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o کرد ینیبشیمدت ده ساله را پ انیبرنامه م کیصنعت در  نیا ییو شکوفا ندهیکشور در پنج سال آ یفرهنگ عیرشد صنا 

 4 ............................. هاي نرم و صنایع فرهنگی)(دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و فناوري
o ياست جمهوریتابعه مجلس و ر يکل واحدها یبازرس ،ياست جمهوریر يو فناور یمعاونت علم نینشست مشترك مسوول، 

 5 .......................... دیام ینیرعامل صندوق کارآفریدم ،ییو شکوفا يس صندوق نوآورییر، کل کشور یمان بازرسساز
o 6 ................................................................................................................... ين سوخته نگاریهنر نو 
o 10 .................................................................. یفرهنگ عینرم و صنا يها يعلوم و فناور یمل انتصاب در پارك 
o 11 ........ یفرهنگ عینرم وصنا يهايعلوم و فناور یپارك مل سییر با نیاستان قزو يعلم و فناور یپارك مل سییر ناریوب 

o 11 .............................. دیام ینین الملل صندوق کارآفریق و توسعه و امور بیر واحد تحقیراج مدیم باید دکتر فریبازد 
o 12 .................................. یفرهنگ عینرم و صنا يهايعلوم و فناور یپارك مل يو معارفه معاون فناور عیمراسم تود 
o هاي نرم و صنایع ي (دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و فناوريصنعت گردشگر تیو موفق یتعال

 13 .................................................................................................................................. فرهنگی) 
o 14 ............................................................ دیبه سرانجام رس يصنعت گردشگر یتعال یمل زهیجا نیپرونده دوم 
o 18 ........................ (دکتر سیدسعید هاشمی رییس دانشگاه علم و فرهنگ)  را متوقف کند يگردشگر تواندیکرونا نم 
o دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و  ستیسازمان و دستگاه ن کیمراسم صرفاً کار  نیا يبرگزار)

 19 .................................................................................................... هاي نرم و صنایع فرهنگی)فناوري
o اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی(دکتر علی يبه نام گردشگر ياقتصاد نوظهور جادیکشور در ا رینظیب يهاتیظرف، 

 20 ............................................................................................................ گردشگري و صنایع دستی) 

o الی صنعت فر رییس کمیته فنی جایزه تع(دکتر علیرضا یاوري يراهبرد يشورا دییمورد تأ یتخصص ندیشرح فرآ
 22 ............................................................................................................................... گردشگري) 

o گردشگري و صنایع دستی)  ،(دکتر ولی تیموري معاون وزیر میراث فرهنگی يصنعت گردشگر تیفیو ک یلزوم توجه به تعال
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o 24 ......................... در اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري ارشد ابانیو ارز دگانیاز برگز ریتقد 
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 31 ................................................................................................................................... فرهنگی)

o 32 ..................................................................... یفرهنگ عیدر صنا يفکر تیمالک یآموزش يهاسلسله دوره 
o 33 ............................................... یفرهنگ عینرم و صنا يهايعلوم و فناور یبرگزار شده در پارك مل ينارهایوب 

o 35 ......................................................... را یزنند زندگینداف و همسرش زهرا مؤدب؛ استادانه نقش م یمرتض 
o 38 ................. دکتر حمیدرضا ششجوانی، کارشناس اقتصاد هنر) ( را کمرنگ کرد رانیا يهنر يها بازار کاالها میتحر 
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o 56 ......................................... یفرهنگ عینرم و صنا يهايعلوم و فناور یکشور افغانستان از پارك مل اتیه دارید 

o 56 ............................................................................... فناور و نوآور يفراخوان استقرار شرکت هاو واحد ها 
o 56 ................................................................. یفرهنگ عیصنا يمحتوا دآورندگانیبانک پد ياندازفراخوان راه 
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هاي رشد و توسعه صنایع فرهنگی کشور در سال، هاي نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی کشوریس پارك ملی علوم و فناوريیمحمدحسین ایمانی خوشخو ر
 .بینی کردپیش رو را پیش

و صنایع فرهنگی در ایران و جهان، گفت: توسعه و رشد صنایع فرهنگی در کوتاه مدت و برنامه پنج ساله  هاي نرموي با اشاره به بازار و افق آینده علوم و فناوري
 .تواند شکوفا شودتواند محقق شود و این صنعت در میان مدت و برنامه ده ساله میمی

کنم در مدت زمان بیشتر جلب شده و با این اتفاقات فکر می ها هستیم. ضمن اینکه، توجه به این حوزهوي گفت: در حال حاضر در حال فراهم آوردن زیرساخت
 .مشخص، صنعت فرهنگی فعال و قابل توجهی را در کشور داشته باشیم

 
 اندازي پارکی تخصصی براي حمایت از صنایع فرهنگیراه 

با مجوز  1397 سال در جدید، منابع از استفاده با درآمد مینأت در کشور نیازهاي به توجه با فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك وي یادآور شد:
 .سیس شده و به عنوان یک پارك تخصصی فعالیت خود را در حیطه فرهنگ و حوزه علوم انسانی آغاز کردأوزارت علوم، تحقیقات و فناوري ت

  دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو،

 هاي نرم و صنایع فرهنگیرییس پارك ملی علوم و فناوري
 

رشد صنایع فرهنگی کشور در پنج سال آینده و شکوفایی این 

 بینی کردمیان مدت ده ساله را پیش صنعت در یک برنامه
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 يصندوق نوآور سییر کل کشور، یسازمان بازرس و يجمهور استیر تابعه مجلس و يکل واحدها یبازرس ،يجمهور استیر يو فناور یمعاونت علم نینشست مشترك مسوول
 . شد برگزارمرداد  11روز چهارشنبه  یفرهنگ عینرم وصنا يهايعلوم و فناور یپارك مل یزبانیبه م دیام ینیفرآصندوق کار رعاملیو مد ییو شکوفا

 
 

 

 

 

 
  

 نینشست مشترك مسوول

 ي جمهور استیر يو فناور یمعاونت علم 

   يجمهور استیر تابعه مجلس و يکل واحدها یبازرس

  کل کشور یسازمان بازرس

   ییو شکوفا يصندوق نوآور سییر

 دیام ینیفرآصندوق کار رعاملیمد
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  يسوخته نگار نیهنر نو
 شوق وصل؛ 

با عنوان  )منظوره چند( ایران نگاريسوخته هنري فرهنگی ملی سسهؤم نگاريسوخته آثار نمایشگاه
هاي نرم و صنایع فرهنگی افتتاح در پارك ملی علوم و فناوري 99مرداد  1روز چهارشنبه » شوق وصل«

 شد. 
 ستهیو شا یواقع گاهیزمان به جا ریکهن است که در س يهنر افتهیتکامل  ،يسوخته نگار نیهنر نو

 يرو شیهزار سال پ 4دهد که در حدود یباستان نشان م رانیدوران ا يهاافتهیاست؛  دهیخود رس
شده  جادیآن ا يداغ رو يرسد با فلزیحک شده که به نظر م یعقاب، نگاره و نقوش کی ياستخوان پا

. در حدود ستیدر دسترس ن يرفته است اما اکنون اثریبه کار م زیچوب ن يهنر رو نیا عتاًیاست؛ طب
 هیپ يهادر چراغ دنیانجام شده است که با دم زیبوده ن میکه با آتش مستق گرید ياوهیش شیسال پ 500

به شکل  يفلز یصورت که ابتدا نقش نیکردند به ایم جادیچوب نقش ا يسوز و  با حرارت آتش  رو
 . گرفته استیآن، نقش سوخته به خود م یخال يهاو قسمت گذاشتندیچوب م يمشبک رو

: در دوران معاصر گویدمیدر دوران معاصر  يانجام هنر سوخته نگار وهینداف درباره ش یمرتض استاد
کردند که به آن یسازها حک م يچوب به خصوص رو يبا داغ کردن فلز رو یعنی میقد وهیبا همان ش

پس از عصر  است؛سازها وجود دارد از همان دوره به جا مانده  يکه رو ییمهرها نیگفتند؛ همیم »یداغ«
هنر  نیدستگاه انجام شد؛ سبک نو نیبا کمک ا ي، هنر سوخته نگاریبرق هیو ساخت دستگاه هو یصنعت

 .کنندیاستفاده م یرانیا لیهنر اص نیاز ا کایدارد و در اروپا و امر یتازگ ایدر دن يسوخته نگار
پارك ملی علوم و فناوري هاي نرم وصنایع فرهنگی، در راستاي  رونق چرخه عرضه و تقاضاي اقتصاد 

 صنایع فرهنگی، اقدام به برگزاري نمایشگاه هاي مختلف در جهت معرفی و فروش آثار هنري نموده است.   
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الحجه و سالروز به مناسبت آغاز ماه ذي با عنوان شوق وصلاین نمایشگاه 
 در ماهاول مرداد  از ازدواج ملکوتی امیرمومنان علی (ع) و ام ابیها فاطمه الزهرا (س)

دکتر  حضور با ي فرهنگ صنایع و نرم هايفناوري و علوم پارك ملی محل
هاي نرم و صنایع محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و فناوري

قربانی نور، دکتر ه مطالعاتی بزرگمهر حکیمدکتر رسولی مدیر موسس ،فرهنگی
المللی و هاي اینترنتی بین، دکتر صابري مدیر تلویزیونمدیرعامل سامانه بوکبال

فرهنگی اداره  مسئول بخشي ، دکتر قلندرآشتیسسه فرهنگی انتشاراتی ؤمدیر م
 ته فرهنگی کشور افتتاح شد. و مدیران فرهیخدکتر نسرین تیموریان ، ارشاد تهران

 
 

 شگاه، در بازدید از این نمایفرهنگ ویراد يشبکه سراسر ریمد یبیدکتر حب
ثبت  شنهادی، پرانیا ينگارموسسه سوخته يهاتیفعال از قیو تشو ریضمن تقد

را  یفرهنگ راثیم نو سازما یدر فرهنگستان ادب فارس يسوخته نگار يبایواژه ز
 .داد

در بازدیدي که از این  تهران يفرماندار یاجتماع یاسیمعاون سدکتر سروري 
نمایشگاه داشت بیان کرد: بررسی و حمایت از طرح و برنامه توسعه کسب و کار 

در  تیو حما يهمکارو بازاریابی براي ایجاد کارگروه تخصصی در این زمینه و 
 را در دستور کار قرار دارد. يفرماندار اراتیچهارچوب اخت
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 یمدرسه کسب و کار وابسته به دانشگاه صنعت سییردکتر محمدتقی بانکی 
که در زمینه توسعه و رشد مسایل فرهنگی  تهران یو عضو اتاق بازرگان ریکبریام

به ابعاد  ينگارآثار سوختهدقیق و تحلیل  یبررسکند ضمن می نیز فعالیت
 يانهیدر هر زم شهیهمو اینکه  یفرهنگ يگسترده در عرصه کسب و کارها

 باید در نظر داشت اشاره کرد.  تحوالت بروز را

اي به ، اشارهایسبک تجارت در دن رییو تغ يبا اشاره به عصر تکنولوژبانکی 
 ندهیآداشته و  يهنر یفرهنگ يتهایو فعال يهنره آثار یتحوالت بروز در عرصه ارا

 عیامروزه که همه صنا گرفتدر نظر  دیبا :اضافه کردایشان  .هنر را ستودند نیا
، با هاتیبا حفظ اصالت در فعال دیبا زی، ما نو مشاغل در حال تحول هستند

  یم. حرکت کن ایو همگام با رشد علم و صنعت در دن نینو يهاوهیش

  

هاي نرم رییس پارك ملی علوم و فناوري ،گفتنی است دکتر ایمانی خوشخو
 عالی ارتباطات و دبیر مشاوردکتر نسرین تیموریان را به سمت  ،و صنایع فرهنگی

نگاري ایران ؤسسه ملی فرهنگی هنري سوختهآموزشی و توسعه پژوهش در م
 منصوب کرد. 

 نقاط در که است هنرمندانی از حمایت نمایشگاه و گالري این برپایی از هدف
 هایشانفعالیت و انددیده آموزش و اندداشته همکاري سسهؤم با کشور دست دور

  دارد. وجود آثارشان بهبود براي خوبی پتانسیل و شده معرفی کمتر جامعه به
ها دعوت می شود. براي از هنرمندان عالقمند جهت شرکت در این نمایشگاه 

(خانم صوفی) تماس حاصل  616داخلی  44238171هماهنگی با شماره هاي 
 فرمایید.
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 انتصاب در پارك ملی علوم و فناوري هاي نرم و صنایع فرهنگی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .معرفی شدمشاور پارك در حوزه صنایع فرهنگی هاي نرم و صنایع فرهنگی طی حکمی از سوي رییس پارك ملی علوم و فناوري
 

 صنایع و نرم هايفناوري و  رییس پارك ملی علوم و؛ز سوي دکتر محمدحسین ایمانی خوشخاطی حکمی  ؛فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و  پارك ملی علوم به گزارش
 .شد منصوب هنگی در حوزه صنایع فرهنگی صنایع فر نرم و هايمشاور پارك ملی علوم و فناوري سمت  حمیدرضا ششجوانی به دکتر فرهنگی،

 در بخشی از این حکم آمده است: 
مشخص شده  اهدافعالی در نیل به بدیل صنایع فرهنگی بتواند از تجارب علمی و تخصصی حضرتاین پارك به عنوان مجموعه بی متعالامید است با توکل به خداوند قادر 

 حداکثر استفاده را بنماید. 
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و توسعه و  قیواحد تحق ریمد راجیمفریبا دکتر  دیبازد

 دیام ینیالملل صندوق کارآفر نیامور ب

 وبینار رییس پارك ملی علم و فناوري استان قزوین با 

  هاي نرم وصنایع فرهنگیفناوريرییس پارك ملی علوم و 

الملل دکتر میراج مدیر واحد تحقیق و توسعه و امور بین
از پارك ملی  99مرداد  13شنبه صندوق کارآفرینی امید روز سه

 هاي نرم و صنایع فرهنگی بازدید کرد.فناوريعلوم و 

وبینار دکتر مصطفی مافی رییس پارك ملی علم و فناوري استان 
قزوین با دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و 

جهت  99مرداد  28شنبه هاي نرم وصنایع فرهنگی روز سهفناوري
 .تعامل و همکاري طرفین برگزار شد
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 هاي نرم و صنایع فرهنگیمراسم تودیع و معارفه معاون فناوري پارك ملی علوم و فناوري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

و هاي نرم و صنایع فرهنگی ملی علوم و فناوري پاركدکتر ایمانی رییس  ،دکتر بیجندي معاون آموزشی جهاددانشگاهی ،دکتر هاشمی رییس دانشگاه علم و فرهنگ با حضور
نبیونی معاون فناوري   ابراهیم دکترو معارفه هاي نرم و صنایع فرهنگی ملی علوم و فناوري سابق پاركمهندس عباسی معاون  م تودیعمراس مجموعه؛ کارکنان و  جمعی از مدیران

 .شد برگزار ماه  مرداد 6 دوشنبه روز  هاي نرم و صنایع فرهنگیملی علوم و فناوري پارك
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 تعالی و موفقیت صنعت گردشگري
هاي نرم و صنایع فرهنگی در مراسم اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت رییس پارك ملی علوم و فناوري

