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 تسهیالت بانک مسکن
 به مشتریان خوش حساب

عضو هیات عامل و سرپرست معاونت امور حقوقی 
و پیگیــری وصول مطالبات بانک مســکن، از ارایه 

تسهیالت به مشتریان خوش حساب خبر داد.
مالــک آزادیــان در گفتگو با پایــگاه خبری بانک 
مســکن - هیبنا ، با اشاره به تدوین بسته سیاستی 
پیگیری وصــول مطالبات بانک در ســال جاری، 
اظهــار داشــت: با توجه بــه اینکه بانک مســکن 
همواره تالش کرده تا به جای نگاه پســینی، نگاه 
پیشــینی به پیشبرد امور داشــته باشد؛ معتقدیم 
در راســتای تکریم مشتریان، باید به جای برخورد 
قهری، تهمیدات تشویقی در نظر گرفت. وی افزود: 
به همین منظور بانک مســکن برای دســتیابی به 
اهداف کالن تعیین شــده برای سال 1401 ، بسته 
سیاســتی پیگیری وصول مطالبات سال جاری را 
مبتنی بر ایجاد انگیزه برای مشتریان تدوین کرده 
اســت.عضو هیات عامل و سرپرســت معاونت امور 
حقوقی و پیگیری وصــول مطالبات، با بیان اینکه 
انضباط مالی یکی از سیاست های مهم بانک مسکن 
اســت، گفت: به همین منظور طــرح ویژه کاهش 
مطالبات غیرجاری )طرح غدیر( برای اجرا تا پایان 
 نیمه نخست ســال، در هیات مدیره بانک مسکن 

به تصویب رسید.
آزادیــان بــا تاکیــد بــر پیش بینی مشــوق های 
خوش حسابی مشــتریان در این بســته سیاستی 
گفت: در راســتای فرهنگ سازی پرداخت به موقع 
اقســاط و بازگشــت منابع اعطایی بانــک، قبل از 
سررســیدهای مقرر و همچنین پیشگیری از ایجاد 
مطالبــات غیرجاری، مشــوق هایی در قراردادهای 
تسهیالتی اقســاطی در نظر گرفته شده است.وی 
ادامه داد: به مشــتریانی که تســهیالت خود را در 
تمام ماه های دوره مورد بررسی در بازه های زمانی 
شــش ماهه، به موقع و پیش از سررسیدهای مقرر 
پرداخــت کنند، به قید قرعه تســهیالت پرداخت 
خواهد شــد.عضو هیات عامل و سرپرست معاونت 
امــور حقوقــی و پیگیــری وصول مطالبــات، در 
خصوص جزئیات مشــوق های در نظر گرفته شده 
نیــز توضیح داد: طبق مصوبــه هیات مدیره بانک، 
200 فقره تســهیالت مرابحه عام هر یک به مبلغ 
یک میلیارد ریال، 300 فقره تسهیالت مرابحه عام 
هر یک بــه مبلغ 500 میلیون ریــال و همچنین 
100 فقره تسهیالت قرض الحسنه هر یک به مبلغ 
100 میلیون ریال برای مشــتریان خوش حســاب 

پیش بینی شده است.

دانش بنیان شدن ۱۴۴ واحد توليدی 
در شهرك ها و نواحی صنعتی 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دانش بنیان 
شــدن 144 واحد تولیدي در شــهرك ها و نواحي 
صنعتي کشور از ســال 1400 تا سه ماهه نخست 

امسال خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرك های صنعتی ایران، علی رسولیان با بیان 
این مطلب در پنجمین نشســت شورای راهبری و 
سیاســتگذاری تولید دانش بنیان و پیشــرفته که 
به صورت ارتباط تصویــري برخط با مدیران عامل 
شرکت شهرك هاي صنعتي اســتان ها برگزار شد، 
اظهار داشــت: برای دانش بنیان شدن 2۸۹ واحد 
صنعتی مســتعد مســتقر در شــهرك ها و نواحي 
صنعتي در سال هاي 1400 و 1401 هدف گذاری 
شده اســت که در این راســتا با همکاري معاونت 
علمي و فناوري ریاســت جمهوري، تا کنون 144 
واحد تولیدي دانش بنیان شده اند. وي افزود: برنامه 
سال 1400، دانش بنیان شدن 13۹ واحد صنعتی 
بود، که ســال گذشــته 132 واحد مستعد مستقر 
در شهرك ها و نواحي صنعتي، دانش بنیان شدند.

