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هر تپش قلب و هر جوشش خون ما برای 
عزت و سربلندی ایران و ایرانیان است و همه 
ما می خواهیم مش��کالت کش��ور حل شود و 
توسعه سرعت گیرد. تقویت دو عنصر اعتماد 
و امید یکی از مهم ترین نیازهای امروز کشور 
اس��ت که مردم ش��دیدا به آن نیاز دارند. این 
دو عنصر تا حدودی خدش��ه دار شده است و 
باید برای تقویت آنها تالش کنیم. یعنی تعامل 
جدی تری داش��ته باش��یم و با فراهم کردن 
حضور مردم در همه عرصه ها و مشارکت آنها 
با هم افزایی و هم گرایی بیشتری کشور را به 
سمت توسعه هدایت کنیم.برگزاری جشنواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان عالوه بر اینکه 
حرکتی در راس��تای تقویت نقش اجتماعی 
بنگاه های خصوصی است، حرکت خوبی برای 
ایجاد امید و اعتماد بین جوانان نیز محسوب 
می شود. این جشنواره همچنین به تولید علم 
در کش��ور نیز کمک می کند که بیش از هر 
زمان دیگ��ری به آن نیاز داریم. انقالب ما که 
فرهنگی اس��ت کمتر وارد علوم پایه ش��ده و 
بیشتر بخش س��خت افزاری را مدنظر داشته 
تا نرم افزاری و قطعا کمک و حضور خیریه ها 
بخش نرم افزاری است که امید در بین جوانان 

ایجاد می کند. 
هر کش��ور و حکومتی در جریان توسعه، 
تولی��د ث��روت و توزیع عادالن��ه را هدف قرار 
مي دهد. در گذش��ته عده ای به دنبال توزیع 
عادالنه فقر بودند اما به این نتیجه رس��یدند 
که توزیع هیچ، نتیجه اش هم هیچ است. باید 
ثروتی ایجاد شود و بعد برای توزیع عادالنه آن 

بین مردم تالش کنیم. 

وزارت ورزش و جوانان هم در هر دو عرصه 
ورزش و جوانان جایگاه و رس��الت مشخص و 
روش��نی در راستای ایجاد اعتماد و امید بین 
م��ردم دارد و ت��الش می کند ت��ا زمینه های 
رش��د و توس��عه اجتماعی و فرهنگی را برای 

ساماندهی رشد اقتصادی فراهم کند.
 امروزه موثرترین و ارزان ترین ابزار سالم سازی

و رشد س��المت، وحدت و غرور ملی، ورزش 
اس��ت. با هیچ اب��زار دیگری به ج��ز ورزش 
نمی توان این میزان شادی که مردم بعد از هر 
پیروزی احس��اس می کنند را ایجاد کرد. زیرا 
برای ایجاد این میزان از ش��ادی و نشاط باید 
ده ها و حتی صدها برابر ورزش سرمایه گذاري 
کرد که در نهایت حتی ممکن اس��ت ندانیم 
به نتیجه خواهد رس��ید یا نه؟ بعد از هر برد 
در مس��ابقات ورزشی موجبات غرور، وحدت، 
هماهنگی و شادی مردم فراهم می شود. ورزش 
 عرصه ای اس��ت که حتی مقام معظم رهبری

نیز روی آن حساس��یت دارن��د به طوری که 
حتی برای باخت تیم ملی در مقابل اس��پانیا 

نیز پیامی صادر کردند. 
در عرصه جوانان نیز این وزارتخانه بس��یار 
فعال عمل کرده اس��ت. 5 سال پیش حدود 
100 س��من فعالیت می کردند اما این تعداد 
در ح��ال حاض��ر به بیش از 2000 س��ازمان 
مردم نهاد رسیده است. برنامه داریم که تعداد 
س��ازمان های مردم نهاد که عمدت��ا جوانان 
در آن فعال هس��تند تا پایان ای��ن دولت به 
مرز 4500 تا 5000 تش��کل برسد و بتوانیم 
از این عرصه برای توس��عه مشارکت مردم و 
تحکیم پایه ه��ای نظام اس��تفاده کنیم. زیرا 

 جشنواره اندیشمندان 
 و دانشمندان جوان در راستای
 تقویت نقش اجتماعی
بنگاه های خصوصی است
| مسعود سلطانی فر | 
| وزیر ورزش و جوانان|

اعتقاد داریم آزادترین نظام های سیاسی دنیا 
امن ترین نظام های سیاسی هستند. بر خالف 
عده ای که فکر می کنند با آزادی پایه های یک 
نظام به خطر می افتد ما معتقدیم باید آزادی 
مردم و حقوق شهروندی را به آنها اعطا کنیم 
به طوری که مردم وارد همه عرصه ها ش��وند و 
مش��ارکت کنند. اعطای آزادی به مردم هیچ 
نظام سیاس��ی را متزلزل نمی کند بلکه باعث 

تحکیم آن نظام می شود. 
تالش های این وزارتخانه بر این اساس بوده 
اس��ت که تعامل و حض��ور جوانان با حکومت 
قانونمند شود. خانه های جوانان نیز در همین 
راستا بوده و به توسعه در ابعاد مختلف کمک 
می کند و این فضا را به محلی برای استفاده از 
توانمندی جوانان تبدیل می کند. ناگفته نماند 
که طبق آماری که وزارتخانه گرفته اس��ت در 
ناآرامی ه��ای دی ماه گذش��ته که در آن چند 
هزار نفر دس��تگیر شدند حتی یک نفر از این 
افراد از اعضای سازمان های مردم نهاد جوانان 
نبودن��د. زیرا آنها هنجارها را ی��اد گرفته اند و 
می دانند که گفتمان شان با دولت باید قانونمند 
باشد و انتقادات شان را باید با ابزار قانون مطرح 
کنند. ما نیز در تالش هستیم تا از آنها حمایت 
کنیم و اعتراضات آنها را به رسمیت بشناسیم. 
این تعامل و ارتباط به م��ا در اجرای برنامه ها 
کمک می کند. وزارت ورزش و جوانان با حضور 
در شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان 
و دانشمندان جوان سعی در توزیع جوانه های 
امید در میان جوانان خالق دارد. از همه کسانی 
که بانی این امر خیر هستند تشکر می کنم و 

امیدوارم باقیات صالحات همه ما شود.

هر تپش قلب 
و هر جوشش 
خون ما برای 
عزت و سربلندی 
ایران و ایرانیان 
است و همه 
ما می خواهیم 
مشکالت کشور 
حل شود و 
توسعه سرعت 
گیرد. تقویت دو 
عنصر اعتماد 
و امید یکی 
از مهم ترین 
نیازهای امروز 
کشور است که 
مردم شدیدا به 
آن نیاز دارند. 
این دو عنصر تا 
حدودی خدشه 
دار شده است و 
باید برای تقویت 
آنها تالش کنیم
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وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری:

سازمان های مردم نهاد ظرفیت ترویج فرهنگ کارآفرینی را دارند
ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور 
ایران دارای س�ابقه ای 70 س�اله برابر 
با عمر دانش�گاه در کش�ور است، اما 
به رغ�م تواف�ق عمومی بر ض�رورت و 
اهمی�ت ای�ن مه�م، هنوز ای�ن رابطه 
سیستمی و پیوسته نیست و به شکلی 
گاه ب�ه گاه و گسس�ته وج�ود دارد. در 
سند چشم انداز 1404کشور، بر توسعه 
دانش بنیان ایران با رعایت مشخصاتی 
چون استفاده بهینه از علم، فناوری و 
نوآوری و نیز تعامل س�ازنده بین تمام 
نهاده�ای موج�ود در حوزه های علوم 
پای�ه، علوم ارزش�ی و معرفتی، علوم 
کاربردی و فناوری ب�ا جامعه خردورز 
و فضیلت مدار تاکید ش�ده است. این 
واقعی�ت را نبای�د نادی�ده گرفت که 
صنعت در کش�ور ما، صنعتی درون زا 
اس�ت و از ابتدای ش�کل گیری متکی 
بر امکانات و توانایی های خارجی بوده 
اس�ت. از طرف دیگر صنعتگران هنوز 
این اطمینان و اعتماد را پیدا نکرده اند 
که می توانند مس�ائل و مشکالت خود 
را از طریق تحقیق و توسعه و با کمک 

نیروی انس�انی متخص�ص بومی حل 
کنن�د؛ چراک�ه در بس�یاری از موارد 
پاس�خ مناس�بی دریافت نکرده اند. با 
ی�ک نگرش سیس�تمی ب�ه مجموعه 
دولت، دانش�گاه و صنعت ارتباط بین 
این س�ه نهاد بهتر و ش�فاف تر روشن 
می شود و ش�ناخت این ارتباط ارزش 
اف�زوده فراوانی را برای هر س�ه نهاد 
به دنب�ال خواهد داش�ت. گرچه علم 
معموالً در دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
و پژوهش�ی تولید می ش�ود،  اما بقای 
آن در ارتب�اط و تعام�ل ب�ا صنع�ت و 
جامع�ه ص�ورت می پذی�رد و رقاب�ت 
محصوالت صنعت�ی و نوآوری های آن 
نی�ز در ارتباط تنگاتن�گ با تحقیقات 
کاربردی دانش�گاهی حاصل می شود. 
نگرش سیس�تمی برای ما این امکان 
را فراهم می آورد که با بررسی عوامل 
و فرآینده�ای مؤثر در ارتباط صنعت، 
دول�ت و دانش�گاه و بازخ�ورد نتایج 
حاص�ل از این برآیندها، مش�کالت و 
موانع عمل�ی در صنایع، دانش�گاه ها 
ارتب�اط  ایج�اد  ب�رای  را  دول�ت  و 

 نزدیک تر، شناس�ایی و برای رفع آنها 
راه حل ه�ای ممکن را ارائ�ه کنیم. در 
همی�ن ارتب�اط دبیرخان�ه جش�نواره 
ج�وان  دانش�مندان  و  اندیش�مندان 
مصاحب�ه ای با »منص�ور غالمی« وزیر 
علوم، تحقیق�ات و فناوری انجام داده 

که در ادامه می خوانید:
  

 ارتب�اط صنع�ت ب�ا دانش�گاه به 
عنوان پیش�ران رش�د اقتص�ادی چه 
جایگاه و اهمیتی دارد و نقش آموزش 
عملی در دانشگاه برای پر کردن فضای 
خالی ایده های نوآورانه در اقتصاد ملی 

چیست؟
از آنج��ا ک��ه رابط��ه ای مس��تقیم بین 
توسعه فناوری و پیشرفت در ابعاد مختلف 
اجتماع��ی، اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی 
وجود دارد، می توان توسعه ارتباط دانشگاه 
با صنعت و جامعه را عامل اساس��ی ایجاد 
ثروت، رف��اه و توانایی در کش��ور و ابزاری 
قدرتمند در توس��عه ملی به ش��مار آورد. 
با توجه به حرکت دانش��گاه های کشور به 
س��مت دانش��گاه نسل س��وم که به عنوان 

دانشگاه ها و 
مراکز علمی 
کشور می بایست 
با ایجاد و تقویت 
ارزش ها و ایجاد 
نگرش جدید 
کارآفرینانه و 
ترویج فرهنگ 
کارآفرینی بین 
دانشجویان و 
اساتید خود، 
شرایط را برای 
ایجاد فضای 
مناسب خالقیت 
و نوآوری در بین 
این قشر، فراهم 
نمایند
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دانش��گاه های کارآفرین شناخته مي شوند 
انتظاراتی همچون رفع مش��کالت صنعت 
و جامعه، ارتباط پای��دار صنعت و جامعه، 
ایجاد اشتغال، تولید ثروت و توسعه فناوری 
مورد نظر باش��د. بس��یاری از دانشگاه های 
کش��ور در ای��ن مس��یر زیرس��اخت های 
مناس��بی جهت شناسایی و رفع مشکالت 
 اساس��ی صنعت و جامعه ایجاد نموده اند
که با بهره گیری مناسب از این زیرساخت ها 
و انتقال تجربیات آن به دیگر دانشگاه های 
کش��ور می توان مش��کالت و مس��ائل هر 
اس��تان را با توجه به ظرفیت و توانمندی 
موج��ود علم��ی و تحقیقاتی آن اس��تان 
شناس��ایی و راهکاره��ای اجرای��ی ب��رای 
رف��ع آن را تدوی��ن نم��ود. در برخ��ی از 
دانشگاه های کشور کمیته های تخصصی با 
توجه به توانمندی های موجود دانش��گاه ها 
و پژوهشگاه های کشور و تعریف موضوع و 
مشکل اساسی کشور تشکیل و برنامه ریزي 
به منظور تدوی��ن برنامه اجرایی برای حل 
آن مش��کل صورت گرفته اس��ت. دانشگاه 
با ش��ناخت توانمندی های خ��ود و میزان 
اثرگذاری تحقیقات خود بر جامعه مسلما 
در ایفای نقش خود در ش��کل دهی آینده 
جامعه خود موثر می باشد. تشخیص اینکه 
جامع��ه در چ��ه وضعیتی اس��ت و باید به 
کج��ا برس��د، س��رمایه گذاري های مالی و 
اس��تانی باید به کدام س��مت س��وق داده 
 ش��ود و جایگاه کش��ور در نظام منطقه ای

و بین المللی باید چگونه باشد.
در واقع دانش��گاه ها با بررسی روندهای 
جاری و آتی جهان و تشخیص نقاط قوت و 
ضعف جامعه مسیر سیاست های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی کش��ور را به س��مت 

جایگاه مطلوب هدایت نمایند. 
 آیا برنامه مش�خصی برای تغییر 
رویک�رد پژوهش�ی دانش�گاه ها ب�ه 
رویکرد کارآفرینی دراشتغال جوانان 

دارید؟
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به 
منظور توس��عه ارتباط صنعت و دانشگاه و 
هدای��ت فعالیت ه��ای تحقیقات��ی اعضای 
هیات علمی به سمت مشکالت و معضالت 
اساسی کشور اقداماتی به شرح ذیل صورت 

پذیرفته است.
1- توس��عه دوره های مهارت افزایی در 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور
2- شناسایی دوره های کارآموزی و برنامه ریزي 

جهت تدوین و ترویج الگوهای مناسب
3- توس��عه دوره های فرصت مطالعاتی 

اعضای هیات علمی در جامعه
4- راه ان��دازی و توس��عه س��امانه های 
مورد نیاز در جهت توس��عه ارتباط صنعت 

و دانشگاه
5- شناس��ایی و مستندسازی تجارب و 
الگوه��ای موفق دانش��گاه ها در جهت رفع 

مسائل و مشکالت مالی
6- شناسایی و مستندسازی دستاوردهای 
ویژه و منحص��ر بفرد دانش��گاه ها در حوزه 

ارتباط با صنعت
7- همکاری با دس��تگاه های اجرایی و 
وزارتخانه ها برای حل مس��ائل و مشکالت 
اساسی آن مانند وزارت دفاع، وزارت نفت، 

وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و.....
8- هماهنگ��ی و برنامه ری��زي جه��ت 
اس��تفاده ف��ارغ التحصیالن مش��مول در 

پروژه ها به عنوان دستیار پژوهی
 تا چه اندازه دانش�گاه ها شرایط 
الزم برای حمایت از خالقیت و نوآوری 

جوانان را دارا هستند؟
 امروزه با توجه به پیشرفت های مختلفی 
که در عرصه تکنولوژی اتفاق افتاده اس��ت 
می ت��وان گفت که رابطه مس��تقیمی بین 
توسعه تکنولوژی و دانش صنعتی هر کشور 
و پیشرفت و توسعه اقتصادی و سیاسی آن 
کش��ور وجود دارد، به ط��وری که می توان 
گفت تکنولوژی عامل اساس��ی برای ایجاد 
ثروت، دانای��ی و توانایی کش��ورها بوده و 
ابزاری قدرتمند در توس��عه ملی به شمار 
می آی��د. از طرف��ی دانش��گاه محل تربیت 
نیروی انسانی متخصص و ماهر است و اگر 
این نیروی انس��انی متخصص بتواند دانش 
و مه��ارت خود را در عرصه تولید و صنعت 
به کار ببرد، موجب پیش��رفت خواهد شد. 
بنابرای��ن ارتباط صنعت و دانش��گاه در هر 
کشوری مي تواند تأثیری تعیین کننده در 

رشد اقتصادی آنجا داشته باشد.
همچنین بررس��ی روند رشد اقتصادی 
کش��ورهای توس��عه یافته، نش��ان مي دهد 
ک��ه افراد کارآفرین و کس��انی ک��ه دارای 
مهارت های الزم جهت راه اندازی کسب وکار 
هستند؛ در رش��د اقتصادی و اشتغال زایی 
نقش زیادی داش��ته و دارن��د. از طرفی در 
این کش��ورها، دانش��گاه ها نق��ش اصلی را 
ب��ه عن��وان نهاده��ای تربیت کنندهافراد 
خ��الق و کارآفرین برعهده دارند. بررس��ی 
برنامه های آموزش��ی این دانشگاه ها نشان 
مي دهد که عمده آموزش های ارائه شده به 
دانش��جویان جنبه عملی داشته و توجه به 
مهارت افزایی و باال بردن توان ایده پردازی 

و خالقی��ت در ایش��ان از عم��ده اه��داف 
آموزشی است. موضوع مهارت افزایی و ارائه 
آموزش ه��ای عملی در کن��ار آموزش های 
تئوری در س��ال های اخیر جزء برنامه های 
اصل��ی وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری 
ب��وده و تجارب موفقی نیز در این رابطه در 
برخی از دانشگاه های برتر کشور به مرحله 
اجرا رس��یده است. همانطور که اشاره شد، 
تجارب موفقی در برخی دانشگاه های برتر 
کشور در رابطه با وجود برنامه های حمایت 
از خالقی��ت و نوآوری دانش��جویان وجود 
دارد و وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فناوری 
در حال تدوین برنامه های متعدد در جهت 
تقویت تجارب مذکور و توسعه آن در سایر 

دانشگاه های کشور است. 
 برخ�ی از برنامه های�ی که زمینه 
ارتب�اط دانش�گاه با صنع�ت را فراهم 
کرده اس�ت به صورت مشخص عنوان 

فرمایید.
 برنامه ه��ای متع��ددی در ای��ن ارتباط در 
دانش��گاه ها و مراکز وابس��ته ب��ه وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری وج��ود دارد که برخی از 

آنها عبارتند از:
تدوین چارچوب راهنمای دانشگاه کارآفرین 
در وزارت عل��وم، تحقیقات و فن��اوری. برنامه 
حمای��ت از رویداده��ای فناورانه دانش��جویی. 
برنام��ه ارتق��اء توانمندی ه��ا و قابلیت ه��ای 
کارآفرینانه در دانشگاه ها. برنامه تجاری سازی 
دس��تاوردهای دانش��جویی. حمای��ت از فارغ 
التحصیالن دانش��گاهی در راس��تای توس��عه 
کسب وکار دانش بنیان. ارائه آموزش های مورد 
نیاز دانشجویان در حوزه های کارآفرینی. ارائه 
تسهیالت برای حمایت از طرح های کارآفرینی 

دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان.
 همانطور که اش��اره شد، دانشگاه ها و 
مراکز علمی کش��ور می بایس��ت با ایجاد 
و تقویت ارزش ه��ا و ایجاد نگرش جدید 
کارآفرینانه و تروی��ج فرهنگ کارآفرینی 
بین دانشجویان و اس��اتید خود، شرایط 
را ب��رای ایجاد فضای مناس��ب خالقیت 
و ن��وآوری در بی��ن ای��ن قش��ر، فراهم 
نماین��د. در این بین اس��تفاده از ظرفیت 
س��ازمان های مردم نه��اد و خیریه ها در 
فراهم نم��ودن امکانات الزم برای نیل به 
اهداف ذکر ش��ده، با توجه ب��ه ابزارهای 
گوناگ��ون دراختیارش��ان، از اولویت های 
وزارت علوم، دانش��گاه ها و مراکز وابسته 
اس��ت. در این رابطه نی��ز تجارب موفقی 
در برخی از دانش��گاه ها و پارک های علم 

و فناوری کشور وجود دارد.

با توجه به حرکت 
دانشگاه های 
کشور به 
سمت دانشگاه 
نسل سوم 
که به عنوان 
دانشگاه های 
کارآفرین 
شناخته مي شوند 
انتظاراتی 
همچون رفع 
مشکالت صنعت 
و جامعه، ارتباط 
پایدار صنعت 
و جامعه، ایجاد 
اشتغال، تولید 
ثروت و توسعه 
 فناوری 
مورد نظر باشد



ميتواند نو ایدههای خلق در کشور جوانان میان در انگیزه ایجاد
کشورهای اغلب در تحول این آثار آورد. بوجود شگرف تحولی
از بسیاری آمدن پدید به منجر گذشته قرن نیم در توسعهیافته
و ابداع کشف، همچنین و ایدهها آمدن در فعلیت به و فرصتها
اختراعاتجدیدشدهاست.اینتحولدرافزایشبهرهورینیرویکارو
توسعهاقتصادملیتاثیربسزاییداشتهاست.بنیاد»نیکوکاریجمیلی«
باهدفرونقبخشیدنبهفضایابتکاروکسبوکار،ایجادانگیزهبه

ایدههایجوانانخالقوشناساییطرحهایبرگزیدهوتسهیلمسیر
حرکتآنهابهمنظوررسیدنبهمحصولیدانشبنیانوتکمیل
چرخهنوآوریوتبدیلتولیداتفکریبهثروت،اقدامبهبرگزاری
جشنوارهاندیشمندانودانشمندانجوانکشوردرحوزههای
مختلفعلومپایه)ریاضی،آماروعلومکامپیوتر،شیمی،فیزیک،
علومزیستیوزمینشناسی(نمودهاست.اینجشنوارههرسال

دریکبازهزمانیمشخصبرگزارخواهدشد.

