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نماز
جمعه

پروازهای
فرودگاه مشهد
افزایش یافت

محمود امانی
بنی ،مدیرکل
فرودگاههای
خراسانرضوی
گفت :پروازهای
فرودگاه مشهد در
سال جاری نسبت به
مدت مشابه پارسال
۷۴درصد افزایش
یافت .از ابتدای
سال تا پایان آذرماه
4هزار و ۲۸۴پرواز
در این فرودگاه انجام
شد.

امــام جمعه مشهد ضامن حکمرانی دینی در کشور را
وجود غیرت دینی در جامعه عنوان کرد.
به گــزارش قــدس آنالین به نقل از پایگاه اطالعرسانی
آیتهللا علمالهدی ،امام جمعه مشهد در خطبههای
نمازجمعه ۲۴دیماه مشهد مقدس در حرم امام رضا(ع)
بیان کرد :روز نوزدهم دی سرآغاز یک حرکت زنجیرهای در

خبر
مهدی توحیدی خــرا ســان
رضوی در زمینه مراکز تحقیق و
توسعه دانشگاهی و واحدهای
صنعتی و از طرفی فناوریهای
نوین شــرکـتهــای دانشبنیان
دارای ظرفیتها و فرصتهای
بینظیری است ،اما متأسفانه امروز این هدفگذاری
بهدرستی برای شرکتهای دانشبنیان انجام نشده
است .در این بین حمایت از شرکتهای دانشبنیان
در راستای ملی کردن تولید کشور نیازمند الزاماتی
استکهیکیازاینالزاماتداشتنواحدهایتحقیق
و توسعه در شرکتها و از طــرف دیگر پشتیبانی
همهجانبه قوانین از این شرکتهاست.
رئیس انجمن تحقیق و توسعه خــراســان رضوی
معتقد اســت :توجه به شرکتهای دانشبنیان
میتواند استقالل اقتصادی و در نهایت استقالل
ملی را تأمین کند ،امــا متأسفانه ام ــروز موضوع
ایــن شرکتها به حــدی پیچیده و خــاص شــده که
«دانشبنیان» جــای خــود را به «دانشگاهبنیان»
داده است.

◾
دراستان

آیتاهلل علم الهدی :غیرت دینی ضامن حکمرانی دینی است

◾هزینهای بابت کارهای تحقیقاتی داده نمیشود
دکتر اختراعی در گفتوگو با خبرنگار ما با تأکید بر
اینکه عموما ًصنعتگران در کشور و بهخصوص در
استان کارهای پژوهشی را خودشان انجام میدهند
و کارهای تحقیقاتی و اطالعات پژوهشی خود را در
اختیار دیگران قرار نمیدهند ،عنوان کرد :دلیل این
امر این است که در کشور ما هزینه تحقیق و توسعه
را کسی به حساب نمیآورد این در حالی است که
کارهای تحقیقاتی کــار بسیار پرهزینهای اســت و
هزینهای بابت ایــن موضوع پرداخت نمیشود و
همگان انتظار دارند نتایج این پژوهشها را بدون هیچ
هزینهای در اختیار داشته باشند.

کشور است؛ بساط یک نظام و حکومتی که برای خودش
۲هزارو ۵۰۰سال سابقه تاریخ قائل بود نابود شد.
وی متذکر شد :آن قدرت به خاطر پوچی و تهی بودن و
ماالمال از فساد ،جنایت و نفرت عمومی شکست خورد.
مردم یک چیز داشتند و آن غیرت دینی بود ،حمایت و
امداد الهی را از غیب داشتند و پیروز شدند.

