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لزوم حمایت از توانمندی ها و دستاوردهای دانش بنیان

■  سیروس دشتی
سر دبیر

ــان،  ــتفاده دانش بنی ــی اس ــای اصل ــی از پایه ه یک
ــدون  ــت. ب ــاوری اس ــم و فن ــی برعل ــد مبتن تولی
خطیــر  مســئولیت  ایــن  گــران  بــار  تردیــد 
برعهــده فنــاوران و شــرکت های دانش بنیــان 
بــوده کــه بــا تکیــه بــر عنصــر نــوآوری و 
ملــی  اقتصــادی  در  کارآفرینانــه  انگیزه هــای 
ــد. آنچــه بیــش  از پیــش در  ــی می کنن نقش آفرین
ــن  ــه ای ــتاب دهی ب ــان و ش ــن گفتم ــعه ای توس
ــت  ــرورت دارد، تقوی ــن ض ــات تحول آفری جریان
فرهنــگ کســب وکار دانش بنیــان اســت کــه 
ــای کالن  ــذاری ه ــی گ ــط مش ــرر درخ بطورمک

ــت. ــده اس ــاره  ش ــه آن اش ــی ب مل
ــر  ــوالت و اب ــر و تح ــی تغیی ــد و بررس ــا رص ب
ــده  ــا درآین ــاد دنی ــر اقتص ــذار ب ــای اثرگ رونده
دانش بنیــان  شــرکت های  و  فنــاوران  نقــش 
جلــوه  حیاتــی  مؤلفه هــای ذی ربــط  ســایر  و 

. می کنــد
طــی ســالهای اخیــر بارهــا از زبــان مســئوالن و 
ــه  ــنیده ایم ک ــاوری ش ــم و فن ــوزه عل ــان ح متولی
ــرکت های  ــت ش ــور در دس ــاد کش ــده اقتص آین
دانش بنیــان اســت، پایــه اصلــی ایــن نــوع 
اقتصــاد نیــروی انســانی یــا بــه مفهــوم دقیق تــر 

ــت. ــانی اس ــرمایه انس س
امــا متأســفانه سالهاســت کــه کشــور مــا در ایــن 

ــا یــک مشــکل مزمــن تاریخــی دســت   ــه ب زمین
به گریبــان اســت و علیرغــم اتخــاذ سیاســت های 
متعــدد  برنامه هــای  پیاده ســازی  و  مختلــف 
ــف  ــکال مختل ــه اش ــل ب ــن معض ــان ای همچن

می کنــد. خودنمایــی 
در ایــام اخیــر کشــور مــا شــاهد برگــزاری 
بــزرگ در حــوزه علــم  رویدادهــای مهــم و 
و فنــاوری بــود کــه بازیگــران ایــن عرصــه 
ــن دســتاوردهای خــود را در نمایشــگاه های  آخری
ــرض  ــه مع ــی ب ــای کارآفرین ــی و ایده ه تخصص
دیــد همــگان گذاشــتند. بدیهــی اســت کــه 
ایــن رویدادهــا نقــش مؤثــری در  برگــزاری 
فرهنگ ســازی و تقویــت فرهنــگ کارآفرینــی 
و کســب وکارهای دانش بنیــان ایفــا می نمایــد.

در اواخــر آذرمــاه امســال همیــن نمایشــگاه 
ــاخت و  ــران س ــگاهی ای ــواد آزمایش ــزات و م تجهی
ــی(  ــد ایران ــاخت و تولی ــگاه تستا)س ــومین نمایش س
برگــزار شــد کــه شــرکت های دانش بنیــان و فنــاوران 
آخریــن دســتاوردهای خــود را بــه نمایــش گذاشــتند 
بودنــد. فــارغ از کــم و کیــف هــای ایــن نمایشــگاه ها 
آنچــه مایــه مباهــات و امیــدواری اســت، تزریــق 
در  اعتمادبه نفــس  و  بــاروری  خــود  روحیــه 
ــد  ــه در صــف اول تولی ــی اســت ک ــان ایران جوان
دانش بنیــان ایســتاده اند کــه بایــد نــه گفتــار بلکــه 
ــذاری  ــا ارج گ ــت آن ه ــالش و هم ــل، ت در عم

ــود. ش
و  اجرایــی  دســتگاه های  همــه  و  متولیــان  از 
ــار  ــی انتظ ــش خصوص ــازمان ها و بخ ــا، س نهاده
داریــم در یــک عــزم ملــی حمایــت از تولیــدات، 
ــه  ــه و وجه ــورد توج ــا را م ــتاوردهای آن ه دس
همــت خویــش قــرار دهنــد تــا اعتمــاد مــردم بــه 

تولیــد داخــل بیــش  از پیــش تقویــت شــود.
ــد  ــه تولی ــال ب ــاد و اقب ــه اعتم ــم ک ــد بپذیری بای
ــکالتی در  ــا مش ــور ب ــاز در کش ــی از دیرب داخل
فرهنــگ عمومــی روبــرو بــوده کــه نیــاز بــه تالش های 
فــراوان در عرصــه فرهنگ ســازی و ترغیــب 
ــران ســاخت  ــه کاالهــا و محصــوالت ای مــردم ب

ــت  ــع صیان ــگ در واق ــن فرهن ــت ای اســت. تقوی
ــوب  ــز محس ــور نی ــانی کش ــرمایه های انس از س

می شــود.
حرکت هــای  و  رویدادهــا  ایــن  اســتمرار 
ــی  ــرورت حیات ــک ض ــور ی ــن در کش تحول آفری
کنونــی  وضعیــت  در  ملــی  اقتصــاد  و  اســت 
ــی  ــزم و توانای ــه ع ــی ب ــده متک ــژه درآین به وی

فنــاوران خواهــد بــود.
یــک  رویدادهــا خوشــبختانه  ایــن  ادامــه  در 
حرکــت ارزشــمند دیگــری انجــام مــی گیردکــه 

ــت. ــگاهی اس ــاد دانش ــی آن جه بان
تــوان  بــاور  شــعار  -بــا  نمایشــگاه  ایــن  در 
ــن  ــوآوری- آخری ــت جهــادی و ن ــی،ص مدیری مل
در  دانش بنیــان  نهــاد  ایــن  دســتاوردهای 
فنــاوری،  و  پژوهــش  فرهنگــی،  حوزه هــای 
ــاوری  ــازی فن ــی و تجاری س ــوزش و کارآفرین آم
ــران  ــام و مدی ــئوالن نظ ــد مس ــرض دی ــه مع ب
مجلــس  نماینــدگان  اجرایــی،  دســتگاه های 
و  عمومــی  ســازمان های  و  نهادهــا  ســایر  و 
غیردولتــی و بخــش خصوصــی گذاشــته می شــود.

دســتاوردها  و  توانمندی هــا  ایــن  مجموعــه 
ــاد  ــی از جه ــبانه روزی جمع ــالش ش ــل ت حاص
گــران اســت کــه بــا تکیــه  بــر تــوان جهــادی و 
ــد.  ــا را رقم زده ان ــی آن ه ــی و توانای ــر دانای عنص
ــن توانمندی هــا در یــک زیســت بوم  مجموعــه  ای
منســجم و برخــورداری از تمامــی مؤلفه هــای 
ــری  ــد کمــک مؤث ــوآوری می توان ــی و ن کارآفرین
ــت ســیزدهم در تحقــق و برنامه هــای  ــرای دول ب

ــد. ــا نمای ــعه ای ایف توس
بــا  ارزشــمند  رویدادهــای  و  اقدامــات  ایــن 
ــران  ــان و بازیگ ــه ذینفع ــی هم ــل و همگرای تعام
ــده  ــش آین ــی نویدبخ ــاوری و کارآفرین ــوزه فن ح
کشــور  همه جانبــه  توســعه  در  امیدوارکننــده  

ــود. ــد ب خواه
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کرمــی در حاشــیه ایــن بازدیــد بــه نــوآوری و ایــده ای 
مبتکرانــه در حــوزه فیلمســازی و ســینما توســط شــرکت 
خــالق الهــام فیلــم اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه 
ــزوده  ــق ارزش اف ــه ضمــن خل ــده م ــن ای ــودن ای ــو ب ن
ــرای کشــور  ــوژی ب ــه کســب یــک تکنول ــاال منجــر ب ب
ــا کیفیــت  ــران شــده کــه ضمــن انجــام ب وســینمای ای
ــون  ــینما و تلویزی ــم در س ــد فیل ــاالی تولی ــرعت ب و س
ــم  ــد فیل ــای تولی ــه ه ــش هزین ــه کاه ــر ب ــران منج ای

ــرای یــک تهیــه کننــده مــی شــود   ب

ــن  ــک از ای ــده ای نزدی ــه در آین ــان دارم ک  اطمین
ــازان  ــط فیلمس ــایانی توس ــیار ش ــتقبال بس ــرم اس پلتف
صــورت بگیــرد و امیــدوارم کــه ماحصــل ســالها 
تــالش ایــن گــروه خــالق وخوشــفکر کــه به آمــاده ســازی 
و آمــوزش نیــروی متخصــص صنعــت ســینما و 
ــرم افزارهــای  شــبیه ســازی  همچنیــن اســتفاده از  ن
در ســاخت و تولیــد فیلــم و محتــوای فضاهــای 
ــش  ــش از پی ــه بی ــورد توج ــده م ــر ش ــازی منج مج

ــرد. ــرار گی ــورمان ق ــینماگران کش س

رونمایی از اولیــن پلتفرم بومی تولید مجازی
 با حضور دبیرستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق

اولیــن پلتفــرم خــالق فیلمســازی تولیــد مجــازی چهارشــنبه، بــا حضــور پرویــز کرمــی دبیرســتاد فنــاوری هــای نــرم و توســعه صنایــع 
خــالق در اســتودیو الهــام فیلــم برگــزار شــد.

پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــالق معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در حاشــیه ایــن 
ــه ویرچــوال  ــر پای ــه ب ــد مجازی،کــه اولیــن اســتودیوی خاورمیان ــد، دو ســاعته از ایــن شــرکت خــالق و اســتودیو فیلمســازی تولی بازدی

پروداکشــن  )ســاخت فضاهــای مجــازی در ایــران( پایــه گــذار شــده اســت 
پرویــز کرمــی بــا حضــور در فضــای کاری ایــن مجموعــه فیلمســازی،  ضمــن آشــنایی بــا ایــن پلتفــرم بــا طــراح و ابــداع کننــده ایــن 

پلتفــرم و عوامــل کار بــه گفتگــو نشســت.

اولین استودیو خاورمیانه

بر پایه ساخت سامانه مجازی در 

ایران پایه گذاری شده است
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 ورود خالق ها به متن فناوری
ــعه  ــی توس ــند مل ــازی س ــتاد اجرایی س ــس س رئی
حمایــت  دربــاره  نــرم  و  فرهنگــی  فناوری هــای 
هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــرد:  ــان ک ــان، بی ــالق و دانش بنی ــرکت های خ از ش
ــرار  ــان ق ــش بنی ــوزه دان ــه در ح ــی ک ــرکت های ش
در  و  وتســهیالت   خدمــت  نــوع   140 از  دارنــد 
ــت وتســهیالت   ــوع خدم ــای خــالق 70 ن شــرکت ه
مــی  دریافــت   فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  از  را 
کننــد. اســتفاده از تــوان نیروهــای متخصــص در 
ــن  ــر از ای ــی دیگ ــز یک ــربازی نی ــت س ــب خدم قال
ــت. در  ــان اس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــات در ش خدم
ــاوره  ــادرات مش ــازی  ص ــگ وبازارس ــوزه برندین ح
تســهیالت حقوقــی و  تبلیــغ و معرفــی نیــز بــه 
عنــوان مثــال ارتبــاط بــا صــدا وســیما بــرای معرفــی 
ــه فعالیــت هــای معاونــت  شــرکتهای خــالق  از جمل
علمــی بــه شــمار مــی رود. در حــوزه حمایــت هــای 
ــان  ــن زم ــا کمتری ــا ب ــم ت ــعی کردی ــم س ــی ه مال
ممکــن ایــن شــرکت هــا را بــه صنــدوق هــای 
پژوهــش وفنــاوری ویــا بانــک هــای عامــل معرفــی 
ــروژه هایشــان  ــرای تســریع در انجــام پ ــا ب ــم ت کنی

ــد. ــکل نخورن ــه مش ب

در  نوآورانــه  ســاختاری  ایجــاد   
ســینمایی محتــوای  تولیــد 

در ادامــه ایــن مراســم، فاطمــه غفــاری تهیــه کننــده 
و مدیــر موسســه الهــام فیلــم بیــان کــرد: ایــن ســاختار 
جدیــدی کــه مــا در صنعــت ســینما راه انــدازی کردیــم 
باعــث شــده تــا هزینــه هــای تولیــد کاهــش پیــدا کنــد 
و بــه همــان نســبت در روش تولیــد، تحــول و نــوآوری 

ایجــاد کنیــم.

ــوال  ــاوری ویرچ ــتفاده از فن ــا اس ــزود: ب ــاری اف غف
ــه  ــم ک ــه ای ایجــاد کنی ــادر هســتیم زمین پروداکشــن ق
ــط  ــا حضــور در محی ــده ب ــه کنن ــد تهی هزینه هــای تولی
ــداد  ــا تع ــن ب ــد و همچنی ــدا کن ــش پی ــتودیو کاه اس

ــد شــود و از ایــن  ــه و تولی نفــرات کمتــری فیلمــی تهی
حیــث بــرای تهیــه کننــده هــا خیلــی ارزشــمند اســت.

ــا  ــز ب ــن پلتفــرم خــالق نی ــان مجــری ای ــوذر صفاری اب
ــت  ــال در صنع ــاوری دیجیت ــتفاده از فن ــه  اس ــاره ب اش
بــه صنعــت فیلــم بلنــد گفــت: ایــن پلتفــرم قــرار اســت 
بــا اســتفاده از نــوآوری جوانــان خــالق و دانش آموختــه، 
تولیــد محتــوای ســینمایی بــه شــکل مجــازی و باهمــان 
ــی  ــات فضــای واقع ــات و الزام ــان جزئی ــت، هم کیفی
ــت  قعی ــس وا ــاد و ح یج ا ــدی  ــورت چندبع ــه ص ب

ــد. ــال بده نتق ا ــب  ــه مخاط ب ا  ر
وی افــزود: بــه زودی در حــوزه بازیگران هم شــبیه ســازی  
ــان  ــا هم ــوا ب ــد محت ــکان تولی ــم و ام ــاز می کنی را آغ
ــل  ــل قاب ــه طــور کام ــی ب ــات پروداکشــن واقع امکان

ــاده ســازی اســت. پی
صفاریــان بــا اشــاره بــه فعالیــت ایــن تیــم 5 نفــره 
از متخصصــان جــوان در پلتفــرم تولیــد مجــازی گفــت: 
ــد مجــازی در شــرکت  ــرای تولی ــرم خــالق ب ــن پلتف ای
خــالق الهــام ایجــاد شــده و نخســتین اســتودیوی 
ــد مجــازی  ــه تولی ــر پای ــده ب ــذاری ش ــه پایه گ خاورمیان
اســت و در قالــب یــک خانــه خــالق، فضــای کاری الزم 
ــن  ــاالن ای ــار فع ــا در اختی ــری از نوآوری ه ــا بهره گی ب

ــد. ــرار می ده ــازی ق ــه فیلمس مجموع
 

شرکت هایی که در حوزه 
دانش بنیان قرار دارند از 140 نوع 

خدمت وتسهیالت  و در شرکت های 
خالق 70 نوع خدمت وتسهیالت  

را از معاونت علمی و فناوری 
برخوردار می شوند
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نشســت امضــای تفاهم نامــه توســعه همکاری هــای آموزشــی بیــن »خانــه خــالق 
ــم«  ــوآوری راه ابریش ــالق و ن ــه خ ــتاب دهنده و خان ــازان« و »ش ــوآوری آینده س و ن

برگــزار شــد. 
در ایــن نشســت ســید مهــدی سادات حیات شــاهی، مدیــر عامــل صنــدوق پژوهــش 
و فنــاوری صنایــع خــالق و معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه 
ایــن نکتــه کــه بخشــی بــا عنــوان آمــوزش الکترونیــک وجــود دارد کــه بیشــتر فعالیــت 
آن در حــوزۀ معاونــت علمــی و بخــش آمــوزش اســت، گفــت: در بحــث خــالق، آموزش 
ــا  ــود دارد، ام ــوزش وج ــن آوری در آم ــه و ف ــوزش فن آوران ــرد آم ــک و رویک الکترونی
می توانیــم ایــن بحــث را گســترش دهیــم، بایــد ایــن رویکــرد تعریــف شــود و حتــی 

می تــوان در ایــن موضــوع یــک بــازه تعریــف ارائــه داد.
وی بــا اذعــان بــه ایــن امــر کــه بحــث نــوآوری در آمــوزش را می تــوان در قالــب 
فراخــوان بــرای مجموعه هــای مختلــف برگــزار کــرد تــا نشســت هم اندیشــی میــان 
آن هــا برگــزار شــود، افــزود: الــزام اتحادیــه انجمــن هــای دانــش آمــوزی در تفاهــم نامــه 
ــال  ــور فع ــطح کش ــالق در س ــای خ ــۀ خانه ه ــت مجموع ــه می بایس ــت ک ــن اس ای
شــود همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن تهــران بــه عنــوان نقطــۀ مرکــزی، در اســتان های 

محــروم نیــز ادامــه یابــد و بــه آن توجــه بیشــتری شــود.

وی خانه هــای خــالق و شــتاب دهنده هــا 
را از جملــۀ نهادهــای شــتاب دهنده در حــوزۀ 
دســتاوردهای پژوهشــی و نوآورانــه برشــمرد و 
اضافــه کــرد: در حــوزۀ دانــش آمــوزی، رویکرد 
ــی  ــن بحث ــد و ای ــوزی باش ــارت آم ــد مه بای

ــد.  ــاده می کن ــازار کار آم ــه ب ــرای ورود ب ــوزان را ب ــش آم ــه اســتعدادهای دان اســت ک
امــروز نظــام آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی، فــرد آمــادۀ ورود بــه بــازار کار را بــه 
جامعــه تحویــل نمی دهــد و انتظــار مــی رود کــه ایــن رویکــرد، در خانه هــای خــالق 
دنبــال شــود و ایــن قســمت را کــه در آمــوزش و پــرورش مغفــول مانــده اســت، احیــا 
کننــد، امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه در ایــن احیــا، نوآوری هــا و فــن آوری هــای جدیــد 

نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.
ــرای  ــرا ب ــاد پژوهش س ــفۀ ایج ــب فلس ــن مناس ــدم تدوی ــاهی ع سادات حیات ش
ــراها را از  ــب در پژوهش س ــان مناس ــان و معلم ــود مربی ــدم وج ــوزان و ع ــش آم دان
مهم تریــن ایــرادات موجــود در ایــن ســاختار دانســته و بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه 
معلمــان و مربیــان بــرای رخدادهــای پژوهشــی در پژوهشســراهای دانــش آمــوزی آماده 
نبــوده انــد، خاطــر نشــان کــرد: ایــن موضــوع بــه آن دلیــل اســت کــه از ایــن بســتر 
بــه خوبــی اســتفاده نشــده اســت. در حــال حاضــر در متــن تفاهــم نامــه آمــده اســت که 

ــت آنهــا اســتفاده شــود. ــا و از ظرفی می بایســت پژوهش ســراها احی
وی تأکیــد کــرد: ایــن موضــوع، بســیار مهم اســت و می تــوان با همــکاری آمــوزش و پــرورش 
ــتان  ــرورش و دوس ــوزش و پ ــرد و از آم ــه ک ــی تهی ــرفصل های موضوع ــرای آن س ب

خانه هــای خــالق نیــز انتظــار مــی رود تــا ایــن موضــوع را پیگیــری کننــد.

یاســر قرایــی مدیرعامــل موسســه و خانــه 
ــت  ــم« پرداخ ــوآوری »راه ابریش ــالق و ن خ
دولــت و رســانه بــه موضوعاتــی هــم چــون 
پــارک فــن آوری را زمینــه ســاز ایجــاد نــگاه 
ــه  ــن آوری ب ــای ف ــه پارک ه ــردم ب ــت م مثب

 تفاهم نامه توسعه همکاری های آموزشی در حوزه خالق به امضا رسید

در حوزه دانش آموزی، 
رویکرد باید مهارت آموزی باشد

دولت به تحقق برنامه های 
خانه های خالق کمک کند
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عنــوان یــک مــکان بــرای دیــده شــدن و درآمدزایــی برشــمرده و بــا اذعــان بــه ایــن امر 
کــه در حوزه هــای دانش آمــوزی یــا در ابعــاد بزرگتــر آمــوزش، بــه نــوآوری و فــن آوری 
ورود نکــرده ایــم، ادامــه داد: مــا بــه عنــوان یک مؤسســه در بخــش خصوصی، شــاید آن 
قــدر کــه بایــد تــوان ایــن موضــوع را نداشــته باشــیم، امــا از دولــت می خواهیــم بــه مــا 

کمــک کنــد، چــرا کــه مــا بــرای هــر یــک از ایــن برنامه هــا الگــو داریــم.
قرایــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه پــارک آذربایجان غربــی، خانــۀ خــالق ایــن 
اســتان را راه انــدازی کــرده اســت، یــادآور شــد: دو ســال پیــش آئیــن افتتاحیۀ ایــن مرکز 
برگــزار شــد امــا امــروز خالــی و بالاســتفاده مانــده و متأســفانه پــارک اجــازه نمی دهــد 
کــه کارگــزار متخصــص در ایــن حــوزه ورود کنــد بــه عبــارت دیگــر ایــن فضــا روی 
ــم از آن  ــا می توانی ــن، یکــی از بســترهایی اســت کــه م ــده و ای ــن نهــاد مان دســت ای

اســتفاده کنیــم.
وی کرمانشــاه را از اســتان هایی برشــمرده کــه درخواســت های بســیار زیــادی بــرای 
تأســیس خانــۀ خــالق مطــرح کــرده انــد و بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه افــراد بســیار 
زیــادی در مازنــدران، حاضــر هســتند تــا بــرای احــداث خانه هــای خــالق، زمیــن اهــدا 

کننــد، تأکیــد کــرد: در ایــن بخش هــا نیــز، مــا حاضریــم پیشــنهاداتی ارائــه کنیــم.
ــار  ــرای پوشــش اخب ــا ب ــانه ه ــی الزم از ســوی رس ــه آمادگ ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
وجــود دارد، ایــن در حالــی اســت کــه خــوراک مناســبی بــرای پوشــش رســانه ای از ایــن 
موضوعــات وجــود نــدارد، ادامــه داد: زمانــی کــه خــوراک رســانه آمــاده باشــد، رســانه هــا 
نیــز آمــاده هســتند تــا ایــن رویدادهــا را پوشــش دهنــد و مــی تــوان گفــت کــه محتــوا 

از شــما و عرضــه از مــا.
ــوان از ظرفیت هــای  ــه ایــن نکتــه کــه امــروز می ت ــا اشــاره ب سادات حیات شــاهی ب
ارتباطــی بــا بدنــۀ آمــوزش و پــرورش بیشــتر اســتفاده کــرد، گفــت: امــروز متأســفانه این 
اتفــاق صــورت نگرفتــه و تصــور مــن بــر ایــن اســت کــه اگــر بتوانیــم در ایــن مســیر 

محتــوا ارائــه کنیــم، اتفاقــات مثبتــی مــی افتــد.

در ادامـه ایـن برنامـه عقیـل قرایـی رئیس 
هیئـت مدیره »راه ابریشـم« با ابراز خرسـندی 
آسـتانه  ایـن نشسـت، گفـت: در  از تشـکیل 
نـوروز ایـن پیشـنهاد ارائـه شـد کـه ۲0 هـزار 
متـری زمینـی کـه کلنگ زنی شـده اسـت، در 
مجموعـه به کار گرفته شـود، اضافه کـرد: این 
اتفـاق می توانـد در یـک یـا دو مـاه آینـده رقم بخـورد و مکانی مـدرن و بین المللـی برای 
دانـش آمـوزان، کـودکان، نوجوانـان و تمام گروه های سـنی تأسـیس شـود کـه همۀ این 
مـوارد پیش بینـی شـده و نظیـر ایـن اتفـاق 3 سـال پیـش در کانادا صـورت پذیرفته اسـت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه نــام معلــم یــک نــام مقــدس اســت کــه در مقابــل 
آن دانــش آمــوزان قــرار دارنــد، گفــت: دیــروز ادوات آموزشــی بــرای مــا تختــه و گــچ 
بــود و امــروز بــا پیشــرفت تکنولــوژی ایــن ادوات نیــز پیشــرفت کرده انــد و هیــچ کــس 
نمی توانــد ابــزاری ســریع تــر از ابــزار آموزشــی امــروز بــه علــم آمــوزان و دانــش آمــوزان 

ارائــه کنــد.
در پاســخ بــه عقیــل قرایــی، سادات حیات شــاهی، اســتفاده از نــوآوری و فــن آوری در 
انتقــال مفاهیــم را یکــی از مهم تریــن و کلیدی تریــن نیازهــای امــروز آموزش و پــرورش 
برشــمرده و گفــت: امــروز اگــر خانــه هــای خــالق ایجــاد شــوند می تواننــد بــه عنــوان 
یــک محــرک در جهــت تحریــک مجموعه هــای دســت انــدر کار از آن هــا اســتفاده کــرد 

تــا اتفاقــی مثبــت رخ دهــد.

در ادامــه ایــن برنامــه مهــدی کامیــار 
فرهنگــی  علمــی،  موسســه  مدیرعامــل 
ــون  ــی پیرام ــان موضوعات ــه بی ــازان ب آینده س
تشــکیل قــرارگاه علمــی در اتحادیــه انجمن های 
اســالمی دانــش آمــوزان پرداخــت و گفــت: از 
زمــان تشــکیل ایــن قــرارگاه 3 ســال می گــذرد. هــدف از تشــکیل ایــن قــرارگاه ایــن 
اســت کــه بتوانیــم ظرفیت هــای اســتان ها را در رابطــه بــا ارتبــاط آمــوزش و پــرورش 
و اتحادیــه فعــال کنیــم. بحمــدهلل ایــن رونــد قریــن موفقیــت بــوده اســت و می تــوان 
بــه همایش هــای پیــش رو در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، مازنــدران و تهــران 

ــرد. اشــاره ک
وی در ادامــه، بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه امــروز تــالش بــر ایــن اســت کــه توجــه 
بــه ســمت مناطــق محــروم بیــش از ســایر نقــاط کشــور باشــد، افزود: درســت اســت که 
اتحادیــه شــهر تهــران امــروز بــه عنــوان فعال تریــن اتحادیه هــا بــه شــمار می آیــد، امــا 

امــروز نبایــد تمرکــز روی تهران باشــد.
کامیــار بــا بیــان ایــن کــه امــروز وجهــۀ همــت ایــن نهــاد بــر اســتان هــای کمتــر 
برخــوردار قــرار دارد، ادامــه داد: رفتــار مؤسســۀ آینده ســازان بایــد بــه گونــه ای باشــد 
ــن  ــا ای ــادی را متحمــل شــدیم ت ــه تحــرک وا دارد. ســختی های زی ــه را ب ــا اتحادی ت
رویکــرد در اتحادیــه ایجــاد شــود و آقــای تاریخــی، دبیــرکل اتحادیــه نیــز بســیار همت 
ــا ایــن خواســته، شــرایط را فراهــم آورده اســت در نتیجــه حــوزۀ  کــرده و متناســب ب
کاری مــا نســبت بــه یــک ســال پیــش در حــوزۀ مهــارت دســتخوش تغییــرات بســیار 

زیــادی شــده اســت.

ــی  ــی، فرهنگ ــه علم ــل موسس مدیرعام
آینده ســازان بــا اشــاره بــه ایــن کــه امــروز 
مؤسســه در حــال حرکــت و تبدیــل شــدن 
بــه قطــب مهــارت آمــوزی نوجوانــان 
ایــن مهارت هــا  اســت، تصریــح کــرد: 
گســترۀ وســیعی دارد و نیــز مهارت هــای الزم بــرای آمادگــی بــرای ورود بــه بــازار 
ــازار کار  ــه ب ــد ب ــن راه می خواهن ــان ای کار را شــامل می شــود، کســانی کــه در پای
وارد شــوند، بایــد بداننــد کــه حتمــًا نبایــد در کنکــور شــرکت کننــد و خیــر در آن 

ــر حــوزۀ کنکــور نباشــد. ــز ب ــوز متمرک ــش آم ــز دان ــه تمــام تمرک اســت ک
ــه  ــد ک ــه می طلب ــن گون ــم ای ــی می کنی ــه ط ــدی ک ــد: فرآین ــادآور ش وی ی
ــی چــون ادب، نویســندگی،  ــز نباشــیم و مهارت های ــور متمرک ــط روی کنک ــا فق م
گفتگــو، فن بیــان و دیگــر مســائلی همچــون تفکــر و دســتگاه فکــری یــا 

آموزش پذیــری، بایــد در دانش آمــوزان ترویــج پیــدا کنــد.
ــن ســاختار  ــروز ای ــه ام ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تأکی ــن راســتا، ب ــار در همی کامی
در اتحادیــه وجــود دارد و می توانــد شــکل پیــدا کنــد، افــزود: امیــد آن داریــم تــا 
بــا کمــک هــم بتوانیــم محتــوا تولیــد کنیــم و ایــن محتــوا را در قــرارگاه عدالــت 
آموزشــی در مناطــق محــروم بــه کار بگیریــم و در ایــن مســیر، جــذب منابــع نیــز 

صــورت گیــرد.
وی بــا بیــان ایــن کــه ۶0 نقطــۀ محــروم در کشــور شناســایی شــده اســت کــه 
می بایســت بــه آن هــا توجــه ویــژه شــود، ادامــه داد: منابــع مــورد نیــاز ایــن طــرح هــا 
می توانــد از نهادهــای عمومــی و دولتــی تأمیــن شــود و مــا در اینجــا بــه رفتــاری 
بپردازیــم کــه همــان آمــوزش مهــارت و ارائــه منابــع دســت اول علمــی، فرهنگــی 

و آموزشــی اســت.

می توانیم مکانی مدرن 
و بین المللی برای دانش آموزان 

احداث کنیم 

اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان در حوزه مهارت 

متحول شده است

موسسه آینده سازان
 در حال تبدیل شدن به قطب 

مهارت آموزی است



صنایع خالق
www.bazarekar.ir 12

سال پنجم - شماره 26
دی 1400

ادامه گزارش صفحه 11

با تکیه بر اتحادیه انجمن های اسالمی 
می توان آموزش و پرورش را متحول کرد

در پایــان ایــن نشســت محمدعلــی صمیمی مســئول 
اتحادیــه شــهر تهــران و عضــو هیئــت مدیــره موسســه 
ــروز  ــان اینکــه ام ــا بی علمــی، فرهنگــی آینده ســازان ب
ــر  ــن زدن تفک ــرای زمی ــدی ب ــای ج ــی از راهکاره یک
ــه جــای  ــن اســت کــه ب ــم و تربیــت ای ســنتی در تعلی
ــالح  ــه اص ــت ب ــن دس ــاال، از پایی ــمت ب ــالح از س اص
بزنیــم، گفــت: مــا امــروز، در اتحادیــه 1۲ هــزار مســئول 
انجمــن داریــم کــه هــر کــدام از ایــن دانــش آمــوزان بــا 
ــی  ــاط تشــکیالتی و رفاقت ــوز ارتب ــش آم ــا 15 دان 10 ت

دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه فــرد زمانــی کــه در خانــۀ 
ــد و  ــد، ره آورد آن را می بین ــدا می کن ــور پی ــالق حض خ
در نهایــت، مســیر او شــکل می گیــرد و در او خالقیــت 
ایجــاد می شــود، افــزود: اگــر بتوانیــم بچه هــای تشــکل 
ــرار اســت و  ــا برق ــا آن ه ــا ب ــاط م ــواره ارتب ــه هم را ک
ــز هســتند را جــذب و  ــی نی ــی ســطح باالی دانش آموزان
ــم،  ــن کنی ــوزی روش ــت و مهارت آم ــای خالقی در فض
شــبکۀ دانش آمــوزی موجــود در کشــور می توانــد 
ظــرف ۲ تــا 5 ســال بــه رســالت اصلــی خویــش دســت یابــد.
صمیمــی بــا بیــان ایــن کــه معلــم و مربــی 
ــوزان  ــه دانش آم ــد ک ــه برس ــن نکت ــه ای ــد ب می توان
خــالق و مســتعد را از یکدیگــر تشــخیص دهــد، ادامــه 
ــا  ــوز ب ــش آم ــک دان ــاًل ی ــه مث ــد، ک ــم می بین داد: معل
دریافــت دیپلــم ســر کار مــی رود و دانش آمــوزی دیگــر 
بــه دنبــال ایــن اســت کــه دکترایــش را دریافــت کنــد 
ــن موضــوع،  ــه بنشــیند و ای ــکار در خان ــت بی و در نهای
ــه  ــه ظرفیــت اتحادی ــژه ب ــد ضــرورت توجــه وی می توان

ــازد. ــدان س را دو چن
وی بــا اذعــان بــه ایــن امــر کــه امــروز دانش آمــوزان 
ــور  ــه کش ــروه نمون ــوان گ ــه عن ــد ب ــه می توانن اتحادی
انتخــاب شــوند، اضافــه کــرد: انجمــن اســالمی می تواند 
ــد  ــن دانش آمــوزان را در حــوزۀ خالقیــت تقویــت کن ای
و ایــن دانش آمــوزان بــه ارائــۀ اثــر بپردازنــد و هــدف و 

مفاهیــم را بــه دیگــر دانش آمــوزان منتقــل کننــد.
ــر ایــن مفهــوم کــه اتحادیــۀ  ــا تأکیــد ب صمیمــی ب
انجمــن هــای اســالمی، در کنــار بدنۀ آمــوزش و پــرورش، 
خاصیــت شــبکه را در خویــش دارد، اظهــار داشــت: مــا 
ــزار را ســوار کنیــم  می بایســت روی ایــن شــبکه، نرم اف
و همیــن امــر، بــه یــک نقطــۀ اثــر تبدیــل شــود و بایــد 
ایــن موضــوع را در نظــر گرفــت کــه نخســتین کســانی 
ــه روشــن شــوند، معلمــان  ــن قضی ــد از ای کــه می توانن

مــدارس بــا دیــدن بچــه هــا هســتند.

ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــاور مع ــی مش ــز کرم پروی
ریاســت جمهــوری در گفتگــو بــا خبرگــزاری دانشــجو 
ــتعداد های  ــگان و اس ــی از نخب ــدار جمع ــون دی پیرام
ــرد:  ــان ک ــری بی ــم رهب ــام معظ ــا مق ــر ب ــی برت علم
ــه  ــد ک ــاره کردن ــود اش ــای خ ــری در صحبت ه رهب
متوســط اســتعداد ذهنــی کشــور مــا از متوســط جهانــی 
ــات  ــوده و اثب ــا نب ــک ادع ــن ی ــت و ای ــر اس باالت

ــت. ــده اس ش
 ۲014 ســال  گزارش هــای  داد:  ادامــه  کرمــی 
ــازمان  ــط س ــوآوری توس ــاخص ن ــه ش ــا ۲0۲1 رتب ت
جهانــی GII کــه همه ســاله شــاخص های نــوآوری 
ــالم  ــد، اع ــنجش می کن ــف را س ــور های مختل در کش
کــرده اســت کــه ایــران از رتبــه 1۲0 در ســال ۲014 
ــوش،  ــان ه ــن نش ــیده و ای ــه ۶0 رس ــه رتب ــال ب امس
اســتعداد، خالقیــت ایرانــی و نخبگــی جمعیــت کشــور 

ــت. ماس
ــع  ــعه صنای ــرم و توس ــای ن ــتاد فناوری ه ــر س دبی
خــالق معاونــت علمــی بیــان کــرد: رهبــری فرمودنــد 
ــه  ــد ب نخبگــی یــک موهبــت الهــی اســت کــه خداون
ــن  ــدردان ای ــد ق ــد و بای ــه می ده ــرد نخب ــر و ف عنص

موضــوع باشــیم.
ــن  ــری در ای ــای رهب ــه صحبت ه ــاره ب ــا اش وی ب
دیــدار اظهــار داشــت: تکالیــف یــک نخبــه حــل 
بایــد راه حل هــای  مســائل اصلــی کشــور اســت، 
فناورانــه ارائــه دهــد، بــه ســمت آفرینــش علــم، 
ــاوری  ــم و فن ــد عل ــی و تولی ــف علم ــت، کش خالقی

حرکــت کنــد. از طــرف دیگــر هــم دولــت و هــم ملــت 
باشــند. نخبه دوســت  و  نخبه پــرور  بایــد 

کرمــی تصریــح کــرد: گاهــی از ســوی برخــی 
ــرای  ــکالتی ب ــا، مش ــی م ــای دولت ــاختار ها و نهاد ه س
ــن  ــه ای ــبت ب ــری نس ــا رهب ــود دارد، ام ــگان وج نخب
ــه در  ــت ک ــردی اس ــه ف ــد نخب ــد کردن ــوع تاکی موض
برابــر نامالیمــات نرنجــد و درراســتای رفــع مشــکالت 
کشــور تــالش کنــد. رهبــری اعــالم کردنــد در 
ــد کــه جــوان نخبــه  دانشــگاه ها عناصــری وجــود دارن
ــد  ــویق می کنن ــران تش ــرت از ای ــن و مهاج ــه رفت را ب
ــک  ــن کار ی ــه ای ــد ک ــت فرمودن ــه صراح ــان ب و ایش
خیانــت اســت و بایــد مقابــل ایــن خیانت هــا بایســتیم. 
ــه  ــدی در جامع ــاس و ناامی ــه ی ــم روحی ــد بگذاری نبای

ــاژ شــود. پمپ
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بــا اشــاره بــه علــم هــوش مصنوعــی در صحبت هــای 
رهبــری عنــوان کــرد: آینــده دنیــا در گــرو توجه بــه هوش 
مصنوعــی اســت و بایــد کاری کنیــم کــه ایــران جــزو 
10 کشــور اول ایــن علــم در دنیــا باشــد. درحــال حاضــر 
رتبــه 17 یــا 1۸ را داریــم و بایــد بتوانیــم آن را هــم در 
تولیــد علــم و هــم در بهره گیــری از هــوش مصنوعــی 

بــا کمــک نخبــگان ارتقــا دهیــم.
ــت  ــه در معاون ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
علمــی و فنــاوری پیرامــون صحبت هــای رهبــری 
ــت:  ــت، گف ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــه و اولویت ــا برنام آی
ــاره تعــداد شــرکت های  ســورنا ســتاری گزارشــی را درب
دانش بنیــان و خــالق )حــدود 7 هــزار شــرکت( ارائــه کردنــد 
و مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره تاکیــد کردند کــه باید 
ســختگیری شــود تــا کیفیــت فــدای کمیــت کار هــای 
آن هــا نشــود و بایــد شــاخص های دانش بنیــان را 

ــم. ــرار دهی ــه ق ــورد توج م
ــه  ــگان ب ــت نخب ــث بازگش ــه داد: بح ــی ادام کرم
کشــور همچــون ســال های گذشــته در دســتور کار 
قــرار دارد کــه اگــر نخبگانــی بــه هــر دلیــل از ایــران 
ــویق و  ــت تش ــه بازگش ــم ب ــد را بتوانی ــرت کردن مهاج
ــم. از طــرف دیگــر محیــط دانشــگاه ها را  ترغیــب کنی
بــا کمــک وزارت علــوم محیــط توجــه بــه نخبــگان و 

ــم. ــرار دهی ــم و شــادابی ق سرشــار از عل

پرویز کرمی:

عناصری در دانشگاه ها نخبگان را به مهاجرت
 از کشور تشویق می کنند که این خیانت است

اخبار
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مدیــرکل دفتــر توســعه گردشــگری داخلــی از 
ــت  ــی دو روز نخس ــی ط ــد عموم ــکان بازدی ــدم ام ع
ــع  ــی گردشــگری و صنای ــن نمایشــگاه بین الملل پانزدهمی
وابســته تهــران خبــر داد و گفــت: توجــه ویــژه بــه 
گردشــگری الکترونیــک، خوراک و کشــاورزی در ایــن دور از 

ــت. ــر اس ــی مدنظ ــگاه بین الملل نمایش
بــه گــزارش بــازارکار، محمــد قاســمی )مدیــرکل دفتــر 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی( ب ــگری داخل ــعه گردش توس
ــع  ــی گردشــگری و صنای ــن نمایشــگاه بین الملل پانزدهمی
وابســته تهــران کــه قــرار اســت از 9 تــا 1۲ بهمــن 
مــاه 1400 در محــل نمایشــگاه بین المللــی تهــران 
ــی گردشــگری  ــت: نمایشــگاه بین الملل ــزار شــود، گف برگ
امســال بــرای نخســتین بــار تبدیــل بــه یــک نمایشــگاه 
تخصصــی خواهــد شــد چنانکــه دو روز نخســت برگــزاری 
ــا  ــت ت ــد داش ــی نخواه ــد عموم ــگاه بازدی ــن نمایش ای
ــا  ــی ب ــورت تخصص ــه ص ــد ب ــگری بتوانن ــی گردش اهال
یکدیگــر دیــدار داشــته باشــند. در دو روز نخســت شــاهد 
ــر  ــود و دو قش ــم ب ــت های BTOB خواهی ــزاری نشس برگ
ــرادی  ــه داران و اف ــت. غرف ــد داش ــد خواهن ــازه بازدی اج
ــه  ــرادی ک ــد و اف ــط نمایشــگاه حضــور دارن ــه در محی ک

