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■  سیروس دشتی
سر دبیر

بــه  خــود  مــدرن  به شــکل  صنعــت  ورود 
کشــورمان همــواره بــا مســائل و مشــکالت 
عدیــده ســاختاری همــراه بــوده اســت؛ مشــخصه 
ــع و  ــون، مناب ــه در مت ــاز ک ــت از دیرب ــارز صنع ب
ــی  ــادی و حت ــی و اقتص ــای سیاس ــار نظره اظه
نقدهــای روشــنفکری بــر آن تاکیــد شــده اســت 
»مونتــاژ« می باشــد ایــن موضــوع کــه در دل خــود 
وابســتگی تکنولوژیکــی و توجــه صــرف بــه  امــور 
ظاهــری تولیــد و صنعــت را بــه همــراه دارد علیرغــم 
ــت و  ــال از ورود صنع ــد س ــش از ص ــت بی گذش
ــب  ــان برچس ــور، همچن ــه کش ــینی ب ــد ماش تولی
صنایــع وارداتــی و شــکاف فنــاوری به شــکل ملمــوس 
ــوم  ــرز و ب ــن م ــی ای ــعه صنعت ــانی توس ــر پیش ب

می کنــد. خودنمایــی 
ــرای  ــا وجــود تالش هــا و اقدامــات گســترده ب  ب
ــد،  ــی در تولی ــود اتکای ــع و خ ــازی صنای بومی س
ــان  ــه همچن ــن عرص ــزرگ در ای ــالء ب ــک خ ی

ــال  احســاس می شــود و آن موضــوع مهــم »انتق
ــه  ــود ک ــان نم ــد اذع ــه بای ــت البت ــاوری« اس فن
ــتر  ــر بس ــاوری  ب ــال فن ــی انتق ــم یعن ــن مه ای
مبحــث کالن  توســعه اقتصــادی و مناســبات 

ــد. ــی افت ــاق م ــرآن  اتف ــم ب حاک
ــی توســعه اقتصــادی  ــه هــای اصل یکــی از مولف
ــروی  کشــور ســرمایه گذاری خارجــی و وجــود نی
انســانی متخصــص و کارآمــد در داخــل اســت که 
به عنــوان ســاختار بنیادیــن در فراینــد انتقــال فنــاوری 
ــه  ــد در نظــر داشــت ک ــا بای محســوب می شــود. ام
یــک تجربــه بــاالی ۱00 ســال را در زمینــه توســعه 
صنعتــی پیــش روی خــود داریــم به ویــژه اینکــه در 
اقدامــات   توســعه  برنامه هــای  از  برهه هایــی 
ــه  ــد ک ــروع گردی ــوص ش ــن خص ــری در ای موث
ــل  ــدی قاب ــوالت تولی ــا و محص از دل آن برنده
عرضــه و رقابــت در بــازار جهانــی ظهــور کردنــد 
کــه متاســفانه ایــن اقدامــات به صــورت یــک جریان 
ــن  ــه ای ــا مجموع ــرد ام ــدا نک ــداوم پی ــتمر ت مس
اقدامــات، مطالعــات و سیاســت گذاری ها و برنامه هــای 
طرح ریــزی شــده در ایــن زمینــه پشــتوانه خوبــی 
ــور  ــاوری در کش ــال فن ــازی انتق ــرای پیاده س ب

محســوب مــی شــود.
البتــه مشــخص اســت کــه انتقــال فنــاوری 
ــی  ــاد گوناگون ــده و دارای ابع ــیار پیچی ــری بس ام
اســت و بایــد فرآیندهــای آن بــه درســتی و 

ــود.  ــی ش ــه ط عالمان
چنــد عامــل و فرصــت مهــم در ایــن بیــن 
زیرســاخت  عنــوان  بــه  کــه  دارد  وجــود 
فنــاوری  انتقــال  بــرای  پیشــران  و  اصلــی 
می توانــد عمــل کنــد؛ نخســت عــزم و اراده 
ــا  ــه ب ــت ک ــتگذاری اس ــوزه سیاس ــود در ح موج

ــر تدویــن اســتراتژی و تجــارب  ــه ب چاشــنی تکی
ــد  ــدا کن ــت پی ــد عینی ــق می توان ــود و موف موج
برخــی حوزه هــای  در  موفــق  تجــارب  دوم  و 
ــه  ــوم توج ــی و س ــع نظام ــد صنای ــی مانن صنعت
جــدی و ســرمایه گذاری های زیــاد بــر حــوزه 
انســانی  نیــروی  پــرورش  و  دانش بنیان هــا 
تحصیلکــرده، متخصــص، خــالق و کارآفریــن 
طــی دهه هــای اخیــر بــوده کــه بــا تکیــه بــر آن 
ــای  ــاوری حلقه ه ــال فن ــه انتق ــی رود ک ــد م امی
وابســتگی را در توســعه اقتصــادی و صنعتــی 

ــرد. ــن بب ــور از بی کش
بررســی مدل هــای موفــق ماننــد کــره جنوبــی چیــن 
ــی و  ــش خصوص ــه بخ ــد ک ــان می ده ــه نش ترکی
ــال  ــی را در انتق ــش اصل ــعه ی نق ــای توس نهاده
نهادهــای  وجــود  می کننــد.  بــاری  فنــاوری 
دانش بنیــان ماننــد جهــاد دانشــگاهی به عنــوان 
نهــاد واســطه و توســعه ای می توانــد در قالــب 
ــور  ــم را در کش ــن مه ــی ای ــت مل ــک ماموری ی

ــد.  ــاماندهی نمای س
ــی از  ــور یک ــی کش ــه علم ــه جامع ــاس نقش براس
ماموریت هــای جهــاد دانشــگاهی بحــث مدیریــت 
ــن  ــد ای ــس جدی ــت و رئی ــاوری اس ــال فن و انتق
ماموریت هــای  توســعه  به دنبــال  نیــز  نهــاد 
جهــاد دانشــگاهی در حــوزه زیســت بــوم دانش بنیــان 
از ظرفیت هــا و  بنابرایــن مــی تــوان  اســت، 
ــکاء  ــاد و ات ــورد اعتم ــه م ــاد ک ــن نه ــارب ای تج
ــرای بحــث  ــی کشــور اســت ب ــه مدیریت مجموع
تولیــد، مدیریــت، تبــادل و انتقل فنــاوری بهــره گرفت.

اقتصاددانشبنیانومسئلهانتقالفناوری
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ــرد:  ــار ک ــاد اظه ــن نه ــان ای ــران و محقق ــدار مدی ــور در دی رئیس جمه
جهاددانشــگاهی می توانــد زیســت بوم نخبــگان در کشــور باشــد و 

ــد. ــح کن ــیاری را فت ــای بس عرصه ه
مجموعــه  در  ســلول درمانی  و  ژن درمانــی  کــرد:   تصریــح  وی 

اســت. کــرده  قــدرت  تولیــد  کشــور  بــرای  جهاددانشــگاهی 
ــرت  ــرای مهاج ــت ب ــگاهی خواس ــدار از جهاددانش ــن دی ــی در ای رئیس

ــود. ــگام ش ــگان، پیش ــوس نخب معک
ــس  ــنهادهای رئی ــا پیش ــود را ب ــت خ ــن موافق ــور همچنی رئیس جمه
جهاددانشــگاهی از جملــه تعییــن ایــن نهــاد بــه عنــوان متولــی نظــارت 
بــر فرآینــد انتقــال تکنولــوژی در واردات محصــوالت دانش بنیــان، 
ــانی و  ــروی انس ــت نی ــرده و تربی ــت ُم ــاِی نف ــای چاه ه ــز و احی تجهی

ــرد. ــام ک ــرای توســعه کشــور اع کادرســازی ب
ــران  ــگران و مدی ــا پژوهش ــدار ب ــم دی ــی در مراس ــر رئیس ــت اهلل دکت آی
نهــاد  ایــن  به درســتی  اینکــه  از  اســتقبال  بــا  جهاددانشــگاهی 
ــا  ــت خــود را ب ــده شــده اســت، موافق ــران نامی ــگاِن ای زیســت بوم نخب
پیشــنهاد رییــس جهاددانشــگاهی اعــام کــرد و گفــت: شــرط واردات در 
کشــور را انتقــال تکنولــوژی قــرار دهیــم و نظــارت ســازمانی ایــن مهــم 

ــم. ــگاهی می گذاری ــده جهاددانش ــر عه را ب

 بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیم 
رئیســی رییــس جمهــور ۵ مردادمــاه ۱۴۰۱ در آســتانه چهــل و دومیــن 
ــا پژوهشــگران و  ــدار ب ســالروز تشــکیل جهاددانشــگاهی در مراســم دی
ــان برگــزار شــد،  ــن نهــاد کــه در محــل پژوهشــگاه روی ــران ای مدی
ــد  ــور تاکی ــگاهی در کش ــه جهاددانش ــن مجموع ــش امیدآفری ــر نق ب
کــرد و ایــن نهــاد را مولــود انقــاب اســامی و منشــأ خدمــات علمــی 

ارزشــمند بــرای کشــور دانســت.

جهاددانشگاهی توانسته نظریه های علمی را تبدیل به ثروت کند
ــا گرامیداشــت یــاد شــهدای جهاددانشــگاهی  آیــت اهلل دکتــر رئیســی ب
و مرحــوم کاظمــی آشــتیانی مؤســس پژوهشــگاه رویــان گفــت: نکتــه 
مهــم دربــاره ایــن مجموعــه علمــی ایــن اســت کــه توانســته به خوبــی 
اندیشــه ها و نظریه هــای علمــی را تبدیــل بــه ثــروت کــرده و در 
بخش هایــی از کشــور کــه نیازمنــد کار علمــی و نوآورانــه اســت، 
گره گشــایی کنــد. ایــن همــان الگویــی اســت کــه بایــد در بخش هــای 

ــم. ــال کنی ــز آن را دنب دیگــر نی
ــا و  ــیاری از آرزوه ــگاهی بس ــه جهاددانش ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
خواســته های کشــور در حــوزه علــم و فنــاوری را محقــق کــرده اســت، 

رئیسجمهوردردیدار
باپژوهشگرانومدیرانجهاددانشگاهی:

جهاددانشگاهیوظیفه
کادرسازیوتربیتنیرویانسانی

درکشوررابرعهدهگیرد

حجت االســام و المســلمین رئیســی در دیــدار مدیــران و محققــان جهاددانشــگاهی تأکیــد کــرد: جهاددانشــگاهی 
وظیفــه کادر ســازی و تربیــت نیــروی انســانی در کشــور را بــر عهــده گیــرد.

ــازارکار، حجت االســام و المســلمین ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهــور کشــورمان، ۵ مردادمــاه،  ــه گــزارش ب ب
ــن نهــاد از  ــان ای ــا حضــور در پژوهشــگاه روی در آســتانه چهــل و دومیــن ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی ب

ــد. ــنا ش ــف آش ــای مختل ــگاهی در حوزه ه ــای جهاددانش ــا فعالیت ه ــک ب نزدی
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تصریــح کــرد: اگــر علــم و دانــش در کنــار منابــع و ظرفیت هــای کشــور 
ــا  ــه عرصه ه ــود، در هم ــی  ش ــه توانای ــر ب ــی منج ــرد و دانای ــرار گی ق

شــاهد دســتاوردهای عظیــم خواهیــم بــود.

جهاددانشگاهی بهترین گام ها را در جهت استقالل و خودکفایی 
کشور برداشته است

دکتــر آیــت اهلل رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ارزشــمند 
جهاددانشــگاهی در زمینه هــای ژن درمانــی و ســلول درمانی، اظهــار 
ــه  ــی ک ــلول درمان ــی و س ــما در ژن درمان ــق ش ــای موف ــت: کاره داش
ــه اســت در کشــور  ــز قرارگرفت ــاب نی ــر معظــم انق ــد رهب ــورد تاکی م
تولیــد قــدرت میکنــد و ایــن دســتاوردها کــه منجــر بــه خودکفایــی در 
بخش هــای مهمــی از نظــام ســامت و درمــان شــده جــزء مظاهــر مهــم 

اســتقال و قــدرت کشــور بــه شــمار مــی رود.
رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز جهاددانشــگاهی بهتریــن گام ها 
ــن  ــی کشــور برداشــته اســت گفــت: ای را در جهــت اســتقال و خودکفای
مجموعــه دارای تجربه هــای ارزشــمند و نیروهــای کارآمــد و فرهیختــه ای 

اســت کــه هرکــدام ثــروت بزرگــی بــرای کشــور بــه شــمار مــی رود.

جهاددانشگاهی باید زیست بوم نخبگان ایران باشد
دکتــر آیــت اهلل رئیســی بــا اســتقبال از شــعار چهــل و دومیــن 
ــگاهی  ــتی جهاددانش ــت: به درس ــگاهی گف ــکیل جهاددانش ــالگرد تش س
ــد  ــاد بای ــن نه ــت و ای ــده اس ــده ش ــران نامی ــگان ای ــت بوم نخب زیس

زیســت بوم نخبــگان ایــران باشــد.
رییـس جمهوربـا تاکیـد بر ضـرورت برنامه ریـزی و تاش برای بازگشـت 
نخبـگان بـه کشـور و حمایـت جـدی دولـت از ایـن رونـد، افـزود: افزود: 
جهاددانشـگاهی پیشـتاز و پیشـران اقتصـاد دانش بنیـان و از مهم تریـن 
بـا  می توانـد  کـه  اسـت  کشـور  نـوآوری  زیسـت بوم  در  نقش آفرینـان 
برنامه ریـزی درسـت و کنشـگری حساب شـده، زمینـه را بـرای مهاجرت 

معکـوس و بازگشـت نخبـگان بـه کشـور را فراهـم کنـد.

جهاددانشگاهی موردحمایت بدنه مدیریت کشور است
وی بــا بیــان اینکــه مجموعــه جهاددانشــگاهی امــروز موردحمایــت بدنــه 
مدیریــت کشــور اســت ادامــه داد: ایــن مجموعــه امــروز دارای تجربیــات 
بســیار گران ســنگ و ارزشــمند اســت کــه می توانــد بگویــد مــن 
ــاد اســتخراج و  آمادگــی دارم در حوزه هــای مختلــف کشــور مثــل ازدی
زنــده کــردن چاه هــای نفــت مــرده فعالیــت کنــم کــه این هــا مطالــب 
ــا  ــی ی ــان داروی ــن در حــوزه کشــاورزی و گیاه کمــی نیســت. همچنی
تولیــد بــذور هیبریــدی حــرف جــدی بزنــد کــه امــروز ایــن مــوارد بــه 
ســفره مــردم ارتبــاط دارد و دیگــر کشــورها این هــا را بــه مــا نمی خنــد 

ــویم. ــتقل ش ــا مس ــد م و نمی خواهن
ــما  ــه ش ــی ک ــن اقدامات ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــر رئیس ــت اهلل دکت آی
ــه  ــت ک ــن اس ــیار امیدآفری ــد بس ــام می دهی ــگاهی انج در جهاددانش
ــا در  ــه ها و نظریه ه ــزود: اندیش ــد اف ــتقل کن ــور را مس ــد کش می توان
کشــور وجــود داردکــه بایــد بــه عرصــه عمــل، اجــرا و تولیــد برســد و بــا 

ــیم. ــته باش ــادرات داش ــم ص ــازی بتوانی تجاری س
ــه  ــی ک ــای مهم ــی از عرصه ه ــه یک ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه ریی
دشــمن نمیخواهــد مــا توانمنــد شــویم عرصه هــای علمــی و فناورانــه در 
کشــور اســت ادامــه داد: معنــای ایــن عنــوان جهاددانشــگاهی آن اســت 
ــه  ــن مجموع ــرد. ای ــدا ک ــق پی ــا تحق ــا و آرزوه ــه بســیاری از امیده ک
ــم  ــد ه ــم می دانن ــد ه ــت کرده ان ــه ثاب ــدی داردک ــای توانمن و نیروه

می خواهنــد و هــم می تواننــد.

فعالیت قابل تقدیر جهاددانشگاهی
 در بحث درمان ناباروری و سرطان

ــتیانی  ــی آش ــر کاظم ــوم دکت ــره مرح ــاد و خاط ــا گرامیداشــت ی وی ب
اقدامــات جهاددانشــگاهی در بحــث درمــان نابــاروری خوشــحال کننده و 
ارزشــمند دانســت و گفــت: در شــرایطی کــه دشــمن مــا را در زمینه هــای 
مختلــف ازجملــه در حــوزه علــم و فنــاوری تحریــم کــرده اســت، 
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ــش  روز  ــه دان ــتیابی ب ــگاهی در دس ــمند جهاددانش ــتاوردهای ارزش دس
ــوع  ــژه در موض ــردن آن به وی ــی  ک ــف و بوم ــای مختل ــا در عرصه ه دنی
ــرطان،  ــواع س ــان ان ــگیری و درم ــن پیش ــاروری و همچنی ــان ناب درم

ــی اســت. ــزرگ و شایســته قدردان ــی ب اقدام
آیــت اهلل دکتــر رئیســی بــا بیــان اینکــه مهــم  نیســت کــه امــروز ۴۰ یــا 
ــم  ــزود: مه ــد اف ــا آمده ان ــه دنی ــق ب ــن طری ــودک از ای ــزار ک ۴۰۰ ه
ــگاهی  ــت جهاددانش ــه دس ــور ب ــش در کش ــن دان ــه ای ــت ک آن اس

بومی شــده اســت.
ــا  ــوژی ب ــال تکنول ــرط واردات، انتق ــور ش ــس جمه ــت ریی ــا موافق ب

می شــود جهاددانشــگاهی  نظــارت 
ــای  ــا فعالیت ه ــود ب ــنایی خ ــابقه آش ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــین برانگیز  ــیار تحس ــای بس ــه کاره ــر اینک ــد ب ــگاهی و تاکی جهاددانش
و مجاهدانــه ای بــرای خودکفایــی کشــور توســط جهاددانشــگاهی انجــام 
شــده اســت افــزود: بــا ایــن پیشــنهاد رییــس جهاددانشــگاهی کــه مــا 
شــرط واردات در کشــور را انتقــال تکنولــوژی قــرار دهیــم کامــًا موافقم 
و نظــارت ســازمانی ایــن مهــم را بــر عهــده جهاددانشــگاهی می گذاریــم 

و ایــن رویــه حتمــاً بایــد اتفــاق بــی افتــد.

جهاددانشگاهی تبدیل شود به باشگاه فکری و اندیشه ورزی
 برای همه نخبگان

رییــس جمهــور همچنیــن موافقــت خــود را بــا پیشــنهاد دیگــر دکتــر 
دهقانــی فیروزآبــادی بــرای آنکــه جهاددانشــگاهی بســتر ســیالی جــذب 
و حضــور نخبــگان، فرهیختــگان و اندیشــمندان باشــد اعام کــرد و گفت: 
ایــن مجمــوع می توانــد بــه باشــگاه فکــری و اندیشــه ورزی بــرای همــه 
نخبــگان در حوزه هــای علــم و فنــاوری و نــوآوری تبدیــل شــود تــا آنهــا 
ــو خــود  ــا و اندیشــه های ن ــن باشــگاه نظــرات و دیدگاه ه ــد در ای بتوانن

را مطــرح کننــد و بــه بالندگــی دســت یابنــد.

جهاددانشگاهی وظیفه کادر سازی
 و تربیت نیروی انسانی در کشور را 

بر عهده گیرد
رییــس جمهــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
ــی  ــر دهقان ــن پیشــنهاد دکت ــا ای ــده ب بن
فیروزآبــادی کــه جهاددانشــگاهی وظیفــه 
کادر ســازی و تربیــت نیــروی انســانی 
در کشــور را بــر عهــده گیــرد موافــق 
ــه در  ــم ک ــاز داری ــا نی ــت: م ــتم گف هس
کنــار فرهیختــگان و اندیشــمندان مــا 
و  کننــد  پیــدا  رشــد  دانش پژوهــان 
حقیقتــاً می توان گفت اینجا مجموعه ای اســت 
کــه شــعار مــا می توانیــم را زنــده کــرده اســت.

دکتــر رئیســی تاکیــد کــرد: مرحــوم 
ــگاه  ــس پژوهش ــتیانی موس ــی آش کاظم
در  دانش بنیــان  جهــاد  نمــاد  رویــان 
ــکای  ــا ات ــود. ایشــان توانســت ب کشــور ب
نیروهــای  و  کشــور  ظرفیت هــای  بــه 
متعهــد، کارآمــد و خــاق تحــول بزرگــی 
را در حــوزه علــم و نــوآوری رقــم بزنــد و 
ایــن ویژگــی آن مرحــوم بارهــا از ســوی رهبر 
معظــم انقــاب مــورد تجلیــل قــرار گرفــت.

جهاددانشگاهی یک گامی نو در بستر گام دوم
 انقالب اسالمی بردارد

آیــت اهلل رئیســی در ادامــه بــه مشــکات تولیــد و رکــود کارخانه هــا در 
ــه در  ــی ک ــت: ضمــن تشــکر از همــه کارهای ــرد و گف کشــور اشــاره ک
ایــن ۴۰ ســال انجــام دادیــد، بــه نظــر می رســد جهاددانشــگاهی بایــد 
ــن  ــردارد و در ای ــامی ب ــاب اس ــتر گام دوم انق ــو در بس ــک گامی ن ی

ــد. ــت باش ــک کار دول ــد کم ــه می توان رابط
وی همچنیــن تجاری ســازی دســتاوردهای علمــی را از مهم تریــن 
ــم  ــش مه ــر نق ــد ب ــا تاکی مســئولیت های جهاددانشــگاهی دانســت و ب
ــگاهی  ــت: جهاددانش ــال، گف ــذاری س ــق نام گ ــه در تحق ــن مجموع ای
ــرای  ــود، ب ــتاوردهای خ ــن دس ــارب و تبیی ــال تج ــا انتق ــد ب می توان
توســعه تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال زا الگوســازی کنــد و نقــش 

ــد. ــا نمای ــمند ایف ــعار ارزش ــن ش ــق ای ــی را در تحق مهم
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــان س ــش پای ــور در بخ رئیس جمه
ــاق فکــر  ــت اســت و دانشــگاه ها ات ــت، محــور کار دول پیشــرفت و عدال
ــه  ــای علمــی ازجمل ــار داشــت: نهاده ــد، اظه ــه شــمار می آین ــت ب دول
جهاددانشــگاهی در ایــن زمینــه می تواننــد بــه توانــی مضاعــف یاریگــر 
دولــت باشــند و بــا تعریــف نظــام مســائل کشــور و اولویت بنــدی آنهــا، 
مشــکات کشــور را به صــورت علمــی و فناورانــه حــل کنــد و امیــدوارم 

ــد. ــر باش ــگاهی بالنده ت ــه روز جهاددانش روزب
گفتنــی اســت دکتــر آیــت اهلل ابراهیــم رئیســی در ایــن مراســم ضمــن 
ــگاه  ــگاهی از نمایش ــهدای جهاددانش ــام واالی ش ــه مق ــرام ب ادای احت
دســتاوردهای جهاددانشــگاهی بازدیــد کــرد و در ادامــه ضمــن بازدیــد 
ــگران  ــران و پژوهش ــان مدی ــان در می ــگران روی ــا پژوهش ــو ب و گفت وگ

ــرد. جهاددانشــگاهی ســخنرانی ک
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بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی رییــس 
جهاددانشــگاهی در آســتانه چهــل و دومیــن ســالگرد تشــکیل ایــن نهاد، 
ــا پژوهشــگران  ــدار ب ــم دی ــور در مراس ــس جمه ــخنان ریی ــش از س پی
ــاه  ــروز، چهارشــنبه ۵ مردادم ــر ام ــه ظه ــران جهاددانشــگاهی ک و مدی
ــوان  ــان  به عن ــاد انجــام شــد گفــت: روی ــن نه ــان ای در پژوهشــگاه روی
ــن  ــه ای از چندی ــگاهی، نمون ــق جهاددانش ــگاه های موف ــی از پژوهش یک
ــی،  ــت غذای ــاورزی و امنی ــت، کش ــای صنع ــر در حوزه ه ــه دیگ مجموع

ــت. ــاد اس ــن نه ــی در ای ــای اجتماع ــگ و حوزه ه فرهن
وی ادامــه داد: در ســال ۸۶ رهبــر معظــم انقــاب بــه فرمــوده خودشــان 
ــن  ــی از حرکت هــای علمــی عظیــم و وســیع کشــور از ای ــرای قدردان ب
ــه  ــک موسس ــان ی ــه روی ــد: موسس ــد و فرمودن ــد کردن ــه بازدی موسس
موفــق و یــک نمونــه کامــل و چشــمگیر از آن چیــزی بــود و هســت کــه 

انســان آرزویــش را دارد، افتخــار جهاددانشــگاهی اســت.
ــگاهی  ــه جهاددانش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
توانســته اســت بــا آن نــگاه ایدئولوژیــک جهــادی در نحــوه کار و 
مدیریــت و پیگیــری زاینــده چنیــن مجموعه هــای موفقــی باشــد 
افــزود: بااین وجــود بســیاری از ایــن مجموعه هــا کمتــر شــناخته 
ــد  ــد و آرزو دارن ــا دل وجــان در خدمــت انقــاب و نظام ان ــا ب شــدند، ام

امــروز بتواننــد به عنــوان یــک بــازوی تأثیرگــذار در خدمــت اهــداف عالــی 
ــد. ــامی باش ــوری اس ــت جمه دول

تجربه سیستمی قابل تکثیر جهاددانشگاهی 
در ایجاد مجموعه هایی همانند رویان

وی بــا بیــان اینکــه جهــاد مولــد چنیــن مجموعه هــای موفقــی بــوده و 
ــه  ــن اســت کــه تجرب ــر ای ــد کــرد: از همــه مهم ت ــد باشــد تاکی می توان
سیســتمی جهاددانشــگاهی در ایجــاد چنیــن مجموعه هــای پیشــرویی، 

امــروز قابــل تکثیــر و تســری بــه تمــام مجموعه هاســت.
ــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد به عنــوان یک نهــاد  رییــس جهاددانشــگاهی ب
انقابــی بــا ماهیــت حرکــت جهــادی در بســتر علــم و فرهنــگ یعنــی 
ــیب ها و  ــراز و نش ــا، ف ــته، تجربه ه ــال گذش ــی ۴۲ س ــگاه در ط دانش
خدمــات بســیار مؤثــری در آمــوزش و پــرورش در حوزه هــای فرهنگــی 
ــاورزی و  ــن کش ــامت و همچنی ــکی و س ــت، پزش ــی، صنع و اجتماع
امنیــت غذایــی داشــته اســت ادامــه داد: جریــان مســتمری کــه رهبــر 
ــت  ــه آن محب ــه آن ارادت دارم و ب ــد ب ــا فرمودن ــاب باره ــم انق معظ
ــر مبنــای  مــی ورزم همــان اصــل جریــان جهاددانشــگاهی اســت کــه ب
ــع در  ــع موان ــزرگ و رف ــای ب ــتن باره ــرای برداش ــدا ب ــاد در راه خ جه

رییسجهاددانشگاهیدرمراسمدیدار

رییسجمهورباپژوهشگرانومدیرانایننهاد:

جهاددانشگاهیبایدبتواند
بستریبرایتربیتوجذب
دانشجویانوفارغالتحصیالن

فارغازمحدودیتهای
استخدامیباشد

دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در مراســم دیــدار رییــس جمهــور بــا پژوهشــگران و مدیــران جهاددانشــگاهی بابیــان اینکــه 
ــزرگ کشــور شــود  ــرای حــل مســائل ب ــد عهــده دار چنــد مأموریــت ملــی ب ــی کــه دارد می توان ــا قابلیت های ــن نهــاد ب ای
گفــت: امــروز کشــور نیــاز دارد تــا نهــادی عمومــی ماننــد جهاددانشــگاهی، متولــی حــوزه نــوآوری بــه معنــای خــاص کلمــه 

ــد. ــان باش ــای دانش بنی ــن ظرفیت ه ــی بی ــیم کار مل ــزرگ و تقس ــای ب ــرش کاره ــا پذی ب
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ــت. ــوده اس ــوم ب ــن مرزوب ــمنان ای ــل دش ــف در مقاب ــای مختل حوزه ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دســتاوردهایی در حــوزه پیمایش هــای 
صنعتــی،  عظیــم  ســامانه های  و  تجهیــزات  انســانی،  و  اجتماعــی 
و  ســامت  پزشــکی،  حــوزه  خدمــات  کاربردهــای  و  پیشــرفت ها 
همچنیــن امنیــت غذایــی و کشــاورزی کــه در نمایشــگاه جانبــی ایــن 
ــه  ــت و از هم ــوان و قابلی ــه ای از ت ــد گوش ــش درآم ــه نمای ــم ب مراس
ــزرگ  ــای ب ــت مأموریت ه ــام و مدیری ــتمی انج ــه سیس ــر تجرب مهم ت
ــا ۴ شــاخصه  ــت: جهاددانشــگاهی ب ــی جهاددانشــگاهی اســت گف واقع
ممتــاز کــه در ادامــه اشــاره می شــود یــک فرصــت ملــی واقعــی بــرای 

ــت. ــاب اس ــور و انق کش

 معرفی چهار شاخصه ممتاز  جهاددانشگاهی 
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در تشــریح ایــن ۴ شــاخصه ممتــاز  
جهاددانشــگاهی بــه »تجربــه ســازمانی و موفقیت هــای عملیاتــی و 
کاربــردی از زمــان دفــاع مقــدس تاکنــون«؛ »فرهنــگ کاری جهــادی و 
باهمــت نخبگانــی از جنــس نخبــگان متعهــد و دغدغــه منــد و دلســوز 
ــتیزی  ــتگی ناپذیر و دشمن س ــدت خس ــخصه های مجاه ــا مش ــور ب کش
ــات بســیار محــدود و در  ــا باوجــود امکان ــا و ارزش ه در مســیر آرمان ه
ــنام و  ــوری خوش ــبکه کش ــازمان ها«؛ »ش ــیاری از س ــا بس ــه ب مقایس
ــه  ــودن در هم ــام ب ــوزان نظ ــاب و دلس ــر انق ــژه رهب ــه وی ــورد توج م
ــاد  ــک نه ــوان ی ــاختاری به عن ــی و س ــای قانون ــا« و »ظرفیت ه دوران ه
ــزود:   ــرد و اف ــاره ک ــوآوری« اش ــاوری و ن ــم، فن ــوزه عل ــی در ح عموم

بــر اســاس تجربــه نهادهــای مولــود انقــاب در کشــور جهاددانشــگاهی 
ــن  ــن و پرظرفیت تری ــی از قابل تری ــاوری یک ــم و فن ــای عل در زمینه ه

ــت. ــاب اس ــرمایه های انق س
آمادگی جهاددانشگاهی برای پذیرش مسئولیت ها

 و مأموریت های بزرگ ملی
رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه امــروز کــه دولت عزم جــدی در 
جهــاد اقتصــادی، اصــاح ســاختارهای مالــی و بودجــه، توســعه اشــتغال 
و امیدآفرینــی بــا گفتمــان انقــاب اســامی دارد، جهاددانشــگاهی نیــز 
ــدان  ــه من ــزاران و وظیف ــام یکــی از خدمتگ ــل و ت خــود را به صــورت کام
ــن  ــرد: در ای ــد ک ــد تاکی ــت می دان ــردم و دول ــه م ــت ب ــه خدم عرص
مســیر آمــاده پذیــرش مســئولیت ها و مأموریت هــای بــزرگ ملــی 
ــت. ــوزه اس ــر ح ــود در ه ــای خ ــا و قابلیت ه ــا توانمندی ه ــب ب متناس

ــارزه  ــای مب ــن میدان ه ــی از بزرگ تری ــروز یک ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــگان کشــور اســت ادام ــت از نخب ــظ و حمای ــه حف ــا دشــمن، جبه ب
داد: اســتعدادها، ظرفیت هــا ، هســته ها ، مجموعه هــا و شــرکت های 
کــه  هســتند  کشــور  ســرمایه های  بزرگ تریــن  از  دانش بنیــان 
ــن  ــظ ای ــود را حف ــادی خ ــه جه ــن وظیف ــگاهی بزرگ تری جهاددانش
ــاس  ــه احس ــی ب ــور وقت ــگان کش ــوم نخب ــد. عم ــی می دان ــرمایه مل س
معنایــت، مفیــد بــودن و تأثیرگــذار بــودن می رســند، پــر امیــد و 
هیجــان تــاش می کننــد کــه احســاس کننــد در حــل مســائل بزرگــش 

ــد. ــرکت دارن ــهم و ش ــور س ــای کش ــاری از باره ــتن ب و برداش
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جهاددانشگاهی می تواند متولی حوزه نوآوری
 به معنای خاص کلمه شود

ــگاهی  ــه جهاددانش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــادی ب ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــت  ــد مأموری ــده دار چن ــد عه ــه دارد می توان ــی ک ــا آن قابلیت های ب
ــور  ــوان مح ــود و به عن ــور ش ــزرگ کش ــائل ب ــل مس ــرای ح ــی ب مل
ــگان  ــا، نخب ــن مجموعه ه ــه ای ــت هم ــبکه و ظرفی ــتفاده از ش ــا اس ب
و شــرکت ها، مأموریت هــای بــزرگ را بــه انجــام برســاند گفــت: 
توســعه  بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت  جریــان 
ــا  ــایر مجموعه ه ــا س ــاوری ب ــت علمــی و فن ــاوری در بســتر معاون فن
ــاز دارد  ــور نی ــروز کش ــا ام ــت، ام ــته اس ــمندی داش ــات ارزش توفیق
ــه  ــوآوری ب ــی حــوزه ن ــد جهاددانشــگاهی متول نهــادی عمومــی مانن
ــی  ــیم کار مل ــزرگ و تقس ــای ب ــرش کاره ــه پذی ــاص کلم ــای خ معن

بیــن ظرفیت هــای دانش بنیــان ایجادشــده باشــد.
رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز روز بهره بــرداری 
ــت  ــه برک ــال ها ب ــن س ــه در ای ــت ک ــری اس ــای بی نظی از ظرفیت ه
ــوان کــرد:  ــن حوزه هــا شــکل گرفته اســت عن انقــاب اســامی در ای
ــات در عرصــه کار  ــه اجــرا و عملی ــا داشــتن تجرب جهاددانشــگاهی ب
ــاوری  ــد فن ــه تولی ــرف و تجرب ــات ازیک ط ــت و خدم ــی صنع واقع
متعــادل بــا شــرکت ها و مجموعه هــای فنــاوری از ســوی دیگــر 
ــا زنجیــره ی تولیــد ارزش  ــد آن حلقــه میانــی اصلــی باشــد ت می توان

را کامــل کنــد.

