برگزار می  شود، حضور خواهد داشت.

نخستین کنفرانس نقش حمات از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی 29

اردبهشت به همت معاونت علمی و فناوری راست جمهوری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار

خواهد شد.

این کنفرانس با هدف اجاد فضایی مناسب به منظور تبادل تجربیات میان پژوهشگران و

صاحب نظران دانشگاه و صنعت در موضوعات مرتبط تدارک افته و مجموعه متنوعی از

میزگردهای تخصصی، مقاالت، سمینارهای تخصصی و کارگاه های آموزشی نیز در این کنفرانس

ارائه می شود.

محورهای تعیین شده برای این کنفرانس شامل بسترهای حقوقی- اجرایی حمات از اختراعات و اموال فکری، نقش اختراعات و اموال فکری در کاهش قیمت محصوالت، حقوق

مالکیت فکری و تجارت الکترونیک، تجاری سازی اختراعات، قراردادهای حوزه اختراعات و اموال فکری و حقوق مالکیت فکری و برنامه نج ساله توسعه اقتصادی و فرهنگی ایران

است.

حقوق مالکیت فکری و مصرف کننده، دعاوی اختراعات و اموال فکری، حقوق مالکیت فکری و محیط زست، نقش مالکیت فکری در اسناد و کنوانسیون های بین المللی، نقش

مالکیت فکری در تولید ناخالص ملی و توسعه کشورها، نقش مالکیت فکری در نوآوری و فناوری، نقش مالکیت فکری در سیاست های رقابتی، نقش مالکیت فکری در مدل های

کسب و کار کوچک و نقش مالکیت فکری در اقتصاد بین الملل و تئوری دهکده نیز از دگر محورهای این کنفرانس عنوان شده است.

کمیته علمی نخستین کنفرانس نقش حمات از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی از تمامی اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجوان و صاحب نظران

فعال دانشگاهی و صنعتی داخل و خارج از کشور دعوت کرده است تا با ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود در این کنفرانس شرکت کنند.

آنا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۱ 

باشگاه خبرنگاران جوان 

معاون علمي وفناوري رئيس جمهور: لزوم تقويت شركت هاي بايوتکنولوژي

تهران / خبرگزاری صدا و سیما / علمی 1394/02/28 

واحد مرکزی خبر ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۴ 
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تهران / خبرگزاری صدا و سیما / علمی 1394/02/28 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: شرکت های فعالی در زمینه بایو تکنولوژی دارم و امیدوارم بتوانیم این شرکت ها را با محورت این دانش تقوت کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سورنا ستاری در نشست خبری سومین جشنواره زست فناوری با اشاره به اهمیت بایوتکنولوژی افزود: این جشنواره با هدف معرفی

شرکت های دانش بنیان که تحت حمات معاونت علمی هستند برگزار شده است.

وی گفت: اجاد بازار مناسب و معرفی فعالیت این شرکت ها از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تفکیک دو موضوع مرز دانش و شرکت های دانش بنیان افزود: باد بتوانیم بین این دو موضوع مرز مشخصی اجاد کنیم و مقاالت علمی

باکیفیت تولید و گسترش دهیم.

ستاری گفت: در این جشنواره 180 شرکت دانش بنیان در حوزه بایو حضور دارند که 40 شرکت جزو برترین شرکت ها و صاحب محصوالت صادراتی هستند.

معاون علمی رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت تولید مقاالت علمی تأثیرگذار در ژورنال های مطرح جهانی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده امیدوارم بتوانیم ظرف

شش ماه آنده دستاورد مهمی در این زمینه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: نتیجه این کار می تواند به باال رفتن رتبه علمی ایران در 50 ژورنال برتر جهانی کمک کنیم.

ستاری درباره قدمت بایو تکنولوژی در ایران گفت: این رشته سابقه ای 60 ساله در کشور دارد و همین موضوع سبب شده است که نتوانیم همانند نانو از صفر تا صدش را تحت

نظر قرار بدهیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اختالف نظرها در رشته بایو افزود: باد به سمت تقوت محورت این رشته در میان دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان داخل کشور باشیم.

وی گفت: اگر اصولی پیش روم می توانیم ارزش افزوده باالیی از این رشته در داخل کشور تأمین کنیم.

ستاری با اشاره به گسترش علوم دگر با رشته بایو تکنولوژی افزود: امروزه شاهد فعالیت فارغ التحصیالن رشته های پزشکی، کشاورزی، برق، راضی و فیزک در حوزه بایو

تکنولوژی هستیم که خود گواه بر اهمیت این رشته است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به موضوع تجاری سازی محصوالت دانش بنیان در حوزه بایو گفت: توانسته ام شرکت های دانش بنیان بزرگی را حمات کنیم که حاال

محصولی منحصر در بازارهای اروایی داشته باشند.

صدا و تصویر دارد.

خبرگزاری دانشجو تسنیم 

قانعی در نشست خبری:

حوزه ز�ست فناوری بهترین حوزه برای سرما�ه گذاری و خلق ثروت است/

رونمایی از دانشنامه ز�ست فناوری

دبیر ستاد زست فناوری معاونت علمی راست جمهوری با بیان انکه حوزه زست فناوری بهترین حوزه برای سرماه گذاری و برای خلق

ثروت است، گفت: زست فناوری در حوزه داروهای بیوتکنولوژی باالترین ارزش افزوده را در کل صنایع دنیا دارد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، مصطفی قانعی دبیر ستاد زست فناوری

معاونت علمی راست جمهوری در نشست خبری سومین جشنواره زست فناوری جمهوری

اسالمی ایران با اشاره به برگزاری این جشنواره در 31 اردبهشت گفت: ستاد توسعه زست فناوری

مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی است و وزارتخانه های علوم، بهداشت، دفاع، صنایع و معاون

محیط زست راست جمهوری رسمًا جزء این ستاد هستند. این ستاد کی از ستادهایی است که از

ابتدا مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: خوشبختانه ما این فرصت را دارم که روز نجشنبه در جشنواره زست فناوری بخشی

از توانمندی های تبدیل علم به فناوری را در معرض دد بینندگان و عالقمندان این حوزه قرار

دهیم.

قانع تاکید کرد: در این جشنواره بخشی برای حوزه داروی وزارت بهداشت، بخشی برای کشاورزی، بخشی برای وزارت علوم و بخشی هم برای صنعت بیوتکنولوژی در نظر گرفته

شده است که این جزء ویژگی های جشنواره امسال است.

دبیر ستاد زست فناوری معاونت علمی راست جمهوری گفت: در این جشنواره دانشنامه زست فناوری را رونمایی خواهیم کرد، این دانشنامه همه آنچه مربوط به حوزه زست

فناوری است را در خودش خواهد داشت و بعد از جشنواره هم در درگاه انترنتی ستاد زست فناوری معاونت علمی و فناوری راست جمهوری قرار می گیرد.

قانعی اضافه کرد: آنچه شورای عالی انقالب فرهنگی و نهادهای دگری که در حال رصد زست و فناوری هستند از ما می خواهند این است که وضعیت زست فناوری ایران به چه

صورت است؟ و ما در مقاسه با کشورهای دگر چه وضعیتی دارم. این مسائل همیشه به شکل محاسباتی در می آمد ولی ما ک سامانه به اسم آمار زست و فناوری طراحی

کرده ام که وضعیت زست و فناوری کشورهای دگر و کشورهای ما با کشورهای دگر را با هم مقاسه خواهد کرد.

وی اظهارداشت: ما موظف بودم سند زست و فناوری را به روز کنیم و حدود 3 ماه است که کصد نفر از کارشناسان خبره کشوری در حال رایزنی با مجموعه ستاد توسعه زست

و فناوری کشور هستند و خوشبختانه پیش نوس این سند که باد به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شود آماده است و امیدوارم زودتر به تصوب برسد.
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قانع تاکید کرد: در این جشنواره بخشی مربوط به دانش آموزان در نظر گرفته شده است که در ترویج علم زست و فناوری این بخش می تواند موثر باشد. ظرفیت بزرگی از معلمین

زست شناسی در کشور ما وجود دارد و تصمیم دارم با مدلی که در این جشنواره ارائه می کنیم اقدامی انجام دهیم که زست فناوری به ک مطالبه عمومی مردم تبدیل شود که

در این زمینه برنامه ای نوشته شده و با آموزش و پرورش هماهنگ شده است.

دبیر ستاد زست فناوری معاونت علمی راست جمهوری اظهارداشت: زست فناوری حوزه ای است که اگر ک فرد ثروتمند در آن سرماه گذاری کند سود خوبی خواهد برد.

زست فناوری در حوزه داروهای بیوتکنولوژی باالترین ارزش افزوده را در کل صنایع دنیا دارد.

قانعی تصریح کرد: در این نماشگاه شاهد رونمایی از نبه تراریخ خواهیم بود. در خراسان جنوبی ما شاهد بودم جمعیت کشاورز از این محصول ارتزاق می کردند ولی به دلیل

آفتهایی که اجاد شد این صنعت با مشکل روبرو شد که با به کارگیری این محصول آفت از بین رفته و بهره برداری چند برابر خواهد شد.

به گفته وی، حوزه زست و فناوری بهترین حوزه برای سرماه گذاری و بهترین حوزه برای خلق ثروت است.

قانع تاکید کرد: از لحاظ شاخص هایی که از لحاظ شاخص هایی که در حوزه زست فناوری تعیین شده ما در حال حاضر در منطقه رتبه اول را دارم و با سایر کشورها در فاصله

زادی هستیم.

دبیر ستاد زست فناوری معاونت علمی راست جمهوری گفت: حدود 30 درصد از تولید علم زست فناوری منطقه برای جمهوری اسالمی ایران است. از سال 2010 تا 2013

نزدک 25 رتبه از لحاظ کیفیت در دنیا رشد کردم و جاگاه فعلی ما در انتشار مقاالت در حوزه علم زست فناوری در دنیا رتبه انزدهم است.

انتهای پیام/

خبرگزاری دانشجو جوان 

ستاری در نشست خبری مطرح کرد

برگزاری جشنواره ز�ست فناوری از 31 ارد�بهشت/فعالیت 180 شرکت دانش بنیان

در حوزه بایو

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: سومین جشنواره زست فناوری جمهوری اسالمی ایران 31 اردبهشت تا 2 خرداد 94 در

نماشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

در نشست خبری سومین جشنواره زست فناوری جمهوری اسالمی ایران گفت: این جشنواره سی و

ک اردبهشت تا 2 خرداد 94 در نماشگاه بین المللی تهران سالن خلیج فارس، برگزار می شود.

وی افزود: کی از بحث های اصلی در علوم نوین بحث بایو است. بایو تکنولوژی کی از بحث های

اصلی است که در آنده فناوری کشور مورد توجه ما است.

ستاری ادامه داد: اهمیت بایو تکنولوژی به عنوان ک علم آنده بر کسی پوشیده نیست. و در دو

بخش این موضوع باد پیگیری شود. بخش اول پروژه هایی است که در حوزه مرز دانش باد طراحی

شود و بخش دگر هم بخش تجاری سازی بایو است که از طریق شرکت ها و نهادهای خصوصی اتفاق

بیفتد.

معاون علمی رئیس جمهور تأکید کرد: در نماشگاه زست فناوری جمهوری اسالمی ایران شرکت ها، خصوصًا شرکت های دانش بنیانی که از طریق خود ستاد ا صندوق نوآوری

حمات شدند را معرفی خواهیم کرد.

ستاری ادامه داد: در حال حاضر قرب به 180 شرکت دانش بنیاد در حوزه بایو دارم و نزدک 40 شرکت آن جزء  شرکت های بزرگ هستند و شرکت های نوا نیز در این حوزه زاد

است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت هایی که در بخش بایو درحوزه داور فعالیت می کنند جزء بزرگترین شرکت های دانش بنیان هستند.

ستاری اضافه کرد: ما در مرجعیت علمی به دنبال اجاد ک بازتاب متشکل از بهترین محققانی که در کشور دارم هستیم و از این محققان به صورت ویژه حمات خواهیم کرد. به

خصوص استادان سرآمدی که دارای مقالت تاپ باشند که در 50 نشره معتبر دنیا منتشر شده باشند.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: امیدوارم بتوانیم 4 تا 5 ماه دگر در رابطه با این برنامه جدد که در معاونت علمی راست جمهوری در حال پیگیری است، گزارشات خوبی را

ارائه کنیم. برنامه جددی که استارت آن از امشب می خورد و امیدوارم نتایج خوبی برای کشور داشته باشد، نتیجه این کار هرچه باشد باال بردن رتبه علمی کشور را به دنبال خود

دارد.

ستاری با بیان انکه بحث اصلی حمات ما در مرجعیت علمی تمرکز روی استادان جوان است اظهار داشت: ما باد فعالیت های مرز دانش با تجاری سازی را با هم تفکیک کنیم و

فارس ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۸ 

http://sahebkhabar.ir/news/5225914/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-31-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5222980/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.farsnews.com/


ستاری با بیان انکه بحث اصلی حمات ما در مرجعیت علمی تمرکز روی استادان جوان است اظهار داشت: ما باد فعالیت های مرز دانش با تجاری سازی را با هم تفکیک کنیم و

دو برخورد متفاوت در این حوزه داشته باشیم.

انتهای پیام/

در نشست خبری جشنواره ز�ست فناوری مطرح شد؛ایران رتبه اول ز�ست فناوری

را در منطقه دارد

جامعه > آموزش - نشست خبری سومین جشنواره زست فناوری جمهوری اسالمی ایران که از ٣١اردبهشت تا ٢خرداد در محل دامی

نماشگاه بین المللی سالن خلیج فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین،  در این نشست سورنا ستاري گفت يكي از بحث هاي اصلي در علم

نوين بايو است كه ٤ايه اصلي در اينده فناوري ايران برای آن در نظر گرفتيم امروز دگر اهميت

بايو به عنوان يك علم آينده بر كسي پوشيده نيست.

كار اين نمايشگاه معرفي شركت هاي دانش بنيان است كه از طرف خود ستاد يا صندوق نو آوري

حمايت شده اند آينده فناوري زماني محقق مي شود كه اين ٤ايه وجود داشته باشد و همه را حول

يك محور جمع كنيم

ستاری همچنین گفت : ما فعال 180 شركت دانش بنيان در حوزه بايو داريم. شركت هاي نوا هم

زياد هستند كه در مراكز رشد و ارك هاي علم و فناوري شرکت کردند.

اين شركت ها بازدهی بااليي دارند .حوزه بايو پيچيدگي هايي نسبت به نانو دارد.تعداد افرادي كه از

قديم در این حوزه كار مي كردند زياد بوده وگستره اي كه داشته زياد بوده اما پيدا كردن ارگاني كه

اين محوريت را بگيرد خيلي سخت بوده است. نانو به عنوان علمی جدد به ایران آمد و از صفر

شروع کرد اما بایو از اواسط آن وارد شدم به همین دلیل اختالف نظر در آن بسیار بوده است.

قانعي دبير ستاد زيست فناوري علمی و فناوری نیز در مورد برگزاری این جشنواره گفت: ستاد

توسعه زيست فناوري مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي است که وزارت بهداشت، وزارت رفاه، صنايع و رييس سازمان محيط زيست و وزارت علوم رسما عضو آن هستند.

او ادامه داد: در اين نمايشگاه بخشی به وزارت بهداشت يا علوم پزشكي يك بخشي كشاورزي و علوم و بخشي را به صنعت بيوتكنولوژي اختصاص داديم.

قانعی گفت: اتفاق ديگر اين است كه دانشنامه زيست فناوري را در این جشنواره رونمايي می كنيم كه همه آنچه مربوط به حوزه زيست فناوري است را در خود دارد و بعد از

جشنواره در درگاه الكترونيكي ستاد قرار مي گيرد.

او با اشاره به انکه همیشه از من در مورد رتبه ایران در جهان و وضعیت کشورهای دگر در حوزه زست فناوری سوال می شود، گفت: يك سامانه اي را به اسم زيست فناوري راه

اندازي كرديم كه وضعيت زيست فناوري ايران را با كشورهاي ديگر بررسي مي كند. اين اولين اقدام در سطح زيست فناوري است. در كنار اين موضوع موظف بوديم سند زيست

فناوري را به روز كنيم. پيش نويس نهايي اين سند آماده است تا به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارايه شود.

قانعی گفت: ما ظرفيت زيادي در حوزه معلمان زيست شناسي داريم كه برنامه اي در اين مورد نوشته شده و با آموزش و پرورش هماهنگي هايي شده است.

او گفت :در اين نمايشگاه فقط شركت هاي داخلي حضور دارند كه از برترين هاي اين حوزه دعوت شده تا يك ارزيابي هم از طرف آنها داشته باشيم. معادل ما در اتحاده اروا هم به

این نماشگاه دعوت شده است.

دبیرستادزست فناوری در مورد جاگاه ایران در حوزه زست فناوری گفت: در مقايسه با كشورهاي جهان از لحاظ شاخص ها در حال حاضر در منطقه رتبه اول را با فاصله زياد از

کشور دوم داريم. حدود ٣٠درصد از توليد علم منطقه براي ايران است و در دنيا رتبه ١٥ را داريم.
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نشست خبری سومین جشنواره ز�ست فناوری جمهوری اسالمی ایران

نشست خبری سومین جشنواره زست فناوری جمهوری اسالمی ایران صبح امروز دوشنبه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری

رئیس جمهور برگزار شد.
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بنیاد ملی نخبگان برنا  موج  دولت.آی آر  ا�سنا 

ستاری در نشست خبری سومین جشنواره و نماشگاه ملی زست فناوری:

حوزه ز�ست فناوری قابلیت باالیی در ا�جاد ارزش افزوده بر مبنای اقتصاد

دانش بنیان دارد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست خبری سومین جشنواره و نماشگاه ملی زست فناوری، با بیان

این که حوزه زست فناوری می تواند ضمن اجاد ارزش افزوده باال در بستر اقتصاد دانش بنیان را به دنبال داشته

باشد، بازار این حوزه را از ظرفیت های بزرگ برای اجاد اشتغال و تجاری سازی دانست

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی راست جمهوری؛ دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری

رییس جمهوری، در نشست خبری سومین جشنواره زست فناوری، این حوزه راهبردی را حوزه آنده ساز کشور

برشمرد و افزود: حوزه زست فناوری دارای ظرفیت بسیار بزرگی در اجاد ارزش افزوده و اجاد اشتغال  است و

بزرگ ترین شرکت های دانش بنیان با باالترین میزان ارزش افزوده در این حوزه شکل گرفته اند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، زست فناوری را جزو چهار فناوری مهم راهبردی، در موفقیت و پیشرفت

کشور برشمرد و گفت: این شاخه علمی در کنار سه فناوری نانو، فناوری اطالعات و شناختی، جزو فناوری های اثرگذار و راهبردی به شمار می رود و موفقیت کشور زمانی محقق

خواهد شد که زست فناوری در کنار دگر علوم و فناوری ها، به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد.

معاونت علمی و فناوری راست جمهوری ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۷ 
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ستاری با اشاره به فعالیت بیش از 180 شرکت دانش بنیان در حوزه زست فناوری، ابراز کرد: از این میان 40 شرکت جزو شرکت های بزرگ هستند و با حمات  از فعاالن این حوزه،

امسال تعداد بیش تری از شرکت های بزرگ زست فناوری به جمع دانش بنیان ها افزوده خواهد شد.

وی با تاکید بر حضور شرکت های دانش بنیان زست فناوری با توانمندی صادرات بین المللی محصوالت خود گفت: این شرکت ها ضمن توانایی عرضه محصول در سطح جهانی و

رقابت  با برندهای جهانی، در تأمین نیازهای زست فناوری منطقه ای نیز توانمند هستند.

ناب رئیس هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، ابعاد حوزه زست فناوری را دارای پیچیدگی و گسترده دانست و بیان کرد: حوزه زست فناوری با توجه به ابعاد مختلف و

قدمت شکل گیری آن در کشور، دارای پیچیدگی های خاص خود است و اگر مانند حوزه نانوفناوری، محورت بخشی از ابتدا بر مبنای اصول استاندارد تحت ک مرجع صورت می

گرفت، سرعت بیش تر پیشرفت های علمی و فناوری این حوزه را به دنبال می داشت که با اقدامات صورت گرفته توسط ستاد توسعه زست فناوری معاونت علمی، روند رو به

پیشرفت این حوزه فناوری ادامه خواهد افت. به طور مثال بحث نبه ترارخته و تولید آن دارای مخالفین و موافقینی است که نظرات پیرامون آن می باد تحت هدات ک مرجع

در حوزه زست فناوری سامان دهی شود. امیدوارم با مدیرت و راهبری ستاد توسعه زست فناوری معاونت علمی این سامان دهی در همه حوزه های زست فناوری محقق شود.

سومین جشنواره و نماشگاه ملی زست فناوری از 31 اردی بهشت تا 2 خردادماه سال جاری به همت ستاد توسعه زست فناوری معاونت علمی و فناوری راست جمهوری در سالن

خلیج فارس نماشگاه بین المللی تهران برا می شود.

اان/24

 

 

ا�سکا دولت.آی آر  خبرآنالین  پرز�دنت  نامه 

جهانگیری در اختتامیه جشنواره ارتباطات:

مقابله با فساد و انحصار در برنامه های جدی دولت است

معاون اول رییس جمهور گفت: شفاف سازی نظام اجرایی و مقابله با فساد و انحصار از موضوع هایی است که دولت به طور جدی آن را در

برنامه های خود قرار داده است.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در مراسم اختتامیه نجمین

جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات که همزمان با هفته جهانی ارتباطات برگزار شد، اظهار

داشت: دولت نیازمند تقوت بنیان های ارتباطی خود با جامعه و نخبگان است. نظام ارتباطی

دولت هم از نظر سخت افزاری و هم به لحاظ نرم افزاری به تحرک بیشتری نیاز دارد و الزم است

ارتباطی دقیق میان دولت و نخبگان جامعه اجاد شود.

وی با اشاره به تعیین شعار سال جدد از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر همزبانی و همدلی میان

دولت و ملت اظهار داشت: همزبانی و همدلی دو مفهوم ارتباطی هستند و برای تحقق آن نیاز

است نهادهای اجتماعی به طور عام و رسانه ها بطور خاص به این موضوع بپردازند.

معاون اول رییس جمهور گفت: نجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات فرصتی است

که برخی روکرد ها و چشم اندازهای فناورانه ارتباطی مطرح شود و دولت نیز روکرد ها و جهتگیری

خود در این زمینه را بیان کند.

جهانگیری با بیان انکه دولت تدبیر و امید در حوزه توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات دو موضوع مهم را در برنامه های خود گنجانده٬ تصریح کرد: براساس ارزابی ها متوجه

شدم که دولت بزرگ و کم تحرک شده و نمی تواند نقش واقعی خود را آنطور که باد در زمینه توسعه افا کند به همین دلیل هوشمند سازی و چابک سازی فعالیت های دولت برای

ارتقاء بهره وری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: کاهش هزنه ها و زمان در ارائه خدمات، تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولت و نیز اسخگویی و شفاف سازی نظام اجرایی و مقابله با فساد و انحصار نیز از

موضوع هایی است که دولت تدبیر و امید به طور جدی آن را در برنامه های خود قرار داده است.

معاون اول رییس جمهور در ادامه، توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات را جهتگیری دگر دولت ازدهم برشمرد و خاطرنشان کرد: توسعه این بخش در حقیقت زیرساخت توسعه و

تحرک بخش و توانمند ساز ابعاد دگر توسعه عنی توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و می تواند همه فعالیت ها را روان سازی کند.

جهانگیری با اشاره به روکرد دولت تدبیر و امید برای اصالح وضعیت اقتصادی کشور گفت: شاخص های اقتصادی بیانگر مشکالت بزرگی بود و نیاز بود که دولت به طور ویژه به

آن بپردازد.

وی با تاکید برانکه بازگشت به قانون نیز کی از اصلی ترین مسائلی بود که باد به آن می پرداختیم افزود: متاسفانه به دلیل بی اعتنایی به قانون در سالهای گذشته، کشور به شدت

دچار مشکالتی شده که اصالح آن به راحتی میسر نیست و جز از طریق بازگشت به قانون نمی توان این مشکالت را برطرف کرد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید برانکه برای رسیدن به مهم ترین اهداف دولت راهی جز توسعه ૈفاواૈ ندارم٬ اظهار داشت: اگر به دنبال رفاه مردم، خلق ثروت برای کشور و

ایلنا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۱ 
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معاون اول رییس جمهور با تاکید برانکه برای رسیدن به مهم ترین اهداف دولت راهی جز توسعه ૈفاواૈ ندارم٬ اظهار داشت: اگر به دنبال رفاه مردم، خلق ثروت برای کشور و

استفاده از خالقیت نسل جوان و تحصیل کرده هستیم باد بر موضوع ارتباطات و فناوری اطالعات تمرکز ویژه داشته باشیم.