گردشگري گفت: شرایط کرونا برگزاري مراسم اهداي جوایز را به تعویق انداخت و برگزاري این مراسم در شرایط فعلی کار سختی 
 حدود مهمانان گردید.بود که باالخره منجر به پخش مجازي و حضور م

اند و از این رو از اقدامات میت و جایگاه گردشگري را دریافتهدکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ادامه داد: کشورهاي جهان اه
ها، تعالی صنعت گردشگري است. اند. یکی از مهمترین این فعالیتسطح کیفی صنعت گردشگري بهره بردهگوناگون براي افزایش 

هاي صورت هاي دکتراي اینجانب مطرح شد و با پیگیريع چهار سال گذشته در یکی از کالسان نیز این موضودر کشور عزیزم
ومین دوره آن نیز به سرانجام رسید. همچنین باید اذعان کنیم برگزاري مراسم جایزه تعالی صنعت گردشگري دن وگرفته، اکن

ها ه صورت جمعی و مشارکت همه دستگاهیابیم سایر کشورها بلی درمیکار یک سازمان و دستگاه نیست، با یک بررسی اجما صرفاً
 دهند.این کار را انجام می

اي صنعتی، بهبود لفه اصلی موفقیت و افزایش کیفیت در گردشگري بیان کرد و ادامه داد: مطرح شدن موضوع تعالی در فعالیت دنیؤدکتراي اقتصاد گردشگري، تعالی را م
تواند اهداف سازمانی را محقق نماید. هدف اصلی تعالی ارزیابی عملکرد در مدل تعالی می باشد. همانگونه کهیه خدمات هر چه بهتر به جامعه میتولید و اراها در عملکرد سازمان
است که منجر به تحقق این ارزش در  ه شده به مشتري است چرا که در رویکرد بازاریابی امروز، حرکت به سمت خلق ارزش مشتري است و تعالی اقدامییارتقاي ارزش ارا

 گردشگري خواهد شد. 
اند نه ماندن و شرایط کرونا خسته شدهبه رشدي را طی کند و شاهد آن باشیم مردمی که از خا یس جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري افزود: امیدوارم این حرکت مسیر روری

 ي راه بیفتد، اتفاقات خوبی را تجربه کنند.و منتظر فرصتی هستند که بعد از این بحران به شکل انفجار
 کننده در ارزیابی بسیار افزایش یافته است. ضمن اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صهاي شرکتتعداد متقاضیان و سطح کیفی بنگاهوي اظهار کرد: در این دوره 

 و... نیز در این راستا همراه ما بودند. هاي مختلف این حوزهبازرگانی، اساتید فعال در بخشاق نایع دستی، انجمن گردشگري الکترونیک، کمیسیون گردشگري ات
یید جامعه تخصصی کشور انگیزه همکاران ما را براي انجام این حرکت بیشتر کرد. بنابراین، امیدواریم پارك ملی أت یس جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري تصریح کرد:ری

 هاي مثبت در حوزه گردشگري را به نحو احسن انجام دهد.فعالیت و صنایع فرهنگی بتواند به عنوان یک پارك ملی و تخصصی در کشور،  هاي نرمعلوم و فناوري
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 پرونده دومین جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري به سرانجام رسید

 
ودي از مهمانان ضمن رعایت مرداد ماه به صورت مجازي و تعداد محد 14شنبه ملی تعالی صنعت گردشگري، روز سه مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان دومین جایزه

 هاي نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.هاي بهداشتی از سوي پارك ملی علوم و فناوريپروتکل
ه همراه تیم ارزیابان و منتخبین دوره دوم جایزه برگزار شد، پیام تصویري وزیر میراث گذاري، شوراي علمی و فنی جایزه بؤساي شوراي سیاستدر این مراسم که با حضور ر

 ؛سعید هاشمی، ریاست دانشگاه علم و فرهنگدکتر سیدگویی د. همچنین پس از خوشامدفرهنگی، گردشگري و صنایع دستی به مناسبت اختتامیه دومین جایزه پخش گردی
دکتر ولی تیموري معاون گردشگري وزارت میراث فرهنگی،  و هاي نرم و صنایع فرهنگیه و رییس پارك ملی علوم و فناوريایزرییس ج ،حسین ایمانی خوشخودکتر محمد

 .ندیع دستی به ایراد سخنرانی پرداختگردشگري و صنا
رایط گردشگري و اهداي جوایز برگزیدگان که در سطوح هاي واجد شجایزه ملی تعالی صنعت گردشگري دومین دوره خود را پس از گذراندن فرآیند ارزیابی میان مجموعه

 خب شده بودند، به پایان رسانید.تتعهد به تعالی، اشتهار به تعالی یک الماس، اشتهار به تعالی دو الماس و اشتهار به تعالی سه الماس، من
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 اسامی برگزیدگان دومین دوره جایزه تعالی صنعت گردشگري
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 اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگريمراسم   
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 اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگريمراسم 
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 در اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري عنوان شد؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

تقدیر از برگزیدگان دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت مراسم اختتامیه و 
این مراسم با . در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد 99مرداد  14 شنبهگردشگري روز سه

هاي نرم و صنایع یس پارك ملی علوم و فناوريییس دانشگاه علم و فرهنگ، ریحضور ر
تی و جمعی از فعاالن و فرهنگی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دس

 .شد اندرکاران حوزه گردشگري برگزاردست
یس دانشگاه علم و فرهنگ ضمن خوشامدگویی به حاضران یدر ابتداي این مراسم ر
سیس جهاددانشگاهی گفت: هم دانشگاه علم و فرهنگ و هم أبا تبریک چهلمین سالگرد ت

زاییده این مجموعه است که تاکنون هاي نرم و صنایع فرهنگی پارك ملی علوم و فناوري
 ه دهد.یتوانسته اتفاقات خوبی را رقم زده و خدمات خوبی را به جامعه و مردم ارا

اندرکاران این برنامه که در چنین شرایط دکتر سیدسعید هاشمی افزود: از همه دست
رانجام اند این مراسم را به سهاي بهداشتی همت کرده و توانستهي با رعایت پروتکل سخت

 برسانند کمال تشکر را دارم.
برگزاري این مراسم به تعالی، توسعه و رشد صنعت گردشگري  وي تصریح کرد: قطعاً

 کمک کرده و رقابت و ارزیابی در این مسیر کیفیت کار را افزایش خواهد داد.

 دکتر سیدسعید هاشمی 

 رییس دانشگاه علم و فرهنگ

 تواند گردشگري را متوقف کندکرونا نمی



  
 هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوريپارك ملی علوم و  19 کاري کنیم کارستان

 دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري عنوان شد؛در اختتامیه دومین 
 

 

 
 
 
 

  

هاي نرم و صنایع فرهنگی از دیگر سخنرانان این مراسم با بیان اینکه تالش رییس پارك ملی علوم و فناوري
کردند ستودنی است، گفت: برگزاري این مراسم در همکاران، اساتید، کارشناسان و متخصصانی که با ما همکاري 

 شرایط فعلی کار سختی بود که باالخره به سامان رسید و اکنون در خدمت همه عزیزان هستیم.
کار یک  دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ادامه داد: برگزاري مراسم جایزه تعالی صنعت گردشگري صرفاً 

ها یابید سایر کشورها به صورت جمعی و مشارکت همه دستگاهی درمیسازمان و دستگاه نیست، با یک بررسی اجمال
 این کار را انجام می دهند.

ست که این مراسم بدون هیچ گونه فعالیت مدیریتی دولتی و با همراهی تیم تخصصی ا وي ادامه داد: این در حالی
انجام دادند و امروز شاهد اعالم نتایج آن ها را متشکل از کارشناسان ارشد انجام شده که با فراغ بال و دقت ارزیابی

 هستیم.
یس جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري افزود: امیدوارم این حرکت مسیر روبه رشدي را طی کند و شاهد آن یر

اند و منتظر فرصتی هستند که بعد از این بحران به شکل باشیم مردمی که از خانه ماندن و شرایط کرونا خسته شده
 بیفتد، اتفاقات خوبی را تجربه کنند.انفجاري راه 

ش  کننده در ارزیابی بسیار افزايهاي شرکتوي اظهار کرد: در این دوره تعداد متقاضیان و سطح کیفی بنگاه
یافته است. ضمن اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی، انجمن گردشگري الکترونیک، کمیسیون 

 و... نیز در این راستا همراه ما بودند. هاي مختلف این حوزهاساتید فعال در بخشگردشگري اتاق بازرگانی، 
یید جامعه تخصصی کشور انگیزه همکاران ما را براي أت یس جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري تصریح کرد:یر

رهنگی بتواند به عنوان هاي نرم و صنایع فانجام این حرکت بیشتر کرد. بنابراین، امیدواریم پارك ملی علوم و فناوري
 هاي مثبت در حوزه گردشگري را به نحو احسن انجام دهد.یک پارك ملی فعالیت

  ،دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

هاي نرم و رییس پارك ملی علوم و فناوري

 صنایع فرهنگی

 برگزاري این مراسم صرفاً کار یک سازمان و دستگاه نیست
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 در اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري عنوان شد؛
 
 
 

 وزیر میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی نیز در یک گفتگوي ویدئویی پیغام زیر را اعالم کرد:  
کنندگان، برگزیدگان و در ابتدا ایام پرخیر و برکت عیدغدیر و همچنین عید گذشته قربان را به همه شرکت«

 گویم.ندگان این همایش ارزشمند تبریک و تهنیت می برگزارکن
این رویداد ارزشمند کمک خواهد کرد که ما در کنار افزایش سطح کمی، سطح کیفی خدمات گردشگري را ارتقا 

هاي اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، هاي در حال اجراي بخش گردشگري در سالگذاري و پروژهدهیم. روند سرمایه
 600گذاري مردم در حال اجراست. از این تعداد حدود پروژه در کشور با سرمایه 400هزار و  ه بالغ بر دواي کبه گونه

گذاران کند که سرمایهپروژه مربوط به هتل است که آینده را بسیار امیدوارکننده نشان داده و این پیام را منتقل می
 دانند.آینده گردشگري کشور را آینده مناسب و پرسودي می

نظیري را براي ایجاد یک اقتصاد یک فرصت و ظرفیت بی نظیر تاریخی و طبیعی انصافاًهاي بیکشور ما با ظرفیت
هاي گردشگري به دوش دشگري دارد. این اقتصاد، اقتصادي مردم پایه است. یعنی عمده فعالیت  نوظهور به نام گر

فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی به نمایندگی از دولت فعاالن این حوزه در غیر دولت قرار داشته و وزارت میراث 
وظیفه سیاستگذاري، حمایت و هدایت را برعهده دارد که نشان از یک ظرفیت بسیار خوب براي ایجاد یک اقتصاد 

 جدید در کشور است.
شده و به تواند به اقتصاد اول کشور تبدیل گردشگري می گوییم گردشگري جایگزین نفت شود، اما واقعاً ما نمی

گیري از جاي استفاده از منابع زیرزمینی و منابع خام کشور مسیري راحت براي درآمد و ایجاد اشتغال با بهره
 هاي تاریخی و طبیعی موجود را در قالب گردشگري ایجاد کند.ظرفیت

این در سطح صنعت گردشگري با یک بحران بزرگ و بیماري به نام کرونا که به این حوزه آسیب زد مواجه شده، 
 نمی تواند. تواند گردشگري را متوقف کند؟ قطعاً دنیا یک واقعیت است، اما آیا کرونا می

 نظیر کشور در ایجاد اقتصاد نوظهوري به نام گردشگريبی هايظرفیت

 ،اصغر مونساندکتر علی

گردشگري و  ،وزیر میراث فرهنگی

 صنایع دستی
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مواجهه با اي جدید در راستاي کرونا براي ما تجربهدر ادامه گفت:  وزیر میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی
ها آموزد؛ خداروشکر دولتهاست که در همه جاي دنیا به فعاالن حوزه گردشگري نحوه مواجه شدن با یک بحران را میبحران

  کنند.ریزي بهتر تبدیل میاین موضوع را به فرصتی براي برنامه
نکه اقداماتی که تاکنون در همه جاي ای فعاالن گردشگري روش مواجهه با این بحران بزرگ را پیدا خواهند کرد. کما حتماً

توانیم رو میریزي مناسب موفق خواهیم شد و با اقدامات پیشبا برنامه آن دارد که حتماً دنیا و در ایران نیز انجام شده نشان از
 از این بحران عبور کنیم.

بینی روند تحوالت اقتصاد در پیش ر دنیا  رسد صنعت گردشگري، متوقف ناشدنی است. همه کارشناسان اقتصادي دبه نظر می
کنند. باالخره تکنولوژي در حال پیشرفت بینی میهاي پررونق امروز، تغییرات و تحوالتی را در آینده پیشجهانی، براي خیلی از بخش

 هاي اقتصادي دنیا ایجاد خواهد کرد.تی را در بخشتغییر و تحوال ها به عنوان یک بخش مهم مورد نظر قرار گرفته و این موضوع حتماً است و هوشمندسازي در میان دولت
کند و هرچه شود همچنان روند رو به جلوي خود را با وجود ارتقاي تکنولوژي و هوشمندسازي طی میبینی میاما بخشی که پیش

کشور است.  هاي ذاتیشود، بخش گردشگري است که یکی از مزیتکند موجب رونق آن میرفاه اجتماعی در دنیا پیشرفت می
 انشااهللا با پرداختن ویژه به آن بتوانیم از مزایاي بیشتري استفاده کنیم.

را با یک تحول بزرگ در صنعت گردشگري کشور طی کردیم، آمارهاي فزاینده ورود گردشگر به کشور را گویاي  97سال 
ري تهدید باشد، اتفاقات بسیار مهمی توانست براي صنعت گردشگعلیرغم همه اتفاقات ناخوشایندي که می 98آن است. سال 

 در کشور روي داد، گرچه این روند رو به رشد کاهش پیدا کرد، اما همچنان به صورت مثبت ادامه داشت.
شک ادامه هایی سطح کیفی خدمات گردشگري در کشور را هم ارتقا دهیم. بیانشاهللا که بتوانیم با برگزاري چنین همایش

تواند هاي موجود گردشگري میهاي حوزه گردشگري به همراه ارتقاي سطح خدمات در بخشپروژه ها و اجرايگذاريسرمایه
  کشور را به نقطه مطلوبی در سطح گردشگري جهانی قرار دهد.

دنیا به دست بیاوریم و انشااهللا با هاي موجود در کشور از درآمدهاي گردشگري در سطح اي نه چندان دور سهم خود را متناسب با ظرفیتخواهیم توانست در آینده حتماً
 هایی بتوانیم سطح کیفی را هم ارتقا دهیم.کمک شما برگزارکنندگان چنین همایش

هم گویم. امیدوارم با یاري خدا در کنار هم و دست به دست از همه عوامل و برگزارکنندگان این همایش تشکر و تقدیر کرده و به برگزیدگان این همایش تبریک می مجدداً
  »شاهد روزهاي بهتري براي صنعت گردشگري کشور باشیم و کمک کنیم کشور عزیزمان از مزایاي این صنعت بزرگ برخوردار شود.
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 در اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري عنوان شد؛
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 ،فردکتر علیرضا یاوري

رییس کمیته فنی جایزه تعالی 

 صنعت گردشگري

برگزاري مراسم مربوط  97صنعت گردشگري نیز با بیان اینکه از سال رییس کمیته فنی جایزه تعالی 
(سه  خیر به دلیل شیوع کرونا امروزأبه این جایزه ملی شکل گرفت، گفت: دور دوم این جایزه هم با اندکی ت

اندرکارانی که در برگزاري این مراسم نقش داشتند، تشکر شنبه) برگزار شد که جا دارد از تک تک دست
 کنم.

