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حضـرت آیـت اهلل خامنه ای، نخبه علمـی و دانشـگاه را از ارکان مهم 
پیشـرفت کشـور  دانسـتند و افزودنـد: هـر قـدر دانشـگاه تعطیل و 
رونـد فعالیـت علمـی تخریـب و ناقـص شـود بـرای دشـمن مغتنم 
اسـت بـه همیـن علت نـه دیـروز و امـروز بلکـه در مقاطـع مختلف 

بـرای توقـف دانشـگاهها تـاش کرده اند.
رهبـر انقـاب همچنیـن دانشـگاه را از بزرگتریـن موانـع سـلطه 
اسـتکبار خواندنـد و افزودنـد: قدرتهـای گردن کلفـت جهـان بـرای 
سـلطه بـر دیگـران و عقـب نگـه داشـتن ملتهـا، از اسـلحه، فریب و 
حتـی علـم اسـتفاده می کننـد بنابرایـن دانشـگاهی که سـطح علم 
کشـور را بـاال می بـرد، در حقیقـت مانـع سـلطه دشـمن می شـود.

حضـرت آیـت اهلل خامنه ای اسـتعداد طبیعی و هوش سرشـار، همت 
و تـاش و پشـتکار، و هدایـت و توفیق الهی را عناصـر اصلی تبدیل 
یـک فـرد بـا هـوش به فـردی نخبـه و ممتـاز و برگزیـده خواندند و 
افزودنـد: البتـه فراهـم بـودن زمینـه مناسـب، عامل مهم بـه نتیجه 

رسـیدن این روند اسـت.
ایشـان فراهم شـدن زمینه نخبه پروری با پیروزی انقاب اسـامی را 
واقعیتی مسـلم و تشـکیک ناپذیر خواندند و افزودنـد: پس از انقاب، 
بـا توسـعه دانشـگاهها در اقصی نقـاط کشـور،  افزایـش خیره کننده 
و  پژوهشـگاه  پرشـمار  ایجـاد  و  اسـتادان  و  دانشـجویان  تعـداد 
اندیشـکده، زمینـه توسـعه علـم و نخبه پـروری فراهم آمـده و هدف 
جمهوری اسـامی یعنی گسـترش دانشـگاه و ارتقای توانایی علمی 

بـه فضـل الهی محقق شـده اسـت.
رهبـر انقـاب بـا تأکیـد بـر اینکـه دانشـگاهیان مـا اجـازه ندادنـد 
کشـور محتـاج غربی هـا بمانـد، گفتنـد: نخبـگان دانشـگاهی مـا 
بـدون هیـچ مبالغـه، موجب آبروی ایران هسـتند و در هـر زمینه ای 

دانشـمندان مـا ورود و تمرکز کردند، تحسـین مجامـع علمی جهان 
را برانگیختنـد بنابرایـن هـم بایـد دیگـران قـدر شـما را بداننـد هم 

خودتـان، و مـن نیـاز بسـیار قدردان شـما هسـتم.
ایشـان در تشـریح گوشـه هایی از افتخـارات نخبـگان و دانشـمندان 
کشـور،  به تحقیقات و دستاوردهای پژوهشـگاه رویان در عرصه هایی 
همچـون سـلول های بنیـادی و شبیه سـازی حیوان زنده، پیشـرفت 
در بیوشـیمی، پرتـاب و انتقـال ماهـواره بـه فضـا، دسـتاوردهای 
بنیـادی در صنعـت هسـته ای، تولید واکسـن های پیچیـده از جمله 
واکسـن کرونـا و پیشـرفت های خیـره کننـده در صنایع موشـکی و 

پهپـادی اشـاره کردند.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا تأکیـد بر اینکـه انسـان های با هوش 
کـه از اسـتعداد و علـم خود در جهت سـاخت سـاح اتمی و سـاح 
شـیمیایی و یا ابزارهای جاسوسـی اسـتفاده کرده اند، نخبه نیستند، 
افزودنـد: نخبـه آن انسـان صاحـب اسـتعداد و پرتاش اسـت که از 

هدایـت الهـی بهره گرفته اسـت.
ایشـان در ادامـه موضـوع »انتظـار از نخبـگان« را مطـرح کردنـد و 
گفتنـد: از فـرد نخبـه ایـن انتظـار وجـود دارد که ظرفیت شـخصی 
خـود را تبدیـل بـه ظرفیـت ملـی کنـد و توانایی هـای خـود را در 

جهـت حـل مسـائل کشـور قـرار دهد.
رهبـر انقـاب اسـامی با گایه از برخـی نخبگان که در ایران رشـد 
می کننـد امـا ثمـره ایـن رشـد را به خـارج می برنـد و برخـی اوقات 
نیـز بـا تبدیل شـدن به پیچ و مهره های دشـمن ظرفیت خـود را در 
اختیـار آن قـرار می دهنـد، افزودنـد: نخبه بایـد در کنار مـردم خود 
بمانـد البتـه مهاجرت کـردن و درس خواندن نخبه در دانشـگاه های 
برتـر اشـکالی نـدارد امـا بعد از پایـان تحصیات به کشـور برگردد و 

در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای علمی کشور؛

رهبر انقالب: نباید بگذاریم نخبگان مایوس شوند
رهبـر معظم انقاب اسـامی نخبگان دانشـگاهی را در چهـار دهه اخیر 
موجـب آبروی ایران خواندنـد و افزودند: همه بویژه مسـئوالن و مؤثرین 
در فضـای کشـور بایـد نخبـگان علمـی را جـزو مهمتریـن ثروت هـای 
کشـور بداننـد و از آنهـا حمایـت کننـد و نخبـگان نیـز ظرفیت هـا و 
اسـتعدادهای فـردی خود را به سـرمایه پیشـرفت کشـور تبدیـل کنند. 
به گـزارش بـازارکار، رهبر معظم انقاب اسـامی در دیـدار صدها نفر از 
نخبگان جوان و اسـتعدادهای برتر علمی، با اشـاره به افق روشـن آینده 
کشـور تأکید کردند: در چهل و سـه سـال اخیر چندین بار از فروپاشـی 
جمهـوری اسـامی حرف زده انـد اما پایـداری و اسـتمرار حرکت انقاب 

نشـان می دهد ایـن تحلیل غلـط و غیر واقع بینانه اسـت.
رهبر انقاب با سپاسـگزاری عمیـق از پروردگار به علت تشـکیل مجدد 
جلسـه  همیشـه شـاداب و امیدبخـش بـا نخبگان بعد از سـبک شـدن 
مشـکل کرونا گفتنـد: مطالبی کـه نخبگان مطـرح کردند بسـیار خوب 
و پیشـنهادها نیـز درسـت و غالبـاً عملی بـود و نشـان داد بسـیاری از 
مشـکات، مشـکات مدیریتی بوده اسـت چـرا کـه راهکارها وجـود دارد.
ایشـان وزیـران حاضر در جلسـه را به انتقـال و پیگیری پیشـنهادهای 
نخبـگان در هیئـت وزیـران مأمـور کردنـد و افزودنـد: بایـد بـا رفتـار 
کریمانـه بـا نخبـگان به عنـوان ثروت عظیـم ملـی، در مراقبـت از این 

ثـروت تعییـن کننـده و افزایـش آن، بـه جّد تـاش کنیم.
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توانایی هـای خـود را برای پیشـرفت کشـور به کارگیرد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تأکید کردند: نخبگان مـا باید در محضر 

وجـدان خـود و در محضـر خدا، این مسـئله را حل کنند.
ایشـان توقـع دیگـر از نخبـگان را »دچـار غفلت نشـدن« دانسـتند و 
گفتنـد: نخبـگان نبایـد از توانایی هـای خـود غفلـت نکنند تـا تاش 
و حرکـت آنهـا متوقـف نشـود و اسـیر سـرگرمی های زیان بـار نشـوند.

رهبـر انقاب اسـامی غفلـت نکـردن از ظرفیت های عظیم و وسـیع 
کشـور را یکی دیگر از الزامات نخبگی برشـمردند و افزودند: متأسفانه 
اکثر نخبگان از ظرفیت های گسـترده کشـور مطلع نیسـتند و یکی از 
کارهـای مهم معاونت علمی ریاسـت جمهوری آشـنا کـردن نخبگان 

جـوان با ظرفیت هـا و کارهای بزرگ در دسـت انجام اسـت.
حتـی  برخـی  کردنـد:  خاطرنشـان  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
ظرفیت هـای بـزرگ کشـور را انـکار می کنند و خواسـتار جمع آوری 
ظرفیتـی همچون صنعت هسـته ای می شـوند و بـه دروغ می گویند 
»دنیـا امـروز از انـرژی و صنعـت هسـته ای رویگـردان شـده اسـت«.

ایشـان تأکیـد کردنـد: اگـر مـا صنعـت هسـته ای را در آن زمانـی 
کـه آغـاز کردیـم، شـروع نمـی کردیـم باید ۱۰ سـال بعـد وارد این 

موضـوع می شـدیم و بعـد از ۳۰ سـال نتیجـه می گرفتیـم.
رهبـر انقـاب اسـامی »غفلت از دشـمن« را از خطـرات پیِش روی 
نخبـگان دانسـتند و گفتند: براسـاس اطاعات متقن، سـرویس های 
جاسوسـی بـرای فریـب و جـذب نخبـگان و یا خـراب کـردن ذهن 
آنهـا، در پوشـش مراکـز علمـی، نخبـگان را دعوت می کننـد و خود 
را نیـز بسـیار مـؤدب و بـا هوش جـا می زنند تـا بتوانند نقشـه خود 

را پیـش ببرند.
ایشـان در ادامـه در خصـوص انتظـارات از دسـتگاه های مسـئول 
در قبـال نخبگان خاطرنشـان کردنـد: در یک کلمه انتظـار اصلی از 
دسـتگاه ها، حمایـت از نخبـگان به صـورت عاقانـه، خردمندانه و با 

توجـه بـه جوانب گوناگون اسـت.
رهبـر انقـاب اسـامی افزودنـد: یکـی از مـوارد حمایت این اسـت که 
نخبـه ای کـه در داخـل درس خوانـده و یـا از خـارج آمـده، در اینجـا 
اشـتغال متناسـب با دانش خود و همچنین امکان تحقیقـات و ارتباط 

بـا مراکـز علمـی دنیا را داشـته باشـد و ایـن توقع زیادی نیسـت.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره بـه مهاجـرت مجـدد برخـی 
از نخبگانـی کـه از خـارج برگشـته بودنـد، خطـاب بـه مسـئوالن 
گفتنـد: نبایـد بگذاریـم نخبـگان بـه واسـطه برخی سـنگ اندازی ها 
یـا برخوردهـای نامناسـب، از دانشـگاه و ادامـه فعالیـت در کشـور، 
مأیـوس شـوند و هرچـه در ایـن زمینـه خـرج کنیم، هزینه نیسـت 

بلکـه سـرمایه گذاری اسـت.
رهبـر انقـاب اسـامی بـا تأکیـد بر لـزوم اصـاح شـاخص ارزیابی 
اسـاتید و نخبـگان، خاطرنشـان کردنـد: اکنـون شـاخص ارزیابـی 
اسـاتید و نخبـگان، تعـداد مقـاالت اسـت در حالی کـه بایـد موضوع 

حـل مسـئله را شـاخص ارتقـاء قـرار داد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در بخـش پایانـی سخنانشـان بـه یـک 
موضـوع اساسـی دربـاره تحلیل صحیح مسـائل، تصحیـح افق دید و 

حرکـت بـر مبنـای آن پرداختند.
ایشـان جوانـان و نخبـگان بـا انگیـزه را از بزرگ تریـن نشـانه های 
حرکـت محکـم و رو بـه جلـوی انقـاب دانسـتند و افزودنـد: بعـد 
از گذشـت ۴ دهـه از انقـاب و انبـوه دشـمنی ها و تبلیغـات منفی، 

وجـود نخبـگان پر شـمار و معتقد به ایـن راه که با جدیـت در حال 
کار و تـاش هسـتند، بهتریـن دلیل بـرای صحت تحلیـل انقاب از 

جهـان و مسـیر صحیح پیشـرفت اسـت.
در ابتـدای ایـن دیـدار ۷ تـن از نخبگان جـوان به بیـان دیدگاهها و 

نظـرات خـود پرداختند. آقایـان و خانمها:
●  امیـر محمـدزاده الجـوردی – دانشـجوی پسـا دکترا رشـته نرم 

افزار دانشـگاه شـریف
●  حمیـده مجـد – برگزیده طرح شـهید احمدی روشـن بنیاد ملی 

نخبگان و فعـال حوزه معدن
● جواد شـمس الدینی – رتبه ۶۵ کنکور در رشـته پزشـکی و عضو 

بنیـاد ملی نخبگان
●  محمـد تمنایـی – دکتـرای تخصصـی مهندسـی حمـل و نقـل 

دانشـگاه تربیـت مـدرس
و  روشـن  احمـدی  شـهید  طـرح  برگزیـده   – احتشـام  زهـرا    ●

درخشـان اسـتعدادهای  دانشـجوی 
●   سـید محمـد نویـد قریشـی – دکتـرای تخصصی مهندسـی هوا 

تهران فضا دانشـگاه 
●  وحیـد ضرغامـی – دکتـرای تخصصـی فنـاوری نانـو دانشـگاه 

صنعتـی شـریف
به بیان این نکات پرداختند:

●  لـزوم تحـول در زیرسـاختهای اکتشـاف و بهره بـرداری از معادن 
بـا مشـارکت دادن بخـش خصوصـی ضمـن رعایـت دغدغه هـای 

زیسـتی محیط 
●  کاهـش تعرفـه واردات ماشـین آالت سـنگین مـورد نیـاز بخش 

تولیـد که تولیـد داخلـی ندارند
●  ضـرورت ارتقـاء عدالـت آموزشـی و برقـراری طرحهـای خـاص 

حمایـت آموزشـی در مناطـق محـروم
●  انتقـاد از افزایـش ناگهانـی ظرفیـت جـذب دانشـجویان رشـته 

پزشـکی بـدون آماده سـازی زیرسـاختهای الزم
●  پیشـنهاد تشـکیل شـبکه راهبردی فرابـری و ترابـری به منظور 
تکمیـل زیرسـاختهای حمـل و نقـل و تبدیل شـدن ایـران به قطب 

حمل و نقـل منطقه
●  ضـرورت ایجـاد همبسـتگی بین مسـئله ارتقاء در آمـوزش عالی 

با حل مسـائل کشـور
●  لـزوم تحـول در برنامه هـای فضایـی بخصـوص حمایـت مالی در 

مقیـاس ملـی و تقویـت همکارهـای بین المللی
● ضـرورت سیاسـتگذاری بـر رشـد شـرکتهای دانـش بنیـان در 
بخشـهای دارای تقاضا و بازار و ایجاد جذابیت برای سـرمایه گذاری های 

مردمی سـودآور 
در این دیدار همچنین دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی سرپرسـت 
معاونـت علمـی و فنـاوری رئیس جمهور، نهضت علمی در کشـور را 
محصـول گفتمان سـازی و پیگیریهـای جدی رهبر انقاب اسـامی 
در سـالهای گذشـته دانسـت و با اشـاره به لزوم رشـد صنایع دانش بنیان 
بـه منظـور تقویـت زنجیـره ارزش گفـت: ایجـاد و احیـاء صنایـع 
دانش بنیـان بـر مبنـای قانون جهش تولیـد، همکاری با شـبکه های 
دانش بنیـان، حمایت از تولید داخلی فناورانـه و جلوگیری از واردات 

غیرضروری در دسـتور کار دولت اسـت.
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ماندگاری نخبگان، سیاست نظام حکمرانی کشور؛

در نخستین روز همایش ملی نخبگان چه گذشت؟

در نخســتین روز همایــش ملــی نخبــگان، بســیاری از نخبــگان و مســتعدان برتر، در رشــته های مختلــف علمــی، فنــاوری، صنعتــی و 
فرهنگــی، نظــرات خــود را بــه مدیــران و مســئوالن کشــور منتقــل کردنــد.

بــه گــزارش بــازارکار، دوازدهمیــن همایــش ملــی نخبــگان بــه همــت بنیــاد ملــی نخبــگان و بــا حضــور آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی، 
رئیــس جمهــوری، روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی، سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، محمــد زلفــی گل، وزیــر علــوم، 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــن، وزی ــیدرضا فاطمی امی ــکی و س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــی، وزی ــرام عین الله ــاوری، به ــات و فن تحقیق

تجــارت مهرمــاه 1401 برگــزار شــد.

در نخستین روز این همایش نخبگان  
زیادی در رشته های مختلف علمی، 
نظرات  فرهنگی،  و  فناوری، صنعتی 
خود را به مدیران و مسئوالن کشور 

منتقل کردند.
رویــداد  ایــن  افتتــاح  آییــن  در 
حجــت االســام ســید ابراهیــم 
ــن  ــور در دوازدهمی ــا حض ــورمان ب ــور کش ــس جمه ــی رئی رئیس
ــا اشــاره  ــگان در بخشــی از ســخنان خــود ب ــی نخب ــش مل همای
ــه فلســفه تشــکیل بنیــاد نخبــگان، تصریــح کــرد: بنیــاد ملــی  ب
ــم  ــری معظ ــز رهب ــر حکمت آمی ــده و نظ ــا ای ــه ب ــگان ک نخب
ــور  ــگان کش ــت از نخب ــایی و حمای ــور شناس ــه منظ ــاب ب انق
ــد و  ــات مفی ــود اقدام ــت خ ــال های فعالی ــد، در س ــکیل ش تش
ــان  ــه همچن ــا آنچــه انجــام گرفت ــری هــم داشــته اســت، ام موث

ــتفاده از  ــه و اس ــا توج ــد ب ــه دارد و بای ــوب فاصل ــه مطل ــا نقط ب
تجربیــات گذشــته گام هایــی نــو در جهــت شناســایی و حمایــت 

ــت. ــگان برداش از نخب
دکتــر رئیســی در ادامه برخورداری از اســتعداد برتر، روحیــه کار و تاش 
مضاعــف و تــاش برای رفــع نیازهای کشــور را از شــاخصه های نخبگی 
برشــمرد و اظهــار داشــت: اولیــن شــکر ایــن نعمــت بــرای صاحــب آن 
یعنــی نخبــگان، آن اســت کــه ایــن نعمــت را متعلــق بــه خــدا بدانــد و 
در مســیر رضایــت او مــورد اســتفاده قــرار دهــد، از خــود برتــر بینی که 
از آفــات نخبگــی اســت، پرهیز کنــد و تمام اســتعداد، خاقیــت و ابتکار 
خــود را در جهــت گره گشــایی از نیازهــای مــردم و کشــور بــکار گیــرد.

رئیــس جمهــوری به کارگیــری نخبگی در مســیر رفــع نیازهــای مردم 
ــن،  ــش والدی ــت نق ــر اهمی و کشــور را بســیار ارزشــمند دانســت و ب
معلمــان و اســاتید در مســیر رشــد و پیشــرفت نخبــگان تأکیــد کــرد.

همچنیــن  و  حقوقــی  مالــی،  حمایــت  رئیســی  آیــت اهلل 
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تســهیل گری در صــدور مجوزهــا بویــژه بــرای شــرکت های 
دانش بنیــان را از جملــه حمایت هــای الزم دولــت از نخبــگان 
برشــمرد و افــزود: امــروز حضــور نخبــگان در جــای جــای کشــور 
ــی  ــرای نقش آفرین ــه ب ــردن زمین ــم ک ــاً فراه ــوه دارد و قطع جل
بیشــتر آنــان گره گشــای بســیاری از مشــکات کشــور در مســایل 

ــود. ــد ب ــی خواه ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
رئیــس جمهــوری همچنیــن تأکیــد کــرد: بنیــاد ملــی نخبــگان 
وظیفــه دارد حمایت هــای دولــت از نخبــگان را بــه شــکل 
عملــی پیگیــری کنــد و ملجــأ و پناهــی بــرای نخبــگان در جهــت 

برطرف ســازی خواســته ها و نیازهــای آنهــا باشــد.
آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود توجــه بــه 
ــی  ــی و تربیت ــی، پرورش ــت آموزش ــتای عدال ــگان را در راس نخب
ــز  ــی نی ــی و مدیریت ــار داشــت: در حــوزه حکمران دانســت و اظه

ــوده اســت. ــگان بســیار اثربخــش ب ــری نخب بکارگی

علوم انسانی را جدی بگیریم
فیروزآبــادی،  دهقانــی  اهلل  روح 
سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری نیــز در دوازدهمین 
همایــش ملــی نخبــگان بــر لــزوم 
ــانی در  ــوم انس ــش عل ــه نق ــه ب توج
شناســایی نخبــگان تاکیــد کــرد و 
گفــت: نخبــگان هــر جامــع بــر اســاس 
اســتعدادها و توانمنــدی هــای ذاتــی، نعمــت هــا و معــادن تدبیــر و 
مدیریــت و حکمرانــی بــرای هــر جامعــه هســتند کــه اگــر در مصادر 
ــرای  ــد بهتریــن تاثیرگــذاری را در آحــاد جامعــه ب ــرار بگیرن امــر ق
حــل مســایل و مشــکات و هدایــت کشــور بــه ســمت پیشــرفت، 

ــت. ــد داش ــت و آزادی خواهن ــتقال، امنی اس
وی بــا بیــان اینکــه در پیــاده ســازی ســند راهبــردی کشــور در امور 
ــد،  ــی دارن ــی و ماموریت ــش اجرای ــتگاه نق ــگان 2۴ دس ــاد  نخب بنب
عنــوان کــرد: پــس از ۱۰ ســال امــا در حــدود نیمــی از ایــن میــزان 
محقــق شــده اســت. بــا توجــه بــه راهبردهــای دولــت ســیزدهم در 
ــد  ــن ســند راهبــردی بای ــودن ای ــت محــوری و مردمــی ب عدال
بــه همــت مدیــران ایــن بنیــاد و حمایــت شــخص رییــس جمهوری 
در پیگیــری مطالبــه از همــه دســتگاه هــای کشــور و پایــان دولت 

بــه صــورت کامــل اجــرا شــود.
دهقانــی ادامــه داد: در راســتای ایــن ماموریــت، اســتفاده از ظرفیــت 
نهادهــای مردمــی نخبگانــی و همچنیــن نخبــگان برگزیــده همیــن 
بنیــاد بــرای مدیریــت، اجــرا و کارشناســی در همــه اجــزای بنیــاد 
ملــی نخبــگان یــک راهبــردی جــدی اســت به فضــل خــدا در دولت 
ســیزدهم محقــق خواهــد شــد. قطعــا کســی که مــی توانــد نخبگان 

و امــور نخبــگان را مدیریــت کنــد همیــن نخبــگان هســتند. 

ــه  ــن دغدغ ــز از مهمتری ــوم نی ــر عل ــی گل وزی ــی زلف محمدعل
ــس  ــه رئی ــرف زد و اینک ــتغال ح ــذب اش ــون ج ــگان  پیرام نخب
ــم. ــت کنی ــگان حمای ــه از نخب ــد ک ــتور دادن ــم دس ــور ه جمه

ــک  ــد کم ــم بای ــتخدامی ه ــور اس ــازمان ام ــرد: س ــد ک وی تاکی
ــگان را  ــم نخب ــا بدهــد کــه بتوانی ــه م ــد و کــد اســتخدامی ب کن

ــم. ــکار بگیری ب

حضور 500 نخبه از 50 هزار نخبه
ــه  ــن افتتاحی ــزاری آیی ــس از برگ پ
دوازدهمیــن همایــش ملــی نخبــگان 
همایــش  برگــزاری  حاشــیه  در  و 
ــام  ــدم؛ قائم مق ــر ناصــر باقری مق دکت
بنیــاد ملــی نخبــگان در صحبــت بــا 
ــر از  ــرکت ۵۰۰ نف ــگاران از ش خبرن
نخبــگان سراســر کشــور در ایــن 

ــت  ــت هایی گف ــزاری نشس ــه از برگ ــر داد و در ادام ــش خب همای
کــه بــرای تحقــق حکمرانــی نخبــگان در همایــش تــدارک دیــده  
ــوم  ــاره مفه ــت درب ــرار اس ــت ها ق ــن نشس ــت و در ای ــده اس ش

ــود. ــت ش ــا صحب ــی در آن حوزه ه حکمران
بنابرایــن ســه نشســت همزمــان از ســاعت ده صبــح تــا ظهــر در 
ســه ســالن مجــزا برگــزار شــد. پنــل هایــی تخصصــی در جایــگاه 
ــی و  ــون »حکمران ــی همچ ــه های ــی در مقول ــی نخبگان حکمران
اقتصــاد«، »علــم، فنــاوری و صنعــت« و »فرهنــگ، هنر و رســانه« 
کــه بــا حضــور چهــره هــای سرشــناس و متخصصــان هــر کــدام از 
حــوزه هــا بــه صــورت همزمــان در ســالن هــای اصلــی و جانبــی 

ســالن اجــاس ســران بررســی شــد.