در حوزه هــا و شــاخه های گردشــگری فعــال هســتند امــا 
غرفــه ندارنــد. فعــاالن گردشــگری کــه غرفــه ندارنــد، باید 
ــا  ــد و ب ــام کنن ــت ن ــرای حضــور در دو روز نخســت، ثب ب
دریافــت کارت مجــوز ورود را دریافــت کننــد. البتــه دو روز 

ــود. ــد ب ــر خواه ــی امکان پذی ــد عموم ــد بازدی بع
ــرای  ــه ب ــردی ک ــن رویک ــه داد: دومی ــمی ادام قاس
ــم آن اســت  نمایشــگاه گردشــگری امســال در نظــر داری
از اســتان محور بــودن بــه فعالیــت و  کــه رویکــرد 
ــن  ــد ای ــت. هرچن ــرده اس ــر ک ــودن تغیی ــور ب موضوع مح
ــد  ــی چن ــا ط ــد ام ــام می ش ــال های دور انج ــم در س مه
ــگاه  ــدن نمایش ــور ش ــتان مح ــاهد اس ــته ش ــال گذش س
گردشــگری بودیــم چنانکــه یــک اســتان غرفــه ای داشــت 
کــه در هــر گوشــه آن یکــی از فعــاالن بخش گردشــگری 
یــا صنایــع دســتی آن اســتان فعــال بــود. اینگونــه شــاهد 
ــم.  خــارج شــدن نمایشــگاه از محــور تخصصــی آن بودی
امــا امســال ســالن های متفاوتــی را بــر اســاس گروه هــای 
کاالیــی و خدماتــی گردشــگری درنظــر گرفته ایــم. 
ــر  ــت ه ــر اســاس موضــوع فعالی ــه ب ــن شــکل ک ــه ای ب
ــات  ــر خدم ــا، دفات ــم. اقامتی ه ــالن مجــزا داری ــف، س صن
مســافرتی، فعالیت هــای فرهنگــی و آموزشــی، گردشــگری 

را  الکترونیــک و…هرکــدام ســالن مجــزای خــود 
ــت. ــد داش خواه

توجــه ویژه بــه گردشــگری خــوراک و کشــاورزی یکی 
ــی گردشــگری  ــای نمایشــگاه بین الملل ــر از ویژگی ه دیگ
ــرار  ــمی ق ــه قاس ــه گفت ــه ب ــود چنانک ــد ب ــال خواه امس
اســت یــک ســالن بــه ایــن حــوزه اختصــاص داده شــود. 
ــری شــبکه کارشناســان  ــان شــاهد شــکل گی ــن می درای
گردشــگری خــوراک هســتیم که در گام نخســت متشــکل 
از کارشناســان خوراکــی اســت کــه در ادارات کل اســتان ها 
ــوراک  ــی گردشــگری خ ــتند. چیســتی و چرای ــال هس فع
ــه رشــت و  ــن شــده اســت. از آنجــا ک ــا تبیی ــرای آن ه ب
کرمانشــاه بــه عنــوان شــهرهای خــالق غــذا در یونســکو 
بــه ثبــت رســیده اند ســایر شــهرها می تواننــد از الگوهایــی 
ــوند.  ــد ش ــد، بهره من ــتفاده کرده ان ــهرها اس ــن ش ــه ای ک
ــرار  ــر ق ــد نظ ــز م ــاورزی نی ــگری کش ــه گردش البت

ــه اســت. گرفت
او همچنیــن از راه انــدازی ســامانه صــدور مجــوز 
ــور  ــت: ت ــر داد و گف ــاورزی خب ــگری کش ــرای گردش ب
ــتان  ــتان گلس ــگری اس ــزارع گردش ــرای م ــازی ب آشناس
ــن  ــه بی ــده چراک ــزار ش ــوراک برگ ــان خ ــرای کارشناس ب

مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی:

نمایشگاه بین المللی گردشگری از ۹ تا 1۲ بهمن ماه در تهران برگزار می شود

اخبار
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گردشــگری کشــاورزی و گردشــگری خــوراک، ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد از ایــن رو 
تــالش بــر آن اســت کــه در ســالنی مشــترک بــه ایــن دو شــاخه گردشــگری بپردازیــم. 
همچنیــن ســالنی بــه گردشــگری الکترونیــک و اســتارت آپ های ایــن حــوزه اختصــاص 

ــت. خواهــد یاف
مدیــرکل دفتــر توســعه گردشــگری داخلــی درحالــی از لــزوم توجــه بــه گردشــگری 
الکترونیــک خبــر داد کــه ســازمان جهانــی گردشــگری در ســال ۲01۸ )گردشــگری و 
ــود.  ــی گردشــگری انتخــاب کــرده ب ــوان شــعار روز جهان ــه عن ــال( را ب تحــول دیجیت
ــعه(  ــرای توس ــزاری ب ــدار اب ــگری پای ــی )گردش ــازمان بین الملل ــن س ــه ای ــن آنک ضم
ــرای  ــر ب ــده بهت ــوان شــعار ســال ۲017 و )گردشــگری و مشــاغل؛ یــک آین ــه عن را ب
همــه( را بــه عنــوان شــعار ســال۲019 انتخــاب کــرده بــود و )گردشــگری و توســعه 

ــد. و  ــده ش ــال ۲0۲0 برگزی ــعار س ــوان ش ــه عن ــتایی( ب روس
)گردشــگری بــرای رشــد فراگیــر( به عنــوان شــعار روز 

جهانــی گردشــگری در ســال ۲0۲1 انتخاب شــد. 
ــه مســئوالن  ــه نظــر می رســد ک ــه ب اینگون

ــال  ــا 4 س ــا 3 ت ــران ب ــگری ای گردش
ــی  ــدات بین الملل ــاد تاکی ــه ی ــر ب تاخی
در عرصــه گردشــگری می افتنــد و 
ــر  ــا تاخی ــی را ب ــعارهای روز جهان ش
قــرار  توجــه  مــورد  چندین ســاله 

می دهنــد.
قاســمی درخصــوص چرایــی توجــه بــه 

ــت  ــا گذش ــم ب ــک آن ه ــگری الکترونی گردش
ــی گردشــگری  ــد ســازمان جهان ــش از 3 ســال از تاکی بی

ــال، گفــت:  ــان توســعه و تحــول دیجیت ــه جری ــزوم توجــه ب درخصــوص ل
ــک و  ــگری الکترونی ــه گردش ــی کمیت ــای تخصص ــی از کمیته ه ــال یک امس

اســتارت آپ ها بــود کــه مســئولیت آن بــه همــراه کمیتــه آمــوزش بــه بخــش خصوصــی 
واگــذار شــده اســت. گردشــگری الکترونیــک ایــن روزهــا رونــد غالــب در گردشــگری 
اســت. اســتفاده از IT، فضــای مجــازی و دیجیتــال سال هاســت کــه تبدیــل بــه رونــدی 
ــگری  ــه گردش ــالن هایی ب ــز س ــته نی ــال گذش ــت. س ــده اس ــگری ش ــوزه گردش در ح

الکترونیــک اختصــاص می یافــت امــا امســال قصــد داریــم تــا یــک ســالن خــاص بــا 
حضــور تمامــی فعــاالن ایــن حــوزه از ســازندگان اپلیکیشــن و طراحــان و برنامه نویســان 

صنعــت گردشــگری گرفتــه تــا OTAهــا داشــته باشــیم.

اخبار



دانش بنیان
◄با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛

برپایی پاویون شرکت های دانش بنیان در بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی)تلکام 1400(

◄تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان به اکوسیستم استارت آپی کشور 
توسط صندوق نوآوری

◄در راستای توسعه همکاری ها درحوزه دانش بنیان صورت گرفت؛ 
بازدید هیات تجاری و بازرگانی عراق

 از پارک علم وفناوری البرز جهاد دانشگاهی
◄ اخبار



شرکت های 
دانش بنیان

www.bazarekar.ir 16
سال پنجم - شماره 26

دی 1400

شرکت دانش بنیان شهر هوشمند گیلسا

محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در پاویــون 
شــامل »گیــت وی بــا متعلقــات )کلیدهــای لمســی، 
ترموســتات، کنترلــر IR، کلیــد کولــر آبــی( « اســت. 
ایــن محصــول از چندیــن پروتــکل رایــج در زمینــه 
IOT مغــز متفکــر و کنترلــر اصلــی تمــام تجهیــزات 

برخــوردار اســت و وظیفــه ارتبــاط بیســیم و هماهنگــی 
بیــن تمــام المان هــای هوشمندســازی را برعهــده دارد و بــا 
توجــه بــه پشــتیبانی از بســترهاي مختلــف، امــکان کنتــرل از راه دور تجهیــزات را فراهــم 

می ســازد.

شرکت دانش بنیان نوآوران ارتباطات سیمای امید

این شرکت نیز با محصول »انکودر و استریمر )فرستنده( و میکسر« در نمایشگاه تلکام 1400 
حضور دارد. این محصول از قابلیت های حمل صدا و ورودی، IP، HDMI و SDI جهت دریافت 
تصویر از تجهیزات حرفه ای آماتوری Broadcast  ، ورودی صدای میکروفون و خروجی صدا برای 
هدست، نصب سه سیم کارت موبایل )از اپراتورهای متفاوت(، Wifi ، Mixing برای چهار کانال 

تصویر ورودی و ارسال تصویر میکس شده و استاندارد فشرده سازی تصویر برخوردار است.

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛

برپایی پاویون شرکت های دانش بنیان در بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی)تلکام 1400(

ــانی)تلکام 1400( از  ــرات و اطالع رس ــع مخاب ــی صنای ــگاه بین الملل ــن نمایش ــت و دومی ــی در بیس ــان ایران ــرکت های دانش بنی ــون ش پاوی
پنجشــنبه دوم دی  مــاه بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در محــل دائمــی  نمایشــگاه های بین المللــی تهــران برپــا شــد ارائــه کردنــد.

ــازارکار، در ایــن نمایشــگاه کــه از دوم دی  مــاه ســال جــاری آغــاز می شــود و تــا روز پنجــم دی مــاه ادامــه دارد، 20 شــرکت  بــه گــزارش ب
ــد. ــود می پردازن ــای خ ــه توانمندی ه ــوالت و عرض ــش محص ــه نمای ــوآوری ب ــدوق ن ــت صن ــا حمای ــان ب ــش بنی دان

اســامی  شــرکت های دانــش بنیــان حاضــر در پاویــون بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایــع مخابــرات و اطالع رســانی)تلکام 1400( 
ــه ایــن ترتیب اســت: ب
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شرکت دانش بنیان مهندسین نیکا رایان پویا
ــکام  ــون تل ــرکت در پاوی ــن ش ــده ای ــه ش ــول ارائ محص
ــی  ــی نارپ ــات مکان ــه اطالع ــامانه یکپارچ 1400 »س
تحــت  نرم افــزاری  کــه  اســت  )ســینارپیم(« 
یکپارچه ســازی  منظــور  بــه  کــه  اســت  وب 
ــی  ــات متفاوت ــه شــده، خدم ــی تهی اطالعــات مکان
را بــه کاربــران ارائــه می دهــد. گزارش ســاز بــا 
ــکان دار،  ــی م ــناد الکترونیک ــیو اس ــه، آرش ورودی نقش
ــل )AVL(، ایجــاد نقشــه های  ــل و نق ــاوگان حم ــت ن مدیری
دیــواری)WallMap( و امــکان ایجــاد فــرم توصیفــی – دوره ای، بســتری بــرای مکان منــد 
کــردن ســایر سیســتم ها فراهــم می کنــد و قابلیــت اتصــال بانــک داده بــه بانــک ســایر 
سیســتم های ســینارپیم ســامانه ای انعطاف پذیــر بــرای یکپارچه ســازی طیــف وســیعی از 
اطالعــات مکانــی را بــه دنبــال دارد و در عیــن حــال محدودیــت وابســتگی بــه ســاختار 

ــدارد. ــن را ن ــاص و معی ــای خ داده ه

شرکت دانش بنیان واف
»ســابرک های)PCM, PDH, SDH, Ethernet(« محصــول 
ــه شــده ایــن شــرکت در پاویــون نمایشــگاه تلــکام  ارائ
ــی  ــان از تمام ــه در پشــتیبانی همزم 1400 اســت ک
 ســطوح داده هــای مخابراتــی FON100قابلیت هــای 
فراوانــی دارد. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در 
ــه از ســابرک های  ســابرک U پــر قدرت تریــن نمون

انتقــال نــوری شــرکت واف اســت. 
شــرکت دانــش بنیــان فنــاوری ارتباطــات اشــتاد پارس 

+M5:A5:I4A5
ایــن شــرکت نیــز بــا محصــول »آنتــن ماهــواره ای ســیار کم ارتفــاع در بانــد فرکانســی 
KU« در پاویــون نمایشــگاه تلــکام حضــور دارد. ایــن آنتــن در بانــد فرکانســی KU طراحی 
و تولیــد شــده و قابلیــت اســتفاده بــه صــورت دریافت کننــده در بانــد فرکانســی را دارد و در 
نهایــت امــکان برقــراری ارتبــاط پرظرفیــت صــوت-داده و تصویــر در خــودرو یــا قطــار را 

ــد. ــر می کن ــت امکان پذی ــال حرک در ح

شرکت دانش بنیان ایده ورزان سیستم
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در پاویــون شــامل 
»نرم افــزار مدیریــت پــروژه ســازمانی )IPMP(« اســت 
ــرای  کــه شــامل ســامانه جامــع مدیریــت پــروژه ب
ــازمان های  ــروژه در س ــف پ ــاد مختل ــت ابع مدیری
ــف نفــت،  ــع مختل ــروژه محــور اســت کــه صنای پ
گاز و پتروشــیمی، معدنــی، عمرانــی، مخابراتــی، 
بســیاری  و  تحقیقاتــی  اطالعــات،  فنــاوری  آب، 
پیمانــکاری  و  کارفرمایــی  هلدینگــی،  ســازمان های  از 
ــی   ــزاری بوم ــه نرم اف ــامانه ک ــن س ــود از ای ــای خ ــت پروژه ه ــرای مدیری ــد ب می توانن
ــازمان ها و  ــزار س ــن نرم اف ــدی از ای ــد. بهره من ــتفاده کنن ــت، اس ــان اس ــش بنی و دان
ــش  ــات پاالی ــترین اطالع ــه بیش ــان ب ــن زم ــازد در کمتری ــادر می س ــرکت ها را ق ش

ــد. ــت یابن ــود دس ــای خ ــده از پروژه ه ش

شرکت دانش بنیان نام آوران فناوری اطالعات پرنیا
ــن  ــول ای ــز محص ــکال« نی ــگ هلپی ــزار تیکتین »نرم اف
ــه  ــکام 1400 ارائ ــه در نمایشــگاه تل شــرکت اســت ک
ــا  ــگ )Ticketing( ی ــای تیکتین ــود. نرم افزاره می ش
ــیدگی،  ــت، رس ــزایی را در ثب ــش بس Helpdesk نق

ــت های درون  ــواع درخواس ــت ان ــارت و مدیری نظ
ســازمانی و بــرون ســازمانی ایفــا می کننــد. هلپیکال 
)Helpical( یکــی از محصــوالت دانــش بنیــان کامــاًل 
ــه  ــت ک ــا اس ــته از نرم افزاره ــن دس ــرح در ای ــی  و مط بوم
ــرکت های  ــگاهی و ش ــز دانش ــازمان ها، مراک ــیاری از س ــون در بس ــال 139۶ تاکن از س
ــوان در  ــزار می ت ــرم اف ــن ن ــت. از ای ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــور م خصوصــی کش
کاربردهــای متنوعــی نظیــر پشــتیبانی آنالیــن، رســیدگی بــه شــکایات و پیشــنهادات و 

گــردش کار اســتفاده کــرد.

شرکت دانش بنیان داده پردازی نیلرام مانا

محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در پاویــون شــرکت های دانش بنیــان در نمایشــگاه 
تلــکام 1400 شــامل »داده پــردازی نیلــرام« اســت  کــه مشــتمل بــر نرم افزار هــای حــوزه، 
مدیریــت مالــی، مدیریــت فــروش و بازرگانــی، مدیریــت اداری و منابــع انســانی، مهندســی 
ــی و  ــن داخل ــت تامی ــی، مدیری ــابداری صنعت ــت، حس ــت کیفی ــت مدیری ــع، مدیری صنای

خارجــی، مدیریــت فنــی و مهندســی و مدیریــت اســتراتژیک اســت.

شرکت دانش بنیان توسعه اندیشه خبره تهران 
ــری دســتیار  ــا محصــول »ســامانه اب ــز ب ــن شــرکت نی ای
هوشمند)ســاده(« در نمایشــگاه تلــکام حضــور دارد. ایــن 
ســامانه بــه منظــور تعامل هوشــمند بــا مخاطــب مورد 
ــی  ــاد و طراح ــوه ایج ــرد و نح ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــی  ــورت طراح ــه ص ــی در آن ب ــناریو های ارتباط س
ــی،  ــر فن ــت و از نظ ــاده اس ــه های س ــرام و نقش دیاگ
ــرده و  ــتیبانی ک ــا را پش ــیعی از تکنولوژی ه ــتره وس گس
قابلیــت اتصــال و اســتفاده از تمامــی  ســرویس های خارجــی 
ــد بازرســی و  ــر پیاده ســازی فرآین ــی نظی )پیامــک، اپلیکیشــن، تلگــرام و ...( و کاربردهای
ممیــزی، ســامانه نظرســنجی و یــا حتــی یــک باشــگاه مشــتریان کامــل را تنهــا بــا صرف 

ــان دارد. ــک روز زم ی



شرکت های 
دانش بنیان

www.bazarekar.ir 18
سال پنجم - شماره 26

دی 1400

شرکت دانش بنیان توسعه فناوری
 هوشمند کیان ایرانیان

محصــول »پیام رســان آیگــپ« از دیگــر محصــوالت ارائــه شــده در نمایشــگاه تلــکام 
اســت کــه توســط این شــرکت عرضه شــده اســت. ایــن محصــول اولیــن و تنها پیام رســان 
متــن  بــاز در ایــران و خاورمیانــه اســت و کاربــران در تمامــی  سیســتم های عامــل وینــدوز، 
اندرویــد، لینوکــس، مــک و آیفــون می تواننــد از آن اســتفاده کننــد. آیگــپ، فضــای ابــری 
نامحــدودی را در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد تــا بتواننــد هرگونــه فایــل، تصویــر، فیلــم 
ــاز  ــن  ب ــان مت ــن پیام رس ــوان امن تری ــه عن ــان ب ــن پیام رس ــد. ای ــره کنن و... را در آن ذخی
ایرانــی بــه کاربــران خــود ایــن امــکان را می دهــد تــا بــا یکدیگــر بــه تبــادل پیام هــای 
متنــی، عکــس، ویدیــو، موســیقی و … بپردازنــد و بــا اســتفاده از اســتیکر فضــای گفتگــو 

را متنــوع کننــد.

شرکت دانش بنیان سامانه های دما نور انرژی سدنا
ــت  ــون »تبل ــرکت در پاوی ــن ش ــده ای ــه ش محصــول ارائ
TN۶1۸ ســدنا« اســت. ایــن تبلــت مجهــز بــه سیســتم  
عامــل اندرویــد 10 اســت. صفحــه نمایــش ۸ اینــچ 
ــا پردازنــده مرکــزی ۸ هســته ای و حافظــه  FHD ب

داخلــی 3۲ گیــگا بایــت، در کنــار وزن کــم، باتــری 
mAh5100، ســایر ویژگی ها و قیمت بســیار مناســب 
آن منجــر شــده ایــن محصول کیفیــت باالتــر، عملکرد 
ــای  ــا تبلت ه ــزی در مقایســه ب ــای متمای ــر و ویژگی ه بهت

مشــابه داشــته باشــد.

شرکت دانش بنیان پیش فناوران نور پروژه آرتا
»بازتــاب ســنج نــوری حــوزه زمــان« نیــز محصــول ایــن 
شــرکت بــرای عرضــه در پاویــون شــرکت های 
ــن  ــت. ای ــکام اس ــگاه تل ــان در نمایش ــش بنی دان
محصــول دســتگاه بازتاب ســنج نــوری حــوزه زمــان 
ــوژی  ــا تکنول ــم و ب ــتگاه های مه )OTDR( از دس
ــت  ــرات جه ــت مخاب ــه در صنع پیشــرفته اســت ک
نصــب و بازرســی شــبکه های مبتنــی بــر فیبــر نــوری 
بــه کار مــی رود. OTDR ســاخت شــرکت نــور پــژوه آرتــا بــه 
دلیــل وزن ســبک و ابعــاد مناســب و همچنیــن ســازگاری بــا تبلــت و تلفن هــای هوشــمند، 
تســت آســان شــبکه مبتنــی بــر فیبــر نــوری را میســر ســاخته اســت. ایــن دســتگاه دارای 
ــات وســیع اســت کــه قابلیــت تســت خــودکار،  ــا امکان ــری پیشــرفته ب ــط کارب یــک راب

ــت. ــتاندارد sor را داراس ــت اس ــازی در فرم ــرد، ذخیره س ــی پرکارب ــای گرافیک ابزاره

شرکت دانش بنیان بهینه پردازش سپهر پارس 
ــبکه  ــون »ش ــرکت در پاوی ــن ش ــده ای ــه ش ــول ارائ محص
ــول،  ــن محص ــی ای ــت. ویژگ ــوئیچ  Mediation« اس س
ارائــه راهــکار یکپارچــه و جامــع فرآینــد مالــی و فنــی 
صــورت حســاب و خدمــات مشــترکین BSS، راهــکار 
متمرکــز و نویــن MCBS در صنعــت Telecom و 
ــردازش داده اســت. ــع آوری و پ ــد جم ــکار فرآین راه

شرکت دانش بنیان طرح و پردازش غدیر
»احــراز هویــت غیرحضــوری« نیــز دیگــر محصــول ارائه 
شــده ایــن شــرکت دانــش بنیــان در پاویــون نمایشــگاه 
ــن محصــول از راهــکار هوشــمند  ــکام اســت.  ای تل
ــات  ــال و خدم ــول دیجیت ــق تح ــتای تحق در راس
ــد  ــی کارآم ــت بیومتریک ــراز هوی ــک، اح الکترونی
بــرای ارائــه خدمــات غیرحضــوری، بکارگیــری 
فنــاوری منحصربه فــرد و بومــی  تشــخیص زنــده 
ــدل شــبکه  ــری م ــر چهــره، بکارگی ــق تصوی ــودن و تطبی ب
عصبــی عمیــق بومــی  بــرای اخــذ و پــردازش گفتــار مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و از پنل 

ــت. ــوردار اس ــتری برخ ــاز مش ــر نی ــق ب ــاز منطب ــبورد گزارش س ــی و داش مدیریت

شرکت دانش بنیان مهندسی بهینه ایران
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در پاویــون »نرم افــزار 
جامــع برنامه ریــزی منابــع ســازمان« اســت. ایــن 
و  اطالعــات  یکپارچگــي  هــدف  بــا  نرم افــزار 
گزارش هــای  ارائــه  و  ســازمان  فرآیندهــای 
تصمیم ســاز مدیریتــی طراحــی شــده و پنــج حــوزه 
ــت  ــی )FRM(، مدیری ــع مال ــت مناب ــدی مدیری فرآین
ــن  ــره تامی ــت زنجی ــانی )HCM(، مدیری ــرمایه انس س
)SCM(، مدیریــت چرخــه عمــر محصــول )PLM( و مدیریت 

ــد. ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــتری )CRM( را تح ــا مش ــاط ب ــروش و ارتب ف

شرکت دانش بنیان مهندسی فناوران پرتوکام آسیا
ــرکت های  ــون ش ــده در پاوی ــه ش ــول ارائ ــر محص دیگ
ــو  ــتر رادی ــکام »بس ــگاه تل ــان در نمایش ــش بنی دان
 USRP ــر درایــور نرم افــزاری جامــع بومــی  مبتنــی ب
شــرکت  ایــن  توســط  کــه  اســت   »UHD

ــتر  ــن بس ــت. ای ــده اس ــه ش ــان عرض ــش بنی دان
مبتنــی بــر پرکاربردتریــن ســخت افزارهای SDR دنیــا 
ــام  ــا ن ــزاري ب ــام USRP و غني تریــن بســته نرم اف ــا ن ب
GNU Radio توســعه داده شــده کــه بکارگیــري آن در طراحی 
و ســاخت تجهیــزات مخابراتــی موجــب کاهــش چشــمگیر زمــان ارائــه محصــول و هزینه 
ــق  ــه موف ــی اســت ک ــا شــرکت داخل ــن و تنه ــن شــرکت اولی ــام شــده می شــود. ای تم
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بــه بومی ســازی کامــل ایــن بســتر شــده اســت. تاکنــون چندیــن ســخت افزار بومــی  بــا 
مشــخصات فنــی بــاال و قابلیــت عملکــرد در شــرایط اســتاندارد ۸10G-MIL-STD جهت 
اســتفاده در پروژه هــاي صنعتــي بــا مشــخصات فنــي و ســاختار و ابعــاد مــورد نیــاز تولیــد 

شــده اند.

شرکت دانش بنیان دانش و فناوری بامداد
ــون شــامل  ــه شــده ایــن شــرکت در پاوی محصــول ارائ
ــول  ــک محص ــه ی ــت ک ــن )LMS(« اس »نیمکت آنالی
بومــی  اســت کــه ضمــن پشــتیبانی از ســازمان های 
ــواع فرمت هــای  آموزشــی، دپارتمان هــای علمــی، ان
ــن،  ــو، مت ــن، ویدئ ــه کالس آنالی ــوا )از جمل محت
تکلیــف، فــوروم و ...(، آزمــون و گواهینامــه دیجیتــال، 
بــه مدرســین اجــازه می دهــد، ترکیــب متنوعــی از 
ــی«  ــای آموزش ــب »تجربه ه ــری را در قال ــای یادگی فرصت ه
یــا Learning Objects در قالــب تقویــم آموزشــی ســازمان داده و بــه مخاطبیــن ارائــه کننــد 
و گســتره وســیعی از گزارش هــای آموزشــی را در اختیــار مدیــران آمــوزش قــرار می دهــد.

شرکت دانش بنیان پرتو تاپ رایان
»ســامانه هواشناســی مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا و هوش 
ــرکت در  ــن ش ــده ای ــه ش ــول ارائ ــی« محص مصنوع
ــامانه،  ــن س ــت. ای ــکام اس ــگاه تل ــون نمایش پاوی
ــات هواشناســی  ایســتگاه هواشناســی IoT ، اطالع
شــامل دمــا، رطوبــت هــوا و خــاک، شــدت تابــش 
خورشــید، میــزان بارندگــی، جهــت و ســرعت بــاد را 
به صــورت پیوســته پایــش و ذخیــره کــرده و به صــورت 
بیســیم از طریــق اینترنــت بــه ســرور ارســال می کنــد. 
همچنیــن ایــن داده هــا از طریــق LCD نصــب شــده روی محصــول نیــز قابــل نمایــش 
اســت. از ایــن دســتگاه جهــت جمــع آوری داده هــای هواشناســی و پیش بینــی دقیــق آب 
و هوایــی در مصــارف عمومــی  و کشــاورزی در قالــب Micro Climate  اســتفاده می شــود.

شرکت دانش بنیان سپیتام سازه پویا
ایــن شــرکت نیز بــا محصــول »ســوئیچ صنعتــی ۶/۸/14 
پــورت گیگابیــت مدیریتــی« در نمایشــگاه تلــکام 1400 
ــوئیچ  ــک POE س ــول ی ــن محص ــت. ای ــر اس حاض
ــورت  ــه دارای ۲/4 پ ــوده ک ــورت ب ــی 4/۸ پ صنعت
آپلینــک SFP بــا ســرعت بــاالی 1Gbps و دو پــورت 
آپلینــک شــبکه گیــگ اســت. یکــی از ویژگی هــای 
مثبــت ایــن محصــول عــالوه بر ظرفیــت و پهنــای باند 
بــاال، تضمیــن حفــظ داده در کلیــه شــرایط اســت. ســوئیچ 
Sepitam-PI۶0۸G-QFDGM ایــن اطمینــان را بــه مــا می دهــد کــه در توپولــوژی رینــگ 

بــا اســتفاده از اســتاندارد پیشــرفته )ERPS )ITU-T G  ۸03۲ حفاظــت از داده هــا بــه نحوی 
انجــام شــود کــه در صــورت قطــع ســه نقطــه از شــبکه، داده هــا ظــرف کمتــر از ۲0 میلــی 

ثانیــه احیــا شــوند.

شرکت دانش بنیان مهندسی طرح و توسعه پردیس افق
و  نــوآوری  روابــط عمومــی   صنــدوق  بــه گــزارش 
ــون  ــده در پاوی ــه ش ــول ارائ ــن محص ــکوفایی،  آخری ش
شــرکت های دانــش بنیــان در بیســت و دومیــن 
و  مخابــرات  صنایــع  بین المللــی  نمایشــگاه 
اطالع رســانی)تلکام 1400( »دکل مخابراتــی پرتابــل« 
ــه  ــی اســت ک ــک ســازه کامپوزیت ــن دکل ی اســت. ای
ــاخته  ــدار )bi-stable( س ــوژی دوپای ــتفاده از تکنول ــا اس ب
ــواع  ــوان ان ــاوم می ت ــن ســازه مق ــا اســتفاده از ای شــده اســت. ب
تجهیــزات مخابراتــی و آنتن هــا، دوربیــن، پروژکتــور و.. را در زمــان کمتــر از 5 دقیقــه در 
ارتفــاع تــا 9 متــر نصــب کــرد. شــفافیت رادیویــی بدنــه دکل، مقاومــت در برابــر بــاد 90 
کیلومتــر بــر ســاعت، حمــل دکل در یــک کولــه پشــتی، نصــب دکل توســط دو نفــر، عدم 
ــن محصــول اســت. ــه زیرســازی و آماده ســازی محــل نصــب از ویژگی هــای ای ــاز ب نی
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بـه گـزارش ایسـنا، دکتر سـیاوش ملکی فر در ششـمین 
یلـدای کارآفرینـان اسـتارت آپی ایـران با اشـاره بـه جایگاه 
نـوآوری کشـور گفـت:  نـوآوری در اکوسیسـتم  صنـدوق 
تشـکیل این صنـدوق به موجـب مصوبه سـال ۸9 مجلس 
شـورای اسـالمی صـورت گرفتـه اسـت. ایـن صنـدوق بـا 
سـرمایه سـه هـزار میلیـارد تومانـی در راسـتای حمایـت از 
شـرکت های دانـش بنیان و تامیـن مالی طرح هـای نوآورانه 

تشـکیل شد. 
چهـار  در  را  نـوآوری  صنـدوق  خدمـات  ملکی فـر، 
دسـته اصلـی تسـهیالت، ضمانت نامـه، سـرمایه گذاری و 
توانمندسـازی)کمک بالعوض( دانست و ادامه داد: عالوه بر 
اینهـا بسـته حمایتی صنـدوق نـوآوری شـامل معافیت های 
مالیاتـی و گمرکـی و کمـک به سـازمان نیروهای مسـلح و 
شـهرداری برای گذراندن دوره سـربازی مدیران و کارمندان 
شـرکت های دانش بنیان تایید شـده از سـوی معاونت علمی 

و فنـاوری ریاسـت جمهوری  اسـت.
بـه گفته وی، در قانون مصوب تشـکیل صندوق نوآوری 
ذکر شـده اسـت که سـاالنه نیـم درصـد از بودجـه عمومی 

 دولـت به عنوان سـرمایه اولیـه به صندوق نـوآوری پرداخت 
شود.

معـاون توسـعه صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در ادامـه 
تعـداد شـرکت های دانش بنیـان تاسـیس شـده در کشـور را 
۶500 شـرکت اعـالم کـرد و افـزود: ورودی شـرکت های 
دانش بنیـان در دانشـگاه ها و شـتابدهنده ها اسـت کـه بایـد 
ایـن مراکـز تقویت شـوند تا تعـداد شـرکت های دانش بنیان 

افزایـش یابد.
ملکی فـر بـا بیـان اینکه صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
بـا روش هم سـرمایه گذاری بـه پشـتیبانی از اسـتارت آپ ها 
و طرح هـای سـرمایه پذیر می پـردازد، اظهـار کـرد: در ایـن 
راسـتا مـا تاکنون بـا 13 شـتابدهنده وارد هم سـرمایه گذاری 
شـده ایم و در ۲۶ طـرح اسـتارت آپی به میـزان 3۲.3 میلیارد 

تومـان بـا ایـن شـتابدهنده ها سـرمایه گذاری کرده ایم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
در مـدل هم سـرمایه گذاری هیچـگاه خـود را رقیـب بخش 
نوآورانـه  طرح هـای  مدیریـت  در  و  نمی دانـد  خصوصـی 
دخالـت نمی کنـد، افـزود: امـروز صنـدوق نوآوری بـه جای 

اینکـه رقیـب بخـش خصوصی باشـد، منابعـش را در اختیار 
بخـش خصوصـی و بازیگران اکوسیسـتم قرار داده اسـت و 
تاکنـون نیـز ۸44 میلیارد تومان به اکوسیسـتم اسـتارت آپی 

کشـور تزریـق کرده اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار،  صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، 
معـاون توسـعه صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در ادامـه 
بـه فعالیـت صندوق هـای جسـورانه بورسـی در کشـور نیز 
اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضـر 17 صندوق جسـورانه 
بورسـی و خصوصـی در حـال پذیره نویسـی هسـتند کـه 
اسـت.  تومـان  میلیـارد   ۲۸00 آن هـا  سـرمایه  مجموعـه 
صنـدوق نـوآوری نیـز تاکنـون در تاسـیس 10 صنـدوق 

جسـورانه بورسـی مشـارکت کـرده اسـت.
بـا اشـاره بـه مشـارکت صنـدوق  پایـان  ملکی فـر در 
نـوآوری و شـکوفایی بـا صندوق های پژوهش و فنـاوری در 
طرح هـای اسـتارت آپی و سـرمایه پذیر، یادآور شـد: مـا با 4۶ 
صنـدوق پژوهـش و فناوری قـرارداد سـرمایه گذاری داریم و 

بـا 33 صنـدوق هـم وارد سـرمایه گذاری شـده ایم.

تزریق 844 میلیارد تومان به اکوسیستم استارت آپی 
کشور توسط صندوق نوآوری

ــتارت آپ ها و  ــتیبان اس ــرمایه گذاری پش ــا روش هم س ــدوق ب ــن صن ــه ای ــان اینک ــا بی ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــعه صن ــاون توس مع
ــر داد.  ــور خب ــتارت آپی کش ــتم اس ــه اکوسیس ــدوق ب ــن صن ــوی ای ــان از س ــارد توم ــق 844 میلی ــت، از تزری ــرمایه پذیر اس ــای س طرح ه
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یــک هیــات تجــاری، بازرگانــی و ســرمایه گــذاری از 
ــی  ــع  تحقیقات ــتان از مجتم ــم کردس کشــورعراق و اقلی
ــاوری   ــم و فن ــارک عل ــگاهی و پ ــاد دانش ــهدای جه ش

ــد. ــد کردن البــرز جهــاد دانشــگاهی بازدی
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، درایــن بازدیــد مهــم 
تجــاری و بازرگانــی کــه بــا هماهنگــی و حمایــت 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی صــورت گرفــت، هیاتــی 
ــه  ــامل اتحادی ــل( ش ــراق )اربی ــتان ع ــم کردس از اقلی
صادرکننــدگان و واردکننــدگان اقلیــم و مدیــران برخــی 
ــتان  ــم کردس ــی و اقلی ــان عراق ــا و بازرگان ــکل ه تش
ــی  ــع تحقیقات ــف مجتم ــای مختل ــش ه ــراق از بخ ع
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــگاهی و پ ــاد دانش ــهدای جه ش

ــد. ــد کردن ــرز بازدی الب
در ایــن بازدیــد کــه نمایندگانــی از صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی و ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و 
ــاوری  ــش و فن ــدوق پژوه ــان، صن ــش بنی ــاد دان اقتص
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــده ش ــرز و نماین ــتان الب اس
ــارک علــم و فنــاوری البــرز و ... نیــز حضــور داشــتند  پ

ــوالت  ــادرات محص ــه ص ــف در زمین ــات مختل موضوع
ایجــاد نمایشــگاه  ایرانــی،  بنیــان و فنــاور  دانــش 
محصــوالت دانــش بنیــان ایرانــی و ایجــاد دفتــر 
ــرف  ــدگان و ط ــا نماین ــی ب مشــترک تجــاری و بازرگان
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــتان در پ ــم کردس ــی و اقلی عراق

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــرز م الب

علــم  پــارک  رییــس 
و فنــاوری البــرز در ایــن 
بازدیــد ضمــن ارائه گزارشــی 
فعالیــت  و  دســتاوردها  از 
ــی  ــع  تحقیقات ــای مجتم ه
شــهدای جهــاد دانشــگاهی 
و پــارک علــم و فنــاوری البــرز اظهــار داشــت: 
ــد  ــز رش ــاد مرک ــر ایج ــرز ب ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ
مشــترک در اقلیــم کردســتان عــراق )اربیــل( زیــر نظــر 

ــی دارد. ــرز آمادگ ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک علــم و فنــاوری البــرز 

یــک مجموعــه جامــع اســت افــزود: ایــن مجتمــع کــه 
ــف را در خــود  ــز تخصصــی و شــرکت هــای مختل مراک
جــای داده حــدود 100 هکتــار وســعت دارد و محلــی برای 
توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور و تحقیــق 
ــی،  ــی و مهندس ــف فن ــای مختل ــه ه ــعه در زمین و توس
کشــاورزی، دامــی، ژنتیــک، پزشــکی، دارویــی و چرخــه 
کامــل تحقیــق و توســعه و تولیــد گیاهــان دارویــی اســت.
مهنــدس مهــدی عباســی بــا اشــاره بــه فــروش هزار 
میلیــارد تومانــی پــارک علــم و فنــاوری البرز خاطرنشــان 
ــک  ــاوری ی ــم و فن ــارک عل ــع و پ ــن مجتم ــرد: ای ک
ــه در بخــش هــای  ــع اســت ک ــل و جام ــه کام مجموع
ــه  ــق ب ــته موف ــال گذش ــت دارد و در س ــف فعالی مختل
ــه  ــوالت فناوران ــون دالری محص ــت میلی ــادرات هف ص

شــده اســت. 
نــوآوری و  از حمایــت صنــدوق  بــا تشــکر  وی 
شــکوفایی در ایجــاد زمینــه ارتبــاط پــارک هــای علــم و 
فنــاوری بــا  کشــورهای دیگــر در زمینــه توســعه تجاری 
ســازی و بازاریابــی محصــوالت فناورانــه و دانــش بنیــان 

در راستای توسعه همکاری ها درحوزه دانش بنیان صورت گرفت؛ 

بازدید هیات تجاری و بازرگانی عراق
 از پارک علم وفناوری البرز جهاد دانشگاهی

تاکید رئیس پارک 
علم و فناوری البرز بر 

ایجاد مرکز رشد 
مشترک در اربیل عراق
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ــورت  ــرد: در ص ــالم ک ــرد و اع ــی ک ــالم آمادگ اع
ــن نمایشــگاه  ــم ای ــی داری ــی آمادگ ــل طــرف ایران تمای

ــم. ــزار کنی ــان برگ ــریعترین زم را در س
ــراری  ــران در برق ــولگری ای ــکر از کنس ــا تش وی ب
ــکاری  ــای هم ــه ه ــی زمین ــرای بررس ــاط ب ــن ارتب ای
ــه  ــوری ب ــر کش ــش از ه ــود را بی ــا خ ــرد: م ــالم ک اع
ایــران نزدیــک مــی دانیــم و مــی خواهیــم ایــران فعــال 
اصلــی در تجــارت و بازرگانی،انتقــال صنعــت، فنــاوری و 
محصــوالت مختلــف بــه اقلیــم کردســتان عــراق باشــد. 
در ایــن زمینــه برگــزاری نمایشــگاه محصوالت شــرکت های 

ــم. ــال مــی کنی ــم کردســتان را دنب ــی در اقلی ایران

باباخــان  دکترعلیرضــا 
ــش  ــدوق پژوه ــس صن رئی
البــرز  اســتان  فنــاوری  و 
نیــز در ایــن  مراســم بــا 
اشــاره بــه زمینــه هــای خــوب همــکاری ایــران و اقلیــم 
ــک  ــا ایجــاد ی ــم ب ــی توانی ــت: م ــراق گف ــتان ع کردس
ــی مســاوی  ــا آورده مال ــدوق مجــازی مشــترک و ب صن
همــکاری هــای خوبــی را بــرای شــرکت هــای دو طرف 

فراهــم کنیــم و امــکان همــکاری هــای صنعتــی، علمــی 
ــم. ــم کنی ــف فراه ــای مختل ــه ه ــاوری را در زمین و فن

وی از صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان بــه عنــوان 
ــی  ــت: آمادگ ــرد و گف ــاد ک ــر ی ــدوق خطرپذی ــک صن ی
داریــم طــرف و اقلیــم کردســتان عــراق نیازهــا و 
اولویــت هــای خــود را بــه مــا اعــالم نماینــد تــا بتوانیــم 
بــا ایجــاد زمینه های حمایتــی از طریــق ســرمایه گذاری های 
ــرای ورود  ــر و ســرمایه گــذاری هــای مشــترک ب خطرپذی
ــترک در  ــای مش ــکاری ه ــی و هم ــای ایران ــرکت ه ش
مختلــف  محصــوالت  صــادرات  و  تولیــد  زمینــه 

ــم.  ــدام کنی اق
ــارک  ــاوری پ ــاون فن ــاری مع مهنــدس حســین بختی
ــی  ــم برخ ــن مراس ــز در ای ــرز نی ــاوری الب ــم و فن عل
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــدی هــای پ دســتاوردها و توانمن
ــارک  ــرز و پ ــتان الب ــت: اس ــرد و گف ــریح ک ــرز تش الب
ــرای  ــی ب ــای خوب ــت ه ــرز ظرفی ــاوری الب ــم و فن عل
توســعه تجــارت و بازرگانــی 
دارد. ایــن اســتان بــه لحــاظ 
اســتان  آخریــن  وســعت 
امــا در زمینــه صنعــت و 

ــد  ــزو چن ــی ج ــاورزی و صنعت ــف کش ــدات مختل تولی
ــت. ــور اس ــر کش ــتان برت اس

دکتــر حمیــد رضــا بابایــی معــاون پشــتیبانی پــارک 
علــم و فنــاوری البــرز نیــز در ایــن نشســت پیشــنهاد داد 
دفتــر مشــترک همــکاری هــای بازرگانــی و تجــاری بــا 
محوریــت پــارک علــم و فنــاوری البــرز راه انــدازی شــود.

