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توسعه دانش بنیان؛ راه خروج از بن بست

توماس ادیسون مخترع بزرگ و کارآفرین معاصر 
می گوید«ارزش یک ایده در استفاده از آن نهفته 
است«و قرن ها پیشتر حضرت علی )ع( فرموده اند؛ 
»علم باید نافع باشد« و امروزه در دنیایی زندگی 
لقب  استارت آپ ها  و  ایده ها  دنیای  می کنیم که 
و  ثروت  تولید  با  مهارت  و  دانش  علم،  و  گرفته 

درآمد عجین گشته است.
یا  است  بهتر  »علم  می پرسد  کسی  کمتر  امروزه 
ثروت«؛ اما همه به دنبال این هستند تا بدانند با 
می توان  دانشی  و  علمی  ابزار  کدام  با  و  ایده  چه 
کسب درآمد و ثروت کرد؟ امروزه علم و ثروت با 
فرصت ها گره خورده و فرصت ها بیش از هرزمانی 
در دسترس هستند و گویی در این دنیای شتابان 
علم و فناوری سریع تر از ابرها درگذرند؛ مهم این 
است در دنیای آلوده و ابری چشمانمان را بازکنیم 
آینده  و  چیست؟  فرصت  که  ببینیم  دیگر  جور  و 

سریع ترین  در  می تواند  ایده ای  چه  و  است  کدام 
زمان به هدف برسد.

در عصر متحول و پر نوسان علم و فناوری دیگر 
فّناوری  چرخ های  نیست،  سکوت  و  توقف  زمان 
جبر  می برد!  و  می کشد  خود  دنبال  به  را  همه 
اما  متأثر می کند؛  را  تکنولوژی همه کسب وکارها 
چه خوب است خود را با آن به روز کنیم؛ باید هرروز 
بهتر از دیروز آپدیت باشیم و از دانش و فناوری برای 

خود آینده ای بهتر بسازیم.
همـگام بـا بسـیاری از اتفاقات در دنیـا این روزها 
در کشـور مـا نیـز بـازار توجه بـه اسـتارت آپ ها 
کسـب وکارها  توسـعه  و  ایجـاد  بسـتر  به عنـوان 
سـوی  از  دانش بنیـان  شـرکت های  و  یکسـو  از 
دیگـر داغ اسـت. به موجـب آیین نامـه تشـخیص 
شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیـان، شـرکت های 
تعاونـی  یـا  خصوصـی  مؤسسـات  دانش بنیـان، 
ثـروت،  و  علـم  افزایـش  به منظـور  کـه  هسـتند 
تحقـق  و  دانـش  پایـه  بـر  اقتصـادی  توسـعه 
اهـداف علمـی و اقتصادی در راسـتای گسـترش 
تجاری سـازی  درنهایـت  و  نـوآوری  و  اختـراع 
نتایـج تحقیـق و توسـعه )شـامل طراحـی و تولید 
و  برتـر  فناوری هـای  کاال و خدمـات( در حـوزه 
بـاارزش افزوده فـراوان تشـکیل می شـوند. طبق 
دانش بنیـان،  شـرکت های  مصـوب،  آیین نامـه 
اهدافـی نظیـر، ترغیـب هیئت علمـی دانشـگاه ها 
و واحدهـای  پژوهشـی بـرای فعالیت هـای بیشـتر 
درآمـد  افزایـش  امـکان  و  نیـاز جامعـه  رفـع  در 
یافته هـای   تجاری سـازی  هیئت علمـی،  اعضـای 
اختصاصـی  درآمدهـای  افزایـش   پژوهشـی، 
دانشـگاه ها و واحدهـای  پژوهشـی موضـوع کلـی 

از همـه مهم تـر تشـویق  فعالیـت دانش بنیـان و 
دانش آموختـگان و دانشـجویان بـه راه انـدازی و 
را  فنـاور و دانش بنیـان  توسـعه کسـب وکارهای 

می کننـد. دنبـال 
نکته مهمی که درزمینه اقتصاد دانش بنیان مطرح 
است این است که همه ارکان نظام به این نتیجه 
راه خروج کشور  دانش بنیان  اقتصاد  که  رسیده اند 
اقتصاد کشور  از بن بست ها و زمینه ساز تاب آوری 

در برابر تحریم هاست.
در این زمینه رهبر معظم انقالب اسالمی پیشگام 
و پیشتاز توجه به اقتصاد و به تبع آن شرکت های 
روز  دیدار  در  له(  )معظم  و  هستند  دانش بنیان 
چهارشنبه 26 آبان ماه در دیدار با نخبگان علمی 
افتخارآمیز  و  روشن  آینده  به  رسیدن  برای  نیز 
تالش  اول:  دانستند؛  ضروری  را  مهم  سه  کشور 
خطوط  با  کنونی  فاصله  کردن  پر  برای  فراوان 
دانش  مرزهای  از  عبور  دوم:  جهانی،  علم  مقدم 
جامعه  به  علمی  نوین  کشفیات  عرضه  و  جهانی 
اسالمی  نوین  تمدن  کردن  بنا  سوم:  و  بشری 
توسعه  با  جز  مهم  سه  این  نافع«؛  علم  پایه  بر 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه و رشد استارت آپ ها 
نیست.  ممکن  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های  و 
رسیدن  راه  دانش بنیان  اقتصاد  اینکه  به  توجه  با 
پایدار و مسیر رسیدن دانش آموختگان  به اشتغال 
اقتصاد  به  توجه  است  کارآفرینی  و  اشتغال  به 
دانش بنیان در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1401 

یک ضرورت انکارپذیر است.

■  امیرعلی بینام
سر دبیر



رهبــر انقــالب اســالمی بــا بیــان اینکــه اســتعمارگران 
ــان  ــا را از استعدادش ــت م ــد مل ــرم می خواهن ــگ ن در جن
غافــل کننــد، فرمودنــد: وقتــی کــه غفلــت از توانایــی خــود 
ــر ملتــی حاکــم شــد غــارت آن ملــت آســان می شــود.  ب
ــده   ــش دهن ــارت افزای ــت، غ ــارت اس ــه  غ ــت مقدم غفل

غفلــت اســت. غفلــت و غــارت باهمدیگــر همراهنــد.  
ــر  ــگاه اطــالع رســانی دفت ــازارکار از پای ــزارش ب ــه گ ب
ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت  آی ــری، حض ــم رهب ــام معظ مق
ــی،  ــر علم ــتعدادهای برت ــوان و اس ــگان ج ــدار نخب در دی
نخبــگان را نــور چشــمان ملــت خواندنــد و بــا تأکیــد بــر 
ــن  ــرای یافت ــگان ب ــی و نخب ــه علم ــز جامع ــزوم تمرک ل
راه حل هــای علمــی مشــکالت مختلــف افزودنــد: ظرفیــت 
ــاز  ــد زمینه س ــی توان ــران، م ــت ای ــان مل ــی جوان نخبگ
پــر کــردن شــکاف علمــی کشــور بــا علــم جهانــی، عبــور 
از مرزهــای جهانــی علــم، ایجــاد تمــدن نویــن اســالمی و 

تحقــق آینــده درخشــان کشــور باشــد.
ایشــان بــا تشــکر از مطالــب مفیــدی کــه نخبــگان در 
ــی  ــد، نخبگــی را موهبــت و نعمت ــان کردن ــدار بی ــن دی ای
الهــی خواندنــد و افزودنــد: اســتعداد و ظرفیــت ذهنــی تنهــا 
شــروط تحقــق نخبگــی نیســت بلکــه بایــد با شــکرگزاری 
و قدرشناســی ایــن نعمــت، و بــا کار و تــالش و همــت و 
مجاهــدت، اســتعداد و ظرفیــت را بــه نخبگــی تبدیــل کرد.

رهبــر انقــالب در همیــن زمینــه افزودنــد: البتــه 
قدرشناســی و شــکر عملــی نعمت نخبگــی جــوان، وظیفه 
پــدر و مــادر، معلــم و اســتاد و دســتگاههای حاکمیتــی نیــز 

هســت.

ملت ایران، ملتی بالقوه نخبه است
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: ملــت 
ایــران، ملتــی بالقــوه نخبــه اســت و بــه همیــن علــت از 
دیربــاز هــدف جنــگ نــرم تحقیرکننــده اســتعمارگران قرار 
داشــته تــا اســتعدادها و توانایی هــای خــود را فرامــوش کند 
ــم« را  ــا نمی توانی ــزرگ »م ــی منکــر شــود و دروغ ب و حت

بپذیرد.
ــه خاطــرات جواهــر لعــل نهــرو از  ــا اشــاره ب ایشــان ب
هنــد دربــاره تــالش مســتقیم و غیرمســتقیم انگلیســی ها 
بــرای از بیــن بــردن احســاس توانایــی و اتــکای به خــود در 
ذهــن ملــت هنــد گفتنــد: در تاریــخ 200 ســاله اخیــر ایران 
ــی  ــدا ناتوان ــت، هم ص ــان وق ــتعمارگران و حاکم ــز اس نی
ملــت ایــران را تبلیــغ می کردنــد کــه پیــروزی انقــالب بــه 

ایــن رونــد پایــان داد.
ــل  ــارت را دو هــدف مکّم ــت و غ ــر انقــالب، غفل رهب
ــمردند و  ــا برش ــی در ملته ــای ناتوان ــتعمارگران از الق اس
افزودنــد: وقتــی ملتــی از توانایی هــای خــود غفلــت کــرد، 

غــارت او آســان می شــود. در واقــع غفلــت، مقدمــه غــارت 
ــا و  ــا از توانایی ه ــت ملته ــده غفل ــارت، افزایش دهن و غ

ــی اســت. اســتعدادهای درون
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اســتناد بــه آیــات صریح 
ــد:  ــاره پیامدهــای منفــی غفلــت افزودن ــد درب قــرآن مجی
خداونــد در کتــاب آســمانی هشــدار می دهــد کــه دشــمن 
می خواهــد شــما از ســالح و داراییهــای خــود غافــل شــوید 
تــا راحــت حملــه کنــد کــه ایــن موضــوع امــروز بــا توجــه 
بــه فشــارها و جنجال هــا در دنیــا دربــاره مســئله پهپــاد و 

موشــک قابــل توجــه اســت.
»احســاس مســئولیت نخبــگان« نکتــه دیگــری 
ــه آن پرداختنــد  ــدار ب ــر انقــالب در ایــن دی ــود کــه رهب ب
و تأکیــد کردنــد: هــم مســئوالن بایــد بــه وظایــف خــود 
دربــاره نخبــگان عمــل کننــد، هــم جــوان نخبــه بایــد در 
قبــال مســائل کشــور احســاس مســئولیت کنــد و ضمــن 
ــختی های گاه  ــی س ــرش برخ ــع و پذی ــا موان ــارزه ب مب
اجتناب ناپذیــر، اجــازه ندهــد نامهربانی هایــی کــه در برخــی 
دســتگاهها بــه نخبــگان می شــود، او را از ادامــه راه و 

ــاز دارد. ــئولیت ب ــاس مس ــالش و احس ت
ــگان  ــرای نخب ــالب ب ــر انق ــه رهب ــری ک ــه دیگ نکت
جــوان و اســتعدادهای برتــر علمــی بیــان کردنــد »ضرورت 
توجــه بــه آینــده ی ترسیم شــده و هدف گذاری شــده 
ــادآوری ســخنان  ــا ی ــود. ایشــان ب ــز« ب ــران عزی ــرای ای ب
ــران و ضــرورت  ــده ای ــاره آین ــل خــود درب ــد ســال قب چن
پیشــتازی در عرصــه علــم جهانــی گفتنــد: بایــد به گونه ای 
حرکــت کنیــم کــه در آینــده ای معقــول، ایــران منبــع علــم 
جهانــی بشــود و هــر کس بــرای دسترســی بــه جدیدترین 
یافته هــای علمــی، ناچــار از یادگیــری زبــان فارســی 
ــان  ــخ، ایرانی ــی از تاری ــه در برهه های ــه ک ــود، همانگون ش
ــای  ــتند و کتابه ــرار داش ــی ق ــش جهان ــای دان ــر قله ه ب
دانشــمندان ایــران در دانشــگاههای غــرب و شــرق مــورد 

تدریــس و اســتناد اهــل علــم و دانــش بــود.
ــن  ــه ای ــرای رســیدن ب ــه ای ب ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــروری  ــه را ض ــه مرحل ــز س ــن و افتخارآمی ــده روش آین
ــه  ــردن فاصل ــر ک ــرای پ ــراوان ب ــالش ف دانســتند. اول: ت
ــور از  ــی، دوم: عب ــم جهان ــدم عل ــوط مق ــا خط ــی ب کنون
مرزهــای دانــش جهانــی و عرضــه کشــفیات نویــن علمی 
ــن  ــدن نوی ــردن تم ــا ک ــوم: بن ــری، و س ــه بش ــه جامع ب

ــع. ــم ناف ــه عل ــر پای اســالمی ب
ایشــان تأکیــد کردنــد: اگــر نخبــگان جــوان میهــن بــه 
ــا  ــد، حرکــت علمــی آنه ــق روشــن چشــم بدوزن ــن اف ای
جهــت گیــری درســت خواهــد داشــت و مشــکالت نیــز 

رفــع خواهــد شــد.

رهبر انقالب در دیدار با نخبگان
 و استعدادهای برتر علمی کشور؛

ایران جزو 1۰ کشور 

برتر هوش مصنوعی 

در دنیا قرار بگیرد



»مسئله محوری« و حل مسائل کشور 
از اهداف مهم جامعه علمی کشور

»لــزوم آفرینــش علمــی« نکتــه دیگــری بــود کــه رهبــر انقــالب در تبییــن آن، گفتنــد: 
امــروز کارهــای علمــی مهمــی در کشــور در حــال انجــام اســت کــه غالبــاً جزو شــاخه های 
ــا  ــد ب ــن، بای ــر ای ــالوه ب ــه ع ــت، در حالی ک ــران اس ــت دیگ ــه دس ــده ب ــی خلق ش علم
خالقیــت و نــوآوری، قوانیــن ناشــناخته طبیعــت را کشــف، و در تولیــد علــم، نــوآوری کــرد.
ایشــان، »مســئله محــوری« و حــل مســائل کشــور را از اهــداف مهــم جامعــه علمــی 
کشــور خواندنــد و بــا برشــمردن مــواردی ماننــد مشــکالت آب، محیــط زیســت، ترافیــک، 
آســیب های اجتماعــی، تخلیــه روســتاها، نظــام پولــی، مالــی، مالیاتــی، بانکــی و مســائل 
نظــام تولیــد، گفتنــد: می تــوان بــرای همــه مشــکالت کشــور راه حــل علمــی پیــدا کــرد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: در برخی کشــورها بــا وجــود آنکه اغلب 
دانشــگاهها خصوصــی اســت امــا بودجه هــای دولتــی زیــادی بــه آنهــا داده می شــود، البتــه 
نــه بــه صــورت فلــه ای، بلکــه بــه این شــکل کــه دولــت بــرای دانشــگاه مســائلی را تعریف 
می کنــد و چنانچــه دانشــگاه در حــل آن مســائل پیشــرفت داشــت، بودجــه بــه آن تعلــق 

ــرد. می گی

»هوش مصنوعی« 
به عنوان یک مسئله مهم و آینده ساز

رهبــر معظــم انقــالب از »هــوش مصنوعــی« به عنــوان یــک مســئله مهــم و آینده ســاز 
نــام بردنــد و تأکیــد کردنــد: ایــن مســئله در اداره آینــده دنیــا نقــش دارد و بایــد به گونــه ای 

عمــل کنیــم کــه ایــران جــزو 10 کشــور برتــر هــوش مصنوعــی در دنیــا قــرار بگیرد.
ایشــان در بخــش دیگــری از بیاناتشــان دربــاره بحــث مهاجرت نخبــگان، گفتنــد: امروز 
در کشــور جوانــان نخبــه می تواننــد رشــد و پیشــرفت کننــد ولــی همچنانکــه قبــاًل هــم 
گفته ایــم تمایــل یــک نخبــه بــرای مهاجــرت بــه کشــوری دیگــر بــا ایــن نــگاه و توجــه 

کــه بدهــکار کشــور اســت و پــس از تحصیــل بازخواهــد گشــت، مانعــی نــدارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: امــا مهاجرفرســتی و اینکــه عناصــری در بعضــی 
دانشــگاهها، جــوان نخبــه را از آینــده مأیــوس، و او را بــه تــرک میهــن تشــویق می کننــد، 
صریحــاً خیانــت بــه کشــور و دشــمنی بــا آن اســت و دوســتی بــا آن جــوان هــم نیســت.

ــع تولیــد  ــر مســئله مانع زدایــی از تولیــد، مهمتریــن موان ــا تأکیــد ب ایشــان در ادامــه ب
در کشــور را موانــع فرهنگــی همچــون »ناامیــدی، احســاس بی آینــده بــودن، بی همتــی، 
بی حوصلگــی، راحت طلبــی، ســرگرمی های مضــّر، احســاس ناتوانــی و خطرپذیــر نبــودن« 

برشمردند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش دیگــری از سخنانشــان با ابراز خرســندی از رشــد 
ــد و  ــرکت ها تأکی ــن ش ــت ای ــش کیفی ــزوم افزای ــر ل ــان، ب ــرکت های دانش بنی ــی ش کّم

خاطرنشــان کردنــد: در رعایــت ضوابــط دانش بنیــان بــودن ســخت گیری شــود.
ایشــان بــا اشــاره بــه دانش بنیــان نبــودن صنایــع بــزرگ کشــور، خاطرنشــان کردنــد: 
ــز  ــازی نی ــد خودروس ــزرگ مانن ــع ب ــان، صنای ــتفاده از شــرکت های دانش بنی ــا اس ــد ب بای

ــوند. ــان ش دانش بنی
ــان را رواج  ــرکت های دانش بنی ــت ش ــد و تقوی ــه رش ــالمی، الزم ــالب اس ــر انق رهب
اســتفاده از محصــوالت آنهــا در داخــل دانســتند و گفتنــد: وقتــی یک محصــول دانش بنیان 
در داخــل تولیــد می شــود، نبایــد واردات مشــابه آن انجــام شــود، و بخصــوص دولتی هــا و 

شــرکت های بــزرگ بایــد از محصــوالت داخلــی اســتفاده کننــد.

ــوازم خانگــی  ــه ل ــد قضی ــه مجــدداً عــده ای مانن ــد: البت ــه افزودن ــن زمین ایشــان در ای
جنجــال نکننــد کــه چــرا نبایــد از فــالن کشــور واردات انجــام شــود، زیــرا الزمــه رشــد 

ــا اســت. ــرای آنه ــی ب ــازار داخل ــاد ب ــی، ایج ــرکت های داخل ش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای البتــه خطــاب بــه تولیدکننــدگان داخلــی نیــز تأکیــد کردند: 
وقتــی جلــوی واردات گرفتــه می شــود، بنــگاه داخلــی نیــز وظایفــی دارد و نبایــد با اســتفاده 

از ایــن موقعیــت، قیمتهــا را افزایــش، و یــا کیفیــت محصــول را کاهــش دهد.
ــف  ــر وظای ــان را از دیگ ــوالت دانش بنی ــادرات محص ــرای ص ــازی ب ــان زمینه س ایش
دســتگاههای دولتــی دانســتند و گفتنــد: مــردم در بعضــی کشــورها کــه خاطــره خوبــی از 
ایــران دارنــد، حتــی نــام دو محصــول ایرانــی را نمی تواننــد بیــان کننــد، بنابرایــن عــالوه 
بــر فعالــت دولــت و شــرکتها بــرای بازارســازی، بخــش خارجــی صداوســیما نیــز بایــد برای 

ــی، برنامه ریــزی و اقــدام کنــد. تبلیــغ کاالهــای ایران
ایشــان بــا اشــاره بــه گزارشــی از معــاون علمــی رییس جمهــور مبنــی بــر ســهم کمتــر 
از یــک درصــدی شــرکت های دانش بنیــان از تولیــد ناخالــص داخلــی، تأکیــد کردنــد: ایــن 

ســهم بایــد حتمــاً افزایــش یابــد و در طــول 3 تــا 4 ســال، حداقــل بــه ۵ درصــد برســد.
ــد و  ــور چشــمان کشــور خواندن ــگان را آینده ســازان و ن ــان، نخب ــر انقــالب در پای رهب
افزودنــد: مــن در دولتهــای قبلــی و کنونــی بــرای اســتفاده از جوانــان نخبــه در مدیریت های 
میانــی و حتــی ســطح بــاال به مســئوالن ســفارش کــرده ام اما شــما نیــز بایــد خــود را آماده 

و نقش تــان را در اداره کشــور پیــدا کنیــد.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، آقــای ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
رییــس جمهــور، بــا اشــاره بــه نقــش نــوآوری در پیشــرفت علمــی و مقابلــه بــا دشــمنی ها 
گفــت: در برابــر تحریــم، هــر جــا تعــداد شــرکت های دانش بنیــان کشــور زیــاد بــود، 

بــر مشــکالت فائــق آمدیــم.
همچنیــن در ایــن دیــدار شــش تــن از نخبــگان، دیدگاههــای خــود را بیــان کردنــد. 

آقایــان:
●   محمد امینی رعیا، دکتری مدیریت از دانشگاه علم و صنعت

● محمدرضا گنج دانش، دانشجوی پزشکی و دارنده مدال طالی المپیاد دانشجویی
●  مهدی شریف زاده، دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی

●  جواد آزادی، پژوهشگر در حوزه فضای مجازی
و خانم ها:

● رزان چهاردولی، فعال و پژوهشگر در حوزه هوش مصنوعی
●  فائزه فداکار، معلم و دارنده مدال نقره المپیاد کشوری

در سخنان خود بر این نکات تأکید کردند:
● اصالح گلوگاههای تعارض منافع برای جلوگیری از اثرپذیری مسئوالن در تصمیمات

●  اتخاذ سازوکارهای هوشمندانه جهت نظارت و پیگیری سیاست های کلی نظام
●  لزوم ارتقای فرهنگ سازمانی و بها دادن به جایزه ملی فرهنگ سازمانی

●  افزایــش همــکاری نیروهــای مســلح بــا وزارت بهداشــت بــرای اســتفاده بیشــتر از 
ســربازان پزشــک

●  اهمیت امنیت کودکان در فضای مجازی و چاره جویی برای آن با استفاده از هوش مصنوعی
● لزوم هدایت یارانه های انرژی از بخش های غیر مولد به مولد

●  ضرورت تحول در سازوکار تربیت معلم متناسب با تربیت انسان تراز انقالب اسالمی
● چاره جویی برای پدیده فرار نخبگان از نهاد علم به نهاد تجارت

● لزوم تحول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ریل گذاری جدید
●  جلوگیری از  آسیب های تحول در حوزه دیجیتال بدون ظرفیت سازی داخلی



صنایع خالق 
و فرهنگی 

◄مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری تاکید کرد
خانه صادرات فرهنگی تاسیس می شود
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 رییـس سـازمان تجـاری سـازی فنـاوری و اقتصـاد 
دانـش بنیـان جهاددانشـگاهی در ابتـدای ایـن نشسـت 
گفـت: مجموعـه جهاددانشـگاهی، 37مرکـز نـوآوری و 
شـتاب دارد. همچنین در سـازمان تجاری سـازی فناوری 
و اقتصـاد دانـش بنیـان جهـاد دانشـگاهی معاونتـی بـا 
عنـوان ثبـت امـور شـرکت هـا وجـوددارد کـه در زمینـه 
توسـعه شـرکت هـای دانش بنیـان فعال اسـت. در زمینه 

را  چهـار صنـدوق  دانشـگاهی  جهـاد  سـازی،  تجـاری 
فعـال کـرده کـه سـه صنـدوق وابسـته بـه سـه پارک 
علـم و فنـاوری جهاد دانشـگاهی اسـت و یـک صندوق 
هـم بـه عنـوان  زیـر مجموعـه سـازمان تجاری سـازی 
فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان جهاد دانشـگاهی فعالیت 

کند. مـی 
دکتـر بادکو افزود: مراکز رشـد این سـازمان در سـطح 

کشـور دارای پراکندگـی اسـت کـه زمینـه فعالیـت هـر 
کـدام چـه در عرصـه پزشـکی و چـه دیگـر عرصـه هـا 
مشـخص می باشـد.همچنین سـتفا در عرصه بیـن المللی 
نیـز فعالیتهایـی دارد و تـالش مـی کنیـم در20 کشـوری 
کـه شـورای امنیـت ملـی مجـوز داده، نمایندگـی هایی از 
شـرکت هـای دانـش بنیان مسـتقر در جهاددانشـگاهی را 

کنیم. دایـر 

در بازدید مشاور وزیر علوم از پارک ملی علوم و فناوری نرم اعالم شد ؛

خانه صادرات فرهنگی تاسیس می شود  

 دکتــر علــی خیر الدیــن، مشــاور وزیرعلــوم عنــوان کــرد: وزارت علــوم قصــد دارد برنامــه ای بــا عنــوان آمایــش فنــاوری مبتنــی بــر آمایــش 
ســرزمینی را پیــش ببــرد کــه پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی مــی  توانــد، در ایــن زمینه پرچــم دار باشــد.

بــه گــزارش بــازارکار، نشســت ارائــه گــزارش و هماهنگــی حــوزه فنــاوری و نــوآوری میــان وزارت علــوم،  تحقیقــات و فنــاوری 
بــا جهــاد دانشــگاهی بــه منظــور توســعه فعالیــت  هــای مشــترک بــا حضــور مدیــران و روســای مجموعــه پــارک هــای علــم وفنــاوری 

وابســته بــه جهــاد دانشــگاهی و اعضــای معاونــت فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری روز ســال جــاری برگــزار شــد.
در ایــن جلســه دکتــر علــی خیر الدیــن، مشــاور وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری در امــور علمــی، تحقیقاتــی و فنــاوری و دکتــر بهنــام طالبــی، 
سرپرســت دفتــر برنامه ریــزی امــور فنــاوری وزارت علوم،تحقیقــات و فنــاوری ، دکتــر بهــروز بادکــو، رییــس ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اقتصاد 
ــع  ــرم و صنای ــاوری هــای ن ــوم و فن ــی عل ــارک مل ــس پ ــی خوشــخو، ریی ــر محمــد حســین ایمان ــان جهاددانشــگاهی؛ دکت ــش بنی دان
فرهنگــی، دکترمهــدی عباســی رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان البــرز و دیگــر روســای مجموعــه پــارک هــای علــم و فنــاوری 

ــد. ــاب فعالیــت هــا و اهــداف مجموعــه هــا پرداختن ــراد ســخنرانی در ب ــه ای ــه جهاددانشــگاهی ب وابســته ب
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 هدف ما ایجاد بستر تجاری سازی 
و اقتصادی کردن هنر و فرهنگ برای 

هنرمندان و اهالی فرهنگ است 
دکتــر ایمانــی خوشــخو دربــاره رویکــرد اصلــی 
ــرم  ــای ن ــاوری ه ــوم و فن ــی عل ــارک مل ــه پ مجموع
ــه  ــکالتی ک ــم مش ــت: علیرغ ــی، گف ــع فرهنگ و صنای
ــت،  ــته اس ــر گذاش ــت س ــه پشس ــول 4ده ــاد در ط جه
ــل آن را  ــن دلی ــه مهمتری ــتاد ک ــای کار ایس ــواره پ هم
ــدا  ــه از ابت ــت ک ــرادی دانس ــت اف ــوان در صداق ــی ت م
ایــن نهــاد را پایــه گــذاری کردنــد و بــه فعالیــت جهــادی 

ــد. ــه دادن ــود ادام خ
وی افــزود: ایــن موضــوع کــه چــرا فرهنــگ همــواره 
ــن  ــرای م ــت؟ ب ــادی اس ــای اقتص ــر نهاده ــره بگی جی
ســوال بــود؛ در حالــی کــه در تمامــی کشــورها، فرهنــگ 
بخــش مولــد بــوده و همــراه بــا صنایــع دیگــر بــه تولیــد 

پــول و درآمــد مــی پــردازد.
ــن نتیجــه  ــه ای ــان ب ــا گذشــت زم ــزود: ب ــی اف ایمان
اقتصــادی در بحــث  تفکــر  فقــدان  رســیدیم کــه 
ــدارد  ــه وجــود ن ــن زمین تجــاری ســازی فرهنــگ در ای
ــا  ــید ت ــول کش ــم ط ــال و نی ــک س ــه ی ــک ب ــا نزدی ام

ــیس  ــوز تاس ــاوری مج ــات و فن ــوم، تحقیق از وزارت عل
ــع  ــرم و صنای ــای ن ــاوری ه ــوم و فن ــی عل ــارک مل پ

ــم. ــی را  بگیری فرهنگ
بــه گفتــه رئیــس پــارک ملــی علــوم وفنــاوری هــای 
ــتر  ــاد بس ــا ایج ــدف م ــی ، ه ــع فرهنگ ــرم و صنای ن
ــگ  ــر و فرهن ــردن هن ــادی ک ــازی و اقتص ــاری س تج

ــون  ــت و تاکن ــگ اس ــی فرهن ــدان و اهال ــرای هنرمن ب
دســتاوردهای قابــل قبولــی هــم داشــتیم و پیگیر ایــده های 

ــم. ــو ر بودی ــر کش ــری از سراس ــی و هن فرهنگ
وی تاکیــد کــرد: بــرای مثــال محصــوالت فرهنگــی 
همــواره بــه صــورت فلــه ای در بــازار داخلــی و جهانــی 

ــن شــیوه عرضــه را نمــی  ــا ای ــه دنی ــی شــد ک عرضــه م
ــه  ــم در زمین ــالش کردی ــل هــم ت ــن دلی ــه همی ــرد، ب پذی
ــات  ــی اقدام ــدات فرهنگ ــع و تولی ــدی صنای ــته  بن بس

ــم. ــش بگیری ــه پی ــه ای را ب نوآوران
ــا اشــاره بــه همــکاری هــای صــورت گرفتــه   وی ب
ــرد:  ــان ک ــا خاطرنش ــازمان ه ــا و س ــاد ه ــر نه ــا دیگ ب
خوشــبختانه امــروزه ادبیــات صنایــع خــالق و فنــاوری های 
نــرم وارد گفتــار و متــون دولــت شــده اســت. در 
ــم وارد  ــر ه ــتان هن ــا فرهنگس ــز ب ــتا نی ــن راس همی
مذاکــره شــدیم تــا بــا همــکاری آنهــا بتوانیــم فضــای 
خــود را گســترش دهیــم. عــالوه بــر آن در اکســپوی 
ــارک  ــه پ ــا ب ــت ه ــده فعالی ــش عم ــم بخ ــی ه دوب
ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی 

ســپرده شــد.
دکتــر ایمانی خوشــخو خاطرنشــان کــرد: از مــواردی 
ــع  ــادرات صنای ــتیم »ص ــعه آن هس ــال توس ــه در ح ک
ــارک  ــه پ ــه زودی در مجموع ــه ب ــت ک ــی« اس فرهنگ
ــع فرهنگــی،  ــرم و صنای ــاوری  هــای ن ــوم و فن ــی عل مل
»خانــه صــادرات فرهنگــی« را تاســیس مــی  کنیــم و اگــر 
چنیــن رویکــردی اتفــاق بیافتــد نیــازی بــه منابــع خارجی 
نداریــم و تحریــم هــا نقشــی در توســعه صــادرات ندارنــد.

