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قطار علم و فناوری کشور متوقف نمیشود

با شیرینی خانگی و  ۱۰بیکاری که شاغل شدند

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت :قطار علم و فناوری کشور در حال حرکت است و نمیتوان آن را به این دلیل که هنوز برخی زیرساختهای
آن تکمیل نشده ،متوقف کرد.علی وحدت در سی و نهمین جلســه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری که با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری و اکثریت اعضا برگزار شد ،با بیان اینکه بحث تأمین مالی حوزههای علم و فناوری از طریق صندوقهای پژوهش و فناوری یکی از مهمترین
مؤلفههای اکوسیستم فناوری و نوآوری محسوب میشود ،گفت :این حوزه اگرچه کمتجربه است اما در همین زمان کوتاه نیز عملکردهای کمی
و کیفی مناسبی داشته است؛ تحولی که صندوقهای پژوهش و فناوری با ســرمایههای اندک خود در حوزههای تکنولوژی ایجاد کردند ،قابل
انکار نیست.

دریچه

گامی دیگر در راستای تحقق اقتاصد مقاومتی و رونق اشتغال؛

کارآفرین زن ایرانی با اشــاره به اینکه در کارگاه شیرین پزی به
خاطر رکود حاکم تنها  ۱۰نیروی ثابت مستقر هستند گفت :ولی
اگر شــرایط اقتصادی مناسب و مطلوب باشــد و رونق برگردد،
ظرفیت حضور  ۲۰تا  ۲۵نفر نیز در مجموعه وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،کارآفرینی فراتر
از ایجاد اشتغال است ،چرا که کارآفرین عالوه بر اینکه ایجاد شغل
می کند ،تولید را رونق می دهد و گاهی با یک کارآفرینی چندین
بخش درگیر می شود.
تغییرات سریع و گســترده فناوری ها ،شــرایط جدیدی را در
بازارهای جهانی به ارمغان آورده است .همین موضوع تاب آوری
و نوآوری بنگاهها را تبدیل به شــروط الزم برای بقاء و پایداری
کسب و کارها و مشاغل کرده اســت .در چنین شرایطی ،ایجاد
محیط مساعد برای ظهور و رشد کسب وکارهای جدید و نوآور و
ت های کارآفرینانه وظیفه حیاتی سیاستگذاران کشور برای
فعالی 
دستیابی به رشد و رونق اقتصادی است.
نیاز بــه کارآفرینی ،دانش و نوآوری به خوبی در سیاســت های
کلی اقتصاد مقاومتی ،ابالغی مقام معظم رهبری ،آمده اســت.
این در حالی است که هم اکنون کشور ما با نرخ باالیی از بیکاری،
روبرو است .تا قبل از سال  96بخش عظیمی از بیکاری در کشور
فارغ التحصیالن دانشگاهی بودند ,اما از سال  96به بعد ،در کنار
بیکارانی از جمله فارغ التحصیالن دانشگاهی ،بخشی از اشتغال
موجود از بین رفت و این باعث افزایش بیکاری در جامعه شد.
برخی کارشناسان معتقد هستند که کارآفرینی در امورات خرد
در روستاها بسیار بیشتر از کالن شهر ها است ,که این موضوع یک
آسیب تلقی می شود.متأسفانه شاهد این هستیم که بیکاران در
کالن شهرها نگاهی متفاوت به بازار کار دارند و شاید یافتن شغل
را با شرط و شروطی دنبال کنند.
بتول گلتراش ,بانو  57ساله متولد تهران است که پس مدتی به
قزوین مهاجرت کرده است.
وی پس از کسب مجوز مشاغل خانگی فعالیت خود را آغاز کرده
و بهمرور زمان کارش را گسترش داده است .این بانوی کارآفرین
درباره نحــوه کارش می گوید :مــا در قزوین امــکان کار برای
خانمهایی که امکان ورود به بازار کار را نداشتند ،فراهم کردیم.
خانمهایی که برای کار محدودیتهایی ازجمله پایین بودن سطح
سواد یا محدودیتهای خانوادگی داشته باشند را تحت پوشش
قرار میدهیم.
بانو گلتراش در حوزههــای متفاوت برای زنان اشــتغالزایی
کرده است اما در حال حاضر کارگاه شــیرینیپزی سنتی را در
شهرستان قزوین اداره میکند.
وی درباره آغاز فعالیتش می گوید :پسازآنکه در قزوین ساکن
شدم اقدام به دریافت جواز کرده و در حال حاضر بهصورت قانونی
فعالیت خود را دنبال میکنم .جواز مربوطه را «ســازمان غذا و
دارو» و «جهاد کشــاورزی» صادر کرده است .من از حدود 12
سال پیش کار کردن را آغاز کردم اما از  6سال پیش تاکنون کار
را بهصورت رسمی و جدیتر پیگیری میکنم.
او با بیان اینکه باالترین حمایت تاکنون از مجموعه فعالیتهای
ما از ســوی صندوق کارآفرینی امید صورت گرفته است ,اظهار
داشــت:گرچه گفته میشــود که کارآفرینان معاف از پرداخت
مالیات هســتند یا تســهیالت ویژهای برای فعالیتهای آنها
در نظر گرفته میشــود اما این وعدهها معمــوالً در قالب حرف
باقیمانده است .اما صندوق کارآفرینی نهادی است که واقعاً به
ما کمک کرد.
این کارآفرین قزوینی بــا تأکید بر محدود نبــودن کمکهای
صندوق کارآفرینی امید درباره نحوه گرفتن وامش اظهار میکند:.
من دو سال پشت سر هم درخواست وام کردم که در هر دو نوبت
پرداخت شده است .در نوبت اول وام 40میلیونی و در نوبت دوم
وام  30میلیون تومانی دریافت کردم .در سال گذشته من در میان
هشت کارآفرین برتر شهرستان قزوین قرار داشتم .در این مراسم
نیز مبلغ  10میلیون تومان بهعنوان قرضالحســنه در اختیار ما
قرار گرفت .برای کارگاه شیرینیپزی ما نیاز به امکانات مختلف
ازجمله ایجاد شرایط بهداشــتی و باالبر در ساختمان داشتیم،
صندوق کارآفرینی امید وامهای موردنیاز مــا را در اختیارمان
گذاشــت .وامهای  4درصدی این صندوق کمک فراوانی به ما
کرده است.

