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رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی 
و امالک شورا:

اگر خالف یا 
سوءاستفاده ای مشاهده 

کنم از همین تریبون به 
مردم اعالم می کنم

4

عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر 
شیراز:

شیراز نیازمند تحول در 

حوزه زیباسازی سیما و 

منظری شهری است

حسین حسن پور - تماشا
معمــاری  شهرســازی،  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
شــیراز  شــهر  اســالمی  شــورای  هوشمندســازی  و 
 معتقــد اســت کــه شــهرداری از ظرفیــت شــرکت های 

دانش بنیان بهره ببرد. 
از  پیــش  نطــق  در  قرقانــی  نصیــری  مهــدی  دکتــر 
دســتورش در جلســه روز گذشته)یکشــنبه( شــورای 
اســالمی شهر شــیراز اظهار کرد: ســال جدید همزمان 
با شــعار ســال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
رنــگ و بــوی متفاوتــی بــه خــود گرفتــه و تالش هــا در 
راســتای خلــق آینــده ای متکــی بــر دانــش و فنــاوری را 
بین جامعه علمی و صنعتی کشــور دو چندان نموده 
اســت. آینده ای کــه نوید ارتباطی عمیق و مســتحکم 
بیــن دانشــگاه با فضــای جامعه و صنعــت را می دهد 
 و البتــه به بدنه حوزه های شــهرداری خــون تازه تزریق 

می شود. 
وی افــزود: در یــک دهه گذشــته محوریت شــعارهای 
سال بر پایه »اقتصاد و تولید« نامگذاری شده است و 
اکنون شاهد تبیین مســتقیم جریان دانش بنیان در 
مأموریت های کشــور هســتیم. اقتصــاد دانش بنیان 
از محورهــای اصلــی در سیاســت های اقتصــاد  یکــی 
مقاومتــی اســت که می تواند بــا افزایش بازدهــی کار و 
، رشــد  ســرمایه و همچنین گســترش تولید در کشــور

بهره وری اقتصادی را رقم بزند.
نصیری عنوان نمود: الزمه تحقق اقتصاد دانش بنیان 
نیــز گســترش تولیــدات مبتنی بــر دانش و فنــاوری با 
مشــارکت حداکثری و تقویت نقش مراکز و پهنه های 
علــم و فنــاوری در کشــور اســت. بــا تزریــق فنــاوری و 
بــه فضــای صنعــت، بهبــود چرخــه تولیــد و  نــوآوری 

خ اشتغال در کشور اتفاق می افتد. افزایش نر
عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز گفت: شرکت های 
دانش بنیان، مؤسســات خصوصی یا تعاونی هستند 
کــه به منظور افزایش علم و ثروت، توســعه اقتصادی 
بــر پایــه دانــش و تحقــق اهــداف علمــی و اقتصــادی 
در راســتای گســترش اختــراع و نــوآوری و در نهایــت 
تجاری ســازی نتایج تحقیق و توســعه )شــامل طراحی 
و تولیــد کاال و خدمــات( در حوزه فناوری هــای برتر و با 
ارزش افــزوده فــراوان )به ویــژه در تولید نــرم افزارهای 
مربوط( تشکیل می شــود. هسته های فناوری شامل 
ح اولیه  تیم هایــی دارای ایــده ی محــوری همــراه بــا طــر
 بــا مشــخصات فنــی و بررســی کلی بــازار بــوده و در پی 
راه اندازی کسب و کار خود و تاسیس شرکت هستند. 

در سال های گذشته شاهد خروج نخبه ها بودیم ولی 
ج می شوند و  چندیست که تیم ها و شرکت ها نیز خار
این به معنای خروج ســرمایه معنوی، انســانی و مالی 