وندهاول
پر

دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
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دوران نوجوانی و 
جوانی به کسب 
دانش و تجربه 
سپری شد. با 
وقوع انقالب 
اسالمی در بهمن 
1357 ، شاید 
گام برداشتن در 
مسیر تجارت 
در میان جوانان 
دلپسند نبود اما 
تجارت چیزی 
بود که با روحیه 
ام سازگار بود. 
دو سال پس از 
پیروزی انقالب 
و در سال 
1358 شرکتی 
برای تجارت 
با هدف پخش 
محصوالت 
غذایی و 
بهداشتی در 
زنجان تاسیس 
کردم و به این 
ترتیب به طور 
رسمی وارد بازار 
کار شدم

جایگاه آدمی در این دنیای بزرگ کجاس��ت؟ 
چرا انسان ها در جایگاه های متفاوت قرار می گیرند 
،دالی��ل اینک��ه هر انس��انی در س��طوح مختلف 
می ایستد چیس��ت؟ آدمی چگونه بیاندیشد، چه 
کند و به کدام س��و برود که خوش��بخت ش��ده 
و ش��ادی و ش��ادابی خود، خان��واده، همکاران و 
اطرافیان را بیش از پیش کند؟ اگر ژرف و گستره 
پرسش های یاد ش��ده در ذهن و دل آدمی شکل 
گیرد، پرس��ش های دهش��تناکی پدید می آید و 
نیازمند بررس��ی های پیچیده است. اما هر آدمی 
در هر لحظه از زندگی باید بتواند چش��م اندازی 
روشن برای آینده داشته باشد و فانوسی برفراز که 
روزهای س��پری شده اش را خوب و شفاف نشان 
دهد.در این صورت است که آدمی در هر منصب 
و مق��ام و با هر میزان انباش��ت س��رمایه و دانش 
می تواند احساس رضایت کند.لسلی استیونسون 
و دیویدهابرمن به تازگی مطالبی درباره طبیعت 
انس��ان با مراجعه به اندیش��ه های ده گانه موثر بر 
رفتار آدمی بررس��ی کرده اند که هر کدام از آنها 
پاسخی به معمای چیستی انسان است. نوشتن از 
آنچه آدمی را در صحنه زندگی آراسته و پیراسته 
می کن��د و می تواند برای دیگران مفید فایده واقع 
ش��ود کار نیکی اس��ت وآیا به همین دلیل من» 
ابراهیم جمیلی « که در 29 بهمن 1335 در شهر 
تاریخی زنجان زاده شده ام و مختصر درباره خود 

می گویم.

 خانواده
بدون تردید خانواده به ویژه پدر، مادر، برادران 
و خواهران در ش��کل دهی و ماهیت بخش��ی به 
سرشت و سرنوشت باالترین سهم و پررنگ ترین 
نقش را دارند. خدای را سپاس که در خانواده ای 

اهل مطالعه و به لحاظ مالی در حد طبقه متوسط 
زاده ش��دم. رشد در چنین خانواده ای راه مرا به 
سوی خواندن هموار کرد. از کودکی عالقمند به 
خواندن ب��ودم و این یک نعمت بزرگ و چراغی 
روشن در پیدا کردن راه درست از نادرست برایم 
بود. مطالعه بخش مهمی از برنامه های روزانه ی 
پدرم بود و خانواده ام با روزنامه و نشریه پیوندی 
دائمی داش��تند و اعضاء خان��واده در یک دوره، 
سرپرس��تی و نمایندگی چند روزنامه در استان 
زنجان را عهده دار بودند. روزگارمان از نظر تامین 
معاش گونه ای بود که دل نگرانی برای من وجود 
نداشت و می توانس��تم در نوجوانی کار و شغلی 
نداش��ته باش��م، اما این عادت و عرف متولدین 
سال های دهه 1330 که از جوانی کار می کردند 
را ت��رک نکردم . فعالی��ت در یک محیط کاری 
بینش و دانش تجربی آدم ها را افزایش می دهد و 
قطعا انباشت چنین تجربه هایی در جوانی به کار 
می آید. همزمان با تحصیل و در مقطع دبیرستان 
در کنار برادرانم به کار خبرنگاری عالقمند شدم 
و البته سلیقه خانواده در پدیدار شدن این میل 
و عالقه بی تاثیر نبود. از س��ال 1355 یعنی 20 
س��الگی بعنوان کارفرما در لیست بیمه بعنوان 
نمایندگی روزنام��ه وارد کار حرفه ای اقتصادی 

شدم.

 تاجر جوان
دوران نوجوان��ی و جوان��ی به کس��ب دانش 
و تجربه س��پری ش��د. با وقوع انقالب اسالمی در 
بهمن 1357 ، شاید گام برداشتن در مسیر تجارت 
در میان جوانان دلپسند نبود اما تجارت چیزی بود 
که با روحیه ام سازگار بود. دو سال پس از پیروزی 
انقالب و در س��ال 1358 شرکتی برای تجارت با 

هدف پخ��ش محصوالت غذایی و بهداش��تی در 
زنجان تاس��یس ک��ردم و به این ترتی��ب به طور 
رس��می وارد بازار کار ش��دم. در حالی که تجارت 
در ایران کاری چندان خوشایند نبود اما روی کار 
آمدن نهادهای موثر برسرنوشت ایران انقالبی در 
س��ال 1362، تجارت خارجی در کشور وارد دوره 
جدیدی شد و بخش خصوصی در تجارت خارجی 
حضور بیشتری را تجربه کرد.در همان سال بود که 
ب��ه پایتخت آمدم و دفتر کاری ثابت برای تجارت 
خارجی تاسیس کردم و فعالیتم را گسترش دادم. 
کار واردات این کاالها گام های نخس��ت در مسیر 
تجارت بود که با اخذ نمایندگی چند شرکت بزرگ 
خارج��ی که کاالهای مرتبط ب��ا واردات کاالهای 

مختلف می کردند گسترش یافت.

 اتاق تعاون و اتاق بازرگانی
گس��ترش فعالیت ه��ای بازرگانی، آش��نایی 
با همتایان برجس��ته داخلی و خارجی مس��یر 
جدیدی برای فعالیت های جدید و البته مرتبط 
هموار کرد. در آن س��ال ها بود که بنابر آنچه در 
اصل 44 قانون اساس��ی آمده بود توسعه تعاون 
در دس��تور کار نهادهای اداره کننده کشور قرار 
گرفت. تاس��یس اتاق تع��اون در دهه 1370 با 
هم��کاری چند اتاق تع��اون دیگر و عضویت در 
هیات موسسان اتاق در جهت توسعه فعالیت های 
ملی برتر بود که نقطه ش��روعی درتالش کاری 
من محسوب می شد. سپری شدن اقتصاد ایران 
از شرایط غیر عادی و ورود به دنیای تازه پس از 
جنگ تحمیلی راه را برای توسعه نهادهای بخش 
خصوصی به ویژه اتاق های بازرگانی هموار کرد. 
دلبس��تگی به زادگاهم زنجان پیوندهای بسیار 
محکمی ب��رای هرگونه فعالی��ت و تالش برای 

برای فرزندان 
سرزمینم

 بنیانگذار »بنیاد نیکوکاری جمیلی«
از دغدغه هایش می گوید:

 داشتن جامعه امن
در گرو خیرسازی است
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توس��عه آن در من ایجاد ک��رده بود که نتیجتا 
با همکاری سازمان بازرگانی و اداره کل صنایع 
 با همراهی اس��تاندار وقت وتالش ش��ماری از 
تولی��د کنن��دگان و بازرگانان ش��هر موفق به 
تاسیس اتاق بازرگانی در سال 1374 مطابق با 
اصالحیه قانون اتاق ، کار سترگی بود که انجام 
شد. در آن دوران هنوز شهر قزوین و تاکستان 
از زنجان جدا نش��ده بودند. در انتخابات حاضر 
خودم را به قضاوت تجار و تولیدکنندگان استان 
س��پردم و با رای اکثریت نخستین رئیس اتاق 
بازرگانی استان زنجان شدم. کار فشرده و سخت 
و ج��دی در اتاق زنج��ان فرصتی برای حضورم 
در ات��اق تعاون باقی نمی گذاش��ت.پس از این 
نه��اد بیرون آمدم تا همه نی��روی خود را برای 
توس��عه فعالیت های اتاق زنجان متمرکز کنم و 
زنجیره تجارت خارجی در اس��تان بطور کامل 
ش��کل گرفت. در آن س��ال ها اتاق توانس��ت با 
همراهی مدیران عالی اس��تانی تاسیس گمرک 
زنجان را پایه ریزی کند. ش��روع ثبت س��فارش 
کاال و گش��ایش LC خارجی توسط بانک ها به 
تجارت استان رونق داد. آثار و پیامد فعالیت های 
مس��تمر، پیگیرانه و معطوف به توسعه منطقه 
و اس��تان زنجان حتی پ��س از جدایی قزوین و 
ش��هرهای تابعه از زنجان ادامه داشت، پایه های 
تجارت خارجی در استان زنجان شکل گرفت و با 
تالش دوستان در هیأت نمایندگان و مسئولین 
استان نس��ل جدید تجار صادرات و واردات در 
استان نهادینه شد. صادرات کاالهای غیر نفتی 
در این اس��تان جایگاه واالی��ی پیدا کرده بود و 
اتاق زنجان مبتکر برگزاری نمایش��گاه ها خارج 
از کشور علی الخصوص در کشورهای عربستان 
و مص��ر را برای اولین بار برگزار نمود.تش��کیل 
شورای رؤسای اتاق های کشوربه همت دوستان 
و س��اماندهی این ش��ورا فرصت بسیار مناسبی 
برای اتاقی شهرستان ها برای تبادل نظر و انجام 
اتاق های بازرگانی کشور به وجود آورد. عضویت 
در هیات رئیس��ه اتاق ایران از سال 1382 و در 
دوره های پیاپی ش��رایط را برای توسعه اندیشه 
تجارت مس��اعد کرد . پافش��اری برای نیرومند 
ش��دن اتاق های شهرستانی در این سال ها به بار 
نشس��ت و هم اکنون نیز شاهد گسترش کمی و 
کیفی اتاق های سراس��ر کشور هستیم. توجه به 
تج��ارت خارجی برگزاری نمایش��گاه ها خارج از 

کشور اعزام پذیری هیأت های خارجی.

 معدن بجای نفت
یک��ی از گرفتاری ه��ای اقتصاد ای��ران از دهه 
1330 به بعد وابس��تگی تمام عیار بودجه دولت 
و کل کش��ور ب��ه درآمد حاصل از ص��ادرات نفت 
بوده و هس��ت. این وابس��تگی به اندازه ای اس��ت 
که با ج��رات می توان گفت منش و روش زندگی 
ایرانیان امروز نیز از این وابس��تگی تاثیر پذیرفته 
است. استفاده از جای جای این سرزمین پهناور و 
پر از برکت هایی که طبیعت ایران به ایرانیان هدیه 
کرده است در ذهن و اندیشه نخبگان ایرانی بوده 
و است. وجود معادن بزرگ از جمله معدن انگوران 
در اس��تان زنجان این اندیش��ه را به عمل نزدیک 
می ک��رد. راه ندازی ش��رکت هایی بزرگ همچون 
توس��عه معادن روی، س��یمان زنجان و س��یمان 

خمس��ه فضای کار و س��رمایه گذاری را به سمت 
تولید هدایت ک��رد. عضویت در هی��أت راهبری 
تأسیس توسعه های روی با 132 هزار سهامدار در 
سال 1370 و جهت دهی اقتصاد استان به سمت 
تأس��یس ش��رکت های تولیدی بزرگ با همراهی 
مسئولین، عضویت در هیات مدیره شرکت توسعه 
مع��ادن روی و همکاری با گ��روه کاری همدل و 
هم��راه نتایج درخش��انی فراهم آورد. از ش��روع 
کارهای تجاری خارجی تا کنون مس��ئولیت های 
ش��رکت های زیادی را به عهده داش��تم و افزایش 
چش��مگیر فعالیت ها در تولید و مدیریت موجب 
افزای��ش بی نظی��ری در قیم��ت س��هام و س��ود 
شرکت های شده. توس��عه فعالیت هایی در زمینه 
تولید شمش، سرب و روی موجب شد. خرید یک 
کارخانه بسته شده تولید کنسانتره در زنجان که 
هیچ فردی حاضر به خرید آن نبود پاسخی به آن 
نیاز و تالشی برای احیای صنایع موجود بود. این 
کارخانه در حال حاضر تبدیل به یکی از بزرگترین 
کارخانه تولید کنس��انتره س��رب و روی کش��ور 
شده اس��ت. تدوام فعالیت های مرتبط با معدن و 
تاس��یس بیش از ده شرکت همچون تولید سرب 
و روی البرز ایرانیان که تولید کننده اکسید روی 
و اکس��ید کادمیوم بود و نیز تولید »زاماک« برای 
نخستین بار در ایران از فایده های ملموس کار در 
 ح��وزه صنایع معدنی بود. به م��رور به ایده اینکه 
»معدن می تواند جایگزین نفت شود« رسیدم و با 
این باور در راس��تای توسعه فعالیت های معدنی و 
صنایع معدنی گام برداشتم. تاسیس شرکت زرین 
معدن آسیا و کیمیای زنجان گستران و راه اندازی 
ش��رکت تولید شمش سرب از کنس��انتره، واحد 
فلوتاسیون سولفوره و دس��تیابی به 44 درصد از 
ظرفیت تولید کنسانتره مورد نیاز کشور گام های 
بلندی بود که با همس��ازی گروهی برداشته شد. 
بهره برداری از نخستین معدن پتاس و قرارگرفتن 
نام ایران در زمره تولید کنندگان پتاس در دنیا کار 
مهم دیگری در مسیر جایگزین کردن درآمد های 
به دس��ت آمده از معدن به جای نفت بود. صنعت 
س��رب و روی در 20 سال گذش��ته رونق و رشد 
مناس��بی را تجربه کرده است که در حال حاضر 
به ظرفیت 450 هزار تن تولید در س��ال رس��یده 
اس��ت، 30 درصد سهم مصرف داخل کشور و 70 
درص��د الباقی قابلیت ص��ادرات دارد. با این همه، 
کاس��تی در تامین مواد اولیه در صنعت یاد شده 
 عینیت دارد. سرمایه گذاران ایرانی به دلیل اینکه 
اطالع رس��انی کارآمدی از صنعت س��رب و روی 
نداشته اند مزیت های سرمایه گذاری در آن را نمی 
دانند و امید است این نقص برطرف شده و زمینه 

ورود سرمایه به این صنعت آماده شود.

از  اس�تفاده   / پ�روری  جانش�ین   
جوانان/ تحقیق و پژوهش

درح��ال حاضر هیات مدی��ره گروه صنعتی 
و معدن��ی زرین آس��یا را بر عه��ده دارم که دو 
شرکت زرین معدن و کیمیای زنجان گستران 
در فرابورس حضور برجس��ته و متمایزی دارد. 
این ش��رکت تنها کارخان��ه دارای توانایی فنی 
و تکنولوژیک��ی در بهره برداری از فلوتاس��یون 
اکس��ید روی از خاک های کم عیار و تبدیل آن 
به کنسانتره می باشد. ده ها سال فعالیت پایدار 

و توس��عه صنعتی و معدنی و تجارت درس های 
گرانبهایی برایم به ارمغان آورده است که همواره 
باید در بازار و در میان سهامداران معتبر باشیم.

 مسئولیت اجتماعی
ه��ر فرد ب��دون ش��ناخت کاف��ی از زندگی 
اجتماعی سرزمین و محل زاد و رشد خود حتی 
اگر کامیاب ترین مدیر و صنعتگر باش��د، راه به 
جایی نمی برد. خوشبختی هر فرد بسته به این 
اس��ت که دیگران را در خوش��بختی ببیند و از 
داشته های خویش در راه خرسند کردن دیگران 
استفاده کند. از خداوند ممنونم که این احساس 
را در دل و ذهنم پدیدار و آن را ریش��ه دار کرد.
ایجاد فرصت های ش��غلی برای جوانان این مرز 
و ب��وم در کن��ار کس��ب و کارم و فراهم کردن 
امکان��ات مادی برای مش��تاقان به تحصیل که 
 ب��ه دلیل فقر مادی امکان آن را نداش��ته اند از 
دوست داشتنی ترین فعالیت هایم بوده و هست. 

 برای فرزندان سرزمینم
تاس��یس بنیاد نیک��وکاری در س��ال 1386 
با ه��دف تامین امکانات مادی ب��رای محرومان 
از تحصیل یکی از بزرگتری��ن آرزو هایی بود که 
محقق ش��د . بنیاد نیکوکاری جمیلی دو ویژگی 
 دارد که آن را از دیگر بنیادهای مش��ابه متمایز 
می کند. ویژگی نخس��ت آن این اس��ت که همه 
مناب��ع مالی م��ورد نیاز بنیاد ب��رای پرداخت به 
محروم��ان از مناب��ع مالی هیات امن��ا »خانواده 
جمیلی« تامین می شود و از هیچ منبع دیگری 
کم��ک نقدی ی��ا غیر نقدی دریاف��ت نمی کند. 
ویژگ��ی بعدی اینس��ت که این بنی��اد به دانش 
آموزان و دانش��جویان مس��تعد تحت پوش��ش 
ک��ه در ح��ال حاض��ر بی��ش از 1200 نفرن��د 
و هیچ گون��ه محدودی��ت مقط��ع تحصیل��ی را 
 ش��امل نمی ش��ود ،کمک هزینه تحصیلی و وام 

قرض الحسنه شرافتی پرداخت می نماید. 

 خیر سازی
م��ن که توانس��ته ام در صنعت ب��ه تولید انبوه 
برس��م، س��اخت ماش��ین آالت صنعتی را بومی 
نمای��م و اهال��ی مناطق محروم که ج��ز کارگری 
حرف��ه دیگری نداش��ت را صنعتی کن��م. در یک 
جمله »صنعت را بومی کردم و بومی ها را صنعتی« 
ک��ردم . در بهار 1395 مدیری��ت مرکز نگهداری 
س��المندان زنجان را به عهده گرفتم و با تاسیس 
هف��ت ب��اغ مهربانی توانس��تم فض��ای نگهداری 
س��المندان را ب��ه یک فضای معنوی و سرش��ار از 
شور زندگی س��وق داده و در راه جدید با تاسیس 
بان��ک مهربان��ی و کانون های مهربانی ش��روع به 
خیرسازی از دانش آموزان، دانشجویان، ورزشکاران 
 و هنرمن��دان بنمایم ک��ه در ای��ن راه نیز خداوند 
یاری رس��انم ب��ود حضور در تش��کل های مختلف 
تولیدی و اقتصادی از جمله تاس��یس خانه اقتصاد 
ایران برای اینکه محلی برای جذب آرای اقتصاددانان 
و فع��االن اقتصادی انجمن صادرکنندگان نمونه و 
برتر کشور، انجمن تولید کنندگان سرب کشور اتاق 
بازرگانی ایران و هند، انجمن هلدینگ های ایران و 
ده ها تش��کل دیگر نیز از دیگر فعالیت های من در 

حیطه مسئولیت اجتماعی است.

تاسیس بنیاد 
نیکوکاری در 
سال 1386 
با هدف تامین 
امکانات مادی 
برای محرومان 
از تحصیل یکی 
از بزرگترین 
آرزو هایی بود که 
محقق شد . بنیاد 
نیکوکاری جمیلی 
دو ویژگی دارد 
که آن را از دیگر 
بنیادهای مشابه 
متمایز می کند. 
ویژگی نخست 
آن این است که 
همه منابع مالی 
مورد نیاز بنیاد 
برای پرداخت 
به محرومان از 
منابع مالی هیات 
امنا »خانواده 
جمیلی« تامین 
می شود و از هیچ 
منبع دیگری 
کمک نقدی 
یا غیر نقدی 
دریافت نمی کند
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خیریه ها شاه کلید الگوهای مشارکتی جوانان

 موسس��ات خیریه در کش��ورهاي 
توسعه یافته نقش بسیار مهمي در ارتقاي 
کیفیت زندگي و توانمندس��ازي اقش��ار 
آس��یب پذیر جامعه دارند، به گونه اي که 
این س��ازمان ها نقش بازوهاي قدرتمند 
دول��ت  را در حمایت از این اقش��ار ایفا 

مي کنند.
 نقش مشارکت مردمي و سازمان هاي 
ارتق��اي س��طح  و  بهب��ود  در  خیری��ه 
زندگي اقش��ار آس��یب پذیر از آن جهت 
حائ��ز اهمیت اس��ت ک��ه فعالی��ت  آنها 
ب��ار مالي مرب��وط از مح��ل هزینه هاي 
دولت��ي را کاهش مي ده��د و در نتیجه 
این موسسات س��بب افزایش همدلي و 
همکاري در میان افراد جامعه مي شوند.

اگر اعتم��اد دوجانبه می��ان دولت و 
غیردولتي شناس��نامه دار  س��ازمان هاي 
تقوی��ت و ش��بکه بنیاده��اي خیریه در 
کل کشور تاس��یس شود، این موسسات 
مي توانن��د س��هم باالی��ي در کاه��ش 
آس��یب هاي اجتماعي و حل مش��کالت 
رفاه��ي خانواده ها به خص��وص جوانان، 

داشته باشند.
اغل��ب این باور اش��تباه وج��ود دارد 
که س��ازمان های خیری��ه و فعالیت های 
داوطلبانه از اهمی��ت چندانی برخوردار 
نب��وده، و نتای��ج قابل توجه��ی را برای 
نظام اقتصادی یک کش��ور در پی ندارد. 