معرفی توانمندی های شبکه جهاددانشگاهی 
ــه  ــا توج ــزرگ ب ــدف ب ــن ه ــق ای ــیر تحق ــه در مس ــان اینک ــا بی وی ب
ــنهاداتی  ــوان پیش ــگاهی می ت ــبکه جهاددانش ــای ش ــه توانمندی ه ب
ــوالت  ــد محص ــوآوری و تولی ــز ن ــاد مرک ــزود: ایج ــرد اف ــرح ک مط
پیشــرفته پزشــکی در ســه حــوزه ســلول درمانــی، ژن درمانــی 
همــه  بــرای  تولیــد  زیرســاخت  به عنــوان  بافــت  مهندســی  و 
ــبکه  ــاد ش ــا؛ ایج ــن حوزه ه ــور در ای ــان کش ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــتفاده از هم ــا اس ــرل ســرطان ب ــی پیشــگیری و کنت ــه مل و برنام
ظرفیت هــای کشــور و بهره منــدی جهــاد از منابــع صرفه جویــی 
ایــن  از  نمونــه ای  شــهروندان  درمــان  هزینه هــای  کاهــش  و 

اســت. پیشــنهاد ها 
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه پیشــنهادهای خــود در ایــن زمینــه 
ــد آب شــیرین کن ها  ــز و تولی ــی ســاخت، تجهی ــه ایجــاد شــبکه مل ب
و تجهیــزات انتقــال آب بــرای اســتفاده شــرب، کشــاورزی و صنعتــی 
ــت  ــاد برداش ــرده و ازدی ــای م ــای چاه ه ــت احی ــض مأموری و تفوی
ــی  ــاد در بخش ــدن جه ــهیم ش ــدل س ــا م ــرفته ب ــای پیش به روش ه
ــرد  ــاره ک ــت اش ــروش در صــورت موفقی ــای حاصــل از ف از درآمده
ــرای توســعه توانمندســازی و  ــی ب ــت مل ــن مأموری ــزود: همچنی و اف
رشــد مشــاغل خــرد و خانگــی به عنــوان یــک ظرفیــت عظیــم ملــی 
ــا وجــود ســهم  ــرا ب ــه جهاددانشــگاهی تفویــض شــود زی ــد ب می توان
بیــش از ۱۲ درصــدی کشــورهای دنیــا در ایــن حــوزه متأســفانه در 
ــن  ــن ای ــهم دارد. همچنی ــد س ــر از ۳ درص ــوزه کمت ــن ح ــران ای ای
نهــاد آمادگــی دارد هــر مأموریــت ملــی دیگــری کــه دولــت محتــرم 
ــن  ــه در اولی ــاد ک ــی جه ــای مل ــند توانمندی ه ــه س ــه ب ــا توج ب

فرصــت تقدیــم خواهــد شــد عهــده دار شــود.

پنج پیشــنهاد اجرایی رییس جهاددانشــگاهی به رییس جمهور
ــنهاد  ــد پیش ــخنانش چن ــان س ــادی در پای ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
اجرایــی کــه می توانــد کارآمــدی شــبکه جهاددانشــگاهی را افزایــش 
دهــد تقدیــم رییــس جمهــور کــرد گفــت: درصورتی کــه بــه نحــوی 
ــه  ــند ک ــن باش ــه ای ــزم ب ــی مل ــات خارج ــا و خدم ــام خریده تم
ــا پیوســت انتقــال  خریــد یــا به کارگیــری خدمــات خارجــی صرفــاً ب
ــوژی انجــام گیــرد اتفاقــات بســیار مبــارک در توســعه کشــور  تکنول
ــه  ــن زمین ــاد. در ای ــد افت ــم شــدن وابســتگی های کشــور خواه و ک
پیشــنهاد می شــود مســئولیت انتقــال تکنولــوژی در خریدهــای 
بــه  تخصصــی  حوزه هــای  بعضــی  در  حداقــل  بــزرگ  خارجــی 

ــود . ــزام ش ــگاهی ال جهاددانش
ــا و  ــک محیــط پوی ــوان ی ــان اینکــه جهاددانشــگاهی به عن ــا بی وی ب
ــر در  ــن و مؤث ــه ی امیدآفری ــک تجرب ــد ی ــی می توان ــده تخصص بالن
ــجویان،  ــی دانش ــای مطالعات ــرای فرصت ه ــانی ب ــروی انس ــت نی تربی
ــد  ــگان باش ــربازی نخب ــت س ــای خدم ــن دوره ه ــاتید و همچنی اس
در  را  تجربــه ای  چنیــن  کــه  کســانی  از  بســیاری  داد:   ادامــه 
جهاددانشــگاهی داشــتن در کشــور مانــدگار و مؤثــر شــدند. از 
ــه  ــای جــوان، کســب تجرب ــه جــذب نیروه ــاد ب ــی جه ــی پویای طرف
ــد  ــورد تائی ــا م ــه باره ــور ک ــت، همان ط ــاد اس ــن نه ــروج از ای و خ
ــد بســتری  ــد بتوانن ــوده اســت، جهاددانشــگاهی بای ــر انقــاب ب رهب
فارغ التحصیــان  و  دانشــجویان  تربیــت  بــرای  جــوان  و  ســیال 

ــد. ــگاهی باش دانش
رییــس جهاددانشــگاهی بــا انتقــاد از اینکــه متأســفانه بعضــی 
ــی به صــورت یکجــا و  ــی غیردولت ــاد عموم ــورد نه ــه در م ــن ک قوانی
ــدون ماحظــه شــرایط تغییــر و تعبیــر می شــود مشــکات جــدی  ب
ــد  ــگاهی بای ــت: جهاددانش ــت گف ــرده اس ــاد ک ــیر ایج ــن مس در ای
بتوانــد ســیال و روان و فــارغ از قالب هــای اســتخدامی محــدود 
ــذا خواهشــمند  ــان کشــور اســتفاده کنــد، ل دولتــی از ظرفیــت جوان

ــود. ــه ش ــر گرفت ــن موضــوع در نظ ــرای ای ــدات الزم ب اســت تمهی
ــع  ــورا و مجام ــگاهی در ش ــت جهاددانش ــه عضوی ــان اینک ــا بی وی ب
ــم ســازند  ــوآوری تصمی ــاوری و ن ــا فن علمــی کشــور کــه در حوزه ه
ــرات خــوب باشــد ادامــه داد:  ــد تأثیرگــذار و منشــأ اث قطعــاً می توان
ــن  ــگاهی، ای ــتانی جهاددانش ــای اس ــبکه ظرفیت ه ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــی  ــد بعض ــه صاحدی ــته ب ــتانی بس ــفرهای اس ــد در س ــاد می توان نه
ــع  ــای صنای ــان، احی ــث درم ــد مباح ــده مانن ــای روی زمین مان باره
ــت  ــت و بهداش ــائل محیط زیس ــل، مس ــه تعطی ــای نیم و کارخانه ه
پســماند، همــکاری در موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی و …  را بــه عهده 

. د بگیر
ــه  ــور ب ــس جمه ــه ریی ــن توج ــکر از حس ــن تش ــان ضم وی در پای
ایــن نهــاد گفــت:  امیــدوارم جهاددانشــگاهی بتوانــد در دوران 
دولــت مردمــی ســیزدهم یکــی از بازیگــران اصلــی پیشــرفت ایــران 

ــد. ــوی باش و ق
یــن  ا در  رئیســی  براهیــم  ا آیــت اهلل  دکتــر  اســت،  گفتنــی 
شــهدای  واالی  مقــام  بــه  احتــرام  ادای  ضمــن  مراســم 
نهــاد  یــن  ا دســتاوردهای  نمایشــگاه  ز  ا نشــگاهی  جهاددا
مــه در میــان مدیــران و پژوهشــگران  دا بازدیــد کــرد و در ا

کــرد. نی  ســخنرا نشــگاهی  جهاددا





◄در گفتگو با مهندس سروش مودب مدیر اجرایی جشنواره بررسی شد  
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان  جوان؛ بستری برای توسعه اشتغال برای 

رشته های علوم پایه

◄وزیر علوم در پاسخ به »فرهیختگان« مطرح کرد   
آماده سازی مقدمات راه اندازی پارک علم وفناوری بین المللی

◄معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
۱۶۰۰ کارگاه در شهرک های صنعتی کشور ایجاد شد

پارکعلموفناوری



www.bazarekar.ir 16
سال ششم - شماره34

شهریور 1401

پارک های
 علم وفناوری

محورهای جشنواره در حوزه علوم پایه
مــودب بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۱۴۰۱ جشــنواره در شــش محــور 
شــامل پنــج محــور علــوم پایــه  مثــل شــیمی، فیزیــک، علوم زیســتی، 
زمیــن شناســی و ریاضــی و علــوم کامپیوتــر  اســت گفــت: در ایــن دوره 
بخــش ششــم هــم بــه جشــنواره اضافــه شــده و ان هــم بحــث هــوش 

مصنوعــی اســت.
وی بــا تاکیــد اختتامیــه ششــمین جشــنواره در دو بخــش کســب و کار 
و ایــده پــردازان برگــزار مــی شــود اظهــار داشــت: ۱۲ ایــده در بخــش 
ایده پــردازان و ۴ ایــده در بخــش کســب و کار به عنــوان برگزیــده 
ــت  ــر دریاف ــاوه ب ــدگان جشــنواره ع ــوند. برگزی ــی انتخــاب می ش نهای
ــا  ــی ت ــرایط همراه ــی، از ش ــوکاری جمیل ــاد نیک ــی بنی ــار حمایت اعتب
تجاری ســازی ایــده بــرای ورود بــه اکوسیســتم کارآفرینــی کشــور نیــز 

ــد. ــد ش ــد خواهن بهره من

حمایت ۶۰ تا 25۰ میلیون تومانی از برترین ها
دکتـر مـودب بـا اشـاره بـه اینکه دانشـگاه هـای معتبـر از برگـزاری این 
جشـنواره حمایـت می کنند گفـت: خوشـبختانه وزیران علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری و نیـز جهـاد کشـاورزی عضـو شـورای سیاسـت گـذاری ایـن 

جشـنواره هسـتند و از برگـزاری ایـن جشـنواره حمایـت مـی کنند.
ــردازان  ــت:  ایده پ ــش دارد گف ــنواره دو بخ ــه جش ــح اینک ــا تصری وی ب
انهایــی هســتند کــه بــه نمونــه محصــول نرســیده انــد و بخــش دیگــر 
کســب و کار نوپــا کــه بــه نمونــه محصــول رســیده اند؛  برنامــه مــا ایــن 
ــا ۲۵۰  ــا از ۱۰۰ ت ــن ه ــا برتری ــه در بخــش کســب و کار نوپ اســت ک

میلیــون تومــان اعتبــار حمایتــی دریافــت کننــد.
بخــش بیــن  المللــی اضــاف شــده اســت؛ ایرانیــان خــارج از کشــور بــه شــرط 
ــد در  ــی توانن ــود م ــی ش ــران اجرای ــل ای ــود را در داخ ــده خ ــه ای اینک
جشــنواره شــرکت کننــد، همچنیــن در بخــش ایــده پــردازی  ۶۰ میلیون 

ــرای هــر ایــده حمایــت خواهیــم داشــت. تومــان ب

در گفتگو با مهندس سروش مودب مدیر اجرایی جشنواره بررسی شد

جشنوارهاندیشمندانودانشمندانجوان؛
بستریبرایتوسعهاشتغالبرایرشتههایعلومپایه

ــاد  ــت بنی ــا حمای ــی ب ــال پیاپ ــمین س ــرای شش ــز ب ــال نی ــوان، امس ــمندان ج ــمندان و دانش ــنواره اندیش جش
نیکــوکاري جمیلــي و بــا همــکاري دانشــکدگان علــوم دانشــگاه تهــران، بنیــاد حامیــان دانشــگاه تهــران و معاونت 
نــوآوری و تجــاری ســازی معاونــت علمــی، فنــاوری ریاســت جمهــوری ایــران در راســتاي حمایــت از ایده پــردازان 
جــوان، ایجــاد کســب و کارهــاي مبتنــی بــر فنــاوری، ترویــج فرهنــگ کارآفرینــي بــا هــدف تبدیــل دارایي هــاي 

فکــري بــه ثــروت، به عنــوان یــک رویــداد علمــی در ســطح ملــي و بیــن المللــی برگــزار مــی شــود. 
مهنــدس ســروش مــودب مدیــر اجرایــی جشــنواره در گفتگــو بــا بــازارکار اعــام کــرد ایــن جشــنواره در شــش 

رشــته علــوم پایــه 21 آذرمــاه در دانشــگاه تهــران برگــزار مــی شــود.
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محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد
مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با اشاره به اینکه 
محدودیتی برای  ثبت نام در این جشنواره وجود ندارد گفت:  در سال 
نیز  امسال  و  شد  ثبت  جشنواره  در  ایده   ۸۰۰ تا   7۰۰ حدود   گذشته 
محدودیتی نداریم و امیدواریم شاهد حضور پررنگ ایرانیان خارج از کشور 

و همچنین خارجی ها با همراه ایرانی ها باشیم. 
او افـزود: رشـته هـای علوم پایه تا حـدودی مورد غفلت و بی توجهـی قرار گرفته و 
هـدف جشـنواره دلگرم کـردن دانشـجویان و دانش آموختگان رشـته های 
علـوم پایـه بـه اشـتغال و ورود بـه بـازارکار از طریـق ایده هـای نوآورانه و 

فناورانـه بـا ایجـاد کسـب و کارهای نو اسـت.

هدف جشنواره ایجاد امید و انگیزه در جوانان است
مدیــر اجرایــی جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان  بــا اشــاره 
بــه اینکــه ایــن جشــنواره همزمــان بــا ســال جهانــی علــوم پایــه برگــزار 
ــگان و  ــش آموخت ــن دان ــزه در بی ــد و انگی ــاد امی ــت؛ ایج ــود گف می ش
جوانــان شــاغل بــه تحصیــل در رشــته هــای علــوم پایــه از اهــداف ایــن 
جشــنواره اســت. در ســالهای اخیــر بــه علــوم پایــه کمتــر توجه شــده اســت و 
بایــد تــاش کنیــم در ایــن حــوزه در مــرز دانــش کنیــم چــرا کــه ایــن 

حــوزه در مــرز دانــش حرکــت می کنــد و خیلــی کاربــردی نیســت.
وی بیــان اینکــه یکــی از دالیــل اصلــی افــول علــوم پایــه در جامعــه مــا 
بحــث اشــتغال دانشــجویان ایــن رشــته اســت، تاکیــد کــرد: در داخــل 
کشــور مــا توجــه چندانــی بــه رشــته هــای علــوم پایــه وجــود نــدارد و 
بایــد دولــت و مجلــس و نهادهــای علمــی و دانشــگاهی و نیــز صنایــع از 

ایــن رشــته هــا حمایــت کننــد.
مــودب افــزود: طــی چنــد ســال اخیــر رشــته های علــوم پایــه در کشــور 
ــده  ــته ها آین ــایر رش ــا س ــتن ب ــاط نداش ــت و ارتب ــده اس ــدود ش مح

ــازد. ــه رو می س ــکل رو ب ــا مش ــور را ب کش

ایجاد باشگاه علوم پایه و تکنولوژی
 برای توسعه اشتغال علوم پایه

ــنواره از  ــن جش ــای ای ــت ه ــه حمای ــه، هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودب ب م
ــت:  ــود گف ــی ش ــت م ــی پرداخ ــی جمیل ــاد حمایت ــوی بنی س

توســعه اشــتغال بــرای رشــته هــای علــوم پایــه بــرای مــا بســیار اهمیــت 
دارد بنابرایــن ســعی مــی کنیــم بــه ســمت کارآفرینــی برویــم و در ایــن 
راســتا ایجــاد و توســعه کســب و کار در حــوزه علــوم پایــه را دنبــال مــی کنیم؛ 
ــوم  ــتغال عل ــوژی را توســعه اش ــه و تکنول ــوم پای ــن باشــگاه عل همچنی

پایــه بــا همــکاری یونســکو راه انــدازی کــرده ایــم.

ثبت نام تا اول مهر ادامه دارد
با  همچنین  جوان   دانشمندان  و  اندیشمندان  جشنواره  اجرایی  مدیر 
تصریح اینکه ثبت نام از یک مرداد تا یک مهرماه ادامه دارد گفت: از همه 
دانشجویان و دانش آموختگان رشته های علوم پایه برای ثبت نام در این 

جشنواره علمی و تخصصی دعوت می کنیم.
 https://ysf-persia.com وی افزود: عاقمندان می توانند با مراجعه به سایت

نسبت به ثبت ایده و طرح خود اقدام نمایند.
او خاطرنشــان کــرد: تــاش کــرده ایــم شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
ــه  اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان از بیــن شــخصیت هــای فرهیخت
علمــی و دانشــگاهی تشــکیل شــود تــا اثربخشــی بیشــتری را در فرآینــد 

برگــزاری ایــن جشــنواره علمــی شــاهد باشــیم. 
گفتنــی اســت؛ تیم هــای برتــر شــرکت کننده در جشــنواره کــه طــی 
دو مرحلــه داوری بــه بخــش پایانــی راه یابنــد و برگزیــده شــده اند، در 
پایــان جشــنواره عاوه بــر دریافــت اعتبار حمایتی بنیــاد نیکوکاری جمیلــی، از 
شــرایط همراهــی تــا تجاری ســازی ایده بــرای ورود بــه اکوسیســتم کارآفرینی و 

اقتصــادی کشــور نیــز بهره مند می شــوند.
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وزیرعلومدرپاسخبه»فرهیختگان«مطرحکرد

آمادهسازیمقدماتراهاندازی
پارکعلموفناوریبینالمللی

 محمدعلـی زلفـی گل، وزیـر علـوم در اولیـن نشسـت خبـری خـود اگرچـه دیرهنـگام و در یک سـالگی حضور او 
بـر مسـند وزارت میزبـان اهالـی رسـانه بـود تـا نه تنهـا به ارائـه دسـتاوردهای یک  سـال گذشـته ایـن وزارتخانه 
بپـردازد، بلکـه به عنـوان عالی تریـن مقام نظام آموزش عالی کشـور پاسـخگوی سـواالت اهالی رسـانه ای باشـد که 
درکنـار سواالت شـان، انتقادهـای جـدی بـه نحـوه عملکـرد معاونانـش در حوزه پاسـخگویی به رسـانه ها داشـتند.

  حاشیه های نشست دوساعته آقای وزیر با رسانه های جمعی
 نخســتین نشســت خبــری وزیــر علــوم دولــت ســیزدهم هــم خبرهــای 
مختلفــی داشــت، هــم حاشــیه های متعــدد! در همــان نیم ســاعت 
ابتدایــی،  خبرنــگاران انتقادهــای جــدی از نحــوه تعامــل معاونــان وزیــر 
ــر  ــد وزی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــود ک ــای خ ــان گایه ه ــا بی ــته و ب داش
ــت  ــا درنهای ــدند ت ــث ش ــدارد، باع ــوع ن ــن موض ــی از ای ــاع چندان اط
ــی،   ــه ای کتب ــد در نام ــتور ده ــی دس ــت روابط عموم ــه سرپرس ــر ب وزی
معاونــان را الــزام بــه پاســخگویی بــه خبرنــگاران کننــد. زلفــی گل نشــان 
ــا  ــد و ب ــدش نمی آی ــگاران ب ــا خبرن ــینی ب ــم از همنش ــودش ه داد خ
ــی  ــه مبن ــی وزارتخان ــاره سرپرســت روابط عموم ــدات چندب وجــود تاکی
ــت جمهوری  ــت ریاس ــه ای در معاون ــر در جلس ــور وزی ــزام حض ــر ال ب
ــه آنهــا  ــگاران نشســت و ب ــای شــنیدن ســواالت خبرن ــان پ ــا پای ــا ت ام
پاســخ داد. هرچنــد می تــوان آن را ناشــی از همــان انتقادهــای صریــح 
خبرنــگاران در ابتــدای جلســه دانســت، امــا حضــور ایــن مقــام مســئول 
در جلســه بیــش از دوســاعته هــم موضوعــی نیســت کــه بتــوان نادیــده 
گرفــت. یکــی از حواشــی جالــب نشســت خبــری دیــروز را هــم می تــوان 
پایبنــدی وزیــر علــوم در عــدم اســتفاده از واژه هــای انگلیســی دانســت؛ 
ــود را  ــخنان خ ــی س ــا برخ ــی گل باره ــد زلف ــث ش ــه باع ــی ک موضوع

ــد. ــدا کن ــرده را پی ــای به کار ب ــادل فارســی واژه ه ــرده و مع اصــاح ک
 تغییر روسای دانشگاه ها ادامه دارد؟

ــور آن  ــگاه های کش ــای دانش ــی از روس ــش قابل توجه ــر بخ ــدم تغیی ع
ــت  ــدن دول ــال از روی کارآم ــه یک س ــک ب ــت نزدی ــد از گذش ــم بع ه
ــن  ــوم ای ــه کاری وزارت عل ــکات قابل توجــه کارنام ســیزدهم یکــی از ن

ــا  ــو ب ــوم در گفت وگ ــر عل ــه وزی ــی ک ــی رود؛ موضوع ــمار م دوره به ش
دانشــگاه ها  روســای  »غالــب  گفــت:   دربــاره اش  »فرهیختــگان«،  
ــه  ــگاه هایی ک ــای دانش ــی روس ــاره برخ ــه درب ــد. البت ــر کرده ان تغیی
حکــم چهــار ســاله داشــتند و ضرورتــی بــه تغییــر نداشــتند، بــه حکــم 
ــرام گذاشــتیم و اجــازه  ــه آنهــا احت ــی انقــاب فرهنگــی ب شــورای عال
دادیــم بعــد از چهــار ســال جایگزینــی آنهــا صــورت بگیــرد. برخــی از 
ــه تغییرشــان نبــوده اســت. قطعــا وقتــی  روســا هــم اصــا ضرورتــی ب
فــردی در کســوت رئیــس دانشــگاهی موفــق عمــل می کنــد، طبیعــی 
اســت کــه بتوانــد بــه کارش ادامــه دهــد. به عبــارت دقیق تــر روســایی 
ــبت  ــن کار نس ــرای ای ــی ب ــا دلیل ــده اند ی ــن نش ــوز جایگزی ــه هن ک
ــا  ــا حکــم چهارساله شــان تمــام نشــده ی ــه آنهــا وجــود نداشــته ی ب

ــد.« ــرار ندارن ــه هــر دلیــل دیگــر در اولویــت جایگزینــی ق ب

آماده سازی مقدمات راه اندازی پارک علم وفناوری بین المللی
تصمیـم وزارت علـوم مبنـی بر راه انـدازی پـارک علم و فنـاوری بین المللی نیز 
که یکی از سیاسـت های این وزارتخانه در راسـتای تقویت دیپلماسـی علمی 
به شـمار مـی رود، موضوعی اسـت که نشـان می دهـد عزم مسـئوالن آموزش 
عالـی بـرای برقـراری ارتبـاط و تحکیـم روابط علمـی با دیگر کشـورها جدی 
اسـت. زلفـی گل دربـاره جزئیـات ایـن پـارک نیـز بـه »فرهیختـگان« گفت:  
»کارهـای مقدماتـی پـارک علم و فنـاوری بین المللـی انجـام شـده و چندین 
قطعـه زمیـن مختلـف را برای این مسـاله مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار دادیم 
و درحـال تاسـیس ایـن پـارک هسـتیم. تحقـق ایـن کار جـزء آرزوهـای مـا 
محسـوب می شـود و امـروز کارهـای مقدماتی ایجـاد آن را دنبـال می کنیم.«
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او در این نشسـت به رشـد حدودا ۴۰ درصدی 
اشـتغال در پارک هـای علـم و فنـاوری طـی 
نشـان  کـه  کـرد  اشـاره  گذشـته  یک سـال 
اشـتغال  وضعیـت  در  محسـوس  تغییـر  از 
این بـاره  در  علـوم  وزیـر  دارد.  دانشـگاهیان 
گفـت:  »حـدود ۲۵هزار شـغل دانش بنیـان در 
پارک هـا ایجـاد شـده و ۱۲ پردیـس و پـارک 
علم وفنـاوری جدیـد تاسـیس شـده اسـت.«

 5 هزارو۷۰۰میلیارد اعتبار، 
سهم دانشگاه ها

 در مصوبات سفرهای استانی
از  قابل توجهــی  بخــش  فرسوده شــدن 
دانشــگاه های  در  ســاختمانی  بناهــای 
ــود  ــری ب ــم دیگ ــوع مه ــم موض ــور ه کش
ایــن  کــه بــا توجــه بــه صحبت هــای 
اتفاقــات  اســت  قــرار  مســئول،  مقــام 
رخ دهــد.  زمینــه  ایــن  در  قابل توجهــی 

وزیــر علــوم در این بــاره عنــوان کــرد:  »مــا دومیلیــون و 7۰۰ هــزار مترمربــع 
ــم  ــی داری ــه آمــوزش عال ســاختمان نیمــه کاره در موسســات وابســته ب
ــام  ــای نیمه تم ــن حجــم پروژه ه ــی ای ــد وقت ــم می کن ــه منطــق حک ک
ــروژه جدیــدی را ایجــاد نکنیــم. خوشــبختانه در ســفرهای  ــم، پ را داری
ــرای  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار و 7۰۰ میلی ــور پنج ه اســتانی رئیس جمه
ــد، اختصــاص یافتــه  ــاالی ۵۰ درصــد پیشــرفت بودن پروژه هایــی کــه ب
ــال  ــان س ــا پای ــام را ت ــای نیمه تم ــن پروژه ه ــم ای ــه داری ــت. برنام اس
ــروژه صددرصــد انجام شــده  ــت ۳۲ پ ــه دول ــا در هفت ــم؛ م تکمیــل کنی
آمــاده افتتــاح داریــم و تعــداد پروژه هایــی کــه بــاالی ۹7 و ۹۸ درصــد 
انجــام شــده، ۶۱ پــروژه اســت و تقریبــا حــدود ۳۰ پــروژه دیگــر داریــم 
ــک  ــا ی ــا ۹۹ درصــد اســت کــه ب ــزان پیشــرفت آن بیــن ۹۵ ت کــه می

ــد.« ــد ش ــل خواهن ــز تکمی ــا نی ــن پروژه ه ــژه ای ــت وی حمای

 برای استخدام بورسیه ها در دانشگاه ها شناسه استخدامی 
دریافت کردیم

ــر  ــگاران حاض ــی از خبرن ــوال یک ــیه ها س ــت بورس ــف وضعی تعیین تکلی
در نشســت بــود کــه وزیــر دربــاره اش پاســخ داد:  »بخــش اعظــم مســائل 
ــوم  ــر نظــارت وزارت عل ــه بورســیه ها حــل شــده اســت، دفت ــوط ب مرب
و ســازمان امــور دانشــجویان درحــال پیگیــری موضــوع هســتند، بــرای 
ــاز را  ــن امتی ــعه ای ــال توس ــگاه های درح ــه دانش ــیه ها ب ــذب بورس ج
ــذب  ــیه را ج ــگان بورس ــن دانش آموخت ــداد از ای ــر تع ــه ه ــم ک داده ای
ــن از ســازمان  ــا محســوب نمی شــود. همچنی ــد جــزء ظرفیــت آنه کنن
اســتخدامی بــرای ایــن افــراد شناســه اســتخدامی دریافــت کردیــم تــا 
ــاره  بــرای جــذب آنهــا مشــکلی وجــود نداشــته باشــد.«  زلفــی گل درب
ســوال یکی دیگــر از خبرنــگاران مبنــی بــر وضعیــت خوابگاه هــای 
ــرای  ــی ب ــوک خوابگاه ــته ۹۲۰ بل ــال گذش ــرد:  »س ــح ک ــور تصری کش
ــزار و  ــه ه ــا ب ــن بلوک ه ــال ای ــه امس ــتیم ک ــجو داش ــزار دانش ۱۹۶ه
ــیده  ــر رس ــه ۲۱۴ نف ــجویان ب ــت دانش ــی و ظرفی ــوک خوابگاه ۲۱ بل
ــرش  ــت پذی ــزار ظرفی ــی و ۱۸ ه ــوک خوابگاه ــی ۱۰۱ بل ــت. یعن اس
ــگاه  ــد خواب ــن ۲۹۶ واح ــت. همچنی ــده اس ــه ش ــا اضاف در خوابگاه ه
ــال  ــه درح ــود دارد ک ــور وج ــر در کش ــزار و ۵۰۴ نف ــرای ه ــی ب متاهل

توســعه خوابگاه هــای متاهلــی هســتیم. صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــه 
ــد.« ــکن می ده ــه مس ــز وام ودیع ــگاه ها نی دانش

 با همه سهمیه های کنکور موافق نیستم
ــت  ــه نشس ــور ب ــهمیه های کنک ــذف س ــون ح ــا پیرام حرف وحدیث ه
ــر  ــب وزی ــش جال ــا واکن ــه ب ــی ک ــید؛ موضوع ــری روز گذشــته رس خب
ــهمیه ها  ــه س ــا هم ــه ب ــان اینک ــا بی ــی گل ب ــد. زلف ــراه ش ــوم هم عل
موافقــم،  کامــا  آنهــا  از  برخــی  بــا  ولــی  نیســتم،  موافــق 
ســهمیه های  سیاســتگذاری  از  »بخشــی  کــرد:  خاطرنشــان 
ــا  ــز ب ــی نی ــی و بخش ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــا ش ــور ب کنک
مجلــس شــورای اســامی اســت و ایــن وزارتخانــه هیچ گونــه 
گایــه  نــدارد.«  ســهمیه ها  حــذف  یــا  ایجــاد  در  مســئولیتی 
بودجه شــان  کمبــود  دربــاره  دانشــگاه ها  مســئوالن  همیشــگی 
ــاره  ــانه ها درب ــی از رس ــد و یک ــگاران دور نمان ــگاه خبرن ــم از ن ه
کــرد؛  ســوال  علــوم  وزیــر  از  دانشــگاه ها  اختصاصــی  بودجــه 
ســوالی کــه ایــن مقــام مســئول بــه آن این طــور پاســخ داد:  
 ۵۰۰ و  هشــت هزار  بیــن  مــا  دانشــگاه های  بودجــه  »ســرانه 
ــا  ــار ی ــذای ناه ــت غ ــک نوب ــه ی ــت. هزین ــان اس ــزار توم ــا ۲۱ه ت
ــاص  ــه اختص ــازمان برنام ــه س ــه ای ک ــا بودج ــجویان ب ــام دانش ش
ــوق  ــت حق ــگاه ها پرداخ ــت دانش ــدارد، اولوی ــازگاری ن ــد س می ده
ــگاه و  ــجویی، خواب ــذای دانش ــن غ ــد تامی ــه بع ــاتید و در مرحل اس
ــی و  ــه پژوهش ــرایط بودج ــن ش ــه در ای ــت ک ــاب اس ــاب و ذه ای
ــم در  ــه نتوانی ــد اســت ک ــی ب ــن خیل ــح می شــود و ای فرهنگــی ذب

کنیــم.« هزینــه  تحقیقاتــی  و  پژوهشــی  بخش هــای 

 کنکور را برای ۱5درصد رشته های پرطرفدار می خواهیم
»کنکــور  کــرد:  خاطرنشــان  کنکــور  حــذف  دربــاره  زلفــی گل 
ــزار  ــد ه ــه درحــال حاضــر چن ــل ک ــن دلی ــه ای حذف شــدنی نیســت ب
ــام  ــوان تم ــی نمی ت ــت ول ــا ۲۰ اس ــدل آنه ــه مع ــم ک ــوز داری دانش آم
ــرای  ــم. ب ــذب کنی ــدار ج ــته های پرطرف ــد رش ــا را در آن ۱۵درص اینه

ــد.« ــد باش ــور بای ــن کنک همی
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لزومشبکهسازیبینشرکتهاوهستههایفناورمراکزرشد

امیدآفرینیدرجوانانباروانسازیقوانینتجاریسازی

دکتـری نرم افـزار و عضـو هیئـت علمـی گـروه کامپیوتر بـر شبکه سـازی بین شـرکت ها و هسـته های فناور مسـتقر 
در مراکـز رشـد تأکیـد و عنـوان کـرد: بایـد کاری کنیـم کـه فنـاوران بـا قـدرت مالـی و توانایـی علمی، مشـوق و 

شـتاب دهنده  باشـند.
بـه گـزارش بـازارکار،  مرکز رشـد واحدهای فناور دانشـگاه آزاد اسـامی یزد کـه اکنون دارای ۶ هسـته فناور، 
چهـار شـرکت در مرحله پسارشـد، دو شـرکت خـاق، 1۴ واحد فنـاور و چهـار شـرکت دانش بنیان اسـت به تازگی  
بـر اسـاس ارزیابـی و سـطح بندی انجام شـده توسـط سـازمان مرکـزی دانشـگاه آزاد اسـامی، این مرکز رشـد 

جایـگاه سـطح یک را بـه خود اختصـاص داد.
خبرگـزاری آنـا بـه همین مناسـبت با محمد لسـان صدق رئیـس مرکز رشـد واحدهای فناور دانشـگاه آزاد اسـامی 
یـزد و فارغ التحصیـل مقطـع دکتـری نرم افـزار، عضـو هیئـت علمـی گـروه کامپیوتـر ایـن واحـد دانشـگاهی 
گفت وگـو کـرده وتازه تریـن فعالیت هـا، دسـتاوردها و برنامه هـای آینـده ایـن مرکز رشـد را جویا شـده اسـت که 

در ادامـه خواهیـم خواند.
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ــاور دانشــگاه  ــی مرکــز رشــد واحدهــای فن ●وضعیــت کنون
ــه اســت؟ ــزد چگون آزاد اســامی ی

▄ اکنــون در مرکــز رشــد واحدهــای فناور  دانشــگاه آزاد اســامی واحد 

یــزد ۶ هســته فنــاور، چهــار شــرکت در مرحلــه پسارشــد، دو شــرکت 
خــاق، چهــار  شــرکت فنــاور و  چهــار  شــرکت دانش بنیــان مســتقر 
ــت های  ــود درخواس ــا وج ــز ب ــرش مرک ــف ورودی پذی ــتند و ص هس
ــی  ــان را ط ــت مراحل ش ــر ۱۰ درخواس ــته ایم بالغ ب ــه داش ــادی ک زی
ــود و  ــکیل ش ــا تش ــرای آنه ــرش ب ــات پذی ــد جلس ــه بای ــد ک کرده ان
ــد  ــز رش ــرش مرک ــورای پذی ــر داوران ش ــورد نظ ــا م ــرح  آنه ــر ط اگ

ــم. ــز رشــد مســتقر کنی ــا را در مرک ــم آنه ــت، می توانی ــرار گرف ق

ــی فعالیــت مرکــز آغــاز شــد و تاکنــون چــه  ● از چــه زمان
ــت و  ــده اس ــل ش ــده حاص ــی ش ــیر ط ــی در مس موفقیت های

ــته اید؟ ــتاوردهایی داش ــه دس چ
▄ ســال ۱۳۸۶ بــه راه انــدازی مرکــز رشــد واحــد دانشــگاهی یــزد اقدام 
کردیــم. آن زمــان بــا توجــه بــه محدودیــت فضایــی کــه وجود داشــت، 
ــت خــود را  ــا فعالی ــم ت ــاور را جــذب کنی ــج شــرکت فن توانســتیم پن

آغــاز کننــد.
ــدازی  ــزد را راه ان ــامی ی ــگاه آزاد اس ــد دانش ــز رش ــه مرک ــی ک زمان
ــوم، تحقیقــات  ــی خــود از وزارت عل ــم، نخســتین موافقــت اصول کردی
ــزایی  ــای بس ــون تاش ه ــت. تاکن ــراه داش ــه هم ــم ب ــاوری را ه و فن
به ویــژه در ادوار مختلــف رؤســای دانشــگاه شــده و معاونــت پژوهــش و 
فنــاوری حامــی اصلــی مرکــز بــوده اســت تــا از ایــن ســرمایه بهــره وری 
ــم. ــوق دهی ــاوری س ــوی فن ــه سمت وس ــان را ب ــم جوان ــاش کنی و ت

دانشــگاه آزاد اســامی اکنــون بــه ســمت دانشــگاه کارآفریــن حرکــت کــرده 
ــن  ــازمانی مبســوطی طراحــی شــده اســت و در ای و ســند تحــول س
راســتا فعال ســازی مراکــز رشــد، راه انــدازی ســراهای نــوآوری و 
ــمت  ــه س ــی ب ــت علم ــای هیئ ــتادان و اعض ــجویان، اس ــت دانش هدای
فعالیت هــای فناورانــه و نــوآوری و تبدیــل علــم بــه ثــروت در دســتور 
ــاور از  ــه همیــن دلیــل مراکــز رشــد واحدهــای فن ــرار گرفتــه ب کار ق

ــژه ای برخــوردار هســتند. ــگاه وی جای

● تازه تریــن فعالیت هــا و برنامه هــای در حــال اجــرا و 
اهــداف و برنامه هــای پیــش روی مرکــز رشــد را بیــان کنیــد.

