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پارک علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی شعبه فارس افتتاح شد

1        کاری  کنیم کارستان         کاری  کنیم کارستان          کاری  کنیم کارستان         کاری  کنیم کارستان 

پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگیپارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
کشورها،  فرهنگی  و  نرم  دارایی های  امروزه 
مختلف  عرصه های  در  را  آنها  اقتدار  و  جایگاه 

ملی و بین المللی رقم می زند. 
باسابقه  ایران  اسالمی  جمهوری  میان  این  در 
طوالنی، غنی و کم نظیر فرهنگی می تواند یکی 
از تأثیرگذارترین بازیگران فعال این حوزه در دنیا 
باشد که جهت تحقق این امر پارک های علم و 
به منزله حلقه واسط میان محیط های  فناوری 
تجاری  محیط های  و  تحقیقاتی  و  دانشگاهی 
از  تلفیقی  آنها،  تلقی می شوند و حوزه عملکرد 

عملکردهای علمی و فناوری است.
جذب  بر  عالوه  فناوری  و  علم  پارک های 
مخاطبینی از حوزه های آموزشی و تحقیقاتی در 
مراکز  و  دانشگاه ها  مانند  کوچک،  مقیاس های 
تحقیق و توسعه، مخاطبانی را نیز از حوزه های 
سازمان ها،  شرکت ها،  مانند  صنعتی  و  تجاری 
صنایع  در  فعال  خصوصی  و  دولتی  مؤسسات 

مختلف فرهنگی و خالق جذب می نمایند.
صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  ملی  پارک 
فرهنگی، وابسته به جهاددانشگاهی در دانشگاه 
علم و فرهنگ شکل گرفته و با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و تحت نظارت 
مجموعه ای  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
تخصصی ترین  و  اولین  عنوان  به  که  است 
پارک در اقتصاد فرهنگ، محیطی مناسب برای 
و  مؤسسات  شکوفایی  و  توسعه  رشد،  استقرار، 
شرکت ها را فراهم می آورد و شرکت های فناور 
سایر  و  دانشگاه ها  با  سازنده  تعامل  در  مستقر 
فعالیت های  به  فناوری  و  پژوهشی  مؤسسات 
فناورانه در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری 

می پردازند.
خلق  امر  در  تسهیل  پارک،  این  اصلی  هدف 
ایده، تولید و توزیع محصوالت و خدماتی است 
زمینه های  در  خالق  و  فرهنگی  ماهیت  که 
صنایع  دستی،  صنایع  موسیقی،  گردشگری، 
دیداری و شنیداری، فناوری اطالعات، هنرهای 
تجسمی، اسباب بازی و سرگرمی، دین و قرآن، 
چاپ،  و  نشر  گرافیک،  و  محصول  طراحی 
نمایشی،  هنرهای  آموزش،  فناوری  معماری، 
نقاشی، عکاسی، مد و پوشاک، رسانه، بازی های 
بازاریابی و سایر حوزه های  رومیزی، تبلیغات و 

صنایع خالق فرهنگی دارند.
اهم این فعالیت ها شامل نیازسنجی، ایده پردازی، 
تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی، ثبت مالکیت 
انتقال فناوری، فروش و  فکری، تجاری سازی، 
پشتیبانی بعدی برای تحقق محصوالت فناوری 
نرم و صنایع خالق فرهنگی و  همچنین عرضه 

سایر خدمات تخصصی در این قلمرو است.

اهمیت:
هاب بین الملل پارک های علم و فناوری در هاب بین الملل پارک های علم و فناوری در . . 		

دانشگاه های کشور در حوزه صنایع فرهنگی دانشگاه های کشور در حوزه صنایع فرهنگی 
و خالقو خالق

حوزه . . 		 باالی  توانمندی های  از  حوزه بهره گیری  باالی  توانمندی های  از  بهره گیری 
فرهنگی، هنر و فناوری های نوینفرهنگی، هنر و فناوری های نوین

با . . 		 فرهنگی  استقالل  و  خوش بینی  با تقویت  فرهنگی  استقالل  و  خوش بینی  تقویت 
رویکرد انقالبی در بین جامعه به ویژه جوانانرویکرد انقالبی در بین جامعه به ویژه جوانان

علوم . . 		 حوزه  مختلف  موضوعات  علوم همگرایی  حوزه  مختلف  موضوعات  همگرایی 
تولیدات  ارزش آفرینی،  راستای  در  تولیدات انسانی  ارزش آفرینی،  راستای  در  انسانی 

فرهنگی و ثروت آفرینیفرهنگی و ثروت آفرینی
تولید کاالهای فرهنگی مفید متناسب با نیاز تولید کاالهای فرهنگی مفید متناسب با نیاز . . 		

گروه های مختلفگروه های مختلف
 تحقق اهداف کالن و اهداف بخشی نظام  تحقق اهداف کالن و اهداف بخشی نظام . . 		

علم، فناوری و نوآوری کشورعلم، فناوری و نوآوری کشور
حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری . . 		

آنان  توان و ظرفیت  از  بهره مندی  و  آنان کشور  توان و ظرفیت  از  بهره مندی  و  کشور 
برای توسعه کشور  برای توسعه کشور  

پیشتازی در اقتصاد فرهنگ و دانش بنیان و پیشتازی در اقتصاد فرهنگ و دانش بنیان و . . 		
افزایش تولید وصادرات محصوالت و خدمات افزایش تولید وصادرات محصوالت و خدمات 

تولید شده در این بخشتولید شده در این بخش
سمت . . 		 به  دانشگاه ها  فکری  نظام  سمت تغییر  به  دانشگاه ها  فکری  نظام  تغییر 

نوآوری  فناوری ،  بر  مبتنی  نوآوری پژوهش محوری  فناوری ،  بر  مبتنی  پژوهش محوری 
و  نرم  فناوری های  حوزه  در  کارآفرینی  و و  نرم  فناوری های  حوزه  در  کارآفرینی  و 

هویت سازهویت ساز
حوزه . . 				 در  بین المللی  ارتباطات  حوزه گسترش  در  بین المللی  ارتباطات  گسترش 

فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و خالقفناوری های نرم و صنایع فرهنگی و خالق
تجاری سازی . . 				 در  مطمئن  تجاری سازی زیرساختی  در  مطمئن  زیرساختی 

محصوالت شرکت های خالق فعالمحصوالت شرکت های خالق فعال
دانش بنیان . . 				 اشتغال  برای  دانش بنیان ظرفیت سازی  اشتغال  برای  ظرفیت سازی 

انسانی،  علوم  رشته های  انسانی، فارغ التحصیالن  علوم  رشته های  فارغ التحصیالن 
گردشگری، هنر و فناوری اطالعات   گردشگری، هنر و فناوری اطالعات   

توسعه . . 				 ارتقای  زیرساخت های  توسعه توسعه  ارتقای  زیرساخت های  توسعه 
کارآفرینی فرهنگی و حمایت از فعالیت های کارآفرینی فرهنگی و حمایت از فعالیت های 

دانش بنیان و خالق در حوزه های یاد شدهدانش بنیان و خالق در حوزه های یاد شده
ایجاد تعامل مؤثر میان اندیشمندان و محققان ایجاد تعامل مؤثر میان اندیشمندان و محققان . . 				

حوزه های مرتبط با هنرمندان و تولیدکنندگان حوزه های مرتبط با هنرمندان و تولیدکنندگان 
محصوالت فرهنگی و رسانه ایمحصوالت فرهنگی و رسانه ای

فرهنگی . . 				 صنایع  تجاری سازی  از  فرهنگی حمایت  صنایع  تجاری سازی  از  حمایت 
دستاوردهای  بر  مبتنی  نرم  فناوری های  دستاوردهای و  بر  مبتنی  نرم  فناوری های  و 

علمی، پژوهشی و تجارب علمی هنرمندانعلمی، پژوهشی و تجارب علمی هنرمندان
جلب حمایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی جلب حمایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی . . 				

برای توسعه صنایع فرهنگی و خالقبرای توسعه صنایع فرهنگی و خالق
ارزش . . 				 طریق  از  پارک  برای  ارزش ثروت آفرینی  طریق  از  پارک  برای  ثروت آفرینی 

تولید شده در شرکت های زایشیتولید شده در شرکت های زایشی
ایجاد کنسرسیوم های داخلی و خارجی جهت ایجاد کنسرسیوم های داخلی و خارجی جهت . . 				

در  فرهنگ  اقتصاد  از  ایران  سهم  در افزایش  فرهنگ  اقتصاد  از  ایران  سهم  افزایش 
منطقه آسیامنطقه آسیا

ایجاد هلدینگ بین المللی صنایع خالقایجاد هلدینگ بین المللی صنایع خالق. . 				

ریاست:
 دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو
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و صنایع فرهنگی 
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رییس جهاد دانشگاهی استان فارس عنوان 
کرد: انعکاس اخبار ومطالب علمی فرهنگی 
جمله  از  وفناوری  علم  توسعه  منظور  به 
اهداف راه اندازی خبرگزاری سیناپرس است.

و  نرم  های  فناوری  و  علوم  ملی  پارک 
فارس   استان  واحد  فرهنگی  خالق  صنایع 
با حضورآیت ا... دژکام نماینده ولی فقیه در 
فارس وامام جمعه شیراز، دکتر محمدحسین 
علوم  ملی  پارک  رییس  خوشخو  ایمانی 
وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی و دکتر 
مظاهربابایی رییس جهاد دانشگاهی فارس 

افتتاح شد.
رییس  پارک ملی علوم وفناوری های نرم و 
صنایع فرهنگی در این مراسم گفت: صنعت 
نام  به  چیزی  بزنیم  ورق  قدر  هر  را  کشور 
بخش فرهنگ پیدا نمی کنیم واین یعنی 

بخش فرهنگ مولد نیست.
دکتر ایمانی خوشخوبا بیان اینکه ایا در دیگر 
کشورها هم وضعیت همینطور است، افزود: 
در این باره اگر آمارها را  ببینید تعجب می 
مثل  داریم،  غنی  فرهنگی  منابع  ما  کنید. 

عدم  دلیل  اما   ، است  زمین  زیر  که  نفتی 
بهره وری از منابع فرهنگی موجود عدم باور 

آن است.
وشهرهای  روستاها  به  من  کرد:  عنوان  وی 
دراین  ام،  کرده  سفر  کشور  در  بسیاری 
دیده  را  توجه  وقابل  ناب  صنایعی  مناطق 
ام؛ شاید هنرهایی که ارزشش از طال خیلی 

بیشتر است اما توجهی به انها نمی شود.
نرم  های  وفناوری  علوم  ملی  پارک  رییس 
از  ما  هدف  کرد:  تصریح  فرهنگی  وصنایع 
راه اندازی پارک ملی علوم وفناوری های نرم 
وصنایع فرهنگی از جمله پارک استان فارس 
کشور  در  ما  فرهنگ  بخش  که  است  این 

تبدیل به بخشی مولد شود.
وی با اشاره به شرایط سخت ناشی از تحریم 
ها گفت: ما روزی که باید به درآمدهای کنار 
نفت فکر می کردیم چاره ای نیاندیشیدیم 
به منابع غنی فرهنگی  با توجه  باید  وحاال 

کاری کنیم.
وی گفت: ما جوانانی داریم که در حوزه ایده 
پردازی فرهنگی بسیار مطلوب اند و حمایت 
در حال حاضر  است.  مهم  نخبگان  این  از 
در حوزه های مختلف از جمله فرهنگ،دین 
ورسانه دارای ظرفیت های مطلوبی هستیم. 
به طور مثال راهنمای تور جاذبه های دینی 
چنینی  این  های  حوزه  در  وباید  نداریم 

فعالیت کنیم.
دیگر  به  اشاره  با  خوشخو  ایمانی  دکتر 
فعالیتهای جهاد دانشگاهی در کشور، افزود: 
صنایع کوچک خانگی با آموزش مهارت به 
دانشگاهی  جهاد  در  خانوار  سرپرست  زنان 

توسعه می یابد.
داد  قرار  امداد  کمیته  با  نیز  راستا  این  در 
بزرگی بسته و آموزش زنان سرپرست خانوار 
در  اشتغالزایی  منظور  به  بگیر  مستمری 

کشور و از جمله فارس اغاز شده است.

از محققان حوزه های فرهنگی و هنری 
حمایت می کنیم

گفت:   فارس  دانشگاهی  جهاد  رییس 
پارک بحث  این  اندازی  راه  مهمترین هدف 
بنیان  دانش  اشتغال  برای  سازی  ظرفیت 
انسانی،  علوم  رشته های  التحصیالن  فارغ 

گردشگری وهنری است.

و  ها  زیرساخت  توسعه  افزود:  بابابی  دکتر 
ارتقای توسعه کارآفرینی فرهنگی و حمایت 
ایجاد  خالق،  بنیان  دانش  های  فعالیت  از 
تعامل موثر میان اندیشمندان و محققان در 
حوزه های فرهنگی و جلب حمایت سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی برای توسعه صنایع 
فرهنگی و خالق از مأموریت های این پارک 

است.
مثل  مختلفی  های  حوزه  کرد:  عنوان  وی 
تبلیغات معماری، اشیای هنری،عتیقه جات، 
موسیقی،  ویدئو،  و  فیلم  دستی،  صنایع 
تلویزیون  رادیو  انتشارات  نمایشی،  هنرهای 
از  کامپیوتری  و  ویدیویی  های  بازی  و 
می  پارک  این  در  که  هستند  محورهایی 

تواند فعال باشد.
اندازی  راه  درباره  همچنین  بابایی  دکتر 
استان  وفرهنگ)سیناپرس(  علم  خبرگزاری 
فارس به عنوان زیر مجموعه این پارک نیز 
علمی  ومطالب  اخبار  انعکاس  کرد:  عنوان 
از  به منظور توسعه علم وفناوری  فرهنگی 
جمله اهداف راه اندازی این خبرگزاری است.
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وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  گفته  به   
علوم تحقیقات و فناوری یکی از مهمترین 
در  فناوری  و  علم  های  پارک  های  رسالت 
و  تقویت  و  تشکیل  به  اهتمام  ها  استان 
می  که  است  نوآوری  و  رشد  مراکز  توسعه 
تحصیل  جوانان  به  شایانی  کمک  تواند 

کرده در کسب و کارهایشان کند.
به گزارش سیناپرس نشست  روسای  پارک 
بیست  شنبه  پنج  روز  فناوری  و  علم  های 
و پنجم دی ماه سال جاری با حضور دکتر 
ایمانی خوشخو، رییس پارک  محمدحسین 
صنایع  و  نرم  های  فناوری  و  علوم  ملی 
معاون  رحیمی؛  غالمحسین  فرهنگی، 

و  وزارت علوم تحقیقات  فناوری  و  پژوهش 
مقام  قائم  کشمیری  مهدی  دکتر   ، فناوری 
فناوری  امور  در  فناوری  و  پژوهش  معاون 
امور فناوری و  برنامه ریزی  و مدیرکل دفتر 
دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی 
و دیگر روسای پارک های علم و فناوری در 
سراسر کشور به میزبانی پارک ملی  علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار 

شد.
نرم  فناوری های  پارک ملی علوم و  رییس 
نشست  این  ابتدای  در  فرهنگی  صنایع  و 
گفت: در سال 				 وقتی  خواهان توسعه و 
گسترش پارک های علم و فناوری در حوزه 

هنر و فرهنگ شدیم، در ابتدا راه سختی را 
پیش رو داشتیم چراکه توجیه اینکه فرهنگ 
فناوری  بخش  وارد  تواند  می  هم  هنر  و 
شود، امر دشواری بود. اما به یاری  خداوند و 
همیاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

این امر تحقق پیدا کرد.
به  نزدیک  که  من  برای  همواره  افزود:  وی 
چهل سال در عرصه فرهنگ و هنر کشور 
که  بود  دردآور  بسیار  کردم  می  فعالیت 
بگیر  کمک  جایگاه  در  همیشه  را  فرهنگ 
مواجه  پرسش  این  با  ها  سال  و  دیدم  می 
فرهنگ  هم  دنیا  تمامی  در  آیا  که  بودم 
که  بود  این  خیر؟  یا  است  کننده  مصرف 

تالش کردیم در پارک ملی علوم و فناوری 
های نرم و صنایع فرهنگی، هنر و فرهنگ 
در  اقتصادی  مولد  نیروی  یک  عنوان  به  را 

نظر بگیریم.
این  در  خوشبختانه  گفت:  خوشخو  ایمانی 
انجام شد  که  هایی  با حمایت  کوتاه  مدت 
توانستیم به وضوح نشان دهیم که فرهنگ 
می تواند یکی از بخش های مولد در کشور 
باشد و توانستیم زمینه های آن را هم فراهم 
کنیم که البته کار سختی بود و باید به این 

سختی ها چیره شویم.
نرم  فناوریهای  و  علوم  ملی  پارک  رییس 
ما  اصلی  تاکید  گفت:  فرهنگی  صنایع  و 

سه  بر  فرهنگی  و  خالق  صنایع  بحث  در 
که  است  فرهنگی  و  هنری  مهم  موضوع 
های  هنر  از؛  است  عبارت  محور  سه  این 
و  فرهنگی  میراث  گردشگری  تجسمی؛ 
و  زمینه گرافیک، مد  در  همچنین طراحی 

لباس و غیره.
به  نزدیک  امروزه  ایمانی خوشخو،  به گفته 
			مولد زیر چتر پارک هستند ؛ همچنین 
در  که  داریم  دست  در  را  بزرگی  های  طرح 

حال توسعه و گسترش آن هستیم.
وی با اشاره به اهمیت موسیقی و حمایت 
هایی که این مجموعه از این شاخه هنری 
دارد، گفت: تمام خالقیت هایی که در حوزه 
سازهای  ساخت  چه  دارد  وجود  موسیقی 
مختلف و چه ایده هایی که در زمینه آهنگ 
سازی است از سوی پارک حمایت می شود 
و  ما با تشکیل کمیسیون های تخصصی 
مولدهای  و  کارها  و  کسب  هدایت  برای 
برخی  به  تازه  جانی  توانستیم  فرهنگی 
موسیقی  ویژه  به  و  هنری  های  فعالیت 

داشته باشیم.
رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و 
صنایع فرهنگی هدف از تشکیل بنیادها را 
از کسب و کارها  این مجموعه حمایت  در 
و  کسب  نشدن  رها  برای  گفت:  و  دانست 
کارها  از شیوه تشکیل بنیاد استفاده کردیم 
و بر این اساس امروزه سه بنیاد در پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
فعال است که شامل بنیاد کسب و کارهای 
دیجیتال، کسب و کارهای حقوقی و کسب 

و کارهای موسیقی می شود.
فناوی  و  علوم  ملی  پارک  رییس  گفته  به 
دیگر  یکی  فرهنگی،  صنایع  و  نرم  های 
آینده  در  که  ما  کشور  داخل  موسسات  از 
همه  برای  تریبونی  تواند  می  نزدیک 
 IPTV فناوری  باشد  کشور  های  پارک 
فرهنگ  و  علم  خبرگزاری  همچنین  است؛ 
»سیناپرس« هم به طور ویژه در زمینه علم 
،فناوری و فرهنگ به انجام امور رسانه ای و 

ترویج علم می پردازد.
اغلب  در  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
خبرگزاری ها، علم و فرهنگ اولویت هفتم 
صورت  به  پرس  سینا  است،  هشتم  یا 

تخصصی به این حوزه می پردازد.

