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پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگیپارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

کشورها،   
گ

فرهن� و  نرم  دارا�ی های  امروزه 
جایگاه و اقتدار آنها را در عرصه های مختلف میل 

ن الملیل رقم می زند.  و ب�ی
باسابقه  ایران  اسالمی  جمهوری  میان  این  در 
 می تواند ی� از 

گ
، غ�ن و کم نظ�ی فرهن� طوال�ن

گذارترین بازیگران فعال این حوزه در دنیا  تأث�ی
باشد که جهت تحقق این امر پارک های علم و 
محیط های  میان  واسط  حلقه  له  ن م�ن به  فناوری 
تجاری  محیط های  و  تحقیقا�ت  و  دانشگاهی 
از  تلفیقی  آنها،  تلقی می شوند و حوزه عملکرد 

عملکردهای علمی و فناوری است.
جذب  بر  عالوه  فناوری  و  علم  پارک های 
مخاطبی�ن از حوزه های آموز�ش و تحقیقا�ت در 
مراکز  و  دانشگاه ها  مانند  کوچک،  مقیاس های 
ن از حوزه های  تحقیق و توسعه، مخاطبا�ن را ن�ی
سازمان ها،  کت ها،  �ش مانند  صنع�ت  و  تجاری 
صنایع  در  فعال  خصویص  و  دول�ت  مؤسسات 

 و خالق جذب می نمایند.
گ

مختلف فرهن�
صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم  میل  پارک 
به جهاددانشگاهی در دانشگاه  ، وابسته 

گ
فرهن�

علم و فرهنگ شکل گرفته و با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و تحت نظارت 
فناوری مجموعه ای  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
ن و تخصیص ترین پارک در  است که به عنوان اول�ی
اقتصاد فرهنگ، محیطی مناسب برای استقرار، 
کت ها  رشد، توسعه و شکوفا�ی مؤسسات و �ش
مستقر  فناور  کت های  �ش و  می آورد  فراهم  را 
در تعامل سازنده با دانشگاه ها و سایر مؤسسات 
پژوه�ش و فناوری به فعالیت های فناورانه در 

ی می پردازند.  و ه�ن
گ

حوزه های مختلف فرهن�
هدف اصیل این پارک، تسهیل در امر خلق ایده، 
که  است  خدما�ت  و  محصوالت  توزیع  و  تولید 
 و خالق در زمینه های گردشگری، 

گ
ماهیت فرهن�

و  دیداری  صنایع   ، دس�ت صنایع  موسیقی، 
های تجسمی،  شنیداری، فناوری اطالعات، ه�ن
طراحی  قرآن،  و  دین  �گرمی،  و  اسباب بازی 
معماری،  چاپ،  و  ن�ش  گرافیک،  و  محصول 
 ، نقا�ش  ، نمای�ش های  ه�ن آموزش،  فناوری 
ی،  ن عکا�، مد و پوشاک، رسانه، بازی های روم�ی
صنایع  حوزه های  سایر  و  بازاریا�ب  و  تبلیغات 

 دارند.
گ

خالق فرهن�
نیازسنجی،  شامل  فعالیت ها  این  اهم 
ایده پردازی، تحقیق و توسعه، طراحی مهند�، 
ثبت مالکیت فکری، تجاری سازی، انتقال فناوری، 
فروش و پشتیبا�ن بعدی برای تحقق محصوالت 
ن   و  همچن�ی

گ
فناوری نرم و صنایع خالق فرهن�

قلمرو  این  در  تخصیص  خدمات  سایر  عرضه 
است.

اهمیت:
ن الملل پارک های علم و فناوری در . . 		 ن الملل پارک های علم و فناوری در هاب ب�ی هاب ب�ی

 
گ

 دانشگاه های کشور در حوزه صنایع فرهن�
گ

دانشگاه های کشور در حوزه صنایع فرهن�
و خالقو خالق

حوزه  . . 		 باالی  توانمندی های  از  ی  حوزه  بهره گ�ی باالی  توانمندی های  از  ی  بهره گ�ی
، ه�ن و فناوری های نوین

گ
، ه�ن و فناوری های نوینفرهن�

گ
فرهن�

با . . 		  
گ

فرهن� استقالل  و  خوش بی�ن  با تقویت   
گ

فرهن� استقالل  و  خوش بی�ن  تقویت 
ن جامعه به ویژه جوانان ن جامعه به ویژه جوانانرویکرد انقال�ب در ب�ی رویکرد انقال�ب در ب�ی

علوم . . 		 حوزه  مختلف  موضوعات  علوم همگرا�ی  حوزه  مختلف  موضوعات  همگرا�ی 
تولیدات   ، ارزش آفری�ن راستای  در  تولیدات انسا�ن   ، ارزش آفری�ن راستای  در  انسا�ن 

 و ثروت آفری�ن
گ

 و ثروت آفری�نفرهن�
گ

فرهن�
 مفید متناسب با نیاز . . 		

گ
 مفید متناسب با نیاز تولید کاالهای فرهن�

گ
تولید کاالهای فرهن�

گروه های مختلفگروه های مختلف
نظام . . 		 اهداف بخ�ش  و  کالن  اهداف  تحقق  نظام   اهداف بخ�ش  و  کالن  اهداف  تحقق   

علم، فناوری و نوآوری کشورعلم، فناوری و نوآوری کشور
ی . . 		 ه�ن و   

گ
فرهن� علمی،  نخبگان  از  ی حمایت  ه�ن و   

گ
فرهن� علمی،  نخبگان  از  حمایت 

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

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

خدمات تولید شده در این بخشخدمات تولید شده در این بخش
سمت . . 		 به  دانشگاه ها  فکری  نظام  سمت تغی�ی  به  دانشگاه ها  فکری  نظام  تغی�ی 

نوآوری  فناوری ،  بر  مبت�ن  نوآوری پژوهش محوری  فناوری ،  بر  مبت�ن  پژوهش محوری 
و  نرم  فناوری های  حوزه  در  کارآفری�ن  و و  نرم  فناوری های  حوزه  در  کارآفری�ن  و 

هویت سازهویت ساز
حوزه . . 				 در  ن الملیل  ب�ی ارتباطات  ش  حوزه گس�ت در  ن الملیل  ب�ی ارتباطات  ش  گس�ت

 و خالق
گ

 و خالقفناوری های نرم و صنایع فرهن�
گ

فناوری های نرم و صنایع فرهن�
ن در تجاری سازی محصوالت . . 				 ن در تجاری سازی محصوالت زیرساخ�ت مطم�ئ زیرساخ�ت مطم�ئ

کت های خالق فعال کت های خالق فعال�ش �ش
دانش بنیان . . 				 اشتغال  برای  دانش بنیان ظرفیت سازی  اشتغال  برای  ظرفیت سازی 

 ، انسا�ن علوم  رشته های  ، فارغ التحصیالن  انسا�ن علوم  رشته های  فارغ التحصیالن 
گردشگری، ه�ن و فناوری اطالعات   گردشگری، ه�ن و فناوری اطالعات   

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

گ
فرهن� فعالیت های کارآفری�ن  از  و حمایت   

گ
فرهن� کارآفری�ن 

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

و  مندان  ه�ن با  مرتبط  حوزه های  و محققان  مندان  ه�ن با  مرتبط  حوزه های  محققان 
 و رسانه ای

گ
 و رسانه ایتولیدکنندگان محصوالت فرهن�

گ
تولیدکنندگان محصوالت فرهن�

و . . 				  
گ

فرهن� صنایع  تجاری سازی  از  و حمایت   
گ

فرهن� صنایع  تجاری سازی  از  حمایت 
دستاوردهای  بر  مبت�ن  نرم  دستاوردهای فناوری های  بر  مبت�ن  نرم  فناوری های 

مندان مندانعلمی، پژوه�ش و تجارب علمی ه�ن علمی، پژوه�ش و تجارب علمی ه�ن
جلب حمایت �مایه گذاران داخیل و خارجی جلب حمایت �مایه گذاران داخیل و خارجی . . 				

 و خالق
گ

 و خالقبرای توسعه صنایع فرهن�
گ

برای توسعه صنایع فرهن�
ثروت آفری�ن برای پارک از طریق ارزش تولید ثروت آفری�ن برای پارک از طریق ارزش تولید . . 				

کت های زای�ش کت های زای�ششده در �ش شده در �ش
ایجاد کن�سیوم های داخیل و خارجی جهت ایجاد کن�سیوم های داخیل و خارجی جهت . . 				

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

ن الملیل صنایع خالق. . 				 ن الملیل صنایع خالقایجاد هلدینگ ب�ی ایجاد هلدینگ ب�ی

ریاست:
 دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

مسوول رسانه ای و سردبیر خبرگزاری سیناپرس :
فرگل غفاری

طراح :
مهگل غفاری

انتشار :
روابط عمومی پارک ملی علوم و فناوری های نرم 

و صنایع فرهنگی 

شماره : 13 / پاییز 1400

نشانی:
ساختمان مرکزی: بلوار اشرفی اصفهانی- نرسیده 
قموشی-  شهید  خیابان  همت-  اتوبان  پل  به 
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رییس پارک میل علوم و فناوری های نرم    
 معتقد است ؛ ریشه 

گ
و صنایع فرهن�

 آن ها بر می گردد. 
گ

اث فرهن� ملت  ها به م�ی
در کل فرایند گردشگری به گونه  ای است که 

گردشگر می  تواند خود یک رسانه باشد.
با   

گ
فرهن� اث  م�ی رویداد  نشست  ن  دوم�ی

حضور   با  ایران  روستا�ی  اث  م�ی محوریت 
ن ایما�ن خوشخو، رییس  دک�ت محمد حس�ی
پارک میل علوم و فناوری های نرم و صنایع 
کمیته  رییس  درویش  محمد  و    

گ
فرهن�

محیط زیست در کر� اجتماعی یونسکو  
روز شنبه پانزدهم ابان ماه سال جاری  در 

بس�ت مجازی برگزار شد.

 
گ

� ن ره ران ف گ ردش ران؛ گ گ ردش د گ یس درص
د ن ت س ه

ایما�ن در ابتدای این نشست مجازی با اشاره 

 در توسعه 
گ

اث فرهن� به ظرفیت های م�ی
روستا�ی گفت: فرهنگ به عنوان یک منبع 
توانیم  می  زما�ن   را   

گ
فرهن� اث  م�ی است 

 
گ

خوب تشخیص دهیم که گردشگری فرهن�
برای  شده  نهادینه  فرهنگ  یک  عنوان  به 
گردشگری مدنظر باشد. از این نظر می توان 
 است که به 

گ
گفت گردشگری یک گونه فرهن�
 می گوییم.

گ
آن گردشگری فرهن�

زمره  در  امروز  دنیا  درصد   		 به  تقریبا 
 به حساب می آیند.

گ
گردشگران فرهن�

بدون  گردشگری  معتقدند،  پردازان  نظریه 
تکیه بر بس�ت فرهنگ از آن اصل و ماهیت 
خود دور می شود و اگر رصفا نگاه اقتصادی 
شاهد  تنها  باشیم،  داشته  گردشگری  به 
گردشگری  توسعه  از  نا�ش  منفی  حقایق 
هستیم.  بنابراین وق�ت صحبت از گردشگری 
مطرح  فوایدی  آن  یع�ن  شود  می   

گ
فرهن�

بان می  توانند از آن  ن می شود که جوامع م�ی
استفاده کند.

به  گردشگری  فرایند  گفت:  ادامه  در  وی 
خود  تواند  می   گردشگر  که  است  ای  گونه  
یک رسانه باشد، به جهت اینکه پیامی را از 
بان می برد. این  ن جامعه مهمان به جامعه م�ی
بان و مهمان که در جامعه  ن تعامل جامعه م�ی
شنا� گردشگری تاکید بسیاری بر آن دارند، 
ن تعادل و تعامل گردشگری و  بر مبنای هم�ی

فرهنگ است.

ت   ل ا و م وره ش ه ک ام ن اس ن  ش
گ

� ن ره اث ف �ی م
ت ا اس ه

ایما�ن فرهنگ را زنده و دارای هویت دانست 
و گفت: جامعه ای دارای عقبه قابل توجهی 
است که فرهنگ آن هویت دار و  شناسنامه 
 

گ
فرهن� اث  م�ی من  اعتقاد  به  باشد.  دار 
شناسنامه کشورها و ملت  ها است و ریشه 
 آن ها بر می گردد. 

گ
اث فرهن� ملت  ها به م�ی

هر آنچه که از گذشتگان به دست ما می رسد، 
اث خود بدانیم چراکه به نوعی  باید آن را م�ی

 ما محسوب می شود.
گ

ارث فرهن�
 با توجه به آنچه که گفته شد، اگر زندگا�ن 
مردمان امروز وابسته به ملت دیروز نباشد، 

�ب هویت است.
 

گ
اث فرهن� وی ادامه داد: مفاهیم اصیل در م�ی
ما به قدمت، پیام انسا�ن  بر می گردد. تمامی 
ا�ش که در گذشته ساخته شدند بخ�ش از  م�ی

 است. 
گ

اث فرهن� مجموعه م�ی
گفت�ن است، پیام انسا�ن و عدالت خواهی که 
از 				 سال پیش از کوروش به جا مانده است، 
نشان  دهنده آن است که ما تنها ساختمان 
که  نداشتیم  را  ه  ها، پل ها،جاده ها و غ�ی
دارای قدمت باشد، پیام های انسا�ن که در 
گذر تاریخ از این ملت به جهان فرستاده شده 

 ما است.
گ

اث فرهن� هم م�ی
رییس پارک میل علوم و فناوری های نرم 
 درباره طبیعت و تاث�ی آن 

گ
و صنایع فرهن�

بر گردشگری کشور گفت: ی� از منابع مهم 
دیگر ما طبیعت است. 

که  کند  می   پیدا  معنا  جا�ی  آن  طبیعت 
از آسمان، کوه ها، دشت، کویر و  صحبت 
ه می شود. امروزه اغلب مردم دنیا  دریا و غ�ی
قبول دارند که طبیعت کشور ما و گونه های 
مختلف زیس�ت و آب و هوا�ی که امکان دارد 

هرکدام آنها تنها در یک کشور باشد ما را 
جزو کشورها�ی قرار داده است که در رده های 

نخست قرار دارد.
ایما�ن افزود: ما در ادبیات دی�ن خود راجع به 
طبیعت نکته  های زیادی داریم به گونه ای 
که نزدیک به 			 آیه در قرآن کریم به طبیعت 
گردشگری  بحث  یح  ت�ش در  دارد.  اشاره 
دازیم که  طبیعت، باید به موضوع روستا ب�پ

اهمیت زیادی در گردشگری دارد.
 از آنجا�ی که در روستا طبیعت دست نخورده  
راح�ت  به  می توانیم  را  طبیعی  منابع  و 
ی  ببینیم، پتانسیل های زیادی برای جای گ�ی
ن دلیل   دارد. به هم�ی

گ
اث فرهن� در زمره م�ی

نقش گردشگری روستا�ی از جایگاه مهمی در 
اصل گردشگری برخوردار است.

اث  �ی م ت  داش ه گ ن یل  اص ل  ی دل ا  اه ت روس
د ن ت س ور ه ش ک ک  در ی

گ
� ن ره ف

اصیل  دلیل  روستاها   ، ایما�ن گفته  به 
کشور  یک  در   

گ
فرهن� اث  م�ی نگهداشت 

های  زبان  روستا،  مردم  مراودات  هستند. 
 

گ
، خوراک و پوشاک هم�

گ
محیل، سبک زند�

 و گردشگری 
گ

اث فرهن� آنها برای حفظ م�ی
امروز به عنوان جاذبه تلقی می شود شاید 
ن علت هم بود که گردشگری روستا�ی  هم�ی

تعریف شد. 
فراموش  ما  اشتباهات  از  ی�  است  گفت�ن 
کردن مولفه های معنوی در بحث گردشگری 

است
گردشگری  مخالفان  نظر  یح  ت�ش با  ایما�ن 
روستا�ی  گردشگری  با  برخی  گفت:  روستا�ی 
مخالفند و معتقدند که گردشگران موجب 
تغی�ی بافت روستاها می  شوند. این موضوع 
ا برنامه   ب اما من معتقدم که  درست است 
ریزی  های درست و زیرساخت های اصویل می 
توان عالوه بر استفاده از ظرفیت ها روستاها 

می توانیم به توسعه گردشگری برسیم. 
زیست  محیط  حوزه  در  جها�ن  مطالعات 
نشان می  دهد طبیعت روستا ها را نمی  توان 
ی که آنها را  بدون شناخت فرهنگ های ب�ش
شکل داده اند، حفاظت و مدیریت کرد؛ زیرا 
 متقابل 

گ
که تنوع زیست شناخ�ت و فرهن�

یکدیگر را تقویت می کنند و حفاظت از آنها 
های  سامانه  در  پایدار  تعادل  ن  تضم�ی برای 

وری است. اجتماعی و بوم شناخ�ت رصن

ت ه اس ان ک رس ود ی ر خ گ ردش تگ ه اس ان ک رس ود ی ر خ گ ردش گ
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اوری ؛ ن ات و ف ق ی ق ح وم، ت ل ر ع اور وزی ش اوری ؛م ن ات و ف ق ی ق ح وم، ت ل ر ع اور وزی ش م

اوری ن ش ف ای م دار آم رچ  پ
گ

� ن ره ع ف ای ن یل ص ارک م اوریپ ن ش ف ای م دار آم رچ  پ
گ

� ن ره ع ف ای ن یل ص ارک م پ

وزیرعلوم  مشاور  خ�ی الدین،  عیل  دک�ت 
عنوان کرد: وزارت علوم قصد دارد برنامه 
ای با عنوان آمایش فناوری مبت�ن بر آمایش 
پارک میل علوم  که  د  ب�ب پیش  را  �زمی�ن 
 می  

گ
و فناوری های نرم و صنایع فرهن�

تواند، در این زمینه پرچم دار باشد.
حوزه   

گ
هماهن� و  گزارش  ارائه  نشست 

  ، علوم  وزارت  میان  نوآوری  و  فناوری 
دانشگاهی  جهاد  با  فناوری  و  تحقیقات 
ک  مش�ت های  فعالیت   توسعه  منظور  به 
با حضور مدیران و روسای مجموعه پارک 
جهاد  به  وابسته  فناوری  و  علم  های 
فناوری  معاونت  اعضای  و  دانشگاهی 
روز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
جاری  سال  ماه  آبان  هفدهم  دوشنبه 

برگزار شد.
در این جلسه دک�ت عیل خ�ی الدین، مشاور 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
دک�ت  و  فناوری  و  تحقیقا�ت  علمی،  امور 
برنامه ریزی  دف�ت  �پرست   ، طال�ب بهنام 
و  علوم،تحقیقات  وزارت  فناوری  امور 
رییس  معاون  بادکو،  ،بهروز  فناوری 
تجاری  سازمان  رییس  و  جهاددانشگاهی 
سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد 
 ، ایما�ن ن  حس�ی محمد  دک�ت  دانشگاهی؛ 
های  فناوری  و  علوم  میل  پارک  رییس 
عبا�  مهدی  دک�ت  ،

گ
فرهن� و صنایع  نرم 

ز  ال�ب استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
علم  های  پارک  مجموعه  روسای  دیگر  و 
به  دانشگاهی  جهاد  به  وابسته  فناوری  و 
ا�ن در باب فعالیت ها و اهداف  ایراد سخ�ن

مجموعه ها پرداختند.
رییس  و  جهاددانشگاهی  رییس  معاون 
اقتصاد  و  فناوری  سازی  تجاری  سازمان 
دانش بنیان جهاد دانشگاهی در ابتدای این 
نشست گفت: مجموعه جهاد دانشگاهی، 
ن در  37مرکز نوآوری و شتاب دارد. همچن�ی
اقتصاد  و  فناوری  سازی  تجاری  سازمان 
با  معاون�ت  دانشگاهی  جهاد  بنیان  دانش 
که  وجوددارد  ها  کت  �ش امور  ثبت  عنوان 
کت های دانش بنیان  در زمینه توسعه �ش

فعال است. 
دانشگاهی  جهاد  سازی،  تجاری  زمینه  در 
چهار صندوق را فعال کرده که سه صندوق 
وابسته به سه پارک علم و فناوری جهاد 
زیر  هم  صندوق  یک  و  است  دانشگاهی 
فناوری  سازی  تجاری  سازمان  مجموعه 

دانشگاهی  جهاد  بنیان  دانش  اقتصاد  و 
فعالیت می کند.

