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تالش مستمر برای ترویج و ارتقای تجارت در جهان اسالم

پیشرفت به سمت اقتصاد قدرتمند

پی ـ ــام نخستوز ی ـ ــر مال ـ ــزی

مدیر عامل مرکز تجارت بینالملل سازمان همکاریهای اسالمݡی

بســیار خوشــحالم کــه ایــن پیغــام را بــرای هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام  2017بــا شــما بــه
یهــای اســامی و همیــن طــور بــا
یگــذارم .افزایــش تجــارت و ســرمایهگذاری در میــان کشــورهای عضــو ســازمان همکار 
اشــترا ک م 
کشــورهای غیــر اســامی همچنــان بــه منظــور رشــد اقتصــادی کشــورها و ایجــاد مشــاغل جدیــد و پیشــرفت اســتانداردهایی کــه ســطح
یهــای اســامی میتواننــد
زندگــی شــهروندان را ارتقــاء میدهنــد ،اهمیــت دارد .مــن معتقــدم کشــورهای عضــو ســازمان همکار 
ٔ
تهــای اخیــر خــود افزایــش دهنــد .هــر یــک از کشــورهای عضــو باید به
پیشــرفت در زمینــه تجــارت و ســرمایهگذاری خــود را برپایــه موفقی 
طــور کامــل از ثــروت عظیمــی کــه از منابــع طبیعــی و فرهنــگ خــود در اختیــار دارنــد ،اســتفاده کننــد.
ٔ
مــا بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط هوشــمند ،محیــط تجــاری برنــده ،بــه اشــترا کگذاری فنــاوری و توســعه زیرســاختها کــه همــکاری را افزایــش
میدهنــد نیــاز بــه کار و تــاش داریــم.
نهــای پویــا
یهــای اســامی ادامــه خواهــد داد تــا بــه اهــداف و ترویــج گفتما 
کشــور مالــزی بــه ایفــای نقــش مهــم خــود در ســازمان همکار 
و بــاز کــه نقــش حیاتــی در تقویــت تجــارت و خدمــات در جهــان اســام را دارد ،دســت یابــد.
همچنیــن مالــزی بــه ایفــای نقــش اصلــی در پیشــرفت تجــارت و ســرمایهگذاری بــا کشــورهای ، ASEANآســیای شــرقی ،آســیای جنوبــی،
آســیای مرکــزی و خاورمیانــه ادامــه خواهــد داد.
تهــای فــراوان ســرمایهگذاری موجــود در هریــک از کشــورهای عضــو ســازمان
عــاوه بــر ایــن نیــاز اســت آ گاهــی بیشــتر در مــورد فرص 
یهــای اســامی بــه دســت آوریــم.
همکار 
من اعتقاد دارم هشــتمین نمایشــگاه تجارت و ســرمایهگذاری جهان اســام یک مکان مهم برای ســرمایهگذاران و صاحبان کسـبوکار
خواهد بود.
یهــای اســامی بــرای تــاش مســتمر در ترویــج و ارتقــای تجــارت بیــن کشــورهای اســامی
بــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
تبریــک میگویــم و بــرای هشــتمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام آرزوی موفقیــت دارم.

داتو سری محمد نجیب
نخست وزیـــــــر مالــــــزی
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هشــتمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام ،بــه فراهــم آوردن یــک مــکان درســت بــرای کســب و کار در جهــان اســام و
دســتیابی بــه موفقیــت بــرای صاحبــان کســب و کار و ســرمایهگذاران و شــرکای بینالمللــی ادامــه داد.
همزمــان بــا هشــتمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام ،مراســم اهــدای جوایــز نخبــگان اقتصــادی جهــان اســام ،میزگــرد
نخبگان اقتصادی جهان اســام ،نشســت تجاری اقتصادی آســیا -آفریقای کشــورهای عضو ســازمان همکاریهای اســامی ،کنفرانس
آمــوزش عالــی جهــان اســام ،نشســت زنــان جهــان اســام ،کنفرانــس زیرســاخت و ســرمایهگذاری جهــان اســام و کنفرانــس گردشــگری
اســامی برگــزار گردید.
ٔ
یهــای اســامی بــه همــراه مرکــز اســامی توســعه تجــارت بــا
بــرای هشــتمین ســال متوالــی ،مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
تهــای بــی دریــغ دولــت مالــزی در دفاتــر وزارتخانـهای و ســازمانهای رســمی و همچنیــن  MATRADEمیزبــان فعــاالن اقتصــادی از
حمای 
سراســر جهــان بــود.
ٔ
نمایشــگاه ســال جــاری بــا موضــوع پیشــرفت بــه ســمت اقتصــاد قدرتمنــد نشــان داد نقطــه عطــف در پیشــرفت اجرایــی تجــارت در صنایع
مختلــف ،حرکــت بــه ســمت مســیری اســت کــه در آن کیفیــت بهتــر و ســود دهی بیشــتر بر اســاس فرآیندهای تولید بهبــود یافته باشــد و این
هــدف از طریــق همــکاری میــان ســازمانهای مطــرح ،قابل دســتیابی اســت.
بدین وســیله قدردانی و تشــکر عمیق خود را از دولت مالزی ،حامیان و شــرکای اســتراتژیک و رســانهای که حمایتهای آنها تأثیر بســیار
مهمــی در موفقیــت چشــمگیر هشــتمین نمایشــگاه داشــته اســت ،اعــام مـیدارم .همچنیــن بــه غرفـهداران ،نماینــدگان و بازدیدکننــدگان
ً
تهــای بزرگتــر از آن بهــره ببرند.
جهانــی ایــن نمایشــگاه مجدداخــوش آمــد میگویــم و امیــدوارم کــه بتواننــد بــرای دســتیابی بــه موفقی 
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دبیرکل مرکز تجارت بینالملل سازمان همکاریهای اسالمݡی
در ایران:

امضای دو تفاهم ٔ
نامه اقتصادی در
هشتمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت و
سرمایهگذاری جهان اسالم
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دبیــرکل مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکاریهــای اســامی در ایــران گفــت:
در هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام ،بــار
دیگــر شــاهد حضــور اثربخشــی از کشــور ایــران در بخشهــا و ابعــاد مختلــف ایــن
رویــداد بودیــم.
یهــای اســامی در
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
ایــران ،مجیــد کرباســچی بــا ابــراز رضایــت از ســطح و تأثیــر حضــور نماینــدگان ایــران
در هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام ،بیــان
شهــای مختلــف ایــن رویداد
داشــت :در ایــن دوره نیــز حضــور نماینــدگان ایــران در بخ 

سهــای جانبــی و بخــش ســخنرانیها،
اعــم از نخبــگان اقتصــادی ،نمایشــگاه ،کنفران 
حضــوری قابــل توجــه بــود.
یهــای انجــام شــده از ســوی دبیرخانــه ایــن مرکــز
وی افــزود :خوشــبختانه بــا هماهنگ 
در ایــران ،در روز نخســت ایــن رویــداد پنــج ســخنران ایرانــی ،در میــان ســخنرانان اصلی
رویدادهــای جانبــی حضــور داشــتند کــه ســطح و نقــش حضــور ایــران در ایــن رویــداد
را نشــان میدهــد .همچنیــن بــار دیگــر نــام یــک ایرانــی در میــان نخبــگان اقتصــادی
جهــان اســام ،درخشــید و معرفــی محمدرضــا دیانــی بهعنــوان یکــی از هشــت چهــرۀ
اقتصــادی برتــر جهــان اســام ،بــار دیگــر جایــگاه و تأثیــر ایــران در میــان کشــورهای
اســامی را مســلم ســاخت .افــزون بــر آن امســال بــرای اولیــن بــار در ایــن رویــداد ،جایــزۀ
شهــای اصلــی ایــن رویــداد اضافــه شــد کــه در ایــن
زنــان پیشــرو جهــان اســام بــه بخ 
بخــش نیــز خانــم دکتــر ســیده فاطمــه مقیمــی بهعنــوان یکــی از زنــان پیشــرو جهــان
اســام بــه نمایندگــی از ایــران معرفــی و تقدیــر شــد و جایــزه خــود را از دســت همســر
نخســت وزیــر کشــور مالــزی دریافــت کــرد.
وی حضــور پــر رنــگ بخــش دانشــگاهی را نقطــه قــوت دیگــری بــرای حضور ایرانیــان در
ایــن دوره از نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام عنــوان کــرد
شهــای مختلــف بــه ویــژه بخــش دانشــگاهی
و افــزود :هیــأت  ۳۵نفــره ایرانــی از بخ 
بــا حضــور نمایندگانــی از دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،دانشــگاه
شهــای ایــن رویــداد حضــور یافتنــد کــه از
خوارزمــی و جهــاد دانشــگاهی در کلیــۀ بخ 
طریــق جلســات و مذا کــرات جانبــی ،دیــدار بــا رایــزن علمــی ایــران در ســفارت مالــزی،
مالقــات بــا ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در مالــزی ،بازدیــد از دانشــگاه UPM
مالــزی ،حضــور در کنفرانــس آمــوزش عالــی کشــورهای جهــان اســام ،بازدیــد از پــارک
علــم و فنــاوری کشــور مالــزی و دیــدار بــا مقامــات تکنوپــارک مالــزی توانســتند حضــور
مؤثــر و پــر دســتاوردی را تجربــه کننــد.
کرباســچی در ادامــه اعــام کــرد :همچنیــن در ایــن رویــداد دو تفاهمنامــه مهــم اقتصادی
ٔ
بــه امضــا رســید؛ تفاهمنامــه منعقــد شــده شــرکت بینالمللــی متا کــو بــا اتــاق بازرگانــی
بینالمللــی مالــزی یکــی از ایــن تفاهمنام ههــا بــود کــه بــر اســاس آن شــرکت متا کــو
بهعنــوان شــریک اقتصــادی اتــاق بازرگانــی مالــزی در ایــران در راســتای توســعۀ تجــارت
و ســرمایهگذاری ایــران و مالــزی و بــا هــدف افزایــش تعامــات و تبــادالت اقتصــادی
دو کشــور انتخــاب شــد .همچنیــن بــر اســاس تفاهمنامــه دیگــری کــه بــا شــورای تجــاری
ایران-آس ـهآن ( )IABCمنعقــد شــد ،شــرکت بینالمللــی متا کــو بهعنــوان شــریک و
نماینــدۀ انحصــاری ایــن شــورا در ایــران معیــن گردیــد کــه بــر ایــن اســاس ،کلیــۀ امــور و
تهــای شــورای تجــاری ایران-آس ـهآن در ایــران بــه شــرکت متا کــو محــول شــد.
فعالی 

وی ادامــه داد :عــاوه بــر آن ،کانــون ملــی زنــان بــازرگان و کارآفریــن ایــران نیــز
تفاهمنام ـهای را بــا اتــاق بازرگانــی بینالملــل مالــزی بــه امضــا رســاند تــا از ایــن طریــق،
یهــای اقتصــادی و بازرگانــی ایــن دو مرکــز بــا یکدیگــر افزایــش یابــد.
همکار 
مدیرعامــل شــرکت بینالمللــی متا کــو ،در مجمــوع حضــور هیــأت ایرانــی در ایــن
رویــداد را رضایــت بخــش توصیــف کــرد و بیــان داشــت :بــدون شــک ایــن حضــور
قتــر در ســالهای آینــده ،دیگــر
موفــق میتوانــد زمینــه بخــش تجــارب بهتــر و عمی 
رویدادهــا و نیــز زمین هســاز رونــق اقتصــادی ایــران از طریــق حضــور در بازارهــای جهانــی
و عرص ههــای بینالمللــی تجــاری ،علمــی و آموزشــی باشــد.
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دبیر اجرایـ ـ ــݡی مرکز تجارت بینالملل سازمان همکاریهای
اسالمݡی در ایران:

حضور قدرتمند هیأت ایرانی،
زمینه ساز فعالیتهای مهم بعدی
یهــای اســامی در ایــران گفــت:
دبیــر اجرایــی مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام از  27تــا 30
شــهریور مــاه امســال در مرکــز تجــارت جهانــی کشــور مالــزی در کوآالالمپــور برگــزار شــد
ٔ
یهــای اســامی در ایــران بــرای
و دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
ٔ
پنجمیــن ســال متوالــی ،وظیفــه مدیریــت حضــور هیــأت ایرانــی را در ایــن رویــداد بــر
عهــده داشــت.
یهــای اســامی در
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
ایــران ،محمدعلــی مالیــی در ایــن خصــوص گفــت :از آنجــا که هر ســاله در ایــن رویداد
شهــای نمایشــگاه ،کنفرانــس
شــاهد حضــور نماینــدگان کشــور هــای اســامی در بخ 
ـده هیــأت  35نفــرهٔ
و جلســات جانبــی هســتیم ،حضــور منســجم و برنامهریــزی شـ ٔ
ٔ
ایرانیــان در ایــن نمایشــگاه و کنفرانــس بینالمللــی ،کمــک شــایانی بــه توســعه روابــط
یهــای دوجانبــه بــا ســایر کشــورهای اســامی خواهــد کــرد.
اقتصــادی و همکار 
شهــای مختلــف ایــن رویــداد اظهــار داشــت :مرکــز تجــارت بینالملــل
وی پیرامــون بخ 
یهــای اســامی ،هــر ســاله بیــن  7تــا  10نفــر از نخبــگان اقتصــادی
ســازمان همکار 
جهــان اســام را معرفــی میکنــد کــه خوشــبختانه هــر ســاله نــام یــک ایرانــی نیــز در ایــن
ٔ
یشــود .در ایــن دوره محمدرضــا دیانــی مدیرعامــل گــروه توســعه
فهرســت دیــده م 
ٔ
ســرمایهگذاری انتخــاب بهعنــوان نخبــه اقتصــادی جهــان اســام انتخــاب شــد و ایــن
چهـ ٔ
ـره کارآفریــن اقتصــادی ،توانســت بــا حضــور در جلســات ویــژهای کــه بــا حضــور
یشــود ،تجربیــات و دانــش خــود را بــه نماینــدگان کشــور
نخبــگان اقتصــادی برگــزار م 
هــای اســامی منتقــل کنــد و همچنیــن شــرایط واقعــی اقتصــادی ایــران را از طریــق بیــان
مســیر موفقیــت خــود تشــریح کنــد کــه ایــن امــر خــود از اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت.
مالیــی همچنیــن بــه اضافــه شــدن بخــش جایـ ٔ
ـزه زنــان پیشــرو جهــان اســام بــرای
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اولیــن بــار در ایــن کنفرانــس اشــاره داشــت و افــزود :در ایــن بخش نیز بــا توجه به حضور
شهــای مختلــف اقتصــادی ،شــاهد انتخــاب دکتــر
فعــال و توانمنــد زنــان ایرانــی در بخ 
ســیده فاطمــه مقیمــی بهعنــوان یکــی از زنــان پیشــرو و کارآفریــن جهــان اســام بــه
نمایندگــی از ایــران بودیــم کــه ایــن انتخــاب نیــز بخــش مهــم دیگــری از شایســتگیهای
ٔ
ایــران در عرصــه اقتصــادی و همچنیــن تأثیــر حضــور بانــوان در عرص ههــای مدیریتــی را
بــه اثبــات رســاند و بازتــاب بســیار خوبــی بــرای کشــور داشــت.
وی اضافــه کــرد :گردهمایــی تجــارت و اقتصــاد آســیا و آفریقــا ،کنفرانــس آمــوزش
عالــی کشــورهای اســامی و کنفرانــس زیرســاخت و ســرمایهگذاری کشــورهای
شهــای مهــم رویــداد امســال بــود کــه در ایــن
اســامی نیــز از جملــه دیگــر بخ 
شهــا نیــز نماینــدگان هیــأت ایرانــی حضــوری فعــال و قابــل توجــه داشــتند و
بخ 
بازخوردهــای بســیار خوبــی را شــکل دادنــد.
یهــای انجــام شــده ،در روز نخســت ایــن رویداد پنج
مالیــی گفــت :از طریــق برنامهریز 
ســخنران ایرانــی در میــان ســخنرانان اصلــی حضــور یافتنــد کــه آغــاز بســیار قدرتمنــدی
ٔ
را بــرای هیــأت ایرانــی رقــم زد؛ محمدرضــا دیانــی در کنفرانــس چهر ههــای نخبــه
اقتصــادی جهــان اســام ،دکتــر ســیده فاطمــه مقیمــی کارآفریــن برتــر ایرانــی و مریــم
ســلطانی مدیرعامــل گــروه صنعتــی ســورنا در کنفرانــس ســرمایهگذاری و زیرســاخت
جهــان اســام ،دکتــر فــرزاد حجــازی مســؤول واحــد نــوآوری دانشــگاه پوتــرای مالــزی
ٔ
و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه  UPMمالــزی در ســومین اجــاس توســعه علــوم و
فنــاوری کشــورهای اســامی ،دکتــر فرشــید گلزاده مدیرعامــل شــرکت فروشــگاههای
زنجیــرهای رفــاه در نشســت نخبــگان اقتصــادی جهــان اســام و مجیــد زنگویی معاون
ٔ
ٔ
اجرایــی دبیرخانــه توســعه علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی در اجــاس توســعه
علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی بــه ســخنرانی پرداختنــد.

وی بــا اشــاره بــه حضــور ایــران در بخــش نمایشــگاه نیــز اعــام کــرد ۳۰۰ :مترمربــع
از فضــای نمایشــگاه شــامل  ۱۶غرفــه بــه شــرکتهای ایرانــی و پاویــون ایــران
اختصــاص داشــت.
یهــای اســامی در ایــران
دبیــر اجرایــی مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
تصریــح کــرد :خوشــبختانه در ایــن رویــداد شــاهد حضــور بســیار فعــال و پــر قــدرت
ٔ
نماینــدگان بخــش آمــوزش عالــی کشــور بودیــم کــه کمــک شــایانی بــه توســعه روابــط
یهــای علمــی_ آموزشــی کشــور داشــت .در ایــن رویــداد ،دکتــر محمدرضــا
و همکار 
زالــی رئیــس دانشـ ٔ
ـکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران ،دکتــر بابــک ضیاء معــاون بینالملل
دانشـ ٔ
ـکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران ،دکتــر جعفــر کیوانــی معــاون آموزشــی دانشــگاه
خوارزمــی ،دکتــر پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی ،دکتــر
شمســعلی رض ـازاده رئیــس پژوهشـ ٔ
ـکده گیاهــان دارویــی جهــاد دانشــگاهی ،دکتــر
فتحیــان پــور رئیــس ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و دکتــر قیصــری
رئیــس مرکــز نــوآوری و تجــاری ســازی فنــاوری دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،نماینــدگان
بخــش دانشــگاهی و آمــوزش عالــی کشــور بودنــد کــه در قالــب جلســات ،مذا کــرات،
سهــا توانســتند ضمــن معرفــی تــوان بخــش دانشــگاهی کشــور،
تهــا و کنفران 
مالقا 
زمین هســازیهای مهمــی بــرای تعامــات بعــدی بــا مرا کــز تحقیقاتــی ،علمــی و آموزشــی
کشــور مالــزی ترتیــب دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه امضــای چندیــن تفاهمنامــه در حاشــیه ایــن رویــداد ،خاطــر نشــان
تهــا و تعامــل چهــره بــه چهــره بــا نماینــدگان کشــورهای
ســاخت :مجمــوع ایــن فعالی 
اســامی و بــه خصــوص حضــور در بازار کشــور مالــزی ،میتواند راهگشــای حرکتهای
بعــدی بــرای فعــاالن اقتصــادی ،تولیدکننــدگان و مرا کــز علمــی -آموزشــی کشــور باشــد
یهــای دقیقــی انجــام دهنــد.
تــا بتواننــد بــر اســاس نیازهــا و تــوان موجــود ،برنامهریز 
رویـــــــــــــــــــــــــــدادنـ ـ ـ ٰـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ُ
ُ
َ ُ ْ َ
ݡی َجهان ا ْ
ک ِنفرانس بین َا ِلمللـ ـݡݡی ِت َ
جار ْت و َسرمایهگذا ݣ ݣر ݤ ݤ
سالم
مین نمایشگاه و
هشت
ِ ِ
ِ ِ
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روی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادنـ ـ ـ ٰـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ُ
َ
ُ
َ ُ ْ َ
ْ
ݡی َجهان ا ْ
ک ِنفرانس بینا ِلمللـــݡݡی ِت َ
جارت و َسرمایهگذا ݣ ݣر ݤ ݤ
سالم
مین نمایشگاه و
هشت
ِ ِ
ِ ِ

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در مالــزی گفــتٔ :
دوره جدیــد کار بــا مالــزی بــرای ایــران
آغــاز شــده اســت.
یهــای اســامی در
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
ٔ
ایــران ،مرضیــه افخــم در حاشــیه هشــتمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان
نکــه
اســام و در دیــدار بــا نماینــدگان هیــأت ایرانــی در ایــن رویــداد بــا اشــاره بــه ای 
نیازمنــد ارتباطــات تخصصــی در هــر حــوزه هســتیم ،اظهــار داشــت :جایــگاه مالــزی
بهعنــوان یــک کشــور اســامی میتوانــد مــا را بــرای دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد شــرق
آســیا امیــدوار کنــد.
ٔ
نکــه تجربــه گــران قیمــت تحریــم ،زوایــا و نــگاه جدیــدی را در مواجهــه
وی بــا تأ کیــد بــر ای 
بــا بازارهــای جهانــی پیــش روی مــا قــرار داده اســت ،افــزود :متأســفانه در ایــران
ســالهای زیــادی را از دســت دادهایــم و ایــن بــدان معناســت کــه ا کنــون بایــد تــاش
خــود را بــرای جبــران گذشــته مضاعــف کنیــم.

