


حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی(:
ن��گاه به نخبگان از چند منظر انجام می گیرد. یک 
منظر، منظر خرس��ندی و افتخار و احساس امید 
و مانند این ها اس��ت؛ در واقع، تصویر درست از 
وضع کشور؛ یعنی وقتی انسان نگاه می کند و ده ها 
هزار نخبه در سراسر کشور مشاهده می کند که 
در بخش های مختلف مش��غول کار هستند، این 
منظر، تصویر انس��ان را از مسائل کشور تصحیح 
می کند و تصویر درس��تی به انسان می دهد. یک 
نگاه به نخبه از این نظر اس��ت ک��ه واقعیّت های 

خرسند کننده ای را به انسان نشان می دهد.
منظر دوم،دی��دگاه برنامه ریزی برای مس��ائل 
کش��ور اس��ت؛ خب، یک وقت مغزهای فّعال و 
متفّکری وجود ندارند در کشور،  انسان یک جور 
برای مسائل کشور برنامه ریزی می کند؛ اّما یک 
وقت نه، هزاران نیروی جوان، با نش��اط، نخبه، 

دارای افکار بلن��د و البتّه یقیناً در بین این ها 
تعدادی ه��م دارای قدرت مدیریّت هس��تند 
-چون فکر بلند همیشه مالزم نیست با قدرت 
مدیریّت- و با توّجه به اینها انس��ان می خواهد 
ب��رای کش��ور برنامه ری��زی کند. پ��س نگاه به 
نخب��گان، در این جهت هم م��ورد اهتمام قرار 

می گیرد و نکته ی اساسی ای است.
منظر سوّم،  مسئله ی پیشرفت علمی کشور است. 
ما احتیاج داریم به اینکه از لحاظ علمی پیشرفت 

کنیم؛ این نیاز قطعی ما است.
دی��دگاه چه��ارم، جلو ب��ردن مرزه��ای دانش به 

شرکت های دانش بنیان اهّمیّت بدهند.
و نکت��ه ی آخر ه��م در مورد مس��ئله ی نخبگان: 
تالش کنید از نخبگان در چیدمان مدیریّتی کشور 
اس��تفاده کنید؛ مدیریّت های میان��ی به این جور 

جوانها احتیاج دارند.
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مروری کوتاه بر دو دوره 
جشنواره اندیشمندان و 

دانشمندان جوان
ما می توانیم...

بنیاد نیکوکاری جمیل��ی افتخار دارد 
که از اولین س��ال تاس��یس در عرصه 
خدم��ات اجتماعی با رویک��رد تامین 
بخش��ی از مش��کالت دانش آموزان و 
دانش��جویان مستعد که فقدان توانایی 
مالی بزرگترین دغدغه شان می باشد و 
با هموار کردن بخشی از این دغدغه ها، 
راه را برای پیشرفت این عزیزان فراهم 
نموده ت��ا بتوانند پله های ترقی را طی 

نمایند.
در راستای مس��ئولیت اجتماعی و به 
برکت سال های فعالیت و خدمت خود 
عمیقا بر این باور دس��ت یافته ایم که 
در کن��ار همراهی و غفل��ت نکردن از 
قشرهای آسیب پذیر جامعه، استفاده 
انس��انی  و  از ظرفیت ه��ای طبیع��ی 
کش��ور، ام��وری نظیر تمرک��ز بر روی 
بهره برداری از دس��تاوردهای گذش��ته 
و نی��ز ظرفیت ه��ای بالقوه، داش��تن 
نگاه خوش��بینانه، احساس مسئولیت 
جهادگونه، تکیه بر اقتصاد مقاومتی در 
مسیر نیل به پیشرفت و آبادانی کشور 

عزیزمان ضروری است.
در ای��ن میان، ب��ا عنایت ب��ه جایگاه 
ش��ریف و عزتمند مل��ت عزیزمان، از 
ظرفیت ها و نقش بی بدیل جوانان در 
مسیر دس��تیابی به آرمان ها و توسعه 

کشور نباید گذشت.
جوانان، نس��لی ک��ه اگر اعتم��اد، اتکا 
به نف��س و میدان داری باش��د با قدم 
گذاش��تن در آینده کش��ور خود، قدم 
جدی��دی را در جه��ادی ب��زرگ برای 
ساختن ایران اسالمی آغاز خواهند کرد.
 در همین راستا با نگاهی نو،  دریچه ای
متف��اوت از اندیش��ه خی��ر و فرهنگ 
 خیری��ن را با پایه گ��ذاری و برگزاری 
»جشنواره اندیشمند ان و دانشمندان 

جوان«  به تصویر کشیدیم.... 
بنی��اد نیک��وکاری جمیلی ب��ه عنوان 
تنها نمآینده بخش خصوصی کش��ور، 
در راس��تاي حمای��ت از ایده پ��ردازان 
جوان، ایجاد کس��ب و کارهاي مبتنی 
بر فن��اوری، ترویج فرهنگ کارآفریني 
با هدف تبدی��ل دارایي هاي فکري به 

ثروت، تسهیل مسیر حرکت نخبگان و ایده پردازان 
جوان در جهت دستیابی به محصولی دانش بنیان 
و تکمی��ل چرخه های نوآوری، این حرکت عظیم 
را ب��ه صورت رویدادي س��الیانه در ح��وزه علوم 
پایه در س��طح ملّي برگزار مي نماید. اولین دوره 
این جش��نواره که هرساله با حضور مقامات عالی 

رتبه، اساتید فرزانه، فرهیختگان و نخبگان جامعه 
دانشگاهی کش��ور و جمع کثیری از دانشجویان 
صورت می پذیرد، با امضای تفاهم نامه با صندوق 
پژوهش��گران و فناوران کشور بعنوان نهاد همکار 
در آذرماه 1396 برگزار ش��د. در این میان نقش 
و حمایت معنوی ارزشمند وزارت علوم تحقیقات 

نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
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و فناوری، س��تاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، دانش��گاه تهران، بنیاد حامیان دانشگاه 
تهران و دیگر موسسات آموزش عالی کشور بسیار 

تاثیر گذار بود.
در نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
ج��وان تع��داد 758 نفر ثب��ت نام اولی��ه نموده 

و تع��داد  421 ای��ده دریافت گردی��د. که از این 
می��ان به 20 ای��ده برتر جش��نواره جوایز نفیس 
به همراه تندیس جش��نواره اه��دا گردید ضمن 
اینکه تع��داد 17 نفر منتخب نی��ز موفق به ارائه 
پوس��تر ایده خود و دریافت کارت هدیه ش��دند. 
همچنین س��ه نفر برگزیده اصلی جشنواره به آرا 

هیئت داوران، اعتبار پژوهش��ی بنیاد 
نیکوکاری جمیلی را جهت تبدیل ایده 

به محصول، دریافت کردند.
 اتف��اق ارزش��مندی که  در این می��ان رخ داد، 
رونمایی از کتاب “در مس��یر شکوفایی” بود که 
خود حرکتی نوین و درخور توجه بشمار می آید.

دومین جش�نواره اندیش�مندان و 
دانشمندان جوان 

با توجه به اس��تقبال جوانان ایده پرداز و 
فعاالن حوزه های نوآوری و فناوری ، بعد 
از برگزاری اختتامیه نخستین جشنواره، 
بنیاد نیکوکاری جمیلی با امضا تفاهم نامه 
با بنیاد حامیان دانش��گاه تهران و پارک 
علم و فناوری دانش��گاه تهران، با انتشار 
فراخوان سراسری در مردادماه 97، اقدام 
ب��ه برگزاری دومین دوره این جش��نواره 
نم��ود. با توجه به برگزاری موفقیت آمیز 
نخس��تین دوره، رش��د و رضایتمن��دی 
برگزیدگان جش��نواره و برنام��ه جامع، 
هدفمند و آینده محور بانیان جش��نواره، 
ه��ر روز بر حامی��ان و همراهان معنوی 
جش��نواره اف��زوده ش��د. وزارت ورزش و 
جوانان، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، معاونت نوآوری و تجاری سازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی 
شریف، دانش��گاه امیرکبیر، انجمن های 
تخصصی و دیگر دانش��گاه ها، موسسات 
و مراکز پژوهشی دولتی و فعالین بخش 
خصوصی کشور از دیگر نهادهایی بودند 
ک��ه با حمای��ت و همراهی خ��ود از این 
رویداد، ب��ر ارزش و تعالی آن افزودند.  از 
میان 637 ایده دریافتی، 39 ایده برگزیده 
مرحله داوری علم��ی،  با حضور در دوره 
س��ه روزه اس��تارتاپ ویکند جشنواره، با 
تیم سازی و کس��ب مهارت های الزم در 
حوزه تجاری سازی، مورد ارزیابی فنی و 
کسب وکار قرار گرفتند.  در نهایت 6 تیم 
برگزیده نهایی، از اعتبار تجاری س��ازی 
بنیاد نیک��وکاری جمیلی همراه با امتیاز 
اس��تقرار در محل پارک عل��م و فناوری 
دانش��گاه تهران بمنظور تکمیل چرخه 
فعالیت و دس��تیابی ب��ه محصول دانش 

