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حوزه و دانشگاه

چهارشنبه  ۲۴مرداد  ۳ 1397ذی الحجه  143۹شماره 27۸۶

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

انتظار در صف دانش بنیان شدن

بهروز

ماندن یا عبور کردن از درهایی که دانش بنیان
شــدن را بــرای برخی شرکت ها رقــم می زند
موضوعی است که این روزها برخی تیم های
علمی با آن مواجه اند .در واقع دانش بنیان
شدن شرکت هایی که اعضای آن ها ،دانش
آموختگان دانشگاه ها یا نخبگان و مخترعانی
هستند که می خواهند اختراع خود را به منصه
ظهور برسانند و تولید انبوه داشته باشند،
مزایایی برای این شرکت ها دارد که مهم ترین
آن هاحمایت مالی است.
بنا به تعریف یک پژوهشگر و مخترع شرکت
های دانشبنیان ،مراکز اقتصادی هستند که
سودآوری شان بر اساس توسعه دانش و فناوری
اســت؛ به عبارتی دیگر فعالیت این بنگاه ها
مبتنی بر سه مؤلفه سودآوری ،رقابتپذیری و
اتکا بر توسعه دانش و فناوری است.
سلیمانی می گوید :شرکت های دانش بنیان
بر نیروی فکر و خالقیت فرد یا گروهی استوار
شده اند .شرکت های بزرگ و دانش بنیان دنیا
هیچ وقت کارخانه و خط تولید ندارند و تاسیس
شرکت هــای دانــش بنیان به منظور تجاری
ساختن ایــده های شان از نخستین کارهای
جدی است که در کشور به منظور تبدیل نوآوری
ها به تکنولوژی صورت گرفته است.
وی می افزاید :از نگاه اقتصاد مقاومتی هم
باید گفت پایه اصلی اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد
دانــش بنیان اســت و هر چند تاسیس چنین
شرکت هایی گامی مثبت در این زمینه به شمار
می آیــد امــا هنوز محدودیت هایی بر سر راه
شرکت های دانش بنیان وجود دارد.
وی بــا اشـــاره بــه مشکالت شرکت هایی که
سعی دارنــد با دانــش بنیان شــدن به اقتصاد
مقاومتی کمک کنند می گوید :یکی از مهم
ترین مشکالت در رونــد ثبت شرکت ،وجود
بوروکراسی اداری اســت و بر همین اساس
مراحل طوالنی در ثبت شرکت ها به عنوان
دانش بنیان و دریافت مجوزهای فعالیت گاهی
موجب یاس اعضای این شرکت ها می شود.
وی می افزاید :ما انتظار داریم روند کارها برای

 30مرداد برگزار می شود؛

کارگاه آموزشی مهندسی
تبلیغ غدیر

شرکت های دانش بنیان تسریع شود و دریافت
مجوزهای ثبت شرکت ،مالیات ،بیمه و غیره
سیستمی شود و کارها از طریق اینترنت انجام
گیرد.
وی اظ ــه ــارک ــرد :از آن جــایــی کــه معمو ًال
شرکتهای دانشبنیان بخشی از سرمایه
مورد نیاز خود را برای تحقیق و توسعه از طریق
وامهــای بانکی تأمین میکنند ،بهره بانکی
باال میتواند عامل کندی و کمبازدهی رشد
شرکتهای دانشبنیان شود.
یکی دیگر از افرادی که برای دانش بنیان شدن
شرکتش تالش می کند می گوید :برای ارزیابی
شرکت و گرفتن مجوز باید مدت ها منتظر شویم
تا از دیگر استان ها افرادی برای ارزیابی شرکت
و محصول تولیدی وارد استان شوند و گاه این
مدت آن قدر طوالنی می شود که از کرده خود
پشیمان می شویم.
وی می گوید :با قانون جدید که در مورد شرکت
های دانش بنیان ابالغ شده است این شرکت
ها سطح بندی شــده انــد و تا شرکتی مانند
شرکت ما بیاید و مجوز دریافت کند بــاز هم
ممکن است قانون عوض شود.
وی خاطرنشان می کند :همچنین بسیاری از
شرکت های دانش بنیان میزان وام های ارائه
شده از سوی صندوق نــوآوری و شکوفایی را
با توجه به هزینه های تولید بسیار اندک می
دانند و این در حالی است که معاونت علمی
مشخص می کند که فعالیت یک شرکت بر
پایه دانش است و آن را به صندوق نــوآوری و
شکوفایی معرفی می کند اما در این صندوق
ارزیابی هایی از شرکت توسط کسانی انجام
می شــود که هیچ تخصصی در زمینه تولید
ندارند و مانند بانک ها اعــام می کنند که
به میزان خاصی امکان حمایت وجود دارد.
مسئول یکی دیگر از شرکت های داخل استان
هم می گوید :از محصوالتی که ما تولید می
کنیم حمایت نمی شود حتی در دستگاه های
دولتی و یکی از مشکالت شرکت های دانش
بنیان ترجیح محصوالت خارجی بر مشابه
داخلی آن هاست.
وی اضافه می کند :از مشکالت مهم شرکت