افخــم ،بــه ایجــاد معاونــت ویـ ٔ
ـژه اقتصــادی در ســاختار جدیــد وزارت خارجــه اشــاره
یتــوان گفــت
داشــت و افــزود :بــا نــگاه و برداشــت از مجموعــه شــرایط پیــش آمــده م 
مأموریــت جدیــدی پیــش روی همــه ســفارت خان ههــا و کارگــزاران اقتصــادی کشــور
قــرار گرفتــه تــا عملیــات واقعــی کســب و کار و رونــق اقتصــادی کشــور را زمین هســازی
کننــد؛ بنابرایــن بایــد از ظرفیــت پیــش آمــده نهایــت بهرهمنــدی را داشــت.
وی تصریــح کــرد :فرصــت کار و ارتباطــات جدیــد در مالــزی به شــدت مهیا اســت و این
کشــور یــک مســیر مناســب بــرای ارتباطگیــری بــا دیگــر کشــورها و همچنیــن یــک تمریــن
خــوب بــرای خــو گرفتــن بــا اســتانداردهای جهانــی اســت.
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در کشــور مالــزی خاطــر نشــان ســاخت :در چنیــن
بســتری تولیدکننـ ٔ
ـده ایرانــی ابتــدا بایــد جایــگاه خــود را در پــان اقتصــادی کشــور مالــزی
تهــا و برقــراری
مشــخص و ترســیم کنــد .بــه همیــن منظــور شناســایی نهادهــا ،ظرفی 
ارتباطــات ،یکــی از مهمتریــن و فشــردهترین مأموریتهایــی اســت کــه ســفارت در
یــک ســال و نیــم گذشــته دنبــال کــرده اســت.
افخــم تأ کیــد کــرد :در بخــش خصوصــی کشــور ،بــرای ورود بــه حوز ههــای فراســنتی و
قتــر نیازمنــد دارا بــودن برخــی اســتانداردها و مؤلف ههــای کالن
زیرســاختهای عمی 
اقتصــادی هســتیم .ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر کاالی ایرانــی تــا پشــت
در میآیــد امــا از آنجــا کــه قــدرت رقابــت بــا کاالی دیگــر کشــورها را نــدارد بــه بــازار وارد
نشــده و در ایــن رقابــت تنگاتنــگ ،حــذف خواهــد شــد کــه متأســفانه ایــن اتفــاق در
مــورد بــازار کشــور مالــزی نیــز در حــال وقــوع اســت.
ٔ
وی ادامه داد :در این مســیر الزم اســت صادرکنندگان کشــور ،یک نقشــه راه صادراتی
مختــص کشــور مالــزی داشــته باشــند؛ چرا کــه ورود بــه بــازار مالــزی بــه معنــای ورود بــه
بــازار کشــورهای حـ ٔ
تهــا ،میــزان قــدرت رقابت
ـوزه آسـهآن اســت .بنابرایــن مــا بایــد مزی 
و راهبردهــای خــود را بــرای ایــن بخــش از جهــان مشــخص و معیــن کــرده ،از ســلیقه بــه
ســمت اســتراتژی و برنامــه حرکــت کنیــم و تغییــرات الزم را نیــز بــر همیــن اســاس انجــام
دهیم.
تهــای ایرانــی در مالــزی ،کمــک بســیاری
ســفیر ایــران اذعــان داشــت :حضــور هیأ 
بــه مــا میکنــد چرا کــه تصویــری کــه آنــان از محصــوالت و توانمندیهــای کشــور ایــران
یســازند ،همــان
در ذهــن مــردم مالــزی و کشــورهای مرتبــط بــا بــازار ایــن کشــور م 
چیــزی اســت کــه ســفارت ،گاه چندیــن مــاه بــرای تبییــن آن تــاش میکنــد و در واقــع
ایــن حضــور ،بســیاری از برنام ههــا و اهــداف مــا را بــه پیــش میبــرد.
یهــای اقتصــادی میــان
نکــه احیــای کمیســیون مشــترک همکار 
وی بــا اشــاره بــه ای 
ایــران و مالــزی پــس از  9ســال یکــی از مهمتریــن اقدامــات در دســت انجــام اســت،

گفــت :بــا تشــکیل کمیت ههــای فرعــی و تخصصــی در ایــن کمیســیون ،میتــوان
شــکلگیری ٔ
یهــای اقتصــادی ایــران و مالــزی را شــاهد بــود.
دوره جدیــدی از همکار 
ســفیر جمهــوری اســامی ایــران تأ کیــد کــرد :بــدون شــک بخشــی از خــأ اطالعاتــی
وزارت خارجــه و ســفارتهای کشــور در ایــن خصــوص ،بــا ایجــاد معاونــت جدیــد
اقتصــادی برطــرف خواهــد شــد و بــه یــاری خداونــد شــاهد دســتاوردهای ملمــوس
خواهیــم بــود.
ســفیر کشــورمان همچنیــن در دیــداری جدا گانــه بــا نماینــدگان هیــأت دانشــگاهی
حاضــر در هشــتمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام ،اظهــار
داشــت :خوشــبختانه ســطح علمــی دانشــجویان ایرانــی در مالــزی ،اعتما دســازی
یتــوان گفــت بخشــی از
خوبــی را ایجــاد کــرده اســت؛ بــه گون ـهای کــه حتــی م 
پیشــرفت علمــی مرا کــز مالــزی مدیــون دانشــجویان ایرانــی اســت .بههمیــن دلیــل
ایــن کشــور ،اســتقبال مناســبی از مرا کــز علمــی ،آموزشــی و تحقیقاتــی ایــران دارد.
افخــم ادامــه داد :جــذب دانشــجوی خارجــی بــرای ایران از مالزی و دیگر کشــورهای
شــرق آســیا یــک فرآینــد عمیــق و پیچیــده اســت کــه اولیــن گام بــرای انجــام آن ارتقای
ســطح اســتانداردهای آموزشی است.
یهــای داخلــی و بــا اســتفاده
نکــه معرفــی کشــور بــر اســاس توانمند 
وی بــا بیــان ای 
از مؤلف ههــای جهانــی ،یــک مهــارت اســت ،افــزود :نبایــد اینگونــه باشــد کــه فقــط
دانشــجوی مــا بــرای تحصیــل بــه دیگــر کشــورها بــرود و بــه تحصیــل در خــارج از ایــران
افتخــار کنــد بلکــه بهعنــوان مثــال دانشــجوی مالزیایــی نیــز بایــد ایــران را بهعنــوان
مقصــد تحصیــل خــود انتخــاب کنــد کــه ایــن امــر نیازمنــد یک ســری آسیبشناسـیها
تهــای اصولــی اســت.
و حرک 
یهــای ایــران را بــا همــه ابعــاد و
ایــن مقــام مســؤول گفــت :مــا بایــد فرهنــگ و توانمند 
همــه حوز ههــا و بهعنــوان یــک دیپلماســی عمومــی بــه دیگــر کشــورها بشناســانیم تــا
ایــران بهعنــوان کشــوری دارای نیــروی جــوان و پویــا و پــر تحــرک کــه در علــم ،اقتصــاد
و تجــارت ،کشــوری امــن و قابــل اعتمــاد اســت در نــگاه جهانیــان ترســیم شــود.
ٔ
وی حضــور هــر ســاله ایرانیــان در نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری
جهــان اســام را اقدامــی قابــل تحســین خوانــد و اذعــان داشــت :زنــده نگــه داشــتن
حضــور ایــران در ایــن رویــداد و اســتمرار ایــن حضــور ،حرکتــی بســیار ارزشــمند اســت
متــر از ایجــاد آن اســت؛ بنابرایــن بایــد کمــک کــرد
چرا کــه حفــظ یــک رابطــه ،مه 
ســکویی کــه بــرای ایرانیــان ایجــاد شــده بــه پل ههــای پیشــرفت تبدیــل شــود تــا در
تهــای مؤثــر و پایــدار را بــرای کشــور رقــم بزنیــم.
نهایــت حرک 

رویـــــــــــــــــــــــــــدادنـ ـ ـ ٰـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ُ
ُ
َ ُ ْ َ
ݡی َجهان ا ْ
ک ِنفرانس بین َا ِلمللـ ـݡݡی ِت َ
جار ْت و َسرمایهگذا ݣ ݣر ݤ ݤ
سالم
مین نمایشگاه و
هشت
ِ ِ
ِ ِ
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روز دوم
پنج سخنران ایرانـــݡی در میان سخنرانان اصلــݡی رویداد

ٔ
هفته پر کار ایرانیها در کوآالالمپور
روز اول
مالزیبهشتاستارتاپهاست
هیــأت دانشــگاهی ایرانــی حاضــر در هشــتمین نمایشــگاه تجــارت و ســرمایهگذاری
جهــان اســام ،در روز نخســت حضــور در کشــور مالــزی بــا دکتــر فــرزاد حجــازی مســؤول
واحــد نــوآوری دانشــگاه پوتــرای مالــزی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه  UPMمالــزی
در محــل ایــن دانشــگاه دیــدار کــرد.
در ایــن جلســه ،دکتــر زالــی رئیــس دانشــکدۀ کارآفرینــی دانشــگاه تهــران ،دکتــر ضیــاء
معــاون بینالملــل دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران ،دکتــر کیوانــی معــاون آموزشــی
دانشــگاه خوارزمــی ،دکتــر پورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی،
دکتــر رضــا زاده رئیــس پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهــاد دانشــگاهی ،دکتــر فتحیــان
پــور رئیــس ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و دکتــر قیصــری رئیــس مرکــز
نــوآوری و تجــاری ســازی فنــاوری دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،بهعنــوان نماینــدگان
بخــش دانشــگاهی و آمــوزش عالــی کشــور حضــور داشــتند.
دکتــر حجــازی ،مســؤول واحــد نــوآوری دانشــگاه پوتــرای مالــزی در ایــن جلســه گفــت:
دانشــگاه  UPMمالــزی در حــال حاضــر رتبــه  229را در میــان دانشــگاههای جهــان دارد
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و برنامــه ریــزی ایــن دانشــگاه بــرای ســال آینــده رســیدن بــه رتبــه  170جهــان اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن دانشــگاه دارای  16دانشــکده اســت ،اظهــار داشــت :فرآینــد
تحقیــق ،توســعه و فــروش ایــده یکــی از مهمتریــن مأموریــت هــای ایــن دانشــگاه اســت
و در حــال حاضــر در حــدود دو هــزار پتنــت تجــاری (ســند ثبــت اختــراع) در رشــتههای
مختلــف بــه ایــن دانشــگاه ارایــه شــده اســت.
بــه گفتــه وی ،دانشــگاه  UPMاز دانشــگاههای نســل چهــارم اســت کــه در حـ ٔ
ـوزه
یهــای قابــل توجهــی دارد .از ســال  2010تــا ا کنــون115 ،
نــوآوری و فنــاوری درآمدزای 
ٔ
ایــده را بــه دنیــا فروختــه و بــرای تبدیــل شــدن بــه دانشــگاه مطــرح در حــوزه نــوآوری
سیاس ـتهایی را تعریــف و اســتانداردهایی را مشــخص کــرده اســت.
وی اعــام کــرد :مالــزی بهشــت اســتارتاپ هاســت؛ چرا کــه  25وزارتخانــه و 60
تشــکل از اســتارتاپها حمایــت میکننــد .از ســوی دیگــر تعــداد ایــده ،ارزشــی بــرای
یشــود،
دانشــگاهها ایجــاد نمیکنــد بلکــه درآمــد و میــزان فروشــی کــه از آن حاصــل م 
شگــذاری اســت.
مــاک ارز 
وی گفت :دانشــگاه  UPMدر ســه ســال اخیر ارتباطات خوبی را با ایران برقرار کرده اســت.
همچنین با تأسیس مرکز نوآوری و تکنولوژی ایران در شرق آسیا که با حمایت و همکاری
ســفارت ایران در مالزی راه اندازی خواهد شــد ،ارتباطات بســیار عمیقتر و تخصصیتری
یشــود .از ایــن طریــق محصــوالت و خدمــات ایرانــی در ســایت ایــن مرکــز معرفــی
برقــرار م 
یشــود و همچنیــن فراخوانهایــی بــه دانشــگاهها ،مرا کــز دانشبنیــان و تولیدکننــدگان
م 
یهــای برنامهریــزی شــدهای را شــکل داد.
یشــود تــا بتــوان همکار 
ایرانــی اعــام م 

پنــج ســخنران ایرانــی در میــان ســخنرانان اصلــی ایــن رویــداد حضــور یافتنــد.
ٔ
محمدرضادیانــی در کنفرانــس چهر ههــای نخبــه اقتصــادی جهــان اســام ،دکتــر ســیده
فاطمــه مقیمــی کارآفریــن برتــر ایرانــی و مریــم ســلطانی مدیرعامــل گــروه صنعتــی ســورنا در
کنفرانــس ســرمایهگذاری و زیرســاخت جهــان اســام ،دکتر حجازی مســؤول واحد نــوآوری
دانشــگاه پوتــرای مالــزی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه  UPMمالــزی در ســومین اجالس
ٔ
توســعه علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی ،دکتــر فرشــید گلزاده مدیرعامــل شــرکت
فروشــگاههای زنجیــرهای رفــاه در نشســت نخبــگان اقتصــادی جهــان اســام و زنگویــی
ٔ
ٔ
معــاون اجرایــی دبیرخانــه توســعه علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی در اجالس توســعه
علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی بــه ســخنرانی پرداختنــد.
ٔ
محمدرضــا دیانــی در کنفرانــس چهر ههــای نخبــه اقتصــادی جهــان اســام گفــت:
خوشــحالم کــه در ایــن کنفرانــس حضــور دارم و در کنــار دیگــر کارآفرینــان جهــان اســام از
آینـ ٔ
ـده جهــان اســام ســخن میگویــم.
وی تأ کیــد کــرد :بــدون شــک آینــده جهــان اســام ،بــه راهبردهــای اساسـیتری در حـ ٔ
ـوزه
کارآفرینــی نیــاز دارد .بنابرایــن بایــد بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن کارآفرینــان و مشــارکت میــان آنها،
فضــای رشــد اقتصــاد اســامی را فراهــم ســازیم.
وی ادامــه داد :وجــود نخبــگان و جوانــان متخصــص در کشــورهای اســامی یــک مزیــت
بســیار بــزرگ اســت کــه در کنــار منابعــی ماننــد نفــت و گاز موجــود در جهان اســام میتواند
ظرفیــت رشــد و تحــول را توســعه دهــد.
ٔ
رئیــس مجمــع کارآفرینــان ایــران کــه در ایــن دوره بهعنــوان نخبــه اقتصــادی جهــان اســام

