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دکتر نجفینژاد در مراسم انتخابات و مشارکت حداکثری از دیدگاه معمار انقالب امامخمینی (ره) در دانشگاه بیان داشت:

خودباوری و اتکای نظام به مردم مهمترین ویژگی انقالب اسالمی است

در آستانه رحلت جانگداز حضرت امامخمینی(ره) ،مراسم «انتخاب و مشارکت
حداکثری از دیدگاه معمار انقالب ،امامخمینی(ره)» با حضور دکتر منتظری ،نماینده
مردم گرگان و آققال در مجلس شورای اسالمی ،دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه
و حجتاالسالم و المسلمین طاهری ،مسئول نهاد نمایندگی مقاممعظم رهبری
در دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگاه ،دوازدهم خرداد ماه بهصورت حضوری و
مجازی در سالن خلیجفارس دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن عرض
تسلیت بهمناسبت سالگرد ارتحال امام راحل (ره) و گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای  ۱۵خرداد و همچنین تسلیت فرارسیدن ایام شهادت امام جعفرصادق (ع)
گفت :امیدوارم ما دانشگاهیان بتوانیم با تأسی از آن امام همام در مسیر تربیت و هدایت نسل
جوان کشور مؤثر باشیم.
دکتر نجفینژاد افزود :نهضت امامخمینی (ره) به پشتوانه مردم در سال  ۴۲آغاز شد
و توانست با ایستادگی در برابر ابرقدرتهای غرب و شرق به بزرگترین واقعه در قرن بیستم
مبدل شود.

وی خودباوری و اتکای نظام به مردم را مهمترین ویژگی انقالب اسالمی دانست و
بیان داشت :دشمنان پساز پیروزی انقالب بهدنبال ایجاد خلل در وحدت بین مردم و نظام
بودند که با وجود همدلی و پشتیبانی مردم این توطئهها خنثی و نظام اسالمی ،استوار به
حیات خود ادامه دادهاست.
دکتر نجفینژاد با تاکید براینکه یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی ایران،
انتخابات است تصریح کرد :مشارکت و حضور حداکثری در عرصه انتخابات باعث ناامیدی
دشمنان شده و دسیسههای آنها را از بین خواهد برد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پایان خاطرنشان کرد:
خودباوری و مردمساالری دینی به عمق جان مردم کشور نفوذ کردهاست و آنها نشان دادهاند
با وجود مشکالت فراوان ،پای نظام و انقالب خود ایستادهاند و بار دیگر در انتخابات پیش رو با
حضور در پای صندوقهای رأی مجددا ً حماسهآفرینی خواهند کرد.
درادامه این مراسم ،نماینده مردم گرگان و آققال در مجلس شورای اسالمی
به بیان ابعاد شخصیتی امام راحل از دیدگاه مسئولین و صاحبنظران غیرایرانی
پرداخت و افزود :آنچه تاکنون در وصف ابعاد شخصیت امام گفتهشده است ،تنها قطرهای از
دریای با عظمت شخصیت ایشان است.
دکتر منتظری بیان داشت :امام راحل با خودباوری و خوداتکایی خود توانست این
انقالب را با الطاف الهی به سرانجام برساند و با تیزبینی ،بصیرت و تاکید بر استقالل ،کشور را
از وابستگی مطلق به قدرتهای جهانی نجات دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه
توکل و توسل امام راحل به خدا و اهلبیت (ع) از ویژگیهای برجسته او بود گفت:
بعد معنوی شخصیت امام در بین تمامی رهبران دنیا بینظیر بود.
دکتر منتظری در ادامه به بیان اهمیت انتخابات در کشور پرداخت و تصریح کرد:
انتخابات پیش رو با توجه به اینکه اولین انتخابات در گام دوم انقالب است و میتواند آغاز
مسیر جدیدی برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی باشد بسیار مهم و بااهمیت است.
وی با تاکید بر انتخاب آگاهانه و توجه به شاخصههای مطرحشده از سوی مقام
معظم رهبری خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین شاخصهها برای رئیسجمهور ،عالوه بر
دارا بودن تخصص ،برخورداری از روحیه جهادی و انقالبی است.
گفتنی است :در پایان این مراسم حاضرین با حضور در مزار شهید گمنام دانشگاه ضمن
قرائت فاتحه ،با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.

بازدید اعضای هیأت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه
از رودخانههای حوضه خلیج گرگان
بهمنظور ارزیابی پروژههای آبخیزداری
در حوضههای منتهی به خلیج گرگان واقع
در شهرستان بندرگز ،بازدیدی با حضور
جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد.
در این بازدید سازههای آبخیزداری اجرا شده
در حوضههای سرمحلّه و نوکنده مورد بررسی و
اثربخشی قرار گرفت و اثرات سازهها در تثبیت
بستر و کنار ه آبراههها ،استقرار پوشش گیاهی
در آبراهه و کاهش اثر تخریبی سیل در مناطق
پاییندست ،مثبت ارزیابی شد.
برداشت بیرویه شن و ماسه از بستر رودخانه