است که باید جلوی آن گرفته شود. 
نصیــری عنــوان نمــود: شــهرداری نگرانــی توانمنــدی 
علمی شــرکت های دانش بنیان را نباید داشــته باشد 
چرا که معاونت علمی ریاست جمهور به عنوان محور 
اصلــی این زیســت بــوم نظــارت هــای ســختگیرانه ای 
دارد. در سال ۱۴۰۱ »قانون جهش تولید دانش بنیان« 
توســط مجلــس اعــالم شــد و توســط ریاســت محترم 
جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی ابالغ شده است 
ح  .بنــد الــف مــاده یــک این قانــون ایــن عنــوان را مطر
می کند که ســاالنه کلیه دستگاه های اجرایی موظفند 
اقــالم راهبــردی خــود و نیــز توانایــی هــای   فهرســت 
فناورانــه داخلــی و خألهــای موجــود کشــور و بــرآورد 
تعییــن  بــا  را  هرکــدام  تأمیــن  زنجیره هــای  و  ارزش 
اولویت هــا به شــورای راهبــردی فناوری هــا و تولیدات 
 دانــش بنیــان اعالم کنند. در تبصره ای که ذیل ماده ۱ 
وجود دارد مؤسســات و نهادهای عمومی غیر دولتی 
مجازنــد ســاالنه بخشــی از درآمــد و یــا امکانــات خــود 
را بــرای تکمیــل زنجیــره ارزش و تولیــد اقــالم راهبردی 
اولویت دار از طریق مشارکت و همکاری با شرکت ها و 
مؤسســات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در 
مراکز رشــد و پــارک های علم و فناوری ســرمایه گذاری 
و هزینــه کننــد . در بحــث ضمانــت نامــه در ارتبــاط بــا 
شــرکت های دانش بنیان، ضمانت نامه های صندوق 
صــادرات  ضمانــت  صنــدوق  شــکوفایی،  و  نــوآوری 
و صنــدوق غیردولتــی پژوهــش و فنــاوری بــا رعایــت 
اعتبار سنجی و رتبه سنجی هم جزو امتیازاتی است که 

قائل شده اند.
وی افــزود: در بخــش دیگری از ایــن قانون حمایتی در 
صــورت درخواســت شــرکت ها و مؤسســات دانــش 
بنیــان و واحدهــای فنــاور مســتقر در مراکــز رشــد و 
پــارک علم و فناوری مطالباتشــان می تواند بر اســاس 
تضمیــن معتبــر فرآینــد ارجــاع کار انجام شــود و موارد 
دیگری که در حوزه حمایتی است و شهرداری می تواند 
از این موارد اســتفاده کند. نمونه موفق این موضوع 

را  در نمایشــگاه محصــوالت دانش بنیــان ســازمان 
حمل و نقل ریلی شــیراز شــاهد بودیم که شــامل ۵۳ 
محصول بود که به صورت دانش بنیان در ســال های 
اخیر توســط ایــن ســازمان مورد اســتفاده قــرار گرفته 
بــود و همچنیــن نیازمندی هــای جدیــد ایــن ســازمان 
بــه شــرکت های دانش بنیــان اعالم شــد که اگر کســی 
یــا شــرکتی می تواند چنین محصولــی را تولید کند این 
ارزش  بــود.  خواهــد  محصــول  آن  مشــتری  ســازمان 
درآمــدی و کاهــش هزینــه ای که توســط شــهرداری در 
ســال های اخیر شــده بود در بعضی موارد بیش از دو 

میلیون دالر بود.
و  معمــاری  شهرســازی،  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
هوشمندســازی شــورای اســالمی شهر شــیراز عنوان 
نمــود: یعنــی توجــه مــا بــه تولیــدات دانــش بنیــان و 
کــه  کنــد  کمــک  می توانــد  محصــوالت  کــردن  بومــی 
کــه واردات  هزینه هایمــان بــه خصــوص در جاهایــی 
داریــم بســیار کاهــش پیــدا کنــد. جــذب منابــع مالــی 
اســتانی و ملــی اختصاص داده شــده به شــرکت های 
دانــش بنیان فقــط از راه تعریف پروژه هــای نوآورانه و 
یــا خرید محصــوالت فناورانه از این شــرکت ها امکان 
پذیر است و باید شهرداری برنامه جدی در این زمینه 

داشته باشد.
وی گفــت: جذب منابــع صندوق نوآوری و شــکوفایی 
شیراز نســبت به کالن شهرهای دیگر و عدم مداخله 
شــهرداری بــه عنوان ســهامدار ایــن صنــدوق در این 