شــناخته شــد ،افــزود :بســیاری از نهادهــا و انجمنهایــی کــه در کشــورهای اســامی شــکل
ٔ
تهــای اقتصــادی ،از ادامــه مســیر بازماندنــد .از
گرفتنــد بــه دلیــل عــدم اتصــال بــه فعالی 
ســوی دیگــر در بخــش کارآفرینــی نیــازی بــه دیدگا ههــای فرقهگرایــی و سیاســی نیســت و بــه
دیدگا ههــای همــراه نیازمندیــم.
همچنیــن دکتــر ســیده فاطمــه مقیمــی کارآفریــن برتــر ایرانــی در کنفرانــس ســرمایهگذاری و
ٔ
زیرســاخت جهان اســام ،به ســخنرانی پرداخت و گفت :زمانی که کار در زمینه صنعت
حمــل و نقــل را در ایــران شــروع کــردم ،هیــچ چیــزی در خصــوص ترانســفر نمیدانســتم و
ٔ
ٔ
بســیاری مــن را بهعنــوان یــک زن از ادامــه ایــن مســیر منــع میکردنــد امــا شــرکت و مجموعه
گتــر شــد و در حــال حاضــر بزرگتریــن کمپانــی ایــران ،در
مــن در طــول ســالها بــزرگ و بزر 
زمینــه صنعــت حمــل و نقــل اســت.
وی افــزود :بــه جــای جنــگ بیــن زن و مــرد ،بایــد به تفاوتها باور داشــت و به توانمندیها
گهــای بیــن زن و
معتقــد بــود ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی مــوارد مــا هنــوز درگیــر جن 
مــرد هســتیم و از تــاش واقعی دســت کشــیدهایم.
ٔ
در ادامــه روز دوم ایــن رویــداد ،دکتــر حجــازی مســؤول واحــد نــوآوری دانشــگاه پوتــرای
ٔ
مالــزی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه  UPMمالــزی در ســومین اجــاس توســعه علــوم و
فنــاوری کشــورهای اســامی بــا موضــوع شــرکتهای دانشبنیــان در کشــورهای اســامی
بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت.
زنگویــی معــاون اجرایــی دبیرخانــه توســعه علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی نیــز در این
ٔ
ٔ
تهــای دبیرخانــه توســعه علوم و فناوری کشــورهای اســامی در
اجــاس ،پیرامــون فعالی 
ایــران ســخنرانی کرد.
دکتــر گلزاده مدیرعامــل شــرکت فروشــگاههای زنجیــرهای رفــاه نیز به بیان تجربیــات خود
در احیــای فروشــگاههای زنجیــرهای رفــاه بهعنــوان قدیمیترین فروشــگاه زنجیــرهای ایران
پرداخــت و پیرامــون نقــش هــوش هیجانــی در مدیریــت و منابــع انســانی ســخن گفــت.
دیگــر ســخنران ایرانــی ایــن رویــداد ،مریــم ســلطانی مدیرعامــل گــروه صنعتــی ســورنا
بــود کــه در کنفرانــس ســرمایهگذاری و زیرســاخت جهــان اســام از اهمیــت و ارزش
تهــای اقتصــادی و ســرمایهگذاری زنــان در جهــان اســام و حیطههایــی ســخن
فعالی 
گفــت کــه زنــان بــه صــورت اجرایــی میتواننــد در آن بــه فعالیــت بپردازنــد؛ محورهایــی
چــون ســامت ،گردشــگری ،صنایــع دســتی و محصــوالت فرهنگــی ،تجــارت
الکترونیــک ،مــد و لبــاس اســامی؛
جلســه بــا دکتــر قنبــری ،رایــزن علمــی ســفارت ایــران در مالــزی و سرپرســت دانشــجویان
شهــای روز دوم حضــور هیــأت ایرانــی در کشــور مالــزی
ایرانــی در شــرق آســیا از دیگــر بخ 
بــود .در ایــن جلســه ،نماینــدگان بخــش دانشــگاهی هیــأت ایرانــی حضــور داشــتند.
رویـــــــــــــــــــــــــــدادنـ ـ ـ ٰـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ُ
ُ
َ ُ ْ َ
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روز ســوم
ٔ
ٔ
جایـزه نخبـه اقتصـادی جݠهان اسالم
هیــأت ایرانــی روز ســوم حضــور خــود در ایــن رویــداد را بــا حضــور در مراســم معرفــی و اهدای
جوایــز نخبــگان اقتصــادی جهــان اســام آغاز کرد .این مراســم با پیام نخســت وزیر مالزی
و بــا حضــور حســن الحضیــن ،دبیــر کل مرکــز اســامی توســعه تجــارت ( )ICDTبرگــزار شــد.
در ایــن مراســم هشــت چهــره نخبــه اقتصــادی جهــان اســام بــه انتخــاب مرکــز تجــارت
بینالملــل ســازمان همــکاری هــای اســامی معرفــی شــدند و جایـ ٔـزه نخبــگان اقتصــادی
جهــان اســام را دریافــت کردنــد .محمدرضــا دیانــی ،مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب نیز
بــه نمایندگــی از ایــران ایــن جایــزه را دریافــت کــرد.
دکتــر اســماعیل موســی بنــک از زیمبابــوه ،داتــو حاجــی برکــت بــن ابوبکــر از مالــزی ،دکتــر
محمــد یونــس از بنــگالدش ،داتــو ســری نیتیــن گوینــگا از مالــزی ،داتو ســری غزالی بــن داتو
محمد از مالزی ،کمال نصر الدین مصطفی از مالزی و سید صالح الکیومی از عمان دیگر
چهــره هــای نخبــه اقتصــادی جهــان اســام در ایــن کنفرانــس بودنــد.
محمد راجا طلیب مدیـر عامل مرکز تجارت بینالملل سـازمان همکاری اسـالمی و رئیس
هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانس تجارت و ســرمایهگذاری جهان اســام نیز در این مراســم
گفت :خوشــحالیم که کشــور مالزی بار دیگر میزبان نمایندگان کشــورهای اســامی اســت
ٔ
یهــای خــود و بــا
و ایــن کشــورها بــا هــدف توســعه روابــط و ارتقــای مهــارت هــا و توانمند 
ملیــت هــای مختلــف گرد هم جمع شــده اند تــا ارتباطات تجاری خود را گســترش دهند.
وی ادامــه داد :نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام یــک رویــداد
ب هنــام و تأثیرگــذار و یکــی از مهمتریــن رویدادهایــی اســت که صنعتگران ،سیاسـتگذاران،
شهــای مختلــف دنیــا زیــر یــک ســقف
کارآفرینــان ،ســرمایهگذاران و پژوهشــگران را از بخ 
نهــا را بــه اشــترا ک بگــذارد.
گــرد هــم آورده تــا فرصــت هــا و منافــع موجــود میــان آ 
وی تصریح کرد :اقتصاد جهانی در ســالهای اخیر دچار مشــکالت و نوســانهایی شــده
شهــای
کــه شــاید جهــان اســام بیشــترین تاثیــر را از ایــن نوســانها پذیرفتــه اســت .چال 
ٔ
ژئوپلتیــک ،ســاختارهای اقتصــادی وابســته بــه مســایل مذهبــی ،اقتصــاد حــال ،توســعه
شهــا بــوده اســت .از ای ـنرو ایــن رویــداد یــک
منابــع انســانی و آمــوزش از جملــه ایــن چال 
یهــای اســامی ارایــه کــرده و
الگــوی تجــاری را بــرای کشــورهای عضــو ســازمان همکار 
کشــورها را بــه تجــارت و تعامــات بینالمللــی ،یافتن فرصتهای جدید و فعالیت بیشــتر
تشــویق میکنــد.
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روز چهارم
روز زنان پیشرو جهان اسالم

وی اضافــه کــرد :در ایــن دوره اهمیــت و توجــه زیــادی را بــه بخش تجارت و ســرمایهگذاری
در حـ ٔ
ـوزه کشــورهای آفریقایــی معطــوف داشــتیم که یکــی از وجه تمایزهای رویداد امســال
خواهــد بود.
رئیــس هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام اعــام
کــرد :ایــن رویــداد در خصــوص الگوهــا و شــیوههایی بحــث و تبــادل نظــر میکنــد کــه
قــرار اســت بــه زیرســاختهای قــوی و منابــع کشــورهای اســامی بــرای پیشــرفت و
توســعه تبدیــل شــود و بــا توجــه بــه نقــش زنــان در ایــن مســیر امســال جایـ ٔ
ـزه زنان پیشــرو
ٔ
جهــان اســام را نیــز پیشبینــی کردیــم تــا زنــان موفــق و برجســته کشــورهای اســامی را
نیــز معرفــی و تشــویق کنیــم.
نچــه بــرای مرکــز
همچنیــن دبیــر کل مرکــز اســامی توســعۀ تجــارت در ایــن مراســم گفــت :آ 
توســعه تجــارت کشــورهای اســامی اهمیــت دارد ،ارتبــاط موثــر اقتصــادی کشــورهای
اســامی بــا یکدیگــر و همچنیــن تقویــت ارتبــاط بــا کشــورهای غیــر اســامی اســت .بنابراین
ســعی داریــم از ایــن فرصــت بــرای رشــد ،توســعه و بهبــود شــرایط اســتفاده کنیــم.
حســن الحضیــن افــزود :ایــن مرکــز یــک الگــوی درســت تجــاری در اختیــار کشــورهای
اســامی قــرار مــی دهــد امــا محدودیتــی بــرای بــه کارگیــری ایــن الگــو وجــود ندارد.کمااینکــه
ا کنــون مــا بــا کشــورهای غیــر اســامی ماننــد کــره ،اســپانیا ،فرانســه و ژاپــن هــم مذا کــرات و
تهــای خــوب و زیــادی ترتیــب دادهایــم.
مالقا 
وی ادامــه داد :ارتبــاط بــا مــردم و تجــارت و اقتصــاد وظیفــه اصلــی ماســت و هــر حرفــه و
تخصــص و صنعتــی در ایــن میــان نقــش خواهــد داشــت بنابرایــن دیدگا ههــای سیاســی را
کنــار میگذاریــم.
شــرکت در ضیافــت شــام ایــن رویــداد نیــز از دیگــر برنام ههــای پیشبینــی شــده بــرای روز
ســوم حضــور ایرانیــان بــود .در ایــن ضیافت ،نمایندگان ایران در کنار شــرکتکنندگان دیگر
کشــورهای اســامی ،در فضایــی صمیمانــه بــه تبــادل نظــر و معرفــی خــود پرداختنــد.

روز چهــارم بــا ســخنرانی دکتــر زالــی ،رئیــس دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران در
کنفرانــس آمــوزش عالــی جهان اســام آغاز شــد .موضــوع ســخنرانی وی در این کنفرانس،
شهــای سیســتمهای آمــوزش عالــی در
دانشــگاههای کارآفریــن ،کارآفرینــی علمــی و چال 
این مســیر بود .وی وضعیت دانشــگاههای جهان اســام را در این خصوص بررســی کرد
و همچنیــن بــه معرفــی دانشـ ٔ
ـکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران پرداخــت.
در ادامــه برنام ههــا ،نماینــدگان اقتصــادی هیــأت ایرانــی بــا دکتــر مرضیــه افخــم ســفیر
جمهــوری اســامی ایــران در مالــزی دیــدار کردنــد.
ٔ
در روز چهــارم ایــن رویــداد ،همچنیــن دو تفاهمنامــه مهــم اقتصــادی بــه امضــا رســید؛
شــرکت بینالمللــی متا کــو بــا اتــاق بازرگانــی بینالملــل مالــزی تفاهمنام ـهای امضــا کــرد و
بــر اســاس آن بهعنــوان شــریک اقتصــادی اتــاق بازرگانــی مالــزی در ایــران انتخــاب شــد.
همچنیــن بــر اســاس تفاهمنامــه دیگــری کــه بــا شــورای تجــاری ایــران -آس ـهآن ()IABC
منعقــد شــد ،شــرکت بینالمللــی متاکو بهعنوان شــریک و نماینـ ٔ
ـده انحصــاری این شــورا در
ایــران معیــن گردیــد .کانــون زنــان بــازرگان و کارآفرینــان ایــران نیز در ایــن روز تفاهمنامـهای را
بــا اتــاق بازرگانــی بینالملــل مالــزی بــه امضــا رســاند.
ٔ
در ادامــه روز چهــارم ،هیــأت ایرانــی در مراســم اهــدای جایــزه بــه زنــان پیشــرو جهان اســام
ٔ
کننده
حضور یافتند .در این مراسم دکتر سیده فاطمه مقیمی،تنها بانوی ایرانی دریافت
ایــن جایــزه بــود کــه جایــزه رانیــا  2017را از دســت همســر نخســت وزیر مالزی دریافــت کرد.
در ایــن مراســم هفــت زن بهعنــوان زنــان پیشــرو جهــان اســام بــه انتخــاب مرکــز تجــارت
بینالملــل ســازمان همــکاری هــای اســامی معرفــی شــدند.

روز پنجم
از تکنوپارک تا سفارت
در روز پنجــم ایــن رویــداد ،هیــأت ایرانــی جلس ـهای بــا مقامــات پــارک علــم و فنــاوری
کشــور مالــزی داشــت و ضمــن بازدیــد از تکنوپــارک مالــزی از تجربیات این مرکز اســتفاده
کــرد .همچنیــن نماینــدگان دانشــگاهی هیــأت ایرانــی در ایــن جلســه بــه معرفــی مرا کــز
یهــای آتــی پرداختنــد.
خــود و بررســی ســطح و نــوع همکار 
ٔ
در ادامــه روز پنجــم ،بخــش دانشــگاهی هیــأت ایرانــی بــا دکتــر افخــم ســفیر ایــران در
مالــزی دیــدار کــرد .ارتبــاط بــا دانشــگاههای جهــان اســام ،طــرح تحــول دانشــگاه هــا و
یهــای آتــی از جملــه محورهــای مهــم ایــن جلســه بــود.
بررســی همکار 
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“

حضور پر رنگ ایرانی ها در این رویداد،
مایه خرسندی بود
ٔ
رئیس مجمع کارآفرینان ایران و نخبه اقتصادی جهان اسالم عنوان کرد:

ٔ
عرصه بینالمللی است
پیشبرد اقتصاد اسالمی در گرو گسترش همکاری نخبگان در

ٔ
مدیــر عامــل گــروه توســعه ســرمایهگذاری انتخاب و رئیس مجمــع کارآفرینان ایــران که در
هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام در کوآالالمپــور
ٔ
نبــاره
جایـ ٔـزه نخبــه اقتصــادی جهــان اســام را بــه نمایندگــی از ایــران دریافــت کــرد در ای 
گفــت :پیشــبرد اقتصــاد بــا تفکــر نــاب اســامی ،در گــرو گســترش روابــط اقتصــادی،
یهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،گردشــگری ،ارج نهــادن بــه بخــش خصوصــی و
همکار 
همــکاری نخبــگان در ســطح بینالمللــی اســت.
یهــای اســامی در ایــران،
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
محمدرضــا دیانــی بــا اشــاره بــه لــزوم تعامــل ســازنده و بنیادیــن بــا کارآفرینــان در داخــل
گهــای ســازنده ماننــد کارآفرینــی
کشــورها ،تأ کیــد کــرد :جهــان اســام بــه ارتقــای فرهن 
نیــاز دارد.
رئیــس مجمــع کارآفرینــان ایــران همچنیــن گفــت :جهــان اســام ،جهانــی بــا ظرفیــت
تهــای فــراوان اســت .اســتفاده از ایــن ظرفیــت نیازمنــد همــت
عظیــم فکــری و قابلی 
واالی کارآفرینانــی اســت کــه بــا ِخــرد و ایمــان ،مســیر رشــد آن را شــکل میدهنــد .مــا بــا
اعتمــاد بــه همیــن ظرفیــت در  40ســال گذشــته ،تفکــر نــاب اقتصــاد ایرانــی -اســامی را
گســترش داده و ابعــاد جدیــدی را بــرای رشــد و تعالــی مــادی و معنــوی کشــور ،ترســیم
کردهایــم و معتقدیــم تعامــات جهانــی نیــز بایــد برایــن اســاس صــورت گیــرد.
وی تأ کیــد کــرد :کارآفرینــان جهــان اســام بایــد باور کنند که با چنیــن دیدگاهی میتوانند
الگویی نوین برای اقتصاد جهان باشــند و ابعاد اجتماعی جدیدی را توســعه دهند.
وی افــزود :کارآفرینــی از جملــه حوزههایــی اســت کــه میتوانــد نقــاط مطلــوب
ٔ
سرمایهگذاری را متحول کند ،استانداردهای زندگی را تغییر داده و زمینه ایجاد اشتغال
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و رشــد یــک جامعــه را فراهــم ســازد .بنابرایــن بایــد دقــت داشــت ســرمایهگذاریها و
ٔ
تهــا بــر اســاس فرهنــگ کارآفرینــی و در راســتای نــوآوری و توســعه اید ههــای
تولیــد ثرو 
کارآفرینانــه باشــد.
ـار اقتصــاد ،فرهنگ ،معنویت و اخالق هم میخواهند.
ـ
ن
ک
در
ـردم،
ـ
م
دیانــی ادامــه داد:
ِ
اقتصــاد ،بــدون مرزهــای اخالقــی ،بــه تبعاتــی چــون تخریــب محیطزیســت میانجامد و
یشــود.
منابع انســانی منجر م 
بــه جــای افزایــش رضایتمنــدی مــردم ،بــه نابودی ِ
ایــن کارآفریــن بــا تأ کیــد بــر اینکه ما نیازمند یک دیپلماســی اقتصــادی بر مبنای نخبگان
تهــا بــه خوبــی و بــدون
و بخــش خصوصــی هســتیم ،اذعــان داشــت :بــدون شــک دول 
کمــک بخــش خصوصــی نمیتواننــد در ایــن مســیر موفــق باشــند .بنابرایــن خــود بخــش
خصوصــی در کشــورهای مختلــف بایــد در ایــن زمینــه بــه نوعــی اتحــاد و همبســتگی
سهــا و نمایشــگاههایی میتوانــد در اتحــاد فعــاالن
دســت یابنــد .از ایــن رو چنیــن کنفران 
بخــش خصوصــی فــارغ از نگا ههــای دولتی و سیاســی کشــورهای مختلــف ،اثرگــذار واقع
شود.
ٔ
مدیــر عامــل گــروه توســعه ســرمایهگذاری انتخــاب و رئیــس مجمــع کارآفرینــان ایــران
افــزود :بهعنــوان مثــال بنــده در ایــن رویــداد بــا نماینــدگان کشــورهایی مذا کــره داشــتم که
بهــای سیاســی ممکــن اســت تمایــل زیــادی بــرای همــکاری بــا مــا نداشــته
در چهارچو 
باشــند امــا مــا بهعنــوان نمایندگان بخــش خصوصی در ایــن رویداد بــه مذا کره پرداختیم
تهــا و
و میتوانیــم حضــور فعالــی در کشــورهای مختلــف داشــته باشــیم .چرا کــه دول 
نهــا ،مــدام در حــال تغییــر اســت و مــا معتقدیــم ایــن بخــش خصوصــی
سیاسـتهای آ 
اســت کــه میتوانــد دیپلماســی مــا را در کشــورهای مختلــف بــه پیــش ببــرد.

وی تأ کیــد کــرد :ایــن جایــزه و رویدادهایــی از ایــن قبیــل بایــد آغــاز اسـ ٔ
ـتفاده مــا از ظرفیــت
نکــه
دیگــر کشــورها و بســتری بــرای حضــور مــا در نقــاط مختلــف جهــان باشــد .بــه ویــژه آ 
متأســفانه برخــی کشــورها هنــوز هــم نســبت بــه ایــران دچــار نگا ههــای بدبینانــه هســتند
ٔ
ـت بخــش کارآفریــن کشــور را بــدون فشــارها و
و ایــن رویدادهــا میتوانــد زمینــه حرکـ ِ
فضاهــای سیاســی دنبــال کنــد.
یهــا بایــد نــگاه خــود را بــه
رئیــس مجمــع کارآفرینــان ایــران افــزود :ایران 
برخــی موضوعــات عــوض کــرده و با نــگاه به بازارهای بینالمللــی و برون
مــرزی ،حضــور پــر رنگــی در چنیــن رویدادهایــی داشــته باشــند؛ همــان
ٔ
یهــا در ایــن رویــداد مایــه خرســندی و مباهــات
طــور کــه حضــور ایران 
بــود .بــدون شــک فرصــت زیــاد اســت امــا مــا بایــد از پوششــی کــه
بــه دور خــود کشــیدهایم و دایـ ٔـره محــدودی کــه بــرای تولیــدات
خــود ســاختهایم ،پــا را بیــرون گذاشــته و بــه اشــکال مختلــف در
بازارهــای خــارج از ایــران حضــور داشــته باشــیم.
ٔ
وی عامــل موفقیــت مجموعــه خــود و معرفــی بهعنــوان
یکــی از نخبــگان جهــان اســام را کار جهــادی،
خطرپذیــری ،تنــوع کاری و کار گروهــی علیرغــم
مشــکالت دانســت و گفــت :تنهــا از طریـ ِـق تعامــل،
ـاوری
همــکاری ،همفکــری ،فهـ ِـم متقابــل و ر شـ ِـد فنـ ِ
یتــوان زندگــی بهتــری را بــرای
صنعتــی و اقتصــادی م 
ً
افــراد جامعــه فراهــم ســاخت و چنیــن اقتصــادی قطعــا از
یگــذرد .بنابرایــن مــا بیــش از آنکــه بــه
مســیر فرهنــگ و اخــاق م 
اقتصــاد اســامی فکــر کنیــم بایــد بــه ترویــج اخــاق در اقتصــاد و بازتــاب آن در
کشــورهای اســامی بیندیشــیم.
وی از فعــاالن اقتصــادی جهــان اســام دعــوت کــرد بــا حضــور در ایــران،
زمین ههــای وســیع ســرمایهگذاری و همــکاری مشــترک اقتصــادی در ایــن
کشــور را از نزدیــک مشــاهده کننــد.
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ٔ
ٔ
جایزه زنان پی ــشرو جهان اسالم:
کننده
دکتر سیده فاطمه مقیم ــݡی ،دریافت