جهانگیری اضافه کرد: اقتصاد کشور دچار بیماری های ساختاری جدی است و وضعیت اشتغال نیز در شراط ویژه ای قرار گرفته زیرا امروز نیروهای تحصیلکرده و جوان کشور جوای

کار هستند و فرصت های شغلی متناسب با دانش و توانمندی خود را طلب می کنند.

وی با تاکید برانکه مسئولیت اصلی توسعه فناوری اطالعات بر دوش وزارت ارتباطات و بخش خصوصی همکار با این وزارتخانه است٬ گفت: بخش خصوصی فعال در این عرصه

امروز کی از بزرگ ترین رسالت های ایران را بر دوش دارد و تجربه کشورهای بزرگ و پیشرفته نیز نشان می دهد که آنها در مقطعی توانستند گام های بلندی در زمینه پیشرفت

بردارند که بر فاوا تمرکز کردند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: بخش خصوصی فعال در عرصه ارتباطات و فناوری اطالعات عمومًا افراد زبده، دانشگاهی و تحصیلکرده هستند و می توانند در این زمینه

گام های بلندی بردارند؛ س باد به آنها اعتماد کنیم و کار ها را پیش ببرم.

 جهانگیری الزمه تحقق توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات را سیاستگذاری دقیق در این زمینه دانست و گفت: توسعه فاوا را نمی توان با کارهای مقطعی انجام داد بلکه نیازمند

برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیق و بلند مدت هستیم.

وی با ابراز خرسندی از راه اندازی شورای عالی فناوری اطالعات در دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: این شورا در حقیقت نهاد سیاستگذاری برای فناوری اطالعات و هماهنگ

کننده میان دستگاه های اجرایی در این زمینه است و تا کنون موضوعات پراهمیتی را در دستور کار خود قرار داده که کی از آن ها توسعه پهنای باند کشور است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر ترسیم برنامه و چشم انداز برای توسعه پهنای باند کشور خاطرنشان کرد: برای اولین بار در

کشور برنامه منسجمی برای توسعه پهنای باند ترسیم شده و وظاف دولت و بخش خصوصی برای سال های آنده در این زمینه مشخص گردده است.

 جهانگیری با بیان انکه برای رسیدن به توسعه و پیشرفت راهی جز استقرار دولت الکترونیک در کشور ندارم٬ افزود: البته تا کنون گام های خوبی در این زمینه برداشته شده٬ اما

وقفه ای در این مسیر اجاد شده بود که خوشبختانه با آغاز دولت تدبیر و امید این موضوع دوباره دنبال شد.

وی افزود: باد در زمینه دولت الکترونیک، بتوانیم با توسعه فعالیت ها به ૈدولت همراهૈ دست پیدا کنیم٬ چرا که با وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری هوشمند و نیز ارائه

خدمات نسل بر تر تلفن همراه، مردم باد بتوانند خدمات خود را از طریق تلفن همراه درافت کنند.

معاون اول رییس جمهور در بخش دگری از سخنان خود کی از معضالت کشور را که هر انسان عالقمند به نظام را رنج می دهد، مفاسد اقتصادی دانست و گفت: برای مقابله با

این مفاسد راهی جز توسعه دولت الکترونیک وجود ندارد و هم اکنون نیز سامانه های متعددی در بانک ها و گمرک اجاد شده و گام های موثری در زمینه پیشگیری از بروز تخلفات

برداشته شده است.

جهانگیری همچنین از مساله صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان کی از موضوعات پراهمیت اد کرد و گفت: امروز کی از مهم ترین سرماه های کشور نیروی جوان و

تحصیلکرده است که متاسفانه به دلیل سیاستگذاری های نادرست، تامین اشتغال برای این جوانان به ک دغدغه تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: امروز برخی کشورهای پیشرفته برای جوانان تحصیلکرده بخصوص در رشته ૈفاواૈ دام پهن کرده اند و معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز در این زمینه گزارشی

به دولت اراه کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم حمات از بخش تولید نرم افزار و صادرات خدمات IT تاکید کرد و گفت: ایران کشوری است که قادر است با تکیه بر توانمندی جوانان

تحصیلکرده و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی خود را از درآمدهای نفتی بی نیاز کند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: هم اکنون در نقطه ای هستیم که ૈفاواૈ سهم مناسب خود را در تولید ناخالص داخلی کشور پیدا نکرده و نیازمند آن هستیم که ک حرکت

جدی علمی و دقیق انجام شود تا شاهد افزاش سهم فاوا در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات کشور باشیم.

در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از برگزدگان نجمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطالعات در هفت محور قدردانی شد و جهانگیری از تمبر ادبود این جشنواره

رونمایی کرد.

نشست پژوهش و فناوری لرستان با حضور معاون رییس جمهوری برگزار می شود

خرم آباد - ایرنا - رییس ارک علم فناوری لرستان گفت: نشست پژوهش و فناوری استان امروز سه شنبه با حضور 'سورنا ستاری' 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود.

مجید ازاحمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: ددار با اعضای هیات علمی دانشگاهها، بازدد از

ایرنا ۲۹ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱:۲۲ 



مجید ازاحمدی در گفت و گو با ایرنا افزود: ددار با اعضای هیات علمی دانشگاهها، بازدد از

ارک علم فناوری لرستان و ددار بااعضای شرکت های دانش بنیان از برنامه های رییس بنیاد ملی

نخبگان است.

وی اظهار داشت: همچنین در این ددار طرح های کالن ارک علم فناوری لرستان در سه حوزه

کشت صنعت، گیاهان دارویی و فعالیت های غیرفلزی مورد بحث بررسی قرار می گیرد.

به گفته وی نشست پژوهش و فناوری استان با حضور ستاری عصر امروز سه شنبه در محل

استانداری لرستان برگزار خواهد شد.

7269/6060

ا�سنا باشگاه خبرنگاران 

معاون علوم طبیعی مدیرکل یونسکو به ایران می آ�د

تهران- ایرنا- کمیسیون ملی یونسکو در ایران اعالم کرد:معاون مدیرکل یونسکو در بخش علوم طبیعی به منظور حضور در هفتمین

کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به ایران سفر می کند.

به گزارش گروه علمی ایرنا از کمیسیون ملی یونسکو، فالوا اشلگل در این سفر که از 27 تا 31

اردبهشت ماه به طول می انجامد، عالوه بر ددار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس

کمیسیون ملی یونسکو با تعدادی از مدیران کشور در حوزه های مختلف مالقات خواهد کرد. 

همچنین قرار است نشستی خبری فردا 28 اردبهشت ماه با حضور دکتر سعیدآبادی، دبیرکل

کمیسیون ملی یونسکو ، روسای کمیته های ملی کمیسیون، روسای کرسی های علوم طبیعی

یونسکو در ایران و روسای مراکز نوع دوم یونسکو در ایران در سالن اجتماعات کمیسیون برگزار

شود. 

علمی(1)1834**1440

ایرنا ۲۷ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۷ 

ا�سنا برنا  ایرنا 

عصاره تشریح کرد؛

از تقو�ت تجاری سازی تا گسترش صادرات در حوزه گیاهان دارویی

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، با تشریح برنامه های پیشنهادی سال جاری این ستاد، تمامی محورهای در نظر گرفته شده برای ستاد

معاونت علمی و فناوری راست جمهوری ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۰ 

http://sahebkhabar.ir/news/5216467/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://sahebkhabar.ir/news/5221633/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://sahebkhabar.ir/news/5219823/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5221035/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5219681/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C


دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، با تشریح برنامه های پیشنهادی سال جاری این ستاد، تمامی محورهای در نظر گرفته شده برای ستاد

ادشده را، در راستای توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی عنوان کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری راست جمهوری، دکتر محمد عصاره، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت

علمی با اشاره به برنامه های پیشنهادی این ستاد که برگرفته از بندهای الزام آور سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی شورای عالی انقالب است، به بیان مهم ترین محورهای این

برنامه پرداخت.

عصاره، حمات از تجاری سازی محصوالت، کاال و خدمات دانش بنیان را نخستین محور اجرایی این ستاد خواند و افزود: این محور توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب

سنتی معاونت علمی، بر تجاری سازی فنون مربوط به کشت و صنعتی کردن گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، تدوین دانش فنی و ارائه آن به شرکت های دانش بنیان تاکید دارد.

وی ادامه داد: همچنین گسترش ارتباط با تجار بین المللی به ویژه کشورهای آسیای شرقی و آسیای میانه برای صادرات محصوالت دانش بنیان، ازجمله اهدافی است که این محور

دنبال می کند. افزاش فروش و سهم بازار برای محصوالت گیاهان دارویی، داروها و فرآورده های گیاهی و طب سنتی در بازارهای بین المللی ازجمله برنامه های این طرح است که با

فعالیت کارگروه تخصصی توسعه تجارت، صادرات و بازارابی در ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی به دست می آد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، دومین محور فعالیت های این ستاد در سال جاری را حمات فرادستگاهی از توسعه فناوری و نوآوری

بیان کرد و گفت: این محور برای بسترسازی مناسب در راستای افزاش تعداد مراکز رشد مستقر در شهرک های علمی و تحقیقاتی و ارک های علم و فناوری در عرصه های گیاهان

دارویی، فرآورده های طبیعی و داروهای گیاهی برآمده است.

عصاره، حمات فرادستگاهی از توسعه اقتصادی و صادرات را محور مهمی در برنامه های سال جاری عنوان کرد و افزود: تالش و برنامه گسترده ای برای افزاش جهش دار در صادرات

مواد گیاهی، محصوالت دانش بنیان، فرآورده های ثانوه و داروهای انسانی و دامی با منشا گیاهی دارم.

عصاره، برنامه ریزی و تدوین بسته های عملیاتی مرتبط با ترویج و فرهنگ سازی ......... را کی دگر از محورهای تعرف شده این ستاد خواند و گفت: برگزاری جشنواره ها و

نماشگاه های گیاهان دارویی، فرآورده های گیاهی و طب سنتی از جمله برنامه های این محور است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، حمات از زیرساخت نهادی بر اساس تکالیف سند راهبرد گیاهان دارویی و طب سنتی را دگر محور

این ستاد عنوان کرد و گفت: برنامه های این محور، حمات از شبکه سازی آزماشگاهی در حوزه گیاهان دارویی، کمک به تدوین شاخص های نظارت بر آزماشگاه های عضو شبکه،

اختصاص اعتبارات بر اساس نتایج ارزابی و رتبه بندی و توسعه و تقوت کمی و کیفی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و ... است.

عصاره اجاد سامانه مجازی خردوفروش گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، مکمل ها و فرآورده های طبیعی را ازجمله برنامه های حمات از سامانه های ملی و زیرساخت های علمی

خواند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، دگر اهداف این ستاد را حمات از توسعه و تقوت R&D شرکت های دانش بنیان و کمک به

راه اندازی خطوط تولید و بسته بندی جدد بیان کرد.

وی، تصویر و تکمیل بانک های اطالعات ملی را ازجمله دگر محورهای پیشنهادی این ستاد نام برد و گفت: برنامه های این محور تهیه بانک اطالعات گیاهان دارویی مربوط به 22

کشور عضو اتحاده همکاری های کشورهای حاشیه اقیانوس هند، حاوی 24 عنوان درزمینه علوم و صنایع مربوط به گیاهان دارویی، شرکت های تجاری و تولیدی، ساختارهای

آموزش و انتشارات فعال و تشکل های مردمی و دولتی است.

عصاره با اشاره به برنامه تدوین استانداردهای ملی و منطقه ای، گفت: این محور به تدوین و انتشار استانداردهای مواد مؤثره و اسانس گیاهان دارویی و معطر کمک خواهد کرد.

همچنین حمات فرابخشی از شناسایی اش گیاهان دارویی و معطر در راستای پوشش کامل فلور ایران، از دگر برنامه های این ستاد در سال 94 است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، برنامه های این محور را آنالیز ترکیبات و تعیین هوت شیمیایی تعدادی از گیاهان دارویی و معطر

ایران برای اسانس گیر یو عصاره گیری، کاهش سطح برداشت رسمی و غیررسمی از عرصه های طبیعی و افزاش سطح زیر کشت دارویی بیان کرد. همچنین تالش ملی برای

خودکفایی در اصالح بذرهای گیاهان دارویی مهم در ایران، مطالعه گیاهان دارویی بومی به جای گیاهان دارویی وارداتی و حمات از اجرای کالن طرح ارزابی سازگاری و همچنین

عملکرد گیاهان دارویی وارداتی نیز از دگر برنامه های این محور خوانده می شود.

عصاره در اان ادآور شد: حمات از سیاست های بین دستگاهی در راستای افزاش تولید داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی، حمات از مکتب پزشکی ایرانی-اسالمی با روکرد

بهره مندی از میراث مکتوب در نظام سالمت و برنامه ریزی ستاد کشوری بر مبنای انجام تکالیف سند مصوب راهبرد ملی نیز، از دگر محورهای سال جاری ستاد توسعه علوم و

فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی قرار خوانده می شود.

اان پیام/29

 

واحد مرکزی خبر ایرنا  خبرآنالین  تسنیم  خراسان نیوز 

معاون مدیر کل یونسکو در ددار با وزیر علوم:

پیشرفت و نوآوری های علمی ایران قابل تحسین است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ددار با دکتر فالوا اشلگل، معاون مدیرکل یونسکو در بخش علوم طبیعی گزارشی از پیشرفت های

علمی و فناوری ایران ارائه کرد .

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ددار با دکتر فالوا اشلگل، معاون مدیرکل یونسکو در بخش علوم طبیعی گزارشی از پیشرفت های علمی و فناوری ایران ارائه کرد .

به گزارش سروس علمی اسنا، دکتر محمد فرهادی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه های ایران و پیشرفت های علمی و فناوری و نوآورانه صورت گرفته در مراکز علمی و

اسنا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۸ 

http://sahebkhabar.ir/news/5223378/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5221934/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5221965/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5220257/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5228388/%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D9%85


به گزارش سروس علمی اسنا، دکتر محمد فرهادی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه های ایران و پیشرفت های علمی و فناوری و نوآورانه صورت گرفته در مراکز علمی و

تحقیقاتی ایران ، به چالش های کشور در زمینه تغییرات آب و هوایی ، ریزگردها ، بحران آب و سالمند شدن جمعیت اشاره کرد و گفت: با ارتقای سطح بهداشت جامعه و باال رفتن

امید زندگی ، پرداختن به طب سالمندی نیز به کی از ضرورت های کشور تبدیل شده است.

فالوا اشلگل نیز در این ددار با اشاره به این که از زمان ذیرش مسؤولیت خود ، ایران اولین کشوری است که از آن بازدد می کند ، گفت: تنوع فعالیت های علمی ایران که از

علوم کاربردی تا علوم اه را پوشش می دهد ، بسیار قابل توجه است.

وی ضمن اشاره به نهادنه شدن فرهنگ نوآوری در ایران گفت : همکاری های ایران و یونسکو همواره سودمند بوده و ما عالقه مند به بررسی چالش ها و افتن راهکارهایی برای

تحکیم و تقوت همکاری ها هستیم .

اشلگل افزود: ما همیشه ایران را در زمینه پیشرفت های پزشکی، دارو و تکنولوژی ها و نوآوری ها تحسین کرده ام و معتقدم که ایران مثال زنده ای از ترکیب سنت و نوآوری است.

انتهای پیام

الف جوان  جهان 

نخستین هم اند�شی دانشجویی و دانشگاهی روابط عمومی ایران برگزار خواهد

شد

این هماش با حضور نماندگانی از دانشجوان، اساتید، مسئولین وزارت علوم، معاونت علمی فناوری نهاد راست جمهوری و نماندگان

مجلس، ۳۰ اردبهشت در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش ૈنسیمૈ؛ قائم مقام نخستین هماش دانشگاهی و دانشجویی روابط عمومی کشور گفت:

در چهارمین روز از هفته روابط عمومی ایران نخستین هم اندشی دانشجویی و دانشگاهی روابط

عمومی ایران با موضوع هم ૈروابط عمومی و دانشگاه؛ گفت و گو و همدلیૈ برگزار می شود.

محمد رضا ارسیان اظهار داشت: در نخستین هم اندشی دانشجویی و دانشگاهی روابط عمومی

ایران فرصتی برای دانشجوان و اساتید دانشگاه ها فراهم می شود تا دغدغه های خود را در

خصوص نقاط قوت و ضعف عملکرد روابط عمومی نهادهای علمی و آموزشی و نقد و بررسی رشته

روابط عمومی در ایران بیان کنند.

ارسیان در اان گفت: هم اندشی ૈروابط عمومی و دانشگاه؛ گفت و گو و همدلیૈ با حضور

نماندگانی از دانشجوان، اساتید و برخی مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

معاونت علمی فناوری نهاد راست جمهوری و نماندگان مجلس شورای اسالمی در تاریخ 30 اردبهشت ماه از ساعت 15 لغات 20 در باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

 

نسیم ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۶ 

شفقی:

تحول در آموزش عالی نیازمند نگاه کاربردی و اقتصادی به دانش است/

راه اندازی مرکز نوآوری شاخص پژوه

معاون آموزشی پژوهشگاه شاخص پژوه اظهار داشت: تحول در آموزش عالی کشور، نیازمند نگاهی کاربردی، اقتصادی و نافع به علم و

پژوهش است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه، مراسم آغاز به کار مرکز نوآوری پژوهشگاه شاخص پژوه با حضور عالقه مندان و متخصصان و

مسئوالن، اعضای هیئت علمی، اساتید دانشگاه ها و عالقه مند جمعی از پژوهشگران در دفتر این مرکز در تهران برگزار شد.

فارس ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۰ 

http://www.farsnews.com/
http://sahebkhabar.ir/news/5223133/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5221712/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://sahebkhabar.ir/news/5221697/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

در این مراسم سیروس شفقی معاون آموزشی پژوهشگاه شاخص پژوه با اشاره به ضرورت تحقق

فرماشات مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، به سیاست های ابالغی اشان در حوزه علم و

فناوری اشاره کرد و گفت: تحول در کشور نیازمند جهش علمی است و این جهش علمی از داخل

پژوهشگاه ها و نهادهای بخش خصوصی اجاد می شود.

شفقی بر ضرورت اجاد علم نافع، کارآفرین، دشمن شکن و اقتدار آفرین در کشور تاکید کرد و

گفت: عمده مشکل کشور در حوزه علمی، خاک خوردن تحقیقات کاربردی در کتابخانه ها و عدم

استفاده از آنان در حوزه تولید در کشور است، در صورتی که اده ها به محصول تبدیل شود، عالوه

بر افزاش رغبت محققان به انجام مطالعات و تحقیقات، تحوالت زادی در اقتصاد مبتنی بر

دانش و خالقیت و نوآوری اجاد خواهد شد.

معاون آموزشی پژوهشگاه شاخص پژوه از جمله اهداف راه اندازی مرکز نوآوری شاخص پژوه را تحول در عرصه پژوهش مبتنی بر نوآوری در کشور دانست و خاطرنشان کرد: به دنبال

انعقاد قرارداد این پژوهشگاه با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مامورت اجاد این مرکز به پژوهشگاه شاخص پژوه محول شده که امیدوار هستیم بتوانیم تحوالت مطلوبی را

در این عرصه در کشور اجاد کنیم.

وی با دعوت از شرکت های دانش بنیان به منظور حضور و فعالیت خالقانه و نوآوردر این مرکز اذعان کرد: اجاد تغییر نگاه در فعالیت ارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در کشور

ضروری است و به جاست نگاهی کامال عملیاتی و تجاری بر این مراکز حاکم شود تا شاهد تحول در عرصه پژوهش در کشور باشیم.

وی تبدیل اده به محصول در تولید دو محصول چراغ های کم مصرف و همچنین آب شیرین کن های با حجم کم را از جمله مهمترین فعالیت های صورت گرفته در پژوهشگاه شاخص

پژوه دانست و گفت: شناسایی بازارهای تجاری سازی محصول، اجاد امید و انگیزه در پژوهشگران جوان و بهره مندی از ظرفیت های خیرین در تولید علم از جمله مامورت های

مرکز نوآوری شاخص پژوه در تهران است.

* قادری فر: گسترش فعالیت بخش خصوصی در آموزش عالی، روکرد معاونت علمی و فناوری راست جمهوری است

مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری راست جمهوری گفت: گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه پژوهش و آموزش عالی، روکرد 

معاونت علمی و فناوری راست جمهوری است.

قادری فر از جمله مامورت های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور را گسترش فعالیت های بخش خصوصی در کشور دانست و گفت: در تالش هستیم بستر را برای فعالیت

شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم.

وی با اشاره به انکه پژوهشگاه شاخص پژوه اولین و بزرگترین پژوهشگاه بخش خصوصی کشور است گفت: ضرورت بهره مندی اقتصاد از علم و فناوری، ضرورت حضور فعال و نوآور

پژوهشگاه ها در عرصه های مختلف را فراهم کرده و اهمیت این نهادهای تحقیقاتی را دو چندان کرده است.

قادری فر از جمله برنامه های سال جاری معاونت علمی و فناری راست جمهوری را اجاد مرکز نورآوری در تمامی مراکز استانها عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: پژوهشگاه ها در

همه حوزه های علم و فناوری پیشتاز هستند و امیدوارم پژوهش های آنها به صورت عملیاتی در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری راست جمهوری بر ضرورت ارتباط پژوهشگاه ها با دستگاه های اجرایی و محافل علمی کشور تاکید کرد و گفت: تشکیل

مرکز نوآوری شاخص پژوه مقدمه ای برای توسعه آموزش عالی در بخش خصوصی است که امیدوارم به عنوان الگویی در کشور مطرح شود.

انتهای پیام/



بنیاد ملی نخبگان

مخترع روش جدد تشخیص سکته قلبی در گفت وگو با قدس:

اعتماد مسؤوالن خراسان رضوی به نخبگان اندک است

فاطمه معتمدی: قدس ویژه خراسان- معرفی افراد موفق ،خالق و مبتکر می تواند حاوی این نکته باشد که آنان با همه مشکالت،محدودت

و سختی های موجود در جامعه ....

توانستند با شتکار و برنامهریزی به اهداف مدنظر خود در زندگی فردی و اجتماعی در باالترین

سطح دست افته و این روند را ادامه دهند.

الگوی عملکردی این افراد و نیز رمز و راز موفقیت آنان همواره با کنجکاوی جامعه روبه رو بوده و

هست .انکه چطور فردی توانسته با همه کم و کاستیهای موجود، نه تنها در دستیابی به مدارج

عالی علمی وشغلی موفق باشد، بلکه با ابتکارات ،اختراعات و مطالعات خود  دستاوردی برای مردم

و کشورش داشته باشد و حتی نام ایران را در جهان در حوزههای مختلف از جمله پزشکی

ومهندسی پر آوازه کند.

مخترعان و نخبگان را میتوان از جمله این گروه دانست، بنابراین با معرفی آنان به جامعه میتوان

نمونههای عینی خواستن توانستن است را به جوانان و نوجوانانی که گاهی کمبود و امکانات و

محدودتها را بهانه ای برای عدم پیشرفت خود در برنامهها و اهداف زندگی خود میدانند ، نشان

داد.

 خراسان رضوی و مشهد همواره مهد روش  افراد تأثیرگذار و موفق بوده  و به عنوان کی از قطبهای نخبه پرور کشوراز جاگاه و اهمیت باالی برخورداراست، بنابراین میتوان این

سرماههای اجتماعی، اقتصادی و علمی را الگوی رفتاری قرار داد از همین رو روزنامه قدس با همکاری بنیاد نخبگان خراسان رضوی معرفی شماری ازافراد برتر،نخبه و الگوی استان

را در دستور کار دارد.به عنوان اولین گام فرصتی دست داد تا با مجید غیور مبرهن، عضو هیأت علمی،دانشیار گروه تغذه و مدیر گروه علوم و فنون نوین دانشگاه علوم پزشکی

مشهد گفتوگویی صورت گیرد.

* کارنامه ای پر از موفقیت

وی در بیان زندگینامه خود به چاپ بیش از 150 مقاله در مجالت بین المللی اشاره کردو اظهار داشت:دوره پزشکی عمومی را در مشهد و تخصص را درکشور انگلستان گذراندم.

وی با اشاره به اره ای از موفقیتهای خود اضافه کرد:کسب رتبه سوم جشنواره رازی  در سال 87 در بحث تغذه،عنوان محقق جوان از کنگره بیوشیمی و درافت مدال از رئیس آی

یو بی ام بی از کشور آمرکا در سال 2010و عنوان کتاب برتر در حوزه تصلب شرایین از جمله این موفقیتهاست.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای هفت سال پیاپی،انتخاب  پژوهشگربرتر استان در دو نوبت

از دگر رتبههای کسب شده است، ضمن انکه عضو هیأت علمی کی از دانشگاههای فرانسه نیز هستم.

نخبه 44 ساله مشهدی از طرحهای بین المللی مشترک پژوهشی باکشورهای مختلف جهان خبر دادو گفت:طرحهای پژوهشی اراه شده در این حوزه به گونه ای بوده است که

شماری از کشورها بودجه الزم برای انجام تحقیقات و مطالعات این طرحها را در اختیارم قرار دادند .