ســال ها جــای بحــث و تامــل دارد کــه چــرا ایــن قصــور 
صــورت گرفتــه؟ حتی ســهام شــهرداری شــیراز در این 
صندوق به زودی به یک ســوم خواهد رســید. نه تنها 
اســتفاده نداشتیم در این سال ها بلکه کمکی هم به 
تقویت آن نکرده ایم. می بایست فعالیت ها و اقدامات 
دونده تازه نفس شهرداری شیراز یعنی مرکز نوآوری و 
فنــاوری مورد عنایت شــهردار محترم و معاونین خود 
قــرار گیرد و دســتورات الزم به منظور تقویت و تثبیت 
فعالیــت هــای مثبــت آن مرکــز بردارنــد و ضعف هــا را 
برطــرف کننــد و تصمیمــات و فعالیت هــای آن مرکــز 
را بــه رســمیت بشناســند. معاونــت علمــی ریاســت 
ســازمان هایی  هزینه هــای  ۵۰درصــد  بعضــا  جمهــور 
کــه از شــرکت های دانــش بنیــان حمایــت می کننــد و 
محصوالت آنان را خریداری میکنند را تقبل می کند. در 

حــال حاضر مبلــغ قابل توجهی از هزینــه حمل و نقل 
هوشمند شهر اصفهان را معاونت علمی تقبل کرده 
است. چون به عنوان شهر اول پیشتاز بوده معاونت 
علمــی نصف هزینه هــا را تقبل کرده اســت. یا کارخانه 
نــوآوری مشــهد با حــدود ۳ هــزار هکتار فضــا با کمک 
معاونت علمی تجهیز شــده اســت و نیازســنجی های 
عمومی از طریق این مرکز اعالم می شــود. در مقایسه 
با تهران، مشهد اصفهان و تبریز که جذب منابع مالی 
قابل توجهی دارند عملکرد شــهرداری شــیراز ضعیف 
و نمــره منفی آن نشــان از اولویت نبــودن موضوعات 

نوآوری در بدنه شهرداری است.
نصیــری گفت: شــهرداری شــیراز با تأخیر زیاد نســبت 
بــه ایجــاد مرکــز نــوآوری بــا حداقــل فضــا و امکانــات و 
عــدم حضــور شــهرداری بــه عنــوان یــک مهــره تأثیــر 
گــذار و قدرتمنــد در اکوسیســتم نــوآوری شــهر باعث 
ایجــاد  چرخــه  در  شــیراز  کالنشــهر  ماندگــی  عقــب 
از  مناســب  بهــره وری  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
آن هــا شــده اســت. عــدم جذب منابــع مالــی معاونت 
علمــی ریاســت جمهــوری در جهــت کمــک بــه چرخــه 
اقتصادی شرکت های فناور شهر شیراز بخشی از این 

عقب ماندگیست. 
دکتــر نصیری بیــان کرد: شــهرداری بــا ورود جدی تر در 
ایــن عرصه نه تنهــا باعث جلوگیــری از خروج نخبگان 
از شــیراز به دیگر کالن شــهرهای دیگر می شــود بلکه 
می توانــد بــه پروژه های خــاص و منحصر بــه فرد خود 
ســرعت ببخشــد و با هزینه های کمتر اهــداف خود را 

محقق کند. در  سالی که مقام معظم رهبری با عنوان 
دانش بنیان نامگذاری کرده اند باید دســتگاه ها نگاه 
ویژه تــری بــه ایــن مســائل داشــته باشــند و فرصــت 
خوبــی اســت کــه شــیراز ایــن عقــب ماندگــی چندین 
و  کنــد  برطــرف  را  خــود  نــوآوری  اکوسیســتم  ســاله  
شــهرداری بــه عنوان یک مشــتری بالقــوه محصوالت 
 نوآورانــه نقــش مهمــی در تقویــت این عرصــه خواهد 