نشست تخصصی علم و فناوری و صنعت
ایــن نشســت بــا حضــور دکتــر منصــور کباگانیــان رییــس ســتاد 
ــی  ــو عابدین ــم عم ــر قاس ــور، دکت ــی کش ــه علم ــه جامع نقش
معــاون آموزشــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر 
مهــدی الیاســی معــاون سیاســتگذاری و توســعه معاونــت فنــاوری 
ریاســت جمهــوری، دکتــر ســید حبیــب اهلل طباطبایــان رییــس 
پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری و رییــس قطــب علمــی  مدیریــت 
ــرد رییــس مرکــز  ــر رضــا اســدی ف ــاوری و دکت ــوژی و فن تکنول
شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان در ســالن اصلی تشــکیل شــد.  
ــی  ــت علم ــو هیئ ــی عض ــد خادم ــر محم ــت دکت ــر نشس دبی
ــادی  ــع زی ــود و جم ــوری ب ــات ریاســت جمه پژوهشــکده مطالع
از نخبــگان حاضــر در همایــش از ایــن نشســت اســتقبال کردنــد 
ــوزه  ــگان ح ــه نخب ــه چگون ــد ک ــوع بپردازن ــن موض ــه ای ــا ب ت
علــم و فنــاوری می تواننــد در مدیریــت و حکمرانــی کشــور 

کننــد. نقش آفرینــی 
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در همیــن نشســت دکتــر ســید 
معــاون  موحــد؛  محمدصــادق 
آینده ســازان بنیــاد ملــی نخبــگان از 
نخبــگان حاضــر در جلســه خواســت 
ــرات  ــه نظ ــا و  نقط ــه ه ــه برنام ک
ــاد  ــه بنی ــد و ب ــه بدهن ــان را ارائ ش
ــه  ــادی ک ــوان نه ــه عن ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــا بنی ــد ت کمــک کنن
مســتقیما زیــر نظــر رییــس جمهــور اســت، منتقــل کننــده ی ایــن 

دیدگاه هــا بــه هســته ی قــدرت باشــد.
ــدار الزم را  ــد آن اقت ــگان می توان ــی نخب ــاد مل ــت: »بنی وی گف
ــل  ــی را منتق ــه ی نخبگان ــای جامع ــه دیدگاه ه ــد ک ــته باش داش

ــد.«  کن
موحــد گفــت: امیدواریــم »در بنیــاد ملــی نخبــگان نهایتــا 
ــتعد و  ــراد مس ــذاری اف ــذب و اثرگ ــرای ج ــه را ب ــم زمین بتوانی
ــان  ــه آرم ــه ب ــا توج ــی ب ــگاه نخبگ ــه جای ــان ب ــرای رساندنش ب
هــای کشــور فراهــم کنیــم و تکریــم و الگوســازی ایــن دوســتان 
را داشــته باشــیم تــا آنکــه خــود آنهــا بتواننــد ایــن خــط را ادامــه 

ــد. بدهن

نشست تخصصی حکرمانی و اقتصاد
ــت  ــگان نشس ــی نخب ــاد مل ــانی بنی ــگاه اطاع رس ــل از پای ــه نق ب
همزمــان دیگــر در ســالن احمــدی روشــن بــا موضــوع تخصصــی 
حکمرانــی و اقتصــاد برگــزار شــد. دبیــر نشســت دکتــر فائــز دیــن 
پرســتی صالــح عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
بــود و در آن دکتــر محمــد صــادق امامیــان رییــس هیئــت مدیــره 
ــبحانیان  ــادی س ــر محمده ــریف، دکت ــی ش ــکده حکمران اندیش
ــی،  ــور دارای ــور اقتصــادی و ام ــور اقتصــادی وزارت ام ــاون  ام مع
دکتــر علــی اصغــر پورعــزت رییــس دانشــکده حکمرانــی دانشــگاه 
ــت علمــی دانشــگاه  ــان عضــو هیئ ــر مرتضــی زمانی ــران، دکت ته
امیرکبیــر و دکتــر مصطفــی زمانیــان عضــو ســتاد تحــول دولــت 

حضــور یافتنــد.
ایــن نشســت بــا دیــدگاه هــا و داد و ســتد آرا نخبــگان دانشــگاهی 
از سراســر کشــور نیــز همــراه شــد و مــورد اســتقبال زیــادی قــرار 
گرفــت و پنــل شــاهد طــرح مباحــث جــدی پیرامــون مســائل و 

مشــکات روز کشــور بــود.
ــزوم  ــون ل ــل پیرام ــن پن ــگاهی در ای ــگان دانش ــه ی نخب دغدغ
ــزوم ایجــاد فضــای  ــت نظــام و ل ــه جمهوری ــت بیشــتر جنب تقوی
آزادی در محیــط هــای علمــی و فکــری بــه ویــژه در حــوزه علــوم 
ــد و  ــی باش ــه نخبگان ــب جامع ــوت قل ــورد ق ــا م ــود ت ــانی ب انس
ــه کارهــای پژوهشــی و علمــی  ــدن در کشــور و ارائ موجبــات مان

ــد. ــم کن را فراه

نشست تخصصی فرهنگ و هنر و رسانه 
ــری  ــه دبی ــز ب ــانه نی ــر و رس ــگ و هن ــی فرهن ــت تخصص نشس
دکتــر عبدالکریــم خیامــی عضــو 
هیــات علمــی دانشــگاه امــام صــادق 
ــل  ــهریاری مح ــهید ش ــالن ش در س
همایــش برگــزار شــد و شــرکت 
ــت و  ــاهد صحب ــدگان در آن ش کنن
تبــادل نظــر روحانیــون و طــاب 
ــی  ــور مطبوعات ــاون ام ــور مع ــدی پ ــاد مه ــر فرش ــا دکت ــوان ب ج
و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، دکتــر 
امیرحســین بانکــی پــور فــرد قائــم مقــام و دبیــر ســتاد فرهنــگ 
ــر شــورای  ــر ســیدمجید امامــی دبی ــی انقــاب، دکت شــورای عال
فرهنــگ عمومــی کشــور، دکتــر مهــدی حمــزه پــور عضــو هیــات 
علمــی دانشــگاه امــام صــادق بودنــد. در نشســت فرهنــگ و رســانه 
ــد در  ــگان می توانن ــه نخب ــه چگون ــود ک ــن ب ــث ای ــوع بح موض

ــد. ــی کنن ــانه حکمران ــگ و رس ــوزه فرهن ح

 آیین اختتامیه
ــس از  ــه پ ــش ک ــه همای در اختتامی
نمــاز و نهــار برگــزار شــد تنی چنــد از 
نخبــگان بــه ارائــه دیدگاه هــای خــود 

پرداختنــد.
همچنیــن در آییــن اختتامیــه میثــم 
ــور و  ــس جمه ــاون رئی ــی، مع لطیف

رئیــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور تاکید کــرد که نظام 
حکمرانــی بــدون اســتفاده از ظرفیــت نخبگانــی نمــی توانــد موفــق 
باشــد و گفــت: مســئله حکمرانــی اساســاً تــک رشــته ای نیســت و 
نخبــگان تمامــی رشــته هــا بایــد در بحــث حکمرانی نخبــگان حضور 
ــد  ــروزه نیازمن ــا ام ــد. م ــا بگذارن ــن عرصــه پ ــند و در ای ــته باش داش
حضــور نخبــگان نظامــی، علمــی، سیاســی و ... هســتیم. نــگاه مــا بــه 
نخبــگان بیشــتر نــگاه علمــی بــوده؛ در صورتی کــه نخبــگان در حوزه 
هــای دیگــر هــم فعــال بــوده و بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. چراکه 
نخبــگان علمــی، فرهنگــی، سیاســی و ... شــاهکارهای رشــد جامعــه 

هســتند و بایــد از ایــن ظرفیــت بهره منــد شــد.
ــرآمدان  ــاون س ــی؛ مع ــاس ابراهیم ــر عب ــش دکت ــان همای در پای
ــت  ــود وق ــه کمب ــگان از حضــاری ک ــی نخب ــاد مل ــگان بنی و نخب
ــداد پــوزش خواســت  اجــازه ی اســتفاده از دیــدگاه هایشــان را ن
و در انتهــای ایــن مراســم بــا اعطــای هدایــای ویــژه بــه نخبــگان 
ــر و  ــان تقدی ــر حاضــر در ایــن همایــش، از آن و اســتعدادهای برت

تجلیــل شــد.



پارک علم و فناوری

◄ معاون وزیر علوم:
ایجاد معاونت فناوری و نوآوری در همه وزارتخانه ها یک ضرورت است 

◄با ارائه گزارش دو کارگروه:
هفتمین جلسه کمیسیون تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه  در بخش علوم، 

تحقیقات و فناوری برگزار شد 

◄ رئیس انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران:
دومین کنفرانس ملی توسعه زیست بوم نوآوری اجزاء و فرآیندها  به دنبال 

تبیین فرهنگ توسعه نوآوری در جامعه است

◄در دیدار مدیران دو مجموعه تاکید شد؛
همکاری هلدینگ صنایع شیمیایی ایران و پارک علم و فناوری البرز برای 

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور 

◄ اخبار
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پارک های
 علم وفناوری

معاون وزیر علوم:

ایجاد معاونت فناوری و نوآوری در همه وزارتخانه ها یک ضرورت است 

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: بــرای توســعه صحیــح زیســت بــوم فنــاوری 
و نــوآوری در کشــور بایــد در همــه وزارتخانه هــا، معاونــت فنــاوری و نــوآوی ایجــاد شــود. 

بــه گــزارش بــازارکار، علــی خیرالدیــن  در گفــت و گــو بــا ایرنــا، 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در حــال حاضر نــوع ارتبــاط وزارت 
علــوم و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه چــه 
شــکلی اســت، بــا بیــان اینکــه بحــث فنــاوری و نــوآوری دارای 
ــا  ــاوری ی ــوغ فن ــه آن ســطح بل ــه ب ــی اســت ک ســطوح مختلف
ــزود:  ــود، اف ــی ش ــه م Technology Readiness Level) TRL( گفت

ــطح  ــی س ــور ارزیاب ــه منظ ــی ب ــزاری تحلیل ــع اب TRL در واق

ــی از  ــک ناش ــزان ریس ــوژی و می ــا تکنول ــاوری ی ــی فن آمادگ
ــه دارای  ــوده ک ــول ب ــعه محص ــرای توس ــاوری ب ــری فن بکارگی

ــی اســت. مراحــل مختلف
وی در توضیــح بیشــتری اضافــه کــرد: هنگامــی کــه از ســطوح 
فنــاوری یــک، ایــده شــکل می گیــرد، پــس از آن بایــد تحقیقات 
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بنیــادی و توســعه ای 
انجــام،  کاربــردی  و 
ــه  ــده ب ــن ای ــپس ای س
آزمایشــگاهی  نمونــه 
تبدیــل  پروتوتایــپ  و 
ادامــه  در  و  شــود 
نیمــه  محصــول  بــه 
ــه و  ــا یافت ــی ارتق صنعت
در نهایــت نیــز محصول 
بــه تولیــد انبــوه برســد.

و   فنــاوری  معــاون 
ــا  ــوم م ــه، در وزارت عل ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوم ب ــر عل ــوآوری وزی ن
ــا  ــه دنبــال ســطوح فنــاوری پاییــن هســتیم، گفــت: ارتبــاط م ب
بــا معاونــت علمــی همچــون ارتبــاط آمــوزش و پــرورش و وزارت 
علــوم اســت، بــه طــوری کــه بــدون آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان 
ــرد. ــکل گی ــد ش ــی توان ــز نم ــوم نی ــه، وزارت عل ــاد پای ــک نه ی

وی افــزود: ابتــدا در دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا هســته هــای 
ــای  ــه ه ــه نمون ــل ب ــا تبدی ــده ه ــرد و ای ــی گی ــکل م ــاور ش فن
ــورت  ــراع ص ــت اخت ــس از آن ثب ــوند و پ ــی ش ــگاهی م آزمایش
گرفتــه و تجــاری ســازی مــی شــوند. در ادامــه نیــز شــرکت هــای 
ــی  ــه نوع ــا ب ــن شــرکت ه ــی شــوند و ای ــال م ــان فع ــش بنی دان

ــرار  ــوری ق ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــل معاون ذی
ــوند. ــی ش ــت م ــد و مدیری ــی گیرن م

ــا  ــوم ب ــر اینکــه، در حــال حاضــر وزارت عل ــد ب ــا تاکی ــن ب خیرالدی
معاونــت علمــی و فنــاوری از تعامــل بســیار خوبــی برخــوردار اســت، 
ــک  ــوم، ی ــه در وزارت عل ــور ک ــم همانط ــی کنی ــور م ــت: تص گف
معاونــت تحــت عنــوان »معاونــت فنــاوری و نــوآوری« شــکل گرفتــه 

اســت، بایــد ایــن معاونــت در اکثــر وزارتخانــه هــا ایجــاد شــود.
ــک  ــه ی ــر ب ــا یکدیگ ــه ب ــد در ادام ــی توانن ــا م ــزود: اینه وی اف
مجموعــه تبدیــل شــوند و تحــت نظــر معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــاوری را در  ــوآوری و فن ــوم ن ریاســت جمهــوری حــوزه زیســت ب

ــد. کشــور پیــش ببرن
 

طرح دستیار فناوری در راستای ارتباط
 هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه 

ــه ســوالی در  ــوآوری وزیــر علــوم در پاســخ ب معــاون فنــاوری و ن
خصــوص عملکــرد وزارت علــوم در دولــت ســیزدهم بــرای ارتبــاط 
ــا بیــان اینکــه اقدامــات بســیار خوبــی  صنعــت و دانشــگاه نیــز ب
در ایــن خصــوص در حــال انجــام اســت، طــرح هایــی همچــون 
دســتیار فنــاوری و اعطــای گرنــت فنــاوری را در راســتای برقراری 
ــت  ــوزه صنع ــا و ح ــه بیشــتر دانشــگاه ه ــاط هرچ ــل و ارتب تعام

دانســت.
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ــای  ــارک ه ــا پ ــا ب ــل دانشــگاه ه ــه، تعام ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
علمــی و فنــاوری از اولویــت اصلــی وزارت علــوم محســوب می شــود، 
ــد  ــاوری، دانشــگاه ها می توانن ــب طــرح دســتیار فن ــزود: در قال اف
دانشــجویان عاقمنــد بــه حــوزه فنــاوری را بــرای مهــارت افزایــی 

بــه پــارک هــای علــم و فنــاوری اعــزام کننــد.
  خیرالدیــن اضافــه کــرد: در ایــن راســتا نیــز بــرای دانشــجویان 
مقاطــع تحصیلی کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری به ترتیب 

مبالغــی بــه صــورت ماهیانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــرای  ــن ب ــاوری همچنی ــتیار فن ــرح دس ــرد: در ط ــار ک وی اظه
ــد  ــی کنن ــرش م ــه دانشــجویان را پذی ــاوری ک ــای فن شــرکت ه
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــوم در نظ ــوی وزارت عل ــی از س امتیازات

 افزایــش اشــتغال در پــارک هــای وزارت علــوم از ۶۵ هــزار بــه ۹۰ هزار 
در طــول یک ســال گذشــته 

ــت  ــه از فعالی ــوم در ادام ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن مع

ــرد:  ــح ک ــر داد و تصری ــاوری در کشــور خب ــم و فن ــارک عل ۴۹ پ
تعــداد ۱۷۰۰ شــرکت دانــش بنیــان و ۱۱ هــزار واحــد فنــاور در 

ــتند. ــال هس ــور فع ــطح کش ــاوری س ــم و فن ــای عل پارک ه
خیرالدیــن همچنیــن گفــت: درحــال حاضــر تعــداد ۱2 پردیــس 
فنــاوری و نــوآوری و 2۴۶ مرکــز رشــد نیــز در ســطح کشــور زیــر 

نظــر وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ایجــاد شــده اســت.
ــم  ــه، ه ــان اینک ــا بی ــوم ب ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن  مع
اکنــون تعــداد اشــتغال در مراکــز رشــد، واحدهــای فنــاور 
ــم و  ــای عل ــارک ه ــتقر در پ ــان مس ــش بنی ــرکت های دان و ش
فنــاوری در طــول یــک ســال گذشــته از ۶۵ هــزار شــغل بــه ۹۰ هزار 
شــغل رســیده اســت، افــزود: ایــن اقــدام بــه طــور حتــم جهــش 
ــوب  ــز محس ــت مراک ــای فعالی ــتای ارتق ــبی در راس ــیار مناس بس

می شــود.
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با ارائه گزارش دو کارگروه:

هفتمین جلسه کمیسیون تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه
 در بخش علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

ــعه در  ــم توس ــه هفت ــق برنام ــن و تلفی ــیون تدوی کمیس
ــد. ــزار ش ــاوری برگ ــات و فن ــوم، تحقیق ــش عل بخ

 بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی 
آمــوزش عالــی، دکتــر غامرضــا ذاکــر صالحــی دبیــر کمیســیون 
تدویــن و تلفیــق برنامــه هفتــم توســعه در بخــش علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری در ابتــدای ایــن نشســت گفــت: بــرای تدویــن برنامــه 
هفتــم در بخــش آمــوزش عالــی هشــت کارگــروه فعــال هســتند 
ــت و  ــی مدیری ــی و حکمران ــی و اجتماع ــروه فرهنگ ــه دوکارگ ک
ــه  ــه را ارائ ــورت گرفت ــات ص ــی از اقدام ــی گزارش اداری و مال

مــی دهنــد.
وی ادامــه داد: در ایــن جلســه همچنیــن میزبــان دکتــر شــریعتی 
نیاســر معــاون ســابق آموزشــی وزارت علــوم و نماینــدگان وزارت 

بهداشــت و دانشــگاه آزاد اســامی نیــز هســتیم.

 تاکید بر تدوین برنامه براساس سیاست های ابالغی
 مقام معظم رهبری

در ادامــه دکتــر علــی باقــر طاهــری نیــا رئیــس موسســه پژوهــش 
ــن  ــزاری هفتمی ــه برگ ــا اشــاره ب ــی ب ــوزش عال ــزی آم و برنامه ری
جلســه کارگــروه تلفیــق گفــت: انشــاءاهلل ایــن جلســات به واســطه 

همفکــری و هــم افزایــی منشــا اثــر خواهــد بــود.
وی ادامــه داد: همانگونــه کــه مســتحضرید مقــام معظــم رهبــری 
را  هفتــم  برنامــه  قطعــی  رویکــرد  اباغــی  در سیاســت های 
رویکــرد اقتصــادی دانســتند و نقطــه هــدف برنامــه هفتــم تــورم 
تــک رقمــی و رســیدن بــه رشــد هشــت درصــدی اســت. لــذا مــا 
نیــز می بایســت در پیوســت احــکام پیشــنهادی ایــن دو موضــوع 
ــاط هــدف  ــه نق ــم و در اســناد پیوســت ب ــرار دهی ــد نظــر ق را م

ــژه داشــته باشــیم. توجــه وی
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ــزوم تشــکیل کارگروهــی متشــکل  ــر ل ــن ب ــا همچنی ــری نی طاه
ــن  ــه و بودجــه و همچنی ــدگان موسســه و ســازمان برنام از نماین
مجلــس شــورای اســامی بــه منظــور هماهنگــی و پیگیــری امــور 

تاکیــد کــرد.
 

لزوم توجه به مباحث کارشناسی 
در تدوین برنامه هفتم

شــریعتی نیاســر عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران و معــاون 
ــی  ــای غن ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــوم ب اســبق آموزشــی وزارت عل
موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی بــر لــزوم اســتفاده 
ــش و  ــه پژوه ــت: موسس ــرد و گف ــد ک ــا تاکی ــن ظرفیت ه از ای
ــد و  ــای توانمن ــه نیروه ــه ب ــا توج ــی ب ــوزش عال ــزی آم برنامه ری
ظرفیت هــای موجــود می بایســت بــه عنــوان کانــون تفکــر 

ــد. ــای نقــش کن ــی ایف ــوزش عال آم
ــی از  ــت: یک ــم گف ــه هفت ــن برنام ــوص تدوی ــه در خص وی ادام
دالیلــی کــه بــا برخــی از چالش هــا مواجــه می شــویم ایــن اســت 
ــدم توجــه  ــم یکــی ع ــر توجــه داشــته ای ــه کمت ــه دو نکت ــه ب ک
ــاغ  ــه اب ــی ک ــی از مصوبات ــون در برخ ــی؛ چ ــگاه کارشناس ــه ن ب
ــق  ــر منطب ــام تصمیم گی ــر نظ ــاز ب ــم س ــام تصمی ــود نظ می ش
ــته  ــری داش ــش موث ــان نق ــت کارشناس ــی می بایس ــت یعن نیس
باشــند در غیــر این صــورت تصمیمــات کامــل نخواهــد بــود و دوم 
ــت  ــام مدیری ــه نظ ــط، چراک ــتگاه های ذیرب ــی دس ــدم هماهنگ ع
کشــور یــک نظــام یکپارچــه اســت و دســتگاه ها نمی تواننــد 

ــد. ــر کار کنن ــتقل از یکدیگ مس
اول  درجــه  در  توســعه  برنامه هــای  تدویــن  در  گفــت:  وی 
ــر  ــدای ه ــود. در ابت ــه ش ــور توج ــات کش ــه توفیق ــت ب می بایس
برنامه ریــزی بایــد یــک مــروری بــر توفیقــات کســب شــده 
ــدای  ــه در ابت ــت ک ــزی نیس ــی چی ــور فعل ــرد. کش ــورت پذی ص
ــوب  ــا خ ــت. حتم ــته اس ــود داش ــامی وج ــاب اس ــروزی انق پی
اســت کــه بررســی شــود در کجــا قــرار داریــم، وضعیــت آمــوزش 
ــوده اســت و االن کجــا  ــه ب ــی در چهــل ســال گذشــته چگون عال
هســتیم. نبایــد از دریچــه یــاس و ناامیــدی بــه برنامــه ورود کنیــم. 
ــه  ــتفاده از تجرب ــر اس ــم دیگ ــای مه ــی از راهکاره ــن یک همچنی
ورود بــه شــش برنامــه گذشــته اســت، نــگاه بــه عملکــرد گذشــته 

ــد. ــذار باش ــی تاثیرگ ــد خیل ــی توان ــته م ــای گذش ــه ه و برنام
ــه  ــن برنام ــزود: در تدوی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران اف
ــیم:  ــته باش ــژه داش ــگاه وی ــش ن ــه بخ ــه س ــد ب ــن بای همچنی
نخســت: آســیب شناســی، دوم: علــت یابــی و ســوم ارائــه راهکارها 
ــت در  ــده اینس ــنهاد بن ــت: پیش ــن گف ــا وی همچنی و توصیه ه
ــدام  ــا رویکــرد مســئله محــوری اق ــد ب ــم بای ــه هفت ــن برنام تدوی

ــه مســئله محــوری برســیم. ــم محــوری ب ــم و از حک کنی
گفتنــی اســت دبیرخانــه تدویــن و تلفیــق برنامــه هفتــم توســعه 
ــزی  ــش و برنامه ری ــه پژوه ــی در موسس ــوزش عال ــش آم در بخ
ــروه  ــم دو کارگ ــی مســتقر اســت و در نشســت هفت ــوزش عال آم
فرهنگــی و اجتماعــی و حکمرانــی مدیریــت و اداری و مالــی 
گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه را ارائــه و توســط اعضــا مــورد 

ــرار گرفــت. بررســی ق
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ــت:  ــرز گف ــاوری الب ــش و فن ــدوق پژوه ــل صن مدیرعام
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــکاری پ ــا هم ــدوق پژوهــش ب صن
ــی در  ــده صنعت ــتاب دهن ــده 10 ش ــال آین ــان س ــا پای ت

ــرد.  ــد ک ــدازی خواه ــرز راه ان الب
علیرضــا باباخــان بــا خبرنــگار ایرنــا در خصــوص شــتاب 
ــاوری  ــش و فن ــای پژوه ــدوق ه ــح داد: صن ــا توضی ــده ه دهن
ــایر  ــا و س ــگاه ه ــاوری، دانش ــم و فن ــای عل ــارک ه ــار پ در کن
مراکــز پژوهشــی و نهادهــای توســعه فنــاوری بــا هــدف ایجــاد 
زمینــه هــای مشــارکت و ســرمایه گــذاری بخــش غیــر دولتــی 
ــه،  ــی و فناوران ــی، علم ــای پژوهش ــت ه ــی فعالی ــن مال و تامی
ــا و  ــده ه ــتاب دهن ــاق و ش ــاور، خ ــا، فن ــای نوپ ــرکت ه ش
ــذاری  ــرمایه گ ــا س ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــن ش همچنی

ــد. ــده ان ــال ش ــی فع ــی و غیردولت ــش دولت بخ
ــکان  ــه ام ــت ک ــزی اس ــتاب دهنده، مرک ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
رشــد ســریع و صحیــح شــرکت های اســتارت آپــی را مهیــا 
ــی از  ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــی ک می ســازد، اظهارداشــت: از آنجای
صاحبــان ایده هــا و نــوآوری هــا از توانایــی و قــدرت مالــی کافــی 
و یــا دانــش و شــبکه بازاریابــی کافــی بــرای توســعه کســب و کار 
ــل از  ــه ای کام ــتاب دهنده  مجموع ــتند، ش ــوردار نیس ــود برخ خ

خدمــات مــورد نیــاز بــرای رشــد یــک کســب و کار نوپــا را نظیــر 
ــواع  مشــاوره، فناوری هــا و تجهیــزات مختلــف و  ــع مالــی، ان مناب
همچنیــن فضایــی را جهــت اســتقرار شــرکت نوپــا در یــک بــازه 
نوپــا  هــا  اســتارتاپ  اختیــار  در  کوتــاه  تقریبــا  زمانــی 

می دهــد. قــرار 
ــت  ــالت شــتاب دهنده، تقوی ــن رس ــع  اصلی تری ــت: در واق وی گف
یــک اســتارتاپ (شــرکت نوپــا( و تبدیــل کــردن آن بــه شــرکتی 
ــد  ــده بتوان ــتاب دهن ــت ش ــد از خــروج از حمای ــه بع اســت ک

ــد. ــت نمــوده و رشــد کن ــازار رقاب ــی در ب ــه تنهای ب
ــم و  ــارک عل ــکاری پ ــا هم ــتا ب ــن راس ــزود: در همی ــان اف باباخ
فنــاوری ایجــاد شــتاب دهنــده هــای صنعتــی را در اســتان آغــاز 
کــرده ایــم کــه تــا پایــان ســال جــاری چهــار شــتاب دهنــده و تــا 
ــرز  ــر در الب ــده دیگ ــتاب دهن ــز ۶ ش ــال ۱۴۰2 نی ــان س پای

ــرد. ــم ک ــدازی خواهی راه ان
ــتاب  ــک ش ــت ی ــی صنع ــوزه اصل ــه در ۱۰ ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــع  ــرد: در صنای ــح ک ــم داد، تصری ــکیل خواهی ــوی تش ــده ق دهن
غذایــی بــا پــای کار آمــدن ســه برنــد ملــی مثــل زرمــاکارون، کــره 
ــدازی  ــی راه ان ــع غذای ــده صنای ــان شــتاب دهن مهــگل و ســه ن
ــه صنایــع غذایــی را حــل کننــد. ــا مســایل فناوران مــی کنیــم ت

10 شتاب دهنده صنعتی تا پایان سال 1402 در البرز راه اندازی می شود
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ــی  ــرز یک ــتان الب ــاوری اس ــش و فن ــدوق پژوه ــل صن مدیرعام
ــدازی  ــال راه ان ــان س ــه تاپای ــی ک ــده های ــتاب دهن ــر از ش دیگ
خواهــد شــد را در صنعــت بــرق عنــوان کــرد و گفــت: بــا شــرکت 
ــزرگان خصوصــی صنعــت  ــه یکــی از ب ــرق ک ــات ب ــد ملزوم تولی