بنیان خود، بهره مند شدند.
و  اندیش��مندان  جش��نواره  رس��الت 
دانشمندان جوان آن است تا الهام بخش 
روحی��ه و باور »ما می توانیم« در میان 
جوانان عزیزمان باشد و در این مسیر از پا 

نخواهیم نشست...
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» ما خسته نخواهیم شد... «
تكرار مي کنم ما در این مس�یر خسته 

نخواهیم شد.
ابراهیم جمیلي، مردي که پشت تریبون این 
جمالت را با بغضي ش��یرین و صدایي مهربان 
تکرار مي کند. سومین سال متوالی است که او 
را به عنوان بنیانگذار و اولین سخنران جشنواره 
اندیشمندان و دانش��مندان جوان میبینیم، از 
ح��ق نباید گذش��ت ، پدري نی��ك، مهربان و 
دلس��وز تمامي جواناني که به این رویداد قدم 
میگذارند. کساني که او را از نزدیك میشناسند 
خوب میدانند که در تمام س��ال هاي خدمتش 
چقدر زیبا توان، ایمان و احساسش را بهم گره 

زده، به هر گوشه از کارنامه کاري اش که نگاه 
بیندازي، احسان و اقدامات خیر او مصداق بي 
چون و چراي اش��عار لطیفي است که همیشه 

بر زبان دارد.
ش��نبه 9 آذرماه 1398 ت��االر عالمه امینی 
دانشگاه تهران میزبان آیین اختتامیه سومین 
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بود.

ای��ن روی��داد که ب��ا حضور مقام��ات عالی 
رتبه، اس��اتید فرزانه، فرهیخت��گان و نخبگان 
جامعه دانش��گاهی کش��ور  و جمع کثیری از 
دانشجویان همراه بود پس از تالوت آیاتی چند 

از کالم اهلل مجید به طور رسمی آغاز شد.
س��خنان  از  پ��س  مراس��م  ابت��دای  در 

مهندس ابراهی��م جمیلی رئیس هیئت امنای 
بنی��اد نیک��وکاری جمیلی و رئیس ش��وراي 
سیاس��تگذاري جش��نواره، ک��ه ضمن عرض 
خیرمقدم و خوش��امدگویی ب��ه حاضرین،  از 
نقش و اهمیت ویژه جوانان در توس��عه کشور 
س��خن گفت، دکتر محمود کم��ره ای رئیس 
جش��نواره در ادام��ه با تاکید ب��ر پیچیدگی و 
وس��عت س��ریع تکنولوژی در جهان بر نقش 
اقدامات حمایتي خیرین در توسعه علم و رشد 

نیروي جوان و خالق کشور تاکید کرد.
در ادامه مراسم به رسم هرسال با حضور 
دبی��ر علم��ی جش��نواره، دکت��ر قوام الدین 
زاهدی از مس��ئولین هر یك از کمیته های 

آنچه در 9899 گذشت...
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داوری جشنواره تقدیر شد. مجري براي تقدیر 
از آنان لیس��ت بلندي از مقام��ات عالي رتبه را 
قرائت کرد که روي سن حضور پیدا کنند، دکتر 
نیلي، دکتر مصلي نژاد، مهندس قلم چي، دکتر 

عباسعلي زالي و..... 
ن��گاه  ایس��تاده روي س��ن ک��ه  ب��ه جم��ع 
مي ک��ردي از ن��ام، آوازه و بزرگي تك تك ش��ان 
ش��ادي و غ��رور خاص��ي وج��ودت را مي گرفت، 
اینهم��ه س��تاره ک��ه در آس��مان عل��م ای��ران 
 میدرخش��ند،  به خودت و کش��ورت مي بالیدي. 
به قول دکتر نیکنام سرش��ت این مفاخر با عشق 
به خاک وطن، تالش خستگي ناپذیر و خدمت به 

جوانان رقم خورده است.
در این قس��مت برنامه از پروفس��ور س��یامك 
یاسمي رییس کمیته ریاضي، آمار و علوم کامپیوتر 
جشنواره به بهانه دریافت جایزه نخل طالیي کشور 
فرانسه توس��ط این اس��تاد فرهیخته، از ایشان با 

تقدیم تابلوي فرش تقدیر ویژه بعمل آمد.
بعد از مراسم تقدیر، دکتر نیلي رییس دانشگاه 
تهران به ایراد سخنراني پرداختند و از لزوم ارتباط 
میان صنعت و دانشگاه و نقش حمایتي بنیادهاي 
خیریه و بخش خصوصي از جامعه علمي کش��ور 
سخن گفتند. پس از اتمام سخنراني ایشان مجري 
در دو مرحله از منتخبین علمي جش��نواره دعوت 
نمود تا جهت ارائه ایده هاي خود به نوبت روي سن 
آمده و حضار در جریان ایده هاي آنها قرار بگیرند.

بع��د از اتم��ام این قس��مت مراس��م تقدیر از 
برگزیدگان علمي جش��نواره برگزار و به هریك از 
آن��ان لوح تقدی��ر و هدایاي نق��دي اعطا گردید و 
حضار براي پذیرایي و اس��تراحت کوتاهي از سالن 

خارج شدند.
هیاه��وي خاص��ي در راه��رو ت��االر به چش��م 
مي خورد، برگزیدگان علمي و خانواده هایشان که 
ه��م خوش��حال از جایزه علمي که کس��ب نموده 

بودند و هم هیجان و اضطراب شیریني 
در چه��ره داش��تند ک��ه آی��ا آنها جز 
منتخبین نهایي برنده اعتبار پژوهشي 

هستند یا خیر؟
جمعی��ت با ش��ور خاصي به س��الن 

برگشتند و ادامه مراسم آغاز شد.
از دکتر س��عداهلل نصی��ري قیداري 
رییس دانشگاه ش��هید بهشتي و عضو 
شوراي سیاستگذاري این رویداد دعوت 
ش��د تا در ابتدا به س��خنراني بپردازند،  
ایشان ضمن تش��کر از برگزارکنندگان 
این جش��نواره به ویژه بنیاد نیکوکاری 
جمیلی بر امنیت جامعه بش��ری اشاره 
و عنوان کرد: »س��عادت، صلح و امنیت 
بش��ری بدون آموزش و فرهنگ امکان 
پذی��ر نیس��ت و عل��م می بایس��ت در 
خدمت بش��ریت باش��د که به سعادت 
منته��ی ش��ود و تق��وا و اخالقی��ات و 
انس��انیت نباید از علم دور بیفتد. علوم 
پایه توجه خاصی می طلبد و دولت باید 
در سیاس��تگذاری ها به این علوم توجه 

بیشتری نماید. « 
چش��م هاي نگران، دس��ت هاي بهم 
فشرده، بغض هایي شیرین و نگاه هایي 

منتظر...
زمان اعالم نتایج فرا رس��ید، بگذریم 
که ترفنده��اي زیرکانه و ش��یوه خاص 
مج��ري در اعالم نتایج هیجان مراس��م 
را چندبراب��ر ک��رده ب��ود، پاکت ه��اي 
س��فیدي که یك به یك به دست هیئت 
تقدیرکننده روي س��ن داده می ش��د و 
اعالم اس��امي 8 تیم و 8 شرکت کننده 
انفرادي که از میان 283 ایده ارسالي به 
کمیته داوران و 26 ایده منتخب علمي، 
برگزیده نهایي و مفتخر به دریافت اعتبار 
پژوهشي بنیاد نیکوکاري جمیلي شدند.

 و ثبت عکس یادگاري که با اشك ها 
و لبخندها ي زیادي همراه بود.