نوکنده توسط کارگاههای سنگشکن ،باعث
تخریب شدید و آسیبهای غیر قابل جبران
به اکوسیستم شده که نه تنها اثرات مثبت
پروژههای اجرا شده آبخیزداری را خنثی کرده
بلکه به خاطر اثرات منفی متعدد از جمله افزایش
ضریب رواناب و تشدید سیل ،تخریب اکوسیستم
رودخانه ،از بین رفتن درختان جنگلی موجود
در بستر و کنارههای آبراهه ،و پایین رفتن
سطح اساس رودخانه و به هم خوردن تعادل
هیدرولیکی ،منابع آب ،خاک و جوامع انسانی،
شامل شهرها و روستاهای پایین دست را مورد
تهدید قرار داده است.
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تقدیر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در همایش هفته صرفهجویی در مصرف آب
همایش صرفهجویی در مصرف آب با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری گلستان ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،مدیر
شرکت آب منطقهای گلستان و مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری
گلستان برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در این آئین گفت :تنها  ۳درصد
آب موجود در کره زمین شیرین است که از این میزان نیز سهچهارم آن یخهای قطبی است.
محققان معتقدند که تا  ۲۵سال آینده ،نیمی از جمعیت جهان با کمبود آب شیرین روبهرو
خواهند شد.
ابراهیم کریمی ،با اشاره به اینکه یکسوم جمعیت جهان به آب شیرین دسترسی
ندارند ،افزود :در نواحی روستایی تنها  ۲۹درصد به آب شیرین دسترسی دارند .سهچهارم
بیماریهایی که انسان دچار آن میشود ،بهواسطه فقدان آب آشامیدنی سالم است.
وی بیان کرد :میزان هدر رفت آب شرب در ایران  ۲۸تا  ۳۰درصد است اما میانگین
جهانی آن ۹ ،تا  ۱۲درصد است .این مسئله نشان میدهد که هدر رفت آب در ایران
بسیار سنگین است.
ایشان با اشاره به مصرف باالی آب در بخش کشاورزی و خصوص ًا کشت شالی،
گفت :موضوع کشاورزی نیز اهمیت زیادی دارد و باید با همافزایی ،راهکاری پیدا کرد که هم
آب با بحران مواجه نشود و هم بتوانیم کشاورزی داشته باشیم.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در این همایش گفت :در
این دانشگاه استفاده از آبها نامتعارف را در دستور کار قرار دادیم و در این راستا به هیچ عنوان
از آب شهری برای آبیاری فضای سبز استفاده نمیکنیم.
دکتر نجفینژاد افزود :جمعآوری آب باران ،ایجاد شبکه جمعآوری آبهای سطحی
و استفاده از گونههایی در فضای سبز که آب کمتری مصرف میکنند ،از دیگر روشهای
صرفهجویی در مصرف آب در این دانشگاه است.

وی خاطر نشان کرد :با این روشها حدود  ۱۰۰هزار مترمکعب آب جمعآوری و در
مصارف غیربهداشتی مورداستفاده قرار میدهیم.
گفتنی است :در پایان این مراسم از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به جهت
استحصال و جمعآوری آب باران وصرفهجویی در مصرف آب ،با اهداء لوح تقدیر قدردانی شد.
در بخشی از لوح تقدیر اهدایی ،خطاب به دکتر نجفینژاد آمده است :همت واالی
حضرتعالی و سازمان تحت امر شما در استحصال و جمعآوری و استفاده از آب باران که منجربه
صرفهجویی آن سازمان در مصرف آب شده است و همچنین گام بلندی که در فرهنگسازی
استفاده بهینه از آب باران داشتهاید کمال قدردانی و سپاس را ابراز داشته و این لوح سپاس،
جهت اجرای این اقدام ارزنده ،تقدیم حضور شایستهتان میگردد.

رقابت داوطلبان برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۰
در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آزمون سراسری سال  ۱۴۰۰با رعایت کلیه دستورالعملهای بهداشتی در روزهای
چهارشنبه  ،۹پنج شنبه  ،۱۰جمعه ۱۱و شنبه ۱۲تیرماه همزمان با سراسر کشور در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
نماینده تاماالختیار سازمان سنجش در استان گلستان با اعالم مطلب فوق
گفت :آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروههای آزمايشي هنر ،گروههای علوم رياضي
و فني و علوم انساني ،داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي و داوطلبان گروه آزمايشي
زبانهاي خارجي همزمان با سراسر کشور در دانشگاه برگزار شد.
دکتر مهدی کاشانینژاد افزود :در استان گلستان تعداد  ۳۱۵۱۱داوطلب در پنج گروه
آزمایشی ثبت نام نموده اند که از این تعداد  ۱۸۹۷۸داوطلب زن ( ۶۰درصد) و ۱۲۵۳۳
داوطلب مرد ( ۴۰درصد) هستند که در مجموع نسبت به سال گذشته  ۷۰۸نفر کاهش

داوطلب در استان داشته ایم .همچنین تعداد داوطلبان استان به تفکیک گروههای آزمایشی
شامل  ۱۷۰۸داوطلب گروه ریاضی ۱۳۰۷۶ ،داوطلب گروه تجربی۱۰۵۹۶ ،داوطلب گروه
انسانی ۳۹۳۴ ،داوطلب گروه زبان و  ۲۱۹۷داوطلب گروه هنر است.
وی اظهار داشت :در شهر گرگان تعداد  ۸۷۹۰داوطلب شامل  ۵۶۳۱داوطلب زن و
 ۳۱۵۹داوطلب مرد در گروههای آزمایشی مختلف شرکت نمودهاند که بیشترین داوطلب
شرکت کننده در گروه آزمایشی تجربی و کمترین داوطلب در گروه آزمایشی هنر هستند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان تصریح کرد :با توجه به رعایت دستورالعملهای بهداشتی ،تعداد حوزههای
برگزاری آزمون در گرگان و سطح استان افزایش قابل توجهی داشت تا دغدغهای برای
داوطلبان و خانوادههای آنها وجود نداشته باشد.
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در راستای گسترش همکاریهای علمی و تحقیقاتی؛

نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
و رئیس جهاد دانشگاهی کشور برگزار شد

نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و
رئیس جهاددانشگاهی کشور ،در راستای همکاریهای علمی و تحقیقاتی و تبادل
تجربیات و بهرهمندی از ظرفیتهای موجود برگزار شد.
در این نشست رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اهم
فعالیتهای صورت گرفته در این دانشگاه گفت :با توجه به ظرفیتها و زیرساختهای
مناسب موجود ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جهاد دانشگاهی میتوانند
در حوزههای مختلف از جمله ایدهپردازی ،تولید محصول دانشبنیان ،تجاری سازی و ارتباط
با بازار همکاری داشته و از تجربیات هم استفاده کنند.
وی در این نشست با بیان تغییر رویکرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان از دانشگاه آموزشی و تحقیقاتی به دانشگاه کارآفرین و حرکت به

سمت تجاری سازی دانش و تولید فناوری گفت :در حال حاضر این دانشگاه میتواند
از تجربیات جهاد دانشگاهی در زمینه تجاری سازی و ارتباط با بازار استفاده کند.
گفتنی است؛ از جمله موارد اولویت بندی شده در این نشست میتوان به پرورش بچه
ماهی قزل آال ،کار روی ماهیان خاویاری (از بچه تا تغذیه) ،گیاهان دارویی و ایجاد پایانه
گیاهان دارویی در منطقه آزاد اینچه برون ،خوراک دام طیور و سایر نهادههای دامی اشاره
کرد.
در ادامه این نشست دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان به اتفاق هیات همراه ،از ظرفیتهای جهاددانشگاهی در مرکز ذخایر زیستی،
گلخانه تولید بذر هیبرید ،اصالح نژاد دام و فعالیت گیاهان دارویی و تور پرورش ماهی
جهاددانشگاهی واقع در پارک علم و فناوری البرز بازدید کرد.

قرار گرفتن عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در بین برگزیدگان چهارمین جشنواره ملی زن و علم
آئیناختتامیهچهارمینجشنواره
ملی زن و علم ،یادواره زندهیاد مریم
میرزاخانی ،با حضور معاون اول و
معاون امور زنان و خانواده رئیس
جمهور و وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری در دانشگاه تربیت مدرس
برگزار و طی آن عضو هیأت علمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان به عنوان یکی از
برگزیدگان این جشنواره معرفی شد.
در این مراسم از دکتر پرستو
پورعاشوری نودهی ،عضو هیأت علمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بخش بانوان فعال علمی ،در گروه علوم
کشاورزی ،دامپزشکی و محیط زیست تجلیل شد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در این آئین با بیان اینکه نقش زنان در
افتخارآفرینی برای کشور بسیار مهم و موثر است ،گفت :تالش و ایجاد فضا برای
افتخارآفرینی بانوان ،یک افتخار است و همگی باید در این راستا بکوشیم.
دکتر منصور غالمی افزود :زنان بزرگی در تاریخ وجود دارند که افتخارآفرینیهای

با اهداء لوحی توسط معاون
وزیر علوم و رئیس سازمان
سنجش صورت گرفت:

تقدیر از مدیر حراست
دانشگاهبهعنوان
مسئول برتر حفاظت از
آزمونهایسراسری
سال ۱۳۹۹

زیادی داشتهاند .چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم .زنانی که به عنوان الگو و اسوه
در زمینههای مختلفی چون کشورداری ،دانش ،فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مختلف
معرفی شدند.
وی با بیان اینکه نمونههای معدود و محدودی از بانوان موفق در این جشنوارهها
معرفی می شوند ،اظهار داشت :آمار و ارقام اعالم شده نشان میدهد جمعیت کثیری
از بانوان کشور در زمینههای مختلف از جمله تولید علم ،تربیت دانشجو و توسعه دانش به
صورت چشمگیر فعالیت داشته و تعداد آنان قابل توجه است.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری تصریح کرد :بیش از  ۵۰در صد دانشجویان کشور را
دختران و  ۳۰درصد اعضا هیأت علمی دانشگاهها را نیز بانوان تشکیل میدهند که بسیاری
از آنها از نخبههای جامعه هستند که در زمینههای مختلف درخشیدهاند.
دکتر غالمی با اشاره به اینکه جشنواره زن و علم تنها بخش کوچکی از
کارهای بزرگی است که بانوان در آن درخشیدهاند ،ابراز امیدواری کرد :باید همگان
برای توسعه موفقیتهای بانوان اندیشمند کشور همه تالش و اهتمام خود را به کار گیرند و
تالش برای افتخارآفرینی زنان جزء افتخارات باشد.
گفتنی است :دکتر پورعاشوری ،عضو هیأت علمی گروه آموزشی عملآوری
فراوردههای شيالتی دانشگاه است که توانست در این جشنواره به عنوان یکی از  ۲۵فرد
معرفی شده ،موفق به کسب عنوان بانوی فعال علمی ،در گروه علوم کشاورزی ،دامپزشکی
و محیط زیست شود.

دکتر ابراهیم خدائی ،معاون وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش کشور،
از دکتر محمد اعتراف ،مدیر حراست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان
به عنوان مسئول برتر در عرصه حفاظت از آزمونهای سراسری سال  ۱۳۹۹تقدیر کرد.
در لوح تقدیر اهدایی به دکتر اعتراف آمده است :خدمت صادقانه و افتخارآمیز ،توفیقی
است نصیب مردان بیادعا ،توانمند ،حساس و شایسته که بیگمان ،پاداش آن نزد قادر متعال همواره
جاودان خواهد بود ،و تقدیر از آنان برگ سبزی است نثار لیاقت ،وظیفهشناسی ،درایت ،صالبت و
ذکاوت این بزرگان در عرصه تعلیم و تربیت.
بدین وسیله ،تالشهای بیوقفه و مجدانه شما همکار گرامی به عنوان مسئول برتر در عرصه
حفاظت از آزمونهای سراسری سال  ۱۳۹۹و همکاران محترمتان در استان ،که موجب سربلندی
مجموعه نظام سنجش آموزش عالی و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی به این مجموعه شد ،را با
اهداء لوح ارج مینهیم.

