
پارک های علم و فناوری ؛پارک های علم و فناوری ؛
محور توسعه نوآوری، فناوری و اشتغال دانش بنیان محور توسعه نوآوری، فناوری و اشتغال دانش بنیان 
اعتبـار اعتبـار 55 هـزار میلیـارد تومانی برای توسـعه  هـزار میلیـارد تومانی برای توسـعه 

دانـش  بنیان هـا در سـال جاری دانـش  بنیان هـا در سـال جاری 
دهکده های فناوری در استان های مختلف راه اندازی دهکده های فناوری در استان های مختلف راه اندازی 

می شود می شود 
با دستاوردهای  امید  نمایشگاه عصر  با دستاوردهای پایان خوش  امید  نمایشگاه عصر  پایان خوش 

دانش بنیاندانش بنیان
توسعه پردیس  پارک علم و فناوری در دانشگاه آزادتوسعه پردیس  پارک علم و فناوری در دانشگاه آزاد

سراسر کشور سراسر کشور 





■ ماهنامه  ■ سال ششم ■ شماره 32 ■ تیر 1401

ماهنامه بازارکار نوین ■ سال سوم 
■ دوره جدید الکترونیکی- شماره اول  ■ مرداد 1398

صاحب امتیاز:
جهاددانشگاهی
مدیر مسئول:

         امیر علی بینام

سر دبیر: سیروس دشتی
مدیر نشر: حسین مرادپور

دبیر تحریریه: لیال قرنفلی
مدیر گرافیک و صفحه آرایی: شهره سلطان محمدی

فناوری اطالعات: الهام محمدی
جلوه های بصری: مریم سادات آل داود

تبلیغات و بازاریابی: وحید امینی 
........................................................................................................... 

نشانی دفتر :
تهـران - خیابان انقالب اسالمی،خیابان فخررازی، ابتدای خیابان شهدای 

ژاندارمری شرقی، شماره 72، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
تلفن: 66971354 
نمابر: 66971359

www.bazarekar.ir : پایگاه اطالع رسانی
info@bazarekar.ir : پست الکترونیکی

سامانه پیام کوتاه : 30004900
............................................................................................................

دعوت به همکاری
ماهنامه بازارکار نوین برای درج مقاله، یادداشت و ترجمه های مطالب 

مفیدی که با موضوع نشریه مرتبط باشد  اعالم آمادگی می نماید . 
عالقه مندان در صورت تمایل می توانند مطالب خود را از طریق پست 

الکترونیک و یا دورنگار به این نشریه ارسال دارند .
نشریه در درج و اصالح مطالب دریافتی مختار خواهد بود .
................................................................................................

درج مطالب مختلف در این نشریه صرفا به منظور اطالع رسانی صورت 
گرفته و الزاما به منزله تایید آنها توسط جهاددانشگاهی نیست .

دانش بنیان 

دانشگاه ها

21

7

8

22

27

◄ گفتگو با رئیس دانشگاه امام حسین)ع( بررسی شد
نقش و جایگاه شـــرکت های دانش بنیان در تولید 

و اشتغال کشور   

◄ گفتگوی تفصیلی مهر با سورنا ستاری:
بازیگران سنتی بازار در مبارزه با نوآوری  

بازنده اند  

◄ دکتر دهقانی فیروز آبادی در مراسم معارفه خود مطرح کرد

نقشـــه راه کامال مشخص است؛ طرح تحول در 
دستور کار جهاد دانشگاهی  

◄معاون نوآوری و فناوری وزیر علوم مطرح کرد؛
دهکده های فناوری در 10 استان کشور 

راه اندازی می شود  

◄گزارش بازارکار از اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای  

دانشگاه آزاد اسالمی
پایان خوش یک نمـایشگاه؛ »رویــداد عصـر 

امیـــــد«  آینده روشنی را نوید می دهد

13

استارت آپ

33

34

پارک علم و فناوری 

38

37

◄  ستاری:
 تحول اقتصاد دیجیتال  با ورود شـرکت هــــای 

دانش بنیان به بازار سرمایه

◄ همزمان با بیست و پنجمین سفر استانی 
رئیس جمهور از شـــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

بازدید کرد 

◄نمایشگاه محصوالت دانش بنیان، فناور و خالق  
با حضور بیش از 1۵0 شرکت در زاهدان برگزار می شود  

◄ رئیس پارک علم و فناوری البرز:
ایجاد ســـاختارهای فناورانه در کنار صنایع البرز 

ضروری است  

◄  رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد:  
تاســـیس پردیس پارک علم و فناوری در استان ها 

کلید خورد 

◄اولین رویداد، 
تبادل فناوری استان در پارک علم وفناوری 

کرمانشاه برگزار شد  

40

41

42

4۵

17



■  سیروس دشتی
سر دبیر

فنــاوری هــای نــرم یــا صنعــت فرهنگــی بــه عنــوان 
یکــی از بخــش هــای اصلــی و مهــم اقتصــاد 
دانــش محــور،  نقــش اساســی در توســعه اقتصــادی 
و اشــتغال زایــی کشــورها  دارد. در دهــه هــای 
اخیــر کشــورهای مختلــف دنیــا و بویــژه کشــورهای 
ــادی در  ــای زی ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ــعه یافت توس
ــا  ــه ب ــوری ک ــه ط ــد، ب ــام داده ان ــه انج ــن زمین ای
ــاوری هــای اطالعــات  ــده فن رشــد شــتابان و فزاین
و ارتباطــات پیونــد بیــن تجــارت، فرهنــگ، توســعه 
ــه  ــتری گرفت ــتاب بیش ــم ش ــی ه ــع فرهنگ صنای
اســت.  بیــن رشــد صنایــع فرهنگــی و رونــق 
اقتصــادی رابطــه تنگاتنــگ و مســتقیم وجــود دارد؛ 
ــورهای  ــه در کش ــد ک ــی ده ــان م ــات نش تحقیق
اروپایــی کــه صنایــع خــالق رشــد بیشــتری داشــته 
ــد  ــن ح ــادی در باالتری ــاه اقتص ــتغال و رف ــد اش ان
خــود قــرار دارد.  کشــورهای پیشــرو در فنــاوری هــای 
نــرم و صنایــع خــالق عــالوه بــر دنبــال کــردن اهداف 
مســتقیم اقتصــادی از رشــد فنــاوری هــای نــرم، از آن بــه 
ــعه  ــد و توس ــران در رش ــزار و پیش ــک اب ــوان ی عن
ســایر فنــاوری هــا نیــز اســتفاده مــی کننــد.  نمونــه 
شــاخص در در ایــن زمینــه  تمرکــز دولــت کــره جنوبــی 
ــه  ــی ب ــای تلویزیون ــریال ه ــدور س ــد و ص در تولی
کشــورهای مختلــف دنیــا اســت کــه در چنــد ســال 
ــتمر  ــش مس ــاهد پخ ــز ش ــورمان نی ــر در کش اخی

ــع  ــتیم. در واق ــیما هس ــدا و س ــریالها از ص ــن س ای
ــوذ بیشــتر  ــرای نف ــزاری ب محصــوالت فرهنگــی اب
ــی  ــش تلویزیون ــز پخ ــی و نی ــای مبیل ــاوری ه فن
ــزارش هــای  ــر اســاس گ ــردد. ب ــی گ ــز محســوب م نی
و  متحــد  ملــل  ســازمان  ســوی  از  مختلــف 
ــی  ــوالت فرهنگ ــارت محص ــکو تج ــازمان یونس س
ــه ایــن  ســو رشــد قابــل  از ســال ۲000 میــالدی ب
مالحظــه ای داشــته اســت.  بــه طــوری کــه طبــق 
برآوردهــا تجــارت ایــن محصــوالت و گــردش 
ــه 3 هــزار  ــرم فرهنگــی ب ــع خــالق ن ــی صنای مال
میلیــارد دالر رســیده اســت کــه از ایــن حیــث 
ــوع  ــل تن ــه دلی ــوزه را ب ــن ح ــر ، ای ــان ام کارشناس
ــر  ــک » اَبَ ــه ی ــادی ب ــاالی اقتص ــای ب و ظرفیت ه
ــه  ــا توج ــد.  ب ــی کنن ــر م بخــش اقتصــادی«  تعبی
ــوزه  ــن ح ــادی ای ــردش اقتص ــاالی گ ــم ب ــه حج ب
در دنیــا،  متاســفانه در کشــور مــا علیرغــم پیشــینه 
درخشــان و ظرفیــت هــای بــی نظیــر فرهنگــی در 
ــردش  ــارت و گ ــم تج ــور حج ــف کش ــاط مختل نق
ــارد دالر هــم نمــی رســد.  ــه یــک میلی ــی مــا ب مال
خوشــبختانه طــی ســالهای اخیــر زیــر ســاخت هــای 
خوبــی بــرای رشــد و توســعه صنایــع فرهنگــی شــکل 
ــته ای  ــای شایس ــالش ه ــر ت ــوالن ام ــه و مس گرفت
ــد. امــا  ــرای توســعه ایــن بخــش انجــام داده ان را ب
همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن حــوزه آنچنــان کــه 
ــی و  ــری در اقتصــاد مل ــش پررنگت ــاید نق ــد و ش باب

تجــارت بیــن الملــل نداشــته اســت.
ــورنا  ــر س ــه دکت ــم ک ــن بودی ــاهد ای ــن رو ش از ای
ــاوری رییــس جمهــور  ــاون علمــی و فن ســتاری مع
نامــه ای  بــه رهبــر انقــالب دربــاره ضــرورت 
حمایــت ســه قــوه از شــرکت های خــالق ارســال و 
همچنیــن دســتور مقــام معظــم رهبــری خطــاب بــه 

ــد. ــن رابطــه منتشــر ش ــور در ای ــس جمه رئی
ضمــن  انقــالب  رهبــر  بــه  نامــه  در  ســتاری 
ــالق  ــای خ ــرکت ه ــعه ش ــت توس ــمردن اهمی برش
ــان،  خاطرنشــان  ــش بنی ــار شــرکت هــای دان در کن
ــای  ــوه و نهاده ــه ق ــدن س ــو ش ــه همس ــرده ک ک
خــالق  صنایــع  توســعه  جهــت  در  حاکمیــت 

ضــروری اســت.
رهبــر انقــالب نیــز در هامــش این نامــه مرقــوم کردند: 

»بــه مســئوالن ذیربــط در ایــن بــاره تأکید شــود.«
بــه گفتــه معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور،  
ــوآوری تأســیس  ــه خــالق و ن ــون ۷0 خان ــم اکن ه
و ۱۵30 شــرکت خــالق در حوزه هــای مختلــف 
صنایــع خــالق نیــز تشــکیل شــده کــه تعــداد زیایــد 
ــز  ــاوری و نی ــم و فن ــای عل ــارک ه ــا در پ از آن ه

ــوآوری مســتقر هســتند.  ــه هــای ن کارخان
ــرم  ــوان پلتف ــه عن ــوآوری ب ــه هــای خــالق و ن خان
ــهیل  ــت تس ــم در جه ــای مه ــته ه ــی از هس و یک
هــای  طــرح  و  ایــده  ســازی  تجــاری  فراینــد 
خالقانــه و نوآورانــه، ارائــه راه حــل هــای فناورانــه 
ــالق  ــی و خ ــع فرهنگ ــه صنای ــه در عرص و نوآوران
ــوم  ــت ب ــاالن زیس ــازی فع ــبکه س ــن ش و همچنی
ــت  ــور اس ــی کش ــع فرهنگ ــالق و صنای ــاد خ اقتص
ــاوری  ــت علمــی و فن ــه آن توســط معاون ــه برنام ک
ــتاد  ــط س ــزی و توس ــرح ری ــوری ط ــت جمه ریاس
ــالق و  ــع خ ــعه صنای ــرم و توس ــای ن ــاوری ه فن
دبیرخانــه برنامــه توســعه زیســت بــوم شــرکت هــای 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــه اجرای ــالق در مرحل خ
کشــورمان بــا همــه محدودیــت هایــی کــه در دهــه 
و ســالهای اخیــر بــا آن روبروســت. در حــال حاضــر 
بیــش از 6۷00 شــرکت دانــش بنیــان دارد کــه 
ــز مســئوالن  ــالب و نی ــر معظــم انق ــد رهب ــا تاکی ب
عالــی اجرایــی کشــور بایــد بــه دو برابــر ایــن عــدد 
ــدن  ــی ش ــا نهای ــش ب ــن افزای ــد. ای ــش یاب افزای
ــش  ــوزه  دان ــد در ح ــش تولی ــی جه ــون حمایت قان
ــرای  ــی ب ــای فراوان ــت ه ــد ظرفی ــی توان ــان م بنی

ــد.  ــم نمای ــگان فراه ــش آموخت ــتغال دان اش
ــای  ــرکت ه ــعه ش ــه توس ــه ب ــر توج ــوی دیگ از س
خــالق و صنایــع فرهنگــی کــه یکــی از مزیــت هــای 
ــر  ــای سراس ــتان ه ــی اس ــی و اقلیم ــی، فرهنگ بوم
کشــور ایــران اســت مــی توانــد همپــای شــرکت هــای 
ــی،  ــعه فرهنگ ــد در توس ــش کلی ــان نق ــش بنی دان
ــتغال و  ــه اش ــژه در عرص ــادی بوی ــی، اقتص اجتماع
کارآفرینــی و توســعه گردشــگری  کشــورمان را 

ــود. موجــب ش

فناوری های نرم و صنایع خالق ظرفیتی بزرگ در اقتصاد ملی
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دهکده های فناوری در ۱۰ استان کشور راه اندازی می شود

◄گزارش بازارکار از اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای  دانشگاه آزاد اسالمی
پایان خوش یک نمـایشگاه؛ »رویــداد عصـر امیــد«  آینده روشنی را نوید 

می دهد

دانشگاه ها 
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دکتر دهقانی فیروز آبادی در مراسم معارفه خود مطرح کرد

نقشه راه کامال مشخص است؛ طرح تحول در دستور کار جهاد دانشگاهینقشه راه کامال مشخص است؛ طرح تحول در دستور کار جهاد دانشگاهی
مراسـم تکریـم دکتـر سـید حمیدرضـا طیبـی رییـس 
سـابق جهاددانشـگاهی و معارفـه دکتـر روح اهلل دهقانی 
فیروزآبـادی رییس جدیـد این نهـاد، ۲۲ خرداد مـاه ۱۴۰۱ در 

دانشـگاه علـم و فرهنگ جهاد دانشـگاهی آغاز شـد.
حجت االسالم  حضور  با  مراسم  این  بازارکار،   گزارش  به 
مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه ها، دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی، دکتر محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی و جمعی از رؤسا و سرپرستان سازمان ها، واحدها، 
پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها، مراکز، دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی جهاد دانشگاهی، در محل دانشگاه علم و فرهنگ 

)وابسته به جهاد دانشگاهی( برگزار شد.

رییس جهاد دانشگاهی: 
طرح تحول  در دستور کار جهاد دانشگاهی قرار دارد

دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی رییـس جهاد دانشـگاهی در 
مراسـم معارفـه خـود کـه بـا حضـور رؤسـا، معاونیـن و مدیـران 
پژوهشـگاه ها، پژوهشـکده ها، دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالی 
جهـاد دانشـگاهی در دانشـگاه علـم و فرهنگ برگزار شـد، ضمن 

بیـان این که طرح تحول در دسـتور کار جهاد دانشـگاهی قـرار دارد 
بـا اشـاره به نـگاه رهبر معظم انقالب نسـبت به جهاد دانشـگاهی 
اظهـار کـرد:  نـکات جالبـی را در منویـات مقـام معظـم رهبـری 
درخصـوص جهـاد دانشـگاهی دیـدم. اولیـن نکتـه این اسـت که 
نهـادی در کشـور وجـود دارد که صحبـت های رهبـری در مورد 

ایـن نهـاد بـه بیـش از ۷۰ صفحه می رسـد.
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رییـس جهـاد دانشـگاهی افـزود: بیانات رهبری در مسـیر رشـد 
و پیشـرفت ایـران اسـالمی را داریـم. بنابرایـن نقشـه راه کامـال 
مشـخص اسـت. یک سـازه پایدار حداقل به ۴ سـتون نیاز دارد و 
جالب اسـت کـه مقام معظم رهبـری، در کنار روحانیت، سـپاه و 
دولـت، جهـاد دانشـگاهی را یکی از سـتون های انقالب و کشـور 
عنـوان مـی کنند. قطعا ظرفیت این نهاد بسـیار بیشـتر از چیزی 

اسـت که شـاهد آن هستیم.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی خاطرنشـان کـرد: جـا دارد از الگوی 
جهادگـران واقعی از جمله مرحوم دکتر کاظمی آشـتیانی یاد کنم، 

امیـدوارم همگـی ما بتوانیـم جهادگران واقعی باشـیم.
رییـس جهـاد دانشـگاهی تاکیـد کـرد: بـار ایـن مسـئولیت بـر 
دوش مـن گذاشـته شـده اسـت و تـالش میکنـم با تمـام توان 
و انـرژی تـا زمانـی کـه خداونـد ایـن فرصـت را در اختیـار من 
قـرار دهـد، مسـئولیت خـود را بـه درسـتی انجام دهـم و روزی 
کـه این مجموعـه را ترک میکنم، شـرمنده خداونـد و همکاران 

نباشـم. جهادگرم 
وی تصریـح کـرد: اگـر مـرور کوتاهـی بـه تاریـخ توسـعه آمریکا 
داشـته باشـیم، می بینیـم کـه در دوران جنـگ سـرد تمـام توان 
ایـن کشـور در اختیار دکترین علـم برای دفاع قـرار گرفت. وضع 
اقتصـادی آمریـکا در ایـن زمـان چنـدان خـوب نبود امـا نتیجه 
آن، توسـعه شـدید علوم دفاعی این کشـور بود. بعد از فروپاشـی 
شـوروی ایـن دکتریـن تغییـر کـرد و تبدیل بـه دکترین علـم برای 
اقتصـاد و جامعـه شـد. در نتیجه تغییر ایـن دکترین، زیسـت بوم ها 

و اکوسیسـتم هایـی بـه نـام پـارک هـای علـم و فنـاوری 
گرفتنـد. شـکل 

با تکیه بر مفهوم خاص جهاد،
 یک زیست بوم طراحی کنیم

رییس جهاد دانشـگاهی افزود: نگاهی به کشـور خودمان داشـته 
باشـیم.انقالب اسـالمی به پیروزی میرسـد، جنـگ تحمیلی آغاز 
مـی شـود و در این شـرایط، یک نهاد و زیسـت بـوم تحت عنوان 
جهـاد دانشـگاهی شـکل مـی گیـرد. دقت کنیـد ایـن دو مفهوم 

بسـیار به هم نزدیک هسـتند.
دکتر دهقانی فیروزآبادی خاطر نشـان کرد: زیست بوم جهاد دانشگاهی 
حداقـل ۱۰ سـال قبـل از شـکل گیری پارک های علـم و فناوری 
در کشـور مـا ایجـاد شـد. مجموعـه ای کـه براسـاس مفهـوم 

»جهـاد« و نـه براسـاس مفهوم »پـارک« شـکل گرفت.
وی تاکیـد کـرد: بـه قـول معـروف »سـالها دل طلـب جـام جـم 
از مـا مـی کـرد/ آنچـه خـود داشـت ز بیگانـه تمنا می کـرد« ما 
سالهاسـت کـه نهادی مثل جهاد دانشـگاهی را در اختیـار داریم. 

نهـادی کـه مرکز رشـد اسـت، مرکز شـتابدهی اسـت.
وی افـزود: متاسـفانه در سـالهای اخیـر بـازی عـوض شـده و 
مفاهیـم جدیـد هم به وجـود آمدند. مـی گویم جهاد دانشـگاهی 
پـل نیسـت! بازیگـری نیسـت کـه در زمیـن دیگـران بـازی کند 
بلکـه زمیـن بـازی خـود را بـا اتکا بـه تـوان و ظرفیـت نیروهای 

جهـادی خـود دارد.
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رییـس جهـاد دانشـگاهی گفـت: نباید در یـک پارادایـم قدیمی 
بمانیـم بلکـه بایـد بـا تکیه بـر مفهوم خـاص جهاد، یک زیسـت 
بـه فضـل خداونـد طـرح تحـول جهـاد  بـوم طراحـی کنیـم. 
دانشـگاهی را در دسـتور کار داریـم. بـه دنبـال طراحـی زیسـت 
بومـی هسـتیم که اثـرات آن در علم و فناوری، جامعـه، اقتصاد و 

معیشـت مـردم دیده شـود.   

مشکلی برای توسعه علم و فناوری در کشور نداریم
رئیس سـابق جهاددانشـگاهی گفت: فعالیت های جهاددانشگاهی 
نشـان داد کـه مشـکلی در زمینـه توسـعه علمـی و فناورانـه و 

تجـاری کـردن آن وجود نـدارد.
حمیدرضـا طیبـی رئیس پیشـین جهـاد دانشـگاهی در مراسـم 
تکریـم از خدماتـش در این نهاد با اشـاره به سـخنان مقام معظم 
رهبـری گفـت: در سـال ۱۳۸۳ رهبـر انقـالب در دیـدار جمعـی 
از مسـئوالن جهـاد دانشـگاهی فرمودنـد: خوشـبختانه جهـاد به 

انتظـاری کـه از آن می رفـت، پاسـخ داد.
وی افزود: تا اواسـط دهه ۸۰ به بسـیاری از آنچه مد نظر رهبری 
بـود مانند فعالیت پژوهشـگاه رویان، سـلول های بنیادی، حرکت 
در مـرز علـم، سـاخت انـواع فرسـتنده های رادیویـی، پروژه هـای 

بـزرگ صنعـت نفـت و کسـب دانش سـاخت کنتـرل آالینده که 
همگی نشـان از اسـتعداد و توان نیروهای جهاددانشـگاهی دارد، 

پاسـخ داده شد.
طیبـی در ایـن مراسـم بـه برخـی از شـاخص ترین فعالیت هـای 
ایـن نهـاد اشـاره کـرد و گفـت: دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی از 
تمـام ظرفیت هـای جهـاد دانشـگاهی برای پاسـخ به نیاز کشـور 

اسـتفاده کنـد و مـا نیـز در ایـن راه در کنارشـان هسـتیم.

جهاددانشگاهی برای ارتباط دانشگاه 
و جامعه تالش می کند

دکتـر محمد مهـدی تهرانچی، رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمی نیز 
در ایـن مراسـم گفـت: جهاددانشـگاهی مولـود انقـالب اسـالمی 
اسـت کـه برای یـک نیـاز جامعـه) باز شـدن درهای دانشـگاه 
بـه جامعـه ( تاسـیس شـد. جهاددانشـگاهی بیـش از ۴۰سـال 
اسـت کـه تالش مـی کند بتواند بین دانشـگاه و هسـته فرهنگ، 

علـم و جامعـه بـه صـورت مسـتمر ارتباط برقـرار کند.
وی افـزود: اگـر هسـته علـم و فرهنـگ در دانشـگاه ها را هسـته 
علمـی کشـور بدانیـم، اثـرات فنـاوری، اقتصـادی و اجتماعـی، 
درهایـی اسـت که دانشـگاه باید بـه روی جامعه باز کنـد. اکنون 
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در گام دوم انقـالب قـرار گرفتـه ایم و نهادهای برآمـده از انقالب 
اسـالمی نیـز باید خصلـت گام دومی داشـته باشـد.

وی اظهارداشـت: گام دوم از هفت مقوله تشـکیل شـده اسـت که 
مقولـه علـم و پژوهـش، پایـه اول و اصلـی آن اسـت. در گام دوم 
بایـد بـا نگاهـی جوانگرایـی بـرای ۴۰ سـال دوم حرکـت را آغاز 
کنیـم. در ایـن گام دیگـر دوران تفاخر بر گذشـته نیسـت، دوران 
خلق جدید اسـت. اگر مرحوم کاظم آشـتیانی را نمـاد دوران اول 
ببینیـم کـه حضـرت آقـا فرمودند که بایـد بچه های ما با ایشـان 
آشـنا شـوند، در گام دوم نیـز جهـاد دانشـگاهی بایـد بـا روحیـه 

برود. جوانی پیـش 

کارهای نشده زیادی داریم که باید انجام شود
دکتـر سـعید رضا عاملی، دبیر شـورای عالی انقـالب فرهنگی نیز 
در ایـن مراسـم گفـت: جهـاد دانشـگاهی اکنون محـور کاربردی 
در حـوزه علم و فناوری دارد. خوشـبختانه جهاد دانشـگاهی طی 
سـال هـای گذشـته نقـش اثرگـذاری ایفا کـرده و ظرفیـت های 
نهادینـه شـده علـوم را در سـطح ملـی دارد. ایـن نهـاد سیسـتم 

بزرگـی را ایجـاد کـرده و سـرمایه انسـانی قابل اعتنـا و اجتماعی 
مهمـی شـکل داده اسـت. اعتمـاد و تدبیـر رهبر حکیـم انقالب، 
سـرمایه بزرگـی بـرای جهاد دانشـگاهی اسـت که بایـد به خوبی 

ادامـه پیـدا کند.
وی افـزود: دکتـر طیبـی همیشـه دغدغـه پیشـرفت کشـور را 
داشـتند. پیشـرفت ایران همواره سـیره و سـنت او بود. همچنین 
حضـور او در شـورای عالـی انقـالب فرهنگی، سـتاد نقشـه جامع 
کشـور و  شـورای اسـالمی شـدن دانشـگاه بسـیار اثرگـذار بوده 

است.
حـوزه  در  جهاددانشـگاهی  اکنـون  هرچنـد  اظهارداشـت:  وی 
فرهنـگ خبرگـزاری هایـی را ایجـاد کـرده اسـت امـا هنـوز کار 
نشـده زیادی داریـم زیرا فرهنگ پیچیدگی هایـی دارد و صنعت 
نیسـت. فرهنـگ بـا انسـان سـر و کار دارد و مسـاله پیچیـده ای 
اسـت زیـرا انسـان را مـی تـوان توانمند کرد امـا نمی تـوان به او 
مسـاله ای را تحمیـل کـرد. انسـان باید ظرفیت های برجسـته را 
در انتخـاب هـای خـودش مشـاهده کنـد. در جهانی که توسـعه 
انتخـاب هـا بـه وجـود آمـده اسـت، انتخـاب مطلـوب بایـد در 

معـرض چشـم، دل و انگیـزه ها باشـد.

دکتر منتظری
رئیس اسبق جهاددانشگاهی

و رئیس پژوهشکده
علوم بهداشتی

دکتر عاملی 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی حجت االلسالم والمسلمین رستمی

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه ها 
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وی خاطرنشـان کـرد: مـا نیازمنـد انتخابی از جنـس الگوی های 
مطلـوب در حـوزه فرهنـگ اسـالمی در جامعـه مـان هسـتیم 
ایـن کار از  ایـن حـوزه قـدم هایـی برداریـم و  تـا بتوانیـم در 
جهاددانشـگاهی بـر مـی آیـد. جهـاد دانشـگاهی بایـد در عرصه 
فرهنـگ نقـش آفرینـی محوری داشـته باشـد زیرا با فلسـفه کار 

فرهنگـی، فعالیـت خـود را آغـاز شـده اسـت.
عاملـی ادامـه داد: تمامـی ظرفیـت هـای دانشـی و اندیشـه ای 
متعلـق به کشـور اسـت. مـا بایـد از این ظرفیـت اسـتفاده کنیم. 
دکتـر فیروزآبـادی ظرفیـت خیلی خوب و تجربـه صنعتی زیادی 
دارد. او شـرکت های بزرگی را تاسـیس کرده و در اقتصاد دانش بنیان 

فعالیت های بسـیار ارزشـمند داشـته اسـت.
وی در پایـان گفـت: مـا نیـاز بـه دانـش یکپارچـه داریـم. 
دانـش یکپارچـه تمامـی اجـزای مختلـف را در درون خـودش 
جمـع کنـد. یکپارچگـی در تولیـد مربوط بـه پیونـد زدن دانش، 
اقتصـاد بـازار، توجـه به حوزه رقابـت و تعیین ضمانـت های الزم 
بـرای تولیـدات صـورت گرفته اسـت. در حـوزه اجرایی کشـور ما 

امـروز بیـش از گذشـته نیاز بـه یکپارچگـی داریم.

قدردانی رئیس جمهوری از خدمات رئیس پیشین
 جهاد دانشگاهی

از  بـا صـدور پیامـی  ایـن مراسـم همچنیـن رئیس جمهـور  در 
خدمـات حمیـد رضا طیبـی در دوران ریاسـت جهاد دانشـگاهی 

کرد. قدردانـی 

در متـن پیـام قدردانـی سـید ابراهیم رئیسـی، رئیـس جمهوری 
خطـاب بـه طیبـی، رئیس پیشـین جهـاد دانشـگاهی آمده اسـت:

»جنـاب آقـای دکتر حمیدرضـا طیبی تقدیر از تالشـگران عرصه 
علم و فرهنگ ارج نهادن به انسـان هایی اسـت که شـیوه انبیاء و 
اولیـای الهی)ع( را سـرلوحه گفتـار و کردار خویش قـرار داده اند.

بی شـک حفـظ و ارتقای جایـگاه رفیع جهاد دانشـگاهی و تداوم 
دسـتاوردهای آن حاصـل مدیریـت عالمانه و متعهدانـه جنابعالی 
و تالش هـای همـکاران ارجمنـد آن سـازمان بـوده اسـت. بدیـن 
وسـیله ضمن ابراز قدردانی از مسـاعی ارزنده شـما در طول مدت 
فعالیـت و تصـدی ریاسـت جهاد دانشـگاهی، توفیـق جنابعالی را 
بـه عنوان جهادگری دلسـوز در تـداوم ارتباط با ایـن نهاد انقالبی 
در راسـتای پیشـبرد و توسـعه آن و دسـتیابی به اهـداف متعالی 

نظام مقدس جمهوری اسـالمی خواسـتارم.

دکتر طیبی در یک کالم و به تمام معنا جهادی است
دکتـر سـید سـعید هاشـمی رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ 
دکتـر  اخالقـی  ویژگـی  در خصـوص  مراسـم  ایـن  ابتـدای  در 
دهقانـی فیروزآبـادی رئیـس جدیـد جهـاد دانشـگاهی گفـت: 
یکـی از ویژگی هـای خوبـی کـه در ایـن مـدت در دکتـر دهقانی 

ایشـان اسـت. فیروزآبـادی دیده ایـم، اخـالق مـداری 
رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا اشـاره بـه تالش هـای دکتر 
طیبـی در زمان ریاسـت جهاد دانشـگاهی خاطرنشـان کـرد: اگر 
بخواهیـم دکتـر طیبی را در یـک کالم توصیف کنـم، باید بگویم 

ایشـان بـه تمـام معنا جهادی هسـتند. 
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*آقــای دکتــر بــه عنــوان ســوال نخســت مــی خواهــم 
ــش  ــه و نق ــال، برنام ــم س ــعار مه ــه ش ــاره ای ب اش
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــیس فن ــازه تاس ــت ت معاون

ــید؟ ــته باش ــوم داش عل
یکــی از اهداف معاونــت فناوری و نوآوری وزارت علوم، گســترش 
و فرهنــگ ســازی گفتمــان فنــاوری و نــوآوری در ســطح کشــور 
اســت کــه امســال مزیــن شــده اســت بــه فرمــان رهبــری مبنی 
بــر ســال »تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن«؛ از ایــن رو، 
ــدی اســت  ــن تولی ــن مباحــث، در نظــر گرفت یکــی از مهمتری

کــه هــم مبتنــی بــر دانــش باشــد و هــم مبتنــی بــر نیاز کشــور 
ــه روز در عرصــه  ــران اســالمی روز ب ــگاه ای ــن راه، جای ــا از ای ت
بین المللــی تقویــت شــود و تبدیــل بــه یــک الگــوی موفــق و 
مطلــوب بــرای ســایر کشــورها بــه ویــژه جهــان اســالم باشــد.