در  سازمان  این  رشد  مراکز  افزود:  بادکو 
 است که زمینه 

گ
سطح کشور دارای پراکند�

فعالیت هر کدام چه در عرصه پزش� و 
باشد. می  مشخص  ها  عرصه  دیگر  چه 

ن  ن�ی الملیل  ن  ب�ی عرصه  در  ستفا  ن  همچن�ی
در20  کنیم  می  تالش  و  دارد  فعالیتها�ی 
کشوری که شورای امنیت میل مجوز داده، 
بنیان  دانش  های  کت  از �ش ها�ی   

گ
نمایند�

مستقر در جهاددانشگاهی را دایر کنیم.

ود ی ش س م ی اس  ت
گ

� ن ره ادرات ف ه ص ان خ

رویکرد  درباره  خوشخو  ایما�ن  ادامه  در 
اصیل مجموعه پارک میل علوم و فناوری 
غم  ، گفت: عل�ی

گ
های نرم و صنایع فرهن�

مشکال�ت که جهاد در طول 4دهه پشست 
� گذاشته است، همواره پای کار ایستاد که 
ین دلیل آن را می توان در صداقت  مهم�ت
افرادی دانست که از ابتدا این نهاد را پایه 
خود  جهادی  فعالیت  به  و  کردند  گذاری 

ادامه دادند.
فرهنگ  چرا  که  موضوع  این  افزود:  وی 
اقتصادی  نهادهای  بگ�ی  ه  ج�ی همواره 
است؟ برای من سوال بود؛ در حایل که در 
تمامی کشورها، فرهنگ بخش مولد بوده 
و  پول  تولید  به  دیگر  صنایع  با  همراه  و 

درآمد می پردازد.
ایما�ن افزود: با گذشت زمان به این نتیجه 
در  اقتصادی  تفکر  فقدان  که  رسیدیم 
این زمینه  تجاری سازی فرهنگ در  بحث 

وجود ندارد اما نزدیک به یک سال و نیم 
ا از وزارت علوم، تحقیقات  ت طول کشید 
پارک میل علوم  تاسیس  و فناوری مجوز 
را    

گ
فرهن� صنایع  و  نرم  های  فناوری  و 

یم. بگ�ی
وفناوری  علوم  میل  پارک  رئیس  گفته  به 

 ، هدف ما ایجاد 
گ

های نرم و صنایع فرهن�
بس�ت تجاری سازی و اقتصادی کردن ه�ن 
مندان و اهایل فرهنگ  و فرهنگ برای ه�ن
قبویل  قابل  دستاوردهای  تاکنون  و  است 
 و 

گ
هم داشتیم و پیگ�ی ایده های فرهن�

ی از �ا� کشور بودیم. ه�ن
محصوالت  مثال  برای  کرد:  تاکید  وی 
 همواره به صورت فله ای در بازار 

گ
فرهن�

دنیا  که  شد  می  عرضه  جها�ن  و  داخیل 
ن  به هم�ی پذیرد،  نمی  را  این شیوه عرضه 
بسته  زمینه  در  کردیم  تالش  هم  دلیل 
 اقدامات 

گ
 بندی صنایع و تولیدات فرهن�

ن  هم�ی در  یم.  بگ�ی پیش  به  را  ای  نوآورانه 
 1400 ماه  18آبان  شنبه  سه  فردا  راستا 
ن دوره جایزه میل طراحی بسته بندی  دوم�ی
در  که  برگزار می شود   

گ
فرهن� در صنایع 

مند شناسا�ی شده اند. 600ه�ن ن این آی�ی
 وی با اشاره به همکاری های صورت گرفته 
نهاد ها و سازمان ها خاطرنشان  دیگر  با 
صنایع  ادبیات  امروزه  خوشبختانه  کرد: 
و  گفتار  وارد  نرم  های  فناوری  و  خالق 
راستا  ن  هم�ی در  است.  شده  دولت  متون 
مذاکره  وارد  هم  ه�ن  فرهنگستان  با  ن  ن�ی
بتوانیم فضای  آنها  با همکاری  ا  ت شدیم 
در  آن  بر  عالوه  دهیم.  ش  گس�ت را  خود 
فعالیت  عمده  بخش  هم  دو�ب  اکسپوی 
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ده شد.  س�پ
گ

نرم و صنایع فرهن�
در  که  مواردی  از  کرد:  خاطرنشان  ایما�ن 
حال توسعه آن هستیم »صادرات صنایع 
مجموعه  در  زودی  به  که  است   »

گ
فرهن�

و  نرم  فناوری  های  و  علوم  میل  پارک 
 »

گ
فرهن� »خانه صادرات   ،

گ
فرهن� صنایع 

ن رویکردی  را تاسیس می  کنیم و اگر چن�ی
خارجی  منابع  به  نیازی  بیافتد  اتفاق 
توسعه  در  نق�ش  ها  تحریم  و  نداریم 

صادرات ندارند.

ازی  س اری  ج ت در  ازی  س گ  ن ره ف زوم  ل
رم ای ن اوری ه ن ف

به  اشاره  با  علوم  وزیر  مشاور  ادامه  در 
بحث  در  اقدامات  برخی  انجام  لزوم 
توسعه فناوری های نرم، گفت:  همواره 
دنیا  در  نرم  های  فناوری   بحث  به  نگاه 
در  متاسفانه  اما  بوده  متفاو�ت  دیدگاه 
 

گ
ماند� عقب  دچار  زمینه  دراین  کشورما 

این  در  جدی  مطالبه  باید  که  است  ها�ی 
و  علوم  میل  پارک  و  د  گ�ی صورت  زمینه 

می   
گ

فرهن� صنایع  و  نرم  های  فناوری 
تواند الگوی خو�ب در توسعه فناوری های 
فرهنگ سازی  زمینه  این  در  و  باشد  نرم 

شود.
وی نقش رسانه و روابط عمومی ها را در 
این زمینه بسیار پر رنگ دانست و گفت: 
روابط عمومی ها باید در این زمینه فعال 
نشست  در  گفتمان  این  کنند.  عمل  تر 

ش پیدا کند.  های مختلف باید گس�ت
فناوری  تعریف  باز  نیازمند  ما  واقع   در 
ریزی  برنامه   باید  که  آن هستیم  نقش  و 
 های دقیقی  در این زمینه  انجام شود و  
ن  توسعه تجاری سازی فناوری های نرم ن�ی

باید اولویت بندی شود.
انداری  راه  پتانسیل  به  اشاره  با  الدین  خ�ی
و  علوم  میل  پارک  مشابه  های  مجموعه 
در   

گ
فرهن� صنایع  و  نرم  های  فناوری 

مشابه  اندازی  راه  گفت:  ها  استان  دیگر 
در  تواند  می    

گ
فرهن� صنایع  مجموعه 

تجاری  در  خو�ب  بسیار  تاث�ی  ها   استان 
سازی فناوری های نرم داشته باشد. 

مشهد  فناوری  و  علوم  پارک  مثال  برای 
ن  پتانسیل خو�ب در این زمینه دارد؛ همچن�ی

استان  و  ها  پردیس   در  ها  ایجاد ظرفیت  
از  هم  فناوری  و  ه�ن  صاحب   های 
رویکردها�ی است که می  تواند فناوری  های 
ن  ن اصفهان ن�ی نرم را توسعه دهد. همچن�ی
پتانسیل خو�ب برای  دیگر استا�ن است که 

توسعه فناوری های نرم دارد.
ها  برگزاری جشنواره  افزود:  ادامه  در  وی 
که  است  اقداما�ت  دیگر  از  میل  سطح  در 
و  علوم  وزارت  و  داد  مانور  آن  روی  باید 
فناوری حارصن است در این زمینه همکاری 

الزم را داشته باشد.
امضای  تاکیدکرد:  علوم   وزیر  مشاور 
های  فرهنگستان  با  ها  نامه  توافق 
که  است  رویکردها�ی  دیگر  از  گوناگون 
وزارت علوم همکاری الزم را در این زمینه 

به عمل می آورد. 
قصد  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
فناوری  آمایش  عنوان  با  ای  برنامه  دارد 
د که  مبت�ن بر آمایش �زمی�ن را پیش ب�ب
و  نرم  های  فناوری  و  علوم  میل  پارک 
زمینه  این  در  تواند،  می    

گ
فرهن� صنایع 

پرچم دار باشد تا در نتیجه این همکاری 
بتوانیم نقشه راهی ارائه دهیم.

د؛ رآم  ب
گ

� ن ره ع ف ای ن رم و ص ای ن اوری ه ن ر ف رت ای ب ده ه واره ای ن ش د؛از دل ج رآم  ب
گ

� ن ره ع ف ای ن رم و ص ای ن اوری ه ن ر ف رت ای ب ده ه واره ای ن ش از دل ج

 با تلفیق هوش مصنوعی و واقعیت افزوده
گ

 با تلفیق هوش مصنوعی و واقعیت افزودهخرید لوازم خان�
گ

خرید لوازم خان�

 ،
گ

)خان� ملزومات  و  لوازم  خرید  سامانه 
واقعیت  فناوری  از  ی  بهرگ�ی با  اداری( 
افزوده، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی 
از  پیش  تا  دهد  می  را  امکان  این  افراد  به 
ا ابعاد واقعی در محل  خرید یک کاال آن را ب

مورد نظر خود ببیند.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در 
به  اداری  و   

گ
خان� کاالهای  و  لوازم  خرید 

ابعاد  از  ویژه در مواردی که تصور دقیقی 
مکان مورد نظر خود ندارید، دچار اشتباه 

شده باشید. 
اکنون فناوری با رویکرد جدید به کمک رفع 
این معضل آمده است. سامانه خرید لوازم 
از  ی  بهرگ�ی با  اداری(   ،

گ
)خان� ملزومات  و 

فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی ) 
AR / VR ( و هوش مصنوعی، ایده ای است 
که در جشنواره ایده های برتر فناوری های 
، در لیست برگزیدگان 

گ
نرم و صنایع فرهن�

فناوری نظ�ی  تلفیق چند  ا  ب و  قرار گرفت 
و  مجازی  واقعیت  و  مصنوعی  هوش 
ن و  اقعیت افزوده افراد را در خرید مطم�ئ

راحت کمک می کند.
در  پرداز  ایده  و  طراح  خدابنده،  شهریار 
افزوده  واقعیت  و  مجازی  واقعیت  زمینه 

ملزومات  و  لوازم  خرید  سامانه  طراح  و 
فناوری  از  ی  گ�ی بهره  با  اداری(   ،

گ
)خان�

واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و هوش 
در  فناوری  این  کاربرد  درباره  مصنوعی، 
 و اداری نظ�ی مبلمان، 

گ
خرید ملزومات خان�

ساختمان  داخیل  طراحی  و  ه  غ�ی و  فرش 
چند  فرم  پلت  یک  سامانه  این  گفت:  ها 
وجهی است که شامل یک اپلیکیشن برای 
کاربرد در گو�ش های هوشمند و یک بس�ت 
افرادی است که به صورت حرفه  وب برای 
نظ�ی  کنند  می  فعالیت  زمینه  این  در  ای 
معماران و طراحان دکوراسیون. در واقع ما 
با کمک هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی، قدرت انتخاب دقیقی به 

افراد می دهد. 
که  هستیم  این  خواهان  ما  حقیقت  در 
 و اداری بتوانند پیش 

گ
خریداران لوازم خان�

در  واقعی  ابعاد  ا  ب را  آن  کاال  یک  خرید  از 
خرید  یک  و  ببیند  خود  نظر  مورد  محل 

رضایت بخ�ش را تجربه کنند.
به  اینکه  بر  عالوه  سامانه   این  گفت:  وی 
و  شک  بخشد،  می  �عت  خرید  فرایند 
را   

گ
کاالی خان� یک  انتخاب  در  افراد  تردید 

در  موارد  بسیاری  در  برد.  می  ن  ب�ی از  هم 

می  پیش  مشکل  این  حضوری  خریدهای 
انتخا�ب  کاالی  تناسب  در  خریداران  که  آید 
شوند.  می  اشتباه  دچار  مدنظر  محل  با 
فاصله  فرم،  پلت  این  در  ما  طراحی  تیم 
از  که  کاال�ی  آن  ا  ب محصول خریداری شده 
کاهش  را  است  بوده  خریدار  مدنظر  ابتدا 

داده اند.  
است  اینگونه  کار  روال  گفت:  خدابنده 
همراه  تلفن  و  کد  آر  کیو  یک  با  افراد  که 
آنالین  که  زما�ن  چه  توانند  می  هوشمند، 
خواهند  می  مجازی  صورت  به  و  هستند 
کاال�ی را بخرند و چه زما�ن که به مراکز خرید 
 � نت دس�ت رفته اند و ح�ت زما�ن که به این�ت
از  برداری  با تصویر  و  آن  اسکن  با  ندارند، 
کاال، آن را در خانه خود ببینند و به اندازه و 

ند.   زیبا�ی آن �پ ب�ب
وی افزود: در واقع امکا�ن که این پلت فرم 
آیا  که  این پرسش است  به  پاسخ  می دهد 
مورد  مکان  متناسب  شده  انتخاب  اشیای 
هوش  تعامل  حاصل  ؟  خ�ی یا  هست  نظر 
پلت  این  در  افزوده  واقعیت  با  مصنوعی 

فرم نمایان می شود. 
افراد می توانند تنها با یک تلفن هوشمند؛ 

همان کاال�ی را بخرند که مدنظر دارند.
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توسعه  هدف  با  همکاری  تفاهم نامه 
 و خالق 

گ
همکاری در حوزه صنایع فرهن�

متقابل،  ظرفیت های  از  ی  بهره گ�ی و 
علوم  میل  پارک  و  ه�ن  فرهنگستان  میان 
 

گ
فرهن� صنایع  و  نرم  فناوری های  و 

جهاددانشگاهی امضا شد.
، نق�ش 

گ
 فناوری های نرم و صنایع فرهن�

 ،
گ

فرهن� اقتصادی،  توسعه  در  اسا� 
توجه  با  دارد.  کشور  اجتماعی  و  سیا� 
ورت تقویت زیرساخت های علمی و  به رصن
و   

گ
فرهن� صنایع  حوزه  در  کشور  فناوری 

ن فرهنگستان  ی، تفاهم نامه همکاری ب�ی ه�ن
ه�ن و پارک میل علوم و فناوری های نرم و 
 با حضور معاونان و مدیران 

گ
صنایع فرهن�

دو مجموعه پارک میل علوم و فناوری های 
و  جهاددانشگاهی   

گ
فرهن� صنایع  و  نرم 

فرهنگستان ه�ن منعقد شد.
رییس  ایما�ن خوشخو،  ن  محمدحس�ی دک�ت 
و  نرم  فناوری های  و  علوم  میل  پارک 
این  امضای  جریان  در   

گ
فرهن� صنایع 

تفاهم نامه گفت: بیش از 	 سال است که 
از عمر پارک میل علوم و فناوری های نرم و 

 )وابسته به جهاددانشگاهی( 
گ

صنایع فرهن�
می گذرد و با حمایت همه نهادهای مرتبط 
خو�ب  بسیار  فت های  پی�ش حوزه،  این  در 
حاصل شده و به جایگاه مناس�ب در حوزه 
دست   

گ
فرهن� صنایع  و  نرم  فناوری های 

فت های  پی�ش دنبال  به  و  کرده ایم  پیدا 
ی در این حوزه هستیم. بیش�ت

مند و صاحب ایده  وی تاکید کرد: افراد ه�ن
که  مانده اند  ناشناخته  کشور  در  بسیاری 
با همکاری فرهنگستان ه�ن می توان آن ها 
فضا�ی  پارک  در  ن  ن�ی ما  و  کرد  راشناسا�ی 
برای توسعه فعالیت هایشان از برندسازی 
را  صادرات  و  اقتصادی  فضای  توسعه  تا 
فراهم خواهیم کرد. این در حایل است که 
در این حوزه توانا�ی و استعدادهای  بسیاری 

وجود دارد.
رییس پارک میل علوم و فناوری های نرم 
خاطرنشان  ن  همچن�ی  

گ
فرهن� صنایع  و 

کشور  در  خو�ب  فرصت  پارک،  این  کرد: 
ایجاد کرده و می تواند برای تولید ایده های 
 و تبدیل و 

گ
 و ایده پردازان فرهن�

گ
فرهن�

پله  فرامیل  و  میل  بازارهای  به  آن  رساندن 

تر�ت خو�ب باشد.
رییس  مطلق،  نامور  بهمن  دک�ت 
ن درباره لزوم انعقاد این  فرهنگستان ه�ن ن�ی
ه�ن  فرهنگستان  کرد:  عنوان  تفاهم نامه 
به عنوان قوی ترین مرجع ه�ن و محیل برای 
کشور است. از سوی  ترویج فرهنگ و ه�ن
نرم  فناوری های  و  علوم  میل  پارک  دیگر 
ین سکوی پرتاب  ن به�ت  ن�ی

گ
و صنایع فرهن�

برندسازی  و  بازار  به  راه یا�ب  برای صادرات، 
مندان است.  ه�ن ه�ن

فعالیت های  به  باید  کشور  در  امروزه 
نگاه  پایدار  فعالیت  یک  به عنوان   

گ
فرهن�

ن الملیل به  ن صادرات و نگاه ب�ی شود؛ همچن�ی
ا�ی برخوردار است. این حوزه از اهمیت به �ن
رییس فرهنگستان ه�ن تاکید کرد: حمایت 
کت های  �ش و  شتاب دهنده ها  فعالیت  از 
دانش بنیان و استارتاپ ها در ارایه ایده های 
از  کارآفری�ن  توسعه  و  نوآورانه  و  خالقانه 
است  تفاهم نامه  این  مهم  شاخص های 
که باید به طور جد روی این موضوع کار و 

حمایت های الزم انجام شود.
تفاهم نامه  این  همکاری  محورهای  از 
تعریف  و  نیازها  شناسا�ی  به  می توان 
و  توسعه  راستای  در  ک  مش�ت طرح های 
، اجرای 

گ
تقویت اکوسیستم صنایع فرهن�

ک با هدف توسعه اقتصاد  طرح های مش�ت
محصوالت  ارزش  ه  زنج�ی تقویت  و  ه�ن 
ی، حمایت از فعالیت شتاب دهنده ها  ه�ن
استارتاپ ها  و  دانش بنیان  کت های  �ش
و  نوآورانه  و  خالقانه  ایده های  ارایه  در 
ظرفیت ها،  از  استفاده   ، کارآفری�ن توسعه 
پژوه�ش  آموز�ش  امکانات  و  توانمندی ها 
ی و کارگاهی دو طرف در راستای توسعه  ه�ن
 ،

گ
فرهن� صنایع  کارآفری�ن  اکوسیستم 

راستای  در  ی  ه�ن رویدادهای  برگزاری 
شناسا�ی استعدادها و ظرفیت های موجود 
و  خدمات  کیفی  استانداردهای  معر�ن  و 
در  طرف  دو  مشارکت  ی،  ه�ن محصوالت 
کنگره ها،  نشست ها،  رویدادها،  برگزاری 
همایش ها و کارگاه های تخصیص با رویکرد 
برگزاری  تجاری سازی،  و  نوآوری  کارآفری�ن 
ا  ب مندان  آثار ه�ن از  ک  مش�ت نمایشگاه های 
مندان  ه�ن برای  رشد  فضای  ایجاد  هدف 
میل  جشنواره  ک  مش�ت برگزاری  و  جوان 

ی اشاره کرد. استارتاپ های ه�ن

الق و   و خ
گ

� ن ره ع ف ای ن وزه ص اری در ح ک ه هم ع ا هدف توس الق و ب  و خ
گ

� ن ره ع ف ای ن وزه ص اری در ح ک ه هم ع ا هدف توس ب
ل اب ق ت ای م ت ه ی رف ی از ظ �ی ره گ ه لب اب ق ت ای م ت ه ی رف ی از ظ �ی ره گ ه ب
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گ
� ن ره ع ف ای ن ای ص ازه ی  ن

آقاتهرا�ن ضمن  حجت االسالم مرتیصن 
فناوری های  و  علوم  درپارک میل  حضور 
و  ها  بخش  از   

گ
فرهن� صنایع  و   نرم 

همچون  پارک  این  مختلف  های  قسمت 
بخش �ب تیک، نمایه پردازان پندار، سنا ایده 
آفرین و ... بازدید کرد و در جریان دغدغه 
ی   و ه�ن

گ
ها و فعالیت های مختلف فرهن�

این مجموعه ها قرار گرفت.
بازدید  این  ادامه  در  سیناپرس،  گزارش  به 
آقاتهرا�ن در جمع مدیران پارک میل علم و 
 حضور 

گ
فناوری های نرم و صنایع فرهن�

اهمیت  باب  در  نظر  تبادل  به  و  یافت 
اقتصاد فرهنگ و تجاری سازی آن پرداخت.
ایما�ن در ابتدا با اشاره به تاسیس پارک میل 
 

گ
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهن�
عرصه  در  فعال  مجموعه  تنها  عنوان  به 
ن  تجاری سازی ه�ن و فرهنگ گفت: نخست�ی
بار است که در کشور مجموعه ای اینچنی�ن 
و  گرفته  شکل  فرهنگ  اقتصاد  رویکرد  با 
نزدیک به چهار سال است که به فعالیت 

می پردازد. 
از آنجا�ی که فرهنگ همیشه به عنوان یک 
عنرص مظلوم در برنامه ریزی ها در نظر 
ن دغدغه بود که به  گرفته می شده، با هم�ی
فناوری  و  علوم  میل  پارک  تاسیس  دنبال 

 رفتیم. 
گ

های نرم و صنایع فرهن�
ما به سخ�ت توانستیم مجوز تاسیس این 
یم؛ چرا که در نظام آموزش  مجموعه را بگ�ی
ن فرآیندی تدب�ی نشده بود که پار�  عایل چن�ی
در حوزه  بتواند  فناوری  و  در عرصه علم 
فرهنگ و ه�ن فعالیت کند. خوشبختانه 

تشکیالت، نهادها و سازمان  ها به ما نزدیک 
شدند و توانستیم اهداف موثری را در کنار 

یکدیگر به ثمر برسانیم.  
و  علم  دانشگاه  با  همکاری  داد:  ادامه  وی 
ا�ی در توسعه این مجموعه  فرهنگ تاث�ی ب�ن
داشته  پارک  این  های  فعالیت  ش  گس�ت و 
است. گفت�ن است؛ این دانشگاه رتبه بسیار 
دانشگاه  جزء  و  دارد  کشور  علم  در  خو�ب 
ها�ی است که فرصت اشتغال زیادی را در 
این  و  دهد  می  قرار  دانشجویان  اختیار 
دو  هر  دوسویه  رشد  و  توانمندی  باعث 

مجموعه شده است.