«نوآفرین»بهکمکاستارتآپهامیآید
گــروه اقتصادمقاومتــی -معاون
وزیر ارتباطات شــرایط دریافت
مجوز طرح «نوآفریــن» را برای
اســتارتآپها تشــریح کرد و گفت :در این
طرح معافیتهای مالیاتــی و بیمه ای برای
این کسب و کارها در نظر گرفته شده است.
امیر ناظمــی ،در مــورد تأثیر آئیــن نامه
نوآفرین»بر فعالیت اکوسیستم استارتآپی
کشــور توضیح داد و گفت :استارتآپ ،اگر
چه از منظر علمی به شرکتی گفته میشود
که مدل کســبوکار نوآورانــهای دارد که
میتواند در مقیاس وســیع و با رشد سریع
همراه باشد ،اما به دلیل همین ویژگیهایش،
نمیتوان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن
را در آینده شناسایی و تضمین کرد.
وی ادامــه داد :به این ترتیب کشــورهای
مختلــف به جــای تمرکز بــر فرآیندهای
ارزیابــی و زدن برچســب به شــرکتها و
عرضــه انــواع مجوزهــا و گواهینامهها،
ســعی میکنند تا فرصت اولیــهای برای
موفقیت در اختیار استارتآپها قرار دهند.
به عبارتی دیگر کشــورهای توســعه یافته
در این مــدل تالش میکننــد یک امنیت
روانی و اقتصادی برای فعالیت در ســقف و
مدت محدودی در اختیار استارتآپها قرار
دهند .به این ترتیب اصلیترین تفاوت طرح
«نوآفرین» با طرحهایــی مانند «حمایت
از شــرکتهای دانشبنیان» ،عدم نیاز به
ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی
شرکتها و کسب و کارهای نو است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگیهای
مدنظر در این آئین نامــه برای ارزیابی یک
شــرکت نوپا گفت :مطابق ایــن آئیننامه،
عمر استارتآپ باید کمتر از  ۳سال باشد.
به عبارتی شرکتها از زمان تأسیس تا سال
سوم (به شرط داشتن ســایر ویژگیها) از
معافیتهایی برخوردار میشوند؛ همچنین
سرمایه شرکت محدود باشد( .برای امسال
این عدد  ۲۵۰میلیون تومان در نظر گرفته
شده اســت) یعنی شــرکتی اگر توانست
ســرمایهای بیش از این مقدار جذب کند،
دیگر شرکت بزرگی شده و الزم است مانند
شرکت بزرگی با آن برخورد شود.
وی ادامه داد :از ســوی دیگر درآمد شرکت

