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■  سیروس دشتی
سر دبیر

از شـروع برنامه های توسـعه کشور بیش از 
70 سـال می گـذرد. از این حیث کشـور ما 
در بیـن کشـورهای منطقـه و آسـیا از اولین 
کشـورهایی اسـت کـه مدیریـت و بودجـه 
کشـور و تمشـیت امـور خـود را مبتنـی بـر 
برنامه ریـزی  یافتـه  سـاختار  نظـام  یـک 
اسـتوار کـرده اسـت. امـا حکایت توسـعه 
در ایـران قصـه پر آب و چشـمی اسـت که 
علیرغـم تجارب و دسـتاوردهای شـاخص، 

گره هـای ناگشـوده در آن بسـیار اسـت.
عمده تریـن دلیلـی که صاحبنظران توسـعه 
بـر آن می آورند، اتکای بیـش از حد برنامه های 
توسـعه بـه »منابـع طبیعی« اسـت. هـر چند 
کـه منابـع خـدا دادی ماننـد نفت و معـادن و 
سـایر موهبت هـای طبیعـی از ارکان اصلـی و 
لیکـن  می شـود.  قـوام دوام مـا محسـوب 
تجربه نشـان داده اسـت که اتـکای صرف 
بـر منابـع طبیعـی هرگز اهـداف توسـعه را 
محقـق نمی سـازد. بسـیاری از صاحبنظران 
توسـعه بـر این بـاور هسـتند که شـاخصه 
اصلـی نظـام برنامه ریزی در کشـور هدایت 
برنامه هـای  بـه  نفتـی  درآمدهـای  و  پـول 
توسـعه و عمـران بـوده و متاسـفانه ایـن 

دنبـال می شـود  معیـوب همچنـان  چرخـه 
و برنامه هـای کالن کشـور بـر همیـن مدار 
می چرخـد. لـذا آنچـه کـه صاحبنظـران از 
ایـن مولفـه بعنـوان » نفریـن منابـع « یـاد 
می کننـد،  در تجربـه تاریخـی برنامه هـای 

توسـعه بطـور آشـکار دیده می شـود.
ایـن در حالیسـت کـه مـا نمونـه و شـواهد 
متعددی از کشـورهای توسـعه یافتـه داریم 
که مسـیر دیگـری را در برنامه های توسـعه 

کرده اند.  طـی 
کشـورهایی نظیـر کـره جنوبـی، سـنگاپور 
کشـور  توسـعه  بنـای  زیـر  کـه  مالـزی  و 
و  انسـانی  سـرمایه  مبنـای  بـر  را  خـود 
نهاده انـد. بنیـان  فنـاوری  و  دانـش   البتـه 
حـال کـه اولیـن سـال از قـرن جدیـد بـه 
»تولیـد، دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن« 
نامگـذاری شـده و البتـه سال هاسـت کـه 
ایـن مهـم در سیاسـت گذاری های کالن و 
عالیه کشـور تاکید می شـود، الزم اسـت که 
اقتصـاد دانش بنیـان و عناصـر آن »دانش و 
فنـاوری« بـا تکیه بر سـرمایه های انسـانی 
کارآمـد، محور و اسـاس برنامه های توسـعه 
کشـور قـرار گیـرد. بویژه آنکـه در آسـتانه 
 تدوین برنامه هفتم توسـعه کشـور هستیم.
مرسـوم و مسـبوق بـه سـابقه اسـت کـه 
از  سـال ها  نامگـذاری  از  بعـد  بالفاصلـه 
سـوی مقام معظـم رهبری، همه سـازمان ها 
هـر  رسـانه ها  و  وزارتخانـه  و  نهادهـا  و 
یـک به نحـوی  فراخـور وظایف خود شـروع 
و  برگـزاری نشسـت ها  و  برنامـه  ارائـه  بـه 
را  اقداماتـی  البتـه  و  می کننـد  سـمینارها  
هـم کلیـد می زننـد که در جـای خـود واجد 
ارزش بـوده و بایـد آن را سـتود. امـا ذکـر 
چنـد نکتـه پیرامـون شـعار سـال 1401 و 
 اقتصـاد دانش بنیـان الزم و ضروری اسـت.
پیرامـون شـعار سـال جدیـد تاکیـد شـده 

اسـت کـه تعـداد شـرکت های دانش بنیـان 
در  کـه  اسـت  امیـد  کنـد.  پیـدا  افزایـش 
ایـن  کـه  باشـیم  شـاهد  سـال  پایـان 
نظـر  در  بایـد  لیکـن  محقـق شـود.  امـر 
شـدن  برابـر  دو  از  فـارغ  کـه  داشـت 
بایـد  دانش بنیـان  شـرکت های  تعـداد 
اثرگـذاری  و  کیفیـت  کـه  شـود  مراقبـت 
کشـور  توسـعه  در  دانش بنیان هـا  واقعـی 
فـدای کمیت نشـود.همگی شـاهد هسـتیم 
ایـن  دانشـگاه ها  کمـی  توسـعه  در حـوزه 
امـر اتقـاق افتـاد و کیفیـت قربانی توسـعه 
کمـی نظـام آموزش عالـی و نیز به حاشـیه 
گردیـد. انسـانی  علـوم   رفتـن رشـته های 

از سـوی دیگـر توجـه بـه الزامات توسـعه 
اقتصـاد دانش بنیان و شـرکت های دانش بنیان 
بسـترهای  و  سـاختارها  اسـت؛  ضـروری 
توسـعه در حـوزه دانش بنیـان بـا تکیـه بر 
دانش بنیـان  اقتصـاد  زیسـت بوم  توسـعه 

بایـد مـورد توجـه قـرار بگیرد. 
بازنگـری در قوانیـن و رفـع موانـع حقوقی 
و سـاختاری همانطـور کـه در بحـث بهبود 
فضـای کسـب و کار مـورد توجـه اسـت در 
بخـش دانش بنیـان باید با سـرعت و دقت 
 بیشـتر و باالتـری مـورد توجه قـرار بگیرد. 
آنچـه در حـوزه اقتصاد دانش بنیـان در حال 
رقم خـوردن اسـت، نویـد روزهـای خوش 
را می دهـد و بایـد از ایـن فرصت هـا بـرای 
اشـتغال دانش آموختـگان و فنـاوران بویژه 
انسـانی،  علـوم  دانش آموختـگان  اشـتغال 
توسـعه  قالـب  در  خـالق  و  نـرم  صنایـع 
شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور بـه نحـو 

احسـن بهره بـرداری نمائیـم.

 تولید دانش بنیان ستون اصلی توسعه کشور



ــون  ــز همچ ــال ۱۴۰۰ را نی ــه ای س ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ســالهای دیگــر ســالی تــوأم بــا فرازهــا و فرودهــا برشــمردند و 
گفتنــد: انتخابــات مهــم و بــزرگ ریاســت جمهــوری یکــی از 
مهمتریــن فرازهــا و شــیرینی های ســال قبــل بــود کــه مــردم 
بــا وجــود خطــر شــدید بیمــاری همه گیــر کرونــا، بــا شــرکت 
ــه  ــد ک ــدان آوردن ــه می ــس را ب ــی تازه نف ــات، دولت در انتخاب
بــر اســاس نشــانه های موجــود، دولتــی مردمــی و دارای ریــل 
ــی را در  ــت و امیدهای ــل اس ــرم قب ــت محت ــه از دول جداگان

مــردم زنــده کــرده اســت.

موفقیت ایران  در حوزه علم و فناوری
ــه  ــل توج ــش قاب ــا و کاه ــا کرون ــدی ب ــه ج ــان مقابل ایش
ــر  ــگان را از دیگ ــرای هم ــن ب ــن واکس ــر تأمی ــات در اث تلف

ــد و در بیــان نقطــه اوج  ۱۴۰۰ خواندن فرازهــای ســال 
دیگــری از حــوادث ایــن ســال خاطرنشــان کردنــد: در 
بخش هــای مختلــف علــم و فنــاوری از تولیــد چنــد 
ــای  ــواره، کاره ــاب ماه ــا پرت ــر ت ــن معتب ــوع واکس ن

ــد. ــام ش ــی انج بزرگ
شکســت  بــه  آمریکایی هــا  اعتــراف  انقــاب،  رهبــر 
ــران را از دیگــر  ــه ای ــار آنهــا در فشــار حداکثــری علی خفت ب
ــتند و  ــی دانس ــه جهان ــال ۱۴۰۰ در عرص ــیرینی های س ش
افزودنــد: ایســتادگی مــردم موجــب ایــن پیــروزی شــد و در 

ــد. ــروز ش ــه پی ــود ک ــران ب ــت ای ــن مل ــع ای واق
ایشــان در بیــان پیــام حــوادث متعــددی کــه در ســال ۱۴۰۰ 
در نقــاط دیگــر جهــان رخ داد، تأکیــد کردنــد: ایــن حــوادث 

همگــی درســتِی راه ملــت ایــران در مقابــل اســتکبار را

رهبر انقالب در پیام نوروزی نامگذاری کردند

سال ۱۴۰۱ سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

ــان،  ــد؛ دانش بنی ــال »تولی ــال ۱۴۰۱ را س ــامی س ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
اشــتغال آفرین« نامگــذاری کردنــد.

ــر معظــم انقــاب اســامی  ــر معظــم انقــاب، رهب ــر رهب ــگاه اطاع رســانی دفت ــازارکار از پای ــه گــزارش ب ب
در پیامــی به مناســبت آغــاز ســال ۱۴۰۱ هجــری شمســی، بــا تبریــک عیــد نــوروز و ایــام والدت خورشــید 
فــروزان عالــم وجــود، حضــرت بقیــةاهلل االعظم)عــج( بــه ملــت بــزرگ ایــران و همــه ملت هــای همــدل، و 
بــا تبریــک ویــژه بــه خانواده هــای معظــم شــهیدان و همچنیــن جانبــازان، ایثارگــران و خدمتگــزاران ملــت 
ــان،  ــد؛ دانش بنی ــال »تولی ــد را س ــال جدی ــت، س ــت و مقاوم ــامت، امنی ــم، س ــِف عل ــای مختل در میدان ه

ــد. ــذاری کردن ــتغال آفرین« نامگ اش



ــت  ــِی معیش ــه ای »تنگ ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــن  ــورم« را تلخ تری ــا و ت ــئله گرانی ه ــردم، مس م
افزودنــد:  و  دانســتند   ۱۴۰۰ ســال  موضــوع 
ــاً  ــت و حتم ــر اس ــادی عاج پذی ــکات اقتص مش
ــع  ــع رف ــه و توق ــه عجل ــود البت ــاج ش ــد ع بای
ــم  ــا امیدواری ــت ام ــه نیس ــا واقع بینان ــی آنه دفع
ــال اول  ــه س ــد ک ــال جدی ــا در س ــی از آنه بخش
ــود. ــرف ش ــت، برط ــی اس ــری شمس ــرنِ ۱۵ هج ق
ــال  ــعار س ــن ش ــدف از تعیی ــه ه ــان در ادام ایش
ــه حرکــت مســئوالن دســتگاهها  را جهت دهــی ب
ــی  ــد: در بعض ــتند و افزودن ــردم دانس ــاد م و آح
از ســالها متناســب بــا شــعار ســال توفیقــات 
ــال ها  ــی س ــا در بعض ــد ام ــت آم ــه دس ــی ب خوب
نیــز کم کاری هایــی وجــود داشــت. البتــه در 
ــتیبانی ها و  ــد؛ پش ــال »تولی ــه س ــال ۱۴۰۰ ک س
ــی انجــام شــد  ــود، کارهــای خوب ــا« ب مانع زدایی ه

ــد. ــدا کن ــه پی ــد ادام ــه بای ک

تولید، کلید حل مشکالت اقتصادی
رهبــر انقــاب در بیــان علــت تمرکــز بــر مســئله 
ــد: تولیــد، کلیــد  ــر، گفتن تولیــد در ســالهای اخی
ــور از  ــی عب ــادی و راه اصل ــکات اقتص ــل مش ح
دشــواری های اقتصــادی اســت، ضمــن اینکــه 
رشــد اقتصــادی، افزایــش اشــتغال، کاهــش تــورم، 

ــی و  ــاه عموم ــود رف ــرانه، بهب ــد س ــش درآم افزای
همچنیــن افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و عــزت ملی 
ــد  ــام تولی ــه ن ــیری ب ــق و رواِج اکس ــرو رون در گ
ــال ها  ــن س ــر آن در ای ــه ب ــه تکی ــت ک ــی اس مل

ــز داشــته اســت. ــی نی ــای خوب تأثیره
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: امســال نیــز 
ــم،  ــد می کن ــد تأکی ــئله تولی ــر مس ــان ب همچن
البتــه بــر الیــه و چهــره جدیــدی از تولیــد یعنــی 

تولیــِد »دانش بنیــان« و »اشــتغال آفرین«.
ــان و  ــد دانش بنی ــرار دادن تولی ــار ق ــان معی ایش
ــو و  ــه جل ــت رو ب ــب حرک ــتغال آفرین را موج اش
ــتند  ــادی دانس ــداف اقتص ــه اه ــوس در هم محس
ــارت  ــن شــعار ســال ۱۴۰۱ عب ــد: بنابرای و افزودن
اســت از »تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین«.

ــه ســال قبــل  ــر توصی ــد ب ــا تأکی ــر انقــاب ب رهب
خــود مبنــی بــر اکتفا نکــردن بــه کارهای ســطحی 
همچــون درج نــام ســال بــر تابلــوی خیابان هــا و 
یــا بــر روی ســربرگ دســتگاهها، گفتنــد: تحقــق 
شــعار امســال نیــاز بــه سیاســتگذاری دارد البتــه 
از رئیس جمهــور محتــرم و  بــا تحرکــی کــه 
همکاران شــان مشــاهده می شــود، ان شــاءاهلل ایــن 
شــعار روی زمیــن نخواهــد مانــد امــا هــر چه بیشــتر 

ــود. کار و تــاش شــود بهتــر خواهــد ب



فــرا رســیدن نــوروز، نــوروِز نشــاط آفرین، 
دوبــاره جان یافتــِن طبیعــت و زمیــن، 
حلــول ســال ۱۴۰۱ هجــرِی شمســی 
ــران و  ــرافراز ای ــز و س ــت عزی ــه مل را ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی صمیمانــه 

ــم. ــرض می کن ــت ع ــک و تهنی تبری
نـوروز، نماد و تبلور تمدنی ارزش گراسـت؛ 
کـه  معنویت گـرا  و  فرهنگ سـاز  تمدنـی 
و  خداپرسـتی  از  برآمـده  فرهنـگ  اوج 

اسـت. صلح گسـتری  و  خانواده دوسـتی 
نــوروز امســال لحظــه تحویــل قــرن 
ــم  ــرن چهارده ــی ق ــگاه کل ــت. در ن اس
قــرن انقــاب اســامی ملــت عزیــز ایــران 
ــخ درخشــان  ــن انقــاب در تاری ــود و ای ب

ــد. ــد مان خواه
انشــاءاهلل قــرن آینــده، قــرن ظهــور و 
اعتــای تمــدن اســامی-ایرانی برآمــده از 
انقــاب شــکوهمند اســامی باشــد. قرنــی 
ــری  ــه رهب ــران ب ــردم مســلمان ای ــه م ک
امــام خمینــی)ره( خــود را از زیــر ســلطه 
ــا  اســتکبار و اســتبدداد دست نشــانده ره
ــتقرار  ــا اس ــتقال و آزادی را ب ــرد و اس ک
مردم ســاالری دینــی در قالــب نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی نهادینــه کرد.

ملــت عزیــز و قهرمــان ایــران! اینجــا 

مســجد  شماســت:  ایســتادگی  نمــاد 
خرمشــهر. جامــع 

در هشـت سـال جنـگ تحمیلـی، شـرق و 
غـرب عالـم در یـک جبهـه واحـد در برابـر 
اسـتقال خواهی ایـران صف کشـیده بودند اما 
امـروز بـرای تعامـل با ایـران با یکدیگـر رقابت 
می کننـد. این عظمت ملت بزرگ ایران اسـت.

از گردنه هـای سـخت عبور کرده ایم امـا از ِکید 
دشمن غافل  نیستیم

پیـچ  و  از گردنه هـای سـخت  ایـران  ملـت 
تاریخـی با سـرافرازی و حفظ اسـتقال عبور 
کـرد؛ البتـه همچنـان از ِکیـد دشـمن غافل 

. نیست

قرن پانزدهم قرن ایران 
اسالمی ست

قـرن پانزدهـم، قـرن نقش آفرینـی فعـال 
روشـن تر  عبـارت  بـه  یـا  ایـران،  ملـت 
بگویـم، قـرن ایـران اسـامی اسـت. همـه 
اقـوام ایرانی اعم از فـارس، لر، کرد، آذری، 
بلـوچ، عـرب و ترکمن، همـه در خدمت به 
ایـن آرمـان ملـی حرکـت می کننـد. همه 
مـا یک خانواده هسـتیم با یک سرنوشـت 

مشـترک؛ خانـواده ایرانی.

دولت سیزدهم برای عمل
 به وعده هایش مصمم است 

دولـت در هفـت ماهـی کـه از آغـاز کارش 
می گـذرد، نشـان داد مصمـم اسـت کـه به 

آنچـه می گویـد عمـل کند.
گفتیـم کرونـا را به توفیـق الهی و با کمک 
انجـام  الحمـدهلل  می کنیـم؛  مهـار  مـردم 
شـد. همزمان با مذاکره برای خنثی سـازی 

تحریم های ظالمانـه  تاش کردیم 
گفتیـم کشـور و اقتصـاد را معطـل برجام 
نمی کنیـم؛ همـه دیدند کـه در عین انجام 
مذاکـره و به کارگیری ابزارهای سیاسـی و 
حقوقـی بـرای رفـع جنایـت تحریـم امـا 
تمرکـز خـود را بـر خنثی سـازی تحریم ها 

قـرار دادیم.
همـه دیدنـد کـه از همـان ماه هـای اول  
چگونـه ظرفیت هـای معطـل مانـده را بـه 
مـردم  کمـک  و  متعـال  خداونـد  لطـف 

فعـال کردیـم.

رشد اقتصادی به باالی ۵ 
درصد رسیده است

ــات  ــد و ثب ــانه های رش ــبختانه نش خوش
اقتصــادی و افزایــش چشــمگیر ارزش 

حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در پیام نوروزی:

موضوع اشتغال مساله اول دولت در سال ۱۴۰۱

رئیس جمهــور، قــرن پانزدهــم را قــرن ایــران اســامی و عصــر نقــش آفرینــی فعــال مــردم کشــورمان خوانــد و 
گفــت: ســال جدیــد بایــد بــرای همــه مــا آغــاز دور جدیــدی از کار ثمربخــش و پیشــرفت آفرین باشــد.

بــه گــزارش بــازارکار، آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی به مناســب آغــاز ســال جدیــد کــه اولیــن پیــام نــوروزی 
ــرح  ــه ش ــد، ب ــادر ش ــهر ص ــع خرمش ــجد جام ــوده و از مس ــران ب ــامی ای ــوری اس ــام ریاســت  جمه وی در مق

ذیــل اســت:



ــی  ــادرات غیرنفت ــی و ص ــارت خارج تج
ــا  ــدار شــده اســت. م ــن مــدت پدی در ای
تجــارت بــا همســایگان را بــه نفــع مــردم 

ــم. ــش دادی افزای
گفتیــم کــه هدف گــذاری اصلــی دولــت، 
سیاســت های  اعمــال  و  تــورم  مهــار 
تورم زداســت؛ بــه توفیــق الهــی ایــن 
حرکــت آغــاز شــده و امــروز شــیب تــورم 
در ســه مــاه آخــر ســال کاهنــده شــده و 
ــن  ــر ای ــی ب ــان دهنده و گواه ــا نش آماره

ــت . مدعاس
ــوت  ــا ق ــد را ب ــرخ تولی ــه چ ــم ک گفتی
آمارهــای  درمی آوریــم؛  حرکــت  بــه 
رســمی کــه هنــوز تــا پایــان ســه ماهــه 
ســوم اســت، نشــان می دهــد کــه رشــد 
ــیده  ــد رس ــاالی ۵ درص ــه ب ــادی ب اقتص

ــت.  اس
ظرفیت هــای  همــه  از  کــه  گفتیــم 
کشــور بــرای ســرعت دادن بــه پیشــرفت 
و آبادانــی کشــور اســتفاده می کنیــم؛ 
ــرای  ــه ب ــه چگون ــد ک ــاهد بودن ــه ش هم
ــزاری  ــیر خدمت گ ــردن مس ــر ک هموارت
و  عمومــی  نهادهــای  و  دســتگاه ها 
ــار  ــه در کن ــد و هم ــاز ش ــی راه ب انقاب

ــم. ــت رفتی ــه خدم ــم ب ه
امـروز همـه نهادهـای انقـاب اسـامی بـا 
دولـت در کنـار یکدیگـر قـرار گرفته انـد و 

همـه در کنـار مـردم قـرار دارنـد.
مسـئوالن  دائمـاً  کـه  مقاطعـی  برخـاف 
و  بدگویـی  همدیگـر  علیـه  تریبون هـا  از 
مـردم را نگـران می کردنـد، بـا همـکاری 
و هماهنگـی قـوا و همـه نهادهـا تـاش 
جلسـات  داخـل  بـه  اختاف نظرهـا  شـد 
کارشناسـی منتقـل شـود و تریبون هـای 
رسـمی را بـه محـل تزریـق روحیـه امیـد 
و همگرایـی بـرای حـل مشـکات کشـور 

کردیـم. تبدیـل 
گفتیـم کـه منافـع و امنیـت مـردم را بـا 
هیچ چیـز معاملـه نمی کنیم؛ همـه دیدند 
و  و موشـکی  تـوان دفاعـی  افزایـش  کـه 
قـرار گرفـت،  اولویـت  فضایـی کشـور در 

چـون امنیـت کشـور در اولویـت اسـت.

بزرگ تریــن دســتاورد کشــور در ایــن 
ــت  ــه سیاس ــت مفتضحان ــال ها شکس س
فشــار حداکثــری آمریکایی هــا بــوده کــه 
ــران  ــت ای ــا مقاومــت مل ــن شکســت ب ای

میســر شــد.

اداره کشور را از مسیر درستی 
شروع کردیم

عزیــزان و مــردم بزرگــوار! مــا اداره کشــور 
را از مســیر درســتی شــروع کردیــم. 
سرنوشــت ملــت را در دســتان بیگانــگان 
و  دوگانه ســازی  نکردیــم.  جســتجو 
ــت  ــده مل ــه تضعیف کنن ــذاری ک فاصله گ

ــتیم. ــار گذاش ــت، کن اس
ــدان،  ــدرت می ــه ق ــم ک ــان دادی ــا نش م
اســت.  دیپلماســی  قــدرت  نفــع  بــه 
خدمــت  در  می توانــد  دیپلماســی 
ســامت باشــد. روابــط خارجــی را در 
ــه کار گرفتیــم  خدمــت اقتصــاد جامعــه ب
و ایــن، همــان معنــای دولــت تحول گــرا 

اســت. عدالت محــور  و 
ــن از  ــه م ــد ک ــران! بدانی ــز ای ــت عزی مل
مســتقیم  به صــورت  شــما  رنج هــای 
در  و  اســتانی  ســفرهای  در  باخبــرم. 
ماقات هــای عمومــی بــا مــردم آن را 

ــرده ام.  ــس ک لم
ــای  ــت، تاش ه ــاه از کار دول ــت م در هف
ــود وضعیــت معیشــت  ــرای بهب ــادی ب زی
مــردم و کنتــرل تــورم انجــام شــد و 
همچنیــن توجــه خاصــی بــه اقشــار 
مختلــف داریــم و إن شــاءاهلل پــس از ایــن 

ــت. ــم داش ــز خواهی نی

اشتغال مسئله  اول ماست
ــت،  ــه کار دول ــروع ب ــدت ش ــول م در ط
و  تعطیــل  کارگاه هــای  از  بســیاری 
ــته  ــد بازگش ــدار تولی ــه م ــل ب نیمه تعطی
اســت . در ســال جــاری إن شــاءاهلل مســئله  
اشــتغال مســئله  اول ماســت. بیــکاری 
ــادی و  ــای اقتص ــه مصیبت ه ــأ هم منش

ــد در  ــت از تولی ــی اســت و حمای اجتماع
ــود. ــد ب ــت خواه ــای دول ــدر برنامه ه ص

برنامه هــای زیــادی در ایــن مــدت بــرای 
و  ملــی  کان  پروژه هــای  راه انــدازی 
ــده و  ــری ش ــه ای پیگی ــای منطق طرح ه
ــورم و  ــار ت ــد مســکن، مه در حــوزه تولی
ایجــاد اشــتغال اقداماتــی انجــام شــد کــه 
ــج آن در کشــور  ــه زودی نتای انشــاءاهلل ب

مشــاهده خواهــد شــد.
ــد  ــدون تردی ــی و ب ــوه اله ــه حــول و ق ب
امســال ملــت ایــران نتیجــه اســتقامت و 
ایســتادگی خــود را خواهــد دیــد؛ کمــا اینکــه 
و  اســتقامت  نتایــج  نیــز  گذشــته  در 

ــت. ــده اس ــن ش ــا روش ــت آنه مقاوم
امیــدوارم ســال جدیــد ســال پایــان 
خاتمــه  و  جهــان  سراســر  در  کرونــا 
ــورهای  ــه کش ــی در هم ــگ و آوارگ جن

جهــان باشــد.

اولین پیام نوروزی دولت 
سیزدهم پیام کار و تالش برای 

ساختن ایران قوی و 
پیشرفته است

اولیــن پیــام نــوروزی اینجانــب به عنــوان 
خــادم جمهــور، از خرمشــهر، از ســرزمین 
عزیزتــر از جــان ایــران، در واقــع پیــام کار 
ــرای  ــه ب ــبانه روزی و بی وقف ــاش ش و ت

ســاختن ایــران قــوی و پیشــرفته اســت.

هیچ ملتی بدون کار به جایی 
نرسیده است

هیــچ ملتــی و هیــچ کشــوری بــدون کار 
متراکــم و اســتفاده از حداکثــر منابــع 
انســانی و طبیعــی بــه جایی نرســیده اســت. 
ســال جدیــد و قــرن جدیــد بــرای همــه 
مــا بایــد آغــاز دور جدیــدی از کار مولــد، 
پیشــرفت آفرین  و  ثمربخــش  مفیــد، 

باشــد.