وزه  ح در  ار  ک ن  ی �ت م ه م ل  غ ش اد  ج ای
اوری ن گ و ف ن ره ف

رئیس   ، آقاتهرا�ن مرتیصن  االسالم  حجت 
این  ادامه  در  مجلس   

گ
فرهن� کمیسیون 

بود  خو�ب  بسیار  توفیق  گفت:   نشست 
کت های مستقر  که در جریان بازدید از �ش
فناوری های نرم و  پارک میل علوم و  در 
 قرار گرفتم. در جهان غرب 

گ
صنایع فرهن�

توسعه علم مبنای تجر�ب و عقیل دارد. 
تمامی  خودم  زیسته  تجربه  به  توجه  با 
ا  علوم از ه�ن و فناوری تا علوم هسته ای ب
فت می کند، اما ما ابزار  تجربه و عقل پی�ش
دیگری هم داریم که می توانیم به خو�ب از 
فت علم و فناوری بهره  آن در راستای پی�ش
یم؛ وحی و الهامات الهی ابزار دیگری  بگ�ی

است که خطا پذیر هم نیست.
تجربه  موارد  بسیاری  در  هنوز  افزود:  وی 

اشتباه پذیر بوده است، اما ما می توانیم 
با  ارتباط  و  وحی  و  الهامات  بر  تکیه  ا  ب
اهل بیت، به توسعه علمی کشور برسیم 
این  باور درست و دقیقی در  متاسفانه  که 

عرصه وجود ندارد.
آقا تهرا�ن با اشاره به فعالیت های پارک میل 
 

گ
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهن�
حوزه  در  خالقانه  کارهای  انجام  گفت: 
فرهنگ و فناوری بسیار پسندیده است که 

باید بدون ترس و تردید آن را پیش برد. 
است  ای  نتیجه  ترین  مهم   شغل  ایجاد 
و  نرم  فناوری های  و  پارک میل علوم  که 
این  در  توانسته  خو�ب  به   

گ
فرهن� صنایع 

عرصه ظاهر شود.
این  مهم  های   

گ
ویژ� از  ی�  افزود:  وی 

مجموعه جهادی بودن آن است. خوب است 
در بند روال دست و پا گ�ی اداری نباشید و 

مانند یک جهادگر عمل کنید. 
به اعتقاد من الزمه اصیل ادامه فعالیت موثر 
، اتکا به خود و 

گ
ن مجموعه ای ایستاد� چن�ی

انسان های  کا�ن عمل کردن است.  با درایت 
مجاهد منتظر دیگران نمی ماند.

عنوان  مجلس   
گ

فرهن� کمیسیون  رییس 
 

گ
فرهن� کار  از   

گ
فرهن� صنایع  پارک  کرد: 

کارهای  پارک  این  باشد،  نداشته  ترس 
خالقانه انجام داده و همت واال�ی را رصف 
کرده است، کار شما باید جهادی باشد اگر 
جهادی نباشد جواب نخواهید گرفت، برای 
مجاهدانه   

گ
فرهن� کمیسیون  در  ما  مثال 

 85 بحث  ما سه  کمیسیون  کردیم،  عمل 
همان  در  کمیسیون  برر�  است،  داشته 
بحث جمعیت 7000 نفر ساعت زمان برد.
وی در انتها با اشاره به ایجاد کمیته ای در 
اسالمی   مجلس شورای 

گ
فرهن� کمیسیون 

 خالق 
گ

ن نیازهای صنایع فرهن� درباب تام�ی
گفت: اگر بتوانید در ذیل قانون،  یافته ها 
به خو�ب تدوین کنید که  را  و اهداف خود 
در گزار�ش کامل و جامع ارائه شود، تا زما�ن 
پای شما می  که من در کمیسیون هستم 

ایستم. 
جهت  در  کمیته  ای  هستیم  تالش  در  ما 
 

گ
 در کمیسیون فرهن�

گ
فعالیت های فرهن�

ا بتواند برای شما  خانه دولت فعال کنیم ت
ردیف  دارای  که  کرده  دریافت  تسهیال�ت 

درست باشد.
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 تأسیس می شود
گ

 تأسیس می شودسازمان صنایع فرهن�
گ

سازمان صنایع فرهن�

طبق   اسالمی،  ارشاد  فرهنگ  وزیر  گفته  به 
سند تحول کشور در برنامه وزراتخانه سندی را به 
 اضافه کردیم و قصد داریم 

گ
عنوان صنایع فرهن�

ن عنوان تاسیس کنیم. سازما�ن با هم�ی
ن دوره جایزه میل طراحی بسته  ن اختتامیه دوم�ی  آی�ی
پارک میل  به همت  که   

گ
فرهن� در صنایع  بندی 

 روز 
گ

علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهن�
محمد  سه شنبه هجدهم آبان ماه با حضور دک�ت
اسالمی،  ارشاد  و  وزیر فرهنگ  اسماعییل  مهدی 
دک�ت حمید رضا طی�ب رییس جهاد دانشگاهی و 
پارک  رییس  خوشخو،  ایما�ن  ن  محمدحس�ی دک�ت 
 

گ
میل علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهن�

برگزار شد.
اسماعییل در این مراسم با اشاره به سند تحویل 
دولت جدید گفت : امروز اتفاق خوشایندی در 
 افتاده است؛  امیدوارم در 

گ
حوزه صنایع فرهن�

سال های آ�ت این نوع مراسم ها با ابعاد کمی و 
کیفی بزرگ تری برگزار شود. ی� از اولویت های 
 

گ
فرهن� صنایع  به  توجه  وزارتخانه  در  ما  اصیل 
است. به اعتقاد من باید با استفاده از ظرفیت های 
فت فناوری و پیوند  جدید در این زمینه و با پی�ش
آن با صنعت، حاصل کار را در اختیار فرهنگ قرار 
دهیم. در دولت جدید بیش از � سند تحویل 
آماده کردیم. در واقع دولت در تالش است در � 
فصل های مختلف برنامه های تحویل داشته باشد 
که ی� از این برنامه ها که من هم در آن نقش 
داشتم، آماده کردن سندی تحویل در فرهنگ بود. 
ن ترتیب در برنامه وزرات ارشاد سندی را به  به هم�ی

 اضافه کردیم.
گ

عنوان صنایع فرهن�
وی افزود: حرکت دولت در این زمینه به جای اینکه 
ی سیستمی  وزارت خانه ای باشد، به نوعی بهره گ�ی
داریم  قصد   

گ
فرهن� صنایع  بحث  در  است. 

ن عنوان تاسیس کنیم و توجه به  سازما�ن با هم�ی
 به عنوان یک دستور مهم در 

گ
اصل صنایع فرهن�

برنامه دولت قرار گرفته است.
 

گ
فرهن� صنایع  وجوه  از  گفت:ی�  اسماعییل 
فعل  یک  که  است  بندی  بسته  به صنایع  توجه 
  و یک بس�ت خوب برای توسعه این 

گ
مهم فرهن�

صنعت است.

 باید در سبد خانوار باشد
گ

صنایع فرهن�

اهمیت  به  اشاره  با  طی�ب  مراسم  این  ادامه  در 
از  صحبت  وق�ت  همیشه  گفت:   

گ
فرهن� صنایع 

سمت  به  ها  ذهن  شود،  می   اقتصادی  توسعه 
فوالد، مس و غ�ی می رود و وق�ت می خواهیم 
دازیم،  ب�پ داخیل  های  کننده  تولید  تقویت  به 
فته هستند و  باید بگوییم چون این صنایع پی�ش
در این زمینه کشورها سال  ها زیادی است که کار 

کردند، تولیدکنندگان داخیل باید با رقابت با آنها 
وارد بازار شوند تا اجازه ورود به این صنایع را پیدا 
 

گ
کنند. در حوزه فناوری های نرم و صنایع فرهن�
و  نبوغ  به  متعلق  چراکه  است  برعکس  امر  این 
خالقیت کشور ما است. بنابراین توسعه تجارت 
ن دلیل جهاد  در این زمینه آسان تر می شود به هم�ی
دانشگاهی تاسیس پارک میل علوم و فناوری را در 

دستور کار خود قرار داد.
اتفاق  کشور  در  است  که الزم  آنچه  افزود:  وی 

باید در سبد   
گ

این است که صنایع فرهن� بیفتد 
بحث  در  بتوانیم  تا  د  گ�ی قرار  خانوار  مرص�ن 
فت  پی�ش با  باشیم. خوشبختانه  پیشتاز  صادرات 
بازاریا�ب  راح�ت  به  زمنه  این  در  توان  می  فناوری 
صنایع  و   

گ
فرهن� صنایع  در  رقابت  ایجاد  کرد. 

د تا افراد  بسته بندی باید بیش از پیش صورت گ�ی
گونه  این  در  ی  بیش�ت اشتیاق  با  ایده  و صاحبان 

کت کنند. جلسات �ش

در فرهنگ مزیت های مطلق داریم

و  نس�ب  مزیت های  به  اشاره  با  ایما�ن  ادامه  در 
گفت:  فتشان  پی�ش و  توسعه  در  کشورها  مطلق 
مزیت  و  نس�ب  مزیت  نام  به  دارد  وجود  بح�ش 
به  منابع  از  برخورداری  در  ها  کشور  که  مطلق 
ن مزیت ها�ی هستند.  ان کم و زیاد دارای چن�ی ن م�ی
ما در کشورمان می توانیم مزیت مطلق خود را در 
حوزه فرهنگ  جستجو کنیم و خوشبختانه مزیت 
 کشور داریم.

گ
های مطلق فراوا�ن در حوزه فرهن�

 میدان بزرگ مزیت های 
گ

وی افزود: صنایع فرهن�
این  به  تا کنون  اینکه چرا  بزرگ کشورمان است. 

مزیت ها توجه نکردیم موضوع مورد بح�ش است. 
این مزیت های خدادادی که ریشه در فرهنگ دارد 
آنگونه که باید و شاید توجه نکردیم. از آنجا�ی که 
همواره مقوله های مورد توجه در بس�ت فناوری 
جهاد  خوشبختانه  است؛  عرضه  قابل  دنیا  در 
دانشگاهی این افتخار را دارد که در راستای تلفیق 
ن تاسیس پارک میل علوم و  فناوری با فرهنگ عج�ی

فناوری های نرم و صنایع را عملیا�ت کرد.
فرهنگ  ما  کشور  در  متاسفانه   ، ایما�ن گفته  به 

حالیکه  در  است.  بگ�ی  کمک  های  بخش  جزو 
در  است.  حاکم  این  خالف  دیگر  کشورهای  در 
حقیقت در کشورهای توسعه یافته فرهنگ بیش�ت 
از صنایع دیگر تولید درآمد می کند و مولد است 
دارد.  رونق  صنعت  این  در  عرضه  و  تقاضا  و 
های  خ�ب  و  هستیم  مس�ی  این  در  خوشبختانه 

خو�ش در این زمینه می  شنویم.

لزوم حذف فرهنگ جزیره ای

موضوع  که  دارد  امیدواری  جای  داد:  ادامه  وی 
آمده  کشور   

گ
فرهن� ادبیات  در   

گ
فرهن� صنایع 

است. مشکل اصیل کشور ما عدم مدیریت واحد 
است که در دولت جدید نظام حکم را�ن مطم�ن 
بخش های کشور را هدایت می کند. فعالیت های 
ترمز  چرامه  شوند  باید حذف  ای  جزیره   

گ
فرهن�

این زمینه است و در اصل  راه تجاری سازی در 
 ارتباط 

گ
معضل این است که  دستگاه های فرهن�

 با یک دیگر ندارند.
گ

تنگاتن�
و  نرم  های  فناوری  و  علوم  میل  پارک  رییس 
 گفت: اگر وزارت فرهنگ و ارشاد 

گ
صنایع فرهن�
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گ
اسالمی مدیریت فرهن�

 می افتد و ما 
گ

اتفاق خو�ب در بحث صنایع فرهن�
یم.  گفت�ن   مدیری�ت فاصله می گ�ی

گ
از این آشفت�

انسا�ن  علوم  مبنای  بر  ما  کشور  توسعه  است، 
شکل نگرفته است؛ در حقیقت مدیریت و اقتصاد 

ن نمی کند.  برنامه های آینده کشور را تعی�ی
بخش عمده ای از ایده ها و علوم انسا�ن را در 
قالب فناوری باید به جامعه عرضه کنیم.  پارک 
 

گ
میل علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهن�
 به وجود 

گ
 در جامعه فرهن�

گ
می تواند تحول بزر�

بیاورد.
وی با اشاره به بحث توسعه صنایع بسته بندی 
گفت: صادرات در کشور ما فله ای است که من 
معتقدم فناوری می تواند مقابل صادرات فله ای 
د.  بسته بندی فناوری شده و ارسال ان به  را بگ�ی
آن سوی مرزها می تواند کمک خو�ب برای توسعه 
 باشد. با برگزاری 

گ
تجارت فرهنگ و صنایع فرهن�

این  طول  در  بندی  بسته  و  طراحی  میل  جایزه 
مند در بحث بسته بندی شناخته  دوسال ٠٠	 ه�ن
این جایزه دریچه ای را به  شدند به گونه ای که 

 و فناوری باز کرده است.
گ

محصوالت فرهن�

خانه صادرات تاسیس می شود

وی خ�ب از تاسیس خانه صادرات فناوری های نرم 
 را داد و گفت: صادرات صنایع 

گ
و صنایع فرهن�

 ی� از بخش های عمده ای است که در 
گ

فرهن�
کشور متویل ندارد. در آینده نزدیک خانه صادرات 
می  تأسیس   

گ
فرهن� صنایع  و  نرم  های  فناوری 

فرایند  این  حامی  عنوان  به  پارک  مجموعه  شود 
برای  را  نزدیک هشتاد مجموعه  تا کنون  و  است 

فعالیت در صادرات شناسا�ی کردیم.
معاون  نبیو�ن  ابراهیم  مراسم  این  ادامه  در 
و  نرم  های  فناوری  و  علوم  میل  پارک  فناوری 
 گفت: همواره ی� از موضوعا�ت که 

گ
صنایع فرهن�

 در کشور مغفول مانده صنایع 
گ

در صنایع فرهن�
بسته بندی است در حالیکه تاث�ی شگر�ن در جریان 

تجاری سازی و صادرات دارند. 

نرم و  فناوری های  پارک میل علوم و  مجموعه 
 در این زمینه با همکاری نهادها�ی 

گ
صنایع فرهن�

چون بیمه سامان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تالش های زیادی برای شناسا�ی خالقیت ها و افراد 

توانمند در این زمینه کرده است.
، رییس مرکز توسعه حل  در ادامه هادی  صاد�ت
بندی  بسته   گفت: صنعت  قضاییه  قوه  اختالف 
جزو آن دسته  از صنایع است که در زمره صنایع 
 جا دارد که ح�ت در دسته بندی یونسکو 

گ
فرهن�

معنوی  ذخایر  از  بتوانیم  باید  ندارد.  قرار  هم 
کشورمان در این حوزه استفاده کنیم تا از مولفه 
های که از جنس فکر و ه�ن هستند، ارزش آفری�ن 

کنیم.
وی ادامه داد: صنعت بسته بندی در خدمت جا 
اندازی به�ت و حمل و نقل امن تر ایجاد شده است 
و ما هنوز با استانداردهای دنیا فاصله داریم. در 
بدترین  از محصوالت ما در  واقع هنوز بسیاری 
حالت ممکن به خارج از کشور ارسال می شوند. 
اخ�ی  دهه  یک  در  که  است  این  مثبت  نکته  اما 
که  داشتیم  بسته بندی  صنعت  در  خو�ب  جهش 
برگرفته از ه�ن و ظرافت های ایرا�ن و متاثر از ه�ن 

اسالمی بوده است.
وی گفت: زیبا�ی چشم نواز بسته های جدید در 

یک زیادی دارد. این جایزه جای ت�ب
صنایع  و  نرم  های  فناوری  و  علوم  میل  پارک 
 برای اینگونه مقوالت پشتیبان ارزشمندی 

گ
فرهن�

است در واقع این مجموعه برای شکوفا�ی خالقیت 
ها و زمینه  سازی برای کسب و کار توانسته بسیار 

موفق عمل کند.
است  صنع�ت  بندی  بسته  صنایع  گفت:  صاد�ت 
که می  تواند پایدار بماند توسعه در این صنعت 
� به اقالم شود.  می تواند باعث تسهیل در دس�ت
ضعف های ریز و درش�ت در این عرصه داریم که 
بندی کشور ما آسیب می زند؛  به صنعت بسته 
افتاده  خو�ب  اتفاقات  اخ�ی  سال  چند  در  البته 
است. آثار  برگزیده در این جایزه ستود�ن است؛ 
فت ها اکتفا کنیم.  اما نباید به این دست از پی�ش
این عرصه برسیم و ح�ت  لبه فناوری در  باید به 

جلو بزنیم چراکه جوانان ما پتانسیل کا�ن در این 
زمینه دارد

صنعت بسته بندی، منبع درآمد پاک

طراحی  میل  جایزه  علمی  دب�ی  مالمحمد،  عیل 
این جایزه  با اشاره به رویکرد های  و بسته بندی 
گفت: کار خود را از دو سال پیش آغاز کردیم و 
تاث�ی  جای خایل صنع�ت را احساس می کردیم که 
زیادی در صادرات محصوالت دارد. صنعت بسته 
بندی صنع�ت پایدار و اثربخش است که می تواند 
منبعی درآمد پاک باشد. این صنعت ارزش آفرین، 

نگهدارنده و فرهنگ ساز است.
ن دوره این جایزه در دو بخش و  وی افزود: دوم�ی
شش زمینه برگزار شد. گفت�ن است، 			 ایده به 
ین سهم در صنایع دس�ت  خانه رسید که بیش�ت دب�ی
کت کردند که 		 طراح آقایان و  مند �ش بود 		 ه�ن
ن  		 نفر را بانوان به خود اختصاص دادند. همچن�ی
کت کننده داشتیم و در کل 			  از 		 استان �ش
محصول به دست ما رسیده است. به برگزیدگان   
ن  نشان میل یک دو و سه ستاره می دهیم. سوم�ی

دوره به صورت منطقه ای برگزار می  شود.  
 با اشاره به فعالیت های جن�ب 

گ
این فعال فرهن�

ی شده در خالل این جایزه گفت: در واقع ما  پیگ�ی
در بس�ت استانداردسازی هستیم. این جایزه برای 
ما موضوعیت دارد و می خواهیم به یک جریان 
میان  که  است  این  هدف  بپیوندیم.  ثمربخش 
طراحان، تولیدکنندگان و فعاالن پیوند و نزدی� 
ن موسسه ای را برای گردآوری  ایجاد کنیم. همچی�ن
 تأسیس می کنیم 

گ
تمامی محصوالت صنایع فرهن�

 فعالیت 
گ

که در راستای صادرات محصوالت فرهن�
کند.

