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دانشگاه کاشان امروز شهرت جهانی یافته است
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معاون اول رئیس جمهور دانشگاه کاشان را یکی از دانشگاه های مطرح کشور و جهان عنوان کرد و گفت: 
خوشبختانه امروز دانشگاه کاشان در نظام های رتبه بندی، شهره جهانی یافته است. 

دکتر اسحاق جهانگیری در مراســم افتتاح طرح های کاشان، از دانشگاه کاشــان در برگزاری این مراسم 
قدردانی کرد و گفت: باید این موفقیت ها را به مســئوالن این شــهر فرهنگی و دانشگاهی تبریک گفت و 

انشاءاهلل توسعه و پیشرفت روزافزون کاشان را شاهد باشیم.
وی مسیر توسعه کشور را بسیار عالی و امیدوارکننده دانست و افزود: مسیر توسعه کشور به فضل الهی با 
سرعت خوبی پیش می رود و هر روز شاهد افتتاح طرح های عظیم و در حال اجرا در اقصا نقاط کشور هستیم 
که بسیار مثبت و امیدوار کننده اســت. دکترجهانگیری یکی از اهداف آمریکائی ها را دلسرد کردن مردم 
نسبت به آینده کشور و نظام عنوان کرد و اظهار داشــت: ما به مشکالت کشور واقف هستیم و این شرایط 
دشوار را با لطف خدا و همت مدیران در دولت تدبیر و امید به سرانجام می رسانیم.معاون اول رئیس جمهور 
با اشاره به آستانه چهلمین سال انقالب خاطر نشان کرد: نظام جمهوری اسالمی با تمام مشکالت به خاطر 
اهداف، آرمان ها، رفاه، استقالل و استقرار اسالم در ابعاد مختلف حکومتی همچنان پیش می رود اگرچه 

با مشکالتی مواجه است اما مردم به نظام وفادار هستند.
دکترجهانگیری با بیان اینکه وقتی به توانمندی صنعتی ایران نگاه می کنیم باالتر از این کشورهاســت، 
ادامه داد: ایران را نباید با کشورهای اروپایی مقایسه کرد بلکه با کشورهای نفتی منطقه مانند عربستان باید 
قیاس شود. وی با اشاره به حرکت کشور در راه صنعتی شدن اضافه کرد: هیچ طرح بزرگی در ایران صنعتی 
نشده مگر اینکه از نظر طراحی، مهندسی و محاسبات همه به دست متخصصان داخلی انجام گرفته است.

معاون رییس جمهوری اظهارداشت: ما امروز به معنای واقعی کشور ســازنده نیروهای برق هستیم و در 
مناقصه های بین المللی برای ساخت نیروگاه ها در سراسر جهان شرکت می کنیم.

وی کاشان را از مناطق کویری عنوان کرد و یادآورشد: مهمترین مسئله این شهر کویری مشکل آب است 
که با انتقال آب زاینده رود به کاشــان باز این شهر با کمبود آب مواجه اســت. معاون اول رئیس جمهور 

خاطرنشان کرد: طرح های تصفیه فاضالب و بازچرخانی آب جزو اصلی ترین کارهایی است که باید انجام 
شود.

دکترجهانگیری اظهارامیدواری کرد: تا با وفاق و انسجام و همدلی بتوان بر تمام مشکالت کشور فائق آمد 
و توسعه و آبادانی کشور را در تمامی زمینه ها شاهد بود.

معاون اول رییس جمهوری با همراهی وزیر نیرو برای بهره برداری و بازدید از طرح توسعه نیروگاه سیکل 
ترکیبی، طرح توسعه شــرکت هامون نایزه و مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر کاشان به کاشان سفر 

کردند.

دانشگاه کاشان امروز شهرت جهانی یافته است

امام جمعه کاشان گفت: اساتید بسیجی دانشگاه باید بیان کننده 
پیام نظام توحیدی والیت فقیه در باشند.