◄ دکتر طیبی در تشریح برنامه های جهاد دانشگاهی برای سال 1401 عنوان کرد

از تولید انبوه فناوری ها تا اشتغال دانش بنیان و توسعه اشتغال خانگی
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بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر حمیدرضــا طیبــی 
ــد  ــد را نیازمن ــق تولی ــنا تحق ــا ایس ــو ب در گفت وگ
توســعه فنــاوری، نیــروی انســانی کارآمــد، ســرمایه، 
ثبــات در سیاســتگذاری ها و قوانیــن، امنیــت و ثبــات 
ــن کشــورهای  ــی و بی ــات بین الملل ــی و ارتباط داخل
ــت و  ــامی دانس ــوری اس ــا جمه ــم ب ــر متخاص غی
ــه علــت  ــن شــرایط حــادث نباشــد ب ــزود: اگــر ای اف
ــراغ  ــه س ــرمایه ب ــد، س ــد مول ــودن تولی ــازده ب دیرب
ــاخت  ــکه، س ــن، ارز و س ــد زمی ــوداگری در خری س

ــی رود.  ــره م ــس و غی ــاختمان های لوک س
ــه در  ــان اینک ــا بی ــال ب ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــودن، گاهــی خلــط مبحــث  زمینــه دانــش بنیــان ب
ــور  ــه منظ ــود ک ــور می ش ــرد و تص ــورت می گی ص
از دانش بنیــان، فناوری هــای نوظهــور و نویــن و 
ــور  ــرد: منظ ــار ک ــت، اظه ــرفته اس ــاده پیش فوق الع
ــر تــوان  از دانــش بنیــان بــودن اتــکای کل تولیــد ب
علمــی و فناورانــه داخلــی اســت کــه بــه روز بــوده تــا 
تولیــدات ملــی بتواننــد در کیفیــت و قیمــت تمام شــده 

دکتر طیبی در تشریح برنامه های جهاد دانشگاهی برای سال ۱۴۰۱ عنوان کرد

از تولید انبوه فناوری ها
 تا حمایت از اشتغال دانش بنیان

رییــس جهــاد دانشــگاهی بــا بیــان اینکــه برنامه ریــزی مــا بــرای تولیــد فناوری هــای مــورد نیــاز 
ــی«  ــش بنیان ــی »دان ــده دو ویژگ ــده در برگیرن ــن آین ــای نوی ــن فناوری ه ــه و همچنی روز جامع
و »اشــتغال آفرینــی« اســت، گفــت: از ایــن رو تــاش مــا در ســال ۱۴۰۱ تمرکــز روی تأمیــن منابع 

ــا موفقیــت کامــل کســب شــده اند. ــه تولیــد انبــوه رســاندن فناوری هایــی اســت کــه ب و ب
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در ســطح ملــی و بین المللــی رقابت پذیــری خــود را حفــظ کننــد.
طیبــی اضافــه کــرد: در مــورد اشــتغال آفریــن بــودن هــم منظور 
صنایــع بــزرگ و متوســط اســت کــه می تواننــد تعــداد بســیار 
ــود  ــن خ ــره تأمی ــک را در زنجی ــرکت های کوچ ــادی از ش زی
جــای دهنــد. مرحلــه بعــد اشــتغال خانگــی اســت کــه تحقــق 
ــا  ــوب ی ــود خ ــه بهب ــتگی ب ــم بس ــتغال ه ــکل از اش ــن ش ای
نســبی اشــتغال مولــد در جامعــه و افزایــش درآمــد متوســط 
جامعــه دارد؛ چــرا کــه افــراد زمانــی اقــدام بــه خرید صنایع دســتی 
ــازادی  ــد م ــه درآم ــد ک ــی می کنن ــتغال خانگ ــل از اش حاص
ــن رو  ــند از ای ــته باش ــی داش ــای اصل ــر هزینه ه ــس از کس پ
ــر روی اشــتغال خانگــی  ــز بیــش از حــد ب به نظــر می رســد تمرک
ــد  ــی مول ــدات صنعت ــل از تولی ــتغال حاص ــعه اش ــدون توس ب

ــدری غیرمنطقــی باشــد. ق

برنامه های جهاد دانشگاهی در سال مزین
 به دانش بنیان ها

رییــس جهــاد دانشــگاهی به بیــان برنامه هــای جهاد دانشــگاهی 
در زمینــه تحقــق شــعار ســال پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: 
ــان و  ــش بنی ــد دان ــورد تولی ــری در م ــات رهب ــا ادبی ــا ب م
ــن اســاس  ــر همی ــنا هســتیم و ب ــًا آش ــن کام ــتغال آفری اش
ــاز روز  ــورد نی ــای م ــد فناوری ه ــرای تولی ــا ب ــزی م برنامه ری
ــده  ــن آینــده در برگیرن جامعــه و همچنیــن فناوری هــای نوی
ــت.  ــی« اس ــتغال آفرین ــی« و »اش ــش بنیان ــی »دان دو ویژگ
ــن  ــز روی تأمی ــال ۱۴۰۱ تمرک ــا در س ــاش م ــن رو ت از ای
ــی اســت کــه  ــوه رســاندن فناوری های ــد انب ــه تولی ــع و ب مناب

ــده اند. ــب ش ــل کس ــت کام ــا موفقی ب
ــد و توســعه  ــا و تولی ــان رســاندن ســایر فناوری ه ــه پای وی ب
خدمــات پزشــکی پیشــرفته جهــاد دانشــگاهی در ســایر 
ــه را از دیگــر  ــد فعالیــت مهــم فناوران اســتان ها و شــروع چن
اقدامــات ایــن نهــاد در جهــت تحقــق شــعار ســال عنــوان کرد 
ــری  ــده توضیحــات کامل ت ــات آن در آین ــورد جزئی ــه در م ک

ــه خواهــد داد. ارائ
طیبــی بــه دیــدار تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی بــا رهبر 
ــاه ســال گذشــته اشــاره  ــخ بهمــن م معظــم انقــاب در تاری
کــرد و بــا بیــان اینکــه ایشــان از وضعیــت اقتصــادی دهــه ۹۰ 
ــل  ــد عام ــد و فرمودن ــدی کرده ان ــندی و گله من ــراز ناخرس اب
ــی و  ــه سیاس ــرد: جامع ــه ک ــت، اضاف ــم نیس ــکات تحری مش
مســئولین سیاســی مــا بــه دو بخــش راســت و چــپ گذشــته 
ــا  ــه این ه ــک ب ــا نزدی ــی و ی ــب فعل ــاح طل ــرا و اص و اصولگ
ــوی  ــزاب ق ــتن اح ــت نداش ــه عل ــده اند و ب ــیم بندی ش تقس
ــی  ــاح سیاس ــن دو جن ــد ای ــئوالن ارش ــده، مس ــناخته ش ش
ــکات  ــل مش ــورد عل ــنی در م ــدگاه روش ــون دی ــور تاکن کش
اقتصــادی و بــه ویــژه اهمیــت اقتصــاد دانــش بنیــان و 

ــد. ــه نکرده ان ــه آن را ارائ ــن ب ــت یافت ــی دس چگونگ
وی راه حــل مشــکات اقتصــادی کشــور را در تحقــق اقتصــاد 
دانــش بنیــان دانســت و گفــت: بــه عبــارت دیگــر مشــکات 
فناورانــه  و  علمــی  راهکارهــای  طریــق  از  تنهــا  کشــور 
ــوراک دام،  ــا خ ــا و ی ــش نهاده ه ــم. بخ ــل کنی ــم ح می توانی
ــه واردات  ــدید ب ــتگی ش ــا وابس ــه در آنه ــان ک ــور و آبزی طی
داریــم و مشــکات تولیدکننــدگان را در مــورد تأمیــن و گرانی 
آن مرتــب از رســانه های خبــری می بینیــم و می شــنویم، 
یکــی از ایــن مثال هــا اســت کــه بخــش اعظــم آن از طریــق 
توســعه علمــی و فناورانــه در داخــل کشــور قابــل حــل اســت.

    مشکالت کشور را تنها از طریق راهکارهای 
علمی و فناورانه می توانیم حل کنیم

رییــس جهــاد دانشــگاهی اصــاح نــژاد دام، طیــور و آبزیــان، 
ــن  ــه نوی ــن، اســتفاده از روش هــای فناوران نهاده هــای جایگزی
جهــت بــاال بــردن بهــره وری در روش تولیــد نهاده هــا، کشــت 
ــا  ــن راهکاره ــه ای ــر را از جمل ــا روش دیگ ــه ای و ده ه گلخان
دانســت و یــادآور شــد: حتــی اگــر نخواهیــم ابــداع و نــوآوری 
داشــته باشــیم ســایر کشــورهای پیشــرفته ایــن مســیر 



دانش بنیان
www.bazarekar.ir 14

سال ششم - شماره30
اردیبهشت 1401

را رفته انــد و بی هیــچ تردیــدی مــا هــم می توانیــم ایــن 
ــم. ــا را انجــام دهی روش ه

ــتفاده از  ــم اس ــه رغ ــر ب ــم اگ ــت ه ــرد: در نهای ــه ک وی اضاف
ــاز در  ــورد نی ــت م ــه ظرفی ــی و فناوران ــای علم ــه روش ه هم
داخــل قابــل تأمیــن نباشــد، بایــد واردات انجــام شــود، ولــی 
بــرای تأمیــن ارز واردات مــورد نیــاز بایــد صــادرات محصــوالت 
فناورانــه خــود را چــه در زمینــه دام، طیــور و آبزیــان و ســایر 
زمینه هــای صنعتــی و غیرصنعتــی داشــته باشــیم کــه آن هــم 

ــت. ــر اس ــًا امکان پذی کام
طیبــی بــا بیــان اینکــه رجــوع بــه 
ــه  ــن گون ــه ای ــی و فناوران ــعه علم توس
ــکات را  ــد مش ــریع بتوان ــه س ــت ک نیس
ــزی  ــا برنامه ری ــزود: اراده ب ــد، اف حــل کن
ــت و اجــرا  ــات در مدیری ــدت و ثب دراز م
نیــاز دارد. ضمــن اینکــه بــه صــورت 
ــی  ــای علم ــاء روش ه ــز ارتق ــته نی پیوس
ــز  ــگاه ها و مراک ــد در دانش ــه بای و فناوران
ــا مشــکل  ــرد. ام ــی صــورت پذی تحقیقات
جــدی در کشــور مــا کــه امــکان برنامه ریزی 

ــای سیاســی  ــه جناح ه ــن اســت ک ــد ای ــدت را نمی ده دراز م
نــه تنهــا همدیگــر را قبــول ندارنــد بلکــه در هیــچ موضوعــی 
حتــی مصالــح ملــی مملکــت هــم اتفــاق نظــر ندارنــد و ایــن 

برنامه ریــزی دراز مــدت را امکانپذیــر نمی ســازد.
وی ادامــه داد: لــذا برنامه ریــزی در کشــور مــا نــه حتی هشــت 
ســاله، بلکــه چهــار ســاله اســت، آن هــم برنامه ریــزی نیســت، 
بلکــه اجــرای تعــدادی پــروژه اســت کــه عمومــاً بــا فنــاوری 
ــده  ــه نگران کنن ــود. نکت ــام می ش ــی انج ــزات خارج و تجهی
دیگــر در گردش هــای سیاســی کشــور انداختــن کلیــه 

مشــکات بــه عهــده دولــت قبــل و 
و  تصمیمــات  تمــام  گذاشــتن  کنــار 
ــه  ــروع هم ــی و ش ــای قبل برنامه ریزی ه
چیــز از صفــر اســت، در چنیــن شــرایطی 
ــکوفایی  ــع پیشــرفت و ش ــد توق ــرا بای چ

ــیم. ــته باش ــادی داش اقتص
ــت  ــت در حال ــاداور شــد: راه موفقی وی ی
تحریــم و غیــر تحریــم بایــد تــاش بــرای 
ــدار  ــدار اقتصــادی و اقت ــه اقت ــیدن ب رس
ــع  ــد. راه رف ــان باش ــش بنی ــی دان دفاع
ــژه  ــه وی تحریم هــا نیــز رفــع وابســتگی ب

ــی  ــاد، متک ــق اقتص ــاد و تحق ــران اقتص ــای پیش در حوزه ه
بــر تولیــد ملــی پیشــرفته و بــا کیفیــت اســت. بــه نظــر مــن 
گلــه رهبــری هــم مربــوط بــه عــدم اتــکاء بــر تــوان داخــل و 
ــزرگ  ــع تحریم هــا و حضــور شــرکت های ب ــه رف دلبســتگی ب

ــه وســیله آنهــا اســت. خارجــی در ایــران و حــل مشــکات ب
ــن دهــه  ــه در ای ــزود: متأســفانه ن رییــس جهاددانشــگاهی اف
و نــه در دهه هــای قبــل برنامــه منســجم و دراز مدتــی 
ــر  ــکاء ب ــا ات ــی ب ــد مل ــعه تولی ــتگی و توس ــع وابس ــرای رف ب
ــه  ــته اســت. اینک ــی وجــود نداش ــای پیشــرفته بوم فناوری ه
مــا در جهاددانشــگاهی و یــا ســایر شــرکت های دانــش 
بنیــان یــا ســایر ســازمان ها اعــام می کننــد کــه بــرای 
ــک  ــاخت ی ــی و س ــش فن ــب دان ــه کس ــق ب ــار موف ــن ب اولی
ــت در  ــک خدم ــه ی ــا ارائ ــول و ی محص
ــی ارزشــمند اســت  کشــور شــدند، زمان
کــه ایــن محصــوالت تولیــد انبــوه شــده 
ــد و هــم  ــی را تأمیــن کنن ــاز مل هــم نی
ــه صــادرات منجــر شــوند، اســتفاده از  ب
تــوان ملــی بایــد متناســب بــا تأکیــدات 
رهبــر معظــم انقــاب بــرای تحقــق 
ــد  ــان باش ــش بنی ــادی دان ــدار اقتص اقت

ــت. ــه نیس ــن گون ــه االن ای ک
    متأســفانه نــه در ایــن دهــه و نــه در 
ــجم و دراز  ــه منس ــل برنام ــای قب دهه ه
مدتــی بــرای رفــع وابســتگی و توســعه تولیــد ملــی بــا اتــکاء 

ــت. ــته اس ــود نداش ــی وج ــرفته بوم ــای پیش ــر فناوری ه ب
ــه ایــن ســوال کــه چــرا جهاددانشــگاهی  طیبــی در پاســخ ب
بــه رغــم تولیــد موفــق فناوری هــای مختلــف نتوانســته 
ــد  ــی تولی ــاز مل ــا نی ــب ب ــا را متناس ــن فناوری ه ــت ای اس
ــن  ــد ای ــام مقایســه و قضــاوت بای ــت: در مق ــد، گف ــوه کن انب
مطلــب را در نظــر گیریــم کــه برخــی دســتگاه ها اکثــر 
ــوزه  ــی در ح ــاوری مل ــعه فن ــای توس ــه ج ــان ب فعالیت هایش
ــی در  ــوان مل ــه ت ــت و ب ــا اس ــرای پروژه ه ــکاری و اج پیمان
تأمیــن تجهیــزات پیشــرفته مــورد نیــاز 
امــا  دارنــد،  کمــی  توجــه  پروژه هــا 
ــام  ــگاهی انج ــی جهاددانش ــه اصل وظیف
ــاوری  ــد فن ــردی و تولی ــات کارب تحقیق
پیشــرفت ملــی در قالــب تجهیــزات و بــا 

ــت. ــات اس ــه خدم ارائ
ــده  ــر عه ــی کار ب ــرد: مابق ــار ک وی اظه
برنامــه ریــزان کشــور اســت که اســتفاده 
ــد،  ــازی کنن ــی را فرهنگ س ــوان مل از ت
تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت را تشــویق 
ــن  ــررات و قوانی ــد و مق ــت کنن و حمای
ــا  ــی ب ــد مل ــه تولی ــد ک ــن و اجــرا نماین ــه ای تدوی ــه گون را ب

کیفیــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــد خارجــی دارای  ــه کــرد: خری رییــس جهاددانشــگاهی اضاف
ــت  ــنده تح ــی فروش ــور خارج ــون کش ــت، چ ــی اس مزایای

رئیس جهاددانشگاهی 

 راه رفع تحریم ها نیز رفع 
وابستگی به ویژه در حوزه های 

پیشران اقتصاد و تحقق اقتصاد، 
متکی بر تولید ملی پیشرفته

 و با کیفیت است

دکتر طیبی

وظیفه اصلی جهاددانشگاهی 
انجام تحقیقات کاربردی و تولید 
فناوری پیشرفت ملی در قالب 
تجهیزات و با ارائه خدمات است
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ــده را  ــداری ش ــزات خری ــد تجهی ــت و می توان ــم نیس تحری
ســر وقــت تحویــل دهــد، اگرچــه عکــس آن هــم زیــاد دیــده 
ــا  ــع شــخصی بیشــتر، ب ــه خاطــر مناف ــه ب شــده، و دوم اینک
ــداری  ــر خری ــت پایین ت ــا کیفی ــا ب ــم از خارجی ه ــه تحری بهان
ــه  ــا مشــکل مواج ــرداری ب ــگام بهره ب ــر در هن ــد و اگ می کنن
ــد در  ــان می کنن ــود و آن را پنه ــی ب ــد خارج ــود می گوین ش
ــوق  ــی را در ب ــول داخل ــکل محص ــن مش ــه کمتری ــی ک حال
ــانت های  ــه پورس ــر از هم ــب مهمت ــد و مطل ــا می کنن و کرن

ــد خارجــی اســت. خری
ــامی و  ــاق اس ــد اخ ــم بخواهی ــه ه ــت: اینک ــی گف طیب
ــرای حمایــت  ــه ای ب ــت کنیــد و هــم هزین جهــادی را رعای
از تولیــد ملــی ات هــر چقــدر هــم پیشــرفته باشــد، انجــام 
ــی  ــازگاری در شــرایط فعل ــم ســر س ــا ه ــی ب ــد، خیل ندهی
ــرا  ــه چ ــرد ک ــرح ک ــؤال را مط ــن س ــد ای ــذا بای ــد. ل ندارن
بــه رغــم شــنیدن مکــرر تولیــد محصــوالت فناورانــه بــرای 
ــکل  ــار مش ــا دچ ــی م ــد مل ــور، تولی ــار در کش ــن ب اولی
ــر  ــیزدهم ب ــت س ــم در دول ــیار امیدواری ــه بس ــت. البت اس
ــل  ــتفاده کام ــاهد اس ــم ش ــده ه ــای داده ش ــاس قول ه اس
ــا فســاد باشــیم و در  ــوان ملــی و هــم مبــارزه قاطــع ب از ت
ایــن صــورت اســت کــه مجمــوع فناوری هــای تولیــد شــده 
ــق  توســط جهاددانشــگاهی نقــش بســیار برجســته در تحق
کشــور  وابســتگی های  رفــع  و  بنیــان  دانــش  اقتصــاد 
ــای  ــد فناوری ه ــوان تولی ــه ت ــن اینک ــت، ضم ــد داش خواه

ــم. ــم داری ــرفته تر را ه ــیار پیش بس
ــی  ــع مال ــه مناب ــان اینک ــا بی ــگاهی ب ــاد دانش ــس جه ریی
کشــور بــرای تولیــد بســیار گــران بــوده و ایــن امــر رقابــت 
را بســیار ســخت می کنــد، گفــت: امــا اگــر بــا وضــع قوانیــن 
فعالیت هــای  بــرای  ســختگیرانه  و  مناســب  مالیاتــی 
غیرمولــد و مخــرب اقتصــاد کشــور، منابــع مالــی بــه 
ــه عکــس ســختگیری های  ــت شــود و ب ــد هدای ســمت تولی
مالیاتــی کمتــری را بــرای تولیدکننــدگان در کنــار حمایــت 
ــا  ــت آن ب ــل رقاب ــت و قاب ــا کیفی ــوالت ب ــرد محص از کارب
ــع  ــرخ مناب ــأ ن ــیم، یقین ــته باش ــی داش ــوالت خارج محص
محصــوالت  و  می شــود  بهتــر  روز  بــه  روز  مــا  مالــی 
ملــی ســهل تر و بــا قیمت هــای قابــل رقابت تــر تولیــد 

ند. می شــو
آخرین وضعیت ۳۱ پروژه فناورانه 

جهاددانشگاهی
رییــس جهــاد دانشــگاهی در خصــوص آخرین وضعیــت ۳۱ پروژه 
فناورانــه جهــاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه تعــدادی از آنهــا بــه 
پایــان رســیده، تعــدادی رو بــه پایــان هســتند و تعــداد اندکی 
هــم بــه علــت عــدم همــکاری مناســب ســازمان های مرتبــط 

ــده ای  ــکل عم ــت: مش ــد، گف ــی ندارن ــل توجه ــرفت قاب پیش
ــرات  ــویم تغیی ــه می ش ــا آن مواج ــا ب ــرای طرح ه ــه در اج ک
پیوســته و شــدید قیمت هــا و برخــی از قطعــات و مــواد 
اولیــه ای اســت کــه بایــد خریــد خارجــی شــوند، به عنــوان مثــال 
ــدازی  ــواز راه ان ــاری را در اه ــای حف ــد مته ه ــط تولی ــا خ م
ــار  ــک ب ــی ی ــت حت ــرکت نف ــه ش ــم اینک ــه رغ ــم و ب کرده ای
ــی افزایــش  ــل کــرده اســت، ول ــه و قیمت هــا را تعدی پذیرفت
نــرخ شــدید قیمــت مــواد اولیــه و خدمــات و ماشــین آالت 
ــد  ــی فرآین ــروری ول ــل دوم ض ــه تعدی ــت ک ــکلی اس ــه ش ب

ــی اســت. اجــرای آن طوالن
ــی در  ــه کس ــت ک ــن اس ــر ای ــکل مهم ت ــه داد: مش وی ادام
ــع  ــت رف ــما در جه ــه از ش ــدات فناوران ــر تولی ــور منتظ کش
وابســتگی ها نیســت و بعنــوان یــک پــروژه فناورانه بازخواســت 
ــتگی های  ــل وابس ــدم ح ــی و ع ــی دریافت ــع مال ــت مناب باب
ــن  ــر فروخت ــود فخ ــا می ش ــذا کار م ــوید، ل ــه نمی ش فناوران
ــم،  ــد کرده ای ــه را تولی ــول فناوران ــک محص ــه ی ــرای اینک ب

ــود. ــن می ش ــق واردات تأمی ــور از طری ــاز کش ــی نی ول
طیبــی بــا اشــاره بــه پــروژه طراحــی و ســاخت یــک رام قطــار 
ــه  ــکاتی ک ــه مش ــم هم ــه رغ ــت: ب ــی گف ــی مل ــت واگن هف
ــور  ــرفته در کش ــای پیش ــا فناوری ه ــای ب ــرای پروژه ه در اج
در شــرایط تحریــم وجــود دارد، پیشــرفت ایــن پــروژه بســیار 
ــه  ــزاری کلی ــال برگ ــی در ح ــرو مل ــار مت خــوب اســت و قط
آزمون هــای اســتاندارد اســت. از نظــر مــا بــه لحــاظ فنــاوری 
ــان رســیده اســت و از  ــه پای ــا موفقیــت کامــل ب ــروژه ب کار پ
ــی از  ــروژه، هیأت ــه از پ ــی اولی ــال ۱۴۰۰ و رونمای ــدای س ابت
طــرف معــاون اول دولــت ســابق مأمــور بررســی روش تأمیــن 

منابــع شــد و اقدامــات خوبــی نیــز انجــام گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا تغییــرات دولــت کار گــروه متوقــف، 
امــا دکتــر مخبــر قــول دادنــد منابــع ســاخت ۱۰۵ واگــن را 
ــی  ــاق خاص ــی اتف ــد، ول ــن می کنن ــق وزارت راه تأمی از طری
تــا بــه حــال نیفتــاده اســت و از ایــن بابــت نگرانیــم اگــر کار 
ــه  ــه تاریخــی ب ســاخت واگــن ســریع تر شــروع نشــود، تجرب
ــل  ــد داخ ــه و تولی ــی رفت ــد خارج ــراع خری ــد س ــا می گوی م
ــوالت  ــم محص ــرکت ها ه ــی ش ــه برخ ــد. البت ــم می پاش از ه
خارجــی را بــه صــورت دمونتــاژ یــا SKD وارد و در داخــل پیــچ 

ــل. ــد داخ ــد تولی ــم آن را می گذارن ــد و اس ــره می کنن و مه

اثرات توافق در برجام بر توسعه فناوری 
و تحقق اقتصاد دانش بنیان

ــام  ــق در برج ــه تواف ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــاد دانش ــس جه ریی
ــد  ــت از تولی ــی در حمای ــان فعل ــن فرم ــا همی ــر ب ــت: اگ گف
فناوری هــای پیشــرفته ملــی و تبدیــل آنهــا بــه عقــد قــرارداد 
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بــرای تأمیــن نیازهــای کشــور بخواهیــم جلــو برویــم خیلــی 
خیلــی نگــران هســتیم. یکــی از روش هــای بســیار نــخ نمــا 
ولــی هنــوز دارای کاربــرد بــرای جلوگیــری از توســعه تولیــد 
داخــل و یــا متوقــف کــردن آن طوالنــی کــردن مســیر انعقــاد 
قــرارداد بــرای تولیــد انبــوه و یــا نیمــه انبــوه یــک فنــاوری 
جدیــد تولیــد داخــل اســت. در مرحلــه کســب دانــش فنــی 
ــازمان  ــت س ــل در دس ــه مراح ــون کلی ــاوری چ ــد فن و تولی
ــش  ــوب پی ــت کار خ ــاور اس ــق و فن ــا محق ــی و ی تحقیقات
ــد  ــای عق ــه پ ــی ب ــم وقت ــه گفت ــور ک ــی همانط ــی رود. ول م
قــرارداد بــرای ســاخت می رســیم انــواع موانــع ظاهــر 

می شــود.
وی نتیجــه طوالنــی شــدن مســیر عقــد قــرار داد و همراهــی 
ــل حــوزه  ــا برخــی عوام ــدگان شــرکت های خارجــی ب نماین
کارفرمایــی را، محکــوم کــردن ســاخت داخــل و عــدم توانایی 
ــر در  ــن ام ــرای تأمیــن نیازهــا دانســت و گفــت: ای کشــور ب

ــن رو  ــد شــد از ای ــد خارجــی منجــر خواه ــه خری ــت ب نهای
ــاون  ــور، مع ــس جمه ــی رئی ــر رئیس ــاب دکت ــه از جن مصران
ــم  ــت می کنی ــط درخواس ــور و وزرای مرتب ــس جمه اول ریی
در صــورت رفــع تحریم هــا، اولیــن اولویــت حمایــت از تولیــد 
ــوده و تنهــا در صــورت  داخــل در تأمیــن نیازهــای کشــور ب
اجبــار خریــد خارجــی در حداقــل ممکــن صــورت گرفتــه و 
ــد طــرف خارجــی  ــی توانمن ــا ســازنده داخل ــن خریده در ای

جهــت انتقــال فنــاوری باشــد.
ــس  ــه فاینان ــم در تل ــت کنی ــد دق ــرد: بای ــد ک ــی تاکی طیب
ــد  ــه تولی ــبت ب ــی نس ــد خارج ــودن تولی ــی و ارزان ب خارج
داخلــی نیفتیــم. ایــن ارزانی هــا کاذب بــوده و یــا بــه خاطــر 
ــز  ــا نی ــت خارجــی اســت و هــدف آن ه محصــوالت بی کیفی
ــا  ــا ب ــن آن ه ــپس فروخت ــی و س ــد داخل ــردن تولی ــود ک ناب

ــود. ــد ب ــا خواه ــر خارجی ه ــران موردنظ ــای گ نرخ ه
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دانش بنیانـی یـک نظـام فکـری اسـت و الزم اسـت همه سـطوح یک 
سـازمان، بویـژه سـطوح مدیریـت عالـی آن بـه منظـور دانش بنیـان 
شـدن بـه یـک تعالـی فکـری در ایـن حـوزه دسـت  یافتـه باشـند و 
فرهنـگ و گفتمـان دانش بنیانـی در آن سـازمان شـکل گرفته باشـد. 
در واقـع سـازمان باید سـازوکار الزم بـه منظور اسـتقرار فرآیند تولید 
دانـش را نهادینـه کرده باشـد و چرخه تولید یا دسترسـی به داده های 
مرتبـط، تبدیـل آن بـه اطاعـات از طریـق طبقه بنـدی و ایجـاد نظم 
در داده و دسـتیابی بـه سـازوکار و ابـزار پـردازش اطاعـات به منظور 
اسـتخراج دانـش موجـود در آن را ایجـاد شـده باشـد. بدیهـی اسـت 
اسـتقرار ایـن چرخه که اصاحـا نظام مدیریت دانش نامیده می شـود، 
نیازمنـد همـکاری سـاخت یافته و سـازمان یافته انسـان و ماشـین 
اسـت. بـه منظور اسـتقرار مدیریـت دانش باید تمامی جریانـات داده 
تاثیرگـذار در یـک سـازمان شناسـایی و مبادی آن مشـخص شـود و 
در انبارهـای داده سـازمان ذخیـره شـده و پس از طبقه بندی توسـط 
ماشـین و منظـم سـازی، بـه اطاعـات قابل درک توسـط ماشـین یا 
انسـان تبدیـل شـود، در مرحلـه بعـد اطاعـات بـا مداخلـه انسـان یا 
ماشـین و یـا ترکیبـی از این دو برای اهداف مشـخص و تعریف شـده 
پـردازش می شـود و دانـش ناشـی از آن منجر به دسـتیابی به نتایج یا 
تصمیمـات جدیـد می شـود که با تاییـد و اجرا توسـط مدیران ارشـد 

بـه رشـد و تعالـی آن سـازمان می انجامد.
برنامـه ریـزی بـه منظـور اسـتقرار نظـام مدیریـت دانـش در هرنـوع 
سـازمان از قبیـل سـازمان های اداری، اجرایـی، قضایـی، حاکمیتـی، 
اقتصادی و ... گام نخسـت در راسـتای دانش بنیان شـدن آن سـازمان 
هسـت و هرگونـه تـاش بـدون در نظـر گرفتـن ایـن نظـام، راه حـل 

مناسـب و مطمئـن بـرای مسـیر دانش بنیانـی نخواهـد بـود.