تخصیص ساالنه  ۵۰۰میلیون دالر
از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی
معــاون وزیــر کار
بــا اشــاره به تــداوم
پرداخت تســهیالت
اشتغال روســتایی در سال ۹۸
گفت :بر مبنای تمام شــماری و
محاســبه میزان اثربخشی آن
پیشنهاد خواهیم داد که ساالنه
 ۵۰۰میلیــون دالر از صندوق
توسعه ملی به اشتغال روستایی
تخصیص یابد .عیسی منصوری،معاون اشتغال وزیر کار در نشست خبری انتشار لیست دریافت
کنندگان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی با اشاره به اینکه در روستاها مداخالت روستایی را
در دستور کار قرار دادیم گفت :بر اساس دادههای مرکز آمار از سال  92تا  96هرسال اگر اشتغال
جدیدی ایجاد میشد ،سهم روستا از اشتغال های جدید تقریبا صفر بود .وی ادامه داد :در سال
 97بر اساس داده های مرکز آمار اشتغال روستایی به  20تا  25درصد رسیده است و این نشان
میدهد که این برنامه تا چه حد اثر گذار بوده است .علیرغم اینکه وقتی سرمایهگذاری صورت می
گیرد اثرات آن با تاخیر فاز خود را نشان می دهد .وجه دیگر این است که ما برای پایش کارمان،
کار تمام شماری هم انجام می دهیم و سامانههای نظارتی وجود دارد .منصوری افزود :عالوه بر
سامانه کارا که بسیار معروف است ،سامانه ی دیگری نیز به عنوان سامانه ستاد فرماندهی کنترل
برنامه های اشتغال کشــور را نیز داریم که در آنجا دادههای مراکز مختلف با همدیگر بررسی
متقاطع میشــود و بر مبنای دادههایی نهایی آنجا گزارش میدهیم .بر این اساس به درستی
مشخص است که انحراف در کجا وجود دارد و ضعفها و مشکالت نیز مشخص می شود تا نسبت
به اصالح آن اقدام کنیم .وی گفت:به دستگاه های اجرایی فرصت یک هفته ای داده شده است
تا گزارش عملکرد یک ساله خود را از طرح اشتغال روستایی ارائه دهندتا ظرف یکی ودو هفته
آینده که شورای عالی اشتغال برگزار میشود این مباحث بررسی شود.

آگهي مناقصه شماره -98-06ح
صنايع حديد

نوبت دوم

موضوع مناقصه :تعمیرات اساسی و سرویس دو دستگاه دیزل  Skl- 1100 KVAو دو دستگاه دیزل ژنراتور MWM -1063 KVA
هزينه خريد اسناد :جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ  500.000/-ریال به حساب  IR730151000008200000020057بانك سپه به نام صنايع حديد واریز گردد.
(اسناد در قبال رسيد واريز وجه و معرفي نامه تحويل مي شود)
محل تحويل اسناد :تهران  -كیلومتر  11جاده مخصوص كرج  -خيابان سپاه اسالم  -صنايع حديد  -معاونت بازرگاني  -مديريت امور قراردادها
مهلت تحويل اسناد :طي يك هفته از انتشار آگهي نوبت دوم
اوقات تحويل اسناد :روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الي  12و  14الي 16
تضمين شركت در مناقصه :معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانكي ،چك تضمين شده بانكي و يا واريز نقدي
محل ارائه پيشنهادها :تهران  -كیلومتر  11جاده مخصوص كرج  -خيابان سپاه اسالم  -صنايع حديد  -صندوق مناقصات مستقر در مديريت بازرسي
آخرين تاريخ دريافت پيشنهادها98/3/11 :
تاریخ بازگشايي پاكت ها98/3/12 :
باشد.
هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي
م الف 540
است.
الزامی
شدن
برنده
ابالغ
تاریخ
از
ماه
دو
طی
آن
ارائه
به
تعهد
داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا
شناسه آگهی 470558
مناقصه گزار در رد تمام و يا هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن  44905671-3داخلي  315تماس حاصل فرماييد.
معاونت بازرگانی