5

سال بیستم /شماره  /134خرداد و تیر 1400

رئیس دانشگاه در آئین اختتامیه مشترک جشنوارههای رویش ،حرکت و سفیران امید :

پرورش نیروهای خالق دانشجویان مومن ،متعهد و با مهارت
در دانشگاه ،سرمایهگذاری ارزشمندی است که آیندهای بهتر
برای کشور رقم میزند

آئین اختتامیه مشترک جشنوارههای رویش ،حرکت و سفیران امید دانشگاهی
با حضور رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،مشاور معاون علمی
و فناوری رئیسجمهور ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به
همراه جمعی از اساتید ،مدیران و دانشجویان ،سیزدهم تیرماه بصورت حضوری و
مجازی در سالن اندیشه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این آئین گفت :با توجه
به شرایط به وجود آمده پس از شیوع ویروس کرونا ،دانشجویان ،فعاالنه فعالیتهای فرهنگی،
علمی و اجتماعی را ادامه داده که این مسئله بسیار با اهمیت است.
دکتر نجفینژاد هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد شور و نشاط در زمینه
فعالیتهای فرهنگی و علمی ،شناسایی استعدادهای موجود و پرورش آنها برای
خدمت بهتر به جامعه دانست و افزود :انجمنهای علمی ،محور فعالیتهای فوق برنامه
علمی در دانشگاهها هستند و با توجه به تغییر رویکرد وزارت علوم در جهت افزایش مهارت در
دانشجویان و انجام تحقیقات مسئله محور و افزایش فعالیتهای کارآفرینی ،انجمنهای علمی
دانشگاه اقدامات مناسبی را در راستای اهداف وزارت علوم و افزایش توانمندیهای دانشجویان
در حوزههای مختلف انجام دادهاند .
وی با بیان اینکه اعتقاد داریم دانشگاه مهد پرورش استعداد نیروهای جوان در
جامعه است اظهار داشت :پرورش نیروهای خالق دانشجویان مومن ،متعهد و با مهارت
در دانشگاه ،به نوعی ،سرمایهگذاری است و سبب ایجاد آیندهای بهتر برای کشور خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان داشت :طی هشت
سال گذشته تالش کردیم تا امکانات ،زیرساختها و پشتیبانیهای سختافزاری و نرمافزاری
در دانشگاه فراهم شود و در همین راستا مجتمع نوآوری دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین
اقدامات دانشگاه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مجتمع نوآوری به عنوان حلقه اتصال دانشگاه ،دانشجویان

و اساتید با جامعه ،اقتصاد و چالشها و مشکالت موجود در جامعه است اذعان
داشت :مجتمع نوآوری ،مجموعهای برای پرورش نوآوریها و ایدههای خالقانه دانشجویان
برای رفع نیازهای جامعه است.
وی خاطرنشان کرد :در صورت اتکای کشور به ایدههای دانشجویان و نخبگان جامعه،
بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد.
در ادامه مشاور معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ضمن تشکر از مجموعه
برگزار کنندگان و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و آرزوی موفقیت برای مجموعه
دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت :امروزه مقوله
بحران آب ،خاک ،اقلیم ،امنیت غذایی ،محیط زیست و نهایتاً اشتغال ،از چالشهای مهم
موجود برای توسعه متوازن در کشور است که ارتباط مستقیمی با بخش کشاورزی داشته و
فعاالن ،اساتید و دانشجویان این حوزه باید در جهت رفع این چالشها اقدام کنند.
دکتر وطنی افزود :بخش کشاورزی با توجه به رشد جمعیت باید با بهرهگیری از علوم و
فناوری و روشهای نوین ،ارتقا یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان گلستان در حوزههای مختلف کشاورزی
و منابع طبیعی گفت :قرار گرفتن بخش عمدهای از جنگلهای کشور در این استان ،کشت
با کیفیتترین زعفران دنیا ،وجود بهترین گونههای ماهیان خاویاری و میگو ،کشت پنبه و
پرورش کرم ابریشم از جمله ظرفیتهای منحصر به فرد در استان گلستان است که با نگاه
علمی و برگزاری استارتاپ و حرکت جهادی دانش آموختگان بخش کشاورزی ،میتوان در
راستای توسعه و رشد این ظرفیتها و ایجاد اشتغال و رفع نیازهای جامعه اقدام کرد.
ایشان با اشاره به افتتاح مجتمع نوآوری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان به عنوان یکی از بزرگترین مجتمعهای نوآوری کشور گفت :این
مجتمع نیازمند حضور فعال اساتید ،دانش آموختگان و دانشجویان است که میتواند زمینه
ساز شکوفایی بخش کشاورزی در کشور شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی دانشگاه :

تانجمنهایعلمی،کانونهایفرهنگی،اجتماعیوتشکلهایدانشجویی
فعالی 
در شرایط کرونا هم با قوت ادامه یافت

معاون فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در آئین مجازی اختتامیه مشترک جشنواره رویش حرکت و
سفیران امید دانشگاهی گفت :مشکالت ناشی از کرونا و فاصلهگذاری اجتماعی
باعث شد تا بسیاری از فعالیتهای در سطح جامعه و دانشگاه کمرنگ شوند اما