تحقـق فرمان مقـام معظم رهبـری در نامگذاری سـالجاری بـا عنوان 
شـکل گیری  نیازمنـد  نیـز  اشـتغال آفرین«  دانش بنیـان،  »تولیـد، 
سسلسـه مراتب نظام مدیریت دانش اقتصاد در کشـور اسـت. مسـلما 
مسـیر جـاری نظام مدیریت سـنتی اقتصادی کشـور بـه دانش بنیانی 
ختـم نمی شـود و بـرای تغییر و تحـول در آن باید نظـام فکری حاکم 
بـر سیاسـتگذاری و مدیریـت اقتصـاد در کشـور متحـول شـده و از 
طریـق اسـتقرار نظام مدیریـت دانش بنیـان جریان داده هـای موثر در 
حـوزه اقتصادی کشـور به طور مسـتمر و مداوم شناسـایی و مدیریت 
شـود و از پـردازش اطاعـات ناشـی از آن اقتصـاد دانش گیـرد. درک 
هوشـمندانه و توجـه مقام معظم رهبری به مقولـه اقتصاد دانش بنیان 
و تاکیـد معظم لـه در فرمان هـای متعـدد بـه بهره بـرداری از دانش در 
تمامی عرصه هـای تولیـد و فعالیت هـای اقتصادی و تسـلط ایشـان به 
ایـن حـوزه بـه عنوان یک فرصـت عالی بـرای مدیـران تصمیم گیر در 
سلسـله مراتب نظام اسـت تا به پشـتوانه فرمان سـال نسـبت به اتخاذ 
تدابیـر و تدوین سیاسـت ها و برنامه های مناسـب جهـت ارتقای نظام 
مدیریـت کشـور بـه مدیریت دانـش بنیانی و تسـری آن بـه حوزه های 
پاییـن دسـتی اقدام نماینـد و نظام مدیریـت دانش را در کشـور ارتقا 

. بخشند
پرواضـح اسـت که سـرمایه گذاری برای اسـتقرار نظـام مدیریت دانش 
بایـد همزمـان بـا توجـه بـه جنبه هـای سـخت افزاری و نرم افـزاری 
باشـد و توسـعه نامتوازن ایـن دوبخش باعث هدررفت سـرمایه و عدم 

دسترسـی به نتایـج مطلوب خواهـد بود.

                                                                                محسن دیندار
                                                                                27فروردین۱۴۰۱

                              رییس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

استقرار » نظام مدیریت دانش « الزمه تحقق شعار سال است
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◄ معاون وزیر علوم:

معضل فارغ التحصیالن بیکار با نهضت به کارگیری نخبگان 
پایان می یابد

◄تجاری  سازی بیش از ۶۰۰ فناوری و تحقق وعده بیمه 
دانشجویی در ۲۰۰ روز

◄در نشست روسای پارک های علم و فناوری مورد تاکید قرار گرفت

بازنگری در وظایف پارک های علم و فناوری  در راستای 
توسعه اشتغال و کارآفرینی
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معاون وزیر علوم:

 معضل فارغ التحصیالن بیکار با نهضت به کارگیری نخبگان پایان می یابد
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم گفــت: بایــد بــا ایجــاد نهضــت بــه کارگیــری نخبــگان و فــارغ التحصیالن 
متخصــص و مســتعد در حوزه هــای مختلــف در قالــب شــرکت های  دانش بنیــان، بــه معضــل و درد آزار دهنــده چندیــن ســاله 

فــارغ التحصیــالن و نخبــگان بیــکار در کشــور، پایــان داده شــود.
معضــل فارغ التحصیــالن بیــکار بــا نهضــت بــه کارگیــری نخبــگان پایــان می یابد/تولیــد دانش بنیــان بــدون اشــتغالزایی 

ــد. دردی دوا نمی کن

بـه گـزارش بازارکار از  اداره کل روابـط عمومی وزارت علوم، دکتر 
مرتضـی فرخـی معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت علـوم، 
تحقیقات و فناوری با بیان اینکه انتخاب شـعار سـال سـنت حسـنه 
و راهبـردی هوشـمندانه اسـت کـه رهبـر معظم انقـاب از چند 
دهـه قبـل آن را ابـداع کردنـد، گفت: سیاسـت مـداران غربی که 
بـه دنبـال فهـم حرکت هـای پیچیـده نظـام جمهوری اسـامی 
ایـران در مقابلـه بـا دشـمنی های دنیای سـلطه گر غربی اسـت، 
از تدبیـر مقـام معظم رهبری شـگفت زده هسـتند، در شـطرنج 
سیاسـت حرکت مهره ها تابعی از حرکات دشمن است برهمین اساس 
نام گـذاری سـال معنـا و مفهوم خاصی دارد و نشـانگر شـناخت و 

فهم حرکات دشـمن اسـت.
ــق  ــن ســال ها شــعار ســال بســیار دقی ــزود: در همــه ای وی اف
ــام معظــم  ــعارهای انتخــاب شــده توســط مق ــوده اســت، ش ب
رهبــری در دهــه ۹۰ و امســال جــز در ســال ۱۳۹۴، همــه در 

حــوزه اقتصــاد بــوده اســت و کلیــد واژه تولیــد در همــه ایــن ســال ها 
پررنگ تــر بیــان شــده اســت و ایــن نشــان می دهــد رهبــری ضمــن 
تشــخیص برنامه دشــمن بــرای بــه زمیــن زدن اقتصاد کشــور، کلید 

حــل مشــکل اقتصــادی کشــور را تولید دانســته اســت.
ــات و  ــوم، تحقیق ــس وزارت عل ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
فنــاوری بــا اشــاره بــه وجــه تمایــز شــعار امســال بــا ســال های 
گذشــته، خاطرنشــان کــرد: تفــاوت شــعار امســال بــا ســال های 
ــت و  ــی آن اس ــد و چگونگ ــت تولی ــر کیفی ــد ب ــته تاکی گذش
نشــان می دهــد تولیــد مطلــوب بایــد چــه ویژگی هایــی 
ــا ســال های  ــعار امســال ب ــز ش ــذا وجــه تمای داشــته باشــد، ل
گذشــته در همیــن نکتــه نهفتــه اســت. مهم تریــن بســتر تحقق 
شــعار ســال، زنجیره هــای ارزش شــامل دانــش، نخبــگان، شــغل 
ــور و  ــت ظه ــت فرص ــه می بایس ــت ک ــی اس ــش خصوص و بخ

ــروز داشــته باشــند. ب
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مهم ترین نوع تولید، تولید 
دانش بنیان است

وی بــا تاکیــد براینکــه بــه دلیــل 
تغییــرات ماهــوی در زندگــی امــروزی 
و مفاهیــم تابعــه آن مثــل شــغل، کار، 
تولیــد، آمــوزش و ارتباطــات، مفهــوم 
ــز دســتخوش تحــول  ــد نی ــه تولی اولی
ــام  ــی از اقس ــت: یک ــت، گف ــده اس ش
تولیــد یــا بــه تعبیــری مهم تریــن 
دانش بنیــان  تولیــد  تولیــد،  نــوع 
دانش بنیــان  تولیــدات  در  اســت، 
»خاقیــت و نــوآوری« و » بهــره  گیــری 

ــا، وجــه  ــه اینه ــم اســت ک ــش« حاک ــای دان ــن مرزه از آخری
تمایــز اصلــی بــا تولیــدات ســنتی اســت کــه در یــک شــرایط 
رقابتــی، مزیــت محســوب می شــود. بــه عبارتــی افزایــش تــوان 
رقابــت، حضــور قدرتمنــد در بازارهــا همــراه بــا ارزش افــزوده 
ــودن تولیــد، از ویژگی هــای  ــدار ب ــودن و پای ــه روز ب بیشــتر، ب

ــان اســت. ــش بنی ــد دان تولی

معضل فارغ التحصیالن بیکار باید 
با نهضت به کارگیری نخبگان پایان یابد

به گفته دکتر فرخی، با توجه به وجود نیروی انسانی تحصیل کرده 
و فارغ التحصیل، کشور در جایگاه مناسبی قرار دارد و باید با 
ایجاد نهضت به کارگیری نخبگان و فارغ التحصیان متخصص و 
مستعد در حوزه های مختلف در قالب شرکت های   دانش بنیان، 
و  التحصیان  فارغ  ساله  چندین  دهنده  آزار  درد  و  معضل  به 
نخبگان بیکار در کشور، پایان داده شود. اگر توجه کنیم در شعار 
امسال دو وصف دانش بنیان و اشتغال آفرین برای تولید قید شده است 
و نکته ظریف اینجاست که صرف تولید دانش بنیان بدون ویژگی 

اشتغالزایی دردی را دوا نخواهد کرد.
ایجـاد  ضـرورت  کنـار  در  البتـه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
زیرسـاخت های سـخت افزاری همچـون تسـهیات مالـی بـرای 
گسـترش حـوزه دانش بنیـان، بایـد از نظـر نرم افـزاری همچون 
صـدور مجوزهـای کسـب و کار و شناسـایی مزیت هـای نسـبی 

مناطـق کشـور نیـز اقدامـات اساسـی صـورت پذیـرد.
معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت علـوم، گام دوم بـرای 
تحقـق شـعار سـال را حرکـت به سـمت بازاریابی و بازار سـازی 
تولیـدات دانـش بنیـان در سـطح کشـور، منطقه و دنیـا اعام و 
تاکیـد کـرد کـه بـا این اقـدام پایـه اصلـی درآمدزایـی تولیدات 

دانـش بنیـان از محـل صـادرات محقق می شـود.
بـه  صادراتـی  مشـوق های  پیش بینـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تولیدکننـدگان دانـش بنیـان از سـوی متولیـان امـر صـادرات 

از راهکارهـای منطقـی بـرای تسـریع و 
تسـهیل صادرات اسـت، گفت: شعار سال 
بـرای همه دولت مردان منشـور یک سـاله 
عمـل اسـت ولـی بـرای وزارت علـوم یک 
ضـرورت اسـت. تولید دانـش بنیان گرچه 
دسـتگاهی  فـرا  و  فرابخشـی  وظیفـه ای 
اسـت لیکن بـرای وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری وظیفـه اولیـه و ذاتی اسـت، لذا 
نظـام در ایـن خصـوص توقع بیشـتری از 

آمـوزش عالـی خواهد داشـت.
دکتـــر فـــرخی گفت: خوشبختــانه 
جــذب و بکارگیـری دانش آموختـگان 
شـرکت های  در  نخبـگان  و  مسـتعد 
و  دانشـگاهی  التحصیـان  فـارغ  از  پشـتیبانی  و  دانش بنیـان 
نخبـگان بـرای راه انـدازی شـرکت های دانش بنیـان بـه عنـوان 
از رویکردهـای دولـت سـیزدهم و بویـژه وزارت علـوم،  یکـی 
تحقیقـات و فنـاوری اسـت کـه در برنامه هـای پیشـنهادی بـه 
مجلـس نیـز مطمـح نظربـوده اسـت، لذا ایـن رویکرد هم راسـتا 
بـا تحقـق شـعار سـال اسـت. هم راسـتایی برنامـه پیشـنهادی 
وزارت عتـف با شـعار امسـال دلگرمـی مضاعفی بـرای مدیران 

آمـوزش عالـی اسـت.
وی ادامـه داد: یکـی از راهکارهـای عملیاتی بـرای این امر پیش بینی 
»نظـام ایده هـا و نیازهـا« بـا نام اختصاری »سـامانه نان« اسـت 
کـه از شـش مـاه گذشـته شـروع شـده و مـورد اسـتقبال جامعه 
دانشـگاهی و نخبگان قرار گرفته اسـت. کارویژه اصلی این سـامانه، 
شناسـایی تمـام نیازهای کشـور و ارائـه هوشـمند آن به جامعه 
نخبـگان و دانشـگاهی و اشـخاص صاحـب ایـده و نظـر اسـت و 

لعکس. با
بـه گفتـه دکتر فرخی، از بایسـته  های مهم سـامانه نان این اسـت 
کـه دانشـگاه ها، مراکـز تحقیقاتـی و پژوهشـی و پارک هـای علم و 
فنـاوری موظـف می شـوند در پایـان نامه هـای مقاطـع تحصیات 
تکمیلـی، نیازهـا و جهت گیری هـای تولیدی و اقتصادی کشـور را 
برای دانشـجویان و اسـاتید دانشگاهی مشـخص کنند تا تحقیقات 
و پایـان نامه هـای دانشـجویی منطبـق بـر اولویـت  های مـورد نیاز 
کشـور بخصـوص بـا محور تولیـد دانش بنیان و اشـتغال زایی باشـد.

وی بـا تاکیـد بر اینکه فرایندی کارشناسـی و مبتنی بر نیازهای 
کشـور، پشـتوانه فلسـفه نام گذاری هر سـال توسـط مقام معظم 
رهبـری اسـت، گفـت: اگـر ایـن هدف گذاری هـای اقتصـادی با 
رویکـرد تولیـد، در سـال های گذشـته بـه صـورت دقیق تـر و 
بهتـری اجرایـی و عملیاتـی می شـد بخـش زیادی از مشـکات 
کنونـی کشـور یا وجود نداشـت یا بـه طرز چشـمگیری کاهش 
می یافـت. امیدواریـم بـا همت دولتمـردان و همه قـوا و همدلی 
مـردم و دولـت بتوانیـم در تحقـق شـعار امسـال و شـعارهای 

کمتـر توجـه شـده سـال های قبـل موفـق تر عمـل کنیم.
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ــیزدهم،  ــت س ــه کار در دول ــاز ب ــای آغ ــوم از روزه وزارت عل
آمــوزش  بــزرگ  جامعــه  بــه  دلگرم کننــده ای  وعده هــای 
عالــی کشــور داد کــه برخــی از آنهــا ماننــد بیمــه دانشــجویی، 
ــی  ــای متأهل ــش خوابگاه ه ــاوری، افزای ــازی ۶۰۰ فن تجاری س

ــق شــد. ــان ســال ۱۴۰۰ محق ــش از پای پی
ــیزدهم،  ــت س ــه کار در دول ــاز ب ــای آغ ــوم از روزه وزارت عل
آمــوزش  بــزرگ  جامعــه  بــه  دلگرم کننــده ای  وعده هــای 
عالــی کشــور داد کــه برخــی از آنهــا ماننــد بیمــه دانشــجویی، 
ــی  ــای متأهل ــش خوابگاه ه ــاوری، افزای ــازی ۶۰۰ فن تجاری س

ــق شــد. ــان ســال ۱۴۰۰ محق ــش از پای پی
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در دولــت مردمــی ســعی کرد و 
در کوتــاه مــدت و تــا شــروع قــرن جدیــد، بیشــترین عملکــرد 
ــاختن  ــق س ــور و محق ــازی ام ــی س ــی را در اجرای و خروج
برنامه هــای پیشــنهادی وزیــر علــوم در مجلــس داشــته باشــد تــا 
بــه رشــد و تعالــی آمــوزش عالــی در کشــور کمــک بیشــتری کنــد.

و  می گـذرد  سـیزدهم  دولـت  اسـتقرار  از  روز   ۲۰۰ حـدود 

محمدعلـی زلفی گل وزیر علوم پس از تکیه بر صندلـی وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری تاش های زیـادی را برای طراحـی و راه  اندازی 
اتـاق  هـای فکر شـانزده  گانـه )اندیشـکده( در وزارت عتف با شـعار 
»فکـر از حکیمـان، اجرا با حاکمـان«، تعیین پروژه  هـای کان ملی، 
بازآرایـی چـارت سـازمانی وزارت عتـف، افزایش تعـداد خوابگاه های 
متاهلـی و دانشجــویی، افزایـش ۱۰ درصدی بودجه دانشـگاه ها در 
سـال جـاری، گسـترش روابـط بیـن المللی دانشـگاه های کشـور با 
دانشـگاه هـای دنیـا به خصوص دانشـگاه های کشـورهای آسـیایی، 
تشـویق اعضای هیأت علمی در تاسـیس شـرکت های دانش بنیان، 
تجـاری سـازی بیـش از ۶۰۰ فناوری، پیشـگام کردن دانشـگاه های 
صنعتی در حل مشـکات حوزه نفت، تغییر در شـیوه انتخاب و تایید 
روسـای دانشـگاه  ها براسـاس سـند دانشـگاه اسـامی، همسوسازی 
منافـع فـردی بـا منافع ملی، شـفافیت عملکـردی و نظـارت دائمی، 
بازآرایی و تاسـیس مرکز آموزش و پژوهش عالی قرآنی و علوم انسـانی 

و یکپارچه سـازی آمـوزش عالی را در دسـتور کار داشـته اسـت.

تجاری  سازی بیش از ۶۰۰ فناوری و تحقق وعده بیمه دانشجویی
 در ۲۰۰ روز
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حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری 
)تاسیس معاونت فناوری و نوآوری(

ــه  ــا تکی ــه ب ــات عالی ــراد دارای تحصی ــرای اف ایجــاد شــغل ب
ــر،  ــدور و میســر اســت. از ســوی دیگ ــاوری مق ــم و فن ــر عل ب
رشــد و توســعه فنــاوری و نــوآوری در جامعــه از طریــق مراکــز 
علمــی، پژوهشــی و فنــاوری بــه منظــور تولیــد محصــوالت بــا 
ارزش و افزایــش تاثیرگــذاری آن در ابعــاد مختلــف زندگــی مــردم، 
بــه  ویــژه در حــوزه اشــتغال زایی و اقتصــادی از وظایــف محولــه 

بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اســت.
ــاوری و  ــت فن ــد موضــوع تاســیس معاون ــدای دوره جدی از ابت
ــف  ــک دســتور کار جــدی در وزارت عت ــه ی ــه منزل ــوآوری ب ن
ــا  ــور ب ــتخدامی کش ــور اداری و اس ــازمان ام ــد. س ــرح ش مط
حمایــت ویــژه ریاســت جمهــوری پــس از تهیه طــرح توجیهی، 
مکاتبــات و پیگیری هــای الزم، بــا ایجــاد »معاونــت فنــاوری و 
نــوآوری« در ســاختار وزارت عتــف، در تاریــخ ۳۰ آبــان ۱۴۰۰ 
موافقــت کــرد. بــا ایجــاد ایــن معاونــت جدیــد، مراکــز رشــد، 
پارک هــای علــم و فنــاوری و شــهرک های علمــی- تحقیقاتــی 
و فنــاوری و شــرکت  هــای دانــش  بنیــان هماهنــگ و هم  افــزا 
ــا هــدف تولیــد  مدیریــت خواهنــد شــد و گام  هــای موثــری ب

ثــروت از دانــش برداشــته خواهــد شــد.
تاسیس صندوق علوم، تحقیقات و فناوری

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در جلســه ۸۲۶ مــورخ 
ــات  ــوم، تحقیق ــدوق عل ــیس صن ــا تاس ــن ۱۳۹۸ ب ــک بهم ی
ــن  ــت ای ــور وق ــس جمه ــا ریی ــرده ام ــت ک ــاوری موافق و فن

ــد. ــرده بودن ــاغ نک ــی اب ــه دالیل ــا ب ــه را بن مصوب
ــه  ــیزدهم بافاصل ــت س ــوم در دول ــروع کار وزارت عل ــا شـ ب
موضــوع از طریــق مراجعـــه بــه رییــس دولــت مــردم امضــا و 
ابــاغ شــد و در نهایــت بــا پیگیــری مســتمر از ســوی ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی بــا تخصیــص اعتبــار بــه ایــن صنــدوق 

موافقــت صــورت گرفــت.
از اعتبــار ایــن صنــدوق بــه منظــور ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعت 
و جامعــه، تحقیقــات نیــاز- محــور، حمایــت از دوره هــای 
پســادکتری، توســعه علــم نافــع و حمایــت از بین المللــی 
ــد. ــد ش ــتفاده خواه ــط اس ــوارد مرتب ــایر م ــات و س ــدن مج ش

راه  اندازی نظام ایده ها و نیازها )نان(
 با هدف توسعه تحقیقات نیاز محور در وزارت عتف

نظــام ایــده  هــا و نیازهــا )نــان( بــه دنبــال طــرح اولیــه ارایــه 
ــردی و  ــم راهب ــکیل تی ــا تش ــوم و ب ــر عل ــوی وزی ــده از س  ش
ــور،  ــای کش ــدی  ه ــی نیازمن ــل و بررس ــرای تحلی ــی ب اجرای
ــا  ــانی نیازه ــرای هم رس ــام ب ــن نظ ــد. ای ــه ش ــی اولی طراح
ــا  ــت و ب ــده اس ــی ش ــه طراح ــطح جامع ــا در س ــده  ه و ای
همسوســازی پایــان  نامــه  هــا و رســاله  هــای ارشــد و دکتــری 
ــا  ــور و ب ــاز مح ــات نی ــعه تحقیق ــردن و توس ــردی ک ــه کارب ب
هــدف ارتقــای بهــره  وری و اســتفاده حداکثــری از تــوان 

ــت. ــد پرداخ ــگان خواه نخب
برنامــه  ریــزی بــه گونــه  ای صــورت گرفتــه اســت که هیــچ  گونه 
بــار مالــی و تشــکیاتی بــه دولــت تحمیــل نشــود، زیرا ســامانه 
ــان اســام  ــتنادی جه ــود اس ــگاه موج ــیله پای ــه وس ــان« ب »ن
ــام  ــدی انج ــازی جدی ــود و ساختارس ــی  ش ــیس م )ISC( تاس

نخواهــد شــد.
طراحی و راه  اندازی اتاق  های فکر شانزده  گانه )اندیشکده(

ــن  ــر در ای ــای فک ــاق  ه ــاد ات ــرای ایج ــی ب ــی کارشناس بررس
وزارت در دوره جدیــد آغــاز شــد و از طریــق رایزنــی بــا حــدود 
۳۰۰ نفــر از نخبــگان و صاحب نظــران آمــوزش عالــی کشــور و 
حــوزه  هــای مرتبــط، بــا محوریــت معــاون فنــاوری و نــوآوری 
فعلــی وزیــر علــوم، ایــن اتــاق  هــای فکــر تشــکیل و ســازمان دهی 
و رونمایــی از ایــن اتــاق  هــای فکــر نیــز در روز ششــم آذر ۱۴۰۰ 

انجــام شــد.
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هــدف از ایجــاد و راه  انــدازی ایــن اتــاق  هــای فکــر، گفتمــان 
ــا و  ــی نیازه ــد علم ــتمداران، رص ــمندان و سیاس ــن دانش بی
ــی  ــای اجرای ــه راه کاره ــل و ارای ــا عم ــم ت ــه عل ــش فاصل کاه
بــرای مســایل و امــور مختلــف در وزارت عتــف و آمــوزش عالــی 
ــت. ــه آن اس ــداف عالی ــت اه ــره  وری و کیفی ــای به ــرای ارتق ب

عناویــن اتــاق  هــای فکــر شــانزده  گانــه ایجادشــده در وزارت عتــف 
سیاســتگذاری علــم، کاربــردی  ســازی پژوهــش، سیاســتگذاری 
فنــاوری، آمــوزش هدفمنــد، اقتصــاد آمــوزش عالــی، دیپلماســی 
و مرجعیــت علمــی، اجتماعــی و فرهنگــی، تحــول علــوم 
انســانی، اســامی شــدن دانشــگاه ها، جوانــان و نخبــگان، 
ــی برنامه هــا و اســناد فرادســتی، ســنجش و  ایثارگــران، ارزیاب
انگیــزش، شــفافیت و تعــارض منافــع، رســانه و فضــای ســایبر، 

ــن و مســوولیت اجتماعــی دانشــگاهیان اســت. خیری

تعیین پروژه  های کالن ملی
بــا تشــکیل کمیســیون  هــای شــورای عالــی عتــف پــروژه  هــای 
ــی  ــای علم ــن، از انجمن ه ــد. همچنی ــن ش ــی تعیی کان مل
)تعــداد ۴۱۹ انجمــن( و قطــب  هــای علمــی )تعــداد ۱۰۷ قطــب( 
ــش  ــی مدنظــر خوی ــای کان مل ــروژه  ه ــا پ خواســته شــده ت
ــا  ــی آن انجمــن ی ــب در شــورای عال را پــس از طــرح و تصوی
ــات و  ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــدی ب ــات بع ــرای اقدام ــب ب قط

فنــاوری ارســال کننــد.
از پتانســیل انجمــن  هــای علمــی بــرای پیــش  بینی، پیــش گویی 
و رصــد افــق  هــای جدیــد علــم نیــز بهــره بــرده خواهــد شــد. 
ــاوری  ــم و فن ــه عل ــر رصدخان ــاق فک ــیس ات ــن تاس همچنی

در حــال انجــام اســت.

امریه پسادکتری
مقطــع  دانش  آموختــگان  پتانســیل  از  اســتفاده  به منظــور 
دکتــری و اســتفاده بهینــه از پتانســیل نیــروی متخصــص در 
زمینــه انجــام پروژه هــای نیازمحــور صنایــع مختلــف، به ویــژه 
صنایــع نظامــی، دفاعــی و امنیتــی، طــی جلســات متعــدد بــا 
ســتادکل نیروهــای مســلح مقــرر شــد از ظرفیــت دانش  آموختگان 
ــع مشــکات  ــرای رف ــه پســادکتری ب ــه امری ــه مثاب ــری ب دکت

ــود. ــری ش ــور بهره گی کش
بدیــن منظــور هماهنگــی الزم بــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
کشــور بــرای تامیــن حقــوق ایــن افــراد بــه انــدازه یــک ســوم 
حقــوق پژوهشــگران پســادکتری عــادی به عمــل آمــده اســت 
کــه ایــن اقــدام بــه منظــور گســترش تحقیقــات نیــاز- محــور 
ــورت  ــص ص ــانی متخص ــع انس ــان و مناب ــره  وری از زم و به

می گیــرد.

