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سالمی دوباره ...

■  سید کاظم حسینی
مدیر مسئول

مـاه  آبـان  در  را  نویـن  بـازارکار  ماهنامـه  انتشـار 
ماهنامـه  انـــتشار  کــردیـــم.  آغـــاز   139۵ ســـال 
لحـاظ  بـه  چـه  و  فنـی  لحـاظ  بـه  چـه  سراســـری 
مـا  همـکاران  بـرای  جدیـد  ای  تجربـه  محتوایـی 
دانشـگاهی  جهـاد  بـازارکار  رسـانی  اطـاع  درمرکـز 
کـه  گرفـت  ایـن تجربـه درشـرایطی صـورت   ، بـود 
وضعیـت مطبوعـات ایـران بنـا بـه دالیـل مختلـف 
همـکاران  از  برخـی   . بـود  گردیـده  مشـکل  دچـار 
رسـانی  اطـاع  و  نشـر  عرصـه  در  را  عمـری  کـه  مـا 
اقتصـادی  شـرایط  بـه  باتوجـه  بودنـد  گذرانـده 
لقایـش  بـه  را  عرصـه  ایـن  عطـای  اجتماعـی  و 
سـختی  همـه  رغـم  بـه  دیگـر  برخـی  و  بخشـیدند 
کـه وجـود داشـت هم چنـان  هـا و دشـواری هایـی 
در میـدان مانـده انـد و آثـار خـود را بـه مخاطبـان 
متحمـل  راه  درایـن  هرچنـد   ، کننـد  مـی  عرضـه 

. شـوند  مـی  و  شـده  مختلفـی  هـای  رنـج 
یــک ســو مجبــور  از  بــازارکار  نیــز درمجموعــه  مــا 
کــه  بودیــم  مختلــف  هــای  ســختی  تحمــل  بــه 
ســخت تریــن آنهــا بــی مهری هــای افــرادی بــود 
را  مــا  ولــی  داشــتیم  آنهــا  از  حمایــت  انتظــار  کــه 
بخــش  نشــریات  امتیــاز  از  نــه   ، گذاشــتند  تنهــا 
ــاص  ــه خ ــه بودج ــم و ن ــوردار بودی ــی برخ خصوص
کــه بتوانیــم مشــکاتمان را بــا  دولتــی داشــتیم  
کنیــم و از ســوی دیگــر هــر روز درکشــور  آن برطــرف 
در  عرصــــه اقــتــــصاد دانــــش بــنــیــــان تحوالتــی 
کــه دریــغ مــان می آیــد درمــورد  گیــرد   صــورت مــی 

در  گــران  تــاش  و  نکنیــم  رســانی  اطــاع  آنهــا 
ــده  ــاد ش ــه ایج ــه درجامع ک ــی  ــازارکار نوین ــوزه ب ح
ــعه  ــرای توس ــه ای ب ــم و زمین ــی نکنی ــود را معرف ب
کار  گســترش فرهنــگ  فعالیــت هــا درایــن عرصــه و 
کــه رســالتمان بــوده اســت بــه انجــام نرســانیم ، از 
گرفتیــم تــا بــا انتشــار الکترونیــک  ایــن رو تصمیــم 
کــه  را  بــاری  ســنگینی  بازارکارنویــن  ماهنامــه 

بردوشــمان بــود ســبک ســازیم.
 اینـــک انتشـــار دوره جدیدبـــازارکار نویـــن را بـــه 
صـــورت الکترونیـــک در  آســـتانه  ســـالگرد تشـــکیل 
ــا  ــم بـ ــته و امیداریـ ــی داشـ گرامـ ــگاهی  جهاددانشـ
گامـــی  انتشـــار ایـــن ماهنامـــه الکترونیـــک بتوانیـــم 
مثبـــت درجهـــت تحقـــق اهـــداف انقـــاب اســـامی 
و بـــه ویـــژه رشـــد اقتصـــاد  دانـــش بنیـــان و رونـــق 

تولیـــد برداریـــم.
انتظار  ماهنامه  عزیز  خوانندگان  از  همچنین 
این  دهند.  یاری  راهمان  درادامه  را  ما  داریم 
کلیه رویدادهای مربوط  انعکاس  برای  ماهنامه 
درکشور  فناوری  و  علم  های  پارک  توسعه  به 
اعام  بنیان  دانش  شرکت های  و  رشد  کز  مرا  ،
انعکاس  با  دارد  آن  امید  و  نماید  می  آمادگی 
دراین  فعال  افراد  کلیه  عملکرد  و  ها  دیدگاه 

حوزه بتواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید.
مرداد 98
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 فناوری اطالعات

و ارتباطات

دانش بنیان
◄ توسط رئیس صندوق نوآوری؛ 

استان های دارای بیشترین تعداد شرکت دانش بنیان معرفی 
شدند

◄ باهدف بررسی تاثیر شرکت های دانش بنیان در حوزه پزشکی شد  
رشد کسب و کارهای پزشکی نوپا درایران

◄ اخبار
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تشریح رویکردهای جدید صندوق در ارتباط با 
حمایت از شرکت های دانش بنیان

وی بـا اشـاره به رویکردهای جدید صنـدوق در ارتباط 
بـا حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان تصریـح کـرد: 
داخلـی  بـازار  شـکل گیری  بـه  کمـک  و  ابزارسـازی 
فناوری هـای  توسـعه  در  فعـال  مشـارکت  شـرکت ها، 
ارزش و شـبکه  بریان سـاز، توسـعه زنجیـره  جدیـد و 
صنعتـی،  بـزرگ  شـرکت های  دانش بنیـان  تأمیـن 
تمرکـز بـر حل مسـائل و چالش هـای ملـی و راهبردی 
و توسـعه صـادرات دانش بنیـان ازجملـه رویکردهـای 

جدیـد صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی اسـت.

توجه به شرکت های دانش بنیان استانی
از  نـوآوری  صنـدوق  پرهیـز  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تمرکزگرایـی و توجـه بـه ظرفیت هـای اسـتانی گفـت: 
ظرفیت هـای  از  اسـتانی  دانش بنیـان  شـرکت های 
قابل توجهـی در توسـعه فناوری و نـوآوری برخوردارند.
رئیـس صنـدوق نوآوری و شـکوفایی گفـت: در حال 
شـرکت های  تعـداد  ازنظـر  برتـر  اسـتان  سـه  حاضـر 
اصفهـان  شـرکت،   ۲۳۰۰ بـا  تهـران  را  دانش بنیـان 
بـا ۲۹۵ شـرکت و خراسـان رضـوی بـا ۲۴۱ شـرکت 

می دهنـد. تشـکیل 

تغییرات جدی در سیاست ها و رویکردهای کالن 
صندوق نوآوری و شکوفایی

در  جـدی  تغییـرات  بـه  اشـاره  ضمـن  وحـدت 
و  نـوآوری  صنـدوق  کالن  رویکردهـای  و  سیاسـت ها 

شـکوفایی در دوره جدیـد گفـت: اقدامـات متعـددی 
در راسـتای سیاسـت های جدیـد صنـدوق انجام شـده 

اسـت.
وی تصریـح کـرد: ازجملـه آن می تـوان به تخصیص 
میلیـارد   ۱,۰۰۰ و  تسـهیالت  تومـان  میلیـارد   ۲۷۰
و  پژوهـش  صندوق هـای  بـه  اعتبـاری  خـط  تومـان 
فنـاوری، تفاهـم بـا ۸ بانـک بـرای ارائـه ۵۰۰ میلیـارد 
تومـان ضمانت نامـه و ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تسـهیالت 
اسـتانی  سـفرهای  انجـام  جـاری،  سـال  در  اهرمـی 
و تصویـب  اسـتان های محـروم کشـور  بـر  تأکیـد  بـا 
طرح هـای ۱۰۰ شـرکت به مبلـغ ۱۲۰ میلیـارد تومان 

در ۸ سـفر اسـتانی اخیـر اشـاره کـرد.
وحـدت بـا اشـاره بـه افزایـش بیـش از ۱۰ برابـری 
حمایت هـای بالعـوض صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
موسـوم به خدمات توانمندسـازی در سـال ۹۸ نسـبت 
بـه ۳ سـال گذشـته افـزود: خدمـات توانمندسـازی از 
نمایشـگاه های  در  حضـور  بـرای  شـرکت ها  حمایـت 
خارجـی و داخلـی، اعزام و پذیـرش حیات های تجاری، 
حضـور در نمایشـگاه های دائمـی خـارج از کشـور تـا 
اخـذ اسـتانداردها، تأییدیه هـا و گواهینامه هـای فنـی، 
حفاظـت از مالکیـت فکری، و انواع خدمات آموزشـی و 

مشـاوره ای را در برمی گیـرد.

برگزاری گردهمایی با توجه به اولویت حوزه 
فضایی نقشه جامع علمی

رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی همچنیـن بـا 
اشـاره به برگزاری گردهمایی ۳ روزه اخیر شـرکت های 

همـکاری  بـا  فضایـی  حـوزه  اسـتارت  و  دانش بنیـان 
سـازمان فضایی ایـران در صندوق نوآوری و شـکوفایی 
گفـت: در ایـن گردهمایـی کـه بـا عنایـت بـه اولویـت 
حـوزه فضایـی در نقشـه جامـع علمـی کشـور برگـزار 
شـد، نمایشـگاهی بـا حضـور ۱۰۰ شـرکت دانش بنیان 
ایـن  ظرفیت هـای  و  دسـتاوردها  نمایـش  به منظـور 
نیازهـای  معرفـی  رویـداد   ۷ همـراه  بـه  شـرکت ها، 
فناورانـه و نوآورانـه فضایی دسـتگاه های اجرایی برگزار 
شـد کـه ۲۰۰ نشسـت تجـاری )موسـوم بـه B2B( را 

در پـی داشـت.
وی افـزود: در پـی معرفی خدمات صنـدوق نوآوری 
و شـکوفایی بـه شـرکت های دانش بنیان حـوزه فضایی، 
انـواع  تومـان  از ۲۰۰ میلیـارد  بیـش  ایـن شـرکت ها 
خدمـات مالـی از صندوق درخواسـت کرده انـد که این 
مبلـغ بیـش از ۱۰ برابـر منابع تخصیص یافتـه صندوق 
بـه شـرکت های حـوزه فضایـی طـی ۵ سـال گذشـته 

است.

آمادگی برای سرمایه گذاری در کسب وکارهای 
فرهنگی و خالق

نـوآوری  صنـدوق  حمایـت  از  همچنیـن  وحـدت 
و  از شـرکت ها و کسـب وکارهای خـالق  و شـکوفایی 
فرهنگـی اشـاره کرد و گفـت: با همـکاری صندوق های 
از حوزویـان  پژوهـش و فنـاوری و صنـدوق حمایـت 
و  فرهنگـی  در کسـب وکارهای  سـرمایه گذاری  آمـاده 

خـالق هسـتیم.

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت: در حــال حاضــر ســه اســتان برتــر از نظــر تعــداد شــرکت های دانش بنیــان را تهــران بــا ۲۳۰۰ شــرکت، 
اصفهــان بــا ۲۹۵ شــرکت و خراســان رضــوی بــا ۲۴۱ شــرکت تشــکیل می دهنــد.

علــی وحــدت رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در دیــدار بــا دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، خاســتگاه و ســوابق نــوآوری و شــکوفایی، 
خدمــات صنــدوق بــرای حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان را شــامل چهــار بخــش تســهیات، ضمانت نامــه، ســرمایه گذاری و توانمندســازی 

عنــوان کــرد.
وی افــزود: صنــدوق به منظــور تعامــل و اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای ســایر بازیگــران زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری کشــور، تعامــل جــدی 

بــا پارک هــای علــم و فنــاوری، صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری، صندوق هــای جســورانه بهابــازار و بانک هــا را آغــاز کــرده اســت.

توسط رئیس صندوق نوآوری؛

استان های دارای بیشترین تعداد 
شرکت دانش بنیان معرفی شدند
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صدور یک روزه ضمانت نامه های بانکی برای 
شرکت های دانش بنیان

بـه گـزارش صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، دکتـر 
علـی وحـدت رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، 
دانش بنیـان  شـرکت های  خوش آمدگویـی  رویـداد  در 
ضمانت نامه هـای  روزه  یـک  صـدور  امـکان  از  جدیـد 

داد. خبـر  دانش بنیـان  شـرکت های  بـرای  بانکـی 
وی عنـوان کـرد: صندوق نـوآوری و شـکوفایی باید 
بـه تأمیـن مالـی شـرکت های دانش بنیان کمـک کرده 
و فرآینـد توسـعه ایـن شـرکت ها را بـه واسـطه اینکـه 
فعالیت هـای آنهـا خـاص اسـت، تسـهیل کنـد، چرا که 
در بسـیاری از موارد توسـعه این شـرکت ها با ابزارهای 
رایـج مالـی در کشـور امکان پذیـر نخواهـد بـود، لـذا 
فلسـفه وجـودی صنـدوق کمـک به توسـعه مالـی این 

شرکت هاسـت.
وی ادامـه داد: در چنـد ماه گذشـته صندوق نوآوری 
و شـکوفایی از لحـاظ کمـی و کیفـی، دچـار تغییـرات 
ایـن رو حمایت هـای مالـی خوبـی در  از  جـدی شـد؛ 
عنـوان  بـه  اسـت.  شـده  ایجـاد  مختلـف  بخش هـای 
مثـال ظرفیتـی معـادل هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومـان 
تسـهیالت  حـوزه  در  کوچک تـر  شـرکت های  بـرای 
صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری ایجـاد شـده و بـرای 
بـا سیسـتم  نیـز در بحـث کار  شـرکت های بزرگ تـر 

بانکـی، ظرفیتـی بیـش از ایـن ایجـاد شـده اسـت.
رابطـه  در  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق  رئیـس 
بحـث  در  کـرد:  اظهـار  صنـدوق،  ایـن  خدمـات  بـا 
در  گوناگونـی  و  متنـوع  توانمندسـازی، سـرویس های 
صنـدوق بـرای شـرکت ها وجـود دارد کـه شـرکت ها 
می تواننـد بر اسـاس نیاز خـود از این خدمات اسـتفاده 
کننـد. عـالوه بـر این بحـث جدیـد سـرمایه گذاری نیز 
بـرای توسـعه فعالیت هـای شـرکت های دانش بنیان در 

نظـر گرفته شـده اسـت.

بحث  صندوق  مهم  خدمات  از  یکی  افزود:  وحدت 
که  است  سرویسی  ضمانت نامه  است.  ضمانت نامه 
به  استفاده کنند.  آن  از  راحتی می توانند  به  شرکت ها 
مشخص  را  خود  اعتباری  حد  بار  یک  که  صورت  این 
بانکی  این ضمانت نامه های  از آن یک روزه  بعد  کرده و 

برای شرکت ها صادر می شود.

خدماتی  حوزه های  از  دیگر  یکی  را  تسهیالت  وی 
صندوق نوآوری و شکوفایی دانست و تصریح کرد: در 
حوزه تسهیالت، خدمات متنوعی مانند نمونه سازی های 
صنعتی، سرمایه در گردش و… در نظر گرفته شده که 
از آنها استفاده  شرکت ها می توانند بر اساس نیاز خود 
پژوهش  صندوق های  ظرفیت  حوزه  همین  در  کنند. 
پیشنهاد  لذا  است،  یافته  افزایش  بانک ها  و  فناوری  و 
با  بهتر  آشنایی  برای  نهادها  این  به  شرکت ها  می کنم 

تسهیالت موجود، مراجعه کنند.

داد:  ادامه  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  رئیس 
متنوع  بحث های  از  توانمندسازی،  بخش  در  صندوق 
آموزشی گرفته تا اعزام هیأت های تجاری به کشورهای 
خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های  در  حضور  و  دیگر 
خدمات بالعوض ارائه می دهد؛ صندوق برای این حوزه 

تا ۹۰ درصد کمک هزینه در نظر گرفته است.
وحدت افزود: یکی از دالیل طوالنی بودن فرآیندهای 
استفاده از خدمات صندوق مشکل عدم آشنایی متقابل 
میان صندوق و شرکت های دانش بنیان بود؛ لذا تصمیم 
گرفتیم در بسیاری از رویکردها و سیاست های صندوق 
نتیجه  رویداد  همین  که  کنیم  ایجاد  اساسی  تغییرات 
تصمیم  صندوق  که  چرا  است،  صندوق  جدید  نگاه 
معرفی  با  تا  برود  شرکت ها  سراغ  به  است  گرفته 
خدمات صندوق به آنها، بتواند بهترین تأثیر را در این 

اکوسیستم داشته باشد.
عنوان کرد:  دانش بنیان،  به شرکت های  وی خطاب 
و  کنند  برخورد  با صندوق  مطالبه گرانه  باید  شرکت ها 
هر مورد و نیازی که احساس کردند را به صندوق اعالم 
از  که  نیازی  هر  دارد  تصمیم  صندوق  که  چرا  کنند؛ 
را  یک شرکت-  -حتی  می شود  اعالم  جانب شرکت ها 
اقدامات  در دستور کار خود قرار داده و برای رفع آن 

الزم را انجام دهد.
اینکه  بیان  با  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رئیس 
صندوق، متعلق به شرکت های دانش بنیان است، تصریح 
کرد: خدمات متنوعی که در صندوق ارائه می شود برای 
از همین رو تالش کرده ایم  این شرکت هاست،  استفاده 
مالی  وضعیت  و  اندازه  فعالیت،  حوزه های  به  توجه  با 
سرویس های  کشور،  بر  حاکم  شرایط  و  شرکت ها 
قرار  شرکت ها  اختیار  در  و  کرده  طراحی  را  متنوعی 
دهیم و امیدواریم که شرکت ها نیز واقع بینانه و با توجه 
خدمات  این  از  خودشان  کاری  وضعیت  و  شرایط  به 

استفاده کنند.