 در نشست روسای پارک های علم و فناوری مطرح شد؛
پارک های علم و فناوری، ناجی امروز جوانان بیکار 

23        کاری  کنیم کارستان         کاری  کنیم کارستان         کاری  کنیم کارستان         کاری  کنیم کارستان 

9999
ن 

ستا
 زم

مه
رنا

خب
ن 

ستا
 زم

مه
رنا

خب مهمترین رسالت های پارک ها تقویت 
و توسعه مراکز رشد و نوآوری

به  اشاره  با  رحیمی  نشست  این  ادامه  در 
اصلی ترین رسالت پارک های علم و فاوری 
گفت: یکی از مهمترین رسالت های پارک 
و  تشکیل  به  اهتمام  استانی  جامع  های 
در  نوآوری  و  رشد  مراکز  توسعه  و  تقویت 
است.  استان  یک  مختلف  های  شهرستان 
تحصیل  جوانان  به  تواند  می  فرآیند  این 
کرده شهرستان ها کمک شایانی در کسب 

و کارهایشان کند.
هایی  جوانه  رشد  مراکز  این  افزود:  وی 

شرکت  مهمترین  ها  آن  دل  از  که  هستند 
یکی  آید.  می  بیرون  کشور  فناوری  های 
اثر  که  است  این  اساسی  های  پرسش  از 
بگوییم  ما  اگر  ها چیست؟  پارک  اجتماعی 
که  پارک ها نهاد هایی هستند که میزبان 
تعدادی شرکت هستند  اصال مزیت بزرگی 
امروزه نزدیک به یک  محسوب نمی شود. 
سوم  شرکت های دانش بنیان ما در پارک 
ها مستقر هستند و این عدد بزرگی نیست.

های  پارک  بخشی  اثر  بخواهیم  اگر  اما 
علم و فناوری را ببینیم باید بپرسیم چقدر 
خود  بطن  در  که  هایی  شرکت  توانستند 
بدهند  جامعه  تحویل  را  اند  داده  پرورش 

اصطالح  به  استان   در  شرکت  چند  یعنی 
دانش آموخته این پارک ها هستند.

فناوری  و  پارک های علم  به گفته رحیمی 
در سراسر کشور یکسان توسعه پیدا نکرده 
است و رویداد های فناورانه نامتوازن است و 

تقریبا برابر نیست.
پارک های  از  برخی  افزود: خوشبختانه  وی 
شهرستان ها توجه زیادی به حوزه فرهنگ و 
هنر دارند و پارک ملی علوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی هم به طور ویژه در 
این حوزه فعالیت می کند که بستری بسیار 

پول ساز است.

   مشاور مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی؛
توجه به نیاز روز، تنها شرط شکوفایی استارتاپ هاتوجه به نیاز روز، تنها شرط شکوفایی استارتاپ ها 

 

عامل  مدیر  مشاور  احمدی،  خان  معصومه 
است،  معتقد  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
دنیای  در  بخواهد  فردی  یا  شرکت  اگر 
با  باشد،  داشته  فعالیت جدی  ها  استارتاپ 
توجه به شرایط موجود بی شک موفق می 
شوند به شرطی که با توجه به نیازهای روز 

جامعه به فعالیت بپردازد.
عامل  مدیر  مشاور  احمدی،  خان  معصومه 
باحضور  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
اهمیت  درباره  سیناپرس  خبرگزاری  در 

فرآیندهای پژوهشی در شکوفایی و تجاری 
بسیار  موضوع  گفت:  ها  استارتاپ  سازی 
مهمی که در بحث تجاری سازی استارتاپ 
ها وجود دارد، شکل گیری بازار است. این 
امر جزو اولویت های راهبردی کشور است، 
بنیادینی  تاثیر  آینده  در  مهم  این  چراکه 

دارد. 
یا فردی بخواهد در  اگر شرکت  افزود:  وی 
با  باشد  داشته  جدی  فعالیت  زمینه  این 
توجه به شرایط موجود بی شک موفق می 
شود به شرطی که با توجه به نیازهای روز 

به فعالیت بپردازد.
و  متخصص  تیم  تشکیل  چون  شرایطی   
رشد  برای  مناسب  فضای  ایجاد  و  مجرب 
حوزه  در  موفقت  اصلی  های  مولفه  از 

استارتاپ ها است.
حوزه  در  مسوول،  مقام  این  گفته  به 
مشابه  مدل  توان  نمی  ها  استارتاپ 
و  پراکندگی  چراکه  برد؛  کار  به  پژوهشی 
دارد.  وجود  موضوع  لحاظ  به  زیادی  تنوع 

این حوزه متاثر از پتانسیل های منطقه ای 
است؛ ممکن است استارتاپی در یک استان 
آن  مشابه  اما  باشد،  داشته  مهمی  اولویت 

برای مثال در تهران به درد نخورد. 
خان احمدی با اشاره به آخرین دستاوردها در 
خوبی  تجربیات  گفت:  ها  استارتاپ  زمینه 
به  استارتاپی  کارهای  و  کسب  توسعه  در 
که  دارد  وجود  کرمانشاه  استان  در  ویژه 
این  قبول  قابل  پیشرفت  دهنده  نشان 
نوع کسب و کارها در راه رفع نیازهای روز 

جامعه بوده است. 
هایی  استارتاپ  شکوفایی  شاهد  ما  امروزه 
سازی  توانمند  جریان  در  که  هستیم 
پارک  های  حمایت   تحت  و  گرفتند  قرار 
اختراع،  ثبت  یک  از  فناوری  و  علوم  ملی 
تبدیل  کار  و  کسب  در  مهم  شرکتی  به 
دارد.  بیمه چشمگیری  لیست  که  اند  شده 
مانند  هایی  حوزه  در  روند  این  مثال  برای 
تجهیزات پزشکی و بازی های رایانه ای به 

خوبی خود را نشان داد. 



 یکی از مباحث مورد توجه در برنامه ششم  یکی از مباحث مورد توجه در برنامه ششم 
این  به  توجه  و  دانش بنیان  اقتصاد  این توسعه،  به  توجه  و  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه، 

مقوله برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.مقوله برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
ششم  برنامه  متن  اجمالی  بررسی  یک  ششم با  برنامه  متن  اجمالی  بررسی  یک  با 
به  توجه  آن  جای  جای  در  می توان  به توسعه  توجه  آن  جای  جای  در  می توان  توسعه 
تحقق  کرد.  مشاهده  را  دانش بنیان  تحقق اقتصاد  کرد.  مشاهده  را  دانش بنیان  اقتصاد 
منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد 
اهداف  به  دستیابی  و  تولید  ویژه جهش  اهداف به  به  دستیابی  و  تولید  ویژه جهش  به 
کشور،  در  مقاومتی  اقتصاد  کشور، سیاست های  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
و  قوانین  روزرسانی  به  و  بازنگری  و مستلزم  قوانین  روزرسانی  به  و  بازنگری  مستلزم 
اقتضائات  با  متناسب  الزم  مقررات  اقتضائات تدوین  با  متناسب  الزم  مقررات  تدوین 

جدید و تحوالت اقتصادی و فناوری است.جدید و تحوالت اقتصادی و فناوری است.
اقتصاد  اصلی  پایه های  از  یکی  که  آنجا  اقتصاد از  اصلی  پایه های  از  یکی  که  آنجا  از 
و  اقتصاد  تاب آوری  افزایش  و  و مقاومتی  اقتصاد  تاب آوری  افزایش  و  مقاومتی 
نیروهای  اشتغال  مشکل  حل  نیروهای همچنین  اشتغال  مشکل  حل  همچنین 
جوان متخصص و تحصیل کرده شرکت های جوان متخصص و تحصیل کرده شرکت های 
دانش بنیان و فعالیت های فناورانه و نوآورده دانش بنیان و فعالیت های فناورانه و نوآورده 
است. تدوین و تصویب قوانین الزم در این است. تدوین و تصویب قوانین الزم در این 
زمینه از سوی مجلس یازدهم بسیار ضروری زمینه از سوی مجلس یازدهم بسیار ضروری 
است و الزم است به انتظارات به حق جامعه است و الزم است به انتظارات به حق جامعه 
و فعاالن اقتصادی در این زمینه پاسخ مناسب و فعاالن اقتصادی در این زمینه پاسخ مناسب 

و به موقع داده شود.و به موقع داده شود.
در راستای آخرین جزئیات بررسی این طرح در در راستای آخرین جزئیات بررسی این طرح در 
مجلس شورای اسالمی دکتر حسین حسین مجلس شورای اسالمی دکتر حسین حسین 
دانش  تولید  جهش  فراکسیون  عضو  دانش زاده  تولید  جهش  فراکسیون  عضو  زاده 
خبرنگار  به  اختصاصی   گفتگوی  در  خبرنگار بنیان  به  اختصاصی   گفتگوی  در  بنیان 

دانش  تولید  طرح  اصالح  گفت:  دانش سیناپرس   تولید  طرح  اصالح  گفت:  سیناپرس  
مجلس  کار  دستور  در  شرایطی  در  مجلس بنیان  کار  دستور  در  شرایطی  در  بنیان 
در  کشور  که  گرفته  قرار  اسالمی  در شورای  کشور  که  گرفته  قرار  اسالمی  شورای 
دلیل  همین  به  دارد؛  قرار  ها  تحریم  دلیل دوران  همین  به  دارد؛  قرار  ها  تحریم  دوران 
ما براساس ظرفیت ها و توانایی های داخلی ما براساس ظرفیت ها و توانایی های داخلی 
تصمیم گرفتیم این طرح را در  صحن علنی تصمیم گرفتیم این طرح را در  صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی مطرح کنیم.مجلس شورای اسالمی مطرح کنیم.
هر  بررسی  در  وجود  این  با  کرد:  تاکید  هر وی  بررسی  در  وجود  این  با  کرد:  تاکید  وی 
طرحی نقاط قوت و ضعف هایی وجود دارد.طرحی نقاط قوت و ضعف هایی وجود دارد.

من نیز منکر ضعف های این طرح نیستم. من نیز منکر ضعف های این طرح نیستم. 
همین  به  و  افتاده  جریان  به  تازه  طرح  همین این  به  و  افتاده  جریان  به  تازه  طرح  این 
دلیل به چکش کاری و بررسی های بیشتری دلیل به چکش کاری و بررسی های بیشتری 

نیاز دارد.نیاز دارد.
 حسین زاده   در ادامه گفتگو با سیناپرس،افزود  حسین زاده   در ادامه گفتگو با سیناپرس،افزود 
:طرح جهش تولید دانش بنیان تازه در اول راه :طرح جهش تولید دانش بنیان تازه در اول راه 
است و باید به آن اهمیت بدهیم. در بررسی است و باید به آن اهمیت بدهیم. در بررسی 
هایی که در این طرح صورت گرفت ما به این هایی که در این طرح صورت گرفت ما به این 
نتیجه رسیدیم که اگر حتی یک درصد تولید نتیجه رسیدیم که اگر حتی یک درصد تولید 
نفت خود را براساس طرح های دانش بنیان نفت خود را براساس طرح های دانش بنیان 
باالتر ببریم رقم قابل توجهی به ثروت کشور باالتر ببریم رقم قابل توجهی به ثروت کشور 
اضافه خواهد شد. در نتیجه این طرح دارای اضافه خواهد شد. در نتیجه این طرح دارای 

اهمیت زیادی است.اهمیت زیادی است.
این  درباره ضعف های  نماینده مجلس  این این  درباره ضعف های  نماینده مجلس  این 
طرح در زمینه صنایع فرهنگی وفناوری های طرح در زمینه صنایع فرهنگی وفناوری های 
نرم تصریح کرد: طرح هایی در زمینه صنایع نرم تصریح کرد: طرح هایی در زمینه صنایع 
فرهنگی و فناوری های نرم در دل طرح های فرهنگی و فناوری های نرم در دل طرح های 

مرتبط با صنعت،انرژی و مدیریت اطالعات در مرتبط با صنعت،انرژی و مدیریت اطالعات در 
نظر گرفته شده است. این مسائل در بطن نظر گرفته شده است. این مسائل در بطن 

طرح های مورد بررسی قرار دارد.طرح های مورد بررسی قرار دارد.
 حسین حسین زاده خاطرنشان کرد: شاید این  حسین حسین زاده خاطرنشان کرد: شاید این 
قرار  کار  در دستور  به صورت مجزا  قرار موضوع  کار  در دستور  به صورت مجزا  موضوع 
نگرفته  باشد ، اما در محوریت دغدغه های نگرفته  باشد ، اما در محوریت دغدغه های 
مجلس در زمینه های مختلف وجود  دارد. به مجلس در زمینه های مختلف وجود  دارد. به 
همین دلیل نمی توان مدعی شد این بخش همین دلیل نمی توان مدعی شد این بخش 
ها مورد توجه قرار نگرفته است.در طرح های ها مورد توجه قرار نگرفته است.در طرح های 
دانش بنیان شاید کمتر به طرح های فرهنگی دانش بنیان شاید کمتر به طرح های فرهنگی 
به صورت مجزا توجه شده است. این در حالی به صورت مجزا توجه شده است. این در حالی 
است که این رویکرد به معنای بی توجهی به است که این رویکرد به معنای بی توجهی به 
صنایع فرهنگی نبوده  و بلکه در دل طرح صنایع فرهنگی نبوده  و بلکه در دل طرح 

های دیگر گنجانده شده است.های دیگر گنجانده شده است.
مسائل  است  ،گفتنی  سیناپرس  گزارش  مسائل به  است  ،گفتنی  سیناپرس  گزارش  به 
داخل  بازار  از  صیانت  عدم  نظیر  داخل متعددی  بازار  از  صیانت  عدم  نظیر  متعددی 
محصوالت دانش بنیان در برابر واردات،  عدم محصوالت دانش بنیان در برابر واردات،  عدم 
تطبیق نیازمندی های صنایع با توانمندی های تطبیق نیازمندی های صنایع با توانمندی های 
فناورانه داخلی، فقدان ساماندهی زنجیره های فناورانه داخلی، فقدان ساماندهی زنجیره های 
چالش های  راهبردی،  حوزه های  در  چالش های ارزش  راهبردی،  حوزه های  در  ارزش 
شرکت ها در مواجهه با اخذ مجوزها و مقررات شرکت ها در مواجهه با اخذ مجوزها و مقررات 
دست و پاگیر ناشی از بخشنامه های متعدد دست و پاگیر ناشی از بخشنامه های متعدد 
برخی از سازمان ها، دستگاه های اجرایی، خالء برخی از سازمان ها، دستگاه های اجرایی، خالء 
قانونی در زمینه ارزش گذاری دانش فنی و ... قانونی در زمینه ارزش گذاری دانش فنی و ... 
این  در  مجلس  جدید  قانون گذاری  این نیازمند  در  مجلس  جدید  قانون گذاری  نیازمند 

حوزه است.حوزه است.
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مراکز رشد و دانش بنیان ها، دو بازوی موفقیت پارک مراکز رشد و دانش بنیان ها، دو بازوی موفقیت پارک مجلس به طرح های صنایع فرهنگی و فناوری های نرم توجه کمتری دارد    معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
های علم و فناوریهای علم و فناوری
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وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  گفته  وزارت به  فناوری  و  پژوهش  معاون  گفته  به 
بتوانیم  هرچقدر  فناوری،  و  تحقیقات  بتوانیم علوم  هرچقدر  فناوری،  و  تحقیقات  علوم 
کنیم،  تقویت  را  فناوری  و  علم  کنیم، پارک های  تقویت  را  فناوری  و  علم  پارک های 
یعنی هر چقدر فعالیت شرکت های دانش یعنی هر چقدر فعالیت شرکت های دانش 
بنیان گسترش یابد، به نفع اقتصاد و توسعه بنیان گسترش یابد، به نفع اقتصاد و توسعه 

