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آدرس: فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان 
شهید قموشی، خیابان بهار، خیابان هما، دانشگاه علم و 

هاي نرم و ، پارك ملی علوم و فناوريفرهنگ، طبقه ششم
 صنایع فرهنگی

   44389711    ریاست 
  44297586   معاونت فناوري

   46129220 ریزياداره توسعه و برنامه
  44383593  - 44389677    فاکس
  www.iccip.ir  سایت
  parkiccip@  تلگرام

  iccipark  اینستاگرام
  info@iccip.ir  ایمیل

ف ا�مایف خوشخو، ر��س پارک م� علوم و فناوری صنایع های نرم و پ�ام �سل�ت دک�ت محمدحسنی
 در یپ شهادت �دار بزرگ اسالم حاج قاسم سل�مایف 

گ
      فرهن�

(و�ژە دا�شج��ان، طراحان و متخصصان دوخت)  ؛ موالژ برگزاری کارگاە آموزش دوخت کت زنانه
کت ن�ک کتتوسط �ش های نرم و های مستقر در پارک م� علوم و فناوریپوشان رادین �� از �ش

 
گ

     صنایع فرهن�

(و�ژە دا�شج��ان، طراحان و متخصصان دوخت)  ؛ ژ�نو کارگاە آموزش دوخت کت زنانهبرگزاری  
کت ن�ک کتتوسط �ش های نرم و های مستقر در پارک م� علوم و فناوریپوشان رادین �� از �ش

 
گ

     صنایع فرهن�

کت کود  ۲۰۱۹کسب مقام قهرمایف ت�م محاسبات ذهیف ایران در مسابقات پاما  کان تا�لند توسط �ش
کت  های مستقر در پارک م� علوم و فناوریهوشمند خالق �� از �ش

گ
    های نرم و صنایع فرهن�

کت کودکان ثروت ف اهدای جوایز به کودکان کارآف��ن برتر �ش ف جشنوارە کارآف��یف و آینی ساز از اولنی
کت  های مستقر در پارک م� علوم و فناوری�ش

گ
     های نرم و صنایع فرهن�

کت  کت�ش ف حا� ه�ف پارس از �ش های نرم و صنایع های مستقر در پارک م� علوم و فناوریرابنی
 

گ
ان ط�ح م� توسعه مشاغل خان�  به عنوان برند پ��ش

گ
     فرهن�

برندسازی با دا�ش ایرایف (محمدجواد تنها مدیر عامل استارتاپ ؛ تول�د محتواهای روا�ت محور 
کتم�ج آلفا   پارک م� علوم و فناوری های مستقر در �� از �ش

گ
 )   های نرم و صنایع فرهن�

 (بخش اول) (
گ

)  مفهوم و جا�گاە سوغات در صنایع فرهن�  دک�ت مهد�ه شهرایب فراهایف

توسط پارک م� علوم و  برداری متقاض�ان �سه�التط�ح ت�پ شغ� برای بهرە ٥٠تدو�ن 
 فناوری

گ
 (اف� موموندی)    های نرم و صنایع فرهن�
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)چرایی راە ف بخت�اری)   اندازی منش (مرکز نوآوری و شکوفایی  (حسنی

،  تفاهم
گ

اث فرهن� ف جهاددا�شگا� و وزارت م�ی های آموزش، فرهنگ و ها در حوزەگردشگری و صنایع دسیت برای توسعه همکارینامه همکاری بنی
 پژوهش در پارک م� علوم و فناوری

گ
    های نرم و صنایع فرهن�

 با هدف �سل سوم کارآف��ن (دک�ت اندازی پارک م� علوم و فناوریراە
گ

 س�دسع�د هاش�)   های نرم و صنایع فرهن�

)   (دک�ت  گردشگری؛ ن�از جامعه   حم�درضا طییب

د برنامه  اصغر مو�سان)  (دک�ت ع�های وزارت ن�ازمند همکاری دستگاە ها برای پ�ش�ب

ف صنایع خالق سازمان توسعه تجارت ایران از پارک م� علوم و فناوری  بازد�د محمد و� ر��س م�ی
گ

    های نرم و صنایع فرهن�

 علوم و فناوریبرگزاری جلسه شورای فناوری در محل پارک م� 
گ

   های نرم و صنایع فرهن�

ی و پارک م� علوم و فناوریتفاهم  نامه همکاری م�ان معاونت حقوق مال��ت فکری وزارت دادگس�ت
گ

   های نرم و صنایع فرهن�

ف دورە جایزە م� طرا� �سته ف پا�ایف نخستنی  برگزاری آینی
گ

  بندی در صنایع فرهن�

)    آن حوزە �س�ار آسان است هرجا مردم کارفرما باشند کار در   (دک�ت حم�درضا طییب

     های بازار�ایب و تبل�غات خالق و کم ه��نهبرگزاری کارگاە آموز�ش تکن�ک

کت اند�شمندان جوان شباهنگ �� آموز�ش ساخته شد ( -ساز بو� عل�شب�هبا هدف شناخت ز�بایی های علم نجوم؛  مبینا ام�دوند، مدیرعامل �ش
کتاز   های مستقر در پارک م� علوم و فناوری�ش

گ
 )   های نرم و صنایع فرهن�

   
 

 

١٥ 
 

١٧ 
 
 

١٩ 
 

٢٠ 
 

٢١ 
 

٢٣ 
 

٢٣ 
 

٢٤ 
 

٢٧ 
 

٢٧ 
 

٣٢ 
 

٣٣ 
 



 

 کنیم کارستانکاري  4

 

 پیام تسلیت دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو، 

 هاي نرم و صنایع فرهنگی رییس پارك ملی علوم و فناوري

 اسالم حاج قاسم سلیمانی در پی شهادت سردار بزرگ

 

 
 

  
 زَقُونبِّهِمْ یُرْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَ 

 رسیدن به لقا اهللا تنها سهم مردان خداست که براي آن از هیچ تالشی فرو گذار نکردند.
  

 انا هللا و انا الیه راجعون
وقفه در جوار شهیدان کربال به عبد مخلص خویش عطا فرمود. راستی شهادت باالترین مرتبه و پاداشی است که خداوند سبحان در پایان یک عمر مجاهدت و تالش بیبه 

هاي جنگ حق علیه باطل براي ملت ایران هاي بسیاري در جبهههاي عمر شریف و پربرکتش به عنوان فرمانده موفق لشکر ثاراهللا، پیروزيشهید حاج قاسم سلیمانی در سال
 نمود و آرامش را به منطقه بازگرداند.به ارمغان آورد و در کسوت فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اوج اقتدار و امنیت را تقدیم مردم مسلمان منطقه و ایران 

 و رهبري معظم مقام الشریف، فرجه تعالی اهللاعج زمان امام محضر را اسالم سرافراز و شهید سردار آسمانی سفر فناوري، و علم پارك در فعال مجموعه اینجانب به نیابت از
 ردم شهید پرور کشورمان، تبریک و فقدان ایشان را تسلیت عرض می نمایم.م و ایشان معزز خانواده ویژه به ایران شریف ملت

 محمدحسین ایمانی خوشخو
 فناوریهاي نرم و صنایع فرهنگیرییس پارك ملی علوم و 
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نـرم و  هـاييفناورم و وعلـملـی طراحـان و متخصصـان دوخـت) در پـارك  ،انیدانشـجو ژهیـکارگاه آمـوزش دوخـت کـت زنانـه (و
 برگزار شد. صنایع فرهنگی 

هـاي نـرم هاي مسـتقر در پـارك ملـی علـوم و فنارويپوشـان رادیـن از شـرکتکارگاه کار بر روي مانکن (موالژ) توسط شـرکت نیک
 در سالن سینما یک دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.  13تا  9ساعت  98دي ماه  5شنبه و صنایع فرهنگی روز پنج

هنرجویـان بـا روش مـوالژ (کـار بـر پرداختـه شـد  ه آرشـال، انگلیسـی و آمریکـاییدر این کارگاه که به موضوع الگوسازي مانتو، یقـ
ی و بــرش روي پارچــه ســازي الگـو روي کاغــذ پوسـتقرینه ،طراحــی یقـه ،گیري پارچــهطریقــه انـدازهســازي پارچـه، آماده ،روي مـانکن)
 دند. اصلی آشنا ش

 

 
 
 
 

 
  

توسط شرکت  طراحان و متخصصان دوخت) ،انیدانشجو ژهی(و موالژ ؛کارگاه آموزش دوخت کت زنانه يبرگزار

 هاي نرم و صنایع فرهنگیهاي مستقر در پارك ملی علوم و فناوريپوشان رادین یکی از شرکتنیک
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هاي مسـتقر در پوشـان رادیـن از شـرکتکـت زنانـه بـه روش جـووانی ایتالیـایی بـا همکـاري شـرکت نیکآمـوزش دوخـت کارگاه  

از سـاعت  98دي  11هـاي نـرم و صـنایع فرهنگـی روز چهارشـنبه علـوم و فناوريپارك ملـی 
منـدان بـه هنـر دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا حضـور عالقه 1در سالن سـینما شـماره  19تا  9

 د. برگزار ش مهندسی الگو و دوخت
اقـدام کارگاه مربی براي باال بـردن سـطح سـواد یـادگیري در ذهـن هنرجوهـا  در ابتداي

اجراي کامل الگـو، طراحـی مـدل بـر روي الگـو، رفـع  به و سپسنمود هاي انگیزشی بتبه صح
  پرداخت.  ایرادات اندامی روي الگو، برش الگو روي پارچه

وصـل زیرسـاز  ،و اول کـار و ایجـاد زیرسـاز اصـلی لبـاسدر گام بعدي ضمن اجـراي پـر
گیري باالتنـه و بهـاي باالتنـه، قالـروي لباس، بـرش آسـتر کـت، دوخـت آسـتر، کـش کاري

 شد. توسط مربی آموزش داده دوخت یقه و آستین
هـاي توان بـه تـیم مجـرب فیلمبـرداري نـام بـرد کـه تمـام بخشاز مزایاي این دوره می

کالس بـر روي پـرده بـراي هنرجویـان را قابـل پخـش کـرده و در پایـان دوره مـدرك حضـور 
 د. گردیس به هنرجوها اعطا تدوین شده آموزش کامل از کال DVDهنرجویان در کالس و 

ــت  ــده اکثری ــت آم ــه دس ــار ب ــق آم ــاه طب ــزاري کارگ ــول برگ ــت در ط ــر اس ــل ذک قاب
هاي مختلــف از جملــه کرمانشــاه، خوزســتان و گــیالن بودنــد و از ســبک جدیــد آموزشــی در رشــته طراحــی کنندگان از اســتانشــرکت

 الگو و دوخت رضایت کامل داشتند. 
  