حضور هیأت ایرانی بسیار فعاالنه بود
دکتــر ســیده فاطمــه مقیمــی ،کــه بــر ذکــر عنــوان ســیده در نــام کاملــش اصــرار دارد ،متولــد
شــهریور مــاه  1337در تهــران اســت؛ وی مدیــر عامــل شــرکت حمــل و نقــل بینالملــل
«ســدیدبار» و همچنیــن عضــو هیــأت رئیســه اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و کشــاورزی
تهــران و عضــو کارگرو ههــای مختلــف ملــی در حـ ٔ
ـوزه صنعــت حمــل و نقــل اســت .کســب
عنوان کارآفرین برتر جهان اســام در ســال  2012از ســوی بانک توســعه اســامی ()IDB
قهــای بازرگانــی و صنعــت آســیا
و عنــوان نخســتین کارآفریــن برتــر زن در کنفدراســیون اتا 
و اقیانوســیه ( )ACCIدر ســال  2016از دیگــر افتخــارات ایــن بانــوی کارآفریــن ب هشــمار
میآیــد.
ســیده فاطمــه مقیمــی ،کارآفریــن موفــق ایرانــی امســال در جریــان هشــتمین نمایشــگاه و
کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام موفــق بــه کســب جایـ ٔـزه زنــان پیشــرو
یهــای اســامی
جهــان اســام بــه انتخــاب مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
شهــای اصلــی ایــن رویــداد
( )OIC-IBCشــد .ایــن جایــزه کــه بــرای نخســتین بــار بــه بخ 
اضافــه شــده ،توســط همســر نخســت وزیــر مالــزی بــه هفــت نفــر از زنــان پیشــرو جهــان
اســام اهــدا گردیــد.
هــدف از اهــدای جایـ ٔـزه زنــان پیشــرو جهــان اســام بــا عنــوان رانیــا ،2017تقدیــر از
تهــای اثــر بخــش زنــان کشــورهای اســامی اعــام شــده اســت.
فعالی 
ٔ
ٔ
حزیمــا زیــن الدیــن از مالــزی در حــوزه نفــت ،صالحــا کماردیــن از مالــزی در حــوزه آمــوزش
عالــی ،ســیبل ارســان از ترکیــه نویســنده و روزنام هنــگار ،جمیلــه ابوبکــر فعــال بخــش
خصوصــی مالــزی ،موهایانــی شــمسالدین از مالــزی در حـ ٔ
ـوزه بانکــداری و شــریفا
هاپســان شــهابالدین یکــی از مقامــات دولتــی مالــزی ،شــش زن دیگــری بودنــد کــه
موفــق بــه دریافــت جایـ ٔـزه زنــان فعــال جهــان اســام از «روســما منصــور» همســر نخســت
وزیــر مالــزی شــدند.
دکتــر ســیده فاطمــه مقیمــی در خصــوص این جایــزه و این رویداد گفــتٔ :
جایزه نخبگان
یهــای
و کارآفرینــان برتــر جهــان اســام از ســال  2009تا کنــون توســط ســازمان همکار 
اســامی پای هگــذاری شــده امــا امســال بــرای نخســتین بــار جایـ ٔـزه ویــژه زنــان توانمنــد و
پیشــرو جهــان اســام نیــز در ایــن رویــداد پیــش بینــی و بــه بخــش اصلــی ایــن رویــداد
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اضافــه شــد کــه در ایــن زمینــه پنــج نفــر از کشــور مالــزی ،یــک نفــر از کشــور ترکیــه و یــک نفــر
از ایــران بهعنــوان زنــان پیشــرو جهــان اســام معرفــی شــدند و بنــده افتخــار یافتــم که این
جایــزه را بــه نمایندگــی از ایــران دریافــت کنــم.
نکــه در ســالهای آینــده زنــان کشــورهای مختلــف اســامی
وی بــا ابــراز امیــدواری از ای 
در ایــن رویــداد معرفــی و برگزیــده شــوند ،اظهــار داشــت :باعــث افتخــار مــن اســت کــه
بــار دیگــر در یــک رویــداد بینالمللــی موفــق بــه کســب چنیــن جایــزهای شــدم و از طریــق
ٔ
یهــای ایــران و
ایــن جایــزه و بــه بهانــه حضــور در ایــن رویــداد توانســتم بخشــی از توانمند 
همچنیــن توانمنــدی زنــان ســرزمینم را بــه دیگــر کشــورها معرفــی کنــم.
شهــای مختلــف ایــن رویــداد بســیار تأثیرگــذار بــوده
وی ادامــه داد :حضــور ایــران در بخ 
و بــه همیــن دلیــل امیــدوارم در ســالهای آتــی حضــور زنــان موفــق و توانمنــد کشــور را در
شهــای مختلــف ایــن رویــداد شــاهد باشــیم.
بخ 
دکتــر مقیمــی افــزود :همچنیــن امیــدوارم ایــن نزدیکــی و همیــت بیــن زنــان کشــورهای
مســلمان اتفــاق افتــاده و از طریــق حضــور در چنین رویدادهایی بتوان زنجیـ ٔـره همافزایی
از توانایی زنان در کشــورهای مختلف جهان اســام را برای افزایش قدرت و توانمندی
ٔ
تهــای اقتصــادی و
داخلــی ایــن کشــورها ایجــاد کــرد و شــاهد تقویــت زمینــه فعالی 
مشــترک آنــان در ســالهای آینــده بــود.
تهــا و هــم ســو کــردن
وی بیــان داشــت :انتقــال تجربیــات ،بــه اشــترا کگذاری مزی 
تهــای هــر کشــور از جملــه موضوعاتــی اســت کــه
روندهــای توســعهای بــر مبنــای مزی 
زنــان کشــورهای اســامی میتواننــد از طریــق حضــور در ایــن رویدادهــا در خصــوص آن
برنامهریــزی مشــترک داشــته باشــند.
ایــن کارآفریــن برتــر تصریــح کــرد :متأســفانه جــدا از محدودیتهایــی کــه زنان کشــورهای
اســامی بــا آن روبــرو هســتند ،بهانــه جوییهایــی نیــز بــرای توقــف تــاش و ادامــه نــدادن
ٔ
گتــری
مســیر موفقیــت در میــان خــود جامعــه زنــان وجــود دارد کــه ایــن خــود عامــل بزر 
تهــا همیشــه وجــود دارنــد و تنهــا
بــرای محدودیــت آنهاســت .در حالــی کــه محدودی 
ٔ
یشــود امــا هرگــز از بیــن نمـیرود؛ بنابرایــن نبایــد بــه بهانــه
نهــا عــوض م 
شــکل و جنــس آ 
تهــا دســت از تــاش برداشــت.
محدودی 

“

امیدواریم شاهد حضور تعداد بیشتری از
زنان کشور در رویداد آتی باشیم

ٔ
وی خطرپذیــری واقعــی و بــر اســاس منطــق و تــاش مســتمر را نیــاز امــروز جامعــه زنــان
ایــران در حـ ٔ
تهــای شــغلی و اجتماعــی دانســت و افــزود :خوشــبختانه ا کنــون
ـوزه فعالی 
الگوهــای مجســمی در کشــور وجــود دارد؛ زمانــی کــه نســل مــا فعالیــت اقتصــادی و
اجتماعــی خــود را بهعنــوان یــک زن آغــاز کــرد ،تنهــا الگوهــای خیالی و غیرقابل دســترس
بهــای درســی را در اختیــار داشــت امــا ا کنــون ایــن راه بــاز شــده و سالهاســت زنــان
کتا 
بســیاری در ایــن مســیر تــاش کــرده و موفــق شــدهاند .همین افراد توانســتهاند آســیبها
و تهدیدهــا را بشناســند ،تجربــه کننــد و بــه دیگــران انتقــال دهنــد .از ایــن رو کار بــرای زنان
بســیار آســانتر از ده ههــای گذشــته شــده و فضــای اجتماعــی نیــز بســیار مهیــا تــر اســت.
مقیمی ،حضور هیأت ایرانی در هشتمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایهگذاری
جهــان اســام را بســیار ارزشــمند و فعاالنــه ارزیابــی کــرد و ادامــه داد :خوشــبختانه در ایــن
دوره ،مجموع ههــای دانشــگاهی وزینــی نیــز حضــور داشــتند کــه از ُبعــد علمــی و فرهنگی
رویــداد را تقویــت کردند.
مهــا در ایــن هیــأت و
وی تأ کیــد کــرد :امیدواریــم در ســالهای آتــی تعــداد بیشــتری از خان 
ایــن رویــداد بــه نمایندگــی از ایــران حضور داشــته باشــند.
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ٔ
حضور فعاالنهبرند«رفاه»در بخشهایمختلفرویداد.
مدیرعامــل شــرکت فروشــگاههای زنجیــرهای رفــاه در خصــوص جزییــات حضــور ایــن
مجموعه در هشــتمین نمایشــگاه تجارت و ســرمایهگذاری جهان اسالم گفت :مجموعه
سهــا و
فروشــگاههای زنجیــرهای رفــاه در ایــن رویــداد در بخــش نمایشــگاه ،کنفران 
ســخنرانیها و نیــز بخــش نشس ـتهای جانبــی حضــور فعالــی داشــت.
یهــای اســامی در ایــران،
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
دکتــر فرشــید گلــزاده اظهــار داشــت :در ایــن رویــداد دو ســخنرانی داشــتم؛ ســخنرانی اول در

ٔ
خصــوص هــوش هیجانــی در مدیریــت ســازمان و نمونــه واقعــی و عملیاتــی شــدهای بــود
کــه مــا در مجموعــه فروشــگاههای رفــاه پیــاده کــرده بودیــم .در ایــن ســخنرانی ســعی کــردم
اجرای پروژههای تحول رفاه در سه سال گذشته را تشریح کنم .فروشگاههای زنجیرهای
شهــای مختلــف دچــار وضعیــت و شــرایطی بحرانــی بــود ،تأمینکننــدگان کاال
رفــاه در بخ 
بــا رفــاه کار نمیکردنــد ،تجهیزات و ســاختمان فرســوده بــود ،مشــتریان دلزده بودند ،برند
مــا قدیمــی و فروشــگاههای مــا تاریــک و بــدون جذابیــت بودنــد .در حالــی کــه رقبــای مــا بــا
شهــای مــدرن ،فضــای جــذاب و ســرمایهگذاریهای جدیــدی را بــرای مجموع ههــای
رو 
خــود حاصــل کــرده بودند .در چنین شــرایطی ســهامداران تصمیم به فروش گرفتنــد و این
ٔ
ســهام ،خریداری هم نداشــت .در این زمان در نهایت زمزمه تعطیلی شــرکت مطرح شــد
و ایــن بــه معنــای بیــکار شــدن  3500نفــر و در حــدود پنــج هــزار خانــواده به صورت مســتقیم
و غیرمســتقیم بــود .تغییــرات مدیریتــی پــی در پــی و عــدم اشــترا ک نظــر بیــن ســهامداران،
نهــا را بــرای رفــاه ایجــاد کــرده بــود .وقتــی در ســال  ،93وارد شــرکت
مجموع ـهای از بحرا 
شــدم پــروژه تحــول راهبــردی رفــاه را در قالــب برنامــه چشــم انــداز  10ســاله و شــامل ســه
برنامه اســتراتژیک ،کلید زدیم و ســرمایهگذاری بر روی زیرســاختها ،بازســازی ساختمان،
شهــا آغــاز شــد؛ امــا ایــن پروژ ههــا ب هســختی پیــش
ســاختار تأمیــن ،آی تــی و دیگــر بخ 
ٔ
میرفــت .عارضــه اصلــی رفــاه ایــن بــود کــه پرســنل ایــن مجموعــه خجالــت میکشــیدند
بگوینــد در رفــاه کار میکننــد و ایــن بیــش از هــر بحرانــی بــرای مــن آزاردهنــده بــود .مــن
فهمیــدم کــه ابتــدا بایــد ایــن معضــل را بهعنــوان بســتر و زیرســاخت اولیــه بــرای اجــرای هــر
گونــه تغییــر ،اصــاح کنــم .در ســال  94اولیــن پـ ٔ
ـروژه نســل جدیــد فروشــگاهها را بــه صــورت
ٔ
پایلــوت در کرمــان کلیــد زدیــم .همــه هــدف مــن در ایــن پــروژه ایجــاد یــک مرکــز مــدرن و
قابــل افتخــار بــود و نــه ســود اقتصــادی؛ در واقــع تــاش داشــتم دوبــاره همــکاران را نســبت
بــه برنــد رفــاه عالقمنــد کنــم .تــا پایــان  50 ،95فروشــگاه نســل جدیــد را در کشــور ایجــاد
کردیــم و اعتمــاد بــه نفــس ،بــه مجموعــه بازگشــت .بــاز طراحــی برنــد شــرکت اتفــاق افتــاد،
از طراحــی لوگــو تــا بازســازی نماهــا ،ســردرها ،نشــانههای بصــری و  ،..بازســازی تجهیــزات
و ســاختمانها و جــذاب کــردن فضــای فروشــگاهها انجــام شــد ،ســهام شــرکت از صــد
دالر ســه ســال پیــش کــه خریــداری هــم نداشــت بــه  350دالر رســید و ا کنــون ســهام رفــاه
در صــف خریــد بــورس قــرار دارد و فروشــندهای نیســت! ایــن مســیر در واقــع الگــوی موفقی
از بازســازی برنــد ایرانــی آن هــم در دوران رکــود اقتصــادی بــود .در طــول ایــن ســه ســال
موفــق شــدیم همکارانــی خودانگیزنــده ،عالقمنــد بــه یادگیــری و کار تیمــی تربیــت کنیــم و
این زیرســاخت انســانی در موفقیتهای بعدی مجموعه بســیار تأثیرگذار بود و ثابت کرد
ٔ
برای تحقق جامعه توســعه یافته باید بتوانیم انســانهای توســعه یافته تربیت کنیم .بعد
کهــای
از ایــن ســخنرانی عالقمنــدان زیــادی بــرای همــکاری بــا رفــاه مراجعــه کردنــد و تبری 

مســرت بخشــی از نماینــدگان کشــورهای اســامی دریافــت کــردم.
گلــزاده ادامــه داد :ســخنرانی دوم در حـ ٔ
ـوزه زیرســاختهای ســرمایهگذاری در کشــورهای
ٔ
اســامی بــود .در ایــن ســخنرانی از لــزوم تغییــر نــگاه کشــورهای اســامی در حــوزه نــوآوری
شهــای جدیــد هســتیم چرا کــه بیشــترین بازدهــی
گفتــم؛ بــه اعتقــاد مــن مــا نیازمنــد رو 
شهــا و شــیوهها و بــه اصطــاح ،نــوآوری
نــوآوری در پنــج ســال آینــده جهــان ،نــوآوری در رو 
ٔ
نــرم اســت نــه نــوآوری در تولیــد محصــول؛ بهعنــوان نمونــه در مجموعــه رفــاه بــا تغییر شــیوه
شهــای مالــی و بازاریابــی تــاش کردیــم بــه جــای ســرمایهگذاری در تولیــد و
فــروش ،رو 
ســخت افــزار ،در شــیوه هــا و زیرســاختها ســرمایهگذاری کنیــم .مشــکل مــا در ایــران تولید
شهــای فــروش اســت .معتقــدم بــدون ســرمایهگذاری در
نیســت ،مشــکل ،فــروش و رو 
یتــوان اقتصــاد مقاومتــی را محقــق کــرد.
نــوآوری نــرم نم 
ٔ
وی همچنیــن در خصــوص غرفــه رفــاه در ایــن نمایشــگاه گفــت :از طریــق حضــور در ایــن
ت وگــو داشــتیم کــه
نمایشــگاه ،بــا بســیاری از بازرگانــان کشــورهای اســامی مذا کــره و گف 
ســرمایهگذاری مشــترک ،تبــادل دانــش و کاال از محورهــای ایــن مذا کــرات بود .کســانی که
بــه دنبــال صــادرات بــه ایــران بودنــد را بــرای آوردن بخشــی از زنجیــره تولید بــه ایران ترغیب
ٔ
کردیــم و در مجمــوع ،غرفــه رفــاه توانســت حضــور مؤثــری در این نمایشــگاه داشــته باشــد و
ٔ
ایــن نتیجــه همــکاری و تــاش تــک تــک پرســنل رفــاه در سراســر ایــران اســت.
نکــه امــروز برنــد رفــاه آوازه ای در خــارج از مرزهــا دارد ،افتخــاری
وی تصریــح کــرد :ای 
ٔ
بــرای ایــران اســت و مــن آرزو دارم روزی شــاهد حضــور ایــن برنــد در همــه کشــورهای
اســامی باشــیم.
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رایزن علمݡی جمهوری اسالمی ایران در شرق آسیا:

دانشجویان ایرانی نقش بسیار زیادی در
پیشرفتعلمیمالزیداشتهاند
رایــزن علمــی ســفارت جمهــوری اســامی ایــران و سرپرســت دانشــجویان ایرانــی در
شــرق آســیا گفــت :بــا تأســیس مرکــز نــوآوری در کشــور مالــزی کــه از طریــق ســفارت
تهــای جــدی و اثرگــذار در حـ ٔ
ـوزه
یتــوان شــاهد حرک 
ایــران درحــال پیگیــری اســت ،م 
یســازی ،ثبــت ایــده و ورود تولیــدات و خدمــات ایران به کشــورهای شــرق آســیا
تجار 
و پــس از آن دیگــر کشــورها بــود.
ٔ
یهــای اســامی در
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
ایــران ،دکتــر عبــاس قنبــری در دیــدار بــا هیــأت ایرانــی حاضــر در هشــتمین نمایشــگاه
نکــه هیــچ یــک از
و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام بــا بیــان ای 
دانشــگاههای ایــران در کشــور مالــزی نمایندگــی ندارنــد ،اظهــار داشــت :ایــن در
حالــی اســت کــه  30دانشــگاه مطــرح جهانــی شــعبهای در کشــور مالــزی دارنــد و در
واقــع کشــور مالــزی بــه دلیــل در اختیــار داشــتن دانشــجویان و یــا دانشــگاههایی از
ٔ
تهــای مشــترک علمــی
کشــورهای مختلــف ،نقطــه تالقــی بســیار مهمــی بــرای فعالی 
و دانشــگاهی اســت.
وی ادامــه داد :تــا چنــد ســال پیــش هیچگونــه تفاهمنامــه علمــی در ســطح
وزارتخان ههــای دو کشــور ایــران و مالــزی وجــود نداشــت و تفاهمنام ههــای موجــود
نیــز بــا دانشــگاههای غیــر تــراز اول مالــزی منعقــد شــده بــود .ایــن درحالــی اســت کــه
ً
تقریبــا تمامــی رؤســای دانشــگاههای مهــم ایــران یــک بــار بــه مالــزی ســفر کردهانــد.
نکــه دانشــجویان ایرانــی در پیشــرفت علمــی کشــور مالــزی نقــش
وی بــا تأ کیــد بــر ای 
ٔ
داشــته انــد ،افــزود :همیــن امــر میتوانــد زمینــه بســیار مناســبی بــرای تقویــت روابــط
دانشــگاههای ایــران و مالــزی باشــد.
رایــزن علمــی ســفارت ایــران در مالــزی اعــام کــرد :در حــال حاضــر بــا همــکاری وزارت
علــوم ،هشــت دانشــگاه معتبــر کشــور مالــزی را انتخــاب و معرفــی کردهایــم و چنانچــه
دانشــگاههای ایرانــی بخواهنــد تفاهمنامـهای را بــا دانشــگاههای مالــزی امضــا کننــد،
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“

مالزی ،نقطه تالقی مهم کشورهای مختلف
برای ارتباطات علمی-آموزشی است

ً
حتمــا بایــد بــا یکــی از ایــن دانشــگاهها وارد مذا کــره شــوند .از ســوی دیگــر چنانچــه
دانشــگاههای مالــزی بــه تعهــدات خــود در ایــن تفاهمنام ههــا عمــل نکننــد ،از طریــق
ســفارت پیگیــری و حمایــت خواهیــم کــرد .همچنیــن دانشــگاههای مالــزی درحــال
حاضــر بــرای پذیــرش دانشــجویان ایرانــی بایــد نام ـهای را بــرای ســفارت ارســال کننــد
نصــورت ویــزای تحصیلــی دانشــجو صــادر نخواهــد شــد .بــر ایــن اســاس
در غیــر ای 
ا کنــون هیــچ دانشــجوی ایرانــی بــدون اطــاع ســفارت نمیتوانــد بــه تحصیــل در مالزی
بپــردازد کــه همیــن امــر ،بســیاری از مشــکالت قبلــی را مرتفع کــرده اســت .چرا که پیش
ٔ
از ایــن برخــی مؤسســات ،مبالغــی را از دانشــجویان اخــذ میکردنــد کــه در بســیاری از
مــوارد ،مشــکالت و تبعاتــی را در پــی داشــت.
نکــه از ســال  2001تــا  20 ،2015هــزار دانشــجوی ایرانــی بــرای
قنبــری بــا اشــاره بــه ای 
تحصیــل بــه مالــزی آمدهانــد ،گفــت :خوشــبختانه کشــور مالــزی شــناخت خوبــی از
دانشــگاههای ایــران و ســطح و جایــگاه ایــن دانشــگاهها بــه دســت آورده و بههمیــن
یشــود .همچنیــن از طریــق
دلیــل احتــرام بیشــتری بــرای دانشــجویان ایرانــی قائــل م 
اقدامــات انجــام شــده ،دیگــر دانشــگاههای ایــران در دام دانشــگاههای غیرمعتبــر و
کوچــک مالــزی نمیافتنــد و تفاهمنام ههــای ایــران تنهــا بــا دانشــگاههای معتبــر امضــا
میشــود.
رایــزن علمــی ســفارت ایــران اعــام کرد :ســال گذشــته کرســی زبــان فارســی را در مالزی
پای هگــذاری کردیــم و امیدواریــم تــا یــک ســال آینــده رشــته ادبیــات فارســی را نیز تا ســطح
کارشناســی ارشــد پای هگــذاری کنیم.
وی ادامــه داد :اتحادیــه دانشــگاههای جنــوب شــرق آســیا (آســایهل) هما کنــون
 240عضــو دارد و پیــش از ایــن تنهــا یکــی از دانشــگاههای آزاد ایــران در ایــن اتحادیــه
عضویــت داشــت امــا پــس از ســفر رئیــس دانشــگاه  UPMمالــزی بــه ایــران و آشــنایی بــا