خوشبختانه امروزه ادبیات

 صنایع خالق و فناوری های

 نرم وارد گفتار و متون 

دولت شده است

ایمانی خوشخو
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لزوم فرهنگ سازی در تجاری سازی 
فناوری های نرم

ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل ــه مشــاور وزی در ادام
انجــام برخــی اقدامــات در بحــث توســعه فنــاوری هــای 
ــه بحــث فنــاوری  هــای  ــگاه ب ــرم، گفــت:  همــواره ن ن
ــفانه در  ــا متاس ــود ام ــی ب ــدگاه متفاوت ــا دی ــرم در دنی ن
ــه دچــار عقــب ماندگــی هایــی  کشــورما درایــن زمین
اســت کــه بایــد مطالبــه جــدی در ایــن زمینــه 
ــاوری هــای  ــوم و فن ــی عل ــارک مل ــرد و پ صــورت گی
نــرم و صنایــع فرهنگــی مــی توانــد الگــوی خوبــی در 
ــه  ــن زمین ــد و در ای ــرم باش ــای ن ــاوری ه ــعه فن توس

ــود. ــازی ش ــگ س فرهن
ــن  ــط عمومــی هــا را در ای وی نقــش رســانه و رواب
زمینــه بســیار پــر رنــگ دانســت و گفــت: روابــط 
ــل  ــر عم ــال ت ــه فع ــن زمین ــد در ای ــا بای ــی ه عموم
ــد  ــف بای ــای مختل ــان در نشســت ه ــن گفتم ــد. ای کنن

گســترش پیــدا کنــد. در واقــع  مــا نیازمنــد بــاز 
تعریــف فنــاوری و نقــش آن هســتیم کــه بایــد 
برنامــه  ریــزی  هــای دقیقــی  در ایــن زمینــه  انجــام 
ــرم  ــاوری هــای ن شــود و  توســعه تجــاری ســازی فن

ــود. ــدی ش ــت بن ــد اولوی ــز بای نی
خیرالدیــن بــا اشــاره بــه پتانســیل راه انــدازی 
مجموعــه هــای مشــابه پــارک ملــی علــوم و فنــاوری های 
ــت:  ــا گف ــتان ه ــر اس ــع فرهنگــی در دیگ ــرم و صنای ن
ــی   ــی م ــع فرهنگ ــه صنای ــابه مجموع ــدازی مش راه ان
ــی در تجــاری  ــر بســیار خوب ــا  تاثی ــد در اســتان ه توان
ســازی فنــاوری هــای نــرم داشــته باشــد. بــرای مثــال 
پــارک علــوم و فنــاوری مشــهد پتانســیل خوبــی در ایــن 
زمینــه دارد؛ همچنیــن ایجــاد ظرفیــت  هــا در پردیــس  
ــم از  ــاوری ه ــر و فن ــب هن ــای صاح ــتان  ه ــا و اس ه
رویکردهایــی اســت کــه مــی  توانــد فنــاوری  هــای نــرم 
را توســعه دهــد. همچنیــن اصفهــان نیــز دیگــر اســتانی 

ــاوری  ــعه فن ــرای توس ــی ب ــیل خوب ــه پتانس ــت ک اس
ــرم دارد. ــای ن ه

وی در ادامــه افــزود: برگــزاری جشــنواره هــا در 
ــد روی  ــه بای ــی اســت ک ــر اقدامات ــی از دیگ ســطح مل
آن مانــور داد و وزارت علــوم و فنــاوری حاضــر اســت در 

ــد. ــته باش ــکاری الزم را داش ــه هم ــن زمین ای
ــق  ــای تواف ــرد: امض ــوم  تاکیدک ــر عل ــاور وزی مش
ــر  ــون از دیگ ــای گوناگ ــتان ه ــا فرهنگس ــا ب ــه ه نام
ــکاری الزم  ــوم هم ــه وزارت عل ــت ک ــی اس رویکردهای
ــوم،  ــی آورد. وزارت عل ــل م ــه عم ــه ب ــن زمین را در ای
ــوان  ــا عن ــاوری قصــد دارد برنامــه ای ب تحقیقــات و فن
آمایــش فنــاوری مبتنــی بــر آمایــش ســرزمینی را پیــش 
ــرم و  ــاوری هــای ن ــوم و فن ــی عل ــارک مل ــرد کــه پ بب
ــه پرچــم دار  ــن زمین ــد، در ای ــی  توان ــع فرهنگــی م صنای
ــه  ــم نقش ــکاری بتوانی ــن هم ــه ای ــا در نتیج ــد ت باش

ــم. ــه دهی ــی ارائ راه
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ــگاهی  ــاد دانش ــاوری جه ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
اســتان کرمانشــاه گفــت: محصــوالت بیــش از 20 واحــد 
فنــاور و دانــش بنیــان بــه کشــورهای خارجــی از جملــه 

ــود. ــادر می ش ــا ص ــه و اروپ ترکی
بــه گــزارش بــازارکار، ســیامک آزادی بــا اشــاره بــه 
فعالیــت پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه از ســال 13۸4، 
اظهــار کــرد: پــارک علــم و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی 
ــرای  ــاخت های الزم ب ــردن زیرس ــم ک ــدف فراه ــا ه ب
توســعه فنــاوری و نــوآوری ایجــاد شــد و در واقــع 
ــی  ــوآوری ط ــاوری و ن ــتم فن ــعه اکوسیس ــی توس متول

ــت. ــوده اس ــتان ب ــن اس ــته در ای ــال های گذش س
وی بــا اشــاره حمایــت پــارک علــم و فنــاوری 
ــاور طــی ســنوات گذشــته،  ــد فن کرمانشــاه از 6۵0 واح
افــزود: بیــش از 70 درصــد از ایــن واحــد موفــق بــه راه انــدازی 
ــد  ــز 26۵ واح ــال حاضــر نی ــدند و در ح کســب و کار ش
ایــن  حمایــت  تحــت  مختلــف  ســطوح  در  فنــاور 

مجموعــه فعالیــت می کننــد.

ــگاهی  ــاد دانش ــاوری جه ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
اســتان کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه برنامــه ریــزی خوبــی 
بــرای حمایــت از شــرکت های فنــاوری و نوآورانــه 
ــادرات  ــوزه ص ــًا در ح ــازار خصوص ــعه ب ــوزه توس در ح
ــان کــرد: محصــوالت بیــش از  انجــام شــده اســت، بی
ــر از  ــه کشــورهای دیگ ــارک ب ــن پ ــاور ای ــد فن 20 واح
ــود. ــادر می ش ــی ص ــورهای اروپای ــه و کش ــه ترکی جمل

ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــرد: پ ــد ک آزادی تاکی
ــه صــورت ســاختارمند  ــه ب کرمانشــاه مصمــم اســت ک
ــش  ــاور و دان ــوالت فن ــادرات محص ــعه ص ــث توس بح

ــد. ــال کن ــارج از کشــور دنب ــه خ ــان را ب بنی
ــته  ــال های گذش ــی س ــاه ط ــه وی، کرمانش ــه گفت ب
ــان  ــش بنی ــاور و دان ــوالت فن ــادرات محص ــی ص متول
ــه  ــک بره ــه در ی ــت ک ــوده اس ــراق ب ــه ع ــور ب کش
ــر  ــن ام ــراق ای ــی ع ــل مشــکالت داخل ــه دلی ــی ب زمان
ــان ســال جــاری ســاختارهای  ــا پای متوقــف شــد امــا ت
ــن  ــال شــدن مجــدد بحــث صــادرات ای ــرای فع الزم ب

محصــوالت فراهــم می شــود.
ــادرات  ــث ص ــت در بح ــرد: اولوی ــح ک آزادی تصری
محصــوالت  فنــاور،  و  بنیــان  دانــش  محصــوالت 
کرمانشــاه و ســپس در مرحلــه بعــد محصــوالت دیگــر 

ــت. ــراق اس ــور ع ــه کش ــتان ها ب اس

برنامه هــای  بــه  وی 
ــم و  ــاخص پــارک عل ش
فنــاوری اســتان کرمانشــاه 
طی ســال جــاری اشــاره کرد و 
گفت: توســعه ســاختارهای 
ــدف  ــا ه ــا مشــارکت بخــش خصوصــی و ب ــه ب فناوران
دار  اولویــت  حوزه هــای  در  اســتارتاپ ها  از  حمایــت 
ایــن اســتان یکــی از شــاخص تریــن برنامه هــای ایــن 

ــت. ــارک اس پ
آزادی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای دســتیابی بــه نتایــج 
ــاوری  ــوزه فن ــه ح ــی ب ــگاه عموم ــوان ن ــر نمی ت مدنظ

محصوالت ۲۰ واحد دانش بنیان پارک علم و فناوری 
کرمانشاه صادر می شود

                         رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه:

توسعه ساختارهای 
فناورانه در کرمانشاه 

با مشارکت بخش 
خصوصی
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داشــت، تصریــح کــرد: بــر همیــن اســاس بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ســاختارهای 
ــم و  ــارک عل ــد پ ــای توانمن ــوان بازوه ــه عن ــه ب ــت ک ــده اس ــاد ش ــه ای ایج فناوران

فنــاوری کرمانشــاه بتوانــد بــه توســعه اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری کمــک کنــد.
ــه  ــه در حوزه هــای مختلــف از جمل وی افــزود: هــم اکنــون هفــت ســاختار فناوران
کشــاورزی هوشــمند، گیاهــان دارویــی، دانــش آمــوزی و… بــرای جــذب اســتارتاپ ها 
و کمــک بــه تجــاری ســازی آنــان در پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه فعالیــت دارد 
ــه 1۵ ســاختار  ــن تعــداد ب ــده ای ــا نیمــه نخســت ســال آین و پیــش بینــی می شــود ت

افزایــش یابــد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمانشــاه بــه 
مزیت هــای ســاختارهای فناورانــه اشــاره کــرد و گفــت: 
در کنــار مــدل درآمــدی و اقتصــادی هــر یــک از ایــن 
ــا ایــن ســاختارها  ــارک ب ســاختارها، ارتبــاط دوســویه پ
ــت دار  ــای اولوی ــه حوزه ه ــی ب ــب ورود تخصص موج
ــب و  ــرمایه و جل ــذب س ــر ج ــش مؤث ــتان، نق ــن اس ای

ــود. ــی می ش ــای مل ــای نهاده ــذب حمایت ه ج
آزادی تاکیــد کــرد: بایــد بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه ذیــل هــر یــک از مراکــز 
رشــد در پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه ســاختارهای فناورانــه ایجاد شــود تــا بتوانیم 

نــگاه تخصصــی، حرفــه ای و همــه جانبــه بــه توســعه حــوزه فنــاوری داشــته باشــیم.
وی بــه افتتــاح بــرج فنــاوری کرمانشــاه در ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــاور  ــرای حداقــل 110 واحــد فن ــع فضــای الزم ب ــای 20 هــزار مترمرب ــا زیربن ــرج ب ب
ــاوری و  ــران اکوسیســتم فن ــه بازیگ ــه کلی ــالش شــده ک ــز ت ــد و نی ــم می کن را فراه

ــد. ــرج اســتقرار می یابن ــن ب ــن اســتان در ای ــوآوری ای ن

ــور  ــه منظ ــدف ب ــرح ص ــرای ط ــه اج آزادی ب
ــالن  ــارغ التحصی ــجویان و ف ــازی دانش توانمندس
ــا  ــرح ب ــن ط ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــگاهی اش دانش
ــغلی  ــه ای و ش ــده حرف ــیر آین ــی مس ــدف طراح ه
دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی و 
ــتم  ــا در اکوسیس ــی آنه ــش آفرین ــه نق ــک ب کم

ــت. ــده اس ــزی ش ــرح ری ــتان ط ــن اس ــوآوری ای ــاوری و ن فن
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از چالش هــای ایــن اســتان عــدم آشــنایی الزم در حــوزه 
کســب و کارهــای فناورانــه و نوآورانــه در بیــن فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی اســت، 
ــری  ــتاندارد مج ــدل اس ــک م ــب ی ــاه در قال ــاوری کرمانش ــم و فن ــارک عل ــزود: پ اف
توانمنــد ســازی ایــن افــراد بــا اجــرای طــرح صــدف شــده اســت کــه پاییــز امســال 

ــود. ــزار می ش ــرح برگ ــن ط ــومین دوره ای س
وی تصریــح کــرد: طــرح صــدف در چهــار فــاز اجرایــی می شــود کــه در فــاز اول 
ــود،  ــزار می ش ــی برگ ــی و تخصص ــای عموم ــش مهارت ه ــی در بخ و دوم کارگاه های
در فــاز ســوم آشــنایی شــرکت کننــدگان بــا اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری و در فــاز 
نهایــی ایــن شــرکت کننــدگان بــرای گذرانــدن دوره هــای کارآمــوزی و کارورزی بــه 

ــوند. ــی می ش ــاوری معرف ــاختارهای فن س
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه ویژگی هــای بــارز 
طــرح صــدف، افــزود: شــرکت کننــدگان صاحــب ایــده می تواننــد ایده هــای خــود را 
عملیاتــی و تجــاری ســازی کننــد و یــا اینکــه در قالــب یــک فــرد توانمنــد و عالقمنــد 

جــذب ســایر اســتارتاپ هــا شــوند.

ساختارهای فناورانه 
موجب جذب سرمایه 
و حمایت های ملی 

می شود

طرح توانمندسازی 
شغلی فارغ التحصیالن 

دانشگاهی



دانش بنیان
◄رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح کرد؛

ضرورت حفظ و توسعه بازار داخلی و خارجی برای شرکت های دانش بنیان
◄ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مطرح کرد؛

ایجاد شرکت های دانش بنیان متشکل  از دانشجویان ایرانی و سوری
◄ اخبار



شرکت های 
دانش بنیان
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ــه  ــاری ک ــط اعتب ــا خ ــزود: ب ــدت اف ــی وح ــر عل دکت
ــاوری  ــای پژوهــش و فن ــه صندوق ه ــوآوری ب ــدوق ن صن
ــا  ــا از 70 ت ــن صندوق ه ــرمایه ای ــاص داده،  س اختص
۸0 میلیــارد تومــان طــی ســال های گذشــته بــه هــزار 

ــت. ــیده اس ــان رس ــارد توم میلی
ــی  ــن مال ــر اینکــه در حــوزه تامی ــد ب ــا تاکی وحــدت ب
ــدام اساســی و جــدی هســتیم،  ــد یــک اق ــوآوری نیازمن ن
از مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــه عنــوان یکــی از 
ــت در  ــه خواس ــوه مقنن ــذار ق ــد و تاثیرگ ــای قدرتمن بال ه

ــد. ــه ورود کن ــن زمین ای
رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در 
ادامــه بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه طرح هــای کالن ملی 
در ایــن صنــدوق گفــت: یکــی از طرح هــای ایــن کمیتــه 
کــه منجــر بــه نتیجــه شــده اســت، راه انــدازی خــط تولیــد 
ــوده کــه  واکســن HPV و داروهــای مشــتق از پالســما ب
توســط بخــش خصوصــی و بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری 

ایجــاد شــده اســت.

رئیس هیئت عامل صندوق نواوری و شکوفایی مطرح کرد؛

ضرورت حفظ و توسعه بازار داخلی و خارجی
 برای شرکت های دانش بنیان 

ــی  ــن مال ــوزه تامی ــت: در ح ــوآوری گف ــدوق ن ــل صن ــت عام ــس هیئ رئی
ــتیم. ــدی هس ــدام ج ــک اق ــد ی ــوآوری نیازمن ن

ــک  ــوآوری و شــکوفایی، باب ــدوق ن ــه نقــل از صن ــازارکار و ب ــه گــزارش ب ب
نگاهــداری رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی و مؤســس 
ــان  ــس و معاون ــا رئی ب ــه  ــوه مقنن ــالق ق ــه خ ــوآوری و خان ــز ن مرک
دیــدار  صنــدوق  ایــن  محــل  در  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 

ــرد. ــو ک وگفتگ
ــا  ــن نشســت ب ــکوفایی  در ای ــوآوری و ش ــدوق ن ــل صن ــات عام ــس هی رئی
تاکیــد بــر اینکــه صنــدوق بــرای تامیــن مالــی اکوسیســتم نــوآوری کشــور از 
نــوآوری در ارائــه خدمــات و تســهیالت اســتفاده می کنــد، گفــت: بــا اســتفاده 
ــای  ــی، صندوق ه ــبکه بانک ــا ش ــته ایم ب ــروز توانس ــوآوری، ام ــث ن از مبح
پژوهــش و فنــاوری و ســایر بازیگــران دولتــی و خصوصــی اکوسیســتم 
ــم از  ــدازی کنی ــعبه ای راه ان ــتان ها ش ــه در اس ــدون اینک ــم و ب ــکاری کنی هم
ــون  ــر 500 میلی ــت های زی ــاوری درخواس ــش و فن ــای پژوه ــق صندوق ه طری
ــی آنهــا را  تومــان شــرکت های دانــش بنیــان را پاســخ دهیــم و نیازهــای مال
تامیــن کنیــم. بــر ایــن اســاس دیگــر نیــازی نیســت شــرکت ها بــرای اینکــه 

ــد. ــه تهــران بیاین ــد ب تســهیالت بگیرن
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انعقاد ۱۱۴ قرارداد میان دستگاه های 
اجرایی و شرکت های دانش بنیان

ــوآوری و  ــدوق ن ــات صن ــی خدم ــه داد: بررس وی ادام
شــکوفایی بــه اکوسیســتم نــوآوری کشــور نشــان می دهــد 
مداخلــه مــا یــک مداخلــه عمــودی بــوده اســت یعنــی اگــر 
ــهیالت و  ــذ تس ــرای اخ ــرکت ها ب ــن ش ــش از ای ــا پی ت
ــروز و  ــا ام ــد ام ــه می کردن ــدوق مراجع ــه صن ــات ب خدم
در دوره ســوم اســتقرار هیــات عامــل صنــدوق، همــکاران 
مــا بــرای احصــای نیازهــای فناورانــه به ســراغ دســتگاه ها 
رفتــه و بــرای حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان و فناور 
نیــز بــه ســراغ آنهــا می رونــد تــا نیازهایشــان مرتفــع شــود. 
ایــن مســئله تاکنــون منجــر بــه انعقــاد 114 قــرارداد میــان 
دســتگاه های اجرایــی و شــرکت های دانــش بنیــان 

شــده اســت.
ــا اشــاره بــه خدمــات و تســهیالت  وحــدت در ادامــه ب
ــت:  ــا گف ــا کرون ــه ب ــوزه مقابل ــوآوری در ح ــدوق ن صن
ــا  ــا کرون ــه ب ــه مقابل ــی در زمین ــچ دســتگاه و تجهیزات هی
در کشــور ســاخته نشــده کــه صنــدوق نــوآوری در 
ــال  ــن ح ــا در عی ــد. م ــا نکن ــش ایف ــی آن نق ــن مال تامی
ــر  ــر اث ــه ب ــاوری ک ــان و فن ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ب
ــود نیــز کمــک  ــا کســب و کارشــان آســیب دیــده ب کرون
کردیــم و تســهیالت ارزان قیمــت بــا بهــره پاییــن بــه آنهــا 

اعطــا کردیــم.
رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در 
ادامــه بــا اشــاره بــه فعالیت هــای ایــن صنــدوق در حــوزه 
ــرمایه گذاری،  ــوزه س ــرد: در ح ــح ک ــرمایه گذاری، تصری س
عملکــرد مــا قابــل مقایســه بــا دوره هــای گذشــته صندوق 
نیســت. بســیاری بــر ایــن اعتقادنــد کــه دولت شــریک خوبی 

ــا  ــدوق ب ــا در صن ــا م ــت ام ــرمایه گذاری نیس ــرای س ب
اســتفاده از جدیدتریــن روش هــا، بــه »هم ســرمایه گذاری« 
در طرح هــای فناورانــه روی آوردیــم بــدون اینکــه دخالتــی 

در مدیریــت پروژه هــا داشــته باشــیم.
اجرای ۹۷ طرح با مدل 

»هم سرمایه گذاری« صندوق نوآوری

ــالن  ــه عام ــرمایه گذاری ب ــث  س ــا در بح ــزود: م وی اف
و  فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای  یعنــی  خــود 
ــا  ــم و ب ــاد کرده ای ــان اعتم ــش بنی ــتابدهنده های دان ش
مشــارکت آنهــا در پروژه هــا ســرمایه گذاری می کنیــم، 
ــاوری،  ــطح فن ــه س ــتگی ب ــم بس ــا گفته ای ــه آنه ــی ب یعن
ــه  ــای فناوران ــر روی طرح ه ــد ب ــک واح ــما ی چنانچــه ش
ــر  ــار براب ــا چه ــوآوری ت ــدوق ن ــد صن ــرمایه گذاری کنی س
می کنــد  تامیــن  را  طــرح  نیــاز  مــورد  ســرمایه 
ــه اجــرای 97 طــرح  کــه ایــن مســئله تاکنــون منجــر ب
صنــدوق  »هم ســرمایه گذاری«  مــدل  اجــرای  بــا 

ــت. ــده اس ــوآوری ش ن
ــم  ــم بگوی ــرأت می توان ــه ج ــرد: ب ــد ک ــدت تاکی وح

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در حــوزه صــادرات عملکــرد 
بســیار خوبــی داشــته و از بســیاری از نهادهــا جلوتــر اســت. 
ــی«  ــنبه های صادرات ــداد »یکش ــه روی ــن زمین ــا در ای م
ــاوری  ــاری و فن ــای تج ــرش هیات ه ــور پذی ــه منظ را ب
هیات هــای  همچنیــن  می کنیــم.  برگــزار  خارجــی 
مختلفــی را بــه کشــورهای مختلــف اعــزام کرده ایــم کــه 

ــت. ــوده اس ــر ب ــیار موث ــرکت ها بس ــازار ش ــعه ب در توس
ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن رئیــس هیئــت عامــل صن
خاطرنشــان کــرد: مــا در دو ســال اخیــر به صورت متوســط 
هــر دو روز، یــک رویــداد را بــه منظــور بهم رســانی ایــده و 
ســرمایه و اتصــال شــرکت های دانــش بنیــان بــه صنایــع 
ــر و ...  ــه ســرمایه گذاران خطرپذی ــز اســتارت آپ هــا ب و نی

ــم. ــزار کرده ای برگ
ــردم  ــاد م ــه اعتم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب وی در پای
بــه حــوزه دانــش بنیــان باالســت و ایــن حــوزه از ســرمایه 
اجتماعــی خوبــی برخــوردار اســت، گفــت: ضریــب نفــوذ 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در میــان شــرکت های 
دانــش بنیــان افزایــش یافتــه و تــا پایــان امســال بــه باالی 

ــد. ــد می رس 70 درص
تخصیص ۱۲ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 

از سوی صندوق نوآوری
در ادامــه ایــن نشســت نیــز روح اهلل ذوالفقــاری، معــاون 
تســهیالت و تجاری ســازی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ضمــن تشــریح ارکان صنــدوق نــوآوری، چهــار نــوع 
ــان و  ــش بنی ــه شــرکت های دان ــدوق ب ــن صن خدمــت ای
فنــاوری را تســهیالت، ضمانت نامــه، ســرمایه گذاری و 
ــوان کــرد و گفــت:  ــات بالعــوض توانمندســازی عن خدم

ضریب نفوذ صندوق نوآوری و 

شکوفایی در میان شرکت های 

دانش بنیان افزایش یافته

 و تا پایان امسال

 به باالی ۷۰ درصد می رسد
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ــه  ــی  چرخ ــامل تمام ــدوق ش ــهیالت صن ــات و تس خدم
عمــر محصــوالت دانــش بنیــان از تولیــد نمونــه اولیــه تــا 

تجاری ســازی محصــول می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در نزدیــک بــه ســه ســال اخیر 
ــی  ــد جهش ــوآوری رش ــدوق ن ــهیالت صن ــات و تس خدم
داشــته اســت، تصریــح کــرد: مــا در ایــن مــدت نزدیــک 
بــه 12 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــه شــرکت های 

ــم. ــه کرده ای ــاور ارائ ــان و فن دانــش بنی
ذوالفقــاری افــزود: در حــوزه ضمانت نامــه نیــز امســال 
ــار  ــه در اختی ــان ضمانت نام ــارد توم ــدود 2100 میلی در ح
شــرکت ها قــرار دادیــم کــه ایــن مســئله منجــر بــه عقــد 
ــرکت ها و  ــان ش ــی می ــارد تومان ــزار میلی ــرارداد 29 ه ق

ــت. ــده اس ــور ش ــی کش ــتگاه های اجرای دس
»هم سرمایه گذاری« صندوق نوآوری

 در ۹۷ طرح دانش بنیان
در ادامــه ایــن دیــدار نیــز دکتــر علــی ناظمــی، معــاون 
ــا اشــاره  ــوآوری و شــکوفایی، ب ســرمایه گذاری صنــدوق ن
بــه اینکــه عملکرد ایــن صنــدوق در حــوزه ســرمایه گذاری 
ــوده اســت، گفــت:  ــا صفــر ب ــا پیــش از ســال 97 تقریب ت
امــروز صنــدوق نــوآوری در 97 طــرح بــه صــورت 
ــا در بعضــی  غیرمســتقیم ســرمایه گذاری کــرده اســت. م
ــارج  ــا خ ــال از طرح ه ــک س ــر از ی ــی کمت ــا حت پروژه ه
ــه ســود خــود رســیده اســت. ــدوق هــم ب شــده ایم و صن

وی همچنیــن بــا اشــاره به مشــارکت صنــدوق نــوآوری 
در تاســیس صندوق هــای جســورانه گفــت: ایــن صندوق هــا 
تحــت نظــارت ســازمان بــورس فعالیــت می کننــد و تاکنون 

مــا در تاســیس 10 صنــدوق مشــارکت داشــته ایم.
ــی  ــن مال ــه روش تامی ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ناظم

شــرکت های  کســب وکار  توســعه  بــرای  جمعــی 
دانــش بنیــان گفــت: ایــن طــرح امــروز در قالــب 
مســابقه تلویزیونــی »کارویــا« در حــال اجراســت و کمــک 
می کنیــم مــردم بــه جــای آنکــه پــول خــود را در بازارهــای 
ــد  ــد در حــوزه تولی طــال ، ســکه و ارز ســرمایه گذاری کنن
ســرمایه گذاری داشــته باشــند. مــا نیــز در صندوق نــوآوری 
ــردم  ــم و م ــه می کنی ــرمایه گذاران را بیم ــول س ــل پ اص
ــت.  ــد داش ــود نخواهن ــرمایه گذاری خ ــت س ــی باب نگران
امیدواریــم ایــن ابــزار در کشــور جــا بیفتــد و نقدینگــی 
بــه ســمت کارهــای تولیــدی دانــش بنیــان بــرود و منجــر 

ــد در کشــور شــود. ــش بهــره وری و تولی ــه افزای ب
ــازار  ــعه ب ــظ و توس ــال حف ــه دنب ــوآوری ب ــدوق ن صن
ــت ــان اس ــش بنی ــرکت های دان ــی ش ــی و خارج داخل

توســعه  معــاون  ملکی فــر،  ســیاوش  دکتــر 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ســخنانی بــا اشــاره 
بــه اینکــه خدمــات توانمندســازی ایــن صنــدوق 
مجموعــه از خدماتــی اســت کــه هــدف آن توانمندســازی 
ــعه  ــظ و توس ــاور و حف ــان و فن ــش بنی ــرکت های دان ش
بــازار داخلــی و خارجــی آنهــا اســت، گفــت: ایــن خدمــات 

ــی  ــتانداردهای داخل ــذ اس ــاوره، اخ ــوزش و مش ــامل آم ش
ــه و مجوزهــای تخصصــی، شــرکت در  و خارجــی، تاییدی
نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی، ایجــاد پایگاه هــای 
ــان  ــراع و نش ــت اخت ــی، ثب ــی، عارضه یاب ــی  خارج دائم
تجــاری و طــرح صنعتــی و حفاظــت از دارایی هــای 

ــت. ــرکت ها اس ــری ش فک
ــزار  ــون 1۵ ه ــال 97 تاکن ــه از آذر س ــان اینک ــا بی وی ب
فقــره خدمــت توانمندســازی بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
ارائــه و در مجمــوع نزدیــک بــه ۵0 میلیــارد تومان بــه صورت 
ــت:  ــم، گف ــن شــرکت ها کمــک کرده ای ــه ای بالعــوض ب
در حــوزه نمایشــگاه های خارجــی، مــا در 13 کشــور 
نمایشــگاه دائمــی  محصــوالت دانــش بنیــان را بــه همــت 
بخــش خصوصــی برپــا کرده ایــم. ایــن کار همگــی توســط 
کارگــزار بخــش خصوصــی انجــام می شــود امــا صنــدوق 
نــوآوری از 70 تــا 90 درصــد هزینه هــا را تامیــن می کنــد.