مهندس تندگویان معاونت امور جوانان 
وزارت ورزش و جوان��ان نی��ز در انته��اي 
مراس��م، در س��خناني با تاکید بر اهمیت 
نق��ش جوانان نخب��ه و کارآفری��ن و لزوم 
حمایت همه جانبه از آنها در توسعه کشور، 
از نقش تاثیرگذار بنیاد نیکوکاری جمیلی 

در این میان تشکر و قدردانی نمود.
و در خاتمه رسم ماندگار  جشنواره...

مراسم با ثبت عکس یادگاري از کلیه 
میهمانان، اس��اتید، شرکت کنندگان ، 
عوامل اجرایي و همه حامیان و دس��ت 
اندرکاران برگزاري جشنواره پایان یافت.

ب��ا امید به اینکه هرس��ال این برگ 
زری��ن در کارنام��ه علمي کش��ور رقم 
بخورد و رشد و شکوفایي جوانان کشور 

را در تمامي عرصه ها شاهد باشیم.
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 مهند     س ابراهیم جمیلی 
رئیس هیأت امنا بنیاد نیكوکاری جمیلی، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

جوانان حلقه اتصال صنعت و دانشگاه

امروز و در این لحظه اگر کاری انجام 
داده ای��م، آن را وظیفه اجتماعی خود 
می دانیم. همه جمع ش��دیم تا کشور 
خود را آباد کنیم. همه جمع شده ایم تا 
جوانانمان را به راهی هدایت کنیم که 
بتوانند در موفقیت کشور گام بردارند. 
سعی داریم تا در این جشنواره خدمت 
را در کنار مهربان��ی، به صورت رایگان 
عرضه کنیم. آمده ایم تا از زنده به گور 
شدن ایده ها جلوگیری کنیم. آمده ایم 
تا کم��ك کنیم ایده ها ادامه پیدا کنند 
و در جای��ی با اتصال آنها به صنعت، به 
کارآفرین��ی نوین کمك کرده باش��یم. 
میخواهی��م کاری کنی��م ت��ا در یادها 
بماند. فروردین امس��ال را با دو تجربه 
آغ��از کردی��م تجربه ی س��یل در دو 

استان مازندران و شیراز.
در اس��تان مازن��دران تبلیغ��ات به 
س��متی پیش رفت که تنها باید دولت 
در خدمت رس��انی حاضر باشد و تمام 
کمك ها باید دولتی باشد اما در شیراز 
حرکت و همیاری مردم، خودجوش بود 
که به یکدیگر کمك کردند. در نتیجه 

ای��ن حرک��ت باتوجه به اینک��ه میزان 
خس��ارت و تلفات ناشی از سیل بسیار 
 زی��اد بود ام��ا امروز اث��ری از ویرانی ها

در ش��یراز نم��ی بینید. م��ی خواهیم 
جش��نواره را نیز به همین سمت و سو 

پیش ببریم. 
ش��رکت در جش��نواره دو دید کلی 
را ب��ه هم��راه خواه��د آورد: اول دید 
 وسیع ایده پردازانی که به قله موفقیت 
می رس��ند و دوم تالش و همفکری و 
همراهی ایده پردازان جوان با هم برای 

طی مسیر و رسیدن به موفقیت. 
 هدف ما فرصت دادن به استعداد هاست.

اس��تعداد ها در هم��ه جا هس��تند اما 
نکته مهم کشف و استفاده از آنهاست. 
مسئولیت باید براساس اهلیت حرفه ای 
باش��د نه اهلیت سیاسی. همه میدانیم 
که امروز کش��ور در ش��رایط خوبی به 
س��ر نمی برد و تحریم ه��ای زیادی بر 
ما تحمیل ش��ده اند اما آیا در ش��رایط 
موجود از ظرفیت ها و توان بالقوه کشور 
ب��ه خوبی اس��تفاده می کنی��م؟ کدام 
اولویت ها نیاز اساسی کشور است و آیا 

آنها را دس��تور کار قرار داده ایم؟ قوای 
س��ه گانه باید از توانمندی های جوانان 

استفاده کند.
اگر می خواهیم این کشور آباد شود 
اگ��ر می خواهیم این کش��ور به جایی 
برس��د بای��د از نیروی جوان اس��تفاده 
کنی��م. اعتق��اد دارم راه��ی به س��وی 
موفقی��ت وجود ن��دارد. دوب��اره تکرار 
می کنم راهی به سمت موفقیت وجود 
ندارد بلکه در حقیقیت موفقیت همین 
راهی اس��ت که در آن قرار گرفته ایم و 
بای��د درس��ت در آن گام برداریم تا در 
جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

رسما اعالم می کنم:
» در این مس�یر خسته نخواهیم 
ش�د و ادامه می دهیم ت�ا همگان 
ب�اور کنن�د که پیوند می�ان علم و 
صنع�ت باید صورت پذی�رد و این 
جش�نواره پلی اس�ت برای اتصال 

صنعت به دانشگاه.
این مهم میس�ر نخواهد شد جز 

به مدد جوانان کشور.
بیایید ایران بهتری بسازیم «
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 دکتر محمود نیلی احمدآبادی  
ریاست دانشگاه تهران، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

پشتیبانی همه جانبه، نیاز توسعه علمی کشور

امروزه دنی��ا ظرفیت جدیدی را پذیرفته 
اس��ت و آن اس��تفاده از ظرفی��ت علم، 
س��ازمان و فناوری، ایجاد مراکز جدید و 
اتصال این مراکز با دنیاست که می تواند 
باعث به روز ش��دن و ایجاد تحول شگرف 
در جامعه علمی ش��ود. خوشبختانه نطفه 
این حرکت ها ش��کل گرفته اس��ت برای 
مثال در خود دانش��گاه ته��ران، قدیمی 
ترین پارک علم و فناوری کش��ور وجود 
دارد و همینطور در کنار آن س��عی شده 
تا مراکز رش��د زیادی ایجاد شود، مراکز 
نوآوری در دانش��کده های مختلف ایجاد 
ش��ده و اخی��را مرکز نوآوری دانش��کده 
مدیریت نیز افتتاح شد. منابع و امکانات 
س��ال ها و قرن های متمادی است که در 
کش��ور ما وجود دارد و آنچ��ه که زمینه 
اس��تفاده از منابع را فراهم می آورد، علم 
و دانش اس��ت. با تکیه ب��ر این دو مؤلفه 
اس��ت که می توانیم مسائل و مشکالت را 
حل کنیم. اگ��ر به دنبال راهکاری دقیق 
هس��تیم چاره ای جز بهره مندی کامل از 
علم و دانش��ی که در بین دانش��گاهیان، 
و  متخصص��ان  اندیش��مند،  جوان��ان 

دانشمندان است نداریم انشاهلل با توسعه 
ش��هر دانش در اطراف دانشگاه به لحاظ 
جغرافیایی، محتوایی و ن��وآوری در این 
تفکر جدید که دانشگاه و جامعه در کنار 
هم هس��تند موفق ش��ویم که در نهایت 
ی��ك فضای کامال تعامل��ی بین جامعه و 

دانشگاه خواهیم داشت.
 ب��ر همی��ن اس��اس دانش��گاه از ه��ر 
حرکتی که به رش��د ایده ها کمك کند، 
س��رمایه های کش��ور را در جهت درست 
هدای��ت کن��د و از دان��ش آموختگان و 
دانش��جویان عالقمند ک��ه این نهضت را 
ش��کل داده اند پشتیبانی کند و کشور را 
در جهت کش��وری توسعه یافته و پایدار 
هدایت کند، کمك و پش��تیبانی خواهد 
نمود البته دانش��گاه ای��ن را جز وظایف 

خود می داند.
 شعار دانش�گاه تهران ارتقا جایگاه 
بین الملل�ی، کار آفرینی و نوآوری و 

مسئولیت اجتماعی است.
 هم��ه اینها به ما ی��ادآوری خواهد نمود 
ک��ه در این جهات گام برداریم. امید دارم 
کاری که جوانان و متخصصان کشور انجام 

می دهند در خدمت جامعه قرار گیرد. 
تصور من این اس��ت با انجام این موضوع 
س��رمایه اجتماعی دول��ت و نظام افزایش 
خواه��د یاف��ت، پایان نامه ه��ا جه��ت دار 
می شوند، اشتغال دانشجویان بهتر و تعامل 
جامعه و صنعت بیش��تر خواهد ش��د و به 
آنچه که ما در دانش��گاه ها ارائه می دهیم، 

تولید و خلق ثروت هم اضافه می شود.
حامی�ان  مختل�ف  بنیاد ه�ای  وج�ود 
دانشگاه در دانشكده های مختلف و در 
راس آنها بنیاد حامیان دانشگاه تهران، 
پ�ارک علم و فناوری دانش�گاه تهران، 
کانون فارغ التحصیالن دانشگاه تهران 
و وجود و همراهی بنیاد هایی نظیر بنیاد 
نیكوکاری جمیلی به م�ا کمک خواهد 

کرد تا در این مسیر گام برداریم. 
قطعی شدن و غالب شدن این حرکت در 
کشور نیازمند پشتیبانی های جدی تری 
است. انشاهلل به پشتوانه و مدد جوانان و 
دانشمندان ما، کشور از این بن بست های 
اقتصادی و اجتماعی که دارد، فارغ شود.