بــر اســاس این گــزارش تیــم و هیــات اقلیم کردســتان 
عــراق  از مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهــاد دانشــگاهی 
و پــارک علــم و فنــاوری البــرز   و تعــدادی از شــرکتهای 

دانــش بنیــان و فنــاور پــارک بازدیــد کردنــد.
ــا هماهنگــی و  ــد کــه ب ــن بازدی ــی اســت در ای گفتن
حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی صــورت گرفــت؛ 
تــالش مــی شــود حضــور زمینــه صــادرات محصــوالت 
شــرکت هــای دانــش بنیــان ایرانــی و همچنیــن بســتر 
ــی ایــن محصــوالت بیــش از پیــش  ــرای بازاریاب الزم ب

فراهــم شــود.
در پایـان ایـن نشسـت و بازدید طرفین بر نهایی شـدن 

همـکاری هـا در قالب یـک تفاهم نامـه تاکید کردند.
ایــن رویــداد توســط شــرکت پــارس رســتاک 

برنامــه ریــزی شــده بــود. 

پیشنهاد راه اندازی 
صندوق مشترک 

مجازی

برای برگزاری 
نمایشگاه محصوالت 
دانش بنیان ایرانی 
آمادگی کامل داریم
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اخبارشرکت های 
23دانش بنیان

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی بــا اشــاره 
ــتاوردهای  ــا و دس ــزاری نمایشــگاه »توانمندی ه ــه برگ ب
جهاددانشــگاهی «، گفــت: برگــزاری ایــن نمایشــگاه یک 
ــران  ــه مدی ــی از ســوی جهاددانشــگاهی ب ــالم آمادگ اع
ــور  ــای کش ــل چالش ه ــرای ح ــف ب ــای مختل حوزه ه

اســت.
ــازارکار، محمدرضــا پورعابــدی معــاون  بــه گــزارش ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاهی ب ــاوری جهاددانش ــش و فن پژوه
نمایشــگاه »توانمندی ها و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 
1400« 5 تــا 9 دی مــاه در بوســتان گفتگــو برگــزار 
می شــود، گفــت: ایــن نمایشــگاه در حوزه هــای پژوهــش 
و فنــاوری، آمــوزش و کارآفرینــی، فرهنگی و تجاری ســازی 

ــود. ــزار می ش ــات جهاددانشــگاهی برگ تحقیق
وی در رابطــه بــا هــدف برپایــی این نمایشــگاه اظهــار کرد: 
ــگاهی  ــه جهاددانش ــه این ک ــه ب ــا توج ــو ب ــک س از ی
ــه بلوغــی  ــت خــود شــده و ب ــن دهــه فعالی وارد چهارمی
ــای  ــام در زمینه ه ــال انج ــای در ح ــا و کاره از فعالیت ه
مختلــف رســیده اســت و از ســویی دیگــر بــا توجــه بــه 
تغییراتــی کــه در دولــت، مجلــس و قــوه قضائیــه ایجــاد 
شــده اســت؛ یکــی از مهم تریــن اهــداف ایــن نهــاد ایــن 
اســت تــا مدیــران جدیــدی کــه در ایــن ســه قوه مســتقر 
ــنا  ــود آش ــای خ ــتاوردها و توانمندی ه ــا دس ــده اند را ب ش
ــا و  ــام تالش ه ــه تم ــالی ک ــی در س ــه نوع ــرده و ب ک
ــای  ــا فعالیت ه ــم ب ــه بتوانی ــن اســت ک ــر ای ــا ب همت ه
مضاعــف مســائل و مشــکالت کشــور را بــه شــکلی حــل 
یــا کــم اثرتــر کــرده و راه حل هــای دانش بنیانــی را بــرای 
آن هــا معرفــی کنیــم، جهاددانشــگاهی بتوانــد توانمنــدی 
و دســتاوردهایش را بــرای حــل چالش هــای جامعــه 

مشــخص کنــد.
دســتاوردهای  و  »توانمندی هــا  نمایشــگاه  مدیــر 
جهاددانشــگاهی 1400« افــزود: برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
ــه  ــگاهی ب ــوی جهاددانش ــی از س ــالم آمادگ ــک اع ی
مدیــران حوزه هــای مختلــف بــه ویــژه حــوزه اجرایــی و 
ــان  ــازوی دانش بنی ــک ب ــوان ی ــه به عن ــت ک ــت اس دول
ــائل کشــور  ــل معضــالت و مس ــد در ح ــاور می توان و فن
نقــش آفرینــی کنــد و بــا توجــه بــه نقــش فرابخشــی آن 
)کــه نهــادی علمــی و فرهنگــی اســت( اگــر در تمامــی 
ــه آن ســپرده  زمینه هــای موجــود در کشــور ماموریتــی ب

ــد. ــا کن ــی مناســبی ایف ــش آفرین ــد نق شــود، می توان
پورعابــدی افــزود: معرفــی دســتاوردها، توانمندی هــا و 
اعــالم آمادگــی بــرای بــر عهــده گرفتــن مأموریت هــای 
ملی تــر و کالن تــر در راســتای حــل مســائل و مشــکالت 
بــرای  جهاددانشــگاهی  هــدف  مهم تریــن  جامعــه 

برگــزاری ایــن نمایشــگاه اســت.
ــه  ــی ک ــتاوردها و توانمندی های ــا دس ــه ب وی در رابط
قــرار اســت در ایــن نمایشــگاه ارائــه شــود، تصریــح کــرد: 
حوزه هــای  در  جهاددانشــگاهی  دســتاوردهای  تمــام 
ــاوری، آمــوزش و کارآفرینــی، فرهنگــی و  پژوهــش و فن
تجــاری ســازی تحقیقــات در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش 
گذاشــته می شــود کــه ســعی شــده اســت در ایــن فضــا 
هــم ارائــه توانمندی هــا باشــد و هــم ارائــه دســتاوردهایی 
کــه جهاددانشــگاهی در طــول مــدت فعالیــت خــود بــه 

آن هــا دســت یافتــه اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی ادامــه داد: 
ــت در  ــده اس ــعی ش ــاوری س ــش و فن ــش پژوه در بخ
ــاورزی،  ــکی، کش ــی، پزش ــی و مهندس ــای فن حوزه ه
علــوم انســانی و اجتماعــی فعالیــت خــود را بــه نمایــش 
بگذاریــم. در حــوزه آمــوزش و کارآفرینــی نیــز فعالیت های 
خــود در زمینــه آمــوزش عالــی )چه دانشــگاه و مؤسســات 
ــدت  ــاه م ــای کوت ــردی(، آموزش ه ــی و کارب ــه علم و چ
ــتغال  ــی و اش ــوزه کارآفرین ــت در ح ــی و فعالی و مهارت
ــازمان های  ــا س ــه ب ــی ک ــگان و برنامه های دانش آموخت
مختلــف در زمینــه توانمندســازی و ارتقــای منابع انســانی 

ــش گذاشــته می شــود. ــه نمای ــوده اســت ب ب
ــش  ــز بخ ــی نی ــوزه فرهنگ ــزود: در ح ــدی اف پورعاب
رســانه ای جهاددانشــگاهی بــه نمایــش گذاشــته می شــود 
ــام و  ــز ام ــد مرک ــی مانن ــز فرهنگ ــازمان ها و مراک و س
انقــالب، گردشــگری، افکارســنجی و ســایر فعالیت هــای 
موجــود در ایــن مراکــز معرفــی خواهنــد شــد. در بحــث 
تجــاری ســازی نیــز عمــده فعالیت هایــی کــه بــه 
ــم  ــارک عل ــدی 3 پ ــود توانمن ــته می ش ــش گذاش نمای
و فنــاوری البــرز، کرمانشــاه و پــارک فناوری هــای 
ــای  ــد و منش ه ــز رش ــی، مراک ــع فرهنگ ــرم و صنای ن

ــت. ــگاهی اس جهاددانش
ــن  ــد از ای ــدف بازدی ــای ه ــه گروه ه ــاره ب ــا اش وی ب
نمایشــگاه گفــت: بیشــترین هــدف مــا مدیــران اجرایــی 

ــی،  ــزرگ صنعت ــرکت های ب ــل ش ــران عام ــور، مدی کش
اســتانداران، نماینــدگان مجلــس، صنایع بخــش خصوصی 
اســت کــه ســعی شــده اســت به صــورت هدفمنــد 
ــد  ــه می توانن ــرکت هایی ک ــا و ش ــازمان ها، وزارتخانه ه س
بــا مــا اراتبــاط داشــته باشــند و از دســتاوردها و توانمندی ها 
اســتفاده کننــد در ایــن ایــام دعــوت شــوند و بــا آن هــا در 
رابطــه بــا فعالیت هــای ایــن نهــاد مذاکــره کنیــم. ضمــن 
این کــه متخصصــان، اعضــای هیــات علمی و دانشــجویان 
تحصیــالت تکمیلــی نیــز جــزو افــرادی هســتند کــه مــا 
ــای  ــتاوردها و توانمندی ه ــرد از دس ــم ک ــالش خواهی ت
جهاددانشــگاهی بازدیــد کننــد و از مشــارکت و توانمنــدی 
بــه  کــه  پروژه هایــی  اجــرای  در  آن هــا  مشــترک 

ــم. ــتفاده کنی ــود، اس ــذار می ش ــگاهی واگ جهاددانش
دســتاوردهای  و  »توانمندی هــا  نمایشــگاه  مدیــر 
جهاددانشــگاهی 1400« در رابطــه بــا ضــرورت برگــزاری 
نمایشــگاه در ســالی کــه از جانــب رهبــر انقــالب به عنوان 
ــذاری  ــا« نام گ ــی ه ــع زادی ــتیبانی ها و مان ــد، پش »تولی
شــده اســت، گفــت: اگــر بخواهیــم به صــورت واقعــی در 
کشــور تولیــد داشــته باشــیم و ایــن تولیــد اقتصــادی و به 
لحــاظ مقیــاس نیــز در مدلــی تولیــد صــورت بگیــرد کــه 
ــد ارزش افــزوده هــم داشــته باشــد بایــد مشــکالت  بتوان
آن هــا را حــل کنیــم. یکــی از مهم تریــن مشــکالتی کــه 
تولیــد در کشــور مــا دارد، مشــکالت فناورانــه اســت، یعنی 
ــه در  ــی را ک ــاوری بســیاری از تولیدات ــه لحــاظ فن ــا ب م
ســطح کشــور انجــام می دهیــم ممکــن اســت از ســطح 
ــاوری برخــوردار نباشــد. در ســال های اخیــر کــه  الزم فن
کشــور مــورد تحریــم ظالمانــه قــرار گرفتــه صنایــع نیــز در 
دســتیابی بــه فنــاوری نســل روز و مــدرن دچــار مشــکل شــده اند.

ــازمان هایی  ــگاهی و س ــه جهاددانش ــزود: وظیف وی اف
ماننــد ایــن نهاد کــه در حــوزه پژوهــش و فنــاوری تالش 
ــعه  ــال و توس ــد، انتق ــه در تولی ــت ک ــن اس ــد ای می کنن
ــرکت های  ــز و ش ــازمان ها، مراک ــه س ــد ب ــاوری بتوانن فن
تولیــدی را کمــک کــرده و وابســتگی را بــه خــارج کشــور 
کم تــر کننــد و بــرای این کــه مســائل و مشــکالت 
کشــور را خودمــان به صــورت دانش بنیــان و داخــل 
ــگان و  ــم از دانش آموخت ــد ه ــم بتوانن ــل کنی ــور ح کش

هــم نخبــگان کشــور بیشــتر اســتفاده کننــد.
ادامه در صفه بعد

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مطرح کرد 

اعالم آمادگی جهاد دانشگاهی
 برای حل چالش های کشور 
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ــا نقــش جهاددانشــگاهی در تأمیــن  وی در رابطــه ب
نیازهــای کشــور، گفــت: بــا توجــه بــه این کــه 
جهاددانشــگاهی به عنــوان نهــادی کــه از روز اول بــر ایــن 
هــدف اســتوار بــود و بــرای ایــن منظــور تأســیس شــد 
ــی و  ــز علم ــه و مراک ــای جامع ــان نیازه ــی می ــه پل ک
ــن  ــش ای ــن وظایف ــی از مهم تری ــد، یک ــاوری باش فن
اســت کــه در زمینه هایــی کــه فعالیــت کــرده و 
توانمنــدی دارد، بتوانــد بــرای مشــکالت و چالش هــای 
ــرح  ــی مط ــه و علم ــل فناوران ــور راه ح ــود در کش موج
کــرده و ارائــه دهــد. البتــه از آن طــرف هــم بایــد ایــن 
مســئولیت را بــر عهــده جهاددانشــگاهی قــرار دهنــد و 
نظــام اجرایــی کشــور هــم ایــن مطالبــه را از ایــن نهــاد 

داشــته باشــند.

کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  پورعابــدی 
جهاددانشــگاهی ســعی کــرده اســت در مأموریت هایــی 
ــن  ــه ای ــکان ب ــد ام ــده در ح ــپرده ش ــه آن س ــه ب ک
ــاز  ــورد نی ــاوری م ــردازد و فن ــات بپ ــائل و موضوع مس
ــد کــه ایــن موضــوع  ــد کن جامعــه در آن حــوزه را تولی
ــت، گاز و  ــت نف ــی و هــم صنع ــت ریل را هــم  در صنع
پتروشــیمی و هــم محیط زیســت، پزشــکی و کشــاورزی 
ــتاوردهای  ــا و دس ــه فعالیت ه ــر ب ــد. اگ ــوان دی می ت
ــم در  ــاهده می کنی ــم، مش ــه کنی ــگاهی توج جهاددانش
ــه و انتخــاب کــرده  ــی کــه خــود برعهده گرفت حوزه های
یــا نظــام اجرایــی از ایــن نهــاد مطالبــه کــرده تــالش 
شــده اســت فعالیت هــا و کارنامــه خوبــی را از خــودش 

ــذارد. ــای بگ ــر ج ب

یــک شــرکت دانش بنیــان بــا اســتفاده از پلیمــری زیســتی پوششــی بــرای تخم مــرغ توســعه داده انــد کــه مانــدگاری 
ایــن مــاده غذایــی را افزایــش می دهــد.

بــه گــزارش بــازارکار یکــی از شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی نوعــی پوشــش از جنــس پلیمــر زیســتی توســعه داده 
کــه روی تخم مــرغ اعمــال شــده و مانــدگاری و تازگــی ایــن مــاده غذایــی را تــا دو برابــر افزایــش می دهــد. ایــن پوشــش 

از ترکیــب محلــول نشاســته بــا اســید چربــی بــه نــام »اســید اولئیــک اصــالح شــده« ســاخته می شــود.
ایمــان شــهابی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه زنجــان و مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان تولیدکننــده ایــن پوشــش در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار آنــا در خصــوص ایــن محصــول بیــان کــرد: پوشــش افزایش دهنــده مانــدگاری تخم مــرغ منافــذ 
موجــود روی پوســته آن را مســدود می کنــد. بدیــن ترتیــب رطوبــت کمتــری از تخم مــرغ خــارج و اکســیژن کمتــری نیــز 
بــه آن وارد می شــود، بدیــن ترتیــب مانــدگاری محصــول افزایــش می یابــد. ایــن پوشــش باعــث می شــود میــزان تازگــی 

تخم مــرغ تــا دو مــاه ماننــد هفتــه اول باشــد.
ــاه  ــر م ــرغ ه ــت: تخم م ــول گف ــن محص ــادی ای ــای اقتص ــوص مزای وی در خص
ــداری،  ــرایط نگه ــه ش ــته ب ــا ۲5 درصــد، بس ــن 10 ت ــور متوســط بی ــه ط ب
افــت وزنــی دارد. وقتــی ایــن پوشــش زیســتی روی تخم مــرغ قــرار 
ــن  ــد. ای ــد می رس ــه 0/۸درص ــت وزن آن ب ــرد، اف می گی
امــر بــر حــوزه صــادرات و تنظیــم بــازار تخم مــرغ 
بزرگ تریــن  چراکــه  می گــذارد  اثــر  نیــز 
ــدگاری  ــدم مان ــوزه ع ــن دو ح ــل در ای معض
ــت.  ــرارزش اس ــی پ ــاده غذای ــن م ــاالی ای ب
ــراع شــده اســت. ــت اخت ــن پوشــش زیســتی ثب ای

ایــن پوشــش در دو حالــت نانوســاختار و 
میکروســاختار تولیــد می شــود، از ســازمان غــذا 
و دارو گواهینامــه دارد و از ســازمان 
گواهــی  نیــز  دامپزشــکی 
کــرده  اخــذ  مصــرف 

ــت. اس

به همت یک شرکت دانش بنیان انجام شد؛

افزایش طول ماندگاری تخم مرغ با محصول دانش بنیان
نماینده مجلس : 

اقتصاد دانش بنیان برای 
کشور درآمدزا است

رییس مجمع نمایندگان 
مجلس  در  البرز  مردم 
گفت:  اسالمی  شورای 
برای  بنیان  دانش  اقتصاد 
کشور درآمد زا است و باید 
توجه  مورد  بیشتر  هرچه 

قرار گیرد.
علی حدادی در حاشیه افتتاح بزرگترین خط تولید 
واکسن تب برفکی کشور در استان البرز  افزود: جهش 
های علمی کشور به سمت احیای عظیم علم و فناوری 
علمی  کشور  زودی شاهد عصر طالیی  به  و  است 

خواهیم بود.
اینکه قرار است محور  با توجه به  وی ادامه داد: 
برنامه ریزی کشور مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان باشد 

نقش نخبگان نیز در این زمینه اولویت دارد .
حدادی گفت: باید خود را به گونه ای آماده کنیم تا 
در فرایند طوالنی مدتی شاهد احیای تمدن و فرهنگ 

پیشینیان باشیم.
بزرگترین و پیشرفته ترین خط تولید واکسن تب برفکی 
امروز  دز،  میلیون  ساالنه ۲0  تولید  ظرفیت  با  کشور 

درشهرستان نظرآباد  به بهره برداری رسید.
این خط در کمتر از 10 ماه با تالش متخصصان 
دامپزشکی، واکسن سازی، شرکت های دانش بنیان و 

جوانان نخبه ایران ساخته شد.
سایت تولید واکسن تب برفکی، هزار و ۲00 متر 
تولید ساالنه ۲0 میلیون  اتاق تمیز و ظرفیت  مربع 
دز واکسن تب برفکی روغنی و 40 میلیون دز واکسن 
تب برفکی آبی دارد. این سایت تولیدی با سرمایه گذاری 

هزار و 500 میلیارد ریالی راه اندازی شد.
با تولید این واکسن ساالنه 30 میلیون دالر از خروج 
ارز جلوگیری می شود و با تکمیل ظرفیت آن، ساالنه 
۲0 میلیون دالر ارزآوری برای کشور به وجود خواهد آمد.

به منظور اجرای سایت تولید تب برفکی، 3۸ شرکت 
نفر  با بهره برداری کامل آن، ۸0  همکاری کردند و 
فناوری«  »زیست  حوزه  با  مرتبط  متخصص  نیروی 

جذب می شوند.
در زمان حاضر در این شرکت 70 نیروی متخصص 
و دانش آموخته برتر دانشگاه های کشور با میانگین سنی 
34 سال در بخش های تولید، کنترل و تضمین کیفیت، 
فنی و مهندسی، بازرگانی، برنامه ریزی، مالی، اداری، 

صادرات و فروش و فعالیت می کنند.
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ــاورزی،  ــاد کش ــر جه ــی وزی ــا همراه ــوری ب ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــرد. ــاح ک ــاخت را افتت ــم ایران س ــد آنزی ــط تولی ــتین خ نخس

بــه گــزارش بــازارکار از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، کارخانــه تولیــد 
ــد  ــاوری تولی ــان اســت و توانســته فن ــک شــرکت دانش بنی ــم از زیرمجموعه هــای ی آنزی
ــای  ــد فرآورده ه ــات و تولی ــان، لبنی ــی، ن ــواد غذای ــد م ــای تولی ــا و پروبیوتیک ه آنزیم ه

ــد. ــازی کن ــی را بومی س پروتئین
ــاداتی نژاد  ــوری، ســیدجواد س ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ســورنا س
وزیــر جهــاد کشــاورزی و مجتبــی عبداللهی اســتاندار البــرز، در ادامــه مجموعــه بازدیدهای 
ــاوری و دامپزشــکی، پــس از  ــان فعــال در حــوزه زیســت فن خــود از شــرکت های دانش بنی
ــد. یکــی از  ــد کردن ــف آن بازدی ــای مختل ــه، از بخش ه ــن کارخان ــد ای ــاح خــط تولی افتت
دســتاوردهای فعــاالن فنــاور ایــن شــرکت دانش بنیــان تولیــد محصولــی از مخلــوط چنــد 
آنزیــم بــرای بهینه ســازی نــان اســت کــه کیفیــت نــان را بهبــود بخشــیده و دورریــز آن 

ــد. ــش می ده را کاه
آنزیم هــای محصــوالت پروبیوتیــک مــورد اســتفاده در فرآورده هــای غذایــی در صنایــع 
شــوینده غذایــی، دام و طیــور محصــوالت لبنــی و گوشــتی از دیگــر تولیــدات ایــن شــرکت 
ــار در کشــور توانســته  ــرای نخســتین ب ــن شــرکت ب ــی رود. ای ــه شــمار م ــان ب دانش بنی

اســت کــه بــا راه انــدازی فــاز دوم کارخانــه خــود، تولیــد محصــوالت پروبیوتیــک ایــران 
ســاخت را آغــاز کنــد. کارخانــه تولیــد آنزیــم کشــور کــه در 7 هــزار مترمربــع احداث شــده، 

۲00 نفــر را بــه شــکل مســتقیم مشــغول بــه فعالیــت کــرده اســت.
فعالیــت دیگــری کــه در ایــن کارخانــه صــورت گرفتــه، تهیــه گوشــت از پروتئین هــای 
گیاهــی اســت. ایــن محصــول جدیــد پــس از اخــذ تاییدیه هــای بهداشــتی و غــذا بــه تولید 

انبــوه می رســد و وارد بــازار خواهــد شــد.

نخستین کارخانه تولید آنزیم کشور راه اندازی شد

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این در حالی 
و  بازرگانی  با مشکالت حقوقی،  این شرکت ها  که  است 
صادرات و بازاریابی مواجه هستند و اگر از این شرکت ها 

مراقبت نشود، کسب و کار آنها توسعه نخواهد یافت. 
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این در حالی است 
که این شرکت ها با مشکالت حقوقی، بازرگانی و صادرات 
از این شرکت ها مراقبت  بازاریابی مواجه هستند و اگر  و 

نشود، کسب و کار آنها توسعه نخواهد یافت. 
دکتر امیرعلی حمیدیه در همایش روز ملی زیست فناوری 
که به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه تربیت مدرس 
برگزار شد، ترکیب علوم مختلف را از رویکردهای جدید 
در دنیا در حوزه های مختلف فناوری دانست و افزود: امروز 
علوم NBIC )علوم نانو، بیوتکنولوژی، فناوری اطالعات و 
علوم شناختی( به عنوان فناوری های آینده معرفی شدند 

که قادرند کشورها را به مقصود برسانند.
وی با تاکید بر اینکه امروزه در دنیا دیگر یک فناوری 
نیست،  کشورها  پیشرفت  به  کمک  به  قادر  تنهایی  به 
اظهار کرد: اکنون در کنار NBIC یک حرف »S« اضافه 
شده و آن اضافه شدن علوم انسانی به این چهار فناوری است.

فناوری  و  علوم  حوزه  در  اینکه  بر  تاکید  با  حمیدیه 
سلول های بنیادی شرکت های بزرگی تشکیل شده است، 
یادآور شد: از سوی دیگر دانش آموختگان رشته های علوم انسانی 
تصور می کنند که برای آنها کاری وجود ندارد، در حالی که 
در شرکت های دانش بنیان جای یک تیم از متخصصان 
با  این شرکت ها  که  است؛ چرا  خالی  انسانی  علوم  حوزه 
تجاری  حقوقی،  چون  حوزه هایی  در  مشکالت  از  کوهی 

سازی، بازاریابی و قانونی مواجه هستند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
معاونت علمی با تاکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان 
با  در حوزه های علمی رشد خوبی داشتند، ولی همچنان 
هنوز  کرد:  نشان  خاطر  بیگانه هستند،  مقررات  و  قوانین 
شرکت های این حوزه خود را به تخصص های علوم انسانی مسلح 
نکردند و این در حالی است که اگر از این شرکت ها مراقبت نشود، 

کسب و کارهای این حوزه به توسعه نخواهند رسید.
از  درصد   95 حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت های دانش بنیان از ظرفیت های فارغ التحصیالن 
رشته های علوم انسانی استفاده نکرده اند، گفت: از آنجایی 

حوزه  در  جامع  دانشگاه  یک  مدرس  تربیت  دانشگاه  که 
تحصیالت تکمیلی است، انتظار می رود که این موضوع را 

به طور جدی پیگیری کند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی 
با اشاره به اهمیت پزشکی بازساختی در دنیا با بیان اینکه 
پزشکی  در کتاب های  مرجع  از سال ۲00۸  این موضوع 
نشان  بررسی ها  داد:  ادامه  است،  گرفته  قرار  تاکید  مورد 
داده است که سرعت بازگشت سرمایه در این حوزه نسبت 
به سایر حوزه ها بیشتر است، به گونه ای که تا سال ۲0۲5 
هیچ فناوری قابل رقابتی در این شاخص با حوزه پزشکی 

بازساختی نخواهد بود.
حمیدیه، حجم سرمایه گذاری در حوزه پزشکی بازساختی 
در 3 ماهه اول سال ۲0۲1 را 14.1 میلیارد دالر ذکر کرد و 
افزود: عالوه بر آن از این حوزه به عنوان Hot JOB ها یاد 

می شود، چون در آینده اشتغال زایی زیادی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود امنیت غذایی را 
از دیگر مسایل مهم کشور توصیف کرد و یادآور شد: مقام 
بنیادی  سلول های  فناوری  تاکیداتشان  در  رهبری  معظم 
نشان  این  و  می دهند  قرار  هسته ای  فناوری  کنار  در  را 
مؤثر  بسیار  غذایی  امنیت  زمینه  در  علم  این  که  می دهد 
است و ما به خاطر دست ورزی های داخل سلولی توانستیم 
به تولید دارو و واکسن نائل شویم و در زمان شیوع کرونا 

به سرعت موفق شدیم نیازهای کشور را برطرف کنیم.

جای خالی متخصصان علوم انسانی در شرکت های دانش بنیان
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ــان  ــاوری همزم ــش و فن ــوزش و پژوه ــر آم مدی
ــزاری نمایشــگاه تســتا و نمایشــگاه پژوهــش  ــا برگ ب
ــن  ــاط بی ــتای ارتب ــرد: در راس ــالم ک ــاوری  اع و فن
روی  بــه  ایمیــدرو  درهــای  صنعــت،  و  دانشــگاه 

ــت. ــاز اس ــاور ب ــان و فن ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر غالمرضــا مالطاهری 
در ابتــدای ایــن گفتگــو بــا تاکیــد بــر اینکــه اطــالع 
ــاط  ــراری ارتب ــی در برق ــیار مهم ــش بس ــانی نق رس
صحیــح  بیــن فضــای دانشــی و بخــش صنعتــی دارد 
ــدرکاران تســتا  ــژه دســت ان ــا بوی ــانه ه ــه رس از توج
در توجــه بــه موضــوع اطــالع رســانی و ارتبــاط بیــن 

صنعــت و دانشــگاه تشــکر کــرد.
ــی و  ــگ معدن ــک هلدین ــدرو ی ــت؛ ایمی وی  گف
ــتخراج و  ــاف،  اس ــه اکتش ــت و در زمین ــی  اس صنعت
فــرآوری و اســتحصال مــواد معدنــی فعالیــت مــی کنــد 
و در ایــن زمینــه پــروژه هــای بســیاری را در سراســر 

کشــور در دســت انجــام دارد.
ــدرو  ــه اینکــه ایمی ــا اشــاره ب ــر مالطاهــری ب دکت
ــابق و وزارت  ــزات س ــاون و فل ــام  وزارت مع ــا ادغ ب
گفــت:  گرفــت  شــکل    13۸1 ســال  در  صنایــع 
ــارد دالر  ــش از 1۲ میلی ــر بی ــال حاض ــدرو در ح ایمی
پــروژه معدنــی از قبیــل فــوالد، مــس، ســرب و روی، 

ــام دارد. ــت انج ــال و ...دردس ط
ــازمان  ــک س ــدرو ی ــه ایمی ــح اینک ــا تصری وی ب
ــای  ــت ه ــی از ماموری ــت: یک ــت گف ــعه ای اس توس
ایمیــدرو توانمندســازی و ارتقــا بهــره وری اســت 
و  حمایــت از پژوهــش هــای کاربــردی، توســعه 
فنــاوری و ایجــاد تکنولــوژی و توســعه آمــوزش 
ــوزه  ــال در ح ــی فع ــش خصوص ــتاد و بخ ــرای س ب
معــدن و صنایــع معدنــی  از برنامــه هــا و ماموریــت هــای 

ــت. ــازمان اس ــن س ای
ــدرو  ــاوری ایمی ــش و فن ــوزش و پژوه ــر آم مدی
افــزود: در شــرایط تحریــم یکــی از سیاســت هــای مــا 
اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود، انجــام طــرح هــا و 
ــا و  ــگاه ه ــکاری دانش ــا هم ــره ورب ــای به ــروژه ه پ
شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت. ارتقــا بهــره وری 
یکــی از اســتراتژی هــای ایمیــدرو و اهــداف پــروژه هــای 

ــم. ــال مــی کنی پژوهشــی ماســت کــه آن را دنب
ــدرو از  ــاوری ایمی ــوزش و پژوهــش و فن ــر آم مدی
ــق و  ــز تحقی ــای مراک ــه ه ــاخص هزین ــش ش افزای

توســعه کشــور از نیــم درصــد GDP بــه یــک و دو دهــم درصد 
خبــر داد و اعــالم کــرد: ایــن موضــوع بــه دلیــل قوانینی اســت 
کــه در ایــن حــوزه شــکل گرفتــه اســت و در همیــن راســتا 
ایمیــدرو جــزو ســازمان هــای دولتــی برتــر کشــور بلحــاظ 

حجــم و تعــداد قراردادهــای پژوهشــی مــی باشــد.
بــا  ایمیــدرو  بــه همــکاری هــای خــوب  وی 
دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی  اشــاره کــرد و گفــت: 
ــی دارد و در  ــرد خوب ــوزه عملک ــن ح ــدرو در ای ایمی
ــداد  ــت تع ــته اس ــال 1400 توانس ــه  س ــت ماه هش
ــش از  ــم بی ــا رق ــی را ب ــم پژوهش ــرح مه ۲۲ ط
ــد. ــرا نمای ــزی و اج ــه ری ــان برنام ــارد توم 10 میلی

ــاره  ــا اش ــاوری ب ــش و فن ــوزش و پژوه ــر آم مدی
ــال  از  ــر س ــه را ه ن ــای فناورا ــه نیازه ینک ــه ا ب
ــم گفــت:  ــف اســتخراج مــی کنی بخــش هــای مختل

براســاس  طــرح   عنــوان   100 از  بیــش  ســاالنه 
ــن  ــا مــی رســد و ای ــه دســت م ــه ب نیازهــای فناوران
طــرح هــا بــه عبارتــی تقاضــا محــور هســتند و طــرح های 
ــا  ــای واحده ــا و تقاض ــاس نیازه ــا براس ــردی م کارب
ــام  ــد از انج ــه بع ــه نحوی ک ــوند,  ب ــی ش ــف  م تعری
طــرح نتایــج طــرح توســط ایمیــدرو بــه بخــش هــای 

ــی شــود . ــالغ م ــرا اب ــف جهــت اج مختل
همچنیــن دکتــر فرشــاد بــا تشــکر از نــگاه وزارت 
ــت و  ــاط و صنع ــوع ارتب ــه موض ــه ب ــوم در توج عل
ــی از  ــت: یک ــردی گف ــای کارب ــش ه ــام پژوه انج
قوانیــن خوبــی کــه در ســال هــای اخیــر تصویــب شــده ایــن 
اســت کــه شــرکت هــای ســوده بایــد 40 درصــد از بودجــه 
ــز  ــت واری ــه دول ــه خران ــود را ب ــی خ ــای پژوهش ه
ــامانه  ــود را در س ــای خ ــا و نیازه ــرح ه ــد و ط نماین
ــده  ــب ش ــوع موج ــن موض ــه ای ــد ک ــت نماین ــاتع ثب س
حمایــت هــای خوبــی از بخــش پژوهــش صــورت گیــرد.

وی افــزود: حــدود 7 میلیــارد تومــان در ســال 9۸، 
ــدود  ــال 99 ح ــان در س ــارد توم ــم میلی ــه و دو ده ن
ــه  ــان ب ــارد توم ــه ۲1 میلی ــز ب ــال 1400 نی و در س
ــون  75  ــا کن ــتیم ت ــم  و توانس ــز کردی ــه واری خزان
ــی را در  ــرد خوب ــه عملک ــم ک ــف کنی ــروژه را تعری پ
ــد. ــی ده ــان م ــت و دانشــگاه نش ــن صنع ــاط بی ارتب

مدیر آموزش و پژوهش و فناوری همزمان با برگزاری نمایشگاه تستا اعالم کرد: 

درهای ایمیدرو به روی شرکت های دانش بنیان
 و فناور باز است

26

 ایمیدرو با ادغام  وزارت 
معاون و فلزات سابق و 

وزارت صنایع در سال 1381  
شکل گرفت
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استارت آپی ها از دغدغه هایشان می گویند

استارت آپ به روایت یک استارت آپی

استارت آپ ها جایگاه خودشان را در بازار کار ایران
پیدا کرده اند. حاال  این شکل از کسب وکار که بیش از

 3 دهه از عمرش می گذرد، جوانان زیادی را به سمت خود
 جذب کرده  و روایت هر استارت آپ، داستان بلندی از فراز و فرودها

 است که قطعاً شنیدنی است.
به گزارش ایسنا، استارت آپ )start-up( در دهه 90 به واژه ای آشنا در

 بازار کار ایران تبدیل شد. اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی در ایران چندان
 نوپا نیست و بیش از 3 دهه از عمر آن می گذرد. شرکت هایی از این دست برای اولین بار

 در دهه 70 تأسیس شدند که در زمینه زیرساخت های مدیریتی و مخابراتی فعالیت می کردند. 
استارت آپ در لغت به معنای یک شرکت نوپا تعریف شده است که با هدف کارآفرینی تأسیس می شود و با سرعت نسبتاً خوبی پیشرفت می کند. اگرچه 
در تعریف استارت آپ، بر ضرورت شکل گیری و فعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فناوری اطالعات تأکید نشده، اما به دلیل گسترش حضور تکنولوژی  در 

زندگی انسان ، بیشتر برای کارهایی نوین مبتنی بر تکنولوژی و فناوری به کار می رود.
باید گفت که  آیا هر فعالیت نوپایی را می توان یک استارت آپ معرفی کرد؟ برای پاسخ به این پرسش  برخی این پرسش را مطرح می کنند که 
اختالف نظرهایی در این زمینه وجود دارد؛ برخی فعاالن کارآفرینی معتقدند، هر فعالیت نوپایی را می توان یک استارت آپ معرفی کرد. اداره کسب وکارهای 
کوچک ایاالت متحده در وب سایت خود، دو ویژگی را برای استارت آپ ها معرفی کرده است و بر اساس این تعریف، شرکت های استارت آپی به طور معمول 

بر بستر تکنولوژی شکل می گیرند، همچنین از دیدگاه این اداره، استارت آپ ها پتانسیل رشد باالیی دارند.

کارآفرینی،
 زمینه ساز شکل گیری استارت آپ ها

ــش  ــاص، نق ــوزه  خ ــک ح ــه در ی ــی و دغدغ کارآفرین
ــد.  ــی دارن ــتارت آپ های ایران ــکل گیری اس ــری در ش مؤث
کارآفرینــی ایــران بــا چالش هــای گوناگونــی همــراه 
اســت؛ ایــن موضــوع ســبب می شــود تــا تمایــل کمتــری 
بــرای ورود بــه ایــن عرصــه وجــود داشــته باشــد. همچنین 
ریســک پذیری پاییــن و تــرس از روبــرو شــدن با شکســت، 
ــای  ــب و کاره ــد کس ــور مانن ــاغل نوظه ــژه در مش به وی
اینترنتــی و شــرکت های اســتارت آپی، تمایــل بــرای 

ــد. ــم می کن ــی را ک کارآفرین
ــتارت آپ ها  ــد اس ــد، رش ــتارت آپی معتقدن ــاالن اس  فع
ــرای  ــی ب ــه کارآفرین ــد زمین ــا می توان ــه تنه ــران ن در ای
بلکــه  کنــد،  فراهــم  را  دانشــگاه ها  دانش آموختــگان 
ــوان  ــت ج ــان جمعی ــی در می ــج کارآفرین ــاز تروی زمینه س

هــم می شــود.
مؤســس  و  اســتارت آپی  فعــال  تورکــش،  پوریــا 
ــتاب دهندِه  ــاکن در ش ــتارت آپ های س ــازیم«، از اس »بس
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی شــریف، دربــاره 
ــت خــود گفــت:  ــه شــکل گیری فعالی ــی ورود و زمین  چرای
ــتارت آپ  ــا اس ــد ت ــث ش ــی باع ــه کارآفرین ــدی ب عالقمن
خــود را تأســیس کنــم. پیــش از شــکل گرفتن اســتارت آپ 
هربــار  امــا  بــودم،  کــرده  تالش هایــی  »بســازیم«، 

شکســت خــوردم. در یــک شــرکت دانش بنیــان کــه 
ــتغال  ــرد، اش ــت می ک ــات فعالی ــاخت قطع ــه س در زمین
ــات را  ــپاری قطع ــی و برون س ــئولیت طراح ــتم و مس داش
برعهــده داشــتم. بــه واســطه تجربــه اشــتغال و مواجهــه با 
مشــکالت در ســاخت قطعــات، احســاس کــردم در زمینــه 

برون ســپاری و ســاخت قطعــات دغدغــه دارم.
از  جامــع  اطالعاتــی  بانــک  نبــودن  دســترس  در 
ایجــاد  مشــتریان  بــرای  را  مشــکالتی  قطعه ســازان، 
ــر مدعــی ســاخت  ــک نف ــه تورکــش، ی ــه گفت ــد. ب می کن
ــاخت آن را  ــرای س ــی الزم ب ــا توانای ــد، ام ــه ای می ش قطع
ــا  ــل مــی داد، ب ــی را تحوی نداشــت. هنگامــی کــه کار نهای
ــن  ــاوت فاحشــی داشــت. ای ــه ســفارش داده شــده، تف قطع
ــع آوری  ــر جم ــه فک ــد ب ــث ش ــکالت باع ــائل و مش مس
اطالعــات از قطعه ســازان مختلــف بیفتــم. همیــن مســائل و 
مشــکالت بــود که ایــده ســاخت یــک اســتارت آپ در زمینه 

ــکل داد. ــد را ش ــاخت و تولی س

عدم اعتماد در گام های نخست
اســتارت آپ ها بــا مشــکالت و مســائل مختلفــی روبــرو 
ــرای  ــم ب ــارج از تی ــل خ ــل عوام ــذب و تعام ــتند. ج هس
ــد از مشــکالت مهــم  همــکاری و پیشــبرد شــرکت را بای
ــرکت های  ــد، ش ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــتارت آپ ها دانس اس
ــا  ــی ی ــل آگه ــف مث ــای مختل ــه روش ه ــتارت آپی ب اس

عضوگیــری میدانــی می تواننــد عــده ای را مجــذوب طــرح 
ــل عــدم  ــه دلی ــه ب ــن مرحل ــد. شــرکت ها در ای خــود کنن

ــرو هســتند. ــا مشــکل روب ــه اســتارت آپ ها ب ــاد ب اعتم
ایــن فعــال اســتارت آپی توضیــح داد: بــرای جــذب 
قطعه ســاز نیــاز بــود تــا بــا افــراد زیــادی صحبــت کنــم تــا 
زمینــه فعالیــت بــا آنهــا فراهــم شــود. من بــا 1۶0 قطعه ســاز 
صحبــت کــردم امــا تنهــا 11 نفــر حاضــر بــه همــکاری بــا 
مــا شــدند. عملکرد آنهــا را در تحقیقــات میدانــی و گفتگوی 
ــتری را  ــردن مش ــن پیداک ــردم. همچنی ــی ک رودررو ارزیاب
ــن موضــوع  ــد از دیگــر مشــکالت اساســی دانســت، ای بای
ــد  ــی بای ــت، یعن ــرغ« اس ــرغ و تخم م ــتان »م ــل داس مث
ابتــدا مشــتری را پیــدا کنیــم و ســپس بــا قطعه ســازی کــه 
مهــارت ســاخت ســفارش را داشــته باشــد، گفتگــو کنیــم. 
ــکل  ــا مش ــز ب ــر نی ــتارت آپ های دیگ ــع، اس ــور قط ــه ط ب

مشــتری یــا عامــل  کننــده کار روبــرو هســتند.