کشور گام برداشته ایم.کشور گام برداشته ایم.
و  پژوهش  معاون  رحیمی؛  و غالمحسین  پژوهش  معاون  رحیمی؛  غالمحسین 
فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در 
تقویت  اهمیت  درباره  سیناپرس،  با  تقویت گفتگو  اهمیت  درباره  سیناپرس،  با  گفتگو 
مراکز رشد در کنار پارک های علم و فناوری مراکز رشد در کنار پارک های علم و فناوری 
گفت: پارک های علم و فناوری میزبان های گفت: پارک های علم و فناوری میزبان های 
مهم  واحد های فناور به حساب می آیند مهم  واحد های فناور به حساب می آیند 
تاثیر  جهت  به  زمینه  این  در  بدیلی  ما  تاثیر و  جهت  به  زمینه  این  در  بدیلی  ما  و 
نداریم،  کشور  فناوری  توسعه  در  نداریم، گذاری  کشور  فناوری  توسعه  در  گذاری 
وجود  زمینه  این  در  دیگری  نمونه  واقع  وجود در  زمینه  این  در  دیگری  نمونه  واقع  در 
ندارد. ما باید این پارک ها را تقویت کنیم و ندارد. ما باید این پارک ها را تقویت کنیم و 
گسترش دهیم اما نه از نظر تعداد و کمیت؛ گسترش دهیم اما نه از نظر تعداد و کمیت؛ 
یعنی در هر استان یک الی دو پارک کفایت  یعنی در هر استان یک الی دو پارک کفایت  

می کند. می کند. 
وی ادامه داد: باید توجه داشت که  فرآورده وی ادامه داد: باید توجه داشت که  فرآورده 
های ساختاری مجموعه پارک های علم و های ساختاری مجموعه پارک های علم و 
فناوری مراکز رشد هستند و توسعه آن ها فناوری مراکز رشد هستند و توسعه آن ها 
با راه اندازی و استفاده از مراکز رشد صورت با راه اندازی و استفاده از مراکز رشد صورت 
های  پارک  حضور  باید  بنابراین  گیرد.  های می  پارک  حضور  باید  بنابراین  گیرد.  می 
علم و فناوری در اغلب مرکز رشد در همه علم و فناوری در اغلب مرکز رشد در همه 
بسیار  این  و  کند  پیدا  نمود  ها  بسیار شهرستان  این  و  کند  پیدا  نمود  ها  شهرستان 

مهم است. مهم است. 
یک  در  دیگر  عبارت  به  گفت:  یک رحیمی  در  دیگر  عبارت  به  گفت:  رحیمی 
باید مرکز رشد  یا نمین  باید مرکز رشد شهری مانند قائن  یا نمین  شهری مانند قائن 
وجود داشته باشند که بر مبنای پارک و علم وجود داشته باشند که بر مبنای پارک و علم 
و فناوری استان مربوطه به فعالیت بپردازند. و فناوری استان مربوطه به فعالیت بپردازند. 

مراکز  این  که  است  این  من  تاکید  مراکز دلیل  این  که  است  این  من  تاکید  دلیل 
فرآورده  که  هستند  بسترهایی  فرآورده مهمترین  که  هستند  بسترهایی  مهمترین 
را در کشور توسعه  بر  دانش  را در کشور توسعه های مبتنی  بر  دانش  های مبتنی 

می دهند و تقویت می کنند. می دهند و تقویت می کنند. 
در واقع بخش زیادی از اثر بخشی فعالیت در واقع بخش زیادی از اثر بخشی فعالیت 
فعالیت  به  فناوری  و  پارک های علم  فعالیت های  به  فناوری  و  پارک های علم  های 

مراکز رشد بستگی دارد. مراکز رشد بستگی دارد. 
علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  علوم معاون  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
که  آنجایی  از  گفت:  فناوری  و  که تحقیقات  آنجایی  از  گفت:  فناوری  و  تحقیقات 
پارک های ما به نهادهای علمی و به بخش پارک های ما به نهادهای علمی و به بخش 
از  اقتصاد جامعه متصل هستند و  از تولید و  اقتصاد جامعه متصل هستند و  تولید و 
طرفی هم دانشگاه ها در جامعه کنونی ما طرفی هم دانشگاه ها در جامعه کنونی ما 
در مرزهای خودشان محدود به علم هستند، در مرزهای خودشان محدود به علم هستند، 
این  در  شده  انجام  های  پروژه  و  این فعالیت  در  شده  انجام  های  پروژه  و  فعالیت 
مجموعه ها می توانند با زندگی مردم پیوند مجموعه ها می توانند با زندگی مردم پیوند 
از هر جنبه ای که نگاه کنیم  لذا  از هر جنبه ای که نگاه کنیم بخورند.  لذا  بخورند. 
هرچقدر بتوانیم پارک های علم و فناوری را هرچقدر بتوانیم پارک های علم و فناوری را 
تقویت کنیم و  گسترش دهیم، یعنی هر تقویت کنیم و  گسترش دهیم، یعنی هر 
چقدر شرکت های دانش بنیان و واحدهای چقدر شرکت های دانش بنیان و واحدهای 
فناور در پارک ها بیشتر باشد به نفع اقتصاد فناور در پارک ها بیشتر باشد به نفع اقتصاد 

و توسعه کشور گام برداشته ایم. و توسعه کشور گام برداشته ایم. 
با اشاره به اهمیت رسانه ها در ترویج  با اشاره به اهمیت رسانه ها در ترویج وی  وی 
فعالیت های دانش بنیان ها گفت: به اعتقاد فعالیت های دانش بنیان ها گفت: به اعتقاد 
من خبرگزاری های ویژه علم و فناوری تاثیر من خبرگزاری های ویژه علم و فناوری تاثیر 
باب  در  رسانی  اطالع  راستای  در  باب مهمی  در  رسانی  اطالع  راستای  در  مهمی 
دارند،  ها  بنیان  دانش  و  ها  پارک  دارند، فعالیت  ها  بنیان  دانش  و  ها  پارک  فعالیت 
رسانی  اطالع  بر  عالوه  توانند  می  رسانی چراکه  اطالع  بر  عالوه  توانند  می  چراکه 
حوزه  در  افراد  تشویق  برای  مهمی  حوزه بستر  در  افراد  تشویق  برای  مهمی  بستر 
حساب  به  فناور  های  شرکت  و  حساب فناوری  به  فناور  های  شرکت  و  فناوری 

بیایند.بیایند.
رحیمی تاکیدکرد: به نظر من بستر های ویژه رحیمی تاکیدکرد: به نظر من بستر های ویژه 
و تخصصی اطالع رسانی علم و فناوری می و تخصصی اطالع رسانی علم و فناوری می 
توانند نقش مهمی در توسعه علم و فناوری توانند نقش مهمی در توسعه علم و فناوری 
کشور داشته باشند چراکه در اغلب رسانه ها کشور داشته باشند چراکه در اغلب رسانه ها 
و پایگاه های خبری عمومی اخبار علمی و و پایگاه های خبری عمومی اخبار علمی و 
فناوری در البه الی اخبار سیاسی، اجتماعی فناوری در البه الی اخبار سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی گم می شود و معموال این نوع و اقتصادی گم می شود و معموال این نوع 

اخبار بر اخبار علمی و فناوری غلبه دارند. اخبار بر اخبار علمی و فناوری غلبه دارند. 
های  رسانه  گسترس  و  وجود  های بنابراین  رسانه  گسترس  و  وجود  بنابراین 
خدمت  فناوری  و  علم  حوزه  در  خدمت تخصصی  فناوری  و  علم  حوزه  در  تخصصی 
بزرگی است که باید تقویت شود. در واقع پا بزرگی است که باید تقویت شود. در واقع پا 
به پای رشد و توسعه علم و فناوری این نوع به پای رشد و توسعه علم و فناوری این نوع 

رسانه ها هم باید فعال شوند.  رسانه ها هم باید فعال شوند.  

دریافت جایزه اهل قلم دریافت جایزه اهل قلم 
امرالد توسط دو عضو امرالد توسط دو عضو 
هیات علمی دانشگاه هیات علمی دانشگاه 

علم و فرهنگعلم و فرهنگ
ایمانی  محمدحسین  دکتر  ایمانی مقاله  محمدحسین  دکتر  مقاله 

بین  در  پور،  نادعلی  زهرا  دکتر  و  بین خوشخو  در  پور،  نادعلی  زهرا  دکتر  و  خوشخو 
برترین های سال برترین های سال 								  ""امرالدامرالد"" قرار گرفت. قرار گرفت.

ایمانی  محمدحسین  دکتر  مشترک  ایمانی مقاله  محمدحسین  دکتر  مشترک  مقاله 
خوشخو و دکتر زهرا نادعلی پور از اعضای خوشخو و دکتر زهرا نادعلی پور از اعضای 
گردشگری  علوم  دانشکده  علمی  گردشگری هیات  علوم  دانشکده  علمی  هیات 
دانشگاه علم و فرهنگ و نویسنده همکار دانشگاه علم و فرهنگ و نویسنده همکار 
عضو  افتخاری،  رکن الدین  عبدالرضا  عضو دکتر  افتخاری،  رکن الدین  عبدالرضا  دکتر 
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، موفق هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، موفق 
برتر سال  مقاالت  معتبر  جایزه  دریافت  برتر سال به  مقاالت  معتبر  جایزه  دریافت  به 

								 از پایگاه امرالد ) از پایگاه امرالد )EmeraldEmerald(  شد.(  شد.

  The EmeraldThe Emerald امرالد  قلم  اهل  امرالد جایزه  قلم  اهل  جایزه 
  				 سابقه  دارای  سابقه   دارای   Literati AwardsLiterati Awards
اساتید  مشارکت  با  سال  هر  و  بوده  اساتید ساله  مشارکت  با  سال  هر  و  بوده  ساله 
و منتقدان صاحبنظر دنیا به معرفی برترین و منتقدان صاحبنظر دنیا به معرفی برترین 
مقاالت از منظر معیارهایی همچون تمایز، مقاالت از منظر معیارهایی همچون تمایز، 
به  متعهدبودن  تاثیر،  شدن،  به بین المللی  متعهدبودن  تاثیر،  شدن،  بین المللی 
کیفیت باال، حمایت از تحقیقات علمی و کیفیت باال، حمایت از تحقیقات علمی و 

تمایل خوانندگان و نویسندگان می پردازد.تمایل خوانندگان و نویسندگان می پردازد.

با  با    QQ		 ژورنال های  از  یکی  در  مقاله  ژورنال های این  از  یکی  در  مقاله  این 
  Competitiveness ReviewCompetitiveness Reviewعنوانعنوان

در سال در سال 								 به چاپ رسیده است. به چاپ رسیده است.

برترین های سال برترین های سال 2۰2۰2۰2۰؛؛
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صنایع  و  »فناوری  نمایشگاه  صنایع نخستین  و  »فناوری  نمایشگاه  نخستین 
فرهنگی« روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه فرهنگی« روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه 
سال جاری در پارک ملی علوم و فناوری های سال جاری در پارک ملی علوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی با حضور مسووالن و نرم و صنایع فرهنگی با حضور مسووالن و 

مدیران عالی رتبه کشوری برگزار شد.مدیران عالی رتبه کشوری برگزار شد.
صنایع  و  »فناوری  نمایشگاه  صنایع نخستین  و  »فناوری  نمایشگاه  نخستین 
آینده ای روشن،  به سوی  با شعار  آینده ای روشن، فرهنگی«  به سوی  با شعار  فرهنگی« 
روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه سال جاری روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه سال جاری 
در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگی با حضور دکتر محمد حسین ایمانی فرهنگی با حضور دکتر محمد حسین ایمانی 
خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری های خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی؛ دکتر حمیدرضا طیبی، نرم و صنایع فرهنگی؛ دکتر حمیدرضا طیبی، 
از مدیران  از مدیران رئیس جهاد دانشگاهی و جمعی  رئیس جهاد دانشگاهی و جمعی 

عالی رتبه کشوری برگزار شد.عالی رتبه کشوری برگزار شد.
ابتدای  در  خوشخو  ایمانی  حسین  ابتدای محمد  در  خوشخو  ایمانی  حسین  محمد 
اقتصاد  رواج  اهمیت  به  اشاره  با  جلسه  اقتصاد این  رواج  اهمیت  به  اشاره  با  جلسه  این 
فرهنگ در سازمان های دولتی و خصوصی فرهنگ در سازمان های دولتی و خصوصی 
کشور گفت: روز بسیار بزرگی است. ما در این کشور گفت: روز بسیار بزرگی است. ما در این 
مجموعه می خواهیم آنچه که در این چهل مجموعه می خواهیم آنچه که در این چهل 
سال نخست نظام مبارک جمهوری اسالمی سال نخست نظام مبارک جمهوری اسالمی 
مغفول مانده بود را مورد توجه قرار دهیم. در مغفول مانده بود را مورد توجه قرار دهیم. در 
حقیقت فرهنگ و هنر مولفه ای بوده است حقیقت فرهنگ و هنر مولفه ای بوده است 
که همیشه به عنوان مصرف کننده شناخته که همیشه به عنوان مصرف کننده شناخته 
می شد، اما هدف از تاسیس پارک ملی علوم می شد، اما هدف از تاسیس پارک ملی علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی تبدیل و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی تبدیل 
شدن فرهنگ به یک مولد درآمد زا در کشور شدن فرهنگ به یک مولد درآمد زا در کشور 

است.است.
وی افزود: توجه به این موضوع خوشبختانه وی افزود: توجه به این موضوع خوشبختانه 

در معاونت علمی ریاست جمهوری وجود دارد در معاونت علمی ریاست جمهوری وجود دارد 
و دوست و برادرم آقای پرویز کرمی نسبت و دوست و برادرم آقای پرویز کرمی نسبت 
به این امر توجه خاصی دارد. نزدیک به سه به این امر توجه خاصی دارد. نزدیک به سه 
سال است که از تشکیل نخستین پارک ملی سال است که از تشکیل نخستین پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در 
می گذرد  فرهنگی  صنایع  و  فرهنگ  می گذرد زمینه  فرهنگی  صنایع  و  فرهنگ  زمینه 
خدا را شکر می کنیم ، جهاد دانشگاهی که خدا را شکر می کنیم ، جهاد دانشگاهی که 
جهاددانشگاهی سراغ هر مولفه ایکه به هر جهاددانشگاهی سراغ هر مولفه ایکه به هر 
دلیلی در کشور مغفول می ماند می ورد و دلیلی در کشور مغفول می ماند می ورد و 

امروز توانسته ایم به جایگاه باالیی برسیم.امروز توانسته ایم به جایگاه باالیی برسیم.
به گفته ایمانی خوشخو، بسیاری از بزرگوارانی به گفته ایمانی خوشخو، بسیاری از بزرگوارانی 
که در این افتتاحیه حضور دارند، نگاه اقتصادی که در این افتتاحیه حضور دارند، نگاه اقتصادی 
ما  هدف  و  دارند  فرهنگ  به  ای  خالقانه  ما و  هدف  و  دارند  فرهنگ  به  ای  خالقانه  و 
این است واژه صنایع فرهنگی تداعی کننده این است واژه صنایع فرهنگی تداعی کننده 

اقتصاد فرهنگی در کشور شود.اقتصاد فرهنگی در کشور شود.

به  تبدیل  ظرفیت  فرهنگی  به صنایع  تبدیل  ظرفیت  فرهنگی  صنایع 
یکی از پایه های اقتصادی کشور را یکی از پایه های اقتصادی کشور را 

دارددارد

در ادامه این مراسم دکتر حمیدرضا طیبی با در ادامه این مراسم دکتر حمیدرضا طیبی با 
اشاره به نگرش جهاد دانشگاهی در تجاری اشاره به نگرش جهاد دانشگاهی در تجاری 
سازی فرهنگ و صنایع فرهنگی گفت: همواره سازی فرهنگ و صنایع فرهنگی گفت: همواره 
را در جهاد دانشگاهی  از وظایف خود  را در جهاد دانشگاهی یکی  از وظایف خود  یکی 
تولید علم و فناوری در همه حوزه ها میدانیم تولید علم و فناوری در همه حوزه ها میدانیم 
و خوشبختانه مشکلی از این جهت که پا به و خوشبختانه مشکلی از این جهت که پا به 
پای دنیا گام برداریم نداریم. ما در بحث تولید پای دنیا گام برداریم نداریم. ما در بحث تولید 
اقتصادی  اقتصادی قطعات صنعتی که چندان صرفه  قطعات صنعتی که چندان صرفه 

ندارند، نمی توانیم برنامه مدیریت برای تولید ندارند، نمی توانیم برنامه مدیریت برای تولید 
داخلی و بومی کردن آن داشته باشیم و در داخلی و بومی کردن آن داشته باشیم و در 
هر صورت باید وابسته باشیم اما از آنجایی هر صورت باید وابسته باشیم اما از آنجایی 
که صنایع فرهنگی ریشه در تاریخ این کشور که صنایع فرهنگی ریشه در تاریخ این کشور 
دارد و متعلق به بوم کشورمان است، ظرفیت دارد و متعلق به بوم کشورمان است، ظرفیت 
های  پایه  از  یکی  به  تبدیل  که  دارد  را  های آن  پایه  از  یکی  به  تبدیل  که  دارد  را  آن 

اقتصادی کشور شود.اقتصادی کشور شود.
رییس جهاددانشگاهی ادامه داد: ما هیچگاه رییس جهاددانشگاهی ادامه داد: ما هیچگاه 
در توسعه صنایع فرهنگی وابستگی نخواهیم در توسعه صنایع فرهنگی وابستگی نخواهیم 
داشت و خوشبختانه مصرف کننده آن همه داشت و خوشبختانه مصرف کننده آن همه 

مردم در سراسر دنیا هستندمردم در سراسر دنیا هستند
شده  حساب  برنامه  یک  با  میتوان  شده بنابراین  حساب  برنامه  یک  با  میتوان  بنابراین 
من  اعتقاد  به  رسید.  مطمئنی  بازدهی  من به  اعتقاد  به  رسید.  مطمئنی  بازدهی  به 
مجموعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم مجموعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم 
و صنایع فرهنگی  می تواند خدمت بزرگی به و صنایع فرهنگی  می تواند خدمت بزرگی به 

فرهنگ کشور کند.فرهنگ کشور کند.