ــاور و  ــای فن ــش واحده ــش و روی ــه زای ــرد ک ــاد ب ــد از ی نبای
شــرکت هــای دانــش بنیــان از دانشــگاه هــا شــروع مــی شــود؛ 
بــه عبــارت دیگــر، »ســطوح آمادگــی فنــاوری« )TRL( شــامل 
۹ ســطح می شــود کــه در ســطح اول، ایــده شــکل مــی گیــرد 
ــه آزمایشــگاهی  ــه یــک نمون ــده ب ــن ای و در ســطح چهــارم ای

معاون نوآوری و فناوری وزیر علوم مطرح کرد؛

دهکده های فناوری در دهکده های فناوری در ۱۰۱۰ استان کشور راه اندازی می شود  استان کشور راه اندازی می شود 
ــده  ــدازی دهک ــوم از راه ان ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
فنــاوری و نــوآوری کشــاورزی در ۱۰ اســتان خبــر داد و گفــت: 
در حــال تدویــن آییــن نامــه ای بــرای تحقــق فرمــان ســال در 

وزارت علــوم هســتیم.
ــی از  ــوم، یک ــوآوری در وزارت عل ــاوری و ن ــت فن ــاد معاون ایج
برنامه هــای وزیــر علــوم بــه مجلــس شــورای اســالمی بــود کــه 
ــا راه  ــتخدامی ب ــور اداری اس ــازمان ام ــته س ــال گذش ــاه س آذرم
انــدازی آن موافقــت کــرد؛ ایــن معاونــت کــه بــا اهــداف مهمــی 
ــول  ــردی تح ــا رویک ــوآوری ب ــاوری و ن ــعه فن ــون »توس همچ
گرایانــه و مســأله محــور«، »زمینــه ســازی بــرای حرکــت کشــور 
ــوآوری«، »توســعه دیپلماســی فنــاوری  در مرزهــای فنــاوری و ن
و نــوآوری« و »بسترســازی بــرای رســیدن کشــور بــه مرجعیــت 
علمــی و فناورانــه« ایجــاد شــده ماموریــت هــای ویــژه ای چــون 

تســهیل گری و بهبــود ســاختارهای زیســت بوم فنــاوری بــا 
ــری  ــاوری را پیگی ــم و فن ــای عل ــت دانشــگاه ها و پارک ه محوری
مــی کنــد. مأموریــت هایــی کــه بــا توجــه بــه نامگــذاری شــعار 
ســال بــه نــام »تولیــد، دانــش بنیــان؛ اشــتغال آفرینــی« از ســوی 
رهبــری پــر رنــگ تــر مــی شــوند و ســهم ایــن معاونــت جدیــد را 

در نقــش آفرینــی در حــوزه فنــاوری بیشــتر خواهنــد کــرد.
بــه گفتــه معــاون وزیــر علــوم یکــی از ماموریــت هــای ویــژه ایــن 
معاونــت از ســوی دولــت، تدویــن آییــن نامــه ای تحــت عنــوان 
»فرمــان ســال« اســت که براســاس آن ســایر معاونت هــای وزارت 
علــوم بایــد برنامــه هــای خــود را در راســتای تحقــق شــعار ســال 
بــه لحــاظ کمــی و کیفــی به ایــن معاونــت اعالم کننــد . بــازارکار 
ــه  ــر ارائ ــزاری مه ــل از  خبرگ ــه نق ــو را ب ــن گفتگ مشــروح ای

مــی نمایــد؛
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دانشگاه ها 

تبدیــل مــی شــود؛ غالــب ایــن فراینــد در دانشــگاه هــا اتفــاق 
مــی افتــد؛ بــرای اینکــه بتوانیــم در ســطوح آمادگــی، 
فنــاوری باالتــر شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان 
پژوهشــگاه ها  و  هــا  دانشــگاه  در  بایــد  باشــیم،  داشــته 
ــر روی  ــان ب ــتا تاکیدم ــن راس ــم؛ در ای ــذاری کنی ــرمایه گ س
ــردی و توســعه ای اســت کــه  پژوهــش هــای بنیــادی، کارب
ــورمان  ــای کش ــع نیازه ــاوری و رف ــه فن ــل ب ــت تبدی قابلی
ــدی  ــای ج ــه ه ــی از برنام ــن یک ــد. بنابرای ــته باش را داش
ــوم، ایجــاد تعامــل  ــوآوری در وزارت عل ــاوری و ن ــت فن معاون
میــان دانشــگاه هــا، پــارک هــای علــم و فنــاوری، پژوهشــگاه ها 
ــال آن  ــه دنب ــع ب ــت و در واق ــی اس ــوزش عال ــز آم و مراک

ــم. ــتمر کنی ــت و مس ــاط را تقوی ــن ارتب ــتیم ای هس
بــرای ایــن منظــور در معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت 
علــوم، طــرح هایــی همچــون: دســتیار فنــاوری، تــور فنــاوری، 
ــادکتری  ــی، پس ــج کارآفرین ــی تروی ــرح مل ــاوری، ط ــت فن گرن
نــوآوری، تشــویق و تســهیل ایجــاد مراکــز کارآفرینــی و نــوآوری، 
ــارک هــای  ــوآوری و پ مراکــز رشــد، پردیــس هــای فنــاوری و ن
علــم و فنــاوری در دانشــگاه هــا، دســتگاه هــای دولتــی و بخــش 
ــی  ــوآوری تخصص ــاوری و ن ــای فن ــاد پردیس ه ــی ایج خصوص
ملــی و بین المللی، مهــارت آموزی فارغ التحصیالن دانشــگاه هــا، حمایت 
ــوآوری در پژوهشــگاه هــا و  از ایجــاد قطب هــای فنــاوری و ن
تغییــر آییــن نامــه ارتقــای اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها، 

تاکنــون عملیاتــی و اجــرا شــده انــد.
همچنیــن در حــال تدویــن آییــن نامــه ای بــرای تحقــق اهــداف 

ــه و  ــت ارائ ــزودی در دول ــاهلل ب ــه انش ــتیم ک ــال هس ــعار س ش
تصویــب شــود.

ــتری  ــی بیش ــه توضیحات ــن نام ــن آیی ــاره ای *درب
ارائــه دهیــد. از نظــر محتوایــی چــه ویژگــی هایــی 

ــد؟ ــال مــی کن ــی را دنب دارد و چــه اهداف
ــال« اســت و  ــان س ــت از فرم ــه »حمای ــن نام ــن آیی ــوان ای عن
ــه  ــود را ب ــای خ ــه ه ــد برنام ــوم بای ــای وزارت عل ــت ه معاون
لحــاظ کمــی و کیفــی مطــرح کننــد؛ بــه طــور مثــال بایــد در 
ــدر  ــز رشــد چق ــه مراک ــر شــود ک ــا ذک ــه دقیق ــن نام ــن آیی ای
بایــد افزایــش یابنــد. در ایــن آییــن نامــه بــر ایجــاد و گســترش 
ــای  ــس ه ــی، پردی ــوآوری خصوص ــاوری و ن ــای فن ــس ه پردی
دانشــگاهی و دســتگاهی و پردیس هــای فنــاوری و نــوآوری 

ــت. ــده اس ــژه ای ش ــد وی ــی تاکی بین الملل
ــای  ــس ه ــدازی پردی ــرای راه ان ــما ب ــه ش *برنام
بیــن الملــل و خصوصــی چیســت؟ ایــن مراکــز چــه 

ــد. ــی دارن کارکردهای
مــا معتقدیــم آن اتفاقــی کــه بــرای دانشــگاه رخ داد، نبایــد در 
حــوزه فنــاوری رخ دهــد؛ یعنــی نبایــد بــه ایــن ســمت برویــم 
کــه بــدون حســاب و کتــاب ایــن مراکــز را ایجــاد کنیــم و بعــد 
از چنــد ســال بگوییــم بایــد ســاماندهی شــوند. بنابرایــن تاکیــد 
ــاوری و  ــش فن ــاس آمای ــت براس ــاوری، حرک ــوزه فن ــا در ح م
ــا  ــف شــده م ــع نظــام تعری ــه ای اســت. در واق پتانســیل منطق
ــد در  ــدا بای ــی ابت ــه اســت؛ یعن ــه کل« شــکل گرفت ــز ب از »ج
ــس از آن  ــود، پ ــاد ش ــوآوری ایج ــی و ن ــز کارآفرین دانشــگاه مرک
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مراکــز رشــد و در نهایــت پردیــس هــای فنــاوری و نــوآوری ایجــاد 
ــا مشــارکت  ــن اســت کــه پردیــس هــا ب ــر ای ــد ب شــوند؛ تاکی
پــارک علــم و فنــاوری اســتان راه انــدازی شــوند. بعــد از اینکــه 
دانشــگاه تجربــه راه انــدازی پردیــس را پیــدا کــرد و بــا اصــول 
حاکــم بــر پارک هــای علــم و فنــاوری آشــنا شــد، بتوانــد پــارک 

علــم و فنــاوری دانشــگاهی را تاســیس کنــد.
ــت  ــدن دول ــل از روی کار آم ــا قب ــه ت ــکالتی ک ــی از مش یک
مردمــی بــا آن رو بــه رو بودیــم، نداشــتن پــارک علــم و 
فنــاوری تخصصــی بــوده اســت؛ براســاس مطالعــه و پایــش صورت 
گرفتــه در مجموعــه معاونــت فنــاوری و نــوآوری، چیــن بیــش از 
ــیمی دارد،  ــیمی و پتروش ــه ش ــی در زمین ــارک تخصص ۴۰۰ پ
ــارک تخصصــی در حــوزه شــیمی  ــران پ ــی کــه در ای در صورت
ــم. بنابرایــن یکــی از برنامــه هــای جــدی معاونــت،  نداشــته ای
ایجــاد پــارک هــا و پردیــس هــای خصوصــی و تخصصــی اســت 
ــط  ــاخت توس ــرمایه و زیرس ــد س ــاس آن ۲۰ درص ــر اس ــه ب ک
دولــت و مابقــی از طریــق بخــش خصوصــی تامیــن خواهــد شــد.

البتــه یکــی از مشــکالتی کــه در پــارک هــای علــم و فنــاوری 
وجــود دارد، کافــی نبــودن زیرســاخت مناســب و نبــود اراضــی 
کافــی اســت کــه تامیــن آن هزینه هــای زیــادی خواهد داشــت، 

ــژه در  ــه وی ــود ب ــای موج ــیل ه ــوان از پتاس ــی ت ــا م ام
ــم ــتفاده کنی ــی اس ــش خصوص بخ

همچنیــن یکــی از مشــکالتی کــه در پــارک هــای علــم و فناوری 
وجــود دارد، کافــی نبــودن زیرســاخت مناســب و نبــود اراضــی 
ــد  ــادی خواه ــای زی ــه ه ــن آن هزین ــه تامی ــت ک ــی اس کاف
داشــت، امــا مــی تــوان از پتاســیل هــای موجــود بــه ویــژه در 

بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم.
ــرا در خراســان رضــوی  ــال اخی ــه طــور مث در همیــن راســتا ب
ــا آســتان قــدس پردیــس »ســالمت ثامــن« را شــکل دادیــم  ب
کــه ایــن پردیــس در حــال حاضــر افتتــاح شــده و شــرکت هــای 
ــتقر  ــس مس ــن پردی ــالمت در ای ــوزه س ــان در ح ــش بنی دان

خواهنــد شــد.
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــن اس ــا ای ــس ه ــن پردی ــوی ای الگ
ــا  ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــارک ه ــی آورد و پ ــات م فضــا و امکان
معرفــی شــرکت هــای فنــاور، خــالق و دانــش بنیــان از مزایــا و 

ــد. ــد ش ــد خواهن ــره من ــی به ــای مختلف معافیت ه
*تمرکــز معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم 
ــا  ــوزه ه ــدام ح ــه ک ــتر ب ــی بیش ــش خصوص در بخ

معطــوف اســت؟
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دانشگاه ها 

نخســت در »حــوزه ســالمت« ورود کــرده ایــم؛ دوم، در موضــوع 
»امنیــت غذایــی« که در راســتای آن بــا وزارت جهاد کشــاورزی 
تفاهــم نامــه ای منعقــد شــده و بــه دنبــال آن در ۱۰ اســتان، 
ــی و  ــع طبیع ــاورزی، مناب ــوآوری کش ــاوری و ن ــده فن »دهک

صنایــع غذایــی« ایجــاد و یــا در حــال راه انــدازی اســت.
ســوم، اســتفاده از پتانســیل و ظرفیــت شــهرک هــای صنعتــی و 
زیرســاخت هــای آنهاســت؛ از ایــن رو، تفاهــم نامــه دیگــری بــا 
وزارت صمــت منعقــد شــد کــه بــا کمــک و همــکاری یکدیگــر، 
ــای  ــرکت ه ــت ش ــت فعالی ــش مطلوبی ی فزا ا ــه  ب ــادر  ق
ــری از  ــره گی ــارم، به ــویم. چه ــان ش ــش بنی ن ــاور و دا فن
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــش خصوص ــع و در کل بخ ــتازان صنای پیش
پردیــس هــای صنعتــی و فنــاوری در زمینــه هــای تخصصــی 
ــا  فعالیــت آنهــا بــوده اســت. بــرای نمونــه در اســتان فــارس، ب
مشــارکت پــارک علــم و فنــاوری فــارس، یک پردیــس تخصصی 
ــا تولیــد لولــه هــای کامپوزیتــی راه انــدازی شــده  در رابطــه ب
اســت. بــه هــر روی، ورود و اســتفاده از ظرفیــت هــای بخــش 
ــاوری و  ــل در موفقیــت گفتمــان فن ــی بدی ــری ب خصوصــی ام

نــوآوری کشــور خواهــد بــود.
ــان  ــه می ــا ب ــارک ه ــت از پ ــر صحب ــای دکت *آق
آمــد، ســوال اساســی مــن دربــاره عملکــرد 
ــی  ــت، انتقادات ــاوری اس ــم وفن ــای عل ــارک ه پ
نســبت بــه عملکــرد پــارک هــا مطــرح مــی شــود 
ــا  ــت ام ــاد اس ــان زی ــه تعدادش ــر اینک ــی ب مبن
ــه  ــت و ب ــد نیس ــه بای ــه ک ــان آنگون ــی ش خروج
ــوب از دل  ــتارت آپ خ ــک اس ــا ی ــال بعض ــور مث ط
ــته  ــال گذش ــی س ــد، حت ــی آی ــرون نم ــا بی آن ه
مــی شــنیدیم برخــی پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــاوری و  ــر فن ــی ب ــول مبتن ــد محص ــای تولی ــه ج ب
ــا  ــد، حتم ــت دارن ــز ارز فعالی ــوزه رم ــش، در ح دان

ــر عملکــرد پــارک هــا داریــد امــا  شــما نظارتــی ب
چگونــه مــی خواهیــد در ســالی کــه بــه نــام تولیــد 
ــام گــذاری شــده کاری کنیــد کــه  ــان ن ــش بنی دان
تولیــد در مراکــز کیفــی تــر باشــد و شــاهد تولیــد 

ــیم؟ ــر باش ــطوح باالت ــاوری در س فن
ابتــدا بگذاریــد آمــاری در خصــوص پــارک هــا ارائــه بدهــم کــه 
ــارک  ــور ۴۹ پ ــطح کش ــا در س ــت؛ م ــاع اس ــل دف ــا قاب حقیقت
ــد  ــزار و ۷۰۰ واح ــد و ۱۰ ه ــز رش ــاوری، ۲۴۶ مرک ــم و فن عل
ــگاهی و  ــارک دانش ــارک، ۱۱ پ ــداد پ ــن تع ــم؛ از ای ــاور داری فن
۴ پــارک دســتگاهی یــا وزارتخانــه ای هســتند. حــدود هــزار و 
۷۰۰ شــرکت دانــش بنیــان در پــارک هــای وابســته بــه وزارت 
علــوم مســتقر هســتند و حــدود ۱۵ درصــد واحدهــای فنــاور، 

دانــش بنیــان شــده انــد.
ــاوری، ۶۵  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــال ۱۴۰۰ در پ ــدای س در ابت
ــار در اردیبهشــت  ــن آم ــه ای ــود ک ــزار شــغل ایجــاد شــده ب ه
ــی  ــی ط ــت. یعن ــش یاف ــغل افزای ــزار ش ــه ۹۰ ه ــاه ۱۴۰۱ ب م
یکســال بــا همــت شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان بــا افزایش 
ــرو  ــاوری روب ــم و فن ــای عل ــارک ه ۴۰ درصــدی اشــتغال در پ
بــوده ایــم. میــزان صــادرات و ســودآوری ارزی بــه کشــور نیــز با 
توجــه بــه شــرایط حاکــم قابــل قبــول بــوده، هــر چنــد نیازمنــد 

همــت بیشــتر همــه نهادهــای مرتبــط هســتیم.
ــت  ــرزده معاون ــای مســتمر و س ــارت ه ــر نظ ــم دیگ ــه مه نکت
فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم از شــرکت هــای فنــاور و دانش بنیان 
ــن،  ــر ای ــزون ب ــاوری اســت؛ اف ــم و فن ــارک هــای عل مســتقر در پ
مرکــز نظــارت و ارزیابــی ایــن وزارتخانــه نیــز پایــش مســتمری 
بــر فعالیــت پــارک هــا دارد. بــه عبــارت دیگــر، از آنجــا کــه ایــن 
ــاوری مســتقر  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــط پ ــا در محی شــرکت ه

شــده انــد نظــارت و پایــش دقیقــی بــر آنهــا حاکــم اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ســامانه هــای موجــود در ایــن معاونت 
بــه صــورت ماهانــه گزارش هایــی را از پــارک هــا و شــرکت هــای 
مســتقر دریافــت مــی کننــد و در صــورت مشــاهده انحــراف در 
اطالعــات، ورود مــی کننــد. نهادهــای نظارتــی بــرون ســازمانی 
نیــز همــواره در ایــن مهــم بــه مــا یــاری رســانده انــد. بــا توجــه 
بــه ایــن آمــار، عملکــرد پــارک هــا عملکــرد مثبتــی بوده اســت. 
البتــه پــس از ارزیابــی هــای ماهانه و ســاالنه شــرکت هــای فناور 
و دانــش بنیــان، برخــی از آنهــا بــه دلیــل عملکــرد نامطلــوب از 

مجموعــه پــارک خــارج مــی شــوند.
بــر اســاس آخریــن آمــار موجــود، خــروج از پــارک هــای 
ــه دلیــل عملکــرد نامطلــوب از یــک ســو و  علــم و فنــاوری ب
از ســوی دیگــر بــه دلیــل موفقیــت آن واحــد یــا شــرکت کــه 
ــوع  ــود، در مجم ــی ش ــه م ــق« گفت ــروج موف ــالح »خ در اصط

نزدیــک بــه ۵ درصــد طــی یــک ســال بــوده اســت.

گفتگو: مهتاب چابک
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گزارش بازارکار از اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای

 دانشگاه آزاد اسالمی

پایان خوش یک نمـایشگاه؛

 »رویــداد عصـر امیــد«

 آینده روشنی را نوید می دهد

رویــداد ملــی عصر امیــد، فرصتــی بــرای پیوند ســرمایه های 
انســانی و ملــی

ــداد ملــی عصــر امیــد  رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت: روی
ــال  ــه دنب ــهرها ب ــک  ش ــک ت ــران در ت ــه مدی ــود ک ــی ب فرصت

ــند. ــتعداد باش اس
ــروز در  ــر محمدمهــدی طهرانچــی ام ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
جشــنواره فرهیختــگان کــه همزمــان بــا اختتامیــه رویــداد ملــی 
عصــر امیــد در محــل مصــالی تهــران برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 

رویــداد ملــی عصــر امیــد نشــان داد کــه جوانــان ایــن کشــور کــه 
ــک  ــک ت ــد، ت ــران اســالمی دارن ــای ای ــرای ارتق ــی ب همــت باالی
ــران  ــد از ســوی مدی ــه شــد، بای ــی کــه در جشــنواره ارائ ایده های
واحدهــا پیگیــری شــوند تــا بــه لحــاظ مالــی مــورد حمایــت قــرار گیرند.

ــرمایه  ــانی و س ــرمایه انس ــدن س ــرزمین مع ــن س ــه داد: ای وی ادام
ملــی اســت و مــا مدیــران بایــد خــادم، تالشــگر و پیونددهنــده ایــن 
ســرمایه ها باشــیم و فقــط و فقــط میــدان خدمــت در ایــن کشــور 

را ببینیــم.

اشاره:
عنـوان  بـا  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  دسـتاوردهای  نمایشـگاه 
»رویـداد عصر امیـد« در حالی در مصلی بـزرگ امام خمینی تهران 
بـه کار خـود پایان داد که همزمان با مراسـم اختتامیه جشـنواره 
فرهیختـگان این دانشـگاه نیـز برگـزار و از 85 نفـر از فناوران، 
پژوهشـگران، صاحبان شـرکت های دانش بنیـان، کارآفرینان و 

جوانـان موفق ایـن دانشـگاه تقدیر و تجلیل شـد.
بـر اسـاس اعالم دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی معـاون پژوهش و 
فنـاوری دانشـگاه آزاد اسـالمی در »رویـداد عصـر امیـد« این 
دانشـگاه عالوه بر بازدید مسـئوالن کشـوری و لشـکری امکان 
امضای تفاهـم نامه برای توسـعه فعالیت های نوآورانـه، فناورانه 
و کارآفرینانـه بـه مبلـغ 8۰۰ میلیـارد تومـان فراهم شـد که 

می تواند بسـتر سـاز توسـعه اشـتغال دانش بنیان باشـد.
در افتتامیـه »رویـداد عصـر امید« دانشـگاه آزاد اسـالمی که از 
هشـتم تا یازدهـم برگزار شـد دکتر محمـد باقر قالیبـاف رئیس 
مجلس شـورای اسـالمی حضـور داشـت و اختتامیه ایـن رویداد 
ملی با حضور حجت االسـالم والمسـلمین دکتر مصطفی رسـتمی 
رئیـس نهاد نمایندگـی مقام معظم رهبـری در دانشـگاه ها، دکتر 
محمدمهـدی طهرانچـی رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی و دکتـر 
روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی رئیـس جدیـد جهاد دانشـگاهی و 
معـاون تحقیقات، فنـاوری و نوآوری دانشـگاه آزاد برگـزار گردید.



www.bazarekar.ir 18
سال ششم - شماره32

تیر 1401

دانشگاه ها 

ــه کــرد:  ــن خصــوص اضاف رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی در ای
ــه دنبــال  ــه دنبــال مــدرک نیســتند، بلکــه ب ایــن ســرمایه ها ب
آینده ســازی هســتند رویــداد ملــی عصــر امیــد فرصتــی بــود تــا 

دانشــجویان خودشــان را بشناســند.
طهرانچــی خطــاب بــه مدیــران دانشــگاه آزاد اســالمی 
خاطــر نشــان کــرد: خداونــد عرصــه ای را بــه شــما نمایانــد 
ــال اســتعداد باشــیم  ــه دنب ــک شــهرها ب ــد در تک ت ــه بای ک
ــازار  ــه ب ــه منصــه ظهــور برســانید و ایده هــا را ب و آنهــا را ب

ــند. ــش نباش ــرای نمای ــا ب ــط ایده ه ــا فق ــانید ت برس
تعــداد  بــه  شــما  خروجــی  دیگــر،  کــرد:  تصریــح  وی 
فارغ التحصیــالن شــما نیســت، بلکــه بــه تعــداد شــرکت های 
دانش بنیانــی اســت کــه می توانیــد از دانشــجویان خــود 
شــکل دهیــد، بنابرایــن مقالــه دیگــر کافــی نیســت و مقالــه 
خــودش بایــد آغازگــر کاری بزرگتــر باشــد. پــس از ایــن بــه بعد 
ــم  ــا مه ــرای م ــم، ب ــی داری ــداد ایده آرای ــه تع ــه چ این ک

ــده. ــا ای ــه صرف اســت ن

حجت االسالم رستمی در مراسم جشنواره فرهیختگان:
دانشگاه های ما به دنبال حل مسئله هستند

رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها بــا 
ــن نقــاط قــوت ملــت در جاهایــی اســت  بیــان اینکــه عالی تری
کــه دانشــگاهیان در کنــار مدافعــان کشــور قــرار دارنــد، گفــت: 
در دانشــگاه آزاد اســالمی، محورهــای خوبــی بــرای الگوبــرداری 

وجــود دارد.
در  رســتمی  مصطفــی  دکتــر  والمســلمین  حجت االســالم 
جشــنواره فرهیختــگان کــه ســاعاتی پیــش همزمــان بــا 
اختتامیــه رویــداد ملــی عصــر امیــد دانشــگاه آزاد اســالمی در 
ــرد: خوشــحالم  ــار ک ــزار شــد، اظه ــران برگ محــل مصــالی ته

کــه امــروز در محــل عرضــه دســتاوردهای یکــی از محصــوالت 
ــتم. ــر هس ــالمی حاض ــالب اس انق

ــد  ــی تولی ــه دانشــگاه را ۳ حــوزه اصل ــر وظیف ــه داد: اگ وی ادام
ــت  ــرای مدیری ــراز ب ــروی ت ــت نی ــئله و تربی ــل مس ــم، ح عل
ــا  ــن محوره ــدام در ای ــر ک ــا ه ــم، دانشــگاه های م ــه بدانی جامع
ــد  ــل و بع ــگاه های قب ــه دانش ــته اند و مقایس ــتاوردهایی داش دس
از انقــالب، تاثیــر حرکــت امــام خمینــی)ره( در احیــای اســالم را 

ــد. ــان می ده نش
حجت االســالم والمســلمین دکتــر مصطفــی رســتمی بــا 
اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه های کشــور پیــش از انقــالب ســهم 
ــزود:  امــروز یکــی  بســیار کمــی در تولیــد دانــش داشــتند، اف
ــه رغــم  از پیشــروترین کشــورها در تولیــد دانــش هســتیم و ب
تحریم هایــی کــه بــر کشــور تحمیــل شــده، امــروز کشــور مــا در 
عالی تریــن جایگاه هــای جهانــی در حــوزه پزشــکی، هســته ای، 
ــبت  ــر نس ــش از ۲ براب ــرار دارد و بی ــا ق ــوا و فض ــی و ه دفاع
ــوت  ــاط ق ــن نق ــم و عالی تری ــش داری ــد دان ــا تولی ــی م جمعیت
ــان  ــار مدافع ــه دانشــگاهیان در کن ــی اســت ک ــت در جاهای مل

ــد. کشــور قــرار دارن
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها بــا 
تاکیــد بــر اینکــه اگــر دانشــگاه ســه وظیفــه مهــم دارد و بایــد 
ــت  ــا حرک ــن محوره ــش روی خــود،در ای ــق پی ــه اف ــگاه ب ــا ن ب
ــی  ــد وقت ــعی می کنن ــجویان س ــرد: دانش ــان ک ــد، خاطرنش کن
بــا مســئله ای روبــرو می شــوند از دانــش خــود بهــره بگیرنــد و 
آن مســئله را حــل کننــد. ایــن نــوع حــل مســئله نوعــی اعتمــاد 
ــی  ــداد مل ــد. در روی ــم می کن ــان فراه ــرای جوان ــس ب ــه نف ب
عصــر امیــد نیــز شــاهد در کنــار هــم قــرار گرفتــن دانــش، حــل 
مســئله، و تربیــت هســتیم و مهمتــر از آن، انســان های دارای بــا 

اعتمــاد بــه نفــس بــا حــل مســئله تربیــت می شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر مدعیــان پیشــرفت علــم 
در جهــان، تلفــات بســیاری بــر اثــر بیمــاری کرونــا دارنــد، ایــن 
در حالــی اســت کــه بســیاری از اســتان های کشــور مــا دیگــر 

تلفــات کرونــا ندارنــد.
حجــت االســالم والمســلمین رســتمی اظهــار کــرد: افــق مــا در 
بیانیــه گام دوم اســالمی، تمــدن نویــن اســالمی اســت و ملــت 
ــی  ــد. بن بســت های عمیق ــازی دارن ــی تمدن س ــا توانای ــز م عزی
در جهــان امــروز ایجــاد شــده اســت و اســالم شایســتگی آن را 
دارد کــه بــا معرفــی تمــدن نویــن، راه بــرون رفــت از ایــن بــن 

بســت جهانــی را نشــان دهــد.
ــری در دانشــگاه ها  ــام معظــم رهب ــاد نمایندگــی مق رئیــس نه
ــی  ــان گفــت: در دانشــگاه آزاد اســالمی، محورهــای خوب در پای
بــرای الگوبــرداری وجــود دارد کــه امیدواریــم در فضــای آموزش 

عالــی شــاهد الگوهــای بزرگتــری باشــیم.
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دهقانی فیروزآبادی در اختتامیه رویداد ملی عصر امید:

 قریب به 8۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه همکاری
 با محوریت تولید و اشتغال امضاء شد

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
ــه  ــان دارد ک ــال زم ــک س ــا ی ــروز ت ــگاه آزاد از ام ــت: دانش گف

ــد. ــل کن ــال تبدی ــه بســتر اشــتغال فع خــود را ب
ــادی در  ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
جشــنواره فرهیختــگان کــه همزمــان بــا اختتامیــه رویــداد ملــی 
عصــر امیــد اظهــار کــرد: در ایــن هشــت مــاه گذشــته رویــداد 

ــه عنــوان یــک جریــان شــکل گرفــت. ملــی عصــر امیــد ب
وی راجــع بــه هــدف برگــزاری ایــن رویــداد، ادامــه داد: 
ــود کــه عصــر امیــد  ــان ب ــی عصــر امیــد یــک جری ــداد مل روی
را بــه بزرگتریــن و مؤثرتریــن جریــان حــوزه فنــاوری و نــوآوری 

ــرد. ــل ک ــور تبدی ــگاهی کش دانش
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
ــه  ــه هم ــم ک ــده بودی ــت ۳۰۰۰ برگزی ــزود: امســال در خدم اف
ــا  ــد. ت ــدا کردن ــور پی ــداد حض ــخص در روی ــنامه مش ــا شناس ب
دیــروز قریــب بــه ۸۰۰ میلیــارد تومــان تفاهم نامــه همــکاری 
امضــاء شــد و امــروز نیــز بــا تفاهم نامــه ای کــه امضــاء 
کــردم ۵۰۰ بســته ۵۰ میلیــارد تومانــی در قالــب حمایــت از 

اســتارت آپ ها صــورت گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد: مدیران ســازمان مرکــزی و رؤســای واحدهای 
دانشــگاه آزاد اســالمی از بعــد از رویــداد عــزم خــود را جــزم می کنند 
کــه اســتارت آپ های نوپــای امــروز بــه عنــوان شــرکت های بالــغ و 
ــازی  ــرکت های تجاری س ــوان ش ــه عن ــروز ب ــغ ام ــرکت های بال ش
شــده در رویــداد بعــدی عصــر امیــد حضــور پیــدا کننــد و ســال 

آینــده شــاهد رویــش شــرکت های جدیــد باشــیم.
ــگاه آزاد  ــرد: دانش ــار ک ــگاهی اظه ــاد دانش ــد جه ــس جدی رئی
ــه  اســالمی از ایــن پــس یــک ســال زمــان دارد کــه خــود را ب

ــد. ــل کن ــال تبدی بســتر اشــتغال فع
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی راجــع بــه جشــنواره فرهیختــگان، 
ــه دانشــگاه آزاد اســالمی  ــرد: ســالیان ســال اســت ک ــار ک اظه
ــش و  ــم، پژوه ــوزه عل ــدگان ح ــم برگزی ــرام و تکری ــرای احت ب
فنــاوری جشــنواره ای برگــزار می کنــد کــه امســال نیــز همزمــان 

بــا اختتامیــه رویــداد ملــی عصــر امیــد برگــزار شــد.
وی ادامــه داد: جشــنواره فرهیختــگان امســال بــه روش هرســال 
ــه  ــگان ب ــده جشــنواره فرهیخت ــی از ســال آین برگــزار شــد، ول
عنــوان آیین نامــه اختتامیــه رویــداد ملــی عصــر امیــد خواهــد بــود.

