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دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در نخســتین نشســت 
معاونــت  ســتادهای  دبیــران  و  معاونــان  شــورای 
علمــی و فنــاوری و بنیــاد ملــی نخبــگان تاکیــد کــرد: 
از درخــت تنومنــد زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری 

ــم. ــت کنی محافظ
ــورای  ــت شـ ــتین نشسـ ــازارکار، نخس ــزارش ب ــه گ ب
ــی و  ــاونت علم ــادهای معـ ــران ستــ ــان و دبیـ معاون
ــر  ــور دکت ــا حض ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــاوری و بنی فن
معاونــت  سرپرســت  فیروزآبــادی  دهقانــی  روح اهلل 
ــورنا  ــر س ــوری و دکت ــاوری ریاســت جمه ــی و فن علم
ــران  ــان و مدی ــه معاون ــین و هم ــاون پیش ــتاری مع س
ــد. ــزار ش ــگان برگ ــی نخب ــاد مل ــت و بنی ــن معاون ای

ــه  ــن جلس ــادی در ای ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان دکت
گفــت: افــراد زیــادی بــرای جریــان ســازی و تقویــت 
علــم و فنــاوری در کشــور تــاش کردنــد. اگــر 
ــراد در  ــن اف ــوان اثرگذارتری ــر به عن ــم از 2 نف بخواهی
توســعه گفتمــان علــم و فنــاوری در کشــور نــام ببریــم 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــد ب ــدا و در راس آن بای ابت
ــوزه  ــن ح ــه ای در ای ــاش بی وقف ــه ت ــاره کنیم ک اش
در  کانــی  سیاســت گذاری های  و  دارنــد  و  داشــته 

ــای  ــن خط ه ــی از اصلی تری ــوان یک ــه به عن ــن زمین ای
جریان هــای فکــری و عملــی در ایــن حــوزه داشــتند و 
رصــد و حمایــت ویــژه ای از حرکــت علمــی و فنــاوری 

ــد. کشــور دارن
افــراد  کــه  ســال ها  ایــن  طــول  در  افــزود:  وی 
متعــددی ســکاندار معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری را عهــده دار بودنــد؛ هیــچ کــدام بــه انــدازه 
دکتــر ســتاری در ترویــج گفتمــان علــم و فنــاوری در 
میــان مــردم و مســوالن اثرگــذار نبودنــد و امــروز ایــن 
تــاش هــا منجــر بــه ایــن شــده کــه همــه یــک صــدا 
ــد حــل مشــکات  ــاوری کلی ــم و فن ــد عل ــاد دارن اعتق

کشــور اســت.
دهقانــی فیروزآبــادی ضمــن تشــکر و تقدیــر از زحمات 
و خدمــات دکتــر ســتاری، گفــت: نشســتن جــای آقــای 
ــورد نظــر  ــرد م ــتاری کار ســختی اســت و ف ــر س دکت
بایــد عاشــق پیشــه باشــد نــه عاقــل. معاونــت علمــی 
کــه بــه ایشــان تحویــل داده شــد بســیار متفــاوت بــود 
بــا آنچــه کــه امــروز دکتــر ســتاری تحویــل بنــده مــی 
دهــد. تــاش هــا بســیار زیــاد بــوده و گام هــای موثــر 

و بلنــدی در ایــن زمینــه برداشــته شــده اســت.
وی معاونــت علمــی و فنــاوری دوران ســختی را پشــت 
ــود رســیده  ــوغ خ ــه دوران بل ــروز ب ــته و ام ســر گذاش
ــتر  ــت را بیش ــن معاون ــارات از ای ــن انتظ ــت و همی اس
ــری آن  ــکل گی ــت دوران ش ــه زحم ــد. گرچ ــی کن م
بــه مراتــب بیشــتر از امــروز اســت امــا رشــد آن بایــد 
ــن  ــم از ای ــاد بگیری ــد ی ــرد و بای ســرعت بیشــتری گی
ــم. ــت و محافظــت کنی ــه مراقب ــد چگون درخــت تنومن

ــت  ــن محبوبی ــزرگ تری ــگاهی ب ــاد دانش ــس جه ریی
ــاوری ریاســت جمهــوری  ــت علمــی و فن ــروز معاون ام
کــه بحــث اصلــی قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان 
نیــز هســت را، توســعه بــازار و کســب و کارهــای دانش 
بنیــان در ســطح ملــی دانســت و گفــت: امــروز وقتــی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، کشــاورزی، بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و غیــره و همــه نهادهــای 

ــی  ــد اصل ــه کلی ــد ک ــاور رســیده ان ــن ب ــه ای ــی ب متول
ــای  ــرکت ه ــاوران و ش ــت فن ــکات در دس ــع مش رف
دانــش بنیــان و خــاق اســت؛ مــی تــوان امیــدوار بــود 
ــع شــود  ــا مرتف ــه دســت آنه ــه مشــکات کشــور ب ک
ــه  ــه ب ــن میان ــد در ای ــاوری بای ــت علمــی و فن و معاون
عنــوان ســازمان نــوآوری کشــور حلقــه پیونــد دهنــده 

همــه بازیگــران ایــن زیســت بــوم باشــد.
دهقانــی فیروزآبــادی همچنیــن بیــان کــرد: بــاور مــن 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــه معاون ــت ک ــن اس ای
جمهــوری؛ ســازمان برنامــه و بودجــه نــوآوری کشــور 
اســت. مــا زمانــی بــه ایــن جایــگاه مــی رســیم 
ــاوری در  ــازار فن ــه و ب ــه و فناوران ــع نوآوران ــه مناب ک
ــه  ــبیحی ک ــخ تس ــیله ن ــه وس ــف را ب ــای مختل نهاده
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت و 
ــه هــم  ــوآوری ب ــوم ن ــا اســتفاده از بودجــه زیســت ب ب

ــم. ــل کنی متص
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  سرپرســت 
تریــن  بــزرگ  کــرد:  بیــان  همچنیــن  جمهــوری 
مســاله امــروز کشــور مــا جوانــان هســتند و مســووالن 
دغدغــه رفــع مشــکات و اســتفاده درســت از آنهــا را 
ــاور برســیم کــه مســایل کشــور  ــه ایــن ب دارد. بایــد ب
ــم  ــان و تصمی ــه حمکران ــود ک ــی ش ــع م ــی رف زمان
ــی  ــرآمدان علم ــگان و س ــان نخب ــران کشــور از می گی
ــازی کــه خــود تعریــف  انتخــاب شــوند. نخبــگان در ب
ــازی مــی کننــد و بقیــه جریانــات  مــی کننــد خــوب ب
کشــور را هــم بــه کار مــی گیرنــد. مــا ایــن ماموریــت 
را بــرای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــی  ــوس مل ــی نام ــازار مل ــم ب ــتیم و معتقدی ــل هس قائ
ــد از  ــا وجــود همــه مشــکاتی کــه دارد بای اســت و ب
آن محافظــت کنیــم. انتظــار داریــم معاونــت علمــی و 
ــم  ــی عل ــتمدار دیپلماس ــز و سیاس ــه ری ــاوری برنام فن
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــادرات ش ــاوری و ص و فن

باشــد.

از درخت تنومند زیست بوم فناوری و نوآوری محافظت کنیم

دکتر دهقانی فیروزآبادی:



ویژه

◄دکتر دهقانی فیروزآبادی در پیامی تاکید کرد: 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، درگاه ورود دانشجویان به زیست بوم 

نوآوری نخبگان ایرانی

◄رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی  از تغییرات جدید در این جشنواره  خبر داد؛
اهدای جایزه دکتر آشتیانی هر دو سال یک بار
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به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، 
جهاددانشگاهی  دانشجویان  سازمان  تاسیس  سالگرد  فرارسیدن  با 
)15 شهریور( دکتر دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی پیامی 

صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:
ــتند  ــاری هس ــن اقش ــره مهم تری ــجویان در زم ــک، دانش ــدون ش ب
کــه در تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی، پیشــبرد اهــداف فناورانــه 
ــه تمــدن نویــن اســامی منــدرج  ــه کشــور و دســتیابی ب و نوآوران
ــد  ــادی دارن ــش اساســی و بنی ــاب نق ــم گام دوم انق ــند مه در س
و نــگاه اجمالــی بــه فعالیت هــا و خدمــات جهاددانشــگاهی در 
طــول بیــش از چهــل ســال فعالیــت بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه 
بخــش زیــادی از توفیقــات و عملکــرد ایــن نهــاد خــدوم و انقابــی 
ــد،  ــب، حضــور و مشــارکت دانشــجویان عاقه من ــه جل بازبســته ب

متخصــص و متعهــد در ایــن نهــاد بــوده اســت کــه بــا روحیــه کار، 
ــار  ــزت و افتخ ــه ع ــش مای ــی بیش ازبی ــت و اثربخش ــد، خاقی امی
و پیشــرفت بوده انــد و همیــن دانشــجویان بعدهــا در قامــت 
متخصصــان، مدیــران و پژوهشــگران کارهــای بــزرگ را بــه انجــام 

ــد. ــت بوده ان ــر و برک ــأ خی ــانیده اند و منش رس
ــی  ــد درگاه و محمل  ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی می توان
ــزرگ  ــه زیســت بوم ب ــوآور و خــاق ب ــرای جــذب دانشــجویان ن ب
نوآورانــه و نخبگانــی جهاددانشــگاهی و هدایــت و حمایــت از آن هــا 
باشــد و ایــن موضــوع خــود ظرفیــت و ســرمایهٔ عظیــم بــرای غنــا 
بخشــی بــه منابــع انســانی جهاددانشــگاهی بــرای تحقــق اهــداف 
ــر،  ــوی دیگ ــرد. از س ــد ک ــاد خواه ــه ایج ــه و تحول خواهان نوآوران
ــه،  ــدار و دل آگاه جامع ــض بی ــوان نب ــد به عن ــجویان می توانن دانش

دکتر دهقانی فیروزآبادی در پیامی تاکید کرد:

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، 
درگاه ورود دانشجویان به زیست بوم نوآوری نخبگان ایرانی

ــه مناســبت ســالگرد تاســیس ســازمان  ــادی رییــس جهاددانشــگاهی در پیــام خــود ب ــی فیروزآب دکتــر دهقان
ــذب  ــرای ج ــی ب ــد درگاه و محمل ــگاهی می توان ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــرد: س ــار ک ــجویان اظه دانش
دانشــجویان نــوآور و خــاق بــه زیســت بوم بــزرگ نوآورانــه و نخبگانــی جهاددانشــگاهی و هدایــت و حمایــت 

از آن هــا باشــد. 
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نســبت بــه نیازهــا، مشــکات و مســائل گوناگــون و پردامنــه 
زیســت بوم جامعــهٔ ایرانــی اطــاع پیــدا کننــد تــا از طریــق 
جهاددانشــگاهی نســبت بــه حــل ایــن مســائل اقــدام شــود و بــرای 
ــا تمــام تــوان ســخت افزاری، نرم افــزاری و  ایــن مهــم الزم اســت ت
منابــع ایــن نهــاد تــا حــد ممکــن و مقــدور در اختیــار دانشــجویان 

ــوآور و خــاق قــرار گیــرد. ن
در بیســت وپنج ســال فعالیت ســازمان دانشــجویان جهاددانشگاهی، 
ــت  ــد ماموری ــازمان می توان ــن س ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاور م ب
ــد  ــجویان عاقه من ــب دانش ــذب و جل ــر ج ــود را ب ــای خ فعالیت ه
و نــوآور در قالــب شــبکه های توانمنــد ســاز و فراگیــر قــرار دهــد و 
در حکــم درگاه ورود نظام منــد، هدفمنــد و هماهنــگ دانشــجویان 
نــوآور و خــاق بــه جهــاد عمــل کنــد و توفیقــات در ایــن مســیر 
ــا،  ــازی فعالیت ه ــی و روزآمدس ــی، تنوع بخش ــگاه تحول ــتلزم ن مس
توجــه ویــژه بــه نیازهــای دانشــجویان به ویــژه در کارآفرینــی 
دانشــجویی،  فعــال  شــبکه های  تشــکیل  مهارت آمــوزی،  و 
در  جدیــد  الگوهــای  از  اســتفاده  و  برنامه هــا  تنوع بخشــی 
برنامه هــای فرهنگــی اســت تــا طــی آن اســتعدادهای دانشــجویان 
در عرصه هــای گوناگــون شناســایی و تقویــت شــود و بسترســازی 

ــرد. ــورت پذی ــت ص ــا دق ــا ب ــن توانمنده ــدی از ای ــرای بهره من ب
ــاب  ــای واالی انق ــداف و آرمان ه ــق اه ــا آرزوی تحق ــان، ب در پای
انقــاب  معظــم  رهبــر  و  عظیم الشــأن)ره(  امــام  اســامی، 
)مدظله العالــی(، ایــن روز را بــه همــه همــکاران پرتــاش در 
ــز عضــو  ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی و دانشــجویان عزی
و  ســازنده  نقش آفرینــی  و  می گویــم  تبریــک  ســازمان  ایــن 

ســربلندی و بالندگــی آنــان را از خداونــد بــزرگ خواهانــم.
ــا فرارســیدن 15 شــهریورماه، ســالروز  همچنیــن گفتنــی اســت، ب
ــای  ــا و فعالیت ه ــران، برنامه ه ــجویان ای ــازمان دانش ــکیل س تش
متنوعــی از 15 شــهریورماه تــا 15 مهــر مــاه 1401 بــرای تبییــن 
ماموریــت ایــن ســازمان در نظــر گرفتــه شــده اســت و طــی یــک 
مــاه مجموعه رویدادهایــی در ســازمان و شــعب آن برگــزار خواهد شــد.

جلســه و دیــدار بــا برخــی از چهره هــای علمــی و فرهنگــی کشــور، 
ــام برخــی از چهره هــای  برگــزاری نشســت های شــعب، ارســال پی

شــاخص فرهنگــی، ازجملــه برخــی از برنامه هــا در ایــن بــازۀ 
زمانــی اســت. همچنیــن، بــا توجــه بــه نزدیکــی بازگشــایی 
کشــور  سراســر  در  داشــجویان  ســازمان  شــعب  دانشــگاه ها، 
ــی  ــه معرف ــا ب ــرد ت ــد ک ــتقر خواه ــگاه ها مس ــای در دانش غرفه ه

ــود. ــدام ش ــجویان اق ــازمان دانش س
 

برگزاری مراسم گرامی داشت بیست وچهارمین
 سالگرد تأسیس سازمان دانشجویان ایران

ــه  15 شــهریور، مراســم گرامی داشــت بیســت وچهارمین  ــن زمین در ای
ســالگرد تأســیس ســازمان دانشــجویان ایــران نیز بــا حضور دکتــر جمال 
ــدزاده،  ــر رضــا فری ــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی، دکت ــان، مع رحیمی
سرپرســت ســازمان دانشــجویان ایــران و اعضــا و نماینــدگان شــعب ایــن 
ســازمان در محــل ســالن شــهید صبــوری معاونــت فرهنگــی بــه صورت 

حضــوری و مجــازی برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت، دکتر فریدزاده، سرپرســت ســازمان دانشــجویان 
ــران، اهــم رویکردهــای تحولــی ســازمان دانشــجویان ایــران در دوران  ای
کنونــی را مطــرح کرد. فریــدزاده ضمن اشــاره مختصر به ســوابق اقدامات 
و برنامه هــای انجام شــده در طــول 24 ســال فعالیــت ایــن ســازمان گفت: 
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی بــا پیش چشم داشــتن فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری، مســئوالن کشــور و جهــاد و نیــز مقتضیــات و 
شــرایط، از ابتــدا یــک ســازمان نــوآور، خــاق و ایده پــرداز بــوده  اســت که 
مأموریــت خــود را در به کمال رســاندن دانشــجوها تعریــف کــرده اســت و 
انجــام فعالیت هــای شــاخص فرهنگــی همــواره از راهبردهــای اصلــی آن 

بــوده اســت. 
سرپرســت ســازمان دانشــجویان ایــران بــا اشــاره بــه نــگاه پیشــرو 
ــطه  ــه واس ــجویان ب ــازمان دانش ــزود: س ــی، اف ــوآور فرهنگ و ن
داشــتن ایــن نــوع نــگاه نســبت بــه ســازمان های هم طــراز خــود 
ســازمان موفــق و مرجعــی محســوب می شــود کــه فعالیت هــای 
ــازمان  ــن س ــت. ای ــته  اس ــای گذاش ــود برج ــی از خ ــیار خوب بس
ــی  ــد و بالندگ ــه رش ــرده و ب ــدا ک ــود را پی ــگاه خ ــروزه جای ام

رســیده اســت. 
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سازمان دانشجویان ایران فرزند زمان خود بوده است
ــن ســازمان در  ــه ای ــه نقــش کادرســازی ک ــا اشــاره ب ــدزاده ب فری
طــول ایــن ســال ها داشــته اســت، گفــت: بســیاری از اصحــاب هنــر 
و فرهنــگ و رســانۀ امــروز خروجــی نیروهــای ســازمان دانشــجویان 
هســتند. خیلــی از ســازمان های هم طــراز فرهنگــی ایده هــای 
ســازمان را قــرض گرفتنــد و آن را در مجموعه هــای خــود تکثیــر 
ــوآوری  ــا ن ــر مبن ــواره ب ــازمان هم ــای س ــوم فعالیت ه ــد. عم کردن
ــم،  ــف کنی ــازمان را مختصــراً تعری ــم س ــر بخواهی ــوده اســت. اگ ب
بایــد بگوییــم کــه ســازمان دانشــجویان ایــران فرزنــد زمــان خــود 
ــئله دارد و  ــل مس ــائل روز ح ــرای مس ــه در ب ــت؛ چراک ــوده اس ب
خــودش را بــا تحــوالت فرهنگــی تنظیــم کــرده اســت. همــه روی 
فعالیت هــای خــوب گذشــته تعصــب داریــم، امــا هیــچ وقــت خــود 
ــگاه مــا رو  ــه صــرف فعالیت هــای قدیــم تعریــف نکرده ایــم و ن را ب

بــه آینــده اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه دو موضــوع فرهنــگ نــوآوری و 
نــوآوری فرهنگــی، افــزود: اگــر بخواهیــم فرهنــگ نــوآوری را ایجــاد 
ــر  ــم. اگ ــه کنی ــی توج ــوآوری فرهنگ ــه ن ــدا ب ــد در ابت ــم، بای کنی
ــا، مفاخــر و  ــان و در کشــور الگوه ــه خودم ــرار اســت در مجموع ق
ــیم، گام  ــته باش ــتیانی داش ــی آش ــر کاظم ــل دکت ــتاره هایی مث س
ــد مجموعــه ای قــول و عملــش  اول خودســازی اســت و اگــر دیدی
بــا یکدیگــر یکــی نیســت، از دل ایــن مجموعــه کاظمــی آشــتیانی 
خــارج نخواهــد شــد. امیــد وافــر داریــم کــه در دوره جدیــد، شــاهد 
تغییــرات مثبــت و توســعۀ نوآوری هــای فرهنگــی و بســط فرهنــگ 
نــوآوری خواهیــم بــود؛ چراکــه جهاددانشــگاهی همــواره پرچــم دار 

ــن  ــه ای ــوده اســت و انشــاهلل مجــدداً زمین ــه ب ــا در جامع نوآوری ه
اتفــاق فراهــم شــود. 

دانشــجویی  درگاه  و  ویتریــن  ایــران  دانشــجویان  ســازمان 
اســت جهاددانشــگاهی 

در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر جمــال رحیمیــان، معــاون فرهنگــی 
ــن  ــه اربعی ــک ب ــام نزدی ــلیت ای ــن تس ــز ضم ــگاهی نی جهاددانش
حســینی و مــاه صفــر، ســالروز تأســیس ســازمان دانشــجویان ایــران 
ــه  ــن و نوآوران ــول بنیادی ــاز تح ــه آغ ــبت ب ــت و نس ــی داش را گرام
ــا  ــا بیــان خاطراتــی از آشــنایی خــود ب ــراز امیــدواری کــرد. وی ب اب
جهاددانشــگاهی و نحــوۀ همــکاری بــا ایــن نهــاد گفــت: فعالیــت من 
از دوران دانشــجویی در جهاددانشــگاهی کــوی تهران کــه از قدیمی ترین 
واحدهــای جهاددانشــگاهی بــوده اســت، شــروع شــد و فعالیت  ســازمان 
دانشــجویان ایــران نیــز در اواخــر دهــه هفتــاد کــه مؤسســات فرهنگــی 
در جهاددانشــگاهی ظهــور و بــروز یافــت، شــروع شــد و این ســازمان در 
طــول ایــن ســال ها تاکنــون فرازونشــیب های زیــادی داشــته اســت و 

درمجمــوع کارنامــه ای درخشــان دارد.
معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه ماهیت دانشــجویی 
ــت  ــده در معاون ــه بن ــد از اینک ــزود: بع ــجویان اف ــازمان دانش س
ــه خدمــت شــدم، یکــی از ســازمان هایی کــه  فرهنگــی مشــغول ب
برایــم بســیار مهــم بوده، ســازمان دانشــجویان ایــران اســت و از نگاه 
بنــده، ایــن ســازمان ویتریــن و درگاه دانشــجویی بخــش فرهنگــی 
تعریــف می شــود و از ایــن جهــت، از دکتــر فریــدزاده کــه همیشــه 
ــر، خــوش درخشــیده و مســئولیت ایــن کار را  به عنــوان یــک مدی
ــن  ــجویی اصلی تری ــه دانش ــم. بدن ــکر می کن ــت، تش ــه  اس پذیرفت
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داشــته جهاددانشــگاهی و ســازمان دانشــجویان اصلی تریــن درگاه و 
بدنــه دانشــجویی اســت کــه بایــد تــاش کــرد تــا مأموریــت اصلــی 
ــران متخصــص، جــوان و  ــرورش مدی ســازمان دانشــجویان کــه پ

انقابــی اســت، تقویــت شــود.
رحیمیــان بــا اشــاره بــه ســند تحــول ســازمان دانشــجویان کــه 
بــر مبنــای دیــگاه مقــام معظــم رهبــری تنظیم شــده اســت، گفت: 
تهیــه ایــن ســند اقــدام بســیار پســندیده ای بــوده اســت و نــوآوری 
فرهنگــی متناســب بــا ســند تحــول و شــعار ســازمان دانشــجویان 
بایــد بــه یک تعریــف شــفافی برســد. اینکه نــوآوری چیســت؟ کدام 
فعالیت هــا تعطیــل شــود؟ کــدام فعالیت هــا اصــاح شــود؟ کــدام 
فعالیت هــا انجــام شــود؟ و مــواردی این چنینــی کــه پاســخ بــه آن، 
مســیر راه ســازمان دانشــجویان و در گام بعــد حــوزه فعالیت هــای 

فرهنگــی را مشــخص می کنــد. 
در پایــان، هریــک از اعضــای ســازمان دانشــجویان ایــران و اعضــای 
ــه  ــد و از هم ــرح کردن ــود را مط ــنهادات خ ــرات و پیش ــعب نظ ش

همــکاران ســازمان دانشــجویان تقدیــر بــه عمــل آمــد. 

 رونمایی از پوستر بیست وچهارمین سالگـرد تـأسیس 
سازمان دانشجویان ایران

در ایــن مراســم پوســتر بیســت وچهارمین ســالگرد تأســیس 
ســازمان دانشــجویان ایــران بــا شــعار »ســازمان دانشــجویان ایــران، 
ــی«  ــگان ایران ــوآوری نخب ــه زیســت بوم ن درگاه ورود دانشــجویان ب

رونمایــی شــد. 
در ایــن شــعار، ماموریــت ســازمان دانشــجویان به عنــوان درگاهــی 
بــرای شناســایی، جــذب و هدایــت جوانــان نخبــه، فعــال و مســتعد 
ترســیم  شــده  اســت کــه بــا هــدف تربیــت نیــروی انســانی جــوان، 
ــر  ــئولیت پذی ــی و مس ــل اخاق ــزه، دارای فضای ــص، پرانگی متخص
ــم و فرهنــگ فعالیــت می کنــد. تــاش شــده  اســت  در عرصــه عل
ــا  ــان ب ــای جوان ــی ظرفیت ه ــق هم افزای ــازی از طری ــا توانمندس ت
ــگاهی  ــی جهاددانش ــاد انقاب ــای کان نه ــا و ماموریت ه ظرفیت ه
صــورت  گیــرد. همچنیــن بــر اســاس ســند تحــول ســازمان 
دانشــجویان ایــران بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی مبنــای فکــری 
نظــری ایــن شــبکه و مقطــع زمانــی تحقــق ایــن ماموریــت در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
ــران به منظــور ســاماندهی  گفتنــی اســت، ســازمان دانشــجویان ای
مطلــوب و ارتقــای مشــارکت دانشــجویان دانشــگاه ها و مؤسســات 
آمــوزش عالــی کشــور در زمینه هــای اجتماعــی، سیاســی، علمــی، 

صنفــی و فــوق برنامــه در 15 شــهریورماه 1۳۷۷ تأســیس شــد.
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ــس  ــاهوردی ریی ــین ش ــر عبدالحس ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی در این مراســم، با گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره دکتــر کاظمــی آشــتیانی و اشــاره بــه این که ســنگ 
بنــای ایــن رویــداد ارزشــمند توســط دکتــر کاظمــی آشــتیانی بنــا 
ــگران  ــداد پژوهش ــن روی ــرد: در ای ــار ک ــت، اظه ــده اس ــاده ش نه
ــا  ــن یافته هــای خــود را ب ــادی آخری ــل و ســلول های بنی تولیدمث

یکدیگــر بــه اشــتراک گذارنــد.
ــردی کــردن  دکتــر شــاهوردی چشــم انداز ایــن جشــنواره را کارب
ــای  ــات و همکاری ه ــل از تحقیق ــده حاص ــب ش ــای کس دانش ه
بیــن رشــته ای اســت دانســت و گفــت: امیدواریــم بــه ایــن هــدف 

دســت یابیــم.
رییــس پژوهشــگاه رویــان تصریــح کــرد: یــادگار دکتــر کاظمی در 
ایــن بیســت و انــدی ســال، ثمــرات قابــل توجهــی داشــته اســت 
ــا  ــه ارتبــاط جامعــه علمــی کشــور ب کــه از آن جملــه می تــوان ب
ــی توانمندی هــای پژوهشــگران  ــی، معرف ــه علمــی بین الملل جامع
ــرای  ــب ب ــتری مناس ــاد بس ــی و ایج ــان خارج ــه محقق ــی ب ایران
ــلول های  ــل و س ــد مث ــان تولی ــان متخصص ــه می ــادل اندیش تب

بنیــادی اشــاره کــرد.