ســطح دانشــگاههای ایــران ،ریاســت ایــن انجمــن بــرای نخســتین بــار و پــس از  60ســال
از تایلنــد بــه ایــران منتقــل شــد و در حــال حاضــر هشــت دانشــگاه ایرانــی بــه عضویــت
ایــن اتحادیــه درآمدهانــد و حتــی ســال آینــده نشســت ســاالنه آســایهل در تهــران برگــزار
خواهــد شــد .همچنیــن در ســال جــاری بــرای اولین بــار وزارت علوم مالزی درخواســت
ارتبــاط بــا وزارت علــوم جمهــوری اســامی ایــران را مطــرح کــرد کــه ایــن امــر حاصــل
ٔ
نقشــه راهــی اســت کــه در راســتای بهین هســازی روابــط دانشــگاهی و همچنیــن ارتقــای
یهــا طــی شــده اســت.
ســطح همکار 
بــه گفتــه وی در حــال حاضــر در حــدود  150هــزار دانشــجوی خارجــی در مالــزی
نهــا ایرانــی هســتند و بــه طــور متوســط در هــر مــاه 40
تحصیــل میکننــد کــه  3400نفــر از آ 
یشــود ،بنابرایــن چنانچــه روابــط دانشــگاهی مــا
تــا  50دانشــجو از ایــران وارد مالــزی م 
ٔ
طبــق نقشــه راه وزارتخان ههــای دو کشــور حرکــت کنــد ،بســیار هدفمندتــر خواهــد بــود.
ٔ
رایــزن علمــی ســفارت ایــران ،اعــام داشــت :برنامــه مالــزی بــرای ســال  2025پذیــرش
 250هــزار دانشــجوی خارجــی اســت .بنابرایــن دانشــگاههای ایرانــی نیــز بایــد بر اســاس
الگــوی کشــورهایی ماننــد مالــزی بتواننــد تعــداد دانشــجویان غیــر ایرانــی خــود را
افزایــش دهنــد.
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ٔ
دانشکده کارآفرینـ ــݡی دانشگاه تهران پیشنهاد شد:
از سوی رئیس

طراحݡی ٔ
جایزه دانشگاههای کارآفرین جهان اسالم
ٔ
توسعه کسب و کارهای دانشبنیان ایرانــݡی
فرصت ارزشمند بازار مالزی برای

ـکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران گفــت :پیشــنهاد برنامهریــزی بــرای جایـ ٔ
رئیــس دانشـ ٔ
ـزه
دانشــگاههای کارآفریــن جهــان اســام را در هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجارت و
ســرمایهگذاری جهــان اســام و بــه نمایندگــی از دانشــگاه تهــران مطــرح کــردم و معتقدم
ایــن جایــزه کــه ارزیابــی شــاخصهای دانشــگاههای کارآفریــن بــر اســاس الگوهــای
نســازی را
جهانــی را در دســتور کار خواهــد داشــت ،رقابــت علمــی و آموزشــی جریا 
تهــای دانشبنیــان در کشــورهای اســامی زمین هســازی
در راســتای اســتفاده از ظرفی 
خواهــد کــرد.
ٔ
یهــای اســامی در
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
ایــران ،دکتــر محمدرضــا زالــی کــه ســخنران اصلــی کنفرانــس آمــوزش عالــی کشــورهای
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جهــان اســام بــود ،در ایــن خصــوص افــزود :در ایــن ســخنرانی بــه بررســی و تشــریح
نهــا در جهــان پرداختــم.
نســل اول ،دوم و ســوم دانشــگاهها و ســیر تحــوالت آ 
نهــا تنهــا
دانشــگاههای نســل اول ،دانشــگاههای آمــوزش محــور بودنــد کــه هــدف آ 
برگــزاری دور ههــای آموزشــی و تربیــت متخصــص در یــک حـ ٔ
ـوزه خــاص بــود .امــا پــس
یتــوان نیــروی
از مدتــی سیســتمهای آموزشــی متوجــه شــدند کــه تنهــا بــا آمــوزش نم 
انســانی مــورد نیــاز جامعــه را تربیــت کــرد و دانشــگاهها بایــد در حــل مســایل جامعــه
نیــز حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند .از ایــن رو نســل دوم دانشــگاهها بــا عنــوان
دانشــگاههای پژوهشمحــور ،روی کار آمــد کــه تحقیقــات کاربــردی بــرای صنایــع و
یکــرد در حــل ایــن مشــکالت و ارایــه
شهــا را مــد نظــر داشــت و تــاش م 
دیگــر بخ 

راهکارهــای علمــی الزم ،کوشــا باشــد .امــا بــا پیشــرفت فنــاوری و تحــوالت اجتماعــی
در کشــورهای مختلــف ،دانشــگاههای پژوهشمحــور نیــز جــای خــود را بــه نســل ســوم
دانشــگاهها یعنــی دانشــگاههای کارآفریــن دادنــد.
وی ادامــه داد :دانشــگاههای کارآفریــن نســل جدیــد دانشــگاهها هســتند کــه عــاوه
بــر در نظــر داشــتن دو رکــن آمــوزش و پژوهــش کــه ویژگــی دانشــگاههای پیــش از خــود
اســت ،تربیــت دانشــجویان کارآفریــن بــر اســاس رشــته و مهــارت خــاص تحصیلــی
خــود را مدنظــر دارنــد و هــدف ایــن دانشــگاهها تربیــت نیروهایــی اســت کــه بتواننــد در
ٔ
زمینــه تخصــص آموزشــی خــود ،کســب و کارهــای دانشبنیــان ،کارآفرینــی و توســعه
اقتصــادی ،ایجــاد و مدیریــت کننــد .هــدف ایــن دانشــگاهها تنهــا تحویــل دادن
نیروهــای آمــوزش دیــده بــه ســازمان هــا و نهادهــا و به اســتخدام درآوردن آنها نیســت
بلکــه پــرورش کســانی اســت کــه بتواننــد بــه حــل مســایل واقعــی جامعــه بــه ویــژه در
حـ ٔ
تهــا و بــا
ـوزه کســب و کار بپردازنــد و بــا شناســایی ،ارزیابــی و بهــره بــرداری از فرص 
اســتفاده از دانــش خــود بــرای جامعــه ثــروت آفرینــی و اشــتغالزایی ایجــاد کننــد؛ از ایــن
رو اعضــای هیــأت علمــی ،پرســنل و اســاتید ایــن دانشــگاهها نیــز بایــد در چنیــن فضــای
فکــری باشــند و بــه ایــن مســیر کمــک کننــد.
دکتــر زالــی ،خاطــر نشــان ســاخت :بــه طــور مثــال دانشــگاه نیوکاســل انگلســتان اســاتید
خــود را از شــش تــا ُنــه مــاه در صنعــت مشــغول بــه کار میکنــد تــا آنــان بتواننــد دانــش
خــود را بــه صنعــت منتقــل کننــد و فضــای اقتصاد را بشناســند .از این رو دانشــگاههای
کارآفریــن دانشــگاههایی هســتند کــه بــا صنعــت و جامعــه ارتبــاط داشــته و رتب ههــای
بینالمللــی باالیــی نیــز در ســطح جهــان دارنــد.
بــه گفتــه وی ،در ایــران اغلــب دانشــگاههای معتبــر دولتــی و یــا غیــر دولتــی چنیــن
مســیری را در اهــداف خــود قــرار داده و در تــاش هســتند بــه دانشــگاههای کارآفریــن
تبدیــل شــوند کــه بینالمللــی ســازی فرآیندهــا و ارتقــای شــاخصهای مســؤولیتهای
اخالقــی دانشــگاه در قبــال اجتمــاع از مهمتریــن اهــداف ایــن مســیر اســت.
رئیــس دانشـ ٔ
ـکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران اظهــار داشــت :بــرای هدایــت هــر چــه بهتــر
دانشــگاههای کشــور در این مســیر باید از تجارب دانشــگاههایی مانند دانشــگاههای
معتبــر کشــور مالــزی بهرهمنــد شــد .بههمیــن دلیــل بــه نمایندگــی از دانشــگاه تهــران در
هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام در کشــور
مالــزی حضــور یافتیــم و در ایــن رویــداد پیشــنهاد اختصــاص جایــزهای بــا عنــوان جایـ ٔ
ـزه
دانشــگاههای کارآفریــن جهــان اســام را مطــرح کردیــم تــا دانشــگاههای کشــورهای
اســامی ،تحــول و انگیـ ٔ
ـزه الزم را در خــود ایجــاد کننــد .همچنیــن از طریــق ایــن جایــزه
یتــوان شــاخصهای کارآفریــن بــودن یــک دانشــگاه را بــر اســاس الگوهــای جهانــی،
م 

ارزیابــی کــرد.
وی اضافــه کــرد :کشــور مالــزی از بــازار اقتصــادی و کســب و کارهــای بــزرگ و موفقــی
ٔ
برخــوردار اســت .از ایــن رو حضــور در ایــن رویــداد بــرای هیــأت ایرانــی زمینــه بســیار
تهــا و آشــنایی بــا
مناســبی بــرای بــه اشــترا کگذاری تجربیــات ،کســب و کارهــا و فرص 
بــازار دیگــر کشــورهای اســامی بــود.
وی تصریــح کــرد :ایــن بــازار اقتصــادی بــه ویــژه فرصــت مناســبی بــرای شــرکتهای
ٔ
ٔ
دانشبنیــان اســت و میتوانــد توســعه شــبکه تجــاری ایــران بــا دیگــر کشــورهای
تهــای بالقــوه را فعــال ســازد.
اســامی را در پــی داشــته و ظرفی 
رئیــس دانشـ ٔ
ـکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه تشــکیل جلســه بــا رایــزن
علمــی ســفارت ایــران در کشــور مالــزی در حاشــیه ایــن رویــداد ،گفــت :تــاش کردیــم از
تجربیــات دکتــر قنبــری ،رایــزن علمــی ســفارت ایران در کشــور مالــزی و از آشــنایی وی با
بــازار کشــورهای شــرق و جنــوب شــرق آســیا بهرهمنــد شــویم؛ مالــزی هما کنــون بیــش از
 150هــزار دانشــجوی خارجــی را از کشــورهای مختلــف در خــود جــای داده و چنانچــه
دانشــگاههای ایــران بتواننــد  10درصــد از ایــن میــزان دانشــجو را بــه ســمت خــود جذب
کننــد ،بایــد منتظــر حضــور  15هــزار دانشــجوی خارجــی در ایــران بــود کــه بــا توجــه بــه
اشــترا کات فرهنگــی -مذهبــی ،موقعیــت جغرافیایــی ایــران و امکانــات گردشــگری و
آموزشــی موجــود ،چنیــن امکانــی بــه خوبــی قابــل برنامهریــزی اســت.
دکتــر زالــی اعــام کــرد :در ایــن راســتا و متعاقــب ایــن ســفر ،دانشـ ٔ
ـکده کارآفرینــی
دانشــگاه تهــران در حــال برنامهریــزی بــه منظــور حضــور در نمایشــگاه آمــوزش عالــی
ٔ
کشــور مالــزی در ســال  2018اســت کــه در ایــن نمایشــگاه از طریــق غرفــه نمایشــگاهی و
بازدیــد ،مذا کــرات و تبــادالت را ادامــه خواهیــم داد.
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معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی تشریح کرد:

الگوسازی از کشور مالزی در ٔ
زمینه
حمایت از شرکتهای دانشبنیان

رویدادی برای تشریح ظرفیتهای واقعی،
همکاریهای آتی و تبادالت مؤثر

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی گفــت :آشــنایی بــا زمینــه کســب و
کارهــای موجــود در کشــورهای اســامی و تجــارت و فنــاوری هــای آتــی ایــن کشــورها،
مهمتریــن هــدف حضــور در هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری
جهــان اســام در مرکــز تجــارت جهانــی کشــور مالــزی بــود.
یهــای اســامی در
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
نکــه اطــاع از شــیوه هــا و روش هــای
ایــران ،دکتــر محمدرضــا پورعابــدی بــا اشــاره بــه ای 
فناورانــه و نوآورانــه کشــورهای اســامی در زمینــه هایــی چــون کشــاورزی ،پزشــکی و
علــوم پایــه میتوانــد زمینــه مذا کــره و تبــادل نظــر متخصصــان ایرانــی بــا نخبــگان جهــان
اســام از طریــق چنیــن رویدادهایــی باشــد ،اضافــه کــرد :نزدیکــی و تبــادل مرا کــز علمــی
و دانشــگاهی کشــور بــا مرا کــز مشــابه در کشــورهای اســامی نیــز از دیگــر اهــداف مهــم
ایــن ســفر بــود کــه ســرفصل هــا و تعامــات جدیــدی را کلیــد زد.
وی ادامــه داد :بازدیــد از دانشــگاه UPMو  UMمالــزی و همچنیــن پــارک علــم
و فنــاوری مالــزی ،از دیگــر برنامــه هــای تــدارک دیــده شــده در ایــن ســفر بــود کــه
نماینــدگان دانشــگاهی حاضــر در هیــأت ایرانــی ســعی کردنــد از طریــق کســب تجــارب
ایــن مرا کــز علمی-آموزشــی و همچنیــن بهینــه یابــی روش هــا و مرا کــز ،زمینــه تفاهــم و
تعامــات آتــی را فراهــم کــرده و خــود را بــرای ورود بــه کشــور مالــزی کــه دروازه ورود بــه
بــازار کشــورهای شــرق آســیا اســت ،آمــاده کننــد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی ،اعــام داشــت :خوشــبختانه مذا کــرات
مناســبی در ایــن راســتا صــورت گرفــت کــه بخشــی از ایــن مذا کــرات نهایی و بخشــی به
بازدیدهــای متقابــل منــوط شــد تــا مســؤوالن ایــن مرا کــز نیــز از نزدیــک بــا ســطح علمــی و
آ کادمیــک دانشــگاهها و مرا کــز آمــوزش عالــی ایــران آشــنا شــوند .همچنیــن بخشــی از
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مذا کــرات و تجــارب حاصــل از دیدارهــا ،بازدیدهــا و مالقــات هــا در بازگشــت بــه ایــران
بــا واحدهــای پژوهــش و فنــاوری در میــان گذاشــته شــد کــه متعاقــب ایــن بررس ـیها
مســؤوالن دانشــگاه  UMمالــزی از مرکــز جهــاد دانشــگاهی بازدیــد خواهنــد داشــت.
وی ادامــه داد :امیدواریــم طــی ایــن ســفر ،تفاهمنامــه جهــاد دانشــگاهی بــا موضــوع
یهــای پژوهشــی و فنــاوری بــا دانشــگاه  UMنهایــی و
تبــادل دانشــجو و همکار 
عملیاتــی شــود.
نکــه برگــزاری رویدادهایــی چــون نمایشــگاه و کنفرانــس
پورعابــدی بــا تأ کیــد بــر ای 
تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام در میــان کشــورهای اســامی ضــرورت دارد،
افــزود :ایــران نیــز بهعنــوان یــک کشــور مطــرح و تأثیرگــذار در جهــان اســام بایــد بتوانــد
هــر ســاله حضــور پــر رنــگ تــر و شــاخص تــری در ایــن رویــداد داشــته باشــد کــه البتــه در
رویــداد امســال ،برنامهریــزی هــای خــوب و دقیقــی از ســوی دبیرخانــه ایــن رویــداد در
ایــران صــورت گرفتــه بــود .امــا بایــد دقــت داشــت هــر قــدر از شــرایط و ظرفیــت هــای
ایــن رویــداد و نماینــدگان حاضــر در آن پیــش بینــی بهتــر و دقیــق تــری کســب کنیــم،
ً
قطعــا حضــور اثرگذارتــری از خــود بــه جــا خواهیــم گذاشــت کــه ایــن ،وظیفــه بخــش
خصوصــی و دانشــگاهی شــرکت کننــده در ایــن رویدادهــا اســت.
وی بیــان داشــت :شــرایط اقتصــادی و بینالملــل ایــران ،ایجــاب میکنــد کــه بــه دنبــال
نهــا باشــیم؛ بنابرایــن حضــور در نمایشــگاه هــا
تهــا و در جســت و جــوی آ 
کســب فرص 
و کنفرانــس هــای جانبــی کــه میتوانــد ظرفیــت واقعــی ایــران را بــه دیگــران عرضــه کنــد
بســیار حائــز اهمیــت اســت .بــه خصــوص ا گــر بتــوان حضــوری تخصصــی در رســتههای
یتــوان زمینــه هــای همــکاری مشــخص تــری را
مختلــف ایــن رویدادهــا داشــت م 
دنبــال و یــا ایجــاد کــرد.

رئیس پژوهشـ ٔ
ـکده گیاهان دارویی جهاد دانشــگاهی کشــور گفت :فرآیند حمایت کشــور
مالــزی از شــرکتهای دانشبنیــان میتوانــد الگــوی بســیار خوبی بــرای ایران باشــد.
یهــای اســامی در ایــران
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
شمســعلی رضا زاده در حاشــیه هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانس تجارت و ســرمایهگذاری
جهــان اســام اظهــار داشــت :دولــت کشــور مالــزی از بخــش علمــی و دانشــگاهی خــود تــا
ٔ
مقطعــی فقــط حمایــت میکند و پــس از آن که مجموعه دانشبنیان و یا دانشــگاه ،آزمون
و خطاهــای الزم را انجــام داد و بــه ســاختار و فرآینــد حضــور در بــازار کســب و کار آشــنا شــد،
حمایــت خــود را قطــع میکنــد.
وی ادامــه داد :رفتــار بــا شــرکتهای دانشبنیــان مســأله ای اســت کــه در کشــور مالــزی بــه
خوبــی مــورد شــناخت و آزمایــش قــرار گرفته و شــرکتهای دانشبنیان یا دانشــگاههای این
کشــور که توانایی تولید ثروت از فناوری و دانش را دارند از جایگاه بســیار خوبی برخوردارند.
رضــا زاده تأ کیــد کــرد :دولــت در ایــن مســیر هزین ههــای زیــادی را متقبــل شــده امــا در ازای آن
روش تعامــل بــا ایــن مرا کــز را بــه خوبــی یــاد گرفتــه اســت و نتیجــه آن امــروز در اقتصــاد مالــزی
مشــهود اســت.
وی اذعان داشــت :دانشــگاههایی که مورد حمایت دولت هســتند ،پس از مدتی تعهد
دارنــد کــه هزین ههــای پژوهــش خــود را از محــل درآمــد خــود تأمیــن کننــد و عــاوه بــر آن یــاد
میگیرنــد کــه در بخــش فنــاوری ،تولیــد و فــروش محصــول چگونــه وارد عمــل شــوند .در
تهــای
واقــع دانشــگاه بــه خوبــی میآمــوزد کــه چگونــه بــرای ســهم خــود از بــازار و حمای 
دولتــی تــاش کنــد و از ســوی دیگــر نحــوه تعامــل اصولــی بــا شــرکتهای واقعــی در فضــای
کســب و کار را تمریــن میکنــد.