ام��ا درحقیق��ت مش��ارکت خیریه ها با 
بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
یک کشور بس��یار حیاتی بوده و اهمیت 
نقش آنه��ا چیزی کمت��ر از بخش های 

دولتی نیست.
عالوه بر نقش اجتماعی، سازمان های 
خیریه از نقش اقتص��ادی نیز برخوردار 
بوده و همانند یک سرمایه گذار مطمئن 
محس��وب می ش��وند. از این رو، آنها به 
مدیری��ت حرف��ه ای و س��ازمان ده��ی 
اداری نیازمند هس��تند. سه تعهد اصلی، 
مسئولیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، 
س��ازمان های خیری��ه را مل��زم می کند 
ت��ا همانن��د ش��رکت های خصوصی از 
ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت، میزان 
پاسخگویی و شفافیت در همه فعالیت ها 

برخوردار باشند.
از س��وی دیگ��ر، دولت ها ع��الوه بر 
تس��هیل امور و فعالیت های سازمان های 
خیری��ه، باید نقش ی��ک حامی را بدون 
دخال��ت مس��تقیم در برنامه ه��ای آنها 
ایف��ا کنن��د. بدون ش��ک، توس��عه این 
بخ��ش همانند یک بخش بی��ن المللی 
یا خصوصی مي تواند نقش قابل توجهی 
در توس��عه پایدار داخلی کشورها داشته 

باشد.
از س��وی دیگ��ر بنیاد ه��ای خیریه 
یکي از مهم ترین منابع در تامین مالي 

نظام سالمت جامعه نیز مي باشند، اما 
در ای��ن میان از نقش جوان��ان بعنوان 
سرمایه های بزرگ و ماندگار جوامع،که 
نقش��ی تاثیرگذار در توسعه پایدار یک 
جامعه دارند نیز نباید به آس��انی چشم 
پوش��ید. بی ش��ک یکی از مهم ترین و 
موثرترین اقدامات هر کشور در حرکت 
به س��وی آین��ده ای پای��دار را مي توان 
س��رمایه گذاری بر روی بخش جوان آن 
کشور، برشمرد، بطوریکه ضمن آمادگی 
آن��ان ب��رای پذی��رش مس��ئولیت های 
مدیریتی در س��طح جامع��ه، جامعه را 
به سمت بهره مندی از مدیران پرورش 
یافته سوق می دهد. یکی از شاخص های 
ارزیاب��ی پویای��ی در جامع��ه، می��زان 
مش��ارکت اجتماعی م��ردم و باالخص 
اجتماع��ی  فعالیت ه��ای  در  جوان��ان 
اس��ت. در جوامعی که میزان مشارکت 
اجتماع��ی در آنه��ا از س��طح باالی��ی 

درحقیقت 
مشارکت 
خیریه ها با 
بخش های 
اقتصادی، 
اجتماعی و 
سیاسی یک 
کشور بسیار 
حیاتی بوده و 
اهمیت نقش آنها 
چیزی کمتر از 
بخش های دولتی 
نیست

شادی جمیلی | مدیر دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، عضو هیأت مدیره بنیاد نیکوکاری جمیلی |
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برخوردار باشد، میزان مسئولیت پذیری 
 در می��ان اعض��ای جامع��ه نیز رش��د 

قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.
ازجمله عوامل تأثیرگذار بر مشارکت 
جوان��ان مي توان در س��طح فردی، به 
ویژگی ه��ای ش��خصیتی و عالیق آنها 
و در س��طح اجتماعی، ب��ه همراهی با 
دوس��تان و حضور در جمع همس��االن 

خود، اشاره کرد.
از عوام��ل فردی و رواب��ط با دیگران 
ک��ه بگذریم، آنچه می توان��د یک جوان 
را به حس مشارکت اجتماعی در فضای 
جامعه ترغیب کند، نظامی اس��ت که در 
آن تحصی��ل، کار و به طورکل��ی زندگی 
می کند. در این سطح، سیاست گذاری ها 
در بخ��ش امور خیری��ه، از اهمیت قابل 

توجهی برخوردارند.
چنانچه بخواهیم تقس��یم سه گانه ای 
میان فرد،دولت و جامعه داش��ته باشیم، 
مش��ارکت های اجتماعی که در حقیقت 
میزان آمادگی ف��ردی برای فعالیت های 
داوطلبانه را نش��ان می دهند، متعلق به 
فضای مدنی جامعه یا به عبارتی جامعه 

مدنی هس��تند، در واقع میزان مشارکت 
جوانان در سطح جامعه رابطه میان آنها 
و دولت را دربرمی گیرد. در کش��ورهای 
توس��عه یافته، تغییر نگرش فرهنگی در 
میان جوانان، نیرو و محرکی برای توسعه 

صنعتی شده است.
 ب��رای مثال تغیی��ر فرهنگ صنعتی 
در کش��ور ژاپ��ن، تقوی��ت ویژگی های 
مش��ارکت جویی اجتماع��ی را در میان 

جوانان به دنبال داشته است.
در کشورما نیز، مش��ارکت داوطلبانه 
جوانان در س��ازمان های مردم  نهاد فعال 
در زمینه های محیط زیست، بهداشت و 
آموزش، از بازده نس��بتا خوبی برخوردار 
بوده اس��ت. با وج��ود اینک��ه جوانان با 
حضور در فعالیت های خیریه و داوطلبانه 
نش��ان داده اند ک��ه در س��طح فردی و 
اجتماعی تمایل به مش��ارکت اجتماعی 
فعال در عرصه های مختلف را دارند اما، 
هنوز بسترس��اختاری الزم برای این امر 

فراهم نشده است. 
بنیاد نیک��وکاری جمیلی ب��ه عنوان 
عضوی از جامعه بنیادهای خیریه کشور، 

در راس��تای فعالیت های اجتماعی خود، 
در نظر دارد تا از طریق همگام س��ازی و 
تشویق جوانان به شرکت در فعالیت های 
خیرخواهانه و اجتماعی در سطح جامعه، 
زمینه پیش��رفت و مشارکت آنان در این 
رخداد ه��ا را مهیا نماید تا ضمن حمایت 
از جوانان مستعد و توانمند، زمینه ترویج 
بیش��تر این فرهنگ را در میان جوانان و 
بخش های مختلف جامع��ه فراهم آورد. 
امس��ال برای دومین س��ال پیاپی بنیاد 
نیک��وکاری جمیلی با هم��کاری بخش 
خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
بنیاد حامیان دانشگاه تهران، پارک علم 
و فناوری دانش��گاه تهران و نیز حمایت 
معنوی س��ازمان ها و نهادهای اجتماعی 
دیگ��ر، دومین جش��نواره اندیش��مندان 
و دانش��مندان جوان را ب��ا هدف تبدیل 
دارایی ه��ای فک��ری جوانان ب��ه ثروت، 
برگ��زار می نماید. امید داری��م برگزاری 
این جش��نواره بتوان��د بعن��وان الگویی 
ب��رای ترغی��ب نهاده��ای اجتماعی در 
افزایش جلب مشارکت جوانان در سطح 

فعالیت های اجتماعی، موثر واقع گردد.

 امید داریم 
برگزاری این 
جشنواره بتواند 
بعنوان الگویی 
برای ترغیب 
نهادهای 
اجتماعی در 
افزایش جلب 
مشارکت 
جوانان در سطح 
فعالیت های 
اجتماعی، موثر 
واقع گردد
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نهضت خیرین وارد شاخه جدیدی شده است
محمود کمره ای| رئیس دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران|

برگزاری دومین 
جشنواره 
اندیشمندان و 
دانشمندان جوان 
توسط بنیاد 
نیکوکاری جمیلی 
و با همکاری بنیاد 
حامیان دانشگاه 
تهران و پارک علم 
و فناوری دانشگاه 
تهران سرآغاز 
حرکتی جدید در 
کشور است که 
نتیجه آن می تواند 
رشد جوانان 
ایران عزیز را در 
برداشته باشد

درعص��ر حاض��ر مهم ترین س��رمایه 
هر کش��ور نی��روی انس��انی آن اس��ت. 
 خوشبختانه کش��ور ما کشوری است که 
نیروی انسانی جوان و مستعدی دارد. اگر 
این نیروی انس��انی فع��ال، جوان و نخبه 
م��ورد حمایت قرار گی��رد حتما کارهای 
بزرگی در کشور رخ خواهد داد و جایگاه 
کشور در همه عرصه ها ارتقاء پیدا خواهد 
کرد. در گذش��ته نیز در جامعه ایران کار 
خیر و نی��ت خیرخواهانه وجود داش��ته 
است و مراکز علمی، آموزشی مورد توجه 
 خیرین و و اقفین بوده و توسط ایشان اداره 
می ش��دند. اما از زمانی ک��ه علوم جدید 
در دانش��گاه ها و مراکز علمی نوین شکل 
گرفته اس��ت این توق��ع در ذهن جامعه 
به وجود آمد که دولت ها می بایس��ت این 
مراکز را حمایت و ساماندهی کنند تا افراد 
بیش��تری تحت حمایت قرار گیرند زیرا 
پتانسیل دولت ها برای شکل دهی به این 

روند بسیار موثرتر است. 
در حال حاضر که با استقبال خیرین در 
علم و فناوری و حمایت از دانشگاه مواجه 
شده ایم نش��انه رشد فکری جامعه است. 
بسیاری از خیراندیشان ارجمند در کشور 
به موسسات خیریه و عام المنفعه کمک 
می نمایند. بی تردید مشارکت خیرین در 
حمایت از علم و فناوری قطعا ماهیگیری 
یاددادن به جوانان است. سابقه حمایت از 
مراکز علمی در جهان ریش��ه ای طوالنی 
دارد و می ت��وان به کش��ورهای دیگر در 
اروپا و آمریکا هم اشاره کرد که حمایت ها 

به همین ش��کل است. در بسیاری مواقع 
قس��مت عمده اعتب��ارات و بودجه های 
دانشگاه های معتبر و پژوهشگاه ها از طریق 
موسس��ات غیرانتفاع��ی و مردمی تامین 
می ش��ود. در کش��ور ما نیز که نیروهای 
جوان و مستعد زیادی دارد اگر حمایت از 
این قشر در اولویت جامعه قرار گیرد منجر 
به ایجاد انگیزه و باعث تبدیل شدن نتایج 
تحقیقات و کارهای علمی به محصوالت و 
خدمات مورد نیاز مردم و رشد کارآفرینی 

خواهد شد.
امروزه خیرین نی��ک اندیش عالوه بر 
توجه به مدرس��ه سازی و دانشگاه سازی 
به حمایت از کسب و کارهای دانش بنیاد 
نیز توجه پیدا کرده اند و این رویکرد جدید 
و مهمی است که نهضت خیرین و واقفین 
وارد شاخه جدیدی شده است که در آن 
از دانش و انسان ها حمایت می شود تا در 
آین��ده خود این افراد بتوانند منش��اء اثر 
در جامعه ش��وند. هدف بزرگی که اکنون 
به دنبال آن هس��تیم توسعه فرهنگ کار 
خیر در بین جوانان است. اینکه ما از این 
طریق بتوانیم جوانان نخبه کشور را با این 
مقوله آشنا کنیم تعریف جدیدی از ثروت 
اس��ت. باید به جوانان نشان داد که ثروت 
لزوما پول و قراردادن آن در بانک نیست. 
ثروت واقعی آن چیزی اس��ت که بیشتر 
برای جامعه موثر باش��د و موجب رشد و 
اعتالی بشریت شود. این تعریف جدیدی 
از ثروت است که تالش می شود با کمک 
خیرین عزیز ترویج ش��ود و جوانان امروز 

در آینده به نیکوکاران فردا تبدیل شوند.
برگزاری دومین جشنواره اندیشمندان و 
دانشمندان جوان توسط بنیاد نیکوکاری 
جمیلی و با همکاری بنیاد حامیان دانشگاه 
تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
سرآغاز حرکتی جدید در کشور است که 
نتیجه آن می تواند رشد جوانان ایران عزیز 
را در برداشته باشد. در دهه های اخیر آثار 
این حرکت در کش��ورهای توس��عه یافته 
منجر به پدیدآمدن بسیاری از فرصت ها 
و خلق ثروت از سرمایه های فکری جوانان 

شده است.
درح��وزه  ای��ن جش��نواره   حمای��ت 
عل��وم پای��ه نش��ان دهنده هوش��مندی 
 خیرین ارجمند در کشور است. رشته های 
عل��وم پایه بس��تری برای رش��د س��ایر 
حوزه ه��ای علم و فناوری هس��تند و در 
کشورهای توسعه یافته نیز نگاه ویژه ای به 
این رشته ها وجود دارد. عدم توجه به این 
رشته ها می تواند خسارت جبران ناپذیر و 
زیان باری به حوزه علم و فناوری کشور در 
آینده وارد کند. متاسفانه فارغ التحصیالن 
رشته های علوم پایه در کشورمان در بحث 
اشتغال با مشکالت جدی مواجه هستند 
و ب��ه همین دلیل به تدریج از عالقمندی 
به این رش��ته ها کاسته می شود . بنابراین 
باید تمهیداتی جدی برای رفع مش��کل 
اتخاذ ش��ود. عل��وم پایه نیز ب��ا توجه به 
تأثیری که می تواند به عنوان زیرس��اخت 
در علوم دیگر داشته باشد اگر مورد توجه 
قرار گیرد می توان تحوالت گسترده ای را 
در دانش بش��ری انتظار داشت از همین 
منظر حمایت از رش��د و گسترش کسب 
و کاره��ا با محوریت عل��وم پایه می تواند 
سرآغازی برای رشد علم و فناوری کشور 
و اشتغال زایی جوانان باشد گرچه حمایت 
کارآفرین��ان خیر هم جزء جدا نش��دنی 
این حرکت محس��وب می شود چرا که با 
حمایت هری��ک از بزرگان می توان انتظار 
داشت کس��ب و کارهای کوچک و نوپا با 

شتاب بیشتری پیشرفت کنند.
امید اس��ت برگ��زاری این جش��نواره 
مس��یر جدیدی را ب��رای حمایت تمامی 
حمای��ت  در  اندی��ش  نی��ک  خیری��ن 
ب��ا   از رش��د و تعال��ی جوان��ان عزی��ز 
بهره گیری از ثروت فکری آنها و پیشرفت 
 و آبادانی کش��ور عزیزمان معرفی نماید.
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فرصتی برای تبدیل دارایی های فکری جوانان به ثروت

کش��ور ایران با دارا بودن برترین و 
ناب ترین اس��تعدادها همیشه در طول 
تاریخ در بخش ه��ای مختلف علوم تا 
مهارت های فنی و مهندس��ی همیشه 
توانسته اس��ت اثرات ماندگاری را در 

تاریخ علم به جهانیان عرضه نماید.
بدون ش��ک، برگزاری رویدادهایی 
و  اندیش��مندان  جش��نواره  چ��ون 
دانش��مندان جوان، تدبیری حکیمانه 
ب��رای ش��ناخت توانمنده��ای نس��ل 
ج��وان و مولفه های درون��زای اقتصاد 
 خ��الق و دان��ش بنی��ان در کش��ور، 
زمینه س��ازی معرفی آنها به جامعه به 
عنوان الگوهای پیشرفت مهیا خواهد 
ش��د. این مه��م مي توان��د در گام اول 
باعث تقویت اعتماد به نفس محققان 

ج��وان که موتور تعالی و پیش��رفت 
کشور هستند ش��ده و در ادامه 

نمونه هایی از مس��یر موفقیت 
را پیش راه جوانان پر ش��ور 

و نشاط میهن مان بگشاید.
نیک��وکاری  بنی��اد 
حمای��ت  ب��ا  جمیل��ی 
بنی��اد حامیان  معن��وی 
پارک  و  تهران  دانش��گاه 

عل��م و فناوری دانش��گاه 
ته��ران، دومین جش��نواره 

اندیش��مندان و دانش��مندان 
ج��وان در بخش ه��ای مختل��ف 

عل��وم پایه با هدف رونق بخش��یدن 
به فضای ابت��کار و انگیزه بخش��یدن 

ب��ه جوان��ان و شناس��ایی ایده های نو 
و برگزیده و تس��هیل مس��یر حرکت 
آنها ب��ه منظور رس��یدن به محصولی 
دانش بنی��ان و تکمیل چرخه نوآوری 
و تبدیل دارایی ه��ای فکری به ثروت، 

برگزار می کند.
در راستای این هدف، تالش خواهد 
ش��د برای به ب��ار نشس��تن ایده های 
برت��ر و تحقق علم به ث��روت و ایجاد 
فضا های کس��ب وکار حمایت های الزم 
نی��ز از ایده پ��ردازان ص��ورت پذیرد. 
ایده های ارائه شده به دومین جشنواره 
اندیشمندان و دانش��مندان جوان در 
پنج گ��روه تخصصي توس��ط اعضاي 

محت��رم هی��أت علمي دانش��گاه های 
مختل��ف کش��ور براس��اس معیارها و 
شاخص های مهم و اثرگذار امتیازبندی 

و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
مح��ور اصلی جش��نواره حوزه علوم 
پایه و رشته های زیر مجموعه آن شامل 
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، شیمی، 
زیستی  علوم  زمین شناس��ی،  فیزیک، 
و موضوع��ات بین رش��ته ای علوم پایه 

تعریف شده است.
نتایج بررسي ها و اسامي برگزیدگان 
در روز جشنواره اعالم خواهد شد. پس 
از داوری علم��ی ایده های ثبت ش��ده 
نهایی در هر محور به ترتیب امتیازات 
کسب شده، ده ایده و در مجموع پنجاه 
ایده منتخب برای داوری کس��ب وکار 
که توس��ط کارشناس��ان مج��رب در 
این حوزه م��ورد داوری و ارزیابی قرار 

خواهند گرفت.
داوری کس��ب وکار در دومین دوره 
این جشنواره از جمله ارزیابی های کم 
نظیر در کش��ور است. زیرا ایده پردازان 
منتخ��ب از ح��وزه علمی پس از س��ه 
روز آم��وزش در پارک عل��م و فناوری 
در  مش��ارکت  و  ته��ران  دانش��گاه 
اس��تارت آپ ویکند، ش��رایط الزمه را 
برای دس��تیابی به فضای کسب وکار با 
همیاری حوزه ه��ای تخصصی مرتبط 

بدست خواهند آورد. 
ایده های منتخب که ش��رایط الزم 
را ه��م از لحاظ چارچوب علمی و هم 
معیارهای کسب وکار را بدست آورده 
باش��ند، با جوائ��ز وی��ژه و اختصاص 
حمایت ه��ای مال��ی جه��ت حصول 
ب��ه بازار ه��ای کس��ب وکار در در روز 
جش��نواره از آنها قدردانی خواهد شد. 
ایده های برت��ر در حوزه های مختلف 
علوم پایه برای ارتب��اط با فضای های 
کس��ب وکار و ارتباط با ش��رکت های 
دان��ش بنی��ان، در مرکز رش��د پارک 
علم و فناوری مس��تقر خواهند ش��د. 
ایده های برگزیده در مراکز رش��د در 
دوره اس��تقرار در پارک علم و فناوری 
دانش��گاه ته��ران، از حمای��ت مادی 
و معن��وی بنیاد نیک��وکاری جمیلی 

برخوردار خواهند شد. 

ایده های ارائه 
شده به دومین 
جشنواره 
اندیشمندان و 
دانشمندان جوان 
در پنج گروه 
تخصصي توسط 
اعضاي محترم 
هیأت علمي 
دانشگاه های 
مختلف کشور 
براساس معیارها 
و شاخص های 
مهم و اثر گذار 
امتیاز بندی و 
مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت

قوام الدین زاهدی امیری| دبیر علمی دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، استاد دانشگاه تهران|
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 کسب تجربه جدید در مسیر
ایجاد یک کسب وکار مستقل خالقانه

زیربنای اقتصاد امروز در دنیا تولیدات 
و صنع��ت دانش بنیان اس��ت و تحقق 
این ام��ر در گروي ایج��اد و حمایت از 
ش��رکت هاي دان��ش بنیاني اس��ت که 
عموما از مراکز آموزش��ي و دانشگاه های 
نسل س��وم و چهارم سرچشمه گرفته و 
مهارت های اصلی ایجاد کس��ب وکار را 

آموخته باشند.
براس��اس تجربه جهان��ي، پارک هاي 
عل��م و فن��اوري ب��ه عن��وان بس��تر و 
س��اختاري کلی��دي و با اهمی��ت براي 
دستیابي به توس��عه علمي و فناوري و 
توس��عه محصوالت و خدمات جدید در 
کش��ورهاي گوناگون ش��ناخته و به کار 
گرفته ش��ده اند. ایجاد کس��ب وکارهای 
جدی��د معموالً از یک عزم اولیه ش��روع 
می شود و متعاقب آن فرد سعی می کند 
ب��ا خلق یک ایده اولی��ه و تحقق آن، به 
هدف خود یعنی ایجاد کسب وکار نزدیک 
ش��ود. زمانی که فرد ای��ده ای را انتخاب 
کرد اولین س��ؤال این اس��ت که آیا این 
ای��ده به لحاظ فنی و اجرایی امکان پذیر 
اس��ت یا خیر و اینکه چه شانسی برای 
ورود ب��ه بازار دارد. پاس��خگویی به این 
س��واالت اساس��ی نیازمند شناس��ایی 
و تحلی��ل ب��ازار از ی��ک س��و و انج��ام 
فعالیت های علمی و تحقیقاتی به منظور 
اطمینان از امکانپذی��ری اجرای ایده از 

سوی دیگر خواهد بود. مراکز نوآوری و 
کارآفرین��ی در پارک های علم و فناوری 
چنین فضایی را برای صاحبان ایده های 
بازارپسند ایجاد می کنند و رویکرد پارک 
علم و فناوری دانشگاه تهران در دومین 
جش��نوراه اندیش��مندان و دانشمندان 
جوان هدایت ایده های برتر در این مسیر 

خواهد بود. 
مطاب��ق سیاس��تگذاری های صورت 
گرفته دومین جش��نواره ب��ا تفاوت های 
س��اختاری در پذیرش و پرورش ایده ها 
نسبت به جشنوراه نخست برگزار خواهد 
شد و نقش پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران در کمک به تجاری سازی ایده های 
برتر جشنواره قابل مالحظه خواهد بود. 
در ای��ن دوره با حمایت بنیاد نیکوکاری 
جمیلی ایده های ثبت ش��ده در مرحله 
نخس��ت، داوری فن��ی و تخصصی و در 
مرحله دوم داوری کس��ب وکار به همراه 
آموزش خواهند داش��ت و ایده هایی که 
بتوانند امتیاز الزم را از داوران کسب وکار 
دریافت کنند خواهند توانس��ت ضمن 

استقرار در فضای کاری اشتراکی
)Co-Working Space( پ��ارک 
 علم و فناوری دانشگاه تهران و بهره مندی

از خدمات مش��اوره و آموزش کلینیک 
کس��ب وکار پ��ارک، از اعتب��ار تولی��د 
نمونه اولیه محصول که توس��ط بنیاد 

نیکوکاری جمیلی تامین خواهد ش��د، 
اس��تفاده کنند. برای آموزش، مشاوره 
و س��پس پاالی��ش ایده ه��ای برگزیده 
مرحله اول، برگزاری یک اس��تارت آپ 
ویکند توس��ط پ��ارک دانش��گاه تهران 
برنامه ریزي ش��ده است. اس��تارت آپ 
ویکند بخشی از پلتفرم ایجاد کسب وکار 
دان��ش بنیان در پارک عل��م و فناوری 
اس��ت. این برنامه یک رویداد آموزشی 
تجرب��ی اس��ت ک��ه در 3 روز متوال��ی 
)در انته��ای هفت��ه( در پ��ارک علم و 
فناوری دانش��گاه تهران بر گزار خواهد 
 ش��د. در این برنامه ش��رکت کنندگان 
 پ��ر انگی��زه ای ش��امل صاحب��ان ایده، 
گرافی��ک،  طراح��ان  برنامه نویس��ان، 
متخصص��ان بازاریاب��ی و عالقمن��دان 
ب��ه کس��ب وکار گ��رد ه��م می آیند تا 
ایده هایشان را مطرح کنند، تیم تشکیل 
بدهند و در یک کار تیمی با راهنمایی 
منتوره��ای مجرب ایده خود را پخته تر 
ک��رده یا طرح اولی��ه آن را آماده کنند. 
هدف از برگزاری این برنامه آن است که 
50 ایده پذیرفته شده در مرحله داوری 
فنی بتوانن��د با 50 ف��رد متخصص یا 
عالقمند به حوزه های کسب وکار و علوم 
انسانی تش��کیل تیم داده و در یک کار 
تیمی فش��رده در سه روز پایان هفته با 
مش��اوره و هدایت راهبران پارک علم و 
فناوری برای بلوغ ایده خود تالش کنند. 
در اس��تارت آپ ویکن��د ایده های زیادی 
مط��رح می ش��ود اما آنچ��ه در ای��ن برنامه 
اهمیت فراوان دارد کار تیمی،  تغییر نگرش 
و انگیزش شرکت کنندگان برای اجرای ایده 
و از آن مهم تر حمایت تیم های برتر خروجی 
از استارت آپ ویکند و هدایت آن در مسیر 

ایجاد یک کسب وکار مستقل است. 
ای��ن فرآیند در پ��ارک علم و فناوری 
دانش��گاه ته��ران برنامه ری��زي ش��ده و 
زیرس��اخت های حمای��ت از تیم ه��ا در 
یک زنجیره ارزش��ی از یک ایده نوآورانه 
با قابلیت ایجاد یک کس��ب وکار مستقل 
تا تولید نمونه اولیه محصول تست شده 
)MVP(، ایجاد یک ش��رکت و استقرار 
در مرکز رشد واحدهای فناور وجود دارد.