ب��رای همه عزی��زان آرزوی س��المتی و 
بهروزی و پیروزی دارم.
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 دکتر محمود کمره ای
رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران، رئیس سومین جشنواره

جشنواره اندیشمندان جوان حامی جوانان خالق

ویژگ��ی جهان ام��روز پیش بینی، 
س��رعت زی��اد تغیی��رات تکنولوژی، 
تغییرات سریع و پیچیده محصوالتی 
که به بازار عرضه می ش��وند و رقابت 
بسیار باالس��ت. حال با توجه به این 
ویژگی ه��ا می خواهیم ب��ا حمایت از 
اندیش��مندان و دانشمندان جوان به 
باروری ایده های آنان کمك کنیم تا 
در این جه��ان پرتالطم حرفی برای 
گفتن داشته باش��ند، هم خود و هم 
کش��ور را ارتقا دهند، نیازهای کشور 
را برطرف و جایگاه بهتری را در مقام 

بین المللی رقم بزنند. 
بی شك سرمایه اصلی هر کشوری 
نیروی انس��انی آن است به خصوص 
نیروی انسانی جوان، با انگیزه، خالق و 
خوش فکر خوشبختانه از این جوانان 
در کش��ور کم نداریم و این نکته ای 
اس��ت که بای��د حتما م��ورد توجه 
مسئولین کش��ور و بخش خصوصی 
قرار گیرد. این ویژگی در جش��نواره 
دانش��مندان جوان  و  اندیش��مندان 
ک��ه حامی و برگزارکنن��ده آن بنیاد 

نیک��وکاری جمیلی اس��ت، به خوبی 
پیداس��ت که خود نویدبخش تداوم 
حرکت هایی از این دس��ت در سطح 
ملی است. خالقیت انسان ها می تواند 
منجر به کارآفرینی شود و ایده است 
که محرک سرمایه است و کارآفرین 
ش��خصی است که عالقه مند به حل 
مسئله می باشد.کارآفرینی رویکردی 
اقتص��ادی  بخش ه��ای  در  نوی��ن 
می باش��د و کارآفرینان می توانند در 
زمینه جلوگیری از مهاجرت مغزها و 
همچنین توزیع ثروت در کشور نقش 

آفرینی کنند.
بنی��اد نیک��وکاری جمیل��ی دارای 
نقش بس��یار ارزن��ده ای در حمایت از 
کارآفرینان و اندیشمندان جوان است 
چرا که توسعه کارآفرینی را هدف خود 
قرار داده است. امیدوارم شاهد فعالیت 
خیری��ن در حوزه ه��ای کارآفرینی نیز 

باشیم.
تجرب��ه جهانی به خصوص در پنج 
یا هفت س��ال گذش��ته نش��ان داده 
اس��ت بس��یاری از محصوالتی که با 

فناوری باال تولید می ش��وند حاصل 
کس��ب وکارهای کوچ��ك هس��تند. 
اینک��ه ایده ه��ای فناورانه ام��روز از 
تیم ه��ای جوان خ��الق و نوپا ایجاد 
می ش��وند قابل توجه است و اکنون 
با توجه ب��ه آمار می توان دید چقدر 
از کس��ب وکارهای مهم دنیا توس��ط 
ش��رکت های نوپ��ا و نیروهای جوان 
به وجود آمده اس��ت. در هیچ کجای 
جهان ن��وآوری تعری��ف واحد ندارد 
 ولی تمامی تعاریف به این معنا ختم 
می شود که بایستی به کاال، محصول، 
خدم��ات، رون��د و فرآین��د جدیدی 

دست پیدا کرد.
نم��اد اولیه ن��وآوری در درجه اول 
آم��وزش و بع��د تحقیق و توس��عه و 
در مرحله س��وم پش��تیبانی اس��ت. 
بهترین ایده ها اگر پش��تیبانی نشوند 
ممکن اس��ت ب��ه ثمر ننش��ینند. از 
بنی��اد نیک��وکاری جمیل��ی به پاس 
این حرکت عظیم در جهت حمایت 
از جوانان ایده پرداز و توس��عه علمی 

کشور سپاسگزاریم.
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 دکتر سعداله نصیری قیداری
رئیس دانشگاه شهید بهشتی، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

سعادت، صلح و امنیت بشری در گرو آموزش و فرهنگ

از اج��را کنن��دگان چنین نشس��ت با 
شکوه و هدفمندی، از بنیاد نیکوکاری 
جمیلی، بنیاد حامیان دانشگاه تهران، 
ریاس��ت  فن��اوری  علم��ی،  معاون��ت 
جمهوری و....  تشکر می کنم و خداوند 
را ش��اکرم که در خدمت شما عزیزان 

هستم.
از س��ویی در قرن بیس��تم شاهد اوج 
پیشرفت علم و دانش و فناوری هستیم 
و از س��وی دیگر اوج کشتار، بی رحمی 
و مرارت ه��ا نیز در همین قرن رخ داده 
است؛ کشتار 70 میلیون نفر در جنگ 
دوم جهانی به واسطه ی پیشرفت علم 
و فناوری و توس��عه ابزار و سالح اتفاق 

افتاد.
 بش��ر امروز از تولیدات علم و فناوری 
احس��اس  آن  ب��ا  و  نمی ب��رد  ل��ذت 

خوشبختی ندارد. 
س��عادت و صلح بدون پرداختن به سه 
 عنصر علم، آموزش و فرهنگ امکان پذیر
نیست. آنچه میان موجودات این عالم 

و انس��ان فرق می گذارد و مشخصه ی 
ممیز و ویژه انس��ان است در حقیقت 
همین سه عنصر اس��ت و یونسکو نیز 
مبنای فعالیت های خود را آن بنا نهاده 

است.
علمی نافع است که به دست دانشمندان 
باتقوا تولید شود، دانشمندانی به مانند 
شهید دکتر شهریاری که در تولید علم 
در کنار نمود ظاه��ری به بعد معنوی 

آن هم توجه و عنایت خاص داشتند.
علم��ی ک��ه در آن تقوا نباش��د، نباید 
برای خدمت به انس��ان اس��تفاده شود 
و ابزاری در اختیار زورگویان و س��الح 
دیکتاتوره��ا  دس��ت  در  قدرتمن��دی 
باش��د و این موضوع بی تردید موجب 
خوشبختی و سعادت بشر خواهد شد. 
اگر علم مزین به تقوا نباش��د از شر آن 
باید به خداوند بزرگ پناه  برد.آنهاییکه 
در راه علم قدم میگذارند، چه آنهاییکه 
علم م��ی آموزن��د و چ��ه آنهاییکه از 
آموزندگان علم حمایت می کنند اینها 

در حقیقت همان انسان های نیکنامی 
هس��تند که بهترین رفت��ار را از گیتی 

آموخته اند.
علوم پایه توجه خاصی را می طلبد. در 
کنار توسعه ش��رکت های دانش بنیان 
بای��د به علوم پایه توجه خاصی ش��ود 
اما س��وال اساسی این است که آیا علم 
امروز توانس��ته ابزار س��عادت انسان را 

فراهم آورد یا خیر؟
باید به این س��وال اینگونه پاس��خ داد 
که م��ی توانس��ت بی��اورد. اس��تفاده 
نادرس��ت در اثر فرهنگ غلط در طول 
تاریخ باعث ش��ده که این ره آوردهای 
ارزش��مند به جای تس��کین ب��ر آالم 
انسان بر مالمت های او بیافزاید. اخالق 
انسانی و علم باید به موازات هم توسعه 

یابند.
امیدواری��م که بتوانیم در این مس��یر 
قدم برداریم و از انسان های نیکوکاری 
که حامی علم نافع هس��تند صمیمانه 