آیت اهلل عبدالنبی نمازی در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی در 
تاالر آزادی دانشگاه کاشان، با اشــاره به برخی ویژگی های رهبر 
در نظام اسالمی اظهار داشت: رهبر در نظام الهی باید عالم به امور 

زمان ،عادل و فقیه باشد و از شاخصه زهد برخوردار باشد.
وی با اشــاره به حادثه 9 دی ســال 88 گفت: تنها نجات دهنده 
کشــور وجود رهبری آگاه و عالم بود  و اســاتید بسیجی دانشگاه 
باید بیان کننده نظام توحیدی والیت فقیه برای جوانان باشند تا 

مردم قدر این نعمت الهی را بیشتر بدانند.
آیت اهلل نمازی با اشــاره به اینکه رهبری نعمت بزرگی اســت که 
خداوند به ملت ایران هدیه داده اســت، گفــت: در بین این همه 
کشور اسالمی در جهان تنها کشــوری که در کره زمین از نعمت 

ولی فقیه برخوردار است جمهوری اسالمی ایران است.
وی نعمت ولی فقیه را برای ملت ایران ســرمایه بزرگی دانســت 
و اظهار داشــت: شــیعه و پیروان مکتب اهل بیت )ع( امروز بعد 
از گذشت ۱۴ قرن که در انزوای سیاســی بودند و قدرت های آن 
زمان بنی امیــه و بنی العباس و حکومت های بعد از آن شــیعیان 
هیچ جایگاهی نداشــتند و هیچــگاه حکومتی در اختیار شــیعه 

نبوده اســت. نماینده ولی فقیه در کاشــان گفت: مــا امروز باید 
با تمام وجــود و با تمام تــوان خود از نعمت والیــت و جمهوری 
اسالمی پاســداری کنیم و این امانت الهی را در آستانه ظهور امام 
زمان )عج( به دســت صاحب اصلی آن بســپاریم.آیت اهلل نمازی 
تأکید کرد: در میدان تهاجم فرهنگی که دشــمن تالش می کند 
جوان های کشور را جذب سیاســت های خود کنند، اساتید حوزه 
و دانشگاه باید آســتین ها را باال زده و کمربند ها را محکم بسته و 
با تحلیل ها و تفســیر ها رهبری در نظام توحیدی را بیان کنند تا 

نسل جوان از ویژگی های رهبر در نظام اسالمی آگاه باشد.
 نماینده مردم کاشــان و آران وبیدگل در مجلس شورای اسالمی 
هم در این نشست به دستاورد های 9 دی اشاره کرد و گفت: هرچه 
جلوتر می رویــم خیانتی که ســران فتنه به کشــور کردند ابعاد 

بیشتری از آن شناخته می شود.
دکتر سید جوادساداتی نژاد گفت: دشمن و فتنه گران بعد از فتنه 
88 چشم طمع به جمهوری اسالمی ایران داشته و استکبارجهانی 
در فتنه 88 برای نابودی اســالم و نظام جمهوری اسالمی ایران 
تمامی تجربه چهل ســاله خودش را به کار گرفت و فتنه دشــمن 
آنقدر سنگین بود که هیچ کشوری نمی توانست در مقابل آن دوام 

بیاورد.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل با اشاره به اینکه دشمن بعد 
از فتنه 88 همه تمرکز خود را برای از بین بردن رابطه بین مردم 
و رهبری در ایران به کار گرفت، گفت: اندیشــکده های آمریکا در 
جمع بندی ۶۰۰ صفحه ای خود بــرای نابودی ایران به این نتیجه 
رســیدند اگر معیشــت مردم و اقتصاد را هدف حملــه و هجمه 
قرار بگیرد خواهند توانســت حلقه اتصال بیــن مردم و رهبری را 

. بشکنند
به گفته وی، بعــد از فتنه 88 تحریم های فلــج کننده که تاکنون 
در ادبیات استکبارجهانی و آمریکا وجود نداشــت برای مقابله با 
جمهوری اســالمی ایران مطرح شــد و بالفاصله تحریم های فلج 

کننده بر علیه ایران اعمال شد و در نتیجه به برجام رسید.
وی حضور تمام وقت و شــبانه روزی مســؤوالن برای خدمت به 
مردم، اتخاذ تصمیم های صحیح و کارشناســی شــده از ســوی 

مســووالن و اطالع رســانی و صحبت چهــره به چهــره با مردم 
در تمامی موضوعات و رســیدگی بــه وضعیت اقشــار نیازمند و 
مستضعف جامعه را وظیفه مسؤوالن نظام برای عبور از مشکالت 
دانست و گفت: رییس جمهور کشــور در بحران ها باید همه هفته 

باید مردم صحبت کند.
در این مراســم از حضرت حجت االســالم و المســلمین جناب 
آقای دکتر عبداهلل موحدی محب به عنوان اســتاد باز نشســته و 
پیشکسوت بســیجی و همچنین از کانون بســیج اساتید دانشگاه 
کاشــان به عنوان موفق ترین کانون در ســطح کانونهای بســیج 
اساتید ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان که در جشنواره 

مالک اشترسپاه حائز این رتبه شده اند تقدیر و تشکر  شد. 