 توسط شرکت طراحان و متخصصان دوخت) ،انیدانشجو ژهی(و ؛ ژینوکارگاه آموزش دوخت کت زنانه يبرگزار

هاي نرم و صنایع فرهنگیهاي مستقر در پارك ملی علوم و فناوريپوشان رادین یکی از شرکتنیک  
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هاي مستقر در پارك ملی علوم و یکی از شرکت رکت کودکان هوشمند خالقش
 رانیا یمحاسبات ذهن میت یکسب مقام قهرمانهاي نرم و صنایع فرهنگی موفق به فناوري

 تایلند شد.  2019در مسابقات پاما 

با کسب سه مقام تایلند  2019پاما  یالمللنیدر مسابقات ب رانیا یمحاسبات ذهن میت
 .به جا گذاشت رینظیب يرا کسب و رکورد یمیها، مقام اول ترقابت نیقهرمان قهرمانان در ا

سه  ،یعنوان قهرمان 48 کهمسابقات شرکت کرده بودند  نیدر ا یرانیکودك ا 55
 24کودك هوشمند از  610ها رقابت نیدر ا .دوم را کسب کردند دهیبرگز کیاول و  دهیبرگز

 . شرکت کرده بودند لندیتا یدر مسابقات محاسبات ذهن ایکشور مطرح دن
ی تیم قهرمان مقام کسب عنوان نرم و صنایع فرهنگیهاي پارك ملی علوم و فناوري

شرکت کودکان هوشند خالق تایلند را به  2019محاسبات ذهنی ایران در مسابقات پاما 
 .گویدمی کیتبر

 
 

 

 

 

 

  

 یمحاسبات ذهن میت یکسب مقام قهرمان

تایلند توسط  2019در مسابقات پاما  رانیا

شرکت کودکان هوشمند خالق یکی از 

هاي مستقر در پارك ملی علوم و شرکت

 هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوري
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 هاي مستقر در از شرکتساز شرکت کودکان ثروتبرتر  نیز به کودکان کارآفریجوا ياهدا نییو آ ینیجشنواره کارآفر نیاول

 هاي نرم و صنایع فرهنگی پارك ملی علوم و فناوري
 

هاي نرم و صنایع فرهنگی روز هاي مستقر در پارك ملی علوم و فناوريساز یکی از شرکتشرکت کودکان ثروتبرتر  نیز به کودکان کارآفریجوا ياهدا نییو آ ینیجشنواره کارآفر نیاول
 برگزار شد.  1398دي ماه  10شنبه سه

در  اً قطع کنند،یم دایپ ییآشنا یکودک نیدر سن ینیو کار آفر یهوش مال میبا مفاه کهی ست و کسانا هاروزمره همه انسان یاز زندگ یبخش يل اقتصادیاقتصاد و مسا نکهیبه ا باتوجه
 .باشدیم یو هوش مال ینیکارآفر يهاما در دوره یآمد به عنوان دو هدف اصلارک يریگمیو تصم یو خانوادگ يشهروند يریپذتیمسئول داشته باشند. يثرترؤم يریگمیتوانند تصمیم یبزرگسال

 نهیزم جادیها و ادهیکردن ا یعمل تیآنها و در نها تیو خالق يپردازدهیاز ا يمندبهرهبا در کودکان و  زهیانگ جادیده و در طول دوره با ابوآموزش به کودکان  یدر پساز شرکت کودکان ثروت
 هایی رسیده است. در این زمینه به پیشرفت اقشار جامعه گرید يآنها برا يهاتیه خالقیارا ایفروش و 

 توسط کودکان ارایه گردید. و...  ورآالتیز ،یخوراک يهاانواع جوانهو همچنین  شده دیتول یعیطب که با مواد کامالً  میبنام اسال یمحصولدر این جشنواره 

 باشند. می یمتک طاها ،یخانوضیع ایلیا ،یقربان نینازن ،يشکار طاها ،ینیمع ایشنت ستارزاده، یرعلیام این جشنواره به ترتیب رتبه برتر نفرات

  
 

  



 

 9 کاري کنیم کارستان

 

 

هاي نرم و صنایع هاي مستقر در پارك ملی علوم و فناورياز شرکتحامی هنر پارس  شرکت رابین

 توسعه مشاغل خانگیبه عنوان برند پیشران طرح ملی  فرهنگی
 

طرح  شرانیعنوان برند په ب هاي نرم و صنایع فرهنگیهاي مستقر در پارك ملی علوم و فناورياز شرکتحامی هنر پارس  نیرابشرکت 
 يفناور يسازيسازمان تجار سییو ر ی(معاون آموزش جهاددانشگاهي جندیبمحمدصادق توسط دکتر  یخانگ توسعه مشاغل یمل

 معرفی شد.  )یجهاددانشگاه
افزار تأسیس شده است سعی دارد تا در زمینه شرکت رابین که با تعدادي از متخصصان هنر و صنایع دستی، بازاریابی و کارآفرینی و نرم

هاي مخصوص، تهیه محتواي علمی و عرضه بنديتجارت صنایع دستی کاري نو انجام دهد. ارایه متفاوت صنایع دستی با استفاده از بسته
الت با قیمتی مناسب از اهداف اصلی رابین هستند. برندسازي براي هنرمندان حوزه صنایع دستی که همراه با معرفی و تبلیغات براي محصو

 هاي رابین است. آنهاست از دیگر فعالیت
شخصیت مستقل  دجابا ایاست. در این راستا، رابین  زمینه اصلی فعالیت رابین، برندسازي براي صنایع دستی اصیل و با کیفیت (ایرانی)

بخش کوشد که از طریق تهیه و انتشار محتواي آگاهیکند. رابین میبراي هر هنرمند، برند منحصر به فرد هنرمندان را ایجاد و از آن حمایت می
هاي بنديار با بستهرا در مسیر شناخت و انتخاب آثار صنایع دستی کمک کند. عرضه محصوالت با قیمتی مناسب و ارایه آثو علمی، مخاطبان 

 دیگر خدمات رابین به هنر و صنایع دستی ایران زمین است.  ارزنده و خاص، از
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 تولید محتواهاي روایت محور

 یرانیبا دانش ا يبرندساز
محتواهایی که هاي فعال در پارك ملی علوم و فناوري هاي نرم و صنایع فرهنگی موفق به تولید محتواي خاص شدند؛ یکی از استارتاپ

  .بیشتر جنبه داستان گویی دارند و روایت محور هستند
سازي تاپ در زمینه تولید محتوا و برندگفت: فعالیت عمده این استار سیناپرسجواد تنها، مدیرعامل استارتاپ موج آلفا در گفتگو با محمد

 دهند.یی هستیم که کار فرهنگی انجام میهاي خصوصی و برندهاما به دنبال مجموعهاین استارتاپ است. در 
رسانی دارند. از سوي دیگر عمده نایع و صنوف مختلف نیاز به اطالعوي به اهمیت اجراي این طرح اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ص

 گیري افکار عمومی و برندسازي) دارد.جهت( ا کارکرد مهمفعالیت هاي این استارتاپ به روي احساس مخاطب و مشتري است و دو ت
ي براي ادامه کار مواجه هستند. بیشتر مشکالت مجموعه ما معطوف اهدیدعهاي نوپا با مشکالت ون استارتاپوي اظهارداشت: هم اکن

پس از گذشت مدتی، یکی پس از دیگري جدا  به خودمان است؛ از زمان راه اندازي این استارتاپ تاکنون افرادي به مجموعه ما ملحق شده اما
ز شده اند. درگیري هایی که اکنون فعالیت ما را متوقف کرده است زیرا تببین کار ما براي افراد بسیار پیچیده و دشوار بوده و دانش آن نی

یت این مجموعه، مساله مهمی است که نیازمند آن هستیم زیرا انجام کار محتواي تولید در اکنون استارتاپ ما نیاز حمایتی مالی چندانی ندارد. تنها داشتن اعتماد به فعال بسیار محدود است.
گویی دارند و روایت دهد. محتواهایی که بیشتر جنبه داستانتولید محتوا را تحت پوشش قرار میاندازي شده است، نوع خاصی از . کار این استارتاپ که اکنون راهسطح معمولی دشوار نیست

 تند.محور هس
شاخه را تحت پوشش قرار می دهند. به عنوان مثال یک برند مواد غذایی ممکن است زیر مجموعه  40تا  30بیان کرد: درون مایه این داستان ها معمولی نیست. اغلب بین  محمدجواد تنها

 باشد. شاخه تولید محتوا 10می تواند حداقل زیر مجموعه  ITحداقل پنج شاخه یا یک شرکت فعال در زمینه 
نیاز کنند. همچنین از خروج دکفا و از واردات این محصوالت بییا شرکت دارویی با تولید محصوالت فناورانه و نوآورانه کشور را خو ITوي خاطرنشان کرد: امکان دارد یک شرکت در حوزه 

 کار گرفته شوند.ه بندي شده مجموعه ما بطبقه توانند در معیارهاییهایی دارند که میها پتانسیلارز جلوگیري به عمل آورند. این شرکت
 نهاد هر اما نداشته داخلی مشابه نمونه طرحی چنین تاکنون دیگر سوي از  ، اکنون اعتماد مردم به ویژه نهادهاي دولتی از فعالیت هاي مجموعه ما اندك است.مدیر عامل استارتاپ موج آلفا

 ما پس از جذب نیروي انسانی، عدم شناخت و اعتماد مردم و نهادهاي دولتی است. مجموعه چالش بدترین اینرو از. است کار نمونه خواهان کار شروع براي ارگانی یا
با جا به جایی نفرات،  مان است تا احیاناًسازي بحث مدیریت دانش در مجموعه وي به برنامه هاي آینده این مجموعه اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم ما در استارتاپ موج آلفا، نهادینه