*اختراع  روش جدد تشخیص سکته قلبی

غیور با اشاره به ثبت اختراع ملی خود در کشور که بخشی از آن طی مدت حضور وی در انگلستان دارای ثبت اروایی نیز هست، افزود:این اختراع مربوط به ابداع  روش جدد

تشخیص  سکته  بیماران قلبی و عروقی است.

وی اضافه کرد:روش فعلی و مرسوم تشخیص بیماری قلبی و عروقی با اندازه گیری سطح آنتی بادیها علیه پروتئینهای شوک حرارتی است که دارای کسری مشکالت و

محدودتهایی است از جمله انکه از آنجایی که بیمارانی که در چند ساعت اول ابتال به سکته قلبی  باد آنزمهای بدن آنان باال رود تا سپس اندازه گیری شود و البته این روند 

قدری زمان بر است، در حالیکه با روش جدد ابداع شده این امر زودتر تشخیص داده میشود و این مسأله میتواند کمک خوبی برای نجات جان بیماران دچار سکته قلبی باشد.

وی ادامه داد:همچنین کسانی که دوباره دچار سکته قلبی میشوند، در آن فاصله کی دو روز اول بعد از سی سی یو به دلیل انکه سطح آنزمها باالست، بنابراین با روش مرسوم

سکته آنان قابل تشخیص نیست، اما در روش ابداعی وضعیت اینگونه نیست و این اختراع برای بیماران قلبی و عروقی دارای کاربرد مفیدی است.وی در اسخ به این پرسش که آا

روش جدد اجرایی شده و در بیمارستانها برای بیماران قلبی استفاده میشود،گفت:از آنجایی که این روش نیازمند مطالعات و کار بیشتری است، هنوز به طور عمومی اجرایی

نشده است.

*اندر حکات حمات استان از نخبگان

وی در خصوص ارزابی خود از سطح حماتهای مسؤوالن استان تصریح کرد: به طور طبیعی در این خصوص افرادی مشوقم بودند و حمات کردند، اما در مجموع موضوع قابل تأمل
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وی در خصوص ارزابی خود از سطح حماتهای مسؤوالن استان تصریح کرد: به طور طبیعی در این خصوص افرادی مشوقم بودند و حمات کردند، اما در مجموع موضوع قابل تأمل

این است که در کشور ما هر چه کارها بزرگتر باشد، مشکالت آنهم بیشتر است، بنابراین به شخصه در حوزه فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی با دو طیف مواجه بودم به عبارت

دگری کسانی حمات و گروه دگر برخالف دسته اول مانع  تراشی کردند.

وی با بیان انکه این دو شکل  و دو طیف در استان  وجود دارد، گفت: این در حالی است که اگر دولتمردان بودجههای هنگفتی را که صرف واردات ا عدم اعتماد به خودمان

میکنند، آن را خرج حمات از نخبگان و مخترعان کنند، به طور حتم دستاورد بیشتری به همراه خواهد داشت.

دانشیار گروه تغذه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد:هر چند حماتهایی بویژه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام میشود و از این بابت باد

قدردان بود، اما در سطح استان  حمات ازادههای کاربردی در حوزه درمان با محدودتهایی مواجه است و مسؤوالنی که بخواهند دغدغههای استان را در این بخش حل کنند، کم

و اندک هستند.

وی معتقد است:موضوع دگر انکه خروجی کارهای پژوهشی در قسمتهایی مانند مهندسی قدری ملموس تر است و به عبارت دگر به چشم دده میشود، اما در بخش پزشکی

این خروجی ممکن است به صورت انجام ک تست آزماشگاهی باشد، بنابراین چون توسط مسؤوالنی که رشته آنان پزشکی نیست، دده نمیشود و البته صبر الزم را هم ندارند،

بنابراین طرحهای پژوهشی درمانی چندان مورد حمات قرار نمیگیرد.

*اده تهیه واکسن برای  بیماری قلبی و عروقی

عضو بنیاد نخبگان خراسان رضوی خاطر نشان کرد:طرحهای پژوهشی زادی در بخش درمان هست که این اطمینان وجود داردکه اگر حمات شود، حتمًا به نتیجه میرسد، از

جمله  تهیه واکسن برای بیماران قلبی و عروقی که دنیا نیزبه این سمت حرکت میکند. من پروژههایی که با آن بتوان رسک ابتال به بیماری قلبی و عروقی را کاهش داد،در دستور

کار دارم که اگر حمات شود، میتوانداز چند اختراع دگر برای کشورمفید و ارزشمند تر هم باشد.

غیور ادامه داد:با کارهای پژوهشی و مطالعاتی در بخش تغذه میتوان 30 تا 40 درصد سکتههای قلبی و عروقی را کاهش داد، اما خیلی حمات نمیشود، در حالیکه اگر این امور

در دستور کار باشد، هزنههایی که برای آن انجام  میشود، به هیچ عنوان با آنچه برای نظام سالمت صرف میشود، قابل قیاس نیست و بسیار اندک خواهد بود.

*مردم استان با 90 درصد کمبود وتامین دی مواجهاند

وی اضافه کرد: اگر بتوان با طرحهای پیشگیرانه 30 تا 40 درصد میزان سکته قلبی را کم کرد، این مسأله مزتهای زادی را برای سالمت استان به همراه خواهد داشت.به عنوان

مثال کمبود وتامینها در استان مشهود است، از جمله انکه در بخش وتامین دی این میزان 90 درصد است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: با طرحهای  کاربردی میتوان این موارد را کاهش داد، اما این پژوهشها با چالشها و مشکالت زادی مواجه هستند که برخی از

آنها در تصور هم نمیگنجد.

*سختی تحمل کارشکنیها

وی درباره توقع نخبگان از مسؤوالن استان ادآورشد:اگر قرار است کاری و حماتی صورت نگیرد، حداقل کارشکنی هم نباشد. در حالی که اکنون میزان کارشکنیها بسیار زاد و از

حد تصور بیشتر است، به طوریکه گاهی اوقات تحمل برخی از این مسایل از خود کارسخت تر است.وی افزود:در مجموع باد گفت، اعتماد مسؤوالن نسبت به نخبگان جامعه

خیلی محدود است.

زراسوندی در واحد مسجدسلیمان عنوان کرد

اختصاص بودجه 44 میلیاردی به بنیاد نخبگان خوزستان/ دو جایزه علمی شهید

چمران و عالمه به نخبگان اهدا می شود

رئیس بنیاد ملی نخبگان خوزستان تصریح کرد: بودجه ای در حدود ۴۴ میلیارد رال به بنیاد نخبگان خوزستان اختصاص داده شده است

که برای انجام کار بسیار کم و الزم است این مبلغ بیشتر شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، بنیاد ملی نخبگان خوزستان، جلسه استانی خود را در حوزه آموزش

عالی خوزستان با هدف تبیین اهداف این بنیاد، با حضور تنی چند از مسئوالن شهرستان

مسجدسلیمان و مدرسان دانشگاه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجد سلیمان برگزار کرد.

علیرضا زراسوندی دانش آموخته دکتری زمین شناسی و استاد تمام دانشگاه شهید چمران که

راست بنیاد ملی نخبگان خوزستان را به عهده دارد، درباره اهداف این بنیاد با تشریح چارت

سازمانی بنیاد ملی نخبگان، گفت: کی از فعالیت های این بنیاد ترویج فرهنگ نخبگانی است که

در همین راستا اقداماتی انجام داده ام و در حوزه آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد

مسجدسلیمان به عنوان اولین دانشگاه در استان خوزستان است که اقدام به برگزاری این چنین

نشستی کرده  است، علت هم این است شهرستان مسجد سلیمان از وجود نخبگان زادی برخوردار

است.
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زراسوندی: بحث ما تنها درباره دانشگاه نیست بلکه ۵۰ درصد مربوط به آموزش و پرورش است،

طرح شهاب ویژه دانش آموزان نخبه در نظر گرفته شده است. در این طرح با شناسایی دانش

آموزان نخبه، حمات مالی این گروه را تا دانشگاه بنیاد به عهده می گیرد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، س از بیان اجمالی ساختار بنیاد ملی نخبگان، گفت: توجه به نخبگان کشور از جمله مسایلی است که از سوی مسئولین به ویژه مقام

معظم رهبری سفارش بسیاری شده است و آنچه از کالم و سفارش مسئوالن تراز اول کشور استنباط می شود، جامعه هدف برای بنیاد ملی نخبگان، جامعه جوان است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خوزستان در رابطه با اهداف این بنیاد، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی و هدات و همچنین حمات مادی و معنوی نخبگان،

جذب حفظ و به کار گیری و شتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم، فن آوری توسعه متوازن کشور و احراز جاگاه بر تر علمی، فن آوری و اقتصادی در منطقه بر اساس سند

چشم انداز ۱۴۰۴ از جمله اهداف این بنیاد هستند.

وی افزود: درباره احراز جاگاه بر تر علمی در منطقه، در سال گذشته موفق شدم آنچه در حوزه علم و دانش مد نظر بود را بدست آورم و امروز خوشحال هستیم که در این بخش

حدود  ۱۲ا ۱۳ سال جلو تر از برنامه پیش بینی شده و باال تر از کشور ترکیه قرار بگیرم.

استاد دانشگاه شهید چمران، س از توجه به ارکان بنیاد ملی نخبگان و ۱۱ جامعه مورد حمات این بنیاد، گفت: تعرف امروز نحبگان این است که نخبه کسی است که عالوه بر

انکه تخصص خاصی دارد باد خالق و در جامعه اثرگذار و متعهد باشد. تربیت نخبگان سیاسی هم باد همانند نخبگان علمی وسایر حوزه ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خوزستان با توجه به ویژه حمات های این بنیاد، گفت: در بنیاد ملی نخبگان عالوه بر حمات مادی، اقدامات مناسبی با هدف حمات معنوی از نخبگان

صورت می ذیرد که بیشترین هدف ما از این حمات های معنوی در راستای برقراری آرامش نخبگان می باشد. به طور مثال برای خدمت سربازی نخبگان هماهنگی الزم با ستاد

مشترک به عمل آمده که ترتیبی اتخاذ گردد تا نخبگان مشمول دوران سربازی خود را در کی از مراکز علمی، صنعتی به صورت طرح بگذرانند.

وی گفت: شرکت های دانش بنیان از جمله مراکزی هستند که توجه بسیاری به آنها شده است و امروز کل اعتبار فن آوری ما اختصاص به این شرکت ها دارد و به نوعی برنامه های

توسعه فن آوری کشور به این شرکت ها سپرده شده است. اعضاء هیئت علمی به راحتی می توانند جذب ارک فن آوری شوند و دانشجوانی که در شرکت دانش بنیان استخدام

شوند از خدمت سربازی معاف می شوند. حمات مادی از شرکت های دانش بنیاد هم چون پرداخت حقوق به مستخدمین نخبه این شرکت ها، البته در ک مدت خاص از جمله

وظاف بنیاد ملی نخبگان است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خوزستان: اکنون ۳۴۵ نخبه در حوزه های مختلف در استان خوزستان شناسایی شده است و در مجموع ۱۹۹ نفر از تسهیالت بنیاد بهرمند شده اند

زراسوندی افزود: در حوزه های آموزش، فن آوری، پژوهش و فرهنگ جوایز بسیار خوبی برای نخبگان فعال در هرک از حوزه ها در نظر گرفته شده است و عالوه بر این حوزه ها دو

جایزه به نام جایزه علمی شهید چمران ویژه پژوهش گران سا دکترا و جایزه عالمه ویژه اساتید نخبه مشخص شده است که از سوی بنیاد ملی نخبگان به این گروه ها اهداء خواهد

شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران در رابطه بودجه بنیاد نخبگان خوزستان گفت: اکنون بودجه ای در حدود ۴۴ میلیارد رال به بنیاد نخبگان خوزستان اختصاص داده شده

است که برای انجام کار بسیار کم است و الزم است این مبلغ بیشتر شود. در استان خوزستان از جمله مشکالتی که درحوزه علمی و تحقیاتی وجود دارد این است که خیرین کمتر

به حمات از نخبگان می پردازند در حالی که این بنیاد شراطی را برای اشخاصی که عالوه بر وضع اقتصادی خوب دارای اشتهار اخالقی و علمی هستند فراهم کرده تا در صورت

تمایل ک ا چند نفر نخبه را زیر پوشش مالی قرار دهند و از طرف بنیاد هم برای تشویق و تجلیل از این خیرین جوایزی به نام ૈخیر نخبه پرورૈ اهداء می شود.

وی گفت: بحث ما تنها درباره دانشگاه نیست بلکه ۵۰ درصد مربوط به آموزش و پرورش است، طرح شهاب ویژه دانش آموزان نخبه در نظر گرفته شده است. در این طرح با

شناسایی دانش آموزان نخبه، حمات مالی این گروه را تا دانشگاه بنیاد به عهده می گیرد.

زارسوندی افزود: با توجه به وضعیت آموزش پرورش خوزستان و نیاز دانش آموزان این استان به ویژه در اه سوم و چهارم دبیرستان، بنیاد ملی نخبگان خوزستان با استفاده از

دانشجوان دارای رتبه های اول تا صدم هر گروه تحصیلی اقدام به برگزاری ارودهای جهادی در مدت زمان خاص با هدف ارتقاء بنیه علمی و تقوتی کنکور دانش آموزان مناطق

نیازمند می کند.

وی به تشریح آماری نخبگان خوزستان در حوزه های مختلف پرداخت و گفت: اکنون ۳۴۵ نخبه در حوزه های مختلف دراستان خوزستان شناسایی شده است و در مجموع ۱۹۹ نفر

از تسهیالت بنیاد بهرمند شده اند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خوزستان با تشکر از مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان برای قبول میزبانی این جلسه و تشکر از مسئوالن حاضر در جلسه، با اعالم آمادگی

همه جانبه بنیاد ملی نخبگان خوزستان برای انجام امور حماتی از واجدان شراط با هدف ارتقاء وضعیت علمی و پژوهشی شهرستان، ابراز امیدواری کرد با جدت و همت مسئوالن

شهرستان مسجدسلیمان در آنده شاهد فعال شدن بنیاد نخبگان خوزستان در این شهرستان باشیم.

فرماندار مسجدسلیمان هم با تشکر از برگزار کنندگان جلسه، گفت: از آنجا که روه کاری فرمانداری مسجدسلیمان استفاده از ِخرد جمعی است، آمادگی دارم از هر طریق ممکن

از بنیاد ملی نخبگان خوزستان برای فعالیت در مسجدسلیمان حمات کنیم و پیشنهاد می کنم دفتری با محورت این بنیاد در شهرستان راه اندازی و برای مسئول انتخاب شده

برای این دفترکه از سوی بنیاد نخبگان خوزستان معرفی می شود، به عنوان مشاور فرمانداردر امور نخبگان حکمی صادر کنیم.

فرماندار مسجدسلیمان: هیچ کاری را نباد بدون توجیه منطقی انجام داد، تمام ددگاه ما به عنوان نمانده دولت در این شهرستان ددگاه عقالنی و ِخرد جمعی است. از شما

استادان دانشگاه به عنوان نخبگان جامعه انتظار دارم ما را برای انجام کار هامان و برای کاهش خطای کاری اری کنید

علیرضا گوروئی افزود: در این شهرستان هم پول به اندازه کافی وجود دارد و هم انسان های عاقل، اما معضالت زادی از جمله بیکاری در این شهرستان وجود دارد که کار را سخت

می کند. اما آنچه که در حوزه نخبگان مهم است این است که با افتخار اعالم می کنم هیچ فرد نخبه ای در شهرستان مسجدسلیمان وجود ندارد که از سوی جران سیاسی حذف

شده باشد چون اعتقاد دارم که نمی توان جاگاه تخصصی را با نگاه ِصرف سیاسی حذف کرد و نگاه دولت تدبیر و امید هم همین است.

فرماندار مسجدسلیمان گفت: هیچ کاری را نباد بدون توجیه منطقی انجام داد، تمام ددگاه ما به عنوان نمانده دولت در این شهرستان ددگاه عقالنی و ِخرد جمعی است. از

شما استادان دانشگاه به عنوان نخبگان جامعه انتظار دارم ما را برای انجام کار هامان و برای کاهش خطای کاری اری کنید.

امام جمعه مسجدسلیمان نیز در این جلسه گفت: تبلیغ خوبی در این جلسه درباره بنیاد ملی نخبگان شد، از دکتر زارسوندی رئیس این بنیاد در خوزستان که از چهره های خوش

نام و کی از افتخارات مسجدسلیمان است برای اراه توضیحات خوبشان در خصوص بنیاد نخبگان تشکر می کنم. باد سعی گردد این روشنگری و تبلیغ هم به خانواده ها کشیده

شود.



حجت االسالم صادق امینی افزود: دوست داشتن وطن و تعهد به نزدکان از بنیاد های اخالقی است. با توضیحات ارائه شده درباره بنیاد ملی نخبگان بیشتر تداعی کننده انسان

کامل است و خدا را شکر می کنیم که کشور دارد به سمتی خوب هدات می شود.

امینی با تاکید بر لزوم اقدام برای جذب و هدات کمک های مالی به سمت نخبگان، گفت: خدا را شکر می کنیم که واحد دانشگاهی مسجدسلیمان دو سه سالی است به صورت

آرام هدات می شود. ما همه به وجود ایران عشق می ورزم و آب و خاک ایران را دوست دارم و الحمدالله امروز بسیاری از دعواهای بین مسئوالن کم شده است. بد ترین مردم

کسانی هستند که فقط ادای دین داری را دارند.

رئیس واحد دانشگاهی مسجدسلیمان در این جلسه که عالوه بر هیئت رئیسه و تنی چند از مدرسان واحد دانشگاهی مسجدسلیمان، امام جمعه، فرماندار، رئیس آموزش و پرورش و

فرمانده سپاه اسداران مسجدسلیمان نیز حضور داشتند، از حجت االسالم امینی امام جمعه شهرستان به واسطه حمات از این واحد دانشگاهی تشکر کرد و از دکتر علیرضا

زراسوندی رئیس بنیاد ملی نخبگان خوزستان به عنوان کی از ازده بختیاری که دارای درجه استاد تمامی است، اد کرد.

مسعود شهبازی، زراسوندی را ماه افتخار قوم بختیاری دانست و از وی به خاطر انکه عالوه بر مشغله زاد و مسئولیت های اجرایی متعدد دعوت واحد دانشگاهی مسجدسلیمان

را برای تبین اهداف بنیاد ملی نخبگان ذیرفت، تشکر کرد.

منوچهر قاسمی رئیس اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان نیز با تشریح برخی از اقدامات انجام شده از سوی این اداره از وجود برخی مشکالت به ویژه مشکالت مالی برای

اقدامات بیشتر در سطح شهرستان مسجدسلیمان نام برد.

در اان این جلسه با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بنیاد ملی نخبگان خوزستان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان، از سرهنگ علی جوانی فرمانده سابق سپاه اسداران

مسجدسلیمان به واسطه همکاری با بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی این دانشگاه و همچنین خدمات وی در طول ۳۰ سال خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی

ایران، با اهداء لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.

در بخش ملی؛

برگز�دگان جشنواره خالقیت و نوآوری در هنر اسالمی و صنایع دستی معرفی

شدند

19 اثر برگزده این بخش از جشنواره مطابق مقررات به بنیاد ملی نخبگان معرفی خواهند شد تا س از طی مراحل قانونی تحت حمات

این بنیاد قرار گیرند.

بنابر اعالم دبیرخانه دائمی جشنواره خالقیت و نوآوری تبریز در هنر اسالمی و صنایع دستی

برگزدگان بخش ملی جشنواره از میان 380 اثر راه افته به مرحله نهایی انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری برنا از آذرباجان شرقی به نقل از روابط عمومی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، در

این اطالعیه آمده است: 19 اثر برگزده این بخش از جشنواره مطابق مقررات به بنیاد ملی نخبگان

معرفی خواهند شد تا س از طی مراحل قانونی تحت حمات این بنیاد قرار گیرند.

در ادامه آمده است: اسامی هنرمندان برگزده در لیست به ترتیب حروف الفبایی تنظیم شده

است.

ادآور می شود بخش ملی جشنواره همزمان با بخش بین المللی از 19 تا 25 اردبهشت در دانشگاه

هنر اسالمی تبریز برگزار شد و طی این مدت تمامی 380 اثر راه افته به مرحله نهایی که از بین

680 اثر درافت شده انتخاب شده بودند در معرض دد بازدد کنندگان قرار گرفتند.

اسامی برگزدگان بخش ملی:

1- ارفعی مجید ( تذهیب )

2- ارشد راحی زهرا ( شیشه )

3- امیری محسن ( فلز )

4-بیرامی زهرا ( نگارگری و گل مرغ )

5- تلیکانی مونا ( طراحی، چاپ و تزئینات ارچه )

6- ثابت ابوالفضل ( شیشه )

7- جوادی آذر امین ( سفال )
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8- دو پیکر حسین ( فلز )

9- رحمانی حسن ( چوب )

10- رجبعلی میالد ( چوب )

11- رجبعلی اسر ( سفال )

12- روحی شهرام ( خوشنوسی )

13- سعیدی زبیر( نگارگری و گل مرغ )

14- عزیزی میالد ( تلفیقی )

15- غالم اکبری مینا ( قالی و زیراندازهای داری)

16- فردوسی غالمرضا ( قالی و زیراندازهای داری )

17- مشاخی سمیه ( چوب )

18- مشتاقی زاده آناهیتا ( فلز )

19- نوری زاده علی ( طراحی، چاپ و تزئینات ارچه )

قدس آنالین

در حاشیه هماش ملی ૈبزرگداشت استاد مهدی آذریزدیૈ

تقدیر رئیس بنیاد نخبگان از مدیرکل کتابخانه  های عمومی یزد

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد از مدیرکل کتابخانه های عمومی یزد، به دلیل حضور و مشارکت صمیمانه در برگزاری نخستین هماش ملی

ૈبزرگداشت استاد مهدی آذریزدیૈ تقدیر کرد.

 

به گزارش لیزنا، مصطفی شاه نظری رئیس بنیاد نخبگان استان یزد، در ددار با رقیه دوست فاطمی

ها مدیرکل کتابخانه  های عمومی یزد، ضمن اهدای لوح سپاس و تندس هماش ملی آذر یزدی، از

حضور و همراهی دوست فاطمی  ها تقدیر کرد و گفت: حضور شما که سال  های متمادی با مرحوم

آذر یزدی آشنا و همراه بوده  اد، برای برگزارکنندگان هماش دلگرم کننده بود.

 

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با حمات مسئوالن استان، هماش ملی ૈاستاد آذریزدیૈ به

صورت دوساالنه در استان یزد برگزار شود.

 

رقیه دوست فاطمی  ها مدیرکل کتابخانه  های عمومی استان یزد نیز با تشکر از حضور رئیس بنیاد نخبگان استان در اداره متبوع خود، از برگزارکنندگان نخستین هماش استاد

مهدی آذریزدی قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر به آثار ارزشمند این نوسنده توانمند ادبیات کودک و نوجوان شد.

 

گفتنی است، نخستین هماش ملی استاد مهدی آذریزدی اردبهشت ماه سال جاری به همت بنیاد نخبگان استان یزد و همکاری جمعی از دستگاه  ها و نهادهای فرهنگی استان، با

حضور مصطفی رحماندوست و هوشنگ مرادی کرمانی از نوسندگان توانمند ادبیات کودک کشور برگزار شد.

 

اداره کل کتابخانه  های عمومی استان یزد با برایی نماشگاهی از آثار مرحوم آذریزدی، حضور فعالی در این هماش ملی داشت.
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موفقيت دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در جشنواره ملي فن آفريني شيخ

بهايي

طرح دانشجويان فردوسي مشهد با عنوان ૈتصويرگري سه بعدي به وسيله صنايع دستي، گامي نو در افزايش بهره وري در اقتصاد هنرૈ

موفق به كسب رتبه اول در يازدهمين جشنواره ي ملي فن آفريني شيخ بهايي شد.

به گزارش گروه دانشگاه ૈخبرگزاری دانشجوૈ، طرح دانشجويان فردوسي مشهد با عنوان

ૈتصويرگري سه بعدي به وسيله صنايع دستي، گامي نو در افزايش بهره وري در اقتصاد هنرૈ موفق

به كسب رتبه اول در يازدهمين جشنواره ي ملي فن آفريني شيخ بهايي شد.

 

اين طرح كه توسط آمنه شكوهيان تيتكانلو، دانشجوي كارشناسي زبان روسي دانشگاه فردوسي

مشهد، و نقدعلي علوي فرد، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي مواد و متالورژي اين

دانشگاه، ارائه شده بود، در بخش المپياد طرح كسب و كار دانشجويي اين جشنواره، رتبه اول را به

دست آورد.

 

در اين طرح روشي نوين در تصويرگري كتاب ارائه شده و با توجه به موضوع كتاب اعم از شعر يا

داستان، كاراكترهاي خميري ساخته شده و با اشياي طبيعي فضاسازي مي شود و بعد از تاييد

تصاوير توسط ناشر و استفاده در كتابها، در فاصله زماني چاپ كتاب، عروسك كاراكتر اصلي كتاب

نيز در تيراژ مورد نظر ناشر ساخته شده و همراه با كتاب به فروش مي رسد.