با صنایع خالق می توانیم آرمان های با صنایع خالق می توانیم آرمان های 
انقالبی را صادر کنیمانقالبی را صادر کنیم

پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان در ادامه مراسم فناوری و اقتصاد دانش بنیان در ادامه مراسم 
و  نرم  فناوری  نمایشگاه  نخستین  و افتتاحیه  نرم  فناوری  نمایشگاه  نخستین  افتتاحیه 
صنایع فرهنگی اظهار کرد: متاسفانه چیزی صنایع فرهنگی اظهار کرد: متاسفانه چیزی 
که به غلط در کشور ما جا افتاده است این که به غلط در کشور ما جا افتاده است این 
است که فرهنگ و هنر پر هزینه است؛ اما است که فرهنگ و هنر پر هزینه است؛ اما 
به واقع نه خرج است و نه هزینه؛ بلکه ثروت به واقع نه خرج است و نه هزینه؛ بلکه ثروت 
بوده و ثروت زا نیز هست که ما نتوانستیم این بوده و ثروت زا نیز هست که ما نتوانستیم این 

تصویر را به درستی به جامعه نشان دهیم.تصویر را به درستی به جامعه نشان دهیم.
اسالمی  ایران  کرد:  عنوان  همچنین  اسالمی وی  ایران  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
راستای  در  که  فعالیت هایی  کنار  در  راستای اخیرا  در  که  فعالیت هایی  کنار  در  اخیرا 
تامین زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور تامین زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور 
بیشتر  هرچه  ایجاد  پی  در  می دهد  بیشتر انجام  هرچه  ایجاد  پی  در  می دهد  انجام 
کارخانه های نوآوری و استارت آپ های مختلف کارخانه های نوآوری و استارت آپ های مختلف 
خالق  خانه های  این  شکل گیری  که  خالق است  خانه های  این  شکل گیری  که  است 
زنجیره  استان های مختلف تشکیل دهند  زنجیره در  استان های مختلف تشکیل دهند  در 
تولید در کشور هستند. از این پس به همت تولید در کشور هستند. از این پس به همت 
بسیار  را  خالق  اقتصاد  اسالمی،  بسیار جوانان  را  خالق  اقتصاد  اسالمی،  جوانان 
خواهیم شنید؛ امبدوارم در سال های آینده بند خواهیم شنید؛ امبدوارم در سال های آینده بند 
و بودجه ای برای این ساختارهای استارت آپی و بودجه ای برای این ساختارهای استارت آپی 
نداشته باشیم و همه کمک کنیم شرکت های نداشته باشیم و همه کمک کنیم شرکت های 
به  هنر  فناوری  و  فرهنگی  صنایع  به خالق،  هنر  فناوری  و  فرهنگی  صنایع  خالق، 

جایگاه خود برسند.جایگاه خود برسند.
با اشاره به این که وقتی روح انسان این  با اشاره به این که وقتی روح انسان این او  او 

پیدا  جال  می بیند  را  خالقه  پیدا فعالیت های  جال  می بیند  را  خالقه  فعالیت های 
باید تالش  باید تالش می کند تصریح کرد: به واقع ما  می کند تصریح کرد: به واقع ما 
کنیم فرهنگ چندین هزارساله خود و ایران کنیم فرهنگ چندین هزارساله خود و ایران 
نشان  دنیا  به  که هست  آنگونه  را  نشان اسالمی  دنیا  به  که هست  آنگونه  را  اسالمی 

دهیم.دهیم.
کرمی در ادامه سخنانش  عنوان کرد: چالش کرمی در ادامه سخنانش  عنوان کرد: چالش 
ما این است که زیست بوم صنایع خالق و ما این است که زیست بوم صنایع خالق و 
همچنان  و  است  نگرفته  شکل  همچنان فرهنگی  و  است  نگرفته  شکل  فرهنگی 
کارهای ما هنرمندمحور و فرد محور است؛ کارهای ما هنرمندمحور و فرد محور است؛ 
اگر بتوانیم این زنجیره را در این اکوسیستم اگر بتوانیم این زنجیره را در این اکوسیستم 
دل  در  و  خالق   خانه های  دل  در  دل فناوری،  در  و  خالق   خانه های  دل  در  فناوری، 
شتاب دهنده های تخصصی صنایع فرهنگی شتاب دهنده های تخصصی صنایع فرهنگی 
جابیندازیم، می توانیم در جابیندازیم، می توانیم در 								 میلیارد دالری  میلیارد دالری 
دنیاست  در  خالق  صنایع  مالی  گردش  دنیاست که  در  خالق  صنایع  مالی  گردش  که 
تمدنی  و  فرهنگ  حوزه  شایسته  را  تمدنی سهمی  و  فرهنگ  حوزه  شایسته  را  سهمی 
به  حوزه  این  در  اگر  همچنین  کنیم.  به ایران  حوزه  این  در  اگر  همچنین  کنیم.  ایران 
خواسته های خود برسیم می توانیم آرمان های خواسته های خود برسیم می توانیم آرمان های 
انقالبی خود را صادر کنیم و امیدوارم به زودی انقالبی خود را صادر کنیم و امیدوارم به زودی 
هر استانی خانه خالق مختص زیست بوم هر استانی خانه خالق مختص زیست بوم 

خود با شرایط خود را داشته باشد.خود با شرایط خود را داشته باشد.

منبع جهانی شدن دین استمنبع جهانی شدن دین است

عاملی  سعیدرضا  سید  مراسم  این  ادامه  عاملی در  سعیدرضا  سید  مراسم  این  ادامه  در 
گفت:  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  گفت: عضو  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
متفاوتی  نگاه های  جهان  و   هنر  به  متفاوتی نسبت  نگاه های  جهان  و   هنر  به  نسبت 
هنر  به  اسالم  نگاه  من  نظر  به  دارد  هنر وجود  به  اسالم  نگاه  من  نظر  به  دارد  وجود 
شدن  جهانی  منبع  واقع  به  است.  شدن جهانی  جهانی  منبع  واقع  به  است.  جهانی 
دین بود و ادیان الهی بودند که خطابه های دین بود و ادیان الهی بودند که خطابه های 
جهانی ارائه می کردند. چه خطاب قرار دادن جهانی ارائه می کردند. چه خطاب قرار دادن 
مردم جهان، چه مومنان و چه امت که مردم جهان، چه مومنان و چه امت که 				  
نگاه  بنابراین  است؛  شده  تکرار  قرآن  در  نگاه بار  بنابراین  است؛  شده  تکرار  قرآن  در  بار 
دین جهانی است. هنر نیز زبان جهانی دارد دین جهانی است. هنر نیز زبان جهانی دارد 
که ملت ها و سلیقه های جهان را به یکدیگر که ملت ها و سلیقه های جهان را به یکدیگر 

پیوند می زند.پیوند می زند.

ایرانی  تمدن  و  ایران  بازنمایی  افزود:  ایرانی وی  تمدن  و  ایران  بازنمایی  افزود:  وی 
اسالمی با هنر پذیرش جهانی دارد و امروز اسالمی با هنر پذیرش جهانی دارد و امروز 
کسانی که اسالم و ایران و شیعه هراسی را کسانی که اسالم و ایران و شیعه هراسی را 
در جهان مطرح کرده و تصویر سیاهی از ایران در جهان مطرح کرده و تصویر سیاهی از ایران 
ارائه می دهند وقتی وارد این سرزمین می شوند ارائه می دهند وقتی وارد این سرزمین می شوند 
و ایران واقعی را می بینند شوک می شوند. به  و ایران واقعی را می بینند شوک می شوند. به  
واقع تصویر ایران در جهان بازنمایی شده با واقع تصویر ایران در جهان بازنمایی شده با 
امور غیرواقعی است. واقعیت این است که امور غیرواقعی است. واقعیت این است که 
ایران در درجه اول مردمی فاخر و آرام دارد که ایران در درجه اول مردمی فاخر و آرام دارد که 

از روحیه باهم  بودگی لذت می برند.از روحیه باهم  بودگی لذت می برند.

او با اشاره به این که اگر به هنر با عناصر او با اشاره به این که اگر به هنر با عناصر 
تقویت  کنیم  نقش  نگاه  اجتماعی  تقویت سازنده  کنیم  نقش  نگاه  اجتماعی  سازنده 
در  باید  کرد:  عنوان  دارد  اجتماعی  در عضویت  باید  کرد:  عنوان  دارد  اجتماعی  عضویت 
حوزه های  و  حاشیه نشین  و  مختلف  حوزه های اقوام  و  حاشیه نشین  و  مختلف  اقوام 
احساس  و  اجتماعی  تعلق  مختلف  احساس خالق  و  اجتماعی  تعلق  مختلف  خالق 
کرد.  ایجاد  را  سرزمین  به  کردن  کرد. افتخار  ایجاد  را  سرزمین  به  کردن  افتخار 
زندگی  به  امید  و  بودن  تقویت  زندگی همچنین  به  امید  و  بودن  تقویت  همچنین 
همچون  که  می آید  وجود  به  هنر  درون  همچون از  که  می آید  وجود  به  هنر  درون  از 
تجسمی  هنرهای  و  دستی  صنایع  تجسمی نقاشی،  هنرهای  و  دستی  صنایع  نقاشی، 

جلوه هایی از هنر است.جلوه هایی از هنر است.
سعیدرضا عاملی در پایان گفت: گاهی هنر با سعیدرضا عاملی در پایان گفت: گاهی هنر با 
همان ظرافت های اجتماعی که دارد تبدیل به همان ظرافت های اجتماعی که دارد تبدیل به 
رفتار هنرمندانه می شود هنر وجه عمومی تر رفتار هنرمندانه می شود هنر وجه عمومی تر 
و زیباتری پیدا می کند در هنر عنصر هویت و زیباتری پیدا می کند در هنر عنصر هویت 
وجود دارد و خاستگاه هنر می تواند از درون وجود دارد و خاستگاه هنر می تواند از درون 
جنبه  باشد.  ملی  و جغرافیای  جامعه  جنبه یک  باشد.  ملی  و جغرافیای  جامعه  یک 
اجتماعی هویت با هم بودن است و ما نیاز اجتماعی هویت با هم بودن است و ما نیاز 
و  شهری  نماد  برای  هنری  جامعه  در  و داریم  شهری  نماد  برای  هنری  جامعه  در  داریم 

ملی خود فکر کنیم.ملی خود فکر کنیم.

نخستین نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی برگزار شد

امروز مولفه ای گمشده در فرهنگ به نمایش درآمده است
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رییس  گفته  به  کتابخانه   و  اسناد  سازمان  رییس  گفته  به   
ما  هدف  نقطه  نباید  سازی  تجاری   ما ملی،  هدف  نقطه  نباید  سازی  تجاری   ملی، 
باشد اما نقطه عزیمت ما می تواند باشد و باشد اما نقطه عزیمت ما می تواند باشد و 
می تواند گامی در راستای شناساندن مبانی می تواند گامی در راستای شناساندن مبانی 

فرهنگمان به دیگر کشورها باشد.فرهنگمان به دیگر کشورها باشد.
و  اسناد  سازمان  رییس  بروجردی،  و اشرف  اسناد  سازمان  رییس  بروجردی،  اشرف 
از  بازدید  خالل  در  ایران  ملی  از کتابخانه  بازدید  خالل  در  ایران  ملی  کتابخانه 
صنایع  و  »فناوری  نمایشگاه  روز  صنایع نخستین  و  »فناوری  نمایشگاه  روز  نخستین 
سیناپرس  خبرگار  با  گفتگو  در  سیناپرس فرهنگی«  خبرگار  با  گفتگو  در  فرهنگی« 
های   مولفه  از  یکی  من  نظر  به  های  گفت:  مولفه  از  یکی  من  نظر  به  گفت: 
تلفیق  که  فرهنگ  و  علم  عرصه  تلفیق گمشده  که  فرهنگ  و  علم  عرصه  گمشده 
نمایشگاه  این  در  است،  یکدیگر  با  دو  نمایشگاه این  این  در  است،  یکدیگر  با  دو  این 
است.  شده  گذاشته  نمایش  به  خوبی  است. به  شده  گذاشته  نمایش  به  خوبی  به 
موضوع  این  به  کمتر  کنون  تا  گفت،  موضوع باید  این  به  کمتر  کنون  تا  گفت،  باید 
که تجاری سازی صنایع فرهنگی بوده است که تجاری سازی صنایع فرهنگی بوده است 

توجه شده است.توجه شده است.

این  این است که صاحبان  افزود: مهم  این وی  این است که صاحبان  افزود: مهم  وی 
پیدا  عرصه  این  در  را  خود  بتوانند  پیدا صنایع  عرصه  این  در  را  خود  بتوانند  صنایع 
کنند و دست اندر کاران بخش های دولتی و کنند و دست اندر کاران بخش های دولتی و 
خصوصی بتوانند برای بروز و ظهور این آثار خصوصی بتوانند برای بروز و ظهور این آثار 
است  این  مهمتر  از همه  کنند.  است بسترسازی  این  مهمتر  از همه  کنند.  بسترسازی 

با  ما  اشتعال در کشور  با توجه معضل  با که  ما  اشتعال در کشور  با توجه معضل  که 
توجه به شرایط موجود، اگر  با همین رویکرد توجه به شرایط موجود، اگر  با همین رویکرد 
به به صنایع فرهنگی نگاه کنیم، می توان به به صنایع فرهنگی نگاه کنیم، می توان 
بستر  یک  شغل،  تولید  برای  را  فرآیند  بستر این  یک  شغل،  تولید  برای  را  فرآیند  این 

استاندارد دانست.استاندارد دانست.
به گفته بروجردی، فرهنگ و اقتصاد گرچه به گفته بروجردی، فرهنگ و اقتصاد گرچه 
در ابتدای امر ربط ظاهری با یکدیگر ندارند، در ابتدای امر ربط ظاهری با یکدیگر ندارند، 
و  تولید  بسترساز  تواند  می  مولفه  این  و اما  تولید  بسترساز  تواند  می  مولفه  این  اما 

شکوفایی اقتصادی شود.شکوفایی اقتصادی شود.
وی ادامه داد: تجاری  سازی نباید نقطه هدف وی ادامه داد: تجاری  سازی نباید نقطه هدف 
ما باشد اما نقطه عزیمت ما می توان باشد و ما باشد اما نقطه عزیمت ما می توان باشد و 
می تواند گامی باشد در راستای  شناساندن می تواند گامی باشد در راستای  شناساندن 
مبانی فرهنگمان به دیگر کشورها. به این مبانی فرهنگمان به دیگر کشورها. به این 
جهت است که می توان گفت، رشد صنایع جهت است که می توان گفت، رشد صنایع 
گری  هدایت  نوع  یک  ملت  برای  گری فرهنگی  هدایت  نوع  یک  ملت  برای  فرهنگی 

است.است.
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نمایشگاه  نخستین  گفت:  ترقی  نمایشگاه حمیدرضا  نخستین  گفت:  ترقی  حمیدرضا 
فناوری نرم و فرهنگی نمایشی از توانمندی فناوری نرم و فرهنگی نمایشی از توانمندی 
های بسیار امیدوار کننده نسل جوان کشور های بسیار امیدوار کننده نسل جوان کشور 

ما است.ما است.
امنای  هیات  عضو  ترقی  امنای حمیدرضا  هیات  عضو  ترقی  حمیدرضا 
گفتگو  در  )ره(  خمینی  امام  امداد  گفتگو کمیته  در  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
و  رشد  که  این  بیان  ضمن  سیناپرس  و با  رشد  که  این  بیان  ضمن  سیناپرس  با 
استارت  آپ  ها  استارت  آپ  ها پیشرفت نسل جوان ما در  پیشرفت نسل جوان ما در 
و فعالیت  های خالق خوشحال کننده است و فعالیت  های خالق خوشحال کننده است 
گفت: این امر نشان می  دهد نسل جوان ما گفت: این امر نشان می  دهد نسل جوان ما 
خود را با شرایط روز و زمان به لحاظ کسب خود را با شرایط روز و زمان به لحاظ کسب 
هایی  خالقیت   و  فناوری  توسعه  و  کار  هایی و   خالقیت   و  فناوری  توسعه  و  کار  و  
می  اقتصادی  پیچیده  شرایط  این  در  می که  اقتصادی  پیچیده  شرایط  این  در  که 
تواند نیازهای انسان ها و جوامع را  کامال تواند نیازهای انسان ها و جوامع را  کامال 