مرجعیت و دیپلماسی علمی
دیپلماســی قــوی علمــی در حــوزه آمــوزش عالــی بــرای احــراز 
مقــام مرجعیــت علمــی و تقویــت و ارتقــای شــخصیت مقــام 
ــامی  ــوری اس ــدن جمه ــل ش ــدف تبدی ــا ه ــور ب ــی کش علم
ایــران بــه قطــب علمــی جهانــی- منطقــه  ای مدنظــر قــرار گرفته 
ــاالنه  ــی س ــازی بین  الملل ــه  س ــرای نمای ــزی الزم ب و برنامه  ری
پنــج درصــد از مجــات علمــی کشــور در دســتور کار اســت. 
ــه  ــجویان ب ــی و دانش ــات علم ــای هی ــویق اعض ــر و تش تقدی
ــز  ــی نی ــروه  هــای بین  الملل ــا گ ــاوری ب مشــارکت علمــی و فن

مــورد نظــر اســت.
ــگاه ها  ــا، آزمایش ــکده  ه ــا، دانش ــروه  ه ــراد، گ ــایی اف شناس
ــی  ــت علم ــا مرجعی ــو ب ــع همس ــی مرج ــای علم ــب  ه و قط
ــن  ــد در ای ــراد توانمن ــه اســت و از اف ــرار گرفت ــز مدنظــر ق نی
ــل  ــر به عم ــش تقدی ــه پژوه ــازی در هفت ــرای الگوس ــه ب زمین
خواهــد آمــد. جــذب دانشــجویان خارجــی بــه  ویــژه در مقاطــع 
ــت  ــه  هــای تقوی ــه برنام ــری از جمل کارشناســی  ارشــد و دکت
ــر  ــای فک ــاق  ه ــی از ات ــا یک ــت. ضمن ــی اس ــی علم دیپلماس

ــت. ــه اس ــاص یافت ــر اختص ــن ام ــه ای ــز ب ــانزده گانه نی ش

افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات دانشگاه ها
در ۱۰۰ روز دوم از دولــت صــادق و همزمــان بــا پایــان 
ســال ۱۴۰۰، علــی خطیبــی معــاون اداری، مالــی و مدیریــت 
ــه  ــرد ک ــام ک ــاوری اع ــات و فن ــوم، تحقیق ــع وزارت عل مناب
ــز  ــگاه ها و مراک ــارات دانش ــور اعتب ــس جمه ــتور ریی ــه دس ب
ــد  ــزان ۱۰ درص ــه می ــاوری ب ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال آم
اعتبــارات مصــوب، افزایــش مــی یابــد. بــا توجــه بــه اینکــه در 
ــارات  ــص اعتب ــوص تخصی ــکاتی در خص ــر مش ــای اخی ماه ه
ــگاه ها را  ــوع دانش ــن موض ــود و ای ــده ب ــش آم ــگاه ها پی دانش
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ــرای ازســرگیری آمــوزش حضــوری دچــار مشــکل می کــرد،  ب
ــرای تخصیــص  ــا پیگیری هــای مســتمری کــه وزیــر علــوم ب ب
به موقــع اعتبــارات و همچنیــن افزایــش اعتبــارات دانشــگاه ها 
داشــتند، رییس جمهــور دســتور تخصیــص ۱۰ درصــدی 

ــرد. ــادر ک ــگاه ها را ص ــارات دانش اعتب
ــه وزیــر علــوم،  ــر ایــن اســاس، طبــق دســتور رییس جمهــور ب ب
ایــن افزایــش ۱۰ درصــدی صرفــاً بایــد بــرای پرداخــت 
ــی و  ــات علم ــای هی ــگاهیان )اعض ــده دانش ــات معوق ش مطالب
کارکنــان )یــاوران علمــی( شــامل حق التدریــس، حــق التحقیق، 
ــی و  ــت پژوهش ــاالت، گرن ــاپ مق ــویقی چ ــه تش ــک هزین کم
ســایر معوقــات هزینــه شــود. اهتمــام دولــت ســیزدهم تکریــم 
جایــگاه دانشــگاهیان و ارتقــای ســطح رفــاه و معیشــت اعضــای 
هیــات علمــی و کارکنــان دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی، 

ــاوری اســت. پژوهشــی و فن

پیشگام شدن دانشگاه ها در حل مشکالت
دانشــگاه هــا بــه عنــوان پیشــران هــای اصلــی علمــی کشــور 
ــی  ــای مســوولیت اجتماع ــتای ایف ــی، در راس ــت مردم در دول
ــدند.  ــگام ش ــور پیش ــای کش ــع نیازه ــه رف ــود در زمین خ
ــی  ــی شــریف، صنعت ــای صنعت ــن اســاس، دانشــگاه ه ــر ای ب
ــای  ــام، راهکاره ــمنان و ای ــان، س ــی اصفه ــر، صنعت امیرکبی
مطالعاتــی  هــای  طــرح  در  دانشــگاه ها  حضــور  افزایــش 
ــع  ــاف مناب ــد و اکتش ــش تولی ــت و افزای ــه وزارت نف مجموع
ــز  ــرژی، پرهی ــال ان ــره وری در انتق ــش به ــی و گازی، افزای نفت
ــا  ــط ب ــف مرتب ــایر مباحــث مختل ــع و س از خام فروشــی مناب

ــد. ــی کردن ــت را بررس ــت نف صنع

رشد ۳۲ درصدی درآمد اختصاصی دانشگاه ها  
ــزاق  ــای مصــوب ارت ــه از بودجــه ه ــی ک ــای دولت دانشــگاه ه
مــی کننــد، عــاوه بــر ایــن رقــم هــا کــه هــر ســال افزایــش 
ــن  ــر ای ــند. ب ــته باش ــی داش ــای اختصاص ــد درآمده دارد، بای
ــگاه ها در  ــی دانش ــد اختصاص ــه درآم ــد ک ــام ش ــاس اع اس
ســال جــاری ۶ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد پیش بینــی شــده اســت 
ــد دارد.  ــد رش ــدود ۳۲ درص ــال ۱۴۰۰ ح ــه س ــبت ب ــه نس ک
ــن، بودجــه پژوهشــگاه ها و موسســات پژوهشــی  ــر ای عــاوه ب
ــه ســال گذشــته رشــد دارد. ــا ۱۵ درصــد نســبت ب ــز ۹ ت نی

ــت  ــگاه ها خواس ــای دانش ــوم از روس ــه وزارت عل ــن زمین در ای
نســبت بــه تبییــن و انتشــار دســتاوردهای دانشــگاه ها در 
حــوزه علــوم و فنــاوری در جامعــه اهتمــام ویــژه داشــته باشــند 
ــه  ــوم جامع ــرای عم ــگاهی ب ــارات دانش ــا و افتخ ــا فعالیت ه ت
ــن  ــد. همچنی ــخص باش ــن مش ــوس و روش ــورت ملم ــه ص ب
دســتگاه های متولــی بودجــه و مراجــع قانون گــزار بایــد 
ــگاه ها  ــه در دانش ــورت گرفت ــات ص ــت اقدام ــه اهمی ــبت ب نس

ــن  ــت از ای ــرای حمای ــا ب ــند ت ــته باش ــی داش ــات کاف اطاع
و  بودجــه  دانشــگاهیان،  ارزشــمند  اقدامــات  و  فعالیت هــا 

ــود. ــص داده ش ــی تخصی ــار الزم و کاف اعتب

گام های رشد علمی ایران بلندتر شد
بررســی رتبــه جهانــی ایــران از نظــر شــاخص اســتناد نرمــال 
ــران در  شــده طــی ۱۰ ســال گذشــته نشــان می دهــد کــه ای
ســال ۲۰۱۱ در جایــگاه ۲۲ بــه ســمت بهبــود جایــگاه رفــت و 
در ســال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در جایــگاه ۱۷ و در ســال ۲۰۲۰ بــه 
جایــگاه ۱۶ ارتقــا یافــت و ۶ پلــه ارتقــا داشــته اســت.  بررســی ها 
ــی  ــدارک علم ــداد م ــال ۲۰۲۱ تع ــه در س ــد ک ــان می ده نش
ــدرک  ــزار و ۳۵۱ م ــه ۷۷ ه ــکوپوس ب ــران در اس ــده ای ــه ش نمای
رســیده اســت. ایــن رقــم در ســال ۲۰۲۰ برابــر بــا ۷۱ هــزار و ۹۷۱ 
مــورد و در ســال ۲۰۱۹ بــه میــزان ۶۴ هــزار و  ۹۸۸ 

ــود. مــدرک ب
ــه از بررســی ها نشــان می دهــد  ــج حاصل ــن، نتای ــر ای عــاوه ب
ــتنادی  ــگاه اس ــده در پای ــه ش ــی نمای ــدارک علم ــه کل م ک
ــا  ــخ )۲۰۲۰-۱۸۱۸ تقریب ــول تاری ــران در ط ــکوپوس از ای اس
۲۰۲ ســال( برابــر بــا ۶۶۳ هــزار و ۷۷ مــورد بــوده کــه حــدود 
ــدود ۶۶ درصــد آن در  ــی ح ــورد آن یعن ــزار و ۹۳۴ م ۴۴۰ ه
ــی  ــور یعن ــه کش ــه جانب ــم هم ــرایط تحری ــن ش ــخت تری س
ســال های اخیــر )۲۰۲۰-۲۰۱۳( بــوده اســت. دانشــگاه ها 
ــه پایــگاه تولیــد علــم در  ــه مثاب و موسســات آمــوزش عالــی ب
ــد و  ــیر رش ــامی در مس ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــان پ جه

ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــه جانب ــعه هم توس

گفتمان یکپارچگی آموزش عالی
موضــوع یکپارچه ســازی آمــوزش عالــی کــه هــدف نهایــی آن 
رشــد و توســعه علــم در کشــور و ســرآمدی علمــی در منطقه و 
جهــان اســت و تجربــه موفقــی در کشــورهای توســعه یافتــه را 
نیــز در پیشــینه خــود دارد در دولــت ســیزدهم مــورد توجــه و 
اهتمــام وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری قرار گرفته اســت. تشــکیل 
ــوزه  ــران ح ــب نظ ــا صاح ــری ب ــف و همفک جلســات مختل
ــی  ــی، بررســی مــدل هــای مختلــف آمــوزش عال آمــوزش عال
ــان، اخــذ نظــرات دانشــمندان و  ــه و جه در کشــورهای منطق
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ــن وزارت  ــده در ای ــکیل ش ــر تش ــای فک ــت از اتاق ه درخواس
ــرای  ــرای بررســی موضــوع از اهــم اقدامــات داخــل وزارت ب ب

تحقــق یکپارچگــی آمــوزش عالــی بــوده اســت.
ایــن موضــوع در دســتور کار شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
قــرار گرفتــه و نماینــدگان  مجلــس شــورای اســامی نیــز بــا 
ورود بــه مقولــه یادشــده و ارایــه طرحــی بــا نزدیــک ۱۰۰ امضــا و 
در جلســات مختلــف بــه بحــث و بررســی در خصــوص موضــوع 

یادشــده پرداختنــد.
کمک ۴ هزار میلیارد تومانی خیران به آموزش عالی

یکــی از اقداماتــی کــه خیــران در ۱۰۰ روز دوم از اســتقرار دولــت 
ــک  ــوص کم ــانی در خص ــاع رس ــد، اط ــام دادن ــیزدهم انج س
ــر ایــن  ــود. ب ــه آمــوزش عالــی ب چهــار هــزار میلیــارد تومانــی ب
اســاس، خیــران حــدود چهار هــزار میلیــارد تومــان در حــوزه علم 
و فنــاوری در طــول برنامــه ششــم توســعه کمــک کردنــد کــه 
ــی  ــل توجه ــم قاب ــوم، رق ــه وزارت عل ــه بودج ــه ب ــا توج ب
ــا  ــا تنه ــم ه ــه اوضــاع اقتصــادی و تحری ــه ب ــا توج اســت. ب
راه نجــات کشــور اســتفاده از کمــک خیــران بــه ویــژه کمــک در 

زمینــه فنــاوری و نــوآوری تبدیــل علــوم بــه ثــروت اســت.
خیــران بــه تازگــی در زمینــه کمــک بــه تجهیــز آزمایشــگاه ها 
ــد و  ــوآوری و فنــاوری و تولیــد ثــروت ورود پیــدا کــرده ان و ن
می تــوان بــا اســتفاده از کمــک خیــران در زمینــه کاربــردی کــردن 
ــه ثــروت فعالیــت کــرد.   ــه هــای علمــی و تبدیــل آنهــا ب مقال
ســاخت حــدود ۸۱ دانشــکده در ۳۲ دانشــگاه، ســاخت حــدود 
۷۱ خوابــگاه در ۲۵ دانشــگاه کشــور، کمــک بــه بورســیه شــدن 
دانشــجویان کم توانــی کــه دارای معــدل بــاال بودنــد، از جملــه 

عملکردهــای خیــران در حــوزه علــم و فنــاوری اســت.

دانشجویان بیمه شدند
یکــی از ره آوردهــای وزارت علــوم دولــت مردمــی، عملیاتــی کــردن 
بیمــه دانشــجویی بــود کــه ســرانجام محقــق و ثبت نــام آن بــرای 
ــامل  ــا ش ــه تنه ــن بیم ــد. ای ــام ش ــی انج ــجویان متقاض دانش

تمــام دانشــجویان دارای کارت دانشــجویی می شــود امــا ایــن 
بیمــه شــامل فارغ التحصیــان ســال های قبــل نمی شــود. 
ــن  ــت ای ــکان دریاف ــی ام ــع تحصیل ــام مقاط ــجویان تم دانش

ــد. بیمــه را دارن
بیمــه  درخواســت  تحصیــل،  حیــن  بایــد  دانشــجویان 
ــام و  ــت ن ــد از ثب ــه بع ــرده و بافاصل ــه ک ــجویی را ارای دانش
آغــاز پرداخــت حــق بیمــه، ســوابق بیمــه بازنشســتگی بــرای 
آن هــا منظــور خواهــد شــد. ســه نــوع نــرخ حــق بیمــه بــرای 
ــی  ــجویان متقاض ــه دانش ــده ک ــف ش ــجویی تعری ــه دانش بیم
می تواننــد یکــی از آن هــا را انتخــاب کننــد و دولــت نیــز دو درصــد 

ــده دارد. ــه را برعه ــق بیم ــت ح از پرداخ
ــات  ــامل خدم ــه ش ــه ۱۴ درصــد ک ــق بیم ــرخ پرداخــت ح ن
بازنشســتگی و فــوت بعــد از بازنشســتگی اســت و بــرای افــراد 
مجــرد و فاقــد تحــت تکفــل توصیــه می شــود، نــرخ پرداخــت 
حــق بیمــه ۱۶ درصــد که شــامل خدمــات بازنشســتگی و فوت 
ــرخ  ــن ن ــاً کامل تری ــد از بازنشســتگی اســت و نهایت ــل و بع قب
پرداخــت حــق بیمــه کــه ۲۰ درصــد بــوده و خدمــات مربــوط 

ــه بازنشســتگی، فــوت و از کارافتادگــی را دربرمی گیــرد. ب

افزایش پارک های فناوری
در حــوزه کارآفرینــی و اشــتغال دانش بنیــان، بیــش از ۵۰ هــزار نفــر 
ــتغال  ــاور اش ــای فن ــگاهی در واحده ــل دانش ــارغ التحصی ف
ــکاران کشــور  ــش از ۴۰ درصــد بی ــال، بی ــن ح ــد. در عی دارن
هــم از فــارغ التحصیــان دانشــگاهی هســتند. ایــران در تولیــد 
ــان و اول در  ــانزدهم در جه ــه ش ــال ۲۰۲۰، رتب ــم در س عل
منطقــه را دارد.  همچنیــن در شــاخص نــوآوری در رتبــه ۶۰ جهان 

ــه اســت. ــرار گرفت در ســال ۲۰۲۱ ق
در ســال یــاد شــده ۴۹ پــارک علــم و فنــاوری، ســه پردیــس 
علــم و فنــاوری، ۲۲۳ مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور، ۱۰ هــزار 
و ۷۰۴ شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در پــارک هــا و مراکــز 
رشــد و ۶۵ هــزار فنــاور شــاغل در پــارک هــا و مراکــز رشــد 
ــه ای در شــهرک علمــی  ــارک منطق ــه ۲۸ پ وجــود داشــت ک
و تحقیقاتــی اصفهــان، پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس 
)قشــم( پــارک علم و فنــاوری خراســان رضوی، پــارک علــم و فناوری 
ــاوری،  ــه فن ــب ۶ منطق ــتانی در قال ــارک اس ــزد و ۲۸ پ ی
و  بهداشــت  وزارت  علــوم،  وزارت  دانشــگاهی  پــارک   ۱۱
دانشــگاه آزاد در دانشــگاه هــای تهران، شــریف، تربیت مدرس، شــهید 
بهشــتی، ســمنان، تحصیــات تکمیلی زنجــان، تحصیــات تکمیلی 
ــی  ــران، صنعت ــوم پزشــکی ای ــان، فردوســی مشــهد، عل کرم

ــرار دارد. ــر و دانشــگاه آزاد ق امیرکبی
ــی،  ــارک خصوص ــک پ ــتگاهی، ی ــارک دس ــج پ ــن پن همچنی
ــارک  ــه پ ــوری و س ــت جمه ــه ریاس ــته ب ــارک وابس ــک پ ی
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ــم و  ــای عل ــارک ه ــر پ ــگاهی از دیگ ــاد دانش ــه جه ــته ب وابس
ــت. ــران اس ــاوری در ای فن

اختصاص پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی
یکــی از وعده هایــی کــه وزارت علــوم بــه اعضــای هیــأت علمــی 
بــه  تشــویقی  پایــه  اعطــای  اســت،  داده  دانشــگاه ها 
ــک شــرکت  ــتادان ی ــه اس ــی ک ــا در صورت ــان اســت ام آن
ــد  ــرح جدی ــاس ط ــر اس ــد. ب ــیس کنن ــان تاس دانش بنی
ــه  ــگاه  ک ــی دانش ــات علم ــو هی ــر عض ــه ه ــن وزارتخان ای
ــتغال  ــه ازای اش ــد ب ــیس کن ــان تاس ــش بنی ــرکت دان ش
ــویقی  ــه تش ــک پای ــگاهی، ی ــان دانش ــرای فارغ التحصی ب

می کنــد. دریافــت 
ــوآوری  ــاوری و ن ــت فن ــه در معاون ــدی ک ــرح جدی در ط
ــوم دنبــال مــی شــود، هــر عضــو هیــات علمــی  وزارت عل
ــه  ــد ب ــان ایجــاد کن ــش بنی دانشــگاه هــا کــه شــرکت دان
ازای اشــتغال هــر ۱۰ فــارغ التحصیــل در مقطــع دکتــری 
یــا ۱۵ فــارغ التحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد 
در ایــن شــرکت، یــک پایــه تشــویقی بــه وی تعلــق 
می گیــرد. در ایــن طــرح، فعالیت هــا می تواننــد ابعــاد 
ــای  ــق و توانایی ه ــه عای ــرا ک ــند چ ــته باش ــف داش مختل
اعضــای هیــات علمــی متفــاوت اســت، ظرفیــت رشــته های 
مختلــف هــم متفــاوت اســت و مــا می خواهیــم ایــن 

ببینیــم. را  تفاوت هــا 
یکــی دیگــر از تاکیــدات وزارت علــوم ایــن اســت کــه 
حداقــل  بایــد  دانشــگاه  کل  بودجــه  از  ســال جاری،  در 
ــث  ــه مباح ــم ب ــد ه ــه درص ــش و س ــه پژوه ــد ب ۱۵ درص

فرهنگــی اختصــاص یابــد.

۶ برنامه کالن برای مرجعیت علمی
تدویــن ۶ برنامــه کان بــرای مرجعیــت علمــی، افزایــش 
اثربخشــی پژوهــش علمــی، دیپلماســی علــم و فنــاوری، 
ــتفاده از  ــور و اس ــای کش ــا و توانمندی ه ــت ه ــت ظرفی نگاش
ــای  ــی در پژوهش ه ــی و ماموریت گرای ــش اثربخش ــا، افزای آنه
علــوم انســانی و اجتماعــی و ترویــج و فرهنگ ســازی در 

ــود. ــی ش ــق م ــی محق ــت مردم ــوم دول وزارت عل
مرجعیــت علمــی، آینــده پژوهشــی در حوزه هــای نویــن علــم 
و فنــاوری، شناســایی، حفــظ و حمایــت از دانشــمندان کشــور، 
حفــظ و ارتقــای رتبــه در تولیــدات علمــی و نمایه ســازی 
مجــات علمــی داخلــی در پایــگاه اســتنادی اســکوپوس و وب 

آو ســاینس یکــی از ایــن برنامــه هــای کان اســت.
همچنیــن در حــوزه افزایــش اثربخشــی و ماموریت گرایــی 

افزایــش  اجتماعــی،  و  انســانی  علــوم  پژوهش هــای  در 
ــا  ــی پایان نامه ه ــی، ماموریت گرای ــای علم ــی پژوهش ه اثربخش
ــا  ــاط ب ــای ارتب ــی طرح ه ــی و کیف ــای کم ــاله ها، ارتق و رس
ــل  ــگاه ها در ح ــگاه ها و پژوهش ــش دانش ــش نق ــت، افزای صنع
ــی و  ــته های علم ــا و هس ــی، قطب ه ــی و اجتماع ــائل مال مس
پژوهشــی کشــور، توســعه همــکاری بــا بخش هــای خصوصــی 
ماموریت گرایــی  افزایــش  و  دانش بنیــان  شــرکت های  و 

ــت. ــده اس ــن ش ــی تدوی ــای عمل انجمن ه

حضور دانشگاه های جوان ایرانی در رتبه بندی تایمز
پایــگاه رتبه بنــدی تایمــز، فهرســت ســال ۲۰۲۲ دانشــگاه های 
جــوان دنیــا بــا قدمتــی کمتــر از ۵۰ ســال شــامل ۵۳۹ دانشــگاه 
در سراســر دنیــا را اعــام کــرد کــه ســهم جمهــوری اســامی 
ایــران از دانشــگاه های جــوان و برتــر دنیــا ۳۷ دانشــگاه 
بــوده اســت. دو دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان بــا رتبــه ۶۷ و 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــا رتبــه ۷۲ دانشــگاه هــای 
اول و دوم ایــران و در بیــن ۱۰۰ دانشــگاه برتــر دنیــا در ایــن 

فهرســت هســتند.
در ســال ۲۰۲۱، تعــداد ۴۷۵ دانشــگاه در ایــن نظــام رتبــه بندی 
حضــور داشــتند. ایــن یازدهمیــن فهرســت دانشــگاه های برتــر 
ــورت  ــه ص ــون ب ــا کن ــال ۲۰۱۲ ت ــا از س ــه در دنی ــت ک ــوان اس ج
ســاالنه توســط پایــگاه رتبه بنــدی تایمــز انجــام شــده اســت. 
ــوم  ــگاه عل ــدی، دانش ــه بن ــر در رتب ــگاه های حاض ــایر دانش س
پزشــکی ایــران )۱۱۱(، دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه )۱۳۳(، 
ــی  ــگاه صنعت ــاد )۱۳۶(، دانش ــف آب ــامی نج ــگاه آزاد اس دانش
شــیراز )۱۴۰(، دانشــگاه کاشــان )۱۴۸(، دانشــگاه محقــق 
اردبیلی )۱۵۷(، دانشــگاه علوم پرشــکی کاشــان )۱۷۴(، دانشــگاه 
ــان )۱۹۱(،  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــتان )۱۸۹( دانش کردس
دانشــگاه صنعتــی ســهند )۱۹۳(، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
و دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان )۲۵۰-۲۰۱(، دانشــگاه 
مراغــه، دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، دانشــگاه علــوم توانبخشــی 
و ســامت اجتماعــی، دانشــگاه یاســوج )۳۰۰-۲۵۱( دانشــگاه 
گیــان، دانشــگاه لرســتان، دانشــگاه مازنــدران، دانشــگاه 
شــهرکرد، دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان )۳۰۱-۳۵۰(، 
دانشــگاه دامغــان، دانشــگاه رازی، دانشــگاه ســمنان، دانشــگاه 
ــگاه اراک،  ــی )۴۰۰-۳۵۱(، دانش ــهید رجای ــر ش ــت دبی تربی
ــم  ــگاه حکی ــینا، دانش ــی س ــگاه بوعل ــد، دانش ــگاه بیرجن دانش
ــوم پزشــکی  ــارس، دانشــگاه عل ــج ف ســبزواری، دانشــگاه خلی
و خدمــات درمانــی ســمنان، دانشــگاه شــاهد، دانشــگاه شــهید 
باهنــر کرمــان، دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان و دانشــگاه یــزد 

عنــوان شــده اســت.
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علوم،  وزیر  گل  زلفی  دکتر  ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  دکتر سورنا ستاری  و سخنرانی  با حضور  فناوری  و  علم  پارک های  روسای  نشست 
تحقیقات و فناوری، دکتر علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری و دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم برگزار شد. در این نشست که با هدف تشریح 
برنامه های اجرایی تحقق شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« برگزار شد، برنامه ها و راهکارهای توسعه اشتغال بویژه اشتغال دانش بنیان مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

 نمی توان با پول دولت افراد کارآفرین 
را تشخیص داد

به گـزارش بـازارکار، سورنـا ستاری در نشست روسـای پـارک هـای علم 
و فنـاوری اظهـار کـرد: در سـال های اخیـر نقـش پارک هـای 
علـم و فنـاوری پررنگ تر شـده اسـت و لزوم توسـعه زیسـت 

بـوم واقعـی بـا مشـارکت پارک هـا بیش از هر زمانی احسـاس 
می شـود. دانشـگاه ها، پارک هـای علـم و فنـاوری، شـتاب دهنده ها، 
و  کـــارآفرینی  و  رشــد  مراکـز  نــوآوری،  کارخـانه هــای 
زیسـت بوم  دنـده  چـرخ  اجـزاء  خطرپذیـر  سـرمایه گذاران 
زیسـت بوم،  ایـن  در  و  هسـتند  کشـور  فنـاوری  و  علـم 

فنـاوری جزئـی از آن هسـتند. و  علـم  پارک هـای 
 وی بـا طـرح ایـن سـوال کـه  بایـد تعییـن شـود کـه نقـش 
پارک هـای علـم و فناوری به ویژه پارک های اسـتانی چیسـت؟ 
خطـاب بـه روسـای پـارک های علـم و فنـاوری گفت: شـما یا 
می توانیـد صرفـا یـک پارکبان باشـید و خود را محصـور در در 
و دیوارهـای خـود بدانیـد و یـا اینکه در اسـتان محـل فعالیت 
خـود تحـول آفرینـی کنیـد؛ اگـر پارک هـا بتواننـد در اسـتان 
خـود تحـول آفرینـی کننـد، قطعـا خـود پـارک نیـز متحـول 

شـد. خواهد 
سـتاری بـا اشـاره بـه اینکـه مـا بـه عنـوان کارمنـدان دولـت 
نمـی توانیـم افـراد کارآفریـن را تشـخیص دهیـم و در واقـع 
قابلیـت تشـخیص کارآفریـن نداریـم، گفت: در ایـن زمینه این 
بخش هـای خصوصـی هسـتند کـه از جیـب خـود پـول خرج 
می کننـد و می تواننـد کارآفریـن را شناسـایی و هدایـت کنند.

وی ادامـه داد: اوایـل کار در معاونـت علمـی بـه یـاد دارم، 

مـا بـه هـر مخترعـی پول مـی دادیـم، او بـا آن پـول پراید 
بـود.  سـرمایه گذاری  فکـر  بـه  کسـی  کمتـر  و  می خریـد 
مـا در واقـع بـا حضـور و مشـارکت بخـش خصوصـی و بـا 
سـرمایه گذاری بیشـتر از سـوی بخش خصوصی قادر هسـتیم 

افـراد کارآفریـن را شناسـایی کنیـم.
معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری خطاب به روسـا 
گفـت: امسـال سـال خاصی اسـت و شـما باید رابطـه گرمی 
بـا اسـتاندار اسـتان خـود داشـته باشـید و بایـد بـه گونه ای 
تعامـل برقـرار شـود کـه بحـث فنـاوری مسـاله اول اسـتاندار 
بشـود. امسـال حضـرت آقـا تاکید خاصی بـر حوزه کشـاورزی 
دارنـد و اولیـن برنامـه ای که در دولت مصـوب کردیم و همین 
روزهـا هـم ابـاغ می شـود، برنامه بخش کشـاورزی اسـت که 

بـا سـازمان هـای دیگر هـم نهایی کـرده ایم.
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان بـه پـارک هـای علـم و فنـاوری 
پیشـنهاد کـرد کـه هیچ گونـه مجـوزی بـه شـرکت ها ندهنـد 
و در ادامـه گفـت: در حـال حاضـر مجوزهـای زیـادی بـرای 
شـرکت ها صـادر می شـود کـه ایـن امـر عـاوه بـر اینکـه یک 
سـلیقه شـخصی بـرای ارائه مجـوز اعمال می شـود بلکه منجر 
بـه سـرکوب فعالیـت شـرکت ها می شـود و مـا در معاونـت 
علمـی تنهـا بـرای شـرکت های دانـش بنیـان مجـوز صـادر 

در نشست روسای پارک های علم و فناوری مورد تاکید قرار گرفت

بازنگری در وظایف پارک های علم و فناوری 
 در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی
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نـوآوری  انـدازی کارخانه هـای  راه  بـرای  می کنیـم و حتـی 
صـادر  مجـوزی  معاونـت  ایـن  سـوی  از  شـتاب دهنده ها  و 

نمی شـود.
اشـاره  رئیس جمهـوری ضمـن  فنـاوری  و  معـاون علمـی 
بـه اینکـه پارک هـای علـم و فنـاوری بـه طرح هایـی مانند 
احمـدی روشـن باید توجـه ویژه ای داشـته باشـند، افزود: ما 
براسـاس ایـن پـروژه اعام کردیـم کـه پروژه هایی کـه در نوع 
یـک اجرایـی می شـود، ۵۰ تـا ۷۰ درصـد سـرمایه از سـوی 
بخـش خصوصـی تامیـن می شـود و آورده ۳۰ درصـدی مـا 
تنهـا در راسـتای کاهـش ریسـک بخـش خصوصـی خواهـد 
بـود و در واقـع ایـن یک مـدل برای توسـعه فناوری اسـت که 

می توانـد در پارک هـا اجرایـی شـود.