ــدوق  ــت صن ــه حمای ــاره ب ــا اش ــن ب ــر همچنی ملکی ف
نــوآوری از اعــزام و پذیــرش هیات هــای تجــاری و فناوری 
گفــت: امســال 20 رویــداد »یکشــنبه های صادراتــی« را در 
ــا  ــن رویداده ــم. در ای ــزار کرده ای ــاوری برگ ــوزه فن 10 ح
ــتری  ــا 200 مش ــان ب ــش بنی ــرکت دان ــون 200 ش تاکن
ــد. ــاری برگزارکرده ان ــرات تج ــود مذاک ــی خ خارج

شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  توســعه  معــاون 
»دوشــنبه های  رویــداد  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
ــا  ــن رویداده ــا ای ــت: م ــدوق، گف ــن صن ــتارت آپی« ای اس
ــرمایه گذاران  ــه س ــتارت آپ ها ب ــال اس ــور اتص ــه منظ را ب
خطرپذیــر برگــزار می کنیــم کــه تاکنــون منجــر بــه جــذب 
ســرمایه ۵0 میلیــارد تومانــی بــرای ایــن اســتارت آپ ها 

در حوزه هــای مختلــف شــده اســت.

این طرح امروز در قالب مسابقه 
تلویزیونی »کارویا« در حال 

اجراست و کمک می کنیم مردم 
به جای آنکه پول خود را در 
بازارهای طال و سکه و ارز 

سرمایه گذاری کنند در حوزه تولید 
سرمایه گذاری داشته باشند
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پیشنهادات صندوق نوآوری
 به مرکز پژوهش های مجلس

وی در ادامــه بــه پیشــنهادات صنــدوق نــوآوری و 
ــورای  ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــه مرک ــکوفایی ب ش
ــوآوری و  ــز ن ــا مراک ــا ب ــت: م ــرد و گف اســالمی اشــاره ک
شــتاب دهنده ها چندیــن مــدل همــکاری داریــم لــذا 
ــر  ــاور موردنظ ــرکت های فن ــتارت آپ ها و ش ــم اس می توانی
مجلــس را در حــوزه مباحــث حکمرانــی و قانونگــذاری بــا 
ابزارهایــی نظیــر تســهیالت، توانمندســازی و ضمانــت نامه 

حمایــت کنیــم.
ــک  ــم ی ــی داری ــن آمادگ ــه داد: همچنی ــر ادام ملکی ف
رویــداد فناورانــه را بــا همــکاری مشــترک مجلــس برگــزار 
ــای  ــا و چالش ه ــا، اولویت ه ــی آن نیازه ــه ط ــم ک کنی
ــس بررســی و شــرکت های  ــوآوری مجل ــز ن مدنظــر مرک
ــا  ــن نیازه ــع ای ــه رف ــادر ب ــه ق ــاور ک ــان و فن ــش بنی دان
ــرار دهیــم. مــا در  باشــند را شناســایی و مــورد حمایــت ق
ایــن زمینــه تاکنــون نیازهــای فناورانــه ســازمان زندان هــا 
ــا حمایــت شــرکت ها  ــی را شناســایی و ب و پزشــکی قانون

ــم. ــع کرده ای ــا را رف آنه
معاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی همچنین 
از آمادگــی ایــن صنــدوق بــرای انتشــار فراخــوان شناســایی 
اســتارت آپ های حــوزه حکمرانــی و سیاســت گذاری بــرای 

ــم  ــی داری ــت: آمادگ ــر داد و گف ــس خب ــه مجل ــک ب کم
ــس  فناوری هــای موردنظــر اســتارت آپ های مدنظــر مجل
ــت(  ــعه )گرن ــق و توس ــه تحقی ــک هزین ــق کم را از طری
شناســایی کــرده و مــورد حمایــت قــرار دهیــم. همچنیــن 
ــا  ــکاری ب ــرف هم ــتاب دهنده های ط ــم از ش ــی داری آمادگ
مجلــس حمایــت کنیــم و آنها نیــز بتواننــد از بســته حمایتی 
ــد. ــتفاده کنن ــتاب دهنده ها اس ــاره ش ــوآوری درب ــدوق ن صن

تصویب ۱۱۰ درخواست 
تحقیق و توسعه

در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر ســیدمحمد مهــدوی، 
مشــاور رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ســخنانی 

بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت های دانــش بنیــان بــا دارایــی 
ــئله  ــن مس ــت: ای ــده اند، گف ــتم ش ــاوری وارد اکوسیس فن
ــود  ــته ش ــه داش ــه روز نگ ــی ب ــن دارای ــد ای اقتضــا می کن
را  فناورانــه خــود  و شــرکت ها ســبد محصــوالت 

ــد. ــعه دهن توس
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کــف تــوان تحقیقاتــی کشــور 
ــارد نفــر ســاعت در ســال اســت کــه ظرفیــت  یــک میلی
ــوآوری  ــدوق ن ــا در صن ــت: م ــت، گف ــی اس ــیار بزرگ بس
پلتفرمــی  را توســعه داده ایــم کــه نیازهــای فناورانــه 
ــه تــوان  شــرکت های دانــش بنیــان و صنایــع کشــور را ب
ــه  ــن زمین ــد. در ای ــل می کن ــگاه ها متص ــی دانش تحقیقات
ــب  ــع را در قال ــرکت ها و صنای ــن ش ــای ای ــا فراخوان ه م
ــد  گرنــت تحقیــق و توســعه منتشــر و شــرکتی کــه بتوان
ــه  ــی و داوری ب ــس از ارزیاب ــد پ ــع کن ــاز را مرتف ــن نی ای
ــز  ــدوق نی ــود. صن ــل می ش ــان متص ــش بنی ــرکت دان ش
عمــده ریســک مالــی ایــن همــکاری را مرتفــع می کنــد.

ــق و توســعه را یــک ســرویس  ــت تحقی مهــدوی گرن
ــروز 42۵  ــا ام ــت: ت ــرد و گف ــوان ک ــور عن ــوان در کش ج
درخواســت بــه مــا ارجــاع شــده اســت کــه 110 درخواســت 
ــرارداد  ــه ق ــر ب ــا منج ــی از آنه ــده و خیل ــوب ش آن مص

شــده اســت.

آمادگی داریم فناوری های موردنظر 
استارت آپ های مدنظر مجلس را از 

طریق کمک هزینه تحقیق 
و توسعه )گرنت( شناسایی کرده 

و مورد حمایت قرار دهیم
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بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از دانشــگاه آزاد اســالمی، 
دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد 
اســالمی در دیــدار بــا هیئــت عالــی وزارت آمــوزش عالی و 
پژوهش هــای علمــی جمهــوری عربــی ســوریه به ریاســت 
دکتــر بســام بشــیر ابراهیــم وزیــر علــوم ایــن کشــور گفت: 
ــن  ــم را رک ــعه عل ــالمی، توس ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
اساســی توســعه کشــور می داننــد و از ایــن رو مــا خداونــد را 

شــاکریم کــه چنیــن رهبــری را بــه مــا عطــا فرمــود.
وی افــزود: ســال 200۵ مقالــه ای در نشــریه نیچــر بــا 
ــه در آن  ــد ک ــر ش ــان« منتش ــزرگ ایرانی ــوان »رژه ب عن
ــران در حــال  ــود کــه مرجعیــت علمــی ای عنــوان شــده ب
ــا تحریــم و اغتشــاش های  ــاره اســت و ب شــکل گیری دوب
سیاســی بایــد مقابــل ایــن حرکــت ایســتاد. در ایــن مقالــه 
تأکیــد شــده کــه مقــام معظــم رهبــری پیشــرفت کشــور را 

همــراه بــا پیشــرفت و توســعه علــم قــرار داده انــد و جامعــه 
علمــی ایــران بــه گذشــته تمدنــی خــود واقــف اســت و بــه 
نوشــته ایــن مجلــه ایــن موضــوع از آن جهــت خطرنــاک 
ــان را در  ــم جه ــری عل ــان روزگاری رهب ــه ایرانی اســت ک

اختیــار داشــتند.
ــه تلویحــاً اشــاره شــده کــه  وی ادامــه داد: در ایــن مقال
روزگاری از خراســان تــا شــام و اندلــس، مســلمانان یکپارچه 
مرجعیــت علمــی جهــان را برعهــده داشــتند. بعــد از انتشــار 
ایــن مقالــه، شــاهد آن هســتیم کــه تحریــم آمریــکا علیــه 
ایــران اســالمی افزایــش یافــت؛ بایــد بدانیــم حضــور آمریکا 
ــع و  ــود مناب ــل وج ــه دلی ــاً ب ــه صرف ــا در منطق و غربی ه
معــادن غنــی نیســت، بلکــه آنهــا بــه ایــن دلیــل در منطقــه 
ــاره  ــیم، دوب ــم باش ــا ه ــا ب ــر م ــد اگ ــه می دانن ــتند ک هس

ــم. ــا کنی ــم احی مرجعیــت علمــی در جهــان را می توانی

طهرانچــی بــا اشــاره بــه اهمیت ســفر وزیــر آمــوزش عالی و 
پژوهش هــای علمــی جمهــوری عربــی ســوریه بــه ایــران، 
خاطرنشــان کــرد: مشــتاقانه آمــاده همــکاری مشــترک در 
ــور از  ــه منظ ــتیم، البت ــاوری هس ــی و فن ــای علم حوزه ه
ــجو  ــزار دانش ــا ه ــزام ۵00 ی ــا اع ــن همکاری ه ای
ــخن از  ــه س ــت، بلک ــر نیس ــگاه های یکدیگ ــه دانش ب

ــت. ــی اس ــتراتژیک علم ــکاری اس ــک هم ی

برای آینده دانشجویان به دنبال 
بسترسازی اشتغال دانش بنیان هستیم

طهرانچــی بــا بیــان اینکــه روابــط بین المللــی در 
دانشــگاه آزاد اســالمی، فراتــر از روابــط دانشــگاهی و 
دانشــجویی اســت، افــزود: یکــی از موضوعاتــی کــه مــا بــا 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مطرح کرد؛

ایجاد شرکت های دانش بنیان متشکل
 از دانشجویان ایرانی و سوری

ــا وزارت علــوم ســوریه، ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان  ــرای همــکاری ب رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت: برنامــه ایــن دانشــگاه ب
متشــکل از دانشــجویان ایرانــی و ســوری اســت.
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وزارت علــوم کشــور ســوریه بــه دنبــال آن هســتیم، توجــه 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــت ک ــان اس ــاد دانش بنی ــه اقتص ب
دانشــگاه آزاد اســالمی ذیــل معاونــت تحقیقــات، فنــاوری 
ــجویان  ــده دانش ــرای آین ــود و ب ــال می ش ــوآوری دنب و ن
ــان هســتیم. در  ــال بسترســازی اشــتغال دانش بنی ــه دنب ب
ایــن راســتا بــا همــکاری وزارت علــوم ســوریه برنامــه ای 
داریــم کــه بتوانیــم شــرکت های دانش بنیــان متشــکل از 
دانشــجویان ایرانــی و ســوری ایجــاد کنیــم کــه بــه عنوان 
ــاوری حرکــت  ــه فن ــد در لب ــی بتوانن شــرکت های دو ملیت
کننــد و نــگاه دانشــگاه آزاد اســالمی در ایــن حــوزه بســیار 

جــدی اســت.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی بــا بیــان اینکــه هــدف 
ــا  ــکاری ب ــترش هم ــراری و گس ــگاه در برق ــن دانش ای
ــای  ــزاری دوره ه ــه برگ ــدود ب ــه مح ــورهای منطق کش
آموزشــی و تبادل اســتاد و دانشــجو نیســت، خاطرنشــان کرد: 
ــوم کشــور ســوریه  ــا وزارت عل ــه ب براســاس جلســاتی ک
ــکاری  ــاز هم ــرای آغ ــتیم، ب ــق داش ــگاه دمش و دانش
ســه برنامــه را تدویــن کردیــم کــه یکــی از آنهــا مربــوط 
بــه عملیاتــی کــردن تفاهم نامــه امضــا شــده بین دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات و دانشــگاه دمشــق 
اســت. قــدم بعــدی راه انــدازی پــارک فنــاوری مشــترک بــا 
محوریــت معاونــت تحقیقــات، فنــاوری و نوآوری اســت که 
در ایــن موضــوع تنهــا روابــط دانشــگاهی مطــرح نیســت و 
مســائل اقتصــادی و مالکیــت معنــوی نیــز وجــود دارد کــه 
ــهر دمشــق  ــک فضــا در ش ــه ی ــد ک ــت آن می طلب اهمی
بــه ایــن پــارک فنــاوری اختصــاص یابــد و یــک نماینــده 

ــدازی  ــرای راه ان ــوریه ب ــوم س ــرف وزارت عل از ط
ــود. ــف ش ــترک تعری ــاوری مش ــارک فن پ

ــه  ــی در ادام ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
تأکیــد کــرد: همــکاری دانشــگاه آزاد اســالمی بــا وزارت 
ــی نویــن اســت. علــوم ســوریه در راســتای آمــوزش عال

راه اندازی دانشکده
 فناوری های نوین حافظیه

ــن  ــای نوی ــکده فناوری ه ــدازی دانش ــی راه ان طهرانچ
ــای  ــاز همکاری ه ــرای آغ ــه ب ــومین برنام ــه را س حافظی
ــالمی و وزارت علــوم ســوریه عنــوان  دانشــگاه آزاد اس
کــرد و افــزود: یکــی از مأموریت هــای دانشــگاه آزاد 
ــود  ــاوری خ ــی و فن ــتاوردهای علم اســالمی، اتصــال دس
بــه کشــورهای منطقــه اســت و در ســفر دکتــر بروجــردی 
غیرایرانــی  دانشــجویان  امــور  و  بین الملــل  معــاون 
ــکده  ــاد دانش ــرای ایج ــه ب ــای اولی ــوریه، توافق ه ــه س ب

ــد. ــام ش ــه انج ــن حافظی ــای نوی فناوری ه

دانشگاه آزاد اسالمی به دنبال ایجاد فضای 
همکاری جدی با کشورهای منطقه است

ــام  ــرد: مق ــد ک ــالمی تأکی ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
معظــم رهبــری فرمودنــد کــه جمهــوری اســالمی ایــران 
ــام 1۵  ــروز در مق ــه ام ــود را ک ــی خ ــتاوردهای علم دس
ــرادر  ــه کشــورهای دوســت و ب ــد ب ــرار دارد، بای ــان ق جه
منتقــل کنــد. از ایــن رو دانشــگاه آزاد اســالمی بــه دنبــال 
ــه  ــا کشــورهای منطق ایجــاد فضــای همــکاری جــدی ب

اســت کــه در ایــن رابطــه همکاری هــای خــوب و 
ــا کشــور عــراق داشــتیم. خوشــبختانه اراده  مثمرثمــری ب
رهبــران جمهــوری اســالمی ایــران و جمهــوری عــراق در 
گســترش همــکاری  بیــن دانشــگاه آزاد اســالمی و وزارت 

ــوده اســت. ــذار ب ــراق اثرگ ــوم ع عل
طهرانچــی بــا اشــاره بــه اهــداف دانشــگاه آزاد اســالمی 
بــرای توســعه همــکاری بــا وزارت علــوم ســوریه، گفــت: 
می خواهیــم در کشــور ســوریه فعالیــت داشــته باشــیم تــا 
فناوری هــای نــو بــه دســت آورده خــود را در اختیــار کشــور 
ــان  ــده جوان ــد آین ــا بتوانن ــم ت ــرار دهی ــرادر ق دوســت و ب

خــود را تأمیــن کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد: 67 دانشــجوی دانشــگاه آزاد 
ــه  ــاع از حــرم اهــل بیــت)ع( در ســوریه ب اســالمی در دف
شــهادت رســیدند و آنهــا بــرای مــا بســیار عزیــز و قابــل 
احتــرام هســتند و مــا نیــز وظیفــه خــود می دانیــم کــه بــه 
توســعه و پیشــرفت علمــی و فنــاوری ســوریه بــه عنــوان 
کشــور دوســت و بــرادر کمــک کنیــم و در ایــن راه از هیــچ 

کوششــی فروگــذار نخواهیــم کــرد.
ــأت  ــس دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت: حضــور هی رئی
عالــی وزارت آمــوزش عالــی و پژوهش هــای علمــی 
جمهــوری عربــی ســوریه در دانشــگاه آزاد اســالمی را بــه 
معنــای جدیــت کشــور ســوریه در گســترش همــکاری بــا 
ــا کمــک  ــم ب ــم و امیدواری دانشــگاه آزاد اســالمی می دانی
ســفیر ســوریه در ایــران کارهــای بزرگــی را انجــام دهیــم.

ــی و  ــز علم ــن مراک ــالمی از مهمتری ــگاه آزاد اس دانش
ــان اســت ــاوری جه فن
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ــی و  ــوزش عال ــر آم ــم وزی ــیر ابراهی ــام بش ــر بس دکت
ــز در  ــوریه نی ــی س ــوری عرب ــی جمه ــای علم پژوهش ه
ایــن دیــدار بــا ابــراز خرســندی از حضــور در دانشــگاه آزاد 
اســالمی، گفــت: بســیار خوشــحالم کــه امــروز بازدیــدی از 
دانشــگاه آزاد اســالمی داشــتم. امــروز آخریــن روز ســفر مــا 
ایــران و آخریــن برنامــه مــا بازدیــد از مرکــز علمــی بســیار 

بــزرگ واحــد علــوم و تحقیقــات اســت.
ــران و  ــالمی ای ــوری اس ــط جمه ــه داد: رواب وی ادام
ــر  ــتر، عمیق ت ــه روز بیش ــوریه روز ب ــی س ــوری عرب جمه
و مســتحکم تر می شــود، امــا همانطــور کــه دکتــر 
ــاس  ــورها براس ــرفت کش ــد، پیش ــاره کردن ــی اش طهرانچ

ــت. ــاوری اس ــم و فن ــرفت عل پیش

دانشگاه آزاد اسالمی یک سیستم 
آموزشی تحقیقاتی است

وزیــر آمــوزش عالــی و پژوهش هــای علمــی جمهــوری 
عربــی ســوریه ادامــه داد: اطالعــات زیــادی درباره دانشــگاه 
آزاد اســالمی دارم و می دانــم کــه ایــن دانشــگاه در تمــام 
ــون  ــک میلی ــش از ی ــعبه دارد و بی ــران ش ــهرهای ای ش
ــغول  ــگاه مش ــن دانش ــتاد در ای ــزار اس ــجو و 2۵ ه دانش
بــه تحصیــل و تدریــس هســتند. بنابرایــن »دانشــگاه آزاد 
ــتم  ــک سیس ــه ی ــت«، بلک ــگاه نیس ــا دانش ــالمی تنه اس

آموزشــی تحقیقاتــی اســت.
بســام بشــیر ابراهیــم ادامــه داد: دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــیده و  ــی رس ــه خودکفای ــته و ب ــدی برداش ــای بلن گام ه
ــت  ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــیاری در ارتب ــتاوردهای بس دس

ــته اســت. داش
وی تأکیــد کــرد: همانطــور کــه دکتــر طهرانچــی نیــز 
اشــاره کردنــد، همــکاری مــا محــدود بــه مبادلــه دانشــجو 
نیســت و در تمامــی زمینه هــای فنــاوری و پژوهشــی 
خواهــد بــود. در ایــن زمینــه دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــیده و  ــی رس ــه خودکفای ــته و ب ــدی برداش ــای بلن گام ه
ــت  ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــیاری در ارتب ــتاوردهای بس دس
داشــته اســت. ایــن دانشــگاه از ایــن لحــاظ متمایــز اســت 
ــوزه  ــته ها در ح ــه رش ــته ها را دارد و هم ــی رش ــه تمام ک
ــوم انســانی و ... در دانشــگاه آزاد  پزشــکی، مهندســی، عل

ــت. ــود اس ــالمی موج اس
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــوریه ب ــوم س ــزود: وزارت عل وی اف
دانشــگاه آزاد اســالمی بســیار جــدی اســت و همــه حمایت 
ــت  ــا صراح ــم و ب ــم می کنی ــه تقدی ــن زمین ــود را در ای خ
می گویــم تمــام آنچــه در ایــن ســفر دیــدم بــرای مــا مایــه 
افتخــار اســت. بــه محــض بازگشــت از ســفر، گزارشــی را 
ــم.  ــال می کن ــور ارس ــران و رئیس جمه ــه وزی ــه و ب تهی
ســفیر ســوریه در ایــران نیــز مــوارد الزم را بــه وزیــر خارجه 

ــد. ــل می کن منتق

در ادامــه یســار عابدیــن رئیــس دانشــگاه دمشــق نیــز 
ــروز در  ــن مراســم گفــت: خوشــحالیم کــه ام ــه ای در ادام
ــه عنــوان دانشــگاه ملــت ایــران  دانشــگاه آزاد اســالمی ب
ــگاه  ــن دانش ــی ای ــتاوردهای علم ــم و از دس ــور داری حض
بســیار خرســندیم. پیشــرفت علمــی محقــق نخواهــد شــد، 
ــود  ــان وج ــن هم پیمان ــتراتژی بی ــگاه اس ــه ن ــر آنک مگ
ــم همکاری هــای جامعــی  ــدوارم بتوانی داشــته باشــد و امی

ــن خصــوص داشــته باشــیم. در ای
وی خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه دمشــق و دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات تفاهم نامــه همــکاری با 
ــن دانشــگاه در  ــات ای ــا از تجربی ــد و م هــم امضــا کرده ان
پشــت ســر گذاشــتن موانــع و مشــکالت اســتفاده خواهیــم 
کــرد و بــه محــض بازگشــت بــه دمشــق برنامــه اجرایــی 
ــوم و  ــد عل ــا واح ــه ب ــردن تفاهم نام ــی ک ــرای عملیات ب

تحقیقــات را در دســتور کار قــرار خواهیــم داد.

جمشــید صبــاغ زاده قائم مقــام رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی 
در واحــد علــوم و تحقیقــات نیــز بــا بیــان اینکــه همکاری 
ــک  ــق ی ــگاه دمش ــگاهی و دانش ــد دانش ــن واح ــن ای بی

ــات،  ــی امکان ــه معرف ــود ب ــد ب ــازنده خواه ــکاری س هم
ــگاه  ــن دانش ــرب ای ــانی مج ــروی انس ــزات و نی تجهی

پرداخــت.
دارای  تحقیقــات  و  علــوم  واحــد  گفــت:  وی 
4 مجتمــع آزمایشــگاهی بســیار مجهــز، کتابخانــه 
رشــته   ۵00 تخصصــی،  دانشــکده های  مرکــزی، 
ــأت  ــو هی ــش از 700 عض ــی و بی ــالت تکمیل تحصی
ــت و  ــو اس ــتاد مدع ــزار اس ــت و ه ــام وق ــی تم علم
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــردی اس ــه ف ــر ب ــگاه منحص دانش
ــق  ــگاه دمش ــا دانش ــود را ب ــای خ ــم همکاری ه بتوانی

و وزارت علــوم ســوریه افزایــش دهیــم.

