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فهرست مطالب
معرفی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

 واحدهای فناور مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس

گزارش عملکرد امور موسسات پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم در سه ماهه اول سال ۱40۱

گزارش عملکرد مرکز رشد تخصصی زیست فناوری در سه ماهه اول سال ۱40۱              

گزارش عملکرد واحد عمرانی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

 آموزش های مصوب
  دوره ها  و  کارگاه های  آموزشی

بازدیدها و جلسات
تفاهم نامه ها

حضور در مراسم ها و نشست های پارک های علم و فناوری و دانشگاه های سراسر کشور
اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخبار پارک
 گفتگو با پژوهشگران

مقاله
انتشار کتاب بین المللی

معرفی بیوتکنولوژی )زیست فناوری(

تاثیر زبان بدن در مدیریت و کارگروهی

صنعت لنج سازی سرزمین عجایب هفتگانه را احیا کنیم
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از دشواری های اقتصادی  راه اصیل عبور  و  تولید، کلید حل مشکالت اقتصادی 

است، مضن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد 

رسانه، هببود رفاه عمویم و همچنین افزایش اعمتاد به نفس و عزت میل در گرو 

رونق و رواِج اکسیری به انم تولید میل است که تکیه بر آن در این سالها أتثیرهای 

خویب نیز داشته است. امسال نیز همچنان بر مسئله تولید أتکید یم کمن، البته 

»اشتغال آفرین«  و  »دانش بنیان«  تولیِد  یعین  تولید  از  جدیدی  چهره  و  الیه  بر 

و  جلو  به  رو  حرکت  موجب  اشتغال آفرین  و  دانش بنیان  تولید  دادن  قرار  معیار 

محسوس در همه اهداف اقتصادی است بنابراین شعار سال ۱۴۰۱ عبارت است 

از »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«.
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دکتر محمد علی زلفی گل
وزری علوم تحقیقات و فناوری 

ابید به فکر زایش و رویش رشکت های دانش بنیان 

ابشیم برای این کار ما ابید در جذب افراد صاحب 

ایده فعال تر برخورد کنیم و حمایت هایمان بیشرت 

شود.
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دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم در سیاست گذاری توسعه فناوری و نوآوری 

در کشور، رصفًا به دنبال مدیریت و نظارت است و بیشرت 

مایل هستیم از ایده های رشکت های فناور و اپرک های 

علم و فناوری در سیاست گذاری ها استفاده کنیم.

رصفًا ایجاد رشکت های دانش بنیان مهم نیست، ابید 

اقتصاد کشور را به مست اقتصاد دانش بنیان هدایت 

کنیم و این مهم یک موضوع فرهنیگ است که ابید برای 

آن اقدامات الزم انجام شود.
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دکتر محمد شریف رنجبر با صدور پیامی آغاز سال 
ایران  ساز  حماسه  و  شریف  ملت  محضر  را  جدید 
اشاره  با  و  گفت  تبریک  کشور  علمی  جامعه  بویژه 
به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به 
آفرین،  اشتغال  بنیان،  دانش  تولید،  سال  عنوان 
های  پارک  خطیر  رسالت  یادآور  را  مهم  شعار  این 
دانش  فعالیت های  تحقق  قبال  در  فناوری  و  علم 

بنیان دانست.

متن پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نامگذاری این سال فرخنده با عنوان »تولید، دانش 
بنیان، اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری 
در  فناوری  و  علم  های  پارک  خطیر  رسالت  یادآور 
است.  بنیان  دانش  فعالیتهای  به  بخشیدن  تحقق 
ملت  به  فرارسیدن سال جدید  تبریک  با  اینجانب 
و  فناوران  ایده،  صاحبان  بویژه  ایران  شریف 
ما  همه  به  دارم  مسألت  بزرگ  خدای  از  نوآوران 
در مجموعه پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم 
لبیک  راستای  در  پیش  از  بیش  تا  دهد  توفیق 

تمامی  بکارگیری  با  انقالب  معظم  رهبر  ندای  به 
ظرفیت های علمی و زیرساختی خود جهت حمایت 
تولید  تحقق  و  نوآورانه  و  فناورانه  فعالیتهای  از 
دانش بنیان عزم خود را جزم نموده که این مهم 
می تواند تولید اشتغال آفرین و توسعه و تعالی 
غنیمت  را  باشد.فرصت  داشته  بهمراه  را  کشور 
شمرده از تالشهای ارزنده تمامی شرکتهای فناور و 
دانش بنیان مستقر در این پارک صمیمانه تشکر 

و قدردانی می نمایم.

و من اهلل توفیق
 محمد شریف رنجبر

رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم
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 به دانش گرای و بدو شو بلند                      چوخواهی که از بد نیابی گزند

 زدانش در بی نیازی بجوی                            وگرچند سختیت آید به روی 

تحلیلی  و  علمی  خبری،  نشریه  ترکیب،  نو  نشریه 

پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم است که 

اطالع  با هدف  در سال ۱40۱  بار  نخستین  برای 

خلیج  فناوری  زیست  پارک  دستاوردهای  رسانی 

فارس قشم و شرکت های مستقر منتشر می گردد. 

کارآفرینان،  و  فناوران  خوانندگان،  همه  از  لذا 

پارک های  در  مستقر  شرکت های  محترم  اعضای 

دانش  شرکت های  رشد،  مراکز  و  فناوری  و  علم 

با  می کنیم  دعوت  فناوری  و  علمی  مراکز  بنیان، 

ارسال  و  انتقادات  و  پیشنهادات  نظرات،  ارائه 

کنند.  حمایت  را  ترکیب  نو  فصلنامه  خود   مقاالت 

 مناجعفری
 روابط عمومی و اموربین الملل 

پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

سخن سردبیر



معریف اپرک زیست فناوری خلیج فارس قمش

پارک زیست فناوری خلیج فارس فشم به عنوان یک نهاد زیر 
مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را در 
نوآورانه  توسعه کسب وکارهای  با هدف  ماه ۱۳87  خرداد 
نظر  در  اولیه  وسعت  است.  نموده  آغاز  قشم  جزیره  در 
گرفته شده برای این پارک ۱۵0 هکتار بوده که از موقعیت 
جغرافیایی و ویژگی های منحصر به فردی برخوردار بوده و 
محققان  فناورانه  فعالیت های  برای  را  مناسبی  کامال  محیط 
موقعیت  به  توجه  نموده است.با  فراهم  پژوهشگران  و 
پارک بزرگ ترین  این  منطقه ای،  خاص  شرایط  و  جغرافیایی 
تخصصی  گرایش  در  فناوری  و  علم  پارک  معتبرترین  و 
اولویت های  می رود،  شمار  به  کشور  زیست فناوری در 
اصلی پارک زیست فناوری خلیج فارس، بر مبنای مزیت های 
فناوری های  تجاری سازی  و  توسعه  راستای  در  و  منطقه ای 
زیستی )با تأکید بر توسعه دریامحور( تعریف گردیده است؛ 

این اولویت ها عبارتند از:
و   کشاورزی(  و  دارویی  غذایی،  )دریایی،  زیست فناوری   -

صنایع و خدمات وابسته
- آبزی پروری

- آب و محیط زیست
- کشاورزی آب شور و گیاهان گرمسیری

- انرژی های تجدید پذیر
- نانو فناوری

اهداف اصلی از راه اندازی این پارک تخصصی به شرح زیر 
است:

توسعه ی اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی تخصصی
نتایج  تجاری سازی  طریق  از  جامعه  در  ثروت  افزایش 
و  تولیدی  پژوهشی،  بخش های  ارتباط  تحقق  و  تحقیقاتی 

خدماتی جامعه
افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های دانش بنیان

کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی
افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی 

در سطح بین المللی
حمایت از ایجاد و توسعه ی شرکت های کوچک و متوسط فناور 
مهندسی  و  تحقیقاتی  شرکت های  و  مؤسسات  از  حمایت  و 

نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی
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دستاورهای واحدهای فناور
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ایجاد زیرساخت های حماییت از فناوران
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واحدهای فناور مستقر در اپرک زیست فناوری خلیج فارس قمش
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واحدهای فناور مستقر در اپرک زیست فناوری خلیج فارس قمش
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گزارش عملکرد امور موسسات اپرک زیست فناوری خلیج فارس قمش در سه ماهه اول سال 1401

موسسات پذیرفته شده در اپرک

دکتر فاطمه پرویزی

سرپرست امور موسسات

 پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

سرپرست امور موسسات گفت: واحد امور موسسات، 

مسئولیت خدمت رسانی به شرکت های رشد یافته و 

نیز بخش تحقیق و توسعۀ شرکت های تولیدی بزرگ 

به عهده دارد. در حال حاضر ۳8 واحد فناور در  را 

پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم مستقر بوده 

که از این تعداد 8 شرکت دانش بنیان می باشند و 

در حوزه های تخصصی مختلف مشغول به فعالیت می 

باشند. از جمله خدمات قابل ارائه به شرکتهای فناور 

دوره  ارزیابی  پذیرش،  و  به خدمات جذب  توان  می 

ای، بازاریابی محصوالت، شبکه سازی، خدمات تجاری 

سازی، توانمندسازی صادراتی، خدمات مالکیت فکری 

و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی نام برد.
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گزارش عملکرد مرکز رشد تخصیص زیست فناوری در سه ماهه اول سال 1401              

هسته های پذیرفته شده در مرکز  رشد تخصیص زیست فناوری

ایده محورینماینده هسته فناورنام هستهردیف
سامانه جامع اطالعات گردشگری جزیره قشممحمد تریزقشم ویکی1
هنر و صنایع دستیفاطمه احمدیانجمن برقع2
فرآوری گیاه مورینگامرجان قاسمیسبز پایای قشم3
کرانه خلیج فارسابوتراب علیمرادیتکثیر و پرورش آبزیان زینتی4
و صنایع دستیهنر عواطف خشابیعواطف5

 مهندس اسما دریانورد 
 سرپرست مرکز رشد تخصصی زیست فناوری 

پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم گفت:

هدف  با  فناوری   زیست  تخصصی  رشد  مرکز 
تربیت  منطقه،  در  کارآفرینی  توسعه  و  ترویج 

خوشه  در  نوآور  های  تیم  توانمندسازی  و 
ماه  بهمن  از  پارک  ماموریت های  با  مرتبط  های 
است.  نموده  فعالیت  به  ۱400شروع  سال 
و  مدارک  تدوین  سازمانی،  فرآیندهای  طراحی 
مستندات، مدل کسب و کار مرکز رشد و تامین 
فضای موقت کار اشتراکی از مهمترین فعالیت 
های به عمل آمده می باشد. این مرکز در طول 
پنج ماه گذشته موفق به جذب ۱۱ هسته فناور 
در مرحله پیش رشد، 4 شرکت در مرحله رشد 
و دو مورد خروج موفق از مرحله پیش رشد به 
مرحله رشد شده است. امید است این مرکز در 
نوآوری، شبکه سازی بین شرکت  ایجاد جریان 
های رشد یافته پارک و مراکز آموزشی، صنایع 
وکسب و کارهای بومی منطقه رسالت خود را به 

انجام رساند.

تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکرانه خلیج فارس
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گزارش عملکرد   واحد عمرانی
تکمیل مراحل اجرایی ساخمتان چند مستأجره و ستادی 

با پیمانکاری  از شهریور ماه ۱۳99   فاز اول پروژه 
شرکت پل دژ قهرمان در دست ساخت قرار گرفت 
و تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

 مهندس احسان شمسی
مسئول امور عمرانی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم
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منای هنایی ساخمتان چند مستأجره و ستادی

گزارش عملکرد واحد عرماین

شامل بخش های:
- ستادی

- استقرار شرکت ها
- کارگاهی و آزمایشگاهی

- رفاهی و تفریحی
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واگذاری مجمتع اقامیت پژوهشگران از طریق مزایده عمویم
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 آموزش اهی مصوب:
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  دوره اه  و  کارگاه اهی  آموزشی
دوره آموزیش ارزش گذاری رشکت ها

 دوره آموزیش چگونیگ حضور موفق در
منایشگاه های خارجی

 دوره آموزیش نحوه پذیرش رشکهتا در بورس
 و فرابورس

 دوره أتمین مایل رشکهتا از طریق سلف موازی
استاندارد و گواهی سرپده کاالیی
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دوره های آموزیش آشنایی اب مفاهیم دانش بنیان
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کالس برانمه نوییس ویژه کودکان دوره آموزیش انواع روش های مایل در ابزار رسمایه

کارگاه آموزیش ابفت شنایس
کارگاه آشنایی اب مفاهیم و کاربردهای

 تکنیک  PCRدر آزمایشگاه  
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تفاهم  انهم اه :
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جلسه اب معاون پشتیباین دانشگاه تربیز

صنایع فرهنیگ،  میراث  کل  اداره  رییس   ابزدید 
دسیت و گردشگری منطقه آزاد قمش جلسه اب معاون پژوهیش دانشگاه علمی کاربردی هشرداری قمش

جلسه اب رییس مرکز فین حرفه ای قمش

جلسه مشاوره طرح جامع اپرک اب رشکت مهندسین مشاور دیبا

جلسه اب مدیر پژوهش رسای دانش آموزی

ابزدیدها و جلسات

ابزدید دانشجویان دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

ابزدید رشکت رسمایه گذاری آریاراما



26

حضور در مرامس ها و نشست های اپرک های علم و فناوری و دانشگاه های رسارس کشور

حضور مسئول روابط عمویم در آیین بزرگداشت روز 

جهاین ارتباطات و روابط عمویم

حضور مدیر حراست در نشست مدیران حراست 

اپرک های علم و فناوری و دانشگاه های کشور

حضور مسئول امور عرماین در نشست مدیران و 

کارشناسان عرماین اپرک های علم و فناوری کشور
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وزیر علوم به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی مأموریت 
داد:

تأسیس پارک علم و فناوری بین المللی ایران
و  علم  پارک  راه   اندازی  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
فناوری بین المللی خبر داد و گفت: ایجاد اولین پارک علم 
و فناوری بین المللی ایران به سازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ایران واگذار شده است و زمینی به مساحت ۱000 

هزار هکتار در استان تهران به آن اختصاص یافته است.
دکتر  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  اداره کل  گزارش  به 
محمدعلی زلفی گل در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران که در محل این سازمان 
المللی  بین  فناوری  و  علم  پارک  ایجاد  گفت:  شد،  برگزار 
رئیس  استانی  سفر  مصوبات  از  تهران  استان  در  ایران 
مساحت  به  گزینه  چندین  تهران  استاندار  و  است  جمهور 
۱000 هکتار که دارای زیرساخت های عمرانی مانند آب و 
گرفته  نظر  در  منظور  این  برای  را  باشد  داشته  گاز  و  برق 
است که به زودی گزینه نهایی انتخاب و مقدمات ایجاد آن 

آغاز خواهد شد.
وی اظهار کرد: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
به عنوان یک نهاد علمی و فناوری کامالً مستقل فعالیت می 
کند؛ برخی اوقات برداشت می شود که سازمان وابسته به 

ستاد وزارت علوم است که اینگونه نیست.
ابعاد  وزیر علوم افزود: یکی از دالیلی که این سازمان در 
خوارزمی  جشنواره  مدیریت  است،  شده  شناخته  فراملی 
است. برند جشنواره خوارزمی سازمان را به یک نهاد علمی 
تاثیرگذار تبدیل کرده است. نکته دیگر بحث مالکیت فکری 
است که مجوزی که این سازمان صادر می کند، در محافل 

علمی برای ارتقا و گزینش های علمی بسیار مهم است.
بزرگ  ماموریت های  باید  اینکه  به  اشاره  با  گل  زلفی  دکتر 

آرزوهای  شدن  برآورده  و  بسپاریم  سازمان  این  به  تری 
بزرگ تری را از سازمان بخواهیم، گفت: یکی از این آرزوها 
با  المللی ایران است که  تاسیس پارک علم و فناوری بین 
چندین  تهران  استاندار  کردیم،  که  هایی  رایزنی  به  توجه 
محل را پیشنهاد داده اما آن چیزی که مد نظر ماست، این 
با  باشد. خوشبختانه  تهران  به  نزدیک  زمین  این  که  است 
رایزنی هایی که کردیم ۳-۲ محل مناسب پیدا شده است 

و به زودی بازدید محلی خواهیم داشت
وی بیان کرد: به دکتر زمانیان رئیس جدید سازمان پژوهش 
های علمی و صنعتی، ماموریت دادم پیگیر تاسیس پارک علم 
هزار هکتار  با حداقل وسعت  ایران  المللی  بین  فناوری  و 

باشد.
بودن  تجربه  صاحب  به  توجه  با  کنیم  می  فکر  افزود:  وی 
سازمان پژوهش ها در بخش پژوهش های بنیادی، کاربردی 
بخش  راهبری  تواند  می  الگو  یک  عنوان  به  توسعه ای  و 
پژوهش کشور را در دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما بر عهده 
بگیرد. یک مشکلی که در این بخش داریم، نداشتن بیمه 
توسعه پژوهش در کشور آسیب  به  این  و  پژوهش است 

زده است
وزیر علوم تصریح کرد: به طور مثال وسط قرارداد بین استاد 
و دانشگاه، به یکباره یکی از طرفین به هر دلیلی منصرف 
می شوند و نیاز داریم طرح های پژوهشی بیمه شود تا اگر 
یکی از طرفین نتوانستند ادامه دهند، آن پژوهش حتماً به 

اخبار وزارت علومُ تحقیقات و فناوری
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نتیجه برسد. بحث مالکیت فکری آنچه در حال حاضر وجود 
دارد، شایسته جمهوری اسالمی نیست. به طور مثال فناور 
ما اولین بار یک محصول را تولید می کند اما شرکت دیگری 

به خودش اجازه می دهد، کپی کاری کند.
مالکیت فکری  که وقتی  این مطلب  بیان  علوم ضمن  وزیر 
خصوص  در  گفت:  خالقیت،  ذبح  یعنی  نشود  گرفته  جدی 
باشد،  اگر الزم  حتی  فکری  مالکیت  بحث  و  پژوهش  بیمه 

باید الیحه ای به مجلس بفرستیم.

گفتنی است در این مراسم دکتر حسن زمانیان به عنوان 
ایران  صنعتی  و  علمی  پژوهش های  سازمان  جدید  رئیس 
معرفی و از تالش های دکتر علیرضا عشوری رئیس سابق 

این سازمان در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

و  علم  پارک های  روسای  اجالس  در  خیرالدین  دکتر 
فناوری کشور تاکید کرد: 

 / نوآوری  و  فناوری  توسعه  برای  باز  سیاست گذاری 
ضرورت توسعه اقتصاد دانش بنیان

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون 
را  سیاستگذاری ها  در  باز  نوآوری  رویکرد  فناوری 
برای توسعه فناوری و  ما  مطرح کرد و گفت: سیاست 
در  یعنی  است  باز  سیاستگذاری  کشور،  در  نوآوری 
فرآیند سیاستگذاری، از مشارکت فناوران و نوآوران 

کشور بهره خواهیم برد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر علی خیرالدین 
در اجالس سراسری روسای پارک های علم و فناوری کشور 
که به میزبانی پارک علم و فناوری فارس و با حضور معاونان 
برگزار  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  صمت،  وزارتخانه های 
شد، گفت: وزارت علوم در سیاست گذاری توسعه فناوری 
و نوآوری در کشور، صرفاً به دنبال مدیریت و نظارت است 
و  فناور  شرکت های  ایده های  از  هستیم  مایل  بیشتر  و 
پارک های علم و فناوری در سیاست گذاری ها استفاده کنیم.

مشارکت پارک ها در ارائه ایده و تدوین آیین نامه ها
دکتر خیرالدین تاکید کرد: برای اجرایی کردن فرمان مقام 

معظم رهبری در رابطه با شعار سال، باید پارک های علم و 
فناوری کشور برنامه های مدون خود را برای اجرایی شدن 

ارائه نمایند.

شرکت های  ایجاد  از  مهمتر  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه 
دانش بنیان است.

مهم  دانش بنیان  ایجاد شرکت های  اینکه صرفاً  بیان  با  وی 
نیست، اظهار داشت: باید اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد 
دانش بنیان هدایت کنیم و این مهم یک موضوع فرهنگی 

است که باید برای آن اقدامات الزم انجام شود.

اقتصاد  تحقق  الزامات  کرد:  خاطرشان  خیرالدین  دکتر 
دانش بنیان، توجه به سمت بازار و تقاضا است. تولید و بازار 
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سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت علوم اعالم کرد:
روابط عمومی ها در صف اول جهاد تبیین قرار دارند

سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت علوم با بیان اینکه 
بر  مهم تری  وظیفه  و  نقش  عمومی ها  روابط  جاری،  در سال 
عهده دارند، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال و مطرح 
شدن جهاد تبیین از سوی مقام معظم رهبری، روابط عمومی ها 
در صف اول حضور دارند و اگر انعکاس فعالیت های فاخر و 
درخشان را در دستور کار قرار دهیم، جهاد تبیین عملیاتی 

می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر ندا 
شفیعی در آیین بزرگداشت روز جهانی روابط عمومی که با 
با  الزهرا )س( برگزار شد؛  حضور وزیر علوم در دانشگاه 
بیان اینکه روابط عمومی ها باید مسأله محور باشند بر ایجاد 

مدیریت انگیزشی میان کارمندان تاکید کرد.
ماموریت روابط عمومی دانشگاه ها

در  دانشگاه ها  عمومی  روابط  نقش  درباره  شفیعی  دکتر 
علوم  وزیر  کرد:  تاکید  علوم،  وزارت  اولویت های  تبیین 
و  آموزش  نوآوری،  و  فناوری  علمی،  دیپلماسی  و  مرجعیت 
نوآوری،  فرهنگ  و  فرهنگی  نوآوری  هدفمند،  پژوهش 
را  از دانش  تولید ثروت  و  نوآور پروری  و  شاگرد پروری، 
به عنوان اولویت های این وزارتخانه مطرح کرد که باید از 

سوی روابط عمومی پیگیری شود.

دکتر شفیعی با تاکید بر افزایش مهارت گرایی روابط عمومی 
سخت  دوره  گفت:  رسانی،  اطالع  و  ارتباطات  حوزه  در  ها 
خبرها گذشته است و روابط عمومی ها باید از همه خالقیت ها 
به خصوص در موشن گرافی پیشرفت خوبی داشته باشند 
بین  تعامل  و  بمانند  مخاطب  پر  اجتماعی  های  شبکه  در  و 

دستگاهی خوبی ایجاد نمایند.
در  بودجه مستقل  ردیف  به  دانشگاه ها  عمومی  روابط  نیاز 

دانشگاه
بیان  با  علوم  وزارت  عمومی  روابط  کل  اداره  سرپرست 
مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  برای  ها  عمومی  روابط  این که 
روابط  گفت:  باشند؛  داشته  مستقل  بودجه  و  برنامه  باید 
عمومی ها باید برای ماموریت گرا شدن و رسالت علمی خود 

در زیست بوم فناوری مشخص فعالیت کنند.

باید مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان باشد، در غیر اینصورت 
در آینده شاهد شرکت های دانش بنیان بیکار خواهیم بود، 
مانند دانش آموختگان دانشگاهی که امروز بیکار هستند.

به دنبال تسهیل گری، تنظیم گری و سکانداری هستیم
معاون وزیر علوم تاکید کرد: مسیر تبدیل واحدهای فناور 
مستقر در پارک ها به شرکت های دانش بنیان نوع ۳ در 
باید در این راستا ارائه مجوزها  حال هموار شدن است. 
را تسهیل کنیم، به همین دلیل برای مراکز رشد موافقت 

اولیه ساده می شود تا در مراحل بعدی موافقت نهایی صادر 
شود.

دکتر خیرالدین ادامه داد: از ابتدای سال ۱400 تاکنون 
با رشد 40 درصدی  فناوری  و  علم  پارک های  در  اشتغال 
است.  رسیده  اشتغال  هزار   90 به  اشتغال  هزار   6۵ از 
همچنین شرکت های دانش بنیان از ۱664 مورد به ۱7۱6 

مورد رسیده اند.
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اخبار پارک
طراحی و ساخت مدل جدیدی از دستگاه استریل هوای محیط 

به همت فناوران پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

  New Face  – جدید  مدل  محیط  هوای  استریل  دستگاه 
RDP-70۱ توسط محققان یکی از شرکت های فناور مستقر 
در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم طراحی و ساخته 

شد.