رئیــس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرك های صنعتی ایــران اضافه کرد: 
برنامه امســال هم دانش بنیان شــدن 150 واحد 
صنعتی اســت که در این راســتا از ابتداي سال تا 
کنون، 12 واحــد صنعتی مســتعد، دانش بنیان 
شده است. رسولیان همچنین تعداد کل واحدهاي 
تولیدي دانش بنیان شــده در شهرك ها و نواحي 
صنعتي کشور را 5۸4 واحد اعالم کرد. وي با اشاره 
به هدف گذاري برای شناسایی ۶۶۷ واحد مستعد 
دانش بنیان در سال هاي 1400 و 1401 نیز ادامه 
داد: از ســال 1400 تا ســه ماهه نخســت امسال 
3۹4 واحد تولیدي مســتعد دانش بنیان شــدن 
 در شــهرك ها و نواحي صنعتي کشــور شناسایی 

شده است.

امکان صدور آنی سفته بدون مراجعه 
به شعب بانک آینده 

بانک آینده یکی از بانک هــای پیش رو در خدمت 
نوین سفته و برات الکترونیکی، با ایجاد این خدمت 
جدید، دسترســی مــردم و کســب و کارها به این 
اوراق تجاری را تســهیل کرده اســت و مشتریان 
غیرحضــوری می تواننــد بــرات و ســفته خود را 

به صورت دیجیتالی دریافت کنند.
با بهره گیری از اســناد تجاری الکترونیکی، ضمن 
ارتقای شــفافیت عملیات تجــاری و پیش گیری 
از جعــل اســناد، زمینــه بهره منــدی بنگاه ها از 
ابــزار بــرات الکترونیکی برای تأمیــن مالی آن ها 
به جای تســهیالت نقد، با تخصیص اعتبار صورت 
می گیــرد، که این امر ضمن کاهش خلق نقدینگی 
از طریــق تأمین اعتبار موردنیاز حوزه اشــتغال و 
تولید، شفاف ســازی مبادالت، نظــارت بر مصرف، 
اســتفاده از ظرفیت اعتبــاری در حمایت از تولید 
 و در نهایــت کاهش اثــرات تورمی در کشــور را 

به همراه خواهد داشت.

اخبـــار

نشست خبری مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تأمین 
با هدف تشریح دســتاوردها و اهداف آتی آن با تکیه بر 
لزوم توجه به دانش بنیان ها برای داشتن تولید اقتصادی 

برگزار شد.
به گزارش سیاســت روز؛ محســن محمدی مدیرعامل 
هلدینگ صنایع عمومی تامین سازمان تامین اجتماعی 
در نشست خبری اظهار داشت: با توجه به محدودیت های 
منابع آبی کشور، توسعه کشت فراسرزمینی را در دستور 
کار داریم و بر اساس تقاهم صورت گرفته در این کشور 
اقدام به کشت غالت و کاالهای اساسی می پردازیم.وی 
افزود: برای کشت فراسرزمینی کشور هایی نیز در آفریقا 
و آمریــکای جنوبی در حال مطالعــه داریم و با در نظر 
گرفتن مالحظات سیاسی و اقتصادی کشت فراسرزمینی 
در کشــور های دیگری نیز توســعه می یابــد.وی ادامه 
داد: کشــت فراســرزمینی البته به معنی بی توجهی به 
تولید داخل نیســت و با در اختیار داشــتن دانش روز و 
تکنولوژی های جدید می توان از همین منابع آب و خاك 

کشور به درستی اســتفاده کرد و میزان تولید در واحد 
سطح و بهره وری را افزایش داد.

محســن محمدی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر 
برنامه های آینــده هلدینگ صنایع عمومی تامین برای 
حمایت از تولید داخل و توســعه فعالیت های شــرکت 
قدیمــی پارس با بیان این مطلب افزود: این روزها تولید 
یخچال فریزر در برنامه این شــرکت اســت و براساس 
برنامه ریزی های انجام شــده در سال جاری خط تولید 
ماشــین لباسشویی و ظرفشویی که پیش از این تعطیل 
شــده بود را هم دوبــاره راه انــدازی خواهیم کرد. وی 
در ادامه در پاســخ به ســوالی تصریح کرد: با همراهی 
دانشگاه های کشور اقدامات مهمی در زمینه تولید بذور 
اصالح شده، اصالح ژنتیکی دام، چند قلوزایی و افزایش 
شــیر دهی و مقاوت در برابر بیماری های را در دستور 
کار داریم و معتقدیم که دانش بنیان کردن برای داشتن 
تولید اقتصادی ضرروری اســت و ســعی می کنیم که 

الگویی برای سایر شرکت ها باشیم.