مشکل فرهنگی در این حوزه ناشی 
از بیسوادی است

وی مهمتریـن چالـش در حـوزه دانـش بنیـان را موضوعـات 
فرهنگی دانسـت و گفت: مشـکل فرهنگی در این حوزه ناشـی 
از بیسـوادی اسـت. بـه طـور مثـال هزینـه هـای زیـادی برای 
بـرای دفـع زباله هـا داشـتیم و تجهیـزات گـران قیمتـی تهیه 
کردیـم در حالـی کـه علـم و دانش چاره کار اسـت؛ مشـکات 
ایـن حـوزه مربـوط بـه اکوسیسـتم اسـت و تنهـا بـا خریـد 
تجهیـزات مرتفـع نمی شـود. مـی توان بـا حضور شـرکت های 
دانـش بنیـان عـاوه بـر اشـتغال آفرینـی ایـن چالـش را بـا 

روش هـای فناورانـه رفـع کنیـم.
سـتاری بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال در قالـب تبصـره ۱۸ 
مـا بسـیاری از اختیـارات را بـه پارک هـا داده ایـم، بیـان 
کـرد: پارک هـا بایـد در حـوزه ارزیابی توجه بیشـتری داشـته 
باشـند، چـرا که بعضا می بینیم درخواسـت اعطای تسـهیات 
۱۰۰ میلیارد تومانی برای یک شـرکت در حوزه نسـاجی شـده 

کـه ایـن شـرکت دانش بنیان نبوده اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  جمهـور  رئیـس  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
درخواسـت های مطرح شـده بـرای اعطای مجـوز دانش بنیانی 
شـرکت ها از سـوی پارک هـا گفـت: مـا درخواسـت می کنیـم 
که شـرکت ها در سـامانه مـا ثبت نام کننـد و مـا در ارزیابی ها 

ایـن شـرکت ها را هدایـت خواهیـم کـرد.

نباید اعتبار دانش بنیانی را زیر سوال ببریم
وی در پایان گفت: متاسـفانه مواردی داشـتیم که بعضا شرکتی 
بـرای دانش بنیـان شـدن، می خواسـت بـا اعطـای چند سـکه، 
دانـش بنیانـی خـود را بگیـرد در حالـی کـه بنـده بدتریـن 
برخوردهـا را داشـتم و حتـی تـا ۱۰-۱۵ سـال زنـدان هم، این  
کار را پیگیـری کـرده ام. ما نباید اعتبار دانش بنیانی را زیر سـوال 

ببریـم و همـه بایـد بداننـد این حوزه شـوخی بردار نیسـت.
سـورنا سـتاری در ادامـه بـه خبرنـگاران گفت: فشـار اصلی 
در رابطـه بـا توسـعه پـارک هـای علـم و فنـاوری بـر دوش 
وزارت علـوم اسـت؛ البته سـازمان هـای دیگر پـارک دارند و یا 

در حـال حاضـر شـروع به تاسـیس پارک کـرده اند.
معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری افـزود: پـارک ها 
یکـی از اجـزای مهـم اکوسیسـتم نـوآوری کشـور در کنـار 
دانشـگاه ها ، مراکـز نـوآوری، مراکـز رشـد، بانک هـا و ... هسـتند 
و مراکـز نـوآوری، مراکـز رشـد،  سـرمایه گذاری خطرپذیـر و 
غیرخطرپذیـر همـه کنـار هـم کار می کننـد تـا شـرکت های 
دانش بنیـان متولد شـوند و بخـش مهمی از اقتصـاد را به خود 

دهند. اختصـاص 
وی ادامـه داد: بایـد بین همه سـازمان ها از جملـه وزارت علوم، 
وزارت کشـاورزی و وزارت اقتصـاد یـک همدلـی خوبـی ایجاد 
شـود تـا شـاهد رشـد شـرکت های دانش بنیـان و ایجـاد آنهـا 
باشـیم. بـه هـر حـال فکـر مـی کنـم ایـن نشسـت هـا نتایـج 
خوبی داشـته باشـد و با مصوباتی که دولت به زودی در سـایر 
دسـتگاه هـا اباغ مـی کنـد، اتفاقات خوبـی در این حـوزه رخ 

داد. خواهد 

وزیر علوم:

باید وظایف و مأموریت های پارک های

 علم و فناوری بازنگری شود
و  وظایـف  بایـد  گفـت:  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
بازنگـری شـود  فنـاوری  و  پارک هـای علـم  مأموریت هـای 

نظـام  بـا  مرتبـط  مجموعه هـای  سـایر  بـا  آنهـا  ارتبـاط  و 
کان علـم و فنـاوری ماننـد معاونـت علمـی و فنـاوری، مراکز 
رشـد دانشـگاه ها و بخش خصوصـی، آمـوزش و پژوهش، نظام 

عرضـه و تقاضـا و نظـام تولیـد و کارآفرینـی روشـن باشـد.
دکتـر محمدعلـی زلفی گل در نشسـت رؤسـای پارک های علم 
و فنـاوری کـه بـا حضـور دکتـر سـورنا سـتاری معـاون علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری برگـزار شـد، گفـت: هم اکنـون 
جایـگاه پارک هـای علـم و فنـاوری در جامعه ارتقا یافته اسـت 
و انتظـارات از پـارک هـای علـم و فنـاوری نسـبت به گذشـته 
بسـیار متفـاوت اسـت. بـرای نمونـه مـا پـارک علـم و فناوری 
پردیـس را بـه عنـوان یـک پـارک نمونـه در کشـور داریـم که 
افتخـار نظـام اسـت و سـایر پارک هـای علـم و فنـاوری باید از 
تجربیـات ایـن پـارک اسـتفاده کننـد. در همیـن راسـتا بهتـر 
اسـت معاونـت علمـی و فنـاوری وزارت، تورهـای یـک روزه 
آشـنایی بـا فعالیـت این پـارک را برای رؤسـای دانشـگاه ها و 

پـارک هـای علـم و فنـاوری وزارت علـوم برگـزار کند.
وی افـزود: در کنـار دیپلماسـی علـم و فنـاوری و اندیشـیدن 
بـه راهکارهـای انتقال فنـاوری از خـارج به داخـل و همچنین 
خصـوص  در  بایـد  دیگـر،  کشـورهای  بـا  فنـاوری  تبـادل 
اسـتفاده از تجربیـات موفـق داخل کشـور از جملـه پارک های 
علـم و فنـاوری موفـق ماننـد پـارک علـم و فنـاوری پردیـس 

کنیـم. برنامه ریـزی 
وزیـر علـوم تأکیـد کرد: هـدف اساسـی فعالیـت پارک ها این 
اسـت کـه چگونـه یـک ایـده و فکـر تبدیـل به یـک محصول 
تجـاری دانش بنیان شـود و در بـازار ارائه شـود، همچنین باید 
بـه ایـن فکـر کنیـم کـه چگونـه نظـام خاقیـت و نـوآوری را 
در دانشـگاه ها ایجـاد کنیـم و بحـث نـوآوری را به دانشـجویان 

آمـوزش دهیم.
دکتـر زلفـی گل افـزود: باید به نقـش فرهنگ در توسـعه علم 
و فنـاوری در جامعـه توجـه کنیـم و بـا اسـتفاده از ظرفیـت 
و  فعالیت هـا  سـیما،  و  صـدا  جملـه  از  جمعـی  رسـانه های 
اقدامـات پارک هـای علـم و فنـاوری در جامعـه را تبیین کنیم 
و در کل بـرای ایجـاد فرهنـگ منطبـق و سـازگار بـا نظـام 

علـم و فنـاوری تـاش کنیـم.
وی افـزود: بایـد ارتبـاط پارک هـای علـم و فناوری با شـورای 
و  دانشـگاه ها  فنـاوری،  و  پژوهـش  صنـدوق  عتـف،  عالـی 
اسـتانداری ها افزایـش یابـد و در ایـن زمینـه آیین نامه جدید 
مدیریـت دانشـگاه ها بـه زودی ابـاغ می شـود کـه بر اسـاس 
آن رؤسـای پارک هـای علـم و فنـاوری عضو حقوقی شـورای 
دانشـگاه ها و رؤسـای دانشـگاه ها نیـز عضـو حقوقـی شـورای 
پارک هـا باشـند. هـم اکنـون نیز بـا مسـاعدت وزارت کشـور 

این امکان فراهم شـده اسـت که رؤسـای پارک ها در شـورای 
برنامه ریـزی اسـتان ها حضـور داشـته باشـند.

وزارت علوم در حال تدوین سند ملی
 نظام نوآوری است

وی بـا اشـاره بـه اینکـه وزارت علـوم در حـال تدویـن سـند 
ملـی نظـام نوآوری اسـت، گفـت: بایـد جایگاه پارک هـای علم 
و فنـاوری در ایـن نظـام روشـن شـود و همچنیـن نقـش همه 
ذینفعـان و بازیگـران نظـام علم و فنـاوری از جمله دانشـگاه ها 

و حتـی بخـش خصوصـی در ایـن نظـام لحاظ شـود.
فعالیـت  از  نهایـی  هـدف  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  علـوم  وزیـر 
تجـاری  محصـول  یـک  تولیـد  فنـاوری،  و  علـم  پارک هـای 
اسـت، گفـت: بـا ایجـاد شـرکت های دانـش بنیـان در پارک ها 
و تولیـد محصـوالت تجـاری، زمینه اشـتغال در جامعه فراهم 
می شـود کـه ایـن اشـتغال بـه نوعـی بـا سـایر زمینه هـای 
کارآفرینـی متفاوت اسـت چرا کـه افراد درتمام سـطوح دانش 
اعـم از یـک فـرد اسـتاد تمـام، محقـق پسـا دکتـری و یـا 
یـک فـرد بی سـواد مـی توانـد در فعالیت های دانـش بنیان 

پـارک نقـش آفرینـی کند.
وی تأکیـد کـرد: نامگـذاری سـال جدیـد نشـان می دهـد 
مقـام معظـم رهبـری نیـز بـه بحـث دانش بنیـان و فعالیـت 
پارک هـای علـم و فنـاوری توجه ویـژه دارند و دولت سـیزدهم 
هـم رویکـرد جدیـدی بـه ایـن مباحـث دارد کـه موافقـت بـا 
تأسـیس صنـدوق پژوهـش و فناوری شـورای عتف و تأسـیس 
معاونـت فنـاوری و نـوآوری در وزارت علـوم نشـان دهنده این 

اسـت. رویکرد 
دکتـر زلفـی گل گفت: وزارت علوم با سـایر بازیگران و ذینفعان 
نظـام علـم و فنـاوری ماننـد معاونت علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری بـه دنبال یک تعامـل هم افزا و تکاملی اسـت و خود 

را عضـوی از یـک تیم واحد مـی داند.
وزیـر علـوم بـا تأکید بر ضرورت قانونی شـدن و نهادینه شـدن 
ضوابـط حمایـت پارک هـای علـم و فنـاوری گفـت: اگـر این 
حمایت هـا بـه شـکل قانـون دربیاینـد ماندگارتـر خواهنـد 
شـد و با تغییـرات مدیریتی دچـار تغییر نمی شـوند؛ به همین 
دلیـل وزارت علـوم درصدد اسـت این حمایت هـا را در قوانین، 
ماننـد آیین نامـه مدیریـت دانشـگاه ها یا نظـام علـم و فناوری 

لحـاظ کند.

ضرورت ایجاد و راه اندازی پارک بین المللی
 علم و فناوری ایران

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری 
بـر ضـرورت ایجـاد و راه اندازی پارک بین المللی علم و فنـاوری ایران 

تأکیـد کرد.
دکتـر علـی خیرالدیـن در نشسـت رؤسـای پارک هـای علـم و 
فنـاوری کـه بـا محوریـت برنامه هـای اجرایـی تحقـق فرمـان 
مقـام معظـم رهبـری در سـال ۱۴۰۱ »تولیـد، دانش بنیـان و 
اشـتغال آفرین« برگـزار شـد، در خصـوص مأموریـت معاونـت 
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فنـاوری و نـوآوری بـه ظرفیت سـازی تسـهیل گری و بهبـود 
سـاختارهای زیسـت بـوم فنـاوری، نـوآوری و کارآفرینـی با 
و  علـم  پارک هـای  و  پژوهشـگاه ها  دانشـگاه ها،  محوریـت 
فنـاوری از طریـق گفتمان سـازی شبکه سـازی و تعامـل با 

اشـاره کـرد. بین المللـی  و  ذینفعـان کلیـدی ملـی 
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم حمایـت از توسـعه 
کارآفرینـی و نوآوری در دانشـگاه ها، حمایت از توسـعه زیسـت 
بـوم فنـاوری بـا محوریـت پارک هـای علـم و فنـاوری، هدایـت 
فناوری هـای  توسـعه  و  پژوهش هـا  بـه سـمت  پژوهشـگاه ها 
مسـئله محور و تقاضا محور شبکه سـازی در زیسـت بوم نوآوری 
وزارت علـوم و پیونـد آن به بازیگران کلیـدی ملی و بین المللی 
و طراحـی و پایـش نظـام ملی نـوآوری با تمرکز بر زیسـت بوم 

نـوآوری را از راهبردهـای ایـن معاونت برشـمرد.
دکتـر خیرالدیـن در خصـوص حمایـت از توسـعه کارآفرینـی 
و نـوآوری در دانشـگاه ها )دانشـگاه کارآفریـن و جامعه محـور( 
بـه ایجـاد و تقویـت مراکز کارآفرینـی و نوآوری، مراکز رشـد و 
پردیس هـای فنـاوری و نـوآوری، طـرح ملی ترویـج کارآفرینی 
تسـهیل و تشـویق شـکل گیری شـرکت های زایشـی و طـرح 

گرنـت فنـاوری اشـاره کرد.

توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه ها
توسـعه  از  گرفتـه  صـورت  حمایت هـای  وی  گفتـه  بـه 
زیسـت بوم کارآفرینـی و نوآوری دانشـگاه ها در سـال گذشـته، 
رشـد  و  کارآفرینـی  مراکـز  فعالیت هـای  از  مالـی  حمایـت 

اسـت. بـوده  دانشـگاه ها 
دکتـر خیرالدیـن در زمینـه حمایـت از توسـعه زیسـت بوم 
فنـاوری و نـوآوری بـا محوریـت پارک هـای علـم و فنـاوری 
ملـی  و  جریان سـاز  طـرح  بـه  مأموریت گـرا(،  )پارک هـای 
فرصـت  ملـی  طـرح  فنـاوری،  خبـرگان  طـرح  فنـاوری، 
فنـاوری  تـور  طـرح  و  فنـاوری  دسـتیار  طـرح  فناورانـه، 

اشـاره کـرد.
وی بـه هدایـت پژوهشـگاه ها بـه سـمت پژوهش ها و توسـعه 
جدیـد  )نسـل  تقاضا محـور  و  مسـئله محور  فناوری هـای 
پژوهشـگاه ها( اشـاره کـرد و افـزود: در ایـن راسـتا طرح های 
طرح هـای  )هـاب(،  نـوآوری  و  فنـاوری  قطب هـای  ایجـاد 
جریان سـاز و ملـی فنـاوری )کان / پرچمـدار(، آینده نـگاری 
تحول آفریـن،  و  آینـده  فناوری هـای  رهنگاشـت  ترسـیم  و 
دفاتـر مالکیـت فکـری و انتقـال فنـاوری و طـرح میزبانـی 

در حـال اجرا اسـت.
زمینـه  در  علـوم  وزارت  نـوآوری  و  فنـاوری  معـاون 
شبکه سـازی در زیسـت بـوم نوآوری وزارت علـوم و پیوند آن 
بـه بازیگـران کلیـدی ملـی و بین المللـی، به تشـکیل اتاق های 
فکـر ۱۶ گانـه، طـرح توسـعه اکوسیسـتم نـوآوری اسـتان ها 
)تانـا(، شبکه سـازی بین المللـی و تقویت دیپلماسـی فناوری 
و نـوآوری و ایجـاد سـامانه ایده هـا و نیازها )نان( اشـاره کرد.

وی تصریـح کـرد: طرح توسـعه اکوسیسـتم نوآوری اسـتانها 
)تانـا(، شبکه سـازی و بـه همرسـانی نقش آفرینـان مختلـف 
اکوسیسـتم نـوآوری در هـر اسـتان بـا محوریـت پارک هـای 
علـم و فنـاوری جهـت حـل مسـائل بخـش دولتـی و رفـع 
نیازهـای فناورانـه بخـش خصوصـی از طریـق ظرفیت هـا و 
پتانسـیل های علمـی و فناورانـه دانشـگاه ها و مراکـز رشـد و 

پارک هـای علـم و فنـاوری را دنبـال می کنـد.
دکتـر خیرالدین در بخش دیگری از سـخنان خـود بر ضرورت 
ایجـاد و راه انـدازی پـارک بین المللـی علـم و فنـاوری ایـران 
تأکیـد کـرد و گفت: ایـن پارک به منظور پاسـخ بـه تقاضای 
کشـورهای دوست و همسایه جهت توسـعه روابط بین المللی در 
حـوزه فنـاوری و نوآوری، لزوم وجود بسـتری مناسـب جهت 
اسـتقرار شـرکت های بین المللـی موفـق حـوزه فنـاوری در 
کشـور، توجـه بـه بازارهـای صادراتـی محصول هـای فناورانه 
و توسـعه ایـن بخـش و ایجـاد بسـتری بـرای فعالیت هـای 
فناورانـه و نوآورانـه بخـش خصوصـی و شـرکت های بـزرگ 

صنعتی اسـت.
وی در خصـوص طراحـی و پایـش نظام ملی نـوآوری با تمرکز 
بـر زیسـت بوم نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، به 

طراحـی نگاشـته سـاختاری، کارکـردی و عملکـردی نظـام 
ملـی نـوآوری و طراحـی و پیاده سـازی سـامانه پنفـاد )پایش 

نـوآوری، فنـاوری و اشـتغال دانـش بنیـان( اشـاره کرد.
معـاون فنـاوری و نوآوری وزارت علوم سـامانه داده ها و فرایندهای 
پارک ها و مراکز رشـد )سـدف( را یکـی از فرآیندهای برنامه ریزی 
شـده بـرای پیـاده سـازی در سـال ۱۴۰۱ دانسـت و افـزود: این 
سـامانه در راسـتای الکترونیکـی شـدن درخواسـت های مجوز 
پارک هـا، مراکـز رشـد واحدهای فنـاور و همچنین دسترسـی 
برخـط بـه اطاعـات پارک هـا و مراکـز رشـد و فرآینـد برنامه 

گرنـت فنـاوری طراحی می شـود.
وی در خصـوص وضعیـت پارک هـای علـم و فنـاوری در 
 ۳ فنـاوری،  و  علـم  پـارک   ۴۹ کـرد:  خاطرنشـان  ایـران 
پردیـس فنـاوری و نـوآوری، ۲۲۴ مرکـز رشـد واحدهـای 
فنـاور، ۱۰ هـزار و ۷۰۴ واحـد فنـاور، ۱۶۶۴ شـرکت دانـش 
بنیـان مسـتقر در پـارک هـا و مراکـز رشـد و ۶۵۰۰۰ فنـاور 
شـاغل در پارک ها و مراکز رشـد مشـغول فعالیت هسـتند.

وی در پایـان سـخنان خـود بـا ذکـر ایـن نکتـه قابـل تأمـل 
از واحدهـای فنـاور پـارک هـای علـم و فنـاوری خاطرنشـان 
کـرد: ایـن پتانسـیل وجـود دارد تا با انجـام ارزیابـی واحدهای 
فنـاور مسـتقر توسـط پارک هـای علـم و فنـاوری کـه از نظام 
ارزیابـی دقیـق و قابـل دفـاع برخـوردار هسـتند بـا تبدیـل 
تنهـا ۲۵ درصـد از تعـداد واحدهـای فنـاوری موجـود )غیـر 
دانش بنیان هـا( تعـداد دانش بنیان های مسـتقر در پـارک ها از 

رشـد ۱۰۰ درصـدی برخـوردار خواهنـد شـد.

معاون پژوهشی وزیر علوم:

تقویت نظام نوآوری باز، در کشور ضروری است

نظـام  تقویـت  ضـرورت  بـر  علـوم  وزیـر  پژوهشـی  معـاون 
نـوآوری بـاز در سیسـتم علـم و فنـاوری کشـور تأکیـد کرد.

دکتـر پیمـان صالحـی معـاون پژوهشـی وزیـر علـوم نیـز بـا 
تأکیـد بـر ضـرورت تقویت نظام نـوآوری باز در سیسـتم علم 
و فنـاوری کشـور گفـت: بـرای توسـعه تولیـد، دانش بنیان و 
اشـتغال آفرینی بایـد نظـام نـوآوری بـاز را در کشـور فعـال 
کنیـم، بایـد چابک سـازی در ادارات دولتـی صـورت گیـرد 
یعنـی هیـکل دولـت کوچـک شـود و بـه جـای آن کارهـا را 

بـه شـرکت های خصوصـی بسـپریم.
خصوصـی  شـرکت های  از  منظـورم  البتـه  افـزود:  وی 
شـرکت هایی به معنای واقعی خصوصی اسـت، نه شـرکت هایی 

و دولتـی. ترکیـب خصوصـی  از  متشـکل 

 شرکت های کوچک اشتغال آفرینی
 بیشتری دارند

دکتـر صالحـی اظهار داشـت: ما بایـد شـرکت های خصوصی 
بـا قابلیـت زایش داشـته باشـیم و از طرفـی باید این مسـاله 
را نیـز بدانیـم کـه شـرکت های کوچـک و متوسـط بیشـتر 

می تواننـد اشـتغال آفرین باشـند.

معـاون پژوهشـی وزیـر علـوم خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه 
بـه شـرایط، مـا بایـد بـه شـرکت های دانش بنیـان کوچـک 
در  بایـد  نـوآوری  و  تولیـد  کار  باشـیم،  داشـته  ویـژه  نـگاه 
بـزرگ  شـرکت های  شـود،  انجـام  کوچـک  شـرکت های 
بایـد کارهـا را بـه ایـن شـرکت ها بسـپارند و همـه کارهـا را 

ندهنـد. انجـام  خودشـان 

رونمایی از دستگاه سه بعدی هولوگرافیک 
دسـتگاه سـه بعدی هولوگرافیـک بـا حضـور معـاون علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزیر علوم، تحقیقـات و فناوری 

رونمایی شـد.
همچنیـن در بخـش دیگر ایـن مراسـم، رونمایی از دسـتگاه 
زلفـی گل،  محمدعلـی  حضـور  بـا  هولوگرافیـک  سـه بعدی 
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، پیمـان صالحـی، معـاون 
پژوهشـی وزارت علـوم، تحقیقـات فنـاوری، علـی خیرالدین، 
معـاون نـوآوری وزارت علوم و سـورنا سـتاری، معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در حاشـیه نشسـت روسـای 

پارک هـای علـم و فنـاوری کشـور انجـام شـد.
این دسـتگاه یـک نمایشـگر سـه بعدی هولوگرافیک محصول 
یکـی از شـرکت های فنـاور اسـت کـه بـا حمایت هـای مادی 
و معنـوی پـارک علم و فناوری تبریز شـروع بـه فعالیت کرد 
و بـا حمایت هـای تکمیلـی معاونـت علمی ریاسـت جمهوری 

این محصول تجاری سـازی شـد.
ایـن تیـم تاکنـون توانسـته بـا بیـش از ۷۰ پـروژه موفـق در 
دریایـی  فضایـی،  نانویـی،  خودرویـی،  مختلـف  حوزه هـای 
مـدرن  پرزنتیشـن  بـه  دیگـر  حوزه هـای  و  دارویـی  و 

بپـردازد. کشـور  مهـم  دسـتاوردهای 
در  نمــایشگر  یـک  دستگــاه  ایـن  فنــی  لحـاظ  بـه 
بـا  می شــود،  محسـوب  انعکــاسی  هولوگرافیـک  رده 
انعـکاس تصاویـر پنل هـای نمایـش روی سـطح اپتیـک 
semi-reflection تصاویـر به صـورت معلـق در فضـا و 
سـه بعدی و ترنسـپرنت ایجـاد می شـود، از این رو بـه تصاویر 

ایـن نمایشـگرها هولوگـرام نیـر گفته می شـود.
هولوگـرام بـه معنـی تصویـر سـه بعدی تمام نما از یک جسـم 
یـا شـی، و در علـوم فیزیـک نـور ریشـه دارد و دانشـگاه های 
بزرگـی در دنیـا بـه دنبـال ایجـاد نمایشـگرهای سـه بعدی 
هولوگرافیـک واقعـی توسـط لیـزر هسـتند کـه همچنـان در 
رنـج گسـترده تجاری سـازی نشـده اند و هزینه بسـیار باالیی 
هـم دارنـد، امـا نمایشـگرهای هولوگرافیـک انعکاسـی یعنی 
ایـن دسـتگاه جدیـد، در دنیـا در رنج وسـیعی تجاری سـازی 
شـده و در اختیـار برندها قرار داده شـده کـه البته دورنمایی 
ترسـیم  ذهـن  در  سـه بعدی  تصویرسـازی  آینـده  از  هـم 

می کنـد.
کاربردهـای این نمایشـگرها عمدتا پروموشـن دسـتاوردهای 
سـازمانی هسـتند و ایـن شـرکت توانسـته بیـش از ۱۲ مدل 
سـال ها  ایـن  در  مختلـف  کاربری هـای  بـرای  محصـول 
تولیـد کنـد و از سـری های ویترینـی گرفتـه تـا سـری های 
 large scale متوسـط یعنـی همیـن دسـتگاه و سـری های
بـرای فضاهـای باز، این شـرکت جـزو معـدود تولیدکننده ها 
بـاز  فضـای  سـه بعدی  نمایشـگر  کـه  هسـتند،  دنیـا  در 
بدتریـن  در  و  کـرده  تولیـد   ۳ در   ۳ در   ۳ ابعـاد  بـا  رو 
شـرایط جغرافیایـی تبریـز و توچـال تهـران ماه هـا مـورد 

اسـت. گرفتـه  قـرار  بهره بـرداری 
ایـن شـرکت در شـرف صـادرات محصـوالت اسـت و بـازار 
وسـیعی در حاشـیه خلیـج فـارس پیش بینـی شـده اسـت 
کـه بعـد از اتمـام پاندمـی با گشـایش کامـل نمایشـگاه های 

تجـاری ایـن بـازار وسـیع تر خواهـد شـد.
تقریبـا ۱۰ ســال پیـش ایــن شـرکت بـا حمایـت پـارک 
علـم و فنـاوری بـه نمایشـگاه جی تکـس ۲۰۱۰ دبـی اعزام 
شـد کـه در همـان نمایشـگاه نمونه هـای اولیه این نمایشـگر 
توسـط ایـن شـرکت دیـده شـده و بـه عنـوان ایده محـوری 

جدیـد مجـدد وارد پارک شـده اسـت.
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ابتکار استارتاپ قطری 