پارک زیست فناوری خلیج فارس  به گزارش روابط عمومی 
 “ فناور  شرکت  پژوهشگران  همت  به  دستگاه  این  قشم 
رایکا درمان پارسیان قشم” با مدیریت آقای مهندس داوود 
صاحبی به منظور استر یل هوا از انواع ویروس ها و باکتری 
های خطرناک برای فضای های بسته ساخته و به بازار عرضه 

شده است. 

سیستم کنترل هوشمند نصب شده بر روی دستگاه استریل 
به  قادر است   New Face RDP-70۱ – هوای محیط مدل 
نماید و  اتوماتیک فعالیتها و رفت و آمد را بررسی  صورت 

مطابق آن عمل ویروس کشی محیط از سر گرفته شود.
از مزیت های دیگر دستگاه این است که بصورت ایستاده 
فرودگاه-   – درمانگاه   – بیمارستان  های  سالن  مخصوص  و 
ورزشگاه- فروشگاه – مراکز – ادارات و سازمان ها طراحی 
مربع  متر  تا فضای ۱00  را  محیط  قادر است هوای  و  شده 

بصورت کامل ضدعفونی کند. 
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هیئت  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  فتح الهی  دکتر 
از مجموعه فعالیت ها و دستاوردهای شرکت های فناور  همراه 
مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید بعمل آوردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم: تقویت و تشویق روحیه ی 

خودباوری در متخصصین و جوانان کشور امری ضروری است
به گزراش روابط عمومی و امور بین الملل پارک زیست فناوری 
خلیج فارس قشم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و هیئت 
برخی دستاوردهای شرکت های  و  پروژه های عمرانی  از  همراه 
فناور مستقر در پارک که در زمینه های گوناگون از جمله تولید 
ماهی و میگوی خشک، تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آب شور، 
آی تی  و  پزشکی  تجهیزات  بهداشتی،  و  آرایشی  مواد  تولید 

مشغول به فعالیت هستند، بازدید کردند.
در جریان بازدید فناوران ضمن معرفی محصوالت و دستاورهای 
منطقه  از سوی سازمان  معنوی  حمایت های  برخی  خود خواستار 

آزاد قشم شدند.
محمد شریف رنجبر رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس ضمن 
قدردانی از حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و هیئت 
همراه، به ذکر فعالیت های اخیر پارک پیرامون پروژه های عمرانی، 
با  ... پرداخت و  پیشرفت شرکت های فناور، افزایش بودجه و 
اشاره به مزایا و پتانسیل های موجود جهت توسعه فعالیت های 
اظهار  پارک و همچنین جزیره ی قشم  این  زیست فناورانه در 
می  که  در کشور است  مکان ها  بهترین  از  یکی  داشت: قشم 
دریا  بیوتکنولوژی  خصوصاً  زیست فناوری  حوزه ی  در  تواند 

فعالیت گسترده ای داشته باشد. 
به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  فتح الهی 
ضروریت و اهمیت نیاز به علم و دانش بیان نمود: پارک های 
علم و فناوری حلقه ی اتصال علم و عملیات هستند که  می توانند 

پاسخگوی رفع بسیاری از نیازهای علمی کشور باشند.
را  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اصلی  محورهای  از  یکی  ایشان 
تقویت شرکت های دانش بنیان عنوان نمود و در ادامه گفت: 
پارک زیست فناوری خلیج فارس بهترین مکان برای رشد ایده ها 
مسئولین  ویژه ی  توجه  مورد  می بایست  که  است  جزیره  در 

منطقه قرار گیرد.
گفتنی است وی ضمن تشکر از زحمات رئیس و سایر مسئولین 
پارک زیست فناوری خلیج فارس که نقش بسزایی را در توسعه 
و  تقویت  داشت:  اظهار  اند  نموده  ایفا  پارک  این  پیشرفت  و 
امری  جوانان کشور  و  در متخصصین  روحیه خودباوری  تشویق 
ضروری است و  آمادگی آن سازمان را برای هر گونه همکاری و 
حمایت در راستای توسعه ی پارک و شرکت های فناور و دانش 

بنیان اعالم نمود.
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شرکت دانش بنیان تأمین آتیه سالمت البرز از شرکت های 
مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم موفق به 
اخذ گواهی بین المللی ایزو 900۱ مدیریت تضمین کیفیت 

شد.
زیست  پارک  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
تولید  زمینه  در  که  این شرکت  فارس قشم،  خلیج  فناوری 
محیط کشت و محلول های آزمایشگاهی در این پارک فعالیت 
خود  متخصصان  همت  و  تالش  دقیق،  ریزی  برنامه  با  دارد 
موفق به دریافت گواهی ایزو 900۱ مدیریت کیفیت تضمین 

معتبر صادر شده از  شرکت کیو اگزم آلمان شد.
آتیه  بنیان  دانش  عامل شرکت  مدیر  مختاری  علیرضا  دکتر 
سالمت البرز اظهار داشت: فرایند اخذ این گواهی که بمدت 
6 ماه به طول انجامید از الزامات سیستم مدیریت تضمین 
مکمل  المللی،  بین  استاندارد  در  شده  مشخص  کیفیت 
الزامات محصوالت و خدمات می باشد که این استاندارد بین 
المللی رویکرد فرایند شامل چرخه PDCA، طرح ریزی، اجرا، 
بررسی، اقدام و تفکر مبتنی بر ریسک را بکار گرفته است.

گفتنی است راه اندازی این سیستم مدیریت تضمین کیفیت 
موجب بهبود فرایند کاری بوده و افزایش کیفیت محصول و 

رضایت مشتریان را بهمراه خواهد داشت.
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فناوری  زیست  پارک  مالی  اداری  مدیر 
خلیج فارس قشم در نشست با مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم:

تولیدات  برای  پارک  های  زیرساخت 
دهیم/  می  گسترش  را  بنیان  دانش 
حمایت ۱۱ میلیاردی پارک زیست فناوری 
از شرکت های دانش  خلیج فارس قشم 

بنیان در سال گذشته
شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر 

در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم و مرکز بین المللی 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  با  جلسه  در  رشد 
بیان دیدگاه های خود پیرامون محصوالت دانش بنیان بحث 

و تبادل نظر کردند. 
زیست  پارک  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیران  نشست  این  ابتدای  در  قشم،  فارس  خلیج  فناوری 
در  خود  مشکالت  و  ها   فعالیت  به  فناور  های  شرکت  عامل 
حوزه های مختلف از قبیل فرآیند زمانبر اخذ مجوزها، کمبود 
و  پرداختند   ... و  مناسب  تحقیقاتی  فضای  و  ها  ساخت  زیر 
خواستار حمایت های الزم از سوی سازمان منطقه آزاد قشم 

شدند. 
محمود درویشی نخل ابراهیمی مدیر اداری مالی پارک زیست 
ماه  تبریک  این نشست ضمن  در  فارس قشم  خلیج  فناوری 
بنیان  دانش  تولید  سال  بعنوان  امسال  نامگذاری  رمضان، 
و  علم  های  پارک  برای  مناسبی  فرصت  را  آفرین  اشتغال  و 
فناوری دانست و ادامه داد: در راستای لبیک به ندای رهبر 
معظم انقالب و بکارگیری تمام ظرفیت های علمی و زیرساختی 
خود جهت حمایت از شرکت های فناور بکار گرفته و عزم خود 
را جزم کرده تا با همکاری مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم 
تولید  حوزه  در  بتوانیم  اند  بوده  ما  و همراه  یار  که همواره 
اشتغال آفرین و توسعه و تعالی کشور به ماموریت های خود 

دست پیدا کنیم. 
وی در این نشست به عملکرد پارک در سال گذشته اشاره 
کرد و افزود: یکی از مهمترین  اقدامات ما در پارک زیست 
فناوری خلیج فارس قشم در سال ۱400 تاسیس مرکز رشد 
 ۲۲ حاضر  حال  در  افزود:  و  بوده  فناوری  زیست  تخصصی 
بنیان و 7 هسته فناور در این پارک  شرکت فناور و دانش 
مستقر هستند که از این تعداد 7 شرکت دارای مجوز دانش 

بنیان هستند. 
های  شرکت  گذشته  سال  در  گفت:  وی 
میلیارد   ۱۱ از  حدودا  پارک  در  مستقر 
اند  شده  برخوردار  مالی  حمایت  ریال 
از این حمایت ها بصورت  که 8 میلیارد 
به  تسهیالت  قالب  در  و  بوده  مستقیم 
مبلغ  همچنین  شد.  پرداخت  ها  شرکت 
بصورت  ریال  میلیون  و  ۵00  هزار  دو 
حمایت غیر مستقیم و 7۵0 میلیون ریال 
برای حضور واحدهای فناور در نمایشگاه 

هفته پژوهش تهران هزینه شد. 
درویشی ادامه داد: در سال جاری اقدامات موثری در پارک 
زیست فناوری خلیج فارس در حال انجام است که مهمترین 
این اقدامات می توان به توسعه زیر ساخت های پارک، راه 
سبز،  فضای  توسعه  پژوهشگران،  اقامتی  مجتمع  اندازی 
احداث  فناوری،  گرنت  طرح  فناوری،  دستیار  طرح  اجرای 
کارخانه نوآوری، تاسیس خانه خالق در سطح شهر و روستاها 

و برگزاری رویدادهای فناورانه اشاره کرد. 
وی در پایان از حمایت های ارزنده مدیرعامل و سایر مسئولین 
سازمان منطقه آزاد قشم تشکر و قدردانی کرد و خواستار 
حمایت های مداوم این سازمان بعنوان بازوی اصلی پارک در 

جزیره برای تحقق شعار سال شد.
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خلیج  زیست فناوری  پارک  در  فناوری  دستیار  طرح  اجرای 
فارس قشم

»طرح  گفت:  قشم  فارس  خلیج  فناوری  زیست  پارک  رییس 
دستیار فناوری« در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در 
حوزه مهارت های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی در این 

پارک به اجرا درآمد.

محمد شریف رنجبر در گفت و گو با خبرگزاری فارس در قشم 
گفت: افزایش توانایی ها حین انجام پایان نامه های دانشجویی 
با  مرتبط  مهارت های  افزایش  زمینه  طرح،  این  اجرای  با 
عرصه  در  پیشگامی  و  تجاری  دانش  تیمی،  کار  کارآفرینی، 

فناوری و نوآوری را فراهم خواهد آورد. 

وی ادامه داد: طرح حاضر تحت عنوان »طرح دستیار فناوری« 
و  علم  های  پارک  و  دانشگاه  نهاد  دو  هدایت  و  راهبری  با 
فناوری در هر استان برنامه ریزی شده و این مهم در قشم نیز 
در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نمود بیشتری 

پیدا خواهد کرد. 
رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم اظهار داشت: 

دانشجویان  آموزه های  هدفمند  هدایت  اساس  بر  طرح  این 
جهت  عملی  تجربه  کسب  و  کاربردی  استفاده  راستای  در 
و  کارآفرین  و  پاسخگو  محور،  جامعه  دانشگاه  شکل گیری 
ایجاد انگیزه و حس امید و نشاط و القای تفکر آموزش پویا 
و  تنظیم  متخصص  نیروی  تربیت  هدف  با  و  دانشجویان  در 

برنامه ریزی شده است. 

وی همچنین هدف از اجرای این طرح را فراهم شدن زمینه 
بازار  نیاز  مورد  مهارت های  و  توانایی ها  از  بخشی  فراگیری 
شدن  هموار  تحصیل،  دوران  طول  در  دانشجویان  برای  کار 
فناور  و  دانش بنیان  شرکت های  در  دانشجویان  بکارگیری 
مستقر در پارک های علم و فناوری، ایجاد فرصت 6 ماهه برای 
کارآموزی در شرکت های دانش بنیان و فناور، کسب امتیازات 
گوناگون توسط شرکت های فناور از سمت پارک علم و فناوری 
و فرصت انتخاب رایگان و هوشمند مدیران و کارکنان آینده 

شرکتها از دانشجویان مستعد و واجد شرایط دانست.