در ســال هم محدود باشــد (برای امسال
عدد  ۵۰۰میلیــون تومــان در نظر گرفته
شده اســت)؛ یعنی اگر درآمد استارتآپ
بیش از این مقدار شــود مشابه شرکتهای
بزرگ بــا آنها برخــورد خواهد شــد .در
همین حال ویژگی دیگــر مدنظر برای یک
استارتآپ این است که مالکان و مؤسسان
آن نمیخواهند اقدام به تقسیم سود کنند.
آنها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت
سرمایهگذاری میکنند .به همین دلیل اگر
شرکتی مســتقیم یا غیرمستقیم (از طریق
حقوق خارج از عرف) اقدام به تقســیم پول
کند ،مشخص میشود که خواسته است از
طریق این آئیننامه راهی برای فرار از بیمه
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و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایهگذاری
بر ایدهاش نیست.
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران تاکید
کرد که این آئیننامه نباید تبدیل به ابزاری
برای دور زدن قوانین کشــورها شــود و به
همین دلیل  ۴ویژگی باال اگر هر کدام نقض
شود ،دیگر معافیتها شامل حال آن شرکت
نخواهد شد .تمامی این ویژگیها بر اساس
دولت الکترونیک و به صورت خودکار ارزیابی
میشود و اســتارتآپها نیاز به پر کردن
فرمها و صف انتظار بررسی ندارند.
وی دربــاره معافیتهایــی کــه در طرح
«نوآفرین» شــامل حال اســتارت آپها
میشود توضیح داد و گفت :در ماده  ۲ذکر
شده که این شــرکتها ،به شرط تولید یک
خدمت یا محصول ،از مالیات معاف هستند.
در ماده  ۷ذکر شــده که اگر اســتارت آپ
دارای تعدادی همموسس ()Cofunder
باشد ،این همموسسان نیاز به پرداخت بیمه
ندارند.
وی بــا تاکید بــر اینکــه فقــدان چنین
سامانههایی در بسیاری از طرحهای دولتی
آنها را با پتانســیل فســاد همراه کرده و
اعتماد عمومی را نیز از بین برده است ،اضافه
کرد :ســازمان فناوری اطالعات مسئولیت
راهاندازی این ســامانه را بر عهده دارد و به
همین دلیل متعهد شدهایم تا فاز اول آن را
تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را همزمان
با نمایشــگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال)
رونمایی کنیم.

حل مشکل بیمه کارگران
با پرداخت بدهی دولت
اگــر دولــت
بدهــیاش بــه
سازمان تامین
اجتماعــی را پرداخت
کند ،تا  ۵۰ســال آینده
مشــکلی در حوزه بیمه
کارگران وجود ندارد.
اکبــر شــوکت ،عضــو
هیئــت مدیــره کانون
عالی کارگــری ایران با
اشــاره به مباحث مربوط به ســمنهای کارگری در قانــون کار ،عنوان
کرد :طبق ماده  ۱۳۱قانون کار دفاع مشروع از کارگران به منظور بهبود
وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش از اولویتهای قانون است.
وی ادامه داد :اساســاً به دلیل وجــود اختالفاتی میان شــورای نگهبان
و مجلس شورای اســامی بر ســر مصوبات قانون کار ،مجمع تشخیص
مصلحت تشکیل و در ســال  ۱۳۶۹مصوبات جدید قانون کار نیز تصویب
شد که طبق این قانون تشکلهای شورای کار اسالمی ،انجمنهای صنفی،
با انجام انتخابات میان خود ،قادر به حضور منتخب نمایندگان در مجامع
کارگری هستند.
عضو هیئــت مدیره کانون عالــی کارگری ایران با تبییــن تعریف دقیق
از معنای کارگر گفت :گاهی از پزشــک تا خبرنگار و پرســتار نیز کارگر
محسوب میشــوند؛ به عبارتی دیگر هرگاه شخص مشغول به کار دارای
کارفرما باشــد ،کارگر شناخته میشــود در غیر این صورت خویش فرما
است.
شــوکت با بیان اینکه ســازمان جهانی کار بازرســی ویژ های نسبت به
سمنهای کارگری و مشــخصاً کارگران کشورهای عضو دارد ،ادامه داد:
قوانین مصوب در کشور باید در راســتای مصوبات سازمان مذکور باشد
و هر نوع تعارض قوانین به منزله عدم حمایت از جوامع کارگری است.
عضو هیئت مدیــره کانون عالی کارگری ایران ضمن تاکید بر اســتقالل
اتحادیههای کارگری عنوان کرد :با وجــودی که دولتها به دلیل منافع
سیاسیشان مایلند کارگران را تحت سیطره خود حفظ کنند ،باید توجه
داشت که تمام اصناف و اتحادیههای کارگری باید از دولت مستقل باشند
چراکه اگر هزینه اصناف از بودجه دولت باشد ،صنف محسوب نمیشود.
شوکت با بیان اینکه  ۹۰درصد تشــکلهای ایران صنفی هستند ،عنوان
کرد :انتخابات کارگران باید مستقیماً توســط خودشان صورت بگیرد و
اداره کار صرفاً جهت اعزام ناظر باید به ایــن مقوله ورود پیدا کند ضمن
اینکه در ادامه کار ،تشــکلها از طریق اعضای خود اداره میشوند که در
این مورد حق عضویت مهمترین شاخصه تشخیص اصناف است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ســاختمانی کشور در خصوص
وظیفه اصلی تشــکلهای کارگری گفت :دفاع از حقوق اعضا مهمترین
رسالت تشکلهای صنفی بوده و امید میرود با شناسایی مشکالت و ارائه
راهکارهای عملی در پیشبرد اهداف به موفقیت دست یابیم.