ضرورت بهره گیری از دانش بنیان ها برای داشتن تولید اقتصادی 
گــروه بهمن با حضــور در یازدهمین نمایشــگاه جامع 
مدیریت شــهری و پنجمین نمایشــگاه تخصصی حمل 
و نقــل و ترانزیت اصفهــان جدیدترین محصوالت خود 
را در معــرض دید عالقمنــدان می گذارد و در این دوره 
از نمایشــگاه تازه ترین محصوالت تجاری و سواری گروه 
بهمن عرضه خواهد شد. خودروهای عرضه شده در این 
نمایشــگاه جزو مدرن ترین و پیشرفته ترین خودروهای 
تجاری و ســواری بازار ایران هســتند لــذا پیش بینی 
می شود غرفه گروه بهمن مورد استقبال بازدیدکنندگان 

قرار بگیرد.
در دسته خودروهای ســواری، گروه بهمن در نظر دارد 
خودروهای سواری محبوب خود را در این نمایشگاه در 
معــرض دید عالقمندان قرار دهد. ریســپکت به عنوان 
تازه ترین ســواری گروه بهمن از جمله محصوالتی است 
که قرار اســت در به زودی در بازار عرضه شــود و جزو 

محصوالتی است که در این نمایشگاه حضور دارد.
در دســته خودروهای ســواری SUV نیــز گروه بهمن 

خودروهای دیگنیتی پرســتیژ و فیدلیتــی پرایم را در 
معرض دید عالقمنــدان خواهد گذاشــت. دیگنیتی و 
فیدلیتی از خودروهای شــناخته شــده و محبوب گروه 
بهمن هســتند که این گروه قصد دارد با نســخه جدید 
دیگنیتی را که به نام دیگنیتی پرستیژ شناخته می شود 

در این نمایشگاه حاضر شود. 
گــروه بهمن بنا دارد در دســته خودروهــای تجاری با 
 FAW420 و FAW4۶0،امپاور باربری کشنده  کاربری 
و شــیلر در معرض دید عالقمندان به خودروهای باری 
گذاشــته شود. همچنین در دســته خودروهای تجاری 
با قابلیت کاربری های شــهری گــروه بهمن قصد دارد 
اتوبوس شــهری City12، مینی بوس پگاسوس و وان 

باری اینرودز را دراین نمایشگاه ارائه دهد. 
این محصوالت در محل نمایشــگاه بین المللی اصفهان، 
در غرفــه گروه بهمن از 4 لغایت ۷ مردادماه از ســاعت 
14 تا 22 در معرض دید عالقمندان صنعت خودرو قرار 

خواهد گرفت.

نمایش آخرین تولیدات گروه بهمن در نصف جهان

گزارش

در حالــی که بیش از 2دهه از وضع انواع قوانین و مقررات 
راجع به اســتقرار اعتبارســنجی در کشــور می گذرد اما 
در مقام عمــل عموم مردم همچنان بــرای دریافت وام و 

تسهیالت خرد با مشکالت عدیده ای مواجه اند.
طرح »دریافت وام بدون ضامن« که برای نخســتین بار از 
ســوی تیم اقتصادی دولت ســیزدهم مطرح شد، موجب 
شــد واژه ای به نام »اعتبارسنجی« بیشتر مورد توجه عموم 
جامعه قرار گیرد.بر همین اساس رئیس جمهور در زمستان 
ســال گذشته به بانک ها دســتور داد که نوع وثیقه گذاری 
وام های زیر 100 میلیــون تومان را به گونه ای تغییر دهند 
تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارســنجی، تسهیالت ُخرد را 
آســان تر دریافت کنند، به عنوان مثال کسی که کارمند یا 
حقوق بگیر ثابت دولت است، می تواند حقوق خود را وثیقه 

و اعتبار وامش کند.
هرچند »اعتبارســنجی« در نظام بانکی کشــور ما، مقوله 
جدیدی محســوب می شود اما باید بدانیم که  این موضوع 
در دنیا بیش از ۶0 سال سابقه دارد و مزیت مهمی همچون 
»دسترسی قشر ضعیف و محروم جامعه به وام های بانکی« 
را برای سیستم پولی و بانکی کشورها به ارمغان آورده است.