در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همت دبیران انجمنهای
علمی و کانونهای فرهنگی و اجتماعی و تشکلهای دانشجویی این فعالیتها
با قوت ادامه یافت.
دکتر فروزه با بیان اینکه جشنواره حرکت و سفیران امید ویژه انجمنهای
علمی و جشنواره رویش دانشگاهی ویژه کانونهای فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه است گفت :تاکنون چهار دوره جشنواره حرکت و سفیران امید و دو دوره
جشنواره رویش دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شده
و بیش از  ۲۵۰اثر به دبیرخانههای این جشنوارهها ارسال شده است.
دبیر جشنوارههای حرکت و سفیران امید و رویش دانشگاهی خاطرنشان
کرد :تمامی دبیران انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی و اجتماعی نقشی
اساسی در روشن کردن چراغ فعالیتهای علمی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
داشتهاند و امیدواریم با افتتاح مجتمع نوآوری دانشگاه شاهد فعالیتهای منسجمتر
و گستردهتر در دانشگاه باشیم.
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انتشار کتاب زیست سنجی آفتکشها توسط مرکز نشر دانشگاه
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کتاب زیست سنجی آفتکشها :حشرهکشها ،بیمارگرکشها ،علفکشها به تیراژ
 ۱۰۰۰نسخه توسط مرکز نشر دانشگاه و با حمایت مالی شرکت شیمیایی گل سم
گرگان منتشر شد.
این کتاب توسط دکتر سیداسماعیل رضوی ،دکتر جاوید قرخلو ،دکتر محسن یزدانیان،
دکتر سعید حسنپور بورخیلی و مهندس سیدجواد صانعی از اعضای هیأت علمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گردآوری و تدوین شده و در سال ۱۴۰۰
در  ۳۶۲صفحه به نگارش درآمده است.
در این کتاب به موضوعاتی همچون روشهای زیست سنجی سموم (حشرهکش،
بیمارگرکش ،علفکش) ،اثرات جانبی ،اندازهگیری بقایای و تعیین ُدز و محاسبه
(آفتکشها) ،تجزیه و تحلیل دادهها در محیط (مدیریت دادهها منحنی ُدز-پاسخ و
تجزیه و تحلیل دادههای زیست سنجی ،آنالیز توان و تعیین اندازه نمونه ،اختالط سموم)
بر مبنا آخرین منابع علمی معتبر پرداخته شده است.
گفتنی است :با توجه به محدود بودن کتاب جامع در مبحث زیست سنجی ،این کتاب
میتواند برای محققان ،دانشجویان و عالقمندان به زیستشناسی ،علوم پزشکی ،علوم
کشاورزی و محیط زیست مفید واقع شود.
**********
برگزاری جلسه کمیته مشورتی امور بانوان دانشگاه

دومین جلسه کمیته مشورتی امور بانوان دانشگاه با حضور مشاورین امور بانوان دانشگاه
و سایر اعضاء ،نهم خرداد ماه برگزار شد.
در این نشست ،حاضرین به بیان مسائل ،دیدگاهها ودغدغههای مرتبط با امور زنان و
خانواده ،سالمت بانوان ،فعالیتهای آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی و سایر برنامههای مرتبط
با این حوزه تا پایان سال پرداختند.
همچنین در خصوص برگزاری کارگاههای کاربردی ،نمایشگاه و جشنوارههایی که
خانواده دانشگاهیان نیز امکان مشارکت فعال داشته باشند ،بحث و تبادل نظر شد.
**********
پیام تسلیت ریاست دانشگاه در پی درگذشت دکتر بهزاد قرهیاضی استاد و
محقق برجسته پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با صدور پیامی درگذشت شادروان
دکتر بهزاد قرهیاضی استاد و محقق برجسته پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران را
به خانواده محترم آن مرحوم و عموم جامعه فرهیخته دانشگاهی تسلیت گفت.
دکتر نجفینژاد در این پیام آورده است :قطعاً فقدان این استاد فرزانه ،خوش اخالق و
پرتالش که عمر خود را در راه تربیت نسل جوان و پرورش استعدادهای دانشجویان
سپری کرد ،تاسف بار و برای جامعه دانشگاهی جبران ناپذیر است.
رئیس دانشگاه در این پیام افزوده است :این ضایعه بزرگ را به جامعه علمی کشور،
خانواده معزز وهمکاران عزیز او در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور ،تسلیت عرض
نموده و ازخداوند بزرگ برای آن فقید سعید رحمت و علو درجات و برای بازماندگان
صبر و سالمت مسئلت دارم.