 

الزم به ذكر است يازدهمين جشنواره ي ملي فن آفريني شيخ بهايي، از ۱۹ تا۲۱ ارديبهشت، با حضور

وزير علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي رياست جمهوري، رياست بنياد ملي نخبگان،

رياست ارك هاي علم و فناوري كشور در سالن همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي

برگزار شد.
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آذین مطرح کرد:

ا�ده های نخبگان در برنامه های توسعه ای استان بوشهر استفاده شود

بوشهر - رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: اده های نخبگان در برنامه های توسعه ای استان بوشهر استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آذین ظهر دوشنبه در نشست نخبگان استان با فرماندار بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر نخبگان متعددی وجود دارند که باد از این استعدادها

به بهترین نحو استفاده شود تا شاهد توسعه شتابان استان در بخش های مختلف باشیم.

وی با اشاره به استقبال مسئوالن استان از طرح های نخبگان، اضافه کرد: برگزاری چنین نشست هایی با مسئوالن و ارائه نقطه نظرات نخبگان تاثیر زادی در پیشبرد برنامه های توسعه

ای دانش بنیان در استان دارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر به وجود نخبگان متعدد با عناوین و جوایز ملی و بین المللی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: پژوهش ها و کارهای تحقیقاتی و عملی بسیار

خوبی از سوی نخبگان استان بوشهر انجام شده است.

ا�ده های نخبگان برای توسعه بوشهر

رضا قربانی واقعی عضو هیئت علمی پژوهشکده میگو در این نشست بر لزوم استفاده از تجربیات

مهر ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۶ 



رضا قربانی واقعی عضو هیئت علمی پژوهشکده میگو در این نشست بر لزوم استفاده از تجربیات

همساگان استان برای توسعه گردشگری بوشهر تاکید کرد و گفت: از جمله این برنامه های می توان

به ساخت آکواریوم درایی و راه اندازی تفرحات درایی اشاره کرد.

جهانگیر حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس نیز با تاکید بر لزوم بهبود وضعیت مبلمان

شهری بوشهر، خواستار استفاده از المان های بومی برای ورودی شهر شد و بیان داشت: در ساخت

دهکده گردشگری بوشهر باد به مسائل زست محیطی توجه شود.

عباس دشتی منش استادار گروه مهندسی درا دانشگاه خلیج فارس نیز درا را ک ظرفیت بسیار

مهم برای بوشهر دانست و اظهار داشت: توسعه استان بوشهر بر اساس درا رقم می خورد و باد در

راستای توسعه زیرساخت های درایی تالش شود.

محمد ملک زاده مسئول پژوهشکده آی سی تی دانشگاه خلیج فارس نیز بر لزوم اجاد شبکه علمی

نخبگان استان بوشهر تاکید کرد و افزود: باد با شناسایی نخبگان و سرآمدان علمی استان، زمینه اجتماعات نخبگان با استفاده از فضای مجازی فراهم شود.

دگر نخبگان نیز به ارائه نقطه نظرات خود در ارتباط با موضوعات و مسائل توسعه ای استان بوشهر پرداختند.

در نشست نخبگان بوشهر

راهکارهای مشارکت نخبگان در مسائل استانی بوشهر بررسی شد

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: بررسی راهکارهای مشارکت نخبگان در پیشبرد برنامه های توسعه فناوری در سازمان های دولتی

از اهداف نشست نخبگان است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، رضا آذین ظهر امروز در نشست با نخبگان بوشهر که در

فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: هدف از این نشست بیان ددگاه های نخبگان در

خصوص توسعه استان و بررسی راهکارهای مشارکت آنها در پیشبرد برنامه های توسعه فناوری در

سازمان های دولتی است.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر اضافه کرد: در جمع نخبگان بوشهر افرادی هستند که در کنکور

سراسری، المپیادها و جشنواره های علمی و اختراعات برگزده و ا موفق به درافت جوایز ملی

همچون جایزه عالمه طباطبایی و دکتر آشتیانی شده اند که همگی عالقمند به مشارکت در توسعه

استان و دارای پژوهش های شاخص در حوزه های نظری و کاربردی هستند.

مسعود مفرحی عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس و نخبه زیر پوشش بنیاد ملی نخبگان نیز به

لزوم توجه کسان به نیروهای بومی و غیربومی در استان اشاره کرد و گفت: نیروهای متخصص غیربومی نباد در بوشهر احساس غربت کنند چون در این صورت کارهای آنها و

زندگی و وظاف آموزشی آنها موقت می شود و در توسعه استان مشارکت نخواهند کرد.

بهمن نیرومند عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس و نخبه تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان نیز به لزوم انجام مطالعات ژئوتکنیک برای ساختمان های تازه احداث شده بوشهر

اشاره کرد و افزود: احداث ساختمان های بیش از 5 طبقه بدون انجام مطالعات ژئوتکنیک آنها را با خطرات جدی در مواقع بروز زمین لرزه مواجه خواهد کرد و در صورتی که

مسئوالن از انجام این مطالعات حمات نکنند فجایع غیرقابل جبرانی در شهر اتفاق خواهد افتاد.

سعید نجف پور بوشهری متخصص تغذه با بیان انکه بیماری های متابولیکی در بوشهر شتاب بسیار زادی گرفته است به لزوم شناسایی عوامل اجاد بیماری ها اشاره کرد و ادامه

داد: مجموعه رفتارهای الزم برای رفع مشکالت سالمت استان کم است و باد در این خصوص توجه بیشتری از سوی مسئوالن به حوزه سالمت شود.

وی آمار دابت در بوشهر را 16 درصد و 8 درصد بیش از میانگین کشوری بیان کرد و گفت: بیماری های ناشی از گرد و خاک، مصرف قند باال و چاقی جزو بحران های این استان

بوده که مطب پزشکان بوشهر را پر از بیمار کرده است.

این متخصص تغذه اضافه کرد: 60 درصد کودکان بوشهری سوء تغذه دارند، بوشهر ک استخر شنای مناسب و الژ استاندارد برای بانوان ندارد، بیماری های مفصلی و آرتروز و

افزاش وزن زاد است که می توان با استفاده از ظرفیت درا آنها را کم کرد.

وی تصریح کرد: بوشهری ها خیلی کم تحرک هستند، برای پیشگیری از بیماری ها باد ورزش های همگانی را هر هفته برگزار کنیم، باد در زمینه دوچرخه سواری سرماه گذاری و

فرهنگ سازی کنیم و با تشویق های کوچک می توانیم مردم را به سمت ورزش سوق دهیم.

عباس دشتی منش استادار گروه مهندسی درا دانشگاه خلیج فارس نیز درخصوص ساختارسازی برای استفاده از ظرفیت نخبگان استان در همه حوزه ها گفت: در هر بخشی از

جامعه مشکالت زادی وجود دارد که می توان با ساختارسازی و استفاده از توان و تخصص نخبگان جامعه به مشکالت رسیدگی کرد و برای رفع آنها چاره اندشی کرد.
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وی با اشاره به انکه درا کی از ظرفیت های فوق العاده استان بوشهر است، بر لزوم توسعه درامحور تأکید کرد و افزود: مدتی است که در کنار بحث انرژی به توسعه درامحور

هم نگاه می شود، راه ورود ما به درا از کشتی سازی است که در توسعه حمل و نقل و معماری درا تأثیرگذار است.

رضا قربانی واقعی عضو هیأت علمی پژوهشکده میگو و نخبه زیر پوشش بنیاد ملی نخبگان نیز تصریح کرد: برای توسعه گردشگری بوشهر باد کارهای زادی صورت بگیرد، در

استان های مجاور ما فعالیت های خوبی صورت گرفته که می توان از تجربیات آنها بهره برد.

ساخت آکواریوم درایی، راه اندازی تورهای تفرحی درایی و زباسازی شهر از جمله پیشنهادات این نخبه بوشهری برای توسعه صنعت گردشگری استان بود.

جهانگیر حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس نیز با انتقاد از صدور مجوز برای سیرک در بوشهر گفت: این جناتی است که در حق حیوانات و مخلوقات خدا می شود و

نباد آنها را در بوشهر راه داد.

وی به لزوم توجه به بافت قدم بوشهر اشاره کرد و افزود: در حوزه سیما و منظر شهری باد از المان های بومی برای ورودی شهر استفاده کرد.

محمد ملک زاده مسئول پژوهشکده آی سی تی دانشگاه خلیج فارس نیز با اشاره به حمات بنیاد نخبگان استان بوشهر از اجاد شبکه علمی نخبگان این استان تاکید کرد: برای این

شبکه چند فاز طراحی شده است که در فاز اول مشغول شناسایی نخبگان علمی در سراسر استان هستیم و در فازهای بعدی با استفاده از بستر فضای مجازی برای اجاد اجتماعات

نخبگان تالش خواهیم کرد.

وی با درخواست همکاری از دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی برای همکاری در این پروژه علمی ادآور شد: با توجه به دغدغه هایی که نخبگان استان دارند نمی توان از حضور

فیزکی آنها در برنامه های استان استفاده زادی کرد بلکه باد با هوش جمعی و ابزارها و سامانه هایی که اجاد می شوند این مشکالت بررسی و حل شوند.
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شرکت های دانش بنیان

فناوری های پیشرفته اراک به نماشگاه آمد

اقتصاد پو�ا با فناوری دانش بنیان

عبدالرحمن رحیمی - گروه

استان ها: حضور ۱۱۷هزار دانشجو

در ۸۰ دانشگاه استان مرکزی

نشان از ظرفیت عظیم این استان

در علم و فناوری دارد که به

گفته کارشناسان، در صورت

اجاد تعامل دانشگاه ها با کدگر

و ارتباط مسئوالن اجرایی با این

قشر از جامعه در مدتی کوتاه

استان مرکزی به بالندگی و

پیشرفت همه جانبه خواهد رسید؛

پیشرفتی که برخورداری

همه جانبه از صنایع دانش بنیان را

نیز در بر خواهد داشت چراکه

اکنون بسیاری از شرکت ها و

کارخانه های تولیدی در این

استان به دالیل مختلف میزان

محدودی از ظرفیت خود را در

زمینه صنایع دانش بنیان به کار

گرفته اند که این مهم قابل تامل

است. برگزاری نماشگاه فناوری های پیشرفته در اراک فرصتی بود برای کنار هم قرار گرفتن نخبگان، دانشگاهیان و صنعتگران. با وجود انکه آیین نامه اجرایی قانون حمات از

شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در تاریخ۱۳۸۹/۸/۳۰ به تصوب مجلس شورای اسالمی رسید و به دولت ابالغ و چند اصالحیه بر آن اعمال

شد، برای به اجرا درآمدن، همکاری و همدلی مسئوالن کشوری و استانی را می طلبید. در این بین استان مرکزی با برگزاری نماشگاه فناوری های پیشرفته و دانش بنیان در داخل

استان قدم های مثبتی برای تحقق و اجرایی شدن قانون حمات از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات برداشته است.

به گفته استاندار مرکزی در نماشگاه فناوری های پیشرفته اراک، مدیران صنایع باد با تعامل و همکاری با مراکز آموزش عالی همه ظرفیت های صنعتی و کشاورزی موجود در استان

را به کار گیرند.

محمود زمانی قمی در این نماشگاه گفت: بسیاری از شرکت ها و کارخانه های تولیدی در این استان به دالیل مختلف میزان محدودی از ظرفیت خود را به کار گرفته اند که این مهم

به هیچ وجه درخور نام و آوازه این استان نیست، بنابراین اقشار مختلف مردم به ویژه مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرایی و مدیران صنایع باد برای بکارگیری همه ظرفیت های

صنعتی و کشاورزی این استان با کدگر همدل شوند.

او با اشاره به آمار دانشگاه ها و دانشجوان استان مرکزی گفت: مدیران صنایع باد از این ظرفیت ارزشمند نهات استفاده را ببرند. اقشار تحصیلکرده و مدیران صنایع باد بدانند که

اساس پیشرفت کشور در تبدیل علم به ثروت است و اگر می خواهیم از قافله توسعه افتگی جا نمانیم، باد بتوانیم از آنچه به دانشجوان آموخته ام، در عرصه تولید استفاده کنیم.

وی گفت: در صورت اجاد تعامل دانشگاه ها با کدگر و ارتباط مسئوالن اجرایی با این قشر از جامعه می توان در مدتی کوتاه استان را به بالندگی و پیشرفت همه جانبه رساند.

مسئوالن باد افق دد خود را گسترش دهند و به جای برنامه ریزی برای تامین نیازهای استان، به راهیابی به بازارهای کشوری و جهان فکر کنند.

استاندار استان مرکزی افزود: برای ساختن آنده استان باد جوانان نخبه را شناسایی کرده و زمینه ورود آنها را به تمام بخش ها به ویژه صنعت فراهم کرد. باد به جوانان نخبه

فرصت داد تا اده های خود را در بخش های صنعتی، تولیدی و کشاورزی به منصه ظهور برسانند و تفکر سازنده با برنامه محوری گره خورده و توسعه متوازن را اجاد کند. زمانی قمی

اظهار کرد: موقعیت ممتاز جغرافیایی و وجود زیرساخت های غنی در این استان مزتی منحصربه فرد در جذب سرماه گذاران است و در این بخش نیز باد از توان و نظر جوانان

بهره کافی برده شود.

ارائه ۳۰۰ طرح پیشرفته و ۱۷ طرح نمونه نخبگان

معاون توسعه و منابع انسانی استانداری استان مرکزی در این باره می گود: نماشگاه فناوری های پیشرفته با هدف فرهنگ سازی و اجاد خودباوری در جوانان، اشتغال نخبگان و

دانش آموختگان و تولید ثروت از دانش برا شده است. به گفته حسن صفری ۴ کمیته اجرایی، علمی، تجاری سازی و اطالع رسانی از ابتدای امسال برای راه اندازی این نماشگاه

تشکیل شد. وی اضافه می کند: ۳۰۰ طرح فناوری پیشرفته در ۱۴۷ غرفه این نماشگاه در معرض دد عموم قرار گرفته است و ۱۷ طرح نمونه نخبگان جوان در این نماشگاه رونمایی

شد.

وی برگزاری ۸ کارگاه آموزشی با جددترین افته های علمی دنیا را از مهم ترین برنامه های جنبی این نماشگاه عنوان کرده و می گود: این نماشگاه با همکاری استانداری مرکزی،

سازمان صنعت، معدن و تجارت، ارک علم و فناوری، شرکت شهرک های صنعتی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برگزار شده است. صفری اجاد اشتغال برای نخبگان و

دانش آموختگان را مهم ترین دغدغه استانداری استان مرکزی عنوان کرده و اظهار می کند: نبودن فرصت شغلی مناسب برای افراد تحصیلکرده باعث شده که این افراد از استان
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مرکزی به استان های دگر مهاجرت کنند و در عوض نیروی کار غیرماهر وارد این استان شود و ضربه های جبران ناذیری بر بدنه فرهنگ و اصالت استان مرکزی وارد کنند. وی ادامه

می دهد: اشتغال ادار در استان مرکزی تنها از طریق بکارگیری همه ظرفیت های صنعتی موجود در این استان عملیاتی می شود، بنابراین مسئوالن استانی و مدیران صنایع باد

مشکل بیکاری دانش آموختگان را جدی بگیرند و برای حل آن چاره اندشی کنند.

معاون توسعه و منابع انسانی استانداری استان مرکزی شکل گیری زنجیره علم، نوآوری و تجاری سازی آن را تنها راه رسیدن به توسعه اقتصادی و باروری حوزه تولید دانسته و

می افزاد: مدیران صنایع باد بدانند که اگر می خواهند به فعالیت خود ادامه دهند، باد کیفیت تولیدات خود را ارتقا داده تا بتوانند بازارهای جهانی را فتح کرده و نقش خود را

در باال بردن نرخ بهره وری و تولید ناخالص ملی به خوبی افا کنند.

وی می افزاد: هنر اقتصاد دانش بنیان این است که از مشکالت و تهددها، فرصت کسب وکار اجاد کند، بنابراین مدیران صنایع و دانشگاه ها باد برای تشکیل شرکت های 

دانش بنیان برنامه های مدون داشته باشند. اگر فرهنگ تاسیس شرکت های دانش بنیان در استان مرکزی نهادنه شود و مدیران صنایع فعالیت های خود را بر اساس علم و فناوری روز

دنیا پیش ببرند و دولت نیز با ارائه تسهیالت کم بهره مسیر را هموار کند، مشکالت اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن حل می شود.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با حضور نخبگان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفت وگو با صمت با بیان انکه نهادنه کردن تحقیق و توسعه و نشان دادن فناوری های جدد در عرصه علم و صنعت از

اهداف برگزاری نماشگاه فناوری های پیشرفته در استان است، می گود: نزدک کردن دانشگاه ها و محققان به مراکز تولید و در نهات تجاری سازی محصوالت علمی و فناوری که

در استان ا کل کشور وجود دارد، از دگر اهداف این نماشگاه است.

علیرضا زاوشی با اشاره به انکه در این نماشگاه تعدادی از فعالیت های تحقیقاتی، علمی و فناوری دانشگاه ها و بخش خصوصی نشان داده شد، می افزاد: واحدهای تولیدی که

دارای مراکز تحقیق و توسعه بودند، در کنار دانشگاه ها حضور پیدا کردند تا بتوانند از فناوری، دانش و تجربه خود در زمینه علوم مختلف بهره الزم را ببرند تا در نهات مراکز

صنعتی از نوآوری های اجاد شده توسط آنها استفاده کنند. وی با مثبت ارزابی کردن برگزاری این نماشگاه، می گود: بیشتر فعالیت هایی که در این زمینه انجام شده بود، فقط

ثبت اختراع شده بودند و کسی از آنها اطالع نداشت. در این باره برنامه ریزی هایی انجام شد تا با کمک های مسئوالن استان و حمات های دولت، این طرح ها عملیاتی و در نتیجه

تجاری سازی شده تا جاگزین محصوالت مشابه وارداتی ا موردنیاز مردم شوند.

وی با تاکید بر انکه سعی بر این بوده است که مراکز تحقیق، توسعه، دانش و فناوری بومی استان به نماش گذاشته شوند، اظهار می کند: سایر استان ها بازددهایی از این

نماشگاه داشتند دانشگاه تهران نیز در این نماشگاه حضور داشت و محصوالت خود را ارائه کرده بود.

زاوشی درباره کمک به شرکت های دانش بنیان در این استان می گود: در جلسه هایی که برای برگزاری نماشگاه انجام شد، با شناختی که استان در این زمینه پیدا می کند، برخی از

این شرکت ها با کمک هایی که از سوی دولت می شود، اهداف خود را پیش می برند. البته برخی دگر به دلیل مشکالت مالی در این هدف موفقیت چندانی نداشته اند که امید

می رود با حمات هایی که از آنها می شود، بتوانند در این زمینه دوباره احیا شوند.

وی با بیان انکه تمام شرکت های دانش بنیان از برگزاری این نماشگاه عرضه فناوری رضات کامل داشته اند، اظهار می کند: این شرکت ها از انکه در دوره های قبل به آنها بها داده

نشده بود، گله مند بودند اما هم اکنون با به نماش گذاشتن دستاوردها و فناوری های خود جان تازه ای در این زمینه گرفتند به گونه ای که آن را ک دستاورد مهم برای خود تلقی

کردند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با حضور نخبگان این دانش در استان اشاره کرده و می افزاد: در این دوره

آموزشی جددترین اطالعات فناروی روز دنیا در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد. زاوشی با تاکید بر انکه در این باره در ابتدای راه قرار دارم، می گود: افرادی که در تولید

فناوری و ثبت اختراع ها توانمندی داشته اند، دچار کمبود مالی بوده اند و نتوانسته اند کارهای خود را به مرحله اجرا برسانند که دولت باد تصمیماتی در نهاد راست جمهوری برای

کمک به این افراد و شرکت ها بگیرد. بخش خصوصی نیز در صدد برآمده است با برطرف کردن موانع، در راستای توسعه فناوری های دانش بنیان قدم بردارد که در صورت محقق

شدن این امر گام بلندی در راه توسعه اقتصادی برداشته خواهد شد.

ظرفیت باالی استان در زمینه اقتصاد دانش بنیان

نمانده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با صمت با بیان انکه متاسفانه تاکنون در زمینه اقتصاد دانش بنیان کار خاصی انجام نشده است، اظهار کرد:

استان مرکزی با وجود انکه استانی کامال صنعتی است و کارخانه ها و شرکت های بزرگی در آن فعال هستند اما تنها دارای دو دانشگاه دولتی در شهرهای اراک و تفرش است که

دانشگاه تفرش با وجود انکه در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه به رتبه نخست دست افته است، هنوز این خأل احساس می شود و متاسفانه هیچ فعالیتی در این حوزه انجام نشده

است.

عباس صالحی با اشاره به انکه دانشگاه تفرش دارای ظرفیت های الزم در زمینه اقتصاد دانش بنیان است، می گود: با وجود موضوعیت اقتصاد دانش بنیان در این نماشگاه،

رشته های موردنیاز در این حوزه و طرح هایی که در آن وجود دارد؛ اما در این باره قدم اساسی برداشته نشده است. وی با تاکید بر انکه استان مرکزی با دارا بودن صنایع مختلف و

فرآورده های نفتی و تروشیمی هنوز نتوانسته است از ظرفیت های خود استفاده های الزم را ببرد، می افزاد: با راه اندازی طرح های دانش بنیان کارخانه ها و شرکت های تولیدی که

دارای مشکل های اقتصادی ا سرماه در گردش هستند، به چرخه تولید وارد می شوند که عالوه بر اجاد اشتغال باعث رونق اقتصادی می شود و در این میان کمک های شاانی به

بخش خصوصی به منظور تولید خواهد شد.

صالحی با اشاره به مشکل سرماه در گردش در استان مرکزی می گود: با توجه به درافت مالیات بر ارزش افزوده و کسب مالیات های مختلف، استان درآمد خوبی دارد ولی

متاسفانه این درآمدها در خود استان صرف نمی شود که اگر از این میزان درآمد تنها ۵۰درصد در داخل استان هزنه شود، تحول شگرفی را در حوزه صنعت و اقتصاد دانش بنیان

شاهد خواهیم بود.

واعظی:موتور حرکت توسعه در برنامه ششم، IT و اتکا به اقتصاد دانش بنیان

است

وزیر ارتباطات با بیان انکه دولت دنبال تصدی گری نیست و تنها در زیرساختهایی که ا برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد و ا از نظر حاکمیتی باد در اختیار دولت
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وزیر ارتباطات با بیان انکه دولت دنبال تصدی گری نیست و تنها در زیرساختهایی که ا برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد و ا از نظر حاکمیتی باد در اختیار دولت

باشد حضور خواهد افت، گفت: امیدوارم بازار 20 هزار میلیارد تومانی فعلی ICT کشور به 60 هزار میلیارد تومان گسترش ابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نجمین جشنواره ملی فاوا با عنوان کسب و کارهای نو با خدمات الکترونیکی، که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به

سهم فناوریهای نوین در ارتقای بهره وری گفت: دولت در برنامه ششم موتور حرکت به سمت توسعه را IT و اتکا به اقتصاد دانش بنیان قرار داده است. 

به گزارش اقتصادنیوز، محمود واعظی در این مراسم با تبرک روز جهانی ارتباطات به خانواده بزرگ ارتباطات کشور گفت: بهره گیری صحیح از فناوری در دنیای امروز مساوی

است با اجاد قدرت و ثروت در کشورها و همه حوزه های به نوعی تاثیر ذیر و تاثیر گذار بر این هستند. 

وی با اشاره به تحوالت ICT در دنیا افزود: ICT در همه بخشها توانمند ساز است. امروز اگر بخواهیم کار درست و با سرعت انجام دهیم بدون شتوانه ICT امکانپذیر نیست. 

وی معاون اول رئیس جمهور را حامی بخش فاوا در دولت عنوان کرد و گفت: با تالش اشان س از 6 سال وقفه جلسات منظم شورای عالی IT برگزار شد و دستاوردهای خوبی هم

برای کشور به ارمغان داشت. 

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته رئیس جمهور از بخش ICT کشور خواسته هایی داشت که با کمک دولت، بخش خصوصی و دانشگاه ها تالش شد بخشی از زیرساختهای مد

نظر فراهم شود. 

وی با ابراز تاسف از عدم سرماه گذاری در این بخش در گذشته گفت: باد در زمان کوتاه جبران عقب ماندگی ها را کنیم و از این رو تا اان سال 1393 در بیش از 200 شهر نسل

3 و 70 شهر نیز نسل 4 تلفن همراه برقرار شد. 

وی گفت: در ابتدای دولت ازدهم 3 میلیون و 300 هزار مشترک انترنت داشتیم که اکنون به 9 میلیون افزاش افته است و معادل همین مقدار نیز از انترنت موبایل بهره می

برند. 

وی با اشاره به این که شبکه انتقال کشور محدود بود و در ک سال گذشته سه برابر شده است افزود: پهنای باند داخل نیز 4 برابر افزاش افته است. 