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در بهمن ماه سال 
گذشــته، ضمن اشاره به تجربیات مثبت یکی از بانک های 
قرض الحسنه درباره اجرای اعتبارسنجی اظهار داشت: »بر 
اســاس تجربیات این بانک  که تسهیالت خرد و با تضامین 
آسان به مردم ارائه می دهد؛ مجموع معوقات مشتریانی که 
از رتبه اعتباری مناسب تر و باالتری برخوردار بودند؛ کمتر 

از 1درصد بوده است.«
همین اظهارنظــر، به وضوح بیانگر اهمیت اعتبارســنجی 
مشتریان برای اعطای وام و تسهیالت در نظام بانکی است 
اما در زمــان حاضر با وجود اینکه بیش از دو دهه از وضع 

انواع قوانین و مقررات راجع به اســتقرار اعتبارســنجی در 
کشــور می گذرد اما در مقام عمل شــاهد آن هستیم که 
موضوع ســاده ای مثــل پرداخت وام های خــرد بر مبنای 
اعتبارسنجی، هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است.به نظر 
می رسد اولین دلیلی که موجب شده است اعتبارسنجی در 
کشور در سال های گذشــته مغفول بماند؛ »عدم پیگیری 
برای هماهنگی بین دستگاهی« به منظور استقرار پایه های 

اعتبارسنجی در کشور بوده است.
بر اســاس آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، 
بانک مرکزی مکلف شده است که حداقل هر 3 ماه یک بار 

جلســات مربوط اعتبارسنجی را تشــکیل دهد و سپس با 
همــکاری وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، گزارش 
عملکرد ارگان هــای ذی ربطی را که در ارســال اطالعات 
اعتبارســنجی به این بانک کم کاری یا تخلف می کنند در 
مقاطع زمانی 3ماهه تهیه کند و به شورا ارائه کند.اما با این 
حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که جلسات پیرامون 
اعتبارسنجی، قریب به 10 ماه است که تشکیل نشده است.

موضوع دیگری که استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور 
را با تأخیر مواجه کرده اســت، نواقص پایگاه داده اعتباری 
اســت. بر اساس آیین نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، 

بانک مرکزی موظف بوده اســت پایگاه داده جامعی تحت 
عنــوان »پایگاه داده اعتباری« را تکمیل و آماده ســازی و 
ســپس آن را به سیستم اعتبارســنجی بانکی متصل کند 
اما متأســفانه هنوز این پایگاه داده عملیاتی نشده است.با 
وجود آنکه تکمیل این پایگاه نیازمند یک عزم فراسازمانی 
است و طبق قانون دســتگاه های مختلفی همچون »ثبت 
احوال«، »قوه قضاییه«، »وزارت دادگســتری« و »سازمان 
امور مالیاتی« موظف به تکمیل این پایگاه هســتند اما از 
سوی دیگر بانک مرکزی باید تمام پیگیری ها یا کم کاری ها 
و تخلفــات در زمینه عدم تکمیل این پایگاه را به شــورای 

مربوطه گزارش دهد.
طبق ماده 21 آیین نامه نظام ســنجش اعتبار مصوب سال 
۹۸، تمــام ارگان های ذی ربط موظفنــد ظرف مهلت های 
زمانی مقرر که به تصویب شــورا می رسد، با فراهم ساختن 
زیرســاخت های الزم و در چهارچــوب ایــن آیین نامه و 
مصوبــات شــورا، اطالعاتــی را که موجــب تکمیل نظام 
سنجش اعتبار می شود از طریق بستر شبکه ملی اطالعات 

در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.
اما دلیل دیگری که اســتقرار اعتبارسنجی در نظام بانکی 
کشور را تحت الشعاع قرار داده است به »تغییرات پی درپی 
مدیریتی در شــرکت مشــاوره رتبه بندی اعتباری ایران« 
مربوط می شود. این شــرکت که با حمایت وزارت اقتصاد، 
نظارت بانک مرکزی و مشــارکت کلیه بانک های کشور و 
برخی از شــرکت های بزرگ بیمــه و لیزینگ در آبان ماه 
13۸5 تأســیس شــده اســت، به عنوان تنها مرجع ارائه 
گزارش اعتباری در کشــور شناخته می شــود.اما تغییرات 
مدیریتی در شــرکت مشــاوره رتبه بنــدی اعتباری ایران 
آن چنان زیاد بوده اســت که امکان ثبات تصمیم گیری در 

این شرکت را دچار چالش کرده است.

اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی، از وعده تا عمل

چرا کسی نمی تواند وام زیر ۱۰۰میلیون بدون ضامن بگیرد

رئیــس کل بانک مرکزی گفت: با تصویب طرح قانون بانک مرکزی اصالح خوبی 
در رابطــه بانک مرکزی و بانک ها و بانک مرکزی با دولت رخ خواهد داد اما برای 
اصالح رابطه بانک ها و مشــتریان، باید طرح قانــون بانکداری که بعد از تصویب 

طرح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار می گیرد، به تصویب برسد.
علــی صالح آبادی  در همایــش »اولین برنامه گام دوم انقــالب؛ ضرورت تغییر 
ریل سیاســت گذاری کشــور در برنامه هفتم توســعه«، اظهارداشت: در طول ۶ 
برنامه توســعه گذشــته انحرافاتی در اجرا وجود داشــته و جا دارد در این باره 
آسیب شناسی انجام شــود که چرا اهداف برنامه های توســعه به میزان مطلوب 

محقق نمی شود.
وی افزود: در زمانی که مســئولیت بورس را داشــتم در یک برنامه زنده یک نفر 
از من پرســید چرا فالن شاخص بورس پایین است؛ من گفتم به نظر شما برای 
ارتقاء آن چه کار باید کرد؟ گفت در برنامه توسعه تعیین کنیم که تا پایان برنامه 
توســعه این شاخص بورس به فالن عدد برسید، گفتم این عددی که شما گفتید 
پایین اســت و به نظر من باید ســه برابر شود اما این گذاشتن یک عدد در متن 

برنامه توســعه، هدف محقق نمی شود زیرا باید زیرســاخت ها و پیش نیازی های 
تحقق آن هدف فراهم شود تا در نهایت نتیجه آن، رشد آن شاخص باشد.

وی با پیشــنهاد به مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی الزامات تحقق اهداف 
برنامه توســعه، گفت: باید به این سوال پاســخ داد که برای تحقق اهداف کّمی 
چه الزامات و اقداماتی نیاز اســت.صالح آبادی یکی از مشــکالت برنامه ریزی در 
ایــران را بیش انگاری در اهداف دانســت و افزود: گاهی اوقات پیشــنهاد دهنده 
می داند که پیشــنهادی که مطرح کرده اســت محقق نمی شود اما می گوید اگر 
بخواهیم براساس امکانات و ظرفیت ها اهداف کّمی را در برنامه بگنجانیم، ممکن 

اســت اثر منفی و بدی داشــته باشــد بنابراین اهداف را بلنــد و قابل توجه در 
 نظر می گیریم و اگر هم محقق نشــد، مساله ای نیســت؛ نباید دچار این خطاها 

در سیاست گذاری شویم.
وی ادامه داد: در برخی موارد، دستگاه ها مشکل و خالء قانونی دارند و می خواهند 
در درون برنامه توســعه این خالء را برای مدت 5 ســال جبران کنند در حالی 
که قانون برنامه توســعه جای قانون گذاری نیســت و خالءهــای قانونی باید با 
اصالح قوانین دائمی رفع شــود.وی با بیان اینکه یکــی از موضوعات در اجرای 
برنامه های توسعه، محدودیت منابع مالی است، گفت: متاسفانه نگاه تامین مالی 
در ایران بانک پایه است و این هم به نگاه سیاست گذاران برمی گردد اما باید نگاه 
جامع تری داشته باشیم و باید در کنار نظام بانکی، بازار سرمایه و بودجه عمرانی 
دولت از منابع مردمی برای سرمایه گذاری در اقتصاد استفاده کنیم و این کار نیاز 
به طراحی ابزارها و برنامه ریزی دارد.وی افزود: من هم معتقدم اصالحات اساسی 
در حزوه بانکی مورد نیاز است و همه قوا باید کمک کنند تا این اصالحات انجام 