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه
در نشست هیات ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که دوازدهم
خرداد در سالن رشد دانشگاه و با حضور دکتر نجفینژاد و اعضاء هیات ممیزه دانشگاه
برگزار شد ،با ارتقاء مرتبه استادیاری به دانشیاری ،دکتر رقیه صفری ،دکتر مژگان سادات
عظیمی ،دکتر میثم ساالریجزی و دکتر آیدین پارساخو موافقت شد.
**********
برگزاری آئین معارفه مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آئین معارفه دکتر علیرضا علیعرب به عنوان مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی
واجتماعی دانشگاه ،هفدهم خرداد ماه با حضور معاون فرهنگی واجتماعی و جمعی از
کارکنان حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه در سالن فرهنگ برگزارشد.
دکتر فروزه ،معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در این مراسم گفت :حوزه
فرهنگ به دلیل قابلیتهای گسترده میتواند مملو از خالقیت ،نوآوری و ابتکار باشد و
زمینههای متعددی را برای برنامههای گسترده در سطح دانشگاه فراهم کند.
وی افزود :معاونت فرهنگی در طول سالیان گذشته با کمک همکاران و دانشجویان
فرهیخته و فعال فرهنگی ،تجربههای ارزشمندی را اندوخته و در شرایط شیوع ویروس
کرونا در کشور و دوران قرنطینه توانست با استفاده از پتانسیلهای فضای مجازی ،این
تجربیات را در فضا و ساختاری متفاوت تقویت کند.
در ادامه دکتر علی عرب بیان داشت :با توجه به اینکه دانشگاه بطور کلی نهادی فرهنگی
بوده و انتظارات از آن در حوزههای مختلف آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی در سطح باالیی
قرار دارد ،باید با برنامه ریزی منسجم در حوزههای مختلف به اهداف شایسته در این
خصوص نائل شویم.
**********
حضور شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه در نمایشگاه
مجازیبینالمللیتولیدکنندگاننانوسلولزونانوبیومواد
شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر مستقر در مرکز رشد دانشگاه به عنوان تنها نماینده
ایران در نمایشگاه مجازی بین المللی تولیدکنندگان نانوسلولز و نانوبیو مواد که از یازدهم
لغایت بیست و چهارم خرداد ماه برگزار شد حضور یافت.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی و تکنولوژی چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و مدیرعامل شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر با بیان این که بدلیل
نیاز به دانش فنی باال جهت تولید اقتصادی نانوسلولز ،شرکتهای معدودی در دنیا
توانستهاند نانوسلولز و نانوبیومواد را تجاریسازی نمایند گفت :شرکت نانو نوین پلیمر
بعنوان نخستین شرکت ایرانی تولیدکننده نانوسلولز بیش از  ۲۰مدل نانوسلولز و
نانوبیومواد و محصوالت آنها را از ضایعاتی نظیر پسماند کشاورزی و ضایعات پوسته
میگو تولید میکند.
وی افزود :این شرکت دانش بنیان توانسته به تعداد  ۲۴بار به بیش از  ۱۶کشور نظیر
آمریکا ،کانادا ،مکزیک ،اسپانیا ،ایتالیا ،فنالند ،دانمارک ،آلمان ،بلژیک ،روسیه ،ژاپن،
چین ،اندونزی ،استرالیا ،تایلند و هند صادرات محصول داشته باشد.
ایشان تصریح کرد :نانوسلولز و نانوبیوموادی نظیر نانوکیتین و نانوکیتوسان دارای خواص
منحصر بفردی نظیر مقاومت بسیار باال ،ایمنی باال ،زیست پایه و زیست تخریب پذیر،
دارای مواد اولیه ارزان و فراوان و  ...است که بر پایه این خواص منحصر بفرد کاربردهای
وسیعی در رشتههای مختلف نظیر کاغذسازی و بسته بندی ،فیلتر و ماسک ،مهندسی
پزشکی ،پزشکی و داروسازی ،صنایع آرایشی ،صنایع غذایی ،ساختمان ،هوافضا،
خودروسازی ،صنایع لوازم التحریر ،صنایع پوشک بچه و سالمند ،نساجی ،رنگ ،رزین و
چسب ،الکترونیک و مغناطیس و  ...پیدا کرده است.
دکتر یوسفی خاطر نشان کرد :تاکنون مشتریان ایرانی و خارجی محصوالت شرکت
دانش بنیان نانو نوین پلیمر ،حدود  ۳۰۰مقاله  ISIو  ۱۲۰مقاله علمی-پژوهشی
فارسی به چاپ رسانده اند.
در نمایشگاه مجازی بینالمللی تولیدکنندگان نانوسلولز که در کنار کنفرانس بینالمللی
نانوبیومواد پایدار سال  ۲۰۲۱تشکیل شده است ۲۱ ،شرکت نظیر پاناسونیک ژاپن و
واحد تولیدی دانشگاه  Maineآمریکا حضور داشتند.

با حکم معاون وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری:
انتصاب دکتر نجفینژاد به عنوان رئیس شورای بررسی موارد خاص استانی
دکتر مجتبی صدیقی ،معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان طی حکمی دکتر
علی نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به سمت رئیس
شورای بررسی موارد خاص استانی منصوب کرد.
در این حکم آمده است :نظر به مراتب تعهد ،تخصص و تجارب ارزشمند حضرتعالی
و به استناد آئین نام ه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،به
موجب این حکم ،جنابعالی برای مدت دو سال به عنوان رئیس شورای بررسی موارد
خاص استانی منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از تمام ظرفیتهای آئین نامه و
همکاری سایر اعضا در خصوص پروندههای مطروحه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
تحت پوشش آن استان در شورای مذکور با رعایت عدالت و مصالح آموزش عالی کشور
تصمیمگیری نمایید .توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند منان مسئلت دارم.
**********
انتصاب سرپرست مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه
دکتر نجفینژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی حکمی،
عباس بای را به سمت سرپرست مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان منصوب کرد.
در حکم صادره آمده است :بر اساس آئین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منصوب میشوید.
امید است با همفکری و همکاری سایر همکاران و با رعایت دقیق ضوابط و انضباط و
انسجام کاری در انجام وظایف محوله موفق باشید.
**********
کسب عنوان مرکز مشاوره فعال کشوری توسط مرکز مشاوره و سالمت
دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سی و دومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاههای سراسرکشور به میزبانی دفتر
مشاوره و سالمت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با مشارکت روسای  ۱۶۰مرکز مشاوره
از سایر دانشگاهها در بستر فضای مجازی برگزار شد .
در این نشست که با حضور دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان
امور دانشجویان و دکتر محمدرضا علم معاون امور دانشجویان داخل سازمان برگزار شد،
ضمن تقدیر از فعالیتهای مراکز مشاوره و سالمت دانشگاهها به پاس خدمات روانی و
اجتماعی آنها در دوره همهگیری بیماری کرونا ،مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سوی این دفتر در سال  ۱۳۹۹موفق به کسب عنوان
مرکز مشاوره فعال کشوری برگزیده شد.
شایان ذکر است :این انتخاب بر اساس ارزیابی عملکرد یک ساله مراکز مشاوره صورت
گرفته است.
**********
راهاندازی نرم افزار الکترونیک و دیجیتال آذرسا در کتابخانه مرکزی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در راستای رسالت خود
مبنی بر انتقال دانش و اطالعات در کمترین و سریعترین زمان با کمک تکنولوژیهای
بروز و استفاده بهینه از فضای مجازی،اقدام به خرید و راهاندازی نرم افزار کتابخانه
الکترونیک و دیجیتال آذرسا نموده است.
از جمله مزایای این نرمافزار نسبت به ویرایش قبلی آن ،میتوان به ارایه تمامی خدمات
کتابخانهای و اطالعرسانی تحت وب میباشد که امکان جستجوی مدارک چاپی،
جستجو و دانلود منابع دیجیتال ،عضویت و ثبت نام گروهی دانشجویان بر اساس لیست
آموزش ،عضویت و ثبت نام توسط دانشجو از طریق نرم افزار ،خدمات میز مرجع مجازی،
امکان درخواست و سفارش کتاب ،ایجاد کتابخانه شخصی با گروهبندی ،یادداشت و
برچسب گذاری و جستجو ،امکان تعیین فیلدهای جستجوپذیر کاربر مهمان و عضو،
پرسش از کتابدار به صورت آنالین ،ایجاد لیست تازهها در کوتاهترین زمان ،تمدید یا
رزرو یک منبع توسط عضو و امکان نمایش کتابهای در دست امانت و رزرو اشاره کرد.
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پیام قدردانی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به
مناسبت حضور شکوهمند مردم در آزمون بزرگ انتخابات