صندوق نوآوری 
و شکوفایی باید 
به تأمین مالی 

شرکت های 
دانش بنیان کمک 

کرده و فرآیند توسعه 
این شرکت ها را 
به واسطه اینکه 

فعالیت های آنها خاص 
است، تسهیل کند
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استارت آپ های حوزه بهداشت و سالمت
اسـتارت آپ های حـوزه صنعت بهداشـت و سـالمت، 
بـا  جهـان  و  اسـت  تغییـر  حـال  در  سـال  بـه  سـال 
پزشـکی  عرصـه  در  اطالعـات  فنـاوری  نوآوری هـای 
روبـرو می شـود. از مدیریـت اطالعات گرفته تا مشـاوره 
آنالین پزشـکی و حتی جراحی از راه دور با پیشـرفته ترین 
را در  ربات هـای پزشـکی کـه جراحی هـای تهاجمـی 
سـطوح تخصصـی و فـوق تخصصـی انجـام می دهنـد، 
در  اطالعـات  فنـاوری  انقـالب  از  گوشـه هایی  همـه 

صنعـت پزشـکی اسـت.
 بـه هر حـال، یکی از فرصت های ظهور اسـتارت آپ های 
دیجیتالـی را میتـوان در عرصه پزشـکی شـاهد بود که 
ظرفیتـی فعـال در عرصـه کارآفرینـی دیجیتالی بوده و 
در گسـترش شـرکت های دانـش بنیـان موثر اسـت. بر 
خـالف اسـتارت آپ های غـذا و حمـل و نقـل و آموزش 
و ...، نه در ایران و نه خارج از کشـور، شـاهد گسـترش 
چشـمگیر اسـتارت آپ های پزشـکی نیسـتیم و هنـوز 
مـردم و جامعـه پزشـکی، روی خوشـی به آن ها نشـان 
نـداده انـد کـه بـه نظـر می رونـد فرآینـد جریان سـاز 
اسـتارت آپ های پزشـکی در روزهـای پایانـی دومیـن 
دهـه قرن بیسـت و یکـم، ایـن معادله را دسـت خوش 

تغییـرات اساسـی کنید.
تعریف جامعی از استارت آپ های پزشکی

شـما  کـه  معناسـت  بدیـن  پزشـکی  اسـتارت آپ 
کسـب و کار قابـل توسـعه و تکثیـری طراحـی و راه 
انـدازی کنیـد که بتواند بخشـی از مشـکالت بیمـاران و 

عمـوم مـردم را در حـوزه ای خـاص مرتفـع کنـد. مثـال 
یـک اسـتارت آپ می توانـد اکـو سیسـتمی باشـد تـا 
بیمـاران بتواننـد تفسـیر همه نـوع برگه های پزشـکی، 
برگه هـای عکسـبرداری فیزیوتراپـی، ام آر آی و دنـدان 
پزشـکی را از طریـق سیسـتم آنالین از پزشـک مجرب 

اعتباردهـی شـده سیسـتم، دریافـت کننـد.
یـا مثـال اگـر آزمایـش خـون انجـام دادنـد، نتایـج 
و تفسـیر آن را از طریـق اپلیکیشـن دریافـت کننـد و 
نظـرات تکمیلـی کادر درمانـی بـه آن هـا منتقل شـود. 
االن سنسـورهایی کـه در فنـاوری تولیـد کفش نایک و 
آدیـداس اسـتفاده می شـود ایـن امـکان را بـه صاحـب 
کفـش می دهـد تـا بتوانـد از خدمـات اپ کفش هـای 
آدیـداس و نایـک روی آیفـون اپـل اسـتفاده کـرده و 
در جریـان مسـافت طـی شـده و اطالعاتـی در ایـن 
سـطح  قـرار بگیـرد. اطالعـات ضربـان قلـب و دمـای 
بـدن و دیگـر داده ها وقتی به سیسـتم مرکـزی  انتقال 
شـود، می توانـد شـخص را بـه یـک رژیـم غذایـی  یـا 
توصیه هـای پزشـکی بـرای ارتقـا سـطح سـالمت یاری 
کنـد. چنیـن خدماتـی مصـداق اسـتارت آپ پزشـکی 

اسـت کـه میتوانـد توسـعه یافتـه و تخصصـی شـود.
خوبـی  نقـش  می توانـد  ویکندهـا  اسـتارت آپ 
و  داشـته  پزشـکی  اسـتارت آپ های  توسـعه  در 
از  را  درمانـی  و  بهداشـتی  صنعـت  عرصه هـای  همـه 
سـلول های بنیـادی و پزشـکی بازسـاختی گرفتـه تـا 
خدمـات مشـاوره آنالین پزشـکی را تحت پوشـش قرار 
دهـد. مخصوصـا کـه با فنـاوری بـالک چیـن، توانمند 

سـازی خوبـی در اختیـار بیمـار، پزشـک و مدیریـت 
اطالعـات اکـو سیسـتم اسـتارت آپ قـرار می گیـرد و 
بـه همیـن خاطـر، ایـن حـوزه بکـر، فرصـت آفریـن و 
ثـروت سـاز بـوده و از آن می توان در مسـیر درآمدزایی 

دیجیتالـی اسـتفاده کـرد.
۷ میلیـارد کاربـر جامعـه اطالعاتـی جهـان، نیازمند 
مختلـف  حوزه هـای  در  هوشـمند  دسـتیارهای  بـه 
پزشـکی از فیزیوتراپـی گرفتـه تا دندان پزشـکی و دارو 
و پوسـت و مـو و غیـره و بـه همیـن خاطـر، جامعـه 
پزشـکی و فنـاوران اطالعـات اکنون می تواننـد در یک 
بسـتر اقتصـاد مشـارکتی، اقدامـات راهگشـایی بـرای 
ارتقـا سـالمت و کاهـش هزینه های غیر ضـرور صنعت 
سـالمت جامعـه در دسـتور کار قرار دهنـد. در گزارش 
امـروز، شـما را با شـماری از اسـتارت آپ های پزشـکی 

آشـنا می کنیـم.
استارت آپ به چه معناست؟

اسـتارتاپ واژه ای اسـت کـه بـه در چند سـال اخیر 
وارد ادبیـات کسـب و کار ایـران شـده اسـت و گاهـی 
نیـز در ادبیـات روزمرگـی مـردم بـه اشـتباه بـه جـای 
رویـداد  اختـراع،  شـرکت،  کار،  و  کسـب  اپلیکیشـن، 
مشـابه  مـوارد  و  فنـاوری  کارآفرینـی،  همایـش  یـا 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.باوجـود آنکـه در برخـی 
لغتنامه هـا اسـتارتاپ یـا اسـتارت آپ )بـه انگلیسـی: 
Startup یـا Start-up( را در معنای لغوی به »کسـب 
 )A New Business(»و کار جدید« یا »شـرکت نوپـا
ترجــمه کــرده اند امــا استـــارتاپ در حقیقـت یک 

اســتارت آپ ویکندهــا می توانــد نقــش خوبــی در توســعه اســتارت آپ های پزشــکی داشــته و همــه عرصه هــای صنعــت بهداشــتی و درمانــی را از 
ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی گرفتــه تــا خدمــات مشــاوره آنایــن پزشــکی را تحــت پوشــش قــرار دهــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری علــم و فنــاوری ؛ســامت همــواره بــه عنــوان مثالــی از یــک صنعــت پرســود مطــرح بــوده اســت. نگاهــی بــه گــردش مالــی 
۱۵۰ هــزار میلیــارد تومانــی ایــن صنعــت در کشــورمان نشــان می دهــد ایــن تمثیــل بــا واقعیــت تطابــق دارد. در ایــران مــا ایــن ســاختارهای ســنتی 
ســامت هســتند کــه قاعــده بــازی را در اختیــار دارنــد امــا بی شــک مــوج کســب و کارهــای نویــن ایــن حــوزه بــه زودی بــازار ایــران را تحــت تاثیــر 
قــرار خواهــد داد. بــا توجــه بــه ســطح بــاالی اثرگــذاری کســب و کارهــای نویــن حــوزه ســامت بایســتی شــناخت مناســبی نســبت بــه آن هــا و محیــط 
ــا ویژگی هــا و ظرفیت هــای فضــای کســب و کار و  ــا در نهایــت بتوانیــم ســاختارهایی کارا و اثرگــذار را متناســب ب فعالیت شــان کســب نماییــم ت

صنعــت ســامت کشــورمان توســعه دهیــم.

باهدف بررسی تاثیر شرکت های دانش بنیان در حوزه پزشکی شد

رشد کسب و کارهای پزشکی نوپا درایران
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کسـب و کار یـا شـرکت نوپاسـت کـه بـا یـک ایـده ی 
سـاده و اولیه شـروع می کند، به سـرعت رشـد می یابد 
و بـه درآمـد می رسـد؛ در واقـع سـرعت ویژگـی ممتاز 
یـک اسـتارتاپ اسـت؛ هـر چنـد ایـن نکتـه را باید در 
نظـر گرفت کـه ضمانتی بـرای موفقیت ایده و شـرکت 
وجـود نـدارد. اسـتارتاپ ها معمـوال مبتنی بـر ایده های 
ریسـک پذیری هسـتند کـه مـدل کسـب و کارشـان 
مشـخص نیسـت و بـازار هدفشـان نیـز در حـد فـرض 

ست. ا
کار یـک اسـتارتاپ یافتـن سـریع مـدل کسـب و 
کار مناسـب، در کمتریـن زمـان بـا کمتریـن هزینـه و 
امکانـات ممکـن اسـت. سـرعت و زمـان عوامـل مهمی 
در موفقیـت یـک اسـتارتاپ هسـتند. هـر چـه یـک 
اسـتارتاپ دیرتـر مـدل کسـب و کار خـود را کشـف 
کنـد شـانس اینکه رقیبانـش زودتر به نتیجه برسـند و 
همچنیـن صبـر، حوصله، انـرژی و توان مالـی گرداننده 
یـا گردانندگان آن به سـر رسـد، بیشـتر است.بسـیاری 
از اسـتارتاپ ها بـا محوریـت فناوری هـای نویـن شـکل 
می گیرنـد بـا ایـن حـال اسـتفاده از فنـاوری نویـن در 
یـک اسـتارتاپ لزوما جـزو تعریف و ماهیت آن نیسـت.
نـوآوری در اسـتارتاپ نقـش بسـیار کلیـدی بـازی 
می کنـد. اسـتارتاپ ها، معموال حـول ایده هـای نوآورانه 
افـرادی  یـا  فـرد  واقـع  در  می شـوند.  بنـا  و خالقانـه 
خوش فکـر، بـا ایده هـای نـو، در جسـتجوی روش هایی 
بـرای کسـب درآمد از آن ایده و تولیـد انبوه محصوالت 

یـا خدمـات مبتنـی بـر آن ایده هسـتند.
باید توجه داشـت »سـرعت« یکـی از ویژگی های مهم 
یک اسـتارتاپ اسـت؛ هر چند که در زمـان راه اندازی یک 
اسـتارت آپ بایـد به ایـن نکته توجه کـرد  که ضمانتی 
بـرای موفقیـت ایـده و ایـن شـرکت هـا وجـود نـدارد. 
اسـتارت آپ هـا معمـوال مبتنـی بـر ایده هـای ریسـک 
پذیـری می باشـندکه مدل کسـب وکارشـان مشـخص 
نیسـت و بازارهدفشـان نیز درحد فرض اسـت. بسیاری 
از اسـتارتاپ ها بـا محوریـت فناوری هـای نویـن شـکل 

می گیرنـد.

هدف ایجاد استارت آپ ها در حوزه سالمت
ابتدایـی تریـن و مهـم تریـن هـدف از راه انـدازی 
اسـتارت آپ ها در حوزه پزشـکی، طراحـی و راه اندازی 
کسـب و کارهایـی اسـت کـه قـادر باشـد بخشـی از 
مشـکالت بیمـاران و عموم مـردم را در حوزه ای خاص 

کند. مرتفـع 
بـه عنوان مثال یک اسـتارت آپ پزشـکی مـی تواند 
اکـو سیسـتمی باشـد تـا بیمـاران بتوانند تفسـیر همه 
نـوع برگـه هـای پزشـکی، برگـه هـای عکسـبرداری 
فیزیوتراپـی، ام آر آی و دنـدان پزشـکی را از طریـق 
سیسـتم آنالیـن از پزشـک مجـرب اعتباردهـی شـده 
خـون  آزمایـش  اگـر  یـا  و  کننـد  دریافـت  سیسـتم، 
انجـام داده ایـد، بتوانیـد نتایج و تفسـیر آن را از طریق 
اپلیکیشـن هـای تلفـن همـراه تـان دریافـت کنیـد و 
نظـرات تکمیلـی کادر پزشـکیتان را از ایـن طریـق بـه 
شـما منتقـل کننـد. راه انـدازی ایـن اسـتارت آپ هـا 
عـالوه بـر آن که باعـث کاهش هزینه ها بیمار می شـود، 
نزدیکـی بیمـار به پزشـک و دسترسـی سـریع بیمار به 

اطالعـات سـالمتیش را در پـی خواهـد داشـت. 

استارت آپ های پزشکی فرصت آفرین در دنیا
کارآفرینـی  وارد  متنوعـی  زمینه هـای  بـا  افـراد 
می شـوند و بخش هـای منحصـر بـه فـرد زیادی به سـرعت 

در جهـان اسـتارتاپ در حـال رشـد هسـتند. مراقبـت 
اسـت  داشـته  فراوانـی  رشـد  گذشـته  در  سـالمت 
کـه  داده انـد  نشـان   Oscar همچـون  شـرکت هایی 
چگونه یک اسـتارتاپ سـالمت می تواند به سـرمایه های 
میلیـارد دالری دسـت یابند. فراتر از این، سـال گذشـته 
رشـد بزرگـی در رونـد فنـاوری سـالمت اتفـاق افتاد و 
اسـتارتاپ ها در نوآوری هـای تجـاری در حـال رشـد و 

توسـعه هسـتند.