▄ تازه تریــن فعالیت هــا و برنامه هایــی کــه توســط مرکــز رشــد و 
ــا هدایــت و راهبــری معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صــورت  ب
گرفــت، برگــزاری رویدادهــای فناورانــه بــود کــه اســفند ســال گذشــته 
ــام  ــور انج ــر کش ــگاه های آزاد سراس ــن دانش ــوری بی ــش کش در پوی
ــته  ــده و هس ــداد ۵۴۰ ورودی ای ــا تع ــه ب ــداد فناوران ــد و ۲۰ روی ش
تشــکیل و از ایــن تعــداد ۶۰ نفــر انتخــاب و بــه نمایشــگاه عصــر امیــد 

ــی شــدند. تهران)خــرداد۱۴۰۱( معرف
ــا حضــور  ــا گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی ب نمایشــگاه عصــر امیــد ی
یــک هــزار اســتارت آپ و شــرکت فنــاور و خــاق، یــک هــزار هســته 
ــزار  ــزار شــرکت در مجمــوع ســه ه ــک ه پژوهشــی و زیرســاخت و ی

شــرکت فنــاور و خــاق، هســته پژوهشــی و زیرســاخت خــرداد ۱۴۰۱ 
در مصــای تهــران برگــزار شــد.

نمایشــگاه بســیار عالــی بــود و در شبکه ســازی بیــن واحدهــای 
اســتانی نقــش بزرگــی را ایفــا کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه بازدیدکننــده 
ــه  ــادی تفاهم نام ــداد زی ــدند تع ــق ش ــتان موف ــت، دوس ــی داش خارج
ــه  ــرکت ها و هســته هایی ک ــن ش ــرارداد بی ــدادی ق ــد، تع ــد کنن منعق

ــه اجــرا هســتند. معرفــی شــدند نیــز بســته شــد و االن در مرحل
ــا پذیــرش  ــرار اســت ب طبــق برنامــه ای کــه داریــم در مرکــز رشــد ق
بیــن  را  فنــاوری  بتوانیــم ســطح  ممتــاز  واحدهــای  و  هســته ها 
ــات  ــیم. تعام ــا بخش ــتادان ارتق ــان و اس ــجویان، فارغ التحصی دانش
خوبــی بــا پــارک علــم و فنــاوری داریــم و جــزء برنامه هایمــان اســت 
کــه شــرکت ها و هســته هایی کــه فنــاور هســتند را در ســال ۱۴۰۱ کــه 
ــی  ــم، راهنمای ــه سمت وســویی ســوق دهی ــان اســت ب ســال دانش بنی
را  دانش بنیانی شــان  مجــوز  بتواننــد  کــه  کنیــم  حمایت شــان  و 

ــد. بگیرن

ــاور  ــای فن ــط واحده ــا توس ــا کرون ــارزه ب ــا در دوره مب ● آی
ــد؟ ــت یافتی ــی دس ــد محصول ــه تولی ــز ب مرک

▄ در دوره مبــارزه بــا کرونــا برخــی از شــرکت های فنــاور مرکــز 

ــنج  ــتگاه تب س ــی دس ــد طراح ــی مانن ــزد فعالیت های ــد ی ــد واح رش
ــی  ــتگاه ضدعفون ــام و دس ــه انج ــای اضاف ــا قابلیت ه ــنج ب و اکسیژن س
ــتند  ــور داش ــد حض ــز رش ــرکت هایی در مرک ــه ش ــد؛ البت ــاخته ش س
ــری را در  ــیار مؤث ــش بس ــده نق ــواد ضدعفونی کنن ــد م ــا تولی ــه ب ک
ــژه ای را  ــگاه وی ــا کــرده و توانســتند جای ــا در کشــور ایف کنتــرل کرون

ــد. ــاص دهن ــان اختص ــه خودش ب

● بــرای رشــد و شــکوفایی مراکــز رشــد در تمامــی واحدهای 
دانشــگاه آزاد اســامی چــه پیشــنهادی ارائــه مــی دهید؟

ــرای  ــر ب ــتان های دیگ ــه اس ــد هم ــزد مانن ــامی ی ــگاه آزاد اس ▄ دانش

توســعه مراکــز رشــد، راه انــدازی مراکــز در واحدهــای دهگانــه اســتان 
ــم  ــد خات ــز رش ــاً مرک ــت تقریب ــرده  و در گام نخس ــزی ک را برنامه ری
ــس  ــد، رئی ــس واح ــن رئی ــی بی ــی خوب ــی خیل ــی شــده و اتفاقات نهای
ــد  ــز رش ــم مرک ــاش می کنی ــاده و ت ــم افت ــداری خات ــز و فرمان مرک
ــاز ســه شــرکت و  ــدازی شــود. در آغ ــه صــورت جــدی راه ان ــم ب خات
چنــد هســته بــرای پذیــرش اعــام آمادگــی و درخواســت دادنــد کــه 

ــه نیازهــای آنهــا جــواب دهیــم. ــم در اســرع وقــت ب امیدواری
ــعی  ــب س ــه ترتی ــم و ب ــی کرده ای ــر رایزن ــز دیگ ــا مراک ــاط ب در ارتب
می کنیــم مراکــز رشــد دهگانــه را راه بیندازیــم و جــوری باشــد 
ــت  ــای هیئ ــتادان، اعض ــان، اس ــجویان، فارغ التحصی ــه دانش ــه هم ک
ــاً  ــه مراکــز رشــد -کــه صرف ــردم ب ــدان و اصــوالً کل م علمــی، کارمن
بــه خانــواده دانشــگاه آزاد اســامی تعلــق نــدارد- دسترســی 

ــند. ــته باش داش
ــی  ــل خوب ــا تعام ــده ب ــق ش ــزد موف ــد ی ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــارک علــم و فنــاوری داشــته تفاهم نامــه ای را امضــا کنــد و  ــا پ کــه ب
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ــاوری ارتقــا دهــد و  ــه پردیــس فن ســطح همــکاری مراکــز رشــد را ب
جــای بســیار خوشــحالی دارد کــه ایــن اتفــاق در یــزد رقــم می خــورد.

ــته های  ــرکت ها و هس ــن ش ــازی بی ــا، شبکه س ــر از برنامه ه ــی دیگ یک
ــور  ــگاهی کش ــبکه دانش ــته ها در ش ــرکت ها و هس ــت. ش ــتقر اس مس
معرفــی شــوند و کاری کنیــم کــه بتواننــد روی پــای خودشــان 
بایســتند و بــا قــدرت مالــی و توانایــی خــوب علمــی بتواننــد خودشــان 

ــند. ــتاب دهنده  باش ــوق و ش ــد مش ــرات بع ــرای نف ب

محصــوالت  تجاری ســازی  راه  در  کمبودهــا  و  نواقــص   ●
فنــاور را چــه می دانیــد؟

ــه نظــر می رســد  ــاً ب ▄ در راه تجاری ســازی محصــوالت فناورانــه عمدت

ــردد  ــان برمی گ ــوزش متقاضی ــه آم ــا ب ــص و کمبوده ــری از نواق یکس
کــه بــه انــدازه کافــی آمــوزش ندیده انــد، راهنماهــای فعــال و خوبــی 
ــده و  ــوز روان نش ــن هن ــوارد قوانی ــی از م ــت. در بعض ــان نیس کنارش
ــگاه  ــوع ن ــه موض ــه ب ــا ناامیدان ــود جوان تره ــث می ش ــل آن باع مراح
کننــد؛ البتــه در بخــش تجاری ســازی ســعی کرده ایــم در مرکــز 
رشــد بــا تشــکیل جلســات و معرفــی راهنماهــا، مشــاوران و منتورهــا 

ــه دوســتان کمــک کنیــم. ــازار فنــاور ب در توســعه ب

ــد،  ــز رش ــر مراک ــال از عم ــد س ــت چن ــا گذش ــا ب ● آی
ــز  ــت مراک ــته اند مأموری ــگاه توانس ــای دانش ــام بخش ه تم

ــن  ــی الزم بی ــند. هماهنگ ــوآوری را بشناس ــرای ن ــد و س رش
ــز  ــت از مراک ــه حمای ــگاه در زمین ــف دانش ــای مختل بخش ه

ــود دارد؟ ــد وج رش
▄  دانشــگاه آزاد اســامی در کشــور کل شــبکه خــود را پــای کار 
ــرای شــرکت هایی کــه در مراکــز رشــد فعــال  آورده و حاضــر اســت ب
ــگاه  ــود دانش ــد و خ ــام ده ــی انج ــازار و بازاریاب ــعه ب ــتند، توس هس
ــتین  ــزء نخس ــد ج ــاز باش ــورد نی ــی م ــر محصوالت ــد اگ ــعی می کن س

ــد. ــا باش خریداره
ــد  ــز رش ــت مراک ــا مأموری ــته اند ب ــگاه توانس ــای دانش ــام بخش ه تم
ــداد سراســری عصــر  ــوآوری آشــنا شــوند. برگــزاری روی و ســراهای ن
امیــد و آگاهی بخشــی و آشــنایی بیــن اعضــای هیئــت علمــی، 
ــور،  ــر کش ــامی در سراس ــگاه آزاد اس ــدان دانش ــجویان و کارمن دانش
ــعت  ــرعت و وس ــوآوری را س ــرای ن ــد و س ــز رش ــای مرک مأموریت ه
ــکاران  ــاتی هم ــکیل جلس ــا تش ــم ب ــعی می کنی ــه س ــید؛ البت بخش
ــوآوری،  ــای ن ــوی فضاه ــه سمت وس ــه ب ــه اینک ــم ب ــب کنی را ترغی
ــکاران دارای  ــارب  هم ــد. از تج ــت کنن ــه حرک ــب وکار و فناوران کس

ــرکت های ــه ش ــا ب ــم ت ــتفاده می کنی ــص اس تخص
 مســتقر در مرکز رشد راهنمایی بدهند.
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ــاون  ــی رســولیان، مع ــان، عل ــزاری تســنیم از اصفه ــزارش خبرگ ــه گ ب
وزیــر صمــت در جمــع خبرنــگاران رســانه های گروهــی بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــد  ــال تولی ــال س ــت: امس ــار داش ــاوری اظه ــوژی و فن ــعه تکنول توس
ــه  ــدی ک ــکات ج ــی از مش ــت و یک ــتغال آفرین اس ــان و اش دانش بنی
وجــود دارد و بایــد بــه آن توجــه کنیــم، توســعه تکنولــوژی و فنــاوری 
ــد  ــه بای ــت ک ــک اس ــزرگ و کوچ ــای ب ــاوری در بنگاه ه ــوخ فن و رس
پیگیــری می شــد. امــروز رویــداد تبــادل فنــاوری بــا ایــن هــدف برگــزار 
ــزرگ و نیازهــای  ــری بیــن بنگاه هــای ب ــاط موث ــم ارتب شــد کــه بتوانی
فناورانــه کــه  در کشــور وجــود دارد و شــرکت های دانش بنیــان، 

ــود. ــرار ش ــاور برق ــرکت های فن ــگاه و ش ــاتید دانش اس
وی ادامــه داد: بیــش از ۱۶۰۰ نیــاز فناورانــه در طــی ســال های گذشــته 
ــایی  ــی شناس ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــط س توس
شــده و بیــش از ۴۰۰ نیــاز بــا کمــک شــرکت های دانش بنیــان و 

ــت.  ــرآورده شده اس ــاور ب فن
رســولیان تصریــح کــرد: امــروز در ایــن همایــش حــدود ۱۵۶ نیــاز 
فناورانــه کــه تاکنــون از خــارج از کشــور وارد می شــده و جوانــان و 
فعــاالن اقتصــادی مــا توانایــی تولیــد آن هــا را داشــتند، شناســایی 
شــد و بیــش از 7۸نفــر از شــرکت های دانش بنیــان و فنــاوری 
ــد.  ــاش کنن ــا ت ــن نیازه ــع ای ــه در مســیر رف ــتند ک ــی داش آمادگ
ــزاری  ــی برگ ــه در ط ــدود ۲۰۰ جلس ــزاری ح ــا برگ ــم ب امیدواری
ــاط  ــرآورده شــده و ارتب ــایی شــده ب ــای شناس ــداد، نیازه ــن روی ای

ــم. ــرار کنی ــف برق ــای مختل ــن بخش ه ــری بی موث
ــرای اینکــه بتوانیــم  ــرای توســعه صنایــع کوچــک و ب وی افــزود: مــا ب
ــیم و  ــته باش ــا داش ــن بنگاه ه ــاوری ای ــعه فن ــتری در توس ــش بیش نق
زنجیره هــای ارزش را تکمیــل کنیــم، یــک بســته حمایتــی مشــخصی 

را پیگیــری می کنیــم. 
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران بــا 
تاکیــد بــر توســعه خوشــه های صنعتــی در کشــور عنــوان کــرد: یکــی 
ــه اســتقرار شــرکت های  ــوط ب ــی مرب ــن بســته حمایت ــای ای از بخش ه
دانش بنیــان در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور و امکانــات و 
دوم  بحــث  و  مناســب  قیمت هــای  بــا  مناســب  زیرســاخت های 
ــای  ــی از فعالیت ه ــه برخ ــی ک ــی در مناطق ــه های صنعت ــعه خوش توس
اقتصــادی ظرفیــت توســعه را دارنــد، بیــش از ۵۰۵ خوشــه صنعتــی در 
ــی از  ــن یک ــده، ای ــل ش ــه تکمی ــده و ۱۲۲ خوش ــایی ش ــور شناس کش

ــت. ــا اس ــدی م ــای ج برنامه ه
ــز  ــط نی ــک و متوس ــای کوچ ــوزش بنگاه ه ــوع آم ــه داد: موض وی ادام
یــک الگــوی جهانــی بــوده و بــرای توســعه ضــروری اســت کــه درحــال 
ــای  ــه بخش ه ــه ای و بقی ــک فنی حرف ــا کم ــا ب ــتیم ت ــری هس پیگی
آموزشــی بتوانیــم بنگاه هــای کوچــک و متوســط و کســانی کــه در آنجــا 
مشــغول هســتند را آمــوزش دهیــم. توســعه شــهرک های فنــاوری نیــز 
امســال جــزو برنامه هــای مــا اســت و برنامــه ای را بــه دولــت ارائــه کردیــم 
و امیدواریــم بتوانیــم بــرای ایجــاد ۴۰ شــهرک فنــاوری جدیــد کــه هــم 

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

۱۶00کارگاهدرشهرکهایصنعتیکشورایجادشد
معـاون وزیـر صمـت و مدیرعامـل سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران گفـت: در طـول 

1۶۰۰ کارگاه در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی کشـور ایجـاد کنیـم. یـک سـال گذشـته بیـش از 
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مراکــز توســعه در آن هــا مســتقر می شــوند و هــم کارگاه هــای کوچــک 
بــرای اســتقرار شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور ایجــاد می شــود، 

مجــوز بگیریــم.
ــرکت های  ــتقرار ش ــت اس ــاد کارگاه جه ــه ایج ــاره ب ــا اش ــولیان ب رس
ــال  ــرد: از س ــان ک ــاوری بی ــی و فن ــهرک های علم ــان در ش دانش بنی
ــروع  ــک ش ــای کوچ ــاد کارگاه ه ــر ایج ــی ب ــی را مبن ــته نهضت گذش
کردیــم کــه شــرکت های دانش بنیــان بتواننــد در ایــن کارگاه هــا 
ــک ســال گذشــته بیــش  ــق شــدیم در طــول ی مســتقر بشــوند و موف
از ۱۶۰۰ کارگاه در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور ایجــاد کنیــم. 
بــا معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور نیــز توافــق کردیــم کــه در 
شــهرک های فنــاوری هــم کارگاه هایــی را بصــورت مشــارکتی ایجــاد کنیــم.

ــد  ــا ش ــان امض ــا و ایش ــن م ــی بی ــته تفاهم ــه گذش ــزود: هفت وی اف
ــن  ــوان اولی ــان بعن ــاوری اصفه ــه ۵۰ کارگاه در شــهرک علمــی و فن ک
ــه کســانی کــه توانایــی مالــی  شــهرک فنــاوری ایجــاد کنیــم و ایــن ب
ــد  ــتند، بتوانن ــم هس ــه و عل ــر و اندیش ــب فک ــا صاح ــد ام ــی دارن کم

ــد. ــن کنن ــور را تامی ــه کش ــای فناوران ــده و نیازه ــتقر ش مس

 4۰ شهرک فناوری در کشور ایجاد می شود 
معــاون وزیــر صمــت دررابطــه بــا تعــداد شــهرک های فنــاوری در کشــور 
ــه  ــم ک ــوز داری ــال و ۱۰ مج ــاوری فع ــهرک فن ــا ۶ ش ــرد: م ــح ک تصری
عمدتــا در شــهرهای بــزرگ مثــل اصفهــان، تبریز و مشــهد بوده و بیشــتر 
تخصصــی هســتند و برنامــه مــا ایــن اســت کــه پــس از دریافــت مجــوز 
ــا  ــم و قطع ــاد کنی ــن شــهرک ها را ایج ــتان های کشــور ای ــی اس درتمام
شــهرک های فنــاوری بایــد در مکان هایــی باشــد کــه اســاتید دانشــگاه و 
صاحبــان علــم و دانــش بتواننــد بــه راحتــی تــردد و حضــور پیــدا کننــد.
وی ادامــه داد: مــا بــرای ایجــاد ۴۰ شــهرک مجــوز داریــم و ۶ شــرکت 

اکنــون فعــال هســتند.
رســولیان دررابطــه بــا تامیــن مالــی زنجیــره ای در شــرکت های 
صنعتــی تصریــح کــرد: ایــن روش تامیــن مالــی فقــط مشــمول 
ــال  ــوده و امس ــت ب ــه در کل صنع ــت بلک ــک نیس ــرکت های کوچ ش
بصــورت جــدی بخصــوص در حــوزه خــودرو و برخــی از رســته های 
موجــود عملیاتــی شــده  و بــه ایــن گونــه اســت کــه اعتبــار بــه یــک 
بنــگاه بــزرگ و پــس از آن بــه زنجیره هــای ماقبــل اختصــاص پیــدا 

. می کنــد
وی افــزود: امیدواریــم امســال بــا عــزم جــدی وزارت صنعــت، معــدن و 

تجــارت ایــن کار بــه خوبــی ادامــه پیــدا کنــد.

 وزارت صمت در تامین ۱4هزار مگا وات برق مشارکت می کند 
ــران  ــی ای ــهرک های صنعت ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــل س مدیرعام
ــاخت های  ــن زیرس ــرای تامی ــت ب ــه وزارت صم ــه برنام ــاره ب ــا اش ب
بنگاه هــای کوچــک و بخصــوص بــرق خاطرنشــان کــرد: موضــوع 
تامیــن بــرق جــزو وظایــف وزارت نیــرو اســت و وزارت صنعــت، معــدن 
ــرو  ــا وزارت نی ــرق ب ــگا وات ب ــزار م ــن ۱۴ه و تجــارت امســال در تامی
ــی شده اســت و  ــی عملیات ــه خوب ــه بخشــی از آن ب ــرده ک مشــارکت ک
بــزودی یــک نیــروگاه خیلــی خــوب در ســطح کشــور کــه بــه واســطه 
ــده،  ــاد ش ــی ایج ــدی و صنعت ــای تولی ــط بنگاه ه ــق توس ــن تواف همی

ــاح خواهــد شــد. افتت
ــرژی  ــعه ان ــرای توس ــز ب ــی نی ــهرک های صنعت ــه داد: در ش وی ادام
خورشــیدی بــا وزارت نیــرو توافــق کردیــم و شــهرک های انــرژی 
ــای  ــا و DG ه ــعه CHP ه ــت و توس ــاد اس ــال ایج ــیدی درح خورش
ــه  ــک ب ــا نزدی ــال تقریب ــه  امس ــت ک ــور رخ داده اس ــن در کش خودتامی
ــور  ــی کش ــهرک های صنعت ــطح ش ــگا وات DG و CHP در س ۱۵۰۰م

ــرد. ــن ک ــرق را تامی ــد و ب ــال ش فع
ــا وزارت نیــرو داشــتیم و باتوجــه  رســولیان تصریــح کــرد: توافقــی را ب
ــم  ــه بتوانی ــود ک ــا نب ــار م ــود، دراختی ــور ب ــه در کش ــودی ک ــه کمب ب
ــا  ــاد و ب ــاق افت ــزی شــده اتف ــا برنامه ری ــم ام ــم کنی ــرق را ک ــی ب قطع
ــه ای  ــد هفت ــرر ش ــهرک ها مق ــی و ش ــای صنعت ــا بخش ه ــورت ب مش

ــرار شــد. ــت نســبی برق ــک روز قطــع شــود و رضای ی

 اتصال صنعت به فناوران، حلقه مفقوده توسعه فناوری 
امیررضــا نقــش، معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان 
دررابطــه بــا اثرگــذاری صنایــع کوچــک و متوســط بــر توســعه اقتصــادی 
کشــورهای پیشــرفته اظهــار داشــت: بســیاری از کشــورهای پیشــرفته 
ــه  ــتوارند ک ــر اس ــن ام ــر ای ــادی ب ــعه اقتص ــتای توس ــا درراس دنی
ــت  ــان حمای ــط کشورش ــک و متوس ــع کوچ ــتر از صنای ــه بیش هرچ
کننــد و ایــن موضــوع در سیاســت های کان کشــور مــا هــم 
ــهرک های  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــژه س ــه و به وی ــرار گرفت ق

ــت. ــام داده اس ــوع انج ــن موض ــی در ای ــرکات خوب ــی، ح صنعت
وی ادامــه داد: امــروز شــاهد رویــدادی در بحــث انتقــال فنــاوری 
هســتیم و اینکــه صاحبــان فنــاوری بتواننــد نیازهــای صنعــت به ویــژه 
ــه  ــم ک ــوده داری ــه مفق ــک  حلق ــد و ی ــع کوچــک را برطــرف کنن صنای
فنــاوری را نــه براســاس فشــار فنــاوری بلکــه براســاس کشــش بــازار و 

ــم. تقاضــا توســعه بدهی
ــه برطــرف نمــودن نیازهــای صنایــع توســط فنــاوران  نقــش بااشــاره ب
عنــوان کــرد: در ایــن رویــداد ۱۸۰ نیــاز فناورانــه از صنعــت بــه فنــاوران 
ــای  ــرده و قرارداده ــاش ک ــا ت ــع نیازه ــاوران در رق ــده، فن ــه ش عرض
فناورانــه در میزهــای مبادلــه منعقــد می شــود، انشــااهلل بتوانیــم از ایــن 
نــوع رویدادهــا بــه تعــداد زیــاد در کشــور داشــته باشــیم و نهایتــا شــاهد 

توســعه صنعتــی کشــور بــه ویــژه صنایــع نویــن باشــیم.
ــه  ــم ک ــی داری ــگاه صنعت ــزار بن ــش از ۹ه ــان بی ــزود: در اصفه وی اف
بیــش از ۹۰درصــد ایــن بنگاه هــا، کوچــک و متوســط هســتند. 
زیســت بوم  فنــاوری در اســتان اصفهــان بســیار پیشــرفته و قــوی بــوده 
ــوده،  ــه مفق ــفانه حلق ــا متاس ــم ام ــی داری ــانی خوب ــرمایه های انس و س
ــد  ــا می توان ــن رویداده ــه ای ــت ک ــاوران اس ــه فن ــت ب ــال صنع اتص

باشــد. کمک کننــده 



◄ فراهم شدن بستری  برای استقرار شرکت های دانش بنیان و خالق

◄ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد  رشد 4۰ درصدی اشتغال دانش بنیان  
در پارک های علم و فناوری

◄ در نشست مشترک عنوان شد؛ 
جذب فارغ التحصیالن دکتری »پژوهشی- فناور محور« در مراکز تحقیقاتی

دانشبنیان
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فراهمشدنبستری
برایاستقرارشرکتهای

دانشبنیانوخالق

دبیـر سـتاد فناوری هـای نـرم و توسـعه صنایـع خـاق از ایجـاد 
برج هـای فنـاوری در کنار دانشـگاه ها و فراهم شـدن بسـتری برای 

اسـتقرار شـرکت های دانش بنیـان و خـاق گفـت.
به گـزارش بازارکار به نقـل از معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 
بعـد از تصویب قانـون جهش تولید دانـش بنیان بعضـی از چالش ها، 
محدودیـت هـا و محذوریـت هـا در این حـوزه رفع شـد. بـه عنوان 
مثال، اکنون دانشـگاه هـا و پارک هـای علم و فناوری مجاز هسـتند 
تاسیسـات، فضـا و زمیـن هـای خـود را در اختیـار شـرکت های 
دانـش بنیـان قرار دهنـد که پیـش از این، چنیـن امکانی فراهـم نبود.

از آنجـا کـه در هر اسـتان تنهـا یک پارک علـم و فناوری مـی تواند 
تاسـیس شـود، پیشـنهاد معاونـت علمی مبنی بـر ایجاد بـرج های 
فنـاوری در پهنـه شـهری و در کنـار دانشـگاه هـای مادر کشـور 
می توانـد شـرکت های دانـش بنیـان و خـاق را در کنـار هـم جمع 
کنـد تـا زنجیـره تکمیـل یـک صنعـت را شـکل دهنـد. همچنین 
احـداث بـرج هـای فنـاوری بـه عنـوان مجتمع هـای تحقیقاتـی 
امـکان حضـور دانشـگاهیان و سـرمایه گـذاران را تسـهیل می کند.
 ایـن در حالـی اسـت که ایجـاد پارک هـای فناوری بـا چالش هایی 
چـون تامین زمین وسـیع روبه روسـت کـه برج های فنـاوری چنین 

ندارند. محدودیتی 



www.bazarekar.ir27
دانش بنیان

سال ششم - شماره34
شهریور 1401

رفع چالش های دانش بنیان ها
ــعه  ــرم و توس ــای ن ــتاد فناوری ه ــز و دبیرس ــس مرک ــی رئی ــز کرم پروی
صنایــع خــاق در گفــت وگــو بــا همشــهری بــه رفــع بعضــی از چالش هــا 
و محدودیــت هــای دانــش بنیــان هــا بــا تصویــب قانــون جهــش تولیــد 
دانش بنیــان اشــاره مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد: در ایــن قانــون همچنیــن 
بــه بانــک هــا اجــازه داده شــد کــه در طــرح ها و شــرکت هــای دانــش بنیان 
ــد،  ــد می کنن ــی را تولی ــار اول، محصول ب ــرای  ب ــژه  ــه وی ب ــه  ک

ســرمایه گذاری کننــد.
کرمــی، آورده دانشــگاه هــا را زمیــن، تاسیســات، فضــا و بنــا عنــوان می کنــد 
ــا  ــن فضاه ــه در ای ــد ک ــاره می کن ــا اش ــک ه ــه بان ــر ب ــوی دیگ و از س
ــا شــرکت هــای دانــش بنیــان پیونــد مــی خورنــد و ســرمایه گــذاری  ب
مشــترک انجــام مــی شــود. او بــا اشــاره بــه طــرح پیشــنهادی معاونــت 
علمــی کــه در حــال عملیاتــی شــدن اســت از نخســتین تفاهم نامــه ای 

خبــر مــی دهــد کــه روز گذشــته در ایــن خصــوص منعقــد شــد.
بــه گفتــه وی، براســاس ایــن تفاهمنامــه در نزدیکــی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر نخســتین بــرج فنــاوری بــا مشــارکت و ســرمایه گذاری 
ــک  ــرمایه گذاری بان ــی و س ــات ده ــن خدم بخــش خصوصــی و همچنی

ــود . ــداث می ش ــپه اح س

نخستین برج پایلوت
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری، ایــن تفاهــم نامــه را 
مشــوق احــداث مجتمــع هــا و بــرج هــای فنــاوری در کنــار دانشــگاه هــای 
مــادر در شــهرهای مختلــف کشــور، بــا ۲هــدف مــی دانــد؛ یکــی اســتقرار 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و دیگــری ســرمایه گــذاری در حوزه ســاخت 

وســازی کــه منجــر بــه ایجــاد بــرج هــای فنــاوری مــی شــود. 
کرمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تفاهمنامــه ســه جانبــه بیــن معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بانــک ســپه و یکــی از شــرکت های 
خصوصــی منعقــد شــده، محتــوای آن را احــداث یــک بــرج ۴۸واحــدی 
در ناحیــه نــوآوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان پــروژه پایلــوت 
عنــوان مــی کنــد. بــه گفتــه او بــا آغــاز احــداث ایــن بــرج، متقاضیــان 
خریــد مــی تواننــد مجتمع هــای فناوری را براســاس ســازوکار تســهیات 

بانــک بــه قیمــت ارزان بخرنــد یــا بــه شــرط تملیــک اجــاره کننــد .

طراحی مناسب دانش بنیان ها
کرمـی، بـا اشـاره بـه ایـن موضوع کـه بـرج هـای فنـاوری درواقـع در ارتفاع 
توسـعه می یابند و پارک های علم و فناوری در سـطح گسـترش پیدا می کنند، 
یـادآوری مـی کنـد کـه هر اسـتان براسـاس مصوبـه مجلس تنها یـک پارک 
علـم و فناوری می تواند داشـته باشـد. بـه گفته او ایجاد پـارک با پیچیدگی ها 
و چالـش هـای خاصـی روبه روسـت، درحالـی که برج هـای فنـاوری یکی از 
محیـط هـای فیزیکی برای اسـتقرار شـرکت های دانـش بنیـان و واحدهای 

خـاق خواهنـد بود .
رئیــس مرکــز و دبیرســتاد فنــاوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــاق، 
واحدهــای ایــن بــرج هــا را دارای طراحــی خــاص و متناســب بــا فعالیــت 
ــد،  ــی کن ــوان م ــاق عن ــای خ ــان و واحده ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
طــوری کــه بعضــی از فضاهــای اشــتراکی ماننــد آزمایشــگاه و کلیــن روم 
بــه منظــور اســتفاده همــه شــرکت هــا در آنهــا پیــش بینــی مــی شــود.
کرمــی همچنیــن عنــوان مــی کنــد کــه در ایــن برج هــا دفاتــر شــرکت های 
ــاهد  ــه را ش ــش پای ــور دان ــعه و ام ــق و توس ــز تحقی ــان، مراک دانش بنی
خواهیــم بــود تــا حضــور دانشــگاهیان و ســرمایه گــذاران تســهیل شــود. 
درواقــع محصــول آنهــا در همــان شــهرک هــای صنعتــی خــارج از شــهر 
تولیــد خواهــد شــد. او معتقــد اســت: بــه ایــن ترتیــب ایــن شــرکت ها در 

کنــار هــم مــی تواننــد زنجیــره تکمیــل یــک صنعــت را شــکل دهنــد .