ن دوره شعار ما  مالمحمد گفت: در برگزاری سوم�ی
ن کیفیت و رشد  بسته بندی، رکن تولید و تضم�ی
ند و به  بازار است برگزیدگان این جایزه درجه می گ�ی
ن برگزاری  بازارهای جها�ن معر�ن می شوند. همچن�ی
کارگاه  های آموز�ش از دیگر فعالیت های ما است 

که در خالل این جایزه رخ می دهد.

به گفته وزیر کشور؛ 
همان  دقیقا  فناوری  و  علم  های  پارک 
را  ما  دانش  توانند  می  که  هستند  جا�ی 
ن دانش و  تکمیل کند و حلقه مفقوده ب�ی
محصوالت تنها از طریق پارک های علم 

و فناوری پیدا می شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور در خالل بازدید 
ن نمایشگاه دستاوردهای  از  بیست و دوم�ی
به  اشاره  با  فن بازار  و  فناوری  پژوهش، 
ارزیا�ب خود از این رویداد گفت: نمایشگاه 
بسیار خو�ب بود و من دستاوردهای بسیار 
ارزشمندی را در حوزه فناوری و محصوالت 

فن پایه دیدم. 
شدت  به  دستاوردها  این  است،  گفت�ن 
مورد نیاز کشور است که قابل جایگزی�ن با 

محصوالت خارجی هم دارد.

محصوالت  این  از  بسیاری  افزود:  وی 
مس�ی  در  افتادن  برای  زیادی  قابلیت 
با  شدت  به  و  دارند  ارزآوری  و  صادرات 

محصوالت خارجی قابل رقابت است.
وحیدی با اشاره به اهمیت پارک های علم 
کشور  بومی  دانش  تکمیل  بر  فناوری  و 
دقیقا  فناوری  و  علم  های  پارک  گفت: 
را  ما  دانش  میتواند  که  است  جا�ی  همان 
ن دانش و  تشکیل کند و حلقه مفقوده ب�ی
محصوالت تنها از طریق پارک های علم 

و فناوری پیدا می شود.

ول ص ح ا م ش ب ال دان ص طه ات ق اوری، ن ن م و ف ل ای ع ارک ه ولپ ص ح ا م ش ب ال دان ص طه ات ق اوری، ن ن م و ف ل ای ع ارک ه پ
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یا�ب  تاکید بر ریشه  ا  ب غامی  الله رصن عزت 
گفت:  گردشگری  در  ایران   

گ
ماند� عقب 

هم  ما  کشور  ارز  نرخ  کاهش  متاسفانه 
گردشگری  صنعت  کمک  به  نتوانست 
می   که  نیست  گذاری  �مایه  تنها  بیاید. 

تواند جان تازه به گردشگری ببخشد.
سال  یکصد  میل  »سمپوزیوم  ن  نخست�ی
الله  عزت  حضور  با  ایران«  گردشگری 
، گردشگری 

گ
اث فرهن� غامی، وزیر م�ی رصن

ن  محمدحس�ی دک�ت  ؛   دس�ت صنایع  و 
سمپوزیوم  این  کل  دب�ی  خوشخو،  ایما�ن 
های  فناوری  و  علوم  پارک میل  رییس  و 
سعید  سید   ،

گ
فرهن� صنایع  و  نرم 

فرهنگ  و  علم  دانشگاه  رییس  هاشمی، 
روز سه شنبه بیست و هفتم مهر ماه در 

دانشگاه علم و فرهنگ  برگزار شد.
سید  دک�ت  مراسم  این  در  است،  گفت�ن 
کمیته  رییس   ، طباطبا�ی محیط  احمد 
زاده،  بهرام  محمد  و  ایران  ایکوم  میل 
به  ایرانشنا�  بنیاد  پژوه�ش  معاون 
عباس  دک�ت  ن  همچن�ی پرداختند  ا�ن  سخ�ن
هتلداران  جامعه  اجرا�ی  مدیر  بیدگیل، 
اقام�ت  مراکز  کارگروه هتل،  مدیر  و  ایران 
جواهرزاده،  فرید  دک�ت  و   ات  ن تجه�ی و 
و   ایران  طبیعتگردی  علمی  انجمن  رئیس 
 ، زیار�ت  ،

گ
فرهن� گردشگری  کارگروه  مدیر 

ارائه  به  ورز�ش   و  طبیعتگردی  تاریخی، 
مقاله پژوه�ش خود پرداختند.

احیای  اهمیت  به  اشاره  با  غامی  رصن
گردشگری  حال  گفت:  گردشگری  صنعت 
پاندمی  وجود  با  و  نیست  خوب  کشور 
شده  هم  تشدید  وضعیت  این  کرونا�ی 
که  است  تاسف  مایع  این جهت  از  است. 
کشور ما با وجود پتانسیل ها�ی که دارد، 
به هیچ وجه نتوانست در این عرصه قد 
 

گ
ماند� عقب  علل  باید  ابتدا  کند.  علم 

را  موانع  آرام  آرام  بعد  و  روشن  را  خود 
نداریم.  این  جز  دیگری  راه  و  کنیم  رفع 
بگذاریم  کنار  باید  را  حاشیه  های  حرف 
و  کنیم  احیا  را  بیمار  این  باید  واقع  در 

بعد اقدامات جان�ب را عملیا�ت کنیم.
ماموران  با  که  ای  جلسه   طی  افزود:  وی 
ارشد ناجا داشتم، دریافتیم که در هجده 
مورد توسعه گردشگری با ماموریت  های 
بعد  خوشبختانه  و  دارد  تقابل  ناجا 
های  راه   توانستیم  مذکور  جلسه  از 
مطمئ�ن برای حل این موانع پیدا کنیم و 
می خواهیم تا آخر آبان ماه ویزای صدور 

 � از  توقف  ماه   		 از  بعد  را  گردشگری 
یم. بگ�ی

غامی نگرش مسأله محور را راهی برای  رصن
دانست و  گردشگری  موانع  از  برون رفت 
است  زیاد  گردشگری  مشکالت  گفت: 
ببینیم  محور  مسئله  را  گردشگری  باید 
وق�ت  و  چیست  کار  موانع  که  بدانیم  تا 
موانع کار روشن شد �یعاً راه حل ها را 
پیدا کنیم و سعی کنیم دست بر راه حل  

ها�ی بگذاریم که ابزارش را داریم.
کمک  قدرت  و  ابزار  ن  داش�ت واقع  در   
زیادی به ت�یع رفع مشکالت در عرصه 

گردشگری می کند.
غامی، باید در این عرصه هم  به گفته رصن
افزا�ی داشته باشیم در گردشگری ما فقط 
باالتر از یمن و لبنان هستیم. این که دالر 
ن آمد  باال رفت و ارزش ارزی کشور ما پای�ی
را  ما  گردشگری  صنعت  نتوانست  هم 
تکان دهد. چرا که خارجی  ها می  توانند 
ین  به�ت از  ایران  در  هزینه  ای  اندک  ا  ب
متاسفانه  اما  شوند؛  بهره  مند  امکانات  
کاهش نرخ ارز کشور ما هم نتوانست به 

کمک صنعت گردشگری بیاید. 
تواند  می   که  نیست  گذاری  �مایه  تنها 
جان تازه به گردشگری ببخشد. همانگونه 
داری  ن  آبخ�ی هیچگاه  کشور  در  ما  که 
مدیریت  را  کشور  آ�ب  منابع  تا  نداشتیم 
منابع  نتوانستیم  هم  گاه  هیچ  کنیم 
دیگر کشور را اعم از گردشگری مدیریت 
اصیل  عامل   

گ
نقدین� گفت،  باید  کنیم. 

است  کشور  در  گوناگون  نهادهای  ویرا�ن 
زیادی  که خرا�ب های  است  مانند غویل  و 

به بار می آورد.
 و گردشگری و صنایع 

گ
اث فرهن� وزیر م�ی

ن   گفت: ی� از راه حل های مطم�ئ
گ

فرهن�
گردشگری  موانع  از  رفت  برون  برای 
برکنار کردن مشکال�ت است که بر � راه 

�مایه گذاران ظاهر می شود. 
آینده  در  اشیا  نت  این�ت و  مجازی  فضای 
می  ل  کن�ت دور  از  را  ن  چ�ی همه  نزدیک 
را  ن  چ�ی یک  ب�ش  من  اعتقاد  به  اما  کند. 
و  �گرمی  آن  و  می کند  حفظ  خود  برای 
باید  است  نشده  دیر  تا  است.  گردشگری 
باید  کنیم.  �مایه گذاری  حوزه  این  در 

استبداد فکری و عمیل را کنار بگذاریم.
بزنیم  ا یکدیگر حرف  ب باید   در حقیقت 
متاسفانه ی� از مشکالت ما در کشور این 
می زنیم.  حرف  یکدیگر  با  کم�ت  که  است 
تجربه نشان داده است که اگر ما استبداد 
عمل  موفق  می توانیم  بگذاریم  کنار  را 

کنیم.
وی ادامه داد: امروزه در میان بخش های 
  

گ
ناهماهن� گردشگری  وزارت  مختلف 

های زیادی وجود دارد. 
ن ی� از مشکالت عمده ما عرضه  همچن�ی
آنها  توانیم  نمی   که  است  دس�ت  صنایع 
جا�ی  اصال  و  کنیم  عرضه  خو�ب  به  را 

مطمئ�ن برای عرضه وجود ندارد. 
که  می  شود  روزی  چند  راستا  این  در 
فرش  موزه  کنار  در  تا  ام  داده  دستور 
صنایع  فروش  و  عرضه  برای  فضا�ی  یک 
استان  در  زحمتکش  مردمان  برای  دس�ت 
خوشبختانه  که  شود  تهیه  مختلف   های 
ام  اح�ت راستای  در  ن  همچن�ی شد.  انجام 

ران؛ ری ای گ ردش ال گ د س ص ک یل ی وزیوم م پ م ران؛س ری ای گ ردش ال گ د س ص ک یل ی وزیوم م پ م س

حال گردشگری کشور خوب نیستحال گردشگری کشور خوب نیست
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اختصاص  آنها  به  الله  هتل  در  را  مکا�ن 
و  علوم  میل  پارک  از  انتها  در  دادیم. 
تشکر   

گ
نرم و صنایع فرهن� فناوری های 

مجموعه  خواهم  می  و  دارم  را  الزم 
نهادهای  دیگر  و  مجموعه  این  چون  ای 
به  همدیگر  کنار  در  دانشگاهی  جهاد 
در  و  دازیم  ب�پ گردشگری  مشکالت  رفع 
تعامل  به  یکدیگر  ا  ب اندی�ش  آزاد  بس�ت 
بروز  صورت  در  من  اعتقاد  به  دازیم.  ب�پ
ایط است که می توانیم یک جهش  این �ش
گردشگری  مشکالت  ان  ج�ب در  را  مناس�ب 

داشته باشیم.

ری  گ ردش ه گ ری ب گ ه ن ارچ پ ک زوم ی ل

به  اشاره  با  ایما�ن  مراسم  این  ادامه  در 
یکصد  میل  سمپوزیوم  برگزاری  اهمیت 
برای  گفت: همیشه  ایران  گردشگری  سال 
خود  گذشته  به  باید  دقیق  ریزی  برنامه 
که  آنجا�ی  از  باشیم.  داشته  جامع  نگاهی 
است  فرابخ�ش  امری  گردشگری  صنعت 
و  نهادها   

گ
هماهن� نیازمند  آن  توسعه 

سازمان های دول�ت و خصویص است. 
منابع  از  که  کشورها�ی  موفق  تجربه 
طبیعی محروم بودند نظ�ی مالزی نشان 
پایه  تواند  می  گردشگری  که  است  داده 
حساب  به  اقتصادی  توسعه  برای  مهمی 
ی است  آید. این سخن مقام معظم ره�ب
توسعه  محور  می تواند  گردشگری  که 
شده  توجه  کم�ت  متاسفانه  اما  باشد 
به  نگر  کیل  عینک  با  هیچگاه  ما  است. 
این صنعت نگاه نکردیم و همواره نگرش 
جامعی�ت  آن  حقیقت  در  داشتیم.  جز�ی 
تا  را  شد  می  حس  نگرشمان  در  باید  که 

کنون ندیدیم.
جنبه  تمام  به  باید  بنابراین  افزود:  وی 
یکپارچه  و  جامع  نگاهی  گردشگری  های 
حدی  تا  ما  کشور  در  باشیم.  داشته 
بخش  عهده  بر  گردشگری  سیاست گذاری 
خصویص بوده است و به شدت جزیره  ای 
عمل شده است. در حقیقت بخش های 

گردشگری همنوا�ی الزم را نداشته  اند.

رانندگان فرودگاهی، فعاالن عرصه گردشگری 
سالمت

به گفته رییس پارک میل علوم و فناوری 
آنجا�ی  از   ،

گ
فرهن� صنایع  و  نرم  های 

همه  دارد  مختلفی  انواع  گردشگری  که 
محوریت  با  باید  نهادها  و  ها  سازمان  
را  خود  های  فعالیت  گردشگری  وزارت 
ند. ی� از شکاف های موجود در  پیش ب�ب

موثر  فعالیت  عدم  گردشگری  صنعت 
حوزه  در  ما  است؛  سالمت  گردشگری  در 
موثری  فعالیت  هیچ  پزش�  گردشگری 
ن الملیل  ب�ی بیمار  است.  نشده  انجام 

داریم اما گردشگری پزش� نداریم.
پزش�  گردشگری  فعاالن  معتقدم  من   
هستند.  فرودگاهی  رانندگان  کشور  در 
که  است  سال  دو  به  نزدیک  متاسفانه 
این حوزه  در  تمامی کشورها  و  ما  کشور 
برنامه  اگر  بنابراین  آمد  شده  گ�ی  ن   زم�ی
با  نزدیک  ای  آینده  در  باشیم  نداشته 
سونامی در این صنعت مواجه می شویم.
غامی  رصن مهندس  وزارت  داد:  ادامه  وی 
گردشگری یک فرصت  در مسند صنعت 

طال�ی است. 
دارد  خو�ب  ارتباطات  وی  که  آنجا�ی  از 
خورد.  می  رقم  خو�ب  اتفاقات  ن  یق�ی به 
مجموعه پارک میل علوم و فناوری های 
ثابت  می خواهد   

گ
فرهن� صنایع  و  نرم 

عنوان  به  تواند  می   گردشگری  که  کند 
گرفته  نظر  در  کشور  درآمدهای  از  ی� 
عملیا�ت  دولت  نگاه  خوشبختانه  شود. 
است و می خواهد به کمک ظرفیت های 
که  امیدواریم  نهایت  در  بیاید.  مغفول 
گردشگری  در  صدا�ی  هم  و  همنوا�ی  به 

برسیم.

د  ای ری ب گ ردش ه گ ع وس یل در ت ت م اس ی س
ود ال ش م اع

هاشمی در ابتدای این مراسم گفت: شاید 
صنعت  باشد  شده  باعث  ا  کرون پاندمی 
به  اما  ببیند،  جدی  آسیب  گردشگری 
خود  جای  گردشگری  صنعت  قطع  طور 
را حفظ کرده است. از آنجا�ی که بسیاری 
و  اجتماعی  توسعه  عمالً  کشورها  از 
گردشگری  مدیون  را  خود  اقتصادی 
سمپوزیوم  این  امیدواریم  هستند، 

بتواند  آینده  در  مشابه  های  رویداد  و 
راهکار جدی برای دولت جدید ارائه دهد. 
شاید  ما  کشور  ساله  صد  مس�ی  این  در 
مشکالت متعددی در این صنعت داشته 
ن  ب�ی همکاری  و   

گ
هماهن� به  آن  که  است 

برمی  گذاری  سیاست  و  علمی  نهادهای 
گردد. 

که  است  بوده  دلیل  ن  هم�ی به  واقع  در 
وجود  با  را  الزم  بهره  آن  از  نتوانستیم 
هم  این  در  یم.  ب�ب خوب  های  پتانسیل 
ها  پتانسیل  این  به  خواهیم  می  افزا�ی 

رنگ واقعیت ببخشیم.
که  نماند  ناگفته  گفت:  ادامه  در  وی 
ن بسیار خوب  بخش خصویص در این ح�ی
دانشگاه علم  است. مجموعه  کرده  عمل 
ن پژوهشگاه گردشگری  با داش�ت و فرهنگ 
گردشگری  توسعه  برای  را  خود   

گ
آماد�

کشور در کنار پارک میل علوم و فناوری 
می  اعالم   

گ
فرهن� صنایع  و  نرم  های 

کند. 
در  مهم  مولفه  سه  از  ی�  است،  گفت�ن 
میل  سیاست  گردشگری  صنعت  توسعه 
با  باید  که  است  گردشگری  نظام  در 
تدوین اسناد معت�ب فضای بهبود دهنده 
شکوفا�ی  واقع  در  کنیم.  ایجاد  را  ای 
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  به  کشور 

پایه  گردشگری  صنعت  که  است  وابسته 
است،  هدف  این  به  رسیدن  برای  مهمی 
 

گ
امیدواریم که گردشگری بتواند در زند�

مردم اثر خوشایندی بعد از این بیماری 
منحوس بگذارد.

از  رونما�ی  ن  آی�ی مراسم  این  ادامه  در 
ها  شهر  کالن  نقش  و  تاریخ  »س�ی  کتاب 
با حضور مهندس  ایران«  در یکصد سال 
ن  حس�ی محمد  دک�ت  غامی  رصن الله  عزت 
سعید  سید  دک�ت  و  خوشخو  ایما�ن 

هاشمی به عمل آمد.
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ی�  و فرهنگ گفت:  دانشگاه علم  رئیس 
صنعت  در  های  چالش  ترین  جدی  از 
گذاری  سیاست  های  بحث  گردشگری 
امون جذب  پ�ی اتژی های  های کالن و اس�ت
گردشگران خارجی و داخیل است. متاسفانه 
اسناد باال دس�ت این حوزه هم کم است و 

باید خییل جدی در این حوزه کار شود.
دک�ت سید سعید هاشمی، رئیس دانشگاه 
علمی  انجمن  ورییس  فرهنگ  و  علم 
نگار  خ�ب با  گفتگو  در  ایران  گردشگری 
مانند  گردشگری  گفت: صنعت  سیناپرس 
سایر صنایع طی یکصد سال اخ�ی فراز و 
نشیب های مختلفی داشته است؛ امروزه 

مفاهیم و محصوال�ت که قبال مورد توجه 
بودند از رونق افتاده و موضوعات جدید 
جایگزین آنها شده اند. این امر نشان می 
دهد که خالقیت و نوآوری جایگاهش را بر 
پیش  و فرهنگ مردم   

گ
زند� اساس سبک 

برده و بخش زیادی از بازار را هم به خود 
اختصاص داده است.

و   
گ

فرهن� گردشگری  اگرچه  افزود:  وی 
تاریخی به شکل سن�ت حجم قابل توجهی 
اختصاص  خود  به  را  بازدیدکنندگان  از 
داده اما نسل جدید و نیازهای آن در بازار  

ی پیدا کرده است. اهمیت بیش�ت
ایران  گردشگری  علمی  انجمن  رییس 

عنوان کرد: قطعا در این مس�ی چالش های 
دهه  چند  طی  بسیاری  بحران  و  مختلف 
از جدی  ی�  و  است  وجودداشته  گذشته  
ترین چالش های ما در کشور  بحث های 
اتژی های  سیاست گذاری های کالن و اس�ت
امون جذب گردشگران خارجی و داخیل  پ�ی
است.  هرچند در این سالها  کارهای خو�ب 
و  گردشگری  و   

گ
فرهن� اث  م�ی وزارت  در 

باال  اسناد  اما  شده  انجام  دس�ت   صنایع 
دس�ت هنوز در این حوزه کم است و باید 

خییل جدی تردراین خصوص کارشود.
باید  تاکید کرد: بحث گردشگری  هاشمی  
حکومت  و  نظام  اصیل  های  اولویت  در 
د. اکنون صنعت گردشگری ما این  قرار گ�ی
قابلیت را دارد که در پنج اولویت اول قرار 
ات را با توجه به  د و بتواند این تغی�ی بگ�ی
 و به ویژه در 

گ
ات فناوری و سبک زند� تغی�ی

ا بیماری کرونا درگ�ی هستیم  عرص امروز ب
بتواند رویکردهای جدیدی را در مجموعه 

گردشگری داشته باشیم.
گفت:  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  رییس 
با  گردشگری  نوین  توسعه  شاید  امروزه 
توجه  بازار  و  محصول  توسعه  بر  تاکید 
را  ایران  کشور  جمله  از  کشورها  خییل 
که  امیدواریم  ما  و  کرده  جلب  خود  به  
گردشگری  یکصدسال  میل  سمپوزیوم 
بتواند  شد  خواهد  بحث  که  مباح�ش  با 
توسعه  مس�ی  در  مناس�ب  رویکردهای  با 

صنعت گردشگری در کشور کار کند.