در مــاه رمضــان 

برای افطار کارکنان

یــک اســتارتاپ قطــری، بــه عنــوان بخشــی از تعهــد خــود بــه رفــاه کارکنــان، وعده هــای افطــاری رایــگان را بــرای 
راننــدگان خــود ارائــه می کنــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه آنهــا وعــده غذایــی خــود را حــذف نکننــد. بیشــتر 
کارگــران و کارمنــدان عــادت دارنــد کــه بــه دلیــل حجــم ســنگین کار در حوالــی عصــر، افطــار خــود را بــه تأخیــر 

انداختــه یــا حــذف کننــد.
مــاه رمضــان عــاوه بــر اینکــه مــاه روزه داری مســلمانان اســت، زمــان مناســبی از نظــر روزه داران بــرای خیرخواهــی 
ــا برپایــی ســفره های افطــار  ــی و ی ــق کمک هــای مال ــراد فرودســت از طری ــرای بهتــر کــردن زندگــی اف و تــاش ب

گروهــی اســت.
در ایــن میــان برخــی از اســتارتاپ هایی کــه بــا خیریه هــای مختلــف همــکاری کــرده و یــا خــود در امــور خیریــه و 
ــتای  ــد در راس ــاش می کنن ــتر و ت ــود را بیش ــای خ ــاه فعالیت ه ــن م ــتند در ای ــال هس ــتانه فع ــای بشردوس کمک ه

اهــداف خــود از ایــن مــاه بهــره ببرنــد.
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یکــی از ایــن اســتارتاپ هایی کــه در حــوزه امــور خیریــه فعالیــت 
دارد، ســنونو )Snoonu( نــام دارد. ایــن اســتارتاپ در ســال ۲۰۱۹ 
توســط حمــد الحجــری، کارآفریــن و کارشــناس اســتارت اپ 
تجــاری  نوآوری هــای  در  تجربــه  ســال   ۲۰ از  بــا بیــش 
تأســیس شــد. هــدف الحجــری ایــن بــود کــه بــا ایجــاد انقابــی 
در بــازار قطــر بــا ســریع ترین خدمــات و متنوع تریــن بــازار، 
تســهیل خریــد آنایــن، فعالیــت در حــوزه ســبک زندگــی، تهیــه 
ــی از  ــه یک ــتارت اپ را ب ــن اس ــی ای ــواد غذای ــل م ــذا و تحوی غ

ــد. ــل کن ــر تبدی ــتارت اپ های قط ــن اس بزرگتری
نوامبــر ۲۰۲۰، ســنونو فروشــگاه خواربارفروشــی آنایــن  در 
از  گســترده ای  طیــف  کــه  کــرد  راه انــدازی  را  خــود   ۷/۲۴
ــه  ــری ک ــان قط ــی داد و از بازرگان ــه م ــی را ارائ ــوالت محل محص
در ایــن حــوزه فعالیــت دارنــد، حمایــت کــرد. ســنونو، بــه دلیــل 
عملکــرد خارق العــاده اش، بــه عنــوان بهتریــن اســتارت اپ حــوزه 
کســب وکار از ســوی جشــنواره »نجــاح قطــری« انتخــاب شــد و 
ــس  ــر از ســوی فورب ــر قط ــتارت اپ های برت ــی از اس ــوان یک به عن

ــرد. ــت ک ــزه دریاف ــه جای خاورمیان
حــاال مــاه رمضــان باعــث شــده کــه ایــن اســتارت اپ بتوانــد جــای 

خــود را در بــازار مــاه رمضــان محکــم کنــد.
ــاوری  ــن اســتارت اپ پیشــرو در حــوزه فن ــه گــزارش Zawya، ای ب
خرســند اســت کــه راه انــدازی ابتــکار عمــل مــاه مبــارک رمضــان 
را بــا نــام »یکــی بخــر، یکــی بــده«)Give ۱ Buy ۱( اعــام کنــد. 
ــدگان  ــع رانن ــه موق ــان از دسترســی ب ــن طــرح، اطمین هــدف ای
ــه غذاهــای گــرم و خوشــمزه در  ــاوگان حمــل و نقــل خــود ب ن

مــاه رمضــان اســت.
ــی  ــئولیت اجتماع ــتمر مس ــای مس ــتای تاش ه ــنونو، در راس س
ــاه  ــه رف ــود ب ــد خ ــوان بخشــی از تعه ــه عن مشــارکتی)CSR( و ب
راننــدگان  بــرای  را  رایــگان  افطــاری  وعده هــای  کارکنــان، 
ــپرس  ــی اکس ــره ای بریان ــتوران زنجی ــت رس ــا حمای ــود ب خ
)Biryiani Express( ارائــه تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه 
ــران و  ــد. بیشــتر کارگ ــود را حــذف نکنن ــی خ ــده غذای ــا وع آنه
ــه دلیــل حجــم ســنگین  ــد کــه ب کارمنــدان ســنونو عــادت دارن
کار در حوالــی ســاعات افطــار، افطــار خــود را بــه تأخیــر انداختــه 

ــد. ــا حــذف کنن ی

ابتکار استارتاپ قطری در ماه رمضان
 برای افطار کارکنان

ــده« را در  ــی ب ــکار »یکــی بخــر، یک ــن، ســنونو ابت ــر ای ــاوه ب ع
ــا طیــف وســیعی از فروشــگاه های غذاخــوری  تاشــی مشــترک ب
ــه  ــی ک ــرح، هنگام ــن ط ــاس ای ــت. براس ــرده اس ــدازی ک راه ان
مشــتری یــک وعــده غذایــی از یــک تاجــر در ایــن طــرح 
ــه مشــتری می رســاند،  ــذا را ب ــد، پیکــی کــه غ ــداری می کن خری
یــک کوپــن بــرای یــک وعــده ســحری رایــگان دریافــت می کنــد.

ــک  ــا کلی ــد ب ــتریان می توانن ــکار، مش ــن ابت ــت از ای ــرای حمای ب
ــنونو، از  ــزار س ــده« در نرم اف ــی ب ــر، یک ــی بخ ــر »یک ــر روی بن ب

ــتوران ها  ــد. رس ــفارش دهن ــذا س ــرکت کننده غ ــتوران های ش رس
ــی  ــر، یک ــی بخ ــب »یک ــا برچس ــی را ب ــی خاص ــای غذای وعده ه
ــد در صــورت  ــا مشــتریان بدانن ــد ت ــده« عامت گــذاری می کنن ب
انتخــاب ایــن غــذا، پــس از تأییــد ســفارش، یک وعــده غذایــی رایگان 

ــود. ــه می ش ــده ارائ ــه رانن ب
راننــدگان می تواننــد هنــگام تحویــل گرفتــن ســفارش مشــتری، 
یــک کوپــن دریافــت کننــد تــا در همــان روز از ســاعت ۲۰:۰۰ تــا 
ــده  ــم ش ــه ای تنظی ــدی به گون ــود. زمان بن ــتفاده ش نیمه شــب اس
اســت کــه راننــدگان از یــک وعــده غذایــی دیگــر درســت قبــل از 

ســاعات اوج ســحری لــذت ببرنــد.
ــنونو، در  ــرکت س ــل ش ــر عام ــذار و مدی ــری، بنیانگ ــد الحج حم
ــک  ــوان ی ــه عن ــده« گفــت: ب ــورد طــرح »یکــی بخــر، یکــی ب م
تجــارت، مــا مشــتاق رفــاه اعضــای تیــم تحویــل خــود هســتیم. 
 )Snoonoers( راننــدگان مــا ـ  همانطــور کــه مــا آنهــا را ســنوننرز
ــژه در مــاه رمضــان،  ــان گمنــام هســتند، به وی می نامیــم ـ قهرمان
ــد کــه همــه  ــان حاصــل کنن ــد اطمین ــاش می کنن ــا ت ــرا آنه زی

ــد. ــت می کنن ــع دریاف ــه موق ــود را ب ــات خ ــتریان سفارش مش
ــتوران ها از  ــرکت ها و رس ــایر ش ــتقبال س ــورد اس ــری در م الحج
ــه از  ــن از پاســخی ک ــت: م ــده« گف طــرح »یکــی بخــر، یکــی ب
ــم بســیار خوشــحال شــدم.  ــت کردی ــان دریاف شــریکان تجاری م
ــا  ــه م ــه هم ــت ک ــدی اس ــطح تعه ــان دهنده س ــط نش ــن فق ای
ــی مــا از تیمــی اســت  ــم و قدردان ــه جامعــه خــود داری نســبت ب
ــن راه  ــن بهتری ــدم ای ــود. معتق ــا می ش ــت م ــث موفقی ــه باع ک
بــرای جشــن گرفتن مــاه مبــارک رمضان و عمــل بــه ارزش های آن اســت.

ــک تجــارت  ــوان ی ــه عن ــح کــرد: ب ــن قطــری تصری ــن کارآفری ای
محلــی پیشــرو، به طــور مــداوم در تــاش هســتیم تــا بیــن ســود 
ــی را  ــه یک ــدون اینک ــم ب ــاد کنی ــادل ایج ــی، تع ــول اخاق و اص
ــه  ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه هم ــا ب ــم. م ــار بگذاری ــری کن ــرای دیگ ب
ــود  ــه خ ــه جامع ــم، ب ــت می دهی ــود اهمی ــاری خ ــت تج موفقی

ــم. ــت می دهی ــم اهمی ه
ــه  ــان ادام ــاه رمض ــول م ــده« در ط ــی ب ــر، یک ــی بخ ــرح »یک ط
ــاه  ــه رف ــود ب ــد خ ــر تعه ــاوه ب ــنونو، ع ــت و س ــد داش خواه
 CSR ــای ــق طرح ه ــه از طری ــت ک ــد اس ــود، متعه ــای خ تیم ه

ــد. ــک کن ــز کم ــه نی ــه جامع ــود ب ــترده خ گس
ســنونو، بــا تعهــد بــه فلســفه رمضــان یعنــی کمــک بــه دیگــران 
ــور  ــن کش ــر ای ــال احم ــر و ه ــه قط ــازمان خیری ــا س ــراً ب اخی
ــا آنهــا را در لیســت فروشــگاه های موجــود در  همــکاری کــرده ت

ــرار دهــد. ــه و وب ســایت ســنونو ق برنام
مشــتریان بــا کلیــک بــر روی بنــر »اهــدای مــاه مبــارک رمضــان« 
کمک هــای  گزینه هــای  تمامــی  می تواننــد  اپلیکیشــن  در 
ــواده رمضــان و ســفره های افطــار  موجــود از جملــه صنــدوق خان
ــاس  ــر اس ــتری ب ــط مش ــد توس ــس از خری ــد. پ ــاهده کنن را مش
مقــدار پــول اختصــاص داده شــده، جعبه هــا یــا وعده هــای 
ــراد  ــن اف ــازمان بی ــر دو س ــرف ه ــده از ط ــداری ش ــی خری غذای

ــود. ــع می ش ــر توزی ــورد نظ ــد م نیازمن
گزارش از محمدحسن گودرزی





پارک علم و فناوری

◄رئیس جمعیت پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد؛

پروژه های دانشگاهی در جهت رفع نیاز جامعه طراحی شوند
◄ رییس پارک علم و فناوری البرز :
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باید پای سرمایه گذاران را به »زیست بوم فناوری کرمانشاه« 
باز کنیم

◄رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی مطرح کرد:  

تاسیس پارک علم و فناوری تخصصی در موضوع معدن و 
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پروژه های دانشگاهی در جهت رفع نیاز جامعه طراحی شوند

رئیــس جمعیــت ایرانــی پیشــبرد ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه گفــت: ارتبــاط موثــر صنعــت و دانشــگاه بــا همــکاری ســه جانبــه دولــت 
)حاکمیــت(، دانشــگاه و صنعــت تحقــق پیــدا مــی کنــد.

بــه گــزارش بــازارکار ، امــروزه دانشــگاه های نســل ســوم و چهــارم عــالوه بــر تربیــت نیروهــای متخصــص و کاردان، نقــش مهمــی 
ــه  ــد. ایــن مهــم ب ــد فناوری هــای نویــن دارن ــود وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی مــردم و همچنیــن تولی در رفــع نیازهــای جامعــه و بهب
خصــوص در کشــور مــا طــی چنــد ســال اخیــر همزمــان بــا اعمــال تحریم هــا دو چنــدان شــده و بخــش دانشــگاه توانســته بــا ارتباطــی 
ســازنده بــا صنعــت بخشــی از نیــاز جامعــه را برطــرف کنــد. مســعود شــفیعی، رئیــس جمعیــت ایرانــی پیشــبرد ارتبــاط صنعت و دانشــگاه 
ــدارد. دانشــگاه نیروهایــی را فــارغ  ــاط زیــادی وجــود ن ــان دانشــگاه و صنعــت، ارتب ــا تاکیــد کــرد: هــم اکنــون می ــا آن در گفــت و گــو ب
التحصیــل و صنعــت بــرای رفــع نیازهایــش آنهــا را اســتخدام مــی کنــد امــا زمانــی کــه صحبــت از ارتقــا و توســعه ملــی بــه میــان مــی 
آیــد بایــد میــان صنعــت و دانشــگاه همــکاری بهتــر و بیشــتری برقــرار شــود. کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی دانشــگاه بایــد بــه صــورت 
فنــاوری تجلــی پیــدا کنــد یعنــی پــروژه هــای تحقیقاتــی اســاتید و دانشــجویان کــه اکنــون در غالــب طــرح هــای کارشناســی، تــز، پایــان 
نامــه هــای کارشناســی ارشــد و رســاله دکتــرا ارایــه مــی شــود بایــد در جهــت رفــع نیازهــای بــازار و جامعــه باشــد و کارهــای آنهــا تنهــا 

منجــر بــه چــاپ مقــاالت ISI و علمــی و پژوهشــی نشــود.

رئیس جمعیت پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد؛
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ــرق امیرکبیــر  اســتاد دانشــکده مهندســی ب
افــزود: هرچنــد چاپ مقــاالت ISI و پژوهشــی 
ــا  ــور را ارتق ــگاه کش ــی جای ــاظ علم از لح
می دهنــد امــا بایــد ایــن پــروژه هــا 
بــه گونــه ای باشــند کــه نیازهــای جامعــه را 
نیــز بــرآورده کننــد. مثــال بــارز ایــن نمونــه 
را می تــوان در زمــان دفــاع مقــدس مشــاهده کرد، 
ــی  ــت دفاع ــک صنع ــه کم ــا ب ــگاه ه دانش
آمدنــد و طــرح هــای خوبــی در ایــن زمینــه 
ــی  ــدی نظام ــدرت و توانمن ــد. ق ــام دادن انج
ــا انجــام تحقیقــات اولیــه در زمــان  کشــور ب
ــز  ــون نی ــد و اکن ــاز ش ــی آغ ــگ تحمیل جن
ــا در  ــد دنی ــورهای قدرتمن ــزو کش ــران ج ای
حــوزه نظامــی و دفاعــی محســوب می شــود.

ــه ای  رئیــس پیشــین دانشــگاه فنــی و حرف
اظهارداشــت: هرچنــد هــم اکنــون در حــوزه 
نظامــی و دفاعی دســتاوردهای خوبی کســب 
کــرده ایــم و در برخــی از موضــوع هــا ماننــد 
نانــو، فنــاوری هســته ای بــه جایــگاه خوبــی 
دســت یافتــه ایــم امــا هنــوز نتوانســته ایــم 
یــک خــودروی ملــی با کیفیــت بســازیم و در 
ــت  ــیم؛ صنع ــازی بدرخش ــت خودروس صنع
بــا  همزمــان  یــران  ا خودروســازی 
کــره جنوبــی آغــاز شــده اســت امــا اکنــون 
آنهــا در خودروســازی پیشــرفت قابل توجهی 

داشــته انــد در صورتــی مــا هنــوز بــه جایــگاه 
ــازاری  ــم و ب ــیده ای ــان نرس ــوب خودم مطل
ــورهای  ــر از کش ــه غی ــان ب ــرای خودروم ب

منطقــه بــا قیمتــی نــازل نداریــم.
مشــاور پیشــین وزیرعلــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری در امــور آمــوزش مهارتــی بیــان کرد: 
اکنــون وضعیــت رفاهی مــردم در کشــورهای 
ــه  ــم ب ــل عل ــت تبدی ــه عل ــه ب ــعه یافت توس
ــروت بهتــر از ســایر کشورهاســت از اینــرو  ث
بــرای اینکــه جایــگاه کشــورما نیــز افزایــش 
پیــدا کنــد بایــد علــم بــه ثــروت) یعنــی ایده 
بــه محصــول( تبدیــل شــود. در ایــن راســتا 
همــکاری دانشــگاه و صنعــت الزامــی اســت. 
یــادآور مــی شــود صنعــت تنهــا بــه معنــای 
ــه  ــواردی از جمل ــه م ــت بلک ــه نیس کارخان
صنعــت بیمــه و نهادهــای ثــروت ســاز را نیــز 

شــامل مــی شــود.
باید تحقیقات کشور کاربردی شود

ــر  ــای اخی ــال ه ــی س ــت: ط ــفیعی گف ش
 ISI تعــداد مقــاالت علمــی، پژوهشــی و
ایــران افزایــش یافتــه و اکنــون رتبــه کشــور 
ــوده و در دنیــا نیــز در  در منطقــه نخســت ب
ــه  ــرار گرفت ــم ق ــم و پانزده ــام چهارده مق
ــاه مــردم  ــا وضــع زندگــی و رف اســت امــا آی
جامعــه مــان بهتــر شــده اســت؟ آیــا صنایــع 

ــد؟ بنابرایــن ضــرورت  ــازار جهانــی دارن مــا ب
دارد متفکــران، دانشــمندان، متخصصــان، 
دانشــجویان و اســاتید عــاوه بــر اینکــه 
کارهــای تحقیقاتــی شــان را تبدیل بــه مقاله 
مــی کننــد، طــرح هــای پژوهشــی شــان را 
ــه  ــت و جامع ــای صنع ــق نیازه ــز مطاب نی

ــد. ــه دهن ارای
ــش از  ــرد: پی ــد ک ــوری تاکی ــه کش ــتاد نمون اس
ایــن ارتقــای اســاتید وابســته بــه تعــداد 
مقــاالت چــاپ شــده در مجــات ISI، علمــی 
و پژوهشــی، کنفرانــس هــای ملــی و 
ــای فرهنگــی و  ــی و انجــام کاره ــن الملل بی
علمــی شــان بــود ولــی قراردادهــای صنعتــی، 
امتیــازی در فــرم هــای ارتقــا را کســب نمــی کرد. 
خوشــبختانه اکنــون انجــام طــرح هــای 
صنعتــی تاثیرگذاری بیشــتری در فــرم ارتقا پیدا 
کــرده و همانطــور کــه آقــای دکتــر زلفــی گل، 
وزیــر علــوم اخیــرا اشــاره کــرده انــد بایــد 

ــود. ــردی ش ــور کارب ــات کش تحقیق
بــه گفتــه سرپرســت اســبق دانشــگاه علمــی 
و کابــردی، البتــه ســابقه مباحــث تحقیقــات 
پایــه ای، کاربــردی و توســعه ای بــه بیــش از 
دو دهــه مــی رســد امــا متاســفانه تحقیقــات 
بــه صــورت ماموریــت گرایــی و رفــع نیازهــا 

انجــام نشــده اســت.
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ــاط  ــبرد ارتب ــی پیش ــت ایران ــس جمعی رئی
صنعــت و دانشــگاه ادامــه داد: همچنیــن 
امــکان دارد برخــی از تحقیقاتــی کــه نیازهای 
ــدگاه  ــد از دی ــی کنن ــرآورده م ــه را ب جامع
دانشــگاهیان، ارزش انجــام کار تحقیقاتی یک 
رســاله دکتــرا یــا پایان نامه کارشناســی ارشــد 
را نداشــته باشــد زیــرا اکنــون مــا در بیشــتر 
ــی  ــتیم یعن ــر هس ــب ت ــا عق ــع از دنی صنای
صاحــب فنــاوری نیســتم. طــی ســال هــای 
اخیــر توانســته ایم فقــط در حوزه هــای نرم افــزاری، 
ــی  ــگاه خوب ــته ای و .... جای ــو و هس IT، نان
پیــدا کنیــم امــا هنــوز در حوزه ســخت افــزاری 

جایــگاه خاصــی نداریــم.

تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 
با کمک حاکمیت

ــرق امیرکبیــر  اســتاد دانشــکده مهندســی ب
ــطح کان  ــون در س ــم اکن ــت: ه اظهارداش
بــرای تحقــق ایــن مســاله نیــاز بــه همــکاری 
ســه جانبــه حاکمیت)قــوه قضاییــه، مجریه و 
مقننــه(، صنعــت و دانشــگاه داریــم. هرچنــد 
ــر  ــری طــی دو دهــه اخی ــام معظــم رهب مق
بــر ارتبــاط ســازنده صنعــت و دانشــگاه تاکید 
فــراوان داشــته انــد امــا همچنــان دولــت هــا 
نتوانســته انــد بــه ایــن مقولــه ورود چندانــی 
پیــدا کننــد و بــرای رفــع این مشــکل چــاره ای 

. بیندیشند
ــر  ــکاری بهت ــرای هم ــرد: ب ــح ک وی تصری
صنعــت و دانشــگاه، باید دانشــگاه های کشــور 
تــراز اول بــوده و نیروهــای خــوب، اســاتید زبده 

و دانشــجویان نخبه داشــته باشــند. صنایع نیز 
بایــد شــرکت هــای دانــش بنیــان احــداث 
کننــد. اقتصــادی دانــش بنیــان اســت کــه 
پایــه اش بــر مبنــای دانــش باشــد. دانشــگاه 
محــل دانــش اســت و صنعــت نیز بایــد دانش 
ــد نیازهــای جامعــه را  ــا بتوان بنیــان باشــد ت

رفــع کنــد.
ــت،  ــه دول ــه جانب ــره س ــی کنگ ــر دائم دبی
دانشــگاه و صنعــت بــا ریشــه یابــی مشــکل 
همــکاری صنعــت و دانشــگاه گفــت: اکنــون 
دانشــگاه هــای ایــران طبــق مصوبــه شــورای 
ــرای  ــه ای ب ــی، وظیف ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــار  ــا ب ــد. تنه ــت ندارن ــای صنع ــع نیازه رف
ــت.  ــس اس ــق و تدری ــان تحقی ــی ش موظف
ــای  ــارک ه ــون پ ــا اکن ــد دانشــگاه ه هرچن
ــدازی کــرده و شــرکت  علــم و فنــاوری راه ان
هــای دانــش بنیــان را بــه ثبــت رســانده انــد 
امــا خروجــی ملموســی حاصل نشــده اســت.
وی گفــت: دانشــگاه هــا فقــط بــرای کســب 
درآمــد اســتاد، دانشــجو و دانشــگاه ) نه حس 
ــازار  ــه ســمت صنعــت و ب ــه( ب انجــام وظیف
مــی رونــد. گرچــه اخیــرا در فــرم ارتقــا و فرم 
گرنــت، قراردادهــا بــا صنعــت را هــم امتیــاز 
ــو  ــه وت ــوز جایگاهــی ک ــا هن ــد ام ــی دهن م
کننــده باشــد و اســتاد را مجبــور کنــد کــه 
کارهــای تحقیقاتــی و صنعتــی انجــام دهــد، 

ــدارد. وجــود ن
شــفیعی افــزود: متاســفانه در بخــش صنعــت 
شــاهد فنــاوری هــای پیشــرفته نبــوده ایــم 
زیــرا صنایــع تمایــل بــه واردات دارند. بیشــتر 
فنــاوری هــا نیــز بــه صــورت مونتــاژ هســتند 

در نتیجــه صنایــع بــرای پیشــرفت فنــاوری، 
نیروهــای کاردان و کارشــناس را بــرای انجــام 
ــد. در  ــی کنن ــذب م ــی ج ــای تعمیرات کاره
واقــع صنایع نقــش پشتیبـانــــی و نگهداری

)نه طراحی( را دارند.
وی یــادآور شــد: اکنــون جایگاه دانشــگاهیان 
در صنعــت مشــخص نیســت. اگرچــه طــی 
چنــد ســال اخیــر وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری فرصــت هــای تحقیقاتــی اســاتید را 
در صنعــت و جامعه مطــرح کــرده و حرکت هایی 
نیــز پیرامــون ایــن مســاله انجــام داده امــا به نظر 

مــی رســد ایــن اتفــاق موثــر نبــوده اســت.
ــاط صنعــت  رئیــس جمعیــت پیشــبرد ارتب
ــی کــه  ــا زمان ــان گفــت: ت و دانشــگاه در پای
ایــن معضــل وجــود دارد و علــم بــه فنــاوری 
ــادی در  ــرفت زی ــود، پیش ــی ش ــل نم تبدی
ایــن خصــوص نخواهیــم داشــت. البتــه طــی 
ســه دهــه اخیــر ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه 
ــال ۱۳۷۰  ــا در س ــت. مث ــده اس ــر ش بهت
ــر و  ــی امیرکبی ــد صنعت ــگاه هایی مانن دانش
صنعتــی شــریف حــدودا صــد میلیــون تومان 
قــرارداد تحقیقاتی داشــتند اما اکنــون هرکدام 
از دانشــگاه هــا و اســاتید چندیــن ده میلیــارد 
تومــان پــروژه دارنــد. هرچنــد در ایــن زمینــه 
ــان از  ــا همچن ــا م ــی رخ داده ام ــاق خوب اتف
لحــاظ ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه در جهــان 
رتبــه پایینــی داریــم و بســیار زمــان مــی برد 
تــا بتوانیــم بــه ســطح ایــده آل خود برســیم. 
بایــد همــه مــا اعتقــاد راســخ بــه همــکاری 
صنعــت و دانشــگاه پیــدا کنیــم بــه عبارتــی 
تنهــا عاقمنــد بــودن بــرای پیشــرفت کافــی 



www.bazarekar.ir سال ششم - شماره30
اردیبهشت 1401

پارک های 
علم و فناوری

39

اولین مرکز نوآوری تمام خصوصی در پارک علم و فناوری البرز  
راه اندازی می شود

رییس پارک علم و فناوری البرز :

ــرز  در  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
حاشــیه نشســت روســای پــارک هــای علــم 
ــا  ــوم ب ــاوری کشــور در محــل وزارت عل و فن
ــال  ــوان س ــه عن ــال ۱۴۰۱(،  ب ــک )س تبری
ــی«  ــتغال آفرین ــان، اش ــش بنی ــد، دان »تولی
ــاوری نقــش  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــت: پ گف
مهمــی در زیســت بــوم توســعه هــر اســتانی 
ــی  ــر حمایت ــعه چت ــن رو توس ــد و از ای دارن
پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه همــه 
از  یکــی  اســتان،  هــای  شهرســتان 

ــت. ــی ماس ــای اصل ــه ه برنام
ــدس  ــازارکار، ، مهن ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
ــتان  ــرد: اس ــان ک ــی خاطرنش ــدی عباس مه
البــرز قطــب علــم و فنــاوری کشــور و دارای 
ظرفیــت هــای خــوب بــرای توســعه فنــاوری 
و توســعه شــرکت هــای دانــش بنیان اســت و 
مــا تــاش مــی کنیــم همــه شهرســتان های 
ــارک  ــه پ ــای فناوران اســتان از زیرســاخت ه
ــا  ــود ت ــوردار ش ــرز برخ ــاوری الب ــم و فن عل
بتوانیــم توســعه فنــاوری و به تبع آن توســعه 

ــاور را در  ــان و فن ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
همــه شهرســتان هــا بویــژه در کنــار صنایــع 
بــزرگ و بنــگاه هــای اقتصادی داشــته باشــیم.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز از 
راه انــدازی اولیــن مرکــز نــوآوری خصوصــی 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــام س ــتان بن اس
ــن  ــرد: اولی ــام ک ــر داد و اع ــلیمانی خب س
ــی  ــوآوری تمــام خصوصــی در فضای مرکــز ن
ــل  ــع در داخ ــر مرب ــعت ۷۵۰۰ مت ــه وس ب
پــارک علــم و فنــاوری و بــا ســرمایه ای بالــغ 
بــر ۵۳ میلیــارد تومــان راه انــدازی می شــود.