  چیزي از نظر تجربه و دانش از دست ندهیم.
  گزارش: فرزانه صدقی

https://sinapress.ir/news/97616
https://sinapress.ir/news/97616
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 مفهوم و جایگاه سوغات در صنایع فرهنگی (بخش اول)
 دکتر مهدیه شهرابی فراهانی 

  مسئول امور بازار یابی و تجاري سازي
 
 
 

 
 

صورت تعریف  به اینرا ر زبان انگلیسی نیز سوغات دمعنی شده است. » هدیه سفر«و ، »تحفه«، »هدیه«، »ارمغان«، »آوردره«مفهوم به هاي فارسی فرهنگ لغتدر و در اصطالح عموم، سوغاتی، سوغات واژه
 باشد.می ،به عبارت دیگر یادآورنده خاطرات و آنچه در سفر اتفاق افتاده است ،تا به ما کمک کند تعطیالت و رویدادهاي ویژه خودمان را به یاد بیاوریم شودچیزي که خریداري میاند؛ کرده

ه عبارتی سوغاتی به معنی آسان بودن، گوارا بودن و لطیف بودن آورده شده است . برهنمون شدن، فرستادن و همچنین ارمغان نیز چشم روشنی و پیشکش است دیه از ریشه هدي به معنی هدایت کردن،ه
 بخش و گوارا و لطیف است.لذت  شود از نظر ويهنگامی که سوغاتی به فردي داده می ،ین بعد به معناي لغوي آن بپردازیمو اگر از ا

 شود.خریداري می نتوسط مسافران و گردشگرا فرهنگ و جامعه است که معموالً حتی از بعد دیگر از یک ملت، روستا و یا آورد کاالیی است که از یک شهر،ه عبارت دیگر سوغات یا رهب

سازد هدف از ساخت آن است . آنچه صنایع دستی را از هنر کاردستی متمایز میمحصوالت صنعتی و موادغذایی موجود و تولید شده در یک منطقه یا مقصد است وغات به طور معمول شامل صنایع دستی،س
 ینی به عنوان یک یادگاري،یتز یحتی ش تواند خوراکی  یااي که میدیهشوند. از این رو سوغات به عنوان هسومی و فرهنگی تلقی میو هنر کاردستی صرفاً هدف سرگرمی دارد. اما صنایع دستی اغلب کارهاي مر

 گردد.، تلقی میري شودانماد از مقصد خرید سنبل و یا
آورد سفر یا سوغات کنند و مسلمان هستند مبحث رهن از دینی به نام اسالم پیروي مییه اینکه مردمان ایران زماتوجه بب گردد.برمیر هاي بسیار دوبه زمان تتر بنگریم تاریخچه و پیشینه سوغاگر کمی دقیقا

 باشد.چند اگر قطعه سنگی  نگام بازگشت از سفر براي خویشان خود سوغات بیاورید هراند، هبیان کردهالسالم در روایتی از امام صادق علیه .کید شده استأبسیار در کتب الهی ت

علت این  .کید شده استأهاي رایج میان مسلمانان بوده است و همچنان نیز در دنیاي امروز ادامه دارد و مانند دیگر احکام اسالمی بر اهمیت آن تآورد بعد از سفر یکی از سنتدیه دادن یا همان تحفه و رهه
آورد ر واقع در احکام اسالمی بیان شده است این رهد برد.بین می دشمنی و بخل را از گذارد و کینه،هداشتن یادها درقلب بر قلب انسان اثر میکید هم بر این است که هدیه عالوه ایجاد سرور، خوشحالی و زنده نگأت

 سازد.شیرین می شود و این عمل پسندیده بازگشت از سفر راسفر موجب جلب دوستی و محبت می

 ادامه دارد......
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هاي نرم و صنایع فرهنگی گفت: نماینده معاونت توسعه و منابع در امور اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتگو با پارك ملی علوم و فناوري ،خانم افسر موموندي
  برداري متقاضیان این تسهیالت به هنگام ارائه طرح کسب و کارشان در حال تدوین است.طرح تیپ شغلی براي بهره 50تدوین 

در راستاي ایجاد زمینه براي افزایش میزان رشد درآمد ناخالص ملی بخش اقتصاد فرهنگ و ایشان درخصوص اقدامات اعطاي تسهیالت به فعاالن حوزه فرهنگ و هنر اظهار داشت: 
هاي شغلی در دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر معاونت توسعه ایجاد و تثبیت فرصتهنر و ایجاد انگیزه براي کارآفرینی در میان صنوف و فعاالن اقتصادي، سال گذشته برنامه چهارساله حمایت از 

نامه همکاري با این قانون بودجه کل کشور، یک تفاهم 18مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوین شد. پس از تایید کلیات این برنامه از سوي سازمان برنامه و بودجه، وفق تبصره 
اي و تولید محتواي دیجیتال، کسب و کارهاي فرهنگی و کسب و کارهاي هنري با اختصاص فرصت شغلی شهري و روستایی در سه رسته کسب و کارهاي رسانه 19941یت از براي حما سازمان

از صاحبان توانست خواهد در صورت رفع موانع عنوان متولی بخش بزرگی از صنایع خالق؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بهمیلیارد ریال تسهیالت بانکی منعقد شد. بدین ترتیب  20826مبلغ 
تسهیالت حمایتی فرهنگ هاي اشتغال در سطوح ملی و استانی، سامانه نامه و همچنین پایش و رصد طرححمایت کند. براي اجرایی شدن این تفاهم هنر و فرهنگ اقتصادي کسب و کارها و فعاالن

ایم. طرح متقاضیان تسهیالت در سه رسته کسب و کار مورد حمایت را از طریق سامانه دریافت کرده 200ایجاد شد. تاکنون بیش از  https://tohfeh.farhang.gov.irو هنر (تحفه) به نشانی
هاي مردمی در رونق کسب و کارها، شوراي حمایت از کسب و کارهاي فرهنگی . افزون بر این و با هدف تقویت ظرفیتهاي ملی و استانی اشتغال در حال انجام استها در کارگروهبررسی این طرح

و نیز توسعه ها و گذرهاي فرهنگ و هنر بهره را به صاحبان کسب و کارهاي خرد و متوسط در قالب دو طرح ایجاد پهنههاي کمو هنري در معاونت توسعه مدیریت و منابع شکل گرفت که وام
 دهد.فضاهاي نوین فرهنگی از آغاز دولت دوازدهم، تخصیص می

برداري متقاضیان این تسهیالت به هنگام ارائه طرح طرح تیپ شغلی براي بهره 50 انجام شد هاي نرم و صنایع فرهنگیبا پارك ملی علوم و فناوريکه الزم به یادآوري است طی توافقی 
هاي ارشد مدیریت کسب و کار با همکاري دانشگاه علم و فرهنگ براي توانمندسازي فعاالن اقتصادي و مدیران کسب و کارهاي کسب و کارشان در حال تدوین است و همچنین برگزاري دوره

 ریزي شده است.برنامهبخش فرهنگ و هنر نیز 
ایم که تا کنون نتوانستیم و یا نخواستههاي این نوع کسب و کارها وجود دارد پاسخ داد: ریزي براي فعالیتگذاري و برنامهوي در پاسخ به این سئوال که آیا شرایط سیاست

درصدي صنایع فرهنگی در کشورهاي  6,9تا  3بستن بر رشد  چشمو این به معناي  د عمومی را ترسیم کنیمدر اقتصا ارزش و ایجاد صنایع فرهنگی عملکرد متقابل دورنماي دقیق اقتصادي از رابطه

توسط  برداري متقاضیان تسهیالتشغلی براي بهرهطرح تیپ  50تدوین 

 هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوري
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ی پویا، ادي کشور نیازمند اقتصاد فرهنگبه معناي چشم بستن بر واقعیتی اقتصادي و محروم کردن کشور از این بازار و ظرفیت تأثیرگذار است. تردید نباید داشت که براي تحول اقتص ،پیشرفته
 .ایمپایدار و بلند پروازانه

تفاوت باشد بلکه باید به این ادراك هم رسیده باشد که فرهنگ تواند نسبت به تحوالت فرهنگی بیگیرد، سیاستگذار نه تنها نمیشود و شکل میدر کشوري که قدرت با فرهنگ معنا می
هاي گوناگون، موجب نشاط و رونق زندگی شهرها و افزایش خروجی ساز است که با شیوهدات فرهنگی جوامع در جهان چنان شگفتیدهد. اکنون تولیابزار بهتري براي تغییرات اقتصادي ارائه می

 ناپذیري را در طول زمان ایجاد کند.تواند قدرت اقتصادي رخنهعنوان دارایی ملت ایران میاقتصادي کشورهاست. شناخت هنر و فرهنگ به
هاي نوین و راه یافتن به جرگه کشورهاي زخوانی قوانین، روزآمدسازي ساختارهاي دولتی و رویکردهاي نوشونده در اقتصاد و مدیریت بودجه است و برداشتن گامکشور اکنون نیازمند با

به مثابه رویکردي بنیادین از آغاز دولت دوازدهم در دستور کار وزارت فرهنگ قرار گرفت تا در شرایط  گیفرهن صتایعرونق  .قدرت باال و تهور مدیریتی نیاز دارددهنده اقتصاد خالق هم بهتوسعه
هاي ی و سلیقههاي سیاستریزان قرار گیرد. در این راه اما مشکالت و ناهمخوانیگذاران و برنامهعنوان پیشران اقتصادي کشور مورد توجه سیاستهاي برجام، بهدشواريدشوار اقتصادي حاصل از 

 .ها براحتی صورت پذیردافزاییو هم توسعه صنایع فرهنگیهاي متولی اقتصاد فرهنگ بیش از آن است که حرکت در مسیر ترسیم شده مدیریتی و چندپارگی دستگاه
بوم اقتصاد خالق در آینده نزدیک را ببینیم و تشخیص دهیم اي از زیستهدر سطح جهان، قادر خواهیم بود تصویر روشن و گسترد یفرهنگصنایع هاي ارزنده و رو به رشد با نگاهی به داده