رنجبر افزود: عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
به سامانه http://www.parkintern.ir مراجعه فرمایند.

https://instagram.com/pgbp.ir :آدرس اینستاگرام
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اجرای طرح کارورزی فناورانه دانش آموزی با حمایت پارک 
زیست فناوری خلیج فارس قشم / ارتقای فرهنگ نوآوری 

و خالقیت در بین دانش آموزان جزیره قشم

زیست  پارک  الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
فناوری خلیج فارس قشم، آشنایی دانش آموزان با حوزه 
خالقیت و کارآفرینی از اهداف این طرح است که ارتقای 
فرهنگ نوآروی و خالقیت در جزیره قشم را بهمراه خواهد 

داشت.

این طرح فرصتی را در اختیار دانش آموزان  قرار می 
دهد که با حضور در شرکت های مستقر در پارک و با 
استفاده از امکانات آزمایشگاهی بصورت رایگان، کسب 
مهارت نموده و با مفاهیم مرتبط با فناوری، کارآفرینی و 

خالقیت آشنا شوند.

پارک  موسسات  امور  سرپرست  پرویزی  فاطمه  دکتر 
زیست فناوری خلیج فارس قشم، هدف از اجرای این 
طرح را آمادگی دانش آموزان برای ورود به بازار کار و 
مهارت افزایی بیان نمود و افزود: می طلبد در راستای 
تربیت نیروی متخصص و مجرب متناسب با نیاز بازار از 

پتانسیل دانش آموزان استفاده کرده و بهره وری آنها را 
ارتقا دهیم.

گفتنی است تفاهم نامه ای با مرکز فنی حرفه ای شهرستان 
را  امکان  این  پارک  به  که  است  اقدام  دست  در  قشم 
و  انسانی  نیروی  پتانسیل  از  استفاده  با  تا  داد  خواهد 
تجهیزات این مرکز بتواند در این خصوص گامهای موثرتری 

را جهت ارتقاء دانش آموزان در آینده نزدیک بردارد.
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فارس  خلیج  فناوری  زیست  پارک  بین  همکاری  تفاهم نامه 

طرح  اجرای  در  استان  های  دانشگاه  از  شماری  و  قشم 

دستیار فناوری منعقد گردید.

زیست  پارک  الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 

مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  قشم،  فارس  خلیج  فناوری 

روسای  و  قشم  فارس  خلیج  فناوری  زیست  پارک  بین 

دانشگاه های هرمزگان، پیام نور بندرعباس، علمی کاربردی 

بندرعباس، پیام نور مرکز بین الملل قشم و مرکز آموزش 

طرح  اجرای  راستای  در  قشم  شهرداری  کاربردی  علمی 

دستیار فناوری منعقد گردید. 

دکتر فاطمه پرویزی سرپرست امور موسسات  پارک زیست 

فناوری خلیج فارس قشم اظهار داشت: مصوبات و آیین نامه 

های این طرح از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابالغ 

شده است و به مدت 6 ماه از مرداد ماه سال جاری با هدف 

ایجاد زمینه های مشترک جهت بهره  مندی از توانمندی ها و 

خدمات متقابل پارک و دانشگاه اجرا خواهد شد. 

برای دانشجویان استان  ایجاد فرصتهای شغلی  افزود:  وی 

در واحد های فناور،  افزایش اثربخشی و کارایی آموزش 

خروج  از  جلوگیری  و  کشور  داخل  در  دانشجویان  برای 

نیروی  تامین  با  بنیان  دانش  تقویت شرکت های  نخبگان،  

انسانی متخصص از جمله مهمترین اهداف این طرح است.

مقاطع  استان  دانشجویان  طرح  این  مخاطبان  است:  گفتنی 

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با رزومه معتبر هستند 

و گواهی پایان دوره دستیاری فناوری به دانشجویان موفق 

به  فناور در صورت  واحدهای  گردد،  اعطا می  این طرح  در 

حمایت  سایر  و  تسهیالت  از  دانشجویی  نیروهای  کارگیری 

های مورد نظر برخوردار می شوند.

تا  نام  ثبت  برای  توانند  می  فناور  واحدهای  و  دانشجویان 

پایان ۲0 خردادماه سال جاری به سامانه دستیار فناوری به 

نشانی www.parkintern.ir مراجعه کنند.
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بومی سازی نوعی ابزار صیادی به همت صنعتگران شرکت 
مفتولی زنجان.

زیست  پارک  همکاری  با  گرگور  رونمایی  آیین  برگزاری 
فناوری خلیج فارس قشم و اتحادیه صنایع شیالتی منسجم 
شهرستان قشم/نوعی ابزار صید ایمن در حفظ ذخائر آبزیان 
پرتالش  صنعتگران  همت  به  شده  تولید  های  سیم  با  که 

بومی سازی شده است.

زیست  پارک  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  که  کرگور  رونمایی  آیین  قشم،  فارس  خلیج  فناوری 
اتحادیه صنایع شیالتی، مسئولین  و  پارک  حضور مسئولین 
در  جزیره  مسئولین  سایر  و  قشم  شهرستان  فرمانداری 
راستای انجام اقدامات برای تحقق شعار سال تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین در سالن همایش پارک زیست فناوری 

خلیج فارس قشم برگزار شد.
جایگاه  صید  ابزارهای  ترین  مهم  از  یکی  عنوان  به  کرگور 
تولید  با سیم های مفتولی  ویژه ای میان صیادان دارد که 
شده توسط پژوهشگران بومی سازی شده است و پیش از 
این بطور کامل بصورت واردات از سایر کشورها تامین می 

گردید. 
این محصول بزودی به بازار عرضه و مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
ابزار  بومی سازی  از  این مراسم حمایت  برگزاری  از  هدف 
در  کاربردی  صنعتی  بعنوان  آن  از  برداری  بهره  و  صیادی 
همچنین  و  زایی  اشتغال  و  ملی  تولیدات  تقویت  راستای 
نو  فناوری های  در  آفرینی  نقش  به  بومی  جوانان  تشویق 

است.
مفتولی  صنایع  ریاست  از  مراسم  پایان  در  است  گفتنی 
مفتولی  صنایع  هلدینگ  اجرایی  و  تولید  معاونت  زنجان، 
زنجان، ریاست شرکت تجارت بین الملل اطلس پگاه، و مدیر 
بعمل  تقدیر  پگاه  اطلس  الملل  بین  تجارت  شرکت  فروش 

آمد.
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با حضور مسئوالن صورت گرفت:

علمی،  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 

آموزشی و پژوهشی پارک زیست فناوری خلیج 

فارس قشم با شرکت آبزیان گستر نصر

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 

این  قشم،  فارس  خلیج  فناوری  زیست  پارک 

با هدف گسترش همکاری  نامه همکاری  تفاهم 

های علمی، آموزشی، پژوهشی و تکنولوژیکی، در خصوص 

شتابدهی و حمایت از طرح های توسعه دریا محور با توجه 

به نیازمندیهای صنعت شیالت در حوزه تکمیل زنجیره تولید 

در جلسه ای با حضور مسئولین پارک و اعضای هیأت مدیره 

شرکت منعقد شد.

به موجب این تفاهم نامه، افراد و تیم های برتر توسط پارک 

چندین  سهامداری  به  که  نصر  گستر  آبزیان  هلدینگ  به 

شرکت  )گروه  آبزیان  انواع  تولید  در  فعال  ایرانی  شرکت 

نوآورانه  های  طرح  انجام  جهت  دارد،  فعالیت  نصر(  های 

دریامحور معرفی می گردند و شناسایی و ایجاد فرصت های 

سرمایه گذاری روی تیم های استارتاپی و شرکت های نوپا 

بعهده هلدینک می باشد.

همچنین همکاری در برگزاری همایش های آموزشی، علمی 

و کارگاه های آموزشی، پژوهشی از دیگر مفاد این تفاهم 

نامه است.

سازی،  فعال  زمینه  در  ماهانه  جلسات  است  ذکر  شایان 

نظارت و پیگیری مفاد این تفاهم نامه برگزار خواهد شد.
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آغاز همکاری تحقیقاتی مشترک پارک زیست فناوری خلیج 

دریای  و  فارس  خلیج  اکولوژی  پژوهشکده  و  قشم  فارس 

عمان

زیست  پارک  مسئولین  حضور  با  مشترک  همکاری  جلسه 

خلیج  اکولوژی  پژوهشکده  و  قشم  فارس  خلیج  فناوری 

های  طرح  کردن  اجرایی  راستای  در  عمان  دریای  و  فارس 

تحقیقاتی مشترک 

زیست  پارک  الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 

انجام  راستای  در  جلسه  این  قشم،  فارس  خلیج  فناوری 

و  بنیان  دانش  تولید،  سال  شعار  تحقق  برای  اقدامات 

و  پژوهشکده  و  پارک  مسئولین  حضور  با  آفرین  اشتغال 

شرکتهای فناور مستقر در پارک با محور فعالیت های زیست 

فناوری دریایی برگزار گردید. 

هدف این جلسه فراهم آوردن زمینه همکاری های سازنده 

برای توسعه فناوری های نو و گسترش همکاری و بهره گیری 

از ظرفیت های متقابل در زمینه های آموزشی، پژوهشی و 

برگزاری رویدادهای تخصصی می باشد.

پژوهشکده ضمن  ابتدای جلسه، دکتر مرتضوی رییس  در 

معرفی توانمندی ها و فعالیت های پژوهشی دو سال اخیر 

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و 

دریای عمان، مهمترین دستاوردهای 

را  پژوهشکده  سازی  تجاری  قابل 

راستای  در  ایشان  نمود.  تشریح 

های  یافته  و  دستاوردها  معرفی 

که  اکولوژی  پژوهشکده  تحقیقاتی 

می  سازی  تجاری  پتانسیل  دارای 

باشد به مواردی مانند تکثیر وپرورش خیار دریایی اسکبرا  

Holothuria scabra، تولید انبوه صدف دوکفه ای خوراکی 

Saccostrea cucullata  در دریا، تکثیر و پرورش  کوکوالتا 

و   pinctada persica الرو صدف  مروارید ساز لب سیاه

Sepia pharao� مرکب ماهی  تخم  تفریخ   صدفچه،   تولید 

امعاء  از  لیپاز  آنزیم  تولید  حاصله،  نوزادان  پرورش  و   nis

و احشاء تون ماهیان، تولید ژالتین از ضایعات تون ماهیان،  

تولید کنسرسیوم پروبیوتیک بومی میگوی پرورشی، تولید 

فرآورده میکروبی عامل بازدارنده در مقابل عارضه لکه سیاه 

Ol�  میگوی پرورشی، تولید آنالوگ جدید داروی ضد سرطان

 Streptomyces sp. Strain SP از باکتری بومی  ivomycin A

8۵، راه اندازی کلکسیون میکروارگانیسم های زیست فعال 

بومی خلیج فارس و دریای عمان و تولید فرآورده میکروبی 

عامل کنترل زیستی شکوفایی جلبکی مضر اشاره نمود.

پارک  رئیس  رنجبر  شریف  محمد  دکتر  جلسه،  ادامه  در 

زیست فناوری خلیج فارس نیز به تشریح فعالیت های پارک 

پرداخت و روش های ممکن برای همکاری های مشترک فی 

مابین را توضیح داد و با ذکر این نکته که اشتراکات زیادی 

بین پارک و پژوهکشده وجود دارد خواستار ارتباط بیشتر و 

مستمر بین دو نهاد شد. 

های  شرکت  مدیران  همچنین   

ضمن  جلسه،  در  حاضر  فناور 

جاری،  های  فعالیت  توضیح 

در  خود  سواالت  و  ابهامات 

های  همکاری  نحوه  خصوص 

پس  نمودند.  مطرح  را  مشترک 

کارشناسی  های  بررسی  از 



40

رویداد  مشترک  برگزاری  امکان  خصوص  در  گردید  مقرر 

استارتاپ استانی معرفی فعالیت های دانش بنیان شیالتی 

استان هرمزگان، برگزاری جلسه مشترک در خصوص رفع 

سازی  تجاری  معنوی  و  مادی  حقوق  حفظ  با  مرتبط  ابهامات 

جلسه  برگزاری  امکان  و   علمی  های  یافته  و  دستاوردها 

مشترک فی مابین شتاب دهنده های پارک زیست فناوری 

پژوهشکده  فناوری  زیست  تخصصی  بخش  و  فارس  خلیج 

در زمینه ترکیبات زیست فعال دارای منبع دریایی بررسی 

کارشناسی انجام گردد.