وزیر ارتباطات با بیان این که در سال  93ست س از سالها به سود دهی رسید، گفت: جهت دهی ما خدمت رسانی ست و ست بانک به مناطق محروم، مرزی و روستایی کشور

است. 

واعظی در ادامه با تقدیر از زحمات دولت و مجلس خاطر نشان کرد: با تصوب این قانون زیرساختها به گونه ای فراهم شد که امکانات مورد نیاز بخش خصوصی فراهم شود. 

وزیر ارتباطات با تقدیر از تالش سازمان فضایی و پژوهشگاه هوا فضا اظهار داشت: این بخش با پرتاب ماهواره فجر نشان داد که برای بخش فضایی اهمیت زادی قائل است. 

وی اولوتهای سال جاری را بحث دولت الکترونیک، توسعه کسب و کار، اشتغال دانش اه و دسترسی آزاد به اطالعات عنوان کرد و گفت: در زمینه دولت الکترونیک با هدف

بهبود خدمات و چابک سازی دولت، شفافیت و کاهش زمان و هزنه خدمات تا کنون 14 خوشه و 31 کار گروه اجاد و در آئین نامه شورای عالی فناوری اطالعات مصوب و ابالغ

شده است. 

وی با ابراز امیدواری نسبت به گسترش تلفن همراه نسل 3 و 4 گفت: در سال جاری بخش قابل توجهی از کشور تحت پوشش نسل 3 و 4  قرار خواهد گرفت و امیدوارم بتوانیم

بجای دولت الکترونیک از دولت همراه اد کنیم. 

وزیر ارتباطات با بیان انکه دولت دنبال تصدی گری نیست و تنها در زیرساختهایی که ا برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد و ا از نظر حاکمیتی باد در اختیار دولت

باشد حضور خواهد افت، گفت: امیدوارم بازار 20 هزار میلیارد تومانی فعلی ICT کشور به 60 هزار میلیارد تومان گسترش ابد. 

وزیر ارتباطات با اعالم این که بنای دولت بر این است که فرقی بین بخش خصوصی، دانشگاهی و دولتی قایل نشود، اظهار داشت: معتقدم با همکاری تمام بخش ها به اهداف

دست می ابیم. 

واعظی با تاکید بر حمات از شرکتهای دانش بنیان افزود: جهت حمات از تولید و پژوهش داخلی در سال گذشته 90 میلیارد تومان وام وجوه اداره شده اختصاص داده شد که

بخش قابل توجهی از آن هزنه شد و در سال جاری نیز 120 میلیارد تومان به این بخش کمک می شود. 

وزیر ارتباطات از عزم جدی در اجاد اشتغال دانش اه در کشور خبر داد و گفت: سال جدد با صدور 7 تا 8 پروانه جدد به اجاد حدود 100 هزار شغل کمک می شود.

چاپ خبر باال -

بودجه پیشنهادی شرکت شهرک های صنعتی قزوین تصو�ب شد
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مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: دومين جلسه انتخابات مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتي ليا برگزار و بودجه پیشنهادی

سال جاری نیز تصوب شد. به گزارش مهر، عبدالقهار ناصحی در حاشیه برگزاری انتخابات مجمع عمومی که با حضور گسترده صنعتگران مستقر در شهرک

صنعتی ليا برگزار شد، اظهارداشت: س از معرفی ۱۴ نفر از کاندداهای عضو درهیئت مدیره و  بازرسی شرکت خدماتی شهرک صنعتی ليا انتخابات انجام و

اعضای اصلی و علی البدل، هیئت مدیره و بازرس شرکت خدماتی شهرک صنعتی ليا انتخاب شدند.وی بیان كرد: برگزاری این انتخابات در راستای اجرای اصل

۴۴ قانون اساسی و كاهش تصدی گری شركت شهرک های صنعتی انجام شده كه با اجرای این قانون فرصتي مناسب براي حضور بخش غير دولتي در سطح

مديريت و اجراي طرح ها و برنامه هاي مناسب جهت ارتقاء نگهداري شهركهاي صنعتي فراهم می شود.ناصحی با بیان انکه تمامی کاندداهای شرکت کننده

در انتخابات از بین صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی هستند، گفت: تشکیل هیئت مدیره های شرکتهای خدماتی گامی مهم در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون

اساسی و کاهش تصدی گری بخش دولتی است و صنتعگران در فرآندی قانونی و شفاف، افراد مورد نظر خود را از بین کاندداها انتخاب می کنند.در راستای

اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شهركها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی، اداره ۶ شهرک و ناحيه صنعتی كاسپين، ليا، آراسنج، حيدريه، خرمدشت و

دانسفهان در استان به بخش خصوصی واگذار شد.

همکاری شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و مرکز پژوهشی فیزک بنیادی اش

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی از عقد تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان

رضوی با مرکز پژوهشی فیزک بنیادی اش خبر داد. مسعود مهدیزاده ضمن اظهار  این مطلب افزود: به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان افته و

بهره گیری از توانمندی های علمی- تحقیقاتی، پژوهشی،مشاوره ای و فناوری، این تفاهم نامه به توافق و امضاء رسید.وی خاطر نشان کرد:همکاری در تعرف و

اجرای پژوهش کاربردی در بخش صنعت ،حمات از اده های نو و تاسیس شرکت های دانش بنیان در حوزه های مرتبط ،برگزاری سمینار ها، دوره های تخصصی-

کارگاهی و آموزشی کوتاه مدت و شرکت در جشنواره ها و کنفرانس های علمی مشترک ، بررسی مسائل و مشکالت و نارسایی های واحد های صنعتی کشور

،انجام بازدد های علمی -پژوهشی و تخصصی برای دانشجوان و صنعتگران ، بکار گیری توانمندی های فناوری و پژوهشی مرکز جهت رفع نیاز های شرکت ، در

اولوت قرار دادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادی شرکت در حوزه های مرتبط با صنعت  از محورهای این تفاهم نامه است.

حجم روابط تجاری

بین ایران و گرجستان افزاش می ابد

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل؛ حجم روابط تجاری دو کشور را 200 میلیون دالر ذکر کرد و گفت: این حجم با توجه به تانسیل

های دو کشور رقم قابل قبولی نیست و برای افزاش آن باد گام های مهمتری بردارم تا حجم تجارت دو کشور افزاش ابد.به گزارش ایرنا؛ محمدتقی حسینی

در نجمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و گرجستان؛ حضور مقامات گرجستان در ایران را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست و با

اشاره به علقه های تارخی و فرهنگی دو کشور،  اظهار داشت: ایران و گرجستان به ویژه در زمینه همکاری های اقتصادی می توانند گام های مهمی

بردارند.وی با بیان آنکه دو کشور پیرامون همکاری های ترانزتی و همچنین انرژی، مکمل خوبی برای کدگر هستند؛ خاطرنشان کرد: شرکت های ایرانی برای

ساخت نیروگاه های برق – آبی و سد از قابلیت های مطلوبی برخوردار هستند.حسینی افزود: ساخت االشگاه و تاسیسات بندری در گرجستان توسط ایران نیز

از جمله مواردی است که باد مورد توجه مقام های گرجی

قرار گیرد.

 

 افزاش ۱۵ درصدی میزان حقوق دولت از محل درآمدهای معادن لرستان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از افزاش ۱۵ درصدی میزان حقوق دولت از محل درآمدهای معادن در این استان خبر داد. قدرت ا... ولدی در

گفتگو با مهر این میزان حقوق دولت از محل درآمدهای معادن استان لرستان را ۴۰۴۲۰ میلیون رال عنوان کرد.وی همچنین به میزان برداشت مواد معدنی در

استان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی سال ۹۳ بیش از شش میلیون ۲۷۰ هزار تن مواد معدنی از معادن استان برداشت شده است.ولدی همچنین به

ذخایر معدنی کشف شده در معادن لرستان در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: میزان ذخایر کشف شده در استان ۵۶۶ هزار و ۲۴۷ تن بوده است.

ترمیم زخم  بستر با ضدعفونی کننده ایرانی

محلول ضدعفونی کردن بستر زخم بر اه فناوری نانو در ک مجموعه دانش بنیان تولید شد.
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به گزارش اسنا، دکتر سهیال سلحشور کردستانی، مدیرعامل شرکت تولیدکننده این محصول با اشاره به

خانواده محصوالت ضدعفونی کننده ساخت این شرکت موسوم به سیلوسپت که فاقد الکل، بی رنگ و

بدون بو بوده و به هنگام استفاده در محل زخم اجاد سوزش و درد نمی کنند، گفت: این محصوالت

ضدعفونی کننده که بر اه نانوذرات نقره تولید شده اند، موجب از بین رفتن گستره وسیعی از

باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها می شوند.

وی افزود: این محصوالت شامل محلول ضدعفونی کننده محل تزریق، وسایل و تجهیزات و محلول

ضدعفونی کننده سطوح و زمین است. محلول ضدعفونی کننده زخم، ضدعفونی کننده دست و

محلول های مناسب سوختگی از دگر محصوالت تولیدی است.

وی خاطرنشان کرد: خاصیت ضدعفونی کنندگی سیلوسپت در مطالعات بالینی و همچنین کشت های

محیطی به تأیید مراجع علمی رسیده است. این محصوالت فاقد سمیت سلولی بوده، تحرک ذیری

نداشته و در صورت کاربرد سمیت حاد استنشاقی اجاد نخواهند کرد.کردستانی با اشاره به انکه تهیه

محلولی  برای ضدعفونی کردن بستر زخم، گامی مهم در آماده سازی بستر زخم در روند ترمیم است،

افزود: این محصوالت عالوه بر اثرات درمانی برای بیمار، به هنگام استفاده مشکلی برای پرستاران و

پزشکان نیز اجاد نمی کنند؛ چرا که رنگ و بوی بدی ندارند.

وی با توضیحاتی درباره نحوه تأثیرگذاری یون های نقره بر بستر زخم، گفت: زمانی که فلز نقره در

معرض اکسیژن قرار می گیرد، اکسید شده و یون نقره (Ag+) تولید می کند. در واقع همین یون های آزاد

شده از ذرات نقره، مسئول از بین بردن و تخرب میکروب ها هستند. نانوذرات نقره به دلیل افزاش

نسبت سطح به حجم، بیشترین میزان یون نقره را در محیط های حاوی اکسیژن مانند آب، از خود رها

می کنند.

کردستانی تصریح کرد: به نظر می رسد یون های نقره از دو راه سبب از بین رفتن باکتری می شوند. اوًال دیواره سلولی باکتری را تخرب می کنند و سبب متالشی شدن آن می شوند و

ثانیًا با نفوذ در دیواره سلولی به داخل، سبب تداخل در همانندسازی DNA و آنزم های سلولی شده و از تکثیر باکتری ممانعت به عمل می آورند.

 

تبیین برنامه هاي بانک 牾ꊲارسیان در حمايت از بنگاه هاي اقتصادي

 تفاهم –گروه بانک وبیمه: برنامه هاي اين بانک در حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و شرکت هاي دانش بنيان تبيين شد. در نشست مديرعامل بانک ارسيان با اصحاب رسانه

همزمان با ۲۷ ارديبهشت " روز روابط عمومي و ارتباطات" کورش پرويزيان، مديرعامل اين بانک از رسانه هاي کشور خواست تا بانک

ارسيان را در پيشبرد اهداف خود ياري کنند.دراين نشست که در قالب ۵ محورشامل: چگونگي تشريک مساعي بانک ها در تحقق

اقتصاد مقاومتي، حمايت بانک ها از توليد داخلي و بنگاههاي کوچک و متوسط اقتصادي، تبيين سياست هاي بانک ارسيان در حمايت از

بنگاههاي اقتصادي و شرکت هاي دانش بنيان ، بررسي رابطه متناسب سازي نرخ سود بانکي و تورم در اقتصاد ايران و وصول مطالبات

معوق و ضرورت عمل به رعايت بخشنامه هاي بانک مرکزي برگزار شد، کورش پرويزيان به نقش اثرگذار رسانه ها در شرايط حساس کنوني

اشاره کرد و افزود: اقتصاد امروز بانک محور شده و انتظارات از نظام بانکي کشور رو به تزايد است و بسياري از بنگاه هاي اقتصادي امروز

حياتشان با نقدينگي بانک ها گره خورده است .مديرعامل بانک ارسيان در ادامه با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري در مورد حمايت

از بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي، با بيان اينکه نياز کسب و کارهاي کوچک به حمايت هاي بانکي انکار ناذير است، خاطرنشان

کرد: تبيين برنامه هاي بانک در حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و شرکت هاي دانش بنيان نيز جزء الينفک برنامه هاي بانک در سال جاري

خواهد بود و به دليل شرايط حساس اين بنگاه ها، بانک ها با شرايط ويژه اي از اين طرح ها حمايت مي کنند. در همين زمينه هم اکنون

طرحي نيز در بانک ارسيان در دست بررسي قرار دارد تا با همکاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بتوانيم خدمت رسان شايسته اي به شرکت هاي دانش بنيان باشيم.
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توانمندسازي انسانها عامل مهم بهره وري است

رئيس سازمان ملي بهره وري كشور با اشاره به اينكه انسان مهمترين عامل در موضوع بهره وري است، گفت: تعاوني ها مي توانند با توانمندسازي انسانها بهره وري را در
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رئيس سازمان ملي بهره وري كشور با اشاره به اينكه انسان مهمترين عامل در موضوع بهره وري است، گفت: تعاوني ها مي توانند با توانمندسازي انسانها بهره وري را در

بنگاههاي اقتصادي افزايش دهند. به گزارش ايرنا، رويا طباطبايي يزدي افزود: كارآفرينان و شركتهاي دانش بنيان مي توانند نقش مهمي در ارتقا بهره وري در قالب تعاوني

ها برعهده داشته باشند. وي معتقد است؛ از طريق تعاوني ها مي توانيم به سوي توسعه عدالت گام برداريم زيرا در تعاوني ها مقوله عدالت بيشتر رعايت مي شود.

طباطبايي يزدي با اشاره به بهره وري سبز نيز گفت: هم اكنون در جهان به بهره وري سبز مي انديشند و تعاوني ها مي توانند مالحظات زيست محيطي را مورد توجه قرار

دهند. وي با اشاره به باال بودن نرخ بيكاري زنان و جوانان، گفت: تعاوني ها بهترين محيط براي اشتغال زنان و جوانان است اين مقام مسئول افزود: در سال هاي 90 تا 92

رشد بهره وري نيروي كار كشور 2.5 - درصد، رشد بهره وري سرمايه 4.2 - درصد و رشد بهره وري كل عوامل توليد 3.53 - درصد بوده اما فعال اطالعات سال 93 در دست

نيست. طباطبايي يزدي گفت: در برنامه چهارم توسعه (سال هاي 84 تا 89) رشد بهره وري نيروي كار 4.17 درصد، رشد بهره وري سرمايه 0.07 - درصد و رشد كل عوامل

توليد 1.63 درصد بوده كه در مقايسه با سال هاي 90 تا 92 وضعيت اندكي بهتر شد. وي ابراز اميدواري كرد كه سازمانها با همكاري دولت و مردم بتوانند در ارتقاي بهره

وري موثر باشند زيرا هميشه راه بهتري وجود دارد و بهره وري همان راه بهتر است.

تین نیوز

گسترش استفاده از فناوری های نوین در تمامی ابعاد زندگی

آخرین فناوری های د�جیتال داخلی

دنیای اقتصاد: پیشرفت فناوری های دجیتالی در زندگی حقیقی و حقوقی ما این روزها گسترده تر می شود و استفاده از آن بیش از گذشته اهمیت افته است. 

همین امر باعث شده تا مبتکران در ایران هم از تکنولوژی، اده های بیشتری ارائه کنند و در برخی موارد به تکنولوژی جدد دست ابند. تکنولوژی هایی که اگرچه بیش از همه سعی

شده در صنعت پزشکی مورد استفاده قرار گیرد اما افزاش افتن آن در بخش های زست محیطی، کنترل مصرف و مصارف قابل تعبیه در خودروها روز به روز در حال افزاش است.

در ادامه به چهار نمونه از آخرین فناوری های دجیتالی ساخت داخل در دو ماه اخیر اشاره می شود. 

سامانه هشدار خواب آلودگی راننده 

اخیرا پژوهشگران دانشگاه صنعتی اميركبير با همكاری آزمايشگاه واقعيت مجازی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی توانستند سامانه هشدار زودهنگام خواب آلودگی راننده طراحی

کنند. 

در تحقیقات اولیه این پروژه سعی شده تا رفتار رانندگان مورد بررسی قرار گیرد و عالئم رفتاری راننده شامل مواقع خواب آلودگی و اعتیاد به همراه امواج مغزی استخراج و ثبت

شود. در این سامانه که س از جمع آوری داده ها و به دست آمدن الگورتم خواب آلودگی، وارد مرحله ساخت شد با نصب دوربین های گوناگون ثبت حركات چهره و چشم های

راننده و همچنین حسگرهای سرعت، شتاب، تغییرات زاوه فرمان و دگر متغیرهای خودرو و داده های رانندگی جمع آوری شد. این اطالعات با فرکانس های مختلف وارد پردازنده

مركزی شده و با شروع عالئم خواب آلودگی، با توجه به سطح هوشیاری راننده، تصمیمات مختلفی گرفته می شود. برای مثال در ک حدی از هوشیاری، امكان فعال كردن هشدار

دهنده های مختلف صوتی، تصویری، لرزشی و همچنین ارسال پیام مبتنی بر خواب آلوده بودن راننده به اولین پلیس راه وجود دارد. در مراحل آنده این طرح که مرحله تحقیقاتی

آن در حال انجام است، س از تشخیص خواب آلوده بودن راننده، دستگاهی به نام دستیار راننده، کنترل خودرو را در اختیار گرفته و آن را به اولین توقف گاه هدات می کند.   

 دستگاه هوشمندسازی خانه 

نمونه دگر ک دستگاه فناوری دجیتال است که توسط ک شرکت دانش بنیان در ارک علمی و فناوری همدان ساخته شده است و به هوشمندسازی ساختمان می پردازد و امکان

کنترل منزل را با وسایل مختلف فراهم می کند. 

به گفته طراحان این اده این دستگاه می تواند ۱۴۴ آتم از قبیل سیستم سرماشی، گرماشی، آبیاری باغچه و گلدان، هانی بال، اسپیلت و ... را به طور همزمان کنترل کند و آخرین

وضعیت از این وسایل و تجهیزات را به صاحبخانه گزارش دهد. برای نصبBMS نیازی به سیم کشی مجدد در خانه نیست و تجهیزات این سیستم به شت کلید و پریزها متصل

می شود و نیازی به سیم کشی مجدد ندارد. این دستگاه سناریوی مشخص و قابل تعرفی دارد، به طوری که در هنگام مسافرت می توان اپلیکیشن خروج از منزل را فعال کرد تا به

این وسیله برق اصلی خانه به غیر از آتم هایی خاص مانند خچال، شیرگاز و... به صورت برقی قطع شود و سیستم امنیتی به صورت خودکار فعال شود. 

برای BMS رموت کنترلی در نظر گرفته شده تا کاربران سالمند و کودک هم بتوانند به آتم های سرماشی، گرماشی و ...خانه از راه دور دسترسی داشته باشند. در ک خانه

هوشمند می توان برای هر ک از کلیدهای رموت بیش از ک عکس العمل تعرف کرد. این نوع تنظیمات در واقع تنظیم سناریوهای مختلف BMS هستند که می توانند در مواقع

خاص به صورت همزمان اتفاق بیفتد. به عنوان مثال در ساعات انتهایی شب در هنگام استراحت، مثال با زدن کلید ۹ رموت، دزدگیر قسمت ورودی خانه فعال و شیر برقی گاز

قطع می شود و همزمان چراغ های اضافی و کولر خاموش می شوند. 

قیمت این دستگاه ها حدود سه میلیون تومان تخمین زده شده است و نمونه خارجی ૈچینیૈ آن تنها با کنترل ۳۵ آتم، مبلغی در حدود هشت میلیون تومان دارد. 

سیستم هوشمندروشنایی 

در اختیار گرفتن نور و روشنایی های مورد استفاده و کنترل آن اده دگری در ابداع محصوالت هوشمند است که پژوهشگران پژوهشگاه شاخص پژوه در اصفهان آن را ارائه کردند و

بر اساس آن ساخت سیستم هوشمند روشنایی به محصول تبدیل شده و المپ های LEDEX به صورت انبوه در بازار تجاری تولید شد. 

این فناوری در راستای حفظ محیط زست و نیز استفاده از فناوری های سبز مدرن و بومی سازی آن ساخته شد که به واسطه آن سیستم های هوشمندی با قابلیت مدیرت مصرف

نور و انرژی با نام LEDEX طراحی و به مرحله تولید رسید. ૈسیستم های روشنایی هوشمندૈ از جمله تکنولوژی ها و فناوری های سبز است که به عنوان کی از انرژی های
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تجدد ذیر به حساب می آد، تکنولوژی سبز ا Green Technology جزئی از پروژه هایی است که با محیط زست سازگار هستند. 

راندمان این محصول به نسبت نمونه مشابه خود ۹۴ درصد کارآیی بیشتری داشته و عالوه بر افزاش طول عمر محصول، امکان کنترل بهینه مصرف آن نیز وجود دارد. 

 این محصول عالوه بر عدم تولید اختالالت الکترومغناطیسی، شدت نور بیشتری را منعکس کرده که امکان کنترل آن به صورت دستی نیز موجود است. همچنین امکان ذخیره بیش

از ۱۲۰ برنامه پیش فرض در هر چراغ برای اجرای افکت های نوری، امکان مانیتور کردن چراغ های معیوب از راه دور، امکان کنترل چراغ  ها بر اساس واقعه و امکان انتقال داده ها

برنامه های نوری و فرامین کنترل شدت نور به صورت بی سیم از دگر مزاای این المپ های هوشمند است. این محصول انعطاف ذیری فراوانی برای شکل حجمی خود داشته و

امکان تولید هر نوع چراغ با هر اندازه و شکلی در این تکنولوژی موجود است.

فیوز هوشمند خودرو 

چندی پیش اعالم شد که ک مخترع ایرانی موفق به ساخت فیوز های هوشمندی شد که با المپ LED درون خود، سوختگی را به راننده اعالم می کند. ૈسیستم هوشمند اعالم

سوختگی فیوز خودروૈ از این نظر اهمیت دارد که پیش از این اگر در اثر ک اتصالی، فیوزی می سوخت، مشخص نمی شد که کدام فیوز سوخته است و این کار باعث می شد تا

همه فیوزهای خودرو تعوض شوند، اما در این سیستم هوشمند که در بخش عیب ابی برق خودرو کاربرد دارد  ک ال ای دی کار گذاشته شده تا در هنگام سوختن فیوز راننده و ا

تکنسین متوجه شود که کدام فیوز نیاز به تعوض دارد. این فیوز درخودرو های سبک و سنگین، هواپیماها، قطار، مترو، لودر، گردر و بیل مکانیکی به کار برده می شود. این فیوزها

در حوزه قطعه سازان الکترونیکی داخلی و خارجی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 

چاپ خبر باال -

تین نیوز

معاون اول رئیس جمهوری در نجمین جشنواره فاوا مطرح کرد

دفاع دولت از سیاست توسعه پهنای باند

جهانگیری: برای جذب نخبگان کشور در خارج دام پهن کرده اند

روزنامه دنیای اقتصاد ۲۹ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۰ 
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سونیتا سراب پور: سالن هماش های شهید قندی وزارت ارتباطات روز گذشته میزبان بخشی از خانواده بزرگ حوزه ICT بود تا نجمین جشنواره فاوا را برگزار کنند. 

جشنواره امسال برعکس سال گذشته که با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری افتتاح شد، امسال با سخنرانی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. همچنین

برعکس دور چهارم این جشنواره که در سالن اجالس سران برگزار شد، امسال سالنی در خود وزارت ارتباطات برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده بود؛ سالنی که گنجاش

بخشی از مهمانان و خبرنگاران را نداشت. اما این تنها بخش بی نظم برگزاری این جشنواره نبود چراکه در بخش اهدای جوایز به برگزدگان نجمین جشنواره فاوا، لوح تقدیر برخی

برندگان به صورت اشتباهی در اختیار دگر برندگان قرار گرفته بود. 

 دام برای جذب نخبگان ایرانی 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به عنوان سخنران اصلی این جشنواره با ارائه آماری از وضعیت فضای کسب و کار و تالش دولت برای توسعه حوزه ارتباطات و فناوری

اطالعات، گفت: دولت نیازمند تقوت بنیان های ارتباطی با جامعه به خصوص با نخبگان است، همچنین نظام ارتباطی دولت به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند تحرک

بیشتری است. مناسبت های این چنینی و توجه مضاعف به این مساله، ما را وا دار می کند که به عنوان دولت، با جامعه و نخبگان ارتباطات دقیقی داشته باشیم مخصوصا در سالی

که به عنوان همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است. وی در ادامه افزود: سهم دولت در نظام رسانه ای کشور از سهم منتقدان و مخالفان بسیار کمتر است و همین سبب شده

دولت در ارتباط با جامعه با مشکل روبه رو شود البته دولت به توسعه ارتباطات توجه کرده و از تمام فرصت ها برای توسعه این بخش استفاده می کند. وی در ادامه با اعالم انکه

دولت تدبیر و امید در حوزه توسعه ارتباطات دو موضوع مهم را در برنامه کاری خودش قرار داده است، گفت: نخست انکه براساس ارزابی که از وضعیت دولت دارم، دولت

بزرگ و کم تحرک است و نتوانسته نقشی در توسعه کشور افا کند بنابراین فکر می کنیم هوشمندسازی و چابکسازی دولت برای ارتقای بهره وری کی از اصلی ترین دغدغه های

کشور است. 

به گفته وی در کشور از سرماه و نیروی انسانی بهره وری مطلوب گرفته نمی شود و این در حالی است که باد تسهیل دسترسی مردم به خدمات و شفاف سازی اسخگویی به مردم

صورت بگیرد تا جلوی فساد و رانت خواری گرفته شود. جهانگیری رسیدن به این اهداف را بدون توسعه فناوری اطالعات در کشور و راه اندازی دولت الکترونیک غیر قابل دسترس

عنوان کرد. 

جهانگیری با اشاره به موضوع دوم مورد توجه دولت افزود:  به توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان زیرساخت، تحرک ساز و توانمندساز همه بخش های اقتصادی کشور نگاه

می شود. در کشور به دالیل مختلفی به توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بازگشت به قانون، مبارزه با فساد و کاهش فشار تحرم  نیاز دارم که برای برطرف شدن این

نیاز ها تنها راه حل توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات است. 

جهانگیری با اشاره به انکه اقتصاد و شراط کاری کشور دچار بیماری جدی است، اعالم کرد: نظام حکمرانی ما نیازمند تحول جدی است. به جهات مختلفی شفافیت، اسخگویی

و... باد در دولت پیاده سازی شود که راه رسیدن به این اهداف، اجرای دولت الکترونیک است. همچنین کشوری که این همه موبایل هوشمند دارد و در حال ارائه نسل سوم و

چهارم موبایل است باد از این سروس ها برای توسعه بخش دولت الکترونیک خود استفاده کند. او تصریح کرد: اجرای کامل دولت الکترونیک به صورت جدی در دولت فعلی در

حال پیگیری است و باد این طرح در دولت ازدهم به نقطه مشخصی برسد.جهانگیری در ادامه گفت: وزارتخانه ای که در گذشته دغدغه اش این بود که جلوی ادغام خودش با ک

وزارتخانه دگر را بگیرد حاال دغدغه اصلی اش برطرف کردن نیازهای اصلی مردم در این حوزه است. همچنین در این زمینه بخش خصوصی قادر به انجام تحول و کار بزرگ است،

چرا که خوشبختانه افراد فعال در بخش خصوصی حوزه فاوا را  افرادی زبده که در رشته مرتبط با این حوزه تحصیل کرده اند تشکیل می دهند. 

 به باور جهانگیری، برای اولین بار است که کشور برنامه منسجمی در حوزه توسعه پهنای باند دارد. چرا که وزارت ارتباطات فعلی می  داند که به کجا می خواهد برسد و برای توسعه

این حوزه بخش خصوصی و دولت باد چه فعالیتی را انجام دهند. جهانگیری در بخشی از صحبت های خود به خروج نیروهای متخصص حوزه فاوا از کشور اشاره و اعالم کرد: به

دلیل نبود برنامه مشخص در این زمینه کشورهای خارجی برای به خدمت گرفتن این نیروی نخبه دام پهن کرده اند. به طوری که در حال حاضر ک شرکت آی تی با مدیرت ک فرد

نخبه ایرانی میلیاردها دالر ارزش دارد.او تاکید کرد: باد برای جلوگیری از این شراط و تشویق نیروی فعال در حوزه شرکت های دانش بنیان و نوا به فعالیت در کشور برنامه های

منسجم و بسته های تشوقی و حماتی مناسبی در نظر گرفته شود که خوشبختانه این نیاز هم در حال پیگیری و اجرا است. 

 واعظی: هدفی برای واگذاری مخابرات به دولت ندارم 

ICT نجمین جشنواره فاوا نیز با ارائه آماری در خصوص رشد و توسعه زیرساخت های حوزه کی از سخنرانان اصلی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان

گفت : تا اان سال گذشته۲۰۰ شهر کشور تحت پوشش نسل سوم موبایل و ۷۰ شهر تحت پوشش نسل چهارم قرار گرفت.همچنین 5/ 27 میلیون گوشی هوشمند در کشور وجود

دارد که 9 میلیون نفر آنها از انترنت همراه خود استفاده می کنند.براساس اظهارات وی در ابتدای دولت ازدهم شمار مشترکان انترنت سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعالم شده بود

که هم اکنون این تعداد به ۹ میلیون نفر افزاش افته است. واعظی برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را در سال ۹۴ در چهار محور دولت الکترونیک، توسعه کسب و کار،

اشتغال دانش بنیان و دسترسی آزاد به اطالعات عنوان کرد.اما شاد بخش اصلی سخنان محمود واعظی بعد از مراسم و در جمع خبرنگاران عنوان شد. واعظی در اسخ به سوال

اکثر خبرنگاران در خصوص شرکت مخابرات ایران و برکناری ناگهانی مدیرعامل این شرکت گفت: قرار نیست انحصار دولت بر مخابرات شکسته شده و انحصار دگری حاکم شود.

در گذشته نیز اعالم کرده ام به دنبال این نیستیم که مخابرات به دولت بازگردانده شود بلکه به دنبال اصالح روند خصوصی سازی این شرکت هستیم، چرا که مطالعات همکاران ما



گوای آن است که در کشور های مختلف واگذاری مخابرات به این صورت بوده که کابل های زیرزمینی و ابزار هایی که زیر زمین قرار دارد و نمی توان برای دسترسی به آنها هر

روزخیابان ها را کند در اختیار ک بخش خاص قرار نگرفته است. وی تاکید کرد : اکنون نیز نظر ما این است که اختیار این بخش ها نه برعهده دولت بلکه برعهده کنسرسیومی

متشکل از شرکت های مختلف فعال در این بخش قرار گیرد.انتقاد واعظی از واگذاری مخابرات و مدیرت این شرکت در حالی مطرح می شود که وی طی 9  ماه گذشته و با روی کار

آمدن کاظم ابراهیمی انتقاد از نحوه مدیرت این شرکت  مطرح نکرده بود. واعظی در بخش دگری از صحبت های خود در اسخ به سوال ૈاسناૈ مبنی بر انکه در جشنواره فاوای

امسال هیچ اپراتوری به عنوان برگزده شناخته نشده، توضیح داد: ما برای این جشنواره برای بخش های مختلف سهمی را مشخص کردم، اما با توجه به انکه اپراتورهای تلفن همراه

در سال گذشته تمام وقت خود را صرف امور توسعه ای کرده بودند در برخی شاخص ها که به طور مشخص مربوط به خدمت رسانی به مردم می شد نمره های خیلی باالیی کسب

نکرده و به حدنصاب نرسیدند. 

برگزدگان نجمین جشنواره فاوا 

اپراتورهای تلفن همراه: در این بخش هیچ ک از شرکت کنندگان حائز شراطی نشدند 

تلفن ثابت استانی: شرکت مخابرات استان قم 

ارائه دهندگان ADSL: شرکت شاتل 

ارائه دهنده وامکس: مبین نت 

برگزده بخش نجره واحد خدمات: سازمان تامین اجتماعی 

برگزده بخش app های تلفن همراه: شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا 

برگزده بخش خدمات الکترونیکی تجاری شده: شرکت بازار کار آنالین پونیشا 

برگزده بخش نوآوری در ارائه خدمات : شرکت ارس آتنا دژ 

چاپ خبر باال -

شهرستان ها

چهارمين کنگره مهندسي نفت ايران خردادماه برگزار مي شود

با هدف قرار دادن نيازهاي روز صنعت نفت و بخش باالدستي و اهداف و محورهاي جديد با توجه به نياز صنعت نفت درباره توليد بهينه از ميدانهاي مشترک و

قراردادها و فناوريهاي نوين در اين باره به صورت ملي، چهارمين کنگره مهندسي نفت ايران در خردادماه 94 برگزار مي شود.

به گزارش شانا، تالش براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت، آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي و جديدترين متدها و مطالعات در زمينه

مهندسي نفت، افزايش تعامالت و هم افزايي ميان انديشمندان و مراکز علمي ـ پژوهشي و صنعتي کشور در حوزه تخصصي نفت، گاز، االيش و تروشيمي و همفکري

و کوشش براي افزايش سطح آموزش و پژوهش در رشته هاي مرتبط با نفت، گاز، االيش و تروشيمي از اهداف اين کنگره است.

از ديگر اهداف چهارمين کنگره مهندسي نفت ايران مي توان به آشنايي بيشتر پژوهشگران و متخصصان دانشگاهي و صنايع با ميدانهاي هيدروکربني و صنعت نفت

ايران، تالش همسو با تحقق اهداف افزايش توليد و منافع ملي و بومي سازي فناوري، معرفي اهميت مهندسي نفت در افزايش کيفي و کمي بخش باالدستي و افزايش

آگاهي نسبت به فناوريها و نرم افزارهاي نوين مهندسي نفت اشاره کرد.

مديريت، اقتصاد و حقوق نفت، تحقيقات و فناوريهاي نوين در صنعت نفت، خامفروشي و زنجيره ارزش افزوده، انرژي و محيط زيست و بخش باالدستي، قراردادهاي

نوين بخش باالدستي، توسعه ميدانهاي هيدروکربني(اولويتها و راهکارها)، مهندسي ارزش در بخش باالدستي، بهبود و ازدياد برداشت نفت، مهندسي مخازن

هيدروکربني، مديريت مخازن هيدروکربني، بهره برداري و توليد، حفاري، تکميل و تحريک چاه، اکتشاف مخازن هيدروکربني و ايمني، بازرسي و خوردگي در صنايع

باالدستي نفت از محورهاي اين

کنگره است.

به گزارش شانا، چهارمين کنگره مهندسي نفت ايران روزهاي 19 و 20 خردادماه امسال در مرکز همايشهاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار مي شود.

تامين 30 درصدي کاال و تجهيزات صنعت حفاري از سوي سازندگان داخلي

مدير تدارکات و امور کاالي شرکت ملي حفاري ايران از تامين 30 درصدي کاال و تجهيزات کاربردي صنعت حفاري از سوي سازندگان داخلي در سال 93 خبرداد.

به گزارش شانا در مناطق نفتخيز جنوب، داريوش رئيسي در توضيح بيشتر در اين باره گفت: در اين مدت براي تامين قطعات، تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز 2

هزار ميليارد ريال هزينه شده است.

وي با اشاره به بومي سازي افزون بر 18 هزار قطعه پرمصرف صنعت حفاري در يک دهه گذشته، افزود: روند بومي سازي قطعات و تجهيزات توسط سازندگان،

صنعتگران و شرکتهاي دانش بنيان با همکاري و همياري مديريت پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت اين شرکت پرشتاب

دنبال مي شود.

رئيسي اهتمام بيش از پيش به کيفيت قطعات و کاالهاي توليدي را مورد تاکيد قرار داد و اظهار کرد: سازندگان داخلي در 10 سال اخير توانسته اند از طريق طراحي و مهندسي

ساخت با کمک مراکز علمي و پژوهشي در زمينه توليد کمي و کيفي قطعات و کاالهاي مورد نياز به موفقيتهاي چشم افسايي دست يابند.

مدير تدارکات و امور کاالي شرکت ملي حفاري ايران برنامه خريد هرچه بيشتر از سازندگان داخلي را از اهداف امسال اين شرکت برشمرد و گفت: همکاري مطلوبي ميان اين شرکت

و سازندگان و شرکتهاي صنعتي فعال در زمينه ساخت تجهيزات حفاري در داخل وجود دارد و ماحصل آن تعامل با 130 شرکت سازنده داخلي است.

وي افزود: حمايت از سازندگان و صنعتگران و توجه به توانمنديهاي داخلي در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است و انتظار مي رود سازندگان عالوه بر توليد کاالي باکيفيت با

قيمت قابل رقابت، به امر صادرات نيز توجه جدي داشته باشند.
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احتمال تهاتر چاي سريالنکا در برابر نفت ايران

رئيس اتحاديه چاي سريالنکا گفت: اين احتمال وجود دارد که آمريکا با توافقنامه اي مبني بر تهاتر چاي در برابر نفت ايران موافقت کند.

به گزارش فارس، صادرکنندگان چاي سريالنکا خوش بين هستند که دولت آمريکا براي ايجاد يک سازوکار در تسويه پرداخت هاي چاي صادراتي اين کشور به ايران به دالر مداخله

کند.

ايگاه سيلون تودي در اين رابطه به نقل از روهان فرناندو رئيس اتحاديه صادرکنندگان چاي سريالنکا نوشت، ما بسيار خوش بين هستيم که آمريکا در زمينه انجام مبادالت سريالنکا و

ايران براي صادرات چاي به اين کشور و تسويه به دالر مداخله کند. تحريم ها سبب شده است تا واردکنندگان ايراني چاي نتوانند با دالر معامالت خود را

انجام دهند.

وي همچنين گفت، سفير اخير جان کري وزير امور خارجه آمريکا به سريالنکا، تاثير مثبتي بر تجارت با ايران دارد. به دنبال نشست اين اتحاديه با وزير دارايي در ماه مارس، دولت

سريالنکا مذاکراتي با سفارت آمريکا در کلمبود

داشته است.

فرناندو توضيح داد، در حال حاضر به علت عدم توانايي بانک هاي ايراني براي انجام مبادالت به دالر، ترتيب دادن تجارت چاي با ايران دشوار است و خريداران ايراني مجبورند تا

براي پرداخت به صادرکنندگان سريالنکايي از جاهاي ديگر دالر فراهم کنند.وي تصريح مرد، اين احتمال وجود دارد که آمريکا با توافقنامه اي مبني بر تهاتر چاي در برابر نفت ايران

موافقت کند.

نهادهاي مالي

باجه بانک رفاه کارگران در نخستين هتل بيمارستان کشور 

با حضور مسئوالن بانک رفاه کارگران، مدير و مسئوالن هتل بيمارستان گاندي تهران ، باجه خدمات خاص بانک رفاه 20 ارديبهشت ماه سالجاري در بيمارستان

گاندي افتتاح شد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک رفاه کارگران، خطيبي مدير کل حراست بانک در اين مراسم با اشاره به کسب 8 سال متوالي رتبه نخست مشتري

مداري توسط اين بانک ، ارائه خدمات به جامعه پزشکي کشور را از جمله افتخارات بانک برشمرد و ابراز اميدواري کرد بانک رفاه با ارائه خدمات متنوع و حضور

در مراکز مهم درماني کشور، خدماتي شايسته به جامعه پزشکي کشور و بيماران ارائه کند.

تقدير دهمين همايش روابط عمومي الکترونيک از بانک تجارت

لوح سپاس دهمين همايش روابط عمومي الکترونيک توسط دکتر معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به "کاظم پور" رئيس

روابط عمومي بانک تجارت اهدا شد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت، دهمين همايش روابط عمومي الکترونيک همزمان با روز روابط عمومي و ارتباطات با حضور اساتيد،

پژوهشگران و سرآمدان روابط عمومي هاي کشور در محل هتل المپيک برگزار گرديد.در اين همايش که با شعار" روابط عمومي الکترونيک، حکمراني الکترونيک

سازماني" آغاز به کار کرد از روابط عمومي بانک تجارت با اهداي لوح، تقدير شد.

گفتني است بانک تجارت در يازدهمين همايش بين المللي روابط عمومي نيز که سال گذشته برگزار شد، با معرفي پروژه تلويزيون هاي شعبه اي" سايبرنيوز" موفق

دريافت لوح تقدير و تنديس طاليي روابط عمومي

برتر گرديد.

تقدير وزارت امور اقتصاد و دارايي از روابط عمومي بانک صادرات 

وزارت امور اقتصادي و دارايي به مناسبت 27 ارديبهشت ماه روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي با اهداء لوح از عملکرد و دستاوردهاي روابط عمومي اين بانک

تقدير کرد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک صادرات ايران، در همايش سراسري دستگاههاي تابعه و استاني وزارت اقتصاد و دارايي، محمد شرفشاهي معاون

توسعه و مديريت منابع وزارت امور اقتصادي و دارايي به مناسبت 27 ارديبهشت ماه روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي با اهداء لوح از عملکرد و تالش هاي روابط عمومي اين

بانک تجليل نمود.

جهت رفاه حال مشتريان خدمات کارگزاري در شعبه نواب بانک 牾ꊲاسارگاد ارايه مي شود

در ادامه پياده سازي طرح موفق ارايه خدمات کارگزاري در شعبه هاي بانک اسارگاد و به منظور رفاه حال مشتريان گرامي و تسريع در انجام امور، اين خدمت در سال جديد نيز ادامه

خواهد يافت.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک اسارگاد، در اين راستا از تاريخ 29 تا 31 ارديبهشت سال 1394، کارشناس شرکت کارگزاري بانک اسارگاد، در شعبه نواب

ضمن ارايه نام کاربري و رمز عبور براي انجام معامالت برخط کارگزاري و ساير خدمات مربوط به آن، اسخگوي سواالت مراجعه کنندگان نيز خواهد بود.

آخرين تغييرات نرخ جديد سود سپرده هاي ريالي بانک توسعه صادرات 

بانک توسعه صادرات ايران فهرست جديد تغييرات نرخ سود سپرده هاي ريالي را مبتني بر اخرين بخشنامه بانک مرکزي و تصميم هيات مديره اين بانک اعالم کرد.به گزارش آفرينش

به نقل ازروابط عمومي بانك توسعه صادرات، به تبع صدور اين بخشنامه، اين بانك نيز در دستورالعمل جديدي نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت عادي كمتر از سه ماه را 10 درصد و

كوتاه مدت سه ماه تا نج ماه را 14 درصد تعيين كرد.همچنين سپرده هاي كوتاه مدت شش ماهه تا هشت ماهه ، 18 درصد، سپرده هاي كوتاه مدت 9 ماه تا 11 ماه 19 درصد و

سپرده هاي بلند مدت يكساله 20 درصد تعيين شده است.

نشست هم انديشي مديرعامل بانک 牾ꊲارسيان با اصحاب رسانه
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نشست هم انديشي مديرعامل بانک 牾ꊲارسيان با اصحاب رسانه

در نشست مديرعامل بانک ارسيان با اصحاب رسانه، برنامه هاي اين بانک در حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و شرکت هاي دانش بنيان تبيين شد. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط

عمومي بانك ارسيان،به ابتکار روابط عمومي بانک ارسيان همزمان با 27 ارديبهشت " روز روابط عمومي و ارتباطات" دکتر کورش پرويزيان، مديرعامل اين بانک در نشستي با عنوان"

بهار همدلي" با تعدادي از مديران مسوول، سردبيران و مديران گروه اقتصادي رسانه ها به تبيين برنامه هاي اين بانک در سال جاري براي حمايت از بنگاه هاي توليدي پرداخت و از

رسانه هاي کشور خواست تا بانک ارسيان را در پيشبرد اهداف خود ياري کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

بازار ICT تا 60 هزار میلیارد قابلیت توسعه دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، فناوری را موتور تحرک توسعه دانست و با بیان انکه در دنیای امروز هیچ حوزه ای بدون تاثیر از فناوری اطالعات و ارتباطات نیست، گفت:
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، فناوری را موتور تحرک توسعه دانست و با بیان انکه در دنیای امروز هیچ حوزه ای بدون تاثیر از فناوری اطالعات و ارتباطات نیست، گفت:

امروز فناوری در ارتقای اقتصاد ملی دارای نقشی اساسی است.

محمود واعظی روز دوشنبه در آیین معرفی برگزدگان نجمین جشنواره فاوا در محل مرکز هماش های شهید قندی که با حضور معاون اول رییس جمهور و تعدادی از نماندگان

کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، افزود: پیشرفت امروز بسیاری از کشورها حاصل توجه به مقوله فناوری است.

وی با بیان انکه بهره گیری از فناوری مساوی است با اجاد ثروت و قدرت، گفت: بسیاری از کشورهای پیشرفته با بهره گیری از میانبر فناوری به پیشرفت و توسعه دست افته

اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشت: کشور ما نیز برای رسیدن به اهداف توسعه باستی فناوری و اقتصاد دانش بنیان را به عنوان پیشران توسعه مورد توجه قرار دهد.

وی با تاکید بر انکه توجه به فناوری، توانمندسازی بخش های مختلف از جمله صنعت، تجارت، سالمت، کشاورزی و آموزش را به دنبال خواهد داشت، افزود: امروز دستیابی به

توسعه بدون شتوانه ICT امکانپذیر نمی باشد چرا که استفاده از فناوری باعث افزاش درآمد سرانه ملی و اجاد اقتصاد دانش بنیان خواهد شد.

وی با ارائه گزارش عملکرد 20 ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، اظهار داشت: تا اان سال 93 در بیش از 200 شهر تکنولوژی نسل 3 برقرار کردم و اکنون در 70

شهر نسل 4 دارم و حدود 27 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم است.

وی با بیان انکه در حال حاضر بیش از 71 میلیون نفر از تلفن همراه استفاده می کنند، افزود: در حال حاضر مشترک انترنت ما از 3 میلیون و 300 هزار مشترک به حدود 9 میلیون

مشترک رسیده، ضمن انکه 9 میلیون نفر نیز از انترنت موبایل استفاده می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: شبکه انتقال در حال حاضر به سه برابر و پهنای باند به چهار برابر افزاش پیدا کرده و فکر می کنیم در حال حاضر وضعیت زیرساخت

کشور به گونه ای است که امکانات برای هرگونه فعالیت بخش خصوصی فراهم شده است.

وی با بیان انکه امروز ست و ست بانک در خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم به خصوص مناطق محروم فعالیت جدی دارند، گفت: ست کشور در سال گذشته برای نخستین

سال به سوددهی رسید و از این محل 30 درصد حقوق و مزاای همکاران ستی که در مقاسه با سایر بخش ها از حقوق و مزاای ایین تری برخوردار افزاش افت.



وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با تقدیر از زحمات تالشگران عرصه فضایی کشور،اظهار داشت: دولت امسال با پرتاب ماهواره فجر نشان داد که برای این بخش اهمیت فراوانی

قائل است.

واعظی به اولوت های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پرداخت و گفت: توسعه دولت الکترونیک، توسعه فضای کسب و کار، اشتغالزایی دانش بنیان و دسترسی آزاد به

اطالعات را از جمله این اولوت ها عنوان کرد.

وی با بیان انکه، توسه تلفن همراه نسل های 3 و 4 به سرعت در حال گسترش است، افزود: دولت در طول 20 ماه گذشته تالش کرده که زیرساخت های خدمات رسانی ارتباطی را

افزاش دهد.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات با تاکید بر انکه بازار فعلی حوزه ICT در کشور در حال حاضراز 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی برخوردار است، ادامه داد: این بازار تا 60

هزار میلیارد تومان قابلیت گسترش دارد.

وی ضمن تاکید بر حمات هرچه بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از شرکت های دانش بنیان، گفت: دولت سال گذشته 90 میلیارد تومان و امسال نیز 120میلیارد تومان

برای حمات از این شرکت ها اختصاص داده است.

وی به فراخوان داده شده برای حمات از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در نخستین فراخوان 287 شرکت ثبت نام و درخواست حمات داشته اند که بنا دارم چهار

فراخوان دگر داشته باشیم تا همه شرکت های فعال در این حوزه از حمات الزم برخوردار شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کی از معضالت بخش خصوصی کشور در حوزه فناوری اطالعات را عدم حمات انگونه شرکت های از کدگر عنوان کرد و گفت: هنگامی که

این بخش توجهی به خرد داخلی ندارند حمات از تولیدات داخلی به هیچ عنوان شکل نخواهد گرفت.

وی کی از اولوت های جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را صادرات محصوالت نرم افزاری و همچنین دسترسی آزاد به شبکه ملی اطالعات عنوان کرد و افزود: دسترسی

آزاد به شبکه ملی اطالعات از حقوق اساسی مردم و از شعارهای دولت تدبیر و امید است که اواخر سال گذشته آئین نامه آن در دولت تصوب شد و به نظر می رسد در آنده

شاهد آن باشیم و به نتیجه برسد.

آئین اختتامیه نجمین جشنواره ملی فناوری اطالعات و ارتباطات - فاوا، روز دوشنبه با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تعدادی از نماندگان

کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی و فعاالن حوزه ICT کشور با معرفی و تجلیل از برگزدگان این حوزه در محل مرکز هماش های شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری

اطالعات برگزار شد.

 

تشریح آمارهای توسعه ICT از زبان واعظی

تفاهم – گروه گزارش: پنجمین جشنواره ملی ارتباطات وفناوری اطالعات(فاوا) ادواره شهید محمود قندی با حضور جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور،

واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونان وزیر، نماندگان مجلس و فعاالن عرصه ICT کشور با شعار"کسب وکارهای نو با خدمات الکترونیکی"

برگزارشد. درابتدای این مراسم پیام دبیرکل اتحاده جهانی مخابرات   (ITU)خش شد و سپس دبیر اجرایی نجمین جشنواره ملی ارتباطات وفناوری اطالعات

گزارشی از روند فعالیت نجمین جشنواره فاوا ارائه کرد. فرنقی زاد - دبیر اجرایی نجمین جشنواره فاوا، با تشکر از حضور فعاالن ICT کشور، برحمات جشنواره فاوا از نخبگان و

فعاالن ICT کشور تاکید کرد و گفت: امیدوارم با تشویق وترغیب این بخش درتوسعه فناوری ها ی ارتباطی کشور، نقش به سزایی داشته باشیم. وی ادامه داد:جشنواره نجم کار

خودرا از خردادماه سال گذشته آغاز کرد واز فردا نیز کار جشنواره ششم آغاز خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در مراسم نجمین جشنواره فاوا با بیان انکه نظام ارتباطی دولت به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند تحرک و حرکت بیشتر است اظهار داشت:

دولت نیازمند تقوت بنیان های ارتباطی با جامعه و نخبگان است.جهانگیری گفت: سهم دولت در نظام رسانه ای کشور از سهم منتقدین و مخالفین بسیار کمتر است و این امر

دولت را در ارتباط با جامعه با دشواری هایی مواجه می کند.وی بر نقش دولت در توسعه ارتباطات تأکید کرد و افزود: دولت موضوع توسعه فناوری ارتباطات را با جدت دنبال

می کند.جهانگیری بر ارتقاء بهره وری دولت و بهره گیری از سرماه نیروی انسانی تحصیل کرده تأکید کرد و ادامه داد: شورای عالی فناوری اطالعات به عنوان نهاد سیاستگذار و

اجرایی کشور احیاء و فعال شد و این شورا موضوعات مهم و جدی همچون توسعه پهن باند در کشور را در دستور کار دارد. جهانگیری با بیان انکه راهی جز استقرار دولت

الکترونیک و حتی دولت همراه ندارم، افزود: کشوری که نسل های سوم و چهارم موبایل را اجاد می کند می تواند از فرصت دولت همراه نیز استفاده کند. وی با اشاره به سهم

ایین فاوا در تولید ناخالص کشور و صادرات افزود: نیازمند حرکت جمعی، علمی و دقیق برای افزاش سهم فاوا در تولید داخلی کشور ، اشتغال و صادرات هستیم.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات نیز در ادامه این مراسم با اشاره به سهم فناوريهاي نوين در ارتقاي بهره وري گفت: دولت در برنامه ششم موتور حركت به سمت توسعه را IT و

اتكا به اقتصاد دانش بنيان قرار داده است.محمود واعظي در اين مراسم با تبريك روز جهاني ارتباطات به خانواده بزرگ ارتباطات كشور گفت: بهره گيري صحيح از فناوري در دنياي

امروز مساوي است با ايجاد قدرت و ثروت در كشورها و همه حوزه ها به نوعي تاثير ذير و تاثير گذار بر اين هستند. وي با اشاره به تحوالت ICT در دنيا افزود: ICT در همه بخش

ها توانمند ساز است. محمود واعظی در این مراسم به ارائه آمارهایی از دستاوردهای وزارت ارتباطات در ک سال اخیر پرداخت و عنوان کرد: ظرفیت شبکه انتقال کشور طی ک

سال گذشته سه برابر افزاش داشته و ظرفیت پهنای باند داخلی نیز در این مدت چهار برابر شده است. وی همچنین اظهار کرد: دولت الکترونیک، توسعه کسب و کار، اشتغال 

دانش بنیان و دسترسی آزاد به اطالعات از جمله مهم ترین اولوت های ما برای سال جاری است و امیدوارم تا اان سال بتوانیم حدود 80 درصد کشور را تحت پوشش دولت

همراه درآورم. واعظی در بخش دگری از صحبت های خود گفت: درحال حاضر بازار آی سی تی کشور حدود 20 هزار میلیارد ارزش دارد که جا دارد این رقم تا مرز60 هزار

میلیارد نیزافزاش پیدا کند. در حال حاضر بیش از27 میلیون و 500 هزار نفر از گوشی های هوشمند استفاده می کنند و طی دو سال گذشته تعداد مشترکان انترنت پرسرعت

خانگی از 3.3 میلیون به حدود 9 میلیون نفر رسیده که به همین تعداد هم مشترک انترنت همراه وجود دارد. وزير ارتباطات با تقدير از تالش سازمان فضايي و پژوهشگاه هوا فضا

اظهار داشت: اين بخش با پرتاب ماهواره فجر نشان داد كه براي بخش فضايي اهميت زيادي قائل است.
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فرهیختگان آنالین

در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی مطرح شد

ورود دانشگاه آزاد اسالمی به حوزه گردشگری

تاسیس مجوز 

تخصصی شرکت 

گردشگری توسعه 

نظر زیر  ایران  آزاد 

هلدنگ شرکت 

آزاد دانشگاه 

و  اسالمی 

شرکت دانش بنیان

واحد تهران جنوب

در دانشگاه  این 

و معماری  زمینه 

با شهرسازی 

در آرا  اکثرت 

و اقتصاد  شورای 

سرماه گذاری 

دانش بنیان

آزاد دانشگاه 

تصوب اسالمی 

شد. جلسه شورای

و اقتصاد 

سرماه گذاری 

دانش بنیان

آزاد دانشگاه 

اسالمی به راست

رئیس دانشگاه آزاد

برگزار اسالمی 

که جلسه ای  شد، 

محسن گزارش  با 

معاون هاشمی، 

دانشگاه عمرانی 

مورد در 

فعالیت های

در انجام شده 

ورود طرح  زمینه 

با گردشگری  به 

از استفاده 

موجود امکانات 

آزاد دانشگاه 

نتایج و  اسالمی 

مهندسی ارزش در

اقامتی، پروژه 

ورزشی فرهنگی، 

شد. آغاز  مشهد 

محسن هاشمی در

این گزارش بخشی

تاسیس اهداف  از 

توسعه شرکت 
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آزاد گردشگری 

انجام را  ایران 

مطالعات

امکان سنجی

پروژه ها، اقتصادی 

راهبردی بررسی 

بازار بررسی  پروژه، 

و فروش، مشارکت

و خصوصی  بخش 

اعالم عمومی 

کرد.

ظرفیت های   

دانشگاه فیز�کی 

خدمت در 

گردشگری

سیدرضا همچنین 

دبیر زتون نژاد، 

و اقتصاد  شورای 

سرماه گذاری 

دانش بنیان

آزاد دانشگاه 

مورد در  اسالمی 

این مصوبات 

گفت: جلسه 

این مصوبه  ૈاولین 

با ارتباط  جلسه در 

بحث گردشگری و

از استفاده 

و خوابگاه ها 

مهمانسراهای

آزاد دانشگاه 

جهت در  اسالمی 

صنعت گسترش 

و گردشگری 

او بود.ૈ  تورسم 

افزود: ૈاز آنجا که

در گردشگری 

ظرفیت از  کشور 

برخوردار باالیی 

سال های در  است 

دولت اخیر 

درصدد توسعه این

برآمده ظرفیت ها 

دانشگاه و  است 

هم اسالمی  آزاد 

این راستای  در 

دارد درنظر  هدف 

بخش در 

کشور گردشگری 

توجهی مورد  رشد 

باشد.ૈ داشته 

تاکید زتون نژاد 

آزاد دانشگاه  کرد 

نقطه و دانشکده هایی در 200  نظیر مهمانسراها، خوابگاه ها  فیزکی  افزود: ૈاین دانشگاه دارای ظرفیت های  و  توسعه گردشگری دارد  برای  فیزکی مناسبی  اسالمی ظرفیت های 

کشور است که اکثرت آن به خاطر تغییرات جمعیتی، کاهش دانشجو ا عدم تمایل دانشجوان به استفاده از خوابگاه های عمومی بالاستفاده مانده است و ما در این جلسه به

اسالمی آزاد  دانشگاه  رئیس  مشاور  کنیم.ૈ  استفاده  کشور  گردشگری  رشد  و  توسعه  نفع  به  آنها  از  تا  پرداختیم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ظرفیت های  و  فیزکی  امکانات  این  بررسی 



سبب زمینه  این  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ظرفیت های  از  استفاده  و  گردشگری  صنعت  ૈتوسعه  گفت:  و  کرد  اشاره  گردشگری  زمینه  در  تخصصی  شرکتی  تاسیس  به  همچنین 

بنیه تقوت  می تواند عالوه بر  این صورت  به  و  کند  درآمد کسب  فیزکی خود  دارایی های  از  می تواند  این طریق  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  دانشگاه خواهد شد  برای  درآمدزایی 

اقتصادی و مالی خود، خدمتی به کشور و صنعت تورسم کشور کند.ૈ او از تاسیس شرکت تخصصی گردشگری زیر نظر هلدنگ دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد. زتون نژاد گفت:

و اقتصاد  شورای  دبیر  کند.ૈ  مشارکت  کشور  گردشگری  سازمان  و  خصوصی  بخش  با  و  کرده  استفاده  بانکی  تسهیالت  و  دانشگاه  منابع  و  امکانات  از  می تواند  شرکت  ૈاین 

سرماه گذاری دانشگاه آزاد اسالمی، همچنین از تصوب تاسیس شرکت دانش بنیان معماری و شهرسازی واحد تهران جنوب خبر داد و گفت: ૈدانشگاه آزاد اسالمی با دارا بودن

شمار زادی از استادان، اعضای هیات علمی و دانشجوان مجرب در رشته های معماری و شهرسازی از ظرفیت فنی مهندسی باالیی برخوردار است. در این جلسه از شورای اقتصاد 

دانش بنیان پیشنهاد شد تا به منظور فعالیت دانشگاه در زمینه مشاوره، خدمات فنی مهندسی، شهرسازی و معماری و شرکت دانش بنیانی از سوی واحد تهران جنوب با مشارکت

استادان تاسیس شود.ૈ به گفته او، واحد تهران جنوب با حداقل سهم 35درصدی در این شرکت فعالیت خواهد کرد. این شرکت با مشارکت استادان معماری و شهرسازی تاسیس

خواهد شد و در زمینه فعالیت های مشاوره ای، فنی، مهندسی، ساختمانی و طراحی در پروژه های دولتی ا خصوصی فعالیت خواهد کرد. مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی درباره

ساخت مجتمع رفاهی، اقامتی، فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی در مشهد گفت: ૈمقرر شد کارهای ساختمانی این مجتمع از سوی معاونت عمرانی با بودجه ای حدود 200میلیارد

رال در سال 94 انجام شود و گزارش مطالعات فنی و اقتصادی در جلسه بعدی این شورا به اعضا ارائه شود تا در صورت سودآور بودن این پروژه و رفع مشکل اقامتی زائران حرم

امام رضا(ع) در مشهد، تصمیمات الزم برای تاسیس هتل اتخاذ شود. س از ارائه پیشنهادهای معاونت عمرانی دانشگاه به شورای اقتصاد و سرماه گذاری، تصمیمات الزم مبنی بر

ساخت هتل ا فروش زمین و سرماه گذاری آن در جاهای دگر اتخاذ می شود.ૈ

 

تین نیوز تین نیوز 

خبر

وزیر ارتباطات و فناوری

اطالعات:

فناوری در ارتقای اقتصاد

ملی نقشی اساسی دارد

وزیر ارتباطات و فناوری

اطالعات، فناوری را موتور

تحرک توسعه دانست و با

بیان انکه در دنیای امروز

هیچ حوزه ای بدون تأثیر از

فناوری اطالعات و

ارتباطات نیست، گفت:

امروز فناوری در ارتقای

اقتصاد ملی دارای نقشی

اساسی است.

به گزارش ایرنا، محمود

واعظی با بیان انکه

بهره گیری از فناوری

مساوی است با اجاد ثروت

و قدرت، گفت: بسیاری از

کشورهای پیشرفته با

بهره گیری از میانبر فناوری

به پیشرفت و توسعه دست

افته اند. وزیر ارتباطات و

فناوری اطالعات اظهار

داشت: کشور ما نیز برای

رسیدن به اهداف توسعه

بادی فناوری و اقتصاد 

دانش بنیان را به عنوان

پیشران توسعه مورد توجه
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قرار دهد. وی با تأکید بر

انکه توجه به فناوری،

توانمندسازی بخش های

مختلف از جمله صنعت،

تجارت، سالمت، کشاورزی

و آموزش را به دنبال خواهد

داشت، افزود: امروز

دستیابی به توسعه بدون

شتوانه ICT امکانپذیر

نیست چرا که استفاده از

فناوری باعث افزاش درآمد

سرانه ملی و اجاد اقتصاد 

دانش بنیان خواهد شد.

وی با ارائه گزارش عملکرد

20 ماه گذشته وزارت

ارتباطات و فناوری

اطالعات، اظهار داشت: تا

اان سال 93 در بیش از

200 شهر تکنولوژی نسل 3

برقرار کردم و اکنون در 70

شهر نسل 4 دارم و حدود

27 میلیون گوشی هوشمند

در دست مردم است. وی

با بیان انکه در حال حاضر

بیش از 71 میلیون نفر از

تلفن همراه استفاده

می کنند، افزود: در حال

حاضر مشترک انترنت ما

از 3میلیون و 300 هزار

مشترک به حدود 9 میلیون

مشترک رسیده، ضمن انکه

9 میلیون نفر نیز از

انترنت موبایل استفاده

می کنند.

آن سوی خبر

عرضه برنامه برای ساعت اپل از سوی لوفت هانزا

لوفت هانزا، بزرگترین خطوط هواپیمایی اتحاده اروا برنامه ای سازگار با ساعت اپل را با امکانات مختلف برای استفاده عالقه مندان در دسترس قرار داده است. به گزارش فارس،

این اقدام لوفت هانزا موفقیت چشمگیری برای اپل محسوب می شود. با این برنامه می توان به طور آنی اطالعات مختلفی در مورد پروازهای مختلف شرکت لوفت هانزا درافت کرد

که درافت اطالعات صندلی هر فرد در هواپیما و شماره ترمینال سوار شدن به هواپیما از جمله این اطالعات است. همچنین ساعت دقیق سوار شدن به هواپیما هم روی این برنامه

همراه به نماش درمی آد. شراط پرواز و پیش بینی آب و هوا هم از جمله اطالعات دگری است که از این طریق در دسترس است.

 

رو�داد

بیش از  9 میلیون کاربر ا�نترنت

روزنامه شرق ۲۹ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۰ 



بیش از  9 میلیون کاربر ا�نترنت

شرق: به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در ابتدای دولت ازدهم سه میلیون و 300 هزار مشترک انترنت داشتیم که اکنون به 9 میلیون افزاش افته است و معادل همین

مقدار نیز از انترنت موبایل بهره می برند. محمود واعظی در نجمین جشنواره ملی فاوا با عنوان کسب وکارهای نو با خدمات الکترونیکی در این باره بیان کرد: شبکه انتقال کشور

محدود بود و در ک  سال گذشته سه برابر شده و پهنای باند داخل نیز چهار برابر افزاش افته است. او همچنین گفت: باد در زمان کوتاه جبران

عقب ماندگی کنیم و ازاین رو تا اان سال 1393 در بیش از 200 شهر نسل  سه و 70 شهر نیز نسل  چهار برقرار شد. او افزود: در سال  جاری بخش قابل توجهی

از کشور تحت پوشش نسل سه و چهار قرار خواهد گرفت و امیدوارم بتوانیم به جای دولت الکترونیک از دولت همراه اد کنیم. او ادامه داد: امیدوارم بازار

20 هزار میلیارد تومانی فعلی ICT کشور به 60 هزار میلیارد تومان گسترش ابد. او درباره حمات از شرکت های دانش بنیان افزود: برای حمات از تولید و

پژوهش داخلی در سال گذشته 90 میلیارد تومان وام وجوه اداره شده اختصاص داده شد که بخش قابل توجهی از آن هزنه شد و در سال  جاری نیز 120

میلیارد تومان به این بخش کمک می شود. او از عزم جدی در اجاد اشتغال دانش اه در کشور خبر داد و گفت: سال جدد با صدور هفت تا هشت پروانه

جدد به اجاد حدود صد هزار شغل کمک می شود.

هشدار پلیس فتا نسبت به ذخیره رمز عبور

 شرق: پلیس فتا، نسبت به ذخیره رمز عبور در مرورگرهای انترنتی به کاربران هشدار داد. پلیس فضای تبادل اطالعات از کاربران انترنت خواست زمانی که

از راانه های عمومی استفاده می کنند به هیچ عنوان گذرواژه خود را در مرورگر ذخیره نکرده و پیشنهادی را که به طور پیش فرض از مرورگر درافت می شود،

تأیید نکنند. پلیس فتا اعالم کرد: کی از قابلیت های همه مرورگرها امکان ذخیره password است که از این قابلیت برخی کاربران انترنت برای ورود به

حساب های کاربری خود مانند ست الکترونیک، شبکه های اجتماعی و... استفاده می کنند؛ به طورحتم مشاهده کرده اد در هنگام کار با مرورگرها زمانی که

قصد ورود به اکانت های مختلف خود را دارد، مرورگر از شما درخواست می کند تا سوردتان را ذخیره کنید تا در مراجعات بعدی نیازی به واردکردن دوباره

ૈRemember Passwordsૈ دی جدی برای کاربران محسوب می شود. استفاده از قابلیتنام کاربری و رمز عبور خود نداشته باشید. اما این قابلیت تهد

در مرورگرها کمک بسزایی در افزاش سرعت کار، جلوگیری از اتالف وقت و همچنین به دلیل عدم تکرار در واردکردن رمز عبور می تواند کاربران را از سرقت

اطالعات توسط کی الگرها (key logger) در امان نگه دارد، اما در مقابل می تواند ک آسیب جدی برای امنیت گذرواژه کاربران باشد. ازاین رو اولین نکته ای

که باد به آن اشاره کرد این است که همه گذرواژه های ذخیره شده در مرورگر، در فایلی نگهداری می شود که دسترسی به آنها غیرممکن نیست؛ نکته دوم

این است که گذرواژه ها تا زمانی که رمزنگاری شده و در ک پوشه مخفی نگه داری می شوند، احتماال امن خواهند بود، اما نباد فراموش کرد دسترسی به آنها

از طریق ک بدافزار نه چندان پیشرفته نیز امکان ذیر است. نکته سومی که کاربران باد به آن توجه داشته باشند این است که همه گذرواژه ها روی ک

سیستم راانه ای ذخیره می شود، بنابراین کاربران دگری که با آن سیستم کار می کنند، عمال به همه حساب های کاربری کاربر دسترسی خواهند داشت. براین

اساس پلیس فتا به کاربران هشدار داد: زمانی که از راانه های عمومی مانند کتابخانه ها، کافی نت ها، و... استفاده می کنید، به هیچ عنوان گذرواژه خود را در

مرورگر ذخیره نکنند و پیشنهادی را که به طور پیش فرض از مرورگر درافت می شود تأیید نکنند. پلیس فتا از کاربران انترنتی خواست در صورت مشاهده

هرگونه تخلف و موارد مشکوک در این فضا مراتب را با ارائه مستندات مربوطه از طریق سات پلیس فتا به آدرس

 http://Cyberpolice.ir گزارش کنند.

ممانعت مردم برای نصب دکل های را�تل

اسنا: مدیرعامل اپراتور سوم ارتباطی کشور از ممانعت های متعدد شهروندان از نصب تجهیزات مخابراتی خبر داد. مجید صدری دراین باره بیان کرد: در

شهری مانند تهران ممانعت های مردمی نیز حد باالیی دارد و به همین دلیل نصب سات های جدد کار ساده ای نیست. او ادامه داد: این درحالی است که

به طور مثال شرکتی مانند همراه اول مدت 13 سال در انحصار بود و حتی تمام ادارات دولتی موظف بودند فضایی را در اختیار این اپراتور قرار دهند تا آنها به

نصب تجهیزات خود بپردازند. اما اکنون ما برای این کار باد هزنه ای نیز پرداخت کنیم و عالوه  بر هزنه، مشکالت متعددی در زمینه مجوز نیز بر سر راه

کار قرار دارد. او درباره انکه به طور متوسط برای نصب هر دکل چه رقمی به عنوان اجاره تعیین می شود، گفت: این رقم بسته به میزان موردتأیید کارشناس

بین 30 تا 50 میلیون تومان است.

 

خبرآنالین موج 

واعظي: توجه به اشتغال دانش بنيان رويکرد اصلي وزارت ارتباطات

تهران/ خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی 1394/02/28 

واحد مرکزی خبر ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۲ 

http://sahebkhabar.ir/news/5224838/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://sahebkhabar.ir/news/5216566/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


تهران/ خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی 1394/02/28 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: توسعه دولت الکترونیک، توسعه کسب و کار، توسعه اشتغال دانش بنیان و دانش اه و افزاش دسترسی آزاد به اطالعات چهار اولوت

امسال این وزارتخانه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود واعظی در نجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات، چابک سازی،

شفافیت و کاهش زمان انجام خدمات و هزنه ها اقدام خواهد کرد.

وی گفت:  امسال تالش می کنیم تا 80 درصد مردم از خدمات فناوری همراه نسل سوم و چهارم استفاده کنند.

واعظی افزود: در حوزه کسب و کار نیز دولت بنای تصدی گری ندارد و ما در پی تهیه زیرساخت برای بخش خصوصی هستیم.

وی گفت: فقط در مسائل حاکمیتی و امنیتی و نیز اموری که برای بخش خصوصی بازده ندارد وارد می شوم و تالش می کنیم همه امور دگر را در اختیار بخش خصوصی قرار

دهیم.

واعظی افزود: بازاری که هم اکنون در حوزه ICT (آی سی تی) در کشور وجود دارد به میزان 20 هزار میلیارد تومان است که این رقم قابلیت افزاش به میزان 60 هزار میلیارد تومان

را دارد.

ICTان و محققان در زمینهت شوند، گفت: سال گذشته به دانشجود حمات از اشتغال دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان بانکه در حوزه توسعه و حماوزیر ارتباطات با بیان ا

حدود 90 میلیارد تومان وام داده شد که این رقم باد افزاش ابد.

واعظی افزود: در حوزه دسترسی آزاد به اطالعات نیز که کی از شعارهای رئیس جمهور محترم است، از اواخر سال گذشته قانون آن که در سال 88 در مجلس تصوب شده بود

اجرایی شد و در آنده نیز برای توسعه این حوزه باد گام های بیشتری بردارم.

وی گفت: در دنیای امروز فناوری کی از موضوعات مهم است که کشورهای پیشرفته به آن توجه می کنند به طوری که بهره گیری صحیح از این فناوری ها مساوی با اجاد ثروت

و قدرت برای کشورهاست و هیچ حوزه ای نیست که از این فناوری ها تأثیر نپذیرد.

واعظی افزود: سهم فناوری های نوین در بسیاری از کشورها افزاش افته به گونه ای که در اقتصاد ملی هر کشوری اثر مستقیم گذاشته و بهره وری را ارتقاء داده است.

وی گفت: کشورهایی که به این سمت حرکت کرده اند در اصل برای رسیدن به توسعه میانبر زده اند و ما هم باد در برنامه ششم موضوع فناوری را به عنوان موتور محرک قرار

دهیم تا به اهداف توسعه ای خود برسیم.

وزیر ارتباطات افزود: در دو دهه گذشته در عرصه فناوری تحوالت زادی شده و در همه بخش ها ICT، توانمند ساز شناخته شده است.

واعظی گفت: دکتر روحانی سال گذشته خواسته هایی از آی سی تی داشته اند و تالش مجموعه دولت و بخش خصوصی این بود که تا جایی که امکان دارد خواسته های اشان را

اجرا کنیم به طوری که رئیس جمهور خواسته بود عقب ماندگی در این زمینه را در کمترین زمان جبران کنیم که در این رابطه با توجه به فرصت محدود توانستیم تا اان سال 93 در

حدود 200 شهر فناوری نسل سوم برقرار کنیم و همچنین 70 شهر هم اکنون دارای فناوری نسل چهارم هستند.

وی افزود: هم اکنون 27 و نیم میلیون گوشی هوشمند در اختیار مردم است و 71 میلیون نفر از امکانات تلفن همراه استفاده می کنند.

واعظی خاطر نشان کرد: در ابتدای دولت سه میلیون و 300 هزار مشترک انترنت داشتیم اما امروز این تعداد به 9 میلیون نفر رسیده است و حدود همین مقدار هم از انترنت

موبایل استفاده می کنند.

وی گفت: شبکه انتقال کشور محدود بود اما این میزان در سال گذشته سه برابر رشد داشته است و پهنای باند داخل به چهار برابر افزاش پیدا کرده است.

وزیر ارتباطات به خدمات ست و ست بانک اشاره کرد و افزود: خدمات ست و ست بانک در خدمت رسانی به مردم فعال هستند و به ویژه این خدمات در مناطق مرزی،

روستایی و محروم بیشتر است.