نئوالیت

هـای  آپ  اسـتارت  از  یکـی  میتـوان  را  نئوالیـت 
دانسـت.  اخیـر  سـالهای  در  موثـر  و  خـالق  پزشـکی 
فنـاوری  زمینـه  در  اسـتارتاپ  یـک   NeoLight
پزشـکی اسـت کـه محصـوالت مراقبتی برای سـالمتی 
اولیـن  می کنـد.  تولیـد  شـده  متولـد  تـازه  نـوزادان 
دسـتگاهی کـه اجـازه FDA را دریافـت کـرد امـکان 
مراقبـت و پرسـتاری از نـوزاد دچـار زردی را فراهـم 
می کنـد، بیمـاری کـه بـرای ۶۰ درصـد از نـوزادان در 

می افتـد. اتفـاق  جهـان  سراسـر 
و  تشـخیصی  ابزارهـای   NeoLight همچنیـن   
کاهـش  هدفشـان  کـه  می دهـد  توسـعه  را  درمانـی 
مراجعـات مجـدد بیمارسـتانی بـه خاطـر زردی اسـت. 
تیم توسـط ویـوک کاپرتـز هدایت می شـود و محصول 
تاثیرگذارتریـن محصـوالت در زمینـه  از  آن هـا یکـی 
مراقبـت سـالمت اسـت کـه از طـرف بـزرگان صنعـت 

می شـود. حمایـت   Dignity Health ماننـد 

ژوآنی

از   یکـی  کـه  دارد  نـام  ژوانـی  دیگـر،   اسـتارت آپ 
اسـتارت آپ هـای شـناخته شـده در عرصـه صنعـت 
از  آن  خالقانـه  پلتفـرم  و  بـوده  سـالمت  و  بهداشـت 
الگوریتمـی بـرای پاالیـش اطالعـات بیماران اسـتفاده 
تاریخچـه دارو و شـیوه زندگـی  می کنـد کـه شـامل 
توصیـه ای سـالمت شـخصی  برنامه هـای  ارائـه  بـرای 

اسـت.
قـرار   joany.com نشـانی  در  کـه  آن هـا  درگاه 
دارد،  یکـی از منابـع برتـر شـامل اطالعـات در مـورد 
هـر نـوع مراقبت  بهداشـتی اسـت. عـالوه بر ایـن، ابزار 
اشـتباهات  شناسـایی  بـه   Joany رایـگان  درمانـی 
 Joany می کنـد.  کمـک  پزشـکی  تجویزهـای  در 
خـود  شـبکه  در  پزشـکان  و  متخصصیـن  بهتریـن  از 

بهـره می بـرد و بـه طـور کلـی ایـن امـکان را بـرای 
افـراد فراهـم می کنـد تـا بیشـترین بهـره را از برنامـه 
مراقبـت سـالمت خـود ببرنـد. در واقـع ایـن اسـتارت 
آپ، یکپارچگـی خوبـی بیـن بیمـاران، تخصـص هـای 
مختلـف پزشـکی و هـم  چنیـن مدیریـت اطالعـات 
پزشـکی در اکو سیسـتم تبادلی هوشـمند فراهم کرده 
کـه برای سـازنده، بیمـاران و پزشـکان، فرصـت آفرین 

. ست ا
بـخـشــی از جـامـعــه جـهــانی، درگیـر کارهای 
ارتودونسـی و زیبایـی دنـدان پزشـکی هسـتند. ایـن 
حـوزه،  هزینـه هـای زیـادی طلـب می کنـد و معمـوال 
در فهرسـت بیمه هـای عـادی قـرار نمی گیرد. اسـتارت 
آپـی دسـت بـه کار شـده تـا انقالبـی در ایـن زمینـه 
ایجـاد کنـد و بخشـی از مشـکالت مـردم را در عرصـه 
ارتبـاط بـا دندان پزشـکان در حوزه ارتودونسـی کاهش 
دهـد. اسـتارت آپ ORTHLY تـالش  دارد تـا بـه 
عنـوان یـک محصول آمریکایـی، برنامه ای برای اسـکن 
بـه  را  اطالعـات  و  کـرده  ئـه  ارا دندان هـای شـما 
اپ پزشـکان ارسـال کنـد تـا در رفـت و آمـد صرفـه 

شـود. جویی 
از  ارتودنتیسـت  بـه  مراجعـه  دفعـات  کاهـش  بـا 
طریـق مشـاهده ردیـف شـدن دندان هـا، هـزاران دالر 
صرفه جویـی مـی شـود و محیـط زیسـت  هـم کمتـر 
 Orthly ،آلـوده می شـود. عالوه بـر ایـن تعامل سـاده
در حـال گسـترش خدمـات خـود بـا قابلیـت بیشـتر 
اسـت و همچنیـن امیـدوار اسـت خدمـات خـود را بـه 
شـهرهای بیشـتری عرضـه کنـد. بهره گیـری آن هـا از 
تکنولـوژی راه حلـی ایجـاد می کنـد کـه موجـب رشـد 
و توسـعه Orthly خواهـد شـد و بـه آن هـا کمـک 
می کنـد بـرای همه سـودمند باشـند و باعـث تغییرات 
شـگرف در زمینه مراقبت سـالمت شـوند. برای کسـب  
مراجعـه   ORTHLY.COM بـه  بیشـتر  اطالعـات 

. کنید

هلیوم

می شـود.  نامیـده  هلیـوم  دیگـر،  اسـتارت آپ 
Helium یـک سـکو سـاده  اسـت کـه کارایی هـای 
زیـادی در مدیریـت سـوابق بیمـار و بیمارسـتان دارد. 
بـه  کمـک  بـرای  سـاده  کاربـری  رابـط  یـک  آن هـا 
کارکنـان بیمارسـتان ارائـه داده انـد تـا بهتـر بتواننـد 
ورود داده هـا، دسترسـی و مدیریـت داده هـای بیمار را 

کـرد. زمانبنـدی 
ایـن پلتفـرم به طـور ویـژه ای بـازار آفریقـا را هدف 
بیمارسـتان  کارمنـدان  کـه  جایـی  اسـت  داده  قـرار 
تمایلـی بـه داشـتن تحصیالت عالـی ندارنـد و آموزش 
کاربـر بـه عنوان یـک راه  حل نـا موثر مـورد توجه قرار 
می گیـرد. از طریـق تـالش  هـای Helium، بیـش از 
۲۰ بیمارسـتان ایـن پلتفـرم را پذیرفته  اند و پیشـرفت  
هـای زیـادی در زمینـه مدیریـت سـازمانی مشـاهده 
 Helium.com کرده اند. این اسـتارت آپ پزشـکی را در
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کنید. دنبـال 

فیت بیت

کارهـای  و  کسـب  مطرح تریـن  از  یکـی   Fitbit
سـالمت اسـت کـه بـه منظـور بهبـود سـبک زندگـی 
سـالمت اشـخاص، سنسـورهایی جمع و جور، بی سـیم 
فعالیت هـای  کـه  می دهـد  ارائـه  پوشـش  قابـل  و 
روزانـه ی فـرد را پیگیـری می کنـد. Fitbit الهام بخش 
مـردم برای ورزش بیشـتر، خـوردن بهتـر و در مجموع 
زندگـی سـالم تر اسـت. این شـرکت در حال توسـعه ی 
یـک سنسـور بی سـیم، قابـل پوشـش و فـوق العـاده 
جمـع و جور به نـام ”Fitbit tracker” اسـت که به صورت 
هـر  فعالیت هـای  دربـاره ی  را  اطالعاتـی  اتوماتیـک، 
شـخص ماننـد کالـری سـوزانده شـده، کیفیـت خواب، 

قدم هـا و مسـافت طـی شـده پیگیـری می کنـد.
 Fitbit tracker بـه طـور خـودکار، در حالـی که 
کاربـر تمـام روز آن را همـراه دارد، اطالعـات فعالیـت 
جمـع آوری  اطالعـات  ایـن  می کنـد.  جمـع آوری  را 
شـده بـه صـورت بی سـیم در سـایت آپلـود می شـود و 
شـخص اسـتفاده کننده از آن می توانـد اطالعات مربوط 
بـه خـود را ببینـد و پیشـرفت خـود را در رسـیدن بـه 
اهـداف شـخصیش بررسـی نمایـد. ایـن سـایت یـک 
رابـط کاربری انگیزشـی ایجاد کرده اسـت کـه کاربران 
بگذارنـد،  اشـتراک  بـه  را  پیشرفتشـان  می تواننـد 
خودشـان را بـا افـراد مشـابه مقایسـه کننـد و اهدافـی 
را بیـن خودشـان و دوستانشـان، خانـواده و همـکاران 
خـود مشـخص کننـد تـا بـرای رسـیدن بـه آن تـالش 
کننـد. همچنیـن در این وب سـایت کاربـران می توانند 
اطالعـات  و  وزن  غذایـی،  برنامـه ی  ماننـد  اطالعاتـی 
دیگـر مربـوط بـه سالمتیشـان را بـه صـورت دسـتی 
وارد کننـد تـا تصویـر کاملـی از وضعیت سـالمتی خود 

باشند. داشـته 

کیونومدیکال

ایـــن اســـتارتاپ آلمانـــی توســـط ســـوفی چانـــگ 
 )Gero Graf( و جـــرو گـــراف )Sophie Chung(
ـــت.این  ـــده اس ـــیس ش ـــن تأس ـــال ۲۰۱۵ در برلی در س
مرکـــز تخصصـــی مراقبت هـــای بهداشـــتی خدمـــات 
ـــتیک،  ـــی پالس ـــکی، جراح ـــامل دندانپزش ـــکی ش پزش
ـــدی و جراحی هـــای کاهـــش  چشـــم پزشـــکی، ارتوپ

وزن را بـــه بیمـــاران خـــود ارائـــه می دهـــد.

امـــکان  ایـــن  واقـــع  در   ،Qunomedical  
را بـــرای کاربـــران خـــود فراهـــم می کنـــد تـــا 
بیمارســـتان ها را براســـاس درمـــان مـــورد نیـــاز 
ــده  ــاب شـ ــتان انتخـ ــتجو کنند.بیمارسـ ــود جسـ خـ
مؤظـــف اســـت بـــا ارائـــه توضیحـــات الزم هرگونـــه 
ــی  ــل جراحـ ــل از عمـ ــا قبـ ــد را تـ ــک و تردیـ شـ
برطـــرف کـــرده و همچنیـــن پوشـــش های بیمـــه ای 

خـــود را ارائـــه دهـــد.
Qunomedical، در تمـــام طـــول هفتـــه و بـــه صورت 
ـــران  ـــاز کارب ـــورد نی ـــخصی م ـــات ش ـــبانه روزی خدم ش
را بـــه طـــور کامـــل ارائـــه می دهـــد و حتـــی یـــک 
ــار در  ــا بیمـ ــاط بـ ــرای ارتبـ ــاپ را بـ ــماره واتسـ شـ

قبـــل و بعـــد از جراحـــی قـــرار می دهـــد.

وضعیت استارت آپ های پزشکی در ایران
ـــت  ـــز اس ـــف برانگی ـــده و تاس ـــران کنن ـــوع نگ موض
ـــتارتاپ  ـــالف اس ـــر خ ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــی س ـــه، ط ک
هـــای خریـــد کاالهـــا، حمـــل و نقـــل ، آمـــوزش و 
ــتارت  ــتفاده از اسـ ــز اسـ ــترش ناچیـ ــاهد گسـ ... شـ
ـــه  ـــرا ک ـــم چ ـــوده ای ـــور ب ـــکی در کش ـــای پزش آپ ه
ایـــن موضـــوع نـــه ازســـوی مـــردم و نـــه از ســـوی 
جامعـــه پزشـــکی، مـــورد اســـتقبال و توجـــه ویـــژه 

ـــت. ـــه اس ـــرار نگرفت ق

بیش از ۶۰ استارت آپ فعال
 در حوزه پزشکی داریم

ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری 
ـــت:  ـــال گف ـــرمایه دیجیت ـــاره س ـــا اش ـــور ب رئیس جمه
ـــت  ـــاال اس ـــیار ب ـــال بس ـــرمایه دیجیت ـــوذ س ـــب نف ضری
ـــرار دارد. ـــا ق ـــای نوپ ـــب و کاره ـــوزه اول کس و در ح
ــا اشــاره  معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور ب
بــه برنامــه معاونــت علمــی گفــت: در چنــد مــاه اخیــر 
ــکی  ــوزه پزش ــال در ح ــتارت آپ فع ــش از ۶۰ اس بی
ــاال و  ــت ب ــا کیفی ــات را ب ــه خدم ــده اند ک ــاد ش ایج

ــد. ــرار می دهن ــردم ق ــار م ــان در اختی آس
ـــای  ـــده روش ه ـــوزه در آین ـــن ح ـــه داد: ای وی ادام
ـــان  ـــور مهندس ـــد و حض ـــرف می کن ـــخیص را برط تش
ــرور  ــه مـ ــد و بـ ــگ می کنـ ــتان پررنـ را در بیمارسـ
بـــه ســـمتی خواهیـــم رفـــت کـــه دســـتگاه هـــای 

ــد. ــا را تشـــخیص دهنـ پزشـــکی بیماری هـ

 قادر به ایجاد بازار جدیدی برای اکوسیستم 
نوآوری هستیم

ــت:  ــتغال زایی گفـ ــه اشـ ــاره بـ ــا اشـ ــتاری بـ سـ
در گذشـــته اشـــتغال جوانـــان در ایـــن حـــوزه بـــا 
مشـــکالتی روبـــه رو بـــوده اســـت امـــا بـــه کمـــک 
و  اســـتارت آپ هـــا  توســـعه  و  بهداشـــت  وزارت 
ــم  ــا می توانیـ ــتاب دهنده هـ ــز شـ ــت از مراکـ حمایـ
ـــاد  ـــوآوری ایج ـــتم ن ـــرای اکوسیس ـــدی ب ـــازار جدی ب

کنیـــم.
ـــان  ـــش بنی ـــوزه دان ـــرم در ح ـــگ ن ـــاره فرهن وی درب
اکنـــون کتاب هایـــی در حـــوزه  اظهـــار کـــرد: 
ــز  ــه در مراکـ ــده اند کـ ــته شـ ــو نوشـ ــای نـ ایده هـ

رشـــد و شـــتاب دهنده هـــا توزیـــع می شـــوند.
ـــزاری  ـــخت اف ـــم س ـــه مفاهی ـــاره ب ـــا اش ـــتاری ب س
در حـــوزه دانـــش بنیـــان گفـــت: در حـــال حاضـــر 
ــوند و  ــال می شـ ــزاری دنبـ فعالیت هـــای ســـخت افـ

ـــت. ـــده اس ـــب ش ـــا مناس ـــازار آنه ب

استارت آپ های پزشکی موفق درایران
ـــکی  ـــوم پزش ـــد عل ـــا رش ـــان ب ـــا همزم ـــن روزه ای
ـــوالت  ـــم تح ـــی ه ـــکی و درمان ـــات پزش ـــه خدم در ارائ
ـــرکت  ـــوژی و ش ـــای تکنول ـــت و پ ـــی رخ داده اس مهم
هـــای نویـــن و اســـتارت آپ هـــا هـــم بـــه آن بـــاز 
شـــده اســـت. شـــرکت هایـــی کـــه بـــرای شـــما در 
ــی  ــد، راهنمایـ ــی گیرنـ ــت مـ ــان وقـ ــن زمـ کمتریـ
هـــای پزشـــکی ارائـــه مـــی کننـــد و حتـــی داروی 
شـــما را برایتـــان مـــی خرنـــد و آزمایـــش خـــون از 

ـــد. ـــی گیرن ـــما م ش

شفاجو
ــوزه  ــه در حـ ــت کـ ــی اسـ ــتارت آپـ ــن اسـ اولیـ
ـــود  ـــای خ ـــی زود ج ـــد و خیل ـــدازی ش ـــالمت راه ان س
ــاران و  را هـــم در جامعـــه پزشـــکی و هـــم در بیمـ
ــرد.  ــدا کـ ــکان پیـ ــه پزشـ ــدگان بـ ــه کننـ مراجعـ
همیشـــه یکـــی از چالـــش هـــای اصلـــی بیمـــاران 
ــران زندگـــی  ــه در تهـ بـــه خصـــوص بیمارانـــی کـ
ــن  ــکان و گرفتـ ــردن پزشـ ــدا کـ ــد پیـ ــی کننـ نمـ
وقـــت اســـت، کاری کـــه ســـایت شـــفاجو آن را 
بســـیار ســـاده انجـــام مـــی دهـــد. در ایـــن ســـایت 
ــک  ــام پزشـ ــاس نـ ــر اسـ ــک بـ ــتجوی پزشـ جسـ
ــورت  ــن صـ ــورت آنالیـ ــه صـ ــت بـ ــت نوبـ و دریافـ
ــی  ــه راحتـ ــد بـ ــفاجو می توانیـ ــرد. در شـ ــی گیـ مـ
پزشـــک مـــورد نظـــر خـــود را در هـــر شـــهری بـــا 
هـــر تخصصـــی در کمتریـــن زمـــان ممکـــن پیـــدا 
کـــرده و بـــه صـــورت آنالیـــن نوبت گیـــری کنیـــد. 
ـــن  ـــرای یافت ـــتجو ب ـــش جس ـــم بخ ـــایت ه ـــن س در ای
ــن  ــت آنالیـ ــن وقـ ــر و گرفتـ ــورد نظـ ــکان مـ پزشـ
ـــهر و  ـــه ش ـــهر ب ـــورت ش ـــه ص ـــم ب ـــود دارد و ه وج
نســـبت بـــه تخصـــص مـــی توانیـــد پزشـــک مـــورد 

نظـــر خـــود را پیـــدا کنیـــد.
ـــه  ـــاب ب ـــایت خط ـــن س ـــی از ای ـــن در بخش همچنی
ـــتید؟  ـــک هس ـــما پزش ـــده:»آیا ش ـــته ش ـــکان نوش پزش
در شـــفاجو ثبت نـــام کنیـــد. امکانـــات ارزشـــمندی 
ـــفاجو  ـــام در ش ـــا ثبت ن ـــم. ب ـــم کرده ای ـــان فراه برایت
بـــه ســـادگی می توانیـــد مطـــب خـــود را روی 
ـــه  ـــما آن را ب ـــن ش ـــا مراجعی ـــد ت ـــت کنی ـــه ثب نقش
ــکان  ــد از امـ ــن می توانیـ ــد. هم چنیـ ــی بیابنـ راحتـ
نوبت دهـــی آنالیـــن شـــفاجو اســـتفاده کنیـــد. 
کافیســـت ســـاعات حضورتـــان در مطـــب را وارد 
ـــما  ـــن ش ـــب آنالی ـــه مط ـــر از ۵ دقیق ـــد. در کمت کنی
راه انـــدازی می شـــود.« امـــکان دنبـــال کـــردن ایـــن 
اســـتارت آپ و ســـایت آن در تمـــام شـــبکه هـــای 
اجتماعـــی پـــر طرفـــدار مثـــل توئتـــر، اینســـتاگرام، 
ـــی از  ـــا یک ـــن ه ـــر ای ـــالوه ب ـــود دارد. ع ـــرام وج تلگ
بخـــش هـــای پـــر طرفـــدار ایـــن ســـایت » رژیـــم 
ـــکان  ـــک پزش ـــا کم ـــما را ب ـــه ش ـــت ک ـــفاجو« اس ش
ــی  ــه راهنمایـ ــول تغذیـ ــه اصـ ــص در زمینـ متخصـ