ها و ها، دستورالعملشوراي راهبري طی جلساتی روش 98فر ادامه داد: در سال کتر علیرضا یاوريد
هاي کالن این رویداد را تدوین کرده و به دبیرخانه ارسال کردند، کمیته فنی هم نسبت به مدل سیاست

 جایزه جلساتی را برگزار کرده و اصالحاتی را اعمال کرد.
جلسه تشکیل دادند که در پس زمینه  10به ویژه کمیته ارزیابان بیش از  وي تصریح کرد: کمیته فنی

ارزیاب جدید را به ارزیابان  10ها، فرآیند برگزاري این مراسم شکل گرفت و توانست نزدیک به تمام فعالیت
افه بنگاه را به عنوان پیشکسوت که با حضور خود به این جایزه اعتبار دادند، به این مجموعه اض 24ما و 
 کند.

فر بیان کرد: سرانجام، در اردیبهشت ماه سال جاري که فضا با تجربه و دانش بیشتري شکل یاوري
اظهارنامه به دبیرخانه ارسال و در دست ارزیابی انفرادي قرار گرفت  24گرفت و آرامش نسبی حاکم شد، 

 ها نیز برگزار شد.و سپس جلسات اجماع نقطه نظرات و راي
سرانجام، نتایج ارزیابی به شوراي راهبردي گزارش شده و در نهایت امتیازات براي این کید کرد: أوي ت

 یید شوراي راهبردي بود، با دقت انجام گرفت.أشرکت نهایی شده و کل فرآیند تخصصی که مورد ت 24

 شرح فرآیند تخصصی مورد تأیید شوراي راهبردي
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 اختتامیه دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري عنوان شد؛در 
 
 
 

کید بر اینکه أمعاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی که از دیگر سخنرانان این مراسم بود با ت
به آنها دقت کنیم، گفت: موضوع استانداردسازي و ه خدمات به گردشگران مواردي وجود دارد که باید یدر ارا

نویسی و ارزیابی خیلی به آن پرداخته ارزیابی خدمات در صنعت گردشگري موضوع جدیدي است که از حیث ضابطه
 .نشده است

بندي، فضا، هاي موجود بر موارد فنی و ساختمانی از قبیل اسکلتدکتر ولی تیموري اظهار کرد: اغلب ضابطه
 .محور به سمت کیفیت در حوزه تجهیزات و خدمات رفتیم که در مشتري احساس رضایت ایجاد کند... بوده است. اما در این مدت با رویکردي کیفیتمساحت و

بط مربوط به توسعه پایدار و هاي اخالقی در صنعت گردشگري و ضواوي عنوان کرد: با تکیه بر کلمه تعالی در نظر داشتیم بر بعد اخالقی نیز تمرکز کنیم. از این رو ارزش
 .این بخش در صنعت گردشگري کشور وجود نداشت 93ست که تا قبل از سال ا گردشگري در دسترس براي معلوالن و جانبازان را اضافه کردیم. این در حالی

کارشناس مجموعه به خدمات خود نمره دهد که این یکی از اقداماتی  تیموري اظهار کرد: بخش دوم که آن را مد نظر قرار دادیم بحث خودارزیابی بود. به این معنا که مدیر یا
 .بود که سعی کردیم در فرآیند ارزیابی آن را لحاظ کنیم

ر دادیم. ی آن را مد نظر قراوي تصریح کرد: موضوع بعدي که به آن پرداختیم اختالف در چارچوب نظام برندینگ بود که آن را به مرحله اجرا رسانده و هویت بصري و کالم
 .اکنون در فاز تدوین نظام استاندارد برندینگ هستیم

تواند به این ه کنیم؟ آیا هرکسی مییمعاون وزیر گردشگري ادامه داد: حال سوال این است که در این حوزه نشان ملی داریم این نشان را باید به چه کسی و با چه خدماتی ارا
دهد و باید تالش کنیم تصویري جذاب در ذهن مخاطبان ایجاد کرده و آن را حفظ کنیم. از این رو، این نشان ه مییاز کشورمان ارا این خدمات تصویري نشان دست پیدا کند؟ قطعاً 

 .انده کردهیها را مد نظر قرار داده و خدمات با کیفیتی را اراباید در اختیار کسانی قرار بگیرد که حداقل
ام ارزشمندي است. وقتی سالیان سال در حوزه گردشگري فکر و کار کردیم و اکنون در مرحله عمق دادن و کیفیت بخشیدن به وي افزود: برگزاري چنین رویدادهایی اقد

 .خدمات هستیم باید کاري کنیم تا به فعاالن این حوزه انگیزه دهیم تا این افراد وارد جریان شده و بخش مغفول مانده را جبران کنند
  

 لزوم توجه به تعالی و کیفیت صنعت گردشگري
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 جایزه ملی تعالی صنعت گردشگري عنوان شد؛در اختتامیه دومین دوره 
 
 
 
 

 المللی المرتضی(ع)، دفتر امور بین الملل آستان مقدس حرم حضرت معصومهسسه بینؤدر ادامه این مراسم، از م
بخش گردشگري مذهبی، همچنین از  ن(ع) به عنوان برگزیدگا الملل آستان مقدس حرم علی بن حمزه(س)، واحد بین

هاي هما، هتل هما احمدآباد مشهد، هتل هما شیراز، طالیی، هتل باغ مشیرالممالک، گروه هتل المللی قصرهتل بین
المللی تبریز، هتل هما خیام مشهد، هتل پارسیان اوین، هتل هما تهران، هتل هما بندرعباس، خانه توریست هتل بین

  .ها و مراکز اقامتی تقدیر شدعنوان برگزیدگان بخش هتل زواره، هتل اورین به
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد و مجموعه فرهنگی تاریخی 
سعدآباد در بخش موزه ها و مجموعه هاي فرهنگی، تاریخی، شرکت حمل و نقل ریلی رجا در بخش حمل و نقل 

لو، شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردي و زیارتی و سالمت کاج وهلدینگ گردشگري مارکوپ گردشگري، شرکت
هاي خدمات مسافرتی و اي، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي بعثت سیر ایرانیان در بخش شرکتنقره

 .انی بودند که در این مراسم از آنها تقدیر شد جهانگردي نیز از دیگر برگزیدگ
اد ارس و شرکت دهکده ساحلی نیز از برگزیدگان بخش خدمات گردشگري بودند. عالوه بر این، از دکتر منطقه آز
عشري، دکتر محمدرضا رضوانی، دکتر مرتضی احمدي، دکتر فر، دکتر عباس شیریان، دکتر احمد اثنیعلیرضا یاوري

سائمی صدیق، دکتر بابک  سیدمجتبی محمودزاده، دکتر محسن مردانی، مهندس جلیل حبیبی، مهندس وحید
 .فر نیز به عنوان ارزیابان ارشد تقدیر و قدردانی شدفر، پگاه یاوريیاوري
   

 تقدیر از برگزیدگان و ارزیابان ارشد
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 کید کرد؛أهاي نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی ترییس پارك ملی علوم و فناوري

 ماندههاي بر زمینعلمی و فرهنگی کشور/ پیگیري پروژه سهم بزرگ جهاددانشگاهی در توسعه
  

 40 سال خودباوري با جهاددانشگاهی 
آمده و با گوید که هر زمان، هر نهادي توان انجام کاري را نداشته است، به میدان هاي نرم و صنایع فرهنگی از عملکرد نهادي انقالبی میرییس پارك ملی علوم و فناوري

 .عزم و خدمت، کمر به رفع نیاز از کشور بسته است پوشیدن جامه
هاي نرم و صنایع فرهنگی از روزهاي نخست تشکیل خوشخو رییس پارك ملی علوم و فناوري گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر محمدحسین ایمانیبه 

نشگاه علم و فرهنگ، رییس پارك چون معاونت فرهنگی و آموزشی، مدیریت مرکز انتشارات، ریاست دااین نهاد هم هاي مختلف زیرمجموعهجهاددانشگاهی تا به امروز در حوزه
، ریاست هاي نرم و صنایع فرهنگی و... مشغول به خدمت بوده است و معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دبیر شوراي فرهنگ عمومی کشورملی علوم و فناوري

 .خود دارد مهریزي گردشگري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و... را نیز در کارنابرنامه کمیته
هاي نرم و صنایع فرهنگی این نهاد به گفتگو ت علمی جهاددانشگاهی و رییس پارك ملی علوم و فناوريأبه مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با این عضو هی

 . نشستیم
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   از چه زمانی فعالیت خود را در جهاددانشگاهی آغاز کردید؟ 
هاي جهادي بیش فعالیت و ها به دلیل انقالب فرهنگی تعطیل شدند، کمدانشگاهکه  59در بهار سال 

هاي اسالمی فعال بودند هر یک در ها، دوستانی که در انجمنیم و پس از تعطیلی دانشگاه دادرا انجام می
انقالب  هایی مانند جهادسازندگی و سپاه فعالیت خود را آغاز کردند. من نیز در ستاد دبیرخانهبخش

ها گیري از افرادي که در اثر تعطیلی دانشگاههایی براي بهرهفرهنگی مشغول شدم. در این ستاد طرح
وقتشان آزاد شده بود، ارایه دادیم. با همکاري یکسري از دوستان طرح تشکیل جهاددانشگاهی را آماده 

اددانشگاهی متولد شد؛ از کرده و به ستاد انقالب فرهنگی ارایه شد. این طرح در ستاد تصویب و جه
 . کنمهمان زمان تا به امروز در این نهاد جوشیده از انقالب اسالمی فعالیت می

 

  اید؟اي را از آن زمان تا به امروز دنبال کرده و انجام دادههاي برجستهچه طرح 
هاي دانشجویی را در جهاددانشگاهی آغاز کردیم. جهاددانشگاهی پس از باز شد و جشنوارهها باز هاي فرهنگی بود تا اینکه دانشگاهجهاددانشگاهی از ابتدا به دنبال فعالیت

 . فرهنگی ایجاد کند اي در حوزهها توانست تحول عمدهشدن دانشگاه
دار بودم، انجام شد. در نشگاهی را عهدهیعنی زمانی که معاونت فرهنگی جهاددا 70 اي بود که در سالهاي برجستهآموزش عالی ازجمله طرح ورود جهاددانشگاهی به حوزه

سیس دانشگاه علم و أشروع ت آموزش عالی مجوز گرفتیم که همین موضوع نقطه دانشگاهی رسام هنر که وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی بود، براي دو رشته سسهؤم
 . رود، شدهاي معتبر کشور به شمار میفرهنگ که امروز یکی از دانشگاه

 . سس این دانشگاه هستمؤت مأسسه تبدیل به دانشگاه شد. از آن زمان تا امروز، جزو هیؤم اضافه آموزش عالی با تخصیص بودجه سسهؤپس از اخذ مجوز م
 شوراي فرهنگ عمومی کشور شدم. پسمعاونت هنري به فعالیت مشغول و دبیر  تحصیل به خارج از کشور رفتم و پس از برگشت در وزارت ارشاد در حوزه بعدها براي ادامه

هزار متر فضاي جدید اضافه  30 فیزیکی و کیفی پیدا کرد و نزدیک به به جهاددانشگاهی بازگشتم و وارد دانشگاه علم و فرهنگ شدم. در آن زمان دانشگاه توسعه آن مجدداً  از
 . هاي دکترا در آن ایجاد شدو رشته

محور دکترا در دانشگاه علم و فرهنگ پذیرش شد و این دانشجوها وارد دانشجوي پژوهش 120 را بر عهده داشتم، نزدیک به زمانی که ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
 . هاي جهاددانشگاهی شدند و سطح آموزش از معمولی به سمت علمی رفتها و پژوهشگاهپژوهشکده
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که امروز این پارك طوريبار در کشور عملیاتی کنیم؛ بههاي فرهنگی بود که توانستیم آن را براي نخستینهاي نرم و صنایع فرهنگی نیز از دیگر طرحایجاد پارك فناوري ایده
 . فرهنگ با فناوري شد اي براي ارتباط حوزهها را به خود جلب کند. این پارك زمینههاي تخصصی کشور است که توانسته منشأ اثر باشد و توجهیکی از پارك

 
 

   آفرین بوده است؟جهاددانشگاهی تا چه حد در شناسایی نیازهاي استراتژیک کشور و رفع آن نقش 
هایی بود که دنبال حوزه مانده را انجام دهد و به این بود که کارهاي بر زمین 1359 جهاددانشگاهی در سال فلسفه

هاي فرهنگی، توان دریافت که در حوزهنهاد میاین  رفتند. با نگاهی به تاریخچهنهادهاي گوناگون به سراغ آنها نمی
 . تحقیقاتی و... نقش مهمی ایفا کرده است

هاي جهاددانشگاهی بود و شاید هنوز نتوان خدماتی را که در آن زمان انجام طالیی فعالیت دوران دفاع مقدس، دوره
هاي مختلفی را دنبال کردند. عالیتشدند و ف اي از نیروهاي متعهد و متخصص کنار هم جمعشد، بیان کرد. مجموعه

هاي مختلفی را انجام داد و در حال حاضر نیز که کشور جهاددانشگاهی پس از جنگ و در دوران سازندگی نیز پروژه
نهاد انقالبی چهل سال  که یکدهد. همینها انجام میآثار منفی تحریم  اي را براي کاهشتحریم است، اقدامات ارزنده

آنها  دهد، ناشی از انجام کارهایی بوده است که دیگران به هر نحوي نتوانستند از عهدهخود ادامه میاست به حرکت 
 . برآیند و همین امر سبب استمرار حیات جهاددانشگاهی شده است

 . کشور کمک کند تواند به رفع مشکالت عمدهمی جهاددانشگاهیباشد که  اینهاي مختلف یید جهاددانشگاهی از سوي مقام معظم رهبري و حمایت دولتأشاید یکی از دالیل ت
 
 

   کنید؟سازي علمی کشور را چگونه ارزیابی مینقش جهاددانشگاهی در جریان 
پارك فناوري تبدیل ایده به  ترین پارك علم و فناوري کشور است. وظیفهاند؛ جهاددانشگاهی خود بزرگسیس شدهأهاي علم و فناوري در کشور تچند سالی است که پارك

اي داشت و به جهاددانشگاهی مراجعه کرد، فضا در اختیار گذاشت؛ شد، این کار را انجام داده است و براي هرکسی که ایده سیسأتمحصول است؛ از روزي که جهاددانشگاهی 
 . بنیان بسیار باالستهاي دانشفناوري و حوزه راین سهم جهاددانشگاهی براي توسعهبناب
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گرفت، مردم و که اگر این تبلیغات انجام میهاي علمی و فرهنگی این نهاد وجود نداشت. درصورتیاز همان ابتداي تشکیل جهاددانشگاهی تبلیغات چندانی براي طرح
 . دهدبرد و در حال حاضر نیز به همین منوال راه خود را ادامه میاما همیشه در سکوت کار خود را پیش می کردند،انقالبی پیدا می مسووالن شناخت بیشتري از این نهاد