ود؛  ی ش زار م رگ ش ب ی الق ک ع خ ای ن رم و  ص ای ن اوری ه ن ز ف رک ود؛ در م ی ش زار م رگ ش ب ی الق ک ع خ ای ن رم و  ص ای ن اوری ه ن ز ف رک در م

ش ی ام ه�ن در ک شج ی ام ه�ن در ک ج

ی سوخته نگاری   ه�ن
گ

موسسه میل فرهن�
ایران با حمایت پارک میل علوم و فناوری 
با  همکاری  و   

گ
فرهن� و  صنایع  نرم  های 

با  نمایشگاهی  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
عنوان جام ه�ن در مرکز فناوری های نرم 
و صنایع خالق واقع در فرهنگ�ای مرکزی 

کیش برگزار کرد.
مرتیصن نداف، مدیرعامل موسسه سوخته 
سیناپرس  با  گفتگو  در  ایران  نگاری 
سوخته  ه�ن  آثار  میل  نمایشگاه  درباره 



13

14
00

14
00

یز
پای

مه 
رنا

خب
یز

پای
مه 

رنا
خب

12        کاری  کنیم کارستان         کاری  کنیم کارستان 

این  برگزاری  از  گفت: هدف  نگاری چوب 
در  پویا  و  جدید  بازار  ایجاد  نمایشگاه، 
اشتغال  و  و کار  کسب  از  حمایت  راستای 
گفت�ن  است.  کشور  �ا�  در  مندان  ه�ن
است، این فرصت از سوی سازمان منطقه 
آزاد کیش و پارک میل علوم و فناوری های 
 ایجاد شده است که 

گ
نرم و صنایع فرهن�

در مرکز فناوری های نرم و  صنایع خالق 
برگزار  کیش  مرکزی  فرهنگ�ای  در  واقع 

می شود.
نمایشگاه  در  موجود  آثار  گفت:  نداف 
شده  گردآوری  استان  پانزده  از  ه�ن  جام 
ربیع  ماه  مناسبت  اعیاد  به  و  است 
برای  تخفیف  با  فروش  جشنواره  االول، 
و  ها  سازمان  و  عالقمندان  و  گردشگران 

ادارات در نظر  گرفته  شده است.
ها�ی  نمایشگاه  ن  چن�ی برگزاری  افزود:  وی 
شود  می  ه�ن  اقتصاد  تقویت   موجب 
سازمان های  و حمایت های  که همکاری 
متویل در کشور را می طلبد. در خالل این 
و  جدید  های  ایده  و  ها  طرح  نمایشگاه 
تواند  می  که  است  شده  تدوین  کارآمدی 
باشد و موجب  گذار  تاث�ی اقتصاد ه�ن  در 
و   مختلف  در صنایع  زیادی  زا�ی  اشتغال 

مرتبط  شود.
موانع  جزو  را  اداری  سازوکارهای  نداف 
دانست  ه�ن  اقتصاد  توسعه  در  موجود 
برگزاری  در  اداری  پیچیده  روال  گفت:  و 
اجرای  از  مانع  تاکنون  ها  جشنواره  این 
دولت  در  است  امید  و  است  شده  آن 
داده   که   خو�ب  های  وعده  طبق  جدید، 
امور  این  ی  گ�ی شکل  فرآیند  است،  شده 
ه�ن  و   فرهنگ  صادرات  شود.  تسهیل 
اصیل ایرا�ن از دغدغه های اصیل ماست و  
می خواهیم شعار »ما می توانیم« را به 
اما در کنار  »ما توانستیم« تبدیل کنیم. 
همراهی  نیازمند  موجود،  های  توانا�ی 
ره�ب  دستور  به  عمل  راستای  در  دولت 
انقالب اسالمی مب�ن بر مانع زدا�ی ها هم 

هستیم.
ن برگزاری نمایشگاه  به گفته نداف، در ح�ی
مندان  ه�ن زنده  اجرای  و  ها  کارگاه 
انجمن  استادان  و  نقا�ش  نگاری،  سوخته 
و  است  برقرار  کیش  خوشنویشان 
در  نام  ثبت  و  مراجعه  با  عالقمندان 
دوره های حرفه ای آموز�ش می توانند از 
جشنواره طال�ی تخفیفات ویژه این رویداد 

میل بهره مند شوند.
ه�ن  آثار  میل  نمایشگاه  است،  گفت�ن 
سوخته نگاری چوب در مرکز فناوری های 
نرم و  صنایع خالق، واقع در فرهنگ�ای 
مرکزی کیش، در تاریخ 		 ایل 		 مهر ماه 

				 برگزار شد.

وآورانه ا ایده ای ن ان ب اط ی ای خ ط ش خ اه هک وآوران ا ایده ای ن ان ب اط ی ای خ ط ش خ اه ک

خط کش زاپاسگذاری �یع و آسان، نوآوری 
است که از سوی یک ایده پرداز در زمینه 
از  استفاده  است.  شده  طراحی  لباس  مد 
در  را  خیاطان  خطای  احتمال  ابزار  این 
داده  کاهش  بسیار  پارچه  برش  فرآیند 

است.
همواره ی� از صنایعی که آورده اقتصادی 
داشته  کشورها  از  بسیاری  برای  را  زیادی 
است.  بوده  لباس  و  مد  صنعت  است، 
کشورها  از  بسیاری  توانسته  این صنعت 
از جمله ترکیه را از رکود اقتصادی نجات 
دهد و به عنوان ی� از قطب های تولید 
لباس و پارچه در جهان شناخته شود. �ب 
ش این صنعت  شک توجه به رشد و گس�ت
بازوی  تواند  اینکه می  بر  در کشور عالوه 
اقتصادی مهمی برای کشور باشد، معرف 
گوناگون  اقوام  فرهنگ  برای  استانداردی 

ایرا�ن می تواند به حساب بیاید. 
در این میان نوآوری و ایده پردازی در این 
به  شایا�ن  کمک  تواند  می  هم  صنعت 
در  آن  ش  گس�ت و   

گ
فرهن� صنایع  توسعه 

به�ت  کارکرد  برای  صنعت  این  اهایل  میان 
شود.

فعال  و  پرداز  ایده  مل�،  معصومه 
با  گفتگو  در  لباس  و  مد  صنعت  در 
کش  »خط  ایده  درباره  سیناپرس  نگار  خ�ب
زاپاسگذاری �یع و آسان« که در جشنواره 
 و فناوری 

گ
ایده های برتر و صنایع فرهن�

و  علوم  میل  پارک  سوی  از  که  نرم  های 
 برگزار 

گ
فناوری های نرم و صنایع فرهن�

برگزیدگان جای گرفت،  لیست  و  در  شد 
درباره ایده خود گفت:  از آنجا�ی که برای 

دوخت قسمت ها�ی از لباس باید بخ�ش از 
پارچه به عنوان زاپاس در نظر گرفته شود 
در  باید  پارچه  از  اضا�ن  این بخش های  و 
اندازه  ا  ب لباس  یک  مختلف  های  قسمت 
کاری  شود،  داده  برش  باید  گوناگون  های 
ایده  دارد.  به دقت  نیاز  که  است  بر  زمان 
ای که من در طراحی خط کش زاپاسگذاری 
بای کوچک  خیاطی به کار بردم، با یک آه�ن
به قیچی متصل و با یک پیچ در قسمت 
چپ و راست الگو تنظیم می شود و می 

توان به راح�ت به پارچه برش زد.
های  سال  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
زیادی است که در زمینه خیاطی و دوخت 
لباس فعالیت می کنم و در عرصه آموزش 
این  ام،  کرده  کسب  فراوا�ن  های  تجربه 
خطکش برای ساخت هر الگو�ی در پارچه 
کاربرد دارد؛ در واقع هر  لباس های  ها و 

الگو�ی را می توان پیاده کرد.
می مشخص می توان  ن مل� گفت: در مکان�ی
اندازه ها را به دقت تنظیم کرد تا خیاط 
دچار اشتباه نشود. در این خط کش اندازه 
ها با دقت بسیار زیادی تنظیم می شود 
و همزمان با برش اصیل با قیچی می توان 
برش  را هم  پارچه  در  مذکور  بخش های 
زد. در حقیقت با استفاده از این خط کش 
برای  باال  دقت  به  نیاز  خیاط  زاپاسگذاری 
در  نقص  �ب  برش  اینکه  ندارد ضمن  برش 

می آید.
به گفته مل�، ایده »خط کش زاپاسگذاری 
به  و  ندارد  خاری  نمونه  آسان«  و  �یع 
برای  کاربردی  های  ایده  از  ی�  عنوان 

کارآموزان به حساب می آید.
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سنگ های نیمه گرانبهای داخیل می تواند 
منجر به ایجاد مزیت رقاب�ت ما در بازارهای 
گرانبها  های  سنگ  پردازش  باشد؛  خارجی 
تواند ما را در ارزش  ن می  گارنت س�ب مانند 
بازار جها�ن سهیم  در  برابری  هزار  افزوده 

کند.
ای  ویژه   جایگاه  که  زین�ت  کاال�ی  طال؛ 
دارد.  ها  ایرا�ن   ما  رسومات  و  رسم  در 
طالعالوه بر اهمیتش در مراسمات جشن 
ن  انداز مطم�ئ راه  های پس  از  ی�  همواره 
برای خانواده  های ایرا�ن محسوب می شده 
که چند سایل می  شود  گونه  ای  به  است. 
طال  گذاری  ده   س�پ جمله  از  ها�ی  سیاست 
با حساب سود چند درصدی از سوی بانک 

 ها اعمال شده است.
پر�عت  و  صعودی  روند  با  هرچند 
تا حد زیادی مصارف  بازار  قیمت طال در 
کاهش  با  زمان  هم  و  کرد  تغی�ی  هم  آن 
رونق  خرد  طالی  تولید  عمومی،  اقبال 
آال�ت  زینت  خرید  برای  تقاضا  و  کرد  پیدا 
بود  رفته  کار  به  آن  در  ی  کم�ت طالی  که 
تا  بود  مهمی  دلیل  امر  ن  هم�ی رفت.  باال 
بیش�ت محصوالت  تنوع  برای  ها  خالقیت 

بروز پیدا کند. از سوی دیگر بعد از مد�ت 
تکراری شدن طرح ها باعث افول این بازار 
های  طرح  تولید  بر  تمرکز  بنابراین  شد. 
تولید  استقبال  امروز  بازار  ا  ب متناسب 

کنندگان را در �پ دارد.
 و تجاری 

گ
این راستا »جشنواره فرهن� در 

«؛ با هدف تقویت  زیورآالت دست ساز ایرا�ن
صادرات و فروش زیورآالت ایرا�ن و توسعه 
بازار صادرا�ت این نوع محصوالت از سوی 
پارک میل علوم و فناوری های  مجموعه 
ن و زمستان  پای�ی  در 

گ
نرم و صنایع فرهن�
امسال برگزار می شود.

و  خالق  صنایع  عرصه  در  کارشناسان 
ین  مهم�ت معتقدند؛  نرم  های  فناوری 
 ، گرفته  شکل  رویداد  این  در  که  اتفا�ت 
در  رسانه  و  دانشگاه  صنعت،  ی  قرارگ�ی
کنار یکدیگر برای تجاری سازی و افزایش 
صادرات زیورآالت در بس�ت آن است که از 
این سه به عنوان سه ضلع اصیل جشنواره 
می توان نام برد. در واقع هدف اصیل از 
ی  گ�ی شکل  ای  جشنواره  ن  چن�ی ی  شکلگ�ی
که  ای  گونه  به  است؛  تجاری  رویداد  یک 

تمام مولفه های بازار در آن تاکید شود.

اتحادیه  رئیس  نائب  آرای،  کش�ت  محمد 
پارک  در  حضور  ضمن  جواهر  و  طال 
صنایع  و  نرم  های  فناوری  و  علوم  میل 
برگزاری  برای  که  ای  جلسه  طی   ،

گ
فرهن�

زیورآالت  تجاری  و   
گ

فرهن� »جشنواره 
«؛ تشکیل شده بود، عنوان  دست ساز ایرا�ن
کرد؛ واضح است که در دوران کرونا صنف 
ر و زیان شده و ی�  طالفروشان دچار رصن
قیمت  بودن  باال  توجه،  قابل  از مشکالت 
تولیدکنندگان  برای  کاال  این  شده  تمام 
ا بازار جها�ن  داخیل است که توان رقابت ب
را ندارند و این امر باعث کاهش صادرات و 

ارزآوری شده است.
نیمه  های  سنگ  آرای،  کش�ت  گفته  به 
ایجاد  به  تواند منجر  گرانبهای داخیل می 
مزیت رقاب�ت ما در بازارهای خارجی باشد؛ 
ا امکان  اگر بتوانیم طراحی های مناسب ب
توجه  بعالوه  باشیم  داشته  کیفی  تولید 
به پردازش سنگ های گرانبها مانند گارنت 
و  خام  به صورت  حارصن  حال  در  که  ن  س�ب
قاچاق استخراج و از کشور خارج می شود، 
می تواند ما را در ارزش افزوده هزار برابری 
بازارهای  در  کشور  از  خروج  از  پس  که 
شود،  می  ایجاد  فروش  قیمت  در  خارجی 

سهیم کند.
در  تواند  می  جشنواره  کرد:این  تاکید  وی 
با کیفیت و  راستای تولید و طراحی های 
موثری  های  گام  ایرا�ن  اصالت  با  منطبق 

بردارد.
این جلسه، موضوع  پایان  گفت�ن است در 
در  ایرا�ن  جواهرات  و  زیورآالت  فروش 
بازارهای داخیل و خارجی و توسعه صادرات 
 

گ
فرهن� هویت  به  توجه  با  محصوالت 

آثار مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد با 
و  حضوری  فروش  های  ظرفیت  تجمیع 
مجازی در پایان و پس از برگزاری جشنواره 
تمرکز ویژه ای روی موضوع مذکور ایجاد 

شود.

ن دارس نوی اک در م ای پ رژی ه ی و ان ع ی ب اده از نور ط ف ت ناس دارس نوی اک در م ای پ رژی ه ی و ان ع ی ب اده از نور ط ف ت اس

آن  در  که  است  ای  ایده  ی  یادگ�ی چهارباغ 
فضای  و  بومی  ایط  �ش اساس  بر  مدارس 
در  دارد.  کالبدی  سازگاری  کودکان  تربی�ت 
های  انرژی  و  طبیعی  نور  از  مدارس  این 

پاک استفاده می شود.

و  کالبد  پژوهشگران معتقدند  از  بسیاری 
تاث�ی مستقیم  آموز�ش  مکان های  یک  ن ف�ی
برای  این  و  گذارد  می  افراد  ی  یادگ�ی در 
ی برخوردار  کودکان از درجه اهمیت بیش�ت
ساختمان  با  که  کودکا�ن  واقع  در  است؛ 

مدرسه  کالبدی  فضای  و  ی�  ن ف�ی اجزای 
درجه  از  کنند،  می  برقرار  باط�ن  ارتباط 
ی هم نسبت به کودکا�ن که  ی بیش�ت یادگ�ی
تحمل محیط آموز�ش برایشان سخت بوده 

است برخوردارند.
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که  خانواده هاست  تربی�ت  و  بومی  ایط  �ش
بنیادی  های  شباهت  مدرسه  فضای  اگر 
با همان فضا داشته باشد، تاث�ی مثب�ت بر 
ایده  میان �اغ  این  در  دارد.  آنان  ی  یادگ�ی
ا  ای رفتیم که در راستای تاسیس مدارس ب
کالبدی سازگار با محیط در راستای آموز�ش 
که  ای  ایده  است؛  شده  داده  پرورش  به�ت 
 

گ
در جشنواره ایده های برتر صنایع فرهن�

در  پیش  چندی  که  نرم  های  فناوری  و 
فناوری های  و  علوم  پارک میل  مجموعه 
 برگزار شد به عنوان 

گ
نرم  و صنایع فرهن�

ی� از برگزیدگان معر�ن شد.
ایده  صاحب  و  پرداز  ایده  کریمی،  ذکریا 
ی؛ طراحی و اجرای مدارس  چهارباغ یادگ�ی
استان  روستاهای  و  شهرها  در  نوین 
نگار  سیستان و بلوچستان در گفتگو با خ�ب
تحصیالت  که  آنجا�ی  از  گفت:  سیناپرس 
انرژی  و  معماری  زمینه  در  من  آکادمیک 
موجود،  مندی  دغدغه  بر  عالوه  است، 
نیاز دیدیم شیوه نوی�ن در طراحی مدارس 

ایجاد کنیم. 
در این رابطه با گروهی که سال های طوال�ن 
فعالیت  بلوچستان  و  سیستان  استان  در 
آشنا شدم و قرار شد  جهادی می کردند، 
ی را با همکاری یکدیگر  ایده چهارباغ یادگ�ی

به ثمر برسانیم.
وی افزود: گفت�ن است، محیط آموز�ش در 
گذار است و اگر  کیفیت آموزش بسیار تاث�ی

آموزش ایده آل دو بال اصیل داشته باشد
افزاری و سخت  نرم  آن سیستم  بال  یک 

افزاری و بال دیگر شیوه آموز�ش است. 
بر  ما  اصیل  تمرکز  ی  یادگ�ی چهارباغ  در 
ی است.  طراحی معماری  تاث�ی آن بر یادگ�ی
ی،  یادگ�ی چهارباغ  در  ما  هدف  واقع  در 
توسعه ساخت معماری نوین در ساختمان 

مدرسه و محیط کالبدی آموز�ش است.
در  مهم  های  مولفه  از  گفت:  کریمی 
ی نور طبیعی  ساخت این مدارس به کارگ�ی
و تنظیم شده در مدارس است. نورپردازی 
کیفیت  افزایش  به  استاندارد  و  مناسب 
انجامد.  می  ی  یادگ�ی برای  مدرسه  فضای 
تهویه طبیعی و استفاده از انرژی های پاک 
ساخت  در  که  است  مواردی  دیگر  از  هم 
در  دادیم.  قرار  نظر  مورد  مدارس  کالبد 
ا این شیوه می خواهیم فضای  حقیقت ب
تر  مطلوب  آموزان  دانش  برای  را  آموز�ش 

ی جلوه دهیم. ا آرامش بیش�ت همراه ب
به گفته کریمی، تا کنون پنج پروژه طراحی 
شده است که به مرحله اجرا رسیده است.

توسعه  در  ما  انداز  چشم  افزود:  وی 
بتوانیم  که  است  این  ی  یادگ�ی چهارباغ 
سیستان  های  شهرستان  از  کدام  هر  در 

این  ا  ب مدرسه  سه  ایل  یک  بلوچستان،  و 
اینکه  به  توجه  با  شود.  ساخته  رویکرد 
به  نزدیک  بلوچستان  و  سیستان  استان 
پنج  در  دارد،  شهرستان  شش  و  بیست 
ایل ده سال آینده می خواهیم در راستای 
کیفی شدن مدارس تعداد مدارس ساخته 
ی افزایش  شده طبق اصول چهارباغ یادگ�ی
است،  گفت�ن  باشد.  داشته  ی  چشمگ�ی
به  اقلیمی  های   

گ
ویژ� و  بومی  ایط  �ش

شدت بر طراحی مدارس در ایده چهارباغ 
به  ما  هدف  و  است  گذار  تاث�ی  ی  یادگ�ی
 

گ
ایط اقلیمی و فرهن� نوعی سازگاری با �ش

مردم منطقه مذکور است.