 .که تحقق آن در گرو حمایت از بخش فرهنگ و هنر و این حمایت از جمله تعهدات بزرگ دولت دوازدهم است
  پرهیز از نگاه تک بعدي؛ رونق گردشگري در گروه رونق صنعت 

گذاران گران و سرمایهعنوان مرکز اتصال و ارتباط حاکمیت با آفرینشگران، تسهیلشود؛ این وزارتخانه بههم دولتی چون وزارت فرهنگ تناور مینهال اقتصاد فرهنگ با نوسازي ساختارهاي م
مقصد یک تبدیل کردن ایران به  بایستی ااي و مصرف کنندگان، بایستی از قدرت ابتکار عمل برخوردار شود. راهبرد اصلی مخصوصی و صاحبان کسب و کارهاي فرهنگی، هنري و رسانهبخش 
ها به هم برسد. پرورش نهال همراهی ها واگر اراده الزم براي دگرگونی ؛پذیر خواهد کردهاي اصیل تاریخی و فرهنگی و هنري این آرمان را دسترس؛ وجود سرمایهباشد منطقهی ممتاز در فرهنگ

رو باید اي است، از اینهاي اقتصادي مبتنی بر شواهد جهانی و منطقهگیز افزایش ثروت ملی از این طریق، نیازمند پاالیش مستمر استراتژيبراناندازهاي شوقاقتصاد فرهنگ و رسیدن به چشم
 گذارد. نایافتگی باقی میتوجه داشته باشیم که رونق گردشگري در گرو رونق صنعت فرهنگ است و نگاه تک بعدي ما را همچنان در چنبره توسعه 

  توسعه بخش فرهنگ نیازمند پذیرفتن واقعیت اقتصادي این بخش به عنوان یک پیشران اقتصادي 
ایرانی از چنان روستاي عنوان یک پیشران اقتصادي از سوي سیاستگذاران دولتی است. هنر و فرهنگ در هر شهر و توسعه بخش فرهنگ نیازمند پذیرفتن واقعیت اقتصادي این بخش به

با ایجاد عنوان یک شهر فرهنگی و خالق شناخت و به جهان معرفی کرد و به ایجاد ارزش افزوده و رونق تولید داخلی در هر شهر ار است که بتوان جاي جاي این سرزمین را بهظرفیتی برخورد
 .امید بستها و گذرهاي پویا و پررونق فرهنگ پهنه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  .تر خواهد شدایرانی و تجارت گستردهکاالهاي منجر به تحریک تقاضاها براي  فرهنگی هاي موفقیت هنرمندان و ارتقاي کیفیت محصوالتافزایش فرصت
تخصیص تسهیالت بانکی  وهزار فرصت شغلی 20ریزي شده از ایجاد با حمایت مناسب و برنامه را این مهم ،هاي مورد نیاز قانونی و ایجاد ساختارهاي مناسبهمزمان با تالش براي ایجاد دگرگونی

تغییر یا اعمال در پی زنی سازماندهی مجدد، حمایت و چانه تردید ندارم کهقانون بودجه کل کشور آغاز کرده است.  18اي در قالب تبصره به صاحبان کسب و کارهاي فرهنگی، هنري و رسانه
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رشد  ،بازسازي روحیه و پرورش نوآوري ملیموجب  گیري از ظرفیت اقتصادي فرهنگبهرهشود. همچنین می رشد اقتصادي  و هاي آتیدر سال باعث رشد بخش فرهنگی ،مناسبي هاسیاست
 .ارزش افزوده و رونق تولید داخلی نیز خواهد شد

شدگی بودگی و یا پنهاندرباره پنهان که که چه کارهایی انجام شده است تا فعاالن فرهنگ و هنر از محدوده پنهان به فضاي آشکار بیایند تشرح کرد پاسخ به این سئوال در
 هنرمندان به درآمد نظر نیستم چرا که خالقیت و کنش فرهنگی و هنري خود به معناي نیاز و اقدام براي آشکارشدگی اثر و خالق اثر است. اما این که چرا بیشترِفعاالن فرهنگ و هنر با شما هم

آید، خود بحث و تفاسیري مفصل دارد. همانطور رسند و یا چرا اقتصاد فرهنگ نحیف است و در معادالت اقتصادي کشور به چشم نمیي نمیمناسب و کافی براي گذران زندگی از راه تولید هنر
ت کار هنري در فرهنگ ماست که از برابري اثر گزینند. این البته خود به میزان زیادي ناشی از قداساي دیگر براي ارتزاق برمیدانیم بسیاري از هنرمندان ما افزون بر فعالیت هنري، حرفهکه می

 گردانیم.تر، از مبادله اثر هنري با پول رويهنري با معادل اقتصادي یا به عبارت صریح
 رشد یک صنعت، رشد تقاضاي تهیه محتوا 

گران هر دو آشکارا رسیم. آفرینشگران و صنعتهاي هنري میدیگر سو به آفرینشصنایع فرهنگی را بایستی به مثابه یک پیوستار در نظر آوریم که در یک سوي آن به صنایع فرهنگی و در 
شود براي مثال چنانچه صنعت دیگري هم میدر عرصه هنر حضور دارند و در منظومه آفرینش و صنعت همداستان و همراهند. صنایع فرهنگی ویژگی درون زایی دارد و رشد یکی منجر به رشد 

یابد. باید توجه داشت سرایی نیز رونق میکند. چنانچه گردش مالی موسیقی آنالین باالتر برود ساخت موسیقی و در پی آن ترانهمحتوا در این صنعت هم رشد می ي تهیهموسیقی رشد کند، تقاضا
شان را ندارد. راه درآمدزایی این دسته از دسته از کاالهاي فرهنگی و درآمدزایی اي از هنرها و صنایع در این پیوستار از بازار دورتر است و سازوکارهاي موجود در بازار توان توزیع اینکه دسته

دهد می گسترش هنرمندان را هم عمل میدان دگرگونی، حال در سرعت به دانم، بلکه کارآفرینی هنر است که در این میان راهگشاست. فناوريِگذاري نمیهنرمندان را درآویختن به بازار و سرمایه
نوین از فعالیت فرهنگی و هنري دانست. هم اکنون رسانه بخشی جدایی ناپذیري از هنر معاصر  را سرآغاز یک دوره عصر اي نوین در اینتوان برآمدن هنرهاي رسانهاي که آشکارا میبه گونه

تري براي ارائه و کسب درآمد از راه کارآفرینی هنر ایجاد تعاملی را ارایه و امکانات بیشهاي نوین رابطه بین مخاطب و اثر هنري را تغییر داده و از این روي تعریفی جدید از هنر است. رسانه
 اند.کرده

ثبت هاي حمایتی کنونی براي گشودن راه هنر به سوي بازار، بر آن است تا تعاریف روزآمدي از مشاغل فرهنگی و هنري را ارائه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزون بر استمرار سیاست
هاي شود. نبود و یا حضور کمرنگ صنوف و تشکلیکند. بدینگونه در کنار قداست و زیباشناختی آفرینش هنري، برآوردن نیازهاي زندگی انسان آفرینشگر از طریق این کسب و کارها نیز میسر م

وقتی  .هاي عمومی استگیري از این آثار در عرصهشان به هنگام بهرهن و رعایت نکردن حقوقهاي هنري و فقر هنرمندارونقی عرضهاقتصادي فرهنگ و هنر یکی از عوامل مهم و موثر در بی
سب و کار نخواهد بود. در این میان شوراي گفتگو شغل هنري در زمره مشاغل رایج یک جامعه شناخته نشود، درآمدزایی از این راه هم یا ممکن نیست و یا مقطعی است و متناسب با نیاز صاحب ک

آورد و از این طریق بر بازار هنر نیز تاثیرگذار خواهند بود. خوشبختانه ها فراهم میاي را براي این صنوف و تشکلهاي آگاهی و دفاع از حقوق حرفههاي اقتصادي  فرهنگی و هنري، زمینهتشکل با
  ی و استانی تشکیل شد که در انتظار ثمرات  نیک این گفتگوها هستیم.  امسال اولین جلسات این شوراي گفتگو با فعاالن اقتصادي فرهنگی و هنري در سطح دستگاه
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 »اندازي منش (مرکز نوآوري و شکوفایی)چرایی راه«

سازمان  ها و مراکز رشدو امور پارك يسازيمعاون تجاردر گفتگویی که با حسین بختیاري؛ 
اندازي منش (مرکز چرایی راه«درخصوص  آموختگانو اشتغال دانش يفناور يسازيتجار

ایم توضیحاتی دادند که به اجمال به آن و خدمات این حوزه داشته» نوآوري و شکوفایی)
 پردازیم:می

عواملی است ل اجتماعی جامعه امروز، ازجمله یهاي روز دنیا و مساه وجود آمدن تغییرات سریع در فناوريبتوضیح داد: » منش«اندازي وي درخصوص چرایی راه
اند و به دنبال شده هاي افراد ایجادها و نوآوريبا ایده جذب خالقیت و شکوفایی را به یک نیاز تبدیل کرده است. مراکز نوآوري و شکوفایی که ایجاد مراکز نوآوري

ها جهاددانشگاهی و سازمانبا تأمین بودجه فعالیت خود از این مراکز عرضه یک محصول به بازار هستند، البته محصولی که بر مبناي دانش و پژوهش ساخته شده باشد. 
 .دهنده حیات خود ادامه میهاي موفق این مراکز، بگذاري در طرحعالقمند به سرمایه هايشرکتو 

هاي در پی روش جهاددانشگاهیآموختگان سازي فناوري و اشتغال دانشسازمان تجاريهاي فراوان سیستم نوآوري قدیمی باعث شد که ضعفاو در ادامه گفت: 
هستند که ی هایشامل تیم و شکوفایی مراکز نوآورينمود. امروزي ایجاد  فناوريگیري در فضاي را در جهت شتاب و شکوفایی جدیدي در نوآوري باشد و مراکز نوآوري

گذاران، فروشندگان و مؤسسات ها، سرمایهدهندهها، شتابپااستارتها ایجاد یک اکوسیستم حاوي شوند و هدف آنشناخته می ها و واحدهاي فناورهستهعنوان به
 .آکادمیک و دانشگاهی است