عباس زارعی هنزکی| دبیر دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران|

در استارت آپ 
ویکند ایده های 
زیادی مطرح 
می شود اما آنچه 
در این برنامه 
اهمیت فراوان 
دارد کار تیمی،  
تغییر نگرش 
و انگیزش 
شرکت کنندگان 
برای اجرای ایده 
و از آن مهم تر 
حمایت تیم های 
برتر خروجی 
از استارت 
آپ ویکند و 
هدایت آن در 
مسیر ایجاد 
یک کسب وکار 
مستقل است
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فرآیند ثبت و داوری ایده ها
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دو استراتژی مطلوب در هدفگذاری رشد؛ شفافیت جریان 
سرمایه و توسعه اقتصاد دانش بنیان

اس��تراتژی در راستای هدف گذاری رشد از دو 
جنبه اهمیت می یاب��د؛ اوال همانگونه که ادبیات 
اقتص��اد متذک��ر می ش��ود این حرک��ت نباید از 
گذرگاه های تورم زا اتفاق افتد. بر اس��اس ادبیات 
اقتص��اد پولی، فع��الن اقتص��ادی اقدامات دولت 
را در انتظ��ارات خ��ود برای س��طح دس��تمزد و 
 قیمت ها با وقفه کوتاهی تعدیل کرده و در صورت 
بی اعتمادی به سیاس��ت های کوتاه مدت دولت، 
ای��ن سیاس��ت ها را در میان م��دت و بلندمدت 
بی اثر می س��ازند.الزم به ذکر است در خصوص 
اجتناب از حرک��ت در گذرگاه های تورم زا، توجه 
سازمان اقتصادی دولت به استفاده از ظرفیت های 
بخش پولی اقتص��اد و در زمره آنها بانک مرکزی 
 اس��ت. هدایت منابع پولی از طریق سیستم های 
نظارت ناپذیر بانکی عامل اصلی تورم در سال های 
گذش��ته بوده اس��ت. نظارت ناپذیر از این جهت 
که نظارت بر جریان س��رمایه از بانک ها به سمت 
فعالیت های تولیدی در مرحله تخصیص به بنگاه ها 
امکان پذیر اس��ت اما در مس��یر انتقال به شریان 
تولید ناشدنی اس��ت. این یک هشدار واقع بینانه 
اس��ت. در این خصوص تحقیقات انجام ش��ده در 
فرابورس ایران، نشان داده است که سیاست های 
پولی در سال های متمادی در اقتصاد ایران منجر 
به ت��ورم پیش بینی نش��ده گش��ته اند. بنابراین 
درمورد جنبه اول اس��تراتژی دول��ت در خروج از 
رکود، شفافیت جریان س��رمایه به سمت تولید، 
با هدف مهار تورم اهمی��ت ویژه ای پیدا می کند.

جنبه دوم در خصوص اتخاذ راهبرد مناس��ب در 

جهت رشد اقتصادی، توجه به یکی از اساسی ترین 
مس��ائل اقتصادی و اجتماع��ی از دیدگاه مکاتب 
اقتصادی، یعنی نحوه دس��تیابی به درآمد ملی و 
همچنین شیوه های تولید است. مزیت نسبی در 
منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و فلزات اساس��ی 
مبنای کسب درآمد در اقتصاد ایران است. دولت 
در اقتص��اد ایران از ف��روش منابع طبیعی درآمد 
سرشار کسب کرده و طی سال ها به رکنی بزرگ 
و متمرکز در اقتصاد بدل گش��ته است. در جایی 
که می بایس��ت بخش اعظم درآم��د دولت از اخذ 
مالیات تأمین ش��ود، دولت به دنب��ال درآمدزایی 
از فروش نفت و س��ایر منابع خام زیرزمینی بوده 
اس��ت. این شیوه درآمدزایی دولت، با وجود اینکه 
رابطه مستقیمی با رش��د اقتصادی دارد، اما آثار 
گسترده ای در اقتصاد ایران برجا گذاشته است که 
از مهم ترین آنها ارتزاق بی واس��طه بخش بزرگی 
از اقتص��اد از جانب یک دولت پرحجم می باش��د. 
مس��لماً بزرگ بودن حجم دولت در اقتصاد، فضا 
را برای فعالیت بخش خصوصی در کشور کوچک 
و نامطمئن س��ازد. تحریک سرمایه گذاری بخش 
خصوصی تنها با از بین بردن انحصارات و مقررات 
دست و پاگیر دولتی در عرصه اقتصاد امکان پذیر 
است. مطالعات متعددی نشان می دهد که توسعه 
مالی به معنی افزایش س��هم بخش خصوصی از 
اعتبارات، رش��د اقتصادی را در پی داش��ته است. 
همچنین در س��ال های اخیر، فضای کس��ب وکار 
بخش خصوصی در کش��ور به علت ریس��ک های 
سیستماتیک و غیر سیستماتیک نامناسب بوده 

اس��ت. از یک س��و تحریم ها بر غالب فعالیت های 
اقتصادی محدودیت  های��ی اعمال نموده که خود 
ب��ه علت حجم باالی دخالت دول��ت در اقتصاد و 
کس��ب درآمد صرفا از فروش نفت خام است و از 
سوی دیگر اقتصاد دستوری از جذب منابع توسط 
بنگاه های خصوصی در بازار های سرمایه جلوگیری 
کرده اس��ت.بنابراین، اقدامات دولت در دستیابی 
به رش��د مورد هدف بای��د با تأکید کمتر بر منابع 
زیرزمین��ی و توجه به آثار منفی کس��ب درآمد از 
راه فروش نفت و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد 
بر بس��یاری از مؤلفه های اجتماع��ی، فرهنگی و 
اقتصادی اس��ت. در این زمینه توجه بیشتر دولت 
به توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق حمایت های 
همه جانبه از فعالیت های جسورانه بخش خصوصی 
و مزیت سازی برای سرمایه گذاری در علوم و فنون 
کاربردی، می تواند اتکا رشد اقتصادی را به کسب 
درآم��د از طریق ف��روش انرژی های تجدیدناپذیر 
تقلی��ل دهد. عالوه ب��ر این، با توجه ب��ه افزایش 
هزینه های تحقیق و توس��عه در بنگاه های بزرگ 
اقتص��ادی دنی��ا و درج ای��ن هزینه ها ب��ه عنوان 
بخش مهمی از سرمایه فکری در مدل های رشد، 
توجه هر چه بیش��تر به ایده های ناشی از فعالیت 
اندیشمندان، بدون هزینه های مادی هنگفت، به 
رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد 
نمود.نکته حائز اهمیت در اقتصاد ایران استراتژی 
تأمی��ن مالی ش��رکت های کوچک و متوس��ط و 
کس��ب وکارهای نوپا یا به اصطالح استارتاپ ها، به 
عنوان یک راهکار مناسب و انکارناپذیر جهت نیل 
به رش��د اقتصادی است. اتصال حلقه های زنجیره 
عرضه از جمله ش��رکت های کوچک و متوسط به 
صنایع مربوط و گس��ترش ب��ازار محصوالت این 
ش��رکت ها در حوزه داخلی و بین المللی مي تواند 
به گس��ترش انگیزه ه��ای کارآفرین��ی و نوآوری 
 بیشتر، رشد فعالیت های مولد اقتصادی و توسعه 
فن آوری و از همه مهمتر توسعه رقابت در اقتصاد 
کش��ور مؤثر واقع گردد. با این وجود مسیر عمل 
در راس��تای این اس��تراتژی، موفقیت یا شکست 

استراتژی را مشخص می کند.
شایان ذکر اس��ت نبود شفافیت مالی موجب 
می شود تا نظارت بر جریان سرمایه عمال غیرممکن 
گردد. از یک سو فرار مالیاتی در این ساختارهای 
غیرشفاف به س��هولت امکان پذیر است و از سوی 
دیگر با نبود نظارت بر جریان سرمایه امکان نکول 
بدهی ها و تسهیالت اعطایی نیز بسیار باال خواهد 

 نبود شفافیت 
مالی موجب 
می شود تا نظارت 
بر جریان سرمایه 
عمال غیرممکن 
گردد. از یک سو 
فرار مالیاتی در 
این ساختارهای 
غیرشفاف 
به سهولت 
امکان پذیر 
است و از سوی 
دیگر با نبود 
نظارت بر جریان 
سرمایه امکان 
نکول بدهی ها 
و تسهیالت 
اعطایی نیز بسیار 
باال خواهد بود

امیر هامونی| عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ، مدیر عامل فرابورس|
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بود. آش��کار است که بازار سرمایه جایگاهی برای 
ایجاد س��اختارهای حاکمیت ش��رکتی و شفاف 
س��ازی بنگاه های اقتصادی با نظارت در س��طوح 
مختلف است. شفاف سازی در بستر بازار سرمایه 
از یک طرف موج��ب می گردد که حجم مالیات 
دریافتی و به تبع آن س��هم مالیات در درآمدهای 
دولت افزایش یافته و فرار مالیاتی ناممکن ش��ود. 
امروزه سهم مالیات ستانی در بازار سرمایه نسبت 
به کل مالیات اخذ شده در کشور بسیار قابل توجه 
اس��ت. از طرف دیگر شفافیت نسبی ساختارهای 
کوچک و متوسط سبب می شود تا هدایت منابع 
نقدینگی به تولید واقعی میسر گشته و خطر نکول 

بدهی های بانکی نیز ناممکن شود.
ش��رکت های کوچک و متوسط نیز می توانند 
 از طری��ق س��ازوکارهای نظام من��دی، به س��وی 
شفاف سازی عملکرد، اتصال به زنجیره های عرضه 
و س��رمایه گذاران استراتژیک و به تبع آن اعتالی 
ارزش آفرینی در ساختار خود را با افزایش مستمر 

سرمایه های فنی و انسانی ایجاد نمایند.
در بازارهای س��رمایه مط��رح جهان، همچون 
بورس بازاره��ای خارج از ب��ورس آمریکا، نزدک 
آمریکا، تورنتو کانادا، بورس س��هام لندن، بورس 
ک��ره جنوبی، بورس اس��تانبول ترکی��ه و بورس 
بمبئی هند، بازاری مج��زا برای پذیرش و عرضه 
شرکت های کوچک و متوسط بوجود آمده است 
 که وظیفه آن گسترش و رشد یک بازار حرفه ای
با ش��رایط مناس��ب برای پذیرش ای��ن بنگاه ها 
و ایجاد کیفیت بیش��تر خدم��ات تأمین مالی و 
فراهم کردن مش��اورین و متخصصین الزم برای 
سرمایه گذاران در زمینه تصمیم گیری بهتر برای 
سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و متوسط 
است. فرابورس ایران با مطالعات گسترده صورت 
گرفت��ه در خص��وص تأمین مالی ش��رکت های 
کوچ��ک و متوس��ط در بازارهای ب��ورس جهان، 
 SME( »بازار ش��رکت های کوچک و متوس��ط«
Market( ذیل نظارت خویش ایجاد کرده است.

در این خصوص توصیه می ش��ود، تسهیالت 
بانک��ی به بنگاه هایی اختصاص یابند که به اصول 
حاکمیت ش��رکتی پایبند بوده و پایش شفافیت 
مس��تمر در عملکرد آنان با اس��تفاده از مکانیزم 
افشای اطالعات در بازار سرمایه لحاظ شده است.

 عرصه امروز و فردا: 
توسعه تولیدات دانش بنیان

آنگون��ه که در بخ��ش اول ای��ن مقاله عنوان 
ش��د، دولت در اقتصاد ایران از طریق برداش��ت و 
فروش منابع طبیعی موروثی کسب درآمد کرده 
و ب��ه حاکمیت متمرکز در اقتصاد تبدیل اس��ت. 
مهم ترین اثر تمرکز ب��االی دولت بر فعالیت های 
اقتص��ادی، تاثیر منفی اس��ت که حج��م باالی 

فعالیت دولتی بر بهره وری نیروی کار و توس��عه 
 نوآوری ه��ای تکنولوژیک��ی در روش ه��ای تولید 
می گ��ذارد. تقلیل فضای رقابتی و بزرگ ش��دن 
محیط بروکراتیک دولتی مسلماً در ایجاد نوآوری ها 
در بط��ن فعالیت ه��ای مولد خل��ل وارد می کند. 
همچنی��ن مطالعات بس��یاری ک��ه در خصوص 
ارتباط درآمدهای ناشی از فروش منابع زیرزمینی 
با متغیرهای مهمی چون بهره وری عوامل تولید، 
انباشت سرمایه های اخالقی و اجتماعی و افزایش 
س��هم تحقیق و توس��عه در تولید انج��ام گرفته 
است نشان دهنده رابطه نسبتا معکوس بین این 
متغیرها و درآمد نفتی می باشد.باروری در عرصه 
تولید بر اساس مفهوم درون زایی )نه درون گرایی( 
اقتص��اد مقاومتی متکی به س��رمایه های فکری، 
انس��انی و اخالقی دانش آموخت��گان و متفکران 
این سرزمین اس��ت. بر مبنای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، ابالغ ش��ده از سوی مقام معظم 
رهبری، تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات 
و مناب��ع مال��ی و س��رمایه های انس��انی و علمی 
کش��ور به منظور توسعه کارآفرینی و شناسایی و 
بکارگیری ظرفیت های علم��ی، فنی و اقتصادی 
برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب 
از جمله اهداف اساسی توسعه اقتصاد دانش بنیان 
در کش��ور مي باشد. در این راستا و طی سال های 
اخیر، چندین برنامه توسعه ای در فرابورس ایران 
جهت نیل به اقتصاد دانش بنیان انجام شده است 
که از مهم ترین آنها می ت��وان به مواردی از قبیل 
»راه اندازی بازار دارایی فکری«، »تشکیل صندوق 
س��رمایه گذاری جس��ورانه« و »بازار تأمین مالی 
جمعی« اش��اره کرد.راه اندازی بازار دارایی فکری 
فرابورس ایران، عالوه بر توسعه تحقیق و پژوهش 
بر پایه نتیجه گیری های کاربردی در محیط علمی 
و افزای��ش بهره وری تولید ب��ا طرح های برآمده از 
تخصص دانش پژوهان، به پیشتازی اقتصاد دانش 
بنیان، پیاده س��ازی و اجرای نقش��ه جامع علمی 
کشور و س��اماندهی نظام ملی نوآوری به منظور 
ارتقاء جایگاه جهانی کشور کمک شایانی خواهد 
نم��ود. فرابورس ایران پس از افتت��اح بازار دارایی 
فک��ری در 24 خرداد ماه 1393 روز به روز در پی 

پایش و بهبود فرآیندها در این بازار برآمده است.
در همین راستا، ایجاد و بهبود زمینه فعالیت 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری جس��ورانه در بازار 
س��رمایه از طریق گنجاندن مفهوم این نهاد مالی 
در ادبیات حقوقی و طراحی یا اصالح فرآیندهای 
قانونی در جهت حمایت همه جانبه از این نهادها 
و تس��هیل امور مربوط آنان امری ضروری به نظر 
می رسد.از مهم ترین مزایای فعالیت این ساختارها 
در بازار سرمایه و اقتصاد کشور مي توان به توسعه 
تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی 
شرکت های کوچک و متوس��ط اعم از صنعتی و 

دانش بنیان در بازار سرمایه، بهبود ساختار مدیریت 
و حاکمیت شرکتی بنگاه های کوچک و متوسط 
ذیل مدیریت نهاد سرمایه گذاری جسورانه، هدایت 
منابع مالی خصوصی و عمومی به این ساختارها و 
افزایش ارزش افزوده تولید داخلی از طریق حمایت 
از ش��رکت های کوچک و متوسط و صنایع دانش 
بنیان کشور اشاره کرد. یک روش دیگر در توسعه 
تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان، استفاده از ظرفیت 
پایگاه های اجتماعی در مطلع ساختن عموم است. 
بهره گرفتن از سرمایه های خرد افراد جهت تأمین 
مالی کس��ب وکارهای نوآورانه که عموما با کمک 
پایگاه های اینترنتی ص��ورت می گیرد، مهم ترین 
تعریف از فرآیند تأمین مالی جمعی است. می توان 
تأمین مالی جمع��ی را، عملیات تأمین مالی یک 
کسب وکار و افزایش وجوه گردآوری شده از طریق 
جلب تعداد زیادی س��رمایه گذار از طریق ش��بکه 
مجازی نامید. تأمین مالی جمعی امکان استفاده از 
شبکه وسیعی از افراد مانند گروه دوستان، خانواده 
و همکاران از طریق ش��بکه های اجتماعی جهت 
معرفی یک کسب وکار و جذب سرمایه گذاران در 
سطح جامعه را فراهم می آورد. تأمین مالی جمعی، 
توانایی افزایش مشارکت بوسیله برقراری ارتباط با 
انبوه سرمایه گذاران را دارد. تامین مالی جمعی در 
5 سال گذشته رشد نمائی در جهان داشته است 
و کم��ک نموده میلیاردها دالر ب��رای هر امری از 
قبیل جمع آوری کمک ه��ا برای انجام پروژه های 
هنری و یا تامین منابع مالی جهت انتش��ار اوراق 
سرمایه ای برای شروع یک کسب وکار جدید تامین 
گردد تا آنجا که قانونی با عنوان قانون مشاغل  در 
آمریکا به تصویب رس��یده که عالوه بر اختصاص 
ی��ک فصل به ش��رکت های کوچک و متوس��ط، 
 تمرکز بحث ها روی فصل س��وم این قانون یعنی 
تامین مالی جمعی شکل گرفته است. سایت های 
وی��ژ ه ای برای تامین مال��ی جمعی در موضوعاتی 
همچون امور خیر خواهانه، موضوعات اجتماعی و 
شهری، بازی ها، دارایی های واقعی، شرکت های نوپا 
و غیره از این طریق بوجود آمده اند. در سال 2012، 
 2.7 میلی��ارد دالر بصورت آنالی��ن از این طریق 
تامین مالی گردیده اس��ت. در 2013 تخمین زده 
ش��ده است که 5.1 میلیارد دالر تامین مالی شده 
است و در 2014 تعداد بیشتری از سایت ها میزبان 
این ش��یوه از تامین مالی شده اند که رشد سریع 
این صنعت را نوید می دهد. گروهی از تحلیلگران 
بر این اعتقادند که تامین مالی جمعی قدرت بالقوه 
بزرگی در جهت ایجاد اختالالت بزرگ اقتصادی 
دارد.و بعضی آن را مس��یری در جهت دموکراسی 
بخش��یدن به بازار های مالی می دانند. گذش��ت 
زم��ان میزان موفقیت قوانین وضع ش��ده در این 
 شاخه جدید و رو به رشد تامین مالی را به نمایش 

خواهد گذاشت.