سپاسگزاری می کنیم.
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 مهندس محمدمهدی تندگویان
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، عضو شوراي سیاستگذاري جشنواره

توسعه کشور در دست نخبگان کارآفرین
مهندس تندگویان معاونت امور جوانان وزارت 
ورزش و جوان��ان نیز در س��خنرانی اختتامیه این 
مراس��م، با تاکید بر اهمیت نقش جوانان نخبه و 
کارآفری��ن و لزوم حمایت همه جانب��ه از آنها در 
توس��عه کشور، از نقش تاثیرگذار بنیاد نیکوکاری 
جمیلی در این میان تشکر و قدردانی نمود و افزود:
دو س��ال و نیم اس��ت ک��ه در ح��وزه جوانان، 
مس��ایل جوانان را پایش می کنم مش��کل اصلی 
جوان��ان ما بحث مهارت آموزی اس��ت و این تنها 
به دانشگاه مربوط نمی شود بلکه مسئله ای بنیادی 
اس��ت که باید از مدارس روی آن سرمایه گذاری 
و فرهنگ س��ازی نم��ود. وظیفه ی م��ا در وزارت 
 ورزش و جوانان تدوین سیاست های اشتعال زایی
 اس��ت و در همی��ن راس��تا برآنیم تا از امس��ال 
استارتاپ هایی را در زمینه اشتغال جوانان برگزار 
کنیم و در همین راستا از سرمایه گذاران و حامیان 
توس��عه امور جوانان برای ورود آنان به عرصه های 

واقعی اش��تغال و تولید دعوت و حمایت خواهیم 
نمود. اگر به جوانان توجه مناس��بی ش��ود آینده 
کشور تضمین خواهد شد.یکی از مشکالت عمده، 

نداشتن بازار عرضه دستاورد برای این جوانان است. 
ان شاءاهلل بخش خصوصی به ما کمك کند که این 

بازار را به انجام برسانیم.

 دکتر وحید نیكنام
ریاست پردیس علوم دانشگاه تهران، عضو شوراي سیاستگذاري جشنواره

نقش مکمل جشنواره در تحقق رسالت دانشگاه
امروز میخواهم در مورد ویژگی های این جشنواره 
 صحبت کنم. فلسفه ی تشکیل همچین جشنواره ای

چیزی جز عشق نیست. جشنواره یك سنت بی 
بدیل را پایه گذاری کرده است که مطمئنا اثرات 
بسیار برجس��ته ای در پیشرفت و توسعه کشور 
خواهد داش��ت، اولین ویژگی جشنواره، فرهنگ 
س��ازی و ایجاد انگیزه در افراد به منظور همدلی 
و مشارکت در برپایی چنین حرکت های خیری 

در کشور است.
دانشگاه ها می توانند دو نقش بسیار موثر ایفا 
کنند، نقش اول تربیت نیروی کارشناس یا نیروی 
انسانی متخصص و نقش دوم ایجاد خالقیت، 
نوآوری، ایده پردازی، اعتماد و خودباوری است. 
 دانش��گاه ها در ایف��ای نق��ش دوم به تنهایی 
نمی توانند عمل کنند و این نقش با اتصال به 
بنیادهایی مثل بنیاد نیکوکاری جمیلی، بنیاد 
فرهنگی مصلی نژاد و... می تواند به ثمر برسد. 
این جشنواره با حمایت از ایده پردازی، نوآوری 
و تجاری س��ازی نقش دانشگاه را تکمیل می 

کند. از ه��ر ده هزار طرح پژوهش��ی ده هزار 
گزارش عملی حاصل می ش��ود. از هر ده هزار 
گزارش عملی هزار مقاله، از هر هزار مقاله صد 
اختراع، از هر صد اختراع ده ایده و از هر ده ایده 

یك محصول تولید می شود.

مهم تری��ن عملک��رد جش��نواره، حمایت از 
دانشمندان جوان است. اطمینان دارم جشنواره و 
دس��ت اندرکاران آن با رق��م زدن حرکاتی از این 
قبی��ل موجب کمال جوانان و در نتیجه باالرفتن 

میزان امید در آنها خواهند شد.



» ایده 99/99 « 
رویدادی متفاوت در برگزاری جشنواره چهارم

پ��س از برگ��زاری موفقی��ت آمیز س��ه دوره از 
جش��نواره اندیشمندان و دانشمندان، در اختتامیه 
س��ومین جش��نواره پیش��نهاد برگزاری رویدادی 
متفاوت در زمینه چگونگی برگزاری جشنواره چهارم 

اعالم شد.
در راس��تای این پیش��نهاد، بالفاصل��ه اقدامات 
اجرایی این رویداد توسط دبیرخانه دائمی جشنواره 
کلید خورد و فراخوان رسمی اعالم گردید. در این 
فراخ��وان از کلیه ایده پردازان خ��وش فکر و فعال 
جوان خواس��ته شد تا فرآیند پیش��نهادی خود را 
در زمینه چگونگی برگزاری چهارمین جش��نواره 
طراحی، تدوین و ارائه نمایند. در این فراخوان س��ه 
سوال اصلی این رویداد شامل 1(چگونگی انتخاب 
 برگزیدگان جشنواره، 2( نحوه حمایت از برترین ها

3( راهکار پیشنهادی برای تجاری سازی ایده های 
منتخب، مطرح گردید تا نقشه راه برای ایده پردازان 
روشن گردد. همچنین جوایز نقدی به نفرات برتر 
ای��ن رویداد به ترتی��ب 500، 300 و 200 میلیون 
ریال اعالم شد.در تاریخ 20 بهمن ماه مهلت ارسال 

ای��ده به پایان رس��ید و  تع��داد 82 ایده به صورت 
رس��می ثبت گردید، که از این تع��داد 48 ایده در 
قال��ب انف��رادی و 34 ایده به ص��ورت تیمی ثبت 
شدند. تعداد کل شرکت کنندگان انفرادی و تیمی 
این رویداد 127 نفر ش��امل 82 مرد و 45 زن بود 
که از 21 اس��تان مختلف کش��ور در این رویداد به 

 رقابت پرداختن��د. در غربالگری اولیه ایده ها تعداد 
 17 ایده نامرتبط تشخیص داده شدند و درنهایت تعداد
65 ایده وارد مرحله داوری شدند که نتایج این رویداد 
به صوری رسمی در نیمه دوم اسفندماه از طریق سایت 
www.ysf-persia.com جش��نواره  به آدرس 

اطالع رسانی خواهد شد.

فرآیند ثبت و داوری ایده ها

تعداد کل شرکت کنندگان: 127

اعالم 
فراخوان

1

داوری 
ایده های 
دریافتی

 در قالب pdf و 
ویدئو 2 دقیقه ای ارائه ایده

بارگذاری 
فایل ضمیمه

 پاسخ 
به سواالت

ثبت نهایی 
ایده

پایان مهلت 
ثبت نام

 اعالم 
نتایج

idea9999.ysf-persia.com

ثبت ایده 
در سایت

ثبت اطالعات
شخصی در قالب 
انفرادی یا تیمی

 تعداد ایده های دریافتی: 82
تیمی: 34 ایده

انفرادی: 48 ایده

از طریق سایت ysf-persia.comتعداد ایده های با قابلیت ورود به مرحله داوری: 65

)20 بهمن ماه 1398(

2

6

54

9

3

8
7

ان
جو

ن
دا
من
نش

دا
نو

دا
من
یش

ند
رها

نوا
جش

ن
ومی

هس
نام

بر
خ

13
98

ه
ما
ن

هم
ب

13



14

ان
جو

ن
دا
من
نش

دا
نو

دا
من
یش

ند
رها

نوا
جش

ن
ومی

هس
نام

بر
خ

13
98

ه
ما
ن

هم
ب

خانم سمیه شایسته پور)شیمی/متد تولید سوخت از ضایعات پالستیكی و الستیكی)PFP((تیم ایده پرداز آذرخش اسپادانا)ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر/سامانه پردازش تصاویر پزشكی(

خانم مریم حیدری)علوم زیستی/پوشش و فیلم خوراکی ضدمیكروب در افزایش ماندگاری موادغذایی(