هیچ حد و مرزی برای همکاری
 با دانشگاه آزاد اسالمی نداریم

شــفیق دیــوب ســفیر ســوریه در ایــران در پایــان 
ــا اســتقبال از طــرح ایجــاد پــارک فنــاوری  ایــن جلســه ب
مشــترک در دمشــق و تأســیس مرکــز فناوری هــای نویــن، 
گفــت: آنچــه تأکیــد داریــم ایــن اســت کــه هیــچ حــد و 
مــرزی بــرای همــکاری بــا دانشــگاه آزاد اســالمی نداریــم. 
ایــن دانشــگاه بــرای مــا بســیار عزیــز و محتــرم اســت و 
ــگاه  ــم. دانش ــوریه می دانی ــت س ــی را دوس ــر والیت دکت
آزاد اســالمی ویژگــی خاصــی در ســوریه دارد و امیدواریــم 

ــد. ــد از آن اســتفاده کن بتوان
ــام نجفــی رئیــس  ــر پی ــن نشســت دکت ــه ای در ادام
دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهــان کــه بــه صــورت 
ویدئــو کنفرانــس در ایــن جلســه حضــور داشــت، 
گزارشــی از فعالیت هــای ایــن دانشــگاه در تولیــد 
ــد کــرد  ــه و تأکی ــه ای ارائ ــدی و گلخان بذرهــای هیبری
ــاز کشــورهای  ــا نی ــی دارد ت ــن دانشــگاه آمادگ ــه ای ک
منطقــه بــه واردات بــذر را تأمیــن کــرده و عــالوه بــر 
ــازی،  ــاخت، هوشمندس ــی، س ــای طراح آن در حوزه ه
کشــور  بــا  گلخانــه  از  بهره بــرداری  اتوماســیون، 
ــد. ــکاری کن ــه هم ــورهای منطق ــر کش ــوریه و دیگ س

ــل و  ــاون بین المل ــردی مع ــن بروج ــر عالءالدی دکت
ــی  ــر روح اهلل دهقان ــی، دکت ــجویان غیرایران ــور دانش ام
ــوآوری،  ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق ــادی مع فیروزآب
ــس دانشــگاه آزاد  ــی رئی ــر علیرضــا منظــری توکل دکت
اســالمی اســتان کرمــان و برخــی از مدیــران ســازمان 

ــزی حضــور داشــتند. مرک
پیــش از ایــن نشســت، هیــأت عالــی وزارت آمــوزش عالی 
ــوریه از  ــی س ــوری عرب ــی جمه ــای علم و پژوهش ه
آزمایشــگاه ها، دســتاوردهای پژوهشــی و فناورانــه، 
ــی  ــر حبیب ــه دکت ــان و کتابخان ــرکت های دانش بنی ش

ــد. ــد کردن ــات بازدی ــوم و تحقیق ــد عل واح

در زمینه های فناوری و پژوهشی 

دانشگاه آزاد اسالمی گام های 

بلندی برداشته و به خودکفایی 

رسیده و دستاوردهای بسیاری 

در ارتباط با جامعه و صنعت 

داشته است

»دانشگاه آزاد اسالمی

 تنها یک دانشگاه نیست«،

 بلکه یک سیستم آموزشی 

تحقیقاتی است

بسام بشیر ابراهیم

وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی 
جمهوری عربی سوریه
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اخبارشرکت های 
دانش بنیان

ــوالت  ــادرات محص ــرای ص ــی ب ــای حمایت ــکوفایی گفت:ابزاره ــوآوری و ش ــدوق ن ــل صن ــت عام ــس هیئ رئی
ــف شــده اســت. ــدوق تعری ــن صن ــان در ای ــش بنی دان

بــه گــزارش مهــر، علــی وحــدت صادراتــی پذیــرش هیــات تجــاری و فنــاوری در حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی 
ــوآوری و شــکوفایی برگــزار شــد، گفــت: در صنــدوق توســعه صــادرات  ــا کــه در محــل صنــدوق ن از کشــور کنی

دانــش بنیــان هــا ابزارهــای حمایتــی بــرای شــرکتها در راســتای صــادرات را پیــاده ســازی کردیــم.
رئیــس هیئــت عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
تخصصــی صــادرات در کشــور راه انــدازی شــده اســت، گفــت: مــا از ســازمان توســعه تجــارت و صنــدوق پژوهــش 
ــه زودی  ــف و ب ــان، تعری ــش بنی ــه صــادرات دان ــی در زمین ــزار حمایت ــد اب ــاوری صــادرات خواســتاریم کــه چن و فن

اجرایــی کنــد.
همچنیــن ســیاوش ملکــی فــر در ادامــه گفــت: بســته خدمــات صادراتــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای 
ــی و  ــازی صادرات ــی ، شــبکه س ــازی صادرات ــته توانمندس ــب 3 دس ــان در قال ــش بنی ــای دان ــت از شــرکت ه حمای
تامیــن مالــی صادراتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. در بســته توانمندســازی صادراتــی آمــوزش و مشــاوره صادراتــی، 

اســتانداردها و مجوزهــای تخصصــی و صادراتــی و حفاظــت از مالکیــت فکــری دیــده شــده اســت.
ملکــی فــر ادامــه داد: در حــوزه آمــوزش و مشــاوره درصنــدوق بــه طــور میانگیــن هــر 3 مــاه بالــغ بــر 100 تــا 
1۵0 دوره آموزشــی برگــزار شــده کــه شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی تواننــد از نظــرات بیــش از 400 مشــاور خبــره 

در قالــب ایــن تســهیالت بهــره منــد شــوند.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی افــزود: در ســال 1400 وطــی ۸ مــاه گذشــته صنــدوق 2 میلیــارد 

تومــان حمایــت بالعــوض بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای مشــاوره پرداخــت شــده اســت.
وی ادامــه داد: بســیاری از شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه وارد بــازار صادراتــی مــی شــوند ملــزم بــه دریافــت 
ــا 70درصــد و  ــی ت ــن الملل ــتانداردهای بی ــد اس ــت فرآین ــه دریاف ــدوق در زمین ــتانداردهای خارجــی هســتند؛ صن اس

ســقف 200 میلیــون تومــان حمایــت بالعــوض ارایــه مــی دهــد.
ملکــی فــر بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق در زمینــه تاییدیــه هــای ملــی ، اســتانداردهای تخصصــی و سیســتمی 
نیــز حمایــت بالعــوض ارایــه مــی دهــد گفــت: بــرای هــر شــرکت دانــش بنیــان ۵00 میلیــون در قالــب حمایــت 
بالعــوض بــرای دریافــت اســتاندارد صادراتــی دیــده شــده کــه مــی توانــد در توســعه بــازار صادراتــی خــود اســتفاده 

کنــد.
ــش  ــط بخ ــف توس ــورهای مختل ــی در کش ــگاه دایم ــب نمایش ــی در قال ــای صادرات ــگاه ه ــد: پای ــادآور ش وی ی
خصوصــی راه انــدازی شــده انــد، صنــدوق 70درصــد هزینــه حضــور شــرکت هــا در پایــگاه هــای صادراتــی را بــه 

ــد. ــگاه حضــور دارن ــه مــی دهــد؛در حــال حاضــر 21۵ شــرکت در 16 پای شــرکت هــا ارای
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در خصــوص اعــزام هیــا ت تجــاری و میزبانــی از هیــات تجــاری 
ــورهای  ــه کش ــاری ب ــات تج ــب هی ــان را در قال ــش بنی ــرکت دان ــال 1400 ، 1770 ش ــت: در س ــز گف ــی نی خارج

ــف فرســتادیم. مختل

رئیس هیات عامل
 صندوق نوآوری و شکوفایی

انتشار اسامی دریافت 
کننده های تسهیالت صندوق 

نوآوری تا پایان سال
و  نــوآوری  صنــدوق  عامــل  هیــات  رئیــس 
شــکوفایی از انتشــار فهرســت شــرکتهای دانــش 
ــده تســهیالت  ــزرگ و کوچــک دریافــت کنن ــان ب بنی

ــر داد. ــال خب ــان س ــا پای ــدوق ت ــن صن ای
ــاره  ــر درب ــا مه ــو ب ــدت در گفتگ ــی وح ــر عل دکت
کننــده  دریافــت  شــرکت های  فهرســت  انتشــار 
تســهیالت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفت: بنــا داریم 
ــا  ــه زودی و ت ــان را ب ــش بنی ــرکت های دان ــت ش فهرس

ــم. ــر کنی ــال منتش ــان س پای
و  نــوآوری  صنــدوق  عامــل  هیئــت  رئیــس 
شــکوفایی ادامــه داد: ایــن فهرســت در حــال حاضــر 
ــاوری،  ــی و فن ــت علم ــه معاون ــون ب ــود دارد و تاکن وج
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، شــورای عالــی علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و دفتــر ریاســت جمهــوری ارائــه 

شــده اســت.
ــیت و  ــم حساس ــوز ه ــا هن ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــرکت های  ــامی ش ــار اس ــرای انتش ــم ب ــی نداری محدودیت
دانــش بنیــان دریافــت کننــده تســهیالت نداریــم، عنــوان 
ــهیالت  ــزان تس ــز می ــون نی ــال تاکن ــدای س ــرد: از ابت ک
ارائــه شــده بــه ایــن شــرکت ها از 13 هــزار میلیــارد 
تومــان بــه نزدیــک 20 هــزار میلیــارد تومان رســیده اســت 
و شــرکت های دیگــری نیــز بــه ایــن مجموعــه 

دریافــت کننــدگان تســهیالت افــزوده شــده اند.
وحــدت بــا بیــان اینکــه شــرکت های دانــش بنیــان 
ــت  ــهیالت دریاف ــوآوری تس ــدوق ن ــط صن ــه توس ک
می کننــد تاییــد شــده از ســوی معاونــت علمــی 
ــوع  ــن شــرکت ها از ن هســتند، گفــت: هــر یــک از ای
دانــش بنیان هــای تولیــدی و نوپــا هســتند کــه 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــای صن ــد از ارزیابی ه بع
توانســته اند تســهیالتی را از ایــن نهــاد دریافــت کننــد.

ــی از  ــش اعتراضات ــدی پی ــر، چن ــزارش مه ــه گ ب
ــای مجــازی نســبت  ــاالن و کســب و کاره ســوی فع
بــه صحبت هــای علــی وحــدت، رئیــس هیئــت عامــل 
صنــدوق نــوآوری مبنــی بــر »اعطــای تســهیالت 13 هــزار 
میلیــارد تومانــی بــه شــرکت های دانش بنیــان و 
ــزرگ« مطــرح و باعــث شــد عملکــرد  اســتارت آپی ب
ایــن نهــاد مالــی بــا موجــی از انتقــادات روبــرو شــود.
ــد کــه چــرا  ــن ســوال را مطــرح کردن ــدان ای منتق
ــی  ــش بنیان ــای کار دان ــه ج ــه ب ــرکت هایی ک ــه ش ب
ــه کار تجــاری مشــغول هســتند، تســهیالت  بیشــتر ب
اعطــا شــده آنهــا همچنیــن انتشــار فهرســت اســامی 
شــرکت های دریافــت کننــده تســهیالت را از صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی مطالبــه کردنــد و صنــدوق نیــز 

در آن زمــان قــول انتشــار ایــن فهرســت را داد.

رئیس صندوق نوآوری تأکید کرد؛ 

وجود ابزارهای حمایتی برای صادرات 
دانش بنیان ها در صندوق نوآوری 
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ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــادی ش ــیون اقتص ــس کمیس ریی
مشــهد گفــت: یکــی از مهم تریــن حمایــت هــای شــورای 
ششــم از کســب و کار هــای ُخــرد و شــرکت  های دانــش بنیــان 
وظایفــی کــه شــهرداری و شــورای شــهر مشــهد بــرای 
خــود تعریــف کــرده انــد، حمایــت از کســب و کار هــای 
ُخــرد اســت کــه بعضــی از این هــا در قالــب شــرکت ها 
ــورت  ــه ص ــی ب ــی و برخ ــای کارآفرین و مجموعه ه
فصلــی و مقطعــی در نقــاط مختلــف فعالیــت می کننــد.

بــه گــزارش ایــران ،مجیــد دبیریــان افــزود: ســامان دهی 
و تجمیــع محــل فعالیــت شــرکت ها، از جملــه مــواردی 
اســت کــه در دســتور کار شــهرداری قــرار گرفتــه اســت.

ســرمایه گذاری  اقتصــادی،  کمیســیون  رییــس 
مشــهد  شــهر  اســالمی  شــورای  مشــارکت های  و 
خاطرنشــان کــرد: مجموعــه ای نظیــر کارخانــه نــوآوری 
ــن مراکــز  ــا توســعه ای ــد، ب ــد توســعه یاب ــاوری بای و فن
و رویکــرد توســعه ای در مناطــق محــروم و حاشــیه 
افــراد را ســاماندهی  از  شــهر، می تــوان بخشــی 

و حمایــت کــرد.
ــن  ــاالن ای ــی از فع ــگاه حمایت ــه داد: ن ــان ادام بیری
ــه  ــود ک ــدی می ش ــته بن ــطح دس ــد س ــه چن ــوزه ب ح
ــراد در  ــتقرار اف ــا اس ــی ب ــگاه حمایت ــت، ن در گام نخس
ــوآوری  ــه ن ــون کارخان ــر همچ ــورد نظ ــای م محل ه
ــکان  ــاره م ــکان اج ــه ام ــرادی ک ــود و اف ــم می ش فراه
ــرای  ــه مناســب محلــی را ب ــا هزین ــد ب ــد، می توانن ندارن
ــی  ــای حداقل ــا نیاز ه ــد ت ــم کنن ــود فراه ــت خ فعالی

ــردد. ــن گ ــا تامی آن ه
ــزود: گام  ــهد اف ــهر مش ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
بعــدی حمایــت از شــرکت ها، مشــارکتی اســت، برخــی 
ــهری و  ــت ش ــوزه مدیری ــز در ح ــرکت ها و مراک از ش
ــه  ــد ک ــه  می دهن ــرویس هایی ارائ ــهری س ــات ش خدم
ــا آنهــا تعامــل کــرده و ســفارش  ــد ب شــهرداری می توان

ــد. ــد کنن ــرکت ها رش ــن ش ــا ای ــد ت کار ده
وی ادامــه داد: در گام ســوم می تــوان بــا ایــن 
کــرد،  تعریــف  اقتصــادی  مشــترک  کار  شــرکت ها 

شــهرداری می توانــد بــا نــگاه انتفاعــی از ظرفیــت 
ــا شــراکت در بخشــی از  ــرده و ب شــرکت ها اســتفاده ک
ایــن مجموعه هــا، ارزش افــزوده ایجــاد کــرده و تولیــد 

ــد. ــروت کن ث
وی تاکیــد کــرد: مــا رویکــرد تصــدی گــری نداریــم 
ــارکت  ــی مش ــش خصوص ــرکت های بخ ــا ش ــه ب بلک

ــم. ــام می دهی ــادی انج اقتص
ــهد  ــاوری مش ــوآوری و فن ــه ن ــه کارخان در مجموع
30شــرکت مســتقر هســتند و 2۵0شــرکت در ایــن 
ــرای  ــود را ب ــی خ ــد و آمادگ ــده ان ــایی ش ــوزه شناس ح
ــالم  ــف اع ــطوح مختل ــهرداری در س ــا ش ــکاری ب هم

کرده انــد.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهد

حمایت شورای شهر از شرکت  های دانش بنیان مشهد

اســتاندار اردبیــل گفــت: بــا هــدف حمایــت از جوانــان 
خــالق و نــوآور در حــوزه صنایــع پیشــرفته، دانش بنیــان 
ــتانداری  ــان در اس ــروه مشــاوران دانش بنی ــه گ و فناوران

اردبیــل تشــکیل می شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســید حامــد عاملــی در 
ــات  ــت از تحقیق ــدوق حمای ــل صن ــا مدیرعام ــدار ب دی
و توســعه صنایــع پیشــرفته وزارت صنعــت، معــدن 
ــرد: در 40 روز  ــار ک ــل اظه ــتان اردبی ــارت در اس و تج
ــتر  ــل بیش ــتانداری اردبی ــگاه اس ــانی در جای خدمت رس
وقتمــان صــرف اصــالح کارهــای ســاختاری و پیگیــری 
ــای  ــًا در هفته ه ــده و قطع ــده ش ــن مان ــر زمی ــور ب ام
آینــده بــا ورود بــه مباحــث محتوایــی و برنامه هــا ســعی 
ــی و  ــم کــرد فعالیــت دانشــگاه ها، مؤسســات عال خواهی
پــارک علــم و فنــاوری را در ایــن حــوزه مــورد رصــد و 

ــم. ــرار دهی ــری ق پیگی
و  معیشــت  بهبــود  در  راهبــرد  اصلی تریــن  وی 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــردم را حمای ــاد م اقتص
ــوآوری  ــکار و ن ــا ابت ــه ب ــوالت فناوران ــد محص و تولی
جوانــان توصیــف کــرد و گفــت: بــا روزمرگــی نمی تــوان 
ــه  ــت بلک ــردم برداش ــایی م ــر در گره گش ــی مؤث قدم

ــتان  ــور و اس ــاد کش ــت و اقتص ــت صنع ــروری اس ض
ــر فناوری هــا و نوآوری هــای جدیــد  ــا تکیــه ب اردبیــل ب
متحــول شــده و هــم افزایــش صــادرات و هــم برتــری 

ــیم. ــاهد باش ــور ش ــرای کش ــوان ارزآوری را ب ت
اســتاندار اردبیــل مجموعه هــای دانشــگاهی و پــارک 
علــم و فنــاوری را موظــف کــرد تــا حمایــت همه جانبــه 
را از طرح هــای نوآورانــه و خالقانــه جوانان انجــام داده و 
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذاری های بخ ــه س ــن زمین در ای
را نســبت بــه پایــداری ایــن بخــش جــذب و جلــب کنــد.

عاملــی افــزود: مــا وظیفــه حمایــت از بخــش تولیــد، 
ــن  ــا در ای ــم ام ــی و اشــتغال را در اســتان داری کارآفرین
ــا دانش بنیــان می توانــد  بیــن صنایــع فناورانــه همــراه ب
شــتاب بیشــتری را بــه بهبــود معیشــت و اقتصــاد مــردم 

بگــذارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطــر 
نشــان کــرد: در کنــار ارزیابــی فعالیــت دانشــگاه ها 
توســعه  حــوزه  در  تخصصــی  و  علمــی  مراکــز  و 
ــازی  ــز بسترس ــی ج ــا راه ــان، م ــرکت های دانش بنی ش
ــم و  ــش نداری ــن بخ ــا در ای ــت از توانمندی ه و حمای
خوشــحال هســتیم کــه نمایندگــی صنــدوق حمایــت از 

تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته کشــور در اردبیــل 
نیــز راه انــدازی شــده تــا چنیــن طرح هایــی مــورد 

ــرد. ــرار گی ــت ق حمای
عاملــی اضافــه کــرد: هــر چنــد برخــی عقب ماندگی هــا 
را در ایــن حــوزه شــاهد هســتیم و دانشــگاه های اســتان 
نتوانســتند در حــد مطلــوب راه انــدازی شــرکت های 
دانش بنیــان را داشــته باشــند امــا در یــک کار گروهــی 
ــعه  ــه توس ــای فناوران ــن واحده ــد چنی ــه بای و همه جانب

پیــدا کــرده و مــورد حمایــت قــرار گیــرد.

استاندار اردبیل: 

گروه مشاوران دانش بنیان در اردبیل تشکیل می شود 
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ــت:  ــور گف ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم  مع
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــش از 700 ش ــر بی ــال حاض در ح
در حوزه هــای نفــت و انــرژی فعالیــت می کننــد کــه 
می تواننــد نــوآوری را بــرای ایــن حــوزه بــه ارمغــان بیاورنــد.

بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومی معاونــت علمی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری، ســورنا ســتاری معــاون علمی 
و فنــاوری رییس جمهــوری در آییــن معرفــی محصــوالت 
شــرکت های دانش بنیــان منتخــب فعــال در حــوزه نفــت، 
ــا اشــاره بــه حمایــت از رســوخ فنــاوری و  گاز و انــرژی، ب
ــن  ــت: یکــی از جدی تری ــع گف ــن صنای ــه ای ــا ب نوآوری ه

ــاوری،  ــی و فن ــت علم ــای معاون تالش ه
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــاوری ش ورود فن
و خــالق بــه صنایــع بــزرگ از جملــه 
ــع اســت.  ــرژی و ســایر صنای نفــت، گاز، ان
ــا شــناختی کــه از مهنــدس  خوشــبختانه ب
حامــی  و  همــراه  ایشــان  دارم،  اوجــی 
پروژه هــای دانــش بنیــان بــا صنایــع 

بــزرگ اســت و ایــن رونــد شــتاب بیش تــری 
ــت. خواهــد یاف

ــان  ــا بی ــوری ب ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
ــی  ــه بلوغ ــون ب ــان اکن ــش بنی ــرکت های دان ــه ش این ک
ــع  ــای صنای ــن نیاز ه ــد مهم تری ــه می توانن ــد ک ــیده ان رس
بــزرگ را تامیــن کننــد، افــزود: یکــی از کار هایــی کــه در 
ســال های اخیــر توســط معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری آغــاز و بــه طــور جــدی حمایــت می شــود، ایجاد 
امکانــات و حمایــت از ســاخت نخســتین بــار اســت. یعنــی 
اگــر تجهیــزی قــرار باشــد بــرای بــار نخســت در صنعــت 
ــان  ــارد توم ــا 300 میلی ــد ت ــود می توان ــتفاده ش ــت اس نف

مجــوز تــرک تشــریفات دریافــت کنــد.
ســتاری در ادامــه از پذیرش ریســک حضــور محصوالت 
دانش بنیــان در صنایــع نفــت و گاز گفــت و ادامــه داد: ایــن 
ســرخط حمایتــی، بــه توســعه تجهیــزات بــزرگ و دانــش 
بنیــان در صنعــت نفــت کمــک کــرده اســت و فرآیند هــای 
ورود خــود بــه ایــن عرصــه را آســان تر پشــت  ســر 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــی ک ــذارد. آن بخش می گ
بــرای ورود بــه بــازار صنعــت را بــه ایــن شــکل تســهیل و 

ــم. ــتیبانی می کنی پش
بــا  رییس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــه  ــه تحــول در رویکــرد صنعــت نفــت نســبت ب اشــاره ب
ــبختانه  ــت: خوش ــا گف ــدی دانش بنیان ه ــت و توانمن ظرفی
ــن  ــال جایگزی ــو در ح ــی ن ــز فرهنگ ــت نی ــت نف در صنع
ــه روی  ــا را ب ــه در ه ــت ک ــی اس ــگ قبل ــا فرهن ــدن ب ش
ــد، از  ــگ جدی ــن فرهن ــاید. در ای ــی می گش ــوآوری داخل ن

ــو  ــای ن ــاخت، روش ه ــای ایران س ــزات و نوآوری ه تجهی
ــت  ــای صنع ــع نیاز ه ــرای رف ــرفته ب ــای پیش و فناوری ه

ــود. ــتفاده می ش ــت اس نف
ســتاری، شــرکت های دانش بنیــان را 
ــاور  ــازی از واردات و فن ــی نی ــق ب در تحق
انــرژی  و  گاز  و  نفــت  کــردن صنایــع 
توانمنــد ارزیابــی کــرد و گفــت: در همیــن 
فناوری هــای  و  نوآوری هــا  نمایشــگاه، 
تــازه ای را شــاهدیم کــه می توانــد صنعــت 
نفــت را تکانــی جــدی بدهــد. فناوری هایــی 
ــتفاده از  ــد و اس ــواد جدی ــا، م ــر، افزودنی ه ــوزه پلیم در ح
فناوری هــای پیشــرفته ماننــد فناوری هــای مکانیکــی 
ــوش  ــال و ه ــا، دیجیت ــاه ه ــتفاده در چ ــل اس ــد قاب جدی
ــت،  ــت نف ــدن صنع ــاور ش ــرای فن ــه راه را ب ــی، ک مصنوع
کاهــش هزینه هــا و افزایــش کارایــی فراهــم کــرده اســت.

ــد  ــا تاکی ــوری ب ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
بــر این کــه بــرای رســوخ نــوآوری بــه صنایــع بــزرگ بایــد 
راه بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی روی پژوهــش 
بــاز شــود و دولــت ناظــر و حامــی باشــد، ادامــه داد: رســوخ 
ــا  ــز از نوآوری ه ــا نی ــرف تقاض ــه ط ــاز دارد ک ــاوری نی فن
ــوالت  ــن محص ــتفاده از ای ــک اس ــرده و ریس ــتقبال ک اس
فناورانــه را بپذیــرد. در معاونــت علمــی و فنــاوری تــالش 
می کنیــم تــا هزینــه ایــن ریســک را بــرای صنایــع پاییــن 
از 700 شــرکت  بیــش  در حــال حاضــر  بیاوریــم. 
ــت  ــرژی فعالی ــت و ان ــای نف ــان در حوزه ه ــش بنی دان
ایــن  بــرای  را  نــوآوری  می تواننــد  کــه  می کننــد 

ــد. ــان بیاورن ــه ارمغ ــوزه ب ح

انعقاد تفاهم نامه
ایــن مراســم همچنیــن تفاهــم نامــه همــکاری میــان 
و  فنــاوری ریاســت جمهــوری  معاونــت علمــی و 
وزارت نفــت بــا هــدف توســعه پــارک بــرای شــتابدهی به 
رونــد کاهــش شــکاف فنــاوری بــا حمایــت از شــرکت های 
دانش بنیــان و خــالق، توســعه شــبکه همــکاری فناورانــه 
ــعه  ــوازی کاری، توس ــز از م ــی و پرهی ــتای هم افزای در راس

و تســریع معامــالت فنــاوری از طریــق ایجــاد زیرســاخت 
بــرای عرضــه و تقاضــای متمرکــز منعقــد شــد.

بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه همــکاری، مقــرر شــد کــه 
ــرای احصــا و تجمیــع  ضمــن ایجــاد ســازوکاری جامــع ب
نیاز هــا  مرتفــع ســاختن  و  وزارت  فناورانــه  نیاز هــای 
ــت و گاز،  ــت نف ــاوری صنع ــم و فن ــارک عل ــق پ از طری
ســرمایه گذاران  جلــب  ســرمایه گذاری،  فرصت هــای 
و تســهیل رونــد تجاری ســازی در حــوزه فنــاوری 

ــرد. ــرعت بگی ــت س ــت نف صنع
ــوآوری  ــاوری و ن ــارک فن ــای پ ــب همکاری ه در قال
ــازوکار  ــن س ــکاری در تدوی ــرای هم ــه ب ــت و گاز زمین نف
بــه منظــور ایجــاد منطقــه فناورانــه صنعت نفــت در منطقــه 
اختصاصــی پــارک بــه لحــاظ ســاختاری و فیزیکــی، تهیــه 
ــت وزارت  ــب صالحی ــی صاح ــای بوم ــس فناوری ه اطل
ایده هــای  و  محصــوالت  به کارگیــری  بــرای  نفــت 
بازیگــران زیســت بــوم نــوآوری و کمــک بــه توســعه بــازار 
طریــق  از  صنعت نفــت  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
اســتقرار فن بــازار تخصصــی و دیگــر مدل هــای بــه 
ــرار گرفــت. هم رســانی عرضــه و تقاضــا در دســتور کار ق

ــعه  ــای توس ــت صندوق ه ــتفاده از ظرفی ــن اس همچنی
فنــاوری، شبکه ســازی و ایجــاد زیرســاخت های آزمایشــگاهی 
تجهیــزات  گواهینامه هــا  صــدور  بــرای  تخصصــی 
ــدور  ــرای ص ــتاندارد در اج ــای اس ــت و فرآیند ه صنعت نف
 )COP( و گواهــی محصــول )COC( گواهــی نامــه انطبــاق
بــرای کاال هــای دانــش بنیــان و تدویــن مدل هــای 
ــرای اســتفاده از خدمــات شــرکت های  جدیــد قــراردادی ب
ایجــاد  کنــار  در  اســتارتاپی  و  خــالق  دانش بنیــان، 
ــای  ــرای ارتق ــور ب ــل کش ــی در داخ ــازوکار های حمایت س
ــاد  ــی و ایج ــرد بین الملل ــا رویک ــوالت ب ــتاندارد محص اس

ــید. ــرف رس ــق دو ط ــه تواف ــی ب ــت رقابت مزی

بازدید از دستاورد دانش بنیان های منتخب
در ایــن مراســم، ســتاری و اوجــی از شــرکت های 
منتخــب مســتقر در نمایشــگاه دائمــی فنــاوری و نــوآوری 
واقــع در ســالن 37A نمایشــگاه بین المللــی تهــران بازدیــد 
کردنــد. در ایــن نمایشــگاه، 32 شــرکت دانش بنیــان فعــال 
ــه  ــت، گاز پتروشــیمی، دســتاورد های فناوران ــع نف در صنای
ــت و گاز،  ــای نف ــای چاه ه ــون احی ــی، چ ــود در حوزه های خ
مــورد  کاتالیت هــای  تولیــد  نیروگاهــی،  مشــعل های 
اســتفاده در صنعــت نفــت و گاز، میکروتوربین هــا، بویلرهــا، 
ــازی،  ــای هوشمندس ــی، نرم افزار ه ــای درون چاه پمپ هه
ســایر  و  ابزاردقیــق  تجهیــزات  صنعتــی،  شــیرآالت 
ــد. ــرار دادن ــدگان ق ــد بازدیدکنن ــرض دی ــا در مع فناوری ه

ستاری از فعالیت ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه نفت و انرژی خبر داد 

امضای تفاهم نامه بین معاونت علمی و وزارت نفت برای توسعه دانش بنیان ها

 شرکت های دانش بنیان 

اکنون به بلوغی رسیده اند 

که می توانند مهم ترین 

نیاز های صنایع بزرگ

 را تامین کنند
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مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( هرمــزگان 
و  دانش بنیــان  طرح هــای  از  اداره کل  ایــن  گفــت: 
ــدار  ــرای ایجــاد مشــاغل پای ــو و متفــاوت ب ایده هــای ن

ــد. ــت می کن حمای
ــزود:  ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــی در گف ــل تراه جلی
مشــاوره های تخصصــی نیــز در حــوزه اشــتغال در نظــر 
گرفتــه شــده اســت کــه در فراخــوان و اطالع رســانی ها، 
ــن  ــا از ای ــت می شــوند ت ــداد هدای ــه ام ــه کمیت ــراد ب اف

ظرفیــت اســتفاده شــود.
اســتعداد  دارای  افــراد  شناســایی  داد:  ادامــه  وی 
بــرای اشــتغال نیــز از ســایر برنامــه هــای ایــن اداره کل 
اســت تــا بانــک اطالعــات جامعــی از افــراد، توانایــی و 

عالقمنــدی آنــان بــرای شــغل مــورد نظــر جمــع آوری 
شــود.

مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان هرمــزگان تصریــح 
کــرد: بــا نشســت های توجیهــی و کارگاه هــای انگیزشــی 
ــالوه  ــا ع ــدان محله ه ــی معتم ــور و همراه ــه مح محل
بــر رفــع مشــکل کارگریــزی از تمامــی ظرفیت هــا 

ــود. ــتفاده می ش ــدار اس ــتغال پای ــاد اش ــرای ایج ب
دانشــگاه ها  همــکاری  بــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
از  قشــم،  شهرســتان  در  کار  و  کســب  نخبــگان  و 

می شــود. اســتقبال  کارآفرینــی  رویدادهــای 
تراهــی افــزود: همچنین بــا اســتفاده از اســتارت آپ ها 
در زمینــه تولیــد و فــروش صنایــع دســتی توســط زنــان 

سرپرســت خانــوار، ایجــاد تحــول می شــود.
ــد  ــاری و برن ــث تج ــر باع ــن ام ــه داد: ای وی ادام
ــردم  ــه م ــوالت ب ــی محص ــوالت و معرف ــازی محص س

می شــود. گردشــگران  و 
شهرســتان قشــم شــامل جزیــره هــای قشــم، هنــگام 
ــز  ــه هرم ــت از تنگ ــر جمعی ــزار نف ــا 1۵0 ه و الرک ب
بــه مــوازات ســواحل اســتان هرمــزگان بــه طــول 1۵0 
ــای  ــر در آب ه ــن 11 کیلومت ــرض میانگی ــر و ع کیلومت

خلیــج فــارس گســترده شــده اســت.