ـــد. ـــی کن م

درمانکده
ــایت  ــفاجو سـ ــون شـ ــم همچـ ــایت هـ ــن سـ ایـ
جســـتجو بـــرای پیـــدا کـــردن پزشـــکانم، ادرس آن 
ـــایت در  ـــن س ـــت. ای ـــن اس ـــت آنالی ـــن وق ـــا و گرفت ه
ـــت  ـــرده اس ـــروع ک ـــود را ش ـــت خ ـــال ۱۳۹۳ فعالی س
ـــه اول  ـــد ســـالمت رتب و درمســـابقه اســـتارت آپ ویکن

ـــت.   ـــرده اس ـــود ک را از آن خ
ـــن  ـــه ای ـــای مبتکران ـــژه و کاره ـــای وی ـــش ه از بخ
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ـــت  ـــن تس ـــدازی اولی ـــه:» راه ان ـــوان ب ـــی ت ـــایت م س
ـــامانه  ـــدازی س ـــاری و راه ان ـــخیص بیم ـــمند تش هوش
ـــتر و  ـــرای ســـالمت بیش ـــی ب ـــل داروی تشـــخیص تداخ
ـــرد.  ـــاره ک ـــاران« اش ـــرای بیم ـــوارض ب پیشـــگیری از ع
ـــی  ـــتارت آپ راهنمای ـــن اس ـــر ای ـــای دیگ ـــی ه از ویژگ
ـــده  ـــر ش ـــای منتش ـــی ه ـــکی و اینفوگراف ـــای پزش ه

ـــت. ـــوزه اس ـــن ح در ای

تله طب
ـــالمت  ـــای س ـــک اپ راه نم ـــع ی ـــب در واق ـــه ط تل
ـــازار  ـــه ب ـــد آن را از کاف ـــی توانی ـــما م ـــه ش ـــت ک اس
ــه  ــوری بـ ــان نـ ــه احسـ ــی کـ ــد، اپـ ــت کنیـ دریافـ
ـــدازی  همـــراه چنـــد پزشـــک در ســـال ۱۳۹۴ آن را راه ان
ـــی  ـــکان دسترس ـــتارت آپ ام ـــن اس ـــت. ای ـــرده اس ک
آســـان بـــه پزشـــکان متخصـــص بـــرای مشـــاوره، 
ــت  ــش وضعیـ ــوآپ( و پایـ ــان )فالـ ــری درمـ پیگیـ
ســـالمت کاربـــران را از راه دور فراهـــم مـــی کنـــد. 
ـــای  ـــاخه ه ـــه صـــورت تخصصـــی در ش ـــات ب ـــن خدم ای
مختلـــف پزشـــکی ارائـــه خواهـــد شـــد. در همیـــن 
ــوزه  ــب در حـ ــه طـ ــول تِلـ ــن محصـ ــتا اولیـ راسـ
ـــر و  ـــد منتش ـــخه اندروی ـــی در نس ـــو وزیبای ـــت، م پوس
وب، دســـترس کاربـــران قـــرار خـــواه گرفـــت. احســـان نـــوری 
در گفـــت و گویـــی هـــدف راه انـــدازی ایـــن اپ را 
ایـــن گونـــه بیـــان کـــرده اســـت:» هـــدف تله طـــب 
ـــن  ـــود. اولی ـــکی از راه دور ب ـــتم پزش ـــدازی سیس راه ان
ویژگـــی  ایـــن اســـتارت آپ بـــرای کاربـــران، حـــذف 
ــت.  ــخیص اسـ ــان و تشـ ــی درمـ ــای اضافـ هزینه هـ
ایـــن هزینـــه می توانـــد زمانـــی و مالـــی بـــرای 
ـــد.  ـــی باش ـــات درمان ـــا خدم ـــک ی ـــه پزش ـــیدن ب رس
ـــراه  ـــود هم ـــار خ ـــار در کن ـــت بیم ـــن اس ـــی ممک گاه
ـــا هزینه هـــای  ـــه همـــه این  ه ـــد ک هـــم داشـــته باش
اضافـــی و غیرضـــروری اســـت و بهتـــر کـــه حـــذف 
ـــان  ـــه درم ـــکی از راه دور روشـــی اســـت ک ـــود. پزش ش
ـــات  ـــاوری اطالع ـــتر فن ـــاری را در بس ـــخیص بیم و تش

ــد. ــرا می کنـ اجـ

سیبوفن
ـــد  ـــی توان ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــتارت آپ ـــیبوفن اس س
ــش  ــالمت را در بخـ ــات سـ ــی خدمـ ــت فعلـ وضعیـ
ســـرپایی متحـــول کـــرده و از ســـفرهای درون 
ـــد و  ـــری کن ـــهروندان جلوگی ـــورد ش ـــی م ـــهری ب ش
ایـــن خدمـــات را بـــه صـــورت ویـــژه و بـــا کیفیـــت 
ــت  ــگاه، دارو، ویزیـ ــای آزمایشـ ــش هـ ــاال در بخـ بـ
ـــال  ـــد. مث ـــه کن ـــتاری عرض ـــات پرس ـــک و خدم پزش
ـــق  ـــش از طری ـــی آزمای ـــگاه، متقاض ـــش آزمایش در بخ
ـــود را  ـــخه خ ـــس نس ـــا وب عک ـــل ی ـــن موبای اپلیکیش
ـــرف  ـــای ط ـــگاه ه ـــپس آزمایش ـــد  س ـــی کن ـــود م آپل
قـــرارداد و محـــدوده انتخـــاب شـــده نســـخه مـــورد 
ـــر در  ـــه گی ـــال نمون ـــا ارس ـــت ب ـــرش و در نهای ـــر را پذی نظ
منـــزل و یـــا محـــل کار، نمونـــه آزمایـــش را مـــی 
ــن روش  ــه همیـ ــم بـ ــد هـ ــد روز بعـ ــرد و چنـ گیـ
ـــات  ـــن خدم ـــت. ای ـــاده اس ـــما آم ـــش ش ـــواب آزمای ج
ـــتاری  ـــی و پرس ـــای ابتدای ـــان ه ـــش دارو و درم در بخ

ـــود. ـــی ش ـــه م ـــم ارائ ه
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ــای  ــا اعض ــت ب ــی در نشس ــعید نمک ــر س  دکت
ــات  ــعه تحقیق ــی توس ــه مل ــای موسس ــت امن هیئ
علــوم پزشــکی )نیمــاد(، گفــت: تحقیقــات در تمــام 
دنیــا عاملــی مهــم در افزایــش توان ملــی و تــاب آوری 

اقتصــادی محســوب مــی شــود.
 NSF ،وزیــر بهداشــت افــزود: براســاس گــزارش
ــای  ــکا(، در طــی ســال ه ــوم آمری ــی عل ــاد مل )بنی
اخیــر، کشــور چیــن در حــوزه تحقیقــات پیشــرفت 
خوبــی داشــته و علــت ایــن پیشــرفت، آن اســت کــه 
چینــی هــا در شــرایط ســخت اقتصــادی شــان، بــر 
طــرح هــای پژوهشــی ســرمایه گــذاری کــرده انــد، 
ــخت و  ــرایط س ــمند در ش ــورهای هوش ــی کش یعن
ــش را  ــه پِژوه ــادی، بودج ــده اقتص ــکالت عدی مش

ــد. افزایــش داده ان
وی گفـت: درحـال حاضـر، سـه چهـارم بودجـه 
پژوهشـی دنیـا، توسـط ۸ کشـور تامیـن مـی شـود؛ 
آمریـکا، چیـن، کـره جنوبـی، هنـد و چنـد کشـور 
اروپایـی از جملـه فرانسـه و انگلیـس، از جملـه ایـن 
کشـورها هسـتند. در سال گذشـته، چین ۳۲ درصد، 
درصـد   ۹ نیـز  آمریـکا  و  درصـد  جنوبـی ۱۸  کـره 

بودجـه هـای پژوهشـی خـود را افزایـش داده انـد.
ــن  ــکا بی ــی آمری ــه پژوهش ــزود: بودج ــی اف نمک
ســال هــای ۲۰۰۰ تــا ۲۰۱۵، ســاالنه بــه ۵۰۰ میلیارد 
ــی  ــش خصوص ــوم آن را بخ ــه دو س ــیده ک دالر رس

تقبــل کــرده اســت.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه صــرف بودجــه در 
بخــش پژوهــش، ســرمایه گــذاری محســوب مــی شــود، 
ــس  ــال ۱۹۶۰ریی ــولتز در س ــودور ش ــرد: تئ ــح ک تصری

انجمــن اقتصــاد آمریــکا بــود، بــه گفتــه وی، »پولــی 
ــرورش صــرف  کــه کشــورها در حــوزه آمــوزش و پ
مــی کننــد، ســرمایه گــذاری اســت، هزینــه نیســت، 
ــه شــرط آن کــه چندســال بعــد بتــوان ایــن  ــا ب ام
ســرمایه گــذاری را در اقتصــاد ملــی کشــور ازریابــی 

کــرد«.
ــای  ــت ه ــن اولوی ــه تعیی ــان اینک ــا بی ــی ب نمک
ــل از  ــرد: قب ــوان ک ــت، عن ــروری اس ــی ض پژوهش
تعییــن اولویــت هــا، بایــد تخلــف و فســاد را از 

بخــش پژوهــش دور کنیــم.
وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد: درســت اســت کــه 
ــای  ــوده و در ارتق ــوب ب ــی خ ــاالت علم ــد مق تولی
ــود  ــد ســعی ش ــا بای ــر اســت، ام ــا موث ــگ ه رنکین
کــه مقــاالت علمــی بــه محصــوالت علمــی تبدیــل 
شــود. یعنــی زمانــی کــه یــک نــوع از ســرطان را در 
ــی  ــم؛ در اقتصــاد مل ــه تشــخیص دهی مراحــل اولی

ــود. ــد ب ــر خواه موث
ــته در  ــال گذشـ ــرد: در سـ ــد کـ ــی تاکیـ نمکـ
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، ســـعی مـــا بـــر ایـــن 
ــش  ــای دانـ ــرکت هـ ــه ۹۸ شـ ــه بودجـ ــود کـ بـ
بنیـــان را ۷۰ درصـــد افزایـــش دهیـــم و در ایـــن 
ـــام  ـــدام انج ـــن اق ـــا ای ـــم ت خصـــوص پافشـــاری کردی

شـــود.
وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد: بــرای کشــوری 
ایــران کــه در حــوزه تحقیقــات علــوم  ماننــد 
پزشــکی در ســطح بیــن المللــی از رتبــه ۲۰ بــه ۱۶ 
ارتقــا پیــدا مــی کنــد، بایــد بودجــه هــای بیشــتری 
صــرف شــود. بنابرایــن ســعی مــا بــر حمایــت 
بیشــتر از حــوزه تحقیقــات و طــرح هــای پژوهشــی 

ــکی اســت. ــوم پزش ــوزه عل در ح

درپایان...
ــد  ــال رش ــی در ح ــی، فضای ــتارت آپ ــای اس فض
اســت و طبیعــی اســت کــه ایــن فضــا بــا مشــکالت 
و چالــش هایــی روبــرو باشــد امــا نکتــه حایــز اهمیــت 
ــن  ــریع تری ــکالت در س ــن مش ــل ای ــالش در ح ت
زمــان ممکــن اســت. بزرگتریــن چالشــی کــه 
ــا آن مواجــه هســتند،  ــی ب ــای ایران اســتارت آپ ه
ــن  ــذاری اســت. همچنی ــی و ســرمایه گ ــن مال تامی
ــش  ــذاران بخ ــرمایه گ ــی س ــناخت و آگاه ــدم ش ع
ــای  ــب و کاره ــای کس ــه فض ــبت ب ــی نس خصوص
اینترنتــی باعــث عدم اطمینــان و اعتماد ســرمایه گــذاران 
در ایــن زمینــه مــی شــود. مشــکل بعــدی را مــی تــوان 
فقــدان وجــود نهادهــای پشــتیبان و کمبود شــرکت 
هایــی اســت کــه خدمــات کســب و کاری و تجــاری 

ــه اســتارت آپ هــا ارایــه مــی کننــد. ب
باوجــود پیشــرفت روزافــزون فنــاوری در جوامــع 
و از طرفــی افزایــش ســطح توقــع مــردم بــرای 
ــا  ــات خصوص ــات و امکان ــتن خدم ــار داش در اختی
اولویــت  از  کــه  بهداشــتی  و  درمانــی  خدمــات 
ــور  ــا حض ــده ت ــب ش ــت موج ــارات هس ــن انتظ ای
ــالمت و  ــوزه س ــا در ح ــای نوپ ــرکت ه ــر ش و تاثی
ــرورت  ــک ض ــوان ی ــه عن ــش ب ــش از پی ــان بی درم
در نــگاه مــردم شــناخته شــود.حال تــا چــه میــزان 
بســتر بــرای فعالیــت و حمایــت ایــن شــرکت هــا در 
کشــور مهیــا و آمــاده اســت نکتــه ی قابــل تاملــی 
ــد هــم توســط مــردم و هــم توســط  اســت کــه بای

ــود. ــه ش ــه آن پرداخت ــا ب ــانه ه رس
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تعاون،  گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
های  شرکت  برای  جدید  مالی  تامین  نحوه  تشریح  با 
تعاونی با فناوری باال، از تضمین بازگشت منابع توسط 

این صندوق خبر داد.
مهدی حسین نژاد در گفتگو با مهر، با اشاره به راه اندازی 
روش تأمین مالی از طریق خط اعتباری سرمایه گذاری 
خطرپذیر اظهار داشت: صندوق نوآوری و شکوفایی در 
تفاهم نامه ای با وزارت کار متعهد شد تا خط اعتباری 
فناوری  و  پژوهش  از طریق صندوق  را  گذاری  سرمایه 

دانشگاه تهران به تعاونی ها تخصیص دهد.
وی تاکید کـرد: خــط اعـتـباری سرمایه گذاری 
خطر پذیر )VC( در بخش تعاون برای نخستین بار در 
کشور راه اندازی شده است و تفاوت این روش تأمین 
مالی با تسهیالت این است که در مدل تأمین مالی به 
این  از  کننده  استفاده  پذیر،  اعتباری خطر  روش خط 
خط اعتباری سهام دار می شود و مدیریت سهام نیز بر عهده 

همان شرکت خواهد بود.
تعاون  گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
ادامه داد: به همین دلیل یک شرکت بیش از حداکثر 
استفاده  جسورانه  مالی  تأمین  از  نمی تواند  نوبت   ۱۰
مالی  تأمین  مدل  این  تخصیص  توجیه  با همین  کند؛ 
از شرکت های تعاونی با فناوری باال با عاملیت صندوق 

پژوهش و فناوری دانشگاه تهران انجام می شود.
برای  اعتباری  خط  تأمین  فرایند  درباره  نژاد  حسین 
شرکت های تعاونی نیز گفت: در قالب این مدل از تأمین مالی، 
اعتباری سرمایه  از خط  استفاده  متقاضی  تعاونی های 
توسط  خود،  تقاضای  ارائه  از  بعد  پذیر،  خطر  گذاری 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون احراز صالحیت 

می شوند و در صورت تأیید، توسط صندوق پژوهش و 
فناوری دانشگاه تهران به شرکت های تعاونی تأیید شده 

تخصیص داده می شود.
تعاون  گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
شرکت های  به  اعتباری  خط  تخصیص  از  بعد  افزود: 
این  فناوری،  و  پژوهش  صندوق  عاملیت  با  تعاونی 
صندوق از شرکت های تعاونی بابت بازگشت این سرمایه 
تضمین می خواهد که صندوق ضمانت سرمایه گذاری 

تعاون، بازگشت این اعتبارات را تضمین می کند.
حسین نژاد با بیان اینکه عموماً شرکت های تعاونی 
استفاده  ها جامعه هدف  آپ  استارت  و  باال  فناوری  با 
استارت آپ هایی  اعتباری هستند، گفت:  این خط  از 
مراکز  و  فناوری  و  علم  پارک های  دانشگاه ها،  در  که 
رشد مستقر هستند، مشروط بر اینکه کاربری فعالیت 
آنها در قالب تعاونی باشد، با مراجعه به معاونت تعاون 
وزارت تعاون می توانند در خواست خود را ارائه کنند و 
از طریق معاونت به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه 

تهران معرفی می شوند.

