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مدیر مسئول

آغاز ســال نو و طلیعه قــرن پانزدهم خورشــیدی را به تمامی 
مخاطبان عزیز، همکاران گرامی و تالشــگران صنعت دروپنجره 
کشور صمیمانه شــادباش گفته و سالی سرشــار از تندرستی، 

بهروزی و شادکامی برای همه عزیزان آرزو می کنیم.
نخستین نشــریه پنجره ایرانیان در سال و قرن جدید را در حالی 
پیش روی مخاطبان ارجمند می گذاریم که سال 1401 نیز همچون 
سال های اخیر بر محور »تولید« نام گذاری شده است. مقام معظم 
رهبری با توجه به اهمیت موضوع تولید و مشــتقات آن در رشد و 
توسعه همه جانبه اقتصاد کشور، پیرو نامگذاری  سال های گذشته 

امسال را »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام نهادند.
واقعیت این اســت کــه در جهان امروز که فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات در همه ابعاد آن رســوخ کرده است، ما نیز برای توسعه 
کشــور راهی جز حرکت به ســمت اقتصاد دانش بنیان و تکیه بر 
دانش و فناوری روز نداریم و با اســتمداد از این توانمندی است 
که قادر خواهیم بود فاصله خــود را با قدرت های اقتصادی جهان 
کمتر و کمتر کنیم. خوشــبختانه در سال های اخیر ضرورت توجه 

به این مهم در بخش هایی از جامعه درک شــده و قدم های مثبتی 
نیز در این راســتا برداشته شده است. هرچند بیشترین تالش در 
این سمت وســو از جانب بخش خصوصی بوده اســت اما انتظار 
می رود بخش هــای حاکمیتی نیز با توجه به نام گذاری رســمی 
سال جدید به این عنوان، هم افزایی و همراهی بیشتری با بخش 
خصوصی داشته باشــند؛ چراکه عدم باورمندی برخی مسئوالن و 
متولیان دولتی به فناوری های روز دنیا و ضرورت استفاده از آن، از 

مهم ترین چالش هایی است که پیش روی ما قرار دارد.
ثبت و فعالیت قریب به 7 هزار شرکت دانش بنیان در کشور اگرچه 
ازنظر کمی قابل توجه اســت اما ســطح کیفی و میزان اثرگذاری 
این مجموعه ها بر شــاکله اقتصاد کشــور آن چنان که بایدوشاید 
ملموس نیســت. حال که سال جدید به موضوع تولید دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین اختصاص یافتــه، انتظار می رود مســئوالن و 
متولیان امر نیز ضمن توســعه زیرســاخت های فکری و تامین 
پیش نیازهای قانونی، نگاه ویژه ای به این موضوع داشــته باشند 
و در جهت تســهیل فرایند ثبت شرکت های دانش بنیان و حرکت 
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سایر شــرکت ها به سمت دانش بنیان شدن و استفاده از فناوری های مدرن، 
اقدامات اساســی تری صورت دهند. بخش خصوصی نیز این مهم را نه فقط 
به عنوان یک پیشنهاد و درخواست که به عنوان یک مطالبه ملی و در راستای 

تحقق شعار سال پیگیری کند.
اگر بخواهیم اهم مشــکالت پیش روی شرکت های دانش بنیان را نام ببریم 
می توان به چالش های موجود در ارتباط با ســازمان تامین اجتماعی، ادارات 
مالیاتی، عدم حمایت دولت در خریــد محصوالت دانش بنیان، عدم ثبات در 
به کارگیــری نیروهای متخصص و خروج بی رویه نیروهــای نخبه و فناور از 
کشور، قراردادهای یک طرفه و ناعادالنه سازمان ها با شرکت های دانش بنیان، 
مقررات پیچیده گمرکی، عدم پذیرش ضمانت نامه های صندوق های حمایتی 
در مناقصات و قراردادها، عدم پرداخت مطالبات شرکت ها توسط سازمان های 

دولتی و ده ها مورد دیگر اشاره کرد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، دفتر 
توسعه کسب وکار بین الملل معاونت علمی و فناوری و همچنین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان متولیان صنایع 
فناور و نوآور کشــور در این زمینه نقش غیرقابل انکاری دارند که می توانند 
تاثیر شــایانی در به ثمر نشســتن فعالیت های تولیدی بخش خصوصی در 

زمینه به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا و اشتغال زایی داشته باشند.
حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری و صندوق نوآوری 
و شــکوفایی همواره نقش قابل توجهی را در رشــد و توســعه شرکت های 
دانش بنیان داشــته اســت و این دو مجموعه به صورت خاص، حمایت های 
خوبی از شرکت های فناور، خالق و دانش بنیان کرده اند. بااین حال آثار منفی 
و تبعات مشکالت به وجود آمده در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی، ادارات 

مالیاتی، قراردادهای یک طرفه و عدم پرداخت مطالبات شــرکت ها توســط 
سازمان های دولتی آن چنان وسیع اســت که حمایت های انجام پذیرفته از 
شــرکت های دانش بنیان را خنثی می سازد و باید دولتمردان راهکاری جدی 

برای این بخش از معضالت اتخاذ کنند.
اهمیت موضوع تولید و مشتقات آن در رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد کشورها 
بر کسی پوشــیده نیســت، با این حال نامگذاری یا به عبارتی هدف گذاری 
امســال می تواند فرصتی را فراهم کند تا پیش نیازها و زیرساخت های الزم 
برای به فعلیت رساندن این هدف فراهم آمده تا ضمن گشودن گره از برخی 
مشکالت کشــور، از هدررفت منابع مختلف جلوگیری شده و همچنین باعث 
ایجاد انگیزه افراد مختلف به ویژه صنعتگران، کارآفرینان، نخبگان و فناوران 

آن جامعه شود.
نام گذاری امســال به نام »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« نیز در همین 
راستا ارزیابی می شــود و امیدواریم مســئوالن محترم نسبت به سال های 
گذشته اهتمام بیشتری برای پوشاندن جامه عمل بر این اهداف داشته باشند 
و مراجع تصمیم ســاز و تاثیرگذار با مانع زدایــی از روند تولید دانش بنیان و 

اشتغال آفرین، مسیر تولید کشورمان را هرچه هموارتر سازند.
با در نظر داشــتن جمیع توانمندی ها و ظرفیت هایی کــه در بخش تولید و 
صنعت ما وجود دارد و با وجود تمامی موانع و مشــکالت ســاختاری که در 
اقتصاد کشــور با آن دســت به گریبانیم، بر این باوریم که با تکیه بر دانش 
بومی، نیروهای نخبه و فناور و ثروت ملی و همچنین حمایت و همراهی بخش 
دولتی و خصوصی می توانیم در تحقق و به فعلیت رســاندن شــعار »تولید؛ 

دانش بنیان و اشتغال آفرین« موفق عمل کنیم.