 اي براي ارتباط مخترعین و مبتکرین و کمک به تیم سازيایجاد شبکه
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 کند به موارد زیر اشاره کرد: ایشان در پاسخ به این سئوال که منش چه خدماتی به فناوران ارایه می
  برگزاري پیش رویداد و رویدادهاي نوین کارآفرینانه جهت شناسایی و توانمندسازي افراد عالقمند و مستعد در زمینه فناروي 
 مشخص زمانی بازه یک در نوپا کارهاي و کسب مندعالقه هايتیم براي دفتر کار تأمین  
  ارایه مشاوره به کسب وکارهاي نوپا 
 سازي محصوالت هاي شاخص و بازاریابی و تجاريمشارکت در طرح 
 گذار مناسب براي کسب و کارهاي موفق تأمین سرمایه و یا شناسایی سرمایه 
  معرفی کسب و کارهاي برتر به مراکز رشد یا صنعت 

 باط مخترعین و مبتکرین و کمک به تیم سازياي براي ارتایجاد شبکه 
 

تاکنون استفاده کنند ادامه داد:  »منش«توانند از خدمات میمندان و سایر عالقه آموختگان، دانشدانشجویان دانشجویان ، افراد نخبه و کارآفرین،کلیه صاحبان ایده وي با اشاره به این که
 سیس شده و این طرح براي ارتقاي سطح کارآفرینی و اشتغال کشور بسیار کارآمد بوده است.أها تاستانسایر در » منش«مرکز  6و تهران مرکز در 3

را که در توان  یامکانات و خدمات ریو سا نترنتیمراکز بنا است تا فضا، ا نیدر اند. ه دهیکار ارا کسب و دهیا يرا به افراد خالق و دارا یکه خدمات ندهست نیبه دنبال ا منش مراکزمتخصصان 
 به وجود آید.  میت ایشبکه و  کیماه است،  6تا  3که به طور معمول  ینیمع یدر بازه زمان و گیردقرار  پردازاندهیا اریاست در اخت یمجموعه جهاددانشگاه

 
 به مواردي همچون:  اهداف مراکز نوآوري و شکوفاییبختیاري درخصوص 

 ایده پردازان دانشگاهی و تجاري سازي ایده هاي نوآورانهبستر سازي جهت برانگیختن جوانان و  -1
 ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوري و خالقیت نیروهاي محقق جوان -2
 کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ظرفیت هاي محلی و منطقه اي -3
 ایجاد فضاي الزم جهت رشد و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی در بین جوانان -4

 سایی و بسترسازي براي پیاده سازي ایده هاي نوشنا -5
 ایجاد تعامل سازنده میان صاحبان ایده و کلیه نهادها و سازمان هاي مرتبط -6

 . عنوان کردند ايمتناسب با نیازهاي محلی و منطقهوري و شکوفایی فناوري را هاي مراکز نوآویژگیدر پایان اشاره کردند و 
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 دانشگاهی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستینامه همکاري بین جهادتفاهم

 هاي آموزش، فرهنگ و پژوهش ها در حوزهبراي توسعه همکاري

 هاي نرم و صنایع فرهنگی در پارك ملی علوم و فناوري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حمیدرضا طیبی دکتر وهش به امضاي هاي آموزش، فرهنگ و پژها در حوزهتوسعه همکاريبراي  اث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستینامه همکاري بین جهاددانشگاهی و وزارت میرتفاهم
 .اصغر مونسان رسیدعلیدکتر و 

لی اصغر جهاددانشگاهی برگزار شد، ع در این مراسم که با هدف انعقاد تفاهم نامه همکاري مشترك در حوزه فرهنگی، پژوهشی و آموزشی بین جهاددانشگاهی و وزارت میراث فرهنگی و
 مونسان، حمیدرضا طیبی، محمدحسین ایمانی خوشخو و جمعی از اساتید و دست اندرکاران این حوزه شرکت داشتند.
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هاي پارك ملی علوم و فناوري ماه در دي 22 که یکشنبه نامهتفاهم این امضاي مراسم در هاي نرم و صنایع فرهنگیرییس پارك ملی علوم و فناوري ،ایمانی خوشخو
ماه گذشته  9هاي این پارك در یک سال و برگزار شد ضمن عرض تسلیت شهادت سردار قاسم سلیمانی و سرنشینان هواپیماي اوکراینی به فعالیت نرم و صنایع فرهنگی

. همیشه این اعتقاد حاکم بوده که حوزه فرهنگ بیشتر از آنکه درآمد پرداخت و گفت: بر آن هستیم تا این باور که حوزه فرهنگ درآمدزا نیست را از کشور دور کنیم
هاي نرم و صنایع علوم و فناوريملی سیس پارك أبا ت. کند. بنابراین فرهنگ به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشور جایگاهی نداشته استکسب کند هزینه جذب می

 . تیم را ثابت کنیماي که داشدر دانشگاه علم و فرهنگ سعی شد ایده فرهنگی
ایم. امیدواریم وزارت میراث فرهنگی گردشگري و هاي زیادي براي فعالیت در این پارك تقاضا دارند اما به لحاظ فیزیکی با کمبود فضا مواجهوي ادامه داد: شرکت

 .نامه در راستاي حل این مشکل کمک کندصنایع دستی با امضاي این تفاهم
اي وزارتخانه، همکاري در ارتقاي دانش هاي توسعهها و برنامهعلمی، تخصصی و تجربیات جهاددانشگاهی در راستاي تحقق اهداف، رسالتهاي ستفاده از توانمنديا

ر برگزاري هاي مورد نیاز، مشارکت دهاي توانمندسازي کارکنان، طراحی و اجراي آموزشنفعان وزارتخانه، برگزاري دورههاي کارکنان و ذيتخصصی و توسعه مهارت
اي،حمایت مشترك ها، سمینارها و تورهاي تخصصی با رویکرد علمی، آموزشی و ترویجی، همکاري در تولید محتواي علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانهها، همایشکنگره

دستی و میراث فرهنگی، همکاري در ارتقاي عهاي گردشگري، صنایحوزهسیس کسب و کارهاي فناورانه در أاز برگزاري رویدادهاي کارآفرینی مرتبط و حمایت از ت
آشناکردن هرچه بیشتر نسل جوان ایران و کشورهاي اسالمی و فارسی زبان با عالی براي ها و مراکز آموزشهویت ایرانی و اسالمی جوانان به ویژه دانشجویان دانشگاه

 نامه است.دوهاي ایران مرز پرگهر از محورهاي اصلی این تفاهممواریث تاریخی و تمدنی مشترك در قالب همایش بین المللی خلیج فارس، ار
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 سیدسعید هاشمی رییس دانشگاه علم و فرهنگ دکتر 

 

 با هدف نسل سوم کارآفرین هاي نرم و صنایع فرهنگیعلوم و فناوري ملی اندازي پاركراه
 
 

  
نامه بین در مراسم امضاي تفاهم رییس دانشگاه علم و فرهنگ، سید سعید هاشمی

نیز توضیحاتی درباره  جهاددانشگاهی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی
انداز این ه کرد و گفت: چشمیو رویکرد پژوهشی آن اراعلم و فرهنگ هاي دانشگاه فعالیت

علوم و  یمل اندازي پاركدانشگاه آن است که به عنوان نسل سوم کارآفرین باشد. راه
 .هاي نرم و صنایع فرهنگی با این هدف بوده استفناوري

دانشجو دارد که بیشتر آنها در مقاطع  8500 او یادآور شد: این دانشگاه مجموعاً
تنها دانشکده گردشگري کشور نیز در این دانشگاه احداث شده . کنندتکمیلی تحصیل می

  .است
هایی با این دانشگاه، اظهار کرد: مشارکت المللیهاي بینهاشمی با اشاره به همکاري

هاي خوبی داشته و پارتنر اتریش، مالزي و ترکیه آغاز شده که در بین آنها اتریش حمایت
 .شودعلمی خوبی براي دانشگاه علم و فرهنگ محسوب می
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  یهتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگادک

 

 گردشگري؛ نیاز جامعه
 

 گردشگري فرهنگی، میراث وزارت و جهاددانشگاهی مشترك همکاري نامه تفاهم امضاي در مراسم
تواند به توسعه یس جهاددانشگاهی ضمن اشاره به اینکه گردشگري به لحاظ اقتصادي مییر دستی صنایع و

کشور کمک کند و براي ارتقاي روحی و روانی مردم نیز مورد نیاز است، گفت: مباحث فرهنگی از این جهت 
جهاددانشگاهی حائز اهمیت است که قصد داشتیم به ارتقاي هویت ایرانی کمک کنیم. این هدف را با براي 

ایجاد مراکز علمی و فرهنگی دانشجویان دنبال کردیم و با برگزاري طرح اردوي مرز پر گوهر به منظور 
 بازدید از میراث فرهنگی و دستاوردهاي جمهوري اسالمی ادامه دادیم.