داشت.
* توســعه بحــث دانش بنیان در مجموعه شــهرداری 

شامل کلیه ادارات و معاونت های شهرداری 
وی افــزود: خواهــش مــن این اســت که اول شــهردار 
و  ادارات  کلیــه  شــهرداری  مجموعــه  در  محتــرم 
بــه توســعه بحــث  را ملــزم  معاونت هــای شــهرداری 
و  حمــل  ســازمان  عملکــرد  و  کنــد  بنیــان  دانــش 
نقــل ریلــی ادامــه دار باشــد و  ایــن کار خــوب را اجــازه 
ندهنــد متوقف شــود. در کنــارش از اســتاندار محترم 
تقاضامنــدم که کلیــه مدیران در ســال جاری گزارشــی 
راجــع به حمایت هایشــان در راســتای قانــون حمایت 
از بحــث دانــش بنیــان را گــزارش کننــد و همچنیــن 
وجــود  دانش بنیــان  حــوزه  در  کــه  را  فعالیت هایــی 
دارد در کلیــه دســتگاه های اســتانی داشــته باشــیم. 
آمارهای نگران کننده ای از جذب بودجه های معاونت 
علمــی و بودجــه هایــی در راســتای حمایــت از دانــش 
بنیــان داریــم کــه ایــن نیــاز را می طلبــد کــه مســئولین 
مرتبــط با این زمینه در اســتان فعالیت زیادی داشــته 
باشــند. در ســال جــاری مــا فقــط ۲۵ میلیــارد تومــان 
توســط ۶۵ شــرکت اســتان فــارس برای جــذب دانش 
بنیــان تســهیالت گرفتیــم کــه بودجــه کشــوری چنــد 
ده برابــر ایــن مبلــغ بــوده اســت خواهشــمندم ایــن 
 موضــوع را هــم از طریــق اســتانداری بتوانیــم پیگیری 

کنیم.

: نایب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر شیراز

شهرداری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان بهره ببرد

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
شیراز خبر داد: 

ح فصل درختکاری اجرای طر
 با کمک شهروندان شیراز 

مدیرکل روابط  عمومی و امور بین الملل استانداری 
فارس خبر داد:

استفاده از فناوری های هوش 
مصنوعی در استانداری فارس

عضو کمیته علمی مقابله با کرونا اعالم کرد:

تزریق واکسن را فراموش 
5نکنید

2

3

معاون سوادآموزی فارس:

درصد باسوادی گروه هدف 
سوادآموزی فارس درصد قابل 

قبولی است

مدیرعامل شرکت گاز فارس خبر داد:

شناسایی ۶۶۵۰ 
مشترک بدمصرف 

تغییر نگاه خاکستری به بافت های تاریخی فارس با بهره گیری از 
خدمات مهندسان؛

دنبال نمودن ردپای خدمات مهندسی 
در بافت های تاریخی فارس 

3

3

4

ماسک و واکسن نسخه مقابله با موج هشتم
8

شهردار شیراز در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه:

رفع معضل سد معبر مشارکت همه متولیان را می طلبد
2

موج هشتم کرونا در راه است؛

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و تجهیزات بدینوسیلهازعموممردمجهتبازدیدازنمایشگاههایفوقدعوتبهعملمیآید.
وابسته و سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی به همراه ششمین 
نمایشگاه بین المللی و تخصصی قهوه، دمنوش و صنایع وابسته  

شرکت نمایشگاه های 
بین المللی فارس 

برگزار می کند

زمان: 20 الی 23 دی ماه 1401 ساعت بازدید: 16 الی 21 

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس
ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت www.farsfair.ir الزامی است. 

جهت دریافت نوبت بازدید رایگان به آدرس www.farsfair.ir مراجعه نمایید.
۰71-3۶2۰۰۰47 : 44-3۶2۰۰۰4۰-۰71            نمابر مکان: شیراز - شهرک گلستان- بولوار دهخدا - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارستلفن: 

وبسایت:
www.farsfair.ir 

آریا جان نورچشم ما
برای وجود نازنینت خداوند را شاکریم و آنچه از خیر و خوبی، 

سالمتی، برکت و شادکامی است، برایت آرزومندیم. 

تولدت هزاران بار مبارک 
                              مامان قدسی -عمو رضا - خاله آزی