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
راجــع بــه برگزیــدگان ایــن جشــنواره تصریــح کــرد: امســال ۸۵ 
ــر  ــورد تقدی ــگاهی م ــد دانش ــتان و ۳۸ واح ــده از ۲۱ اس برگزی
ــاوری  ــت فن ــی در حــوزه معاون ــد. همچنیــن کتاب ــرار گرفته ان ق

دانشــگاه آزاد اســالمی تهیــه شــده کــه راجــع بــه اعضــای هیات 
علمــی فنــاور دانشــگاه آزاد اســالمی اســت و بــه اســاتید تقدیــم 
ــی  ــت مل ــوان ظرفی ــه عن ــاب ب ــن کت ــتفاده از ای ــود. اس می ش
ــای اعضــای  ــداد و ویژگی ه ــا تع ــود ت ــد ب بســیار جــذاب خواه

هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی مشــخص شــود.

همزمان با اختتامیه رویداد ملی عصر امید صورت گرفت

تقدیر از 85 ایده برگزیده جشنواره فرهیختگان 
دانشگاه آزاد

ــده  ــد از ۸۵ ای ــی عصرامی ــداد مل ــه روی ــا اختتامی ــان ب همزم
برگزیــده جشــنواره فرهیختــگان دانشــگاه آزاد تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ــا حضــور حجت االســالم  ــم ب ــن مراس ــازارکار، ای ــزارش ب ــه گ ب
والمســلمین دکتــر مصطفــی رســتمی رئیــس نهــاد نمایندگــی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها، دکتــر محمدمهــدی 
طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی و دکتــر روح اهلل 
دهقانــی فیروزآبــادی رئیــس جدیــد جهــاد دانشــگاهی و معــاون 
تحقیقــات، فنــاوری و نوآوری دانشــگاه آزاد اســالمی چهارشــنبه 

ــزار شــد. ــاه در محــل مصــالی تهــران برگ ۱۱ خــرداد م
ــد  ــر ش ــده تقدی ــده برگزی ــگان، از ۸۵ ای ــنواره فرهیخت در جش
ــوم  و از کتــاب معرفــی اعضــای هیــأت علمــی فعــال زیســت ب
ــتان  ــیل اس ــاب س ــز کت ــالمی و نی ــگاه آزاد اس ــاوری دانش فن

ــد. ــی ش ــتان رونمای لرس





◄ گفتگو با رئیس دانشگاه امام حسین)ع( بررسی شد
نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال کشور   

◄ گفتگوی تفصیلی مهر با سورنا ستاری:
بازیگران سنتی بازار در مبارزه با نوآوری  بازنده اند  

دانش بنیان 
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گفتگو با رئیس دانشگاه امام حسین)ع( بررسی شد

نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال کشور نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال کشور 
اشاره؛ 

رئیــس دانشــگاه امــام حســین)ع( گفت: تحقــق ۲۰درصــد اقتصاد 
و درآمــد کشــور از اقتصــاد دانش بنیــان، افــق مقام معظــم رهبری 
اســت، در حالــی کــه چرخــه زیســت بوم علــم و فنــاوری کشــور 
اآلن کمتــر از ۰.۲۴درصــد در اقتصــاد و درآمــد کشــور ســهم دارد؛ 

یعنــی حتــی یک درصــد نیــز نیســت.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از تســنیم؛ دانشــگاه امــام 
حســین)ع( از ســال ۱۳۶۵ راه انــدازی شــد و در ســال ۱۳۸۷ بــا 
تصویــب مقــام معظــم رهبــری، بــه دو دانشــگاه افســری و تربیت 
پاســداری امــام حســین)ع( و دانشــگاه جامــع امــام حســین)ع( 

تفکیــک شــد.
ــا هویتــی اســالمی و والیــی  دانشــگاه جامــع امــام حســین)ع( ب
ــور در  ــی کش ــوزش عال ــام آم ــپاه و نظ ــی از س ــوان بخش به عن
ــدف  ــا ه ــور ب ــای کش ــپاه و نیازه ــالت س ــق رس ــتای تحق راس
ــی و  ــطوح میان ــان س ــران و کارشناس ــان، مدی ــت فرمانده تربی
عالــی ســپاه و کشــور به عنــوان پشــتوانه و بــازوی علمــی، پایــگاه 
ــزاری، تولیدکننــده و توســعه دهنده فن آوری هــای  جنبــش نرم اف
ــای  ــلح و بخش ه ــای مس ــایر نیروه ــپاه، س ــاز س ــن و برترس نوی

ــت. ــف اس ــای مختل ــور در عرصه ه ــازندگی کش س
ــک  ــارز ی ــه ب ــین)ع(، نمون ــام حس ــع ام ــگاه جام ــروزه دانش ام
ــا مدیریــت  ــر اهــداف اســالمی اســت کــه ب دانشــگاه منطبــق ب
جامــع و جهــادی خــود نه تنهــا در راه توســعه آمــوزش، پژوهــش 
و کارآفرینــی قــدم برمــی دارد، بلکــه بــا شناســایی و احصــاء نظــام 

ــعه  ــم و توس ــد عل ــه تولی ــالمی، ب ــالب اس ــور و انق ــائل کش مس
ــازی و  ــا پیاده س ــردازد و ب ــاز می پ ــن و برترس ــای نوی فناوری ه
ــاخت های  ــی زیرس ــی و تعال ــه ترق ــی ب ــک بزرگ ــرای آن کم اج

ــد. ــران می کن ــان ای ــور عزیزم کش
مأموریــت اصلــی دانشــگاه جامــع امــام حســین)ع(، کادرســازی و 
تربیــت مدیــران و نیــروی انســانی متخصــص بخش هــای مختلــف 
کشــور و انقــالب اســالمی بــا شــعار محــوری »تزکیه، جهــاد علمی 
و دانشــگاه تمدن ســاز« اســت. تربیــت و آمــوزش در ایــن دانشــگاه، 
صــورت  عملــی  و  میدانــی  عرصه هــای  در  و  پژوهش محــور 
می پذیــرد همچنیــن دانشــگاه جامــع امــام حســین)ع( در حــوزه 
پژوهــش و فنــاوری و بــا رویکــرد پژوهــش آموزش محــور، به دنبــال 
شناســایی و حل مســائل اساســی و کالن کشــور و انقالب اســالمی، 

رصــد دانشــی و آینده پژوهــی و مدیریــت دانــش اســت.
ــوم  ــگاه اســتنادی عل ــه پای ــی علمــی ک ــن ارزیاب براســاس آخری
جهــان اســالم )ISC( در ســال تحصیلــی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ در 
ــران  ــی ای ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــدی دانش ــوص رتبه بن خص
ــزء ۱۰  ــین)ع( ج ــام حس ــع ام ــگاه جام ــت، دانش ــام داده اس انج
دانشــگاه جامــع برتــر کشــور قــرار گرفتــه اســت. براســاس ایــن 
گــزارش، دانشــگاه جامــع امــام حســین)ع( در معیــار تســهیالت 
علمــی نخســتین و برتریــن دانشــگاه کشــور شــناخته شــده و در 
معیــار فعالیت هــای اجتماعــیـ  اقتصــادی رتبــه ســوم، در معیــار 
وجهــه بین المللــی رتبــه چهــارم و در معیــار آمــوزش رتبــه هفتم 
ــع کشــور کســب کــرده اســت. ــه دانشــگاه های جام ــن کلی را بی
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چه دالیلـی باعث شـد مقـام معظـم رهبری سـال جدید 
را بـه نـام شـرکت های دانش بنیـان نام گـذاری کنند؟

کـه  گزارش هـای مختلفـی  بررسـی های  براسـاس  شـعار سـال 
از میـدان عمـل انقـالب بـه دفتـر حضـرت آقـا می رسـد و یـا در 
برنامه ریزی هایـی کـه از رده هـای مختلـف مطالبـه می کننـد و 
گزارش هایی که از مراجع رسـمی و غیررسـمی به دسـت ایشـان 
می رسـد، معظم لـه را بـه ایـن نتیجه می رسـاند که به طـور مثال، 

اقتصـاد  روی  بایـد  تمرکـز  نقطـه  امسـال 
دانش بنیـان باشـد و مخاطـب شـعار سـالی 
کـه مقـام معظـم رهبـری تعییـن کرده انـد 
نیز در واقع همه مسـئوالن و مردم هسـتند.

ایران تعداد ۲۳۵۰ دانشگاه دارد و دارای ۱۴ 
میلیون نفر دانش آموخته دانشـگاهی اسـت 
و ۳.۶ میلیـون دانشـجو دارد کـه نزدیک به 
یک میلیـون نفـر از ایـن دانشـجویان مربوط 
بـه تحصیـالت تکمیلی اند. این دانشـجویان 
قرار اسـت مشـکالت و مسـئله امروز جامعه 
ایـران را حـل کننـد و موتـور پیشـران قطار 

پیشـرفت کشـور باشـند در صورتـی که یکـی از مشـکالت عمده 
کشـور، بیـکاری دانش آموختـگان دانشـگاهی اسـت کـه دو برابر 
بیـکاری جوانـان عـادی اسـت. نـرخ بیـکاری کـه دولـت اعـالم 
رسـمی کـرده اسـت ۹ درصـد اسـت و این نـرخ بیـکاری در رده 
سـنی ۱۵ تـا ۲۵ سـال نزدیک به ۲۳ درصد اسـت و نـرخ بیکاری 
بیـان  تـا ۴۷ درصـد  میـان جوانـان فارغ التحصیـل کشـور ۴۳ 

می شـود.
رخ  ایـران  در  دنیـا  پیشـرفته  جوامـع  به عکـس  اتفاقـات  ایـن 
می دهـد؛ یعنـی در دنیا نـرخ دانش آموختگان دانشـگاهی ضریب 
بیـکاری آنهـا، نصـف ضریـب بیکاری عمومـی اسـت در حالی که 
در ایـران دوبرابـر اسـت، ایـن یکـی از مشـکالتی اسـت کـه مقام 
معظـم رهبـری به خوبـی آن را احصـا کردنـد و بایـد این مشـکل 
هرچه سـریع تر برطرف شـود، در واقع یکی از مشـکالت اساسـی 
دانش آموختـگان دانشـگاهی ایـن اسـت کـه اینهـا در مشـاغل 
مرتبـط بـا رشـته های تحصیلی و تخصصـی خود مشـغول به کار 
و فعالیـت نیسـتند! این کـه مقـام معظـم رهبری در شـعار سـال، 

بحـث اشـتغال آفرینی و دانش بنیانی را مطرح کردند منظورشـان 
دقیقـاً همیـن موضوع اسـت.

موضـوع دانش بنیانـی دو کار مهـم را در اقتصـاد کشـور انجـام 
می دهـد؛ نخسـت اینکـه کاهـش هزینه هـای تولیـد را به دنبـال 
را  کیفیـت  افزایـش  و  بهـره وری  اینکـه  دوم  و  داشـت  خواهـد 
به همـراه دارد. امـروز در تولیـد کشـور با افزایش قیمت نسـبت به 
کاالهـای مشـابه و افـت کیفیت مواجه هسـتیم که هـر دوی این 
مشـکالت در بسـتر موضـوع دانش بنیانـی 

حـل خواهد شـد.
تولیـد  در  به ویـژه  ایـران  اقتصـاد  چرخـه 
تولیـد،  در  چراکـه  اسـت  معیـوب  بسـیار 
افزایـش قیمت هـا را نسـبت بـه رِنج قیمت 
جهانـی شـاهد هسـتیم و همچنین شـاهد 
کاهـش کیفیت و بهره وری هسـتیم؛ ضمن 
آنکـه رقابت پذیـری کاالها نیز بسـیار پایین 
حـل  بـرای  سـال  شـعار  بنابرایـن  اسـت، 
چنیـن چالشـی کـه ریشـه های بسـیاری 

دارد،  طراحـی شـده اسـت.
دانش بنیـان  اقتصـاد  اصلـی  بازیگـران  و  کنشـگران 
چه کسـانی هسـتند؟ بازیگرانـی که قرار اسـت در تحقق 

شـعار سـال، نقـش ایفـا کنند؟
دولتـی،  بـزرگ  شـرکت های  نهادهـا،   سـازمان ها،  اول،  بازیگـر 
خصولتـی و خصوصـی هسـتند کـه اینهـا صاحبان نظام مسـائل 
کشـور و انقـالب اسـالمی هسـتند. مقـام معظـم رهبـری نیـز 
به سـمت  بایـد  دانش بنیـان  شـرکت های  کـه  کردنـد  تأکیـد 
خودروسـازی،  فوالدسـازی،  جملـه  از  بـزرگ  مجموعه هـای 
پتروشـیمی و پاالیشـگاه ها و... حرکـت کننـد تـا تولیـد کشـور 
هـم دانش بنیـان و هـم باکیفیـت شـود، به عنـوان مثـال قیمـت 
خـودروی ایرانـی بـاال و کیفیـت آن پایین اسـت! از این ۶۷۰۰ شـرکت 
دانش بنیان چه تعداد از آنها توسـط صنعت خودروسـازی کشـور به کار 
گرفته شـده اند؟! شـاید تعداد آنها به تعداد انگشـتان دو دسـت نیز نرسـد!

بازیگر دوم دانشـگاه ها هسـتند. دانشـگاه ها و مراکز مختلف علمی 
و تحقیقاتـی بایـد بـه میـدان بیایند تـا آموزش هـا و پژوهش ها را 
بـرای حل نظام مسـائل و براسـاس آمایش سـرزمینی به کارگیرند.

یکی از موضوعاتی که در 
دانشگاه وجود دارد و در 

زیست بوم علم و فناوری کشور 
و زیست بوم اقتصاد دانش بنیان، 

مشخص نبودن جایگاه
 بنیاد ملی نخبگان است

امــا در رابطــه بــا ارتبــاط دانشــگاه ها بــا شــرکت های دانش بنیــان، 
بایــد بگوییــم کــه زیســت بوم نــوآوری کشــور شــامل مراکز رشــد، 
کارخانه هــای  دانش بنیــان،  شــرکت های  نــوآوری،  مراکــز 
ــاوری و... اســت  ــم و فن ــای عل ــوآوری، شــتاب دهنده ها، پارک ه ن
ــگاه  ــت بوم در دانش ــن زیس ــاخت های ای ــه زیرس ــی ک ــا زمان و ت
فراهــم نشــود انتظــار رشــد و بالندگــی شــرکت های دانش بنیــان، 

قطعــاً انتظــاری بیهــوده خواهــد بــود.
بــه همیــن منظــور و به بهانــه نام گــذاری شــعار ســال کــه 
ــان و  ــد، دانش بنی ــال »تولی ــری س ــم رهب ــام معظ ــط مق توس

ــا  ــر »محمدرض ــان دکت ــد، میزب ــذاری ش ــتغال آفرین« نام گ اش
ــین)ع( و از  ــام حس ــع ام ــگاه جام ــس دانش ــنی آهنگر« رئی حس

ــم. ــنیم بودی ــور در تس ــی کش ــر علم ــگان برت نخب
ــن  ــت ای ــکان هدای ــال ۱۳۹۱ س ــر از س ــنی آهنگ ــر حس دکت
ــد و  ــی ارش ــع کارشناس ــت و در مقاط ــده گرف ــگاه را به عه دانش
ــر  ــم و صنعــت به عنــوان دانشــجوی برت دکتــری در دانشــگاه عل
کشــوری انتخــاب و مفتخــر بــه دریافــت جایــزه دانشــجوی ممتاز 
از رئیس جمهــور شــده بــود. در ادامــه مشــروح ایــن گفت و گــو را 

ــد: ــر می گذرانی از نظ
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بازیگـر سـوم، مراکـز و پارک هـای علم و فنـاوری و به صورت کلی 
زیسـت بوم علمـی و فنـاوری هسـتند کـه متولی این زیسـت بوم 
علمـی و فنـاوری، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری 
اسـت. ایـن زیسـت بوم ادعا کرده اسـت که شـرکت ها، هسـته ها، 
واحدهـای فنـاور، پارک هـای علـم و فنـاوری،  شـتاب دهنده ها،  
اسـتارت آپ ها و صندوق هـای سـرمایه گذاری را شـکل داده انـد، 
البتـه اعتقـاد بنده این اسـت کـه این زیسـت بوم به خوبی شـکل 
نگرفتـه اسـت. مـا براسـاس نظـام مسـائل و نیازهـای خودمـان 
اینهـا را شـکل نداده ایـم و تـوازن درسـتی در تقسـیم تـوان و 

ظرفیت هـا نـدارد.
نزدیـک به ۴۵۰۰ شـرکت از ۶۷۰۰ شـرکت دانش بنیان در حوزه 
تولیـد و ۲۲۰۰ شـرکت نیـز در حـوزه خدمات دهـی هسـتند. آیا 
ایـن شـرکت ها تمرکـزی بر حل نظام مسـائل کشـور دارنـد؟ آیا 
براسـاس نقشـه جامعـی شـکل گرفتـه اسـت؟! ایـن مـوارد نقاط 
ضعـف و آسـیب ها هسـتند کـه بایـد بررسـی و برطـرف شـوند، 
البتـه این کـه ایـن زیسـت بوم شـکل گرفتـه و ایـن چرخـه راه 
افتـاده و ادبیـات، بومـی شـده اسـت، جـزو نقـاط مثبت اسـت و 

حتمـاً بایـد بیان شـود.
مقـام معظم رهبـری در دهه ۸۰ جمله ای را بیـان فرمودند مبنی 
بـر اینکـه بایـد به جایی برسـیم کـه ۲۰ درصـد اقتصـاد و درآمد 
کشـور از مسـیر اقتصـاد دانش بنیـان تأمیـن شـود. ایـن چرخـه 
زیسـت بوم علـم و فنـاوری کشـور اآلن کمتـر از ۰.۲۴ درصـد در 
اقتصـاد و درآمـد کشـور سـهم دارد؛ یعنـی حتی یـک درصد نیز 

. نیست
نهادهـای مالـی و سـرمایه گذاری هسـتند. مـا  بازیگـر چهـارم 
بایـد یـک صندوقـی بـا عنـوان صنـدوق سـرمایه گذاری ملـی 

فراتـر از صنـدوق فعلـی داشـته باشـیم کـه همـه وزارتخانه هـا و 
شـرکت های خصوصـی و بازیگـران عرصـه اول، در این صندوق 

اعتبـار داشـته باشـند.
ایـن چرخـه دانش بنیانی کـه ۴ بازیگر اصلی دارد باید به درسـتی 
در گـردش باشـد. آمـار و گزارش شـرکت های دانش بنیـان نباید 
گرفتـه  ریاسـت جمهوری  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  از  صرفـاً 
شـود؛ چراکـه کار اصلـی معاونـت علمـی،  تکمیـل و تقویـت این 
چرخـه و زیسـت بوم علـم و فنـاوری اسـت؛ امـا باید یـک چرخه 
اقتصـاد دانش بنیـان نیـز داشـته باشـیم کـه ایـن چرخـه اقتصاد 
دانش بنیـان دسـت نهادهـای دولتـی، سـازمانی و شـرکت های 
بـزرگ و شـرکت هایی کـه به دنبـال تولیـدات بـا تیراژ بسـیار باال 
هسـتند، اسـت، گـزارش شـرکت های دانش بنیان بایـد از آنها نیز 

گرفته شـود.
برداشـت نفـت از چاه هـای نفـت در ایران نسـبت به نـرخ جهانی 
هزینـه بسـیار باالیـی دارد و به همین دلیل قیمـت تولید نفت ما 
بایـد کاهـش پیـدا کنـد و برای ایـن کار نیـز باید از شـرکت های 
دانش بنیـان اسـتفاده کنیم. وزیر نفت در پایان سـال باید گزارش 
کاهـش قیمـت تولید نفـت را ارائه دهد؛ مثاًل بگویـد که از ۷ دالر 
بـه ۴ دالر کاهـش پیـدا کرده اسـت که این سـه دالر کاهش را با 
چه تعـداد شـرکت های دانش بنیـان و بـا به کارگیری چه تعـداد از 
دانش آموختگان دانشـگاهی این کار انجام شـده اسـت و به دنبال 

آن چه مقـدار بهـره وری افزایش پیدا کرده اسـت.
ریاسـت جمهوری بایـد از تـک تـک وزرا بدیـن شـکل گـزارش 
بخواهـد. صنعت خودروسـازی یا وزارت صمت بایـد گزارش دهد 
کـه اگـر خودرویـی را بـا ۶ هـزار دالر تولیـد کـرده ام در پایـان 
سـال چقـدر کاهـش قیمـت داشـته ام و ایـن کاهش قیمـت را با 



www.bazarekar.ir2۵
دانش بنیان

سال ششم - شماره32
تیر 1401

چه تعـداد شـرکت  دانش بنیـان انجـام داده ام و این میـزان چقدر 
کیفیـت آن را افزایـش داده اسـت.

شـما معتقـد هسـتید کـه چرخـه و اکوسیسـتم علم و 
فنـاوری کشـور کمکـی بـه اقتصـاد نکرده اسـت؟

زیسـت بوم علـم و فنـاوری بـا همـه نقـاط قـوت و ضعـف خـود 
شـکل گرفتـه اسـت؛ امـا درگیـر حـل مسـائل اقتصاد کشـور با 
ایـن تعریـف بـاال نشـده اسـت و چرخ دنده هـای آن در مجمـوع 
در یکدیگـر درگیـر نشـده اند و همیـن باعث شـد که سـهم آنها 
از اقتصـاد کمتـر از ۰.۲۴ درصـد شـده اسـت در صورتـی کـه با 
افـق ترسـیمی مقـام معظـم رهبـری باید بـه ۲۰ درصـد درآمد 
منابـع ناخالـص ملـی در افـق ۱۴۰۴ برسـیم، یـا در سـخنرانی 
دیگـری تدبیـر فرمودنـد کـه شـرکت های دانش بنیـان باید بـه ۴۰۰ 
هـزار شـرکت برسـد کـه امـروز ۶۷۰۰ شـرکت فقـط داریـم که 
نشـان دهنده ایـن موضوع اسـت کـه حتـی در تعداد شـرکت ها 

نیـز سـازمان دهی مناسـبی نداریـم.
ایـران کشـوری بـا نیازهای مشـخص اسـت و انقالبـی داریم که 
فراتـر از مرزهـای ایـران و دارای عرصـه جهانـی اسـت کـه ایـن 
عرصـه جهانـی نقشـه راهـی دارد کـه »بیانیـه گام دوم انقالب« 
نقشـه راه آن اسـت. بـا توجـه بـه ایـن عرصـه سـرزمینی کـه 
نیازهـای جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت و همچنیـن عرصـه 
انقـالب، تعـداد زیادی دانشـگاه در کشـور وجـود دارد کـه اینها 
و  سـازمان دهی  مشـخص  سـرزمینی  آمایـش  براسـاس  بایـد 
مأموریـت  پیـدا کننـد؛ یعنی باید یـک نظام سـاخت یافته با یک 
آمایـش سـرزمینی بـه آن بدهیـم، یعنـی چـه دانشـگاه هایی را 
می خواهیـم و چـه رشـته هایی را نیـاز دارنـد تـا افراد مـورد نیاز 
مـا را تربیـت و یـا نظـام مسـائل کشـور و انقـالب را حـل کنند.

در  دانشـجو  بـرادران  بـه  نسـبت  خواهـر  دانشـجوهای  نـرخ 
خوشـبینانه ترین حالـت حدود ۶۰ به ۴۰ اسـت. ایـن تعداد نرخ 
دانش آموختـگان خواهـر در کشـور بـرای پُسـت های مختلـف 
کشـور نیـاز نداریـم. نکتـه مهم تر این اسـت کـه ایـران به دنبال 
افزایـش جمعیـت اسـت و ایـن تعـداد کارمنـد خانـم حتـی در 
صـورت شـغل بـا آن راهبـرد چـه می شـود؟! یعنـی یک سـری 
کارهـا را انجـام می دهیـم کـه بـا اصول انقـالب در تضاد اسـت. 
به دلیـل اینکـه آمایـش سـرزمینی را به درسـتی انجـام ندادیـم 
نـرخ دانش آموختـگان دانشـگاهی در نقاطـی اسـت که مـا اصالً  
بـه آن تعـداد صندلـی نداریـم یـا بـه آن تعـداد کاری وجـود ندارد.

واقعـی  دانشـگاه ها  در  پژوهـش  و  آمـوزش  و  تربیـت  حـوزه 
نیسـت. مهارت آمـوزی چـه در حـوزه پژوهش هـای بنیـادی و 
چـه در حوزه هـای مهارتـی و فنـی و حرفـه ای اگـر هم درسـت 
تعریـف شـده، اما درسـت اجرا نشـده اسـت. دانشـگاه های فنی 
و حرفـه ای ایـران مأموریـت داشـتند کـه همیـن مهارت هـای 
کاردانـی را به خوبـی بـه دانشـجویان ارائـه دهنـد اما متأسـفانه 
شـاهد آن هسـتیم که از فلسـفه وجـودی خود فاصلـه گرفته اند 
و همـان کارهـای دانشـگاه های دیگر را انجام می دهند. دانشـگاه 

تربیـت مـدرس را ایجـاد کردیم تا مدرسـان دانشـگاه های دیگر 
را تربیـت کنـد امـا، امـروز تفـاوت دانشـگاه تربیـت مـدرس بـا 

دانشـگاه تهـران یا سـایر دانشـگاه های کشـور چیسـت؟ 
آیـا بنیـاد ملـی نخبـگان به عنـوان یکـی از نهادهـای 
متولی اکوسیسـتم نوآوری کشـور نقش خـود را در این 

عرصـه به درسـتی ایفـا کرده اسـت؟
یکـی از موضوعاتـی کـه در دانشـگاه وجود دارد و در زیسـت بوم 
علم و فناوری کشـور و زیسـت بوم اقتصاد دانش بنیان، مشـخص 
نبـودن جایـگاه بنیـاد ملـی نخبـگان اسـت! هـدف از تأسـیس 
بنیـاد ملـی نخبـگان به خواسـت مقـام معظـم رهبـری ایـن بود 
کـه نخبـگان اداره امـور کشـور را به عهـده بگیرنـد و عرصـه آن 
را نیـز عرصـه کاری معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری 
قـرار داده انـد تـا از طریـق معاونـت علمـی، اسـتعدادهای برتـر 
شناسـایی و توانمندسـازی شـوند و عرصه های مأموریتی را برای 
آنهـا مشـخص کنیـم. عمدتاً  نیـز از نخبـگان بایـد در حوزه های 
دانش بنیانـی اسـتفاده شـود و بخش عمده ای از آنهـا نیز باید در 
شـاخه های علوم انسـانی برای رشـته های حکمرانـی و تمدنی یا 

علـوم پایه بـرای مرزشـکنی علمی متمرکز شـوند.
ازآن جایـی کـه مـا به دنبـال تمدن سـازی هسـتیم یـک شـیوه 
حکمرانـی انقالبـی می خواهـد کـه نرم افـزاری اسـت و ایـن بُعد 
باید بیشـتر در حوزه علوم انسـانی از جمله رشـته های مدیریت، 
حقوق و سـایر رشـته های نزدیک به آن فعال شـود. در وضعیت 
فعلـی، رشـته های علـوم انسـانی بعـد از رشـته های پزشـکی و 
مهندسـی قـرار دارد از آن طـرف، آمـوزش آنها در دانشـگاه ها با 
الگوهای پزشـکی و مهندسـی فاصله دارد. حداقل در رشـته های 
پزشـکی جـزو موفق  ترین دانشـگاه های کشـور هسـتیم؛ چراکه 
بیمارسـتان هایی کنار دانشـگاه طراحی شـده اسـت و این مراکز 
خدمـات  درمانـی و مراکـز آموزشـی بـه یکدیگـر اتصـال پیـدا 
کرده انـد و دانش آموختـگان دانشـگاهی مهـارت کامـل مبانـی 
به صـورت عملـی در  دانشـگاه ها خوانده انـد  را کـه در  نظـری 
بیمارسـتان ها یـاد می گیرنـد و بسـیار سـریع جـذب بدنـه کار 

سیسـتم بهداشـت کشـور می شوند.
در حوزه مهندسـی یک بخشـی در آزمایشـگاه ها، بخشـی از آن 
در رایانه هـا و شبیه سـازهایی کـه وجـود دارد مهارت هایی را یاد 
می گیرنـد و در حـوزه طراحـی و سـاخت مؤثـر واقع می شـوند؛ 
امـا در حـوزه علـوم انسـانی این طـور نیسـت و ما در ایـن حوزه 

آزمایشـگاهی نداریم.
منظور شما از آزمایشگاه های علوم انسانی چیست؟

آزمایشـگاه بـه ایـن معنا اسـت کـه دانشـجو در مباحـث نظری 
به صـورت شبیه سـازی یـا به صـورت واقعـی با آن چالـش مواجه 
شـده و آن را بـه مسـئله تبدیـل کـرده اسـت و در آزمایشـگاه 

مسـئله را حـل کند.
بـرای اینکـه مشـکالت دانشـگاه را ریشـه یابی و حل کنیـم باید 
بـه منظومـه امامیـن انقـالب اسـالمی در ایـن حـوزه مراجعـه 
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کنیـم تـا ببینیم دانشـگاه چه مشـکالتی دارد. امـام خمینی)ره( 
در همـان اوایل انقالب اسـالمی یک تعریف سـاده ای از دانشـگاه 
دارد مبنـی بـر اینکـه، ما دانشـگاه وابسـته نمی خواهیـم و بعد از 
آن نیـز دانشـگاه ها را تعطیـل کردنـد و یـک انقـالب فرهنگی را 
آغـاز کردنـد تا دانشـگاه، دانشـگاه اسـالمی شـود که نیـاز مردم 
و نیـاز جامعـه را حـل و بـه اسـتقالل کشـور کمـک کنـد. مقـام 
معظـم رهبـری سـال گذشـته بـار دیگر موضوع اسـالمی شـدن 
دانشـگاه ها را مطـرح کردنـد کـه یـک موضوع بسـیار مهـم روی 
میـز انقـالب اسـت و این بایـد حل شـود و راه حـل آن نیز تحول 
در دانشـگاه ها اسـت، نخسـتین بحث جدی در تحول دانشگاه ها، 

مأموریت داشـتن دانشـگاه ها اسـت.
پیشـتاز تحول در دانشـگاه ها از نظر شـما کدام دانشگاه  

است؟
امـام  جامـع  دانشـگاه  کـه  می کنـم  عـرض  قاطـع  به ِضـرس 
حسـین)ع( پیشـتاز تحول در دانشگاه های کشور اسـت. ۲۰ آبان 
روز علـم در دنیا اسـت، مقـام معظم رهبری در سـال ۱۳۹۴ یک 
سـؤالی را مطـرح کردنـد کـه اگر بخواهیـم یک »آرمان شـهری« 
را ایجـاد کنیـم و اسـم آن را نیـز تمـدن نوین اسـالمی بگذاریم، 

نقش آفرینـی دانشـگاه ها در آن الزامـی اسـت.
دانشـگاه ها در ایجـاد تمدن نوین اسـالمی چه کارهایی باید انجام 
دهنـد؟  ایـن یـک کار مفصل تحقیقاتی اسـت، آیـا وزارت علوم از 
سـال ۱۳۹۴ ایـن کار مفصـل تحقیقاتی را انجام داده اسـت؟ اگر 
انجـام شـده اسـت، نسـخه اجـرای آن و نقشـه راه آن چیسـت و 
در کجـا اجـرا کرده اسـت؟  فکـر می کنـم در دانشـگاه آزاد دکتر 
طهرانچـی سـندی را تدویـن کـرده و کارهـا و فعالیت های خوبی 

انجـام داده اند.
تمـدن نویـن اسـالمی آرمـان مقـام معظـم رهبـری اسـت و 
کالن شـهری اسـت کـه در آن ثـروت، عـزت، علـم، عدالـت و 
روحیـه استکبار سـتیزی وجـود دارد و بایـد ببینیـم دانشـگاه 
در ایجـاد آن چـه کاره  اسـت؟ مـا در دانشـگاه امـام حسـین)ع( 
ایـن کار مفصـل تحقیقاتـی را انجـام دادیم که در همین راسـتا 
۲۴ کارگـروه تشـکیل شـد و ۱۵۰ نفـر نیـز در ایـن کارگروه هـا 

شـرکت داشـتند.
تمدن نوین اسـالمی نیاز به دو عنصر اساسـی دارد که نخسـت، 
پـرورش و تربیـت انسـان تـراز اسـالمی و دوم تولیـد فکـر، علم 
و فناوری هـای نـرم و سـخت اسـت کـه نظام مسـائل کشـور را 
حـل کنـد. تمـدن نویـن اسـالمی یـک بُعـد نرم افـزاری و یـک 
بُعـد سـخت افزاری دارد که در بُعد سـخت افزاری پیشـرفت های 
خوبـی را داشـتیم؛ عرصه هـای موشـکی، هسـته ای، فرودگاه ها، 
راه هـا، سدسـازی ها و... بُعـد سـخت افزاری تمدن نوین اسـالمی 
اسـت و بُعـد نرم افـزاری آن تحـول در علـوم انسـانی و مباحـث 
حکمرانـی انقـالب اسـالمی اسـت کـه در ایـن حـوزه به شـدت 

ضعـف داریم.