دکتــر شــاهوردی بــا تاکیــد بر ایــن که موقعیت ممتــاز جمهوری اســامی 
ــاوری و  ــت فن ــش زیس ــاروری، دان ــان ناب ــا، درم ــد مقاله ه در تولی
ســلول های بنیــادی، مؤیــد موفقیــت ایرانیــان اســت، اظهــار کــرد: 
ــل  ــه دلی ــان ب ــنواره روی ــزاری جش ــف برگ ــال توق ــس از دو س پ
ــار دیگــر  ــا تــاش همــکاران جهــادی، ب ــا، ب ــروس کرون شــیوع وی

ایــن رویــداد اجرایــی شــد.
وی در رابطــه بــا تغییــرات جدیــد ایجــاد شــده در اعطــای 
ــه  ــال تجرب ــس از 20 س ــرد: پ ــان ک ــان بی ــنواره روی ــزه جش جای
ــدار  ــر م ــان ب ــنواره روی ــه جش ــتراتژی دبیرخان ــز، اس موفقیت آمی
ــه  ــان ب ــنواره روی ــزه جش ــد جای ــا ش ــت و بن ــرار گرف ــازه ای ق ت
پژوهشــگران جــوان زیــر 45 ســال و جایــزه دکتــر کاظمــی 
آشــتیانی هــر دو ســال یــک بــار بــه پیشکســوتان حــوزه 

ســلول های بنیــادی و پزشــکی تولیــد مثــل اهــدا شــود.
دکتــر شــاهوردی افــزود: ایــن جشــنواره بــرای گردهمایــی 
پژوهشــگران جهــت رفــع دغدغه هــای اصلــی کشــور اســت. 
ــت  ــی جمعی ــواده و جوان ــت از خان ــون حمای ــته قان ــال گذش س
ــد  ــز در ســال گذشــته، تول ــان نی ــب شــد و پژوهشــگاه روی تصوی
ــم  ــم بتوانی ــت. امیدواری ــوزاد خــود را جشــن گرف ســی هزارمین ن

رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی

 از تغییرات جدید در این جشنواره  خبر داد؛

اهدای جایزه دکتر آشتیانی 
هر دو سال یک بار

رییــس پژوهشــگاه رویــان گفــت: پــس از ۲۰ ســال تجربــه موفقیت آمیــز، اســتراتژی دبیرخانــه جشــنواره رویــان 
بــر مــدار تــازه ای قــرار گرفــت و بنــا شــد جایــزه ایــن جشــنواره بــه پژوهشــگران جــوان زیــر ۴۵ ســال و جایــزه 
ــکی  ــادی و پزش ــلول های بنی ــوزه س ــوتان ح ــه پیشکس ــار ب ــک ب ــال ی ــر دو س ــتیانی« ه ــی آش ــر »کاظم دکت

تولیدمثــل اهــدا شــود و ایــن جایــزه ســال آینــده اهــدا مــی شــود.
ــدگان  ــی برگزی ــن معرف ــا آئی ــان ب ــان، همزم ــی روی ــره بین الملل ــومین کنگ ــت و س ــازارکار، بیس ــزارش ب ــه گ ب

ــان برگــزار شــد. بیســت  و یکمیــن جشــنواره روی
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بــا ارایــه خدمــات مناســب، نابــاروری را در کشــور کاهــش دهیــم.
ــران  ــاز در ای ــادی خون س ــلول های بنی ــد س ــای پیون ــب داروه اغل

ــوند ــاخته می ش س
و  علــوم  توســعه  رییــس ســتاد  امیرعلــی حمیدیــه  دکتــر 
فنــاوری  بنیــادی معاونــت علــم و  فناوری هــای ســلول های 
ریاســت جمهــوری بــا بیــان ایــن کــه پزشــکی بازســاختی دیگــر 
جزئــی از پزشــکی شــده اســت، گفــت: بخــش مالــی ســلول های 
بنیــادی و پزشــکی بازســاختی در دوران شــیوع کرونــا کــه همــه 
شــاخه های پزشــکی بــا افــت مواجــه بودنــد، در حــال رشــد بــود. 
شــرکت های دانش بنیــان و شــرکت های نوپایــی کــه در ایــن 
ــدا  ــادی پی ــیار زی ــرعت بس ــرد، س ــکل می گی ــا ش ــوزه در دنی ح

کــرده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ســند ملــی گفــت: ســعی کرده ایــم همــه جــای 
کشــور را تحــت نظــر داشــته باشــیم و بــر همیــن اســاس، مراکــز 
جامــع ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی را تعریــف 
کردیــم. ایــن مراکــز جامــع، ســال گذشــته بــا توافقــی کــه میــان 
دکتــر ســتاری و دکتــر عیــن اللهــی منعقــد شــد، بــه نــام »مراکــز 
ــادی و پزشــکی بازســاختی« شــناخته  ــوآوری و ســلول های بنی ن
شــدند و ماننــد مراکــز رشــد نیســتند. ترکیبی از اســتاد، دانشــجو، 
کارآفریــن و ســرمایه گذار در ایــن فضــا گــرد هــم می آینــد. اگــر 
ایــن صنعــت پیشــرفت کنــد، دیگــر ماننــد صنعــت خودروســازی 
و داروســازی مــا نخواهــد شــد و یــک صنعــت ملــی واقعــی اســت. 

از A تــا Z را مــی توانیــم در کشــور خــود انجــام دهیــم.

ــه توســعه شــرکت های  ــه تصمیــم ب ــا اشــاره ب ــه ب دکتــر حمیدی
دانش بنیــان حــوزه ســلول های بنیــادی در ســال های قبــل 
ــر روی  ــر ب ــه اگ ــد ک ــرده می گرفتن ــا خ ــه م ــان ب ــت: آن زم گف
ــل و  ــر تعطی ــش دیگ ــد، پژوه ــرمایه گذاری کنی ــوارد س ــن م ای
ــه  ــچ، بلک ــد هی ــه نش ــم ک ــا ک ــود. مقاله ه ــی ش ــم م ــا ک مقاله ه
ــادی و وزارت بهداشــت  ــلول های بنی ــتاد س ــد. س ــز ش بیشــتر نی
یــک اهــرم هســتند. در منطقــه رتبــه مــا در تولیــد علــم از رژیــم 
اشــغالگر قــدس و ترکیــه نیــز باالتــر اســت. در میــان کشــورهای 
ــز در  ــا نی ــم. در دنی ــک را داری ــه ی ــه رتب اســامی، سالهاســت ک

ــتاده ایم. ــیزدهم ایس ــگاه س جای
ــادی  ــوم و فناوری هــای ســلول های بنی رییــس ســتاد توســعه عل
معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری تأکیــد کــرد: بیــش 
ــت  ــر حمای ــروژه دانشــی و پژوهشــی در ســال های اخی از 400 پ
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــوزی راه ان ــراهای دانش آم ــده و پژوهش س ش
راه انــدازی المپیــاد ســلول های بنیــادی نیــز یکــی دیگــر از 
البــرز  و  شــمالی  خراســان  اســتان های  دستاوردهاســت. در 

ــت. ــوده اس ــاده ب ــم فوق الع ــن عل ــرفت ای پیش
وی افــزود: ســعی کردیــم بخــش زیــادی از انــرژی خــود را 
ــت  ــرار اس ــر ق ــم. اگ ــور کنی ــان کش ــان و نوجوان ــوف جوان معط
ــد پژوهشــگران جــوان داشــته باشــد. ــد، بای ــران پیشــرفت کن ای

ــان  ــا بی ــران ب ــوم پزشــکی ته ــی دانشــگاه عل ــت علم عضــو هیئ
ــادی  ــلول های بنی ــوزه س ــددی در ح ــوالت متع ــه محص ــن ک ای
ــال  ــد و در ح ــوز گرفته ان ــور مج ــاختی در کش ــکی بازس و پزش
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اســتفاده هســتند، گفــت: دســتگاه پاســما فرزیــس توســط یکــی 
ــدرس  ــت م ــگاه تربی ــاورزی دانش ــکده کش ــگران دانش از پژوهش
ــد ســلول های  ــا تمــام داروهــای پیون ســاخته شــده اســت. تقریب
بنیــادی خون ســاز، ایران ســاخت شــده اســت و مــن خــودم 
ــا  ــن داروه ــم. ای ــز میکن ــی تجوی ــم داروی ایران ــرای بیماران ب
10 برابــر از داروهــای هنــدی بی نــام و نشــان وارداتــی بهتــر اســت.

دکتــر حمیدیــه در پایــان بــا بیــان ایــن کــه مــا در گذشــته گرفتار 
پیــدا کــردن یــک ســوزن بیوپســی در کشــور بودیــم، گفــت: در 
حــال حاضــر، یــک شــرکت در مشــهد ســوزن بیوپســی ســاخته 
اســت و االن در شــرف صــادرات ایــن محصــول اســت. جنــس ایــن 
ــی  ــی و چین ــوع ایتالیای ــی از ن ــه، ول ــی ن ــوع آمریکای ــوزن از ن س
ــه  ــن زمین ــان در ای ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــت. تع ــر اس بهت
ــام  ــا، ن ــکر در مقاله ه ــدا را ش ــت. خ ــته اس ــدد 210 گذش از ع
ــه  ــی از کشــورهایی ک ــوان یک ــه عن ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــده  ــد، دی ــد می کنن ــط FDA تولی ــده توس ــد ش ــوالت تایی محص

می شــود.

نگرانی رییس کمیسیون بهداشت
 از روند مهاجرت پزشکان

دکتــر حســینعلی شــهریاری، رییــس کمســیون بهداشــت مجلــس 
شــورای اســامی در این مراســم، با تقدیر و تشــکر از دســت اندرکاران 
ــتیانی  ــی آش ــر کاظم ــاد دکت ــت ی ــان و گرامیداش ــنواره روی جش

ــری  ــم رهب ــام معظ ــان، مق ــی روی ــان اصل ــی از حامی ــت: یک گف
هســتند کــه همــواره از ایــن نهــاد بــه نیکــی یــاد می کننــد. مــا در 
سیاســت های اباغــی و قوانیــن برنامــه آرزوهــای زیــادی داشــتیم 
کــه تحقــق پیــدا نکــرد. بــه طــور مثــال، قــرار بــود در ســال 1404 
ــر  ــال حاض ــکی در ح ــاید در پزش ــیم. ش ــه باش ــور اول منطق کش
ــط  ــات، فق ــدف از تحقیق ــا ه ــیم، ام ــته باش ــی داش ــگاه خوب جای
ــه  ــم ک ــه ســمت و ســویی بروی ــد ب ــا بای مقاله نویســی نیســت. م
ــد از  ــه درص ــه س ــود ک ــرار ب ــوند. ق ــئله محور ش ــا مس پژوهش ه
بودجــه ســازمان ها صــرف موضوعــات پژوهشــی شــود، امــا برخــی 

از نهادهــا ایــن وظیفــه قانونــی خــود را اجــرا نکردنــد.
ــگان و پژوهشــگران جــوان  ــه نخب ــا متاســفانه ب ــه داد: م وی ادام
ــی،  ــع در شــرایط هیجان خــود نرســیدیم. مخصوصــا بعضــی مواق
ــد  ــی گرفتن ــس تصمیمات ــا مجل ــری مخصوص ــز تصمیم گی مراک
کــه نــه تنهــا نمی دانیــم نخبــگان خــود را چگونــه جــذب کنیــم، 
ــت  ــراد را از دس ــن اف ــی از ای ــل توجه ــداد قاب ــاید تع ــه ش بلک
ــود.  ــه زور نمی ش ــمندان ب ــگان و دانش ــتن نخب ــه داش ــم. نگ دهی
بایــد زمینــه ایــن کار را بــرای افــراد فراهــم کنیــد. بایــد در نســل 

ــزه ایجــاد شــود. جــوان و دانشــمندان جــوان انگی
رییــس کمیســیون بهداشــت مجلــس شــورای اســامی گفــت: در 
ــوزه  ــته ایم. در ح ــکاری داش ــل ان ــتاوردهای غیرقاب ــه دس دو مقول
ســامت، االن حرفــی بــرای گفتــن داریــم، امــا مــن آینــده خوبــی 
را بــا توجــه بــه تصمیماتــی کــه در برخــی مراکــز گرفته می شــود، 
ــه  ــه دارم. در زمین ــن زمین ــدی در ای ــای ج ــم و نگرانی ه نمی بین
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تــوان دفاعــی نیــز جایــگاه خوبــی داریــم.
نماینــده مــردم زاهــدان در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
ــی از اســتادان چشــم  ــل توجه ــداد قاب ــاه، تع ــدت کوت ــن م در ای
پزشــکی مــا بــه آمریــکا مهاجــرت کردنــد و بــه عنــوان اســتاد در 
آمریــکا طبابــت و متاســفانه بــه بقیــه دوســتان خــود هــم توصیــه 
می کننــد کــه مهاجــرت کننــد. یــک زمانــی بــود کــه دانشــمندان 
ــد  ــار می کردن ــد و افتخ ــا می رفتن ــکا و اروپ ــه آمری ــا ب ــوان م ج
ــد،  ــان خــود خدمــت کنن ــه هموطن ــد و ب ــران برگردن ــه ای ــه ب ک
امــا متاســفانه اکنــون در فضایــی هســتیم کــه نخبــگان و جوانــان 
مــا را بــه راحتــی می برنــد. بســیاری از کشــورها بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند کــه بــه جــای ایــن کــه بــرای تربیــت پزشــک هزینــه 
ــود را  ــروی متخصــص خ ــران، نی ــد ای ــد، از کشــورهایی مانن کنن
ــا در  ــدی دارد. م ــی ج ــای نگران ــوع ج ــن موض ــد. ای ــذب کنن ج
حــال پیگیــری ایــن موضــوع بــا ســران ســه قــوه هســتیم. بیشــتر 

از همــه حضــرت آقــا در ایــن زمینــه دغدغــه دارنــد.
دکتــر شــهریاری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بایــد بــه تعریــف شــرکت 
دانش بنیــان توجــه و از ســو اســتفاده از آن جلوگیــری کــرد، گفت: 
ایــن کــه برخــی افــراد از کشــورهای دیگــر قطعاتــی را وارد و در 
ایــران آنهــا را ســر هــم می کننــد و بــه اســم تولیــد دانش بنیــان 
بــه بــازار عرضــه می کننــد، درســت نیســت. بعــد هــم می گوینــد 
ــه  ــتگاهی ک ــم دس ــازه نمی دهی ــم، اج ــل داری ــد داخ ــون تولی چ
نیــاز کشــور اســت از خــارج وارد شــود. کمیتــه ای تشــکیل دادیــم 

کــه ایــن موضــوع را بررســی کننــد تــا سوءاســتفاده نشــود.
ــب  ــه از ضری ــد ک ــان داده ان ــان نش ــه ایرانی ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
هوشــی بســیار باالیــی برخوردارنــد گفــت: یونســکو اعــام کــرده 
کــه در منطقــه بچــه هایــی که در ســراوان سیســتان و بلوچســتان 
هســتند ضریــب هوشــی بســیار باالیــی دارنــد. ایــن درســت اســت 
کــه کشــورهای دیگــر امکانــات بســیاری دارنــد، ولــی مــا شــاید بــا 
ــای  ــم فرصت ه ــد، بتوانی ــا می کنن ــه آنه ــه ای ک ــک صــدم هزین ی
ــگ  ــراد تن ــی اف ــه برخ ــازیم، البت ــود بس ــش روی خ ــیاری پی بس
ــغ  ــان مبل ــد هم ــرض ممکــن اســت نگذارن ــا مق ــاآگاه ی نظــر و ن
ــه  ــم در برنام ــم بتوانی ــد. امیدواری ــدا کن ــص پی ــز تخصی ــم نی ک
ــی و  ــه نگران ــم ک ــزی کنی ــه ای برنامه ری ــه گون ــعه ب ــم توس هفت

دغدغــه دانشــمندان مــا رفــع شــود.

ایجاد امیدواری در مردم با تشکیل پژوهشگاه رویان
دکتــر یونــس پناهی معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت 
گفــت: امــروزه تولیــد علــم و دانــش و مرجعیــت علمــی، یکــی از 
نهادهــای قــدرت در کشورهاســت. مقــام معظــم رهبــری، همــواره 
ــت علمــی و کاهــش  ــش و مرجعی ــم و دان ــد عل ــت تولی ــر تقوی ب

نیافتــن شــتاب پیشــرفت علــم و دانــش تاکیــد دارنــد.
از طریــق آن می توانیــم  راه هایــی کــه  از  یکــی  افــزود:  وی 
ــای  ــه دانش ه ــن ب ــم، پرداخت ــش دهی ــی را افزای ــت علم مرجعی
ــد  ــه بتوانن ــی ک ــت. دانش های ــرزی« اس ــب م ــاً »ل روز و اصطاح
پاســخگوی انســان در زمینــه ســامت باشــد. یکــی از ایــن علــوم، 
حــوزه ژن درمانــی، ســلول درمانــی و پزشــکی بازســاختی اســت.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزیــر بهداشــت ادامــه داد: مــا امــروزه 
در حــوزه علــم و دانــش هــم در منطقــه و هــم در جهــان جایــگاه 
ــام  ــه انج ــی هایی ک ــاس بررس ــا براس ــم، ام ــی داری ــل قبول قاب
ــاش و  ــال ت ــدت در ح ــه ش ــم ب ــه ه ــورهای منطق ــم، کش دادی
کوشــش هســتند. میانگیــن ســرعت کشــورهای عربســتان و 
ــم باالســت و مــن همینجــا تاکیــد می کنــم  ترکیــه در تولیــد عل
کــه امــروزه تولیــد علــم بــا )توســعه( روش هــای درمانــی جدیــد 

ــد. ــدا کن ــش پی ــد جه می توان
دکتــر پناهــی بــا بیــان ایــن کــه »جایــگاه مــا در حــوزه فنــاوری 
ــر  ــکاری یکدیگ ــا هم ــم ب ــت: می توانی ــت« گف ــول نیس ــل قب قاب
ایــن جایــگاه را ارتقــا دهیــم. امــروزه پیدایــش بیماری هــای 
مختلــف ماننــد SMA یــا ALS بــا داروهــای شــیمیایی قابــل کنترل 
نیســت. دوره درمان هــای نوترکیــب در حــال گــذر اســت و نبایــد 
ــرد  ــم. رویک ــف کنی ــته تل ــای گذش ــرای دانش ه ــود را ب ــت خ وق
ــتصد  ــش از هش ــور بی ــد. در کش ــه باش ــرد فناوران ــد رویک ــا بای م
مرکــز تحقیقاتــی داریــم؛ ایــن مراکــز بایــد ماموریت محــور باشــد. 
مــا بــه دنبــال مقالــه پاســخگو و مســئله محور هســتیم. هیــچ گاه 
ــرد،  ــدا ک ــت پی ــول دس ــه محص ــم ب ــد عل ــدون تولی ــود ب نمی ش
امــا بایــد مراقــب باشــیم. مقالــه هــدف غایــی مــا نیســت؛ مقالــه 
ــه مجــوز نشــریات و مراکــز  ــن در ارائ ــک وســیله اســت. بنابرای ی

ــه علــوم جدیــد بپردازیــم. تحقیقاتــی حتمــا بایــد ب
وی در پایــان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه امــروزه یکــی از معضل هــای 
مــا مســئله جوانــی جمعیــت اســت، بیــان کــرد: رشــد جمعیــت 
در کشــور مــا عــدد قابــل قبولــی نــدارد. در بعضــی نواحــی ایــن 
عــدد بــه زیــر یــک رســیده اســت. نکتــه ای کــه بایــد حتمــا بــه 
آن توجــه کنیــم ایــن اســت کــه مراکــز درمــان نابــاروری بایــد از 
ــن مراکــز  ــا یابنــد و تقویــت شــوند. تعــداد ای لحــاظ علمــی ارتق
نیــز بایــد افزایــش یابــد، بــه گونــه ای کــه هزینــه ایــن درمان هــا 
ــا  ــی مرتبــط ب ــول باشــد. مراکــز تحقیقات ــل قب ــا قاب در کشــور م
ــان  ــه پژوهشــگاه روی ــی ک ــد. از زمان ــعه یابن ــد توس ــت بای جمعی
در کشــور مــا شــکل گرفــت امیــدواری در دل مــردم ایجــاد شــد. 
امیدواریــم بــا همــت محققــان و درایــت دولتمــردان بیــش از پیــش 

در حــوزه فنــاوری ســرآمد باشــیم.
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سهم 4۰ درصدی مراکز جهاددانشگاهی از درمان 
ناباروری در کشور

و  پژوهــش  معــاون  پورعابــدی  محمدرضــا  دکتــر  ادامــه  در 
ــر،  ــال های اخی ــه در س ــان این ک ــا بی ــگاهی ب ــاوری جهاددانش فن
پژوهشــگران  توجــه  پیشــرفت های علمــی کشــورمان مــورد 
منطقــه و جهانیــان قــرار گرفتــه اســت، گفــت: جهاددانشــگاهی بــا 
بهره گیــری از منابــع انســانی متعهــد و کارآمــد توجــه ویــژه ای بــه 
تولیــد دانــش، کاربــردی کــردن و ارتقــای فنــاوری داشــته اســت.

ــادی  ــوان نه ــت به عن ــته اس ــگاهی توانس ــزود: جهاددانش وی اف
الهام بخــش در کشــور، پیشــگام توســعه فنــاوری، علــم و فرهنــگ، 
بــا تعامــل ســازنده در عرصــه ملــی و بین المللــی باشــد. ایــن نهــاد 
در بیــش از چهــار دهــه فعالیــت خــود در علــوم مختلــف نظیــر 
علــوم پزشــکی، فنــی و مهندســی و کشــاورزی و منابــع طبیعــی و 

علــوم انســانی و اجتماعــی و هنــر تمرکــز داشــته اســت.
داد:  ادامــه  جهاددانشــگاهی  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
در  زیست شناســی  و  پزشــکی  حــوزه  در  جهاددانشــگاهی 
فنــاوری  زیست شناســی،  تولیدمثــل،  پزشــکی  شــاخه های 
ســلول های بنیــادی، ســلول درمانــی، گیاهــان دارویــی و بیولــوژی 
ســرطان متمرکــز بــوده اســت. بــا افتخــار اعــام می کنــم، هــدف 
جهاددانشــگاهی تبدیــل شــدن بــه یکــی از زیســت بوم های 

ــت. ــی اس ــگان ایران ــوآوری نخب ن
ــاروری،  دکتــر پورعابــدی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه درمــان ناب
بیــش از چهــل درصــد درمــان نابــاروری در کشــور و بالــغ بــر 1۷ هزار 
ــاروری جهاددانشــگاهی در  ــی در مراکــز درمــان ناب ســیکل درمان
سراســر کشــور در حــال اجــرا اســت. در ایــن زمینــه، مرکــز فــوق 
ــت  ــینا دارای فعالی ــان و ابن س ــاروری روی ــان ناب ــی درم تخصص
شــاخص هســتند. مرکــز درمــان نابــاروری رویــان جــزو 10 مرکــز 

برتــر دنیــا اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی تصریــح کرد: تشــکیل 
اولیــن بانــک خــون بنــد نــاف در کشــور و منطقــه در ســال 2005 
بــا بیــش از صــد هــزار نمونــه در پژوهشــگاه رویــان و همچنیــن 
ــور در  ــی کش ــون قاعدگ ــادی خ ــلول های بنی ــک س ــاد بان ایج
ســال 1۳۹۸ در پژوهشــگاه ابن ســینا، دارا بــودن جامع تریــن 
مرکــز آموزشــی، پژوهشــی و درمانــی ســرطان پســتان در 
پژوهشــکده معتمــد جهاددانشــگاهی بــا بیــش از 150 هــزار 
ارجــاع ســاالنه و همچنیــن ســاخت کیــت تشــخیص حساســیت 
بــه شــیمی درمانی بیمــاران مبتــا بــه ســرطان پســتان، از جملــه 

ــت. ــگاهی اس ــارات جهاددانش افتخ
وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای جهاددانشــگاهی در زمینه توســعه 
ــان در  ــی در جه ــلول درمان ــازار س ــت: ب ــادی گف ــلول های بنی س
ــاد  ــید. ایج ــد رس ــارد دالر خواه ــده میلی ــه هف ــال 20۳0 ب س

ــادی  ــی ســلول های بنی ــد محصــوالت داروی ــه تولی اولیــن کارخان
خاورمیانــه بــا دانــش ایرانــی و بــا مشــارکت ســتاد اجرایــی فرمــان 

ــت. ــگاهی اس ــای جهاددانش ــن فعالیت ه ــام از مهم تری ام
ــه  ــا اشــاره ب معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی در ادامــه ب
ــه داد:  ــت فناوری ادام ــه زیس ــگاهی در زمین ــای جهاددانش فعالیت ه
اســتفاده از حیوانــات تراریختــه، تولیــد بومــی اولیــن کیــت تشــخیص 
کرونــا، تولیــد داروهــای گیاهــی و فعالیــت در زمینه ســنجش و پایش 

خدمــات پزشــکی از دیگــر فعالیت هــای جهاددانشــگاهی اســت.
دکتــر پورعابــدی بــا اشــاره بــه برگــزاری کنگره هــا و رویدادهــای 
ــای  ــار مجله ه ــگاهی و انتش ــط جهاددانش ــف توس ــی مختل علم
علمــی بیــان کــرد: یکــی از دالیــل موفقیــت پژوهشــگاه رویــان، 
ــی  ــا، معرف ــن ادع ــواه ای ــت. گ ــر اس ــی موث ــای بین الملل تعامل ه
رویدادهــای بین المللــی رویــان در مجله هــای علمــی توســط 

ــف اســت. دانشــمندان مختل
برگزیدگان جشنواره

در ایــن جشــنواره پنــج دانشــمند ایرانــی از دانشــگاه های داخــل 
ــان  ــنواره روی ــت ویکمین جش ــده بیس ــور برگزی ــارج از کش و خ

شــدند کــه اســامی آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:
ــوم پزشــکی کرمانشــاه،  ــد از دانشــگاه عل ــر مهــدی جای من ▪ دکت
برنــده ملــی گــروه ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی بــرای 
پژوهــش در زمینــه مزایــا، چالش هــا و چشــم اندازهای اســتفاده از 

داربســت های دارای خــواص الکتریکــی در مهندســی بافــت
ــر،  ــی امیرکبی ــر ایمــان شــعبانی اســتادیار دانشــگاه صنعت ▪ دکت
ــاختی  ــکی بازس ــادی و پزش ــلول های بنی ــروه س ــی گ ــده مل برن
ــرای پژوهــش روی طراحــی یــک ترکیــب زیســت فعــال دارای  ب
ــرای  خــواص الکتریکــی جهــت ســاخت داربســت پلــی اتیلنــی ب

ــت ــای مهندســی باف کاربرده
ــی دانشــیار زیست شناســی در پژوهشــگاه  ــه توالی ــر مرضی ▪ دکت
ــی گــروه پزشــکی تولیدمثــل و زیســت فناوری  ــده مل ــان، برن روی
در حــوزه تحقیقاتــی فعــال کــردن اســپرم در خــارج از بــدن بــرای 

ارتقــای لقــاح خــارج از رحمــی
▪ پروفســور علــی هنرآمــوز از دانشــگاه ساســکاچوان کانــادا؛ در زمینــه 

ــردان ــاروری م ــی در حفــظ ب ــرد مدل هــای حیوان کارب
▪ دکتــر امیــد ماشــین چیان از ســوییس؛ در حــوزه مهندســی 
ســلول های بنیــادی بــرای مطالعــه پیــری، بیماری هــا و ترمیــم
گفتنی اســت، بیســت و ســومین کنگره بین المللی پزشــکی تولیدمثل 
)23rd Congress on Reproductive Biomedicine( و 
 18th Stem( هجدهمیــن کنگــره فنــاوری ســلول های بنیــادی
 1۷ تــا   16 از  رویــان،   )Cell Biology & Technology

ــد. ــزار ش ــای رازی برگ ــالن همایش ه ــهریور 1401 در س ش
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◄معاون نوآوری و فناوری وزارت عتف در بازدید از پارک علم و فناوری البرز؛ ص 18
جذب، استخدام و حمایت از کارکنان پارک های علم و فناوری 

در اولویت برنامه های وزارت علوم

◄مدیرکل پشتیبانی معاونت فناوری و نوآوری: ص20
اعالم آمادگی پارک های علم فناوری برای همکاری همه جانبه با مرکز 

نوآوری کیش

◄مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم: ص21
پارک های علم و فناوری فرهنگ نوآوری را  به تک تک سازمان  ها در استان ها 

تزریق کنند

◄معاون فناوری وزیر علوم در مراسم معارفه رئیس پارک دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ص24
پارک ها به سمت ایجاد پردیس مشترک بروندتسهیالت برای استخدام در 

پارک ها

◄با همکاری پارک علم و فناوری البرز؛ ص27
پردیس تخصصی فناوری و نوآوری مواد و انرژی در پژوهشگاه مواد و انرژی 

راه اندازی می شود

◄سرپرست مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛ ص28
مرکز رشد مانند یک پزشک عمومی مسئله یابی می کند
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معاون نوآوری و فناوری وزارت عتف در بازدید از پارک علم و فناوری البرز؛

جذب، استخدام و حمایت از کارکنان پارک های علم و فناوری جذب، استخدام و حمایت از کارکنان پارک های علم و فناوری 
در اولویت برنامه های وزارت علومدر اولویت برنامه های وزارت علوم

ــا  ــرز  ب ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــد پ ــاوری در در بازدی ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل ــوآوری و فن ــاون ن مع
تمجیــد از دســتاوردهای ایــن پــارک گفــت: پــارک علــم و فنــاوری البــرز یکــی از پــارک هــای موفــق و بــا برنامــه 

در کشــور اســت.

بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر علــی خیرالدیــن در ایــن بازدیــد کــه بــا 
همراهــی مهنــدس مهــدی عباســی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
ــم و فنــاوری البــرز  ــارک عل ــح اینکــه پ ــا تصری صــورت گرفــت ب
ــار  ــته اظه ــر داش ــای اخی ــال ه ــژه در س ــی بوی ــتاوردهای خوب دس
ــش  ــه بخ ــی در زمین ــای خوب ــیل ه ــرز پتانس ــتان الب ــت: اس داش
ــزرگ و  ــای ب ــرکت ه ــتقرار ش ــی، اس ــع غذای ــاورزی، صنای کش
صنعتــی و نزدیکــی بــه تهــران و ... دارد و پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان البــرز بــه واســطه برخــورداری از ایــن شــرایط از موقعیــت 

ــت. ــوردار اس ــازی برخ ممت
ــارک  ــای پ ــت ه ــه شــده از فعالی ــزارش ارائ ــه گ ــاره ب ــا اش وی ب
علــم و فنــاوری البــرز کــه توســط مهنــدس عباســی رئیــس ایــن 
پــارک ارائــه شــد گفــت: معمــوال 1۷ تــا 20 درصــد شــرکت هــای 
ــان هســتند  ــش بنی ــاوری دان ــم و فن ــارک هــای عل مســتقر در پ

ــا ۸4 شــرکت فنــاور مســتقر  امــا پــارک علــم و فنــاوری البــرز ب
دارای ۳1 شــرکت دانــش بنیــان اســت کــه ســهم 40 درصــدی 
ــن  ــت ای ــی از موفقی ــان، حاک ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــداد ش تع

ــارک در حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت. پ
ــاور  ــد فن ــزار و 400 واح ــه 11 ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب خیرالدی
ــم و فنــاوری مســتقر هســتند گفــت: از ایــن  ــارک هــای عل در پ

ــان اســت. ــش بنی ــداد دان ــن تع ــداد 20۳5 شــرکت از ای تع
بــه  اشــاره  بــا  عتــف  وزارت  فنــاوری  و  نــوآوری  معــاون 
ــت:  ــرز گف ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــری پ ــتغال 1600 نف اش
ایــن آمــار و دســتاوردها در پــارک علــم و فنــاوری البــرز خــوب و 
امیدبخــش اســت امــا بایــد تــاش کنیــم آمــار اشــتغال بــا توجــه 

ــد. ــش یاب ــای اســتان افزای ــه پتانســیل ه ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دنبــال برنامــه از ســوی پــارک هــای 
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علــم و فنــاوری هســتیم اظهــار داشــت: برنامــه هــای پــارک هــای 
ــت  ــاختمان نیس ــی و س ــای فیزیک ــاخت فض ــاوری س ــم و فن عل
بلکــه توســعه فنــاوری اســت و در ایــن زمینــه گرنــت فنــاوری و 
نیــز دســتیاری فنــاوری بایــد بــه جــد از ســوی مدیــران پــارک هــای 

علــم و فنــاوری دنبــال شــود. 
دکتــر خیرالدیــن  بــا اشــاره بــه کمبــود نیــرو در پــارک هــای 
ــکل  ــاوری مش ــم و فن ــای عل ــت: پارک ه ــاوری گف ــم و فن عل
ــد و در ایــن راســتا جــذب ۳00 نفــر در پارک هــای  نیــرو دارن

علــم و فنــاوری در دســتور کار اســت.
ــان  ــتگرد و طالق ــه در هش ــاختارهای فناوران ــعه س ــر توس وی ب
ــاد و  ــت: ایج ــرد و گف ــد ک ــاوری تاکی ــم و فن ــارک عل ــط پ توس
توســعه ســاختارهای فناورانــه مثــل مراکــز رشــد و مراکــز نــوآوری 
ــاوری یــک  ــم و فن ــارک عل در هشــتگرد و طالقــان و ... توســط پ
ضــرورت اســت و مــا نمــی توانیــم نســبت بــه ایجــاد ایــن مراکــز 

ــی تفــاوت باشــیم. در ایــن شهرســتان هــا ب
وی بــا اشــاره بــه معافیــت مالیاتــی کارکنــان پارک هــای علــم و فناوری 
ــر اســاس تصویــب قانــون  ــر اســاس کــه ب گفــت: ایــن اتقــاق ب
جهــش تولیــد صــورت گرفتــه اتفــاق خوبــی مــی افتــد؛ 
ــان  ــوی کارکن ــتی از س ــای معیش ــت ه ــد حمای ــن بای همچنی
ــن  ــاالن ای ــا فع ــود ت ــال ش ــاوری دنب ــم و فن ــای عل ــارک ه پ

ــند. ــته باش ــکلی نداش ــا مش ــه ه مجموع

پردیس صنایع غذایی در پارک علم و فناوری
 البرز ایجاد شود

معــاون نــوآوری و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــر 
ایجــاد پردیــس توســط پــارک هــای علــم و فنــاوری تاکیــد کــرد 
و گفــت: پردیــس شــیات در قشــم راه انــدازی مــی شــود و پــارک 
علــم و فنــاوری البــرز مــی توانــد پردیــس صنایــع غذایــی بــا توجــه 
بــه ظرفیــت هــای اســتان ایجــاد نمایــد. اعتقــاد مــا ایــن اســت 
کــه رئیــس پــارک، پارکبــان نیســت بایــد ظرفیــت هــای اســتان 

در خدمــت توســعه فنــاوری و کارآفرینــی قــرار بگیــرد. 
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــه پ ــه بودج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خیلــی کــم اســت تصریــح کــرد: ایــن موضــوع را ســال گذشــته 
دنبــال کردیــم و امســال هــم بــا جدیــت بیشــتری دنبــال مــی کنیم 
تــا بودجــه ایــن پــارک متعــادل شــود. همچنیــن تــاش مــی کنیم 
ــارک  ــه معاونــت علمــی ، ایــن پ ــارک ب از طریــق معرفــی ایــن پ

بتوانــد شــرکت هــای نــوع ســه را هــم پذیــرش کنــد.

ایجاد پردیس صنایع غذایی، دارویی و  کشاورزی
ــاوری البــرز  ــم و فن ــارک عل مهنــدس مهــدی عباســی، رییــس پ
و رئیــس مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهــاد دانشــگاهی در ایــن 

ــارک  ــا پ ــتاوردها و ظرفیت ه ــی دس ــه برخ ــاره ب ــا اش ــد ب بازدی
علــم و فنــاوری البــرز گفــت: پــارک علــم و فنــاوری البــرز حــدود 
یکصــد هکتــار مســاحت دارد و مــا تــاش می کنیــم ایــن پــارک 
در چنــد زمینــه تخصصــی بــه قطــب تخصصــی تبدیــل شــود و بــه 
عبــارت بهتــر می خواهیــم پــارک علــم و فنــاوری البــرز در چنــد 
حــوزه بــه صــورت ویــژه و تخصصــی ورود کنــد کــه یکــی از آنهــا 
بحــث پســماند و مدیریــت پســماند اســت. همچنیــن موضــوع ایجاد 
پردیــس صنایــع غذایــی را در پــارک بــا جدیــت دنبــال مــی کنیــم.

وی بــر تعامــل پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا همــه بخــش هــای 
ــت:  ــاره و گف ــی اش ــی و دولت ــش خصوص ــی، بخ ــی و اجرای علم
هــم افزایــی و تعامــل خوبــی بــا همــه بخــش هــا شــکل گرفتــه و 
تفاهــم نامــه هــای خوبــی بــه امضــاء رســیده و تــاش مــی کنیــم 
ــر  ــرارداد و همــکاری هــای نزدیــک ت ــه ق ــن تاهــم نامــه هــا ب ای

منجــر شــود.
مهنــدس عباســی بــه تشــریح توانمندی هــا و ظرفیت هــای 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز جهاددانشــگاهی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــاور کشــور اســت  ــان و فن ــرز قطــب اقتصــاد دانش بنی اســتان الب
و پــارک علــم و فنــاوری اســتان البــرز در اکوسیســتم نــوآوری و 

کارآفرینــی اســتان نقــش مهــم و ســازنده ای دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فنــاوری البــرز، خانــم ترکمن  
معــاون دفتــر سیاســت گــذاری، برنامه ریزی و توســعه فناوری و نــوآوری 
عتــف نیــز در ایــن نشســت در پــارک علم وفنــاوری البــرز گفــت: پارک 
ــی  ــای خوب ــاش ه ــر ت ــرز در ســالهای اخی ــاوری الب ــم و فن عل
ــده  ــل ش ــق تبدی ــذار و موف ــم، تاثیرگ ــارک مه ــه پ ــته و ب داش
ــتری  ــت بیش ــارک حمای ــن پ ــای ای ــه ه ــد از برنام ــت و بای اس

داشــته باشــیم.
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ــاوری  ــان فن ــه همــراه معاون ــر ب ــی  ف ــازارکار، رضای ــه گــزارش ب ب
ــا حضــور ســیامک بائــی  پــارک  هــای علــم و فنــاوری کشــور،  ب
مدیــر برنامــه  ریــزی و توســعه موسســه آموزشــی علــوم و فنــون 
ــز  ــن مرک ــتقر در ای ــان مس ــش  بنی ــای دان ــرکت  ه ــش از ش کی

ــد. ــد کردن بازدی
ــه  ــی و ارائ ــا معرف ــت ب ــز داش ــن مرک ــه از ای ــدی ک وی در بازدی
محصــوالت چنــد شــرکت دانــش بنیــان، در جریــان رونــد فعالیت 
و امکانــات بــه ویــژه فضــای اشــتراکی ایــن مجموعــه قــرار گرفــت.

مدیــرکل پشــتیبانی معاونــت فنــاوری و نــوآوری با ابراز خرســندی 
از فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز نــوآوری 
ــاء  ــوص ارتق ــور در خص ــای کش ــت: پارک ه ــار داش ــش، اظه کی
ــرای اســتقرار شــرکت های دانــش بنیــان  ــات و تســهیات ب امکان
در ایــن مجموعــه همــکاری هــای همــه جانبــه بــا مرکــز نــوآوری 

کیــش را خواهنــد داشــت.
مدیــر برنامــه  ریــزی و توســعه موسســه آموزشــی علــوم و فنــون 
ــی از  ــوالت برخ ــی محص ــد معرف ــن بازدی ــت: در ای ــش، گف کی
ــه  ــورد توج ــش م ــوآوری کی ــز ن ــتقر در مرک ــای مس ــرکت ه ش
ــرار  ــور ق ــاوری کش ــم و فن ــای عل ــارک  ه ــاوری پ ــان فن معاون
گرفــت، ایــن اقــدام ســبب شــد ارتباطــات خوبــی میــان 

ــود. ــاد ش ــان ایج ــا و معاون ــرکت ه ش
ســیامک بائــی در رابطــه بــا رونمایــی نخســتین محصــول شــرکت 
ــت:  ــور، گف ــن« کش ــیرین ک ــتگاه آب ش ــش »دس ــای کی کیمی
ــاخته  ــی س ــمندان ایران ــط دانش ــه توس ــیرکن ک ــتگاه آب ش دس
ــای  ــرکت ه ــی از ش ــده یک ــد ش ــوالت تولی ــده و از محص ش

ــت.  ــش اس ــوآوری کی ــز ن ــتقر در مرک ــان مس ــش بنی دان
بائــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، افــزود: پــس از بازدیــد 
ــتقر  ــش مس ــار کی ــازان دی ــر س ــار تصوی ــتودیو دی ــای اس از فض
در ایــن مرکــز، پیگیــر بودنــد تــا نســبت بــه تولیــد یــک ســری 

ــره کیــش اقــدام کننــد. محتواهــا در جزی
وی بــا بیــان ایــن کــه فضــای اشــتراکی ایــن مرکــز مــورد توجــه 
ــای  ــرکت ه ــزود: ش ــت، اف ــرار گرف ــدگان ق ــد کنن ــژه بازدی وی
ــزد و شــیراز« درخواســت  دانــش بنیــان از شــهرهای »مشــهد، ی

ــوآوری شــدند. ــز ن ــرای اســتقرار در مرک اختصــاص فضــا ب
ــاز  ــود را آغ ــال 1۳۹۸ کار خ ــش از س ــره کی ــوآوری جزی مرکزن
کــرده و هــم اکنــون بــا اســتقرار حــدود 50 شــرکت دانــش بنیــان 
ــره  ــاوری جزی ــز فن ــن مراک ــی از مهمتری ــه یک ــتارت آپ ب و اس

ــل شــده اســت. زیبــای کیــش تبدی

مدیرکل پشتیبانی معاونت فناوری و نوآوری:

اعالم آمادگی پارک های علم فناوری برای همکاری همه جانبه با مرکز نوآوری کیشاعالم آمادگی پارک های علم فناوری برای همکاری همه جانبه با مرکز نوآوری کیش
مدیـرکل پشـتیبانی معاونـت فنـاوری و نـوآوری، از همـکاری هـای همـه جانبـه پارک های کشـور برای اسـتقرار 

شـرکت های دانـش بنیـان در مرکـز نـوآوری کیش خبـر داد.
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مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم:مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم:

پارک های علم و فناوری فرهنگ نوآوری راپارک های علم و فناوری فرهنگ نوآوری را
 به تک تک سازمان  ها در استان ها تزریق کنند به تک تک سازمان  ها در استان ها تزریق کنند

ــر  ــوم، دکت ــی وزارت عل ــط عموم ــازارکار از اداره کل رواب ــزارش ب ــه گ  ب
مصطفــی صفــدری رنجبــر، مشــاور معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت 
عتــف در اجــاس معاونــان پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور کــه در 
جزیــره کیــش برگــزار شــد، گفــت: معاونــت فنــاوری و نــوآوری از زمانی 
کــه شــروع بــه فعالیــت کــرده، طیــف متنوعــی از برنامه هــای اجرایــی 
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. امــا در کنــار ایــن برنامه هــای 
ــکانداری،  ــوع س ــی از ن ــت فعالیت های ــن معاون ــی ای ــی و عملیات اجرای
ــن اســناد باالدســتی و  ــذاری، تنظیم گــری و مشــارکت در تدوی ریل گ

راهبــردی دارد کــه سرنوشــت حــوزه فنــاوری و نــوآوری کشــور طــی 
ســال های آینــده را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.

ــوآوری در حــوزه  وی افــزود: یکــی از اقدامــات معاونــت فنــاوری و ن
راهبــردی و ریل گــذاری تدویــن »آیین نامــه حمایــت از تولیــد 
دانش بنیــان و اشــتغال آفرین در حــوزه علــوم، تحقیقــات و فنــاوری« 
اســت کــه اخیــرا بــه تصویــب هیــات وزیــران رســیده و ابــاغ شــده 
اســت کــه مخاطــب بســیاری از بندهــای ایــن آیین نامــه، پارک هــای 

علــم و فنــاوری هســتند.

مشــاور معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت عتــف گفــت: تمــام ســازمان هــا و کنشــگران بایــد بســیج شــوند تــا نــوآوری 
ــوآوری احســاس  ــد و ن ــان اقتصــادی جدی ــل جری ــد. در حــال حاضــر، مقاومــت اقتصــاد ســنتی در مقاب ــاق بیفت اتف
مــی شــود. ایــن مشــکل را بایــد بــا نــگاه سیســتمی برطــرف کنیــم. پارک هــا نقــش جــدی در ایــن زمینــه دارنــد و 

ــد.  ــق کنن ــتان ها تزری ــران در اس ــازمان ها و بازیگ ــک س ــک ت ــه ت ــوآوری را ب ــگ ن ــد فرهن می توانن
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وی اظهــار داشــت: تــاش بــرای تدویــن »ســند نظــام ملــی نــوآوری 
ــطح  ــه در س ــت ک ــن کاری اس ــی« دومی ــوزش عال ــوزه آم در ح
ــت.  ــام اس ــال انج ــوآوری در ح ــاوری و ن ــت فن ــردی در معاون راهب
ماموریتــی کــه از ســوی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ایــن 

ــاغ شــده اســت و در حــال انجــام اســت. ــت اب معاون
ــن ســند، نشســت های  ــن ای ــد تدوی ــا در فرآین ــرد: م ــح ک وی تصری
ــان پژوهــش و فنــاوری  ــا 10 گــروه هــدف شــامل معاون تخصصــی ب
ــادر،  ــع م ــاوری، صنای ــم و فن ــارک هــای عل دانشــگاه هــا، روســای پ
ــران  ــر بازیگ ــکده ها و دیگ ــتارتاپی، اندیش ــوم اس ــت ب ــاالن زیس فع
ــت  ــن ســند دریاف ــن ای ــرای تدوی ــا را ب ــزار و نقطه نظــرات آنه را برگ
کرده ایــم. امیدواریــم چارچوب هــای اصلــی ایــن ســند تــا پایــان ســال 
مشــخص شــود و بــه تصویــب شــواری عالــی انقــاب فرهنگی برســد.

صفــدری ادامــه داد: قطعــا ســال آینــده برنامــه جــدی بــرای تدویــن 
ــند  ــن س ــت. ای ــم داش ــند خواهی ــن س ــی ای ــای اجرای آیین نامه ه
ــودن«،  ــارکتی ب ــد از: » مش ــه عبارتن ــاز دارد ک ــی ممت ــه ویژگ س

ــه بــودن«. »مســاله محــور بــودن« و »عملگرایان
ــاوری و  ــن احــکام پیشــنهادی پژوهــش، فن ــادآور شــد: تدوی وی ی
نــوآوری در برنامــه هفتــم توســعه نیــز یکــی دیگــر از کارهایی اســت 
ــن  ــود. ای ــردی انجــام می ش ــت در ســطوح راهب ــن معاون ــه در ای ک

برنامــه نیــز بــا مشــارکت ذینفعــان مختلــف انجــام شــده و بــه زودی 
احــکام پیشــنهادی بــه موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالی 

ارائــه مــی شــود.
ــوآوری  ــه ریشــه های تاریخــی مفهــوم نظــام ملــی ن وی در ادامــه ب
اشــاره کــرد و گفــت: پــس از جنــگ جهانــی دوم، ایــن مــدل در دنیــا 
حاکــم بــود کــه مــا مــی توانیــم صرفــا با اتــکا بــه »فشــار فنــاوری«، 
بــه نــوآوری برســیم. یعنــی یــک ایده توســط مبتکــر و مختــرع ابداع 
و تبدیــل بــه نــوآوری مــی شــود. بــه مــرور زمــان عــده ای اظهــار 
ــی »کشــش  ــل جــدی یعن ــدل عام ــن م ــما در ای ــه ش ــتند ک داش
بــازار« را نادیــده گرفتــه ایــد. بــه قول شــومپیتر، »شــما اگــر بهترین 
صابــون را تولیــد کنیــد امــا مــردم را تشــویق و ترغیــب بــه پاکیزگی 
نکنیــد، موفــق نخواهیــد شــد«. بــه همیــن دلیــل امــروز در کشــور 
ــا و  ــدار و مان ــازار پای ــان، ب ــش بنی ــرکت های دان ــیاری از ش ــا بس م

تضیمــن شــده ای ندارنــد.
ــار  ــتند فش ــار داش ــده ای اظه ــان ع ــذر زم ــرد: در گ ــان ک وی بی
ــوآوری را  ــار هــم داســتان ن ــازار هــر دو در کن ــاوری و کشــش ب فن
بــه جلــو مــی برنــد. در ادامــه مــدل دیگــری نیــز مطــرح و عنــوان 
شــد کــه در یــک ســازمان نــوآوری صرفــا خروجــی واحــد تحقیــق و 
توســعه نیســت و ســایر واحدهــای ســازمانی در امــر نــوآوری ســهیم 
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هســتند. بعدهــا نگاه هــا فراتــر از ســازمان و بنــگاه رفــت و بعضی هــا 
اظهــار داشــتند شــما چطــور مــی توانیــد نقــش تامیــن کننــده هــا، 
ــی،  ــه عبارت ــد. ب ــده بگیری ــوآوری نادی ــران را در ن مشــتری ها و کارب
درک درســت از نــوآوری مســتلزم توجــه بــه نــوآوری در کل زنجیــره 

ارزش صنعــت اســت.
ــوآوری  ــتمی ن ــدل سیس ــا در م ــرد: بعده ــان ک ــدری خاطرنش صف
ــره ارزش  ــه زنجی ــم تنهــا محــدود ب ــا نمی توانی ــوان شــد کــه م عن
ــن  ــای تامی ــش نهاده ــم نق ــی توانی ــا چطــور م ــت باشــیم. م صنع
ــوآوری  ــام ن ــذار را در نظ ــتانداردگذار و قانونگ ــای اس ــی، نهاده مال

ــم. ــده بگیری نادی
مشــاور معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم گفــت: امــروز عمده 
ــوط  ــا اصــا مرب ــوآور م ــاور و ن ــای فن مســائل شــرکت ها، واحده
ــم  ــان داده ای ــا نش ــا م ــت. اتفاق ــه نیس ــی و فناوران ــوزه فن ــه ح ب
ــده  ــم. عم ــر می آیی ــی ب ــه خوب ــی ب ــای فن ــس پیچیدگی ه از پ
ــه »پیچیدگی هــای اجتماعــی« اســت. مثــا  ــوط ب ــا مرب مســائل م
ــم  ــد کنی ــور را متقاع ــازمان های کش ــی از س ــم خیل ــا نمی توانی م
ــرای  ــه و دانش بنیــان داشــته باشــند و مســیر را ب ــگاه نوآوران کــه ن

ــوآوری همــوار کننــد. ن
وی عنــوان کــرد: در نــگاه سیســتمی، مجموعــه ای از نقــش آفرینــان 
بنگاهــی و غیــر بنگاهــی، بخــش دولتــی و غیر دولتــی، تحــت 
نهادهــای رســمی و غیر رســمی فعالیــت می کننــد. بــه عنــوان مثــال 
قانــون حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و قانــون جهــش تولیــد 
دانش بنیــان نهادهــای رســمی هســتند کــه اکنــون از شــرکت ها و 
فعــاالن نظــام نــوآوری حمایــت مــی کننــد. در کنــار ایــن نهادهــا، 
نهادهــای غیررســمی هســتند کــه بــا ریل گــذاری موانــع را برطــرف 
ــارز آن  ــال ب ــد کــه مث ــج می دهن ــوآوری را تروی کــرده و فرهنــگ ن

فرمــان ســال مــی باشــد.
ــل  ــامل تحلی ــاختاری ش ــی س ــوآوری، نگاه ــام ن ــت: در نظ وی گف
بازیگــران و روابــط فــی مابیــن داریــم. یعنــی مــن بایــد بتوانــم تمــام 
ــتون  ــطر و س ــس و در س ــوآوری را در ماتری ــام ن ــران نظ بازیگ
قــرار دهــم و بگویــم آیــا بازیگــران آن بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد یــا 

خیــر. آیــا تعامــل درســتی بیــن آنهــا حاکــم اســت یــا خیــر.
وی افــزود: در نظــام نــوآوری مجموعــه ای از کارکردهــا را نیــز داریــم. 
در ایــن نظــام بازیگــران نقــش هــای مختلفــی را بــازی مــی کننــد. 
ــا  ــال هســتند، ام ــره ارزش صنعــت فع برخــی از بازیگــران در زنجی
نبایــد نقــش ســایر بازیگــران ایــن نظــام را نیــز نادیــده بگیریــم. 
ــتگذاری  ــان سیاس ــه کارش ــن مجموع ــران ای ــری بازیگ ــک س ی
ــان  ــر کارش ــری دیگ ــت. س ــی اس ــارت و ارزیاب ــی، نظ و هماهنگ
تحقیــق و توســعه اســت. بــرای مثــال، مــا نمــی توانیــم در مــورد 

نــوآوری در کشــور صحبــت کنیــم در حالــی کــه تحقیــق و 
ــرده باشــیم. ــل ک ــادی را تعطی توســعه بنی

صفــدری اظهــار داشــت: هــر کشــور پیشــتاز در حــوزه نــوآوری مانند 
کــره جنوبــی در حــوزه تحقیقــات بنیادیــن موفــق عمل کرده اســت. 
بــه عنــوان مثــال، بودجــه بنیــاد ملــی پژوهــش کــره جنوبــی ۹ هزار 
ــاوران کشــور  ــت از پژوهشــگران و فن ــدوق حمای ــر بودجــه صن براب
ماســت. پــس نبایــد بگوییــم چــرا کشــور کــره نــوآور اســت، زیــرا بــه 
تمــام کارکردهــای ایــن نظــام فکــر مــی کنــد و نهــاد متولــی آن را 

نیــز دارد.
ــوآوری یــک ســری ورودی و خروجــی دارد.  ــه گفتــه وی، نظــام ن ب
ــداد  ــی تع ــد، یعن ــب ورودی هــا باش ــه تناس ــد ب خروجی هــا بای
پژوهشــگران و زیرســاخت هــا ماننــد پــارک هــای علــم و فنــاوری، 
مرکــز رشــد، دانشــگاه، آزمایشــگاه و ســرمایه گــذاری در تحقیــق و 
ــی(  ــص داخل ــد ناخال ــهم آن از GDP )تولی ــی س ــعه و حت توس

ــم اســت. مه
وی گفــت: در نقشــه جامــع علمــی کشــور ســهم تحقیــق و توســعه 
از تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1404 بایــد 4 درصــد باشــد، امــا 
ــه ســختی توانســته ایم نیــم درصــد آن را محقــق کنیــم،  اکنــون ب
در حالــی کــه کشــوری ماننــد کــره جنوبــی از مــرز 4 درصــد هــم 

گذشــته اســت.
ــم  ــم پانزده ــعه عل ــران در توس ــه ای ــون رتب ــرد: اکن ــان ک وی بی
دنیاســت. در توســعه فنــاوری و ثبــت پتنــت نیــز رشــد داشــته ایــم، 
امــا در خلــق ثــروت از دانــش و فنــاوری وضعیــت خوبــی نداریــم. مــا 

بایــد کل ایــن زنجیــره را در نظــر بگیریــم.
وی افــزود: در شــاخص نــوآوری جهــان مــا توانســته ایم از رتبــه 120 
)در ســال 2014( بــه 60 )در ســال 2021( برســیم. در خروجی هــای 
دانشــی و فناورانــه و خاقانــه نیــز اکنــون رتبــه 46 جهانــی )بهتــر 
از میانگیــن دنیــا( را داریــم، امــا ضعــف اصلــی مــا در شــاخص هــای 
ــررات و کیفیــت فضــای کســب و کار(  ــن، مق ــد قوانی نهــادی )مانن

اســت کــه رتبــه 124 را داریــم.
وی در پایــان گفــت: مشــکل مــا در حــوزه فنــاوری و نــوآوری خــارج 
از حــوزه فنــاوری و نــوآوری اســت. آنجایــی کــه تمــام 
ســازمان هــا و کنشــگران بایــد بســیج شــوند کــه نــوآوری اتفــاق 
بیفتــد. در حــال حاضــر، مقاومــت اقتصــاد ســنتی در مقابــل جریــان 
ــن مشــکل را  ــی شــود. ای ــوآوری احســاس م ــد و ن اقتصــادی جدی
بایــد بــا نــگاه سیســتمی برطــرف کنیــم. پــارک هــا نقــش جــدی در 
ایــن زمینــه دارنــد و مــی تواننــد فرهنــگ نــوآوری را بــه تــک تــک 

ســازمان هــا و بازیگــران در اســتان هــا تزریــق کننــد.
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معاون فناوری وزیر علوم در مراسم معارفه رئیس پارک دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

پارک ها به سمت ایجاد پردیس مشترک بروندپارک ها به سمت ایجاد پردیس مشترک بروند
تسهیالت برای استخدام در پارک هاتسهیالت برای استخدام در پارک ها

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، گفــت: پارک هــا بــه ســمت ایجــاد پردیــس مشــترک برونــد. 
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ــر،  ــی امیرکبی ــل از دانشــگاه صنعت ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ  ب
دکتــر علــی خیرالدیــن در مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس پــارک 
ــارک را از  ــن پ ــر، ای ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن عل
پارک هــای نوپــای کشــور دانســت کــه مجــوز آن در خــرداد مــاه 

ســال 1400 از ســوی شــورای گســترش صــادر شــد.
وی اعــام کــرد: بــر اســاس آییــن نامــه حمایــت از تولیــد دانــش بنیان 
و اشــتغال آفرین اجــازه اســتخدام ۳00 نیــرو بــرای پارکهــای علــم و 
فنــاوری داده شــده و کارمنــدان پــارک مشــمول معافیــت مالیاتــی 

می شــوند.
خیرالدیــن بــا اشــاره بــه دســتاوردهای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
در حوزه هــای مختلــف چــون هوافضــا و ســاخت پلتفــرم هواپیمــای 
۷2 نفــره، گفــت: در حــال حاضــر ۳0 شــرکت دانش بنیــان در پــارک 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، دانــش بنیــان هســتند کــه ایــن تعــداد 

بایــد اضافــه شــود.
وی گفــت: روســای پارک هــا، پارکبــان نیســتند و وظیفــه آنهــا ایــن 
اســت کــه بخــش خصوصــی را وارد حــوزه توســعه فنــاوری کننــد 
ــترک  ــای مش ــر ، پردیس ه ــیل های بک ــری پتانس ــه کارگی ــا ب و ب

تاســیس کننــد.
معــاون وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه ایجــاد پردیس هــای علم  و فنــاوری 
ــارک  ــود پ ــنهاد می ش ــد: پیش ــادآور ش ــگاه ها ی ــترک در دانش مش
ــا همــکاری یکــی از پژوهشــگاه هــا  ــر ب دانشــگاه صنعتــی امیرکبی

اقــدام بــه راه انــدازی پردیــس هــای مشــترک کنــد.
ــق  ــرد: طب ــار ک ــوم اظه ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن مع
مــاده 14 قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان بــه دانشــگاه هــا و 
پــارک هــای علــم و فنــاوری اجــازه داده شــده اســت ســازمان هــای 

توســعه و ســرمایه گــذاری راه انــدازی کننــد.
ــورد  ــد م ــا بای ــر اینکــه تشــکیات پارک ه ــد ب ــا تاکی ــن، ب خیرالدی
ــت  ــل ریاس ــا ذی ــه پارک ه ــد: اینک ــادآور ش ــرد، ی ــرار گی ــه ق توج
دانشــگاه باشــند یــا معاونــت پژوهــش و فنــاوری، در اختیــار 
ــم پارک هــا در حــد معــاون  ــی انتظــار داری دانشــگاه هــا اســت؛ ول

ــوند. ــده ش ــگاه ها دی دانش
معــاون وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه پهنــه هــای نــوآوری افــزود: ایجــاد 
چنیــن پهنــه هایــی در اطــراف دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا توجه 

بــه زیســت بــوم آن شــدنی اســت.
ــد  ــش تولی ــون جه ــه قان ــن نام ــن دو آیی ــه تدوی ــاره ب ــا اش وی ب
دانــش بنیــان گفــت: یکــی از آنهــا آییــن نامــه حمایــت از تولیــد 
دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین اســت کــه طبــق آن اجــازه 
اســتخدام ۳00 نیــرو بــرای پارکهــا داده شــده و کارمنــدان پــارک 
ــه  ــن نام ــز آیی ــن نی ــوند. دومی ــی می ش ــت مالیات ــمول معافی مش

ــان اســت. ــش بنی ــش دان ــون جه قان
دکتــر ســید حســن قدســی پــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــا  ــران تقریب ــوری اســامی ای ــت: جمه ــن در مراســم گف ــز در ای نی
ــاد  ــول و ایج ــه محص ــده ب ــل ای ــعه تبدی ــر روی توس ــه ۸0 ب از ده

ســازمان هایــی کــه بتواننــد در ایــن زمینــه فعــال باشــند، بــه صورت 
جــدی وارد شــد، ضمــن آنکــه ســرمایه گــذاری هــای جــدی در ایــن 

حــوزه داشــته اســت.
ــردی اختــراع  ــود کــه اگــر ف ــن ب ــر ای ــزود: در ابتــدا تصــور ب وی اف
داشــت و موفــق بــه فــروش آن شــده باشــد، حمایتــی بــرای حفــظ و 
نگهــداری ایــن دســتاوردها صــورت نمــی گرفــت ولــی ایــن رویکــرد 
شکســت خــورد و بســیاری از کشــورها بــه ســمت ایجــاد ســازمان 
هایــی بــرای حمایــت از ایــده هــا و محصــوالت رفتنــد و ایــران نیــز 
یکــی از کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه اســت و پرونــده خوبــی در 

ایــن حــوزه دارد.
قدســی پــور، ایجــاد پــارک هــای علــم و فنــاوری در اکثــر 
دانشــگاه هــا و اســتان هــای کشــور را از جملــه موفقیــت کشــور 
در توســعه ســازمان هــای حمایتــی در حــوزه فنــاوری در کشــور 
ــر در  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــد: در دانش ــادآور ش ــرد و ی ــوان ک عن
ــت  ــه فعالی ــاور مشــغول ب حــال حاضــر ۳20 شــرکت و واحــد فن
هســتند ضمــن آنکــه صنــدوق پژوهــش و فنــاوری ایــن دانشــگاه 

ــدازی شــده اســت. راه ان
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــاون پژوهش ــان مع ــیدرضا غفاری ــر س دکت
امیرکبیــر نیــز در ســخنان کوتاهــی خاطر نشــان کــرد: برنامــه کان 
دانشــگاه ایــن اســت کــه پــارک دانشــگاه تبدیــل بــه قلــب دانشــگاه 

شــود و رســیدن بــه ایــن امــر برنامــه خاصــی را مــی طلبــد.
دکتــر ســید فرهنــگ فصیحــی رییــس جدیــد پــارک علم و فنــاوری 
ــی از  ــت: یک ــم گف ــن مراس ــر در ای ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــل  ــم، تکمی ــر داری ــد نظ ــارک م ــن پ ــه در ای ــی ک ــه های برنام

ــت. ــاخت آن اس ــای س ــاخت ه زیرس
ــد  ــهر اســت بای ــه دانشــگاه در ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــارکت  ــک و مش ــا کم ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــارک ه ــت پ ظرفی
بخــش هــای خصوصــی را توســعه دهیــم و پردیــس هــای 

ــم. ــکل دهی ــترکی را ش مش
رییــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اضافــه 
کــرد: مــا در صــدد هســتیم بــا کمــک معاونــت فنــاوری و نــوآوری 
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وزارت علــوم فضــای مشــترکی را بــا پژوهشــگاه ها ایجــاد کنیــم کــه 
قابلیــت کار پــارک افزایــش یابــد.