یقاتی و مراکز فرهنگی ها و مراکز تحقها، پژوهشکدهعلمی و فرهنگی کشور بردارد. پژوهشگاه این نهاد جوشیده از انقالب اسالمی توانسته سهم بسیار بزرگی را در توسعه
 . چنان خدمتگزار باشدشاءاهللا که بتواند همکند و انملی فعالیت می نهاد مقتدر در عرصه جهاددانشگاهی، نشانگر آن است که یک زیرمجموعه

 
 

  جامع علمی کشور کجاست؟ نقش جهاددانشگاهی در نقشه  
علمی کشور هستند و در جلسات آن شرکت  جامع در حال حاضر رییس جهاددانشگاهی، عضو شوراي نقشه

آمیز آن باشد. جهاددانشگاهی شاید تنها نهاد انقالبی موفقیت کند؛ شاید علت حضور جهاد در این شورا، گذشتهمی
 . علمی و فرهنگی کشور مفید است دهد که براي توسعههایی میساله، هنوز ایده 40 سابقه است که با

 
 

    کادرسازي و تربیت مدیر براي نهادهاي دولتی را چگونه  جهاددانشگاهی در زمینهعملکرد

 کنید؟ارزیابی می
علمی  عنوان پشتوانهکم نیستند مسووالنی که در سوابق خود عضویت در جهاددانشگاهی را نیز بیان و آن را به

 داخلی انجام دهد و این مهم را باید در برنامهتوانست کادرسازي کنند. جهاددانشگاهی بیش از این نیز میخود ذکر می
 . دوم خود لحاظ کند ساله 40
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 : سیس خبرگزاري سیناپرس مطرح شدأدر مراسم هفتمین سالگرد ت

 سیناپرس باید در حوزه علم، فناوري و پژوهش مرجع باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي نرم یس پارك ملی علوم و فناوريیچهارشنبه با حضور دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ر روز(علم و فرهنگ)،  سیس خبرگزاري سیناپرسأمراسم هفتمین سالگرد ت
دکتر علی حسنی معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ و  ؛نشگاه علم و فرهنگ یس دایدکتر سیدسعید هاشمی ر ؛مسوول خبرگزاري سیناپرس و صنایع فرهنگی و مدیر

  .اصحاب این خبرگزاري برگزار شد
گزاري فعالیت کرده و با در این مراسم مدیرمسوول خبرگزاري سیناپرس ضمن تقدیر از خبرنگاران این مجموعه گفت: جاي تشکر دارد از مجموعه همکارانی که در این خبر

 . پردازندانگیزه به فعالیت در این رسانه تخصصی می
اندازي این خبرگزاري خبرگزاري علمی که بتواند در حوزه علم، فناوري و پژوهش مرجع باشد تصمیم به راهدکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ادامه داد: به دلیل فقدان یک 

 . هاي فراوان توانستیم مجوز آن را اخذ کنیم و امروز شاهد هفت ساله شدن آن هستیمگرفتیم که با تالش
ها و مباحث مربوط به حوزه ل، چالشیل شده و با قدرت مسایاي قاي علمی و اجتماعی جایگاه ویژهکید کرد تا براي تحلیل و نقدهاأوي در ادامه این مراسم به خبرنگاران ت

 . علم، آموزش و پژوهش کشور را پوشش دهند
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 و فناوري گفت: قطعاً ل در حوزه علم  ي فعا کید بر نقش خبرگزاري تخصصأبا ت سیس خبرگزاري سیناپرسأهفتمین سالگرد تیس دانشگاه علم و فرهنگ نیز در مراسم یر

 . عهده بگیرد که به مباحث و موضوعات علمی و اجتماعی روز بپردازد چنین خبرگزاري باید این رسالت را بر
 . د نظر قرار دهیدهاي نقادانه وارد شوید و مباحث و معضالت روز را مرود که به حوزه گزارشاي انتظار میکید کرد: با توجه به ماهیت چنین رسانهأدکتر سیدسعید هاشمی ت

 
اندرکاران این خبرگزاري گفت: کار جهاددانشگاهی همواره پرداختن به مباحث و موضوعات معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ نیز ضمن تقدیر و تشکر از اعضا و دست

 . اي است که مورد غفلت قرار گرفته استروي زمین مانده
توان فعالیت کرده و به نتیجه مطلوب گیري از امکانات صددرصدي هم میسیناپرس نشان داد که بدون تشکیالت سازمانی و بهرهدکتر علی حسنی اظهار کرد: خبرگزاري 

 . رسید
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 سیس بنیاد هنرهاي عاشوراییأت
 

سیس بنیاد أهاي نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی، از تدبیر شوراي هنر و رییس پارك ملی علوم و فناوري
 . هنرهاي عاشورایی به انگیزه حفظ و ترویج این هنرها خبر داد

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو گفت: طرح این بنیاد به زودي براي تصویب به شوراي هنر شوراي انقالب 
 . فرهنگی ارایه خواهد شد

هاي آن است که واقعه عاشورا مه ابعاد ظهور و بروز دارد و هنر یکی از عرصهوي بیان کرد: حماسه عاشورا در ه
سفانه برخی از این هنرها به مرور زمان دچار فراموشی أچنان که مورد توجه مردم قرار گرفته، ثبت کرده است. مترا آن
بودیم که این هنرها را حفظ و هاي بعدي منتقل نشود. ما همیشه به دنبال این رود که به نسلاند و بیم آن میشده

هاي نرم و علوم و فناوري گذاري کنیم. بنابراین ایده آن در کمیسیون هنر و معماري شوراي عالی انقالب فرهنگی مطرح شد اما پیگیري نشد. بعدها طرح آن را در پاركارزش
 کردیم آماده... عاشورایی در ابعاد مختلف، همچون ادبیات، فیلم، شعر، نقاشی، موسیقی، تئاتر وصنایع فرهنگی با عنوان بنیاد هنرهاي عاشواریی با هدف ترویج و اعتالي هنرهاي 

 . باشند داشته همکاري و مشارکت نیز هادستگاه سایر تا شودمی هیارا فرهنگی انقالب عالی شوراي هنر شوراي به و
هاي بنیادین در حوزه هنرهاي عاشورایی، خلق اثر، گرامیداشت و تکریم آثار و ثبت و ضبط مطالعات و پژوهشدبیر شوراي هنر شوراي عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: انجام 

لیف و حمایت از نشر این آثار أ، تآنها، ترویج و آموزش هنرهاي عاشورایی، حفاظت، مرمت و گردآوري آثار ارزشمند در حوزه میراث عاشورایی، گردآوري آثار شاخص در این حوزه
 . حمایت مادي و معنوي از هنرمندان و پژوهشگران، از جمله وظایف و اهداف تعریف شده براي بنیاد هنرهاي عاشورایی استو 

نتیجه  ها و ادیان مختلف است، هیچ واقعه دیگري در جهان تا این حد مورد توجه نبوده است. دروي بیان کرد: حماسه عاشورا فراتر از مسلمانان و شیعان، مورد توجه ملیت
 . تواند بسیار جذاب باشد و از این طریق مفاهم آن را بهتر درك کنندهنرهاي عاشورایی براي افرادي که بیرون از دین ما هستند می

صنایع فرهنگی، ابعاد ملی هاي نرم و اد هنرهاي عاشورایی در شوراي عالی انقالب فرهنگی توضیح داد: پارك علوم و فناوريیایمانی خوشخو درباره ضرورت تصویب طرح بن
تواند به حفظ و توسعه هنرهاي عاشورایی کمک کند، در نتیجه آغازگر این ایده شد اما براي جلب مشارکت بین کند و میها فعالیت میدارد و در حوزه رویدادهاي و مناسبت

 . دستگاهی الزم است شوراي عالی انقالب فرهنگی طرح را تصویب کند
 

  

https://banifilm.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://banifilm.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
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 هاي آموزشی مالکیت فکري در صنایع فرهنگیسلسله دوره
 

هاي آموزشی مالکیت فکري در صنایع فرهنگی با موضوع: آشنایی با مفاهیم سلسله دوره
 مالکیت فکري در صنایع فرهنگی برگزار شد

هاي آموزشی مالکیت فکري در صنایع فرهنگی با مشارکت اولین جلسه از سلسله دوره
شنبه هاي نرم و صنایع فرهنگی روز سهملی علوم و فناوري وزارت دادگستري، از سوي پارك

 به صورت وبینار تخصصی برگزار شد. 99شهریور ماه  4
ضرورت توجه به مفاهیم مالکیت فکري در کسب و کارهاي فرهنگی از جمله اقداماتی 

هاي خویش و تحقق هاي فعال در این حوزه را در انجام هر چه بهتر فعالیتاست که مجموعه
 نماید.اهداف اقتصادي یاري می

هاي نرم و صنایع فرهنگی وبینار تخصصی آموزشی از این رو پارك ملی علوم و فناوري
نیا معاون وزارت مقدمات مالکیت فکري در صنایع فرهنگی را با حضور دکتر محمود حکمت

 هاي فعال در این حوزه برگزار کرد.دادگستري، براي شرکت
هاي آموزشی مالکیت فکري در صنایع آینده از سلسله دورهشایان ذکر است جلسات 

 فرهنگی با محوریت موضوعات تخصصی در این حوزه از سوي پارك برگزار خواهد شد.



  
 هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوريپارك ملی علوم و  33 کاري کنیم کارستان

 هاي نرم و صنایع فرهنگی وبینارهاي برگزار شده در پارك ملی علوم و فناوري
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 هاي نرم و صنایع فرهنگی علوم و فناوريوبینارهاي برگزار شده در پارك ملی 
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 زنند زندگی رازهرا مؤدب؛ استادانه نقش میهمسرش مرتضی نداف و 

 
فعالیت خود را با موسیقی در  72کاشمر ، از سال  1359مرتضی نداف متولد مرداد 

وت زیباي قرآن ها به تالگروه سرود دوران راهنمایی آغاز نمود. وي در همان سال
او با ساز نی . نیز مشغول بود و تبحر خاصی در قرائت به سبک عبدالباسط داشت
ت مذهبی و أفعالیت موسیقی خود را به طور جدي آغاز نمود و با اجرا در هی

او . هاي عزاداري محرم توانست به مهارت خاصی در تک نوازي نی برسددسته
گوید در کاشمر وي می. ي مشغول شدنگارخته همزمان به هنر اصیل و کهن سو

نگاري نداشت و به طور کامل اتفاقی و از سر س و استادي براي آموزش سوختهکال
به این صورت که در ابتدا قصد داشت بر روي ساز نی خود  .کنجکاوي مشغول شد

شود و با این سبک اشعار کند که چگونه این نقش پاك نمینی ذهنش را مشغول می هر رويپس از یک هفته نقش مُ. نقوشی را ایجاد کند و با رنگ شروع کرد و نتیجه مطلوب نبود
آن زمان با داغ کردن درفش . کندشود. با درفشی شروع به تمرین میگذارد. نقش سوخته روي نی پاك نمیکند و روي نی میو نقوش را روي نی پیاده کند. سریع میخی را داغ می

شود. ابتداي امر به صورت تر و تمیزتر مینتیجه مطلوب. دهدسازي دایی بزرگش با هویه این کار را انجام میکند و یک روز در کارگاه رادیو تلویزیونهاي آتش کار میروي شعله
اولین اثرش آیه وان یکاد . خواهدوي میشود که همان چیزي می گوید هویه را روي نی حرکت بده و تست کن. دقیقاًکند. پس از چند روز دایی کوچکترش میاي تمرین مینقطه

شود تا به تخته سنگی ها غلطان میمتر روي سنگ 10 دهد و حدودرود. در مسیر برگشت از کوه تعادلش را از دست مینوازي میروزي به کوه براي نی. زندرا روي نی نقش می
بیند که آسیب جدي و شکستگی دستش روي آن آیه است. می دقیقاً. کندماند و رها نمیی در دستش میکند . اما همان نکند و از پرت شدن به ته دره جلوگیري میبرخورد می

شود که چرا کند و جویاي احوالش میدر کاشمر. با پیرمرد سیّدي برخورد می )ع(برادر امام رضا ) ع(رسد به امامزاده واجب التعظیم سید مرتضی می. آیدندارد و به پایین کوه می
آثار  82سال . نگاري را رها نکنگوید این کاري که روي نی کردي و آن آیه نجاتت داد. این ساز و این هنرسوختهگوید. وي میهایت خاکی و پاره است. داستان را میلباس

لوح  83سال . شوداي سنتی می رد موزه معاصر هنرههاي منقوش به مینیاتور و خوشنویسی واعدد از نی 4شود و همان سال نگاري وي به میراث فرهنگی معرفی میسوخته
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که با تشویق و حمایت میراث فرهنگی و  82سال : اي خود چنین گفتوي در ادامه فعالیت حرفه. کندمی دریافت میالاساستادي را از میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد 
جهانی  در نمایشگاه روز. هاي بیشتر و توسعه این هنر اصیل بیاندیشماي به تحقیق و پژوهشطور مستمر و حرفهمی مواجه شدم انگیزه گرفتم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسال

مخاطبین زیادي را با این هنر آشنا کردم و در . صنایع دستی با رسانه ملی آشنا شدم. به برنامه زنده دعوت شدم براي آموزش سبکی که برایش بیش از ده سال تالش کرده بودم
 . هاي فراوانی با من ترتیب دادند و هرچه توانستیم از ابعاد مختلف این هنر بیان کردمها مصاحبههاي مختلف تلویزیونی به آموزش پرداختم پس از آن جراید و خبرگزاريشبکه

. هاي معتبر برپا کردمها و گالريهاي اختصاصی در موزهنمایشگاهالمللی به طور انفرادي حضور داشتم و کشورهاي مختلفی براي معرفی و حضور در رویدادهاي جهانی و بین
نوازي نی اجرا کردم. اکسپوي المللی تیرانا دو قطعه تکنا که از طرف یونسکو برگزار شد در موزه ملی آلبانی شهر تیرانا نمایشگاه انفرادي برپا شد و در هتل بینالسال جهانی مو

جمله امارات، از نوازي نی داشتم. بارها به کشورهاي عربی نگاري اجرا نمودم. در بالروس نیز نمایشگاه و اجراي تکداشتم و اجراي زنده سوختهجهانی شانگهاي چین نیز حضور 
زمینه ریزنگاري صاحب سبک  در. عربستان، قطر و عمان دعوت شدم که مهاجرت کنم و به عنوان یک هنرمند غیرایرانی مشغول شوم و زندگی کنم اما از عواقبش احتیاط کردم

نگاري له کتابت آیت الکرسی و هفت مرتبه سوره توحید روي یک دانه گندم با هنر سوختهمجاز لطف حق انجام دادم. ه هستم و روي گندم و ارزن و پرکاه و چوب آثار بدیعی را ب
اهدا نمودم. روي ارزن شمایل  )ع(داد اما من نذر امام رضا می الهمین اثر عربستان به وزنم طاهدا نمودم که بابت  )ع( و با چشم غیرمسلح و عادي که به گنجینه موزه امام رضا