کاهش ازدواج و طالق در خراسان شمالی

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت :در
 ۹ماه امسال شمار واقعههای ازدواج در استان
نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۸درصد و شمار
طالقها ۲.۹درصد کاهش داشت.
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آیـتهللا علمالهدی با تأکید بر این موضوع که رهبر
انقالب در روز  ۱۹دی امسال روی دو نکته «غیرت
دینی» و «مقصد؛ جنگ نرم» تأکید داشتند ،اضافه
کرد :غیرت دینی این است که ما سه چیز را در زندگی
تحمل نکنیم« :ضعف و ناتوانی اســام»« ،دشمنی
خدا» و «سقوط ارزشها».

علی زاهدینیا به ایرنا اگفت :امسال آمار ازدواج در
سه شهرستان رازو جرگالن ،گرمه و مانهوسملقان
افزایشی بوده و در سایر شهرستانهای استان
شاهد کاهش این آمار هستیم.
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی با اشاره به

رئیس انجمن تحقیق و توسعه خراسان رضوی انتقاد کرد

«دانشبنیان»ها
«دانشگاهبنیان»شدهاند

دکتر حسین اختراعی :متأسفانه از حدود 4هزار واحد
تولیدی اســتان تنها 100واحد عضو انجمن تحقیق و
گزيده توسعهاند که در بهترین حالت حدود 40واحد دانشبنیان
هستند و واحد تحقیق و توسعه دارند.

وی تأکید کرد :کارهای پژوهشی که در صنایع انجام
میشود ضمن اینکه باید علمی باشد الزم است
حتما ًبه نتیجه برسد و نکته مهم این است که این
کارها در صنایع حتما ًجنبه اقتصادی دارد؛ در نتیجه
کسانیکهازاینتحقیقاتاستفادهمیکنندوتمایل
زیادی برای در اختیار گرفتن این پژوهشها دارند،
میدانندکهاینتحقیقاتبهسوددهیواحدتولیدی
خواهد انجامید.
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سال سی و پنجم

شماره 9722

ویژهنامه 4101

وی ضمن اشاره به این موضوع که باید ساختاری
ایجاد شود تا بتوانیم هزینههایی برای بهاشتراک
گذاشتن اطــاعــات در اختیار واح ــدی کــه بــرای
نخستینبار پــژو هــش را ا نـجــام داده بگذاریم،
اف ــزود :در حــال حاضر چــون چنین کــاری انجام
نشده و سازمانی هم نیست که اطالعات پژوهشی
سازمانهای دیگر را داشته باشد به همین دلیل
(انجیاو)ها هم صاحب چنین قدرتی نیستند که

ثبت واقعه ازدواج در استان گفت :امسال ۶هزار و
 ۲۰۵واقعه ازدواج در استان ثبت شده که بر این
اساس نرخ خام ازدواج  ۹در هزار است و رتبه
نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
زاهدینیا با بیان اینکه در  ۹ماه امسال آمار طالق

این اطالعات را در اختیار دیگران بگذارند.