شود و به ثمر برسد.  فارس

دفاع صالح آبادی از طرح قانون بانک مرکزی

 لزوم تدوین برنامه هفتم 
برمبنای استراتژی توسعه

تجلیل و تقدیر از نخبگان 
صنعت استان در جشنواره 

انجمن فرانگران نوین 
چهارمین جشــنواره معرفی ســتاره های کارآفرین علم و 
صنعت در ســالن همایش های بین المللی شهدای سالمت 
باهدف معرفی ســتاره ها با رویکرد کارآفرینی دانش بنیان 

برگزار شد.
بر اســاس این گزارش؛ سید احسان مصطفوی، مدیرعامل 
انجمــن فرانگران نوین در این همایش با اشــاره به این که  
بیش از 12 ســال در حوزه  تعامل بین صنعت و دانشگاه 
فعالیت می کند گفت: دفتر اصلی انجمن فرانگران نوین در 
دانشــگاه فردوسی مشهد است  و این همایش با محوریت 
آشــنا شدن و همکاری بیشتر علم با صنعت برگزار شد که 
البته ایــن چهارمین دوره برگزاری اســت و ما درصددیم 

هرساله این همایش برگزار شود.
وی افزود:  طی دوسال گذشته با اپیدمی کرونا بسیاری از 
فعالیتهای اجتماعی کاهش یافته  و یا از بین رفت اما ما با 
عنوان نوآوری، از هرگونه شرایط، فرصت را مغتنم شمرده 
و تهدید این اپیدمی را به فرصتی مطلبوب جهت پیشبرد 

اهداف ملی و بین المللی استفاده می کنیم ..
رئیس کل باشگاه خالقیت، آموزش، حمایت و بهره برداری 
زعفران کمیسیون ملی یونســکو ایران )OSEC( در ادامه 

گفــت:  انجمن فرانگران بزرگ ترین رســالتش همســو و 
نزدیک کردن ارتباط بین صنعت و دانشــگاه است. در این 
جشــنواره از 50 نفر از مدیران صنایع بزرگ کشور توسط 
ریاست دانشگاه صنعتی شریف، رییس بنیاد ملی نخبگان 
و برخی از پیشکسوتان کشــور تقدیر شد. وی با اشاره به 
این که تقدیر از نخبگان و کارآفرینان صنعت و علم از دیگر 
برنامه های این جشــنواره است تصریح کرد: رسالت اصلی 
ما تقدیر و تجلیل از خادمان و مجاهدان اقتصادی کشــور 
است که کمتر دیده شــده اند. رئیس هیئت مدیره شرکت 
زعفــران مصطفوی افزود:  با اشــاره به فعالیت 12 ســاله 
انجمن فرانگران نوین اظهار داشــت: بیش از 1000 برند و 
مدیران 1۸ اســتان کشور عضو این انجمن هستند و با 12 
کشور تعامل، هم افزایی، هم آفرینی و در بحران ها و برپایی 
نمایشگاه های کشــوری و بین المللی همراه هم هستیم و  

باهم بودن و مشارکت را به صورت واقعی معنا کرده ایم.
معاون طــرح و برنامه خانه صمت جوانــان ایران، درباره 
حمایــت از کارآفرینان و صنعتگران کوچک در حاشــیه 
شــهر مشــهد افزود: عضویت در این انجمــن خصوصی، 
شــرایط ویژه ای دارد  و تالش ما این بوده که در حد توان 
و در بحث آمــوزش، حمایت مالی، معنوی و تبدیل کردن 
صنایــع کوچک به برندهای معــروف و نامی تالش کنیم 
و بیشــترین حمایت ما از این صنایع کوچک، اســتفاده از 
تجربیات پیشکســوتان صنعت و علم دانشگاهی است که 
این هم افزایی را به کّرار داشــته ایم. البته به صورت خاص 
و ویژه به صنایع حاشــیه شــهر نپرداختیم بلکه ما اهداف 
کلــی و حمایت از صنعت را پیش رو قرار داده ایم و اگر در 

این همین رابطه صنایع حاشیه شهر نیاز به یاری و کمک 
داشته اند به قطع یقین یاری و کمک کرده ایم.