وی ادامه داد: توســعه شــاخص هــای عملکردی پارک، توانمندســازی 
ــای  ــس ه ــعه پردی ــگاه، توس ــوآوری دانش ــی و  ن ــز کارآفرین مراک

مشــترک و... را در دســتور کار داریــم کــه بــه انجــام برســانیم.
ــا بیــان اینکــه آزمایشــگاه و کارگاه هــای ایــن پــارک قابلیــت  وی ب
توســعه دارنــد و قــرار اســت بــا تامیــن بودجــه از بخــش خصوصــی 
آنــرا تکمیــل کنیــم، ادامــه داد: بنــا داریــم تعــداد شــرکتهای فنــاور را 

افزایــش دهیــم وفراینــد انتقــال واحــد فنــاور را تقویــت کنیــم.
فصیحــی افــزود: کمــک بــه واحد هــای فنــاور بــرای ارتقــا کیفیــت 
محصــوالت و خدمــات آنهــا از دیگــر برنامــه هــا در ایــن پارک اســت.

رییــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر خاطــر 
نشــان کــرد: در صــدد هســتیم از مهرمــاه بــا ســازمان هــا هماهنــگ 
ــاور  ــای فن ــا واحد ه ــد ت ــای خــود را مطــرح کنن ــه نیازه باشــیم ک

پــارک بــا طــرح مســئله نیازهایشــان را برطــرف کننــد.
دکتــر علــی نیک بخــت رییــس ســابق پــارک نیــز در ایــن مراســم 
بــا ارائــه گزارشــی دربــاره اقدامــات پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ــاوری از  ــوآوری وفن ــوزه ن ــعه ح ــت: توس ــر گف ــی امیرکبی صنعت
ســال های ۹2_۹۳ هــدف گــذاری شــده و زیرســاخت هــای الزم در 
راســتای حمایــت از واحدهــای فنــاور و شــرکت هــای دانــش بنیــان 
و تامیــن فضــای کاری و اداری، ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی و 
کارگاهــی، ارائــه خدمــات آموزشــی و مشــاوره و تامیــن مالــی بــرای 
توســعه محصــول داده شــده اســت و در ســال 1400 مجــوز پــارک 

ــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر صــادر شــده اســت. عل
وی بــا بیــان اینکــه ارائــه خدمــات حرفــه ای بــرای تجــاری ســازی 
محصــوالت و خدمــات بــه شــرکتها و تیــم هــای تابعــه 

ــن  ــت: بدی ــه گف ــورت گرفت ــگاه ص ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
ــی  ــه تیــم هــای تحقیقات واســطه دســتاوردهای پژوهشــی و فناوران

ــد. دانشــگاه ســمت و ســوی تجــاری شــدن گرفتــه ان
رییــس ســابق پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
بــا بیــان اینکــه حمایــت از تیم هــای تحقیقاتــی متشــکل از اعضــای 
هیئــت علمــی، دانشــجویان و حتــی کارکنــان دانشــگاه کــه محصول 
یــا ایــده ای بــا قابلیــت تجــاری ســازی بــوده یکــی از ارکان فعالیــت 
پــارک بــوده اســت افــزود: در ایــن راســتا خدمــات حرفــه ای بــرای 
تبدیــل ایــده بــه محصــول از ســوی پــارک ارائــه شــده و توســعه این 

خدمــات نیــز در برنامــه دانشــگاه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســعی کردیم زیرســاخت منعطفــی بــرای افرادی 
کــه ایــده و محصــول نوآورانــه یــا دانــش محــور دارنــد فراهــم کنیــم 
خاطرنشــان کــرد: از ســال ۹۳ توســعه زیرســاخت حــوزه نــوآوری و 
ــه ای کــه در حــال  ــه گون فنــاوری دانشــگاه شــکل گرفتــه اســت ب
ــاوری  ــار واحد هــای فن ــر فضــا در اختی حاضــر حــدود 14 هــزار مت

تیــم هــای اســتارتاپی و شــرکتهای دانــش بنیــان قــرار دادیــم.
ــاور  ــای فن ــارک از واحد ه ــای پ ــه نتیجــه حمایت ه ــا اشــاره ب وی ب
گفــت:در حــال حاضــر 205 شــرکت عضــو پــارک شــده انــد ادامــه 
داد: کارکنــان ایــن شــرکتها بیــش از پنجــاه درصــد مــدارک باالتــر 
ــه دســت  ــن آمــاری کــه ب ــر اســاس آخری ــد و ب از کارشناســی دارن
آورده ایــم در ســال ۹۹ ،416 محصــول و خدمــت دانــش محــور بــا 
ســطح فنــاوری بــاال توســط واحــد هــای فنــاور پــارک علم و فنــاوری 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه تولیــد رســیده و تجــاری شــده انــد.

وی بــا اشــاره بــه مشــکات راه انــدازی و اخــذ مجوزهــای پــارک این 
دانشــگاه گفــت: بــا تمــام دشــواری هایــی کــه بــود مجــوز ایــن پارک 

اخــذ شــد و مدیریــت دانشــگاه در ایــن مســیر همــراه بود.
بــه گفتــه نیــک بخــت، هــدف غایی ایــن پــارک نقــش آفرینــی موثر 
در اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری کشــور در راســتای توســعه پایــدار 

کشــور و بــه تبــع آن توســعه  پایــدار دانشــگاه اســت.
ــزار  ــاوری شــماره 1 حــدود هشــت ه ــرج فن ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــع اســت کــه واحدهــای فنــاور در آن مشــغول تحقیقــات  متــر مرب
هســتند و بــرج شــماره 2 پــارک علــم و فنــاوری در خیابــان ولیعصــر 
ــت خــود را  ــا 2255 از ســال 1400 فعالی ــر ب ــی براب ــر بنای ــا زی ب

آغــاز کــرده اســت.
ــا اســتقرار 10 شــرکت  ــاوری شــماره ۳ ب ــرج فن ــه کــرد: ب وی اضاف
ــر از ســال ۹6 شــروع  ــش از 1100 مت ــی بی ــان و زیربنای دانش بنی

ــه کار کــرده اســت. ب
وی در خصــوص بــرج فنــاوری شــماره 4 کــه زیربنــای 5500 متــر 
مربــع اســت گفــت: ایــن بــرج دارای ۸ طبقــه بــوده و تا پایــان 1401 
بــه بهــره بــرداری می رســد. در ایــن بــرج 4۸ شــرکت دانــش بنیــان 

مــی توانند مســتقر شــوند.
وی در خصــوص مجموعــه تولیــدی و اداره واقــع در شــهریار گفــت: 
ــوده کــه در  ــه مســاحت ۳ هــزار هکتــار ب ایــن مجموعــه زمینــی ب
راســتای تامیــن فضــای مناســب تولیــد بــرای شــرکت های 

ــت.. ــده اس ــدازی ش ــان راه ان ــش بنی دان
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ــرژی، طــرح  ــه نقــل از پژوهشــگاه مــواد و ان ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
ــواد و  ــوآوری م ــاوری و ن ــی فن ــس تخصص ــعه پردی ــاد و توس ایج
انــرژی براســاس سیاســت های راهبــردی ایــن پژوهشــگاه در مســیر 
تبدیــل شــدن بــه فضایــی کارآفریــن، به صــورت جــدی در دســتور 
کار قــرار داشــته و به عنــوان یکــی از اهــداف دارای اولویــت از ســوی 

ــود. ــال می ش ــگاه، دنب پژوهش
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت پ ــکاری و حمای ــا هم ــس ب ــن پردی ای
ــای  ــت ه ــعه فعالی ــه توس ــردن زمین ــم  ک ــور فراه ــرز، به منظ الب
ــده  ــل کنن ــه تکمی ــوان حلق ــش و به  عن ــر دان ــی ب ــه مبتن فناوران
ــان  ــای دانش بنی ــی و شــکل گیری کســب و کاره ــره کارآفرین زنجی
ــاوران  ــوآوران و فن ــکان دسترســی ن ــه ایجــاد شــده و ام در مجموع
مســتعد بــه امکانــات و زیرســاخت های موجــود را تســهیل می کنــد.

پــارک  انــرژی و  و  تفاهم نامــه مشــترک پژوهشــگاه مــواد  در 
ــت،  ــده اس ــد ش ــور منعق ــن منظ ــه بدی ــرز ک ــاوری الب ــم و فن عل
ــی پــارک در پژوهشــگاه و همچنیــن  اســتفاده از ظرفیت هــای قانون
همــکاری مشــترک در تبــادل اطاعــات و اســتفاده از ظرفیت هــا و 
توانمندی هــای علمــی، فنــی، پژوهشــی، آموزشــی و اجرایــی طرفین 
ــرز،  ــتان الب ــده در اس ــان ای ــاوران و صاحب ــت از فن ــور حمای به منظ

ــت. ــده اس ــر ش ــکاری ذک ــای هم ــوان محوره به عن
ــه  ــا نیــل ب ــرژی ب ــوآوری مــواد و ان پردیــس تخصصــی فنــاوری و ن

اهــداف ذیــل ایجــاد خواهــد شــد:
● توسعه فعالیت های پژوهشگاه و پارک در حوزه نوآوری و فناوری،

ــی و  ــر دانای ●مشــارکت بیشــتر در برنامــه هــای توســعه مبتنــی ب
نــوآوری و اســتفاده مضاعــف از ظرفیت پژوهشــگاه در رشــد و توســعه 

اقتصــاد ملــی و دانــش بنیــان،
● ایجــاد زمینــه و بســتر الزم بــرای رشــد و توســعه کســب و کارهای 

کوچــک و متوســط فنــاور و دانــش بنیان،
ــرکت ها،  ــتقرار ش ــذب و اس ــرای ج ــرایط الزم ب ــم آوردن ش ● فراه
مؤسســات و واحدهــای فنــاور بــزرگ و واحدهــای تحقیــق و توســعه،

● امــکان اســتفاده از مزایــای قانونــی مرتبــط بــا پارک هــای علــم و 
فنــاوری بــرای واحدهــای فنــاور مســتقر در پردیــس در صــورت احراز 
شــرایط و بسترســازی بــرای توســعه کارآفرینــی مبتنــی بــر علــم و 

فنــاوری و بــاال بــردن ظرفیــت ایجــاد اشــتغال دانــش آموختــگان،
● کمــک بــه افزایــش تعامــات موثــر و هدفمنــد درونــی پژوهشــگاه 
و همچنیــن تعامــات پژوهشــگاه بــا مؤسســات اقتصــادی و اجرایــی،

● مأموریت گــرا نمــودن برنامه هــا و زیرســاخت های حمایتــی 
ــوآوری، ــاوری و ن ــوزه فن ح

ــوآوری و  ــه فعالیت هــای ن ● هویت بخشــی فیزیکــی و ســاختاری ب
فنــاوری پژوهشــگاه.

ــه  ــاوری، نقط ــای فن ــوآوری و پردیس ه ــز ن ــت، مراک ــی اس گفتن
ــای  ــگاه ها و نیازمندی ه ــگاه و پژوهش ــای دانش ــال توانمندی ه اتص
صنعــت و جامعــه محســوب می شــوند. ایده هــا و ابتــکارات برآمــده 
از اندیشــه های خــاق جامعــه دانشــگاهیان در چنیــن ســاختارهایی 

عملیاتــی خواهــد شــد.

با همکاری پارک علم و فناوری البرز؛

پردیس تخصصی فناوری و نوآوری مواد و انرژی پردیس تخصصی فناوری و نوآوری مواد و انرژی 

در پژوهشگاه مواد و انرژی راه اندازی می شوددر پژوهشگاه مواد و انرژی راه اندازی می شود

معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، بــا راه انــدازی پردیــس تخصصی فنــاوری و نــوآوری مواد 
و انــرژی در پژوهشــگاه مــواد و انــرژی و بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان البــرز موافقــت کرد. 
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پارک های
 علم وفناوری

هدایــت و نظــارت واحدهــای فناور برای شــناخت بازار و حفظ منابع انســانی 
توســط مرکــز رشــد شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان در مســیر 

ــاور انجــام می شــود.  رشــد و ارتقــای شــرکت های فن
ــی  ــی و تحقیقات ــهرک علم ــل از ش ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ  ب
اصفهــان، زینــت همــت، سرپرســت مرکــز رشــد شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز یکــی از واحدهــای 
مســتقل و زیــر مجموعــه معاونــت توســعه فنــاوری شــهرک اســت، 
ــاور  ــای فن ــت واحده ــز رشــد نظــارت و هدای ــرد: در مرک ــار ک اظه

ــود. ــام می ش ــتقر انج مس
وی ادامــه داد: بــه همیــن منظــور کارشناســانی بــر اســاس زمینــه 
ــدادی از  ــدام تع ــر ک ــدی شــده و ه ــت شــرکت ها تقســیم بن فعالی

شــرکت ها را هدایــت می کننــد.
ــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات ارزیابــی دوره ای و بررســی  همــت ب
منحنــی رشــد، آشــکار کــردن نقــاط ضعــف و قــوت و تــاش بــرای 
رفــع مشــکات واحدهــای فنــاور بــه عنــوان اقدامــات شــاخص ایــن 
ــی  ــتاوردهای پژوهش ــازی دس ــه تجاری س ــک ب ــت: کم ــز، گف مرک
واحدهــای فنــاور و برگــزاری جلســات انتقــال و اشــتراک تجربــه از 

دیگــر اقدامــات ایــن مرکــز بــه شــمار مــی رود. 
ــان  ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــد ش ــز رش ــت مرک سرپرس
خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن نشســت های تخصصــی طبــق 
ــارکت  ــد مش ــخص مانن ــرفصل های مش ــا س ــرکت ها ب ــاز ش نی
ــی  ــرویس های خدمات ــایر س ــا س ــنایی ب ــذاری و آش ــرمایه گ و س

شــهرک برگــزار می شــود.
ــی  ــان اصل ــوان مخاطب ــه عن ــا ب ــه شــرکت های نوپ ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــاوری نســبت ب ــن شــرکت ها از لحــاظ فن ــز، گفــت: ای ــن مرک ای
ســاختار ســازمانی، شــناخت بــازار و تعامــل بــا منابع انســانی پیشــرو  
یــک قــدم جلــو هســتند، بنابرایــن بایــد در ســرفصل های آموزشــی 
ــتری  ــز بیش ــانی تمرک ــع انس ــذب مناب ــازار و ج ــا ب ــط ب مرتب

ــرد. صــورت گی

همــت، ارزشــمندترین دارایــی شــرکت ها را نیروی انســانی دانســت و 
افــزود: پــس از جــذب نیــروی انســانی و ســرمایه گذاری بــر روی آنهــا 
نیــاز اســت کــه شــرکت ها بــرای نگهــداری و ثبــات نیــروی انســانی 

تدابیــری را لحــاظ کننــد و در ایــن زمینــه آمــوزش ببیننــد.
سرپرســت مرکز رشــد شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان معتقد 
اســت کــه مرکــز رشــد ماننــد یــک پزشــک عمومــی عمــل می کنند 
و شــرکت ها بــرای حــل مســائل تخصصی تــر و ارتقــا خــود از دیگــر 

ابزارهــا و متخصصــان شــهرک بهره منــد می شــوند.
ــک  ــوان ی ــه عن ــی  شــهرک ب ــدرت هــم افزای ــه ق ــا اشــاره ب  وی ب
نقطــه قــوت بــزرگ، تصریــح کــرد: ایــن یــک نکتــه ارزشــمند در این 
ــن فرصــت  ــد از ای ــه شــمار مــی رود کــه شــرکت ها بای ــه ب مجموع
ــن رشــد و  ــق و همچنی ــا شــرکت های موف ــل بیشــتر ب ــرای تعام ب

ارتقــا خــود اســتفاده کننــد.

سرپرست مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

مرکز رشد مانند یک پزشک عمومی 

مسئله یابی می کند



دانش بنیان 

◄ مدیرعامل این شرکت اعالم کرد: 
افزایش سرمایه صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در راستای حمایت از 

گوشی هوشمند و صنایع میکروالکترونیک

◄ مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اعالم کرد: 
تدوین سند استقرار فناوری های نسل 4 با راهبری ایمیدرو

◄ در دانشگاه آزاد شهرکرد؛ 
نخستین دوره تخصصی مقدماتی پایتون توسط مدرسه عالی  مهارت هوش 

مصنوعی برگزار شد

◄ مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد؛
اقدامات پیشنهادی در حمایت از برندسازی حوزه دانش بنیان

◄ باهدف استفاده از نظرات صاحب نظران صورت گرفت
برگزاری پنل تخصصی بررسی ظرفیت ها و پیش بایست های اجرای قانون 

جهش تولید دانش بنیان

◄ اخبار
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ــدوق  ــی صن ــادر تخصص ــرکت م ــل ش ــره و مدیرعام ــات مدی ــس هی رئی
حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته ضمــن اعــام افزایــش 
ســرمایه ایــن صنــدوق، تاکیــد کــرد کــه ایــن منابــع بــرای حمایــت از دو 
حــوزه زیســت بــوم تولیــد گوشــی هوشــمند و صنایــع میکروالکترونیک 

یــا ریــز الکترونیــک اختصــاص خواهنــد یافــت.
ــرکت  ــل ش ــره و مدیرعام ــات مدی ــس هی ــش، رئی ــادری من ــن ن محس
ــع  ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای ــی صن ــادر تخصص م
پیشــرفته، بــه ســواالت خبرنــگار ســیتنا پاســخ داده اســت کــه مشــروح 

ــت: ــده اس ــل آم آن در ذی

بــا توجــه بــه مصوبــه اخیــر هیــات وزیــران در خصــوص اختصــاص 
ــه  ــاالی ۶۰۰ دالر ب ــای ب ــی ه ــل از واردات گوش ــع حاص مناب
تولیــد گوشــی هــای هوشــمند داخلــی،  از  حمایــت 
بفرماییــد کــه برنامــه صنــدوق در ایــن راســتا چیســت؟

همانطــور کــه مســتحضرید در آییــن نامــه مربوطــه و بــه اســتناد 
1401، دو حــوزه حمایتــی  قانــون بودجــه  تبصــره هفــت 
ــوزه  ــن ح ــدوق در ای ــه صن ــد ک ــرار داده ش ــع ق ــن مناب از ای
ــد.  ــه کن ــات ارائ ــخص خدم ــز و مش ــورت متمرک ــه ص ــد ب بای
ــد گوشــی هــای همــراه هوشــمند و  ــن دو بخــش شــامل تولی ای
زیســت بــوم تولیــد گوشــی هوشــمند اســت و بخــش دوم صنایــع 
ــن  ــا آیی ــق ب ــت. مطاب ــک اس ــز الکترونی ــا ری ــک ی میکروالکترونی
ــای آن از وزارت  ــه اعض ــود ک ــکیل می ش ــی تش ــه، کارگروه نام
ارتباطــات، وزارت صمــت، وزارت دفــاع و معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت و برنامــه کان حمایــت 
ــه  ــراه ب ــن هم ــد گوشــی تلف ــک و تولی ــز الکترونی از بخــش ری
عنــوان کاربــردی تریــن محصــوالت نهایــی را ارائــه مــی کننــد 
و در نهایــت ایــن برنامــه هــا اجرایــی خواهــد شــد. در خصــوص 
تولیــد گوشــی هوشــمند هــدف گــذاری انجــام شــده، 20 درصــد 
ــه  ــن زمین ــق 1404 اســت و در ای ــا اف ــد گوشــی بومــی ت تولی
ــترین  ــد بیش ــه بتوانن ــی ک ــدگان داخل ــاالن و تولیدکنن از فع
مشــارکت  طریــق  از  باشــند،  داشــته  را  داخلــی  تولیــدات 
ــت  ــمول حمای ــی، مش ــش بوم ــاد دان ــی و ایج ــای خارج ــا برنده ب
ــی  ــد فضای ــن محصــوالت، بای ــزاری ای ــرم اف ــد شــد. در بحــث ن خواهن
ایجــاد شــود تــا فعــاالن ایــن حــوزه بتواننــد برنامــه هــای نــرم افــزاری 
مختلفــی ایجــاد کننــد و بتواننــد رابــط هــای کاربــری را نــه تنهــا بــرای 
ــت  ــد و در نهای ــادر کنن ــز ص ــایه نی ــورهای همس ــرای کش ــه ب ــران بلک ای

مدیرعامل این شرکت اعالم کرد:

افزایش سرمایه صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در راستای حمایت از 

گوشی هوشمند و صنایع میکروالکترونیک
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ــای  ــی ه ــد گوش ــی در تولی ــهم بزرگ س
آن  صــادرات  و  کشــــور  در  بــــومی 

ــیم. ــته باش داش
هــای  ســال  در  هــا  شــرکت  برخــی 
ــن  ــی تلف ــد گوش ــم تولی ــه اس ــته ب گذش
ــی  ــد، ول ــروع کردن ــی ش ــراه اقدامات هم
بخشــی از ایــن اقدامــات بــه نتیجــه 
نرســیده و بخشــی هــم در پروســه هــای 
ــن  ــی ای ــه خروج ــه البت ــت ک ــی اس نهای
ــرای مــردم  اقدامــات آنطــور کــه بایــد، ب
مشــخص نیســت. بــه صــورت خــاص 
ــان  ــما در جری ــه ش ــد ک ــریح بفرمایی تش
نحــوه تولیــد گوشــی هــای تلفــن همــراه 
در داخــل کشــور و شــرکت هــای تولیــد 
کننــده در ایــن بخــش هســتید و در 
خصــوص شــائبه ای کــه در خصــوص 
مونتــاژ ایــن گوشــی هــا وجــود دارد 

توضیــح بفرماییــد.
گوشــی  هــای  چیــپ  از  بخشــی  در 
ــده  ــدودی تولیدکنن ــداد مح ــل، تع موبای
در ســطح دنیــا داریــم کــه برندهــای 
معــروف دنیــا نیــز از آنهــا اســتفاده مــی 
کننــد و مــا نیــز بــه همین صــورت در آن 
بخــش هــا از تولیــدات خارجــی اســتفاده 
ــی در بخــش طراحــی در  مــی کنیــم، ول

بخــش هــای خــاص، رابــط هــای کاربــری 
و بخــش هایــی از طراحــی کــه نیــاز بــازار 
ــی  ــت، ول ــی اس ــد داخل ــت، تولی ــا اس م
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــی بای ــه حمایت در برنام
ظرفیــت هــای دانشــی، از شــرکت هایــی 
ــد  ــی کنن ــت م ــن مســیر حرک ــه در ای ک
و ســعی مــی کنیــم  حمایــت کنیــم 
داشــته  داخــل  در  را  مناســبی  بــازار 
باشــند. بحــث عدالــت ارتباطــی نیــز 
ــم اســت و در عصــری  ــا مه در کشــور م
ــی  ــرم آموزش ــر پلتف ــه ه ــه ب ــتیم ک هس
ــه گوشــی هــای  ــاز ب ــم کــه نی ــاز داری نی
هوشــمند دارد و یکــی از ایــن مــوارد 
ــود  ــمندی ب ــای هوش ــی ه ــد گوش تولی
ــب  ــت مناس ــا قیم ــهولت و ب ــه س ــه ب ک
ــه  ــد ک ــده برس ــرف کنن ــت مص ــه دس ب
ــون  ــی همچ ــران مختلف ــا بازیگ در اینج
اپراتورهــا ایفــای نقــش مــی کننــد و در 
ــه صــورت  ــن گوشــی ها ب ــم ای نظــر داری
کننــده  مصــرف  دســت  بــه  قســطی 
ــبی  ــازار مناس ــز ب ــی نی ــد و از طرف برس

ــم. ــاد کنی ــدگان ایج ــرای تولیدکنن ب

بــا حمایــت صنــدوق از تولیــد ایــن 
گوشــی هــا شــما انتظار داریــد که در 

چــه بــازه زمانی گوشــی هــای هوشــمند 
ــوند،  ــازار ش ــل وارد ب ــد داخ تولی
رنــج قیمتــی در چه ســطحی اســت 
ــا از  ــا صرف ــت ه ــام حمای ــا تم و آی
تولیدکننــده هــا صــورت مــی گیــرد 
یــا منابعــی اختصــاص پیــدا مــی کند 
کــه گوشــی اقســاطی بــه مــردم داده 
شــود یــا یارانــه ای بــه مــردم بــرای 
اســتفاده از گوشــی همــراه داخلــی 

داده مــی شــود؟
ــن  ــعه ای ــای توس ــی از اعض ــدوق یک صن
ــه همــراه  صنایــع در کشــور اســت کــه ب
ســایر نهادهــا و اپراتورهــا نیــز بــه بخــش 
تولیــد کمــک مــی کنیم و بــا ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم و بــا کمــک باقــی نهادهــا و 
ــرایط  ــاص، ش ــاری خ ــای اعتب ــا خط ه ب
خــاص بــرای مصــرف کننــده ایجــاد مــی 
کنیــم کــه از ایــن گوشــی هــای هوشــمند 
ــا  ــا ارزان ی ــب ی ــت مناس ــا قیم ــی ب داخل
قســطی بهــره ببرنــد. بــا وزارت ارتباطــات 
و صمــت و باقــی نهادهــا کارهــا را پیــش 
مــی بریــم و پــس از تصویــب نهایــی بــه 

ــی خواهــد رســید. ــه عملیات مرحل

گفت وگو از زهرا طاهری
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مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اعالم کرد:

تدوین سند استقرار فناوری های نسل تدوین سند استقرار فناوری های نسل 44 با راهبری ایمیدرو با راهبری ایمیدرو

مدیـر برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ایمیـدرو اعام کـرد: سـند اسـتقرار فنـاوری هـای نسـل ۴ معـدن و 
صنایـع معدنـی بـه زودی تدویـن و بـه عنـوان پیشـنهاد بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ارائـه می شـود.

