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◄ رییس مجتمع آموزش عالی میناب: ۶2
خواهان همکاری علمی در زمینه کشاورزی با بالروس هستیم



■  سیروس دشتی
سر دبیر

ــعه  ــای توس ــا و برنامه ه ــای طرح ه ــی از آفت ه یک
کشــور غلبــه کمیــت برکیفیــت اســت. بــه نظر می رســد 
ــران و  ــازمانی مدی ــگ س ــگاه در فرهن ــن ن ــه ای ک
مســئوالن دســتگاه های اجرایــی بــه یــک فرهنــگ 
غالــب تبدیــل شــده اســت. ایــن دســته از مســئوالن 
ــتری  ــاختارهای بیش ــر س ــه اگ ــد ک ــان می کنن گم
ــددی  ــندای متع ــب  و س ــه ، کت ــد، مقال ــاد ش ایج
منتشــر شــد و مرتــب بــر کمیت هــای مختلــف 
افــزود، نتایــج درخشــان حاصــل می شــود و اهــداف 

ــق.  توســعه محق
ــای  ــرای برنامه ه ــول اج ــده درط ــن پدی ــفانه ای متاس
توســعه در دهه هــای اخیــر و دولــت هــای مختلــف 
بــه انحــا مختلــف پیــاده شــده و عــوارض نامطلــوب 
و مخــرب آن را می تــوان هــم اکنــون مشــاهده 
کــرد. گذشــته از اهــداف کمــی کــه دولــت و 
ــت  ــای دردس ــرای برنامه ه ــی ب ــتگاه های اجرای دس
ــا  ــو ب ــه همس ــد ک ــی کنن ــن م ــود تعیی ــرای خ اج
ماهیــت و ذات برنامــه ریــزی اســت، امــا بایــد 
ــود  ــعه بهب ــی توس ــدف غای ــه ه ــت ک ــر داش درنظ
ــت  ــج مثب ــد نتای ــت و بای ــردم اس ــی م ــع زندگ وض
آن را  به طــور آشــکار بتــوان در وضعیــت و کیفیــت 

ــرد. ــس ک ــردم لم ــاد م ــی آح زندگ
ــت را  ــت برکیفی ــه کمی ــادی از غلب ــای زی نمونه ه

ــه  ــدی کشــور برشــمرد ک ــوان در مباحــث کلی می ت
مع الوصــف اثــرات مخــرب ایــن شــیوه تفکــر، بــه شــکل 
ــوالن و  ــن مس ــرده و دام ــدا ک ــود پی ــی نم بحران
برنامه ریــزان ذیربــط را گرفتــه اســت و از همــه 
مهمتــر موجــب اتــاف ســرمایه های انســانی و 

ــت . ــده اس ــی ش ــروت مل ــی و ث ــع مال مناب
ایجــاد و  گســترش بی رویــه مراکــز دانشــگاهی 
ــدد  ــد مقــاالت علمــی، تع ــف، تولی در اشــکال مختل
مراکــز علمــی و پژوهشــی در عرصــه فرهنــگ،  
ــی و  ــای مردم ــات و نهاده ــز و موسس ــاد مراک ایج
ــه نهادهــا و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  وابســته ب
بــا هــدف کاهــش فقــر و کمــک بــه فقــرا و غیــره 
به مقولــه  افراطــی  توجــه  از  آشــکاری  شــواهد 

اســت.  کمیت گرایــی 
ــل  ــن قبی ــه ای ــارچ گون ــد ق ــه رش ــر اینک درد ناکت
ســاختارها کــه قاعدتــا بــا هــدف حــل یــک مســئله 
و مشــکل در کشــور شــکل گرفتــه هــم اکنــون خود 
ــی کشــور  ــک مشــکل در نظــام مدیریت ــوان ی به عن
مطــرح اســت و بــا حداقــل بهــره وری بــرای ادامــه 

ــد.  ــا می زنن ــت و پ ــا دس ــات و بق حی
نظــام آمــوزش عالــی کشــور یکــی از تجــارب تلــخ 
این گونــه برنامه ریزی هاســت کــه از چنــد دهــه 
پیــش مســابقه کاذبــی در ایجــاد و گســترش 
ــای  ــی در بخش ه ــوزش عال ــز آم ــه مراک بی ضابط
ــجو  ــده دانش ــذب بی قاع ــی و ج ــی وغیردولت دولت
ــی  ــئوالن فعل ــون مس ــم اکن ــه ه ــاد ک ــه راه افت ب
ــع  ــری و مناب ــوان فک ــی از ت ــل توجه ــش قاب بخ
مالــی تحــت اختیــار را صــرف ســاماندهی آمــوزش 
. بحــران اشــتغال در آمــوزش  عالــی کرده انــد 
عالــی نیــز از دیگــر مضــرات جبــران ناپذیــر تفکــر 
کــه  اســت  گذشــته  دولتمــران  کمیت گرایــی 

ــت . ــل نیس ــل ح ــی قاب به راحت
اکنــون کــه اکوسیســتم فنــاوری و کارآفرینی کشــور 
ــرکت های  ــل ش ــاختارمتنوع از قبی ــا و س ــا ابزاره ب
دانش بنیــان، پارک هــا و مراکــز رشــد فنــاوری،  
اســتارت آپ هــا، واحــد هــای فنــاور، مراکــز نــوآوری 
وشــتابدهی و ........  رو بــه توســعه اســت و از الویت هــای 

اصلــی توســعه کشــور بــه شــمار مــی رود و از همــه 
ــد  ــال 1401 )تولی ــعال س ــوب ش ــر در چهارچ مهمت
ــداد  ــش در تع ــن ( جه ــتغال آفری ــان و اش دانش بنی
ــری  ــش دو براب ــان و افزای ــای دانش بنی ــرکت ه ش
اشــتغال  شــدن  بــر  برا دو  همچنیــن  و  آن 
ــده  ــذاری ش ــدف گ ــد و ه ــگان تاکی دانش آموخت
اســت، مســوالن و متولیــان امــور بایــد تجــارب تلــخ 
گذشــته را  همــواره نصــب العیــن خــود قــرار دهنــد و مبــادا 
ــد و  ــا  یافتن ــش بنیان ه ــی دان ــش کم ــه افزای ــه در تل ک
ســایر الویــت هــای اساســی ماننــد پایــداری، رقابــت 
پذیــری ، افزایــش فــروش و ایفــای نقــش ســازنده 
درکاهــش چالش هــا و مســایل و مشــکات کشــور 
بــه فراموشــی ســپرده شــود و یــا کمرنگ تــر جلــوه 

کنــد.
از ابتــداری ســال جــاری شــاهد جنــب و جــوش در 
ســاختارهای فنــاوری ، پــارک هــا و مراکــز رشــد و 
ــا و  ــذب ایده ه ــایی و ج ــتابدهی در شناس ــز ش مراک
واحدهــای فنــاور هســتیم کــه ایــن همــت و تــاش 
درجــای خــود ســتودنی و قابــل ســتایش اســت. امــا 
همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد، درایــن مســیر پرهیز 
ــه شــتاب زدگی یــک اصــل اساســی اســت  از هرگون
ــف  ــطوح مختل ــدرکاران درس ــت ان ــه دس ــه هم ک
ــد آن  ــرا بای ــزی و اج ــه ری ــت گذاری ، برنام سیاس

را  وجــه همــت خــود قراردهنــد.
ــرکت های  ــرد ش ــفه و کارک ــه فلس ــت ک ــی اس بدیه
دانش بنیــان مبتنــی قواعــد شــکل گیری و مدیریــت  
کســب و کار اســت و از منطــق خدشــه ناپذیر اقتصــاد 
ــزار مشــخص ســوددهی  ــا اب ــد و ب ــروی مــی کن پی
ــذا  ــت. ل ــری اس ــد و اندازه گی ــل رص ــادی قاب اقتص
ــاز و  ــا چشــمانی ب ــر ب ــان ام ــه متولی الزم اســت ک
ــق  ــاد شــده در جهــت تحق ــر منطــق ی ــه ب ــا تکی ب
ــدام  ــزی و اق ــام ری ــال 1401 برن ــعار س ــداف ش اه

ــد.    نماین

توسعه متوازن الویت اصلی شرکت های دانش بنیان
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دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در مسیر اشتباهی هستند رؤسای پارک ها، »پارکبان« شدند!

دانش بنیان 
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 ۱۴۰۱ سـالی که از سـوی رهبر معظم انقالب به عنوان »تولید، 
دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن« نام گذاری شـده فرصتـی برای 
شـرکت های فنـاور اسـت تا بـا حمایـت و مانـع زدایـی قانونی و 
اجرایـی زمینه برای رشـد و توسـعه آنهـا در تولید دانـش بنیان، 

ایجـاد اشـتغال و خلـق ثروت فراهم شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنا، شـرکت دانـش بنیان به آن دسـته از 
شـرکت هایـی گفتـه می شـود کـه بـر اسـاس دانش و فنـاوری 
اطالعـات بنـا شـده  انـد؛ شـرکت هایی که موتور رشـد و توسـعه 
هر کشـور در حال توسـعه ای به شـمار می روند و موجب رونق 

و شـکوفایی و پیشـرفت دانش آن کشـور می  شـوند.
تاریخچـه شـرکت های فنـاور بـه سـال ۱۹۷۹ میـالدی بـر مـی 
 گـردد که بـا به کار بـردن عبارت هایی نظیر شـرکت هـای فناور 
بـرای بررسـی و توسـعه اختراع هـای علمـی، دانش و نـوآوری ها 
تاسـیس شـدند و از آن زمـان تاکنـون بـا عبـارت هایـی نظیر ” 

سـازمان هـای دانـش محور، شـرکت های مبتنـی بر فنـاوری های 
پیشـرفته، شـرکت های دانـش مبنـا، سـازمان هـای مبتنـی بـر 
نـوآوری” رواج پیـدا کرده انـد و سـهامداران ایـن شـرکت هـا، 
بیشـتر متخصصـان و افـراد تحصیـل کـرده ای هسـتند کـه بـا 
فراگیـری علـوم، دانش و نـوآوری  ها موفق به ارائـه یک خروجی 
غیـر نقدی می شـوند کـه این خروجی مـی تواند امـوال معنوی 
همچـون حـق اختـراع، طرح هـای صنعتـی، دانش هـای فنـی و 

نـرم افـزار ها باشـد.
در ایـران، قانـون حمایـت از شـرکت های دانـش بنیـان، تجـاری 
 سـازی اختراع هـا و توسـعه نوآوری هـا نیـز آبان ماه سـال ۱۳۸۹ 
مشـتمل بر سـیزده ماده و ۶تبصره برای رشـد و توسـعه اقتصاد 
کشـور به تصویب مجلس شـورای اسـالمی رسـید و ۲۵ روز بعد 

مـورد تایید شـورای نگهبان قـرار گرفت.

۱۴۰۱ فرصت رشد، اشتغال و ثروت آفرینی شرکت های دانش بنیان
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم گفــت: بایــد بــا ایجــاد نهضت بــه کارگیــری نخبــگان و فــارغ التحصیالن 
ــده  ــل و درد آزار دهن ــه معض ــان، ب ــرکت های  دانش بنی ــب ش ــف در قال ــای مختل ــتعد در حوزه ه ــص و مس متخص

چندیــن ســاله فــارغ التحصیــالن و نخبــگان بیــکار در کشــور، پایــان داده شــود.
ــدون  ــان ب ــد دانش بنی ــان می یابد/تولی ــگان پای ــری نخب ــه کارگی ــت ب ــا نهض ــکار ب ــالن بی ــل فارغ التحصی معض

اشــتغالزایی دردی دوا نمی کنــد
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حـاال پـس از گذشـت ۱۱ سـال از تصویـب ایـن قانـون بـا توجه 
بـه اهمیـت این شـرکت ها رهبر معظـم انقالب سـال ۱۴۰۱ را با 
عنـوان تولیـد، دانـش بنیـان و اشـتغال آفرین نام گـذاری کرده تا 
بـا ارائـه حمایت هـای الزم زمینـه رونق این شـرکت ها که حاصل 
تـوان و فکـر خـالق عـده ای از جوانـان مبتکـر ایـن آب و خـاک 
اسـت مهیـا و بـه ایـن صـورت زمینـه اسـتقالل و خوداتکایی در 

کشـور بیـش از پیش فراهم شـود.
امروز در اسـتان بوشـهر ۴۰۰ واحـد دانش بنیان به ثبت رسـیده 
کـه از ایـن شـمار ۱۳۶ شـرکت در پارک علم و فناوری مسـتقر و 
از ایـن شـرکت ها ۳۸ واحـد فنـاور دانش بنیان فعال هسـتند که 
براسـاس اعـالم معـاون امـور اقتصادی اسـتانداری بوشـهر ارزش 
محصـوالت فنـاور و خدمـات صـادر شـده آنهـا ۵۶ هـزار دالر و 
گـردش مالـی ایـن شـرکتها حـدود سـه هـزار و ۲۸۶ میلیـارد 

اسـت. ریال 
براسـاس اعالم علی باسـتین تاکنون یکهزار و ۳۶۰ فرصت شـغلی 
از سـوی واحدهـای فنـاور اسـتان بوشـهر ایجـاد شـده و ۹ نشـان 
تجـاری نیـز از سـوی ایـن واحدهـای فناور به ثبت رسـیده اسـت.

در زمـان حاضـر پـارک علـم وفناوری خلیـج فارس و پنـج مرکز 
رشـد در شهرسـتان های بوشـهر، دشـتی، گنـاوه، دشتسـتان و 
کنـگان فعال هسـتند کـه عمده ظرفیت هـای موجـود در آنها در 
بخـش صنایـع نفت، گاز و پتروشـیمی، انـرژی های نـو و تجدید 
پذیـر، فناوری هـای زیسـتی و دریایـی، برق، الکترونیـک، فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات، محیـط زیسـت، کشـاورزی و شـیالت، 

تجـارت و حمـل و نقـل دریایی اسـت.

مشکالت واحدهای فناور؛ 
از تامین نقدینگی تا بی اعتمادی بازار

شـرکتهای دانـش بنیـان بـا وجـود اینکه توانسـته اند اشـتغال و 
گـردش مالـی بـه نسـبت مناسـبی ایجـاد کننـد اما همچنـان با 
مشـکالتی روبرو هسـتند و برای برطرف شـدن ایـن تنگناها باور 

قابلیت هـا و حمایـت عملـی از ایـن شـرکت ها ضروری اسـت.
ایـن شـرکت ها بـا خودبـاوری و البته ریسـک پذیری بـرای کمک 
بـه اسـتقالل اقتصـادی کشـور بـه میـدان آمده اند امـا حمایت از 
سـوی مسـئوالن و مدیـران اَهـُرم مهم و موثری برای گسـترش و 

تقویـت آنها به شـمار مـی رود.
»شـرکت هـای فنـاور و دانـش بنیان بوشـهر در سـطوح مختلف 
مشـکالت متفاوتـی دارنـد بـه طـور مثـال در شـرکت هـای نوپا 
بیشـترین مشـکالت مربـوط بـه نقدینگـی اسـت چـون بـه طور 
معمـول ایـن شـرکت هـا بـه رغـم بنیـه علمـی و فنـاوری قوی، 
تـوان اقتصـادی قدرتمنـدی ندارند و در شـرکت های رشـد یافته 
نیـز بیشـترین مشـکل مربوط بـه بازاریابی محصـوالت و خدمات 
فناورانه اسـت« این بخشـی از سـخنان مشـاور اسـتاندار در امور 

فنـاوری و شـرکت های دانـش بنیان اسـت.
شـرکت فنـاور صنعـت نخل به مدیریت محسـن رسـتگار یکی از 
ایـن واحدهـا اسـت کـه از ضایعـات درخـت نخل صنایع دسـتی 
تولیـد می کنـد. رسـتگار می گویـد: بسـیاری از دانـش بنیان هـا 
خـرده شـرکت هایی هسـتند کـه عمـر زیـادی ندارنـد امـا گاهی 
تصـور می شـود این شـرکت ها بـه قدرت مالـی و زیرسـاختی که 

در شـرکت های بـزرگ وجـود دارد، رسـیده اند.
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او بـا انتقـاد از تضمین هـای سـنگین بانک ها می افزاید: اسـتفاده 
از تسـهیالت بانکی یکی از راهکارهای رونق شـرکت های دانش بنیان 
اسـت امـا امـروز بیشـتر ایـن شـرکت ها بـه دلیـل وجـود قوانین 
دسـت و پـا گیـر و گرفتـن تضامیـن و وثایـق سـنگین امـکان 

اسـتفاده از تسـهیالت را ندارند.
و  فنـاوری  امـور  در  اسـتاندار  مشـاور  بهرامـی  عبدالحسـن 
شـرکت های دانـش بنیـان نیـز معتقـد اسـت بـه طـور معمـول 
شـرکت های فنـاور در عرصـه ورود به بازار تنها هسـتند بطوریکه 
محصـول تـا مرحلـه یـک قدمی رسـیدن بـه بازارهـای داخلی و 
خارجـی و کسـب درآمد پیـش می رود اما بدلیل نداشـتن ارتباط 

مناسـب دچـار مشـکل می شـود.
از دیگـر مشـکالت شـرکت های فناور اسـتان بوشـهر، برخـوردار 
نبـودن از مشـوق ها و حمایت هایـی مانند معافیت هـای مالیاتی، 
بیمـه ای و گمرکـی اسـت کـه اگـر چـه در قانـون حمایـت از 
شـرکت های دانـش بنیـان منـدرج اسـت امـا گاهی تفسـیرهای 

سـلیقه ای مجریـان از قانـون، شـرکت ها را متضـرر می کنـد.
از دیگـر چالـش هـای شـرکت هـای فنـاور، بـی اعتمـادی بـه 
مالـی  تامیـن  در  تاخیـر  و  داخلـی  بنیـان  دانـش  محصـوالت 
قراردادهـای بسـته شـده با صنایع و دسـتگاه های اجرایی اسـت 
کـه بهرامـی امیدوار اسـت با توجه به نام گذاری امسـال از سـوی 
رهبـر معظـم انقـالب در ایـن زمینـه فرهنگ سـازی بهتـری در 

جامعـه، سـازمان ها و صنایـع انجـام شـود.
عبدالمجیـد مقاتلـی یکـی از صاحبان شـرکت های فناور اسـتان 

بوشـهر می گوید: اطمینان نکـردن به توان و تولیدات شـرکتهای 
دانـش بنیان از مشـکالت این شـرکتها به شـمار مـی رود، برخی 
از مسـئوالن حاضـر هسـتند محصـول مـورد نیـاز خـود را چنـد 

برابـر قیمت داخـل از بیـرون از اسـتان تهیه کنند. 
مدیـر این شـرکت فناور کـه محصوالت فوق سـبک فایبر گالس 
تولیـد می کنـد، می گویـد: اگـر تنها دهیاری های اسـتان بوشـهر 
از محصـوالت ایـن شـرکت اسـتقبال کننـد و واسـطه ها را کنـار 
بگذارنـد، هیچ مشـکلی درزمینه فروش محصول نخواهد داشـت، 
ایـن درحالی اسـت کـه اگر ایـن حمایت همچنان وجود نداشـته 
باشـد مجبـور به جمـع کردن شـرکتی هسـتم که تمـام زندگی 

خـود را بـرای تاسـیس آن هزینه کردم.

دانش بنیان ها، نیازمند حمایت ها و مانع زدایی های 
اجرایی و قانونی

و  پـارس  بـازار  مدیرعامـل شـرکت شـتاب دهندگان  بیـان  بـه 
نماینـده شـرکت های مرکـز رشـد اسـتان بوشـهر زمانـی یـک 
صنعـت دانـش بنیـان اسـت کـه صاحب فنـاوری باشـد بـه این 
معنـی کـه صاحبـان ایـن صنعـت خـط تولیـد و جنس مـواد را 
طراحـی و انتخـاب و بـه طـور دائـم می تواننـد محصـول را 

کننـد. بهتـر 
آنطـور کـه امیـن خواجـه ئیـان مـی  افزاید: همـه صنایـع دانش 
بنیـان شـامل کسـب و کارهـای کوچکـی هسـتند کـه برخی از 
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آنهـا در مرحله رشـد و ترقـی قرار دارند و افزون بر مشـکل منابع 
مالـی از لحاظ سـاختاری دچار مشـکالتی هسـتند، زیـرا  برنامه 
کسـب و کار کشـور تاکنـون بـر پایـه کسـب و کارهـای دانـش 

بنیـان و فناورانـه نبوده اسـت.
بـه اعتقـاد خواجـه ئیـان شـرکت های دانـش بنیـان بـه عنـوان 
شـرکت های نوپـا با وجـود اینکـه در ابتـدای کار فعالیتی مبتنی 
بـر فنـاوری دارنـد و فـروش قابـل توجهـی ندارنـد امـا گرفتـار 
مسـائل مالیاتـی و بیمـه تامین اجتماعی می شـوند ایـن درحالی 
اسـت که در کشـورهای پیشرفته برای کسـب و کارهای فناورانه 
سـاختارهایی تعریف شـده اسـت از جمله فروش تا ۵۰۰ میلیون 
تومـان کـه شـامل دریافت مالیـات و بیمه نمی شـود و در صورت 
اسـتخدام نیـروی انسـانی از دانشـگاه، دولـت بخشـی از حقوق و 

دسـتمزد ایشـان را پرداخـت می کند.
خواجـه ئیـان دریافـت مجـوز را از دیگـر مشـکالت شـرکت های 
دانـش بنیـان عنـوان مـی کنـد و این طـور توضیح مـی دهد که 
برخـی حـوزه ها بویـژه حوزه هـای درآمد زا از جملـه بخش های 
دارویـی، پزشـکی، نفـت و گاز و برخـی قطعـه هـا و تجهیـزات 
وارداتـی در کشـور انحصـار شـده و اجـازه ورود آنها داده نمی شـود.

البتـه او بـه ایـن نکتـه نیز اشـاره می کنـد که برخـی صنایع نیز 
بـه روش وارد کـردن بخشـی از قطعـه هـای خـود از کشـورهای 
دیگـر عـادت کـرده و بـه دنبـال تغییـر و درگیـر کردن خـود به 
فراینـد تولیـد نیسـتند و بـه واردات قطعه هـای مورد نیـاز خود 
کـه ممکن اسـت حتـی مجهز بـه آخریـن تکنولوژی نیز نباشـد 

اکتفـا مـی کنند.
آنطـور کـه خواجـه ئیـان مـی گویـد: صنعـت کشـاورزی یکی از 
صنایع بزرگ کشـور اسـت که بسـیاری از سـم ها، آفت کش ها و 
کودهـا مـورد نیـاز این صنعـت با  بدتریـن کیفیت وارد می شـود 
امـا یک شـرکت تولیدی داخلـی نمی تواند در ایـن بخش فعالیت 

. کند
از نظـر خواجـه ئیـان شـرکت های دانـش بنیـان نیازمنـد بـازار 
هسـتند بـه این معنـی که بایـد بتوانند محصـول خـود را افزون 
بـر بازارهـای داخلی بـه دنیا نیز معرفـی کنند اما امـروز به دلیل 
تحریم هـا امـکان ورود بـه بـازار بین المللـی وجود نـدارد این در 
حالـی اسـت کـه شـرکت هایی کـه امـروز کوچـک هسـتند تنها 
بـا وارد کـردن محصـول بـه بـازار هـای بیـن المللـی مـی توانند 

بزرگ شـوند.
امـا از نظـر مدیرعامل شـرکت لیـان راگ و نماینده شـرکت های 
فنـاور پـارک علم و فناوری اسـتان بوشـهر نبود مراکز پشـتیبانی 
فنی و بازاریابی در مراکز پاالیشـگاهی و پتروشـیمی ها در پارس 
جنوبـی،  نبود مراکز رشـد تخصصی در سـایت های پاالیشـگاهی 
و پتروشـیمی، نبـود تیم و برنامه ریزی بازاریابـی منظم و موثر در 
صنایع نفت و گاز و پتروشـیمی را از جمله چالش ها و مشـکالت 

پیـش روی شـرکت های دانـش بنیـان و فنـاور پارکـی غیـر نوپا 
عنـوان کرد.

بـه اعتقاد مسـعود بهـزادی نژاد نبـود چابکـی در مجموعه پارک 
بـه منظـور ورود بـه بازارهـای بیـن المللـی حـوزه خلیـج فارس، 
و  کارگاهـی  محیط هـای  ایجـاد  بـرای  زمیـن  نکـردن  واگـذار 
آزمایشـگاهی تخصصـی در بوشـهر و نبـود ارتبـاط موثـر پـارک 
و شـرکت های پارکـی بـا مدیران اسـتانی و مدیران پاالیشـگاهی 
و پتروشـیمی بـرای کسـب سـهم بـازار در حـوزه نفـت،گاز و 
پتروشـیمی از جملـه دیگـر مسـائل شـرکت های فناور اسـت که 
انتظار می رود مسـئوالن در راسـتای رفع این مشـکالت گام های 

بردارند. موثـری 
اگـر نگوییـم تنهـا هـدف، اما بـدون تردید یکـی از اهـداف رهبر 
معظـم انقـالب در نام گـذاری شـعار سـال تحـت عنـوان تولیـد، 
دانـش بنیـان و اشـتغال آفرین به ایـن امر معطوف می شـود که 
بـا حصـول و تحقـق واقعی شـعار سـال، معضل بیـکاری نیز حل 
و فصـل شـود و بـا چنین رویکردی هـر آنچه برای توسـعه تولید 
دانـش بنیـان سـرمایه گذاری شـود، دسـتاوردهای ارزنده تـری 

بـرای اقتصـاد کشـور حاصل خواهد شـد. 
شـرکت هـای دانـش  بنیـان بـه عنـوان بنگاه هـای اقتصـادی از 
ارکان مهـم توسـعه و تحـول در ایـن عرصـه به شـمار مـی روند 
و بـا توجـه به زیرسـاخت های مناسـب اسـتان مانند نیـروی کار 
تحصیـل کـرده و وجود دانشـگاه هـا و مراکز آموزش عالی بسـتر 
خوبـی بـرای فعالیـت ایـن شـرکت هـا فراهم اسـت و بـا توجه 
بـه اینکـه بیـکاری بویژه در قشـر تحصیـل کرده به یـک دغدغه 
مهـم تبدیـل شـده اسـت شـرکت های دانـش بنیـان از ظرفیـت 

غنـی اشـتغال زایـی برخوردارند.
شـرکت های دانـش بنیـان با طـرح ایده و بـه صـورت فناورانه در 
تـالش هسـتند بخشـی از نیـاز کشـور را تامیـن کنند تـا واردات 
کاهـش یابـد بـه بیـان دیگـر ایـن شـرکت ها بـرای اسـتقالل و 
خودکفایـی کشـور برنامه ریزی می کنند، حـال اگر از محصوالت 
ایـن مجموعـه ها که حاصـل کار تیمـی گروهی از جوانان اسـت 

اسـتقبال الزم صـورت نگیـرد انگیـزه کار پاییـن می آید.
امـروز و بـه دنبـال  تاکیـد رهبـر معظـم انقـالب بـر حمایـت و 
اسـتفاده از تـوان شـرکت های دانـش بنیان کـه نشـان از اعتماد 
بـه تـوان جوانان دارد، بسـیاری از مسـئوالن و دسـت انـدرکاران 
حمایـت از ایـن شـرکت های فنـاور را در دسـتور کار خـود قـرار 
داده امـا بایـد دیـد آیـا راه حلـی بـرای بهبود مسـائل شـرکت ها 
برگزیـده می شـود و حمایـت الزم از کسـب و کار دانـش بنیـان 
جوانـان  صـورت می گیـرد یـا همچنـان ایـن مشـکالت سـد راه 

پیشـرفت آنهـا باقـی خواهـد ماند.



دانش بنیان
www.bazarekar.ir 12

سال ششم - شماره31
خرداد 1401

ــان  ــص می ــک تخص ــاوری ی ــت فن ــنا، مدیری ــزارش ایس ــه گ ب
ــانی  ــوم انس ــی، عل ــه، مهندس ــوم پای ــه عل ــت ک ــته ای اس رش
ــا  ــد ت ــارزه می طلب ــه مب ــت را ب ــای مدیری ــش و روش ه و دان
ــوژی  ــوژی، خلــق ثــروت کنــد. مدیریــت تکنول ــد از تکنول بتوان
ــوژی  ــار در ســال ۱۹۸۱ توســط انســتیتو تکنول ــرای اولیــن ب ب
ماساچوســت )MIT( در مقطــع کارشناســی ارشــد ارائــه شــد و 
از آن موقــع تاکنــون ده هــا دانشــگاه اقــدام بــه ایجــاد دوره هــای 
آموزشــی متنوعــی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی، شــامل 
دوره هــای کوتاه مــدت چنــد روزه تــا دوره هــای دکتــرای 
تخصصــی کرده انــد و در حــال حاضــر صدهــا تشــکل در 

ــده اســت. ــال ش ــا فع ــر دنی سراس
مدیریــت تکنولــوژی بــر خــالف رشــته های مدیریــت صنایــع و 
ــع کــه هــدف اصلــی خــود را صــرف بهبــود و  مهندســی صنای
ــر  ــز ب ــا تمرک ــد کرده اســت، ســعی دارد ب ــی تولی ــای کارای ارتق
ــی همچــون تحقیــق و توســعه،  ــوژی« و فرایندهای روی »تکنول
نــوآوری، انتقــال تکنولــوژی و همــکاری تکنولــوژی، نحــوه 
ــای  ــق تکنولوژی ه ــد و تعمی ــای جدی ــری تکنولوژی ه به کارگی
موجــود را در بنگاه هــای مختلــف تولیــدی و خدماتــی، تعییــن 

ــگاه  ــره از دانش ــک زنجی ــر در ی ــن ام ــه ای ــد ک ــت کن و مدیری
ــه  ــی اســت کــه ب ــن در حال ــا صنعــت خالصــه می شــود و ای ت
گفتــه دکتــر ســعید ســرکار، دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو؛ 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری در 
ــد و نیازمنــد یــک تغییــر  ــه اشــتباه رفته ان ایــن زمینــه راه را ب

ــتند. ــتراتژی هس ــزی و اس ــاس برنامه ری ــر اس ــرش ب نگ
ــد  ــه بای ــگاه ها ک ــر پژوهش ــال حاض ــت در ح ــد اس وی معتق
ــرش  ــه پذی ــدام ب ــه واســط دانشــگاه و صنعــت باشــند، اق حلق
دانشــجو کردنــد و پارک هــا هــم بــه امــر »پارکبانــی« مشــغول 
ــه  ــا ضایع ــرادی ب ــتمی، اف ــن سیس ــی چنی ــتند و خروج هس
ــا مــروری  ــو همچنیــن ب ــود! دبیــر ســتاد نان نخاعــی خواهــد ب
ــده  ــت ش ــوم مدیری ــوی وزارت عل ــه از س ــی ک ــر فناوری های ب
ــو نیــز  اســت، یــادآور می شــود کــه اگــر قــرار بــود فنــاوری نان
ــای  ــد حوزه ه ــتی همانن ــد، سرنوش ــاد باش ــن نه ــار ای در اختی

ــر داشــت. ــک و پلیم ژنتی
وی مــوارد دیگــری را یــادآور می شــود کــه در ادامــه در 

ــرد: ــالم ک ــنا اع ــا ایس ــه ب مصاحب

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو؛

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
در مسیر اشتباهی هستند

 رؤسای پارک ها، »پارکبان« 
شدند!

دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو گفــت: مقــام معظــم رهبــری از زمانــی کــه شــروع بــه تعییــن شــعارهایی بــرای هر ســال 
کردنــد، ایــن شــعارها بــه صــورت تکاملــی بــه پیــش رفتــه اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه ایشــان بــا شــعارهایی کــه در هر 
ســال مطــرح می کننــد در واقــع خانه هــای یــک پــازل و جدولــی را تکمیــل می کننــد. از ایــن رو ایــن گونــه نیســت کــه 

اگــر در ســال های قبــل شــعاری را بــه نــام »جهــش تولیــد« مزیــن کردنــد، امســال دیگــر ســال »جهــش تولید« نیســت. 
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شعارهای سال برای یک سال نیستند 
و باید تا آینده زنده بمانند

ــاره  ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب ــرکار در گفت وگ ــعید س ــر س دکت
ــان؛  ــام »دانش بنی ــه ن ــدن آن ب ــن ش ــال و مزی ــعار س ــه ش ب
ــری  ــام معظــم رهب ــی« از ســوی مق ــد، اشــتغال آفرین تولی
ــال  ــک س ــث ی ــا بح ــش بنیان ه ــوع دان ــه موض ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــری از زمان ــام معظــم رهب ــزود: مق ــر کشــور نیســت، اف اخی
ــد،  ــال کردن ــر س ــرای ه ــعارهایی ب ــن ش ــه تعیی ــروع ب ــه ش ک
ایــن شــعارها بــه صــورت تکاملــی بــه پیــش رفتــه اســت؛ بــه 
ایــن معنــی کــه ایشــان بــا شــعارهایی کــه در هــر ســال مطــرح 
ــد. ــل می کنن ــی را تکمی ــازل و جدول ــک پ ــای ی ــد، خانه ه می کنن

وی ادامــه داد: از ایــن رو ایــن گونــه نیســت کــه اگر در ســال های 
قبــل شــعاری را بــه نــام »جهــش تولیــد« مزیــن کردند، امســال 
دیگــر ســال »جهــش تولیــد« نیســت. ایــن شــعارها رهنمودها و 
ملزوماتــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری بــه آن توجــه کردند 
ــه تنهــا ســال جهــش تولیــد  ــر ایــن اســاس، امســال نیــز ن و ب
اســت، بلکــه شــعار ۶ ســال قبــل ایشــان نیــز هنــوز زنــده اســت 
و بایــد بــر روی آن متمرکــز شــد. بــه ایــن صــورت نیســت کــه 
ــاری  ــه کن ــد ب ــام و بع ــال، انج ــک س ــازه ی ــعارها در ب ــن ش ای
ــر  ــا یکدیگ ــداوم ب ــن شــعارها در ت ــه ای گذاشــته می شــود؛ بلک
ــوع  ــن موض ــری ای ــم رهب ــام معظ ــر مق ــن اگ ــتند. بنابرای هس
)دانش بنیانــی( را مطــرح کردنــد، بایــد دســتورالعمل و دســتور 
کار ۲۰ ســال آینــده متولیــان ایــن حــوزه قــرار گیــرد؛ چــرا کــه 

ــت. ــی نیس ــا مقطع ــوزه دانش بنیان ه ــات در ح اقدام
ــن  ــالم ای ــن رو اع ــرد: از ای ــد ک ــو تاکی ــر ســتاد توســعه نان دبی
شــعار بــرای مــا تازگــی نداشــت، چــون مقــام معظــم رهبــری 
۲۰ ســال اســت کــه در هــر فرصتــی در خصوص ایــن موضوعات 
ســخنرانی دارنــد و تاکیــد دارنــد و ایشــان بــه صــورت عمیــق 
ــی جــای تاســف اســت  ــد؛ ول ــن موضوعــات اشــراف دارن ــه ای ب
کــه الیه هــای بعــدی کــه دولت هــا و مجلــس اســت، هیــچ گاه 
پیــام مقــام معظــم رهبــری را نگرفتنــد. ولــی آنهایــی کــه بایــد 
ایــن پیام هــا را بگیرنــد، گرفتنــد و اقدامــات خــود را نیــز آغــاز 
ــت  ــام را دریاف ــر پی ــان ام ــه متولی ــم ک ــا امیدواری ــد. م کرده ان

کننــد، ولــی مــن در ایــن زمینــه شــک دارم!

زنجیره ای از اقدامات دانش بنیانی
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو به بیــان زنجیــره دانــش بنیان 
شــدن شــرکت ها پرداخــت و گفــت: الــزام ایجــاد یــک شــرکت 
دانــش بنیــان، تولیــد حداقــل یــک محصــول دانش بنیــان اســت 
و یــک محصــول دانش بنیــان زمانــی تولیــد می شــود کــه یــک 
فنــاوری خلــق و توســعه داده شــود و توســعه علمــی نیازمنــد 

بنیــه علمــی اســت.
ــه  ــی ب ــد دسترس ــان را همانن ــرکت های دانش بنی ــق ش وی خل
میوه هایــی دانســت کــه بــرای رســیدن بــه میــوه بایــد نهــال آن 
در اختیــار باشــد تــا بــا مراقبــت از آن بــه میــوه رســید، اضافــه 
ــاز  ــی آغ ــد از جای ــان بای ــای دانش بنی ــعه فعالیت ه ــرد: توس ک
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ــرای آنکــه یــک شــرکت  ــا ثمــر دهــد. ب ــد ت ــه یاب شــود و ادام
ــاز  ــان نی ــال زم ــا ۵ س ــل ۴ ت ــود، حداق ــاد ش ــان ایج دانش بنی
ــم و  ــیر بروی ــن مس ــدای ای ــه ابت ــد ب ــا بای ــن رو م دارد؛ از ای

ــم. ــش دهی ــا را افزای ــی ها و مراقبت ه بذرپاش
ــرمایه گذاری و  ــش س ــو، افزای ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس ــر س  دبی
ــر  ــاوری را از دیگ ــعه فن ــا توس ــنا ب ــران آش ــدن مدی روی کار آم
شــرکت های  افزایــش  بــرای  نیــاز  مــورد  زیرســاخت های 
دانش بنیــان دانســت و گفــت: مــا بایــد در ایــن مســیر فنــاوران 
را تربیــت کنیــم تــا بــا تامیــن نیازهــای آنهــا، آشــنا کــردن آنهــا 
بــا ســرمایه گذاران، اعطــای وام و تســهیالت، ارائــه مشــاوره، تهیــه 
طــرح کســب و کار، رصــد فنــاوری، ارائه مشــاوره در زمینــه تولید 

و تهیــه امکانــات، محصــوالت آنهــا بــه بازارهــا عرضــه شــوند.
وی تاکیــد کــرد: در ایــن راه بایــد حواســمان باشــد کــه 
ــاد  ــازار ایج ــش ب ــا ِکش ــرای آنه ــم، ب ــه داری ــرکت هایی ک ش
ــش  ــان را افزای ــداد شــرکت های دانش بنی ــه تع ــه اینک ــم، ن کنی
ــد. ــزش کنن ــود ری ــرکت های موج ــر ش ــوی دیگ ــم و از س دهی

ــعه  ــش، توس ــر روی پژوه ــز ب ــای تمرک ــه ج ــگاه ها ب پژوهش
علمــی و خلــق فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت، دوره هــای 
کارشناســی ارشــد و دکتــری را راه انــدازی کردنــد و تبدیــل بــه 
دانشــگاه شــدند؛ یعنــی پژوهشــگاه ها کــه دارای ماموریت هــای 
خاصــی هســتند، بــه دانشــگاه تبدیــل شــدند! اینهــا باید درســت 
ــد  ــد از پژوهشــگاه ها انتظــار داشــته باشــیم و بای ــا بای شــود. م
ــن  ــود. در چنی ــوع ش ــگاه ها ممن ــجو در پژوهش ــرش دانش پذی

ــه  ــد ب ــم. پژوهشــگاه ها بای ــد داری شــرایطی، پژوهشــگاه هدفمن
ــون پایلوت هــای نیمه صنعتــی تبدیــل شــوند. پژوهشــگاه ها  کان
بایــد ایــن رســالت را بــر عهــده بگیرنــد و حلقــه واســط میــان 
آزمایشــگاه تــا صنعــت را پــر کننــد. در حــال حاضــر فناوری های 
زیــادی در »اِشــل« آزمایشــگاهی تولیــد شــده کــه در قفســه ها 
معطــل مانده انــد، چــون ایــن پــل ارتباطــی تــا صنعــت ســاخته 
نشــده اســت. ایــن چالش هــا بایــد شناســایی شــود تــا اقتصــاد 
و تولیــد دانش بنیــان ایجــاد شــود و اگــر ایــن زنجیــره تکمیــل 

شــود، کارآفرینــی نیــز اتفــاق خواهــد افتــاد. 
ســرکار، پایــداری یــک شــرکت دانش بنیــان را در گــرو پایــداری 
ــد  ــرکت  نمی توان ــک ش ــرد: ی ــار ک ــت و اظه ــا دانس ــازار آنه ب
تنهــا اقــدام بــه تولیــد و انبــار کنــد. آنهــا تولیــد می کننــد تــا 
ــد متوجــه  ــازار برســد، ضمــن آنکــه بای ــه ب ــا ب محصــوالت آنه
ــرف  ــتری و مص ــان مش ــول دانش بنی ــک محص ــه ی ــیم ک باش
ــه در  ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ــود را دارد. ب ــاص خ ــده خ کنن
بســیاری از مواقــع، بــازار ۸۰ میلیونــی کشــور، یــک بــازار 
ــت  ــت و الزم اس ــان نیس ــوالت دانش بنی ــرای محص ــزرگ ب ب
ــه بازارهــای  ــه بازارهــای بین المللــی وارد شــویم و ورود ب کــه ب

بین المللــی، ملزومــات خــاص خــود را می طلبــد.
اخــذ  و  رقابت پذیــری  قیمــت،  و  کیفیــت  ارتقــای  وی 
ــوالت  ــه ورود محص ــات اولی ــاص را از ملزوم ــتانداردهای خ اس
ــادآور  ــرد و ی ــوان ک ــی عن ــای بین الملل ــه بازاره ــان ب دانش بنی
ــت  ــت و حفاظ ــه حمای ــاز ب ــات نی ــن ملزوم ــق ای ــد: تحق ش
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و اســتراتژی های خــاص دارد و بــر ایــن اســاس ایــن امــر 
ــط  ــم فق ــا نمی توانی ــد و م ــا را می طلب ــره ای از فعالیت ه زنجی
ــز  ــان متمرک ــد دانش بنی ــر تولی ــم و ب ــی از آن را بگیری بخش
شــویم، بلکــه ایــن مهــم بــه اســتراتژی و کشــش بــازار نیــاز دارد.

ــان را در  ــوالت دانش بنی ــرای محص ــش ب ــرکار، گام اول کش س
کشــور دانســت و اظهــار کــرد: فنــاوری در کشــور توســعه داده 
ــون آن  ــد، چ ــتفاده نمی کنن ــع از آن اس ــی صنای ــود، ول می ش
صنعــت می بینــد کــه بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری، ۱۰ درصــد 
بــه قیمــت نهایــی محصولــش اضافــه شــده اســت، ولــی متوجــه 
نیســت کــه عمــر مفیــد آن محصــول ۲ تــا ۳ ســال ارتقــا یافتــه 
اســت. ایــن معضــل تنهــا در صنایــع خودروســازی نیســت، بلکــه 
در صنایعــی چــون پتروشــیمی و صنایــع نفــت نیــز بــه همیــن 

ــد. ــادت کرده ان ــد از خــارج ع ــه خری روال اســت و ب
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو بــا تاکیــد بــر اینکــه قالب های 
کشــور »نفتــی« بســته شــده اســت، افــزود: قالــب نفتــی یعنــی 
ــود  ــرف واردات می ش ــول آن ص ــود و پ ــه می ش ــت فروخت نف
ــی  ــود، خروج ــف ش ــی تعری ــور نفت ــاد کش ــه اقتص ــی ک و زمان
نخواهــد داشــت. مــا بایــد قالب هــای اقتصــادی، صنعتــی، 
تولیــدی و برنامــه و مدیریــت خــود را کــه نفتــی بســته شــده 
اســت، عــوض کنیــم. وقتــی وارد عرصــه دانش بنیان هــا شــویم، 
ایــن قالب هــا تغییــر خواهــد کــرد؛ چــون ایــن عرصــه مبتنــی 
ــاوری  ــش، فن ــر دان ــر نفــت و واردات نیســت، بلکــه مبتنــی ب ب
ــم  ــن رو بســیار مه ــزوده اســت؛ از ای ــا ارزش اف و محصــوالت ب
ــن مســیر  ــک اســتراتژی خــوب اتخــاذ شــود و ای اســت کــه ی

ادامــه پیــدا کنــد.
ــرد  ــاره ک ــور اش ــان در کش ــد دانش بنی ــره تولی ــه زنجی وی ب
ــعه  ــه توس ــور در زمین ــگاه های کش ــه در دانش ــان اینک ــا بی و ب
ــد وارد  ــون بای ــت: اکن ــت ، گف ــده اس ــی کار ش ــه خوب ــی ب علم
ــه دانشــگاه ها  ــزی اســت ک ــن چی ــاوری شــویم و ای توســعه فن
بیگانــه هســتند و جــزو  بــا آن  و پژوهشــگاه های کشــور 

ــت. ــوده اس ــا نب ــای آنه برنامه ه
ســرکار، برنامــه اول دانشــگاه ها را آمــوزش عنــوان کــرد و افــزود: 
بعــد از آن دانشــگاه ها وارد عرضــه پژوهــش شــدند، در حالــی که 
ایــن نگرانــی بــود کــه بــا وارد شــدن دانشــگاه ها بــه پژوهــش، 
ــم کــه  ــا تاکیــد داری ــه خواهــد خــورد. اکنــون م آمــوزش ضرب
ــه از  ــن مطالب ــوند. ای ــاوری ش ــعه فن ــه توس ــاتید وارد عرص اس
ــه و  ــاوری و ســازمان برنام ــات و فن ــوم، تحقیق ســوی وزارت عل
بودجــه از دانشــگاه ها بایــد وجــود داشــته باشــد و اعــالم کننــد 
ــه دانشــگاه ها بودجــه  ــه ب ــر اســاس خروجی هــای فناوران کــه ب
ــن  ــرای ای ــدی ب ــیل و توانمن ــود. پتانس ــاص داده می ش اختص

حرکــت در ایــن مســیر وجــود دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها را در مســیر 
بیراهــه بردیــم، گفــت: پژوهشــگاه ها بــه جــای تمرکــز بــر روی 

پژوهــش، توســعه علمــی و خلــق فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت، 
ــد و  ــدازی کردن دوره هــای کارشناســی ارشــد و دکتــری را راه ان
ــه دارای  ــگاه ها ک ــی پژوهش ــدند؛ یعن ــگاه ش ــه دانش ــل ب تبدی
ــدند.  ــل ش ــگاه تبدی ــه دانش ــتند، ب ــی هس ــای خاص ماموریت ه
اینهــا بایــد درســت شــود و خروجــی پژوهشــگاه ها بایــد مبتنــی 
بــر تعــداد فناوری هــا، رســوخ فنــاوری در صنعــت و پرداختــن به 

ــی شــود. ــای بخــش صنعت چالش ه
ــون  ــد کان ــگاه ها بای ــزود: پژوهش ــو، اف ــعه نان ــتاد توس ــر س دبی
ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان شــوند. ایــن چیــزی اســت کــه 
مــا بایــد از پژوهشــگاه ها انتظــار داشــته باشــیم و بایــد پذیــرش 
ــت  ــرار اس ــر ق ــود و اگ ــوع ش ــگاه ها ممن ــجو در پژوهش دانش
ایــن مراکــز دانشــجو پذیــرش کننــد، بایــد دانشــجوی دکتــری 
ــای  ــه ج ــجویان ب ــد و دانش ــر PhD by Research باش ــی ب مبتن
ــر روی پروژه هــای  آنکــه در کالس هــای درس حاضــر شــوند، ب
کاربــردی در جهــت رفــع نیازهــای صنعتــی متمرکــز شــوند. در 

چنیــن شــرایطی، پژوهشــگاه هدفمنــد داریــم.
ــد بازنگــری  ــان اینکــه ســاختار پژوهشــگاه ها بای ــا بی ســرکار ب
شــود، چــون همــه بیراهــه رفتنــد، اظهــار کــرد: پژوهشــگاه ها 
ــوند.  ــل ش ــی تبدی ــای نیمه صنعت ــون پایلوت ه ــه کان ــد ب بای
ــگاه ها  ــر در آزمایش ــه اگ ــت ک ــن اس ــم، ای ــه داری ــکلی ک مش
ــد در  ــد، می توان ــنتز ش ــی س ــا داروی ــد و ی ــد ش ــاده ای تولی م
عرصــه صنعــت، بــه تولیــد انبــوه برســد و ایــن در حالــی اســت 
کــه تولیــد مــاده در مقیــاس گــرم بــا تولیــد محصــول در مقیاس 

ــن و صنعتــی متفــاوت اســت. ت
ــن زمینــه یــک حلقــه مفقــوده  ــر اینکــه در ای ــا تاکیــد ب وی ب
ــده  ــر عه ــالت را ب ــن رس ــد ای ــگاه ها بای ــت: پژوهش ــم، گف داری
بگیرنــد و حلقــه واســط میــان آزمایشــگاه تــا صنعت را پــر کنند. 
در حــال حاضــر فناوری هــای زیــادی در »اِشــل« آزمایشــگاهی 
تولیــد شــده کــه در قفســه ها معطــل مانده انــد، چــون ایــن پــل 
ارتباطــی تــا صنعــت ســاخته نشــده اســت. ایــن چالش هــا بایــد 
شناســایی شــود تــا اقتصــاد و تولیــد دانش بنیــان ایجــاد شــود 
ــاق  ــز اتف ــی نی ــود، کارآفرین ــل ش ــره تکمی ــن زنجی ــر ای و اگ

خواهــد افتــاد.

بالیی که َسر ژنتیک و علم مواد آمد
دکتــر ســرکار، بحــران کنونــی کشــور را بیــکاری فارغ التحصیالن 
ــکیل  ــزود: تش ــت و اف ــص دانس ــای متخص ــگاهی و نیروه دانش
پژوهشــگاه ها کــه در ۲۵ ســال گذشــته صــورت گرفــت، اقــدام 
بســیار مترقــی ای بــود، نمونــه آن راه انــدازی پژوهشــگاه پلیمــر 
ــعه  ــد توس ــان همانن ــگاه در آن زم ــن پژوهش ــاد ای ــت. ایج اس
فنــاوری نانــو در حــال حاضــر اســت. ژنتیــک نیــز در آن زمــان 
یــک علــم نوبرانــه محســوب می شــد. پژوهشــگاه مــواد و انــرژی 
قــرار بــود بــک »بــون« و »ســوالر ســل« و الکترونیــک کشــور 
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باشــد، ولــی اکنــون ببینیــد بــه چــه روزی افتــاده  اســت! تربیت 
دانشــجو و انتشــار مقالــه در رأس ماموریت هــای آنهــا قــرار گرفت 
و ایــن مســیری بــود کــه پژوهشــگاه ها در آن بــه بیراهــه رفتنــد 

و نفهمیدنــد چــه کاری را بایــد انجــام دهنــد.
ــال  ــن ب ــه همی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــو ب ــعه نان ــتاد توس ــر س دبی
ــت: در  ــد، گف ــور بیای ــوژی کش ــو تکنول ــر نان ــت س می توانس
ــت  ــوم می گف ــه وزارت عل ــود ک ــادی ب ــای زی ــان دعواه آن زم
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــا بدهی ــه م ــاوری را ب ــن فن ای
ــواد و  ــی چــون ژنتیــک، پلیمــر و شــیمی، نفــت، م فناوری های
انــرژی بــه ایــن وزارتخانــه محــول شــدند، ولــی چــه اقداماتــی 
بــرای توســعه آنهــا انجــام دادنــد کــه نانــو فنــاوری هــم بــه ایــن 

ــه ســپرده شــود! وزارتخان
 ســرکار بــا طــرح ایــن ســوال کــه اگــر نانــو فنــاوری بــه وزارت 
ــار  ــه چــه سرنوشــتی دچ ــاوری ب ــن فن ــوم داده می شــد، ای عل
ــرای ایــن فنــاوری بودجه هــای  ــاره ب می شــد، اظهــار کــرد: دوب
کالنــی، دریافــت و پژوهشــگاه نانــو تکنولــوژی تاســیس و 
تعــدادی هیــات علمــی در آن وارد می شــد و بــا دریافــت 
بودجــه ســاالنه دوبــاره همــان رونــد تربیــت نیــروی انســانی و 
ــو  ــر ســاختی، نان ــن زی ــا چنی ــرار می شــد. ب ــه تک انتشــار مقال
تکنولــوژی در کشــور فراگیــر نمی شــد، همانطــور کــه ژنتیــک و 

ــد. ــر نمی ش ــر فراگی پلیم
وی خاطــر نشــان کــرد: مــا در ســتاد نانــو زنجیــره فنــاوری نانــو 
را طراحــی کردیــم و در یــک بــازه ۲۰ ســاله تعــداد یــک هــزار و 
۱۱۱ محصــول در بــازار داریــم. ایــن دســتاورد از تربیــت نیــروی 
انســانی شــروع شــد و با توســعه فناوری و رســوخ آن در صنعت 
و ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان، اکنــون ایــن محصــوالت در 
بازارهــای بین المللــی اســت. مــا همــه حلقه هــای زنجیــره ارزش 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــم و ای را طراحــی و پیاده ســازی کردی
مــا در تامیــن ایــن زنجیــره درگیــر نشــدیم کــه پژوهشــگاهی 
بزنیــم و محفلــی درســت شــود و بــا پــول مــردم بــرای خودمــان 
پرســتیژ درســت کنیــم و ایــن اتفاقــی اســت کــه در کشــور رخ 
داد و فاجعــه اســت. اینهــا بایســتی اصــالح شــود و امیدواریــم بــا 
تاکیــد مقــام معظــم رهبــری تغییــر نگرشــی در نهادهــای علم و 
فنــاوری در کشــور رخ دهــد و پیــرو ایــن تغییــر نگــرش، تغییــر 

رفتــاری را شــاهد باشــیم.

رؤسای پارک ها، »پارکبان« نباشند!
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو، بــه وضعیــت توســعه 
ــاوری اشــاره و اظهــار کــرد: اگــر از مــن  ــم و فن پارک هــای عل
بپرســند کــه آیــا وزارت علــوم و دانشــگاه ها بایــد متولــی 
ــر.  ــم خی ــخ می ده ــند، پاس ــاوری باش ــم و فن ــای عل پارک ه
رؤســای پارک هــای علــم و فنــاوری بیشــتر »پارکبــان« شــدند! 

آنهــا زمینــی را دریافــت و بــا تهیــه زیــر ســاخت هایی چــون آب 
ــا اجــاره می دهنــد  ــا اراضــی را می فروشــند و ی ــرق و گاز، ی و ب
و عــده ای در ایــن اراضــی ساختمان ســازی می کننــد و مســتقر 
ــوند،  ــوردار می ش ــی برخ ــه از مزایای ــی ک ــوند و از آنجای می ش

ــد! ــد می کنن ــک محصــول را تولی ــه ی ــال اســت ک ۲۰ س
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه یــک اپراتــور کــه در یــک پــارک 
ــت:  ــد، گف ــاوری می کن ــق فن ــا خل ــده، آی ــتقر ش ــاوری مس فن
ــه  ــد ک ــر چن ــوند، ه ــا تخصصــی ش ــای م ــاد دارم پارک ه اعتق
ــازمان  ــالت های س ــی از رس ــدم یک ــی معتق ــت؛ ول ــخت اس س
ــی  ــه متول ــت ک ــن اس ــران ای ــع ای ــازی صنای ــترش و نوس گس
ــد داشــتن  ــا نیازمن ــا باشــد؛ چــون م تخصصــی شــدن پارک ه
پــارک تخصصــی فنــاوری خــودرو، آب و محیــط زیســت، 
کشــاورزی، نســاجی و هــوا فضــا هســتیم. در ایــن محیــط اســت 

ــد. ــاوری رخ می ده ــعه فن ــه توس ک
ســرکار، تخصصــی شــدن پارک هــا را منجــر بــه هــم افزایــی و 
اســتفاده از تجهیــزات یکدیگــر دانســت و یــادآور شــد: تخصصی 
شــدن پارک هــا موجــب کاهــش هزینه هــا خواهــد شــد؛ چــرا 
کــه مثــال در زمینــه الکترونیــک یــک ُفــب الکترونیــک ایجــاد 
ــازار و نمایشــگاه  ــتانداردها مســتقر می شــود و ب می شــود و اس
ــور وارد  ــارج از کش ــه از خ ــی ک ــر کس ــود و ه ــن می ش تامی
ــد کــه ایــران در ایــن حــوزه چــه  کشــور شــود و بخواهــد بدان

ــن مراکــز هدایــت می شــود. ــه ای ــی انجــام داده، ب اقدامات
ــر  ــرا ه ــه چ ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــؤول ب ــام مس ــن مق  ای
نماینــده ای بایــد یــک پتروشــیمی در شــهر خــود ایجــاد کنــد، 
اظهــار کــرد: ایــن رویکــرد هنــر نیســت، چــون شــهری ماننــد 
کاشــان کــه آب بــرای آشــامیدن نــدارد، صاحــب یــک کارخانــه 
فــوالد اســت و در اصفهــان رودخانــه زاینــده رود نابــود شــد تــا 
ــا شــود. هــر صنعتــی جــای  ــه فــوالد و پتروشــیمی برپ کارخان
ــد  ــاوری می توان ــم و فن ــای عل ــاد پارک ه ــود را دارد و ایج خ

چنیــن ســاختارهایی را شــکل دهــد.
ــان صنعــت  ــاط می ــر ضــرورت ایجــاد ارتب ــد ب ــا تاکی ســرکار ب
ــه،  ــن زمین ــری در ای ــام معظــم رهب ــدات مق و دانشــگاه و تاکی
گفــت: مــا در بیشــتر مواقــع نــه دانشــگاه هایمان دانشــگاه اســت 
و نــه صنایع مــان، صنعــت. مــا بــه نـُـدرت صنعــت و دانشــگاه بــه 
معنــای واقعــی داریــم؛ چــرا کــه دانشــگاه ها بایــد بــار توســعه  
اقتصــادی کشــور را بــر عهــده بگیرنــد نــه اینکــه وبــال گــردن 
کشــور باشــند، بودجــه بگیرنــد و خروجــی آن هــا تحویــل ضایعه 

نخاعــی فاقــد توانمنــدی بــه جامعــه باشــد.
وی تاکیــد کــرد: تغییــر مســیر در ایــن زمینــه نیازمنــد 
ــتاد و  ــای آن ایس ــد پ ــت و بای ــع و کالن اس ــزی جام برنامه ری

ــرد. ــاده ک پی
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وزیر علوم به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی مأموریت داد:

تأسیس پارک علم و فناوری بین المللی ایران به وسعت هزار هکتار

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از راه  انــدازی پــارک علــم و فنــاوری بیــن المللــی خبــر داد و گفــت: ایجــاد اولیــن 
ــت . ــده اس ــذار ش ــران واگ ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــه س ــران ب ــی ای ــاوری بین الملل ــم و فن ــارک عل پ

بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر محمدعلی زلفــی گل در آییــن تکریم و 
معارفــه رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران کــه 
صبــح امــروز در محــل ایــن ســازمان برگزار شــد، گفت: ایجــاد پارک 
علــم و فنــاوری بیــن المللی ایــران در اســتان تهران از مصوبات ســفر 
اســتانی رئیــس جمهــور اســت و اســتاندار تهــران چندیــن گزینه به 
مســاحت ۱۰۰۰ هکتــار کــه دارای زیرســاخت های عمرانــی ماننــد 
آب و بــرق و گاز داشــته باشــد را بــرای ایــن منظــور در نظــر گرفتــه 
اســت کــه بــه زودی گزینــه نهایــی انتخــاب و مقدمــات ایجــاد آن 

آغــاز خواهد شــد.
ــی و  ــاد علم ــک نه ــوان ی ــه عن ــازمان ب ــن س ــرد: ای ــار ک وی اظه
فنــاوری کامــالً مســتقل فعالیــت مــی کنــد؛ برخــی اوقات برداشــت 
مــی شــود کــه ســازمان وابســته بــه ســتاد وزارت علــوم اســت کــه 

ــت. اینگونه نیس
ــاد  ــازمان در ابع ــن س ــه ای ــی ک ــی از دالیل ــزود: یک ــوم اف ــر عل وزی
فراملــی شــناخته شــده اســت، مدیریــت جشــنواره خوارزمی اســت. 
برنــد جشــنواره خوارزمــی ســازمان را بــه یــک نهاد علمــی تاثیرگذار 
تبدیــل کــرده اســت. نکتــه دیگــر بحــث مالکیــت فکــری اســت که 

مجــوزی کــه ایــن ســازمان صــادر مــی کنــد، در محافــل علمــی 
بــرای ارتقــا و گزینش هــای علمــی بســیار مهــم اســت.

ــا اشــاره بــه اینکــه بایــد ماموریت هــای بــزرگ  دکتــر زلفــی گل ب
تــری بــه ایــن ســازمان بســپاریم و بــرآورده شــدن آرزوهــای بــزرگ 
تــری را از ســازمان بخواهیــم، گفــت: یکــی از ایــن آرزوهــا تاســیس 
ــا توجــه  ــران اســت کــه ب ــی ای ــاوری بیــن الملل ــم و فن ــارک عل پ
بــه رایزنــی هایــی کــه کردیــم، اســتاندار تهــران چندیــن محــل را 
پیشــنهاد داده امــا آن چیــزی کــه مــد نظــر ماســت، ایــن اســت 
کــه ایــن زمیــن نزدیــک بــه تهــران باشــد. خوشــبختانه بــا رایزنــی 
هایــی کــه کردیــم ۲-۳ محل مناســب پیدا شــده اســت و بــه زودی 

بازدیــد محلــی خواهیــم داشــت.
وی بیــان کــرد: بــه دکتــر زمانیــان رئیــس جدیــد ســازمان پژوهش 
هــای علمــی و صنعتــی، ماموریــت دادم پیگیر تاســیس پارک علم و 

فنــاوری بیــن المللــی ایــران بــا حداقل وســعت هــزار هکتار باشــد.
وی افــزود: فکــر مــی کنیــم بــا توجــه بــه صاحــب تجربــه بــودن 
ســازمان پژوهــش هــا در بخــش پژوهــش های بنیــادی، کاربــردی و 
توســعه ای بــه عنــوان یــک الگــو مــی تواند راهبــری بخــش پژوهش 
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کشــور را در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های مــا بــر عهــده بگیــرد. یــک 
مشــکلی کــه در ایــن بخــش داریــم، نداشــتن بیمــه پژوهش اســت و 

ایــن بــه توســعه پژوهــش در کشــور آســیب زده اســت.
وزیــر علــوم تصریــح کــرد: بــه طــور مثــال وســط قــرارداد بین اســتاد 
و دانشــگاه، بــه یکبــاره یکــی از طرفیــن بــه هــر دلیلــی منصــرف 
می شــوند و نیــاز داریــم طــرح هــای پژوهشــی بیمــه شــود تــا اگــر 
یکــی از طرفیــن نتوانســتند ادامــه دهنــد، آن پژوهــش حتمــاً بــه 
نتیجــه برســد. بحــث مالکیــت فکــری آنچــه در حــال حاضــر وجــود 
دارد، شایســته جمهــوری اســالمی نیســت. بــه طــور مثــال فنــاور ما 
اولیــن بــار یــک محصــول را تولیــد مــی کنــد امــا شــرکت دیگــری 

ــه خــودش اجــازه می دهــد، کپــی کاری کنــد. ب
وزیــر علــوم ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه وقتــی مالکیــت فکــری 
ــح خالقیــت، گفــت: در خصــوص  ــه نشــود یعنــی ذب جــدی گرفت
بیمــه پژوهــش و بحــث مالکیــت فکری حتــی اگــر الزم باشــد، باید 

الیحــه ای بــه مجلــس بفرســتیم.
ــه عنــوان  گفتنــی اســت در ایــن مراســم دکتــر حســن زمانیــان ب
ــران  ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــد س ــس جدی رئی
معرفــی و از تالش هــای دکتــر علیرضــا عشــوری رئیــس ســابق ایــن 

ســازمان در زمــان تصــدی ایــن مســئولیت قدردانــی شــد.

وزیر علوم در جمع معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها:
تاالر مشاهیر و افتخارات هر دانشگاه ایجاد شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تاالر افتخار هر دانشگاه برای نمایش 
مشاهیر آن دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی مانند اساتید 
نمونه، پژوهشگران نمونه، دانشجویان نمونه، کارکنان نمونه و دانشجویان 
شاخص فرهنگی و اجتماعی ایجاد شود و معاونت های پژوهشی پیشگام 

تحقق این موضوع در هر دانشگاه شوند. 

ــت  ــی گل در نشس ــی زلف ــر محمدعل ــازارکار،  دکت ــزارش ب ــه گ  ب
سراســری معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
عالــی کــه در محــل ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــه فرمایشــات مق ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش برگ
دیــدار بــا دانشــجویان و تأکیــد ایشــان بــر ایجــاد هویــت و امیــد در 
دانشــگاه ها و افتخــاری کــه بــه دانشــگاه های کشــور داشــتند گفــت: 
یکــی از راه هــای تحقــق هویــت دانشــگاهی و ایجــاد امیــد در بیــن 
ــراد  ــزرگان و مشــاهیر هــر دانشــگاه و اف نســل جــوان، تجلیــل از ب
ــت از  ــان و حمای ــرکت های دانش بنی ــاد ش ــویی و ایج ــر از س مؤث

ــر اســت. ــن آوران از ســوی دیگ ــای ف فعالیت ه
وزیـر علـوم در ایـن همایـش تاکیـد کـرد: معاونت هـای آموزشـی و 
پژوهشـی مهمتریـن معاونت هـای دانشـگاه ها هسـتند و همـه ارکان 
دانشگاه مانند معاونت اداری، مالی و دانشجویی باید در خدمت تحقق 
اهداف این دو معاونت باشـد. البته مباحث فرهنگی اهمیت و جایگاه 

خـاص خـود را دارنـد و از آنهـا نیـز نباید غفلـت کنیم.
ــر  ــاوری از نظ ــش و فن ــگاه پژوه ــت و جای ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــده اس ــد ش ــگاه ها تاکی ــه دانش ــت: ب ــوم گف ــران وزارت عل مدی
کــه ۱۵ درصــد بودجــه دانشــگاه ها بــه بخــش پژوهــش اختصــاص 
یابــد. معاونــان پژوهشــی ماهانــه تحقــق ایــن دســتور را از رؤســای 

ــد. ــه کنن ــگاه ها مطالب دانش
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: اخــذ گرنــت بــه اعضــای 
هیئــت علمــی مــورد تأکیــد مســئوالن وزارت علــوم اســت و 
خوشــبختانه در بســیاری از دانشــگاه ها نیــز پرداخــت شــده اســت. 
بــه دانشــگاه ها تاکیــد می کنیــم همیشــه در آغــاز ســال تحصیلــی 
گرنــت پژوهشــی را بــه اعضــای هیئــت علمــی پرداخــت نماینــد تــا 
آنهــا مشــکلی بــرای حمایت از دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی خود 

نداشــته باشــند.
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دکتــر زلفی گل پنــج اولویت مهم خــود را شــاگردپروری، نوآورپــروری، 
ــت  ــوآوری، مرجعی ــگ ن ــوآوری فرهنگــی و فرهن ــروری؛ ن فناور پ
بیــن المللــی علمــی و تولیــد ثــروت از دانــش اعــالم کــرد و گفــت: 
در حــوزه مرجعیــت بین المللــی علمــی دانشــگاه ها وظیفــه مهمــی 
دارنــد تــا بــا افزایــش فعالیت هــای بیــن المللــی در زمینــه تولیــد و 
انتشــار مقــاالت علمــی و فعالیت هــای فناورانــه و نوآورانــه بین المللی 
از دیپلماســی کشــور دفــاع کننــد و بــه کمــک مســئوالن کشــور بیایند.

ــی  ــی علم ــر دیپلماس ــگاه ها از نظ ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــور انج ــی کش ــت علم ــیر مرجعی ــه در مس ــی ک و فعالیت های
ــدات  ــد از تولی ــت: ۳۵ درص ــد گف ــی دارن ــگاه خوب ــد، جای می دهن
علمــی کشــور بــا مشــارکت بیــن المللــی انجــام شــده کــه بســیار 
خــوب اســت ولــی بــرای ارتقــای آن نیــز برنامه هایــی در نظــر گرفته 
شــده اســت کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه اعطــای پایه تشــویقی و 
همچنیــن حمایــت از ســردبیران و مدیران مســئول نشــریات علمی 
پژوهشــی بــرای نمایه ســازی نشــریات علمــی پژوهشــی و برگــزاری 

کارگاه هــای آموزشــی در ایــن زمینــه اشــاره کــرد.
دکتــر زلفــی گل بــه معاونــان پژوهشــی دانشــگاه ها توصیه کــرد: اگر 
دانشــجویان، اســاتید و محققانــی را ســراغ داریــد که با انتشــار کتاب، 
مجلــه معتبــر و اثربخــش و شــناخته شــده در دنیا بــرای دانشــگاه و 
کشــور افتخارآفرینــی می کننــد، بــه ســراغ آنها برویــد و آنهــا را مورد 

تشــویق و ترغیــب قــرار دهید و بــه جامعه معرفــی کنید.
ــد  ــنواره هایی مانن ــزاری جش ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی گل ب ــر زلف دکت
جشــنواره اســاتید نمونــه کشــوری و همچنین جشــنواره تجلیــل از 
پژوهشــگران برتــر گفــت: وظیفــه مســئوالن دانشــگاه ها اســت کــه 
بــه ســراغ افــراد شــاخص کــه شــرایط اســتاد نمونــه و یــا پژوهشــگر 
ــام و حضــور آنهــا را  برتــر شــدن را دارنــد، برونــد و زمینــه ثبــت ن
ــراد  در چنیــن جشــنواره هایی فراهــم کننــد. چــرا کــه معمــوالً اف

بســیار شــاخص بــه دلیــل تواضعــی کــه دارنــد خودشــان نســبت به 
ــد. ــدام نمی کنن ــی اق ــن برنامه های ــام در چنی ثبت ن

وزیــر علــوم گفــت: در شــهریور مــاه ســال جــاری رؤســا و معاونــان 
نمونــه دانشــگاه ها را معرفــی خواهیــم کــرد تــا بــه عنــوان الگــو در 
بیــن ســایر دانشــگاه ها معرفی شــوند. یکــی از شــاخص های انتخاب 
معاونــان نمونــه، اهمیــت و تالشــی اســت کــه آنها در جهت تشــویق 
و ترغیــب اســتادان و پژوهشــگران نمونــه در دانشــگاه محــل خــود، 

بــدون هیچ گونــه اعمــال ســلیقه جناحــی یــا فکــری داشــته اند.
وزیــر علــوم با اشــاره بــر اینکه تــالش می کنیــم در دوره جدیــد وزارت 
ــوم بازدهــی و بهــره وری دانشــگاه ها را در تحقــق مأموریت هــای  عل
علمــی و فناورانــه افزایــش دهیم گفــت: یکی از مهمتریــن زمینه های 
تحقــق و بازدهــی ایــن مهــم، تشــویق بــه حمایــت از افــراد شــاخص، 

اعضــای هیــأت علمی و دانشــجویان شــاخص اســت.
وی در پایــان ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکه هــم اکنــون از لحاظ 
تولیــدات علمــی در جایــگاه بســیار خوبــی داریــم گفــت: در ضمــن 
حفــظ ایــن جایــگاه و ادامــه تولیــد مقــاالت بنیــادی بــه دنبــال ایــن 
هســتیم کــه جایــگاه کشــور را از نظــر فنــاوری و نــوآوری نیــز ارتقــا 
بخشــیم. دنبــال کــردن هــدف جدیــد بــه معنــای دنبــال نکــردن 
اهــداف اولیــه نیســت و جــا دارد کــه از تــالش تمــام وزرا و مدیــران 
ــروزی  ــگاه ام ــم کــه جای ــی کن دانشــگاه ها در ادوار گذشــته قدردان

ــان اســت. نتیجــه تالش هــای آن
شــایان ذکــر اســت، پــس از پایــان ایــن اجــالس، مرکــز خدمــات 
ــران  ــی ای کســب و کار ســازمان های پژوهش هــای علمــی و صنعت
افتتــاح شــد کــه در آن ۵۵ نــوع خدمــت در زمینــه بیمــه، مشــاوره 
حقوقــی، مشــاوره مالیاتــی، بازاریابــی و ماننــد آن بــه شــرکت های 

ــه می شــود. ــان ارائ ــش بنی دان
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معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم اعالم کرد:

ایجاد پردیس های علم و فناوری توسط دانشگاه ها پیش زمینه
 ایجاد پارک های علم و فناوری است

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم اعــالم کــرد: بــرای اینکــه دانشــگاه ها بتواننــد مجــوز ایجــاد پــارک 
ــاد  ــه ایج ــبت ب ــتان، نس ــاوری اس ــم و فن ــای عل ــکاری پارک ه ــا هم ــد ب ــد، بای ــت کنن ــاوری دریاف ــم و فن عل
ــود. ــا داده ش ــه آنه ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــاد پ ــوز ایج ــپس مج ــد و س ــدام کنن ــاوری اق ــم و فن ــای عل پردیس ه

بــه گــزارش بــازارکار،  دکتــر علــی خیرالدیــن در نشســت معاونــان 
ــوم در  ــر عل ــور وزی ــا حض ــه ب ــگاه ها ک ــاوری دانش ــش و فن پژوه
ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران برگــزار شــد گفــت: 
رونــد تاســیس پــارک هــای علــم و فنــاوری بــه ایــن صــورت اســت 
کــه ابتــدا مراکــز کارآفرینــی و نــوآوری در دانشــگاه ایجــاد شــود کــه 
فقــط بــه مجــوز هیــات امنــای دانشــگاه نیــاز دارد، ســپس مرکــز 
ــود و  ــاد ش ــاوری ایج ــم و فن ــس عل ــس از آن پردی ــد و پ رش
پــس از طــی ایــن مراحــل مجــوز ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری 

بــه دانشــگاه هــا داده مــی شــود.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم بــا اشــاره بــه ایجــاد معاونــت 
فنــاوری و نــوآوری در وزارت علــوم و اســتقالل از معاونــت پژوهشــی 
گفــت: حجــم کار وزارت علــوم و ماموریت هــای معاونــت پژوهشــی 
ــاوری و بیــش از ۲۲۰ مرکــز  ــم و فن ــارک عل ــت ۴۹ پ ــرای مدیری ب
رشــد بســیار بــاال بــود و وزارت علــوم بــرای پیشــبرد امور پــارک های 

علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد نســبت بــه ایجــاد معاونــت فنــاوری 
ــدارد کــه در  ــا لزومــی ن ــدام کــرد ام مســتقل در ســاختار خــود اق
دانشــگاه ها نیــز معاونــت هــای پژوهشــی و فنــاوری از نظــر ســاختار 

ــتقل باشند. مس
وی اظهــار داشــت: ماموریــت اصلی معاونــت فناوری، ظرفیت ســازی، 
تســهیل گری و بهبــود ســاختارهای زیســت بوم فنــاوری بــا 
ــاوری،  ــم و فن ــای عل ــت دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک ه محوری
گفتمان ســازی و شبکه ســازی و تعامــل بــا ذی نفعــان ملــی و 

ــت. ــی اس بین الملل
ــری  ــت را راهب ــن معاون ــداف ای ــن اه ــن همچنی ــر خیرالدی دکت
و مدیریــت متمرکــز پارک هــا، توســعه زیســت بوم نــوآوری و 
ــوآوری در دانشــگاه ها، پارک هــای  ــاوری و ن ــی، توســعه فن کارآفرین
علــم و فنــاوری، پژوهشــگاه ها، و شبکه ســازی و نظــام ملــی و 

ــرد. ــی ک ــوآوری معرف ن
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ــی و  ــز کارآفرین ــدا مراک ــم دانشــگاه ها ابت ــار داری ــت: انتظ وی گف
نــوآوری را ایجــاد کننــد کــه نیــازی بــه مجــوز نــدارد، بعــد مرکــز 
رشــد و بعــد پردیــس علــم و فناوری شــکل بگیــرد. اگر دانشــگاهی 
پردیــس علــم و فنــاوری نداشــته باشــد، مجوز تاســیس پــارک علم 

و فنــاوری بــه آن دانشــگاه داده نخواهــد شــد.

۴۹ پارک علم و فناوری، ۲۲۴ مرکز رشد
 و ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد فناور

ــاوری در  ــای فن ــاد قطب ه ــر ایج ــد ب ــا تاکی ــن ب ــر خیرالدی دکت
ــد در  ــاوری را بای ــرح کالن فن ــث ط ــت: بح ــا گف ــگاه ه پژوهش

ــم. ــکل دهی ــا ش ــگاه ه پژوهش
ــاوری و ۲۲۴  ــم و فن ــارک عل ــود ۴۹ پ ــه وج ــاره ب ــن اش وی ضم
مرکــز رشــد در کشــور گفــت: بــا هماهنگــی مســئوالن اســتانی و 
شهرســتانی بایــد مرکــز رشــد و ۱۱ پــارک دانشــگاهی ایجاد شــود، 
ایجــاد ایــن مراکــز از جــزء بــه کل یعنــی از مرکــز کارآفرینــی بــه 

پــارک علــم و فنــاوری برســیم.
ــا  ــه طــرح تان ــا اشــاره ب ــوآوری وزارت علــوم ب معــاون فنــاوری و ن
)توســعه اکوسیســتم نــوآوری( نیــز گفــت: ایــن طــرح بــا کمــک 
ــور  ــاوری اســتان هــا اجــرا مــی شــود. طــرح ت ــم و فن ــارک عل پ
فنــاوری نیــز بــه معنــای بازدید مدیــران و مســئوالن از پــارک های 
علــم و فنــاوری اســت کــه اولیــن تــور در پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه شــریف بــا حضــور مســئوالن و مدیران ســازمان بازرســی 

هفتــه گذشــته انجــام شــد.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تشــویق اســاتید و پژوهشــگران فعــال 
در زمینــه فنــاوری و نــوآوری گفــت: تــا ســقف پنــج پایــه بــرای 
اعضــای هیــات علمــی فعــال در زمینه مرجعیــت علمــی و فناوری 

و نــوآوری در نظــر گرفتــه شــده اســت.

معاونت های پژوهش و فناوری دانشگاه ها از هم جدا نشوند
دکتــر خیرالدیــن در مــورد وضعیــت دو معاونت پژوهــش و فناوری 
در دانشــگاه ها نیــز اظهــار داشــت: البتــه مــا بــرای هیــات امنــای 
دانشــگاه هــا احتــرام قائــل هســتیم و ایــن موضــوع را به عهــده آنها 
مــی گذاریــم ولــی بهتــر اســت ایــن دو معاونــت از هــم جدا نشــود 
و ذیــل معاونــت پژوهــش دو مدیریــت جــدا یکــی پژوهــش و یکی 

فناوری تشــکیل شــود.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علوم، پژوهــش را پیشــران فناوری 
ــا ســطح آمادگــی چهــار در  ــاوری ت ــزود: توســعه فن دانســت و اف
دانشــگاه ها بســیار مهــم اســت، اگــر زایــش و رویــش شــرکت ها 
را در دانشــگاه ها نداشــته باشــیم تعــداد آنهــا در خــارج از دانشــگاه 

زیــاد نمــی شــود.
وی همچنیــن طــرح هــای اشــتغال زایی را شــامل برنامــه دســتیار 
فنــاوری، پســادکتری و فــن آمــوزی دانش آموختگان دانســت و گفت: 
همچنیــن پژوهانــه )گرنت( فناوری در ســه طرح شــامل طــرح جوانه، 

شــکوفه و رشــد بــا اعتبــار قابــل توجــه تدوین شــده اســت.

ــامل  ــاوری ش ــتیار فن ــرح دس ــن ط ــر خیرالدی ــه دکت ــه گفت ب
بهــره گرفتــن از دانش آموختگان مقاطع کارشناســی، کارشناســی 
ارشــد و دکتــری بــرای ۶ مــاه بــا دســتمزد به ترتیــب ماهــی ۱، ۲ و 

۳ میلیــون تومــان در مــاه اســت.
وی بــا اشــاره بــه ماموریــت گــرا کــردن طــرح هــای فناورانــه گفت: 
تاکنــون ۱۵ اتــاق فکــر در حــوزه هــای مختلــف بــرای ایــن امــر 
تشــکیل شــده اســت. همچنیــن ســامانه نظــام ایده هــا و نیازهــا 
)نــان( کــه هفتــه گذشــته رونمایــی شــد، ســامانه ای بــرای مســاله 

محــور کــردن پژوهــش هــا و دســتاوردهای فناورانــه اســت.
معــاون فنــاوری وزیــر علــوم در مــورد طــرح جدیــد ایــن معاونــت 
ــز در  ــاوری( را نی ــوآوری و فن ــش ن ــاد )پای ــت: طــرح پنف ــز گف نی
حــال اجــرا داریــم کــه عملکــرد پارک هــای علــم و فنــاوری و دیگر 
مراکــز را از جهــات مختلــف بــه صــورت برخــط و متــوازن پایــش 

مــی کنــد.
ــد  ــت از تولی ــه حمای ــه برنام ــن نام ــن آیی ــه وی تدوی ــه گفت ب
دانش بنیــان و اشــتغال آفرین در وزارت علــوم، طراحــی و رونمایــی از 
ســامانه نــان، تهیــه پیش نویــس و تدویــن آییــن نامــه هــای مراکز 
کارآفرینــی و نــوآوری طــرح گرنت فناوری، طرح دســتیار فنــاوری، 
طــرح ملــی نــوآوری، طــرح تــور فنــاوری، طــرح تانــا و قطب هــای 
فنــاوری و نــوآوری در اســتان ها، زمینــه ســازی بــرای ایجــاد پــارک 
علــم و فنــاوری بیــن المللی در اســتان تهــران و تهیــه پیش نویس 
نظــام ملــی نــوآوری و فنــاوری از اهــم اقدامــات معاونــت فنــاوری و 

نــوآوری وزارت علــوم در مــدت تشــکیل بــوده اســت.
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دکتـر صالحـی با بیان اینکـه یکی از بهترین نیروهایی کـه می توان از 
آن ها برای رشـد دانـش و افزایش پژوهش های کاربـردی برای تبدیل 
بـه فناوری اسـتفاده کرد، دانشـجویان و فـارغ التحصیـالن دوره های 
پسـادکتری هسـتند، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر در دانشـگاه های 
کشـورهای در حـال توسـعه بـه ایـن امر بسـیار توجه شـده اسـت و 
در سـال گذشـته کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی بیشـترین تعـداد 
جـذب را از میـان دانشـجویان پسـا دکتری داشـته اند. اعتقـاد بر این 
اسـت کـه موتور علـم و فناوری در دوره پسـا دکتری اسـت، پس باید 
توان خود را بر این نگاشـته تا بتوان از ظرفیت دانشـجویان اسـتفاده 
کـرد. در حـال حاضر حدود ۱۵ هزار دانشـجوی فوق دکترا سـاالنه از 
دانشـگاه های کشـور فـارغ التحصیل می شـوند و بایـد از این ظرفیت 

اسـتفاده کرد.
وی افـزود: در حـال حاضر به منظور حمایـت از فارغ التحصیالن دوره 
پسـادکتری در کشـور طرح ملی حمایت از پسا دکترا در شورای عالی 

عتـف را راه اندازی کرده ایم و از دانشـجویان حمایت خواهیم کرد.
معـاون پژوهشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری با بیـان اینکه در 
حـوزه نشـریات طی سـال گذشـته بیش از یک هـزار و ۴۰۰ نشـریه 
مـورد تأییـد وزارت علوم تحقیقات و فناوری به چاپ رسـیده که تنها 
۷۸۸ مـورد آن در حـوزه علوم انسـانی بوده، گفت: مسـئله اصلی این 
اسـت کـه فرآینـد بین المللی سـازی این نشـریه ها به درسـتی انجام 
نگرفتـه و بـا توجـه بـه ظرفیـت فـراوان در این حـوزه بایـد در جهت 

نمایی سـازی و بین المللی سازی نشـریات گام برداشـت. در سال های 
دهه ۶۰ تعداد مقاالتی که در سـطح بین المللی منتشـر شـد به تعداد 
انگشـتان دسـت نمی رسـید؛ اما با تالش پژوهشـگران توانسـته ایم با 
تعـداد مقـاالت چاپ شـده در سـال های گذشـته در بین کشـورهای 

دنیـا جایگاه ۱۵ تـا ۱۶ را به دسـت بیاوریم.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه روند تبدیل پژوهش های کاربـردی و علمی به 
فناوری های عمومی در کشـور بسـیار باال اسـت، تصریح کرد: این کار 
در شـهر اصفهان به درسـتی و به نحو احسـن اسـتفاده شـده است و 
اصفهان بی نظیرترین زیسـت بوم فناوری در کشـور و شـهری نوآور و 
فناور اسـت که با پیوسـتگی بین پژوهش و فناوری توانسـته است در 

جهت تحقق شـعار سـال وحمایت از دانش بنیان هـا گام بردارد.
دکتـر صالحـی افـزود: در حال حاضـر بیـش از ۴۱۹ انجمن علمی در 
کشـور ایـران فعالیت می کنند که ایـن رقم بی نظیر اسـت و تاکنون 
در بهتریـن کشـورهای اروپایـی نیـز این تعـداد انجمن علمـی وجود 

نـدارد و بایـد از ایـن انجمن هـا حمایت کرد.
وی در خصـوص اقدامـات در دسـت اجـرا گفـت: ایجـاد شـبکه ملی 
آزمایشـگاهی، ایجاد شبکه علمی کشـور، پیگیری و استقرار صندوق 
شـورای عالی عتف، ایجاد ارتباط و انعکاس فعالیت ها و دسـتاوردهای 
پژوهشـی از طریـق شـبکه های مجـازی و صـدا و سـیما از جملـه 
فعالیت هـای معاونت پژوهشـی وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری اسـت.

ضرورت نگاه ویژه به دانشجویان پسا دکتری 
برای پیشرفت علمی

علــوم،  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری در آییــن تجلیــل 
از اســتادان برگزیــده دانشــگاه اصفهــان 
ــن  ــای کالن ای ــا برنامه ه ــاط ب در ارتب
ــه گفــت: افزایــش اثربخشــی  وزارت خان
دیپلماســی  علمــی،  پژوهش هــای 
ــا و  ــت ظرفیت ه ــاوری، نگاش ــم و فن عل
توانمندی هــای کشــور و اســتفاده بهینه 
ــی در  ــت گرای ــی و مأموری از آن، اثربخش
ــانی و  ــه انس ــوم پای ــای عل پژوهش ه
ــازی از  ــج و فرهنگ س ــی و تروی اجتماع
ــای  ــه برنامه ه ــی از جمل ــرح پژوهش ط

ــت. ــت اس ــن معاون کالن ای
بــه گــزارش بــازارکار به نقــل از دانشــگاه 
اصفهــان، معــاون پژوهشــی وزارت علوم، 
ــت:  ــار داش ــاوری اظه ــات و فن تحقیق
اســاتید مــا در جامعــه مهجــور هســتند 
ــگان  ــاتید و نخب ــردم اس ــت م و اکثری
علمــی را بــه نــدرت می شناســند؛ 
ــی  ــد گام اساس ــت بای ــن جه ــه همی ب
در حــوزه فرهنگ ســازی در بخــش 
آمــوزش عالــی صــورت گیــرد تــا مــردم 

ــا نخبــگان علمــی مــا آشــنا شــوند. ب
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 بــه گــزارش بــازارکار، پنجــاه و ششــمین نشســت معاونــان پژوهش 
ــاوری دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، مراکــز و مؤسســات آمــوزش  و فن
ــان  ــق فرم ــی تحق ــای اجرای ــوع »برنامه ه ــا موض ــور ب ــی کش عال
مقــام معظــم رهبــری در ســال پیــش رو« در محــل مجتمــع انقالب 
ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران امروز )یکشــنبه ۱۸ 

اردیبهشــت( برگــزار شــد.
دکتــر پیمــان صالحی معــاون پژوهشــی وزارت علوم در این نشســت 
گفــت: در همــه جــای دنیــا اســتفاده از ظرفیــت دانــش آموختــگان 
دکتــرا در قالــب دوره هــای پســا دکتــرا یــک اصــل پذیرفته شــده و 
جاریســت. مــا نیز در کشــور خــود نبایــد از این ظرفیت غافل شــویم 
چــرا کــه تعــداد اعضای هیئــت علمــی دانشــگاه ها و کادر پژوهشــی 
دانشــگاه هــا تقریبــاً ثابــت اســت. در حالــی کــه نیازهــای پژوهشــی 
کشــور همــه ســاله رو بــه افزایــش اســت. در چنیــن حالتــی تنهــا 
امــکان مناســب و مطلوبــی کــه بــرای ادامــه فعالیت هــای پژوهشــی 

وجــود دارد ایجــاد دوره هــای پســا دکتــرا اســت کــه در ایــن زمینــه 
ــنامه های  ــا و بخش ــن نامه ه ــدی دارد و آیی ــه ج ــوم برنام وزارت عل
ــاوری در حــال  ــا همــکاری معاونت هــای آموزشــی و فن جامعــی ب

تدویــن اســت.
ــاد  ــی را ایج ــت پژوهش ــای کالن معاون ــی برنامه ه ــر صالح دکت
مرجعیــت علمــی، افزایــش اثربخشــی پژوهش هــا، تقویــت 
دیپلماســی علــم و فنــاوری، نگاشــت ظرفیت هــا و توانمندی هــای 
کشــور، اثربخشــی و ماموریت گرایــی در پژوهش هــای علــوم پایــه، 
انســانی و اجتماعــی و ترویــج و فرهنــگ ســازی علــم و فنــاوری 

ــرد. ــالم ک اع

نظام نوآوری باید پیوسته باشد
وی در ادامــه بــر ضــرورت پیوســتگی در نظــام نــوآوری تاکیــد کــرد 
و افــزود: نظــام نــوآوری، نظامــی پیوســته اســت و هیــچ حلقــه ای 

دکتر صالحی تأکید کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت دانش آموختگان دکترا و پسا دکترا 
در فعالیت های پژوهشی و فناوری

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم در اجــالس معاونــان پژوهــش دانشــگاه تاکیــد کــرد: بهتریــن امــکان و ظرفیتــی کــه 

ــود دارد،  ــی وج ــز علم ــگاه ها و مراک ــور در دانش ــی کش ــد علم ــاوری و رش ــی و فن ــای پژوهش ــام فعالیت ه ــرای انج ب
ایجــاد دوره هــای پســا دکتــرای تخصصــی و اســتفاده از ظرفیــت دانــش آموختــگان دکتــرا اســت. 
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را نمی تــوان نادیــده گرفــت ولــی می توانیــم حلقه هــای آن را 
ــم. ــازی کنی بومی س

وی افــزود: پژوهش هــای بنیادیــن تــا ســطح آمادگــی )TRL( های 
یــک تــا چهــار بایــد در دانشــگاه ها انجــام شــود. بنابرایــن تحقیقــات 
بنیادیــن و کاربــردی وظیفــه دانشگاه هاســت. نــوآوری از تحقیقــات 
ــد  ــد تولی ــردی و بع ــات کارب ــه تحقیق ــده و ب ــروع ش ــن ش بنیادی

ــد. ــول می رس محص
دکتــر صالحــی بــا اشــاره بــه انتشــار ۷۰ هــزار مقاله علمی در کشــور 
طــی هــر ســال گفــت: بــا اینکــه ایــن تعــداد مقالــه برجســته و مهم 
اســت، ضریــب تبدیــل پژوهش هــای بنیادیــن بــه فنــاوری مناســب 

نیســت و بایــد ضریــب تجاری ســازی را بــاال ببریــم.
ــای  ــر چــه پژوهش ه ــوم ه ــر عل ــاون پژوهشــی وزی ــه مع ــه گفت ب
دانشــگاهی مســاله محورتر باشــد، تجاری ســازی بیشــتر می شــود و 

ــود. ــد ب ــر خواه موفق ت
طرح ملی پسادکتری برای استفاده از ظرفیت 

دانش آموخته های دکتری
معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اهمیــت توجه و توســعه 
مقطــع پســادکتری در کشــور گفــت: تعــداد اعضــای هیــأت علمــی 
و حتــی نیروهــای پژوهشــی در کشــور مــا و حتــی در دنیــا تقریبــاً 
ثابــت شــده امــا نیازهــای مــا در پژوهــش و فنــاوری اضافه می شــود؛ 

بنابرایــن بایــد از ظرفیــت تحصیــالت تکمیلی اســتفاده کنیم.
ــکا اشــاره  ــار دانشــجویان پســادکتری در آمری ــه آم ــه ب وی در ادام
کــرد و گفــت: در آمریــکا ســال ۲۰۲۰، حــدود ۶۵ هــزار و ۶۸۱ نفــر 
دانشــجوی پســادکتری، ۲۹ هــزار و ۶۶۱ نفــر دانشــجوی دکتــری، 
۲۸۳ هــزار و ۳۳۵ نفــر دانشــجوی دکتــری وجــود داشــته اند؛ یعنــی 
بــه ازای هــر ۴۰۳ دانشــجوی دکتری یک پژوهشــگر پســادکتری در 

ایــن کشــور وجــود داشــته اســت.

دکتــر صالحــی اظهــار داشــت: این آمــار در ایــران در ســال تحصیلی 
۹۸-۹۹ شــامل ۱۵۰ هــزار دانشــجوی دکتــری بــوده کــه ۱۵ هــزار 
نفــر دانــش آموختــه شــده اند. همچنین فقــط حــدود ۳۰۰ یــا ۴۰۰ 
ــت  ــد از ظرفی ــن بای ــوند. بنابرای ــی می ش ــأت علم ــر جــذب هی نف

تحصیــالت تکمیلــی بیشــتر اســتفاده کرد.
وی بــا اشــاره بــه ســهم پژوهــش از تولید ناخالــص داخلــی در بودجه 
کشــورهای مختلــف گفــت: بایــد ســعی کنیم ســهم پژوهــش را که 
اکنــون کمتــر از نیــم درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلی اســت به 

۴ درصد برســانیم.

تالش برای نمایه سازی بین المللی مجالت
دکتــر صالحــی در مــورد مجــالت علمــی در کشــور گفــت: اکنــون 
هــزار و ۴۲۶ مجلــه علمــی چــاپ می شــود کــه از ایــن تعــداد ۷۸۸ 
عنــوان مجلــه در زمینــه علــوم انســانی اســت. از کل مجــالت ۲۸۹ 
مجلــه در اســکوپوس و ۶۷ مجلــه در وب او ســاینس/ wos نمایــه 
شــده اســت. البتــه ســهم وزارت علــوم از مجالتــی که در اســکوپوس 

نمایــه شــده اند فقــط ۱۰۹ مجلــه اســت کــه بایــد افزایــش یابــد.
ــاالت  ــران از مق ــهم ای ــورد س ــوم در م ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
پراســتناد گفــت: ســهم مــا از مقــاالت پراســتناد ۳.۷ درصــد و ســهم 
مــا از مشــارکت بیــن المللی کل مقــاالت ۳۵ درصد اســت همچنین 
بــا توجــه بــه اینکــه ۱ درصــد جمعیــت دنیــا را داریــم، ۲ درصد کل 

مقــاالت را تولیــد می کنیــم.
وی تاکیــد کــرد: اقدامــات زیــادی بــرای بهبــود نمایه ســازی مقاالت 
ــن  ــاالت در ســطح بی ــر نشــریات و مق در حــال انجــام اســت و اگ
المللــی نمایــه شــوند، مــا می توانیــم حــرف خــود را در زمینه هــای 

مختلــف علــوم انســانی و اجتماعــی را در جهــان مطــرح کنیــم.
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بــه گــزارش بــازارکار بــه نقل از دانشــگاه محقــق اردبیلــی، دکتر رضا 
قاســمیان معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار اردبیل در 
آئیــن افتتاحیــه برنامــه جامــع اشــتغالزایی و کارآفرینــی دانش بنیان 
دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــه ضــرورت توجه بــه فرهنــگ در جامعه 
تاکیــد کــرد و گفــت: متاســفانه وجــود ســرمایه های ســرگردان در 

خانه هــا و شــهر نشــان از کمبــود فرهنــگ اســت.
وی افــزود: وقتــی کســی اشــتغال آفرینــی می کنــد در ابتــدا بــرای 
ــن  ــات داده و همچنی ــود را نج ــرده و خ ــاد ک ــغلی ایج ــود ش خ

ــت. ــات داده اس ــهر را نج ــود و ش ــرگردان خ ــرمایه های س س
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار اردبیــل جوانــان و 
دانشــجویان را ســرمایه اصلــی کشــور دانســت و گفــت: مطالعــات 
نشــان می دهــد در اســتان هایی کــه دارای مطالعــه بیشــتر هســتند، 

پوشــش اشــتغال بیشــتر اســت.
ــوان  ــاک عن ــی پ ــتغال و کارآفرین ــان را اش ــوع دانش بنی وی موض
ــه عرصــه  ــا ورود ب کــرد و گفــت: از دانشــجویان انتظــار مــی رود ب

ــد. ــات دهن ــکالت نج ــتان را از مش ــان، اس دانش بنی
قاســمیان بــا بیــان اینکــه دانشــجویان تا حد ممکــن خیال پــردازی 
کننــد؛ چراکــه خیــال پــردازی گام اول بــرای خالقیــت اســت، ادامه 

داد: همــه دســتاوردهای بشــر محصــول تمرکــز بــوده و در همیــن 
راســتا دانشــجویان تــالش کننــد تــا کارآفرین شــوند.

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار اردبیــل بــه حمایت 
مجموعــه دولــت از کارآفرینــان تاکیــد کــرد و گفــت: اتــاق معاونــت 
سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری محــل اتصــال ســرمایه و 

ایــده بــه هــم اســت.
دکتــر عزیــز حبیبــی رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــا اشــاره به 
نامگــذاری ســال جاری از ســوی رهبــر معظــم انقــالب بــه عنــوان 
تولیــد، دانــش بنیــان؛ اشــتغال آفریــن، گفــت: بــر همیــن اســاس 

پایه گــذاری قــرن جدیــد بــر پایــه علــم و فنــاوری خواهــد بــود.
ــه  ــی ک ــای خوب ــاس ایده ه ــر اس ــرد؛ ب ــدواری ک ــار امی وی اظه
ــه  ــا کمــک شــتاب دهنده هــا ب ــد، ایــن ایده هــا ب دانشــجویان دارن
ــد شــود. ــزوده تولی ــروت و ارزش اف ــل شــده و ث ــک محصــول تبدی ی

حبیبــی بــا بیــان اینکــه تصمیم هایــی کــه در محیط هــای اجرایــی 
گرفتــه مــی شــود کمتــر بــا محیط هــای علمــی عجیــن اســت و 
ــرای عبــور  باعــث افزایــش هزینه هــای جامعــه می شــود، گفــت: ب
ــدن،  ــک کشــور متم ــه ی ــران ب ــل ای ــود و تبدی از مشــکالت موج

دانشــجویان بایــد نقش آفرینــی بیشــتری داشــته باشــند.

آغاز برنامه جامع اشتغالزایی و کارآفرینی دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی
ــتانی و  ــئوالن اس ــور مس ــا حض ــی ب ــق اردبیل ــگاه محق ــان دانش ــی دانش بنی ــتغالزایی و کارآفرین ــع اش ــه جام برنام

ــاز شــد.  دانشــگاهی آغ
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رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی گفت: هــم اکنــون دو اســتارت آپ 
ــی و  ــوم اجتماع ــی و عل ــوم تربیت ــوم انســانی، عل ــای عل در حوزه ه
ــد  ــن رون ــاز شــده و ای ــی آغ کشــاورزی در دانشــگاه محقــق اردبیل

تــداوم خواهــد داشــت.
حجــت االســالم والمســلمین عبــداهلل حســنی مســئول دفتــر نهــاد 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه محقــق اردبیلــی بــا 
ــد در ایــن ســوره  ــه آیاتــی از ســوره حدیــد، گفــت: خداون اشــاره ب
بــه آهــن اشــاره کــرده و امــروز تکنولــوژی و صنایــع بســیاری نیــز 

نیازمنــد آهــن هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم انقالب 
در اولیــن کالم بــه علــم و پژوهــش توصیــه دارد، افــزود: امــروز بــه 
ــود  ــهدا و وج ــون ش ــران، خ ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــت نظ برک
رهبــری، بســتر بــرای تحقیــق، پژوهــش و نــوآوری فراهــم اســت و 

نیازمنــد افــراد بــا انگیــزه بــرای حضــور در ایــن عرصــه هســتیم.
دکتــر برومنــد صالحــی رئیــس مرکــز نــوآوری و رشــد واحدهــای 
ــه گزارشــی از  ــز ضمــن ارائ ــی نی ــق اردبیل ــاوری دانشــگاه محق فن
ــد  ــز رش ــیس مرک ــان تاس ــت: از زم ــز، گف ــن مرک ــای ای فعالیت ه
ــده تجــاری ســازی  ــت و ۴۴ ای ــراع ثب ــون ۱۸۱ اخت دانشــگاه تاکن

شــده اســت.
وی افــزود: همچنیــن تعــداد ایده هــای موجــود در مرکــز نیــز ۱۳۰ 
ــردازی در  ــوزش ایده پ ــازی و آم ــای تیم س ــوده و بحث ه ــورد ب م

مرکــز نــوآوری دانشــگاه در حــال انجــام اســت.
دکتــر علــی روشــنیان فــرد معــاون نــوآوری مرکــز نــوآوری و رشــد 
واحدهــای فنــاوری دانشــگاه محقــق اردبیلی نیــز با تشــریح زنجیره 
ــتفاده از  ــش، اس ــق، دان ــوزش، تحقی ــت: آم ــا ارزش، گف ــوزش ت آم

دانــش و نــوآوری، اجــزای ایــن زنجیــره هســتند.
ــی  ــتغالزایی و کارآفرین ــع و اش ــه جام ــه برنام ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــگاهی اس ــگاهی و غیردانش ــور دانش ــان دارای دو مح دانش بنی
ــی و  ــای عموم ــه رویداده ــن برنام ــگاهی ای ــور دانش ــزود: مح اف
تخصصــی مرکــز، خانه هــای خالقیــت حوزه هــای تخصصــی، برنامه 
شــتاب دهی دانش بنیــان حوزه هــای تخصصــی و مدرســه کســب و 

کار دانشــگاه محقــق اردبیلــی اســت.
ــت  ــای خالقی ــران خانه ه ــکام دبی ــه، اح ــت در ادام ــی اس گفتن

دانشــکده ها اعطــا شــد.
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بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از دانشــگاه تبریــز، دکتــر مصطفــی صحرایــی معــاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلــی دانشــگاه تبریز با اعــالم این 
خبــر، گفــت: شــورای گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری با ایجاد ســه رشــته در مقطع دکتری تخصصی و ســه رشــته 

در مقطــع کارشناســی ارشــد در این دانشــگاه موافقــت نمود.
معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه تبریــز افــزود: بــا موافقت شــورای گســترش، برنامــه ریــزی آمایش ســرزمین، ســنجش از دور 
و ســامانه اطالعــات جغرافیایــی و مدیریــت راهبــردی در مقطــع دکتــری تخصصــی و مترجمــی زبــان فرانســه، علــوم اقتصادی گرایش توســعه 

اقتصــادی و برنامــه ریــزی و شــیمی گرایــش شــیمی پلیمــر در مقطــع کارشناســی ارشــد در ایــن دانشــگاه ایجاد شــد.
بــه گفتــه وی، شــورای گســترش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی در جلســه اســفند ماه ســال گذشــته، با پذیرش دانشــجو در رشــته هــای مورد 

اشــاره موافقــت بــه عمــل آورد کــه پذیــرش دانشــجو منــوط به تامین شــرایط علمــی، آموزشــی و اعتبــارات مالی خواهــد بود.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز خبر داد:

ایجاد ۶ رشته جدید در دانشگاه تبریز
شــورای گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا ایجــاد ۶ رشــته تحصیلــی جدیــد در مقاطع 

تحصیــالت تکمیلــی در دانشــگاه تبریــز موافقــت کرد. 



◄ در پنل رشد زیست بوم ایران مطرح شد: 
چه عواملی در رشد استارتاپ ها موثر است؟

◄ کلیک از وضعیت استارت آپ های منطقه غرب آسیا گزارش می دهد: 
بهشت کسب و کارهای نوپا

◄ فراخوان چالش استـارت آپـی »گردشگری  بیدار«   منتشر شد

◄  اینوتکس2۰22؛ 
   تجربه ای موفق در ارتباط صنایع بزرگ با دانش بنیان ها

◄ ۶۰ درصد از کسب و کارهای اینترنتی هک شدند و از بین رفتند

استارت آپ
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همکاری با شریک تجاری خارجی
ــا  ــا طــرح ایــن ســوال کــه حضــور ســرمایه گــذار ی  قاســمی ب
ــی  ــن الملل ــش بی ــتفاده از دان ــت اس ــی و فرص ــر خارج پارتن
ــراه دارد، نظــر  ــه هم ــتارتاپ ب ــرای رشــد اس ــه ای ب چــه تجرب
ــاری  ــرکای تج ــا ش ــنپ ب ــه در ایرانســل و اس ــج ک ــد خل محم
جهانــی همــکاری داشــته را در ایــن بــاره جویــا شــد. خلــج بــا 
اعــالم اینکــه در پانــزده ســال همــکاری بــا ایرانســل و ســه ســال 
همــکاری بــا اســنپ توانســته بــا تیم هــای خارجــی در ارتبــاط 
باشــد اعــالم کــرد: »انتخــاب شــریک تجــاری داخلی یــا خارجی 

ــورد  ــاز ســازمان دارد و در م ــر اســاس نی ــک ســری اصــول ب ی
ســرمایه گــذاران خارجــی ایــن اصــول بیشــتر اســت. نکتــه مهم 
اینجاســت کــه پارتنــر خارجــی ویژگی هــای جدیــدی دارد کــه 
پارتنــر داخلــی نــدارد، آنهــا بــا فرهنــگ ســازمانی آشــنا هســتند 
ــه  ــد و چ ــأله ورود کنن ــن مس ــد در ای ــدر بای ــد چق و می دانن
ــن  ــد ای ــی بای ــد ســرمایه گــذاری کننــد و چــه زمان ــزان بای می

ــد. « کار را بکنن
 خلــج در ادامــه صحبت هــای خــود اعــالم کــرد کــه تیم هــای 
خارجــی بــا همــه نــکات ریــز و کوچــک از چشــم انــداز اولیــه تــا 

در پنل رشد زیست بوم ایران مطرح شد: 

چه عواملی در رشد استارتاپ ها موثر است؟ 

در پنــل رشــد زیســت بــوم ایــران در نمایشــگاه اینوتکــس، مدیــران اســنپ، ابــرآروان و یکتانــت دربــاره چگونگی رشــد اســتارتاپ های 
ایرانــی صحبــت کردنــد و دالیلــی کــه باعــث ایــن رشــد می شــود را مطــرح کردنــد. بــه بــاور آنهــا انتقــال تجربــه از شــرکت های بــزرگ 
جهانــی، اســتخدام نیروهــای درســت و کارآمــد، انجــام کارهــای درســت و همدلــی تیــم و... از مــواردی اســت کــه باعــث رشــد یــک 

اســتارتاپ می شــود.
 پنــل رشــد زیســت بــوم ایــران در نمایشــگاه اینوتکــس بــا هدایــت »مانــی قاســمی« موســس و مدیرعامــل دیجیاتــو برگــزار شــد و در 
آن »محمــد خلــج« مدیرعامــل اســنپ، »پویــا پیرحســینلو« مدیرعامــل ابــر آروان و »ســینا مومنــی« مدیرعامــل یکتانــت دربــاره ایــن 

موضــوع صحبــت کردنــد.
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ماموریــت نهایــی یــک مجموعــه آشــنا هســتند و قصــد اعمــال 
ــی وقتــی داخــل شــرکت  ــد: »ســهامداران داخل مدیریــت ندارن
ســرمایه گــذاری می کننــد انتظــار دارنــد کــه مدیریــت را نیــز 
ــن  ــط ای ــتراتژی کالن توس ــن اس ــد، تدوی ــته باش ــده داش برعه
ــن نیســت و  ــت چنی ــم مدیری ــی تصــور میکن ــا باشــد ول تیم ه

بایــد دســت یــک تیــم تخصصــی دیگــر باشــد.«
ــد رخ  ــه طــور کلــی یــک بررســی دقیــق بای ــج ب ــاور خل ــه ب  ب
بدهــد تــا ســازمان ها نیــاز خودشــان را کشــف کننــد و بداننــد 
بــا چــه تیــم خارجــی وارد رابطــه تجــاری میشــوند تــا ســرمایه 
ــر در  ــدی دیگ ــه کلی ــد: »نکت ــت برس ــه موفقی ــا ب ــذاری آنه گ
انتخــاب ایــن شــریک تجــاری بحــث انتقــال دانــش و رســوب 
دانــش اســت و افــراد بومــی در کنــار مدیــران خارجــی بایــد بــه 

ایــن مســأله دســت پیــدا کننــد.«
 بــه گفتــه خلــج، اســنپ در اوایــل کار بــه متخصصیــن خارجــی 
ــش از ۹۹.۵ درصــد  ــا در حــال حاضــر بی وابســتگی داشــت ام
فعالیــت هــای اســنپ توســط مهندســین و جوانــان ایرانی اســت  
ــا در اســنپ  ــا خارجــی هســتند: »م ــران م و درصــد کمــی از مدی
کمیتــه ای بــرای بررســی مــوارد ســوپراپ داریــم کــه در حــال حاضر 
پنجــاه درصــد تصمیــم گیــران ایــن کمیتــه نیــز ایرانیان هســتند.«

 
استارتاپ های کوچک در برابر اسنپ

 مدیرعامــل اســنپ همچنیــن ایــن نظریــه کــه اســنپ می توانــد 
ــرد.  ــرد را رد ک ــرار بگی ــر ق ــتارتاپ های کوچک ت ــر اس در براب
ــه  ــزم ب ــا مل ــتارتاپ ها ی ــه اس ــت ک ــرح اس ــه مط ــن نظری ای
همــکاری بــا اســنپ هســتند یــا اســنپ بــا ســوپراپ قدرتمنــد 
ــا رد  ــج ب ــد. خل ــارج کن ــازی خ ــا را از ب ــد آن ه ــود می توان خ
ایــن موضــوع و مثالــی از اســنپ دکتــر گفــت: »اســنپ دکتــر 
همــکاری مــا بــا هاســپیتل بــوده و خیلــی از کارهــا الزم نیســت 
در داخــل خــود شــرکت رخ دهــد و مــا ایــن نکتــه را فهمیدیــم 
ــه همیــن شــکل پیــش بردیــم.«  و خیلــی از ســرویس هــا را ب
ــر اینکــه اســنپفود در  ــه دیگــر پرســش مبنــی ب او در پاســخ ب
حــال حاضــر رقیبــی نــدارد اعــالم کــرد بیشــترین رقابــت گــروه 
ــرد:  ــذا صــورت می گی ــن غ ــفارش آنالی اســنپ در ســرویس س
»بیشــترین رقابــت بــا اســنپفود و در شهرســتان هــا اســت و بــا 

کســب و کارهــای محلــی ســفارش غــذای آنالیــن.«
ــاوری  ــوم فن ــه زیســت ب ــروه اســنپ ب ــه گ ــاور دارد ک ــج ب  خل
ــد. او  ــدا کن ــزوده پی ــک ارزش اف ــا ی ــد ت ــک می کن ــور کم کش
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا شــرکتی هســت اســنپ در 
آن ســهامدار خــرد باشــد؟ اعــالم کــرد کــه در مجموعــه »آپ« 

ســهامدار خــرد هســتند و در مجموعــه ای مثــل اســنپ تیکــت 
ــز  ــردازد نی ــت می پ ــروش بلی ــه ف ــاده ب ــی راه افت ــه تازگ ــه ب ک

ــد. ــر از موســس آن دارن ســهامی کمت
ــرز«  ــنپ ونچ ــه »اس ــود ب ــای خ ــای صحبت ه ــج در انته  خل
اشــاره کــرد و تاکیــد کــرد فلســفه بــه وجــود آمــدن ایــن گــروه 
اینســت کــه بــا اســتفاده از تــوان اســنپ، در تیم هــای کوچــک 

ــد. ــام دهن ــرد انج ــرمایه گذاری های خ س
 

همکاری با نهادهای دولتی
پویــا پیرحســینلو نیــز دربــاره همــکاری بــا نهادهــای دولتــی و 
ــه  ــن پرســش ک ــه ای ــرد، او در پاســخ ب ــا صحبــت ک رشــد آنه
ــا وجــود  ــرای آنهــا مهــم اســت کــه ب همــکاری B۲G چقــدر ب
ــد  ــه آن پایبن ــاکان ب ــران، کم ــر ای ــرارداد اب ــی حواشــی ق تمام

ــد اعــالم کــرد: ماندن
ــر ایــران مگــر چیســت؟ یــک ســری دیتاســنتر از   »قــرارداد اب
ــا را  ــال اینه ــت س ــم هف ــا گفتی ــه م ــود دارد ک ــاده وج کار افت
ــا  ــوان از آنه ــا بت ــیم ت ــعه ببخش ــا را توس ــیم و آنه ــته باش داش
اســتفاده کــرد. یــک شــخص در اهــواز اگــر ســرویس اســتریم 
بخواهــد میتوانــد بــا رشــد ایــن مــوارد از ایــن ســرویس اســتفاده 
ــت میشــود، ســرویس  ــا در شــیراز تقوی ــر هــاب م ــا اگ ــد ی کن
هــای آنالیــن ایرانــی می تواننــد بــه شــهروندان بهتــر ســرویس 
بدهنــد. ایــن کجایــش بــد اســت؟ معیــار مــا در آروان اخالقــی 
ــا چــه  ــه اینکــه بعضــی ه ــک کار اســت ن ــودن ی ــا نب ــودن ی ب
ــه هــم  ــران ب ــر ای ــج آروان را اب ــد ایمی ــاور دارم برن ــد. ب میگوین
ــه  ــن مشــکالت مواج ــا ای ــم ب ــر کاری میکنی ــا ه ــد و م نمی زن
ــفند  ــت اس ــود هش ــرار ب ــران را ق ــر ای ــداد اب ــا روی ــتیم. م هس
برگــزار کنیــم و نکردیــم ولــی ســه هــزار توییــت علیــه مــا زده 

ــود.« ــگار همــه چیــز برنامــه ریــزی شــده ب شــد، ان
 پیرحســینلو بــاور دارد کــه در ایــران ایــن تفکــر وجــود دارد کــه 
هرکــس رشــد کــرده بــه یــک جایــی وصــل اســت: »بــاور دارم 
تندروهــا ایــن کار را میکننــد و ضربــه می زننــد. مــن قبــول دارم 
وضعیــت فعلــی مملــو از بــی عدالتــی اســت امــا اینکــه آیــا صــد 
در صــد همــه چیــز ســیاه اســت؟ آیــا بایــد صــد در صــد همــه 
مهاجــرت کننــد تــا رشــد کننــد؟ مــن بــا ایــن تفکــر مخالفــم.«

 
همدلی تیم

 او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا تیــم آنهــا بعــد از بحــران 
ــا  ــا مشــکل مواجــه شــد ی ــا شــد ب ــه آنه ــی کــه ب و هجمه های

خیــر از لــزوم همدلــی گفــت: »تیــم مــا یــک تیــم مشــترک 
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ــه ای در  ــچ داده محرمان ــت. هی ــخص اس ــک ش ــگار ی ــت ان اس
ــرده  ــا کمــک ک ــه م ــدارد و انســجام تیمــی ب آروان وجــود ن
ــم هــم همگــی پیــش  ــه انجــام میدهی ــی ک ــه های و مصاحب
ــا  ــم ت ــادر کنی ــک را ص ــای ت ــم ه ــا میخواهی ــم. م می بری

ــم. ــات دهی ــان را نج ــادری م ــرزمین م س
همــه مــا آرزو و هــدف مشــترک داریــم و تیــم مــا اینســت کــه 

باهــم خوشــحال میشــویم و باهــم ناراحــت می شــویم.«
 

نحوه توزیع کارها
مدیرعامــل یکتانــت نیــز در ایــن پنــل در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه چطــور نســبت بــه رقبــا رشــد ســریع تری داشــته از نقــش 
تیــم و ســاختار آن در ایــن مســیر رو بــه رشــد گفــت: »دانــش 
مدیریــت در ایــران نســبت بــه دنیــا خیلــی عقــب اســت و جایی 
مثــل اســنپ از دریــای دانــش مدیریــت خارجــی اســتفاده کــرد 
ــود،  ــر ش ــه بزرگت ــم هرچ ــرد. تی ــد ک ــریع رش ــی س ــه خیل ک
مدیریــت ســخت تــر میشــود و اگــر تیــم هــا کوچکتــر شــود، 
ــب و کار در  ــعه کس ــوه توس ــود. نح ــر میش ــان ت ــت آس مدیری
داخــل یکتــا نــت نیــز کامــال متفــاوت بــود و بــه همیــن شــکل 
ــم  ــن تی ــدر ای ــروع کنیم،کوفان ــه ش ــوا ک ــت. از نج ــش رف پی

هدایتگــر تیــم بــود و ســرعت رشــد مــا بــا هدایــت ایــن تیــم های 
کوچــک ســریعتر بــود.«

 بیرون سپاری برای رشد و استخدام دقیق
او تاکیــد کــرد کــه آنهــا بــه بیــرون ســپاری کــردن کارهــا نیــز 
واقــف هســتند و بــه ایــن مســاله تاکیــد دارنــد: »بایــد بدانیــم 
مــا همــه چیــز را در داخــل یکتانــت توســعه ندادیــم و خیلــی 
ــه  ــم ک ــذاری انجــام دادی ــق ســرمایه گ ــع رشــد را از طری مواق
ــم  ــای مســتعدی را دیدی ــم ه ــود. تی ــاب ب ــن ه ــه آن نوی نمون
ــرمایه  ــم و س ــه آوردی ــل مجموع ــا را داخ ــتم و آنه در اکوسیس
ــه  ــت ادام ــار یکتان ــود را در کن ــس خ ــم و بیزین ــذاری کردی گ

ــد. « دادن
 مومنــی بــاور دارد آنهــا بــه طــور کلــی تمامیــت خــواه نیســتند 
ــد:  ــز حساســیت دارن و روی اســتخدام نیروهــای کاردرســت نی
»همــه ایــن هــا در صورتــی محقــق میشــد کــه رشــد یکتانــت 
ــای  ــه نیروه ــتیم ک ــیت داش ــه حساس ــد و همیش ــت باش درس
ــا و  ــت ه ــیم و موفقی ــته باش ــره داش ــت در ک ــق و درس موف
ــوب  ــای خ ــت نیروه ــتخدام درس ــروی اس ــا در گ ــت ه شکس

اســت.«
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اخباراستارت آپ

وضعیت استارت آپ ها در امارات
ــه  ــرمایه ب ــذب س ــه در ج ــور خاورمیان ــن کش ــارات موفق تری ام
ــی از  ــه نیم ــک ب ــت زادگاه نزدی ــوان گف ــی رود و می ت ــمار م ش

اســتارت آپ های یونیکــورن اســت.
بــر  بســیاری  آســیب های  کرونــا  ویــروس  همه گیــری 
ــاوری  ــب فن ــا قط ــرد ام ــارات وارد ک ــان و ام ــتارت آپ های جه اس

ــر ایــن چالــش غلبــه کنــد و بــه رشــد خــود  ابوظبــی توانســت ب
ــد. ــه ده ادام

ــتارت آپ در  ــب اس ــن قط ــه اولی ـ ک ــی ــــ ــتارت آپ دب ــب اس قط
ـ عــالوه بــر اســتارت آپ های داخلی  ـ خاورمیانــه شــناخته می شــودـ 
از اســتارت آپ های خارجــی نیــز بــرای فعالیــت در امــارات حمایــت 

می کنــد.

کلیک از وضعیت استارت آپ های منطقه غرب آسیا گزارش می دهد:

بهشت کسب و کارهای نوپا 
در گذشــته، نفــت توجــه دیگــر کشــورها را بــه خاورمیانــه جلــب می کــرد امــا اکنــون عــالوه بر نفــت، اســتارت آپ های 

مختلــف در ایــن منطقــه توانســته اند ســرمایه گذاران بســیاری را جــذب کنند. 
تحقیقــات نشــان می دهــد بیــش از 1۶ اســتارت آپ یونیکــورن )بــا ارزش بیــش از یــک میلیــارد دالر( در خاورمیانــه 

بــه فعالیــت مشــغولند و محیــط جــذاب و مناســبی را بــرای ســرمایه گذاران خارجــی فراهــم کرده انــد.
طبــق محاســبات Forbes در خاورمیانــه، 120 شــرکت در نیمــه اول 2021 توانســتند بیــش از 910میلیون دالر ســرمایه 

ــذب کنند. ــی ج و بده
ــا  ــایر حوزه ه ــتر از س ــیدنی بیش ــذا و نوش ــاوری غ ــک، فن ــارت الکترونی ــک، تج ــای فین ت ــرکت های حوزه ه ش
توانســتند ایــن ســرمایه را جــذب کننــد. امــارات، عربســتان ســعودی و مصــر بــه ترتیــب 420، 245 و 110 میلیــون 

ــد. ــود کردن ــون دالر را از آن خ ــن 910میلی دالر از ای
جالــب اســت بدانیــد تامــارا )اســتارت آپ فین تــک عربســتان ســعودی( ســرمایه ای بــه ارزش 11۶میلیــون دالر در دو 
دوره جــذب کــرده اســت. در ادامــه بــا وضعیــت اســتارت آپ ها در امــارات، ترکیــه و ایــران بیشــتر آشــنا خواهیــم شــد.
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آمارهــا نشــان می دهــد تعــداد شــرکت های قطــب اســتارت آپ های 
دبــی در نیمــه اول ســال ۲۰۲۰ در مقایســه بــا ســال گذشــته، چهار 
برابر بیشــتر شــده اســت و فقــط نیمــی از ایــن شــرکت ها در امارات 

تأســیس شــده اند. 
ــن  ــال ۲۰۳۱ ای ــرای س ــارات ب ــدف ام ــد ه ــت بدانی ــب اس جال
ــه ۲۰عــدد  اســت کــه تعــداد اســتارت آپ های تک شــاخ خــود را ب
ــه در زمینــه جــذب  برســاند و همچنــان برتریــن کشــور خاورمیان

ســرمایه گذاری های خارجــی باشــد.

وضعیت استارت آپ ها در ترکیه
ــتین  ــا نخس ــال۲۰۱۸ ب ــه از س ــتارت آپ های ترکی ــری اس اوج گی
ــی،  ــدت کوتاه ــت. در م ــده اس ــروع ش ــورن ش ــتارت  آپ یونیک اس
ارزش اســتارت آپ های دیگــر بــه  یــک میلیــارد دالر رســید. 
ــد  ــی مانن ــای مختلف ــه در حوزه ه ــق ترکی ــتارت آپ های موف اس
بازی ســازی، تجــارت الکترونیــک، تحویــل ســفارش و فین تــک در 

حــال فعالیــت هســتند.
 Rollic و Peak ــای ــه نام ه ــتارت آپ ب ــازی، دو اس ــش بازی س در بخ
توانســته اند در جــذب ســرمایه  هــای خارجــی موفــق عمــل کننــد. 
ایــن موفقیــت باعــث شــد توجــه شــرکت های ســرمایه گذار دیگری 

ــه اســتارت آپ های بازی ســازی ترکیــه جلــب شــوند. ب
تعــداد اســتودیوهای بازی ســازی در ابتــدای ســال ۲۰۲۱ بــه بیــش 
ــتند  ــوزه توانس ــن ح ــتارت آپ در ای ــید و ۳۲ اس ــدد رس از ۴۵۰ ع
ــه ارزش ۲۲۴ میلیــون دالر جــذب کننــد. ترکیــه در  ســرمایه ای ب
بخــش تجــارت الکترونیــک نیــز موفقیت هــای بســیاری بــه دســت 

آورده اســت.
بــه عنــوان مثــال، می توانیــم بــه اولیــن شــرکت دکاکــورن ترکیــه 
بــه نــام ترندیــول و وارد شــدن اســتارت آپ هپســیبورادا بــه بــورس 

نیویــورک اشــاره کنیــم.

وضعیت استارت آپ ها در ایران
در اواخــر دهــه ۸۰، اســتارت آپ های بــزرگ کنونــی ماننــد دیجی کاال 
ــز در  ــر نی ــرمایه گذاری خطرپذی ــدند و س ــیس ش ــازار تأس و کافه ب

ابتــدای دهــه بعــدی شــروع شــد.
متاســفانه بعضــا اســتارت آپ ها در ایــران در جذب ســرمایه شکســت 
ــاط  ــز ارتب ــای خــارج از کشــور نی ــا دنی ــد ب ــد و نمی توانن می خورن

ــرار کنند. برق
مشــکل مهم تــر ایــن اســت کــه نیروهــای متخصــص همــواره در 
حــال مهاجــرت هســتند. بــازار انحصــاری و نبــود زیرســاخت های 
ــا  ــر چالش ه ــز از دیگ ــرعت و ارزان نی ــت پرس ــد اینترن الزم مانن

هســتند.
نتایــج نظرســنجی انجام شــده بــرای پیــدا کــردن مهم تریــن 
چالش هــا در ایــران می توانــد شــما را بیشــتر بــا وضعیــت 

اســتارت آپ ها در ایــران آشــنا کنــد.
از نظــر صاحبــان اســتارت آپ ها، ســرمایه ناکافــی مهم تریــن چالــش 
بــه شــمار مــی رود. نیــروی انســانی ضعیــف، نبــود اطالعــات کافــی 
از بــازار و مــدل کســب وکار نامناســب چالش هــای دیگــری از نــگاه 

ــان اســتارت آپ ها محســوب می شــود. صاحب

معرفی استارت آپ های برتر خاورمیانه
در ســال های اخیــر، اســتارت آپ های خاورمیانه در حال رکورشــکنی 
هســتند و دیــدن ایــن رشــد بــرای بســیاری از کشــورهای جهــان 
ــای  ــم نام ه ــم روزی بتوانی ــت. امیدواری ــذاب اس ــز و ج هیجان انگی

ایرانــی را نیــز در کنــار ایــن اســتارت آپ ها مشــاهده کنیــم.

)Anghami( انغامی
ــیقی در  ــرم موس ــن پلتف ــه اولی ـ ک ــی ــــ ــتارت آپ لبنان ــن اس ای
ـ اکنــون بــه یکــی از رقبای  ـــ کشــورهای عربــی بــه شــمار مــی رودـ 

ــه تبدیــل شــده اســت. جــدی اســپاتیفای در منطقــه خاورمیان
در ســال ۲۰۲۱، تعــداد کاربــران انغامــی بــه ۷۰میلیــون نفــر و تعداد 
کاربرانــی کــه اشــتراک خریــداری کرده انــد بــه ۱.۴ میلیــون نفــر 
رســید. جالــب اســت بدانیــد انغامــی اولیــن شــرکت فنــاوری عربــی 

اســت کــه توانســته بــه بــورس نیویــورک وارد شــود.

جملون
ــش از  ــد بی ــتریان می توانن ــی، مش ــن امارات ــرم آنالی ــن پلتف در ای
۱۲میلیــون کتــاب در زبان هــای انگلیســی و عربــی خریــداری یــا 
دانلــود کننــد. ایــن اســتارت آپ اکنــون درآمــدی بــه ارزش بیــش 
از ۲.۵ میلیــون دالر در ســال دارد. بهتــر اســت بدانیــد اســتفاده از 
ــای  ــداد کتاب ه ــت و تع ــوار اس ــی دش ــورهای عرب ــازون در کش آم
عربــی آن بــه ۱۰۰۰ کتــاب هــم نمی رســد. جملــون بــا پــر کــردن 
ــه را از آن خــود کــرده  ــازار، لقــب آمــازون خاورمیان ایــن شــکاف ب

اســت.

)YOYO( یویو
ایــن اســتارت آپ تأســیس شــده در ترکیــه، حــوزه فعالیتــش اجــاره 
خودرو ســت. کاربــران می تواننــد پــس از ثبــت ســفارش به صــورت 
آنالیــن، قفــل خــودروی اجــاره  شــده را بــا کمــک گوشــی همــراه 
ــتارت آپ  ــن اس ــط ای ــده توس ــرمایه جذب ش ــد. س ــاز کنن ــود ب خ
ــد  ــت بدانی ــب اس ــون دالر دارد. جال ــج میلی ــش از پن ــی بی ارزش
اســتارت آپ یویــو خدمــات خــود را عــالوه بــر ترکیــه در کشــورهای 

ــه می کنــد. بحریــن و کویــت نیــز ارائ

)Getir( گتیر
گتیــر، یونیکــورن دیگــری در ترکیــه اســت و در حــوزه تحویــل غذا 
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و محصــوالت ســوپرمارکتی در کمتــر از یــک ربــع و حتــی ۱۰دقیقه 
فعالیــت می کنــد. گتیــر در دوران کرونــا بــه رشــد خــود ادامــه داد و 
در ســال ۲۰۲۰، ســرمایه ای بــه ارزش ۲۵میلیــون دالر جــذب کــرد.

ایــن اســتارت آپ عــالوه بــر ترکیــه، خدمــات خــود را در کشــورهای 
مختلــف اروپــا و حتــی شــهر نیویــورک آمریــکا نیــز ارائــه می کنــد. 
هــدف اصلــی گتیــر، ورود بــه بــورس نیویــورک اســت و اکنــون بــا 

ــزرگ آمریکایــی ایــن حــوزه رقابــت می کنــد. شــرکت های ب

)Careem( کریم
جالــب اســت بدانیــد کریــم، اولیــن اســتارت آپی اســت که توانســته 
عنــوان یونیکــورن را در خاورمیانــه به دســت آورد. این شــرکت ســال 

۲۰۱۹ توســط اوبــر خریــداری و بــه بزرگ تریــن خریــد اســتارت آپی 
خاورمیانــه تبدیــل شــد. ایــن اســتارت آپ اماراتــی، اکنــون عــالوه بر 
خدمــات تاکســی اینترنتــی، غــذا و کاالهــای ســوپرمارکتی نیــز بــه 
مشــتریان تحویــل می دهــد. کریــم خدمــات خــود را در ۱۵ کشــور 

جهــان نیــز ارائــه می دهــد.
سایر استارت آپ های برتر خاورمیانه

شــرکت تجــارت الکترونیــک ســوق، Halan، تونــزر، نانا، تجیــر و تبی 
ــل  ــرمایه قاب ــه توانســته اند س ــتارتاپ هایی هســتند ک ــر اس از دیگ
توجهــی جــذب کننــد. جالــب اســت بدانیــد شــرکت اماراتی ســوق 

در ســال ۲۰۱۷ تحــت تملــک آمــازون درآمــد.
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گردشــگری  جهانــی  ســازمان 
)UNWTO( یــک فراخــوان جهانــی بــرای 
ــت  ــرده اس ــر ک ــتارت آپ هایی منتش اس
ــوزه  ــداری در ح ــریع پای ــرای تس ــه ب ک
ــا را  ــد و آن ه ــالش می کنن ــگری ت گردش
بــه چالــش »گردشــگری بیــدار« دعــوت 

ــت. ــرده اس ک
بــه  گــزارش ایلنــا، ســازمان جهانــی 

گردشــگری ایــن حــوزه را حــوزه ای انعطاف پذیــر و مقــاوم خوانــده 
اســت. در حالــی کــه گردشــگری یکــی از بخش هایــی اســت کــه به 
شــدت تحــت تأثیــر بحــران جهانــی همه گیــری کرونــا قــرار گرفته، 
توانســته اســت پتانســیل خــود را بــه عنــوان یــک نیــروی اصلــی در 

بهبــود وضعیــت دنیــا نشــان دهــد.
در متــن ایــن فراخــوان آمــده اســت: »اکنــون، بــا تحــول دیجیتالــی 
شــتابان و پذیــرش فنــاوری در سراســر زنجیــره ارزش گردشــگری، 
ــه  ــوان یــک بخــش پیشــرو در پاســخگویی ب ــه عن ــن بخــش ب ای

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــا در نظ ــخت ترین چالش ه س
ــه راه حل هــای  ــرای ارائ ــان توانایــی خــود را ب از طــرف دیگــر، جوان
فناورانــه، تأثیرگــذار بــه لحــاظ اجتماعــی و پایــدار ثابــت کرده انــد. 
بــا ایــن حــال، آن هــا بــرای حفــظ انــرژی خــود و آزادســازی تمــام 

مزایــای پروژه هــای خــود بــه حمایــت ملمــوس نیــاز دارنــد.
ــان  ــترک می ــالش مش ــتار ت ــل، UNWTO خواس ــن دلی ــه همی ب
 )Awake Tourism( »ــدار ــش »گردشــگری بی ــان اســت و چال ذینفع

نوآورانه تریــن  یافتــن  دنبــال  بــه  را 
اســتارت آپ هایی کــه بــرای پیشــبرد 
ــل  ــازمان مل ــدار س ــعه پای ــداف توس اه

اســت، اجــرا می کنــد. «
اســتارت آپ های واجــد شــرایط بــرای 
ــدار ــگری بی ــش گردش ــرکت در چال ش

اســتارت آپ ها از تمامــی اقشــار، از سراســر 
ــای اقتصــادی  ــی بخش ه ــان و تمام جه
در صــورت داشــتن شــرایط زیــر می تواننــد در چالــش گردشــگری 

ــدار شــرکت کنند: بی
مبتکر باشند و راه حل های دارای ارزش افزوده ارائه دهند.

پایداری محور باشند.
مقیاس پذیر باشــند )داشــتن پتانســیل رشــد بین المللی و پتانســیل 

قابل اســتفاده در شــرکت ها و مقاصــد(.
یک استارت آپ در مراحل اولیه یا سری A باشند.

ــده  ــود گنجان ــای خ ــک را در ایده ه ــال و تکنولوژی ــر دیجیت عناص
باشــند.

یک پایلوت و طرح تجاری آزمایش شده داشته باشند.
یــک تیــم تمام وقــت شــامل حداقــل دو عضــو زیر ۳۵ ســال داشــته 

باشــند. تعــادل جنســیتی نیــز در نظــر گرفته خواهد شــد.
از همــه راه هــای نوآورانــه اســتقبال می شــود: راه حل هــای فناورانــه، 

تأثیرگــذار از نظــر اجتماعــی و پایدار.
بخش های چالش »گردشگری بیدار:

فراخوان چالش 
استـارت آپـی 

»گردشگری  بیدار«   
منتشر شد
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ســازمان جهانی گردشــگری شــش چالش را شناســایی کرده اســت 
کــه بــه عنــوان دســته بندی های ایــن برنامــه عمــل خواهنــد کــرد. 
از آنجایــی کــه ممکــن اســت پروژه هایــی وجــود داشــته باشــند که 
بتواننــد بــه بیــش از یــک دســته بندی کمــک کننــد، پــروژه ای که 
انتظــار مــی رود تاثیــر مثبتــش در یــک بخش قوی تــر باشــد، برای 

آن بخــش انتخــاب خواهد شــد.
مشارکت جامعه محلی

۸۰ درصــد از کل افــرادی کــه در »فقــر شــدید« زندگــی می کننــد 
در جوامــع روســتایی زندگــی می کننــد، در حالــی کــه گردشــگری 
داخلــی، روســتایی و اکوتوریســم بــه عنــوان محبوب تریــن 
ــن  ــع، ای ــر جوام ــز ب ــا تمرک ــده اند. ب ــر ش ــفر ظاه ــای س گزینه ه
بخــش پتانســیل زیــادی بــرای تقویــت اقتصــاد محلــی و بهبــود 
شــرایط اقتصــادی جمعیت هــای کم درآمــد و آســیب پذیر دارد.

اقتصاد سبز و آبی
گردشــگری می توانــد منبــع فرصت هــای اقتصــادی باشــد و 
ــرای حفاظــت از اکوسیســتم های طبیعــی هــم  در عیــن حــال ب
تــالش کنــد. ایــن مهــم با توســعه عملیــات گردشــگری بــا تقویت 
ــرژی،  ــت ان ــق سیســتم های مدیری ــدار از طری زیرســاخت های پای

آب و پســماند کارآمدتــر میســر خواهــد شــد.
ایجاد سرمایه زیست محیطی و پایدار

ســرمایه پایــدار پتانســیلی بــرای بهینه ســازی اســتفاده از منابــع، 

ــت  ــن ایجــاد مزی ــه ای و همچنی ــای گلخان کاهــش انتشــار گازه
مرحلــه،  ایــن  در  دارد.  کســب وکارها  بــرای  رقابتــی  بــازار 
ســرمایه گذاری های ســبز و مکانیســم های مالــی پایــدار می تواننــد 
پتانســیل گردشــگری را بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایدار 

تقویــت کننــد.
استفاده بهینه از فناوری در گردشگری

پیشــرفت های فنــاوری عمیــق، به ویــژه از زمــان شــروع همه گیری 
ــه مشــتری و افزایــش کیفیــت  ــا بهبــود همزمــان تجرب ــا، ب کرون
ــد  ــی مانن ــه موضوعات ــع، از جمل ــرای جوام ــی و ســالمتی ب زندگ
دسترســی، شــمول، کاهــش فقــر و… انقالبــی در این بخــش ایجاد 
کــرده اســت. هــوش مصنوعــی، رمزنــگاری، بالکچیــن، متــاورس، 
NFTهــا در ایــن بخــش از چالــش مــورد اســتقبال قــرار می گیرنــد.

آموزش گردشگری
گردشــگری علیرغــم اینکــه ۱۰درصــد از مشــاغل جهــان را قبــل از 
شــیوع کرونــا تشــکیل مــی داد، از نظــر توســعه مهارت ها بــا چالش 
مواجــه بــوده اســت. در واقــع، تقریبــاً ۲۰درصــد از افــراد شــاغل در 
صنایــع منتخب گردشــگری در اتحادیه اروپــا در ســال ۲۰۱۸ دارای 
تحصیــالت کمتــر از ابتدایــی و متوســطه بودنــد. عــالوه بر ایــن، در 
حــال حاضــر هیــچ آمارگیــری مســتمر یــا داده هــای به روزشــده ای 
در مــورد توســعه مهارت هــا و ســهم آن در ایجــاد ارزش افــزوده در 

حــوزه گردشــگری وجود نــدارد.
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توانمندسازی زنان
در حالــی که گردشــگری بیشــترین تعــداد زنــان را در اکثر مناطق 
جهــان بــه کار می گیــرد، بــا ایــن حــال کســب وکارهای فعــال در 
ــان از  ــد و کم ش ــاغل کم درآم ــد در مش ــل دارن ــوزه تمای ــن ح ای
زنــان اســتفاده کننــد. اســتارت آپ هایی بــا تمرکــز بــر جنســیت 
می تواننــد نقــش مهمــی در ایجــاد برابــری در ایــن حــوزه داشــته 

باشند.
معیارهای ارزیابی

ــی  ــر ارزیاب ــوارد زی ــاس م ــر اس ــرکت کننده ب ــتارت آپ های ش اس
خواهنــد شــد:

کمک در نیل به اهداف توسعه پایدار
سهولت جذب ارزش از طریق همکاری با استارت آپ

تاثیر بالقوه کسب و کار
بلوغ محصول/فناوری

بلوغ تیم و سازمان
آمادگی مشارکت

مزایای شرکت در چالش گردشگری بیدار
ــدار  ــگری بی ــش گردش ــده در چال ــتارت آپ های برن ــای اس مزای

ــر اســت: ــوارد زی شــامل م
 Wakalua حمایــت مالــی توســط مرکــز نوآوری هــای گردشــگری

UNWTO بــرای ارائــه در روز نمایشــی
ارائــه درخواســت از طریــق پلتفــرم YouNoodle، کــه فرصت هــای 

ــرای اســتارت آپ ها تســهیل می کنــد. معرفــی و رشــد را ب
دسترســی بــه بیــش از ۹۰ ســرمایه گذار خطرپذیــر، شــرکت برتــر 

و بیــش از ۱۵۰ کشــور مختلف
UNWTO عضویت در شبکه نوآوری

ــه مربیگــری و شــتاب گیری از طــرف شــرکای  شــرکت در برنام

ســازمان جهانــی گردشــگری
عضویت در پردیس های استارت آپی

پروژه آزمایشی بالقوه با موسسات بخش خصوصی
ارائه بودجه سید بالقوه

ارائــه خدمــات رشــد در مرکــز نــوآوری Les Roches Spark، از جملــه 
اقامــت ســه ماهه در کــران مونتانــا

نحوه شرکت در چالش »گردشگری بیدار«
برای ارائه درخواست و شرکت در این چالش آماده شوید:

ــرای آن  ــد ب ــه می خواهی ــش ک ــا بخ ــته بندی ی ــد دس ــدا بای ابت
ــه دهیــد را انتخــاب کنیــد. درخواســت ارائ

سپس شرایط و ضوابط شرکت در مسابقه را بخوانید.
در ادامه سواالت ارائه شده در فرم درخواست را مطالعه کنید.

ــان  ــه زب ــذاب ب ــالید، Pitch Deck( ج ــه اس ــت )ارائ ــک پاورپوین ی
ــر از ۱۵ اســالید(. انگلیســی بســازید )کمت

ــران رســانه های اجتماعــی و اطالعــات  ســپس صفحــه وب، کارب
تمــاس خــود را ارائــه کنیــد.

هنگامــی کــه همــه ایــن مــوارد را آمــاده کردیــد، فــرم درخواســت 
خــود را بــه زبــان انگلیســی پــر کنیــد و آن را ارســال کنیــد.

ــا یکــم۱  ــر ب چالــش گردشــگری بیــدار از ۲۱ آپریــل ۲۰۲۲، براب
اردیبهشــت ۱۴۰۱، شــروع شــده اســت و عالقمنــدان تــا ۳۰ ژوئن، 
برابــر بــا ۹ تیــر ۱۴۰۱، فرصــت دارنــد درخواســت خــود را تکمیل 
ــالم  ــر ۲۰۲۲ اع ــده در اکتب ــتارت آپ های برن ــامی اس ــد. اس کنن
ــاز  ــامبر ۲۰۲۲ آغ ــا از دس ــرای ایده ه ــد اج ــد و فرآین ــد ش خواه

می شــود.
بــرای شــرکت در ایــن چالــش، بــه ایــن نشــانی مراجعــه کنیــد و 

فــرم مربوطــه را )بــه زبــان انگلیســی( پــر کنیــد.
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به گزارش بازارکار، سجاد عباسی فشمی دبیر نمایشگاه اینوتکس 
۲۰۲۲ ، با اشاره به دستاوردهای یازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس 
و قراردادهای همکاری شکل گرفته در این نمایشگاه گفت: نمایشگاه 
اینوتکس به دنبال ایجاد ارتباط میان اجزای مختلف اکوسیستم نوآوری 
و فناوری است. بعد از شکل گیری این ارتباط اولیه در نمایشگاه، در 

مرحله بعدی قراردادهای همکاری میان آن ها منعقد می شود.
اینوتکس ۲۰۲۲  برگزاری ۱۴ عنوان رویداد مختلف در  وی درباره 
توضیح داد: در کنار بخش های نمایشگاهی ۱۴ عنوان رویداد مختلف 
مانند رویداد ارائه نیازهای فناورانه یا »reverse pitch« برگزار شد. در این 
رویداد ۶ مجموعه صنعتی بزرگ نیازهای فناورانه خود را که پیش از 
این با خروج ارز از کشور و توسط کشورهای خارجی تامین می شد 
به شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی ارائه شد.شرکت هایی که می 
توانستند با استفاده از فناوری این نیازها را برطرف کنند اعالم آمادگی 
کردند و با یکدیگر قرارداد همکاری امضا کردند. به طور مثال وقتی 
که صنایع معدنی نیازهای خود را اعالم کردند، شرکت های مختلفی 
برای رفع نیاز آن اعالم آمادگی کردند اما دو شرکت دانش بنیان دقیقا 
محصول مورد نیاز این صنعت را تولید کرده بودند و همانجا وارد عقد 

قرار داد شدند.

او در ادامه افزود:در طول رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنایع امسال که 
شرکت ها و موسسات مختلف در حوزه های صنایع غذایی، تجهیزات 
پزشکی و معدن نیازهای فناورانه خود را ارایه دادند بالغ بر ۲۶ میلیارد 

تومان قرارداد و توافق امضا شد.
عباسی فشمی با اشاره به حضور بیش از ۷۰ مهمان خارجی از کشورهای 
روسیه، هند، پاکستان، مالزی ازبکستان و قزاقستان در این نمایشگاه 
افزود: در کنار این رویداد میان شرکت هایی که از ۷ کشور خارجی در 
این نمایشگاه حضور داشتند و شرکت های ایرانی متناظر آن ها جلسات 
B۲B برگزار شد که در بعضی از موارد منجر به عقد قرارداد و تفاهم نامه 
شد. به طور مثال پارک علم و فناوری ازبکستان با یکی از شرکت های 
دانش بنیان ایرانی وارد عقد قرارداد شد یا یک شرکت هندوستانی با یکی 
از شتابدهنده ها ایرانی حاضر در نمایشگاه تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

دبیر نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ با اشاره به برگزاری ۴۵۰ جلسه سرمایه 
گذاری در کافه سرمایه و برقراری چندین قرارداد سرمایه گذاری از جمله 
یک قرارداد تامین مالی جمعی توضیح داد: بخش دیگر کافه سرمایه 
اینوتکس بود که سرمایه گذار و سرمایه پذیر را به یکدیگر وصل می کند. 
به طور مثال در بخش صنایع خالق و هویت ساز دو قرارداد ۱۰ میلیارد 
تومانی و یک قرارداد ۵۰۰ میلیون تومانی برای سرمایه گذاری بسته شد.

   اینوتکس2۰22؛

   تجربه ای موفق در ارتباط صنایع بزرگ با دانش بنیان ها
 »reverse pitch« ــا ــه ی ــای فناوران ــه نیازه ــداد ارائ ــت: در روی ــس 2022 گف ــگاه اینوتک ــر نمایش ــمی دبی ــی فش عباس
اینوتکــس 2022 بالــغ بــر 2۶ میلیــارد تومــان قــرارداد و توافــق نامــه همــکاری میــان صنایــع بزرگ کشــور و شــرکت های 

دانــش بنیــان امضــا شــد.
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رییــس پلیــس فتــای تهــران گفــت: در چنــد ســال اخیــر پلیــس 
فتــا ســعی کــرده در خدمــت مــردم باشــد و با تدابیــر الزم از کســب 
و کارهــای نوپــا مراقبــت کنــد، هرچنــد در ایــن مــدت ۶۰ درصــد 
کســب و کارهــای کوچــک و برخــط بــه دلیــل حمله هــای ســایبری 

)هــک کــردن( رونــد فعالیت شــان از بیــن رفتــه اســت.
بــه گــزارش بــازارکار، ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی در رویــداد 
ــس  ــاوری )اینوتک ــوآوری و فن ــگاه ن ــن نمایش ــتیج  در یازدهمی اس
ــر  ــال اخی ــد س ــزود: در چن ــس اف ــاوری پردی ــارک فن ۲۰۲۲( در پ
ســعی کردیــم کــه با همــه تــوان در خدمــت اســتارت آپ ها باشــیم، 
ــه امنیــت  ــرا اســتارت آپ ها در ابتــدای شــکل گیــری و رشــد ب زی
ــا  ــرای حفاظــت از اینه ــد ب ــر بای ــد و اینام ــاز دارن ــوازن نی و ت

ــرد. شــکل بگی
وی گفــت:  در ســال های اخیــر حمــالت ســایبری باعــث شــده بــود 
کــه رونــد فعالیــت  بخشــی از کســب و کارهــای برخط متوقف شــود، 
البتــه ایــن حمــالت ســایبری در کل جهان مرســوم اســت و معموال 

ایــن اســتارت آپ ها بــا ایــن نــوع حمــالت مواجــه هســتند.
ایــن مقــام مســوول گفــت: در ایــن مــدت رونــد فعالیــت  ۶۰ درصــد 
ــای  ــن حمله ه ــل ای ــه دلی ــای کوچــک و برخــط ب کســب و کاره

ســایبری از بیــن رفــت.  
ــی،  ــای امنیت ــرد: در بحــث کنترل ه ــه  ک ــودرزی اضاف ــی گ معظم
ــد  ــره امنیتــی در پیشــبرد اهــداف اســتارت آپ ها وجــود دارن زنجی
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــتارت آپ ها ب ــای اس ــی دارایی ه ــه نوع و ب
ــتارت آپ ها  ــی اس ــه دارای ــرم از جمل ــخت و ن ــی س ــود؛ دارای می ش

اســت.
وی در جریــان بازدیــد از نمایشــگاه بین المللــی اینوتکــس ۲۰۲۲در 
پــارک فنــاوری پردیــس گفــت: پلیــس در راســتای هوشمندســازی 
بــا معیــار قــراردادن فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و شــعار 
ــرکت های  ــا ش ــردی ب ــاط راهب ــری و ارتب ــره گی ــال ۱۴۰۱به س

ــت.  ــرار داده اس ــود ق ــی خ ــای اصل ــزو اولویت ه ــان را ج دانش بنی
مــا معتقدیــم در عصــر اقتصــاد دیجیتــال اســتارت آپ هــا و کســب 
و کارهــای مجــازی عمومــاً حــول محــور تکنولــوژی شــکل گرفتــه 
و پتانســیل رشــد باالیــی دارنــد بــه طوریکــه بــا تعریــف نیازهــای 
جدیــد، ایــده نوپایــی نیــز بــرای رفــع ایــن نیــاز شــکل می گیــرد که 
ایــن امــر روز بــه روز بــر رشــد دارایی هــای ســخت  و نــرم اســتارت 

ــد. ــب وکارهای مجازیمی افزای ــا و و کس آپ ه
ــا،  ــب و کاره ــن کس ــی ای ــن دارای ــه مهم تری ــان اینک ــا بی وی ب
دارایی هــای نــرم آن هاســت، گفــت: دارایی هــای نــرم کســب 
وکارهــای نوپــا بــه واســطه ارزش افــزوده ای کــه برای مجموعــه آن ها 
فراهــم می آورند،زمینــه رشــد، اعتبــار و ارزش گــذاری آن هــا اســت 
و بالطبــع ایــن فضــا در معــرض چالش هــا، آســیب ها و تهدیدهــای 
گوناگونــی قــرار دارد بــه طــوری کــه نپرداختــن یــا انتخــاب رویکــرد 
نادرســت امنیــت ســایبری،حیات و ممات آن اســتارت آپ یا کســب 

و کار اینترنتــی را تحــت الشــعاع خــود قــرار می دهــد.
رییــس پلیس فتــای پایتخت ادامــه داد:  توجــه بیش از حد اســتارت 
آپ هــا بــه توســعه هــر چــه ســریع تر ایده هــا، باعــث می شــودامنیت 
اطالعــات نادیــده گرفتــه شــود. بســیاری از اســتارت آپ ها معمــوال 
دارای ســرمایه کــم هســتند و بــا توجــه بــه هزینه هــای بــاال از قبیل 
ــرای صرفه جویــی در هزینه هــا،  توســعه  محصــول، تبلیغــات و ...  ب
ــر یعنــی عــدم  ــن ام ــه ای ــد ک ــور می گیرن ــی را فاکت بخــش امنیت
ــالل  ــت و انح ــث شکس ــی باع ــی حت ــای امنیت ــت کنترل ه رعای

اســتارت آپ هــا و کســب و کارهــای مجــازی نیــز شــده اســت.
ــوی  ــده از س ــه ش ــای ارای ــاس آماره ــر اس ــودرزی ب ــه گ ــه گفت ب
موسســات و شــرکت های امنیتــی مطــرح دنیــا؛ ۴۳ درصــد حمالت 
ســایبری متوجــه کســب و کار هــای کوچــک و نوپــا اســت. نشــت 
اطالعــات کاربــران یــا مشــتریان، ســرقت هویــت دیجیتال، ســرقت 
ــالت  ــال، حم ــاری دیجیت ــرار تج ــرقت اس ــب و کار، س ــده کس ای
DDOS  یــا همــان اختــالل، قطــع یــا محــروم ســازی از 

ــاج افــزار و حمــالت  ســرویس دهــی، حمــالت RansomWare یاب
ــب و  ــا و کس ــتارت آپ ه ــدات اس ــن تهدی ــینگ از عمده تری فیش
ــا  ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ــت ک ــران آنهاس ــازی و کارب ــای مج کاره
ــی  ــت و امنیتعموم ــه حاکمی ــز متوج ــیب هایی را نی ــد آس می توان

جامعــه کنــد.
ــرای  وی افــزود: کنترل هــای امنیتــی، پارامترهایــی هســتند کــه ب
حفاظــت از اشــکال مختلــف داده هــا و زیرســاخت های مهــم بــرای 
ــازمان  ــک س ــا ی ــا  ی ــتارت آپ ه ــازی، اس ــای مج ــب و کاره کس
پیاده ســازی می شــوند در واقــع هــر نــوع حفاظــت یــا اقــدام متقابلی 
ــل رســاندن  ــه حداق ــا ب ــه ی ــاب، شناســایی، مقابل ــرای اجتن ــه ب ک
خطــرات امنیتــی بــرای دارایی هــای نــرم و ســخت  اســتفاده  شــوند، 

یــک کنتــرل امنیتــی محســوب می شــود.

۶۰ درصد از کسب و کارهای اینترنتی هک شدند و از بین رفتند



◄گزارش بازارکار از نخستین همایش مالکیت فکری در صنایع 

خالق و فرهنگی ؛
◄از طرح تاسیس انجمن علمی مالکیت فکری تا راه اندازی دفاتر پیشخوان

مالکیت فکری در پارک های علم و فناوری
◄گفتگو با مدیر بخش هوش مصنوعی شرکت Deloitte کانادا 

هوش  مصنــوعی فــرصتی
 برای پیشرفت فردی کارمندان و تخصص و اشتغالزایی است

◄جعفری:

نخستین پارک علم و فناوری ملی بخـش کشـاورزی راه انـدازی 
می شـود

◄رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در دیدار با سفیر بالروس 

عنوان کرد:
توسعه سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف فناوری با 

کشور بالروس
◄معاون استاندار کرمانشاه در بازدید از پارک علم و فناوری 

استان خبر داد؛
افزایش دو برابری شرکت های دانش بنیان استان

◄اجرای »طرح دستیار فناوری« در حوزه مهارت های 
مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی

◄رییس پارک علم و فناوری کردستان:

تشکیل شعب تخصصی برای بررسی موارد مربوط به حوزه 
دانش بنیان جزو الزامات روز است

◄معرفی جستجوگر پیشرفته عالئم تجاری در روز جهانی مالکیت فکری

◄با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم؛
اولین »تور ملی فناوری« در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی 

شریف برگزار شد
◄با حضور معاون استاندار البرز و نمایندگان دستگاه های علمی 

و اجرایی صورت گرفت؛
بررسی نقش و جایگاه دستگاه های مؤثر در توسعه زیست بوم 

اقتصاد دانش بنیان استان البرز

پارک علم و فناوری
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پارک علم
 و فناوری

 دکتــر ایمانــی خوشــخو در نخســتین همایــش مالکیــت فکــری در 
صنایــع خــالق و فرهنگــی گفــت: مــا نمــی توانیم دانــش،  فنــاوری، 
خالقیــت،  تشــویق جوانــان را بدون اینکه آنها بدانند نتیجه کارشــان 
بــه کجــا مــی رســد و تــا چــه میــزان مالــک ایــده شــان هســتند را 
فراهــم کنیــم. اهمیــت ایــن موضوع باعث شــد تــا ســازمان مالکیت 
فکــری در جهــان تشــکیل شــود و روزی را بــه آن اختصــاص دهــد. 

امــروزه همــه دولــت هــا بــه دنبــال تحقــق ایــن قضیه هســتند.
وی افــزود: در  حــال حاضــر ایــده پــردازان ایرانــی نمــی داننــد کــه 
هنگامــی کــه ایــده ای بــه ذهــن شــان خطــور پیــدا مــی کنــد 
بــه کجــا مراجعــه کننــد و آن را بــه ثبــت برســانند تــا اتفــاق بــدی 

بــرای آن ایــده شــان رخ ندهــد و ســر از جــای دیگــری در نیــاورد.
رئیــس پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی 
ــد  ــوان تاکی ــر ج ــر قش ــو ب ــازمان وایپ ــال س ــرد: امس ــد ک تاکی
کــرده اســت.  مــا نیــز در ایــران بایــد مســاله مالکیــت فکــری را 
ســاماندهی کنیــم. خوشــبختانه اکنــون در وزارت علــوم تحقیقات 
ــن مســاله  ــه جــد ای ــاوری ب ــت فن ــا تاســیس معاون ــاوری ب و فن
پرداختــه مــی شــود. جلســاتی نیــز در پــارک علــوم و فنــاوری های 
نــرم و صنایــع فرهنگــی تشــکیل دادیــم و دفتــری ویــژه پیرامــون 

ایــن مســاله ایجــاد کردیــم.
ــای  ــتگاه ه ــون دس ــم اکن ــه ه ــفانه گرچ ــرد: متاس ــد ک وی تاکی

گزارش بازارکار از نخستین همایش مالکیت فکری در صنایع خالق و فرهنگی ؛ 

از طرح تاسیس انجمن علمی مالکیت فکری تا راه اندازی دفاتر پیشخوان

 مالکیت فکری در پارک های علم و فناوری
همایــش مالکیــت فکــری در صنایــع خــالق و فرهنگــی بــه همــراه نشســت سراســری مالکیــت فکــری پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور، در 

ســالن همایش هــای بیــن المللــی دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار شــد.
بــه گــزارش بــازارکار، ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر محمــد حســین ایمانــی خوشــخو،  رئیــس پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و 
صنایــع فرهنگــی، ســید محمــد علــی میرطاهــری رییــس مرکــز مالکیت معنــوی ســازمان ثبــت اســناد و امالک کشــور، دکتــر محمو حکمت 
نیــا معــاون حقوقــی وزارت دادگســتری، دکتــر رضایــی فــر، سرپرســت دفتــر پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم و نیــز بــا حضــور 
دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی و جمعــی از اســاتید و صاحــب نظــران حــوزه مالکیــت فکــری 
برگــزار شــد. در ایــن همایــش بحــث راه انــدازی دفاتــر پیشــخوان مالکیــت فکــری در پــارک های علــم و فنــاوری، گرنت مالکیت فکــری و بحث 
تاســیس انجمــن مالکیــت فکــری مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. مشــروح گــزارش ایــن همایــش تقدیــم خواننــدگان ارجمنــد می شــود.
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مختلــف بــه ایــن مســاله ورورد پیــدا کــرده انــد امــا یکپارچگــی و 
ــده مــی شــود. هماهنگــی میــان آنهــا کمتــر دی

وی بیــان کــرد: امیدواریــم از دل ایــن همایــش هــا و نشســت هــا 
ــرداز کــه  ــده پ ــان خــالق ای فراینــدی طراحــی کنیــم کــه جوان
مــی خواهنــد در ایــن عرصــه شــرکت کننــد راحت تــر بداننــد باید 
بــه کجــا مراجعــه کننــد و حامــی هــای آنهــا چــه کســانی هســتند.

ــاد  ــال ایج ــه دنب ــش ب ــن همای ــرد: در ای ــان ک ــی خاطرنش ایمان
انجمــن مالکیــت فکــری هســتیم کــه پــس از اخــذ مجوز علمــی از 
وزارت علــوم بتوانــد بــه شــکل مســتمر فعالیــت خــود را آغــاز کنــد. 
همچنیــن امــروز از دل ایــن همایــش پیشــخوان مالکیــت فکــری 
رونمایــی مــی شــود کــه بــا افتتــاح آن دغدغــه جوانــان ایــده پــرداز 

در سالی که شعار آن دانش بنیان است از میان برود. 

وزارت علوم برای توجه به بحث مالکیت فکری برنامه دارد
دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون 
فنــاوری و نــوآوری وزارت عتــف 
نیــز در ایــن همایــش گفــت: مقــام 
معظــم رهبــری همیشــه بــه بحــث 
گفتمــان پیشــرفت علــم و فنــاوری 
کــه خوشــبختانه امســال نیــز فرمان 
بــه تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال 
ــا در وزارت  ــن مطــرح شــد و م آفری
علــوم برنامه هــای متنوعــی در حــوزه 
ــی از  ــم. یک ــوآوری داری ــاوری و ن فن

ــا بحــث مالکیــت فکــری اســت. تاکیدهــای م
وی افــزود: مــا پنــج حــوزه راهبردهایی بــرای معاونت در دانشــگاه ها، 
پارک هــای علــم و فنــاوری، پژوهشــگاه ها، نــت ورکینــگ و شــبکه 
ــن  ــی ای ــم. در تمام ــف کرده ای ــوآوری تعری ــی ن ــازی و نظــام مل س
ــود.  ــاهده می ش ــدت مش ــه ش ــری ب ــت فک ــش مالکی ــا نق حوزه ه

اکنــون بحــث ســند ملــی نظــام نــوآوری را ایجــاد کردیــم. 
ــرای  ــزی ب ــه ری ــم و در حــال برنام ــای تخصصــی را داری تدریس ه
ــم و  ــارک عل ــاد پ ــی و ایج ــتغال زای ــری و اش ــت فک ــث مالکی بح

فنــاوری بیــن المللــی هســتیم.
خیرالدیــن تصریــح کــرد: خیلــی از دفاتــر مالکیــت فکــری مــا در 
پارک هــا و دانشــگاه ها فعــال نیســت، بنابرایــن بودجــه حمایتــی را 
گذاشــتیم بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیــون کــه ایــن حوزه مالکیــت فکری 
مــا فعــال شــود. همچنیــن بحــث نشســت های حضــوری و مجــازی 
داشــتیم کــه خوشــبختانه بازتــاب خوبــی داشــت. دو دوره آمــوزش 
ــوزه  ــاوری در ح ــم و فن ــای عل ــووالن پارک ه ــرای مس ــوری ب حض
مالکیــت فکــری و همچنیــن آمــوزش مجــازی بــرای دانشــگاه ها و 

پژوهشــگاه ها داشــتیم.
ــوآوری وزارت عتــف خاطرنشــان کــرد: اکنــون  معــاون فنــاوری و ن
رتبــه ایــران در حــوزه علمــی و تولیــد مقالــه بســیار خــوب اســت 
ــی داشــتیم و از  ــز خوشــبختانه رشــد خوب ــوآوری نی و در حــوزه ن
رتبــه ۱۲۰ بــه ۶۰ رســیده ایم و در حــوزه فنــاوری نیــز رتبــه ۷۱ را 
داریــم بنابرایــن مســاله مالکیــت فکــری می توانــد در حــوزه فنــاوری 

و نــوآوری تاثیرگــذار باشــد.

آمادگی برای راه اندازی دفاتر پیشخوان مالکیت فکری 
در پارک های علم و فناوری 

ــت اســناد و امــالک  ــوی ســازمان ثب ــز مالکیــت معن رییــس مرک
کشــور گفــت: اختراعاتــی کــه تحــت عنــوان رســاله یــا مقالــه ارائــه 
می شــود، دیگــر قابــل ثبــت نیســت. توصیــه می کنیــم دانشــجویان 
ــود از  ــراع خ ــت اخت ــرای ثب ــدام الزم را ب ــازی، اق ــل از تجاری س قب

طریــق مرکــز مالکیــت معنــوی انجــام دهنــد.
ســید محمــد علــی میرطاهــری در همایــش »مالکیــت فکــری در 
ــر اینکــه، شــرکت هــای  ــا تاکیــد ب صنایــع خــالق و فرهنگــی« ب
خــالق و صنایــع فرهنگــی در حــال حاضــر به عنــوان یکــی از ارکان  
اقتصــاد مقاومتــی محســوب مــی شــوند، افــزود: امــروزه بــه همــت 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، ســتاد فنــاوری هــای 
ــه  نــرم شــرکت هــای فعــال در حــوزه اقتصــاد خــالق فرهنگــی ب
ــود. ــت می ش ــناخته و حمای ــان ش ــش بنی ــرکت های دان ــوان ش عن

وی گفــت: مرکــز مالکیــت معنــوی ســازمان ثبــت اســناد و امــالک 
کشــور نیــز به عنــوان تنهــا متولی صــدور ســند ثبت مالکیــت های 
صنعتــی و نماینــده ســازمان بیــن المللــی فکــری کشــور هم ســو 
بــا دیگــر ارگان هــا و ســازمان های مســئول آمادگــی خــود را بــرای 
حمایــت از چرخــه تولیــد ثــروت از طریــق اقتصاد خــالق و فرهنگی 

اعــالم مــی کنــد.
میرطاهــری اذعــان داشــت: متاســفانه مشــاهده می شــود بعضــی از 
دانشــجویان قبــل از اینکــه اختــراع خــود را به ثبــت برســانند آنها را 
تحــت عنــوان رســاله یــا مقالــه ارائه می دهنــد. ایــن گونــه اختراعات 
دیگــر قابــل ثبت نیســت، حتــی اگــر مربوط به خود شــخص باشــد؛ 
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پارک علم
 و فناوری

زیــرا افشــا شــده اســت. توصیــه مــی کنیــم دانشــجویان نســبت بــه 
ثبــت اختراعــات خــود قبــل از تجاری ســازی شــدن اقــدام الزم را از 

طریــق مرکــز مالکیت معنــوی انجــام دهند.
ــا  ــه ب ــم نام ــاد تفاه ــرای انعق ــز ب ــن مرک ــی ای ــالم آمادگ وی از اع
ســازمان ها و وزارتخانه هــای ذیربــط اعــم از ســازمان میــراث فرهنگی 
و صنایــع دســتی و گردشــگری و تمــام پــارک هــای علــم و فنــاوری 
خبــر داد و افــزود: بایــد دفاتــر پیشــخوان مالکیــت فکــری را در ایــن 
ســازمان هــا ایجــاد کنیــم تــا آنهــا در حــوزه دانش بنیــان و فنــاوری 
آمــوزش هــای الزم را از طریــق ایــن پیشــخوان هــا بــرای صیانــت از 

ایــده و نــوآوری دریافــت کننــد.
ــه  ــور، مدرس ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــه داد: ب ــری ادام میرطاه
تابســتانه در حــوزه مالکیــت فکــری در یکــی از مراکــز علمــی ظرف 
یــک مــاه آینــده راه انــدازی مــی شــود. همچنیــن بــا توافقــی کــه با 
ســازمان بیــن المللــی مالکیت فکــری انجــام دادیم، بــرای اولیــن بار 
دوره هــای آموزشــی در حــوزه مالکیــت فکــری با حضــور متقاضیان 
ســایر کشــورها در مرکــز مالکیــت معنــوی برگــزار خواهــد شــد. در 
واقــع بــه دلیــل اعتبــاری کــه مالکیــت فکــری ایــران نــزد ســازمان 
 World Intellectual Property( بیــن المللــی مالکیــت فکــری
ــش  ــایر دان ــور س ــا حض ــا ب ــن دوره ه Organization(  دارد، ای
آمــوزان و دانشــجویان امســال بــرای اولیــن بــار در کشــورمان برگزار 

مــی شــود.
وی تاکیـد کـرد: موضوع مالکیت فکری مسـئله ای بسـیار با اهمیت 
اسـت کـه اگر مـورد توجه قرار نگیرد کشـورمان دچـار عقب ماندگی 
خواهـد شـد. آمادگـی الزم را داریم تـا در این زمینه همـکاری الزم را 
انجـام دهیـم. ظرف چنـد روز آینده پـروژه ای راه اندازی خواهد شـد 
کـه بر اسـاس آن یـک پلتفرم برای ارتباط مسـتقیم با شـرکت های 
دانـش بنیـان و پارک های فنـاوری برقرار می شـود تا ارتبـاط الزم را 
داشـته باشـیم و آمـوزش هـای الزم را از طریق ایـن پلتفرم در 

اختیار پارک های فناوری قـرار دهیـم. 

تعطیلی برخی از کارخانجات
 به دلیل عدم استفاده از نوآوری و فناوری است 

معـاون حقوق مالکیت فکـری وزارت 
دادگسـتری مالکیت فکری را محیط 
مـرگ و زندگـی عنوان کـرد و گفت: 
مالکیـت فکـری در محیـط رقابتـی 
قصد دارد با ایجـاد انحصار، راه تبدیل 
خالقیت هـا را به ثـروت تبدیل کند.

بـه گـزارش بـازارکار، معـاون حقـوق 
مالکیـت فکـری وزارت دادگسـتری 
مالکیـت فکـری را محیـط مـرگ و 
زندگـی عنـوان کرد و گفت: مالکیـت فکری در محیـط رقابتی قصد 
دارد بـا ایجـاد انحصـار، راه تبدیـل خالقیـت هـا را به ثـروت تبدیل کند.

بـه گـزارش بازارکار، دکتر محمود حکمت نیـا، معاون حقوق مالکیت 
فکـری وزارت دادگسـتری در ایـن همایش گفت: فلسـفه تعیین روز 

بـرای موضـوع ها در حقیقت بـرای توجه ویژه به آن مبحث اسـت، از 
اینـرو مـا به لحاظ صنـوف و موضوع ، روز بـرای آنها تعیین می کنیم. 
اتفـاق هـای عجیبی نیز بـرای ایـن جریان ها افتاده اسـت مثـال روز 
جهانـی کارگـر بـرای گرامیداشـت کارگر نیسـت بلکـه روز توجه 

بـه عنصر کار اسـت.
وی افـزود: در روز مالکیـت فکـری نیـز قصدمـان توجـه بـه یک بعد 
بسـیار مهـم در دنیای معاصر اسـت کـه بعد اقتصـادی جوامع جدید 
محسـوب می شـود. اکنون اقدامات خیلی خوبی در پارک ملی علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی پیرامون این مسـاله انجام شـده 
و  طـرح خالقانـه ای را پیـاده کـرده انـد کـه چگونه می تـوان ادبیات 
مالکیـت فکـری را در حـوزه صنایع خالق و فرهنگـی را بکار گرفت و 

آن را بـه بحث اقتصـادی تبدیل کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: مالکیـت فکـری دو عنصـردارد کـه بـرای 
دانـش بنیـان ها توجه به آن خیلی ضـرورت دارد. مالکیت فکری در 
محیـط رقابتـی قصـد دارد با ایجاد انحصـار، راه تبدیـل خالقیت ها 
را بـه ثـروت تبدیل کند، یعنـی مالکیت از طریق انحصـار در محیط 
رقابـت را ایجـاد کنـد. اکنون در مالکیت فکری دو رقابت ایسـتا و پویا 
داریـم. رقابـت ایسـتا رقابتـی اسـت که یک سـری کنـش گرانی 
کـه تولیدهـای مشـابه دارنـد بـرای بهبـود کیفیـت بـا یکدیگـر 

رقابـت مـی کنند.
حکمـت نیا بیـان کـرد: در رقابت پویا افـراد در حل مسـاله )به تولید 
محصـول( بـا یکدیگـر رقابـت می کننـد، زیرا اساسـا مـا در مالکیت 
صنعتـی و ادبـی و هنـری یک محصول جدیـد دارای کارکـرد به بازار 
عرضـه مـی کنیم بـه نوعی که نفر قبـل حذف شـود. مالکیت فکری 
محیـط مـرگ و زندگـی اسـت . رقابـت پویـا محیط مـرگ و زندگی 
اسـت. یکـی زنـده می مانـد و دیگر مـی رود. در رقابت ایسـتا محیط 

حیات اسـت. هـر دو نفر مـی مانند.
وی گفـت: اینکه برخی از کارخانجات به تعطیلی کشـیده می شـوند، 
بـه دلیـل آن اسـت که به دلیـل عدم اسـتفاده از نـوآوری، خالقیت و 
دانـش و فنـاوری، در محیـط رقابت کم می آورنـد و در نهایت محکوم 
بـه حذف می شـوند زیـرا محیط مالکیـت فکری یک محیـط رقابت 
پویـا اسـت. مسـاله پویایی تنها مربـوط به فناوری نیسـت بلکه حوزه 
کتـاب را نیـز در بـر می گیـرد؛ در حـال حاضـر از ۱۱۵ میلیون کتاب 
منتشـر شـده در دنیا تنها ۵ درصد مانـدگاری دارند بنابراین حمایت 
از آثار مکتوب ۵۰ سـال بعد از فوت مولف برای این منظور اسـت که 

کتاب هـا مانـدگاری خـود را در طـول زمان از دسـت می دهند.

گرنت مالکیت فکری در وزارت علوم ایجاد می شود
وزارت علـوم در نظـر دارد بـا برنامـه 
گرنـت مالکیت فکـری یک مسـیر دو 
امـدادی در حـوزه فنـاوری و نـوآوری 
ایجـاد کند تا اسـاتید دانشـگاه الزامی 
برای سـرمایه گذاری و تجاری سـازی 

ایـده هـای خود نداشـته باشـند.
دکتـر رضایـی فـر، سرپرسـت دفتـر 
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پشـتیبانی امور فناوری و نـوآوری وزارت علـوم در این همایش گفت: 
هـم اکنـون در دفتـر امور فناوری و نـوآوری وزارت علـوم پنج گروهی 

تخصصـی دایـر کـرده ایم کـه یکـی از آنهـا مالکیت فکری اسـت.
وی افـزود: موضـوع مالکیت فکـری به عنوان یکی از زیرسـاخت های 
پـر اهمیـت برای توسـعه نـوآوری مطرح اسـت.  ریشـه هـای قوانین 
کشـور و حتـی معاهـده های بین المللـی که طی یک قرن گذشـته 
شـاهد آن هستیم، یک سری بسـترهایی برای تبین فضای الزم برای 
ظهـور مفهـوم مالکیت فکری و امکان بهره برداری و حفـظ این آثار را 
بـرای مـا فراهم می کننـد. امروز در نقطه کمی متفاوت تر قـرار داریم 
و بایـد نـگاه ویژه تر و جدیدتری نسـبت به موضوع فنـاوری و نوآوری 
داشـته باشـیم زیرا بسـیاری از رویدادهای حوزه اقتصادی به مفاهیم 

مالکیت فکری بسـتگی دارند.
وی تصریـح کـرد: طبق قانـون احتماالت حداقـل ۱۷ نفر همزمان به 
همـان ایـده ای فکـر می کننـد که به ذهـن ما خطور پیـدا می کند. 
همچنین عمر فناوری ها تقریبا ۴۵ دقیقه برآورد شـده اسـت بنابراین 
اکنون ما نسـبت به حقـوق ثبتی و حفاظت از ایـده هایمان با چالش 
مواجه هسـتیم که سـرعت ایـن فرایند باید به صورت جـدی و دقیق 
انجـام شـود. قطعـا در آینـده با فضای سـنگین تری مواجـه خواهیم 
بـود بنابرایـن آنچـه ما اکنون نیاز داریم این اسـت که یک نـوآوری در 

مالکیت فکـری ایجاد کنیم.
وی ادامـه داد: اکنـون بـرای ایجاد نوآوری در بحث مالکیت فکری باید 
از سـطح مصرف کنندگی به تولید کنندگی برسـیم که متاسـفانه در 
یک مقطعی تبدیل به محصوالت مونتاژ شـد. در بسـیاری از مواقع ما 
به مرحله ایجاد کنندگی نرسـیده ایم. محصولی که تولید می کنیم، 
ایجـادی نیسـت بلکـه تکراری اسـت کـه باید فرهنگ سـازی شـود. 
در کنـار قضیـه مالکیت فکـری، ایجـاد کنندگی ارتباط مسـتقیمی 
پیـدا مـی کنـد. ما اگر ایجـاد کننده نباشـیم، ثبت مالکیـت فکری و 
اختـراع ها و طرح صنعتی مان به ثبت سـرزمینی تبدیل می شـوند؛ 
محصولـی که در کشـور دیگـر تولید و در کشـور ما ثبت سـرزمینی 

شوند. می 
رضایـی فر خاطرنشـان کـرد: طی یک دهه گذشـته مـا مفهومی 
به نام شـرکت های دانش بنیان شـکل داده ایم و برای آن یک سـری 
فرایندهـا و تعاریـف ایجاد کرده ایـم. جدا از اینکه چقـدر این تعاریف 
در دنیای امروز سـاری و جاری هسـتند باید، فرایند دانشـی در حوزه 
کاری فناوری و نوآوری داشـته باشـیم. باید یک مسـیر نـوآوری برای 
شـرکت هـای دانـش بنیان، خـالق، نوآور و شـرکت های مسـتقر در 
پـارک علـم و فنـاوری داشـته باشـیم. در بسـیاری از مواقـع ما به 
ایـده هـای پروپوزال و هسـته های ایجاد شـده نگاه محـوری داریم و 

از فضای توسـعه غافل هستیم.
سرپرسـت دفتر پشـتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم بیان کرد: 
اگـر امـروز مجموعـه دانشـی ایجـاد و بـا یـک فراینـد ایـده محوری 
حرکـت مـی کنیم  باید در طول زمان با یک سـری نـوآوری ترمیم و 
اصالح شـوند. فرایندهای ایده پردازی در بسـیار از اوقات همان ثبت های 

صنعتـی و اختراع ها برای سـاختن ها و نسـاختن ها هسـتند.

وی یـادآور شـد: مـا اکنـون در مجموعـه معاونت علمی چنـد برنامه 
اساسـی بـرای تدوین قوانیـن و مقررات جدیـد داریم. بحث یوتیلیتی 
پتنـت، یکـی از مباحثـی اسـت کـه اکنـون در شـرف ابـالغ و تایید 
شـواری نگهبان قرار دارد کـه امیدواریم قانون جامع مالکیت صنعتی 

بـه صورت ابـالغ کامـل تر دیده شـود.
رضایـی فـر اظهارداشـت: یـک برنامـه جدی هـم که اکنـون تعریف 
کـرده ایـم، گرنـت مالکیـت فکـری اسـت. پیـش از ایـن گرنتـی در 
فنـاوری داشـتیم اما سـعی داریم با برنامه گرنـت مالکیت فکری یک 
مسـیر دو امـدادی در حـوزه فنـاوری و نوآوری ایجاد کنیم تا اسـاتید 
دانشـگاه الزامـی بـرای سـرمایه گـذاری و تجاری سـازی ایـده های 

خود نداشـته باشـند.

تأسیس مراکز داوری تخصصی برای حل مسائل مالکیت 
فکری یک ضرورت است

سـهراب سـالمت وکیل دادگسـتری در حوزه مالکیت فکری و مشاور 
شـرکت های پـارک ملـی علـوم و فناوری های نـرم و صنایع فرهنگی 
در همایـش« مالکیـت فکری پارک هـای علم و فناوری« عنـوان کرد: 
بخـش غالـب مالکیـت فکـری بـه اقتصـاد ارتبـاط دارد. اکنـون یک 
شـرکت موفـق بر اسـاس اسـتاندارد جهانی نیاز بـه دو پایـه »مالی و 
حسـابداری« و »حقوقـی« دارد، در غیـر این صورت بـا گرفتاری های 
فراوان و مشـکالت متعدد مالیاتی، ارزش افزوده و مالی و حسـابداری 
مواجـه خواهند شـد که نیاز به مشـاوره دائـم دارند از ایـن رو ضرورت 

دارد متولیـان امـر در حـوزه مالـی به این افـراد کمک کنند.
وی افـزود: اکنـون شـرکت ها در بخـش حقوقـی با دو بخش مشـکل 
دارنـد. ایـن شـرکت ها هرچنـد آموزش هـای الزم را دیده انـد اما هنوز 
اشـراف کافـی بـه موضـوع حاکمیـت فکـری ندارنـد و می خواهنـد 
طرح هـای افشـا یا کپـی رایت شـده را ثبت اختراع کنند. این مسـاله 
ناشـی از یـک سـری ناآگاهی اسـت. همچنین شـرکت های خالق و 
نـوآور با اصل سـرزمینی بودن آشـنایی کافی ندارند. ما بسـیار مواجه 
بودیـم کـه فردی اختراعی داشـته و اعالم کرده نمونـه آن در خارج از 
کشـور ثبت شـده اما در ایران ثبت و درج نشـده اسـت و ثبت نمونه 
طـرح خارجی در ایران دارند. این مسـائل ناشـی از بـی اطالعی آنها از 

مسـائل حقوقی حـوزه مالکیت معنوی و فکری اسـت.
وی بیـان کـرد: همچنیـن آنها بـا قوانین اسـتخدامی آشـنایی کامل 
ندارنـد؛ از ایـن رو قراردادهایـی را منعقـد می کنند کـه بر خالف نظم 
عمومـی اسـت. ایـن شـرکت ها بایـد بـا سـه رکـن ایجـاد محصول، 
حفاظـت و تجـاری سـازی محصـول آگاهی حقوقی داشـته باشـند.

ــاه  ــن مســاله دو راه حــل کوت ــع ای ــرای رف ــون ب ــه داد: اکن وی ادام
مــدت و بلنــد مــدت وجــود دارد؛ بــرای راه حــل کوتــاه مــدت ایــن 
مســاله بایــد قــرارداد فــرم و بــرای برنامــه بلنــد مــدت بایــد مراکــز 

مشــاوره و مراکــز داوری تخصصــی ایجــاد شــود.
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*هوش مصنوعی چه تاثیری بر کارایی صنایع دارد؟
در وضعیتــی کــه صنعــت و شــرکت هــا، در حال توســعه هســتند نیازهای 
جدیــدی در رفــع مشــکالت تولیــد و یــا بخــش توزیــع و جــذب مشــتری 
پیــدا کــرده انــد، ایــن نیازها ممکــن اســت در گــرو افزایش ســرعت و دقت 
در عملیــات باشــد و یــا در شــیوه هــای جــذب مشــتری، کــه در ایــن زمان 
هــوش مصنوعــی بــا ارائــه راهکارهــای قدرتمنــد در اتوماســیون ســازی، 
سیســتم هــای توصیــه گــر، پیــش بینــی و قیمــت گــذاری و یــا بخــش 
بنــدی مشــتریان و در نهایــت مــکان یابی و مســیریابی،نقش مهمــی را در 

بهبــود عملکــرد صنایــع ایفــا میکند. 
همچنیــن بــا آینــده ای کــه از هــوش مصنوعــی در ربــات ها، دســتیارهای 
صوتــی، پــردازش زبــان طبیعــی و پــردازش تصویر دیــده می شــود بزودی 
ــیار  ــای بس ــخه ه ــه نس ــد ک ــد ش ــازار خواهن ــدی وارد ب ــع جدی صنای
پیشــرفته تــری نســبت بــه محصــوالت کنونی هســتند، همچــون صنایع 
پهپــادی، خودروهــای خودران)مهــم تریــن مثــال هــای اینترنــت اشــیا( و 
الگوریتــم هــای معامــالت آنالیــن )ربــات هــای معاملــه گــر در بــورس 

و ارز دیجیتــال(.
تمــام ایــن مــوارد نشــان دهنــده آن اســت که محصــوالت و خدمــات نوین 
بــا تغییــرات و توســعه هایی همراه اســت، بخشــی از این تغییرات پوشــش 
دهنــده نیازهــای مشــتریان و بخشــی دیگــر ایجاد کننــده نیازهایی اســت 
کــه تاکنــون وجود نداشــته اســت )بطــور مثال دنیــای مجــازی و بخصوص 
متــاورس کــه فراتــر از نیازهــای فعلــی و تامیــن زندگــی، بــه مــردم عرضــه 
شــده اســت و فضــای بزرگــی بــرای توســعه محصــوالت و خدمــات هــوش 

مصنوعــی خواهد بــود(. 
از ایــن رو صنایــع بــا افزایــش درخواســت مشــتریان مواجــه خواهند شــد و 
مجــزا از بروزرســانی اجبــاری ای کــه بــرای بقای کســب و کار، بــه آن دچار 
میشــوند بــا افزایــش ســودآوری و مقیــاس نیــز روبــرو خواهنــد بــود که به 

معنــی رشــد کســب و کار و بهبــود خدمــات و محصوالت می باشــد.

*عوامــل مهــم در عملکــرد بهتــر هــوش مصنوعی در تجــارت و 
ــت؟ صنایع چیس

چنــد عامــل مختلــف در ایــن مــورد تاثیرگذار هســتند، یکــی از مهم ترین 
آنهــا توســعه ســاینتیفیک الگوریتــم هــای ابتــکاری محاســباتی مرتبط،با 
دقــت و ســرعت باالتــرو یکــی دیگــر، افزایــش و توســعه دیتاســت هــای 

گفتگو با مدیر بخش هوش مصنوعی شرکت Deloitte کانادا

هوش  مصنــوعی فــرصتی

 برای پیشرفت فردی کارمندان

 و تخصص و اشتغالزایی است

امین آندریان، سرپرست هوش مصنوعی شرکت 
هوش  ورود  گوید:  می  کانادا،   Deloitte دیلویت 
مصنوعی فرصتی برای توسعه فردی کارمندان و 
تخصص گرایی است که این خود نوعی اشتغالزایی 

و ایجاد شغل های تخصصی تر است. 
هوش  جمل  از  نوین  فناوریهای  که  وجودی  با 
و  بیشتر خدمات  کارایی  به  میتواند  مصنوعی 
صنایع کمک کند. اما همچنان مدیران و کارمندان 
دلیل حذف شغل شان  به  فناوری  این  دربرابر 
مقاومت میکنند. این درحالی است که به گفته 
امین آندریان، سرپرست هوش مصنوعی شرکت 
مصنوعی  هوش  ورود  کانادا،   Deloitte دیلویت 
فرصتی برای توسعه فردی کارمندان و تخصص 
گرایی است که این خود نوعی اشتغالزایی و ایجاد 

شغل های تخصصی تر است.
برای این منظور با امین آندریان در باره اینکه 
چگونه هوش مصنوعی به اشتغال زابی و بهبود 

صنایع کمک کند گفتگویی انجام داده ایم.
ریاضی  ارشد  کارشناسی  دارای  آندریان  امین 
کاربردی گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر است. وی پژوهشگر در بنیاد 
ملی نخبگان، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، 
و شبکه پژوهشگران ایرانی محقق در دانشکده 
تحقیق در عملیات دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مرکز 
امریکا، شورای  علوم داده، موسسه علوم داده 

علوم داده امریکا و انجمن ریاضیات امریکا است.
شرکت  در  تجاری  هوش  مدیر  وی  همچنین 
مدیاژ، راهبر تیم تحلیل داده در شرکت اوپوینت، 
سرپرست تحلیل داده موسسه نجم آسیا، موسس 
و مدیرعامل استارتاپ کانتنت وان، سرپرست 
و  کانادا   Deloitte شرکت  در  مصنوعی  هوش 
کارشناس تحلیل داده در شرکت Interceptd ترکیه 

بوده است.
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مــورد اســتفاده در الگوریتــم هــای یادگیــری ماشــین و یادگیــری 
عمیــق و دیگــری ســاخت تجهیزات ســخت افــزاری با پردازشــگرها 
ــل  ــه دلی ــه ب ــر اســت ک ــباتی قدرتمندت ــای محاس ــه ه و حافظ
هزینــه هــای تحمیلــی بــاال و یا بعضــا عــدم امکان دسترســی عموم 
و یــا شــرکت هــا و ســازمان هــای غیــر دولتــی و متوســط و کوچک 
بــه انهــا، عمــال راهکارهــای قبلــی و یــا ســرمایه گــذاری خطرپذیــر 

)اســتارتاپی( در آنهــا، راهکارهــای بهتــری هســتند.
بــرای توســعه الگوریتــم هــای محاســباتی کــه دانشــگاه هــای لیــدر 
همچــون دانشــگاه هــای اســتنفورد و برکلــی در تــالش هســتند اما 
ــرای  ــرای توســعه و افزایــش تنــوع دیتاســت هــای مــورد نیــاز ب ب
آمــوزش الگوریتــم هــای یادگیری ماشــین نیازمند همــکاری بخش 
صنعــت و بخصــوص کســب و کارهــای حوزه خــرده فروشــی آنالین 
هســتیم. بــا ایــن کــه همــکاری انهــا تاثیر بســیاری هــم در توســعه 
جهانــی و هــم در توســعه آن ســازمان دارد امــا متاســفانه بــه دلیــل 
حفــظ حریــم خصوصــی کاربــران و دیگــر مــوارد مرتبــط بــه عــدم 
افشــای اطالعــات کســب و کارهــا و نبــود قوانیــن و راه حــل هــای 

کارامــد، کســب و کارهــا در ایــن امــر مشــارکت نمینماینــد.

*دولــت هــا بــرای تســهیل اســتفاده از هــوش صنعتــی 
چــه اقداماتــی بایــد انجــام دهنــد؟

ــروی  ــد ورود نی ــان میده ــه نش ــعه یافت ــورهای توس ــه کش تجرب
ــای  ــتم ه ــاختارها و سیس ــاد س ــر، ایج ــوان ت ــه و ج ــانی نخب انس
ــت ورود  ــراری و در نهای ــای تک ــازی فراینده ــک، اتوماسیون س چاب
شــرکت هــای خصوصــی بــر پایــه تکنولــوژی و رباتیــک در اجــرای 

ــای اســتواری  ــه ه ــد پای ــدی، میتوان ــی و تولی ــای عملیات طــرح ه
بــرای ســرمایه گــذاری هــای بیشــتر در حــوزه هــوش مصنوعــی و 

ــی آن باشــد.  ــای صنعت کاربرده
هرچنــد دولــت هــا تاکنــون قــدم هایــی در ایــن راســتا برداشــته انــد 
ــا  ــیاری ت ــا راه بس ــت ام ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــت های و حمای
هوشمندســازی حداقلــی در اقدامــات صنعتــی باقیســت کــه هم در 
بخــش هــای مختلــف صنعتــی از منابــع انســانی تــا تولیــد و توزیــع 

ــا. ــود ارزش ســهام شــرکت ه ــم در ســطح بهب ــر دارد و ه تاثی
بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده، اقداماتی کــه میتوانــد دولت هــا را 
در این موج ســهمگین رشــد هوش مصنوعی ســهیم کند، تســهیل 
دسترســی بــه ابرکامپیوترهای محاســباتی، بهبود عملکــرد اینترنت 
ــا  ــرای تعامــل مرتبــط، ب در کشــورهایی همچــون ایــران، تــالش ب
ــای  ــروژه ه ــذاری در پ ــای ســرمایه گ ــدر و قرارداده کشــورهای لی

بومــی ســازی سیســتم هــای هــوش مصنوعــی اســت. 
ایــن شــرایط میتوانــد در افزایــش ســرعت نشــر دانش کســب شــده 
ــزوم  ــن ل ــد، همچنی ــته باش ــیاری داش ــر بس ــوزه تاثی ــن ح در ای
ــع و اســتارتاپ هــای هــوش مصنوعــی  ــذاری در صنای ســرمایه گ
یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه دولــت هــا میتواننــد در آن نقــش 

بزرگــی ایفــا کننــد. 
برخــی از مــواردی کــه دولــت هــا میتواننــد در تســهیل آنهــا تاثیــر 
بیشــتری داشــته باشــند، ســرمایه گــذاری در صنعــت خودروهــای 
خــودران، توســعه سیســتم توزیــع پهپادی)مــکان یابی و مســیریابی 
برپایــه راهکارهــای هــوش مصنوعــی( و توســعه تولیــد 

ــد. ــی باش ــاز م ــورد نی ــای م ــخت افزاره س
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*چالش هــای اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای 
ســازمان ها در ایــران چیســت؟ )در مــورد هزینــه، مهــارت، 
ــد.  ــعه ای آن را بفرمایی ــکار توس ــره(؟ راه ــاخت و غی زیرس
بنظــر مــن جــای خالــی فرهنگســازی دربرابــر تــرس هــای آینــده 
ــال  ــا کام ــور م ــا در کش ــازمان ه ــی در س ــوش مصنوع ــور ه حض
مشــهود اســت. بزرگتریــن چالــش در ایــران، تقابــل افــراد دربرابــر 
تغییــرات و تفکــرات ناشــی از حــذف نیــروی انســانی پــس از ورود 

ــه ســازمان هاســت.  هــوش مصنوعــی ب
متاســفانه ایــن واقعیتــی تلــخ اســت کــه در بیشــتر ســازمان هــای 
ــدم ورود هــوش  ــه معتق ــی ک ــزرگ وجــود دارد در حال ســنتی و ب
و  کارمنــدان  فــردی  توســعه  بــرای  فرصتــی  مصنوعــی 
تخصــص گرایــی اســت کــه ایــن خــود نوعــی اشــتغالزایی و ایجــاد 
شــغل هــای تخصصــی تر اســت، بطور مثــال با توســعه الگوریتــم های 
پــردازش زبــان طبیعــی یکــی از خدماتــی کــه انتظــار مــی رود 
بــه زودی رونمایــی شــود سیســتم هــای هوشــمند تولیــد محتــوا 
بــدون دخالــت کاربــر اســت، ایــن خدمــت نــه تنهــا باعــث حــذف 
نیروهــای فعلــی یک ســازمان یــا شــرکت در بخش محتوا نمیشــود 
ــوا و ایجــاد  کــه برعکــس باعــث افزایــش پرفورمنــس واحــد محت
فرصــت ارتقــاء رتبــه کارشــناس تولیــد محتوا بــه کارشــناس کنترل 
کیفــی محتــوای تولیــد شــده توســط سیســتم هوشــمند میشــود. 
ــد نیســت بلکــه یــک فرصــت  واضــح اســت کــه ایــن یــک تهدی
ــن  ــام CCJK در چیــن ای ــه ن ــه هــم اکنــون شــرکتی ب اســت. البت

خدمــات را عرضــه میکنــد.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه در صنایــع درگیر بخصــوص با پــردازش 
ــرات  ــداری و تعمی ــد، نگه ــاالی تولی ــه ب ــود دارد هزین ــر وج تصوی
تجهیــزات ســخت افــزاری اســت، بطــور مثــال نمایــش ۳ بعــدی از 
یــک طــرح خــاص از لبــاس انتخــاب شــده توســط کاربــر در ســایت 
خریــد آنالیــن و تغییــر رنــگ و فــرم تنپــوش آن )الغری و یــا چاقی، 
قــد، جنســیت و ...(. در ایــن مورد نیــز، اجاره زیرســاخت و تجهیزات، 
ــای متوســط و  ــا و شــرکت ه ــرای ســازمان ه ــن انتخــاب ب بهتری
کوچــک اســت هرچنــد اگــر کســب و کارهایــی جهــت ارائــه ایــن 
خدمــات وارد شــوند هزینــه هــای ناشــی از خریــد و اســتقرار بــرای 
کســب و کارهــای متقاضــی کاهــش میابــد و از ســوی دیگــر فرصت 
اشــتغالزایی دیگــری فراهــم میشــود بــرای ایــن منظــور میتــوان بــه 
ــرای  Google Colab اشــاره کــرد کــه تمــام زیرســاخت هــای الزم ب
دریافــت خروجــی هــای هــوش مصنوعــی و برنامــه نویســی چــه 
نــرم افــزاری و چــه ســخت افــزاری را فراهــم کــرده و تنهــا بــا ایجــاد 
یــک حســاب کاربری میتوان بدون نگرانی ســخت افــزار از ان اســتفاده 
کــرد )در نظــر بگیریــم کــه محدودیــت هایــی هــم در این مثــال وجود 

دارد و تنهــا بــرای درک مطلــب از ایــن مثــال اســتفاده کــردم(.
ایجــاد پلتفــرم هــا و ابزارهــای تحلیــل داده نیــز یکــی دیگــر از 
چالــش هــای نســبتا جدیــد برای کســب و کارها و ســازمان هاســت 
کــه هــم هزینــه هــای بســیاری در تامیــن زیرســاخت های ســروری 

و دیتاســنتری و نیــروی متخصــص بــرای ایــن شــرح شــغلی نیــاز 
اســت و هــم مشــکالت ناشــی از تحریــم هــا و مــراودات بیــن المللی 
در اســتفاده از ابزارهــای قدرتمنــدی ماننــد گــوگل دیتــا اســتودیو و 
ــزوم اســتفاده از چندیــن منبــع  ... بوجــود آورده اســت. از طرفــی ل
متفــاوت بــرای دســتیابی بــه گزارشــات مدیریتــی )ماننــد گــوگل 
آنالیتیکــس، دیتابیــس های ســایت و نــرم افزارهای مالــی و مدیریت 
انبــار( و عــدم یکپارچگــی انهــا چالــش دیگــری اســت. راهــکار ایــن 
مشــکل در گــرو ایجــاد پلتفــرم هــای واحــد و مشــابه نمونــه هــای 
خارجــی بســیاری بــرای رفــع نیازهــای اولیــه و توســعه آنهــا بــرای 

رفــع نیازهــای بومــی اســت.
امــا در مــورد مهــارت هــا بهتــر اســت بــه خبرهــای خوشــی از وجود 
نیــروی انســانی توانمنــد و توســعه برنامــه نویســی در ایــن حــوزه 
بــه واســطه ســینتکس برنامــه ی پایــه )پایتــون( در این حوزه اشــاره 
کنــم و بنظــر بــا وجود دانشــگاه هــای پیشــروی داخلی و دسترســی 
بــه آمــوزش هــای آنالیــن نیــازی بــه نگرانــی جــدی در ایــن بخــش 

. نیست

*بــه نظــر شــما هــوش مصنوعی چــه تاثیــری بــر اقتصاد 
دارد؟

هــوش مصنوعــی نــه تنهــا یــک راهــکار بــرای بهبــود عملکــرد و یــا 
ایجــاد راه حــل هــای جدیــد اســت که خــود یــک صنعت اســت. در 
حالــت اول باعــث افزایــش بهــروری و کاهــش هــدر رفــت منابــع در 
تولیــدات صنعتــی )کاهش هزینــه های ناشــی از تولیــد(، جلوگیری 
از افزایــش نیــروی انســانی غیــر متخصــص در حالــت تجمعــی بــا 
کارکرد نامتناســب و افزایش جذب مشــتریان، تســهیل در نگهداری 
و وفــاداری مشــتریان)افزایش درآمدهــای کســب و کارهــا( می شــود. 
در حالــت دوم،باعــث پیدایــش شــرکت هــا و تخصــص های شــغلی 
جدیــد و در نهایــت بــا ایجــاد ابزارهــا و اپلیکیشــن هــا باعــث بهبــود 
ســطح کیفــی انتخاب هــا و تصمیم گیــری هــای اقتصــادی کاربران 

میشود.
شــاید خبــر اســتفاده از الگوریتــم هــای هوشــمند قیمــت گــذاری 
در برخــی اســتارتاپ هــای تهــران بــه گوشــتان رســیده باشــد کــه 
تنهــا یــک نمونــه از تاثیــرات مســتقیم هــوش مصنوعــی در اقتصاد 
ــون  ــری چ ــوارد دیگ ــه م ــوان ب ــت و میت ــی اس ــطح عموم در س
سیســتم هــای هوشــمند تریدینــگ در رمزارزهــا و بــازار ســهام نیــز 
اشــاره کــرد کــه بصــورت مســتقیم بــرای عمــوم مــردم قابــل لمس 
اســت و یــا اشــاره بــه الگوریتــم هــای داده کاوی و تحلیــل داده هــا 
در شــرکت هــای خــرده فروشــی کــه کاهــش هزینــه هــا و افزایــش 
ســود حاصــل از فــروش از نتایــج اولیه آنهاســت.لذا هــوش مصنوعی 
در واقــع یــک کاتالیزور در مســیر تامین و ایجاد تقاضاهــای جدید در 
کســب و کارهــا و مشــتریان اســت کــه در نهایــت در پویایــی اقتصاد 

ــت. تاثیرگذار اس
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معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 
کشــاورزی از راه انــدازی اولیــن پــارک علــم و فنــاوری ملــی بخــش 
ــارک اختصاصــی بخــش  ــون پ ــر داد و گفــت: تاکن کشــاورزی خب

ــود. ــاح می ش ــارک افتت ــن پ ــه زودی ای ــتیم ب ــاورزی نداش کش
حســین جعفــری در آئیــن معارفــه رئیــس جدیــد مرکــز تحقیقات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی اســتان فــارس اضافــه کــرد: ســازمان 
ــی از  ــع عظیم ــا جم ــاورزی، ب ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم تحقیق
محققیــن و دانشــمندان ایــن حــوزه، اهرمــی در دســت دولــت بــرای 

دانــش بنیــان کــردن کشــاورزی اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در ســاختار و وظایــف ســازمان »تــات« بایــد 
بازنگــری شــود، اضافــه کــرد: چابــک ســازی ســازمان، نگاه بــه آینده 
و دانــش بنیــان کــردن ســه مولفــه اصلــی کــه در تدویــن ســاختار 

جدیــد ســازمان تــات در نظــر گرفتــه شــده اســت.
جعفــری بــه انعقــاد تفاهــم نامــه معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت 
علــوم و ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــا موضوع 
ــب  ــع طبیعــی در قال ــوآوری کشــاورزی و مناب ایجــاد ده دهکــده ن
ــه  ــزود: زمین ــزی زد و اف ــز گری ــوآوری نی ــاوری و ن ــای فن پردیس ه
ــان اســت،  ــش بنی ــرای اســتقرار شــرکت های دان ــی ب بســیار خوب
ــم در  ــاح شــد و امیدواری ــده در خراســان رضــوی افتت ــن دهک اولی

آینــده نزدیــک در فــارس نیــز ایجــاد شــود.
او اضافــه کــرد: در کنــار پردیس هــا، بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 
مــزارع نــوآوری را خواهیــم داشــت کــه محلــی بــرای بــه کارگیــری 

دانــش فنــی همــکاران مــا در موسســات و مراکــز خواهــد بــود.
جعفــری تاکیــد کــرد: در آئیــن نامه جدید ســازمان تات، وزن بســیار 
ــن مشــارکت  ــان و همچنی ــش بنی ــای دان ــرای فعالیت ه ــادی ب زی

اعضــای هیئــت علمــی در تجــاری ســازی و صنعتی کــردن تولیدات 
ــی و  ــد صنعت ــه تولی ــه مرحل ــه ب ــی ک ــز ایده های ــان و نی ش

نیمــه صنعتــی برســانند، در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــش و  ــال دان ــر انتق ــد ب ــر جهــاد کشــاورزی تاکی ــه او؛ وزی ــه گفت ب
ــه  ــد اگرچ ــدی دارن ــای تولی ــه عرصه ه ــی ب ــای تحقیقات یافته ه
ــد  ــت و نبای ــی اس ــی و ترویج ــای تحقیق ــتوانه کار ه ــش پش پژوه

ــل شــود. تعطی
ــه محــوری  ــد مقال ــه جدی ــن نام ــه در آئی ــان اینک ــا بی ــری ب جعف
ــوزه  ــای ح ــه و فعالیت ه ــای فناوران ــا فعالیت ه ــده و ب ــذف ش ح
تحقیقــی توســعه ای، جایگزین شــده اســت، افــزود: تمرکــز اصلی در 
آییــن نامــه بــر حــل مشــکالت اســت اگــر کســی بتواند مشــکلی از 
مشــکالت بخــش کشــاورزی را حــل کنــد می توانــد ایــن ارتقــا را 
بــه خوبــی طــی کنــد و ضرورتی بــه اینکه مقــاالت آنچنانی داشــته 
و در ژورنال هــای معتبــر علمــی داشــته باشــد بــرای همــکاران ما در 

موسســات تحقیقاتــی وجــود نــدارد.
او اضافــه کــرد: توقــع مــا ایــن اســت کــه همــکاران ما عصای دســت 
جهــاد کشــاورزی اســتان ها باشــند و تمــام پروژه هایــی کــه انجــام 

می شــود در راســتای حــل مشــکالت بخــش کشــاورزی باشــد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس نیــز در ایــن مراســم بــا 
ــرن حاضــر عنــوان می کنــد کــه  ــان اینکــه یکــی از فالســفه ق بی
ــش  ــدرت در بخ ــش ق ــت: افزای ــت، گف ــدرت اس ــان ق ــش هم دان
کشــاورزی نیــز از رهگــذر دانــش محقق می شــود و مرکــز تحقیقات 
فــارس بــا وجــود اعضای هیئــت علمی قــوی یکــی از مراکــز اثرگذار 

در تقویــت پارادایــم فکــری و توســعه ای اســت.
ــه لحــاظ  ــه اینکــه تحقیقــات ب ــا اشــاره ب ــور ب مجتبــی دهقــان پ
ماهیتــی در ســه حــوزه بنیــادی، کاربــردی و توســعه ای خالصــه و 
طبقــه بنــدی می شــود، تصریــح کــرد: بــرای حــل مشــکالت بخش 
کشــاورزی بــا توجــه بــه مقتضیــات امــروز کشــور، تحقیقــات بایــد 

بــه ســمت کاربــردی ســوق پیــدا کنــد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه تحقیقــات بایــد در مســئله یابــی و مســئله 
گشــایی بــه بخش هــای اجرایــی کمــک کنــد، عنــوان کــرد: در تفکر 
قدیمــی رونــد انتقــال خطــی بــود بــه ایــن شــکل کــه بخــش اجــرا 
مشــکالت را احصــا کنــد، تحقیقات بــه دنبــال راه حل باشــد و نهایتاً 
ترویــج آن را انتقــال دهــد کــه ایــن تفکــر نیازمنــد بازنگــری اســت.

دهقــان پــور بــا اشــاره بــه ضــرورت همــکاری بین بخــش تحقیقات 
و اجــرا، اظهــار کــرد: بــا نــگاه دانــش محــور دفتــر ارتبــاط بــا مراکــز 
علمــی و متعاقــب بــا آن اتــاق فکــر در ایــن ســازمان تشــکیل شــده 
ــه منظــور ارتقــای  ــاق فکــر شــرایط هــم اندیشــی ب اســت و در ات
کشــاورزی دانــش بنیــان بــا اســتفاده از ظرفیــت بخش هــای دولتی 

و خصوصــی، محققیــن و افــراد علمــی ایجــاد می شــود.
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان فــارس اضافــه کــرد: دســت 
محققیــن و صاحبــان اندیشــه را به منظور بهبود وضعیت کشــاورزی 
ــه گرمــی می فشــاریم و همــه همــکاران در بخــش اجــرا  اســتان ب

آمــاده همــکاری بــا محققیــن در ایــن زمینه هســتند.
ــز  ــت مرک ــوان سرپرس ــه عن ــرادی ب ــح م ــم ابوالفت ــن مراس در ای
ــع طبیعــی اســتان فــارس  تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و مناب
معرفــی و از زحمــات محســن بذرافشــان رئیــس پیشــین ایــن مرکز 

ــی شــد. قدردان

جعفری:ـ

نخستین پارک علم و فناوری 

ملی بخـش کشـاورزی 

راه انـدازی می شـود
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پارک علم
 و فناوری

بــه گــزارش بــازارکار، رییــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان در 
ــران  ــاوری در ای ــای فن ــت: پارک ه ــالروس گف ــفیر ب ــا س ــدار ب دی
ــدازی  ــرای راه ان محــل توجــه هســتند و معافیت هــای متعــددی ب
کســب و کارهــای دانــش پایــه در ایــران وجــود دارد کــه می تــوان از 

معافیــت مالیاتــی و گمرکــی و بیمــه ای یــاد کــرد.
دکتــر علــی فتــی گفــت: پارک هــای فنــاوری در ایــران محــل توجه 
هســتند و معافیت هــای متعددی بــرای راه انــدازی کســب و کارهای 
دانــش پایــه در ایــران وجــود دارد کــه می تــوان از معافیــت مالیاتــی 

و گمرکــی و بیمــه ای یــاد کرد.
وی افــزود: در هرمــزگان بــه دنبــال کشــاورزی مبتنــی بــر آب شــور 
ــودن  ــا دارا ب ــن اســتان ب ــر ای هســتیم چــرا کــه موقعیــت بی نظی
افــزون بــر ۲ هــزار کیلومتــر مــرز دریایــی اینجــا را بــرای اینگونــه 

فعالیت هــا در کشــور بســیار مســاعد و کــم نظیــر کــرده اســت.
دکتــر فتــی ادامــه داد: هرمــزگان در زمینه پــرورش ماهــی در قفس 
و میگــو تبدیــل بــه قطــب کشــور خواهــد شــد و بیشــتر صــادرات 
محصــوالت صیفــی ایــن اســتان بــه روســیه و کشــورهای آســیایی 
صــادر می شــود و آمادگــی همــکاری در زمینــه موضوع هــای 

مرتبــط بــا آب و همچنیــن در زمینه فــوالد و صنایع پاالیشــگاهی و 
انــرژی بــر را داریــم.

ــر شــدن ســرمایه گــذاری  ــرای محکم ت وی خاطــر نشــان کــرد: ب
ــه صــورت پنجــاه پنجــاه را  پیشــنهاد ســرمایه گذاری مشــترک ب
داریــم و پیشــنهاد می کنــم پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان را بــا 
پارکــی در کشــور خــود مرتبــط کنیــد تــا مســایل را پیگیــری کنیــم.

ــران و  ــای ای ــگاه ه ــی دانش ــای علم ــری همکاری ه ــه راهب خان
ــود ــیس ش ــالروس تاس ب

رییــس دانشــگاه هرمــزگان در دیــدار بــا ســفیر بــالروس درایــران در 
محــل پــارک علم و فنــاوری هرمــزگان گفــت: زمینــه همکاری های 
ــالروس  ــگاه های ب ــگاه و دانش ــن دانش ــن ای ــی بی ــی و آموزش علم
وجــود دارد کــه پیشــنهاد شــده خانه راهبــری همکاری هــای علمی 

دانشــگاه های ایــران و بــالروس در ایــن دانشــگاه تاســیس شــود.
ــعه  ــی توس ــگاه درپ ــن دانش ــت: ای ــی گف ــد صادق ــر محم دکت
ــایر  ــگاه های س ــا دانش ــود ب ــی خ ــی و آموزش ــای علم همکاری ه
ــه  ــت ک ــالروس اس ــورها ب ــن کش ــی از ای ــه یک ــت ک کشورهاس
می تــوان در زمینــه اتوماســیون و هوشمندســازی بخش کشــاورزی، 

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در دیدار با سفیر بالروس عنوان کرد:

توسعه سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف فناوری با کشور بالروس 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان در دیــدار بــا ســفیر بــالروس گفــت: ســرمایه گذاری مشــترک در حوزه هــای 

مختلــف فنــاوری بــا کشــور بــالروس را دنبــال می کنیــم. 
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ــرد. ــکاری ک ــی هم ــع غذای ــاورزی و صنای ــوژی کش بیوتکنول
وی ادامــه داد: در خاطــر ایرانیــان ســابقه تعامل های علمــی دوجانبه 
ــا بــالروس غیــر قابــل انــکاری اســت و برخــی از اعضــای هیــات  ب

علمــی دانشــگاه هرمــزگان در آن کشــور تحصیــل کرده انــد.
دکتــر صادقــی خطــاب بــه دمیتــری کالتســوف گفــت: ایــن ســابقه 
دیرینــه تعامل هــای بیــن ۲ کشــور دانشــگاه هرمــزگان را 
ــای  ــل ه ــما تعام ــور ش ــگاه های کش ــا دانش ــا ب ــرده ت ــم ک مصم
بیشــتری داشــته باشــد، بــالروس دانشــگاه های فراوانــی دارد امــا 
بــر روی Belarusian State University تمرکــز کرده ایــم و تحصیل شــما 

هــم در ایــن دانشــگاه بــوده اســت.
وی اضافه کرد: دانشگاه هرمزگان به عنوان 
دانشگاه جامع با بیش از ۱۳۲ رشته تحصیلی 
در هرمزگان است و از ظرفیت جغرافیایی خود 
استفاده بهینه داشته است و بر همین اساس 
به عنوان قطب علمی اقتصاد دریا پایه در بین 

دانشگاه های کشور مطرح است.
دانشگاه  این  دانشگاه هرمزگان گفت:  رییس 
اشتراکاتی با دانشگاه های بالروس دارد به عنوان 
این دانشگاه در حوزه کشاورزی دارای  نمونه 
دانشکده بسیار بزرگی بوده و مجتمعی به عنوان 

مجتمع ماموریت گرا در بخش کشاورزی دارد و از جهتی دیگر دانشگاه 
هرمزگان این آگاهی را دارد که کشور و دانشگاه های بالروس در حوزه 
مطالعات بر روی محصوالت بیوتکنولوژی نام آور است یا در حوزه صنایع 

ماشین آالت کشاورزی و کودهای زیستی خوب کار کرده اند.

تاسیس خانه راهبری همکاری های علمی دانشگاه های
 ایران و بالروس تاسیس شود

دکتــر صادقــی گفــت: بــا چنیــن ظرفیت هــای مشــترکی می تــوان 
تبــادل دانشــجو، طرح های مشــترک علمــی و ســمینارهای مختلف 
برگــزار کــرد و معتقدیــم می توانیــم بــا همــکاری شــما بــه صــورت 
مشــترک بــا دانشــگاه های بــالروس گفــت و گویــی در زمــان بنــدی 

معینی داشــته باشــیم.
علمــی  همکاری هــای  راهبــری  خانــه  تاســیس  افــزود:  وی 
دانشــگاه های ایــران و بــالروس را بــه میزبانــی دانشــگاه هرمــزگان با 
تاییــد وزارت خارجــه پیگیــری کنیــد و ان شــاءاهلل بــا برنامــه اجرایی 
معیــن در مســیر همــکاری حرکــت کنیم کــه ابتــدا از فراینــد وبینار 
اســتفاده خواهیــم کــرد تــا بــه پیشــنهاد تاســیس خانــه راهبری برســیم.

رییس مجتمع آموزش عالی میناب: 
خواهان همکاری علمی در زمینه کشاورزی با بالروس هستیم

ــی  ــات علم ــو هی ــاب و عض ــی مین ــوزش عال ــع آم ــس مجتم ریی
دانشــگاه هرمــزگان هــم در ایــن دیــدار اظهــار داشــت: هرمــزگان 
اســتان فرصت هــای متنــوع و متعــددی اســت، موقعیــت جغرافیایی 
و ژئوپلیتیکــی، ایــن اســتان را از نظــر برنامه هــای توســعه منحصر به 

فــرد کــرده اســت.
عبــاس مــرادی اشــاره کــرد: دانشــگاه هرمــزگان بــه عنــوان تدویــن 
کننــده برنامــه توســعه بلنــد مــدت هرمــزگان اشــراف کاملــی بــر 
ظرفیت هــای اســتان دارد و بــرای خــود نقــش هــای بلنــد مدتــی 

تعییــن کــرده اســت.
وی ادامــه داد: بنابرایــن انتخــاب برنامه هــای همــکاری بــا دانشــگاه 
ــاله  ــداز ۲۰ س ــم ان ــت و در چش ــر اس ــوع و متکث ــزگان متن هرم
ــم  ــه و بودجــه کشــور ه ــد ســازمان برنام ــه تأیی ــه ب ــزگان ک هرم
رســیده بــه عنــوان اســتان نخســت در زمینــه اقتصــاد دریــا محــور 

معرفــی شــده اســت.
ــا موضوع هــای  زمینــه همــکاری مشــترک ب
کشــاورزی بــا دانشــگاه های کشــور بــالروس 

وجــود دارد
ــزگان  ــگاه هرم ــی دانش ــات علم ــو هی عض
افــزود: ایــن اســتان پایتخــت حمــل و نقــل 
ایــران اســت و انــواع روش هــای حمــل نقلــی 
ــی  ــی و هوای از قبیــل جــاده ای، ریلــی، دریای
را دارد، همچنیــن از نقــاط اصلــی تولیــد 
ــی  ــبزی و صیف ــاورزی، س ــوالت کش محص
ــالروس  ــه ب ــا ب ــی از آن ه ــه بخش ــت ک اس

صــادر می شــود.
وی خطــاب به ســفیر بــالروس گفــت: هرمــزگان در ۱۰ ســال آینده 
بــه قطــب تولیــد فــوالد کشــور تبدیــل خواهــد شــد و بــا راه انــدازی 
پاالیشــگاه های متعــدد قطــب دوم انــرژی کشــور هــم می شــود کــه 
ــا دانشــگاه های کشــور شــما  ــای همــکاری ب ــا زمینه ه ــه اینه هم

ــد بود. خواه
ــزگان  ــای دانشــگاه هرم ــراز داشــت: یکــی از و پردیس ه ــرادی اب م
مختــص کشــاورزی اســت کــه در مــکان جغرافیایــی مناســبی قــرار 
ــای  ــب از قطب ه ــاک مناس ــورداری از آب و خ ــا برخ ــه و ب گرفت

کشــاورزی کشــور اســت.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه هرمــزگان افــزود: بنابرایــن خواهــان 
همــکاری در زمینــه اتوماســیون و هوشمندســازی کشــاورزی، 
ــا کشــور  ــی کشــاورزی ب ــع غذای ــوژی کشــاورزی و صنای بیوتکنول

ــتیم. ــالروس هس ب
ــوی  ــه کشــاورزی ق ــالروس در زمین ــزود: کشــور ب ــه اف وی در ادام
اســت و رویکــرد ایــن نشســت هــم بیشــتر بــرای همــکاری علمــی 

ــا آن کشــور اســت. در زمینــه کشــاورزی ب

نمونه خانه راهبری های علمی در ایران وجود دارد
ــگاه  ــی دانش ــن الملل ــی و بی ــای علم ــت اداره همکاری ه سرپرس
هرمــزگان هــم در ایــن دیــدار خطــاب بــه ســفیر بــالروس اظهــار 
کــرد: پیشــنهاد تاســیس خانــه راهبــری همکاری هــای علمــی بین 
ایــران و بــالروس بــه میزبانــی دانشــگاه هرمــزگان را داریــم که نمونه 
آن را بیــن ایــران و مجارســتان در یکــی دیگــر از دانشــگاه های کشــور داریــم.

ــب  ــه قط ــده ب ــال آین ــزگان در 1۰ س هرم
تولیــد فــوالد کشــور تبدیــل خواهد شــد و 
بــا راه انــدازی پاالیشــگاه های متعــدد قطب 
دوم انــرژی کشــور هــم می شــود کــه همــه 
اینهــا زمینه هــای همــکاری با دانشــگاه های 

کشــور شــما خواهــد بود
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علیرضــا نفــر زادگان گفــت: همچنین خواهــان تعییــن برنامه دقیق 
ــی از دانشــگاه های  ــزگان و یک ــن دانشــگاه هرم ــرای نشســت بی ب
بــالروس هســتیم و کتابچــه معرفــی دانشــگاه هرمــزگان در اختیــار 
نمایندگــی وزارت خارجــه در هرمــزگان قــرار گرفتــه تــا در اختیــار 

ســفیر بــالروس قــرار گیــرد.
وی ادامه داد: دانشــگاه هرمزگان ســابقه همکاری در زمینه ســونامی 
و اکتشــاف نفــت و گاز را بــا روســیه دارد و بــه دنبــال توافقــی ماننــد 
توافــق بــالروس و مصــر داریــم و پیشــنهاد همــکاری مشــترک فنی 

بیــن دانشــگاه هرمــزگان و دانشــگاه های بــالروس را داریــم.
نفــر زادگان اشــاره کــرد : Belarusian State University دانشــگاه برتــر 
دانشــگاه برتــر کشــور بــالروس بــوده کــه رتبــه ۲۹۴ دنیــا در ســال 
۲۰۲۲ میــالدی را داشــته اســت و بهبــود ۲۰۰ پلــه ای در هشــت 

ســال گذشــته داشــته اســت.
سرپرســت اداره همکاری هــای علمــی و بین المللــی دانشــگاه 
هرمــزگان اظهــار داشــت: ایــن دانشــگاه افــزون بــر ۵۰۰ تفاهم نامــه 
بیــن دانشــگاهی و بین المللــی داشــته و بــا دانشــگاه هــای بیــش از 

۶۰ کشــور در اروپــا، آســیا و آفریقــا همــکاری دارد.
ــگاه  ــی دانش ــن الملل ــی و بی ــای علم ــت اداره همکاری ه سرپرس
 Belarusian National Technical University : هرمــزگان اشــاره کــرد
BNTU(( هــم دومیــن دانشــگاه برتــر کشــور بــالروس اســت کــه در 
رشــته های فنــی کــه از ســال ۱۹۲۰ میــالدی تــا کنــون بــه تربیــت 

مهندســین پرداختــه اســت.
وی افــزود: ایــن دانشــگاه در میــان ۱۰ درصــد برتریــن دانشــگاه های 

دنیــا بــا رتبــه ۷۵۰ طبق رتبــه بنــدی QS قــرار دارد.

سفیر بالروس: 
زمینه ها و دورنمای خوبی برای همکاری های علمی وجود دارد

ســفیر بــالروس هــم در ایــن دیدار بــه مســووالن دانشــگاه هرمزگان 
و رییــس پــارک علــم و فنــاوری ایــن اســتان گفــت: علــم، آمــوزش 

و پــرورش موضــوع هــای مهــم بــرای ۲ کشــور اســت و زمینه هــا و 
دورنمــای خوبــی بــرای همــکاری داریم.

ــای  ــه حوزه ه ــدار هم ــن دی ــه داد: در ای ــوف ادام ــری کالتس دمیت
علمــی کشــورم را معرفــی کردنــد که بیشــتر مربــوط بــه زمینه های 
کشــاورزی و صنعتــی و علمــی اســت و امــکان همــکاری وجــود دارد.

ــی  ــه های علم ــگاه ها و مؤسس ــالروس و دانش ــه داد: در ب وی ادام
مختلــف وجــود دارد و حتــی در حــوزه کشــاورزی یــک موسســه 

ــد. ــه ســیب زمینــی فعالیــت می کن تخصصــی در زمین
ســفیر بــالروس ادامــه داد: می توانیــم بیــن دانشــگاه های بــالروس و 
دانشــگاه هرمزگان چند نشســت تخصصی از طریــق ویدیوکنفرانش 
برگــزار کــرد کــه در زمینــه کشــاورزی و موضوع هــای علمــی دیگــر 

باشد.
 Belarusian و Belarusian State University وی بــا اشــاره بــه اینکــه
National Technical University )BNTU( کــه بیشــتر مــد نظــر 
ــازمان های  ــت: س ــراز داش ــود، اب ــزگان ب ــگاه هرم ــئوالن دانش مس
علمــی تخصصــی بســیاری وجــود دارد کــه می توانــد در زمینه هــای 
همــکاری ۲ کشــور فعالیــت کننــد و در زمینــه همــکاری علمــی 
می تــوان بــه خدمــات تحصیلــی بــا طــرف ایرانــی همــکاری داشــته 

باشــیم.
کالتســوف گفــت: نظــام آمــوزش و پــرورش در بــالروس بســیار قوی 
اســت و در زمینــه پارک هــای علمــی و فنــاوری هــم می توانــد بــه 
یادداشــت تفاهــم همــکاری رســید کــه می توانیــد مــوارد را بررســی 

کنیــد و راه ثمــر بخــش را بیابید.
وی یــادآور شــد: هم اکنــون کمیســیون مشــترک همــکاری علمــی 
ــم و  ــه عل ــوط ب ــای مرب ــه موضوع ه ــه در آن هم ــود دارد ک وج
فنــاوری و آمــوزش و پــرورش مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد 
ــن  ــه ای از ای ــش جداگان ــد بخ ــم می توان ــزگان ه ــگاه هرم و دانش

کمیســیون مشــترک باشــد.
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 بــه گــزارش بــازارکار، بهــزاد باباخانــی امــروز در حاشــیه بازدیــد از 
ــرج  ــتقر در ب ــان مس ــش بنی ــرکت های دان ــاور و ش ــای فن واحده
فنــاوری کرمانشــاه، بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه نــام ســال 
»تولیــد، دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن«، بــر تحقــق عملــی ایــن 
شــعار تاکیــد کــرد و افــزود: شــعار ارزشــمند امســال نبایــد در حــد 
یــک بنــر و نوشــته بمانــد و در تالشــیم تــا بتوانیــم به صــورت واقعی 

و عملــی زمینــه تحقــق ایــن شــعار را در اســتان فراهــم کنیــم.
وی بــه تشــکیل ســتاد اقتصــاد دانــش بنیــان در اســتان اشــاره کــرد 
و افــزود: ایــن ســتاد در همیــن راســتا تشــکیل شــده و جلســاتی نیز 
تاکنــون داشــته ایم تــا بتوانیــم ضمــن افزایــش شــرکت های دانــش 

بنیــان، مشــکالت پیــش روی آنهــا را مرتفــع کنیــم.
معــاون اقتصــادی اســتانداری کرمانشــاه بــا تقدیــر از عملکــرد پارک 
علــم و فنــاوری جهاد دانشــگاهی کرمانشــاه در حمایــت از واحدهای 
فنــاور و شــرکت های دانــش بنیــان، گفــت: امــروز بازدیــدی از ایــن 
مجموعــه داشــتیم تــا از نزدیــک بــا شــرکت ها و واحدهــا گفــت و 
گــو کــرده و در جریــان مشــکالت و دغدغه هــای آنهــا قــرار گیریــم.

باباخانــی بــا بیــان اینکــه بســیاری از واحدهــای فنــاور پــارک قابلیت 
دانــش بنیــان شــدن را دارنــد، گفــت: بــا وجــود ایــن واحدهــا به نظر 
می رســد بتوانیــم تــا پایــان ســال افزایــش چشــمگیری در تعــداد 

شــرکت های دانــش بنیــان اســتان داشــته باشــیم.

وی افــزود: بــرای امســال افزایــش دو برابری این شــرکت ها در اســتان 
هدفگــذاری شــده اســت، البتــه قطعــاً در کنــار ایــن افزایــش کمــی، 
کیفیــت کار آنهــا هــم لحــاظ خواهــد شــد تــا بتوانیــم بخــش دوم 
شــعار امســال کــه همــان »اشــتغالزایی« اســت را نیــز محقــق کنیــم.

وی افــزود: تکالیــف در زمینــه افزایــش دو برابری شــرکت های دانش 
بنیــان و حمایــت از آنهــا بــه تمامــی دســتگاه ها ابالغ شــده و بســیار 

خوشــبین بــه تحقــق این هدفگــذاری در ســال جاری هســتیم.
باباخانــی در ادامــه دو مشــکل عمــده واحدهــای فناور و شــرکت های 
دانــش بنیــان را بازاریابــی و تأمیــن مالــی عنــوان کــرد و افــزود: در 
بحــث رفــع مشــکل بازاریابــی ایــن واحدهــا نیــاز اســت بخش هــای 

دولتــی و نیــز تشــکل های خصوصــی ورود کننــد.
معــاون اقتصادی اســتانداری کرمانشــاه افــزود: در بحــث تأمین مالی 
هــم عمــده ایــن واحدهــا در بحــث تأمیــن وثیقــه دچــار مشــکل 
هســتند کــه در همیــن راســتا پیشــنهاد داده ایــم تــا اعتبارســنجی 
بــرای ایــده ایــن واحدهــا صــورت گرفتــه و بــه عنــوان وثیقــه لحــاظ 

شــده و دیگــر نیــازی بــه گرفتــن وثیقــه ملکــی نباشــد.
وی تصریــح کــرد: بــه هرحــال امســال بــه طور جــد پیگیر رفــع این 
دو مشــکل هســتیم تــا بتوانیم بــا افزایش فعالیــت واحدهای فنــاور و 
شــرکت های دانــش بنیــان زمینــه اشــتغالزایی هرچــه بیشــتر را هم 

در اســتان فراهــم کنیم.

معاون استاندار کرمانشاه در بازدید از پارک علم و فناوری استان خبر داد؛

افزایش دو برابری شرکت های دانش بنیان استان
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری کرمانشــاه از هدفگــذاری افزایــش دو برابــری شــرکت هــای دانــش 

بنیــان اســتان در ســال جــاری خبــر داد. 
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ــارس قشــم گفــت:  ــاوری خلیــج ف ــارک زیســت فن رییــس پ
ــدی  ــود توانمن ــتای بهب ــاوری« در راس ــتیار فن ــرح دس »ط
ــا کســب و کار  ــط ب ــای مرتب دانشــجویان در حــوزه مهارت ه

ــد.  ــه اجــرا درآم ــارک ب ــن پ ــردی در ای و توســعه ف
 

بــه گــزارش بــازارکار ، محمــد شــریف رنجبــر گفــت: افزایــش 
بــا  دانشــجویی  پایان نامه هــای  انجــام  حیــن  توانایی هــا 
ــط  ــای مرتب ــش مهارت ه ــه افزای ــرح، زمین ــن ط ــرای ای اج
ــگامی در  ــاری و پیش ــش تج ــی، دان ــی، کار تیم ــا کارآفرین ب

ــد آورد. ــم خواه ــوآوری را فراه ــاوری و ن ــه فن عرص
ــتیار  ــرح دس ــوان »ط ــت عن ــر تح ــرح حاض ــزود: ط وی اف
و  دانشــگاه  نهــاد  دو  هدایــت  و  راهبــری  بــا  فنــاوری« 
پارک هــای علــم و فنــاوری در هــر اســتان برنامه ریــزی شــده 
و ایــن مهــم در قشــم نیــز در ســال تولیــد، دانــش بنیــان و 

اشــتغال آفرین نمــود بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد.
ــار  ــارس قشــم اظه ــج ف ــاوری خلی ــارک زیســت فن رییــس پ
داشــت: ایــن طــرح بــر اســاس هدایــت هدفمنــد آموزه هــای 
دانشــجویان در راســتای اســتفاده کاربــردی و کســب تجربــه 

عملــی جهــت شــکل گیری دانشــگاه جامعــه محــور، پاســخگو 
و کارآفریــن و ایجــاد انگیــزه و حــس امیــد و نشــاط و القــای 
تفکــر آمــوزش پویــا در دانشــجویان و بــا هــدف تربیــت نیروی 

ــده اســت. ــزی ش ــم و برنامه ری متخصــص تنظی
وی همچنیــن هــدف از اجــرای ایــن طــرح را فراهــم شــدن 
ــورد  ــای م ــا و مهارت ه ــری بخشــی از توانایی ه ــه فراگی زمین
ــل،  ــرای دانشــجویان در طــول دوران تحصی ــازار کار ب ــاز ب نی
شــرکت های  در  دانشــجویان  بکارگیــری  شــدن  همــوار 
دانش بنیــان و فنــاور مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری، 
ــرکت های  ــوزی در ش ــرای کارآم ــه ب ــت ۶ ماه ــاد فرص ایج
ــط  ــون توس ــازات گوناگ ــب امتی ــاور، کس ــان و فن دانش بنی
شــرکت های فنــاور از ســمت پــارک علــم و فنــاوری و 
ــان  ــران و کارکن ــمند مدی ــگان و هوش ــاب رای ــت انتخ فرص
آینــده شــرکتها از دانشــجویان مســتعد و واجــد شــرایط 

ــت. دانس
کســب  جهــت  می تواننــد  عالقمنــدان  گفــت:  رنجبــر 
 http://www.parkintern.ir ســامانه  بــه  بیشــتر  اطالعــات 

فرماینــد. مراجعــه 

اجرای »طرح دستیار فناوری« در حوزه مهارت های 

مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی
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اشاره  با  پارک  این  رییس  قادرزاده  دکتر   ، بازارکار  گزارش        به 
و  فناور  واحدهای  برای  پیش آمده  قضایی  از مشکالت  برخی  به 
دانش بنیان استان، این همکاری را راه گشای حل برخی از چالش ها 
عنوان کرد و گفت: تولید دانش بنیان و اشتغال مولدی که در نتیجه 
تمامی  فراگیر  و  جانبه  همه  تعامل  نیازمند  می شود  حاصل  آن 
که  است  فناوری  و  نوآوری  اکوسیستم  بر  تاثیرگذاران  و  فعاالن 
این همکاری به رشد و توسعه کسب و کارهای فناورانه، گسترش 

فرهنگ فناوری و نوآوری کمک می کند.
موارد  بررسی  برای  ادامه گفت: تشکیل شعب تخصصی  در  وی 
الزامات روز است و بهره گیری  مربوط به حوزه دانش بنیان جزو 
گره گشای  می تواند  حوزه  این  متخصص  قضات  و  مشاوران  از 
مشکالت ما باشد. به همین دلیل پارک علم و فناوری کردستان 
آمادگی دارد تا نسبت به آموزش قضات محترم، ضابطین قضایی و 

دیگر ارکان دادگستری نهایت همکاری را داشته باشد.
دکتر قادرزاده تصریح کرد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه توسعه 
و  پژوهشی  علمی،  زمینه های  کلیه  در  مشترک  همکاری های 
تحقیقات کاربردی با استفاده از ظرفیت ها و امکانات طرفین اعم 
از علمی، فنی، زیر ساختی، نیروی انسانی، اطالعاتی در راستای 
حمایت حقوقی و قضایی از شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور 

در استان کردستان است.
شایان ذکر است که تفاهم نامه مذکور شامل موارد زیر است:

•توسعه همکاری های مشترک در حوزه کارآفرینی، فناوری و نوآوری
حوزه  در  فناور  و  دانش بنیان، خالق  شبکه شرکت های  •توسعه 

خدمات قضایی و کسب و کارهای دیجیتالی مرتبط
•حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان با هدف توسعه 

اقتصاد مبتنی بر دانش
عبارتی  به  یا  آن ها  تجاری سازی  و  پژوهش ها  کردن  •کاربردی 

تکمیل فرآیند ایده به محصول و تسریع در روند آن
•کمک به حذف چالش ها و موانع موجود در رشد و توسعه کسب و 

کارهای مبتنی بر دانش با بکارگیری ظرفیت های طرفین
زیر  ایجاد  و  تخصصی  خدمات  و  محصوالت  تولید  و  •طراحی 
ساخت های فنی مورد نیاز در راستای نیازمندی های دادگستری 

براساس برنامه ها و دستور العمل های طرفین
• مشکالت حقوقی و قضایی شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور 

استان کردستان
شرکت های  از  قضایی  و  حقوقی  حمایت  ویژه  کمیته  •تشکیل 

دانش بنیان، خالق و فناور استان کردستان

رییس پارک علم و فناوری کردستان:

تشکیل شعب تخصصی برای بررسی موارد مربوط به حوزه دانش بنیان جزو 
الزامات روز است

 بــا هــدف تحقــق اهــداف حــوزه فنــاوری و نــوآوری و توســعه حمایت هــای مــادی و معنــوی از جامعــه نخبــگان و 
فرهیختــگان اســتان کردســتان و بــا توجــه بــه تاکیــدات ویــژه مقــام معظــم رهبــری بــر حمایــت از تولیــد و نامگــذاری 
ســال 1401 بــه صــورت ویــژه توســط ایشــان، بــه عنــوان ســال »تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن«، تفاهــم 
نامــه همــکاری مابیــن پــارک علــم و فنــاوری کردســتان و معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری 

اســتان کردســتان منعقــد شــد. 
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ــل  ــم، مدیرعام ــری اعظ ــژن نصی ــازارکار، بی ــزارش ب ــه گ ب
موسســه نوفــن اعــالم کــرد، کاربــران در ایــن پایــگاه امــکان 
ــا  ــران ب ــور ای ــده در کش ــت ش ــم ثب ــه عالئ ــتجو کلی جس
ــد. ــف را دارن ــطح مختل ــار س ــابهت در چه ــزان مش ــاب می انتخ

ــده  ــت ش ــاری ثب ــم تج ــتجو در عالئ ــکان جس ــن ام همچنی
ــرده و  ــاال ب ــتجو را ب ــت جس ــف دق ــابهت های مختل ــا مش ب
احتمــال رد شــدن تقاضــای ثبــت عالئــت تجــاری را کاهــش 

می دهــد.
ــات  ــه خدم ــکوفایی در ارائ ــوآوری و ش ــدوق ن ــزار صن کارگ
مالکیــت فکــری گفــت: ایــن ســامانه امــکان جســتجو در کاال 

ــم تجــاری را نیــز فراهــم  ــا خدمــات طبقــات مختلــف عالئ ی
آورده تــا مشــابهت یابی فقــط در طبقــه مدنظــر کاربــر انجــام 
ــش  ــان جســتجو و افزای ــدت زم ــث کاهــش م ــه باع شــود ک
ــرات، اصــالح،  ــای تغیی ــش آگهی ه ــردد. نمای ــت آن می گ دق

ــگاه می باشــد. ــن پای ــات ای ــر امکان ــال از دیگ ابطــال و انتق
گفتنــی اســت، امکانــات جســتجوگر پیشــرفته عالئــم تجــاری 
دارکــوب در وبینــار روز جهانــی مالکیــت فکــری کــه در 
ــزار  ــوری برگ ــت جمه ــکوفایی ریاس ــوآوری و ش ــدوق ن صن

ــی شــد. ــان معرف ــه مخاطب ــد، ب ش

معرفی جستجوگر پیشرفته عالئم تجاری در روز جهانی مالکیت فکری

موسســه دانــش بنیــان نوفــن حامــی البــرز مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری ایــن اســتان پــس از راه انــدازی موفــق 
جســتجوگر اختراعــات در ســال 1400، اکنــون جســتجوگر پیشــرفته عالئــم تجــاری خــود را بــر روی پایــگاه دارکــوب 

در دســترس عمــوم قــرار داده اســت. 
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ــور  ــی »ت ــه مل ــار، برنام ــرای نخســتین ب ــازارکار،  ب ــزارش  ب ــه گ ب
فنــاوری« در ناحیــه نــوآوری دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا حضــور 
ــوم،  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن ــن مع ــی خیرالدی ــر عل دکت
تحقیقــات و فنــاوری، دکتر اســدیان معــاون نظــارت و بازرســی امور 
سیاســی و قضایــی و دکتــر خــدادادی بــازرس کل امــور آموزشــی و 
پژوهشــی و کهنمویــی رییــس دفتــر حمایــت از ســرمایه گــذاری و 

تولیــد ملــی ســازمان بازرســی کل کشــور برگــزار شــد.
در حاشــیه ایــن برنامــه دکتــر خیرالدیــن در زمینــه برنامه ملــی »تور 
فنــاوری« گفــت: ایــن برنامــه کــه طــرح آن بــا همــکاری »انجمــن 
ــه  ــران« تهی ــوآوری ای ــازمان های ن ــاوری و س ــای فن ــی پارک ه علم
ــتاوردها و  ــا، دس ــناخت فعالیت ه ــنایی و ش ــدف آش ــا ه ــده، ب ش
توانمندی هــای فناورانــه و نوآورانــه شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان 
پارک هــای علــم و فنــاوری صــورت می پذیــرد؛ بــه ایــن صــورت کــه 
از روســا، معاونان، مدیران و کارشناســان دانشــگاه ها، مراکز پژوهشــی، 
ادارات و دســتگاه های دولتــی سراســر کشــور دعــوت خواهــد شــد که 
در قالــب ایــن برنامــه، از شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان مســتقر در 

پارک هــای علــم و فنــاوری بازدیــد خواهــد شــد.
وی افــزود: نکتــه مهــم در ایــن زمینــه، ضمن آشــنایی آحــاد جامعه 
بــا محصــوالت و خدمــات شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان، ارائــه 

ــی  ــئولین دولت ــرکت ها از مس ــن ش ــت های ای ــری درخواس و پیگی
اســت. بــرای نمونــه در نخســتین برنامه کــه برای ســازمان بازرســی 
کل کشــور در نظــر گرفتــه شــده بــود، دکتر اســدیان معــاون نظارت 
ــرکل  ــاری مدی ــر خدای ــی و دکت ــور سیاســی و قضای و بازرســی ام
بازرســی امور آموزشــی و پژوهشــی ســازمان بازرســی کل کشــور، از 
نزدیــک در جریــان توانمندی هــا، مشــکالت و موانــع این شــرکت ها 

ــرار گرفتند. ق
در این نشســت، معاون ســازمان بازرســی کل کشــور طی ســخنانی، 
از عــزم جــدی ایــن ســازمان بــرای حمایــت از فنــاوری و نــوآوری و 
حــل و فصــل موانــع شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان خبــر دادنــد.

ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ ــور، رئی ــدس دهبیدی پ مهن
صنعتــی شــریف نیــز ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت تورهــای فنــاوری 
در شــناخت توانمندی هــا و ســایر مســائل مرتبــط بــا شــرکت های 
ــورس،  ــازار ب ــه ب ــتارتاپ ها ب ــدم ورود اس ــان، ع ــاور و دانش بنی فن
نقــص زنجیــره رشــد شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان و کمبــود 
فضــای فیزیکــی بــرای حمایــت از ایــن شــرکت ها را از مهمتریــن 

ــت. ــش رو دانس ــای پی چالش ه
ــاور و  ــرکت های فن ــدادی از ش ــران تع ــه، مدی ــن برنام ــه ای در ادام

ــد. ــه نقطــه نظــرات خــود پرداختن ــه ارائ ــان ب دانش بنی

با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم؛

اولین »تور ملی فناوری« در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد
اولیــن تــور ملــی فنــاوری بــا رویکــرد آسیب شناســی مســائل حقوقــی و قضایــی شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان 
بــا حضــور دکتــر خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم و بــه میزبانــی پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 

صنعتــی شــریف برگــزار شــد. 
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بــه گــزارش بــازارکار علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری البــرز، 
ــاد  ــعه اقتص ــروه توس ــت کارگ ــی در نشس ــدی عباس ــدس مه مهن
ــال ۹۲  ــرز از س ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــت: پ ــرز گف ــان الب دانش بنی
ــرکت  ــت از ۳۱۷ ش ــا حمای ــان ب ــه دانش بنی ــدی در عرص ورود ج
ــتان  ــن اس ــه ای ــور ب ــفر رئیس جمه ــه درس ــته ک ــان داش دانش بنی
ــورت  ــده و در ص ــوب ش ــان مص ــش بنی ــرکت های دان ــهرک ش ش

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــارات الزم امس ــن اعتب تأمی
دبیــر کارگــروه توســعه اقتصــاد دانش بنیــان البــرز ادامــه داد: ازنظــر 
ایجــاد اشــتغال واحدهــای فناور رتبــه ۱۵ کشــور را داریــم و باید اعالم 
کنــم بیشــترین شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه صنعــت فعــال 

هستند..
وی تصریــح کــرد: در حــوزه فنــاوری ۳۰۹ شــرکت در اســتان البــرز 
داریــم کــه ۳۰ شــرکت در بخــش کشــاورزی و صنایــع غذایــی اســت 
بنابرایــن بــا توجــه بــه ظرفیت هــای قابل توجــه اســتان البــرز بایــد 

تالش هــای بیشــتر در ایــن زمینــه صــورت گیــرد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز گفــت: ایــن اســتان رتبه هشــت 
کشــوری را در حمایــت از شــرکت های خــالق غیــر دانش بنیــان بــا 

حمایــت از ۲۳ شــرکت خــالق بــه خــود اختصــاص داده اســت.

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان البــرز تأکیــد کــرد: افزایــش 
رویدادهــای کارآفرینــی بــرای شناســایی فنــاوران یکــی از موضوعاتی 
اســت کــه دنبــال می کنیــم و بایــد اعــالم کنیــم، بزرگ تریــن مرکــز 
نــوآوری بخــش خصوصــی کشــور در پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
در حــال ســاخت اســت کــه تــا بــه امــروز ۱۲ میلیــارد تومــان هزینــه 

شــده و تــا پایــان ســال افتتــاح خواهــد شــد.
وی یــاد آورشــد: شــرکت های دانش بنیــان بــر اســاس قانون کشــوری 
تــا ۲۰ ســال می تواننــد تحــت حمایــت پــارک علــم و فناوری باشــند 
امــا در البــرز مبنــا ۱۰ ســال اســت و بایــد شــرکت دانش بنیان بعــد از 

ایــن مــدت وارد شــهرک های صنعتی شــود.

تأکید بر توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان استان البرز
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری البرز نیز در این نشســت 
با تأکید بر توســعه زیســت بوم اقتصاد دانش بنیان اســتان خاطرنشــان 
کــرد: زیســت بوم اســتان البــرز کــه بــا حمایــت دســتگاه های مختلف 
و بازیگرانــی مثــل پــارک علم و فنــاوری، صنــدوق پژوهش و فنــاوری، 
ســرمایه گذاران و فنــاوران تشــکیل می شــود بایــد به گونــه ای باشــد 
کــه نهایتــاً نقــش واقعــی یــک زیســت بوم را ایفــا کنــد و بایــد بــرای 

با حضور معاون استاندار البرز و نمایندگان دستگاه های علمی و اجرایی صورت گرفت؛

بررسی نقش و جایگاه دستگاه های مؤثر در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان استان البرز

ــر  ــتگاه های مؤث ــگاه دس ــش و جای ــی نق ــدف بررس ــا ه ــرز ب ــان الب ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــروه توس ــت کارگ نشس
ــادی  ــور اقتص ــاون ام ــاهمرادی مع ــر ش ــور دکت ــا حض ــرز ب ــتان الب ــان اس ــاد دانش بنی ــت بوم اقتص ــعه زیس در توس

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــی و اجرای ــتگاه های علم ــدگان دس ــرز و نماین ــتاندار الب اس
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محصــوالت تولیــدی خــود بــازار و فروش هم داشــته باشــد.
ــاد  ــت بوم اقتص ــرد: زیس ــد ک ــاهمرادی تأکی ــر ش ــر جهانگی دکت
دانش بنیــان بایــد بتوانــد بــا همراهــی مجموعه بازیگــران زیســت بوم، 
زمینــه توســعه اشــتغال به ویــژه اشــتغال دانش بنیــان را بــرای اســتان 

البــرز بــه همــراه داشــته باشــد.

در توجه به اقتصاد دانش بنیان تأخیر داشتیم
رئیــس هیــأت مدیــره صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان البــرز نیز 
ــه اینکــه بســیاری از کشــورها بخــش  ــا اشــاره ب در ایــن نشســت ب
قابل توجهــی از اقتصادشــان دانش بنیــان اســت گفــت: ســهم 
ــره و  ــورهای ک ــد و در کش ــه ۷۵ درص ــکا ب ــی در آمری دانش بنیان
ــاد  ــهم اقتص ــه س ــد درحالی ک ــد می رس ــا ۶۰ درص ــه ۵۰ ت ــن ب ژاپ
ــت. ــد اس ــه درص ــا س ــار دو ت ــاس آم ــر اس ــران ب ــان در ای دانش بنی

محمــد علیــزاده تصریــح کــرد: دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و فنــاوری 
مــا نیــز در توجــه و توســعه اقتصــاد دانش بنیــان کوتاهــی کرده انــد؛ 
آیــا اگــر رهبــر معظــم انقالب بــه موضــوع اقتصــاد دانش بنیــان توجه 

نمی کردنــد بایــد ایــن بحــث در کشــور مــورد غفلــت قــرار می گرفت 
و جــدی تلقــی نمی شــد.

در نشســت کارگــروه توســعه اقتصــاد دانش بنیــان البرز، بحــث ارتقای 
ــرکت های  ــش ش ــان و افزای ــاد دانش بنی ــتان در اقتص ــگاه اس جای
ــه در  ــای دانش پای ــاوری و فعالیت ه ــش ســهم فن ــان، افزای دانش بنی
تولیــد، شناســایی و رفــع موانــع فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان، 
بررســی راهکارهــا و اهداف شــعار ســال درزمینه ٔ اقتصــاد دانش بنیان، 
نقــش بخــش خصوصــی در توســعه اقتصــاد دانش بنیــان، توســعه 
ــهیل  ــتان، تس ــتان های اس ــه شهرس ــه در هم ــاختارهای فناوران س
ــرک،  ــه، گم ــای بیم ــان در زمینه ه ــرکت دانش بنی ــای ش فعالیت ه
دریافــت تســهیالت از بانک هــا و مؤسســات حمایتی مالی، شناســایی 
ســاختارهای فناورانــه اســتان با توزیع اســتانی ســاختارهای فنــاوری، 
توســعه و تقویــت مراکز نــوآوری بــا همکاری صنایــع، انتقــال فناوری 
و رویدادهــای کارآفرینــی موضــوع محــور به منظــور رفــع چالش هــای 

صنایــع بــزرگ مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
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گفتگوی بازار با فعال اکوسیستم نوآوری

عقب ماندن رگوالتور از تکنولوژی از چالشهای مهم اکوسیستم نوآوری است

ــدن  ــن حــوزه، عقــب مان ــی ای ــد اســت از چالش هــای اصل ــرآروان معتق ــد رســتمی معمــار کســب و کار اب حمی
ــا  ــک، ب ــالق و چاب ــب وکارهای خ ــود کس ــث می ش ــاق باع ــن اتف ــت. ای ــا و روندهاس ــور از تکنولوژی ه رگوالت

ــه رو شــوند. ــادی روب ــع زی موان
ــود دارد. ــان وج ــش بنی ــتارتاپی و دان ــتم اس ــادی در اکوسیس ــکالت زی ــال: »مش ــاد دیجیت ــروه اقتص ــازار؛ گ ب

ــتم  ــت و سیس ــوزه پرداخ ــتی ح ــن باالدس ــاد و قوانی ــل اینم ــذاری مث ــی و قانون گ ــکالت قانون ــه مش ــم ب می توانی
ــاره  ــازار وارد می شوند، اش ــه ب ــازه ب ــه ت ــی ک ــه تکنولوژی های ــن و هم ــوزه بالکچی ــی ح ــاری و حت ــای پرداخت ی ه

کنیــم.
در دنیــا اصــل بــر ایــن اســت کــه تــا قانونــی نباشــد، کارهــا را می تــوان انجــام داد مگــر اینکــه قانونــی آن را 
منــع کــرده باشــد ولــی در ایــران برعکــس اســت. یعنــی تــا قانــون صراحتــا تاییــد نکــرده باشــد، نمی تــوان در 
حــوزه ای ورود کــرد.« ایــن بخشــی از گفتگــوی بــازار بــا حمیــد رســتمی معمــار کســب و کار ابــرآروان دربــاره 
ــان  ــه از نظرت ــوآوری و دانــش بنیانهــا اســت کــه در ادام چالشــها و راهکارهــای تســهیل ســازی اکوسیســتم ن

مــی گــذرد.
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*از دیــدگاه شــما در زمینــه تســهیل  اکوسیســتم 
ــهایی در  ــه چالش ــان چ ــش بنی ــتارتاپی و دان اس

ــود دارد؟ ــران وج ای
ــه  ــم ب ــود دارد.می توانی ــه وج ــن زمین ــادی در ای ــکالت زی مش
مشــکالت قانونــی و قانون گــذاری مثــل اینمــاد و قوانیــن 
ــاری و  ــای پرداخت ی ــتم ه ــت و سیس ــوزه پرداخ ــتی ح باالدس
ــه  ــازه ب ــی کــه ت حتــی حــوزه بالکچیــن و همــه تکنولوژی های

کنیــم. می شوند، اشــاره  وارد  بــازار 
در دنیــا اصــل بــر ایــن اســت کــه تــا قانونــی نباشــد، کارهــا را 
می تــوان انجــام داد مگــر اینکــه قانونــی آن را منــع کــرده باشــد 
ولــی در ایــران برعکــس اســت. یعنــی تــا قانــون صراحتــا تاییــد 

نکــرده باشــد، نمی تــوان در حــوزه ای ورود کــرد.
یکــی از چالش هــای اصلــی ایــن حــوزه، عقــب مانــدن رگوالتــور 
از تکنولوژی هــا و روندهاســت. ایــن اتفــاق بارهــا افتــاده و باعــث 
ــادی  ــع زی ــا موان ــک، ب ــالق و چاب ــب وکارهای خ ــود کس می ش

روبــه رو شــوند.

اینترنــت چــه  تعرفــه هــای  افزایــش  *بــا 
ــی و  ــای اینترنت ــب وکار ه ــرای کس ــکالتی ب مش
ــت  ــد؟ ودر نهای ــی آی ــش م ــتارتاپی پی ــای اس فض
ــاره  ــن ب ــذارد؟ درای ــی گ ــر م ــاد تاثی روی اقتص

ــد؟ ــح دهی توضی
بــا توجــه بــه نیــاز حــوزه اســتارت آپی بــه تکنولــوژی، دسترســی 

ــور،  ــارج از کش ــازار خ ــه ب ــی ب ــی و دسترس ــع اینترنت ــه مناب ب
افزایــش تعرفــه اینترنــت حتمــا تاثیــر عکــس روی فعالیــت ایــن 

ــد گذاشــت. ــا خواه حوزه ه
ــه  ــی ب ــای عموم ــت و فض ــاد دول ــا اعتم ــال ب ــاد دیجیت اقتص
اســتارت آپ ها و تشــویق آن هــا بــه اســتفاده از خدمــات دانــش 
بنیــان داخلــی اتفــاق می افتــد و ایجــاد هــر گونــه رانــت بــرای 
قیمــت اینترنــت و نقــض بی طرفــی شــبکه تاثیــر عکــس 
ــازار  ــه ب خواهــد گذاشــت کــه ایــن تاثیــر در صــورت اتصــال ب

ــرد. ــروز خواهــد ک ــی بیــش از پیــش ب جهان

*بــرای تســهیل ایــن فضــا بایــد دولــت و ارگانهای 
ذیربــط چــه اقداماتــی را بکنند؟

خصوصی ســازی فعالیت هــای دولتــی و فضاهــای عمومــی و 
نیمــه دولتــی راه حــل ایــن مشــکل اســت. رقابــت نهادهــا ماننــد 
شــهرداری و ســازمان فنــاوری و ابــر شــرکت های نیمــه دولتــی 
بــا بخــش خصوصــی یکــی از بزرگ تریــن عامــل عقــب مانــدن 

اکوسیســتم اســتارت آپی از فضــای مشــابه جهانــی اســت.
مانــع تراشــی و ایجــاد مجوزهــا و محدودیت هــای فــراوان بــرای 
ــن راه  ــد بهتری ــوزه می توان ــن ح ــه ای ــی ب ــش خصوص ورود بخ
حــل ایــن موضــوع باشــد. دولــت و ارگان هــای مرتبــط می توانند 
ــد  ــرار بگیرن ــده کســب وکارها ق در نقــش تســهیلگر و یاری دهن

و خودشــان را نبایــد در مقابــل کســب وکارهــا بداننــد.