های دانش بنیان موضوع سرمایه در گردش
شرکت هاست زیرا برای تولید محصول دانش
بنیان ،تحقیق و بررسی ،مواد اولیه ،تجهیزات
و نیروی انسانی الزم است که نیاز به سرمایه
زیادی دارد اما نبود سرمایه در گردش مسئله
ای است که خیلی از شرکت ها با آن مواجه
هستند به طوری که وقتی محصول را به یک
دستگاه دولتی می فروشند مدت زیادی زمان
می برد تا پول آن را بدهند و این مسئله باعث
می شود این شرکت ها آسیب ببینند.
کارشناس شرکت هــای دانــش بنیان پارک
علم و فناوری خراسان شمالی در ایــن باره
می گوید 8 :شرکت دانش بنیان در استان

محمدی -کــارگــاه آمــوزشــی مهندسی تبلیغ غدیر
سهشنبه 30 ،مــرداد ویــژه مبلغان استان برگزار می
شود.مسئول اداره تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه
علمیه استان با بیان این که در پایان این کارگاه برای
شرکت کنندگان گواهی نامه از موسسه غدیرستان

به ثبت رسیده انــد و  6شرکت هم در حال
پیگیری امور ثبت هستند .قدیمی می افزاید:
شرکت هایی که دانــش بنیان خواهند شد
باید حتم ًا خصوصی باشند یا بیشتر سهام آن
ها خصوصی باشد و اگر مدارک آن ها کامل
باشد روند امور ثبت آن ها تسهیل می شود.
وی ادامه می دهد :برای پاسخگویی به این
شرکت ها باید بیشتر از  30روز کاری زمان
صرف نشود اما گاهی این زمان طوالنی می
شود و علت آن نبود کارگزار در استان است و
در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم یک کارگزار
ویــژه رسیدگی به امــور شرکت ها در استان
داشته باشیم.

اعطا خواهد شد ،افزود :این کارگاه در مرکز مدیریت
حوزه علمیه استان برگزار خواهد شد.
حجت االســام «مهرپویان» ادامــه داد :پیش از این
بــرای آمــاده ســازی طــاب و مبلغان به منظور انجام
فعالیت های تبلیغی در فضای مجازی ،کارگاه آموزشی

جدول ،سرگرمی ،ورزش ذهن

جزوه

توجه جدی به افزایش نشاط و مشارکت فرهنگی دانشجویان

برای
پاسخگویی
به این شرکت
ها باید بیشتر
از  30روز
کاری زمان
صرف نشود
اما گاهی این
زمان طوالنی
میشود و
علت آن نبود
کارگزار در
استان است
و در حال
پیگیری
هستیم تا
بتوانیم یک
کارگزار ویژه
رسیدگی به
امور شرکتها
در استان
داشته باشیم

مهارتهای تبلیغ در فضای مجازی با حضور  20طلبه
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما  16 ،مدرسه علمیه شامل 10
مدرسه علمیه ویــژه ب ــرادران و  6مدرسه علمیه ویژه
خواهران در استان فعال هستند.

انجمن های فرهنگی دانشگاه بجنورد ترم گذشته خیلی کم کار کرده اند.

زیرساخت

زیر ساخت های آزمایشگاهی و کارگاه های دانشکده انقالب مناسب نیست و دانشجویان برای کارهای
علمی مشکل دارند.

ادغام دانشگاه ها

قرار بود چند دانشگاه در استان ادغام شود اما چرا این اتفاق نیفتاد.

[]1397/5/24

شنبه تا چهارشنبه

قانون :پاسخهاراحرفبهحرفدرجهتفلشبنویسید
(نوشتن را از خودِ خانه فلشدار آغاز کنید) .در آغاز هر سوال
گفتهشدهكهپاسخشچندحرفدارد.