خانم کوثر محمدی)شیمی/ تولید نانوکپسول های معطر برای معطر ساختن منسوجات(

)Geoogle شرکت نوپا گیک ممتاز کهكشان)زمین شناسی/ طراحی نرم افزار زمین شناسی

برگزیدگان فردی اعتبار 250 میلیون ریالیبرگزیدگان تیمی اعتبار 500 میلیون ریالی

خانم رقیه پرویزی)فیزیک/طراحی و ساخت زیست حسگر فیبرنوری تشخیص بیماری پارکینسون(

شرکت نوپا-شرکت زیست پردازش آریا)فیزیک/ ساخت سنسور کدورت سنج آنالین(

تیم امگا 3 )علوم زیستی/تولید روغن های غنی از امگا 3(

برگزیدگان اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی)سومین جشنواره(
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برگزاری جلسات مشترک جهت استقرار برگزیدگان جشنواره سوم

پس از اع��الم نتایج و معرفی برگزیدگان 
اندیشمندان  نهایی س��ومین جش��نواره 
و دانش��مندان جوان در راس��تای اعطای 
اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی، 
دبیرخانه دائمی جشنواره اقدام به تشکیل 
و برگزاری جلسات معارفه و تشریح طرح 

با برگزیدگان نهایی این رویداد نمود.
جلسات مقدماتی به منظور بررسی روند 
فعالی��ت 8 برگزیده نهایی )فردی/تیمی( 
ای��ن روی��داد، اس��تقرار در ش��تابدهنده   

بمنظور تس��هیل فرآین��د تبدیل ایده به 
کس��ب وکار، به��ره من��دی از دوره های 
پیش شتابدهی و ش��تابدهی و در نتیجه 
 اقدام��ات ج��ذب س��رمایه گ��ذار برگزار 

می شوند.
این جلس��ات ب��ا حضور اعض��ای کمیته 
راهبردی، ایده پردازان و مدیر شتابدهنده 
ماینتك بعنوان نه��اد همکار در زمینه با 

استقرار ایده پردازان برگزار می شود.
پس از امضای تفاهم نامه مشترک میان 

جش��نواره و ش��تابدهنده ماینتك)اولین 
ش��تابدهنده معدن��ی گ��روه صنعت��ی و 
معدنی زرین( تعدادی از برگزیدگان سه 
دوره این جشنواره در شتابدهنده معدنی 
گروه صنعتی معدنی زرین در محل برج 

فناور دانشگاه امیرکبیر مستقر شدند.
این برگزی��دگان با حمایت های ادامه دار 
جش��نواره می توانند مسیر تبدیل ایده به 
محصول و تجاری س��ازی ای��ده خود را 

موثرتر دنبال کنند.  
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آشنایی با چهره های شاخص علمی سومین جشنواره

خانم دکتر مریم بحرینی
استادیار دانشگاه قم )متولد 1361(

 - دکتری تخصصی )PHD( فوتونیك  از دانشگاه شهید بهشتی 
سال 1393، فوق دکتری نانو فوتونیك 1396

- عض��و مش��اور هیئ��ت تحریری��ه انتش��ارات علم��ی کمبریج 
)Cambridge Scholar Publishing(

- عضو جوان کنفرانس آسیائی فروشکست القای لیزری
 ISI چاپ 16 مقاله در مجالت بین المللی -

- ارائه 34 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی
- اجرای 8 پروژه فناورانه از جمله:

)طراحی و ساخت میکروسکوپ رامان و طراحی و ساخت دستگاه 
میکرواسپکتروفوتومتر(

Technooran بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تك نوران -

آقای دکتر نورالدین بختیاری
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی )متولد 1364(

- دکتری تخصصی )Ph.D.( بیوشیمی از دانشگاه تربیت مدرس  سال 1393
 ISI چاپ 15 مقاله در نشریات بین المللی -

- چاپ 3 کتاب در زمینه های علوم زیستی و بیوشیمی
- 21 ثبت اختراع در تولیدات دارویی و بهداشتی با مجوز پروانه بهداشتی 

ساخت از سازمان غذا و دارو

- فروش اختراع » کرم ضد پیری بر پایه اورسولیك اسید و رسوراترول« 
به شرکت STEP تحت لیسانس ایتالیا

- مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان مکمل سالمت پیری.
- پژوهشگر برتر سال 1395 در دانشگاه آزاد اسالمی ایران

- محقق )فرصت مطالعاتی( موسس��ه پیری شناس��ی، دانش��گاه علوم 
پزشکی میشیگان، آمریکا

- مدیر اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسالمی ایران
- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی
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امضای تفاهم نامه با چهره های شاخص علمی

یک��ی از سیاس��ت های عملکردی جش��نواره 
اندیش��مندان و دانش��مندان جوان، تش��ویق 
و ترغی��ب جوان��ان مس��تعد و ایده پ��رداز به 
ظرفیت ه��ای  از  اس��تفاده  دانش پژوه��ی، 
نخبگان در ارتقا توس��عه علمی کشور و رونق 
کسب وکارهای جوان مبتنی بر فناوری است. 
در همین راستا از اولین دوره برگزاری رویداد، 
در هر دوره نسبت به معرفی یك یا چند چهره 
ش��اخص که فعالیت های ارزشمند و موثری 
را در میان جامعه علمی و کارآفرینی کش��ور 

به ثمر رس��انده اند، اقدام می نماید. به رس��م 
گذش��ته، در سومین جش��نواره اندیشمندان 
و دانش��مندان جوان نی��ز از دو تن از نخبگان 
جامعه آموزش عالی کش��ور تقدیر بعمل آمد. 
دکتر نورالدی��ن بختیاری نخبه علمی و عضو 
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
ش��مال و  س��رکار خانم دکتر مریم بحرینی  
کارآفرین و پژوهشگر برتر کشور و عضو هیات 
علمی دانش��گاه حضرت معصومه )س( قم دو 
چهره شاخص علمی این دوره جشنواره بودند.

پس از برگزاری مراس��م اختتامیه، در نشستی 
که روز ش��نبه پنجم بهمن م��اه 98 با حضور 
اعضای کمیته راهبری جشنواره اندیشمندان 
و دانشمندان جوان، دکتر پیری ریاست پارک 
علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و نمآینده 
پارک علم و فناوری دانش��گاه صنعتی شریف 
در محل دبیرخانه دائمی جشنواره برگزار شد، 
طی مراسمی تفاهم نامه اعطای اعتبار پژوهشی 
بنیاد نیکوکاری جمیلی به مبلغ یکصد میلیون 

ریال با هریك از آنان به امضا رسید.
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مهندس کاظم قلم چی| بنیانگذار بنیاد علمی آموزشی قلم چی|

روایت یک حرکت ارزشمند
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
که ب��ه همت بنیاد نیک��وکاری جمیلی 
برگزار می ش��ود، کار بس��یار ارزشمندی 
اس��ت که در چند سال متوالی با همت، 
انگیزه و ش��ادابی زیاد و با گردهم آوردن 
خیرین، دانش��جویان و اس��اتید برگزار 
می شود. امیدوارم با همین انگیزه و شور و 

نشاط به مسیر خود ادامه دهد.

دکتر عسگریان ابیانه| دبیر ستاد خیرین وزارت علوم|

جهت گیری مناسب جشنواره در حفظ سرمایه های ملی
ورود بخ��ش خصوصی حامی عل��م و فناوری، 
بخصوص ارگان های مردم نهاد به موضوع جذب 
اندیشمندان جوان کشور و حفظ سرمایه های 
ارزش��مند ملی، نه تنها عمق بیشتری به این 
حرکت های ارزشمند ملی خواهد بخشید  بلکه 
بر کیفیت آنها نیز اثر می گذارد. این جشنواره در 
سه سال برگزاری خود جهت گیری مناسبی را 
در زمینه تبدیل ایده های جوانان به محصول و 

درنتیجه حصول این مهم فراهم آورده است.

دکتر عباس مصلی نژاد| مدیرعامل بنیاد فرهنگی مصلی نژاد|

علم زیربنای قدرت ، تکنولوژی زیربنای ثروت
اگر کش��وری بخواهد صاحب ثروت باشد باید صاحب 
تکنولوژی باش��د. کش��وری که منابع خ��ود را به علم 
تخصیص دهد بی شك قدرتمند شده و در پرتو قدرت 
نی��ز صاحب تکنولوژی خواهد ش��د و از دل تکنولوژی 
دوباره به ثروت دست خواهد یافت.جشنواره اندیشمندان 
و دانش��مندان جوان با نگاه به آینده و در جهت توسعه 
پایدار برای کش��ور، امید به زندگی را در میان جوانان و 
دانشجویان خالق افزایش داده و در جهت خلق ثروت 

نیز برای کشور گام های موثری برداشته است.