با  طیبی با بیان اینکه عالقمندیم این طرح را با دانشجویان خارجی در اولویتدکتر حمیدرضا 
کشورهاي اسالمی و فارسی زبان با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی دنبال کنیم، 
گفت: نخستین پژوهشکده گردشگري در جهاددانشگاهی مشهد احداث شد. ضمن اینکه مجموع 

 اي به گردشگري دارد.در حوزه علوم انسانی توجه ویژه هاي جهادتوانمندي
تواند به اقتصاد اول تبدیل شود. ما وي ادامه داد: دنیا معتقد است صنایع فرهنگی و گردشگري می

هاي شود فعالیتاي که با این وزارتخانه امضا مینامهکنیم. امیدواریم تفاهمهم در این راستا حرکت می
 ي جهاد دانشگاهی را توسعه دهد.بخش فرهنگی و گردشگر

اصغر المللی و همچنین تشریح وضعیت گردشگري از سوي علیرباره ضرورت توجه بیشتر به توسعه گردشگري به عنوان یک ضرورت ملی و بیند سخنان رییس جهاددانشگاهی پس از
هاي فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در سه حوزه میراث نامه به توسعه همکاريه این تفاهمنامه همکاري بین آنها امضا شد کمونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی تفاهم

 .کید داردأفرهنگی، گردشگري و صنایع دستی ت

 

  

https://www.isna.ir/news/98102216957/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98102216957/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
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 اصغر مونسان وزیرمیراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی علی
 

 هاي وزارتزمند همکاري دستگاه ها براي پیشبرد برنامهنیا
 

 نرم هايفناوري و علوم ملی پارك محل در که جهاددانشگاهی با نامهتفاهم امضاي مراسم در مونسان اصغرعلی
 و گزارخدمت نهاد یک که کنممی تشکر جهاددانشگاهی خوب هايتالش از«: گفتشد، برگزار فرهنگی صنایع و

 ».براي کشور به ارمغان آورده است ت زیادي نیزبرکا که است کشور در موفق
هاي این وزارتخانه نیازمند همکاري دستی گفت: براي پیشبرد برنامهفرهنگی، گردشگري و صنایعمیراثوزیر 

 هاي مختلف از جمله جهاد دانشگاهی هستیم.دستگاه
دانشگاهی شروع کرده و امروز اتفاقات بزرگی افتاده و هاي کاربردي را جهادبلند پژوهش اولین گامافزود: وي 

 »ن ایجاد شده است.بنیاهاي دانششرکت

فرهنگی، هاي وزارت میراثدر این میان براي پیشبرد برنامه«مونسان اضافه کرد: 
هاي مختلف از جمله جهادانشگاهی دستی نیازمند همکاري دستگاهگردشگري و صنایع

 »هستیم.
خوشبختانه گردشگري در کشور ما روند رو به رشدي را امسال تجربه «وي یادآور شد: 

آید، در حال حاضر با وجود و یک مزیت بزرگ براي اقتصاد کشور به حساب می کرده است
گذاران اعتقاد دارند این ثیر قرار داده است، سرمایهأها و اتفاقاتی که این حوزه را تحت تچالش

 »صنعت قابل ترمیم است و دوباره روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد.
هاي اخیر اتفاقاتی در هفته«دستی در ادامه گفت: صنایع فرهنگی، گردشگري ووزیر میراث

افتاد که روي صنعت گردشگري تأثیر گذاشت. شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و 
هاي معاند ها و نیز تبلیغات منفی رسانهنیز حادثه سقوط هواپیماي اوکراین در کنار تهدید

اشیم، اما اعتقاد داریم که این خسارت ثیراتی در صنعت گردشگري بأباعث شده تا شاهد ت
سرعت رشد کند و وضعیت گردشگري کشور عادي خواهد  تواند بهقابل جبران است و می

 »شد.

 
براي رشد این صنعت نیازمند «هاي خود گفت: وي در بخش دیگري از صحبت

ها سهم گردشگري در استفاده از علم و دانش روز هستیم. خوشبختانه بر اساس آمار
میلیارد دالر است که البته این عدد سهم مستقیم گردشگري  11,7ولید ناخالص ملی ت

ثیر غیرمستقیم آن را نیز در نظر بگیریم أدر تولید ناخالص ملی است و اگر بخواهیم ت
 »این عدد تا سه برابر رشد خواهد کرد.

هاي اقتصاد در کشور است و به رونق گردشگري یکی از محرك«مونسان افزود: 
کند. ضمن این که گردشگري یک اقتصاد هاي اقتصادي کشور کمک میسایر بخش

 »کند.پایه است و این بخش کمترین کمک مالی را از دولت دریافت میمردم
هایی که در کشور وجود دارد و خوشبختانه با توجه به استعداد«وي گفت: 

هاي دولتی و حمایتتواند با کمترین هاي فراوان موجود، صنعت گردشگري میظرفیت
 »گذاران روند رو به رشد خود را ادامه دهد.با حضور مردم و سرمایه
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هاي خوبی داریم و در تدوین سند برنامه با جهاددانشگاهی همکاري«مونسان ادامه داد: 
هاي اقماري گردشگري و نیز در خصوص نظام جامع آموزشی اقدام ملی، در ایجاد حساب

 »ایم.با جهاددانشگاهی آغاز کردههاي خوبی را همکاري
این در حالی است که در «دستی در ادامه گفت: فرهنگی، گردشگري و صنایعوزیر میراث

هاي مشترك با هاي فراوانی وجود دارد و زمینه همکاريدستی نیز ظرفیتحوزه صنایع
 »جهاددانشگاهی ایجاد شده است.

کنیم دستی دنبال میدر حوزه صنایعیکی از موضوعاتی که از دو سال پیش «وي گفت: 
بندي توجه سازي و بستهدستی است که در این طرح به موضوع برندسازي صنایعطرح تجاري

دستی اي شده است و در حال حاضر شاهد حضور جوانان و طراحان خوش فکر در صنایعویژه
 »هستیم.

با جهاد دانشگاهی نامه همکاري وزارتخانه متبوع خود مونسان با اشاره به تفاهم
هاي شود بتواند به تقویت همکارياي که امروز امضا مینامهامیدواریم تفاهم«خاطرنشان کرد: 

ت از اقدامات در حال نامه حمایکه برجستگی این تفاهماین دو دستگاه کمک کند؛ کما این
 »انجام است.

موضوع صنایع با » دیرین دیرین«در این برنامه انیمیشن کوتاهی از مجموعه  
او با اشاره . بندي آن پخش شد که مورد توجه مونسان قرار گرفتدستی و معضل بسته

بندي گفت: یید ضعف صنایع دستی در حوزه بستهأبه محتواي این انیمیشن با ت
بندي متمرکز شده ها روي بهبود بستهاقدامات خوبی در این حوزه آغاز شده و فعالیت

سازي صنایع دستی، برندسازي و کاربردي رح تجارياست. ضمن اینکه همزمان ط
 .شودکردن این محصوالت پیگیري می

هاي نرم و صنایع هاي مختلف پارك ملی علوم و فناوريمونسان در پایان از بخش
ها در حوزه فرهنگی بازدید کرد و در جریان فعالیت و مشکالت برخی شرکت

هایی را براي تولید رار گرفت و توصیهگردشگري، نرم افزارهاي بازي و صنایع دستی ق
بندي ارزان و حمایت بیشتر از هنرمندان جدیدتر در حوزه صنایع دستی به بسته

 .کرد، داشتمعاون هنرهاي سنتی و صنایع دستی که او را در این بازدید همراهی می
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خالق سازمان توسعه تجارت  عیصنا زیم سییر یولمحمد بازدید 

 هاي نرم و صنایع فرهنگیاز پارك ملی علوم و فناوري رانیا

پارك ملی علوم و  در محل برگزاري جلسه شوراي فناوري

 هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوري

 

محمد ولی رییس میز صنایع خالق سازمان توسعه تجارت ایران روز 
و به همراه هیأت همراه از پارك ملی علوم  1398بهمن ماه  29شنبه سه

 هاي نرم و صنایع فرهنگی بازدید کرد. فناوري
 

در محل پارك ملی  1398بهمن ماه  5جلسه شوراي فناوري پارك روز شنبه 
 هاي نرم و صنایع فرهنگی با حضور اعضاي شورا برگزار شد. علوم و فناوري
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و پارك  يوزارت دادگستر يفکر تیمعاونت حقوق مالک انیم ينامه همکارتفاهم
 تیو مالک یبه منظور رفع نواقص قانون یفرهنگ عینرم و صنا يهايعلوم و فناور یمل

 .خالق امضا شد عینرم و صنا يهافناوري يفکر
نرم و  يهاعلوم و فناوري یپارك مل سییخوشخو، رایمانی  نیدکتر محمدحس

 یدر پارك  ملبهمن ماه  21دوشنبه نامه که روز تفاهم نیدر مراسم ا یفرهنگ عیصنا
بر  ينهاد یبرگزار شد، گفت: جهاددانشگاه یفرهنگ عینرم و صنا يهاعلوم و فناوري

انجام  شتریب یدهتنهاد به منظور سرع نیاست. ا یآمده از وجود انقالب اسالم
شکل گرفته  رانیا یاسالم يجمهور ياز ابتدا یقاتیو تحق یعلم ،یپژوهش يهاطرح

 يو کاربرد یقاتیتحق يهانهاد، طرح نیچهل سال گذشته با کمک جهادگران ا یاست. ط
 .است دهیمانده بودند، به سرانجام رس یکاره باق مهیکشور که ن

اي در وي افزود: در شرایط اقتصاد کنونی کشور، جهاددانشگاهی نقش عمده
افزایش رتبه ایران هاي گذشته باعث هاي دشمن دارد. چه بسا طی سالمبارزه با تحریم

 هاي بنیادي شده است.در برخی از علوم مانند سلول

هایی که ضرورت داشت جهاددانشگاهی به آن ورود وي اظهارداشت: یکی از حوزه 
هاي نرم و صنایع فرهنگی بود. هرچند ایران قدمت و سابقه درخشانی کند، حوزه فناوري

نسبت به کشورهاي دیگر طی چند سال  در حوزه علم و هنر دارد اما این علم در ایران
هاي بزرگ و گذشته مغفول باقی مانده است. در حالی که حوزه فرهنگ و هنر ظرفیت

گردش مالی زیادي دارد. اهمیت این بحث باعث شد تا جهاددانشگاهی از حدود دو سال 
 هاي نرم و صنایع فرهنگی به این قضیه ورودسیس پارك ملی علوم و فناوريأپیش با ت

 هاي این حوزه را از بین ببرد.پیدا کند تا خأل
هاي هاي این حوزه، بحث مالکیت فکري فناوريوي بیان کرد: هم اکنون یکی از خأل

نویسان، دانان، نمایشنامهنرم و صنایع فرهنگی است. اکنون بسیاري از موسیقی
به راحتی  سینماگران و.... با مشکل مالکیت فکري مواجه هستند. اغلب محصوالت آنها

 کپی می شود. اثبات این مساله نیز بسیار سخت است.