کلکسیون کوچکترین تابلوهاي هنري جهان روي چوب را دارم که شامل تصاویري از شیخ محمد حاکم دبی، شیخه موزه مادر امیر قطر، سلطان . را طراحی کردم )ع(امام علی 
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ساله دارم که بیش از من استعداد هنري  9ساله و اهورا  14ازدواج کردم و اکنون دو فرزند به نام النا  84سال . است. آثاري از این دست دارم که زیاد استقابوس و حیدر علی اف 
قه و اي که عالن هستم که در همان زمینهشاقه نهاییدارند و هر دو در نقاشی و موسیقی و طنز استنداپ کمدي و طراحی لباس هنري مشغولند و در حال بررسی و کشف و عال

 . استعداد بیشتري دارند فعالیت را ادامه دهند

 
اي دارد و برگزیده اولین نمایشگاه دستاوردهاي زنان هنرمند تهران شد و در چندین جشنواره و رقابت سال است فعالیت حرفه 15نگاري دب همسرم در هنر سوختهؤزهرا م

تر گوید باید هنر را قويکند و میها باشد و خودش را همیشه شاگرد تلقی میگوید دوست ندارد در این رقابتاي است که میگونهه عالی شد اما روحیه وي بهاي هنري حائز رتبه
توانستیم  89نگاري ایران شدم و در سال ختهاندازي مؤسسه فرهنگی سولطف و یاري حق موفق به راهه در حال حاضر ب. ستا تر انجام داد و ذهنش مشغول اجراو بهتر و مردمی

دنبال ه اکنون ب. سال تجربه توانستم شاگردان زیادي را تربیت کنم و تحویل جامعه دهم و شاکر این موهبت هستم 28طی . جشنواره و همایش ونمایشگاه ملی را برگزار کنیم 8
ها و افراد متخصص زیادي صحبت کردیم و در شرایط فعلی و کرونا باید سیستم و سیاست را به سیر با شرکتایجاد بازارهاي خاص براي این رشته هنري زیبا هستیم که در این م

کچري شوند و در حوزه المشاغل و صنایع زیادي درگیر آن می آن، گونه اي است که به محض شروعه آن هستیم ب ملدنبال اجراي کاه طرحی که ب. روزتر با این احوال جلو ببریم
ریزي فرد را پایهه ه وجود دارد و آمال ما صادر کردن هنر اصیل ایرانی است که توانسته با صنعت روز منطبق شود که یک بازار سودآور و منحصر بیکاربردي این قابلیت براي اراو 

  . کند
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ز هنرمندان نقاش کشور کمتر از درصد ا 85یکی از بنیانگذاران رشته اقتصاد هنر در دانشگاه هاي ایران گفت: معدل درآمدِ هنريِ 
 .معدل درآمد کارکنانِ دولت است

 تحریم ها بازار کاالهاي هنري ایران را کمرنگ کرد
بر اوضاع بازار کار هنرمندان اظهار داشت: هنرمندان بر اساس حضورشان  مبنی دکتر حمیدرضا ششجوانی، کارشناس اقتصاد هنر

گوییم گیرد که به آن بازار همگانی میدرصد هنرمندان را در برمی 90بزرگ که بیش از  هشوند یک دستدر بازار کار به دو دسته تقسیم می
هاي ش آثارشان زندگی کنند و برخی از این افراد ستارهتوانند از راه فروخیلی کوچک که شامل هنرمندانی است که می هو یک دست

شویم در بازار همگانی هنري هستند نام این بخش بازار پرمایه است در این جا به بازار پرمایه کاري نداریم و روي بازار همگانی متمرکز می
 تواند آنرسد و نظام توزیع هم نمیدست خریدار نمی اند که بههنر باالتر از تقاضاست و هنرمندان آثار فراوانی تولید کرده همیزان عرض

 . ماندخود هنرمندان می ههمه کار را در خود نگه دارد بنا بر این در خان
ري کنند؛ بیشتر گذاصرفد روي آثار این هنرمندان سرمایهگذاري پس براي دالالن هم نمیشناختی است نه سرمایهوي گفت: خرید در بازار همگانی، به خاطر دالیل زیبایی

ماً در مشاغل نزدیک به هنر مشغول کار هستند یا یشان را تنها با فروش هنر اداره کنند براي همین دافروشند اما این طور نیست که بتوانند زندگیاین هنرمندان گهگاه اثري می
آید هنرمند از پول بدش نمی .شود اما راضی هستندنند که پول چندانی عایدشان نمیککنند و درآمدشان را صرف هنري میاین که در مواردي شغلی بیرون از دنیاي هنر کار می

درآمد «تر از پول است براي همین در ادبیات اقتصاد هنر به این وضعیت آورد برایش مهمکند سرخوشی و لذتی که از کار هنري به دست میبا این تفاسیر براي پول هم کار نمی
 . گوییممی» روانی

ست بیاورند خرجِ دنیاي هنر مدرس دانشگاه گفت: به همین دلیل اساساً هنرمندان در بازار همگانی افراد کم درآمدي هستند و بیش از این که از دنیاي هنر درآمدي به داین 
ند اما یک نقاش ممکن است ساعات زیادي از روز را در کساعت در روز کار می 8دهند کارمند دولت حداکثر گوییم هنرمندان به دنیاي هنر یارانه میکنند به اصطالح میمی

کند این کند یا با اختصاص وقت زیاد به هنرش خودش را از درآمدهاي دیگر محروم میاش را صرف کارش مینقاشی را در نظر بگیرید که ارث یا درآمد خانوادگی .اش باشدآتلیه
 .نر خیلی باالستگوییم جریمه درآمدي در همی» جریمۀ درآمدي«وضعیت را 

درصد از هنرمندان نقاش کمتر از معدل درآمد کارکنانِ دولت بود اینجاست که  85ایم معدل درآمدِ هنريِ وي گفت: مطابق تحقیقی که روي هنرمندان نقاش ایران انجام داده
این جریمه  هآمدند درآمد باالتري داشتند این که اندازدولت درمی هکارمند سادشدند و به پردازند یعنی اگر هنرمند نمیهنرمند شدن می هدرصد از هنرمندان جریم85فهمیم می

درصد خواهد بود به عبارت  80و حداکثر  40درآمدي حداقل  هچقدر است، موضوع تحقیقی جدي است که در حال انجام است براساس مطالعات مشابه در سایر مشاغل خالق جریم
 .درصد کمتر از میانگین درآمد شغل همطرازشان است 80تا  40کنیم درآمد هنرمندان از کار هنریشان بین دیگر چنانچه این مقدار را صحیح فرض 

http://econews.ir/fa/content/2672957
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صنایع  هاي نرم و علوم و فناوري دکتر حمیدرضا ششجوانی مشاور پارك ملی
اثرات تحریم در زندگی هنرمندان گفت:  هفرهنگی گفت: در پاسخ به پرسشی دربار

سسات ایرانی ؤاي با ماز آن جایی که مراودات مالی، گمرکی، مالیاتی و بیمه
سسات هنري ایرانی ؤهاي مهایی دارد، طی یک سال اخیر یا درخواستدشواري

شود و یا این که در موارد المللی نادیده گرفته میبراي حضور در بازارهاي بین
هاي سابق ت بازل هنگ کنگ) با این که روالش بر این بوده که مانند سالنادري (آر
اند، از حضور ایرانیان جلوگیري کرده است سسات ایرانی حضور داشتهؤبرخی از م

مالی در کار نبوده باز هم ایجاد موانع ذهنی و  هدر مواردي هم که هیچگونه مراود
ان هنري را براي شرکت در ایران هراسی باعث شده که هنرمندان و کارآفرین

غالب باشد، هنوز  هاي دعوت نکنند (البته این طور نیست که این رویمجامع حرفه
 سسات ایرانی در برخی رویدادهاي مهم حضور دارند.)ؤهم هنرمندان و م

ترین کارکردهاي بازارهاي وي ادامه داد: فارغ از کسب درآمد، یکی از مهم
اي ایجاد روابط جدید براي سفارش ردهمایی حرفهها یا هر نوع گهنري، جشنواره

سسات ایرانی در ؤهاي جدید است از این لحاظ نبودن هنرمندان و مگرفتن پروژه
این جا همان جایی  کند و اتفاقاً هاي آنان را بسیار محدود میاین مراسم فرصت

 .هاي ایران هراسی را کم اثر کندتواند پروژهاست که فرهنگ می
شجوانی گفت: نکته دیگر کاهشِ ارزش هنر ایرانی به دلیل کاهش حمیدرضا ش

است. هنر ایران بیشتر در  Purchasing power parity نرِخ برابري قدرت خرید
درصد خریدار خارجی 25ها ترین تخمینرسد و در خوشبینانهداخل به فروش می

داد چرا که دوگانگی  ها را افزایشتوان قیمتدارد، از این رو با نوسان قیمت ارز نمی
 زند از این رو فعاالن بازارقیمت در داخل و خارج به بازار به طور کلی صدمه می

 شان را بفروشندتوانند با افزایش قیمت دالر به همان قیمت دالري سابق کاالينمی
 و در کل بازار کاالهاي هنري ایران دچار کاهش قیمت محسوس شده که از ارزشش

کاسته است و همچنین تحریم باعث از دست رفتن بازار  در نظر مشتري
هاي تمدنی دهی به کشورهاي همسایه و کم توان شدن در رقابت با حوزهخدمات

المللی کمرنگ همجوار از جمله مواردي است که بازار هنر ایران را در سطح بین
 . کندمی

فرهنگی و هنري هاي رقیب ما در صادرات خدمات و کاالهاي کانون: گفت وي
هاي فرهنگی عرب، ترك، هند و آسیاي میانی هستند که به صورت سنتی کانون

اند تحریم براي آنان گشایش و براي ما محدودیت در طول تاریخ با ما در رقابت بوده
خواهد بود با توجه به جهانی شدن بازارهاي فرهنگی و درك سیاستمداران 

شان بیشتر هم تصاد خالق توجه و فعالیتاق هکشورهاي پیرامون از اهمیت پنجر
در دوره پهلوي دوم ما فرصت پیشتازي در  خواهد شد به صورت تاریخی خصوصاً

هاي کنونی ها را برابر و تحریمها را داشتیم اما جنگ تحمیلی فرصتبیشتر عرصه
د تري قرار داده است با این که رقباي ما در محتوا دچار کمبوما را در موقعیت پایین

هاي بهتري در بازارهاي جهانی هنر اند، اما به دلیل منابع مالی بیشتر، فرصتبوده
 . ها وضعیت ما را بدتر خواهد کرداند و طوالنی شدن تحریمو فرهنگ پیدا کرده

 هاي ناشی از پروتکل استآخرین مورد مشکالت ناشی از تحریم هزینه
ESTA Protocol رده شاید شما بدانید که بوده است که موانع جدي ایجاد ک

توانند ها، هنرمندان و کارگزارانی که شهروند امریکا نیستند و میمدیران شرکت
بدون ویزا وارد خاك این کشور شوند در صورتی که به ایران بیایند بایستی براي 

بر است و ورود دوباره به خاك امریکا درخواست ویزا بدهند و چون این کار زمان
شوند به ایران بیایند تجاري بیشتري در امریکا دارند، حاضر نمی آنها هم منافع

هاي هاي مشترك و پروژهها، برنامهبرخی از توافقات پیشین براي جشنواره
 . اندپژوهشی به همین دلیل معلق شده
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 معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگري؛

 ماهیت اقتصادي دارند فرهنگ و هنر قطعاً
هاي نرم و صنایع فرهنگی به همت پارك ملی علوم و فناوري» توسعه اقتصاد صنایع خالق فرهنگی«اندیشی نشست هم
در محل  معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگريبا حضور دکتر پویا محمودیان  99اردیبهشت  16جهاددانشگاهی 

 به نگارش آمده است. پویا محمودیان داشتیم که با در ادامه این نشست گفتگویی شد.  دانشگاه علم و فرهنگ برگزار
 این حال این با. است برخوردار جهانی اقتصاد در اي ویژه اهمیت از فرهنگی خالق صنایع به توجه حاضر، عصر در سیناپرس:

 .است شده واقع غفلت مورد ما کشور در کنون تا دارد که اهمیتی علیرغم مقوله
هاي نرم و صنایع فرهنگی با تمرکز ریزي خاصی براي این حوزه در کشور مورد توجه قرار نگرفته است. اما مدتی است پارك ملی علوم و فناورياي که هنوز برنامهبه گونه

 مندي از فرهنگ و هنر در شکوفایی اقتصاد کشور گام بردارد.روي این مقوله قصد دارد در راستاي بهره
هاست که در بسیاري از وري از صنایع خالق فرهنگی در حوزه اقتصادي گفت: سالصنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگري در رابطه با لزوم توجه و بهره معاون

 ها قرار گرفته است.کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بحث صنایع خالق فرهنگی در کانون توجه و سیاستگذاري
افزایی بین توانند در جوامع مختلف ایفا کنند، افزود: زمانی که بحث همهایی که صنایع فرهنگی و خالق میمودیان با اشاره به اهمیت توجه به تمام ظرفیتدکتر پویا مح

 قابل مشاهده است. ارکان مطرح است، نقش صنایع فرهنگی و صنایع خالق در اقتصاد هنر و اقتصاد فرهنگ و یا به عبارتی اقتصاد خالق بسیار بارز و
هایی که دارند و براساس توانند در بعد فرهنگی، با استفاده از ظرفیتبریم که ارکان صنایع فرهنگی و صنایع خالق هریک میمی وي تصریح کرد: در دورانی به سر

 گیرد، به عنوان منابع اقتصادي در نظر گرفته شوند.هایی که بر مبناي آنها صورت میریزيبرنامه
اد و از جایگاه اقتصاد به مقوله مودیان اظهار کرد: این روزها بحث اقتصاد فرهنگ و اقتصاد هنر به عنوان یک مقوله جدید و یک نگاه ویژه از جایگاه فرهنگ به مقوله اقتصمح

 فرهنگ تلقی می شود که با در کنار هم قرار دادن دو جزء فرهنگ و اقتصاد به شکوفایی اقتصادي منجر می شود.
توانند ماهیت اقتصادي داشته باشند، اما این روزها با توجه نقشی که صنایع خالق فرهنگی هاي گذشته این باور وجود داشت که فرهنگ و هنر نمیي افزود: شاید در زمانو

 آن هنري و فرهنگی است. أشود که ذات و منشا و مبداي که به یک اقتصاد جدید در حوزه فرهنگ و هنر اشاره میدر حال ایفاي آن هستند این باور تغییر کرده، به گونه
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هاي بسیار معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی با بیان اینکه کشور ما ظرفیت
 31زیادي در حوزه فرهنگ و هنر دارد، گفت: اگر بخواهم به صورت ویژه به صنایع دستی اشاره کنم، 

ز آنها صنایع دستی و هنرهاي سنتی منحصر به خودشان را استان در کشور وجود دارد که هرکدام ا
اي که در پهنه جغرافیایی ایرانی بخشی را خالی از تولید صنایع دستی محلی و بومی هندارند. به گو

پنهان تنها در بخش صنایع دستی قطعا   کنید. چنین ظرفیت بیکرانی به عنوان گنجپیدا نمی
 آوردهایی خواهد داشت.ره

تواند دستاوردهاي اقتصادي و فرهنگی بسیاري براي داد: صنایع دستی به تنهایی می وي ادامه
بازیگران این اکوسیستم و هم براي تمام کشور ایران به همراه داشته و همچنین باعث ترویج فرهنگ 

آفرینی هایی که در بحث اقتصاد خالق فرهنگی نقشاسالمی شود. حال اگر سایر رکن-ایرانی
هایی که یابیم سایر ستونانند حوزه گردشگري، موسیقی و... را هم در نظر بگیریم، در میکنند، ممی

هاي خاص خودشان را اند هریک پتانسیلخیمه اقتصاد فرهنگ و اقتصاد هنر کشور را برپا داشته
 دارند.