طرح صیانت و مشکالت 
استارت آپ ها

 طــرح »صیانــت از حقــوق کاربــران«، زمینــه فعالیــت 
ــن  ــد. مهم تری ــتارت آپی را محــدود می کن شــرکت های اس
موضــوع بــرای موفقیــت یــک اســتارت آپ  ایــن اســت کــه 
ــا  ــرد ت ــکل بگی ــرای آن ش ــتی ب ــکلت درس ــان و اس بنی
ــی  ــد. دسترس ــه دهن ــود ادام ــات خ ــه حی ــد ب بتوانن
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بــه فضــای مجــازی و محــدود مانــدن بــه اینترنــت داخلی 
ــودن  ــا ب ــرا مهی ــتند، زی ــتارت آپ ها هس ــد اس ــع رش مان
ــی  ــل اصل ــان و عام ــد بنی ــی را بای بســتر مناســب اینترنت

ــت. ــرکت ها دانس ــن ش ــات ای حی
فعالیــت  داد:  توضیــح  موضــوع  ایــن  دربــاره  او 
اســتارت آپی خــود را بــا اســتفاده از بســتر فضــای مجــازی 
ــا  ــن فضــا توانســتم ب ــری از ای ــا بهره گی ــردم و ب ــاز ک آغ
ــن  ــن مشــتری آشــنا شــوم. همچنی نقطــه نظــرات چندی
اطالعــات خــود دربــاره بهتــر شــدن شــرایط را ارتقــاء دادم.
ــی از  ــردم در یک ــیاری از م ــش، بس ــه تورک ــه گفت ب
شــبکه های اجتماعــی حســاب کاربــری دارنــد. اگــر 
ــد،  ــته باش ــود داش ــازی وج ــای مج ــت در فض محدودی
تمامــی اســتارت آپ های نوپــا محکــوم بــه شکســت 
ــن  ــی از ارزان تری ــازی، یک ــای مج ــتر فض ــتند. بس هس
راه هــای دیجیتــال مارکتینــگ اســت کــه فرصــت معرفــی 
کــردن را در اختیــار شــرکت ها قــرار می دهــد. اگــر چنیــن 
فضایــی مهیــا نباشــد، شــرکت ها فرصــت معرفــی خــود را 
ــود  ــای خ ــی فعالیت ه ــرای معرف ــد و ب ــت می دهن از دس

ــد. ــادی پرداخــت کنن ــه زی ــد هزین بای

ضعف  در کار تیمی و شکست 
استارت آپ ها

ــرکت های  ــم ش ــای مه ــی از مؤلفه ه ــی، یک کار تیم
یــک  می توانــد  موضــوع  ایــن  اســت.  اســتارت آپی 
ــا  ــا زمینه ســاز شکســت آنه ــد ی ــق کن اســتارت آپ را موف
شــود. بــه نظــر می رســد، ضعــف ایرانی هــا در کار تیمــی 
ــز تحــت  ــن شــرکت ها نی ــت در ای ــا فعالی باعــث شــده ت
تاثیــر قــرار گرفتــه و باعــث شکســت آنهــا شــود. همچنین 
ناکارآمــدی سیســتم آموزشــی ایــران چــه در تحصیــالت 
مقدماتــی چــه آکادمیــک، زمینه ســاز ضعــف در کار تیمــی 

آمــوزش  تیمــی  ر  کا اهمیــت  زیــرا  می شــود، 
نمی شــود. ده  دا

ایـن فعال اسـتارت آپی گفـت: معتقدم، »سـاخت تیم« را 
باید بزرگترین مشـکل دانسـت. تضاد فکـری میان اعضای 
تیم سـبب بروز مشـکالتی می شـود که مدیریـت و کنترل 
شـرایط را سـخت می کنـد. اگـر تیم قوی باشـد، ولـی ایده 
چنـدان قوی نداشـته باشـند، می توانند در کنـار یکدیگر کار 
را بـه جلـو ببرنـد. کار تیمـی و همـکاری در ایـران تعریـف 
چندانی ندارد و وظایف به درسـتی تعریف نمی شـود. هسـته 
موجـود تیـم ما چندیـن بار پوسـت اندازی کرد تـا تیم فعلی 

درکنارهم جمع شـوند.
وی تأکیـد کـرد: اسـاتید دانشـگاه ها بـه طـور معمـول 
پروژه هـا را بـه صـورت انفـرادی تعریـف می کننـد، اگـر 
شـرایطی فراهـم شـود تا پـروژه به صـورت تیمـی یا حتی 
درگیر شـدن تمام دانشـجویان یک کالس باشـد، نتیجه ای 
مثبت خواهد داشـت. دانشـجویان با مفهوم کار تیمی آشـنا 
خواهنـد شـد و هرکـدام بخشـی از کار را انجام خواهـد داد.

تمایل به مهاجرت
 و استارت آپ گریزی

رغبــت دانش آموختــگان دانشــگاه ها بــه مهاجــرت بــه 
امیــد زندگــی بهتــر ســبب شــده تــا انگیــزه کمتــری بــرای 
تشــکیل اســتارت آپ داشــته باشــند. تورکــش توضیــح داد: 
ــه در  ــد ک ــح می دهن ــگاه ها ترجی ــالن دانش فارغ التحصی
بــازار کار ایــران حضــور نداشــته باشــند و وارد کشــورهای 
ــاره آینــده خــود  ــا دغدغــه کمتــری درب خارجــی شــوند ت

داشــته باشــند.
کـه  هسـتند  روبـرو  چالش هایـی  بـا  اسـتارت آپ ها 
پیش بینـی آینـده را دشـوار می کنـد. ماهیـت اسـتارت آپ با 
چالش همراه اسـت؛ یعنی نمی توان شکسـت یا پیـروزی را 

پیش بینی کرد. همین مسـائل سـبب می شـود تا بسـیاری، 
وارد عرصـه فعالیـت اسـتارت آپی نشـوند. همچنین گروهی 
به واسـطه شکسـت های چندین بـاره خود در تأسـیس یک 
شـرکت اسـتارت آپی، دیگر تمایلی بـرای ارائه ایـده جدید و 

تبدیـل آن به یک اسـتارت آپ نداشـته باشـند.
تورکـش توضیـح داد: حـدود 9۶ درصد از اسـتارت آپ ها 
شکسـت خورده انـد. تجربـه نشـان می دهـد، شکسـت در 
تأسـیس اسـتارت آپ ها باعـث می شـود دیگر تمایلـی برای 
همکاری با یک اسـتارت آپ وجود نداشـته باشـد. همچنین 
کسـانی که در ایـن زمینه تجربه های ناموفقـی دارند، باعث 
می شـود کـه رونـد صعـودی اسـتارت آپ بـه کنـدی طـی 
می شـود. توقـع را دلیـل شکسـت اسـتارت آپ ها می دانـم. 
مـن به کسـانی کـه خواهان فعالیـت در زمینه کسـب و کار 
اسـتارت آپی هسـتند، توصیـه می کنـم کـه سـطح توقعات 

خـود را پاییـن بیاورند.
بـا  شـرکت ها  تـا  اسـت  عاملـی  اشـتراک  فضـای 
محدودیت هایـی بـه ویـژه در زمینـه سـاخت روبـرو شـوند. 
ایـن عضـو تیم بسـازیم در این بـاره توضیـح دادنـد: تمامی 
اجاره بهـای سـوله کارگاهـی به صـورت شـخصی پرداخت 
می شـود؛ امـا یـک میـز در شـتاب دهنده شـریف داریـم که 
بـرای برگـزاری جلسـات کاربرد دارد. شـتاب دهنده شـریف 

چتـر حمایتـی خـود را بـرای ما گسـترده اسـت.

حمایت نباشد، استارت آپ ها 
فقط ایده می ماند

اســتارت آپ ها بــا مشــکالتی روبــرو هســتند که بیشــتر 
جنبــه عمومــی دارد یعنــی فــارغ از زمینــه فعالیــت بــا آن 
ــه  ــز محــدود ب ــی از مشــکالت نی ــوند. برخ ــرو می ش روب
زمینــه فعالیــت شــرکت اســت. تورکــش در ایــن خصــوص 
ــختی  ــه س ــتارت آپی ب ــرکت های اس ــی ش ــت: تمام گف
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ــه واســطه ماهیــت کار خــود  خــود را معرفــی  می کننــد. ب
بایــد بــا شــرکت های مخابراتــی یــا تله کــم چــه در 
بخــش خصوصــی یــا دولتــی ارتبــاط برقــرار کنیــم امــا از 
ــه بانــک اطالعاتــی محــروم هســتیم. بــرای  دسترســی ب
ــریف  ــاوری ش ــم و فن ــارک عل ــه پ ــکل ب ــن مش ــل ای ح
هــم مراجعــه کردیــم امــا هیــچ منبــع اطالعاتــی در اختیــار 
ــن  ــک اطالعــات ای ــه بان ــت. دسترســی ب ــرار نگرف ــا ق م
ــکالت  ــی از مش ــاط، یک ــراری ارتب ــرای برق ــرکت ها ب ش

اساســی مــا اســت.
بــه طــور قطــع فعــاالن اکوسیســتم اســتارت آپی مثــل 
ــف از  ــوف مختل ــی و صن ــای اجتماع ــیاری از گروه ه بس
ــا زمینــه رشــد و شــکوفایی  ــد ت دولــت خواســته هایی دارن
بیشــتری داشــته باشــند. ایــن فعــال اســتارت آپی توضیــح 
ــا  ــای م ــن تقاض ــی، مهم تری ــطوح حمایت ــش س داد: افزای
از دولــت اســت. اســتارت آپ های متعــددی در مرحلــه 
ــد،  ــش یاب ــا افزای ــر حمایت ه ــد، اگ ــی می مانن ــده باق ای
ــن  ــوند. همچنی ــی ش ــه عمل ــد وارد مرحل ــا می توان ایده ه
مراحــل اخــذ مجــوز از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــا  ــتارت آپ ها ب ــت. اس ــراه اس ــش هم ــا چال ــخت و ب س
مشــکالت فــراوان داخلــی و بیرونــی مواجــه می شــوند، از 
ــم، اســتارت آپ ها را  در حــل مشــکالت  ــت می خواهی دول
خارجــی یــاری کننــد، مشــکالت داخلــی را خودمــان حــل 
می کنیــم. بــار دیگــر می گویــم، دولــت در رونــد کار 

ــد. ــنگ اندازی نکن س

بدون حمایت ها، هزینه ها و ریسک 
افزایش می یابد

پــارک  شــتاب دهنده  مدیــر  حســینی،  حمیدرضــا 
ــاره  ــز درب ــریف نی ــی ش ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن عل

حمایت هــای ایــن مرکــز از شــرکت های اســتارت آپی 
ــت  ــال 93 فعالی ــار س ــریف از به ــتاب دهنده ش ــت: ش گف
خــود را آغــاز کــرد و در آســتانه هشــت ســالگی قــرار دارد. 
ــه امــروز، حــدود 1۶0  ــا ب از زمــان تأســیس ایــن مرکــز ت
اســتارت آپ از حمایت هــا برخــوردار شــده اند. خدمــات 
ــود. در  ــدی می ش ــرفصل طبقه بن ــش س ــده در ش ارائه ش
ــور  ــتاب دهنده حض ــتارت آپ در ش ــر، 15 اس ــال حاض ح
دارنــد. همچنیــن شــرکت های نوپــا و رشــدیافته بــه غیــر از 
اســتارت آپ ها در ایــن مجموعــه حضــور دارنــد کــه تعــداد 

ــد. ــورد می رس ــه 150 م ــوع ب ــا در مجم آنه
مدیــر شــتاب دهنده شــریف خاطــر نشــان کــرد: 
نخســتین ســرفصل، ارائــه فضــای کار اشــتراکی مثــل میز 
و اینترنــت در فضــای داخلــی دانشــگاه اســت کــه در اختیار 
ــه کمــک  گروه هــا قــرار می گیــرد. دومیــن ســرفصل، ارائ
هزینه هــای مالــی اســت کــه در اکوسیســتم نــوآوری بــا نام 
»بذرمایــه« شــناخته می شــود. ســرمایه اولیــه بــه منظــور 
ــترس  ــی در دس ــول و بازاریاب ــعه محص ــروع کار، توس ش
ارائــه  می شــود.  داده  قــرار  اســتارت آپی  گروه هــای 
ــی  ــومین خدمات ــول« س ــعه محص ــاخت های »توس زیرس
ــن  ــد. ای ــت می کنن ــدف دریاف ــای ه ــه گروه ه ــت ک اس
زیرســاخت ها هــم بــه صــورت نرم افــزای و ســخت افزاری 
اســت. ســاخت یــک محصــول بــه زیرســاخت هایی مثــل 
فضــای کارگاهــی و تجهیــزت نیــاز دارد کــه برای ســاخت 
ــرد. ــرار می گی ــتارت آپ ها ق ــترس اس ــه در دس ــه اولی نمون

بــه گفتــه مدیــر شــتاب دهنده شــریف، چهارمیــن 
ــت.  ــاوره ای اس ــات مش ــه خدم ــه ارائ ــز ب ــرفصل نی س
مشــاوران  از  بــه مجموعــه ای  شــتاب دهنده شــریف 
ــرای توســعه محصــول،  متخصــص دسترســی دارد کــه ب
توســعه بــازار، بازاریابــی، مســائل حقوقــی، جــذب ســرمایه 

ــه  ــاوره ارائ ــات مش ــرکت ها خدم ــه ش ــی ب ــن مال و تامی
می دهــد. برگــزاری دوره هــای آموزشــی پنجمین ســرفصل 
اســت. ششــمین ســرفصل، کمــک و تســهیل گری بــرای 
و  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  از  بهره منــدی 

ــت. ــرمایه اس ــذب س ج
ــتارت آپی  ــق اس ــده موف ــک ای ــاور دارد، ی ــینی ب حس
چندیــن پارامتــر دارد. تشــکیل تیمــی قدرتمنــد کــه قابلیت 
فنــی و اجرایــی داشــته باشــد تــا بتواند ایــده را بــه محصول 
ــه دهــد، یــک ویژگــی  ــازار ارائ ــه ب تبدیــل کنــد و آن را ب
بســیار مهــم اســت. بنابرایــن توســعه محصول و شناســایی 
ــازار یــک پیش شــرط اســت. ایــن شــرط و شــروط الزم  ب
ــتاب دهنده  ــوی ش ــده از س ــه ش ــات ارائ ــه خدم ــت ک اس
ــا ســرعت بیشــتر و  ــه آنهــا کمــک کنــد کــه ب شــریف ب
ــتاب دهنده  ــد. ش ــان را پیش برن ــر کار خودش ــک کمت ریس
شــریف بــه نحــوی نقــش کاتالیــزور را ایفــا می کنــد. ایــن 
ــدون حمایت هــای  ــده ب ــک ای احتمــال وجــود دارد کــه ی
ــا  ــر آنه ــا هزینه هــای بیشــتری ب ــق شــود، ام ــز موف مرک
تحمیــل می شــود و بــا ریســک بیشــتری روبــرو هســتند. 
تیم هــای دانشــجویی یــا کســانی کــه تجربــه ناکافــی در 
ــتارت آپ ها  ــیاری از اس ــد،  بس ــب و کار دارن ــای کس فض
ــه  ــات مشــاوره ای و شــبکه ک ــد. خدم را تشــکیل می دهن
ــت  ــود و فرص ــه می ش ــتاب دهنده ارائ ــن ش ــتر ای در بس
ــق،  ــای موف ــا گروه ه ــم رده ی ــای ه ــا تیم ه ــاوره ب مش
زمینــه مناســبی بــرای تیم هــای اســتارت آپی اســت 
ــه در مبحــث کســب و کاری را  ــش و تجرب ــا خــالء دان ت
پوشــش دهنــد و ریســک کمبــود تجربــه کســب و کاری 

را جبــران کننــد.
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چطور استارتاپ ها می توانند
 در تولید داخلی مؤثر باشند؟

دولــت  اینکــه  بیــان  بــا  غیابــی 
ــا توانمندســازی اکوسیســتم  ــد ب می توان
هوشــمندانه  به شــکلی  اســتارت آپی 
ــد را افزایــش دهــد، گفــت:  ــزان تولی می
ــه   ــد ناآگاهان ــش از تولی ــد پی ــت بای دول
ــا و  ــکیل نهاده ــا تش ــول، ب ــک محص ی
بازارهــای  متخصــص،  کارگروه هــای 
ــی را بررســی  ــی، منطقــه ای و جهان داخل

ــد. ــایی کن و شناس
رضــا غیابــی، مشــاور راهبردی کســب 
بــا  گفت وگــو  در  اســتارتاپی  و  کار  و 
خبرنــگار شــبکه اطــالع رســانی راه دانــا 
دربــاره لــزوم حرکــت اســتارت آپ ها 
از واســطه گری بــه کمــک  تولیــدی 
ــک  ــدود ی ــت ح ــس از گذش ــت: پ گف
ــد نســل نویــن شــرکت های  دهــه از تول
ــرا  ــان آن ف ــران زم ــتارت آپی در ای اس
رســیده اســت کمــی هوشــمندانه تر 
ــکل گیری و  ــد ش ــگاه و رون ــب ن ــه عق ب
توســعه  ایــن پدیــده  نــو را در کشــورمان 
واکاوی و ارزیابــی کنیــم تــا بتوانیــم 
ــی  ــه  راه ــوان نقش ــه آن را به عن نتیج
کارآمــد در اختیــار دســت اندرکاران و 
فعــاالن متخصــص دنیــای اســتارت آپ  

ــم. بگذاری

ــود و  ــت موج ــل وضعی ــه تحلی ــان اینک ــا بی  وی ب
ــتای  ــی در راس ــای عملیات ــنهادها و راهکاره ــه  پیش ارائ
ــت،  ــروری اس ــوزه ض ــن ح ــامان ای ــع نابس ــود وض بهب
افــزود: حــدود ســال های 13۸9 و 1390 اکوسیســتم 
نوآورانــه ای باعنــوان اســتارت آپ ها در ایــران متولــد 
ــر اســنپ، تپســی،  شــد کــه شــرکت های شــاخصی نظی
ــک و ... از  ــازار، الوپی ــو، کافه ب ــارات، فیلیم ــی کاال، آپ دیج
ــک  ــر ی ــه ه ــی ک ــد. مجموعه های ــرون آوردن ــر بی آن س
در برهــه ای از زمــان توانســتند نقشــی مؤثــر در 

ــد. ــا کنن ــور ایف ــاد کش اقتص
ــرح  ــا ط ــن ب ــت آفری ــه فرص ــل مؤسس  مدیرعام
ایــن پرســش کــه آیــا وقــت آن نرســیده اســت 
اســتارت آپ ها، مــدل کســب  وکار خــود را از الگــوی 
ــر  ــد تغیی ــه تولی ــک ب ــمت کم ــه س ــطه محوری ب واس
ــزان  ــخیص می ــای تش ــی از روش ه ــت: یک ــد، گف دهن
ــن  ــی اقتصــاد کشــور، تخمی ــت در پویای ــذاری صنع اثرگ
نقــش آن صنعــت در تولیــد ناخالــص ملــی  )GDP( اســت. 
به عنــوان نمونــه، وقتــی همــه  بــار اقتصــاد کشــوری بــر 
دوش نفــت باشــد، طبیعــی  اســت مهم تریــن امتیــازات از 
جانــب دولــت و ارکان قانون گــذار بــه فعــاالن حــوزه  نفــت 
تخصیــص می یابــد. عــالوه بــر ایــن، حجــم درآمدزایــی 

ــال دارد. ــز به دنب ــردم را نی ــی م ــال عموم ــت، اقب نف
شــاید بــه همیــن خاطــر اســت امــروز بخــش 
خصوصــی به عنــوان پیشــران و راه انــداز بســیاری از 
ــرد و کالن،  ــب وکارهای خ ــادی و کس ــای اقتص بنگاه ه
ــتیبانی  ــت و پش ــت دول ــد حمای ــته نیازمن ــش از گذش بی

نهادهــای قانون گــذار کشــور اســت. 

ــه در  ــی ک ــرم نوین ــر پلتف ــرد: اگ ــوان ک ــی عن  غیاب
ــهروندان،  ــی ش ــادالت پول ــوع مب ــل موض ــتای ح راس
الکترونیکــی  اپلیکیشــنی در چارچــوب کیــف پــول 
ــر  ــی نظی ــت نهادهای ــت، از حمای ــرده اس ــدازی ک راه ان
بانــک مرکــزی یا کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی 
و  خدمت رســانی  مســیر  چقــدر  باشــد،  بهره منــد 
ــد  ــر فرآین ــن اگ ــد. همچنی ــش می یاب بهــره وری اش افزای
اخــذ مجــوز و بروکراســی دریافــت پروانه هــای ضــروری 
ــد  ــاهد رش ــود، ش ــهیل ش ــتارت آپی تس ــرکت های اس ش
چشــمگیری در کیفیــت ارائــه  خدمــات ایــن مجموعه هــا 

ــود.  ــم ب ــه خواهی ــه جامع ب
 وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پــس از گذشــت یــک دهــه 
ــیده  ــان آن رس ــتارت آپی، زم ــب وکارهای اس ــد کس از تول
ــا و  ــن مجموعه ه ــان ای ــی می ــات اصل ــت موضوع اس
ــت:  ــد گذاشــت، گف ــه  نق ــه بوت نهادهــای باالدســتی را ب
ــر  ــال اخی ــد س ــد در چن ــتارت آپی بی تردی ــتم اس اکوسیس
توانســته اســت بخشــی از معضــالت اجتماعــی موجــود در 
نظــام حاکــم را حــل کنــد و هــر دو طــرف ایــن معادلــه 
ــن  ــه ای ای ــت حرف ــور و فعالی ــد حض ــی دریافته ان به خوب
گــروه از کســب وکارها چقــدر بــرای کشــور مهــم و 
ــوب  ــردی محس ــی راهب ــادی و اجتماع ــاظ اقتص ــه لح ب
ــتارت آپ ها و  ــان اس ــادار می ــه  معن ــا فاصل ــود، ام می ش
ــئت  ــا نش ــور از آنج ــدی کش ــزرگ تولی ــرکت های ب ش
ــادرات و واردات  ــتغال زایی، ص ــزان اش ــه می ــرد ک می گی
ــی در  ــص مل ــد ناخال ــذاری در تولی ــی اثرگ ــور کل و به ط
بخــش شــرکت های تولیــدی بــرای نهادهــای باالدســتی 

ملموس تــر و دســترس پذیرتر بــه نظــر می آیــد. 
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ــگاه  ــوآوران پســت بانــک گفــت: در ن ــه ن  عضــو کمیت
نخســت، تصــور بنیادیــن نهادهــای قانون گــذار در رویارویی 
بــا ایــن دو حــوزه چنین اســت کــه شــرکت های تولیــدی و 
صنعتــی نظیــر کالــه، بوتــان، مامــوت و ... به دلیــل ماهیــت 
حرفــه ای و ضرورت هــای کاری شــان از ســویی به ســادگی 
موضــوع اشــتغال را ســامان می بخشــند و از ســوی دیگــر 
بــا تکیــه بــر صــادرات محصــول بــرای خــود و مهم تــر از 
آن، بــرای کشــور ارزآوری و خلــق ثــروت می کننــد. پــس 
مالیــات بیشــتری بــه خزانــه  کشــور واریــز می شــود و ُپــر 
ــمار  ــودمندتر به ش ــم س ــام حاک ــرای نظ ــت ب ــح اس واض
می رونــد. بــه ایــن ترتیــب طبیعــی بــه نظــر می آیــد ایــن 
شــرکت ها در صــدر فهرســت ارائــه  تســهیالت از ســوی 

دولــت قــرار بگیرنــد.
 غیابــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چگونــه 
میــان  عملکــردی  و  ســاختاری  افتــراق  می تــوان 
شــرکت های اســتارت آپی و مجموعه هــای دانش بنیــان 
را بــا شــرکت های تولیــدی و صنعتــی حــل کــرد، گفــت: 
ــه مــدل  ــر ب ــا نگاهــی ژرف ت ــرای حــل ایــن موضــوع ب ب
کســب وکاری و عملکــرد اســتارت آپ ها، موضــوع را از 
زاویــه  دیــد نظــام حاکمیتــی ببینیــم. در 10 ســال گذشــته 
ــا  ــد و صده ــکل گرفتن ــتارت آپی ش ــب وکار اس ــا کس ده ه
ــتفاده  ــا اس ــن و ب ــتر آنالی ــر بس ــانی ب ــرم خدمت رس پلتف

ــه  ــدام ب ــر ک ــه ه ــه البت ــد ک ــق کردن ــن ها خل از اپلیکیش
ــه   ــر بدن ــف ب ــه  خــود توانســته اند در زمینه هــای مختل نوب
ــه اســنپ،  ــوان نمون اقتصــاد کشــور اثرگــذار باشــند. به عن
ــا بومی ســازی اپلیکیشــن  تپســی و الوپیــک توانســته اند ب
موفــق اوبــر، سیســتم حمل ونقــل شــهری را ســامان دهی 

ــد. ــا شــغل ایجــاد کنن و صده
 وی افــزود: می تــوان گفــت ایــن کســب وکارهای 
نوآمــده موفــق شــده اند تــا چهــار مؤلفــه  کلیــدی و 
حائــز اهمیــت دولــت، یعتــی ایفــای نقــش مؤثــر در تولیــد 
بخشــی  ســامان دهی  اشــتغال زایی،  ملــی،  ناخالــص 
از مشــاغل خاکســتری و غیرقابــل ثبــت در محــدوده  
و  قانون گــذار  تعریف شــده   پیــش  از  و  سیســتماتیک 
امیدبخشــی در جامعــه را مــورد توجــه قــرار دهنــد. شــاید 
ــه  ــل درک ب ــا غیرقاب ــز ی ــارم کمــی اغراق آمی ــه  چه گزین
نظــر برســد؛ امــا بــد نیســت بــه ایــن موضــوع بپــردازم که 
ــر  ــران زی در حــال حاضــر 40 میلیــون نفــر از جمعیــت ای
40 ســال ســن دارنــد و بــا توجــه بــه ایــن تعــداد جمعیــت 
جــوان و اقتصــاد بی ثبــات ســال های اخیــر ناامیــدی 

یکــی از مهم تریــن چالش هــای کشــور اســت.
ــران  ــه ای ــان اینک ــا بی ــتارتاپی ب ــوزه اس ــاور ح  مش
به شــدت بــا بی آبــی، بیــکاری و ناامیــدی دســت و پنجــه 
ــی  ــب ناکام ــدی  موج ــرد: ناامی ــح ک ــد، تصری ــرم می کن ن

جــوان، بــروز مشــکالت روانــی، ناهنجاری هــای اجتماعی، 
ــن  ــه همی ــگان می شــود. ب ــا و مهاجــرت نخب ــرار مغزه ف
ــوان  ــتارت آپ ها به عن ــود اس ــت وج ــوان دریاف ــل می ت دلی
ابــزاری در راســتای ایجــاد اشــتغال و امیدبخشــی بــه قشــر 
جــوان و خوش فکــر کشــور، بــرای حاکمیــت بســیار مهــم 
ــردی تلقــی می شــود. کســب وکارهای اســتارت آپی  و راهب
ــل  ــت قاب ــاوری ظرفی ــر فن ــی ب ــت مبتن ــل ماهی به دلی
تأملــی بــرای برقــراری ارتبــاط ســازنده بــا قشــر جــوان و 
بااســتعداد کشــور دارنــد، امــا متأســفانه بــا بررســی اجمالــی 
آن هــا درمی یابیــم هنــوز از تمامــی ظرفیت هــای خــود در 

ــد.  ــه اســتفاده نکرده ان ــات نوآوران ــه  خدم راســتای ارائ
وی افــزود: ایجــاد تغییر و تحول سیســتماتیک در شــیوه  
ــای  ــد و فروش ه ــی و خری ــادالت پول ــات و مب ــه  خدم ارائ
دســتآوردهای  مهم تریــن  از  یکــی  گذشــته  ســنتی 
کســب وکارها بــرای کشــور بــوده، امــا پرســش اینجاســت 
ــر.  ــاً خی ــن همــه  ظرفیــت استارت آپ هاســت؟ قطع ــا ای آی
ــش از  ــود بی ــای موج ــعه  ایده ه ــا توس ــم ب ــا نمی توانی آی
پیــش بــه فرآینــد تولیــد کشــور کمــک کنیــم؟ بی شــک 
می توانیــم. دیجــی کاال به عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــود  ــا وج ــور ب ــن کش ــروش آنالی ــد و ف ــای خری پلتفرم ه
کمــک بــه تســهیل فرآینــد خریــد و فــروش محصــول در 

ــت. ــدار اس ــده و خری ــان تأمین کنن ــط می ــور، واس کش
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 مشــاور اقتصــادی گفــت: اســنپ با وجــود اشــتغال زایی 
ــغل خاکســتری  ــتی ش ــامان دهی و سرپرس نامحــدود و س
مسافرکشــی کــه پیش تــر هیــچ متولــی نظام منــدی 
ــارات  ــت. آپ ــافر اس ــده و مس ــان رانن ــط می ــت، واس نداش
ــم  ــش فیل ــای پخ ــن پلتفرم ه ــی از مهم تری ــوان یک به عن
ــت.  ــده اس ــده و بینن ــان توزیع کنن ــط می ــور، واس در کش
ــع  ــع توزی ــن مناب ــی از اثرگذارتری ــت یک ــازار در قام کافه ب
اپلیکیشــن، نقــش واســط میــان تولیدکننده ی اپلیکیشــن ها 
ــا  ــب، ده ه ــن ترتی ــه همی ــد و ب ــا می کن ــران را ایف و کارب
اپلیکیشــن و اســتارت آپ دیگــر کــه بــا تبعیــت از همیــن 

ــد.  ــش می رون ــطه گری پی ــب وکار واس ــدل کس م
 غیابــی تصریــح کــرد: در جهــان امــروز هر اســتارت آپ 
می بایســت بــرای توســعه  بنــگاه اقتصــادی خــود و 
مهم تــر از آن، بــرای ادامــه  حیــات ایــن صنعــت دســت بــه 
ــا روشــن گر  ــوع این ه ــد. مجم ــای بیشــتری بزن نوآوری ه
ــتارت آپی  ــب وکارهای اس ــه کس ــت ک ــت اس ــن حقیق ای
ــا  ــا ب ــد، ام ــل کرده ان ــوب عم ــاظ خ ــی لح ــه از خیل گرچ
ــد  ــه تولی ــد ب ــطه گری، نمی توانن ــدل واس ــر م ــه ب تکی
ــتارت آپ های  ــد. اس ــادی بکنن ــک زی ــی کم ــص مل ناخال
امــروز مــا در نگاهــی کلــی، اشــتغال ایجــاد می کننــد امــا 

ــه.  ــتغال مصرف گرایان ــس اش از جن
 وی افــزود: پلتفرم هــای خریــد و فــروش آنالیــن 
ــهیل  ــی را تس ــوالت خارج ــد محص ــد خری ــاً فرآین عموم
ــوالت  ــق محص ــه خل ــی ب ــک چندان ــا کم ــد، ام می کنن
جدیــد نمی کننــد. این گونــه مــدل کســب وکار شــاید 
در کوتاه مــدت مرهمــی بــر زخــم بیــکاری جامعــه و 
ــور  ــا به ط ــد، ام ــور باش ــان کش ــرای جوان ــش ب امیدبخ

پایــه ای دردی را درمــان نمی کنــد.
 غیابــی بــا تأکیــد بــر اینکــه کار بنــگاه اقتصــادی ایجاد 
ــران  ــای ســطح کارب ــی و ارتق ــردش مال ــود، گ ــد، س درآم
اســت و کارآفریــن بخــش خصوصــی نیــز به خوبــی 
کوشــیده اســت تــا در حــد توانــش نیــاز متقاضیــان بــازار 
ــئولیت  ــذار مس ــای قانون گ ــت: نهاده ــد، گف ــن کن را تأمی
ــب وکارهای  ــت کس ــیر حرک ــت در مس ــذاری درس ریل گ
نوآورانــه را برعهــده دارنــد و ایــن نظــام حاکمیتــی اســت 
مســئولیت  ایــن  بایــد  شــتاب دهنده  به عنــوان  کــه 
بــه مرحلــه ی اجــرا درآورد کــه قطــار  را به نحــوی 

ــد.  ــاد نرون ــه ناکجاآب ــور ب ــتارت آپ های کش اس
ــه  ــخ ب ــادی در پاس ــتارتاپی و اقتص ــوزه  اس ــاور ح  مش
ــای  ــرای ایف ــوان راه را ب ــه می ت ــه چگون ــؤال ک ــن س ای
در  اســتارت آپ ها  کلیدی تــر  و  مهم تــر  نقش هــای 
ــتناد  ــا اس ــت: ب ــرد، گف ــوار ک ــعه  GDP هم ــد توس فرآین
ــی  ــام حاکمیت ــد، نظ ــان ش ــر بی ــه پیش ت ــی ک ــه دالیل ب
شــرکت های  و  اســتارت آپی  کســب وکارهای  وجــود 
ــردی در  ــدی راهب ــای ج ــوان بازوه ــان را به عن دانش بنی
اکوسیســتم  ایــن  بــا  تعامــل  و  پذیرفتــه  جامعــه 

ــاد  ــت نه ــا در قام ــد؛ ام ــوب می کن ــرورت محس را ض
ــوب  ــت مطل ــه وضعی ــتیابی ب ــرای دس ــده، ب تصمیم گیرن
در این بــاره چــه بایــد بکننــد؟  آنچــه مســلم اســت، 
اینکــه نهادهــای قانون گــذار و سیاســت گذار بایســتی 
در حوزه هــای ICT و IT سیاســت هایی را اتخــاذ کننــد 
ــه  ــن جنــس از کســب وکارها از واســطه گری فاصل کــه ای
بگیرنــد تــا بیشــتر بتواننــد بــه تولیــد کشــور کمــک کننــد.

ــاره اینکــه بازیگــران اصلــی ایــن ســناریو   غیابــی درب
ــا  ــه  آن ه ــد: در رأس هم ــتند، می گوی ــا هس ــدام نهاده ک
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، پارک هــای 
ــی،  ــی و نیمه دولت ــاوری، شــتاب دهنده های دولت ــم و فن عل
ــه  ــی ک ــی و نیمه دولت ــرمایه گذاری دولت ــرکت های س ش
بــه نهادهــای رگوالتــوری بســتگی دارنــد، مرکــز توســعه  
تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعــت و معــدن، بنیــاد ملــی 
ــد  ــات بای ــن آوری اطالع ــات و ف ــگان، وزارت ارتباط نخب
ــا به طــور  ــک از این ه ــر ی ــد. ه ــود را بپذیرن مســئولیت خ
ــتارت آپی  ــتم اس ــه اکوسیس ــا ب ــتقیم ی ــتقیم و غیرمس مس
خدمــات می رســانند یــا خدماتــی دریافــت می کننــد؛ 
ــوزه  ــن ح ــل ای ــر ری ــی در تغیی ــدام نقش ــر ک ــن ه بنابرای

برعهــده دارنــد.
 غیابــی مشــاور حــوزه اســتارتاپی گفــت: در فرآیندهــای 
ــتارت آپی  ــن اس ــب وکارهای نوی ــژه کس ــب وکار به وی کس
ــن  ــرار دارد. مهم تری ــر واســطه گری ق ــز ب بیشــترین تمرک
ــروز  ــب وکارهای ام ــرد در کس ــن رویک ــود ای ــل وج دلی
ایــران، جامعــه و نهادهــای قانون گــذار هســتند کــه 
ــطه گری  ــدل واس ــه م ــتر ب ــادی را بیش ــای اقتص بنگاه ه

ــد. ــویق می کن تش
 وی دربــاره راهــکار ایــن موضــوع معتقــد اســت، 
دســته   دو  بــه  را  شــرکت ها  حاکمیتــی   ادبیــات 
ــا  ــوآور ی ــرکت های ن ــت؛ ش ــرده اس ــیم ک ــی تقس اصل
ــا.  ــا دانش بنیان ه ــن آور ی ــرکت های ف ــتارت آپ ها و ش اس
نخســتین قــدم بــرای رفــع افتــراق میــان مــدل درآمــدی 
ــناخت  ــطه گری« ش ــد« و »واس ــه تولی ــده ب »کمک کنن
ــان  ــوزه  دانش بنی ــزای دو ح ــای هم اف ــر ظرفیت ه عمیق ت

و اســتارت آپی اســت.
 ایــن مشــاور اقتصــادی تأکیــد کــرد: بــه نظــر می آیــد 
این گونــه  جــا افتــاده اســت کــه شــرکت های دانش بنیــان 
نبایــد بــه بــازار توجــه کننــد و همــواره می بایســت در حــال 
ــرکت های  ــند. ش ــش باش ــر دان ــی ب ــزی مبتن ــد چی تولی
اســتارت آپی گویــی فقــط بایســتی بــا واســطه گری خلــق 
ــا یکدیگــر را  ــن دو ب ــت ای ــه قراب ــگار ک ــد، ان ــروت کنن ث
فرامــوش کرده ایــم. در حالــی کــه بــا سیاســت گذاری های 
اصولــی می تــوان شــرکت های دانش بنیــان را کــه در 
ــه شــرکت های  ــد هســتند، ب ــع در حــال تولی بیشــتر مواق
اســتارت آپی کــه تجاری ســازی و فــروش در بــازار را 
ــن  ــی ای ــم و از نزدیک ــل کنی ــند متص ــی می شناس به خوب

ــم. ــروت کنی ــق ث ــزا خل دو حــوزه  هم اف
غیابــی گفــت: دولــت بایــد بــرای کمــک بــه ارتقــای 
ــل  ــویقی قاب ــت های تش ــور سیاس ــد در کش ــطح تولی س
تأملــی بــرای شــرکت های مؤثــر در توســعه  بــازار، اتخــاذ 
و تعریــف کنــد. یکــی دیگــر از سیاســت های قابــل اجــرای 
نهادهــای قانون گــذار و تصمیم گیرنــده، کار کــردن بــر روی 
ــی  ــول ایران ــوان محص ــور می ت ــت. چط ــی اس ــد مل برن
ــان  ــوز خودم ــی هن ــرد، وقت ــه ک ــتری عرض ــه مش را ب
ــا  ــد ب ــت می توان ــم؟ دول ــاور نداری ــی را ب ــول داخل محص
ســرمایه گذاری بــر روی برنــد ملــی، بســتری را بــه وجــود 
بیــاورد کــه اســتارت آپ ها از عرضــه  کاالی ایرانــی 
اجتنــاب نکننــد و مشــتاق ارائــه  آن بــه مشــتریان باشــند.

توانمندســازی  بــا  می توانــد  دولــت  افــزود:  وی   
ــزان  ــمندانه می ــکلی هوش ــتارت آپی به ش ــتم اس اکوسیس
تولیــد را افزایــش دهــد؛ بــه شــرط آنکــه پیــش از تولیــد 
ناآگاهانــه  یــک محصــول )کــه درنهایــت تنهــا بــه 
ســرهم بندی و مونتــاژ ختــم می شــود( بــا تشــکیل نهادهــا 
و کارگروه هــای متخصــص، بازارهــای داخلــی، منطقــه ای 
و جهانــی را بررســی و شناســایی کنــد تــا بــا سیاســت های 
ــه وجــود آورد  ــکان را ب ــن ام ــش برنامه ریزی شــده ای از پی
ــر  ــاد آفرینش گ ــه اقتص ــطه محور ب ــاد واس ــه از اقتص ک

ــم. حرکــت کنی
ــه   ــل و عالق ــان می ــه ایرانی ــان اینک ــا بی ــی ب  غیاب
اصــالح  گفــت:  دارنــد،  واســطه گری  بــه  وافــری 
ــا  ــوار اســت، ام ــیار دش ــیر بس ــی مس ــاختاری و فرهنگ س
دولــت و نهادهــای قانون گــذار می تواننــد بــا وضــع 
قوانیــن حساب شــده، مــدل کســب وکار و نظــام درآمــدی 
و  متحــول  را  اســتارت آپی  حــوزه ی  در  واســطه  محور 

ــد. ــون کنن دگرگ

 غیابی:

 در جهان امروز هر استارت آپ 

می بایست برای توسعه  بنگاه 

اقتصادی خود و مهم تر از آن، 

برای ادامه  حیات این صنعت

 دست به نوآوری های 

بیشتری بزند
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ثابــت کــرده بــا وجــود  اکوسیســتم اســتارت آپ 
ــرار دارد،  ــرکت ها ق ــن ش ــش روی ای ــه پی ــکالتی ک مش
امــکان موفقیــت بســیار محتمــل اســت. بســیاری معتقدند، 
ــون  ــتارت آپ ها همچ ــه اس ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
ــا  ــری کرون ــه در دوران همه گی برخــی مشــاغل ســنتی ک
ــند.  ــط برس ــان خ ــه پای ــدند، ب ــود ش ــه ناب ــرای همیش ب
ــد در  ــم می توان ــری ه ــل دیگ ــا، عوام ــر کرون ــالوه ب ع

ورشکســتگی اســتارت آپ ها دخیــل باشــند.
بــه گــزارش ایســنا، بســیاری از کارشناســان حــوزه کار 
و کارآفرینــی معتقدنــد، جهــان پســاکرونا بــا روزگار پیــش 
ــوارد،  ــن م از آن تفاوت هــای چشــمگیری دارد. یکــی از ای
تغییــر بــازار کار اســت. ســایت »پراجکــت ســیندیکیت« در 
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــازار کار در آین ــت: ب ــی نوش گزارش
ــد  ــح می ده ــانی ترجی ــروی انس ــرد. نی ــد ک ــر خواه تغیی
ــت دورکاری  ــه قابلی ــود ک ــه ش ــه کار گرفت در مشــاغلی ب
و اشــتغال بــر بســتر اینترنــت را داشــته باشــد. همچنیــن 
ــذاری  ــک پایه گ ــات الکترونی ــه خدم ــر پای ــه ب مشــاغلی ک
می شــوند، در دنیــای آینــده جایــگاه بهتــری خواهند داشــت.