سرمایه های سرگردان در خدمت فناوری
رئیــس مرکــز و دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــاق، 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای نخســتین بــار در قانون جهــش تولیــد دانــش بنیان، 
بانــک هــا مجــاز بــه ســرمایه گــذاری شــده انــد، ادامــه می دهــد: بنابرایــن 

بایــد فضایــی بــرای ظهــور ایــن ســرمایه گذاری بــه وجــود مــی آمــد.
کرمــی بــا بیــان اینکــه ایــن ســرمایه گذاری مــی توانــد در حــوزه ایجــاد 
ــرمایه گذاری  ــن س ــر، ای ــرف دیگ ــد و از ط ــاوری باش ــای فن ــرج ه ب
ــان در  ــرکت دانش بنی ــک و ش ــن بان ــترک بی ــرای کار مش ــد ب می توان
تولیــد فنــاوری و محصــوالت دانش  بنیــان باشــد، می گویــد: همچنیــن ایــن 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــارکت ب ــد در مش ــی توان ــرمایه گذاری م س
بخــش خصوصــی پول هــای ســرگردان را بــه بخــش تولیــد دانــش بنیان 
هدایــت کنــد و بــه دانــش و فنــاوری و رســوخ آن در جامعــه کمــک کنــد.
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وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از رشــد ۴۰درصــدی اشــتغال دانــش 
بنیــان در پــارک هــای علــم و فنــاوری خبــر داد و گفــت: حــدود ۲۵ هــزار 

شــغل دانــش بنیــان در پــارک هــا ایجــاد شــده اســت.
وی گفــت: از جامعــه فرهیختــه دانشــگاهی بایــد تشــکر ویــژه داشــته باشــم. 
از اســاتید، کارکنــان دانشــگاه و بــه ویــژه دانشــجویان بــه خاطــر همراهــی 
ــدد  ــایی مج ــوری و بازگش ــوزش حض ــرگیری آم ــزان در از س ــن عزی ای
دانشــگاه ها و تبدیــل آمــوزش مجــازی بــه آمــوزش حضــوری کــه 
ــال ۱۴۰۱  ــه در س ــد ک ــن ش ــه ای ــر ب ــتند و منج ــل داش ــی کام همراه

ــم. ــاز کنی ــوزش حضــوری را آغ آم
زلفــی گل گفــت: از مهرمــاه هــم آموزش هــا بــه همیــن صــورت پیگیــری 
می شــود و تــاش ایــن اســت کــه از تجربیــات آمــوزش مجــازی اســتفاده 
کنیــم و برخــی از دروس را نیــز بــه صــورت ترکیبــی و تلفیقــی خواهیــم 

داشت.
ــوم،  ــته وزارت عل ــال گذش ــک س ــات ی ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی گل ب زلف
ــه  ــبی ک ــی از بســترهای مناس ــار داشــت: یک ــاوری اظه ــات و فن تحقیق
طــی یــک ســال گذشــته ایجــاد شــد، ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه بــود. 
ــود بخشــی از ظرفیــت تحقیقــات کشــور در راســتای  ــن ب ــا ای تــاش م
ــا نیازهــای  ــرای ارتبــاط پژوهــش ب نیازهــای جامعــه هدایــت کنیــم و ب
جامعــه، نیــاز بــه یــک حلقــه اتصــال بــود کــه بــا ایجــاد ســامانه نظــام 

ــان( آن را ایجــاد کردیــم و تاکنــون ۵ هــزار نیــاز در  ایده هــا و نیازهــا )ن
ــان ثبــت شــده اســت. ســامانه ن

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری خاطرنشــان کــرد: در بودجــه ۱۴۰۰ نیز 
مصــوب شــده اســت تمــام دســتگاه هایی کــه از بودجه پژوهشــی اســتفاده 
می کننــد، نیازهــای خــود را در ایــن ســامانه ثبــت کننــد. شــورای عالــی 

انقــاب فرهنگــی نیــز ایــن ســامانه را مصــوب کــرد.
زلفــی گل اظهــار داشــت: مــورد دیگــری کــه پیگیــری کردیــم تأســیس 
ــال ۹۸  ــه س ــود ک ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــی عل ــدوق عال صن
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تأســیس آن را مصــوب کــرده بــود 
ــس  ــوم و رئی ــای وزارت عل ــا پیگیری ه ــود. ب ــده ب ــاغ نش ــا اب ام
ــاغ و صنــدوق تأســیس شــد و بودجــه آن  ــه اب جمهــور ایــن مصوب

ــت. ــده اس ــخص ش ــال ۱۴۰۱ مش در س
وی افــزود: از برنامه هــای دیگــر کــه در طــول یــک ســال گذشــته ایجــاد 
ــام  ــری نظ ــه کارگی ــوآوری و ب ــاوری و ن ــت فن ــیس معاون ــم تأس کردی

ــود. انگیزشــی جدیــد ب
ــی،  ــت علم ــای هیئ ــه داد: اعض ــاوری ادام ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
دانشــجویان و کارکنــان هــر کــدام براســاس میــزان اثربخشــی کــه دارنــد 

بهــره منــدی داشــته باشــند.
زلفــی گل تأکیــد کــرد: بــر همیــن اســاس آئیــن نامــه پایه هــای تشــویقی 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد

رشد40درصدیاشتغالدانشبنیاندرپارکهایعلموفناوری

وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری از رشـد ۴۰درصدی اشـتغال دانـش بنیان در پـارک های علـم و فناوری 
خبـر داد و گفـت: حـدود 2۵ هزار شـغل دانـش بنیـان در پارک ها ایجاد شـده اسـت.
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را در هیئــت امنــای دانشــگاه ها مصــوب کردیــم. ۶۰ پایــه تشــویقی بــرای 
اعضــای هیئــت علمــی پیــش بینــی کردیــم کــه هــر عضــو هیئــت علمی 
ــای تشــویقی  ــت دارد و ســرآمد اســت از پایه ه ــه ظرفی ــدام ک ــر ک در ه

اســتفاده کنــد و ایــن انگیــزه بــرای افــراد وجــود داشــته باشــد.
وی همچنیــن بــه تفاهــم نامــه ای کــه بــا بنیــاد ملــی نخبــگان و معاونــت 
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری منعقد شــده اســت، اشــاره و تصریــح کرد: 
براســاس ایــن توافــق نامــه صــد نفــر اول علــوم تجربــی، علــوم ریاضــی و 
علــوم انســانی و ۵۰ نفــر هنــر و زبــان خارجــی و مــدال آوران از تســهیات 

ویــژه ای اســتفاده می کننــد.
زلفــی گل بــا اشــاره بــه اینکــه در یکســال گدشــته ۱۸ مجلــه از جمهوری 
اســامی وارد نمایــه بیــن المللــی اســکوپوس شــده اســت، افــزود: 
برنامه ریــزی کرده ایــم کــه درصــد قابــل قبولــی از ایــن مجــات را تحــت 
ــران مســئوالن  ــرای ســردبیران و مدی ــم و ب ــی در آوری ــه بیــن الملل نمای
ــی  ــت مال ــک حمای ــازات خــاص و ی مجــات، پایه هــای تشــویقی و امتی
ویــژه در نظــر گرفتــه ایــم و بــا افــراد صاحــب نظــر در ایــن زمینه قــرارداد 
بســته ایــم کــه برخــی، مدیــران مــا را آمــوزش دهنــد تــا مســیر تبدیــل 

ــه بین المللــی تســهیل شــود. مجــات ملــی ب
وی تعییــن پروژه هــای کان ملــی، دســتیار فنــاوری و پســادکتری 
ــته  ــال گذش ــک س ــی ی ــه ط ــرد ک ــام ب ــواردی ن ــر م ــاوری را از دیگ فن

ــد. ــری ش پیگی

تولید محصوالت جدید با مشارکت خارجی ها 
در پارک فناوری بین المللی

وزیــر علــوم ادامــه داد: بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه جــای پارک علــم و فنــاوری 
ــم و  ــه کردی ــی ک ــا رایزنی های ــت و ب ــی اس ــران خال ــی ای ــن الملل بی
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــتیم ک ــری برداش ــای مؤث ــبختانه گام ه خوش
ایــران را انــدازی کنیــم و یــک زمیــن ۱۰ هــزار هکتــاری را بــرای ایــن کار 
اختصــاص دهیــم تــا شــرکت های دانش بنیــان بــا شــرکت های دانــش بنیــان 

خارجــی بــه صــورت مشــارکتی محصــوالت جدیــدی را تولیــد کننــد.

رشد 4۰ درصدی اشتغال دانش بنیان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــی یــک ســال گذشــته رشــد اشــتغال در 
ــوده و حــدود ۲۵ هــزار  ــم و فنــاوری حــدود ۴۰ درصــد ب پارک هــای عل
ــس و  ــزار پردی ــده و ۱۲ ه ــاد ش ــا ایج ــان در پارک ه ــش بنی ــغل دان ش
پــارک علــم و فنــاوری جدیــد تأســیس شــده اســت، گفــت: نکتــه بســیار 
ــع  ــر مرب ــر مت ــزار مت ــون و 7۰۰ ه ــا ۲ میلی ــه م ــن ک ــه ای ــب توج جال
ســاختمان نیمــه کاره در مؤسســات وابســته بــه آمــوزش عالــی داریــم که 
منطــق حکــم می کنــد کــه وقتــی ایــن حجــم پروژه هــای نیمــه تمــام را 
داریــم، پــروژه جدیــدی را ایجــاد نکنیــم. در ســفرهای اســتانی رئیس جمهور 
۵ هــزار و 7۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای پروژه هایــی کــه بــاالی ۵۰ درصد 

پیشــرفت بودنــد، اختصــاص یافتــه اســت.
تکمیل پروژه های نیمه تمام تا پایان سال

ــن پروژه هــای نیمــه  ــم کــه ای ــه داری زلفــی گل خاطرنشــان کــرد: برنام
تمامــی تــا پایــان ســال تکمیــل کنیــم؛ مــا در هفتــه دولــت ۳۲ پــروژه 
صددرصــد انجــام شــده را آمــاده افتتــاح داریــم و تعــداد پروژه هایــی کــه 
بــاالی ۹7 و ۹۸ درصــد انجــام شــده، ۶۱ پــروژه اســت و تقریبــاً حــدود 
۳۰ پــروژه دیگــر داریــم کــه میــزان پیشــرفت آن بیــن ۹۵ تــا ۹۹ درصــد 
اســت کــه بــا یــک حمایــت ویــژه ایــن پروژه هــا نیــز تکمیــل خواهنــد شــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــکلی ک ــک مش ــزود: ی ــوم اف ــر عل وزی
مــدال آوران المپیــاد دانــش آمــوزی مــا در رشــته ای کــه مــدال کســب 

ــوز  ــش آم ــت دان ــف اس ــه حی ــد ک ــل نمی دهن ــه تحصی ــد، ادام می کنن
مــا مــدال جهانــی المپیــاد ریاضــی را کســب کنــد امــا در رشــته دیگــری 
تحصیــل کنــد؛ در صورتــی کــه اگــر ایــن دانــش آمــوز در همــان رشــته 
ــه  ــده ب ــد در آین ــل ده ــه تحصی ــتعداد دارد ادام ــدال آورده و اس ــه م ک
ــرای اینکــه در بیــن  اثربخش تریــن دانشــمندان تبدیــل خواهنــد شــد. ب
ایــن افــراد انگیــزه ایجــاد کنیــم بــا بنیــاد ملــی نخبــگان تفاهمنامــه امضا 
ــی  ــارغ التحصیل ــد از ف ــم و بع ــورس کنی ــزان را ب ــن عزی ــه ای ــم ک کردی

شغلشــان را بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی تضمیــن کنیــم.
ــش و روش  ــوزش من ــه آم ــی، در زمین ــث فرهنگ ــه داد: در بح وی ادام
ــورت  ــی ص ــورد خوب ــه برخ ــم ک ــرح کردی ــی را مط ــتادی موضوع اس
نگرفــت. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه معلمــی و اســتادی یــک تخصــص 
اســت همانطــور کــه پزشــکی تخصصــی اســت؛ اینکــه یــک فــرد نابغــه 
ــتاد در  ــوان اس ــه عن ــد و ب ــم باش ــاز ه ــاگرد ممت ــرد و ش ــری بگی دکت
دانشــگاه مشــغول شــود امــا بــا شــیوه های معلمــی، ارزشــیابی و تعامــل 
ــی  ــی خوب ــد خروج ــته باش ــی نداش ــوال اطاع ــرح س ــجو و ط ــا دانش ب

ــت. ــد داش نخواه

برگزاری طرح منش استادی برای اعضای هیأت علمی
وی افــزود: در همیــن راســتا قــرار بــود امســال بــرای تعــداد محــدودی از 
اســاتید، طــرح منــش اســتادی برگــزار شــود و ســال های بعــد بــا ایجــاد 
ــا کنیــم کــه تعــداد بیشــتری از  زیرســاخت های مناســب شــرایطی مهی

همــکاران شــیوه معلمــی را آمــوزش ببیننــد.
وزیــر علــوم ضمــن بیــان اینکــه در بخــش دانشــجویی جــذب دانشــجوی 
ــه  ــت: اینک ــت، گف ــم اس ــیار مه ــی بس ــی علم ــل و دیپلماس ــن المل بی
دیپلماســی علمــی در کنــار دیپلماســی اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و 
منطقــه ای قــرار بگیــرد، بســیار مهــم اســت؛ برنامــه ریــزی کــرده ایــم کــه 
در جــذب و دانشــجوی بیــن المللــی فعــال باشــیم چــرا کــه پیــش از ایــن 
ــه ای  ــن نام ــا آئی ــتند و م ــزی نداش ــجو برنامه ری ــذب دانش ــات ج مؤسس
ــی را  ــن الملل ــجویان بی ــذب دانش ــس ج ــن پ ــم و از ای ــوب کردی را مص

ســاماندهی خواهیــم کــرد.
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نشســت بررســی راهکارهــای ارتقــاء وضعیــت فارغ التحصیــان دکتــری 
ــات و  ــاون تحقیق ــر پناهــی، مع ــا حضــور دکت ــاور محــور ب پژوهــش/ فن
بهداشــت  وزارت  آموزشــی  باقری فــرد، معــاون  فنــاوری و دکتــر 

ــد. ــزار ش برگ
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از وزارت بهداشــت، دکتــر یونــس پناهــی 
ــری  ــی دوره دکت ــدف اصل ــاره اه ــا اش ــاوری ب ــات و فن ــاون تحقیق مع
تخصصــی پژوهــش/ فنــاوری محــور دانشــگاه های علــوم پزشــکی گفــت: 
ایــن دوره بــه دنبــال تربیــت متخصصانــی اســت کــه ضمــن احاطــه بــه یــک 
ــای  ــتفاده از روش ه ــط و اس ــوم مرتب ــا عل ــنایی ب ــاص و آش ــه خ زمین
پیشــرفته تحقیــق، بتواننــد گامــی در جهــت خودکفایــی کشــور، توســعه 

ــد. ــا ســامت بردارن ــش و ارتق ــدار، گســترش مرزهــای دان پای
پناهــی افــزود: تــاش می کنیــم دانــش آموختــگان ایــن دوره هــا در مراکز 
تحقیقــات و پژوهشــکده های وابســته بــه وزارت بهداشــت بــه عنــوان محقق یا 
عضــو هیــات علمــی پژوهشــی یــا در شــرکت های دانش بنیــان در همــان 
زمینه هــای تحقیقاتــی و مــدرک تحصیلــی دانــش آموختگی شــان 

مشــغول بــه خدمــت شــوند.
ــاون آمــوزش وزارت بهداشــت گفــت:  ــرد، مع ــری ف ــر ابوالفضــل باق دکت
ــاوری  ــی/ فن ــی پژوهش ــری تخصص ــای دکت ــجویان دوره ه ــرای دانش ب
محــور بــر اســاس گرنت هــای تحقیقاتــی کــه در اختیــار اســاتید راهنمــا 
ــا  ــه ی ــا موسس ــازمان ی ــوی س ــری دوره از س ــات مج ــز تحقیق و مراک
دانشــگاه علــوم پزشــکی قــرار داده شــده اســت، در صــورت لــزوم، امــکان 
ــل شــدن دوره مربوطــه  ــرای تکمی ــی ب اســتفاده از فرصت هــای مطالعات
و تقویــت بنیــه علمــی- پژوهشــی دانشــجو در خــارج از کشــور و مراکــز 

تحقیقاتــی معتبــر جهــان، وجــود خواهــد داشــت.
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه لــزوم گســترش مرزهــای 

دانــش در ســطوح ملــی و فراملــی بــا اجــرای تحقیقــات گســترده تر گفت: 
انتظــار مــی رود فــارغ التحصیــان دوره هــای تخصصــی پژوهــش/ فنــاور 
محــور بــا ارائــه خدمــات تخصصــی مــورد نیــاز نظــام ســامت از طریــق 
ــدن  ــم آم ــق فراه ــه از طری ــامت جامع ــاء س ــای ارتق ــرای طرح ه اج
بســتری تخصصــی بــرای اجــرای تحقیقــات مبتنــی بــر نیــاز، ارائــه نتایــج 
تحقیقــات تخصصــی مبتنــی بــر نیــاز سیاســتگذاران و ذی نفعــان کلیدی 
ــی در  ــتر تحقیقات ــه بیش ــر چ ــتاوردهای ه ــه دس ــور و ارائ ــامت کش س

ســطح بیــن المللــی فعاالنــه تــاش کننــد.
در ادامــه نشســت دکتــر مهــرزادی، مشــاور معــاون تحقیقــات و فنــاوری 
ــری  ــری دوره دکت ــکل گی ــه ای از ش ــه تاریخچ ــا ارائ ــت، ب وزارت بهداش
پژوهــش محــور گفــت: آیین نامــه پذیــرش دانشــجوی دکتــری تخصصــی 
پژوهــش/ فنــاور محــور در ســال ۹۵ بــه تصویب مجلس شــورای اســامی 
رســید و طــی آن مقــرر شــد پذیــرش دانشــجو در ایــن حــوزه از طریــق 

آزمــون متمرکــز مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی انجــام پذیــرد.
ــه شــرایط پذیــرش دانشــجو در مقطــع دکتــری تخصصــی اشــاره  وی ب
ــی/  ــی پژوهش ــری تخصص ــان دوره دکت ــرای داوطلب ــت: ب ــرد و گف ک
 )Original( ــل ــی اصی ــه تحقیق ــل دو مقال ــاوری محــور داشــتن حداق فن
منتشــر شــده در مجــات علمــی، پژوهشــی معتبــر نمایــه شــده در نمایه 

نامــه هــای بیــن المللــی معتبــر الزامــی اســت.
مهــرزادی بــه تغییــرات اعمــال شــده در فرآینــد بازبینی هــا آئیــن نامــه 
پذیــرش دانشــجوی پژوهــش محــور اشــاره کــرد و گفــت: در اصاحــات 
بعــدی امــکان ارائــه پتنــت و محصــول در راســتای حــل مشــکات نظــام 
ــس از آن در شــرایط اســتاد راهنمــا و  ــه شــد. پ ســامت در نظــر گرفت
ــه در راســتای  ــی اعمــال شــد ک ــز تغییرات ــار Hindex وی نی ــار معی معی

توســعه کیفــی ایــن دوره آموزشــی بــوده اســت.

درنشستمشترکعنوانشد؛

جذبفارغالتحصیالندکتری»پژوهشی-فناورمحور«درمراکزتحقیقاتی
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معــاون علمــی رئیس جمهــور گفــت: مــا اکنــون بیــش از هفتصــد 
ــی  ــرکت های خصوص ــیاری از ش ــم. بس ــی داری ــوزه دفاع ــرکت در ح ش

ــد. ــد کنن ــول تولی ــاع محص ــش دف ــرای بخ ــتند ب ــاده هس آم
بــه گــزارش  بــازارکار، ســورنا ســتاری معــاون علمــی ریاســت جمهوری در 
ســومین همایــش دانــش و پژوهــش ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــا 
بیــان اینکــه »در شــرایطی هســتیم کــه بیــش از گذشــته بــه تأثیــر علم بر 
حــوزه دفاعــی وافــق هســتیم«، اظهــار داشــت: نــوآوری در بخــش دفاعــی 
مســئله مهمــی اســت. در دفــاع مقــدس هرجــا مثل دشــمن اقــدام کردیم، 

دچــار مشــکل شــدیم امــا هروقــت نــوآوری داشــتیم، موفــق شــدیم.
ــل   ــی به دلی ــوزه دفاع ــوص در ح ــا به خص ــای م ــزود: موفقیت ه وی اف
ــم  ــوزش و پژوهــش ک ــا در حــوزه آم ــای ماســت. در کشــور م نوآوری ه
هزینــه نمی کنیــم ولــی محصــول آن را نمی بینیــم چــون امــروز در دنیــا 
تولیــد محصــول نتیجــه ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی اســت ولــی مــا 

از ایــن بخــش غافــل هســتیم.
ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه دولت هــا نبایــد انتظــار داشــته باشــند از پــول 
خــود هــر روز  محصــول جدیــد تولیــد کننــد، ادامــه داد: نــوآوری و تولیــد 
ــه نتیجــه می رســد. مــا اکنــون  محصــول در بخــش خصوصــی ســریعتر ب
بیــش از هفتصــد شــرکت در حــوزه دفاعــی داریــم. بســیاری از شــرکت های 
خصوصــی آمــاده هســتند بــرای بخــش دفــاع، محصول تولیــد کننــد، باید از 
بخــش خصوصــی و شــرکت های دانش بنیــان در ایــن زمینــه اســتفاده کــرد.

معــاون علمــی رییــس جمهــور گفــت: بایــد راه هــای بومــی خــود بــرای 
اســتفاده از شــرکت های خصوصــی در حــوزه نظامــی را داشــته باشــیم، 

اگرچــه هنــوز در ایــن بخــش مقاومــت نهایــی وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت عنصــر افــراد بــرای نــوآوری در تولیــد، گفــت: 
بخــش دفــاع در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان بســیار اهمیــت دارد. بخــش 
دفـــاع می تــوانــــد بــا تدویــن برنامه مشــخصی از بخــش خصوصی، تــــولید 

و  بخواهــد  محصــول 
تضمیــن بدهــد کــه 
شرکت هــــا  ایــن  از 
خریــد کنــد . بخــش 
ــول  ــدر پ ــاع هرچق دف
را  خصوصــی  بخــش 
ــد،  ــذب کن ــتر ج بیش
را  نــوآوری  می توانــد 
ــد،  ــعه ده ــتر توس بیش
از ایــن راه همچنیــن 
ــه خــود  ــوان فاصل می ت
روز  تکنولــوژی  بــا  را 
ــار  ــرد. کن ــم ک ــا ک دنی

ــاختاری  ــن س ــد چنی ــی، بای ــوزه دفاع ــکده های ح ــگاه ها و پژوهش دانش
را ایجــاد کــرد.

ســتاری تصریــح کــرد: حــوزه دفاعــی بــه بخــش خصوصــی بگویــد چــه 
ــرمایه گذاری  ــا س ــان ب ــرکت های دانش بنی ــا ش ــد ت ــی می خواه محصول
خــود، آن محصــوالت را تولیــد کننــد تــا از ایــن راه بــه نــوآوری دســت 
یابیــم. البتــه بایــد ریســک بخــش خصوصــی را هــم پاییــن آورد تــا ایــن 

ــد. ــدان بیاین ــه می شــرکت ها ب
و  فنــاوری  و  علــم  پــارک  ایجــاد  کــرد:  تأکیــد  پایــان  در  وی 
شــتاب دهنده های بخــش دفــاع مــا را بــه ایــن هــدف می رســاند. 
ــی و  ــش خصوص ــارکت بخ ــذب مش ــرای ج ــتم ب ــک اکوسیس ــاد ی ایج
ــوآوری در حــوزه دفاعــی یــک نیــاز ضــروری اســت. مــا بایــد  توســعه ن
به دنبــال نــوآوری ذاتــی کشــور خــود باشــیم ولــی اگــر در زمیــن ســایر 

ــتیم. ــب هس ــا عق ــاً از آنه ــم، حتم ــازی کنی ــورها ب کش

بیشازهفتصدشرکتدرحوزهدفاعیفعالیتدارند

ســخنگوی دولــت گفــت: ســه آئیــن نامــه دیگــر از سلســله آئیــن نامه هــای هیئــت وزیــران در راســتای تســریع 
ــت  ــب هیئ ــه تصوی ــف ب ــای مختل ــال در حوزه ه ــذاری س ــام گ ــری در ن ــام معظــم رهب ــان مق ــق فرم در تحق

وزیــران رســید.
بــه گــزارش بــازارکار؛ علــی بهــادری جهرمــی ســخنگوی دولــت در حاشــیه جلســه هیئــت وزیــران در جمــع 
خبرنــگاران ضمــن تســلیت ایــام و گرامیداشــت ســالروز شــهادت شــهید صارمــی و روز خبرنــگار اظهــار داشــت: 
روز گذشــته ســالگرد شــهادت شــهید حججــی و ســالروز بزرگداشــت شــهدای مدافــع حــرم بــود کــه ایــن روز 

را هــم گرامــی مــی دارم.
وی عنــوان کــرد: امــروز مصوبــات متعــددی بــه تأییــد هیئــت وزیــران رســید. ســه آئیــن نامــه دیگــر از سلســله 
آئیــن نامه هــای هیئــت وزیــران در راســتای تســریع در تحقــق فرمــان مقــام معظــم رهبــری در نــام گــذاری ســال در حوزه هــای مختلــف 

بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید.
ســخنگوی دولــت افــزود: آئیــن نامــه حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان در حوزه هــای مختلــف بــا وزارت اقتصــاد و دارایــی، وزارت صنعــت معــدن 

تجــارت و وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــه تصویــب رســید.
ــات  ــر منوی ــه اجــرای هــر چــه ســریع تر، بهتــر و جــدی ت ــا هــدف تســریع و کمــک ب بهــادری جهرمــی تصریــح کــرد: ایــن آئیــن نامــه ب

ــه تصویــب رســید. مقــام معظــم رهبــری در شــعار ســال ب

بهادریجهرمیدرحاشیهجلسههیئتدولت:

سهآئیننامهدرراستایتحققشعارسالبهتصویبهیئتدولترسید
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رئیـس فراکسـیون اقتصـاد دانـش بنیان 
درباره تسـهیات پرداختی در راسـتای 
وزارت  کمـک  بـا  گفـت:  اشـتغال، 
مجلـس  پیگیری هـای  بـا  و  اقتصـاد 
آینـده  مـاه  یـک  ظـرف  دولـت،  و 
قرض الحسـنه  تسهیـــات  پرداخـت 
بـه شرکت هـــای دانش بنیـــان آغـاز 

. د می شـو
بـه گـزارش بازارکار، نشسـت مرداد مـاه فراکسـیون اقتصـاد دانش بنیان با 
حضـور جمعـی از نماینـدگان، وزیـر امـور اقتصـادی و دارائـی، نمایندگان 
گمـرک، سـازمان برنامه و بودجه، سـازمان امـور مالیاتی، صنـدوق نوآوری 

و شـکوفایی و معاونـت علمـی فنـاوری ریاسـت جمهوری برگزار شـد.
در ایـن نشسـت »آخریـن وضعیـت آئین نامه هـای اجرایـی قانـون جهـش 
تولیـد دانش بنیـان« و گـزارش عملکـرد »بنـد ص تبصـره ۶ و تبصـره ۱۶ 

قانـون بودجـه ۱۴۰۱« مـورد بررسـی قـرار گرفت.
دسـتور کار نخسـت امروز رسـیدگی به موضوع بند )ب( و )ت( ماده )۱۱( 
قانـون جهـش تولیـد دانـش بنیـان دربـاره در نظر گرفتـن معـادل هزینه 

انجـام شـده بـرای تحقیق و توسـعه به عنـوان اعتبار مالیاتـی بود.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی دربـاره ایـن موضوعـات گفـت: کمیسـیون 
اقتصـادی دولـت از خـرداد تاکنـون درگیـر بودجـه ۱۴۰۱ اسـت از سـوی 
دیگـر قانـون جهـش دانـش بنیـان کـه ابتـدای خـرداد ابـاغ شـد بـا 
آئین نامه هـای مربـوط بـه بودجـه همزمـان شـده امـا بـه جهت پافشـاری 
معاونـت علمـی بنـد ب مـاده ۱۱ قانـون جهش دانـش بنیـان در اولویت 

قـرار گرفتـه و امیـدوارم هفتـه آینـده ایـن موضـوع مطـرح شـود.
نماینـدگان دربـاره بند)ب( ماده ۱۱ قانون جهـش دانش بنیان تاکید کردند 
کـه روح قانـون نبایـد بـه بهانه جلوگیـری از فـرار مالیاتی فراموش شـود و 
فـرار مالیاتـی بهانـه ای برای عدم حمایت از شـرکت های دانش بنیان شـود.

همچنین بررسـی عملکـرد بند )ب( تبصره ۱۶ قانـون بودجه ۱۴۰۱ درباره 
تسـهیات پرداختی در راسـتای اشـتغال دانش بنیان و صنایع خاق دیگر 
دسـتورکار جلسـه امـروز بـود کـه مقـرر شـد تـا هفتـه آینـده آئین نامـه 

اجرایـی ایـن موضـوع نهایی و اباغ شـود.
براسـاس ایـن گـزارش رسـیدگی بـه موضـوع وضعیـت فهرسـت مـواد 
مشـمول مالیـات و عـوارض صادراتی دیگر دسـتورکار نشسـت فراکسـیون 
اقتصـاد دانـش بنیـان بـود که مقرر شـد گمـرک و وزارت امـور اقتصادی و 
دارایـی نسـبت بـه وصـول عـوارض صادراتـی مربوط به مـواد خـام و نیمه 
خـام اقدامـات الزم را انجـام و گـزارش مربوطـه را بـه مجلس ارائـه دهند.
براسـاس ایـن گـزارش سیدمحسـن دهنـوی دربـاره ایـن نشسـت، گفـت: 
امـروز در راسـتای انجـام وظایـف نظارتـی مجلـس، جلسـه  ای بـه منظـور 
پیگیـری موضوعـات مربوط به تبصـره ۶ و ۱۶ قانون بودجه سـال ۱۴۰۱ و 
نظـارت بـر اجرای قانون جهـش دانش بنیان بـا حضور وزیر امـور اقتصادی 
و دارایـی و نماینـدگان سـازمان برنامـه و بودجـه، سـازمان امـور مالیاتـی، 

گمـرک، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری برگزار شـد.
نماینـده مـردم تهـران،ری، شـمیرانات، اسامشـهر و پردیـس در مجلـس 
شـورای اسـامی با بیان اینکه یکی از موضوعات بررسـی شـده در نشسـت 
تسـهیات تکلیفـی تبصـره ۱۶ پیش بینـی شـده در قانـون بودجه امسـال 
بـود، افـزود: براسـاس ایـن تبصـره ۵ هـزار میلیـارد تومان تسـهیات باید 
بـه شـرکت های دانش بنیـان پرداخـت شـود کـه بـا همـکاری وزارت امور 

اقتصـادی و دارایـی و صندوق نوآوری و شـکوفایی آئین نامـه مربوط به آن 
بایـد تدویـن و اقدامـات الزم بـرای پرداخت ایـن اعتبارات انجام شـود.

وی بـا بیـان اینکـه تا هفتـه آینـده آئین نامه اجرایـی این موضـوع نهایی و 
ابـاغ خواهـد شـد، اضافه کـرد: با کمـک وزارت اقتصـاد و بـا پیگیری های 
مجلـس و دولـت در ایـن زمینـه، ظرف یک مـاه آینده پرداخت تسـهیات 
قرض الحسـنه بـه شـرکت های دانش بنیـان آغـاز می شـود. مقـرر اسـت تا 
پایـان سـال، ۵ همت تسـهیات بـه شـرکت های دانش بنیان در سـالی که 
مزیـن بـه ایـن نام اسـت، پرداخت شـود؛ نوع پیگیری دسـتگاه ها مناسـب 
بـود و مجلـس نیـز بـه رفع اشـکاالت موجود کمک کـرد، به نظر می رسـد 

در کمتـر از یـک مـاه پرداخت هـای مربـوط به این حـوزه آغاز می شـود.
بـا کمـک وزارت اقتصـاد و با پیگیری های مجلـس و دولت، ظرف یـک ماه آینده 

پرداخت تسـهیات قرض الحسـنه به شـرکت های دانش بنیان آغاز می شـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم بـا بیـان اینکـه موضـوع دریافـت 
عـوارض از خـام فروشـی موضـوع دیگر بررسـی شـده بـود، گفـت: در قانون 
جهـش دانش بنیـان و قانـون بودجـه ۱۴۰۱ بـه این موضوع اشـاره شـده که 
اگـر فـردی، مـاده ای را بـه صورت خام یا نیمـه خام صادر کنـد، باید عوارض 
پرداخـت کنـد و اعتبـار بـه دسـت آمـده از ایـن محـل باید صرف توسـعه و 

تکمیـل زنجیـره ارزش در کشـور و توسـعه صنایـع دانش بنیان شـود.
دهنـوی بـا بیان اینکه بسـیاری از کشـورها پیشـرفته دنیا نیـز این عوارض 
را دریافـت می کننـد، بـه تاکیـد مقـام معظم رهبـری در این زمینه اشـاره 
کـرد و ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکه گمـرک و دسـتگاه های مربوطه اعام 
کردنـد در اجـرای ایـن قانـون ابهاماتی داشـتند، وصولی این تبصره بسـیار 
پاییـن بـود و عملکرد مناسـب نبود که تذکرات الزم در جلسـه داده و مقرر 
شـد ظـرف یک مـاه آینـده میـزان عـوارض وصولی دقیق مشـخص شـود 
و گمـرک و وزارت امـور اقتصـادی نسـبت بـه وصـل این عـوارض اقدامات 

الزم را انجـام دهند.
شـرکت های  اسـتفاده  اینکـه  بیـان  بـا  مجلـس  رئیسـه  هیـات  عضـو 
دانش بنیـان از اعتبـار مالیاتـی دیگـر موضـوع بررسـی شـده در جلسـه 
امـروز بـود، تصریـح کـرد: در قانـون جهـش دانش بنیـان و قانـون بودجـه 
آمـده اسـت اگـر صنعت یا شـرکت بزرگی بخشـی از درآمد خـود را صرف 
تحقیق و توسـعه و توسـعه فنـاوری و تکنولوژی کند، این اعتبـار به عنوان 

اعتبـار مالیاتـی در نظـر گرفتـه می شـود.
وی افـزود: براسـاس گزارش سـازمان امـور مالیاتی و وزارت امـور اقتصادی 
و دارایـی، آئین نامـه ایـن موضـوع تدویـن شـده امـا نکاتـی دربـاره مرجع 
تشـخیص راسـتی ازمایی هزینه هـای تحقیـق و توسـعه وجـود داشـت که 

مرجـع داوری در جلسـه امروز مشـخص شـد.
عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس اضافه کـرد: خبر خوشـی را به 
شـرکت های دانـش بنیـان می دهم کـه این موضـوع ظرف کمتـر از یک ماه 
آینـده اجرایی می شـود و شـرکت های بـزرگ صنعتی هر آنچه کـه در حوزه 

تحقیـق و توسـعه هزینه کننـد به عنوان اعتبـار مالیاتی لحاظ می شـود.
دهنـوی ضمن تشـکر از همـکاران خـود در مجلـس، وزارت امـور اقتصادی و 
دارایـی و شـخص وزیـر، گفـت: وزیـر دغدغـه خوبـی نسـبت به ایـن موضوع 
داشـتند و سـایر دسـتگاه های تولید با توجه به نامگذاری سـال اهتمام جدی 
بـه اجـرای ایـن مصوبـات دارنـد، مجلـس نیـز پیگیـر ایـن موضوعات اسـت، 
نشسـت امروز سـومین جلسـه ای بود که برگزار شـد سعی می شـود که هر دو 

هفتـه یکبـار این جلسـات به صـورت مرتـب در مجلس برگزار شـود.