مهنــدس عباســی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
ــا و  ــده ه ــز بســتر توســعه شــتاب دهن مرک
ســرمایه گــذاری خطــر پذیــر را فراهــم مــی 
ــد  ــد رون ــن مرکــز مــی توان ــزود: ای ــد اف نمای
ــی  ــوآوری و کارآفرین ــتم ن ــعه اکوسیس توس

ــد. اســتان را تســریع نمای
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پیــام رهبــر معظــم 
ــر  ــت را ب ــر حج ــار دیگ ــامی ب ــاب اس انق
مســئوالن تمــام کــرد گفت: همــه بایــد برای 

تحقــق زیســت بــوم نــوآوری و کارافرینــی و 
ــد  ــم. بای ــان تــاش کنی ــش بنی اشــتغال دان
همــه تــاش کنیــم راههــای تحقــق شــعار 
ــوم  ــت ب ــران زیس ــگاه بازیگ ــال را  از ن امس
فنــاوری مســئوالن و فعــاالن عرصــه فنــاوری 

شناســایی و عملیاتــی کنیــم.
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــات  ــور و هی ــس جمه ــر رئی ــفر اخی ــه س ب
ــاره و  ــرز اش ــتان الب ــه اس ــت ب ــرم دول محت
ــعه  ــکات توس ــی از مش ــرد: یک ــح  ک تصری
شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور در 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز، بحــث فضــای 
فیزیکی اســت و خوشــبختانه در ســفر هیئت 
دولــت بــه اســتان البــرز بــرای توســعه فضای 
فیزیکــی پــارک ۵۰ میلیــارد تومــان مصــوب 
ــکات  ــی از مش ــد بخش ــی توان ــه م ــد ک ش
ــع  ــاور مرتف ــای فن ــتقرار واحده ــرای اس را ب

نمایــد.
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وی در تشــریح الزامــات دانــش بنیــان شــدن شــرکت ها گفــت: اولین 
اصــل مهــم در ایــن زمینــه خصوصــی بــودن ایــن شــرکت هاســت 
بــه نحــوی کــه حداقــل ۵۰ درصــد مالکیــت ایــن شــرکت ها بایــد در 

اختیــار بخــش خصوصی باشــد.
آزادی در مرحلــه تولیــد و عرضــه بــه بــازار بــودن محصــول و یــا تولید 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــه عن ــن زمین ــر در ای ــزام دیگ ــه را ال ــه اولی نمون
شــرکتی مــی توانــد در گــروه شــرکت هــای دانــش بنیــان قــرار گیرد 
کــه در مرحلــه تولیــد و عرضــه بــه بــازار بــوده و یــا حداقــل نمونــه 

اولیــه محصــول خــود را تولیــد کــرده باشــد.
ــن  ــر در ای ــزام دیگ ــاه ال ــاوری کرمانش ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــوان  ــول عن ــد محص ــاال در تولی ــاوری ب ــتفاده از فن ــه را اس زمین
کــرد و افــزود: دانــش طراحــی و تولیــد محصــول بایــد بایــد شــامل 
پیچیدگــی هــای فنــی باشــد بــه نحــوی کــه محصــول بــه راحتــی 

قابــل کپــی بــرداری نباشــد.

آزادی گفــت: همچنیــن الــزام دیگــر در ایــن زمینــه طراحــی محصول 
مبتنــی بــر فعالیــت هــای تحقیق و توســعه اســت.

وی بــه انــواع شــرکت هــای دانــش بنیــان نیــز اشــاره کــرد و افــزود: 
ــان تولیــدی  ــش بنی ــن دســته بنــدی شــامل شــرکت هــای دان ای
نــوع یــک و دو، شــرکت هــای دانــش بنیــان نوپــای نــوع یــک و دو و 

شــرکت هــای مســتعد دانــش بنیــان )نــوع ســه( اســت.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه افزود: شــرکت هــای دانش بنیان 
تولیــدی نــوع یــک و دوم شــرکت هایی هســتند که در ســال گذشــته 
اظهــار نامــه مالیاتــی آنها تایید شــده اســت و در مرحلــه تولید قــرار دارند و 
شــرکت هــای دانــش بنیــان نوپــا نــوع یــک و دو هــم شــرکت هایــی 
هســتند کــه محصــول آن در مرحلــه تولیــد نمونــه اولیــه و یــا تولیــد 

آزمایشــگاهی قرار دارد.
آزادی گفــت: شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتعد هــم که بــه تازگی 
ــات ســطح  ــه در الزام ــی هســتند ک ــرکت های ــد ش ــده ان ــاد ش ایج

باید پای سرمایه گذاران را به »زیست بوم فناوری کرمانشاه« باز کنیم

رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه:

 رئیــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه کلیــد اصلــی توســعه زیســت بــوم فنــاوری اســتان را حضــور و مشــارکت 
بخــش خصوصــی عنــوان کــرد و افــزود: بایــد از تمــام ظرفیت های اســتان بــرای برداشــتن موانع از ســر راه ســرمایه گــذاران 

حــوزه دانــش بنیــان اســتفاده شــود. 
 بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه، دکتــر ســیامک آزادی در جلســه ســتاد هماهنگــی و 
عملیاتــی توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان بــا بیــان اینکه تولیــد دانــش بنیــان شــرایط خــاص خــود را دارد گفت: 
بــه تولیــدی دانــش بنیــان گفتــه مــی شــود کــه مبنــای آن دانــش و اســتفاده از فنــاوری هــای برتــر و بــا ارزش افــزوده 

بــاال در تولیــد محصول باشــد.
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رییس پارک علم و فناوری کرمانشـاه گفت: در حال حاضر ۶۲ شـرکت 
دانـش بنیـان در سـطح اسـتان فعـال هسـتند و کرمانشـاه از این نظر 
رتبه اول را در میان اسـتان های غرب کشـور شـامل همدان، لرسـتان، 

کردسـتان و آذربایجـان غربی و ایام داراسـت.
آزادی گفـت: ۹ درخواسـت جدیـد هـم از سـوی شـرکت هـا بـرای 

دانـش بنیـان شـدن در سـامانه مربوطـه ثبت شـده اسـت.
ایـن مسـئول خاطرنشـان کـرد: در مجمـوع ۴۱۳ واحـد فنـاور و 
دانـش بنیـان در سـطح اسـتان فعـال هسـتند کـه از این تعـداد ۲۹۵ 
شـرکت تحـت حمایـت پارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه، ۷۱ شـرکت 
تحـت حمایـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه، ۳۲ شـرکت تحت 
حمایت دانشـگاه رازی، هشـت شـرکت تحت حمایت دانشگاه صنعتی 
و هفـت شـرکت نیـز تحت حمایـت دانشـگاه آزاد اسـامی قـرار دارند.

رییـس پـارک علم و فناوری کرمانشـاه در ادامه به معرفی سـاختارهای 
موثـر بـر زیسـت بـوم فنـاوری اسـتان پرداخـت و مهـم تریـن ایـن 

سـاختارها را پارک های علم و فناوری عنوان کرد و 
افـزود: پارک های علم و فناوری به عنـوان نهادهای 
اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی 
مبتنی بـر فناوری هسـتند که نقـش حمایتی 
داشـته و به توسـعه علم و فنـاوری در جامعه و 

خلـق ثـروت بر پایـه دانش کمک مـی کنند.
آزادی گفـت: در حقیقـت پـارک هـا فرآینـد 
تجـاری سـازی محصوالت فنـاور و دانش بنیان 
کـه از خلـق ایـده آغاز شـده و منتج بـه فروش 

محصـول می شـود را تسـهیل مـی کنند.
آزادی مراکز رشـد را هم سـاختار مهم دیگر در 
زیسـت بـوم فناوری اسـتان عنوان کـرد و افزود: 
ایـن سـاختارها ذیـل پارک علـم و فنـاوری و یا 

در دانشـگاه هـا شـکل مـی گیـرد و یـک ابـزار برای توسـعه فنـاوری 
می شوند. محسـوب 

رییس پارک علم و فناوری کرمانشـاه گفت: این مراکز در حقیقت برای 
تبدیل خاقیت و دسـتاوردهای علمـی و تحقیقاتی به محصوالت قابل 
عرضـه بـه بـازار کاربرد دارنـد و به نوعی زمینه سـاز توسـعه کارآفرینی 

در جامعه محسـوب می شوند.
وی بـه فعالیت یازده مرکز رشـد در اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: از این 
تعـداد هفت مرکز به عنـوان زیرمجموعه پارک فعالیت داشـته و در هر 
یک از دانشـگاه های علوم پزشـکی، رازی، آزاد و صنعتی هم یک مرکز 

رشـد فعال است.
آزادی از شـتابدهنده ها و مراکز نوآوری هم به عنوان سـاختارهای مهم 
دیگـر در زیسـت بـوم فناوری اسـتان یاد کـرد و افـزود: ایـن مراکز کار 
حمایت از اسـتارت ها را برعهده دارد و فرصت های سـرمایه گذاری 

بر روی اسـتارتاپ های مسـتعد را بررسی می کنند.
وی افـزود: ایـن مراکـز در حقیقـت جلوی فرصت سـوزی هـا را گرفته 
و ظـرف مـدت ۶مـاه مشـخص می کننـد که یک اسـتارتاپ مـی تواند 

موفق شـود یـا در انتها شکسـت مـی خورد.
آزادی کارخانه نوآوری را هم یکی از سـاختارهای دیگر در زیسـت بوم فناوری 
اسـتان عنوان کرد و گفت: در این مرکز هم تمام آنچه برای تبدیل یک ایده 

به محصول نیاز اسـت برای صاحبان ایده فراهم می شـود.
رییـس پـارک علم و فنـاوری کرمانشـاه از فعالیـت دوکارخانـه نوآوری 
در سـطح اسـتان خبـر داد و افـزود: یکـی از این کارخانـه زیر مجموعه 
پـارک و دیگری توسـط بخش خصوصی و شـرکت نیروی غـرب ایجاد 

شـده است.

باید پای »بخش خصوصی« را به زیست بوم فناوری 
استان باز کنیم

ایـن مسـئول در ادامه با بیان اینکـه نظام نوآوری اسـتان از چهار منظر 
قابل تحلیل اسـت گفت: تحلیل اول تحلیل سـاختاری اسـت به نحوی 
کـه بایـد تمـام بازیگران این زیسـت بـوم شناسـایی شـده و روابط آنها 

مـورد بررسـی قرار گرفته و تقویت شـود.
آزادی تحلیـل نهـادی را هـم در خصوص نظام فناوری و نوآوری اسـتان 
ضـروری دانسـت و افـزود: در ایـن زمینـه تحلیـل قوانین و مقـررات در 
دسـتور کار قـرار گرفته که بخشـی از آن ملی 
اسـت امـا بخشـی از آن مـی توانـد در قالـب 
دستورالعمل های اسـتانی برای توسعه زیست 

بـوم مـورد توجه قـرار گیرد.
وی افـزود: تحلیـل سـوم هم تحلیـل کارکردی 
اسـت کـه فعالیـت هـا و نقـش هـای بازیگران 

زیسـت بـوم بایـد طی آن مشـخص شـود.
آزادی تحلیـل عملکـردی را هم تحلیل نهایی 
دانسـت و افـزود: بایـد ورودی و خروجی نظام 
فنـاوری و نـوآوری همـواره مـورد بررسـی 
قـرار گیـرد تـا در نهایـت مشـخص شـود 
چـه میـزان از اهـداف تعییـن شـده تحقق 

اسـت. یافته 
رییـس پـارک علم و فناوری کرمانشـاه در ادامه حضور بخش خصوصی 
را عامـل کلیـدی توسـعه زیسـت بوم فنـاوری اسـتان دانسـت و افزود: 
تمـام بازیگـران در این زیسـت بـوم موثرند امـا در نهایـت زمانی موفق 
مـی شـویم که بخـش خصوصی حضـور داشـته و در زمینـه تحقیق و 

توسـعه فناوری سـرمایه گـذاری کند.
وی افـزود: بنابراین برای توسـعه و موفقیت زیسـت بوم فناوری اسـتان 
همه باید همکاری کرده و از تمام ظرفیت های اسـتان اسـتفاده شـود تا 

بتـوان حضور بخش خصوصی را در این زیسـت بـوم تقویت کرد.
آزادی تاکیـد کرد: ریسـک سـرمایه گـذاری بخش خصوصـی در حوزه 
دانـش بنیـان بایـد کاهـش یابـد و تنها با ایـن کار میتـوان امیـدوار به 

توسـعه فنـاوری در اسـتان بود.
رییـس پـارک علـم و فنـاوری کرمانشـاه گفـت: در واقـع مهـم تریـن 
شـاخص ارزیابی زیسـت بوم فنـاوری و نوآوری میزان مشـارکت بخش 
خصوصـی در این اکوسیسـتم اسـت و هرچـه این مشـارکت پررنگ تر 

باشـد زیسـت بوم هم توسـعه بیشـتری خواهـد یافت.
گفتنـی اسـت در این جلسـه دکتـر سـیامک آزادی رئیس پـارک علم 
و فنـاوری کرمانشـاه بـه عنوان دبیر سـتادهماهنگی و عملیات توسـعه 

اقتصـاد دانـش بنیان انتخاب شـد.

آزادی

 پارک ها فرآیند تجاری سازی 
محصوالت فناور و دانش بنیان 

که از خلق ایده آغاز شده و منتج 
به فروش محصول می شود را 

تسهیل می کنند
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رییـس پارک علـم و فناوری خراسـان رضوی 
بـا بیـان اینکـه بایـد در تمـام زمینـه هـا 
دانش بنیان باشـیم گفت: اقتصاد و پیشـرفت 
پایـدار بایـد متصـل بـه دانـش باشـد چراکـه 
فنـاوری در تولیـد منجـر به رقابـت منحصر 

بـه فـرد می شـود.
مسـعود میرازئی شـهرابی در برنامه تلویزیونی 
رضـوی  خراسـان  شـبکه  از  کـه  اشـاره 
بـا  افـزود: هماهنگـی خوبـی  شـد،  پخـش 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـرای حمایـت از 
شـرکت هـای دانـش بنیـان در پـارک علـم و 
فنـاوری خراسـان رضوی شـکل گرفته اسـت 
ولـی ایـن مانع از حضـور ایده های سـایر افراد 
خـاق در مجموعـه این پـارک نخواهنـد بود.

وی ادامـه داد: فـرآورده هـای تولیـد شـده در 
شـرکت هـای دانـش بنیـان بایـد بـر اسـاس 
مسـائل علمـی صـورت گیـرد کـه کیفیت و 
بهـره وری باالتـر و با هزینه تمام شـده کمتر 

بـه نتیجه برسـد.
عضو هیات علمی دانشـگاه فردوسـی مشـهد 
بیـان کرد:شـرکت دانش بنیـان می تواند نحوه 
اسـتفاده و کاربـرد تمـام مـواد روی کره زمین 
را بـا مطالعـات علمـی خود بـه روز کنـد تا در 
نهایـت قیمـت تولیـد آن محصـول کاهـش 

پیـدا کنـد و یـا بهـره وری آن افزایـش یابد.
وی بـا اشـاره بـه حمایـت هـا، تسـهیات و 
معافیت های قانونی در مجموعـه پارک های علم 
و فنـاوری اضافـه کـرد: برخـی از حمایت های 
نوپـا،  بنیـان  دانـش  از شـرکت های  دولتـی 
بـا برپایـی رویدادهـا و آمـوزش هایـی شـکل 
می گیـرد تا شـرکت کمتر دچار چالش شـود 

و زمانـی کـه شـرکت به  بلوغ رسـید با سـایر 
شـرکت هـای نوپای دیگـر تعویض می شـود.

میرزائـی به حضـور رئیس دولت سـیزدهم در 
هجدهمین سـفر اسـتانی به خراسـان رضوی 
اشـاره کرد و گفت: بعد از حضور آیت اهلل رئیسی، 
مطالباتـی در مـورد پارک های علـم و فناوری 
مطرح شـد و ایشـان در همان جلسـه دسـتور 
بررسـی و پیگیـری تـک تـک مـوارد مطـرح 
شـده را صـادر کردنـد. همچنـن بعد از سـفر 
ایشـان، جلسـات بسـیار خوبـی بـا مسـوالن 
مختلف اسـتانی صـورت گرفت و همه دسـتگاه 
هـا همگـرا وهماهنگ در حال کمک هسـتند 
تـا در نهایـت اهـداف عالیـه نظـام در شـرق 

کشـور بـه اجـرا در آید.
وی افزود:بـه عنـوان نمونه، سـه درصد صنایع 
معدنـی کل کشـور در منطقـه شـرق کشـور 
قـرار دارد که با تاسـیس پارک علـم و فناوری 
تخصصـی در موضوع معـدن و صنایع معدنی 
درآینده شـاهد تحـول بزرگـی در این منطقه 
خواهیـم بـود زیـرا در حـال حاضـر فقـط بـه 
موضع اسـتخراج سـنگ آهن خواف نگریسته 
می شـود در حالـی کـه از مـواد کـه بـه عنوان 
باطلـه ایـن معـدن به دسـت می آیـد می توان 
بـه محصـوالت بـا ارزش دیگـری نیـز دسـت 

پیـدا کرد.
ایـن شـیمیدان برجسـته کشـور بـا تاکید بر 
سـخنان رهبـر معظـم انقـاب در خصـوص 
افزایـش دو برابری شـرکت هـای دانش بنیان 
اضافـه کـرد: بایـد بـا نیـاز سـنجی و منطـق، 
تعـداد ایـن شـرکت هـای افزایـش پیـدا کند 
و امیـدوار هسـتیم بـا ایجـاد پردیـس معدنی 
در ایـن منطقه، امـکان ایجاد اشـتغال و باالتر 
رفتـن  ارزش افـزوده، منطقـه شـرق کشـور 

شـود. متحول 
میرازئـی گفـت: بـا بسـتر سـازی و هماهنگی 
زیـر  شـدن  فراهـم  مختلـف  هـای  نهـاد 
سـاخت های مختلف بـرای جوانـان می تواند 

منجـر بـه ایجاد اشـتغال فـراوان شـود.
سرپرسـت دانشـگاه فردوسـی مشـهد نیـز در 
ایـن برنامـه اظهـار کـرد: شـرکت هـای بایـد 
دانـش را بـه خدمت خود بگیرند تـا با افزایش 

کیفیـت و بهـره وری در مسـیر دانـش بنیـان 
شـدن حرکـت کنند.

احـد ضابـط بـا اشـاره بـه شـعار سـال افـزود: 
تولیـد حتمـاً قـرار نیسـت دانش بنیان باشـد 
همانگونـه کـه اکنون بسـیاری از شـرکت ها 
بر اسـاس نیروی کار زیاد تشـکیل شـده است 
ولی شـرکت دانش بنیان با اسـتفاده از دانش، 

ارزش افـزوده خـود را باالتـر مـی برد.
وی ادامـه داد: برخـی از شـرکت ها نیز در حال 
مونتاژ یک محصول هسـتند که با اسـتفاده از 
دانـش می توانند، هزینه نهایـی خود را کاهش 
دهنـد و یـا در صنعـت کشـاورزی و بـا کمک 
شـرکت های دانش بنیان، بـذر جدیدی تولید 
کـرده تا راندمـان تولید افزایش پیـدا کند و یا 
در زراعـت موجـود و با کمـک دانش منجر به 
بهره وری باالتری شـود، نمونـه های از صنعت 

دانش بنیان اسـت.
سرپرسـت دانشـگاه فردوسـی مشـهد گفـت: 
معیـار شـرکت هـای دانـش بنیان این اسـت 
کـه محصـول بـا کمـک تحقیـق و توسـعه 
افزایـش پیـدا کنـد و ایـن در حالی اسـت که 
حضـور افـراد تاثیر گـذار دانشـگاهی می تواند 
منجر به تشـکیل شـرکت دانش بنیان شـود.

ضابـط افـزود: برای کاهش ریسـک شکسـت 
شـرکت هـای دانـش بنیـان، با حمایـت های 
دولتـی، دریافـت تسـهیات و معافیـت هایی 
قانونـی، شـرکت هـای صاحب ایـده می توانند 
پـارک  سـپس  و  رشـد  مراکـز  محیـط  در 
علـم و فنـاوری بـا اسـتفاده از مشـاوره هـا و 
آزمایشـگاه ها مسـیر تولیـد تـا ارائـه محصول 
خـود بـه بـازار را پیگیری کنند و بعـد از بلوغ 
جـای خود را به سـایر شـرکت هـای صاحب 

ایـده هـای جدیـد در پـارک دهند.
ضابـط بیـان کرد: بـر همین اسـاس و با هدف 
ایجـاد مهارت کسـب و کار در دانشـگاه، درس 
کارآفرینی وجود دارد تا در نهایت دانشـجویان 
و افـرادی کـه فراغت از تحصیل پیـدا کرده اند 
بـا کمـک اسـتادان خـود، ایـده نـو را بـرای 
ایجـاد شـرکت های فنـاور و دانـش بنیـان 

عملیاتـی کننـد.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی مطرح کرد:

تاسیس پارک علم و فناوری تخصصی در موضوع معدن و صنایع معدنی
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بـا امضای تفاهم نامه ای مرکز نوآوری تخصصی 
در حوزه پتروشیمی راه اندازی می شود.

بـا حضـور نمایندگان شـرکت سـرمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو(، شرکت 
سـرمایه گذاری صنایـع پتروشـیمی و یکـی از 
شـرکت های بخش خصوصی و شـتاب دهنده 
مرکـز  راه انـدازی  بـرای  تفاهم نامـه ای  آبـان، 

نـوآوری تخصصـی تاپیکو امضا شـد.
مرکـز نـوآوری تخصصی تاپیکـو در حوزه های 
مرتبـط بـا هلدینـگ تاپیکـو به منظـور ایجاد 
بسـتر نـوآوری، توسـعه فنـاوری و دانش بنیان  
مجموعـه  زیـر  بـزرگ  شـرکت های  شـدن 
هلدینـگ تاپیکـو و همچنیـن ایجـاد بسـتر 
دانش بنیـان  شـرکت های  در  سـرمایه گذاری 
مرتبـط با شـرکت های زیر مجموعه تاسـیس 

و راه انـدازی می شـود.

بـر اسـاس مفـاد ایـن تفاهم نامـه، قـرار اسـت 
شـتاب دهنده آبـان وظیفـه مشـاوره و ارائـه 
خدمات الزم جهت تاسـیس و راه اندازی مرکز 
نـوآوری تخصصـی تاپیکـو را به عهـده بگیرد.

ایجـاد زیرسـاخت های الزم جهـت تاسـیس 
مرکز نوآوری تخصصی تاپیکو، تامین سـرمایه 
مـورد نیاز جهت توسـعه فناوری هـای مرتبط 
بـا شـرکت های زیر مجموعـه هلدینگ تاپیکو 

و کمـک به تجاری سـازی و سـرمایه گذاری در 
شـرکت های دانش بنیـان از جملـه تعهـدات 
شـرکت سـرمایه گذاری صنایـع پتروشـیمی 

خواهـد بود.
بـه نقل از سـتاد نانو، شـرکت سـرمایه گذاری 
نفـت، گاز و پتروشـیمی تامیـن نیـز در ایـن 
تفاهم نامـه متعهـد شـد تـا بـه ایجـاد بسـتر 
نوآوری، توسـعه فنـاوری و دانش بنیان شـدن 
شـرکت های زیـر مجموعـه هلدینـگ کمـک 
کـرده و همچنیـن تعامـل بیـن شـرکت های 
دانش بنیـان بـا شـرکت های زیـر مجموعـه و 
پشتیبانی مالی از مرکز نوآوری را تسهیل کند.

ایـن تفاهم نامـه به مدت ۵ سـال معتبـر بوده 
فعالیت هـای  تـداوم  و  تمایـل  در صـورت  و 

مشـترک طرفیـن قابـل تمدید اسـت.

راه اندازی مرکز نوآوری تخصصی حوزه پتروشیمی

ــی  ــاق فرهنگ ــع خ ــگاه صنای ــه باش ــات رئیس ــه هی ــومین جلس س
یونســکو بــا حضــور ریاســت پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم 
ــی  ــر محمدحســین ایمان ــع فرهنگــی و رئیــس جلســه دکت و صنای
ــر  ــارک ، دکت ــتیبانی پ ــاون پش ــنی مع ــی حس ــر عل ــخو، دکت خوش
ابراهیــم نبیونــی معاون فنــاوری ، دکتر عزیزاله جعفری دبیرکل باشــگاه و 
معــاون هماهنگی و توســعه ،دکتــر برزین ضرغامی مشــاور رئیــس پارک 
مهنــدس ســوده صوفــی نماینــده باشــگاه و مســوول اداره برنامه ریــزی و 
توســعه و فــرگل غفاری ســردبیر خبرگــزاری علــم و فرهنگ برگزار شــد.

پــارک ملــی علــوم ، فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی بــا هــدف 
ــردن دانــش و  ــا انگیــزه باالب علمــی، آموزشــی، فرهنگــی و هنــری ب
ــژه  ــگاه وی ــر اســاس جای ــر ب بینــش عمومــی در حــوزه فرهنــگ و هن
ــت و در  ــری داراس ــی و هن ــع فرهنگ ــث صنای ــران در بح ــه ای ای ک
چارچوب هــای کمیســیون ملــی یونســکو درتاریــخ ۱۴۰۰/۸/۹ موفق 
بــه کســب مجــوز  تاســیس باشــگاه صنایــع خــاق فرهنگــی شــد و 

ــن عرصــه داشــته اســت. ــی در ای ــروز فعالیت هــای خوب ــه ام ــا ب ت
در ســومین جلســه هیــات رئیســه باشــگاه صنایــع خــاق فرهنگــی 
یونســکو اعضــا ضمــن تبــادل و ارائــه نظــرات  دربــاره فعالیــت هــای 
ــن  ــی و تدوی ــه بررس ــکو ب ــی  یونس ــاق فرهنگ ــع خ ــگاه صنای باش

رئــوس فعالیــت هــای باشــگاه از جملــه فعالیت خانــه صــادرات صنایع 
خــاق فرهنگی،اقتصــاد صنایــع فرهنگی، مالکیــت فکــری ، دوره های 
آموزشــی و جشــنواره زیــورآالت و شناســنامه دار کــردن محصــوالت 

هنــری پرداختنــد.