ــادن و  ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس ــازارکار از س ــزارش ب ــه گ ب
ــزود:  ــی« اف ــمیه خلوص ــدرو(، »س ــران )ایمی ــی ای ــع معدن صنای
ــی و  ــم افزای ــای نســل 4 به منظــور ه ــاوری ه ســند اســتقرار فن
حمایــت از اســتقرار فنــاوری هــای نســل چهــار، در قالــب پــروژه 

ــف شــده اســت. ــد« تعری »ُهدُه
وی اظهــار داشــت: ایمیــدرو بــه عنــوان نهــاد واســط بیــن بخــش 
خصوصــی و حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی، تهیــه ایــن ســند و 

ــرار داد. ــی را در دســتور کار ق ــه برنامه هــای عملیات ارائ
ــه داد:  ــدرو ادام ــردی ایمی ــارت راهب ــزی و نظ ــه ری ــر برنام مدی
توســعه حــوزه فنــاوری و نــوآوری از رویکردهــای ایمیــدرو 
ــرکت های  ــت ش ــه تقوی ــن زمین ــه در ای ــود ک ــوب می ش محس
ــورد  ــی م ــع معدن ــدن و صنای ــاوری مع ــعه فن ــان و توس دانش بنی

ــت. ــه اس توج

تهیه سند توسعه عناصر استراتژیک تا پایان امسال
ــه برنامــه هــای ایمیــدرو در توســعه حــوزه  ــا اشــاره ب خلوصــی ب
ــاوری و  ــرح زیســت بوم فن ــت: ایجــاد ط ــتراتژیک، گف عناصــر اس
ــت و تســهیل گــری  ــه نقــش آن حمای ــوآوری بخــش معــدن ک ن
مشــکات  رفــع  و  معــدن  بخــش  اســتارت آپ های  حضــور 
برنامه هــای  شــمار  در  اســت،  حــوزه  ایــن  دانش بنیان هــای 

ــت. ــرار گرف ــدرو ق ایمی
وی افــزود: همچنیــن فــرآوری عناصــر نادرخاکــی و توســعه 
عناصــر اســتراتژیک و حیاتــی کشــور کــه اقتصــاد کشــور را بــه آن 
وابســته می کنــد، مــورد توجــه اســت و در آن نحــوه فــرآوری و ایجــاد 

صنایــع پاییــن مشــخص خواهــد شــد.
مدیـر برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ایمیـدرو گفـت: در ایـن 
زمینـه توسـعه چهـار عنصـر اصلـی هدفگـذاری شـده اسـت که تا 
پایان امسـال نقشـه راه توسـعه عناصر اسـتراتژیک تهیه می شـود.
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نخستین دوره تخصصی مقدماتی پایتون توسط مدرسه عالینخستین دوره تخصصی مقدماتی پایتون توسط مدرسه عالی
 مهارت هوش مصنوعی برگزار شد مهارت هوش مصنوعی برگزار شد
ــه همــت مدرســه  ــون ب ــی پایت نخســتین دوره تخصصــی مقدمات
ــی مهــارت هــوش مصنوعــی دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی  عال
ــیار  ــتقبال بس ــا اس ــهرکرد و ب ــد ش ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
خــوب دانشــجویان، اســاتید، دانــش آمــوزان و فــارغ التحصیــان 

ــزار شــد. ــی برگ ــا رویکــرد عمل در محیطــی کارگاهــی و ب
ــازارکار بــه نقــل از ایســکانیوز، مهــدی جهانگیــری  بــه گــزارش ب
ــامی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــارت و کارآفرین ــکده مه ــس دانش رئی
ــی  ــی مقدمات ــتین دوره تخصص ــزاری نخس ــاره برگ ــهرکرد درب ش
ــا  پایتــون گفــت: امــروزه زبــان هــای برنامــه نویســی متعــددی ب
اهــداف مختلفــی در دنیــای کامپیوتــر وجــود دارنــد کــه هــر یــک 
دارای ویژگــی هــای خــاص و کاربردهــای مخصــوص به خود هســتند.

جهانگیــری بیــان کــرد: پایتــون  یکــی از ایــن زبــان هــای شــی گــرا، 
تفســیری و ســطح بــاال و همــه منظــوره اســت کــه هــم اکنــون ایــن 
زبــان برنامــه نویســی یکــی از محبــوب ترین زبــان های برنامه نویســی 
دنیاســت کــه از دالیــل محبــوب بــودن ایــن زبــان برنامــه نویســی می 

تــوان ســادگی در فراگیــری و نحــوه اســتفاده آن را عنــوان کــرد.
وی افــزود: از ویژگی  هــای دیگــر ایــن زبــان برنامــه نویســی 
ــل  ــل حم ــا و قاب ــی کده ــری و خوانای ــعه پذی ــه توس ــوان ب میت

ــرد. ــاره ک ــودن آن اش ب

ــادی  ــیار زی ــای بس ــون کاربرده ــرد: پایت ــوان ک ــری عن جهانگی
در حــوزه هــای مختلــف علــوم از جملــه برنامــه هــای تحــت وب، 
اپلیکیشــن هــا، نــرم افزارهــا و بــازی هــا و غیــره دارد. از ایــن رو 
ــا  ــروزه در دنی ــون ام ــه پایت ــی ک ــا و محبوبیت ــه مزای ــه ب ــا توج ب
ــوع آن،  ــیار متن ــای بس ــن کاربرده ــت و همچنی ــرده اس ــدا ک پی
مــی تــوان آینــده بســیار روشــنی بــرای افــراد و متخصصیــن ایــن 

حــوزه پیــش بینــی کــرد.
ــامی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــارت و کارآفرین ــکده مه ــس دانش رئی
شــهرکرد تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه هــر روزه شــرکت ها، 
ــال  ــه دنب ــا و کســب وکارهای بســیاری ب اســتارت آپ ها، هلدینگ ه
یافتــن نیروهــای مختصــص بــرای حرفــه ای شــدن ســازمان خــود 
ــل و  ــا تحلی ــی ب ــارت هــوش مصنوع ــی مه هســتند، مدرســه عال
ــای  ــرکت ها، دوره ه ــن ش ــاز ای ــورد نی ــای م ــناخت مهارت ه ش
ــن  ــن و به روزتری ــا تخصصی تری ــود را ب ــی خ ــی و تخصص آموزش

ســرفصل های آموزشــی برنامه ریــزی و برگــزار می کنــد.
ــر  ــی عضــو هیئــت علمــی گــروه مهندســی کامپیوت نکیســا توکل
دانشــگاه آزاد اســامی اســتان چهارمحــال و بختیــاری مربــی ایــن 

دوره آموزشــی بــود.

در دانشگاه آزاد شهرکرد؛
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مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد؛

اقدامات پیشنهادی در حمایت از برندسازی حوزه دانش بنیان

ثبـات کیفیـت و قیمـت، برنامـه ریزی بـرای حضـور در بازار بیـن المللـی، اخذ مشـاوره تخصصـی، مهیا کردن زیرسـاخت 
قانونـی، اسـتفاده از ابزارهـای نویـن تبلیغاتـی بخشـی از اقدامات از برندسـازی حـوزه دانش بنیان اسـت.

بـه گـزارش بـازارکار به نقـل از  مهـر، مرکز پژوهشـها مجلس شـورای اسـامی در گزارشـی به بررسـی موانع و چالشـهای 
برندسـازی محصـوالت دانـش بنیـان در ایـران و راهکارها پرداخته اسـت.

در بخـش هایـی از ایـن گزارش آمده اسـت: امـروزه موضوع برند و برندسـازی برای شـرکتهای تولیدی و خدماتی به مسـئله 
ای مهـم و اسـتراتژیک تبدیل شـده اسـت؛ چرا کـه یک برند موفـق می تواند سـبب افزایـش ارزش محصول نهایی شـده و 

جزء ارزشـمندترین سـرمایه های یک تجارت محسـوب می شـود.
زمانـی فـرا رسـید که یک دسـته از شـرکت های اسـتارت آپی به دلیـل فروش بسـیار زیاد در مدتی نسـبتاً کوتـاه تبدیل به 
برندهـای جهانـی شـدند و اکنون موانـع تجارت بین الملـل به دلیل اینترنـت و ارتباطات جهانی مرتفع شـده و شـرکت های 

متوسـط و حتی کوچـک نیز توانایی رقابـت در عرصه جهانـی را دارند.
در ایـن بیـن، دغدغـه بسـیاری از شـرکت های ایرانـی همچنان تولیـد، فـروش و در نهایت بازاریابی اسـت و کمتـر به مقوله 
برندسـازی و مدیریـت برند توجه دارنـد و اکثر برندهایی نیز کـه در بازار ایران وجـود دارند، دارای برنامه برندسـازی و عناصر 

برند منسـجم و قوی نیستند.
ایـن موضـوع باعث شـده اسـت که حتـی در بازارهـای داخلی نیز، ایـن برندهـا معمـوالً دارای موضع ضعیف تری نسـبت به 
برندهـای خارجـی باشـند. از طرف دیگر وقتی شـرکت ها بخواهنـد در بازارهای خارجی حضور یابند، شـرایط معموالً سـخت 
تر شـده و با مشـکات متعـددی روبه رو می شـوند، چرا که فعالیت هـای بازاریابی و برندسـازی در فراسـوی مرزها به مراتب 

سـخت تر و پیچیده تر می شـود.
با توجه به شـعار سـال ۱۴۰۱ »سـال تولید، دانـش بنیان و اشـتغال آفرین«، موفقیت شـرکت های تولیـدی و خدماتی به ویژه 
شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیـان در تأمین نیـاز داخلی محصوالت باکیفیـت، صادرات و رقابـت در بازارهـای بین المللی، 

توسـعه کارآفرینی و ایجاد اشـتغال اهمیت بسـیار زیادی در تحقق این شـعار خواهد داشـت.
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شاخص ها و فاکتورهای مؤثر بر برندسازی دانش بنیان
درخصـوص توسـعه و بازاریابـی صنایـع دانـش بنیـان، برندسـازی 
محصـول، شـرکت و حتـی برندسـازی ملـی نقـش مهمـی دارنـد.

در ایـن بیـن، برنـد ملی یکـی از مهمتریـن قلمروهای برند محسـوب 
می شـود کـه در حوزه های راهبردی، دیپلماسـی عمومـی، ارتباطات 
فرهنگـی، سـرمایه گذاری، صـادرات، گردشـگری و توسـعه اقتصادی 
مـورد توجـه بـوده و در چهار منبع مختلف شـامل کشـور مبدأ، مکان 
یـا مقصـد برندسـازی، دیپلماسـی عمومـی و هویـت ملـی قابـل 

اسـت. ردیابی 
طبـق نتایـج تحقیقـات، از شـاخصها و عوامـل مؤثـر بـر برند ملی 
مـی تـوان بـه میـزان صـادرات، سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی، 
محیـط کسـب و کار و سیاسـت هـای داخلـی و خارجـی اشـاره کرد.

در موضـوع دانـش و فناوری، کشـوری با میزان باالی سـرمایه گذاری 
مسـتقیم خارجی، صـادرات باال، اقتصاد پیشـرفته، دولـت تأثیرگذار و 
محیـط مطلـوب برای کسـب و کار و سیاسـت های اقتصـادی مترقی 

دارای برنـد ملـی قدرتمنـد و با اعتبـاری خواهد بود.
در برندسـازی و توسـعه برنـد عاوه بر عوامل مربـوط به خود محصول 
و شـرکت تولیدکننده، به عوامل کان محیطی، سیاسـت های دولتی 
و صنعـت موردنظـر نیـز بسـتگی دارد؛ به عبـارت دیگر، شـرکت های 
دانـش بنیـان نـه تنها باید بـه ارتقای مؤلفـه های مربـوط به محصول 
و شـرکت از جملـه کیفیـت تولیدات و بازاریابی توجه داشـته باشـند، 

بلکـه بایـد عوامل محیطـی و خارجی را نیـز در نظر بگیرند.

چالش های ویژه برندسازی در حوزه دانش بنیان
عدم شـناخت صحیـح و کافی از مقوله برند و برندسـازی، عدم تمرکز 
بر تحقیق و توسـعه، استانداردسـازی محصوالت و خدمـات فناورانه و 

دانـش بنیـان از جمله این چالش ها هسـتند.
بـا اینکه استانداردسـازی محصـوالت دانش بنیان تأثیـر قابل توجهی 
در ارتقـای جایـگاه کشـور در بازارهای بیـن المللی و رقابـت با رقبای 
خارجـی دارد، امـا فعاالن زیسـت بوم فناوری کشـور، همـواره دغدغه 
هـای فراوانی بـرای دریافـت این اسـتانداردها دارند و موانع پیشـروی 
آنهـا موجـب مـی شـود بسـیاری از شـرکت هـای دانـش بنیـان قید 

دریافـت گواهینامـه و درنهایـت صـادرات محصوالت خـود را بزنند.
یکـی از مشـکات مهمـی که شـرکت هـای دانـش بنیان بـرای اخذ 
اسـتانداردها دارنـد، هزینه هایی اسـت که باید بپردازند. بدیهی اسـت 
اگر محصوالت تولیدشده توسط شرکت های دانش بنیان، استانداردهای 
الزم را نداشـته باشـند، شـرکتها تنها میتوانند محصوالتشـان را حتی 
به کشـورهایی مانند افغانستان، پاکسـتان و عراق صادر کنند و نمی توانند 

به بازارهای پردرآمد اروپایی دسترسـی داشـته باشـند.
از سـوی دیگـر قوانیـن دسـت و پاگیـر و سـنتی یکـی از مشـکات 
شـرکت هـای دانش بنیـان بـرای دریافـت گواهینامه های اسـتاندارد 

اسـت کـه سـرعت پویایی و خاقیت این شـرکت ها را کنـد می کند.
کمبود نیروی انسـانی متخصص، برندگریزی، رقابت در عرصه جهانی، 
رگوالتـوری در تجارت الکترونیکی، باال بودن ریسـک اقتصادی، اقتصاد 

متکـی بر دولـت از دیگر چالش های این حوزه اسـت.
درخصـوص چالـش هـای برندسـازی در صنایـع دانـش بنیـان ذکـر 
ایـن مسـئله ضـروری اسـت کـه برخـی از چالـش هایـی که بـه طور 
عمومـی بـر برندهـا تأثیـر دارد می تواند بـه طور خاص در شـرکت ها 

و محصـوالت دانـش بنیان هـا پررنگتر باشـد.
بـه عنـوان مثـال، شـرکت هـا و مؤسسـه های دانـش بنیان، شـرکت 
یـا مؤسسـه خصوصـی هسـتند کـه در حـوزه فنـاوری های برتـر و با 
ارزش افـزوده فـراوان فعالیت می کنند. لذا محصـوالت و خدمات آنها 
خـاص تـر، بـازار محدودتـر و مشـتریان ویـژه ای هم خواهند داشـت. 
بنابرایـن برندسـازی در ایـن صنایع ممکن اسـت دشـوارتر نیز باشـد، 

چراکـه نیـاز بـه بازاریابی مؤثرتـر و نوینی خواهـد بود.
از طـرف دیگـر، شـرکت هـای دانـش بنیان، شـرکت هایـی در ارتبـاط با 
فنـاوری هـای سـطح بـاال بـوده و کارکنان نیـز دانش فنـی باالیـی دارند. 
همچنین واحدهای تحقیق و توسعه در این شرکتها، بخش مهم و حیاتی 
به شـمار می رود. لذا انتظار میرود چالش هایی مانند عدم شـناخت مقوله 
برندسـازی و عدم تحقیق و توسـعه در شـرکت های دانش بنیان کمرنگ 
تـر باشـد. البتـه این امر نیازمند این اسـت که افـرادی با تخصص مدیریت 

بازاریابی در تیم تحقیقاتی این شـرکتها حضور داشـته باشند.

حدود ۳۵ درصد شرکت های دانش بنیان نوپا هستند
شـاید جـدی تریـن چالـش شـرکت هـای دانـش بنیـان در بحـث 
برندسـازی مربـوط بـه نوپـا بـودن آنهـا باشـد. در حـال حاضـر، 
6۸۳۷ شـرکت دانـش بنیـان در کشـور فعـال هسـتند کـه از این 
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میـان 242۷ شـرکت )حـدود ۳5 درصد( جزء نوپا نـوع یک و دو یا 
مسـتعد دانـش بنیان هسـتند.

برندسـازی یـک فراینـد زمانبـر اسـت و مشـتری ضمـن آگاهـی و 
شـناخت برنـد، بایـد کیفیت یا برتـری محصـول را درک کـرده تا در 
بلندمـدت وفـاداری بـه برند حاصل شـود. ایـن در حالی اسـت که در 
اکوسیسـتم اسـتارتاپی احتمال سـقوط کسـب و کار )دره مـرگ( در 

سـال هـای اول همـواره وجـود دارد.
چالش جدی دیگر سـر راه شـرکت های دانش بنیـان، رقابت در عرصه 
جهانی اسـت، چرا که بـرای محصوالت با فناوری بـاال )هایتک(، رقبای 
قوی و جدی از جانب کشـورهای پیشـرفته و توسـعه یافته وجود دارد. 
البتـه هزینه تمام شـده محصوالت داخلی کمتر نسـبت به محصوالت 
خارجـی )بـه شـرط دارا بـودن کیفیـت قابل قبـول،( می توانـد مزیت 

رقابتـی برای محصـوالت و خدمات دانش بنیان داخلی باشـد.
عـاوه بـر چالـش هـای مطـرح شـده، عوامل محیطـی در زیسـت بوم 
دانـش بنیـان نیـز مـی توانـد بـر مقولـه برندسـازی مشـکل آفرین 
باشـد. به عنوان مثال، باال بودن ریسـک اقتصادی و گسـترش بی ثباتی 

اقتصـاد کان، موجب کاهش سـرمایه گذاری بلندمدت خواهد شـد.
ایـن موضـوع بـرای صنایع دانـش بنیان ممکن اسـت تأثیر مخـرب تری 
داشـته باشـد، چراکه در این نوع حوزه، نیاز به سـرمایه گذاری خطرپذیر و 
سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی یکی از انواع متداول تأمین مالی اسـت 
کـه در صـورت عدم ثبـات اقتصادی و مطلوب نبودن فضای کسـب و کار، 

ایـن ابزارها از دسـترس خـارج خواهند شـد.

در حمایت از برندسـازی و شـرکت های دانش بنیان قوانین و مقررات 
متعـددی وجـود دارد کـه از آن جملـه بـه قانـون ثبـت اختراعـات، 
طـرح هـای صنعتـی و عائـم تجـاری؛ قانـون حمایـت از شـرکت ها 
و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجـاری سـازی نـوآوری هـا و اختراعات؛ 
قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیـر و ارتقای نظـام مالی کشـور و 

قانـون جهـش تولیـد دانش بنیان اشـاره شـد.
بـا ایـن وجود، اجرای کامـل و تحقق اهداف این قوانین و سیاسـت ها 
خود چالش بزرگی اسـت که در صنایع دانش بنیان مشـهودتر اسـت.

بـه عنـوان مثـال، یکـی از دالیـل توجیهی بـرای تهیه قانـون جهش 
تولیـد دانـش بنیـان را می تـوان عدم اجـرای کامل قانـون حمایت از 
شـرکت هـای دانش بنیان قلمـداد کرد. بـرای نمونه، سـرمایه اولیه و 
تأمیـن منابـع مالی سـالیانه صندوق نـوآوری و شـکوفایی هیچ زمانی 

بـه طـور کامل محقق نشـد.
از طـرف دیگـر، اجـرای قانـون جهـش تولیـد دانـش بنیـان، منوط 
بـه تدویـن و تصویـب آیین نامـه های اجرایـی متعددی بـا همکاری 
وزارتخانـه هـای مختلف اسـت که این امـر هم زمانبر بـوده و هم نیاز 

بـه هماهنگـی کامل دسـتگاه هـای اجرایی خواهـد بود.
عـاوه بـر این، با وجـود حمایت از مالکیت صنعتی در کشـور به دلیل 
قانـون ثبت اختراعـات و همینطور طرح در حـال تصویب »حمایت از 
مالکیـت صنعتـی،« هنوز در زمینه کپی رایـت، قانون جامع و ضمانت 
اجرایـی قـوی وجود ندارد. بنابراین انتظار مـی رود این موضوع در صنایع 
دانش بنیان حوزه انفورماتیک و نرم افزارها مسـئله ای جدی تلقی شـود. 
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بیشـترین تعداد شـرکت های دانش بنیـان در حوزه فنـاوری اطاعات و 
ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای فعالیت دارند )1545 شـرکت(.

در زمینـه ثبـت عائـم تجـاری در اداره مالکیـت معنـوی نیـز موانـع و 
مشـکاتی دیده می شـود که از آن جمله می توان به سوءاسـتفاده افراد 
سـودجو در ثبت و فروش امتیاز عائم تجاری، مشـکات فنی در سـامانه ها 

و دسـت به دسـت شـدن برندها اشـاره کرد.
بنابرایـن انتخـاب اسـم )برند( مناسـب برای اسـتارتاپ هـا که محصول 
جدیـدی تولیـد می کنند، مشـکل بـوده ممکن اسـت ناگزیـر به خرید 
برندهایـی باشـند کـه چندین دسـت چرخیـده و ممکن اسـت به دلیل 

سوءسـابقه آنهـا با چالـش برندگریزی مواجه شـوند.

پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس برای برندسازی 
در دانش بنیان ها

در راسـتای رفـع چالـش هـای موجـود در برندسـازی شـرکت هـای 
دانـش بنیـان راهکارهایـی قابـل ارائـه اسـت. برخـی از ایـن راهکارها 
مربـوط به اقدام هایی اسـت که شـرکت هـای دانش بنیـان می توانند 

انجـام دهنـد که عبارتنـد از:
ثبـات کیفیـت و قیمت مناسـب؛ برنامه ریـزی برای حضـور در بازار 
بیـن المللـی؛ اخـذ مشـاوره از متخصصـان برندسـازی؛ مهیـا کـردن 
زیرسـاخت هـای قانونـی و حقوقـی الزم جهـت کسـب و کارهـای 
اینترنتی، اسـتفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی، اجتناب از برندسـتیزی.

همچنیـن در حمایت از برندسـازی حوزه دانش بنیـان، اقدامهایی نیز 
بـرای دولـت، مجلـس و سـایر نهادها می تـوان متصور شـد. برخی از 

ایـن راهکارهـا در جدول زیر خاصه شـده اسـت:

جدول اهم اقدامات پیشنهادی برای نهادهای حکومتی  در حمایت از برندسازی حوزه دانش بنیان

بـرای توسـعه برندسـازی ملـی پیشـنهاد مـی شـود بـا تشـکیل 
شـبکه هایی متشـکل از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای 
بین المللی همچنین اعطای تسـهیات جهت تقویت سـرمایه گذاری 

در ایـن صنعـت از فعـاالن بخش خصوصی حمایت شـود.
عـاوه بـر ایـن، بررسـی کانـال هـای ارتباطی مؤثـر بر تصویـر ذهنی 
مشـتریان خارجـی روی محصـوالت ایرانی و تمرکز بـر خلق برندهای 
نویـن بـا توجه بـه پشـتوانه تاریخی، فرهنگـی و جغرافیایی کشـور از 

دیگـر راه های توسـعه برند ملی کشـور اسـت.
حمایـت هـای دولتـی از طریـق اقـدام هایـی از قبیـل مـوارد زیر 
می توانـد در موضـوع برنـد و برندسـازی شـرکت هـا و تولیـدات 

دانـش بنیـان بسـیار اثر مثبتی داشـته باشـد:
* تقویت توان رقابتپذیری در سطح منطقه و توسعه مستمر آن

* افزایـش تـراز رتبهبندی فضای کسـبوکار در کشـور در گزارشـهای 
بانـک جهانی

* تسهیل در جلب سرمایه های خارجی
* همکاری های مشترک با برندهای معتبر جهانی

بـه  نسـبت  ایرانـی  هـای  بنـگاه  در  مدیـران  دیـدگاه  تغییـر   *
برنـد روی  گـذاری  سـرمایه 

* تقویت و تأسیس مؤسسه های ارزشگذاری و رتبه بندی برند تجاری
* ایجـاد بـازار برنـد به منظـور خرید، فـروش )مزایده(، اجـاره و ادغام 

برندهـا در یکدیگر
* تأکیـد مبلغـان و شـرکت هـای تبلیغاتـی روی برنـد )برندینـگ( 

شـرکت هـا بـه منظـور فرهنگسـازی
* برگزاری جشنواره محلی، جشنواره ملی، نمایشگاه برند و…

بـرای تقویـت برندهـای بنگاهـی در عرصـه داخلـی و بیـن المللـی 
راهکارهـای زیـر قابـل ارائـه اسـت:

- در دسـتور کار قـرار گرفتـن اصـاح سـاختار سـازمانی و کارکردی 
کمیسـیون تخصصی نشـان تجاری شـامل تقویت اعضای کمیسیون 
و بهبود کارکردهای آموزشـی، مشـاوره ای و تحقیقاتی و سـاماندهی 

برندهـای داخلی
- هدایت واحدهای فاقد مقیاس بهینه به سـمت ایجاد یکپارچگی های 
افقـی و دسـتیابی بـه مقیـاس اقتصـادی از طریـق پویایـی در تبدیل 
واحدهـای کوچـک و متوسـط به واحدهای بزرگ، تقویت شـبکه ها و 

کنسرسـیوم های صادراتی
- شناسـایی خوشـه های صنعتی و حمایت از شـکلگیری خوشـه ها 

و تقویـت آنها.
در راستای حمایت جامع از مالکیت فکری، نهایی شدن طرح »حمایت 
از مالکیت صنعتی،« تصویب و اباغ آن باید تسریع شود. همچنین 
حمایت از مالکیت ادبی و هنری )که برای شرکتهای دانش بنیان حوزه 
فناوری اطاعات و ارتباطات اهمیت زیادی دارد(، از طریق تدوین قانون 

جامع و با ضمانت اجرایی کافی جامه عمل پوشانده شود.

مجریشرح پیشنهاد

توسعه برندسازی ملی
در نظر گرفتن برندسازی ملی به عنوان 
بخشی از راهبرد ملی کشور در بخشهای 

سیاسی و اقتصادی
همه دستگاهها

تعامل بیشتر دولت
 با بخش خصوصی

اتخاذ رویکردی معقول و متفاوت در 
عرصه مناسبات سیاسی و تجاری ازسوی 
دولتمردان و کارآفرینان به منظور نفوذ در 

بازارهای صادراتی

 دولت و بخش
خصوصی

تقویت برندهای بنگاهی
تقویت برندهای بنگاهی در عرصه داخلی 
و بین المللی از طریق ساماندهی برندهای 
داخلی و تقویت شبکه ها و کنسرسیوم 

های صادراتی

 وزارت صمت، سازمان
توسعه تجارت

تقویت نظام مالکیت فکری

تسریع رفع ایرادهای شورای نگهبان نسبت به 
طرح حمایت از مالکیت
 دولت و مجلس شورای مجلس شورای اسامی

اسامی
تدوین طرح یا الیحه جامع مالکیت ادبی و 

هنری )کپیرایت( و تصویب آن

ایجاد و به روزرسانی زیرساخت 
های قانونی و حقوقی در موضوع 

سکوهای الکترونیکی
بهره برداری تخصصی از بستر اینترنت در 

راستای برندسازی
 دولت و مجلس شورای

اسامی



دانش بنیان
www.bazarekar.ir 38

سال ششم - شماره35 
مهر 1401

لزوم توجه به تقویت ظرفیت های قانون جهش تولید
دکتــر علــی باقــر طاهــری نیــا رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی 
ــای  ــت ظرفیت ه ــل را تقوی ــن پن ــزاری ای ــی هــدف از برگ ــوزش عال آم
قانــون جهــش تولیــد و همچنیــن بازخــورد اشــکاالت قانــون مصــوب به 
قانــون گــذار دانســت و گفــت: همانگونــه کــه از جنــس ایــن قانــون 
21 مــاده ای مشــخص اســت ایــن قانــون یــک قانــون اولیــه نیســت و 
یــک قانــون تســهیلگر اســت، لــذا در مــواد آن دائــم نســبت بــه ارجــا بــه 
ســایر قوانیــن اقــدام می شــود، ایــن ارجاعــات نشــان می دهــد کــه ایــن 
قانــون یــک قانــون اولیــه نیســت و عنــوان جهــش نیــز گویــای همیــن 
مطلــب اســت کــه ایــن قانــون بــرای تکمیــل و اصــاح قوانیــن اصلــی 

ــن  ــه ظرفیت هــای ای ــن پنــل می بایســت ب ــذا در خروجــی ای اســت. ل
قانــون توجــه ویــژه داشــته باشــیم.