رئیسفراکسیوناقتصاددانشبنیانخبرداد

آغازپرداختتسهیالتقرضالحسنهبهشرکتهایدانشبنیانطییکماه
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بامشاغلآینده
آشناشوید!

در دنیایـی کـه تکنولوژی تاثیر چشـم گیری دارد و تغییرات با سـرعت زیادی انجام می شـود، انسـان ها با مشـاغل جدیدی 
روبـه رو می شـوند و بـا بعضی از مشـاغل قدیمی خداحافظـی می کنند.

بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از خبرگزاری مهر دو سـال و نیـم از تمریـن خانه نشـینی و دورکاری تغییـرات جالبی را 
به چشـم بشـر آورده اسـت. تجربـه »دورکاری« در برخی از مشـاغل بسـیار موفق بوده و برای مشـاغل دیگـری هم خلل 
داشـته و ایـن برای شناسـایی و ایجاد فرصت های شـغلی بیشـتر اتفاق مفیـده بود. »الجزیـره« در یک گزارش با بررسـی 

آمـار جهانـی مربوط بـه دوران خانه نشـینی و همه گیـری کرونا، به معرفـی برخی از مشـاغل نوظهور پرداخته اسـت:
»کار، بخـش مهمـی از زندگی انسـان اسـت و حتی ممکن اسـت مهم ترین آنها باشـد. چرا کـه عاوه بر تامیـن نیازهای 
اولیـه زندگـی ماننـد غـذا، نوشـیدنی، پوشـاک و سـرپناه، به هویت شـخص معنـا و ارزش می بخشـد. به انسـان 
حـس اعتمـاد به نفـس و توانایی انتخاب سـبک زندگی مـورد نظرش را مـی دهد. بیـکاری یکی از آفت هـای اجتماعی 
و اقتصادی اسـت که کشـورها و مردمشـان درگیر آن هسـتند پس برای خاص شـدن از شـرش و محدود کردن اثرات 

سـوء آن باید تـا جایی که مـی توانند تـاش کنند.
مشـاغل بـا تغییـر زندگـی و پیشـرفت تکنولـوژی تغییـر می کنـد، حرفه هـای دیـروز ممکن اسـت برای حـال حاضر 

مناسـب نباشـند و حرفـه ها و مشـاغل فعلی ممکـن اسـت در آینده وجود نداشـته باشـند.
بـا انقـاب صنعتی چهـارم و ورود فنـاوری به تمـام عرصه ها کـه همه چیز را در زندگی تسـخیر کرده اسـت، بسـیاری 
از مشـاغل منقـرض شـده اند یـا در راه انقراض هسـتند. حرفه ها و مشـاغلی هسـتند که ظاهـر می شـوند در حالی که 

سـال ها پیـش وجود نداشـتند یا دیگر مشـاغلی کـه هنوز وجـود ندارنـد و در آینـده خواهند آمد.
کشـورهای زیـادی در سراسـر جهـان وجـود دارند که بـه دلیل کمبـود تقاضـا، برخی از رشـته های دانشـگاهی را 
لغـو کـرده انـد و برخی از کشـورهای جهان عـرب ما، ماننـد اردن، به دلیل عـدم نیاز در بـازارکار، دریافت درخواسـت 

بـرای اسـتخدام در بعضی رشـته ها را متوقـف کرده اند.
از جملـه مشـاغلی که در آینده نزدیک منقرض شـده یـا در راه انقراض هسـتند: کار کارگران چاپخانه کـه روزنامه چاپ 
می کردنـد، توزیـع کنندگان پسـت، کارگران بنزیـن، کتابـداران، آژانس های مسـافرتی، کارگـران مونتـاژ کارخانه ها و 

همچنین بسـیاری از مشـاغل و حرفه های مشابه.
در ایـن گـزارش بـه بررسـی برخـی از مهم ترین ایـن مشـاغل و حرفه هایـی می پردازیـم کـه در روزهای آینـده رونق 

خواهنـد گرفت.
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ایـن روزهـا شـرکت های غول پیکر به اسـتخدام یک مدیـر که کار خـود را از 
راه دور انجـام می دهـد بیشـتر رغبـت دارنـد و ایـن درصد در آینـده به میزان 

قابـل توجهی افزایـش خواهد یافت.

مدیرکارازراهدور
بـا رونـق »دورکاری« و رشـد زیـاد آن، پس از 
بـه رسـمیت شـناختن آن به عنـوان یـک اقدام 
موقـت در طـول دوره همه گیری کرونـا، در حال 
حاضـر یـک نـوع شـغل جدیـد در حـال ظهـور 
اسـت. شـرکت ها و موسسـات کـه مدیـر دورکار 

است.
در حـال حاضـر، ۱۶ درصـد از شـرکت ها در جهـان از انتصاب هـر کارمندی 
در دفتـر خـودداری می کننـد و کارکنـان جدیـد خـود را ملـزم بـه دورکاری 
می کننـد. تعـداد شـرکت هایی کـه مشـاغل از راه دور ارائه می دهنـد افزایش 
قابـل توجهـی دارد، بـه طـوری کـه در آخرین آمـار حـدود ۵۵ درصد از 
شـرکت هـا در سرتاسـر دنیـا ایـن نـوع خدمـات را ارائـه می دهنـد کـه 
پیـش بینـی مـی شـود در آینـده نزدیـک این درصـد افزایش چشـمگیری 

داشـته باشد.
غول های فناوری مانند GitLab، Facebook و Twitter جزو اولین و مشـهورترین 
شـرکت هایـی هسـتند که شـروع بـه اسـتخدام کارمنـدان متخصـص برای 
مدیریـت دورکار کـرده انـد، به خصوص که طبق گزارش اخیر »سـیاتل تایمز« 
در آینـده در نقـاط مختلـف جهـان، تعـداد زیـادی از کارکنـان آنها جـزو این 

دسـته هسـتند و انتظار می رود این شـغل رونق زیادی داشـته باشـد.
مثاً کارشـناس امنیت سـایبری یک حرفه پررونق اسـت و در آینده تقاضای 

زیادی خواهد داشـت.

کارشناسامنیتسایبری
ایـن یکـی از حرفـه هایـی اسـت کـه اخیـراً رونـق 
گرفتـه اسـت و تقاضـا بـرای آن در آینـده بسـیار 
افزایـش خواهـد یافـت، زیـرا امنیت سـایبری یکی 
از مهم تریـن چالش هـای پیـش روی بشـر در زمان 

انقـاب صنعتـی چهارم اسـت.
بـرای درک جدیـت ایـن چالش کافی اسـت بدانیم 
که جرایم سـایبری در انواع مختلف آن تنها در سـال گذشـته بیش از ۶ تریلیون 
دالر برای اقتصاد جهانی هزینه داشـته اسـت و انتظار می رود هزینه این جنایات 
بـرای اقتصـاد جهانـی به حـد زیادی بـاال برود. بر اسـاس گزارشـی که اخیـراً در 
مجله جرایم سـایبری منتشرشـده اسـت، این هزینه تا سـال ۲۰۲۵ سـاالنه به 

۱۰.۵ تریلیون دالر می رسـد.
تعـداد مشـاغل بـا نیاز بـه حوزه امنیت سـایبری بـا رشـد ۳۵۰ درصـدی از یک 
میلیـون شـغل در سـال ۲۰۱۳ بـه ۳.۵ میلیون شـغل در سـال ۲۰۲۱ رسـیده 
اسـت. به همین دلیل کشـورها، دولت ها و شـرکت ها در تاش هسـتند تا با 
ارائـه آموزش های حرفه ای مناسـب برای تشـویق جوانان بـه انتخاب این حرفه 

حیاتی به این مشـکل رسـیدگی کنند.

مدیرتیم»انتروپوماشین«
مارتیـن فـورد نویسـنده آمریکایـی در کتـاب خود 
»قاعـده ربـات ها« مـی گویـد: »روبات ها همه چیز 
را بـه معنـای واقعی کلمه تغییر می دهند.« شـاید 
یکـی از مهـم تریـن تغییراتـی کـه در حـال حاضر 
آغاز شـده و در آینده گسـترش خواهد یافت، حوزه 

کاری باشـد. بـر اسـاس بررسـی مجمع جهانـی اقتصـاد، میزان وابسـتگی به 
ماشـین آالت )Automation( در انـواع مشـاغل در حـدی افزایش خواهد یافت 

کـه تـا سـال ۲۰۲۵ بـه ۵۲ درصد خواهد رسـید.
ایـن مطالعـه نشـان داد که ربـات ها در پنج سـال آینـده حـدود ۸۵ میلیون 
شـغل را در شـرکت هـای متوسـط و بـزرگ حـذف خواهنـد کـرد و تا سـال 
۲۰۲۵ کارفرمایان کار خود را به طور مسـاوی بین انسـان و ماشـین تقسـیم 

خواهنـد کرد.
از ایـن رو شـغل مدیـران تیـم که از ترکیب انسـان و ماشـین تشـکیل شـده 
اسـت، برای سـازماندهی و تقسـیم کار شـکوفا می شـود تا ربات ها وظایفی را 
انجـام دهنـد که بهتر از انسـان ها پیاده می شـود و بالعکس! مدیر تیم سـازی 
انسـان و ماشـین اسـت که باهم کار می کنند و همکاری روانی بین دو طرف 
ایجـاد می کنـد. همچنیـن راه هـا و ابزارهایـی را بـرای تقویت ایـن همکاری و 
ایجـاد مشـارکت طوالنی مدت بین انسـان و ماشـین به جـای رقابت بین آنها 

پیدا مـی کند.

مربیبازیهایالکترونیکی
الکترونیکـی،  بازی هـای  و  ویدیویـی  بازی هـای 
مخصوصـاً پـس از شـیوع بیمـاری همه گیـر، بـه 
بخـش قابـل توجهـی از زندگـی مـردم تبدیـل 
شـده اند. تعـداد افـرادی کـه ایـن بازی هـا را در 
سراسـر جهان انجـام می دهنـد در سـال ۲۰۲۰، 
۲.۶۹ میلیـارد نفـر بـود و ایـن تعـداد در سـال 

۲۰۲۳ بـه ۳.۰7 میلیـارد خواهـد رسـید.
در حـال حاضـر از طـرف فدراسـیون هـای بیـن المللـی، مسـابقات قهرمانی 
جهانـی بـرای ایـن بازی ها برگزار می شـود که جوایـز آن ده ها میلیـون دالر 
 ،Fortnite داده می شـود کـه مجموع جوایز فقط برای یکی از این بازی ها، مثاً بـازی

۲۰ میلیون دالر اسـت.
با رشـد مداوم این بازار، شـاهد افزایش تعداد مسـابقات بین المللـی برای این 
بازی هـا و ورود میلیون هـا بازیکن جدید در هر روز و تمایل آنها برای تبدیل شـدن به 
بازیکنـان حرفـه ای کـه در مسـابقات بین المللی شـرکت می کننـد و جوایز 
جـذاب آنهـا را بـه دسـت مـی آورنـد را هسـتیم. نیـاز بـه مربیـان متخصص 
در ایـن بـازی هـا هـم روز بـه روز در حـال افزایش اسـت. در این راسـتا تعداد 
موسسـاتی کـه عاقمنـدان بـه کار در حرفه هـای جدید را آمـوزش می دهند 
و بـه آنهـا گواهینامـه علمی اعطا می کنند که شایسـتگی و توانمنـدی آنها را 

ثابـت کنند نیـز رو به افزایش اسـت.
بـر اسـاس آنچه که اخیـراً پلتفـرم Business Insiderگزارش داده اسـت ، حجم 
بـازار کـوچ به سـمت بازی هـای الکترونیکی در جهـان در حـال حاضر حدود 
یک میلیارد دالر اسـت و برخی از مربیان این بازی ها در هفته حدود ۱۳۵۰ دالر 

درآمـد دارند.

مهندسآبجزرومد
اقتصـاد،  جهانـی  مجمـع  گـزارش  اسـاس  بـر 
مهندسـی جـزر و مـد آب یکـی از پرتقاضاتریـن 
مشـاغل در آینـده خواهـد بـود که دلیـل آن هم 
تغییـرات اقلیمـی بزرگی اسـت که در جهـان در 
حـال رخ دادن اسـت و چالـش هـای عظیمـی 
کـه در حـال شـتاب هسـتند. جلوه هـای بـارز 
ایـن درخواسـت افزایش سـطح دریا اسـت، جایی کـه در برخـی از بزرگترین 
پروژه هـای مهندسـی عمران قرن بیسـت و یکم، مهندسـان جـزر و مد آب با 

طبیعـت کار می کننـد و نـه علیـه آن.
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بر اسـاس شـاخص CJOF، فرصت های شـغلی برای این مشـاغل در سه ماهه 
اول سـال ۲۰۲۱ رشـد ۳7 درصدی داشـته اسـت و با گذشـت زمان و تداوم 
مشـکات تغییـرات آب و هوایـی کـه یکـی از بزرگتریـن چالش هـای پیش 
روی حـال و آینـده بشـریت اسـت، نیاز به ایـن حرفه افزایـش خواهد یافت.

اپیدمیولوژی کارشناسان
در آینـده مشـاغل زیادی در علوم زیسـتی وجود 
خواهـد داشـت و از جملـه ایـن مشـاغل شـغل 
اپیدمیولوژیست اسـت که در آن شخص، در مورد 
علـل و اثرات ویروس هـا و بیماری ها در بشـریت 
و جوامـع انسـانی و ابزارهـای مبـارزه بـا آنها و محـدود کردن اثـرات آنها 
تحقیـق مـی کند. پس از همـه گیری اخیر ناشـی از ویـروس کووید -۱۹، 
نیـاز به اپیدمیولوژیسـت بیـش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسـد.
خانه هـای هوشـمند از طریق نمایشـگرهای صوتی بـه دیوار و دسـتگاه های 

امنیتی کنترل می شـوند.

مدیرطراحیخانههوشمند
مـردم  اکثـر  کرونـا،  همه گیـری  طـول  در 
بخش هـای  کـه  قرنطینـه  دلیـل  بـه  جهـان 
زیـادی از جهـان را فراگرفتـه بود، مـدت زیادی 
در خانه هـای خـود ماندنـد و متوجـه شـدند که 
خانه هایشـان قلعـه آنهاسـت و بنابرایـن باید 

بـه بهتریـن وسـایل مجهـز شـوند.
در آینـده بـا گسـترش ایـده خانه هـای هوشـمند در نقـاط مختلـف جهان، 
حرفـه طـراح یـا مدیـر طراحـی خانه هوشـمند معرفی شـده اسـت کـه در 
زمینـه سـاخت یا اصـاح خانه ها به روش هوشـمند بـا ارائه فضاهـای اداری 
خانگی سفارشـی شـده، پـر از »روترهـا« در مکان مناسـب فعالیت می کند. 
خانـه ای کـه دارای عایـق صـدا، ورودی هـای مجـزا که توسـط صـدا کنترل 
می شـوند، بـه صفحه های دیواری، دسـتگاه های امنیتی و سـایر تجهیزات 
و ابزارهـای نوآورانـه کـه خانـه را بـا تعریـف امـروزی و برپایه تکنولـوژی، به 
واحدهـای واقعـی تبدیـل مـی کنـد کـه آسـایش، آرامـش و ایمنـی را بـه 
سـاکنان آن مـی بخشـد. مجمـع جهانـی اقتصاد ایـن حرفه را در فهرسـت 

مشـاغلی کـه تـا سـال ۲۰۳۰ شـکوفا خواهند شـد، معرفی کرده اسـت.
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ضرورت حمایت از توسعه بازی های رایانه ای
کرمــی بــا بیــان این کــه حمایت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــت از  ــرد حمای ــر اســاس راهب ــوده و ب ــه بخــش خصوصــی ب معطــوف ب
ــت  ــه ای حمای ــای رایان ــعه بازی ه ــوآوری از توس ــاق و ن ــای خ خانه ه
می کنــد، افــزود: معاونــت علمــی در قالــب خانــه خــاق و نــوآوری بــازی، 
از شــکل گیــری شــرکت های دانــش بنیــان و خــاق حمایــت می کنــد.

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه این کــه 
تفاهم نامــه راه انــداری خانــه خــاق و نــوآوری بــازی در راســتای توســعه 
صنایــع خــاق و همــکاری معاونــت علمــی بــا وزارت ارشــاد امضا می شــود، 
ادامــه داد: پیــش از ایــن، تفاهم نامــه ای بــه امضــای معــاون علمــی و فنــاوری 
ــه  ــیده اســت ک ــاد اســامی رس ــگ و ارش ــوری و وزیرفرهن ــس جمه رئی

ــه ای  ــای رایان ــوزه بازی ه ــوآوری در ح ــاق و ن ــه خ ــری خان ــکل گی ش
ــی  ــای مختلف ــه حوزه ه ــن تفاهم نام ــت. در ای ــه اس ــل آن تفاهم نام ذی
ماننــد بــازی، ســینما، چــاپ و رســانه تعریف شــده بــود که خوشــبختانه این 
خانــه خــاق و نــوآوری نیــز در ســایه همــان تفاهــم نامــه شــکل می گیــرد.

ــن  ــی از قدرتمندتری ــزود: یک ــاوری اف ــی و فن ــت علم ــخنگوی معاون س
حوزه هــای صنایــع خــاق بازی هــای دیجیتــال اســت کــه طیــف 
گســترده ای از تخصص هــا، توانمتدی هــا و فناوری هــا را بــه خدمــت می گیــرد و 
بــا اســتفاده از محصــوالت کارآمــد ایــران ســاخت می توانیــم بــازار خوبــی 
را در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و منطقــه کســب کنیم که زمینه ســاز 

ثــروت آفرینــی و خلــق ارزش افــزوده خواهــد بــود.

  به زودی انجام می شود؛

راهاندازیخانهخالقبازیهایرایانهای
تفاهم نامـه راه انـدازی خانـه خـاق و نـوآوری بازی های رایانـه ای میان سـتاد فناوری های نـرم و توسـعه صنایع خاق 

معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری و بنیـاد ملی بازی هـای رایانه ای امضا شـد.
بـه گـزارش بـازارکار؛ پرویز کرمـی رئیس مرکـز و دبیر سـتاد فناوری های نـرم و توسـعه صنایع خـاق معاونت علمی 
و فنـاوری، در مراسـم تفاهـم نامـه راه اندازی خانـه خاق و نـوآوری بازی هـای رایانه ای میـان سـتاد فناوری های نرم 
و توسـعه صنایـع خـاق معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری و بنیاد ملـی بازی هـای رایانه ای گفت: توسـعه و 
رونـق شـرکت های خـاق، نیازمنـد ایجـاد یـک هاب یـا پلتفـرم ملی بـرای شـکل گیری شـرکت های دانـش بنیان و 
خـاق اسـت. ایـن خانه خـاق و نـوآوری در حوزه بازی شـکل می گیرد تا بـه نمایندگـی از معاونت علمـی و بنیاد ملی 

بازی هـای رایانـه ای، نـوآوری و توانمندی هـای خـوب در حوزه بازی هـای رایانـه ای را تحولی جدی ببخشـیم.
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ــت:  ــاق گف ــرکت های خ ــدن ش ــون ش ــب قان ــه صاح ــاره ب ــا اش وی ب
ــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان حمایــت از شــرکت های خــاق  در قان
ــه طــور  ــی و تعییــن و تشــخیص ایــن شــرکت ها ب ــی شــد و ارزیاب قانون
مســتقیم توســط معاونــت علمــی و فنــاوری صــورت خواهــد گرفــت. 
ــی و  ــاون علم ــط مع ــی آن توس ــه اجرای ــن نام ــاغ آئی ــب و اب ــا تصوی ب
فنــاوری ریاســت جمهــوری ایــن شــرکت ها نیــز صاحــب قانــون حمایتــی 
شــدند و زمینــه رشــد و رونــق آنهــا بیــش از پیــش فراهــم خواهــد شــد.

حمایت از بازیگران تاثیرگذار حوزه بازی سازی
ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــل بنی ــر عام ــان، مدی ــادق پژم ــید ص ــه س در ادام
رایانــه ای نیــز در مراســم امضــا ایــن تفاهم نامــه بــا اشــاره بــه رشــد قابــل 
توجــه صنعــت بازی هــای دیجیتــال در میــان ســایرصنایع فرهنــگ پایــه، 
رســانه ای و خــاق در جهــان طــی ۵ ســال اخیــر گفــت: ایــن رونــد رو بــه 
رشــد نشــان می دهــد کــه صنعــت بازی هــای دیجیتــال از ابعــاد مختلــف 
اقتصــادی، اجتماعــی، مخاطبــان و ضریــب نفــوذ فرهنگــی قابلیت هــای 
ــد کــه ایــن ظرفیت هــا در بســیاری از حوزه هــا در کشــور  بســیاری دارن

مــا هنــوز بالقــوه مانــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد رویکــرد و زاویــه بــه بازی هــای دیجیتــال 
از ابــزار ســرگرمی صــرف بــه امکانــی بــرای حــل مســائل جدیــد تغییــر 
کنــد، افــزود: الزم اســت بــا حرکــت بــه ســمت آزاد ســازی ظرفیت هــای 
ایــن حــوزه در کشــور و حمایــت از بازیگــران و تاثیرگــذاران ایــن زیســت 
بــوم، بــه تحقــق یــک اقــدام تحولــی در راســتای توســعه ایــن صنعــت بــا 

همــکاری میــان دســتگاه های حاکمیتــی کمــک کنیــم.
مدیرعامــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای یــادآور شــد: یکــی از 
ــدازه  ــل آن در ان ــازی و تقلی ــگاری ب ــه ان ــوزه، بازیچ ــن ح ــکات ای مش
اســباب بــازی اســت کــه در فضــای نخبگانــی، رســانه ای، سیاســت گذاران 
ــتگاه های  ــرد دس ــدام و رویک ــود. اق ــده می ش ــردم دی ــوم م ــور و عم کش
حاکمیتــی بــرای نزدیــک شــدن بــه حــوزه بازی هــای دیجیتــال و تعریــف 
برنامه هــای مشــترک موضــوع مهمــی اســت کــه در یــک ســال گذشــته 
مــورد توجــه برخــی نهادهــای حاکمیتــی کشــور علی رغــم اینکــه 

نگاشــت نهــادی مشــترکی میــان بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای و آنهــا 
مصــوب نشــده، قــرار گرفتــه اســت.

ســیدصادق پژمــان بــا اشــاره بــه اولویــت بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای 
در حــوزه آمــوزش تربیــت نیــروی انســانی متخصــص بــرای زیســت بــوم 
بازی هــای دیجیتــال کشــور گفــت: ارائــه خدمــات مشــاوره ای و راهنمایی 
ــات  ــا ثب ــرای ایجــاد کســب و کار ب ــاز ب ــای بازی س ــا و گروه ه ــه تیم ه ب
ــی  ــرای خلــق تولیــدات باکیفیــت ایران ــه آموزش هــای تخصصــی ب و ارائ
ــاق و  ــای خ ــاد خانه ه ــق ایج ــه از طری ــت ک ــی اس ــه برنامه های از جمل

نــوآوری بازی هــای رایانــه ای پیگیــری خواهــد شــد.

ایجاد صندوق های خطرپذیر ویژه صنعت بازی
مدیرعامــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای گفت: برخی مســائل پیــش روی 
بازی ســازان در ایــن حــوزه ماننــد نظــام وظیفــه، بیمــه و مالیــات، فضــای 
ــی  ــوی دســتگاه های حاکمیت ــای معن ــا حمایت ه ــج ب ــغ و تروی کار، تبلی
در جهــت رفــع موانــع حــل خواهــد شــد. برخــی حوزه هــا نیــز نیازمنــد 
ــژه حــوزه  ــر وی ــه ایجــاد صندوق هــای خطرپذی ســرمایه گذاری اســت ک
ــزرگ و  ــرای شــرکت های ب ــی ب ــع مال ــال، تأمیــن مناب بازی هــای دیجیت
تســهیل شــرایط بــرای حضــور آنهــا در بــورس از اهــداف مــورد نظــر برای 
ــه و  ــن تفاهم نام ــا ای ــا امض ــم ب ــت. امیدواری ــوزه اس ــن ح ــم انداز ای چش
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تمهیداتــی بــرای 

دسترســی بــه ایــن اهــداف در نظــر گرفتــه شــود.
ــی  ــاد مل ــوی بنی ــادی و معن ــای م ــز حمایت ه ــر تمرک ــد ب ــا تاکی وی ب
بازی هــای رایانــه ای بــه تیم هــا و شــرکت های بازی ســاز از طریــق 
ســاختار حمایتــی همگــرا افــزود: اعضــای ایــن درگاه حمایتــی هوشــمند 
ــاس  ــده براس ــب ش ــت و اعتبارکس ــاس ظرفی ــازان براس ــاد از بازی س بنی

ارزیابی هــا از ایــن حمایت هــا اســتفاده می کننــد.
مدیرعامــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای در پایــان اظهــار امیــدواری 
کــرد کــه امضــا ایــن تفاهم نامــه فرصــت بیشــتری بــرای رشــد و بالندگــی 
صنعــت بازی هــای دیجیتــال و آزاد شــدن ظرفیت هــای موجــود در 

کشــور در بخش هــای مختلــف فراهــم کنــد.
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گیمرهــای ایرانــی بیشــتر بــه چــه بازی هــای عالقه منــد 
ــتند؟ هس

ــه طــور کلــی هــر کســب  بازی ســازی و ب
ــعه و  ــد توس ــه واح ــدی ب ــاز ج و کاری نی
تحقیــق فعــال دارد کــه پیــش از ســاخت 
محصــول  در مــورد مخاطبــان و بــازار 
هــدف  تحقیــق کنــد. همچنیــن  دیتا هــای 
کــه هنــگام بــازی بــه دســت می آیــد بــه مــا 
کمــک می کنــد کــه از ســلیقه مخاطــب و 

ــه  ــن  مســئله  ک ــازی ای ــازی  س ــم. در ب ــدا کنی ــاع پی ــدف اط ــازار ه ب
مخاطــب چــه ژانــری عاقه منــد اســت و مــا بــا چــه کیفیتــی می توانیــم 

بــازی را تولیــد کنیــم بســیار مهــم اســت.
 بــر اســاس آمــار  فروشــگاه های معتبــر و شــناخته شــده عرضــه 
اپلیکیشــن های اندوریــد، iOS و... گیمر هــای ایرانــی بــه بازی هــای 
ــد. امــا بیشــترین آمــار رکورد هــای دانلــود  اکشــن عاقــه بیشــتری دارن
ــار  ــدارد و اقش ــنی ن ــت س ــه محدودی ــد؛ ک ــی دارن ــای تفنن را بازی ه
ــوند.  ــا ســرگرم می ش ــا آن ه ــف ب ــای مختل ــه در مکان ه ــف جامع مختل
رکورد هــای  مالــی در بازی هــای  اکشــن جا به جــا می شــود زیــرا 

حمایتازاستارتآپهایبازیسازینقشکلیدی

درجلوگیریازمهاجرتنیروهایمتخصصدارد

ــا  ــروژه آن ه ــه پ ــی ک ــی در صورت ــازی حت ــتارت آپ های بازی س ــت از اس ــت: حمای ــازی گف ــرکت بازی س ــک ش ــل ی مدیرعام
بــا شکســت مواجــه شــود منجــر بــه جــذب نیــروی متخصــص بــه شــرکت های بزرگ تــر و جلوگیــری از مهاجــرت نخبــگان 

ــود. ــه ای می ش ــای رایان ــت بازی ه صنع
گــروه دانــش و فنــاوری خبرگــزاری آنــا، اگرچــه برخــی از والدیــن هنــوز تفکــر و دیــدگاه منفــی در مــورد دنیــای گیــم و گیمــر  

دارنــد پژوهــش نشــان می دهــد بازی هــای رایانــه ای تاثیــر قابــل توجــه ای بــر یادگیــری و تقویــت حافظــه و تمرکــز دارنــد.
ــبانه روز  ــاعت از ش ــر س ــود و در ه ــازی می ش ــت بازی س ــرمایه گذاری در صنع ــا دالر س ــا میلیارده ــر دنی ــاله در سراس ــر س ه
تعــداد بســیار زیــادی گیمــر بــرای تفریــح، ارتبــاط بــا دوســتان خــود و حتــی بــه منظــور یادگیــری بــا کنســول های بــازی یــا 

ــوند. ــر می ش ــم حاض ــای گی ــزی در دنی ــای رومی رایانه ه
بررســی کارشناســان بــه روشــنی نشــان داده اســت بازی هــای رایانــه ای تأثیــر گســترده ای بــر نگــرش و نــوع تصمیم گیــری 
کاربــران و بــه ویــژه گیمرهــای کــودک و نوجــوان دارد. از همیــن رو دولت هــا می کوشــند بــا برنامه ریــزی دقیــق و اختصــاص 
بودجــه کافــی از شــرکت های بازی ســازی بومــی کــه محصــوالت متناســب بــا فرهنــگ و آداب مــردم کشــور خــود را تولیــد می کننــد 

حمایــت کــرده و محصــوالت آن هــا را در بازارهــای داخلــی و بین المللــی معرفــی کننــد.
باتوجــه بــه اهمیــت بــاالی صنعــت بازی ســازی و محبوبیــت ایــن صنعــت بیــن میلیون هــا جــوان و نوجــوان ایرانــی حبرگــزاری 
آنــا پرونــده ای بــا عنــوان »در دنیــای گیمرهــا« را آغــاز و گزارش هــای متعــددی در قالــب ایــن پرونــده را منتشــر کــرده اســت. 
ــن  ــروح ای ــه مش ــم. در ادام ــو کردی ــو گفت وگ ــازی آن ــرکت بازی س ــل ش ــان، مدیرعام ــی کیوانی ــا مصطف ــمت ب ــن قس در ای

ــد: ــاهده می کنی ــو را مش گفت وگ
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ــتر  ــتند و بیش ــال تر هس ــن و س ــم س ــراد ک ــا اف ــن بازی ه ــب ای مخاط
ــازی هســتند و هچنیــن فضــای  ــرای ب ــه خــرج کــردن پــول ب راضــی ب

بازی هــای اکشــن رقابتی تــر اســت.