امام جمعه کاشان: 

اساتید دانشگاه باید پیام انقالب اسالمی را برای جوانان تبیین کنند
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  سه استاد دانشگاه کاشــان به عنوان پژوهشگر برتر 
استانی ســال 97 معرفی و در نوزدهمین هفته ملی 
پژوهش و فناوری استان اصفهان با حضور استاندار از 

آنها تجلیل شد.
 در آییــن تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتر 
اســتان اصفهان در بخش علوم انسانی  دکتر "محسن 
شاطریان" از گروه جغرافیا،در بخش فنی و مهندسی 
دکتر"علی قربانپور" از گروه مهندســی مکانیک، و در 
بخش هنر دکتر "احمد اکبری" از گروه هنر دانشــگاه 
کاشــان به عنوان پژوهشــگران برتر اســتان معرفی 

شدند.
اســتاندار اصفهان در بخشــی از الــواح جداگانه ای 
خطاب به این پژوهشگران برتر افزوده است: اینک به 
پاس این تالش پیگیر و اثر بخشی در پیشبرد مرزهای 
دانش جهانی و توسعه علمی و فناورانه ایران عزیز، در 
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده ی 
استان اصفهان مراتب قدردانی خود را از جنابعالی به 

عنوان پژوهشگر برگزیده استان در ســال 97 ابراز می نمایم.عباس رضایی در پایان اظهار کرده است: از خداوند کریم برای شما ســالمتی و پایداری در طریقی را خواهانم که فراروی جوانان این مرز و 
بوم گشوده اید. 

معرفی سه استاد دانشگاه کاشان به عنوان پژوهشگر برتر استانی

در حاشــیه بازدید هیات رئیسه و اســاتید مجموعه دانشکده های 
مهندســی دانشگاه کاشــان از شــرکت فوالد امیرکبیر، دو قرارداد 
همکاری علمی، تحقیقاتی و پژوهشی با موضوعات  "      انجام پذیری 
روش نوین بازیافت اســید و جایگزینی آن با با فرایند موجود بستر 
سیال" و "طراحی پیاده سازی و پشتیبانی سیستم خودکار تشخیص 
عرض عیوب ســطحی و درجه بندی ورقهای شرکت فوالد امیرکبیر 

کاشان" به امضا طرفین رسید.
مدیر عامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشــان در این نشست، گزارش 
عملکرد سال 97 این شرکت را ارائه نمود و نقاط قوت و توانمندیهای 

شرکت و فرصت های همکاری با دانشگاه را مطرح کرد.
مهندس قنواتی اهمیت ارتباط صنعت و دانشــگاه را الزم دانست و 
افزود: در دنیای امروز، رابطه ای مســتقیم بین توسعه تکنولوژی و 

پیشــرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور 
برقرار اســت. به طوری که می توان گفت تکنولوژی عامل اساســی 
برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در 

توسعه ملی به شمار می آید.
وی با اشاره به اینکه، دانشــگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص 
و ماهر است خاطر نشان کرد: اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند 
دانش و مهارت خود را در عرصه تولیــد و صنعت به کار ببرد، موجب 
پیشرفت خواهد شد. مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان افزود: 
ارتباط صنعت و دانشــگاه در هر کشــوری می تواند تأثیری تعیین 

کننده در رشد اقتصادی آنجا داشته باشد.
وی  آموزش و ارتقای دانش دانشــجویان و آماده کــردن آنان برای 
حضور در بازار کار و شــناخت و برطرف کــردن نیازهای تحقیقاتی 

بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن را از وظیفه دانشگاه عنوان کرد 
و افزود: از سوی دیگر بخش صنعت هم وظیفه دارد، نتایجی را که به 
کمک تحقیقات از حوزه فناوری به دست آمده در  تولید محصوالت 
خود دخالت دهد و بازار کار اشتغال زایی مفید برای جوانان و افرادی 

که آموزشهای مرتبط را در دانشگاه ها گذرانده اند  فراهم آورد.
مهندس قنواتی اظهار کرد: اگر توانستیم یک ارتباطی ارگانیک و غیر 
اجباری بین دانشــگاه و صنعت برقرار کنیم، هر دو نهاد از ایجاد این 