 
مسئله محوری رویکرد اصلی تدوین قانون جهش تولید

دکتــر ســید ســعید منجــم زاده معــاون مرکــز شــرکت ها و موسســات 
ــر  ــوری دیگ ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــان معاون ــش بنی دان
ــن  ــی تدوی ــرد اصل ــن نشســت، مســئله محــوری را رویک ســخنران ای
کننــدگان ایــن قانــون دانســت و بــا اشــاره بــه تاریخچــه فراینــد تدویــن 
ــت از  ــون حمای ــب قان ــس از تصوی ــه داد: پ ــون ادام ــن قان ــب ای و تصوی
شــرکت های دانــش بنیــان در ســال 1۳۸۹ در مجلــس شــورای اســامی 
و آئین نامه هــای اجرایــی آن شــاهد بازخوردهایــی از ذینفعــان بــه منظــور 

باهدف استفاده از نظرات صاحب نظران صورت گرفت:

برگزاری پنل تخصصی بررسی ظرفیت ها و پیش بایست های اجرای برگزاری پنل تخصصی بررسی ظرفیت ها و پیش بایست های اجرای 
قانون جهش تولید دانش بنیانقانون جهش تولید دانش بنیان

پنــل تخصصــی »بررســی ظرفیت هــا و پیــش بایســت های اجــرای قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان مصــوب اردیبهشــت ماه 
مجلــس شــورای اســامی« بــا هــدف اســتفاده از از نظــرات صاحــب نظران ایــن حــوزه توســط موسســه پژوهــش و برنامه ریزی 

آمــوزش عالــی برگزار شــد. 
ــا حضــور اعضــای  ــی، ایــن پنــل ب ــه نقــل از موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عال ــازارکار  ب ــه گــزارش ب  ب

ــد. ــزار ش ــوزه برگ ــن ح ــران ای ــی صاحب نظ ــه و برخ ــی موسس ــت علم هیئ



www.bazarekar.ir39
دانش بنیان

سال ششم - شماره35 
مهر 1401

اصــاح قانــون مذکــور بودیــم لــذا پــس از پیگیری هــای صــورت گرفتــه 
طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان بــه عنــوان یکــی از اولین طرح هــا در 

مجلــس جدیــد ثبــت شــد.
ــی مســئله  ــون رویکــرد اصل ــن قان ــن ای ــد تدوی ــه داد: در فرآین وی ادام
محــوری بــود زیــرا قانــون بایــد بتواند مســائل شــرکت ها را برطــرف کند. 
رویکــرد دوم نیــز فرصت ســازی بــود کــه بــا تصویــب ایــن قانــون چــه 

فرصــت هایــی بــرای شــرکت هــا ایجــاد مــی شــود.
منجــم زاده محورهــای اصلــی در متــن ایــن قانــون را بالــغ بــر ده محــور 
دانســت و از توســعه بــازار، ارتقــای نظــام تامیــن مالی فنــاوری و نــوآوری، 
ــتگاه های  ــاخت های دس ــتراک زیرس ــازی، اش ــاری س ــه تج ــک ب کم
اجرایــی بــا شــرکت های دانــش بنیــان و اصاح نظــام حکمرانــی در حوزه 

فنــاوری و نــوآوری بــه عنــوان برخــی از ایــن محورهــا نــام بــرد.
  

شــفافیت و دقــت در تدویــن احــکام از نقــاط قــوت این 
قانون اســت

در ایــن نشســت همچنیــن دکتــر پریســا علیــزاده عضــو هیئــت علمــی 
مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور نیــز بــا اشــاره بــه تاریخچــه 
تصویــب ایــن قانــون ماحظات خــود را پیرامــون ابعاد حقوقــی، اقتصادی 

و الزامــات اجرایــی قانــون ارائــه کــرد.
علیــزاده گفــت: انطبــاق بــا قانــون اساســی و ســایر قوانیــن و همچنیــن 
شــفافیت و دقــت در تدویــن احــکام نقــاط قــوت ایــن قانــون اســت و 
رعایــت قوانیــن و سیاســت  های باالدســتی، مــرور رونــد تحــوالت قانونــی 

و نهــادی گذشــته بــرای شناســایی دقیــق خألهــای قانونــی یــا اجرایــی، 
پرهیــز از شــتابزدگی در تدویــن قوانیــن جدیــد و بــروز تــورم قوانیــن و 
پیچیدگــی نهــادی در حــوزه فنــاوری و نــوآوری را از مواردی برشــمرد که 

نیازمنــد توجــه بیشــتر در ایــن قانــون اســت.

نیاز به مبانی نظری قوی در تدوین قوانین 
دکتــر یعقــوب انتظــاری مدیــر گــروه اقتصــاد آمــوزش عالــی موسســه 
پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه 
برای داشــتن سیاســتگذاری اثربخشــی می بایســت براســاس یــک مبانی 
نظــری قــوی اقــدام کنیــم ادامــه داد: نظریــه رشــد دانــش بنیان)نظریــه 

رشــد درونــزا( اســت کــه ســابقه ۳5 ســاله در علــم اقتصــاد دارد.
ــی، فراهم ســازی اشــتغال  وی ادامــه داد: افزایــش کیفیــت آمــوزش عال
کامــل دانــش آموختــگان آمــوزش عالــی، حمایــت از ارتقــاء تکنولوژیــک 
ــت  ــگاه، افزایــش بهــره وری، ارتقــای رقاب بنگاه هــا، افزایــش مقیــاس بن
ــره تأمیــن را برخــی اس پیــش  ــراری زنجی ــر ق ــری محصــوالت، ب پذی
بایســته های جهــش تولیــد دانــش بنیــان دانســت و گفــت: عــدم تعریف 
مفاهیــم و مبهــم ماندن خیلــی از مفاهیم مانند »اقــام راهبــردی«، عدم 
توجــه بــه نقــش وزارت علــوم در بســیاری از مــواد بخصــوص در بنــد ب 
مــاده 1، عــدم توجــه بــه نقــش بــازار در تولیــد محصــوالت دانــش بنیان، 
عــدم توجه به توســعه ســرمایه انســانی پیشــرفته، عــدم توجه به توســعه 
فنــاوری اطاعــات از جملــه مهمتریــن نقاط ضعــف قانون جهــش تولید 

دانــش بنیــان اســت.
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رییس موسسـه اسـتنادی علوم و پایـش علم و فنـاوری)ISC( گفت: با توجه 
به لزوم ارتقاء جایگاه جمهوری اسامی ایران در تولید، گسترش و مرجعیت 
علوم و فناوری )در سطح منطقه، کشورهای اسامی و جهان(، رصد، ارزیابی 

و پایش تولیدات علمی و فناوری توسـط این موسسـه خواهد شد. 
 بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر سـید احمـد فاضـل زاده در اجاس روسـای 
دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها و پارک های علم و فناوری کشـور گفت: با توجه 
بـه سـه دهه تجارب موفـق مرکز منطقه ای اطاع رسـانی علـوم و فناوری 
در زمینه تامین منابع اطاعات علمی  و همچنین قریب به دو دهه فعالیت 
اثرگـذار پایـگاه اسـتنادی علوم جهـان اسـام در حوزه رصـد و پایش تولید 
علم در سـطح جهان، رصد و سـنجش فناوری در راسـتای توسـعه  اقتصاد 

دانش بنیان و اشـتغال آفرین  مورد توجه این موسسـه  اسـت.
 وی گفـت: این موسسـه بعنوان یکی از بخش های اصلی نظـام ملی نوآوری 
و فناوری کشـور نقش رادار و رصد خانه علم و فناوری را در سـطح کشـور و 

کشورهای اسـامی ایفا خواهد کرد.
رییس موسسـه اسـتنادی علوم و پایش علم و فناوری)ISC(  اظهار داشـت : 
با اسـتفاده از ظرفیت دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها و پارک های علم و فناوری 
کشـور ، نظـام ایـده هـا و نیازهـا را کـه به اختصـار این سیسـتم را  »نان« 
مـی خوانیم، سـعی خواهیم کرد نیازهـای صنایع خصوصی و دولتـی را به 
ایـن سـامانه هدایت کنیم. راه های ارتباط دانشـگاه با جامعـه را از این منظر 
هموارتـر خواهیـم کـرد و وارد اثرگـذاری اجتماعـی و اقتصادی از سـوی 
دانشـگاه ها خواهیم شـد. در شـاخص ها و معیارهای ارزیابی از دانشـگاه 
هـا کـه ISC هـر سـال انجام مـی دهد ایـن نوع مولفه هـا را مـورد توجه 
قرار خواهیم داد. که پژوهش های دانشـگاهی و پایان نامه های کاربردی 

دانشـجویان بـرای رفع این نیاز هـا اهمیت فـراوان دارد.
فاضـل زاده گفـت : ایـن موسسـه در راسـتای انجام تحقیقـات نیازمحور 
نسـبت بـه احصـاء و تعیین نیازهـا، ایـده هـا و توانمندی های کشـور و 
یکپارچه سـازی سـامانه های موجـود پژوهش، فنآوری نـوآوری در حوزه 
مرتبط بانیازهای کشـور، به عنوان نهاد هماهنگ کننده میان دستگاهی 

عمل خواهـد کرد.
به کارگیری نخبگان و شرکت های دانش بنیان جهت  رصد، 

ارزیابی و پایش علم و فناوری کشور
 رییـس موسسـه اسـتنادی علوم و پایش علـم و فنـاوری)ISC( گفت: 
در راهبـرد تحول دیجیتال، متناسـب با برنامه ها، فعالیـت ها و خدمات  

ایـن موسسـه از ظرفیـت نخبـگان و شـرکت هـای دانش بنیـان جهت  
رصـد، ارزیابـی و پایش علم و فناوری کشـور اسـتفاده خواهد شـد.

فاضل زاده گفت: موسسـه اسـتنادی علـوم و پایش علم و فنـاوری از بدو 
تاسـیس فعالیـت هـای علمـی و فنی خـود را بر پایه شـبکه و اسـتقرار 
سیسـتم اتوماسـیون عملیات برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشـته است.

وی افزود: از تاسـیس موسسـه بیش از سـه دهه می گذرد )مرکز منطقه 
ای اطـاع رسـانی علـوم و فنـاوری 1۳۷0 و پایگاه اسـتنادی علوم جهان 
اسـام 1۳۸۷(. در طی سـالهای گذشـته، برنامه ها و خدمات مختلف و 
متنوعی در این موسسـه پیاده سازی شـده است که در راس آن کنترل و 
مدیریت اطاعات علمی کشـور از یک سـو و پایگاه استنادی علوم جهان 

اسـام از سـوی دیگر قرار دارد.
فاضـل زاده گفـت : پایگاه هـای گوناگونی در حوزه سـازماندهی محتوا و 
بررسـی های اسـتنادی تاسـیس شـده اسـت که هرکـدام به نوبـه خود 
نقش مهمی در تحقیق و توسـعه و مدیریت اطاعات ایفا می کند.  و در 
خصوص موسسـه علوم اسـتنادی با توجه به اینکه حجم اطاعات علمی 
تولیـده شـده در ایـران و کشـو.رهای اسـامی  بسـیار باال اسـت ؛ اکنون 
مدیریـت بهینه این پایگاه ها مسـتلزم بـکار گیری فناوری هـای نوآورانه 

و تحول دیجیتال اسـت.
فاضل زاده در خصوص اجرای تحول دیجیتال در موسسه علوم استنادی 
و پایـش علـم و فنـاوری گفـت:  در راهبرد تحول دیجیتال، متناسـب با 
برنامـه هـا، فعالیـت ها و خدمـات موسسـه اقدام خواهیـم کـرد. در این 
بخـش، هـدف غایـی، اسـتفاده از فنـاوری هـای نوآورانـه شـامل هوش 
مصنوعی، اینترنت اشـیا، رایانش ابری در زیر ساخت های مدیریت منابع 
اطاعاتـی و مطالعات اسـتنادی اسـت و کاربرد فناوری هـای اطاعاتی و 

روش شناسـی ایجاد سیسـتم های اطاعاتـی را دنبـال خواهیم کرد.
رئیـس موسسـه علـوم اسـتنادی و پایـش علم و فنـاوری گفـت : بر این 
اسـاس، برنامـه داریـم بازدهـی نیـروی انسـانی را افزایـش، هزینـه های 
عملیاتـی را کاهـش و در کاربـران بـرای  جسـتجو ها و تامیـن نیازهای 

اطاعـات علمـی و اسـتنادی انگیـزه قوی بوجـود خواهیـم آورد.
 فاضـل زاده، گسـترش سـرعت عملیـات ، افزایش بهـره وری ، مدیریت 
بهتـر منابـع ، دریافت داده ها و اطاعات بیشـتر و سـریعتر از بخشـهای 
مختلـف کشـور های اسـامی  و ارتقاء و بهبـود فرهنگ دیجیتـال  را از 

مزایـای مهـم اجرای برنامـه تحول دیجیتال  برشـمرد.

 )ISC(رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری

ماموریت این موسسه را اعالم کرد:

رصد، ارزیابی و پایش فناوری در راستای 
توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین
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ــی و  ــگان علم ــت نخب ــای نگه داش ــی راهکاره ــت تخصص نشس
تعامــل مؤثــر بــا آنــان بــا حضــور دکتــر پیمــان صالحــی، معــاون 
پژوهشــی وزیــر علــوم و دبیــر شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و 
ــش  ــه پژوه ــس مؤسس ــا رئی ــر طاهری نی ــر علی باق ــاوری، دکت فن
ــن  ــران ای ــی از صاحب نظ ــی و جمع ــوزش عال ــزی آم و برنامه ری

حــوزه در محــل دبیرخانــه شــورا برگــزار شــد. 
ــه  ــش و برنام ــه پژوه ــل از مؤسس ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ  ب
ــا هــدف بررســی  ــن نشســت کــه ب ــی، در ای ــزی آمــوزش عال ری
راهکارهــای نگه داشــت نخبــگان علمــی و تعامــل مؤثــر بــا آنــان 
ــای  ــریح فعالیت ه ــن تش ــا ضم ــر طاهری نی ــد، دکت ــزار ش برگ
مؤسســه در زمینــه تدویــن گزارشــات سیاســتی بــرای نهادهــای 
ــت: مؤسســه  ــاوری گف ــی و فن ــوزش عال ــم، آم سیاســتگذاری عل
پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی آمادگــی دارد تــا در انجــام 
ــی  ــورای عال ــت ش ــوزه مأموری ــات کان در ح ــای تحقیق پروژه ه
ــن رابطــه  ــد. در همی ــاوری مشــارکت کن ــات و فن ــوم، تحقیق عل
حســب نظــر وزیــر علــوم، مطالعــات جامــع تغییــر اقلیــم آمــوزش 

عالــی یکــی از مســائل اولویــت دار و در دســت بررســی اســت کــه 
می توانــد مبنــای تحــول بزرگــی در نظــام آمــوزش عالــی کشــور 

باشــد.
ــات  ــروه مطالع ــر گ ــی مدی ــا ذاکرصالح ــر غامرض ــه دکت در ادام
تطبیقــی و نــوآوری مؤسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی 
ــان و  ــران و جه ــود در ای ــات موج ــینه و ادبی ــی از پیش گزارش
راهبردهــای پیگیــری شــده در چنــد کشــور جهــان را ارائــه کــرد.

ــب  ــرد مناس ــت راهب ــامل هف ــه ای ش ــه مجموع وی در ادام
نخبــگان( پیشــنهاد و  راهبــرد چرخــش  بــر  تأکیــد  )بــا 

ــد. ــورت گرفت ــر ص ــادل نظ ــو و تب ــا گفتگ ــون آنه پیرام
در پایــان دکتــر پیمــان صالحــی معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا 
جمع بنــدی مباحــث صــورت گرفتــه بــر تقســیم کار ملــی در ســه 
حــوزه نگهداشــت، مهاجــرت معکــوس و چرخــش نبخــگان ایفــای 
نقــش مؤثــر وزارت عتــف در جهــت مدیریــت چرخــش نخبــگان و 
شبکه ســازی و تعامــل مســتمر و پویــا بــا نخبــگان علمــی مقیــم 

و مهاجــر تأکیــد کــرد.

در محل دبیرخانه شورای عتف؛در محل دبیرخانه شورای عتف؛

نشست بررسی راهکارهای نگه داشت نخبگان علمی و تعامل مؤثرنشست بررسی راهکارهای نگه داشت نخبگان علمی و تعامل مؤثر
 با آنان برگزار شد با آنان برگزار شد
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مدیرعامــل پویــش پیشــتازی دربــاره فعالیــت شــرکت پویش پیشــتازی 
ــمی از  ــورت رس ــه ص ــود را ب ــت خ ــرکت فعالی ــن ش ــرد: ای ــار ک اظه
شــهریورماه 1۳۹۸ بــا تمرکــز بر توانمندســازی نیروی انســانی آغــاز کرد. 
توانمندســازی نیــروی انســانی در ایــن شــرکت بــر اســاس یــک چرخــه 
شــتابدهی شــکل می گیــرد کــه در نهایــت منجــر بــه تربیــت نیــروی 

توانمنــد ماهــر خواهــد شــد. 
 بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، 
پرهــام برومنــد بــا اشــاره به ســه خدمــت اصلی پویــش پیشــتازی گفت: 
مشــاوره، آمــوزش و فعالیــت داوطلبانه ســه خدمــت اصلی این شــرکت را 
تشــکیل می دهــد کــه در کنار هــم چرخــه کامــل توانمندســازی نیروی 
انســانی را بــه وجــود آورده اســت. ایــن چرخــه بــه یــک دانشــجو یــا فــرد 
ــه  ــا حرف ــری از خــود ی ــد شــناخت بهت ــل کمــک می کن فارغ التحصی

مــورد عاقــه اش پیــدا کنــد و بتوانــد بــه بــازار کار وارد شــود.
مدیرعامــل پویــش پیشــتازی تصریــح کــرد: یکــی از بحران هــای جــدی 
فعلــی در شــرکت ها، بحــران منابــع انســانی اســت و بســیاری از آن هــا 
موفــق بــه جــذب نیــروی ماهــر مــورد نیــاز خــود نشــده اند. مــا معتقدیم 

تــا چنــد ســال آینــده ایــن بحــران تشــدید خواهــد شــد.
ــم  ــرایطی را فراه ــتازی ش ــش پیش ــل پوی ــن دلی ــه همی ــزود: ب وی اف
کــرده اســت کــه شــرکت ها بتواننــد در کنــار کار بــا متقاضیــان، آن هــا را 
بشناســند، ارزیابــی کننــد و در صــورت نیــاز، فــرد را پــس از پایــان مــدت 

فعالیــت داوطلبانــه هــم بــه کار بگیرنــد.

ــده  ــت ش ــذب مدیری ــه ج ــن روش ب ــرد: ای ــان ک ــد خاطرنش برومن
نیــروی انســانی توانمنــد در شــرکت ها کمــک می کنــد و مانــدگاری 

ــد. ــش می ده ــروی انســانی در شــرکت را افزای نی
مدیرعامــل پویــش پیشــتازی بــا بیــان اینکــه حداقــل مــدت مــورد نیــاز 
بــرای دوره شــتابدهی بــه منظــور توانمندســازی نیــروی انســانی 2 مــاه 
اســت، افــزود: ایــن مــدت بســته بــه شــرایط می توانــد تــا یــک ســال 

افزایــش یابــد.
برومنــد گفــت: پویــش پیشــتازی در حــال حاضــر بــه منطقــه مرکــزی 
ایــران خدمــات ارائــه می کنــد امــا بر اســاس چشــم انداز 2 ســاله شــرکت، 
ایــن خدمــات در آینــده بــه کل کشــور ارائــه خواهــد شــد. این شــرکت 
در حــال حاضــر ســابقه همــکاری بــا شــرکت های بزرگــی چــون گــروه 
مپنــا، صنایــع غذایی فرخنده، مســتر بلیــط و گلنــور را در کارنامــه دارد.

براساس یک چرخه شتابدهی در شرکت پویش پیشتازی؛

توانمندسازی نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت
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◄در دومین تور ملی فناوری مطرح شد؛ 
ثبت نشانه های جغرافیایی باعث رونـق صنعـت گردشگری می شود

◄ در دومین تور ملی فناوری عنوان شد؛
تقویت میراث فرهنگی جوامع  با حمایت از قانون کپی رایت

◄ معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
توجه به صنایع دستی و اقتصاد هویت بنیان در همه بندهای سیاست های کلی 

برنامه هفتم توسعه دیده می شود

◄ در دومین تور ملی فناوری عنوان شد؛
عالمت تجاری پادشاه حوزه مالکیت فکری است
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نماینــده مــردم شهرســتان های رودســر و املــش در مجلــس گفت: 
ــه  ــور ب ــان در کش ــتم دانش بنی ــاق و اکوسیس ــرم و خ ــع ن صنای
انــواع بســته های حمایتــی نیــاز دارنــد و اگــر در مســیر تخصیــص 
ایــن حمایت هــا نیــاز بــه تصویــب قوانیــن جدیــد باشــد، مجلــس 

از هیــچ گونــه همــکاری دریــغ نخواهــد کــرد.
بــه گــزارش ســیتنا، محمــد صفــری ملــک میــان نماینــده مــردم 
ــس  ــم مجل ــر در دوره یازده ــش و رودس ــه امل ــوزه انتخابی از ح
شــورای اســامی در ایــن بــاره گفــت: در راســتای راهبــرد 
ــخ،  ــه تاری ــا توجــه ب ــد ب ــا  بای ــت م ــی، اســامی، مل تمــدن ایران
ــار  ــه در اختی ــی ک ــع فرهنگ ــانی و مناب ــروی انس ــته ها و نی داش
دارد، نگاهــی آینــده محــور داشــته باشــد. مــا در تمــدن اســامی، 
ــم  ــه کرده ای ــات را تجرب ــش و اختراع ــای پرشــکوهی از زای دوره ه
کــه دانشــمندان و مخترعــان پرشــماری بــه جهــان عرضــه 
ــن  ــاس ای ــر اس ــه ب ــود دارد ک ــت وج ــن ظرفی ــت. ای ــرده اس ک
ــود را  ــه خ ــت بوم فناوران ــی، زیس ــی و داخل ــای بوم چهارچوب ه

ــم. ــل کنی ــی و تکمی ــاره بازآفرین دوب
وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری تاکیــد زیــادی بــر لــزوم 
توســعه زیرســاخت های خــاق و فناورانــه در کشــور دارنــد. 
یکــی از مهمتریــن بازیگــران ایــن زیســت بوم نوآورانــه نیــز، 
شــرکت های دانش بنیــان، خــاق و اســتارتاپ ها هســتند. مــا 
ــا اهتمــام نهادهــای ماننــد معاونــت علمــی  در ســال های اخیــر ب
و فنــاوری ریاســت جمهوری توانســته ایم تجربــه ای نوپدیــد در 
ــه  ــا توج ــم. ب ــاد کنی ــاق ایج ــرم و خ ــع ن ــعه صنای ــه توس زمین
ــد  ــه بای ــن زمین ــا در ای ــم کشــور، تاش ه ــای عظی ــه ظرفیت ه ب

ــه، مومــن و  ــان نخب مضاعــف گــردد. ورود هــر چــه بیشــتر جوان
ــی بیشــتر  ــی و خــاق کشــور، پویای ــه عرصــه دانش بنیان ــاور ب فن

ــت. ــد داش ــی خواه ــت را در پ ــد و صنع ــاد، تولی اقتص
صفــری ملــک میــان بــا اشــاره بــه نامه مهــم مقــام معظــم رهبری 
بــه ســران قــوا بــرای تقویــت هــر چــه بیشــتر شــرکت های خــاق 
گفــت: بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافتــه، 
صنایــع بومــی و فرهنگــی خــود را بــه عنــوان یکــی از محورهــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــز بای ــا نی ــد. م ــرار داده ان ــرفت ق ــی پیش اصل
مختصــات، فرهنگــی، ملــی و دینــی کشــور خودمــان، اکوسیســتم 
ــت  ــورد حمای ــاق را م ــرم و خ ــع ن ــان و صنای ــاد دانش بنی اقتص
حداکثــری قــرار دهیــم. همــه مدیــران کشــور نیــز در هر دســتگاه 
و نهــادی کــه هســتند بایــد بخشــی از تــوان و انــرژی خــود را بــه 
ــد. ــص دهن ــان تخصی ــت از شــرکت های خــاق و دانش بنی حمای

ــی در  ــن خوب ــز قوانی ــس نی ــت: در مجل ــردم گف ــده م ــن نماین ای
ایــن حــوزه تصویــب شــده اســت. البتــه بدیهــی اســت کــه ایــن 
ــوزه  ــم ح ــی و ه ــوزه تقنین ــم در ح ــا ه ــی دارد ت ــاد آمادگ نه
نظارتــی، حمایــت بی دریــغ خــود را پشــتیبان ایــن جوانــان 
ــواع بســته های  ــه ان خــاق و فنــاور قــرار دهــد. ایــن شــرکت ها ب
حمایتــی نیــاز دارنــد، تســهیات ارزان قیمــت، معافیت هــای مالی، 
ــای  ــه نیازه ــر آن از جمل ــای ســازمانی و نظای گمرکــی، حمایت ه
شــرکت های نوپــا و نــوآور هســتند. اگــر در مســیر تخصیــص ایــن 
ــس  ــد، مجل ــد باش ــن جدی ــب قوانی ــه تصوی ــاز ب ــا نی حمایت ه

ــرد. ــد ک ــون، همــکاری خواه ــاً در چهارچــوب قان قطع
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یــک مــدرس مالکیــت فکــری گفــت: ثبت نشــانه های 
جغرافیایــی مناطــق بومی و خــاص باعــث رونق صنعت 

گردشــگری و جــذب توریســت می شــود.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر محمدحســین عرفــان منش، 
مــدرس مالکیــت فکــری و مــدرس دانشــگاه آزاد واحــد 
تهــران مرکــزی در دومیــن تــور ملــی فنــاوری بــه موضوع 
حمایــت و ثبــت نشــانه هــای جغرافیایــی در ســطح ایران 
و بیــن المللــی پرداخــت و در ایــن خصــوص گفــت: یکی 
از شــاخه هــای حقــوق مالکیــت صنعتــی بحــث نشــانه 

هــای جغرافیایــی اســت. در ایــن شــاخه محصوالتــی کــه نشــانه 
ــد در  ــاص دارن ــت خ ــا مرغوبی ــت ی ــهرت، کیفی ــا ش ــراه ب ای هم

نظــام حقوقــی مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد.
وی افــزود: بحــث متمایــز ســازی نشــانه هــا و عائــم در برنامــه  هــای 
ــتری  ــتر مش ــذب بیش ــث ج ــادی دارد و باع ــر زی ــادی تاثی اقتص
ــا  ــانه ه ــن نش ــه از ای ــی ک ــرکت های ــرو ش ــود از این ــی ش م

ــد. ــی کنن ــز م ــود را متمای ــوالت خ ــرده و محص ــتفاده ک اس
وی اظهارداشــت: همچنیــن نشــانه هــای جغرافیایــی بــا توجــه بــه 
اینکــه مربــوط بــه محصوالتــی هســتند کــه در اقلیــم و بــوم هــای 
خاصــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، باعــث رونــق گردشــگری 
ــته  ــا از پس ــال م ــوان مث ــه عن ــوند. ب ــی ش ــت م ــذب توریس و ج
ــطه  ــه واس ــان ب ــهر دامغ ــرا ش ــم زی ــی کنی ــت م ــان حمای دامغ
پســته شــهرت دارد و توریســت جــذب مــی کنــد. بحــث گاب و 
گابگیــری در کاشــان نیــز مــی توانــد در آن اقلیــم و بــوم خــاص 

ــن  ــود بنابرای ــگری ش ــت گردش ــق صنع ــث رون باع
ــرد و  ــرار بگی ــی ق ــی نشــانه ای روی محصول وقت
تمایــز ایجــاد کنــد، بــه واســطه شــهرتی کــه دارد، 
مــی توانــد باعــث رونــق گردشــگری شــود و ثــروت 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد. از ســوی دیگــر ب ــد کن تولی
مربــوط بــه بــوم و اقلیــم و منطقــه جغرافیایــی خــاص 
اســت، مــی توانــد آورده هــای اقتصــادی زیــادی نیــز بــه 

همراه داشــته باشــد.
وی بــه وضعیــت ایــران در ثبــت نشــانه هــای 
حقوقــی پرداخــت و در ایــن خصــوص گفــت: خوشــبختانه اکنــون 
ــده و در  ــت ش ــی حمای ــر حقوق ــی از نظ ــای جغرافیای ــانه ه نش
وضعیــت مطلوبــی بــه ســر مــی برنــد زیــرا مــا در ایــن حــوزه بــه 
اکثــر موافقتنامــه هــا و کنوانســیون هــای بیــن المللــی پیوســته 
ــد  ایــم و قوانینــی هــم کــه اکنــون در ســطح کشــور وجــود دارن
ــتفاده  ــورد اس ــد م ــی توانن ــا م ــتند و کام ــه روز هس ــبتا ب نس

ــد. ــرار بگیرن ــی ق ــانه جغرافیای ــوزه نش ــگران ح کنش
ــد  ــرد: هرچن ــح ک ــش تصری ــی من ــزارش ســیناپرس، عرفان ــه گ ب
هــم اکنــون نشــانه هــای جغرافیایــی ایــران مــورد حمایــت قــرار 
گرفتــه انــد و هیــچ مشــکل قانونــی نــدارد امــا فعــاالن اقتصــادی 
ایــن حــوزه نیــز بایــد خودشــان نســبت بــه وجــود ایــن قوانیــن 

آگاه باشــند و از ظرفیــت هــای ایــن قوانیــن اســتفاده کننــد.