رئیس پژوهشـ ٔ
ـکده گیاهان دارویی جهاد دانشــگاهی کشــور اضافه کرد :در ایران پروتکل
و ســاختار مناســبی بــرای موضــوع ارتبــاط بــا دانشــگاهها و فضــای کســب و کار نداریــم در
یتــوان از الگــوی کشــورهایی ماننــد مالــزی در ایــن رابطــه اســتفاده کــرد.
حالــی کــه م 
وی در ادامــه حضــور ایــران در ایــن رویــداد را بســیار ارزشــمند ارزیابــی کــرد و اظهــار داشــت:
البتــه چنــان چــه ایــن رویــداد از ســوی هــر یــک از کشــورهای جهــان اســام ،تقویــت شــود
و در ســال هــای آتــی شــاهد حضــور دیگــر شــرکتهای اقتصــادی جهــان اســام نیــز باشــیم
یتــوان گســتره وســیع تــری از اهــداف و برنامــه هــا را دنبــال کــرد.
م 
رضــازاده بــا اشــاره بــه بازدیــد از دانشــگاههای مهــم و معتبــر مالــزی و همچنیــن دیــدار بــا
مقامــات تکنوپــارک مالــزی در حاشــیه ایــن رویــداد گفــت :ایــده هــا و مذا کــرات بســیار
مناســبی در ایــن جلســات ،رد و بــدل شــد کــه بســیار مثمــر ثمــر واقــع شــد.
وی تأ کیــد کــرد :بایــد اذعــان کــرد شــرکتهای ایرانــی حــوزه گیاهــان دارویــی ،شــیمیایی و
پزشکی ،هم در بخش تولید و هم در بخش دانشبنیان ،از نظر دانش و تکنولوژی نسبت
بــه کشــور مالــزی در ســطح باالتــری قــرار دارنــد اما متأســفانه ضعف ســاختاری موجود مانــع از
نهــا شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه کشــور مالــزی بــه دلیــل دروازه های
رشــد جهانــی آ 
بــاز اقتصــادی و نــوع سیاســت گــذاری هــا ،بــه راحتــی بــا دیگــر کشــورها و بازارهای بینالمللی
ارتباط برقرار میکند .البته باید گفت در حوزههایی مانند فروش اینترنتی ،برق و الکترونیک
شــرکتهای دانشبنیان کشــور مالزی از ایران بســیار جلوتر هســتند.
رضــا زاده افــزود :چنــان چــه ایــران بتوانــد حضــور مســتمر و قابــل ارایــه ای در رویدادهــای
بینالمللی داشته و در این رویداد نیز مانند چند دوره گذشته ،منسجم و متحد ظاهر شود
بــدون شــک دســتاوردهای مناســبی از بــازار کشــورهای شــرق آســیا بــه دســت خواهــد آورد.

رویـــــــــــــــــــــــــــدادنـ ـ ـ ٰـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ُ
ُ
َ ُ ْ َ
ݡی َجهان ا ْ
ک ِنفرانس بین َا ِلمللـ ـݡݡی ِت َ
جار ْت و َسرمایهگذا ݣ ݣر ݤ ݤ
سالم
مین نمایشگاه و
هشت
ِ ِ
ِ ِ

25

دانشگاههای کشور ،برنامهریزی جامعی برای
حضور در دوره های آتی رویداد داشته باشند

رئیس اداره فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتــݡی اصفهان:

دسترسی به فن بازار شرق آسیا
از طریق حضور در کشور مالزی
رئیــس اداره فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت :آشــنایی بــا
ٔ
وضعیــت موجــود کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی در عرصــه آمــوزش عالــی از
یهــای دانشــگاه صنعتــی
منظــر پیشــرفتهای علمــی و فنــاوری و همچنیــن معرفــی توانمند 
ٔ
تهــای باالیــی در توســعه
اصفهــان بهعنــوان یکــی از دانشــگاههای برتــر ایــران کــه دارای قابلی 
یهــای نویــن و انتقــال آن بــه کشــورهای اســامی اســت ،مهمتریــن
دانــش فنــی ،تکنولوژ 
اهــداف حضــور در هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام
بــود.
ٔ
یهــای کشــورهای اســامی در
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
ایــران ،دکتــر نــادر فتحیــان پــور اظهــار داشــت :حضــور در جلســات افتتاحیــه و ســخنرانیهای
کلیــدی مرتبــط بــا حوز ههــای انتقــال دانــش فنــی ،تجــاری ســازی و همچنیــن الگوهــای نویــن
آمــوزش عالــی و تبــادل تجربیــات بیــن دانشــگاهی بــا نمایندگان کشــورهای مختلف و بــه ویژه
نمایندگان دانشــگاههای کشــور مالزی و نماینده و رایزن علمی ایران در این کشــور را میتوان
بهعنــوان دســتاوردهای عمـ ٔ
ـده ایــن ســفر برشــمرد.
وی افــزود :در طــول بازدیدهــای صــورت گرفتــه از دانشــگاه  UPMو پــارک فنــاوری مالــزی،
ٔ
یهــا و دســتاوردهای فناورانــه نویــن دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه مســؤوالن ایــن
توانمند 
مرا کــز ،معرفــی شــد .همچنیــن مســؤوالن دانشــگاههای مالــزی نحــوه توســعه نســل ســوم
دانشــگاههای مالــزی را ارایــه و هیــأت ایرانــی نیــز از پــارک تکنولــوژی ایــن کشــور بازدیــد کــرد کــه
ٔ
یهــای بیشــتر در آینــده از طریــق
در تمامــی ایــن مــوارد ،ضمــن انتقــال تجربیــات ،زمینــه همکار 
برگــزاری نمایشــگاه هــای مشــترک و همچنیــن عضویــت در مجامــع علمــی -آموزشــی را فراهــم
ساخت .همچنین در جلساتی که با دکتر قنبری ،نماینده علمی ایران در کوآالالمپور تشکیل
شــد ،مقرر گردید اطالعات رخدادهای علمی و فناوری مالزی به طور مســتمر و هدفمند و از
طریــق ســفارت جمهــوری اســامی ایــران ،وزارت خارجــه و وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری
بــه اطــاع دانشــگاه صنعتــی اصفهــان رســیده و دانشــگاه صنعتــی اصفهــان نیــز اطالعــات
رخدادهــای علمــی خــود را در اختیــار دانشــگاههای برتــر کشــور مالــزی قــرار دهــد تــا تبــادالت
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تأکید بر حضور هماهنگ شرکتهای دانشبنیان در رویدادهای بینالمللݡی
علمــی در قالــب ایــن رویدادهــا بــه خوبــی صــورت پذیــرد.
رئیــس اداره فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،ادامــه داد :بدون شــک
حضــور هیــأت هــای ایرانــی در حــوزه آمــوزش عالــی ،در ســال هــای بعــد باید از مرحلــه دریافت
اطالعــات و کســب تجربیــات بــه وضعیتــی کلیــدی تــر تبدیــل شــده و شــکل فعاالن هتــری بــه
خــود گیــرد تــا راهکارهــا و الگوهــای پیشــرفت و تحــول دانشــگاههای کشــورهای اســامی بــه
ســوی دانشــگاههای نســل ســوم و چهــارم ،عملیاتــی و الگوبــرداری شــود.
ٔ
دکتــر فتحیــان پــور ،بیــان داشــت :نتیجــه مذا کــرات اداره فنــاوری و ارتبــاط با صنعت دانشــگاه
صنعتی اصفهان به معاونت پژوهش و فناوری دانشــگاه ارایه و مقرر شــد ضمن ارایه گزارش
یهــای
دســتاوردهای ایــن ســفر بــه هیــأت رئیســه و شــورای دانشــگاه ،نســبت بــه برنامهریز 
ســاالنه در خصــوص دعــوت و تشــکیل کارگا ههــای آموزشــی ،انتقــال تجربیــات دانشــگاه
ٔ
 UPMو ســایر مرا کــز تکنولــوژی مالــزی در زمینــه توســعه مرا کــز نــوآوری و انتقــال فنــاوری در
ٔ
دانشــگاههای کشــور و همچنیــن برگــزاری نمایشــگاههای دســتاوردهای فناورانــه طرفیــن از
یهــای بینالمللــی دانشــگاه اقــدام شــود.
طریــق دفتــر همکار 
ایــن مقــام مســؤول تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی مناســب کشــور مالــزی در
شــرق آســیا ،ارتباطــات گســترده ایــن کشــور در ســطح بینالمللــی و همچنیــن جایگاه ویــژه این
کشــور در میان کشــورهای اســامی ،پتانســیل بســیار مناســبی برای ارتباطات بین دانشــگاهی
و ایجــاد بــازار منطقــه ای انتقــال دانــش فنــی و تکنولــوژی وجــود دارد و بــه نظــر میرســد بتــوان
از کشــور مالــزی بهعنــوان یــک مرکــز طالیــی بــه منظــور دسترســی بــه فــن بــازار شــرق آســیا و
همچنین انتقال دســتاوردهای فناوری کشــور به ســایر کشــورهای اســامی و شــرق آســیا بهره
بــرداری مطلوبــی داشــت.
وی توصیــه کــرد :دانشــگاههای ایــران از طریــق برگــزاری کارگا ههــای آموزشــی و همچنیــن دوره
هــای تخصصــی ،همایــش هــا و نمایشــگاه هــای مشــترک ،الگوهــای توســعه ای کشــور مالــزی
یســازی ،اســتاندارد
طــی  10ســال گذشــته را در عرصــه نــوآوری و انتقــال دانــش فنــی ،تجار 
ســازی و همچنیــن ارتقــا ســطح آمــوزش عالــی ،مــورد بررســی و اســتفاده قــرار دهنــد.

رئیــس مرکــز نــوآوری و تجــاری ســازی فنــاوری دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت :شــرکتهای
دانشبنیــان ایرانــی کــه از تــوان صادراتــی خوبــی برخوردارنــد بایــد بــه صــورت تجمیــع شــده و
هماهنــگ در رویدادهــای بینالمللــی حضــور پیــدا کننــد.
نالمللســازمانهمکاریهای کشــورهایاســامیدر ایــران،
بــه گــزارشدبیرخانــهمرکــزتجارتبی 
دکترجعفرقیصریدر حاشــیهحضور در هشــتمیننمایشــگاهو کنفرانستجارتوســرمایهگذاری
جهــاناســاماظهــار داشــت:در ایــنرویــدادفرصتبســیار خوبیبرایمالقــاتباصاحبنظران
حــوزهعلــموفنــاوریدر کشــورهایاســامیوبــهویــژه کشــورهایجنوبشــرقآســیافراهمشــد.
وی ادامه داد :جلسه و مالقاتی با رئیس مرکز نوآوری کشورهای آسیای جنوب شرقی داشتیم.
نکــه ایــران بــرای هرگونــه ارتبــاط بــا مالــزی و کشــورهای آســیای جنوب شــرقی بایــد از
بــا توجــه بــه ای 
طریــق ایــن مرکــز وارد عمــل شــود ،موفــق شــدیم در ایــن دیــدار زمینــه ســازی هــای خوبــی را بــرای
یهــای آتــی انجــام دهیــم .همچنیــن بــرای حضور مســؤوالن ایــن مرکــز در ایــران و بازدیــد از
همکار 
دانشــگاه صنعتی اصفهــان ،هماهنگی هایی صــورت گرفت.
وی افــزود :در بخــش کنفرانــس آمــوزش عالــی نیــز ارایــه مقــاالت و ســخنرانیهای بســیار خوبــی را
شــاهد بودیــم و خوشــبختانه نماینــدگان ایــران نیــز در ایــن کنفرانس بــه ارایه ســخنرانی پرداختند.
موضوع دانشــگاههای کارآفرینی ،چگونگی تغییر فرم دانشــگاههای آموزشــی به کارآفرینی و تغییر
نگرشآموزشیدانشجویانمبتنیبرمهارتهایفناوری،بخشبسیار قابلتوجهاین کنفرانس
بــود کــه اســاتیدی از کشــور مالــزی نیــز تجــارب خــود در ایــن خصــوص را منتقــل و بیــان کردنــد.
رئیس مرکز نوآوری و تجاری ســازی فناوری دانشــگاه صنعتی اصفهان اظهار داشــت :در حاشــیه
ایــن رویــداد بازدیــدی نیــز از دانشــگاه UPMمالــزی انجــام شــد و در جلســه ای کــه بــا رئیــس مرکــز
نــوآوری ایــن دانشــگاه ترتیــب داده شــد ،از تجربیــات ایــن دانشــگاه در مســیر نــوآوری و در زمینــه
انتقــال فنــاوری بهرهمنــد شــدیم .در ایــن جلســه روش و مســیر تبدیــل نــوآوری بــه محصــول بــه
خوبــی تبییــن شــد .همچنیــن از طریــق مالقــات بــا معــاون اول و قــاءم مقــام دانشــگاه UPMنیــز
توانســتیم زمینــه ســازی ارتبــاط اولیــه بــا دانشــگاه اســتنفورد را فراهــم کنیم.
قیصــری اضافــه کــرد :دیــدار بــا خانــم دکتــر افخم ســفیر ایــران در مالزی و معرفی دانشــگاه صنعتی
اصفهــان و اقدامــات ایــن دانشــگاه در زمینــه حمایــت از طــرح هــای نوآورانــه و فناورانــه از دیگــر

یهــای علمــی بــا
جلســات بســیار مفیــد در حاشــیه ایــن رویــداد بــود .زمینــه ســازی بــرای همکار 
کشــور مالــزی نیــز از طریــق جلســه بــا دکتر قنبــری رایزن علمــی ایــران در ســفارت مالزی انجام شــد.
در این جلسه دکتر قنبری در خصوص استفاده از تجربیات دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه
انتقال فناوری ،اقتصاد شــرکتهای دانشبنیان تحت حمایت و تحت برند دانشــگاه صنعتی
به شرکت ها و مراکز مالزی با هدف برگزاری رویدادها و نمایشگاههای مشترک و متقابل ،اعالم
یهــای الزم را صــورت دهیــم.
آمادگــی کــرد کــه امیدواریــم در ایــن زمینــه بتوانیــم همکار 
وی توصیه کرد :با توجه به اینکه در ایران شــرکتهای دانشبنیان با توان صادرات محصوالت
فناورانه وجود دارند ،الزم است این شرکت ها به صورت مجتمع و هماهنگ ،حضور ویژه ای در
نالمللیداشتهباشندچراکهحضورهماهنگوبرنامهریزیشده،تأثیربسیارزیادی
رویدادهایبی 
در روابط اقتصادی ایران خواهد داشــت.
وی تأکید کرد :تبلیغات و اطالع رسانی این رویدادها از طریق رایزن علمی ،تأثیر بسیار عمیقی در
معرفی محصوالت و دستاوردهای فناورانه ایران ،انعقاد قرارداد ،ارتباط شرکتهای دانشبنیان
نهــا خواهــد داشــت .همچنیــن حضــور
ایرانــی بــا طــرف هــای تجــاری خارجــی و درآمدزایــی آ 
ســخنرانانایرانــیدر پنــلهــایمختلــفایــن کنفرانــسهــانقشمهمیدر معرفیســطحعلمــیو
فناوری کشور خواهد داشت ،از این رو دانشگاههای ایرانی باید برای حضور در دورههای آتی این
رویــدادبرنامهریــزیهــایجامعیداشــتهباشــند.
دانشــیار دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و رئیــس مرکــز نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری این دانشــگاه
افــزود :مرکــز نــوآوری و تجــاری ســازی فنــاوری دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،شــامل چهــار بخــش
کارآفرینی ،مرکز نوآوری ،اداره انتقال فناوری و بخش شــتاب دهنده کســب و کار اســت که از ســه
ســال پیش با هدف تســهیل پژوهش ها و دســتاوردهای پژوهشــی دانشکده ها و آزمایشگاه ها
و تبدیــل آن بــه محصــول یــا خدمــت فناورانــه ،راه اندازی شــد و خروجی این فرآیند ،شــکل گیری
شــرکتهای نوپا و دانشبنیانی اســت که توســط اعضای هیأت علمی یا دانش آموختگان این
یشــود .در واقــع ایــن مرکــز ،نقــش اســتارتاپی بــر عهــده دارد و پــس از یــک یــا
دانشــگاه تأســیس م 
نهــا بــه پــارک هــای علــم و فنــاوری و یــا فضــای
دو ســال حمایــت از ایــن شــرکت هــا امــکان ورود آ 
کســب و کار را فراهــم خواهــد کــرد.
رویـــــــــــــــــــــــــــدادنـ ـ ـ ٰـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ُ
ُ
َ ُ ْ َ
ݡی َجهان ا ْ
ک ِنفرانس بین َا ِلمللـ ـݡݡی ِت َ
جار ْت و َسرمایهگذا ݣ ݣر ݤ ݤ
سالم
مین نمایشگاه و
هشت
ِ ِ
ِ ِ

27

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد:

ایران میتواند به طالیهدار حرکتهای
علمی کشورهای اسالمی تبدیل شود

بومی سازی الگوهای موفق مالزی برای
ارتقای کیفیت آموزش و فناوری کشور
معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه خوارزمی گفت :کشــور مالزی پیشــرفت
هــای بســیار خوبــی در زمینــه تولیــد و فــروش فنــاوری و جهــت دهــی دانــش بــه ســمت
خلق ثروت داشــته ،از این رو ضروری اســت دانشــگاههای کشــور این مســیر را بهعنوان
الگــوی ســاختارها و فرآیندهــای خــود مــورد بررســی قــرار دهند.
دکتر جعفر کیوان قمصری در حاشیه حضور در هشتمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت
و ســرمایهگذاری جهــان اســام در مالــزی اظهــار داشــت :حضــور در رویدادهــای علمــی-
آموزشــی جهانــی بــه ویــژه رویدادهــای منطقــه بایــد بــه یکــی از اولویــت هــای دانشــگاهها
و مرا کــز آمــوزش عالــی کشــور تبدیــل شــود تــا از ایــن طریــق ،الگــوی کشــورهای موفــق در
حــوزه علــم و فنــاوری ،مــورد بررســی و بومــی ســازی قــرار گیــرد.
نکــه در ایــران نیــز نتایــج پژوهــش هــا بایــد بــه تجــاری ســازی و تولیــد
وی بــا تأ کیــد بــر ای 
محصــوالت و خدمــات منجــر شــود ،افــزود :شــکی نیســت کــه حضــور نماینــدگان ایران
در رویدادهــای جهانــی ایــن حــوزه ،ارتقــای کیفیــت آمــوزش و فنــاوری و دســتیابی بــه
تجــاری ســازی علــم و دانــش را بــرای کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت.
وی ادامــه داد :چنانچــه رونــد و ســاختار کشــورهایی ماننــد مالــزی را مــورد الگــو قــرار
دهیــم ،بســیاری از آزمــون و خطاهــا را نخواهیــم داشــت و هزینــه هــای ســرمایهگذاری
و کســب تجربــه از پیــش پــای مــا برداشــته خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل تجربــه چنیــن
رویدادهایی برای کســب مهارت های بینالمللی و الگوگیری بســیار مناســب اســت اما
یتــوان انتظــار نتیجــه فــوق العــاده ای از حضــور در ایــن رویدادهــا داشــت .چرا کــه ایــن
نم 
حضــور تنهــا بــه منزلــه تجربــه آمــوزی و شــروع یــک مســیر اســت و ادامــه راه بــا مــا اســت.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه خوارزمــی تأ کیــد کــرد :بهره گیــری ما از
چنیــن رویدادهایــی بــه میــزان آمادگــی مــا بــرای کســب تجربــه و ارایــه و معرفــی صحیــح
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یهــای مــا بســتگی دارد.
از توانمند 
کیــوان قمصــری افــزود :در ایــن ســفر بــا تعــدادی از دانشــگاهها مذا کــره کــرده و
همکاریهایــی را جــذب کردیــم .همچنیــن در دهمیــن مراســم ســاالن ه اعطــای جوایز و
تقدیرنامــه هــای  ASICکــه اجالســی بــا موضــوع اعتباربخشــی بینالمللــی دانشــگاهها
و مؤسســات آمــوزش عالــی اســت ،شــرکت کردیــم .در ایــن اجــاس ریاســت مؤسسـه
تهــای بینالمللــی و اعتباربخشــی دانشــگاهها ،مشــاركت مؤثــر و پیشــرفت
فعالی 
دانشــگاه خوارزمــی را در زمین ـ ه اعتباربخشــی ،شایســت ه تقدیــر دانســت و اظهــار
امیــدواری کــرد بــا در نظــر گرفتــن شــاخصهای عملكــردی ،مســؤوالن دانشــگاه،
اعضــای هیــأت علمــی و کارمنــدان بتواننــد فرآینــد اعتباربخشــی را بــا موفقیــت پشــت
ســر گذاشــته و گواهینام ـ ه خــود را دریافــت کننــد.
وی ادامــه داد :در ایــن اجــاس بــا اعطــای نمــاد بلوریــن  ،ASICاز دانشــگاه خوارزمــی
بــه دلیــل مشــاركت مؤثــر در ایــن زمینــه قدردانــی بــه عمــل آمــد و بنــده بــه نمایندگــی از
دانشــگاه ،در جمــع نماینــدگان دانشــگاههای كشــورهای مختلــف از سراســر جهــان،
ایــن نمــاد را از دســت رییــس مؤسس ـ ه بینالمللــی اعتبــار بخشــی دریافــت کــردم.
متعاقــب ایــن اجــاس ،مســؤوالن ایــن مؤسس ـ ه بینالمللــی بــه منظــور بررســی
پیشــرفت برنام ههــای اعتباربخشــی دانشــگاه خوارزمــی ،بــه تهــران ســفر کردنــد.
وی اظهــار داشــت :در ایــن اجــاس ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی ،بــه نمایندگــی از دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور حضــور
داشــتند و دانشــگاه خوارزمــی ،تنهــا دانشــگاه بــه نمایندگــی از وزارت علــوم بــود کــه در
ایــن رویــداد حضــور یافــت و همچنیــن بهعنــوان نخســتین دانشــگاه وزارت علــوم کــه
در موضــوع اعتباربخشــی بینالمللــی وارد شــده ،مطــرح گردیــد.