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با صدور پیامی به مناسبت حضور
شکوهمند مردم در آزمون بزرگ انتخابات از آنها قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر نجفینژاد در این پیام آورده است :آزمون
انتخابات ،نماد مشارکت عملی مردم در تعیین مسیر حرکت یک کشور است .دراین
عرصه عمومی است که همه شهروندان به یک اندازه می توانند در تعیین خط مشی کلی
یک ملت و جامعه نقش آفرینی داشته و سهیم باشند.
موهبت الهی حماسه حضور مردم در انتخابات بیست و هشتم خرداد  ۱۴۰۰را به محضر
رهبر معظم انقالب و ملت با بصیرت ایران اسالمی؛ باالخص مردم قدرشناس ،غیور و
همیشه در صحنه استان گلستان که با حضور پرشور در پای صندوقهای رای و خلق
حماسه ای دیگر ثابت کردند همچون گذشته به ارزشهای واالی انقالب شکوهمند
اسالمی ،آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر و رهنمودهای ارزشمند رهبر فرزانه
و حکیم انقالب پایبند هستند ،تبریک عرض نموده و با تبریک و تهنیت به رئیس جمهور
منتخب ،جناب آیتا ...رئیسی و تقدیر و تشکر از نامزدهای محترم ریاست جمهوری و
شوراهای اسالمی شهر و روستا و هواداران محترمشان و همه عوامل اجرایی و نظارت
و جامعه دانشگاهی که در خلق این حماسه بزرگ سهیم بودند ،توفیقات توام با عزت
روزافزون همگان را از بارگاه خداوند متعال مسئلت نموده و روزهای روشن تری را برای
کشور عزیز اسالمیمان ،آرزو میکنم.
**********
اهدای خون توسط رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
به همراه جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه

دکتر نجفینژاد به همراه جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ،بیست و
هشتم تیرماه ،ضمن حضور در پایگاه انتقال خون و اهدای خون به بیماران ،از عموم مردم
شهر گرگان دعوت کردند تا به دلیل شرایط ویژه ذخیرههای خونی استان ،با اهدای خون
خود ،در نجات جان بیماران سهیم شوند.
**********
برنامه ساعت فرهنگی با عنوان «حقیقت غدیر؛ بصیرت ظهور»
در دانشگاه برگزار شد
ساعت فرهنگی با موضوع «حقیقت غدیر؛ بصیرت ظهور» ،با سخنرانی حجت االسالم
والمسلمین شفیعی شاهرودی ،استاد حوزه و دانشگاه و نویسنده کتاب «امام شناسی،
لزوم ،مراحل و روش» ،بیستودوم تیرماه ،به صورت مجازی برگزار شد.
در اولین جلسه از این نشست مجازی حجت االسالم والمسلمین شفیعی شاهرودی با
بیان اینکه مجموعه تعالیم انبیاء و اولیای الهی در حوزههای اصول دین ،فروع دین و
اخالق بوده است گفت :بیشتر آیات ،احادیث و روایات حول محور این موارد بیان شدهاند.
وی افزود :در تاریخ اسالم ،بعضی افراد و حکومتها با طرح شعار انحرافی «حسبنا
کتابا ،»...خواندن ،نوشتن و بیان احادیث را منع و بسیاری از کتابخانهها را به آتش
کشیدند و اینگونه بود که بسیاری از علوم ،فرهنگها و تمدنها را از بین برده و مرتکب
ظلم و طغیان شدند.