گزارش: فرزانه صدقی

در دومین تور ملی 

فناوری مطرح شد؛

ثبت نشانه های 
جغرافیایی باعث 
رونـق صنعـت 
گردشگری می شود
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در دومین تور ملی فناوری عنوان شد؛

تقویت میراث فرهنگی جوامع
 با حمایت از قانون کپی رایت

 
ــت:  ــران گف ــری ای ــت فک ــوق مالکی ــی حق ــن علم ــس انجم رئی
ــای  ــن ابزاره ــی از مهمتری ــت یک ــی رای ــون کپ ــت از قان حمای
ــه  ــر جامع ــی ه ــی فرهنگ ــراث مل ــت و انتشــار می توســعه، تقوی
اســت و از عناصــر ضــروری فراینــد توســعه محســوب مــی شــود. 
دکتــر مهــدی زاهــدی، رئیــس انجمــن علمــی حقــوق مالکیــت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاوری ب ــی فن ــور مل ــن ت ــران در دومی ــری ای فک
اینکــه حمایــت از آثــار ادبــی و هنــری از طریــق وضــع مقــررات 
ــدگان  ــویق پدیدآورن ــزه و تش ــاد انگی ــث ایج ــت باع ــی رای کپ
ــت  ــت: حمای ــود، گف ــی ش ــا م ــار آنه ــتر آث ــق بیش ــرای خل ب
ــعه،  ــای توس ــن ابزاره ــی از مهمتری ــت یک ــی رای ــون کپ از قان
تقویــت و انتشــار میــراث ملــی فرهنگــی هــر جامعــه اســت و از 
عناصــر ضــروری فراینــد توســعه هــر کشــوری محســوب مــی شــود.

علــوم سیاســی  و  دانشــکده حقــوق  عضــو هیــات علمــی 
دانشــگاه عامــه طباطبایــی افــزود: تجربــه ثابــت کــرده اســت 
ــه  ــی فرهنگــی هــر کشــور مســتقیماً ب ــراث مل ــت می ــه تقوی ک
میــزان و ســطح حمایــت از آثــار ادبــی و هنــری وابســته اســت. 
هرچنــد در وهلــه نخســت بــه نظــر مــی رســد، حقــوق ناشــی 
از کپــی رایــت موجــب حمایــت مــادی و معنــوی پدیــد آورنــده 
مــی شــود و ایــن حمایــت دسترســی عمــوم را بــه آثــار ادبــی 
ــت  ــن حمای ــوازات ای ــه م ــا ب ــد ام ــی کن ــه م ــری پرهزین و هن
ــای  ــای ارزش ه ــب ارتق ــت موج ــی رای ــدگان، کپ از پدیدآورن

ــود. ــی ش ــز م ــه نی ــی جامع ــی و علم فرهنگ
وکیــل پایــه یــک دادگســتری اظهارداشــت: اعطــای ایــن حقوق 
کــه بــا هــدف ایجــاد انگیــزه بــرای خلــق بیشــتر همــراه اســت، 
حــق انحصــاری بهــره بــرداری اقتصــادی از اثــر را بــرای مــدت 
زمانــی محــدود بــه خالــق اثــر و بازمانــدگان مــی دهــد و از او 
در برابــر اســتفاده هــای غیــر مجــاز از اثــر ماننــد کپــی کــردن، 
اقتبــاس بــدون رضایــت، اجــرای عمومــی ، ترجمــه و امثالهــم 

حمایــت مــی کنــد.
ــان و  ــرایطی نویســندگان و مصنف ــن ش ــه وی، در چنی ــه گفت ب
هنرمنــدان اطمینــان مــی  یابنــد کــه حاصــل فکــر و اندیشــه و 
خاقیــت هایشــان در جامعــه محتــرم و حقــوق مــادی و معنوی 
ــان  ــن اطمین ــرد. ای ــی گی ــرار م ــت ق ــورد حمای ــز م ــان نی آن
موجــب آرامــش و انگیــزه بــرای تولیــد آثــار بیشــتر مــی شــود 

ــد. و از ایــن رهگــذر جامعــه توســعه مــی یاب
ــه  ــری ک ــی و هن ــار ادب ــون از آث ــم اکن ــا ه ــد: م وی یادآورش
ــی  ــت م ــد حمای ــی یاب ــار م ــران انتش ــار در ای ــن ب ــرای اولی ب
ــوق  ــت از حق ــون حمای ــران قان ــی ای ــام حقوق ــم. در نظ  کنی
ــه تصویــب  مولفــان و مصنفــان و هنرمنــدان در ســال 1۳4۸ ب
ــبتا  ــون نس ــود قان ــان خ ــون در زم ــن قان ــت. ای ــیده اس رس
ــون  ــوده اســت. پــس از آن نیــز در ســال 1۳52 قان مناســبی ب
ــال  ــی و در س ــار صوت ــب و نشــریات و آث ــر کت ــه و تکثی ترجم
ــای  ــرم افزاره ــدگان ن ــت از پدیدآورن ــون حمای ــز قان 1۳۷۹ نی
ــک  ــارت الکترونی ــون تج ــم قان ــال 1۳۸2 ه ــه ای و در س رایان
بــه تصویــب مجلــس قانونگــذاری ایــران رســیده اســت. بــا ایــن 
حــال بــه هیــچ یــک از مقــررات بین المللــی در ایــن خصــوص 

ــم. ــته ای ــون نپیوس تاکن
ــار  ــا از آث ــور م ــیم در کش ــل باش ــه مای ــت: چنانچ ــدی گف زاه
ادبــی و هنــری منتشــر یافتــه در ســایر کشــورها نیــز حمایــت 
شــود و متقابــا آنهــا نیــز از آثــار تولیــد شــده در ایــران 
ــه نظــام بیــن المللــی حقــوق آفرینــش  ــد ب حمایــت کننــد بای
هــای ادبــی و هنــری بپیوندیــم. مهمتریــن کنوانســیون در ایــن 
ــی  ــار ادب ــت از آث ــاره حمای ــرن درب ــیون ب ــوص، کنوانس خص
ــب  ــه تصوی ــال 1۸۸6 ب ــن کنوانســیون در س ــری اســت؛ ای هن

ــت. ــیده اس ــی رس ــن الملل ــه بی جامع
ــح کــرد: در کشــور مــا ســال هــا ایــن بحــث وجــود  وی تصری
دارد کــه آیــا بــه ایــن کنوانســیون ملحــق شــویم یــا خیــر؟ بــه 
 WTO ــارت ــی تج ــازمان جهان ــا تشــکیل س ــد ب ــی رس ــر م نظ
پاســخ بــه ایــن ســوال ضــروری نیســت زیــرا پیوســتن بــه ایــن 
ــن  ــه ای ــوده و تقاضــای پیوســتن ب ــر ب ــاب ناپذی ســازمان اجتن
ــران انجــام گرفتــه  ــت ای ســازمان ســال هــا پیــش توســط دول
اســت. پیوســتن بــه ایــن ســازمان مســاوی بــا پذیــرش موافقــت 
ــورهای  ــه کش ــاده ۹ آن هم ــه م ــت ک ــس Trips اس ــه تریپ نام
عضــو را ملــزم بــه پذیــرش مــواد 1 الــی 21 کنوانســیون بــرن 

مــی کنــد.
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معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با تشریح مهمترین سیاست های این وزارتخانه بعد از اباغ سیاست های 
کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری از تدوین طرح 

عظیم اقتصادی مبتنی بر آینده نگری خبر داد.
به گزارش  بازارکار به نقل از  برنا؛ مریم جالی معاون صنایع دستی 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
را اباغ کردند که بند 1۷ آن مستقیم به توسعه گردشگری و تروج 
صنایع دستی اشاره دارد. موضوع صنایع دستی در برنامه ششم توسعه 
و  تشکر  جای  که  شده  دیده  برنامه  این  در  اما  نداشت  وجود 

قدردانی دارد.
وی افزود: توجه مقام معظم رهبری به موضوع صنایع دستی بسیار 
دارای اهمیت است و بیانات معظم له در سال های گذشته و تاکیدات 
ایشان در حوزه صنایع دستی نشان دهنده اهمیت این هنر صنعت در 
نزد مقام معظم رهبری است. اکنون نیز با اباغ سیاست های کلی 
صنایع دستی  اهمیت  باردیگر  ایشان  سوی  از  توسعه  هفتم  برنامه 
مشخص شد و از این رو قدردان و ممنون توجه و تاکید معظم له به 

این حوزه هستیم.
عدالت پایه ترین  صنایع دستی  داد:  ادامه  کشور  صنایع دستی  معاون 
از  یکی  باشد.  دنبال دشته  به  را  پیشرفت  می تواند  که  است  حوزه 
مهمترین ویژگی های صنایع دستی خانواده محور بودن آن است که 

این موضوع یک اصل مهم به حساب می آید.
توسعه،  هفتم  برنامه  اباغی  سیاست های  در  داد:  ادامه  جالی 
کلیدواژه هایی وجود دارد که توجه به صنایع دستی، اقتصاد دانش بنیان 
و اقتصاد هویت بنیان محدود به بند 1۷ نیست بلکه در سایر بندهای 
دیگر این سیاست ها می شود رگه هایی از اقتصاد دانش بنیان را پیدا 

کرد که می تواند ارتباط مستقیم با صنایع دستی داشته باشد.
کرد:  اضافه  صنایع دستی  در  تروج  موضوع  اهمیت  بیان  با  وی 
یعنی  ترویج  می آورد.  ارمغان  به  را  زیادی  زیرساخت های  ترویج 
بتوانیم زنجیره ارزش  باید  ورود صنایع دستی به زندگی مردم و ما 
صنایع دستی را فراهم کنیم. زنجیره ای که از تولید شروع می شود و با 

فروش و صادرات به پایان می رسد.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
عدالت  با  توام  پیشرفت  از  وقتی  خانواده  حوزه  در  گفت:  ادامه  در 
صحبت می کنیم توجه ما باید به سمت صنایع دستی باشد چرا که 
صنایع دستی عدالت محور ترین نوع صنایع است که با سرمایه اندک و 

در دوره کوتاه مدت به بازدهی می رسد.
جالی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان این که صنایع  دستی 
در سند آمایش سرزمینی نیز جایگاه ویژه ای دارد گفت: در کنار این، 
مردمی بودن صنایع دستی یکی از مهمترین مشخصه های آن است 
که بر عدالت محور بودن آن نیز تاکید دارد. زمانی که ما صحبت از 
»هر خانه یک کارگاه« می کنیم این طرح مبتنی بر دانش ایرانی است 
بنابر این تاکیدی که در بند 1 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
آمده است بهره روی است که به طور حتم در این بخش می توانیم 

صنایع دستی را مبنای مناسبی برای بهره وری قرار دهیم.
را  اشتغال  تولید،  اسم  به  متاسفانه  موارد  برخی  در  داد:  ادامه  وی 
که  زمانی  است.  مولد  اشتغال  که صنایع دستی  حالی  در  کشته ایم 
اعضای یک خانواده به تولید صنایع دستی می پردازند عاوه بر ایجاد 
اشتغال ودرآمدزایی این نوع از فعالیت می تواند موجب تحکیم روابط 

خانواده و ایجاد بیشتر صمیمت بین اعضای خانواده شود.
این مقام مسئول یادآور شد: این نشانه گذاری که مقام معظم رهبری 
در اباغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با کلیدواژه های دقیق 
انجام داده اند برای ما مشخص می کند که برای ترویج صنایع دستی 
باید به تمام حوزه ها از جمله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی 
سیاسی توجه داشته باشیم. چرا که صنایع دستی در همه حوزه ها 

می تواند نقش آفرینی کند.
معاون صنایع دستی کشور اضافه کرد: در کنار ترویج صنایع دستی، 
موضوعات مهم دیگری مانند آموزش وجود دارد که باید به آن بیش 

از پیش توجه کرد.
برنامه هفتم  اباغ سیاست های کلی  با توجه به  جالی اظهار کرد: 
توسعه، طرح عظیم اقتصادی مبتنی بر آینده نگری در برنامه هفتم را 
تهیه خواهیم کرد که در این طرح به موضوعات مختلفی مانند رشد 
و شکوفایی بانوان و نیز خانواده محور بودن صنایع دستی توجه ویژه ای 

خواهد شد.
وی در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: اباغ این سیاست ها از 
سوی مقام معظم رهبری ماموریتی را بر عهده شرکت های دانش بنیان 
حوزه  با  مجموعه ها  و  شرکت ها  این  همکاری  تا  می دهد  قرار  نیز 
صنایع دستی تقویت شود تا شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر و 

بهتر صنایع دستی ایرانی باشیم.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی

توجه به صنایع دستی و اقتصاد 
هویت بنیان در همه بندهای 

سیاست های کلی برنامه هفتم 
توسعه دیده می شود
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اگر صاحبان برند و دولتمردان توجهی به حمایت از عائم تجاری نداشته 
باشد، افراد سودجو می توانند برندهای ملی مان را در کشورشان به ثبت 
برسانند بنابراین دولت باید سیاست های حمایتی و مالی نسبت به حفاظت 

از عائم تجاری در خارج از کشور داشته باشد. 
به گزارش سیناپرس، محمد علی میرزابابایی، مدیرعامل موسسه دانش بنیان 
و بین المللی پلکان) از شرکت های فناور وابسته به پارک ملی علوم و فناوری 
های نرم و صنایع فرهنگی( در دومین تور ملی فناوری با تاکید بر اینکه 
امروزه عامت تجاری یا برند در دنیای کسب و کارها از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است، گفت: تمام نوآوری ها، اختراع ها و فناوری های جدید شرکت 
ها باعث تمایز برندها می شود و به اعتبار آن برندها نیز می افزاید. عامت 
تجاری پادشاه حوزه مالکیت فکری است و تمامی فعالیت هایی که افراد در 
حوزه مالکیت فکری انجام می دهند همه اعتبارش به عامت تجاری یا برند 
منتقل می شود؛ امروزه برندها از ارزش بسیاری باالیی برخوردارند و ارزش 

افزوده و ارزش آفرینی زیادی در کسب و کارها ایجاد می کنند.
وی افزود: اصل سرزمینی بر عامت تجاری حاکم است بنابراین ما زمانی 
مالک برندمان می شویم که آن را در کشور به ثبت برسانیم بنابراین شرکت 
هایی که صادرات انجام می دهند و در بازارهای بین المللی فعالیت دارند 
حتما باید از برندهایشان در بازارهای جهانی  حفاظت و صیانت کنند. این امر 
مستلزم ثبت عامت تجاری این محصوالت به روش های مختلف در عرصه 
های بین المللی است. این شرکت ها می توانند از معاهدات و پروتکل های 

بین المللی نیز برای حفاظت از عامت تجاری یا برندشان استفاده کنند.
به گفته وی، شرکت ها باید توجه ویژه ای را به از حفاظت از برندشان در 
عرصه ملی و بین المللی داشته باشند زیرا غفلت در این حوزه تبعات سنگینی 

برای آنها به دنبال دارد و باعث متضرر شدن آنها می شود.
وی اظهارداشت: برندهای بزرگ کشور، سرمایه ملی مان محسوب می شوند و 
اگر توجه صاحبان برند و دولتمردان به حمایت از این حوزه نباشد ممکن است 
افراد سودجو از این غفلت سوء استفاده کنند و این برندها را در کشورشان 
به ثبت برسانند. همچنین امکان دارد آنها دیگر اجازه واردات محصوالت آن 
برند به کشور مقصد را نیز ندهند بنابراین باید توجه ویژه ای به حوزه عامت 

تجاری مان داشته باشیم.

میرزابابایی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر تحریم های ظالمانه 
آمریکا باعث شده که ما در پرداخت پول بابت هزینه های دولتی کشورهای 
مختلف مشکل داشته باشیم. از سوی دیگر، دولت باید کمک هزینه هایی 
را بابت حفاظت از عائم تجاری و برندهای کوچک و متوسط ارائه دهد تا 
شرکت ها بتوانند برای حفاظت از برندشان اقدام کنند زیرا برندهای بزرگ 
آتی ما همین برندها هستند و امروز باید نسبت به حفاظت از آنها اقدام کرد 
بنابراین دولت باید سیاست های حمایتی از نظر مالی نسبت به حفاظت از 

برند و عائم تجاری در خارج از ایران داشته باشد.
وی تاکید کرد: اهمیت این موضوع برای شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
فناور و خاق دو چندان است؛ شرکت هایی که سرعت رشد بسیار زیادی 
دارند و به سرعت می توانند وارد بازارهای بین المللی شوند. این شرکت ها 
بودجه و منابع شان محدود است اما حمایت های دولت از طریق صندوق 
نوآوری و شکوفایی یا سایر صنایع دولتی، بسیار می تواند به رشد و بالندگی 

آنها کمک کند.
به گزارش سیناپرس، وی گفت: ایران از سال 1۳10 قانون مالکیت صنعتی 
دارد و یکی از کشورهای با قدمت در این عرصه محسوب می شود. ما اکنون در 
بسیاری از معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری عضو هستیم و نقش 
فعالی هم در منطقه بازی می کنیم بنابراین جایگاه کشورمان در حوزه مالکیت 
فکری مناسب است. البته باید توجه بیشتری نسبت به این حوزه داشته باشیم 
زیرا هرچند اکنون از قدمت زیاد و جایگاه خوبی برخورداریم و عضو معاهدات 
و کنوانسیون های بین المللی نیز هستیم اما هنوز در حوزه کپی رایت ضعیف 
عمل می کنیم که باید در این زمینه بیشتر دقت شود. همچنین اکنون در 
بخش طرح های صنعتی عضو معاهدات بین المللی نیستیم که می طلبد 

نسبت به این بخش هم توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی در پایان عنوان کرد: اکنون بازی کسب و کارها و مدل شرکت داری ها 
تغییر پیدا کرده است.در حال حاضر مالکیت فکری نقش بسیار مهمی در 
کسب و کارهای امروزی ایفا می کند و ما باید با این ابزار کاما مسلط باشیم و 

بتوانیم از آن بهره ببریم.
گزارش: بیتا اکبری

در دومین تور ملی 

فناوری عنوان شد؛

عالمت تجاری پادشاه حوزه
 مالکیت فکری است
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شــتابدهنده ها، مراکــز رشــد و دیگــر ســازمان هــای اســتارتاپی اکوسیســتم کارآفرینــی کشــور، در جایگاهــی 
ــدازی کســب وکارهــا را از بیــرون از ســازمان خــود دریافــت  ــرای راه ان هســتند کــه ایــده هــای مــورد نیــاز ب
میکننــد . امــا شــیوه هــای جدیــد و مســئله محــوری نیــز بــه ایــن مــوارد اضافــه شــده اســت کــه ایده هــا را 
در ســازمان های بــزرگ، کســب وکارهــای موفــق بــزرگ، چالش هــای محیطــی و یــا روندهــای جهانــی فنــاوری 
جســتجو می کننــد و بــرای تحقــق بخشــیدن بــه آنهــا، بــه دنبــال جــذب نیروهــا و افــرادی هســتند کــه بتواننــد 
تیم هــای اســتارتاپی موفقــی را در آینــده شــکل دهنــد. اســتارتاپ اســتودیوها یــا کارخانــه هــای اســتارتاپ از 
ایــن جنــس و مــدل هســتند . در ایــن اســتودیوها غالبــًا بــر اســاس نیــازی کــه بیشــتر در بــازار مــورد ارزیابــی 
ــده و  ــق ای ــی دقی ــه و بررس ــس از مطالع ــرد و پ ــورت میگی ــده ص ــذب ای ــا ج ــردازی و ی ــده پ ــه، ای ــرار گرفت ق
ــازماندهی  ــذب و س ــا ج ــعه آنه ــد و توس ــرای رش ــص ب ــای متخص ــم ه ــر، تی ــورد نظ ــول م ــه محص ــتیابی ب دس
میشــوند. در واقــع و بطــور کلــی اســتارتاپ اســتودیو مرکــزی اســت کــه بــا تأمیــن نیــروی انســانی و مالــی، بــه 
طــور پیاپــی اســتارتاپ خلــق می کنــد. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه در دل ســازمانهای بــزرگ 
وجــود دارنــد و همچنیــن ضعــف فرهنــگ کارآفرینــی درون ســازمانی، نیــاز اســت تــا جایــگاه ایــن اســتودیوها 

در اکوسیســتم کارآفرینــی کشــور پررنــگ تــر شــوند.

ــدف آن  ــه ه ــت ک ــاختاری اس ــع س ــتودیو در واق ــتارتاپ اس اس
ســاختن شــرکت های بــا ارزش می باشــد و شــانس موفقیــت 
ــتارتاپ  ــع اس ــد در واق ــش می ده ــتم افزای ــا را در اکوسیس آن ه
اســتودیو می توانــد همــراه بــا افــراد صاحــب ایــده، ســهام شــرکت 
تــازه تاســیس را شــریک شــود و بــه همــکاری اســتراتژیک خــود 

ــه شــتابدهی ادامــه دهــد. ــه خــروج از مرحل ــا مرحل ت
اســتارتاپ اســتودیو یــک پــروژه  کارآفرینــی بــا چشــم انداز، 
ــدف  ــه ه ــت ک ــرمایه اس ــتراتژی و س ــم، اس ــذاران، تی هم بنیانگ

ــتقل  ــای مس ــه معن ــن ب ــد. ای ــا می باش ــن دارایی ه ــعه  ای آن توس
بــودن اســتارتاپ استودیوهاســت؛ بنابرایــن نبایــد بــا ســایر مراکــز 
نــوآوری کــه توســط شــرکت های بــزرگ یــا دولــت شــکل 

ــوند. ــه ش ــتباه گرفت ــد، اش می گیرن

● تأمین نیروی انسانی و مالی
ــاز  ــده نی ــک ای ــه تحقــق پیوســتن ی ــرای ب . تأمیــن هــر آنچــه ب
ــن  ــش تأمی ــه دو بخ ــوان آن را ب ــی می ت ــور کل ــه ط ــت. ب اس

استارتاپ
 استودیو
 چیست؟
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نیــروی انســانی و تأمیــن مالــی اســتارتاپ تقســیم کــرد. می تــوان 
گفــت کــه اســتارتاپ اســتودیو تنهــا مرکــزی اســت کــه چنیــن 

ــی دارد. ویژگ

●خلق استارتاپ ها
 Business( اســتارتاپ اســتودیو بــا خلــق ایــده و مــدل کســب  وکار
Model( جدیــد، اســتارتاپ ها را ایجــاد می کنــد. ســپس تیــم 

آن هــا  و  می گمــارد  اســتارتاپ  روی  بــر  را  هم بنیانگــذاران  و 
را حمایــت می کنــد. اســتارتاپ اســتودیو چشــمه  ایده هایــی 
ــن برخــاف  ــد. بنابرای ــعه می ده ــا را توس ــود، آن ه ــه خ اســت ک
ــه  ــًا شــکل گرفت ــا اســتارتاپی کــه قب ــده ی شــتاب دهنده ها، از ای
بــه طــور  اســت حمایــت نمی کنــد. اســتارتاپ اســتودیوها 
ــا 50 درصــد )و در برخــی مــوارد بیشــتر( از  متوســط بیــن 20 ت

ســهام اســتارتاپ ها را در اختیــار می گیرنــد.

تاریخچه
در ســال 1۹۹6 بــا پدیــدار شــدن مــدل جدیــدی بــه نــام 
اســتارتاپ اســتودیو، در واقــع ســازمان هایی تشــکیل شــدند 
ــرار  ــر ق ــعه پذی ــداری و توس ــیر پای ــتارتاپ ها را در مس ــه اس ک
نام هایــی هم چــون  بــا  را  آن هــا  تاکنــون  می دادنــد. شــاید 
ســازندگان جســور، کارخانــه اســتارتاپ و … نیــز شــنیده باشــید. 
ــتورالعملی  ــوان دس ــه عن ــدل ب ــن م ــز از ای ــازمان ها نی ــرا س اخی
جهــت تقویــت پتانســیل های نــوآوری خــود بهــره برده انــد. 
ــدل اســتارتاپ  ــا رکــود اقتصــادی م ــن در ســال 200۷ ب همچنی
اســتودیو هــا رواج پیــدا کردنــد در دهــه ی اخیــر مــا شــاهد رشــد 
ــش از 200  ــروزه بی ــم، ام ــتودیوها بودی ــتارتاپ اس ــی از اس باالی
ــن  ــاس ای ــت براس ــده اس ــزارش ش ــتودیو گ ــتارتاپ اس ــورد اس م
گســترش تــا ســال 202۳ نــرخ دوبرابــری را پیــش بینــی می کنیــم.

انواع مدل های استارتاپ استودیو چگونه کار می کنند.
بــا گذشــت زمــان، اســتارت آپ هــا بــه طــور فزاینــده ای فرهنــگ 
ــا  کســب و کار را در دســت گرفتــه انــد. انبوهــی از کارآفرینــان ب
ایــده هــای نوآورانــه و افــکار خاقانــه وجــود دارنــد. امــا مشــکلی 
کــه پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه مــدل هــای تجــاری و بودجــه 

مناســبی بــرای ورود بــه فضــای کســب و کار ندارنــد. 
ــی، اســتودیوهای اســتارتاپی  ــن کارآفرینان ــه چنی ــرای کمــک ب ب
ــا در  ــه آنه ــد و ب ــی دهن ــرار م ــا ق ــار آنه ــه ای را در اختی بودج
فعالیــت هــای روزمــره و بــارور کــردن ایــده هــای نــو و خــاق تــا 

ــه نتیجــه مطلــوب کمــک مــی کننــد. دســتیابی ب

را  ای  وظیفه  چه  و  چیست  دقیقًا  استارتاپ  استودیو  اما 
دنبال میکند؟

بــه زبــان ســاده، اســتودیو اســتارتاپ ســازمانی اســت کــه وظیفــه 
ــا رویکــرد  اصلــی آن کمــک و تأســیس شــرکت هــای مســتقل ب
حرفــه ای و نوآورانــه اســت. ایــن اســتودیوها بــه عنــوان ســرمایه گذار  

و شــریک بــه ایــن شــرکت هــا وارد میشــوند. 
انــواع مختلفــی از مــدل هــای اســتودیو اســتارت آپــی وجــود دارد 

کــه در ایــن مقالــه بــه تفصیــل بــه آنهــا پرداختــه ایــم.

1. مدل اپراتور
در ایــن مــدل اســتارت اســتودیو بعنــوان ســرمایه گــذار در کنــار 
ــی  ــتارت آپ ــدل اس ــن م ــد . ای ــش میکن ــای نق ــان ایف کارآفرین
ــده اســت.  ــذاری ش ــه گ ــق پای ــریالی موف ــان س توســط کارآفرین
ــاس  ــر اس ــدا ب ــا از ابت ــتارتاپ ه ــاد اس ــا ایج ــی آنه ــدف اصل ه

ــت. ــی اس ــای فعل ــا و بازاره ــل رونده ــه و تحلی تجزی



www.bazarekar.ir

استارت آپ
سال ششم - شماره35 

مهر 1401

52

ــردازی و اعتبارســنجی، از  ــد ایده پ ــق فرآین ــن اســتودیو از طری ای
ــی  ــع مال ــع و مناب ــا تأمیــن مناب ــازه تاســیس ب اســتارت آپ های ت
بــرای آنهــا حمایــت می کنــد. بــرای تمــام منابعــی کــه روی هــر 
ــز  ــه را نی ــوق اولی ــی حق ــتودیو حت ــد، اس ــی کن ــروژه کار م پ

ارائــه مــی دهــد. 
این مدل استارت آپ با یک فرآیند ناپایداری همراه است . 

2. مدل نمایندگی ) اشتراک گذاری ( .
ــی  ــدی خارج ــان نق ــط جری ــاً توس ــی عمدت ــای نمایندگ مدل ه
ماننــد خدمــات نمایندگــی و ســفارش های مشــتری تأمیــن 
ــا  ــرای شــرکت تنه ــد را ب ــول نق ــدل پ ــن م ــی ای ــوند، یعن می ش
ــک  ــن ی ــد. ای ــد می کن ــی تولی ــای نمایندگ ــق فعالیت ه از طری
آژانــس یــا نماینــده  قابــل اعتمــاد اســت کــه از درآمــد حاصــل از 
ایــن فعالیــت بــرای تأمیــن منابــع ایــده پــردازی داخلــی و ایجــاد 
ــای  ــایر مدل ه ــا س ــد. در مقایســه ب ــی کن اســتارتاپ اســتفاده م
ــذاری  ــتراک گ ــا اش ــی ی ــدل نمایندگ ــتارت آپ، م ــتودیو اس اس
بیشــتر فرآیندگــرا اســت. کار نمایندگــی ) آژانــس ( یــک چشــم انــداز 
منحصــر بــه فــرد از آخریــن روندهــای بــازار و نیازهــای بــرآورده 

نشــده ارائــه مــی دهــد.