هاي بیکرانی که در این حوزه با محمودیان خاطرنشان کرد: با این حال، با توجه به ظرفیت
افزایی که باید را بین ارکان ایم آن همدارد، هنوز نتوانسته پشتوانه چندهزار ساله در کشورمان وجود 

المللی از آن خود کنیم. این مختلف در راستاي دستیابی به سهم بیشتري از بازار به ویژه در بعد بین
 بی براي آن انجام گیرد.ریزي مناسهمان بخشی است که جاي کار دارد و باید زمان گذاشته و برنامه

 
   ایم؟چرا از صنایع خالق فرهنگی بهره نگرفته 

هاي هنر ایران لفهؤها و مهاي مختلفی که صنایع خالق فرهنگی کشور و یا قسمتها این باشد که بخشهاي اساسی این حوزه گفت: شاید یکی از علتوي در رابطه با چالش
ریزي جامع هاي متولی باعث شده نتوانیم به یک سیاستگذاري یکپارچه و برنامهمختلف و گوناگونی داشتند. همین تعدد در نهادها و سازماندهند، تاکنون متولیان را تشکیل می

 برسیم.
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نگري به کل ارکان صنایع خالق فرهنگی تا ریزي و سیاستگذاري واحد و جامعمحمودیان افزود: نداشتن یک برنامه
ها منفعالنه عمل کند و هرگز آن تمرکز سیستمی که باید از کنار هم قرار گرفتن از این بخشحدودي باعث شده هرکدام 

 این ارکان براي رسیدن به هدف نهایی شاهد باشیم را ایجاد نکردیم.
هاي اقتصاد فرهنگی و هنري موجود در کشور را باور کردیم، از وي اظهار کرد: علت دیگر این است که دیر ظرفیت

سالیان سال متکی به اقتصاد وابسته به نفت بودیم و همواره به این نوع اقتصاد امید داشتیم و بعد هم دلگرمی  آنجایی که
توانند در بسیاري از سیاستگذاران ما به صنایع بزرگ و سخت بود و گمان بر این بود که فقط این گونه صنایع می

اوري و اعتماد و اطمینان رسیدیم که با تکیه بر دریاي بی شکوفایی اقتصاد کشور نقش داشته باشند، دیر به این خودب
 توانیم اتفاقات بزرگی در حوزه اقتصاد کشور رقم بزنیم.بدیل فرهنگ و هنر این کشور میهاي بیکران و ظرفیت

اشته هایی در سطح کالن براي نیل به اهدافی که مطلوب است عزم دریزيمحمودیان با بیان اینکه حال باید با برنامه
پردازان اقتصاد هنر بر این باور هستند بریم که این باور کم کم در حال نهادینه شدن است و بسیاري از نظریهکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر در روزگاري به سر میأباشیم، ت

 توانیم به دستاوردهاي خوبی در حوزه اقتصاد برسیم.هاي فرهنگی و هنري میکه با تکیه بر پشتوانه
اسالمی  -آید، در حوزه ترویج فرهنگ این کشور و شناساندن قدرت هنر ایرانیناپذیر به حساب میوي خاطرنشان کرد: از سوي دیگر در بعد سیاسی هم از آنجاکه هنر تحریم

شود، هم در حوزه اقتصاد، اشتغال، کارآفرینی، ارزآوري، جذب یآفرینی و محوریتی که ایجاد میابیم نقشکنیم، در میترین بخش تولید به این حوزه نگاه میوقتی به عنوان عینی
 جوانان، رونق کسب و کار روستایی قابل مشاهده است.

دشگري دهند، از جمله صنایع دستی و گرهایی که صنایع خالق فرهنگی را تشکیل میدارد که توجه به تمامی رکنمحمودیان ادامه داد: باور به این دستاوردها ما را بر آن می
 مان می توانند اقتصاد جوامع محلی را رونق دهند.أکه، گردشگري و صنایع دستی تو را جدي بگیریم. چرا

هاي صنایع خالق فرهنگی در کشور ما از قوت خاصی برخوردارند. بنابراین، به شرط داشتن معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی اذعان کرد: تک تک ستون
 هاي بهتري در این حوزه داشته باشند.آفرینیتوانند نقشمی افزایی و در کنار یکدیگر قرار گرفتن قطعاً هاي یکپارچه، همزيریبرنامه
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  اهمیت توجه به طرح راهبردي توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی 
ملی  تهیه طرح راهبردي توسعه اقتصاد صنایع فرهنگی را از مهمترین وظایف پاركپویا محمودیان 

 هاي نرم و صنایع فرهنگی در این خصوص دانست و گفت: یکی از اهداف این طرح اصوالًعلوم و فناوري
باید با تهیه این طرح به ایجاد  باید ساماندهی محصوالت و خدمات حوزه صنایع فرهنگی باشد. قطعاً

 .گري براي ورود به بازارهاي خارجی فکر کنیمبرندهاي فرهنگی کشور و به تسهیل
گذاري در حوزه صنایع خالق ادامه داد: این طرح باید بتواند خط مشی درستی براي هدفوي 

 GDP توانیم در راستاي گرفتن سهم بیشتري ازفرهنگی کشور تدوین کند. با استفاده از این طرح می
سازي فرهنگ دارند باید کشور حرکت کنیم. ضمن اینکه، نقشی که صنایع خالق فرهنگی در تجاري

 در این طرح تدوین و تبیین شود.
تولید ثروت با استناد به دانش تخصصی این حوزه و تهسیل کردن  با بیان اینکه اصوالً  ایشان

هاي طرحی باشد که این پارك در دست تهیه دارد، گفت: به فرآیندهاي زایشی باید یکی از خروجی
هنر بنیان که امروزه در حوزه صنایع دستی بنیان یا دانش طور کلی توانمندسازي و تکیه بر اقتصاد دانش

  باید در این طرح مورد توجه قرار گیرد. شود، یکی از مقوالتی است که قطعاً بسیار از آن استفاده می
کند، گفت: این موارد تنها بخشی از اي صنایع خالق فرهنگی کشور را در اولویت ببیند و چگونگی این توسعه را تبیین محمودیان با اشاره به اینکه این طرح باید بحث توسعه

هاي جدید و خالقانه دارند، پیشکسوتان، اساتید ها دستاوردهاي این طرح هستند. ضمن اینکه براي حصول نتیجه بهتر الزم است از تمامی صاحبنظران و افرادي که ایدهده
 ها و تمامی بازیگران و ذینفعان این حوزه بهره گرفته شود.پان، استارتبنیاهاي دانشفکر و خالق فعال در این حوزه، شرکتدانشگاه و دانشجویان خوش

شود باید ماحصل یک طوفان فکري و بر اساس نظرات کارشناسی اصحاب خرد ادامه داد: در نهایت آنچه که تدوین میمعاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 
 هایی که در ابتدا به آنها اشاره شد، دست یابیم.به آن خروجی این حوزه باشد و بتواند ما را راهبري کند تا

هم آوردن تمامی صاحبان فکر و  گري، تبیین نقش بازیگران این حوزه و گردهاي خالقانه در این حوزه، تسهیلها و فعالیتهاي حمایتی از ثبتمحمودیان در پایان، بحث
 دستیابی به نتیجه بهتر را از دیگر وظایف پارك مذکور دانست.هاي فکري آنان براي اندیشه و استفاده از ظرفیت
 گزارش از هانیه حقیقی
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 لی فرهنگ و هنر از کجا شکل گرفت؟تفکر قدیمی معافیت مالیاتی اها
 

س ضمن معرفی پارك وه علمی و دانشگاهی خبرگزاري فارگردکتر محمدحسین ایمانی خوشخو در گفتگویی با 
موضوعات فرهنگی و اقتصاد فرهنگ توضیحاتی داد  ،نرم و صنایع فرهنگی درباره فعالیتهاي ملی علوم و فناوري

 که مشروح این گفتگو در زیر آمده است: 
 

  نگرانی همیشگی صاحبان ایده از سرقت معنوي برطرف شد  

 صرفاً : تلقی شده که فرهنگ یک بخش بیان کرد هاي نرم و صنایع فرهنگییس پارك ملی علوم و فناوريیر
هاي درآمدزاي بگیر و نیازمند حمایت است؛ اما در شرایط محدود شدن درآمد نفتی و تالش براي پیدا کردن راهیارانه

 .فرهنگ یک حوزه مولد بکر است دیگر، قطعاً 

تواند تفکر غالب روز در کشور درباره بخش فرهنگ این است که بخش فرهنگ نمیایمانی خوشخو اظهار داشت: 
هالی فرهنگ و هنر هم ا مالیاتی معافیت جمله از جنجالی موضوعات در تفکر این ریشه است؛ حمایت نیازمند و بگیریارانه بخش یک صرفاً  تولید درآمد داشته باشد و براي کشور

 .شود. موضوعی که پا از حیطه تخصصی فرهنگ و اقتصاد فراتر گذاشت و عموم مردم از آن مطلع شدنددیده می
ند که هاي فرهنگی معتقدد به تجربه کشورهاي دیگر در حوزهاند؛ آنان با استنامخالف پا به عرصه فرهنگ گذاشته این تفکر گسترده و قوي، برخی با نظرات کامالً اما در میان 

به فرهنگ به عنوان مدزاي فعلی کشور باشد. افرادي که هاي درآمالی بسیار بیشتري از دیگر حوزه تواند گردشر و نیازمند حمایت نیست؛ بلکه میبگیحوزه فرهنگ نه تنها یارانه
گویند وقت آن رسیده که فرهنگ در این کشور مولد و درآمدزا موافقان این ایده، می. هاي فعال در فرهنگ، برنامه تجاري دارنداقتصاد نگاه می کنند و براي شرکتهاي یکی از پایه

 .شود
هاي نرم و صنایع فرهنگی گفت: درباره مجوز و فعالیت پارك ملی علوم و فناوري هاي نرم و صنایع فرهنگیعلوم و فناوريمحمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی 

با  این .ز کرددر دانشگاه علم و فرهنگ آغاقرار تخود را با اسفعالیت صادر شد و این پارك  96ماه سال  هاي نرم و صنایع فرهنگی در بهمناولین مجوز پارك ملی علوم و فناوري
سیس شده و به عنوان یک پارك تخصصی فعالیت أبا مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ت 1397مین درآمد با استفاده از منابع جدید، در سال أتوجه به نیازهاي کشور در ت

 .خود را در حیطه فرهنگ و حوزه علوم انسانی آغاز کرد
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ه شود تا با کمک آن بتوانیم روي بخش فرهنگ هم به عنوان یک یمجموعه ارا وي ادامه داد: قرار است الگویی توسط این
 .بخش مولد و درآمدزا در کشور فکر کنیم

 اما است بگیریارانه بخش یک صرفاً تواند براي کشور تولید درآمد داشته باشد وشود که بخش فرهنگ نمیتلقی می
 . هاي درآمدزاي فعلی کشور باشددیگر حوزه تر ازبیش بسیار تواندمی حتی فرهنگ حوزه مالی گردش

یک  تواند براي کشور تولید درآمد داشته باشد، بلکه صرفاً شود که بخش فرهنگ نمیوي گفت: اکنون چنین تلقی می
که گردش مالی  دهد. اما تجربه دیگر کشورها نشان میگیردهاي حمایتی به آن تعلق میبگیر است که بودجهبخش یارانه

 .کنندمین میأدرآمد کشور را ت هایی باشد که در حال حاضر عمالً تواند بسیار بیشتر از دیگر حوزهرهنگ حتی میحوزه ف
هاي نرم و صنایع فرهنگی با بیان اینکه، این پارك در حال حاضر در دانشگاه علم و فرهنگ یس پارك ملی علوم و فناوريیر

زیرا چنین  کند، گفت: از روز نخست فعالیت متقاضیان زیادي براي استقرار در این پارك داشتیمیک نهاد مستقل فعالیت می ه عنوانب دانشگاهیجهاد مستقر است اما زیر نظر
 .کنون در کشور وجود نداشته استفضایی تا

 
  50 شدند مستقر فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري و علوم ملی پارك نخستین شرکت در 

به رو بودیم،  اما به دلیل مضیقه مکانی که با آن رو ،وجود تقاضاهاي زیاد براي استقرار در این پارك هاي نرم و صنایع فرهنگی گفت: بایس پارك ملی علوم و فناوري یر
هنرهاي تجسمی، مد و هاي دیداري، شنیداري، گردشگري، موسیقی، صنایع دستی، هاي مختلف رسانهشرکت که در شاخه 50هایی داشتیم و در حال حاضر نزدیک به محدودیت

 .ایم. البته در آینده ممکن است موضوعات گسترش پیدا کندکنند را در این نهاد جاي دادهلباس و فرهنگ و دین فعالیت می

 
 فرهنگی نرم و صنایع هايفناوري و علوم ملی پارك هايشرکت حمایت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و جهاددانشگاهی از  

ها هاي این معاونت برخوردار است. از آنجا که، طبق قوانین، پاركري ریاست جمهوري دارد و از حمایتخو گفت: این پارك ارتباط تنگاتنگی با معاونت علمی و فناوخوشایمانی 
ر گستره ملی در زمره وظایف ما هایی که دبرخی از شاخههاي مستقر در مایت از شرکتهاي مختلف حمایت کنند. این پارك عالوه بر حهاي مستقر در حوزهتوانند از شرکتمی
 .هایی انجام داده استگنجد هم فعالیتمی
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  سیس شدأهاي نرم و صنایع فرهنگی تهاي فرهنگی در پارك ملی علوم و فناوريبانک ایده 
بحث مالکیت فکري به ویژه در حوزه فرهنگ است،  در پارك هافعالیتو با بیان اینکه یکی از مهمترین خایمانی خوش

آنها کپی شود و دیگران از آن استفاده کنند. از این رو، از  در این حوزه نگران هستند که ایدهگفت: همواره صاحبان ایده 
ارتباطی با قوه  وزارت دادگستري همان روزهاي نخست به این موضوع فکر کردیم و با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

 .قضائیه برقرار کردیم

دیگر بابت نند. در وهله نخست توانند ایده خود را در بانک ثبت کهاي فرهنگی، صاحبان ایده میسیس بانک ایدهأبا ت
 . ها پیدا خواهد شدگذارانی براي این ایدهگرانی نخواهند داشت و سپس سرمایهبرداري از آن نکپی

هاي فرهنگی در محل پارك گفت: هدف ما این بود که با توجه به اینکه فضاي کار یک سیس بانک ایدهأوي با اشاره به ت
اي دارند که مورد توجه کنیم. از این رو، کسانی که ایده هم کار فضاي فرهنگی است در حوزه مالکیت فکري صنایع فرهنگی

ها ارانی از این طریق براي این ایدهگذداشته باشند و دیگر اینکه سرمایهبرداري از آن نگرانی ننند. در وهله نخست دیگر بابت کپیتوانند ایده خود را در این بانک ثبت کاست می
 .خواهند شدپیدا و این دو گروه به هم متصل 