تلطیف فضای اشتغال باغ آموزش صحیح

این ایده پرداز با اشاره به دلیل پیاده سازی 
بلوچستان  استان سیستان و  ایده در  این 
گفت: با توجه به جایگاه جغرافیا�ی خاص 
مرز  هم  و  بلوچستان  و  سیستان  استان 
و  افغانستان  چون  کشورها�ی  با  بودن 
پاکستان، مردم این استان سال ها است که 
با مشکالت جدی نظ�ی حضور گروه های 
کنند.  می  نرم  پنجه  و  دست  تروریس�ت 
معتقدند،  شناسان  جامعه  از  بسیاری 
ی ها و آشوب های  ریشه اغلب این درگ�ی
عدم  بلوچستان،  و  سیستان  در  امنی�ت 
آموزش  بنابراین  است؛  صحیح  آموزش 
صحیح به کودکان و جذب آن ها به فضای 
آموز�ش می تواند کمک زیادی به تلطیف 

فضای اشتغال در نسل های آ�ت شود.
اگر کودکان  دیگر  به عبارت  کریمی گفت: 
به  اینکه  احتمال  ببینند،  صحیح  آموزش 
گروه های تندرو یا قاچاق بپیوندند کم�ت 

خواهد شد. 

زیادی  کمک  استاندارد  آموزش  ن  همچن�ی
به بروز کارافری�ن در دانش آموزان در سن 
بزرگسایل می کند. اگر بتوانیم مدار� را 
تاسیس کنیم که کودکان فن و مهارت کا�ن 
ند کم�ت �اغ شغل های کاذب اما  یاد  بگ�ی

معمول این استان می روند.
 

گ
وی گفت: هدف ما پیدا کردن مس�ی زند�
 سالم برای نسل جدید 

گ
ن یک زند� و داش�ت

در  است.  کشور  در  مناطق  نوع  این  در 
ا ایجاد مدارس  واقع ما در تالش هستیم ب
استاندارد با فضای سازگار، کودکان را تا حد 
 

گ
امکان جذب فضای آموز�ش کنیم و زند�

ی برای آن ها به ارمغان بیاوریم.  به�ت
بدون  توانند  می  ها  آن  ایط  �ش این  در 
های  گروه  و  کاذب  مشاغل  به   

گ
وابست�

 عزت مندی را تجربه کنند. 
گ

ی، زند� تکف�ی
نیت ما این است که در بلند مدت در سایر 
 ، جنو�ب خراسان  نظ�ی  مرزی  های  استان 
ی  هرمزگان، بوشهر و ایالم چهارباغ یادگ�ی

را توسعه دهیم.
سازمان  و  نهادها  همکاری  درباره  وی 
گفت:  ایده  این  توسعه  در  مربوطه  های 
داریم،  دول�ت  های  نهاد  از  که  انتظاری 
تغی�ی  مربوطه  های  سازمان  که  است  این 
یک مدارس را بدهند؛  ن رویکرد در فضای ف�ی
از آنجا�ی که گروه های زیادی در این زمینه 
به  نباید  کنند، در ساخت مدرسه  کار می 
مدار�  باید  و  کنیم  بسنده  ها  حداقل 
ساخته شود که عالوه بر عمر طوال�ن باید 
متناسب با روستا و شهر باشند به گونه ای 
که مردم بتوانند آن را بپذیرند و تنها با یک 
یا سیما�ن مواجه نشوند.  ساختمان آجری 
ی� ارتباط  ن در واقع اگر کودکان با فضای ف�ی
ند به طور طبیعی آموزش خو�ب هم  نگ�ی

نمی بینند.
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؛ فرآیند تعریف نشده در ایران است ؛ فرآیند تعریف نشده در ایران استبیمه حقو�ت بیمه حقو�ت

به گفته مدیر مسوول سامانه »کلینیک 
ورت های مهم در  حقو�ت ایران« ، ی� از رصن
ن بیمه حقو�ت برای شهروندان  کشور داش�ت
و  است فرآیندی که در اغلب کشورهای پی�ش
شهروندان  درصد   92 است.  عادی  امری 

کشور سوئد از بیمه حقو�ت برخوردارند.
حقو�ت  »کلینیک  سامانه  از  رونما�ی  ن  آی�ی
ن ایما�ن  ایران«  با حضور دک�ت محمد حس�ی
وفناوری  علوم  میل  پارک  رییس  خوشخو 
قناد،  فاطمه   ،

گ
نرم و صنایع فرهن� های 

حجت  و  سامانه  این  مدیرعامل  مدیر 
روز  داوری،  دک�ت  ن  المسلم�ی و  االسالم 
در  جاری  سال  ماه  آذر  پانزدهم  دوشنبه 

دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
گفت�ن است، سامانه »کلینیک حقو�ت ایران«  
کت های مستقر و وابسته به پارک میل  از �ش
 

گ
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهن�
رسا�ن  اطالع  پایگاه  یک  عنوان  به  که  است 
دقیق  رایگان در باب موضوعات حقو�ت به 

عموم مردم خدمت رسا�ن می کند.
ایما�ن در ابتدای این مراسم گفت: نهضت 
فراگ�ی فناوری های نرم در پارک میل علوم 
در   

گ
فرهن� صنایع  و  نرم  های  فناوری  و 

ی است. حال شکل گ�ی
در  باید  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروزه 
ی  ا به کار گ�ی راستای رفع مشکالت مردم ب

علم تالش کنیم. 
چهارصد  به  نزدیک  امسال  است،  گفت�ن 
هزار صندیل در دانشگاه ها خایل است و این 

پیامد مثب�ت در آینده کشور ندارد. 
هر  در  جوانان  امیدی  ا  ن من  اعتقاد  به 
ین آفت در هر کشور است  جامعه ای بزرگ�ت
این را می توان از جمعیت کم دانشجویان 
و ثبت نام اند� که امسال در دانشگاه ها 

داشته اند  فهمید.

د ن ن اه ک گ یص ن ص خ ال ت وک

سامانه  ورت  رصن به  اشاره  با  قناد  ادامه  در 
»کلینیک حقو�ت ایران« گفت: این کلینیک 
یک پلت فرم هوشمند برای ارائه خدمات 
برای  چه  و  مشاوره  قالب  در  چه  حقو�ت 
د پرونده حقو�ت است که اطالعات با  پیش�ب
بارگزاری شده   استفاده از هوش مصنوعی 

است. 
بر اساس دعاوی که  این اطالعات  در واقع 
ونیک شناسا�ی شدند  در دفاتر خدمات الک�ت
ن  و 260 عنوان هستند تدوین شد. همچن�ی
نزدیک به  650 عنوان حقو�ت شناسا�ی هم 
شده است و به تدریج  اطالعات آن ها وارد 
سامانه می شود و افراد می توانند اطالعات 
مورد نیاز را دریافت کنند در این پلت فرم 
کارآمد  بسیار  هوشمند  مدیریت  بحث 

مطرح  است.
سامانه  ی  گ�ی شکل  ورت  رصن افزود:  وی 
»کلینیک حقو�ت ایران«  این بود که همواره 
با  حقو�ت  خدمات  به   � دس�ت برای  مردم 

مشکل مواجه هستند.
 بسیاری از افراد نمی دانند که از بیان یک 
ی  ن معضل حقو�ت پیش آمده در واقع چه چ�ی
ی  ن می خواهند و در اصل نمی دانند چه چ�ی

باید از پرونده حقو�ت خود دریافت کنند. 
به  تخصیص  نگاه  هم  وکال  دیگر  سوی  از 
یک  این  حقیقت   در  ندارند؛   حرفه خود 
معضل بزرگ دستگاه قضا�ی  است که وکال 

در هر زمینه ای به کار وکالت می پردازند.

دان رون ه رای ش و�ت ب ق ه ح م ی اد ب ج زوم ای ل

ورت های مهم در  به گفته قناد ی� از رصن
ن بیمه حقو�ت شهروندان است  کشور داش�ت

و امری  فرآیندی که در اغلب کشورهای پی�ش
عادی است. 

وی در این باره گفت: در بسیاری از کشورها 
مردم دارای بیمه حقو�ت هستند. برای مثال 
		 درصد شهروندان سوئد از بیمه حقو�ت 

برخوردارند. 
در این کشورها بیمه حقو�ت به طور کامل 
به  که  است  سنجش  و  ی  گ�ی اندازه  قابل 
نظارت دقیق بر امور اجتماعی و اداری آن 
ها بر می گردد  اما در ایران مردم فاقد بیمه 
ن  حقو�ت هستند  از آنجا�ی که در ایران چن�ی
نظارت ها�ی وجود ندارد بنابراین لزومی هم 
دیده نشده است که مردم از بیمه حقو�ت 
برخوردار باشند با وجود اینکه صنعت بیمه 

در کشور ما صنعت پویا�ی است.
به  مشاوره حقو�ت  ما  کشور  در  افزود:  وی 
مردم تبدیل به کاالی لوکس شده است. اما 
ما به کمک فناوری این امکان را ایجاد کردیم 
که اطالعات الزم، دقیق و به روز شده را در 

اختیار مردم بگذاریم. 
دو  شود  می  مراجعه  سامانه  این  به  وق�ت 
حالت دارد؛ مردم یا می توانند مشکالتشان 
ا این سامانه حل کنند یا قانع می شوند  را ب
که در یک جریان حقو�ت به وکیل مراجعه 

کنند.
به گفته این کارشناس؛ بسیاری از سایت های 
حقو�ت در حال حارصن به نوعی دالالن حقو�ت 
هستند که اطالعات غ�ی دقیق و غ�ی به روز 
رسا�ن شده را در اختیار افراد قرار می  دهند. 
اما در این سامانه اطالعات به قدری دقیق 
حل  زیادی  حد  تا  مردم  مشکل  که  است 
که  رسند  می  نتیجه  این  به  ا  ی شود  می 
باید مشکل خود را از طریق یک وکیل به 

�انجام برسانند.

اوری ن ک ف م ا ک ا�ی ب ض د ق ن ول س ح ت

در ادامه دک�ت داوری با اشاره به سند تحویل 
به  توجه  با  گفت:  کشور  قضا�ی  نظام 
نیست  یکسان  با خو�ب  فرمایش قرآن بدی 
باید  جامعه  فضای  شدن  حسنه  برای  و 
جرم و تخلفات دفع شود که راه اصیل آن 
اتفاق  این  وق�ت  است.  نیک  کارهای  انجام 
بیفتد دیگر بدی وجود ندارد. طبق فرمایش 
ی در سند تحول قضا�ی  مقام معظم ره�ب
استفاده از نخبگان و فناوری ها تدوین شده 

است. 
برای  ی  پیشگ�ی نظام  در  باور  ین  مهم�ت

کاهش بزه، آگاهی های حقو�ت است.  
به گفته وی، هوشمندسازی از رویکردهای 
ن  با رف�ت که  اصیل تحول سند قضا�ی است 
ونیک  به سمت سامانه های اطالعا�ت و الک�ت

امکان پذیر است.
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 واقعی در دنیای انیمیشن
گ

 واقعی در دنیای انیمیشنتحول سبک زند�
گ

تحول سبک زند�

آینده نگر  ایده پرداز  آیدین رضازاده، یک   
است که تالش می کند با ساخت انیمیشن 
از   متفاوت  روای�ت  بعدی  سه  کوتاه  های 
بر  دور  چندان  نه  آینده  در   

گ
زند� سبک 

فته ارائه دهد.  مبنای فناوری های پی�ش
فت  به گزارش سیناپرس، تخیل الزمه پی�ش
آدمی در اعصار گوناگون است؛ روزگاری ژول 
 � آرتور  اتوود،  مارگارت  آسیموف،  ورن، 
کالرک  و صدها نویسده دیگر در داستان 
هایشان رویای سفر به ماه یا کاوش کیها�ن 
و کشف جهان های ناشناخته را روایت می 
به  واقعی  دنیای  در  ب�ش  اینکه  ا  ت کردند، 
برخی از این روایات رنگ واقعیت بخشید 
ن  آم�ی موفقیت  ناسا  خ�ب   1969 سال  در  و 
بودن پروژه آپولو یازده و سفر به ماه را به 

گوش جهانیان رساند. 
�سام  �عت   ، صنع�ت انقالب  از  بعد 
 

گ
آور علم توانست تحول عظیمی در زند�

انسان امروز ما به وجود بیاورد، از تراکنش 
این  های سه بعدی.  پرین�ت ا  ت های مجازی 
تغی�ی  برای  علم  بعدی  گام  که  پرسش 
 انسان ها چیست؟ و برای 

گ
در سبک زند�

مشکالت و معضالت کنو�ن علم و فناوری 
می  خود  است؟  اندیشیده  ای  چاره  چه 
ن تر از  تواند به خلق ایده های شگفت انگ�ی

گذشته بیانجامد. 
در این گزارش به �اغ فردی رفته ایم که 
نگرانه  آینده  پردازی های  ایده  و  تخیل  با 
 

گ
زند� از سبک  فناوری شما�ی  مبنای  بر  و 

ارائه  انیمیشن  های  فیلم  قالب  در  آینده 
می کند.

آیدین رضا زاده، ایده پردازی است که تالش 
کوتاه  های  فیلم  ساخت  با  است  کرده 
اما  تر  متفاوت  روایت  انیمیشن  قالب  در 

 در آینده ارائه کند. 
گ

واقعی از سبک زند�
آینده ای نه چندان دور که علم و فناوری 

ی هستند.  ب�ش
گ

بازیگران اصیل زند�
گزاری سیناپرس  نگار خ�ب وی در گفتگو با خ�ب
گوید: روش  می  فعالیتش  ماهیت  درباره 
)نوعی  است  همزمان  مهند�  من  کار 
و  محصوالت  توسعه  برای  طراحی  روش 
ن به طور  ساخت آنهاست که فرایندها را ن�ی
ایده  واقع  در  د.(  گ�ی می  نظر  در  همزمان 
ها را برای آینده نگری در صنایع گوناگون 
پرورش می دهم. از آنجا�ی که توسعه هر 
صنع�ت نیازمند آینده  نگری است و کمپا�ن 
ن  های بزرگ دنیا در صنایع گوناگون چن�ی
می  کار  به  خود  توسعه  برای  را  روندی 
ند، حرفه ای که من پیش گرفته ام هم  گ�ی
فناورانه  تحوالت  راستای  در  نگری  آینده 
کوتاه  های  فیلم  با  من  نهایت  در  است. 
 و سبک 

گ
انیمیشن سه بعدی جریان زند�

 در آینده را تصویرسازی می  کنم.
گ

زند�
به گفته رضازاده، فیلم  ها�ی که می سازد، 
 ب�ش است 

گ
نمایانگر آن نوع از سبک زند�

که در آینده رخ می دهد. اما در یک روایت 
واقعی و به دور از تخیال�ت که نشات گرفته 

از تئوری های اثبات نشده علم است. 
 انسان ها در 

گ
تجزیه و تحلیل سبک زند�

برای  زمان حال و گذشته یک عامل مهم 
برای  جدید  های  نگرش  آوردن  دست  به 
رضازاده  است.  نگرانه  آینده   

گ
زند� سبک 

آنجا�ی که فناوری دارای دو  می گوید؛ »از 
ی� و ذه�ن است و این دو جانبه  ن جنبه ف�ی
با یکدیگر ارتباط دارند، من در بخش ذه�ن 
به  ام.  داده  توسعه  را  خود  فعالیت  آن 
اعتقاد من، فناوری خود یک فرآیند تخیل 
شکل  ذهن  در  باید  ابتدا  که  است  گونه 

ی� برسد.« ن د، تا بعد به مرحله ف�ی بگ�ی
فستیوال  در  ها  فیلم  این  است؛  گفت�ن 
فشن  جشنواره  نظ�ی  جها�ن  معت�ب  های 
های  مقام  جزو  لندن  و  میالن  فیلم 
نخست و نامزد های برتر این جشنواره ها 
بود. وی در این باره می گوید؛ »فیلم ها�ی 
ن الملیل  که باعث شد در فستیوال های ب�ی
د  مورد توجه کمپا�ن ها بزرگ دنیا قرار بگ�ی
در زمینه مد و فشن بود که به عنوان فیلم 
من  راهکار  حقیقت  در  شد.  شناخه  برتر 
ن تکراری در حوزه  برای خارج شدن از قوان�ی
علوم  از  استفاده  لباس،  و  مد  طراحی 
یک و برنامه نوی� در راستای رسیدن  ن ف�ی
به یک تعریف جدید در طراحی لباس برای 
 آینده نگرانه بود که به آن نام 

گ
سبک زند�

خوشبختانه  و  نهادم  را  گر  احاطه  لباس 
این  بعدی  سه  فضای  یک  در  توانستم 

لباس را طراحی کنم.« 
به گفته وی، مبنای ساخت و شبیه سازی 
لباس آینده نگرانه برای این طرح استفاده 
اپایدار ذرات نوترون در هسته  از ساختار ن
یک اتم است. به کمک این لباس به راح�ت 
های کیها�ن  می توان در سیارات دیگر بر ن�ی

و نبود جاذبه غلب کرد.
برند  نگاه صاحبان  تفاوت  به  اشاره  با  وی 
دریافت  به  نسبت  خارجی  و  داخیل  های 
ک�  ایران  »در  است؛  معتقد  ها  ایده 
و  فیلم  فشن  حوزه  در  که  نمی  داند 
اینگونه  فردی  فناوری،  رویکردهای  دیگر 
فعالیت می کند. این فیلم ها ایده های 
کت  های تولیدی و صنع�ت  بسیاری را به �ش
کت  می دهد. با استفاده از این فیلم ها �ش
های صنع�ت زیادی از �ا� دنیا نظرشان 
موثری  ارتباطات  توانستم  و  شد  جلب 
برقرار کنم. اما رقابت بسیار وحشتنا� در 
دنیا  بزرگ  کمپا�ن های  میان  این حوزه در 
در  و  پی�ش کشورهای  اغلب  و  دارد  وجود 
این زمینه ساالنه در فستیوال های جها�ن 
می کنند  برگزار  را  مهمی  بسیار  مسابقات 
که تاکید زیادی روی ایده ها و ایده پردازی 

ها در آینده دارند.«
به  ا  ی ها  طرح  شدن  عمیل  قطع  طور  به 
تر شدن آن ها منوط  عبارت دیگر واقعی 
به �مایه گذاری و توجه صاحبان صنایع 
است؛ رضازاده در این باره می گوید؛ »عمیل 
به ماهیت  زیادی  ارتباط  ایده هایم  شدن 
فعالیت من ندارد؛ البته تا سال گذشته به 
این موضوع فکر می کردم که این طرح  ها 
شود   خریداری  برند  مالکان  سوی  از  باید 
می  را  هایش  کتاب  به  ژول  وق�ت  آیا  اما 
نوشت به این فکر می کرد که روزگاری این 
ایده ها به واقعیت تبدیل شود؟ بنابراین 
من فقط یک ایده پرداز آینده نگر هستم.«
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، گردشگری و صنایع 
گ

اث فرهن� وزیر م�ی
صنعت  احیای  راستای  در  گفت:  دس�ت 
ن  ب�ی که  ک  مش�ت ای  جلسه  طی  گردشگری 
من و وزیر امور خارجه و بهداشت، درمان 
و آموزش پزش� در محل وزارتخانه برگزار 
روادید  صدور  رسمی  طور  به  شود،  می 

گردشگری خارجی را اعالم می کنیم.
 ،

گ
فرهن� اث  م�ی وزیر  غامی،  رصن الله  عزت 

با سورنا  گردشگری و صنایع دس�ت همراه 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری، 
 25 یکشنبه  روز  معاونانشان  و  جمهوری 
مهرماه سال جاری از نمایشگاه صنایع خالق 
نمایشگاه  دایمی  محل  در  واقع   

گ
فرهن� و 

ن الملیل بازدید کرد. های ب�ی
وی ضمن بازدید از این نمایشگاه در جمع 
نگار  خ�ب پرسش  به  پاسخ  در  و  نگاران  خ�ب
وزارت  مدون  های  برنامه  درباره  سیناپرس 
گردشگری در بازیا�ب این صنعت بعد از 20 
گفت:  کرونا  پاندمی  دلیل  به  ایستا�ی  ماه 
برای توسعه گردشگری  ابتدا باید آن را از 

ون بیاوریم.  خواب چندین ماهه ب�ی
احیای  به  باید  نخست  وهله  در  واقع  در 

دازیم.  صنعت گردشگری ب�پ
ن راستا طی مصوبه ای که از ستاد  در هم�ی
موافقت  با  کردیم،  دریافت  کرونا  میل 
رییس جمهور قرار شد وام  ها�ی که مراکز 
دریافت  تفریحی  های  پروژه   و  گردشگری 
از  نا�ش  مشکالت  دلیل  به  و  بودند  کرده 
نبودند،  آن  پرداخت  به  پاندمی کرونا قادر 
طی تمهیدا�ت تا آخر سال مهلت باز پرداخت 

داشته باشند.
غامی گفت: ح�ت در بحث های مالیا�ت که  رصن
اهمیت بسیاری برای کشور دارد، با طرحی 
و  است  شده  ارائه  وزارتخانه  سوی  از  که 
ستاد کرونا هم تصویب کرد، مجدداً تاریخ 
پرداخت مالیات مجموعه های گردشگری به 

تعویق افتاده است. 
وی ضمن ارزیا�ب خود از بازدید این نمایشگاه 
کت ها یا دانش بنیان ها�ی  گفت: اغلب �ش
کنند،  می  کار  صنایع خالق  عرصه  در  که 
شدن  عملیا�ت  و  کاربردی  مس�ی  در  عمدتا 
و  تئوری  های  جنبه  به  رصفا  و  هستند 
نظری نمی پردازند. خوشبختانه حلقه ای 
کت  این �ش را در  مفقوده در صنایع دس�ت 
وهای  ها دیدم و باعث افتخار است که ن�ی
جوان و خالق در این زمینه با جدیت زیاد 

فعالیت می کنند.