تامین کند،تطبیق می  دهد همچنین ما می تامین کند،تطبیق می  دهد همچنین ما می 
توانیم با این نوآوری ها و با بهترین متدهای توانیم با این نوآوری ها و با بهترین متدهای 
مناسب روز دنیا از حالت سنتی خارج شویم مناسب روز دنیا از حالت سنتی خارج شویم 
و با بومی سازی که در این زمینه ها انجام و با بومی سازی که در این زمینه ها انجام 
می  دهیم بتوانیم روند رشد و توسعه کشور می  دهیم بتوانیم روند رشد و توسعه کشور 

را دنبال کنیم.را دنبال کنیم.
وی افزود: به نظر می  رسد نیازمند حمایت وی افزود: به نظر می  رسد نیازمند حمایت 
که  دستگاه هایی  و  دولت  سوی  از  که جدی  دستگاه هایی  و  دولت  سوی  از  جدی 
این  مالی  منابع  زمینه  این  در  این می توانند  مالی  منابع  زمینه  این  در  می توانند 
می شود  احساس  کنند  تامین  را  می شود موسسات  احساس  کنند  تامین  را  موسسات 
تامین  پشتیبانی  و  مالی  نیازهای  این  تامین اگر  پشتیبانی  و  مالی  نیازهای  این  اگر 
در  هم  باالیی  بسیار  ظرفیت  قطعا  در شود  هم  باالیی  بسیار  ظرفیت  قطعا  شود 
جهت  در  هم  و  کنند  ایجاد  اشتغال  جهت جهت  در  هم  و  کنند  ایجاد  اشتغال  جهت 
جایگزین کردن کسب و کاری جدیدی که جایگزین کردن کسب و کاری جدیدی که 
رونق  از  کارهای  و  کسب  جای  تواند  رونق می   از  کارهای  و  کسب  جای  تواند  می  

افتاده گذشته کشور را بگیرد.افتاده گذشته کشور را بگیرد.
او همچنین عنوان کرد: نخستین نمایشگاه او همچنین عنوان کرد: نخستین نمایشگاه 
فناوری نرم و فرهنگی نمایشی از توانمندی فناوری نرم و فرهنگی نمایشی از توانمندی 
های بسیار امیدوار کننده نسل جوان کشور های بسیار امیدوار کننده نسل جوان کشور 
ما است که بخشی از آن را در حوزه فرهنگی ما است که بخشی از آن را در حوزه فرهنگی 
نشان می دهد. خالقیت هایی که کمتر به آن نشان می دهد. خالقیت هایی که کمتر به آن 
توجه می شود به واقع همان ظرفیت  های توجه می شود به واقع همان ظرفیت  های 
مقام  که  است  ای  گرفته  قرار  غفلت  مقام مورد  که  است  ای  گرفته  قرار  غفلت  مورد 

معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند که اگر معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند که اگر 
این ظرفیت های داخلی تکیه کنیم  به  این ظرفیت های داخلی تکیه کنیم ما  به  ما 
نه تنها هیچ نیز به بیرون نداریم بلکه راحت نه تنها هیچ نیز به بیرون نداریم بلکه راحت 
و  کرده  غلبه  مشکالت  همه  بر  و می توانیم  کرده  غلبه  مشکالت  همه  بر  می توانیم 
مختلف  حوزه های  در  را  کشور  رشد  مختلف زمینه  حوزه های  در  را  کشور  رشد  زمینه 

فراهم کنیم.فراهم کنیم.
های  پارک  که  این  به  اشاره  ضمن  های ترقی  پارک  که  این  به  اشاره  ضمن  ترقی 
علم و فناوری نقش اول را در رونق کسب علم و فناوری نقش اول را در رونق کسب 
و کار در این حیطه بازی می کنند تصریح و کار در این حیطه بازی می کنند تصریح 
کرد: یکی از موارد مثبت شکل گیری پارک  کرد: یکی از موارد مثبت شکل گیری پارک  
های علم و فناوری این بود که پیش از بروز های علم و فناوری این بود که پیش از بروز 
بیماری کرونا این اتفاق رخ داد و توانستیم بیماری کرونا این اتفاق رخ داد و توانستیم 
این  وجود  با  و  کنیم  فراهم  را  شرایط  این این  وجود  با  و  کنیم  فراهم  را  شرایط  این 
موثر  چندان  کرونایی  تحریم  این  ها  موثر پارک  چندان  کرونایی  تحریم  این  ها  پارک 
ما چند  نشان می دهد که  امر  این  و  ما چند نبود  نشان می دهد که  امر  این  و  نبود 
می دهد  رخ  جهان  در  که  تحوالتی  از  می دهد قدم  رخ  جهان  در  که  تحوالتی  از  قدم 

پیشتر هستیم.پیشتر هستیم.
محمدرضا ترقی در پایان گفت: فعالیت های محمدرضا ترقی در پایان گفت: فعالیت های 
استارت آپی و دانش بنیان تقریبا در ده سال استارت آپی و دانش بنیان تقریبا در ده سال 
می زند  را  اول  حرف  اقتصاد  حوزه  در  می زند آینده  را  اول  حرف  اقتصاد  حوزه  در  آینده 
در  کشور  اقتصاد  منجی  بتواند  امیدوارم  در و  کشور  اقتصاد  منجی  بتواند  امیدوارم  و 

آینده باشد.آینده باشد.

9        کاری  کنیم کارستان         کاری  کنیم کارستان         کاری  کنیم کارستان         کاری  کنیم کارستان  8

مشاورعالی معاون علمي و فناوري ریاست جمهوري؛مشاورعالی معاون علمي و فناوري ریاست جمهوري؛

نگاه اقتصادی به فرهنگ آن را توسعه می دهدنگاه اقتصادی به فرهنگ آن را توسعه می دهد
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خب   عضو هیات امنای کمیته امداد امام خمینی )ره(:  عضو هیات امنای کمیته امداد امام خمینی )ره(:

پارک های علم و فناوری نقش اول را در رونق کسب و کارها دارند

 معاون گردشگری وزارت میراث و گردشگری و صنایع دستی: معاون گردشگری وزارت میراث و گردشگری و صنایع دستی:

روایتی ماندگار از صنایع فرهنگی کشور در یک نمایشگاه
  

هر آنچه که از صنایع فرهنگی می خواهید هر آنچه که از صنایع فرهنگی می خواهید 
گذاشته  نمایش  به  نمایشگاه  این  در  گذاشته بدانید  نمایش  به  نمایشگاه  این  در  بدانید 
و  خرد  کارهای  و  کسب  است.اینکه  و شده  خرد  کارهای  و  کسب  است.اینکه  شده 
متوسط در این عرصه فعالیت می کنند امری متوسط در این عرصه فعالیت می کنند امری 

تحسین برانگیز است.تحسین برانگیز است.
ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث 
و گردشگری و صنایع دستی در خالل بازدید و گردشگری و صنایع دستی در خالل بازدید 

صنایع  و  »فناوری  نمایشگاه  نخستین  صنایع از  و  »فناوری  نمایشگاه  نخستین  از 
و  علوم  ملی  پارک  به همت  که  و فرهنگی«  علوم  ملی  پارک  به همت  که  فرهنگی« 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی همزمان فناوری های نرم و صنایع فرهنگی همزمان 
درباره  است،  شده  برگزار  فجر  دهه  ایام  درباره با  است،  شده  برگزار  فجر  دهه  ایام  با 
اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: این اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: این 
نمایشگاه فضای بسیار خوبی را برای فعالیت نمایشگاه فضای بسیار خوبی را برای فعالیت 
های صنایع دستی و تلفیق آن ها با فناوری های صنایع دستی و تلفیق آن ها با فناوری 
عرصه  در  ایده  صاحبان  است.  آورده  عرصه فراهم  در  ایده  صاحبان  است.  آورده  فراهم 
را  رویدادهایی  چنین  باید  فرهنگی  را صنایع  رویدادهایی  چنین  باید  فرهنگی  صنایع 
برای ترویج فعالیت های خود غنیمت بدانند.برای ترویج فعالیت های خود غنیمت بدانند.

باید  مختصر  ارزیابی  یک  در  داد:  ادامه  باید وی  مختصر  ارزیابی  یک  در  داد:  ادامه  وی 
می  فرهنگی  صنایع  از  که  آنچه  هر  می گفت  فرهنگی  صنایع  از  که  آنچه  هر  گفت 
نمایش  به  نمایشگاه  این  در  بدانید  نمایش خواهید  به  نمایشگاه  این  در  بدانید  خواهید 

گذاشته شده است.گذاشته شده است.
در  متوسط  و  خرد  کارهای  و  اینکه کسب  در   متوسط  و  خرد  کارهای  و  اینکه کسب   
این عرصه فعالیت می کنند امری تحسین این عرصه فعالیت می کنند امری تحسین 

برانگیز است.برانگیز است.
این  در  توجه  جالب  مولفه  گفت:  این تیموری  در  توجه  جالب  مولفه  گفت:  تیموری 
که  است  موضوعاتی  تنوع  فرهنگی  که رویداد  است  موضوعاتی  تنوع  فرهنگی  رویداد 
به نمایش گذاشته شده است. تا کنون نمونه به نمایش گذاشته شده است. تا کنون نمونه 
کم  بسیار  کشور  در  هایی  فعالیت  کم چنین  بسیار  کشور  در  هایی  فعالیت  چنین 
اتفاق افتاده بود که تنها به فضای مجازی و اتفاق افتاده بود که تنها به فضای مجازی و 
در قالب چند خدمات کوچک محدود می شد؛ در قالب چند خدمات کوچک محدود می شد؛ 
اما امروز شاهد رشد و پیشرفت این صنایع در اما امروز شاهد رشد و پیشرفت این صنایع در 
قالب کسب و کارهای استارتاپی هستیم که قالب کسب و کارهای استارتاپی هستیم که 
فناوری  و  پارک ملی علوم  از حمایت  فناوری ناشی  و  پارک ملی علوم  از حمایت  ناشی 

های نرم و صنایع فرهنگی است.های نرم و صنایع فرهنگی است.
به گفته این مقام مسوول؛ در آینده ای نزدیک به گفته این مقام مسوول؛ در آینده ای نزدیک 
شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی این صنایع شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی این صنایع 
در فضای اشتغال و فرهنگ کشور خواهیم در فضای اشتغال و فرهنگ کشور خواهیم 

بود.بود.

  

به گفته مشاور عالی معاون علمي و فناوري به گفته مشاور عالی معاون علمي و فناوري 
ریاست جمهوري، باید همواره به فرهنگ و ریاست جمهوري، باید همواره به فرهنگ و 
باشیم.  اقتصادی داشته  نگاه  باشیم. صنایع خالق  اقتصادی داشته  نگاه  صنایع خالق 
تر  اقتصادی  تجاری  های  نقشه  تر هرچقدر  اقتصادی  تجاری  های  نقشه  هرچقدر 
تر  یافته  توسعه  فرهنگی  صنایع  تر باشد؛  یافته  توسعه  فرهنگی  صنایع  باشد؛ 

خواهد شد.خواهد شد.
علیرضا دلیری؛ مشاور عالی معاون علمي و علیرضا دلیری؛ مشاور عالی معاون علمي و 
فناوري ریاست جمهوري با اشاره به اهمیت  فناوري ریاست جمهوري با اشاره به اهمیت  
تجاری  بحث  در  ها  بنیان  دانش  تجاری توسعه  بحث  در  ها  بنیان  دانش  توسعه 
های  سال  گفت:  فرهنگی  صنایع  های سازی  سال  گفت:  فرهنگی  صنایع  سازی 
در  ها  بنیان  دانش  که  است  زیادی  در نسبتا  ها  بنیان  دانش  که  است  زیادی  نسبتا 
خود  فعالیت  فناوری  گوناگون  های  خود زمینه  فعالیت  فناوری  گوناگون  های  زمینه 

را به شکل مستمر آغاز کرده اند؛ اما علوم را به شکل مستمر آغاز کرده اند؛ اما علوم 
انسانی و صنایع فرهنگی حوزه ای است که انسانی و صنایع فرهنگی حوزه ای است که 
تا حد زیادی مغفول مانده و توجه زیادی به تا حد زیادی مغفول مانده و توجه زیادی به 

آن نشده بود.آن نشده بود.
که  شود  می  سالی  چند  اکنون  افزود:  که وی  شود  می  سالی  چند  اکنون  افزود:  وی 
بحث تجاری سازی صنایع خالق در معاونت بحث تجاری سازی صنایع خالق در معاونت 
علم و فناوری ریاست جمهوری مطرح شده علم و فناوری ریاست جمهوری مطرح شده 
است؛ در این راستا عالوه بر ایجاد یک ستاد است؛ در این راستا عالوه بر ایجاد یک ستاد 
این مرکز، نهاده های مالی در  این مرکز، نهاده های مالی در حمایتی در  حمایتی در 
شد.  ایجاد  هم  فناوری  و  پژوهش  شد. صندوق  ایجاد  هم  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
خوشبختانه امروز پارک ملی علوم و فناوری خوشبختانه امروز پارک ملی علوم و فناوری 
های نرم و صنایع فرهنگی حامی مطمئنی های نرم و صنایع فرهنگی حامی مطمئنی 
برای شرکت ها و دانش بنیان ها در عرصه برای شرکت ها و دانش بنیان ها در عرصه 

فرهنگی هستند. فرهنگی هستند. 
سازی  تجاری  شروع  کلید  دلیری،  گفته  سازی به  تجاری  شروع  کلید  دلیری،  گفته  به 
صنایع فرهنگی زده شده، اما شاید بیشتر از صنایع فرهنگی زده شده، اما شاید بیشتر از 
ده درصد آن را جلو نبرده ایم؛ درحالیکه در ده درصد آن را جلو نبرده ایم؛ درحالیکه در 
کشور ما صنایع خالق فرهنگی باید توسعه کشور ما صنایع خالق فرهنگی باید توسعه 
یافته تر از این ها باشد؛ چراکه همواره شاهد یافته تر از این ها باشد؛ چراکه همواره شاهد 
در گوشه  فرهنگی  زیادی محصوالت  در گوشه تنوع  فرهنگی  زیادی محصوالت  تنوع 

گوشه کشورمان بوده ایم. گوشه کشورمان بوده ایم. 
وی تاکید کرد: در برنامه آینده معاونت علم وی تاکید کرد: در برنامه آینده معاونت علم 

در  فرآیندی  جمهوری،  ریاست  فناوری  در و  فرآیندی  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
حمایتی  های  بستر  گیری  شکل  حمایتی راستای  های  بستر  گیری  شکل  راستای 
برای ایجاد زیرساخت های مناسب با هدف برای ایجاد زیرساخت های مناسب با هدف 
توسعه اقتصادی صنایع فرهنگی تدبیر شده توسعه اقتصادی صنایع فرهنگی تدبیر شده 

است. است. 
دلیری افزود: برای اینکه پارک ملی علوم و دلیری افزود: برای اینکه پارک ملی علوم و 
دارای  فرهنگی  صنایع  و  نرم  های  دارای فناوری  فرهنگی  صنایع  و  نرم  های  فناوری 
مراکز رشد در استان ها هم باشد و شرکت مراکز رشد در استان ها هم باشد و شرکت 
ها در این مرکز مستقر شوند، تدابیر حمایتی ها در این مرکز مستقر شوند، تدابیر حمایتی 

و مالی دیگری هم در نظر داریم. و مالی دیگری هم در نظر داریم. 
مشاورعالی معاون علمي و فناوري ریاست مشاورعالی معاون علمي و فناوري ریاست 
نوع  این  به  همواره  باید  گفت:  نوع جمهوري  این  به  همواره  باید  گفت:  جمهوري 
و  باشیم  داشته  اقتصادی  نگاه  ها  و فعالیت  باشیم  داشته  اقتصادی  نگاه  ها  فعالیت 
قطعا اقبال عمومی  برای استقبال از صنایع قطعا اقبال عمومی  برای استقبال از صنایع 
فرهنگی می تواند این انگیزه را ایجاد کند. فرهنگی می تواند این انگیزه را ایجاد کند. 
بنابراین اگر نقشه های تجاری که برای این بنابراین اگر نقشه های تجاری که برای این 
فعالیت ها تهیه می شود اقتصادی تر باشد؛ فعالیت ها تهیه می شود اقتصادی تر باشد؛ 
می تواند در ارتقای این حوزه اثر گزار باشد. می تواند در ارتقای این حوزه اثر گزار باشد. 
نا گفته نماند که نگاه اهالی خانه دولت در نا گفته نماند که نگاه اهالی خانه دولت در 

این زمینه هم بسیار اهمیت دارد. این زمینه هم بسیار اهمیت دارد. 