ــم داشــت. ــده را خواهی ــن شــتاب دهن ــرق کشــور اســت ای ب
ــاختمان  ــت س ــازی و صنع ــاختمان س ــوزه س ــزود: در ح وی اف
فنــاوری و نــوآوری در حــال ایجــاد تحــول اســت ولــی 
شــتاب دهنــده قــوی نداریــم کــه یــک شــتاب دهنــده تخصصــی 
ــا آخــر  ــران در البــرز ت ــا کمــک شــرکت آپتــوس ای ســاختمان ب

ــد. ــد ش ــدازی خواه ــال راه ان س
ــال  ــان س ی ــا پا ت ــه  ــده ای ک ــتاب دهن ــن ش وی چهارمی
ــت و  ــیمی دانس ــوزه پتروش ــد را در ح ــد ش ــدازی خواه ن ا ه  را
ــک  ــا کم ــی ب ــده تخصص ــتاب دهن ــن ش ــت: ای ــار داش اظه
2 شــرکت تخصصــی حــوزه پلیمــر کــه وینــا پاســتیک و 

بازرگانــی جــم هســتند ایجــاد خواهــد شــد کــه اگــر ایــن چهــار 
ــت اشــتغالزایی بســیار  ــدازی شــوند ظرفی ــده راه ان شــتاب دهن

ــد. ــی کن ــان ایجــاد م ــرای جوان ــی ب باالی
ــیار  ــت بس ــا ظرفی ــی م ــت غذای ــه صنع ــان اینک ــا بی ــان ب باباخ
باالیــی بــرای اشــتغالزایی دارد، گفــت: اســید الکتیــک در کشــور 
ــه تیمــی  ــی شــود ک ــه همــه آن وارد م ــی دارد ک مصــرف باالی

ــد اســید الکتیــک را تولیــد کنــد . داریــم کــه مــی توان
وی حــوزه ســامت و تجهیــزات پزشــکی را از دیگر شــتاب دهنــده هایی 
دانســت کــه در ســال آینــده راه انــدازی خواهــد شــد و افــزود: ایــن 
۱۰ شــتاب دهنــده، ۱۰ موتــور محرکــه قــوی خواهنــد بــود کــه 
ــه  ــا دغدغ ــت ت ــد گرف ــرار خواهن ــتان ق ــع اس ــار صنای در کن
صنایــع بــرای تامیــن نیازهــای فناورانــه شــان کاهــش 

ــد. یاب
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وی بـا اشـاره به نقش جهاددانشـگاهی در حمایـت و هدایت نیروی 
انسـانی خـاق، مسـتعد و دانش آموختـه عنـوان کـرد: توانمندی ها 
ایجادشـده جهاددانشـگاهی در شـهر مشـهد، بـه  و ظرفیت هـای 
آن چـه کـه ایـن نهـاد می بایـد داشـته باشـد، نزدیـک اسـت. ایـن 
سـازمان، نمونـه ای کامـل و بالنـده اسـت کـه در مسـیر پیش روی 

خـود، بایـد بـه افق هـا و چشـم اندازهـا توجـه کند.
می بایـد  سـازمان  ایـن  داد:  ادامـه  فیروزآبـادی  دهقانـی  دکتـر 
زیسـت بومـی برای نخبـگان و دانشـگاهیان و در حقیقت، مرجع و 

پناهـی بـرای نوآوری هـای دانشـگاهی باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر این که بایـد به ظرفیت هـای فرهنگی توجه شـود، 

ادامـه داد: مفهـوم زیسـت بـوم در یـک معنا، بسـتری اسـت که در 
ابعـاد کلـی، تمامـی بازیگـران ایـن حـوزه را در برمی گیـرد. ایـن 
بـرای  جایـی  رهبـری،  فرمایشـات  مبنـای  بـر  بـوم  زیسـت 
فعالیت هـای  بـرای  مناسـب  اسـت کـه  نخبـگان  نمـای  و  نشـو 

نوآورانـه و فناورانـه آنان باشـد.
رییـس جهاددانشـگاهی بـا بیـان ایـن که فرهنـگ می بایـد در متن 
فعالیت های جهاددانشـگاهی جریان داشـته باشـد، ادامـه داد: مقوله 
دیـن را نـه بـه عنـوان کتابـی جداگانـه، کـه بایـد در متـن تمامـی 
بخش هـا و سـرفصل های آموزشـی و تربیتـی تعریـف مـی کردیـم. 

فرهنـگ نیـز می بایـد در تمامـی بخش هـا جـاری و سـاری باشـد.

دکتر دهقانی فیروزآبادی مطرح کرد:

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از نوآوری های جهاددانشگاهی

دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در بازدیــد از دســتاوردهای جهاددانشــگاهی اســتان خراســان رضــوی، بــه نقــش ایــن 
نهــاد در حمایــت و هدایــت نیــروی انســانی خــاق، مســتعد و دانش آموختــه تاکیــد کــرد. 

بــه گــزارش بــازارکار، جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی، دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی رییس جهاددانشــگاهی 
بــا همراهــی دکتــر مهــدی باصولــی معــاون پشــتیبانی و امــور منابــع، دکتــر عیســی علیــزاده معــاون هماهنگــی و 
ــتاوردهای  ــهد از دس ــه مش ــفر ب ــگاهی در س ــت جهاددانش ــوزه ریاس ــر کل ح ــی مدی ــر طهرانچ ــس، امی ــور مجل ام

ــد کــرد. ــه جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی در حوزه هــای مختلــف بازدی فناوران
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وی بیان کرد: انتظار این اسـت که 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی به 
واسـطه ظرفیت خارق العاده ای 
کـه ایـن اسـتان در حوزه هـای 
فرهنگی، گردشـگری و سامت 
بـه برکـت وجـود امام رضـا (ع( 
بــایــد در حـــوزه های  دارد، 
گوناگـون، نوآوری هـای خـاص 

خـود را پیاده سـازی کنـد.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی، با 
اشـاره بـه ضـرورت توجـه بـه 
نـرم و اجتماعـی  نوآوری هـای 
نـرم  فنــاوری هـــای  گفـت: 

و فرهنگـی و نوآوری هـای اجتماعـی کـه بـر مبنـای ظرفیت هـای 
موجـود در علـوم انسـانی شـکوفا می شـود و همـواره در گوشـه ای 
محجـور مانـده، بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد و جهاددانشـگاهی، 

بسـتر خوبـی بـرای توسـعه ایـن فناوری هـا در اختیـار دارد.
اهتمـام ویـژه ای  بایـد  افـزود: همچنیـن در حـوزه فرهنگـی  وی 
صـورت بگیـرد و با یک معاونت فرهنگ و رسـانه، دانشـجویان باید 

در متـن دانشـگاه نقش آفریـن شـوند.
رییـس جهاددانشـگاهی، بـا اشـاره بـه نقش رسـانه ها عنـوان کرد: 
بـا توجـه بـه نقش مهـم و مفهـوم راهبـردی فرهنگ و رسـانه، باید 
خروجـی نوآوری هـا و برون داده هـای فرهنگی مورد توجـه قرار بگیرد؛ 

چراکـه زبان نسـل امروز، زبان رسـانه اسـت
وی بـا اشـاره بـه شـکل گیری بـازار واقعـی مبتنـی بـر ظرفیت هـا، 
تقاضـا و توانمندی هـای نوآورانـه گفـت: اصلی ترین عامـل موفقیت 
در یـک فنـاوری خـاص بـه طـور مثـال جایـگاه امـروز کشـور در 
پهپادهـا، شـکل گرفتـن یـک نیـاز و تقاضای واقعـی بـود. باید این 
بـازار مبتنـی بـر نیـاز در سـایر حوزه هـای فناورانه نیز ایجاد شـود.

رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه تحـول نظـام ملـی نـوآوری 
متناسـب بـا ظرفیت هـا و نیازهای بومـی گفت: نظام نـوآوری مورد 
انتظـار، بایـد متناسـب و متناظـر بـا بـازار باشـد. گرچـه فناورهای 
پیشـرو و خط شـکن حائـز اهمیتـی بـاال و مسـتلزم حمایت اسـت، 
امـا بایـد در گام اصلـی و راهبـردی، فناوری هـا و نوآوری هـای بازار 

و نیازمحـور مـورد توجـه قـرار بگیرد.
دکتـر دهقانـی فیروزآبادی، جهاددانشـگاهی را یکـی از مترقی ترین 
نـوآوری  بـرای توسـعه فنـاوری و  و کارکردی تریـن زیسـت بوم ها 
دانسـت و گفـت: ایـن سـازمان، حـد واسـطی هوشـمندانه میـان 
بخـش دولتـی و بخش خصوصی اسـت کـه توانمندی هـا و خدمات 

ایـن دو بخـش را بـه شـکلی نوآورانـه، مدیریـت می کند.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه باید بـه حمایـت و هدایـت از نوآوری ها 
بـه ویـژه در حوزه هـای دانشـی و فناورانه توجه شـود، عنـوان کرد: 
مأمـن و بسـتری تحت عنوان جهاددانشـگاهی، می بایـد به موضوع 

فرهنـگ و نوآوری سـازی توجهی جدی داشـته باشـد.
از بخش هـای نوآورانـه  دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی، یکـی دیگـر 
جهاددانشـگاهی را وجـود ظرفیـت هدایتگـری و راهبـری دانسـت 
و افـزود: ایـن نهـاد در حوزه هـای راهبـردی چـون امنیـت غذایی، 

از  دارد.  خـــوبی  ظـــرفیت 
آن جایی کـه جهاددانشـگاهی، 
بـر اسـاس نظـام نـوآوری مورد 
نیـاز و بومـی مـا طراحی شـده 
نمونه هـای  همـان  و  اسـت 
غربـی در شـتابدهی و راهبری، 
نوآورانـه  و  کامـل  شـکلی  بـه 
امـا سـازگار بـا الگوهـای بومی 
کشـور در ایـن سـازمان وجـود 
دارد، می توانـد همچـون بسـتر 
بـرای  زیرسـاختی  رودخانـه، 
رود  شـدن  سـاری  و  جـاری 
خروشـان نوآوری هـای نخبگان 

باشـد. دانشـگاهیان  و 
وی ادامه داد: معاونت علمی و فناوری از نوآوری های جهاددانشگاهی 
حمایـت خواهد کرد و بسـتر الزم برای توسـعه طرح هـای نوآورانه 

و آینده نگرانـه فراهم خواهد شـد.

بازدید از بخش های گوناگون 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی

تولیـد  و  تحقیقاتـی  مرکـز  از  رییـس جهاددانشـگاهی همچنیـن 
جهاددانشـگاهی  در  مسـتقر  غذایـی  افزودنی هـای  نیمه صنعتـی 
خراسـان رضوی بازدید کرد و با پژوهشـگران این مرکز به گفت وگو 
نشسـت. اسـتخراج و تولید رنگ هـای طبیعی بـا کاربردهای غذایی 
دارویـی و صنعتـی از منابـع زیسـتی، فرموالسـیون و تولیـد انـواع 
افزودنی هـای غذایـی، عصـاره گیـری در دماهـای پاییـن، تولیـد 
انـواع پودرهـای غذایـی و دارویـی، اسـتفاده از حال هـای ایمـن 
در اسـتخراج افزودنی هـا و ارایـه خدمـات تخصصـی به دانشـگاه ها، 
مراکـز تحقیقاتـی و سـازمان های نظارتی، بخشـی از توانمندی های 

ایـن مرکز به شـمار مـی رود.
مـواد  پژوهشـی  گـروه  از  همچنیـن  فیروزآبـادی  دهقانـی  دکتـر 
صنعتـی  تجهیـزات  و  کاتالیسـت  تولیـد  پایلـوت  پیشـرفته، 
بازدیـد کـرد. بازدیـد از پژوهشـکده گردشـگری جهاددانشـگاهی، 
ارائـه دسـتاوردها در حـوزه علـوم انسـانی، فرهنگـی و فناوری های 
نـرم  از دیگـر بخش های مـورد بازدید در جهاددانشـگاهی اسـتان 

خراسـان رضـوی بـود.
گفتنی اسـت رییس جهاددانشـگاهی در این سـفر از دسـتاوردهای 
فنـــاورانه جهـــاددانشگاهی خــراسان رضـــوی در حوزه هـای 
علوم پزشـکی،  فنی ومهندسـی،  صنـــایع غذایی،  زیست فنـــاوری، 
فرهنگـی و هنـری و زیـارت و گردشـگری بازدیـد و بـا فنـاوران و 

پژوهشـگران ایـن مجموعه هـا گفت وگـو کـرد.
جهاددانشـگاهی  هیات رئیسـه  بـا  نشسـت  در  همچنیـن  وی 
خراسـان رضـوی در جریـان تعـدادی پـروژه و طرح هـای فناورانـه 
مذکـور  بخش هـای  از  هریـک  در  گرفـت.  قـرار  سـازمان  ایـن 
حمیدرضـا بیدخـوری رئیـس جهاددانشـگاهی خراسـان رضوی در 
خصـوص دسـتاوردهای فناورانـه و برنامه هـای آینـده این سـازمان 

توضیحاتـی ارائـه داد.

رییس جهاددانشگاهی:
 نقش رسانه ها با توجه به نقش مهم

 و مفهوم راهبردی فرهنگ و 
رسانه، باید خروجی نوآوری ها و 
برون دادهای فرهنگی مورد توجه 
قرار بگیرد؛ چراکه زبان نسل امروز، 

زبان رسانه است
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برنامه »هزار« در دستور کار بنیاد نخبگان 

برای بازگشت نخبگان به کشور

قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان اعــام کــرد: ۵۷ درصــد نخبــگان برگزیــدگان المپیادهــای علمــی هســتند کــه 
۳۹ درصــد آنهــا مهاجــرت کردنــد. ۶۹ درصــد نخبــگان نفــرات 1 تــا 100 کنکــور هســتند کــه ۲۷ درصــد آنهــا 

مهاجــرت کردنــد.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر ناصــر باقــری مقــدم در خصــوص برگــزاری دوازدهمیــن همایــش ملــی نخبــگان بــا 
ــا  ــزود: م ــزار می شــود، اف ــران« برگ ــرآمدی ای ــگان س ــی نخب ــا شــعار »حکمران ــش ب ــه این همای ــن ک ــان ای بی

بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه چگونــه نخبــگان، مدیریــت تحــوالت کشــور را بــه دســت بگیرنــد.
ــمول  ــر مش ــزار نف ــاد، ۵0 ه ــی بنی ــای اطاعات ــای پایگاه ه ــن آماره ــاس آخری ــر اس ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــدند و ای ــد ش ــاد بهره من ــز بنی ــتند و از جوای ــاد هس ــی بنی ــز نخبگ جوای
آمارهــای جهانــی بــه طــور متوســط یــک تــا 1.۲ درصــد از هــر جامعــه ای، مســتعدان و نخبــگان آن جامعــه را 

ــد. ــر می رس ــون نف ــک میلی ــدد ی ــه ع ــور ب ــرای کش ــزان ب ــن می ــه ای ــد ک ــکیل می دهن تش
ــت و  ــگان اس ــی از نخب ــزان کاف ــودن می ــترس ب ــگان، در دس ــی نخب ــرط حکمران ــه داد: ش ــدم ادام ــری مق باق
ــا  ــرد م ــن رویک ــن رو اولی ــم؛ از ای ــق کنی ــدف را محق ــن ه ــم ای ــور نمی توانی ــه در کش ــزار نخب ــا ۵0 ه ــا ب م
اســتفاده از روش هایــی بــرای افزایــش تعــداد نخبــگان در کشــور اســت. البتــه ایــن گفتــه بــه معنــای کاهــش 

ــت. ــگان نیس ــایی نخب ــتانداردهای شناس اس
قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان افــزود: در ایــن راســتا مــا چنــد رویکــرد و برنامــه را در زمینــه شناســایی 
ــدادی از  ــه تع ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــی« اس ــه نخبگ ــن آن »پای ــه اولی ــم ک ــرار دادی ــتور کار ق ــگان دس نخب
ــی  ــه تمایل ــم ک ــور داری ــی در کش ــری و کارآفرین ــی، هن ــی، صنعت ــای علم ــتعدان در حوزه ه ــگان و مس نخب

ــتیم. ــراد هس ــن اف ــی ای ــال معرف ــه دنب ــا ب ــد و م ــایی ندارن ــرای شناس ب
ــادآور  ــه شناســایی نخبــگان را از دیگــر رویکردهــای شناســایی نخبــگان عنــوان کــرد و ی وی تنوع بخشــی ب
شــد: در حــال حاضــر بــر روی شناســایی نخبــگان علمــی و دارنــدگان مقــاالت علمــی متمرکــز هســتیم و مــا 

ــتیم. ــانه هس ــای رس ــی در حوزه ه ــگان حت ــایی، نخب ــال شناس در ح
بــه گفتــه وی بــر ایــن اســاس بنیــاد ملــی نخبــگان بــه دنبــال ســرآمدان و نخبــگان در حوزه هــای مدیریــت، 

کارآفرینــی، صنعتــی و قرآنــی اســت .
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قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خبر داد
افزایش اثربخشی نخبگان در کشور

ــا را از  ــه ظرفیت ه ــه ب ــگان توج ــی نخب ــاد مل ــام بنی ــم مق قائ
ــت و  ــگان دانس ــایی نخب ــرای شناس ــاد ب ــای بنی ــر رویکرده دیگ
ــال  ــه دنب ــگان، ب ــر شناســایی نخب ــاوه ب ــا ع ــاد م ــزود: در بنی اف
افزایــش اثربخشــی نخبــگان در کشــور هســتیم و رویکــرد مــا ایــن 
اســت کــه زمینــه اثربخشــی ایــن افــراد را فراهــم کنیــم کــه ایــن 
زمینه هــا شــامل اشــتغال نخبــگان در دســتگاه های اجرایــی، 
مشــارکت آنهــا در کانون هــای حــل مشــکات و نقــش آفرینــی آنهــا 

ــود. ــان می ش ــش بنی ــرکت های دان در ش
باقــری مقــدم توجــه ویــژه بــه نخبــگان علــوم انســانی و علــوم پایه را 
از دیگــر رویکردهــای ایــن نهــاد بــرای شناســایی نخبــگان عنــوان 
ــرکت های  ــب ش ــاوری در قال ــم و فن ــگان عل ــت: نخب ــرد و گف ک
دانــش بنیــان فعــال شــده اند، ولــی در حوزه هــای علــوم انســانی 
ــگان  ــا نخب ــدی هســتیم ت ــزم جدی ــد مکانی ــه نیازمن ــوم پای و عل

ایــن حــوزه مشــکات پایــه ای کشــور را مرتفــع کننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: بســتر فعالیــت نخبــگان 
شــرکت های  پایــه  علــوم  و  انســانی  علــوم 
ــد بســترهای  ــه نیازمن ــان نیســت، بلک دانش بنی
ــراد در  ــن اف ــا اثربخشــی ای ــری اســت ت دیگ

ــد. ــش یاب ــور افزای ــکات کش ــل مش ح

بازگشت نخبگان به کشور
قائـم مقـام بنیـاد ملی نخبگان با اشـاره بـه برنامه های این نهـاد برای 
بازگشـت نخبـگان بـه کشـور، توجـه ویـژه بـه بازگشـت نخبـگان به 
کشـور را از دیگـر رویکردهـای ایـن نهـاد نـام بـرد و ادامـه داد: ایران 
همانند بسـیاری از کشـورهای دنیا با پدیده مهاجـرت نخبگان مواجه 
اسـت. مـا اعتقاد به گـردش نخبگان داریـم، چرا که یـک امر طبیعی 
اسـت و حتـی اعتقـاد داریم کـه نخبـگان آخرین یافته هـای علمی را 

بیاموزنـد و آنهـا را در ایـن زمینه تشـویق می کنیم.
ــرای  ــترهایی را ب ــت بس ــی الزم اس ــه ول ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بازگشــت موقــت و یــا دائــم نخبــگان به کشــور فراهــم کنیــم، گفت: 
بــر اســاس آمارهــا مهاجــرت در ســه دســته برگزیــدگان المپیادهــای 
علمــی،  نفــرات ۱ تــا ۱۰۰ کنکــور و یــک تــا هــزار کنکــور می شــود.

ــای  ــدگان المپیاده ــگان برگزی ــد نخب ــرد: ۵۷ درص ــه ک وی اضاف
علمــی هســتند کــه ۳۹ درصــد آنهــا مهاجــرت کردنــد. ۶۹ درصــد 
نخبــگان نفــرات ۱ تــا ۱۰۰ هســتند کــه 2۷ درصــد آنهــا مهاجرت 
کردنــد و ۷۸ درصــد نخبــگان از میــان دارنــدگان رتبــه ۱ تــا هــزار 

کنکــور هســتند کــه ۱۶.۷ درصــد آنهــا مهاجــرت کرده انــد.
ــال های  ــگان در س ــرت نخب ــرد: مهاج ــار ک ــدم اظه ــری مق باق
ــت  ــه بازگش ــرای برنام ــا اج ــت و ب ــوده اس ــا ۱۳۹۹ ب ۱۳۸۳ ت
نخبــگان بــه کشــور 2۷۰۰ نفــر از نخبــگان بــه کشــور بازگشــتند.

اجرای ۴ برنامه هزار در بنیاد
ــی  ــاد مل ــی بنی ــای حمایت ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــدم ب ــری مق باق
نخبــگان، گفــت: در ایــن راســتا ما برنامــه »طرح هــزار« را در دســتور 

ــا کمــک دولــت اجرایــی کنیــم. کار داریــم کــه بنــا داریــم ب
وی »جــذب ســاالنه هــزار نخبــه«، »بازگشــت  ســاالنه هــزار نخبــه به 
کشــور«، »ســاخت هــزار دســتگاه مســکن نخبگانــی« و »تربیــت و 

آمــوزش هــزار نخبــه« را از جملــه ایــن برنامه هــا دانســت.
باقــری مقــدم، شفاف ســازی در حــوزه نخبــگان را از رویکردهــای 
دیگــر ایــن نهــاد نــام بــرد و گفــت: در ایــن راســتا ســعی کردیــم 
ــم  ــعی کنی ــیم و س ــته باش ــانه ها داش ــا رس ــازنده ای ب ــل س تعام
مســائل مربــوط بــه بنیــاد را از طریــق رســانه ها بــه مــردم اعــام کنیم.

مشارکت نخبگان در رفع مشکالت کشور
ــند  ــه س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــگام ب ــی نخب ــاد مل ــام بنی ــم مق قائ
ــان  ــتگاه ها و مجری ــه دس ــف هم ــگان تکلی ــور نخب ــردی ام راهب
ــاس  ــن اس ــر ای ــت: ب ــرده اســت، گف ــگان را روشــن ک ــور نخب ام
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــاق می ش ــردی اط ــه ف ــر ب ــتعداد برت اس
ویژگی هــای ذاتــی خــود، امــکان رســیدن بــه مرحلــه نخبگــی را 
دارا اســت، ولــی هنــوز زمینه هــای الزم بــرای شناســایی کامــل و 
بــروز اســتعدادهای ویــژه در او فراهــم نشــده اســت. بــه گفتــه وی، 
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ــه در  ــود ک ــاق می ش ــد اط ــته و کارآم ــردی برجس ــه ف ــه ب نخب
خلــق و گســترش علــم، فنــاوری، هنــر، ادب، فرهنــگ و مدیریــت 
کشــور در چارچــوب ارزش هــای اســامی اثرگــذاری بــارز داشــته 
ــت،  ــوش، خاقی ــه ه ــر پای ــای وی ب ــن فعالیت ه باشــد و همچنی
انگیــزه و توانمندی هــای ذاتــی از یــک ســو و خبرگــی، تخصــص 
و توانمندی هــای اکتســابی از ســوی دیگــر، موجــب ســرعت 

ــه پیشــرفت و اعتــای کشــور شــود. بخشــیدن ب
وی مرحلــه نهایــی اســتعداد برتــر را نخبــه دانســت و یــادآور شــد: 
ــم  ــراد فراه ــرای اف ــی را ب ــه نخبگ ــه زمین ــه جامع ــی ک در صورت
ــه مرحلــه نخبگــی می رســند، ولــی در حــال  کنــد، ایــن افــراد ب
ــی  ــاد مل ــگاه بنی ــه در پای ــرادی ک ــادی از اف ــش زی ــر بخ حاض
ــی از  ــش کم ــر و بخ ــتعدادهای برت ــزو اس ــتند، ج ــگان هس نخب

آنهــا نخبــه هســتند.

ــا اشــاره بــه مفهــوم نهــاد نخبگــی، توضیــح داد:  باقــری مقــدم ب
ــی  ــازمان ها و نهادهای ــا، س ــک از گروه ه ــر ی ــه ه ــه ب ــروه نخب گ
ــا ســایر هویت هــای مشــابه، توانمنــدی انجــام  کــه در مقایســه ب
فعالیت هــای نخبگانــی را دارا هســتند، گفتــه می شــود و مــا 
بــه دنبــال شناســایی نهادهــای نخبگــی هســتیم؛ چــرا کــه ایــن 

ــتند. ــذار هس ــی اثرگ ــای نخبگ ــداوم فعالیت ه ــا در ت نهاده
و  اندیشــه ورزی  مراکــز  دانش بنیــان،  شــرکت های  وی 
ــار  ــرد و اظه ــام ب ــی ن ــای نخبگ ــه نهاده ــگاه ها را از جمل پژوهش
کــرد: مــا در ایــن دوره بــه دنبــال تاییــد شــیوه هایی بــرای 

ــتیم. ــا هس ــن نهاده ــعه ای توس
ــت را از  ــه و صنع ــائل جامع ــل مس ــگان در ح ــارکت نخب وی مش
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــگان عن ــی نخب ــاد مل ــای بنی ــر رویکرده دیگ
تاکنــون ۳۰۰ مســاله اساســی کشــور بــا مشــارکت نخبــگان مرتفع 

شــده اســت.
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ــن جشــنواره  ــازارکار، نمایشــگاه جیتکــس  بزرگ تری ــه گــزارش ب ب
ــد  ــریع ترین رش ــز س ــه و مرک ــی تی در خاورمیان ــر و آی س کامپیوت
فنــاوری در جهان اســت کــه در تاریــخ ۱۰ الی ۱۴ اکتبــر 2۰22 (۱۸ 
الــی 22 مهــر ۱۴۰۱( در دبــی برگــزار شــد. در ایــن رویــداد اعضــای 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــگران و ش ــاتید، پژوهش ــی، اس ــأت علم هی
ــا دســتاوردهای  ــد ت از ســوی دانشــگاه آزاد اســامی شــرکت کردن
دانشــجویان و نخبــگان ایــن دانشــگاه را بــه جهانیــان معرفــی کننــد.