بــه تبــع تغییــرات ناشــی از همه گیــری کرونــا و نقــش 
ــه ایــن اکوسیســتم  اســتارت آپ ها در کارآفرینــی، توجــه ب
اهمیــت زیــادی دارد. تهدیدهــا و آســیب های ایــن حــوزه 
ــه درســتی شناســایی شــوند. تجربه هــای ناموفــق  ــد ب بای
ــران  ــاره اســتارت آپ ها در فضــای رســانه ای ای ــادی درب زی
ــی از آن اســت  ــائل حاک ــن مس ــده اســت و ای منتشــر ش
کــه شناســایی نادرســت )تهدیدهــا و آســیب ها( منجــر بــه 

شکســت خواهــد شــد.

تحقیــق،  مرحلــه   ۶ شــامل  اســتارتاپ  چرخــه 
ــود.  ــوغ می ش ــد و بل ــی، رش ــعه، معرف امکان ســنجی، توس
در مراحــل تحقیــق و امکان ســنجی هنــوز اســتارتاپ 
شــکل نگرفتــه و تنهــا یــک تیــم بــه ایده پــردازی مشــغول 
ــد  ــرد، بای ــده شــکل می گی ــک ای ــه ی ــی ک اســت. هنگام
ــزان  ــکان توســعه، می ــل ام ــی مث ــب پیرامون تمامــی جوان
برخــورداری از ســرمایه مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. 
ــا  ــه آی ــن موضــوع توجــه شــود ک ــه ای ــد ب ــن بای همچنی
ــه  ــس از ورود ب ــود دارد؟ پ ــرمایه وج ــت س ــکان بازگش ام
مرحلــه توســعه، اســتارت آپ شــکل می گیــرد. بــر اســاس 
اظهــارات فعــاالن اکوسیســتم اســتارت آپ، خطــر ســقوط و 
نابــودی یــک اســتارتاپ در ایــن مرحلــه بســیار جــدی اســت.

ــا  ــن ی ــک کارآفری ــه ی ــه ب ــت ک ــی اس ــرمایه، پول س
یــک کســب و کار نوپــا در مراحــل اولیــه توســعه آن اعطــا 
ــت  ــرخ بازگش ــده، ن ــه در آین ــد ک ــن امی ــا ای ــود، ب می ش

ــت. ــد داش ــی خواه ــیار باالی ــرمایه گذاری بس س

شناسایی نادرست از بازار
 و شکست استارت آپ

ــه  ــت ک ــرکت هایی اس ــی از ش ــار« یک ــتارت »چیت اس
بــه واســطه اشــتباه محاســباتی در مرحله توســعه نتوانســت 
ســرمایه اولیــه خــود را بازگردانــد و بــرای همیشــه تعطیــل 
ــتارت آپ های  ــمینار »اس ــرکت در س ــن ش ــر ای ــد. مدی ش
بــه ِگل نشســته« کــه شــهریور مــاه ســال 97 برگــزار شــد، 

دربــاره تجربــه شکســت خــود گفــت: »مــن از ســال اول 
دانشــگاه در شــریف کار فنــی انجام مــی دادم و حــوزه کاری 
ــود و از  ــر، یادگیــری ماشــینی ب ــردازش تصوی مــن هــم پ
ــم  ــیار مه ــی بس ــم فن ــک تی ــال های اول در ی ــون س هم
ــو  ــه رو ت ــه کار جریم ــی ک ــن دوربین های ــه همی ــودم ک ب
خیابون هــا انجــام مــی ده، روی ایــن کار انجــام می دادیــم 
و ایــن حرفــه بــرام بســیار جذاب بــود که وقــت بــذارم. اون 
ــازار، ســرمایه هایی جــذب  زمــان تــازه دیجــی کاال و کافه ب
کــرده بــودن و بــرام خیلــی مهــم شــد کــه منــم بایــد یــه 
ایــده ای بزنــم. وقتــی بــا یــه اســتارت آپی بــه نــام »الیــار« 
در اروپــا آشــنا شــدم، ایــده رو پیــدا کــردم. مــا اشــتباه کــم 
نداشــتیم؛ ولــی ۲ اشــتباه بــزرگ انجــام دادیــم. اول ایــن 
کــه مــا تــو کل ایــن مدتــی کــه داشــتیم محصول توســعه 
می دادیــم یکبــار هــم نرفتیــم از یــه نشــریه بپرســیم کــه 
آقــا اینــو میخــوای یــا نــه؟ حاضــری پــول بــدی یــا نــه؟ 
حتــی تحقیــق نکــرده بودیــم کــه ببینیــم نشــریه ها حتــی 
ــودن و  ــود ب ــدن و ناب ــوق کارمنداشــون رو ب ــن حق نمیتون

اصــاًل نتونســتیم چیــزی بفروشــیم.«
ــر اقتصــاد  ــه ب ــه مشــکالت اقتصــادی ک ــه ب ــا توج ب
ــیار  ــال های بس ــتارت آپ ها س ــه، اس ــایه انداخت ــران س ای
دشــواری پیــش رو خواهنــد داشــت. بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــط  ــتارت آپ ها فق ــر اس ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــادی ب اقتص
بتواننــد چــراغ خــود را روشــن نگــه  داشــته و زنــده بماننــد، 

ــد. ــی کرده ان کار بزرگ
ــد  ــوان می کنن ــرایط عن ــن ش ــه ای ــرای توجی ــی ب برخ
کــه هزینه هــا به شــدت افزایــش پیــدا کــرده، بــازار 

تندبادهایی که چراغ حیات استارت آپ ها را خاموش می کنند
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ــت  ــه از وضعی ــی ک ــاس آمارهای ــده و براس ــر ش کوچک ت
ــرای  ــی ب ــا اولویت ــود، آنه ــالم می ش ــردم اع ــادی م اقتص
اســتفاده از کاال و خدمــات برخــط )آنالیــن( ندارنــد. البتــه 

ــود دارد. ــز وج ــری نی ــدگاه دیگ دی

رقیب دیجی کاال هم شکست خورد
چیتــار تنهــا نمونــه  از شکســت اســتارت آپ ها نیســت. 
ــک  ــت ی ــه می توانس ــو« ک ــی »بامیل ــگاه اینترنت فروش
رقیــب قدرتمنــد بــرای دیجــی کاال باشــد، در اواخــر ســال 
ــای آن  ــیاری از نیروه ــل و بس ــه تعطی ــرای همیش 97 ب
ــازه  ــتارت آپ در آن ب ــن اس ــایت ای ــدند. وب س ــکار ش بی

ــد. ــداری ش ــنپ مارکت خری ــط اس ــی توس زمان
ــره  ــات مدی ــای هی ــت، از اعض ــا اُلف ــه رض ــه گفت ب

ــه کســب و کارهــای مجــازی، شــرایط نابســامان  اتحادی
اقتصــادی بــر کســب وکارهای کوچــک و اســتارت آپ های 
ــه  ــو این گون ــاره بامیل ــا درب ــادی دارد، ام ــر زی ــا تأثی نوپ
ــی را طــی می کــرد  ــوب و خوب ــد مطل ــو فرآین ــود. بامیل نب
ــت  ــی در مدیری ــل ناتوان ــی مث ــا به دالیل ــه بن ــا اینک ت
هزینه هــا، از دســت دادن تعــدادی از کارمنــدان و از همــه 
ــه  ــم ب ــی، تصمی ــز مدیریت ــن تمرک ــن رفت ــر از بی مهم ت
تعلیــق فعالیت هــای خــود گرفــت. ســرمایه گذاران بامیلــو، 
ــک  ــم هســتند و از ی ســرمایه گذاران مشــترک اســنپ ه
جایــی بــه بعــد متوجــه شــدند کــه اســنپ آورده بیشــتری 
بــرای آنهــا دارد، ولــی بامیلــو نتوانســته آن آورده را بــرای 

آنهــا ایجــاد کنــد.

شــرکت های  بــرای  پرونــده  دو  تنهــا  ایــن 
شکســت خورده اســتارت آپ ی اســت کــه هرکــدام بنــا بــه 
ــا و آســیب ها  ــایی نادرســت تهدیده ــل شناس ــی مث دالیل
یــا تغییــر سیاســت های مدیــران و دریافــت ســود بیشــتر، 
ــران  ــوزه کار ای ــادی و ح ــه اقتص ــه از چرخ ــرای همیش ب

ــدند. ــارج ش خ
بــه طــور قطــع، ورود بــه حــوزه اکوسیســتم اســتارت آپ 
ــه باشــد، بلکــه مســائل و مشــکالت ایــن  ــد عجوالن نبای
حــوزه بایــد بــه درســتی شناســایی شــود و در کنــار آن، از 
راهنمایــی مشــاوران و افــراد خبــره در ایــن حــوزه بهره مند 
شــد تــا چــراغ فعالیتــی کــه اغلــب بــه همــت جوانــان بــا 

ایــده و خــالق شــکل گرفتــه اســت، خامــوش نشــود.

قائــم مقــام معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: دبیرخانــه دائمــی 
اســتارت آپ هــای فنــاوری هــای توانبخشــی و ســالمت 

ــی شــود. ــر م اجتماعــی در کشــور دای
ــر حمیدرضــا خــرم خورشــید  ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
در پیامــی بــه ســومین رویــداد ملــی »اســتارت آپ فنــاوری 
توانبخشــی افــراد دارای معلولیــت، ســالمندان و جانبــازان«، 
اظهــار کــرد: ارتقای ســطح خدمات بهداشــتی و دانش پزشــکی 
و در نتیجــه بقــای نــوزادان دارای معلولیــت، افزایش تصادفات 
و متعاقبا رشــد جمعیــت افــراد دارای معلولیت و ارتقای ســطح 
خدمــات ســالمت ســالمندان کــه افزایــش امیــد بــه زندگــی 
آنــان و رونــد رو به رشــد جمعیــت ســالمندان را در پــی دارد، 
ــات  ــه خدم ــد ب ــت نیازمن ــه جمعی ــد ک ــی دهن نشــان م
ــال  ــه روز در ح ــی روز ب توانبخشــی و ســالمت اجتماع

گســترش اســت.
وی تاکیــد کــرد: بــرای پاســخگویی بــه نیاز ایــن جمعیت 
ــای  ــاوری ه ــعه فن ــت، توس ــد اس ــه رش ــه رو ب ــترده ک گس
توانبخشــی، ضــرورت اجتنــاب ناپذیــری اســت کــه از طریــق 
اســتارت آپ هــای فنــاوری ایــن حــوزه، تحقــق پیــدا می کند 
و دبیرخانــه دائمــی اســتارت آپ هــای فنــاوری توانبخشــی و 
ســالمت اجتماعــی، حامــی رســمی ایــن اســتارت آپ هــا 

در سراســر کشــور خواهــد بــود.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم توانبخشــی 
ــژه  ــاوری بوی ــت فن ــاره وضعی ــی درب ــالمت اجتماع و س
فنــاوری هــای توانبخشــی در کشــور گفــت: اساســا، پژوهش 
ــایل و  ــد پاســخگوی مس ــد بتوان ــور بای ــات در کش و تحقیق
مشــکالت جامعــه باشــد و بــرای حــل مشــکالت 

ــد. ــه بده ــل ارائ ــور، راه ح کش

ــج  ــه نتای ــد ب ــزود: ضمــن آنکــه، مســئوالن بای وی اف
تحقیقــات اعتمــاد کننــد و براســاس پژوهــش، اقدامــات را 
برنامــه ریــزی کــرده و قوانیــن را مبتنــی بــر شــواهد علمی 
وضــع کننــد کــه متاســفانه در کشــور مــا، کمتــر بــه ایــن 

موضــوع توجــه مــی شــود.
ــش  ــا پژوه ــرد: ب ــح ک ــید تصری ــرم خورش ــر خ دکت
ــش،  ــوع پژوه ــن ن ــب ای ــه متعاق ــاوری ک ــخگو و فن پاس
ــا  ــد و ی ــات جدی ــم خدم ــی توانی ــرد، م ــی گی ــکل م ش
محصــوالت جدیــد مــورد نیــاز جامعــه را تامیــن کنیــم و 
یکــی از مهمتریــن ایــن فنــاوری هــا کــه نــه فقــط نیــاز 
افــراد دارای معلولیــت، ســالمندان و جانبــازان، بلکــه نیــاز 
همــه اقشــار جامعــه را مرتفــع مــی کنــد، فنــاوری هــای 

ــت. ــی اس ــوزه توانبخش ح
ــا اشــاره بــه اینکــه خدمــات توانبخشــی، ســطح  وی ب
چهــارم خدمــات نظــام ســالمت اســت، توضیــح داد: همــه 

بیمــاران جســمی و روانــی، در حیــن درمــان و یــا پــس از 
درمــان، بــرای بهبــودی ســریعتر و بازگشــت بــه زندگــی 
عــادی و مســتقل و همچنیــن حضــور در اجتمــاع، 

ــتند. ــی هس ــات توانبخش ــد خدم نیازمن
وی تصریــح کــرد: فنــاوری توانبخشــی نیــز ماننــد کل 
ــول  ــا مغف ــور م ــات آن، در کش ــی و خدم ــوزه توانبخش ح
ــن  ــگاه ای ــت، جای ــی در وزارت بهداش ــت و حت ــده اس مان
ــت  ــده اس ــده نش ــک » اداره » دی ــطح ی ــات در س خدم
ــرای مســائل مختلــف در ســاختار نظــام  ــد کــه ب و هرچن
ســالمت، اداره ای پیــش بینــی شــده، امــا متاســفانه بــرای 
حــوزه وســیع و تاثیرگــذار توانبخشــی، جایــگاه مشــخص 
ــل  ــی نشــده اســت و یکــی از دالی و مســتقلی پیــش بین
کمبودهــای حــوزه توانبخشــی در زمینــه آمــوزش، پژوهش 
ــت  ــوزه در وزارت بهداش ــن ح ــگاه ای ــه جای ــاوری، ب و فن

برمــی گــردد.

قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 

دبیرخانه دائمی استارت آپ های فناوری های توانبخشی دایر می شود 
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مدیرعامل شــرکت شــهرک هــای صنعتی اســتان مرکزی 
گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 40 گروه اســتارتاپی 
جدیــد در مرکــز فن بــازار منطقــه ای شــرکت شــهرک هــای 

صنعتــی اســتان مرکــزی جذب شــدند.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنا، طیــب میرزایی در نخســتین 
رویــداد اســتارتاپ دمــوی صنعــت در اراک، افــزود: هــدف از 
ــد  ــتارتاپ های جدی ــی اس ــداد معرف ــن روی ــزاری ای برگ
ــای  ــازی ایده ه ــاری س ــرمایه گذار و تج ــذب س ــرای ج ب

ــت. ــا اس ــن گروه ه ای
ــه  ــای خــالق و نوآوران ــه داد: شناســایی ایده ه وی ادام
و حمایــت از اســتارتاپ ها در حــوزه  SMEهــا )بنگاه هــای 
کوچــک و متوســط( و شــهرک هــای صنعتــی از برنامه های 
مهم شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان مرکزی اســت.
ــتان  ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــتارتاپ ها  ــت اس ــدف از تقوی ــت: ه ــار داش ــزی اظه مرک
ــا محوریــت صنایــع کوچــک و متوســط و شــهرک های  ب
صنعتــی، توســعه کارآفرینــی و تنــوع بخشــی به فعالیــت های 
صنعتــی نوظهــور و اســتفاده از تــوان این ظرفیــت در جهت 
ــرمایه گذاری و  ــش س ــب وکار، افزای ــای کس ــود فض بهب

ــت. ــل اس ــای مکم ــعه فعالیت ه توس
ــوآوری  ــش ن ــه نق ــه ب ــرد: باتوج ــح ک ــی تصری میرزای
ــالب  ــق انق ــزوم تحق ــی و ل ــعه صنعت ــت در توس و خالقی
ــی همــواره  ــی چهــارم شــرکت شــهرک های صنعت صنعت
بــه دنبــال تحقــق افزایــش رقابت پذیــری، ارتقــای 
ــوده  ــوق ب ــوارد ف ــتان م ــع اس ــازی صنای ــاوری و نوس فن
حــوزه  ایــن  در  نیــز  مدونــی  برنامه ریزی هــای  و 

ــت. ــده اس ــن ش تدوی
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــت: ش ــان داش وی بی
اســتان مرکــزی در 4 ســال گذشــته اقــدام بــه شناســایی 
بیــش از 30 تیــم اســتارتاپی کــرده و بــا برگــزاری 3 
رویــداد اســتارتاپ دمــو ســعی در معرفــی ایــن تیم هــا بــه 
ســرمایه گذاران را انجــام داده اســت. در 3 رویــداد گذشــته 

بــا اهــدای جوایــز نقــدی از 9 تیــم اســتارتاپی برتــر تقدیــر 
شــده و شــماری از ایــن تیم هــا اکنــون در مرکــز خدمــات 

ــاوری و کســب و کار اراک مســتقر هســتند. فن
ــتان  ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
مرکــزی تأکیــد کــرد: اســتقرار رایــگان در مرکــز خدمــات 
فنــاوری و کســب و کار بــه مــدت ۶ مــاه، پرداخــت کمــک 
هزینــه بــه کارگیــری یــک نیــروی انســانی بــه مــدت یک 
ســال تــا ســقف 50 درصــد و 10 میلیــون ریــال، دریافــت 
غرفــه در نمایشــگاه هــای خارجــی تــا ســقف ۸0 درصــد 
ــال، حضــور در نمایشــگاه  ــون ری ــارد و 500 میلی و ۲ میلی
ــال، از  ــارد ری ــک میلی ــقف ۸0 درصــد و ی ــا س ــی ت خارج
مهمتریــن حمایت هــای شــرکت شــهرک های صنعتــی 

ــرد.  ــوان ک ــار اســتارتاپ ها عن ــزی اظه اســتان مرک

استارت آپ های فناوری خود را
 در خطر می بینند

ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــت فن ــال صنع ــک فع ی
معتقــد اســت بســیاری از اســتارت آپ های لبــه تیــغ ایــران، 
آینــده کســب وکار خــود را در خطــر می بیننــد و اجــرای آن 
ــه  ــت ک ــن باب ــه ای ــتر ب ــد، بیش ــرد می دانن ــد کارک را فاق
ــتن  ــرای داش ــه و قصــدی ب ــروز برنام ــران ام ــد ای معتقدن
محصــول فنــاوری بــاال )های تــک( نــدارد و بــازاری بــرای 

آن در داخــل موجــود نیســت.
بــه گــزارش ایســنا، از یــک ســو  برخــی سیاســت های 
حاکمیــت در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری و از ســوی دیگــر 
ــور  ــه منظ ــی ب ــوزه آی ت ــب در ح ــرایط مناس ــتن ش نداش
ــادرات  ــق ص ــوزه از طری ــن ح ــاد ای ــردن اقتص ــکوفا ک ش
ــی  ــات، ســبب شــده شــرکت های ایران ــا و خدم نرم افزاره
تــوان رقابــت بــا رقبــای خارجــی خــود را از دســت دهنــد. 
همانطــور کــه سیدحســن هاشــمی -رئیــس ســازمان نظام 
صنفــی رایانــه ای کشــور- در ایــن خصــوص، بیــان کــرد: 
ــک  ــا، ی ــه مت ــام ب ــر ن ــد از تغیی ــوک بع ــرکت فیس ب ش

دوره تحولــی را در صنعــت آی تــی کلیــد زده کــه اتفاقــات 
ــرد  ــای کارب ــعه زمینه ه ــد زد. توس ــم خواه ــدی را رق جدی
فناوری هــای نویــن در زندگــی، اتفــاق بســیار خوبــی اســت 
و می توانــد مزیت هــای فراوانــی بــه همــراه داشــته باشــد 
ــا شــده، افزایــش چشــمگیر  ــی م ــا آنچــه باعــث نگران ام
ــاط جهــان  ــا از اقصــی نق جــذب متخصصــان توســط مت
ــگان  ــی از نخب ــاه برخ ــدت کوت ــن م ــی همی ــت و ط اس

ــد. ــدا کرده ان ــل پی ــه آن تمای ــز ب ــا نی کشــور م
نخبگان با خود دانش
 و محصول می برند

در ایــن راســتا بــه نقــل از فدراســیون فنــاوری اطالعات 
ــال  ــن و فع ــوکل- کارآفری ــیم ت ــران، نس ــات ای و ارتباط
صنعــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اظهــار کــرد: چندی 
ــی در  ــتارت آپ ایران ــی از ۲0 اس ــوان یک ــه عن ــش ب پی
نمایشــگاه فنــاوری دوبی )جیتکــس ۲0۲0( حضــور یافتیم. 
در آن زمــان فضــای توییتــر فارســی پــر از ارائــه دیدگاه هــا 
نســبت بــه عقــب بــودن اســتارت آپ هــای ایرانــی نســبت 
بــه دیگــر شــرکت کننــدگان بــود و اینکــه تــا چــه انــدازه 
ــم.  ــرفت کنی ــف پیش ــای مختل ــتیم در زمینه ه می توانس
همچنیــن ســطحی از فنــاوری کــه اســتارت آپ های 
بین المللــی قابلیــت دسترســی و بــه دســت آوردن آن 
ــان  ــری در می ــی دیگ ــوع چالش ــد، موض ــدا کرده ان را پی

ــود. ــران ب ــای کارب بحث ه
ــای  ــالف فض ــر خ ــه، ب ــن هم ــا ای ــه داد: ب وی ادام
فنــاوری  حــوزه  فعــاالن  میــان  در  موجــود  قالــب 
ــال  ــه دنب ــتر ب ــه بیش ــران ک ــات ای ــات و ارتباط اطالع
ــروش  ــا هــدف ف ــاً ب ایجــاد بســترهای چندوجهــی عمدت
ــول  ــادل کاال و پ ــهیل تب ــازمان و تس ــد س ــاء درآم و ارتق
میــان تولیدکننــده، سیســتم توزیــع و مصرف کننــده 
هســتند، نمایشــگاه فنــاوری دوبــی بیشــتر فضایــی بــرای 
دســتیابی بــه فناوری هــای لبــه تیــغ آینــده و جســت وجو 
ــود. بســیاری  ــرای آســان تر کــردن زندگــی ب راهــکاری ب
ــا چنیــن  از اســتارت آپ های ایرانــی پذیرفتــه شــده هــم ب

ــد. ــده بودن ــگاه آم ــن نمایش ــه ای ــی ب دیدگاه
ــم  ــه مه ــت: نکت ــران گف ــی ته ــاق بازرگان ــو ات عض
دیگــری کــه وجــود داشــت در آن زمــان مخاطبان زیســت 
بــوم فنــاوری ایــران بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بســیاری از 
اســتارت آپ هــای ایرانــی بــه واســطه وجــود تحریم هــای 
ــا  ــل ب ــادل و تعام ــای تب ــودن فض ــته ب ــادی و بس اقتص
جهــان، نبــود ســرمایه گذار بــه واســطه نبــود تقاضــا بــرای 
ــش و  ــت دان ــران و هدررف ــازار ای ــده در ب ــای آین فناوری ه
زمــان صرفــاً بــه نمایشــگاه جیتکــس و دیگــر رویدادهــای 

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد؛ 

جذب 40 گروه استارتاپی در شرکت شهرک های صنعتی مرکزی 
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ادامه از صفحه 3۶

بین المللــی بــه چشــم زمینــه ای بــرای ارائــه 
بــرای  ســکویی  و  جهــان  بــه  خــود  محصــول 

می نگرنــد. مهاجــرت 
خطر بزرگ مهاجرت نخبگان

فعــال صنعــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اظهار 
کــرد: بــرای درک بهتــر فضــای موجــود بــد نیســت بــا 
ــر  ــم کــه در ســال های اخی ــق بررســی کنی ــد تحقی دی
چنــد شــرکت و فــرد حقیقــی بــا ویزاهــای اســتارت آپی 
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــب وکار ب ــب کس ــا صاح و ی
اســکاندیناوی، کانــادا و اســترالیا مهاجــرت کرده انــد. در 
ــای  ــن راه ه ــریع ترین و مطمئن تری ــی از س ــع، یک واق
مهاجــرت از ایــران ویزاهــای اســتارت آپی اســت. ایــن 
ویزاهــا بــه همــان میــزان فرآینــد کاری ســختی دارنــد 
و یکــی از نیازمندی هــای اساســی آن وجــود یــک 
ــاوری در  ــطحی از فن ــتن س ــال و داش ــب وکار فع کس

ــا ایــده کار اســت. محصــول ی
تــوکل ادامــه داد: بنابرایــن هــر ایرانــی بــا دریافــت 
ایــن ویــزا و مهاجــرت یــک تجــارت واقعــی، محصــول 
و فنــاوری آینــده دار را بــا خــود خواهــد بــرد. بســیاری 
از اســتارت آپ های لبــه تیــغ ایــران کــه هــر هفتــه در 
ــان  ــه آن ــدان توجهــی هــم ب ــد و چن ــه دارن ــی ارائ جای
صــورت نمی گیــرد، آینــده کســب وکار خــود را در ایــن 
مملکــت در خطــر می بیننــد و اجــرای آن را فاقــد 
ــران  ــت کــه ای ــن باب ــه ای ــد. بیشــتر ب کارکــرد می دانن
ــول  ــتن محص ــرای داش ــدی ب ــه و قص ــروز برنام ام
ــرای آن  ــازاری ب ــدارد و ب ــک( ن ــاال )های ت ــاوری ب فن

در داخــل موجــود نیســت.
وی افــزود: بســیاری از محصــوالت بــا فنــاوری روز 
دنیــا کــه در دوران امــروزی بــا ســر و صــدای فــراوان 
تولیــد و عرضــه می شــوند، بــه عنــوان فنــاوری آینــده 
مطــرح هســتند امــا متأســفانه در ایــران برنامــه، هدف و 
چشــم اندازی بــرای آن وجــود نــدارد. مــا در نمایشــگاه 
اســتارت آپی  دورهمی هــای  یــا  داخلــی  فنــاوری 
ــتعد و  ــجویان مس ــرای دانش ــه ب ــه عرص ــم ک می بینی
نخبــه کشــور به منظــور ارائــه محصــول فناورانه بســیار 
بــاز اســت و ایده هــای نــاب و بســیار نوآورانــه هــم وجود 
ــده ای  ــده و بســیار نگران کنن ــه شــکل فزاین دارد کــه ب

ســر از اروپــا و ایــاالت متحــده در مــی آورد.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: ایــن افســوس بــزرگ را هــم بایــد در 
کنــار لیســت بلنــد بــاالی دیگــر تأســف ها قــرار دهیــم. 
مهاجــرت نخبــگان صرفــاً بــه کــوچ یــک فــرد و تــرک 
جغرافیــای خــود مربوط نیســت بلکــه دانــش، محصول، 
بهــره وری و اراده هــم از ایــران ســفر می کنــد و جــای 

ــد. ــت می ده ــالم، ران ــط ناس ــه رواب ــود را ب خ

رئیس اتاق بازرگانی زنجان، از برگزاری رویداد استارت آپی کارا صنعت در زنجان خبر داد.
ــف،  ــای مختل ــی زنجــان در بخش ه ــاق بازرگان ــای ات ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن ــرد در جم ــی یگانه ف عل
اظهــار کــرد: یکــی از برنامه هــای اتــاق، برگــزاری اســتارت آپ  و رویدادهایــی بــا محوریــت ارتبــاط بیــن صنعــت و کســب 

و کارهــای نویــن و فنــاوری اســت.
وی از برگــزاری رویــداد اســتارت آپی کارا صنعــت 4 بــا حضــور تیم هایــی از سراســر کشــور بــه میزبانــی اتــاق بازرگانــی 
زنجــان خبــر داد و افــزود: ایــن رویــداد بــر اســاس برنامه ریــزی انجــام شــده ۲4 تــا ۲۶ آذرمــاه در محــل اتــاق بازرگانــی 
ــا حضــور  ــی ب ــه صنعت ــه مســائل و چالش هــای فناوران ــا هــدف پاســخ گویی ب ــاور و ب ــع فن ــا محوریــت صنای زنجــان ب

داورانــی از زنجــان و سراســر کشــور برگــزار می شــود.
ایــن مســئول پاســخ گویی بــه مســائل و چالش هــای فناورانــه صنعتــی و حمایــت از ایجــاد اســتارت آپ های صنعتــی 
ــرای  ــی ب ــن مال ــرمایه و تامی ــذب س ــت: ج ــرد و گف ــوان ک ــداد عن ــن روی ــداف ای ــه اه ــئله محور را از جمل مس

ــداد اســت. ــن روی ــز از دیگــر اهــداف ای ــی نی ــه صنعت طرح هــای نوآوران
یگانه فــرد، صنعــت انــرژی بــرق و الکترونیــک، اتوماســیون صنعتی، صنعــت نرم افــزار و اینترنت اشــیا و صنایع شــیمیایی را از 
جملــه حوزه هــای فنــاوری در ایــن رویــداد اعــالم و تصریــح کــرد: ایــن اســتارت آپ بــا همــکاری مشــترک اتــاق بازرگانی، 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان، پــارک علــم و فنــاوری، مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســالمی و شــرکت های نخ تایــر 

صبــا و نمونــه ســاز بُعــد ســوم و ... برگــزار می شــود.
ــی زنجــان در  ــاق بازرگان ــی ات ــز شــتاب دهنده صادرات ــدازی مرک ــه راه ان ــا اشــاره ب ــی زنجــان ب ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــدات  ــته و تولی ــز حضــور داش ــن مرک ــاور و صادرات محــور در ای ــرد: شــرکت های فن ــته، خاطرنشــان ک ــال های گذش س
ــان  ــی زنج ــاق بازرگان ــک ات ــا کم ــتند را ب ــی هس ــت صادرات ــه دارای ظرفی ــی ک ــود در حوزه های ــوالت خ و محص

توســعه می دهنــد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان خبر داد

برگزاری رویداد استارت آپی کارا صنعت در زنجان

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری تبریــز از شــرکت های دانــش بنیــان و اســتارت آپ هایــی کــه در 
حــوزه مدیریــت پســماند طــرح و برنامــه دارنــد، دعــوت بــه همــکاری کــرد.

یونــس فاتــح بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: در جهــت پیــش بــرد اهــداف ســازمان مدیریــت پســماند، کاهــش آزمــون و 
خطــا و اســتفاده علمــی از ظرفیت هــا و یافته هــای شــرکت های دانــش بنیــان از تمامــی ایــن شــرکت ها کــه در حــوزه مدیریــت 

پســماند طــرح دارنــد دعــوت بــه همــکاری می شــود.
فاتــح افــزود: تمامــی اســتارت آپ هــا، ایده هــای تجاری ســازی شــده خــود را بــه صــورت مقدماتــی ارائــه کننــد 

تــا ضمــن بررســی نحــوه عملیاتــی کــردن نســبت بــه فراخــوان ســرمایه گذاری اقــدام شــود.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماندهای شــهرداری تبریــز در آخــر خاطرنشــان کــرد: دیگــر زمــان برخــورد ســنتی 
بــا پســماند نیســت و ایــن رویکــرد بایــد خاتمــه یابــد کــه امیدواریــم بــا تــالش و اســتفاده از ظرفیت هــای شــرکت های 

مذکــور تحولــی عظیــم در ایــن حــوزه رخ دهــد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز:

استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه مدیریت 
پسماند تبریز اعالم آمادگی کنند



خطر اضافه شدن 

بیش از حد 

سرمایه گذاران

شانس کمتر

برای نوآوری

 و ریسک پذیری



پارک های علم و فناوری 
◄ در گفتگو با مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم بررسی شد

چرا دانشگاه به داد مشکالت کشور نمی رسد!
◄ 5 فن بازار تخصصی بازار تبادالت فناورانه را گسترش دادند؛

 ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به بازار فناوری  
◄ ۷ چالش زنان کارآفرین و نحوه مقابله با آن ها   

◄ اخبار
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علــوم،  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــد  ــه 40 درص ــان اینک ــا بی ــاوری ب ــات و فن تحقیق
بیــکاران کشــور را فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
ــفناک و  ــدد اس ــه ع ــت: ک ــد گف ــی دهن ــکیل م تش
فاجعــه بــاری اســت، بدیــن معنــی کــه مــا نتوانســتیم 

نیــروی کار را خــوب تربیــت کنیــم.
علــی خیرالدیــن در برنامــه رونمایــی از چهــار 
ــه در  ــاوا ک ــارک ف ــای عضــو پ محصــول شــرکت ه
پــارک فنــاوری و اطالعــات مســتقر در البــرز برگــزار 
ــت  ــن منظــور بایســتی در تربی ــه همی ــزود: ب شــد، اف
ــوم ،  ــری در وزارت عل ــک بازنگ ــانی ی ــروی انس نی
ــا  ــگاه ه ــا و پژوهش ــاوری، کارگاه ه ــات و فن تحقیق

ــیم . ــته باش داش
ــه  ــه البت ــوع  ک ــن موض ــرد: دومی ــه ک وی اضاف
امیــدوار کننــده مــی باشــد ایــن اســت کــه 50 هــزار نفــر 
ــای  ــرکت ه ــا در ش ــگاهی م ــگان دانش ــش آموخت از دان
دانــش بنیــان فعالیــت دارنــد کــه نشــان دهنــده ایــن 
مهــم اســت کــه شــرکت هــای دانــش بنیــان، پــارک هــای 
ــاور  ــای فن ــد و واحده ــز رش ــاوری، مراک ــم و فن عل
ــرای  ــده ب ــه در آین ــتند ک ــی هس ــیار خوب ــتر بس بس

ــرد. ــره ب ــا به ــوان از آنه ــان بت ــتغال جوان اش
ــن  ــی بی ــزه کاف ــه انگی ــان اینک ــا بی ــن ب خیرالدی
جوانــان و دانشــجویان مــا وجــود نــدارد، گفــت: 
دلیــل  آن نیــز ایــن اســت کــه آینــده روشــنی 
ــم  ــر بتوانی ــن اگ ــر ای ــت، بناب ــا نیس ــش روی آنه پی

ــی و  ــی، کاریاب ــز کارآفرین ــد مراک ــتر را مانن ــن بس ای
ــال محقــق ســاختن  ــه دنب مــدارس اشــتغال را کــه ب
ــم  ــترش بدهی ــتند را گس ــا هس ــگاه ه ــا در دانش آنه
ا  ر فنــاوری  بــوم  زیســت  یــن  ا نــد  توا مــی 

کنــد. تکمیــل 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان 
اینکــه در دنیــا در تولیــد علــم رتبــه 1۶ و در منطقــه 
اول از نظــر مقالــه و کتــاب هســتیم، اظهــار داشــت: 
ــاوری  فن ــش  ــه در بخ ــت ک ــی اس ل ــن در حا ی ا

ــه در  ــه ای ک ــه گون ــتیم ؛ب ــف هس ــدت ضعی ــه ش ب
ســال ۲0۲1 رتبــه  71 را بــه دســت آوردیــم کــه ایــن 
نشــان دهنــده ایــن مهــم اســت کــه مــا نتوانســته ایــم در 

ــق باشــیم. تجــاری ســازی علمــی موف

800 هزار دانشجو در مقاطع تحصیلی 
ارشد و دکترا کارشناسی 

ــیدن  ــرای رس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب خیرالدی
ــه  ــتن برنام ــر داش ــالوه ب ــتی ع ــم بایس ــن مه ــه ای ب
ــزود:  ــرد، اف ــر ک ــز فک ــر روی آن نی ــدت ب ــد م بلن
۸00 هــزار دانشــجو در مقاطــع تحصیلــی کارشناســی 
ــوآوری و  ــا در ن ــم ام ــور داری ــرا در کش ــد و دکت ارش

ــتیم. ــف هس ــیار ضعی ــاوری بس ــق فن خل
ــا  ــش م ــارات پژوه ــهم اعتب ــه داد: س وی ادام
بــه شــدت کــم و حــدود چهــار دهــم درصــد 
بــود  قــرار  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  اســت، 
ــد  ــا بای ــاس م ــن اس ــر همی ــد، ب ــد باش ــه درص س
هــم  کــه  برویــم  هایــی  دانشــگاه  ســراغ  بــه 
داشــته  اجتماعــی  مســوولیت  کارآفریــن و هــم 
ــام  ــه ن ــی ب ــور طرح ــن منظ ــه همی ــه ب ــد، ک باش
ــای آن بتوانیــم  ــر مبن ــی مطــرح شــده کــه ب میزبان
ــرا در پژوهشــگاه هــا  از  دانشــجوهای ارشــد و دکت

ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــا از آنه ــارک ه و پ

نیستند کاربردی  ما  نامه های  پایان 
معــاون وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه پایــان نامه هــای ما 
کاربــردی نیســتند، گفــت: چــه رســاله هــای دکتــرا و 
چــه پایــان نامــه هــای ارشــد کــه بــه همیــن منظــور 
اگــر بتوانیــم بســتری ایجــاد تــا بتوانیــم دانشــجویان 

معاون وزیر علوم:

40 درصد بیکاران کشور فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند
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ــد  ــگاهی دارن ــه کارآزمایش ــی ک ــوص آنان ــه خص را ب
وارد ایــن پــارک هــا کنیــم بــه صــورت جــدی 

ــم. ــق عمــل کنی ــم توانســت کــه موف خواهی
خیرالدیــن در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 
انــدازی معاونــت فنــاوری و نــوآوری در  بــه راه 
ــوده  ــن ب ــر ای ــا ب ــالش م ــام ت ــت: تم ــه گف وزارتخان
ــاوری  ــوزه فن ــت ح ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ــه ت ک
را  نــوآوری  و  فنــاوری  گفتمــان  خصــوص  بــه 

گســترش بدهیــم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اعتقــاد مــا بــر ایــن 
ــا  ــط ب ــات مرتب ــه وارد موضوع ــه کســانی ک اســت ک
ــد  ــد نبای ــر روی تولی ــا ب ــوند تنه ــی ش ــاوری م فن
فکــر کننــد تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه 
ــد،  ــز ببینن ــازار را نی ــد ب ــش بای ــن بخ ــاالن در ای فع
ــود  ــد ب ــر ایــن شــرکت هایــی کــه موفــق خواهن بناب
کــه بــه صــورت خطــی حرکــت نکننــد و بــازار را نیــز 

ــد. ــرار بدهن ــد نظــر ق م
وی افــزود: بــه همیــن منظــور انتظــار مــا از 
دســتگاه هایــی از جملــه پــارک هــا ایــن اســت کــه 
ــد  ــا تولی ــرکت ه ــن ش ــط ای ــه توس ــی ک محصوالت
مــی شــود را خریــداری کننــد چــرا کــه یــک مشــکل 
ــوه  ــد انب ــا تولی ــه برخــی از شــرکت ه ــن اســت ک ای
ــا  ــوالت آنه ــرای محص ــداری ب ــا خری ــام ام ــز انج نی

وجــود نــدارد و ایــن ســبب مــی شــود تــا مشــکالتی 
ــد. ــدا کنن ــی پی ــه نقدینگ از جمل

معــاون وزیــر علــوم در ادامــه بــا بیــان اینکــه چنــد طرح 
ــه در  ــی.تی در وزارتخان ــارک آی.س ــکاری پ ــا هم ب
ــن  ــی از ای ــرد: یک ــوان ک ــتیم عن ــام هس ــال انج ح
ــه در آن  ــاوری اســت ک ــت فن ــا، طــرح گرن طــرح ه
تاکنــون حــدود هشــت میلیــارد تومــان پــارک بــا مــا 
همــکاری داشــته و کار بســیار خــوب و مثبتــی بــوده 
ــن  ــان ای ــه انتظارم ــور از وزارتخان ــن منظ ــه همی و ب
ــی  ــیار خوب ــدد بس ــک ع ــز ی ــال نی ــه امس ــت ک اس
ــه  ــجویانی ک ــل دانش ــا حداق ــص ت ــرای تخصی را ب
ــی.تی  ــال و آی.س ــاد دیجیت ــون اقتص ــی چ در مباحث
فعالیــت دارنــد عــالوه بــر حمایــت از آنهــا از اســاتید 

ــم. ــت کنی ــی دریاف ــک های ــم کم ــز بتوانی نی
خیرالدیــن ادامــه داد: دومیــن طــرح تهیــه اطلــس 
فنــاوری اســت کــه محصوالتــی که پــارک و شــرکت های 
دانــش بنیــان دارنــد ثبــت شــوند کــه در ایــن زمینــه 
ــایانی  ــیار ش ــک بس ــا کم ــه م ــی.تی ب ــارک آی.س پ

ــد. داشــته ان
بــا  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
اشــاره بــه وجــود 49 پــارک علــم و فنــاوری در 
ــته  ــارک  وابس ــون ۲۸ پ ــت: اکن ــار داش ــور اظه کش
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــم  ای ــوم داری ــه وزارت عل ب

تعــداد مراکــز رشــد مــا نیــز افزایــش خوبــی داشــته انــد 
ــه  ــق ب ــه موف ــم ک ــد داری ــز رش ــدود ۲۲3 مرک و ح

ــد. ــده ان ــی ش ــتغال زای اش

اندازی سامانه نظام راه 
 ایده ها و نیازها

ــامانه  ــدازی س ــه راه ان ــه ب ــن در ادام ــر الدی خی
نظــام ایــده هــا و نیازهــا اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن 
ــود را  ــای خ ــد نیازه ــی توانن ــراد م ــام اف ــامانه تم س
اعــالم و از ســوی دیگــر کســانی کــه دارای ایــده و 
ــه در  ــده ک ــام وارد ش ــن نظ ــتند در ای ــل هس راه ح
ــود،  ــرار ش ــی برق ــک ارتباط ــن ۲ ی ــن ای ــت بی نهای
ــد وارد  ــی توانن ــز م ــذاران نی ــرمایه گ ــن س همچنی
ــازی  ــده و نی ــه ای ــه ب ــا توج ــده و ب ــامانه ش ــن س ای
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــدام ب ــود اق ــی ش ــرح م ــه مط ک

ــد. کنن
ــاد  ــت و اعتق ــی اس ــیار بزرگ ــزود: کار بس وی اف
بنــده بــر ایــن اســت کــه بایــد بــه ســمت دانشــگاه هایی 
برویــم کــه بــه صــورت  نیــاز محــور عمــل مــی کننــد 
در واقــع تحقیقاتــی کــه قــرار اســت مشــکالت 
ــد  ــده بای ــن ای ــر روی ای ــه ب ــد ک کشــور را حــل کنن

ــیم. ــته باش ــتری داش ــز بیش تمرک
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دانشگاه حکیم سبزواری، مقام نخست چهارمین رویداد 
استارتاپی صنعت زعفران را کسب کرد.