دکتر فاطمه پرویزی سرپرست امور موسسات از اجرای طرح 
پایش در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم خبر داد:

در  مستقر  فناور  واحدهای  بنیانی  دانش  پایش  طرح  جلسه 
پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم در تاریخ ۲8 و ۲9 

خرداد ۱40۱ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک زیست فناوری 
حوزه  دو  در  پایش  اختصاصی  جلسات  قشم،  فارس  خلیج 
دانش بنیانی و تأمین مالی با هدف آموزش، توانمندسازی و 
ارزیابی اولیه محصوالت و خدمات واحدهای فناور مستقر در 

تاریخ ۲8 و ۲9 خرداد ۱40۱ در پارک برگزار شد. 
در این جلسه که مدیران شرکت های فناور منتخب با حوزه 
زیست  پزشکی،  تجهیزات  جمله  از  مختلف  فعالیت  های 
فناوری و صنایع غذایی و شیالتی حضور داشتند هر کدام 
بطور اختصاصی به بیان سواالت و ابهامات خود در خصوص 
بنیان شدن پرداختند و مشاوره های  شرایط و نحوه دانش 
الزم را در خصوص روشهای تأمین مالی و نحوه استفاده از 

حمایت و خدمات دانش بنیان دریافت نمودند.
شده  مطرح  موارد  داشت:  بیان  موسسات  امور  سرپرست 
نتایج  از جانب شرکتها مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و 
به هر شرکت  اختصاصی  کارنامه  ارزیابی بصورت  از  حاصل 

ارائه گردید. 
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  وگتفگ  با  ژپوهشگران
 مهندس امیر نیکوکار

عضو هیأت مدیره
شرکت دانش بنیان سیزان پردازش کویر 

قشم، قطب تولید پرینترهای سه بعدی دندانپزشکی کشور 
می شود

با ساخت پرینترهای سه بعدی به منظور تولید قطعات پلیمری 
دندانپزشکی، پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم به قطب 
تولید پرینترهای سه بعدی حوزه سالمت دهان و دندان کشور 

تبدیل می شود.
یک جوان کارآفرین فعال در حوزه دانش بنیان در گفت و گو 
با خبرنگار فارس در قشم بیان کرد: پرینترهای سه بعدی جزو 
مهندسی  پزشکی،  ادوات  ساخت  برای  نیاز  مورد  محصوالت 
بر  عالوه  پرینترها  این  تولید  با  که  است  کشور  در  هنری  و 
این محصوالت در  ارزآوری  به  توان  نیازهای داخلی می  رفع 

بازارهای خارجی امیدوار بود.
 امیر نیکوکار در تشریح این خبر گفت: هم اینک این شرکت 
در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم فعالیت خود را آغاز 
کرده و انواع پرینترهای سه بعدی را در سه رشته اصلی و 
به  این  از  پیش  نیز  مختلف  کاربردهای  با  متقاوت  گونه   ۱0

بازار مصرف عرضه داشته است.
وی ادامه داد: انواع پرینترهای سه بعدی در بخش های طراحی 
پزشکی  تحقیقات،  و  آموزش  تولید،  و  ساخت  مهندسی،  و 
جواهرسازی،  و  طال  دندانسازی،  و  دندانپزشکی  درمان،  و 
مرکز  این  در  مجسمه سازی  و  هنر  و  ماکت سازی  و  معماری 

تولید می شوند.
 نیکوکار اظهار داشت: همجواری آن با کشورهای حاشیه خلیج 

فارس و تسهیل در صادرات محصوالت تولیدی با همسایگان، 
موجب  آزاد  مناطق  مالیاتی  و  گمرکی  های  مزیت  از  استفاده 
شده، واحد تولید پرینترهای سه بعدی دندانپزشکی در پارک 

زیست فن آوری خیلج فارس قشم تاسیس شود.
تولید  برای  بعدی  سه  پرینترهای  تولید  اینکه  بیان  با  وی 
محصوالت پالستیکی در دستور کار قرار گرفته، افزود: هم 
اکنون ساخت موالژهای پزشکی در حال انجام است و نمونه 
مشابه  های  نمونه  از  تر  ارزان  درصد   9۵ آنها  ساخت  های 

خارجی دارد.
اکنون عملیاتی  اظهار داشت: گرچه هم  این جوان کارآفرین 
درمانی  پروتزهای  ساخت  عمل،  از  قبل  سازی  شبیه  چون، 
پرینتر سه  با  عملیاتی  به صورت  ایمپلنت و…  فیکسچرهای 
بعدی و توسط پزشکان انجام می شود، ولی نگاه آینده بشر 
به تکمیل فرایندهای اندام حیاتی بدن با سلولهای بنیادی و با 

استفاده از بایوپرینترها دوخته شده است.
این  جانبی  های  بخش  توسعه  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
شرکت دانش بنیان، زمینه برای بایوپرینترها فراهم خواهد 
از ظرفیت موجود برای تحقق این  بتوانیم  شد و امیدواریم 

تکنولوژی روز در کشور استفاده کنیم.
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دکتر علیرضا مختاری

مدیرعامل شرکت دانش بنیان آتیه سالمت البرز 

پارک  عضو  البرز  سالمت  آتیه  تامین  بنیان  دانش  شرکت 
آزمایشگاه  عنوان  به   ، قشم  فارس  خلیج  فناوری  زیست 
فعال در حوزه های تشخیص دامپزشکی، محیط زیست، غذا 
و  و عسل  آبزیان، شیر  طیور،  دام،  خوراک  آنالیز  دارو،  و 

شرکت تولیدی و تحقیقاتی راه اندازی شده است.
آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی آتیه

دامپزشکي علم شناخت بیماریهاي دامي اعم از بیماري های 
دام،  خاص  بیماریهاي  یا  حیوان  و  انسان  بین  مشترک 
پیشگیري از بیماریها و همچنین علم تغذیه انسان و دام 

مي باشد.
در نشریه سازمان بهداشت جهاني آمده است هدف نهایي 
دامپزشکي درمان حیوانات نیست بلکه دقیقا تامین مواد 
غذایي و امنیت غذایی و ارتقای سالمت و بهداشت انسان 
مي باشد چرا که با واکسیناسیون دام ها مي توان از مرگ 
دامي  هاي  فرآورده  میزان  بر  و  کرد  جلوگیري  آنها  میر  و 

افزود.
دکترعلیرضا مختاری  مدیر عامل شرکت دانش بنیان تامین 
آتیه سالمت البرز در رابطه  با  هدف راه اندازی آزمایشگاه 
آتیه گفت: » آغاز به کار شرکت را میتوان سال96 عنوان 
این  ما  مجموعه  اعضای  ذهنی  درگیری  زمان  آن  .در  کرد 
بود که شرکت عالوه بر انجام خدمات آزمایشگاهی، بتواند 
فرآورده های بیولوژیکی مورد نیاز کشور را نیز ارائه دهد، 
 900۱ ایزو  دریافت  و  برند  ثبت  به  موفق  شرکت  این 
با دریافت  نیز شده است. در همین راستا به مرورزمان، 
مجوزها در حوزه های مختلف در طول فعالیت، آزمایشگاه 
تخصصی دامپزشکی از اواسط سال 98 به صورت رسمی 
کار خود را آغاز کرد و در  حال حاضر به عنوان یک شرکت 
دانش بنیان و عضو توانمند شبکه آزمایشگاهی فناوریهای 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو 

ارائه  حال  در  قشم  فارس  خلیج  فناوری  زیست  پارک 
خدمات می باشد«.  

آزمایشگاه آتیه
با بهره گیری از کادری مجرب، متخصص و  آزمایشگاه آتیه 
فیزیکی  فضای  و  آزمایشگاهی  امکانات  داشتن  با  متعهد 
مناسب با سابقه چند ساله مشغول به فعالیت می¬باشد. 
توسعه  مسیر  در  متخصصین  کلیه  همکاری  با  مرکز  این 
دامپزشکی،  زمینه  در  عمومی  بهداشت  ارتقای  و  سالمت 
غذا و دارو، محیط زیست، استاندارد و کشاورزی گام¬های 

استواری برداشته است.
اهم فعالیت های شرکت 

آتیه  تامین  شرکت  عامل  مدیر  مختاری  های  گفته  طبق 
سالمت البرز، فعالیت های این شرکت را می توان در بخش 
های تشخیصی، تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی به شکل زیر 

تقسیم بندی کرد :
بخش تشخیصی:

• میکروبی:
� کلیه آزمایشات میکروبی آب و شیر

� انجام آزمون آنتی بیوگرام
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� انجام آزمون های میکروبی مواد غذایی مختلف
� تشخیص انواع ورم پستان و عوامل سقط جنین با روشهای 

کالسیک و ملکولی
� جستجو و شناسایی گونه¬های مختلف باکتری های بیماریزا

� جستجو و شناسایی گونه¬های مختلف ویروسهای بیماریزا 

و قارچی به روش ملکولی
� انجام آزمون های قارچی

� تشخیص بیماریهای زنبور
� تشخیص بیماریهای اسب

� تشخیص بیماریهای حیوانات خانگی
• آنالیز مواد غذایی:

� کنترل کیفی میکروبی کلیه محصوالت خام و فرآوری شده

� بیوشیمی، سرولوژی و هماتولوژی
دامهای  خانگی،  حیوانات  هماتولوژی  آزمونهای  کلیه  انجام   �

کانتر  سل  تخصصی  دستگاههای  با  وحش  حیات  و  اهلی 
دامپزشکی

� انجام تست االیزا )طیور و دام های بزرگ(
� انجام آزمون HI,HA در طیور

پیشرفته  دستگاههای  با  بیوشیمی  آزمونهای  کلیه  انجام   �

اتوآناالیزر و به روز و با کیتهای معتبر 
� انجام آزمونهای ایمونولوژی
� اندازگیری آنتی اکسیدانها

� انواع روشهای تخلیص پروتئین
• مولکولی

),PCR, RT-PCR( انجام آزمون های ملکولی �
بافت  های مجاز و غیر مجاز در فرآورده های  تعیین ماهیت   �

پروتئینی به روش ملکولی
� شناسایی مواد غذایی تراریخته

� شناسایی وجستجوی عوامل بیماریزای میکروبی، ویروسی 

و قارچی به روش ملکولی
� تعیین جنسیت و بیماریهای ویروسی در پرتدگان زینتی

نژادهای  در  چندقلوزایی  ژن  تعیین  ملکولی  ژنوتایپ   �

معتبر  شده  تایید  تخصصی  کامال  روش  با  گوسفند  مختلف 
توسط آزمایشگاه آتیه

� تشخیص بیماریهای زنبور عسل
� تشخیص بیماریهای ویروسی آبزیان

� تشخیص بیماریهای ویروسی گاو، گوسفند و اسب
• بافت شناسی و پاتولوژی

� تعیین ماهیت بافت های مجاز و غیر مجاز در زمینه تقلبات 

فرآورده های گوشتی
� آزمایشات پاتولوژی

بخش شیمی
ارزیابی  زمینه  در  مختلف  های  آزمون  انجام  توانایی   �

باقیمانده  های دارویی در فرآورده  های خام دامی و خوراک 
دام و طیور و آبزیان را دارا می باشد.