رابطه سود می برند.
رییس دانشگاه کاشان هم در این نشست به اهمیت ارتباط دانشگاه 
و صنعت پرداخت  و در این راســتا از افتتاح پــارک علم و فن آوری 
دانشگاه کاشــان خبر داد.دکتر عباس زراعت برخی از دستاوردها و 
افتخارات این دانشگاه را مورد اشاره قرار داد و گفت صنعت کاشان با 
بهره گیری از دانش و تجربه اساتید و دانشجویان می تواند  در حرکت 

از صنعت سنتی به سمت صنعت روزآمد گام های موثری بردارد .
سپس  معاون پژوهشی، رؤسای دانشکده ها، و برخی  اساتید  ضمن 
تشکر از دیدگاه مثبت مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر، نقطه نظرات 
خود در جهت بهبود هرچه بیشــتر ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح 

کردند . 

انعقاد دو قرارداد همکاری علمی، تحقیقاتی و پژوهشی 

دانشگاه کاشان با شرکت فوالد امیرکبیر
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بازدید هیات رئیسه و اساتید مجموعه دانشکده های مهندسی دانشگاه 
کاشان از شرکت فوالد امیرکبیر

تفاهم نامه همکاری آموزشــی، پژوهشــی و 
فناوری، فی مابین دانشــگاه کاشان و شرکت 

آب و فاضالب کاشان به امضا رسید.
 این تفاهم نامه همکاری به منظورگســترش  
همــکاری وهمفکــری، ارتباطــات علمی و 
همکاری های آموزشــی و پژوهشــی منعقد 

شده است.
اســتفاده مطلــوب از امکانــات، تجهیزات، 
متخصصین و کارشناســان آبفا و دانشگاه در 
جهت اجرای پروژه های علمــی و کاربردی، 
آموزشــی و تحقیقاتی مورد نیــاز  منطقه و 
کشــور ، هدایت و حمایت از پایان نامه های 
تحصیلی در راســتای موضوعــات و نیازهای 

کاربردی مورد نظر شرکت آب و فاضالب، ارائه 
ســمینارها و دوره های تخصصی و آموزشی 
کوتاه مــدت، کارگاه های آموزشــی، اجرای 
پروژه های تحقیقاتی و تالش در جهت تجاری 
سازی نتایج تحقیقات کاربردی، چاپ و انتشار 
مجالت، کتب و مقاالت و انجــام بازدیدهای 
متقابل برای دانشجویان، اساتید، متخصصین 
و کارشناسان شرکت آب و فاضالب از  موضوع 

های ارائه شده در این تفاهم نامه است.
این تفاهم نامه در ۶ ماده و ۴نسخه، به امضاء 
دکتر عباس زراعت رئیس دانشــگاه کاشــان 
و محمدرضا اســدی رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان رسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی – پژوهشی دانشگاه کاشان با شرکت آب و فاضالب

رئیس دانشــگاه کاشــان گفت: در جدیدترین  رتبه بندی گرین متریک 2۰۱8 دانشگاه کاشان برای 
دومین سال پیاپی رتبه دوم کشوررا کسب کرد.

دکتر عباس زراعت افزود: دانشگاه کاشــان در این  نظام رتبه بندی، همچنین رتبه ۱۰7 جهانی را به 
دست آورد. 

وی خاطر نشان کرد:  این رتبه بندی باهدف ارائه چشــم انداز جامع از شرایط و سیاست های مرتبط 
با محیط زیست وتوســعه پایدار در دانشگاه های کشــورهای مختلف راه اندازی شده است و از شش 

شاخص کلیدی "محیط زیست و زیرســاخت" ، "انرژی وتحقیقات اقلیمی" ، "مدیریت پسماند" ، "آب" 
، "حمل ونقل"، "آموزش"  برای رتبه بندی مؤسسه ها استفاده می کند.

گرین متریک ابزاری برای جلب توجه مدیران و سیاســت گذاران در محیط های دانشــگاهی فراهم 
آورده و ســاالنه بیش از ده هزار مؤسســه توســط این نظام رتبه بندی ارزیابی می شود که فهرست 
پانصد مؤسســه برتر بر روی ســایت http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2۰۱8/  منتشر                     

می  شود.
شایان ذکر است دانشگاه کاشــان در رتبه بندی جهانی این نظام نسبت به ســال گذشته دو پله ارتقا 

داشته است.
ریاست دانشــگاه این افتخار بزرگ را به همکاران هیات علمی و کارمندان و دانشجویان عزیز تبریک 
گفته و از تمامی اعضای خانواده بزرگ دانشــگاه بخاطر تالش هایی که در کسب این موفقیت داشته 

اند تشکر نمود. 