رئیس کل باشگاه خالقیت، آموزش، حمایت و بهره¬برداری 
زعفران کمیسیون ملی یونسکو ایران )OSEC( اضافه کرد: 
در بحث آموزش،  دوره های تخصصی و علمی ویژه مدیران 
صنایــع با قراردادی که با دانشــگاههای مختلف از جمله؛ 
دانشــگاه فردوسی مشهد – دانشگاه صنعتی شریف و پیام 
نور بســته ایم را برگزار می کنیم. معتقــدم برای امنیت و 
حفظ صنایع ، ارتباط با دانشــگاه ضروری اســت. به دلیل 
رشــد ســریع تکنولوژی در دنیا برای نجــات صنعت نیاز 
بــه این هم افزایی داریم و اگر بــا دانش روز حرکت نکنیم 

صنعت ما امنیت خود را از دست خواهد داد. 
مصطفــوی در ادامه از ارتباط مجــازی صاحبان صنایع و 
دانشــگاه با مدیران موفق جهانی خبر داد و گفت: درصدد 
هســتیم به همــراه برخــی از مدیران مرتبط بــا صنایع 
، 15مردادماه ســال جاری از کشــور آلمان و صنایع بنز، 
ایرباس، بی ام و یونســکو بازدید کنیــم و همچنین برای 
تبــادل اطالعــات در صنعــت و پژوهش هــای علمی با 
دانشگاه های سویس و آلمان تفاهم نامه امضا خواهیم کرد. 
گفتنی است؛ این جشــنواره با حضور دکتر رسول جلیلی، 
رئیس محترم دانشگاه صنعتی شریف _  ناصر باقری مقدم، 
رئیس محترم بنیاد نخبگان کشور _   دکتر زمانیان، رئیس 
محترم بنیاد ملی تعالی زندگی  _  بهروز فروتن ، پیشکسوت 
صنعــت و پدر صنایــع غذایی ایران  _  ســردار مصطفی 
آجرلو، مدیرعامل باشگاه استقالل تهران  _  سعیده قدس،  
موســس بنیاد محک _  آقای دبیریان،  رئیس کمیسیون 

اقتصادی شورای شهر مشــهد  _   مهندس بنانژاد رئیس 
اتاق اصناف مشهد و  اعضای باشگاه فرانگران نوین و دیگر 
مسئولین استانی و مدعوین و با  رویکرد معرفی ستاره ها و 
با هدف ایجاد فضای علمی، اقتصادی و اجتماعی مطلوب تر 
و ترویج کننده روحیه امید و نشــاط در بین ارزش آفرینان 
کشور برگزار شد. این رویداد ارزشمند، طبق فرهنگ کهن 
ایران زمین و آیین پاسداشــت از سرمایه های اجتماعی در 
گردهمایی بزرگ مدیران دانشی، صنعتگران و کارآفرینان 
کشور و یادآوری از تالش های کارآفرینان که شایسته تقدیر 
و بهانه ای برای تجدیددیدار و هم افزایی مدیران ارزش آفرین 

کشور برگزار  شد
در این جشــنواره انجمن فرانگران نویــن 2 تفاهم نامه با 
دانشــگاه صنعتی شریف و بنیاد ملی نخبگان کشور امضاء 
کرد و  از چهره های ماندگار و برندهای شایســته ازجمله: 
زنده یاد حاج حســین هرمز زاده خالــق برند چوب دقت، 
منصــوره اتحادیه، پژوهشــگر تاریخ ایران،کیوان ســاکت 
آهنگســاز و نوازنده سه تار، بهروز فروتن خالق برند غذایی 
بهروز در صنعت غذا، علی شــریعتی مقدم چهره ماندگار 
فرانگــردر صنعت زعفران خالق برند نویــن زعفران، علی 
نصیریان کارگردان و بازیگر ســینما و تئاتر چهره ماندگار 
فرانگر در صنعت سینما ، تقدیر و تجلیل شد.در این مراسم 
همچنین از مــادر زنده یاد علی انصاریان، ســعیده قدس 
مدیر موسســه خیریه محک، ســینا شــعبان خوانی، پویا 
امینی بازیگر جوان ســینما، دکتر لطفی پدر تئاتر کشور و 
همچنین صاحبان و مدیران موفق صنعت استان با اهدای 

لوح جشنواره و تندیس  تقدیر و تجلیل شد.