و  غذایی  مواد  در  سموم  و  توکسین ها  انواع  گیری  اندازه   �

خوراک
� اندازه گیری بقایای آنتی بیوتیکی محصوالت )شیر، گوشت، 

عسل(
� انجام کلیه آزمون های تجزیه خوراک دام و طیور

� انجام کلیه آزمونهای نمونه های محیط زیست )آب و پساب(
� انجام آزمونهای نمونه های خاک

بخش تحقیقاتی
مختلف  های  حوزه  در  مجرب  متخصصین  توسط  مشاوره   �

دامپزشکی )تشخیصی-درمانی( به دامداران محترم
مجری  عنوان  به  آموزشی  مختلف  های  دوره  برگزاری   �

با  دامپزشکی  در  بازآموزی  و  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
همکاری شورای نظام دامپزشکی استان البرز

� مشاوره در راه اندازی آزمایشگاه  وآموزش پرسنل

� انجام امور تحقیقاتی ملکولی
� انجام پروژه های پژوهشی تجربی

� فعالیت در حوزه علوم اعصاب 
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• بخش تولیدی
این بخش بر اساس مجوز ثبت شرکتها و اساسنامه و پروانه 
شرکتهای چندمنظوره اقدام به فعالیت در موارد ذیل نموده 

است:
– جنین گوساله-  تولید انواع سرمهای حیوانی : گوساله   �

اسب و خرگوش )مورد مصرف بخش واکسن سازی- مراکز 
تحقیقاتی کشت سلول و جنین- آزمونهای تشخیصی( 

و  حمایت  با  سطوح  و  دست  عفونی  ضد  محلولهای  تولید   �

همکاری مرکز توسعه، نوآوری و حمایت از صنایع پیشرفته 
پزشکی

� تولید خون دفیبرینه )جهت استفاده مراکز آزمایشگاهی 

تولید محیط کشت( 
�  تولید آلبومین 

� تولید محیط کشتهای آماده مصرف آزمایشگاهی مورد نیاز 
بخشهای آزمایشگاهی و شرکتها 

بخشهای  نیاز  مورد  آزمایشگاهی  معرفهای  و  رنگها  تولید   �
تشخیصی و دانشگاهی

بخشهای  نیاز  مورد  آمیزی  رنگ  کیتهای  انواع  تولید   �
تشخیصی و دانشگاهی 

و  ضدقارچ  و  ضدعفونی  استفاده  مورد  محلولهای  تولید   �
و  زینتی  ماهیان  پرورش  حوزه  در  استفاده  مورد  کلر  ضد 

آکواریوم
� تولید انواع امولسیون های زرده تخم مرغ استریل جهت 

استفاده آزمایشگاه

 بخش آموزش
های  زمینه  در  آموزشی  کارگاههای  و  ها  دوره  برگزاری   �

مختلف  
� برگزاری دوره های مهارت افزایی با همکاری پارک زیست 

فناوری خلیج فارس جهت ایجاد بسترهای اشتغال آفرینی 
� پذیرش کارآموزان دانشجو 

جهت  مناسب  آموزشی  محتوای  و  فیلم  و  جزوات  تهیه   �

استفاده کلیه مخاطبین
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دکتر کاوه خسروانی 
مدیر عامل شرکت فناور سلول کاوشگر ژن پژوه

عضو پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

ارزیابی  در  مولکولی  ژنتیک  های  روش  کاربرد 
لوله  در  مستقر  میکروبی  جوامع  سازی  کمی 

گوارش آبزیان
به همت پژوهشگران پارک زیست فناوری خلیج 

فارس قشم
جوامع میکروبی مستقر در لوله گوارش آبزیان 

پرورشی نقش مهمی در جذب مواد غذایی، تحریک سیستم 
ایمنی، تنظیم اسمزی و سایر فرایند های بیوشیمایی دارند. 

دینامیک  و  تعادل  چگونگی  کشف 
باکتریایی  مختلف  های  گروه  بین 
پاسخ  در  آنها  تغییرات  چگونگی  و 
تغییرات  و  بیرونی  های  محرک  به 
نقش  پرورشی  آبزیان  انتوژنیک 
افزایش  تولید،  ارتقای  در  حیاتی 
محیط  از  حفاظت  و  آبزی  سالمتی 
زیست خواهد داشت. امروزه یکی 
از ابزارهای مهم در کشف فراوانی 
گوارش،  لوله  های  باکتریای  این 
مولکولی  های  تکنیک  از  استفاده 
مبتنی بر DNA میباشد. این روش 
Target� هدفمند  گروه  دو  به  )ها 
Non�Tar�( هدفمند  غیر  و   )ing

با طراحی  تقسیم  میشوند. روش های هدفمند   )geting

قطعات اسید نوکلئیکی اختصاصی )آغازگرها( می توان گروه 
باکتریایی در سطوح خانواده، جنس، گونه و سویه را مورد 
آنالیز قرار داد. این روش ها به اطالعات مولکولی بیشتری 
از باکتری های مستقر در لوله گوارش نیاز دارند و به دنبال 
آنالیز های بیوانفورماتیک بر روی نتایج بدست آمده امکان 
پذیر خواهد بود. در روش های غیر هدفمند که امروزه به 
نام متاژنوم )Metagenome( شناخته میشوند، وابستگی 
به اطالعات اولیه مولکولی باکتری های لوله گوارش کاهش 
میکروبی  جوامع  تمام  از  جامعی  ارزیابی  توان  می  و  یافته 
بدست آورد. شرکت سلول کاوشگر ژن پژوه یکی از شرکت 
های مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس واقع در 
رویکرد  دو  این  مختلف  تحقیقات  در  است  توانسته  قشم 
هدفمند و غیر هدفمند را در ارزیابی جوامع باکتریای آبزیان 
پرورشی استفاده کند. در مطالعه با همکاری دانشگاه مالیر 
)آقای  شرکت  مدیریت  و  رضایی(  محمد  داود  دکتر  )آقای 
کاوه خسرویانی( تاثیر گل میخک و پودر جلبک اسپیرولینا 
 Cyprinus( معمولی  کپور  ماهی  باکتریایی  فلور  تغییر  در 
در  تحقیق  این  نتایج  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد   )carpio

مقاهل
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و   ۱۵ دوره  جانوری”  زیست  “محیط  پژوهشی  علمی  مجله 
شماره ۱ بهار ۱40۲ مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته است. 
همچنین در یک تحقیق دیگر بر روی ماهی قزل آالی رنگین 
کمان )Oncorhynchus mykiss( تاثیر مکمل اسید الکتیک 
جیره بر روی جوامع میکروبی لوله گوارش به روش هدفمند 
مبتنی بر Real Time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. این 
آقای  و  پژوه  کاوشگر ژن  به همکاری شرکت سلول  مطالعه 
آبزیان  ذخایر  تحقیقات  مرکز   ( حسینی  مرتضی  سید  دکتر 
 Fish and ژورنال  در  نویسندگان  سایر  و  داخلی(  آبهای 
https://( به چاپ رسیده است Shell fish Immunology

 .)doi.org/10.1016/j.fsi.2022.04.038

مختلف  های  گونه  روی  بر  تحقیقات  برای  میتوانند  محققین 
شوند.  مند  بهره  مولکولی  خدمات  این  از  پرورشی  آبزیان 
انتخاب استراتژی مناسب جهت نمونه گیری، انتقال صحیح، 
نتایج نقش مهمی در موفقیت  آنالیز آزمایشگاهی و تفسیر 

این مطالعات خواهد داشت. 



47

بر  مشتمل  المللی  بین  کتاب  انتشار 
بخشی تحت عنوان » منابع جلبک های 
که  ایران«  در  آنها  کشت  و  دریایی 
دکتر  و  پور  جلوه سهرابی  دکتر  توسط 
پارک ریست  پژوهشگران  ربیعی  رضا 
نگارش  به  قشم  فارس  خلیج  فناوری 

در آمده است. 

»منابع جلبک های دریایی و امکان کشت آنها در ایران«

از دیرباز جلبک های دریایی به طور سنتی برای غذا، دارو 

یا خوراک دام و کود استفاده می شده است. کشور ایران 

آبهای  با  جنوبی  مرزهای  تمامی  در  طوالنی  سواحل  دارای 

دریایی خلیج فارس و دریای عمان و همچنین دریای خزر 

در مرز شمالی خود است و این فرصت ارزشمندی است 

جوامع  اجتماعی   - اقتصادی  توسعه  برای  آن  از  ایران  تا 

محلی ساحل نشین استفاده کند.  بر اساس مطالعات انجام 

شده تاکنون بیش از ۳۲6 گونه جلبک دریایی در سواحل 

جنوبی ایران شناسایی شده است و گونه های اقتصادی 

ارزشمندی نیز در این مجموعه شناسایی شده وجود دارد.  

آلژینوفیت ها  آگاروفیت ها،  مانند  گونه های ارزشمندی 

و کاراژینوفیت هایی از جلبک های قرمز و قهوه ای و نیز 

برداری  بهره  و  از جلبک های سبز قابل کشت  گونه هایی 

مانند  قرمز  جلبک های  از  هایی  گونه  هستند.   اقتصادی 

Gracilariopsis persica، Gracilaria corticata، Hy�

pnea flagelliformis، Hypnea musciformis، جلبک های 

جلبک  و   Sargassum گونه  مانند  ای  قهوه 

کاهوی  مختلف  های  گونه  مانند  سبز  های 

دریایی از جلبک های دریایی پتانسیل های 

زیستی آبهای دریایی جنوب ایران هستند.  

مناطق  در  جلبک ها  این  از  برخی  کشت 

مزارع  کشی  زه  های  کانال  و  مدی  و  جزر 

فراساحلی  مناطق  در  یا  و  میگو  پرورش 

داده  نشان  ایران  جنوبی  های  استان  در 

ااشتنر   کتاب نیب المللی
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است که کاندیدهای مناسبی برای بهره برداری اقتصادی 

ریزی  برنامه  بنابراین  ایران هستند.   جنوبی  در سواحل 

برای کشت انبوه آنها و ایجاد صنایع وابسته برای فرآوری 

اقتصادی  بهبود وضعیت  تواند نقش بسزایی در  آنها می 

اجتماعی جوامع محلی این مناطق داشته باشد.

 در این مجموعه نگارش شده  مطالعات اخیر بر روی منابع 

جلبک های دریایی ایران و تالش برای دستیابی به بهترین 

صنعت  گسترش  و  ایجاد  برای  ها  روش  بهترین  و  گونه 

جلبک های دریایی در سواحل ایران در خلیج فارس و خلیج 

و  مطالعات  است.  همچنین  گرفته  قرار  بحث  مورد  عمان 

در  دریایی  جلبک های  کشت  زمینه  در  داخلی  تحقیقات 

استان های ساحلی جنوبی توضیح داده شده و در نهایت 

مشکالت و چشم اندازها تشریح شده است. 

h t t p s : / / l i n k . s p r i n g e r . c o m / c h a p �

ter/۱0.۱007/978-۳-0۳0-9۱9۵۵-9_9
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معریف بیوتکنولوژی )زیست فناوری(

بیوتکنولوژی چیست؟
بیوتکنولوژی کلمه بزرگ و طوالنی است، اما اگر دقیق تر به 
آن نگاه کنید این کلمه از دو جزء کوچکتر تشکیل شده است. 
“بیو” به معنی زیست و “تکنولوژی” به معنی دانش استفاده 
ابزار و وسایل است، که ما در فارسی به آن فناوری می  از 

گوییم.
مترادف  بیوتکنولوژی  کلمه  جای  به  بخواهیم  اگر  بنابراین 
فارسی آن را به کار ببریم، کلمه زیست فناوری مناسب ترین 
که  زمانی  از  فناوری  زیست  از  استفاده  بود.  خواهد  کلمه 
انسان توانست ماست، پنیر، سرکه و ... تولید کند به صورت 
کلمه  این  از  وقتی  امروزه  اما  است.  بوده  مرسوم  سنتی 
فنونی  و  ابزارها  کلیه  از  استفاده  منظور  کنیم،  می  استفاده 
است که از موجودات زنده و حتی اجزای آن ها برای تولید 

محصول استفاده می کند.
تر  دقیق  مطالعه  برای  است  ابزاری  فناوری  زیست  واقع  در 
و  زمین  سالمت  که  هایی  حل  راه  کردن  پیدا  جهت  طبیعت، 
انسانها را تضمین کند و برای رسیدن به این هدف، از میکرو 
ارگانیسم ها )موجودات زیرمیکروسکوپی(، گیاهان و جانوران 
و محصوالت مشتق شده از آنها برای تولید محصول استفاده 
تغییر  با  فناوری کشاورزی،  مثال، زیست  عنوان  به  کند.  می 

تولید  برای  مطمئن  و  دقیق  راهی  ها،  دانه  ژنتیکی  ساختار 
محصوالت بیشتر و مقاوم به آفت ایجاد کرده است. به کمک 
این علم امروزه بیش از ۲00 راه درمان برای بیماری هایی از 
جمله سرطان، دیابت و ... ایجاد شده است. همچنین به کمک 
انرژی  از  استفاده  برای  مناسبی  راهکارهای  فناوری  زیست 

پاک و پاک سازی آلودگی ها ارائه شده است.
است  سال   ۲0 حدود  و  پیش  سال   90 حدود  ما  کشور  در 
که پژوهشگاه ها و دانشگاه های مختلف به طور جدی در پی 

ساخت محصوالت مرتبط با زیست فناوری هستند.
شایان ذکر است که زیست فناوری در ایران سابقه تاریخی 
دارد. به عنوان مثال زکریای رازی کاشف الکل و شیخ بهایی 
کاشف گاز مرداب، دو دانشمند بزرگی بودند که در این زمینه 

فعالیت می کردند.