ـــان  ـــا بی ـــران ب ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــس دانش رئی
اینکـــه در ســـال جـــاری شـــتاب خوبـــی بـــرای 
افزایـــش مراکـــز رشدداشـــته ایـــم، گفـــت: 
ـــط  ـــه توس ـــا ک ـــان نوپ ـــش بنی ـــای دان ـــرکت ه ش
دانشـــجویان راه انـــدازی مـــی شـــوند مـــورد 

ــت. ــد گرفـ ــرار خواهنـ ــت قـ حمایـ
جبـــار علـــی ذاکـــری رئیـــس دانشـــگاه علـــم 
و صنعـــت ایـــران در گفت وگـــو بـــا خبرگـــزاری 
ــت  ــتفاده از ظرفیـ ــه اسـ ــاره بـ ــا اشـ ــارس بـ فـ
دانـــش آموختـــگان در تاســـیس شـــرکت هـــای 
دانـــش بنیـــان و مراکـــز رشـــد گفـــت: یکـــی از 
ـــتفاده از  ـــگاه اس ـــن دانش ـــر ای ـــای موث ـــت ه فعالی
پتانســـیل و ظرفیـــت هـــای علمـــی و پژوهشـــی 
ـــدازی  ـــگاه در راه ان ـــن دانش ـــگان ای ـــش آموخت دان
ــد و  ــز رشـ ــان و مراکـ ــش بنیـ ــرکت های دانـ شـ
ــای علمـــی و پژوهشـــی  ــن فعالیـــت هـ همچنیـ

اســـت .
ـــگاه  ـــن دانش ـــگان ای ـــش آموخت ـــزود: دان وی اف
ـــه  ـــتند ک ـــاال هس ـــش ب ـــا دان ـــردی ب ـــرادی کارب اف
ــی و  ــز علمـ ــه مراکـ ــا بـ ــه تنهـ ــد نـ ــی تواننـ مـ
ـــای  ـــت ه ـــا فعالی ـــه ب ـــد بلک ـــی کمـــک کنن تحقیقات
ـــف  ـــای مختل ـــروژه ه ـــت پ ـــان در مدیری ـــی ش علم
کشـــور را از بحـــران هـــای مختلـــف محافظـــت 

ـــد. کنن
ذاکـــری ادامـــه داد: توصیـــه مـــن بـــه همـــه 
ـــز  ـــا و مراک ـــگاه ه ـــی دانش ـــی و حت ـــز صنعت مراک
علمـــی ایـــن اســـت کـــه از پتانســـیل و اســـتعداد هـــای 
ـــای  ـــش ه ـــگاهی در  بخ ـــگان دانش ـــش آموخت دان
ـــت  ـــی نهای ـــدی و صنعت ـــی، تولی ـــف پژوهش مختل
ــه  ــد چراکـ ــتفاده را بکننـ ــرداری و اسـ ــره بـ بهـ
بـــدون شـــک بـــا نتایـــج قابـــل قبولـــی روبـــرو 

خواهنـــد شـــد.
رئیـــس دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران در 
پایـــان گفـــت : ایـــن دانشـــگاه توانســـته اســـت 
بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت دانشـــجویان خـــود بـــه 
ــا  ــه تنهـ ــه نـ ــد کـ ــادی برسـ ــتاوردهای زیـ دسـ
ـــودآوری  ـــور س ـــرای کش ـــه ب ـــگاه بلک ـــرای دانش ب
ـــات  ـــر روی قطع ـــا را ب ـــم ه ـــر تحری ـــته و تاثی داش

مـــورد نیـــاز کشـــور کاهـــش دهـــد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران:

شرکت های دانش بنیان 
دانشجویی 

حمایت می شوند

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون خبر داد

نحــوه تامین مالی تعاونی های دانش بنیان

رئیس پارک علم و فناوری گلستان گفت: در شرایط 
زمینه  در  مشکالت  رفع  برای  ممکن  راه  تنها  تحریم، 
دستیابی به فناوری های نوین، شرکت های دانش بنیان 

هستند.
پارک های  افزود:  ایرنا  با  در گفت وگو  موسی حسام 
علم و فناوری در فضای تحریم در کنار صنایع بزرگ و 

دانشگاه ها می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
بیان کرد: اگر شرکت های دانش بنیان درعرصه  وی 
آنها  اولیه  نیازهای  و  شوند  گرفته  جدی تر  اقتصاد 
اینکه  دور ضمن  چندان  نه  آینده  در  قطعاً  شود،  رفع 
می توانند نیاز کشور را رفع کنند در بسیاری حوزه ها و 
فناوری های مهم نیز صادرکننده خواهند بود، کما اینکه 
در سال های اخیر به خوبی این امر را مشاهده کرده ایم 
شرکت های  رشد  و  پیشرفت  شاهد  سال  به  سال  و 

دانش بنیان هستیم.
به گفته رئیس پارک علم و فناوری گلستان، در این 
از  نوین  فناوری های  در حوزه  قوی  استان شرکت های 

جمله داروهای نوترکیب فعالیت می کنند.

حسام در خصوص صادرات این شرکت ها در چند سال اخیر 
گفت: محدودیت هایی که به واسطه تحریم علیه ایران 
در ارتباط بین کشورها ایجاد شده، تا حدودی موجب 

کاهش صادرات به برخی کشورها شده است.
تولید  میزان  صادرات،  کاهش  وجود  با  افزود:  وی 
کاهش پیدا نکرده است و فناوری ها رو به افزایش است، 
زیرا تحریم نمی تواند جلوی صادرات فناوری را بگیرد، 
بار  نخستین  برای  توانسته  ایران  فناوری ها  برخی  در 
محصول ارائه دهد، بنابراین دنیا به دنبال توسعه علم و 

فناوری است و تحریم نمی تواند مانع این توسعه شود.
فنی کشور  نیازهای  عمده  اینکه  به  اشاره  با  حسام 
در داخل از طریق شرکت های دانش بنیان و پارک های 
سازمان ها  اگر  شد:  یادآور  است،  تأمین  قابل  فناوری 
نسبت به سفارش نیازهای فنی خود به پارک ها اقدام 
کنند، مطمئناً تحریم به یک فرصت بزرگ برای جهش 
فناوری کشور تبدیل خواهد شد و این ظرفیت در کشور 

وجود دارد.

 شرکت های دانش بنیان راه گشای توسعه 
فناوری های نوین در شرایط تحریم
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اظهار  صمت  وزیر  ویژه  دستیار  و  عالی  مشاور 
داشت: امروز ظرفیت های خوبی در حوزه شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها وجود دارد که باید از این 

ظرفیت ها استفاده بهینه کنیم.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادق نجفی 
در خصوص برگزاری نخستین نمایشگاه ساخت داخل 
راستای  در  نمایشگاه  این  کرد:  بیان  تولید،  رونق  و 
برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت  اهداف و 

در جهت تعمیق ساخت داخل و رونق تولید است.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص 
به  باید  افزود:  تولید،  رونق  و  داخلی  توان  بر  تکیه 
و  ظرفیت  از  استفاده  با  داخل  نیازهای  رفع  سمت 

کشورمان  محققان  و  تولیدکنندگان  توانمندی های 
برویم.

مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت ادامه داد: امروز 
ظرفیت های خوبی در حوزه شرکت های دانش بنیان و 
این ظرفیت ها  از  باید  استارت آپ ها وجود دارد که 

استفاده بهینه کنیم.
انسانی  نیروی  کشورمان  در  اینکه  بیان  با  نجفی 
این  دارد، گفت: جوانان  کارآمدی وجود  و  متخصص 
مرز و بوم با تکیه بر دانش روز و فناوری های نوین 
باید  ایفا کنند که  توانند  نقش تعیین کننده ای می 
و  کنند  کار  تا  داد،  میدان  و  فرصت  جوانان  این  به 
این نمایشگاه یک فرصت مناسب برای شناسایی آنها 

است.
داخل  ساخت  نمایشگاه  نخستین  است،  گفتنی 
با هدف معرفی و شناسایی نیازهای صنایع کشور در 
زمینه خودرو و قطعات آن، صنایع معدنی، لوازم خانگی، 
صنایع دریایی، نفت، گاز و پتروشیمی و مخابرات ۲۷ 

الی ۳۰ تیر ماه در تهران برگزار می شود.

مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت تأکید کرد: 

باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها استفاده کرد

معـاون اسـتاندار تهران گفت: کلیه شـرکت هایی که 
در پـارک علم و فناوری و شـهرک های صنعتی اسـتان 
نـوع شـرکت دانش بنیـان  از  تهـران مسـتقر هسـتند 
می باشـند و بـه جرأت می توان گفت که بیـش از ۵۰ درصد 

ایـن شـرکت ها در اسـتان تهران اسـت.
اقتصـادی  امـور  معـاون  امیـن  امامـی  محمـد 
اسـتانداری تهـران، در گفت وگـو با فـارس در خصوص 
کـرد:  اظهـار  دانش بنیـان،  شـرکت های  مشـکالت 
وزارت کشـور  از  ارسـالی  بـه دسـتورالعمل  توجـه  بـا 
شـرکت های  مشـکالت  جمع بنـدی  خصـوص  در 
دانش بنیـان در اسـتان تهـران جلسـه ای بـا اداره کل 
صمـت اسـتان تهـران برگـزار شـده تـا مشـکالت ایـن 
شـرکت ها کـه اکثـراً در شـهرک های صنعتـی مسـتقر 
شـود. ارسـال  اسـتانداری  بـه  و  جمع بنـدی  هسـتند 
شـرکت های  از  زیـادی  حجـم  کـرد:  تصریـح  وی 
دانش بنیـان در شـهر تهـران مسـتقر هسـتند و عمومـاً 

نیـز در پـارک علمـی فنـاوری پردیـس هسـتند.
معـاون امـور اقتصادی اسـتانداری تهران افـزود: کلیه 
شـرکت هایی کـه در پارک علم و فناوری و شـهرک های 
صنعتـی اسـتان تهـران مسـتقر هسـتند از نوع شـرکت 
دانش بنیـان می باشـند و عـدد قابل توجـه ای اسـت و 
می تـوان بـه جـرات گفـت کـه بیـش از ۵۰ درصـد از 

شـرکت های دانش بنیـان در اسـتان تهـران اسـت.
از  خیلـی  در  حتـی  کـرد:  تاکیـد  امیـن  امامـی 
مسـتقر  صنعتـی  شـهرک های  در  کـه  شـرکت هایی 
هسـتند شـرکت های های تکس هسـتند که به اصطالح 
دانش بنیـان می باشـند و بـرای جمـع آوری مشـکالت 
این هـا شـرکت ها به منظـور اینکـه بخشـنامه وزارتـی 
را بتوانیـم پاسـخگو مشـکالت آن هـا باشـیم طبیعـی 
اسـت کـه زمـان بیشـتر بـه خاطر حجـم زیاد شـرکت 

برمی گیـرد. در  را  دانش بنیـان 
وی ادامـه داد: بـه سـازمان صمـت اسـتان تهـران 

اعـالم کردیـم مشـغول ارسـال چالش هـا و مشـکالت 
آینـده  به احتمال زیـاد در هفتـه  شـرکت ها هسـتند و 
شـرکت های  و  کنیـم  دریافـت  را  پاسـخ نامه  بتوانیـم 
دانش بنیـان از موضـوع و مشـکالت سـایر کارخانه هـا 

و صنایـع تولیـدی مبـرا نیسـتند.
برخی قوانین از مانع توسعه و افزایش ظرفیت 

شرکت های دانش بنیان
این مسـوول افـزود: مشـکالتی همچون مـواد اولیه، 
نقدینگـی در صنایع گردش و احتماالً مشـکالتی اسـت 
کـه در حوزه زیرسـاخت مثـل آب، بـرق، گاز، تلفن که 
مـا این مشـکالت را در شـهرک های صنعتـی نیز داریم 

کـه در آنجـا خیلـی کمتر دیده می شـود.
اضافـه  تهـران  اسـتانداری  اقتصـادی  امـور  معـاون 
کـرد: در شـهرک های صنعتـی در حـال حاضر مشـکل 
شـعاع ۱۲۰ کیلومتـری و مـاده ۱۱ قانـون هـوای پاک 
را داریـم کـه از توسـعه و افزایـش ظرفیـت ممانعـت 

می کنـد.
امامـی امین در پایان خاطرنشـان کرد: شـرکت های 
دانش بنیـان کـه به اصطـالح مسـتثنا هسـتند از ایـن 
قانـون و این یـک فرصـت خوبـی اسـت بـرای اسـتان 
کـه  اسـت  شـده  باعـث  موضـوع  همیـن  و  تهـران 
در  استقرارشـان  رویکـرد  دانش بنیـان  شـرکت های 

اسـتان تهـران باشـد.

معاون استاندار تهران: 

استقرار ۵0 درصد شرکت های دانش بنیان 
کشور در استان تهران

دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی 
مطرح کرد

حرکت شرکتهای خالق 
حوزه گیاهان دارویی 

به سمت دانش بنیانی 
دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی معاونت علمی 
گفت: ۲۳ شرکت که توانستند از خدمات و حمایت های 
برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق استفاده کنند 

باید در مسیر دانش بنیانی قرار بگیرند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
محمد حسن عصاره برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 
نوپا دانست و  ارتقا شرکت های  برای  خالق را مسیری 
توسط  برنامه  این  توسعه  برای  سیاستگذاری  گفت: 
زیرا  است.  ارزشمند  فعالیتی  فناوری  و  علمی  معاونت 
بنیان شدن  دانش  برای  الزم  که ظرفیت  شرکت هایی 
را ندارند اما در سطحی باالتر از یک شرکت عادی قرار 
این طریق حمایت  از  ایده هستند  دارای یک  و  دارند 
می شوند. این حمایت آنها را در مسیر رشد قرار می دهد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: 
۲۳ شرکت حوزه گیاهان دارویی که توانستند از خدمات 
و حمایت های برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق 
استفاده کنند باید خود را ارتقا دهند و در مسیر دانش 
بنیان شدن قرار گیرند. گرچه این تعداد شرکت برای حوزه 
گیاهان دارویی در حال حاضر زیاد نیست اما با کمک ستاد 

و سازمان های مرتبط می توان آن را افزایش داد.
وی با اشاره به اینکه تالش ها در جهتی است که این 
کشور  در  موجود  ظرفیت های  به  را  خالق  شرکت های 
متصل کنیم گفت: باید جریان سازی برای طی شدن سیر 
تکامل شرکت ها شکل گیرد. در کشور برنامه های خوبی 
برای شرکت های دارای فناوری پیشرفته وجود دارد و باید 
این برنامه ها برای شرکت های دارای سطح فناوری حد واسط 
و سطح فناوری پایین تعمیم داده شود. زیرا این شرکت ها 
با حمایت می توانند مسیر رشد را به خوبی طی کنند و قدم 

به قدم در مسیر پیشرفت قرار گیرند.
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از امکان صدور یک روزه 
ضمانت نامه های بانکی برای شرکت های دانش بنیان خبر داد.