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد| رییس دانشگاه صنعتی شریف| 

امروز برای من یک روز به یاد ماندنی بود
اقت��دار هر کش��ور در س��ه موض��وع علم، 
 اقتصاد و فرهنگ اس��ت. جوانان ما یکی از 
با ارزش ترین س��رمایه های کش��ور هستند 
ک��ه باید اعتماد به نف��س را در آنها پرورش 
داد. بنیاد نیکوکاری جمیلی با همت بزرگ 
خود و برگزاری این رویداد به خوبی توانسته 
با اعتماد به ایده پ��ردازان و نخبگان جوان و 
حمایت از ایده های نو و جدید آنان، به اقتصاد 

ملی و دانش بنیان کمك کند.

دکتر پیمان صالحی| معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری| 

جشنواره، حرکت ارزشمند مّلی
 کشور ما، کشور ذخایر نفتی و پتروشیمی 
اس��ت، قطع��ا در چنین ش��رایطی، حوزه 
ش��یمی، از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی 
در حوزه علوم پایه برخوردار است. نسبت به 
جوان بودن این رویداد و با اینکه به تازگی 
به یك جش��نواره ملی تبدیل شده است، 
از نتایج برگزاری آن بس��یار راضی هستیم. 
امید داریم ش��اهد درخشش هرچه بیشتر  

جشنواره و ایده پردازان جوان باشیم.

مهندس بهروز فروتن| بنیانگذار صنایع غذایی بهروز| 

همت بنیاد نیکوکاری جمیلی در ایجاد سکوهای آرامش
می خواهم یك جمله به شما عزیزان بگویم: در 
دریای متالطم و شرایط غیرقابل پیش بینی 
امروز کشور، اندیشه سالم و همت تالشگران 
بنیاد نیکوکاری جمیلی در ایجاد سکوهای 
آرامش برای جوانان کش��ور بس��یار مقدس 
اس��ت. در روزگاری ش��اید برگزاری چنین 
برنامه هایی مناسبت نداشت ولی امروزه که 
کش��ور در ش��رایط اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی متالطم قرار دارد، این نوع اندیشه و 

این نوع فعالیت بسیار ارزشمند است.

دکتر عباسعلی زالی | مشاور ریاست مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت |

جشنواره، احیا امید در جوانان
اگر بتوانیم تنها یك نفر را احیاء کنیم مثل 
این اس��ت که جامعه ای را احیاء کرده ایم، 
ایجاد و برگ��زاری این جش��نواره همچون 
دمان��دن روح امید در میان جوانان کش��ور 

است. 
دعاگوی تمام کسانی هستم که چنین قدم 
خیر و گره گش��ایی را با همکاری دانش��گاه 
ته��ران رقم زده ان��د که یقینا اجر بس��یار 
عظیمی در پیشگاه خداوند خواهند داشت. 

مهندس شاه حسینی| مدیرعامل بنیاد فرهنگی شاه حسینی| 

توسعه علمی، محصول حمایت از نخبگان
دغدغه نخب��گان و کارآفرینان برت��ر اقتصادی بخش 
خصوصی، در حمایت و بهره مندی از فکر و اندیش��ه 
نخبگان کشور، بارقه های روشنی از امید در دلها روشن 
می سازد.کش��ور عزیزمان ای��ران، در گذار از عصر خام 
فروشی به عصر فروش دانش و فناوری، از فکر افزارهای 
وطنی نخبگان دانشگاهی به چاه های بی انتهای ثروت 
خواهد ساخت.جش��نواره اندیش��مندان و دانشمندان 
جوان از این دسته اقدامات ارزشمندی است که برکات 
این حرکت هوشمندانه در عرصه های مختلف علمی و 

کارآفرینی به مرور تجلی پیدا خواهد کرد.
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مهندس غالمحسین جمیلی| عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران|

لزوم حمایت از ایده پروری جوانان
بسیار خوشحالیم و امیدوار به ادامه مسیری 
که با هدف تعالی بخشیدن به فعالیت های 
خالقان��ه تم��ام عزی��زان ای��ران اس��المی 
علی الخصوص جوانان شکل گرفته است. آرزو 
می کنم که در ادامه مسیر همراه با کسانی که 
این حرکت بزرگ را حمایت کرده اند بتوانیم 
همچنان استوار ادامه دهیم، مشروط برآنکه 
بتوانیم نیت اصلی جشنواره که ایده پروری 

است را در کنار خود داشته باشیم.

دکترایرج تاج الدین| مدیر شتابدهنده معدنی ماینتک |
هدف جشنواره عملی کردن ایده ها است

بنیاد نیکوکاری جمیلی در راستای مسئولیت اجتماعی بخش 
خصوصی با هدف شناسایی ایده های برتر در حوزه علوم پایه 
اقدام به برگزاری این رویداد نموده اس��ت که امروز توانسته 
ایده های بس��یار خوبی را با قابلیت تجاری سازی شناسایی 
و معرفی نماید که برای به ثمر رس��اندن و حمایت عملی از 
ایده ها، جش��نواره در کنار امضای تفاهم نامه با شتابدهنده 
ماینتك )اولین ش��تابدهنده معدنی گروه صنعتی و معدنی 
زرین( و صندوق سرمایه گذاری ریسك پذیر این شتابدهنده،  
به دنبال آن اس��ت تا خروجی جشنواره به سرانجام مطلوب 

رسیده و جوانان، کسب وکار متعلق به خود را داشته باشند.

دکتر شادی جمیلی| عضو هیات مدیره بنیاد نیكوکاری جمیلی|

خلق یک جایگاه تازه در مسیرآینده جوانان
در دنی��ای پیچیده ام��روز کلید موفقیت 
برخ��ورداری از دان��ش، مه��ارت، عل��م و 
اطالعات است. جش��نواره اندیشمندان و 
دانش��مندان جوان در تالش است با تعهد 
به اس��تانداردهای باالی علمی، در مسیر 
افزایش آگاهی، رش��د اس��تعدادها، ایجاد 
سرمایه های انس��انی حرفه ای در راستای 
افزای��ش کیفیت زندگ��ی جوانان، تحقق 
رویاها و دس��تیابی به آینده ی درخش��ان 

برای آنان گام بردارد. 

دکتر فوژان صباحی| مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف|

پرورش بذر امید در قلب نخبگان جوان
نکته حائز اهمیت در ارتباط با جش��نواره 
توجه به نیاز امروز کشور است. با برگزاری 
رخدادها و رویداد های علمی از این دست، 
بذر امید در دل جوانان مان کاشته می شود 
و آنها با امید بیش��تری می توانند ایده های 
خود را به س��رانجام رس��انده و راه را برای 
ورود نشاط علمی به محیط های دانشگاهی 
کشور هموار نمایند. این باعث افتخار است 
ک��ه خیرین حامی توس��عه علم همچون 
مهندس جمیلی و دیگر بزرگواران را داریم.

دکتر شهرزاد اسفرجانی| قصه گوی برندهای ایرانی و مشاور کسب وکار|

جشنواره یک تعهد بزرگتر از خود
دلیل اصلی که به این جشنواره عالقمندم و 
از آن حمای��ت می کنم تمرکز بر روی علوم 
پایه و علومی است که خود می توانند مبنایی 
برای سایر علوم باشند. این یك تعهد بزرگتر 
از خود بود که بنی��اد نیکوکاری جمیلی با 
برپایی این جشنواره برای خود به وجود آورد. 
حمایت موث��ر از ایده پردازان جوان به همان 
اندازه ضروری است که کسب و کارهای نوین 

و یا hightech به آن نیازمندند.

دکتر آزاده جاللیانس| عضو هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران|

جشنواره، نقطه امید جوانان
این جشنواره حرکت بسیار جالب و 
درخور تاملی است چرا که با توجه 
به تمام محدودیت ها و تحریم های 
اقتص��ادی کش��ور، می تواند نقطه 
امی��د جوان��ان کش��ور باش��د که 
طرح ها و ایده ه��ای خود را عملی 
 کرده و در نهایت به توس��عه کشور 

کمك کنند.
خوشحالم که امروز اینجا هستم.