فناوری  زیست  دنیای  به  ورود  مبانی  کتاب  از  برگرفته 
)صداقتی زاده و همکارن، ۱۳9۵(

شیخ بهاء الدین محمد بن حسین عاملی 

معروف به شیخ بهایی

دانشمند مشهور دوره صفویه

مجسمه زکریای رازی،
فیلسوف و دانشمند ایرانی در سازمان ملل
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اتثیر زابن بدن در مدیریت و کارگروهی

مهارت های مدیرییت

مترجم: روزبه مرسلی

دبرا گرونفلد، پژوهشگر حوزه روان شناسی اجتماعی می گوید: زبان بدن شما عاملی تعیین کننده در تاثیرگذاری شما بر 

دیگران است. آیا قبل از یک مالقات مهم با رییس تان یا یک مشتری مهم یا فرزند نوجوانتان وقت گذاشته و به آنچه 

می خواهید بگویید فکر کرده اید؟

اجتماعی  روان شناسی  حوزه  پژوهشگر  گرونفلد،  دبرا 

می گوید: زبان بدن شما عاملی تعیین کننده در تاثیرگذاری 

شما بر دیگران است. آیا قبل از یک مالقات مهم با رییس تان 

و  گذاشته  وقت  نوجوانتان  فرزند  یا  مهم  مشتری  یک  یا 

این  گفته  به  کرده اید؟  فکر  بگویید  می خواهید  آنچه  به 

به  کرده اید.  تلف  بیهوده  را  خود  انرژی  شما  پژوهشگر، 

جای این کار، تمرین کنید که چطور قدم بردارید، بایستید، 

آنالیز  را  مقابل  طرف  بدن  حرکت  هوشمندانه  و  بنشینید 

کنید.

اجتماعی  روانشناسی  استاد  گرونفلد،  خانم  را  سخنان  این 
تجربی در دانشگاه عالی مدیریت دانشگاه استنفورد، جلوی 
کالسی پر از دانشجو بیان می کند. وی در حالتی ایستاده که 
وزن خود را متعادل و مساوی روی هر دو پای خود تقسیم کرده، 
مستقیما به حضار نگریسته و جمالت خود را به شکل کامل و 
رسمی ادا می کند. او حالتی را نشان می دهد که متخصصین 
به  این  می گویند.  رییس مآبانه«  »وضعیت  آن  به  بدن  زبان 
حاصل  اطمینان  گوینده  وضعیت،  این  با  که  است  معنا  این 
می کند که همه افراد حاضر در اتاق می دانند که در این لحظه 
دهه  دو  با  گرونفلد  خانم  است.  رییس  او  مکان،  این  در  و 
اثبات  در  بسیاری  دالیل  بیان،  قدرت  مساله  درباره  تحقیق 

اهمیت حالت بدن و تن صدا ارائه می کند. در این جلسه وی 
از استدالل ها و دالیل منطقی استفاده می کند تا شنوندگانش 
می دهد  نشان  او  تحقیقات  وجود  این  با  سازد.  متقاعد  را 
مجاب  را  دیگران  که  نیست  او  استدالالت  کیفیت  این  که 
می سازد، بلکه شیوه انتقال و بیان آنها است. خانم گرونفلد 
می گوید: »وضعیت شما« که توسط حالت های فیزیکی بدنتان 
اصلی  تعیین کننده  می گیرد  شکل  غیرکالمی  نشانه های  و 
است. افراد در کمتر از ۱00 میلی ثانیه نتیجه می گیرند که 

آیا شما فرد شایسته ای هستید یا خیر.
به گفته وی، در رهبری کسب و کار، هوش و ذکاوت ابزار از 
پیش تعیین کننده ای نیست. تحقیقات دیگری نشان می دهند 
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در ادراک دیگران از آنچه شما گفته اید، بلندی، زیروبمی و 
گام صدای شما پنج برابر از آنچه که واقعا بیان می کنید موثرتر 
است. از طرفی طبق تحقیقات، ما توسط گفته های خودمان نیز 
تحت تاثیر قرار می گیریم. بنابراین بعضی از اوقات با تکرار 
گفته های فردی که می خواهید روی او تاثیر بگذارید، به این 
آن فضا حضور  در  که  دیگرانی  یافت.  هدف دست خواهید 
فرد  ولی  نپذیرند،  از شما  چندانی  تاثیر  است  ممکن  دارند 

موردنظر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
پنج سال پیش خانم گرونفلد برای کمک به دانشجویان رشته 
را  جدیدی  روش  برتری«  »مساله  با  مواجهه  در  خود   MBA

برگزید. بعضی از افراد در زندگی حرفه ای یا خصوصی خود 
یا عده  باشند.  نمی دانند که چگونه متفاوت  لزوم  در مواقع 
دیگری نمی دانند وقتی از آنها خواسته شد در مقام ارشدی 
دست  در  را  امور  مسوولیت  و  کنترل  چگونه  بگیرند،  قرار 
بگیرند. از آنجایی که بیشتر دانشجویان مدیریت، در سلسله 
مراتب مدیریتی در آن واحد هم باید رهبر خوبی باشند و هم 
پیرو خوبی، خانم گرونفلد تصمیم گرفت با روشی متفاوت به 
آنها مسائل اولیه را بیاموزد و در این راستابهترین شیوه را، 
استفاده از استاد نمایش برای تمرین دادن آنها برگزید. وی 
پی برد که بازیگران، بسیار خوب به سایر بازیگران در نمایش 
توجه دارند. زیرا در غیر اینصورت نه تنها ارتباطشان را با 
تماشاچیان  برای  نیز  آنها  بازی  بلکه  می دهند،  از دست  آنها 

غیرطبیعی به نظر می آید.
برخی مسائلی که خانم گرونفلد به این دانشجویان آموخته، 
تیدنس،  الریسا  پروفسور  مثل  همکارانی  تحقیقات  حاصل 
و  راهبردی  تحقیقات  مرکز  در  مدیریت  دانشکده  معاون 

توسعه، در مورد اثر حرکات بدن بر ادراک بوده است.
که  دارند  زمان هایی وجود  به کالس خود می گوید:  گرونفلد 
باعث  »شما  می گیرید.  خود  به  پایین«  »دست  حالت  شما 
می شوید که ارتباطات خوبی با طرف مقابل شکل بگیرد و در 
عین حال چیزی را هم از دست نمی دهید.« وضعیت »دست 
پایین« باعث می شود که طرف مقابل احساس برتری بیابد و 

این موضوع حس خوبی به آن فرد می دهد.«
افراد  برای  انگارانه  خودکم  لطیفه  هایی  بیان  می گوید:  او 
رده باال در یک سازمان، باعث می شود شما قابل دسترس تر 
باشید. ما روسای بسیاری را می شناسیم که در کالم می گویند: 
»در اتاق من همیشه به روی شما باز است« اما زبان بدن آنها 

می افزاید: »ولی واقعا، اینجا نیا«.
وی پیشنهاد می کند در مواجهه با فرد درجه پایین تری که از 
جایگاه خود اطالعی ندارد، چند لحظه سکوت بیشتر می تواند 
که  نکنید  فراموش  کند.  ارسال  او  به  را  مناسب  سیگنال 
حالت شما همانطور که بر دیگران تاثیرگذار است بر خود شما 
بودند  نشسته  که  حاضرینی  از  گرونفلد  می گذارد.  اثر  نیز 
خواست تا زانوهایشان را به هم جفت کرده، آرنج هایشان را 
نزدیک بدن خود نگه داشته، به جلو خم شوند و در این حالت 
بگویند: »من رییس مطلق هستم.« همه خندیدند، زیرا کسی 
آنچه را که می گفت باور نداشت. بعد او حضار را راهنمایی 
کرد تا شانه هایشان را پایین تر بیاورند، دست هایشان را با 
حالت باز شده پشت صندلی آزادانه رها کنند و پاهای خود 
را باز کنند تا جای بیشتری بگیرند. او می گوید: به طور کلی 
اجازه  خود  به  پایین  سطح  افراد  به  نسبت  باال،  سطح  افراد 
همین  کند.  اشغال  را  بیشتری  فضای  بدنشان  تا  می دهند 
موضوع باعث می شود که آنها حس راحت بودن داشته باشند 
و همچنین این حس را نشان بدهند. خانم گرونفلد می گوید: 
مثل سایر موارد شما هم احتماال به طور غریزی از این موضوع 
ما  و همه  در موضع قدرت است  بدن  زبان  این  که  آگاهید 
این را می دانیم. ولی در واقع نمی دانیم که این موضوع را 

می دانیم.
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صنعت لنج سازی رسزمین عجایب هفتگانه را احیا کنیم

صنعت لنج سازی میراث کهن نگین خلیج فارس که با الهام گرفتن از نیازها، هنر و فرهنگ بومی مردم جزیره توانسته بود 
در طول قرن ها خود را با متقضیات زمان تطبیق دهد و بخش قابل توجهی از بازار حمل و نقل منطقه را در اختیار بگیرد، به 

دالیل مختلف از جمله مدرنیزه شدن این صنعت در حال کمرنگ شدن است.

سنتی  شیوه  به  ایران  در  دیرباز  از  سازی  لنج  صنعت 
فارس و  های خلیج  کرانه  در  چوبی(  شناورهای  )ساخت 
جنوب  بندرهای  بومی  صنایع  از  و  بوده  دریای عمان رایج 

کشور به شمار می رود.

یک  اصل  در  »لنج«  ایرنا،   از  نقل  به  گزارش تین نیوز  به 
قایق بزرگ موتوری با عرشه باز یا نیمه باز است که نام آن 

در فارسی از واژه انگلیسی )launch( گرفته شده است.
لنج  مختلف  کارگاههای  وجود  دور  چندان  نه  های  سال  در 
سازی و ایجاد مشاغل مرتبط به این صنعت در جزیره زیبای 
قشم، زمینه جذب و کارآفرینی برای نیروهای زیادی را در 
نواحی ساحلی سرزمین آب و آفتاب فراهم کرده بود و در 
پیشینه  و  جایگاه  از  این سرزمین  مردم  فرهنگ  و  زندگی 

واالیی برخوردار بوده است.

مردان دریا، در فصول مختلف سال، سوار بر لنج های چوبی 
خود، بر پهنه آب های فیروزه ای خلیج فارس به کسب روزی 
دیرین  مونس  و  یار  دو  لنج  و  دریا  اند،  پرداخته  می  حالل 

ملوانان و ناخدایان دریای جنوب بوده است.

دل کندن از »لنج« که تنها راه کسب روزی مردان دریا در 
جزیره عجایب هفتگانه است، برای آنان کار آسانی نیست، 

زیرا لنج با زندگی آنان عجین گشته است.

از دیرباز، جزیره قشم نقش بازرگانی کم و بیش مهمی در 
نوشته حدود  بنابر  حوزه دریای خلیج فارس داشته است. 
به سرزمین  بازرگانی  از همه جای جهان برای  العالم، مردم 

آب و آفتاب می آمدند.

از آغاز قرن ۱8 هجری، بازرگانان حوزه خلیج فارس پایگاه 
های تجاری مهمی در چند بندر مهم نگین خلیج فارس مانند 
از  استفاده  با  و  اند  داشته  قشم  و  درگهان  سوزا،  الفت، 
لنج های باری به کار تجارت و حمل و نقل خرما، کاال و مواد 
و  آفریقا  و  هند  های  سرزمین  ایران و  غذایی به بنادر 

سواحل عربی دریای فارس مشغول بوده اند.