  

نامه همکاري میان معاونت حقوق مالکیت فکري تفاهم

 وزارت دادگستري و 

 هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوري
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ادامه داد: هرچند هم اکنون تعامالتی با وزارت ارشاد  خوشخو ایمانیمحمدحسین 

ها پیرامون این قضیه داریم اما این مشکالت همچنان پابرجاست. امیدواریم با پیگیري
پیدا کند زیرا اگر این مشکل حل نشود، هاي این معاونت، این بحث سرو سامان و حمایت

آورد زیرا هنرمندي که اثرش کپی شود، س و ناامیدي براي فعاالن این عرصه به بار میأی
 چشمه خالقیتش از بین خواهد رفت.

 
 کسب و کارهاي نوپا نیازمند حمایت هستند 

گی هاي نرم و صنایع فرهنمهدي عباسی، معاون فناوري پارك ملی علوم و فناوري
نیز در این مراسم گفت: هم اکنون بخش خصوصی پذیرفته که موضوع صنایع فرهنگی، 

(از جمله کمیسیون گردشگري که  جذاب است به همین منظور تاکنون دو کمیسیون
 ایم.اندازي کردهراه را ت فکريشامل پنج کمیته است) و کمیته مالکی
ي فعال این حوزه را نیز که هاایم برخی از شرکتوي افزود: همچنین ما سعی کرده

توانند کمک حال باشند، به صورت خصوصی، وارد مجموعه پارك کنیم. یکی از این می
ها در این مراسم حضور دارد، برند ثبت شو ها که امروز به نمایندگی دیگر شرکتشرکت

 کند.چین در حوزه مالکیت فکري فعالیت میاست که اکنون با استفاده از فناوري بالك
شناسند اما کسب ها راه و مسیرشان را میوي اظهارداشت: اکنون برخی از شرکت

هاي ویژه هستند. امیدواریم به زودي و کارهاي استارتاپی در این زمینه نیازمند حمایت
 هاي مجموعه شما کسب و کارهاي نوپا نیز ساماندهی شوند.با حمایت
 ضرورت به سرانجام رسیدن مالکیت فکري 

حسنی، معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این مراسم علی 
 کپی همچنین و معنوي و  له مالکیت فکريأاي چندین بار مساظهارداشت: در هر دوره

 . است شده مطرح ثبت سازمان و دادگستري وزارت دولت، سوي از رایت

  
 
 
 
 
 
 

این بحث نیز ممکن است مانند سایر مسایل، قوانین مزاحم و متناقص وجود  در
داشته باشد. امیدواریم تا پایان این دولت، ما نیز در جهاددانشگاهی در این حوزه خدمتی 

 انجام داده باشیم تا موضوع مالکیت فکري و معنوي و کپی رایت به سرانجامی برسد.
تواند حمایت از اي میر هر میزان و محدودهله دأوي افزود: پرداختن به این مس

هاي حوزه فرهنگ و هنر را تثبیت کند تا حق و حقوق صاحبان هنر از زحمات و ارزش
 له خواهند بود.أآیندگان دعاگوي شما در رفع این مس بین نرود. قطعاً

 
 وجود قوانینی پراکنده در حوزه مالکیت فکري صنایع خالق 

ی دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این مراسم اظهارداشت: ت علمأنجارزاده، عضو هی
رفع بسیاري از موانع قانونی در بحث مالکیت فکري از اهمیت زیادي برخوردار است. 

هاي اکنون در حوزه صنایع فرهنگی در مباحثی همانند ثبت عالیم تجاري، نشانه
اي وانین پراکندهجغرافیایی، مالکیت ادبی، کتاب ها و آثار علمی و آثار هنري با ق

 ایم.مواجه
سفانه برخی از این قوانین به لحاظ زمانی با مقتضیات ما سازگار أوي افزود: مت

رو ضرورت دارد تا روي بحث مالکیت فکري تمرکز بیشتري شود تا بتوانیم نیستند از این
 با وضع قوانین جدید، مشکالت این حوزه را رفع کنیم.
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ل دفتر مالکیت فکري پارك ملی علوم و ئومهدیه شهرابی فراهانی، مس

اي که هاي نرم و صنایع فرهنگی نیز در این مراسم گفت: پیش از این در جلسهفناوري
در شوراي سیاستگذاري با حضور وزیر دادگستري و سایر مقامات برگزار شد، دوستان 

ارها سهم گزارشی از آمارهاي سازمان جهانی مالکیت فکري اعالم کردند که طبق این آم
هاي دیگر عددها و ایران در بخش آثار ادبی و هنر صفر بود؛ در حالی که در بخش

 شد.هایی مشاهده میرقم
ها، با همکاري پارك ملی نامه و حمایتوي افزود: امیدواریم در قالب این تفاهم

 و ادبی آثار بخش در کم هرچند گزارشی هاي نرم و صنایع فرهنگی، علوم و فناوري
اندازي این دفتر و سپردن آن نري داشته باشیم. در حال حاضر یکی از وظایف ما، راهه

 به دست صاحبان و متخصصان این حوزه است.
 
 کسب سرمایه با استفاده از علوم انسانی و صنایع خالق در بخش مالکیت فکري 

 نیا، معاون حقوق مالکیت فکري وزارت دادگستري نیز در این مراسممحمد حکمت
مبتنی بر قانون است به همین دلیل قوانین آن در حال  گفت: مالکیت فکري اساساً

ایم بازنگري است. اکنون قانون مالکیت ادبی و هنري را به صورت الیحه به مجلس داده
 بحث. است شده متوقف و رسدنمی مجلس این به فعالً که البته به خاطر ورود مشکالتی 

آمد. در حوزه فرهنگ عامه  خواهد در الیحه صورت به خدا امید به نیز صنعتی مالکیت
 اي تقدیم مجلس شده است.نیز الیحه

شان را حل کنند، در آینده با نتوانند مشکالت خالقهاي وي افزود: اگر شرکت
ها ظرایف خاصی سسات مالی روبرو خواهند شد. مدیریت این شرکتؤبحرانی مانند م

 ود.دارد که باید به درستی رعایت ش

گذاري در کشورهاي جهان سوم مانند بادکنک است که اگر به به گفته وي، سرمایه 
ترکد بنابراین بحث حساب و کتاب پیش برود، در بازار میدرستی مدیریت نشود و بی

 بسیار اهمیت دارد. خالقهاي و مدارها و مدیریت شرکت قرار
در بحث آمار صنایع خالق ها اشاره کرد و گفت: اکنون وي به مشکالت این شرکت

ایم و قانون کپی رایت در این حوزه به درستی رعایت یا فرهنگی با مشکل مواجه
ها براي فرار از مالیات (نه مالیات) الزم است. اغلب شرکت شود. آمار براي مدیریتنمی

ها و مشاغل اعالم تعداد شرکت خالقهاي روند. در حوزه شرکتاز دادن آمار طفره می
جایی پول وجود ندارد. در حالی ها در خصوص میزان جابهشود اما آماري از این شرکتمی

ها داشته باشیم. از که باید آماري از میزان صادرات، واردات و تولید محصوالت شرکت
ایم تا اعالم کنیم صنایع فرهنگی چه ها را نسنجیدهسوي دیگر مدل بازار این شرکت

 د.هایی در کشور دارنپتانسیل
داشت: مالکیت فکري درصدد غرور ملی نیست بلکه ابزاري براي پول  وي اظهار

توان با استفاده از علوم انسانی و صنایع خالق درآوردن است؛ در بخش مالکیت فکري می
 کسب سرمایه کرد.

ها وي خاطرنشان کرد: در بحث مالکیت فکري و رعایت قانون کپی، باید براي شغل
شرکتی نیز باید در دفتر مالکیت فکري مستقر باشد تا انجام  کدهایی ایجاد کنیم.

ها و تنظیم قراردادها و کارهاي ثبتی را برعهده داشته کارهاي هماهنگی میان دستگاه
 باشد.
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 بندي در صنایع فرهنگیبرگزاري آیین پایانی نخستین دوره جایزه ملی طراحی بسته

 

 

 

 

 

 
 

هاي دانشگاه علم و فرهنگ برگزار ، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در سالن همایش98بهمن  26بندي در صنایع فرهنگی شنبه آیین پایانی نخستین دوره جایزه ملی طراحی بسته
 . شد

عنوان یک  جایزه ملی طراحی به«فرهنگی درباره این رویداد گفت:  حسین ایمانی خوشخو، عضو شوراي عالی میراث، محمدفرهنگیهاي نرم و صنایع پارك ملی علوم و فناوريگزارش ه ب
هاي طراحان خبره و داراي فکر نو ز تالشهاي نو و نیز قدردانی احلهاي نوآورانه و راهعنوان بهترین راه براي رسیدن و شناسایی ایده روش برگزیده و تجربه شده در تمام دنیا شناخته شده و به

 » .گیردمورد استقبال طراحان و صنعتگران قرار می
اي که دهد به گونهالشعاع قرار میبندي زیبا، اغوا کننده و جذاب، کیفیت را تحتبندي است. بستههاي مهم در پیشرفت کشورهاي توسعه یافته، صنعت بستهیکی از مولفه«او افزود: 

 ».نامندمی »فروشنده خاموش«ندي را ببسته
  

 بندي:  بسته

 »!فروشنده خاموش«

 دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو: 
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دستی و کنندگان صنایعرغبتی صنعتگران و تولیدنبود آشنایی و گاه بی«ایمانی خوشخو اضافه کرد: 

هاي صنعتی پیشرفته بندي، کمبود دستگاهآفرینی بستهمحصوالت فرهنگی نسبت به اهمیت، ضرورت و ارزش
بندي محصوالت فرهنگی هاي الزم در طراحی و تولید بستهاستانداردو ضعف تکنولوژي به روز، عدم رعایت 

 »ها در این حوزه است.و... از جمله ضعف
هاي نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی برگزاري این رویدادها و یس پارك ملی علوم و فناوريیر

این اقدام  با«: کرد تاکید و برشمرد اهداف به نیل جهت در ايسازنده قدم  بندي صنایع فرهنگی راارزیابی بسته
جهت اکرام مشتري و احقاق حقوق آنها رقم زد. بسیار  توان رقابتی سالم و حقیقی را براي محصوالت ازمی

تر به دالیل متعدد همچون تبلیغات از توجه بیشتري در بازار ه که محصولی با وجود کیفیت پایینپیش آمد
ریزي و ضعف در معرفی در دست ت باال تنها به دلیل نبود برنامهشود و محصولی با کیفیبرخوردار می

گیرد و در نهایت این ظلم به مشتري و در دید کلی به ضرر تولید ملی خواهد بود. لذا کنندگان قرار نمیمصرف
 باعث و آمد خواهد عمل به فرهنگی محصوالت بنديبسته از درستی ن جایزه ملی، ارزیابی با برگزاري سالیانه اي

کنندگان داخلی به محصوالت تولیدي توسط تولید اي نزدیک باعث اعتماد مصرفتواند در آیندهبندي و نیز رقابت سالم و عملی بین محصوالت خواهد شد که این امر میتهبس حوزه در تولید رونق
 ».گنندگان ایرانی شود و رونق و بالندگی را براي تولید ملی به ارمغان آورد

بندي بندي و محصوالت بستههاي نو در بستهاو، در این راستا، از تیر ماه امسال آثار هنرمندان به دبیرخانه ارسال شده و هیئت داوران پس از بررسی، آثار برگزیده در دو بخش ایدهبه گفته 
 را معرفی خواهند کرد که به صاحبان آثار منتخب جوایزي اهدا خواهد شد.