در بدنـه حاکمیـت گاهـی تصمیماتی گرفته می شـود که 
هیـچ قرابتی بـا عقالنیت نـدارد، آیا ایـن مـوارد در بُعد 

قابل حل اسـت؟ نرم افـزاری 
بلـه. البتـه مشـکل دوطرفه اسـت و بنـده یک سفارشـی به همه 
مسـئوالن کشـور دارم. ما از شـهید حاج قاسـم سـلیمانی عزیز از 
زمـان شهادتشـان تـا امروز بسـیار زیاد یـاد کرده ایـم، وقتی مقام 
معظـم رهبـری تأکیـد فرمودنـد کـه شـهید سـلیمانی عزیز یک 
فـرد نبـود، بلکـه یـک مکتب بـود، بایـد ببینیـم اصـول و مبانی 
ایـن مکتـب چه بوده اسـت، زمانی که شـما به شـهید سـلیمانی 
عزیـز و عملکـرد آن نـگاه می کنید، شـهید سـلیمانی عزیز بازوی 

عملیاتـی اندیشـه مقام معظـم رهبری بوده اسـت.
مسـئوالن و مدیـران بایـد در مکتـب شـهید سـلیمانی، مثل آن 
شـهید بزرگـوار عزیـز عمل کنند و بـاور و یقین کننـد که بیانات 
رهبـری، ترجمـان قـرآن مجیـد، احادیـث پیامبر اکـرم صلّی اهللّ  
علیـه و آلـه و ائمـه معصومیـن علیهـم السـالم اسـت، در مرحله 
بعـدی این کـه مسـئوالن، خـود را مخاطـب و مجـری بداننـد. 
موضـوع سـوم این اسـت کـه جمـالت رهبـری را تکـرار کنند تا 
ملکـه ذهن شـود و سـپس مدل اجرایـی این بیانات را اسـتخراج 

. کنند
در  را  رهبـری  معظـم  بیانـات  اجرایـی  مدل هـای  آن  از  بعـد 
حوزه هـای تخصصـی خـود اسـتخراج  کننـد، به عنوان مثـال، در 
دیـدار دانشـجویان تأکیـد کردنـد کـه دانشـگاه بـا دو معضـل و 
خطـر »هویت زدایـی و آرمان زدایـی« مواجـه اسـت یـا از سـال 
۶۸ سـخنرانی های بسـیار زیـادی در حـوزه مشـکالت دانشـگاه 
انجـام داده انـد و در همین راسـتا مسـئوالن وزارت علـوم، وزارت 
بایـد  ریاسـت جمهوری  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  بهداشـت، 
به سـراغ تجزیـه و تحلیـل ایـن بیانات برونـد، چرا رهبـری بعد از 
۴۳ سـال در دانشـگاه های انقالب اسـالمی نگـران آرمان زدایی از 

دانشـگاه ها هسـتند؟!
گفت وگو از: علی اصغر اصولی
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اشاره 
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت ورود دانــش بنیــان هــا بــه اقتصادهــای بــزرگ کشــور معتقــد اســت کــه در 

مبــارزه بازیگــران ســنتی بــازار بــا نــوآوری، بخــش ســنتی حتمــا بازنــده اســت.
ــر افزایــش کمــی و  ــا تعییــن شــعار »تولیــد، دانــش بنیــان؛ اشــتغال آفریــن« بــرای ســال ۱۴۰۱، مقــام معظــم رهبــری بارهــا ب از ابتــدای ســال و ب

ــد. ــد کردن ــی تأکی ــش بنیان ــای دان ــی فعالیت ه ــطح کیف ــای س ارتق
ایشــان همچنیــن ضمــن بــر شــمردن ویژگی هــای دانــش بنیانــی و تأکیــد بــر پرهیــز از ورود بــی در و پیکــر بــه عرصــه دانــش بنیانــی، خطــاب بــه 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــن ش ــورد ای ــه در م ــک نکت ــتند: »ی ــار داش ــط اظه ــئوالن ذیرب ــایر مس ــوری و س ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
تولیــد دانش بنیــان کــه بنــده الزم اســت تذّکــر بدهــم، ایــن اســت کــه البّتــه تذّکراتــی قبــاًل عــرض شــده لکــن اینهــا را هــم اضافــه بــر آن عــرض 
ــی  ــک خصوصّیات ــد ی ــود می آین ــه وج ــه ب ــرکت هایی ک ــتی ش ــود. بایس ــن بش ــی تعیی ــط کیف ــد ضواب ــان بای ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــم. ب می کن

داشــته باشــند کــه ایــن خصوصّیــات حیاتــی اســت، اساســی اســت، مهــم اســت.«
رهبــر انقــالب شــاخصهای فعالیــت شــرکتها در حــوزه دانــش بنیانــی را نــوآوری، کاهــش ارزبــری، اشــتغال آفرینــی، حــل مســئله، قابلیــت صــادرات، 
داشــتن نیروهــای متخصــص و ارزش افــزوده آفرینــی بــر شــمردند و تأکیــد کردنــد: »بــه معنــای واقعــی کلمــه در ]یــک شــرکت[ دانش بنیــان یــک 
نــوآوری بایــد وجــود داشــته باشــد کــه حــاال بعضــی از خصوصّیــات دیگــر را هــم عــرض خواهــم کــرد. یــا فــالن شــرکت مونتــاژی، مونتاژگــران، کــه 
در واقــع مونتــاژ هــم همــان واردات بی رویّــه اســت بــا یــک شــکل دیگــری؛ ایــن تولیــد نیســت، ایــن بــه اصطــالح آفرینندگــی محصــول نیســت؛ 
ایــن یــک نــوع واردات اســت. ایــن بیایــد بــه عنــوان شــرکت دانش بنیــان مثــاًل شــناخته بشــود! ایــن جــوری نیســت. بنابرایــن احتیــاج اســت بــه 
ــره  ــه باالخ ــی ک ــر جای ــا ه ــت ی ــی اس ــت علم ــه معاون ــوط ب ــن[ کار مرب ــم ]ای ــر می کن ــه فک ــی ک ــاخص های کیف ــی، ش ــاخص های دقیق ــه ش اینک

متصــّدی تأییــد ایــن شــرکت ها اســت معّیــن کننــد و آنهــا را جــّدی بگیرنــد.«
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری مهمتریــن نهــاد اجرایــی کشــور در زمینــه توســعه، نظــارت و حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان اســت 
ــرای اطــالع از برنامه هــای  ــر دوش آن باشــد. از همیــن رو ب ــه نظــر می رســد مســئولیت های ســنگین تری نیــز ب ــا تعییــن شــعار ســال ب و اکنــون ب
ایــن معاونــت هــم راســتا بــا تأکیــدات و هشــدارهای مقــام معظــم رهبــری بــه ســراغ دکتــر ســورنا ســتاری، معــان علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
رفتیــم تــا در گفتگویــی، آخریــن وضعیــت شــرکتهای دانــش بنیــان، قابلیت هــا و توانایی هــای آنهــا بــرای حــل مشــکالت کشــور، برنامه هــا بــرای 

افزایــش کمــی و کیفــی فعالیت هــا و تولیــدات فناورانــه را جویــا شــویم.
مشروح گفتگوی مهر با سورنا ستاری را در زیر می خوانید:

گفتگوی تفصیلی با سورنا ستاری:

بازیگران سنتی بازار
 در مبارزه با نوآوری

 بازنده اند
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ــری، در  ــوی رهب ــده از س ــن ش ــال تعیی ــعار س ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج *ب
ــرکت های  ــداد ش ــش تع ــه افزای ــان ب ــت و ایش ــی اس ــه دانش بنیان عرص
ــرکتها  ــن ش ــی ای ــای ارزیاب ــا و معیاره ــی مالک ه ــاز طراح ــان و ب دانش بنی
تاکیــد دارنــد، بفرمائیــد معاونــت علمــی و فنــاوری بــرای تحقــق و اجرایــی 
ــی در  ــه برنامه های ــیده و چ ــری اندیش ــه تدابی ــان چ ــدات ایش ــازی تأکی س

دســتور کار خــود دارد؟
ــدا  ــعه پی ــه توس ــد در جامع ــه بای ــت ک ــگ اس ــک فرهن ــی، ی ــئله دانش بنیان مس
کنــد؛ ایــن فرهنــگ جدیــد در حــال نفــوذ بــه محیــط دانشــگاهی، کســب و کارهــا و 
اقتصــاد کشــور ماســت؛ طــی ۸ ســال اخیــر، در فرهنــگ کارآفرینــی لغــات جدیــدی 
ــوآوری، صندوق هــای ریســک  ــوآوری، مراکــز ن ماننــد اســتارت آپ هــا، کارخانجــات ن
پذیــر و … اضافــه شــده کــه ایــن ادبیــات در دانشــگاه ها و صنایــع بــزرگ کشــورمان 
ــا  ــدازی پارک ه ــه فکــر راه ان ــع و دانشــگاه ها ب ــه طوریکــه صنای حاکــم شــده اســت ب

و مراکــز نــوآوری هســتند.
بــه هــر حــال کشــور بــه ســمت دانش بنیانــی حرکــت می کنــد در حالیکــه تــا پیــش از 
اینهــا، صنایــع بــزرگ و دانشــگاه ها در یــک اکوسیســتم دیگــری رشــد پیــدا کــرده بودنــد.

جــا افتــادن فرهنــگ دانش بنیانــی در صنعــت و دانشــگاه، یــک حرکــت بــزرگ 
فرهنگــی محســوب می شــود کــه ایــن می توانــد آرام آرام بــه ذهــن عمــوم مــردم هــم 
وارد شــود؛ اگــر می خواهیــم نخبگان مــان را در داخــل نگــه داریــم بایــد ایــن ادبیــات 

ــم. ــه وارد کنی ــگ عمومی جامع را در فرهن
مدت هــا بــود کــه برخــی افــراد از اینکــه قــرار اســت یــک شــرکت کوچــک چــه کاری 
انجــام دهــد، مــا را بــه ســخره می گرفتنــد؛ اکنــون همیــن شــرکتها از نظــر اقتصــادی 
بــه مرحلــه ای رســیده انــد کــه یــک کشــور در مــورد آنهــا صحبــت می کنــد و بــه یــک 
بازیگــر اصلــی در ســطح ملــی و بیــن المللــی تبدیــل شــده انــد. ایــن شــرکتها در تمــام 

ــد. حوزه هــای مهــم کشــور نقــش دارن
ــم  ــی بودی ــرکتهای دانش بنیان ــی ش ــی و کیف ــد کم ــاهد رش ــال ها ش ــن س ــی ای ط
ــد و  ــع کنن ــد مشــکالت کشــور را رف ــک اکوسیســتم جدی ــا ایجــاد ی ــد ب کــه می توانن
ــت انجــام  ــول دول ــا پ ــی کــه ب ــه دســت مــردم برســانند؛ در پژوهش های محصــول را ب
ــام  ــت انج ــچ وق ــز هی ــک چی ــی ی ــود ول ــب ش ــی کس ــت نتایج ــن اس ــود ممک می ش

ــت. ــول اس ــد محص ــود و آن تولی نمی ش
ــن  ــه ای ــد ک ــد دارن ــان تاکی ــرکتهای دانش بنی ــعه ش ــه توس ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
موضــوع حتمــاً بایــد اتفــاق بیافتــد؛ مــا امیدواریــم کــه بــه ایــن هــدف برســیم و قطعــاً 
امســال توســعه قابــل توجهــی در تعــداد شــرکتهای دانش بنیــان خواهیــم داشــت؛ بــرای افزایــش 
کمــی تعــداد شــرکت های دانش بنیــان و تحقــق منویــات رهبــری، برنامه هــای 

مفصلــی تــدارک دیــده ایــم و در ایــن مســیر بــه همــکاری ســایر ارگان هــا نیــاز اســت.
ــال  ــعار س ــق ش ــرای تحق ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــی از اقدامات *یک
ــتگاه های  ــه دس ــان ب ــاختارهای دانش بنی ــاوری و س ــوذ فن ــت نف الزم اس
اجرایــی اســت. معاونــت علمــی نیــز در ابتــدای ســال جلســاتی را بــا محــور 
ــن  ــت، در ای ــرده اس ــزار ک ــف برگ ــای مختل ــا وزارت خانه ه ــان ب دانش بنی

ــت؟ ــما چیس ــای ش ــات و برنامه ه ــه اقدام زمین
ــا  ــرای وزارتخانه ه ــه ب ــت ک ــی اس ــال مصوبات ــعار س ــق ش ــرای تحق ــدام ب ــن اق اولی
ــت،  ــات دول ــم در مصوب ــا ســعی کردی ــوان نقشــه راه مشــخص شــده اســت. م ــه عن ب
راهکارهایــی را بــرای رفــع مشــکالت وزارت خانه هــا ارائــه دهیــم؛ دســتگاه های 
ــی  ــه دانش بنیان ــکاری در عرص ــه هم ــف ب ــات موظ ــن مصوب ــطه ای ــه واس ــی ب اجرای

می شــوند.
ــیمی و…  ــای پتروش ــدن، حوزه ه ــت و مع ــرو، صنع ــت، نی ــاورزی، نف ــای کش حوزه ه
ــیاری از  ــرا بس ــد زی ــی ورود کنن ــه دانش بنیان ــه عرص ــد ب ــه بای ــتند ک ــی هس صنایع

ــود. ــل می ش ــا ح ــان ه ــطه دانش بنی ــه واس ــا ب ــن وزارتخانه ه ــکالت ای مش
از ســوی دیگــر در راســتای تحقــق شــعار ســال و تأکیــدات حضــرت آقــا تدویــن طــرح 
ــد  ــورد تأیی ــی م ــه تازگ ــه ب ــود ک ــر ب ــال اخی ــی ۳ س ــان ط ــد دانش بنی ــش تولی جه
ــالوه  ــون ع ــن قان ــید. ای ــالمی رس ــورای اس ــس ش ــان و مجل ــورای نگهب ــب ش و تصوی
ــور را  ــری کش ــاخت های فک ــر س ــیاری از زی ــد بس ــال، می توان ــعار س ــق ش ــر تحق ب
ــن و دســتورالعمل ها را از دل  ــط، قوانی ــه ای از ضواب ــد. امســال مجموع ــر ده ــز تغیی نی
قانــون جهــش تولیــد خواهیــم داشــت کــه ایــن یــک تحــول بــزرگ در صنعــت اســت؛ 
ایــن قانــون نقشــه راه کشــور در حــوزه فنــاوری در ۱۵-۲۰ ســال آینــده خواهــد بــود 
ــت از  ــون حمای ــد قان ــد زد؛ مانن ــه آن دســت نخواه ــدت ب ــن م ــم طــی ای و کســی ه
ــی شــده اســت. ــاالی ۹۵ درصــد اجرای ــاً ب ــه تقریب ــا مصــوب ۱۳۸۷ ک ــان ه دانش بنی

ــون  ــی در قان ــت ول ــی نداش ــت علم ــه معاون ــی ب ــم ربط ــال ۱۳۸۷ از اول ه ــون س قان
جهــش تولیــد خیلــی از مــوارد را مــد نظــر قــرار دادیــم کــه بعــد از تصویــب می توانیــم 
بگوییــم کــه چــه تحولــی در نظــام اقتصــادی کشــور، نظــام صنعتــی و نظــام دانشــگاهی 
ــد  ــه بای ــن نام ــون ۱۲ آئی ــن قان ــازی ای ــی س ــرای اجرای ــاد می کند.ب ــور ایج کش
ــه محــض  ــت برســد کــه پیــش نویــس همــه آنهــا آمــاده اســت و ب ــه تصویــب دول ب

ــه می شــود. ــت ارائ ــرای تصویــب در دول ــون ب ــالغ قان اب
ــتر  ــما بیش ــز ش ــور تمرک ــی کش ــای اجرای ــا و نهاده ــن وزارتخانه ه *از بی

ــود؟ ــد ب ــی خواه ــوزه صنعت ــش و ح ــدام بخ روی ک
ــاًل  ــود مث ــا خواهــد ب ــت اول م حوزه هــای دارای نقــش اقتصــادی مهــم در کشــور اولوی
شــرکت های معدنــی دارای مشــکالتی در حــوزه تأمیــن آب و تصفیــه پســاب و شــیرین 
ــادن  ــت اکتشــافات زیرســطحی در حــوزه مع ــچ وق ــی هی ســازی آب هســتند؛ از طرف
کشــور مــا بیشــتر از ۵۰ متــر نبــوده در حالیکــه کشــورهای پیشــرفته تا اعمــاق ۲-۳ هــزار متر 

اکتشــاف انجــام داده انــد.
صنعــت معــدن کشــور مــا بــه انــواع ایــده در زمینــه ماشــین آالت اســتخراج، زنجیــره 
ــادر و … نیــاز دارد. یــک شــرکت معدنــی کــه  تولیــد آلیاژهــای جدیــد، خاک هــای ن
ــهامداران و  ــن س ــود بی ــان س ــارد توم ــزار میلی ــدود ۵۰ ه ــالی ح ــور س ــاًل در کش مث
بــورس پخــش می کنــد. ایــن پــول می توانــد منشــأ نــوآوری باشــد و از خــام فروشــی 

فاصلــه بگیــرد و در نتیجــه ســود بیشــتری بیــن ســهامداران خــود تقســیم کنــد.
اکنــون شــاهد بیــکاری فــارغ التحصیــالن زمیــن شناســی در کشــور هســتیم آنهــم در 
کشــوری کــه از منظــر معدنــی غنــی اســت؛ ایــن نشــان می دهــد اکوسیســتم صنایــع 
معدنــی دچــار مشــکلی اســت و حلقــه ارتبــاط میــان دانشــگاه و صنعــت در آن شــکل 

نگرفتــه اســت.
ــوزه  ــم ح ــز داری ــی روی آن تمرک ــت علم ــه در معاون ــی ک ــر از حوزه های ــی دیگ یک
کشــاورزی اســت. اکنــون اکوسیســتم کشــاورزی دچــار مســئله اســت نیــروی متخصص 
ــه کار  ــا اگــر هــم بشــود در ایــن حــوزه مشــغول ب در ایــن حــوزه تربیــت نمی شــود ی
ــود  ــث می ش ــاورزی باع ــش کش ــنگین در بخ ــه س ــذف یاران ــبختانه ح ــتند؛ خوش نیس
کــه نــوآوری در ایــن حــوزه توســعه یابــد. زیــرا ایــن یارانــه، فســاد زیــادی را بــه همــراه 
داشــت و ایــن مانــع توســعه نــوآوری بــود. اکنــون بــا حــذف یارانــه زمینه توســعه نــوآوری در 

بخــش کشــاورزی نیــز فراهــم می شــود.

ما در معاونت علمی و فناوری ارتباط بین صنایع
 و فناوران را برقرار می کنیم

قانـون جهـش تولیـد دانش بنیان به اختصـاص عوارض خـام فروشـی و واردات ماشـین آالت به 
نـوآوری در ایـن حوزه هـا تاکیـد کرده اسـت و در این قانون آمده اسـت که این عـوارض صرف 

نوآوری و تحقیق و توسـعه و سـاخت ماشـین آالت خطوط تولید شـود.
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ــع  ــوژی قط ــوذ تکنول ــعه و نف ــق و توس ــد تحقی ــی باش ــد واردات ــط تولی ــه خ زمانیک
می شــود چــون هــر تغییراتــی بایــد توســط همــان بخــش خارجــی اتفــاق بیافتــد؛ ایــن 
یکــی از اشــتباهات بــزرگ کشــور در ســال های گذشــته بــوده کــه ماشــین آالت را بــه 

ــد. ــه پاییــن وارد می کــرد کــه معــاف از عــوارض هــم بودن ــا تعرف راحتــی ب

*بـه نظر شـما ایـن پتانسـیل در عرصه فناوری کشـور وجـود دارد کـه تعداد 
افزایـش  امـکان  اساسـًا  شـود؟  برابـر  دو  کشـور  دانش بنیـان  شـرکت های 

کمی تعـداد دانش بنیان هـا وجـود دارد و بـه چـه شـکل؟
ــان  ــرکتهای دانش بنی ــداد ش ــه تع ــم ک ــت کنی ــمت حرک ــن س ــه ای ــد ب ــاً بای ــا حتم م
افزایــش یابــد. برنامــه افزایــش تعــداد شــرکتهای دانش بنیــان از قبــل هــم در دســتور 
کار معاونــت علمــی بــوده اســت؛ تأکیــدات رهبــری و انتخــاب شــعار ســال باعــث شــده 
کل کشــور بــه ایــن ســمت حرکــت کننــد. ایــن فرصــت بــرای مــا مهــم و غنیمــت اســت 

و بایــد از آن نهایــت اســتفاده را داشــته باشــیم.
ــی  ــش بنیان ــیر دان ــت در مس ــان حرک ــون خواه ــزرگ اکن ــرکتهای ب ــی ش ــه حت اینک

ــیدیم. ــارش را می کش ــا انتظ ــه م ــت ک ــی اس ــان اتفاق ــتند هم هس

*بلـه افزایـش تقاضا بـرای دانش بنیان شـدن قابـل پیش بینی اسـت و همین 
افزایـش، نظـارت بیشـتر و در نظـر گرفتـن برخی مالحظـات را برای بـی در و 

پیکـر نشـدن فراینـد دانش بنیانی )هشـدار رهبـری( ضـروری می کند.
البتــه کــه شــروط دانش بنیــان شــدن در معاونــت علمــی و فنــاوری مشــخص اســت براســاس 
همیــن شــروط اســت کــه گاهــی شــاهد این هســتیم کــه اســتارت آپ هــای کوچــک می توانند 

مجــوز دانش بنیانــی بگیرنــد؛ امــا یــک کارخانــه بــزرگ نمی توانــد دانش بنیــان شــود.
ــاس  ــت براس ــخص اس ــاوری مش ــی و فن ــت علم ــدن در معاون ــان ش ــروط دانش بنی ش
همیــن شــروط اســت کــه گاهــی شــاهد ایــن هســتیم کــه اســتارت آپ هــای کوچــک 
نمی توانــد  بــزرگ  کارخانــه  یــک  امــا  بگیرنــد؛  دانش بنیانــی  می تواننــد مجــوز 

دانش بنیــان شــود
ــرد از  ــود ف ــه خ ــن اســت ک ــم اســت ای ــا مه ــرای م ــی ب ــه در دانش بنیان ــی ک موضوع
ــک کشــور پیشــرفته وارد  ــی دارد؛ اینکــه خــط تولیــدش از ی خــودش چــه توانایی های
شــده باشــد، از نظــر مــا دانش بنیــان محســوب نمی شــود؛ نــه اینکــه واردات کار 

ــود. ــی نمی ش ــت عمل ــا در معاون ــه م ــه حیط ــوط ب ــن مرب ــا ای ــد ام ــتی نباش درس
هنر ما تزریق ایده به صنعت و دانشگاه است تا تحول در عرصه دانش بنیانی رخ دهد. برای این منظور، راه 
اندازی مراکز نوآوری را در پیش گرفتیم. در ابتدای کار، این مراکز نوآوری در دانشگاه ها راه اندازی شدند 

اما االن صنایع هم خواهان راه اندازی چنین مراکزی هستند.
اکنون به سمتی می رویم که تغییر فرهنگ در دانشگاه ها و صنایع بزرگ در حال تغییر است.

ــک  ــت ی ــد، تربی ــی ش ــوزه دانش بنیان ــال ها در ح ــن س ــی ای ــه ط ــن کاری ک بزرگتری
نســل کارآفریــن بــود نمی تــوان اینهــا را بــا نســل قبــل مقایســه کــرد. نســل قبــل بایــد 
پــول می داشــت تــا کارخانــه راه انــدازی می کــرد ولــی نســل جدیــد کارآفریــن، جــوان، 
ــا دانــش روز خــود می تواننــد  ــا اعتمــاد بــه نفــس و تحصیل کــرده اســت کــه ب پویــا، ب
صنعــت راه انــدازی کنــد و حتــی بــه مرحلــه صــادرات هــم برســد بــدون اینکــه بــر مــال، 

منــال و ســرمایه خــودش متکــی باشــد.
ــود را از  ــا کار خ ــه آنه ــد. هم ــابهی دارن ــتان های مش ــور داس ــان کش ــام کارآفرین تم
ــون شــرکت های  ــد و اکن ــد فروشــی و.. شــروع کردن ــه، پرای ــرض و قول ــا ق ــن ب زیرزمی
بزرگــی شــده انــد. مصــداق چنیــن نســلی، حضــور بیــش از ۳۰ نماینــده در مجلس شــورای 
اسالمی اســت کــه از همیــن زیســت بــوم رشــد یافتنــد کــه تدویــن و تصویــب طــرح جهش 
تولیــد هــم بــه واســطه همیــن نســل محقــق شــد. همچنیــن تغییــر فرهنــگ را می توانیــم 
در اتــاق بازرگانــی کــه ســال ها جهــت گیــری وارداتــی داشــته اســت ببینیــم. اکنــون بیــش 
از ۲۰ شــرکت دانش بنیــان در اتــاق بازرگانــی حضــور دارنــد تــا جهــت گیــری اتــاق را 

هــم تغییــر دهنــد.
این فرهنگ جدید در صنعت و اقتصاد خودش را نشان داده است.

ــچ  ــوآوری اســت؛ هی ــاوری و ن ــوم و اکوسیســتم فن ــد در زیســت ب ــه پیشــرفت، تول پای
چیــزی خلــق الســاعه ایجــاد نمی شــود؛ هیــچ غــول چــراغ جادویــی وجــود نــدارد؛ بایــد 
ایــده ای زاده و بــزرگ شــود تــا بــه یــک شــرکت دانش بنیــان برســد. فکــر می کنــم مــا 

در معاونــت علمــی توانســته ایــم ایــن ســیکل را اثبــات کنیــم.

*این نگرانی وجود دارد که تعداد شرکت های دانش بنیانی که محصوالت با کیفیتی 
ندارند رو به ازدیاد رود؛ برای جلوگیری از این منظور چه اقدامی انجام می دهید؟

اگــر محیــط کســب و کار درســت باشــد ایــن اتفــاق نمی افتــد و بایــد ایــن را هــم در 

ــه  ــا بودج ــه ب ــود بلک ــاد نمی ش ــت ایج ــول دول ــا پ ــا ب ــه اینه ــت ک ــر گرف نظ
بخــش خصوصــی توســعه می یابنــد.

بایــد بدانیــم کــه شــاید از هــر ۱۰ تیــم، ۲-۳ تیــم بتواننــد ایــده خــود را بــه محصــول 
تبدیــل کننــد. ریــزش در ایــن مســیر زیــاد اســت و مانــدن تیم هــا بــه عوامــل زیــادی 
بســتگی دارد. امــا بــر اســاس مطالعــات جهانــی، جوانــی کــه اســتارت آپــی را راه انــدازی 
ــینی  ــز نش ــت می ــد و آدم پش ــه می ده ــن کار را ادام ــرش همی ــر عم ــا آخ ــد ت می کن
نخواهــد شــد؛ حتــی اگــر اســتخدام شــود بعــد از دو- ســه ســال کارش را رهــا می کنــد 

ــدازد. و مجــدد کســب و کار جدیــد خــودش را راه می ان
ــی«،  ــو می توان ــه »ت ــم؛ اینک ــعه داده ای ــگ را توس ــک فرهن ــزی ی ــر چی ــش از ه ــا پی م
ــط اطــراف خــودت  ــی محی ــو می توان ــای خــودت بایســتی«، »ت ــی روی پ ــو می توان »ت
ــا  ــن آموزش ه ــه ای ــی« و… هم ــاد کن ــتغال ایج ــی اش ــو می توان ــی«، »ت را تغییربده
فرهنگــی اســت. مــا نمی توانیــم پشــت میــز بنشــینیم و بگوییــم بایــد کشــور اینطــور 
ــه  ــن ب ــرد و ای ــه پرداخــت ک ــر هزین ــر تغیی ــرای ه ــد ب اداره شــود و… نمی شــود. بای
راحتــی نیســت. کســی کــه خواســتار تغییــر در محیــط اطــراف اســت اول بایــد خــودش 

تغییــر کنــد و هزینــه بدهــد.

برنامه هایی  چه  دانش بنیانی  فعالیت های  کیفی  شاخص های  به  رسیدن  *برای 
دارید؟

ــن  ــود. ای ــخص می ش ــروش مش ــزان ف ــان در می ــرکت های دانش بنی ــی ش ــد کیف رش
ــل  ــه قاب ــود ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــا ۳۰۰ ه ــر ب ــروش در ســال ۱۳۹۹ براب ــزان ف می
مقایســه بــا چندیــن ســال قبــل از آن نیســت. تیرمــاه امســال میــزان فــروش شــرکت ها 

ــود. ــل توجهــی خواهــد ب ــاً عــدد قاب در ســال ۱۴۰۰ مشــخص می شــود کــه قطع
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــت. پارک ه ــم اس ــیار مه ــاوری بس ــم و فن ــای عل ــعه پارک ه توس
حاصــل ســرمایه گــذاری دولــت در زیــر ســاخت ها و تقویــت زیســت بــوم دانــش بنیــان 
هســتند و بــه اعتقــاد مــن بــا پــول دولــت نمی تــوان در پژوهــش، اقتصــاد ایجــاد کــرد. 
بــا پــول دولــت در پژوهــش نمی توانیــم محصــول تولیــد کنیــم و دســت مــردم بدهیــم؛ 
ــر  ــت ه ــذاری بخــش خصوصــی در پژوهــش اســت. دول ــرمایه گ محصــول حاصــل س
ــه  ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد و ای ــول نمی رس ــه محص ــد ب ــذاری کن ــرمایه گ ــدر س چق

ــد. ــردم را حــل کن ــد مســئله م نمی توان
مــا در ســرمایه گــذاری بخــش پژوهش اشــتباه کردیــم؛ پژوهشــگاه دولتــی راه انــدازی کردیم. 
در حالیکــه ایــن پژوهشــگاه ها محلــی بــرای اســتخدام اعضــای هیئــت علمــی شــدند؛ مــا 

منتــور پژوهــش بودیــم نــه مجــری پژوهــش.
پژوهــش دولتــی مثــل صنعــت دولتــی اســت و غیــر ممکــن اســت در صنعــت بــا پــول 
ــاوری و  ــتم فن ــی در اکوسیس ــه کیف ــد. نتیج ــردم برس ــت م ــه دس ــی ب ــت محصول دول
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نــوآوری حاصــل ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی اســت. البتــه الزم اســت کــه دولــت 
در حوزه هایــی ماننــد علــوم پایــه و پژوهش هــای زمانبــر و راهبــردی کــه بــرای 
ــرا مشــخص نیســت نتیجــه چنیــن  ــدارد، ورود کنــد؛ زی بخــش خصوصــی صرفــه ای ن

ــود. ــد ب ــه خواه ــده چ ــای آین ــی دهه ه ــاًل ط ــی مث پژوهش های

*در زمینـه ورود بخـش خصوصی و سـرمایه گـذاری آن به پژوهـش و فناوری 
موفـق عمـل کردیـد؟ عملکـرد خودتـان را در ایـن زمینـه چگونـه ارزیابـی 

می کنیـد؟
ــن نشــان می دهــد کــه  ــوده ای ــارد تومــان ب ــروش شــرکت ها ۳۰۰ هــزار میلی وقتــی ف
ــه توســط بخــش خصوصــی ســرمایه  ــن ســال ها ک ســاختارهای ایجــاد شــده طــی ای
ــی نمی توانســتند  ــه تنهای ــه ب ــوده اســت. دانشــگاه ها ک ــق ب ــذاری شــده اســت موف گ
ــوآوری را در  ــز ن ــی مرک ــت علم ــا در معاون ــد. م ــکاری کنن ــی هم ــش خصوص ــا بخ ب
ــدازی  ــم راه ان ــی ه ــش خصوص ــوآوری را در بخ ــز ن ــم؛ مراک ــاد کردی ــگاه ها ایج دانش
کردیــم؛ شــتابدهنده هــا هــم کــه خصوصــی هســتند و ســاختارهایی هســتند کــه روی 
ــتابدهنده  ــده وارد ش ــک ای ــا ی ــر ب ــک نف ــد. ی ــذاری می کنن ــک دانشــجو ســرمایه گ ی
می شــود و بــا تیــم و در نهایــت بــا دادن درصــدی از ســهام شــرکت و چندیــن پرســنل 
ــتابدهنده و  ــن ش ــزم بی ــود. مکانی ــارج می ش ــتابدهنده خ ــک شــرکت از ش ــب ی در قال

ــا همــه بخــش خصوصــی هســتند. ــرد اســت. این ه ــزم برد-ب ــک مکانی دانشــجو ی
ــه  ــی ب ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ ــبت س ــس نس ــاوری پردی ــارک فن ــون در پ اکن
دولتــی ۲۵ بــه یــک اســت؛ یعنــی یــک میلیــارد دولــت بــرای زمیــن، آب، بــرق، سیســتم 
۲۵ میلیــارد  ای تــی، فیبــر نــوری و… اختصــاص داده و بخــش خصوصــی 
ســرمایه گــذاری کــرده اســت. وقتــی از کارخانجــات نــوآوری صحبــت می کنیــم یعنــی 
ــع  ــا خــود مــی آورد. در واق ــر ســاخت را هــم ب بخــش خصوصــی کلیــه هزینه هــای زی

یــک پــارک علــم و فنــاوری کامــاًل خصوصــی اســت.
مــن فکــر می کنــم مــا بــرای جــا انداختــن ایــن موضــوع بســیار موفــق بــوده ایــم 
ــه خاطــر  ــا فرهنــگ نفتــی هســتیم؛ یعنــی فرهنــگ کارآفرینــی ب ــرا کشــوری ب زی
ــم در خوزســتان  ــن موضــوع را می توانی ــول نفــت ســرکوب شــده اســت. مصــداق ای پ
ببینیــم کــه بــا وجــود منابــع غنــی در ایــن اســتان، فرهنــگ کارآفرینــی ضعیفــی بــه 
واســطه فرهنــگ نفتــی در آنجــا وجــود دارد؛ آرزوی هــر جــوان خوزســتانی ایــن اســت 
کــه کارمنــد نفــت باشــد؛ در حالیکــه مکانیــزم کارمندپــروری بــا کارافرینــی متضاد اســت.

حتــی پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان نســبت بــه پارک هــای اســتان های همجــوارش 
ســطح پایینــی دارد بــا وجــود اینکــه صنایــع بزرگــی در خوزســتان فعال انــد؛ ایــن صنایــع 

بــه واســطه پــول نفــت ایجــاد شــده و فرهنــگ غنــی را در کارآفرینــی از بیــن بــرده انــد.

*یعنـی با سـرمایه گـذاری خصوصی اتفاقـات خوبـی در اکوسیسـتم فناوری 
کشـور رخ می دهـد؟

ــه  ــتیم ک ــب داش ــب و غری ــعه های عجی ــگاهی توس ــای دانش ــی در بحث ه ــک زمان ی
عمدتــاً بــا پــول دولــت اتفــاق می افتــاد. امــا اکنــون تحــوالت در اکوسیســتم فنــاوری و 
نــواوری بــا بخــش خصوصــی امــکان پذیــر اســت. در حــال حاضــر شــاهد آن هســتیم 
ــط  ــات توس ــن اتفاق ــت. ای ــی رخ داده اس ــات خوب ــاوری اتفاق ــای فن ــه در حوزه ه ک
ــم  ــد رق ــرده ان ــره ب ــی به ــای باالی ــه از تکنولوژی ه ــی ک ــای خدمات ــتارت آپ ه اس
ــاوری  ــد فن ــی مانن ــی در حوزه های ــن شــرکتهای دانش بنیان ــز ای ــه ج خــورده اســت. ب

ــن  ــو، هوافضــا، فعالیــت می کننــد کــه پیشــرو هســتند ای ــوژی، نان اطالعــات، بیوتکنول
همــان اتفــاق خــوب اســت.

در دوران تحصیـل مـا همـه کتاب هـا هـم ترجمـه بـود ولـی اکنـون جوانـی کـه بـه 
دانشـگاه مـی رود بیـش از ۹۰ درصـد از تجهیـزات آزمایشـگاهی ایرانی بهـره می برد. این 
تجهیزات های-تـک در داخـل تولیـد شـده همیـن به دانشـجو روحیـه می دهـد؛ این باید 
در حـوزه علـم هـم اتفـاق بیافتـد. ما بایـد به جایی برسـیم کـه خودمان علم متناسـب با 

بـوم کشـورمان را تولیـد کنیـم که بـر اسـاس نیازهایمان باشـد.
وقتــی دانشــگاه بــه ســمت متنوع ســازی درآمــد مــی رود و متکــی بــه بودجــه دولتــی 
ــزار  ــرده امســال ۴ ه ــالم ک ــس دانشــگاه شــریف اع نیســت جــای پیشــرفت دارد. رئی
میلیــارد تومــان قــرارداد صنعتــی منعقــد خواهــد کــرد، ایــن یعنــی ارتبــاط و تبــادل. 
در حــال حاضــر هــم ۶۵۰ شــرکت در اطــراف ایــن دانشــگاه شــکل گرفتــه و هــزاران 
جــوان نخبــه در ایــن مراکــز مشــغول فعالیتنــد، در حالــی کــه زمانــی پــر از مکانیکــی 

ــود. و ســاندویچی ب
اینکــه اکنــون کارآفرینانــی داریــم کــه از بطــن دانشــگاه بیــرون آمــده و کار می کننــد 
و بــا نســل قبلــی متفــاوت هســتند و هیــچ ســنخیتی بــا کار آفرینــان ســنتی ندارنــد؛ 

یعنــی اتفــاق بزرگــی رخ داده اســت.             

*بــه وضعیــت خوزســتان اشــاره کردیــد. شــما بــرای تغییــر فرهنــگ نفتــی 
بــه نــوآوری در خوزســتان چــه کردیــد؟

ــن  ــا ای ــم ام ــرای خوزســتان صــرف کردی ــادی را ب ــا از ۷-۸ ســال گذشــته زمــان زی م
ــارک  ــه پ ــا اســتانداری رســیدیم ک ــی ب ــه توافقات ــراً ب ــادی دارد؛ اخی ــع زی اســتان موان

ــد. ــاوری خوزســتان توســعه یاب ــم و فن عل
الزم اســت کــه دولــت در چنیــن مواقعــی بودجــه ای را اختصــاص بدهــد که اکوسیســتم 
فنــاوری و نــوآوری شــکل بگیــرد و بعــد از توســعه، راه را بــرای بخــش خصوصــی بــاز 
بگــذارد. هــر اســتانی کــه بــرای اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری خــود، امکانــات محلی را 
اختصــاص می دهــد مثــاًل زمیــن یــا ســاختمان بــا زیــر ســاخت مناســب بــه پــارک علــم 
ــرای توســعه  ــت علمــی درخواســت بودجــه ب ــاوری اختصــاص می دهــد و از معاون و فن
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــدای کار، ب ــر در ابت ــا اگ ــت؛ ام ــق اس ــتان موف ــد آن اس می کن
ــوآوری خواســتار اختصــاص  ــاوری و ن ــوم فن ــرای توســعه زیســت ب ــی ب ــات محل امکان

بودجــه باشــد متوجــه می شــویم کــه هنــوز ایــن اســتان جــای کار دارد.

ــی  ــای ارزیاب ــا و معیاره ــی مالک ه ــت علم ــد در معاون ــا داری ــا بن *آی
دانش بنیــان هــا را تغییــر دهیــد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بایــد بــه ســمتی برویــم کــه ایده هــا در صنعــت پیاده ســازی 
شــوند؛ آن موقــع اســت کــه دیگــر الزم نیســت سیســتم ارزیابــی دانش بنیانــی داشــته 

باشــیم چــون در دنیــا نیــز چنیــن معیارهایــی بــرای ارزیابــی وجــود نــدارد.
ــا اســت در  ــی م ــت علمــی مختــص سیســتم بوم ــی در معاون وجــود معیارهــای ارزیاب
ــک«  ــد ت ــک«، »می ــاًل در دســته بندی های »هــای ت حالیکــه شــرکت های خارجــی مث
و »لــو تــک« قــرار می گیرنــد. در معاونــت علمــی و فنــاوری دانش بنیانــی یــک مجــوز 

تشــویقی بــرای ارزیابــی اســت.
مــا در معاونــت علمــی نــگاه بخشــی نداشــتیم از روز نخســت هدف مــان ایــن بــود کــه 

بــه کشــور، ســاختار جدیــد اقتصــاد و محیــط کســب و کار جدیــد را معرفــی کنیــم.
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ــم  ــوآوری ک ــا ن ــارزه ب ــم در مب ــای خصوصــی ســنتی ه ــان بخش ه ــن می ــه در ای البت
ــن  ــه همی ــد ب ــمار می رون ــه ش ــع ب ــن موان ــز بزرگتری ــد و ج ــی ندارن ــش دولت از بخ
ــات و …  ــد بیمــه، اداره مالی ــی مانن ــن ســال ها توانســتیم در بخش های ــل طــی ای دلی
تحوالتــی را ایجــاد کنیــم. بــه عنــوان مثــال شــعبه های ویــژه در اداره مالیــات و بیمــه 
بــرای ارزیابــی شــرکتهای دانش بنیــان راه انــدازی شــدند و بــرای ایــن منظــور افــرادی 
ــدی ایجــاد شــود. ــد و محیــط کســب و کار جدی ــا زیســت بوم جدی ــد ت آمــوزش دیدن

همــه بخش هــا بازیگــران ســنتی دارنــد کــه بــا نــوآوری مبــارزه می کنــد امــا مــا ثابــت 
ــرا  ــد. زی ــت دهن ــنتی را شکس ــران س ــد بازیگ ــا می توانن ــتارت آپ ه ــه اس ــم ک کردی
ــات  ــنتی ها از اقدام ــد و س ــازی نمی کنن ــن ب ــک زمی ــد در ی ــنتی و جدی ــران س بازیگ
ــورده  ــت خ ــنتی شکس ــران س ــن بازیگ ــد. بنابرای ــر در نمی آورن ــد س ــان جدی کارآفرین

ــوند. ــوب می ش محس
ایـن حـوزه، تاکسـی های آنالیـن بـود. مـا بـه سیسـتم سـنتی  اولیـن مبـارزه مـا در 
تاکسـیرانی ثابـت کردیـم کـه هر چقدر هم پول داشـته باشـد یا پشـتش گرم باشـد این 
بـازی را می بـازد. وقتـی زیسـت بوم نوآوری شـکل می گیرد همـان بازیگران سـنتی روی 

اسـتار آپ هـای آن حـوزه سـرمایه گـذاری می کنند.
ایـن تجربـه در کشـاورزی نیـز بـه بازیگـران سـنتی و اصلـی حـوزه کشـاورزی اثبـات 
می شـود. رانـت بزرگـی در حـوزه کشـاورزی در اختیـار عـده محـدودی قـرار گرفتـه که 

اکنـون بـه بازیگـران اصلـی در سیسـتم توزیـع، تولیـد و.. تبدیـل شـده انـد.
همچنیـن در یـک دوره ای بانک هـا بـه عنـوان سـاختار سـنتی در حـوزه مالـی جلـوی 
فینتک هـا مقاومـت می کردنـد امـا اکنـون همه شـأن سـرمایه گـذار در فینتک هسـتند. 
در بخـش بیمـه نیـز خصومـت شـرکتهای بیمـه با اسـتارت آپ های رشـد یافتـه در این 
حـوزه بـه وضـوح دیـده می شـد امـا اکنـون همگـی سـرمایه گـذار حـوزه بیمـه آنالیـن 
هسـتند. بخـش سـنتی بایـد بفهمد کـه این بـازی را می بازد مگـر اینکه خـودش در این 
حوزه هـا سـرمایه گذاری کنـد. بـزرگان حـوزه اقتصـاد سـنتی مـا بایـد بدانند کـه جلوی 

نـوآوری می بازنـد چـون سـاختار نـوآوری بـه چالش کشـاندن بخش سـنتی اسـت.

*دقیقــا در همیــن زمینــه انتقــادی بــه اکوسیســتم نــوآوری وارد می شــود 
کــه ایجــاد چنیــن سیســتم هایی بــا اصــل عدالــت در تضــاد هســتند.

ــا  ــه در کشــور م ــاور داشــته باشــیم. مشــکل اینجاســت ک ــن را ب ــد قوانی ــا بای ــه ام بل
دولــت وارد اجــرا می شــود. بــه جــای اینکــه وارد تنظیــم گــری و نظــارت شــود. دولــت 
ــع  ــا مان ــه، گنــدم و… کــرده کــه از همینجــا ب خــودش را وارد مســائل واردات کنجال

ــت و.... ــع، کیفی ــال، توزی ــا انتق ــرو می شــود ت روب
الزم اســت کــه دولــت از ایــن موضوعــات کنــاره گیــری کنــد و نقــش نظــارت و تنظیــم گری 
را داشــته باشــد. مــا بایــد در قوانیــن ضــد انحصارمــان ایــن را داشــته باشــیم و کل بــازار 

را ببینیــم؛ ایــن بــازار شــامل خریــد عــادی و آنالیــن می شــود.

*بــرای همیــن اســت کــه امــروزه بــا پیدایــش و رشــد روزافــزون فعالیــت 
شــرکت های فنــاور در کشــورهای مختلــف دنیــا شــاهد ایجــاد قوانیــن ضــد 

انحصــار هســتیم و هــر کشــوری بــه مثابــه خــود بــرای مقابلــه بــا انحصــار 
شــرکت های فنــاور دســت بــه تنظیــم قوانیــن تــازه می زنــد. امــا علیرغــم 

رشــد فنــاوری مــا در کشــورمان در ایــن زمینــه ضعف هایــی داریــم.
ــا در  ــایت اول دنی ــر ۲۰ س ــال حاض ــت. در ح ــن اس ــدی همی ــای ج ــی از بحث ه یک
ــوک، واتــس اپ، نتفلیکــس و… هســتند. در  ــازون، فیــس ب ــاًل گــوگل، آم ــکا مث آمری
آلمــان هــم ســایت های اول تقریبــاً همیــن ســایت ها هســتند. شــاید در ۲۰ ســایت اول 
دو شــرکت آلمانــی هــم نباشــند. در برزیــل، اروپــا و… هــم همیــن ترکیــب اســت. ولــی 
در ایــران ســایت های ایرانــی هــم جــز اولین هــا هســتند؛ عــالوه بــر گــوگل، دیجــی کاال، 

ــه شــمار می آینــد. آپــارات، تلوبیــون، فیلیمــو و… جــزو ســایت های اول مــا ب
ــت.  ــدی نیس ــازون هن ــون آم ــد چ ــه می کن ــازون مقابل ــا آم ــد ب ــد هن ــی می گوئی وقت
آنهــا اکنــون متوجــه شــدند کــه بازارشــان را باخته انــد. البتــه ســودهایی هــم دارد امــا 

آمــازون باالخــره یــک شــرکت آمریکایــی اســت.
یــک جایــی موضــوع هویــت و فرهنــگ یــک جامعــه مطــرح اســت کــه اینگونــه زیــر 

ســوال مــی رود.

ــی  ــان ط ــه دانش بنی ــد در عرص ــاختارهای جدی ــه س ــود اینک ــا وج *ب
ــان  ــی همچن ــکالت و موانع ــا مش ــرده ام ــدا ک ــق پی ــال رون ــد س ــن چن ای
ــده خــود را  ــرای اینکــه ای ــن عرصــه ب ــادی در ای ــاالن زی پابرجاســت و فع
ــان  ــه گریب ــت ب ــکالتی دس ــا مش ــانند ب ــوه برس ــد انب ــول و تولی ــه محص ب
ــا،  ــابه در دنی ــدون مش ــه ب ــه اولی ــد نمون ــی اداری، تولی ــتند. بروکراس هس
اولویــت گذاری هــای شــتابدهنده، ناآشــنا بــودن برخــی ارگان هــا بــا تولیــد 
دانش بنیــان و … نمونه هایــی از چالش هــا هســتند. معاونــت علمــی 

ــه ای دارد؟ ــه برنام ــان چ ــد دانش بنی ــع تولی ــع موان ــرای رف ب
اخــذ مجــوز از وزارت بهداشــت در کشــورهای امریکایــی و اروپایــی خیلــی ســخت تر از 

ایــران اســت ولــی نهادهــای حامــی زیــادی دارنــد.
همانطــور کــه اشــاره کردیــد یکــی از مشــکالت ایــن شــرکت ها ایــن اســت کــه بــرای 
اولیــن بــار دســتگاه هایی را تولیــد می کننــد کــه اخــذ مجــوز از وزارت بهداشــت یــک 
ــتگاه های  ــورمان دس ــان کش ــه محقق ــوان نمون ــه عن ــود؛ ب ــد می ش ــرای تولی ــع ب مان
تشــخیص ســرطان را طراحــی کــرده انــد کــه نمونــه ای در دنیــا نــدارد؛ مشــکل وزارت 
بهداشــت ایــن اســت کــه بــه دنبــال نمونــه در خــارج از ایــران بــرای مقایســه اســت؛ 
ــی  ــن حــال وزارت بهداشــت راه ــا در عی ــده می شــود. ام ــاد دی ــوارد زی ــن م ــه از ای بل
ــب روش کارآزمایــی بالینــی، انجــام  ــرار می دهــد کــه در قال ــای شــرکت ها ق ــوی پ جل
تســتهای متفــاوت و… بتواننــد بــه هــدف نهایــی برســند ایــن مشــکل در حوزه هــای 

ــه چشــم می خــورد. ــر بوضــوح ب دیگ
ــا  ــه وزارتخانه ه ــم و هم ــت می کنی ــی فعالی ــاختار واردات چ ــک س ــا در ی ــره م باالخ
هنــوز درگیــر ســاختارهای قدیمی هســتند. مــا ســعی کردیــم در مصوبــات دولــت، راه 
ــات  ــه مطالب ــی ک ــه زمان ــم ک ــن باوری ــر ای ــا ب ــم ام ــن مشــکالت را بیاوری ــای ای حل ه

ــوند. ــل می ش ــم ح ــکالت ه ــن مش ــود ای ــاد می ش زی
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مــا بایــد قبــول کنیــم کشــور مــا نفتــی و بــا تعــداد نفــرات زیــاد در دولــت و قوانیــن 
متناقــض اســت بــا همیــن قوانیــن و مقــررات کار یــک نفــر پیــش مــی رود و کار دیگــری 
خیــر. بــرای مثــال یکــی از مشــکالت در وزارت کشــاورزی صــدور ۳۸۰ مجــوز کســب و 

کاری اســت کــه اگــر یکــی از آنهــا نباشــد کســب و کاری شــروع نمی شــود.
یکــی از دالیلــی کــه نــوآوری در حــوزه کشــاورزی ســرکوب می شــود همیــن مجوزهــا 
اســت؛ کارشناســانی درایــن وزارتخانــه هســتند کــه بــا تکنولــوژی آشــنا نبــوده و توجیــه 
هــم نیســتند بــه همیــن دلیــل اگــر فــردی بخواهد سیســتم آبیــاری جدیــد، پــرورش میگو 

بــا روش جدیــد یــا تولیــد بــذر و… را راه انــدازی کنــد بــا مشــکل مواجــه می شــود.
در ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی نزدیــک بــه ۲ هــزار و ۵۰۰ هیــأت 
علمــی و ۱۸ هــزار نیــروی انســانی و ۲۰۰ هــزار هکتــار زمیــن در نقــاط مختلــف کشــور 
ــمت  ــه س ــا ب ــده اینه ــوری ش ــون ط ــتند؛ اکن ــی هس ــات دولت ــام تحقیق ــال انج در ح
ــای  ــا ایده ه ــتند ت ــت هس ــال حرک ــاوری در ح ــم و فن ــارک عل ــب پ ــت در قال فعالی
کشــاورزی در ایــن ســازمان توســعه یابــد. ایــن حرکــت شــروع شــده ولــی کنــد اســت. 
ــرو، نفــت  ــی همچــون وزارت بهداشــت، صمــت، نی ــد در وزارتخانه های همیــن روش بای

ــود. ــازی ش پیاده س
ــی را در  ــم دانش بنیان ــم نمی توانی ــوذ نکنی ــزرگ نف ــه اقتصادهــای ب ــا ب ــه م ــا زمانی ک ت
کشــور آن طــور کــه بایــد ایجــاد کنیــم. یکــی از اقتصادهــای بــزرگ وزارت نفــت اســت 

کــه بایــد وارد عرصــه دانش بنیانــی شــود.
ــم  ــا نمی توانی ــه م ــت. چراک ــورس اس ــه ب ــرکت ها ب ــکالت، ورود ش ــر از مش ــی دیگ یک
ایــن شــرکت ها را قیمــت گــذاری کنیــم. بــه عنــوان مثــال فیس بــوک زمانــی 
ــا ۴۸  ــه ای ب ــاختمان کرای ــک س ــه ی ــرد ک ــداری ک ــارد دالر خری ــس اپ را ۲۱ میلی وات
پرســنل بــود. ســوال ایــن اســت کــه چگونــه ایــن قیمــت گــذاری انجــام شــده اســت.

ــا از لحــاظ تعــداد ســرویس  ــا چهــارم را در دنی در حــال حاضــر اســنپ رتبــه ســوم ی
روزانــه بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ مثــاًل چنــد ســال پیــش اوبــر شــرکت کریــم 
امــارات را چنــد میلیــارد دالر خریــداری کــرد در آن زمــان ایــن شــرکت نصــف اســنپ 
ــارد  ــنپ را ۵ -۴ میلی ــم اس ــا می توانی ــاًل آی ــاال مث ــرد. ح ــی نمی ک ــرویس ده ــم س ه

دالر قیمــت گــذاری کنیــم؟
ــتارت  ــر اس ــال حاض ــد. در ح ــا بیافت ــورمان ج ــد در کش ــذاری بای ــت گ ــئله قیم مس
ــند  ــس می فروش ــی جن ــورت گرم ــه ص ــه ب ــد ک ــت می کنن ــور فعالی ــی در کش آپ های
ــال ســالی  ــوان مث ــه عن ــم. ب ــداری می کنی ــن صــورت جنــس خری ــه همی ــا هــم ب و م
ــه IVIG و  ــه ب ــم ک ــال می کنی ــان ارس ــش و آلم ــه اتری ــون را ب ــر خ ــزار لیت ۴۰۰ ه
آلبومیــن تبدیــل شــود. آنهــا هــر ویــال ۵۰ میلــی گرمــی را بــه کشــور مــا ۲۰۰ یــورو 

ــت. ــان اس ــه از خودم ــاده اولی ــه م ــا اینک ــند ب می فروش
 IVIG اکنــون یــک شــرکت دانش بنیــان می توانــد بیــش از نیمــی از نیــاز کشــور بــه
و آلبومیــن را رفــع کنــد. ایــن شــرکت را چطــور می تــوان قیمت گــذاری کــرد؛ شــاید 
بتــوان خــط تولیــد، تجهیــزات و … را قیمــت گذاشــت امــا افــراد ایــده و تکنولــوژی در 

آن شــرکت را چگونــه می تــوان قیمــت گــذاری نمــود؟
ــرکت  ــرای دادن وام از ش ــک ب ــون بان ــت. چ ــی اس ــر وام بانک ــرکت درگی ــن ش همی
بعنــوان ضمانتنامــه یــک ملــک مســکونی در محــل مناســب طلــب کــرده اســت چطــور 

ــت. ــرکت را گف ــن ش ــک ارزش ای ــه بان ــوان ب می ت

* نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این میان چیست؟
ــن  ــا تضمی ــه بانک ه ــا ب ــل صندوق ه ــزور از مح ــوان کاتالی ــه عن ــه اول ب ــا در مرحل م
ــم؛ یکــی از مشــکالتی  می دهیــم و ریســک ســرمایه گــذاری روی شــرکت را می پذیری
ــه وجــود آمــده ایــن اســت کــه در حــال حاضــر  ــرای ضمانت نامــه ب ــه تازگــی ب کــه ب
ــی  ــای حمایت ــه صندوق ه ــده اند ک ــزرگ ش ــدری ب ــه ق ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
ــرکت ها  ــد از ش ــقفی می توانن ــک س ــا ی ــا ت ــرا آنه ــتند زی ــک هس ــا کوچ ــر آنه در براب

حمایــت کننــد.
تدابیــری در بودجــه و قانــون جهــش تولیــد در نظــر گرفتــه شــده کــه منابــع صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی افزایــش یابــد؛ هــر چــه صنــدوق نــوآوری بزرگ تــر شــود پذیرفتــن 
ــک  ــی ی ــه تنهای ــوع ب ــن موض ــود؛ ای ــتر می ش ــان بیش ــرکت های دانش بنی ــک ش ریس

پایــه تغییــر در نظــام بانکــی خواهــد شــد.
ــان و شــرکت های فوالدســازی کــه  ــرق شــرکت های دانش بنی ــد متوجــه ف ــا بای بانک ه

دارای خــط تولیــد، ســوله و… اســت، بشــوند.