تجار با استفاده از لنج های باری شکر، قند، چای و نفت مورد 
و  کردند  می  وارد  به قشم  کراچی  از  را  جزیره  مردم  نیاز 
با استفاده از این شناورهای  صادرات مهم تجار قشم هم 
کهن چوبی، خارک پخته، ماهی های بمبک، متوتا، قباط و نمک 
نر یا کوپال بوده است که ماهی ها را به هندوستان و گاهی 
هم به بحرین می بردند و نمک نر را که از نمکدان استخراج 

می شد به کلکته حمل می کردند.

تجار قشمی با استفاده از لنج های خود خرمای خوراکی مردم 
جزیره را بیشتر از میناب و مقداری را هم از بصره و باطنه و 
انواع میوه مصرفی مردم را از عباسی وارد قشم می کردند.  

آنچه روشن است، ایرانیان باستان قبل از وجود لنج های چوبی 
دارای کشتی های  فارس،  خلیج  بنادر  و  جزایر  در  امروزی 
به دریاهای چین، هند، ساحل  با سفر  و  اند  بوده  فراوانی 
تجاری داشته  مبادالت  آن سامان  مردمان  با  آفریقا  شرقی 

اند.

کشف بنادر اشکانی و ساسانی در کرانه شمالی خلیج فارس 
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به دوران  مربوط  باستانی  بقایای  دیگر  و  ها  یا کشف سکه  و 
امروزی،  مغولستان  چون  دوری  سرزمین های  در  ساسانی 
مدارکی روشن از دریانوردی ایرانیان باستان به این سرزمین 

های دور دست است.

در  ایرانیان  تجارت  و  دریانوردی  اسالمی  متعدد  دوران  در 
خلیج فارس رها نشد که وجود بنادر »سیراف« و »سینیز« در 
استان بوشهر و بقایای باستانی جزایر قشم و کیش نشان از 

این واقعیت دارد.

کشتی های چوبی که در قشم به لنج و یا ُجهاز مشهورند، عمدتا 
دارای ۲ کاربری مختلف »باربری« و »صیادی« می باشند.

به طور کلی ساکنان بنادر و جزایر خلیج فارس حدود ۵0 سال 
هندوستان،  در  بمبئی  شهرهای  به  بادبانی  های  لنج  با  پیش 
بصره در عراق و حتی شرق آفریقا و کشور تانزانیا تجارت می 

کردند که این سفرها ممکن بود یک سال هم طول بکشد.
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هرمز و   در تنگه  داشتن  گرفتن  قرار  جهت  به  قشم  جزیره 
همجواری با جزیره های هرمز، الرک، هنگام، تنب بزرگ، تنب 
از  امروز  به  تا  تاریخ  اعصار  دورترین  از  ابوموسی،  و  کوچک 
یک موقعیت جغرافیایی ویژه برخوردار بوده و دارای اهمیت 

استراتژیکی دیده بانی و دروازبانی خلیج فارس است

همچنین  و  هخامنشیان  مادهای،  های  دوره  در  جزیره  این 
است،  برده  بهره  سرشاری  تجارت  و  اقتصاد  از  ساسانیان 
قشم  جزیره  منطقه،  این  انسانی  جوامع  تاریخ  در  همچنین 
عصر  هر  ژئوپلتیک  و  نظامی  نظر  از  ای  ویژه  جایگاه  پیوسته 
داشته است و قدرت های دریایی در بیشتر دوره های تاریخی 

در پی استفاده از موقعیت ویژه این جزیره بوده اند.

این جزیره با بنادر و روستاهای بندری مختلف و داشتن خلیج 
های کوچک و نزدیکی به آب های دور دست از لحاظ لنج سازی 

با اهمیت است.

به طور کلی برخی از روستاها و شهرهای بندری جزیره قشم 
مثل  دیگر  برخی  و  دریانوردی  به  برخی  و  ماهی  صید  به 
نزدیکی  در  »سرریگ«  »گوران«،  پُشت«،  »پی  روستاهای 
شهرهای »الفت« و »پی پُشت« به ساختن لنج معروفند و با 
حضور در این مناطق می توان تعداد اندکی از کارگاه های لنج 

سازی را دید و از نزدیک با مراحل ساخت لنج آشنا شد.

استادان صنعت لنج سازی در گذشته های نه چندان دور در 
هنگام  دیر  از  قشم  زیبای  جزیره  ویژه  به  هرمزگان  استان 
نسل اندر نسل به کار ساخت لنج چوبی در انواعی با نام های 
»شوعی«،  »زاروگه«،  »بیتل«،  »سمعه«،  »حوری«،  »سماچ«، 
»بگاره«،  »منجی«،  »بغله«،  »منشوه«،  »تشاله«،  »کتر«، 

»کچی«، »جالبوت« و »پاکستانی« اشتغال داشته اند.

از  مردم  پسند  مورد  و  متداول  نوع  اکنون  هم  حال  این  با 

چابهار تا بندرعباس و جزایر و شهرهای استان هرمزگان لنج 
صنعت  به  مربوط  آن  ساخت  شیوه  که  است  پاکستانی  های 

گران این کشور همسایه است.

همانطور که پیش از این گفته شد، لنج ها برخی برای صید و 
برخی برای حمل بار استفاده می شوند که می توان به لنج های 
اشاره  »تشاِله«  و  »پاکستانی«  »َسمبوک«،  »بوم«،  »تَرتَری«، 
کرد که اسکله های باسعیدو، سلخ و سوزا از لحاظ داشتن این 

لنج ها در جزیره قشم مشهورند.

مثال  عنوان  به  اند  متفاوت  هم  با  ها  لنج  ظاهری  شکل 
»َسمبوک« دارای نوک تیز و از نوع لنج صیادی است و »بوم« 
دارای جثه بسیار بزرگ، قسمت جلوی آن پهن و از نوع لنج 

باری است.
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نام  یک  هر  که  است  مختلفی  های  قسمت  دارای  لنج  البته 
نامی برای خود دارند، »تََفر« قسمت عقب لنج، »َخن« قسمت 
و  ناخدا(  )اتاق  ُقمباره  یا  »ِکِون«  لنج،  انبار  و  بدنه  داخلی 

آشپزخانه نیز »ِسِلیدون« خوانده می شود.

لنج در گذشته بسیار طوالنی بود ولی اکنون به  ساخت یک 
کمتر از یک سال می رسد. در ساخت قسمت های مختلف لنج 
از چوب های مختلفی استفاده می شود که چوب »ساج هندی« 

از مهمترین آنها است.

برای ساخت لنج، نخست اسکلت یا ِبیس آن را می سازند و 
می کند.  پیدا  ادامه  لنج  مختلف  های  قسمت  ساخت  سپس 
هر  مادی  های  میراث  از  می توان  نیز  را  لنج  ساخت  وسایل 
اره،  یا  »میشار«  چوبی،  چکش  یا  »اِشِکنه«  دانست.  مکان 
»ُگبان« یا تراز و میخ از وسایل اصلی صنعت لنج سازی است.

دارد.  تو  در  تو  فرهنگ  خرده  یک  خود  همراه  به  لنج  البته 
خرده فرهنگ دریانوردی، نحوه برخورد با طبیعت و در کنار 
آن، دیدگاه زنان بومی نسبت به نامالیمات طبیعی، همچنین 
خرده فرهنگ جاشوها و ناخدا در هنگام سفرهای طوالنی همه 
قابل تعمق می باشند. به عنوان مثال مراسم بادبان کشی یا 
می شد.  انجام  ملوانان  بازی  پیش  برای  گذشته  در  »هوزا« 
و  دریانوردی  حوادث  و  رنج  از  هایی  سرود  مراسم  این  در 

سفرهای طوالنی به آفریقا خوانده می شود.

کهن  میراث  پیوستگی  لحاظ  از  لنج  است  مهم  بسیار  آنچه 
اهمیت دارد. فن لنج سازی، وسایل لنج سازی، فن دریانوردی، 
صیادی، آیین های اهالی برای روبرو شدن با جاشوها، خرده 
در  اجتماعی  سیستم های  و  سفر  در  ناخدا  و  جاشو  فرهنگ 

ساخت لنج از این جمله اند.

ساخت لنج های فایبرگالس عمر ساخت لنج های چوبی را کم 
کرد. این لنج ها دوام و عمر بسیار کمتری نسبت به لنج های 
چوبی دارند. شاید تنها امتیاز آنها ارزان و سریع بودن ساخت 
آنها است. ولی در عین حال قابل تعمیر نیز نمی باشند. البته 
ساخت لنج های فایبرگالس در صورت رعایت نکردن مسایل 

ایمنی خطر بزرگ برای کارگران لنج سازی نیز است.

دیدن کارگاه های لنج سازی را می توان یکی از جاذبه های 
زندگی  سازی،  لنج  از  کارگران  اگر  البته  گردشگری خواند. 
این  رفتن  بین  از  شاهد  سال  هر  شوربختانه  بچرخد.  شان 
تماشای  به  کمتر گردشگری مایل  و  هستیم  معنوی  میراث 

ساخت این غول های چوبی است.

فارس  خلیج  جزایر  و  بنادر  در  دریانوردی  ساخت موزه های 
بومی  مهم  این صنعت  معرفی  و  مستندسازی  در  مهم  گامی 

جنوب کشور را دارد.
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گمرک تاریخی سوزان مکان مناسبی برای ایجاد موزه دریانوردی 
است. آموزش جامعه محلی برای معرفی و گروه های گردشگر 
برای بازدید از این صنعت با داشتن زیرساخت ها برای معرفی 

آن بسیار کارساز خواهد بود.

ساماندهی کارگاه های لنج سازی، نصب تابلوهای اطالع رسانی، 
مهمی در جذب  گام  بومی،  دانش  با  محلی  جامعه  از  استفاده 
گردشگر و جلوگیری از انزوای این هنر  دیرپای ایرانی است.
ای کاش با تدبیر مسوولین سازمان منطقه آزاد قشم کارگاه 
های لنج سازی سرزمین آب و آفتاب مقصد گردشگران داخلی 
و خارجی می شد تا این کارگاه ها هویت واقعی این صنعت را 

در منطقه خلیج فارس آشکار می کردند.

ای کاش طبق شواهد تاریخی در گذشته های نه چندان دور 
دوباره کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان و هندوستان 
دوباره لنج های باری و صیادی خود را از گارگاه های لنچ سازی 

نگین خلیج فارس خریداری می کردند.

فرهنگی  ریزی  برنامه  یک  با  شد  می  دوباره  کاش  ای 
و رسانه ای دوباره صنعت لنج سازی سرزمین عجایب هفتگانه 
جزیره  معنوی  فرهنگی و  از میراث  مهمی  بخش  عنوان  به  را 

قشم به جهانیان معرفی کرد.

و دریانوردی در حوزه خلیج  ایرانی  لنج سنتی  دانش ساخت 
به عنوان هشتمین  نوامبر سال ۲0۱۱  تاریخ ۲7  فارس در 
ناملموس  میراث  اجالس  ششمین  در  ایرانی  ناملموس  اثر 
سازمان یونسکو که در جزیره بالی اندونزی برگزار شد، ثبت 

جهانی شد.

بر اساس آثار و شواهد به دست آمده از بندرگاه های تاریخی 
ایران در سواحل خلیج فارس مشخص شده است که ایرانیان 

دست کم از زمان ایالمیان از سواحل خلیج فارس بهره گیری 
های مختلف داشته اند.

بوشهر و هرمزگان  از شهرهای استان  هنوز هم در بسیاری 
برقرار  لنج  با  دریانوردی  و  تجارت  لنج سازی،  صنعت سنتی 
به  را نسل  این صنعت  دانش  )گالفان(،  لنج سازان  و  است 

نسل در خانواده ها از پدر به پسر منتقل کرده اند.

جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵00 کیلومتر مربع از تنگه 
هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و 
عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳00 

کیلومتر خط ساحلی دارد.

با  الرک  و  هنگام  قشم،  جزیره های  شامل  قشم  شهرستان 
حدود ۱۵0 هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل 
استان هرمزگان به طول ۱۵0 و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر 

در میان آب های خلیج فارس گسترده شده است
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