معرفی فرهنگ ایرانی از طریق بازی های رایانه ای

ــه چــه صــورت اســت و چــه  فعالیــت مجموعــه شــما دقیقــاً ب
ــد؟ ــد می کنی ــی را تولی محصول

ــت در حــوزه  ــو از ســال هشــتاد و هشــت شــروع فعالی ــن شــرکت آن ای
ســرگرمی، گیــم، انیمیشــن و حوزه هــای مرتبــط کــرد. ابتــدا از 
یــک گــروه خیلــی کوچــک چهــار پنــج  نفــره بودیــم و ســپس فعالیــت 
خــود را توســعه دادیــم و امــروز بــا کشــور های آلمــان، فرانســه، فنانــد، 
ــی و...  ــزر تبلیغات ــم، تی ــرای ســاخت گی ــر ب ــد کشــور دیگ ــه و چن ترکی

ــم. ــکاری می کنی هم
در حــال حاضــر بیــش از دویســت محصــول در حــوزه گیــم، انیمیــش و 
تیــزر بــرای داخــل کشــور و همچنیــن خــارج از ایــران ســاختیم. اکنــون 
ــی را  ــن مســئله اســت کــه کار هــای بین الملل ــا روی ای ــز گــروه م تمرک
بایــد دیــدگاه فرهنگــی ملــی خــود تولیــد کنیــم کــه بتوانیــم فرهنــگ 

ــه کشــور های دیگــر صــادر کنیــم. ــی را ب ایران

علل تفاوت موفقیت بازی های موبایلی 
در جلب نظر گیمرهای

ــی در  ــای موبایل ــه بازی ه ــورت گرفت ــی های ص ــق بررس طب
ــول  ــه و کنس ــا رایان ــگ ب ــای هماهن ــتر از بازی ه ــران بیش ای
ــن  ــت ای ــما عل ــر ش ــه نظ ــرد. ب ــرار می گی ــتقبال ق ــورد اس م

ــت؟ ــان چیس ــر مخاطب ــب نظ ــاوت در جل تف

ــی  ــای موبایل ــا بازی ه ــادی ب ــاوت زی ــول تف ــی و کنس ــای پی س بازی ه
ــه  ــت ک ــاخص هس ــد ش ــه چن ــن زمین ــی در ای ــور کل ــه ط ــد. اب دارن
ــه   ــت ک ــن اس ــا ای ــی از آن ه ــم. یک ــاره کنی ــا اش ــه آن ه ــم ب می توانی
ــرای  ــری ب ــان کوتاه ت ــتند و زم ــور هس ــده  مح ــی ای ــای موبایل بازی ه
ــا  ــن ب ــد و همچنی ــاز دارن ــی نی ــای پی س ــه بازی ه ــبت ب ــی نس طراح

ــوند. ــاخته می ش ــز س ــری نی ــه کمت هزین
مــورد دیگــر ایــن اســت کــه میــل ســرمایه گذاران بیشــتر بــه بازی هــای 
موبایلــی اســت و در مــورد بــازی پی ســی کمتــر ســرمایه گذاری 
می شــود. می تــوان بــه تعــداد انگشــت های دســت در مــورد بــازی 
هماهنــگ بــا رایانه هــای رومیــزی ســرمایه گذاری شــده اســت. از ســویی 
ــام  ــازار موبایــل متفــاوت هســتند مثــل شــرایط ثبت ن ــازار پی ســی و ب ب
بــرای عرضــه و تهیــه بــازی. بــه عنــوان مثــال ثبت نــام در گــوگل پلــی 
و آپ اســتور آســان تر اســت. همچنیــن از لحــاظ بازاریابــی و دسترســی 
کاربــران کلیــک در گــوگل پلــی و اپ اســتور بــه مراتــب راحت تــر اســت.

ــا در  ــد می شــود. ام ــات کســب درآم ــاً از تبلیغ ــی قاعدت ــازی موبایل در ب
پی ســی  هنــوز ایــن گزینــه بــه خوبــی فعــال نشــده اســت و بازی هــای 
ــد  ــازی بای ــه ب ــرای تهی ــب ب ــد و مخاط ــی را ندارن ــن ویژگ ــزرگ ای ب
ــن موضــوع  ــد. ای ــه کن ــازی را تهی ــد و ب ــه پرداخــت کن مســتقیم هزین
باعــث می شــود مخاطــب در ایــران و بســیاری دیگــر از کشــورهای دنیــا  
ــرود.  ــازی موبایلــی ب چــون نمی خواهــد هزینــه زیــادی کنــد بــه ســمت ب
ــون  ــران قان ــه در ای ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــیار اهمی ــه بس ــی ک موضوع
کپی رایــت رعایــت نمی شــود و در نتیجــه هزینــه بازی هــا نســبتاً نزدیــک 
اســت. در حالــی در کشــور های دیگــر هزینــه یــک بــازی معمولــی حــدود 
۱۵ دالر و بازی هــای پیشــرفته  حــدود ۱۰۰ دالر اســت. همیــن مســئله 
نزدیــک بــودن قیمــت یــک بــازی ایرانــی بــا یــک بــازی خارجــی باعــث 

ــد. ــرار بگیرن ــه ق ــورد توج ــی م ــای غیرایران ــود بازی ه می ش
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لزوم آشنایی شرکت های ایرانی با قوانین بین المللی 
پیش از ورود به بازار جهانی

ــه ای  ــه نظــر شــما در حــال حاضــر صنعــت بازی هــای رایان ب
ــای  ــه چالش ه ــا چ ــرزی ب ــرون م ــای ب ــران در فعالیت ه ای

مواجــه اســت؟
یکــی از مهم تریــن چالش هــا در خصــوص فعالیــت بــرون مــرزی قــرارداد 
ــرارداد منجــر  ــد ق ــگام  عق ــر شــرکتی هن ــا خارجی هاســت. ه بســتن ب
بــه درآمــد مالــی بایــد یــک پشــتوانه قــوی داشــته باشــد. ایــن پشــتوانه 
ــد و  ــت می کنن ــان را دریاف ــرارداد پولش ــای ق ــد طرف ه ــن می کن تضمی
ــد.  ــام می ده ــای الزم را انج ــد پیگیری ه ــش بیای ــکلی پی ــم مش ــر ه اگ
بــرای فعالیــت در ســطح بین المللــی  بایــد زیرســاخت های اولیــه فراهم شــود. 
ــی و شــرکت در خــارج از  ــا قوانیــن بین الملل ــد وکیــل آشــنا ب مثــا بای

ایــران داشــته باشــید.
همچنیــن چالــش دیگــری کــه شــرکت های ایرانــی بــا آن مواجــه می شــوند 
ــی  ــاب بین الملل ــد حس ــدم اول بای ــت. در ق ــول اس ــی پ ــیوه جابه جای ش
ــور  ــه آن کش ــات ب ــد مالی ــرار داد بای ــد ق ــگام عق ــید و هن ــته باش داش
پرداخــت کنیــد. مــا مشــکلی بــا پرداخــت مالیــات بــه کشــور خودمــان 
ــات  ــف مالی ــورهای مختل ــرارداد در کش ــر ق ــت ه ــر باب ــا اگ ــم. ام نداری

بدهیــم عمــًا توجیــح اقتصــادی نخواهــد داشــت.
    بـرای ترویـج فرهنـگ ایرانی تاش کرده ایـم و در محصوالت بین المللی 
خـود نماد هایـی از ایـران و فرهنـگ ایرانـی اسـتفاده می کنیـم تـا از ایـن 

طریـق فرهنـگ خـود را بـه سـایر نقاط دیگـر جهان صـادر کنیم. 
ــرارداد  ــرای طرف هــای ق ــن شــرکت ب تاکنــون بیــش از ۵۰ محصــول ای
ــال  ــرکت ها در ح ــر ش ــز اکث ــن تمرک ــت. همچنی ــوده اس ــی ب غیرایران
حاضــر روی موضــوع متــاورس و واقعیــت مجــازی اســت. ایــن موضــوع  
بــرای مخاطبــان  در سراســر جهــان جذابیــت دارد. موضــوع دیگــری کــه 
ــک  ــای کوچ ــت. گروه ه ــوی اس ــی و معن ــای مال ــت دارد حمایت ه اهمی
و چنــد نفــره کــه اکثــراً جــوان هســتند و و ســرمایه اولیــه بســیار کمــی دارند 
ــت  ــا شکس ــروژه آن ه ــر پ ــی اگ ــد حت ــرار بگیرن ــت ق ــورد حمای ــر م اگ
بخــورد  تبدیــل بــه نیــروکار توامنــدی می شــوند کــه شــرکت های بــزرگ 

ــد. ــراد اســتفاده کن ــن اف ــد از ای می توان
متاســفانه شــاهد ایــن مســئله هســتیم کــه خیلــی از نیرو هــای خــوب 
ایرانــی پــس از تاش هــای شــبانه روزی مهاجــرت می کننــد و در نتیجــه 
ــد  ــدد بای ــه ای مج ــای رایان ــوزه بازی ه ــن ح ــال در ای ــرکت های فع ش
ــوی  ــی و معن ــای مال ــد. حمایت ه ــت کنن ــد تربی ــروی انســانی توانمن نی
ــن  ــل ای ــی در ح ــل توجه ــر قاب ــرکت ها تاثی ــن ش ــع روی ای ــه موق ب
ــد  ــز چن ــازی نی ــت  بازی س ــن نمایشــگاه های صنع مســئله دارد. همچنی
ســالی اســت برگــزار نمی شــود. ایــن زویــداد در گذشــته جــز نمایشــگاه 
ــدد  ــال مج ــم امس ــه امیدواری ــد ک ــوب می ش ــزرگ محس ــذار و ب تاثیر گ

ایــن نمایشــگاه برگــزار شــود.

ترویج فرهنگ ایرانی با به کارگیری نمادهای بومی 
در طراحی بازی های رایانه ای

موضوعـات فرهنگـی در صنعـت گیـم اهمیـت فوق العـاده ای 
دارد و بازی هـای رایانـه ای روی مخاطبـان به ویـژه نوجوانـان 
تاثیر قابـل توجه ای می گذارد. شـما چگونه بـرای تأثیرگذاری 

متناسـب با فرهنـگ ایرانی-اسـالمی برنامه ریـزی کردید؟
متاسـفانه هنـوز دیـدگاه مثبتـی در خصـوص بـازی در جامعـه ایرانـی 
وجـود نـدارد. حتـی بسـیاری از والدیـن نسـبت به بـازی کـردن فرزندان 
خـود محتاط هسـتند. همچنان تبلیغات منفی در مـورد بازی های مختلف 
انجـام می شـود. ایـن در حالی اسـت که طبق بررسـی های صـورت گرفته 
بـازی  باعـث تقویـت تمرکـز وحافظه می شـوند. حتی بـرای پیشـگیری از 

آلزایمر مفید اسـت.
یکی از دالیل که تاثیر آموزشـی بازی از فیلم و... بیشـتر اسـت این اسـت 
کـه مخاطب هنگام تماشـای فیلـم خوارکی می خورد و بـا دیگران صحبت 
می کنـد و بـه طـور کلی با اسـتفاده کـردن از نیمی از حواس خـود در نهایت 
متوجـه موضـوع فیلـم می شـود. امـا در هنـگام بـازی صـد در صـد  حواس 
فـرد درگیـر بازی می شـود. در نتیجـه بازی تاثیر آموزشـی بیشـتری دارد. 
ایـن شـرکت بـه عنـوان مسـئولیت اجتماعی خـود بـرای ترویـج فرهنگ 
ایرانـی تـاش کرده ایـم و در محصـوالت بین المللـی خـود نماد هایـی از 
ایـران و فرهنـگ ایرانـی اسـتفاده می کنیـم تـا از این طریـق فرهنگ خود 
را بـه سـایر نقـاط دیگـر جهان صـادر کنیـم. همچنین مـواردی که خاف 
فرهنـگ مـا هسـتند را نمی پذیریـم و از نمادهـای آن هـا در محصوالتمان 

نمی کنیم. اسـتفاده 
هیـچ شـرکت بازی سـازی نمی توانـد صرفـاً بابـت امـور فرهنگـی کار کند. 
زیـر آورده مالـی بـرای او نخواهـد داشـت. امـا تـاش می کنیـم درتولیـد 
محصـوالت نماد هـای فرهنـگ ایرانـی را قرار دهیـم. اما انتظار مـی رود که 
دیـدگاه بهتـری در مـورد بازی هـا در جامعـه ترویج پیدا کند یا دسـت کم 
تبلیغـات منفـی در ایـن مورد انجام نشـود. اگر از شـرکت های بازی سـازی 
حمایـت فرهنگـی شـود ایـن شـرکت های می تواننـد در حـوزه آمـوزش و 

ترویـج فرهنـگ ایرانی موثر باشـند.
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ــرای ســرمایه گذاران در هــر پــروژه ای هیــچ چیــزی مهم تــر از قابلیــت قانون اول: شفافیت و پیش بینی پذیری را چاشنی کار کنید ب
پیش بینی پذیــری نیســت. حتــی شــرکت هایی کــه بــا الگو هــای ســنتی 
ــود  ــه خ ــفته ای در کارنام ــد آش ــای رش ــر روند ه ــد اگ ــت می کنن فعالی
ــا شــرکت های دارای گذشــته و چشــم انداز  داشــته باشــند در مقایســه ب
ــد. رعایــت  ــرای ســرمایه گذاران برخوردارن شــفاف از جذابیــت کمتــری ب
ــای  ــژه در گام ه ــا به وی ــان نوپ ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــون اول ب قان

ابتدایــی بســیار دشــوار اســت.
همــه اعضــای تیــم ممکن اســت دربــاره راه هــای میان بــر برای شــکوفایی 
ــه چشــم انداز و اهــداف خــود  ــد ب ــا شــما بای ــد، ام و رشــد صحبــت کنن
پایبنــد باشــید. ابتــدا محصــول نهایــی خــود را بــه بهترین نحــو عرضــه کنید. 
تنوع بخشــی بــه کانال هــای درآمــدی و گســترش کســب وکار می تواننــد 
ــر  ــه هرچــه ســریع تر و متنوع ت ــاوری ک ــد. برخــاف فن ــر رخ بدهن دیرت

استارتآپها اولیه عرضه قانونطالیی سه

در مســیر آمادگــی اســتارت آپ ها بایــد ســه قانــون طایــی را بــه خاطــر بســپارید و در میانــه مســیر کســب وکار خــود، آن هــا 
را مــرور کنیــد.

ــا  ــاال بار ه ــتید، احتم ــد هس ــان عاقه من ــب وکار های دانش بنی ــوآوری و کس ــای ن ــه دنی ــر ب ــهرآرانیوز - اگ ــی | ش ــادل نجف ع
ــاید در  ــتانه ش ــای دوس ــن گفتگو ه ــد. ای ــو کرده ای ــان گفتگ ــاره ایده هایت ــود درب ــتان خ ــری دوس ــج نف ــار پن ــع چه در جم
ــد در  ــک درص ــا ی ــازار ت ــهم خواهی از ب ــروش و س ــش ف ــما را در افزای ــت ش ــم انداز موفقی ــت، چش ــن حال خوش بینانه تری
چندیــن ســال متصــور باشــد، عرضــه اولیــه )IPO( و حضــور در تابلو هــای بورســی کــه بــدون تردیــد رؤیایــی بــرای تمــام عمــر 
ــتارت آپ ها  ــی اس ــرای آمادگ ــی ب ــون طای ــه قان ــا س ــان و نوپ ــب وکار های دانش بنی ــان کس ــد. متخصص ــر می رس ــه نظ ــما ب ش
ــای  ــد وارد فض ــر می کنی ــه فک ــر از آنچ ــی زودت ــد خیل ــد، می توانی ــرار دهی ــر ق ــا را مدنظ ــر آن ه ــه اگ ــد ک ــنهاد می دهن پیش

ــوید. ــورس ش ــد ب ــی مانن ــرمایه گذاری عموم س
شــاید شــما بــه عنــوان یــک کارآفریــن ایده پــرداز در ابتــدای مســیر بــا چالش هایــی نظیر آیــا افــراد مناســبی را اســتخدام کــرده ام، 
آیــا بــا ســرعت کافــی رو بــه جلــو حرکــت می کنــم و ماننــد آن فکــر کنیــد و عرضــه در بــازار ســرمایه را بســیار دوردســت 
تلقــی کنیــد، امــا بایــد از همــان روز هــای آغازیــن، موفقیــت بــه عنــوان یــک شــرکت ســهامی عــام و عرضــه اولیــه را بــرای 
ــه مســیر  ــه خاطــر بســپارید و در میان ــون طایــی را ب ــد ســه قان ــا بای خــود هدف گــذاری کنیــد. در مســیر تحقــق ایــن رؤی

کســب وکار خــود، آن هــا را مــرور کنیــد



www.bazarekar.ir

استارت آپ
سال ششم - شماره34

شهریور 1401

44

ــفته  ــان آش ــرکت های دانش بنی ــتری دارد، ش ــت بیش ــد جذابی ــد کن رش
ــد. ــرای ســرمایه گذاران ندارن جذابیتــی ب

قانون دوم: نیاز بازار را ارزیابی کنید

ــی  ــه عموم ــی وارد عرض ــد زمان ــتارت آپ ها می گوی ــه اس ــلیم ب ــل س عق
شــوید کــه جریــان درآمــدی شــما بــه بیشــتر از ۱۰ میلیــارد تومــان در 
ســال برســد. بایــد توجــه داشــته باشــید کــه تصمیم گیــری دربــاره زمــان 
ــزی  ــد شــما دارد. برنامه ری ــزان درآم ــا می ــاط بســیار کمــی ب ــدام ارتب اق
بایــد حــول محــور ظرفیــت رشــد محصــول شــما انجــام گیــرد. فــارغ از 
میــزان درآمــد ماهانــه و ســاالنه اســتارت آپ، بایــد از خــود بپرســید: »آیــا 
ــک  ــرف ی ــن ظ ــه برابری کســب وکار م ــا س ــش حجــم دو ت ــیر افزای مس
تــا دو ســال آینــده مشــخص اســت؟ آیــا چنیــن ظرفیتــی در شــرکت و 

چنیــن نیــازی در بــازار وجــود دارد؟«
اگــر پاســخ بــه ایــن پرســش منفــی باشــد، تــا زمانــی کــه فرصــت کافــی 
بــرای تغییــر مســیر یــا هدایــت منابــع داریــد، بایــد بیشــتر بــه راه هــای 

ــرمایه های  ــذب س ــه ج ــاید ب ــد. ش ــر کنی ــود فک ــب وکار خ ــعه کس توس
خصوصــی بیشــتری نیــاز داشــته باشــید تــا بتوانیــد محصــوالت بیشــتری 
ــای  ــل و فعالیت ه ــکار وارد تعام ــرکت های هم ــا ش ــا ب ــد ی ــد کنی تولی

ــید. ــعه بخش ــود را توس ــش روی خ ــای پی ــا فرصت ه ــوید ت ــل ش مکم
قانون سوم: تک نقطه های شکست را حذف کنید

ــی را  ــت متنوع ــد فهرس ــتارت آپ ها می توانن ــت اس ــای شکس تک نقطه ه
شــکل دهنــد: همــکاری بــا یک شــریک تجــاری در حــوزه توزیــع محصول، 
تأمین کننــده ای کــه بــه آن کامــا وابســته هســتید یــا حتــی یک مشــتری 
بســیار بزرگــی کــه بخــش زیــادی از تــوان شــما را بــه خــود اختصــاص 
می دهــد. بــه طــور کلــی، اگــر موفقیــت اســتارت آپ شــما بــه یــک نهــاد 
یــا مجموعــه بیــرون از کســب وکار شــما وابســتگی تــام دارد، شــما همواره 
در یــک محــدوده گرفتــار خواهیــد بــود. بــرای جلوگیــری از گرفتــاری در 
ایــن تلــه، بایــد در اســرع وقــت بــه تنوع بخشــی در حوزه هــای مختلــف 

فعالیــت خــود اقــدام کنیــد.
ــتاگرام  ــد اینس ــور کنی ــوید، تص ــرا ش ــه ماج ــر متوج ــه بهت ــرای اینک ب
ارائــه خدمــات بــه حســاب های کاربــری ای را کــه از صفحــه خــود بــرای 
ــد،  ــدون تردی ــد. ب ــوع کن ــد ممن ــتفاده می کنن ــوالت اس ــروش محص ف
ــایت را  ــد وب س ــن مانن ــوازی جایگزی ــای م ــه کانال ه کســب وکار هایی ک
فعــال نکــرده باشــند تــا مدت هــا بــرای بازیابــی ســهم خــود از بــازار بــا 

ــوند. ــه رو می ش ــکل روب مش
بــه خاطــر داشــته باشــید موفقیــت در کســب وکار تنهــا وظیفــه شــما بــه عنوان 
کارآفریــن اســت، امــا ســرمایه گذاران و فعــاالن در بــازار ســرمایه 
ــال  ــه دنب ــا ب ــد. آن ه ــال می کنن ــی را دنب ــداف متفاوت ــا و اه اولویت ه
ــه  ــق و برنام ــای دقی ــد، پیش بینی ه ــت رش ــازار، قابلی ــهم بیشــتر از ب س
ــده  ــه ســرمایه گذاران و ســهام داران خــود وع ــازی نیســت ب هســتند. نی
رشــد ســریع و بــزرگ بدهیــد، امــا همــواره تــاش بــرای افزایــش ســهم 

ــازار را در نظــر داشــته باشــید. خــود از ب
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ــن  ــدازی ای ــدف از راه ان ــرد. ه ــی ک ــووا« رونمای ــن »چین ــتودیوی باکچی ــتارت آپ اس ــته از اس ــه گذش ــا هفت ــرکت شناس ش
ــت. ــن اس ــوزه باکچی ــتارت آپ های ح ــت از اس ــتودیو، حمای ــتارت آپ اس اس

در ابتــدای ایــن رویــداد کــه در کافــه ســینرژی شــرکت شناســا برگــزار شــد، حامــد ســاجدی مدیرعامــل شــرکت شناســا و 
رییــس هیــات مدیــره چینــووا بــا اشــاره بــه فعالیت هــای ایــن مجموعــه گفــت: شناســا بــا بیــش از 1۰ ســال فعالیــت مســتمر در 
زیســت بوم کارآفرینــی کشــور، در ابتــدا خــود را تنهــا یــک ســرمایه گذار می دیــد؛ امــا بــه مــرور ایــن نگــرش تغییــر کــرده 
و در حــال حاضــر ایــن شــرکت بــه عنــوان نهــاد نــوآور گــروه مالــی پاســارگاد فعالیــت می کنــد. بدیــن ترتیــب شناســا خــود را 
متعهــد بــه نــوآوری در توســعه زیســت بوم کارآفرینــی و اســتارت آپی کشــور دانســته و آغــاز کننــده جریان هــای نویــن بــرای 

تکمیــل زنجیــره ارزش خــود خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه وجــود بازوهــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر، شــتابدهی و تامیــن مالــی جمعــی در ســبد خدمــات قابــل ارائــه 
ــدل  ــب م ــدی در قال ــانی جدی ــیس خدمت رس ــا تاس ــره ب ــن زنجی ــل ای ــران، از تکمی ــی ای ــت بوم کارآفرین ــه زیس ــا ب شناس

اســتارت آپ اســتودیو خبــر داد.

آغازبهکارکرداستارتآپاستودیوی»چینووا«
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ــه  ــک ده ــه ی ــزود: تجرب ــووا اف ــده چین ــاره شــکل گیری ای ســاجدی درب
ــه  ــردن ب ــنده ک ــه بس ــانده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــت، شناس فعالی
ایده هــای بیرونــی کافــی بــه نظــر نمی رســد و می تــوان در قالــب مــدل 
اســتارت آپ اســتودیو، ایده هــای خاقانــه ای را در درون مجموعــه پــرورش داد. 
بــه همیــن منظــور اســتارت آپ اســتودیوی چینــووا بــا تمرکــز بــر حــوزه 
باک چیــن شــکل گرفــت تــا فتــح بابــی در مجموعــه شناســا بــوده و 

بتــوان از ایــن مــدل در ســایر حوزه هــا نیــز اســتفاده کــرد.

مدل استارت آپ استودیو
مــدل کار اســتارت آپ اســتودیوها و نــرخ موفقیــت بــاالی آنهــا در ســاخت 
اســتارت آپ های موفــق باعــث شــده در ســال های اخیــر توجــه ویــژه ای 
ــه ایــن ســبک از مجموعه هــای توســعه زیســت بوم کارآفرینــی بشــود.  ب
اســتارت آپ اســتودیوها بــا گــرد هــم آوردن کارآفرینــان و متخصصــان در 
یــک حــوزه خــاص و بــا تمرکــز بــر روی آن حــوزه شــکل می گیرنــد تــا 
ــت  ــرخ موفقی ــراد در آن حــوزه ، ن ــری از تخصــص اف ــا بهره گی ــد ب بتوانن
ســاخت اســتارت آپ های جدیــد را افزایــش دهنــد. تمرکــز بــر حــوزه خــاص، 
پشــتیبانی بــا متخصصــان و کارآفرینــان بــا تجربــه و اســتفاده از ایده های 
ــتارت آپ  ــدل اس ــت م ــل موفقی ــن دالی ــده، اصلی تری ــنجی ش اعتبارس
ــه حســاب  ــد اســتارت آپ ب ــای تولی ــوان کارخانه ه ــه عن اســتودیوها ب

می آینــد.

 مراحل کار در چینووا، تضمینی برای موفقیت
در ادامــه مراســم،  محمدرضــا قدوســی، مدیرعامــل چینــووا درخصــوص 
ــتودیو  ــتارت آپ اس ــت: در اس ــتودیو گف ــتارت آپ اس ــن اس ــدل کار ای م
ــا ســاخت اســتارت آپ های  چینــووا مــدل ۵ مرحلــه ای طراحــی شــده ت
ــردازی«  ــت »ایده پ ــازد. گام نخس ــن س ــش ممک ــش از پی ــق را بی موف
نــام دارد. مرحلــه ای کــه در آن جرقه هــای ناگهانــی و مشــکات روزمــره 
ــدی  ــوند. گام بع ــل می ش ــه تبدی ــای خاقان ــه ایده ه ــدی ب ــی فرآین ط

»انتخــاب ایــده« نــام دارد و در طــی آن از بیــن انبــوه ایده هــای تدویــن شــده 
ــاب  ــا انتخ ــا و ممکن ترین ه ــا، جذاب ترین ه ــووا، خاقانه ترین ه در چین
می گردنــد تــا وارد گام بعــدی شــوند. گام ســوم  با عنوان »اعتبارســنجی« 
جایــی اســت کــه کارآفرینــان بیرونــی بــه چینــووا ملحــق می شــوند تــا 
ــه از گام  ــی ک ــد. ایده های ــنجی کنن ــده را اعتبارس ــاب ش ــای انتخ ایده ه
ــتارت آپ«  ــاخت اس ــی »س ــدی یعن ــرده و وارد گام بع ــور ک ــوم عب س
می شــوند، مبنــای تاســیس اســتارت آپ های جدیــد درون چینــووا 
ــرای ســاخت  ــی مــورد نیــاز ب ــع مال ــه مناب ــود. در ایــن مرحل خواهنــد ب
اســتارت آپ، جــذب نیروهــای مــورد نیــاز و رســیدن بــه اهــداف تعیین شــده 
ــرای گام چهــارم، در اختیــار مدیرعامــل اســتارت آپ قــرار می گیــرد. در  ب
ــد  ــارم بتوانن ــده در گام چه ــاخته ش ــتارت آپ های س ــه اس ــی ک صورت
موفــق عمــل کــرده و بــه اهــداف مشــخص شــده برســند، وارد آخریــن گام 
یعنــی »رشــد« شــده و بــا جــدا شــدن از چینــووا بــه شــرکتی مســتقل 
تبدیــل می شــوند. چینــووا تــا زمــان خــروج از ایــن شــرکت ها، بــه عنــوان 

ــود ــد ب ــا خواه ــار آنه ــذاران در کن ــی از هم بنیان گ یک

 استارت آپ های فعلی چینووا
قدوســی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر در چینــووا ۶ اســتارت آپ شــکل 
ــر روی ســاخت  ــدرت ب ــا ق ــووا ب ــف در چین ــای مختل ــه تیم ه ــه ک گرفت

ــد. ــا کار می کنن آنه
ایــن اســتارت آپ ها کــه همگــی در ارایــه راهــکار خــود متکــی بــر فنــاوری 
باک چیــن هســتند بــا نام هــای نهایــی نشــده هــوادار )پلتفــرم هــواداری 
بــرای بهبــود رابطــه باشــگاه و هوادارانــش(، کیمیــا )پرداخــت رمــزارزی(، 
ــن  ــز(، فارچی ــی  غیرمتمرک ــب صراف ــا در قال ــادل رمزارزه ــت )تب تاخ
)تامیــن مالــی زنجیــره تامیــن(، زروان )ثبــت لحظــات خــاص و معاملــه 
آنهــا در قالــب NFT( و مــاک )ســرمایه گذاری ُخــرد در امــاک( را 

ــود. ــامل می ش ش
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 تریگ آپ، شتاب دهنده شناسا، همراه چینووا 
ــل  ــوی، مدیرعام ــیدحمیدرضا عل ــری، س ــت خب ــن نشس ــه ای در ادام
ــن  ــورد ای ــا، در م ــه شناس ــر زیرمجموع ــگ آپ، دیگ ــتاب دهنده تری ش
مجموعــه و نحــوه همــکاری آن بــا چینــووا افــزود: از ســال ۹۳ تاکنــون 
۵۰ تیــم را در شــتاب دهنده تریــگ آپ پذیــرش شــده اند کــه ۶۰ درصــد 
آنهــا موفــق بــوده و ادامــه حیــات دارنــد کــه نتیجــه صبــر اعضــای تیــم و 
تحمــل سختی هاســت. در ســال ۹۶ شــتاب دهنده تریــگ آپ بــه طــور کامل 
ارزش گــذاری و ســهام آن توســط مجموعــه شناســا از فنــاپ خریــداری شــد که 

ایــن موضــوع بــه تســریع امــور و چابکــی تریــگ آپ انجامیــد.
قدیمی تریــن  از  یکــی  شــک  بــدون  کــه  تریــگ آپ  افــزود:  وی 
ــه  ــت ک ــتاب دهنده ای اس ــن ش ــوده و اولی ــور ب ــتاب دهنده های کش ش
توانســته در ایــن عرصــه بــه خــارج از کشــور صــادرات انجــام دهــد، در 
ــتاب دهی  ــه ش ــاز ب ــن نی ــوزه باک چی ــتارت آپ های ح ــه اس ــواردی ک م
ــا  ــه آنه ــتاب دهی را ب ــات ش ــووا خدم ــی چین ــا همراه ــند ب ــته باش داش

ــرد. ــد ک ــه خواه ارائ

 استارت آپ استودیو، مکمل سایر مدل های موجود
ــتارت آپ  ــت: اس ــووا گف ــره چین ــات مدی ــر، عضــو هی ــی نقی پورف مصطف
ــوده، رقیــب هیــچ بخشــی  ــوآوری ب اســتودیو مکمــل ابزارهــای حــوزه ن
ــتارت آپی  ــره اس ــل زنجی ــه تکمی ــده و شــکل گیری آن ب ــه شــمار نیام ب

کشــور کمــک خواهــد کــرد.  

نقی پورفــر در مــورد یکــی از نقــاط قــوت اســتارت آپ اســتودیو گفــت: در 
اســتارت آپ اســتودیو بــه دلیــل اینکــه ایده هــا در درون مجموعــه شــکل 
می گیرنــد، بــر روی مســائل و مشــکات واقعــی موجــود کار می شــود در 
حالی کــه بعضــا می بینیــم بــه دلیــل موفقیــت یــک اســتارت آپ، موجــی 
ایجــاد شــده و بســیاری از فعــاالن زیســت بوم کارآفرینــی کشــور به ســمت 
ســاخت یــک نمونــه مشــابه آن اســتارت آپ می رونــد. بــه عنــوان شــاهدی 
بــر ایــن مدعــا، وی از تعــداد زیــاد صرافی هــای رمــزارز در ایــران کــه هــر روز 

هــم بــر تعدادشــان افــزوده می شــود یــاد کــرد.

 دعوت از فعاالن حوزه کارآفرینی
ــووا از  ــه چین ــران مجموع ــری، مدی ــن نشســت خب ــی اســت در ای گفتن
فعــاالن زیســت بوم کارآفرینــی کشــور دعــوت کردنــد کــه بــرای ســاختن 
ــمان  ــدی در آس ــتاره های جدی ــوان س ــه عن ــق ب ــتارت آپ های موف اس
کارآفرینــی ایــران بــا چینــووا همــراه شــوند. صاحبــان ایده هــای خاقانــه 
در حــوزه باک چیــن، کارآفرینــان و افــرادی از ســازمان های بــزرگ کــه 
ــکاری  ــا راه ــد ب ــان را می توانن ــکات سازمانی ش ــد مش ــور می کنن تص
ــه  باک چینــی مرتفــع کننــد، می تواننــد از طریــق وب ســایت چینــووا ب

ــا ایــن مجموعــه تمــاس بگیرنــد. آدرس www.chainova.net  ب
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 اهدف خود را بشناسید
اســتارت آپ شــما چــه نیــازی را برطــرف می کنــد؟ 
ــر  ــد؟ اگ ــت دهن ــد اهمی ــه آن بای ــردم ب ــرا م چ
بتوانیــد بــه ایــن دو ســؤال اصلــی پاســخ دهیــد، 
در حــال حاضــر در مســیر موفقیــت قــرار گرفته ایــد.

 کاری را که دوست دارید، انجام دهید
اگــر بتوانیــد کاری را کــه دوســت داریــد انجــام 
دهیــد، انگیــزه بســیار بیشــتری بــرای اســتقامت 
خواهیــد داشــت. اســتارت آپ ها بــه بیــش از 
ــن  ــد؛ بنابرای ــاز دارن ــه نی ــاعت کار در هفت ۴۰س
ــما  ــه ش ــت ک ــن کاری اس ــوید ای ــن ش مطمئ

ــد. ــبانه روز انجــام دهی ــد ش مایلی

 به خودت ایمان داشته باش
ــد،  ــده باش ــد فلج کنن ــود می توان ــه خ ــک ب ش
بنابرایــن مهــم اســت خــود را باور داشــته باشــید. 
اگــر می دانیــد ۱۰۰درصــد بــرای موفقیــت 
خواهیــد  می کنیــد،  تــاش  کســب وکارتان 
ــال آن  ــه دنب ــب ب ــه نفــس اغل ــد اعتمــاد ب دی

ــد. ــد آم خواه

 اطراف خود را با افراد حمایت کننده 
احاطه کنید

ــما  ــر ش ــانی دور و ب ــط کس ــت فق ــرار نیس ق
باشــند کــه فقــط بــه شــما چشــم بگوینــد؛ امــا 
همــان انــدازه مهــم اســت کــه مجبــور نباشــید 
دائــم بــا افــرادی کــه شــما و کســب و کارتــان 
ــر شــوید. وقــت  ــد، درگی ــر ســؤال می برن را زی
یــا انــرژی خــود را بــرای دفــاع هــدر ندهیــد.

 از انتقاد درس بگیرید
منفــی نگــری بی امــان بــرای شــما فایــده ای 
می توانــد  متفکرانــه  انتقــاد  امــا  نــدارد، 
بســیار ارزشــمند باشــد. از هــر فرصتــی 
بــرای بهبــود کســب و کارتــان بایــد بــه گرمــی 

ــرد. ــتقبال ک اس

 عقل متعارف را به چالش بکشید
صرفـا  مفیـد  توصیه هـای  وقتـی  بگیریـد  یـاد 
پیشـنهادی بـرای انطبـاق بـا پارادایم رایـج زمانه 

اسـت، آنهـا را به خوبـی تشـخیص دهیـد.