*بـه تسـهیالت مالـی اشـاره کردید. سـال گذشـته نیـز انتقاداتی بـه فرایند 
اعطـای تسـهیالت مالی بـه شـرکتها وارد شـده بود. قبـول دارید کـه ممکن 
اسـت در سـاختارهای فعلـی سوءاسـتفاده یـا رانـت مالـی ایجاد شـود. برای 

نمی توانـد  علمـی  معاونـت  آیـا  داریـد.  راهـکاری  ایـن مشـکل چـه  حـل 
نقـش نظارتـی بـرای عملکرد صنـدوق نـوآوری بـه عنـوان نهـاد حامی مالی 

باشـد. داشـته  دانش بنیان هـا 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی مســتقیماً زیــر نظــر معاونــت علمــی و فنــاوری نیســت 
ــدوق  ــه صن ــرمایه ب ــت س ــده، برگش ــه ش ــای ارائ ــن گزارش ه ــاس آخری ــر اس ــی ب ول
ــران بانک هــا صحبــت کــردم  ــا مدی ــاده ای داشــته اســت؛ شــخصاً ب ــوق الع وضعیــت ف
کــه در ایــن خصــوص رضایــت داشــتند بــه همیــن دلیــل اســت کــه بانک هــا راحت تــر 
ــده در  ــام ش ــی انج ــع ارزیاب ــد. در واق ــاد می کنن ــان اعتم ــرکت های دانش بنی ــه ش ب
ــه شــرکت ها باعــث شــده کــه بازگشــت وام دریافتــی  ــان ب ــش بنی اعطــای مجــوز دان

ــر باشــد. ــه ســایر بخش هــا بســیار بهت ــک نســبت ب ــه بان ب

*آقـای دکتـر اگـر بخواهیـد در پایـان سـال دانش بنیـان نتیجـه ارزیابـی 
فعالیت هـای دانش بنیانـی در اکوسیسـتم فنـاوری و نوآوری را گـزارش دهید 

ایـن گـزارش را براسـاس چـه شـاخص هایی ارائـه می دهیـد؟
شــرکت های دانش بنیــان بــر اســاس شــاخص های مشــخصی ارزیابــی می شــوند. 
ــی،  ــرکت های بورس ــروش، ش ــزان ف ــرکت ها، می ــداد ش ــاس تع ــر اس ــی ب ــن ارزیاب ای

ــود. ــام می ش ــتغال و… انج ــزان اش ــا، می قرارداده
واقعیــت ایــن اســت کــه بــه غیــر از معاونــت علمــی و فنــاوری بایــد همــه کشــور تــالش 
ــوآوری رخ بدهــد کــه بتوانیــم در  کننــد کــه یــک اتفاقــی در اکوسیســتم فنــاوری و ن
ــه دهیــم. مثــاًل وزیــر کشــاورزی متعهــد شــده کــه تعــداد  ــی ارائ ــان گــزارش خوب پای
شــرکت های دانــش بنیــان در حــوزه کشــاورزی از کمتــر از ۴ درصــد فعلــی بــه بیــش 

از ۱۰ درصــد ارتقــا یابــد.
ــود: »ســعی کــردم  ــن ب ــد و آن ای ــه عنــوان وصیــت نامــه گفته ان ــه ب ــدرم یــک جمل پ
ــا ۴ کلمــه باشــد امــا یــک دنیــا حــرف  خدمتگــزار باشــم«؛ ایــن شــاید یــک جملــه ب
ــردم؛  ــرف ک ــی ص ــه دانش بنیان ــم را در عرص ــام توان ــم تم ــن ه ــت. م ــت آن اس پش

ــت. ــوده اس ــم آس ــی وجدان ــودم ول ــر ب ــدر مؤث ــم چق نمی دان
ــم؛  ــی را می بینی ــاختار دانش بنیان ــن س ــذاری در ای ــر گ ــه تأثی ــحالم از اینک ــن خوش م
ایــن فرهنــگ در عمــوم مــردم هــم وارد شــده و مهــم همیــن تغییــر فرهنــگ اســت 

ــه باعــث توســعه می شــود »فرهنــگ« اســت. ــزی ک ــرا آن چی زی
ــم داشــت  ــوالد و … توســعه خواهی ــای ف ــدازی کارخانه ه ــا راه ان ــم ب ــا فکــر می کنی م
ــن دســت  ــر فرهنــگ اســت و ایجــاد کارخانجــات در پایی ــدم اول توســعه، تغیی ــا ق ام
فرهنــگ اتفــاق می افتــد. بــا وجــود فرهنــگ توســعه می تــوان بــه یــک دانشــجویی کــه 
کارآفریــن اســت بــا ایــن دیــد نــگاه کنیــم کــه قــرار اســت ایــن جــوان ۵ ســال دیگــر 
چــه محصولــی تولیــد کنــد کــه قابــل ســرمایه گــذاری باشــد و چــه ارزش افــزوده ای 
بــرای جامعــه خواهــد داشــت. در اینصــورت اســت کــه افــراد مهــم می شــوند. کیفیــت 

آمــوزش آنهــا و کیفیــت زندگــی معنــا پیــدا می کنــد.
ــک  ــرکت های های-ت ــود ش ــم ش ــی در کشــور حاک ــگ دانش بنیان ــن فرهن ــی ای وقت
ــن  ــم و ای ــا در کشــورمان راه توســعه را برعکــس طــی کردی ــم داشــت؛ م را خواهی
ــه  ــت ن ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــزات واردات ــت و تجهی ــول نف ــر پ ــه ب ــا تکی ــعه ب توس

ــور. ــی کش ــتوانه علم پش

*چندماهـی از عمـر دولـت جدیـد گذشـته و رئیـس جمهـور حکمـی بـرای 
مانـدگاری شـما در این سـمت صـادر نکـرده؛ هرازگاهـی هم اسـامی جدیدی 
بـه عنـوان جایگزین شـما مطرح می شـوند؛ نظر خودتـان درباره ایـن موضوع 

چیسـت. آیـا قـرار اسـت در معاونت علمـی بمانید یـا خیر؟
بــرای مــن اهمیتــی نــدارد کــه در دولــت بمانــم یــا نمانــم؛ واقعیــت اصلــی ایــن اســت 
مــن در تمــام ایــن ســال های حضــورم در دولــت بــه خانــواده ام ظلــم کــردم. ایــن ظلــم 
ــن  ــه از ای ــرای اینک ــم ب ــی لحظــه شــماری می کن ــد. خیل ــر دوشــم ســنگینی می کن ب
چارچــوب بیــرون بیایــم بــا اینکــه تــا روز آخــر فعالیتــم بــا تمــام توانــم کار می کنــم. 
ــت علمــی آدم  ــه معاون ــدارم، اتوبوســی هــم ب مــن اصــاًل آدم سیاســی نیســتم، تیــم ن

نیــاوردم کــه تیمــم را بچینــم.
در ایــن عوالــم نیســتم و تــا هــر وقــت حضــور داشــته باشــم کارم را انجــام می دهــم؛ 
ــد  ــد بای ــا شــعار ســال را دانش بنیان هــا تعییــن کردن ــه اینکــه حضــرت آق ــا توجــه ب ب
ــد  ــه شــود و تاکی ــی اضاف ــد درعرصــه دانش بنیان ــد و نیروهــای جدی دیدگاه هــای جدی
می کنــم تــا هــر زمــان کــه باشــم کارم را محکــم ادامــه می دهــم و خوشــحالم از اینکــه 
میبینــم ایــن همــه مدیــر از ایــن زیرســاخت بــه دولــت تزریــق شــده انــد و یــک نســل 
جدیــد کارآفریــن بســیار جــوان و تحصیــل کــرده و خــالق در ســاختار کارآفرینــی 

کشــور ظهــور پیــدا کــرده انــد.



◄ستاری:
 تحول اقتصاد دیجیتال  با ورود شـرکت هـای دانش بنیان به بازار سرمایه
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ــه  ــه اولی ــم عرض ــوری در مراس ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س س
ســهام شــرکت دانش بنیــان پیشــگامان فنــاوری و دانــش آرامیــس )تپســی( در 
ــه  ــالق ب ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــه ورود ش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــران ب ــورس ای فراب
ــه داد:  ــت، ادام ــال اس ــاد دیجیت ــه اقتص ــول در عرص ــاز تح ــه س ــرمایه زمین ــازار س ب
مســیری کــه شــرکت تپســی  پشــت ســر گذاشــت تــا بــه موفقیــت امــروز خــود برســد، 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــتارتاپ ها ب ــوزه اس ــرد در ح ــه ف ــر ب ــه منحص ــک تجرب ی
ــاالن  ــد و فع ــته ش ــر گذاش ــت س ــیبی پش ــراز و نش ــو از ف ــم و ممل ــیر پرتالط مس
ــوآوری، مشــکالت متعــددی را پشــت ســر گذاشــتند، چراکــه  ــاوری و ن زیســت بوم فن
فرهنــگ دانش بنیــان یــک رویکــرد نوظهــور در کشــور بــود و فرهنــگ آن جــا نیفتــاده بــود. 
خوشــبختانه امــروز ایــن فرهنــگ در کشــورمان در حــال عمومــی شــدن اســت و جامعــه بــه 
ــاور می رســد کــه مهم تریــن ســرمایه و دارایــی یــک کشــور، نیــروی انســانی جــوان،  ــن ب ای

ــت. ــه در او اس ــتکار نهفت ــت و پش ــه و خالقی دانش آموخت
معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری، بــا بیــان این کــه ورود شــرکت های 
ــور  ــاد کش ــی در اقتص ــول فرهنگ ــک تح ــرمایه، ی ــازار س ــه ب ــالق ب ــان و خ دانش بنی
اســت، عنــوان کــرد: مبنــای ارزش گــذاری دســت خوش تحــول شــده و امــروز، نــوآوری، 
ــعه  ــذاری در توس ــنگ بنای اثرگ ــاس و س ــده، اس ــل ش ــزوده حاص ــت و ارزش اف خالقی
ــا  ــی، تنه ــای فیزیک ــه دارایی ه ــی ک ــرکت های ــی رود. ش ــمار م ــه ش ــور ب ــاد کش اقتص
ــد  ــرکت هایی می دهن ــه ش ــاد ب ــدان اقتص ــود را در می ــای خ ــود ج ــان ب ــرمایه ش س
ــره  ــال به ــری و دیجیت ــای فک ــانی، دارایی ه ــروی انس ــون نی ــرمایه هایی چ ــه از س ک
ــد در  ــک فضــای جدی ــه ی ــن شــرکت هایی، در حــال ورود ب ــه کمــک چنی ــد. ب می برن

اقتصــاد هســتیم.
ــزوده  ــاد ارزش اف ــالق در ایج ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــش ش ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
قابــل توجــه و نقــش آفرینــی در تولیــد ناخالــص ملــی گفــت: بســیاری از مــواد اولیــه 
ــرداری صــورت نمی گرفــت.  ــه طــور کامــل بهره ب ــی داشــت کــه از آن هــا ب ظرفیت های
ــدون  ــرمایه ها ب ــن س ــیاری از ای ــان، بس ــرکت های دانش بنی ــا ورود ش ــه ب ــی ک در حال
وابســتگی بــه کشــورهای خارجــی و در داخــل کشــور فــرآوری شــده و بــه خلــق ارزش 
افــزوده قابــل توجهــی منجــر شــدند. امــا ســازوکاری بــرای ارزش گــذاری شــرکتی بــا 
ــازار  ــا، ب ــه بانک ه ــورمان از جمل ــرمایه گذاری کش ــاختار س ــدی، در س ــن توانمن چنی
ــج و  ــا تروی ــا خوشــبختانه ب ســرمایه و ســایر نهادهــای ســرمایه ای وجــود نداشــت، ام
نهادینــه شــدن فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان و خــالق، بخــش ســرمایه ای کشــور نیــز 

ــرده اســت. ــی ب ــن دســت شــرکت ها پ ــه ارزش و اهمیــت ای ب
ــازار  ــه ب ــان ب ــرکت های دانش بنی ــوری، ورود ش ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــای  ــرای ورود شــرکت ه ــن و ســرآغزی ب ــد تحــول آفری ــک رون ــر ی ســرمایه را آغازگ
دانــش بنیــان و خــالق و اســتارتاپ هــا بــه اثرگــذاری جــدی در اقتصــاد کشــور دانســت 

و گفــت: فعــاالن ایــن زیســت بــوم هزینــه هــای هنگفتــی را بــرای ایــن تحــول فرهنگــی 
ــا و  ــول در روش ه ــگ و تح ــر فرهن ــن تغیی ــرف کردند.ای ــروز ص ــزرگ ام ــاق ب و اتف
ــاوری،  ــوم فن ــاالن زیســت ب ــراوان فع ــای بســیار و زحمــات ف ــالش ه ــا ت ــا ب رویکرده
ــون جهــش  ــب قان ــس در تصوی ــدگان مجل ــالش نماین ــورس، ت ــورس، فراب مســووالن ب
ــه  ــت و ادام ــه اس ــورت گرفت ــذار ص ــای اثرگ ــش ه ــایر بخ ــان و س ــش بنی ــد دان تولی

خواهــد داشــت.

حمایت از سرمایه گذاری در دانش بنیان ها
ســید احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز بــا اشــاره بــه حمایــت از 
ــبختانه  ــت: خوش ــان گف ــرکت های دانش بنی ــرمایه گذاری در ش ــیرهای س ــهیل مس تس
در ســال های اخیــر و بــا تــالش هــای  معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
رشــد قابــل توجهــی در شــرکت های دانش بنیــان و خــالق صــورت گرفتــه اســت. الزم 
اســت تــا در ادامــه ایــن مســیر، بــا حمایــت جــدی از بازارســازی و ســرمایه گذاری روی 

ایــن شــرکت ها، ســهم آن هــا از تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش پیــدا کنــد.
ــه شــکل دهی و اجرایــی ســازی ســازوکارها و ابزارهــای تامیــن  ــا اشــاره ب ــدوزی ب خان
مالــی شــرکت های دانش بنیــان گفــت: وزارت اقتصــاد مصمــم اســت کــه در دوره بلــوغ 
ــه ویــژه بازارهــای  کســب و کارهــای دانــش بنیــان از ابزارهــای تجهیــز شــرکت هــا ب
ــا عــزم جــدی معاونــت علمــی و  ســرمایه ای، بیــش از پیــش بهــره ببــرد. ایــن امــر، ب
ــن  ــن ای ــه نمادی ــت و وج ــری اس ــال پیگی ــی در ح ــاد و دارای ــاوری و وزارت اقتص فن
ــازار  ــه ب ــق ب ــان موف ــروز، در ورود یکــی از شــرکت های دانش بنی ــوان ام ــدام را می ت اق

ســرمایه مشــاهده کــرد.
ــای  ــت ه ــه حمای ــه ب ــا توج ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــور اقتصــادی و دارای ــر ام وزی
معاونــت علمــی و فنــاوری، کمک هــا و ابزارهایــی کــه بــرای تامیــن مالــی شــرکت هــا 
و دیگــر کمــک هــای حاکمیتــی بــه کمــک قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان، رشــد 

روز افــزون ایــن شــرکت هــا تســریع شــود.

کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و حمایت از فعاالن این حوزه
عیســی زارع پــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در بخــش دیگــری از این مراســم 
بــا اشــاره بــه ورود یــک شــرکت فعــال در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال بــه بــازار ســرمایه 
و آغــاز مســیر تحــول در ایــن حــوزه گفت:ایــن امــر یــک تحربــه جدیــد بــود و کشــف 
قیمــت یــک اســتارتاپ فرآینــد تــازه ای بــود امــا راهــی کــه طــی شــد خوشــبختانه راه 

را بــرای شــرکت هــا گشــود.
زارع پــور، رویکــرد دولــت را حمایــت از اقتصــاد دیجیتــال دانســت و گفــت: بــا رویکــرد 
حمایــت از کســب و کارهــای دیجیتــال، کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال در دولــت تشــکیل 

ستاری:ستاری:
 تحول اقتصاد دیجیتال تحول اقتصاد دیجیتال

 با ورود شـرکت هـای  با ورود شـرکت هـای 
دانش بنیان به بازار سرمایهدانش بنیان به بازار سرمایه

ــرای ورود  ــن ب ــول آفری ــد تح ــک رون ــر ی ــرمایه آغازگ ــازار س ــه ب ــان ب ــرکت های دانش بنی ــت: ورود ش ــوری گف ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــرای ایــن تحــول  ــه اثرگــذاری جــدی در اقتصــاد کشــور اســت و فعــاالن ایــن زیســت بوم هزینه هــای هنگفتــی را ب شــرکت های خــالق و اســتارتاپ ها ب

فرهنگــی صــرف کردنــد. 
بــه گــزارش بــازرارکار، ســهام شــرکت پیشــگامان فنــاوری و دانــش آرامیــس )تپســی( بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری، وزیــر اقتصــاد 

و دارایــی، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و نمایندگانــی از مجلــس شــورای اســالمی عرضــه اولیــه شــد.
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شــد و تمامــی اختیــارات هیــات وزیــران و دولــت در حمایــت از ایــن کســب و کارهــا بــه 
ایــن کارگــروه تفویــض شــده اســت. ۱۰ کمیتــه تخصصــی ذیــل ایــن کارگــروه تشــکیل 
ــن اقتصــاد و نقــش  ــر ســر راه ای ــع ب ــاق موان ــن اتف ــا ای ــم ب ــه امیدواری شــده اســت ک

آفرینــی در پیشــرف کشــور برداشــته شــود.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ادامــه داد: خوشــبختانه بــه لحــاظ نیــروی انســانی 
نســبت بــه ســایر کشــورها توانمنــد هســتیم. بــا حمایــت از ایــن ســرمایه ارزشــمند و 
ــر راه  ــور و از س ــکالت کش ــل مش ــن ح ــم ضم ــی توانی ــال، م ــاد دیجیت ــعه اقتص توس
ــل توجهــی از تولیــد ناخالــص ملــی را از  ــع و مشــکالت دولت،ســهم قاب برداشــتن موان

محــل ایــن شــرکت هــا تامیــن کنیــم.

آغاز روند تازه ای در تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان و خالق

مجیــد عشــقی« رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نیــز بــا اشــاره بــه در اولویــت 
ــع  قــرار داشــتن شــرکت های دانش بنیــان در رویکــرد ایــن ســازمان عنــوان کــرد: موان
متعــدد و حساســیت هــای ویــژه ای بــر ســر راه شــرکت های دانش بنیــان وجــود داشــت 
کــه بررســی هــای بیش تــری را مــی طلبیــد امــا خوشــبختانه بــا ورود تپســی ایــن رونــد 
ــی شــرکت های دانش بنیــان و خــالق رقــم  ــازه ای در تامیــن مال آغــاز شــد و مســیر ت

خــورد.
وی افــزود: در دنیــا نیــز ایــن مســیر طــی شــده و برتریــن شــرکت هــای دنیــا شــرکت هــای 
دارای داریــی هــای دیجیتــال هســتند و امیدواریــم در ســال هــای آینــده شــاهد تحــول 

بــه دســت ایــن شــرکت هــا باشــیم.

مسیر پر فراز و نشیبی که به مقصد منتهی شد
میــالد منشــی پــور مدیرعامــل تپســی نیــز در ایــن مراســم، ورود ایــن شــرکت فعــال 
ــک اقتصــاد  ــه ورود ی ــاد بلک ــک نم ــا عرصــه ی ــه تته ــال را ن در حــوزه اقتصــاد دیجیت
جدیــد و نوآورانــه بــه بــازار ســرمایه دانســت و گفــت:در حالــی کــه اقتصــاد دیجیتــال 
در کشــورهای توســعه یافتــه تــا یــک ســوم اقتصــاد ایــن کشــورها را شــکل مــی داد، در 
کشــورمان کمتــر از پنــج درصــد از اقصــاد را در اختیــار دارد، امــا بــا تــالش شــرکت های 
دانش بنیــان فعــال در ایــن عرصــه، رنج هایــی کــه تحمــل کردنــد و مســیری کــه همــوار 
ــن و  ــروت آفری ــوزه ث ــن ح ــورمان از ای ــاد کش ــهم اقتص ــه س ــی رود ک ــد م ــده، امی ش

اشــتغال زا افزایــش پیــدا کنــد.

ــا و  ــن شــرکت ه ــه ای ــردم و مســئوالن ب ــه م ــه الزم اســت ک ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
ایــن صنعــت اعتمــاد و از ایــن زمینــه هــا حمایــت کننــد، ادامــه داد: امیدواریــم تپســی 
نماینــده ای خــوب از صنعــت اقتصــاد دیجیتــال و خلــق کننــده ارزش بــرای بــرای بــازار 

ســرمایه و زمینــه ســاز ورود ســایر شــرکت هــا بــه ایــن حــوزه باشــد.

میزبانی از استارتاپ ها در فرابورس ایران
ــا بیــان این کــه میزبــان نســل جدیــدی از  میثــم فدایــی مدیرعامــل فرابــورس ایــران ب
ــه داد: در کشــف  ــازار هســتیم، ادام ــن ب ــتارتاپ ها در ای ــان و اس شــرکت های دانش بنی
قیمــت تپســی ۴۷ صنــدوق ســرمایه گــذاری حضــور داشــتند کــه کــه در نــوع خــود بــی نظیر 
ــف  ــدد کار کش ــات متع ــا جلس ــرمایه، ب ــان س ــران و متخصص ــی از مدی ــت و جمع اس

قیمــت و ارزش گــذاری را انجــام دادنــد، امــری کــه در نــوع خــود بــی ســابقه اســت.
ــه  ــری ب ــازار ســرمایه نقــش بیــش ت ــا در ب ــالش هســتیم ت ــه در ت ــان این ک ــا بی وی ب
شــرکت هــای دانــش بنیــان و خــالق بدهیــم ادامــه داد: یکــی از اولویت هــای فرابــورس 
ایــران، ایجــاد زمینــه بــرای ســرمایه گــذاری اســت و بــه همیــن خاطــر، مســیر ایجــاد 
و حضــور صندوق هــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر، بیــش از پیــش همــوار شــده اســت. 
در فرابــورس تــالش مــی کنیــم کــه تامیــن مالــی جمعــی، بــه یــک ادبیــات در شــرکت 

علــی دانــش بنیــان تبدیــل شــود.

فرصتی برای هم گامی با استانداردهای جهانی اقتصاد
مجتبــی توانگــر عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس نیــز بــا اشــاره بــه این کــه اکنــون 
ــی فراهــم  ــا اســتانداردهای روز جهان ــرای هم گامــی اقتصــاد کشــور ب ــی ب فرصــت خوب
شــده اســت، ادامــه داد: تــا پیــش از ایــن، امــکان جــذب ســرمایه گــذاران خطرپذیــر کــه 
آن کســب و کارهــا را بهدبلــوغ مــی رســاندند، فراهــم نبــود امــا فرصتــی مناســب بــرای 

ســرمایه گــذاری و کمــک بــه رشــد و توســعه اقتصــاد دیجیتــال فراهــم شــده اســت.
وی افــزود: تــا کنــون چنــد شــرکت مبتنــی بــر دارایــی هــای نامشــهود عرضــه شــده 
بودنــد کــه دارایــی نامشــهود آن هــا نــرم افــزار بــود امــا ویزگــی تپســی عــالوه بــر نرم افــزار، 
مشــتریان و پلتفــرم خــاص خــود را دارد کــه در نــوع خــود، یــک حرکــت رو بــه جلــو 

بــه شــمار مــی رود.
ــا بیــان این کــه امــروز امــکان ســرمایه گــذاری بــر روی شــرکت هــای دارای  توانگــر، ب
دارایــی هــای نامشــهود فراهــم شــده اســت ادامــه داد: ایــن امــر، مســوولیت بــورس را 
ســنگین مــی کنــد کــه بایــد نظــام ارزیابــی و شــفافیت جــدی ایجــاد شــود تــا ضمــن 

جلــب اعتمــاد مــردم زمینــه را بــرای رشــد و رونــق اقتصــاد فراهــم شــود.





◄ همزمان با بیست و پنجمین سفر استانی 
رئیس جمهور از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد 

◄نمایشگاه محصوالت دانش بنیان، فناور و خالق  با حضور بیش از ۱۵۰ شرکت در زاهدان 
برگزار می شود  

◄ رئیس پارک علم و فناوری البرز:
ایجاد ساختارهای فناورانه در کنار صنایع البرز ضروری است   

◄  رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد:  
تاسیس پردیس پارک علم و فناوری در استان ها کلید خورد  

◄اولین رویداد، 
تبادل فناوری استان در پارک علم وفناوری کرمانشاه برگزار شد  

◄ اخبار 

پارک علم و فناوری
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در بازدید رئیس جمهور از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعالم شد 

اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی
 برای  توسعه دانش بنیان ها در سال جاری 
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پارک علم و فناوری 

همزمــان بــا بیســت و پنجمیــن ســفر اســتانی ریاســت جمهــوری بــه اصفهــان، حجت االســالم و المســلمین دکتــر ابراهیــم رئیســی از شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان بازدیــد کــرد.

ــی  ــی، تحقیقات ــهرک علم ــاور ش ــرکت های فن ــع ش ــور در جم ــس جمه ــان، رئی ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک  علم ــل از ش ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
اصفهــان بــا اشــاره بــه شــعار ســال مبنــی بــر تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن اظهــار کــرد: در واقــع جلــوه ای از شــعار ســال جــاری همیــن 

ــتند. ــان هس ــش بنی ــرکت های دان ش
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه متخصصــان و آینده ســازان در ایــن مجموعــه حضــور دارنــد، عــالوه بــر آمــوزش، اشــتغال آنهــا را نیــز تضمیــن 

ــود. ــور می ش ــدن در کش ــه مان ــگان ب ــی نخب ــث دلگرم ــئله باع ــن مس ــه ای ــد ک می کنی
ــات  ــوآوری و شــکوفایی وجــود دارد، امــا ظاهــرا امکان ــی ایــن مجموعــه، صنــدوق ن ــرای گــردش و رفــع نیــاز مال ــا بیــان اینکــه ب رئیــس جمهــور ب
کافــی نــدارد، خاطــر نشــان کــرد: از ایــن مجموعــه حمایــت مالــی، حقوقــی و معنــوی انجــام خواهــد شــد و نیــز بــرای افزایــش صــادرات محصــوالت 

تســهیلگری انجــام خواهیــم داد.
ــه ایــن مجموعــه و شــرکت های دانــش بنیــان در آن افتخــار می کنیــم، تصریــح کــرد: هرچنــد ممکــن اســت کــه مشــکالت  ــا بیــان اینکــه ب وی ب
ــه درجــات بلنــدی رســیده و  ــی ب ــری و امیدآفرین ــع، ســعه صــدر، پیگی ــع موان ــا رف ــزرگ ب ــان ب ــردان و زن ــا م ــع وجــود داشــته باشــد ام و موان

خواهنــد رســید.

اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی 
برای دانش بنیان ها در سال جاری

ــهرک  ــد از ش ــز در بازدی ــور، نی ــی رئیس جمه ــاون اجرای ــوی، مع ــت مرتض ــید صول س
ــه  ــک ب ــرای کم ــتانی، ب ــفر اس ــن س ــرد: در ای ــار ک ــان اظه ــی اصفه ــی تحقیقات علم
ــرای  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــر ۵۰۰ میلی ــغ ب ــان بال ــات دانش بنی ــاخت ها و مؤسس زیرس
مجموعــه شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان اســتان اصفهــان دیــده شــده کــه تقریبــا 

ــک جهــش ۱۰ درصــدی داشــته اســت. ی
ــان  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــهیالت الزم را ب ــر، تس ــوی دیگ ــرد: از س ــح ک وی تصری
در سراســر کشــور بــه ویــژه اســتان اصفهــان کــه قطــب علــم و دانــش اســت، بــه هــر 
مقــداری کــه مــورد نیــاز باشــد و بــه فراخــور توانمندی هــا ایــن اعتبــارات پیش بینــی 

و در ســطح ملــی و اســتانی توزیــع شــده اســت.
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــر ۵ ه ــغ ب ــز، بال ــی نی ــرد: در ســطح مل مرتضــوی خاطرنشــان ک
ــار پیش بینــی شــده کــه هــم  ــه دانش بنیان هــا در سراســر کشــور اعتب ــرای کمــک ب ب
در در الیحــه بودجــه آمــده و هــم در مصوبــات ســفر ایــن کمک هــا صــورت می گیــرد.

ــتان  ــردم اس ــرای م ــا ب ــوش م ــر خ ــرد: خب ــالم ک ــور اع ــی رئیس جمه ــاون اجرای مع
اصفهــان ایــن اســت کــه مصوبــات، اعتبــارات و تســهیالت خیلــی خوبــی را بــرای آن هــا 

ــت،  ــای دول ــا کمک ه ــه ب ــیم ک ــن باش ــاهد ای ــه ش ــم ک ــم و امیدواری ــر گرفته ای در نظ
مشــکالت اســتان اصفهــان یکــی پــس از دیگــری رفــع شــود.

وی ادامــه داد: دولــت تکلیــف شــرعی خــود می دانــد کــه بــا تمــام قــوا بــرای حمایــت 
ــرکت های  ــه ش ــهیالت الزم ب ــه تس ــه البت ــد ک ــای کار باش ــان پ ــدات دانش بنی تولی

ــد. ــد ش ــا خواه ــا اعط ــدی آنه ــاز و توانمن ــورد نی ــزان م ــه می ــان ب دانش بنی

گردش مالی ۱۳ هزار ۸۰۰ میلیارد تومانی 
شرکت های فناور شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

دکتــر جعفــر قیصــری نیــز در ایــن بازدیــد بــا ارائــه گزارشــی از دســتاوردهای شــهرک 
و شــرکت های فنــاور مســتقر در آن گفــت: در حــال حاضــر ۳ پــارک فنــاوری، ۸ مرکــز 

رشــد در ایــن شــهرک فعــال هســتند.
ــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بیــش  رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان ب
ــتند،  ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــهرک مش ــن ش ــگاهی در ای ــل دانش از ۸۲۰۰ فارغ التحصی

ــد. ــت می کنن ــاور فعالی ــد فن ــرکت و واح ــراد در ۶۱۲ ش ــن اف ــزود: ای اف
ــان ســال گذشــته،  ــاور در پای ــن شــرکت های فن ــی ای ــان اینکــه گــردش مال ــا بی وی ب
۱۳ هــزار ۸۰۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت، افــزود: ۵۴ میلیــون دالر صــادرات از ایــن 

اکوسیســتم انجــام شــده اســت.
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نمایشگاه محصوالت دانش بنیان، فناور و خالق نمایشگاه محصوالت دانش بنیان، فناور و خالق 
با حضور بیش از با حضور بیش از ۱5۰۱5۰ شرکت در زاهدان برگزار می شود شرکت در زاهدان برگزار می شود

 
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
سیســتان و بلوچســتان، نمایشــگاه محصــوالت دانش بنیــان، فنــاور و خــالق بــا 
ــود و  ــزار می ش ــدان برگ ــت ۱۱ زاه ــخ ۸ لغای ــرکت از تاری ــش از ۱۵۰ ش ــور بی حض
هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه توســعه بــازار ملــی و داخلــی و شناســاندن اقتصــاد 
دانش بنیــان بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای توســعه اقتصــادی منطقــه و اســتان اســت.

ــازار  ــعه ب ــتای توس ــالق در راس ــاور و خ ــان، فن ــش بنی ــوالت دان ــگاه محص نمایش
محصــوالت در بــازار پاکســتان و افغانســتان از ۲۸ خــرداد تــا ۱ تیــر مــاه ســال جــاری 
ــزار  ــور برگ ــر کش ــف از سراس ــرکت های مختل ــور ش ــا حض ــدان ب ــی زاه ــه میزبان ب

ــد شــد. خواه
ــا  ــا پان ــو ب ــت وگ ــتان در گف ــتان و بلوچس ــازار سیس ــن ب ــر ف ــاهمرادی مدی ــد ش فری
اظهــار کــرد: »در ایــن نمایشــگاه ۱۵۰ شــرکت از ســایر اســتان های کشــور بــا 
موضوعــات مختلــف و متنــوع در کنــار اســتارتاپ اســتدیوها، شــتاب دهنده هــا، 

ــت.« ــد داش ــور خواهن ــر حض ــوارد دیگ ــب و کار و م ــات کس ــز خدم مراک
ــی و  ــی و داخل ــازار مل ــعه ب ــگاه توس ــن نمایش ــزاری ای ــدف از برگ ــه داد: »ه وی ادام
ــادی  ــعه اقتص ــای توس ــی از ابزاره ــوان یک ــه عن ــان ب ــش بنی ــاد دان ــاندن اقتص شناس

ــت.« ــتان اس ــه و اس منطق
ــای  ــی ظرفیت ه ــرد: »معرف ــان ک ــتان خاطرنش ــتان و بلوچس ــازار سیس ــن ب ــر ف مدی
ــازار  ــعه ب ــن توس ــتان و همچنی ــه و اس ــهر، منطق ــرای توســعه ش ــا ب ــن شــرکت ه ای
ــر  ــایه از دیگ ــورهای همس ــرای کش ــی ب ــت صادرات ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــن الملل بی

ــن نمایشــگاه اســت.« ــداف ای اه
وی افــزود: »در ایــن نمایشــگاه قــرار اســت شــرکت هــای کــه در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان یــا اســتان هــای دیگــر بــه تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان می پردازنــد، 
ظرفیــت خــود بــرای ورود بــه یکــی از بازارهــای در دســترس یعنــی بازارهــای کشــور 
همســایه مثــل پاکســتان و افغانســتان را نشــان دهنــد و از ایــن نمایشــگاه بــه عنــوان 

پــل ارتباطــی اســتفاده کننــد.«
ــده  ــان دهن ــگاه نش ــن نمایش ــرکت در ای ــور ۱۵۰ ش ــرد: »حض ــار ک ــاهمرادی اظه ش
ایــن اســت کــه همــه شــرکت هــا توانســته اند محصــوالت و خدمــات قابــل عرضــه بــه 

کشــورهای همســایه تولیــد کننــد.«
ــازار سیســتان و بلوچســتان تصریــح کــرد: »شــرکت هایی از مراکــز رشــد  مدیرفنــی ب
ــهر،  ــتان، ایرانش ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــد دانش ــتان مانن ــف اس ــگاه های مختل دانش
ســراوان، چابهــار و زابــل در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد کــه در زمینــه موضوعــات 
دانــش بنیــان و فنــاور در حیطــه بــرق و الکترونیــک، کشــاورزی ، IOT و مــوارد دیگــر 
ــوزه  ــتدیوها، ح ــتارتاپ اس ــالق اس ــع خ ــوزه صنای ــر، ح ــای تجدیدپذی ــل انرژی ه مث

خدمــات مالــی فینتــک و مــوارد اینچنینــی حضــور خواهنــد داشــت.«
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت شــرکت های مســتقر در پ ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــاهمرادی ب ش
سیســتان و بلوچســتان افــزود: »شــرکت های مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
سیســتان و بلوچســتان بــا توجــه بــه نوپــا بــودن فعالیت هــای خوبــی انجــام 
ــای  ــی در حوزه ه ــوالت خوب ــا محص ــان واقع ــان فعالیتش ــه زم ــبت ب ــد و نس می دهن
ــال  ــد و در ح ــد کرده ان ــالق تولی ــرکت های خ ــوزه ش ــوژی و ح ــان، تکنول ــش بنی دان

توســعه دادن فعالیت هــای خــود هســتند.«
ــتان در  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــوالت اس ــی محص ــت رقابت ــه مزی ــاره ب ــا اش وی ب
ــاوری  ــای فن ــی تیم ه ــای رقابت ــر مزیت ه ــزود: »از نظ ــرکت ها اف ــایر ش ــا س ــت ب رقاب
ــه طــوری  ــد ب ــی ایجــاد کردن ــت اشــیا در اســتان محصــوالت خوب ــات و اینترن اطالع

ــده هســتند.« ــناخته ش ــم ش ــدی در ســطح کشــور ه ــاظ توانمن ــه از لح ک
ــه داد: »از  ــتان ادام ــالق اس ــرکت های خ ــا و ش ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــاهمرادی ب ش
ــای  ــتان ظرفیت ه ــتان و بلوچس ــتان سیس ــز اس ــان نی ــش بنی ــوالت دان ــاظ محص لح
خوبــی دارد و درحــوزه کشــاورزی و دریــا شــرکت هــای خوبــی درحــال شــکل گیــری 

هســتند.«
وی اظهــار کــرد: »همچنیــن در حــوزه شــرکت های خــالق در سیســتان و بلوچســتان 
بســیار خــوب کار شــده اســت بــه طــوری کــه رتبــه پنجــم کشــوری از نظــر تعــداد 
شــرکت هــای خــالق بــه زاهــدان اختصــاص دارد و پــارک علــم و فنــاوری سیســتان 
و بلوچســتان از لحــاظ کمــی و کیفــی بــه عنــوان یکــی از هــاب هــای صنایــع خــالق 

در کشــور شــناخته مــی شــود.«
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پارک علم و فناوری 

 رئیــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا اعــالم تشــکیل کارگــروه اقتصــاد دانــش بنیــان 
بــرای توســعه زیــر ســاخت های فناورانــه در ایــن اســتان گفــت: ایجــاد ایــن نــوع زیــر 

ســاخت هــا در کنــار صنایــع ضــروری اســت. 
 بــه گــزارش اداره کل روابــط  عمومــی وزارت علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
البــرز ، مهــدی عباســی در نشســت مشــترک بــا  مدیــران پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
و مدیــران شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور مســتقر در پــارک ، بــا حضــور مدیــرکل 
بازرســی ایــن اســتان گفــت:  نقــش پارک هــای علــم و فنــاوری ایجــاد ارتبــاط هم افــزا 
و تــوام بــا ارزش افــزوده بــرای دانشــگاه و صنایــع اســت و در ایــن زمینــه شــرکت های 

دانــش بنیــان و فنــاور جایــگاه مهمــی دارنــد.
عباســی بــا تاکیــد بــر اینکــه  ایجــاد و توســعه زیســت بــوم فنــاوری و کارآفرینی اســتان  
ــرج  ــر از شــهر ک ــه غی ــت: ب ــاوری اســت گف ــد ایجــاد زیرســاخت های فن ــرز نیازمن الب
ــز  ــم از مرک ــاوری اع ــاختار فن ــه س ــچ گون ــرز هی ــتان الب ــتان های اس ــایر شهرس در س
رشــد یــا شــعبه پــارک وجــود نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه پــارک نیــز فضایــی 
بــرای اســتقرار شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور نــدارد و بــا محدودیت هــای فضــای 

فیزیکــی مواجــه اســت.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه رتبــه چهــار اســتان البــرز در زمینــه 
ــز   ــرز نی ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــزود: پ ــرد و اف ــاره ک ــان اش ــش بنی ــرکت های دان ش
رتبــه ۱۵ در زمینــه اشــتغال در کشــور  را داراســت امــا در بحــث بودجــه رتبــه آخــر 
مربــوط بــه ایــن پــارک اســت و ایــن یکــی از مشــکالت اصلــی در توســعه ایــن پــارک 

ــت. ــتان اس در اس
ــم  ــع داری ــوب نرســیده و توق ــه نقطــه مطل ــوز ب ــا هن ــرد: پیگیری ه وی خاطرنشــان ک
ــت ســیزدهم  ــر در دول ــم گی ــی اســتان و همــه دســتگاه های تصمی ــی اجرای ــام عال مق

بــه ایــن مقولــه توجــه جــدی داشــته باشــند.
مدیــرکل بازرســی اســتان البــرز نیــز در ایــن نشســت مشــترک گفــت: انتظــارات اســتان 

بــرای حمایــت از پــارک علــم و فنــاوری البــرز  بــرآورده نشــده اســت.
  احمدعلــی آبــادی فراهانــی بیــان داشــت: حمایت هــا از پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
ضعیــف اســت؛ بــا مبالغــی کــه بــه پــارک علــم و فنــاوری البــرز اختصــاص مــی یابــد 

حتــی امــکان حقــوق پرســنل نیــز امکانپذیــر نیســت.

ــرای  ــتادی را ب ــه س ــوه قضایی ــه ق ــح اینک ــا تصری ــرز  ب ــتان الب ــی اس ــرکل بازرس مدی
ــی  ــت از اقتصــاد مقاومت ــز حمای ــان و نی ــش بنی ــت از اقتصــاد و شــرکت های دان حمای
تشــکیل داده یــادآور شــد: رهبــر معظــم انقــالب امســال را ســال »تولیــد، دانــش بنیــان 
ــکیل  ــق تش ــتا از طری ــن راس ــز  در همی ــا نی ــد و م ــوان کردن ــن« عن ــتغال آفری و اش
ســتادی بــه حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان و نیــز حمایــت از تولیــد در اســتان 
ــم  ــر ه ــن منظ ــم از ای ــی ه ــتگاه قضای ــی، دس ــاد مقاومت ــث اقتص ــم. در بح می پردازی
بحــث تولیــد را دنبــال می کنــد. مــا ایــن موضــوع را در گــروه هــای مختلــف بازرســی 

ــم. ــال می کنی ــتان دنب اس
ــدری از مســیر خودشــان  ــان ق ــش بنی ــه اینکــه شــرکت های دان ــا اشــاره ب فرهــادی ب
دور شــده انــد. گفــت: بایــد ببینیــم تعریــف درســت از شــرکت دانــش بنیــان چیســت 
چــرا کــه وقتــی تعریــف اشــتباه باشــد تــا انتهــا مراحــل بــه اشــتباه ســپری مــی شــود.

وی بــا انتقــاد از اینکــه بســیاری از فعالیــت هــا بــه تولیــد مقالــه و پایــان نامــه خالصــه 
می شــود گفــت: نتایــج ایــن تولیــدات علمــی نصیــب دیگــر کشــورها مــی شــود، آنهــا 
از نتایــج علمــی مــا بــه خوبــی اســتفاده می کننــد و ایــن در حالــی کــه محققــان مــا 
حتــی پولــی هــم بــرای چــاپ مقالــه خــود بــه کشــورهای خارجــی پرداخــت می کننــد.

ــا  ــت: در کشــور م ــام آموزشــی گف ــاد از نظ ــا انتق ــرز  ب ــتان الب ــرکل بازرســی اس مدی
ــتند،  ــکل هس ــار مش ــف دچ ــای مختل ــث و زمینه ه ــان در بح ــش بنی ــرکت های دان ش
ــا صنایــع و دســتگاه ها  ــوع تعامــل ب بحــث بیمــه، مالیــات، فعالیــت، نحــوه تاســیس، ن
مشــکالت عدیــده ای دارنــد؛ چــرا کــه ایــن مشــکالت ســاختاری اســت و بــرای حــل 

ــم. ــدام کن ــه صــورت ســاختاری اق ــد ب مشــکالت بای
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای پــارک علــم و فنــاوری البــرز افــزود: ســاماندهی برخــی 
ــم و  ــارک عل ــران پ ــاور کار مدی ــان و فن ــش بنی ــرکت های دان ــاختاری ش مشــکالت س
فنــاوری البــرز و تعامــل آن بــا دســتگاه های مختلــف ملــی و اســتانی اســت و مــا نیــز 
بــه جــد بــرای حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان آمادگــی داریــم و آن را پیگیــری 

می کنیــم.

ایجاد ساختارهای فناورانه در کنار صنایع البرز ضروری استایجاد ساختارهای فناورانه در کنار صنایع البرز ضروری است

رئیس پارک علم و فناوری البرز:
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  تاسیس پردیس در استان های دانشگاه آزاد
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت: »در پــارک علــم و فنــاوری 
ــی  ــا تفاهم ــگاه و ب ــن دانش ــس ای ــی رئی ــر طهرانچ ــری دکت ــا پیگی ــگاه آزاد ب دانش
ــگاه  ــتان های دانش ــا در اس ــیس پردیس ه ــت، تاس ــورت گرف ــوم ص ــا وزارت عل ــه ب ک
در دســتورکار قــرار گرفــت. ایــن پردیس هــا شــامل اســتان هایی می شــود کــه 

ــند.« ــته باش ــی را داش ــتانداردهای خاص اس
او درخصــوص اســتانداردها تصریــح کــرد: »ایــن اســتانداردها معــادل ۵۰ درصــد یــک 
پــارک علــم و فنــاوری در حــال  توســعه خواهــد بــود. ایــن توافقــی اســت کــه بــا وزارت 

علــوم انجــام شــده و حــاال طبــق ایــن توافــق کار خــود را آغــاز کردیــم.«

  استانداردهای کالبدی و مفهومی استان ها
 برای ایجاد پردیس بررسی می شود

ــان اینکــه اســتانداردهای  ــا بی ــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی ب ــم و فن ــارک عل رئیــس پ
ــد،  ــد ش ــاوری بررســی خواه ــم و فن ــارک عل ــس پ ــاد پردی ــرای ایج ــتان ها ب ــه اس هم

ادامــه داد: »اســتان هایی کــه ایــن اســتانداردها را دارنــد بــه زودی پردیس هــای 
ــن  ــه ای ــتان هایی ک ــد. اس ــد ش ــاد خواه ــا ایج ــگاه آزاد در آنه ــاوری دانش ــم و فن عل
اســتانداردها را ندارنــد نیــز بایــد تــالش کننــد تــا بتواننــد ظــرف یــک تــا دوســال بــه 

ــند.« ــتانداردها برس ــن اس ای
او در توضیــح بیشــتر گفــت: »بخشــی از ایــن اســتانداردها، مربــوط بــه فضایــی خواهــد 
بــود کــه قــرار اســت بــه ایــن پردیس هــا اختصــاص پیــدا کنــد کــه شــامل مشــخصات 
مســاحت زمیــن، مســاحت ســاختمان و ... اســت کــه به عنــوان اســتانداردهای کالبــدی 
ــا عنــوان  پارک هــا در نظــر گرفتــه می شــود. امــا مهم تریــن بخــش ایــن اســتانداردها ب

اســتانداردهای مفهومــی و فنــی شــناخته می شــود.«

  راه اندازی پردیس ها از 6 استان آغاز می شود
او تصریــح کــرد: »بــه عبــارت بهتــر اگر هر اســتانی معــادل ۵۰ درصــد یک پارک علــم و فنــاوری در 
حــال  توســعه، هســته ها، شــرکت و واحدهــای فنــاور قابل قبــول را داشــته باشــد بــه آن 

اســتان مجــوز پردیــس پــارک علــم و فنــاوری اختصــاص داده می شــود.«
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چنــد 
اســتان در دانشــگاه ایــن اســتانداردها را دارنــد، گفــت: »کیفیــت واحدهــا بایــد مجــددا 
احصــا شــود و مــورد تاییــد وزارت علــوم نیــز قــرار بگیــرد امــا بــا توجــه بــه آنچــه در 

تاسیس پردیس پارک علم و فناوری در استان ها کلید خوردتاسیس پردیس پارک علم و فناوری در استان ها کلید خورد

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد:

ــت،  ــورت گرف ــوم ص ــا وزارت عل ــه ب ــی ک ــا تفاهم ــگاه و ب ــن دانش ــس ای ــی رئی ــر طهرانچ ــری دکت ــا پیگی ــگاه آزاد ب ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل در پ
ــتانداردهای  ــه اس ــود ک ــتان هایی می ش ــامل اس ــا ش ــن پردیس ه ــت. ای ــرار گرف ــتورکار ق ــگاه در دس ــتان های دانش ــا در اس ــیس پردیس ه تاس

ــند. ــته باش ــی را داش خاص
ــم  ــاخت های عظی ــا و زیرس ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــالش دارد ب ــه  ت ــت ک ــی اس ــارک غیردولت ــن پ ــالمی، اولی ــگاه آزاد اس ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
دانشــگاه بــرای رشــد و توســعه مهارت افزایــی دانش محــور و اقتصــاد دانش بنیــان موثــر فعالیــت کنــد. مســئوالن دانشــگاه در ایــن پــارک می خواهنــد 
ــوان  ــتر از ت ــرداری بیش ــاوری و بهره ب ــوزه فن ــگاهی در ح ــه دانش ــی جامع ــی علم ــرای هم افزای ــب ب ــتری مناس ــه ای، بس ــای حرف ــترش فعالیت ه ــا گس ب
علمــی اســاتید دانشــگاهی، در جهــت پیشــبرد اهــداف دانشــگاه های نســل ســوم فراهــم کننــد. آن طــور کــه محمدجــواد صدری مهــر، رئیــس پــارک 
علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی بــه »فرهیختــگان« گفتــه ایــن پــارک در گام دوم دانشــگاه چنــد اقــدام را در دســتورکار خــود قــرار داده اســت. 
ــاوری و توســعه  ــه هــر اســتان و آمایــش فن ــاوری در اســتان های دانشــگاه آزاد، تناســب بیــن فعالیت هــای فناوران ــم و فن ــارک عل تاســیس پردیــس پ

فیزیکــی پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســه اقــدام مهمــی اســت کــه در پــارک علــم و فنــاوری دنبــال می شــود.
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ــم کار خــود را  ــه نظــر می رســد بتوانی ــم، ب ــاهد آن بودی ــد ش ــی امی ــداد عصــر مل روی
ــتان های  ــدوارم اس ــم و امی ــاز کنی ــتان آغ ــا از ۶ اس ــن پردیس ه ــدازی ای ــرای راه ان ب

دیگــر نیــز خــود را بــه ایــن اســتانداردها نزدیــک کننــد.«

  اصفهان میزبان نخستین پردیس  استانی علم و فناوری
ــرده،  ــی نک ــتان ها کارشناس ــوص اس ــوم درخص ــه وزارت عل ــی ک ــا زمان ــه او ت ــه گفت ب
ــود  ــن اســتانی خواهــد ب ــان اولی ــا اســتان اصفه ــرد ام ــا را اعــالم ک ــام آنه ــوان ن نمی ت
ــم و فنــاوری در آن تاســیس خواهــد شــد. صدری مهــر تاکیــد  ــارک عل کــه پردیــس پ
کــرد: »بــا ایــن اقــدام یــک رقابــت بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای قابل قبــول بــرای 
ــی از  ــرد.« یک ــکل می گی ــس ش ــوز پردی ــذ مج ــاوری و اخ ــم و فن ــارک عل ــیس پ تاس
اســتان هایی کــه راه انــدازی پــارک علــم و فنــاوری پیــش از ایــن در آن کلیــد خــورده، 
اســتان تهــران اســت. پیــش از ایــن نیــز در اســتان تهــران پردیــس وجــود داشــته امــا 
ــرای تاســیس  ــه گفتــه صدری مهــر بعــد از اســتان تهــران، اصفهــان اولیــن اســتان ب ب
ایــن پارک هــا خواهــد بــود امــا در اســتان تهــران تاســیس پــارک علــم و فنــاوری واحــد 

اسالمشــهر نیــز آغــاز شــده اســت.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی در ادامــه درخصــوص تفاهم نامــه 
راه انــدازی پردیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد واحــد اسالمشــهر کــه به تازگــی 
ــه  ــوآوری ب منعقــد شــده اســت نیــز توضیــح داد: »در واحــد اسالمشــهر یــک مرکــز ن
مســاحت هفت هکتــار وجــود دارد کــه تعــداد زیــادی کارگاه، آزمایشــگاه و ســوله در آن 
مســتقرند. درحال حاضــر نزدیــک بــه ۳۰ واحــد فنــاور در ایــن مرکــز نــوآوری فعالیــت 
ــا آقامیــری رئیــس دانشــگاه آزاد اســتان تهــران و زارعــی  ــا توافقــی کــه ب می کننــد. ب
رئیــس واحــد اسالمشــهر انجــام شــد، تصمیــم گرفتیــم ایــن مجموعــه به عنــوان یکــی 

از پردیس هــای پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد در نظــر گرفتــه شــود.«

  تاسیس پردیس پارک علم و فناوری واحد اسالمشهر
 در فضایی به مساحت 7 هکتار

بــه گفتــه او پردیــس پــارک علــم و فنــاوری واحــد اسالمشــهر در فضایــی بــه مســاحت 
ــع فضــای  ــزار مترمرب ــه دارای ۹ ه ــار در شهرســتان اسالمشــهر واقع شــده ک هفت هکت
ــرکت  ــش از ۴۰ ش ــه در آن بی ــت ک ــگاه و ۴۳ کارگاه اس ــامل ۴۴ آزمایش ــقف ش مس
ــی  ــته پژوهش ــروه و هس ــش از ۱۰ گ ــاور و بی ــته فن ــاور و هس ــد فن ــان، واح دانش بنی

مســتقر و درحــال فعالیــت هســتند.
او در ادامــه تصریــح کــرد: »ایــن پردیــس در چنــد موضــوع ازجملــه فناوری هــای حــوزه 
ــرد.  ــد ک ــت خواه ــس تخصصــی فعالی ــک پردی ــوان ی ــازی و... به عن ســالمت، ماشین س
در نمایشــگاه رویــداد عصــر ملــی امیــد نیــز مراســم افتتــاح ایــن پردیــس انجــام شــد و 
از ایــن پــس قســمت عمــده ای از فضاهــای شــرکت های فنــاور پــارک علــم و فنــاوری 

دانشــگاه آزاد بــه پردیــس اسالمشــهر منتقــل می شــود.«

 حیرت سفیران کشورها از وسعت اکوسیستم فناوری 
ایران و دانشگاه آزاد

ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــالمی در بخ ــگاه آزاد اس ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
درخصــوص اقداماتــی کــه در غرفــه پــارک علــم و فنــاوری در رویــداد عصــر ملــی امیــد 
ــی  ــداد عصــر مل ــرد: »در روی ــار ک ــان آورد و اظه ــه می ــت ب ــز صحب ــه نی صــورت گرفت
ــن  ــت. بخشــی از ای ــات صــورت گرف ــاوری حــدود ۵۰ مالق ــم و فن ــارک عل ــد در پ امی
ــا ســفیران کشــورهای مختلــف اروپایــی بــود کــه از اتفاقــات ایــن  مالقات هــا، دیــدار ب
نمایشــگاه حیــرت زده بودنــد و انتظــار ایــن وســعت و توســعه را در اکوسیســتم فنــاوری 

ــران و دانشــگاه آزاد نداشــتند.« ای
صدری مهــر عنــوان کــرد: »بــه غیــر از دیــدار بــا ســفیران، اتاق هــای بازرگانــی 
مشــترک نیــز تشــکیل شــد کــه تعــدادی از اتفاق هــای بازرگانــی خــوب در ایــن رویــداد 
ــای مشــترک  ــل تخصصــی فرصت ه ــک پن ــا ی ــن اتاق ه ــدام از ای ــد. هرک شــرکت کردن
فنــاوری و ســرمایه گذاری بیــن دو کشــور را در محــل جلســات پــارک برگــزار کردنــد. 
ــای  ــه پنل ه ــود ک ــترالیا ب ــان و اس ــی آلم ــاق بازرگان ــا، ات ــن اتاق ه ــاخص ترین ای ش
تخصصــی خوبــی را برگــزار کردنــد، همچنیــن بــا مدیــران عامــل بانک هــا نیــز جلســاتی 

را برگــزار کردیــم.«

  ریل گذاری برای تجاری سازی محصوالت فناورانه
بــه  بــرای کمــک  توان مــان  تمــام  از  کــرد: »خوشــبختانه  تاکیــد  ادامــه  در  او 
تجاری ســازی محصــوالت فناورانــه دانشــگاه و ریل گــذاری ایــن تجاری ســازی در 

آینــده اســتفاده کردیــم.«
او درخصــوص مهم تریــن برنامه هــای پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه در گام دوم 
ــه میــان آورد و گفــت: »چنــد برنامــه را دنبــال  دانشــگاه آزاد اســالمی نیــز صحبــت ب
خواهیــم کــرد؛ ایجــاد تناســب بیــن فعالیت هــای فناورانــه اســتان ها و صنایــع منطقــه ای 
ــه عبــارت بهتــر آمایــش و فنــاوری هــر  اقدامــی اســت کــه در دســتورکارمان اســت. ب
اســتانی احصــا شــده و بــر اســاس آن آمایــش عمــل کنــد. به طورمثــال اگــر قــرار اســت 
اســتان مرکــزی کار فنــاوری انجــام دهــد، در ایــن اســتان موضوعــات فناورانــه خــاص 
خــود آن اســتان وجــود دارد. در برخــی مراکــز اســتان مرکــزی، کشــاورزی و باغــداری 
دنبــال می شــود یــا در واحــد محــالت موضــوع گل و برخــی دیگــر از واحدهــای اســتان 

مرکــزی موضــوع معــادن و ســنگ های ســاختمانی و تزئینــی را وجــود دارد.«

  تناسب بین فعالیت های فناورانه
 هر استان و آمایش فناوری

ــتان و  ــر اس ــه ه ــای فناوران ــن فعالیت ه ــبی بی ــد تناس ــن بای ــرد: »بنابرای ــد ک او تاکی
ــرکت های  ــود ش ــث می ش ــدام باع ــن اق ــود. ای ــرار ش ــتان برق ــاوری در اس ــش فن آمای
ــدام  ــن اق ــد. ای ــرار بگیرن ــه خــود ق ــع منطق ــار صنای ــدو فعالیــت خــود، کن ــاور در ب فن
یکــی از بحث هــای جــدی دانشــگاه در حــوزه پــارک علــم و فنــاوری در گام دوم خــود 

اســت.«
صدری مهــر درخصــوص جزئیــات ایــن اقــدام گفــت: »یکــی از مشــکالتی کــه در حــوزه 
زیســت بوم فنــاوری وجــود دارد، ایــن اســت کــه در بســیاری از مواقــع دانشــجویان روی 
ــراه  ــی هم ــا زحمات ــا ب ــرای آنه ــد ب ــه هرچن ــد ک ــتارتاپ هایی کار می کنن ــا و اس ایده ه

اســت امــا ایــن زحمــات در انتهــا نتیجــه نــداده و بــه بــازار نمی رســد.«
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــازار نی ــه ب ــجویان ب ــات دانش ــیدن زحم ــت نرس ــوص عل او درخص
ــگاهی  ــد دانش ــر واح ــی ه ــد. وقت ــازار را ندیده ان ــاز ب ــروع کار، نی ــجویان در ش »دانش
در حــوزه آمایــش صنعــت خــود فعالیــت کنــد، چنــد ویژگــی دنبــال می شــود. اولیــن 
ــع  ــد. درواق ــت می کن ــوه فعالی ــازار بالق ــک ب ــد، در ی ــه آن واح ــت ک ــن اس ــی ای ویژگ
صنعــت گــردش مالــی قــوی و نیازهایــی دارد؛ وقتــی یــک واحــد بــه طــور مثــال اســتان 
مرکــزی در بــدو فعالیــت خــود نیازهــای صنعــت معــدن را در نظــر گرفتــه و بــا نــگاه 
افــرادی کــه در صنعــت معــدن فعــال هســتند ایــده ای را انتخــاب و آن ایــده را پــرورش 

ــرای خــود انتخــاب کــرده اســت.« ــازار آمــاده ای را ب دهــد، یعنــی از همــان ابتــدا ب
ــا هدایــت صنعــت پیــش رفتــه  او اضافــه کــرد: »در چنیــن شــرایطی کارهــا از ابتــدا ب
و اقدامــی صــورت می گیــرد کــه موردنیــاز صنعــت بــوده و بــازار آن نیــز آمــاده اســت. 
ــی و  ــای ذهن ــوآوری از کاره ــوزه ن ــات ح ــه اقدام ــت ک ــز آن اس ــی نی ــن ویژگ دومی
ــت در  ــای صنع ــع در فض ــود. درواق ــی می ش ــای عین ــارج و وارد فض ــه خ ایده آل گرایان
ــت.  ــخص اس ــت مش ــت های صنع ــا و درخواس ــوده و نیازه ــی ب ــز عین ــه همه چی منطق
ــن های  ــا اپلیکیش ــا ب ــوید غالب ــاوری می ش ــم و فن ــای عل ــی وارد پارک ه ــروز وقت ام

ــوید.« ــه می ش ــم مواج ــبیه ه ش
ــاق  ــن اتف ــت ای ــریح عل ــالمی در تش ــگاه آزاد اس ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
تصریــح کــرد: »فنــاور یــا نــوآور در فضــای ذهنــی خــود حرکــت می کنــد. وقتــی فــرد 
فنــاور یــا نــوآور از فضــای ذهنــی خــود خــارج شــود و در فضــای صنعــت حرکــت کنــد، 
ــن  ــت روی ای ــد و صنع ــازار باش ــه ب ــه ب ــال قابل ارائ ــول او کام ــود محص ــث می ش باع

ــت.« ــاز اوس ــون موردنی ــد چ ــرمایه گذاری می کن ــول س محص
ــادی را  ــتارتاپ های زی ــر اس ــال حاض ــح داد: »در ح ــی توضی ــر مثال ــا ذک ــر ب صدری مه
می بینیــد کــه مشــکل جــذب ســرمایه دارنــد. ایــن موضــوع را بگذاریــد کنــار جلســاتی 
ــتیم.  ــاز داش ــک نی ــرای ی ــت ب ــک صنع ــا ی ــش ب ــه پی ــال دو هفت ــور مث ــه ط ــه ب ک
ــت  ــالم و صنع ــت را اع ــک قیم ــاور ی ــرکت فن ــد ش ــت ش ــر قیم ــر س ــث ب ــی بح وقت
ــه او برســد موضــوع قیمــت را  ــر ب نیــز اعــالم کــرد کــه هــر روزی کــه محصــول زودت
ــد.«  او  ــه او برس ــر ب ــول زودت ــه محص ــت ک ــد آن اس ــد و نیازمن ــرار نمی ده ــالک ق م
ــر بحــث  ــود، دیگ ــت می ش ــی صنع ــاز واقع ــت از نی ــی صحب ــن وقت ــه داد: »بنابرای ادام
ــد  ــم بای ــرار می گیری ــه ق ــش منطق ــار آمای ــی کن ــرح نیســت. وقت ــرمایه مط ــن س تامی
ــف  ــی تعری ــای واقع ــی راه حل ه ــای واقع ــا نیازه ــب ب ــده و متناس ــت را دی ــاز صنع نی
کنیــم. ایــن ویژگــی متناســب بــودن فعالیت هــای فناورانــه در هــر منطقــه بــا آمایــش 

ــه اســت.« آن منطق
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  توسعه بازار را در سطح داخلی 
و بین المللی دنبال می کنیم

ــاره دیگــر اقــدام در گام دوم  رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی درب
ــد  ــان خواه ــر از اقدامات م ــازار یکی دیگ ــعه ب ــث توس ــح داد: »بح ــز توضی ــگاه نی دانش
بــود. یعنــی هــم توســعه بــازار داخلــی و هــم توســعه بــازار بین المللــی دنبــال می شــود. 
در موضــوع توســعه بــازار بین المللــی بــا اســتفاده از شــبکه دولتــی و حاکمیتــی خــود، 
ــفرا و  ــور س ــه حض ــرد ک ــم ک ــال خواهی ــی را دنب ــازار بین الملل ــه ب ــدی ب ــور ج حض
ــانه ای از  ــگاه نش ــن نمایش ــاوری در ای ــارک علم وفن ــون پ ــی در پاوی ــای بازرگان اتاق ه

همیــن حرکــت بــود.«

  استقرار پارک علم وفناوری دانشگاه آزاد در منطقه 
گرمدره تا 2 سال آینده

صدری مهــر درخصــوص اقــدام ســوم در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی 
پــارک  فیزیکــی  »توســعه  کــرد:  دانشــگاه خاطرنشــان  فعالیت هــای  دوم  گام  در 
ــن  ــرد. مهم تری ــم ک ــال خواهی ــه دنب ــت ک ــومی اس ــدام س ــگاه اق ــاوری دانش علم وفن
ــه  ــگاه آزاد ب ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــال پ ــث انتق ــود بح ــام می ش ــه انج کاری ک
زمینــی ۱۰۰ هکتــاری در منطقــه گرمــدره اســت. مجوزهــای ایــن انتقــال اخــذ شــده و 
عملیــات عمرانــی آن درحــال آغــاز شــدن اســت و بــه امیــد خــدا تــا آخــر ســال ۱۴۰۱، 
قســمت های اداری بــه نتبجــه اولیــه خواهــد رســید و واگــذاری زمین هــا بــه شــرکت ها 
به تدریــج آغــاز می شــود.« او افــزود: »پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد بــه صــورت 

کامــل طــی دو ســال آینــده در منطقــه گرمــدره مســتقر خواهــد شــد.«

  ایجاد پردیس های پارک علم و فناوری در استان تهران
ــه  ــری اســت ک ــدام دیگ ــران اق ــتان ته ــی در اس ــاد پردیس های ــه ایج ــان اینک ــا بی او ب
در دســتورکارمان قــرار گرفتــه، تصریــح کــرد: »پردیــس اسالمشــهر و پردیــس دماونــد 
ــه  ــور ک ــتانی همانط ــای اس ــعه پردیس ه ــن توس ــن پردیس هاســت. همچنی ــه ای ازجمل
پیــش از ایــن گفتــم اقــدام دیگــری اســت کــه کلیــد خــورده اســت. هــر اســتانی کــه 
بــه اســتانداردهای فیزیکــی و فناورانــه خــود برســد مجــوز پردیــس پــارک علم وفنــاوری 
ــش  ــالمی در بخ ــگاه آزاد اس ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ ــت.« رئی ــد گرف را خواه
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــایر پارک ه ــا س ــل ب ــوص تعام ــود درخص ــخنان خ ــری از س دیگ
ــل و  ــس تعام ــاوری پردی ــارک علم وفن ــا پ ــح داد: »ب ــز توضی ــزرگ نی ــگاه های ب دانش
ــم  ــارک عل ــار پ ــاوری دانشــگاه آزاد کن ــم و فن ــرار اســت. واحــد عل ــی برق ــاط خوب ارتب
ــم و فنــاوری شــهر  ــه فعالیــت اســت و مــا در واحــد عل و فنــاوری پردیــس مشــغول ب

ــاص  ــور خ ــه ط ــت ب ــس اس ــاوری پردی ــم و فن ــارک عل ــه پ ــبیده ب ــه چس ــس ک پردی
قســمت های عمــده ای از نیازهــای آموزشــی پــارک علــم و فنــاوری پردیــس را تامیــن 
ــاوری  ــد علوم وفن ــس واح ــاری رئی ــرد: »افش ــان ک ــر خاطرنش ــم.« صدری مه می کنی
دانشــگاه آزاد اســالمی در تــالش هســتند کــه عناویــن و ســرفصل های درســی را تغییــر 
ــرکت های  ــاوران و ش ــاز فن ــا نی ــب ب ــه متناس ــود ک ــس ش ــیالبس هایی تدری داده و س
دانش بنیــان خواهــد بــود.«  او در ادامــه بیــان کــرد: »بــه طــوری جــدی عالقه منــد بــه 
همــکاری بــا ســایر پارک هــا هســتیم. بــه هرحــال یــک پــارک اســتانی در هــر اســتان 
اســتقرار دارد کــه نیازهــای اســتان را می شناســد و بــا هم افزایــی دانشــگاه آزاد و 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد بــا پارک هــای اســتانی حتمــا اتفاقــات بزرگ تــری 

خواهــد افتــاد.«

  رمز مهم زیست بوم فناوری هم افزایی است
ــر اینکــه رمــز مهــم زیســت بوم فنــاوری هم افزایــی اســت گفــت: »ایــن  ــا تاکیــد ب او ب
ــاوری  ــش فن ــم در آمای ــتان ها ه ــه اس ــد. در هم ــر می کن ــع را چند براب ــی مناف هم افزای
و هــم فعالیت هــای فناورانــه شــرکت ها چــه در جاهایــی کــه پردیــس خواهیــم داشــت 
و چــه جاهایــی کــه نداریــم، پارک هــای اســتانی در آینــده خواهیــم داشــت. البتــه در 
حــال حاضــر نیــز در بســیاری از اســتان ها پارک هــای اســتانی و در ســفرهای اســتانی 

حتمــا مالقات هایــی بــا مســئوالن پــارک علــم و فنــاوری خواهیــم داشــت.«
ــای  ــا پارک ه ــرد: »ب ــوان ک ــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی عن ــم و فن ــارک عل ــس پ  رئی
ــا معاونــت فنــاوری وزارت علــوم ارتبــاط بســیار تنگانــگ و  علــم و فنــاوری اســتان و ب

ــم.« ــری داری موث

  حضور 6۱ شرکت دانش بنیان در پارک علم وفناوری 
دانشگاه آزاد

ــالمی ۶۱  ــگاه آزاد اس ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــه در پ ــان اینک ــا بی ــر ب صدری مه
ــد  ــی بای ــورد دانش بنیان ــه در م ــه کــرد: »البت ــد اضاف ــان حضــور دارن شــرکت دانش بنی
ــوان  ــا عن ــرکتی ب ــک ش ــی ی ــی و وقت ــخت دانش بنیان ــت روال س ــه عل ــه ب ــت ک گف
ــی  ــهیالت و معافیت های ــود، تس ــی می ش ــاوری تلق ــارک علم وفن ــاور در پ ــرکت فن ش
ــد. بســیاری از شــرکت هایی کــه داخــل شــبکه پارک هــای کشــور  ایــن شــرکت ها دارن
ــوز  ــت و مج ــختی اس ــون روال س ــد، چ ــدام نمی کنن ــی اق ــرای دانش بنیان ــتند ب هس
ــهیالتی  ــا و تس ــد معافیت ه ــه می کنن ــاوری ارائ ــارک علم وفن ــای پ ــه روس ــاوری ک فن
ــیاری از  ــه بس ــن ب ــرای همی ــد. ب ــا می کن ــان اعط ــرکت های دانش بنی ــه ش ــک ب نزدی
ــه  ــود و ب ــا نمی ش ــی اعط ــوز دانش بنیان ــا مج ــتقر در پارک ه ــاور مس ــرکت های فن ش
ــا  ــدرت ی ــرای ســنجش ق ــی ب ــالک خوب ــان م ــداد شــرکت دانش بنی ــل تع ــن دلی همی

ــود.« ــوب نمی ش ــارک محس ــک پ ــف ی ضع
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بــا هــدف برقــراری ارتبــاط میــان بخــش صنعــت و شــرکت های دانش بنیــان و 
ــور  ــا حض ــاه، ب ــتان کرمانش ــاوری در اس ــادل فن ــداد تب ــن روی ــاور، اولی ــای فن واحده
جمعــی از مســئولین و صاحبــان صنایــع و شــرکت هــای دانش بنیــان در بــرج فنــاوری 

ــد.  ــزار ش ــاه برگ ــتان کرمانش اس
 بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
ــن  ــاه، در ای ــاوری کرمانش ــم و فن ــارک عل ــس پ ــیامک آزادی ریی ــر س ــاه دکت کرمانش
مراســم بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن رویــداد بــا هــدف برقــراری ارتبــاط میــان بخــش 
صنعــت و شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای فنــاور، گفــت: در ایــن رویــداد نیازهــای 
بخــش صنعــت احصــا شــده و از طرفــی شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای فنــاوری 
کــه بتواننــد ایــن نیازهــا را مرتفــع کننــد هــم شناســایی شــده و ارتبــاط الزم بیــن ایــن 

دو جهــت رفــع ایــن نیازهــا برقــرار شــده اســت.
وی افــزود: در ایــن رویــداد بــا بررســی صــورت گرفتــه ۱۹ نیــاز فناورانــه واحدهــای صنعتــی 
اســتان احصــا شــده کــه طــی جلســاتی کــه بــا شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای فنــاور 

صــورت گرفتــه، بــرای رفــع هشــت نیــاز، قــرارداد همــکاری منعقــد شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: یکــی از ایــن قراردادهــا بــه مبلــغ ۳۰ میلیــارد ریــال اســت و مابقــی 
ــات  ــت مناســب جزیی ــا در وق ــه امضــا رســیده اند ت ــه همــکاری ب ــب تفاهــم نام در قال

دقیــق اعتبــار و ســایر مــوارد آن تعییــن شــود.
ایــن تفاهم نامه هــای همــکاری در حوزه هــای مختلــف  آزادی خاطرنشــان کــرد: 

ــت. ــک و ... اس ــاورزی، الکترونی ــیمیایی، کش ــع ش صنای
ــه و  ــم نام ــاد ۸ تفاه ــاوری« در کرمانشــاه و انعق ــادل فن ــداد »تب ــن روی ــزاری اولی  برگ

ــرارداد همــکاری ق
ــم در  ــتان ه ــع اس ــه صنای ــای فناوران ــر نیازه ــع دیگ ــرای رف ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــاور  ــای فن ــان و واحده ــایر شــرکت های دانش بنی ــا س ــاط ب ــق ارتب ــا از طری ــیم ت تالش

ــم. ــدام کنی کشــور اق
ــن  ــزاری چنی ــداوم برگ ــر ت ــد ب ــا تاکی ــاه ب ــاوری  کرمانش ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــود  ــا در اســتان در حــوزه کشــاورزی خواهــد ب ــداد بعــدی م ــی، گفــت: روی رویدادهای
ــان و  ــای دانش بنی ــه وســیله شــرکت ه ــع کشــاورزی را ب ــاز صنای ــا نی و در تالشــیم ت

ــم. ــع کنی ــتان مرتف ــاور اس ــای فن واحده
ــام ســال »تولیــد،  ــه ن ــه نام گــذاری ســال جــاری ب ــا اشــاره ب ــر آزادی در ادامــه ب دکت

ــه  ــت هم ــاز اس ــعار نی ــن ش ــق ای ــرای تحق ــت: ب ــتغال آفرین« گف ــان، اش دانش بنی
ــند. ــته باش ــکاری داش ــه هم ــن زمین ــا در ای ــه نهاده ــده و هم ــای کار آم ــتگاه ها پ دس

ــای  ــان و واحده ــرکت های دانش بنی ــب از ش ــت مناس ــرای حمای ــرد: ب ــد ک وی تاکی
فنــاور اولیــن قــدم ایــن اســت کــه مســئولین بــه ایــن بــاور برســند کــه دانش بنیان هــا 

ــد. ــا کنن ــتان ایف ــری در اقتصــاد اس ــش موث ــد نق می توانن
دکتــر آزادی تاکیــد کــرد: همچنیــن مســئولین بایــد بــه این باور برســند کــه افزایــش فناوری 
ــا افزایــش فنــاوری،  ــه معنــی کاهــش اشــتغال نیســت و برخــالف ایــن تصــور اشــتباه، ب ب

ظرفیــت اقتصــاد افزایــش پیــدا کــرده و بــه دنبــال آن اشــتغالزایی افزایــش مــی یابــد.
وی بــه تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان در مجلــس شــورای اســالمی اشــاره 
کــرد و افــزود: ایــن قانــون حمایت هــای همــه جانبــه ای را بــرای رشــد کمــی و کیفــی 
شــرکت های دانــش  نیــان بــه عمــل آورده و بــرای کابــردی کــردن آن نیــاز اســت کــه 

همــه مســئولین پــای کار باشــند.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری  کرمانشــاه بــا تاکیــد بــر لــزوم رفــع نیازهــا و مشــکالت 
ــن  ــف، ای ــکالت مختل ــان مش ــت: در می ــتان گف ــاور اس ــان و فن ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــش از هم ــازی بی ــز بازارس ــن و نی ــی و تضامی ــن مال ــکل تامی ــرکت ها، دو مش ش

ــدام اساســی صــورت گیــرد. ــع آنهــا اق ــرای رف ــد ب مشــهود اســت و بای
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد رابطــه میــان دانشــگاه و صنعــت گفــت: آشــتی ایــن دو حــوزه 
نیــاز بــه واســطه هایــی دارد و همــه مســئولین بایــد بــرای فعــال کــردن ایــن واســطه ها در 

اســتان تــالش کننــد کــه برگــزاری ایــن رویــداد گامــی در ایــن مســیر اســت.
 احســان داهــی مدیرعامــل شــرکت توســعه صنعــت شــریف و مجــری برگــزاری ایــن 
رویــداد هــم در حاشــیه برگــزاری ایــن رویــداد در جمــع خبرنــگاران گفــت: ایــن دومیــن 
رویــداد تبــادل فنــاوری در ســطح کشــور اســت کــه بــه ایــن شــکل برگــزار مــی شــود.

وی افــزود: در ســایر رویدادهــا تنهــا نیــاز صنایــع اعــالم مــی شــود، امــا در ایــن رویــداد 
ــان و  ــش بنی ــا شــرکت هــای دان ــق ارتباطــی کــه ب ــاز، از طری ــن اعــالم نی ــار ای در کن

واحدهــای فنــاور برقــرار کــرده ایــم، بــرای رفــع ایــن نیازهــا اقــدام شــده اســت.
وی افزود: در حقیقت در این رویداد عرضه و تقاضاهای فناورانه به هم متصل می شوند.

داهــی گفــت: خوشــبختانه ایــن رویــداد از طریــق ارتباطــی کــه میــان صنایــع و شــرکت 
هــای دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور ایجــاد کــرده بــه انعقــاد هفــت تفاهــم نامــه و 

یــک قــرارداد همــکاری منجــر شــده اســت.

تبادل فناوری استان در پارک علم وفناوری کرمانشاه برگزار شدتبادل فناوری استان در پارک علم وفناوری کرمانشاه برگزار شد

اولین رویداد، 



پارک علم و فناوری 

www.bazarekar.ir 46
سال ششم - شماره32

تیر 1401

اســتاندار البــرز گفــت: راه انــدازی پــارک علــم و فنــاوری 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور در البــرز فتــح بابــی 
بــرای تغییــرات تاثیرگــذار در بخــش دانــش بنیــان، 
ــران اســالمی  ــزات بخــش کشــاورزی ای ــاوری و تجهی فن

اســت .
بــه گــزارش بــازارکار، مجتبــی عبداللهــی در آییــن بهــره 
بــرداری از نخســتین پــارک علــم و فنــاوری کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی کشــور کــه در مجموعــه مرکــز آمــوزش 
عالــی امــام خمینــی )ره(  مشــکین دشــت البــرز برگــزار 
ــا  ــیزدهم ب ــوی س ــی و ق ــت مردم ــزود: دردول ــد، اف ش
ــال  ــی در س ــیار خوب ــات بس ــه اتفاق ــاد گون ــارت جه نظ
ــده  ــه آین ــه ک ــت رخ  داده  ک ــن دول ــت کاری ای نخس
خــوب و روشــنی در بخــش کشــاورزی را نشــان 

ــد. ــی ده م

وی بــه جراحــی اقتصــادی و روش هــای پرداخــت 
یارانــه هــا بــه  مــردم و ایجــاد  تحــول بــزرگ در بخــش 
کشــاورزی پرداخــت  و اظهــار داشــت: در راســتای 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری کــه امســال بــه عنــوان 
ســال تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفرینــی نامگــذاری 
ــاد  ــی در وزارت جه ــاق مبارک ــتیم اتف ــاهد هس ــده ش ش
کشــاورزی بــا راه انــدازی پــارک علــم  و فنــاوری 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی رخ داده کــه بیانگــر تحــول 

ــت. ــرفت اس ــیر پیش در مس
ــتان  ــارک در اس ــن پ ــدازی ای ــی از راه ان ــا قدردان وی ب
ــن  ــدازی ای ــار شــاهد راه ان ــن ب ــرای اولی ــت: ب ــرز گف الب
پــارک در حــوزه کشــاورزی هســتیم کــه نشــان دهنــده 
حــوزه  در  نهفتــه  اســتعدادهای  و  بــزرگ  ظرفیــت 
کشــاورزی اســت کــه در راســتای صیانــت از فرمایشــات 
ــدازی  ــان راه ان ــات ایش ــری و مطالب ــم رهب ــام معظ مق

ــت. ــده اس ش
ــات  ــالب در فرمایش ــم انق ــر معظ ــزود: رهب ــی اف عبدالله
ــه و  ــذای پای ــوزه غ ــی در ح ــه های ــال توصی ــدای س ابت
ــن  ــد رخ دهــد و اهمیــت ای ــی کــه در کشــور بای اقدامات
ــد  ــات بای ــن فرمایش ــه ای ــتند ک ــور داش ــش در کش بخ

ــود. ــت ش صیان
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــی ش ــا توانای ــت: ب وی گفـ
ــتی  ــش دارد بایس ــن بخ ــه ای ــژه ای ک ــای وی ــت ه قابلی
ــم و  ــت کنی ــتری حرک ــرعت بیش ــا س ــیر ب ــن مس در ای

ــوژی و  ــان و تکنول ــش بنی ــزایی در دان ــه س ــرات ب تغیی
ــد. ــزات رخ ده تجهی

ــام  ــن ای ــفانه در ای ــرد: متاس ــح ک ــرز تصری ــتاندار الب اس
ــا در حــوزه  ــم ه ــل تحری ــه دلی ــه انقــالب و ب ــار ده چه
ــل  صنعــت و ادوات و ماشــین آالت کشــاورزی رشــد قاب
مالحظــه ای نداشــتیم؛ هــر چنــد دانشــمندان در حــوزه 
جهــاد کشــاورزی تــالش بــی وقفــه ای داشــته انــد ولــی 

ــی و مطلــوب فاصلــه داریــم. ــا وضعیــت عال ب
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا ایــن اتفــاق مبارکــی کــه 
ــتان  ــه و اس ــه وزارتخان ــی ک ــتیم و جایگاه ــاهد هس ش
البــرز در ایــن حرکــت بــزرگ دارد و امکانــات و شــرایط 
ــای  ــه روز شــاهد ارتق ــم روز ب ــه داری ــی ک بســیار مطلوب
و دگرگونــی در مســیر  تغییــرات  و  وزارتخانــه  ایــن 

ــیم. ــاوری باش ــم و فن ــزات و عل تجهی
عبداللهــی گفــت: همچنیــن امیدواریــم شــاهد روزی 
باشــیم کــه کشــور در تمــام زمینــه هــای صنعــت 
کشــاورزی روی پــای خــود ایســتاده باشــد و قــادر باشــیم 
ــاز کشــور را در داخــل کشــور  ــورد نی ــدات م ــام تولی تم

ــم. ــن کنی تامی
ــع  ــاورزی ومناب ــاوری کش ــم و فن ــارک عل ــتین پ نخس
طبیعــی کشــور در ســه فــاز راه انــدازی خواهــد شــد کــه 
امــروز نخســتین فــاز آن در ۶۰ هکتــار از اراضــی مرکــز 
ــام خمینــی )ره( ایجــاد شــده اســت. ــی ام آمــوزش عال

آییــن افتتــاح دفتــر اســتاندارد ســازی در پــارک علــم و 
فنــاوری آذربایجــان غربــی بــا حضور مدیــرکل اســتاندارد 
اســتان و رئیــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان غربــی 

برگــزار شــد.
بــه گــزارش بــازارکار از آذربایجان غربــی،  در مراســمی که 
بــا حضــور منصــور جالیــر مدیــرکل اســتاندارد و غالمرضا 
ــان  ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ ــر رئی منصورف
ــزار شــد،  ــاوری اســتان برگ ــم و فن ــارک عل ــی، در پ غرب
دفتــر استانداردســازی بــا هــدف حمایــت از شــرکت های 

ــد. ــدازی ش ــاح و راه ان ــان، افتت ــاور و دانش بنی فن
ــم  ــارک عل ــس پ ــر رئی ــن مراســم منصورف ــدای ای در ابت
و فنــاوری اســتان ضمــن قدردانــی از همکاری هــای 
ــه حــوزه  ــه توجــه ب اداره کل اســتاندارد اســتان در زمین
ــازی  ــتاندارد س ــر اس ــاح دفت ــت: افتت ــان، گف ــش بنی دان
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری فرصــت مناســبی بــه 

ــدی  ــازنده و بهره من ــای س ــترش همکاری ه ــور گس منظ
ــان  ــای کارشناس ــان از  کمک ه ــش بنی ــرکت های دان ش
ــهیل  ــازی و تس ــاری س ــور تج ــه منظ ــن اداره کل ب ای
دریافــت عالمــت اســتاندارد برای محصــوالت دانش بنیان اســت.

ــارک  ــه اســتقبال مناســب شــرکت های پ وی در ادامــه ب
علــم وفنــاوری از دفتــر اســتاندارد ســازی اشــاره و عنــوان 
کــرد: اســتاندارد بــودن محصــوالت دانش بنیــان و تدویــن 
ســازوکارهای خــاص اعطــای گواهــی اســتاندارد بــه ایــن 
محصــوالت مــی  توانــد گام مهمــی در بــاز شــدن درهــای 
بــازار مصــرف بــه روی ایــن کاالهــای فناورانــه باشــد.

دانش همراه با تولید ثروت نیاز 
ضروری جامعه امروز

ــی  ــان غرب ــتاندارد آذربایج ــرکل اس ــر مدی ــور جالی منص
ــا  ــراه ب ــش هم ــرد: دان ــار ک ــم اظه ــن مراس ــز در ای نی
ــه  ــت ک ــروز اس ــه ام ــروری جامع ــاز ض ــروت نی ــد ث تولی
ــر  ــز بارهــا در ســخنان خــود ب ــری نی ــام معظــم رهب مق
ایــن موضــوع تاکیــد کرده انــد کــه تولیــد ثــروت بایــد از 
طریــق علــم و منابــع انســانی صــورت گیــرد و این گونــه 

ــی دارد. ــیار باالی ــروت ارزش بس ــد ث تولی
وی ادامــه داد: نیــاز اساســی جامعــه امــروز بــه محصوالت 
دانش بنیــان بیــش از هــر زمــان دیگــری اســت و قطعــا 
ــان  ــان هم ــش بنی ــوالت دان ــعه محص ــت و توس حمای
ــد  ــورد تاکی ــا م ــه باره ــش اســت ک ــروت از دان ــد ث تولی

ــوده اســت. رهبــری نیــز ب

مدیــرکل اســتاندارد آذربایجــان غربــی ضمــن اشــاره بــه 
ــان،  ــش بنی ــرکت های دان ــوالت ش ــودن محص ــع ب بدی
ــه  ــد ونوآوران ــه جدی ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک عن
بــودن محصــوالت از ویژگی هــای اصلــی محصــوالت 
شــرکت های دانــش بنیــان اســت و ســازمان ملــی 
اســتاندارد پیــش از ایــن بــا محصوالتــی ســر و کار داشــته 
ــن  ــوده بنابرای ــده ب ــف ش ــی و تعری ــب صنعت ــه اغل ک
ــش  ــوالت دان ــازی محص ــوزه استانداردس ــت در ح فعالی

ــتری دارد. ــل بیش ــکاری و تعام ــه هم ــاز ب ــان نی بنی
وی اضافــه کــرد: تــا امــروز ســایر کشــورها دانــش خــود 
را بــرای مــا فروخته انــد و در حــوزه تولیــد رقابــت کمــی 
ــای  ــودن مبن ــن ب ــوژی و نوی ــه تکنول ــرا ک ــته ایم چ داش

رقابــت اســت.
ــی  ــازمان مل ــژه س ــدات  وی ــرد: تاکی ــح ک ــر تصری جالی
اســتاندارد، توجــه بــه اســتاندارد ســازی محصــوالت 
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــد ک ــان می باش ــش بنی ــد و دان جدی
ــان  ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــل پ ــی و تعام همراه

ــم. ــتان باش ــم در اس ــن مه ــق ای ــاهد تحق ــی ش غرب
وی همچنیــن همــکاری در تدویــن اســتانداردهای ملــی، 
آمــوزش فنــی و تخصصــی نیــروی انســانی و اســتفاده از 
ــاوری در  ــم وفن ــارک عل ــگاهی پ ــی، دانش ــت علم ظرفی
ــی  ــای اصل ــت ه ــی را از اولوی ــتانداردهای مل ــن اس تدوی

ــمرد. ــر برش ــن دفت ــدازی ای در راه ان

استاندار البرز:

نخستین پارک علم وفناوری کشاورزی در کشور زمینه ساز تغییر در این بخش است

در راستای تسهیل امور؛
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پارک علم و فناوری 

در راســتای تحقــق شــعار ســال مبنــی 
ــتغال  ــان واش ــش بنی ــد، دان ــر »تولی ب
از  اســتفاده  منظــور  بــه  و  آفریــن« 
ــزاری  ــرای برگ ــل ب ــای متقاب ظرفیت ه
ــی  ــتانی و مل ــترک اس ــای مش رویداده
تفاهم نامــه همــکاری بیــن پــارک علــم 
و فــاوری اردبیــل و دانشــگاه جامــع 

ــد. ــا ش ــردی امض ــی کارب علم
ــن  ــدای ای ــازارکار، در ابت ــزارش ب ــه گ ب
نشســت مشــترک، ابراهیــم پــور رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــا 
ــت:  ــه گف ــوع تفاهم نام ــه موض ــاره ب اش
ــردن  ــی ک ــاماندهی و اجرای ــث »س بح
ــالغ  ــک اب ــاوری« ی ــتیار فن ــرح دس ط
وزارتخانــه ای اســت و دانشــجویان تــرم 
۶ و باالتــر مــی تواننــد بــه صــورت 
شــرکت های  طریــق  از  کارآمــوزی 
ــن  ــارک، ای ــال در پ ــان فع ــش بنی دان

دوره را ســپری و گواهینامــه پایــان دوره را دریافــت کننــد.
ابراهیــم پــور در بخشــی از صحبت هایــش بــه تعهــدات طرفیــن اشــاره و خاطــر نشــان 
ــه وظایــف دانشــگاه تبلیغــات گســترده، اطالع رســانی شایســته و حســن  کــرد: از جمل
هماهنگــی بــا دانشــجویان واجــد شــرایط اســت و پــارک علــم و فنــاوری نیــز در تمــام 
ــگاه  ــا دانش ــگام ب ــراه و هم ــش، هم ــدات خوی ــام تعه ــا انج ــا و ب ــن فراینده ای

ــی رود. ــش م پی
ــر کارشناســی،  ــر شــامل ۱۰ نف ــوز دانشــجویی را ۳۰ نف ــرش کارآم ــداد پذی وی تع
ــای  ــل مزیت ه ــه دلی ــرد: ب ــد ک ــمرد و تأکی ــری برش ــر دکت ــد و ۱۰ نف ــر ارش ۱۰ نف
دانشــگاه علمــی و کاربــردی نســبت بــه ســایر دانشــگاه ها از جملــه: مهــارت محــوری و 
ــارک  ــرای اجرایــی کــردن ایــن طــرح، از اولویت هــای انتخــاب پ ــودن آن ب ــردی ب کارب

علــم و فنــاوری اســت.
دانش بنیــان  »تولیــد،  بــر  مبنــی  ســال  شــعار  کــرد:  تصریــح  پــور  ابراهیــم 

اســت. فنــاروری  و  علــم  پــارک  فعالیت هــای  محــور  واشــتغال آفرین« 
وی بــه اهتمــام جــدی جهــت همــکاری مشــترک بــا دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، 
ــه صــورت متمرکــز تأکیــد  ــه منظــور انجــام رویدادهــای مشــترک اســتانی و ملــی ب ب

کــرد و حمایت هــای همــه جانبــه را از چشــم اندازهــای مهــم برشــمرد.
ــراز  ــا اب ــز ب ــتان نی ــردی اس ــی و کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش ــی ریی ــر لطیف دکت
ــرای  ــه را ب ــن تفاهم نام ــن ای ــادی مشــترک در طرفی ــه جه ــود روحی ــندی از وج خرس
فتــح قله هــای موفقیــت، تولیــد محصــوالت برنــد کشــوری و نقش آفرینــی در راســتای 
ــه  ــی( ب ــه العال ــد ظل ــری )م ــم رهب ــام معظ ــای مق ــی از دغدغه ه ــش مهم ــل بخ ح
ــان،  ــد، دانش بنی ــر »تولی ــی ب ــال مبن ــعار س ــن و ش ــاد تبیی ــازی جه ــور عملی س منظ

ــرد. ــدواری ک ــار امی ــتغال آفرینی« اظه اش
وی بــا اشــاره بــه رســالت و مأموریت هــای دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در 
ــت:  ــگان گف ــجویان و دانش آموخت ــه دانش ــی ب ــوزی و مهارت افزای ــتای مهارت آم راس

ایــن دانشــگاه حرکــت نوینــی را آغــاز 
کــرده و ســعی دارد بــا خــارج شــدن 
دانشــگاه های  مرســوم  فعالیت هــای  از 
ــای  ــال آموزش ه ــه دنب ــور، ب ــری کش نظ
ــه صــورت اختصاصــی  ــی باشــد و ب مهارت
بــا در نظــر گرفتــن نیــاز جامعــه و در 
ــش  ــی نق ــتغال زایی و کارآفرین ــیر اش مس

ــد. ــا کن ــتی ایف ــه درس ــود را ب خ

توسعه سرزمین پارک علم و 
فناوری در اردبیل

رئیــس پــارک علــم وفنــاوری اســتان 
ــاری  ــن ۷۰ هکت ــذاری زمی ــل از واگ اردبی
بــه شــرکت های دانــش بنیــان در اردبیــل 
ــا تحویــل ایــن زمیــن  خبــرداد و گفــت: ب
هــا بــه فنــاوران ســرزمین پارکــی وســیعی 
در اســتان اردبیــل راه انــدازی خواهــد 

شــد.
بــه گــزارش ســیناپرس اردبیــل، حبیــب ابراهیــم پــور در حاشــیه دیــدار بــا همــکاران 
خــود در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ســیناپرس اردبیــل بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: 
واگــذاری ایــن اراضــی بــه شــرکت های واجــد شــرایط از هفتــه آینــده شــروع می شــود 
بــه طــوری کــه تاکنــون ۵۶ شــرکت متقاضــی ایــن طــرح بــوده انــد کــه بعــد از ارزیابــی 

هــای پــارک  ۱۲ مــورد تاییــد و مرحلــه اول پذیــرش آنهــا انجــام شــده اســت.
 بــه گفتــه رئیــس پــارک علــم وفنــاوری اســتان اردبیــل ایــن زمین هــا بــا قیمــت ارزان 
و بــا اجــاره ۹۹ ســال بــه متقاضیــان واگــذار می شــود کــه مالکیــت عرصــه آن بــا پــارک 

علــم و فنــاوری و ســاخت و ســاز و ... بــا شــرکت هــا خواهــد بــود.
ــه   ــک کار خالقان ــوان ی ــه عن ــل را ب ــتان اردبی ــوآوری در اس ــه ن ــدازی کارخان وی راه ان
دانســت و گفــت : ایــن طــرح مــی توانــد زمینــه فعالیــت نخبــگان، محققــان، اســاتید 
ــود. ــه خواهــد ب ــق کســب کارهــای فناوران ــل  کــردگان را فراهــم و باعــث رون و تحصی

ابراهیــم پــور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کارخانــه بــا مســاحت هفــت هــزار و ۵۰۰ متــر 
مربــع در شــهرک الهیــه اردبیــل در دســت احــداث اســت، یــادآور شــد: ایــن پــروژه در 
ــه  ــال ب ــود امس ــی می ش ــی دارد و پیش بین ــرفت فیزیک ــد پیش ــر ۵۰ درص ــال حاض ح

ــد. ــرداری برس بهره ب
بــه گفتــه وی هــدف از ایجــاد ایــن کارخانــه توســعه فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان در 
اســتان بــوده بــه طــوری کــه بتــوان از طریــق ایجــاد زنجیــره کامــل اکوسیســتم فنــاوری 
مشــتمل بــر شــتاب دهنده هــا، اســتارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیــان فعــال در 
حوزه هــای مختلــف گردشــگری، کشــاورزی، تولیــد بــذر، فنــاوری ســاختمان و گیاهــان 

ــه فعالیــت می پــردازد. دارویــی و فــرآوری چــرم ب
ابراهیــم پــور در ادامــه از امضــای قــرارداد تأســیس و راه انــدازی پردیــس علــم و فنــاوری 
تخصصــی کشــاورزی و دامپــروری بیــن پــارک علــم و فنــاوری اســتان اردبیــل و شــرکت 

کشــت و صنعــت و دامپــروری مغــان خبــرداد.

پارک علم وفناوری اردبیل و دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاهم نامه 
دستیار فناوری امضا کردند