بانوان سفیر فرهنگ ایران زمینبانوان سفیر فرهنگ ایران زمین
  

رییس دانشگاه علم و فرهنگ معتقد است، رییس دانشگاه علم و فرهنگ معتقد است، 
بسیار  ظرفیت  امروزه  ما  فرهنگی  بسیار صنایع  ظرفیت  امروزه  ما  فرهنگی  صنایع 
و  دارد  دیگر  کشورهای  به  ارائه  در  و خوبی  دارد  دیگر  کشورهای  به  ارائه  در  خوبی 
امروز می توانیم با بهره گیری از توانمندی امروز می توانیم با بهره گیری از توانمندی 

بانوان به این هدف دست یابیم.بانوان به این هدف دست یابیم.
از  روز  آخرین  در  سیناپرس،  گزارش  از به  روز  آخرین  در  سیناپرس،  گزارش  به 
نخستین دوره نمایشگاه »فناوری و صنایع نخستین دوره نمایشگاه »فناوری و صنایع 
و  فرهیخته  بانوان  از  جمعی  و فرهنگی«  فرهیخته  بانوان  از  جمعی  فرهنگی« 
کشورهای  دستی  صنایع  حرفه  در  کشورهای برجسته  دستی  صنایع  حرفه  در  برجسته 

لبنان، سوریه و عراق از این نمایشگاه بازدید لبنان، سوریه و عراق از این نمایشگاه بازدید 
کردند. کردند. 

در خالل این بازدید دکتر سید سعید هاشمی، در خالل این بازدید دکتر سید سعید هاشمی، 
رییس دانشگاه علم و فرهنگ در نشستی رییس دانشگاه علم و فرهنگ در نشستی 
و  اشاعه  در  بانوان  این  به همکاری  و نسبت  اشاعه  در  بانوان  این  به همکاری  نسبت 
مرزهای  در  ایران  فرهنگی  صنایع  مرزهای ترویج  در  ایران  فرهنگی  صنایع  ترویج 
بیرونی کشور خوش بین بود. گفتنی است، بیرونی کشور خوش بین بود. گفتنی است، 
توضیحاتی درباره  نحوه توانمندسازی بانوان توضیحاتی درباره  نحوه توانمندسازی بانوان 
در بازارهای تجاری در این نشست ارائه شد.در بازارهای تجاری در این نشست ارائه شد.

این  با اشاره به  با سیناپرس  با اشاره به این وی در گفتگو  با سیناپرس  وی در گفتگو 
نشست گفت: با توجه  به اینکه جمع حاضر نشست گفت: با توجه  به اینکه جمع حاضر 
لبنان  کشورهای  فرهنگی  و  فعال  لبنان بانوان  کشورهای  فرهنگی  و  فعال  بانوان 
عالقه  بیشتر  هستند،  فلسطین  و  عالقه سوریه  بیشتر  هستند،  فلسطین  و  سوریه 
مند بودند از حوزه های فرهنگی کشورمان مند بودند از حوزه های فرهنگی کشورمان 
به ویژه دانشگاه  علم و فرهنگ و پارک ملی به ویژه دانشگاه  علم و فرهنگ و پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
هویت  که  صنایع  این  با  و  کرده  هویت بازدید  که  صنایع  این  با  و  کرده  بازدید 

کشورمان است، بیشتر آشنا شوند. کشورمان است، بیشتر آشنا شوند. 
هاشمی گفت: با توجه به ارتباطات خوبی که هاشمی گفت: با توجه به ارتباطات خوبی که 

با این کشورها داریم به طور قطع می توانیم با این کشورها داریم به طور قطع می توانیم 
در عرصه صادرات صنایع نرم و فرهنگی به در عرصه صادرات صنایع نرم و فرهنگی به 
این کشورها موفق تر عمل کنیم.همچنین این کشورها موفق تر عمل کنیم.همچنین 
نشان  خود  از  بانوان  این  که  ای  عالقه  نشان با  خود  از  بانوان  این  که  ای  عالقه  با 
از  موثری  تبادل صادراتی  توانیم  می  از دادند  موثری  تبادل صادراتی  توانیم  می  دادند 
و  ملی  درپارک  مستقر  های  شرکت  و طریق  ملی  درپارک  مستقر  های  شرکت  طریق 
داشته  فرهنگی  صنایع  و  نرم  های  داشته فناوری  فرهنگی  صنایع  و  نرم  های  فناوری 

باشیم.باشیم.
کرد:   تاکید  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  کرد:  رییس  تاکید  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  رییس 
با توجه به اینکه در صنایع فرهنگی بانوان با توجه به اینکه در صنایع فرهنگی بانوان 
و  داشتند  در کشور خودمان  زیادی  و فعالیت  داشتند  در کشور خودمان  زیادی  فعالیت 
داریم  را در کشور  زیادی  برجسته  بانوان  داریم ما  را در کشور  زیادی  برجسته  بانوان  ما 
این حوزه صاحب سبک شدند، می  در  این حوزه صاحب سبک شدند، می که  در  که 
برای  خوبی  کمک  زمینه  این  در  برای توانیم  خوبی  کمک  زمینه  این  در  توانیم 
و  »فناوری  نمایشگاه  امروز  و بازدیدکنندگان  »فناوری  نمایشگاه  امروز  بازدیدکنندگان 

صنایع فرهنگی« باشیم.صنایع فرهنگی« باشیم.
دکتر سید سعید هاشمی تاکیدکرد؛ به اعتقاد دکتر سید سعید هاشمی تاکیدکرد؛ به اعتقاد 
من صنایع فرهنگی ما امروزه ظرفیت بسیار من صنایع فرهنگی ما امروزه ظرفیت بسیار 

خوبی در ارائه به کشورهای دیگر دارد.خوبی در ارائه به کشورهای دیگر دارد.
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اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  دبیر  گفته  به  اقتصاد   فرهنگ سازی  ستاد  دبیر  گفته  به   
خالق،  و  نرم  صنایع  توسعه  و  خالق، دانش بنیان  و  نرم  صنایع  توسعه  و  دانش بنیان 
رود  می  علمی  های  رسانه  از  که  رود انتظاری  می  علمی  های  رسانه  از  که  انتظاری 
توجه به فناوری های نرم است. خوشبختانه توجه به فناوری های نرم است. خوشبختانه 
ایفا  زمینه  این  در  خوبی  نقش  پرس  ایفا سینا  زمینه  این  در  خوبی  نقش  پرس  سینا 

کرده است.کرده است.
دبیر ستاد فرهنگ  سازی اقتصاد دانش  بنیان دبیر ستاد فرهنگ  سازی اقتصاد دانش  بنیان 
و توسعه صنایع نرم و خالق ، ضمن بازدید از و توسعه صنایع نرم و خالق ، ضمن بازدید از 
مجموعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم مجموعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم 
و صنایع فرهنگی و با حضور در خبرگزاری و صنایع فرهنگی و با حضور در خبرگزاری 
های  رسانه  نقش  و  اهمیت  به  های سیناپرس  رسانه  نقش  و  اهمیت  به  سیناپرس 
علمی در ترویج و جریان سازی علم و رشد علمی در ترویج و جریان سازی علم و رشد 

صنایع فرهنگی در میان مردم، پرداخت. صنایع فرهنگی در میان مردم، پرداخت. 
پرویز کرمی در گفتگو با خبرنگار سیناپرس، پرویز کرمی در گفتگو با خبرنگار سیناپرس، 
گفت: اگر به تاریخ علم و فناوری در جهان گفت: اگر به تاریخ علم و فناوری در جهان 
نگاهی بیاندازیم، باید اذعان کنیم که همیشه نگاهی بیاندازیم، باید اذعان کنیم که همیشه 
ارتباط و  ارتباط و این رسانه ها بودند که به درستی  این رسانه ها بودند که به درستی 
میان  و  کردند  می  ایجاد  مخاطب  در  میان اقناع  و  کردند  می  ایجاد  مخاطب  در  اقناع 
دانشمندان  و  فناوری  و  دانشمندان تولید کنندگان علم  و  فناوری  و  تولید کنندگان علم 
با آحاد مردم و جامعه ارتباطی قوی به وجود با آحاد مردم و جامعه ارتباطی قوی به وجود 
آورده اند؛ چراکه در نهایت مردم هم مصرف آورده اند؛ چراکه در نهایت مردم هم مصرف 
کننده و هم حامی علم و فناوری هستند. اگر  کننده و هم حامی علم و فناوری هستند. اگر  
علم و فناوری در کشورهای مختلف دنیا رشد علم و فناوری در کشورهای مختلف دنیا رشد 
و توسعه پیدا کرده است ابتدا این مهم باور و توسعه پیدا کرده است ابتدا این مهم باور 

شده و بعد توسط مردم حمایت شده است. شده و بعد توسط مردم حمایت شده است. 
معظم  مقام  توجه  اهمیت  به  اشاره  با  معظم وی  مقام  توجه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
کشور  در  دانش  و  علم  پیشبرد  به  کشور رهبری  در  دانش  و  علم  پیشبرد  به  رهبری 
سیری  خط  پیگیری  اگر  کرد:  سیری خاطرنشان  خط  پیگیری  اگر  کرد:  خاطرنشان 
که طی این سال ها مقام معظم رهبری در که طی این سال ها مقام معظم رهبری در 
علم  داشتند،نبود؛امروز  دانش  پیشبرد  علم زمینه  داشتند،نبود؛امروز  دانش  پیشبرد  زمینه 
در  که  بود  موضوعاتی  جزو  تنها  فناوری  در و  که  بود  موضوعاتی  جزو  تنها  فناوری  و 
مناظره ها میان دولت ها، احزاب و منازعات مناظره ها میان دولت ها، احزاب و منازعات 
و   گرفت  می  قرار  مسالحه  وجه  و  سیاسی  گرفت  می  قرار  مسالحه  وجه  سیاسی 
رشد  این  به  کشور  در  و  شد  نمی  رشد مطرح  این  به  کشور  در  و  شد  نمی  مطرح 

جهشی و طبیعی خود نمی رسید.جهشی و طبیعی خود نمی رسید.
کرمی تاکید کرد: اگر امروزه رتبه  چهارم را کرمی تاکید کرد: اگر امروزه رتبه  چهارم را 
در حوزه فناوری نانو داریم و در بایوتکنولوژی در حوزه فناوری نانو داریم و در بایوتکنولوژی 
رتبه هفتم را به خودمان اختصاص داده ایم، رتبه هفتم را به خودمان اختصاص داده ایم، 
شده  گفته  سیر  خط  و  توجه  این  از  شده ناشی  گفته  سیر  خط  و  توجه  این  از  ناشی 

است. است. 
در  نهم  رتبه  داری  ایران  کرمی،  گفته  در به  نهم  رتبه  داری  ایران  کرمی،  گفته  به 
هوا فضاست و همه اینها نشان از توجه به هوا فضاست و همه اینها نشان از توجه به 
انقالب  ازسوی رهبر  فناوری  انقالب موضوع علم و  ازسوی رهبر  فناوری  موضوع علم و 

اسالمی دارد.اسالمی دارد.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و توسعه صنایع نرم و خالق در ادامه افزود: و توسعه صنایع نرم و خالق در ادامه افزود: 
این موفقیت ها محقق نمی شد، اگر حمایت این موفقیت ها محقق نمی شد، اگر حمایت 
از دانشمندان وجود نداشت. از دانشمندان وجود نداشت.رهبری و مردم  رهبری و مردم 

بنابراین هر چقدر نهاد های ترویج گر و نهاد بنابراین هر چقدر نهاد های ترویج گر و نهاد 
ساز و توسعه گر علم بیشتر شوند، واقعیت ساز و توسعه گر علم بیشتر شوند، واقعیت 
ها و ضرورت های علمی بیشتر احساس می ها و ضرورت های علمی بیشتر احساس می 

شود.شود.
دنبال  به  جامعه  در  ما  اگر  کرد:  تاکید  دنبال وی  به  جامعه  در  ما  اگر  کرد:  تاکید  وی 
دیپلماسی و عمومی سازی علم و فناوری و دیپلماسی و عمومی سازی علم و فناوری و 

بازتولید این چرخه هستیم، باید تولید کننده بازتولید این چرخه هستیم، باید تولید کننده 
و مصرف کننده علم نیز در این زنجیره به و مصرف کننده علم نیز در این زنجیره به 
به  تعامل  این  وقتی  کنند.  تعامل  به درستی  تعامل  این  وقتی  کنند.  تعامل  درستی 
چرخه  اجزای  تمام  بگیرد  صورت  چرخه درستی  اجزای  تمام  بگیرد  صورت  درستی 
حاضر به صرف هزینه می شوند، حال می حاضر به صرف هزینه می شوند، حال می 
یا  خصوصی  های  شرکت  یا  دولت  یا خواهد  خصوصی  های  شرکت  یا  دولت  خواهد 

حتی مردم باشند. حتی مردم باشند. 
زنجیره  این  اگر  افزود:  درادامه  کرمی  زنجیره پرویز  این  اگر  افزود:  درادامه  کرمی  پرویز 
هم  چرخه  این  باشد،  معیوب  یا  شود  هم قطع  چرخه  این  باشد،  معیوب  یا  شود  قطع 
در  اصلی  مولفه  امروزه  خواهد شد.  در معیوب  اصلی  مولفه  امروزه  خواهد شد.  معیوب 
جمهوری   ریاست  فناوری  و  علمی  جمهوری  معاونت  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
بنیان،  دانش  توسعه شرکت های  و  بنیان، تقویت  دانش  توسعه شرکت های  و  تقویت 
است.  خالق  های  شرکت  یا  ها  است. استارتاپ  خالق  های  شرکت  یا  ها  استارتاپ 
رسانه  از  که  انتظاری  گفت:  درادامه  رسانه کرمی  از  که  انتظاری  گفت:  درادامه  کرمی 
فناوری های  به  توجه  رود  فناوری های های علمی می  به  توجه  رود  های علمی می 

خوشبختانه  است.  فرهنگی  صنایع  و  خوشبختانه نرم  است.  فرهنگی  صنایع  و  نرم 
ایفا  زمینه  این  در  خوبی  نقش  ایفا سیناپرس  زمینه  این  در  خوبی  نقش  سیناپرس 
در  زیادی  های  داشته  هرچند  است  در کرده  زیادی  های  داشته  هرچند  است  کرده 
و  دارد  وجود  کشور  در  و زمینه صنایع خالق  دارد  وجود  کشور  در  زمینه صنایع خالق 
رسانه ها تا کنون توجه قابل قبولی از خود رسانه ها تا کنون توجه قابل قبولی از خود 

نشان نداده اند.نشان نداده اند.
صنایع  کردن  اقتصادی  به  اشاره  با  صنایع وی  کردن  اقتصادی  به  اشاره  با  وی 
چندان  زمینه  این  در  ما  گفت:  چندان فرهنگی  زمینه  این  در  ما  گفت:  فرهنگی 
و  فرهنگی  چراکه صنایع  ایم؛  نبوده  و موفق  فرهنگی  چراکه صنایع  ایم؛  نبوده  موفق 
تاریخ تمدن ما به اقتصاد گره نخورده است و تاریخ تمدن ما به اقتصاد گره نخورده است و 

صدور آن در داخل کشور ضعیف است. اگر صدور آن در داخل کشور ضعیف است. اگر 
فرزندان ما اسطوره های غربی و شرقی مانند فرزندان ما اسطوره های غربی و شرقی مانند 
جومونگ یا رونالدو را به خوبی می شناسند جومونگ یا رونالدو را به خوبی می شناسند 
های  رسانه  سوی  از  که  است  این  های دلیلش  رسانه  سوی  از  که  است  این  دلیلش 

داخلی خودمان معرفی شده اند.داخلی خودمان معرفی شده اند.
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و توسعه صنایع نرم و خالق معاونت علمی و توسعه صنایع نرم و خالق معاونت علمی 
ما  کرد:  تاکید  جمهوری  ریاست  فناوری  ما و  کرد:  تاکید  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
برای اینکه فرهنگ و تمدن خود را به دنیا برای اینکه فرهنگ و تمدن خود را به دنیا 
معرفی کنیم باید فرهنگ خود را به اقتصاد معرفی کنیم باید فرهنگ خود را به اقتصاد 
گره بزنیم. وقتی تولیدات فرهنگی مان در گره بزنیم. وقتی تولیدات فرهنگی مان در 
معرف  بروند  بیرون  ایران  از  اقتصاد  معرف بستر  بروند  بیرون  ایران  از  اقتصاد  بستر 
خواهد  ایران  تمدن  و  فرهنگ  برای  خواهد خوبی  ایران  تمدن  و  فرهنگ  برای  خوبی 
بود و در نهایت منجر به صدور انقالب ما بود و در نهایت منجر به صدور انقالب ما 

می شود. می شود. 

  دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق ؛  دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق ؛
سیناپرس در معرفی فناوری های نرم نقش موثری داردسیناپرس در معرفی فناوری های نرم نقش موثری دارد
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نشان »ایران فرهنگ« سیب سالمت صنایع فرهنگینشان »ایران فرهنگ« سیب سالمت صنایع فرهنگیخب
چگونه  داند  نمی  کننده  مصرف   آنجایی  چگونه از  داند  نمی  کننده  مصرف   آنجایی  از 
یک تصمیم درست در تهیه اقالم فرهنگی یک تصمیم درست در تهیه اقالم فرهنگی 
بگیرد. از این رو نشان »ایران فرهنگ« به بگیرد. از این رو نشان »ایران فرهنگ« به 
ارائه  فرهنگی،  اقالم  سالمت  سیب  ارائه مثابه  فرهنگی،  اقالم  سالمت  سیب  مثابه 
دهنده اطالعات ضروری به مخاطبان است.دهنده اطالعات ضروری به مخاطبان است.