واژگان کمتر اما
پرهیزازپرسش
هرز(ناخواسته)
در ایــن جــدول،
مــایــهافــزایــش
بــار آموزشی آن
شـــــدهاســــت.
برخی سوالها،
ازمطالبروزنامه
خراسانروزهای
قــبــلطــراحــی
شدهاست.

برای کشف تصویر« ،یک
خــط شکسته مــارپــیــچ»
بیابید که از ورودی مارپیچ
وارد شــود و از خروجی
مارپیچ بیرون برود.
ایــــن خـــط بـــایـــد بـــدون
«ش ــاخ ــه» و «دوراهـــــی»
باشد.
وقتی مسیر صحیح پیدا
شد آن را پررنگ کنید تا
تصویر را ببینید.
پیشنهاد مــی شـــود در
هر دوراه ــی ،مسیرهای
انــحــرافــی بــن بست را با
خطوط کم رنگ مشخص
کنید تا به اشتباه نیفتید.

قانون:

ﺍ ﺍسازمان امور دانشجویان در خصوص تخصیص ارز دانشجویی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد :دانشجویان،
بخشنامه جدید بانک مرکزی را مالک قرار دهند.
ﺍ ﺍدر بخشنامهای ،ترکیب اعضای «شورای استانی اقتصاد دانشبنیان» دانشگاه آزاد مشخص شد.
ﺍ ﺍامروز آخرین مهلت انتخاب رشته های بدون آزمون کنکور  ۹۷و پذیرش با معدل دیپلم است.
ﺍ ﺍوزارت بهداشت اعالم کرد :کنکوری ها به امید انتقال به داخل برای تحصیل پزشکی به خارج نروند.
ﺍ ﺍمعاون آموزشی وزارت بهداشت از عدم تغییر ظرفیت پذیرش پزشکی ،دندان پزشکی و داروسازی در
کنکور  ۹۷خبر داد و گفت :شرایط پذیرش در دانشگاه های علوم پزشکی مانند سال گذشته است.

جدول ویژه خراسان

فــرق ایــن مارپیچ با دیگر
نمونه هــای مشابه این
است که در آن یک تصویر
پنهان شده است.

ارقام 1تا 9راطوری
درخانههایخالی
بنویسیدکه
درهرسطر،
درهرستون
ودرهرمربع3در3
هیچرقمی
تکرارینباشد.

تابلوی اعالنات

انجمن های فرهنگی

متوسط

هر روز

مرکز درمان ناباروری خراسان شمالی با مشارکت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی تجهیز و راه اندازی
خواهد شد.رئیس جهاد دانشگاهی با بیان این مطلب افزود :تجهیزات الزم برای راه اندازی این مرکز توسط
دانشگاه علوم پزشکی خریداری شده است و نیروی انسانی مورد نیاز آموزش های الزم را در این زمینه فرا
گرفته اند .دکتر« شاهین فر» با بیان این که جانمایی این مرکز در محل ساختمان جهاد دانشگاهی است،
افزود :با توجه به ضرورتی که در این مورد احساس می شد و نیاز استان توانستیم با مهیا کردن شرایط الزم و
همکاری هایی که انجام شد مجوز راه اندازی این مرکز را بگیریم و عملیات به سازی ساختمان نیز برای ارائه
خدمات سطح سه آغاز خواهد شد.وی خاطرنشان کرد :پاسخ به نیاز زوج های نابارور در استان ،جلوگیری
از مراجعه به استان های دیگر برای درمان و کاهش هزینه های درمانی آنان از اهداف راه اندازی این مرکز
است.

پذیرش بدون آزمون

زمان
پیشنهادی

سودوکو

مرکز درمان ناباروری در استان راه اندازی می شود

چرا در رشته های کارشناسی ارشد پذیرش بدون آزمون در دانشگاه های خراسان شمالی نداریم؟

یکشنبه ها و چهارشنبه ها

دقیقه

رئیس جهاد دانشگاهی استان خبر داد:

حرف دانشجو

یاب مارپیچ
نقش ِ
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معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان بر
لزوم توجه جدی به دو مقوله ایجاد نشاط و شادابی
دانشجویان و مشارکت آن ها در برنامه های مختلف
فرهنگی تاکید کرد.فریمان ابراهیم زاده با تاکید بر
این که به عنوان دستگاه متولی سالمت استان باید به
دانشجویان توجه بیشتری داشته باشیم ،اظهار کرد:
فعالیت های فرهنگی با دو رویکرد افزایش نشاط
و شادابی و ارتقای سطح مشارکت دانشجویان در
برنامه های دانشگاه مورد توجه جدی قرار دارد.وی افزود :عوامل موثر در پدیده اعتیاد ،جامعه شناختی،
خانوادگی و فردی است و با بررسی های صورت گرفته دو عامل امید به آینده و شادی و نشاط از اهمیت
خاصی برخوردار است.وی به فعالیت  20نشریه دانشجویی ،انجمن علمی ،کانون ها و تشکلها به منظور
تجلی روحیه مشارکت و افزایش امید به آینده در حوزه دانشجویی اشاره کرد و گفت :دانشگاه در خصوص
مولفه شادی و نشاط برنامه های نسبت ًا خوبی را کرده است و می کند.

زمان
پیشنهادی
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دقیقه

زمان
پیشنهادی

زمان
پیشنهادی

بسیار سخت

30

دقیقه

متوسط

10

دقیقه

بسیار ساده

5(-1حــرفــی) آشپزی مانند هر مهارت دیگری با
تمرینو......بهتکاملمیرسدوآشپزبهمروربهنکاتی
میرسدکهاوراازبقیهمتمایزمیکند.
4(-2حرفی)براینگهداریسبزیهابعدازشست
وشو،آنهارادر.......بپیچیدوبعدازگذاشتندریک
کیسهپالستیکی،دریخچالقراردهید.
3(-3حرفی) پزشکان متوجه شدند که چشمهای
قهوهایدارایرنگدانهایاستکهمیتوانازطریق
لیزربا الیهبرداری،رنگآنرابه......تبدیلکرد.
4(-4حرفی)برایپختبهترماکارونیچندقاشق
غذاخوری........داخلظرفدرحالجوشبریزید.
5(-5حرفی)دوستبد
۶(-۶حرفی)عملیدرژیمناستیک
4(-7حرفی)اندازهفرنگی
5(-۸حرفی)بایگانی
5(-9حرفی)توانگران
2(-1۰حرفی)برایاینکهپنیرپیتزایشماخوب
کشبیاید،قبلازاینکهپیتزاراداخلفربگذاریدروی
آن......اسپریکنید.
4(-11حــرفــی) بــرای اینکه برنج سفید شود،
میتوانید چند قاشق غذاخوری  ......داخل ظرف
برنجدرحالجوشبریزید.

زمان
پیشنهادی

15

دقیقه

ساده

3(-12حرفی)اگرمیوهنرسیدهایدریخچالدارید،
ازقراردادن اینمیوه درکنارآنبرایرسیدهشدنش
استفادهکنید.
۶(-13حرفی)انواعآجیل
3(-14حرفی)لباسپسازمرگ
4(-15حـــرفـــی) ب ــرای گرفتن بــوی  ......قبل
از خردکردن آن در غذا اجــازه دهید پنج دقیقه در
آبجوشقلبزند.
5(-1۶حرفی)بهتانونسبتکذب
5(-17حرفی)دعایبد
۶(-1۸حرفی)آنکهراهخالصیبرایشباقینمانده
3(-19حرفی)ازاعضایبدناستکهجذبدارودر
آنبهسرعتانجاممیشود،اگرچهمقداربسیارکمی
دارودرآنجایمیگیرد.
5(-2۰حرفی)زمیننزدیکرودخانه
3(-21حرفی)واحدشمارشگوسفند
4(-22حرفی)اگربهغذابیشازحد.......زدهاید،
چنددقیقه قبل از برداشتن از روی حرارت ،آب یک
عددلیموترشتازهرادرآنبریزیدوخوبهمبزنید.
4(-23حــرفــی) کاهش وزن بــرای بیماری های
مختلفیازجملهبیماری.....مفیداست.
5(-24حرفی)محلتصمیمگیریاعرابقدیم

وزیر سفید به c5می رود .سیاه در حرکت بعدی مات است؛اگر
پاسخ ها اسب سیاه به g3برود ،رخ سفید به h4می رود .اگر سرباز سیاه
ردیف  eپیشروی کند ،وزیر سفید به  f5می رود.اگر رخ سیاه
به  e5برود همین وزیر به  e3می رود.اگر وزیر سیاه به  f3برود ،وزیر سفید به g5
می رود.اگر سیاه هر حرکت دیگری انجام دهد ،اسب سفید چپ به  h5می رود.