هایمان اي بسیار نزدیک فعالیتدهیم. در آیندهصورت مشترك انجام داشتیم که قرار شد وظایفی را به  وزارت دادگستري اي بانامهخوشخو افزود: در این رابطه تفاهمایمانی 
 .دهیمهاي مربوط به صنایع فرهنگی را ارتقا میدر حوزه مالکیت فکري و ثبت ایده هااز جمله در بخش سطح معلومات شرکتدر این حوزه 

  شونددانشجویان صنایع فرهنگی در دوره تحصیالت تکمیلی حمایت می 

 کنیم ومحتواي صنایع فرهنگی هم حمایت میتر از مجموعه گردآورندگان اظهار داشت: در یک گستره وسیعهاي نرم و صنایع فرهنگی یس پارك ملی علوم و فناوريیر
 .شودتولیداتی در این زمینه منتشر می

هاي آنان در این حوزه کرد تا بتوانیم از نتایج پژوهشکنند هم حمایت خواهیم وي ادامه داد: از دانشجویانی که در دوره تحصیالت تکمیلی در حوزه صنایع فرهنگی کار می
 .استفاده کنیم

 هنر و فرهنگ اهالی مالیاتی معافیت یا شدن اخذ جنجالی بحث  

ریزان هنر، برنامهمعافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر از جایی در ذهن اصحاب فرهنگ و گفت: بحث مالیات اهالی فرهنگ و هنر محمدحسین ایمانی خوشخو ضمن اشاره به 
 . تواند مولد باشدسال بعد از آن، کسی فکر نکرد که فرهنگ می 40و مدیران کالن کشور شکل گرفت که قبل از انقالب و 

https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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تواند مولد باشد، این سال بعد از انقالب هم کسی فکر نکرد که فرهنگ می 40: شرایط فرهنگ در کشور سابقه قبل از انقالب را دارد، در این اظهار داشت ایمانی خوشخو
هاي تواند بخشریزان و مدیریت کالن کشور اصالح شود. اگر این اتفاق بیفتد فرهنگ نه تنها خودش، بلکه میموضوع هم باید در ذهن اصحاب فرهنگ و هنر و هم در ذهن برنامه

 . مهمتري را ایفا کندتواند نقش هاي کالنی مانند اشتغال میدیگر را هم اداره کند. ضمن اینکه در بحث
 

 بد؟ یا خوب فرهنگ یارانه فرهنگی؛ کار به یارانه هیارا دوگانگی 

ه یارانه براي کار فرهنگی، گفت: با توجه به شرایط موجود کشور که درآمد نفتی محدود شده و یاراضمن اشاره به  هاي نرم و صنایع فرهنگییس پارك ملی علوم و فناوريیر
نظیر هستیم، یک حوزه بکر است. به نظر از لحاظ منابع فرهنگی در دنیا بی آنجا که حوزه فرهنگ از هاي دیگري است که درآمدزا باشد، قطعاًکردن راه حل کشور به دنبال پیدا

 .سال دوم رفع شود 40سال اول انقالب بوده در  40اي مهیا شده که اگر غفلتی در رسد شرایط به گونهمی
 توانمی که هاي نرم و صنایع فرهنگیدر پارك ملی علوم و فناوري ایده این موفقیت با اً یقین زیرا است، موضوع این تست هم پارك این هايفعالیت و اندازيراه :داد ادامه وي
 هم کالن سطح در و باشیم داشته نخست وهله در هنر و فرهنگ اصحاب براي کالن درآمد توانیممیکند و شور گسترش پیدا میک در ،کرد نزدیک هم به را اقتصاد و فرهنگ

 .کنیم ایجاد ملی درآمدهاي در فرهنگ براي ايعمده سهم و بزنیم رقم کشور براي خوبی درآمد
 

 بینی رشد صنایع فرهنگی در پنج سال و شکوفایی صنعت در برنامه میان مدت ده سالهپیش 

 رشد و توسعه شودمی بینیپیش: گفت ایع فرهنگی در ایران و جهانصن و نرم هايفناوري و علوم آینده افق وبینی بازار محمدحسین ایمانی خوشخو ضمن اشاره به پیش
 . باشیم داشته کشور در توجهی قابل و فعال فرهنگی صنعت توانیممیو  شود شکوفا تواندمی ساله ده مدت میان و ساله پنج مدت کوتاه در فرهنگی صنایع

کنم در مدت زمان مشخص، ها هستیم. ضمن اینکه، توجه به این حوزه بیشتر جلب شده و با این اتفاقات فکر میفراهم آوردن زیرساخت وي گفت: در حال حاضر در حال
 .صنعت فرهنگی فعال و قابل توجهی را در کشور داشته باشیم

هاي نرم و گفت: پارك ملی علوم و فناوري جهاددانشگاهی چهلمین سالگرد با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هاي نرم و صنایع فرهنگیرییس پارك ملی علوم و فناوري
به فکر این کار زمین  جهاددانشگاهی ساله این نهاد موارد مهمی وجود دارد. اما اینکه 40مطرح است. البته در کارنامه  جهاددانشگاهی صنایع فرهنگی به عنوان یکی از ابتکارات

  ..   تواند آینده خوبی را رقم بزندی است که میمانده در کشور افتاده موضوع مهم
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 ؛گردشگري تابستانه

 فراتر از یک تجربه صرفاً مادي 

شود، با گردشگري به مفهوم هر کار دل بخواه، خودخواهی و تفریح صرف نیست، کما این که به تفریح و لذت از جمله مهمترین مبانی آن نگریسته می
 .هاي بسیاري به همراه داشته باشدتواند براي انسان آوردهر امري فراتر از یک تجربه صرف مادي است و میاین حال سف

: معنویت در گردشگري نه به عنوان یک مفهوم جدید بلکه بازیابی فلسفه و ماهیت بنیادین گردشگري است. معنویت؛ توجه گفت مهدیه شهرابی فراهانی
تواند تمامی عناصر سفر را به درستی در جایگاه خویش قرار دهد. در متون سفر، انسان، هستی و جامعه انسانی است که میبه مبانی روحانی و غیر مادي 

هاي بسیاري را براي آدمی به تواند کارکردهاي مهم و ارزشمند زندگی بیان شده است که میمختلف دینی و غیر دینی، گردشگري به عنوان یکی از فعالیت
شود. چرا که معنویت به مفهوم عناصر غیر مادي و روحانی هستی، ماهیت اصلی سفر را تشکیل ه باشد؛ این امر ذیل توجه به معنویت محقق میهمراه داشت

 دهد.می
ویش تواند وي را به ماهیت اصلی خنه به عنوان یک تفریح، بلکه اقدامی در جهت بازیابی عناصر غیرمادي وجودي انسانی است که می سفر صرفاً 

 تواند تمامی ابعاد زندگی انسانی را دربرگیرد. بازشناساند، این بدان مفهوم است که سفر می
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هاي غیر از شخصیت واقعی خود بوده و اصل وجودي خویش را نتایج تحقیقات حاکی از این مطلب است که انسان در حین سفر، فارغ از قید و بند
ن و افزایش تواند اقدامی در راستاي بازگشت به خویشتن واقع شود. همزمان با آغاز فصل تابستاسازد. از این رو از دیدگاه روانشناختی، سفر مینمایان می

تواند به درستی مسیر حقیقی سفرها، آگاهی یافتن از این مهم ضرورت است. مطالعات گویاي این حقیقت است که گردشگري در راستاي پایداري می
اصر پایداري به شمار توان گفت حتی آگاهی از سفر و درك عمیق بدان نیز از عنگیرد و میخویش را بپیماید، این پایداري تمامی ابعاد سفر را در بر می

 رود. می
کند تا گردشگري به درستی در جایگاه خویش قرار گیرد و از عوامل ها اشاره میمفهوم پایداري در گردشگري به استفاده صحیح از منابع و ظرفیت

کند تا بتواند هدف اصلی گري تاکید میتوان گفت که توجه به معنویت در گردشگري نیز به فلسفه گردشو عناصر مخرب مصون بماند. از این دیدگاه می
 باشد.سفر را براي گردشگر و جامعه محقق کند؛ این تحقق نیز به مفهوم جایگاه درست می

شود و رویکرد مثبت ها در تابستان، توجه به اثرات گردشگري نیز بیش از گذشته مطرح میهمان گونه که بیان شد همزمان با افزایش جریان سفر
تواند عنصر مهمی در کاهش عواقب منفی آن تغییر رویکرد به گردشگري محقق نخواهد شد. ارائه اطالعات صحیح در زمینه گردشگري میبدان مگر با 

کند، اما زمانی که سفر رفتن به عنوان نگرند، در نتیجه هر کسی به دلخواه رفتار میشود. افراد وقتی سفر را به عنوان یک مقوله منفک از زندگی می
قدام ق انسانی مطرح شود، این متفاوت خواهد بود. وقتی همه افراد یک جامعه به عنوان یک انسان حق سفرکردن داشته باشند، چرا که یک منبع و احقو

نند کشود که هم جامعه میزبان و هم خود گردشگر تالش میمهم تحقق هدف خلقت انسانی است، از این رو به عنوان یکی موضوع اجتماعی نگریسته می
 تا هدف غایی آن را محقق کنند، هدف غایی گردشگري نیز همان ماهیت معنوي است که به عنوان هدف خلقت انسانی بدان نگریسته شده است.

رسد در داخل کشور کمی خأل در این زمینه وجود دارد. چرا که از جمله ارکان اولیه پایداري در گردشگري آموزش و آگاهی است و به نظر می
شود، با ي به مفهوم هر کار دل بخواه، خودخواهی و تفریح صرف نیست، کما این که به تفریح و لذت از جمله مهمترین مبانی آن نگریسته میگردشگر

د به هاي بسیاري به همراه داشته باشد. از این رو زمانی که تاکیتواند براي انسان آوردهاین حال سفر امري فراتر از یک تجربه صرف مادي است و می
تواند مسیر جریان گردشگري در کشور را به درستی هدایت کند و هرگونه معنویت در گردشگري به عنوان یکی از الزامات آن درنظر گرفته شود، می

وجه اثرات مخرب زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی را کاهش دهد و به رشد شخصیت افراد کمک کند. این امر مستلزم رویکرد علمی به گردشگري و ت
 به مفاهیم معنوي ماهیت گردشگري است تا بتوان رشد حرکت گردشگري در فصل تابستان را در مسیر صحیح خودش هدایت کرد.
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 یامداد امام (ره) با جهاددانشگاه تهینامه کمتفاهم يسازیینشست اجرا نیدومبرگزاري 

 ،دکتر علی حسنی با حضور یفرهنگ عینرم و صنا يهايعلوم و فناور یپارك مل یندگیبه نما یامداد امام (ره) با جهاددانشگاه تهیکمنامه تفاهم يسازیینشست اجرا نیدوم
ازي امور سمعاون تجاري ،معاون پشتیبانی پارك؛ مهندس مهدي عباسی رییس پارك علم و فناوري البرز و مجتمع تحقیقاتی شهداي جهاددانشگاهی؛ مهندس حسین بختیاري

؛ مدیر مراکز خدمات علمی، فناوري و نوآوري؛ دکتر حمیدرضا بابایی مشاور اجرایی و آموختگان جهاددانشگاهیها و مراکز رشد سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانشپارك
ریزي و مسئول اداره برنامه ،و سوده صوفی توسعه نوآوري و کارآفرینی مسئول امور ،؛ محمدرضا آقاجانیسازيامور بازاریابی و تجاري  مسئول ،دکتر مهدیه شهرابی فراهانی

 ،فرمدیر کل راهبري شغلی؛ ناصر پایانی ،معاون اجرایی حوزه اشتغال؛ دکتر احمد خانی ،اکبر خادمیهاي نرم و صنایع فرهنگی و دکتر علیتوسعه از طرف پارك ملی علوم و فناوري
مشاور  ،مدیر تجهیز منابع و بهبود فضاي کسب و کار؛ دکتر محمود غالمی ،مدیر کل هدایت شغلی؛ مهندس محمدعلی هاشمی ،رضا رمضانیمشاور معاونت اشتغال؛ دکتر علی

مردمی از  هايمشاور معاونت مشارکت ،مدیر آموزش و دکتر علیرضا محمدي ،اله عابدینیمشاور معاونت امور فرهنگی؛ مهندس ذبیح ،معاونت اشتغال؛ مهندس محسن پناهی
 شد. برگزار در محل کمیته امداد امام (ره)  12تا  10 ساعت 99شهریور  3طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) روز دوشنبه 

مهندس حسین  ،یجهاددانشگاه یاز معاونت آموزش یندگیبه نما یسلگمحمد  مهندس ،یجهاددانشگاه یاز معاونت فرهنگ یندگیبه نما يتقوعادل  دکتردر این نشست 
 اشتند. ور دنیز حضآموختگان ال دانشغاشت سازي فناوري وتجاري از سازمان یندگیبه نما ياریبخت

 (کارگروه ج: آموزش ،(کارگروه ب: امور فرهنگی) ،هاي (کارگروه الف: اشتغال و خودکفایی)کارگروه اصلی با عنوان 4 ،نامه و همکاري دو نهادسازي تفاهمبه منظور اجرایی
 هاي فرعی تقسیم شد. هاي مردمی) تشکیل و هر کارگروه اصلی نیز به کارگروهکارکنان) و (کارگروه د: مشارکت

  تشکیل شد. و نحوه تعامل  گریکدیکارگروه با  ياعضا ییآشناهایی از طرف پارك و کمیته امداد و معرفی نماینده ورظمنه جلسه ب نیا
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 :یفرهنگ عینرم و صنا يهايعلوم و فناور یر پارك ملد

 برگزار شد در پارك یخالق فرهنگ عیحوزه صنا هاي متقاضی استقرارهاي شرکتکارگروه بررسی ایده جلسه
علوم  یدر پارك مل  1399 ورماهیشهر 12چهارشنبه  یخالق فرهنگ عیدر حوزه صنا یاستارتاپ يهامینوآور و ت يهاها، واحدها و هستهشرکت يهادهیاو بررسی طرح  جلسه

 . برگزار شد یفرهنگ عینرم و صنا يهايو فناور
 رضامحمد مهندس، یبانیمعاون پشت یحسن یضور دکتر عل با ح یخالق فرهنگ عیدر حوزه صنا یاستارتاپ يهامینوآور و ت يهاها، واحدها و هستهشرکت يهادهیطرح ا جلسه

 يسازيو تجار یابیمسوول امور بازاری فراهان یه شهرابیو توسعه و دکتر مهد يزیرمسوول اداره برنامه یمهندس سوده صوف ،ینیو کارآفر يمسوول امور توسعه نوآور یآقاجان
 . حوزه پرداختند نیخود در ا يهادهیها به طرح اشرکت یبرگزار شد و تمام یفرهنگ عینرم و صنا يهايعلوم و فناور یپارك مل

 عیناصدر حوزه  یاستارتاپ يهامی) و تانیبندانش -(خالق یفرهنگ عینوآور و فناور صنا يهاها، واحدها و هستهشرکت رشیمرحله پذ نیجلسه براساس فراخوان پنجم نیا
 ،يزیروم يهايمد و پوشاك، رسانه، باز ،یقیسمو ک،یگراف ،یعکاس ،يمعمار ،یصنعت یطراح ،يسازمجسمه ،یطراح ،ینقاش ،یدستعیصنا ،ياز جمله (گردشگر یخالق فرهنگ

 عینرم و صنا يهايعلوم و فناور یپارك مل يها) در چهارچوب مقررات و دستورالعمليبندانتشارات و بسته جات،قهیو عت يهنر يایاش دئو،یو و لمیف ،یشینما يهنرها غات،یتبل
 .برگزار شد یفرهنگ
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 مشترك عنوان شد؛اي نامهدر آیین تفاهم

 هاي مهم اقتصادي استصنایع فرهنگی از پایه

 

 

 

 

 

 
 

شهریور ماه  18 شنبهسه روز هنر، و فرهنگ توسعه به کمک موسسه و فرهنگی صنایع و نرم هايي فناور و علوم ملی پارك میان همکاري نامهتفاهم انعقاد آیین سیناپرس:
 سال جاري برگزار شد.