هاي نو و محصول و چهار محور استان کشور، در دو بخش ایده 11تیرماه امسال دریافت آثار از  15از « برگزاري و میزان استقبال از این رویداد یادآور شد:  ایمانی خوشخو درباره نحوه
 ».مهر ادامه داشت 30 تا  شد و بندي اسباب بازي و کتاب و بسته بندي محصوالت هنري و دیجیتال آغازدستی، بستهبندي صنایعبندي سوغات خوراکی، بستهبسته

اثر و در نهایت حوزه اسباب بازي و کتاب و  38دستی با اثر و بعد از آن، به حوزه صنایع 58بندي سوغات خوراکی با هاي نو بیشترین تعداد اثر متعلق به حوزه بستهدر بخش ایده«او افزود: 
اند.همچنین در اثر، بیشترین میزان مشارکت در ارسال آثار را داشته 17اثر، اصفهان و خراسان رضوي با  50سه استان تهران با اثر اختصاص داشت.  6محصوالت هنري و دیجیتال هر کدام با 

 »اثر به دبیرخانه ارسال شد که در روز پایانی از برگزیدگان در بخش ایده و محصول تجلیل به عمل خواهد آمد. 250بخش محصول نیز بالغ بر 
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یس جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه کشورهاي بزرگ و پیشرفته صنعتی که از طریق یبندي در صنایع فرهنگی دکتر حمیدرضا طیبی راختتامیه نخستین دوره جایزه ملی طراحی بستهدر 
نگی و صنایع فرهنگی توجه ویژه فناورانه خیلی زود در دنیا هم صاحب قدرت نظامی و هم صاحب قدرت اقتصادي شدن، بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که باید به توسعه فرهتوسعه علمی و 

تواند در کنار هنر بخش عظیمی از اقتصاد آنها را علمی و فناوري میداشته باشند، گفت: چون صنایع فرهنگی هم عنصر هویت بخش و معرف ملت و کشور خودشان می باشد و هم اینکه توسعه 
  .تشکیل دهد

ما نه در توسعه علمی و فناوري و صنایع سخت پیشرفت داشته باشیم و نه در صنایع فرهنگی که عنصر  دوي در ادامه افزود: قبل از انقالب شاهد بودیم که کشورهاي بزرگ عالقه نداشتن
  .ان استهویت ساز جامعه ایر

 ویژه توجه م که باید به صنایع فرهنگیطیبی تصریح کرد: بعد از انقالب که روحیه خودباوري در مردم و نسل جوان دانشگاهی دمیده شد ما هم در جهاددانشگاهی به این موضوع رسیدی
 .کردیم تاسیس فرهنگ و علم دانشگاه در را گردشگري دانشکده اولین و پارك تخصصی صنایع فرهنگی اولین رضوي، خراسان در را گردشگري پژوهشکده و شود

د کار در آن حوزه بسیار آسان است مانند وي با اشاره به این که مشکل جدي کشور در حوزه صنایع سخت عالقه مندي کارفرماها به خرید خارجی است، گفت: اما هرجا مردم کارفرما باشن
 .یع داروییحوزه پزشکی، حوزه صنایع غذایی، حوزه صنا

شود و افزود: باید از سندیکاها و صنوف در حل همچنین تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی و گردشگري به وزارتخانه را مساله مهمی دانست که باعث پیشرفت در این زمینه میایشان 
 .دارندم برمیشناسند و در جهت پیشرفت گامشکالتشان کمک بگیریم؛ زیرا آنها خودشان مشکالتشان را بهتر می

  

هرجا مردم کارفرما باشند کار در 

 آن حوزه بسیار آسان است

 :دکتر حمیدرضا طیبی
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 برگزاري آیین پایانی نخستین دوره 

 بندي در صنایع فرهنگیجایزه ملی طراحی بسته
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 تبلیغات خالق و کم هزینههاي بازاریابی و برگزاري کارگاه آموزشی تکنیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19تا  15هاي نرم و صنایع فرهنگی از ساعت در سالن کنفرانس پارك ملی علوم و فناوري 98بهمن ماه  28هاي بازاریابی و تبلیغات خالق و کم هزینه روز دوشنبه کارگاه آموزشی تکنیک
 برگزار شد. 

 عناوین زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:  ،کنندگانمعرفی شرکتآغاز و پس از  پور مشاور بازاریابی و فروشدکتر حمید محمديهاي بازاریابی با مدرسی کارگاه آموزشی تکنیک
 هاي نرم و صنایع فرهنگی هاي نوین ارایه محصول و خدمات فناوريروش 
 هاي تبلیغات ارزان قیمت هاي تبلیغاتی و شیوهانواع رسانه 
 ی در ارایه خدمات و محصوالت هاي روابط عمومتکنیک 
  تبلیغات چریکی: ارزان و مؤثر 
  نورومارکتینگ (بازاریابی عصبی) در صنایع فرهنگی 
 هاي موفق داخلی و خارجی بررسی نمونه 
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 هاي علم نجوم؛ با هدف شناخت زیبایی

 ساخته شد یآموزش -یعلم یساز بومهیشب
 

بار در  نینخست يبرا هیعلوم پا نهیدر زم یفرهنگ عینرم و صنا يهايو علوم فناور یخالق پارك مل يهااز شرکت یکی فناوران
 .شدند یساز آموزشو ساخت شبیه یکشور موفق به طراح

سازي سازي هستند که امروزه کاربردهاي زیادي پیدا کرده اند؛ از آسمان نماها براي شبیهآسمان نماها از جمله ابزارهاي شبیه
ارس و نمایش ژرف ترین و پنهان ترین قسمت هاي کیهان استفاده می شود. اکنون پژوهشگران یکی از شرکت هاي آموزش علوم در مد

 ساز آموزشی شده اند.خالق مستقر در پارك ملی و علوم فناوري هاي نرم و صنایع فرهنگی موفق به طراحی و ساخت این شبیه
آموزان به علوم پایه است از اینرو به منظور یادگیري پایدار نگ گفت: یکی از اهداف اصلی ما در این شرکت، عالقمندي دانشمبینا امیدوند، مدیرعامل شرکت اندیشمندان جوان شباه

 کرده ایم..... برگزار  آموزان اردوهاي درون مدرسه اي علمی و آموزشی پیرامون آموزش علوم نجوم، دنیاي ماقبل تاریخ، دایناسورها، دنیاي زیر آب و بدن انسان ودانش
هاي مشابه خارجی به منظور به منظور ساز پس از بررسی نمونهساز آموزشی (آسمان نماي دیجیتال) است. این شبیههاي ما در این شرکت طراحی و ساخت شبیهوي افزود: از دیگر فعالیت

 نخستین بار در کشور ساخته شده است.(نجوم، فیزیک و زیست) براي  آموزان و شناخت هرچه بهتر علوم پایهاستعدادیابی دانش
پرداختم. هنگام تدریس و استفاده (گرایش نجوم) هستم. پیش از این به امر تدریس می مخترع این طرح به علت چرایی ساخت این دستگاه پرداخت و گفت: من داراي فوق لیسانس فیزیک

توانند با مفاهیم ها را از نزدیک مشاهده کنند، آنها به راحتی میآموزان بتوانند حرکت ستارهوجود داشته باشد تا دانش کرد که اگر دستگاهیاز پروژکتور، همیشه این تصور به ذهنم خطور می
 رو با بررسی چندین نمونه مشابه خارجی به فکر طراحی و ساخت این دستگاه افتادم.علم فیزیک و نجوم آشنا شوند از این

 است.ماي دیجیتال به ثبت اختراع رسیده است و مجوزهاي الزم را نیز از سازمان آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دریافت کرده وي اظهارداشت: اکنون دستگاه آسمان ن
ما طراحی و ساخت این دستگاه کمک آموزان از علومی مانند ریاضی، فیزیک و زیست فراري هستند اوي درباره اهمیت ساخت این دستگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اغلب دانش

آموزان با کمک این است. دانش هاي علم نجوم آشنا شوند و دریابند که علم نجوم، زیر شاخه علم فیزیک است. بنابر گفته گالیه، خداوند جهان را با زبان ریاضیات آفریدهکرده تا آنها با زیبایی
 ها و رمز و راز خلقت جهان آشنا شوند باید علم ریاضیات را فرا گیرند.اییابزار آموزشی در می یابند که اگر قصد دارند با زیب

اي نیز بسیار کند، از نظر هزینههاي مشابه خارجی برابري میهاي مشابه خارجی اشاره کرد و گفت: ضمن اینکه کیفیت این دستگاه با نمونهامیدوند به وجه تمایز این دستگاه نسبت به نمونه
 تر است.مقرون به صرفه

زایی تعداد زیادي از مدرسان و کارشناسان علوم پایه، این محصول را به کشورهاي توانیم ضمن کارآفرینی و اشتغالچند هم اکنون در ابتداي این راه قرار داریم اما می وي تصریح کرد: هر
 همسایه نیز صادر و ارزآوري به همراه داشته باشیم.

 گزارش: فرزانه صدقی
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