یک روش 
دیگر در توسعه 
تأمین مالی 
اقتصاد دانش 
بنیان، استفاده 
از ظرفیت 
پایگاه های 
اجتماعی در 
مطلع ساختن 
عموم است. 
بهره گرفتن از 
سرمایه های 
خرد افراد جهت 
تأمین مالی 
کسب وکارهای 
نوآورانه که 
عموما با کمک 
پایگاه های 
اینترنتی صورت 
می گیرد، 
مهم ترین تعریف 
از فرآیند تأمین 
مالی جمعی است
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اولین جلسه شورای سیاستگذاری
نخس��تین جلسه ش��ورای سیاس��تگذاری 
دومین جشنواره اندیش��مندان و دانشمندان 
 جوان، با حض��ور منصور غالم��ی وزیر علوم،

تحقیق��ات و فناوری و ابراهیم جمیلی، رئیس 
شورای سیاستگذاری جشنواره و دیگر اعضای 
شورای سیاستگذاری در دفتر وزیر علوم مورخ 

21 خرداد ماه 1397 برگزار گردید. 
در ابت��دا چندی از آی��ات کالم اهلل مجید 
ت��الوت گردید و نماآوایی از اولین جش��نواره 
اندیش��مندان و دانش��مندان جوان به نمایش 

گذاشته شد.
ش��ورای  غالمی)عض��و  ناص��ر  ادام��ه  در 
راهبردی( گزارش کوتاه��ی از روند برگزاری 
اولین جش��نواره اندیش��مندان و دانشمندان 
جوان ارائه نمودند و پس از آن ابراهیم جمیلی 
)رئیس ش��ورای سیاستگذاری جشنواره( آغاز 
دومین جشنواره اندیش��مندان و دانشمندان 
ج��وان را اع��الم نمودند و از وزی��ر محترم و 
اعضای ش��ورای سیاس��تگذاری درخواس��ت 
را  خ��ود  پیش��نهادات  و  نظ��رات   نمودن��د 

ارائه نمایند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشس��ت 
ش��ورای سیاس��تگذاری دومی��ن جش��نواره 
اندیش��مندان و دانش��مندان ج��وان وزارت 
عل��وم، تحقیقات و فناوری را »حلقه واس��ط 
حرکت های ارزش��مند بزرگان و عزیزان خیر 
آموزش عالی« توصیف کرد و گفت: در بحث 
خیرین شاهد تحولی هستیم که بخشی از آن 

مبتنی بر افزایش دانش و توسعه بینش مردم 
است؛ در واقع نگاه ها گسترش و زاویه بازتری 

به مسائل جامعه پیدا کرده است.
وی با اش��اره به اینکه جامعه ما، بر مبنای 
باورهای دینی و سنت هایی که داشته و دارد، 
برای کارهای خیر جایگاه خاصی قائل اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: اگر ایده ای م��ورد حمایت 
ق��رار گیرد پ��س از کاربردی ش��دن، موجب 
ایجاد اش��تغال، قدرت، توانمندی و در نهایت 
ایج��اد ثروت در کش��ور می ش��ود و اثر آن به 
جامعه وس��یع تری منتقل می شود و لذا ورود 
به این بخش قابل تقدیر اس��ت و باید بس��یار 

هوشمندانه باشد.
منصور غالمی اف��زود: در برگزاری دومین 
جش��نواره اندیش��مندان و دانشمندان جوان، 
دانشگاه تهران پیش قدم شده و طبعاً این امر 
مي تواند به س��ایر دانشگاه ها و مراکز علمی و 

تحقیقاتی تسری یابد.
وزی��ر علوم با بیان اینک��ه باید روحیه امید 
در بی��ن جوانان کش��ور تقویت ش��ود، گفت: 
برگزاری چنین جشنواره هایی سبب می شود 
صاحبان ایده و فناوری های نو که قابل تبدیل 
به زمینه های کاربردی و تولیدی هس��تند به 
بنیاده��ا، س��ازمان ها و نهادها وصل ش��ده و 
به صورت ش��رکت های هم��کار و یا ادغام در 
مجموعه های خودش��ان، بتوانند هم به بخش 
تولید و اشتغال ش��تاب بیشتری دهند و هم 
این امیدواری را مستمر در بین جوانان ایجاد 

کنند که اگر ایده ای داش��ته باشند می توانند 
وارد این چرخه ش��ده و ب��ه نتیجه مطلوب از 

باب اثرگذاری در جنبه های مختلف برسند.
وی عنوان کرد: تس��هیل به هدف رسیدن 
اه��داف نی��ک خیری��ن محت��رم و بنیادهای 
نیکوکاری در حوزه علم و فناوری را هم وظیفه 
خ��ود می دانیم و هم به آن افتخار می کنیم و 
امیدواری��م این فعالیت ها با وس��عت، قدرت و 
تنوع بیشتر در آینده شکل گیرد. وزیر علوم در 
پایان از حمایت های بنیاد نیکوکاری جمیلی 
در برگزاری دومین جش��نواره اندیشمندان و 

دانشمندان جوان قدردانی کرد.
در ادام��ه ای��ن نشس��ت اعضای ش��ورای 
سیاس��تگذاری دومین جشنواره اندیشمندان 
و دانش��مندان ج��وان ب��ا ارائ��ه گزارش��ی از 
فعالیت ه��ای خود، دیدگاه ه��ا و نقطه نظرات 
خود را با دکتر غالم��ی وزیر علوم، تحقیقات 

و فناوری در میان گذاشتند.
همچنین اعضای ش��ورای سیاس��تگذاری 
ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره 
و اعالم آن به عنوان یک الگو و روش بس��یار 
مناس��ب جهت حفظ امنیت ش��غلی و فکری 
اندیش��مندان و جوانان این سرزمین، به بیان 

دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
در ای��ن جلس��ه دیگ��ر اعض��ای ش��ورای 
سیاس��تگذاری این اتفاق را میمون ش��مرده 
نی��ز  رش��ته ها  دیگ��ر  در  نمودن��د  آرزو  و 

جشنواره هایی به این منوال صورت پذیرد.
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دومین جلسه شورای سیاستگذاری
دومین جلس�ه شورای سیاستگذاری دومین جشنواره اندیش�مندان و دانشمندان جوان با حضور »مسعود سلطانی فر«، وزیر 
ورزش و جوانان و »ابراهیم جمیلی«، رئیس ش�ورای سیاس�تگذاری جش�نواره و دیگر اعضای ش�ورای سیاستگذاری در وزارت 

ورزش و جوانان به تاریخ 13 شهریور 97 برگزار گردید.

 به خالقیت جوانان 
فرصت مطرح شدن داده ایم

باید بررس��ی کرد که چرا کش��ورهایی 
مثل مصر با هزار سال سابقه تاریخی فقیر 
هستند اما کشورهایی مثل کانادا و نیوزلند 
تا این حد ثروتمند شده اند. چرا کشورهایی 
مثل ایران و س��ایر کش��ورهای خاورمیانه 
ب��ا این همه ذخائ��ر انرژی هن��وز محتاج 
کشورهای پیش��رفته هستند. همه این ها 
 به دانش��گاه و تربیت جوانان هر کش��وری 
بر می گردد. بای��د ارتباط ایده پ��ردازان را 
باکس��انی که می توانند ایده ه��ای آنها را 

تجاری سازی کنند سهل تر کرد. این جشنواره تنها جشنواره اي است 
که به همت بخش خصوصی در حال برگزاری است و هیچ وجوه دولتی 
در آن استفاده نمی شود. سال گذشته جوایز نقدی به برندگان پرداخت 
کردیم و سه ایده از بهترین ها را که قابلیت تجاری سازی داشتند گرنت 
دادیم، اما امسال به صورت تیمی و برای تجاری سازی از ایده ها حمایت 
 خواهد شد. روش ما مانند کشورهای پیشرفته است و پارک علم و فناوری 
در این خصوص با ما همکاری الزم را دارد. درواقع کسانی که ایده های 
آنها در این جشنواره مطرح نشده نیز مورد توجه هستند و شاید امسال 
ایده آنها برگزیده نشود اما اگر کمک کنیم در سال های آینده ایده های 

بهتری را به ارمغان می آورند.

ابراهیم جمیلی  
رئیس شورای سیاستگذاری 
جشنواره)رئیس هیأت امنا 
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اگر حمایت نکنیم، پخمگان ممکن است 
جای نخبگان را بگیرند

 ایران بعد از مکزیک بیش��ترین جوانان را 
دارد. وزارت ورزش و جوانان متولی اس��ت تا 
پتانس��یل نهفته جوانان را شکوفا کند. وزارت 
علوم متولی علم است اما نقش این وزارتخانه 
در اس��تفاده بهینه از نی��روی جوانی اهمیت 
بسیار زیادی دارد. امروز دنیا دچار بحران معنا 
شده است. روزگاری کسی پول زیاد یا اتومبیل 
گران قیمت داش��ت ثروتمند خطاب می شد 
ام��ا امروز همه می دانند علم زیر بنای همین 
ثروت اس��ت و معنای ثروتمن��د تغییر کرده 

اس��ت. علم تکنولوژی می آورد و همین تکنولوژی به قدرت کمک می کند. 
بنیاد نیکوکاری جمیلی پیوند میان علم، ثروت و قدرت است. این بنیاد که 
یک سازمان خیریه است، ثروت را در تحصیل تعریف کرده تا همین علم با 
کمک تکنولوژی تبدیل به قدرت برای این مرز و بوم ش��ود. در واقع عناصر 
زیرساخت قدرت تغییر کرده است. برترین نخبگان در آمریکا هستند و مردم 
این س��رزمین از حضور نخبگان کش��ورهای دیگر در سرزمین شان رضایت 
دارند. مردم آمریکا از اینکه مالیات شان برای این نخبه ها خرج شوند راضی 
اند زیرا می دانند همین جوانان نخبه برای کشورشان تولید ثروت می کنند. 
امروزه سیر مهاجرت از کشور به گونه ای است که کشور را تهی از نخبگان 

کرده و در آینده ممکن است پخمگان جای نخبگان را درکشور بگیرند. 

عباس مصلی نژاد  
عضو شورای سیاستگذاری
)مدیرعامل بنیاد فرهنگی 

مصلی نژاد(



 روند برگزاری
جشنواره دوم تا نیمه راه

همزم��ان ب��ا جش��نواره اول کمیته 
برنامه ریزي برای جش��نواره دوم تشکیل 
و س��اختار برنامه دوم تصوی��ب و ارکان 
جش��نواره مشخص شد. کمیته علمی با 
سرپرس��تی دکتر زاهدی تشکیل شد و 
س��عی ش��ده تا متخصصین هر 5 حوزه 
انتخاب ش��وند. بعد از اتمام اطالع رسانی 
جش��نواره در دور اول از طریق سایت ها 
دوم  دور  دانش��گاه ها،  و  رس��انه ها  و 
اطالع رسانی جشنواره از نیمه شهریورماه 

آغاز ش��د. همچنین به افرادی که در سال گذشته ثبت نام کرده اند 
از طریق ایمیل اطالع رس��انی ش��د. برگزاری جلسات هم اندیشی با 
شرکت کننده های سال گذشته و اعمال نظرات آنها و تشکیل کمیته 
برنامه ریزي و ش��ورای سیاس��تگذاری از اقدامات انجام ش��ده است. 
همچنین اطالع رسانی در مهرماه که فصل بازگشایی دانشگاه ها بود 

همچون گذشته و فعال تر ادامه داشت.

علوم پایه در جهت رشد جوانان خالق 
استفاده می شود

نیروی انس��انی کارآمد باید رش��د 
کند. در این سال ها به لحاظ جسمانی 
 و رش��د فیزیک��ی ب��ه جوانان مان بها 
 داده ایم و این مهم به کمک علوم پایه ای

 چ��ون عل��وم زیس��تی اتف��اق افتاد. 
از این رو علوم پایه به عنوان علم مادر 
دارای اهمیت و جایگاه مهمی است و 
باید از علومی مانند علوم زیس��تی در 
جهت رفاه و رش��د جوانان این مرز و 

بوم استفاده شود. 

وزارت ورزش و جوانان از دومین 
جشنواره اندیشمندان حمایت می کند

ای��ن معاونت با اس��تفاده از طرح های 
س��ازمان های م��ردم نهاد جوان��ان برای 
توانمندی آنها تالش می کند. ما نیز آماده 
ارس��ال طرح ها به این جشنواره هستیم 
و در بین تشکل ها ش��بکه سازی را آغاز 
کرده ایم به طوریکه امس��ال س��ه شبکه 
سراسری در کش��ور راه اندازی شده که 
یکی از آنها در حوزه کارآفرینی است. باید 
روی نخبگان اجتماعی نیز مانور بیشتری 
داده شود. این نخبگان اجتماعی در کشور 

در حال کارآفرینی های بزرگ هس��تند در حالی کهدیده نمي شوند. 
صن��دوق کارآفرین��ی امید نی��ز در حال اعطای وام به تش��کل های 

کارآفرین در سراسر کشور است.

محمدمهدی تندگویان  
 معاون ساماندهی
 امور جوانان وزارت
ورزش و جوانان

بخش خصوصی پارک علم و فناوری 
راه اندازی کند

اگر به چهل س��ال قبل برگردیم کارگران 
آن زمان اف��رادی آگاه، جهادگر و امیدوار به 
آینده بودند اما اکنون بعد از این سال ها اغلب 
افرادی محروم هس��تند. در ش��رایط کنونی 
روحی که بر این قش��ر حاکم است نسبت به 
اوایل انقالب تفاوت کرده است. در این شرایط 
بنیاد نیکوکاری مي تواند با اقداماتی که انجام 
 مي دهد بس��یار تاثیرگذار باش��د. پیشنهاد 
می کنم با تشکیل یک تیم قوی پارک فناوری 

بخش خصوصی راه اندازی ش��ود زیرا دول��ت توانایی های محدودی دارد و 
حضور بخش خصوصی مي تواند بسیار تاثیرگذار باشد. پیشنهاد دیگرم این 
است که با توجه به کاس��تی های امروز جامعه ما این جشنواره وارد حوزه 
علوم انسانی هم بشود و نخبگان آن حوزه را نیز تحت حمایت خود قراردهد.

عزیزاله حبیبی  
 رئیس دانشگاه خوارزمی

شادی جمیلی  
 مدیر دبیرخانه دائمی 

دومین جشنواره اندیشمندان 
و دانشمندان جوان

پیوند جوانان و بخش خصوصی در این 
جشنواره باعث شکوفایی اقتصاد می شود

عل��وم پایه دارای اهمی��ت و جایگاه 
مهمی اس��ت و ای��ن را باره��ا رهبری 
نی��ز تاکید کرده اند. این مس��اله دالیل 
مش��خصی دارد ک��ه در جامعه کمتر 
درک ش��ده است و خیرین مانند آقای 
جمیل��ی و آقای مصلی ن��ژاد این مهم 
را درک کرده اند. در ش��رایط اقتصادی 
کنونی که وضعیت پژوهشی در کشور 
چندان مساعد نیست، توجه به جوانان و 

 توجه بخش خصوصی به این موضوع و آنچه در این جشنواره اتفاق 
می افتد از مهم ترین و تاثیرگذارترین اتفاقات در جامعه است و باعث 

شکوفایی اقتصاد می شود.

وحید نیکنام  
 رئیس دانشکده علوم 

پایه دانشگاه تهران

 این جشنواره به کمک های مالی
نیازی ندارد

نقطه عطف این جشنواره  این است که 
بصورت خیرانه ورود پیدا کرده است. این 
جشنواره نیازمند کمک مالی نیست ولی 
به حمایت معنوی س��ازمان های متولی 
ام��ور جوانان و دانش��گاهیان نی��از دارد. 
جشنواره اندیشمندان جوان، بر روی علوم 
پایه تمرکز دارد و این به این معنی نیست 
 که س��ایر ش��اخه هایی که کسب وکاری 
راه انداخته ان��د ندید گرفته ش��ده اند و با 
توجه به حضور بخ��ش خصوصی و بازار 

سرمایه در این جشنواره تمامی ایده های نوآورانه که در این جشنواره 
مطرح شوند مورد توجه قرار می گیرند. 

محمود کمره ای  
 رئیس دومین 

جشنواره اندیشمندان و 
دانشمندان جوان

پیمان صالحی  
 معاون نوآوری
 و تجاری سازی
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تجاری سازی ایده ها نقطه قوت 
جشنواره است

برگ��زاری این نوع جش��نواره ها باعث 
ایجاد بارقه های امی��د در محافل علمی 
 اس��ت. امروزه ارزش هر ای��ده در جهان

21 هزار دالر برآورد شده است و همین 
ایده به وقتی تجاری س��ازی برس��د چه 
ارزش افزوده بزرگ��ی ایجاد خواهد کرد. 
س��ال گذش��ته 421 ایده داوری شد که 
بسیار کار سنگین و سختی بود و از اساتید 
برجسته هر حوزه برای داوری دعوت شد. 
معیارهای��ی مانند اصالت ای��ده، نوآوری، 

دوستدار محیط زیست بودن و رعایت نیاز های فرهنگی جامعه برای 
انتخاب ایده ها مدنظر بود. هدف از برگزاری این جشنواره صرفا دادن 
جایزه نیس��ت و گام مهم تر تجاری کردن ایده های مطرح شده است 
و همین نقطه قوت این جش��نواره اس��ت. ما اعتقاد داریم علوم پایه 
سرمنشا علم است و هرکدام از رشته ها اگر در دانشگاه ها قوی تدریس 

شوند قطعا در علوم کاربردی و مهندسی کاربردی تر هستند. 

جشنواره فرصتی برای دیده شدن 
جوانان خالق است

یکسال از برگزاری اولین جشنواره 
گذشت و در این مدت بنیاد نیکوکاری 
جمیلی رویکرد مش��خصی را داشته 
و هیچ��گاه افرادی که در جش��نواره 
 اول ش��رکت کردند، رها نش��دند و با 
دس��ت اندرکاران جشنواره در ارتباط 
بودند. در این مدت یکس��ال فرصتی 
فراهم شد تا ش��رکت کنندگان سال 
قب��ل ایده های ش��ان را تجدید کنند. 

آنچ��ه ضرورت دارد این اس��ت که ایده های ای��ن جوانان دیده 
ش��ود. طبق آمار جمعیت کارفرمایان جوان در کشور ما بیش 
از کارفرمایان مسن است. سهم کشورهایی که از استارت آپ ها 
استفاده می کنند متاسفانه بیش از کشور ایران است و باید این 

مهم مورد توجه قرار گیرد. 

حمایت مالی خیرین باعث تاسیس 
شرکت های خالق می شود

در بازار س��رمایه ش��رکت ها ب��ا زور بازو 
اداره مي ش��وند و خیلی از این ش��رکت ها 
کامال بصورت سنتی مدیریت مي شوند. ما 
به ش��رکت هایی که عالوه بر زور بازو با فکر 
خالق و نو اداره ش��وند، نیاز داریم. زحماتی 
ک��ه این جش��نواره ب��رای خلق ای��ن نوع 
شرکت ها در آینده می کشد قابل تامل است 
و البته زمان زیادی تا خروجی این شرکت ها 
و عملیاتی شدن این طرح باقی مانده است. 

تفاهمنامه وزارت ارتباطات و صنعت و معاونت فناوری ریاست جمهوری 
مبنی بر تامین مالی جمعی این نوع شرکت ها در واقع مسیری برای کمک 
مردم خیر به شکوفا شدن ایده های جوانان باز کرده است و درواقع خیرین 
می توانند تامین مالی شرکت های نوپا را برعهده بگیرند. آن هم طرح هایی 

که لزوما ثروت آفرین نیستند و می توانند پژوهشی باشند.

 جشنواره اندیشمندان جوان، عمل به فرمان 
رهبر برای پیوند صنعت و دانشگاه است

بهتری��ن مناب��ع م��ا جوان��ان مان 
هستند. آمریکایی ها معتقدند ایرانی ها 
باهوش ترین اند و این نشان مي دهد ما 
نیروی انس��انی صاحبنظر کم نداریم. 
زمانی ک��ه ما دانش��جو بودی��م تعداد 
دانش��کده کش��اورزی 5 عدد بود ولی 
امروز حدود 200 دانشکده کشاورزی 
داریم و این دستاورد بزرگی است. اگر 
به فکر جوانان نباش��یم فقط یک عده 
دانش��جوی مایوس به جامعه تحویل 

خواهیم داد. این جشنواره قدم خیری است ولی باید وسیع تر نگاه 
کنیم. برگزاری این جشنواره را در راستای منویات رهبری است. 
تا بخش صنعتی قوی نداشته باشیم دانشگاهیان کاری نمی توانند 
انجام دهند. در واقع اگر صنعت ما پیش��رفته باشد بر اساس نیاز 
صنعت علم پیش��رفت می کند ولی متاسفانه هنوز علم مان وارد 

عمل نشده است.

غالمحسین جمیلی  
 رئیس اتاق بازرگانی زنجان

امیر هامونی  
 مدیرعامل فرابورس

قوام الدین زاهدی  
  دبیر کمیته

علمی جشنواره 
اندیشمندان جوان 

عباسعلی زالی  
 مشاور ریاست مرکز 
الگوی اسالمی ایرانی 

پیشرفت
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رشته های علوم پایه، بستری برای حوزه علم و فناوری
 کاهش کمی و کیفی اقبال دانشجویان به رشته های علوم پایه در دانشگاه ها باعث شده تا حتی در برخی از دانشگاه های

کشور، تعداد دانشجویان به حد نصاب تشکیل کالس نمی رسد و باید برای این وضعیت فکری جدی صورت گیرد. 
مقام معظم رهبری در سخنانشان بر حمایت از رشته های علوم پایه تاکید داشتند زیرا این رشته ها دارای جایگاهی ویژه 
اس��ت و بس��تری برای حوزه های علم و فناوری به ش��مار می آید. وزارت علوم برای این وضعیت باید تمهیدی ویژه در نظر 
بگیرد و نباید بی تفاوت به این مس��ئله باش��د زیرا این وضعیت می تواند خسارات جبران ناپذیر به حوزه علم و فناوری کشور 
در آینده وارد کند. کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی در وضعیت بسیار مساعدی هستند، از علوم پایه فوق العاده قوی و غنی 
برخوردارند درحالی که این ضعف در کشور را می توان بدلیل مسئله اشتغال درنظر گرفت؛ زیرا دانشجویان در انتخاب رشته 
غالبا نگاه اقتصادی دارند و متاسفانه رشته ها علوم پایه در کشور در بحث اشتغال دچار ضعف است؛ بنابراین عالقه مندی به 

این رشته ها کاسته شده و بیشتر دانشجویان به رشته های پزشکی و مهندسی کاربردی اقبال دارند.
سید جواد ساداتی نژاد  
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران
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 نشست هم اندیشی 
با حضور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

روز چهارش��نبه م��ورخ دوم آبان 
م��اه یکهزاروس��یصدو ن��ود و هفت 
جلس��ه ای با حض��ور آقای��ان دکتر 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
ابراهیم  جمهوری،مهندس  ریاس��ت 
جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری 
جشنواره،دکتر س��ید حسن صدوق 
عضو شورای سیاس��تگذاری دومین 
صالح��ی  پیم��ان  جش��نواره،دکتر 
مع��اون ن��وآوری و تج��اری س��ازی 
داور  و  علم��ی  معاون��ت  فن��اوری 
پرویز کرمی  علمی جش��نواره،دکتر 
مش��اور و رئیس مرکز روابط عمومی 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری،دکتر قوام الدین 
علمی جش��نواره،دکتر  دبیر  زاهدی 
حسین عسگریان ابیانه عضو شورای 
دکت��ر  جش��نواره،  سیاس��تگذاری 
ناص��ر غالمی عض��و کمیته مدیریت 
دکت��ر  جش��نواره،  برنامه ری��زی  و 
محم��د عل��ی ابطهی عضو ش��ورای 
سیاس��تگذاری جش��نواره و خان��م 
مهندس شبنم اس��دی عضو کمیته 

مدیریت و برنامه ریزی جش��نواره در 
دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری برگزار گردید.
در ابتدا مهندس جمیلی مختصری 
به معرفی بنیاد نیک��وکاری جمیلی 
ک��ه در راس��تای وظای��ف اجتماعی 
از س��ال 1386 تاس��یس گردیده و 
بیش��ترین حوزه فعالیت خ��ود را به 
بخش بورسیه دانش��جویان و دانش 
آموزان اختص��اص داده و در همین 
حین در سال گذش��ته جشنواره ای 
تحت عنوان جش��نواره اندیشمندان 
و دانش��مندان ج��وان را پایه گذاری 
نمودند و همچنی��ن واحد تحقیق و 
پژوهش��ی که تا به هنگام دارای 26 

ثبت اختراع می باشد پرداختند.
ایش��ان در ادامه پیشنهاداتی برای 
عملکرد مناس��ب تر تبدیل ایده ها به 
تجاری سازی که می توان با معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

همکاری داشت اعالم نمودند.
تش��کیل کمیته کاری با معاونت 
علمی و فناوری می تواند یک ارتباط 

 SME منطق��ی در انتقال تکنولوژی
داشته باش��د. می توان با ایجاد مرکز 
نوآوری معدن و صنایع معدنی در این 
صنعت رش��دی موثر داشته و ایجاد 
کسب وکار شود. وی با تاکید براینکه 
حمایت مالی افراد برگزیده جشنواره 
کام��ال ب��ه عه��ده بنیاد نیک��وکاری 
جمیلی می باشد خاطر نشان کرد که 
معاون��ت علمی و فناوری می تواند در 
بخش حمایت معنوی از جوانان تاثیر 
به سزایی داشته باشد و در یک جمله 
مهندس جمیلی خواستار پیوند علم و 

ثروت برای جوانان شد.
س��پس دکت��ر غالم��ی چگونگی 
ش��کل گیری جش��نواره را این گون��ه 
بیان نمودند:بنیاد نیکوکاری جمیلی 
سالیانه 200دانشجوی برتر را بورسیه 
می کند و همچنی��ن حامی پردیس 
عل��وم و کتابخانه مرکزی دانش��گاه 
ته��ران و نیازهای مختلف دانش��گاه 
تهران می باشد،سال گذشته مهندس 
جمیل��ی موضوعی را ب��ه عنوان یک 
چالش مط��رح نمودند که مبلغی که 

تشکیل کمیته 
کاری با معاونت 
علمی و فناوری 
می تواند یک 
ارتباط منطقی در 
انتقال تکنولوژی 
SME داشته 
باشد. می توان 
با ایجاد مرکز 
نوآوری معدن و 
صنایع معدنی 
در این صنعت 
رشدی موثر 
داشته و ایجاد 
کسب وکار شود
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به عنوان جایزه به دانش��جویان داده 
می ش��ود به ش��رط معدل می باشد 
و تاثی��ری ب��ر خلق ثروت درکش��ور 
نمی گ��ذارد بای��د ب��ه دنب��ال راهی 
باش��یم که برای دانش��جویان ایجاد 
ش��غل کنیم، و آمادگی خود را برای 
پرداخت هزینه جشنواره که در غالب 
حمایت از ایده های دانش��جویانی که 
مش��روط به ملی بودن طرح باش��د 
اعالم نمودند و سال گذشته جشنواره 
را آغاز نمودند و امسال برای دومین 

سال متوالی در حال اجرا می باشد.
دکت��ر غالم��ی بیان داش��تند که 
در ط��ی جلس��ات که ب��ا منتخبین 
جشنواره سال گذشته برگزار شده به 
نکته قاب��ل مالحظه ای برخورده، در 
رابطه با ایده های مطرح شده ای که 
در بخش خصوصی قابلیت اجرا شدن 
ندارن��د و افراد به ج��ز تعلق گرفتن 
جایزه خواستار حمایت و یا ارتباط با 
نهادهای دولتی می باشند که بتوانند 

ایده خود را عملی کنند.
ایش��ان در ادام��ه آم��ار ایده های 
س��ال گذش��ته و همچنی��ن س��ال 
ج��اری را خدم��ت حض��ار اع��الم 
نمودن��د. دکت��ر س��تاری ب��ا اب��راز 
خرس��ندی از ایجاد طرح هایی مانند 
دانشمندان  و  اندیشمندان  جشنواره 
ج��وان و وج��ود افرادخی��ری ک��ه 

مسیرفعالیت های خود را در راستای 
خدم��ت ب��ه جوان��ان پرداخت��ه اند 
اظهار داش��ت ک��ه در ح��ال حاضر 
3600موسسه دانش بنیان در کشور 
فعالیت دارند که می بایس��ت تامین 
و تقویت نیروی انس��انی ب��رای این 

شرکت ها مدنظر قرار گیرد.
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت 
گس��ترش  ام��روز  اف��زود  جمه��ور 
فرهن��گ کار آفرینی در کش��ور یک 
 ضرورت اس��ت و در ای��ن زمینه باید 
ش��رکت های دان��ش بنی��ان م��ورد 
حمایت قرار گیرند و در این راستا به 
افراد باتجربه در صنعت نیاز می باشد.