غامی افزود: بازدید امروز من و معاونانم  رصن
در ادامه فعالیت وزارتخانه بسیار تاث�ی گذار 

 . است به ویژه در حوزه صنایع دس�ت
توانا�ی  اما  داریم  فراوا�ن  های  داشته  ما 
را  ها  داشته  این  درست  عرضه  در  چندا�ن 
نداریم. یع�ن تسهیل در عرضه و در کنار 
های  حوزه  تمامی  در  اقتصاد  تقویت  آن 
 به ویژه صنایع 

گ
اث فرهن� گردشگری و م�ی

دس�ت از جمله مشکالت جدی ما بوده است.
صنایع  و  گردشگری   ،

گ
فرهن� اث  م�ی وزیر 

مس�ی  مجازی  فضای  امروز  گفت:  دس�ت 
ترویج فعالیت ها و توسعه آن را به خو�ب 
فراهم کرده است و خوشبختانه مردم از 
و  ها  توانمندی   به  می  تواند  دنیا  �ا� 
کنند. در کل  پیدا   � ما دس�ت داشته های 
آینده درخشا�ن را برای صنایع خالق متصور 

هستم.
 

ار  ن اه در ک ر چ ف ال ح ب ه دن اث ب �ی وزارت م
ت س ی وروش ن ه ک �ب ق م

اخباری  انتشار  اشاره  با  ادامه  در  غامی  رصن
کوروش  ه  مق�ب کنار  در  چاه  حفر  بر  مب�ن 
گفت: درباره حل مشکالت مردم پاسارگاد 
در بحث کشاورزی واکنش های زیادی را در 
بر  واقع  در  بودیم؛  شاهد  مجازی  فضای 
فارس  اداری  شورای  در  که  ا�ن  سخ�ن مبنای 
در حضور رئیس  جمهور انجام شد برخی 
از افراد مغرضانه یا غ�ی مغرضانه به ن�ش 

نداشت.  حقیقت  که  زدند  دست  اطالعا�ت 
کنار  در  چاه  حفر  دنبال  به  اث  م�ی وزارت 
ه کوروش نیست و تعجب می کنم به  مق�ب
این تحریف عجی�ب که صورت گرفته است. 
اما در حدی بود که احساس کردم ح�ت نیاز 

به پاسخ ندارد. 

بازارسازی  به  منوط  خالق  صنایع  توسعه 
است

تجاری  به  اشاره  با  ستاری  سورنا  ادامه  در 
سازی علوم انسا�ن گفت: ی� از برنامه های 
ما در توسعه صنایع خالق کشور که بیش 
به ثبت  از 				 صنعت در معاونت علمی 
انسا�ن  علوم  سازی  تجاری  است،  رسیده 
از  ی�  انسا�ن  علوم  است،  گفت�ن  است. 
توسعه صنایع خالق  بحث  های جدی در 
است. بنابراین بازارسازی ی� از بحث  های 

جدی ما در توسعه صنایع خالق است.
کت های فعال در عرصه  وی افزود: اغلب �ش
صنایع خالق آمیخته با فناوری نظ�ی هوش 
ساخت  جدید  های  تکنیک  ا  ی مصنوعی 

قطعات است. 
توسعه  در  مهم  عنرص  فناوری  واقع  در 
سازی  تجاری  کل   در  است.  خالق  صنایع 
علوم انسا�ن ی� از بحث های جدی معاونت 

علمی است. 
و  اث  م�ی وزارت  همکاری  با  امیدواریم 
گردشگری و صنایع دس�ت به توسعه صنایع 

خالق برسیم.

داد؛ �ب ی خ ام غ داد؛�ن �ب ی خ ام غ �ن

ا�ی ت س اه ای ا�یم ت س اه ای س از ۲۰۲۰م ی پ ارج ری خ گ ردش د گ دور روادی س از ص ی پ ارج ری خ گ ردش د گ دور روادی ص
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ه زد ب ری �ن گ ردش ت گ ع ن ه زدص ب ری �ن گ ردش ت گ ع ن ص

دانشگاه  علمی  هیات  عضو  گفته  به 
اثرات  بارزترین  از  ی�   ، طباطبا�ی عالمه 
میلیون شغل   			 کاهش  کرونا  ی  گ�ی همه 
معادل  شغل  کاهش  این  بود  گردشگری 
ی که واقعه یازده سپتام�ب  هفت برابر تاث�ی

در مشاغل ایجاد کرده بود است. 
هیات  ، عضو  بروج�ن غام  حمید رصن دک�ت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبا�ی در نشست 
عرص  در  پایداری  و  توسعه  »مدیریت 
کمیته  همت  به  که  بنیادین«  تحوالت 
ن الملیل  ن کنفرانس ب�ی گردشگری هجدهم�ی
ماه  آذر  دهم  چهارشنبه  روز  مدیریت 
طباطبا�ی  عالمه  دانشگاه  در  جاری  سال 
برگزار شد ، درباره نقش دولت در توسعه 
میان  ارتباط  دوران  امروز  گفت:  گردشگری 
تئوری و عمل است و انتظار نمی رود که 
دانشگاهیان مانند عامالن اجرا�ی در صنعت 

دازند.  گردشگری به ارائه راه کارها ب�پ
های  فعالیت  همه  نها�ی  هدف  همواره 
انسا�ن رسیدن به رفاه بوده است؛ از پنجاه 
اجتماعی  شاخص های  که  بود  پیش  سال 
در تعریف رفاه ن�ش پیدا کرد و این سبب 
محدود  تمرکز  از  واژه  این  تعریف  که  شد 
ایط اقتصادی،  بر معیارهای عی�ن نظ�ی �ش
و  رود  فراتر  بهداشت  و  آموزش  مسکن، 
اجزای  شامل  پیچیده تری  شاخص های 

د. ذه�ن و شناخ�ت را هم در بر بگ�ی
و  مادی  های   

گ
ویژ� از  بسیاری  افزود:  وی 

ی�،  ن  مانند منابع ف�ی
گ

ایط زند� اجتماعی �ش
به  بهداشت  و  مسکن  درآمد،  اشتغال، 
ی هستند اما مولفه  راح�ت قابل اندازه گ�ی
فرد  احساسات  و  افکار  ا  ب رفاه  ذه�ن  های 
 و پاسخ های روانشناخ�ت مانند 

گ
درباره زند�

ی می شود.  اندازه گ�ی
گ

رضایت از زند�
از طریق  ما   

گ
غامی بروج�ن گفت: زند� رصن

تفریح  عشق،  کار،  مانند  انسا�ن  تعامالت 
وجوه  این  کند.  می   پیدا  معنا  ه  غ�ی و 
ا تا حدی  ی کرون  تحت تأث�ی همه  گ�ی

گ
زند�

مختل شد. رشد فراگ�ی اساساً یک مفهوم 
اقتصادی است که به نوعی ایجاد فرصت 
های برابر برای همه اقشار جامعه را فراهم 
و منافع حاصل از این فعالیت ها را عادالنه 
با  فراگ�ی  رشد  بنابراین  کند؛  می   تقسیم 
ارتباط  فقرا،  حامی  توسعه  های  برنامه 

 دارد.
گ

تنگاتن�
در  بهداش�ت  های  پروتوکل  داد:  ادامه  وی 
ی کرونا موجب شد که سفر  دوران همه گ�ی
ها و فعالیت های تفریحی انسان ها تا حد 

زیادی متوقف شود. 
پذیری  آسیب  بسیار  صنعت  گردشگری 
است و همواره رویدادهای مختلف طبیعی 
در  اما  است  گذلشته  اثر  آن  بر  سیا�  و 
طول سال ها این صنعت تا حدی نسبت 

به این تهدید ها مقاوم شد، اما با شیوع 
کرونا تحول عمیقی در ساختار گردشگری 
به وجود آمد در واقع این بیماری در مقیاس 
ات چند بعدی را به وجود آورد  جها�ن تاث�ی
و سیستم های موجود را به چالش کشید.

وی با اشاره به آسیب شغیل حاصل از شیوع 
گردشگری  صنعت  در  کرونا  ی  گ�ی همه 
ی کرونا  گفت: ی� از بارزترین اثرات همه گ�ی
کاهش 			 میلیون شغل گردشگری بود این 
کاهش شغل معادل هفت برابر تاث�ی واقعه 
اشتغال  کاهش  این  و  است  سپتام�ب  یازده 
در طول تاریخ تاکنون �ب نظ�ی بوده است. 
ا�ت  هنوز نمی دانیم که کووید 		 چه تغی�ی
در گردشگری و زیربنای آن ایجاد کرده است؟ 
صاحبان مشاغل در صنعت گردشگری باید 
بتوانند این تهدید را به یک نوآوری تبدیل 
کنند آنها باید به سمت بهینه سازی و به 

ی تجربه های خود بروند.  کارگ�ی
مقاوم  دوباره  را  ضعیف  صنعت  این  ا  ت
سازند و از آن یک فرصت تحول آفرین ایجاد 
توانند  می  ها  بحران  که  آنجا�ی  از  کنند. 

نقطه آغاز تحول باشند می توانیم انتظار 
داشته باشیم که تحول در گردشگری امری 
الزم است اما متاسفانه هنوز در کشورمان 

شاهد آن نبودیم.
ات  تغی�ی ات  مرصن ش  گس�ت با  افزود:  وی 
 جوامع، بعید نیست که 

گ
اقلیمی در زند�

ی های نوین دیگری  در آینده شاهد همه گ�ی
ی ها  ا این همه گ�ی باشیم و باید خود را ب

سازگار کنیم. 
سکون  با  گردشگری  صنعت  حال  هر  به 
کرونا در آینده رونق پیدا می  کند؛ هرچه که 
ی مشاهده  ی در این همه گ�ی آرامش بیش�ت
هم  گردشگری  و  سفر  تمایالت  کنیم 

ش پیدا می  کند و رونق این صنعت  گس�ت
در بخش داخیل کشور چشمگ�ی می شود.

ایجاد  در  را  دولت  نقش  بروج�ن  غام  رصن
 میان سازمان  ها�ی دانست که به 

گ
هماهن�

این  یح  ت�ش در  وی  هستند  ذینفع  نوعی 
که  ایجاد شود  ایطی  باید �ش فرایند گفت: 
تنش سفر برای افراد به حداقل برسد چراکه 
ایط معکوس افراد گردشگری داخیل را  در �ش
فراموش می  کنند و ترجیح می  دهند هزینه 
تفریح خود را در کشورهای همسایه رصف 
ایط را برای کشورهای  کنند. و ما اینگونه �ش

همسایه فراهم می  کنیم. 
عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
گردشگری  در  کرد:  خاطرنشان  طباطبا�ی 
رشد  برای  زیادی  های  فرصت  کرونا  پسا 
ایط  گر شکری داخیل کشور وجود دارد و �ش
این صنعت فراهم  برای سودآور تر شدن 
توسعه  برای  مهم  های  توصیه  از  است. 
کار  گردشگری داخیل در پسا کرونا ترغیب 
منافع  توجیه  برای  گردشگری  های  گروه  
حاصل از فعالیت های گردشگری است تا 

امکانات اشتغالزا�ی و تعامل فعالیت های 
کنند.  فراهم  صنعت  این  در  را  مختلف 
ن نگر�ش برسند،  اگر این کارگروه ها به چن�ی
در  زنند  را رقم می   مفیدی  فعالیت های 
ایط می توا مند زمینه را برای جذب  این �ش

ن الملیل هم فراهم کنند. �مایه های ب�ی
ایجاد  ها  توصیه  دیگر  از  افزود:  وی 
گردشگری هوشمند، رشد رقاب�ت و مشاغل 
است؛  آموزی  مهارت  و  آموزش  سایه  در 
ن انعطاف پذیری و تسهیل سفر و  همچن�ی
 مکان ها که تأکید 

گ
اث فرهن� حفاظت از م�ی

سازمان ملل بر این مولفه های بوده از دیگر 
توصیه های مورد نظر است.
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توسعه  »مدیریت  نشست  در  کارشناسان 
بنیادین«  تحوالت  عرص  در  پایداری  و 
معتقدند، بازار سازی باید هدف مهمی در 
توسعه گردشگری باشد و با توجه به اهمیت 
این صنعت در جابه جا�ی مردم لزوم اتخاذ 
مدیریت هوشمندانه در آن اهمیت زیادی 

دارد.
ن  هجدهم�ی گردشگری  کمیته  همت  به 
نشست  مدیریت،  الملیل  ن  ب�ی کنفرانس 
»مدیریت توسعه و پایداری در عرص تحوالت 
ن ایما�ن  بنیادین« با حضور دک�ت محمدحس�ی
خوشخو، رییس کمیته گردشگری و رییس 
پارک میل علوم و فناوری های نرم و صنایع 
، دک�ت عیل اصغر شالبافیان معاون 

گ
فرهن�

گردشگری   
گ

فرهن� اث  م�ی وزارت  گردشگری 
غام  رصن رضا  حمید  دک�ت   ، دس�ت صنایع  و 
، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه  بروج�ن
؛ سالواتور مسینا، رییس دپارتمان  طباطبا�ی
کاربون،   فابیو  پروفسور  اروپا،  مطالعات 
گردشگری  مدیریت  پژوهشگر  و  مدرس 
ن الملیل در دانشکده بازاریا�ب و مدیریت  ب�ی
آذر  روز چهارشنبه دهم  ی،  کاون�ت دانشگاه 
ماه سال جاری در دانشگاه عالمه طباطبا�ی 

برگزار شد.
اشاره  با  نشست  این  ابتدای  در  شالبافیان 
ی کرونا در جهان  به آثار غ�ی مادی همه گ�ی
ن و ارزیا�ب دقیقی از آثار  گفت: هنوز تخم�ی
ا بر گردشگری وارد کرده  غ�ی مادی که کرون
اغلب  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  نداریم؛   ،
بیان  آثار  این  از  دقیقی  اطالعات  کشورها 
نشده است. تا کنون مطالب زیادی درباره 
ی کرونا، گفته  ر های اقتصادی همه گ�ی رصن
شده ؛ اقتصاد دانان به ویژه در کشورها�ی که 
گردشگری نقش مهمی در اداره اقتصادی آن 
ها دارد به سنجش اثرات اقتصادی پرداختند؛ 
ن الملیل مانند شورای  ن نهاد های ب�ی همچن�ی
ن الملیل گردشگری  جها�ن سفر و انجمن ب�ی
را   19 کووید  شیوع  اقتصادی  اثرات  ارزیا�ب 
مورد برر� و تطبیق قرار داده اند، اما در 
مورد آثار غ�ی مادی که کوید 19 داشته است، 
وی انسا�ن از این صنعت  باید به خروج ن�ی

اشاره کنیم.
ی که باید اتخاذ شود این   الزاما ی� از تداب�ی
وی انسا�ن با تجربه ای  است که چگونه ن�ی
پرورش  صنعت  این  در  زیاد  های  سال  که 
داده و �مایه گذاری شده است، مجدادا به 

وی انسا�ن  این صنعت بازگردند یا چگونه ن�ی
از  شود.ی�  ن  تام�ی صنعت  این  نیاز  مورد 
مواردی که باید درکشور ما مورد توجه قرار 

د این امر است. بگ�ی
وی افزود: نکته دوم در مدیریت گردشگری 
پسا کرونا، اولویت بندی در بازار های هدف 
از  دقیقی  شناخت  باید  و  است  گردشگری 
حوزه ها�ی داشته باشیم که نیاز به بازارسازی 
دارند. گفت�ن است، بر اساس گزاره های نهاد 
ن الملیل گردشگری داخیل و توسعه  های ب�ی
د  آن باید در صدر توجه برنامه ریزان قرار گ�ی
و برنامه های متناسب با احیای گردشگری 
این  زیرا   شود؛  اندیشیده  و  تدب�ی  داخیل 
به  ما  کشور  مانند  کشورها�ی  در  موضوع 
اذعان نهاد های مطالعا�ت گردشگری داخیل 
ی نسبت به گردشگری  تاث�ی اقتصادی بیش�ت
ورودی دارد،بنابراین اهمیت دو چندا�ن پیدا 

می کند.
کردن  فعال   

گ
چگون� شالبافیان،  گفته  به 

گردشگری داخیل از منظر تحریک و تقویت 
برای  ن بس�ت  تقاضا و ممکن است و ساخ�ت

مردم، یک اولویت بسیار مهم است.
گذاری  اثر  ابعاد  از  ی�  اینکه  به  توجه  با   
عموم  �انه  درآمد  کاهش  کرونا،  بیماری 
مردم بوده، بنابراین توان مردم برای سفر 
است؛  گرفته  قرار  تاث�ی  تحت  شدت  به 
و  تحریک  برای  ها  برنامه  دلیل  ن  هم�ی به 
تقویت تقاضا باید متناسب با فراهم آوردن 

استطاعت مایل برای مردم باشد.

ایط نقش دستگاه های  وی افزود: در این �ش
دول�ت  برای ارائه خدمات رفاهی سفر و نقش 
تسهیالت  ارائه  برای  کالن  ابعاد  در  دولت 
تقاضا اهمیت پیدا می کند. از سو�ی دیگر 
قرار  توجه  مورد  باید  هم  عرضه  تقویت 
د ،برای مثال بازگشت تاسیسات اقام�ت   گ�ی
به ارائه خدمات و فعال شدن دفاتر خدمات 
مسافر�ت به ارائه و فروش پکیج های سفر  
متناسب  باید  عرضه  حوزه  دارد.  اهمیت 
ا تقاضا�ی که احتمال زیاد عالرغم کاهش  ب
دارد،  فزو�ن  به  رو  مردم،  خرید  قدرت 

تنظیم شود.   
ورودی  گردشگری  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
د.  هم باید اولویت بندی دقیقی صورت گ�ی
برای  تقاضا  تحریک  امکان  کشورمان  در 
ورود به ایران از بازارهای کشورهای منطقه 

و همسایه بیش�ت است.

جابه  های  پدیده  ین  بزرگ�ت جزو  گردشگری 
جا�ی انسان است

در ادامه ایما�ن با اشاره به موارد بیان شده 
پدیده  ین  بزرگ�ت جزو  گردشگری  گفت: 
ن دلیل  های جابه جا�ی انسان است به هم�ی
ورت مدیریت در آن به خو�ب احساس می  رصن
شود با توجه به موارد گفته شده امیدواریم 
های  حرف  دانشمندان  جایگاه  به  توجه  با 
خو�ب برای توسعه گردشگری داخیل داشته 

باشیم.
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ا  ب نشست  این  انان  سخ�ن دیگر  از  مسینا 
بر راهکارهای رفع معضالت امروز  تاکید 
نیاز  ما  گفت:  دنیا  �ا�  در  گردشگری 
داریم تا حد ممکن موقعیت سابق خود 
را در صنعت گردشگری حفظ کنیم، شاید 
آغاز  نو  از  را  کارها  برخی  که  باشد  الزم 
ن نباید برای تولید بیش�ت  کنیم؛  در این ح�ی
به کارگرها نگاه عددی و کمی داشته باشیم؛ 
 

گ
موضوع مهم توجه به چالش های فرهن�
 

گ
اث فرهن� ن حال نباید م�ی است که در ع�ی

بومی خود را از دست بدهیم.
 و مردم را 

گ
اث فرهن� وی تفاوت میان م�ی

یک اشتباه بزرگ دانست و گفت: در کنار 
زیادی  دوام  را  خود  هویت  باید  فرهنگ 
 

گ
فرهن� رشد  به  بتوانیم  ا  ت ببخشیم 
محیط  که  آنجا�ی  از  ن  همچن�ی برسیم. 
زیست متعلق به تمام مردم است، باید 
نگرش همه جانبه یا مقیاس وسیع در این 
فت گردشگری داشته  زمینه همراه با پی�ش

باشیم.
مسینا گفت: جها�ن شدن یک پاسخ نیست 
برای  ویژه  به  است  بزرگ  خطر  یک  بلکه 
را  همدیگر  باید  ما  کوچک  های  کت  �ش
ا ایده های ناب در جهان  به�ت بشناسیم ت
باید  ممکن  حد  تا  باشد.  داشته  چرخش 
اشتباهات خود را کم کنیم و سیاست های 

جدیدی خلق کنیم.