علی  دکتر  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  گزارش  به 
رویداد  در  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  رئیس  وحدت 
خوش آمدگویی شرکت های دانش بنیان جدید عنوان کرد: 
صندوق نوآوری و شکوفایی باید به تأمین مالی شرکت های 
دانش بنیان کمک کرده و فرآیند توسعه این شرکت ها را به 
واسطه اینکه فعالیت های آنها خاص است، تسهیل کند، چرا 
که در بسیاری از موارد توسعه این شرکت ها با ابزارهای رایج 
مالی در کشور امکان پذیر نخواهد بود، لذا فلسفه وجودی 

صندوق کمک به توسعه مالی این شرکت هاست.
و  نوآوری  ماه گذشته صندوق  داد: در چند  ادامه  وی 
شکوفایی از لحاظ کمی و کیفی، دچار تغییرات جدی شد؛ 
مختلف  بخش های  در  خوبی  مالی  حمایت های  این رو  از 
و  هزار  معادل  ظرفیتی  مثال  عنوان  به  است.  شده  ایجاد 
برای شرکت های کوچک تر در حوزه  تومان  ۵۰۰ میلیارد 
تسهیالت صندوق های پژوهش و فناوری ایجاد شده و برای 
بانکی،  سیستم  با  کار  بحث  در  نیز  بزرگ تر  شرکت های 

ظرفیتی بیش از این ایجاد شده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در رابطه با خدمات این 
صندوق، اظهار کرد: در بحث توانمندسازی، سرویس های 
متنوع و گوناگونی در صندوق برای شرکت ها وجود دارد 
که شرکت ها می توانند بر اساس نیاز خود از این خدمات 
استفاده کنند. عالوه بر این بحث جدید سرمایه گذاری نیز 
نظر  در  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت های  توسعه  برای 

گرفته شده است.
بحث  صندوق  مهم  خدمات  از  یکی  افزود:  وحدت 
ضمانت نامه است. ضمانت نامه سرویسی است که شرکت ها به 
راحتی می توانند از آن استفاده کنند. به این صورت که یک بار 
حد اعتباری خود را مشخص کرده و بعد از آن یک روزه این 

ضمانت نامه های بانکی برای شرکت ها صادر می شود.
خدماتی  حوزه های  از  دیگر  یکی  را  تسهیالت  وی 
صندوق نوآوری و شکوفایی دانست و تصریح کرد: در حوزه 
تسهیالت، خدمات متنوعی مانند نمونه سازی های صنعتی، 

سرمایه در گردش و… در نظر گرفته شده که شرکت ها 
می توانند بر اساس نیاز خود از آنها استفاده کنند. در همین 
بانک ها  و  فناوری  و  پژوهش  صندوق های  ظرفیت  حوزه 
افزایش یافته است، لذا پیشنهاد می کنم شرکت ها به این 
نهادها برای آشنایی بهتر با تسهیالت موجود، مراجعه کنند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، ادامه داد: صندوق 
در بخش توانمندسازی، از بحث های متنوع آموزشی گرفته 
تا اعزام هیأت های تجاری به کشورهای دیگر و حضور در 
ارائه  بالعوض  خدمات  خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های 
می دهد؛ صندوق برای این حوزه تا ۹۰ درصد کمک هزینه 

در نظر گرفته است.
از دالیل طوالنی بودن فرآیندهای  افزود: یکی  وحدت 
متقابل  آشنایی  عدم  مشکل  صندوق  خدمات  از  استفاده 
تصمیم  لذا  بود؛  دانش بنیان  شرکت های  و  صندوق  میان 
صندوق  سیاست های  و  رویکردها  از  بسیاری  در  گرفتیم 
تغییرات اساسی ایجاد کنیم که همین رویداد نتیجه نگاه 
جدید صندوق است، چرا که صندوق تصمیم گرفته است 
به  صندوق  خدمات  معرفی  با  تا  برود  شرکت ها  سراغ  به 
آنها، بتواند بهترین تأثیر را در این اکوسیستم داشته باشد.

کرد:  عنوان  دانش بنیان،  شرکت های  به  خطاب  وی 
شرکت ها باید مطالبه گرانه با صندوق برخورد کنند و هر مورد 
و نیازی که احساس کردند را به صندوق اعالم کنند؛ چرا که 
صندوق تصمیم دارد هر نیازی که از جانب شرکت ها اعالم 
می شود -حتی یک شرکت- را در دستور کار خود قرار داده 

و برای رفع آن اقدامات الزم را انجام دهد.
اینکه  بیان  با  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رئیس 
تصریح  است،  دانش بنیان  به شرکت های  متعلق  صندوق، 
برای  ارائه می شود  در صندوق  که  متنوعی  کرد: خدمات 
با  کرده ایم  تالش  همین رو  از  این شرکت هاست،  استفاده 
توجه به حوزه های فعالیت، اندازه و وضعیت مالی شرکت ها 
و شرایط حاکم بر کشور، سرویس های متنوعی را طراحی 
که  امیدواریم  و  دهیم  قرار  شرکت ها  اختیار  در  و  کرده 
وضعیت  و  شرایط  به  توجه  با  و  واقع بینانه  نیز  شرکت ها 

کاری خودشان از این خدمات استفاده کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و 
در حال حاضر  علمی گفت:  معاونت  پیشرفته  نقل 
نقل  و  حمل  حوزه  در  بنیان  دانش  شرکت   ۶۰

هوشمند فعالیت می کنند.
به گزارش مهر، دکتر منوچهر منطقی در جمع خبرنگاران 
توسعه  راهکارهای  اندیشی  هم  نشست  حاشیه  در 
معاونت  محل  در  امروز  که  هوشمند  نقل  و  حمل 
حوزه  در  هوشمندسازی  گفت:  شد،  برگزار  علمی 
شده؛  مطرح  کشورها  از  خیلی  در  نقل  و  حمل 
بنابراین ضروری است که تعریف درستی از هوشمند 

سازی در کشورمان داشته باشیم.
نقل  و  حمل  هوشمندسازی  اینکه  بیان  با  وی 
اینکه  اول  کرد:  نشان  خاطر  می شود،  بخش  دو 
نهادهای باال دستی برای انجام بهتر کار خود به سمت 
هوشمند سازی بروند تا نقش حاکمیتی خود را خوب 
انجام دهند؛ دوم اینکه هوشمند سازی در جهت رفاه 

مسافران باشد.
حمل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر 
و نقل پیشرفته معاونت علمی خاطر نشان کرد: ما 
به دنبال یک هدف واحد هستیم تا هوشمندسازی 

حمل و نقل را یکپارچه کنیم.
منطقی با بیان اینکه ما باید زیست بوم هوشمند 
سازی را تعریف کنیم، بیان کرد: این یکپارچه سازی 
می تواند خدمات را به صورت بهتر به شهروندان ارائه 
کمک  با  می تواند  کشور  نیز  دیگر  سوی  از  و  کند 
بارزتری  نقش  در بخش حاکمیتی  یکپارچه  اهداف 

داشته باشد.
زیادی  واحدهای  حاضر  حال  در  وی،  گفته  به 
در کشور ما در حوزه حمل و نقل هوشمند فعالیت 
می کنند و خیلی زود به حوزه هوشمندسازی وارد 

شدیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ شرکت دانش بنیان 
و استارت اپ در حوزه حمل و نقل هوشمند فعالیت 
از  بسیاری  حاضر  حال  در  اما  کرد:  بیان  می کنند، 
که  می کنند  فعالیت  جداگانه  صورت  به  شرکت ها 
الزم است در این مجموعه قرار بگیرند. قطعاً بعد از 
یکپارچه سازی و پیوستن به شرکتهای دانش بنیان، 

تعداد آنها بیشتر خواهد شد.
هستیم  صدد  در  ما  اینکه  بر  تاکید  با  منطقی 
اهداف و مدل های یکپارچه ای را در حوزه حمل و 
نقل هوشمند تعریف کنیم، بیان کرد: اگر خوب کار 
تا دوسال آینده سند راهبردی در  کنیم، می توانیم 

این زمینه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در واقع تا دو سال آینده برنامه 
پروژه  چندین  آن  طی  که  داشت  خواهیم  جامعی 
و  تعریف  هوشمند  نقل  و  حمل  حوزه  در  کالن 

اجرایی می شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری های 
فضایی خبر داد: 

فعالیت ۶۰شرکت 
دانش بنیان در حوزه 
حمل و نقل هوشمند 

رئیس صندوق نوآوری مطرح کرد: 

 صدور یک روزه ضمانت نامه های بانکی 
برای شرکت های دانش بنیان

●●●

گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
دانش بنیان  شرکت های  با  همکاری  به  باید  دانشگاه ها 

بپردازند و این اقدامات را توسعه دهند.
فارس،  خبرگزاری  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  حقیقی  نوبخت  علی 
مجلس در اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
حضرت  گفت:  است  برگزاری  درحال  مشهد  شهر  در  که 
امام فرموده بودند که دانشگاه، کارخانه انسان سازی است. 
و  پیشرفت  واسطه  به  می کنند  پیشرفت  که  کشورهایی 
شورای  جلسه  در  است.  افتاده  اتفاق  دانشگاه ها  فعالیت 
عالی انقالب فرهنگی به رییس جمهور گفتم که دانشگاه ها 

را به شکل دبیرستان اداره می کنیم.
وی با بیان اینکه تمام فکر و ذکر دانشگاه ها در حوزه پزشکی 

به علت اهمیت بهداشت و درمان، به ارائه خدمات مشغول 
شده است گفت: باید تعارف را کنار گذاشته و تعصب نداشته 
باشیم. دانشگاه های علوم پزشکی در ابتدای تشکیل وزارت 
بهداشت، راه اندازی شدند اما برخی کارها بر اساس سلیقه 

افراد در آن زمان اجرا شد.
افزود:  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
است  مجبور  بدهی  علت  به  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
با  باید به کار  از پیمانکار پنهان کند. دانشگاه ها  خودش را 
این  و  بپردازند  علمی  کارهای  و  بنیان  دانش  شرکت های 

اقدامات را توسعه دهند.
وی افزود: دانشگاه ها باید در جایگاه خود قرار بگیرند. زیرا 
به دنبال دانشگاه های نسل چهارم هستیم که سیاست های 
مختلف را تعیین کند و مسئوالن سیاسی آنها را اجرا کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد 

لزوم توجه دانشگاه ها به همکاری
با شرکت های دانش بنیان 
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پارک علم و فناوری و مراکز رشد

◄ با حضور مسووالن جهاددانشگاهی و مقامات استانی انجام گرفت؛
 افتتاح نخستین واحد استانی پارک ملی علوم و فناوری های نرم 

و صنایع فرهنگی در زنجان

◄ اخبار
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 ایران جزو ده کشور برتر
 حوزه صنایع فرهنگی است

دکتـــر محمدحســـین ایمانی خوشـــخو رییـــس 
پـــارک علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع 
فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی در ایـــن مراســـم گفـــت: 
همـــواره فعالیت هـــای مهـــم و پربـــازده حـــوزه 
پیشـــرفت کشـــور کـــه مغفـــول باقـــی مانـــده بـــه 
ـــا کاری  ـــر ج ـــود و ه ـــذار می ش ـــگاهی واگ جهاددانش
ـــاد  ـــه نه ـــد ب ـــن می مان ـــر روی زمی ـــی ب ـــر دلیل ـــه ه ب

ــود. ــپرده می شـ ــگاهی سـ ــی جهاددانشـ انقالبـ
جهاددانشـــگاهی  هم اکنـــون  داد:  ادامـــه  وی 
طرح هـــای کالن و مهـــم ملـــی کشـــور را بـــر 
ـــرایط  ـــتای ش ـــذاری در راس ـــن واگ ـــه ای ـــده دارد ک عه
موجـــود کشـــور انجـــام می شـــود و پـــارک علـــوم 
و فنـــاوری جهاددانشـــگاهی نیـــز در همیـــن راســـتا 

تاســـیس می شـــود. 
ــرم و  ــای نـ ــوم و فناوری هـ ــارک علـ ــس پـ رییـ
صنایـــع فرهنگـــی جهاددانشـــگاهی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــزود:  ـــاد اف ـــن نه ـــی ای ـــف فرهنگ ـــای مختل ـــت ه فعالی
ـــور  ـــت در کش ـــانه های نخس ـــنا از رس ـــزاری ایس خبرگ

ــای  ــوزه فعالیت هـ ــگاهی در حـ ــت و جهاددانشـ اسـ
ـــاری  ـــری آم ـــج نظ ـــت و نتای ـــال اس ـــز فع ـــی نی قرآن
ـــز  ـــگاهی نی ـــه جهاددانش ـــوان زیرمجموع ـــپا به عن ایس

ـــت. ـــر اس ـــیار معتب بس
ــرایط  ــد در شـ ــه بایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
خـــاص کشـــور فعالیت هـــای بـــا بـــازده عملیاتـــی 
ـــا  ـــود ایراده ـــا وج ـــا ب ـــت: تحریم ه ـــود، گف ـــام ش انج
موجـــب شـــده نـــگاه بـــه خـــارج برداشـــته شـــود 
ـــن  ـــت. همچنی ـــم اس ـــرکات تحری ـــزو ب ـــود ج ـــه خ ک

بایـــد توجـــه داشـــت کـــه ایـــران جـــزو ۱۰ کشـــور 
ـــن  ـــا از ای ـــت ام ـــی اس ـــع فرهنگ ـــوزه صنای ـــر در ح برت
منابـــع بســـیار کـــم اســـتفاده شـــده و االن وقـــت 

ــت. ــوان اسـ ــن تـ ــری از ایـ بهره گیـ
ـــارک  ـــت پ ـــه فعالی ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــر ایمان دکت
تخصصـــی از اســـتان زنجـــان آغـــاز شـــده اســـت، 
ــی  ــابقه علمـ ــان دارای سـ ــرد: زنجـ ــان کـ خاطرنشـ
ـــارک  ـــن پ ـــت و  اولی ـــگ اس ـــم و فرهن ـــی در عل طوالن
علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی در 
ـــد  ـــزود: بای ـــود اف ـــی ش ـــیس م ـــان تاس ـــتان زنج اس
ــز  ــگ نیـ ــم از فرهنـ ــاور کنیـ ــه بـ ــرد کـ کاری کـ
ـــش  ـــگ از بخ ـــرد و فرهن ـــد ک ـــب درآم ـــوان کس می ت
کمک بگیـــر بـــه بخـــش مولـــد تغییـــر پیـــدا کنـــد.

 
دولت در زمینه ی زیست بوم کارآفرینی اقدامات 

خوبی انجام داده است
ـــاون آموزشـــی و  ـــدی مع ـــر محمدصـــادق بیجن دکت
ـــتغال  ـــاوری و اش ـــازی فن ـــازمان تجاری س ـــس س ریی
دانش آموختـــگان جهاددانشـــگاهی در ایـــن مراســـم 
ــی  ــت بوم کارآفرینـ ــه زیسـ ــت در زمینـ ــت: دولـ گفـ

آییــن افتتــاح نخســتین واحــد اســتانی پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی وابســته بــه جهاددانشــگاهی در زنجــان بــا حضــور 
تعــدادی از مســووالن جهاددانشــگاهی و مقامــات اســتانی برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی زنجــان، آییــن افتتــاح نخســتین واحــد اســتانی پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع 
فرهنگــی بــا حضــور تعــدادی از مســووالن جهاددانشــگاهی و مقامــات اســتانی زنجــان )19 تیرمــاه( در زنجــان برگــزار شــد.

در ایــن مراســم معــاون آموزشــی و رییــس ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش آموختــگان جهاددانشــگاهی، رییــس پــارک علــوم 
و فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی جهاددانشــگاهی، اســتاندار زنجــان؛ نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه زنجــان و مســئوالن 

ــد. ــه ســخنرانی پرداختن ــن اســتان ب جهاددانشــگاهی ای

با حضور مسووالن جهاددانشگاهی و مقامات استانی انجام گرفت؛

افتتاح نخستین واحد استانی پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در زنجان

باید کاری کرد که باور کنیم 
از فرهنگ نیز می توان کسب 
درآمد کرد و فرهنگ از بخش 

کمک بگیر به بخش مولد 
تغییر پیدا کند
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ـــت. ـــام داده اس ـــی انج ـــات خوب اقدام
وی ادامـــه داد: حـــال زمـــان آن اســـت کـــه بـــا 
هم افزایـــی در حوزه هـــای نـــو، فرصت هـــا بـــه 
ـــد  ـــرد و فرآین ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــل م ـــور کام ط
ـــه  ـــول ب ـــال محص ـــول، ارس ـــه محص ـــده ب ـــل ای تبدی
ـــه  ـــورد توج ـــش م ـــش از پی ـــازار بی ـــظ ب ـــازار و حف ب

ـــرد. ـــرار گی ق
ـــه  ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــزود: بای ـــدی اف ـــر بیجن دکت
ایـــن فرآینـــد جـــز بـــا هم افزایـــی مدیـــران ارشـــد 

ـــد. ـــد ش ـــق نخواه ـــور محق ـــتانی و کش اس

جهاددانشگاهی جایگاه بسیار خوبی
 در حوزه علمی دارد

ــان  ــتاندار زنجـ ــی اسـ ــح  ا... حقیقـ ــن فتـ هم چنیـ
ــا مرکـــز  ــار کـــرد: جهاددانشـــگاهی تنهـ نیـــز اظهـ
دانشـــگاهی اســـت کـــه کامـــال کاربـــردی اســـت.

وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت هـــا مختلـــف 
ــاروری  ــز نابـ ــن مرکـ ــزود: اولیـ ــگاهی افـ جهاددانشـ
ـــک  ـــع پزشـــکی هایت ـــوژی در صنای ـــر تکنول ـــه از نظ ک
ـــت.  ـــده اس ـــاد ش ـــگاهی ایج ـــط جهاددانش ـــت، توس اس
همچنیـــن جهاددانشـــگاهی افکارســـنجی بســـیار 
مطلوبـــی انجـــام می دهـــد، مرکـــزی کامـــال علمـــی 

اســـت و جایـــگاه خوبـــی دارد.
ـــن  ـــی از بزرگ تری ـــه داد: یک ـــان ادام ـــتاندار زنج اس
مشـــکالت مان ایـــن اســـت کـــه همـــه می خواهیـــم 
ـــت  ـــر پش ـــد نف ـــر چن ـــی مگ ـــینیم ول ـــز بنش ـــت می پش
میـــز نشـــین نیـــاز داریـــم؟ افـــزود: بایـــد اقداماتـــی 
انجـــام دهیـــم کـــه کشـــورمان از نظـــر اقتصـــادی 
مبتنـــی بـــر فنـــاوری اطالعـــات باشـــد و جایـــگاه 

برتـــر را در دنیـــا بـــه دســـت آورد.
ـــروت  ـــه ث ـــی ب ـــع فرهنگ ـــل صنای ـــزود: تبدی وی اف
کار ســـختی اســـت؛ چراکـــه کیفیـــت بـــه کمیـــت 
ــازی  ــال، ثروت سـ ــن حـ ــود. در عیـ ــل می شـ تبدیـ
ــیار  ــدام بسـ ــی اقـ ــی و اجتماعـ ــایل فرهنگـ از مسـ
ـــب  ـــگ غال ـــه فرهن ـــه ب ـــی اینک ـــت ول ـــته ای اس برجس

تبدیـــل شـــود، کار دشـــواری اســـت.

حقیقـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه از مســـایل 
ــرد و  ــروت کـ ــد ثـ ــوان تولیـ ــم می تـ ــی هـ اجتماعـ
ـــا  ـــح کـــرد: م ـــد، تصری ـــاور کنن ـــن را ب ـــد ای ـــان بای جوان
خدمت گـــزاران اســـتان، عاشـــق جوانـــان هســـتیم و 
بـــرای اینکـــه چنیـــن موضـــوع اســـتراتژیکی را در 
زنجـــان فرهنـــگ غالـــب کنیـــم، اعـــالم آمادگـــی 
می کنیـــم. امیدواریـــم شـــرایط بـــه گونـــه ای رقـــم 
ـــی  ـــزارش خوب ـــال گ ـــک س ـــرض ی ـــه در ع ـــورد ک بخ

ــرم و  ــای نـ ــم و فناوری هـ ــارک علـ ــات پـ از اقدامـ
صنایـــع فرهنگـــی اســـتان زنجـــان ارایـــه دهیـــم.

ملت با احساس هویت، تحت سلطه نمی رود
و  استان  در  ولی فقیه  خاتمی،نماینده  علی  آیت اهلل 
امام جمعه زنجان در آیین افتتاح نخستین واحد استانی 
پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در 
جهاددانشگاهی زنجان، گفت: اولین قدم استعمارگران 
وقتی وارد هر کشوری می شوند، مورد هجوم قرار دادن 
ریشه  و  ملت  بین  اینکه  و  است  کشور  آن  فرهنگ 
خود  ریشه  از  که  ملتی  ولی  بیندازند  فاصله  تاریخی 

مطلع باشد و احساس هویت کند، تحت سلطه نمی رود.
ـــرورت  ـــه ض ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب ـــت اهلل خاتم آی
ایجـــاد کـــرد کـــه در دانـــش هســـته ای و نظامـــی 
ـــتعدادهای  ـــران اس ـــرد: ای ـــح ک ـــدیم، تصری ـــدر ش مقت
الیـــق و توانمنـــدی دارد و ایـــن مســـئله در بیانیـــه 
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــط مقـ ــالب توسـ گام دوم انقـ
ـــز  ـــه نی ـــه بیانی ـــب اولی ـــت. مخاط ـــده اس ـــن ش تبیی
دانشـــمندان و جوانـــان هســـتند و ایـــن در حالـــی 
ـــن  ـــا از میانگی ـــان م ـــی جوان ـــب هوش ـــه ضری ـــت ک اس

ــت. ــر نیسـ ــا پایین تـ دنیـ
ـــد  ـــا بای ـــگ اراده ه ـــه جن ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
توســـط جوانـــان ادامـــه پیـــدا کنـــد، یـــادآور شـــد: 
در راه انـــدازی پـــارک علـــم و فنـــاوری آخریـــن 
اســـتان بودیـــم ولـــی خـــوش درخشـــیدیم و حـــال 
ـــع  ـــتیم. صنای ـــز هس ـــن مرک ـــاح ای ـــاهد افتت ـــر ش حاض
ــی  ــت ولـ ــول آور نیسـ ــی پـ ــرا خیلـ ــی ظاهـ فرهنگـ

مانـــدگار و مهـــم اســـت.
ــه از  ــرد: آنچـ ــان کـ ــی خاطرنشـ ــت اهلل خاتمـ آیـ
ــال  ــم و حـ ــام دادیـ ــد انجـ ــی  آمـ ــت مان برمـ دسـ
ـــد  ـــما توانمن ـــت. ش ـــان اس ـــما جوان ـــرای ش ـــده ب آین
ـــده  ـــاد ش ـــور ایج ـــی در کش ـــش خوب ـــتید و جه هس
اســـت. کاســـتی ها قابـــل چشم پوشـــی نیســـت 
ـــی آزاد و  ـــاختن ایران ـــرای س ـــم ب ـــا ه ـــه ب ـــی هم ول

آبـــاد تـــالش می کنیـــم.

صنایع فرهنگی، اقتصادمحور است 
جهاددانشـــگاهی  رییـــس  جعفـــری  کامـــران 
زنجـــان نیـــز در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد: 
جهاددانشـــگاهی قریـــب بـــه ۱۰ ســـال اســـت کـــه 
در حـــوزه صنایـــع فرهنگـــی ریل گـــذاری کـــرده و 
ـــع  ـــه صنای ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــاد ب ـــاد اعتق ـــن نه در ای
ـــه  ـــد؛ چراک ـــور باش ـــاد مح ـــد اقتص ـــی توان ـــی م فرهنگ
ــیاری  ــد بسـ ــتغال و درآمـ ــورها اشـ ــی کشـ در برخـ
ــن  ــل در ایـ ــن دلیـ ــه همیـ ــود آورده، بـ ــه وجـ را بـ
راســـتا ایجـــاد اولیـــن باشـــگاه فرهنگـــی و اولیـــن 
مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی جـــزو برنامه هـــای 

صنایع فرهنگی
می تواند اقتصاد محور 

باشد و در برخی 
کشورها اشتغال

 و درآمد بسیاری را 
به وجود آورده
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ــت. ــوده اسـ ــگاهی بـ جهاددانشـ
وی از اخــذ مجــوز مرکــز صنایــع فرهنگــی خــالق 
پــس از موفقیت هــای کســب شــده خبــر داد و گفــت: 
ــده و  ــاح ش ــز افتت ــن مرک ــه ای ــت ک ــال اس ــک س ی
ــتقر در  ــرکت مس ــرای ۱۷ ش ــان ب ــون توم ۶۹۰ میلی
ــن  ــال در ای ــان فع ــده و جوان ــه ش ــش هزین ــن بخ ای
ــه  مرکــز توانســته اند ۲۳۰ میلیــون تومــان محصــول ب

ــروش برســانند. ف
 جعفـــری بـــا اشـــاره بـــه عـــادت جامعـــه بـــرای 
ــزود:  ــگ، افـ ــش فرهنـ ــض در بخـ ــرد محـ هزینه کـ
ـــارک توانســـتند از فرهنـــگ،  ـــن پ ـــال در ای ـــان فع جوان
ـــن  ـــعه ای ـــا توس ـــد و ب ـــاد کنن ـــادی ایج ـــه اقتص چرخ
ــد  ــا تولیـ ــالب را بـ ــی انقـ ــوان حتـ ــات می تـ اقدامـ

محصـــوالت فرهنگـــی صـــادر کـــرد.
رییـــس جهاددانشـــگاهی زنجـــان تصریـــح کـــرد: 
ــالگرد  ــن سـ ــی چهلمیـ ــالمی در حالـ ــالب اسـ انقـ
پیـــروزی خـــود را پشـــت ســـر گذاشـــت کـــه 
دشـــمنان توطئه هایـــی را در ســـر داشـــتند کـــه در 
چنیـــن نقطـــه عطفـــی رهبـــر معظـــم انقـــالب بـــا 
ـــن  ـــه ای ـــرای ادام ـــالب و ب ـــه گام دوم انق ـــدور بیانی ص
ـــار  ـــگرف چه ـــتاوردهای ش ـــن دس ـــه تبیی ـــن ب راه روش
دهـــه گذشـــته پرداختنـــد و بایـــد توجـــه داشـــت 
کـــه بیانیـــه گام دوم انقـــالب بـــه مثابـــه منشـــوری 
بـــرای دومیـــن مرحلـــه خودســـازی، جامعه پـــردازی 

و تمدن ســـازی اســـت.
ـــه گام  ـــی بیانی ـــای اصل ـــه محوره ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــرفت  ـــدار، پیش ـــعه پای ـــه  داد: توس ـــالب، ادام دوم انق
و رســـیدن بـــه توســـعه پایـــدار حاصـــل توســـعه در 
فرهنـــگ، علـــم و فنـــاوری، سیاســـی و اجتماعـــی، 
تاکیـــد بـــر هویت ســـازی مبتنـــی بـــر توســـعه 
پایـــدار، پیشـــرفت در علـــم و فنـــاوری فرهنگـــی و 
ـــر  ـــد ب ـــادی و تاکی ـــت جه ـــه مدیری ـــه ب سیاســـی، توج
ـــاوری  ـــم و فن ـــه عل ـــور در عرص ـــران کش ـــور پیش موت

محورهـــای اصلـــی بیانیـــه گام دوم انقـــالب اســـت 
ــش،  ــم و پژوهـ ــی علـ ــش اصلـ ــت بخـ ــه در هفـ کـ
ـــت  ـــی، عدال ـــت خارج ـــی و سیاس ـــزت مل ـــاد، ع اقتص
ـــت و  ـــتقالل و آزادی و معنوی ـــاد، اس ـــا فس ـــارزه ب و مب

اخـــالق ســـبک زندگـــی آورده شـــده اســـت.
ــن  ــر گرفتـ ــا در نظـ ــد: بـ ــادآور شـ ــری یـ جعفـ
ــگاهی  ــکل گیری جهاددانشـ ــه ای و شـ ــت حرفـ هویـ
ــاس  ــوده، اسـ ــوق بـ ــوارد فـ ــاس مـ ــر اسـ ــه بـ کـ
ـــال  ـــی در ح ـــاد انقالب ـــن نه ـــه در ای ـــی ک فعالیت های
ـــک اســـت  ـــه بســـیار نزدی ـــن بیانی ـــه ای ـــام اســـت ب انج
ـــی و  ـــادی انقالب ـــگاهی نه ـــه جهاددانش ـــی ک و از آنجای
ـــر  ـــورد نظ ـــای م ـــه ویژگی ه ـــوده و هم ـــی ب غیردولت
ـــودن و پیشـــگام  ـــک ب رهبـــر معظـــم انقـــالب را در چاب
ــا دارد،  ــرای برنامه هـ ــری و اجـ ــودن در تصمیم گیـ بـ
ـــگاهی  ـــای جهاددانش ـــده فعالیت ه ـــر آن عم ـــالوه  ب ع
نیـــز بـــرای جوانـــان اســـت و ایـــن نهـــاد می توانـــد 

ـــد. ـــتفاده کن ـــه اس ـــن بیانی از ای
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــگاهی زنج ـــس جهاددانش  ریی
اهمیـــت صنایـــع فرهنگـــی، عنـــوان کـــرد: صنایـــع 
فرهنگـــی گونـــه ای از صنعـــت اســـت کـــه بـــه 
ـــی  ـــوالت خدمات ـــع محص ـــد و توزی ـــده، تولی ـــق ای خل
می پـــردازد کـــه ماهیـــت فرهنگـــی دارد و صنایـــع 
فرهنگـــی را صنایـــع خـــالق نیـــز می نامنـــد و ایـــن 
ـــان  ـــرفته جه ـــورهای پیش ـــیاری از کش ـــع در بس صنای
ـــود  ـــه خ ـــادی ب ـــر اقتص ـــگاه اول را از نظ ـــا جای تقریب

اختصـــاص داده اســـت.
 وی با اشاره به اقتصادمقاومتی و دورن زا و برون نگر 
و  فرهنگی  به صنایع  پرداختن  تصریح کرد:  آن،  بودن 
و  فرهنگی غرب  با سلطه  مبارزه  نوعی  تنها  نه  خالق، 
نفوذ نرم دشمن بوده، بلکه اشاعه فرهنگ الگوی ایرانی 
- اسالمی و فرهنگ جهادی است و در بعد اشتغال زایی 

نیز به میزان سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد.

توجه به صنایع فرهنگی، 
بهترین راه برای ایجاد اشتغال

داوود مرادخانی،رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری 
ـــن  ـــن مراســـم گفـــت: بهتری ـــز در ای اســـتان زنجـــان نی
ــزوده  ــد ارزش افـ ــتغال و تولیـ ــاد اشـ ــرای ایجـ راه بـ
ـــی اســـت. ـــع فرهنگ ـــه صنای ـــه ب ـــم، توج ـــگام تحری هن

برای  مختوم  راه  تنها  اینکه  بر  تاکید  با  مرادخانی 
کرد:  اظهار  است،  فناورمحور  اقتصاد  اقتصادی،  رشد 
تبیین  نیز  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  اقتصادی  چنین 
شده است. در همین راستا در زنجان تالش کردیم و 
اکوسیستمی مثل مراکز رشد و پارک علم و فناوری را 

راه اندازی کردیم.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه تـــالش کردیـــم تـــا 
مدیریـــت منابـــع انجـــام دهیـــم، ادامـــه داد: حـــوزه 
ـــاد  ـــه عهـــده جه ـــع فرهنگـــی ب ـــع خـــالق و صنای صنای
ـــود.  ـــوازی کاری نش ـــا م ـــد ت ـــته ش ـــگاهی گذاش دانش
ـــد،  ـــن دانشـــگاهیان نباش ـــی بی ـــی و همزبان ـــر همدل اگ
فرصت هـــا را از دســـت خواهیـــم داد. همچنیـــن در 
حـــوزه کشـــاورزی کارهـــا را بـــا همـــکاری مرکـــز 
تحقیقـــات و دانشـــگاه زنجـــان انجـــام دادیـــم و در 
همـــه حوزه هـــا تـــالش شـــد تـــا کمیته هـــای 

تخصصـــی تشـــکیل شـــود.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ایجـــاد اکوسیســـتم 
ـــا  ـــزود: ج ـــت، اف ـــوده اس ـــا ب ـــالش م ـــه ت ـــی هم بوم
دارد کـــه از همـــه تالش هـــای جهاددانشـــگاهی 
ـــتای  ـــد: در راس ـــادآور ش ـــی ی ـــم؛ مرادخان ـــر کنی تقدی
ــع  ــه صنایـ ــه بـ ــا راه، توجـ ــی تنهـ ــعه فرهنگـ توسـ
مـــا  و  اســـت  نـــرم  فناوری هـــای  و  فرهنگـــی 
هیـــچ قدمـــی بـــدون هماهنگـــی جهاددانشـــگاهی 
برنمی داریـــم. بـــه ازای ایجـــاد هـــر شـــغل در 
صنعـــت ۲ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار نیـــاز اســـت و 
ـــون  ـــه ۳۰ میلی ـــات ب ـــاوری اطالع ـــزان در فن ـــن می ای

تومـــان می رســـد.
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بازدیـد  پایـان  در  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
ازنمایشـگاه توانمندی های روسـتایی و عشـایری استان 
البـرز بـا اشـاره به اینکه در اسـتان البرز پـارک های علم 
و فنـاوری خـوب و توانمنـدی شـکل گرفتـه اند یـادآور 
شـد: پـارک علـم و فناوری البـرز فرصت هـا و توانمندی 
هـای خوبـی بـرای توسـعه فراهم کـرده انـد کـه باید با 
اقدامـات مکمـل زمینه را بـرای نقش آفرینی بیشـتر آن 

هـا در توسـعه اسـتان و کشـو فراهـم کنیم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری 
البـرز، دکتـر جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـور در 
جلسـه سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان البرز 
روز سـه شـنبه اول مردادمـاه کـه بـا حضـور اسـتاندار 
البـرز ، مسـئولین ،مقامـات و مدیران اسـتانی همراه بود 
، بـا ابـراز خرسـندی از ایـن کـه بـار دیگـر در اسـتان 
اسـت  یافتـه  البـرز حضـور  اسـتراتژیک  و  مهـم  البـرز 
گفـت: اسـتان البـرز بـه معنـا و مفهـوم واقعی بـه ایران 
کوچـک شـهرت یافته و این اسـتان دسـتاوردها، تجارب 
و ظرفیـت خوبـی دارد تـا بتوانیـم بـا مطالعـه مدلهـا و 
روندهـای توسـعه اجتماعـی و صنعتـی و پیامدهای آن، 
تجـارب حاصلـه را بـا اعتمـاد و اطمینـان باال به اسـتان 

هـای مختلـف و کل کشـور تعمیـم و تسـری بدهیـم.
وی در ادامـه سـخنانش بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای 
صنعتـی اسـتان البـرز و فعالیـت  ۳۵۰۰ واحـد صنعتـی 
در ایـن اسـتان گفت: بسـیاری از ایـن واحدهای صنعتی 
نـه در سـطح ملـی و منطقـه ای بلکـه در سـطح جهانی 