دکت��ر س��تاری آمادگی خ��ود را 
جهت همکاری و حمایت از جشنواره 
اعالم نم��وده و کارآفرین��ی را راهی 
ب��رای پایین آمدن ن��رخ بیکاری در 
مناطق مختلف دانس��ته و همچنین 
ایجاد فضایی مطلوب برای اشتغال و 

کسب وکار خواندند.
کمب��ود  از  انتق��اد  ب��ا  ایش��ان 
س��اختمان های کافی و مجهز جهت 
فعالیت ه��ای نوآوران��ه دانش��جویان 
اعالم داشت این افراد نیاز به خدمات 
و ارائه سرویس جهت امکان موقعیت 
برای فعالیت داشته. همچنین اظهار 
 داشت دولت می بایست تسهیل کننده
محیط کس��ب وکار باشد و رونق این 

محیط و افزایش س��رمایه گذاری رابه 
بخ��ش خصوصی و نخب��گان واگذار 

کرد.
در  توضیحات��ی  زاه��دی  دکت��ر 
و  علم��ی  داوری  نح��وه  خص��وص 
معیارها و شاخص های امتیاز دهی و 
همچنین داوری کسب وکار که در سه 
روز متوالی استارت آپ برگزار خواهد 
ش��د ارائ��ه دادن��د. وی برنامه ریزی 
آینده جشنواره را چنین خواندند که 
گروه های منتخب در استارت آپ در 
مراکز رشد مس��تقر و به شرکت های 
اس��تارت آپ متصل خواهند ش��د و 
بعد از تبدیل ش��دن به یک ش��رکت 
فناور از پارک بیرون رفته و می توانند 

کسب وکار خود را داشته باشند.
دکت��ر صالح��ی از دس��تاوردهای 
نخس��تین جش��نواره ک��ه تبدیل به 
تجاری س��ازی ش��ده اند فیلترجذب 
ذرات معل��ق خودروی دی��زل را نام 

بردند.
و در ادامه اهداف کالن جشنواره را 
حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه 
در حوزه س��اخت ساز و شتابدهی به 
روند تجاری س��ازی ش��مرد. ایشان 
آمادگی مرکز در خصوص در اختیار 
قرار دادن منتورهای مناسب را اعالم 
داشتند. دکتر عسگریان ابیانه پدیده 
جش��نواره را پدی��ده مبارکی خوانده 
و ورود ب��ه این حوزه ب��رای خیرین 
را ارزش��مند دانس��تند. ورود خیرین 
به این گونه جش��نواره و تشویق آنها 
جه��ت حضور و پررنگ ش��دن نقش 
آنان می تواند در رونق اقتصادی کشور 

بسیار موثر باشد.
پرویز کرمی با اشاره به بهره گیری 
از اس��تعداد جوانان در گرو همیاری 
نهاد های خصوصی و دولتی می باشد 
گف��ت: دولت و نهاده��ای عمومی و 
بخش خصوصی به کم��ک بیایند تا 
این افراد شناس��ایی و مورد حمایت 
ق��رار گیرند و پیش��نهاد نمودند قبل 
از ایجاد مرکز نوآورانه از نمونه مراکز 

موجود بازدید به عمل آید.
دکتر صدوق نیزنقش دولت را در 
طرح های کالن نقشی پررنگ خوانده 
و ایج��اد فرهنگ درس��ت و محیط 
را  ایده پ��ردازان  ب��رای  کس��ب وکار 
روشی موثر جهت رشد ایده پردازان 

دانستند.

سال گذشته 
مهندس جمیلی 
موضوعی را 
به عنوان یک 
چالش مطرح 
نمودند که 
مبلغی که به 
عنوان جایزه به 
دانشجویان داده 
می شود به شرط 
معدل می باشد و 
تاثیری بر خلق 
ثروت درکشور 
نمی گذارد، باید 
به دنبال راهی 
باشیم که برای 
دانشجویان 
ایجاد شغل کنیم
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شمسیپیکرهاصلیبنیادنیکوکاری
جمیلیدرراستایگسترشاحسانو
نیکوکاریومساعدتازدانشآموزان
مس��تعدواش��اعهتفکربخششبه
رس��مش��کرذاتالیزالخداوندی
واندیش��هخدم��تش��کلگرفت

وت��اام��روزباگذش��تدهه
هم��ت ب��ه تاس��یس، اول
هی��أتامنادرکن��اردانش
و دانش��جویان و آم��وزان

خانوادههاینیازمند،همچنان
دس��ترنجمهرونیک��یخودرادر

مزرعهاحس��اندستدردستهم
بهانجاممیرس��اند.ش��ایدایندر
بیانروزنهعش��قیک��هدرخاندان
جمیل��یجوان��همیزن��دوج��زب��ه
محکعش��قنمیتوانب��رآنقدرو
اندازهایتصورکرد،اندکباشداما
بیشکتنهاعشقاس��تکهازآغاز

تاانتهابزرگاستوبدونهیچ
کاستیتکثیرميشودوچون
ریش��هاشازنورخداوندی
اس��ت،پ��سمیتوان��ددر
هرتاریکیآفتابیبهپاکند

وایناس��ترمزایناحس��ان
کهبنیادنیکوکاریجمیلیس��ینهبه
سینهونس��لبهنسلبادستانپر
مه��رفرزندان��شبیش��تروپربارتر

شکلمیگیرد.
الگویرفتاریبنیادبرپایهاحترام
بهارزشهایواالیانسانیوتوجه
توانمندیه��ای ب��هموض��وعمه��م
تحصیلیوعلمیدرجهتکاستناز

مدرسه 
 

سازی

کمک به 
زلزله زده ها

کمک هزینه 

تامین مسکن

بورسیه 
ی

شجوی
دان

بنیاد
نیکوکاری
جمیلی

تاریخچه بنیاد نیکوکاری جمیلی
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رنجهاوناهمواریهاییکهدرمسیر
فراگی��ریعل��مس��دراهفرزندان
عزیزای��نم��رزوبومق��راردارد،
اس��تواراس��ت.درتماماینمدت،
نبودکوچکترینفعالی��تتبلیغاتی،
عدمدریاف��تهرگون��هکمکمالیو
هدایاازس��ایرارگانه��اویاافراد
دولتیوغیردولتی،پرداختمالیات
وانج��اماقدام��اتمالیمس��تقلو
س��ایرامورمش��ابهخودمهر
تاییدیهس��تندب��راینکه
ب��اهم��توحمیتوس��یع
ووثی��قبامش��ارکتمالی،
در اندیش��های و معن��وی
اینمس��ئولیتعظیمباتعمیق
برش��ناختآث��ارخی��راتوبرکات
و همس��ویی ح��س ب��ا نیک��وکاری
همگرای��یکریمان��هبی��شازپیش

همتخواهیمورزید.
بنیادنیک��وکاریجمیل��یازهمان
ابتدابهعنواننهادیرس��میتحت
مجوزه��ایقانون��یبهزیس��تیآغاز
ب��هکارک��ردوتع��داداف��راد
تح��تپوش��شخ��ودرااز
100نفردرس��ال86به
تع��دادبی��شازدههزار
نفردانشآموزودانشجو
درس��ال97رساندهاست
کهبهش��کرانهاینتوفیقالهی
باتکیهبراش��اعهوتوسعهاینکار
خداپسندانهدرس��طحجامعهارائه
گوش��هایازاینافتخ��اروعملکرد
دهسالراجهتآشناییبیشترشما
عزیزانبافعالیتهاواهدافپیش
رویبنیادوترویجخیراتومبراتو
فریضهیارزش��مندامربهمعروف

الزمدانستیم.
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گزارش کمیته مدیریت و برنامه ریزی
در طول یکس��الی که گذشت کمیته 
جش��نواره  برنامه ری��زی  و  مدیری��ت 
ج��وان  دانش��مندان  و  اندیش��مندان 
ب��ا حض��ور اعض��ای ش��ورای راهبردی 
30 جلس��ه هفتگ��ی برگزار ک��رده و به 
بررسی چگونگی برگزاری جشنواره می 

پرداخت.
 ش��ورای راهبردی برای برنامه ریزی 
موث��ر به منظور روش��ن ک��ردن طرح و 
برنام��ه پی��ش روی دومین جش��نواره 
اندیش��مندان و دانش��مندان جوان و با 
توجه ب��ه موضوع طرح ش��ده با دعوت 
ازمهمان ه��ای متخص��ص مرتب��ط ب��ا 
موضوع، راجع به چگونگی اجرایی شدن 
امور و رفع چالش ه��ای پیش رو گفتگو 
کرده و جلس��ات هفتگی خود را برگزار 

می کرد. 
ه��دف از برگزاری هفتگی جلس��ات 
ش��ورای راهبردی این ب��ود که در طول 
این یکسال از اهداف اصلی تعریف شده 
جشنواره دور نشویم و از این رو این سه 

سوال را مد نظر خود داشتیم:
1. ما دقیقا چه کار می کنیم؟

2. ب��رای چه کس��انی و چ��ه جامعه 
هدفی جشنواره برگزار می شود؟

3. چگونه کار خود را به بهترین شکل 
ممکن انجام دهیم؟

هدف از ش��ورای راهب��ردی تجمیع 

چشم اندازهای سایر بخش های مختلف 
جشنواره اس��ت که پیگیری موضوعات 
تخصص��ی دیگ��ر را برعهده داش��تند و 
این ش��ورا پرتو افکن مسیر حرکت همه 
آن ها و هم س��و کنن��ده آن ها در جهت 
تحق��ق اهداف اصلی دومین جش��نواره 
اندیش��مندان و دانش��مندان جوان در 
همه ابعاد اس��ت. ش��ورای راهبردی به 
عن��وان مرکز س��ازماندهی و مدیریت و 
برنامه ری��زی برای دومین جش��نواره، با 
شناخت روش ترسیم چشم انداز و پس 
از آن راه و روش رسیدن به آن و تحقق 
چش��م انداز اصل��ی به بررس��ی تمامی 

راهکارهای موجود می پردازد.
اه��م بحث ه��ای مط��رح ش��ده در 
راهبردی ش��امل؛  جلس��ات ش��ورای 
بررس��ی راه ه��ای ارتباط��ی جدی��د و 
معرف��ی اش��خاص متفک��ر در ح��وزه 
تصمیم  برگزاری جشنواره،  موضوعات 
گی��ری جهت ام��ور اجرای��ی دومین 
جش��نواره، جمع بندی موارد به ش��ور 
گذاش��ته ش��ده راجع به نحوه اجرای 
مراس��م در روز 7 آذر و تصوی��ب آن، 
نظارت بر نحوه فعالیت و اعمال نظر در 
ارتباط با تمام موارد جشنواره و بررسی 
چگونگی اجرایی ش��دن جشنواره های 
سال های آینده براساس وظایف تعریف 
شده برای ش��ورای راهبردی جشنواره 

بوده که این شرح وظایف عبارتنداز:
1- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات 
هماهنگ��ی بی��ن کمیته ه��ای مختلف 

جشنواره و تنظیم صورت جلسات.
2� نظارت م��داوم بر رون��د اقدامات 
اجرائ��ی مطابق با ج��داول زمان بندی 
جشنواره و گزارش آن به رئیس جشنواره 

بر اساس دستورالعمل های صادره.
3� انجام کلیه امور مکاتباتی جشنواره .

4� بررس��ی مصوبات و پیش��نهادات 
کمیته ها و ارائه جه��ت تصویب نهایی 

به شورا.
5� نظارت بر تشکیل به موقع و منظم 

جلسات شورا.
6� پیگیری مصوبات جلس��ات شورا و 

ابالغ آن به کلیه کمیته ها.
7- انجام س��ایر امور محوله از سوی 

رئیس و دبیر جشنواره
مح��ل برگزاری جلس��ات ش��ورای 
راهبردی در دبیرخانه دائمی جشنواره 
ج��وان  دانش��مندان  و  اندیش��مندان 
اس��ت و مدیریت جلس��ات را »شادی 
جمیل��ی« مدی��ر دبیرخان��ه دومی��ن 
جش��نواره اندیش��مندان و دانشمندان 
جوان برعهده دارند و همکارن دبیرخانه 
دائم��ی خانم ها: ش�یوا یوس�ف نژاد، 
 ندا بهش�تی، مهش�اد منوچهری و 

شبنم اسدی می باشند.

هدف از برگزاری 
هفتگی جلسات 
شورای راهبردی 
این بود که در 
طول این یکسال 
از اهداف اصلی 
تعریف شده 
جشنواره دور 
نشویم و از این 
رو این سه سوال 
را مد نظر خود 
داشتیم:
1. ما دقیقا چه 
کار می کنیم؟
2. برای چه 
کسانی و چه 
جامعه هدفی 
جشنواره برگزار 
می شود؟
3. چگونه کار 
خود را به بهترین 
شکل ممکن 
انجام دهیم؟



کارآفرینی پیشران اقتصاد مقاومتی
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الزمهرشداقتصادیدردنیایامروزتوسعهمراکزتولیددانش،فنّاوری
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نقش حمایت بنیادهای خیریه در دانشگاه ها
عباسعلی زالی| عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان،رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت|

 فلسفه تأسیس بنیادهای خیریه 
در ایران اس��المی، س��ازمان دهی و 
موقوف��ات، صدقات  هدایت صحیح 
و اهداء انواع کمک های مردمی اعم 
از مالی، فرهنگی، آموزشی، درمانی 
و... گره گشایی از امور محرومین در 
زمینه های مختلف و در بس��یاری از 
م��وارد کمک در امر آموزش و ارتقاء 
س��طح علمی، اخالق��ی، فرهنگی و 
فکری آحاد مردم و به تبع آن فراهم 
ش��دن زمینه های بهتر برای رشد و 

شکوفایی و رستگاری جامعه است.
مردم ای��ران به دلی��ل برخوردار 
ب��ودن از روحیه محب��ت به دیگران 
و فرهنگ نوع دوس��تی، از زمان های 
بس��یار دور در این حوزه پیش��گام 
بوده اند. بر اس��اس آیین زرتش��ت، 
پی��روان ای��ن دی��ن موظ��ف بودند 
یک ده��م درآمد خود را ب��ه عنوان 
زکات به ام��وری نظی��ر؛ فقرزدایی 
و امث��ال آن اختص��اص دهن��د. از 
ابتکارات ایرانیان باس��تان، گسترش 
س��ازمان های فرهنگ��ی، خیری��ه و 
ام��ور اجتماعی بوده اس��ت.با ظهور 

اس��الم امور خیریه از نظر محتوایی 
و ظاه��ری ب��ه کلی متحول ش��د. 
بس��یاری از آیات قرآن مسأله جهاد 
با مال و جان را در کنار یکدیگر قرار 
گرفته و جای��گاه انفاق در پر کردن 
ش��کاف های اقتص��ادی و اجتماعی 
م��ورد تأکی��د ق��رار گرفته اس��ت. 
دولت هایی نظیر طاهریان، صفاریان 
و سامانیان با س��بقه دینی در قرون 
دوم، س��وم و چهارم هجری قمری، 
تالش قاب��ل توجهی در گس��ترش 
بنیاده��ای خیریه مبذول داش��تند. 
تأس��یس دیوان اوقاف و رس��یدگی 
به امور مساجد و موقوفات در زمان 
صفاریان مورد توج��ه خاص بوده و 
این موض��وع در عهد صفویه به اوج 

خود رسیده است.
اگرچه بنیادهای خیریه در ایران 
به دلیل تفکر قدرت های حاکم، فراز 
و نشیب هایی را پشت سر گذاشته اند؛ 
ولی هی��چ گاه عرص��ه خدمتگزاری 
و گره گش��ایی از مش��کالت مردم و 
جامعه را ره��ا ننموده اید. موقوفات 
ف��راوان مرتب��ط با اماک��ن مذهبی 

و ی��ا ایجاد مؤسس��ات ب��رای انجام 
ام��ور خی��ر در زمینه ه��ای مختلف 
به تنهایی نش��انه بزرگ��ی از ارادت 
ایرانیان به اهل بیت علیهم الس��الم و 
نوع دوستی  احساس  منعکس کننده 
و خدم��ت ب��ه خلق خ��دا در طول 
تاریخ بوده و هست. برپایی مجالس 
س��وگواری در ماه های محرم و صفر 
و راه اندازی هیأت های س��ینه زنی و 
زنجیرزنی و اطعام عزاداران حسینی 
و توزی��ع افط��اری در م��اه مبارک 
رمض��ان و س��اخت مس��اجد، تکایا، 
دانش��گاه ها،  مدارس،  حس��ینیه ها، 
مش��ارکت  و  امام��زادگان  آرام��گاه 
نذورات  در جم��ع آوری  داوطلبان��ه 
مردمی در کمک ب��ه زلزله زدگان و 
جن��گ زدگان دوران دف��اع مقدس 
جلوه های��ی از فرهن��گ و روحی��ه 
خیرخواهان��ه م��ردم آگاه و معتق��د 
 کشورمان در طول تاریخ بوده است و 
به خصوص وجود گسترده مؤسساتی 
مثل حسینیه ها، زائرسراها، صحن و 
سرای امامزادگان و مساجد، فضاهای 
بس��یار اس��تثنایی را به وجود آورده 

اگرچه بنیادهای 
خیریه در ایران 
به دلیل تفکر 
قدرت های 
حاکم، فراز و 
نشیب هایی 
را پشت سر 
گذاشته اند؛ ولی 
هیچ گاه عرصه 
خدمتگزاری و 
گره گشایی از 
مشکالت مردم و 
 جامعه را 
رها ننموده اند
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ک��ه بهره گیري برنامه ریزی ش��ده و 
گسترده از آن ها مي تواند به صورت 
یک ظرفیت بس��یار عظیم در جهت 
اعتالء فرهنگ و ارتقاء جایگاه مردم 
از نظر خلق وخ��وی و رفتار صحیح 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
اش��ارات دانش��مندان و ش��اعران 
بزرگ و نامدار ایرانی و س��روده هایی 
نظیر، بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که 
در آفرینش ز یک گوهرند؛ چه عضوی 
ب��ه درد آورد روزگار/ دگ��ر عضوها را 
نماند قرار و بس��یاری از موارد مشابه 
و قصیده های ف��راوان دیگر حاکی از 
عمق و ریشه خدمات خیرخواهانه در 

زمینه های مختلف است.
ب��ا توجه به نقش دانش��گاه ها که 
 به فرموده حضرت امام خمینی)ره(

مرکز انسان س��ازی و ب��ه نظر مقام 
معظ��م رهبری پایه ای ب��رای آینده 
کش��ور و مرک��زی ب��رای پ��رورش 
انس��ان هایی که به عن��وان تکیه گاه 
نظام محس��وب می گردن��د و نیز با 
توجه ب��ه نقش های بی بدیل علم در 
جهان کنونی مس��لماً نقش خیرین 
و بنیاده��ای خیری��ه در حمایت از 
تأثیرگذار  بس��یار  نقشی  دانشگاه ها 
ب��رای آین��ده کش��ور خواه��د بود. 
بنیاده��ای خیری��ه ای ک��ه در این 
زمینه فعال هس��تند ب��ا حمایت از 
جوانان کم بضاعت و نیز شناس��ایی 
و حمای��ت از جوانان نخب��ه که در 
مجم��وع بزرگتری��ن س��رمایه برای 
کش��ور محس��وب می گردن��د نقش 
بس��یار مهمی را در جهت پیشرفت 
حال و آینده کش��ور ایفاء می نمایند 
و به دالیل زی��ر از اهمیت و جایگاه 
بسیار ویژه ای برخوردار خواهند بود.