ــت  ــگاهِ معاون ــه و دانش ــت، جامع ــرکل صنع ــا، مدی ــک نی ــه مل الل
تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی دربــاره کــم و 
کیــف برگــزاری ایــن نمایشــگاه و شــرکت نخبــگان ایرانــی از ســوی 
دانشــگاه آزاد اســامی بــه خبرنــگار گــروه دانشــگاه ایســکانیوز گفت: 
هــدف از شــرکت در ایــن نمایشــگاه ایجــاد ارتبــاط بــا صنایــع دیگــر 
ــش  ــرکت های دان ــا ش ــکاری ب ــوالت، هم ــی محص ــورها، معرف کش
بنیــان ســایر دانشــگاه ها بــه شــکل مشــترک و یــا بــه شــکل پــروژه 
اســت تــا بتــوان از اقدامــات انجــام شــده در دانشــگاه آزاد اســامی 

ــد. ــد ش بهره من
وی همچنیــن افــزود: چندیــن شــرکت برتــر دانــش بنیــان در رویداد 
ــاوری و  ــات، فن ــت تحقیق ــوی معاون ــد و از س ــی ش گام دوم بررس
ــگاه  ــن نمایش ــت و در ای ــور را دریاف ــوز حض ــگاه مج ــوآوری دانش ن
شــرکت کردنــد. در واقــع نمایشــگاه در زمینــه آی تــی و بــه شــکل 
ــاد  ــا در ایج ــعی م ــا س ــود، ام ــزار می ش ــی برگ ــدود و تخصص مح

ارتباطــات گســترده اســت.
ملــک نیــا دربــاره زیرســاخت های موجــود در نمایشــگاه و موقعیــت 
ــه  ــع در عرص ــا صنای ــتر ب ــل بیش ــرای تعام ــگاهی ب ــگان دانش نخب
ــرای  ــن نمایشــگاه فرصــت مغتنمــی ب ــه داد: در ای ــی ادام بین الملل
همکاری هــای بین المللــی و اســتفاده از فناوری هــای نویــن بــا 

نــگاه مشــارکتی و ســرمایه گذاری فراهــم شــده اســت. بــا توجــه بــه 
ــده  ــارات متح ــرکت های ام ــوان ش ــده، می ت ــام ش ــای انج فعالیت ه
عربــی را متقاعــد کــرد کــه بــه دنبــال همکاری هــای دانشــگاه آزاد 
ــات  ــروش محصــوالت اتفاق ــد، عرضــه و ف ــه تولی اســامی در زمین

خوبــی در آینــده رقــم بخــورد.

شرکت های دانش بنیان نیاز به مشاوره های حقوقی
 و بازاریابی دارند

ــا بیــان اینکــه تجــاری ســازی نیازمنــد ایجــاد بســتر  ملــک نیــا، ب
ــی،  ــاظ ارزیاب ــه لح ــد ب ــدی بای ــوالت تولی ــه داد: محص ــت، ادام اس
ســطوح بلــوغ فنــاوری را کســب کــرده باشــند. برخــورداری از ســطح   
ــوالت  ــی محص ــش فن ــوع دان ــه موض ــه ب ــاال و توج ــه ب TRL۷  ب
ــای  ــت و حوزه ه ــش صنع ــا بخ ــی ب ــژه ای در چانه زن ــت وی از اهمی
خــارج از دانشــگاه بــرای فــروش محصــول برخــوردار اســت و بایــد 
ایــن مقولــه بیــش از پیــش  مــورد توجــه قــرار بگیــرد. عنایــت بــه 
ــد  ــه تولی ــه مرحل ــان  ب ــش بنی ــه شــرکت های دان ــن مســئله ک ای
فنــاوری و نــوآوری رســیده اند، امــا نیازمنــد مشــاوره های حقوقــی و 

بازاریابــی هســتند را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت.
ــای  ــر ویژگی ه ــد ب ــا تأکی ــا ب ــک نی ــکانیوز، مل ــزارش ایس ــه گ ب
ــده در نمایشــگاه جیتکــس  ــان شــرکت کنن ــش بنی ــای دان گروه ه
دبــی افــزود: در رویــداد عصــر امیــد بــرای شــرکت های دانــش بنیــان 
ــاد  ــا ایج ــرورش ایده ه ــرای پ ــی ب ــای خوب ــتارتاپ ها فرصت ه و اس
شــد و بــه دنبــال آن هســتیم کــه در رویدادهــای بعدی، شــرکت های 
دانش بنیــان بیشــتری جهــت شــرکت در نمایشــگاه هــای مشــابه در 
ســطح بیــن المللــی انتخــاب شــوند و ایــن پیشــرفت نیازمنــد تاش 
مضاعــف در واحدهای دانشــگاهی و ســازمان مرکزی دانشــگاه اســت.

ملک نیا :

شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد 
نیازمند فعالیت در بخش بازاریابی هستند

                                   مدیرکل صنعت، جامعه و دانشگاِه معاونت تحقیقات،
                               فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسامی با بیان اینکه شرکت های
                  دانش بنیان به مرحله تولید فناوری و نوآوری رسیده و نیاز به 

             مشاوره های حقوقی و بازاریابی دارند، گفت: ظرفیت مناسبی برای   
       تولید دانش و فناوری در دانشگاه آزاد وجود داشته و ضرورت دارد

 درخصوص مارکتینگ و تجاری سازی فعالیت کرد.
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در جلسه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای مطرح شد؛

سـازمــــان  جلســه  در 
و  علمــی  پــــژوهش های 
پــژوهشگــــاه  و  صنعتــی 
بــر  علوم وفنــون هســته ای 
همکــــاری های  ضــرورت 
ــه انجــام  مشــترک و توجــه ب
بین المللــی  پـــــروژه های 
توســط آنهــا تأکیــد شــد. 
بــه گــزارش  بــازارکار، جلســه 
ــان،  ــن زمانی ــی حس هم افزای
معــاون وزیــر علــوم و رئیــس 
پــژوهش هـــای  ســازمان 
ایــران  صنعتــی  و  علمــی 

ــون  ــوم و فن ــگاه عل ــس پژوهش ــی، رئی ــین فقه ــر حس ــید امی و س
هســته ای ایــران بــه منظــور تعامــل و همــکاری در راســتای اســتفاده 
از ظرفیت هــا و راهکار هــای بهره منــدی از مزیــت و پتانســیل 
علمــی و پژوهشــی دو مجموعــه در محــل ایــن ســازمان برگزار شــد.

زمانیــان در ابتــدای جلســه ضمــن معرفــی ســازمان، توانمندی هــا 
ــا  ــه همــکاری ب و دســتاورد های چنــد دهــه اخیــر هم چنیــن تجرب
پژوهشــگاه علــوم و فنــون هســته ای ایــران بیان کــرد: از زمــان مطرح 
شــدن ایده هــا از طــرف پژوهشــگران مــا در پژوهشــکده ها تــا زمــان 
تبدیــل بــه محصــول، تمــام امکانــات و ملزومــات آن در ســازمان در 
اختیــار پژوهشــگر اســت و ایــن پشــتیبانی و حمایــت مغزافــزاری و 
ســخت افــزاری اســت. عــاوه بــر آن در ســازمان، میزبــان بیــش از 
صــد و چهــل شــرکت دانــش بنیــان و فنــاور هســتیم کــه مغــز افــزار 
آن هــا نیــز دانشــمندان مــا در پژوهشــکده ها هســتند. آمادگــی داریم 
بــا اســتفاده از ایــن امکانــات و تجربــه همکاری گذشــته بــرای کمک 

بــه رفــع نیاز هــای کشــور، همکاری هــا را گســترش دهیــم.
فقهــی نیــز بــا بیــان اینکــه ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی 
ــش  ــی و پژوه ــز تحقیقات ــن مرک ــاخص ترین و معتبرتری ــران ش ای
ــا جایــگاه ســازمان از  کشــور شــناخته می شــود، گفــت: اینجانــب ب
مدت هــا پیــش آشــنا هســتم و ایــن ســازمان بــا وجــود دانشــمندان 
ــش  ــاتید پی ــن اس ــته ای ــنوات گذش ــه در س ــاخت هایی ک و زیرس
بینــی و فراهــم کرده انــد، توانســته اســت افتخــارات خوبــی بدســت 

ــویم. ــد ش ــما بهره من ــات ش ــم از تجربی آورد و می توانی
ــی  ــای تحقیقات ــم در حوزه ه ــرد: می توانی ــوان ک ــه عن وی در ادام

همکــاری هــــای  متنــوع 
ــیم و در  ــته باش ــی داش خوب
ــات،  ــی اختراع موضــوع ارزیاب
ملــی  پروژه هــای  انجــام 
بســیاری  و  بین المللــی  و 
موضوعــات دیگر پژوهشــگران 
ــگ  ــم هماهن ــا ه ــان را ب م
ــکاری مشــترک  ــم و هم کنی

داشــته باشــیم.  
ــان جلســه،  ــن در پای همچنی
فقهــی و مدیــران پژوهشــگاه 
هســته ای  فنــون  و  علــوم 
و  توانمندی هــا  از  ایــران 
دســتاوارد های پژوهشــگران ســازمان در پژوهشــکده های کشــاورزی 
و مــواد پیشــرفته و انرژی هــای نــو و هم چنیــن از شــرکت های 

ــد. ــد کردن ــازمان بازدی ــاوری س ــم و فن ــارک عل ــب در پ منتخ
ــران در  گفتنــی اســت، ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ای
ــا تصویــب شــورای انقــاب اســامی تاســیس شــد  ســال ۱۳۵۹ ب
ــون  ــای گوناگ ــی را در حوزه ه ــای مختلف ــون ماموریت ه ــا کن و ت
مرتبــط بــا توســعه علــوم و فنــاوری کشــور برعهــده داشــته اســت.

ــام پژوهشــگاه فناوری هــای  ــه ن ــن ســازمان از یــک پژوهشــگاه ب ای
نویــن و هفــت پژوهشــکده مکانیــک، کشــاورزی، فناوری هــای نوین، 
زیســت فناوری، فنــاوری اطاعــات و فناوری هــای شــیمیایی و 
مــواد پیشــرفته و انرژی هــای نــو مشــتمل بــر گروه هــای تخصصــی 
ــو  ــش از ۱۵۰ عض ــون بی ــم اکن ــه ه ــده ک ــکیل ش ــه تش مربوط
هیئت علمــی و کارشــناس پژوهشــی در آن هــا مشــغول فعالیت هــای 

تحقیقاتــی و فناورانــه هســتند.
همچنیــن پــارک علــم و فنــاوری پژوهشــگاه محــل اســتقرار 
ــرکت های  ــرکت ش ــداد ۹۰ ش ــن تع ــه از ای ــت ک ــرکت اس ۱۴۰ ش
دانش بنیــان فعــال در حوزه هــای مختلــف هســتند. ســازمان 
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران بــا توجــه بــه داشــتن 
نمایندگــی یــا مرکزیــت تمــاس و ارتبــاط بــا بیــش از ۱۰ ســازمان 
ــوص  ــال در خص ــای فع ــی از نهاد ه ــه ای یک ــی و منطق ــن الملل بی
ــطح  ــی در س ــی و پژوهش ــی علم ــن الملل ــات بی ــترش ارتباط گس

کشــور محســوب می شــود.  

از ضرورت توجه به انجام پروژه های بین المللی
 تا حمایت از 140 شرکت دانش بنیان



بیش از هفتصد شرکت در حوزه دفاعی فعالیت دارند

دانشگاه ها

◄ معاون آموزشی وزارت علوم مطرح کرد:
طرح تحول آموزش وزارت علوم؛ 50 درصد مشاغل تا 10 سال آینده

 از بین خواهند رفت 

◄ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم
شاخص های انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه ها تدوین شد

◄ اخبار
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ــول  ــرح تح ــن ط ــت تبیی ــوم در نشس ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
آمــوزش عالــی در دولــت ســیزدهم و طرح هــای تحولــی دانشــگاه 
مازنــدران گفــت: هــدف اصلــی طــرح تحــول آمــوزش وزارت 
علــوم بــر مبنــای منویــات مقــام معظــم رهبــری، ایجــاد دانشــگاه 

ــت.  ــان اس ــت بنی ــور و حکم دانایی مح
 دکتــر قاســم عموعابدینــی بــا بیــان این کــه ۴ چالــش اساســی در 
ســند تحــول دولــت ســیزدهم در بخــش وزارت عتــف مربــوط بــه 
تحــول آمــوزش عالــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، ادامــه داد: 
ــای  ــن برنامه ه ــد، تدوی ــی کارآم ــای تخصص ــکیل کمیته ه ــا تش ب
ــده  ــاز ش ــا آغ ــن چالش ه ــای حــل ای ــر مبن ــی دانشــگاه ها ب تحول

اســت.
وی بــا اشــاره بــه چالش هــای مــورد توجــه در بخش هــای مختلــف 
ــند  ــت: س ــار داش ــی اظه ــی و حکمران ــاوری، فرهنگ ــی، فن آموزش
ــاح  ــا اص ــته ب ــای گذش ــه ریل گذاری ه ــی در ادام ــول آموزش تح
ســاختارها و تعریــف فرآیندهــای نویــن اســت و بــر همیــن اســاس 

در یــک بــازه زمانــی کوتــاه مــدت 2 ســاله انجــام خواهــد شــد.
عموعابدینــی بــه تشــریح ســند تحــول آمــوزش پرداخــت و 
نشــانگرهای وضعیــت مطلــوب، چرخش هــای تحول آفریــن و 
چالش هــا، عوامــل مرتبــط بــا آن هــا، راهبردهــا و اقدامــات کلیــدی 
در جهــت رفــع عوامــل را از بخش هــای اصلــی ســند تحــول 

ــمرد. برش
ــد در اداره  ــای ناکارآم ــه چالش ه ــوم ب ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
دانشــگاه ها و عوامــل و راهبردهــای آن اشــاره و طرح هــای راهبــردی 

و کلیــدی تحقــق حکمرانــی دانشــگاه های آینــده را دارای رویکــرد 
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــان دانس ــامی و حکمت بنی ــی- اس ایران
ــه ظرفیت هــا و آمایــش  ــدون توجــه ب وجــود رشــته های مشــابه ب
آمــوزش عالــی منطقــه ای و ســرزمینی در دانشــگاه ها، دســت آوردی 
ــر نخواهــد داشــت ایــن در  جــزو دانش آموختــه بــدون شــغل در ب
ــتادان و  ــی اس ــای علم ــا ظرفیت ه ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس حال
ــه  ــد تعریــف و ب نخبــگان هــر اســتان و منطقــه، محتواهــای جدی

دانشــگاه های مســئله و جامعــه محــور تبدیــل شــد.
ــال  ــا ۱۰ س ــاغل ت ــد مش ــه ۵۰ درص ــان اینک ــا بی ــی ب عموعابدین
آینــده از بیــن خواهنــد رفــت خواســتار بررســی رشــته های دایــر در 
دانشــگاه ها و کم کــردن ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در رشــته هایی 
ــق  ــزود: مطاب ــد داشــت و اف ــردی نخوهن ــده کارب ــه در آین شــد ک
ــدم  ــا ع ــگاه ها ب ــی دانش ــی از صندل ــل توجه ــت قاب ــا ظرفی آماره
ــاله  ــن مس ــت و ای ــده اس ــه رو ش ــان روب ــوی داوطلب ــال از س اقب
نشــان دهنده دغدغــه نســل جدیــد بــرای مهــارت آمــوزش و آینــده 

شــغلی اســت.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم از اســتان مازنــدران بــه عنــوان یکــی 
ــاد  ــا پتانســیل های چشــمگیر طبیعــی ی از اســتان های شــاخص ب
ــم و  ــت عل ــا ظرفی ــراه ب ــد هم ــن اســتان می توان ــزود: ای ــرد و اف ک
فنــاوری و نخبگانــی و برنامه ریــزی تحولــی، رشــد و ارتقــای بســیار 
خوبــی را در بخش هــای مختلــف صنایــع و اقتصــاد دریایــی، 

کشــاوزی, دامپــروری و صنایــع غذایــی ایجــاد کنــد.
عمــو عابدینــی از مدرک گرایــی به عنــوان یکــی از مهم تریــن 

معاون آموزشی وزارت علوم مطرح کرد:

طرح تحول آموزش وزارت علوم؛ 
50 درصد مشاغل تا 10 سال آینده

 از بین خواهند رفت
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چالش هــای کشــور یــاد کــرد و بــا انتقــاد از این کــه همــه 
دانشــگاه ها می خواهنــد بــه دانشــگاه جامــع تبدیــل شــوند، گفــت: 
ــی  ــه ای و مل ــی – منطق ــای محل ــا ماموریت ه ــد ب ــگاه ها بای دانش
تعریــف شــوند. تحــول در محتــوای درســی از مهم تریــن نیازهــای 
ــل  ــتای ح ــه ای و در راس ــد حرف ــت و بای ــور اس ــگاه های کش دانش

مســائل کشــور باشــد.
ــاون  ــدران، مع ــگاه مازن ــل از دانش ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــاختار  ــد از س ــکده ها بای ــه دانش ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــوم ب ــر عل وزی
ــد  ــر یابن ــتادمحوری تغیی ــوری و اس ــه برنامه مح ــوری ب گروه مح
و توجــه بــه بیــن رشــته ای ها و ماموریت گرایــی در مقاطــع 
از  شــود،  عملیاتــی  جــدی  به صــورت  تکمیلــی  تحصیــات 
دانشــگاه ها خواســت تــا مطابــق ظرفیت هــای موجــود، ســند 
تحــول خــود را تهیــه کننــد و دانشــگاه های جامــع در هــر اســتان 

ــند. ــئله باش ــن مس ــران ای پیش
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر رحمــت عباس نــژاد معــاون آموزشــی 
و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه مازنــدران بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
ــردن  ــی ک ــرو در عملیات ــگاه های پیش ــگاه از دانش ــن دانش ــه ای ک
طــرح ســند تحــول آمــوزش عالــی اســت، اظهــار داشــت: بــا اراده 

ــت  ــای هیئ ــه اعض ــکاری مجدان ــاش و هم ــگاه و ت ــت دانش ریاس
علمــی، 2۰ طــرح بــه دبیرخانــه کمیتــه تحــول دانشــگاه مازنــدران 
ارســال شــد کــه بــا توجــه بــه فرصــت جلســه،۷ طــرح ارایــه خواهد 
ــا حمایــت و پشــتیبانی مســئوالن،  ــا ب شــد کــه انتظــار مــی رود ت
شــاهد عملیاتی نمــودن طــرح تحــول دانشــگاه مازنــدران باشــیم.

گفتنــی اســت در ایــن نشســت کــه بــا حضــور مدیــران آموزشــی 
ــان و روســای دانشــکده های دانشــگاه  وزارت عتــف, رییــس، معاون
مازنــدران، روســای برخــی از دســتگاه های اجرایــی و اعضــای 
هیــات علمــی دانشــگاه مازنــدران برگــزار شــد، طرح هــای 
پیشــنهادی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه مازنــدران بــا 
ــردی  ــه راهب ــوزش در برنام ــول آم ــه تح ــق برنام ــات تحق موضوع
ــرای  ــی ب ــوم دریای ــکده عل ــترش دانش ــدران، گس ــگاه مازن دانش
ــان  ــدران، گفتم ــگاه مازن ــی دانش ــوم دریای ــس عل ــیس پردی تاس
ــات  ــان و ادبی ــش زب ــی، نق ــوزش عال ــی در آم ــای تحول پارادایم ه
ــی،  ــوزش عال ــگری و آم ــی، گردش ــی فرهنگ ــی در دیپلماس فارس
ــی  ــوزش عال ــول آم ــرح تح ــن در ط ــای نوی ــتفاده از فناوری ه اس
ــادل  ــث و تب ــورد بح ــه و م ــک( ارای ــای پهپادی(مکاترونی و ربات ه

ــت. ــرار گرف ــر ق نظ
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مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم

شاخص های انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه ها تدوین شد

مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و سیاســت گذاری امــور پژوهشــی وزارت 
علــوم در خصــوص جزئیــات انتخاب پژوهشــگران، فنــاوران و نــوآوران 
برگزیــده کشــور، بــا بیــان این کــه حــل مشــکات و نیازهــای جامعــه 
از جملــه شــاخص های مهــم انتخــاب پژوهشــگران و فنــاوران برگزیده 
کشــور هســتند، گفــت: در این جشــنواره پژوهشــگران و فنــاوران برتر 
از دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی دولتــی و غیر دولتــی، پارک های 
ــه وزارت  ــان وابســته ب ــاوری، مراکــز رشــد، شــرکت های دانش بنی فن
ــه  ــی ک ــتگاه های اجرای ــا و دس ــر وزارتخانه ه ــت و دیگ ــوم، بهداش عل
بــه نوعــی در امــر پژوهــش و فنــاوری نقــش دارنــد، حضــور خواهنــد 

داشــت و بنابرایــن فقــط مختــص وزارت علــوم نیســت. 
ــت و  ــاره بیس ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــریفی در گفت وگ ــن ش ــر محس دکت
ســومین جشــنواره تجلیل از پژوهشــگران، فنــاوران و نــوآوران برگزیده 
ــه  ــاالنه در هفت ــه صــورت س ــن جشــنواره ب ــح داد: ای کشــور، توضی
ــش  ــه پژوه ــی هفت ــتاد مل ــه س ــط دبیرخان ــاوری توس پژوهش وفن
ــنواره  ــن جش ــته 22 دوره ای ــال های گذش ــود. در س ــزار می ش برگ
برگــزار شــده و انشــااهلل امســال شــاهد برگــزاری بیســت و ســومین 

ــود. ــم ب ــاوران خواهی ــل از پژوهشــگران و فن دوره جشــنواره تجلی
وی بــا بیــان این کــه آیین نامــه ایــن دوره از جشــنواره مــورد بازنگــری 
ــن  ــاه ای ــرد: ۱۰ مهرم ــر نشــان ک ــه اســت، خاط ــرار گرفت ــی ق نهای

ــاوری  ــم و فن ــای عل ــگاه ها و پارک ه ــگاه ها، پژوهش ــه دانش ــه ب آیین نام
سراســر کشــور ابــاغ شــده اســت.

مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و سیاســت گذاری امــور پژوهشــی 
وزارت علــوم بــا تاکیــد بــر این کــه انتخــاب پژوهشــگران و فنــاوران 
ــن  ــه داد: در ای ــوم نیســت، ادام ــص وزارت عل ــا مخت ــده، تنه برگزی
جشــنواره پژوهشــگران و فنــاوران برتــر از دانشــگاه ها و مراکــز 
آمــوزش عالــی دولتــی و غیــر دولتــی، پارک هــای فنــاوری، مراکــز 
رشــد، شــرکت های دانش بنیــان وابســته بــه وزارت علــوم، بهداشــت 
و دیگــر وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی کــه بــه نوعــی در امــر 
پژوهــش و فنــاوری نقــش دارنــد، حضــور خواهنــد داشــت و بنابراین 

فقــط مختــص وزارت علــوم نیســت.
وی در مــورد فرآینــد انتخــاب پژوهشــگران و فنــاوران برتــر، توضیــح 
داد: انتخــاب پژوهشــگران و فنــاوران در دو مرحلــه صــورت می گیرد. 
در مرحله اول دســتگاه، وزارتخانه و یا ســازمان مربوطه، پژوهشــگران 
ــد و  ــه انتخــاب می کن ــده را در چارچــوب آیین نام ــاوران برگزی و فن
آن هــا را بــه ســتاد هفته ملــی پژوهــش و دبیرخانــه جشــنواره که در 
دفتــر سیاســت گذاری امور پژوهشــی معاونــت پژوهشــی وزارت علوم 
اســت، معرفــی می کنــد. در مرحلــه دوم ایــن افــراد در دو کمیتــه در 

ســتاد وزارت علــوم مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.
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ــدگان در  ــی معرفی ش ــه بررس ــه ب ــک کمیت ــه داد: ی ــریفی ادام ش
ــر را انتخــاب  ــوآور برت ــاور و ن ــراد فن ــردازد و اف ــاوری می پ حــوزه فن
می کنــد و کمیتــه دیگــر پژوهشــگران معرفــی شــده از دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی را بررســی می کنــد. حاصــل جمــع 
بررســی ها در ایــن دو کمیتــه، منتخبیــن نهایــی خواهنــد بــود کــه 
ــد  ــرار خواهن ــر ق ــل و تقدی ــورد تجلی ــاوری م ــه پژوهش وفن در هفت

گرفــت.
ــه  ــاس تجرب ــر اس ــت: ب ــده گف ــراد برگزی ــداد اف ــورد تع وی در م
ــر  ــا 2۰ نفــر پژوهشــگر برت ســال های قبــل معمــوالً حداکثــر ۱۵ ت
ــرار خواهنــد  ــر ق ــورد تقدی ــر م ــوآور برت ــاور و ن و همیــن تعــداد فن

ــت. گرف
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و سیاســت گذاری امــور پژوهشــی 
ــاره شــاخص های انتخــاب پژوهشــگران برگزیــده،  وزارت علــوم، درب
پژوهشــگران  انتخــاب  در  شــاخص ها  مهم تریــن  داد:  توضیــح 
برگزیــده ایــن اســت کــه پژوهشــگر بایــد توانســته باشــد در انتشــار 
ــب  ــی کس ــطح بین الملل ــی در س ــه خوب ــنجی رتب ــه و علم س مقال
ــم و مرجعیــت علمــی داشــته  ــد عل ــری در تولی ــد و نقــش مؤث کن
باشــد. همچنیــن نقش آفرینــی در رفــع نیازهــا و مســائل و مشــکات 

کشــور نیــز شــاخص دیگــری اســت کــه در انتخــاب پژوهشــگر برتــر 
نقــش دارد.