نماینـ ٔ
ـده امــور بینالملــل دانشــگاه خوارزمــی گفــت :در جریــان ســفر بــه کشــور مالــزی و
حضــور در هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام،
ٔ
راهکارهــای توســعه ارتبــاط بــا دانشــگاههای مطــرح جنــوب شــرق آســیا در زمینــه تبــادل
ت وگــو قــرار گرفت.
اســتاد و دانشــجو و نیــز تولیــد فنــاوریهــای جدیــد مــورد بحــث و گف 
یهــای اســامی در
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
ایــران ،دکتــر طهایــی ضمــن قدردانــی از برگزارکننــدگان ایــن رویــداد و نیــز دبیرخانــه ایــن
رویــداد در ایــران ،اظهــار داشــت :خوشــبختانه افــراد و گرو ههــای قابــل توجهــی از ایــران
در ایــن رویــداد حضــور داشــتند کــه ایــن انســجام و هدفمنــدی ،اهمیــت قابــل توجهــی
بــرای کشــور دارد.
وی ادامــه داد :دانشــگاهها و مرا کــز علمــی کشــور بــه ویــژه در شــرایط پســاتحریم بــرای
تهــای خــود بــه حضــور در چنیــن رویدادهایــی نیــاز دارنــد.
گســترش فعالی 
تهــای
وی افــزود :ایــران کشــوری اســت کــه بــه نســبت دیگــر کشــورهای منطقــه از ظرفی 
بینظیــری برخــوردار اســت و بــا توجه به ســطح باالی فعالیتهای علمی ایــران در جهان،
تهــای علمــی کشــورهای اســامی تبدیــل کــرد.
یتــوان ایــران را بــه طالیــه دار حرک 
م 
نکــه ارتبــاط دانشــگاههای کشــور بــا دانشــگاههای جهــان
طهایــی بــا اشــاره بــه ای 
یهــای بینالمللــی ایجــاد خواهــد
اســام ،ظرفیــت هــای مناســبی را در تقویــت همکار 
کــرد ،بیــان داشــت :اتخــاذ رویکردهــای بینالمللــی ،سیاســت مهــم دانشــگاه خوارزمــی
اســت و از ایــن رو ارتبــاط بــا ســایر دانشــگاهها و مرا کــز آمــوزش عالــی در اولویــت کاری
ایــن دانشــگاه قــرار دارد.
وی افــزود :دانشــگاههای جهــان اســام بــه ســمت تبدیــل شــدن بــه دانشــگاههای
نســل ســوم و چهــارم حرکــت میکننــد امــا متأســفانه در ایــن میــان ،سیســتم آمــوزش
عالــی ایــران از ایــن مســیر دور افتــاده اســت ،بنابرایــن امیدواریــم بــا بینالمللــی شــدن
فرآیندهــا دانشــگاههای کشــور نیــز بــه ســمت سیســتمهای روز دنیــا حرکــت کننــد.

تهــای خوبــی در ایــن مســیر آغــاز شــده
طهایــی اذعــان داشــت :خوشــبختانه فعالی 
کــه امیــد اســت نتایــج عملــی آن در ســال هــای آتــی عینیــت پیــدا کــرده و شــاهد حضــور
دانشــگاههای ایــران در رتبــه هــای بــاالی جهانــی باشــیم.
نماینــده امــور بینالملــل دانشــگاه خوارزمــی بــا ابــراز رضایــت از حضــور در هشــتمین
نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام ،تأ کیــد کــرد :بــا توجــه به
بســتری کــه بــرای حضــور ایــران در ایــن رویــداد ،فراهــم شــده اســت ،ســایر مســؤوالن
علــم و فنــاوری کشــور ،دانشــگاهها ،مؤسســات آمــوزش عالــی و وزارتخانــه هــا بایــد
بــرای حضــور قــوی تــر در ایــن رویــداد برنامهریــزی داشــته و از طریــق حرکــت هــای
منســجم و دقیــق ،هــدف گــذاری هــای خــود را بــه ثمــر بنشــانند.
طهایــی ،تصریــح کــرد :ارتباطــات مناســبی در ایــن ســفر برقرار شــد کــه دســتاوردهای آن
را پــس از امــکان ســنجی و پیگیــری هــای الزم ،اعــام خواهیــم کــرد.
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پیشنهاد مریم سلطان ــݡی ،مشاور امور بانوان اتاق اصناف ایران:

توجه به مسائل زنان ،توجه به مفهوم سالمت اجتماعی است
مشــاور امــور بانــوان اتــاق اصنــاف ایــران گفــت :در هشــتمین نمایشــگاه تجــارت و
ســرمایهگذاری جهــان اســام کــه در مرکــز تجــارت جهانــی پوتــرا ( )PWTCدر شــهر
کواالالمپــور برگــزار شــد ،نماینــدگان بیــش از  30کشــور مســلمان جهــان از چهــار قــاره
شــرکت داشــتند کــه خوشــبختانه نماینــدگان ایرانــی دســتاوردهای خوبــی از ایــن
رویــداد کســب کردنــد.
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکاریهــای اســامی
در ایــران ،مریــم ســلطانی ،مدیرعامــل گــروه صنعتــی ســورنا اظهــار داشــت:
ســخنرانی بنــده در کنفرانــس ســرمایهگذاری و توســعه زیرســاخت جهــان اســام
دربــاره نقــش زنــان جهــان اســام در جــذب ســرمایهگذاری و توســعه زیرســاخت
بــود کــه خوشــبختانه بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفــت .در ایــن ســخنرانی از
لــزوم مشــارکت زنــان در حیطــه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ســخن بــه میــان
آوردم و مطــرح کــردم کــه زنــان بــه دلیــل داشــتن روحیــه مدیریتــی میتواننــد در
زمینههــای مختلــف مشــارکت داشــته و ســهم بســیار بزرگــی در ســرمایهگذاری
حوزههــای گونا گــون داشــته باشــند.
وی از توجــه روز افــزون جهــان اســام بــه زنــان و مســایل زنــان ابــراز خرســندی کــرد
و افــزود :اســاس توســعه پایــدار جامعــه مدنــی بــر تربیــت اســتوار اســت و خانــواده
بهعنــوان اصلــی تریــن کانــون تربیتــی جامعــه در اختیــار زنــان قــرار دارد ،از ایــن رو
توجــه بــه مســایل زنــان ،توجــه بــه مفهــوم ســامت اجتماعــی اســت.
تهــای اقتصــادی و ســرمایهگذاری زنــان
وی افــزود :امــروزه اهمیــت و ارزش فعالی 
در کشــورهای مختلــف و جهــان اســام ،بــا ورود گســترده تــر زنــان بــه اقتصــاد ،بیــش
از پیــش لمــس شــده و میــزان و نــوع حضــور زنــان در چرخــه هــای مدیریتــی یکــی از
شــاخص هــای توســعه یافتگــی کشــورها محســوب میشــود.
ٔ
ســلطانی تأ کیــد کــرد :نمونــه بــارزی از زنــان فعــال اقتصــادی و ســرمایه گــذار جهــان
اســام ،حضــرت خدیجــه (س) اســت و حضــور ایــن زن بــه همــراه هــزاران زن
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دانشــمند و فعــال در حوزههــای مختلــف ،نشــان مــی دهــد کــه کشــورهای اســامی
تهــای بزرگــی در ایــن
بــا تکیــه بــر آموز ههــای مشــترک اســامی میتواننــد موفقی 
یهــای زنــان در
مســیر کســب کننــد .توانایــی هــای مدیریتــی و آموزشــی ،توانمند 
زمینــه مشــاوره ،تعهــد و مســؤولیت شناســی آنــان از جملــه ویژگیهایــی اســت کــه
میتوانــد نیمــی از مســیر توســعه کشــورهای اســامی را بــه دســت زنــان بســپارد.
وی خاطــر نشــان ســاخت :در جهــان اســام بخشهایــی ماننــد آمــوزش و پــرورش
و درمــان ،نیازمنــد مشــارکت زنــان اســت و جالــب اســت کــه کارآفرینــان و زنــان

ســرمایه گــذار جهــان اســام ،اشــتغال زایــی هــای قابــل توجهــی را در ایــن زمینــه
هــا ایجــاد کردهانــد.
مشــاور امــور بانــوان اتــاق اصنــاف ایــران ادامــه داد :زنــان بهعنــوان کســانی کــه
الگــوی مصرفــی خانــواده را نیــز مدیریــت میکننــد ،میتواننــد نقــش مهمــی در
ارتقــای فرهنــگ مصــرف تولیــدات داخلــی در هــر کشــور داشــته باشــند.
ســلطانی تأ کیــد کــرد :اقتصــاد دغدغــه بــزرگ کشــورهای اســامی محســوب میشــود
و بخــش مهمــی از جهــان اســام درگیــر توســعه نیافتگــی و فقــر اســت ،بنابرایــن
فعالیــت زنــان بــه پــر کــردن ایــن خألهــا در جامعــه اســامی کمــک میکنــد .البتــه
متأســفانه وضعیــت آشــفته سیاســی و اجتماعــی در برخــی کشــورهای اســامی ماننــد
عــراق ،افغانســتان و ســوریه زنــان را درگیــر کــرده و زنــان در چنیــن شــرایطی ناخــودآ گاه
اولویــت اصلــی خــود را بــر خانــواده ،فرزنــدان و همســر قــرار داده انــد.
مشــاور امــور بانــوان اتــاق اصنــاف ایــران و مدیرعامــل گــروه صنعتــی ســورنا گفــت:
حــوزه گردشــگری بــه راحتــی میتوانــد پذیــرای مدیــران زن کشــورهای اســامی باشــد
و زنــان میتواننــد ضمــن ســرمایهگذاری در ایــن بخــش ،ابعــاد ظریــف فرهنگــی را نیــز
بــه مدیریــت توریســم اســامی اضافــه کننــد .حــوزه ســامت یکــی از دیگــر حوزههایــی
اســت کــه بــا توانمنــدی و نــوع مدیریــت زنــان منطبــق اســت و عــاوه بــر آن بــه دلیــل
نقــش زنــان در حــوزه ســامت خانــواده ،عرصــه ای مناســب بــرای مدیریــت آنهــا
بهشــمار مــی آیــد .در بخــش صنایــع دســتی و محصــوالت فرهنگــی نیــز میتــوان از
تنــوع قومیتــی ،ملیــت هــا و فرهنــگ هــا اســتفاده کــرد و بــا مدیریــت زنــان کــه اغلــب
خــود از صنعتگــران هنرهــای دســتی هســتند بــرای توســعه ایــن بخــش کمــک گرفــت.
یهــای ارتباطــی و تجــارت الکترونیــک ،مــد و لبــاس اســامی نیــز از دیگــر
بخــش فناور 
بخشهایــی اســت کــه در ایــن ســخنرانی بهعنــوان زمینــه هــای پیشــنهادی بــرای
مدیریــت زنــان در جهــان اســام ،مطــرح کــردم و معتقــدم هــر یــک از ایــن حوز ههــا بــا
ورود زنــان میتوانــد شــاهد تغییراتــی شــگرف و نویــن باشــد.
وی ادامــه داد :بــدون تردیــد اجمــاع جهانــی زنــان مســلمان در عرصــه اقتصــاد
و تجــارت میتوانــد عــاوه بــر خلــق ظرفیــت هــای گســترده بــرای حضــور زنــان،
گرهگشــای بســیاری از معضــات در امــر اقتصــاد باشــد.
مریــم ســلطانی ،مدیــر عامــل گــروه صنعتــی ســورنا و مشــاور بانــوان اتــاق اصنــاف
شهــای دیگــر ایــن ســفر طــی دیــداری کــه بــا خانــم داتــوک جلیــا
اظهــار کــرد :در بخ 
رئیــس اتــاق بازرگانــی بینالملــل مالــزی داشــتیم ،تفاهمنام ـهای بــا کانــون زنــان

“

توجه روز افزون به زنان،
زمینه ساز تغییرات شگرف و نوین
در اقتصاد جهان اسالم است
بــازرگان مالــزی و ایــران بــه امضــا رســید .همچنیــن در دیــدار بــا دکتــر مرضیــه افخــم
ســفیر ایــران در مالــزی توانســتیم مقدمــات ســفر هیــأت زنــان کارآفریــن و بــازرگان
ایرانــی را بــه مالــزی فراهــم کنیــم کــه تحقــق ایــن امــر مســتلزم مشــارکت دبیرخانــه
مشــترک اتاقهــای بازرگانــی ،اصنــاف و تعــاون خواهــد بــود.
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معاون اجرایی دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی خبر داد:
مسؤول واحد نوآوری دانشگاه پوترای مالزی:

پیشنهاد تشکیل دوره های آموزشی
تبادل تجربیات ایران و مالزی
مســؤول واحــد نــوآوری و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه  UPMمالــزی گفــت :حضــور پــر
رنــگ هیــأت ایرانــی موجــب ایجــاد دیــد وســیع و کامــل در خصــوص شــرایط تجــاری و
منطقــه ای ایــران و آشــنایی بــا ظرفیــت هــای بالقــوه تجــاری و بــازار منطقــه و ایــران شــد.
ت وگــو بــا دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان
دکتــر فــرزاد حجــازی در گف 
یهــای اســامی اظهــار داشــت :هیــأت ایرانــی حاضــر در هشــتمین نمایشــگاه و
همکار 
کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام ،مذا کــرات بســیاری را بــا شــرکت هــا و
مؤسســات خارجــی انجــام داد کــه نیازمنــد پیگیــری هــای آینــده اســت تــا از ایــن طریــق
یهــای تجــاری ایــران بــا ســایر کشــورهای اســامی
بتــوان در زمینــه گســترش همکار 
وارد عمــل شــد.
وی ادامــه داد :در ایــن دوره شــاهد حضــور هیــأت بســیار مجرب و متخصصــی از ایران
بودیــم و خوشــبختانه در ایــن هیــأت هــم نماینــدگان دانشــگاهی و هــم نماینــدگان
اقتصــادی و تجــارت بینالملــل حضــور داشــتند ،از ایــن رو زمینــه مناســبی بــرای
همــکاری و تبــادل اطالعــات بــا کارشناســان کشــورهای دیگــر فراهــم شــد.
نکــه حضــور در ایــن رویــداد ظرفیــت هــای ایــران بــرای دیگــر کشــورها را
وی بــا بیــان ای 
معرفــی و زمینــه را بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن کارگــزاران و ســرمایه گــذاران مهیــا میکنــد،
افــزود :ایــن مســیر گام مهمــی در رونــق اقتصــاد ایــران خواهــد بــود.
حجــازی خاطــر نشــان ســاخت :در ایــن ســفر ،گرو ههــای ایرانــی تمایــل زیــادی بــرای
اســتفاده از تجــارب مالــزی و ســایر کشــورهای اســامی در خصــوص تجــاری ســازی
محصــوالت دانشبنیــان داشــتند کــه بــر ایــن اســاس مقــرر شــد دوره هــای آموزشــی
بــرای تبــادل تجربیــات دو کشــور برقــرار شــود.

32

روی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادنـ ـ ـ ٰـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ُ
َ
ُ
َ ُ ْ َ
ْ
ݡی َجهان ا ْ
ک ِنفرانس بینا ِلمللـــݡݡی ِت َ
جارت و َسرمایهگذا ݣ ݣر ݤ ݤ
سالم
مین نمایشگاه و
هشت
ِ ِ
ِ ِ

شکل گیری شبکه اقتصاد دانشبنیان در کشورهای اسالمی
ٔ
ٔ
معــاون اجرایــی دبیرخانــه توســعه علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی گفــت :ســومین
ٔ
اجــاس توســعه علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی با همکاری مرکــز تجارت بینالملل
یهــای اســامی و در حاشــیه هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت
ســازمان همکار 
و ســرمایهگذاری جهــان اســام برگــزار شــد و در ایــن رویــداد ،نماینــدگان ایــران در
شهــای اقتصــاد ،علــم و فنــاوری در کنار نمایندگان دیگر کشــورهای اســامی حضور
بخ 
یافتند.
یهــای اســامی در ایــران،
بــه گــزارش دبیرخانــه مرکــز تجــارت بینالملــل ســازمان همکار 
مجیــد زنگویــی اظهــار داشــت :در جریــان ایــن رویــداد روابــط علمــی و اقتصــادی کشــور
در حــوزه فنــاوری هــای آی تــی و آی ســی تــی ،گیاهــان دارویــی ،فنــاوری هــای حـ ٔ
ـوزه
ســامت و دیگــر حوز ههــا مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
ٔ
وی ادامــه داد :همچنیــن در حاشــیه ایــن رویــداد ،مذا کراتــی میــان نماینــدگان بخــش
خصوصــی کشــور بــا نماینــدگان کشــورهای اســامی صــورت پذیرفــت و طــی روزهــای
برگــزاری رویــداد ،بازدیدهایــی از دانشــگاه  UPMمالــزی ،پــارک علــم و فنــاوری مالــزی
و همچنیــن مرکــز انتقــال تکنولــوژی کشــور مالــزی انجــام و راهکارهــای تعامــل میــان ایــن
مجموعــه بــا نماینــدگان کشــور ،بررســی شــد.
وی برگــزاری ســومین اجــاس توســعه علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی را بهعنــوان
گامــی مؤثــر در توســعه شــبکه ارتباطــی فعــاالن حــوزه فنــاوری جهــان اســام ارزیابــی کــرد
و گفــت :بــدون شــک نقــش کارگــزاران تجــاری در دســتیابی بــه موفقیت هــای اقتصادی
کشــورهای اســامی ،نقشــی اساســی و حیاتــی اســت.
زنگویــی ،اظهــار داشــت :در ایــن اجــاس از نماینــدگان کشــورهای اســامی درخواســت
کردیــم مقدمــات برگــزاری رویدادهــای مشــابه در ســایر کشــورهای اســامی را فراهــم
ســاخته و از ایــن طریــق موجبــات آشــنایی بیشــتر فنــاوران بــا شــرکتهای دانشبنیــان
ایــن کشــورها و ســایر ملــل اســامی را زمینــه ســازی کننــد.
معــاون اجرایــی دبیرخانــه توســعه علــوم و فنــاوری کشــورهای اســامی تصریــح کــرد :در
جهــان امــروز پیشــرفت و توســعه اقتصــادی کشــورها جــز بــا تکیــه بــر اقتصــاد دانشبنیــان