به گزارش بازارکار ، رییس مرکز رشد واحد های فناور 
تربت حیدریه گفت : تیم پژوهشگران طالی سرخ متشکل 
ایده  با  سبزواری  حکیم  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از 
»استفاده از نانو ذرات بیوسنتز شده توسط گلبرگ زعفران 
برای تهیه پماد موثر در ترمیم زخم دیابتی« مقام نخست 

چهارمین رویداد استارتاپی صنعت زعفران را کسب کرد.
ایده  با  فدک  کروسین  تیم   : افزود  جمشیدیان  مسعود 
»تولید محصوالت دارویی و غذایی با بنیاد کروسین« متشکل 

از دانشجوان مقطع دکتری موسسه پژوهشی علوم و صنایع 
غذایی مشهد مقام دوم و تیم های شیب و آروماسافرون با ایده 
استفاده از زعفران و گلبرگ آن در تولید محصوالت آرایشی و 

بهداشتی بطور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.
وی گفت : چهارمین رویداد استارتاپی صنعت زعفران 
ایده های  نزدیک کردن دستاورد های پژوهشی و  با هدف 
نوآورانه و فناورانه در حوزه فرآوری زعفران پژوهشکده 

زعفران دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.
رییس مرکز رشد واحد های فناور شهرستان تربت حیدریه 
اساتید  و  دانشجویان  از  نفر   75 رویداد  این  در   : گفت 

استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی  دانشگاه های 
و خراسان جنوبی در قالب 11 تیم حضور داشته و با مسیر 

درست تجاری سازی محصوالت آشنا شدند.
مرکز رشد شهرستان تربت حیدریه سال 1393 با مشارکت 
پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه تربت حیدریه فعالیت 
خود را آغاز کرد و تاکنون به بیش از ۶0 شرکت دانش بنیان 

خدمات ارائه کرده است.
مرکز شهرستان ۲۲5 هزار نفری تربت حیدریه در 150 

کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

رییس مرکز رشد واحد های فناور تربت حیدریه خبر داد: 

مقام نخست دانشگاه حکیم سبزواری در چهارمین رویداد استارتاپی صنعت زعفران

از  مدرس  تربیت  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
تبدیل ناحیه 370 هکتاری اطراف این دانشگاه به عنوان ناحیه 

زیست فناوری خبر داد.
از  مدرس  تربیت  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
تبدیل ناحیه 370 هکتاری اطراف این دانشگاه به عنوان ناحیه 

زیست فناوری خبر داد.
زیست  ملی  روز  در همایش  منش  نادری  دکتر حسین 
فناوری که به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه تربیت 
فناوری  قرار گرفتن زیست  به  اشاره  با  برگزار شد،  مدرس 
نسبت به حوزه نانو فناوری در پایگاه سایمگو، به بیان اهمیت 
استراتژیک بودن این حوزه اشاره کرد و افزود: شرکت فایزر 
در سال ۲019 گردش مالی بالغ بر 10۸ میلیون یورو داشته 
است و این میزان در سال ۲0۲0 و شیوع کرونا به 4۸0 میلیون 

یورو رسید.
توانست  آنکه  بر  عالوه  شرکت  این  اینکه  بیان  با  وی 
جان بسیاری از مردم را در برابر ویروس کرونا حفظ کند، 

گردش مالی 5 برابری را تجربه کرده است، اظهار کرد: درآمد 
کشور آلمان از سال ۲000 تا ۲013 بالغ بر 170 میلیارد یورو 
بود که این میزان در سال ۲014 به 3 میلیارد یورو و تاکنون 

به 4 میلیارد و ۸00 میلیون یورو بالغ شده است.
توسعه علم  از  ناشی  را  مالی  این گردش  نادری منش، 
بیوتکنولوژی دانست و خاطر نشان کرد: به طور کلی ماهیت 
و  اطالعات  فناوری  بیوتکنولوژی،  فناوری،  نانو  حوزه های 
ارتباطات و علوم شناختی در اشتغال زایی و ثروت آفرینی است.

به  مدرس  تربیت  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
بیان چالش های کشور در توسعه فناوری پرداخت و گفت: 
خام فروشی و گرفتار شدن دانشگاه ها به بودجه های دولتی به 
جای فروش فناوری دو چالش کشور در این حوزه است و این 
در حالی است که بودجه بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا از 

فروش فناوری بسیار بیشتر از اعتبارات دولتی است.
نادری منش، ایجاد شغل را شرط پایداری کشور و نگه داشتن 
جوانان در کشور دانست و یادآور شد: پارک های علم و فناوری 

حوزه  در  سرمایه  امکان  خصوصی  بخش  که  جایی  یعنی 
دانشی را دارند، محلی است که دانشگاه ها می توانند به صنعت 
متصل شوند و برخی از چالش های کشور را مرتفع کنند؛ از 
این رو ما به عنوان پارک فناوری وظیفه داریم که از تشکیل 
شرکت های دانش بنیان با دو هدف درآمدزایی برای خود و 
ایجاد اقتصاد دانش بنیان و اختصاص سرمایه به تحقیقات 

حمایت کنیم.
وی از توافق میان این پارک با شهرداری خبر داد و در این باره 
هکتاری  ناحیه 370  است  قرار  توافق  این  در  داد:  توضیح 

اطراف دانشگاه را تبدیل به ناحیه زیست فناوری کنیم.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس:

اطراف دانشگاه تربیت مدرس هاب زیست  فناوری می شود
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ــدی  ــکور عاب ــهید خداش ــاوری ش ــد و فن ــز رش مرک
ــی،  ــاد محل ــق اقتص ــه رون ــک ب ــدف کم ــا ه ــز ب تبری
کارآفرینــی دانــش بنیــان، حمایــت از نــوآوری و خالقیت 
جوانــان و فراهــم کــردن زمینــه تجــاری ســازی 
ــلیمانی  ــهید س ــهرک ش ــی در ش ــتاوردهای پژوهش دس

ــد. ــاح ش افتت
بــه گــزارش بــازارکار، معــاون علمــی ســپاه عاشــورا 
ــر،  ــه هن ــان اینک ــا بی ــز ب ــن مرک ــاح ای ــم افتت در مراس
علــم و فنــاوری مهمتریــن عناصــر ســاخت یــک تمــدن 
نویــن در هــر جامعــه ای اســت، اظهــار داشــت: بایــد بــه 
ــی فکــری  ــج حــوزه تفکــر، اندیشــه و مبان ســمت تروی

علــم و فنــاوری در بیــن آحــاد جامعــه برویــم.
ســرهنگ نــادر ارســالنی افــزود: در ســال جــاری کــه 
شــعار هفتــه پژوهــش بــا عنــوان »پژوهــش تقاضامحــور 
و تجــاری ســازی فنــاوری، زیربنــای اقتصــاد مقاومتــی« 
ــه  ــی ک ــه راهبردهای ــه ب ــا توج ــت، ب ــده اس ــده ش نامی
ــاد  ــوی اقتص ــن الگ ــی و تدوی ــری در طراح ــام رهب مق
ــد،  ــه کــرده ان مقاومتــی و تدویــن شــاخص توســعه ارای
ــا  ــتر به ــش بیش ــق و پژوه ــوع تحقی ــه موض ــد ب بای

ــود. داده ش
وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس رســالت پژوهش در 
توســعه و تعالــی ایــران اســالمی مضاعــف مــی شــود و 
در جهــان امــروز پیشــرفت و توســعه کشــورها بــر مبنای 

علــم و دانــش اســتوار اســت.
ــا اشــاره  مســئول مرکــز رشــد شــهید عابــدی نیــز ب
بــه فعالیــت گــروه هــای دانــش بنیــان در ایــن مرکــز، 
ــن مرکــز، ابزارســازی،  ــی ای ــه هــای فعالیت ــزود: زمین اف
ــی  ــازی، مهندس ــه س ــل و بهین ــات، تحلی ــی قطع طراح
مجــدد و معکــوس، تولیــد قطعــات وارداتــی و پایــش و 

ــود. عارضــه یابــی صنایــع خواهــد ب

ــای  ــت ه ــکاری و حمای ــور از هم ــی پ ــهرام عال ش
ــرای  ــتان ب ــورا اس ــپاه عاش ــی س ــت بســیج علم معاون

ــرد. ــی ک ــدی قدردان ــهید عاب ــز ش ــدازی مرم راه ان
معــاون اجرایــی ســپاه عاشــورا نیــز در ایــن مراســم 
بــه منابــع غنــی معدنــی کشــور اضــاره و اضافــه کــرد:  
ــر از  ــور باالت ــان کش ــی جوان ــی و پژوهش ــتعداد علم اس
ــا در  ــادن دنی ــد از مع ــت درص ــی و هف ــط جهان متوس
کشــورما اســت، امــا  فقــط از یــک درصــد آن اســتفاده 

مــی کنیــم.

ســرهنگ پاســدار کاظــم قلعــه ادامــه داد: مــا دخایــر 
نیــروی انســانی بســیاری داریــم و نصــف جمعیــت 
ــا  ــون ه ــد و میلی ــی دهن ــکیل م ــان تش ــران را جوان ای
تحصیــل کــرده در رشــته هــای مختلــف داریــم کــه در 

ــد. ــن دارن ــرای گفت ــی ب ــا حرف بســیاری از عرصــه ه
وی افــزود: بــه برکــت انقالب اســالمی امــروز در عرصه های 
ــتاب  ــش دارای ش ــم و پژوه ــه خصــوص عل ــف ب مختل
ــی  ــی و علم ــم مال ــرایط تحری ــتیم و در ش ــی هس خوب
بــا اتــکا بــه جوانــان توانمنــد خــود بــا دنیــا وارد رقابــت 
شــده ایــم و بــا اعتمــاد بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان 

دیگــر نیــازی بــه ســایر کشــورها نخواهیــم داشــت.
قلعــه گفــت: تمامــی نخبگان و شــرکت هــای دانــش بنیان 
آذربایجــان شــرقی در هــر عرصــه ای کــه نیــاز بــه کمک 
ــورا  ــپاه عاش ــی س ــی و پژوهش ــت علم ــق معاون از طری
داشــته باشــند، تمــام قــد حاضــر بــه همــکاری و 

ــتیم. ــت هس حمای
در پایــان ایــن مراســم از کتــاب »معــدن شناســی و 
بررســی عملکــرد معــادن پوکــه و مــس« کــه بــه همــت 
مهندســین فعــال مرکــز رشــد، فنــاوری، ســاخت و تولیــد 
ــی  ــر عال ــه سرپرســتی دکت ــدی ب شــهید خداشــکور عاب

پــور تالیــف شــده اســت، رونمایــی شــد.

مرکز رشد و فناوری شهید عابدی تبریز افتتاح شد

استعداد علمی و پژوهشی جوانان 

کشور باالتر از متوسط جهانی

 و هفت درصد از معادن دنیا 

در کشورما است
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ــاور واحدهــای شهرســتان  ــر مرکــز رشــد و فن مدی
فنــاوری  واحدهــای  رشــد  مرکــز  گفــت:  اهــر 
ــاوری  ــم وفن ــارک عل ــه پ ــته ب ــر وابس ــتان اه شهرس
ایــن  در   99 ســال  اواخــر  از  آذربایجان شــرقی 
شهرســتان آغــاز بــه کار کــرد و اکنــون بیــش از 15 طــرح 
و ایــده در قالــب دوره پیــش رشــد، رشــد و پســا رشــد 

ــت. ــه اس ــتقرار یافت ــز اس ــن مرک در ای
ــن  ــنا ضم ــا ایس ــو ب ــکری در گفت وگ ــی ش مصطف
تاکیــد بــر فعالیــت منطقــه ای مرکــز رشــد واحدهــای 
ــای  ــعه فعالیت ه ــت: توس ــر گف ــتان اه ــاور شهرس فن
شهرســتان  اقشــار  همــه  مشــارکت  بــا  فناورانــه 
کارآفرینــان،  دانشــجویان،  دانش آمــوزان،  از  اعــم 
ــوده و  ــر ب ــکان پذی ــده ام ــان ای ــن و صاحب مخترعی
ــن راســتا ضمــن جلــب مشــارکت دانشــگاه های  در ای
ــه ارســباران از اقشــار  ســطح شهرســتان اهــر و منطق

ــم. ــکاری می کنی ــه هم ــوت ب ــوق دع ف

وی افــزود: بــرای توســعه فعالیــت فناورانــه مرکــز 
ــه مســاحت یــک  رشــد شهرســتان اهــر ســاختمانی ب
هــزار و ۶00 متــر مربــع در ســه طبقــه از طــرف 
ــر  ــن ام ــه ای ــر ب ــد اه ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــس  ــا حســن نظــر رئی ــه ب ــه اســت ک اختصــاص یافت
ایــن واحــد دانشــگاهی کلیــه آزمایشــگاه ها، کارگاه هــا 
ــاز و  ــالم نی ــزات آزمایشــگاهی در صــورت اع و تجهی

ــرار  ــا ق ــار آنه ــاور در اختی ــای فن ــت واحده درخواس
ــت. ــد گرف خواه

بــه  فناورانــه  مرکــز  ایــن  در  گفــت:  شــکری 
فنــاور  طرح هــای  پــرورش  و  حمایــت  منظــور 
ــاری  ــهیالت اعتب ــد، تس ــز رش ــده در مرک ــه ش پذیرفت
ــی و توســعه ای  ــی، خدمات ــارات تحقیقات ــب اعتب در قال
ــد و  ــد، رش ــش رش ــهیالت دوره پی ــن تس ــا عناوی ب
پســا رشــد بــر اســاس آییــن نامه هــا و مقــررات 
ــه  ــان ارائ ــه متقاضی ــاوری اســتان ب ــم و فن ــارک عل پ

 . د می شــو
ــتا و  ــن راس ــزود: در ای ــنا، وی اف ــزارش ایس ــه گ ب
ــن  ــگان و مخترعی ــا نخب ــتمر ب ــکاری مس ــرای هم ب
ــد  ــز رش ــن مرک ــترک مابی ــه مش ــتان تفاهم نام شهرس
ــوآوری  ــز ن ــر و مرک ــتان اه ــاور شهرس ــای فن واحده
بســیج علمــی، پژوهشــی و فنــاوری ســپاه ناحیــه اهــر 

ــه امضــا رســید. ب

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان البــرز 
گفــت: البــرز بــا دارا بــودن ۲۸3 شــرکت دانــش 
ــن  ــه از میانگی ــداد اشــتغال فناوران ــان از لحــاظ تع بنی

ــت. ــر اس ــوری باالت کش
ــت  ــی در نشس ــدی عباس ــنا، مه ــزارش ایس ــه گ ب
دانشــگاه  در  فنــاوری  و  پژوهــش  هفتــه  خبــری 
خوارزمــی برگــزار شــد، تصریــح کــرد:  اگــر بــه 
دنبــال خروجــی در البــرز هســتیم بایــد تمــام اجــزای 
ــد و  ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــه در کن ــتم فناوران اکوسیس
ــی  ــاهد خروج ــد ش ــاق نیافت ــن اتف ــه ای ــی ک ــا زمان ت

ــود. ــم ب ــی نخواهی واقع
برخــی  در  گذشــته  ســال های  در  افــزود:  وی 
زمینه هــا بیــش از نیــاز اســتان عمــل شــده و در 
ــاده اســت. ــاق نیافت ــن اتف ــم ای ــا ه ــه ه ــی زمین برخ
ــار  ــان اینکــه اگــر همــه ارگان هــا در کن ــا بی ی ب
ــی را  ــص داخل ــد ناخال ــم تولی ــند نمی توانی ــم نباش ه
ــودن  ــا دارا ب ــرز ب ــرد: الب ــح ک ــم، تصری ــش دهی افزای
ــن  ــتان از ای ــومین اس ــان س ــش بنی ــرکت دان ۲۸3 ش
ــی  ــای باالی ــیل ه ــت و  پتانس ــور اس ــاظ در کش لح

دارد.

ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــداد ش ــزود: تع وی اف
اثبــات  بــرای  خوبــی  شــاخص  اســتان  یــک  در 
تــا  تنهــا  اســتان ها   برخــی  اســت.  پتانســیل ها 
15 شــرکت دانــش بنیــان دارنــد، و شــرایط البــرز به نســبت 

ــت. ــوب اس ــور خ کش
ــای  ــوزه واحده ــرز در ح ــه الب ــان اینک ــا بی وی ب
فنــاور هشــتمین اســتان در کشــور اســت، گفــت: البــرز 
از لحــاظ تعــداد اشــتغال فناورانــه از میانگیــن کشــوری 
باالتــر اســت ولــی این هــا دلیــل بــر برنامــه ریــزی و 

خروجــی بیشــتر نیســت.

ــارک  ــاله پ ــر س ــق روال ه ــی طب ــه عباس ــه گفت ب
ــش و  ــه پژوه ــگاه هفت ــر نمایش ــاوری دبی ــم و فن عل
ــامل  ــف آن ش ــرح وظای ــت و  ش ــتان اس ــاوری اس فن
ــی  ــت های تخصص ــزاری نشس ــه برگ ــد ازجمل 13 بن
در حاشــیه نمایشــگاه، مســتند کــردن تجــارب، انعقــاد 
ــارک  ــت.  پ ــه و... اس ــی و فناوران ــای پژوهش قرارده
علــم و فنلــوری بــا تعــداد قابــل قبولــی از واحدهــا در 
حــوزه مختلــف علــوم پزشــکی، مهندســی، کشــاورزی 
و...  در نمایشــگاه بــه صــورت حضــوری شــرکت 

خواهــد کــرد.
ــتگاه های  ــام دس ــده تم ــه نماین ــان اینک ــا بی وی ب
ــورد  ــف درم ــط فراخــوان شــدند و جلســات مختل ذیرب
نحــوه و چگونگــی برگــزاری نمایشــگاه صــورت گرفــت، 
ــت  ــا رعای ــگاه ب ــت نمایش ــا اس ــت بن ــت:  در نهای گف
هــم  و  حضــوری  صــورت  بــه  هــم  پروتکل هــا 
بــه صــورت مجــازی برگــزار شــود. مکاتبــه بــا 
پژوهشــی  بودجــه  دارای  اجرایــی  دســتگاه های 
انجــام شــده تــا بــرای شــناخت پژوهشــگران در ایــن 
ــا آنهــا  ــا نحــوه تعامــل ب نمایشــگاه حاضــر شــوند و ب

ــوند. ــنا ش آش

رئیس پارک علم و فناوری استان البرز

اشــتغال فناورانه در البرز باالتر از میانگین کشوری است

مدیر مرکز رشــد و فناور واحدهای شهرستان خبر داد

استقرار بیش از 1۵ طرح و ایده در مرکز رشد اهر
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اخبارپارک های 
علم و فناوری

مهـران گرمـه ای گفـت: تعـداد تقاضاهای دسـتگاه های 
اجرایـی بـه پـارک علـم و فناوری اسـتان خراسـان شـمالی 
برای انجام تحقیقات به منظور رفع مسـئله بیشـتر شـده است.

به گزارش شـبکه اطالع رسـانی راه دانا، مهـران گرمه ای، 
رئیـس پارک علم وفنـاوری خراسـان شـمالی در گفت وگو با 
خبرنـگار عصراتـرک اظهـار کـرد: رویکردهـای تحقیقاتی-
پژوهشـی در پـارک علـم و فنـاوری در دو محـور حمایـت و 

پشـتیبانی می شوند.
گرمـه ای گفـت: شـرکت هـای فنـاوری کـه درصـدد 
هسـتند ایـده ای را تجـاری سـازی کننـد، هنگامی کـه ایده 
را بـه پـارک علـم و فناوری معرفـی می کنند، پـارک پس از 
انجـام ارزیابـی ایـده، در صورتی که بـرآورد کـرده اید قابلیت 

تجـاری سـازی را دارد، مـورد حمایـت قـرار مـی دهد.
وی همچنیـن افـزود: عالوه بر این، پـارک علم و فناوری 
به شناسـایی ظرفیت های سـرمایه گذاری در استان می پردازد 
و پـس از انجـام ارزیابـی هـا بـه این نتیجه می رسـد که چه 
ظرفیـت هـای موجودی قابلیـت تجـاری سـازی را دارند در 
ارتباط با دانشـگاه ها مسـیر تجاری سـازی ظرفیت ها را در 
پیـش می گیرد کـه در این راسـتا، مرکز نوآوری روسـتاهای 

خـالق را ایجاد کـرده ایم.
بـا ایـن وجود،ایـن مسـئول تصریح کـرد: تبدیـل ایده به 
محصـول تجـاری سـازی شـده نیازمنـد انجـام تحقیقات و 

بهـره گیـری از علـم و تجربـه اسـاتید دانشـگاهی و دیگـر 
اسـت. نخبگان 

وی در ادامه با بیان اینکه خراسـان شـمالی، اسـتانی نوپا 
اسـت، بیـان کرد: هنـوز اسـتان در زمینه های وجود اسـاتید 
علمی دانشـگاهی به تعداد کافی و در تمامی رشته ها همچنین 
وجـود آزمایشـگاه هـا و کتابخانـه هـای غنی بـا کمبودهای 

جدی مواجه اسـت.
رییـس پـارک علـم و فنـاوری خراسـان شـمالی گفـت: 
فنـاوران مجبور هسـتند کـه از داشـته های زیرسـاختی کم 
را  اسـتفاده  نهایـت  اسـتان  در  پژوهشـی  و  تحقیقاتـی 

داشـته باشـند.

افزون بـر ایـن، وی بیـان کـرد: وضعیت اختصـاص منابع 
مالـی بـه پـارک علم و فنـاوری اسـتان نیز در حدی نیسـت 
کـه بتـوان همـه جانبـه از ایـده هـای فناورانـه کـه قابلیـت 

تجـاری سـازی را دارنـد، حمایـت کرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان خبر داد؛

افزایش تقاضای انجام تحقیقات کاربردی به پارک علم وفناوری خراســان شمالی

ــت:  ــزگان گف ــاوری هرم ــم و فن ــارک عل ــس پ  ریی
رویــداد اســتارت آپ بــا هــدف توســعه و تقویــت 
ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــن اس ــاوری در ای ــان فن گفتم

ــری  ــی در نشســت خب ــی فت ــا، عل ــه گــزارش  ایرن ب
ــداد  ــزود: روی ــداد اف ــن روی ــزاری ای ــبت برگ ــه مناس ب
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت پ ــا محوری ــه ب ــتان آپ ک اس
هرمــزگان و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی برگــزار 
ــد  ــران مانن ــرمایه پذی ــا س ــاط ب ــاد ارتب ــود ایج می ش
ــا  ــان ب ــش بنی ــای دان ــده و کســب و کاره ــان ای صاحب

ســرمایه گــذاران را دنبــال می کنــد.
ــه  ــر ب ــداد منج ــن روی ــر ای ــی اگ ــه داد: حت وی ادام
انعقــاد قــرارداد بیــن ایــن ۲ گــروه نشــود موجــب تقویــت 
گفتمــان فنــاوری در هرمــزگان خواهــد شــد و همچنیــن 

محکــی بــرای کســب و کارهــا نیــز اســت.
ــرای  ــدادی ب ــه کــرد: برگــزاری چنیــن روی وی اضاف
ــی دسترســی  ــه بســیاری دارد و از طرف ــزگان هزین هرم
و  شــرکت ها  نداریــم،  ملــی  گــذاران  ســرمایه  بــه 
ــدگان ایــده ای کــه در ایــن دوره هــا شــرکت کننــد  دارن

ــوند. ــزرگ ش ــرده و ب ــک ک ــا کم ــه آنه ــد ب می توانن
رییــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان ابــراز کــرد: 
تمامــی فرآیندهــای ثبــت نــام از طریــق ســامانه غــزال 
ــوآوری و شــکوفایی انجــام می شــود کــه در  ــدوق ن صن

آن ســامانه رویــداد هرمــزگان قابــل انتخــاب اســت.
وی افــزود: تیم هــا می تواننــد تــا ۲ دی مــاه در ایــن 
ــاه  ــا 10 دی م ــار ت ــد و از چه ــام کنن ــت ن ــداد ثب روی
کارگاه هــای آموزشــی بــه صــورت اینترنتــی بــرای آن هــا 

ــود. ــزار می ش برگ
فتــی خاطــر نشــان کــرد: مشــاوره و بررســی ســاختار 
ــا  ــرمایه گذاران از 11 ت ــذب س ــوه ج ــب و کار و نح کس
ــود و  ــزار می ش ــی برگ ــورت اینترنت ــه ص ــاه ب ۲4 دی م
ــان همــان  ــه صــورت حضــوری در پای برنامــه نهایــی ب

ــود. ــرا می ش ــاه اج م

ساخت ربات های عروسکی توسط 
کودکان در پارک علم و فناوری البرز

یک  واحد فناور مرکز رشد جامع مستقر در پارک علم و فناوری 
البرز، با ارائه سبک نوین در آموزش رباتیک به کودکان آن ها یاد 
 می دهد که چگونه یک ربات را طراحی و برنامه نویسی کنند.
به گزارش بازارکار از روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، 
رباتیک؛ یکی از فناوری های جدید جهان امروز بشر که چند 
سالی می شود به دنیای کودکان هم راه یافته است؛ این را 
ربات  و ساخت  رباتیک  آموزش  های  از کالس  توان  می 
در مجموعه های آموزشی و برخی مدارس و همچنین از 
برگزاری مسابقات ملی و بین المللی دانش آموزی فهمید. در 
واقع می توان گفت یکی از عالقه مندی های کودکان امروز 
 ساخت و پرداخت ربات ها در اقسام و انواع گوناگون است.
بسیاری از کارشناسان آموزشی معتقدند؛ رباتیک کودکان می 
تواند یک سکوی پرتاب برای دانش آموزان به منظور شناسایی 
و پرورش دادن احساساتشان باشد همچنین یک برنامه درسی 
رباتیک قوی می تواند دانش آموزان را به یک رهبر تبدیل کند. 
اما باید گفت، فرآیند آموزشی دانش رباتیک به کودکان هنوز در 
کشورمان مسیر مشخصی پیدا نکرده است شاهد این گزاره را 
می توان در سبک های گوناگون آموزشی و نقطه شروع هر 
آموزشگاه یا مدرسه در بحث آموزش رباتیک دید.  در این راستا 
 با یکی ایده پرداز در عرصه آموزش رباتیک به گفتگو پرداختیم.
علی یغمایی، مدیر گروه صنعتی فن آوران البرز و یکی از 
واحد های فناور  مرکز رشد جامع مستقر در پارک علم و 
فناوری البرز که چند سالی است در زمینه ساخت ربات های 
عروسکی توسط کودکان فعالیت می کند، وی  درباره سبک 
جدید آموزشی خود در حوزه ساخت ربات و برنامه نویسی گفت: 
آموزشی را طراحی کردم که کودک می تواند با استفاده از ماژول 
های در دسترس )مجموعه قطعات الکتریکی فشرده( ربات 
های عروسکی بسازد. در واقع اساس کار ساخت یک ربات از 
راهی به کودک آموزش داده می شود که می تواند با سیم کشی 
های ساده و بدون لحیم کاری از ابتدا با کارکرد ماژول های 
الکرونیکی آشنا می شود. از آنجایی که ساخت ربات با ماژول 
برای کودک فرآیندی بسیار ساده تر از روش های دیگر است، 
 تنها با یک نقشه راه می تواند آن را بسازد و سیم کشی کند.
به گفته یغمایی، برای ساخت ربات عروسکی تنها نیازمند ماژول 
های برنامه پذیر، چند سیم، بازر هشدار و یک بدنه است. در 
واقع با چند قطعه ساده می توان  یک ربات انسان نمای جامع 

را طراحی کرد.

رویداد استارت آپ هرمزگان برگزار می شود
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زمینه ها
ــدی  ــه بن ــی و رتب ــام ارزیاب ــتقرار نظ ــی و اس طراح

کیفــی و تهیــه شناســنامه
 شناســایی ظرفیــت هــا و ایجــاد شــبکه منســجم 
طراحــی، تولیــد، توزیــع، تبلیغــات و بازاریابــی در قالــب 
مرکــز نــوآوری، شــتابدهنده ، خوشــه هــای تخصصــی
افزایــی کســب و  شناســایی، شبکه ســازی و هــم 

کارهــای زیــورآالت و جواهــرات
کیفــی  هــای  درجــه  بــا  زیــورآالت  آوری  جمــع 
متفــاوت بــرای ارائــه در بازارهــای خارجــی و توســعه 

ــور ــارج از کش ــورآالت در خ ــازار زی ب
 ارتبــاط بــا ســرمایه گــذاران و تجــار در حــوزه تولیــد 

و صــادرات
 تشــکیل اکوسیســتم بازاریابــی بیــن الملــل در حــوزه 
ــه  ــی ب ــن الملل ــی بی ــتم بازاریاب ــورآالت )اکوسیس زی
ــاره  ــاتی اش ــا موسس ــا ی ــازمان ه ــراد، س ــر، اف عناص
ــا مانعــی  ــه عنــوان محــرک ی دارد کــه مــی تواننــد ب
ــل  ــن المل ــای بی ــه بازاره ــا ب ــرکت ه ــرای ورود ش ب

ــد( ــل کنن عم
 مخاطبیــن ایــن جشــنواره  کلیــه فعــاالن حــوزه 
زیــورآالت، جواهــرات و ســنگ هــای گرانبهــا و نیمــه 

ــتند. ــخصی هس ــا ش ــی ی ــورت تیم ــه ص ــا ب گرانبه
اعضــای هیــأت داوران متشــکل از صاحبــان برندهــای 
موفــق و فعــاالن صنعــت طــال و جواهــر، متخصصــان 

و اســاتید برجســته خواهنــد بــود.
ــه نمایشــگاه  ــان ب ــار آن ــه آث ــی ک ــه هنرمندان ــه کلی ب
اهــدا  نمایشــگاه  در  شــرکت  گواهــی  یابــد،  راه 
ــای  ــایت ه ــگاه ها و س ــن در نمایش ــردد. همچنی می گ

ــرد . ــد ک ــدا خواهن ــور پی ــط حض مرتب
ثبت نام و ارسال آثار

بــرای شــرکت در جایــزه ملــی زیــورآالت و جواهــرات 
ــا  ــول ی ــر محص ــد تصاوی ــرکت کنندگان بای ــی ش ایران
ایــده )طراحــی دســتی، طراحــی ســه بعدی و یــا 
ماکــت( خــود را در نماهــای مختلــف )حداقــل در 
چهارنمــا شــامل: نمــا از بــاال، روبــرو، جانبــی و 
ــاد 100 در  ــه ابع پرســپکتیو( در یــک صفحــه افقــی ب
 300dpi و بــا کیفیــت jpg 70 ســانتی متــر بــا فرمــت
و حداکثــر بــا حجــم حداکثــر 5 مگابایــت صفحــه بنــدی 

ــر  ــح مختصــر اث ــوان و توضی ــراه عن ــه هم ــرده و ب ک
ــه  ــوط ب ــات مرب ــی و توضیح ــات فن ــر جزئی ــا ذک ب
مــواد اولیــه و روش هــای ســاخت بــه نشــانی جایــزه 
ملــی زیــورآالت و جواهــرات ایرانــی بارگــذاری کننــد.
شــیت  خــام  فایــل  می تواننــد  شــرکت کنندگان   
ــا JPEG از  ــای PSD و ی ــا فرمت ه ــار را ب ــال آث ارس
ســایت پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و 

ــد. ــت کنن ــی دریاف ــع فرهنگ صنای
آثار نمایشگاه 

ملــی  جایــزه  اختتامیــه  حاشــیه  در  نمایشــگاهی 
زیــورآالت و جواهــرات ایرانــی در ســه بخــش برگــزار 

خواهــد شــد. بخش هــای نمایشــگاه عبارتنــد از:
آثار هنرمندان برجســته و پیشکسوتان

آثار ارسال شده )فروش(
 ایده بازار )فروش(

آثار ارسالی: شرایط فنی 
ارسال شرایط عمومی 

ــاری در  ــام تج ــخصی و ن ــوی ش ــام و لوگ  از درج ن
ــود. ــودداری ش ــار خ ــالی و آث ــیت های ارس ش

در  حداقــل  بایــد  ارســالی  هــای  طراحــی  تمــام 
چهارنمــا شــامل: نمــا از بــاال، روبــرو، جانبــی و 

شــوند. ارائــه  پرســپکتیو 
 ابعــاد آثــار ســاخته شــده بایــد منطبــق بــا اســتانداردها 

و قابــل تولیــد و عرضــه در بــازار مصــرف باشــد.
ایــده  بخــش  در  ارســالی  طراح هــای  تمــام  در 
ــاالت،  ــل اتص ــاخت از قبی ــی س ــائل تکنیک ــد مس بای
ــه  ــودن در نظــر گرفت ــل ســاخت ب کیفیــت، وزن و قاب

ــد. ــده باش ش
شرایط ارسال ایده

ــرا و  ــت اج ــت و قابلی ــه، دارای اصال ــا خالقان طرح ه
ــند. ــته باش ــودن داش ــر ب تکرارپذی

ارسال محصول شرایط 
دارای استحکام، اتصاالت مناسب و ارگونومی باشند.

شرایط و قوانین شرکت کنندگان
شــرکت کننــدگان مــی تواننــد بــه صــورت تیمــی یــا 

شــخصی بــه ارســال اثــر اقــدام کننــد.
هــر شــرکت کننــده یــا گــروه مجــاز بــه ارســال یــک 

اثــر در ایــن فراخــوان اســت.

 از ارســال و اســتفاده تصاویــر اینترنتــی و کپــی طــرح 
و ایــده هــای دیگــران خــودداری فرماییــد.

ــم از  ــورآالت اع ــوزه زی ــاالن ح ــه فع ــرکت کلی  ش
و  دانشــجویان  طراحــان،  صنعتگــران،  هنرمنــدان، 

تولیــد کننــدگان آزاد اســت.
 هیــچ یــک از اعضــای اصلــی تیــم برگــزاری و هیــات 
داوران نمــی تواننــد بــه صــورت انفــرادی یــا عضــوی 

از یــک گــروه در ایــن فراخــوان شــرکت کننــد.
ــط  ــرایط و ضواب ــت ش ــی بایس ــدگان م ــرکت کنن ش
ــد. ــت نماین ــداد را رعای ــن روی ــم در ای ــن حاک و قوانی

ــی الزم  ــه از اســتانداردهای فن ــاری ک ــا و آث طــرح ه
ــوند. ــذف می ش ــزه ح ــند، از جای ــوردار نباش برخ

ــور  ــی زی ــزه مل ــر جهــت حضــور در جای ــا ارســال اث ب
آن  از  اســتفاده  اجــازه  ایرانــی،  جواهــرات  و  آالت 
ــه  ــزه را ب ــاز جای ــورد نی ــرایط م ــکان و ش ــر م در ه
ــوارد  ــن م ــد. ای ــزه می دهی ــن جای ــدگان ای برگزارکنن
ــایر  ــا س ــترها و ی ــورها، پوس ــامل، بروش ــد ش می توان

مــواد و شــیوه های ارتباطــی باشــد.
 تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جایــزه ملــی 
ــرش  ــای پذی ــه معن ــی ب ــرات ایران ــورآالت و جواه زی

ــت. ــده اس ــالم ش ــررات اع ــه مق کلی

فراخوان جایزه ملی زیورآالت و جواهرات ایرانی منتشــر شد
پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، فراخوان نخستین جایزه ملی زیورآالت و جواهرات ایرانی را منتشر کرد.

بــه گــزارش بــازارکار، از دبیرخانــه جایــزه، پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی از تمامــی طراحــان، ســازندگان، 
متخصصــان و عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه دعــوت مــی کنــد بــا ارائــه ایــده و طــرح یــا آثــار ســاخته شــده در  جایــزه ملــی زیــورآالت 

و جواهــرات ایرانــی، حاضــر شــوند تــا زمینــه تحقــق اهــداف  فراهــم شــود.

46
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علــت افــت ایــران در شــاخص ارتبــاط 
صنعــت و دانشــگاه چیســت؟

ارتبــاط علــم و فنــاوری و دانشــگاه ها بــا جامعــه مراحــل 
 TRL  (Technology مختلفــی دارد کــه معمــوال بــه آن
مراحــل  فناوری هــا  می گوینــد.   (readiness level
ــه  ــی می رســد ک ــه جای ــت ب ــه در نهای ــد ک ــی دارن مختلف
ــه  ــده اســت و در جامع ــل ش ــی تبدی ــه محصول ــاوری ب فن
اســتفاده می شــود. طبیعتــاَ حلقه هــای اول آن کــه یــک ایده 
بررســی می شــود و کارهای آزمایشــگاهی بــر روی آن انجام 
می شــود در دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی و پژوهشــگاه ها 
انجــام می شــود. وقتــی بــه تدریــج جلوتــر می رویــم، ایــده 
ــازی  ــد تجاری س ــرد و می خواه ــول می گی ــکل محص ش
انجــام می شــود و در ایــن فرآینــد، شــرکت هــا و مراکــز 

صنعتــی نقــش جــدی بــازی می کننــد. چنــد مرحلــه اول 
ــت  ــد حمایــت و ســرمایه گذاری و پشــتیبانی دول کــه نیازمن
اســت و بعضا بــه خاطر مشــکالت اقتصــادی کشــور ضعیف 
شــده و یــا بــا محدودیــت روبــرو می شــود. بنابرایــن اگــر 
ــت و  ــرمایه گذاری دول ــا س ــی و ی ــای مال ــن حمایت ه ای
ــم بعضــا دچــار  وزارتخانه هــا را در پژوهــش بررســی کنی
ــاط  ــد ارتب ــت رون ــن اس ــا ممک ــده و طبیعت ــکل ش مش
ــا  ــردی ب ــای کارب ــا پژوهش ه ــت و ی ــا صنع ــگاه ب دانش
ــود. پژوهــش در دانشــگاه ها و  ــرو می ش ــی روب کمبودهای
ــاَ  اینکــه در تامیــن  پژوهشــگاه ها انجــام می شــود طبیعت
ــش  ــل کاه ــه دلی ــته ایم ب ــت داش ــا اف ــی پژوهش ه مال

ــت  اســت. ــای پژوهشــی دول فعالیت ه
ــته ایم  ــت داش ــا اف ــی پژوهش ه ــن مال ــه در تامی  اینک

بــه دلیــل کاهــش فعالیت هــای پژوهشــی دولــت  اســت.

رقــم دقیــق هزینــه ای کــه  در ایــران صــرف 
کارهــای پژوهشــی مــی شــود چقــدر اســت؟

ارقــام بیــن المللــی در کشــورهای پیشــرفته ماننــد آلمــان، 
ژاپــن و... حــدود 3 تــا 4 درصــد GDP آن هاســت. ایــن رقــم، 
رقــم باالیــی اســت؛ چــرا کــه درآمــد ناخالصــی ملــی آن هــا 
بســیار بیشــتر از ماســت. امــا ایــن عــدد در کشــورما حداکثــر 
0.7 درصــد اســت. یعنــی چیــزی حــدود یــک پنجــم تــا یــک 
ششــم کشــورهای پیشــرفته دنیــا . از طرفــی علت افــت ایران 
در تامیــن مالــی پژوهــش و توســعه در چندســال اخیــر 
ــه دلیــل کاهــش ارزش پــول ملــی نســبت  ــد ب می توان

ــه دالر هــم باشــد. ب

در گفتگو با مدیر کل دفتر ارتباط

 با صنعت وزارت علوم بررسی شد

چرا دانشگاه به داد مشکالت
 کشور نمی رسد!