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان: 

طرح های دانش بنیان در کمیته

 امداد حمایت می شوند 

محققــان یــک شــرکت دانــش بنیــان در صــدد تکمیــل یــک شــهربازی رباتیــک 
بــرای کــودکان بــا اســتفاده از فنــاوری هــوش مصنوعــی هســتند.

بــه گــزارش  بــازارکار بــه نقــل از معاونــت علمــی و فنــاوری، اهمیــت ورود درســت 
کــودکان بــه حــوزه هــای فناورانــه بــه انــدازه ای اســت کــه فعــاالن فنــاور یک شــرکت 

دانــش بنیــان بــرای ایــن مهــم، یــک شــهربازی هوشــمند طراحــی کــرده انــد.
حســین ذبیحــی خیبــری مدیرعامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان گفــت : 
محصوالتــی کــه مــا تولیــد مــی کنیــم تکنولــوژی را بــه زندگــی کــودکان وارد کــرده 
و ســبب مــی شــود تــا آنهــا، خیلــی زودتــر یــک زندگــی تکنولوژیــک را تجربــه کننــد.
وی افــزود: ایــن شــرکت دانــش بنیــان، یــک شــهربازی رباتیــک ســاخته کــه یــک 
ــت  ــک را هدای ــای تکنولوژی ــازی ه ــری ب ــرار دارد و یکس ــات در راس آن ق رب
مــی کنــد.در ایــن اســاب بــازی هــای هوشــمند، بــرای آمــوزش و ســرگرمی کــودکان، 
از هــوش مصنوعــی اســتفاده شــده؛ مثــال گوشــی موبایــل بــه ابــزاری تعاملــی تبدیــل 
و کــودک بــا آن بــازی کــرده و مراحــل پیــش مــی رود و گوشــی موبایــل بــه قطعــات 

متصــل مــی شــود.
ذبیحــی خیبــری خاطــر نشــان کــرد: البتــه کــه ایــن بــازی مشــابه خارجــی چندانــی 
ــی در  ــه ایران ــه نمون ــازی ک ــا امتی ــت ام ــی اس ــوع آن آمریکای ــن ن ــدارد و مهمتری ن
قیــاس بــا نمونــه هــای مشــابه خارجــی دارد آن اســت کــه قابلیــت کار در هــر نــوع 
ــا آیپــدکار می کننــد. ایــن  گوشــی را دارد.حــال آن کــه نمونــه هــای خارجــی تنهــا ب

شــرکت بــا ایــن قبیــل ابتکارهــا، موفــق بــه دریافــت جایــزه یونیســف شــده اســت.
بــه گفتــه وی، بــرای تولیــد ایــن محصــول ســاخت ایــران کــه در حــال حاضــر در 
مراحــل نهایــی قــرار دارد، 10 نفــر بــه طــور مســتقیم مشــغول فعالیــت هســتند کــه 
در ادامــه و بــا ورود بــه بخــش بازاریابــی و دیگــر بخــش هــا، تعــداد نفــرات شــاغل 

مســتقیم و غیرمســتقیم، بیشــتر مــی شــود.

حسین ذبیحی خیبری

شهربازی رباتیک طراحی می شود 
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6 1هشدار به سرمایه گذاران استارت آپ ها 

اسـتارت آپ  تاسـیس  هنـر  کتـاب 
سـرمایه گذاران  بـه  جـدی  هشـدار   16

تـا کسـب  و کارشـان  اسـتارت آپ ها می دهـد 
رونـق یابـد.

تاسـیس  کتـاب هنـر  از  نکاتـی کـه می خوانیـد، 
اسـتارت آپ از الخاندرو کرمادس، کارآفرین سریالی 

معتبرتریـن  از   ،)onevest( آنوسـت  موسـس 
سـایت های تامین مالی جمعی در زمینه 

اسـتارت آپ، انتخـاب شـده اند.

هنر 
راه اندازی 
کسب و کار

باال بودن
 تعداد افراد

زمانـی که اسـتارت آپ شـما 
بـر پایه پـول نقـد کار می کند، راه بسـیار 

خـوب بـرای ایجـاد انگیـزه و جذب افراد بیشـتر، 
دادن سـهام اسـت. ممکن اسـت این مسئله شـما را به 

فکر شـریک، تیم کلیدی، سـرمایه گذاری از طرف دوستان 
و خانـواده و یـا حتی اسـتفاده از مشـاوران حرفـه ای مانند 

وکال بینـدازد. در هرحـال، سـهام زیاد در دسـتان تعـداد زیادی 
سـهامدار، به خصـوص اگـر بی  تجربـه باشـند ممکـن اسـت 

مسـئله زا باشـد. حتـی در آغـاز کار، تعـداد بـاالی اعضای 
تیم می تواند برای سـرمایه گذاران مشـکالتی ایجاد کند. 

پس پیش از جذب شـریک اهداف اساسـی 
خود را در ذهنتان مرور کنید.

مسـئول  ثیِـل«،  »پیتـر  بـاور  بـه 
اسـتفاده  »کالریـوم«،  سـرمایه گذاری 

پیچیـده  اصطالحـات  از  حـد  از  بیـش  از 
ناراحت کننـده اسـت. وقتـی بـا سـرمایه گذاران 
لغـات  و  اصطالحـات  می کنیـد  صحبـت 
اصـل  بـه  و  بگذاریـد  کنـار  را  تخصصـی 

بپردازیـد. موضـوع 

اصطالحات 
پیچیده

اولیـه  هزینه هـای  اگـر   
بـاال باشـد یـا جداول سـود به سـمت 

سـرمایه گذاران  برونـد،  شـدن  کوچک تـر 
بایـد نگران شـوند. یکـی از قوانین اصلی »سـم 
والتـون« بـرای تاسـیس امپراطـوری »والمارت« 
این بـود که کنتـرل هزینه هـا از رقابت مهم تر 

اسـت. ایـن راز برتـری و ثبـات وی بـود.

 
باال بودن
 هزینه ها

بـرای  اسـتارت آپ  آیـا  
بنیان گـذاران تنهـا یـک سـرگرمی یا 

یـک کار پـاره وقـت اسـت؟ یـا اینکـه واقعا 
جـدی هسـتند و می خواهنـد کار کننـد؟ آیـا 
بنیان گـذاران بـه انـدازه کافی و در زمان مناسـب 
بـرای انجـام امـور مخاطره انگیـز در دسـترس 

هسـتند؟

سرگرمی 
از بنیان گـذاران ایـن انتظار را یا کار جدی؟

نداشـته باشـید که بـرای شـما میلیون ها 
پـول روی میـز بکوبنـد کـه برویـد یـک خانـه 

بزرگ تـر و یـک ماشـین جدیـد بخریـد، مهمانی هـای 
بـزرگ بگیریـد و در کل سـبک زندگیتـان به سـرعت زیر  و  

رو شـود. پولی که هسـت را با دقت و در راسـتای رشـد کسـب 
و کار اسـتفاده کنیـد.

بنیان گـذارن  اینکـه  مـورد  در  اسـت  ممکـن  سـرمایه گذاران 
اسـتارت آپ شـغل دیگـری نیز داشـته باشـند اختـالف عقیده 

داشـته باشـند امـا کسـانی کـه منبـع درآمـد دیگـر و یا 
هیچ ذخیـره مالی ای ندارند، ممکن اسـت در معرض و 

مستعد اشـتباهات و شتاب زدگی باشند.

استفاده 
درست 

از سرمایه

ممکن است پیش تر 
بـه خاطر اشـتباهی همـه چیـز را باخته 

باشـید، حال سـابقه شـما بعد از آن چه تغییری 
به خود دیده اسـت؟ اگر بدهی کوچکی داشـته باشـید 

فـوراَ آن را پرداخـت می کنید؟ آیا سـر موعـد مالیات خود 
را پرداخـت می کنیـد؟ بـه عنـوان یـک تاجـر یـا صاحـب 
تجـارت، کاسـتی در پرداخـت مالیات برای هرکسـی که در 
ایـن زمینه هـا مشـغول کار اسـت، فاجعـه آمیـز اسـت. اگر 
از طـرف اداره مالیـات در خطـر هسـتید از تسـهیالت و 

کمک هـای دولتـی اسـتفاده کنید.

پرداخت 
به موقع 
مالیات

پیمایـش و ایجاد درآمد 
واقعـی، مسـتلزم یـک برنامـه 

واقعی و جسـورانه اسـت. در صورتی 
کـه در ایـن زمینه صاحب نظر نیسـتید، 

از اهالـی فـن راهنمایـی بخواهید.

برنامه های
 بازاریابی 

ضعیف

در راسـتای نکتـه قبـل؛ 
روی  تنهـا  نبایـد  اسـتارت آپ ها 

تبلیغـات پولـی مانـور دهنـد. به خصـوص 
اگـر تنهـا یـک یـا 2 کانـال تبلیغاتـی دارنـد. 
زمان هایـی می رسـد کـه پـول کـم می آیـد و 
یا سـودی کسـب نمی شـود. این موقع اسـت 
کـه داشـتن را ه هـای گوناگـون تبلیغاتـی 

اهمیتـش را نشـان می دهـد.

تکیه 
بر تبلیغات 

پولی
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یـک  راه انـدازی  بـرای 
اسـتارت آپ بایـد خوشـبین بـود، 

اما خوشـبینی غیـر واقعـی و کورکورانه 
فریـب دهـد  را  نمی توانـد سـرمایه گذاران 
نمی دهـد.  مانایـی  اسـتارت آپ  شـما  بـه  و 
مثبت اندیـش باشـید، اما خـود را درگیر یک 

چالـش واقعـی کنیـد.

خوشبینی
 کورکورانه

بی رقیــب  ادعــای   
بــودن مصــداق همان خوشــبینی 

زمینــه  در هــر  اســت.  کورکورانــه 
پتانســیل رقابــت هســت، آن را بشناســید و 
بپذیریــد. اینگونــه اعتبــار بدســت می آوریــد 
و ســرمایه گذاران از اینکــه شــما نــگاه 

جامعــی داریــد مطمئــن می شــوند.

ادعای 
بی رقیب 

بودن
یــا  خودتــان  اگــر 

بنیان گــذاران اســتارت آپ شــما در 
زمینــه مــورد نظرتــان متخصــص نیســتید، 

ــد  ــور خواهی ــه مجب ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
ــد.  ــه کنی ــی هزین ــائل تخصص ــرای مس ــد ب ش
ــردن  ــه در ب ــالم ب ــان س ــرای ج ــه ب ــه ای ک هزین
ــود.  ــل می ش ــما تحمی ــه ش ــان ب ــب و کارت کس

امــا برعکــس آن حداقــل 2 یــا ســه عضــو از 
موسســان اســتارت آپ ها به طــور کامــل 

مهارت هــای الزم را پوشــش 
می دهنــد.

بنیان گذاران 
غیر متخصص

پرچــم  مســاله  ایــن 
قرمــزی اســت کــه بســیاری 

از مدیــران نمی داننــد بــا آن روبــه رو 
هســتند. خجالــت نکشــید، شــما می توانیــد 
ــتری  ــرمایه بیش ــش رو س ــای پی در دوره ه

کســب کنیــد.

تقاضای 
سرمایه خیلی 

زیاد یا
 خیلی کم

استارت آپ هایی 
کـه به خاطر سـرمایه گذاری های 

خورده انـد،  ضربـه  دوره ای  در  بی حاصـل 
می توانند دچار وضعیتی وحشـتناک شـوند. در نظر 

داشـته باشـید که این لزوما به معنی شکسـت نیسـت، 
بلکـه گاهی این مسـئله بـازده و درآمد خواهد داشـت. 

در همین سـال های اخیر داسـتان هایی در مورد شکسـتن 
ایـن قانـون اتفاق افتاده اسـت. درهرحال، بایـد آنچه در 

چنته داریـد رو کنید.

استفاده 
ضعیف

 از منابع پیشین

اگر سـرمایه گذاران پیشـین 
می توانـد  کشـیدند،  پـس  دوره ای  در 

عالمـت بـدی باشـد. اگر بـرای این مسـئله 
دالیـل محکمـی وجود داشـت، به جـای اینکه به 
آن مشـکل اجازه دهید بر شـما غلبه کند، مطمئن 

شـوید کـه دقیـق بررسـی اش می کنید.

عدم
 سرمایه گذاری 
در دوره های 

بعد

زمانی که استارت آپی را تاسیس می کنید 
کارآفرینان می دانند قرار است زمان و انرژی زیادی را 

صرف آن کار کنند. اما بسیاری از آنها دل به کار نمی دهند. این مساله 
فقط در مورد میزان پولی که می گذارند نیست، بلکه درمورد پذیرفتن خطر در 

کنار دیگران است. پس باید به دنبال کسی بود که به جز پول، اهل کار هم باشد. کسی 
که تالش، روابط، تجارب و مبالغ مالی اش همگی را با هم به کار گیرد. از طرفی دیگر این 
مسئله که مدیران نیز مقادیری پول با خود می آورند، برای سرمایه گذاران بسیار خوشایند است.

نبود عزم حرکت

حتی اگر از قبل سرمایه ای نداشتید، حرکت و پیگیری شما در پیشرفت تان بسیار مهم است. الزم نیست شاخ 
غول را بشکنید. تمرکز و معیارتان روی هرچه باشد )درآمد، جذب کاربران،و یا سهم بازار( از این مطمئن شوید 

که پیگیر و با عزمی جزم کار را دنبال می کنید.
سرآوا اولین و بزرگ ترین شرکت سرمایه گذاری جسورانه ایرانی است. از ابتدای فعالیت این شرکت، همواره 
سرمایه به همراه دانش و تجربه کارآفرینی و با هدف »خلق الگوهای موفق ایرانی« در اختیار کارآفرینان 

و کسب وکارهای نوپا قرار گرفته است.
تمرکز سرمایه گذاری های این شرکت روی شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتال و در حوزه هایی 
مانند حوزه اینترنت، موبایل، تجارت الکترونیک، بازی، رایانش ابری و نرم  افزار به عنوان سرویس 

)SaaS( است.
منش سرآوا، سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران داخلی دیگر و افزایش هر چه 

بیشتر ذی نفعان، سرمایه گذاری روی کارآفرین و کمک به ساخت برندهای ملی 
در عرصه اقتصاد دیجیتال است.

اگر 
کارآفرینان 
دل به کار 

ندهند
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ارتــــباطات  کل  مدیــر 
اطالعـــات  فنــاوری  و 
آذربایجــان غربــی گفــت: 
شتــــاب دهنــــده ها  ورود 
ــتم  ــعه اکوسیس ــاس توس اس
اســتارتاپی اســتان اســت.
به گــزارش روابـــط عمومی 
فنــــاوری  و  ارتبــــاطات 

قاســم  غربــی،  آذربایجــان  اطالعــات 
جلیلــی نــژاد مدیــر کل ارتباطــات اســتان 
بومــی  شــتاب دهنده   بــا  نشســت  در 
اســتان )آرکارپ( اظهــار کــرد: تــالش مــا 
ــه  ــی ب ــتابدهنده بوم ــک ش ــرای ورود ی ب
ــات  ــاوری اطالع ــیل فن ــت از پتانس حمای
ــه توســعه  ــط بحــث کمــک ب اســتان فق

در  بخــش  ایــن  اشــتغال  و 
ــا اســتفاده از همــه  اســتان و ب
ظرفیت هــای بومــی اســتان 

ــت. اس
ــتاب دهنده ها  ــزود: ش وی اف
در  حیاتــی  و  مهــم  عامــل 
ــرکتهای  ــت ش ــتای تقوی راس
توســعه  آپــی،  اســتارت 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــا ب ــازار آنه محصــول و ب
و نبــود چنیــن بازیگرانــی در زیســت 
ــع  ــد مان ــی توان ــتان، م ــوآوری اس ــوم ن ب
ــتارتاپی  ــای اس ــب و کاره ــترش کس گس

ــود. ش
مدیــر کل ارتباطــات آذربایجــان غربــی 
مراحــل  در  شــتاب دهنده ها  داد:  ادامــه 

ــا  ــد ب ــال رش ــای در ح ــده ه ــه، از ای اولی
ارائــه ی دوره هــای آموزشــی، منتورینــگ و 
تســهیالت مالــی حمایــت می کننــد و مــا 
ــتاب دهندها هســتیم و از  ــار ش ــز در کن نی
تامیــن محــل اســتقرار تــا ارائه تســهیالت 

کــم بهــره، از آنهــا حمایــت مــی کنیــم.
ــه  ــزارش در ادام ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــد  ــه چن ــم نام ــد تفاه ــوه عق ــه نح جلس
ــاوری  ــش فن ــعه بخ ــرای توس ــه ب جانب

ــد. ــی ش ــتان بررس ــات اس اطالع

ورود

 شتاب دهند ه ها 

اساس توسعه 

اکوسیستم 

استارتاپی

 استان است

مدیر کل ارتباطات آذربایجان غربی: 

ورود شتاب دهند ه ها اساس توسعه اکوسیستم استارتاپی استان است 

گفــت:  اســتارت آپی  مجموعــه  یــک  بنیان گــذار 
ــوم زیســتی یکــی  تامیــن و رفــع ابزارهــای پژوهشــی عل
از مهم تریــن چالش هــای پژوهشــی در ایــن زمینــه اســت 
تــا اشــتغال زایی فارغ التحصیــالن ایــن حــوزه بــا مشــکل 

مواجــه نشــود.
ــرد:  ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــرادی در گفت وگ ــد م حمی
ــامل  ــران ش ــتی ای ــوم زیس ــری عل ــزار نف ــه 3۵0 ه جامع
دانشــجویان یــا فارغ التحصیالنــی اســت کــه چالش هــای 
ــی،  ــای تحقیقات ــرای انجــام پژوهش ه ــان ب ــش روی آن پی
یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای آنــان بــه شــمار مــی رود 
ــا  ــور ی ــرت از کش ــه مهاج ــر ب ــادی منج ــوارد زی و در م
اشــتغال بــه کســب و کارهــای غیــر مرتبــط نیــز می شــود.

وی افــزود: اشــتغال ایــن افــراد در فضــای علمی کشــور 
ضــروری اســت؛ چراکــه نیازهــای بســیار زیــادی در حــال 
حاضــر ماننــد پاندمــی کرونــا وجــود دارد کــه حضــور ایــن 
افــراد می توانــد تعیین کننــده و سرنوشت ســاز باشــد. 
همچنیــن تهیــه ابزارهــای پژوهشــی را بــه عنوان مشــکلی 
عمــده بــرای پژوهش هــای جامعــه علــوم زیســتی 
ــول  ــور معم ــه ط ــا ب ــن پروژه ه ــرا ای ــم زی ــرح می کن مط
ــاز  ــزات و مــواد مــورد  نی ــد تجهی ــوده و خری ــردار ب هزینه ب
یکــی از  مشــکالت پروژه هــای تحقیقاتــی در ایــن زمینــه 

اســت.
بنیان گــذار ایــن مجموعــه اســتارت آپی تصریــح کــرد: 
بنابرایــن بــرای حــل ایــن مشــکل، بــه ابتــکار اســتارتاپ 
ــم.  ــد، پرداختی ــی ش ــاه 1397 اجرای ــه از آبان م ــو ک دالوین
خدمــات دالوینــو در زمینــه آموزشــی، تامیــن و ارائــه 

ــرای پژوهشــگرانی اســت کــه  تجهیــزات آزمایشــگاهی ب
بــه طــور موقــت بــه ایــن تجهیــزات نیازمنــد هســتند. در 
حــال حاضــر، دالوینــو بــا 2۵ آزمایشــگاه همــکاری دارد تــا 
عــالوه بــر افزایــش امــکان اســتفاده از تجهیــزات بیشــتر 
ــن  ــد از فضــای بیشــتری در ای ــی بتوانن و پیشــرفته تر، حت
ــتفاده  ــی اس ــورات پژوهش ــام ام ــرای انج ــگاه ها ب آزمایش

کننــد.
ــن اســتارت آپ دســتگاه هایی کــه  ــه کــرد: ای وی اضاف
مــورد نیــاز یــک پژوهشــگر اســت را از طریــق مشــارکت 
ــادی  ــه زی ــالف هزین ــا اخت ــط ب ــگاه های مرتب ــا آزمایش ب
نســبت بــه خریــد ایــن تجهیــزات، تامیــن می کنــد. ایــن 
اقــدام باعــث می شــود از تجهیــزات آزمایشــگاهی کــه در 
ــه  ــه صــورت بهین ــد ب بخــش خصوصــی فعالیــت می کنن
ــان  ــد آن ــش درآم ــه افزای ــا ب ــده ت ــتفاده ش ــد اس و هدفمن
نیــز کمــک شــود و از طرفــی پژوهشــگرانی کــه نیازمنــد 
ــی  ــای تحقیقات ــد پروژه ه ــتند؛ بتوانن ــزات الزم هس تجهی

خــود را عملــی کننــد.
اینکــه  بــر  عــالوه  کــرد:  خاطرنشــان  مــرادی 
دســتگاه های آزمایشــگاهی بســیار گــران  قیمــت هســتند، 
ــن  ــن ای ــوار اســت بنابرای ــز دش ــزات نی ــن تجهی ــه ای تهی
شبکه ســازی باعــث می شــود عــالوه بــر کاهــش هزینــه  
اجــرای پژوهش هــا، در پیشــبرد پروژه هــا نیــز موثــر باشــد. 
ــروژه،  ــرت پ ــه مدی ــاز ب ــی نی ــای پژوهش ــی پروژه ه گاه
پشــتیبانی فنــی و علمــی نیــز دارنــد کــه بنــا به درخواســت 
تیم هــای تحقیقاتــی در قالــب اســاتید دانشــگاهی از طــرف 

ــوند. ــی می ش ــی معرف ــای تحقیقات ــه تیم ه ــو ب دالوین

ــل از  ــتارت آپ قب ــن اس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اجــرای ایــن فرآینــد در زمینــه فــروش تیکــت دوره هــای 
آموزشــی بــه صــورت واســطه  و درگاه مشــغول بوده اســت، 
بیــان کــرد: در حــال حاضــر در حــوزه پژوهشــی فعالیــت 
ــتی  ــوم زیس ــوزه عل ــود را در ح ــات خ ــم و خدم می کنی
در رشــته های بیوتکنولــوژی، میکروبیولــوژی، ژنتیــک، 
ــم.  ــه می دهی ــگاهی ارائ ــوم آزمایش ــک و عل بیوانفورماتی

ــه  ــرد: ب ــوان ک ــتارت آپی عن ــه اس ــن مجموع ــر ای مدی
ــکل  ــه ش ــات ب ــادی از تحقیق ــت م ــول حمای ــور معم ط
دولتــی و رســمی صــورت نمی گیــرد یــا شــرایط دریافــت 
ــه بودجــه  ــه همیــن دلیــل تهی آن بســیار دشــوار اســت ب
الزم بــرای اجــرای یــک پــروژه تحقیقاتــی اهمیــت پیــدا 
می کنــد. ایــن اســتارت آپ عــالوه بــر خدماتــی کــه مطــرح 
ــروژه  ــک پ ــی ی ــای اجرای ــام هزینه ه ــد تم ــد، می توان ش
تحقیقاتــی را محاســبه کــرده و بــه اســاتید و پژوهشــگران 
اعــالم  کنــد تــا براســاس آن نفــرات تیــم و بودجــه مــورد 

ــود.  ــه ش ــی و تهی ــاز پیش بین نی
مــرادی در رابطــه بــا تجاری ســازی پژوهش هــای 
ــای  ــر پروژه ه ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــده، اظه ــام ش انج
ــز  ــا مراک ــجویی ی ــای دانش ــطه تیم ه ــه واس ــی ب پژوهش
ــه صــورت خصوصــی انجــام می شــوند  ــی کــه ب تحقیقات
بــه طــور معمــول منجربه محصــوالت تجــاری نمی شــوند 
ــاز  ــن پروژه هــا مــورد نی ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ــن ب بنابرای
ــه  ــال تعبی ــه دنب ــت ب ــور اس ــف کش ــای مختل بخش ه
فرآینــدی هســتیم تــا ایــن دســت از پروژه هــا بــه ســمت 

ــوند. ــوق داده ش ــز س ــتر نی ــر و بیش ــازی بهت تجاری س

بنیان گذار یک مجموعه استارت آپی مطرح کرد 

تامین ابزار؛ یکی از مهم ترین چالش های پژوهشی علوم زیستی
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اکثــر  بــرای  ســرمایه گذاران  از  وجــه  دریافــت 
اینکــه  مگــر  اســت  اجتناب ناپذیــر  اســتارتاپ ها 
ــران  ــرای جب ــی ب ــول کاف ــذاران پ ــا بنیان گ ــذار ی بنیان گ
ــده  ــرفت های آین ــرای پیش ــردن ب ــرج ک ــا و خ هزینه ه
ــاق  ــدرت اتف ــه ن ــوع ب ــن موض ــه ای ــند ک ــته باش را داش
می افتــد؛ هــر اســتارتاپی بــرای رشــد و گســترش دامنــه 

ــاز دارد. ــه نی ــه بودج ــود ب خ
ــک  ــادی، ی ــرایط ع ــور، در ش ــزارش اینترپرنی ــه گ ب
ســرمایه  ســهام،  کــردن  آزاد  ازای  در  اســتارت آپ 
می پذیــرد. در مقایســه بــا 1۵ یــا 20 ســال پیــش، 
می کننــد.  ســرمایه  جــذب  راحت تــر  اســتارت آپ ها 
ســرمایه گذاران بــه احتمــال زیــاد پــول خــود را در 
ایده هــای نوآورانــه ســرمایه گذاری می کننــد و تعــداد 
ســرمایه گذاران ریســک پذیر افزایــش یافتــه اســت. 
خریــد  بــرای  دالر  میلیاردهــا  بزرگتــر  شــرکت های 
پلتفرم هــای  و  می پردازنــد  مرتبــط  اســتارت آپ های 
متعــددی بــرای جمــع آوری ســرمایه در دســترس اســت.

ــه  ــده ب ــحال کنن ــت خوش ــن اس ــوع ممک ــن موض ای
نظــر برســد کــه هــر کــس بتوانــد بــرای ایده هــای خــود 
بودجــه ای جمــع آوری کنــد و یــک کســب وکار راه انــدازی 
کنــد امــا ایــن فقــط بخشــی از موضــوع اســت. در دنیــای 
ــرای  ــراوان ب ــای ف ــا فرصت ه ــروزی ب ــب وکار ام کس
ــل  ــه دلی ــب ب ــتارت آپ ها اغل ــرمایه، اس ــع آوری س جم
جمــع آوری بیــش از حــد ســرمایه و نــه صرفــا بــه دلیــل 

ــد. ــن می رون ــه از بی ــود بودج کمب
زمانــی کــه هــدف تامیــن مالــی محقــق شــود، 
ــرمایه را  ــذب س ــتارت آپ ها ج ــی اس ــت برخ ــن اس ممک

متوقــف کننــد و بــه حالــت عــادی بازگردنــد. امــا خطــر 
ایــن اســت کــه برخــی از اســتارت آپ ها ممکــن اســت 
ــتری  ــهام بیش ــد و س ــه دهن ــوه ادام ــع آوری وج ــه جم ب
ــر  ــوم مقادی ــد. هج ــذاران آزاد کنن ــرمایه گ ــرای س را ب
زیــادی پــول بــه کســب وکار، بســیاری از بنیان گــذاران را 
وسوســه می کنــد تــا ایــن رونــد را تــا زمانــی کــه ممکــن 

ــد. ــه دهن اســت ادام
وقتــی یــک کســب وکار 
پــول  از  هنگفتــی  مبالــغ 
دریافــت کنــد، ثابــت می کنــد 
بــه  آن  پشــت  ایــده  کــه 
ــوده اســت  ــدازه ای جــذاب ب ان
وادار  را  ســرمایه گذاران  کــه 
بــه نوشــتن چــک کــرده اســت. صحبــت اینجــا بــر ســر 
بخــش عملیاتــی و ســایر مــوارد مربــوط بــه کســب وکار 
نیســت. ایــده چیــزی اســت کــه در اینجــا مهــم اســت.

