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مناینده مجلس:

مبارزه با فساد
دنبال میشود

خانههای  ۲۵متری دردی از
مشکل مسکن دوا نمیکند
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«مراقب انقالبمان
باشیم»

سود سپردههای بانکی

مشمول مالیات میشوند؟
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حذف صبحانه چه مشکالتی

سرفههایم عادی بودند،
کرونا نگرفتهام

برایمان ایجاد می کند؟
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حج تمتع سال  ۹۹برگزار
نمیشود

گفت و گوی سراج با رئیس
انجمن سینمای جوان

8

گفتگو با
مستند ساز
جوان

نمک به زخم بازنشستگان ممنوع!
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معرفی سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان
خبرنگار سراج به بهانه دهم تيرماه روز صنعت با جواد دهقانی
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان به گفتگو پرداخت که در ادامه
به آن میپردازیم.

سراج :ارتباط دانشگاه آزاد اسالمی با صنعت منطقه چگونه است؟
در راســتای تحقــق بنــد  ۵سیاســیت هــای کلــی علــم وفنــاوری ابالغــی مقــام معظــم رهبــری  ،بــه ویــژه بنــد هــای ۱
دهقانــی:
و ، ۲اقدامــات ذیــل راهبــرد  ۳نقشــه جامــع علمــی کشــور و مــوارد ذیــل راهبــرد  ۷فصــل هفتــم ســند اســامی شــدن دانشــگاه هــا ودر
راســتای آمــوزش وترویــج تفکــر خــاق ایــده پــردازی وتوســعه فرهنــگ نــوآوری در کشــور وتحقــق کارآفرینــی مبتنــی بــر نــوآوری  ،شناســایی
وحمایــت از دانشــجویان  ،متخصصــان و اســاتید خــاق  ،نــوآور و کارآفریــن و فراهــم ســازی زمینــه تجــاری ســازی دســتاوردهای علمــی
آن هــا بــرای ورود بــه فعالیــت هــای کارآفرینانــه وهمچنیــن خلــق ارزش و تولیــد ثــروت از دانــش و فنــاوری ورفــع مشــکالت جامعــه ،
دانشــگاه آزاد اســامی تمهیــدات و بســترهای الزم بــرای اشــتغال دانــش بنیــان از طریــق راه انــدازی ســرای نــوآوری را فراهــم نمــوده اســت.

سراج :در مورد افتتاح سرای نوآوری در دانشگاه آزاد اسالمی کاشان توضیح دهید.
دهقانــی :ســرای نــوآوری یــک نهاد اجتماعی اســت که از طریق ایجاد شــبکه نوآوری شــامل آموزش فنــاوری وخالقیت  ،مدارس کســب وکار  ،مراکز
نوآوری و شــتاب دهنده ها  ،مراکز رشــد  ،پارک علم و فناوری وبهره گیری از زیرســاخت های آزمایشــگاهی  ،کارگاهی وتحقیقاتی  ،زیرســاخت های
تجــاری ســازی  ،زیرســاخت هــای حقوقــی ،زیرســاخت هــای مالی با تمرکــز بر یک حــوزه فناورانه منجر به پیشــرفت جامعــه در آن حــوزه می گردد.

سراج  :اهداف دانشگاه از تاسیس سرای نو آوری چیست؟
دهقانی-۱ :گسترش وتقویت اقتصاد منطقه ای در حوزه تخصصی فعالیت سرای نوآوری
 -۲تالشی پایدار به منظور رویایی با نیاز های حال و آینده و بستر سازی برای تکنولوژی های آینده
 -۳تولید ثروت و افرایش کیفیت زندگی مردم  ،افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش وابستگی کشور از طریق
فناوری های تجاری شده توسطا دانشگاه
 -۴ایجاد بستر مناسب برای تعامالت اجتماعی میان ذی نفعان موثر در حل مسائل کشور
 -۵کاهش ریسک پذیری دانشگاه از ایجاد درآمدهای غیر شهریه ای ومتنوع سازی منابع در آمدی
 -۶تقویت آموزش  ،پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی در حوزه تخصصی فعالیت سرا
 -۷کمک به شکل گیری اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان

سراج :وظایف این سرا را نام ببرید.
دهقانی -۱ :ایجاد اکوسیستم نوآوری جهت تحقق کارآقرینی و اشتغال پایدار فناورانه
 -۲کمک به تربیت نیروی انسانی توانمند متناسب با نیاز های واقعی کشور  ،منطقه وحوزه تخصصی فعالیت های بازار فناوری وسراهای نوآوری
 -۳ساماندهی توانمندی های فناورانه  ،امکانات ومنابع واحدهای دانشگاهی در مناطق مختلف کشور در جهت همکاری های پایدار فنی –
اقتصادی با مراکز صنعتی وسایر ظرفیت های آمایشی موجود
 -۴ایجاد بستر مناسب جهت بهره گیری از دانش وتوانمندی اساتید و دانشجویان واحد دانشگاهی جهت رسوخ فناوری در جامعه
 -۵ایجاد بستر مناسب جهت شکل گیری واحد های تحقیق و توسعه شرکت ها و صنایع بزرگ صنعتی مستقر در بازار فناوری و سرای نواوری
 -۶مشارکت فعال در ایجاد و توسعه شرکت های جدید فناورانه و شکل گیری خوشه های صنعتی نوین پیرامون حوزه تخصصی سراهای نوآوری
مستقر در بازار نوآوری
 -۷ایجاد روابط سازمان یافته و هدفمند با مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی و سرمایه محور ایجاد بازار فناوری در قطب های اقتصادی مبتنی
بر فرصت های جعرافیای و همچنین ایجاد تعامالت بینالمللی در زمینه فناوری و نوآوری
 -۸استعداد یابی دانش آموزان مدارس جهت ورود دانشآموزان با استعداد به سراها وسپس آموزش و رشد مهارت های آنان
 -۹ایجاد سامانه ای قوی به منظور ثبت ایده ها و طرح های نو و خالقانه  ،فناورانه  ،صنایع و مراکز با قابلیت همکاری به منظور تسریه و تسهیل
فرآیند آموزش و کارآفرینی نوآوران وایده پردازان داخل و خارج کشور
 -۱۰فراهم نمودن خدمات فناوری تا بازار در جهت توسعه فضای سالم رقابتی عرضه و تقاضای کاال
دهقانی:دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان،دانشگاه کارآفرین،با تحصیل در رشته نساجی هیچ دانش آموخته ای بیکار نمی ماند
دانش آموزان چنانچه رشته نساجی و طراحی فرش و ...را برای تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان انتخاب کنند از ترم اول تحصیلی خود
جذب بازار کار می شوند و شهریه تحصیلی ایشان با انعقاد تفاهم از طریق صاحبان صنایعی که در آن شاغل هستند پرداخت می شود و از حقوق
این عزیزان کسر میشود.

تحریریه
سراج
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ستاره فصل
لیورپول
کدام
بازیکن
بود؟
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آگهی دعوت به فرایند ارجاع کار یک مرحله ای عمومی
(نوبت دوم)
اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به برگزاری
فراینــد ارجــاع کار پــروژه تکمیــل مجموعــه ورزشــی حســن آبــاد و واگــذاری
بــه پیمانــکار واجــد شــرایط مطابــق قانــون برگــزاری مناقصــات و عقــد قــرارداد
برمبنــای فهــار بهــای ســال 1399اقــدام نمایــد لــذا از کلیــه شــرکتهایی کــه دارای
حداقــل رتبــه 4و در زمینــه ابنیــه و  4راه و بانــد و یــا باالتــر در ســامانه ســاجات و
ظرفیــت آزادکاری دعــوت میشــود از تاریــخ 99/4/12تــا تاریــخ 99/4/19نســبت بــه
دریافــت اســناد مناقصــه از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی  www.setadiran.irاقــدام نمایند.
-1موضوع مناقصه :تکمیل مجموعه ورزشی سالن ورزشی حسن آباد سنندج
-2نام و نشانی کارفرما :دفتر فنی نظارت بر طرحها و اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان واقع
در خیابان پاسداران مجموعه ورزشی استقالل
-3نظارت :شرکت مهندسین بهسازلرزه ملل
-4محل اجرای پروزه :حسن آباد سنندج بعد از کارخانه ون
-5مبلغ و نوع تضمین :سه میلیارد و سیصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست و هفت هزار ریال وفقط
ضمانتنامه بانکی معتبر(صادره توسط بانکها و موسسات مالی دارای مجوز بانک مرکزی) مورد قبول می باشد.
-6زمان و محل تحویل(پاکت الف و ب و ج) :بصورت فیزیکی در پاکت مهمور و الک و مهر شده
ساعت  14روز  31تیرماه 99
-7زمان ثبت در سایت ستاد ایران :تا ساعت  10روز  31تیرماه 99
-8زمان و مکان بازگشایی پاکات پیشنهادات :ساعت 10صبح مورخ 99/5/2دفتر مدیریت اداره کل
-9مدت زمان اجرای پروژه 18 :ماه شمسی

-10بــرآورد ریالــی پـ
ـروژه :براســاس فهــارس بهــا ســال 99شــصت و هفــت میلیــارد و پانصــد و
چهــل و پنــچ میلیــون و دویســت و بیســت و دو هــزار و دویســت نــود و یــک ریــال  67/545/222/291ریــال
-11پیمانکارانــی کــه دارای قــرارداد بــا ایــن اداره کل بــا پیشــرفت فیزیکــی زیــر 80درصــد میباشــد حــق شــرکت
در ایــن مناقصــه را ندارنــد.
-12مدت اعتبار پیشنهادات  3ماه بوده و این اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختار میباشد
-هزینه درج آگهی روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان

جناب مهندس حاج علی عسگریان رییس هییت مدیره شرکت مهفام جام و چینی پردیس

فقدان نا بهنگام فرزند بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت .غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی
و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