کسب رتبه دوم کشوری دانشگاه کاشان
 در نظام رتبه بندی گرین متریک
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رئیس دانشگاه کاشان گفت: هم افزایی دانشگاه های منطقه باعث ارتقا جایگاه علمی و فرهنگی آن منطقه 
می شود.

دکتر عباس زراعت در نشست چهارجانبه هیات رییسه دانشگاه های کاشان، علوم پزشکی، آزاد اسالمی و 
شهیدرجایی کاشان ، برگزاری این نشست ها را در راستای تبادل افکار و اندیشه ها و تجربیات اعضای هیات 
رییسه دنشگاه ها برای حل مشکالت جامعه الزم دانست و افزود: هدف اصلی جامعه  دانشگاهی باید توسعه 

و تعالی منطقه در همه ی زمینه ها  باشد و در این راستا   باید تعامل و همکاری و ارتباط متقابل دانشگاه ها 
به صورت مستمر، منسجم و کارآمد  وجود داشته باشد.

وی به پتانسیل ها و ظرفیت های مثبت دانشگاه های منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه ها در حل 
مشکالت  مسایل منطقه  و ارتقای جایگاه شهرستان  نقش بسزایی دارند.  

دکتر زراعت موازی کاری و سیاسی کاری را یکی از مشکالت دستگاههای اداری و اجرایی  منطقه دانست 
و خاطر نشان کرد: سیاسی کاری آفت توسعه است و دانشگاه ها باید حرفه ای کارکنند و در این زمینه می 

توانیم در یک فضای حرفه ای، آرام و ایمن وظایف خودمان را انجام دهیم.
وی  مسئولیت دانشگاه ها را در این برهه از زمان بسیارسنگین  دانست و خاطر نشان کرد:  پژوهش محوری  

و جامعه محوری   باید از سیاست های اصولی دانشگاه ها باشد.
رئیس دانشگاه کاشان اظهار کرد: یکی از اساسی ترین و ریشه ای ترین نکاتی که  باید مورد توجه قرار گیرد 

این است که بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم .
وی با اشاره به نظر متخصصان توسعه، که جامعه به ســمت حاکمیت اجتماعی و مجازی  پیش می رود و 
حاکمیت و اعتبارات دولتی دیگر معنایی ندارد، خاطر نشان کرد: اگر مردم به ما اعتماد کنند از نظر مادی نیز 
هزینه هایشان را تامین می کنند.مهم ترین مشکل دانشگاهها در زمان کنونی عدم جلب اعتماد مردم است 
و این اعتماد زمانی حاصل می شود که مردم احساس کنند دانشگاهها نیاز های جامعه را برطرف می کنند.

نیاز جامعه امروز احساس رضایت است و رضایت با تکنولوژی و رفاه حاصل نمی شود بلکه باید امید و انگیزه 
به جامعه تزریق گردد که دانشگاهها و بویژه متخصصان علوم انسانی می توانند این رسالت را انجام دهند.

دکتر زراعت با بیان اینکه توسعه پایدار دو رکن مادی و معنوی دارد، افزود: باید دانشگاهیان تالش کنند تا 
با هم افزایی  به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

رئیس دانشگاه کاشان نقش بانوان و کودکان را برای توسعه پایدار حایز اهمیت دانست و گفت: اگر بتوانیم به 
صورت  مشترک، مرکزی را برای آموزش بانوان و تربیت فرزندان ایجاد کنیم و بحث سالمت بانوان را  ارتقا  

دهیم بهتر می توانیم به اهداف توسعه دست یابیم . 

هم افزایی دانشگاه های یک منطقه باعث ارتقا 
جایگاه علمی و فرهنگی آن منطقه می شود

بودجه ابالغی دانشگاه کاشان برای سال 98 با ۴5 درصد رشد نسبت به سال 97 در بخش 
تعمیر و تجهیز نوید بخش سالی پرامید و با نشاط برای این مرکز علمی است.