و  »ویتامین هــا«  برچســب های  از  ســرمایه گذاران 
ــیل  ــا پتانس ــی ب ــایی ایده های ــرای شناس ــکن ها« ب »مس
ــته  ــا آن دس ــد. ویتامین ه ــتفاده می کنن ــاال اس ــد ب رش
ــادآور  ــر اعتی ــه نظ ــه ب ــتند ک ــی هس ــای عموم از ایده ه
ــه  ــتند ک ــی هس ــکن ها ایده های ــل، مس ــتند. در مقاب نیس
می تواننــد بــه بخشــی از برنامــه روزانــه مصرف کننــدگان 
ــی  ــانه های اجتماع ــن های رس ــوند. اپلیکیش ــل ش تبدی
ــت  ــنپ چ ــتاگرام و اس ــوک، اینس ــر، فیس ب ــد توییت مانن

ــتند. ــکن هس ــای مس ــارز داروه ــای ب نمونه ه
بتوانــد وجــوه  هرچــه یــک کســب وکار بیشــتر 
جمــع آوری کنــد، بــرای عموم مردم و ســایر ســرمایه گــذاران 

ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــر ب امیدوارکننده ت
بســیاری از بنیان گــذاران بــه جمــع آوری کمک هــای 
مالــی ادامــه می دهنــد تــا ویتامین هــای خــود را بــه عنــوان 
مســکن پنهــان کننــد. در حالــی کــه آن هــا فکــر کننــد 
ــک  ــن تاکتی ــتند، ای ــر هس ــاه حیله گ ــک روب ــد ی مانن
ــا  ــتارتاپ آن ه ــرای اس ــرگ ب ــه م ــه تل ــت ب ــن اس ممک

ــل شــود. تبدی

اولیــن پرچــم قرمــز زمانــی 
از  هزینه هــا  کــه  اســت 
ــد کل بیشــتر  ــا درآم ــد ی درآم
ــد  ــب وکار بای ــود و کس می ش
ــی  ــص عملیات ــرر خال ــا ض ب
)NOL( مقابلــه کنــد. در مراحــل اولیــه توســعه، هزینه هــا 
ــوان بخشــی از کل  ــن می ت ــاد نیســت بنابرای ــدان زی چن
درآمــد را بــرای جبــران هزینه هــا اختصــاص داد. در ایــن 
ــد هرچنــد کــه  ــده بمان ــد زن صــورت اســتارت آپ می توان

ــد. ــی ندارن ــود چندان ــذاران س بنیان گ
در حیــن پذیــرش وجــوه، کســب وکار می توانــد توســعه 
ــال  ــن کام ــد. ای ــترش یاب ــف گس ــرعت مضاع ــا س و ب
ــامل  ــتری را ش ــای بیش ــا هزینه ه ــت ام ــاده اس خارق الع
می شــود ماننــد اســتخدام افــراد بیشــتر و ســرمایه گذاری 
ــه  ــی ب ــدار زمان ــگ هش ــن زن ــی. اولی ــتر در بازاریاب بیش
ــا  ــن هزینه ه ــی بی ــادل منطق ــه تع ــد ک ــدا در می آی ص
ــی وجــود نداشــته باشــد. و درآمدهــا در صورت هــای مال

ــد  ــان نق ــا جری ــب وکار ب ــر، کس ــارت دیگ ــه عب ب
عملیاتــی منفــی )OCF( ســر و کار دارد. وقتــی وجــوه بــه

تله مرگ یک استارت آپ چیست؟ 

تامین مالی بیش 

از حد و مرگ 

استارتاپ ها

عدم تعادل

 بین هزینه

 و درآمد
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شــرکت می رســد توســعه را سرســام آور می کنــد و باعــث 
ــد  ــا نمی توانن ــا درآمده ــود ام ــر می ش ــای باالت هزینه ه
بــا هزینه هــا برابــری کننــد. OCF منفــی چیــزی نیســت 
کــه ســرمایه گــذاران دوســت داشــته باشــند ببیننــد و این 
می توانــد بــه ایــن معنــی باشــد کــه کســب وکار شــما در 

تلــه مــرگ قــرار گرفتــه اســت.
بــرای رهایــی از ایــن تله مــرگ، بنیان گــذاران معمــوال دو 
گزینــه دارنــد. اولیــن مــورد کاهــش هزینه هــا بــا انجــام 
ــا فــروش بخشــی از  کارهایــی ماننــد اخــراج کارکنــان ی
ــث  ــد باع ــر می توان ــن ام ــت. ای ــرکت اس ــای ش دارایی ه
شــود کــه کســب وکار بــرای ســرمایه گــذاران ناپایــدار بــه 
نظــر برســد و ممکــن اســت اعتمــاد عمومی از دســت بــرود.
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــن ســرمایه گذاران ــه دوم یافت گزین
ــه  ــتری ب ــول بیش ــا پ ــد ت ــد و آماده ان ــاد دارن ــما اعتم ش
ــی  ــال، از آن جای ــد. بااین ح ــق کنن کســب وکار شــما تزری
کــه شــرکت شــما در حــال افــول اســت برخــی از 
ــت  ــن فرص ــت از ای ــن اس ــکار ممک ــذاران م ــرمایه گ س
ــرای اســتفاده از دســتاوردهای شــما اســتفاده کننــد. در  ب
ــد و  ــی نداری ــی چندان ــدرت چانه زن ــرایطی ق ــن ش چنی
ــرای زنــده نگــه داشــتن  ممکــن اســت مجبــور شــوید ب
ــذاران  ــرمایه گ ــته های س ــلیم خواس ــب وکارتان تس کس

شــوید.
بــه  شــما  ایــده  وقتــی 
نوآورانــه  کافــی  انــدازه 
ســرمایه گذاران  تــا  باشــد 
احتمــاال  کنــد،  متقاعــد  را 
بــا تعــداد زیــادی از ایــن 

ــا  ــیاری از آن ه ــت. بس ــد داش ــروکار خواهی ــراد س اف
ــد  ــرار دهن ــما ق ــار ش ــود را در اختی ــول خ ــد پ حاضرن
تــا در کســب وکار شــما مشــارکت داشــته باشــند. 
ــر  ــت در سراس ــرمایه گذاری ثاب ــون س ــک قان ــن ی ای
ــان،  ــا موسس ــذار ی ــر بنیان گ ــا اگ ــت ام ــان اس جه
بپذیرنــد  در کســب وکار  را  زیــادی  ســرمایه گذاران 

باشــد. دوم  قرمــز  پرچــم  نشــانگر  می توانــد 
زیــادی  تعــداد  کســب وکار  یــک  وقتــی 
آن هــا  مدیریــت  باشــد  داشــته  ســرمایه گذار 
یــک  اوقــات  گاهــی  می شــود.  چالش برانگیــز 
مدیرعامــل مجبــور اســت تمــام وقــت خــود را صــرف 
ــه  ــا اینک ــد ت ــرمایه گذاران کن ــتن س ــی نگه داش راض
تمرکــز  شــرکت  اســتراتژی های  و  توســعه  روی 
ــه  ــد ک ــار دارن ــذاران انتظ ــرمایه گ ــی از س ــد برخ کن
مدیرعامــل در تمــام ســاعات روز در دســترس باشــد.

اســت  برابــر  بیشــتر ســرمایه گذاران  مشــارکت 
ــش  ــار بی ــل انتش ــه دلی ــتر؛ ب ــهام بیش ــار س ــا انتش ب
ــدرت  ــت ق ــن اس ــذاران ممک ــهام، بنیان گ ــد س از ح
ــرا  ــد زی ــت بدهن ــی را از دس ــری و چانه زن تصمیم گی
را  تجــارت  از  قابل توجهــی  ســهم  ســرمایه گذاران 
ــز  ــتیو جاب ــه اس ــد ک ــاد آوری ــه ی ــی را ب ــد. زمان دارن
ــود  ــرده ب ــیس ک ــودش تاس ــه خ ــرکتی ک ــل، ش از اپ

ــد. ــراج ش اخ
قبــل از رفتــن بــه مرحلــه جمــع آوری ســرمایه بایــد 
ــرای  ــب وکارتان ب ــه کس ــی ک ــزان پول ــورد می در م
ــز  ــد. هرگ ــم بگیری ــاز دارد، تصمی ــدن نی ــی مان رقابت
ــه  ــد. در مرحل ــاده روی نکنی ــوه زی ــع آوری وج در جم

را  انعطاف پذیــر  ســرمایه گذاران  بایــد  شــما  بعــد، 
پیــدا کنیــد. ســرمایه گذارانی کــه جایــگاه شــما را 
بشناســند و آنقــدر بــه شــما اعتمــاد کننــد کــه در کار 
ــز  ــوط قرم ــا و خط ــد مرزه ــد. بای ــت نکنن ــما دخال ش
مدیریــت  در  ســرمایه گذاران  تــا  باشــد  مشــخص 

ــد. ــاد نکنن ــالل ایج اخت

مبالــغ  کــه  هنگامــی 
کســب وکار  بــه  هنگفتــی 

می شــود  تزریــق 
شــجاعت  بنیان گــذاران 
بیشــتری بــرای گســترش 
داشــت  خواهنــد  خــود  بیشــتر  توســعه  و  بــازار 
امــا داشــتن یــک منبــع پایان ناپذیــر پــول نقــد 
ــات  ــی اوق ــود. گاه ــوآوری ش ــع ن ــت مان ــن اس ممک
اتفــاق می افتــد کــه  زمانــی  نوآوری هــا  بهتریــن 
ــا  ــد ب ــی هســتند و بای ــذاران در مشــکالت مال بنیان گ

ــد. ــش ببرن ــه پی ــب وکار را ب ــدود، کس ــع مح مناب
ــن اســت  ــع نامحــدود ای خطــر دیگــر داشــتن مناب
ــد.  ــش نمی کش ــه چال ــت را ب ــای مدیری ــه مهارت ه ک
ــارت  ــک مه ــخص ی ــه مش ــا بودج ــبرد ب ــر پیش هن
ــی از آن  ــراد کم ــه اف ــت ک ــروری اس ــی ض مدیریت
ــران  ــت، مدی ــدود اس ــع مح ــی مناب ــد. وقت برخوردارن
بایــد در تصمیم گیری هــای خــود دقــت بیشــتری 
داشــته باشــند و هــر ســکه را بــه دلیــل خاصــی 

ــد. ــرج کنن خ

خطر اضافه شدن 

بیش از حد 

سرمایه گذاران

شانس کمتر

برای نوآوری

 و ریسک پذیری



پارک های علم و فناوری 
◄ بازدید رئیس و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 

از پارک علم و فناوری البرز ؛پارک علم و فناوری البرز در بودجه 
سال آینده حمایت می شود

◄ همزمان با نوزدهمین اجالس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری 
پردیس صورت می گیرد؛

۸ رونمــایی از ۶ محصول جدید دارویی و تجهیزات پزشکی تولید 
شده در پـارک پردیس

◄ نمایشگاه رینوتکس، بستر توسعه فناوری های نو
◄ اخبار
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بازدید رئیس و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از پارک علم و فناوری البرز ؛ 

پارک علم و فناوری البرز 
در بودجه سال آینده حمایت می شود
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ــاوری  ــات و فن ــوزش ، تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
از مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای  بازدیــد  مجلــس در 
جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری البــرز اعــالم کــرد: 
ــر  ــالوه ب ــور ع ــاوری کش ــش و فن ــوزه پژوه ــه ح بودج
بودجــه پایــه هرســاله،  بــه 4200 میلیــارد تومــان در ســال جاری 

ــت. ــش یاف افزای
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، دکتــر علیرضــا منــادی 
ســفیدان، رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات و 
فنــاوری  مجلــس در بازدیــد از مجتمــع تحقیقاتــی و پارک 
ــی  ــر طیب ــی دکت ــا همراه ــه ب ــرز ک ــاوری الب ــم و فن عل
رئیــس جهاددانشــگاهی، دکتــر باصولــی معــاون هماهنگی 
و پشــتیبانی ایــن نهــاد، مهنــدس مهــدی عباســی رئیــس 
ــرز و حضــور همــه  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل مجتمــع و پ
ــات و  ــوزش ، تحقیق ــیون آم ــدگان کمیس ــاء و نماین اعض
فنــاوری مجلــس شــورای اســالمی برگزار شــد اعــالم کرد: 
ــاوری و تجاری ســازی خواســته  ــت از پژوهــش و فن حمای
ــس  ــت و مجل ــری اس ــم رهب ــام معظ ــژه مق ــام به وی نظ
ــت از  ــرای حمای ــوان خــود را ب ــه ت شــورای اســالمی هم
پژوهــش و فنــاوری و در صــدر آن پارک هــا و مراکــز رشــد 

ــه کار خواهــد بســت. علــم و فنــاوری ب
رئیس کمیســیون آمــوزش تحقیقات و فنــاوری مجلس 
بــا تصریــح اینکــه اکنــون جبهــه جنــگ پارک هــای علم و 
فنــاوری کشــور هســتند تاکیــد کــرد: بایــد از ظرفیت هــای 
ــارک  ــه پ ــعه مجموع ــرای توس ــرز ب ــتان  الب کشــور و اس

علــم و فنــاوری البــرز بیشــتر و بهتــر اســتفاده کــرد.
منــادی ســفیدان در بازدیــد از مجتمــع تحقیقاتــی 
شــهدای جهــاد دانشــگاهی در کــرج بــا تقدیــر از تــالش هــای 
ــم و  ــارک عل ــدرکاران پ ــت ان ــگاهی و دس ــاد دانش جه
ــس در  ــای مجل ــی از برنامه ه ــت: یک ــرز  گف ــاوری الب فن
زمینــه حمایــت از پژوهــش و فنــاوری و حمایــت از برنامه های 
ــه در  ــاد دانشــگاهی اســت چــرا ک ــاوری جه علمــی و فن
همــه زمینــه هــا اســراف حــرام امــا در پژوهــش اســراف 
حــرام نیســت زیــرا هزینــه در زمینــه پژوهــش بــه نتیجــه 

ــد. ــت می رس ــوب و مثب خ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه هفتــم کشــور نــگاه 
حمایتــی بیشــتری نســبت بــه حــوزه پژوهــش و فنــاوری 
خواهیــم داشــت اعــالم کــرد: در ســال جــاری نیــز تــالش 
ــاوری  ــش و فن ــوزه پژوه ــی از ح ــت خوب ــم حمای کردی

داشــته باشــیم و در همیــن راســتا بودجــه حــوزه پژوهــش و 
فنــاوری کشــور شــامل )معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و ...( 4200 
میلیــارد تومــان نســبت بــه رقــم پایــه همیشــگی رشــد و 

افزایــش داشــت.
ــاوری  ــات  و فن ــوزش ، تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
مجلــس در حاشــیه بازدیــد از مجتمــع تحقیقاتــی و پــارک 
علــم و فنــاوری البــرز جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکه 
بودجــه جهاددانشــگاهی از اول انقــالب تاکنون دســتاوردها 
ــد:  ــادآور ش ــته ی ــمندی داش ــیار ارزش ــای بس و فعالیت ه
ــا بودجــه  ــم بســت ت ــه کارخواهی همــه تــالش خــود را ب
ــهدای  ــی ش ــع تحقیقات ــژه مجتم ــگاهی به وی جهاددانش
جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری البــرز را کــه در 
رتبــه آخــر قــرار دارد بهبــود بخشــیده و بــه ســطح مطلوب 

ــانیم. ــول برس و قابل قب
ــن  ــرای ای ــتمر ب ــای مس ــرورت پیگیری ه ــر ض وی ب
منظــور تأکیــد کــرد و گفــت: مجلــس نــگاه حمایتــی بــه 
ــا پیگیری هــای  ــد ب ــاوری و پژوهــش دارد و بای ــم و فن عل
خــوب و برگــزاری بازدیدهــای متعــدد، دســتاوردهای 
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جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه جامعه، 
مســئوالن و مدیــران دولتــی و نمایندگان مــردم در مجلس 

شــورای اســالمی معرفــی گــردد.
ــاوری  ــات و فن ــوزش ، تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
مجلــس در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
ــاوری  ــم و فن ــق توســعه عل امیدآفرینــی در کشــور از طری
گفــت: آنچــه از دســتاوردها و فعالیت هــای جهاددانشــگاهی 
ــرای آینــده کشــور اســت و مــا  می بینیــم موجــب امیــد ب
تــالش می کنیــم بــا حمایت هــای مجلــس ایــن امیــد در 

کشــور ارتقــاء و افزایــش یابــد.
ــه ســوم را  ــرز رتب ــه اینکــه اســتان الب ــا اشــاره ب وی ب
درزمینــه شــرکت های دانش بنیــان دارد گفــت: بایــد 
تــالش کنیــم عقب ماندگــی قبلــی اســتان بــه دلیــل تــازه 
ــران  ــات جب ــه و امکان ــه بودج ــودن آن درزمین ــیس ب تأس

شــود.

حمایت از جهاددانشگاهی موجب توسعه 

فناوری و ایجاد ارزش چند برابری می شود
رئیــس جهاددانشــگاهی نیــز در ایــن بازدیــد بــا تشــریح 
برخــی از دســتاوردهای جهاددانشــگاهی به ویــژه فعالیت هــا 
و دســتاوردهای ایــن نهــاد در مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای 
جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری البــرز تصریــح کرد: 
جهاددانشــگاهی ظرفیت هــا و توانمندی هــای بســیاری دارد 
کــه اگــر بودجه هــا و حمایت هــای الزم از آن صــورت 
ــد  ــزوده چن ــاارزش اف ــتاوردهایی ب ــد دس ــرد می توان بگی

برابــری عایــد کشــور نمایــد.
از  برخــی  تشــریح  بــا  طیبــی  حمیدرضــا  دکتــر 
دســتاوردهای ایــن نهــاد در توســعه فنــاوری در بخش هــای 
فنــی و مهندســی، کشــاورزی، پزشــکی، گیاهــان دارویــی 
و پــرورش انــواع دام هــا بــا نــژاد و ژن جدیــد و ... 
ــن  ــترش ای ــوه و گس ــد انب ــرد: برای تولی ــان ک خاطرنش
ــه حمایت هــای  ــه جامعــه در سراســر کشــور ب دانش هــا ب
ــران در  ــم؛ آنچــه همــه مســئوالن و مدی ــاز داری ــد نی جدی
جهــاد می بیننــد ایــن اســت بودجــه ای کــه بــه ایــن نهــاد 
اختصــاص می یابــد بــه ارزش افــزوده چنــد برابــری منجــر 

می شــود.
وی بــا تصریــح اینکــه مشــکل تولیــد دانــش و فنــاوری 
در کشــور نداریــم اظهــار داشــت: جهاددانشــگاهی در 
ــه  ــا ازجمل ــواع فناوری ه ــد ان ــازی و تولی ــث تجاری س بح
فرســتنده های  نفــت،  دکل هــای  قطــار،  واگن هــای 
ــه  ــود را ب ــدی خ ــاری و ... توانمن ــای حف ــی، مته ه رادیوی
ــرد،  ــات رســانده و اگــر حمایت هــای الزم صــورت بگی اثب

ــد. ــد ش ــر خواهن ــد براب ــا چن ــتاوردها و فعالیت ه دس
رئیــس جهاددانشــگاهی در ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور 
نماینــدگان کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
ــود  ــم نب ــوع مه ــه موض ــد ب ــام ش ــالمی انج ــورای اس ش
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــع در کش ــگاه های مرج آزمایش
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ــار  ــف در کن ــورهای مختل ــع در کش ــگاه های مرج آزمایش
ــای  ــا حمایت ه ــر ب ــن ام ــد و ای ــکل می گیرن ــع ش صنای
ــگاهی در  ــط جهاددانش ــد توس ــت می توان ــس و دول مجل
بخش هــای مختلــف شــکل بگیــرد و بــا شبیه ســازی های 
مناســب بــه توســعه صنعــت بادانــش فنــی تولیدی توســط 

جوانــان کشــورمان بیانجامــد.
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ ــر طیب دکت
ــال  ــل س ــن چه ــول ای ــگاهی در ط ــاد دانش ــت: جه گف
در زمینه هــای مختلفــی از جملــه  صنایــع دفاعــی، 
الگوســازی علــم و فنــاوری و تجــاری ســازی آن، انتقــال 
ــاوری، فرهنــگ و آمــوزش و اشــتغال آفرینــی،  موفــق فن

فعالیت هــای خوبــی انجــام داده اســت.
ــی  ــز مل ــدازی مرک ــت راه ان ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــد مق ــا تاکی ــبختانه ب ــت: خوش ــی گف ــر ژنتیک ذخای
معظــم رهبــری راه انــدازی مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی 
بــه جهــاد دانشــگاهی ســپرده و بــا موفقیــت هایــی کــه 
ــب  ــگاهی، قط ــاد دانش ــون جه ــم اکن ــده ه ــل ش حاص

ــود. ــوب می ش ــور محس ــتی کش ــره زیس ذخی
رئیــس جهاد دانشــگاهی بــه موضــوع مهم کشــاورزی، 
کســب دانــش فنــی پــرورش ماهــی در قفــس و  اصــالح 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــور ب ــنگین در کش ــبک و س ــژاد دام س ن
توســط جهــاد دانشــگاهی اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه 
بــه خشکســالی هــا و کــم آبــی و منابــع محــدود نیــاز بــه 
دام هایــی بــا بازدهــی بــاال  داریــم و در ایــن زمینــه هــم 

حــرف هــای بســیاری بــرای گفتــن داریــم کــه امیدواریــم 
بــا حمایــت وزارت جهــاد کشــاورزی و آقــای دکتر ســاداتی 
ــم گام  ــوزه بتوانی ــن ح ــوز ای ــالش و دلس ــر پرت ــژاد وزی ن

هــای موثرتــری بــرای کشــور برداریــم.
ــخنانی  ــز در س ــی نی ــدی باصول ــد مه ــن بازدی در ای
ــالمی از  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــت نماین ــر حمای ب
فعالیت هــای جهاددانشــگاهی تأکیــد کــرد و گفــت: 
جهاددانشــگاهی الگــوی تولیــد علــم و فنــاوری در کشــور 
می توانــد  دولــت  و  مجلــس  حمایت هــای  و  اســت 
ــعه  ــاوری و توس ــم و فن ــش عل ــعه بیش ازپی ــب توس موج

شــرکت های دانش بنیــان در کشــور شــود.

تأکید دکتر ستاری بر حمایت بیشتر 

از جهاددانشگاهی
در ایــن مراســم دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی 
ــی  ــاس تلفن ــق تم ــوری از طری ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــی شــهدای  ــت بیشــتر از مجتمــع تحقیقات ــر حمای ــز ب نی
ــد  ــرز تأکی ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــگاهی و پ جهاددانش
نمــود و اعــالم کــرد ایــن حمایت هــا را افزایــش خواهــد 

داد.

تشکر رئیس پارک علم و فناوری البرز

 از نمایندگان مجلس
ــس  ــی رئی ــدی عباس ــدس مه ــد مهن ــن بازدی در ای
پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا تقدیــر و تشــکر از رئیــس 

و اعضــای کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــورای اســالمی بــرای حضــور در پلــرک علــم و فنــاوری 
البــرز خاطرنشــان کــرد خوشــبختانه دســتاوردهای خــوب 
جهــاد دانشــگاهی در مجتمــع علمــی و تحقیقاتــی جهــاد 
دانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری البــرز موجــب اقبــال 
ــس  ــرم مجل ــدگان محت ــژه نماین ــئوالن بوی ــه مس و توج
ــدگان  ــزود نماین ــت. وی اف ــده اس ــالمی ش ــورای اس ش
ــود  ــث کمب ــه بح ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــرم مجل محت
بودجــه پــارک علــم و فنــاوری البــرز  واقــف بــوده و اذان 
دارنــد ایــن پــارک در ردیــف آخــر بودجــه در بیــن پــارک 
ــول  ــن رو ق ــرار دارد،از ای ــاوری کشــور ق ــم و فن هــای عل
ــارک  ــن پ ــه ای ــال 1401 بودج ــرای س ــد ب ــاعد دادن مس
ــوب  ــی و مطل ــگاه واقع ــه جای ــود و ب ــا ش ــم و احی ترمی

ــد ــا یاب ــی هــای کالن آن ارتق ــا ارزیاب متناســب ب
در ایــن بازدیــد نیــم روزه آقایــان دکتــر فرهــاد بشــیری 
ــالرد  ــده م ــق وردی نماین ــده پاکدشــت، حســین ح نماین
ــیوا  ــت، ش ــده رش ــدی نماین ــا احم ــهریار، محمدرض و ش
ــوان، رضــا حاجــی  ــده ســروآباد و مری ــور نماین قاســمی پ
ــور و ... حضــور داشــتند و از مراکــز ، پژوهشــکده هــا و  پ
ــد کــه ضمــن  ــد نمودن پژوهشــگاه هــای مجموعــه بازدی
تقدیــر از دســتاوردهای مجتمــع تحقیقاتی جهاددانشــگاهی 
و پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــر حمایــت از ایــن 

ــد. ــد کردن مجموعــه تأکی
گزارش: امیرعلی بینام
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ــط  ــل از رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
عمومــی پــارک فنــاوری پردیــس، چنــدی 
ــر  ــوالت برت ــایی محص ــوان شناس ــش فراخ پی
پــارک جهــت رونمایــی در نوزدهمیــن اجــالس 
ســالیانه پــارک منتشــر شــد. »احمد عســگری«، 
بومی ســازی  و  سرمایه گــــذاری  مدیــرکل 
ــه گفــت:  ــه ایــن نکت ــاوری ضمــن اشــاره ب فن
پــارک فنــاوری پردیــس محصوالت برتــری که 
در یــک ســال گذشــته بــا فنــاوری جدیــد روانــه 

ــرد. ــی ک ــد را رونمای ــازار شــده ان ب
ــی از  ــوان رونمای ــه داد: فراخ ــگری ادام عس
مدتــی قبــل در ســایت پــارک و ســایر ابزارهــای 

ــد. ــر ش ــانی منتش اطالع رس
ــارک  ــزود: تمامــی شــرکت های عضــو پ او اف

اعــم از مســتقر و غیر مســتقر و همچنیــن اعضای 
ــوآوری،  ــای ن ــه کارخانه ه ــارک ازجمل ــعب پ ش

امــکان حضــور در ایــن فراخــوان را داشــتند.
مدیــر کل ســرمایه گــذاری و بومــی ســازی 
فنــاوری پــارک فنــاوری پردیــس در مــورد 
فرآینــد ارزیابــی محصــوالت ارائــه شــده بــرای 
ــی  ــالیانه، گفت:ارزیاب ــالس س ــی در اج رونمای
ــر در  ــوالت برت ــی از محص ــان رونمای متقاضی
ــی و  ــِی رونمای ــاخص های ارزیاب ــوب ش چارچ
همچنیــن خــود اظهــاری و مســتندات ارســالی 
شــرکت ها، آغــاز شــد. پــس از آن کمیتــه اولیــه 
ــان و مدیــران پــارک  ــا حضــور معاون ارزیابــی ب
ــی  ــرای راهیاب ــول ب ــد محص ــکیل و چن تش

ــدند. ــاب ش ــه، انتخ ــی ثانوی ــه ارزیاب ب

 ۸ رونمــایی از 

6 محصول جدید 

دارویی و تجهیزات 

پزشکی تولید شده 

در پـارک پردیس

همزمان با نوزدهمین اجالس سالیانه
 و جشنواره برترین های پارک فناوری 

پردیس صورت گرفت؛

مدیــر کل ســرمایه گذاری و بومی ســازی فنــاوری پــارک فنــاوری پردیــس 
می گویــد همزمــان بــا نوزدهمیــن اجــالس ســالیانه پــارک فنــاوری پردیــس 
از 6 محصــول تولیــد شــده توســط شــرکت های عضــو ایــن مجموعــه در حــوزه 

دارو و تجهیــزات پزشــکی، رونمایی شــد.
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بررسی اولیه 6۴ محصول نوین 
پارک برای رونمایی
 در اجالس نوزدهم

عســگری ادامــه داد: در ایــن فراینــد بیــش از 
ــد و در  ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــو م ــرکت عض 270 ش
فراینــد ارزیابــی بــا ارتباطــی کــه بــا شــرکت هــای عضــو 
ــرکت و  ــول از 29 ش ــش از 64 محص ــم بی ــرار کردی برق
شــتاب دهنــده در فراینــد ارزیابــی رونمایــی حضــور پیــدا 
ــرای ایــن 64 انجــام گرفــت. ــی ب ــد ارزیاب ــد و فرآین کردن
وی افــزود: بــر اســاس ارزیابــی هــای انجــام شــده در 
ــه شــده  ــن 64 محصــول ارائ ــه اول، 30 طــرح از ای مرحل
بــه دبیرخانــه رونمایــی، حائــز شــرایط اولیــه بودنــد. این طــرح ها 
ــل  ــی از قبی ــای فن ــه ه ــی در زمین ــه دوم ارزیاب در مرحل
ســطح تکنولــوژی و میــزان نــوآوری در محصــوالت مــورد 
ــه  ــوط ب ــرح مرب ــن 30 ط ــد. ای ــرار گرفتن ــی ق بررس

ــود. ــارک ب ــو پ ــرکت عض 1۵ ش
ــاوری  ــی ســازی فن ــذاری و بوم ــر کل ســرمایه گ مدی
پــارک فنــاوری پردیــس ادامــه داد: مرحلــه بعــدی ارزیابــی 
محصول توســط کارشناســان و مشــاوران فنــی و تخصصی 
پــارک بــود. در ایــن مرحلــه ســطح فنــاوری و همچنیــن 
صحــت  خــود اظهــاری و مســتندات دریافــت شــده توســط 
ــای  ــام ارزیابی ه ــس از انج ــد. پ ــنجیده ش ــرکت ها س ش

فنــی و کارشناســی توســط تیــم اداره کل ســرمایه گــذاری 
و بومــی ســازی فنــاوری پردیــس، ایــن طــرح هــا در ادامه 
توســط کمیتــه ارزیابــی مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار گرفت 
و از بیــن 30 طــرح وارد شــده بــه مرحلــه دوم، 6 محصــول 
ــی در اجــالس ســالیانه انتخــاب شــد کــه  ــرای رونمای ب
ــن اجــالس  ــن محصــوالت در نوزدهمی ــرار اســت از ای ق

ســالیانه پــارک در نوزدهــم مهرمــاه رونمایــی شــود.
ــورت  ــای ص ــه ارزیابی ه ــه ب ــت: باتوج ــگری گف عس
ــی های  ــی، بررس ــاخص های رونمای ــاس ش ــه براس گرفت
فنــی و بازدیدهــای میدانــی، 6 محصــول تولیــد شــده در 
حوزه هــای دارویــی و تجهیــزات پزشــکی بــرای رونمایــی 

در اجــالس ســالیانه پــارک انتخــاب شــدند.