◾

◾دانشبنیانهای تزئینی
وی با بیان اینکه حمایت نکردن همهجانبه از این
شرکتهای دانشبنیان در راستای تولید ملی ،یکی
از مشکالت در ایــن بخش اســت ،گفت :از دیگر
مشکالت پیش روی شرکتهای دانشبنیان این
اســت که دیگر مسئلهای به نــام «تولید ملی» در
دستور کار واحدهای تولیدی نیست ،بلکه مسئلهای
به نــام معافیت مالیاتی ایــن شرکتها جایگزین
موضوع مهم تولید ملی شده و نام «دانشبنیان»
بیشتر یک حالت تزئینی پیدا کرده است.
وی عنوان کرد :در این موضوع میتوان مسئله را با
این مثال روشنتر کرد که براساس قانون ،شرکتهای
دانشبنیان میتوانند از صندوق توسعه ملی وام
بگیرند ،اما این وام فقط به موارد خاص تعلق میگیرد
در حالی که ممکن است شرکتی همه موارد خود را
انجام دهد و نیازمند وامی برای اجاره یا خرید مکان
فعالیت باشد ،اما وام صندوق توسعه ملی به این
موضوع اختصاص پیدا نمیکند.
وی اساس تأسیس و حرکت شرکتهای دانشبنیان
را در جهت کمک به اقتصاد مقاومتی دانسته و
تصریح کرد :یک اشکالی در این بین وجود دارد و
آن اینکه از آنجایی که تشویقهایی مثال ًمالیاتی
را در شرکتهای دانشبنیان دیدهایم ،ازهمینرو
بسیاری از شرکتها وارد داستانی میشوند که خود
را دانشبنیان نشان دهند.
وی افزود :بنابراین روش تشویق براساس استثنا کردن
مالیاتی موجب میشود بسیاری از واحدها به دنبال
دانشبنیان شدن باشند.
متأسفانه امروز سیستم مالیاتی کشور به بازرگانی
یا خرید و فروش توجه دارد و از ابتدا این سیستم
علیه تولید گام برداشته است؛ بنابراین اصالح این
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وی افزود :نقد در این مملکت آزاد است و باید نقد شود،
ایــن درســت نیست بنده حــرف بزنم کسی نقد نکند و
بگویم هرچه گفتم درست است ،کسانی که نقد میکنند
حواسشان باشد نقدی نکنند که آب به آسیاب دشمن
بریزند بهانه به دست دشمن بدهند ،از طریقی نقد شود
که دشمن استفاده نکند و نظرش را نیز کامال ًاعالم کند.
ثبتشده در استان هم نسبت به مدت مشابه
پارسال ۲.۹درصد کاهش یافته است ،افزود:
دراین مدت یکهزار و ۶۷۱واقعه طالق در استان
ثبت شده که این رقم ،خراسان شمالی را در
جایگاه۹استانهای کشور قرار داده است.

نظام باید در دستور کار قرار گیرد.

◾

◾هیچ کس نباید معاف از مالیات باشد
وی با اشاره به این نکته که در ایران هیچ کس نباید
معاف از مالیات باشد و به هر کسی که میخواهند
لطف کنند این لطف معافیت مالیاتی نباشد و در
جای دیگری غیر معافیت مالیاتی به آن لطف کرده
و از جای دیگری برای آنها ایجاد درآمد کنند ،بیان
کرد :مالیات حق همه مردم است و باید به جای اینکه
تشویق را براساس این بگذارند که شما از مالیات
معاف باشید ،بیایند تشویق را براساس این بگذارند
که به شما کار بدهند ،یعنی اگر یک دستگاهی به
معنای واقعی دانشبنیان شد دیگر اجــازه واردات
محصوالت مشابه آن داده نشود.
وی بــا اش ــاره بــه اینکه بــه طــور قـطــع ،شرکتهای
دانشبنیاندرحوزهتولیدنبایدبراساسقوانینفعلی
اداره شوند و باید قوانین مناسبی برای اصالح امور
درخصوص این شرکتها وضع شود ،خاطرنشان
کــرد :واحــدهــای تولیدی کشور باید بــرای بــاال بردن
کیفیتمحصوالتوماشینآالتخودبهشرکتهای
دانشبنیان اعتماد داشته باشند ،چراکه همکاری
علم و صنعت میتواند تولید کشور را متحول کند.
وی در ادامــه با بیان اینکه در مشهد حــدود 6هزار
واحد تولیدی فعال و غیرفعال داریم که حدود 4هزار
از این واحدها به نظر میآید در حال تولید هستند،
افزود :از این تعداد تنها250واحد تولیدی هستند که
دارای پروانه تحقیق و توسعه هستند که در نهایت از
اینتعدادحداکثر190واحدتولیدیطرحهایتحقیق
و توسعهای آنها شکل واقعی دارد و فعال هستند.
وی همچنین عنوان کرد :از این واحدها متأسفانه
تنها100واحدعضوانجمنتحقیقوتوسعهاندکهدر
بهترین حالت حدود40واحد دانشبنیان هستند و
واحد تحقیق و توسعه دارند.