مدیر مسوول :دکتر علی نجفینژاد  /سردبیر :سید کمال میرشمسی

آدرس :گرگان ،خیابان شهید بهشتی  /تلفن 3222 0640 :ـ  / 017سایتwww.gau.ac.ir :

باحضور دکترنوبخت ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور:

نخستینزیستبوم
فناوریگلستان
به بهرهبرداری رسید

آئین افتتاح و بهرهبرداری از مجتمع نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان باحضور دکترنوبخت ،معاون رئیس جمهور و رئیس
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،استاندارگلستان ،رئیس دانشگاه،
نمایندگان مردم گرگان و آق قال درمجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران
و مسولین استانی ،سوم تیرماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
دکتر علی نجفینژاد در این آئین ،مجتمع نوآوری دانشگاه را نخستین
زیست بوم فناوری استان گلستان دانست و گفت :در حوزه نوآوری در دانشگاه
علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان سفری طوالنی را آغاز کردیم که نقطه آغاز آن،
توسط دو دانشجو در راستای پرورش قارچ صورت گرفت.
ع طبیعی گرگان ادامه داد :از سال
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و مناب 
 ،۱۳۹۲فعالیتهای دانش بنیان ما آغاز شده و امروز ،هشت هزار متر مربع ،فضای
پارک برای فعالیتهای دانش بنیان در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

دکتر نجفینژاد بیان کرد :در سال  ۱۴۰۰به پارک تخصصی آب ،غذا و انرژی
دست یافتیم و امیدواریم در فاصله کمتر از پنج سال به ناحیه علم و فناوری در شهر
گرگان برسیم و  ۱۰۰شرکت دانش بنیان را در آن مستقر کنیم.
وی افزود :در طول هفت سال گذشته ۲۷ ،هزار متر مربع پروژه عمرانی در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایجاد شده ،ولی تنها این فضای
مجتمع نوآوری است که حلقه اتصال دانشگاه به آینده به شمار میرود و مابقی
فضاهای ما سنتی است و برای کالسهای درس و آموزش در نظر گرفته شده
است.
رئیس دانشگاه بابیان اینکه این پروژه  ۱۵میلیارد تومان اعتبار در بر
داشته است ،بیان کرد :این پروژه سه هزار و  ۷۰۰متر مربع مساحت دارد و میتوان
 ۲۵۰نیروی فناور را در این مکان مستقر کرد .همچنین این پروژه نخستین فضای
زیست بوم فناوری در استان گلستان به شمار میرود که میتواند باعث توسعه اقتصاد
دانش بنیان و تابآور در منطقه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد:

رشد اقتصادی دانش محور ،زمینهساز
توسعهکشوراست

از افتخارات دولت تدبیر و امید
دیپلماسیفناوریاست

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در آئین افتتاح و
بهرهبرداری از مجتمع نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان به
عنوان نخستین زیست بوم فناوری گلستان ،ضمن تشکر از تالشها و زحمات
صورت گرفته درخصوص راهاندازی و حمایت از شرکت دانشبنیان در این دانشگاه،
از ایجاد شش هزار شرکت دانشبنیان طی هشت سال گذشته در کشور خبر داد.
دکتر محمدباقر نوبخت ،در آئین افتتاح مجتمع نوآوری دانشگاه اظهار کرد:
امروز همه کشورها براساس یک مقوله ،یعنی توسعه ،رتبهبندی میشوند و کشورها ،در
زمره کشورهای در حال توسعه ،توسعه یافته و یا کشورهای با توسعه باال قرار میگیرند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران براساس این
رتبهبندی ،در جایگاه کشورهای توسعه مطلوب ،قرار دارد و در حدود هشت سال گذشته،
در مرکز تحقیقات استراتژیک کشور پس از اینکه مقام معظم رهبری سند  ۲۰ساله و افق
۱۴۰۴را برای یک کشور توسعه یافته مطرح کردند ،مرکز تحقیقات استراتژیک با ریاست
رئیس جمهور در این راستا تالش زیادی کردند.
دکتر نوبخت بابیان اینکه رشد اقتصادی دانش محور و دانش بنیان میتواند
کشور را به توسعه برساند ،افزود :نتیجه فعالیتهای ما در هشت سال گذشته ،ایجاد
شش هزار شرکت دانشبنیان در کشور بوده است.
وی افزود :امروز به جای خام فروشی ،فوالد و فناوریهای نو را صادر میکنیم و در
آینده نزدیک میتوانیم واکسن را به جای نفت خام صادر کنیم و این مهم ،ناشی از نوع
نگاه و تغییر نگاه است.

دکتر وطنی ،دپیلماسی فناوری را از افتخارات دولت تدبیر و امید برشمرد
و گفت :به جای اتکاء به اقتصاد نفتی باید به سمت اقتصادهایی که وابستگی به
نفت را کاهش میدهند حرکت کنیم.
دکتر علی وطنی در آئین افتتاح مجتمع نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی
ع طبیعی گرگان اظهار کرد :مجتمع نوآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
و مناب 
طبیعی گرگان ،دویست و هشتادمین فضای نوآوری در کشور به شمار می رود.
مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به رشد کمی و کیفی
شرکتهای دانشبنیان در کشور اشاره کرد و ادامه داد :در سال ،۱۳۹۲پنجاه
وشش ،شرکت دانش بنیان در کشور وجود داشت که این میزان ،امروز به شش هزار و
سی شرکت رسیده است.
ایشان بیان کرد :دولت آنقدر ظرفیت ندارد که در پستهای مختلف ،نیروی انسانی،
استخدام کند ولی شرکتهای دانشبنیان ظرفیت زیادی در زمینه اشتغال دارند.
دکتر وطنی بابیان اینکه از فرصت شرکتهای دانشبنیان باید بیشترین
استفاده را داشته باشیم ،افزود :تنها راه نجات کشور ،علم و فناوری و استفاده از این
ظرفیتهای معنوی و ظرفیتهای اجتماعی است.
وی دپیلماسی فناوری را از افتخارات دولت تدبیر و امید برشمرد و بیان
کرد :مسئوالن باید از این تجربیات ارزشمند استفاده کنند و باید به جای اتکاء به اقتصاد
نفتی ،به سمت اقتصادهایی که وابستگی به نفت را کاهش میدهد ،حرکت کنند و یکی
از افتخارات دولت تدبیر و امید این مهم بهشمار میرود.