در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی؛

سومین جلسه هیات رئیسه باشگاه صنایع خالق فرهنگی برگزار شد
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معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
از زیرســاخت های تاسیســاتی پــارک فنــاوری 

اطاعــات و ارتباطــات بازدیــد کردنــد.
ــات و  ــازارکار، از وزارت ارتباط ــزارش ب ــه گ ب
ــر ارتباطــات  ــاون وزی ــات، مع ــاوری اطاع فن
زیرســاخت های  از  اطاعــات  فنــاوری  و 
و  اطاعــات  فنــاوری  پــارک  تاسیســاتی 

ــرد. ــد ک ــات بازدی ارتباط
ــوآوری و  ــاون ن ــری، مع ــا می ــن آق محمدامی
فنــاوری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 

ــد  ــان رون ــارک در جری ــن پ ــد از ای در بازدی
فعالیت هــای صورت گرفتــه و در حــال انجــام 

در ایــن پــارک قــرار گرفــت.
بازدیــد از زیرســاخت های تأسیســاتی پــارک، 
نخســتین گلخانــه هوشــمند و تمــام مکانیزه 
مقیــاس کوچــک کشــور کــه در ایــن پــارک 
ــرکت  ــد ش ــد از چن ــز بازدی ــده و نی واقع ش
دانش بنیــان مســتقر در پــارک از دیگــر 

ــت. ــوده اس ــدار ب ــن دی ــای ای برنامه ه
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات باهــدف 

حمایــت از واحدهــای فناور و کســب وکارهای 
فعــال در حــوزه »ICT«، در ســال ۱۳۹۶ اقدام 
ــات و  ــاوری اطاع ــارک فن ــیس پ ــه تأس ب

ارتباطــات فــاوا کــرد.
ــی، در  ــارک مل ــک پ ــوان ی ــاوا به عن ــارک ف پ
حــال حاضــر قطــب تولید فنــاوری در کشــور 
و نیــز ارائه دهنــده خدمــات، تســهیات و 
تجهیــزات بــرای شــرکت های فنــاور داخلــی 
در حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 

ــود. ــوب می ش محس

آقامیری از پارک فناوری اطالعات و ارتباطات بازدید کرد

ضرورت افزایش سهم اعتبارات دانش بنیان استان البرز

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه نقــل از پــارک 
ــرز در  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــس پ ــرز، رئی ــاوری الب ــم و فن عل
نشســت بــا دکتــر علیرضــا عباســی نماینــده مــردم کــرج، اشــتهارد 
و فردیــس در مجلــس شــورای اســامی و نیــز شــماری از نماینــدگان 
شــرکت های دانش بنیــان اســتان گفــت: ایــن اســتان بــا وجــود تعــداد 
بــاالی شــرکت های دانش بنیــان از اعتبــارات کمــی در ایــن زمینــه در 

مقایســه بــا ســایر اســتان های کشــور برخــوردار اســت.
مهنــدس مهــدی عباســی در دیــدار بــا نایب رئیــس دوم کمیســیون 
ــورای  ــس ش ــت مجل ــی و محیط زیس ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب کش
ــان  ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــاظ تع ــه لح ــرز ب ــزود: الب ــامی اف اس

ــه خــود اختصــاص داده اســت. رتبــه چهــارم کشــوری را ب
وی ادامــه داد: ایــن اســتان طــی ۱۰ ســال گذشــته بــه لحــاظ میــزان 
بودجــه آخریــن اســتان کشــور بــوده اگرچــه در ســال جــاری افزایــش 
ــاغ  ــداول اب ــی ج ــت ول ــم داش ــه خواهی ــن زمین ــی در ای خوب

نشــده اســت.
مهــدی عباســی رئیــس مجتمــع تحقیقاتی شــهدای جهاددانشــگاهی 
ــاوری درصــدد هســتیم  ــم و فن ــارک عل اظهــار داشــت: امــروز در پ
ــن  ــا گرفت ــاور را ب ــای فن ــی، واحده ــی های کارشناس ــس از بررس پ

ــم. ــان کنی ــه دانش بنی ــل ب ــوی تبدی کارگــزاران ق
وی یــاد آور شــد: از مجمــوع ۳۰۸ شــرکت دانش بنیــان البرز، ۴۰ شــرکت 
در پــارک علــم و فنــاوری ایــن اســتان مســتقر هســتند کــه در ایــن 

زمینــه نیــز ســاماندهی الزم صــورت می گیــرد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز ادامــه داد: بــرای احــداث شــهرک 
دانش بنیــان بایــد بــا ایجــاد زیرســاخت ها و سوله ســازی پیــش رفــت 

کــه گام هایــی برداشته شــده اســت.
وی یــادآور شــد: امــروز در حــوزه دانش بنیــان بایــد بــا تســهیل صــدور 
ــای  ــش پ ــع را از پی ــا موان ــی از رانت ه ــری از برخ ــا و جلوگی مجوزه

تبدیــل دانــش بــه ثــروت برداریــم.
عباســی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا اشــاره بــه نقــش مؤثر 
ــن  ــوآوری در توســعه دانش بنیان هــا گفــت: ای صنــدوق پژوهــش و ن
ــد  ــان اســت کــه بای ــی در حــوزه دانش بنی صنــدوق ظرفیــت مطلوب

هرچــه بیشــتر از آن بهــره بــرد.
گفتنــی اســت در نشســت شــرکت های دانش بنیــان اســتان البــرز بــا 
علیرضــا عباســی نماینــده مــردم کــرج، فردیــس، اشــتهارد در مجلس 
ــران شــرکت های فنــاور درزمینــه  شــورای اســامی، تعــدادی از مدی

فعالیت هــای فناورانــه خــود بــه مســائل و معضــات اشــاره کردنــد.



صنایع خالق 
◄معاون صنایع عمومی وزارت صمت:

ورود به استارت آپ بدون تحصیالت آکادمیک ممنوع؟
◄ تاکید بر لزوم ایجاد یک تشکل فعال در نشست توسعه 

صادرات اسباب بازی
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ــی  ــع عموم ــاون صنای ــرادران مع ــازارکار، محمدرضــا ب ــزارش ب ــه گ ب
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت درحاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه و بازار 
ــت:  ــباب بازی گف ــی اس ــن جشــنواره مل ــباب بازی هفتمی ــروش اس ف
ــان در ســال های اخیــر در  ــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان کان
ــژه ای را  ــای بســیار وی ــازی و اســباب بازی فعالیت ه ــت ب حــوزه صنع
ــا پیشــینه فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری  شــروع کــرده  اســت و ب
کــه در حــوزه کــودک و نوجــوان دارد، بــه عنــوان متولــی ایــن حــوزه 
ــه  ــن حــوزه ب ــه توســعه و پیشــرفت ای شــناخته شــده و همیشــه ب

ــرده  اســت. ــازی و اســباب بازی کمــک ک ــت ب خصــوص صنع
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعت ادامــه داد: نتیجــه فعالیت هایی 
ــوالت  ــرده، محص ــت ک ــال ها مدیری ــن س ــام ای ــون در تم ــه کان ک
باکیفیتــی اســت کــه در اســفند ۱۴۰۰ در هفتمیــن جشــنواره ملــی 
اســباب بازی بــه عنــوان اثــر برگزیــده شــناخته شــد و امــروز هــم در 
نمایشــگاه و بــازار فــروش اســباب بازی بــا اقبــال گســترده مخاطبــان و 

کــودکان قــرار گرفتــه اســت. 
بــرادران دربــاره محصــوالت و نیازهــای روز جامعــه در حــوزه صنعــت 
ــی،  ــت ایران ــوالت باکیفی ــه محص ــت: عرض ــباب بازی گف ــازی و اس ب
ــا ســلیقه و نیازهــای اجتماعــی و فرهنگــی خانواده هــای  متناســب ب
ایرانــی در نمایشــگاه، باعــث خوشــحالی اســت. ایــن رویــداد بــه اعتقاد 
ــود و مزیت هایــی ماننــد  ــی ب ــل قبول مــن نمایشــگاه باکیفیــت و قاب
قیمــت مناســب از ویژگی هــای برندهــا و شــرکت های بــازی و 

ــل و  ــازار داخ ــش ب ــت پوش ــد ظرفی ــه می توان ــت ک ــباب بازی اس اس
ــد. ــد کن ــور را بهره من ــارج از کش خ

 او بــا اشــاره بــه مشــاهدات خــود از غرفه هــای حاضــر در نمایشــگاه 
و بــازار فــروش اســباب بازی، توضیــح داد: دو ســطح مجموعــه 
در نمایشــگاه و بــازار فــروش اســباب بازی وجــود داشــت؛ یکــی 
مجموعه هــای نوپــا و تــازه تاســیس بــود کــه در تیــراژ محــدود فعالیت 
ــی محصــوالت  ــت باالی ــا کیفی ــا ب ــن مجموعه ه ــه ای ــد. البت می کردن
ــتند. در  ــه ای داش ــر و خاقان ــای بک ــد و ایده ه ــه  کردن ــود را عرض خ
ــزرگ و  ــای ب ــا، مجموعه ه ــک و نوپ ــای کوچ ــن مجموعه ه ــار ای کن
شــناخته شــده ای حضــور داشــتند کــه ســطح تولیــد و عرضــه آن هــا، 
نــه تنهــا بــازار داخلــی، بلکــه بــازار منطقــه و حتــی فراتــر از آن را هــم 
پوشــش می دهنــد. حضــور ایــن شــرکت ها بســیار خوشــحال کننده 
اســت چــرا کــه از توانایــی فعالیــت در بزرگ تریــن ســطح فعالیت هــای 

صنعتــی و تجــاری برخــوردار هســتند.
بــرادران عنــوان کــرد: بــا توجه به شــکل گیــری اداره کل صنایــع خاق، 
ــرکت های  ــدن ش ــی ش ــاری و صنعت ــرای تج ــتری را ب ــوان بس می ت
فعــال در حــوزه صنعــت بــازی و اســباب بازی ایجــاد کــرد تــا از تمــام 
ایــن مزیت هــا اســتفاده شــود. ســهمیه دریافــت مــواد اولیــه باکیفیت، 
اختصــاص زمیــن در شــهرک های صنعتــی، اختصاص تســهیات مالی 
بــرای بــاال بــردن ســرمایه در گــردش، همچنیــن ایجــاد شــرایط بــرای 
ــی و  ــع بین الملل ــان در مجام ــرکت ها و محصوالت ش ــن ش ــور ای حض

محمدرضــا بــرادران معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت درحاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه و بــازار 
ــاره رویــداد فرهنگــی و هنــری و اقدامــات الزم بــرای  فــروش اســباب بازی هفتمیــن جشــنواره ملــی اســباب بازی درب

رشــد ایــن صنعــت، ســخن گفــت. 

معاون صنایع عمومی وزارت صمت:

شهرک صنعتی پرند به حوزه 

صنعت بازی و اسباب بازی 

اختصاص یافت
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پیگیــری بــرای تســهیل در صــادرات آن هــا، افزایــش دانــش صنعتــی 
ــن  ــتم ای ــوم و اکوسیس ــت ب ــا در زیس ــرار دادن آن ه ــرکت ها و ق ش

صنعــت، از جملــه مزیت هــای ایــن فرآینــد اســت.
او گفــت: تمــام شــرکت ها و برندهایــی کــه در نمایشــگاه و بــازار فروش 
اســباب بازی می تواننــد از ظرفیت هــای موجــود اســتفاده کننــد و بــه 
ایــن زیســت بــوم بپیوندنــد تــا در جریــان پیشــرفت ایــن صنعــت قرار 
بگیرنــد، زیــرا ایــن صنعــت ظرفیــت حضــور در بــازار بین المللــی در 

بهتریــن کیفیــت را دارند.
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعت بــا بیان اینکه شــهرک صنعتی 
پرنــد بــه فعالیــت شــرکت های فعــال در حــوزه بــازی و اســباب بازی 
اختصــاص یافتــه اســت، اظهــار کــرد: بــه صــورت خــاص در شــهرک 
ــباب بازی  ــازی و اس ــت ب ــه صنع ــه را ب ــک منطق ــد ی ــی پرن صنعت
اختصــاص داده ایــم و شــرایط فعــال شــدن دیگــر شــهرک های 
صنعتــی را بــرای فعــال شــدن صنعــت بــازی و اســباب بازی در آن هــا 

ــم. ــاد کرده ای ایج
بــرادران بــا اشــاره بــه همــکاری و مشــارکت کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان بــا صنایــع عمومــی وزارت صمــت بــرای حضــور 
شــرکت ها در شــهرک صنعتــی گفــت: در میــزان تولیــد محصــوالت 

بــرای حضــور شــرکت ها و برندهــای فعــال بــازی و اســباب بازی، یــک 
حداقــل را مشــخص کرده ایــم کــه توصیــه می کنیــم اگــر شــرکت ها، 
کمتــر از ایــن حــد نصــاب تیــراژ تولیــد و محصــول دارنــد، به شــهرک 
صنعتــی نپیوندنــد. اگــر یــک شــرکت بــه تولیــد محــدود محصــوالت 
ــه فعالیت هــای خــود  ــازار اتــکا می کنــد، ب ــه گوشــه ب می پــردازد و ب
در شــرایط فعلــی خــود ادامــه دهــد و شــرکت هایی کــه می خواهنــد 
ــه  ــه ســطح تولیــد و توزیــع باالیــی دســت پیــدا کننــد، نســبت ب ب

فعالیــت خــود در شــهرک اقــدام کننــد.
او در پایــان بــا اشــاره بــه لــزوم ایجــاد شــرایطی کــه تمــام خانواده هــا 
در ســطح کشــور تــوان خریــد محصــوالت و اســباب بازی ها را داشــته 
ــدم،  ــگاه دی ــن در نمایش ــه م ــی ک ــده محصوالت ــت: عم ــند، گف باش
ــرای  ــه ب ــت ک ــزار اس ــا ۲۰ ه ــد ۱۰ ت ــا در ح ــراژ آن ه ــر تی حداکث
رســیدن بــه ســطح بــازار مطلــوب نیــاز اســت ایــن تیــراژ بــه ســطح 
ــه شــرایطی  ــد و شــرکت ها باتوجــه ب ــدا کن ــا پی ــون ارتق ــک میلی ی
کــه بــرای آن هــا ایجــاد می کنیــم، چندبرابــر ظرفیــت فعلــی تولیــد 
محصــوالت خــود را داشــته باشــند تــا قیمــت کلــی محصــوالت نیــز 
کاهــش پیــدا کنــد و بــه یــک تــوازن مطلــوب در ســطح ایــن بــازار 

برســیم.
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با ممنوعیت واردات اسباب بازی، 
شاهد جهش کیفی در این حوزه 

بودیم
آیدین مهدی زاده دبیر جشـنواره اسـباب بازی 
و رئیـس سـتاد شـورای نظـارت بـر اسـباب 
بـازی در ابتـدای ایـن نشسـت گفـت: یکـی 
از مشـکات اسـباب بازی برای صنعتی شدن 
تنـوع سـاخت  و  متریـال  تنـوع  ایـران،  در 
اسـت کـه همین تنـوع، باعث شـد عمـًا با 
اینکـه مـا در چنـد سـال اخیـر تولیدکننده 
چتـر  یـک  زیـر  امـا  بوده ایـم  اسـباب بازی 
صنایـع  وجـود  بـا  نگرفتیـم.  قـرار  خـاص 
خـاق عمـًا فرصتـی پیش آمـد تـا صنایع 

فرهنگـی زیرمجموعـه هـم قـرار بگیرنـد.
واردات  ممنوعیـت  از  پـس  داد:  ادامـه  وی 
جهـش  شـاهد   ۹۸ سـال  در  اسـباب بازی 
کیفـی در ایـن حـوزه بودیـم کـه بخشـی 
از واردکننـدگان در ایـن فضـا رو بـه تولیـد 
آوردنـد و بـا ارتباطـات بین المللـی و حسـن 
سـلیقه ای که داشـتند، توانسـتند آثار خوبی 
تولیـد کننـد و در نتیجـه رقابتـی در داخـل 

کشـور شـکل بگیـرد.
رئیس سـتاد شـورای نظارت بر اسـباب بازی 
گفـت: موضـوع صادرات و توسـعه صـادرات 
همـواره دغدغـه مـا در حـوزه اسـباب بازی 
بـوده اسـت، امـا در چنـد سـال اخیر بـه طور 

اساسـی بـه آن پرداخته ایـم. ســال هـــای 
۱۳۹۵ تـا ۱۴۰۰ را تقریبـاً می تـوان دوران 
نهضـت ترجمـه در سـاخت، فـرم و شـکل 
اسـباب بازی دانسـت. ایـن ماجـرا ابتـدا چیز 
جالبـی نبـود کـه صنعـت اسـباب بازی مـا 
کپـی از خـارج باشـد امـا بعدهـا، ناگزیـر 
شـرکت ها هـم بـه سـمت تولیـد رفتنـد و 
خاقیـت خـود را در این زمینه نشـان دادند 
کـه می تواننـد وارد بازارهـای جهانی شـوند.

مهدی زاده در پایان این بخش سـخنان خود، 
دربـاره مشـکات صـادرات کاال به خـارج از 
کشـور افـزود: عمًا به دلیل مشـکات ارزی 
در داخـل کشـور تولیدکننـدگان مـا از ایـن 
صادرات سـود چندانی نمی برند. به طـور جدی 
امیدواریـم که در سـال ۱۴۰۱ مسـئوالن ما 
را راهنمایـی کننـد تـا ایـن سـود حاصـل از 
صـادرات کاال بـه نفـع تولیدکننده باشـد. با 
توجـه بـه اقدامـات انجـام شـده و به دلیل 
بـاال بـودن سـطح محصـوالت داخلـی، ورود 
محصـوالت خارجـی به ایـران کم شـد، زیرا 

نمونه باکیفیـت داخلی آن وجود داشـت.

نباید درها را روی خودمان ببندیم
معـاون  نـوری  فرهـاد  نشسـت  ادامـه  در 
گفـت:  خدمـات  و  کاال  صـادرات  توسـعه 
در حـوزه صـادرات بحـث مفصـل اسـت و 
مشـکات ارزی در صـادرات جـای پیگیـری 
واردات  جایگزینـی  اساسـاً  دارد.  بسـیاری 
و  داخلی سـازی  اسـت،  اسـتراتژی  یـک 
بومی سـازی یک اسـتراتژی اسـت و توسـعه 
صـادرات یـک اسـتراتژی دیگـر اسـت. مـا 
اکنـون باید ببینیم در حوزه اسـباب بازی در 

ایسـتاده ایم. کجـا  دنیـا 
وی افـزود: تجربه هـای ناموفقـی در صنایـع 
مختلف داشـتیم که وقتی خواسـتیم جلوی 
صـادرات را بگیریـم جامعـه را از تکنولـوژی 
تکنولـوژی  بـه  و  کــردیــم  محـروم  برتـر 
پایین تـر عـادت دادیـم. بایـد مراقب باشـیم 
زیـرا اگر قرار باشـد جلـوی واردات را بگیریم 
و فرزندان مان از محصوالت خارجی استفاده نکنند، 
باید در داخل نمونه باکیفیت آن را داشـته باشیم. 
اگر قرار باشـد دیوارهـای تعرفـه ای را خیلی 
واردات  ممنوعیـت  یـا  بگیریـم  بـاال 
ایجـاد کنیـم، نتیجه ایـن می شـود که یک 
بـازار بـدون رقابـت را در اختیـار گروهـی 

تاکید بر لزوم ایجاد یک تشکل فعال در نشست 

توسعه صادرات اسباب بازی

نشســت تخصصــی »توســعه صــادرات اســباب بازی؛ چالش هــا و راهکارهــای 
آن« در هفتمیــن روز از نمایشــگاه اســباب بــازی برگــزار و در آن بر لــزوم ایجاد 
یــک تشــکل فعــال در نشســت توســعه صــادرات اســباب بــازی تاکیــد شــد. 
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــل از اداره کل روابط عموم ــه نق ــازارکار ب ــزارش  ب ــه گ ب
کانــون  پرورشــی فکــری کــودکان و نوجوانــان، نشســت تخصصــی »توســعه 
ــاه  ــن م ــنبه 27 فروردی ــای آن« ش ــا و راهکاره ــباب بازی؛ چالش ه ــادرات اس ص
ــنواره  ــن جش ــروش هفتمی ــازار ف ــگاه و ب ــن روز نمایش ــا هفتمی ــان ب همزم
اســباب بازی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــا حضــور فرهــاد 
ــرکل  ــرازی  مدی ــوری معــاون توســعه صــادرات کاال و خدمــات و علیرضــا ب ن
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــی س ــارکت های مردم ــمندانه و مش ــات هوش ــر تبلیغ دفت

ــد. ــزار ش ــاق کاال و ارز برگ قاچ
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خـاص قـرار دهیم کـه به تبـع آن، کیفیت و 
خاقیـت رشـد نمی کند.

خدمـات  و  کاال  صـادرات  توسـعه  معـاون 
سـازمان توسـعه تجارت گفت: خوشـبختانه 
در صنعت اسـباب بازی سـهم بزرگی از آن را 
خاقیـت و تفکر ایجـاد می کند و در کشـور 
مـا بایـد گوشـه ای از ایـن صنعـت بـزرگ و 
خاقانـه را کـه در دنیا در حال انجام اسـت، 
بگیریـم و در زمینـه تولیـد، رشـد کنیـم، نه 
اینکـه درهـا را ببندیم و بگوییـم صفر تا صد 

محصـوالت را خودمـان تولیـد می کنیم.
وی افـزود: اگـر بتوانیـم بازار داخلـی را اقناع 
بـه صـادرات  نتیجـه می توانیـم  در  کنیـم، 
بی کیفیـت  کاالیـی  اگـر  کنیـم.  فکـر  هـم 
را پـس  امتحـان خـود  داخـل  در  و  باشـد 
نـداده باشـد، قطعـاً در بـازار خارجـی هـم 
محکـوم به شکسـت اسـت. ما خودمـان را از 
رقابـت بین المللـی و مزایـای رقابـت محروم 
کـه  رسـیدیم  نقطـه ای  بـه  نمی کنیم.اگـر 
محصولـی از نظر سـاخت، متریـال، خدمات 
پـس از فروش و… به حد اسـتاندارد رسـید، 
درنتیجـه مباحـث شـتاب دهندگی روی کار 
زنجیـره  در  گرفتـن  قـرار  بـرای  و  می آیـد 
ارزش و قیمت گـذاری در سـطح جهانـی، ما 

هـم پـای کار می آییـم.

دعوت از کشورهای خارجی
 برای بازدید از اسباب بازی ها

نـوری گفـت: مـا حـوزه اسـباب بازی را یـک 
هنـر - صنعـت می دانیـم و نهادهـای زیادی 
در  کـه  هسـتند  صنایـع خـاق  حـوزه  در 
ایـن زمینـه کمـک کننـد. نبایـد بترسـیم 
و خارجی هـا را بیاوریـم تـا کاالهـای مـا را 
ببینـد و از نمایشـگاه های مـا بازدیـد کنند، 
بازاریابـی  بـرای  مـا  سـفیران  آن هـا  زیـرا 

خارجـی هسـتند.
خدمـات  و  کاال  صـادرات  توسـعه  معـاون 
مـا  ولی نعمتـان  تولیدکننـدگان  افـزود: 
هسـتند و اگـر مـا در دولـت کاری می کنیم 
بـه برکـت فعالیـت همیـن دوسـتان بخـش 
خصوصـی اسـت. اگـر کارخانـه شـما بـرای 
هـم  مـا  باشـد،  آمـاده  بین المللـی  عرضـه 
بـه  بازاریابـی  بـرای  را  خارجـی  گروه هـای 
ارتبـاط  ایـن  و  می کنیـم  معرفـی  شـما 
شـکل می گیـرد. وقتـی تولیدکننـدگان بـه 

شـکل ریالـی بفروشـند، سـود زیادی سـهم 
واسـطه می شـود و اگـر یـک قرارداد شـفاف 
بـا پیمانـکاری درسـت بسـته شـود، رونـد 

می شـود. انجـام  درسـت  بازاریابـی 
دبیـر  مهـدی زاده  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
سـتاد  رئیـس  و  بـازی  اسـباب  جشـنواره 
گفـت:  بـازی  اسـباب  بـر  نظـارت  شـورای 
بـه عنـوان رئیـس سـتاد شـورای نظـارت بر 
اسـباب بـازی این را مـی گویم کـه عزیزانی 
در جمـع تولیدکننـدگان مـا هسـتند کـه 
تجربیـات خوبـی در زمینـه تولیـد، طراحی 
و عرضـه دارند امـا گروه یـا دورهمی خاصی 
وجـود نـدارد که ایـن تبادل نظـر و اطاعات 

شـود. انجام 

نیاز به آموزش و ارتباط
 با رسانه ها در حوزه اسباب بازی

تبلیغـات  دفتـر  بـرازی  مدیـرکل  علیرضـا 
هوشـمندانه و مشـارکت های مردمـی سـتاد 
مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز در بخش دیگری 
از ایـن نشسـت گفـت: ابتـدا بایـد توضیـح 
دهـم که سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز 
یـک نهـاد حاکمیتـی اسـت کـه در سـطوح 
نظارتـی فعالیـت دارد و در سـطوح اجرایـی 
ایـن  در  مهـم  موضـوع  دو  نمی شـود.  وارد 
حـوزه، یکی سـرانه اسـتفاده از اسـباب بازی 
در کشـور اسـت کـه ماننـد سـرانه اسـتفاده 
از کتـاب، خیلـی پاییـن اسـت. یکـی هـم 
مدیریـت دانش در حوزه اسـتفاده از اسـباب 
بـازی اسـت؛ به ایـن معنا که عزیـزان زیادی 
در ایـن حـوزه فعالیـت می کننـد امـا بخش 
اعظـم ایـن دانـش در ذهـن افـرادی اسـت 
کـه مدتـی در ایـن فضا هسـتند و بعد خارج 
کسـی  بـا  را  اطاعـات  ایـن  یـا  می شـوند 

نمی گذارنـد. درمیـان 
وی افـزود: بـا پیونـد ایـن دو موضـوع بایـد 
تأییـد کنـم کـه مـا بـا قاچـاق اسـباب بازی 
و تقلـب در ایـن حـوزه مواجـه هسـتیم امـا 
برنامـه داریم تا پیوسـت های فرهنگـی را برای 
تولیدکننـدگان ایـن حـوزه طراحـی کنیـم تا 
تولیدکنندگان با اسـتفاده از این پیوسـت های 
فرهنگـی بتواننـد این حـوزه را مدیریت کنند.
و  هوشـمندانه  تبلیغـات  دفتـر  مدیـرکل 
مشارکت هـــای مـــردمی ستـــاد مبـارزه 
مهـم  بخـش  گفـت:  ارز  و  کاال  قاچـاق  بـا 

عرصـه  در  فرهنگـی  پیوسـت های  ایـن 
توزیع کننـده  اسـت.  آمـوزش  اسـباب بازی 
ایـن  بایـد در  و مصرف کننـده اسـباب بازی 
زمینـه آمـوزش دیـده باشـند و مثـًا بدانند 
کـه چگونه محصول تولیدشـده را به دسـت 
مخاطـب برسـانند یـا از آن اسـتفاده کننـد.

وی ادامـه داد: بخشـی از ایـن پیوسـت های 
فرهنگـی هم مربوط به رسـانه اسـت. منظور 
از رسـانه فقـط تلویزیـون نیسـت بلکـه باید 
در حـوزه سـاخت انیمیشـن و… بـه خانواده ها 
بگوییم که اسـتفاده از اسباب بازی غیراستاندارد 

چقـدر برای بچـه آن ها ضـرر دارد.
بـرازی در پایان گفت: متأسـفانه ما در حوزه 
اسـباب بازی، سـرگرمی و بازی هـای رایانه ای 
تشـکل فعال نداریم و این یک نقطه ضعف است.

تولیدکننـدگان  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در 
صنعـت اسـباب بازی نـکات و سـواالت خود 
را بـا محوریـت موضوعاتـی چون مشـکات 
بـا  ارتبـاط  و  صـادرات  زمینـه  در  موجـود 
کشـورهای مختلف، تولیـدات پایلوت ایرانی، 
توسـعه صادرات و لـزوم روابـط دیپلماتیک، 
مشـکل انتقال پـول در صـادرات بین المللی، 
برندسـازی در صنعـت اسـباب بازی، هزینـه 
در  داخلـی  تولیدکننـدگان  حضـور  بـاالی 
نمایشـگاه های بین المللـی، نبـود مـواد اولیه 
باکیفیـت در داخـل کشـور، موانـع رقابـت 
و  مقابـل کاالی خارجـی  ایرانـی در  کاالی 
لـزوم ایجـاد یـک انجمـن صنفـی در حـوزه 

اسـباب بـازی مطـرح کردنـد.
و  کاال  صـادرات  توسـعه  معـاون  نـوری 
خدمـات در پایـان ایـن نشسـت گفـت: مـا 
بایـد ایـن واقعیـت را بپذیریـم کـه کشـور 
هرچقـدر  و  دارد  قـرار  تحریـم  شـرایط  در 
دولـت بـه دنبـال پیشـبرد مطالبـات باشـد، 
امـا بایـد بـا ایـن موضـوع کنـار بیاییـم ودر 
قالـب چارچوب هـا فعالیت کنیـم. در صنایع 
خیلی سـخت نیسـت که صادرات و واردات را 
هم سـان کنیـم. حمایت های دولتـی همواره 
در مراحـل ابتدایـی صـورت می گیـرد؛ بـه 
طـور مثـال بـرای حضـور در جشـنواره های 
شـرکت های  از  می توانیـم  بین المللـی، 
کوچـک حمایـت کنیم. البته بایـد نهادهایی 
در داخل صنعت اسـباب بازی سـاخته شـود 

تـا تولیدکننـدکان را بـه مـا معرفـی کنـد.
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