وی ادامــه داد: همچنیــن انجــام پروژه هــای خــوب جامعــه و صنعــت 
ــه  ــوارد دیگــری اســت ک ــه از م ــن دانشــگاه و جامع و همــکاری بی
ــری،  ــر هن ــر فاخ ــتن اث ــن داش ــرار دارد. همچنی ــه ق ــورد توج م
ــه  ــراع، اکتشــاف و ...  شــاخص هایی هســتند ک ــردازی، اخت نظریه پ

ــد. ــرار دارن ــر مــد نظــر ق ــرای انتخــاب پژوهشــگران برت ب
ــوآوران  ــاوران و ن ــاب فن ــاخص های انتخ ــه ش ــاره ب ــا اش ــریفی ب ش
ــه مســائل  ــز ب ــوآوران نی ــاوران و ن ــت: در انتخــاب فن ــده، گف برگزی
ــی  ــی یک ــتغال و کارآفرین ــود. اش ــه می ش ــور توج ــکات کش و مش
ــورد  ــوآوران م ــاوران و ن ــاب فن ــه در انتخ ــت ک ــاخص هایی اس از ش
توجــه قــرار دارد. اگــر فــرد محصولــی را تجاری ســازی کــرده، میــزان 
بیــان فــروش و این کــه چقــدر مــورد اســتفاده جامعــه قــرار گرفتــه 
باشــد، از معیارهــای مهــم اســت. همچنین اگــر محصولی وجــود دارد 
کــه ارزش صــادرات و نــوآوری دارد، ایــن ارزش بــه چــه میــزان و چــه 
شــکلی بــوده، از دیگــر شــاخص هایی اســت کــه در انتخــاب فنــاوران 

برگزیــده نقــش دارد.
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ــات و  ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــرکل ارتب مدی
ــگاه ها  ــی در دانش ــت گرای ــرورت ماموری ــه ض ــاره ب ــا اش ــاوری ب فن
ــزی و عمــل  ــد طــوری برنامه ری ــان داشــت: بای و پژوهشــگاه  هــا بی
ــای  ــال در قرارداده ــی فع ــت علم ــای هیئ ــداد اعض ــه تع ــم ک کنی

ــد.  ــش یاب ــاز افزای ــای نی ــت و حوزه ه ــا صنع ــاط ب ارتب
 بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از دانشــگاه بین المللــی امام خمینــی (ره( 
قزوین،  دکتر محمد ســعید ســیف،  در نشســت بررســی مســائل ارتباط 
بــا جامعــه و صنعــت دانشــگاه هــای اســتان قزویــن کــه در دانشــگاه بین 
المللــی امــام خمینــی ره برگــزار شــد؛ اظهــار داشــت: دانشــگاه هــا در 
راســتای ایــن ماموریــت گرایــی پاســخگوی نیازهــا و چالش هــای موجود 
در کشــور باشــند و انتظــار مــی رود از امکانــات علمــی کشــور به صــورت 

مؤثــر در جهــت پیشــبرد اهــداف نظام اســتفاده شــود.
وی گفــت: دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی پیشــتر در حــوزه 
آمــوزش فعــال بودنــد امــا در حــال حاضر در مســائل علمــی خودکفا 
بــوده و انتظــار و مطالبــه مــا از دانشــگاه هــا در اثربخشــی و کمــک 

بــه بهبــود معیشــت و وضعیــت جامعــه اســت.
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــا صنع ــاط ب ــرکل ارتب مدی
و  ایده پــرداز  به عنــوان  می تواننــد  دانشــگاه ها  گفــت:  کشــور 
ــا ایجــاد زنجیــره  اتاق فکــر در اســتانداری ها نقــش ایفــا کننــد تــا ب

ــود. ــر ش ــدار میس ــتغال پای ــرای اش ــرایط ب ــتان، ش ارزش در اس
ــت  ــه از ظرفی ــرداری بهین ــای بهره ب ــزم و روش ه ــت: مکانی وی گف
ــی  ــارب علم ــگاه ها تج ــت. دانش ــن اس ــال تدوی ــگاه ها در ح دانش
خوبــی در ایــن زمینــه دارنــد کــه تــا بــه امــروز جامعــه نســبت بــه 

ــت. ــوده اس ــه ب ــا بی توج آن ه
دکتــر محمد ســعید ســیف اظهار کرد: شایســته اســت، اســتانداری و 
ســایر دســتگاه های اجرایــی اســتان بــا تفکیــک موضوعات و مســائل 
مشــخص از تــوان علمــی دانشــگاه اســتفاده کننــد و امیدواریــم ایــن 
خواســته جامعــه و دانشــگاه بــه نتیجــه برســد و در پی آن اثربخشــی 

نتایــج علمــی را در زندگــی مــردم ببینیم.
مدیــرکل ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری کشــور 
عنــوان کــرد: در حــال حاضــر ۳۰ هــزار عضــو هیئت علمــی در وزارت 
علــوم مشــغول بــه فعالیت هســتند و نیــز ۱۵۰ هــزار دانشــجوی دکترا 
و ۱۱ هــزار آزمایشــگاه از امکانــات زیربنایــی وزارت علــوم بهــره می برند.
وی گفــت: پیشــرفت یــک کشــور بــه چنــد عامــل بســتگی دارد کــه 

مهمتریــن آنهــا بودجــه، نیــروی انســانی، تجربــه انباشــته و حــوزه 
ــه کشــورهای  ــا نســبت ب ــه کشــور م ــی باشــد ک ــزی م ــه ری برنام
پیشــرفته در ســه حــوزه بودجــه، نیــروی انســانی، و تجربــه انباشــته 
ــدوار  ــم امی ــی توانی ــزی م ــه ری ــی درحــوزه برنام ضعــف داشــته ول
باشــیم بــا برنامــه ریــزی از حداقــل هــا بــه بهترین نحــو اســتفاده کنیم.

ــر ســر راه ارتبــاط دانشــگاه  ســیف، مهم تریــن مشــکات موجــود ب
بــا صنعــت را کمبــود بودجه هــای پژوهشــی،  عنــوان کــرد و افــزود: 
اینکــه بودجه هــای پژوهشــی در دولــت و بخــش خصوصــی بســیار 

انــدک اســت، نتایــج آن در درازمــدت مشــخص خواهــد شــد.
ــی  ــی زمان ــوزه پژوهش ــرمایه گذاری در  ح ــدم س ــه داد: ع وی ادام
ــی،  ــدی صنعت ــر محصــوالت تولی ــه دیگ ــد شــد ک مشــخص خواه
کیفیــت مناســب بــرای رقابــت بــا محصــوالت دنیــا را ندارنــد و بــا 
ــی  ــا پیش بین ــوند. ب ــه می ش ــدید مواج ــت ش ــت و قیم ــت کیفی اف
ایــن شــرایط بایــد درصــد بودجــه بیشــتری را بــه مباحــث تحقیقاتی 

ــم. ــاص دهی ــان اختص و دانش بنی
ــران  ــر ای ــن براب ــرفته چندی ــورهای پیش ــرد: کش ــوان ک ــیف عن س
بودجــه تحقیقاتــی و همچنیــن کارکنــان تحقیقاتــی دارند کــه نتایج 
آن را در پیشــتازی در عرصه هــای مختلــف علمــی شــاهد هســتیم. 
ــه  ــم ب ــار داری ــرمایه گذاری مناســب انتظ ــدون س ــا ب ــه م درحالی ک

نتایــج مطلــوب در ایــن حــوزه دســت پیــدا کنیــم.
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــا صنع ــاط ب ــرکل ارتب مدی
ــات  ــا و امکان ــک مزیت ه ــر ی ــتان های کشــور ه ــت:  اس کشــور گف
خوبــی در زمینه هــای کشــاورزی، صنعتــی و گردشــگری دارنــد کــه 
ــده  ــی ش ــا، کم توجه ــن ظرفیت ه ــه ای ــی ب ــگاه علم در خصــوص ن
ــرای  ــوان همــکار و اتاق فکــری ب ــد به عن اســت. دانشــگاه ها می توانن
اســتانداری ها باشــند تــا زنجیــره ارزش در اســتان شــکل بگیــرد و در 

قبــال آن اشــتغال پایــدار و درآمدزایــی ایجــاد شــود.

مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

امور پژوهشی در دانشگاه ها باید به سمت حل نیازها و چالش های 
کشور سوق داده شود
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◄انجمن صنفی کسب وکار های اینترنتی: 
با قطع این سرویس کسب و کار ها افت فروش تا ۹5 درصدی را تجربه 

می کنند

◄آنا بررسی کرد
اقتصاد کسب وکارهای نوپا؛ نقطه روشن اقتصاد ُکند ایران

◄کشورهای با »اینترنت باز« مقصد سرمایه گذاران »توریسم دیجیتالی« شدند
محرومان مسابقه استارت آپ های گردشگری

◄ بوت کمپ چیست؟
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حوالــی ظهــر روز جمعــه 22 مهرمــاه آخریــن راه ارتباطــی بســیاری از 
کســب وکار ها بــا کاربرانشــان بســته شــد و امــکان ارســال پیامک هــای 

انبــوه بــا اختــال همــراه شــده اســت.
ــب وکارهای  ــی کس ــن صنف ــس انجم ــب رئی ــور«، نای ــد خاکپ »مجی
اینترنتــی بــا بیان اینکــه از خدمات پیامکــی در زمینه هــای مختلفی در 
کســب و کارهــای اینترنتــی اســتفاده می شــود، بــر ایــن بــاور اســت که 
تصمیمــات خلق الســاعه در ایــن بخش، بســیار مخــرب هســتند و بدنه 

اکوسیســتم نــوآوری را دچــار آســیب جــدی می کنــد. 
ــر روز  ــی ظه ــران؛ حوال ــان ای ــده ب ــایت دی ــازارکار از س ــزارش ب ــه گ ب
جمعــه 22 مهرمــاه آخریــن راه ارتباطــی بســیاری از کســب وکارها بــا 
کاربرانشــان بســته شــد و امــکان ارســال پیامک هــای انبــوه بــا اختــال 
ــه  ــا گفت ــق مشــخص نیســت ام ــل آن دقی ــراه شــده اســت. دلی هم
می شــود ایــن انســداد بــر اســاس حکــم قضایــی اســت و احتمــاال بــه 
هــک شــدن برخــی از ایــن ســامانه ها و ارســال برخــی پیامک هــا بــه 
کاربــران برمی گــردد. کســب وکارها بــر اســاس تخمیــن  خودشــان عام 
کرده انــد طــی ســه هفتــه گذشــته بیــش از ۶۰ درصــد کاهــش فــروش 
را تجربــه کرده انــد. بعــد از همــه فیلترینگ هــا و اختــال دسترســی بــه 
اینترنــت حــاال اکثــر ســرویس های ارســال پیامــک در سراســر کشــور 

بــرای کســب وکارها قطــع شــده اســت.
ــران  ــنجی کارب ــت س ــد و هوی ــر جدی ــت کارب ــم، ثب ــن تصمی ــا ای ب
ــاالت  ــاه اخت ــدای مهرم ــت. از ابت ــده اس ــل ش ــز مخت ــا نی پلتفرم ه
اینترنــت گســترده تر از قبــل شــد و بــا فیلتــر اینســتاگرام و واتــس اپ، 
مســیر معمــول دیجیتــال مارکتینــگ تنــگ و تنگ تــر شــد. یــک قدم 

قبــل از قطــع ســرویس های پیامــک، قطــع دسترســی آزاد به ســرویس 
ــان  ــال را در جری ــوزه اقتصــاد دیجیت ــاالن ح ــه فع ــود ک ــوگل ادز ب گ

ــرد. ــی ک ــار چالش های ــات دچ تبلیغ
تصمیمات خلق الساعه و آسیب جدی به کسب وکارها

ــب وکارهای  ــی کس ــن صنف ــس انجم ــب رئی ــور«، نای ــد خاکپ »مجی
اینترنتــی بــا بیان اینکــه از خدمات پیامکــی در زمینه هــای مختلفی در 
کســب و کارهــای اینترنتــی اســتفاده می شــود، بــر ایــن بــاور اســت که 
تصمیمــات خلق الســاعه در ایــن بخش، بســیار مخــرب هســتند و بدنه 

اکوسیســتم نــوآوری را دچــار آســیب جــدی می کنــد.
او در گفت وگــو بــا دیجیاتــو بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از 
کســب وکارهای آنایــن از OTP و رمــز یــک بــار مصــرف پیامکــی بــرای 
ورود کاربرانشــان بــه وبســایت یــا پلتفــرم اســتفاده می کننــد، گفــت: 
»ایــن یکــی از روش هــای رایــج امنیتــی بــرای ورود کاربــران اســت. این 
ــوده و  ــرای بعضــی از کســب و کارهــا تنهــا راه ورود ب روش پیامکــی ب
برخــی امــا راه حل هــای جایگزیــن دارنــد. همچنیــن پیامــک  تاییــد دو 
عاملــی بــرای تاییــد تراکنش هــای مالــی نیز مــورد اســتفاده بســیاری از 

ــرد.« ــرار می گی ــب وکارها ق کس
بــر اســاس توضیحــات خاکپــور در حــال حاضــر با ایــن اختــال، ارتباط 
پیامکــی پلتفرم هــا و کســب و کارهــای اینترنتــی بــا کاربرانشــان قطــع 
شــده اســت کــه منجــر بــه آســیب جــدی بــه تجربــه کاربــری آن هــا 

می شــود.
بــه گفتــه او کســب وکارهای زیــادی کــه بــه علــت اختال هــای اخیــر 
اینترنــت بــا کاهــش تــا ۶۰ درصــدی فــروش رو بــه رو شــده اند، امــروز 

انجمن صنفی کسب وکار های اینترنتی: 

با قطع این سرویس کسب و کار ها افت فروش
 تا ۹5 درصدی را تجربه می کنند



www.bazarekar.ir سال ششم - شماره 36
آبان 1401

استارت آپ
35

و بــا قطــع ســرویس پیامکــی افــت فــروش تــا ۹۵ درصــدی را تجربــه 
ــد. می کنن

هم بنیانگــذار تهــران پیمنت، همچنین از عدم شــفافیت و اطاع رســانی 
ــرده و گفــت: »در حــال حاضــر  ــه ک ــات گای ــن خدم ــرای قطــع ای ب
ــا  ــراً ب ــوه، ظاه ــک انب ــدگان پیام ــتارتاپ ها و خدمات دهن برخــی از اس
هیــچ محدودیــت و مشــکلی روبــه رو نیســتند، امــا بــرای ســایرین کــه 
شــامل تعــداد بســیار زیــادی از کســب و کارهــای اینترنتــی کوچــک و 
متوســط و بعضــی از اســتارتاپ ها می شــوند، خدمــات پیامکــی بــه طور 

کامــل قطــع شــده اســت.«
بــه گفتــه او در چنیــن مــواردی بایســتی اطاع رســانی شــفافی انجــام 
ــن  ــای جایگزی ــال راه حل ه ــه دنب ــد ب ــب وکارها بتوانن ــا کس ــود ت ش
باشــند. امــا حتــی مشــخص نیســت چــرا برخــی وصــل و برخــی قطــع 

شــده اند و هیــچ زمــان مشــخص 
ــع  ــرای رف ــی ب ــه راه ــا نقش و ی

مشــکل اعــام نشــده اســت.
خاکپــور بــاور دارد کــه این دســت 
ایــن  نشــان دهنده  اقدامــات، 
اســت کــه کســی در حــال حاضر 
هیــچ اهمیتــی بــه کســب وکارها 
ــرویس های  ــع س ــد: »قط نمی ده
پیامکــی حتــی می توانــد امنیــت 
کســب وکارها باالخــص کســب و 
کارهــای کوچک تــر را بــا ریســک 

هــای جــدی روبــه رو کنــد.«
ــه  ــن زمین ــد اســت در ای او معتق

ــی  ــن قطع ــه می توانســت جایگزی ــاده ای وجــود داشــته ک راه حــل س
ســرویس شــود و حــاال ظاهــراً قــرار اســت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد: 
»بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت های خدمــات دهنــده معمــوالً بــا آی پــی 
اســتاتیک دســتور ارســال SMSهــا را بــرای شــرکت های ارائــه خدمــات 
ارســال پیامــک ارســال می کننــد، می تــوان تنهــا دســتورهایی کــه از 
آی پی هــای مشــخص آمــده را تاییــد و الباقــی را رد کــرد تــا حداقــل 
نیــازی بــه مسدودســازی کامــل ایــن خدمــات نباشــد، هــر چنــد کــه 
ایــن روش هــم بــرای بســیاری از کســب و کارهــای کوچک و متوســط، 

کارآمــد و مفیــد نخواهــد بــود.«
ضرر و زیان گسترده کسب وکارها در پی قطع دسترسی ها

مصطفــی امیــری، مدیرعامــل زرین پــال در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بر 
اینکــه اثــرات منفــی قطــع ســرویس پیامــک انبــوه روی کســب وکارها 
چــه نتیجــه ای خواهــد داشــت بــه کاهــش ۶۴ درصــدی تراکنش هــا در 
روزهــای اخیــر اشــاره کــرد و گفــت: »در هفته هــای اخیــر، فیلترینــگ 
و اختــال اینترنــت موجــب کاهــش تقریبــا ۴۰ درصــدی تراکنش هــا 
شــده اســت. حــال از روز گذشــته و قطعــی ســرویس پیامکــی، شــاهد 

کاهــش ۴۰ درصــدی دیگــر تراکنش هــا خواهیــم بــود کــه در مجمــوع 
بــه نســبت بــه ماه هــای پیشــین کاهــش ۶۴ درصــدی تراکنش هــا را 

ــتیم.« شاهد هس
مدیرعامــل زرین پــال در ادامــه بــه اثــرات مخــرب اختــال اینترنــت بــر 
کســب وکارش اشــاره کــرده و گفــت: »حکایــت امــروز مــا، بــدون شــرح 
اســت. هفته هــای قبــل حتــی ســرویس های ارســال ایمیــل بــه بیــرون 
ــرویس دهندگان  ــه از س ــرویس هایی ک ــته اند. س ــران مشــکل داش از ای
ایرانــی دریافــت می کنیــم بــرای لبــه CDN دچــار اختــال اســت؛ یعنی 
یــک ســری از پاپ ســایت ها یــک دفعــه بــه اختــال می خورنــد و کنــد 
می شــوند. حــال چطــور قــرار اســت کیــک اقتصــاد دیجیتــال شــکل 
گیــرد؟ امــروز از زمانــی کــه کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال شــکل گرفتــه، 

اوضــاع ایــن حــوزه در یــک ســرازیری قــرار گرفتــه اســت.«
بنیانگذار جاجیگا: کاهش فروش 

پنجاه درصدی پیدا کردیم
بابــک ســهرابی، بنیان گــذار جاجیــگا 
نیــز در تخمیــن ضــرر و زیانــی کــه 
ایــن اســتارتاپ از اواخــر شــهریور 
ــروز متحمــل شــده در پاســخ  ــا ام ت
ــاس  ــر اس ــت: »ب ــو، گف ــه دیجیات ب
تخمین هــا از اواخــر شــهریور حــدود 
۶۰ درصــد کاهــش فروش داشــته ایم 
کــه بــا تاش هــای گســترده آن را بــه 
۴۰ درصــد کاهــش رســاندیم و ایــن 
در حالــی اســت کــه در پــی قطعــی 
ســرویس پیامــک دوبــاره بــه ۵۰ 

ــروش رســیدیم.« درصــد کاهــش ف
ــا گایــه از شــرایط پیــش آمــده تاکیــد کــرد کــه عواقــب  ســهرابی ب
جبــران ناپذیــری بــا ایــن اقدامــات بــر ســر راه کســب و کارهــا پیــش آمــده 
اســت: »کســب و کارهای گردشــگری تــازه پس از دوران کرونا به مســیر تــازه و 
جدیــدی رســیده بودنــد که حاال بــاز با مشــکات زیادی همراه شــده اســت.«

بــه گفتــه او شــرایط پیــش آمــده اعتمــاد کاربــر را بــه عنــوان مهم ترین 
دارایــی بــه شــکل قابــل توجهی کاهــش داده اســت.

راهی برای جبران عدم ارسال پیامک نیست
ــداز نیــز در  مهــدی عبــادی، عضــو انجمــن فین تــک و مدیرعامــل ون
ــر اینکــه آیــا  پــی قطعــی پیامک هــا در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی ب
راهــکار جایگزینــی بــرای ارســال پیامــک وجــود دارد، گفــت: »پیامــک 
بــرای چنــد منظــور از جملــه ثبت نــام، ورود دو مرحلــه ای و مــواردی از 
ایــن دســت اســتفاده می شــود و متاســفانه هیــچ راهــکار جایگزینی که 

دقیقــا ایــن کار را بــا انجــام دهــد هــم وجــود نــدارد.«
ــرای  ــه گفتــه عبــادی هیــچ راهــکار جایگزینــی ب در شــرایطی کــه ب
ــا  ــه آی ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ــال ای ــدارد، ح ــود ن ــک وج پیام
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تصمیم  گیــران حواشــی چنیــن تصمیماتــی را ارزیابــی کرده انــد؟ ضرر 
و زیانــی کــه کســب وکارها بــا امیــد ســال دانش بنیــان پیــش بردنــد 

چــه سرنوشــتی پیــدا خواهنــد کــرد؟
عبــادی امــا بــر ایــن بــاور اســت کــه هرچنــد تصمیم گیــران تصــور 
می کننــد حواشــی تصمیــم خــود را مــورد ارزیابــی قــرار داده انــد امــا 
بررســی ها بــه درســتی انجــام نشــده و شــاهد ایــن موضــوع اختالــی 

اســت کــه حتــی در برخــی شــبکه های بانکــی هــم شــاهد آنیــم.
او بــا توضیــح دربــاره ایــن موضــوع، گفــت: »برخی پیامک هــای مهمی 
کــه ارســال می شــود فقــط رمــز دوم و پویــا نیســتند و از زمــان قطــع 

پیامــک(روز جمعــه ســاعت ۱۴( 
شــاهد کاهــش تراکنــش در 
ــتیم.  ــم هس ــی ه ــبکه بانک ش
دلیــل ایــن موضــوع پیش بینــی 
ــدم  ــوع و ع ــن موض ــدن ای نش
دریافــت رمــز مــورد نیاز اســت.«

از ســویی دیگــر عبــادی بــا 
ــی  ــه قطع ــاره ادام ــدار درب هش
ــد  ــر بخواه ــی اگ ــک، حت پیام
فقــط 2۴ ســاعت طــول  بکشــد، 
گفــت: »ایــن موضــوع در عمــل 
شــدت  بــه  را  کســب وکارها 
تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.«

بــدون پیامــک هیچ فعالیتــی در 
جریــان اعتبــار ســنجی قابــل ارائه نیســت

امیــر حق رنجبــر، بنیان گــذار و مدیرعامــل لنــدو نیــز قطعی ســرویس 
ــدو  ــام در لن ــزان ثبت ن ــر شــدن می ــه صف ــدو را منجــر ب ــک لن پیام
عنــوان کــرد و گفــت: »ســرویس پیامــک را از کاوه نــگار و نیــک اس ام 
اس دریافــت می کنیــم کــه هــر دو ســرویس قطــع شــده اســت و در 

نتیجــه ایــن قطعــی هیــچ ثبت نامــی انجــام نشــده اســت.«
او بــا اشــاره بــه رونــد الگیــن کاربــران لنــدو گفــت: »رونــد الگیــن هم 
از روش OTP انجــام میشــد کــه ایــن موضــوع هم مختل شــده اســت.«
حــق رنجبــر بــا توضیــح اینکــه تمامــی فلــو لنــدو بر اســاس ســرویس 
OTP انجــام می شــود، گفــت: » کاربــر بــرای دریافــت گــزارش اعتباری 

و هــر فعالیــت دیگــری کــه بایــد انجــام شــود را متوقــف کرده اســت.«
هم بنیــان گــذار لنــدو در پاســخ بــه پرســش دیجیاتــو مبنــی بــر اینکه 
دلیــل اصلــی قطعی ســرویس پیامــک از ســوی نهادهــای تصمیم گیر 
ــا پاســخ های غیررســمی  ــر ب ــا خی ــام شــده ی ــه کســب وکارها اع ب
اشــاره کــرد و گفــت: »هیــچ پاســخ رســمی اعــام نشــده امــا بــا توجه 
بــه اعــام مراجــع قضایــی و پاســخ های غیررســمی دلیل ایــن موضوع 

مســائل امنیتی اســت.«

ــظ  ــرای حف ــط ب ــرکت های واس ــک ش ــرویس پیام ــه او س ــه گفت ب
امنیــت و جلوگیــری از ارســال پیامک هــای ضدامنیتــی قطــع شــده و 
ســرویس هایی کــه بــه طــور مســتققیم از مخابــرات دریافت می شــود، 

ــت.« همچنان پابرجاس
بازگشت به عقب

توقــف فعالیــت کســب وکار بــه معنــی ضــرر و زیــان گســترده مالــی و 
گاه بســیار جبــران ناپذیــر اســت. قطعــی ســرویس پیامــک هــم از آن 
دســت چالش هایــی اســت کــه همــه حوزه هــا فعالیــت در اکوسیســتم 

نــوآوری را بــه دردســر انداختــه اســت.
ــف  ــا توصی ــگا ب ــذار جاجی بنیان گ
شــرایط ســختی کــه از روز گذشــته 
تــا کنــون ایــن کســب وکار در حــال 
تجربــه آن اســت در پاســخ بــه 
دیجیاتــو مبنــی بــر اینکــه راهــکار 
جایگزیــن در ســاعات گذشــته برای 
ارســال پیامــک، گفــت: »بازگشــت 
ــای  ــب و اســتفاده از روش ه ــه عق ب
دســتی مثــل تمــاس تلفنــی تنهــا 

ــود.« ــا ب ــه پیــش روی م گزین
ایــن پرســش  بــه  پاســخ  او در 
کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه دار 
ــکار  ــه راه ــب وکارها چ ــد، کس باش
جایگزینــی خواهنــد داشــت، تاکیــد 
کــرد موضــوع پیامــک بــا اینســتاگرام و واتس اپ بســیار متفاوت اســت 
و بخشــی از بســتر داخلــی اســت و اختــال در آن عما کســب و کارها 

را فلــج می کنــد.
ــتر  ــر بس ــب وکارها ب ــوچ کس ــه ک ــر ب ــای تصمیم گی ــویق نهاده تش
پلتفرم هــای داخلــی اینبــار با قطعی ســرویس پیامــک نگرانــی را برای 
فعــاالن اکوسیســتم فنــاوری کشــور تشــدید کــرد. حــاال این پرســش 
مطــرح اســت کــه در پــی قطــع ســرویس پیامــک امــکان قطعــی و 

عــدم دسترســی بــه شــبکه ملــی اطاعــات هــم وجــود دارد.
ســهرابی بــا ابــراز نگرانــی نســبت بــه ایــن موضــوع تاکیــد کــرد کــه 
پیامــک یــک ســرویس داخلــی اســت و بــرای مســائل امنیتــی بایــد 
راهــکار دیگــری اعمــال کــرد، نــه قطــع کامــل ســرویس. از همیــن رو 
در صــورت ادامــه قطعــی ســرویس پیامــک امــکان ادامه فعالیــت برای 

کســب وکار وجــود نــدارد.
پیگیری استارتاپ ها از شرکت های پیامکی

برخــی ســرویس ها همچنــان پیامــک ارســال می کننــد و شــنیده ها 
ــان  ــال در جری ــه اخت ــت ک ــر آن اس ــو بیانگ ــی های دیجیات و بررس
ســرویس های پیامکــی کــه بــه طــور مســتقیم از مخابــرات دریافــت 
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می شــود، دیــده نشــده اســت. از ســویی دیگــر کســب وکارهای کوچــک 
ــا  ــان ب ــد ارتباطی ش ــتن س ــرای برداش ــی ب ــال راه ــه دنب ــان ب همچن

کاربــران خــود هســتند.
هم بنیــان گــذار زرینپــال با توضیح دربــاره عدم موفقیــت روند پیگیری های 
زرین پــال بــرای ادامــه امــکان ارســال پیامــک، بــاور دارد شــرکت های ارائــه 
دهنــده خدمــات در ایــن حوزه، پیشــگیری ســخت گیرانه را بــرای مقابله با 

ــاب کردند. تبعات احتمالی انتخ
امیــری بــا اشــاره بــه اینکه بــه نظر می رســد دســتور قضایــی وجود نــدارد، 
گفــت: »صرفــا بــه صــورت شــفاهی بــه ایــن شــرکت ها هشــدار داده شــده 
کــه اگــر پیامــک نامرتبطــی ارســال شــود، مســئولیت متوجــه مدیریــت 

مجموعــه خواهد بــود.«
او بــا بیــان اینکــه هر چقدر مســئولیت 
شــرکت ها توســعه یابد، ریســک پذیری 
نیــز افزایــش می یابــد؛ از اتفــاق رخ داده 
ــا عنــوان خودکشــی کســب وکارهای  ب
ــاد کــرده و گفــت: »اگــر  ایــن حــوزه ی
فــردی تــرس از چاقــی داشــته باشــد، 
غذایــی نمی خــورد و در نتیجــه بــر اثــر 
ســوء تغذیــه نیــز می میــرد. االن هــم به 
نظــر می رســد ایــن موضــوع در حــال 

اتفــاق افتــادن اســت.«
ــری  ــد پیگی ــان می ده ــی ها نش بررس
اســتارتاپ ها بــرای بازگشــت ســرویس 

پیامــک همچنان بی نتیجــه مانــده و نگرانی بنیان گــذاران این اســتارتاپ ها 
مــدام در حــال افزایــش اســت. امــا رویکــرد یــک اســتارتاپ کوچــک در 
مقایســه بــا شــرکتی بــزرگ در مواجهــه بــا ایــن تصمیم چــه خواهــد بود؟

عبــادی بــر ایــن بــاور اســت کــه کســب وکارهای بزرگتــر بــا تاش هایی 
ــاد او  ــه اعتق ــد. هرچنــد ب ــن مشــکل را حــل کرده ان کــه داشــته اند ای
قطعــی ســرویس پیامــک در عمــل هیــچ کمکــی بــه افزایــش امنیــت 
نــدارد و ایــن رونــد حتــی در حــال حاضر هــم امــکان دارد اتفــاق بیفتد.