ایجاد  13هزار شغل بدون پرداخت
یک ریال وام
معاون رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گفت :با اجرای
طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی تاکنون 13
هزار و  300شغل ایجاد شــده ،بدون اینکه حتی یک
ریال وام پرداخت شــده باشد.محمدصادق بیجندی
در توضیح طرحها و فعالیتهای این ســازمان اظهار
کرد :طرح «دفاع  3دقیقهای» را از اســترالیا گرفته و
بومیســازی کردهایم .این طرح میگوید پایان نامه
هیچ دانشــجویی به ویژه دانشجویان فنی مهندسی
نباید بدون حامــی مالی و بازار کار تدوین شــود .در
غیر اینصورت ،دانشــجو یک ماه پس از دفاعش باید
در حضور ســرمایهگذاران ظرف  3دقیقه از طرحش
دفاع کرده و برای آن ســرمایهگذار پیدا کند.به گفته
معاون رئیس سازمان جهاد دانشگاهی 3 ،سال است
که این طرح در کشــور برگزار میشــود.بیجندی با
اشاره به سازمان همیاری اشــتغال دانشآموختگان
اظهــار کرد :ســال  77و زمانــی که کشــور به فکر
ســونامی دانشآموختگان نبود ،جهاد دانشــگاهی
این سازمان را تشــکیل داد.وی ادامه داد :در سال 93
تجاری ســازی فناوری به مامویتهای این سازمان
اضافه شد و نام آن به ســازمان تجاری سازی فناوری
و اشتغال دانشآموختگان تغییر کرد.بیجندی درباره
فعالیتهای این ســازمان توضیح داد :برای تجاری
سازی فناوریهایی که در جهاد به بلوغ رسیده اند سه
مدل وجود دارد :یا تبدیل به شرکت می شوند ،یا دانش
فنی آنها به فروش میرسد و یا دانش فنیشان را اجاره
میدهیم.وی معتقد است فرهنگ میتواند پولسازی
کند ،در حالیکه در کشــور ما فرهنگ هزینهبر است.
معاون رئیس سازمان جهاد دانشگاهی درباره مراکز
نوآوری و شکوفایی که بومی شــده است ،بیان کرد:
تاکنون  16مرکــز راه اندازی شــده و دولت نیز برای
مشارکت اعالم آمادگی کرده است .اواخر سال  97با
همکاری وزارت ورزش  3مرکز و در سال جدید  2مرکز
ایجاد شد.وی اعالم کرد تا پایان سال  ،98سه یا چهار
مرکز در استانها تاسیس خواهد شد.
ایجاد بانک اطالعاتی پهپادهای غیرنظامی
یکی از اهداف ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل
و نقل پیشرفته معاونت علمی ،ایجاد بانک اطالعاتی
پهپادهای غیرنظامی اســت تا به کمــک این بانک،
ایمنی کلیه پروازها در فضای کشور فراهم شود.ستاد
توســعه فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته
معاونت علمی و فناوری با تهیه دستورالعمل عملیاتی
وســایل پرنده بدون سرنشــین کنترل از راه دور به
دنبال تحقق اهدافی چون «نظارت بر فعالیت پروازی
پهپادها با کاربرد غیرنظامی» و «توسعه زیرساختهای
مناسب برای استفاده از مزایای بکارگیری پهپادهای
غیرنظامی» است.همچنین «ارتقا ایمنی کلیه پروازها
در فضای کشور»« ،ساماندهی عملیات پرواز پهپادهای
غیرنظامی به منظور پیشگیری از بروز سوانح احتمالی
و ایجاد مخاطرات امنیتی» و «ایجاد بانک اطالعاتی
پهپادهای غیرنظامی در کشــور» از دیگر اهداف این
طرح اســت.دامنه کاربرد این شیوه نامه در خصوص
فعالیت پهپادها برای پهپادهای عمومی ،آموزشــی،
تفریحی و ســرگرمی و خدماتی اجرایی میشود.این
پهپادها در حوزههای مختلفی چــون «پایش عبور
و مرور زمینی و دریایی»« ،مقابله با آتش ســوزی»،
«تجسس ،نجات و امدادرسانی»« ،پایش شرایط جوی
و آب و هوا»« ،پایش اقدامات مرتبط با بالیای طبیعی
زلزله ،سیل ،آتش سوزی ،طوفان و غیره»« ،حفاظت
از محیط زیســت» و «خدمات کشــاورزی» کاربرد
دارند«.زمین شناسی و اکتشاف معدن»« ،فیلمبرداری،
عکسبرداری و نقشه برداری»« ،پایش خطوط آب و برق
و گاز» ،فعالیتهای علمی و تحقیقاتی»« ،حمل بار و
پست» و «دیگر خدمات تفریحی ،گردشگری ،ورزشی
مورد تأیید سازمان تحقیقاتی» از دیگر کاربردهای این
پهپادهای غیرنظامی است.
آمادگی جهاددانشگاهی
برای طراحی ماشینهای هیبریدی
رئیس جهاددانشگاهی در راســتای هوشمندسازی
گلخانهها و تولید خوردهای هیبریدی توسط محققان
این نهاد اعالم آمادگی کرد.حمیدرضا طیبی در مراسم
امضای تفاهم نامه با یک سازمان اقتصادی اظهار کرد:
امروز بسیار خوشحال هستیم که با یک سازمان بزرگ
اقتصادی کشور که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد،
تفاهمنامهی علمی و فناورانه در چند حوزه مهم امضا
میکنیم که بتوانیــم در آن حوزهها صاحب فناوری
پیشرفته جهانی شویم .یقین هم داریم با همت دوطرف
و پیگیری ،موفق به رسیدن به اهداف خواهیم شد.وی
با اشاره به همکاری با این ســازمان گفت :امیدواریم
این همکاری باعث تشویق بیشتر برای همکاریهای
فناورانه دوطرف باشــد .معتقدیم اساس پیشرفت و
حتی اساس اســتفاده درســت از آب و خاک کشور،
توسعه فناورانه است.