نیا، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در امین عارف مهندسصنایع فرهنگی و  هاي نرم وحسین ایمانی خوشخو، رییس پارك ملی علوم و فناوريدکتر محمد
 این مراسم به سخنرانی درباره اهمیت اقتصاد فرهنگ و صنایع خالق پرداختند.

ه توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به اهمیت بهره اقتصادي از فضاي فرهنگی گفت: با توجه به اینکه بازار گسترده اقتصاد در ابتداي این نشست مدیرعامل موسسه کمک ب
ر هستند، هاي بیشتري براي پیشبرد این هدف بزنیم. اقتصاد و فرهنگ دو مولفه تاثیرگذار به یکدیگفرهنگ و صنایع فرهنگی نیازمند انسجام بیشتري است، ما باید دست به تالش

 به همین دلیل باید حداکثر بهره را از این دو حوزه ببریم.
یونسکو حدود یک درصد جمعیت فعال جهان  2019هاي اقتصادي از صنایع خالق، افزود: بر اساس آمار گیريالمللی در بهرهوي ضمن ارائه آمار از شرایط موجود در فضاي بین

گذشته تجارت جهانی این نوع صنایع، حدود هفت درصد رشد داشته که این تحوالت گویاي تاثیرگذاري اهل فرهنگ و هنر در حوزه در صنایع خالق فعالیت دارند و در سه سال 
 مام داشته باشیم.اهت موضوع این به پیش از بیش هنر و فرهنگ صاحب کشور یک عنوان به داخل در باید هم راستاما دراین. استاقتصاد 
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هاي موجود در صنایع خالق و فضاي فرهنگی بیانجامد که فرصتی بسیار گیري از ظرفیتتواند به بهرههایی میافزاییو هم نامهانعقاد چنین تفاهمنیا گفت: عارف مهندس
 ارزشمند است.

یم در رشد و تاثیرگذاري این حوزه به ویژه در مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با تاکید بر توسعه اشتغال در صنایع فرهنگی خاطرنشان کرد:امیدواریم بتوان
 سبد اقتصادي کشور موثر عمل کنیم.

توانیم هایی میهاي جدي موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر است و به طور قطع با پیگیري چنین همکاريوي تاکیدکرد: توسعه اشتغال در صنایع فرهنگی جزو ماموریت
 آفرینی موثرتري داشته باشیم.نقش

هاي استواري در هاي نرم و صنایع فرهنگی دراین راستا انجام شده است امید داریم گامنیا، در تحوالت جدیدي که با همکاري پارك ملی علوم و فناوريعارف دکتر گفته به
 راستاي شکوفایی در عرصه فرهنگ و هنر برداشته شود.

 
 هاي مهم کشور نبوده استهیچگاه فرهنگ جزو اولویت

هاي نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی در ادامه این مراسم با اشاره به وضعیت فعلی فرهنگ در کشور گفت: در فضاي فعلی فرهنگی ك ملی علوم و فناوريیس پاریر
یریم؛سوالی است که باید از خود بپرسیم. هاي مهم کشور نبوده است. حال اینکه چقدر توانستیم از منابع فرهنگی بهره بگشاید درگذشته نیز هیچگاه فرهنگ جزو اولویت کشور و

 گیري چندانی از این منابع براي توسعه کشور نشده است.اند و بهرهزیرا با وجود اینکه داراي منابع فرهنگی غنی هستیم، اما متاسفانه در کشورمان این منابع هیچگاه مولد نبوده
هاي مهم اقتصاد است، اما در کشور ما که و عنوان کرد: در اغلب کشورهاي پیشرفته دنیا فرهنگ جزو پایههاي مهم اقتصاد کشورها پیشرو دانست وي فرهنگ را جزو پایه

ریزي به ادبیات ایم در حوزه برنامهگیران رده باال به فرهنگ جلب شده و امروز توانستهایم، به تازگی توجه مدیران و تصمیمچند سالی است در بحران اقتصادي گرفتار شده
 ك برسیم.مشتر

 هايفعالیت جریان در مولد عنوان به خود و کند تغییر باید است بگیر کمک یک تنها اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت که نگرش اینمحمدحسین ایمانی خوشخو، دکتر به گفته 
   . باشد فرهنگی

هاي ارتقاي توسعه، هاي علوم انسانی، گردشگري، هنر و فناوري اطالعات، توسعه زیرساختالتحصیالن رشتهبنیان فارغسازي براي اشتغال دانشگفتنی است؛ ظرفیت
هاي مرتبط با هنرمندان و ان و محققان حوزههاي مورد تفاهم، ایجاد تعامل موثر میان اندیشمندبنیان و خالق در حوزههاي دانشکارآفرینی فرهنگی و حمایت از فعالیت

 بخشی هنرمندان علمی تجارب و پژوهشی علمی، دستاوردهاي بر مبتنی نرم هايفناوري وسازي صنایع فرهنگی اي و حمایت و تجاريتولیدکنندگان محصوالت فرهنگی و رسانه
 .است نامهتفاهم این محورهاي از

  گزارش:مهتاب دمیرچی
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 با حمایت معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري 

 توسعه مراکز متعدد نوآوري ویژه صنایع خالق در سراسر کشور
 

بوم شرکت خالق در کشور در حال فعالیت هستند و مراکز متعددي در زیست 800بیش از 
 هاي نرم ودهند. پارك ملی علوم و فناوريها خدمات ارائه میصنایع خالق به این شرکت

ساز تاسیس شده است، یکی از هاي نرم و هویتفرهنگی که با حمایت ستاد توسعه فناوري
 .دفتر استانی تاسیس کرده است 4رسانی، این مراکز است، این پارك براي توسعه خدمت

هاي نرم و فرهنگی، یکی از مراکز تخصصی است که به صورت پارك ملی علوم و فناوري
هاي خالق و فعال در حوزه صنایع فرهنگی را به عنوان هدف مها و تیخاص حمایت از شرکت

خود قرار داده است. این پارك که با حمایت جهاد دانشگاهی ایجاد شده است، در تعامل با 
جمهوري تالش ساز معانت علمی و فناوري ریاستهاي نرم و هویتستاد توسعه فناوري

 ه از نظر کیفی توسعه دهد.هاي خود را چه از نظر کمی و چکند تا فعالیتمی
شرکت در این پارك مستقر هستند و تعداد قابل توجهی از  30در حال حاضر نزدیک به 

 کنند.ها و فعاالن حوزه صنایع خالق از این مرکز خدمات دریافت میاستارتاپ
هاي نرم و فرهنگی همچنین یک مرکز نوآوري و یک مرکز پارك ملی علوم و فناوري

هاي حوزه صنایع خالق به صورت تخصصی از اسیس کرده است تا استارتاپرشد جامع را ت
 منتورها و مشاورین این حوزه مشاروه دریافت کنند و خدمات تخصصی مورد نیاز به آنها اختصاص یابد.

اراك و زنجان دفاتري ایجاد کرده است.  ،زآباد، شیرارماین پارك براي گسترش فعالیت خود در سراسر کشور، ایده تاسیس دفاتر استانی را اجرایی کرد و در حال حاضر در خ
 شود.هاي این مرکز است که در آینده عملیاتی میتوسعه دفاتر استانی از جمله دیگر برنامه

 ستاد حمایت با خالق صنایع هاياستارتاپ نیاز مورد مالی هايبسته تامین و خود حمایتی زنجیره تکمیل منظور به همچنین هاي نرم و فرهنگیملی علوم و فناوريپارك 
 صنایع خالق است.جمهوري در حال تاسیس یک صندوق پژوهش و فناوري ویژه عاونت علمی و فناوري ریاستم سازهویت و نرم هايفناوري توسعه

  

http://iccip.ir/fa/page/4673/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
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 هاي نرم و صنایع فرهنگی: در پارك ملی علوم وفناوري

 دیدار دکتر غالمرضا عباس پاشایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداري تهران 
      

 
  
 
 
 
 

  

هاي نرم و صنایع دکتر غالمرضا عباس پاشایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداري تهران با دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارك ملی علوم و فناوري
 شهریور دیدار کرد.  18شنبه فرهنگی روز سه

پارك صنایع فرهنگی را به عنوان اولین پارك تخصصی و موضوعی در حوزه  ،هاي مستقر در آنهاي پارك و شرکتدکتر پاشایی ضمن بازدید و آشنایی با فعالیت
هاي اقتصادي علیه جمهوري اسالمی صنایع فرهنگی عنوان کرد و با توجه به مغفول ماندن این حوزه و ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ در این زمان تاریخی در تحریم

 مابین در حوزه صنایع فرهنگی اعالم نمودند.آمادگی خود را جهت توسعه همکاري فی ،ایران
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 . دیدار کردند هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوري هاي این کشور ازهیات تجاري کشور افغانستان و نمایندگان دانشگاه
کشور  هیات توجه موردو  هاي مختلف معرفی گردیددر حوزهآنها هاي توانمنديها و فعالیت ،هاشرکت جاري انجام شد؛شهریور ماه سال 22در این دیدار که روز شنبه 

 . بود افغانستان
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي نرم و صنایع فرهنگیپارك ملی علوم و فناوريدیدار هیات کشور افغانستان از   
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 اندازي بانک پدیدآورندگان محتواي صنایع فرهنگیفراخوان راه
 

به عنوان نخستین پارك  هاي نرم و صنایع فرهنگی،ملی علوم و فناوري پارك
راستاي ملی علم و فناوري در حوزه علوم انسانی و صنایع خالق فرهنگی در 

بانک پدیدآورندگان «اندازي راههاي خود اقدام به ها و مأموریتتحقق مسوولیت
 کرده است.» محتواي صنایع فرهنگی

افزایی در هاي تخصصی و ایجاد هماندازي این بانک با هدف تجمیع ظرفیتراه
هاي کالن صنایع فرهنگی و ایجاد جریان تولید محتواي مورد نیاز تدوین برنامه

، بین اعضاي بانک هاي موجود در این سازماندانشی از طریق ساختارها و شبکه
 باشد.و مخاطبان می

شود محتواهاي مندان و فعاالن حوزه صنایع فرهنگی دعوت میاز کلیه عالقه
 ارسال نمایند. صوتی، تصویري و نوشتاري خود را جهت عضویت در این بانک

 
 هاي عضویت:روند ارسال درخواست

تکمیل و  ،دانلود فرم درخواست عضویت از سایت (قسمت بانک متخصصین) -1
 بارگذاري در سامانه

 ارسال محتواي تولید شده -2
 نحوه ارسال:

  s.soufi@usc.ac.irایمیل     

 09024343845     واتساپ   

خیابان  -بلوار اشرفی اصفهانی -پست یا ارسال توسط پیک به آدرس: تهران
پارك ملی علوم و   -طبقه ششم -علم و فرهنگ دانشگاه -خیابان بهار -قموشی
 هاي نرم و صنایع فرهنگیفناوري

 
 

 فراخوان استقرار شرکت هاو واحد هاي فناور و نوآور

بنیان) و دانش -خالقصنایع فرهنگی ( هاي نوآور و فناورو هسته ها، واحدهاشرکت پذیرش فرآیند پنجمین مرحله
سازي، دستی، نقاشی، طراحی، مجسمهخالق فرهنگی از جمله (گردشگري، صنایعصنایع  حوزه هاي استارتاپی درتیم

هاي رومیزي، تبلیغات، هنرهاي نمایشی، طراحی صنعتی، معماري، عکاسی، گرافیک، موسیقی، مد و پوشاك، رسانه، بازي
 ملی پارك هايرالعملدستو و مقررات چهارچوب بندي) درجات، انتشارات و بستهفیلم و ویدئو، اشیاي هنري و عتیقه

تا پایان  توانندمی درخواست ارایه منظوربه  متقاضیان و در سازمان مرکزي آغاز فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري علوم و
 09024343845شماره   طریق یا (از »استقرار درخواست« با ذکر عنوان info@iccip.irرایانامه  طریق از شهریور ماه

 ،قموشی شهید خیابان ،تیراژه روبروي ،اصفهانی بلوار اشرفی آدرس به را مدارك کپی و اصل و ارسالواتساپ و تلگرام) 
 هايفناوري علوم و ملی سازمان مرکزي پارك ،ششم طبقه ،ساختمان علم ،فرهنگ و علم دانشگاه ،هما کوچه ،خیابان بهار

 . نمایند تحویل فرهنگی صنایع و نرم

 از:  عبارتند استقرار شده بینیپیش هايمزیت از جمله

کتابخانه  و جلسات هاياتاق همایش، هايسالن فضاي اداري، قالب هاي مشترك دراستفاده از امکانات و زیرساخت •
 تخصصی 

 با حضور اساتید مجرب   فرهنگی صنایع و نرم هايفناوري حوزه در عمومی و تخصصی هاي آموزشیدوره برگزاري •

 وکاریابی و کسب هنري، عارضه فرهنگی، مدیریتی، در موفقیت مالی، حقوقی، فنی، ايمشاوره خدمات •

 گذار ایجاد بسترهاي الزم جهت ارتباط با مؤسسات و افراد سرمایه •

 ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی ها، سازمانبرداري از ارتباطات ایجاد شده با وزارتخانهبهره •
 وان دانشگاهی و تأمین نیروي کار با تجربه در عرصه صنایع فرهنگی تسهیل ارتباط با نیروي متخصص و ج •

 ارتباط با شبکه گسترده ملی جهاد دانشگاهی  •

 (IPTV)  بنیان از طریق تلویزیون تعاملی پارك ها، واحدهاي فناور  و محصوالت خالق و دانشمعرفی شرکت •
 هاي پیشران پاركامکان مشارکت در پروژه •

 ترسی به بازارهاي تسهیل دسبرنامه •

 ایجاد شبکه تعاملی بین فعاالن عرصه صنایع فرهنگی و شرکت هاي مسقر •
 فناوري و علم هايپارك در مستقر هايشرکت با مرتبط قانونی مزایاي سایر •

 مدارك موردنیاز
 تکمیل کاربرگ درخواست بررسی پذیرش آزمایشی در پارك  فمایشی در پارك علوم و فناوري هاي نر صنایع  •

 شرکت رزومه همراه به مدیرعامل یا مسئول تیم تحصیلی مدرك آخرین ملی، کارت تصویر •

 ها)(شرکت  تغییرات آخرین و رسمی روزنامه اساسنامه، شامل، شرکت ثبت قانونی مدارك •

 نماید. تشریح را آن و بوده شرکت خدمات و محصول کننده معرفی که مدارکی و مستندات سایر یا کاتالوگ •
 

 جهت کسب اطالعات دفتر جذب و پذیرش پارك 46129220تلفن شماره 
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