باتوجـه زیرسـاخت های علمـی و آزمایشـگاهی موجـود و هزینه های صرف شـده در دانشـگاه ها، سـطح فعلی همکاری دانشـگاه و صنعـت قابل قبول 
نیسـت. بـه طـوری که بر اسـاس جدیدترین گزارش سـازمان مالکیـت فکری جهان)WIPO( ایران در 4 سـال گذشـته در شـاخص ارتباط دانشـگاه و 

صنعـت بـه عنوان یکـی از شـاخص های نـوآوری 31 پله افت کرده اسـت.
در بخش هـای مختلـف کشـور، مشـکالت ریز و درشـتی وجود دارد که دانشـگاه ها و موسسـات آموزش عالـی، باید بتوانند بـرای آن ها راه حـل موثر و 

کاربـردی ارائـه کنند و با راهکارهای خالقانه و علمی، شـتاب حل مشـکالت کشـور را بیشـتر کنند. 
اگرچه بخشـی از نیازهای فناورانه کشـور از طریق شـرکت های دانش بنیان و دانشـگاه حل می شـود ولی باتوجه  زیرسـاخت های علمی و آزمایشگاهی 
موجـود و هزینه هـای صـرف شـده در دانشـگاه ها، سـطح فعلـی همـکاری دانشـگاه و صنعـت قابل قبول نیسـت. بـه طوری کـه بر اسـاس جدیدترین 
گـزارش سـازمان مالکیـت فکـری جهان)WIPO( ایران در 4 سـال گذشـته در شـاخص ارتباط دانشـگاه و صنعت بـه عنوان یکی از شـاخص های 
نـوآوری 31 پلـه افـت کرده اسـت. علت افت شـدید ایـران در این شـاخص را از متولی این حوزه یعنی »دکتر محمد سـعید سـیف« مدیـر کل دفتر 

ارتبـاط بـا صنعـت وزارت علوم جویا شـدیم. در ادامـه متن کامـل این گفتگـو را می خوانید:
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ــق و  ــرد تحقی ــگاه ها از هزینه ک ــهم دانش س
توســعه در ایــران و کشــورهای پیشــرفته چقدر 

اســت؟
ــد از  ــا 4 درص ــد 3 ت ــی کنن ــالم م ــه اع ــورهایی ک کش
GDP خــود را صــرف تحقیــق و توســعه می کننــد درواقــع، 
ــا و  ــگاه های آن ه ــه دانش ــاس بودج ــدد براس ــن ع کل ای
ــن  ــود. م ــنجیده می ش ــا س ــی آن ه ــرکت های خصوص ش
ــگاه ها  ــه در دانش ــی ک ــا تحقیقات ــه آن ه ــم ک ــد می دان بعی
ــا  ــاوری ب ــک فن ــه ی ــل ب ــدا تبدی ــود و بع ــام می ش انج

ــد. ــبه کنن ــد محاس ــود را بتوانن ــول می ش محص
امــا در کشــور مــا ایــن عــدد 0.7 درصــد بــود و چــون مــا 
تغییــر بودجــه پژوهــش و رشــد چندانــی نکرده ایــم احتمــااَل 
از نظــر دالری میــزان هزینه کــرد پژوهــش مــا افــت کــرده 
اســت. بــه ایــن صــورت کــه فــرض بفرماییــد مــا ۲ ســال 
پیــش یــک مبلغــی را بــه پژوهــش دانشــگاه هــا، اســاتید ، 
پایــان نامــه هــا اختصــاص مــی دادیــم امــا اگــر امــروز ایــن 
ــر اســت چــون  ــت کمت ــی حمای ــه معن ــم ب ــداد را بدهی اع
ارزش پــول ملــی افــت کــرده اســت. بنابرایــن کســی کــه 
در ایــن گــزارش هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه مــا در حوزه 
بیــن المللــی بررســی می کنــد از لحــاظ دالری و ارزی آن را 
کاهــش یافتــه در نظــر بگیــرد. بــه عبــارت دیگــر، در جریان 
جزئیــات نحــوه بررســی و منابــع گزارشــات بین المللــی را که 
ــی  ــن ارزیابی های ــی شــود و چنی ــارج از کشــور انجــام م خ
ــد  ــام می ده ــت انج ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ــه ارتب ــع ب راج
نیســتیم و ممکــن اســت اطالعات و شــاخص های مناســبی 
بــرای ایــن امــر اســتفاده نکرده انــد و یــا شــرایط و چگونگــی 

همکاری هــا را در ایــران چنــدان مســلط نباشــند.

هدایت بودجه پژوهش
 به سمت شرکت های دانش بنیان

ــم و  ــت از عل ــش و حمای ــای پژوه ــیاری از بودجه ه بس
ــان  ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ــمت ش ــه  س ــاوری ب فن

هدایــت شــده اســت.
موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه بخاطــر جو شــرکت های 
فنــاور و دانش بنیانــی کــه 7 تــا ۸ ســال اخیــر خیلــی رونــق 
ــت  ــش و حمای ــای پژوه ــیاری از بودجه ه ــد، بس گرفته ان
ــت شــده اســت.  ــن ســمت هدای ــه ای ــاوری ب ــم و فن از عل
حمایت هــای مختلفــی کــه مســئوالن دولتــی دارنــد و وقتی 
کــه می گذارنــد و اعتبــاری کــه بــه ایــن شــرکت ها اعطــا 
می کننــد تــا تشــکیل معاونــت علمــی و حمایت هایــی کــه 
می کننــد همــه بــه بودجه نیــاز دارنــد و طبیعتا بخــش عمده 
ایــن بودجــه از بودجــه علــم و فنــاوری و پژوهــش اســت. 
در واقــع مراحــل اولیــه تولیــد محصــول کــه در دانشــگاه ها 
انجــام می شــود فرامــوش شــده اســت. ایــن موضــوع باعــث 
ــای  ــد و پارک ه ــز رش ــای مراک ــداد ورودی ه ــه تع ــده ک ش
ــل کــه  ــن دلی ــه ای ــر شــده اســت، ب ــاوری کم ت ــم و فن عل
ــگاه ها  ــه دانش ــوط ب ــه مرب ــی ک ــمت های قبل ــا در قس م
ــگاه ها،  ــی در دانش ــم.  یعن ــل کرده ای ــف عم ــتند ضعی هس
بایــد موضوعــات علــم و فنــاوری را حمایــت و ترغیــب کنیم 
کــه در نهایــت وارد عرصــه توســعه و تجاری ســازی شــود. 
ایــن معضلــی اســت کــه وجــود دارد و در خیلــی از  ورودی 
ــل  ــال های قب ــه س ــبت ب ــاوری نس ــم و فن ــای عل پارک ه
افــت پیــدا کــرده اســت بــه ایــن دلیل کــه مــا دانشــگاه ها را 
رهــا کرده ایــم و گمــان  مــی کنیــم بــدون بودجــه پژوهــش 
ــه خواهــد  ــن پژوهــش و نوآوری هــا ادام ــت هــا، ای و حمای
داشــت و در نهایــت فنــاوری ابــداع مــی شــود کــه وارد تولید 

ــود. ــازی می ش ــول و تجاری س محص

ــود دارد و  ــه وج ــت ک ــودی اس ــن کمب ــا ای ــر م از نظ
ــمت  ــده اند و قس ــرق ش ــداری متف ــی مق ــای دولت بودجه ه
ــت شــده اســت.  ــه ســمت شــرکت ها هدای ــادی از آن ب زی
ایــن حمایــت و پشــتیبانی در ســال های اخیــر پررنــگ بــوده 
و طبیعتــا در مراحــل اولیــه پژوهــش و نــوآوری کمتــر هزینه 
کرده ایــم. البتــه مــا مخالفتــی بــا ایــن حمایــت هــا نداریــم 
و بایــد شــرکت ها هــم حمایــت شــوند امــا  مســئله متــوازن 
بــودن آن اســت یعنــی اگــر مــا از حلقه هــای مختلــف بــه 
ــم  ــت نکنی ــان حمای ــدازه خودش ــه ان صــورت مناســب و ب

ــم. ــرر می کنی ض
ــاور و  ــرکت فن ــزار ش ــدود 5-۶ ه ــروز ح ــا ام م
ــو  ــزار عض ــال، 30 ه ــن ح ــم در عی ــان داری ــش بنی دان
ــد صــد  ــدود چن ــم، ح ــوم داری ــی در وزارت عل ــت علم هیئ
هــزار دانشــجوی ارشــد و دکتری داریــم. تعدادکســانی که در 
TRLهــای پاییــن و پژوهش هــای پایــه فعالیــت می کننــد 
بــه حــدود چنــد صــد هــزار تــا یــک میلیــون نفــر می رســند 
از ایــن رو حمایــت و پشــتیبانی کــه از آن هــا می کنیــم بایــد 
بــا تعــداد و حجــم فعالیــت آن هــا متناســب باشــد. در غیــر 
اینصــورت مــا شــرکت ها را حمایــت می کنیــم بــدون آنکــه 
بــه پشــتوانه علمــی و پژوهشــی آن هــا کــه در دانشــگاه ها 

اســت توجــه کنیــم.

در ایران کسی انگیزه ی ثبت بین المللی 
اختراعات را ندارد چرا که اینکار هزینه ها

 و مشکالت زیادی دارد و ممکن است اثر 
زیادی هم نداشته باشد.

ــاالت مشــترک  ــات و مق در خصــوص شــاخص اختراع
ــورهای  ــوارد در کش ــن م ــز ای ــت نی ــگاه و صنع ــن دانش بی
خارجــی خیلــی معنــا دارد امــا در کشــورما کــه قانون کپــی رایت 
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وجــود نــدارد کســی بــه اختراعــات اهمیــت نمی دهــد . اگــر 
ــی  ــرایط کس ــن ش ــد در ای ــر باش ــی مدنظ ــت بین الملل ثب
انگیــزه ای نــدارد کــه کاری کــه انجــام داده اســت را ثبــت 
بین المللــی کنــد چــرا کــه هزینــه هــا و مشــکالت زیــادی 

دارد و ممکــن اســت اثــر زیــادی هــم نداشــته باشــد.
در مقــاالت هــم اگــر کارهــای مشــترکی بیــن صنعت و 
دانشــگاه باشــد جنبــه هــای دفاعــی  و امنیتــی آن هــا بــه ما 
ایــن اجــازه را نمی دهــد که اســم محققــان و طــرف تقاضا را 
منتشــر کننــد در صورتــی که در کشــورهای خارجــی اینطور 
نیســت. اینکــه مــا بخواهیــم رتبه بنــدی دانشــگاه هایمان را 
براســاس ایــن مــوارد کــه در شــرایط مــا از لحــاظ تحریــم و 
وضعیــت بودجــه و نــرخ ارز تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد 
ــم از  ــا پســرفت کــرده ای ــم م ــم و بگویی ــرار بدی مــالک ق
دیــد مــن غلــط اســت ولــی مــا مــی توانیــم شــاخص های 
خودمــان را داشــته باشــیم. یعنــی می توانیــم بگوییــم 3 ســال 
پیــش 4 ســال پیــش چنــد قــرارداد بین صنعــت و دانشــگاه 
داشــتیم و امــروز چنــد قــرار داریــم؟ چندســال پیــش مبالــغ 
ایــن قــرار دادهــا چقــدر بــود و االن چقــدر اســت؟ چندســال 
پیــش چنــد عضــو هیئــت علمــی مــا درگیــر ایــن قراردادها 
ــد و االن چنــد نفــر هســتند؟ و ایــن مــوارد را مــالک  بودن
قضــاوت در نظــر بگیریــم کــه آیــا ارتبــاط جامعه بــا صنعت 
رشــد داشــته یــا پســت رفــت کــرده اســت؟ طبیعتــا ایــن 
مــالک هــا و اعــداد، اطالعاتــی هســتند کــه فقط ما بــه آن 
هــا دسترســی داریــم و خارجــی هــا بــه آن دسترســی ندارند.

آمارهایی که می فرمایید را به صورت دقیق و 
مستند مطرح کنید.

ــان صنعــت و دانشــگاه بســته  ــرارداد می اینکــه یــک ق
شــود تنهــا بخشــی از ایــن همکاری هــا اســت و دانشــگاه ها 
ــت شــغلی  ــی و هدای ــی، کاریاب ــه مهارت افزای ــد در زمین بای
دانشــجویان کار کنند و در رفع مســائل و مشــکالت اســتانی 

مشــارکت داشــته باشــند.
مــا حــس می کنیــم کــه ارتبــاط و تعامــل دانشــگاه بــا 
ــعه  ــق و توس ــرد تحقی ــر از هزینه ک ــی متنوع ت ــه خیل جامع
و مقــاالت و اختراعــات مشــترک بیــن صنعــت و دانشــگاه 
اســت. ایــن مــوارد از دروســی کــه دانشــجوها مــی خواننــد 
شــروع می شــود کــه ایــن دروس چــه ارتباطــی بــا جامعــه 
دارنــد؟ هماهنــگ بــا نیــاز جامعــه اســت؟ بــه روز هســتند؟ 
مســائل جامعــه در آن هســت یا نــه ؟ کارآمــوزی ، کارورزی، 
ــتغال  ــی ، اش ــغلی ، کاریاب ــای ش ــه ، توانمندی ه پایان نام
در خــارج دانشــگاه ، ایــن هــا همــه مســائلی هســتند کــه 
دانشــگاه ها را بــا جامعــه ارتبــاط می دهــد. ایــن تنــوع مــا را 
بــه ایــن ســمت بــرده اســت کــه در همــه ایــن مــوارد بایــد 
کار کنیــم و اینکــه یــک قــرارداد میــان صنعــت و دانشــگاه 
ــت و  ــا اس ــن همکاری ه ــی از ای ــا بخش ــود تنه ــته ش بس
دانشــگاه ها بایــد در زمینــه مهارت افزایــی، کاریابــی و هدایت 
شــغلی دانشــجویان کار کنند و در رفع مســائل و مشــکالت 
اســتانی مشــارکت داشــته باشــند. لــذا مــا و دانشــگاه ها بــه 

جــای اینکــه فقــط بــه فکــر انعقــاد قــرارداد و پژوهش هایــی 
ــی  ــد فعالیت های ــیم، بای ــد باش ــاد می کنن ــد ایج ــه درآم ک
انجــام دهیــم تــا دانشــگاهیان اثربخشــی مناســبی در جامعه 

داشــته باشــند.

برگزاری دوره های مهارت افزایی
 برای دانشجویان

در مهارت افزایــی در 3 تــا 4 ســال اخیــر میانگیــن 
ــزار  ــش از 3 ه ــه بی ــگاه ب ــر دانش ــرکت کنندگان در ه ش
نفــر رســیده اســت یعنــی ســاالنه در هــر دانشــگاه 3هــزار 
ــد.  ــرکت می کنن ــی ش ــای مهارت افزای ــجو در دوره ه دانش
تعــداد دوره هــا در هــر دانشــگاه بــه بیــش از 93 دوره رســیده 
ــا نباشــد و  ــوارد می توانســت در دانشــگاه ه ــن م اســت. ای
فقــط دروس مشــخصی کــه در دنیــا ارائه مــی شــود، برگزار 
ــه  ــم و ب ــا دیدی ــاز را در دانشــگاه ه ــن نی ــا ای ــا م شــود. ام
ایــن موضــوع کــه بــه ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه کمــک 

می کنــد توجــه کرده ایــم.
در بحــث رصــد اشــتغال خوشــبختانه در چندســال اخیــر 
دانشــگاه هایی کــه با فارغ التحصیالنشــان ارتباطی نداشــتند 
بــه رصــد اشــتغال دانشــجویان پرداخته اند و وضعیت شــغلی 
ــی  ــد را بررس ــب کرده ان ــه کس ــی را ک ــا و توانایی های آن ه
مــی کننــد. ایــن پتانســیلی اســت کــه بــه دانشــگاه کمــک 
ــع  ــر شــود. درواق ــای دانشــگاه هدفمندت ــد فعالیت ه می کن
بــا اینــکار دانشــگاه های مــا در قبــال فــارغ التحصیالنشــان 
کــه در جامعــه هســتند و مســئولیت ها  و شــغل هایی دارنــد، 
ــرای  ــی ب ــن هم افزای ــد و ای ــئولیت می کنن ــاس مس احس

هــردو مفیــد خواهــد بــود.

ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید
 در جامعه و صنعت

موضــوع بعــدی ایجــاد فرصــت مطالعاتــی بــرای 
اســاتید در جامعــه و صنعــت اســت. اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــگاه ها بــرای اینکــه آشــنایی بهتــری بــا دغدغه هــای 
ــت  ــن فرص ــد از ای ــد، می توانن ــدا کنن ــه پی ــی جامع علم
اســتفاده کننــد. یعنــی وزارت علــوم بــه اســاتید خــود حقــوق 
می دهــد و ایــن فرصــت را ایجــاد مــی کننــد کــه آن هــا 
چنــد مــاه در شــرایط صنعتــی، وزاتخانــه هــا حضــور یافته و 
دغدغه هــا را شناســایی کننــد و بــه رفــع آن هــا کمــک کند 
ــوارد را در فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی خــود  ــن م و ای
لحــاظ نمایــد. براســاس آمــار این شــاخص نســبت به ســال 

قبــل بیــش از دو برابــر رشــد داشــته اســت.
ــت. در  ــای کالن اس ــوع قرارداده ــر موض ــور دیگ مح
چندســال اخیــر همکاری هــای گســترده ای بــا وزارت نفــت 
صــورت گرفتــه اســت و پروژه هــای بزرگــی بــه دانشــگاه ها 
واگــذار شــده اســت. همچنیــن تعــداد قراردادهــای ارتبــاط 
ــت در دو ســه ســال گذشــته رشــد داشــته  ــه و صنع جامع
اســت و بیــش از  هــزار میلیــارد تومــن مبلــغ قراردادهایــی 
ــه ســال قبــل  اســت کــه منعقــد شــده اســت و نســبت ب

رشــد داشــته اســت. تعــداد اعضــای هیئــت علمی درگیــر در 
ایــن قراردادهــا در مجمــوع بــه بیــش از 4۸00 نفــر رســیده 
اســت. یعنــی از هــر 4 یــا 5 عضــو هیئــت علمــی مــا یــک 

ــرارداد و پژوهــش تقاضا محــور اســت. ــر ق نفــر درگی
ــد  ــگاه بای ــد دانش ــان می ده ــد نش ــاخص های جدی ش
ــه  ــوری ک ــه ام ــک ب ــای تئوری ــاالت و کاره ــدای از مق ج
بــه مســائل، نیازهــا و دغدغــه هــای جامعــه مرتبــط اســت 

توجه کننــد.
ایــن نمونه هــا شــاخص های جدیــدی اســت کــه نشــان 
ــای  ــاالت و کاره ــدای از مق ــد ج ــگاه بای ــد دانش می ده
تئوریــک بــه کارهایــی که به مســائل، نیازهــا و دغدغه هــای جامعه 
مرتبــط اســت توجــه کننــد. بنابرایــن بــا ایــن شــاخص هــا 

ــم. ــدی کنی ــگاه ها را رتبه بن ــم دانش می توانی
توجه به مزیت های استانی

یکــی دیگــر از کارهایــی کــه انجــام شــده اســت بحــث 
ــتانی  ــای اس ــر مزیت ه ــی ب ــای مبتن ــت از طرح ه حمای
مزیت هــای  کشــور  مختلــف  اســتان های  در  اســت. 
ــران  ــی زعف ــال در خراســان جنوب ــی وجــود دارد. مث مختلف
داریــم در دامغــان پســته داریــم کــه کســب و کار چندیــن 
هــزار نفــر از اهالــی منطقــه بــا آن مرتبــط اســت امــا ممکن 
ــی  ــد ارتباط ــت می کن ــا فعالی ــه آنج ــگاهی ک ــت دانش اس
ــدارد. مــا  از ســال قبــل ســعی کردیــم  ــا ایــن مســائل ن ب
کاری کنیــم کــه جــدای از کارهــای معمــول و حوزه هــای 
ــه  ــات را ب ــن موضوع ــی از ای ــگاه ها، یک ــی دانش تخصص
ــتفاده از  ــا اس ــد و ب ــال کنن ــتانی دنب ــت اس ــوان مزی عن
امکانــات خــود بــه تقویــت ایــن موضوعــات  کمــک کننــد. 
خوشــبختانه مــا ۲۸ طــرح در ایــن زمینــه داشــتیم که بحث 
پســته دامغــان، زعفران خراســان و گردشــگری یــزد از جمله 

ایــن مــوارد اســت.
همچنیــن در 40 دانشــگاه مرکــز هدایت شــغلی راه اندازی 
ــغلی،  ــت ش ــی هدای ــز کار مهارت افزای ــن مراک ــم. ای کردی
کاریابــی ، کارآمــوزی و دانشــجویان را ســامان دهی می کنند 
و توانمندی هــای یــک فارغ التحصیــل را باالتــر مــی برنــد 
تــا در محیــط کار اثــر بخش تــر بــوده و بتوانــد در بــازار کار 

کشــور شــغل مناســب خــود را پیــدا کنــد.
ایــن مــواردی کــه عــرض کــردم شــاخص هایی هســتند 
کــه پیشــرفت و پســرفت مــا را در زمینــه ارتبــاط صنعــت و 
دانشــگاه مشــخص می کنــد. و خوشــبختانه هــم در ســتاد 
ــا  ــاخص ها و معیاره ــن ش ــگاه ها، ای ــم در دانش وزارت و ه
ــاد  ــک نه ــرداری اســت. اینکــه ی ــج و بهره ب در حــال تروی
بین المللــی چگونــه توانســته بودجــه پژوهشــی مــا را بــراورد 
ــزان آن کــم شــده  ــد کــه می ــد هــم اعــالم کن ــد و بع کن

اســت مســئولش مــا نیســتیم.
*هزینه کرد تحقیق و توسعه بر درآمد ناخالص 
داخلی یکی از موئلفه هایی است که در شاخص 
ارتباط صنعت و دانشگاه بررسی شده است. شما 
ادعا کردید که تعداد قراردادهای میان صنعت و 
دانشگاه در این سال ها رشد داشته است، مشخصاَ 
نقش وزارت علوم در انعقاد این قراردادها چه بوده 
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کارآفرینی

و در دوران مدیریت شما چه کار جدیدی در این 
زمینه صورت گرفته است؟

مــا بــه عنــوان ســتاد وزارت علــوم وظیفــه تســهیل گری 
ــا وزارت خانه هــا ، ســازمان محیــط زیســت  و هماهنگــی ب
و... را داریــم تــا زیــر مجموعه هــا و دانشــگاه های مختلــف 
سراســر کشــور بتواننــد بــا آن هــا همــکاری داشــته باشــند. 
هماهنگــی مــا بــا وزارت کشــور باعــث شــد مــا ۲۸ طــرح 
ــد  ــه دانشــگاه ها بتوانن ــم ک ــف کنی ــت اســتانی را تعری مزی
از کمــک و حمایــت اســتانداری ها اســتفاده کننــد. بــا وزارت 
نفــت  طرح هــای کالن نفتــی بــرای بهــره بــرداری بهینه از 
میادیــن نفتــی و توســعه فناوری هــای مــورد نیــاز آغاز شــده 
و بــا ســازمان محیــط زیســت طرح هــای پایــش عمــده ای 

در حــوزه آالیندگی هــا انجــام شــده اســت.
تعریف شاخص های جدید برای سنجش ارتباط 

دانشگاه و صنعت
ــول  ــار معم ــدای از آم ــه ج ــتاد وزارتخان ــه س ــی ک وقت
مقــاالت، آمارهــای ارتبــاط صنعــت و  دانشــگاه را کــه باالتر 
عــرض کــردم منتشــر مــی کنــد و شــاخص های جدیــدی 
تعریــف مــی کنــد یعنــی بــه ایــن ســمت حرکــت می کنیــم 
ــه  ــه ب ــا توج ــاتید ب ــجویان و اس ــا، دانش ــگاه ه ــه دانش ک
ــم  ــط نمی گویی ــد و فق ــزی کنن ــاخص ها برنامه ری ــن ش ای
کــه یــک عضــو هیئــت علمــی چــه تعــداد مقالــه نوشــته 
اســت. بلکــه نــگاه مــی کنیم یــک عضو هیئت علمــی چند پــروژه 
ــدی از  ــه درص ــه چ ــا اینک ــت و ی ــام داده اس ــی انج صنعت
فارغ التحصیــالن اشــتغال دارنــد و... شــاخص هــای جدیدی 
هســتند کــه دغدغــه رئیس دانشــگاه ، مســئولین دانشــگاه و 
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه بــه ایــن ســمت حرکــت 

مــی کنــد.
بــه عنــوان یــک مثــال دیگــر در ســال گذشــته، اعضای 
هیئــت علمــی برتــر در همــکاری جامعــه بــا صنعــت را در 
ــم کــه  ــم و عمــال نشــان دادی دانشــگاه هــا معرفــی کردی
عضــو هیئــت علمــی اثربخش بــودن فقط بــه معنی انتشــار 
مقــاالت نیســت و در انتخــاب ایــن افــراد مالک هایــی کــه 
داشــتیم ایــن بــود کــه عضــو هیئــت علمــی چه اثربخشــی 
در جامعــه داشــته و چــه کمکــی بــه جامعــه کــرده و چــه 
تاثیــری در صنایــع و بهبــود کســب و کار در کشــور داشــته 

اســت.
بازنگری در آیین نامه های ضوابط استخدام و 

ترفیع اساتید 
مــورد دیگــر ایــن اســت کــه وزارت علــوم بایــد ســعی 
کنــد کل آیین نامــه هــا ضوابــط و قوانینــی کــه در اســتخدام 
و ارتقــا و ترفیــع اســاتید و یــا برنامه هایــی کــه برای توســعه 
رشــته هــا داریــم را در جهــت تقاضامحــوری و کمــک بــه 
ــاالت  ــا مق ــه ارتق ــال در آیین نام ــد. مث ــت کن ــه هدای جامع
خیلــی پررنــگ هســتند امــا بایــد در کنــار آن بایــد بــه ایــن 
موضــوع هــم توجــه کنیــم کــه اعضــای هیئــت علمــی باید 
یــک اثربخشــی در جامعــه داشــته باشــند. ایــن آییــن نامه ها 
ــش  ــه در ویرای ــم ک ــتند و امیدواری ــری هس ــال بازنگ در ح

جدیــد ایــن موضــوع حــل شــود.

هماهنگی هــای کالن بــا ســازمان مختلــف، الگوســازی 
ــه  ــد و تشــویق دانشــگاهیان ب و ایجــاد شــاخص های جدی
ارتبــاط بــا جامعــه و  بازنگــری در آییــن نامه هــا و ضوابــط 

از اقداماتــی اســت کــه در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت
پـس سـه موضـوع هماهنگی هـای کالن بـا سـازمان 
مختلفـی مثـل مجلـس، سـازمان برنامـه و بودجـه در جهت 
دریافـت حمایت های مختلف برای دانشـگاه ها، الگوسـازی و 
ایجاد شـاخص های جدید و تشـویق دانشـگاهیان بـه ارتباط 
بـا جامعـه و در نهایـت بازنگـری در آیین نامه هـا و ضوابط از 
اقداماتـی اسـت که در ایـن حوزه انجام شـده و باید جدی تر و 

گسـترده تـر نیز ادامـه یابد.
در  که  کردید  اشاره  صحبت هایتان  *در 
کشورهای توسعه یافته هزینه کرد تحقیق وتوسعه 
بر درآمد ناخالص داخلی حدود 3 تا 4 درصد است 
و این عدد در ایران 0.7 درصد است. برای مقایسه 
هزینه کرد  از  دانشگاه ها  سهم  دید  باید  دقیق تر 
تحقیق و توسعه چقدر است. شما اطالع دارید که 
در ایران و کشورهای توسعه یافته دانشگاه ها چه 
سهمی از هزینه کرد و تحقیق و توسعه را  به خود 

اختصاص داده اند؟
بنــده اطــالع دقیقــی در ایــن زمینــه نــدارم ولــی واقعیت 
ــغ دو  ــک تی ــی ی ــاخص های بین الملل ــه ش ــت ک ــن اس ای
لبــه هســتند کــه وقتــی بــه نفــع ماســت ایــن شــاخص ها را 
مطــرح مــی کنیــم و وقتــی به نفعمــان نیســت آن هــا را رها 
ــد بررســی کنیــم شــرایط  ــه همیــن دلیــل بای می کنیــم. ب
کشــور مــا بــه لحــاظ مدیریــت، تصمیم گیــری، ارتباطــات 
ــورهای  ــه کش ــباهتی ب ــی ش ــار حکومت ــازمان ها و رفت س
دیگــر دارد یــا نــه؟ اگــر شــباهت داریــم شــاخص های آن هــا 
را نیــز می توانیــم بــه صــورت کامــل وارد کنیــم ولــی اگــر 
ــان  ــد خودم ــود دارد بای ــی وج ــم تفاوت های ــی کنی ــر م فک
شــاخص تعریــف کنیــم. امــا اگــر چشــم بســته از برخــی 
شــاخص ها اســتفاده و الگوبــرداری ناقــص کنیــم، مثــل رو 

آوردن بــه انتشــار مقــاالت دچــار مشــکل مــی شــویم.
حرکت به سمت مقاله محوری پیروی از یک 

شاخص اشتباه بود 
در ایــن ۲0 ســال مــا بــه دنبــال مقــاالت رفتیــم  چــرا 
کــه فکــر میکردیــم در تمــام دنیــا مقــاالت یــک شــاخص 
هســتند و خــوب اســت در کشــور ما هــم تبدیل به شــاخص 
شــود. بعــد از مدتــی تعــداد مقــاالت مــا بســیار زیــاد شــد به 
صورتــی کــه امــروز در انتشــار مقــاالت در رتبــه 1۶ جهــان 
هســتیم. امــا آیــا این مقاالت توانســته اســت در جامعــه تاثیر 
گــذار باشــد؟ مشــکل کجاســت؟ در دنیــا وقتــی یــک مقالــه 
توســط یــک اســتاد دانشــگاه و دانشــجو منتشــر می شــود، 
معمــوال هزینــه تحقیــق و پژوهــش  ایــن افــراد از طریــق 
نیازهــای موجــود در بــازار کــه شــرکت هــای مختلــف دارند 
تامیــن مــی شــود. یعنــی یــک نیــازی وجــود داشــته کــه 
هزینــه آن از صنعــت یــا دولــت تامیــن کــرده اســت. در واقع 
بــا چــاپ یــک مقالــه یــک نیــاز از آن کشــور رفــع شــده، یــا 
اینکــه گامــی در آن جهــت برداشــته شــده اســت. یــا اینکــه 

ــدا  ــا پی ــاز را داشــته ارتق ــن نی ــت کار شــرکتی کــه ای کیفی
کــرده اســت. پــس اینکــه مقالــه را شــاخص قــرار می دهنــد 
مــی توانــد نشــانه ایــن باشــد کــه آن هــا رشــد اقتصــادی و 
صنعتــی کرده انــد چــون ایــن ســیکل بــرای نوشــتن مقالــه 
طــی شــده اســت. امــا در ایــران اینطــور نیســت. پــس مقاله 
نمی توانــد بــه تنهایــی شــاخص باشــد و اگــر ارتبــاط آن بــا 
نیازهــا و مســائل کشــور را فرامــوش کنیــم به مقصــد نهایی 

ــید. نخواهیم رس
ــت.  ــورت اس ــن ص ــه همی ــز ب ــر نی ــاخص های دیگ ش
یعنــی مــا بایــد شــاخص هارا بشناســیم ببینیــم قبــل و  بعــد 
ــه شاخص ســازی کار راحتــی اســت.  آن هــا چیســت؟ وگرن
ــاالت مشــترک  ــا مق ــد م ــی گویی ــن م ــه م ــال شــما ب مث
ــرای  ــر ب ــم. یــک راه میانب ــان صنعــت و دانشــگاه نداری می
ــم  ــگاه ها بگویی ــه دانش ــه ب ــت ک ــن اس ــازی ای شاخص س
ــی را  ــکار صنعت ــک هم ــم ی ــان اس ــد مقاالتت در 50 درص
اضافــه کنیــد. بــه همیــن راحتــی مــا شــاخص ســاخته ایم 
و ســازمانی کــه ایــن مــوارد را بررســی مــی کنــد می گویــد 
ــن  ــا ای ــت ام ــرده اس ــد ک ــگاه رش ــت و دانش ــاط صنع ارتب
عددســازی اســت و در واقع ارتباطی ســازنده شــکل نگرفته اســت.
ــا مطــرح  متاســفانه وقتــی مــا ایــن شــاخص ها را صرف
کنیــم و پشــتوانه و زنجیــره مرتبــط بــا آن را در نظــر نگیریم 
ــوا  ــم محت ــم بگوی ــم. می خواه ــمت می روی ــن س ــه ای ب
ــه دنبــال رتبه بنــدی و  مهم تــر اســت و بــه جــای اینکــه ب
ــه  ــر ب ــر اســت عمیق ت ــا باشــیم بهت کمی ســازی فعالیت ه
فکــر تغییــر نگرش هــا و همــکاری و تعامل ســازنده باشــیم. 
ــد  ــردم می توان ــه آن اشــاره ک ــر ب ــن باالت ــه م گزارشــی ک
مــورد اســتناد قــرار بگیــرد و مالحظــه کنیــد کــه اقدامــات 

بســیار خوبــی در حــال انجــام اســت.
نوشتن  در  ایران  کردید  اشاره  که  *همانطور 
مقاالت علمی رتبه بسیار خوبی دارد. چند درصد از  
مقاالت دانشگاهی برای حل مشکالت کشور به کار 
گرفته شده و وزارت علوم در بکارگیری این مقاالت 

چه نقشی داشته است؟
ــوع  ــف موض ــجو و تعری ــرش دانش ــگام پذی ــر در هن اگ
ــاالت  ــم، مق ــر نگیری ــور را در نظ ــای کش ــه نیازه پایان نام
ــرف  ــور را برط ــاز کش ــاد نی ــال زی ــه احتم ــی آن ب خروج

ــرد. ــد ک نخواه
ــد در  ــد گــره ای بازکن ــه خــودی خــود نمی توان ــه ب مقال
واقــع بایــد پژوهــش ســازنده ای صــورت گرفتــه و یــک گــره 
ای بــاز شــده باشــد کــه نهایتــا مقالــه نتیجــه آن را نشــان 
دهــد. امــا از کجــا مــی توانیــم متوجــه شــویم مقالــه ای کــه 
منتشــر شــده، ارتباطــی بــا نیــاز یا مشــکالت کشــور داشــته 
اســت؟  اگــر در سیســتم ورود دانشــجو و انتخــاب پایان نامه، 
همــکاری صنعــت و دانشــگاه در تعریــف آن موضــوع وجــود 
داشــته باشــد مقالــه ای کــه منتشــر می شــود  نشــان می دهد 
کــه پروســه همکاری هــا بــه نتیجــه رســیده اســت یــا نــه؟ 
ولــی اگــر در ابتــدا و در هنــگام تعریــف موضــوع پایان نامــه 
نیازهــای کشــور را در نظــر نگیریــم و یا در پذیرش دانشــجو 
ــه  ــه نیازهــای کشــور توجــه نکنیــم، خروجــی آن هــم ب ب
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احتمــال زیــاد نیــاز کشــور را برطــرف نخواهــد کــرد. اگــر 
مــا از دانشــگاه هایی کــه روی نیــاز کشــور کار مــی کننــد و 
حمایــت بیشــتری انجــام دهیــم و دانشــجویان را ترغیــب و 
تشــویق بــه فعالیــت در ایــن حوزه هــا کنیــم و قوانینی وضع 
کنیــم کــه وزارتخانه هــا و ســازمان ها و بخــش خصوصــی 
بــرای همکاری هــای مشــترک علمــی حمایــت شــوند آن 
وقــت مــی توانیــم مطمئــن باشــیم کــه خروجی هــا هــم 

ــت. هدفمند اس
ایجاد آزادی عمل در پژوهش های بنیادی 

 در حـوزه پژوهـش هـم بایـد توجه داشـته باشـیم که 
قـرار نیسـت همـه پژوهش ها بـه نتیجه برسـد. هرچه به 
سـمت لبه هـای علـم حرکـت می کنیـم باید قبـول کنیم 
کـه همه مسـیرها بـه نتیجه نمی رسـد بلکه اگر قسـمتی 
از آن هـم بـه نتیجـه برسـد خیلـی اثربخش خواهـد بود. 
درواقـع مـا باید یک زمیـن خوبی را بـرای پژوهش فراهم 
کنیـم و از کـود و شـخم خـوب اسـتفاده کنیـم و بـذر 
پژوهـش را در آن بکاریـم و بـه خوبـی  آبیـاری کنیـم تـا 
محصـوالت خوبـی بـه ما بدهـد. پژوهشـگران و محققان 
بایـد آزادی عمـل داشـته باشـند و راه هایـی را که کسـی  
نرفته اسـت بروند و تجربه کنند و در این مسـیرها ممکن 
اسـت دستاوردهای بسـیار خوبی هم به دسـت بیاورند. لذا 
بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه تقاضامحوری خوب اسـت 
امـا بایـد آزادی عملـی نیـز بـرای پژوهش هـای بنیـادی 
کـه ریسـک نسـبتا باالیی دارند داشـته باشـیم تـا بتوانیم 
دسـتاوردهای منحصربفردی هم کسـب نموده و حرف هایی 

نو در سـطح دنیا داشـته باشـیم.
*یکی از کارکردهای علم در دانشگاه ها اختراعاتی 
است که تجاری سازی شده است ما چند اختراع 
ارتباط  حاصل  که  داشته ایم  شده  تجاری سازی 

صنعت و دانشگاه باشد؟

ــد  ــراع انجــام نمی دهن ــت اخت ــان ثب بســیاری از محقق
ــت اســتفاده  ــه در صنع ــد ک ــد می کنن ــی تولی ــا محصول ام
ــره وری در  ــش به ــد و افزای ــود تولی ــرای بهب ــود و ب می ش

صنعــت بســیار مفیــد هســتند. 
تعــداد اختراعــات ثبــت شــده را درســت نمیدانــم. عمــال 
ــا  ــد اســت و خیلی ه ــز جدی ــراع در کشــورما چی ــت اخت ثب
ــد  ــی تولی ــا محصول ــد ام ــام نمی دهن ــراع انج ــت اخت ثب
می کننــد کــه در صنعــت اســتفاده می شــود و بــرای بهبــود 
تولیــد و افزایــش بهــره وری در صنعت بســیار مفید هســتند. 
در عیــن حــال دانشــگاه متخصصانــی را تربیــت می کند که 
در مرحلــه بعــد وزارت خانه هــای مختلــف بایــد از تخصص، 
ــد.  ــرداری کنن ــا بهره ب ــای آن ه ــا و پژوهش ه پایان نامه ه
ــن  ــاهد ای ــا ش ــا، م ــی وزارتخانه ه ــه در برخ ــا اینک کم
ــد  ــدود 90 درص ــزی ح ــال چی ــم مث ــوع بودی موض
ــی دارد.  ــای داخل ــی کشــور مبن ــوزه دفاع ــای ح خروجی ه
ــر  ــگاه ها حداکث ــرمایه دانش ــوزه از س ــن ح ــع در ای درواق
اســتفاده صــورت گرفتــه اســت. امــا بعضــی از وزاتخانه هــا 
ــته اند  ــرده و نتوانس ــل ک ــت عم ــه سس ــن زمین در ای

بهــره بــرداری مناســبی صــورت دهنــد.
ندارد  تمایل  کسی  ایران  در  که  *فرمودید 
نداریم.  رایت  کپی  یا  و  شود  ثبت  اختراعاتش 
درحالی که ایران از سال 86 جزو معاهده همکاری 
موظف  ثبت  سازمان  که  است   PCT یا  اختراع 
است که اظهارنامه اختراعات ایران را به سازمان 
این  آن  به  باتوجه  و  کند  ارسال  فکری  مالکیت 
سازمان شاخص ارتباط صنعت با دانشگاه را در 
ایران می سنجد. چرا در این حوزه ایران عملکرد 

ضعیفی داشته؟
محققین انگیزه ای برای ثبت اختراع ندارند

بلــه عــرض کــردم کــه ایــن موضــوع جذابیــت چندانــی 
نداشــته و طبیعتــا خیلــی از مــوارد ممکن اســت ثبت نشــوند. 
بــه طــور مثــال در یکــی از دانشــگاه هــای مــا در ســال 1399 
ممکــن اســت 50 محصــول و فنــاوری توســعه پیــدا کنــد 
کــه شــرکت ها یــا ســازمان دولتــی یــا خصوصــی از آن هــا 
اســتفاده  شــود. امــا محققینــی کــه اینــکار را انجــام داده انــد 
انگیــزه ای بــرای ثبــت اختــراع ندارنــد. مهــم فنــاوری بــوده 
کــه در اختیــار متقاضــی قــرار داده شــده ولــی چون ســاختار 
ــاوت  ــوی و تجــاری ســازی در کشــورما متف مالکیــت معن
ــی  ــته اند. یعن ــراع نداش ــت اخت ــرای ثب ــزه ای ب اســت انگی
اگــر مــا آمــار واقعــی بخواهیــم خیلــی بیشــتر از اختراعــات 
ثبــت شــده اســت وفعالیــت هــای دیگری هســت کــه ثبت 
نشــده اســت. مثــال در حــال حاضــر حــدود ۸500 قــرارداد 
ــلما  ــود دارد و مس ــع وج ــگاه ها و صنای ــن دانش ــاری بی ج
بســیاری از آن هــا بــه دســتاوردهایی می انجامــد کــه ارزش 
و جایــگاه علمــی منحصــر بــه فــردی دارنــد. بنابرایــن چون 
مــا در اختــراع گلوگاهــی نداشــته ایــم کــه پــروژه ای کــه در 
دانشــگاه انجــام مــی شــود حتمــا بــه صــورت اختــراع هــم 
ثبــت شــود انگیــزه و دلیــل چندانــی بــرای ثبــت آن وجــود 

نداشــته اســت.  
*وزارت علوم آمار دقیقی از این پروژه ها دارد؟

ــاری  ــرارداد ج ــدود ۸500 ق ــان ح ــا هم ــق م ــار دقی آم
اســت کــه باالتــر بــه آن اشــاره کــردم و مربــوط به یکســال 
اخیــر اســت. بعضــی از دانشــگاه های مــا بــه ازای هــر عضو 
ــن  ــد. ای ــرارداد دارن ــک ق ــش از ی ــود بی ــی خ ــت علم هیئ
هدفگــذاری خوبــی اســت کــه مــا در هــر دانشــگاه بــرای 
ــرارداد داشــته  ــک ق ــل ی ــت علمــی حداق هــر عضــو هیئ
باشــیم و براســاس آن هــر عضو هیــات علمی حداقــل روی 
یــک مســئله واقعی کشــور تحقیــق و فعالیت داشــته باشــد.