اتفــاق نمــی افتــد چرا کــه پژوهــش و تولیــد علــم و فنــاوری از مهمتریــن عناصــر رشــد و
توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،صنعتــی و سیاســی کشــورها بــه شــمار مــی آیــد.
زنگویــی بیــان داشــت :بهعنــوان معــاون اجرایــی دبیرخانــه توســعه علــوم و فنــاوری
کشــورهای اســامی خرســندم کــه در حــوزه تکنولــوژی جهــان اســام و بــا اســتفاده از توان
ویــژه بروکرهــای تجــاری ،در ســه ســال فعالیــت ایــن مجموعــه توانســته ایــم گام هــای
تهــای اقتصــادی مبتنــی بــر دانــش در کشــورهای
بزرگــی در زمینــه شــبکه ســازی فعالی 
اســامی برداریــم کــه ایجــاد مرکــز توســعه گردشــگری ســامت کشــورهای اســامی ،مرکــز
ٔ
توســعه اقتصــادی و ســرمایهگذاری ،مرکــز برنــد اســامی و مرکز توســعه هــوا و فضا از جمله
ایــن مــوارد اســت.
وی ایــن رویــداد را فرصتــی طالیــی بــه منظــور گســترش تعامــات بینالمللــی در حــوزهٔ
فنــاوری کشــورهای اســامی دانســته و ابــراز امیــدواری کــرد :بــا همــکاری مرکــز تجــارت
یهــای اســامی در ســال هــای آینــده ،فرصت حضــور فعاالن
بینالملــل ســازمان همکار 
تکنولــوژی کشــورهای اســامی در ســطحی گســترده تــر میســر گــردد و این اجــاس آغازگر
فصــل نوینــی از ارتبــاط بخــش خصوصــی دانشبنیــان کشــورها و فعــاالن اقتصــادی بــا
ســرمایه گــذاران کشــورهای اســامی باشــد.
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اطالعات ݡکلی نمایشݡگاه

نمایندگان ایرانی حاضر در
هشتمیننمایشگاهتجارتو
سرمایهگذاری جهان اسالم

گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
فروشگاه های زنجیره ای رفاه
شرکت اویلیکو
گروه صنعتی فراسان
گروه صنعتی سورنا
سازمان جهاد دانشگاهی
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فضای نمایشگاهی

8،500متر مربع

تعداد کشورهای شرکت کننده

30

تعداد کل غرفه داران ( محلی و بین المللی )

392

تعداد کل غرفه ها ( محلی و بین المللی )

501

تعداد بازدید کنندگان ( محلی و بین المللی )

19،177

ٔ
ݡکنفرانس های برݡگزار شده در حاشیه نمایشݡگاه

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه خوارزمی
کانون زنان بازرگان ایران
دبیرخانه توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی

کنفرانس

میهمان افتخاری

تعداد
سخنرانان

تعداد شرکت کنندگان
( محلی و بین المللی )

میزگرد نخبگان اقتصادی جهان
اسالم

8نخبه اقتصادی جهان اسالم

16

400

کنفرانس آموزش عالی جهان اسالم

H.E. Professor Dr Sultan T. Abu Orabi, Secretary General, Association of Arab
Universities, Jordan

16

230

کنفرانس جهانی گردشگری اسالمی

YB Dato’ Seri Mohamed Nazri Bin Tan Sri Abdul Aziz, Minister, Ministry of Tourism and Culture Malaysia

8

210

نشست تجاری و اقتصادی
کشورهای آسیایی –آفریقایی عضو
سازمان هم کاری های اسالمی

H.E Dr El Hassane Hzaine,Director General of Islamic Centre for Development
)of Trade (ICDT

33

260

کنفرانس جهانی گردشگری سالمت

YB Dato’ Seri Dr. Hilmi bin Haji Yahaya,
Deputy Minister of Health, Malaysia

8

138

نشست زنان جهان اسالم

YB Datuk Rosnah Bte Abdul Rashid Shirlin, Deputy Minister of Works Malaysia

27

420

کنفرانس زیر ساخت و سرمایه گذاری
جهان اسالم

YB Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof, Minister of Works Malaysia

12

200
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نخبگان اقتصادی جهان اسالم در مالزی

دکتــر مفتــی اســماعیل در یــک خانـ ٔ
ـواده مســلمان بــه دنیــا آمــد و تحصیــات ابتدایــی
ٔ
خــود را نــزد پــدر در هــارای زیمبابــوه گذرانــد .او تحصیــات تکمیلــی خــود را در رشــته
حقــوق شــریعت در مدینــه و هنــد بــه اتمــام رســاند .او در حــال حاضــر ســخنرانی
تأثیرگــذار و مــورد توجــه عمــوم مخاطبیــن مســلمان و غیــر مســلمان اســت .همچنیــن
ریاســت بخــش فتــوای شــورای نخبــگان زیمبابــوه را بــر عهــده دارد و ا کثــر وقــت خــود
را صــرف تورهــای ســخنرانی در سرتاســر جهــان میکنــد .او همچنیــن بــه گســترش
کهــای منظــم بــه شــبکههای رســانهای مختلــف
آموز ههــای اســامی از طریــق کم 
دنیــا پرداختــه اســت .او ایــن فعالیــت را بــدون چشمداشــت مالــی انجــام داده اســت.

سعید ابن صالح الکیومــݡی
رئیس اتاق بازرگان ــݡی و صنایع عمان
پــس از فــارغ التحصیلــی بــا مــدرک لیســانس در رشــته مدیریــت بازرگانــی و بــا تخصــص
بازاریابــی در چندیــن شــرکت فعالیــت داشــت .بعدهــا در یکــی از همیــن شــرکت هــا
(گــروه بینالمللــی الکیومــی) مدیرعامــل شــد.
او غیــر از ریاســت گــروه بینالمللــی الکیومــی عمــان ،رئیــس اداره ECGAعمــان نیــز
هســت و همچنیــن ســردبیری مجلــه AlGhorfaرا نیــز بــر عهــده دارد .معــاون رئیــس
جمهــور ،عضــو کمیتــه شــوراها و مقامــات عمــان و کشــورهای عربــی و معــاون رئیــس
فدراســیون شــورای همــکاری خلیــج فــارس از دیگــر ســوابق کاری اوســت .او همچنیــن
ریاســت کمیت ههــای مختلــف در زمینــه امــور اقتصــادی و چندیــن کنفرانــس منطقــه ای
و بینالمللــی را تجربــه کــرده اســت .وی عــاوه بــر اینکــه در میــان مقــام هــای دولتــی در
برخــی نقــاط اروپــا و کشــورهای عربــی بســیار سرشــناس و مــورد احتــرام اســت ،بــه خاطــر
اشــتیاق در انجــام امــور اجتماعــی و خیریــه ،بــه چهــره ای شــناخته شــده در جوامــع
اســامی منطقــه تبدیــل شــده اســت.
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او کار خــود را بــا خــرده فروشــی و تولیــد صنایــع غذایــی در ســن  21ســالگی در پنانــگ
آغــاز کــرد .پــس از مدتــی کوتــاه ،شــرکت صنایــع غذایــی Barkathکــه فعالیــت اصلــی
آن تولیــد و پخــش طیــف وســیعی از غــذا و نوشــیدنی بــود را تأســیس کــرد .در ســالهای
بعــد شــرکت او مجموعـهای از ســرمایهگذاری هــای مشــترک بــا شــرکتهای بینالمللی را
نهــا تأســیس کارخانــه ای در دانمــارک بــود .دریافــت
بــه انجــام رســاند کــه موفــق تریــن آ 
عنــوان بزرگتریــن صادرکننــده از دولــت مالــزی و جایزه بازاریابــی و فروش بینالمللی برای
پنــج ســال متوالــی ،برخــی از دســتاوردهای اوســت .او در بخــش اجتماعــی نیــز بــه طــور
گســترده بــه ســازمان هــا و نهادهــای رفاهــی و مذهبــی در پنانــگ کمــک کــرده اســت .او
فــردی سرشــناس و قابــل احتــرام در میــان جامعــه مســلمانان منطقــه اســت.

او یــک کارآفریــن تحصیلکــرده و بشــر دوســتی فــوق العــاده اســت .تحصیــات خــود را
در دانشــکده اقتصــاد آمریــکا بــه اتمــام رســاند و کار خــود را بهعنــوان ســخنران در حــوزه
اقتصــاد در بنــگالدش و ســپس بهعنــوان اســتاد اقتصــاد در  MTSUآغــاز کــرد .او بــرای
ســال هــای متمــادی یــک اســتاد تحســین شــده بــود.
وی در حــال حاضــر مدیرعامــل  Yunus Centerدر بنــگالدش و سرپرســت دانشــگاه
 Glasgow Caledonionدر انگلیــس اســت .او پیــش از ایــن مشــاور وزیــر در دولــت
بنــگالدش نیــز بــوده اســت .پروفســور محمــد یونــس ،فــردی سرشــناس و محتــرم در
زمینــه آمــوزش و پــرورش و کســب و کار اســت و بــه همیــن دلیــل در ســال  2006موفــق
شــد جایــزه صلــح نوبــل را دریافــت کنــد.

پروفسور دکتر کمال نشرالدین
معاون دانشگاه ملــݡی انرژی

محمدرضا دیــانـــݡݡی
رئیس مجمع کارآفرینان ایران

پروفســور کمــال ،تحصیــات خــود را دانشــگاه ملــی مالــزی ادامــه داد و تــا مقطــع
کارشناســی ارشــد پیــش رفــت .او در حــال حاضــر معــاون دانشــگاه ( Tenagaدانشــگاه
ملــی انــرژی) اســت .او یــک ســفر آ کادمیــک را از ســال  1984آغــاز و مســؤولیت هــای
مختلفــی را در طــول  10ســال ،تجربــه کــرده اســت .پروفســور کمــال ،مســؤول مفهــوم موج
تهــای
جدیــد تحــول بــرای UNITENاســت کــه بیشــتر بهعنــوان( Bold2025فرص 
یشــود .در ســال  1996او نســبت بــه
ســاخت و ســاز ،رؤیاهــای زندگــی) شــناخته م 
تأســیس مؤسســه خصوصــی اســامی در حــوزه تحصیــات تکمیلــی اقــدام کــرد .او
همچنیــن بــه فعالیتهای انســان دوســتانه در زمینــه های تحصیلی ،امدادی ،پزشــکی
و اورژانســی بــدون در نظــر گرفتــن نــژاد ،مذهــب و جنســیت متعهــد اســت.

او رئیــس مجمــع کارآفرینــان ایــران و مدیــر عامــل گــروه توســعه ســرمایهگذاری انتخــاب
اســت .در کنــار کارخانــه تولیــدی پــدرش پــا بــه ایــن عرصــه نهــاد .در ســال ،1995
تکنولــوژی برنــد  Haierرا بــه ایــران آورد و تحولــی جدیــد در تولیــدات لــوازم خانگــی از
جملــه در اجــاق گاز و ماشــین لباسشــویی ایجــاد کــرد.
در حــال حاضــر گــروه انتخــاب به طور عمده یکی از بزرگترین مجتمعهای صنعتی اســت که
فعالیتهای واردات و صادرات گســترده ای با بیش از ســی کشــور در سراســر جهان دارد.
مأموریــت ایــن گــروه برنامهریــزی ،نظــارت و اجــرای عملیــات اجرایــی بــا اهــداف اســتراتژیک
تهــای اقتصــادی در چهارچــوب اســامی اســت.
توســعه و پیــاده ســازی فعالی 
گــروه انتخــاب قصــد دارد قــدرت چرخــه اقتصــادی ایــران را بــر مبنــای دانــش و
تکنولــوژی کــه از طریــق آخریــن فنــاوری هــای پیشــرفته روز دنیــا بــه سیســتمهای
داخلــی انتقــال داده اســت ،افزایــش دهــد.
محمدرضــا دیانــی 10،ســایت تولیــدی را بــا همــکاری 300کارخانــه ایرانــی بــرای پاســخ بــه
تقاضــای بــاالی محصــوالت لــوازم خانگــی تأســیس کــرده اســت.

بــا بیــش از  15ســال تجربــه بهعنــوان خریــدار عمـ ٔ
ـده المــاس و ســنگهای قیمتــی در ســن21
ســالگی کار خــود را در نیویــورک آغــاز کــرد .پیشــرفت چشــمگیر فقــط در عــرض دو ســال ،او را
بــه یــک طــراح معــروف تبدیــل کــرد و موفــق شــد تولیــد و فروش مجموع ههــای خود بــه افراد
معــروف و ثروتمنــد را آغــاز کنــد .او تــاش خــود را بــرای طراحی و ایجاد نفیسترین جواهرات
سهــای دارای گواهــی و ســنگهای قیمتــی کــه از طریــق شــرکت
بــا بهتریــن و نادرتریــن الما 
در مزاید ههــا بــه دســت آورده بــود ،ادامــه داد .در ســال  2009وارد تجــارت خــرده فروشــی
جواهــرات شــد و در حــال حاضــر یــک ســرمایه دار و ســرمایه گــذار بــزرگ اســت .داتــو ســری
نتین ،برخی از زیباترین الماس های جهان را خلق کرده است .او چندین جایزه بینالمللی
یتــوان بــه Johhnnie Walker Personalityو ســخنران
نهــا م 
کســب کــرده کــه از میــان آ 
افتخــاری کنفرانــس Rapaport International Diamondاشــاره کــرد.
وی در حــال حاضــر بــه تجــارت جهانــی الماس مشــغول اســت و دفاتر مشــاوره خصوصــی او
در کواالالمپــور ،لنــدن ،دبــی ،بمبئــی و هنــگ کنگ دایر اســت.

داتو دکتر غزالی بن داتو مهد یوسف
رئیس اجرایی Nusantara technologies
در ســال  1946متولــد شــد و بعــد از فــارغ التحصیلــی از دانشــگاه مالــزی بــه صنایــع
 Dunlopمالــزی پیوســت .در ســال  1981بــه ســمت مدیرعاملــی ایــن مجموعــه
منصــوب شــد .وی در حــال حاضــر رئیــس اجرایــی  Nusantara technologiesاســت
کــه در منطقــه بــا نــام  Nusatekشــناخته شــده اســت .ایــن مجموعــه ســرویس هایــی
در زمینــه ارزیابــی و بازرســی ارایــه مــی دهــد .ا کنــون بعــد از گذشــت بیــش از دو دهــه،
ایــن شــرکت بــا کارکنانــی بــا روحیــه بــاال و تجربیــات زیــاد ،نیازهــای مشــتریان ارزشــمند
خــود را پاسخگوســت.
او شــخصیتی قابــل احتــرام اســت کــه در چندیــن شــورا در مالــزی و خــارج از آن فعالیــت
داشــته و در حــال حاضــر بــه فعالیــت مشــاوره در چندیــن دانشــگاه مالــزی بــرای
یهــای صنعتــی و کارآفرینــی مشــغول اســت .مؤسســه توســعه پایــدار دانشــگاه
همکار 
 UKMمالــزی ،مــدرک افتخــاری بــه ایــن چهــره شــناخته شــده اعطــا کــرده اســت .او
تهــای خیرخواهانــه مرا کــز درمانــی و توانبخشــی مالــزی
همچنیــن در زمینــه فعالی 
فعالیــت دارد.
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نخبگان اقتصادی جهان اسالم در مالزی

دکتر مفتی اسماعیل موسی مینک
سخنرانمحبوب

سری حاج برکت علی ابن ابوبکر
بزرگ ترین صادرکننده مالزی

پروفسور محمد یونس
برنده جایزه نوبل

یاب داتو سری نتین جئونیکا
مرد الماس های جهان
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خبرݡگزاری اقتصاد آنالین

سایت خبری اخبار اقتصاد

خبرݡگزاری آنا

خبرݡگزاری جمهوری اسالمی

خبرݡگزاری اقتصاد آنالین

روزنامه مرردم ساالری

بازتاب رسانهای
خبرݡگزاری ایلنا

خبرݡگزاری ایسنا

خبرݡگزاری خبر آنالین

خبرݡگزاری ایسنا

خبرݡگزاری اعتماد نو

خبرݡگزاری آریا

بازتاب رسانهای

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه آسیا

خبرݡگزاری جمهوری اسالمی

خبرݡگزاری آنا

خبرݡگزاری ایلنا

سایت خبری سرمایه دار
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سخنپایانی

گام های بلند تا ادامه راه
هشــتمین نمایشــگاه و کنفرانــس تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام ،رویــدادی
همــه جانبــه بــرای رهگیــری اهــداف مشــترک کشــورهای اســامی در حــوزه اقتصــاد
بینالملــل بــود؛ جایــی کــه نماینــدگان کشــورهای مختلــف اســامی گردهــم آمدنــد تــا بــا
بهــره گیــری بیشــتر و بهتــر از ظرفیــت هــای یکدیگر ،تقویت تعامــات ،انتقال دیــدگاه ها و
دغدغ ههــای مشــترک و نیــز شــناخت ظرفیــت هــای جدیــد ،ســهم خــود از بــازار اقتصــاد
جهانــی را افزایــش داده و پرچــم اقتصــاد کشــورهای اســامی را در جایگاهــی باالتــر و
رفی عتــر ،نمایــان کننــد.
نماینــدگان جمهــوری اســامی ایــران نیــز ماننــد دور ههــای گذشــته ،در ایــن دوره از
رویــداد حضــور یافتــه و تــاش کردنــد بــا خلــق فرصــت هــای جدیــد و اســتفاده بهینــه
تهــای موجــود ،پــل ارتباطــی میــان خــود و دیگــر کشــورهای اســامی را در
از فرص 
حوز ههــای علمــی و دانشــگاهی ،آموزشــی ،فرهنگــی ،تجــارت و بازرگانــی ،گردشــگری
و ...تقویــت و تحکیــم کننــد.
امــا شــکی نیســت کــه حضــور صرف در ایــن رویدادها ،چاره ســاز اهــداف و دغدغههای
بلنــدی کــه از آن یــاد شــد ،نخواهــد بــود .از ایــن رو بررســی حضــور نماینــدگان ایــران،
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دیــدگاه هــا و نظــرات آنــان و مــروری بــر اتفاقــات ایــن رویــداد مــی توانــد ،نقطــه مؤثــری در
پیشــبرد اهــداف آتــی و مخاطبــان بعــدی باشــد.
ایــن خبرنامــه تــاش کــرد چنیــن رویکــردی را مدنظــر قــرار دهــد؛ بــا ایــن اعتقــاد کــه پایــان
هــر رویــداد ،نقطــه آغــازی بــرای شــروع تعامــات و تبــادالت جدیــد اســت.
بــه یقیــن مجموعــه ایــن تــاش هــا ســبب مــی شــود حضــور ایــران در دور ههــای آتــی،
پــر رنــگ تــر و پرشــکوه تــر باشــد تــا بــا طنیــن نــام ایــران در میــان دیگــر کشــورها ،پژوا کــی از
توانمنــدی ،اتحــاد عمــل ،تعامــل و ظرفیــت هــای کالن ،منعکــس گــردد.
گا مهــای بلنــد بعــدی ،در راه اســت؛ گام هایــی کــه بــا قــوای تــک تــک فعــاالن بخــش
خصوصــی ،مســووالن ،هــم وطنــان و ســازندگان ایــران برداشــته مــی شــود؛ گام هایــی
بــرای ادامــه راه؛ راهــی بــرای بالندگــی و تــاش بــرای ســاخت ایــران زمیــن ،ایــن ســرزمین
دوســت داشــتنی؛
ٔ
بــرای حضــور در دوره بعــدی نمایشــگاه تجــارت و ســرمایهگذاری جهــان اســام و پیوســتن
بــه نهمیــن دوره ایــن رویــداد میتوانیــد از طریــق یکی از روشهای زیر با ما در ارتباط باشــید:
شماره تماس 02188948784-5:وب سایتwww.oic-biz.ir:

