
 پويش »مشق احسان« در سراسر کشور
با اهداي ۳۰۰ هزار بسته نوشت افزار

پنجمين مرحله پويش ملي »مشق احسان« از سوی بنياد احسان 
ستاد اجرايي فرمان امام آغاز به كار كرد. 

اواخر هفته گذش��ته بود كه در يكي از مدارس محله شوش تهران و با 
حضور معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام، يكي از اعضاي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام و مديرعامل بنياد احس��ان پنجمين مرحله 

پويش مشق احسان آغاز به كار كرد.  
علي عسگري، معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام درباره جزئيات 
اين پويش گفت: پنجمين مرحله از پويش مشق احسان در حالي آغاز 
مي شود كه در اين مرحله ۳۰۰ هزار بسته نوش��ت افزار و لوازم التحرير 
شامل كيف، كوله پش��تي، جامدادي، دفتر، مداد رنگي، خودكار و مداد 

بين دانش آموزان كم برخوردار سراسر كشور توزيع مي شود.  
وي افزود: ارزش ريالي هر بس��ته بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است و 
جمعاً ۷۰ ميليارد تومان در اين مرحله هزينه شده است .  عسگري درباره 
نحوه شناسايي دانش آموزان مش��مول طرح گفت: اين دانش آموزان از 
سوی خانه هاي احسان محالت و گروه هاي جهادي همكار بنياد احسان 
شناسايي و راستي آزمايي می شوند و سپس بسته هاي لوازم التحرير به 

آنها اهدا مي شود.  
وي خاطرنشان كرد: بخش��ي از اقالم داخل اين بس��ته ها توسط زنان 
سرپرس��ت خانوار و كارگاه هاي زندانيان شاغل توليد از آنان خريداري 
شده تا از اين اقشار نيز حمايت شود.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نيز در اين مراسم اظهار داشت: از اينكه براي ۳۰۰ هزار دانش آموز ايراني 
لوازم التحرير رايگان تهيه شده تقدير مي كنم، اين كار سرمايه گذاري 
براي آينده كشور است به شرطي كه به استعداد و قدرت آنها توجه كنيم.  
علي آقامحمدي افزود: باي��د درباره ۲۰۲۰ محله و نقطه آس��يب پذير 
اقداماتي را انجام دهيم به شرطي كه همه اين كارها و تالش ها هم افزا 

بوده و پراكنده كاري نداشته باشيم. 
رئيس ستاد توانمندسازي محالت محروم كش��ور افزود: ستاد اجرايي 
فرمان امام توانمندس��ازي ۴۰محله از محالت آس��يب پذير را بر عهده 
گرفته تا مشكالت آنها حل شود؛ بايد مش��كالت آموزشي، بهداشتي، 
اجتماعي و فرهنگي همه اين مناطق برطرف شود.  در ادامه اين مراسم، 
مدير قرارگاه عدالت آموزشي بنياد احس��ان با بيان اينكه سالجاري با 
مشاركت مردم و كار متمركز بنياد احسان ۲۵۰ هزار بسته توسط اين 
بنياد و ۵۰ هزار بسته ازطريق مش��اركت هاي مردم شامل نوشت افزار 
ايراني بين دانش آموزان كم برخوردار توزيع مي شود، گفت: اين بسته ها 
تا پايان مهرماه به دست دانش آموزان هدف خواهد رسيد و توزيع آنها در 

سراسر كشور آغاز شده است.

 انعقاد تفاهمنامه همكاري آموزش 
فني  و حرفه اي با بسيج سازندگي بوشهر

تفاهمنامه همكاري في ما بين آموزش     بوشهر
فن�ي و حرف�ه اي بوش�هر با بس�يج 

سازندگي سپاه استان بسته شد. 
سرهنگ خليل رفعتي، مسئول سازمان بس��يج سازندگي سپاه بوشهر در 
آيين انعقاد تفاهمنامه همكاري آموزش فني وحرفه اي با بسيج سازندگي 
سپاه اين استان گفت: در راس��تاي آموزش اقشار مختلف مردم در مناطق 
روستايی و حاشيه شهر در سنوات گذشته فعاليت هاي بسيار خوبي انجام 
گرفت كه منطقه هدف بسيج سازندگي بود. به اين معني كه بسيج سازندگي 
با تعيين منطقه هدف، آموزش هاي الزم را به افراد مستعد خواهد داد.  وي 
افزود: پيامد اين انعقادنامه ايجاد اشتغال پايدار و ايجاد امنيت مناطق مرزي و 
روستايی استان است كه افراد اين مناطق مستلزم و نيازمند آموزش هستند.  
اين مسئول با اشاره به اختصاص اعتبارات اشتغالزايي از محل تبصره ۱۶ قانون 
بودجه تصريح كرد: با تخصيص اين اعتبارات طرح هاي اشتغالزايي در مناطق 
روستايي و محروم افزايش يافته اس��ت.  رفعتي گفت: اين تفاهمنامه براي 
توانمندسازي جهادگران و افرادي كه در منطقه تحت آموزش جهادگران 
هستند در نظر گرفته شده است.  وي مهارت جوانان در مناطق روستايي و 
عشايري را مورد تأكيد قرار داد و افزود: وقتي گروه هاي جهادي در مناطق 
مورد هدف قرار مي گيرند، براس��اس نياز و ظرفيت هاي موجود آن منطقه 
نيازهاي آموزش��ي را بررس��ي مي كنند و از طريق اداره كل آموزش فني و 
حرفه اي اين نيازهاي آموزشي و مهارتي تأمين مي شود.   مسئول سازمان 
بسيج سازندگي سپاه استان بوشهر افراد مستعد در مناطق روستايي و حاشيه 
شهرها را مورد اشاره قرارداد و گفت:آموزش اقشار مختلف مردم در مناطق 
روستاي و حاشيه شهر در راستاي هدف بسيج سازندگي اقدامات مهمي انجام 
شده كه آموزش هاي الزم به افراد مورد نظر ارائه مي شود.  رفعتي گفت: هدف 
و پيامد انعقاد اين تفاهمنامه ايجاد اشتغال پايدار و ايجاد امنيت مناطق مرزي 
و روستايی استان است كه افراد اين مناطق مستلزم و نيازمند آموزش هستند.  
وي با اش��اره به آموزش گروه هاي جهادي در مناطق مختلف و پايگاه هاي 
مقاومت بسيج روستايي افزود: ما با آمادگي كامل در اين حوزه و با در اختيار 
گذاش��تن مكان هاي مناس��ب پذيراي همكاري با آموزش فني و حرفه اي 
براي ارائه آموزش افراد مستعد خواهيم بود.  عبدالمجيد دراهكي، مديركل 
آموزش فني و حرفه اي بوش��هر هم در ادامه اين مراس��م با تأكيد بر اينكه 
مجموعه آموزش فني و حرفه اي در خدمت به مردم استان از هيچ تالشي 
كوتاهي نخواهد كرد، گفت: با توجه به قرار گرفتن در سال توليد، دانش بنيان، 
اشتغال آفرين مسئوليت دولتمردان در پيشبرد اهداف نظام و ارتقاي بهره وري 
و بهبود عملكرد بيش از پيش حساس و مهم است، چراكه الزمه رسيدن به 

اهداف كالن كشور در گروي برنامه ريزي صحيح و كاربردي است.

رويداد ملي » تا ثريا« در ششمين ايستگاه خود به تبريز رسيد

 سپاه و بسیج از سرمایه گذاری در طرح های فناورانه 
حمایت کامل می کنند

   خراس�ان جنوبي: هادي ش��اه وردي، مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان خراسان جنوبي در آيين كلنگ زني 
اقامتگاه بومگردي دهكده گردشگري پلند گفت: شهرستان فردوس به 
دليل قرارگرفتن در كريدور اصلي شمال به جنوب و تردد بيش از هفت 
استان جنوبي و مركزي به سمت مشهدالرضا )ع( و بالعكس از فرصت هاي 
مناس��بي براي س��رمايه گذاري، معرفي ظرفيت هاي موجود و جذب 
سرمايه گذاران برخوردار اس��ت كه اميد است با همكاري دستگاه هاي 
اجرايي آسيب هاي موجود شناس��ايي و باهدف توسعه و رونق صنعت 
گردشگري و صنايع دس��تي و همچنين اشتغالزايي تبديل به فرصت و 

سبب كسب درآمد و رونق اقتصادي شهرستان و منطقه شود. 
   خوزستان: نمايشگاه اقتصاد مقاومتي دستاوردهاي بسيجيان بانوان 
س��پاه ناحيه بهبهان در اين شهرستان افتتاح ش��د.  در اين نمايشگاه آثار 
هنري، صنايع دستي از جمله گليم بافي، گلس��ازي، ميناكاري، كپوبافي، 
انواع دمنوش هاي خانگي، موادغذايي و ديگر محصوالت و توانمندي هاي 
بسيجيان بانوان سپاه به نمايش گذاشته شده است.  اين نمايشگاه تا تاريخ 
۱۷مهرماه عصرها ساعت۱۵ تا ۲۱:۳۰ در محل نمايشگاه ميرزاشوقي بهبهان 

براي بازديد عموم و عالقه مندان داير مي باشد. 
   قزوين: حسن آصفي، مديرعامل جمعيت هالل احمر استان قزوين گفت: 
در طرح ملي »نذر آب ۵« كه در سه روس��تاي كم برخوردار قلعه قره داش 
شهرستان تاكستان و زاجكان سفلي و اردك در شهرستان قزوين برگزار شد، 

۶۰۵ نفر از اهالي اين روستاها از خدمات اين طرح بهره مند شدند. 
   كاشان: محمدرضا ذياليي، مديرعامل سازمان انتقال خون كاشان با 
اشاره به افزايش ۱۴درصدي مصرف فرآورده هاي خوني در منطقه گفت: 

دومين مركز اهداي خون در اين شهرستان راه اندازي شد. 
   همدان: جواد محمدي، مديركل گمرك همدان با بيان اينكه از ابتداي 
سال تاكنون ۵۷ميليون كيلوگرم اقالم به ارزشی بالغ بر ۵۴ ميليون دالر و از 
نظر ريالي حدود ۱۳هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال صادرات داشته ايم، گفت: اين 
رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰درصد از نظر ارزش دالري و 

بيش از صد درصد ارزش ريالي آن افزايش داشته است. 
   لرستان: مرتضي كشكولي، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( لرستان 
نيز با گراميداشت ياد و خاطره شهداي واالمقام گفت: ۳۰۳ برنامه مختلف در 
كنگره ملي شهداي استان برگزار مي شود.  وي افزود: كنگره ملي ۶ هزار و ۵۴۴ 

شهيد واالمقام لرستان دوم خرداد سال آينده در خرم آباد برگزار مي شود. 
   كرمان: محسن روحي، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمان 
گفت: مقرر شده دو سالن سينمايي ديگر از سوی سرمايه گذار بخش خصوصي 

تا بهمن سال جاري در فضايي كه تغيير كاربري داده، احداث شود.

 آبرساني قرارگاه امام حسن مجتبي )ع(
 به ٦٧روستاي استان مرکزي 

پروژه آبرس�اني قرارگاه امام حس�ن      مركزي
مجتبي)ع( به روستاهاي داراي تنش 
آبي با عنوان »جهاد آبرساني« شامل آبرساني به 67 روستاي استان 
مركزي ب�ا 50درص�د پيش�رفت فيزيك�ي در حال انجام اس�ت. 
منوچهر ش��جاعي، معاون بهره برداري و توس��عه آب در شركت آب و 
فاضالب اس��تان مركزي گفت: با جديت و س��رعت عمل قرارگاه امام 
حسن مجتبي )ع( وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه هاي جهاد آبرساني 
رضايت بخش مي باشد.  وي افزود: عمليات اجرايي طرح جهاد آبرساني 
در قالب هفت مجتمع و آبرساني به دو تك روستايي در شهرستان هاي 
ساوه، خمين، شازند، خنداب و كميجان با اعتباري بالغ بر ۲ هزار و ۳۳۷ 
ميليارد ريال با مشاركت و همكاري ش��ركت آبفا استان و قرارگاه امام 

حسن مجتبي)ع( در دست اجرا مي باشد. 
اين مس��ئول ادامه داد: مدت زمان اجراي اين پروژه ه��ا طبق قرارداد 
۳۰ماه مي باشد و اين در حالي است كه با گذشت هشت ماه از آغاز اجرا، 
پيشرفت فيزيكي تاكنون به ۵۰ درصد رسيده است.  شجاعي در تشريح 
اقدامات انجام ش��ده گفت: عمليات اجرايي در همه ۶۷روستاي هدف 
طرح آغاز ش��ده و تاكنون عمليات اجرايي در پنج روستاي شهرستان 
خمين شامل روستاهاي آشيانه عليا و سفلي، ورچه، مزارع و دره شهر 
و دو روستاي شهرستان ساوه شامل سليجرد و باعشاهي به طور كامل 

اجرا شده و در مدار بهره برداري قرار گرفته است.  
وي افزود: براي تكميل پروژه هاي جهاد آبرس��اني در استان مركزي، 
مجموع��اً ۱۸ منبع تأمين آب جديد ش��امل چش��مه و چ��اه در مدار 
بهره برداري ق��رار مي گيرند و ۱۸مخزن ذخي��ره آب مجموعاً با حجم 
۴ هزار متر مكعب احداث مي ش��ود.  مع��اون بهره برداري و توس��عه 
آب در ش��ركت آب و فاضالب اس��تان مركزي ادامه داد: احداث شش 
ايستگاه پمپاژ، اجراي ۷۶ كيلومتر خطوط انتقال آب و اصالح و توسعه 
۱۰۰كيلومتر ش��بكه توزيع آب از ديگر اقدامات برنامه ريزي شده در 
طرح جهاد آبرساني مي باشد.  ش��جاعي گفت: در سال جاري اولويت 
كار بسيج و سپاه و مجموعه بسيج سازندگي در استان مركزي مسئله 
محروميت زدايي و مهم ترين آن هم حل مش��كل آب شرب و آبرساني 
كشاورزي در استان است، به طوري كه براي امسال بالغ بر ۴۵ پروژه در 

حوزه آب كشاورزي تعريف شده است. 

 هفدهمين يادواره شهداي 
شهر شاهديه يزد برگزار شد

هفدهمين يادواره شهداي شاهديه يزد      يزد
در گل�زار ش�هداي گ�رد فرامرزاين 

شهرستان برگزار شد. 
محمدرضا س��لطاني گردفرامرزي، مسئول اجرايي هفدهمين يادواره 
شهداي شاهديه يزد با اشاره به اينكه اين شهر در دوران هشت سال دفاع 
مقدس ۵۴ شهيد تقديم انقالب كرده است، گفت: اين شهدا عمدتاً در 

دو گلزار شهداي گردفرامرز و ابرندآباد مدفون هستند.  
وي افزود: براي هفدهمين سال متوالي يادواره شهداي اين منطقه در 

گلزار شهداي گرد فرامرزاين شهرستان برگزار شد.  
اين مسئول ادامه داد: اين يادواره هر سال در يكي از محالت ابرندآباد و 
گردفرامرز برگزار مي شود و امسال در گلزار شهداي گردفرامرز برگزار 
شد.  سلطاني گردفرامرزي گفت: اين برنامه به مدت سه روز و در روزهاي 

سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته اجرا شد.  
وي افزود: مراجع��ه به مدارس و حض��ور روايان دفاع مق��دس در جمع 
دانش آموزان، محفل انس با قرآن با حضور سيدمحمد حسيني پور از قاريان 
بين المللي از جمله برنامه هاي جنبي اين يادواره بود.  فرمانده پايگاه امام 
حسن مجتبي )ع( شاهديه شهداي شاهديه يزد ادامه داد: از بركات اين 
يادواره حضور گروه هاي جهادي عمران در مناطق كمتر برخوردار شاهديه 

جهت تعمير منازل اقشار كم درآمد و تهيه بسته معيشتي بود.

 اجراي طرح جهش توليد ديمزارها 
در زنجان

با هدف افزايش بهره وري در واحد     زنجان
سطح طرح جهش توليد ديمزارها 

براي دومين بار در زنجان اجرا شد. 
اكبر طيبي، معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان 
زنجان با بيان اجراي طرح جهش توليد امس��ال در ديمزارهاي استان به 
منظور افزايش ميزان توليد و تثبيت آن در واحد سطح گفت: اين طرح به 
صورت دو سال متوالي در سطحي بالغ بر ۳۲۰ هزار هكتار از اراضي ديم 
استان انجام خواهد شد.  وي با تأكيد براينكه يكي از مهم ترين اهداف در 
ديمزارها افزايش بهره وري در واحد سطح خواهد بود، افزود: عمده محصول 
زير كشت زراعي استان زنجان گندم بوده و از اهميت خاصي براي دولت 
و كشاورزان برخوردار است. با اين حال ساالنه سطحي معادل با ۲۹۰هزار 
هكتار از اراضي استان زير كش��ت گندم ديم و ۱۸ هزار و ۵۰۰هكتار زير 
كش��ت گندم آبي مي رود.  اين مس��ئول با بيان اينكه افزايش توليد در 
ديم زارها با استفاده از ادوات و روش هاي نوين كشاورزي همچون اجراي 
خاك ورزي حفاظتي، استفاده از كودهاي بذر مال، ريزمغذي ها و رعايت 
تناوب زراعي غالت و حبوبات قابل دسترسي است، ادامه داد: پيش بيني 

مي شود بيش از ۳۵۰ هزار تن گندم در سال زراعي در استان توليد شود.
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شش�مين دوره رويداد ملي س�رمايه گذاري 
روي طرح ه�اي فناوران�ه تح�ت عن�وان 
»تا ثريا« روز پنج ش�نبه 14مهرم�اه با حضور 
س�رمايه گذاران، ش�ركت هاي دانش بنيان و 
مس�ئوالن اس�تاني و كش�وري در پ�ارك 
عل�م و فن�اوري آذربايج�ان ش�رقي برگزار 
ش�د. رويدادي ك�ه مي تواند با شناس�ايي و 
بهره گيري از ش�ركت هاي دانش بنيان عالوه 
بر شكوفايي در عرصه هاي مختلف اقتصادي 
و نظامي كش�ور موج�ب ارزآوري نيز ش�ود. 

    
رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسالمي 
فعاليت ۸هزار ش��ركت دانش بنيان در كشور را 
ماحصل اقدام مجلس در سال ۱۳۸۹ و تصويب 
قانون اوليه شركت هاي دانش بنيان عنوان می كند 
و مي گويد: »اين قانون بود كه به اساتيد دانشگاه 
اجازه مي داد شركت تأسيس كنند و خود نيز عضو 
هيئت مديره آن باشند كه يك اتفاق مبارك بود.«

عليرضا منادي كه در ششمين دوره رويداد ملي 
س��رمايه گذاري روي طرح ه��اي فناورانه حاضر 
ش��ده، گردش مالي ۴۰۰هزار ميلي��ارد توماني 
شركت های دانش بنيان را با توجه به اينكه بودجه 
هزار و ۵۰۰هزار ميليارد تومان كش��ور در س��ال 
۱۴۰۱ نش��ان از اهمي��ت باالي اين ش��ركت ها 
می داند، ادامه مي دهد: »سال گذشته شركت هاي 
دانش بنيان برای حدود ۴۰۰هزار نفر ايجاد اشتغال 
و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان نيز فروش داشتند كه 

اين عملكرد فوق العاده اي است.«
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس 
مي افزايد: »تنها در فضاي ۲۵۰ هكتاري پيرامون 
دانشگاه صنعتي شريف در ش��ش سال گذشته 
۵۰۰ شركت دانش بنيان تشكيل شده اند كه در 
سال گذشته براي ۳هزار نفر اشتغالزايي كرده اند و 
۲هزار ميليارد تومان نيز فروش داشته اند كه نشان 
مي ده��د در ممانعت از مهاجرت دانش��جويان و 

نخبگان اتفاقات بسيار مثبتي رخ داده است.«
  مقام معظم رهبري 

بزرگ ترين حامي شركت هاي دانش بنيان
رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسالمي، 
مقام معظم رهبري را بزرگ ترين حامي و پشتيبان 
شركت هاي دانش بنيان معرفي می كند و مي گويد: 
»نتيجه حمايت هاي رهبري دستاوردهايي است 
كه امروز در عرصه فعاليت شركت هاي دانش بنيان 

شاهد آن هستيم.«
وي با اشاره به رتبه چهاردهم ايران در دنيا در زمينه 
توليد دانش تصريح مي كند: »غرب عالقه اي به 
رشد علمي كشور ما ندارد و همه تالش خود را براي 

سنگ اندازي در اين مسير انجام مي دهد.«
من��ادي با اش��اره به عالق��ه س��رمايه گذاران به 
سرمايه گذاري در ش��ركت هاي دانش بنيان كه 
موجب يك رشد و حركت رو به جلو در عرصه هاي 
مختلف كشور مي شود، ادامه مي دهد: »نزديك 
به ۳۰درصد از رشد اقتصادي در طول يك برنامه 
توسعه كشور از محل بهره وري تأمين مي شود و 
توان ما در توليد قطعات و تجهيزاتي كه به ما داده 
نمي شد در داخل كشور و با قيمت تمام شده بسيار 
پايين تر است و اين موضوع نشان مي دهد كه در 

عرصه بهره وري نيز عملكرد خوبي داشته ايم.«
وي قانون جهش توليد دانش بنيان ها را كه اواخر 
سال ۱۴۰۰ تصويب شده است، زمينه ساز حذف 
موانع موجود در مسير فعاليت اين شركت ها عنوان 
و مي گويد: »هر معافيت و امكاناتي كه براي فعاليت 
شركت هاي دانش بنيان ضروري بود در اين قانون 

به آن توجه كرديم.«
رئيس كميسيون آموزش مجلس با اشاره به همكاري 
۶۰۰ش��ركت دانش بنيان در حوزه هاي مختلف با 
وزارت دفاع، عملكرد اين وزارتخانه و سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي در عرص��ه عل��وم دانش بنيان را 
درخشان توصيف و تأكيد مي كند: »اين مجموعه ها 

داراي ظرفيت هاي عظيم و گسترده اي هستند و 
قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاس��داران در حوزه هاي 
مختلف اقدامات بسيار درخشاني را انجام داده كه 

در سراسر كشور مشهود است.«
  تدوين سند راهبردي 

براي استفاده از ظرفيت دانش بنيان ها
مديرعامل مؤسسه توسعه كسب و كار رويش با 
اشاره به اينكه اين مؤسسه از شركت هاي وابسته 
به س��ازمان اقتصاد كوثر اس��ت كه فعاليت هاي 
دانش بنيان اين سازمان را انجام مي دهد، مي گويد: 
»از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ و با تغييرات مديريتي 
اين س��ازمان، فعاليت هاي دانش بنيان در محور 
برنامه هاي ما قرار گرفت و در زمستان سال گذشته 
يك سند راهبردي در اين حوزه تدوين كرديم تا 

فعاليت هاي خود را با هدف گذاري انجام دهيم.«
عليرضا يوزباشي با اشاره به منويات مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه اقتصاد دانش بنيان باعث 
افزايش بهره وري و بهبود توليد در كشور مي شود، 
ادام��ه مي دهد: »مش��كل ما در كش��ور كاهش 
بهره وري است كه مس��ئله ارزآوري نيز متعاقب 
آن مطرح مي شود و ما نيز بر اين اساس برنامه اي 
در سامانه مديريت جامعه نوآوري به اين شركت ها 
داديم و از آنها خواستيم حداقل يكي از مشكالت 

خود را به روش نوآوري و فناورانه حل كنند.«
مش��اور مديرعامل س��ازمان اقتصادي كوثر كه 
ركن اقتصادي س��ازمان بنياد ش��هيد به شمار 
مي آيد، مشكالت برخي شركت هاي دانش بنيان 
را ناشي از توليد بدون بررسي بازار عنوان و تصريح 
مي كند: »ما ابتدا چالش هاي فناورانه اي كه بتواند 
بهره وري ما را افزايش بدهد يا در خط توليد اصالح 
ايجاد نمايد را شناسايي كرديم و سپس به سراغ 

شركت هاي دانش بنيان رفتيم.«
يوزباش��ي با بيان اينك��ه برگزاري اي��ن رويداد 
استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان براي 
حل مس��ائل موجود كشور اس��ت، خاطرنشان 
مي كند: »ما قصد دانش بنيان كردن شركت هاي 
زيرمجموعه خود را نداريم، بلكه تنها مي خواهيم 
از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان براي افزايش 
بهره وري استفاده كنيم و اولويت ما در اين مسير 

شركت هاي بومي هستند.«
  با حمايت سپاه

 300 پروژه دانش بنيان به سرانجام رسيد
مشاور معاون اقتصادي سپاه پاسداران در رويداد 
ملي س��رمايه گذاري روي طرح ه��اي فناورانه با 
بيان اينكه ب��ا حمايت كامل س��پاه از فعاليت ها 
و طرح ه��اي دانش بنيان با دع��وت از نخبگان و 
فناوران ۳۰۰پ��روژه عمده در حوزه ه��اي نيرو، 
انرژي، مخابرات و كشاورزي به سرانجام رسيده 
است، مي گويد: »در مورد زنجيره هاي دانش بنيان 
و دعوت از نخبگان و صاحبان ايده براي حل مسائل 
سپاه و كشور حمايت هاي متعددي انجام شده و 
بنياد تعاون بسيج و شركت پيشگامان به عنوان 
حلقه ارتباط با بدنه مردمي كشور از طريق تشكيل 

شبكه هاي استاني و دعوت سرمايه گذاران براي 
تجاري س��ازي محصوالت دانش بنيان قدم هاي 
مهمي برداشته اند كه نتيجه بخشي و اثرگذاري 
كامل آنها مستلزم همكاري خود استان ها براي 

حل مسائل هر استان است.«
سردار ابراهيم احمدي ادامه مي دهد: »به آينده 
و نتايج چنين اقداماتي بسيار خوش بين هستيم، 
چراكه هر جا س��پاه با ت��وان خود وارد ش��ده و 
ظرفيت هاي خود را به كار گرفته موفق عمل كرده 
و اميدواريم در حوزه دانش بنيان نيز با استفاده از 
ظرفيت هايي چون بسيج به ويژه بسيج علمي و 
پژوهشي، قدم هايي در جهت تحقق فرمايشات و 
دغدغه هاي رهبري و حل مسائل كشور برداشته 
شود و انسجام و همكاري همه مسئوالن استان ها 