1
رسالت دانشگاه تولید علم، توسعه 
مرزهای دانش و تربیت نیروی انسانی 
مورد نیاز کشور است. نظام آموزشی 
هر کش��وری آیینه تم��ام نمایی از 
آینده آن کش��ور محسوب می شود. 
سعادت و ش��قاوت جامعه ریشه در 
نظام آموزش��ی دارد. دانشگاه ها در 
اکث��ر کش��ورهای توس��عه یافته، در 
قامت موت��ور توس��عه نقش آفرینی 

کرده ان��د. اصوالً س��رمایه گذاری در 
آم��وزش و پ��رورش از باالترین نرخ 
ب��ازده برخوردار اس��ت و در صورت 
حمایت خیرین، دانش��گاه مي تواند 
زمین��ه بهت��ری را ب��رای پ��رورش 
وظیفه ش��ناس،  بصیر،  انس��ان های 

مبتکر و توانمند فراهم نماید.
2

دانش��گاه به دلی��ل بهره گیري از 
نخبگان جامعه، محل زایش و بارش 
ایده ها و خلق محصوالت و کش��ف 
پدیده ه��ا بوده و هس��ت. ب��ه زبان 
دیگر دانشگاه نقطه شروع پیشرفت 
محس��وب می ش��ود و به هر میزان 
که در ای��ن عرصه س��رمایه گذاری 
ش��ود، در بلندمدت، برکات و منافع 

بیشتری نصیب مردم خواهد شد.
3

در ادبیات دینی دانش��گاه مصداق 
بارز باقیات الصالحات اس��ت. از پیامبر 
خات��م )ص( نق��ل ش��ده اس��ت که 
فرموده اند دست انسان ها پس از مرگ 
از دنیا قطع می شود، مگر کسانی که 
صدق��ه جاریه خیرات کرده اند یا علم 
نافع ی��ا فرزن��د صالح��ی از خود به 
یادگار گذاش��ته اند و مسلماً حمایت 
از دانش��گاه مي توان��د زمین��ه چنین 

باقیات صالحاتی را فراهم نماید.
4

خداون��د در آی��ه 32 س��وره مائده 
َّم��ا  َفَکاَن اَحیاه��ا  َم��ن  َو  می فرمای��د: 
اَحیاالن��اَس جمیعاً »زن��ده کردن یک 
انس��ان به مثابه زنده کردن همه مردم 
اس��ت...« چنانچه دانش��گاه به معنی 
واقعی دانشگاه باش��د، مصداقی از این 
آیه خواهد بود و مسلماً نهادهای خیریه 
مرتب��ط با دانش��گاه ها در چنین ثواب 
بزرگی س��هیم خواهند بود.از خداوند 
متعال برای کلیه دس��ت اندرکاران در 
مجموع��ه بنیادهای خیری��ه و به ویژه 
خیریه هایی که حمایت از دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی را وجهه همت خود قرار 
داده اند و به ص��ورت خاص بزرگوارانی 
که در بنیاد نیکوکاری جمیلی عهده دار 
چنین خدمت بزرگی گردیده اند؛ ادامه 
توفیقات، سالمت، موفقیت و اجر کامل 

را خواهانم.

در دومی�ن س�ال برگ�زاری جش�نواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان، حمایت 
نیک اندیشانه بخش خصوصی از ایده های 
فناورانه نسل جوان با هدف تجاری سازی 
ایده ها و ایجاد کس�ب وکارهای جدید در 
حوزه علوم پایه، هم از نظر اهمیت موضوع 
و هم از لحاظ اینکه آغازگر حمایت بخش 
صنعت از پژوهش و نوآوری است و ارتباط 
بین صنعت و دانشگاه و به ویژه علوم پایه 

را برقرار مي نماید، ستودنی است. 
بنیاد نیکوکاری جمیلی با در نظرگرفتن 
اهمی�ت و نق�ش علوم پایه در توس�عه و 
پیشرفت س�ایر حوزه های علم و فناوری 
و ایجاد کسب وکارهای جدید، این حوزه 
را مورد توجه قرار داده است. در حقیقت 
این جش�نواره حرکتی در راستای ایفای 
نقش مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی 
و خیری�ن نی�ک اندی�ش در جامعه برای 
حمای�ت از جوانان این که�ن مرز و بوم و 

خلق ارزش از دانش است.
امید است در آینده شاهد حضور بیشتر 
شرکت ها و خیراندیشان برای حمایت از 
جوانان این س�رزمین که با بهره گیري از 
ه�وش و خالقیت خود ب�رای خلق ثروت 

می کوشند باشیم.

 جشنواره اي با هدف 
ارتباط صنعت و دانشگاه

ناصر غالمی| عضو کمیته مدیریت و برنامه ریزي دومین جشنواره 
اندیشمندان ودانشمندان جوان|

 این جشنواره حرکتی در راستای 
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بخش 

خصوصی و خیرین نیک اندیش در 
جامعه برای حمایت از جوانان این کهن 

مرز و بوم و خلق ارزش از دانش است
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حرکت مردمی برای حمایت از نخبه ها
محمدحسین امید| عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور|

ایرانیان از سپیده دم تاریخ، عالقه 
و تعلق خاطر وافری به علم و دانش 
داشته و در میان ملل مختلف به این 

صفت شهره و نام آور بوده اند.
با ورود اس��الم به این سرزمین و 
در هم شکس��ته شدن نظام طبقاتی 
حاک��م ک��ه فرص��ت ب��روز و ظهور 
اس��تعدادها را ب��ه اقش��ار مختل��ف 
نم��ی داد، ب��ه یکب��اره ظرفیت های 
نهفته آش��کار گردید و با آش��نایی 
ایرانی ها با معارف ن��اب دین مبین 
اس��الم و اط��الع از تأکی��د صورت 
گرفته در اس��الم ب��ر فراگیری علم 
و گرام��ی داش��تن آن، ظرفیت های 
بالقوه آنان در علم و دانش به فعلیت 

رسید.
همچنی��ن تعابیر عمیق و تعاریف 
تاثیرگ��ذار بکار برده ش��ده از جانب 
ائم��ه معصومی��ن، همچ��ون ای��ن 
کالم گهرب��ار م��والی متقیان علی 
علیه الس��الم در م��ورد اهمیت علم، 
که فرمودند: »العلم سلطان«؛ شور و 
شوق وصف ناپذیر ایرانیان مسلمان 

نسبت به فراگرفتن علم و بکار بستن 
آن را مضاعف کرد و این چنین شد 
ک��ه در دامان تم��دن نوپا و نوظهور 
دانشمندان  و  اندیشمندان  اسالمی، 
بزرگ و سرشناس��ی از این دیار در 
عرصه ه��ای مختل��ف علمی رش��د 
و پ��رورش یافتن��د و ب��ا ابداع��ات، 
اختراعات و تألیفات گران بهای خود، 
خدم��ات ارزنده و قاب��ل توجهی به 
پیش��برد علم و دانش بشر نمودند. 
عالقه پیش��ینیان ما به عل��م، تنها 
در ح��وزه فردی و ش��خصی نبوده 
بلکه بزرگان دوراندیش��ی، با تدابیر 
خردمندان��ه و حمایت های کریمانه 
در عرص��ه اجتماعی و در جامعه آن 
روزگار، بستر و زمینه الزم را از طریق 
ایجاد س��اختارهای مورد نیاز برای 
آموزش و گس��ترش علم و دانش و 
حمایت از اندیشمندان و دانشمندان 
فراهم می آوردند.مشاهیری همچون 
خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی 
ک��ه نه تنه��ا خ��ود در مراتب عالی 
علمی قرار داشت؛ بلکه مال و اموال 

خ��ود را وق��ف ایجاد و ص��رف اداره 
مرکز علم��ی بزرگی همچ��ون ربع 
رش��یدی نمود. مجموع��ه ای علمی 
که ب��ه جرأت می ت��وان ادع��ا کرد 
ضمن اینک��ه قرن ه��ا از زمان خود 
فرات��ر بوده بلکه از حیث تمهیدات و 
پی��ش بینی های صورت گرفته برای 
ایجاد مراکز رفاهی وابس��ته و تأمین 
هزینه ه��ای اداره و نگه��داری آن و 
همچنی��ن پرداخت حقوق و مقرری 
به چند صد م��درس و چندین هزار 
علم آموز با هدف آرامش خاطر آنها؛ 
از بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی 
کنونی دنیا پیش��رفته تر و مترقی تر 
بوده اس��ت. متأس��فانه در قرن ها و 
س��ده های بعد به دالیل مختلف که 
ذکر آنها در این مقال و مجال اندک 
نمی گنجد، اهمی��ت علم و دانش به 
مرور مغفول واقع ش��د و حمایت از 
دانش��مندان کمرنگ و نتیجتاً چراغ 
مراک��ز و نهادهای علمی کم فروغ یا 
گاه ب��ه طور کام��ل خاموش گردید. 
در عص��ر حاضر و در دوره جمهوری 

اکنون با توجه 
به برطرف شدن 
بخش زیادی 
از مشکالت 
دانشگاه ها 
در زمینه 
زیرساخت ها، 
هدایت منابع 
مردمی به 
حوزه های 
نرم افزاری 
همچون حمایت 
از نخبگان و 
پژوهشگران و 
همچنین کمک به 
مهارت آموزی و 
کارآفرینی بیش 
از پیش احساس 
می شود
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اسالمی احیاء و ش��کوفایی تمدن ایرانی اسالمی 
ه��دف غایی نظام اس��المی اس��ت بنابراین یکی 
از مهم تری��ن مؤلفه های دس��تیابی به این هدف 
بزرگ، اقتدار علمی کشور است و این مهم محقق 
نخواهد شد مگر با تقویت مراکز علمی و حمایت 
از نخبگان و دانشمندان جوان کشور. با این وجود 
به رغم رهنمودها و حمایت های مکرر و مس��تمر 
مق��ام معظم رهب��ری از حرکت علمی ش��تابان 
 کش��ور، با توجه به حجم وظایف و مأموریت های

پرش��ماری ک��ه برعه��ده دول��ت اس��ت و با در 
نظرداشتن محدودیت منابع و نوع ساختار، دولت 
تاکنون ش��رایط و امکان الزم برای پوشش دادن 
تمامی خأله��ا و برطرف کردن همه مش��کالت 

موجود در عرصه علم و فناوری را نداشته است.
 خوش��بختانه ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه یکی از 
دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی به 
میدان آوردن ظرفیت های بیکران مردمی بوده، 
می توان امی��دوار بود که ب��ا ورود مردم به این 
صحنه و کمک آنان به مراکز علمی و پژوهشی 
و حمایت از نیروهای انس��انی نخبه و مس��تعد، 
پیش��رفت بزرگی در این عرصه به دس��ت آید. 
کما اینکه در س��الیان اخیر با توجه به مشکالت 
دانشگاه ها و مراکز علمی در زمینه سخت افزاری 
و ایج��اد فضاه��ای عمران��ی و تجهی��زات، ب��ا 
برنامه ری��زی ص��ورت گرفته اقدام��ات ارزنده و 
ماندگاری به دس��ت خیرین گرانقدر انجام شد 
و بس��یاری از تنگناها و کمبودها در این زمینه 

برطرف گردید.
اکنون با توجه به برطرف ش��دن بخش زیادی 
از مش��کالت دانش��گاه ها در زمینه زیرساخت ها، 
هدایت مناب��ع مردمی به حوزه ه��ای نرم افزاری 
همچ��ون حمای��ت از نخبگان و پژوهش��گران و 
همچنی��ن کمک به مهارت آم��وزی و کارآفرینی 
بیش از پیش احساس می شود که در این عرصه 
ه��م برخ��ی از بنیادها و خیری��ن گرانقدر مدتی 
اس��ت ورود کرده و کارهای ارزشمندی هم انجام 

داده اند.
در ای��ن میان بنی��اد نیک��وکاری جمیلی هم 
ج��زء بنیادهایی اس��ت که تصمیم ب��ه برگزاری 
جش��نواره ای ب��رای حمای��ت از اندیش��مندان و 
دانشمندان جوان برگزیده علوم پایه گرفته است 
که تاکنون آثار و تبع��ات مثبتی در بین جوانان 
مشغول به تحصیل در این حوزه داشته و با توجه 
به برنامه ریزی و زحمات صورت گرفته، امیداست 
س��ال به سال ش��اهد پویایی و پیشرفت بیش از 
پیش این جش��نواره در راستای تحقق اهداف از 

پیش طرحی شده برای آن باشیم. ان شاءاهلل.

همانگون�ه که مس�تحضرید به منظور پیش�رفت و تعالی نظام 
آموزش عالی و کمک به اس�تفاده از توانایی های جوانان خالق و 
کاهش بیکاری و کمک به ایجاد فناوری در کش�ور ستاد خیرین 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفته است. 
این س�تاد وظیفه هماهنگی بین بنیاد ه�ای خیرین موجود در 
دانش�گاه ها، پژوهش�گاه ها و پارک های علم و فن�اوری را بعهده 
دارد. ه�م اکن�ون بیش از هفت�اد بنیاد خیرین در دانش�گاه ها و 

پژوهشگاه ها وجود دارد.
یکی از فعالیت های مهم ستاد خیرین وزارت ایجاد کمیته های 
تخصص�ی و بوی�ژه کمیت�ه جوان�ان حامی�ان فناوری در س�تاد 
 خیرین با هدف توس�عه فعالیت های مختلف می باشد این کمیته، 
زی�ر کمیته های جوانان حامیان فن�اوری را در بنیاد های خیرین 
هدایت می کند. از حمایت های مادی و معنوی این کمیته ها و زیر 
کمیته ها بنیاده�ای خیرین می توان به اعط�ای بورس تحصیلی 
ب�ه جوان�ان با اس�تعداد و یا دانش�جویان بی بضاع�ت، کمک به 
کار آفرین�ی جوانان، ایجاد آزمایش�گاه های مول�د برای جوانان 
 خالق جهت ش�کوفایی اس�تعدادهای آنها و ایجاد ش�رکت های
دان�ش بنیان، ایجاد خوابگاه های مجهز ب�رای جوانان، حمایت از 

پایان نامه های دانشجویی و موارد مشابه یاد کرد. 

اهمیت حمایت های مادی و معنوی 
بنیادهای خیرین از جوانان خالق

حسن عسگریان ابیانه|عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره اندیشمندان و 
دانشمندان جوان ، مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقان و فناوری|
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 چالش های تجاری سازی ایده ها 
در کسب وکارهای اجتماعی

محمد صادق بیجندی| عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، رئیس سازمان تجاری سازی اشتغال و فناوری دانش آموختگان جهاد دانشگاهی|

کسب وکارهای اجتماعی نخستین بار 
توسط پروفسور محمد یونس، اقتصاددان 
بنگالدشی و برنده جایزه صلح نوبل سال 
2006، به کار گرفته ش��د. کس��ب وکار 
اجتماعی، کس��ب وکاری است که هدف 
اصل��ی تأس��یس آن، اجتماع��ی ب��وده 
 اس��ت و یک یا چند مش��کل اجتماعی 
نظیر: فقر، اعتیاد، بی��کاری، طالق، کار 
 کودکان، مش��کالت فرهنگی، مشکالت 

محیط زیستی و... را برطرف کند.
به بیان دیگرکسب وکار اجتماعی یعنی 
اس��تفاده از روش ها، مدل های خالقانه و 
نوآورانه برای ایجاد کس��ب وکارهایی که 
نه با رویکرد س��ودآوری بلکه با نگاه حل 
اجتماعی و عام المنفعه و حل معضالت 
اجتماعی راه اندازی شود و منافع این نوع 
کسب وکارها به همان افراد جامعه هدف، 

بر می گردد.
از ویژگی ه��ای اصل��ی کس��ب وکار 
اجتماعی باید به مواردی توجه داش��ت 
مث��ال اینکه از لحاظ اقتص��ادی و مالی، 
پایدار و خودگردان باشد و سرمایه گذاران 
ب��ه هم��ان میزان ک��ه س��رمایه گذاری 
کرده ان��د را می توانن��د دریافت کنند و 
هیچ س��ودی به آنها پرداخت نمی شود.

تمامی س��ودی ک��ه برای کس��ب وکار 
اجتماع��ی حاصل می ش��ود بای��د برای 

گسترش و بهبود اثرگذاری اجتماعی در 
همان کسب وکار اجتماعی یا کسب وکار 
اجتماعی دیگر، سرمایه گذاری شود. یک 
کس��ب وکار اجتماعی نسبت به محیط 
زیس��ت دغدغ��ه دارد و فعالیت های آن 
نباید آثار منفی زیس��ت محیطی داشته 
باش��د. انجام کسب وکار اجتماعی باید با 
لذت همراه باشد.تجاری س��ازی در ایران 
مشکل پایه ای وجود دارد، به این معنا که 
ایده ارائه می شود، روی ایده کار می کنند 
و بعد دنبال محصول می گردند. وقتی به 
نمایشگاه ها ایرانی می رویم، نزدیک به دو 
هزار ایده می بینیم که دنبال بازار می گردند 
یعنی اول ایده ایجاد می شود و بعد دنبال 
 بازار می گردند، در حالی کهاین روند باید 

برعکس باشد.
در واقع برای ورود به امر تجاری سازی، 
اول بای��د بازار را بررس��ی و نی��از را پیدا 
کرد و بر اس��اس نیاز ب��ازار، به طراحی 
ایده پرداخت. اج��رای ایده باید در کنار 
متخصصان صنعت صورت گیرد و نحوه 
ارائه ای��ده باید در قالب اس��تانداردهای 

بین المللی باشد. 
حمای��ت دول��ت و بخ��ش صنعت 
نی��ز در این ح��وزه از اهمی��ت باالیی 
برخوردار اس��ت حمایت فقط ش��امل 
رف��ع نیاز مالی نمی ش��ود، بلکه دولت 

باید قوانین نوآوری و سرمایه گذاری را 
تسهیل کند تا شرایط برای کار کردن 
مهیا ش��ود، همچنین در کن��ار اتخاذ 
قوانین س��خت گیرانه برای جلوگیری 
از کپ��ی رایت، حق مالکی��ت معنوی 
را به رس��میت بشناس��د. این مس��اله 
باعث می ش��ود که افراد بدانند قواعدی 
وجود دارد ک��ه از ابطال حق محققان 
باید  جلوگیری می کند.کسب وکارهای 
بتوانند محصوالت موجود خود را بهتر 
کنند تا نسبت به رقبا ارجحیت یابند. 
مشکل اصلی کس��ب وکارها این است 
که ش��رایط بازار و صنعت را به خوبی 
نمی شناسند؛ از این رو وجود یک نفر از 
صنعت در مراک��ز تحقیقاتی و همکاری 
بی��ن صنعت و محققان به هنگام اجرای 
کار ض��روری اس��ت.  بس��یاری از موارد 
محصول خوب است اما در ارائه با مشکل 
مواجه است. ارائه محصول باید به گونه ای 
باش��د که س��رمایه گذار مجاب به خرید 
ش��ود. کارآفرینان در ابت��دا راه نباید به 
دنبال دریافت وام باش��ند آنها باید برای 
تامی��ن مالی ب��ه دنبال س��رمایه گذاران 
بروند که سرمایه گذار در صورتی مجاب 
به س��رمایه گذاری می ش��ود ک��ه ایده با 
خالقیت بهتری طراحی ش��ده باش��د و 
درواقع تکمیل کننده محصول قبلی باشد.

تجاری سازی 
در ایران مشکل 
پایه ای وجود 
دارد، به این 
معنا که ایده 
ارائه می شود، 
روی ایده کار 
می کنند و بعد 
دنبال محصول 
می گردند. وقتی 
به نمایشگاه ها 
ایرانی می رویم، 
نزدیک به 
دو هزار ایده 
می بینیم که 
دنبال بازار 
می گردند یعنی 
اول ایده ایجاد 
می شود و بعد 
دنبال بازار 
 می گردند، 
در حالی کهاین 
 روند باید 
برعکس باشد
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گزارش یک تفاهمنامه
به گزارش دبیر خانه جشنواره اندیشمندان 
 و دانش��مندان جوان تفاهمنام��ه همکاری 
فی مابین بنی��اد نیک��وکاری جمیلی، بنیاد 
حامیان دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری 
روز س��ه شنبه 10 مهرماه باحضور مهندس 
ابراهیم جمیلی،دکتر محمود کمره ای،دکتر 
عباس زارعی،دکتر ناصر غالمی،دکتر شادی 
جمیل��ی، مهن��دس جعفری،س��رکار خانم 
خانزاده و اس��دی با هدف کمک به ایجاد و 
توسعه کس��ب وکارهاي فناور از طریق ارائه 
خدمات عمومي و تخصصي با ارزش افزوده 
باال و تامی��ن اعتبار تولی��د نمونه محصول 
و راهبری هس��ته های فن��اور در دبیر خانه 

دائمی جش��نواره به امضا رسید.شایان ذکر 
اس��ت از زمینه های همکاری سه جانبه این 
تفاهمنام��ه می ت��وان به اج��رای برنامه ها و 
رویداده��ای کارآفرینی و فناوری به صورت 
مش��ترک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد 
کس��ب وکارهای جدید به صورت مشترک، 
تامین کلیه هزینه های برگزاری استارت آپ 
ویکند جش��نواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان توسط بنیاد نیکوکاری جمیلی، تامین 
اعتب��ار تولی��د نمونه محص��ول از ایده های 
پذیرفت��ه ش��ده در رویدادها توس��ط بنیاد 
حامیان دانش��گاه ته��ران و بنیاد نیکوکاری 
جمیلی، ارائه خدمات زیرساختی و راهبری 

هس��ته های پذیرفته ش��ده توس��ط پارک، 
ارائه مش��اوره و خدم��ات در حوزه داوری و 
انتخ��اب هس��ته های فناور توس��ط پارک و 
حمای��ت مالی و راهبری تیم ها و هس��ته ها 
توسط جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
ج��وان، فراهم کردن زمینه ه��ای الزم برای 
جذب س��رمایه در مراحل رش��د و توس��عه 
بصورت مشترک اشاره کرد. مدت اعتبار این 
تفاهمنام��ه از تاریخ امضا به مدت 3 س��ال 
خواه��د بود که به تواف��ق هریک از طرفین 
قابل تمدید خواهد بود.امید اس��ت با توکل 
به خداوند متعال بت��وان برای فرزندان این 

سرزمین قدمی موثر برداشت.
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الزمه نوآوری ورود به دنیای ناشناخته ها است
وحید نیکنام| عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران|

جایگاه بی بدیل علوم پایه در پیش��رفت و 
توسعه پایدار کشورها بر همگان روشن است.