خبرگزاری فارس، معصومه شیری
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۵ فن بازار تخصصی بازار تبادالت فناورانه را گسترش دادند؛

 ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به بازار فناوری
یکـی از مـدل های تجاری سـازی فنـاوری، همـکاری صنایع با فنـاوران و 
حضـور آنهـا در زنجیزه ارزش شـرکت های بزرگ اسـت. کاری که در شـبکه 

فن بـازار معاونـت علمـی و فناوری بـا کمک کارگـزاران انجام می شـود.
در این مدل، نیازهای صنعت توسـط کارگزاران شناسـایی می شـود و این 
واسـطه های فنـاوری می کوشـند با برقـراری ارتبـاط بین فناوران و شـرکت 
هـای کوچک با شـرکت های بـزرگ صنعتی به نیاز صنعـت از طریق تبادل یا 

توسعه فناوری پاسـخ داده شود.
در ایـن مدل، بسـتری برای مدیریت نـوآوری باز فراهم اسـت که عالوه بر 
کاهش ریسـک هـای تبادل فناوری بـرای تمامی طرفین، حمایـت های الزم 

بـرای به نتیجه رسـیدن تقاضاهـا را ارائه می دهـد. در همین راسـتا معاونت 
علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری با ایجاد شـبکه فن بـازار ملی ایـران در 
تـالش اسـت تا بـازار تبـادالت فناورانه کشـور را گسـترش دهـد و پابه پای 
شـرکت های دانش بنیان و خالق، تا رسـیدن محصول به دسـت صنعت کنار 

آنهـا حرکت کند.
بر همین اسـاس در این شـبکه ملی، تاکنون 5 فن بازار ایجاد شـده اسـت 
تـا به شـکلی کامـال تخصصـی در حوزه های مختلـف فناورانه بـه متقاضیان 
خدمـات ارائـه کنـد. عرصه هایـی چـون »سـالمت«، »شـهر هوشـمند«، 

»کشـاورزی«، »گاز« و »پتروشیمی«.

سالمت
یکــی از حوزه هــای تخصصــی ارائــه خدمــات بــه 
ــعه  ــای توس ــالق جوی ــان و خ ــرکت های دانش بنی ش
بــازار، عرصــه ســالمت اســت. در همیــن راســتا یکــی 
از فــن بازارهــای ایجــاد شــده ذیــل معاونــت علمــی 
ــالمت  ــازار س ــن ب ــوری، ف ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــرکت،  ــان 49 ش ــر میزب ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
۲10 محصــول و ۶4 تقاضــا بــرای دریافــت خدمــات 

ــت. ــردی اس ــاوره های و راهب مش
محصوالتـی چون دسـتگاه اسـتریل هواو سـطوح، 
دسـتگاه پرینتـر سـه بعـدی سـایز کوچـک، دسـتگاه 
هوشـمند تصفیـه و ضدعفونی هـوا، مواد جـاذب امواج 
الکترومغناطیسـی رادار، تولیـد دسـتمال کاغـذی بـا 
تکنولـوژی نانو، فیبر خوراکی از ضایعات خرما، سـاخت 
زیـره کفـش ورزشـی بـا جنـس پلی اورتان/نانوکلـی، 
باتـری قابل شـارژ یون لیتیـوم توان باال و غیـره در این 

زیسـت بوم مـورد حمایـت قـرار گرفته اسـت.

شهر هوشمند
ــرای  ــده ب ــاد ش ــای ایج ــر از فن بازاره ــی دیگ یک
توســعه بــازار فنــاوری کشــور، فن بــازار شــهر هوشــمند 
ــاالن حــوزه  ــازار فع ــرای گســترش ب اســت. بســتری ب
ــال حاضــر  ــز در ح ــرم نی ــن پلت ف شــهر هوشــمند. ای
۲۸ شــرکت، ۶0 محصــول و 4 تقاضــا بــرای حمایــت را 

ــه ثبــت رســانده اســت. ب
ــی  ــون طراح ــی چ ــز محصوالت ــه نی ــن عرص در ای
ــی  ــه بیولوژیک ــن تصفی ــای نوی ــج ه ــاخت پکی و س
ــل هــای  ــی، پروفی فاضــالب هــای بهداشــتی و صنعت
شــیاردار مقــاوم، پنجــره هوشــمند، فرآیند تولید ســولفات 
ــی  ــک گیاه ــن، تونی ــور ذوب آه ــن کنورت ــن از لج آه
ــو و خاصیــت  ــا اســتفاده از فنــاوری نان چــوب و چــرم ب
ــگ رســانا،  ــی، رن ــق حرارت ــگ عای ــال، رن ــی باکتری آنت
ــح ســاختمانی، بتــن ســبز،  ــواع مصال ــد ان دســتگاه تولی
شیشــه هوشــمند بــا قابلیــت دیــد یــک طرفــه و تغییــر 

ــت شــده اســت. ــد و حمای ــره تولی ــگ و غی رن

کشاورزی
یکـی دیگـر از صنایـع برخـوردار از ایـن خدمـات، 
ایـن حـوزه  فعـاالن  اسـت کـه  صنعـت کشـاورزی 
تولیـد  فن بـازار،  خدمـات  از  اسـتفاده  بـا  توانسـته اند 
محصوالتشان را توسعه دهند. در این بخش نیز 30 شرکت، 1۲0 

محصـول و 19 تقاضـا نهایـی شـده اسـت.
از جملـه محصـوالت ایـن حـوزه مـی تـوان بـه 
نوشـیدنی انـرژی زای ارگانیـک زعفـران، فرآیند تولید 
سـولفات آهن از لجن کنورتـور ذوب آهن، فرآیند تولید 
نئوپـان بـا اسـتفاده از پسـماندهای کشـاورزی، کیتین 
و کیتوسـان دارویـی و غذایـی و صنعتـی و مشـتقات 
کیتوسـان، اتاقک های کشـت هوشـمند،  ساخت قالب 
و ماهیچه سـرامیکی با تحمل دمـای باال جهت ریخته 
گـری بـه روش قالـب گیـری سـرامیکی، کـود تغذیه 
متعـادل گیـاه زراعی سـورگوم، دسـتگاه ذبـح مکانیزه 
شـرعی گاو، فرآینـد سـاخت پلیت های آهسـته رهش 
مـواد معدنی کم مصرف برای نشـخوارکنندگان و غیره 

اشـاره کرد.

گاز
عرصـه فناورانـه دیگـری کـه در شـبکه ملـی فـن 
بـازار مـورد توجه قـرار دارد، صنعـت راهبردی گاز اسـت. 
عرصه هـای کـه فعـاالن زیـادی را در دل خود جـای داده 
و اسـتفاده از فنـاوری می تواند تاثری بسـزایی در توسـعه 
این صنعت قدیمی و ارزش آفرین در کشـور داشـته باشـد.

در ایـن حـوزه نیز 14۲ شـرکت، ۲70 محصـول و 47 
تقاضـا ثبت شـده اسـت. برخـی از محصوالت ارائه شـده 
در ایـن زیسـت بوم شـامل پمـپ گریـز از مرکـز نفتـی و 
غیر نفتی، سـولفور زدایی از مـازوتـ  نفتا ومیعانات گازی 
گازوئیـل، پوشـش هـای مقـاوم بـه سـایش و خوردگی، 
سـاخت مخزن فلـز - کامپوزیت نگهـداری محلول های 
خورنده، سـولفور زدایـی از گاز، گازوئیـل و میعانات گازی، 
طراحـی و سـاخت کیت دوگانه سـوز نمودن موتـور دیزل 
سـنگین، افزودنـی روغن موتور و دنـده، تولید تونر پرینتر، 
تصویربـرداری حرارتـی، طراحی منبع یونیزاسـیون تخلیه 

کرونـا در مـد منفـی و غیره می شـود.

پتروشیمی
ــه ای  ــای فناوران ــر حوزه ه ــیمی از دیگ ــت پتروش صنع
اســت کــه بازیگــران و فعــاالن زیــادی دارد. وجــود منابــع 
ــی اســت  ــه دالیل ــودن آن از جمل ــدزا ب ــی و درآم زیرزمین
کــه فنــاوران را بــه فعالیــت در ایــن عرصــه ترغیــب کرده 
ــرکت و۲70  ــون 14۲ ش ــاس تاکن ــن اس ــر همی ــت. ب اس
محصــول در ایــن حــوزه در فــن بــازار ملــی معاونت علمی 

و فنــاوری ریاســت جمهــوری ثبــت شــده اســت.
پمــپ گریــز از مرکــز نفتــی و غیــر نفتــی، تولیــد تونــر 
پرینتــر، تصویربــرداری حرارتــی، کــوره عملیــات حرارتــی 
ــفر  ــت اتمس ــوره تح ــور چندمنظ ــا راکت ــیال ب ــتر س بس
کنتــرل شــونده گازی، بخــاری گازی کنوکتــوری بــا بهــره 
وری چنــد برابــر دارای فــن، بــا ورق هــای گالوانیــزه، پکیج 
تصفیــه پســاب صنعتــی، پمــپ تزریق ســیال، تختــه های 
عایــق الکتریکــی، شــیرهای صنعتــی پیشــرفته، پارافیــن 
ــت و گاز،  ــال نف ــق ســرد خطــوط انتق ــد عای ــد، تولی جام
ســدیم پترولیــوم ســولفونات و غیــره نیــز در ایــن حــوزه 

تولیــد شــده و بــازار آنهــا توســعه یافتــه اســت.
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ــد،  ــروع کنن ــر ش ــب وکار را از صف ــک کس ــد ی ــان می خواهن ــه زن ــرا زمانی ک چ
ــن  ــخ ای ــت؟ پاس ــردان اس ــخت تر از م ــا س ــرای  آن ه ــت ب ــردن راه موفقی پیداک
ــرز  ــان، به ط ــب و کاری زن ــای کس ــرا چالش ه ــت، زی ــح اس ــال واض ــوال کام س
ــا  ــان ب ــر راه ش ــر س ــن ب ــان کارآفری ــت. زن ــردان اس ــتر از م ــگفت آوری بیش ش
مشــکالتی رو بــه رو می شــوند کــه شــاید مــردان حتــی از وجــود چنیــن مشــکالتی 

ــر نباشــند. هــم باخب
امــا ایــن چالش هــا چــه هســتند و چگونــه بایــد بــا آن هــا مقابلــه کــرد؟ در ادامــه 
ــی  ــن را معرف ــان کارآفری ــای زن ــن چالش ه ــتارتاپت، مهم تری ــب از اس ــن مطل ای

ــم. ــرح می دهی ــا ش ــا آن ه ــه ب ــم و روش مقابل می کنی

پایان نابرابری با حضور قدرتمند زنان کارآفرین
اگــر در دنیــای کســب  و کار از نزدیــک امــور را بررســی کنیــد بــه ایــن واقعیــت 
ــه فهرســت  ــی کــه ب ــد. در صورت ــی می کنن ــردان در آن حکمران می رســید کــه م
میلیاردرهــای جهــان نگاهــی کنیــد، متوجــه می شــوید ایــن لیســت را هــم مــردان 
ــای  ــه در دنی ــد ک ــردان بودن ــن م ــط ای ــته فق ــاید در گذش ــد. ش ــب کرده ان تصاح
کســب و کار حضــور داشــتند یــا حداقــل، زنــان نقــش مهمــی را ایفــا نمی کردنــد. 
امــا وارد عصــر تــازه ای شــده ایم کــه زنــان قدرتمنــدی پــا بــه عرصــه گذاشــته اند 

ــد. ــل کنن ــردان عم ــر از م ــیار موفق ت ــد بس ــا می توانن ــی نقش  ه ــی در برخ و حت

زنان کارآفرین
ــان  ــب  و کار خودش ــه کس ــم ک ــی بوده ای ــان کارآفرین ــاهد زن ــان ش ــول زم در ط
ــوزه  ــون در ح ــد. اکن ــدا کردن ــت پی ــت دس ــای موفقی ــه قله ه ــرده و ب ــاز ک را آغ

اقتصــاد، زنــان کارآفرینــی را داریــم کــه میلیــاردر شــده اند و در حــال برابــر کــردن 
جایــگاه خــود بــا مــردان هســتند.

ــه  ــن و نحــوه مقابل ــان کارآفری ــوع زن ــش هــای متن ــاره چال ــت درب ــل از صحب قب
ــا ایــن چالــش هــا می خواهــم روی ایــن واقعیــت تاکیــد کنــم کــه ایــن مقالــه  ب
ــروع  ــر ش ــان را از صف ــه کارش ــرار داده ک ــه ق ــورد مطالع ــی را م ــی، زنان پژوهش
ــد  ــه ارث برده ان ــن موفقــی کــه یــک کســب وکار را ب ــان کارآفری ــه زن ــد ن کرده ان

ــرکت ها. ــغول در ش ــق مش ــان موف ــه زن و ن
حــال بــه بررســی شــرایط زنــان کارآفریــن موفــق در جهــان می پردازیــم. 
 Mary( ــی اش ــاری ک ــد م ــرادی مانن ــق اف ــن موف ــان کارآفری ــا از زن ــور م منظ
ــان  ــانل )Coco Chanel(، لیلی ــو ش ــودر )Estee Louder(، کوک Kay Ash(، اســتی ل
 Oprah( اوپــرا وینفــری ،)Anita Roddick( آنیتــا رودیــک ،)Lilian Vernon( ورنــون
 Madam( مــادام ســی. جــی. واکــر ،)Marta Stewart( ــا اســتوارت Winfrey(، مارت

ــت. ــدز )Debbi Fields( اس ــی فیل C.J. Walker( و دب

ــروع  ــگام ش ــد؟ در هن ــت یافتن ــت دس ــه موفقی ــه ب ــن چگون ــان کارآفری ــن زن ای
ــه  ــدند؟ چگون ــه رو ش ــی رو ب ــش های ــه چال ــا چ ــر، ب ــود از صف ــب وکار خ کس
ــر  ــه ب ــا غلب ــد؟ ب ــه کنن ــا غلب ــش ه ــن چال ــر ای ــود ب توانســتند در کســب وکار خ
ــرار  ــق ق ــان موف ــن زن ــن ای ــد در بی ــم می توانی ــما ه ــش رو، ش ــای پی چالش ه

ــد. بگیری

حــال بــه بررســی هفــت چالــش زنــان کارآفریــن می پردازیــم و روش هــای غلبــه 
ــر آن هــا را عنــوان می کنیــم. ب
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    بزرگ ترین شکسـت، شـروع نکردن اسـت. 
اگـر در طـول زندگـی بـه سـخنان اطرافیانـم 
کـه می گفتنـد »تـو نمی توانـی. تـو شکسـت 
می خـوری. فایـده نـدارد. تـو فاقـد …« گوش 
می کـردم امـروز هرگـز در ایـن جایـگاه قـرار 

نداشتم.
    دبی فیلدز 

یکـی دیگـر از چالـش هـای زنـان کارآفریـن 
تبعیـض اجتماعـی اسـت. اکثـر مـردم هنـوز 
بـا ذهنیـت مردسـاالری زندگـی می کننـد و 
تفکرشـان ایـن اسـت که یـک کسـب وکار یا 
وظیفه خاص بهتر اسـت توسـط مـردان انجام 
شـود. تا به حـال مکانیک زن، راننـده اتوبوس 
زن، لوله کـش زن، بنا یا جوشـکار زن دیده اید؟ 
شـاید 10 سـال پیـش چنیـن حرفی خنـده دار 
به نظـر می رسـید، امـا در کشـورهای مـدرن، 
زنـان جوشـکار، راننده یا مکانیکی وجـود دارند 

کـه کارشـان حرف نـدارد.

مقابله با چالش زنان کارآفرین
از  موفـق  زنـان  عبـور  بـرای  راه   ۵

پیشـرفت موانـع 
امـا همچنان افـرادی وجود دارنـد که به چنین 
مسـئله ای بـه راحتـی بخندنـد و آن را جـدی 
نگیرنـد. حقیقت این اسـت که مـا اغلب فرض 
می کنیـم زنـان کال در برخـی از حوزه هـای 
خـاص زندگـی کامـل نیسـتند. مـردم ترجیح 
می دهنـد بـا یک مـرد معاملـه کنند تـا با یک 
زن، امـا چـرا؟ دلیلـش این اسـت کـه معتقدند 

مـردان بـرای ایـن کار بـه دنیـا آمده اند.
    مردانـی کـه فکر می کننـد زنان ناقص العقل 
هسـتند اصـال اهمیت ندارنـد. من یـاد گرفتم 
تـا وقتـی که مـردان بـر این بـاور باشـند زنان 

نمی توانند شانسـی داشـته باشند.
    ماری کی اش 

    گفتنـش وحشـتناک اسـت امـا مـن بـرای 
اینکـه مدتـی طوالنـی طـراح لبـاس عـروس 

بـودم یـک لکـه ننـگ بـه شـمار می آمـدم، 
می توانسـتم از ایـن کار خیلی فراتر بـروم. من 
اسـتعدادش را واقعا داشـتم اما دسـت از تالش 
برداشـته بودم. باالخـره ایـن کار را کردم چون 
ایـن رویایـی بود که در تمام زندگـی ام در ذهن 

داشتم.
 )Vera Wang( ورا وانگ    

برخـی از زنـان فکـر می کننـد کـه در شـرایط 
اجتماعـی ماننـد سـمینارها، کنفرانس هـا، یـا 
حتـی یک جلسـه کاری، باید روحیـه و رفتاری 
هماننـد مـردان داشـت: رقابتـی، مهاجـم و در 
برخـی مواقـع تند و خشـن. اما زنـان کارآفرین 
موفـق کـه حتـی بـه جایـگاه مدیریت دسـت 
یافته انـد، اعتقـاد دارنـد کـه بایـد بـا شـخص 
خودتـان راسـتگو و پایبند باشـید، بایـد صدای 
خودتـان را پیـدا کنیـد و قـدرت خـود را بـه 

بگذارید. نمایـش 
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تبعیض اجتماعی

    می دانید، تمام این سال ها مردم کوکی های 
من را می خوردند و به من می گفتند کوکی هایم 
تصمیم  من  خب،  دارند.  شگفت انگیزی  مزه 
راه  شیرینی فروشی  کسب وکار  یک  گرفتم 
بیندازم. شوهرم پس از شنیدن تصمیمم برای 
این کار گفت اوه عزیزم چه ایده احمقانه ای! 
سپس پدر و مادرم حرف از این زدند که تو 
هیچ چیزی درباره کسب وکار شیرینی فروشی 

نمی دانی.

    دبی فیلدز
اولیـن چالشـی کـه زنـان کارآفریـن بـا آن 
ارزش هـای  یـا  سـنت  می شـوند  مواجـه 

فرهنگی اسـت. شـاید در کشـورهای مدرن 
ایـن چالـش در حـال محو شـدن اسـت، اما 
هنوز هستند کشـورها، شهرها و حتی مردمی 
که جایگاه فرهنگـی و اجتماعی زنان را پایین 
می داننـد. جایـی کـه در فرهنگ جامعـه، مرد 
یا شـوهر، نان آور اسـت و اگر یک زن بخواهد 
از توانایـی کارآفرینی خود اسـتفاده کند اینگونه 
تصـور می شـود کـه می خواهد نقـش رهبری 

شـوهر را به عهـده بگیرد.
ایـن چالـش همچنیـن در خانواده هایی پیش 
می آیـد کـه در آن پـدر یـا شـوهر، خـود یک 
کارآفرین اسـت. فرزندان پسـر معموال به اداره 
کسـب وکار خانوادگی پرداختـه و پس از مرگ 

پـدر راه او را ادامـه می دهنـد. بـرای غلبـه 
بـر ایـن چالش زنـان کارآفرین، بایـد زمینه را 
بـرای شکسـتن ایـن محدودیت سـنتی آماده 
کنید. شـما بایـد روی چیزی که اعتقـاد دارید 

پافشـاری کنید.
    می دانسـتم کـه تـا آن زمـان فرصت هـای 
زیـادی را فقـط بـه خاطـر زن بودن از دسـت 
داده بـودم. نمی تـوان گفـت ایـن احساسـات 
صرفـا یک تسـلیم تلخ هسـتند زیـرا پیش از 
ایـن زنـان زیادی را می شـناختم کـه از چنین 

بی عدالتی هایـی رنـج می بردنـد.
 

۷   چالش زنان کارآفرین و نحوه مقابله با آن ها
میالد ابراهیم  پور 
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    هــم بــرای کار زمــان هســت و 
هــم بــرای عشــق. وقــت دیگــری 

. نــد نمی ما
    کوکو شانل 

دو  خانــواده  و  کار  بیــن  تعــادل 
مســئولیتی اســت زنــان کارآفریــن 
ــردن  ــدا ک ــتند. پی ــه رو هس ــا آن رو ب ب
ــان  ــردن زم ــاز ک ــرای ب ــی ب روش های
ــن دو مســئولیت، از کلیدهــای  ــن ای بی
ــی  ــادل در زندگ ــک تع ــه ی ــیدن ب رس

کاری و زندگــی شــخصی اســت.

ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــن روش ب بهتری
ــراغ  ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــکل ای مش
ــد بیشــتر  ــازه ده ــه اج ــد ک کاری بروی
ــه ایــن کــه مجبــور  ــان باشــید ن خودت
ــکاری  ــران هم ــا دیگ ــا ب ــید دائم باش
کنیــد. ایــن گونــه کارهــا وقــت زیــادی 
ــد  ــازه نمی دهن ــد و اج ــما می گیرن از ش
داشــته  خــود  بــرای  آزادی  زمــان 

ــید. باش
ــگ  ــروزی، فرهن ــای ام ــه در دنی البت
کــه  مــی رود  پیــش  ســمتی  بــه 

ــری  ــان انعطاف پذی اجــازه می دهــد زن
بیشــتری داشــته باشــند و اجــازه دهنــد 
ــی کاری و  ــرایط زندگ ــه ش ــبت ب نس
شــخصی تعــادل بهتــری برقــرار کننــد. 
امــا بــه طــور کلــی، داشــتن کاری کــه 
ــد، آزادی  ــت کنی ــان فعالی ــرای خودت ب
ــه شــما خواهــد داد. عمــل بیشــتری ب

چــرا زنانــی کــه ذهــن قــوی دارنــد، از 
ــند؟ ــن نمی ترس ــتن قوانی شکس

.4
 تعادل بین کار

 و خانواده

اسـتارتاپ هایی که نیاز به یافتن سـرمایه گذار 
دارنـد، می داننـد کـه ایـن کار چـه پروسـه 
سـخت و طاقت فرسـایی اسـت، امـا ایـن کار 
حتـی بـرای زنـان بسـیار سـخت تر اسـت. 
در   Babson College مطالعـات  از  یکـی  در 
سـال ۲014 مشـخص شـد کـه فقـط کمتر 
از 3 درصـد از شـرکت هایی کـه روی آن هـا 
سـرمایه گذاری شـده دارای مدیر زن هسـتند.

یافتـن سـرمایه از جملـه چالش هـای زنـان 
شـروع  هنـگام  در  کـه  اسـت  کارآفریـن 
کسـب وکار بـا آن مواجـه می شـوند. سـرمایه 
گـذاران معمـوال در حـوزه کسـب وکار کمتـر 

بـه زنان توجـه می کنند. به گفتـه بانی کریتر 
 Full مدیر و رییس شـرکت )Bonnie Crater(
Circle Insight، سـرمایه گذاران بیشـتر عالقه 
دارنـد تـا روی اسـتارتاپ هایی کار کننـد کـه 
از »طایفـه« خودشـان باشـد. ایـن حرف هم 
بـرای زنـان و هم بـرای مردان صادق اسـت. 
بـه ایـن معنـی کـه سـرمایه گذاران زن هـم 
دوسـت دارنـد بیشـتر بـا اسـتارتاپ هایی کـه 
مدیـر آن هـا یـک زن اسـت کار کننـد. امـا 
تعـداد سـرمایه گذاران زن زیـاد نیسـت و بـه 
همیـن دلیـل کارآفرینـان زن بایـد بـه دنبال 

سـرمایه گذار مناسـب خـود باشـند.

طبق نظر بانی کریتر، سـرمایه گذاران امروزی 
به دنبال این هسـتند که سـرمایه  خود را چند 
برابر کننـد و در دنیای امروز بسـیاری از آن ها 
اهمیـت نمی دهنـد کـه مـرد هسـتید یـا زن. 
بایـد ابتـدا به این فکـر کنید که آیا اسـتارتاپ 
شـما باعـث افزایش چند برابری سـرمایه این 
شـخص خواهد شـد یـا نـه. اگر خود شـما یا 
در تیم تان شـخصی دارید کـه این اطمینان را 
بـه سـرمایه گذار بدهد کـه می توانیـد این کار 
را عملـی کنید و محصولی خـوب ارائه دهید، 
بنابراین کار سـختی در پیش نخواهید داشت.

ــن  ــان کارآفری ــرایط، زن ــی از ش در برخ
خــود را در صنایــع و کســب و کارهایــی 
می بیننــد کــه تســلط آن در دســت 
 Alison( مــردان اســت. آلیســو گاترمــن
 Jelmar رییــس شــرکت )Gutterman

ــن  ــود در اولی ــه خ ــن تجرب ــورد ای در م
روزهــای دوران کاری اش می گویــد:

    بــه عنــوان یــک زن کارآفریــن 
ــت  ــلط آن در دس ــه تس ــی ک در صنعت
ــه دســت آوردن احتــرام  ــود، ب مــردان ب

ــتیاق و  ــود. اش ــدی ب ــکل ج ــک مش ی
ــم  ــا بتوان ــتم ت ــادی گذاش ــالش زی ت
شــهرتم را بــه عنــوان یــک زن ســخت 
کــوش و کارآفریــن محتــرم مطــرح 
ــکل،  ــن مش ــا ای ــه ب ــرای غلب ــم. ب کن
اعتمــاد  تــا  می گرفتــم  یــاد  بایــد 
بــه نفــس خــودم را بســازم و بــر 
حرف هــای منفــی خــودم چیــره شــوم.

    آلیسون گاترمن
ــن  ــه در ذه ــی ک ــای منف ــن حرف ه ای

ــی  ــه عوامل ــد، از جمل ــود می گویی ــا خ ب
هســتند کــه باعــث توقــف شــما بــرای 
دســتیابی بــه باالتریــن پتانســیل ها 
می شــوند. بــرای ایــن کــه بتوانیــد 
اعتمــاد خــود را بســازید و بــر ایــن 
گــروه  وارد  کنیــد،  غلبــه  مشــکل 
ــان کرآفریــن شــوید و خــود را تنهــا  زن

نگذاریــد.
انــواع مشــکالتی کــه زنــان کارآفریــن 

بــا آن هــا رو بــه رو هســتند

تالش برای جدی ۵.
گرفته شدن
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شکســت، یکــی از اتفاقــات غیر قابــل انکار 
هــر کســب و کاری اســت. اما شکســت 
نبایــد بــه عاملــی بــرای ناامنــی شــما 
بزرگ تــان  رویاپردازی هــای  بــرای 
ــرد و زن  ــت، م ــود. شکس ــل ش تبدی
ــود  ــه خ ــد ب ــن بای ــد بنابرای نمی شناس
ــد را از  ــاوری برســید و شــک و تردی ب
خــود و کســب و کاری کــه در آن قــدم 
ــر  ــد منتظ ــد. نبای ــته اید دور کنی گذاش

ــید  ــل برس ــه تکام ــه اول ب ــد ک بمانی
ــزرگ  ــای ب ــراغ کاره ــه س و ســپس ب

ــد. بروی
بــه  نبایــد  شکســت  از  همچنیــن 
عنــوان یــک ذهنیــت منفــی، یــا 
ــراف  ــرای انص ــه ب ــک بهان ــی ی حت
و  کار  و  کســب  از  شــدن  دور  و 
قــرار  اســتفاده  اهداف تــان مــورد 
ــا  ــا ب ــا و باره ــی باره ــرد. وقت بگی

ــوید،  ــه رو می ش ــه« رو ب ــک »ن ی
چیــزی  طبــق  برنامه هــا  وقتــی 
پیــش  داشــتید  انتظــار  کــه 
ــات  ــد تصمیم ــی بای ــی رود و گاه نم
از  کنیــد،  اتخــاذ  هزینه بــری 
آن بــه عنــوان یــک تجربــه یــا 
یــاد  یادگیــری  بــرای  لحظــه ای 
بــرای  بهانــه  یــک  نــه  کنیــد، 

هــدف. از  دروی 

.۷

مقابله با ترس
 از شکست

داشتن یک شبکه پشتیبان قدرتمند 
برای موفقیت کارآفرینان ضروری 

است. بنابراین جای تعجبی ندارد که 
 ،Inc در یکی از گزارشات شرکت

مشخص شده است که 4۸ درصد از 
زنان کارآفرین به دلیل عدم وجود 

مربیان، اساتید یا مشاوران خوب، رشد 
پتانسیل آن ها محدود شده است.

از آن جایــی کــه هنــوز بخــش بزرگــی 
ــطح  ــای س ــب و کاره ــای کس از دنی
بــاال در تســلط مــردان قــرار دارد، 
می توانــد  خــود  راه  در  درخشــیدن 
ــا  ــی طاقت فرس ــد و گاه ــخت باش س
ــد  ــن بتوانن ــان کارآفری ــه زن ــت ک اس
ــود  ــب و کار خ ــتیبان کس ــبکه پش ش

ــه ســطح باالیــی برســانند. هنــوز  را ب
ــر  ــا ب هــم بســیاری از کســب و کاره
ایــن فلســفه پیــش می رونــد کــه 
»مهــم نیســت چــه بلدیــد و چــه کار 
می کنیــد، مهــم ایــن اســت کــه چــه 
بنابرایــن  می شناســید.«  را  کســانی 
یافتــن و ســاختن شــبکه پشــتیبان 
یکــی از فاکتورهــای موفقیــت اســت.

کار  درســت  پشــتیبان های  یافتــن 
ــر  ــه ب ــرای غلب ــا ب آســانی نیســت. ام
ــا دیگــر  ایــن مشــکل، ســعی کنیــد ب
زنــان کارآفریــن ارتبــاط مناســبی 
ــی  ــا آن های ــد. مخصوص ــرار کنی برق
ــود  ــب و کار خ ــته اند کس ــه توانس ک
را بــا موفقیــت راه انــدازی کننــد. ایــن 

ــی از  ــه یک ــل ب ــا تبدی ــا ی ــان قطع زن
پشــتیبان های شــما خواهنــد شــد 
ــران  ــه دیگ ــما را ب ــد ش ــا می توانن ی

ــد. ــی کنن معرف
همچنیــن بــرای بیــان نیازهــای خــود 
ــاز خــود  نترســید. واضــح و شــفاف نی
ــه  ــردان و چ ــه م ــد. چ ــان کنی را بی
زنــان پشــتیبان، خیلــی زود جــذب 
افــرادی می شــوند کــه نیــاز خــود 
ــد  ــان می کنن ــن بی ــح و روش را واض
و بــا دیــدن چنیــن موقعیتــی زود 
وارد عمــل می شــوند. اگــر درســت 
نپرســید و نخواهیــد، بنابرایــن چیــزی 

ــت. ــد گرف ــم نخواهی ه
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شام بیاتی تاکید کرد

لزوم اتصال شبکه های 
مختلف اکوسیستم کارآفرینی 

جهاددانشگاهی 

ــعه  ــد و توس ــز رش ــا و مراک ــری پارک ه ــاون راهب مع
کســب و کار ســازمان تجاری ســازی فناوری و اقتصاد 
شــبکه های  گفــت:  جهاددانشــگاهی  دانش بنیــان 
ــگاهی در  ــی جهاددانش ــتم کارآفرین ــف اکوسیس مختل

سراســر کشــور بایــد بــه هــم متصــل شــود. 
از  بازدیــد  حاشــیه  در  شــام بیاتی  محمدحامــد 
ــا  ــو ب ــان، در گفت وگ ــتان زنج ــگاهی اس جهاددانش
ــه  ــی ک ــتم کارآفرین ــه اکوسیس ــاره ب ــا اش ــنا، ب ایس
جهاددانشــگاهی دارد، اظهــار کــرد:  یــک اکوسیســتم 
ــوده و  ــه  فــرد ب در ایــن نهــاد داریــم کــه منحصــر ب
تــا بــه امــروز روی ایــن موضــوع بــه  صــورت جــدی 

ــت. ــده اس ــام نش ــازی انج تجاری س
ــتم های  ــازی در اکوسیس ــر شبکه س ــد ب ــا تاکی وی ب
اکــــوسیستم  شبکــــه  افــزود:  کارآفــــرینی، 
جهاددانشــگاهی ظرفیت هــای مختلفــی در سراســر 
کشــور دارد کــه هنــوز بــه هــم متصــل نشــده کــه اگــر 
ایــن اتفــاق بیفتــد، کارهــای بزرگــی انجــام خواهــد شــد.
ایــن مســئول ادامــه داد: در بحــث تجاری ســازی 
بــه  دنبــال آن هســتیم کــه  بــا منابــع موجــود 
بــه ظرفیــت خــاص برســیم کــه منافــع آن بــه 
جهاددانشــگاهی و در نهایــت بــه کشــور برســد. 
ــه جــز ســاختار کلــی کــه ایــن نهــاد  ــال ب ــرای مث ب
انقالبــی دارد، بحــث ســه پــارک، چهــار مرکــز رشــد 
و 40 مرکــز نــوآوری و شــرکت کــه خروجــی خــوب 
و امیدوارکننــده اســت، دورنمــای ایــن نهــاد در 

کســب موفقیت هــای روزافــزون بــوده اســت.
ــز  ــده از مرک ــام  ش ــد انج ــاره بازدی ــا اش ــام بیاتی ب ش
رشــد صنایــع فرهنگــی خــالق اســتان زنجــان، 
ــود  در  ــات موج ــیل و امکان ــرد: پتانس ــان ک خاطرنش
ــوده  ــوب ب ــان خ ــگاهی زنج ــد جهاددانش ــز رش مرک
ــی بحــث شــبکه و  ــی دارد ول ــی خوب ــت خیل و ظرفی
اتصــاالت بــه بــازار جــای کار دارد کــه اگــر بــه خوبــی 
ــت  ــت را دریاف ــج مثب ــود، نتای ــه ش ــه آن پرداخت ب

ــرد. ــم ک خواهی

تولیــد  رونــق  و  ویــژه جهــش  عضــو کمیســیون 
ــش روی  ــع پی ــی موان ــه بررس ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
ــارت  ــت: تج ــباب بازی، گف ــی اس ــدگان داخل تولیدکنن
اســباب بــازی در دنیــا حــدود 100 میلیــارد دالر اســت. 
ــدی  ــت، مه ــه مل ــل از خان ــه نق ــازار ب ــزارش ب ــه گ ب
طغیانــی عضــو کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولید 
ــط  ــود محی ــه بهب ــت کمیت ــریح نشس ــس در تش مجل
کســب و کار کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولیــد 
مجلــس، گفــت: دســتورکار کمیتــه بررســی مشــکالت 
ــا  ــی اســباب بازی ب ــدگان داخل ــع تولیدکنن ــع موان و رف
ــدن و  ــت، مع ــای صنع ــدگان وزارتخانه ه حضــور نماین
تجــارت، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و انجمــن 

ــود. ــباب بازی و... ب ــدگان اس تولیدکنن
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی 
ــع  ــد در صنای ــش روی تولی ــع پی ــی موان ــزود: برخ اف
مختلــف مشــترک اســت و برخــی دیگــر متفــاوت؛ بــه 
ــی،  ــن اجتماع ــی، تامی ــات مالیات ــال موضوع ــور مث ط
ــی و...  ــا، اســتقرار در شــهرک های صنعت اخــذ مجوزه

ــع هســتند. ــع مشــترک صنای موان
موانــع  برخــی  کــه  آنجــا  از  کــرد:  اضافــه  وی 
پیــش روی صنایــع متفــاوت اســت، جلســه ای بــه 
منظــور بررســی مشــکالت پیــش روی تولیدکننــدگان 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــباب ب اس
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم متعــدد 
موانــع  از  یکــی  را  متولــی  دســتگاه های  بــودن 
ــت  ــازی دانس ــباب ب ــدگان اس ــش روی تولیدکنن پی
و ادامــه داد: کانــون پــروش فکــری خــود را متولــی 
ایــن حــوزه می دانــد و معتقــد اســت کــه بایــد 
ــرا  مجوزهــای الزم در ایــن زمینــه را صــادر کنــد زی
ایــن وظیفــه از طریــق شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 

و شــورای فرهنــگ عمومــی بــه ایــن ســازمان 
ــت. ــده اس ــذار ش واگ

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  کمیســیون  عضــو 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــان اینک ــا بی ب
ماننــد تولیــد هــر محصــول دیگــری بــه ایــن حــوزه 
ــی  ــای قبل ــرد: در دولت ه ــه ک ــد، اضاف ورود می کن
ــه  ــرای ایــن وزارتخان ــی ب ایــن حــوزه اهمیــت چندان
ــباب  ــه تجــارت اس ــی اســت ک ــن در حال نداشــت ای
ــه  ــارد دالر اســت ک ــا حــدود 100 میلی ــازی در دنی ب
ــک درصــد  ــه دارای ی ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــهم م س
ــد از  ــک درص ــدود ی ــد ح ــتیم بای ــا هس ــت دنی جمعی

ــازار باشــد. ــن ب ای
طغیانــی بــا بیــان اینکــه ســرانه مصــرف اســباب بــازی 
ــود  ــا وج ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــن اس ــران پایی در ای
اینکــه پایــه اولیــه بســیاری از اســباب بازی هــا، 
ــت را  ــوان نف ــت و می ت ــتیک اس ــام و پالس ــت خ نف
ــرد  ــل ک ــاال تبدی ــزوش ب ــا ارزش اف ــی ب ــه محصول ب
ــول  ــران مغف ــازی در ای ــد اســباب ب ــا صنعــت تولی ام

ــده اســت. مان
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــزارش س ــه داد: براســاس گ وی ادام
ــازی  ــباب ب ــادی از اس ــش زی ــاق کاال و ارز، بخ قاچ
موجــود در بــازار  بــه صــورت قاچــاق تامیــن می شــود.

ــزود:  ــم اف ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــت  ــن نشس ــارت در ای ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــد  ــه حــوزه تولی ــال ورود ب ــه دنب مطــرح کــرد کــه ب
صنایــع خــالق اســت و اســباب بــازی نیــز صنعتــی خــالق 

اســت.
ــله،  ــن جس ــده در ای ــذ ش ــات اخ ــاره تصمیم وی درب
ــر  ــال دفت ــان س ــا پای ــت ت ــرر اس ــح داد: مق توضی
ایــن موضــوع در وزارت صمــت پیگیــری شــود و 

دهــد. انجــام  را  الزم  سیاســت گذاری های 
طغیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بایــد بــه 
ــباب  ــوزه اس ــر در ح ــم گی ــای تصی ــوع نهاده موض
ــد  ــرر ش ــن مق ــه داد: همچنی ــد، ادام ــازی ورود کن ب
ــباب  ــوزه اس ــاری در ح ــی- تج ــعه صنعت ــند توس س
بــازی تدویــن و اهــداف و راهکارهــای دســت یابــی 

ــود. ــی ش ــش بین ــدف پی ــن ه ــه ای ب
عضــو کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولیــد 
ــره  ــاس تبص ــی براس ــرد: گزارش ــح ک ــس تصری مجل
تولیــد  دربــاره  مجلــس  داخلــی  نامــه  آئیــن   45
ــس از  ــه پ ــد ک ــد ش ــن خواه ــازی تدوی ــباب ب اس
ــیدگی  ــرای رس ــیون، ب ــی در کمیس ــب و بررس تصوی

بــه صحــن علنــی ارســال می شــود.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس مطرح کرد

بررسی موانع پیش روی تولیدکنندگان داخلی اسباب بازی

اخبار
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