چطورکسبوکارنوپایشکستخوردهنباشیم؟

نکاتیبرایموفقشدن

درمشاغلکسبوکارهاینوپا

ــه  ــت ک ــد داش ــی نخواه تعجب
بگویــم بیشــتر اســتارت آپ ها 
امــا  می خورنــد،  شکســت 
ــیخار  ــات ش ــف تحقیق ــه لط ب
ارشــد  مــدرس  قــوش، 
دانشــکده بازرگانــی هــاروارد، 
عــددی  می توانیــم  حداقــل 
ــی  ــت یعن ــزان شکس ــه می را ب
7۵درصــد در نظــر بگیریــم و 
ــی  ــیم بخش ــدوار باش ــه امی البت
ــه  ــرایطی ک ــیم. در ش از آن نباش
ــتارت آپ های  ــارم اس ــه چه س
ســرمایه گذاری شــده موفــق 
نیســتند، چگونــه می توانیــد 
کســب وکار  شــوید  مطمئــن 
آنهــا  از  یکــی  جدیدتــان 

نخواهــد بــود؟
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 به یادگیری ادامه دهید
می دانیــد؟  را  چیــز  همــه  می کنیــد  فکــر 

دوبــاره فکــر کــن همیشــه چیزهــای بیشــتری بــرای 
ــید  ــب باش ــن مراق ــود دارد، بنابرای ــری وج یادگی
بیــش از حــد از خودتــان راضــی نشــوید. هــر چیــزی 
بهبــود  بــرای  فرصتــی  می گیریــد  یــاد  کــه 
ــورد اشــتباهات  ــن در م ــان اســت. ای کســب و کارت
از  اســتارت آپ ها  همــه  می کنــد.  صــدق  نیــز 
اشــتباهات رنــج خواهنــد بــرد، امــا کارآفرینانــی کــه 
از آنهــا درس می گیرنــد احتمــاال در ۲۵درصــد موفــق 

ــود. خواهنــد ب

 یک نام خوب انتخاب کنید
»خـوب« می توانـد یـک معیار ذهنـی باشـد، بنابراین 
بایـد سـعی کنیـد تصمیـم خـود را بـر اسـاس آنچـه 

مخاطـب هدف شـما از آن لـذت می بـرد، بگیرید.

 به مشتری خود خدمت کنید، نه به خودتان
در حالــی کــه به درســتی بایــد مالکیــت اســتارت آپ 
ــید  ــته باش ــاد داش ــه ی ــد، ب ــاس کنی ــود را احس خ
درنهایــت ایــن اســتارت آپ بــرای خدمت به مشــتری 
ــوده  ــای بیه ــود دارد. پروژه ه ــما وج ــه ش ــما و ن ش
ــی  ــر تصمیم ــا ه ــت. ب ــد داش ــادی نخواهن دوام زی
کــه می گیریــد، مشــتری را در ذهــن داشــته باشــید 
ــه او  ــاخت ک ــد س ــی خواهی ــا خدمات ــول ی و محص

ــود. ــان زده ش ــورد آن هیج ــد درم می توان

 بفهمید مشتریان شما چه می خواهند
ایـن کـه خواسـته مشـتری را بـر اسـاس یـک حدس 
کورکورانـه قـرار دهیـد، هزینه بـر خواهـد بـود و البته 
خوشـبختانه تحقیـق درمـورد مراحـل ابتدایـی ایـن 
مسـأله چندان گران نیسـت و می توانیـد در انجمن ها 
جسـت وجو کنیـد. در رسـانه های اجتماعـی سـؤال یا 
مقـداری پول برای بررسـی نظرات خرج کنیـد )و از یک 

اشـتباه گران قیمـت نجات پیـدا کنید!(

 میزان سرمایه مناسب را افزایش دهید
در حالـی کـه بـه پـول کافـی بـرای شـانس موفقیت 
اسـتارت آپ خـود نیـاز دارید، به خاطر داشـته باشـید 
پـول داشـتن بیـش از حـد می توانـد شـما را تنبـل 
کنـد. البتـه، ممکـن اسـت بخواهیـد گزینـه ای بـرای 
دسترسـی بـه بودجه اضطـراری داشـته باشـید. فقط 
بایـد مطمئـن شـوید کـه می توانیـد بـه یـک بودجـه 
کـه  کنیـد  تعریـف  دقیقـا  و  باشـید  پایبنـد  دقیـق 

وضعیـت اضطـراری چیسـت.
 به طور کامل برنامه ریزی کنید

یک طرح کسـب و کار بسـیار بیشـتر از هر چیز دیگری 
ضـروری اسـت و می توانـد به عنوان یـک راهنما عمل 

کنـد و شـما را روی کار در حـال انجـام متمرکـز نگـه دارد. 
گرفتار شـدن در جزئیات و از دسـت دادن چشـم انداز کان، 

آسـان اسـت پس باید مراقب باشـید. 

 دائم در حال برنامه ریزی نباشید

ــال در  ــی در ح ــه وقت ــد ک ــر نیفتی ــر گی ــن فک دام ای
برنامه ریــزی هســتید، ســازنده اید. برنامه ریــزی بایــد 
ــر از  ــا زودت ــد؛ ترجیح ــاز کن ــام کار ب ــرای انج راه را ب
دیرتــر، بنابرایــن از زمــان خــود عاقانــه اســتفاده کنیــد.

 بررسی مجدد برنامه 
وقتــی کمــی از انجــام کار را انجــام دادیــد، بایــد برنامه ای 
ــی  ــد، ارزیاب ــان و کســب و کار ریخته ای ــرای خودت کــه ب
ــی  ــب و کار و جهت ــداوم کس ــدد م ــی مج ــد. ارزیاب کنی
کــه در آن قــرار دارد می توانــد بــه شــما در یافتــن 

ــد. ــک کن ــد کم ــرای رش ــی ب فرصت های

 آینده را پیش بینی کنید
بدانــد کــه  بــه طــور قطــع  هیچ کــس نمی توانــد 
ــان  ــود را در جری ــر خ ــا اگ ــد، ام ــد ش ــه خواه ــردا چ ف
ــه روندهــای آینــده را  قــرار دهیــد و یــاد بگیریــد چگون
تشــخیص دهیــد، احتمــال این کــه آینــده را بــا موفقیــت 

ــود. ــد ب ــتر خواهی ــیار بیش ــد بس ــی کنی پیش بین

 انطباق
ایــن حــال، هیچ کــس نمی توانــد همــه چیــز را با 

پیش بینــی کنــد. بــه هــر حــال شــما فقــط یــک انســان 
هســتید؛ بنابرایــن مطمئن شــوید شــما و کســب وکارتان 
ــریع  ــا س ــتید ت ــر هس ــی انعطاف پذی ــدازه کاف ــه ان ب
بــه غیرقابــل پیش بینی هــا واکنــش نشــان دهیــد. 
ــد؛  ــال نکنی ــم باک باســتر را دنب ــه فیل راه شــرکت کرای
ــل  ــه دلی ــر ب ــال های اخی ــه در س ــی ک ــن تجارت آخری
ــات، شکســت خــورده اســت. ــر ضرب ــی در غلبــه ب ناتوان

 شبکه آنالین
از قــدرت رســانه های اجتماعــی بــرای کمــک بــه ارتبــاط 
ــدگان  ــتریان، ارائه دهن ــرکا، مش ــدان، ش ــا کارمن ــما ب ش
ــا افــرادی کــه می تواننــد محصــول یــا خدمــات شــما  ی

را تبلیــغ کننــد، اســتفاده کنیــد.

 فرصت های آفالین را فراموش نکنید
از کامپیوتــر فاصلــه بگیریــد، گوشــی هوشــمند خــود را 
ــا و رویدادهــای شــبکه،  ــد و در کنفرانس ه ــار بگذاری کن
ــه  ــد. ارتباطــی ک ــدا کنی ــی پی ــراد را در زندگــی واقع اف
ــد،  ــرار کنی ــخص رو در رو برق ــک ش ــا ی ــد ب می توانی
بــه طــور طبیعــی قوی تــر از ارتباطــی اســت کــه میــان 
ــرار می شــود و البتــه، یــک کارت ویزیــت  صفحه هــا برق
حرفــه ای را فرامــوش نکنیــد تــا برخــورد شــما را به یــک رابطه 

ــل کند. تبدی
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در ایــن دیــدار کــه بــه میزبانــی معاونــت تجــارت و خدمــات وزارت صمت 
ــروه  ــس کارگ ــادن و رئی ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس ــد، رئی ــزار ش برگ
اقتصــاد دیجیتــال مجلــس شــورای اســامی، ضمــن اســتماع گزارشــی از 
وضعیــت کســب و کارهــای مجــازی در کشــور و رونــد تغییــرات اخیــر در 

ایــن اتحادیــه، دیدگاه هــای خــود را نیــز بیــان کردنــد.
رئیــس جدیــد اتحادیــه در ایــن نشســت ضمــن بیــان مشــکات اتحادیــه 
در ســال های اخیــر گفــت: بســیاری از مشــکاتی کــه امــروز کســب و کارهای 
مجــازی بــا آن روبــه رو هســتند بــه ایــن دلیــل اســت کــه از منافــع آنهــا 
در نهادهــای قانونــی حمایــت نشــده و اقلیــت خــاص بــر اتحادیــه حاکــم 
ــد و  ــره را نمی دادن ــد و حتــی اجــازه تشــکیل جلســات هیئــت مدی بودن
ــز  ــره نداشــته ایم و در ســال ۱۴۰۰ نی ــت مدی ــاه اســت هیئ حــدود 7 م

کمتــر از نصــف کــف تعــداد الزم هیئــت مدیــره برگــزار شــد.
فرشــاد وکیــل زاده کــه قبــًا نایــب رئیــس اتحادیــه )طبــق تعــداد رأی 
ــر اســاس اســتعفای رئیــس ســابق،  ــوده و هــم اکنــون ب ــات( ب در انتخاب
بــا تأییــد دبیرخانــه هیئــت عالــی نظــارت بــر اصنــاف کشــور بــه عنــوان 

رئیــس اتحادیــه اعتبارنامــه دریافــت کــرده اســت افــزود: طبــق قوانیــن 
ــره  ــه در هیئــت مدی ــد عضوگیــری اتحادی ــود کــه رون و مقــررات، الزم ب
مطــرح شــود ولــی در هیــچ جلســه ای مطــرح نشــد؛ لــذا اینکــه اکنــون 
تعــداد اعضــای اتحادیــه حــدود ۳ درصــد فعــاالن اســت و از همیــن تعداد 
نیــز درصــد قابــل توجهــی غیرفعــال هســتند، بــا نظــارت هیئــت مدیــره 

نبــوده اســت.
ــری  ــه در عضوگی ــد اتحادی ــای جدی ــام برنامه ه ــن اع ــل زاده ضم وکی
ــت: در  ــه گف ــک اتحادی ــات و تفکی ــریع انتخاب ــزاری س ــترده و برگ گس
ماه هــای گذشــته رئیــس ســابق اتحادیــه بارهــا اســتعفای خــود را اعــام 
ــه  ــورت جلس ــا ۳ رأی از ۵ رأی، ص ــز ب ــره نی ــت مدی ــد و در هیئ کردن
پذیــرش اســتعفا بــه صــورت امضــا شــده وجــود دارد؛ ولــی اتــاق اصنــاف 
ایــران از انجــام وظایــف قانونــی خــود احتــراز کــرد و اعــام کردنــد کــه 
ــه  ــد ک ــر رأی می دادن ــک نف ــاوه ی ــه ع ــد نصــف ب ــق اساســنامه بای طب
ــر را  ــر از ۵ نف ــذا امضــای ۳ نف ــود و ل ــر می ش ــم نف ــه و نی ــادل س مع

ــناختند. ــمیت نمی ش ــه رس ب

تالش برای رفع مشکالت؛

نشستاتحادیهکسبوکارهایمجازی
بامعاونصمتورئیسکمیسیونصنایعمجلس

اعضـای هیئـت مدیـره اتحادیه کسـب و کارهای مجازی نشسـت مشـترکی با حضـور رئیس کمیسـیون صنایع مجلس 
و معـاون تجارت و خدمـات وزارت صمت برگـزار کردند.

بـه گـزارش بـازارکار، رئیـس جدیـد اتحادیـه کسـب و کارهـای مجـازی طی نشسـت مشـترکی بـا حضـور دو تن از 
نماینـدگان مجلـس، معـاون تجـارت و خدمات وزارت صمـت و مدیران ایـن معاونت به همـراه اعضای هیـأت مدیره این 

اتحادیـه به بیـان گزارشـی از وضعیت ایـن اتحادیـه پرداخت.
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وی افــزود: طبــق آئیــن نامــه بایــد دبیرخانه 
هیئــت عالــی نظــارت بــر اصنــاف ورود 
می کــرد کــه بــه اعتقــاد مــا دبیرخانــه هــم 
ــم از  ــاق و ه ــم از ات ــا ه ــت و م ــل داش تعل
ــدگان  ــم و از نماین ــکایت داری ــه ش دبیرخان
از  داریــم  درخواســت  مجلــس  محتــرم 
اکثریــت واحدهــای صنفــی در برابــر اقلیــت 

ــد. ــاع کنن دف
رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن و نایــب 
ــس  ــان مجل ــش بنی ــس فراکســیون دان رئی
شــورای اســامی در ایــن نشســت از تعامــل 

ــندی  ــراز خرس ــه اب ــن جلس ــی در ای ــش خصوص ــت و بخ ــازنده دول س
کــرد و گفــت: اخیــراً موضوعاتــی در خصــوص ایــن اتحادیــه در رســانه ها 
ــاره  ــن ب ــی در ای ــا هــم در مجلــس گزارش های ــه گــوش می رســید و م ب
دریافــت می کردیــم. امــا وظیفــه مــا نماینــدگان ایــن اســت که مراقبــت کنیم 
بــا اظهارنظــر یــا قضــاوت نســنجیده دربــاره ایــن موضوعــات بــه حواشــی 
ــی  ــه توانســت از مجــرای قانون ــن اتحادی ــم. خــدا را شــکر ای ــن نزنی دام

کارهــا را ســامان ببخشــد و اکنــون فقــط وقــت کار کــردن اســت.
ــا اشــاره بــه پیگیری هــای انجــام شــده در معاونــت  مصطفــی طاهــری ب
ــکات  ــل مش ــه ح ــک ب ــرای کم ــت ب ــات وزارت صم ــارت و خدم تج
اتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی افــزود: اینکــه در گذشــته چــه شــده 
ــن کار را  ــش ای ــه دان ــون ن ــم. چ ــی بکنی ــم قضاوت ــا نمی توانی ــت، م اس
داریــم و نــه از همــه جوانــب کار خبــر داریــم. امــا بــه تجربــه و تخصصــی 
ــاد  ــود دارد اعتم ــت وج ــات وزارت صم ــارت و خدم ــت تج ــه در معاون ک
داشــته و بــه تصمیماتــی کــه دربــاره ایــن اتحادیــه گرفتــه شــده از جملــه 
ــم و  ــرام می گذاری ــی احت ــدی و خدمات ــه تولی ــه دو اتحادی ــک آن ب تفکی

ــم. ــت می کنی حمای
نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در مجلــس شــورای اســامی از آمادگــی 
ــر  ــرای ه ــس ب ــای مجل ــز پژوهش ه ــامی و مرک ــورای اس ــس ش مجل
گونــه کمــک حقوقــی و تقنینــی بــرای تقویــت فعالیــت کســب و کارهای 
مجــازی خبــر داد و افــزود: ایــن حــوزه از جملــه مهمتریــن زیرحــوزه هــای 
دانــش بنیــان اســت و بســیار اشــتغال زاســت و بایــد موانــع توســعه آن 

ســریعاً برداشــته شــود.
طاهــری از پیشــنهاد یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره اتحادیــه در جهــت 
ایجــاد اتــاق کســب و کارهــای مجــازی کشــور اســتقبال کــرد و از اتحادیه 
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــکاری مرک ــا هم ــنهاد آن را ب ــت پیش خواس

ارائــه دهنــد.
ــورای  ــس ش ــال مجل ــاد دیجیت ــه اقتص ــس کمیت ــر رئی ــی توانگ مجتب
اســامی نیــز در بخــش دیگــری از نشســت، تاش هــای صــورت گرفتــه 
ــازی  ــای مج ــب و کاره ــه کس ــره اتحادی ــت مدی ــای هیئ ــط اعض توس
و حمایت هــای معاونــت تجــارت و خدمــات وزارت صمــت از ایــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــاور م ــت: ب ــرد و گف ــین ک ــا را تحس ــب و کاره کس
مجلــس بایــد از ظرفیــت خــود بــرای کمک بــه کســب و کارهــای مجازی 
و دانــش بنیــان حمایــت کنــد و بــا توجــه بــه ظرفیــت خوبــی کــه در بین 
فعــاالن همیــن کســب و کارهــا وجــود دارد، هرگونــه طــرح یــا الیحــه ای 
کــه قــرار اســت بــرای ســیر مراحــل قانونگــذاری بــه مجلــس بیایــد، بایــد 
ــی آن را  ــالوده کل ــد و ش ــرون بیای ــا بی ــب و کاره ــن کس از دل همی

ــد. ــی کنن ــان طراح خودش
ــوع  ــه موض ــامی ب ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
تفکیــک اتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی اشــاره کــرد و افــزود: نظــر 
مــا از ابتــدا بــر تفکیــک ایــن اتحادیــه بــود تــا بتواننــد بــه طــور تخصصــی 

ــد.  ــال کنن ــود را دنب ــای خ ــا و فعالیت ه کاره
بعــد کــه جلســاتی در ایــن بــاره تشــکیل شــد 
و گزارش هایــی دریافــت کردیــم، دیدیــم نظــر 
معاونــت تجــارت و خدمــات وزارت صمــت 
ــه مــا نزدیــک اســت و شــاه میرزایــی و  بســیار ب

ــد. همکارانشــان همیــن نظــر را دارن
ــیار  ــای بس ــه فرصت ه ــه ب ــه توج ــر ب توانگ
زیــادی کــه در حــوزه اقتصاد دیجیتــال وجــود دارد، 
ــک )Fin Tech( و  ــر فینت ــی نظی ــه موضوعات ب
ــازه  ــد اج ــت: بای ــرد و گف ــاره ک ــزارز اش رم
ــان در  ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــت ب فعالی
ایــن حوزه هــا داده شــود و البتــه خــود نظــام صنفــی بــه ویــژه اتحادیــه 
بایــد نظــارت الزم را بــر فعالیــت کســب و کارهــا داشــته باشــد کــه مــردم 

ــز متضــرر نشــوند. نی
معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صمــت نیــز، در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اهمیــت کســب و کارهــای مجــازی گفــت: وزارت صنعــت، معــدن و 
ــه کســب و کارهــای مجــازی داشــته و حداکثــر  ــژه ب تجــارت توجــه وی
تعامــل بــا فعــاالن ایــن حــوزه را در دســتور کار خــود قــرار داده و در ایــن 
چنــد مــاه اقدامــات مهمــی انجــام شــده اســت کــه یکــی از آنهــا اصــاح 

رونــد صــدور »ای نمــاد« بــوده اســت.
شــاه میرزایــی افــزود: در گذشــته بیــن مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکی 
وزارتخانــه و اتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی، روابــط مطلوب نبوده اســت، 
ولــی امــروز رابطــه دو ســویه و مفاهمــه خوبــی برقــرار شــده و نــه تنهــا 
مــا بــرای تســهیل فرایندهــای صــدور مجــوز گام هــای مهمــی برداشــته ایم، 
ــی و  ــور حاکمیت ــد در ام ــا می توانن ــن کســب و کاره ــم ای ــه معتقدی بلک
ــازار  ــم ب ــث تنظی ــه در بح ــت از جمل ــای وزارت صم ــرای مأموریت ه اج
و ارتقــای شــفافیت نظــام توزیــع بــه دولــت کمــک کننــد و نبایــد همــه 

کارهــا را در قالــب ســامانه جامــع تجــارت انجــام دهیــم.
وی بــه کثــرت حوزه هــا و نفــرات مشــغول در ایــن نــوع از کســب و کار 
ــه کــه حــدود  ــی اعضــای اتحادی اشــاره کــرد و ادامــه داد: تعــداد فعل
۳ هــزار عضــو هســتند، عــدد قابــل قبولــی نیســت، چــون بــه هــر کــدام 
ــد مراجعــه می کنیــم، تعــداد  از مراجعــی کــه آمارهایــی در اختیــار دارن
ایــن کســب و کارهــا را بیــش از ۳۰۰ هــزار مــورد نشــان می دهنــد. ایــن 
مســئله وظیفــه ســنگینی را متوجــه رئیــس جدیــد اتحادیــه می کنــد و 
انتظــار داریــم کــه رســیدگی دقیــق و ســریع بــه درخواســت متقاضیــان 
ــتور کار  ــده را در دس ــد مان ــل راک ــا قب ــاً از مدت ه ــه بعض ــت ک عضوی

قــرار دهنــد.
شــاه میرزایــی نامگــذاری ســال جــاری بــه »تولیــد؛ دانش بنیــان، 
ــگی  ــفارش همیش ــری و س ــم رهب ــام معظ ــط مق ــتغال آفرین« توس اش
ــه فعالیت هــای دانــش بنیــان را مــورد  ــژه ب ــر توجــه وی ایشــان مبنــی ب
تأکیــد قــرار داد و از سیاســت های جدیــد ایــن معاونــت مبنــی بــر تخفیف 
در هزینه هــای صــدور و تمدیــد پروانــه کســب و نیــز تســهیات و خدمات 

جدیــد مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی خبــر داد.
ــه امیــن  ــات از جمل ــت تجــارت و خدم ــران معاون ــن نشســت، مدی در ای
ــی،  ــارت الکترونیک ــعه تج ــز توس ــد مرک ــت جدی ــدوزان سرپرس کاه
محمدحســین قمــری سرپرســت جدیــد دفتــر خدمــات عمومــی 
)مرکــز اصنــاف ســابق( و مدیــرکل دفتــر آمــاد و توزیــع نیــز گزارشــی از 
فعالیت هــا و اقدامــات مرتبــط خــود بــا حــوزه کســب و کارهــای مجــازی 
را بــه حضــور نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی ارائــه کردنــد. 
اعضــای هیئــت مدیــره اتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی نیــز برنامه هــا 
و چشــم انــداز فعالیــت خــود در دوره جدیــد فعالیــت را تشــریح کردنــد.
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فضای ورود شرکت های خصوصی به حوزه ITC فراهم است
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات در آئیـن 
امضـای ایـن تفاهم نامه با اشـاره به سـابقه فعالیت پسـت بانـک ایران گفت: 
ایـن بانک و صندوق توسـعه فنـاوری های نوین هر دو دارای سـابقه موثر در 
تامیـن مالـی حـوزه فناوری هسـتند و این تفاهـم نامه می تواند هـم افزایی 

بیشـتر این دو نهاد را در پی داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه ماموریـت هـای وزارت ارتباطـات در سـال جاری افـزود: این 
ماموریـت هـا در حـوزه هـای مختلـف از جملـه بومـی سـازی بـا توجه 
به تعهد قانونی و منابع تخصیص داده شـده اسـت.همچنین در حوزه شـبکه 
ملی اطاعات،  ارائه خدمات پایه و سـاخت ادوات زیرسـاختی همچون گوشی 
نیـز ماموریـت هایـی را دنبـال می کنیـم و بر این اسـاس شـرکت هایی که به 
ایـن حـوزه هـا ورود می کننـد را حمایـت مـی کنیـم و ایـن مهـم از طریـق 
صندوق هـای پژوهـش و فناوری به ویـژه در حوزه دانش بنیان امکان پذیر اسـت.

محمدامیـن آقامیـری با توجه بـه اهمیت حوزه صـادرات و امضـای تفاهم نامه 
بیش از ۵۰میلیون دالری در سـفر اخیر مقامات وزارت ارتباطات به روسـیه 
یـادآور شـد: این شـرایط فرصت مناسـب برای صدور محصـوالت دانش بنیان 
ایـن حـوزه به روسـیه اسـت.همچنین در حـوزه تحـول دیجیتال به ویـژه در 

صنایـع بـه دنبـال مباحـث جـدی هسـتیم و اکنـون در همـه ایـن حوزه ها 
فضـای مناسـب برای ورود شـرکت هـای خصوصی فراهم اسـت.

ارائه خدمات به حوزه فناوری؛
ماموریت ویژه پست بانک ایران

ــای  ــوص دوره ه ــران در خص ــک ای ــت بان ــیری؛مدیرعامل پس ــزاد ش به
طــی شــده در تکمیــل تحــوالت ایــن بانــک گفــت: پســت بانــک ایــران 
در دوره فعالیــت ۲۶ ســاله خــود دورهــای مختلفــی را طــی کــرده کــه 
آخریــن دوره مقننــه تکوینــی آن مربــوط بــه ســال ۱۳۹۵ اســت کــه در 
آن قانونگــذار، پســت بانــک ایــران را بــه عنــوان بانــک تخصصــی حــوزه 

ــی کــرده اســت. ــاوری اطاعــات معرف ارتباطــات و فن
وی در ادامــه ی ماموریــت هــای محولــه بــه ایــن بانــک از ســوی قانونگذار 
ــرد در  ــداری ُخ ــات بانک ــه خدم ــک ارائ ــن بان ــر ای ــت دیگ ــزود: ماموری اف
محــروم و کمتــر توســعه یافتــه اســت. از ایــن رو تــاش پســت بانــک ارائــه 
ــه خصــوص در مناطــق  ــاوری اطاعــات ب ــر بســتر فن خدمــات بانکــی ب

روســتایی بــوده اســت.

امضاي تفاهم نامه همکاري پست بانک و صندوق توسعه فناوري هاي نوین

مسیرتامینسرمایهشرکتهايدانشبنیانحوزهICTهموارشد
بـه گـزارش بـازارکار،  تفاهم نامه توسـعه همکاری هـای دوجانبه بین پسـت بانک ایـران و صندوق توسـعه فناوری های 

نوین در شـرکت های حـوزه ارتباطـات و فناوری اطاعات منعقد شـد.
بـه گزارش سـرویس اقتصـادی آریا، به نقـل از روابـط عمومی صندوق توسـعه فناوری هـای نوین؛ تفاهم نامـه همکاری 
مشـترک  بیـن پسـت بانـک ایـران و صنـدوق توسـعه فنـاوری های نویـن بـا حضورمعـاون فنـاوری و نوآوری 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، مدیرعامل پسـت بانک ایـران، مدیرعامل صندوق توسـعه فناوری هـای نوین و 

جمعـی از معاونیـن و مدیـران ارشـد دو نهـاد 12 مردادماه در محل سـاختمان مرکزی پسـت بانک به امضا رسـید
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مدیرعامــل پســت بانــک ایــران بــا تاکیــد بــر اهمیــت بخــش اطاعــات 
و فنــاوری ارتباطــات در توســعه اقتصــادی هــر کشــور خاطرنشــان کــرد: 
همــواره در ســنجش هــای اقتصــادی وزن ایــن بخــش در کلیــت اقتصــاد 
و GDP بــه تناســب پیشــرفت اقتصــاد افزایــش پیــدا مــی کنــد و یــا حتی 
بــه تناســب عقــب ماندگــی هــای اقتصــادی ممکن اســت کــم وزن باشــد.
از ایــن رو چنانچــه ادعــا کنیــم کــه اقتصــاد مــا در حــال پیشــرفت اســت 
بایــد ســهم اقتصــاد دیجیتــال را در GDP بــه تناســب افزایــش پیــدا کنــد.
وی یــادآور شــد: بانــک هــا بــه عنــوان تامیــن کننــدگان مالــی همــواره 
ــادی  ــای اقتص ــش ه ــک از بخ ــدام ی ــه ک ــتند ک ــن هس ــال ای به دنب
توانمنــدی رشــد را دارند.بنابرایــن همــواره ســهم خــود را در یــک بخــش 
ــهم  ــر س ــن اگ ــی دهند.همچنی ــل م ــش، تقلی ــال کاه ــادی در ح اقتص
بخشــی در اقتصــاد در حــال افزایــش باشــد، ســهم بانک نیــز در تامیــن مالی 

آن افزایــش مــی یابــد.
ــی وزن  ــاد ب ــی اقتص ــوان نوع ــه عن ــک ب ــت بان ــرش پس ــیری پذی ش
ــوب  ــنتی مطل ــداری س ــاد در بانک ــت  وزن اقتص ــه اهمی ــه ب ــا توج را ب
ارزیابــی و تصریــح کــرد: بــا ایــن وجــود تولیــد در بســتر فنــاوری اطاعات 
ــی اســت.در  ــری و ارزیاب ــدازه گی ــل ان ــود قاب ــای خ ــا شــاخص ه ــز ب نی
ــد  ــارک هــای فنــاوری یکــی از نقاطــی اســت کــه می توان ایــن راســتا پ
بســتر رشــد ایــن نــوع تولیــد را فراهــم کنــد و ارتبــاط بــا پــارک هــای 
ــه درســتی در ســند چشــم انداز۵ســاله  فنــاوری راهبــردی اســت کــه ب
ــاوری  ــای فن ــا پارک ه ــت.بنابراین ب ــده اس ــاب ش ــک انتخ ــت بان پس
ــر دو بســتر ســنتی و  ــر ه ــداری را ب ــا بانک ــه می شــویم ت وارد تفاهم نام

ــان عرضــه کنیــم. ــه آن بانکــداری الکترونیــک ب
وی تاکیــد کــرد: تفاهــم نامــه امــروز بــا صنــدوق توســعه فنــاوری هــای 
ــاوری  ــای پژوهــش و فن ــدوق ه ــن صن ــوان یکــی از بهتری ــه عن ــن ب نوی
نیــز در ادامــه همــان راهبــرد اســت تــا بتوانیــم از ظرفیــت هــای متقابــل 
ــئولیت  ــای مس ــات و ایف ــاوری اطاع ــود در فن ــهم خ ــش س ــرای افزای ب
خــود اســتفاده کنیم.ضمــن ایــن کــه ســرعت و ارائــه خدمــات فنــاوری نوین 

بــه ایــن حــوزه ماموریــت ویــژه پســت بانــک اســت.