مقام معظم رهبری در جلس��ه دی ماه 94 
شورای عالی انقالب فرهنگی، رشته هایی مانند 
مهندسی و پزشکی را به پول توجیبی تشبیه 
فرموده و این رش��ته ها را برای کشور ضروری 
دانستند و پیشرفت در این رشته ها را تحسین 
نیز نمودند. در مقام مقایسه ایشان علوم پایه را 
به سرمایه تشبیه نموده و سرمایه گذاری فکری، 
علم��ی، پولی و تبلیغی و تکیه ی صددرصدی 
بر روی رش��ته های علوم پایه ازقبیل ریاضی، 
فیزیک، ش��یمی، زمین شناس��ی و زیس��ت 
شناسی را برای پیش��رفت همه جانبه کشور 
ضروری و حیاتی برش��مردند. نظ��ر به اینکه 
علوم پایه در حقیقت پایه  ی نظری هر حرکت 
علمی و هر فناوری پیشرفته است، توجه ویژه 
ب��ه این علوم آینده کش��ور را تضمین خواهد 
کرد. کاربردی کردن علوم و سمت گیری آنها 
 به سوی نیازهای کشور نکته دیگر مورد تاکید 

معظم له بوده است.
بس��یاری از صاح��ب نظ��ران در خصوص 
اهمیت عل��وم پایه صحبت کرده اند. با اینحال 
بعض��ی مواقع عل��وم پایه در موقعیت��ی قرار 
می گی��رد که مجبور به دف��اع از خود و نقش 
و جای��گاه خود مي ش��ود. ارائه ی��ک مثال در 
خصوص نقش علوم پایه در پزشکی مي تواند 
بسیار مفید باشد. در علم پزشکی یک پزشک 
ح��اذق به دلی��ل تجربی��ات باالی خ��ود در 
خصوص تشخیص بیماری ها به ندرت به دالیل 

 علوم پایه ای و مبنای پایه ای بیماری مراجعه 
می نمای��د و در واقع هم��واره یک متخصص 
برای تش��خیص ی��ک بیماری روتی��ن نیازی 
به رجوع به اصول پای��ه ای آن بیماری ندارد. 
به قول هرب س��یمون مس��أله وقتی حل شد 
دیگر مسأله نیست. یک محقق رشته پزشکی 
 به ن��ام نورم��ن و همکارانش نش��ان داده اند

که نفرولوژیست ها وقتی با یک مشکل پیچیده 
مواجه مي شوند به تفسیر های مبتنی بر مبانی 
علوم پایه ای مراجعه می کنند. در یک آزمایش، 
گروهی از پزشکان که مطالبی را در خصوص 
تعدادی از بیماران واقعی و یا کاذب یادگرفته 
اند به دو گروه تقس��یم مي ش��وند. گروه اول 
بیماری ها را تنها با ذکر عالئم بالینی یادگرفته 
و گروه دیگر بیماری ها را عالوه بر عالئم بالینی 
با تکیه بر س��ازوکارهای پای��ه ای آموخته اند. 
گروه اول هنگام مواجهه با موارد جدید با افت 
 حدود 10الی 15 درصد در عملکرد تشخیص 
روبه رو ش��ده در حالی کهگروه دوم با بهترین 
عملکرد در تش��خیص م��وارد جدی��د ایفای 
نقش می کنند. مثال هائی در خصوص اهمیت 
تس��لط به علوم پایه در عملکرد متخصصین 
سایر رش��ته ها مانند فنی و مهندسی و غیره 
نیز روش��ن و قابل ارائه اس��ت. علوم کاربردی 
مانند علوم مهندس��ی و علوم پایه با یکدیگر 
پیون��دی ناگسس��تنی دارن��د؛ ت��ا آنج��ا که 
بس��یاری از کارشناس��ان آموزش��ی معتقدند 
ضعف آم��وزش علوم پایه در هر کش��وری به 
طور مستقیم بر کیفیت علوم مهندسی تاثیر 

منفی خواهد گذاش��ت. دانشمندان علوم پایه 
مانند متخصصین نقشه برداری و مهندسین 
 راه س��ازی در ی��ک منطق��ه هس��تند. اگر 
جاده ای نباشد پیش��رفتی نیز در آن منطقه 
خاص ایج��اد نخواهد ش��د. کارخانه ها برای 
تولید یک محصول نیاز به جاده برای انتقال 
مواد اولیه به کارخانه و انتقال محصول به شهر 

یا محل مصرف خواهند داشت. 
ادوارد اوزبورن ویلس��ون اس��تاد زیس��ت 
»در  می گوی��د  دانش��گاه هاروارد  شناس��ی 
س��امانه های نظامی یک اصل شناخته شده 
این است که برای جمع کردن نیرو بایستی 
به سمت صدای گلوله و آتش رفت در حالی 
که برای نوآوری درعلم بایستی برعکس عمل 
کرد و در خالف جهت صدای گلوله و تفنگ 
گام برداشت«. به قول ایشان برای نوآوری در 
علم وارد جنگ با دیگران نشوید بلکه جنگ 

خودتان را بسازید.
نکت��ه مهم اینک��ه یک کش��ف علمی که 
محصول اصلی تحقیقات علوم پایه اس��ت به 
ندرت نتیجه ی��ک حرکت رو به باال و با هدف 
کشف صورت می گیرد و برعکس اکثر کشفیات 
محصول یک حرکت رو به پایین ایده پردازی ها 
و تخیالت یک دانش��مند محسوب مي شوند. 
برای مثال علم زیس��ت شناس��ی ب��ا مطالعه 
مسیرهای متابولیسمی، آنزیم های درگیر در این 
مسیرها و نیز بیان ژن های مسئول در نهایت به 
س��ازوکارهای مبارزه با بسیاری از بیماری های 
متابولیسمی یا ژنتیکی کمک خواهد نمود. علم 
ریاضیات با نوش��تن معادالت ریاضی مي تواند 
به کش��ف رازهای سلول های سرطانی و نیز به 
چگونگی کنترل تقسیم یافته ای کمک نماید. 
اگرچه بدون تردید کشفیات و یافته های علوم 
پایه مبنای تمام کاربرد های علوم مختلف بوده 
و خواهد بود ولی انتظار کاربرد در کوتاه مدت 
از علوم پایه منطقی نیست. باز به تعبیر ویلسون 
»ایده ها وقتی شکل می گیرند که پدیده ها و یا 
بخشی از جهان هستی به خاطر خودشان مورد 

مطالعه قرار گیرند«.
تائید چنین نگرشی آیه 20 سوره عنکبوت 
است: »ُقْل ِسیُروا فِي اْلَْرِض َفانُْظُروا َکْیَف بََدأَ 
الَْخلْ��َق...«. اما مهم ترین عامل در پژوهش های 
علمی، کار عمیق، دقیق و اصولی است و شرط 
موفقیت در چنین مسیری حمایت همه جانبه 

از تحقیقات، پژوهش و پژوهشگران است. 

نظر به اینکه 
علوم پایه در 
حقیقت پایه  ی 
نظری هر حرکت 
علمی و هر 
فناوری پیشرفته 
است، توجه ویژه 
به این علوم 
آینده کشور را 
تضمین خواهد 
کرد. کاربردی 
کردن علوم و 
سمت گیری آنها 
به سوی نیازهای 
کشور نکته دیگر 
 مورد تاکید 
معظم له بوده 
است. بسیاری 
از صاحب نظران 
در خصوص 
اهمیت علوم پایه 
صحبت کرده اند. 
با اینحال بعضی 
مواقع علوم 
پایه در موقعیتی 
قرار می گیرد که 
مجبور به دفاع 
از خود و نقش و 
 جایگاه خود 
مي شود



در نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان چه گذشت؟
نخستینجشنوارهاندیشمندانودانشمندانجوانکشوراقدامبه
فراخوانایدههایجوانانکشوردرزمینهعلومپایهکردوخوشبختانه
ایده 420 مجموع از شد. کشور جوانان طرف از خوبی استقبال
ثبتشدهدرسامانهجشنوارهتعداد319ایدهموردپذیرشقرار
دو در داوری فرآیند کیفیتجشنواره، افزایش منظور به گرفت.
مرحلهبرنامهریزيشد.درمرحلهاولهمهایدههاینامنویسیشده
درسامانهبررسیاولیهشدهوتعدادیازآنهابراساسمعیارهاو

شاخصهایعلمیتوسطتیمداوریمتخصص،امتیازبندیوارزیابی
شد.درمرحلهدومایدههایبرگزیدهبرایشرکتدربخشحضوریدر
روزجشنوارهبایکدیگررقابتوبرگزیدگاننهاییتوسطکمیتهداوران
ایدههای توانمندسازی و پشتیبانی برای نهایت در انتخابشدند.
منتخبدراینجشنواره،عالوهبرجوایزنقدیوتقدیرازبرگزیدگان،
بادراختیارقراردادنتسهیالتمالیبرایمواردینظیرتبدیلایده
بهمحصول،مستندسازیوتجاریسازیآنهااقداماتیصورتگرفت.

وندهسوم
پر
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گزارش نخستین جشنواره
خداراش�کر می کنم بعد از 42 س�ال کار و تالش و 10 سال پس از تاسیس بنیاد نیکوکاری جمیلی 
با محوریت و همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اولین جشنواره اندیشمندان 
و دانشمندان جوان با همکاری اساتید برجسته دانشگاهی برگزار می شود که مي تواند آغازی باشد 
برای هدف های بزرگ و مي تواند شروعی باشد برای جوانان این سرزمین و مي تواند الگویی باشد برای 
تمامی خیرین و کسانی که قلب شان برای کشور عزیزمان می تپد و مي تواند توانمندی جوانان ایران 
عزیز را در جامعه بین المللی نمایان کند. چگونه می توانم خدارا شکرگزار باشم که این گونه مرا هدایت 
می کند که در خدمت جوانان و دانشگاه و صنعت باشم؟ چگونه می توان سجده شکر بجا بیاورم که 
توانسته ام در جهت مردمی سازی علم قدمی بردارم و االن می توانم بگویم آنچه که در توان داشته ام، 

برای سرافرازی کشورم انجام داده ام و آرزویی بجز خدمت برای فرزندان سرزمینم ندارم.

 اولین جش�نواره اندیشمندان و دانش�مندان جوان، اقدام به فراخوان ایده های جوانان کشور در زمینه علوم 
 پایه کرد و خوشبختانه استقبال خوبی از طرف جوانان شد. از مجموع 421 ایده ثبت شده در سامانه جشنواره، 
319 ایده مورد پذیرش اولیه قرار گرفت. به منظور افزایش کیفیت جشنواره، فرآیند داوری در دو مرحله برنامه ریزي 
شد. در مرحله اول همه ایده های نام نویسی شده در سامانه بررسی اولیه شده و تعداد 37ایده براساس معیارها و 
شاخص های علمی توسط تیم داوری متخصص، امتیاز بندی و ارزیابی می گردد و در نهایت 20 ایده از بخش های 
مختلف امتیازبندی و برای مرحله نهایی توسط کمیته داوران مورد ارزیابی قرار گرفت و به آنها فرصت ارائه داده 
ش�د و برای 17 نفر دیگر فرصت نصب پوستر داده ش�د. در مرحله دوم ایده های برگزیده برای شرکت در بخش 

حضوری در روز جشنواره با یکدیگر رقابت و برگزیدگان نهایی توسط کمیته داوران انتخاب شدند. 

برای پشتیبانی و توانمندسازی ایده های منتخب در این جشنواره عالوه بر جوایز نقدی 
و تقدی�ر از برگزیدگان با در اختیار قرار دادن تس�هیالت مال�ی برای مواردی نظیر تبدیل 
ایده به اختراع، مستندس�ازی و تجاری س�ازی آنها س�عی ش�د فاصله ایده تا عمل برای 

جوانان خالق تسهیل شود.

صندوق حمایت از پژوهش�گران و فناوران کش�ور و بنیاد نیک�وکاری جمیلی با هدف رونق 
بخش�یدن به فضای ابتکار و کس�ب وکار، ایجاد انگیزه به ایده های جوانان خالق و شناس�ایی 
طرح های برگزیده و تس�هیل مس�یر حرکت آنها ب�ه محصولی دانش بنی�ان و تکمیل چرخه 
نوآوری و تبدیل تولیدات فکری به ثروت، اقدام به برگزاری نخس�تین جشنواره اندیشمندان 
و دانش�مندان جوان کش�ور در حوزه های علوم پایه )ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، ش�یمی، 
فیزیک، علوم زیس�تی و زمین شناس�ی( نموده است. این جشنواره بطور سالیانه ادامه دارد و 
مهم ترین اهداف برگزاری این جش�نواره عبارتند از: حمایت اس�تعدادهای برتر در زمینه های 
مختلف علوم پایه/ ارج نهادن به مقام واالی ایده پردازان، پژوهش�گران، نوآوران و مخترعان 
جوان/ ایجاد بس�تری مناسب برای همکاری های علمی و فناوری بین مراکز علمی و پژوهشی 

با بخش صنعت و خدمات/ ایجاد عالقه و امید در نوجوانان خالق کشور

داوری ایده های جوانان براساس این معیارها انجام شد: نو بودن ایده در سطح ملی یا بین المللی/ نوآوری 
ایده با ارائه خالقانه ای از یک محصول/ ایده ارائه شده و یامحصول قابل پیش بینی تا چه حدی دوستدار 
محیط زیست خواهد بود/ ایده های مورد نظر تا چه حدی در برابر خطرات و مخاطرات، حافظ سالمت و 
امنیت استفاده کنندگان خواهد بود/ اصول فرهنگی متناسب با کشور در طرح ایده مورد نظر تا چه حدی 
مدنظر قرار گرفته است/ کاربردی بودن ایده و امکان بهره برداری از آن در شرایط کنونی کشور/ امکان 

تولید و قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی حاصل از تجاری سازی ایده ها

پیام رئیس 
جشنواره

روند انتخاب 
ایده های برتر

جوایز

معیارهای 
انتخاب

اهداف 
جشنواره
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نفرات برتر نخستین جشنواره

پروانه سنگ پور
ساخت حسگر زیستی اپتیکی برپایه 

نانوکامپوزیت حاوی گرافن
رتبه دوم
فیزیک

عرفان سلیم زاده
 استفاده از ماده نیتریدبور مکعبی

 به عنوان سوخت مکمل
در مولد ترموالکتریک رادیوایزوتوپ

رتبه چهارم
فیزیک

امیر سپهری 
افزایش ضریب برداشت از ذخایر شیلی 

هیدروکربوری با استفاده از ظرفیت تبادل یونی
رتبه دوم

زمین شناسی

مهرزاد جوادزاده
عدسی چند کانونی 

هوشمند
رتبه اول
فیزیک

محمد میرزاوند
تاسیس مرکز آنالیز ایزوتوپ های 

پایدار و رادیو اکتیو
رتبه سوم

زمین شناسی

علی اسفندیار
ساخت نانوترانزیستور برپایه تک الیه اتمی گرافن و 
مولیبدن سولفاید جهت آشکار سازی نوری در بازه 
طول موجی گسترده از ماورای بنفش تا مادون قرمز

رتبه سوم
فیزیک

کلثوم محمودی
تولید نهال های جنگلی بومی مقاوم به خشکی 

 با استفاده از تکنولوژی نانوذرات سیلیس 
) nanoparticles Sio2(در منطقه زاگرس

رتبه دوم
علوم زیستی

شریف مرادی
استفاده از miR-34a برای مهار 

تومورزایِی سلول های بنیادی پرتوان در 
هنگام سلول درمانی

رتبه چهارم
علوم زیستی

زهرا سعادتی
افشانه پاالینده آب های آلوده به 

هیدروکربن ها
رتبه چهارم

علوم زیستی

اکبر درگالله
استفاده از روش ویراش ژنی برای اصالح 

موتاسیون شایع عامل بیماری کمبود فاکتور 
13 انعقادی در ایران

رتبه اول
علوم زیستی

آالله رضالطفی
انتقال انتخابی سلول های T اتولوگ فعال شده به 

صورت ex-vivo با استفاده از ویژگی های مکانیکی-
شیمیایی ارگانوئیدهای سرطان

رتبه سوم
علوم زیستی

نوید لعلی دیزجی
ربات مخصوص همزدن نخود 

در فرآیند تولید لپه
رتبه چهارم

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

پویان شکوری
مارکر هوشمند تشخیص دهنده 

محدوده جراحی
رتبه دوم

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

عارفه یاوری
صحت سنجی اخبار و اطالعات 

منتشرشده در شبکه های اجتماعی
رتبه اول

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مینا گلزار
 برانکارد 
هوشمند

رتبه سوم
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رسول نوروزیان
فیلتر جذب ذرات معلق 
)DPF( خودروی دیزل

رتبه دوم
شیمی

پرستو زارع
 آناالیزر گرانروی سنجی و 

کیفیت سنجی دورانی سیاالت
رتبه چهارم

شیمی

امید پوره ئی
 راکتور چند مرحله ای

تصفیه پساب های صنعتی
رتبه سوم

شیمی

سیدصادق هاشمی فرد
 اسپری
آتشزنه

رتبه اول
شیمی

مهسا امین صالحی
طراحی نوعی اسپری به منظور کاربرد 

اثرنانوذرات بر استحکام و خودچسبندگی 
ذرات خاک های رسی پس از شکاف

رتبه اول
زمین شناسی
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رتبه عنوان ایده نام ایده پردازان

                         شیمی

رتبه اول اسپری آتشزنه سیدصادق هاشمی فرد و سیدهادی هاشمی فرد

رتبه دوم )DPF( فیلتر جذب ذرات معلق خودروی دیزل رسول نوروزیان

رتبه سوم راکتور چند مرحله ای تصفیه پساب های صنعتی امید پوره ئی و علی گمار نوری

رتبه چهارم آناالیزر گرانروی سنجی و کیفیت سنجی دورانی سیاالت پرستو زارع و سارا احراری

                         فیزیک

رتبه اول عدسی چند کانونی هوشمند مهرزاد جوادزاده و حبیب خوش سیما

رتبه دوم ساخت حسگر زیستی اپتیکی برپایه نانوکامپوزیت حاوی گرافن پروانه سنگ پور و صدیقه حبیبی

رتبه سوم ساخت نانوترانزیستور برپایه تک الیه اتمی گرافن و مولیبدن سولفاید جهت آشکار سازی نوری در بازه طول موجی 
گسترده از ماورای بنفش تا مادون قرمز علی اسفندیار

رتبه چهارم استفاده از ماده نیتریدبور مکعبی به عنوان سوخت مکمل در مولد ترموالکتریک رادیوایزوتوپ عرفان سلیم زاده

                         ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رتبه اول صحت سنجی اخبار و اطالعات منتشرشده در شبکه های اجتماعی عارفه یاوری

رتبه دوم مارکر هوشمند تشخیص دهنده محدوده جراحی پویان شکوری

رتبه سوم برانکارد هوشمند مینا گلزار و محمد چمرمی

رتبه چهارم ربات مخصوص همزدن نخود در فرآیند تولید لپه نوید لعلی دیزجی

                         علوم زیستی

رتبه اول استفاده از روش ویراش ژنی برای اصالح موتاسیون شایع عامل بیماری کمبود فاکتور 13 انعقادی در ایران اکبر درگالله، مجید صفا، شادی طبیبیان، علی کیانی و 
محمود شمس

رتبه دوم  تولید نهال های جنگلی بومی مقاوم به خشکی با استفاده از تکنولوژی نانوذرات سیلیس 
) nanoparticles Sio2(در منطقه زاگرس کلثوم محمودی، حمیدرضا ناجی و یاسر علیزاده

رتبه سوم انتقال انتخابی سلول های T اتولوگ فعال شده به صورت ex-vivo با استفاده از ویژگی های مکانیکی-
شیمیایی ارگانوئیدهای سرطان

آالله رضالطفی، فاطمه راستی،  مرضیه ابراهیمی و 
امیررضا عارف

رتبه چهارم استفاده از 34a-miR برای مهار تومورزایِی سلول های بنیادی پرتوان در هنگام سلول درمانی شریف مرادی

رتبه چهارم افشانه پاالینده آب های آلوده به هیدروکربن ها زهرا سعادتی و فاطمه مدیردهقان

                         زمین شناسی

رتبه اول طراحی نوعی اسپری به منظور کاربرد اثرنانوذرات بر استحکام و خودچسبندگی ذرات خاک های رسی پس 
از شکاف مهسا امین صالحی و مهدیه رضایی

رتبه دوم افزایش ضریب برداشت از ذخایر شیلی هیدروکربوری با استفاده از ظرفیت تبادل یونی امیر سپهری و محمد کمال قاسم العسکری

رتبه سوم تاسیس مرکز آنالیز ایزوتوپ های پایدار و رادیو اکتیو محمد میرزاوند

دریافت گرنت پژوهشی

محور ایده عنوان ایده نام ایده پردازان رتبه کسب شده
شیمی راکتور چند مرحله ای تصفیه پساب های صنعتی امید پوره ئی و علی گمار نوری دریافت گرنت پژوهشی به مبلغ سیصد میلیون ریال
شیمی ))DPF فیلتر جذب ذرات معلق خودروی دیزل رسول نوروزیان دریافت گرنت پژوهشی به مبلغ دویست میلیون ریال

ریاضی، آمار و 
علوم کامپیوتر

صحت سنجی اخبار و اطالعات منتشرشده در 
شبکه های اجتماعی عارفه یاوری دریافت گرنت پژوهشی به مبلغ صد میلیون ریال

ایده های برتر نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان



نفرات اول هر بخش
5 سکه تمام بهار آزادی

به همراه تندیس و لوح تقدیر

نفرات دوم هر بخش
3 سکه تمام بهار آزادی

به همراه تندیس و لوح تقدیر

نفرات سوم هر بخش
2 سکه تمام بهار آزادی

به همراه تندیس و لوح تقدیر

نفرات چهارم هر بخش
1 سکه تمام بهار آزادی

به همراه تندیس و لوح تقدیر
***

 همچنین به 17 نفر منتخب،
 عالوه بر لوح تقدیر

 کارت هدیه به ارزش
 مبلغ سه میلیون ریال

اعطا گردید

 ایده، دریافت گرنت پژوهشی
بنیاد نیکوکاری جمیلی

نفر اول جناب آقایان امید پوره ئی 
و علی گمار نوری در بخش شیمی 

مبلغ سیصد میلیون ریال
***

نفر دوم جناب آقای رسول نوروزیان 
 در بخش شیمی

مبلغ دویست میلیون ریال
***

 نفر سوم سرکار خانم عارفه یاوری
+مبلغ یکصد میلیون ریال

میلیون ریال، اعطای اعتبار پژوهشی 
به دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی
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500