براي تحقق اين هدف ضروري است.«
  ارزآوري و تجاري س�ازي طرح ه�اي 

نخبگان، راه حل مشكالت اقتصاد كشور
در ادامه برگزاري رويداد مل��ي »تا ثريا« فرمانده 
س��پاه عاش��ورا، صادرات و ارزآوري و حمايت از 
نخبگان كشور را از مقوالت اساسي و مهم كشور 
معرفي كرد كه هنوز به آنها توجه نشده و مغفول 
مانده ك��ه بايد م��ورد توجه جدي ق��رار گيرند، 
مي گويد: »اين مباحث حلقه مفقوده اي است كه 
اگر به آن توجه و زمينه تجاري سازي طرح هاي 
نخبگان مهيا شود، مي توانيم بسياري از مشكالت 

كشور را رفع كنيم.«
سردار اصغر عباسقلي زاده، رويكرد غرب را حفظ 
تحريم ها به بهانه هاي مختل��ف می داند و اضافه 
مي كند: »مسئله هسته اي تنها يك بهانه است و 
غرب مي خواهد با راه هاي مختلف از پيشرفت ما 
جلوگيري كند، به همي��ن دليل چاره اي جز اين 
نداريم كه روي پاي خود بايستيم و اين تكليف و 
فرمان الهي و هم حاصل تجربه هاي متعدد تاريخي 
و انقالب اس��المي اس��ت و براي تحقق اين مهم 

نيازمند نخبگان و انديشمندان هستيم.«
  محصول و مسئله محوري 

در مركز فعاليت هاي سپاه و دانشگاه
رئيس سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري 
سپاه عاشورا ارتباط دو سويه با تمامي دانشگاه ها 

و مراكز علمي و تحقيقاتي را از جمله اولويت هاي 
مهم بسيج علمي، پژوهشي و فناوري آذربايجان 
شرقي برمی شمرد و مي گويد: »بر همين اساس 
تالش داريم دانشگاه ها را به سمت مسئله محوري 
سوق داده و با همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه 
مس��ير محصول مح��وري را ب��راي مخترعان و 
مبتكران جوان و دانش آموختگان دانش��گاهي 

مهيا كنيم.«
نادر ارسالني حركت در مسير رهنمودهاي رهبري 
پيرامون قوي تر شدن كشور و نيز بيانيه گام دوم 
انقالب اسالمي را جزو رئوس فعاليت هاي بسيج 
علمي، پژوهش��ي و فناوري س��پاه عاشورا عنوان 
می كند و ادامه می دهد: »به دنبال تأكيدات رهبري 
بر ورود بسيج به حوزه هاي علمي و فناوري، سازمان 
بس��يج علمي، پژوهش��ي و فناوري در سپاه هاي 
استان ها از سال ۱۳۸۷ به تدريج شروع به فعاليت 
كردند و در آذربايجان شرقي نيز از همان سال اين 
مجموعه تشكيل ش��د كه تاكنون دستاوردهاي 

بسيار مهمي در بخش علمي داشته است.«
مشاور اس��تاندار آذربايجان شرقي نيز در حوزه 
فناوري، نورآوري، اقتصاد دانش بنيان و منطقه 
ويژه علم و فناوري با اشاره به اينكه تبريز سابقه اي 
طوالني در عرصه توليد و صنعت دارد و در برخي 
صنايع مانند ماشين سازي و قطعه سازي نيز داراي 
مزيت اس��ت، تصريح مي كند: »در آذريايجان 
ش��رقي در حوزه قطعه س��ازي و ماشين سازي 
حدود ۶۰ شركت دانش بنيان فعاليت مي كنند 

كه شاخص هستند.«
عبدالرضا فالح ضمن ابراز اميدواري از اس��تمرار 
رويدادهايي مانند »تا ثريا« مي گويد: »بايد بتوانيم 
از ظرفيت اين رويدادها براي رش��د شركت هاي 
دانش بنيان استفاده و زمينه دستيابي به عدالت 
توزيعي در سطح كش��ور در زمينه شركت هاي 

داشن بنيان را فراهم كنيم.«
  3 چالش جدي در مسير دانش بنيان ها

مديرعامل هلدينگ پيش��گامان- بازوي اقتصاد 
دانش بنيان مردمي بسيج  با اشاره به سه چالش 
جدي در عرصه اقتصاد شركت هاي دانش بنيان 
مي گويد: »اولين مسئله درخصوص اين شركت ها 
عدم توزيع مناسب جغرافيايي است، به صورتي 
كه ۸۰درصد مجموعه هاي دانش بنيان كشور در 
استان هاي تهران و البرز قرار دارند و ظرفيت هاي 