انتخاب محصوالت برتر بر اساس 
شاخص های علمی

ــاوری  ــازی فن ــی س ــرمایه گذاری و بوم ــر کل س مدی
شــاخص های  مــورد  در  پردیــس  فنــاوری  پــارک 
ــرای انتخــاب محصــوالت  ارزیابــی محصــوالت گفــت: ب
ــدادی  ــالیانه، تع ــالس س ــی در اج ــت رونمای ــر جه برت
شــاخص های ارزیابــی وجــود دارد. محصــول متقاضــی یــا 
ــد در دوره هــای قبلــی اجــالس  ــه آن نبای ــوع ارتقــا یافت ن
ســالیانه پــارک، جشــنواره ها و رســانه های داخلــی و 
ــن  ــد. همچنی ــده باش ــی ش ــا رونمای ــی ی ــی، معرف خارج
ــی  ــل ط ــازی را کام ــد تجاری س ــد فرآین ــول بای محص
ــا  ــب ب ــروش متناس ــابقه ف ــال س ــر 2 س ــرده و حداکث ک

ــد. ــته باش ــول را، داش ــازار محص ــت ب ظرفی
وی ادامــه داد: محصــوالت برتــر نبایــد نمونــه مشــابه 
ــرکت  ــن ش ــد و همچنی ــته باش ــور داش ــی در کش داخل
ــرای رونمایــی محصــوالت خــود در اجــالس  متقاضــی ب
ســالیانه پــارک بایــد مجــوز و تأییدیــه فنی مــورد نیــاز را از 
مراجــع ذی صــالح گرفتــه باشــد. عــالوه بــر ایــن محصول 
ــور و  ــتراتژیک کش ــی و اس ــای حیات ــع نیازه ــد در رف بای
ــی،  ــورهای خارج ــه کش ــتگی ب ــع وابس ــا قط ــش ی کاه

ــر گــذار باشــد. تاثی

چه مزایایی در انتظار محصوالت 
رونمایی شده است؟

ــی محصــوالت در  ــای رونمای ــورد مزای عســگری در م
ــس،  ــاوری پردی ــارک فن ــالیانه پ ــالس س ــن اج هجدهمی
بیــان کــرد: محصوالتــی کــه در اجــالس ســالیانه رونمایی 

برخــوردار  رونمایــی  ذاتــی  مزایــای  از  می شــوند 
ــد  ــی مانن ــر آن از مزایای ــالوه ب ــا ع ــد. ام ــد ش خواهن
ــاور  ــرکت فن ــول و ش ــی محص ــداد معرف ــزاری روی برگ
ــر،  ــوالت برت ــرای محص ــتریان ب ــی مش ــور تمام ــا حض ب
ــا  ــده ت ــی ش ــول رونمای ــگ محص ــدی از لیزین بهره من
ســقف ۵ میلیــارد ریــال، تســهیل فرآینــد جــذب ســرمایه 
ــت از  ــده و حمای ــی ش ــول رونمای ــعه محص ــت توس جه
ــون پتنــت ایــران  ثبــت اختــراع بین المللــی از طریــق کان

می شــوند. بهره منــد 
وی افــزود: ارائــه کمــک هزینــه جهــت بهبــود فرآینــد 
طراحــی صنعتــی محصــول، ارائــه کمــک هزینــه ســاخت 
کلیــپ تبلیغاتــی از محصــول برتــر یــا شــرکت و حمایت از 
ثبــت اختــراع بین المللــی از طریــق کانــون پتنــت ایــران، 
از دیگــر مزایــای رونمایــی محصــول در اجــالس ســالیانه 

پــارک اســت.
ــاوری  ــازی فن ــی س ــرمایه گذاری و بوم ــر کل س مدی
پــارک فنــاوری پردیــس در مــورد دیگــر مزایــای رونمایــی 
گفــت: رونمایــی از محصــول در اجــالس ســالیانه مزایــای 
دیگــری نیــز از جملــه معرفــی محصــول در فضــای 
ــارک  ــایت پ ــر در س ــول برت ــری محص ــازی، قرارگی مج
و ســامانه فن بــازار ملــی ایــران، پوشــش خبــری و 
تبلیغاتــی از طریــق ســاخت مســتند، انجــام مصاحبــه و 
هماهنگــی پخــش در رســانه های مختلــف، هماهنگــی 
ــت  ــی جه ــریات تخصصــی و معرف ــات در نش درج تبلیغ
ــیما، در  ــدا وس ــی ص ــای تخصص ــور در برنامه ه حض

ــت. ــد داش ــی خواه پ
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نمایشگاه رینوتکس، بستر توسعه فناوری های نو

رســیدن نمایشــگاه نــوآوری و فناوری هــای ربــع رشــیدی تبریــز، موســوم بــه رینوتکــس، بــه ایســتگاه نهــم، 
ــا،  ــعه ایده ه ــرح و توس ــیر ط ــوان در مس ــی می ت ــن رویدادهای ــزاری چنی ــتر برگ ــر بس ــه ب ــد ک ــان می ده نش

ــت.  ــدی برداش ــای ج ــد گام ه ــای جدی ــا و فناوری ه نوآوری ه
بــه گــزارش ایرنــا، توســعه فــن آوری هــا و بــه روز بــودن تکنولــوژی هــای صنعتــی زمینــه پیشــرفت و توســعه 
ــات  ــات، ارتباط ــه و اطالع ــادل تجرب ــش، تب ــکان نمای ــگاهی آن ام ــتر نمایش ــی آورد و بس ــم م ــدار را فراه پای

فناورانــه و زمینــه رقابــت را فراهــم مــی کنــد کــه در مجمــوع نتایــج ثمربخشــی دارد. 
امــکان بــروز اســتعدادهای دانشــجویی، دانــش آمــوزی، معرفــی نخبــگان جــوان و شــرکت هــای خصوصــی 
فعــال و تاثیرگــذار همــه از مزایــای نمایشــگاه هــای مرتبــط بــا علــم و فــن آوری و اشــتغال و برگــزاری 9 دوره از 

نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی تبریــز، مصــداق بــارز آن اســت. 
بــا ایــن نــگاه، نهمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی )رینوتکــس 2021( در شــرایطی در 21 زون 
ــوالت  ــروش محص ــاوری، ف ــازی فن ــعه و تجاری س ــه، توس ــای فناوران ــامل ایده ه ــش ش ــار بخ ــی و چه تخصص
فناورانــه و دانش بنیــان و نیازمندی هــای فناورانــه از 17 تــا 21 آبــان برگــزار شــد کــه ناظــران محلــی معتقدنــد 
ایــن رویــداد، بــه رغــم نواقــص و کاســتی هــای آن، مــی توانــد بــه بســتری بــرای تســریع در توســعه ایــده هــا، 

نــوآوری هــا و فنــاوری هــای نــو در کشــور و منطقــه تبدیــل شــود.
ــا ترکیــه و جمهــوری هــای قفقــاز جنوبــی  ــا اشــاره بــه همجــواری و نزدیکــی آذربایجــان شــرقی ب آنــان ب
مــی گوینــد نمایشــگاه رینوتکــس تبریــز بــه عنــوان تجربــه ای تثبیــت شــده در حــوزه نــوآوری هــا و فنــاوری هــا، 
در صــورت حمایــت مالــی و ســازمانی از پایتخــت، مــی توانــد فراتــر از مرزهــای ملــی و در ســطح منطقــه ای 

نقــش آفرینــی کنــد.
از ایــن دیــدگاه، برگــزاری نمایشــگاه رینوتکــس تبریــز مــی توانــد بــه محملــی بــرای تبــادالت فراملــی بــا 
کشــورهای همســایه در حــوزه نــوآوری و فنــاوری هــای نــو در شــرایط تحریــم نامشــروع کشــورمان از ســوی 

ــاش باشــد.  ــکا و همپیمان آمری
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 سه طرح فن آور و دانش بنیان 
تجلیل شدند

در نهمیــن نمایشــگاه ربــع رشــیدی، همچنیــن از طرف 
ــارک علــم و فنــاوری اســتان ، از ســه طــرح طراحــی و  پ
ســاخت دســتگاه جوشــکاری لوله های پلــی اتیلنی بــه روش 
ــودر  ــو پ ــرح نان ــی ، ط ــی _ اغتشاش ــی _ اصطکاک حرارت
ــن  ــوژی نوی ــرح تکنول ــی و ط ــت طبیع هیدروکســی آپاتی
 ، WKT ــور ســه کاره ــر _ راکت ــد پذی ــع تجدی بازیافــت مناب

تجلیــل شــد.
حمایــت مالــی به مبلــغ یک میلیــارد ریــال، اســتقرار در 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــدون تشــریفات پذیــرش و 
پشــتیبانی از ایــده تــا مرحلــه تجاری ســازی و ورود بــه بازار 
از جملــه جوایــز تشــویقی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 

بــرای طــرح هــای فــوق بــود.
در نهمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فــن آوری ربع رشــیدی 
از طــرح و ایــده کمربنــد بینــا بــه عنــوان طــرح برگزیــده 

بخــش دانــش آمــوزی هــم تجلیــل شــد.
 

آذربایجان شرقی قابلیت هاب صادرات 
فن آوری غرب کشور را دارد 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیز نمایشــگاه ربع رشــیدی 
را یــک رویــداد علمــی و فرصتــی بــرای تبــادل اطالعــات 
و دانــش بیــن شــرکت های دانش بنیــان و فعــاالن حــوزه 
فنــاوری دانســت و گفــت: ایــن رویــداد می توانــد بــه عنــوان 
برنــد اســتان آذربایجــان شــرقی، هــاب صــادرات فنــاوری 

در شــمال غــرب کشــور باشــد.

ــت بوم  ــد زیس ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــرم ب ــن خ عابدی
ــا  ــت: ب ــود، گف ــال ش ــدازی و فع ــتان راه ان ــاوری در اس فن
ــوزه  ــال در ح ــای فع ــه مجموعه ه ــت هم ــور و فعالی حض
نــوآوری و فنــاوری ازجملــه شــتاب دهنده ها و صندوق هــای 

ــم. ــال کنی ــت بوم را فع ــن زیس ــم ای ــر، می توانی خطرپذی
و  نــوآوری  کارخانــه  راه انــدازی  افــزود:  وی 
ــه  ــده ب ــل ای ــن آوری و تبدی ــوزه ف ــت گذاری در ح سیاس
ــی اســت کــه در جهــت تبدیــل  ــاوری از دیگــر اقدامات فن
اســتان بــه هــاب صــادرات فــن آوری موثــر خواهــد بــود.

انعقاد هفت موافقت نامه همکاری
 با صنایع، توسط پارک علم و فن آوری 
آذربایجان شرقی در نمایشگاه ربع رشیدی 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی نیــز 
ــن نمایشــگاه  ــزاری نهمی ــدت برگ ــه در م ــرد ک اعــالم ک
ــع  ــا صنای ــع رشــیدی، هفــت موافقت نامــه همــکاری ب رب
توســط پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی منعقــد 

شــده اســت.
عبدالرضــا واعظــی بــا بیــان اینکــه ارزش ریالــی ایــن 
ــت،  ــال اس ــارد ری ــر 177 میلی ــغ ب ــا بال ــه ه ــت نام موافق
گفــت: در اســتان آذربایجــان شــرقی ، شــرکت هــا و صنایع 
بســیار بزرگــی وجــود دارد کــه اگــر نســیمی از ســمت آنهــا 
وزیــده شــود و از حمایــت هــای آنهــا بهــره منــد شــویم، 
مــی تــوان بــا اســتفاده از ایــن حمایــت هــا، شــرکت هــا و 

طــرح هــای کوچــک را متحــول کــرد.
وی افــزود: بــه همیــن خاطــر اســت کــه بنده برگــزاری 

نمایشــگاه ربــع رشــیدی را بــرای تحــول کســب و کارهای 
دانــش بنیــان مفیــد مــی دانــم، زیــرا در خــالل برگــزاری 
چنیــن نمایشــگاه هایــی ، می تــوان پیونــد و ارتبــاط خوبی 
بیــن صنایــع بــزرگ ، ســازمان هــا و ارگا نهــا بــا صاحبــان 
طــرح و ایــده ای کــه نیــاز بــه حمایــت مــادی و معنــوی 

دارنــد، ایجــاد کــرد.
رئیــس پــارک علم و فنــاوری اســتان افزود: اکوسیســتم 
ــا مــدل جنــگل بارانــی دنبــال  نــوآوری و فنــاوری بایــد ب
شــود کــه در آن امــکان پیشــرفت، تنــوع، حرکــت دائمــی 

و ... وجــود دارد.
ــتم  ــش اکوسیس ــا در بخ ــفانه م ــت: متأس ــی گف واعظ
ــا مــدل مزرعــه ای حرکــت  ــوآوری و فنــاوری ، هنــوز ب ن
مــی کنیــم کــه در ایــن مــدل هــم تنــوع محصــول محدود 
ــریع و  ــعه س ــد و توس ــکان رش ــم ام ــت و ه ــن اس و پایی

پایــدار وجــود نــدارد.
ــا اجــرای دقیــق قوانیــن و مقــررات ،ایجــاد  وی افــزود: ب
زیرســاختهای مناســب و  حمایتهــای مالــی و معنــوی ، مــی 
تــوان بــه آینــده اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری امیــدوار بــود.

توسعه پایدار نیازمند توجه
 به اکوسیستم نوآوری و فناوری های 

دانش بنیان است
ــوآوری و  ــگاه ن ــن نمایش ــی نهمی ــتاد اجرای ــس س رئی
فنــاوری ربــع رشــیدی نیــز گفــت: پایــان نهمین نمایشــگاه 
ربــع رشــیدی ، آغــازی بــرای اجــرای هــر چــه بهتــر دوره 

بعــدی، از لحــاظ کمیــت و کیفیــت اســت.
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ــم  ــی رغ ــرد: عل ــار ک ــه اظه ــب خواج ــعید غری س
وقفــه ایجــاد شــده در برگــزاری دوره قبلــی ایــن 

ــی ،  ــای کرونای ــت ه ــت محدودی ــه عل ــگاه ب نمایش
ــتقبال  ــا اس ــگاه ب ــن نمایش ــن دوره ای ــال ، نهمی امس

ــود. ــراه ب ــدگان هم ــوب بازدیدکنن خ
وی گفــت: طبــق ارزیابــی های صــورت گرفته ، بیــش از ده 
هــزار نفــر بــه صــورت حضــوری و بیــش از 20 هــزار نفــر هم 
بــه صــورت مجــازی ، از نهمیــن نمایشــگاه ربــع رشــیدی ، 

بازدیــد کــرده انــد.
رئیــس ســتاد اجرایــی نمایشــگاه ربــع رشــیدی در ادامه 
ــدار  ــعه پای ــه توس ــم ب ــی خواهی ــر م ــه اگ ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــاوری توج ــوآوری و فن ــه اکوسیســتم ن ــد ب ــیم بای برس
ــت ،  ــه حمای ــاز ب ــتم ، نی ــرد: اکوسیس ــار ک ــم، اظه بکنی
ــا  ــا دارد ت ــازمان ه ــا و س ــه ارگان ه ــه هم ــالش و توج ت
ــه  ــعه جامع ــر توس ــود را ب ــت خ ــر مثب ــی و تأثی پویای

ــد. ــان ده نش
غریــب خواجــه، نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری را یــک 
فرصــت و بهانــه خــوب بــرای معرفــی و تبلیــغ طــرح های 
ــک  ــگاه ی ــن نمایش ــت : ای ــت و گف ــان دانس ــش بنی دان
ــان طــرح و  ــن صاحب ــاط بی ــرای ارتب ــده آل ب ــت ای ظرفی
ایــده بــا ســرمایه گــذاران و مشــتریان دیگــر اســت و اگر از 
ایــن ظرفیــت بــه نحــو احســن اســتفاده شــود ، یــک طرح 
ــروت و اشــتغال  ــد ث ــه تولی ــه مرحل ــد ب ــده مــی توان و ای

کالن برســد.
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سرپرســت دانشــگاه تهــران گفت: پــارک علــم و فناوری 
ــرای ایجــاد  دانشــگاه تهــران، محمــل بســیار مناســبی ب
ــه و  ــط جامع ــگاه و محی ــان دانش ــل می ــاط و تعام ارتب
بهتریــن مکانیــزم پاســخگویی بــه نیازهــای جامعه اســت.
ــی در  ــد مقیم ــید محم ــر س ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
جریــان بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهران، 
اظهــار کــرد: امــروزه مأموریــت اصلــی دانشــگاه ها ایــن 
اســت کــه بتواننــد نیازهــا و خواســته های جامعــه را رصــد 
و شناســایی کــرده و ســپس راهکارهایــی بــرای پاســخ به 

ایــن مســائل و مشــکالت پیــدا کننــد. 
ــم  ــای عل ــکل گیری پارک ه ــل از ش ــته و قب در گذش
و فنــاوری در دانشــگاه ها و کشــور، ایــن ارتبــاط ضعیــف 
بــه نظــر می رســید. در حقیقــت نهــاد واســطی نیــاز بــود 
ــا الزامــات محیــط  ــا خواســته ها و نیازهــا را متناســب ب ت
ــن  ــد و همچنی ــف کن ــگاه ها تعری ــرای دانش ــی ب اجتماع
ــگاه  ــای دانش ــا و توانمندی ه ــا ظرفیت ه ــد ت ــادر باش ق
را در یــک فراینــد اجرایــی و عملیاتــی بــرای ســازمان ها 
ــاد  ــن نه ــاوری ای ــم و فن ــای عل ــد. پارک ه ــه کن عرض

واســط هســتند.
ــتغال  ــف و اش ــته های مختل ــراد از رش ــور اف وی حض
میان رشــته ای در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
ــزود:  ــر دانســت و اف را نشــانه ایجــاد یــک فرهنــگ مؤث
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران، محمــل بســیار 
ــرای ایجــاد ارتبــاط و تعامــل میــان دانشــگاه  مناســبی ب
ــه  ــخگویی ب ــزم پاس ــن مکانی ــه و بهتری ــط جامع و محی

نیازهــای جامعــه اســت.
دکتــر مقیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه پارک هــای 
ــده ای  ــت ش ــط مراقب ــرایط و محی ــاوری، ش ــم و فن عل
ــرد:  ــریح ک ــد، تش ــم می کنن ــان فراه ــرای کارآفرین را ب
ــار  ــا در اختی ــران ب ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
قــرار دادن فضــای مناســب، ارائــه مشــاوره های الزم 
ــه  ــانی ک ــالن و کس ــجویان، فارغ التحصی ــه دانش و… ب
کننــد،  راه انــدازی  می خواهنــد کســب وکار جدیــدی 

محیــط مراقبت شــده ای را ایجــاد کــرده اســت. 
زیــرا صاحبــان کســب وکارهای جدیــد بــه دلیل عــدم تجربه 
الزم، عــدم توانایــی مالــی و فنــی نمی تواننــد بــه ســرعت وارد 
محیــط رقابتــی شــده و ممکــن اســت بــا شکســت مواجه 
ــط  ــن محی ــاد ای ــا ایج ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــوند. پ ش
ــعه  ــد و توس ــه رش ــدات الزم، ب ــه تمهی ــی و ارائ مراقبت

کســب وکارها کمــک می کنــد.

ســرپـــــرست دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه 
نــــواحی نــوآوری، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر از آخریــن 
دنیــا  در  پیشــرفته  پـــــارک های  دستـــــاوردهای 
بهره منــد هســتیم. در عیــن حــال نیازهــای بومــی کشــور 
نیــز بــه خوبــی شناســایی شــده اســت. ایــن امــر را می توان 
در مبحــث ایجــاد نواحــی نــوآوری مشــاهده کــرد. پــارک 
علــم و فنــاوری بــه عنــوان یــک نهــاد واســط بــه ایفــای 
نقــش خــود پرداختــه اســت و در تــالش اســت تــا 
ــن  ــگاه و همچنی ــه دانش ــوآوری را در کل بدن ــگ ن فرهن
خدمــت بــه جامعــه محلــی کــه در جــوار دانشــگاه 

ــد. ــه کن ــاد و ارائ ــتند، ایج هس
دکتــر مقیمــی همچنیــن در ارتبــاط بــا نقش پــارک علم و 
فنــاوری دانشــگاه تهــران در تحقق هــدف دانشــگاه کارآفرین 
ــای  ــکل گیری پارک ه ــفه ش ــی فلس ــا بررس ــت: ب ــز گف نی
علــم و فنــاوری متوجــه پررنــگ شــدن نقــش ایــن مراکــز 
در کشــور می شــویم. البتــه کمتــر از دو دهــه از شــکل گیری 

ــذرد. ــور می گ ــاوری در کش ــم و فن ــای عل پارک ه
وی در ادامــه افــزود: امــروزه صاحبــان کســب وکارها و 

شــرکت ها می تواننــد در مباحــث فنــی، حقوقــی، بازاریابــی 
و … از پارک هــا بهــره ببرنــد. ضمــن اینکــه در پارک هــای 
علــم و فنــاوری، فضایــی بــرای تصمیــم و تبــادل تجربیات 
میــان صاحبــان ایــده، افــراد صاحــب اختــراع و کســانی که 
ــاد  ــد، ایج ــود را دارن ــوالت خ ــازی محص ــد تجاری س قص
ــم و  ــارک عل ــتاوردهای پ ــی دس ــا بررس ــت. ب ــده اس ش
فنــاوری دانشــگاه تهــران و همچنیــن حمایت هــای مالــی 
و ارائــه خدمــات مرتبــط بــا اســتقرار بــا هزینه هــای بســیار 
پاییــن و ... می تــوان دریافــت کــه زمینــه ای بــرای توســعه 
ظرفیت هــای افــراد و کســب وکارها ایجــاد شــده تــا 

بتواننــد بــه کشــور خدمــت کننــد.
دکتــر مقیمــی تشــریح کــرد: وقتــی از دانشــگاه 
ــارک  ــر پ ــت ب ــم، می بایس ــت می کنی ــن صحب کارآفری
ــا  ــرده ت ــز ک ــی تمرک ــز این چنین ــاوری و مراک ــم و فن عل
بتوانیــم پاســخگوی نیازهــای جامعــه باشــیم و مســئولیت 

ــم. ــا کنی ــز ایف اجتماعــی خــود را نی
دکتــر مقیمــی در بخــش دیگــر ســخنانش بــا تاکیــد 
بــر ایجــاد حــس مثبــت نســبت بــه تحصیــل در دانشــگاه 
ــس  ــت: جن ــوزان، گف ــر دانش آم ــذاری ب ــران و اثرگ ته
ــران،  ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــای پ فعالیت ه
مرکــز رشــد، مرکــز کارآفرینــی و همچنیــن ناحیــه 
ــت در  ــس مثب ــن ح ــده ای ــد ایجادکنن ــوآوری می توان ن

باشــد. خانواده هایشــان  و  دانش آمــوزان 
ــگاه  ــت دانش ــی، سرپرس ــد مقیم ــید محم ــر س دکت
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــور در پ ــان حض ــران در جری ته
ــدادی از  ــی و تع ــای عمران ــران، از پروژه ه ــگاه ته دانش

شــرکت های مســتقر در پــارک بازدیــد کــرد.

مقیمی در بازدید از پارک دانشگاه تهران: 

پارک های فناوری بهترین مکانیزم پاسخگویی به نیازهای جامعه
 و تحقق دانشگاه کارآفرین است 

پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران، محمل بسیار 

مناسبی برای ایجاد ارتباط 

و تعامل میان دانشگاه 

و محیط جامعه و بهترین 

مکانیزم پاسخگویی

 به نیازهای جامعه است
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اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات   مدیــرکل 
آذربایجان غربــی گفــت: 300 میلیــارد ریــال تســهیالت 
فنــاوری اطالعــات و  بــه فعــاالن حــوزه  بانکــی 
ــا از طــرح  ــت ت ــن اســتان اختصــاص یاف ارتباطــات ای

ــود. ــت ش ــاوا حمای ــوزه ف ــای ح ه
قاســم جلیلی نــژاد در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
اظهــار داشــت: بــه منظــور کمــک بــه تســریع در انجــام 
ــی از  ــاوای آذربایجان غرب ــوزه ف ــال در ح ــای فع طرحه
ــهیالتی  ــه تس ــا ارائ ــش ب ــن بخ ــای ای ــب و کاره کس

کــم بهــره در قالــب 6 طــرح حمایــت می کنیــم.
وی ادامــه داد: یکــی از شــرایط دریافــت تســهیالت 
رایانــه ای  صنفــی  نظــام  ســازمان  در  عضویــت 

اســت. آذربایجان غربــی 
اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات   مدیــرکل 
ارتباطــات،  وزارت  هــدف  افــزود:  آذربایجان غربــی 
ســوی  بــه  حرکــت  و  دیجیتــال  اقتصــاد  توســعه 
ــال  ــی از اقتصــاد دیجیت ــع زدای ــی شــدن و مان دیجیتال
ــا حمایت هــای مــادی و معنــوی از فعــاالن و کســب  ب

و کارهــای ایــن حــوزه اســت.
ــرح  ــن ط ــه ای ــی ک ــرد: اهداف ــد ک ــژاد تاکی جلیلی ن

ــا و  ــو پ ــای ن ــب و کاره ــت از کس ــد حمای ــال می کن دنب
غیــر نوپــا، ارتقــا و توســعه کاربــرد و افزایــش توانمنــدی 
بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات آی ســی تــی در 

آذربایجان غربــی اســت.
ارتباطــات و فنــاوری  وی اضافــه کــرد: حــوزه 
ــروت و ایجــاد اشــتغال  ــد ث ــه بخــش تولی اطالعــات ب
ــدن  ــم ش ــا فراه ــت و ب ــده اس ــل ش ــور تبدی در کش
ــه اشــتغال  ــن بخــش، زمین زیرســاخت های مناســب ای
ــود. ــم می ش ــز فراه ــوزه نی ــن ح ــالن ای فارغ التحصی

ــاز  ــورت نی ــد در ص ــش می توانن ــن بخ ــاالن ای فع
ــامانه  ــنه در س ــهیالت قرض الحس ــت تس ــرای دریاف ب
ــبت  ــن  www.irannoafarin.ir نس ــران نوآفری ای

ــد. ــدام کنن ــام اق ــه ثبت ن ب
بــا تصویــب مجلــس شــورای  در ســال 1390 
و  مدیریــت  توســعه  معاونــت  ابــالغ  و  اســالمی 
وزارت  ســاختار  جمهــوری  رییــس  انســانی  منابــع 
ــر  ــتان ها تغیی ــات در اس ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
کــرد و ادارات کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ــر  ــار وزی ــام االختی ــده ت ــوان نماین ــه عن ــتان ها ب اس
ــک  ــت بان ــت، پس ــای پس ــر زیرمجموعه ه ــر ب و ناظ
ــی( و  ــش دولت ــاخت )بخ ــر س ــات زی ــرکت ارتباط و ش
ــاوری  ــات و فن ــوزه ارتباط ــی ح ــرکت های خصوص ش

ــد. ــیس ش ــات تاس اطالع
ــه وزارت  ــته ب ــازمان های وابس ــف س ــی وظای تمام
ــاوری  ــررات، ســازمان فن ــم مق ــل ســازمان تنظی از قبی
در  کل  ادارات  ایــن  طریــق  از  غیــره  و  اطالعــات 
راســتا  همیــن  در  و  می شــود  پیگیــری  اســتان ها 
وظایــف ایــن ادارات کل جهــت تحقــق اهــداف بخــش 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در چهــار بعــد نظــارت 
نظــارت  مدیریتــی،  نظــارت  حفاظتــی،  و  امنیتــی 
ــت. ــده اس ــف ش ــی تعری ــارت مقررات ــه ای و نظ برنام

ــرایط  ــس ش ــاوری پردی ــارک فن ــیس پ ــالگرد تاس ــتمین س ــبت بیس ــه مناس  ب
ویــژه ای بــرای متقاضیــان ورود بــه مرکــز رشــد فنــاوری نخبــگان تــا دهــه فجــر 