بنا بر اعالم مدیر و برنامه ریزی و توسعه دانشگاه کاشان، بر اساس بررسی های انجام شده 
از بین ۴5 دانشگاه منتخب، نرخ رشد بودجه دانشگاه کاشان در جایگاه دوم بین این مراکز 
علمی است.بنا به تحلیل ارائه شده از سوی عبداهلل رمضانی علوی، میانگین رشد بودجه 
دانشگاه کاشان 3/5 درصد از میانگین رشد سایر دانشگاه ها باالتر است. چرا که برابر الیحه 
اعالم شده از بودجه سال 98 کل کشــور، میانگین رشد بودجه دانشگاه های کشور ۱۴ 
درصد است. این در حالی است که اعتبارات هزینه ای دانشگاه کاشان در الیحه بودجه 98 
نسبت به اعتبارات ابالغ شده در سال 97 رشدی 3/۱9 درصدی را نشان می دهد.در این 
میان اعتبارطرح پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان از ۱27977 میلیون ریال در سال 97 به 
۱۴987۴ میلیون ریال در سال 98 افزایش یافته است. رشد اعتبارات این طرح  در سال 98 

به نسبت اعتبارات سال 97 حدود ۱5۱ درصد رشد داشته است.
مطابق اعالم مدیریت برنامه ریزی و توسعه وضعیت اعتبارات دانشگاه کاشان در الیحه 

بودجه کل کشور در سال 98 به تفکیک ردیف و نوع اعتبار دانشگاه کاشان به شرح جدول 
زیر می باشد. پیش بینی رشد 

۴۵ درصدی 
بودجه 

دانشگاه کاشان

رییس سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح گفت: پیشرفت کشور در گرو بهره گیری از توانمندی 

های علمی است.
دکتر مهدی مدیری در جمع اعضای شــورای دانشــگاه 
کاشان، به پتانسیل ها و ویژگیهای برجسته کشور در زمینه 
های مختلف اشــاره کرد و افزود: نیروی انسانی،  اساتید، 
دانشمندان و دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی با ضریب 

هوشی باال اولین مزیت کشور است.
وی مزیت دوم را مزیت منطقه ای ایران عنوان کرد و اظهار 
داشت: کشورهای همسایه ما عرصه مناسبی برای تقویت 

دیپلماسی اقتصادی، علمی و فنی هستند.
رئیس ســازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، منابع انرژی 
و مزیت مردمــی را از دیگر مزیت ها عنــوان کرد و گفت: 
دنیایی از توانمندی های جدید در سرزمین ما وجود دارد.  
دکتر مدیری خاطر نشان کرد: یکی از  راه کارهایی که  مقام معظم رهبری تاکید دارند و اثربخش است، استفاده از 

توانمندی های دانشگاهی است که همان مزیت نیروی انسانی است  که این مزیت می تواند همه مزیت ها را ارتقاء 
بخشد. وی به وقوع حوادثی همچون زلزله و سیل اشاره کرد و افزود: با کمک دانش و فن، می توان پایداری کشور را 
در مقابل این حوادث به وجود آورد. دکتر مدیری با بیان اینکه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بمنظور دستیابی 
سریع و دقیق به اطالعات جغرافیایی کشور و سایر مناطق مورد نیاز تالش گسترده ای را در توسعه و ارتقاء دانش فنی 
نیروی انسانی، مدرنیزه نمودن خط تولید و ارایه خدمات، همگام با مراکز پیشرفته گام های ارزنده ای برداشته است 
افزود: تولید اطالعات مکانی صحیح و به روز و گسترده می تواند عرصه تصمیم گیری منطقی را در کشور فراهم کند.

وی به انعقاد تفاهم نامه این سازمان با دانشگاه کاشان اشاره کرد و گفت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه  استفاده از 
پتانسیل های مثبت این دانشگاه در زمینه های مختلف و همکاری در اجرای پروژه های مشترک و تبادل افکار و 
اطالعات است.رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با بیان اینکه این تعامالت با نگاه علمی می تواند شرایطی 
برای رفع مشکالت را سبب شــود،  افزود: با ارتباط دانشگاه باصنعت و جامعه و استفاده از توان علمی استادان و 

پژوهشگران می توان زمینه پایداری کشور وجامعه را ارتقاء بخشید. 

رییس سازمان جغرافیایی وزارت دفاع:

 پیشرفت کشور در گرو بهره گیری 
از توانمندی های علمی است