فناورانه استان هاي ديگر مغفول مانده اند.«
مهدي حقي ادامه مي دهد: »از سوي ديگر طبق 
آمار معاونت علمي رياست جمهوري ۷۵درصد 
تيم هاي دانش بنيان اع��الم كرده اند كه تاكنون 
از ظرفيت هاي س��رمايه گذاري حاكميتي هيچ 
بهره ای نبرده ان��د و طبق آمار صن��دوق نوآوري 
ش��كوفايي رياس��ت جمهوري ني��ز نزديك به 
۸۰درص��د س��رمايه گذاري ها روي ۳۰ درص��د 
تيم هاي دانش بنيان انجام ش��ده كه اين مسئله 
نشان مي دهد امكانات به صورت مناسب در سطح 

شركت هاي دانش بنيان توزيع نشده است.«
وي دومين چالش شركت هاي دانش بنيان را عدم 
توجه به مسئله محوري اين مجموعه ها می داند و 
مي افزايد: »در حالي كه وزن اصلي اقتصاد كشور در 
حوزه هاي كشاورزي، صنايع، معادن و انرژي است، 
اكثر تيم هاي دانش بنيان در حوزه بازي، خدمات، 
سرگرمي و... فعاليت مي كنند و اين مسئله نشان 
مي دهد، ۷۰ درص��د ظرفيت ها فن��اوري ما در 
۳۰درصد حوزه ها تمركز دارد و علت اينكه بخشي 
از شركت ها دانش بنيان در مسير ورشكستگي قرار 

دارند كه همين عدم دسترسي به بازار است.«
حقي با بي��ان اينك��ه مس��ئله ديگ��ر در حوزه 
شركت هاي دانش بنيان ها كمبود هم افزايي در 
سازمان ها و ارگان هاي فعال در اين حوزه است، 
تصريح مي كند: »سازمان اقتصادي كوثر، بنياد 
مستضعفان، سپاه پاسداران، بسيج و مجموعه هاي 
ديگر در زمينه اقتصادي مشغول فعاليت هستند، 
اما اگر اين س��ازمان ها هم افزا عمل نكنند حجم 
زيادي از ظرفيت ها از دست مي رود و بال استفاده 

باقي مي ماند.«
وي هدف از برگزاري تا ثريا را پاس��خ به اين س��ه 
چالش عنوان می كند و مي گويد: »تالش كرديم 
ت��ا زمين��ه الزم را ب��راي ارتباط بين ش��ركت ها 
دانش بنيان، مجموعه ها سرمايه گذار و واحدهاي 
داراي مسئله مهيا كنيم و با ديدار بي واسطه اين سه 
بخش به مصوباتي دست پيدا كنيم كه زمينه انعقاد 
قرارداد شركت هاي دانش بنيان با سرمايه گذاران يا 

واحدهاي داراي مسائل فناورانه را مهيا كند.«
مديرعامل هلدينگ پيش��گامان تأكيد مي كند: 
»در پنج دوره برگزار ش��ده تا ثريا ح��دود هزار و 
۵۰۰ ميليارد تومان طرح به ما پيشنهاد داده اند كه 
اكثر آنها در حوزه هاي اصلي اقتصاد مانند انرژي، 
تجهيزات پزش��كي و صنعت اس��ت. در اين پنج 
رويداد نزديك به ۱۵۰صورت جلسه محقق شده 

كه در حال پيگيري آنها هستيم.«
گفتني اس��ت شش��مين دوره رويداد تا ثريا در 
آذربايجان شرقي برگزار ش��د و دوره هاي قبلي 
اين رويداد در خراسان شمالي، خراسان رضوي، 
فارس، كرمان و آذربايجان غربي برگزار شده بود. 
در كنار اين رويدادهاي استاني، رويدادي ملي نيز 
در حوزه هاي تعليم و تربيت، مسكن، كشاورزي 
و امنيت غذايي و هش��ت حوزه ديگ��ر در تهران 

برگزار مي شود. 

 امين بيلساز
  گزارش  

مهدي حقي: در پنج دوره برگزار شده 
»تا ثريا« حدود هزار و 500 ميليارد 
تومان طرح به ما پيشنهاد داده اند كه 
اكثر آنها در حوزه هاي اصلي اقتصاد 
مانند انرژي، تجهيزات پزش�كي و 
صنعت اس�ت. در اين پن�ج رويداد 
نزديك به 150صورت جلسه محقق 
شده كه در حال پيگيري آنها هستيم