نشست رونمایی از نشان »ایران فرهنگ« با نشست رونمایی از نشان »ایران فرهنگ« با 
حضور دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، حضور دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، 
رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و 
صنایع فرهنگی و دکتر منصور سلطانی زاده، صنایع فرهنگی و دکتر منصور سلطانی زاده، 
فرهنگ  آرمان  شرکت  رییسه  هیات  فرهنگ عضو  آرمان  شرکت  رییسه  هیات  عضو 
عرصه  در  کارشناسان  از  جمعی  و  عرصه اسپادانا  در  کارشناسان  از  جمعی  و  اسپادانا 
ماه  اسفند  دوازدهم  شنبه  سه  روز  ماه فرهنگ  اسفند  دوازدهم  شنبه  سه  روز  فرهنگ 
سال جاری در مجموعه پارک ملی علوم و سال جاری در مجموعه پارک ملی علوم و 
برگزار  فرهنگی  صنایع  و  نرم  های  برگزار فناوری  فرهنگی  صنایع  و  نرم  های  فناوری 

شد.شد.

صنایع فرهنگی غذای روح و فکر ماستصنایع فرهنگی غذای روح و فکر ماست

ابتدای این نشست، سلطانی زاده گفت:  ابتدای این نشست، سلطانی زاده گفت: در  در 
و  روح  غذای  نوعی  به  فرهنگی  و صنایع  روح  غذای  نوعی  به  فرهنگی  صنایع 
کرد  آن  به  تاکید جدی  باید  و  ماست  کرد فکر  آن  به  تاکید جدی  باید  و  ماست  فکر 
ساز  تمدن  فرهنگی  صنایع  حقیقت  ساز در  تمدن  فرهنگی  صنایع  حقیقت  در 
بشریت است و از بعد دیگر در عین اینکه ما بشریت است و از بعد دیگر در عین اینکه ما 
می دانیم که باید حق تولید کننده را در تمام می دانیم که باید حق تولید کننده را در تمام 
اما  کنیم  رعایت  فرهنگی  آثار  ارائه  اما مراحل  کنیم  رعایت  فرهنگی  آثار  ارائه  مراحل 
متاسفانه تالشی برای رعایت حقوق مصرف متاسفانه تالشی برای رعایت حقوق مصرف 
امروزه  حقیقت  در  نکرده ایم  تاکنون  امروزه کننده  حقیقت  در  نکرده ایم  تاکنون  کننده 
مصرف کننده نمی داند که باید بر اساس چه مصرف کننده نمی داند که باید بر اساس چه 
اصولی چه چیزی را تهیه کند و چگونه یک اصولی چه چیزی را تهیه کند و چگونه یک 
تصمیم درست در تهیه یک اقالم فرهنگی تصمیم درست در تهیه یک اقالم فرهنگی 
ندارد همواره  آگاهی چندانی  ندارد همواره بگیرد چرا که  آگاهی چندانی  بگیرد چرا که 
صنایع  کیفی  کیفی  و  کمی  بحث  در  صنایع ما  کیفی  کیفی  و  کمی  بحث  در  ما 
ارزشیابی  نظام  یک  دارای  باید  ارزشیابی فرهنگی  نظام  یک  دارای  باید  فرهنگی 

باشیم.باشیم.
وی افزود: تا کنون نشانه های گوناگونی در وی افزود: تا کنون نشانه های گوناگونی در 
کشور و در عرصه فرهنگی داده شده است. کشور و در عرصه فرهنگی داده شده است. 
نشان ایران فرهنگ مشابه سیب سالمت در نشان ایران فرهنگ مشابه سیب سالمت در 
اقالم خوراکی است که به نوعی به مصرف اقالم خوراکی است که به نوعی به مصرف 
کاالی  یک  از  دقیقی  اطالعات  کاالی کننده  یک  از  دقیقی  اطالعات  کننده 
فرهنگی می دهد. ما به دنبال این هستیم فرهنگی می دهد. ما به دنبال این هستیم 
راستای  در  تولیدکننده  برای  چارچوبی  راستای که  در  تولیدکننده  برای  چارچوبی  که 
تولیدات بدهیم تا مصرف کننده هم بتواند تولیدات بدهیم تا مصرف کننده هم بتواند 
را  خود  فرهنگی  کاالی  بیشتری  آگاهی  را با  خود  فرهنگی  کاالی  بیشتری  آگاهی  با 
نشان  این  تدوین  در  ما  مبنای  کند.  نشان تهیه  این  تدوین  در  ما  مبنای  کند.  تهیه 
انقالب فرهنگی بوده است و  انقالب فرهنگی بوده است و شورای عالی  شورای عالی 
اهداف این نشان تدوین یک استاندارد ملی اهداف این نشان تدوین یک استاندارد ملی 

به عرصه فرهنگ افزایش اعتماد و اطمینان به عرصه فرهنگ افزایش اعتماد و اطمینان 
تقویت  و  فرهنگی  و  داخلی  تقویت به محصوالت  و  فرهنگی  و  داخلی  به محصوالت 

انگیزه سازمان ها و دولت است.انگیزه سازمان ها و دولت است.
به گفته سلطانی زاده، در تدوین این نشان به گفته سلطانی زاده، در تدوین این نشان 
چهار معیار به عنوان معیارهای اصلی مدنظر چهار معیار به عنوان معیارهای اصلی مدنظر 
نخستین  هویت  است؛  شده  گرفته  نخستین قرار  هویت  است؛  شده  گرفته  قرار 
است،  نشان  این  در  فرهنگی  کاالی  است، معیار  نشان  این  در  فرهنگی  کاالی  معیار 
دارای هویت  باید  دارای هویت در حقیقت هر محصول  باید  در حقیقت هر محصول 
است  تربیت  معیار  دومین  باشد.  است مستقل  تربیت  معیار  دومین  باشد.  مستقل 
نقادانه، بصیرت و  تفکر  آگاهی،  و  نقادانه، بصیرت و که رشد  تفکر  آگاهی،  و  که رشد 
است.  معیار  این  زیرمجموعه  اندیشی  است. آزاد  معیار  این  زیرمجموعه  اندیشی  آزاد 
مهم  معیار  دیگر  هم  خالقیت  و  مهم سالمت  معیار  دیگر  هم  خالقیت  و  سالمت 
این نشان است. این معیارها قرار است روی این نشان است. این معیارها قرار است روی 
محصول درج شود و هر محصولی که نشان محصول درج شود و هر محصولی که نشان 

ایران فرهنگ را داشته باشد.ایران فرهنگ را داشته باشد.
وی ادامه داد: کنار محل درج این نشان روی وی ادامه داد: کنار محل درج این نشان روی 
محصوالت محصوالت QRQR کدی قرار می گیرد که اگر  کدی قرار می گیرد که اگر 
را بخواهد  بیشتری  را بخواهد مصرف کننده اطالعات  بیشتری  مصرف کننده اطالعات 
کد  این  اسکن  با  می تواند  کند،  کد دریافت  این  اسکن  با  می تواند  کند،  دریافت 
اطالعات بیشتری را در بستر سایت اینترنتی اطالعات بیشتری را در بستر سایت اینترنتی 
ببیند. در فاز نخست کتاب، اسباب بازی و ببیند. در فاز نخست کتاب، اسباب بازی و 
تا 				   دو  ویژه مخاطبان  رایانه ای  تا بازی های  دو  ویژه مخاطبان  رایانه ای  بازی های 
سال را می خواهیم چنین نشانی را بر روی سال را می خواهیم چنین نشانی را بر روی 

این نوع محصوالت درج کنیم.این نوع محصوالت درج کنیم.

نشان ایران فرهنگ جای خالی فعالیت  نشان ایران فرهنگ جای خالی فعالیت  
های نشده را در صنایع فرهنگی پر های نشده را در صنایع فرهنگی پر 

می کندمی کند

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو در ادامه دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو در ادامه 
مولفه  از  یکی  همواره  گفت:  نشست  مولفه این  از  یکی  همواره  گفت:  نشست  این 
عمیق  تاثیرات  منشاء  تواند  می  که  عمیق هایی  تاثیرات  منشاء  تواند  می  که  هایی 

گفته  به  است.  فرهنگ  باشد  جامعه  گفته در  به  است.  فرهنگ  باشد  جامعه  در 
بازنگری  یک  باید  ما  رهبری  معظم  بازنگری مقام  یک  باید  ما  رهبری  معظم  مقام 
ساله  چهل  فرهنگی  الزامات  در  ساله عمیقی  چهل  فرهنگی  الزامات  در  عمیقی 
چهل  در  و  کنیم  اسالمی  انقالب  چهل نخست  در  و  کنیم  اسالمی  انقالب  نخست 
ساله دوم باید این ضعف ها را جبران کنیم. ساله دوم باید این ضعف ها را جبران کنیم. 
ارزیابی ها در مورد صنایع فرهنگی  ارزیابی ها در مورد صنایع فرهنگی همیشه  همیشه 
تخصصی بوده است مانند فیلم فجر شعر تخصصی بوده است مانند فیلم فجر شعر 
همه  در  واقع  در  غیره.  و  سال  کتاب  همه فجر  در  واقع  در  غیره.  و  سال  کتاب  فجر 
است.  بوده  ها تخصصی  است. حوزه  ها شاخص   بوده  ها تخصصی  حوزه  ها شاخص  
تعالی بخش  ها  این شاخص   زمانی  آیا  تعالی بخش اما  ها  این شاخص   زمانی  آیا  اما 
بوده است یا خیر ؟اگر از من چنین سوالی بوده است یا خیر ؟اگر از من چنین سوالی 

را بپرسید میگویم در حد بسیار کم.را بپرسید میگویم در حد بسیار کم.

وی در ادامه عنوان کرد: نشان ایران فرهنگ وی در ادامه عنوان کرد: نشان ایران فرهنگ 
فعالیت   از  بسیاری  خالی  جای  تواند  فعالیت  می  از  بسیاری  خالی  جای  تواند  می 
های نشده را در صنایع فرهنگی پر کند در های نشده را در صنایع فرهنگی پر کند در 
واقع این نشان به نوعی احترام گذاشتن به واقع این نشان به نوعی احترام گذاشتن به 
رنج  و  کودکان  برای  البته  و  است  رنج مخاطب  و  کودکان  برای  البته  و  است  مخاطب 
سنین کم به شدت مورد استفاده قرار خواهد سنین کم به شدت مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت امیدواریم که این نشان به زودی در گرفت امیدواریم که این نشان به زودی در 

تمامی اقالم فرهنگی جا باز کند.تمامی اقالم فرهنگی جا باز کند.
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سفر یکی از ملزومات زندگی انسانی است که سفر یکی از ملزومات زندگی انسانی است که 
نمی توان بدان بی توجهی کرد. سفر، اقدام نمی توان بدان بی توجهی کرد. سفر، اقدام 
از سال های دور  فعالیتی است که بشر  از سال های دور و  فعالیتی است که بشر  و 
یادگیری،  استراحت،  قوا،  برای تجدید  یادگیری، از آن  استراحت،  قوا،  برای تجدید  از آن 
جستجو، کشف و شناخت خویشتن و جهان جستجو، کشف و شناخت خویشتن و جهان 
هستی و مسیر کمال جویی استفاده کرده هستی و مسیر کمال جویی استفاده کرده 

است.است.
مدیر اداره تحقیق و توسعه پارک ملی علوم مدیر اداره تحقیق و توسعه پارک ملی علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دراین و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دراین 
یافتن  دنبال  به  کرد:آدمی  عنوان  یافتن خصوص  دنبال  به  کرد:آدمی  عنوان  خصوص 
است،  آمده  کجا  از  ها،  چرایی  برای  است، پاسخ  آمده  کجا  از  ها،  چرایی  برای  پاسخ 
غایی کجاست.  مقصد  و  رود،  می  غایی کجاست. به کجا  مقصد  و  رود،  می  به کجا 
بدنبال تجربیات جدید، تعامل با افراد جدید بدنبال تجربیات جدید، تعامل با افراد جدید 
و برقراری ارتباط با محیط جهت معنا بخشی و برقراری ارتباط با محیط جهت معنا بخشی 
به زندگی می باشد. در حقیقت برای معرفی به زندگی می باشد. در حقیقت برای معرفی 
از  جوامع  بهتر  شناخت  و  از خویشتن خویش  جوامع  بهتر  شناخت  و  خویشتن خویش 

سفر بهره می برده است.سفر بهره می برده است.
انسان  افزود:  فراهانی  شهرابی  مهدیه  انسان دکتر  افزود:  فراهانی  شهرابی  مهدیه  دکتر 
نکته  امر  این  و  است  اجتماعی  نکته موجودی  امر  این  و  است  اجتماعی  موجودی 

تایید هر چه بیشتر سفر است. تایید هر چه بیشتر سفر است. 
تعامل  بهبود  و  ایجاد  برای  اقدامی  تعامل سفر  بهبود  و  ایجاد  برای  اقدامی  سفر 
و  به شناخت  است.انسان همواره  و اجتماعی  به شناخت  است.انسان همواره  اجتماعی 
از  با جوامع دیگر عالقه مند بوده و  از ارتباط  با جوامع دیگر عالقه مند بوده و  ارتباط 

از  و  پرداخته  خویش  معرفی  به  طریق  از این  و  پرداخته  خویش  معرفی  به  طریق  این 
آشنا شده  ها  فرهنگ  دیگر  با  دیگر  آشنا شده سویی  ها  فرهنگ  دیگر  با  دیگر  سویی 
است. در حقیقت از سر برای آشنایی هر چه است. در حقیقت از سر برای آشنایی هر چه 
بهتر هویت خویش و از سوی دیگر معرفی بهتر هویت خویش و از سوی دیگر معرفی 

آن بهره برده است. آن بهره برده است. 
هویت به معنای کیستی و چیستی انسانی هویت به معنای کیستی و چیستی انسانی 

است.است.
یا  احساسي  امري  هویت،  تاکیدکرد:  یا وی  احساسي  امري  هویت،  تاکیدکرد:  وی 
جعلي  یا  موجود  خیالي،  یا  واقعي  جعلي آگاهانه،  یا  موجود  خیالي،  یا  واقعي  آگاهانه، 
است. آنچه گروه های قومی - فرهنگی را است. آنچه گروه های قومی - فرهنگی را 
از یکدیگر جدا می کند، در وهله اول، تفاوت از یکدیگر جدا می کند، در وهله اول، تفاوت 
جدایی  که  چیزی  بلکه  نیست؛  جدایی فرهنگی  که  چیزی  بلکه  نیست؛  فرهنگی 
ساختن  متمایز  اراده  آورد،  می  پدید  مرز  ساختن یا  متمایز  اراده  آورد،  می  پدید  مرز  یا 
خویش و به کار گرفتن برخی ویژگی های خویش و به کار گرفتن برخی ویژگی های 
هویت  کننده  مشخص  عنوان  به  هویت فرهنگی  کننده  مشخص  عنوان  به  فرهنگی 

ویژه خویش است.ویژه خویش است.
که  دارد  تمایل  انسانی  هر  افزود:  که شهرابی  دارد  تمایل  انسانی  هر  افزود:  شهرابی 
خاص  گروهی  در  آگاهانه  را  خود  خاص هویت  گروهی  در  آگاهانه  را  خود  هویت 
برای  ها  انسان  تمایل  کند.  وجو  برای جست  ها  انسان  تمایل  کند.  وجو  جست 
جست وجوی هویت های جمعی منجر می جست وجوی هویت های جمعی منجر می 
شود که گاه حتی چندین هویت مختلف را شود که گاه حتی چندین هویت مختلف را 
به خانواده،  زمان  تعلق هم  به خانواده، بپذیرد. چنانکه  زمان  تعلق هم  بپذیرد. چنانکه 
در  تواند  می  تمدن  و  ملیت  قومیت،  در دین،  تواند  می  تمدن  و  ملیت  قومیت،  دین، 
هویت هر انسانی با هم سازش داشته باشد.هویت هر انسانی با هم سازش داشته باشد.