ــه  شــده اســت. در نظــر گرفت
ــس  ــران ، ریی ــتان ته ــیمای اس ــزاری صــدا و س ــازارکار از خبرگ ــزارش ب ــه گ ب
ــز  ــن مرک ــژه ای ــات وی ــا خدم ــه ب ــارک در رابط ــگان پ ــاوری نخب ــد فن ــز رش مرک
ــل  ــرای تکمی ــزی الزم ب ــه ری ــت: برنام ــارک گف ــالگی پ ــت س ــبت بیس ــه مناس ب
ــی  ــال بخش های ــم امس ــده و امیدواری ــام ش ــز انج ــن مرک ــات ای ــره خدم زنجی
ــرش  ــرای پذی ــتری ب ــاخت های بیش ــم زیرس ــر داری ــود. در نظ ــی ش ازآن اجرای
ــاد  ــامل ایج ــاخت ها ش ــن زیرس ــم، ای ــاد کنی ــف ایج ــای مختل ــا در حوزه ه تیم ه
ــان در  ــاز متقاضی ــورد نی ــز« م ــاق تمی ــگاهی و »ات ــی، آزمایش ــای کارگاه فضا ه

ــت. ــد اس ــز رش ــه مرک مجموع
ــز  ــن مرک ــا در ای ــرکت نوپ ــش از ۵0 ش ــون بی ــان اکن ــی اکبری ــه عل ــه گفت ب
ــی انجــام  ــای خوب ــاوری، فعالیت ه ــف فن ــای مختل ــه در حوزه ه مســتقر هســتند ک
ــز  ــد و مرک ــی دارن ــای آزمایشــگاهی و کارگاه ــا نیاز ه ــد و بخشــی از آن ه می دهن
ــن  ــاز ای ــورد نی ــاخت های م ــه گام زیرس ــورت گام ب ــه ص ــر دارد ب ــد در نظ رش

ــد. ــم کن ــرکت ها را فراه ش
الکترونیــک و  افــزود: ایجــاد »اتــاق تمیــز« بــرای تولیــدات حــوزه  وی 
تجهیــزات پزشــکی هــم اکنــون در مرحلــه طراحــی قــرار دارد و بــزودی عملیــات 

ــد  ــرای ایجــاد کارگاه ســاخت و تولی ــن ب ــد شــد. همچنی ــاز خواه ــی آن آغ اجرای
ــرداری  ــاد و بهره ب ــرای ایج ــی ب ــه تخصص ــک مجموع ــا ی ــی ب ــال رایزن در ح
هســتیم. در رابطــه بــا ایجــاد فضــای آزمایشــگاهی نیــز بــا برخــی از شــرکت های 
ــی  ــتند، مذاکرات ــبی هس ــگاهی مناس ــای آزمایش ــه دارای فضا ه ــارک ک ــزرگ پ ب
ــک آزمایشــگاه  ــن شــرکت ها ی ــکاری ای ــا هم ــم ب ــم بتوانی ــم و امیدواری ــته ای داش
ــه تیم هــای متقاضــی در  ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــز رشــد ایجــاد کنی ــز در مرک مناســب نی

ــم. ــه کنی ــبی ارائ ــات مناس ــه خدم ــن زمین ای

به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس پارک فناوری پردیس 

شرایط ویژه برای متقاضیان ورود به مرکز رشد پارک فناوری پردیس

مدیرکل ارتباطات : 

۳۰۰میلیارد ریال تسهیالت به فناوران اطالعات آذربایجان غربی اختصاص یافت
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اخبارپارک های 
علم و فناوری

محســن علــی اکبریــان بــه برنامه هــای ویــژه 
ــارک  ــالگی پ ــت س ــبت بیس ــه مناس ــد ب ــز رش مرک
ــزاری  ــت: برگ ــرد و گف ــاره ک ــس اش ــاوری پردی فن
ــرق  ــه و ش ــگاه های منطق ــا دانش ــترک ب ــداد مش روی
اســتان تهــران در حــوزه کارآمــوزی و اســتخدام، 
بــرای  بــا هــدف معرفــی فرصت هــای جدیــدی 
فعالیــت  بــه  تمایــل  کــه  افــرادی  و  کارآمــوزان 
ــن  ــی از ای ــد یک ــوآوری دارن ــاوری و ن ــوزه فن در ح

اســت. برنامه هــا 
جهانــی  هفتــه  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  او 
و  شــرکت ها  کمــک  بــا  رویــدادی  کارآفرینــی، 
کارکنــان فعــال در آن هــا برگــزار خواهــد شــد و 
مخاطــب مــا در آن جوانــان و فرزنــدان کارکنــان 
و  ظرفیت هــا  رویــداد  ایــن  در  بــود.  خواهنــد 
اســتعداد های جدیــد بــرای کار در حــوزه فنــاوری 
را شناســایی می کنیــم و آن هــا را بــرای ورود بــه 

می کنیــم. آمــاده  رشــد  مرکــز  چرخــه 
علــی اکبریــان افــزود: ســومین برنامــه ویــژه 
ــنواره  ــارک جش ــالگی پ ــت س ــبت بیس ــه مناس ــا ب م
ــی  ــه جهان ــا هفت ــان ب ــه همزم ــد اســت ک ــز رش مرک
ــنواره  ــن جش ــد. در ای ــد ش ــر خواه ــی منتش کارآفرین
شــرایط ویــژه ای را بــرای پذیــرش مخاطبیــن در 
نظــر گرفتــه ایــم. در ایــن جشــنواره عالقمنــدان 
دوره هــای  در  ویــژه ای  تخفیفــات  بــا  می تواننــد 
)کــوآپ(  پــارک  اشــتراکی  فضــای  آماده ســازی 
شــرکت کننــد و از فرصــت فراهــم شــده بــرای 
ــتفاده  ــگان اس ــاوری نخب ــد فن ــز رش ــور در مرک حض

ــد. ــه کنن ــان را ارائ ــرح خودش ــرده و ط ک
علــی اکبریــان در ادامــه در رابطــه بــا مســیر طــی 
ــان  ــت و بی ــون گف ــد تاکن ــز رش ــط مرک ــده توس ش
ــس  ــاوری پردی ــارک فن ــکل گیری پ ــد از ش ــرد: بع ک
در  مختلفــی  بخش هــای   ،۸0 دهــه  ابتــدای  در 
ــد.  ــه ش ــه اضاف ــن مجموع ــه ای ــته ب ــال های گذش س
یکــی از ایــن بخشــها، مرکــز رشــد فنــاوری نخبــگان 
بــود کــه در ســال ۸7 و پــس از دریافــت مجوز هــای 

الزم از وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری ایجــاد شــد.
ــه داد:  ــگان ادام ــاوری نخب رییــس مرکــز رشــد فن
ــت  ــی فعالی ــد عموم ــز رش ــک مرک ــوان ی ــه عن ــا ب م
ــًا در  خــود را آغــاز کردیــم؛ مرکــز رشــدی کــه عمدت
ــرش شــرکت ها در  ــرای پذی ــه ب راســتای ایجــاد زمین
پــارک بــود. در ســال های اول، فرآیند هــای کاری، 
آییــن نامه هــا و دســتورالعمل هایی کــه الزمــه ایجــاد 
ــود، تصویــب شــد و  ــاوری نخبــگان ب مرکــز رشــد فن

ــت. ــرار گرف ــا ق ــای کار م ــن مبن ــن قوانی ای
در  تغییراتــی  مختلــف  ادوار  در  افــزود:  او 
ــه  ــد ک ــد ایجــاد ش ــز رش ــرش مرک سیاســت های پذی
ــا  ــود. م ــه ب ــارک و منطق ــات پ ــا اقتضائ ــب ب متناس
ــا توجــه بــه فضایــی کــه در حــوزه فنــاوری کشــور  ب
حاکــم بــود، معیار هــا و رویه هــای پذیرش مــان را 

بــه روز آوری کردیــم. در ســال های مختلــف 
رییــس مرکــز رشــد فنــاوری نخبــگان گفــت: 
ــته  ــال های گذش ــه در س ــی ک ــات خوب ــی از اتفاق یک
اتفــاق افتــاد، افزایــش ظرفیــت پذیــرش مرکــز رشــد 
ــورت  ــی ص ــای فیزیک ــترش فض ــا گس ــه ب ــود ک ب
ــرداری از ســاختمان  ــا بهــره ب گرفــت. در ســال 94 ب
جدیــد مرکــز رشــد فنــاوری نخبــگان، ظرفیــت 
پذیــرش مــا بیــش از ۵ برابــر افزایــش یافــت. بــا ایــن 
ــر  ــز متنوع ت ــرش نی ــای پذی ــت حوزه ه ــش ظرفی افزای

ــدند. ــذب ش ــتری ج ــای بیش ــده و تیم ه ش
ــا و  ــا، رویه ه ــود فراینده ــه بهب ــان ب ــی اکبری عل
ــن  ــی ای ــگ ط ــاوره و منتورین ــات مش ــعه خدم توس
زمینــه  ایــن  در  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  ســال ها 
ــزار شــده  ــدد طراحــی و برگ دوره هــای آموزشــی متع
ــرکت ها در  ــه ش ــک ب ــرای کم ــت« ب ــز خدم و »می
ــات  ــرمایه و موضوع ــذب س ــازار، ج ــعه ب ــه توس زمین

ــت. ــده اس ــه ش ــابه ارائ مش
ــاده ســازِی  ــه دوره هــای آم ــا اشــاره ب ــان ب ــی اکبری عل
پیــش از ورود بــه مرکــز رشــد، بــه ایجــاد یــک 
 9۵ ســال  در  کوچــک  اشــتراکی  کار  فضــای 
ــا و  ــن فض ــاد ای ــدف از ایج ــت: ه ــرد و گف ــاره ک اش

ــای  ــه تیم ه ــود ک ــده، آن ب ــی ش ــای طراح محتوا ه
ــز رشــد آموزش هــای الزم را  ــه مرک متقاضــی ورود ب
ــی  ــد، آموزش های ــد ببینن ــز رش ــه مرک ــل از ورود ب قب
ــزه آن هــا کمــک  ــم و انگی ــده، تی ــت ای ــه تقوی ــه ب ک

می کــرد. شــایانی 
ــش  ــای آموزشــی پی ــی دوره ه ــه داد: طراح او ادام
از مرکــز رشــد، در ابتــدا یــک برنامــه آزمایشــی بــود 
ــال های  ــا در س ــود، ام ــراه ب ــکاالتی هم ــا اش ــه ب ک
ــال  ــتراکی، عم ــای کار اش ــعه فضا ه ــا توس ــته ب گذش
ایــن مفــوم جــای خــودش را در زیســت بــوم نــوآوری 
بــاز کــرد و مــا هــم بــا توســعه ایــن فضــا در 
ــا  ــز و ب ــتراکی مجه ــای کار اش ــک فض ــه ی ــارک ب پ
ــیدیم  ــا رس ــد تیم ه ــرای رش ــب ب ــای مناس محتوا ه
ــتراکی  ــام »فضــای کار اش ــا ن ــال 99 آن را ب و در س

ــم. ــاح کردی ــوآپ«، افتت ک
ایجــاد  مثبــت  اثــرات  افــزود:  اکبریــان  علــی 
ــه  ــی ای ک ــای غن ــتراکی و محتوا ه ــای اش ــن فض ای
کیفیــت  ارتقــای  در  وضــوح  بــه  می شــود  ارائــه 
ــن  ــد و ای ــده ش ــد دی ــز رش ــد مرک ــای جدی ورودی ه
مــدل بــه تجربــه موفقــی تبدیــل شــده اســت و دائمــا 
ــای  ــود برنامه ه ــعی در بهب ــی، س ــا آسیب شناس ــز ب نی

ــم. آن داری
ــتراکی  ــای کار اش ــان فض ــی اکبری ــه عل ــه گفت ب
کــوآپ، ظرفیــت پذیــرش 100 تیــم را دارد کــه 
ــت  ــی تح ــتن دوره های ــر گذاش ــت س ــا پش ــا ب تیم ه
ماهــه،   3 تــا   2 آماده ســازی«  »کمــپ  عنــوان 
رشــد  مرکــز  بــه  ورود  بــرای  الزم  ظرفیت هــای 
را پیــدا می کننــد. ایــن تیم هــا در کــوآپ کــم و 
ــان را  ــد، تیم ش ــک می زنن ــود را مح ــده خ ــف ای کی
ــرای ورود  ــد و خودشــان را ب ــل می کنن ــاده و تکمی آم
ــر  ــب و کاری مجهزت ــاظ کس ــد، از لح ــز رش ــه مرک ب
متقاضــی  تیم هــای  بیــن  از  هــم  مــا  می کننــد. 
باالتــری  پتانســیل های  و  آن هایــی کــه ظرفیــت 
بــرای ایجــاد کســب و کار دارنــد را جــذب می کنیــم.
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کارآفرینــان، نیــروی اصلــی محرکــه در توســعه اقتصادی 
ــد و  ــای جدی ــه روش ه ــوآوری و ارائ ــا ن ــه ب ــتند ک هس
سیســتم های نویــن در فرآینــد تولیــد، باعــث ایجــاد 
اشــتغال می شــوند؛ بــرای بسترســازی و بهره منــدی 
اســتراتژی های کالن  نیازمنــد  ایده هــای خالقانــه،  از 

ــتیم. ــه هس ــن عرص ــی در ای حمایت
بــه گــزارش ایرنــا، کارآفرینــی در حقیقــت ارزش آفرینی 
ــرای ایجــاد یــک کســب و کار اســت کــه در آن نقــش  ب
ایده پــردازی و ارائــه راهــکاری نــو و خالقانــه بســیار 
ــا  ــازگاری ب ــرای س ــن رو ب ــود. از ای ــی می ش ــم تلق مه
ــازار کســب و  ــه ب ــه ای و ورود ب چالش هــای زندگــی حرف

ــود. ــال ش ــه دنب ــای کارآفرینان ــد طرح ه کار بای
ــا ایده هــای کارآفرینــی یــک  ــد ب ــان می توانن  کارآفرین
کســب و کار واقعــی بســازند کــه حــول محــور آن زمینــه 
اشــتغال چندیــن نفــر را هــم بهوجــود بیاورنــد و ایــن امــر 
ــور  ــادی کش ــدی و اقتص ــوان تولی ــه ت ــه ب ــن اینک ضم
ــز  ــکاری نی ــع معضــل بی ــرای رف ــی ب ــد پل کمــک می کن

ــود. ــوب می ش محس
 اکنــون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در عرصــه 
ــان  ــه مشــکالت آن ــیدگی ب ــان و رس ــت از کارآفرین حمای
پیــش قــدم شــده و درصــدد تســهیل موانــع اداری و 

ــت. ــه اس ــن عرص ــون در ای ــالح قان اص
ــاه  ــاون، کار و رف ــالم وزارت تع ــن اع ــر اســاس آخری ب
ــران  ــن در ای ــر کارآفری ــزار نف ــدود 400 ه ــی، ح اجتماع
ــن  ــر اســاس معیارهــای عمومــی ای ــد کــه ب حضــور دارن

تعــداد کار آفریــن فعــال، بــار اقتصــاد بــزرگ ۸۵ میلیــون نفر 
را بــر دوش می کشــند.

ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــی« وزی ــت اهلل عبدالملک »حج
اجتماعــی هفــدم آبــان مــاه همزمــان بــا هفتــه کارآفرینــی 
ــت  ــخن گف ــن س ــون کارآفری ــه 2 میلی ــور ب ــاز کش از نی
ــد،  ــش در تولی ــا جه ــان ب ــه کارآفرین ــرد ک ــد ک و تاکی

ــد. ــل کنن ــکاری را ح ــکل بی ــد مش می توانن
ــد  ــاد و تاکی ــن انتق ــد کارآفری ــام اداری ض وی از نظ
کــرده اســت کــه بــرای بــه فعلیــت رســاندن ظرفیت هــا، 
بایــد فضــای کارآفرینــان مســاعد و تســهیل شــود از ایــن 
ــا و  ــا مهی ــرای آنه ــد شــرایط را ب ــدت بای ــاه م رو در کوت

قوانیــن را اصــالح کنیــم.
کافــه کارآفرینــی یکــی از روش هــای نویــن در اســتفاده 
ــور  ــه منظ ــا ب ــن کافه ه ــت. ای ــان اس ــارب کارآفرین از تج
تســهیل در امــور کارآفرینــان و توســعه اشــتغال بــا توجــه 
بــه ظرفیت هــای هــر اســتان و ایجــاد شــبکه ســیال بــرای 
ــازی فضــای کاری مشــترک  ــم س ــوآوری و فراه ــق ن خل
هســتند و ظرفیت قابل توجهی بــرای بســتر ســازی و راه اندازی 
ــای  ــری کافه ه ــرح شــکل گی ــد. ط ــا دارن کســب و کاره
کارآفرینــی از ســوی معاونــت توســعه کارآفرینی و اشــتغال 
دفتــر توســعه کارآفرینــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــت  ــا اهتمــام دول اجتماعــی از ســال 1397 آغــاز شــد و ب
ســیزدهم اکنــون ایــن کافه هــا در بســیاری از اســتان های 
ــاد  ــای ایج ــد فض ــا بتوانن ــتند ت ــال هس ــور فع کش

ــازند. ــم س ــرد و کالن را فراه ــای خ ــب و کاره کس

ــا امکاناتــی از  ــا ب کافــه کارآفرینــی فضایــی اســت پوی
قبیــل اینترنــت و تلویزیــون کــه در آن تیم هــا و گروه هــای 
مختلــف اعــم از ســرمایه داران، کارآفرینــان، صاحبــان ایــده 
و...بــا یکدیگــر بــه تبــادل اطالعات پرداختــه و در جهــت اجرای 

پروژه هــای کاری و نوآورانــه بــا یکدیگــر همــکاری می کننــد.
فراهــم کــردن فضــای کاری مشــترک بــرای حمایت از 
ایــده پــردازان و گروه هــای اســتارت آپــی جهــت کاهــش 
ــاط مراکــز  هزینه هــا، ایجــاد فضــای مناســب جهــت ارتب
مشــاوره کارآفرینــی و شــتاب دهنده هــا بــا صاحبــان ایــده، 
ــدف  ــا ه ــی ب ــاد فضای ــان، ایج ــرمایه گذاران و کارآفرین س
ــف  ــکار مختل ــن اف ــیال بی ــبکه های س ــکل گیری ش ش
بــرای خلــق نــوآوری، ایجــاد تلنگــری بــرای تغییــر روابــط 
ــط در نهادهــای  ــر ســاختار رواب ــوآوری و تغیی و تشــویق ن
ــی  ــت اجتماع ــک هوی ــکل گیری ی ــی، ش ــی، دولت عموم
مشــترک و جدیــد حــول محــور توســعه کارآفرینــی 
ــر  ــی موث ــف اجتماع ــای مختل ــرای گروه ه ــور ب در کش
در دولــت و بخــش خصوصــی و جامعــه از مهمتریــن 

ــت. ــی اس ــای کارآفرین ــه ه ــای کاف فعالیت ه
اکوسیســتم کارآفرینــی، اجتماعــی پویا و متعامــل درون 
ــوع  ــی، متشــکل از بازیگــران متن ــه جغرافیای ــک منطق ی
ــازمان ها(  ــا و س ــان، نهاده ــته )کارآفرین ــم وابس ــه ه و ب
و عوامــل متنــوع )مثــل بازارهــا، چارچــوب قانونــی، 
حمایت هــا و فرهنــگ کارآفرینانــه( اســت کــه طــی زمــان 
تکامــل پیــدا کــرده و بازیگــران و عوامــل آن بــرای خلــق 
ارزش هــای جدیــد، بــا یکدیگــر همزیســتی و تعامــل دارند.
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وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در راســتای حمایت 
از کارآفرینــان و اســتفاده از تجربه هــا و مشــاوره های ایــن 
قشــر خــالق، بــه کافه هــای اســتان ها مجــوز داده اســت تــا 
ــا دعــوت  ــی را ب ــق و ایده هــای کارآفرین تجربه هــای موف
از اســتادان و کارآفرینــان برتــر در یــک محیــط صمیمــی 

به راحتــی بــرای جوینــدگان کار بــه اشــتراک بگذارند.
ــتان ها  ــی اس ــتم کارآفرین ــاس، اکوسیس ــن اس ــر ای  ب
اصــالح می شــود و بــا ارتبــاط و اتصــال بازیگــران عرصــه 
ــازار  ــد شــغلی و نیازهــای ب کارآفرینــی، فرصت هــای جدی
کار شناســایی می شــود. در همیــن راســتا کافه هــای 
کارآفرینــی در اســتان های مختلفــی ایجــاد شــده اســت تــا 

زنجیره هــای پاییــن دســت ایجــاد کســب و کار را بــه هــم 
گــره بزنــد و از فرصــت کارآفرینــی بــرای ایجــاد اشــتغال و 

توســعه اقتصــادی بهــره ببــرد.
ــی  ــه جهان ــال  هفت ــر س ــاه ه ــان م ــا 23 آب از 17 ت
ــر  ــد ب ــا تاکی ــا ب ــت ت ــده اس ــذاری ش ــی نامگ کارآفرین
ــور را  ــاد کش ــتغال و اقتص ــان، اش ــای کارآفرین ظرفیت ه
ــت  ــد. سرپرس ــا کن ــی پوی ــی و کرونای ــرایط تحریم در ش
معاونــت توســعه کار آفرینی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی در هفدهــم آبــان مــاه  همزمــان بــا هفتــه 
ــاد  ــه، ایج ــای کارآفرینان ــعه ایده ه ــر توس ــی، ب کارآفرین

ــرد. ــد ک ــکاری تاکی ــتغال و حــل مشــکل بی اش
طبــق گفته »محمــود کریمــی بیرانوند«، رویکــرد جدید 
وزارتخانــه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، تقویت کلیــد واژه 
توســعه کارآفرینــی، تســهیل گری مشــکالت کارآفرینــان و 

کارفرمایــان جویــای اشــتغال و کســب و کارهاســت.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول، کارآفرینان کشــور بســیار 
ــار برخــی  ــادی از آن هــا گرفت فعــال هســتند امــا تعــداد زی
مشــکالت قانونــی یــا موانــع صــدور مجــوز هســتند کــه به 

تعطیلــی یــا رکــود کســب و کار آنهــا منجــر شــده اســت.
کریمــی بیرانونــد، یکــی از اولویت هــای ایــن وزارتخانــه 
را احیــای طرح هــای نیمــه کاره و رهــا شــده عنــوان کــرده 
ــاون،  ــر تع ــور وزی ــان در حض ــا کارآفرین ــر دارد ت و در نظ
ــا  ــد ت ــان کنن ــاه اجتماعــی مشــکالت خــود را بی کار و رف
ــر ایجــاد  ــرای حــل آن هــا اقــدام شــود، همچنیــن پیگی ب
دبیرخانــه ای در وزارتخانــه مذکــور بــرای رفــع مشــکالت 
موانــع کســب و کار اســت تــا بــه صــورت فــرا وزارتخانه ای 
بــه مشــکالت و موانــع اشــتغال در کشــور رســیدگی شــود.

ــتغال  ــی و اش ــعه کار آفرین ــت توس ــت معاون  سرپرس
ــت  ــرده اس ــان ک ــی بی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع

ــی  ــاوره کارآفرین ــز مش ــز مراک ــا نی ــوزه مجوزه ــه در ح ک
ــه  ــد کــه اداره کل توســعه کارآفرینــی وزارتخان وجــود دارن
ایــن مجــوز را صــادر می کنــد، ایــن مراکــز شــامل شــتاب 
دهنده هــا و کافــه کارآفرینــی و مراکــز مشــاوره کارآفرینــی 
ــرای  ــه ب ــداد روزی ک ــقف تع ــه س ــن اینک ــتند ضم هس
ــه شــده اســت ســه روز  اعطــای مجــوز در نظــر گرفت

ــه صــورت خــودکار اســت. ب

نیم نگاهی به دغدغه های 
کارآفرینان

»نویــد نجــات بخــش« یکــی از کارآفرینــان در حــوزه 
ــو  ــت و گ ــه در گف ــت ک ــان اس ــش بنی ــرکت های دان ش
ــوآوری در تولیــد  ــه ن ــا معتقــد اســت کــه توجــه ب ــا ایرن ب
و بومــی ســازی موجبــات کســب مزیــت رقابتــی و رشــد 

ــد. ــم می کن ــی فراه ــاد مل ــب و کار و اقتص ــدار کس پای
ایــن کارآفریــن، یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد مقاومتی 
ــای  ــه فناوری ه ــت یابی ب ــان و دس ــش بنی ــاد دان را اقتص
ــرای موفقیــت در جنــگ  ــد و ادامــه می دهــد: ب ــو می دان ن

ــال  ــت س ــای هش ــه و روش ه ــا روحی ــد ب ــادی بای اقتص
جنــگ تحمیلــی پیــش رفــت.

وی بــا اشــاره بــه فرصــت دانســتن تحریم هــای 
ظالمانــه بــر کشــور می گویــد: بــا ورود خــط تولیــد 
ــورد  ــر ابزارهــای م ــاوری شــد و اگ ــوان صاحــب فن نمی ت
ــت  ــچ وق ــازیم هی ــان نس ــا را خودم ــتفاده در فناوری ه اس

ــد. ــم ش ــاوری نخواهی ــب آن فن صاح
نجــات بخــش اضافــه می کنــد: رهبــر معظــم انقــالب 
ــان و  ــش بنی ــاد دان ــان از اقتص ــت ایش ــالمی و حمای اس

ــوده اســت. ــه دلگرمــی ب اقتصــاد مقاومتــی همــواره مای
ــان در  ــر از کارآفرین ــی دیگ ــام« یک ــن احتش »محس
ــا،  ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــه در گف ــت ک ــاورزی اس ــوزه کش ح
کارآفرینــی را تحقــق یــک اندیشــه عنــوان مــی کنــد کــه 
ــد ارزش اقتصــادی ، فرهنگــی و اجتماعــی را در  مــی توان

فرآینــد تولیــد ایجــاد کنــد.
وی اضافــه می کنــد: کشــور مــا بزرگتریــن تولیدکننــده 
ــا در  ــران دنی ــد زعف ــت و 9۵ درص ــران اس ــی زعف جهان
منطقــه قائنــات اســتان خراســان جنوبــی تولیــد می شــود 
ــن محصــول  ــع صــادرات ای ــا 13 درصــد از مناف ــا تنه ام
ــر  ــه اقتصــاد کالن کشــور ب ــه صــورت ارزش افــزوده ب ب
می گــردد و ۸7 درصــد بــدون نــام و نشــان صــادر می شــود.

احتشــام معتقــد اســت: ضمــن ایجــاد زیرســاخت های 
الزم بــرای رقابــت در صــادرات، کارآفرینــان موفــق، 
ــی  ــه بازارهــای جهان ــد ب ــه بتوانن ــی هســتند ک کارآفرینان
دسترســی پیــدا کــرده و محصــول خــود را معرفــی کننــد.
ــاد  ــان اقتص ــان مجری ــه کارآفرین ــان اینک ــا بی وی ب
مقاومتــی هســتند بیــان می کنــد: کارآفرینــان فقرزدایــی را 
هــدف خــود قــرار داده انــد و بــه معنــای واقعــی محرومیت 
ــه  ــربازان جبه ــئوالن، س ــدوارم مس ــد، امی ــی می کنن زدای
ــود را  ــوان خ ــتی و ت ــام هس ــه تم ــادی را ک ــگ اقتص جن

ــد. ــاری کنن ــد، ی ــران گذاشــته ان ــرای ســربلندی ای ب
ارائــه  بــر  کشــاورزی،  بخــش  کارآفریــن  ایــن 
بــا  آشــنایی  و  کشــاوران  بــه  نویــن  آموزش هــای 
ــا شــاهد خــروج از  سیســتم های علمــی تاکیــد می کنــد ت

سیســتم ســنتی در ایــن عرصــه باشــیم.
همچنیــن حمایــت از کارآفرینــان در بخشــنامه برنامــه 
ــرفته  ــرار گــ ــد ق ــورد تاکی ــال 1401 م ــه ســ و بودج
ــد  ــی موظفن ــن اســاس، دســتگاه های اجرای ــر ای اســت. ب
ــرای تســهیل فضــای کســب و کار را  برنامه هــای خــود ب
ــه کننــد و ایــن  ــه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ارائ ب
ســازمان موظــف اســت بودجــه ســال آینــده را بــه گونــه 
ای تنظیــم کنــد کــه منجــر بــه شــفاف ســازی، تســهیل 
ــد از  ــع تولی ــام مناب ــی از تم ــت زدای در صــدور مجــوز، ران
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــهیالت، مب ــن و تس ــرژی، زمی ــه ان جمل
ــی  ــه ابالغ ــول 12 گان ــاس اص ــر اس ــادی  ب اداری و اقتص
ــرای کارآفرینــان،  دولــت، حمایــت هــای حقوقــی، مالــی ب
ســرمایه گــذاران غیــر دولتــی، کاهــش مداخــالت قیمتــی و 

ــه گــذاری شــود. تعرف
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