ــاره کســب وکارهای کوچــک و متوســط  ــادی بیشــتر درب ــی عب نگران
ــد. ــه می کنن ــش را تجرب ــا بیشــترین چال ــن روزه ــه ای اســت ک

 
حق رنجبر: برخی با البی گری، با اختالل مواجه نشدند

حق رنجبــر نیــز در پاســخ بــه پرســش دیجیاتــو مبنــی بر اینکــه نتیجه 
پیگیــری دربــاره بازگشــت ســرویس پیامــک چه زمانــی معلــوم خواهد 
شــد، بــه رایزنــی برخــی کســب وکارها بــا شــرکت های واســط پیامــک 
اشــاره کــرد و گفــت: » بــه نظــر می رســد برخــی کســب وکارها بــا البــی 

گری هایــی توانســتند ســرویس پیامــک را وصــل کنند.«
او بــا اعــام اینکــه در تــاش بــرای وصــل شــدن دوباره ســرویس پیامک 
از مســیر شــرکت های واســط در حــال پیگیــری موضــوع اســت، تاکیــد 
کــرد قطعــی ایــن ســرویس در عمــل منجــر بــه توقــف فعالیت شــده و 

ایــن موضــوع منجــر بــه صفــر شــدن فعالیت شــده اســت.
ســهرابی نیــز بــا بیــان اینکــه امیدواریــم ایــن موضوع امــروز حل شــود، 
ــه دهنــده  ــی اشــاره کــرد و گفــت: »شــرکت های ارائ ــه حکــم قضای ب
ــن  ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد ب ــام کردن ــم اع ــی ه ــرویس های پیامک س

موضــوع بــرای مســائل امنیتــی اســت.«
بــه بــاور او اینکــه در حــال حاضر برخی کســب وکارها همچنان از ســرویس 
پیامــک اســتفاده می کننــد، بیانگــر ایــن اســت که ایــن مشــکل قابل حل 
شــدن اســت و انتظــار داریــم در کوتاه تریــن زمــان ممکــن راهــکاری ارائــه 

شــود و امــکان اســتفاده از پیامک ممکن شــود.
هیچ لیست سفیدی

 در کار نیست
قطعــی ســرویس پیامک به شــکل 
ــده  ــام ش ــل انج ــترده و کام گس
ــدود  ــرویس مع ــد س ــر از چن و اگ
چشم پوشــی کنیم امکان برقــراری 
ارتبــاط ناگهــان قطــع شــده اســت. 
ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه 
کارشناســان ایــن تصمیــم را صرفا 
مخــل رونــد فعالیت کســب وکارها 
می داننــد و بــرای آن نتیجه مثبتی 

متصور نیســتند.
هم بنیان گــذار لنــدو نیــز با اشــاره 
بــه اینکــه بایــد لیســت ســفیدی 
بــرای ادامــه فعالیــت کســب وکارها وجــود داشــته باشــد، گفــت: »برخــی 
ــرویس  ــر س ــی ب ــان مبتن ــل کسب وکاری ش ــام مراح ــب وکارها تم کس
پیامکــی اســت و ایــن رونــد نشــان داد در آینــده هم شــاهد تکــرار چنین 
تصمیماتــی خواهیــم بــود کــه ضربــه جــدی بــه کســب وکارها می زنند.«

بــه گفتــه او کســب وکارها قــرار نیســت کاری خــارج از مراحــل جــاری 
ــبرد  ــه پیش ــدی ب ــه ای ج ــوع ضرب ــن موض ــد و ای ــام دهن ــود انج خ

برنامه هــا وارد می کنــد.
پایان اقتصاد دیجیتال

در پــی ایجــاد ایــن ســد کــه بیشــتر دســت اســتارتاپ های متوســط را 
بــرای فعالیــت بســته از همــان ســاعات ابتدایی صاحبــان اســتارتاپ ها و 
فعــاالن اکوسیســتم نــوآوری واکنش هــای گســترده ای نســبت بــه ایــن 
موضــوع نشــان دادنــد و حتــی برخــی از ایــن فعــاالن مــرگ اقتصــاد 

دیجیتــال را اعــام کردنــد.
اکوسیســتم نــوآوری کشــور بــا وجــود تغییــر و تحــوالت و چالش هــای 
ــان از مســیر  ــده همچن ــل ش ــا متحم ــن روزه ــه در ای گســترده ای ک
کوچک تریــن روزنه هــای ارتباطــی ســعی در بقــای کســب وکار خــود و 
ادامــه فعالیــت مبتنــی بر اینترنــت دارد. اینترنتی که در بیشــتر ســاعات 
ــوان  ــه عن ــی، پیامــک ب ــره ارتباطــات مل ــی دای ــی اســت و حت روز مل

ــن راه ارتباطــی هــم از دســت داده اســت. معمول تری
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اصطـاح »اقتصـاد اسـتارتاپی« به فعالیـت اقتصادی پیرامون اسـتارت 
آپ هـا اشـاره دارد. ایـن شـامل فعالیت هـای خـود اسـتارت آپ ها و 
همچنین اکوسیسـتم سـرمایه گذاران، مربیان، شـتاب دهنده ها و سـایر 

سـاختار های حمایتـی اسـت کـه بـه رشـد آن هـا کمـک می کند.
اقتصاد کسـب وکارهای نوپ(اسـتارتاپی( یکی از نقاط روشن در اقتصاد 
ُکنـد ایـران در سـال های اخیـر بـوده اسـت. شـرکت های نوپـا هـزاران 

شـغل و میلیارد هـا تومـان فعالیت اقتصـادی ایجـاد کرده اند.
دالیـل متعـددی وجود دارد که چرا اقتصاد اسـتارتاپی تا این حد موفق 
بـوده اسـت. یکـی ظهور اسـتارت آپ های مبتنـی بر فناوری اسـت که 
از فناوری هـای جدیـد بـرای ایجـاد صنایـع و مدل هـای تجـاری کامًا 
جدید اسـتفاده کرده اند. مـورد دیگر، افزایش منابع مالی برای اسـتارت 
آپ هـا، از سـوی سـرمایه گذاران فرشـته، سـرمایه گذاران خطرپذیـر و 

سـایر منابع است.
امـا شـاید مهم تریـن دلیـل موفقیت اقتصـاد اسـتارتاپی این باشـد که 
فرصتـی را بـرای هرکسـی که ایده خوبـی دارد به واقعیـت تبدیل کند. 
گاهـی، تنهـا چیـزی کـه بـرای راه انـدازی یک کسـب وکار موفـق نیاز 

اسـت، یـک کامپیوتر و اتصـال به اینترنت اسـت.
اقتصـاد اسـتارتاپی هنـوز در مراحـل اولیه خود اسـت و اگر قرار باشـد 

بـه رشـد خود ادامـه دهد، چالش های زیـادی پیـش رو دارد که باید به 
آن هـا پرداخـت. اما دالیل متعددی وجـود دارد که بـاور کنیم می تواند 

موتور رشـد اقتصادی برای سـال های آینده باشـد.
بـرای اینکـه بفهمیـم اسـتارتاپ چیسـت، ابتـدا بایـد معنـای کلمـه 
»کارآفریـن« را درک کنیـم. کارآفریـن به شـخصی گفته می شـود که 
یک کسـب وکار یا مشاغل را سـازمان دهی و اداره می کند و ریسک های 
مالـی را به امید کسـب سـود می پذیـرد. البته همـه  اسـتارتاپ ها برای 

درآمدزایـی ایجاد نیم شـوند.
اصطـاح »اسـتارت آپ« را می تـوان بـرای توصیـف هـر دو سـازمان 
انتفاعـی و غیرانتفاعی اسـتفاده کـرد. اسـتارت آپ های انتفاعی معموالً 
بـر توسـعه محصول یا خدمـات جدید و ایجاد درآمد متمرکز هسـتند، 
درحالی کـه اسـتارت آپ های غیرانتفاعـی معمـوالً بـر حـل مشـکات 
اجتماعی یا زیسـت محیطی متمرکز هسـتند. اسـتارت آپ ها را می توان 
بر اسـاس مرحله توسعه شـان نیز دسـته بندی کرد: مرحله بذر، مرحله 

اولیـه، مرحله رشـد و مرحلـه آخر.
اسـتارت آپ های مرحلـه اولیـه معمـوالً بـا داشـتن یک تیـم کوچک و 
منابـع محـدود مشـخص می شـوند. آن هـا اغلـب توسـط کارآفرینانی 
تأسـیس می شـوند که ایـده ای بـرای یک محصـول یا خدمـات جدید 

آنا بررسی کرد

اقتصاد کسب وکارهای نوپا؛ نقطه روشن اقتصاد ُکند ایران
اقتصاد کسـب وکار های نوپا )اسـتارتاپی( یکی از نقاط روشـن در اقتصاد ُکند ایران در سـال های اخیر بوده اسـت. شـرکت های 

نوپـا هزاران شـغل و میلیارد ها تومـان فعالیت اقتصادی ایجـاد کرده اند.
گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ اسـتارت آپ یک شـرکت یا سـازمان اسـت کـه در مراحل اولیه خود قـرار دارد و معموالً 
بـا عدم اطمینان و ریسـک باال مشـخص می شـود. موفقیت یک اسـتارت آپ بـه توانایی آن در حل مشـکلی بسـتگی دارد که 

مـردم به آن اهمیـت می دهند.
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دارنـد، امـا هنـوز آن را به طـور کامل توسـعه نداده اند. اسـتارت آپ های 
اولیـه معمـوالً محصـول یـا خدمات خـود را توسـعه داده انـد و در حال 

جلب توجه مشـتریان هسـتند.
قابل توجهـی  نقطـه جهـش  بـه  اسـتارت آپ هـای مرحلـه رشـد 
رسـیده انـد و در حـال افزایـش فعالیت های خود برای پاسـخگویی 
بـه تقاضـا هسـتند. اسـتارت آپ هـای مرحلـه آخـر به طورکلـی 

بـه دنبـال جـذب سـرمایه های بـزرگ هسـتند.
اسـتارت آپ بـه ایـن معنـی که آن ها بایـد همه چیـز را از ابتدا بفهمند. 
ایـن فرآینـد اغلـب بـا آزمایش های علمی مقایسـه می شـود: اسـتارت 
آپ هـا بـا ایده هـای جدیـد آزمایـش می کنند تـا ببینند آیـا می توانند 

راه حـل موفقـی پیدا کنند یـا خیر.

افزایش ناگهانی استارت آپ ها چه اثری بر اقتصاد دارد؟
اقتصاد هــای  قــوت  نقطــه ی  اســتارت آپ ها  ناگهانــی  افزایــش 
ــاغل و  ــر مش ــاوه ب ــرا ع ــت، زی ــعه اس ــال توس ــدرن و در ح م
ــد  ــوآوری و رش ــه ن ــد، ب ــاد می کنن ــه ایج ــرمایه گذاری هایی ک س

مالــی کشــور نیــز کمــک می کننــد.
ــتارتاپ ها در ایاالت متحــده از  ــن، اس ــاد کافم ــزارش بنی ــاس گ ــر اس ب
ــون شــغل در ســال  ــا 2۰۰۵، به طــور متوســط ۳ میلی ســال ۱۹۸۰ ت
ــط  ــور متوس ــتقر به ط ــرکت های مس ــه ش ــد، درحالی ک ــاد کردن ایج

ســاالنه ۱ میلیــون شــغل از دســت داده انــد.
ســرمایه گذاری در اســتارتاپ ها نیــز در حــال افزایــش اســت. در ســال 
2۰۱۴، ســرمایه گذاران خطرپذیــر ۴۸ میلیــارد دالری در اســتارت آپ ها 
ــزان ســرمایه گذاری  ــر می ــش از دو براب ــه بی ــد ک ســرمایه گذاری کردن
در چهــار ســال قبــل بــوده اســت و ایــن رونــد هیــچ نشــانه ای از کنــد 

شــدن را نشــان نمی دهــد، زیــرا VCهــا در ســال 2۰۱۵، پنجاه و هشــت 
ــد. میلیــارد دالر در اســتارتاپ ها ســرمایه گذاری کردن

اثــری  بــه جلــو اســتارتاپ ها چــه  حرکــت رو 
ــاد دارد؟ اقتص ــر  ب

ــد  ــت می کنن ــوآوری را هدای ــد، ن اســتارت آپ ها شــغل ایجــاد می کنن
و ســرمایه گذاری را جــذب می کننــد. آن هــا نقشــی حیاتــی در اقتصــاد 
ــه تضمیــن ســامت و موفقیــت بلندمــدت آن  مــا ایفــا می کننــد و ب

ــد. کمــک می کنن
ــته،  ــر کل اقتصــاد دارد. درگذش ــی ب ــر عمیق ــتارتاپی تأثی اقتصــاد اس
ــد.  ــادی بوده ان ــد اقتص ــی رش ــای اصل ــزرگ محرک ه ــرکت های ب ش
ــتارت  ــک و اس ــب وکار های کوچ ــر، کس ــال های اخی ــال، در س بااین ح

ــد. ــاد پیداکرده ان ــرای اقتص ــده ای ب ــت فزاین ــا اهمی آپ ه
دالیــل مختلفــی بــرای ایــن تغییــر وجــود دارد. اول، اینترنــت راه اندازی 
کســب وکار فــرد را بــرای مــردم آســان تر از همیشــه کــرده اســت. دوم، 
ظهــور اقتصــاد اشــتراکی ایــن امــکان را بــرای مــردم فراهم کرده اســت 
ــد.  ــود کار کنن ــرایط خ ــاس ش ــر اس ــر و ب ــورت انعطاف پذی ــه به ص ک
درنهایــت، احتمــال راه انــدازی کســب و کار بــرای خــود در نســل جدید 

نســبت بــه نســل های قبلــی بیشــتر اســت.
تأثیــر اقتصــاد اســتارتاپی را می تــوان بــه روش هــای مختلفــی مشــاهده 
کــرد. اســتارت آپ هــا مســئول بخــش بزرگــی از ایجــاد شــغل در ایــران 
هســتند. آن هــا همچنیــن در حــال نــوآوری و ایجــاد صنایــع جدیــد 
هســتند. عــاوه بــر ایــن، آن هــا بــه احیــای شــهر ها و مناطــق در حــال 

ــد. زوال کمــک می کنن
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ــد ناخالــص  ــزان تولی ــه افزایــش می چــرا اســتارت آپ هــا ب
ــد؟ ــک می کنن ــی کم داخل

یکــی از مهمتریــن کلید های یــک اقتصاد قوی، اکوسیســتم اســتارتاپی 
ــه افزایــش میــزان  قــوی اســت. اســتارت آپ ها بــه دالیــل مختلفــی ب
تولیــد ناخالــص داخلــی کمــک می کننــد. اوالً، آن هــا مبتکــر هســتند 
ــد  ــه می توان ــد ک ــه می دهن ــدی را ارائ ــات جدی ــوالت و خدم و محص
ــد؛  ــاد می کنن ــغل ایج ــا ش ــود. دوم، آن ه ــادی ش ــد اقتص ــث رش باع
اغلــب مشــاغل پردرآمــد کــه بــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی کمــک 
می کنــد. در نهایــت، اســتارت آپ ها عمومــا شــرکت هایی بــا رشــد بــاال 
هســتند، بــه ایــن معنــی کــه درآمــد و ســود زیــادی تولیــد می کننــد 

کــه بــه افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز کمــک می کنــد.
یکــی از مهمتریــن جنبه هــای یــک اقتصــاد پــر رونــق، رشــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی اســت. تولیــد ناخالــص داخلــی ســالم نشــان می دهد 
کــه اقتصــاد یــک کشــور در حــال گســترش اســت و شــهروندان آن 
ــه  ــر ب ــوزه منج ــن ح ــد در ای ــتند. رش ــدن هس ــر ش ــال مرفه ت در ح

ــود. ــب وکار ها می ش ــترش کس ــرای گس ــتر ب ــای بیش فرصت ه
ــت از کســب و  ــی و حمای ــش GDP، تشــویق کارآفرین از راه هــای افزای
کار هــای نوپــا اســت. اســتارت آپ هــا محرک هــای کلیــدی نــوآوری و 
رشــد اقتصــادی هســتند. آن هــا محصــوالت، خدمــات و فناوری هــای 
ــود را  ــع موج ــد صنای ــه می توان ــد ک ــازار می آورن ــه ب ــدی را ب جدی

کارآمدتــر کــرده و صنایــع کامــاً جدیــدی ایجــاد کنــد.
اســتارت آپ ها عــاوه بــر ســهم مستقیمشــان در GDP، تأثیــری ســرریز 
بــر بقیــه اقتصــاد نیــز دارنــد. آن هــا ایده هــا و نوآوری هــای جدیــدی را 
تولیــد می کننــد کــه الهــام بخــش کســب و کار هــای دیگــر برای رشــد 
و ســرمایه گــذاری اســت. آن هــا همچنیــن شــغل ایجــاد می کننــد، نــه 
فقــط بــرای خــود، بلکــه بــرای افــرادی کــه از آن هــا حمایــت می کنند، 

ماننــد تامیــن کننــدگان، حســابداران، وکا و غیره.

بودجه استارت آپ ها از کجا تامین می شود؟
ســوال اساســی بــرای تامیــن مالــی اســتارتاپ ایــن اســت کــه چگونــه 
ــر کــرد. ایــن چالــش اصلــی  می تــوان مبلــغ اولیــه پــول را چنــد براب

بــرای همــه اســتارت آپ ها اســت و دلیــل اینکــه ســرمایه گذاران 
ــاال  ــوه ب ــد بالق ــا رش ــتارت آپ هایی ب ــد در اس ــل دارن ــر تمای خطرپذی

ــد. ــرمایه گذاری کنن س
یکــی از روش هــای محبــوب بــرای تامیــن مالــی اســتارتاپ ها از طریــق 
کمک هــای مالــی دولتــی اســت. در ایــاالت متحــده، برنامــه تحقیقــات 
نــوآوری کســب و کار هــای کوچــک (SBIR( یــک برنامــه کمــک کننــده 
مالــی اســت کــه بــه کســب و کار هــای کوچــک جوایــزی می دهــد تــا 
 SBIR بــه آن هــا یــاری دهــد تــا فنــاوری خــود را تجــاری کننــد. برنامــه
ــه صــورت  ــا اســتارت آپ ها ب ــاز اســت، ام ــرای همــه کســب وکار ها ب ب
ویــژه بــرای اســتفاده از ایــن مزایــا، مناســب تر شــناخته می شــوند، زیــرا 
اغلــب ســرمایه الزم بــرای تجاری ســازی فنــاوری خــود را بــه تنهایــی 

ندارند.
گزینــه دیگــر بــرای تأمیــن مالــی اســتارتاپ از طریــق ســرمایه گذاران 
خصوصــی ماننــد ســرمایه گذاران خطرپذیــر یــا ســرمایه گذاران فرشــته 
اســت. ایــن ســرمایه گذاران ســرمایه را درازای حقــوق صاحبــان ســهام 
در شــرکت فراهــم می کننــد، بــه ایــن معنــی کــه در صــورت موفقیــت، 
ــی  ــن مال ــن روش تأمی ــود. ای ــد ب ــرکت خواهن ــی از ش ــک بخش مال
ــرا ســرمایه گذار  ــرای اســتارت آپ ریســک پذیرتر باشــد، زی ــد ب می توان
ممکــن اســت درازای ســرمایه گذاری اش چیز هــای خاصــی را مطالبــه 
کنــد، ماننــد کرســی در هیئت مدیــره یــا اظهارنظر در مــورد نحــوه اداره 
شــرکت. بااین حــال، می توانــد بــرای اســتارت آپ نیــز بســیار ســودمند 
باشــد، زیــرا ســرمایه گذاران خصوصــی معمــوالً فقــط در شــرکت هایی 
ســرمایه گذاری می کننــد کــه معتقدنــد پتانســیل باالیــی بــرای رشــد 

دارنــد.
راه دیگــری بــرای راه انــدازی کســب وکار خــود بــدون وابســتگی 
بیش ازحــد بــه کمــک خــارج از شــرکت، پلتفرم هــای ســرمایه گذاری 
ــاداش،  ــا، پ ــد درازای مزای ــراد اجــازه می ده ــه اف ــه ب ــی اســت ک جمع
محصــول و خدمــات بــه شــرکت کمــک مالــی کننــد. اســتارت آپ ها 
معمــوالً از ایــن بودجــه بــرای پوشــش هزینه هایــی ماننــد تحقیــق و 

ــد. ــی و توســعه محصــول اســتفاده می کنن توســعه، بازاریاب
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پــس از بیــرون آمدن گردشــگری از بحران، ســازمان جهانی گردشــگری 
در بررســی  های خــود ثابــت کــرد بــرای پیشــبرد توســعه پایــدار، فراگیر 
و انجــام اقدامــات اقلیمــی دیگــر نمی تــوان بــه همــان مســیر پیــش از 
ــه بازاندیشــی و  همه گیــری ادامــه داد و اینــک جهــان نیــاز حیاتــی ب
تحــول در گردشــگری دارد کــه ایــن امــر بیــش از هر چیــز در »نــوآوری 

و دیجیتالــی شــدن« خــود را نشــان می دهــد.
ــوآوری در صنعــت گردشــگری،  ــی شــدن و ن ــن تحــول در دیجیتال ای
فرصــت مناســبی را بــرای کشــورهایی بــا اینترنــت آزاد ایجــاد می کنــد 
تــا در جهــت توریســم دیجیتالــی ســرمایه گذاری کننــد و در ایــن میان 
ــی در  ــی و شــفافیت اطاعات کشــورهایی کــه محدودیت هــای اینترنت
ســطح جهانــی داشــته باشــند از ایــن مســابقه بــزرگ اســتارت آپی در 
حــوزه گردشــگری محــروم خواهنــد شــد کــه ایــران باتوجــه بــه اعمال 
محدودیت  هــای شــدید اینترنتــی فرصــت رقابــت بــا جهــان در عرصــه 
توریســم دیجیتــال را از دســت خواهــد داد.  از همــان آغــاز ماموریــت 
دبیــر فعلــی ســازمان جهانــی گردشــگری در ســال 2۰۱۸، بــر اهمیــت 

ــرده اســت. ــد ک ــد تاکی ــای جدی ــرش و ســرمایه گذاری در ایده  ه پذی
بخــش جدیــدی در ســازمان ایجــاد شــد تــا پتانســیل  های نــوآوری را از 
طریــق ترویج کارآفرینی، شناســایی نــوآوران پیشــرو و ارائه حمایت  های 
عملــی و مالــی کــه بــرای تبدیــل ایده هــا بــه عمــل نیــاز دارنــد ارائــه 

دهــد.  بــرای پیش بینــی، رســیدگی و غلبــه بــر چالش هــا و روندهــای 
جدیــد بخــش گردشــگری، ایــن ســازمان در حــال حاضــر بر اســتراتژی 
نــوآوری، آمــوزش، تحــول دیجیتــال و ســرمایه گذاری متمرکــز اســت. 
ــادل  ــج تب ــی گردشــگری جهــت تروی ــوآوری ســازمان جهان شــبکه ن
دانــش بیــن بازیگــران و تغییــر آفرینــان بــا هــدف کمــک بــه پیشــبرد 
اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد همــکاری می کنــد.  عاقه 
شــدید ســازمان جهانی گردشــگری به اکوسیســتم نوآوری و مســابقات 
ــان در حــال رشــد اســت و اســتعدادهای شــکوفا  اســتارت آپی همچن
شــده و آمادگــی مشــترک بــرای شــنیدن صداهــای جدیــد و پذیــرش 

ــد. ــان می ده ــد را نش ــای جدی ایده ه
تــا ســپتامبر 2۰22، اکوسیســتم نــوآوری جهانــی روی بیــش از ۱2هزار 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــد ک ــان کار می کن ــور جه ــتارت آپ از ۱۶۰ کش اس
ــوع  ــاوری در موض ــرکت فن ــرده و ۳۰۰ ش ــه ک ــون دالر هزین ۸۳ میلی
گردشــگری فعالیــت می کننــد.  ایــن ســازمان جهانــی، بــا نگاهــی بــه 
آینــده بــر اهمیــت رویکردهای کلــی دولــت در جهت اصــاح روش های 
گردشــگری، در کنــار افزایش مشــارکت عمومی و خصوصی تاکیــد دارد. 
زیــرا، گردشــگری تنهــا در صــورت حمایت عملــی و اقتصــادی می تواند 
قــدرت منحصــر بــه فــرد خــود را بــرای ایجــاد فرصــت و ایجــاد رشــد 
پایــدار و فراگیــر ارائــه دهــد. آینــده از »هــم اکنــون« شــروع می شــود.