یکدیگر  به  گردشگری  و  هویت  افزود:  یکدیگر وی  به  گردشگری  و  هویت  افزود:  وی 
اقداماتی  از  یکی  هستند،گردشگری  اقداماتی متصل  از  یکی  هستند،گردشگری  متصل 
است که می تواند اتصال با سایر جوامع را است که می تواند اتصال با سایر جوامع را 
در حوزه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را به در حوزه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را به 

خوبی برقرارکند.خوبی برقرارکند.
 در این رویکرد فرهنگ یک جامعه از قبیل  در این رویکرد فرهنگ یک جامعه از قبیل 
ارزش ها، باورها، آداب و رسوم، سبک زندگی ارزش ها، باورها، آداب و رسوم، سبک زندگی 

غیر  و  مادی  فرهنگی  های  مولفه  همه  غیر و  و  مادی  فرهنگی  های  مولفه  همه  و 
به  گردشگری  طریق  از  تواند  می  به مادی  گردشگری  طریق  از  تواند  می  مادی 
خاص  منطقه  یک  فرهنگی  هویت  خاص عنوان  منطقه  یک  فرهنگی  هویت  عنوان 

به یکدیگر منتقل شوند و رواج پیدا کنند.به یکدیگر منتقل شوند و رواج پیدا کنند.
ملی  پارک  توسعه  و  تحقیق  اداره  ملی مدیر  پارک  توسعه  و  تحقیق  اداره  مدیر 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
خاطرنشان کرد: هویت یک جاذبه گردشگری خاطرنشان کرد: هویت یک جاذبه گردشگری 

است. است. 
هویت ایرانی اسالمی، خود جاذبه گردشگری هویت ایرانی اسالمی، خود جاذبه گردشگری 
تواند محمل و  تواند محمل و محسوب می شود که می  محسوب می شود که می 
ایران  اسالمی  انقالب  معرفی  برای  ایران بستری  اسالمی  انقالب  معرفی  برای  بستری 

مطرح شود.مطرح شود.
دوم  گام  »بیانیه   صدور  به  اشاره  با  دوم وی  گام  »بیانیه   صدور  به  اشاره  با  وی 
انقالب  حکیم  رهبر  سوی  از  انقالب انقالب«  حکیم  رهبر  سوی  از  انقالب« 
اسالمی عنوان کرد: بر این اساس با توجه به اسالمی عنوان کرد: بر این اساس با توجه به 
توصیه های مقام معظم رهبری، در راستای توصیه های مقام معظم رهبری، در راستای 
علم و پژوهش که اصول و اقدام اولیه برای علم و پژوهش که اصول و اقدام اولیه برای 
می  محسوب  ای  جامعه  هر  در  می پیشرفت  محسوب  ای  جامعه  هر  در  پیشرفت 
شود، توجه بیشتر به گردشگری و از سوی شود، توجه بیشتر به گردشگری و از سوی 
فعالیتی  اسالمی،  ایرانی  هویت  ارائه  فعالیتی دیگر  اسالمی،  ایرانی  هویت  ارائه  دیگر 
است که می تواند به تحقق بیانیه گام دوم است که می تواند به تحقق بیانیه گام دوم 

انقالب اسالمی بینجامد.انقالب اسالمی بینجامد.
 از یک سو تمرکز به هویت در توصیه های  از یک سو تمرکز به هویت در توصیه های 
است،  مشهود  کامال  رهبری  معظم  است، مقام  مشهود  کامال  رهبری  معظم  مقام 
همچنین سبک زندگی، عزت ملی، همگی همچنین سبک زندگی، عزت ملی، همگی 
اشاعه هویت ایرانی اسالمی است. از سوی اشاعه هویت ایرانی اسالمی است. از سوی 
معرفی  برای  اقدامی  معرفی دیگر گردشگری، خود  برای  اقدامی  دیگر گردشگری، خود 
هویت بوده و در این میان می تواند بستر هویت بوده و در این میان می تواند بستر 
بیانیه گام  به سرانجام رساندن  بیانیه گام مناسبی در  به سرانجام رساندن  مناسبی در 

دوم انقالب اسالمی داشته باشد.دوم انقالب اسالمی داشته باشد.

و  تحقیق  واحد  مدیر  میراج،  فریبا  و دکتر  تحقیق  واحد  مدیر  میراج،  فریبا  دکتر 
توسعه و امور بین  الملل صندوق کارآفرینی توسعه و امور بین  الملل صندوق کارآفرینی 
اهمیت  درباره  سیناپرس  با  گفتگو  در  اهمیت امید  درباره  سیناپرس  با  گفتگو  در  امید 
طرح هایی که مبنای پژوهشی دارند، گفت: طرح هایی که مبنای پژوهشی دارند، گفت: 
و  پیشرفت  محرک  موتور  پژوهش  واقع  و در  پیشرفت  محرک  موتور  پژوهش  واقع  در 
توسعه هر کشوری محسوب می شود. به کار توسعه هر کشوری محسوب می شود. به کار 
بستن نتایج پژوهش های انجام شده در هر بستن نتایج پژوهش های انجام شده در هر 
زمینه به بهبود راهکار ها و روش های معمول زمینه به بهبود راهکار ها و روش های معمول 

در زمینه های مورد نظر منجر می شود.در زمینه های مورد نظر منجر می شود.
ها  پژوهش   بندی  دسته  به  اشاره  با  ها میراج  پژوهش   بندی  دسته  به  اشاره  با  میراج 
به  ها  پژوهش  بندی،  دسته  نظر  از  به گفت:  ها  پژوهش  بندی،  دسته  نظر  از  گفت: 
شوند.  می  بندی  تقسیم  عمده  دسته  شوند. دو  می  بندی  تقسیم  عمده  دسته  دو 
بنیادی، پژوهش های کاربردی.  بنیادی، پژوهش های کاربردی. پژوهشهای  پژوهشهای 
به  ای  ویژه  توجه  امید  کارآفرینی  به صندوق  ای  ویژه  توجه  امید  کارآفرینی  صندوق 

پژوهشهای کاربردی دارد.پژوهشهای کاربردی دارد.
های  پژوهش  مواقع  برخی  در  افزود:  های وی  پژوهش  مواقع  برخی  در  افزود:  وی 
کاربردی رویکرد توسعه ای هم می گیرند، کاربردی رویکرد توسعه ای هم می گیرند، 
شاید وجه تمایز پژوهش کاربردی و توسعه شاید وجه تمایز پژوهش کاربردی و توسعه 
پژوهش  باشد.  اهداف  اجرای  در  را  پژوهش ای  باشد.  اهداف  اجرای  در  را  ای 
کاربردی ما را به یک مدل و الگو می رساند کاربردی ما را به یک مدل و الگو می رساند 
اما پژوهش های  توسعه ای ما را در  اجرای اما پژوهش های  توسعه ای ما را در  اجرای 
گام به گام مدل کمک می کند، به گونه ای گام به گام مدل کمک می کند، به گونه ای 
که یک برنامه عملیاتی را مرحله به مرحله که یک برنامه عملیاتی را مرحله به مرحله 
به طور  برسانیم.  به سرانجام  تا  داده  به طور انجام  برسانیم.  به سرانجام  تا  داده  انجام 
کاربردی  نوع  از  ما  های  پژوهش  کاربردی معمول  نوع  از  ما  های  پژوهش  معمول 
در  است،  گفتنی  است.  ای  توسعه  بعضاً  در و  است،  گفتنی  است.  ای  توسعه  بعضاً  و 
ببینیم  باید  پژوهشی  های  طرح  ببینیم بررسی  باید  پژوهشی  های  طرح  بررسی 
ثروت  توانند مسیر  پژوهش ها می  ثروت چگونه  توانند مسیر  پژوهش ها می  چگونه 

آفرینی را هموار کنند.آفرینی را هموار کنند.
صندوق  فعالیت  حیطه  کرد:  تاکید  صندوق میراج  فعالیت  حیطه  کرد:  تاکید  میراج 
کارآفرینی امید،  اعطای تسهیالت با هدف کارآفرینی امید،  اعطای تسهیالت با هدف 
ایجاد و توسعه اشتغال پایدار است. پژوهش ایجاد و توسعه اشتغال پایدار است. پژوهش 
یک  از  بخشی  معموال  که  کاربردی  یک های  از  بخشی  معموال  که  کاربردی  های 
طرح کسب و کار مانند نقشه راه یک طرح طرح کسب و کار مانند نقشه راه یک طرح 
استارتاپی یا دانش بنیان است، با نگاه جدی استارتاپی یا دانش بنیان است، با نگاه جدی 
تری آن ها را بررسی می کنیم. معموال این تری آن ها را بررسی می کنیم. معموال این 
و  کسب  مختلف  های  زمینه  در  ها  و طرح  کسب  مختلف  های  زمینه  در  ها  طرح 

کارهای فناورانه یا غیر فناورانه نوشته شده کارهای فناورانه یا غیر فناورانه نوشته شده 
اند؛ به همین دلیل بخشی از هزینه به طرح اند؛ به همین دلیل بخشی از هزینه به طرح 
ها هزینه تحقیقات کاربردی اختصاص می ها هزینه تحقیقات کاربردی اختصاص می 

یابد.یابد.
وی افزود: اتفاقاً دلگرم و مطمئن می شویم وی افزود: اتفاقاً دلگرم و مطمئن می شویم 
فناورانه  کارهای  و  کسب  های  طرح  فناورانه وقتی  کارهای  و  کسب  های  طرح  وقتی 
می  ارائه  قوی  پژوهشی  اساس  بر  نوین  می و  ارائه  قوی  پژوهشی  اساس  بر  نوین  و 
امید  کارآفرینی  صندوق  حمایت  با  و  امید  شود  کارآفرینی  صندوق  حمایت  با  و   شود 
من  اعتقاد  به  آیند.  می  در  اجرا  مرحله  من به  اعتقاد  به  آیند.  می  در  اجرا  مرحله  به 
طرح های توسعه ای که خروجی یک طرح طرح های توسعه ای که خروجی یک طرح 
کاربردی خوب  هستند می توانند  کاربردی خوب  هستند می توانند پژوهشی  پژوهشی 
دنبال  به  را  اشتغال  و  کار  و  دنبال پایداری کسب  به  را  اشتغال  و  کار  و  پایداری کسب 
داشته باشند اینگونه طرح ها، طرح های قابل داشته باشند اینگونه طرح ها، طرح های قابل 
قبولی برای صندوق کارآفرینی امید  جهت قبولی برای صندوق کارآفرینی امید  جهت 

اعطای تسهیالت به شمار می روند.اعطای تسهیالت به شمار می روند.
به گفته میراج، اگر طرحی به این مجموعه به گفته میراج، اگر طرحی به این مجموعه 
برسد کند که فاقد مبنای پژوهشی استاندارد برسد کند که فاقد مبنای پژوهشی استاندارد 
منطبق  و  بینانه  واقع  چندان  یعنی  منطبق باشد،  و  بینانه  واقع  چندان  یعنی  باشد، 
برای  و صرفا  نباشد  حاکم  علمی  اصول  برای با  و صرفا  نباشد  حاکم  علمی  اصول  با 
دریافت و جذب منابع آمده طراحی شده باشد، دریافت و جذب منابع آمده طراحی شده باشد، 
تخصیص  لیست  از  سیستماتیک  طور  تخصیص به  لیست  از  سیستماتیک  طور  به 

تسهیالت خارج می شود.تسهیالت خارج می شود.
بین  امور  و  توسعه  و  تحقیق  واحد  بین مدیر  امور  و  توسعه  و  تحقیق  واحد  مدیر 
گفت:  امید،  کارآفرینی  صندوق  گفت:  الملل  امید،  کارآفرینی  صندوق   الملل 
نیازهای مخاطبان و برطرف کردن  نیازهای مخاطبان و برطرف کردن شناخت  شناخت 
آن مهمترین مولفه در طرح هایی است که آن مهمترین مولفه در طرح هایی است که 
ما تالش می کنیم آن ها را در رسیدن به ما تالش می کنیم آن ها را در رسیدن به 

اهدافشان یاری کنیم.اهدافشان یاری کنیم.
وی با اشاره به اهمیت شاخصه اشتغال زایی وی با اشاره به اهمیت شاخصه اشتغال زایی 
طرح ها گفت: چون این مجموعه یک نهاد طرح ها گفت: چون این مجموعه یک نهاد 
توسعه ای است تقریباً نزدیک به نود درصد توسعه ای است تقریباً نزدیک به نود درصد 
ایجاد  این مجموعه در زمینه  ایجاد پرداخت های  این مجموعه در زمینه  پرداخت های 
اشتغال و توسعه کسب و کارو پایداری شغل  اشتغال و توسعه کسب و کارو پایداری شغل  

بوده است.بوده است.
اشتغال،  ایجاد  بنابراین  کرد:  تاکید  اشتغال، میراج  ایجاد  بنابراین  کرد:  تاکید  میراج 
جزو  شغل  پایداری  و  کار  و  کسب  جزو توسعه  شغل  پایداری  و  کار  و  کسب  توسعه 
مواردی است که همیشه به آن توجه داشته مواردی است که همیشه به آن توجه داشته 

ایم.ایم.
این کارشناس با اشاره به استاندردهای مورد این کارشناس با اشاره به استاندردهای مورد 
پذیرش در طرح ها گفت: از فاکتورهای مهم پذیرش در طرح ها گفت: از فاکتورهای مهم 
مورد نظر در طرح های پژوهشی این است مورد نظر در طرح های پژوهشی این است 
،بهبود وضع  قابلیت حل مشکل  ،بهبود وضع که چقدر  قابلیت حل مشکل  که چقدر 
موجود ، قابلیت تبدیل ایده به کسب و کار و موجود ، قابلیت تبدیل ایده به کسب و کار و 

در نهایت درآمد زایی را دارد. به همین دلیل در نهایت درآمد زایی را دارد. به همین دلیل 
طرح ها هم از جهت کسب و کاری سنجیده طرح ها هم از جهت کسب و کاری سنجیده 
می شود و هم از منظر مالی و جریان های می شود و هم از منظر مالی و جریان های 

درآمدی و سودآوری.  درآمدی و سودآوری.  
بازار  به  ها  داشتن طرح  تمرکز  افزود:  بازار میراج  به  ها  داشتن طرح  تمرکز  افزود:  میراج 
ما   که  است  الزاماتی  از  دیگر  یکی  ما  هدف  که  است  الزاماتی  از  دیگر  یکی  هدف 
به آن ها  پژوهشی  پذیرش یک طرح  به آن ها برای  پژوهشی  پذیرش یک طرح  برای 
ها  استارتاپ  مثال،  برای  کنیم.  می  ها توجه  استارتاپ  مثال،  برای  کنیم.  می  توجه 
را   هدف  بازار  و  شناخته  را  خود  رقبای  را  باید  هدف  بازار  و  شناخته  را  خود  رقبای  باید 
به خوبی تحلیل کنند و این ارزیابی ها جز به خوبی تحلیل کنند و این ارزیابی ها جز 
الینفک یک طرح است. چرا که فرد باید بازار الینفک یک طرح است. چرا که فرد باید بازار 
هدف خود را بشناسد و سهم خود را از این هدف خود را بشناسد و سهم خود را از این 
بازار پیش بینی کند . در این شرایط است که بازار پیش بینی کند . در این شرایط است که 
صندوق تسهیالت درخواستی آنان را بررسی صندوق تسهیالت درخواستی آنان را بررسی 

و شرایط اعطا را برایشان فراهم می نماید.و شرایط اعطا را برایشان فراهم می نماید.
بین  امور  و  توسعه  و  تحقیق  واحد  بین مدیر  امور  و  توسعه  و  تحقیق  واحد  مدیر 
درباره  امید  کارآفرینی  صندوق  درباره  الملل  امید  کارآفرینی  صندوق   الملل 
پیشبرد  برای  موسسات  دیگر  با  پیشبرد همکاری  برای  موسسات  دیگر  با  همکاری 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  کارآفرینی  اینکه اهداف  به  توجه  با  گفت:  کارآفرینی  اهداف 
فضای کسب و کار کشور تغییر کرده است فضای کسب و کار کشور تغییر کرده است 
و رویکرد فناورانه به خود گرفته است، ما در و رویکرد فناورانه به خود گرفته است، ما در 
برنامه کاری خود ارتباط با شتاب دهنده ها برنامه کاری خود ارتباط با شتاب دهنده ها 
و مراکز پژوهش و فناوری را قرار داده ایم تا و مراکز پژوهش و فناوری را قرار داده ایم تا 
در این زمینه بستری را برای شناسایی طرح در این زمینه بستری را برای شناسایی طرح 
های خوب فراهم کنیم و با حمایت کافی و  های خوب فراهم کنیم و با حمایت کافی و  
به موقع از این طرح ها گامی موثر در پیشبرد به موقع از این طرح ها گامی موثر در پیشبرد 

اهداف صندوق کارآفرینی امید برداریم.  اهداف صندوق کارآفرینی امید برداریم.  
درصد  درصد    				 که  آنجایی  از  میراج،  گفته  که به  آنجایی  از  میراج،  گفته  به 
طرح های با  ایده های خالقانه از دل دانشگاه طرح های با  ایده های خالقانه از دل دانشگاه 
اساس  این  بر  ما  آید، تالش  بیرون می  اساس ها  این  بر  ما  آید، تالش  بیرون می  ها 
است که از طریق شتاب دهنده ها و مراکز است که از طریق شتاب دهنده ها و مراکز 
طرح  ها  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  و  طرح رشد  ها  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  و  رشد 
های ایده  آل را شناسایی کنیم و با اعطای های ایده  آل را شناسایی کنیم و با اعطای 
تسهیالت یا سرمایه گذاری از جوانان خالق تسهیالت یا سرمایه گذاری از جوانان خالق 
حمایت و آنان را در ایجاد کسب و کاری پر حمایت و آنان را در ایجاد کسب و کاری پر 

رونق یاری کنیم.رونق یاری کنیم.
اساسی  گفت  باید  کرد:  نشان  خاطر  اساسی وی  گفت  باید  کرد:  نشان  خاطر  وی 
 ترین مبنای پژوهش ها تفکر است؛ بنابراین  ترین مبنای پژوهش ها تفکر است؛ بنابراین 
پژوهشی موفق است که تفکر قوی در پس پژوهشی موفق است که تفکر قوی در پس 
مبنای  بر  که  هایی  طرح  باشد.  نهفته  مبنای آن  بر  که  هایی  طرح  باشد.  نهفته  آن 
نظر  از  هم  گردند  می  ارائه  قوی  نظر پژوهشی  از  هم  گردند  می  ارائه  قوی  پژوهشی 
سودآوری و هم از نظر پایداری شغلی قابل سودآوری و هم از نظر پایداری شغلی قابل 

اتکاتر هستند.اتکاتر هستند.

تفکر، بنیان اصلی هر پژوهش استتفکر، بنیان اصلی هر پژوهش است
 مدیر واحد تحقیق و توسعه و امور بین  الملل صندوق کارآفرینی امید؛ مدیر واحد تحقیق و توسعه و امور بین  الملل صندوق کارآفرینی امید؛
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