واعظی گفت: ست در سال گذشته برای نخستین بار به سود دهی رسید و توانستیم حقوق کارکنان ست را که در مقاسه با بخش های دگر وزارتخانه کمتر درافت می کردند

حدود 30 درصد افزاش دهیم.

وی همچنین به موفقیت های بخش فضایی اشاره کرد و افزود: با پرتاب ماهواره فجر اهمیت این بخش قابل مالحظه است.

نجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات همزمان با کصد و نجاهمین سالگرد تأسیس آی تی یو و با عنوان گرامیداشت اد شهید دکتر قندی با حضور دکتر جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و نیز نماندگان حوزه های دولتی و خصوصی در زمینه اطالعات و ارتباطات در حال برگزاری است.

در این جشنواره از 27 فعال برگزده در هفت محور اصلی شامل شبکه های ارتباطی، دولت الکترونیک ، محتوا و خدمات ، توسعه خدمات روستایی ، پژوهش ، اطالع رسانی و توسعه

خدمات ستی تقدیر می شود.

شعار نجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات کسب کارهای نو با خدمات الکترونیکی اعالم شده است.

صدا و تصویر دارد

---

آنا روزنامه فرهیختگان  روزنامه فرهیختگان 

مصوبه تأسیس شرکت معماری و شهرسازی در واحد تهران جنوب در شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد

پیوند ظرفیت های فیز�کی دانشگاه آزاد به نیاز گردشگری کشور

کلیات 3 طرح اقتصادی دانش بنیان از جمله استفاده از ظرفیت های دانشگاه آزاد اسالمی برای توسعه صنعت گردشگری، صدور مجوز برای تأسیس شرکت تخصصی گردشگری زیر

نظرشرکت هلدنگ دانشگاه آزاد، صدور مجوز برای تأسیس شرکت دانش بنیان واحد تهران جنوب برای استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه در زمینه معماری و شهرسازی در

شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی به تصوب رسید.

به گزارش خبرگزاری اسکانیوز، شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی با حضور دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و اعضای این شورا در سازمان مرکزی

دانشگاه آزاد برگزار شد.

اسکا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۶:۵۲ 

http://sahebkhabar.ir/news/5211837/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5229640/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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استفاده از ظرفیت های فیز�کی دانشگاه آزاد در زمینه توسعه گردشگری 

سيد رضا زيتون نژاد، مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و دبير شورای اقتصاد و سرمايه گذاری دانش بنيان در خصوص مصوبات این جلسه از شورا به خبرنگار اسکانیوز گفت:

اولین مصوبات این جلسه در ارتباط با بحث گردشگری و استفاده از خوابگاه ها و مهمانسراهای دانشگاه آزاد اسالمی در جهت گسترس صنعت گردشگری و تورسم بود.

وی در ادامه افزود: همان طور که می دانید گردشگری در کشور از ظرفیت باالیی برخوردار است که این در سال های اخیر دولت در صدد توسعه این ظرفیت ها برآمده است؛

دانشگاه آزاد اسالمی نیز در راستای این هدف درنظر دارد که در بخش گردشگری کشور رشد مورد توجهی داشته باشد.

دبیر شواری اقتصاد و سرماه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد با بیان انکه توسعه ظرفیت گردشگری در کشور نیازمند زیرساخت هایی نظیر تأمین خوابگاه، مهمانسراها و هتل ها

است، افزود: دانشگاه آزاد اسالمی دارای ظرفیت های فیزکی نظیر مهمانسراها، خوابگاه ها و دانشکده هایی در 200 نقطه کشور است که اکثرا به خاطر تغییرات جمعیتی، کاهش

دانشجو و ا عدم تمایل دانشجوان به استفاده از خوابگاه های عمومی بال استفاده مانده است و ما در این جلسه به بررسی این امکانات فیزکی و ظرفیت های دانشگاه آزاد

پرداختیم تا از آنها به نفع توسعه و رشد گردشگری کشور استفاده کنیم.

پیوند ظرفیت های فیز�کی دانشگاه آزاد به نیازگردشگری کشور 

زتون نژاد افزود: در نظر دارم تا با تأسیس ک شرکت تخصصی در دانشگاه آزاد بتوانیم امکانات و ظرفیت های فیزکی دانشگاه را با نیاز گردشگری کشور پیوند بزنیم و امکانات

زیرساختی نظیر هتل ها و مهمانسراها و خوابگاه ها را در جهت توسعه گردشگری کشور به کار گیرم.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به تأسیس شرکت تخصصی در زمینه گردشگری، گفت: توسعه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت های دانشگاه آزاد در این زمینه

سبب درآمدزایی برای دانشگاه آزاد خواهد شد و دانشگاه آزاد از این طریق می تواند از دارایی های فیزکی خود درآمد کسب کند و به این شکل بنیه اقتصادی و مالی خود را نیز

تقوت نماد، ضمن انکه می تواند خدمتی به کشور و صنعت تورسم در کشور کند.

صدور مجوز برای تأسیس شرکت تخصصی گردشگری دانشگاه آزاد اسالمی

وی در ادامه این مصوبه از جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان گفت: در راستای توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیت های دانشگاه آزاد، شرکت تخصصی گردشگری توسط شرکت

هلدنگ دانشگاه آزاد تأسیس خواهد شد که زیر نظر هلدنگ دانشگاه فعالیت خواهد کرد.

زتون نژاد افزود: این شرکت می تواند از امکانات و منابع دانشگاه، تسهیالت بانکی و مشارکت با بخش خصوصی و مشارکت با بانک ها و کمک های سازمان گردشگری کشور

استفاده کند.

تأسیس شرکت دانش بنیان معماری و شهرسازی در واحد تهران جنوب 

دبیر شواری اقتصاد و سرماه گذای دانشگاه آزاد اسالمی دومین مصوبه این جلسه از شورا را تأسیس شرکت دانش بنیان توسط واحد تهران جنوب عنوان کرد و گفت: دانشگاه آزاد

اسالمی با دارا بودن شمار زادی از اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجوان مجرب در رشته های معماری و شهرسازی از ظرفیت فنی مهندسی باالیی برخوردار است. در این

جلسه از شورای اقتصاد دانش بنیان پیشنهاد شد تا برای انکه دانشگاه در زمینه مشاوره، خدمات فنی مهندسی، شهرسازی و معماری فعالیت کند، شرکت دانش بنیانی توسط

واحد تهران جنوب با مشارکت استادان تأسیس شود.

وی در ادامه افزود: بر طبق این مصوبه مقرر شد تا دانشگاه در این شرکت دانش بنیان با حداقل سهم عنی 35 درصد سهم فعالیت کند.

زتون نژاد در خصوص زمینه فعالیت این شرکت دانش بنیان گفت: این شرکت با مشارکت استادان معماری و شهرسازی تأسیس خواهد شد و در زمینه فعالیت های مشاوره ای،

فنی، مهندسی، ساختمانی و طراحی در پروژه های دولتی و ا با خصوصی فعالیت خواهد کرد و از این طریق خواهد توانست هم به صنعت و بخش ساختمانی کشور خدمت کند و

هم برای دانشگاه آزاد منبع درآمد باشد.

ساخت مجتمع رفاهی، اقامتی و فرهنگی مشهد مقدس در انتظار بررسی های معاونت عمرانی 

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص ساخت مجتمع رفاهی، اقامتی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی در مشهد بیان کرد: در این جلسه مقرر شد تا کارهای ساختمانی این

مجتع توسط معاونت عمرانی در حد بودجه 200 میلیارد رالی در سال 94 انجام شود و مطالعات فنی و اقتصادی در جلسه بعدی این شورا به اعضای ارائه شود تا در صورت سود

آور بودن این پروژه و رفع مشکل اقامتی زائران حرم امام رضا (ع) در مشهد تصمیمات الزم برای تأسیس هتل اتخاذ شود.



وی در اان با بیان انکه ما منتظر پیشنهاد معاونت عمرانی در این زمینه خواهیم ماند بیان کرد: منتظر خواهیم بود تا معاونت عمرانی پیشنهادی را در این زمینه به شورای اقتصاد

و سرماه گذاری دانشگاه ارائه کند تا دانشگاه تصمیمات الزم را مبنی بر ساخت هتل ا فروش زمین و سرماه گذاری آن در جاهای دگر اخذ کند.

وضعیت شرکت های دانش بنیان، شاخص جد�د رتبه بندی دانشگاه ها می شود

معاون پژوهش وزیر علوم گفت: تاکنون رتبه بندی دانشگا ه ها براساس مقاالت، اختراعات، نسبت استاد به دانشجو و میزان ارجاعات بود

ولی درصددم شاخص تعداد شرکت های دانش بنیان دانشگاه ها را کی از مالک های ارزابی قرار دهیم

نسیم ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴ 

به همت تعاونی انقالب:

جشن بزرگ مبعث در سالن ورزشی شهید رهنما شهر�ار برگزار شد

همزمان بافرا رسیدن مبعث پیامبر اکرم (ص) نجمین مرحله قرکشی بزرگ حسایهای قرض السنه با حضور پر شور مردم و مسئوالن در

سالن ورزشی رهنما شهرار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از غرب تهران؛ همزمان با فرا رسیدن مبعث پیامبر اکرم صلی الله مراسمی

باحضور اعضای شرکت تعاونی انقالب شهرار، گروسی نمانده مردم شهرستان های غرب استان

تهران، اعضای شورای شهر و جمعی از مسئوالن و مردم پرشور با اجرای  محمود شهراری در

شهرار برگزار شد.

براه این خبر بهزاد درخشان عضو شورای شهر شهرار و مدیرعامل تعاونی انقالب فرا رسیدن

بعثت رسول اکرم را به همه حاضرین تبرک گفت و اظهار داشت: شرکت تعاونی انقالب شهرار

در سال  ۱۳۳۸ هجری شمسی بعنوان صندوق نزد بانک کشاورزی شهرار تشکیل گردد و در سال

۱۳۵۸ با شروع انقالب شکوه مند اسالمی این تعاونی از شرکت شباهنگ منفک گردد و نهاتًا

اسفند ۱۳۵۸ بنام شرکت تعاونی روستایی انقالب کرشته شهرار شروع به فعالیت مجدد گردد.

وی در ادامه افزود در سال ۱۳۶۰ اولین محل این شرکت در خیابان ۱ شهریور به مساحت ۳۰۰ متر

مربع احداث گردد ، ولی در سال ۱۳۷۷ نظر به انکه خیابان فوق در طرح تعوض شهرداری قرار

گرفت ، محل فوق به شهرداری شهرار واگذار گردد و در سال ۱۳۸۷ با به روی کار آمدن هیئت مدیره جدد با استناد براساسنامه  شرکت تعاونی روستایی ، مجوزات الزم جهت راه

اندازی واحد اعتباری اخذ گردد.

مدیر عامل شرکت تعاونی انقالب نقش این تعاونی را در 8 سال دفاع مقدس بسیار با ارزش خواند و افزود در آن زمان تسهیالتی به کشاورزان داده  شد تا نسبت به رفع مشکالت

خود اقدام نماند و تا حدودی نیاز های مردم را نیز مرتفع سازند.

درخشان عمده فعالیت های تعاونی انقالب در سال های اخیر را  افتتاح زادی  فروشگاه لوازم کشاورزی ، افتتاح واحد  اعتباری و شعبه مرکزی وشعبات مختلف دگر در سطح

شهرستان ذکر نمود.

وی همچنین  سرآمد تعاونی انقالب را در منطقه  بسیار باال دانست و تاکید کرد با کمک مسئوالن شهرار " مورد نگاه ویژه ایی قرار گیرد N G O  تعاونی روستایی سازمانی مردم
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وی همچنین  سرآمد تعاونی انقالب را در منطقه  بسیار باال دانست و تاکید کرد با کمک مسئوالن شهرار " مورد نگاه ویژه ایی قرار گیرد N G O  تعاونی روستایی سازمانی مردم

نهاد در ایران "تا نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و دولت افا می کند.

در ادامه گروسی نمانده مردم منطقه در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم فراهم آوردن شراط تحق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر دولت و ملت، همدلی و همزبانی،

گفت: دولت با فراهم آوردن زمینه توسعه شرکت های تعاونی، سهامی عام و دانش بنیان می تواند از منابع انسانی و ظرفیت های مردمی استفاده کند .

گروسی در ادامه افزود:توسعه تعاونی ها وشرکت های دانش بنیان می تواند هزنه های تمام شده کاالها را در بخش تولید کشور را کاهش دهد.

در اان این مراسم  به قید قرعه جوایز ارزنده ایی  به 386 نفر  دارندگان حساب قرض الحسنه از مبلغ 50 هزارتومان تا دو خودروی  خودروی 206 اهدا گردد.

 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبر داد

تعداد و وضعیت شرکت های دانش بنیان، شاخصی جد�د در رتبه بندی دانشگاه ها

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از تعداد و وضعیت شرکت های دانش بنیان به عنوان شاخصی جدد در

رتبه بندی دانشگاه ها اد کرد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از تعداد و وضعیت شرکت های 

دانش بنیان به عنوان شاخصی جدد در رتبه بندی دانشگاه ها اد کرد.

دکتر وحید احمدی در گفت وگو با خبرنگار فناوری اسنا خاطرنشان کرد: تاکنون رتبه بندی

دانشگا ه ها بر تعداد مقاالت، اختراعات ثبت شده، نسبت استاد به دانشجو و میزان ارجاعات بوده

است؛ ولی درصدد هستیم تا شاخص تعداد شرکت های دانش بنیان دانشگاه ها را هم کی از

مالک های ارزابی و رتبه بندی دانشگاه ها قرار دهیم.

وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در خصوص رتبه بندی ارک های علم و فناوری خاطرنشان کرد:

با امضای قراردادی، طرح رتبه بندی ارک های علم و فناوری به انجمن علمی ارک های علم و

فناوری و مراکز رشد ایران به عنوان کی از انجمن های علمی کشور واگذار شده است.

احمدی تصریح کرد: بر اساس این قرارداد از انجمن خواسته شده تا بر اساس استانداردهای وزارت

علوم، استانداردهای بین المللی و شاخص های موجود، ارک های علم و فناوری را ارزابی کنند. این انجمن میزان فعالیت ها و موفقیت های ارک ها را بر اساس شاخص های اعالم شده

در قالب گزارشی به وزارت علوم ارسال می کند و بر اساس این گزارش ها ارک های فناوری را رتبه بندی خواهیم کرد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به ابالغ آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور گفت: تدوین نظامی که شامل سیاست های جدد کل مجموعه آموزش عالی باشد، در

دستور کار وزارت علوم قرار دارد و بر این اساس برای دوره های پژوهش محور، پیام نور، آموزش محور و برگزاری دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ک نظام کاری تدوین خواهد

شد.

انتهای پیام
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牾ꊲانا باشگاه خبرنگاران  فارس 

کسب مدال طالی مسابقات جهانی اختراعات توسط شرکت دانش بنیان اصفهانی

اصفهان- ایرنا- ک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به کسب سه مدال طالی مسابقات جهانی

اختراعات و نوآوری های کره جنوبی شد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان روز دوشنبه اعالم کرد: 

ایرنا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳ 

http://sahebkhabar.ir/news/5215595/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://sahebkhabar.ir/news/5218651/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://sahebkhabar.ir/news/5235175/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA


به گزارش ایرنا، روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان روز دوشنبه اعالم کرد: 

شرکت دانش بنیان تیام ارسی اسارگاد، مستقر در این شهرک موفق به کسب سه مدال طال از

مسابقات جهانی اختراعات و نوآوری های کره جنوبی (WIC 2015) شد.

شرکت دانش بنیان تیام ارسی در حوزه انرژی های نو در این دوره از مسابقات جهانی اختراعات و

نوآوری های کره جنوبی حضور افته بود.

فناوری های سیستم تولید توان هیدرو نوماتیک با شماره ثبت اختراع  ،84126مپ آب بر اساس

فناوری خورشیدی - گرمایی با شماره ثبت اختراع 84128 و دش خورشیدی - هیبردی (ترکیبی)

ساخته این شرکت دانش بنیان حائز مدال طالی این رقابت جهانی شد.

این شرکت دانش بنیان با اراه کاال و خدمات به منظور بهره برداری از انرژی خورشیدی، منابع آبی

و حرارت اتالفی با هدف استفاده بهینه از منابع تجدد ذیر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مشغول به فعالیت است.

مسابقات جهانی اختراعات و نوآوری های کره جنوبی هر سال بصورت آسیایی توسط انجمن

مخترعان آسیا و خبرگزاری مخترعان کره جنوبی برگزار می شد که این دوره از مسابقات در سال

2015 به صورت جهانی برگزار شده است.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بعنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و ارک های علم و

فناوری در کشور با هدف حمات از اجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و تولید ثروت از علم راه اندازی شده است.

این شهرک فعالیت اجرایی خود را از سال 1380 بطور جدی با راه اندازی اولین مرکز رشد فناوری در کشور و با هدف حمات و هدات شرکتهای کوچک و نوای دانش بنیانی که

اده های نوآورانه و فناورانه داشته و امکانات الزم جهت عملیاتی کردن آن را ندارند آغاز کرد و بعنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه به توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش

و تبدیل علم به ثروت افای نقش کرده است.

اکنون بیش از 370 شرکت دانش بنیان در این شهرک مستقر است.

د/3011/ 6022

رئیس ارک علم  و فناوری مازندران مطرح کرد

عقب ماندگی مازندران در زمینه توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان

رئیس ارک علم  و فناوری مازندران گفت: مازندران در زمینه توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان از عقب ماندگی زادی برخوردار

است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علی معتمدزادگان صبح امروز در نخستین نشست

مجمع عمومی و هیئت امنا خیران حامی فناوری مازندران در ارک علم  و فناوری استان اظهار کرد:

پیشرفت فناوری در مازندران را مدیون شرکت های کوچک و بزرگ هستیم.

وی با بیان انکه شرکت های بزرگ فناوری وابسته شرکت های کوچک فناوری هستند، افزود:

شرکت های کوچک، اده پرداز شرکت های بزرگ فناوری و صنعتی هستند و این شرکت ها با

آموخته های تحصیلی خود در زمینه های مختلف به کارگیری می کنند.

رئیس ارک علم  و فناوری مازندران به ورود 20 ساله شرکت های دانش بنیان و علوم فناوری نوین به

داخل کشور اشاره کرد و ادامه داد: در مازندران حدود نج سال است که شاهد رونق و پرورش

شرکت های دانش بنیان هستیم.

این مسئول با بیان انکه مازندران از ظرفیت باالیی در پرورش شرکت های دانش بنیان و جذب اده های نوین برخوردار است، خاطرنشان کرد: مازندران در رتبه های سراسری کنکور و

المپیادهای مختلف علمی حائز رتبه های برتر شده و این مسئله نشانه سطح علمی باالیی دانشجوان و جوانان اده پرداز این استان است.

معتمدزادگان با بیان انکه بخشی از مشکل های جوانان را باد با توسعه بسترهای فناوری برطرف کنیم، تصریح کرد: اده های کوچک روی کاغذ در مراکز رشد ارک های علم  و

فناوری به صورت عملی با انجام آزماش ها پیاده می شود تا به نتیجه نهایی برسد.
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وی از حمات شرکت های دانش بنیان در مازندران خبر داد و ادآور شد: اشتغال در شرکت های دانش بنیان و ارک های علم  و فناوری ادار است.

رئیس ارک علم  و فناوری مازندران از فعالیت 200 اده پرداز به صورت مستقیم در ارک علم  و فناوری مازندران خبر داد و اضافه کرد: چرخه و درآمد اقتصادی استان در دستان

فناوران نوین شرکت های ارک علم  و فناوری مازندران است.

این مسئول با بیان انکه دانشگاه های استان کارآفرین نیستند و این مسئله کار را برای شرکت های دانش بنیان و ارک های علم  و فناوری دشوار کرده، افزود: در دنیای مدرن

دانشگاه ها کارآفرین هستند و فضای کسب وکار در آنها مناسب است.

معتمدزادگان با اشاره به انکه وقف در حوزه فناوری می تواند به فعالیت های اده پردازان کمک بسیاری کند، گفت: مازندران در زمینه توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان از

عقب ماندگی زادی برخوردار است.

انتهای پیام/86031/خ30/ظ1004

استاد دانشگاه تبریز تاکید کرد

ضرورت ا�جاد کلینیک های صنعت و موسسات تجاری تبدیل علم به ثروت در

کشور

استاد دانشگاه تبریز حمات از شرکتهای دانش بنیان را بارزترین اقدام دولت تدبیر و امید در عرصه علمی دانست.

استاد دانشگاه تبریز حمات از شرکتهای دانش بنیان را بارزترین اقدام دولت تدبیر و امید در عرصه علمی دانست.

عبدالرضا میرمحسنی در گفت وگو با خبرنگار علمی اسنا منطقه آذرباجان شرقی، اظهار کرد: اتفاق مهمی که در دولت تدبیر و امید در عرصه علمی روی داد، عملیاتی شدن

حمات از شرکتهای دانش بنیان بود.

وی ادامه داد: قانون حمات از شرکتهای دانش بنیان در سال 89 به تصوب مجلس رسیده بود، اما متاسفانه تا اواخر سال 92 عملیات اجرایی این قانون از سوی دولت تدوین نشده

بود.

وی گفت: دو اقدام اساسی دولت در این خصوص مشخص کردن بخش ممیزی و حماتی در این قانون بود و فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به برنامه های تدوین شده

برای این صندوق می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت شرکتهای دانش بنیان باشد.

استاد دانشگاه تبریز، با اشاره به ابعاد مختلف توسعه گفت: توسعه در بخش های علمی در دو بخش مقاالت علمی و تولید ثروت از علم قابل بحث است که در خصوص بخش اول

دانشگاه ها و مراکز علمی کشور توانسته اند به موفقیت های قابل توجهی در سطح منطقه و دنیا دست ابند.

میرمحسنی با تاکید بر ضرورت توجه دولتمردان به موضوع تولید ثروت از علم اظهار کرد: متاسفانه بخش تولید ثروت از علم در دانشگاه ها مغفول مانده است.

وی ادامه داد: ضروری است دانشگاه ها برنامه های علمی خود را به سمت تولید ثروت از علم سوق دهند و در این بین اجاد و حمات از ارک ها و مراکز رشد در دل دانشگاه ها

می تواند کی از راه های رسیدن به نکته مطلوب در این عرصه باشد.

میرمحسنی، با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در خصوص استفاده از تکنولوژی های جدد گفت: دولت باد در خصوص فرهنگ استفاده از محصوالت دانش بنیان تولید داخل

سرماه گذاری مناسبی داشته باشد.

وی افزود: اجاد دفاتر انتقال تکنولوژی، کلینیک های صنعت و موسسات تجاری تبدیل علم به ثروت از جمله راهکارهایی است که در دانشگاه های معتبر دنیا به آن توجه ویژه ای

می شود و ضروری است این مراکز با همت دانشگاه ها در کشور ما نیز ا بگیرند.

این استاد دانشگاه با مثبت ارزابی کردن روند توسعه علمی کشور و اقدامات دولت تدبیر و امید در این خصوص گفت: خوشبختانه مدیران کشوری توجه ویژه ای را در خصوص

توسعه علمی کشور دارند و در سطح استان آذرباجان شرقی نیز مدیران ارشد استان و شخص استاندار حمات قابل توجهی را تا به امروز از فعاالن علمی استان داشته است.

انتهای پیام
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بولتن نیوز روزنامه تفاهم 

حمايت بانک 牾ꊲارسيان از شرکت هاي دانش بنيان

موج - مدير عامل بانک ارسيان حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و شرکت هاي دانش بنيان را جزو الينفک برنامه هاي اين بانک خواند.

به گرارش خبرگزاري موج، کورش پرويزيان، با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري در مورد حمايت

از بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي، با بيان اينکه نياز کسب و کارهاي کوچک به حمايت هاي

بانکي انکار ناذير است، خاطرنشان کرد: تبيين برنامه هاي بانک در حمايت از بنگاه هاي اقتصادي

و شرکت هاي دانش بنيان نيز جزء الينفک برنامه هاي بانک در سال جاري خواهد بود و به دليل

شرايط حساس اين بنگاه ها، بانک ها با شرايط ويژه اي از اين طرح ها حمايت مي کنند. در همين

زمينه هم اکنون طرحي نيز در بانک ارسيان در دست بررسي قرار دارد تا با همکاري معاونت علمي

و فناوري رياست جمهوري بتوانيم خدمت رسان شايسته اي به شرکت هاي دانش بنيان باشيم.

پرويزيان با بيان اينکه آخرين مصوبه مجلس نيز به حمايت از توليد و خصوصا بخش خصوصي تاکيد

دارد اضافه کرد: در سالي که از سوي رهبر انقالب به عنوان سال دولت و ملت، همدلي و هم زباني

نام گذاري شده بانک ها بايد نقش توسعه اي خود را افزايش داده و در رونق کسب و کارها موثرتر

ظاهر شوند.
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