ر  ذی ان پ ک ح، ام ل دون ص دار ب ای ه پ ع وس ت
ت س ی ن

در ادامه این نشست کاربونه گفت: ایران را 
به خو�ب می شناسم و می دانم که توسعه 
و  دارد  زیادی  اهمیت  ایران  در  گردشگری 
ی� از چالش ها�ی که دارد پایداری در آینده 
تفکر  طرز  یک  ایجاد  موثر  کار  راه  است؛ 
پایدار است که دانشگاه ها دراین خصوص 
ن پایداری را نباید  تاث�ی زیادی دارد.همچن�ی
طبیعت  و  زیست  محیط  به  منوط  تنها 
بدانیم؛ چراکه یک مفهوم فلسفی است.
داده  هشدار  ملل  سازمان  ن  راستان�ی دراین 
است که توسعه پایدار بدون صلح، امکان 

پذیر نیست.
ما  که  است  تفکری  افزود: مهم طرز  وی 
را در مس�ی توسعه گردشگری هدایت می 
کند. نو آوری باید هدایت شده باشد؛ دو 
واژه کلیدی در این عرصه اهداف بلند مدت 
داشت  توجه  باید  است  ما  انداز  و چشم 
به  توانیم  نمی  ن  مع�ی اتژی  اس�ت بدون  که 

فت برسیم. پی�ش

ترویج علم با تقویت اکوتوریسم و گردشگری دریا؛ترویج علم با تقویت اکوتوریسم و گردشگری دریا؛

ارس ج ف ی ر خل گ اوش ا ک ا ب ری دری گ ردش عه گ توس

چهارجانبه  ای  نامه  تفاهم  امروز  صبح   
های  فناوری  و  علوم  میل  پارک  میان 
میل  پژوهشگاه  و   

گ
فرهن� صنایع  و  نرم 

و  ایران  جوی  علوم  و  شنا�  اقیانوس 
و  پایدار  توسعه  بر  مب�ن  بخش خصویص 

گردشگری دریا امضا شد.
ای  نامه  تفاهم  امضای  ن  آی�ی صبح  امروز 
میان پارک میل علوم و فناوری های نرم و 
 و پژوهشگاه میل اقیانوس 

گ
صنایع فرهن�

شنا� و علوم جوی ایران مب�ن بر توسعه 
ا با حضوردک�ت بهروز  پایدار و گردشگری دری
اقیانوس  میل  پژوهشگاه  رئیس  ابطحی، 
شنا� و علوم جوی،دک�ت ابراهیم نبیو�ن 
پارک میل علوم و فناوری  معاون فناوری 
ن   و دیگر معاون�ی

گ
های نرم و صنایع فرهن�

و اعضای دو مجموعه برگزار شد.
بهروز  دک�ت  نامه،  تفاهم  این  ابتدای  در 
اقیانوس  میل  پژوهشگاه  رئیس  ابطحی، 
شنا� و علوم جوی گفت: هم اکنون دارای 
هستیم  ساحیل  های  استان  در  مرکز   44
ن در خلیج  و یک مرکز تحقیقا�ت شناور ن�ی
فارس داریم.وی افزود: تفاهم نامه امروز 
مسلما منجر به توسعه پایدار می شود و 
منافع میل خییل زیادی برای کشور به دنبال 
دارد. هر توسعه ای اگر بر مبنای فعالیت 
پژوه�ش و بر مبنای مالحظات اجتماعی، 
اقتصادی و مسایل زیست محیطی باشد، 

د. توسعه پایدار نام می گ�ی
وی خاطرنشان کرد: گردشگری به خصوص 
وطن  حس  تواند  می  طبیعی  گردشگری 
تقویت  را  کشورمان  مردم  آحاد  دوس�ت 
کند؛ با تقویت این حوزه، مردم بیش�ت با 

جغرافیای خودشان آشنا شده و نسبت به 
می  تر  حساس  زیست  محیط  از  حفاظت 
و با مشاهده مزیت ها و منافع   شوند از ای�ن
میل  پارک  همکاری  با  کنیم  می  سعی  آن 
 

گ
علوم و فناوری های نرم، صنایع فرهن�

و دانشگاه ها، این  مهم را توسعه دهیم.
وی اکوتوریسم و گردشگری زیست محیطی 
را بخ�ش از مساله ترویج علم عنوان کرد 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری  اکنون  گفت:  و 
به مساله اکوتوریسم و گردشگری زیست 
اند.  داشته  توجه  علم  ترویج  برای  دریا�ی 
از   ، تحقیقا�ت کارهای  انجام  ضمن  آنها 
بحث  شان،  پیما�ی  اقیانوس  ات  ن تجه�ی
ن تقویت کرده اند.  گردشگری اکولوژیک را ن�ی
به عنوان مثال سال 1398، هشتاد هزار نفر 
ا امکانات و کش�ت های  مسافر و گردشگر ب
ن  علمی به قطب شمال سفر کردند. ما ن�ی
باید از بخ�ش از توان دریا�ی کشورمان را به 
این امر اختصاص دهیم. زیرا  درحال حارصن 
استانداردهای  با  مطابق  ن  ن�ی ما  شناورهای 

ن الملیل است. ب�ی

گردشگری دریا�ی می تواند کمک حال صنعت 
گردشگری باشد

حرمت اله رفیعی از چهره های تاث�ی گذار 
گردشگری ایران در ادامه گفت: هم اکنون 
شنا�  اقیانوس  پژوهشگاه  مجموعه 
حرکت  و  مناسب  ی  بس�ت جوی  علوم  و 
دریا  گردشگری  و  گردشگری  برای  جدیدی 

فراهم کرده اند.
وی افزود: متاسفانه هم اکنون گردشگری 
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و  مانده  ما مغفول  دریا، عمدتا در کشور 
این زمینه رخ  اتفاق خو�ب در  تاکنون هیچ 
نداده است.بنابراین ما باید از بس�ت دریای 
ایطی را برای مردم مهیا  جنوب و شمال، �ش
ا آنها بتوانند از این امکانات به نحو  کنیم ت
ایط فعیل جاده  احسن استفاده کنند. در �ش
زیست  نظر  از  ایران  شمال  ساحیل  های 
ایط نامناس�ب دارند و باید  محیطی بسیار �ش
ن را مناسب سازی  ق ن�ی سواحل غرب به �ش

کنیم.
مراودات  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
مانند  شمایل  حوزه  کشورهای  با  خو�ب 
آذربایجان و روسیه داریم اما از نظر حمل 
و نقل، ناوگان هوا�ی مورد اعتمادی نداریم. 
ن ناوگا�ن نداریم که به اندازه نیازمان  همچن�ی
تقاضای  از  کم�ت  ما  عرضه  بنابراین  باشد. 
طبیعتا  ایطی  �ش ن  چن�ی در  است.  مردم 
گردشگری دریا می تواند کمک حال صنعت 

گردشگری باشد.
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوا�ی 
و جهانگردی تاکیدکرد:امیدواریم همانگونه 
اث  وزیر  م�ی غامی  رصن الله  سیدعزت  که 
، گردشگری و صنایع دس�ت در سفر 

گ
فرهن�

سواحل،  از  بازدید  و  هرمزگان  استان  به 
این  گردشگری  زیرساخت های  و  جزایر 
استان، سواحل و جزایر ایران و ساکنان این 
مناطق را برخوردار از بس�ت و ظرفیت بسیار 
دانسته  دریا�ی  گردشگری  رونق  برای  باال 
هدفمند،  برنامه  تدوین  ورت  رصن بر  و  اند 
ا  ب همکاری  محورهای  ن  تبب�ی و  راه  نقشه 
خصویص  بخش های  و  سازمان ها  سایر 
برای توسعه گردشگری دریا�ی در استان های 
شمایل و  جنو�ب تاکید کرده اند،این مهم را 

به مرحله اجرا�ی هم برسانیم.
گردشگری  شکوفا�ی  و  است،رونق  گفت�ن 
شده  اعالم  اولویت های  از  ی�  دریا�ی 
گردشگری   ،

گ
اث فرهن� م�ی وزارت  و  دولت 

تحول  سند  در  است،  صنایع دس�ت  و 
دولت هم در دو بخش به موضوع تحول 

اشاره  دریا�ی  گردشگری  تحول  و  دریامحور 
دریا�ی  گردشگری  توسعه  اما  است،  شده 
محورهای  احصای  و  راه  نقشه  نیازمند 
محور  برنامه  راستای  در  همکاری  اصیل 
شدن آن است که همکاری مستمر دو بخش 

خصویص و دول�ت را می طلبد.

با کمک شعبات  تقویت صنعت و دانشگاه 
پارک و پژوهشگاه

و  علوم  پارک میل  فناوری  معاون   ، نبیو�ن
ن در این مراسم گفت:  فناوری های نرم ن�ی
ی� از معضال�ت که همواره طی سال های 
با آن مواجه بودیم این است که چرا  اخ�ی 
ن دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با  ارتباطی ب�ی
حوزه صنعت رخ نمی دهد. در چند سال 
ن دانشگاه  گذشته پارک ها به عنوان رابط ب�ی
ا این فرایند را  ها و صنعت، تلقی شده اند ت

تسهیل دهند.
اقیانوس  پژوهشگاه میل  اکنون  افزود:  وی 
میل،  نگاه  ا  ب ایران  جوی  علوم  و  شنا� 
شعبات و بخش های مختلفی دارد. پارک 
وصنایع  نرم  های  فناوری  و  علوم  میل 
ن در این حوزه فعالیت می کند   ن�ی

گ
فرهن�

ی�  که  دارد  کشور  در  مختلفی  و شعبات 
از شعبه های آن در منطقه آزاد کیش دایر 
فعال  های  کت  �ش و  ها  استارتاپ  است. 
این شعبه می توانند کمک زیادی به حوزه 

گردشگری دریا�ی کنند.
معاون فناوری این پارک در ادامه خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر هم اکنون در کنار پارک 
صنایع  و  نرم  های  فناوری  و  علوم  میل 
، مجموعه دانشگاه علم و فرهنگ 

گ
فرهن�

بالغ  آن  گردشگری  دانشکده  که  دارد  وجود 
کارشنا�  مقطع  در  دانشجوی   600 بر 
کارشنا�  ناپیوسته،  کارشنا�  پیوسته، 
امون  پ�ی توانند  می  و  داشته  ا  دک�ت و  ارشد 

موضوع گردشگری به ما کمک کنند.  
میل  پژوهشگاه  طبیعتا  یادآورشد:  وی 

اقیانوس شنا� و علوم جوی ایران، پارک 
میل علوم و فناوری های نرم، دانشگاه و 
فصل  در  توانند  می  گردشگری،  صنعت 
ا این اتفاق  های آموز�ش به ما کمک کنند ت
ا بتوانیم از ظرفیت های این حوزه  رخ دهد ت

استفاده کنیم.
وی  افزود: اگر این اتفاق زودتر رخ می داد 
ما می توانستیم ازمزایای نمایشگاه اکسپوی 
ن استفاده کنیم ، هرچند هنوز هم  د�ب ن�ی
دیر نشده و  یک رویداد بزرگ به نام جام 
استفاده  با  را پیش روداریم و  جها�ن قطر 
از این رویداد  می توانیم از گردشگری دریا 

استفاده کنیم.
گی�ت  سیدحسن  کاپیتان  ن  ن�ی ادامه  در 
تحقیق  مدتها  کرد:بعداز  عنوان  پسند 
اکوتوریسم  وپژوهش علمی دریافتیم که 
دریا�ی و استفاده و بهره برداری از کش�ت و 
کاوشگر دریا�ی را در دستور کار قراردادیم و 
ن  زودی محقق شود.همچن�ی به  امیدواریم 
این  در  پیش  چندی  غامی  رصن مهندس 
خصوص این قول را به ما دادند که در کش�ت 
افتتاح کش�ت و بحث  پیدا کنند و  حضور 

گردشگری دریا�ی را انجام دهند.
این  از  بتوانیم  تاکیدکرد:امیدواریم  وی 
و  دریا  گردشگری  توسعه  برای  فرصتها 
برداری  بهره  و  استفاده  آن  پایدار  توسعه 
دریا  فرهنگ  اشاعه  و  یم  ب�ب را  الزم  های 
و اقتصاد دریا محور را در اولویت هایمان 

قرار دهیم.
منظور  به  نامه  تفاهم  ،این  است  گفت�ن 
هدف  با  موجود  های  ظرفیت  تجمیع 
از  دریا�ی  گردشگری  های  فعالیت  توسعه 
پارک  میان  دریا�ی  علمی  گردشگری  جمله 
صنایع  و  نرم  های  فناوری  و  علوم  میل 
 و پژوهشگاه میل اقیانوس شنا� 

گ
فرهن�

خدمات  دفاتر  ایران،انجمن  جوی  علوم  و 
کت دریای  مسافرت هوا�ی و جهانگردی و�ش
کت های مستقر در پارک  ن از�ش طال�ی کاسپ�ی

امضا شد.
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عمومی   فرهنگ  شورای  دب�ی  گفته  به 
در  خو�ب  متصدی  دولتمردان  کشور، 
متصدیان  و  مولد  و  اند  نبوده  فرهنگ 
اصیل آن مردم هستند و درنهایت مدیران 
باید به عنوان یک باغبان آگاه جوانه ها را 

رشد دهند.
دب�ی  امامی،  مجید  سید  دک�ت  بازدید  در 
هیات  و  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای 
های  فناوری  و  علوم  میل  پارک  از  همراه 
 که روز شنبه بیستم 

گ
نرم و صنایع فرهن�

آذر ماه سال جاری انجام شد؛ دک�ت محمد 
میل  پارک  مجموعه  رئیس   ، ایما�ن ن  حس�ی
 

گ
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهن�
فرهنگ  تجاری سازی  اهمیت  به  اشاره  با 
در  فعالیت  سال  چهل  از   بعد  گفت: 
که  رسیدم  نتیجه  این  به  فرهنگ  عرصه 
اقتصادی  مولد  یک  باید  خود  مولفه  این 
وجود  به  پرسش  این  نهایت  در  باشد؛ 
کشورهای  از  بسیاری  که  راهی  ،چرا  آمد 
و  اند  رفته  باب فرهنگ  در  یافته  توسعه 
ما  را  اند  ساخته  زا  درآمد  ابزار  یک  آن  از 
تفکر  این  هیچگاه  من   اعتقاد  به  نرویم؟ 
در دولتمردان ما وجود نداشته است که می 
ن  توان از فرهنگ یک بنگاه اقتصادی مطم�ئ

ساخت.

م ه دواژه م ی ل ک ک ؛ ی
گ

� ن ره ع ف ای ن ص

که  افرادی  ا  ب ا  مبن ن  بر هم�ی ادامه داد:  وی 
زمینه تخصص و هدف مشخیص  این  در 
دارند، تصمیم گرفتیم از بس�ت پارک های 
هدف  این  به  نیل  برای  فناوری  و  علم 
توانستیم  خوشبختانه  و  کنیم  استفاده 

 را بعد از چهار سال به 
گ

واژه صنایع فرهن�
عنوان یک کلیدواژه مهم در مجلس شورای 
معاونت  تشکیل  کنیم،  نهادینه  اسالمی 
 یا سازما�ن به 

گ
ها�ی با عنوان صنایع فرهن�

ن نام نمود تالش  ها�ی است که برای  هم�ی
مجموعه  این  در  فرهنگ  سازی  تجاری 

صورت گرفته است.
، همانگونه که از نام پارک  به گفته ایما�ن
صنایع  و  نرم  های  فناوری  و  علوم  میل 
 می توان فهمید، این مجموعه هم 

گ
فرهن�

مبنای  بر  که  نرم  های  فناوری  بخش  در 
علوم انسا�ن است و هم در بخش صنایع 
راستای  در  جدی  های  فعالیت   

گ
فرهن�

تجاری سازی و صادرات دارد. گفت�ن است، 
در اغلب کشورهای توسعه یافته زیربنای 
مولفه  به  اهمیت  فتشان  پی�ش و  توسعه 
ها و موضوعات علوم انسا�ن است. عالوه 
کت های مستقر بسیاری از کسب و  بر �ش
حمایت  تحت  عرصه  این  فعاالن  و  کارها 
پارک  مجموعه  از  ون  ب�ی در  مجموعه  این 
به فعالیت می پردازند؛ ی� از اسا� ترین 
مشکالت ما کمبود فضای کا�ن است. اما به 
 در حوزه  

گ
اعتقاد من توسعه صنایع فرهن�

های گوناگون نزدیک است. 
برای  بازوی کم� خو�ب  بتوانیم  امیدوارم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای 
 در کشور 

گ
اجرای فعالیت های کالن فرهن�

با اشاره به اهمیت  باشیم.در ادامه امامی 
فعالیت های مجموعه پارک میل علوم و 
 گفت: 

گ
فناوری های نرم و صنایع فرهن�

این مجموعه بسیار لذت بخش  از  بازدید 
بود و مانند هر حرک�ت که مبت�ن بر نوآوری 
است ، می  تواند برای کشور بسیار مفید و 

جالب توجه باشد. 
در  ساالرانه  �مایه  نگاه  ا  ب نیست  قرار 
کنیم؛  اقدام  مولفه  یک  توسعه  راستای 
یم؛   را باید با تدب�ی جلو ب�ب

گ
مسائل فرهن�

ن در رشد و توسعه صنایع  نگاه از باال به پای�ی
 امری منسوخ شده است.

گ
فرهن�

و  نوآوران  خالقان،  باید  ما  افزود:  وی 
 را کنار یکدیگر بیاوریم 

گ
صنعتگران فرهن�

 
گ

فرهن� اقتصاد  توسعه  به  بتوانیم  ا  ت
برسیم که این فرآیند خود را در گردشگری 
به خو�ب نشان داده است.از سوی دیگر ما 
متصدی خو�ب در فرهنگ نبوده ایم؛ گفت�ن 
فرهنگ  اصیل  متصدیان  و  مولد  است، 
مردم هستند و مدیران باید به عنوان یک 

باغبان آگاه جوانه ها را رشد دهند. 
هرچند در تالشیم باب جدیدی در شورای 
 

گ
فرهن� صنایع  حوزه  در  عمومی  فرهنگ 

باز کنیم.
در  موجود  های  شکاف  به  اشاره  با  امامی 
ها�ی  زمینه  گفت:   

گ
فرهن� توسعه صنایع 

های  آسیب  و  معماری  لباس،  و  مد  چون 
ها�ی  حوزه  محیطی  تبلیغات  و  اجتماعی 
است که نیازمند همکاری و مدد رسا�ن در 
آن هستیم و باید برنامه های جدی و طرح 

های خوب در این زمینه تدوین شود.
دب�ی شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره 
توسعه  درباب  که طرحی  نوسده  به طرح 
گردشگری در داخل و خارج از کشور است، 
در  کشور،  عمومی  فرهنگ  شورای  گفت: 
حوزه گردشگری و نشاط اجتماعی طرحی به 
نام نوسده را آغاز کرد که در داخل و خارج 
از کشور می تواند بسیاری از رویدادهای که 
منجر به رصفه اقتصادی می شود را ایجاد 

کند.
وزارت  در  ما  عمده  مشکل  تاکیدکرد:  وی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی  نبود ایده مناسب 
خانه شورای فرهنگ  و کارآمد است. اگر دب�ی
عمومی اکنون با 30 عضو اداره می  شود در 
حایل که باید در هر شاخه این تعداد اعضا 

وجود داشته باشند.
امامی گفت: ما می توانیم از ظرفیت های 
های  فناوری  و  علوم  میل  پارک  مجموعه 
اعتالی  راستای  در   

گ
فرهن� صنایع  و  نرم 

به  یم؛  بگ�ی بهره  اسالمی  ایرا�ن  فرهنگ 
برای  کارگروه  یک  ایجاد  لزوم  دلیل  ن  هم�ی
عقد یک تفاهم نامه در این دو مجموعه 

به شدت احساس می شود.
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