کشورهای با »اینترنت باز« مقصد سرمایه گذاران »توریسم دیجیتالی« شدند

محرومان مسابقه استارت آپ های گردشگری
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نوآوری و تحول دیجیتالی
اگرچــه از ســال 2۰۱۸، قــرار گرفتــن در مســیر دیجیتالــی شــدن 
ــش  ــری بی ــا از دوران همه گی ــود، ام ــده ب ــاز ش ــگری آغ در گردش
ــازمان  ــری، س ــاز همه گی ــان داد. از آغ ــود را نش ــی خ ــر زمان از ه
ــت حفاظــت از معیشــت و  ــه اهمی ــه ب ــی گردشــگری باتوج جهان
کســب و کارهــای کوچــک، از فرصــت قرنطینــه اســتفاده کــرده تــا 
ــازمان  ــن س ــوص ای ــگاه  های مخص ــا و پژوهش ــق آکادمی  ه از طری
ــعه  ــوزش و توس ــه آم ــن ب ــای آنای ــا کاس  ه ــان ب ــطح جه در س
ــرای  ــا خــود را ب حرفــه  ای افــراد شــاغل در ایــن حــوزه بپــردازد ت
ــی و  ــای آموزش ــن دوره  ه ــد. در ای ــاده کنن ــاکرونا آم ــان پس جه
پژوهشــی کشــورهای عضــو بــه افــرادی بامهــارت و باتجربــه نیــاز 
ــد و در  ــرآورده کنن ــازار را ب ــی ب ــی و آت ــای فعل ــا نیازه ــد ت دارن
ــد. در  ــش دهن ــد را افزای ــداری مقاص ــری و پای ــت رقابت  پذی نهای
ایــن مــدت توانســتند بیــش از 2۰هــزار کارآمــوز از ۱۰۰ کشــور را 

ــد. ــوزش دهن ــا آم ــن دوره  ه در ای
ایــن دوره  هــا از طریــق مشــارکت ۵ موسســه برتــر جهــان در حــوزه 
گردشــگری و مهمــان    داری در ۱۹ دوره آنایــن بــه زبان  هــای 
اســپانیایی، انگلیســی و عربــی برگــزار شــد. شــرکت هایی همچــون 
گــوگل و یــک برنامــه شــتاب آنایــن نیــز بــرای وزرای گردشــگری 
ــر و  ــافرتی برت ــای مس ــازمان، انجمن  ه ــن س ــو ای ــورهای عض کش
ــاب  آوری  ــت ت ــی جه ــای آموزش ــگری دوره  ه ــای گردش هیات  ه
ــد.   ــه دادن ــاکرونا ارائ ــرای پس ــر ب ــت بهت ــا و مدیری ــان کرون در زم
ــا کمــک شــرکت هوســکو  ســپس ســازمان جهانــی گردشــگری ب
ــت از مشــاغل  ــی مهمــان  داری جهــت حمای (Hosco( شــبکه جهان
یــک پلتفــرم نوآورانــه بــرای ارتبــاط اســتعدادها بــا کارفرمایــان در 
سراســر جهــان طراحــی کردنــد. ایــن پلتفــرم همچنیــن بــه کســب 
ــن  ــا بهتری ــد ت ــا و ســازمان های گردشــگری کمــک می کن و کاره
اســتعدادها را پیــدا و جــذب کننــد. ایــن ســازمان همچنیــن ردیاب 
ــه  ــدازی کــرد کــه 22۰ کشــور و منطق ــن را راه ان خط مشــی آنای
و همچنیــن بیــش از ۳۰ موسســه بین المللــی و منطقــه  ای را 
ــورها  ــده  ای از کش ــداد فزاین ــه تع ــا ک ــد. و از آنج ــش می ده پوش
در سراســر جهــان شــروع بــه انطبــاق بــا واقعیــت جدیــد و کاهــش 
محدودیت هــای ســفر کرده  انــد، ردیــاب بازیابــی گردشــگری یــک 
نــوآوری بیشــتر بــرای پاســخگویی بــه وضعیــت در حــال تحــول و 

احیــای گردشــگری جهانــی بــود.
ایــن ردیــاب بــه صــورت رایــگان در دســترس اســت، شــاخص  های 
کلیــدی عملکرد گردشــگری را بر اســاس مــاه، مناطــق و زیرمناطق 
پوشــش می دهــد و امــکان مقایســه زمــان واقعــی بهبــود بخــش را 
در مناطــق و صنایــع مختلــف فراهــم می کنــد.  همچنیــن باتوجــه 
بــه اهمیــت شــرایط بهداشــتی کشــورها بــرای مســافران و مواجــه 
ــا  ــگری ب ــی گردش ــازمان جهان ــی، س ــرات ناگهان ــا تغیی ــدن ب ش

ــا انجمــن بین المللــی حمل ونقــل هوایــی  مشــارکت اســتراتژیک ب
(یاتــا( یــک ردیــاب مقصــد، تولیــد کردنــد. ایــن یــک ابــزار آنایــن 
ــاز  ــات موردنی ــه اطاع ــرای ارائ ــه ب ــرای دولت  هاســت ک ــگان ب رای
ــی رود.  ــه کار م ــد ب ــده در مقص ــام ش ــات انج ــفر و اقدام ــرای س ب
ــی گردشــگری در  ــی مجــدد و دگرگون ــس از بازیاب ــن داده  هــا پ ای
ســال های آینــده به  عنــوان یــک راهنمــای ســفر بــا انعطاف  پذیــری 
بیشــتر بــه  کار مــی رود. ایــن ســازمان بــا ارائه  دهنــدگان مخابراتــی 
ــت  ــیل  های الزم در جه ــپانیا پتانس ــکا اس ــون تلفین ــی همچ جهان
داده  هــای کان و هــوش مصنوعــی را در بخــش گردشــگری بــرای 
ــه  کار  ــار گردشــگران ب ــه مقاصــد، جهــت درک بهتــر رفت کمــک ب
می گیــرد و بــه آنهــا اجــازه می دهــد محصــوالت خــود را بــه طــور 

موثرتــری بازاریابــی کننــد.
در عیــن حــال، ایــن پلتفــرم بــه اطاع  رســانی، سیاســتگذاری  ها و 
ــرای دولت  هــا و کســب و کارهــا کمــک می کنــد.  تصمیم گیــری ب
اگــر داده  هــا بــه درســتی اســتفاده شــوند، می تواننــد تصمیم گیــری 
موثــر را بــرای بازیابــی کوتاه مــدت و رشــد اســتراتژیک بلندمــدت 
ــی شــدن، ســازمان  ــد.  در راســتای سیاســت دیجیتال ایجــاد کنن
 )ADB) ــک توســعه آســیایی ــا همــکاری بان ــی گردشــگری ب جهان
بــرای برنامه  ریــزی و مدیریــت بهتــر گردشــگری بــه بررســی 
چالش هــای کلیــدی در جهــت تحقــق کامــل پتانســیل  های 
بــزرگ پرداختنــد و دیجیتالــی شــدن داده  هــا را بهتریــن سیاســت 
ــع  ــت رف ــرم جه ــن پلتف ــد. ای ــی کردن ــگری معرف ــرای گردش ب
نگرانی هــا در زمینــه حریــم شــخصی، شــکاف  های مهارتــی، 
ــال و  ــکاف دیجیت ــی، ش ــاخت  های ناکاف ــا، زیرس ــان داده  ه اطمین
موانــع دسترســی بــه  کار مــی رود کــه از ســپتامبر 2۰22، بیــش از 
۳۰ کشــور اروپایــی بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش و بهتریــن 
ــت  ــری گردشــگری و حمای ــا هــدف افزایــش رقابت  پذی شــیوه  ها ب

ــد. ــام کرده  ان ــه، ثبت ن ــر منطق ــش در سراس ــود بخ از بهب
شــبکه دیتالــب (Datalab( بــا همــکاری ســازمان جهانی گردشــگری 
و کمیســیون ســفر اروپــا، یــک پلتفــرم منحصــر بــه فــرد بــرای بــه 
ــورد  ــش در م ــه دان ــیوه  ها، از جمل ــن ش ــتن بهتری ــتراک گذاش اش
مدیریــت داده  هــا و تجزیــه و تحلیــل و اســتفاده از داده هــای بــزرگ 
و پیاده ســازی سیســتم های هوشــمند بــازار فراهــم می کننــد. 
عــاوه بــر ایــن ســازمان های ملــی گردشــگری اروپــا، ســازمان های 
ملــی گردشــگری و ســایر شــرکای مربوطــه نیــز بــه عضویت شــبکه 
دیتالــب درآمدنــد و نماینــدگان بیــش از ۳۰ کشــور بــرای شــرکت 
ــازمان  ــارکت س ــت مش ــد. در نهای ــام کرده  ان ــه اول ثبت  ن در مرحل
ــپدیا  ــی اکس ــافرتی دیجیتال ــرم مس ــا پلتف ــگری ب ــی گردش جهان
(Expedia( موجــب شــده اســت تــا هــر دو طــرف داده  هــای مربــوط 
بــه روندهــا و تحــوالت گردشــگری را در مقیــاس جهانــی و محلــی 

به منظــور توســعه در آینــده بــه اشــتراک بگذارنــد.
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استفاده از فرصت برای تسریع تحول
ایــن ســازمان بــرای شناســایی چالش هــای موجــود در مســیر راه  اندازی 
مجــدد گردشــگری و همچنیــن فرصت  هــای کلیــدی بــرای بازگشــت 
قوی  تــر و بهتــر بــا تکیــه بــر پیشــرفت  های انجــام شــده قبــل از شــیوع 
ــا اســتفاده از  ــه ســفر ب ــدن اعتمــاد ب ــه بازگردان ــر، ب بیمــاری همه گی
قــدرت نــوآوری و دیجیتــال اقــدام کــرده اســت تــا بــرای آینــده ایــن 
ــه پشــتوانه قــوی  ــازار ســرمایه گذاری کنــد. ایده  هــای بــزرگ نیــاز ب ب
دارنــد. گردشــگری بــرای ارائــه پتانســیل عظیــم خــود نیازمند ســطوح 
مناســب ســرمایه گذاری هدفمنــد اســت. بــه همیــن دلیــل، ســازمان 
جهانــی گردشــگری بــه عنــوان پــل بیــن گردشــگری و ســرمایه گذاران 
ــزرگ  ــودهای ب ــش س ــن بخ ــه ای ــد ک ــن می کن ــرده و روش ــل ک عم

اجتماعــی و اقتصــادی را بــه ارمغــان خواهــد آورد.
بانــک اروپایــی بازســازی و توســعه بــا همــکاری ایــن ســازمان در جهت 
ــن  ــرده اســت. ای ــرمایه گذاری ک ــود گردشــگری در ۳۸ کشــور س بهب
بانــک، فعالیت هــای خــود را در ســال های 2۰2۰ و 2۰2۱ بــرای کمــک 
ــر اقتصــادی همه گیــری  ــا تاثی ــه ب ــه منطقــه خــود به منظــور مقابل ب
ویــروس کرونــا بــا ســرمایه گذاری های نزدیــک به 2۱ میلیــارد یــورو آغاز 
کــرد. بانــک یادشــده تمــام بخش  هــای اقتصــاد به  ویــژه  گردشــگری و 
ــدف  ــد، ه ــرار گرفته  ان ــری ق ــر همه گی ــه تحت تاثی ــان  داری را ک مهم
قــرار داده اســت. همــکاری ایــن دو نهــاد جهانــی در زمینــه پیشــبرد 
احیــای پایــدار، تســریع در انتقــال منابــع مالــی اقلیمــی و دسترســی 
بیشــتر بــه فناوری  هــای ســبز در بخــش گردشــگری سراســر جهــان از 

طریــق یــک پلتفــرم خریــد آنایــن بانــک بــرای تکنولــوژی ســبز ادامه 
دارد. ایــن پلتفــرم می توانــد مکمــل ابزارهــای مــورد اســتفاده آنایــن 

ســازمان جهانــی گردشــگری باشــد.
ــران  ــروه 2۰ و رهب ــگری گ ــی، وزرای گردش ــای جهان ــار بانک ه در کن
ــا  ــظ  میلیون  ه ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه به  منظــور حف
معیشــت بــا همــکاری مرکــز تجــارت بین الملــل بــا ارائــه کمک  هــای 
فنــی و دیجیتالــی درصــدد ایجــاد پروژه  هایــی متمرکــز بــر حاکمیــت 

گردشــگری پایــدار، بازاریابــی و ترویــج ایــن بخــش هســتند.
در ایــن راســتا تمامــی ســازمان های جهانــی از ســازمان ملــل گرفتــه 
تــا ایکائــو، از زمــان همه گیــری بــه بعــد تمرکــز خــود را روی گســترش 
تکنولــوژی و نــوآوری جهــت بازیابــی و بهبود گردشــگری گذاشــتند. اما 
ــز  ــی برخــی از مناطــق و کشــورها نی ــار ســازمان های بین الملل در کن
جهــت تحــول دیجیتــال و نــوآوری اقدامــات بزرگــی انجــام داده  انــد که 
خاورمیانــه یکــی از مناطــق گردشــگری جهــان اســت کــه ســریع  ترین 
رشــد را دارد. همچنیــن صنعــت گردشــگری به  عنــوان بخشــی از تغییر 
مــداوم بــه ســمت اســتفاده بیشــتر از ابزارهــای دیجیتالــی و ارتباطــات 
آنایــن بــرای فهمانــدن ارتبــاط و اهمیــت گردشــگری بــرای اقتصادها، 
جوامــع و ســیاره زمیــن پیــش رفــت و بــا شــرکت های بــزرگ دیجیتال 
همچــون متــا، مالــک فیــس بــوک، اینســتاگرام و واتــس اپ و دیگــر 
پیشــگامان جهت توســعه فناوری و ایجــاد بســترهای ارتباطی همکاری 

ــد. می کن
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معــاون مالی و اقتصاد شــهری شــهرداری تهــران گفت: ســازمان فناوری های 
نویــن رابطه بیــن اســتارت آپ هــا و شــهرداری را فراهم می کند.

بــه گــزارش گــروه شــهری خبرگزاری فــارس، لطــف اهلل فروزنــده معاون 
مالــی و اقتصــاد شــهری شــهرداری تهــران در شــورای شــهر بــا بیــان 
اینکــه سیاســت های کلــی و کان اداره شــهر توســط شــورا مصــوب و 
بــه شــهرداری ابــاغ مــی شــود، اظهارداشــت: شــهردار بــر اســاس ایــن 
مصوبــه خــط و مشــی را مشــخص و مــوارد را بــه مناطق ابــاغ می کند. 
ســازمان فنــاوری هــای نوین اســناد بــاال دســتی دارد و عــاوه بــر این از 

راهبردهایــی نیــز بــر اســاس دســتور شــهردار برخــوردار اســت.
ــر ایــن نظــارت نیــز از ســوی شــورا صــورت مــی  وی افــزود: عــاوه ب
گیــرد و شــفاف و روشــن اســت و ایــن نظــارت بــرای دیگــر ســازمان ها 

نیــز صــورت مــی گیــرد.
ــدف  ــه ه ــان اینک ــا بی ــده ب فروزن
ــه  ــه زمین ــن اســت ک ســازمان ای
ــم  ــهرداری فراه ــاوری را در ش فن
ســازمان  شــد:  یــادآور  کنــد، 
فنــاوری هــای نویــن فنــاوری را در 
حوزه هــای مختلف در شــهرداری 
گســترش مــی دهــد و رابطــه بین 

اســتارت آپ هــا و شــهرداری را فراهــم مــی کنــد امــا نمــی تواند تصدی 
گــری داشــته باشــد و بایــد حاکمیتــی عمــل کنــد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران

رابطه بین استارت آپ ها و شهرداری تهران

دبیر ستادنانو مطرح کرد؛

حمایت از طرح های دانشجویی حوزه نانو
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو 
ــه  ــای فناوران ــت از طرح ه از حمای

دانشــجویی نانویــی خبــر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، دکتـر 
سعید سرکار در حاشیه سیزدهمین 
نمایشـگاه ایران نانو در مراسم انعقاد 
۵ قرار داد سـرمایه گذاری در جمع 
خبرنـگاران گفت: انعقـاد این تعداد 

قـرارداد حاصـل کار گروهـی دانشـجویان در حوزه نانو فناوری اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه ما طــی اقدامی خاقانه اســتارت آپ های دانشــجویی 
را شــکل دادیــم کــه اکنــون ایــن تیم هــا محصــوالت فناورانــه تولیــد 
ــاوری،  ــعه فن ــا توس ــجویان ب ــا دانش ــن تیم ه ــت: در ای ــد، گف می کنن

ایجــاد شــرکت، ورود بــه بــازار و تولیــد محصــول آشــنا می شــوند.
وی ادامــه داد: بــرای ایــن منظــور گام نخســت، بــا یــک گــروه ۵۰ نفری 
ــه  ــجویی ب ــروه دانش ــا ۱۰ گ ــم و در انته ــاز می کنی ــجویان آغ از دانش

جــذب ســرمایه می رســند.
ــرورش  ــه پ ــه داد: در زمین ــو ادام ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس ــر س دبی
دانشــجویان خــأ بزرگــی وجــود دارد و آن هم پــرورش دانشــجویان دانا 
اســت ولــی آنهــا توانــا نیســتند. ایــن دانشــجویان بــا حجــم زیــادی از 
محفوظــات، مــدارک و چنــد مقالــه ISI فــارغ التحصیــل می شــوند ولــی 

ــتند. ــی هس ــا، ته ــا و مهارت ه از توانمندی ه
ســرکار بــا تاکیــد بــر ضــرورت آشــنایی دانشــجویان با توســعه فنــاوری 

ــر  ــی ب ــا مبتن ــه آنه ــرایط اســت ک ــن ش ــت: در ای و کســب و کار گف
تخصص شــان، در راســتای توســعه محصول و ســاخت نمونــه اول، مورد 
حمایــت قــرار می گیرنــد و در مرحلــه بعــد کــه نمونه محصول ســاخته 
شــد، اقدامــات بــرای جــذب ســرمایه و ســرمایه گــذار صــورت می گیرد.

ــن  ــم ای ــر بتوانی ــرد: اگ ــه ک ــو اضاف ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس ــر س دبی
الگــوی توانمندســازی دانشــجویان را در ســایر حوزه هــای تخصصــی در 
دانشــگاه ها اجرایــی کنیــم دیگــر شــاهد فــارغ التحصیــان بــه دنبــال 
کســب حقــوق دولتــی و اســتخدام نخواهیــم بــود چــون دانشــجویان 

خودشــان صاحبــان فنــاوری و کســب و کار هســتند.
ســرکار ادامــه داد: امیدواریــم بــا تبدیــل شــدن ایــن اقــدام بــه الگــو بــا 
همــکاری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و معاونت علمــی و فناوری 
ــجویان را  ــکاری دانش ــل بی ــی از معض ــوری، بخش ــت جمه ریاس

مرتفــع کنیــم.
دبیر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو افــزود: در فاز نخســت ســرمایه گذاری 
ــرای هــر یــک از طرح هــا، مبلــغ  و حمایــت از تیم هــای دانشــجویی ب
2 میلیــارد تومــان خواهــد شــد. بــه مــرور و بــا پیشــرفت طــرح ایــن 

ــود. ــتر می ش ــا بیش حمایت ه
وی بــا اشــاره بــه برنامــه جــذب ســرمایه طرح هــای دانشــجویی گفــت: 
تاکنــون ۳ طــرح دانشــجویی هــر کــدام بــه میــزان دو میلیــارد تومــان 
جــذب ســرمایه کــرده انــد. همچنیــن یــک طــرح دیگــر ۱۷ میلیــارد 

تومــان جــذب کــرده اســت.
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نمایشگاه جیتکس 2۰22 میزبان ۱۰ استارت آپ ایرانی بود؛ استارت آپ هایی 
که هر کدام اگرچه در غرفه های نه چندان بزرگی در بخش پنجم سالن 
زعبیل- که به استارت آپ ها اختصاص داشت- حضور داشتند، اما اهداف و 
افق های تازه ای را در این رویداد دنبال می کردند. با این استارت آپ ها کمی 

بیشتر آشنا شویم:
داده کاوی ویراژرف کویر: این شرکت در زمینه مهندسی داده، یادگیری 
عمیق، برداشت و پردازش تصاویر سنجش از دور (وسایل نقلیه هوایی بدون 
سرنشین یا پهپاد( فعالیت می کند. هدف این شرکت توسعه پلت فرم های 
ویرا  است.  صنعتی  مشکات  حل  برای  پیشرفته  مصنوعی  هوش 
کویر۶ سال است که متولد شده و در این مدت پنج محصول مختلف و 
مبتنی بر یادگیری عمیق را برای شرکت های برق توسعه داده است. جالب 

است بدانید که اغلب مدیران ارشد این شرکت را زنان تشکیل می دهند.
بهفالب: این شرکت که در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و 
صنعت متولد شده، اولین نرم افزار فرآیندکاوی در ایران را ارائه داده است 
که به ایجاد تحول دیجیتال در سازمان ها کمک کرده و در واقع سامانه ای 
برای بهبود بهره وری و شفافیت فرآیندها و در نتیجه کاهش هزینه هاست. 
فرآیندکاوی، ابزاری موثر برای همسو شدن با مسیر تحول دیجیتال در 
جهت استخراج، تجزیه و تحلیل فرآیندهای مربوط به کسب و کارهاست و 
امکان همگام شدن سازمان ها و کسب و کارها با تغییرات بازار را در کمترین 

زمان ممکن فراهم می آورد.
مزدکس: شرکتی که ارائه دهنده پلت فرم معادالت نوین در سطح جهانی 
است. این پلت فرم امکان خرید و فروش رمزارز، اماک و مستغات و حتی 
فلزات گرانبها را فراهم می آورد. با این حال بیشترین تمرکز مزدکس روی 
بازار رمزارزهاست و ظاهرا به این بازار با رویکردی نوآورانه نگاه می کند. 
مدیران مزدکس آن را فراتر از یک بستر مالی با رویکرد تکنولوژیک می دانند.

اینترک: یک شرکت ارائه دهنده ابزار بازاریابی برای هوشمندسازی فرآیندهای 
بازاریابی دیجیتال در زمینه اتوماسیون از قبیل ایمیل مارکتینگ، اس ام اس 
مارکتینگ و پوش مارکتینگ است. پلت فرم جامع اتوماسیون بازاریابی 
اینترک در واقع یک ابزار دقیق و کاربردی است که فعالیت های کسب و 
کارها  را در زمینه بازاریابی دیجیتال، هوشمند کرده و امکان تحلیل داده و 

دسته بندی مشتریان را با قابلیت های پیشرفته خود فراهم می آورد.
دلفین اسپادانا: شرکتی تولیدکننده سامانه های ردیاب خودرو و ارائه دهنده 
راهکارهای جامع و تخصصی در حوزه مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو 
در صنایع مختلف است. این شرکت دوازده ساله، در پروژه های مختلفی 
به سازمان ها و شرکت های داخلی و خارجی در زمینه های کنترل دمای 
کابین خودرو، سنجش وزن بار، ردیاب خودرو، مدیریت سوخت، نگهداری و 

تعمیرات و حتی کنترل رفتار راننده، خدمات ارائه داده است.
الیف اند می: استارت آپی فعال در حوزه سامت که به صورت تخصصی 

در زمینه ارائه تست های ژنتیکی فعالیت می کند. این شرکت با استفاده از 
تکنولوژی های جدید و با اتکا به داده های به دست آمده از مراکز تحقیقاتی 
معتبر جهانی، امکان شناخت ویژگی های ژنتیکی افراد را فراهم کرده و در 
نهایت به شناخت بهتر از خود و ایجاد تغییر در سبک زندگی، کمک می کند.

استیماآنالیتیکز: یک پلت فرم مبتنی بر یادگیری ماشینی برای تحلیل های 
نیمه هوشمند داده هاست که در مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی فرا، 
شکل گرفته است. این مرکز ۱2سال است که با رویکردی علمی و نوآورانه 
در زمینه مشاوره مدیریت و ارائه خدماتی تخصصی در این زمینه مانند 
مدیریت تکنولوژی، مشاوره توسعه کسب و کار و مشاوره تحول سازمانی، به 

سازمان های بزرگ دولتی یا بنگاه های خصوصی، فعالیت می کند.
ست پلت: این استارت آپ در زمینه توسعه کشاورزی هوشمند فعالیت 
می کند و در واقع سامانه ای برای پایش مزارع با استفاده از تصاویر ماهواره ای 
است. این سامانه به کمک بررسی اطاعات مربوط به بافت خاک، نقشه 
رطوبت و پیش آگاهی از آفات احتمالی، امکان ثبت و پایش هفتگی اراضی 

زراعی را برای ذی نفعان بخش کشاورزی فراهم می کند.
موبیکار: این شرکت ارائه دهنده اولین پلت فرم مبتنی بر اینترنت اشیا برای 
خودروهای متصل در ایران است که در کنار ارائه راهکارهای سازمانی مانند 
بیمه مبتنی بر استفاده در خودرو، پیش بینی و پیشگیری تعمیرات خودرو، 
دیاگ ویژه تعمیرکاران، عیب یابی خودرو از راه دور و مدیریت ناوگان، 
محصوالت سخت افزاری شامل دیاگ بلوتوثی و ردیاب خودرو هوشمند را 

تولید کرده و عرضه می کند.
اسمارت سیتی: این استارت آپ که با نام رسمی کانکت گروپ از ۱2 سال 
پیش فعالیتش را در مرکز فناوری دانشگاه شریف آغاز کرده است، در زمینه 
ارائه سیستم های داخلی و پردازش تصویر فعالیت می کند. این شرکت در 
سال های اخیر بیشتر بر پردازش تصاویر چندبعدی، دستگاه ها و راهکارهای 
مبتنی بر اینترنت اشیا، تحلیل بزرگ داده، استخراج داده و امنیت در 

سیستم های لینوکس متمرکز شده است.