۳.مدل شرکتی دارای شخصیت حقوقی.
ــدازی  ــتودیوی راه ان ــوان اس ــه عن ــه ب ــرکتی ک ــای ش ــدل ه م
ــا ســازنده ســرمایه گــذاری نیــز شــناخته مــی شــوند،  شــرکتی ی
بــزرگ  ابعــاد  و  بــزرگ  هــای  ســرمایه  دارای  معمــوالً 
ــن مدل هــای اســتودیویی توســط  ــی، ای ــه طــور کل هســتند. ب
ــا کار  ــه روی آن ه ــای نوآوران ــرای فعالیت ه ــه ب شــرکت هایی ک
ــا توســط  ــه ســادگی، آنه ــی می شــوند. ب ــن مال ــد، تامی می کنن

ــوند.  ــی ش ــن م ــادر تامی ــرکت م ش
در چنیــن مــدل هایــی، کل فرآینــد نــوآوری بــه یــک اســتودیو بــرون 
ســپاری مــی شــود کــه آن را مدیریــت مــی کنــد و در چارچــوب اهداف 

و محــدوده شــرکت بــر آن نظــارت مــی کنــد.
ــال هــای  همچنیــن برخــی از ابزارهــای مهــم و قدرتمنــد ماننــد کان

ــد. ــی ده ــرار م ــار اســتودیو ق ــره را در اختی ــش، IP و غی ــع، دان توزی
یکــی از فاکتورهــای ســودمند و قابــل ســرمایه گــذاری در مــورد 
ــا  ــد ت ــی ده ــازه م ــرکت اج ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ــدل ای ــن م ای
ــه  ــر گون ــا ه ــتودیو ب ــط اس ــده توس ــاز ش ــوآوری آغ ــد ن از فرآین

ــود. ــد ش ــره من ــا به ــاختار آنه ــده در س ــال عم اخت

4.مدل انتقال فناوری.
مدل هــای انتقــال فنــاوری، مدل هــای فرآینــد گــرا کامــًا 
قــوی هســتند و تــا حــد زیــادی از منابــع مالــی داخلــی تامیــن 

بخش هــای  روی  بــر  عمدتــاً  اســتودیوها  ایــن  می شــوند. 
ــکاری  ــا هم ــا آنه ــد و ب ــز می کنن ــگاه ها تمرک ــی و دانش تحقیقات

ــد. ــک دارن نزدی
آنهــا تمــام پــروژه هــای نوآورانــه ای کــه توســط دانشــگاه هــا و 
مؤسســات تحقیقاتــی شــرکت هــای ســاختمانی کــه بــه تازگــی 
در بــازار راه انــدازی شــده انــد را تجــاری و برندســازی مــی کننــد.

۵. مدل سرمایه گذار.
اســتودیوهای مــدل ســرمایه گذاری کــه بــه عنــوان اســتودیوهای 
ســرمایه گذاری نیــز شــناخته می شــوند، عمومــاً توســط گروهــی 
ــل  ــه تمای ــوند ک ــاد می ش ــرمایه گذار ایج ــن س ــکل از چندی متش
ــر  ــا ب ــرمایه گذاری در آنه ــتارت آپ ها و س ــی اس ــن مال ــه تأمی ب

ــد.  ــای از پیــش تعریف شــده دارن اســاس معیاره
ــی مــی شــوند و دارای درجــه  ــاً از داخــل تأمیــن مال آنهــا عمدت
ــن مدل هــای  ــری هســتند. ای ــد جهــت گی ــی از رون بســیار پایین
اســتارت آپ فقــط خــود را بــرای تأمیــن مالــی محــدود نمی کننــد، 
بلکــه خدمــات و منابعــی را بــرای حمایــت از رشــد اســتارت آپ ها 

ــد.  ــه می کنن ارائ
ایــن نــوع مــدل اســتودیو معمــوالً بــه یک شــرکت ســرمایه گــذاری 
خطرپذیــر یــا ریســک پذیــر بــزرگ متصــل مــی شــود کــه منابــع 
مالــی را بــرای هزینــه عملیــات و کار بــه عنــوان منبــع ســرمایه 

بــرای شــرکت هــای پرتفــوی فراهــم مــی کنــد. 
براســاس مطالــب بــاال و تحقیقــات گســترده چنــد دهــه 
ــتارت  ــه اس ــا  ب ــتارت آپ ه ــه  اس ــز و توج ــا تمرک ــر ب اخی
ــه  ــرا ک ــد داشــت چ ــت بیشــتری خواهن آپ اســتودیوها موفقی
تمــام مــوارد را در نظــر گرفتــه بــرای موفقیــت و دســتیابی بــه 
ســرمایه گــذاری و کســب ســرمایه بیشــتر را  مــورد مطالعــه و 

ــت .  ــرار داده اس ــی  ق بررس

گزارش ، گردآوری و ترجمه : وحید امینی نژاد 
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بررسی چالش های حقوقی پیش روی بررسی چالش های حقوقی پیش روی 

فعالیت دانش بنیان ها در ایرانفعالیت دانش بنیان ها در ایران

توسعه استارت آپ ها؛ توسعه استارت آپ ها؛ 

تخت ِ گاز دولت و تخت ِ گاز دولت و 

سرعت گیرهای قانونیسرعت گیرهای قانونی

 تولیــد دانش بنیــان ماموریتــی اســت کــه بســیاری بــرای تحقــق آن چشــم بــه اقدامــات دولــت و بــه طــور ویــژه 
ــت.  ــم نیس ــه ک ــن زمین ــی در ای ــی و قانون ــکات حقوق ــه مش ــال آنک ــد ح ــات دوخته ان وزارت ارتباط

ــان  ــب وکارهای دانش بنی ــش روی کس ــای پی ــع و چالش ه ــع موان ــا و رف ــت پلتفرم ه ــون فعالی ــت پیرام ــاد امنی ایج
ــدی وارد  ــور ج ــه ط ــم ب ــی ه ــذار و نظارت ــای قانونگ ــد نهاده ــت و بای ــی اس ــتگاه اجرای ــوزه کاری دس ــر از ح فرات
تعامــل در ایــن زمینــه شــوند؛ در همیــن ارتبــاط »عیســی زارع پــور« وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، هشــتم 
شــهریورماه در آییــن افتتــاح پروژه هــای بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بیــان داشــت: در ایــن مــدت بــرای 
حمایــت قضایــی از پلتفرم هــا شــخصا ورود کــرده و از مســئوالن خواهــش کــردم فضــا را طــوری همــوار کننــد کــه 

ــود. ــاد نش ــکلی ایج ــب وکارها مش ــرای کس ب
ــرای حمایــت  ــه تشــکیل کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال ب وی در حاشــیه نمایشــگاه دســتاوردهای ارتباطــی دولــت، ب
ــارات  ــا در حــد اختی ــن کارگــروه تشــکیل شــده ت ــاه ســال ۱۴۰۰ ای از کســب وکارها اشــاره کــرد و گفــت: »از دی م
ــت می کنــد؟  ــت کفای ــدام دول ــن اق ــا ای ــا آی ــال برداشــته شــود« ام ــع ســر راه اقتصــاد دیجیت ــت، موان ــات دول هی
ــه  ــه ک ــا همان گون ــد؟ و آی ــب وکارها ورود کنن ــع کس ــش موان ــد کاه ــه فراین ــد ب ــازمان هایی بای ــا و س ــه نهاده چ
»مجتبــی توانگــر«  رئیــس کمیتــه اقتصــاد دیجیتــال مجلــس و نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی 
می گویــد »یکــی از بهتریــن راه هــای جلوگیــری از مهاجــرت نخبــگان فنــاوری، همیــن حمایــت وزیــر ارتباطــات و 

ــت«؟ ــی  اس ــاِن بوم ــب وکارهای دانش بنی ــی کس ــت قضای امنی
ــی« مــدرس دانشــگاه، حقوقــدان  ــا »امیــر خــداداد همدان ــن پرســش ها ب ــرای یافتــن پاســخ ای ــا ب پژوهشــگر ایرن
فناوری هــای نویــن و مشــاور حقوقــی اســتارت آپ ها و نیــز »فرهــاد رجالــی« فعــال حــوزه دانش بنیــان و مدیرعامــل 
ــی از  ــای مانع زدای ــا و راهکاره ــادی از چالش ه ــو  و ابع ــان گفت وگ ــتاز واری ــاور پیش ــت فن ــرکت زیس ــین ش پیش

ــت. ــرده اس ــا را واکاوی ک ــت دانش بنیان ه فعالی
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فلسفه و بستر قانونی دانش بنیان
بـه چارچوب هـای  بـرای ورود  اینکـه  بیـان  بـا  خـداداد همدانـی 
حقوقـی شـرکت های دانش بنیـان بایـد ابتـدا از تعریـف حقوقـی 
و  شـرکت ها  ارزیابـی  آیین نامـه  می گویـد:  گفـت،  سـخن  آن 
می گویـد   1400 اسـفند   2 مصـوب  دانش بنیـان  موسسـه های 
دانش بنیـان، شـرکت یـا موسسـه خصوصـی یـا تعاونـی اسـت کـه 
بـه منظـور هم افزایـی علـم و ثـروت، توسـعه اقتصاد دانـش محور، 
کاربـرد  و  گسـترش  )شـامل  اقتصـادی  و  علمـی  اهـداف  تحقـق 
اختـراع و نـوآوری( و تجاری سـازی نتایج تحقیق و توسـعه )شـامل 
طراحـی و تولیـد کاالهـا و خدمـات( در حـوزه فناوری هـای برتـر 
و بـا ارزش افـزوده فـراوان فعالیـت داشـته باشـد. قانونگـذار بـرای 
اینکـه بتوانـد یـک شـخصیت حقوقـی مسـتقل بـرای شـرکت های 
دانش بنیـان تعریـف کنـد و در ضمـن آن، از حدود تعیین شـده در 
قانـون تجـارت نیز عـدول نکند، بـه تعریف بینابینی از شـرکت های 

دانش بنیـان پرداختـه اسـت.
 این مدرس دانشگاه تاکید می کند: شرکت های دانش بنیان 

می توانند شرکت سهامی یا تضامنی یا نسبی یا با مسئولیت محدود 
یا مختلط و یا تعاونی باشند که در حوزه دانش  محوری، اختراعات و نوآوری 
فعالیت می کنند. بر اساس قانون و با توجه به سیاست های کلی اجرای اصل 

44 قانون اساسی به عنوان یک سند باالدستی، شرکت های دانش بنیان 

نمی توانند به صورت دولتی تشکیل شوند و قانونگذار تاکید ویژه ای بر 
خصوصی یا تعاونی بودن این شرکت ها داشته است. عاوه بر 

این، قانونگذار حمایت های مشخصی را که در قوانین متعدد برای 
حمایت از شرکت های تعاونی بیان کرده، در خصوص شرکت های 
دانش بنیان با محدوده بیشتری ارائه کرده است تا حمایت از این 

شرکت ها بیشتر از سایر انواع شرکت مشخص باشد.
ــل  ــه توســعه ســازمان مل ــر برنام ــی: گــزارش اخی خــداداد همدان
ــان اســتارت آپی  ــا وجــود حمایت هــای دولتــی از جری ــد ب می گوی
ــان  ــد جری ــع رش ــن موان ــی از  مهم تری ــان یک ــران، همچن در ای

ــت ــن اس ــررات و قوانی ــت ها، مق ــوآوری سیاس ن
فعالیت هــای  را  دانش بنیانــی  ویژگی هــای  از جملــه  خــداداد 
ــل  ــه توســعه ســازمان مل ــد: برنام ــد و می گوی اســتارت اپی می دان
ــران  ــوآوری در ای ــر خــود اکوسیســتم ن )UNDP( در گــزارش اخی
و اســتارت اپ های کشــورمان را دارای رشــد دانســته و اذعــان 
ــر و  ــال های اخی ــادی در س ــکات اقتص ــود مش ــا وج ــته ب داش
ــه در  ــب وکارهای نوآوران ــش روی کس ــای پی ــن چالش ه همچنی
ــته اند.  ــق داش ــان رون ــش بنی ــای دان ــوع فعالیت ه ــن ن ــران، ای ای
ایــن گــزارش البتــه تصریــح مــی دارد کــه بــا وجــود حمایت هــای 
دولتــی از جریــان اســتارت اپی در ایــران همچنــان یکــی از  
ــررات  ــت ها، مق ــوآوری، سیاس ــان ن ــد جری ــع رش ــن موان مهم تری
ــت  ــی رســد، حمای ــه نظــر م ــع ب ــن مان ــا ای ــن اســت و ب و قوانی
مســتقیم دولــت در ایــن عرصــه هــم صرفــا نصیــب بخــش کمــی 

ــد. ــده باش ــتارت اپ ها ش از اس

دیگر گره های کار دانش بنیان کجاست؟
ایــن مــدرس دانشــگاه می افزایــد: البتــه بــا توجــه بــه تحریم هــای 
ــی  ــی قانون ــودن دسترس ــدود ب ــل، مس ــن المل ــوق بی ــاف حق خ
شــرکت های  ســخت افزاری  و  نرم افــزاری  الیســنس های  بــه 
خارجــی هــم ســبب شــده، ســرویس ها و محصــوالت شــرکت ها 
نتواننــد در بازارهــای بین المللــی فعالیــت چشــمگیری را دنبــال کنند.

بــه گفتــه خــداداد همدانــی، ســرعت زیــاد پیشــرفت و فناوری هــا 
نســبت بــه نظــام مقررات گــذاری مانعــی اســت کــه بــرای حــال و 
آینــده اســتارت اپ ها زیــان فراوانــی را در پــی دارد، تاجایــی کــه 
ــی  ــا طراح ــی  ی ــای اجرای ــن نامه ه ــی آیی ــون و حت ــن قان تدوی

ــا تاخیــر مــدون شــده اند. ــا ب دقیقــی نداشــته ی
ــا و  ــت فناوری ه ــناخت درس ــدم ش ــی دارد: ع ــان م ــداداد بی خ
ــش دیگــری  اکوسیســتم اســتارت اپ ها از ســوی مقنــن هــم چال
در ایــن عرصــه اســت. بدیــن معنــا کــه افــرادی کــه قصــد دارنــد 
ــد، مشــخصا و  ــت  کســب وکارها را مشــخص کنن چارچــوب فعالی
دقیــق مطلــع نیســتند کــه بــا چــه امــری ســروکار دارنــد. بــه طور 
نمونــه رمزارزهــا، اســتارت اپ های حــوزه بیمــه و پلتفرم هایــی بــا 
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ــتند  ــاوری هس ــد فن ــخه های جدی ــان، نس ــت آس ــرد پرداخ رویک
ــد. ــی ندارن ــا رویکــرد مقررات گــذاری ســنتی همخوان کــه ب

ــرای فعالیــت  ــا ب ــه وضعیــت کســب مجوزه ــا اشــاره ب خــداداد ب
ــه  ــودن پروس ــی ب ــی دارد: طوالن ــار م ــتارت اپی اظه در عرصــه اس
ــا  ــد آنه ــدور و تمدی ــاز ص ــورد نی ــای م ــوز و پیگیری ه ــذ مج اخ
همچنــان یکــی از مهمتریــن موانــع اســت و بــا توجــه بــه شــعار 
ســال )تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین( بایــد ایــن رویه هــا 

اصــاح شــود.
مشــاور حقوقــی اســتارت اپ ها در ادامــه مشــکات حقوقــی 
اســتارت اپ ها را دارای دو جنبــه نهادهــای حکمرانــی و خصوصــی 
دانســته و اضافــه می کنــد: در بخــش خصوصــی هــم دچــار شــدن 
ــه  ــی ب ــانات نقدینگ ــادی و نوس ــکات اقتص ــه مش ــرکت ها ب ش
ــه  ــن وظیف ــت و ای ــا اس ــاختار قرارداده ــه س ــی ب ــل بی توجه دلی
ــه  ــا چ ــد وصول ه ــه بدان ــت ک ــم اس ــی منظ ــد حقوق ــک واح ی
زمانــی بایــد انجــام شــود و قراردادهایــی ماننــد بازاریابــی، وصــول 
ــی از  ــا یک ــوند، ت ــم ش ــی تنظی ــات و …  در چــه چهارچوب مطالب

ــود. ــع ش ــا مرتف ــد پلتفرم ه ــع رش موان

10 چالش  حقوقی و قانونی پیش روی دانش بنیان ها
 

 1- تحریم های خاف حقوق 
بین الملل

 6- قوانین حاکم بر کشور سال ها با دید 
واردات محصول از خارج تدوین شده و 
تولید در کشور مورد حمایت جدی قرار 

نگرفته است

 2- سرعت زیاد پیشرفت 
و فناوری ها نسبت به نظام 

مقررات گذاری

 ۷- کاهش ارزش پول ملی، تامین مواد 
اولیه تولید را دچار مشکل 

کرده است

 ۳- مسدود بودن دسترسی قانونی 
به الیسنس های نرم افزاری و 

سخت افزاری شرکت های خارجی

 ۸- محصوالت دانش بنیان باید با حمایت 
دولت وارد بازار مصرف شود که در این 
زمینه حرکت های جدی انجام نشده است

 4- قانون گذار شناخت کاملی 
از فناوری ها و اکوسیستم 

استارت آپ ها ندارد

 ۹- کم رنگ بودن سهم بخش  خصوصی 
فضای کسب وکار در سیاست گذاری و 

جهت دهی پژوهش ها

 5- طوالنی بودن روند اخذ مجوز 
استارت آپ ها و پیگیری های مورد 

نیاز صدور و تمدید آن ها
 10-  فاصله زیاد کسب وکار با ایده های 

دانشگاهی
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ــن  ــور را از مهمتری ــر کش ــم ب ــن حاک ــم قوانی ــی ه ــاد رجال  فره
می گویــد:  و  می دانــد  اســتارت آپ ها  رو  پیــش  چالش هــای 
متاســفانه قوانیــن مــا ســال ها بــا دیــد واردات محصــول از خــارج از 
کشــور تدویــن شــده و تولیــد در کشــور مورد حمایــت جدی قــرار نگرفته 
ــه  ــا ب و هــر چنــد وعده هــای بســیار نویدبخشــی داده شــده امــا ت

ــاز  اســت. ــادی نی ــان زی ــا زم ــن وعده ه ــادن ای ــان افت جری
ــول  ــش ارزش پ ــد: کاه ــان می افزای ــوزه دانش بنی ــال ح ــن فع ای
ملــی، تامیــن مــواد اولیــه تولیــد را دچار مشــکل کــرده و محصول 
ــادی  ــدار زی ــاال خری ــده ب ــام ش ــت تم ــل قیم ــه دلی ــدی ب تولی
ــان  ــرکت های دانش بنی ــوالت ش ــتر محص ــه بیش ــرا ک ــدارد چ ن
ــا  ــا آن ه ــی ب ــنایی کاف ــدار آش ــوده و خری ــد ب ــوالت جدی محص
نــدارد. در چنیــن مــواردی ایــن کاالهــا بایــد بــا حمایــت دولــت 
وارد بــازار مصــرف شــود کــه در ایــن زمینــه حرکــت هــای جــدی 
ــد  ــز می توان ــر آن نی ــل دیگ ــه دلی ــت. البت ــه اس ــورت نگرفت ص
پاییــن بــودن ســطح کیفیــت محصــوالت تولیــدی باشــد کــه آن 
ــن  ــت ای ــوان کیفی ــان می ت ــرور زم ــه م ــوده و ب ــی ب ــز طبیع نی

ــا داد. ــوالت را ارتق محص

چگونه می شود دست استارت آپ ها را گرفت؟
ــذاری،  ــوزه قانونگ ــه ح ــی در س ــریح راهکارهای ــه تش ــداداد ب خ
ــرای حــل چالش هــای حقوقــی پیــش  ــی ب اجــرا و نظــارت قضای
روی توســعه فعالیت هــای اســتارت اپی کشــور پرداختــه و اضافــه 
ســال 1۳۹۸  در  کــه  تقنیــن  کلــی  می کنــد: سیاســت های 
ــر کار  ــودن ب ــی ب ــی همچــون مبتن ــاغ شــد، دارای رویکردهای اب
ــودن،  ــرا ب ــل اج ــی، قاب ــای تطبیق ــتن نگاه ه ــی، داش کارشناس
ــض و  ــودن از تبعی ــا، دور ب ــائل و نیازه ــه مس ــودن ب ــوف ب معط
منطبــق بــودن بــا سلســله مراتب قوانیــن اســت،  بنابرایــن 
ــن اکوسیســتم  ــوان ای ــال ج ــد اســت نه ــی امی ــه پارلمان درعرص
ــه رشــد خــود ادامــه  ــد ب ــه مداخــات ســلبی بتوان بــدون نیــاز ب
ــا مصوباتــی درخــور موجــب  دهــد، تــا جایــی کــه قانونگــذاران ب
ــه  ــند ک ــروری باش ــای غیرض ــا و محدودیت ه ــش دخالت ه کاه
ــون تســهیل »صــدور مجوزهــای کســب و  ــت قان ــا تصوی ــه ب البت

ــت. ــده اس ــته ش ــن راه برداش ــم در ای ــی مه کار« گام
ایــن مــدرس دانشــگاه ادامــه می دهــد: بــرای قــوه مجریــه 
ــات مجلــس شــورای اســامی،  ــر رویکــرد اجــرای مصوب عــاوه ب
نــگاه فرامــرزی هــم پیشــنهادی اســت کــه در راســتای تســهیل 
ــود و در  ــرح می ش ــان مط ــش بنی ــای دان ــترش فعالیت ه و گس
بــا هــدف  ایــن میــان گســترش موافقت نامه هــای تجــاری 
ــل و فرایندهــای ســرمایه گذاری،  ــع تجــارت بین المل کاهــش موان
اســتفاده از ظرفیــت ســازمان های بین المللــی بــا رویکــرد توســعه 

ــه  ــران ب ــاوری و تعییــن تکلیــف مســاله الحــاق ای دیپلماســی فن
ــوری  ــیون های مح ــوی و کنوانس ــت معن ــی مالکی ــازمان جهان س
آن همچــون کنوانســیون پاریــس و موافقــت نامــه همــکاری 

ــد. ــده باش ــد کمک کنن ــه می توان ــت ک ــی اس ــت از عناوین پتن
ــه نقــش قــوه قضاییــه  ــا اشــاره ب حقوقــدان فناوری هــای نویــن ب
ــوزش و  ــد: آم ــان می کن ــز خاطرنش ــی نی ــای حقوق در نظارت ه
ــای  ــوزه فناوری ه ــه ح ــنا ب ــان رســمی آش ــری کارشناس به کارگی
نویــن کــه در ارزش گــذاری اســتارت اپ ها، دعــاوی طرفیــن 
ــرای  ــد ب ــد، می توان ــت می کنن ــت فعالی ــن دس ــائلی از ای و مس
ایفــای نقــش عدلیــه در رونــق اقدامــات دانــش بنیــان موثر باشــد.

ــوزه  ــه ح ــنا ب ــمی آش ــان رس ــری کارشناس ــوزش و به کارگی آم
اســتارت آپ ها،  ارزش گــذاری  در  کــه  نویــن  فناوری هــای 
ــد،  ــت می کنن ــت فعالی ــن دس ــائلی از ای ــن و مس ــاوی طرفی دع
ــش  ــات دان ــق اقدام ــه در رون ــای نقــش عدلی ــرای ایف ــد ب می توان
ــن  ــش را چنی ــدرس دانشــگاه گفته های ــداین م ــر باش ــان موث بنی
ــامل  ــی ش ــی و اخاق ــای حقوق ــد: مکانیزم ه ــدی می کن جمع بن
حفاظــت از حریــم خصوصــی و  اطاعــات شــخصی شــهروندان و 
ــا  ــط ب ــتگذاری های مرتب ــری، در سیاس ــت فک ــت از مالکی مراقب
ــوزه  ــگاه و ح ــان دانش ــا ورود متخصص ــی ب ــتارت اپ های ایران اس
اســتعداد تقویــت دارنــد و امیدهــا روز بــه روز بــرای تحقــق شــعار 

ــود. ــتر می ش ــتغال آفرین« بیش ــان، اش ــش بنی ــد، دان »تولی
ــتارت اپی را  ــای اس ــا چالش ه ــه ب ــای مقابل ــم راهکاره ــی ه رجال
چنیــن برمی شــمرد: شــرکت در درجــه اول بــر مبنــای پاســخ بــه 
نیازهــای امــروز کشــور نــه مســائل و مشــکات بــا درجــه اهمیــت 
ــازه  ــرای اج ــن ب ــن قوانی ــن تدوی ــود. همچنی ــکیل ش ــر تش کمت
فعالیــت شــرکت های تولیــدی کوچــک، همــکاری و مســاعدت در 
مــواردی مثــل مالیــات و بیمــه، تبلیــغ کاالهــای دانــش بنیــان در 
ــف  ــای مختل ــی وزارتخانه ه ــای اجرای ــویق معاونت ه ــیما، تش س
ــت  ــتفاده از ظرفی ــان، اس ــش بنی ــای دان ــرف کااله ــرای مص ب
ســفارتخانه های کشــورهای همســایه بــرای ایجــاد بــازار در 
کشــورهای مختلــف، کمــک فنــی از طــرف موسســات تحقیقاتــی 
بــه منظــور افزایــش کیفیــت کاالهــای  دانــش بنیــان تولیــدی در 

ــرار گیــرد. دســتور کار ق
ایــن فعــال حــوزه دانش بنیــان در خصــوص اینکــه دولــت، مجلس 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــد از ش ــه می توانن ــه چگون ــوه قضایی و ق
ــد در  ــا روح تولی ــن ب ــن قوانی ــد: تدوی ــد، می گوی ــت کنن حمای
ــد بســیار کارگشــا باشــد. بســیاری  شــرکت های کوچــک می توان
از تولیــدات نیــاز بــه مــکان ویــژه ای نــدارد کــه در صــورت اجــازه 

تولیــد می تواننــد در توســعه کشــور کارگشــا باشــند.
فرشته جهانی



بهسرمایهنتیجه اینبرنامهرا، از گذارانیدستاوردهایخود

و نقدی جوایز اهدای و تقدیر ضمن تا کرد خواهند ارایه

تیم به ارزنده استارتاپغیرنقدی گروه دو در برتر وهای ها

برایشرکت نیز سرمایه برایاخذ فرصتمذاکره هاینوآور،

 ایشانفراهمآید.

زنان و دختران میان در کارآفرینی ترویج ما، اصلی هدف

بهسرزمین معرفیهرچهبیشتردختراناستارتاپیفناور مان،

و دسترسی فرصت خلق کارآفرینی، و استارتاپی اکوسیستم

توسعهبرایایشان،ونشاندادننقشموثرمنتورهایباتجربه

رویداد این امیدواریم و است درست مسیر در حرکت برای

هایبستریباشدبرایشناساییوکمکبهشکوفاییاستارتاپ

سازیوتبادلشایستهحوزهفناوری،فرصتیباشدبرایشبکه

اندیشهاندوخته و سکوییها اینزمینهو هایبانوانفعالدر

عادالنه دستیابی سرمایهبرای منابع برایبه نیاز مورد ای

 یکسبوکار.توسعه

 های فناوری اطالعات( )ویژه دختران و بانوان فعال در استارتاپ

 فقید بانوی خاطره و یاد نکوداشت منظور آزاده“به مهندس

رییسادوارانجمنملیزنانکارآفرینوسازماننظام”داننده ،

صنفیاستانتهران،مادرانجمنزنانکارآفرینبرآنشدیمتابا

هم یاران یادمانهمراهی آزاده«دل، نوآوری در»جایزه را

هایارزشمندایشانطراحی،وبههایموردعالقهوفعالیتحوزه

 برگزارکنیم.شکلیکرویدادسالیانه

کوششبرایرشدوپیشرفتدختران با نامویادآزادهداننده

باتوسعهایران گرهخوردهزمینوهمگامیآنها فناورانهدنیا ی

تالش امتداد در لذا ارتقایاست. فرهیخته، بانوی این های

هاینوینجایگاهدخترانوبانوانسرزمینماندرعرصهفناوری

یاینرویدادملییکارقراردادیمونخستینبرنامهراسرلوحه

حمایتاز منتورینگو آموزش، جذب، فرآیندشناسایی، به را

اختصاصتوسعه اطالعات فناوری حوزه کـارهای و کسب ی

گذاریامدیرآنازدخترانوبانوانخالقهستنددادیمکهبنیان

رویداد روز در آنها، برگزیدگان مراحل، این طی از پس و

 فراخوان ثبت نام در 
 نخستین جایزه نوآوری آزاده

 شرایط شرکت در مسابقه 

 هایحداقلدونفرهباشرایطزیر:تیم
 تکمیلبودنمدلکسبوکار-
 (MVP)تکمیلبودننمونهمحصولاولیه-
 ترجیحاداشتنحداقلیککاربرویاتراکنشمالی-
 MVPروی
 یکنفرازاعضایتیم،خانمباشد.-

 گروه اول: استارتاپ ها
 

رایکی از شرایط زیرهایفناوریانوآوریکهمجموعه
 داشتهباشند:

 محصولکاربردی-   
 سالیابیشتر2سابقهتاسیس-
 درآمدمناسبوروبهرشد-
 یکنفرازموسسینیامدیران،خانمباشد.-  

گروه دوم: شرکت های 
 دارای محصول نوآورانه




