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ق برای تو
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ستان 1401

شماره 15، تاب
ش بنیـان

شــاورزی دان
ک

در حال حاضر سهم شرکت های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کمتر 
از 5 درصد می باشد. با توجه به اهمیت این بخش و نقش آن در تسریع رشد کشور و امنیت 
بخش  در  اشتغال آفرین  و  دانش بنیان  تولید  از  حمایت  آئین نامه   1 ماده  استناد  به  غذایی، 
سهم  گردیده  مقرر  وزیران(  هیات   1401/1/14 خ  مور جلسه  )مصوب  منابع طبیعی  و  کشاورزی 
ارتقا یابد. در این راستا  تا پایان سال 1401 به میزان 20 درصد شرکت های دانش بنیان  مذکور 
پارک های علم و فناوری، پردیس و دهکده  از قبیل مراکز رشد،  تقویت مراکز توسعه فناوری 
های فناوری از جمله راه کارهای اساسی جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدات 

کشاورزی در این بخش می باشد. 

بیانمسئله:

نـوآوری و فنـاوری دهکدههـای ایجـاد دالیـل 
طبیعـی منابـع و کشـاورزی

دانش بنیـان،  "تولیـد،   1401 سـال  شـعار  تحقـق  راسـتای  در 

فنـاوری  و  علـم  کلـی  سیاسـت های   2-5 بنـد  اشــتغال آفرین"، 

ابالغـی مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر "حمایت از تأسـیس و توسـعه 

شـهرك ها و پارك هـای علـم و فنـاوری" و همچنیـن ماده 5 آیین نامه 

حمایت از تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین در بخش کشـاورزی 

موظـف  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  اینکـه"  بـر  مبنـی  منابع طبیعـی،  و 

نـوآوری  دهکده هـای  و  ع  مـزار و  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  اسـت 

شـرکت های  همـکاری  بـا  و  موجـود  زیرسـاخت های  بـر  تکیـه  بـا  را 

بـا  و  دهـد"  قـرار  حمایـت  مـورد  و  نمـوده  راه انـدازی  دانش بنیـان 

هـدف ایجـاد بسـتری مناسـب بـرای اسـتقرار هسـته ها و واحدهـای 

کشـاورزی  بخـش  دانش بنیـان  شـرکت های  همچنیـن  و  فنـاور 

بهره منـدی  امـکان  کـه  گونـه ای  بـه   ، کشـور کل  در  منابع طبیعـی  و 

پـارک علـم و فنـاوری  از حمایت هـای  شـرکت ها و واحدهـای مزبـور 

پارک هـای  سـایر  حمایت هـای  کنـار  در  منابع طبیعـی  و  کشـاورزی 

علـم و فنـاوری فراهـم گـردد، تفاهم نامه "ایجاد دهکــده های نوآوری 

کشـاورزی و منابع طبیعـی در قالـب پردیس هـای فنـاوری و نـوآوری" 

معــاونت  و  کشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  سازمــان  بیـن 

فنــاوری و نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقــات و فنـاوری در اردیبهشـت 

مـاه سـال 1401 منعقـد شـد.  

و نـوآوریکشـاورزی معرفـیدهکدههـایفنـاوریو
منابعطبیعـی

پنـج  ایجـاد  توافق نامه هـای  جـاری  سـال  مـاه  اردیبهشـت  از 

بـا  تعامـل  در  و منابع طبیعـی  کشـاورزی  نـوآوری  و  فنـاوری  دهکـده 

وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و با  هماهنگی الزم با اسـتانداران، 

سـازمان های جهـاد کشـاورزی و پارک هـای علـم و فنـاوری اسـتان ها، 

دهکدههایفناوری
ونوآوری،رویکردیجدیددر

ایجادزیستبومهای
فناوریونوآوریکشاورزیو

منابعطبیعی

پارکعلموفناوری
کشاورزیومنابعطبیعی

الهام رضائی
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بـه منظـور ارتقـاء پنـج مرکـز رشـد کشـاورزی و منابع طبیعـی مسـتعد 

سـمنان  همـدان،  رضـوی،  خراسـان  اسـتان  چهـار  در  سـازمان 

)شهرسـتان های سـمنان و شـاهرود( و یزد منعقد و اقدامات اولیه 

الزم بـرای شـروع بـه کار دهکده هـای مذکور در حال انجام می باشـد.  

کشـاورزی فنـاوری و علـم پـارک برنامـه و  چشـمانداز
ومنابعطبیعـیدرمـوردایجـاددهکـدههـایفنـاوریو

نـوآوری
و  کشـاورزی  نـوآوری  و  فنـاوری  دهکـده   10 حداقـل  ایجـاد   

منابع طبیعـی در سـال 1401 در زمـره برنامه هـای سـازمان تحقیقـات، 

و  کشـاورزی  فنـاوری  و  علـم  پـارک  و  کشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش 

منابع طبیعـی قـرار دارد. تاکنـون تفاهم نامـه ایجـاد 5 دهکـده در 4 

اسـتان خراسـان رضوی، همدان، سـمنان )شهرسـتان های سـمنان 

و شـاهرود( و یـزد بـه امضـاء رسـیده و فرآینـد اخـذ مجوزهـای الزم از 

مراجـع ذیربـط در حـال طـی شـدن اسـت. ایجـاد پنـج دهکـده دیگـر 

بـه منظـور قرارگیـری  آنهـا  پایـان سـال جـاری و تکمیـل و تجهیـز  تـا 

و  کشـاورزی  بخـش  فنـاور  و  دانش بنیـان  شـرکت های  اختیـار  در 

و  آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  برنامه هـای  جملـه  از  منابع طبیعـی 

ترویـج کشـاورزی و پـارک علـم و فنـاوری کشـاورزی و منابع طبیعـی در 

می باشـد.  مذکـور  دهکده هـای  مـورد 

امضاتفاهمنامهتاسیسدهکدهفناوریونوآوریاستانخراسانرضوی 1 تصویر

افتتاحدهکدهفناوریونوآوریاستانهمدان 2 تصویر