همکاری پست بانک و صندوق توسعه فناوری های نوین؛ 
شراکت استراتژیک

ــای  ــاوری ه ــعه فن ــدوق توس ــل صن ــی؛ مدیرعام ــید روح اهلل میرامین س
ــای  ــاوری ه ــعه فن ــدوق توس ــران و صن ــک ای ــت بان ــل پس ــن تعام نوی
ــراکت  ــن ش ــت: ای ــد و گف ــتراتژیک« خوان ــراکت اس ــی »ش ــن را نوع نوی
بــرای تامیــن مالــی حــوزه فنــاوری و دســتیابی بــه اقتصــاد دانــش بنیــان 
مطلــوب اســت؛چراکه پســت بانــک ایــران نخســتین بانکــی بــود کــه از 
۱۰ ســال قبــل ضمانــت نامــه صنــدوق توســعه فنــاوری هــای نویــن را 

ــت. پذیرف
ــگاه  ــر ن ــبب تغیی ــک س ــت بان ــه پس ــاد مجموع ــن اعتم وی افزود:همی
ســایر بانــک هــا و دســتگاههای دولتــی و خصوصــی بــه ایــن نــوع تامیــن 
مالــی شــد. بــه طــوری کــه اکنــون مســاله اعتمــاد در سیســتم بانکــی و 
دســتگاهها بــه ضمانــت نامــه هــای صنــدوق توســعه فنــاوری هــای نویــن 
حــل شــده اســت. بنابرایــن مــن معتقــدم ایــن همــکاری قدمت ۱۰ ســاله 

دارد و اکنــون هــر دو نهــاد بــه دنبــال توســعه بیشــتر آن هســتیم.
ــای  ــدوق ه ــای صن ــت ه ــور و فعالی ــوه ظه ــریح نح ــا تش ــی ب میرامین
ــن دو بخــش  ــد بی ــای معتم ــوان واســطه ه ــه عن ــاوری ب پژوهــش و فن
فنــاوری و نظــام بانکــی خاطرنشــان کــرد: مــا بــر اســاس قانــون اجــازه 

صــدور ضمانــت نامــه، ســرمایه گــذاری، مشــارکت و انجــام اغلــب فعالیت های 
یــک بانــک را داریم.اکنــون مــا در حــوزه وام دارای رتبــه نخســت در بیــن 
ــد  ــک درص ــر از ی ــات کمت ــه معوق ــن ک ــن ای ــتیم؛ ضم ــا هس صندوق ه
ــا  ــت نامه ه ــم ضمان ــترین حج ــز بیش ــه نی ــوزه ضمانت نام ــم.در ح داری
ــه در  ــی شــود ک ــن صــادر م ــای نوی ــدوق توســعه فناوری ه توســط صن
ایــن حــوزه نیــز نکــول در مجمــوع ضمانــت نامــه هــای صــادره زیر یــک درصد 

بــوده اســت.
ــای  ــر فعالیت ه ــن از دیگ ــای نوی ــعه فناوری ه ــدوق توس ــل صن مدیرعام
ایــن نهــاد مالــی را تجربــه ســرمایه گــذاری عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن 
ــا،  ــتاب دهنده ه ــا، ش ــتارتاپ ه ــرمایه گذاری در اس ــه س ــوزه دارای تجرب ح
ــق  ــات موف ــب از تجربی ــه اغل ــا هســتیم ک ــد فانده ــد ان ــا و فان VCفانده
ــی و  ــوه ارزیاب ــه ق ــود را ب ــا خ ــیر م ــدوق اســت.برای تشــخیص مس صن
اعتبارســنجی تجهیــز کــرده ایــم؛ بــه ایــن ترتیــب کــه هــر شــرکتی در 
هــر مقطعــی از رشــد را بــا دانســتن اطاعــات مالــی، فنــی و سیســتمی 
ــی  ــن ارزیاب ــن کــه ای ــی و اعتبارســنجی کنیم.ضمــن ای می توانیــم ارزیاب

ــر در کشــور اســت. ــن و بی نظی ــه صــورت آنای ب
ــم  ــز مه ــوان وجــه تمای ــا عن ــت ب ــن قابلی ــر داشــتن ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا  ــرد: م ــح ک ــا تصری ــک ه ــن از بان ــای نوی ــدوق توســعه فناوری ه صن
ــایر  ــار س ــم در اختی ــی توانی ــز هســتیم و آن را م ــش مجه ــن دان ــه ای ب
ــی  ــرار دهیــم و تاکنــون نیــز ایــن همکاری هــا به خوب نهادهــا و بانک هــا ق
پیــش رفتــه اســت.همچنین مکانیــزه کــردن فرآیندهــا نیــز در ابتــدا برای 
ارائــه خدمــات صنــدوق و ســپس بــرای اســتفاده 7۰ صندوق هــای 
پژوهــش و فنــاوری ارائــه شــد و بــا ایــن کار از مــوج جهانــی IT بیــس کــردن 

ــم. ــب نمانده ای ــا عق ــامانه ه س
میرامینــی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه مجموعــه خدمــات صندوق 
ــرودگاه  ــک و ف ــد پســت بان ــی مانن ــا بانک های ــاد ب ــن نه ــای ای و تفاهم نامه ه
پیــام بتوانــد تامیــن مالــی شــرکت هــا را بــه ویــژه در حــوزه ICT بــه خوبی 

پوشــش دهــد.
ــه امضــای  ــای مشــترک ب ــه همکاری ه ــن مراســم تفاهم نام ــان ای در پای
ــای  ــعه فناوری ه ــدوق توس ــران و صن ــک ای ــت بان ــل پس ــران عام مدی

نویــن رســید.
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بــه گــزارش بــازارکار بررســی عملکــرد اســتارت آپ  های ملکــی در حالــی 
ــازار مســکن  از وجــود ۱+۵ نقطــه ضعــف ســرویس  دهنده های مجــازی ب
ــن  ــن، پشــت ویتری ــای آنای ــن پلتفرم  ه ــه ای ــه کارنام ــد ک ــر می ده خب
فعالیت  هــای آنهــا را نشــان می دهــد. آخریــن نســل بــازار آنایــن 
مســکن در ســال۱۴۰۱، در حالــی عمــا هیــچ تفــاوت آشــکار و عملکــرد 
متفــاوت و منحصربه فــردی در مقایســه بــا نســل اول ایــن بــازار در ابتــدای 
دهــه ۹۰ نــدارد کــه عملکرد  هــای ضعیــف ایــن بــازار، نشــان دهنده درجــا 
ــا  ــب ب ــازی متناس ــرویس   دهنده های مج ــن س ــعه ای ــدم توس زدن و ع
ــنده ها و  ــژه فروش ــی به وی ــات ملک ــال معام ــاع فع ــار اض ــاز و انتظ نی
خریــداران مســکن اســت. پلتفرم  هــای مجــازی بازاریابــی ملکــی، اگــر چه 
ــر در معامــات ملکــی  ــان و اضــاع درگی ــه لحــاظ دسترســی متقاضی ب
ــن،  ــان ممک ــن زم ــی در کوتاه  تری ــای ملک ــادی از فایل  ه ــداد زی ــه تع ب
به صــورت آنایــن و بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری در گام اول 
جســت وجوی متقاضیــان، نســبت بــه  بــازار ســنتی ملــک، بــرای کاربــران 
ایجــاد ســهولت کرده  انــد، امــا بــا گذشــت حــدود یــک دهــه از تولــد ایــن 
اســتارت آپ  ها ایــن انتظــار وجــود داشــت کــه نقــش و ماموریــت آنهــا 
بــه مراتــب توســعه بیشــتری یافتــه و بــه بیــش از آنچــه در نســل اول این 

ــد. ــد، برس ــازی ش ــامانه ها پیاده  س س
بــا ایــن حــال، توســعه  ای که باید در ۱۰ ســال گذشــته در این ســامانه های 
مجــازی انجــام می شــد عمــا رخ نــداده اســت و هم  اکنــون ایــن 

پلتفرم  هــا دســت  کم بــا ۶ نقطــه ضعــف مهــم مواجــه هســتند کــه یکــی 
ــاد«  ــی  های »دنیای اقتص ــت. بررس ــر نارسایی  هاس ــر از دیگ ــا مهم ت از آنه
ــازار  ــوری« ب ــکن از »خودسانس ــن مس ــازار آنای ــت ب ــن وضعی از تازه  تری
ــه  ــنده ها ب ــن فروش ــی« بی ــت قیمت ــاد »رقاب ــکن در ایج ــازی مس مج
عنــوان نخســتین و مهم تریــن نقطــه ضعــف ایــن ســامانه ها خبــر 
می دهــد. اگر چــه و مطابــق بــا اهدافــی کــه ایــن اســتارت آپ  ها در 
اوایــل دهــه ۹۰، بــر مبنــای آن شــکل گرفتنــد، آنهــا وظیفــه  ای از بابــت 
رفــع مشــکات اضــاع درگیــر در معامــات ملکــی به ویــژه متقاضیــان 
ــار  ــا اعتب ــد، ام ــف ندارن ــای مختل ــکن در زمینه ه ــروش مس خرید وف
ــزد  ــعه  ای، در ن ــات توس ــام اقدام ــدون انج ــا ب ــن پلتفرم  ه ــت ای و مقبولی
متقاضیــان بــازار ملــک در حــال کاهــش اســت. خودسانســوری در بــازار 
آنایــن مســکن در واقــع بــه نوعــی خودکشــی و حــذف از بــازار مســکن 

ــامانه های مجــازی اســت. ــن س ــرای ای ب
ــت  ــرات قیم ــاظ تغیی ــه لح ــامانه ها ب ــن س ــه ای ــی ک ــا و اطاعات داده ه
ــوی و  ــی ق ــع اطاعات ــد، منب ــار دارن ــی در اختی ــای ملک و حجــم فایل  ه
ــن  ــازار و رفتارهــای فعــاالن ای ــر و تحــوالت ب ــرای رصــد تغیی موثقــی ب
ــن  ــه ای ــت. اگرچ ــکن اس ــنده های مس ــداران و فروش ــژه خری ــازار به وی ب
ســامانه ها وظیفــه  ای از بابــت ارائــه ایــن آمــار و اطاعــات ندارنــد، امــا در 
مســیر توســعه خــود می تواننــد از ایــن آمارهــا به عنــوان راهنمــای بــازار 

مســکن اســتفاده کننــد.

»۱+5« نقطه  ضعف سرویس  دهنده ها

خودکشیاستارتآپهایملکی؟
کارنامـه حـدود یـک دهـه فعالیـت اسـتارت آپ  های ملکی ایـن سـوال را ایجـاد کرده اسـت که آیـا ایـن پلتفرم  های 

مجـازی، بـا عدم توسـعه خـود متناسـب بـا نیازمندی  هـای روز بازار مسـکن در مسـیر خودکشـی قـرار گرفته  اند؟
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ــف  ــن ضع ــا بزرگ تری ــانی آنه ــدم اطاع رس ــا و ع ــن آماره ــور ای سانس
عملکــردی ایــن پلتفرم  هــای مجــازی اســت. در واقــع بــا ایــن داده هــا و 
اطاعــات، نــه تنهــا می تــوان رفتــار خریــداران و فروشــنده های مســکن 
ــا افزایــش قیمــت در فایل  هــای  را آنالیــز کــرد بلکــه ســرعت کاهــش ی
ــات  ــا و اطاع ــن داده ه ــام ای ــه اع ــود. نتیج ــد می ش ــل رص ــی قاب ملک
ــازار ملــک بــه صــورت شــفاف، می توانــد منجــر بــه ایجــاد رقابــت  بــه ب
بیــن فروشــنده ها بــرای افزایــش عرضــه بــه بــازار مســکن بــا قیمت  هــای 
مناســب  تر شــود یــا در زمانــی کــه اساســا فروشــنده ها میلــی بــه عرضــه 
واحدهــای خــود بــه بــازار ندارنــد و بــازار بــا کمبــود عرضــه مواجــه اســت 
باعــث ایجــاد انگیــزه در آنهــا بــرای عرضــه و فــروش شــود. ایــن موضــوع 
نــه تنهــا بــه نفــع خریــداران و فروشــندگان و اضــاع درگیــر در معامــات 
ملکــی اســت کــه در نهایــت بــه نفــع خــود ایــن ســامانه های مجــازی و 

همچنیــن ایجــاد رونــق پایــدار در بــازار مســکن اســت.
ــازار آنایــن مســکن  ــل شناســایی فعلــی در ب دومیــن نقطــه ضعــف قاب
مربــوط بــه غیبــت فایل  هایــی اســت کــه از هــر لحــاظ و از تمــام زوایــا 
کامــا شــفاف و بــرای متقاضیــان به طــور ۱۰۰درصــدی قابــل اطمینــان 
باشــند. پلتفرم  هــای مجــازی مســکن بــه دنبــال وجــود برخــی خأل  هــای مهم 
در بــازار ســنتی بازاریابــی ملکــی شــکل گرفتنــد کــه یکــی از مهم تریــن 
آنهــا معضــل قابــل اعتمــاد نبــودن و غیرشــفاف بــودن برخــی از فایل  هــا 
ــن  ــی ای ــداران ملک ــگاه خری ــژه از ن ــکن به وی ــن مس ــازار آنای ــود. در ب ب
ــن مشــکل  ــع ای ــرای رف ــن ب ــازار آنای معضــل همچنــان وجــود دارد و ب

هیــچ کمکــی بــه متقاضیــان و خریــداران نکــرده اســت.
بــه نقــل از »دنیای اقتصــاد« نقطــه ضعــف ســوم کــه بی ارتبــاط بــه نقطــه 
ضعــف دوم نیســت و در واقــع در ادامــه آن قــرار دارد عــدم کمــک ایــن 
ســامانه ها بــه متقاضیــان بــرای اطمینــان ۱۰۰درصــدی دربــاره ســامت 
ــت  ــقم هوی ــتن و صحت وس ــی  نداش ــدارک، بده ــت م ــی، اصال حقوق
ــد  ــامانه ها بخواهن ــن س ــه ای ــت. درصورتی ک ــده اس ــا آگهی دهن ــک ی مال
ــه نحــو واقعــی نســل جدیــدی  فعالیت  هــای خــود را توســعه دهنــد و ب
ــه دهنــد، الزم اســت در ایــن زمینــه نیــز  ــازار آنایــن مســکن را ارائ از ب
اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. چهارمیــن نقطــه ضعــف قابل شناســایی در این 
ــروش در  ــای پیش  ف ــرار دادن فایل  ه ــه ق ــوط ب ــی مرب ــای ملک پلتفرم  ه
لیســت فایل  هــای فــروش واحدهــای آمــاده اســت. بســیاری از خریــداران 
مســکن ایــن روزهــا در بــازار آنایــن مســکن بــا فایل  هایــی مواجه می شــوند 
کــه قیمــت فــروش آنهــا بــه مراتــب کمتــر از قیمــت فــروش منطقــه اســت. 
ــه  ــوند ک ــه می ش ــدی متوج ــت وجوهای بع ــات و جس ــد از تحقیق ــا بع ام

ــت و در  ــده اس ــی ش ــروش معرف ــل ف ــای فای ــه ج ــروش ب ــل پیش  ف فای
ــد. ــادی از دســت می دهن ــرژی زی ــان و ان ــن پروســه زم ای

از ســوی دیگــر و به عنــوان نقطــه ضعــف پنجــم حتــی برخــی از فایل  هــا 
ــان  ــروش در می ــد از ف ــاه بع ــد م ــه و چن ــد هفت ــا چن ــد روز و بعض چن
ــمین  ــوند. شش ــذف نمی ش ــا ح ــن پلتفرم  ه ــده و از ای ــا باقی مان فایل  ه
نقطــه ضعــف نیــز مربــوط بــه ایــن موضــوع اســت کــه ایــن ســامانه های 
مجــازی در برخــی مــوارد نــه تنهــا بعضــی مشــکات بازار ســنتی مســکن 
ــک  های  ــه ریس ــکل وارون ــه ش ــل و ب ــه در مقاب ــد ک ــرف نکرده  ان را برط
جدیــدی را نیــز بــرای متقاضیــان ایجــاد کرده  انــد. از جملــه ایــن 

ــرد. ــاره ک ــک اش ــای فی ــار آگهی  ه ــه انتش ــوان ب ــک  ها می ت ریس
تعــداد قابــل توجهــی از فایل  هایــی کــه در بــازار آنایــن مســکن 
ــی از  ــد و برخ ــی ندارن ــود خارج ــوده و وج ــک ب ــود فی ــر می ش منتش
واســطه های ســودجو بــا سوءاســتفاده از عــدم کنتــرل هوشــمند فایل  هــا 
ــتریان،  ــی مش ــک اطاعات ــاد بان ــرای ایج ــی، ب ــتارت آپ  های ملک در اس
ــود در  ــه الزم ب ــد. درحالی ک ــا می کنن ــن فایل  ه ــار ای ــه انتش ــدام ب اق
طــول یــک دهــه اخیــر تاکنــون یــک کانــال کنترلــی هوشــمند در ایــن 
ســامانه ها طراحــی و تعبیــه می شــد تــا امــکان انتشــار فایل  هــای فیــک 
ــا عکس هــای غیرواقعــی و  ــا ب ــد ی ــا اساســا وجــود خارجــی ندارن ــه ی ک
ــود.  ــدود ش ــوند، مس ــی می ش ــان معرف ــه متقاضی ــتباه ب ــخصات اش مش
به دلیــل وجــود ایــن نارســایی  ها و عــدم انجــام اقداماتــی کــه الزم 
ــود در یــک دهــه گذشــته تاکنــون در حــوزه توســعه اســتارت آپ  های  ب
ــه  ــان و مراجع ــاد و اطمین ــد اعتم ــر می  رس ــه نظ ــود ب ــام ش ــی انج ملک
متقاضیــان بــه بــازار آنایــن مســکن در حــال نــزول اســت. در کل ایــن 
ــات  ــن مســکن اقدام ــازار آنای ــه ب ــت باعــث می شــود درصورتی ک وضعی
ــد،  ــام نده ــود را انج ــای موج ــع خأله ــعه و رف ــیر توس ــروری در مس ض
ــداران و  ــژه خری ــکن به وی ــازار مس ــاالن ب ــان فع ــا در می ــرگ پلتفرم ه م

ــورد. ــتارت بخ ــنده ها اس فروش
ــر  ــه ظاه ــطه ب ــک واس ــه ی ــتارت آپ  ها ب ــن اس ــون ای ــه هم  اکن ــرا ک چ
مــدرن تبدیــل شــده  اند کــه تنهــا خدمــت آنهــا بــه بــازار مســکن معرفــی 
فایل  هــای ملکــی بــه بــازار اســت کــه بخشــی از آنهــا نیــز فیــک بــوده و 
ــی هســتند  ــان فایل  های ــا هم ــن فایل  ه ــدارد. ای اصــا وجــود خارجــی ن
کــه در بــازار ســنتی مســکن نیــز قابــل جســت وجو و بــرای متقاضیــان در 
ــی  رود اســتارت آپ  های ملکــی  ــه انتظــار م دســترس هســتند. درحالی ک
خدماتــی بــه مراتــب گســترده  تر را بــه متقاضیــان و فعــاالن بــازار ملــک 

ارائــه دهنــد.
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در ابتـدای ایـن نشسـت، علی اکبـر ابراهیمی در سـخنانی با ارائه گزارشـی 
از عملکـرد دفتـر چـاپ طی ماه های اخیر با اشـاره به مشـکات و مسـائل 
چاپخانـه داران، گفـت: ازجملـه موضوعاتـی کـه اهالی چـاپ بـا آن درگیر 
هسـتند، می تـوان به بیمـه کارگـران، مالیات های مسـتقیم و ارزش افزوده 

و تسـهیات بانکی اشـاره کرد.  
 وی ادامـه داد: طـرح تحقیقاتـی »تحـول صنعـت چـاپ«، تدویـن برنامـه 
سرشـماری از صنعـت چـاپ کشـور، دوره هـا و تقویـم آموزشـی و تقویـت 
صـادرات محصـوالت و خدمـات چاپـی، اصـاح آئین نامـه و دسـتورالعمل  
آن هـا، تدویـن دسـتورالعمل آمـوزش و آئین نامه شـورای راهبـری صنعت 
چـاپ از دیگـر فعالیت هایـی اسـت کـه طی ۹ ماه اخیر انجام شـده اسـت.

 ابراهیمـی بـا اشـاره به تشـکیل دبیرخانه دائمـی جشـنواره صنعت چاپ، 
عنـوان کـرد: در ایـن زمینه آئین  نامه بیسـت و دومین جشـنواره سراسـری 
و جشـنواره اسـتانی صنعـت چـاپ بـرای اجـرا در سـال جـاری تدویـن و 

اصاح شـده اسـت.
 

لزوم تجمیع آمار صنعت چاپ
در ادامــه ایــن نشســت، محمدعلــی انصاری پــور، رئیــس اتحادیــه 
چاپخانــه داران اصفهــان در ســخنانی، گفــت: بهتــر اســت چاپخانه  هــا بــه 
دو بخــش تقســیم شــود؛ چاپخانه هــای صنفــی و کوچــک و چاپخانه هــای 
بــزرگ و صنعتــی تــا آسیب شناســی و رســیدگی بــه مشــکات آن هــا بــه 

شــکل بهتــری انجــام شــود.

 وی در ادامــه بــر لــزوم جمــع آ وری آمــار در صنــت چــاپ تاکیــد کــرد و 
ــاپ  ــت چ ــات صنع ــار و اطاع ــع آوری آم ــت جم ــر اس ــزود: بهت اف
بــا همــکاری مرکــز آمــار زودتــر انجــام شــود زیــرا  در صورتــی می تــوان 
ــی  ــار دسترس ــه آم ــه ب ــت ک ــجمی داش ــوب و منس ــزی خ برنامه ری

داشــته باشــیم.
 در ادامــه ایــن نشســت، احمــد ابوالحســنی رئیــس اتحادیه چاپخانــه داران 
تهــران نیــز در ســخنانی بــا تاکیــد بــر فرســوده بــودن نــاوگان صنعــت 
ــرای  چــاپ، گفــت: هزینه هــای تولیــد در کشــور ســنگین اســت و مــا ب
ــم و  ــا می مانی ــب ج ــادرات اغل ــایر کشــورها در بخــش ص ــا س ــت ب رقاب
ــداری  ــای نگه ــه هزینه ه ــی ک ــرد، از آنجای ــت را می ب ــن رقاب ــه ای ترکی
ــه ســایر کشــورها  ــی را ب ــازار صادرات ماشــین آالت ســنگین اســت، مــا ب

ــم. ــذار می کنی واگ
 وی همچنیــن دربــاره لــزوم تشــکیل اتحادیه هــای اســتانی، گفــت: امــروز 
ــد و  ــهرها رفته ان ــیه ش ــه حاش ــزرگ ب ــای ب ــادی از چاپخانه ه بخــش زی
بــرای بهره منــدی از حقــوق صنفــی مجبورنــد زیرمجموعــه اتحادیه هــای 
ــش  ــود، بخ ــکیل ش ــتانی تش ــه اس ــر اتحادی ــا اگ ــد، ام ــط برون غیرمرتب

ــن مشــکات حــل می شــود. ــادی از ای زی
 ابوالحســنی ادامــه داد: در بحــث آمــوزش نیــز اتحادیــه توانســته کارهــای 
زیــادی بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی انجــام دهــد، همچنیــن 
ــان  ــوتان و کارآفرین ــاب پیشکس ــرای انتخ ــتورالعملی ب ــیوه نامه   و دس ش

ــه کــرده اســت. تهی

احمد وند در نخستین جلسه شورای 

راهبری صنعت چاپ؛

تربیتنیرویمتخصص
درصنعـتچــاپ
یکضرورتاست

یاسـر احمدوند در نخسـتین نشسـت شـورای راهبـری صنعت چاپ بـر تشـکیل کارگروه های تخصصـی تاکید کرد و گفـت: ابتدا 
کارگروه هـا بـا مسـئولیت اعضای شـورا تشـکیل شـود، سـپس مباحث صنعـت چـاپ مسـاله یابی شـده و در ادامـه راهکارها در 

نشسـت های مختلف شناسـایی شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری کتـاب ایران )ایبنا(، نخسـتین نشسـت شـورای راهبـری صنعت چـاپ  چهارشـنبه )12 مـرداد( با حضور 
یاسـر احمدونـد، معـاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی و رئیس شـورا، علی اکبـر ابراهیمی، مدیـرکل دفتر چاپ و 
دبیـر شـورا، حامد سـهرابی، مدیرکل دفتـر حقوقی و مالکیـت فکری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی، محمدعلـی انصاری پور، 
علـی مغانـی، احمـد ابوالحسـنی، جال ذکایـی، حمیدرضـا طاهـری آشـتیانی، هومـن محمـدی و محمدحسـین رحیمی یگانه 

برگزار شـد.
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 ضرورت تغییر آئین نامه های چاپ
ــت  ــری صنع ــورای راهب ــر ش ــو دیگ ــتیانی، عض ــری آش ــا طاه حمیدرض
چــاپ، نیــز در ســخنانی گفــت: صنعــت چــاپ در حــوزه اجــرا از ارائــه طریق، 
ــا  ــرای آن ه ــه ب ــی وجــود دارد ک ــی اســت و برخــی مواضــع فرهنگ خال
ــه  ــرف ک ــار مص ــای یکب ــل لیوان ه ــتیم، مث ــه ای نداش ــت برنام هیچ وق

ــا نشــانه فرهنگــی روی آن هــا وجــود دارد. ــه ی امــکان درج جمل
 جــال ذکایــی، یکــی دیگــر از اعضــای ایــن شــورا بــا بیــان اینکــه منطــق 
حکــم می کنــد، آئین نامــه شــورای راهبــری صنعــت چــاپ را بررســی کنیــم، 
ــاز و  ــر نی ــا ب ــت، بن ــده اس ــه آم ــن آئین نام ــاده ۵ ای ــرد: در م ــوان ک عن
اقتضــای موضوعــات روز، شــورا می توانــد کارگروه هــای تخصصــی و 
کارشناســی تشــکیل دهد؛ بنابراین  بهتر اســت قبل از تشــکیل جلســه بعدی، 

ــد. ــاله یابی کنن ــکیل و مس ــا تش ــن کارگروه ه ای
 وی افــزود: ضــروری اســت کــه مســائل اولویت بنــدی شــود و بــه تناســب 
مســائل اولیــه و ثانویــه بــه آن هــا رســیدگی شــود، زیــرا گاهــی بــا حــل 

ــز حــل می شــود. ــه نی ــه، مســائل ثانوی مســائل اولی
 ذکایــی بــا طــرح ایــن موضــوع کــه شــان وزارتخانه، سیاســتگذاری اســت 
ــا  ــر آئین نامه ه ــای روز اگ ــه تکنولوژی ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــرا، گف ــه اج ن
ــل  ــاری ح ــته و ج ــایل گذش ــکات و مس ــی از مش ــد، خیل ــر کن تغیی
ــی،  ــن لیتوگراف ــدی ای بی ــا مرزبن ــر در دنی ــروز دیگ ــرا ام ــود، زی می ش

ــدارد. ــال وجــود ن چــاپ و چــاپ دیجیت
ــوژی، چاپخانه هــا و واحدهــا  ــر اســاس تکنول ــران ب ــه گفتــه وی، در ای  ب
ــل  ــه ســایر کشــورها براســاس محصــول مث تفکیــک شــده اند در حالی ک
کتــاب، نشــریه و.. تفکیــک می شــوند و ایــن مرزبندی هــا موجــب شــده 

ــود. ــن ش ــا تدوی ــری آئین نامه ه یکس
ــه نبــود شناســنامه ماشــین آالت چــاپ،  ــا انتقــاد ب  ذکایــی همچنیــن ب

ــران دســتگاه های صنعتــی شناســنامه داده نمی شــود  ــادآور شــد: در ای ی
و نقــل و انتقــال  از شــهر بــه شــهر و اســتان بــه اســتان بــدون هیــچ مدرکی 
انجــام می شــود، در حالی کــه بایــد همــه ایــن موضوعــات رصــد شــود.

ــد،  ــار نباش ــه آم ــوط ب ــزی من ــه برنامه ری ــان اینک ــا بی ــه ب  وی در ادام
ــوان از واردات  ــی را می ت ــات چاپ ــی خدم ــرف داخل ــون مص ــت: اکن گف
ــار  ــه آم ــاز ب ــا نی ــی از برنامه ه ــرد، بعض ــبه ک ــی محاس ــد داخل و تولی
ــا یــک تخمیــن می توانــد بــرای آن برنامه ریــزی کــرد. دقیــق نــدارد و ب

ــود دارد،  ــتی وج ــن باال دس ــواره قوانی ــه هم ــان اینک ــا بی ــی ب  ذکای
عنــوان کــرد: اگــر چــاپ در ایــن قوانیــن باالدســتی مثــل نقشــه جامــع 
ــان  ــن می ــت؛ در ای ــود داش ــری وج ــرایط بهت ــد، ش ــو درج می ش کش
ــت،  ــامی ـ حمای ــاد اس ــگ و ارش ــت ـ وزارت فرهن ــان دول ــدم ش معتق

ــود. ــرا ش ــد وارد اج ــت و نبای ــارت اس ــت و نظ هدای
 

لزوم تربیت نیروی متخصص در صنعت چاپ
ــدگان  ــه صادرکنن ــب رئیــس اتحادی ــز هومــن محمــدی، نائ ــه نی در ادام
صنعــت چــاپ بــه کمبــود و نبــود نیــروی متخصــص در صنعــت چــاپ 
ــم،  ــم بیاوری ــد ه ــین آالت جدی ــر ماش ــی اگ ــت: حت ــرد و گف ــاره ک اش
ــدان،  ــن فق ــل همی ــم و به دلی ــده نداری ــوزش دی ــروی متخصــص و آم نی
ــتان  ــاع افغانس ــای اتب ــی از نیرو ه ــای چاپ ــیاری از واحده ــون در بس اکن

اســتفاده می شــود.
 علــی  مغانــی، رئیــس اتحادیــه چــاپ خراســان رضــوی نیــز در ســخنانی 
ــت  ــه ای و متخصــص در صنع ــروی انســانی حرف ــود نی ــر نب ــد ب ــا تاکی ب
ــر  ــاردی گاهــی زی ــک دســتگاه ۱۰ میلی ــون ی ــرد: اکن ــوان ک چــاپ، عن
دســت ایــن جوانــان وجــود دارد کــه گاهــی بــه دلیــل عــدم آگاهــی آن ها 
ــوند. ــی آن می ش ــتگاه موجــب خراب ــر دس ــای ه ــرد و ویژگی ه ــا کارک ب
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وی افــزود: در ایــن زمینــه معتقــدم آمــوزش بــه کارگــران ایــن 
ــگاه ها  ــپس در دانش ــود و س ــاز ش ــتان آغ ــد از دوره دبیرس ــت بای صنع
ــده و  ــور و نیروهــای زب ــرای چاپخانه هــا اپرات ــا ب ادامــه داشــته باشــد ت

ــود. ــت ش ــص تربی متخص
 مغانــی همچنیــن بــر لــزوم نوســازی نــاوگان صنعــت چــاپ تاکیــد کــرد 
و ادامــه داد: در ایــن زمینــه معتقــدم بایــد مراکــز بازســازی ایــن نــاوگان 
ایجــاد شــود، از ســوی دیگــر اســتانی شــدن تشــکل های صنعــت چــاپ 
ــی  ــهد واحدهای ــراف مش ــرا در اط ــود، زی ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــز بای نی
هســتند کــه زیرمجموعــه اتحادیــه عینک ســازان قــرار گرفته انــد و بایــد 

راهــکاری بــرای آن ایجــاد شــود.
ــه  ــت: وظیف ــورا گف ــن ش ــو ای ــر عض ــه دیگ ــین رحیمی یگان  محمدحس
ایــن شــورا، ارائــه راهبــرد در صنعــت چــاپ اســت، در ایــن میــان تهیــه 
ــا  ــزی را ب ــم برنامه ری ــم کــه نمی توانی ــد بدانی ــا بای ــار اهمیــت دارد ام آم
اطاع رســانی نقطــه ای انجــام داد و بایــد مقایســه ای بیــن آمــار قبلــی و 
بعــدی داشــته باشــیم تــا بــه نتیجه بنــدی درســتی دســت پیــدا کنیــم.

ــار  ــن آم ــردآوری ای ــع و گ ــد تجمی ــت رون ــن اس ــه داد: ممک  وی ادام
ــوع  ــز موض ــوزش نی ــاله آم ــد و مس ــول بکش ــال ط ــج س ــا پن ــار ت چه

ــاز دارد. ــت نی ــه وق ــدن ب ــی ش ــرای اجرای ــه ب ــت ک ــری اس زمان ب
 رحیمی یگانــه بــا بیــان اینکــه بهتــر اســت بــه جــای آمــوزش صنعــت چاپ 
ــور  ــوزش، موت ــزود: آم ــم، اف ــام ببری ــری ن ــات بص ــوان ارتباط از آن به عن
حرکــت هــر جامعــه اســت، امــروز بســیاری از شــرکت های بــزرگ، اســم 
ــت از  ــر اس ــل بهت ــن دلی ــه همی ــد و ب ــر داده ان ــود را تغیی ــوی خ و لوگ

ارتباطــات بصــری بــه جــای آمــوزش چــاپ نــام ببریــم.
ــد تکنولوژی هــای  ــن موضــوع کــه ضــروری اســت، رون ــا طــرح ای  وی ب
ــنایی و  ــا آش ــم ب ــد بتوانی ــت: بای ــیم، گف ــه را بشناس ــاز جامع روز و نی
ــاوری   ــرفت فن ــان پیش ــه و جری ــاز جامع ــاره نی ــات درب ــع اطاع تجمی
ــر  ــرا اگ ــم؛ زی ــک کنی ــوزه کم ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــت س ــه هدای ب
زیــادی  مشــکات  بخورنــد  شکســت  عظیــم  ســرمایه گذاری های 

می شــود. ایجــاد 
ــری وزارت  ــت فک ــی و مالکی ــر حقوق ــرکل دفت ــهرابی، مدی ــد س  حام
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و عضــو شــورای راهبــری صنعــت چــاپ نیــز 

ــی و  ــر در مســائل حقوق ــن دفت ــه ای ــت همه جانب ــر حمای در ســخنانی ب
ــتورالعمل های  ــه و دس ــوزه آئین نام ــت: در ح ــرد و گف ــد ک ــی تاکی قانون
مرتبــط بــا صنعــت چــاپ اگــر نیــاز بــه اصــاح وجــود داشــته باشــد، ایــن 

دفتــر آمادگــی دارد تــا مســائل مرتبــط بــا آن را مرتفــع کنــد.
ــه چینــش اعضــای ایــن شــورا نیــز عنــوان کــرد: ایــن  ــا اشــاره ب  وی ب
ــده می شــود.  ــن شــورا دی ــران نیســت در ای ــط ته ــران فق ــه ای شــعار ک
از اســتان  و شــهرهای مختلــف کشــور نمایندگانــی در شــورای راهبــری 

ــد. صنعــت چــاپ کشــور حضــور دارن
ــری و  ــی، همفک ــب همزبان ــینی، موج ــه همنش ــان اینک ــا بی ــهرابی ب س
ــته  ــه در رش ــت: دانش آموخت ــود، گف ــت می ش ــن صنع ــی در ای همدل
ــت  ــر دول ــردی از زیرنظ ــی ـ کارب ــای علم ــم و واحده ــاپ نداری چ
خــارج شــده اند؛ عاوه برایــن ۱۹ واحــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
شــده اســت همچنیــن در همــه اســتان ها ایــن ظرفیــت وجــود نــدارد کــه 
ایــن دانشــگاه ها تشــکیل شــود؛ امــا می توانیــم بــرای چنــد اســتان ایــن 
ــتان  ها  ــرکل  اس ــکاری مدی ــه هم ــه ب ــه البت ــود ک ــکیل ش ــا تش واحده

ــاز دارد. نی
 بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری بــر بحــث 
دانش بنیــان بــودن، شــهرک های علــم و فنــاوری در صنعــت چــاپ نیــز 
بایــد بــه ایــن حــوزه ورود پیــدا کننــد؛ بنابرایــن بایــد مســائل، مباحــث 

دانشــگاهی و آموزشــی را طراحــی کنیــم.  
 در پایــان ایــن نشســت، یاســر احمدونــد، رئیــس شــورای راهبــری صنعــت چــاپ، 
پــس از شــنیدن ســخنان اعضــا، عنــوان کــرد: موضوعــات مطــرح شــده در ایــن 
آمــار،  آینده پژوهــی،  پژوهــش،  آمــوزش،  موضوعــات،  در  نشســت 
تســهیات بانکــی، اجرائیــات صنــف، صــادرات و آئین نامــه بــود کــه بایــد 

ــا رســیدگی شــود. ــه آن ه ب
ــد،  ــی وارد ش ــورت جزئ ــوان به ص ــات نمی ت ــن جلس ــزود: در ای  وی اف
بلکــه در ایــن زمینــه می تــوان از ظرفیت هــای بیرونــی صنــف نیــز اســتفاده کرد 

ــرد. ــه شــورا وارد ک ــا را ب ــل و مشــورت، خروجــی بحث ه و در تعام
ــی،  ــای تخصص ــکیل کارگروه ه ــر تش ــد ب ــا تاکی ــن ب ــد همچنی  احمدون
ــود،  ــکیل ش ــورا تش ــای ش ــئولیت اعض ــا مس ــا ب ــدا کارگروه ه ــت: ابت گف
ــا در  ــه راهکاره ــاله یابی و در ادام ــاپ مس ــت چ ــث صنع ــپس در بح س

ــود. ــایی ش ــف شناس ــت های مختل نشس
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