مهمانی استارت آپ های ایرانی در جیتکس 2022
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رئیــس دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــا بیــان اینکــه 
ســهم دولــت در ایجــاد شــغل بایــد کوچــک و کوچکتــر شــود، گفــت: 
ــر اســاس نیــاز  ــا همــکاری یکدیگــر و ب ــان بایــد ب دانشــجویان و جوان
ــدام  ــا اق ــه ایجــاد اســتارت آپ ها و شــرکت های نوپ ــه، نســبت ب جامع

کننــد و دانشــگاه نیــز آنهــا را حمایــت کنــد.
دکتــر حســن کریمــی مزرعه شــاهی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: یکــی از شــعارهای اصلــی ما در دانشــگاه صنعتــی خواجه 
ــی  ــت و یک ــگاه اس ــودن دانش ــور ب ــه مح ــی، جامع ــن طوس نصیرالدی
از اصلی تریــن کارهایــی کــه توســط مــا بایــد صــورت گیــرد، کمــک 
بــه حــل مســاله اســت. خوشــبختانه، طبــق آمــار رســمی وزارت علــوم، 
باالتریــن درصــد اشــتغال مربــوط به فــارغ التحصیان دانشــگاه صنعتی 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی اســت. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت که 
ــال  ــت، فع ــا صنع ــاط ب ــر در ارتب ــگاه های دیگ ــان دانش فارغ التحصی

 . نیستند
ــر دانشــگاه صنعتــی  وی در ایــن خصــوص ادامــه داد: تفکــر حاکــم ب
خواجــه نصیرالدیــن طوســی از قدیــم تــا حــال حاضــر، بــه ایــن امــر 
کمــک کــرده کــه دانشــجویان، از همــان ابتــدای تحصیــل بــا صنعــت 
ارتبــاط برقــرار کننــد. در حــال حاضــر نیــز در کــرج، منطقــه ای بــه نــام 
»منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام« را داریــم کــه مجموعــه ای آموزشــی، 
ــزات  ــل تجهی ــرای تکمی ــا ب ــوآوری اســت کــه مجوزه ــی و ن کارآفرین
ــرکت  ــش از ۴۰۰ ش ــه بی ــن مجموع ــت. در ای ــده اس ــت ش آن دریاف
دانش بنیــان و صنعتــی مســتقر هســتند کــه بــرای انجــام پروژه هــای 
مشــترک، کارآمــوزی، فرصــت مطالعاتــی و پژوهش های مشــترک فعال 

هســتند. حتــی دوره هــای کارشناســی ارشــد را تــدارک دیده ایــم کــه 
در دفترچــه  تحصیــات تکمیلــی نیــز بــه ایــن گرایش هــا اشــاره شــده 

اســت. 
دکتــر کریمــی مزرعه شــاهی بــا اشــاره بــه شــعار ســال جــاری، افــزود: 
شــعار امســال و توجــه بــه دانش بنیــان و تولیــد، به شــدت کمک کننده 
ــال  ــرد. در ح ــش می ب ــی پی ــمت مهارت افزای ــه س ــه را ب ــت و هم اس
ــرای اعطــای مجــوز و ایجــاد گرایش هــای  ــوم ب ــز وزارت عل حاضــر نی
ــجو  ــه دانش ــم ک ــد کاری کنی ــا بای ــد. م ــوار می کن ــد راه را هم جدی
بافاصلــه پــس از فارغ التحصیلــی بــرای ورود بــه صنعــت آمــاده باشــد 
و حــل مســاله کنــد. مــا در دانشــگاه نیــز تــاش می کنیــم کــه فاصلــه 
دانشــگاه و صنعــت را کاهــش دهیــم و تــاش می کنیــم دانشــجویان 
بــه توانــی برســند کــه خودشــان کســب و کار خــود را راه انــدازی کننــد. 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی تصریــح کــرد: 
همــه مــا می گوییــم کــه شــغل نیســت، ولــی شــغل را چــه کســی باید 
ایجــاد کنــد؟ ایــن تصــور غلــط اســت کــه دولــت بایــد شــغل ایجــاد 
کنــد. شــغل را نیــاز و خواســته مــردم ایجــاد می کنــد. بنابرایــن جوانــان 
ــا و  ــه ایجــاد مشــاغل نوپ ــا همــکاری یکدیگــر، نســبت ب می تواننــد ب
ــته  ــای الزم را داش ــز حمایت ه ــگاه نی ــد. دانش ــدام کنن ــتارت آپ اق اس
باشــد و فضــای الزم را در اختیــار دانشــجویان قــرار دهــد. در دانشــگاه 
ــود دارد  ــی وج ــز نمونه های ــی نی ــن طوس ــه نصیرالدی ــی خواج صنعت
کــه دانشــجویان پــس از اســتقال، شــرکت های خــود را بــه بیــرون از 
دانشــگاه منتقــل کرده انــد و درآمدهــای باالیــی دارنــد که باعــث افتخار 

مــا اســت. 

رئیس دانشگاه خواجه نصیر:

سهم دولت در ایجاد شغل باید کوچکتر شود
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بــوت کمــپ، نوعــی فعالیت گروهی اســت کــه در حــوزه هــای متفاوت 
شــغلی وجــود دارد و معمــوال در غالــب کارگاه هایــی بــا ظرفیــت هــای 
ــرده،  ــی فش ــا دوره آموزش ــپ ی ــود. بوت کم ــکیل می ش ــاوت تش متف
کوتــاه و ســخت گیرانــه ای اســت کــه در آن منتورهــای باتجربــه 
ــه  ــرای ورود ب ــه کمــک تمرین هــای عملــی شــرکت کننــدگان را ب ب
بــازار کار آمــاده می کننــد. صرفــا تمرکــز ایــن دوره بــر تولیــد محتــوا 
ــا و  ــراد مهارت ه ــه اف ــد روزه ب ــم چن ــد منظ ــن فرآین ــت و ای نیس
دانشــی را بــه صــورت عملــی و ســریع آمــوزش می دهــد کــه در هیــچ 

ــود. ــوزش داده نمی ش کارگاه و دوره ای آم
بســیاری از صاحبــان کســب و کار، کارآفرینــان و مدیــران شــرکت های 
برتــر و دانــش بنیــان در ایــن بوت کمپ هــا بــه دنبــال نیــروی انســانی 
مســتعد و مــورد نیــاز خــود می گردنــد بــه همیــن دلیــل حضــور در 
ــازی و  ــرای شبکه س ــبی ب ــت مناس ــد فرص ــن (Boot Camp( می توان ای

دســتیابی بــه موقعیت هــای شــغلی مناســب باشــد. 
ــا اســتعداد و عاقه منــد  ــرای پــرورش افــراد ب ــوت کمــپ در واقــع ب ب
ــف  ــی مختل ــای تخصص ــته ها و حوزه ه ــه در رش ــن دوره ک ــت. ای اس
ــازارکار  ــژه ب ــود، وی ــزار می ش ــه نویســی برگ ــی و برنام ــه آی ت از جمل
ــت  ــک فرص ــا ی ــن رویداده ــن چنی ــن ای ــود. بنابرای ــی می ش طراح
اســتثنایی و تکرارنشــدنی بــرای دانشــجویانی اســت کــه هیــچ ســابقه 
کاری مرتبــط بــا رشــته خــود ندارنــد و می خواهنــد یــک ورود حرفه ای 
و هوشــمندانه بــه دنیــای ســازمان ها و کســب و کارهــا داشــته باشــند. 
بیشــتر ایــن دوره هــا در زمینــه برنامه نویســی، دیجیتــال مارکتینــگ و 

ــزار می شــود. ــر برگ ــای شــغلی حــوزه کامپیوت دیگــر موقعیت ه
فارغ التحصیــان دانشــگاه بــرای ورود بــه بــازار کار انتخاب هــای 

متفاوتــی می تواننــد داشــته باشــند. یکــی از بهتریــن روش هــا شــرکت 
ــوت کمــپ اســت.  در ب

ســوالی که در ذهن خیلی از فارغ التحصیان دانشــگاهی و دانشــجویان 
آمــاده ورود بــه بــازارکار مطــرح اســت ایــن اســت کــه بــوت کمــپ بهتر 
اســت یــا کارآمــوزی و اصــا چــه تفــاوت هایــی بیــن ایــن دو وجــود 

دارد؟
در جــواب ایــن ســوال کــه بــوت کمــپ بهتــر اســت یــا کارآمــوزی؟ 
پاســخ صریــح و روشــنی وجــود نــدارد و بســته بــه شــخصیت و عاقــه 
فــرد تصمیم گیرنــده متفــاوت خواهــد بــود. بــرای کســی کــه دوســت 
دارد، تمــام تمرکــز و حــواس خــود را روی یــک کار و مســئله بگــذارد 
و عاقه منــد بــه تغییــر محــل کار خــود نیســت یــا اصــوال آدم ریســک 
پذیــری نیســت، احتمــاال کارآمــوزی مفیدتــر باشــد،  امــا کســی کــه 
برایــش ثبــات در یــک موقعیــت شــغلی و تمرکــز روی یــک فعالیــت 
خــاص ســخت باشــد و آدم چالــش پذیــری باشــد ، تجربــه بــوت کمپ 
می توانــد تاثیــرات مفیــد بیشــتری داشــته باشــد. اگر ما شــناخت کافی 
از شــخصیت و توانایی هــای خــود داشــته باشــیم، بدون شــک می توانیم 
در موقعیــت هایــی کــه در آن واقــع می شــویم انتخاب درســتی بگیریم.

گاهــی اوقــات هــم فــردی مــی خواهــد وارد یــک زمینــه شــغلی جدید 
ــراد پیشــنهاد  ــن اف ــه ای ــدارد. ب ــا آن ن ــه آشــنایی ب شــود و هیــچ گون
می شــود کــه ابتــدا بــا گذرانــدن یــک دوره بــوت کمــپ ســطح دانــش 
و اطاعــات خــود را تــا حــد مطلوبــی بــاال ببرنــد و پــس از آن بــرای 
ــغلی  ــگاه ش ــه جای ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــدام کنن ــوزی اق ــک دوره کارآم ی
مــورد نظــر و مناســب خــود برســند. چــرا کــه پذیرفتــه شــدن در دوره 
ــرش در  ــه پذی ــه و البت ــه اولی ــک رزوم ــد داشــتن ی ــوزی نیازمن کارآم

بوت کمپ چیست؟
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مصاحبــه اســتخدامی  خواهــد بــود. در بــوت کمــپ ، یــک پــروژه خــاص 
و معیــن بصــورت شــخصی و یــا گروهــی در پایــان دوره بــه نتیجــه خواهــد 
رســید. یعنــی تمامــی مراحــل و پیــچ و خم هــای آن پــروژه بــا هــم فکــری 
و برنامه ریــزی گــروه و یــا خــود شــخص پشــت سرگذاشــته می شــود. ایــن 
موضــوع باعــث می شــود فــرد توانایی حل مســئله را تجربــه کند و بتوانــد در 

شــرکت های بیشــتری شــانس اســتخدام داشــته باشــد.
ــه شــما  ــوزی در شــرکتی خــاص اصــوال ســعی می شــود ب در دوره کارآم

مــواردی یــاد داده شــود کــه مورد 
ــی  ــاز آن شــرکت اســت. حت نی
ممکــن اســت کاری که به شــما 
آموزش داده میشــود قســمتی از 
ــد.  ــرا باش ــال اج ــروژه ی در ح پ
بســیار خــب! ممکــن اســت در 
ابتــدا این موضوع که مســئولیت 
ــا  ــروژه ب ــی از پ ــمت خاص قس
شماســت و حجم کاری کمتری 
دارید باعث خوشــحالیتان شــود 
ــر  ــه شــما خب ــا الزم اســت ب ام
بدهــم کــه این خوشــحالی کوتاه 

مــدت اســت!
ــر  ــوع فک ــن موض ــه ای ــا ب آی
کــرده ایــد کــه بعــد از خــروج 
از آن ســازمان چــه اتفاقــی 
برایتــان پیــش می آیــد؟ شــما 
بعــد از صــرف مــدت زمانــی در 
ــت  ــن اس ــازمان ممک ــک س ی
بنابــر هــر دلیلــی تصمیــم 
ــه را  ــروج از آن مجموع ــه خ ب
بگیریــد. در ابتــدا بــا خــود فکر 
ــرایط کاری  ــه ش ــد ک می کنی
بهتــری پیــش رویتــان خواهد 
بــود امــا هنگام مصاحبــه کاری 
با ســازمان هــای دیگــر متوجه 

ایــن موضــوع خواهیــد شــد کــه شــما چیــز زیــادی هــم بلــد نیســتید!
بلــه، ایــن یعنــی دقیقــا همــان مشــکلی کــه بیشــتر افــراد در ایــران بــا 

آن مواجــه شــده انــد!
بــوت کمــپ دقیقــا برعکــس توضیحات بــاال عمل میکنــد کــه در ادامه 

توضیحــات بیشــتری راجــع بــه مزیت هــای آن خواهــم گفت!
البتــه، متاســفانه بایــد ایــن موضــوع را یــادآوری کنــم کــه مــا در ایــران 
شــاهد سوءاســتفاده شــرکت هــای زیــادی از واژه بــوت کمــپ هســتیم 

درصورتیکــه واقعــا قواعــد آن را رعایــت نمی کننــد.

 بوت کمپ یا دانشگاه؟
شــما شــاید بارهــا از افــراد زیــادی شــنیده باشــید کــه دانش آموختگان 

بوت کمــپ درک عمیقــی از کاری کــه انجــام می دهنــد ندارنــد!
ــری  ــای براب ــا در دوره ی فشــرده خــود ادع ــوت کمــپ ه بعضــی از ب
دانــش آموختگانــی حتــی بهتــر از دانــش آموختــگان دانشــگاهی دارند!

در دنیــای امــروز صرفــا تحصیــات دانشــگاهی نشــان دهنده توانایــی 
افــراد و تخصصشــان نیســت و چــه بســا افرادی با رشــته هــای مختلف 
در حــوزه کاری شــما در حــال 
ــی از  ــه حت ــتند ک ــت هس فعالی
شــما بــا مــدرک مرتبــط فعالیــت 

ــد! ــق ترن ــان موف فعلی م
ایــن نکتــه کــه افــرادی کــه از 
طریــق بــوت کمــپ هــا وارد بــازار 
ــاش  ــد ت ــب بای کار می شــوند اغل
بیشــتری بــرای دیــده شــدن 
توســط کارفرمایان داشــته باشــند، 
قابــل توجــه اســت.( ایــن موضــوع 
بــه تدریــج در حــال تغییــر اســت و 
می تــوان امیــدوار بــود کــه مدیــران 
در آینــده ای نــه چنــدان دور، درک 
درســتی از بــوت کمپ هــا و توانایی 

ــد داشــت!( ــراد خواهن ــای اف ه
مزایــای بــوت کمــپ نســبت بــه 

ســایر مراحــل آموزشــی
•تقویــت روحیــه کار تیمــی و 

افزایــش یادگیــری
ــل  ــه دلی ــا ب ــپ ه ــوت کم در ب
حضــور شــما در گــروه، یادگیــری 
ــد و روحیــه  شــما افزایــش می یاب
کاری تیمیتــان تقویــت می شــود 
و بــه دلیــل همفکــری و مشــورت 
بــا متخصــص، کارتــان ســریع تــر 
پیــش خواهــد رفــت کــه نســبت 

ــل توجهــی اســت! ــت قاب ــردی مزی ــری ف ــه یادگی ب
• صرفه جویی در زمان و نقد و بررسی عملکرد شما

مزیــت دیگــر حضــور در بــوت کمــپ ایــن اســت کــه در اغلــب آنهــا 
مــوارد کاربــردی و مهــارت هــای الزم تدریــس می شــود و وقــت افــراد 
ــوده و غیرضــروری نمی شــود. اصــوال در  ــوارد بیه ــری م صــرف یادگی
بــوت کمــپ هــا اســاتید بــه طــور مســتمر افــراد را ارزیابــی کــرده و 
عملکردشــان را مــورد نقــد و بررســی قــرار می دهنــد کــه ایــن موضــوع 

می توانــد بــه افــراد در پیشرفتشــان کمــک کنــد.
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• تجربه بیشتر
شــما در بــوت کمــپ بــه طــور عملــی بــا پــروژه درگیــر خواهیــد بــود و 
تجربیــات بیشــتری در مــدت زمــان کمتــری بــه دســت خواهیــد آورد. 
البتــه بــه دلیــل اینکــه بــوت کمپ هــا به طــور فشــرده عمــل میکنند، 
ــل  ــرای تکمی ــد ب ــد بای ــرکت می کنن ــا ش ــه در آنه ــرادی ک ــب اف اغل

کارشــان حتــی آخــر هفتــه هــای خــود را صــرف کار کننــد.
• نظم و هماهنگی

ــه دلیــل وجــود نظــم خــاص  ب
بــوت کمــپ شــما  در هــر 
می توانیــد بــه ایــن موضــوع 
ــک  ــه در ی ــید ک ــدوار باش امی
ــه  ــا توجــه ب ــان مشــخص ب زم
ــوب  ــان خ ــای مربی ــی ه توانای
ســطح کاریتــان را ارتقــا بدهیــد! 
البتــه حواســتان به ایــن موضوع 
ــوت کمــپ هــا  باشــد کــه در ب
اگــر ســرعتتان کاهــش یابــد یــا 
ــه  ــد ب ــب بیفتی ــران عق از دیگ
ســختی می توانیــد بــاز هــم بــه 

آنهــا برســید!
• هــدف شــما و تمــام افــراد 

ــت! ــر آنجا یکیس دیگ
ــی  ــت مهم ــودش مزی ــن خ ای
نســبت بــه تمام مــوارد باالســت. 
ــد  حتمــا شــما هــم شــنیده ای
محیــط تاثیر بســیاری در رشــد 
افــراد دارد! زمانیکــه تمــام افــراد 
ــه یــک موضــوع خــاص فکــر  ب
میکننــد و در آن جهــت تــاش 
ــرفت  ــر پیش ــاوه ب ــد ع میکنن
شــخصی باعــث پیشــرفت گروه 

حاضــر نیــز میشــوند!
همــکاران  و  دوســتان   •

میکنیــد! پیــدا  بســیاری 
بــرای موفــق شــدن در راهتــان نیــاز به شــبکه ســازی و وجود دوســتان 
و همــکاران خــوب داریــد و حضــور در بــوت کمــپ فرصتــی  اســت برای 
شــما تــا بــا افــرادی شــبیه خودتــان ارتبــاط برقــرار کنیــد و از انهــا ایده 

بگیریــد و بــرای خــود فرصــت هــای شــغلی بهتری خلــق کنید!

بوت کمپ چه انواعی دارد؟
 مهم تریــن تقســیم بندی بــوت کمــپ بــر اســاس نهــاد برگزارکننــده 

اســت. گاهــی اوقــات یک شــرکت، بــوت کمــپ را بــه منظور اســتخدام 
نیــروی جدیــد برگــزار می کنــد. نــوع دیگــر بــوت کمــپ هــم توســط 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــود ک ــزار می ش ــی برگ ــرکت های خدمات ــا و ش آکادمی ه
ــوت  ــر ب ــاوه ب ــن ع ــم چنی ــد. ه ــکاری دارن ــا هم ــرکت ها و نهاده ش
کمپ هــای مربــوط بــه مهارت هــای شــغلی، نــوع دیگــری نیــز وجــود 
دارد کــه در زمینــه آمادگــی جســمانی و مهارت هــای نظامــی تشــکیل 

می شــود.

بــوت کمپ هــای معــروف 
برگــزار  چگونــه  دنیــا 

؟ ند می شــو
بــوت  بیشــتر  نیــز  دنیــا  در 
کمپ هــا در زمینــه علــوم و 
مهندســی کامپیوتــر برگــزار 
نمونــه  پنــج  کــه  می شــود 
از آن هــا را بــا هــم بررســی 

کــرد. خواهیــم 
اســکای  آکادمــی   -1
 Skylab Coders( لــب کــدرز

)Academy

حــوزه  در  رویــداد  ایــن 
وب،  توســعه  و  برنامه نویســی 
ــی  ــن آکادم ــود. ای ــزار می ش برگ
ــپانیا  ــلونا اس ــهر بارس ــه در ش ک
مســتقر اســت، دو دوره تمــام 
بــا ۴۴۰  هفتــه ای  وقــت ۱۱ 
دوره  یــا  و  آمــوزش  ســاعت 
ــه  ــه ای را ب ــت ۱۳ هفت ــاره وق پ
پیشــنهاد  شــرکت کنندگان 
شــرکت  چندیــن  می دهــد. 
بــزرگ و اســتارتاپ در حــوزه 
تکنولــوژی نیروهــای مــورد نیــاز 
خــود را از افــرادی کــه ایــن دوره 
را بــا موفقیــت ســپری کننــد، جــذب می کننــد. بدنبــال شــیوع ویروس 
کرونــا ایــن شــرکت بــه برگــزاری بوت کمــپ آنایــن روی آورد. البتــه 
اخیــرا دوبــاره کاس هــای خــود را حضــوری برگــزار می کنــد، هــر چند 
ــا ادامــه  ــاره کاس هــای آنایــن ب زیرســاخت های الزم بــرای آغــاز دوب

ــت. ــرده اس ــم ک ــد-۱۹ را فراه ــاری کووی ــن بیم یافت

)Smart Academy( ۲- اسمارت آکادمی
آکادمی هوشــمند در کشــور ســنگاپور انــواع بوتکمپ ها را برگــزار می کند 
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کــه یکــی از معتبرتریــن آن هــا دوره دیجیتــال مارکتینــگ اســت. ایــن 
دوره کــه در حــال حاضــر بــه خاطــر پاندمــی ویــروس کرونــا بصــورت 
آنایــن برگــزار می شــود، شــامل شــش هفتــه آمــوزش در زمینه هــای 
مختلــف بازاریابی دیجیتــال از جمله بازاریابی محتوا، ســئو، شــبکه های 
ــرای حضــور در  اجتماعــی و … می شــود. آن هــا شــرکت کنندگان را ب

بــازار کار بــه صــورت کامــا حرفــه ای آمــاده می کننــد.

)La Capsule( ۳- آکادمی ال کاپسل
ایــن آکادمــی در زمینه برنامه نویســی وب و اپلیکیشــن دو دوره پــاره وقت 
۱۳۰ ســاعته و دوره تمــام وقــت ۴۰۰ ســاعته را برگــزار می کنــد. آکادمی 
ال کاپســل واقــع در شــهرهای پاریــس، لیــون و مارســی بدلیــل ویــروس 

کرونــا فعــا تمــام دوره هــای خــود را بصــورت آنایــن برگــزار می کنــد.

Flatiron School 4- بوت کمپ برنامه نویسی
فلتیــرون یــک موسســه معتبــر در آمریــکا اســت کــه از ســال 2۰۱2 
مشــغول بــه کار اســت. ایــن موسســه دارای ۹ شــعبه در سراســر آمریکا 

اســت و بــه دانشــجویان زیــادی خدمــات رســانی می کنــد.
ایــن بــوت کمــپ در زمینه هــای مختلفــی مثــل مهندســی نــرم افــزار، 
علــم داده (data science(، امنیــت ســایبری (cybersecurity(، طراحــی 

ــد. ــوت کمــپ برگــزار می کن UX/UI و… ب

دوره هــای مختلــف (Flatiron School )FlatironSchool.com  بســته بــه نیاز 
در حــدود ۱2 تــا ۱۵ هفتــه بــه طــول می انجامــد و شــما در زمینه هــای 
مختلفــی مهــارت کســب خواهیــد کــرد. کاس هــا هــم بــه صــورت 

حضــوری و هــم آنایــن برگــزار می شــود.
هــدف ایــن موسســه ایــن اســت که مشــکات مالــی مانعــی بر ســر راه 
آمــوزش نباشــد. در نتیجــه روش هــای مختلفی بــرای پرداخت شــهریه 
در نظــر گرفتــه اســت. در بســیاری از مــوارد شــما می توانیــد بخــش 

زیــادی از هزینــه کاس هــا را پــس از اســتخدام تان پرداخــت کنیــد.

Fullstack Academy ۵- بوت کمپ برنامه نویسی
آکادمــی فــول اســتک کــه در ســال 2۰۱2 در نیویــورک تاســیس شــد، 
میزبــان کاس هــای کد نویســی و برنامه نویســی در منهتن و شــیکاگو 

و بــه صــورت آنایــن اســت
ایــن مدرســه دوره هــای آموزشــی تمــام وقــت و پــاره وقــت در زمینــه 

کــد نویســی، امنیــت ســایبری و توســعه وب ارائــه می دهــد.
ــتن  ــئله و نوش ــل مس ــر ح ــه (fullstackacademy.com( ب ــن موسس ای
کدهــای کارآمــد و ایمــن تاکیــد دارد. Fullstack عملکــرد حرفــه ای دارد 

و بــه دانشــجویان خــود تضمیــن کیفیــت میدهــد.
دانشــجویان ایــن بــوت کمــپ به صــورت گروهــی بــر روی پروژه هــا کار 

می کننــد تــا مهارت هــای الزم بــرای ورود بــه بــازار کار را پیــدا کننــد.
پــس از پایــان دوره، اســاتید ایــن موسســه بــا توجــه بــه عاقه مندی هــا 
ــای  ــرای موقعیت ه ــرکت ها ب ــه ش ــا را ب ــجویان، آنه ــتعداد دانش و اس

شــغلی مناسبشــان معرفــی می کننــد.

نتیجه گیری : 
در کشــور مــا یکــی از مهم تریــن مســائل کشــور مربــوط بــه 
ــوری و اکادمیــک بســیار  ــوان تئ ــی اســت کــه دارای ت فارغ التحصیان
باالیــی هســتند امــا بــه خاطــر نداشــتن تجربــه عملــی و مهــارت های 
الزم بــرای ورود بــه بــازارکار  در شــرکت ها جایــی بــرای آن هــا وجــود 
نــدارد. بوتکمــپ بــه عنــوان یــک روش نویــن (حداقــل در ایــران( بــرای 
ــازار کســب و کار، هماننــد انــواع دیگــر کارآمــوزی  پــا گذاشــتن بــه ب
می توانــد بعنــوان یــک پــل ارتباطــی میــان صنعــت و دانشــگاه باشــد.

گزارش،گردآوری و ترجمه : وحید امینی نژاد
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