دکتر قوام الدین زاهدی| عضو هیأت علمی دانشگاه تهران|

قدم در مسیر رشد خاّلقیت ها
س��ومین دوره جشنواره اندیش��مندان و دانشمندان 
جوان در حوزه عل��وم پایه با رویکرد جدید، بالفاصله 
بعد از پایان کار جشنواره دوم در کارگروه برنامه ریزی 
و مدیریت، دنبال ش��د. در دوره س��وم رویکرد جدید 
 ب��ا هدف ایجاد کس��ب  وکارهای مبتنی ب��ر فناوری، 
نوآوری و تبدیل دارایی های فکری به ثروت با مشارکت 
ایده پ��ردازان بصورت ه��ای ف��ردی، تی��م ایده پرداز، 
شرکت های نوپا، شرکت های استارت آپی فعالیت خود 
را آغاز کرد. امید اس��ت که در مس��یر تبدیل ایده به 
کس��ب وکار و ایجاد فرصت های اشتغال و خودباوری 

جوانان همچنان با اقتدار و توانمند پیشرو  باشد.

دکتر ناصرغالمی | قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران| 

حمایت از ارزش آفرینی جوانان
سه سال تالش مستمر و جدی برای برگزاری 
سه دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان جهت کمك به توانمندسازی جواناِن 
نخبه این مرزو بوم، با هدف حمایت از خلق 
ارزش توسط این جوانان صورت گرفته است.
ش��روع و ادامه این حرکت توسط موسسات 
غیردولت��ی و مردم نهاد، نوید بخِش ریش��ه 
دارش��دن حرکت مردمی ب��رای حمایت از 
جواناِن نخبه و ایجاد ظرفیت های بیشتر برای 

ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور است. 
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| دکتر امیر هامونی|  مدیرعامل فرابورس ایران | 

گام های فرابورسی در حمایت از نخبگان
در کش��ور ما نیز همسو با کش��ورهای پیشرفته چند 
سالی است موضوع اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اقتصاد 
دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفته که این مهم متکی به 
سرمایه های فکری، انسانی و اخالقی دانش آموختگان، 
نخبگان و متفکران این سرزمین است.در همین راستا، 
بازار دارایی فکری  فرابورس تشکیل شده و از آنجا که 
طی س��ال ها همکاری »فرابورس ایران« با »جشنواره 
اندیش��مندان و دانش��مندان جوان« نتایج خوبی در 
زمینه حمایت از نخبگان و استفاده از ظرفیت نیروی 
انسانی اخذ شده، امید است امسال نیز همانند سال های 

گذشته گام موثری در این حوزه برداشته شود.

مهندس علی عبدالمالكی | رئیس کمیسیون گردشگری و کسب وکار اتاق بازرگانی ایران |

حمایت اتاق بازرگانی از طرح های جشنواره
اتف��اق موثر و کاری که امروز صورت 
گرفته به غایت فوق العاده و ارزشمند 
اس��ت. از بنی��اد نیک��وکاری جمیلی 
که س��نگ تمام گذاش��تند تش��کر 
می کن��م. در کنار عزی��زان و بانیان 
جش��نواره ما نیز در ات��اق بازرگانی 
ای��ران از نظر مادی ومعنوی آمادگی 
 حمای��ت ازاس��تارتاپ های فناوران��ه 
علی الخصوص در حوزه گردش��گری 

را داریم.

مهندس محمدرضا رمضاني| دبیر کل اتاق بازرگاني ایران|
حمایت از نخبگان و حفظ سرمایه های ارزشمند ملی

باتوجه به برخورداری کشور از منابع انسانی نخبه 
و با اس��تعداد ضروری اس��ت که ب��رای نگهداری، 
جذب و به��ره برداری از نخبگان و اس��تعدادهای 
کش��ور برنامه ریزی مناسبی ایجاد شود. آنچه این 
 جش��نواره را بیش از پیش شایسته توجه می سازد

آن اس��ت که در این ساز و کار عالوه بر شناسایی 
نخبگان و ایده های آنها که خود اقدام بسیار مهمی 
تلقی می شود، ادامه ارتباط با آنان و حمایت از آنان 
برای تبدی��ل به محصول نیز انج��ام می گیرد که 

اقدامی بسیار حائز اهمیت است.

دکترمظفرعلیخانی| معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران| 

جشنواره مبنای ظهور و بروز جوانان مستعد
یکی از نقیصه هایی که از س��الیان دور تا به 
امروز در کش��ور وجود داشت عدم سنخیت 
می��ان مباح��ث تئوری��ك و آکادمیك در 
دانش��گاه ها و عدم پیوند صنعت و دانشگاه 
اس��ت. این جش��نواره به سهم خود مبنایی 
خواهد بود تا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
بتوانند زمینه ظهور و بروز جوانان مس��تعد 
را فراه��م آورده و با معرفی آنان به صاحبان 
صنعت،  امکان تجاری س��ازی ایده و تولید 

محصول آنان را تسهیل می نماید.

دکتر محمدرضا زالي|  عضو هیئت مدیره دانشكده کارآفریني دانشگاه تهران|

کارآفرینی، یک استراتژی ملی
امروزه کارآفرینی به یك اس��تراتژی ملی در س��طح 
جهان تبدیل شده که براین اساس دولتها برنامه های 
مشخصی بویژه درزمینه کارآفرینی دانش بنیان انجام 
میدهند. اما نکته مهم چگونگی توس��عه استارتاپهای 
فناوران��ه یا دانش بنیان اس��ت.یکی از راههای عملی 
تش��ویق دانشجویان رشته های فنی مهندسی و علوم 
پایه به تیم سازی و حضور در استارت آپ هاست که به 
خوبي در  برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان و حمایت هدفمند از ایده پردازان موفق دوره هاي 
پیش��ین نمود پیدا کرده که می تواند در مسیر تحقق 
اقتصاد دانش بنی��ان و اقتصاد مقاومتی در بلندمدت 

نقش موثري داشته باشد.

دکتر جلیل خاوندکار| عضو هیئت مدیره شورای انجمن های علمی تهران|

بنیان علمی و اجرایی قوی جشنواره 
جشنواره با سرعت و به خوبی در حال پیمودن 
مس��یر درس��تی اس��ت که در آن قرار گرفته 
واتفاقات بسیار ارزش��مندی در این میان رقم 
خورده اس��ت. مسیر ایده تا عمل. این موضوع 
از دو مسئله بس��یار مهم نشات می گیرد: اول 
این جش��نواره بر پایه های علمی بس��یار قوی 
استواراست و دوم پایه های اجرایی جشنواره نیز 
به خوبی بنیان گذاشته شده است. امید دارم به 
زودی و در آینده ای نزدیك ش��اهد درخشش 

جشنواره در جایگاه بین المللی باشیم.

مهندس جعفر شریعتی| عضو مجمع خیرین مدرسه ساز کشور| 

برپایی چنین ابتکاری  در کشور، قابل احترام و مقدس است
ای��ده برگ��زاری این جش��نواره یك ایده 
مل��ی و در نوع خ��ود منحصر ب��ه فرد و 
درخور تحسین است که قطعا سازندگی 
نس��ل جوان را به دنبال خواهد داش��ت. 
امید دارم اکنون که کش��ور با تحریم های 
زیادی روبروست، جش��نواره همچنان با 
موفقیت به مسیر خود ادامه داده و بتواند 
جایگزین مناسبی برای سازندگی، توسعه 
و تعالی کشور از طریق جوانان دانشجو و 

اندیشمندان و نخبگان باشد.

|دکتر جمشید مالرحمان| مدیرعامل شرکت گل گهر سیرجان| 

ضرورت جهاد در کنار هوش برتر
جمع نخبگان، آن هم جوان، برای همه ما امیدبخش 
و امیدآفرین اس��ت. رس��یدن هر ملتی به قله های 
آرزوها و رویاها توس��ط نخبگان جوانش امکان پذیر 
است و این نخبگان هستند که می توانند ملتی را در 
سطح باالتر برای نگاه به جهان قرار دهند. ضرورت 
جهاد، تالش، از خود گذش��تگی و شهامت در کنار 
هوش برتر معنا خواهد داشت. نخبه ای که به دلیل 
احتمال شکست، شهامت طرح ایده خود را نداشته 
باشد، در بسیاری از زمینه ها ناموفق خواهد بود. اینك 
ما با تمام تالش و کوش��ش و توان در شرکت بزرگ 
معدن��ی و صنعتی گل گوهر با ج��ان و دل پذیرای 

ایده های مرتبط با فعالیت عزیزان نخبه هستیم.
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