حضـور دارنـد و فعالیـت مـی کنند.
جاذبه هـای  طبیعـی،  هـای  ظرفیـت  بـه  بـه  وی 
گردشـگری، منابـع و ظرفیـت هـای کشـاورزی اسـتان 
سـدهای  فـراوان،  منابـع  و  آب  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
هـای  ظرفیـت  و  حاصلخیـز  هـای  زمیـن  و  مختلـف 
خدماتـی و ... ایـن اسـتان را از بسـیاری از اسـتان هـای 

دیگـر ممتـاز کـرده اسـت.
وی با اشـاره بر پیامدها و آسـیب های توسـعه بر اهمیت 
توجـه بـه این آسـیب هـا در اسـتان البـرز اشـاره کرد و 
گفـت: ایـن موضـوع در سـطح کالن و بـا حضـور رهبـر 
معظم انقالب اسـالمی و سـران قوا و مسـئوالن بررسـی 
مـی شـود و مـا نمـی توانیـم از کنـار مسـائل، پیامدها و 
آسـیب هـای توسـعه مثـل حاشـیه نشـینی  و ... غافـل 
شـویم چـرا کـه برخـی از ایـن پایامدهـا و آسـیب هـا 

ناشـی از توسـعه است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه فضـل الهـی شـوک های 
اولیـه و شـدید بـه اقتصـاد کشـور مهـار و کنتـرل شـده 
اسـت گفـت: خوشـبختانه بـا تـالش مـردم و مسـئوالن 
اقتصـاد کشـور بـه ثبات نسـبی رسـیده و  فرصـت های 
جدیـدی نیـز در اقتصـاد کشـور نمایـان شـده اسـت که 
یکـی از آن فرصـت هـا نیروهـای جـوان و دانشـگاهی 
هسـتند کـه ما نمی دانسـتیم و یا اطالعـات کمی از این 
گنجینـه عظیـم نیـرو هـای تحصیلکـرده دانـش بنیان و 

اسـتارت آپی داشـتیم.
معـاون اول رئیس جمهوری با اشـاره به اینکه اسـتان 
البـرز مـی تواند یکـی ازپایگاه هـای اصلی اسـتقرار نیرو 
و  ایجـاد  زمینـه  در  دانشـگاهی  و  تحصیلکـرده  هـای 
توسـعه شـرکت هـای دانش بنیان و اسـتارت آپی باشـد 
خاطرنشـان کـرد: مسـئوالن و مدیـران ملـی و اسـتانی 
بایـد مشـکالت ایـن تحصیلکـرده هـا و نیرو هـای جوان 
را حـل کننـد و مسـائل مربـوط به بروکراسـی و مسـائل 
اداری را بـرای آنهـا حـل نماینـد چـرا کـه ایـن نیـرو ها 
فضـای دیگـر و بهتـری بـرای کار خـود مـی خواهند که 
بـا فضـا، کار و مجـوز کارآفرینان سـابق متفاوت اسـت و 
نیـاز بـه این داریـم کـه تصمیمـات شـجاعانه ای درباره 

کار، مجـوز و فعالیـت ایـن هـا بگیریم.
دکتـر جهانگیـری در حاشـیه ایـن رویـداد از غرفـه 

پـارک علم و فنـاوری البرز در نمایشـگاه توانمندی های 
روسـتایی و عشـایری استـــان البرز روز  سـه شـنبه 

۱ مـرداد مـاه بازدید و اسـتقبال نمود.
دکتـر عطـاء الـه ربانـی رئیـس پـارک علـم و فناوری 
البـرز در ایـن بازدید با اشـاره به تحریم های کشـورهای 
غربـی بـرای شـرکت هـای داخلـی گفـت: پـارک علم و 
فنـاوری البـرز و شـرکت هـای فنـاور و دانـش بنیان آن 
توانمندی های بسـیار خوبی کسـب کرده انـد و آمادگی 
دارنـد بـه هر نـوع نیاز و محصـول مورد نیاز این شـرکت 

هـا پاسـخ دهند و آن هـا را تولیـد نمایند.

پارک های علم و فناوری استان البرز فرصت های 
خوبی برای توسعه فراهم کرده اند

بازدیـد  پایـان  در  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون   
ازنمایشـگاه توانمندی های روسـتایی و عشـایری استان 
البـرز بـا اشـاره به اینکه در اسـتان البرز پـارک های علم 
و فنـاوری خـوب و توانمنـدی شـکل گرفتـه اند یـادآور 
شـد: پـارک علـم و فناوری البـرز فرصت هـا و توانمندی 
هـای خوبـی بـرای توسـعه فراهم کـرده انـد کـه باید با 
اقدامـات مکمـل زمینه را بـرای نقش آفرینی بیشـتر آن 

هـا در توسـعه اسـتان و کشـو فراهـم کنیم.
دکتـر جهانگیـری در سـخنانی بـا ابراز خرسـندی از 
ایـن کـه بـار دیگـر در اسـتان البرز مهـم و اسـتراتژیک 
البـرز حضـور یافتـه اسـت گفـت: اسـتان البـرز بـه معنا 
و مفهـوم واقعـی بـه ایـران کوچک شـهرت یافتـه و این 
اسـتان دسـتاوردها، تجـارب و ظرفیـت خوبـی دارد تـا 
بتوانیـم بـا مطالعه مدلهـا و روندهـای توسـعه اجتماعی 
و صنعتـی و پیامدهـای آن، تجـارب حاصله را بـا اعتماد 
و اطمینـان بـاال بـه اسـتان هـای مختلـف و کل کشـور 

تعمیـم و تسـری بدهیم.

سرپرسـت پارک علـم و فنـاوری آذربایجان غربی گفت: 
افتتـاح مرکز رشـد شهرسـتان میاندوآب و سـاختمان دوم 
مرکـز رشـد جامـع واحدهـای فنـاور ارومیـه در اولویـت 

است.
علـی محمـد نیکبخـت در دیدار با مسـؤوالن دانشـگاه 
پیـام نـور آذربایجان غربـی افـزود: برنامـه ریـزی و تـالش 
مـا افتتـاح ایـن واحدهـا طـی هفته دولت امسـال اسـت.

وی ادامـه داد: عملیاتـی شـدن مفـاد تفاهـم نامـه دو 
جانبـه پـارک علـم و فنـاوری آذربایجان غربـی و دانشـگاه 

پیـام نـور ارومیـه مـورد تاکید اسـت.
مسـائل  حـل  راسـتای  در  بایـد  داشـت:  اظهـار  وی 

و  رشـد  مرکـز  دوم  سـاختمان  بـه  مربـوط  مشـکالت  و 
گیـرد. انجـام  الزم  اقدامـات  مسـتقر  شـرکت های 

آذربایجان غربـی  فنـاوری  و  علـم  پـارک  سرپرسـت 
گفـت: مجموعـه پارک علـم و فناوری به صـورت حرفه ای 
و بـا هدف توسـعه نـوآوری و انجـام کارهای دانـش بنیان 
در حـال فعالیـت اسـت تا بتوانـد نیاز جوانان نخبه اسـتان 

را فراهـم کند.
در  مناسبی  بسیار  ظرفیت  داد:  ادامه  نیکبخت 
دانشگاه های این استان وجود دارد و می توان از این ظرفیت 
برای توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان استفاده کرد.

فنـاوری  و  علـم  پـارک  رشـد  مرکـز  دوم  سـاختمان 
آذربایجان غربـی بـه موجـب تفاهـم نامه همـکاری منعقد 
شـده با دانشـگاه پیام نور اسـتان در محل این سـاختمان 
واقـع در کیلومتـر ۳ جـاده سـلماس، دانشـگاه پیـام نـور 

اسـتان راه انـدازی شـده اسـت.
هـدف  بـا  آذربایجان غربـی  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
بسترسـازی بـرای تولیـد ثـروت از طریـق علـم و فنـاوری 
تأسـیس شـده اسـت؛ ایـن نهاد بـه عنـوان یکـی از ارکان 
مهـم شـکل گیـری و توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان تالش 
ممتـاز همجـواری  موقعیـت  از  اسـتفاده  بـا  تـا  می کنـد 
هفـت  بـودن  دارا  و  اروپایـی  و  آسـیایی  بـا سـه کشـور 
مـرز رسـمی در سـطح کشـور بـه حمایـت همـه جانبـه 
بـر دانایـی و خالقیـت و جـذب  از شـرکت های مبتنـی 

سـرمایه گـذار بپـردازد.
ایـن پـارک در تـالش اسـت تـا زمینـه تجاری سـازی 
و بازاریابـی ایده هـای نوآورانـه و فناورانـه را فراهـم کنـد 
و نقـش کلیـدی در یـاری رسـاندن بـه حضـور فعـال این 
شـرکت ها در سـطوح ملـی و بیـن المللـی داشـته باشـد.

سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

افتتاح واحدهای ۲ مرکز رشد 
آذربایجان غربی در اولویت است

معاون اول رئیس جمهور در بازدید از توانمندی استان البرز: 

پارک های علم و فناوری اســتان البرز 
فرصت های خوبی برای توسعه 

فراهم کرده اند 
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و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
فناوری گفت: گردش مالی ۸ هزارمیلیارد تومانی، حاصل 
فعالیت ۱۷ساله مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در 

کشور است.
نشست  در  برومند  مسعود  علوم،  وزارت  گزارش  به 
هم اندیشی با پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری، اظهار 
داشت: هم اکنون حدود ۴۳ پارک علم و فناوری و ۱۹۰ 
آنها  نفر در  مرکز رشد در کشور فعال است که ۴۲ هزار 

مشغول فعالیت هستند.
وی با تاکید بر افزایش تعداد این مراکز علمی، اضافه کرد: 
شاغالن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از فارغ التحصیالن 
فعالیت های  مختلف،  حوزه های  در  که  هستند  دانشگاه ها 

پژوهشی انجام می دهند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، با تاکید بر اینکه 
سیاست های  از  فناوری  و  پژوهشگران  از  بیشتر  حمایت 
همین  در  کرد:  تصریح  است،  عالی  آموزش  توسعه  کالن 
و  پژوهش  معاونت  سوی  از  فناوری  گرنت  طرح  راستا 
دانشگاه ها  تا  شده  گرفته  نظر  در  علوم  وزارت  فناوری 

بتوانند بهتر با پارک های علم و فناوری همکاری کنند.

که  پژوهشی  خروجی های  از  طرح  این  داد:  ادامه  وی 
می توانند به فناوری تبدیل شوند، حمایت و پشتیبانی می کند.
اعتبار  با اشاره به تدوین آیین نامه های اجرایی  برومند 
گذشته  سال  در  ستاپ  کرد:  تصریح  )ستاپ(،  پژوهشی 
اجرایی نشد ولی مذاکراتی برای اخذ منابع مالی الزم انجام 

شده است.
وی همچنین با اشاره به بازدید از آزمایشگاه ها و مراکز 
اظهار  سبزواری،  حکیم  دانشگاه  رشد  مرکز  و  پژوهشی 
هیئت  اعضای  با  توانمند  دانشگاهی  دانشگاه،  این  داشت: 

علمی قوی و امکانات و تجهیزات مطلوبی است.
تولیدات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناوری دانشگاه حکیم 
سبزواری را تولیدات خوبی ارزیابی کرد و افزود: شرایطی 
که در این دانشگاه وجود دارد، نشان می دهد که با همه 
توانسته اند  جوانان خالق  و  کارآفرینان  نواقص،  و  کاستی 

محصوالت کارآمدی را به بازار عرضه کنند.
تومانی،  هزارمیلیارد   ۸ مالی  گردش  داد:  ادامه  وی 
و  علم  پارک های  و  رشد  مراکز  ساله   ۱۷ فعالیت  حاصل 

فناوری در کشور است.

رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری پردیـــس گفـــت: 
ـــام  ـــورت ع ـــوآوری بص ـــای ن ـــیس کارخانه ه ـــرای تاس ب
ـــد را  ـــس ۳ پیشـــنهاد جدی ـــاوری پردی ـــم و فن ـــارک عل پ

ـــت. ـــرده اس ـــه ک ارائ
مهـــدی صفاری نیـــا، رئیـــس پـــارک علـــم و 
فنـــاوری پردیـــس در گفت وگـــو بـــا در گفت وگـــو 
ـــای  ـــاره کارخانه ه ـــوان، درب ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــا باش ب
نـــوآوری، بیـــان کـــرد: در حـــال حاضـــر ۲ کارخانـــه 
آزادی و کارخانـــه نوبنیـــاد زیرمجموعـــه پـــارک 

علـــم و فنـــاوری پردیـــس هســـتند.
ـــارک  ـــوی پ ـــدی از س ـــنهاد جدی ـــزود:  ۳ پیش وی اف
ـــه  ـــت اگرچ ـــده اس ـــرح ش ـــس مط ـــاوری پردی ـــم و فن عل
ممکـــن اســـت کـــه ایـــن پیشـــنهاد ها، کارخانـــه 

ـــند . ـــوآوری نباش ن
صفاری نیـــا تصریـــح کـــرد: در حـــال ارزیابـــی 
ــا  ــت آن هـ ــن اسـ ــه ممکـ ــتیم البتـ ــنهاد ها هسـ پیشـ

ــند. ــارک پردیـــس نباشـ ــعبات پـ جـــزو شـ
ـــه داد:  ـــس ادام ـــاوری پردی ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ رئی
ــنهاد های  ــا پیشـ ــی ها و پیگیری هـ ــی بررسـ ــر طـ اگـ
ــب  ــای الزم را کسـ ــد مجوز هـ ــده بتواننـ ــرح شـ مطـ
ـــم. ـــرار می دهی ـــارک ق ـــعبات پ ـــزو ش ـــا را ج ـــد، آن ه کنن

وی بـــا بیـــان اینکـــه کارخانه هـــای نـــوآوری بـــه 
ـــس کار  ـــاوری پردی ـــم و فن ـــارک عل ـــا پ ـــام ب ـــورت ع ص
ــا  ــک از کارخانه هـ ــر یـ ــر هـ ــت: اگـ ــد، گفـ نمی کننـ
ـــا  ـــه آن ه ـــند ب ـــارک باش ـــعبات پ ـــی از ش ـــد جزی بخواهن
مجـــوز می دهیـــم، امـــا اگـــر بخواهنـــد بـــه صـــورت 
ــر  ــود را درگیـ ــد خـ ــر کار کننـ ــا یکدیگـ ــتقل بـ مسـ

ــم. ــا نمی کنیـ آن هـ
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ایده های استارتاپی

استاندار تهران خبر داد؛  

اســتقرار تکنولوژی و نوآوری های جدید
تا ۳ ماه آینده در استان تهران 

اســتاندار تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل اســتان 
اســتقرار شــهرک ها بــر اســاس تکنولــوژی قدیمــی 
ــاهد  ــده ش ــاه آین ــرف ۳ م ــم ظ ــت: امیدواری ــت، گف اس
ــتان  ــد در اس ــای جدی ــوآوری ه ــوژی و ن ــتقرار تکنول اس

ــیم. ــران باش ته
ــی در  ــنی بندپ ــیروان محس ــر، انوش ــزارش مه ــه گ ب
هفتمیــن جلســه کارگــروه رفــع موانــع ســرمایه گــذاری 
طــی ســخنانی اظهــار داشــت: نبایــد هیــچ مانعــی پیــش 
روی ســرمایه گــذاری وجــود داشــته باشــد در ایــن راســتا 
ــع و  ــع موان در اســتان تهــران اهتمــام جــدی جهــت رف

ــذاران وجــود دارد. مشــکالت ســرمایه گ
ــع ســرمایه گذاری  ــه اینکــه رفــع موان ــا اشــاره ب وی ب
ضوابطــی دارد کــه بــا توجــه بــه مصوبــات مرتبــط بایــد 
مشــکالت و موانــع رفــع و تصمیــم صحیــح اتخــاذ شــود 

ــگری  ــه گردش ــوه منطق ــی در فیروزک ــه واش ــزود: تنگ اف
بکــر و طبیعــی اســت کــه مشــکل تخصیــص آب داشــت 
و آب منطقــه ای مکلــف شــد آب مــورد نیــاز ایــن پــروژه 

را اختصــاص دهــد.
محســنی بندپــی افــزود: بــرای رفــع مشــکل محیــط 
زیســتی پــروژه تنگــه واشــی بــه ســبب اینکــه در منطقــه 
حفاظــت شــده قــرار دارد مقــرر شــد ســازه هــای ســبکی 
کــه بــه منطقــه آســیب نزننــد و توســعه خدمــات 

ــی شــود. بهداشــتی اجرای
اســتاندار تهــران گفت:جهــت توســعه شــهرک صنعتی 
ــهر  ــران ش ــهرک عم ــار از ش ــد ۱۸ هکت ــرر ش ــد مق پرن
جدیــد پرنــد بــه شــهرک صنعتــی پرنــد الحــاق شــود تــا 
صنایــع بــر اســاس ضوابطــی کــه شــرایط اســتقرار دارنــد 

در ایــن شــهرک مســتقر شــوند.
وی بیــان داشــت: مشــکل اســتان تهــران ایــن اســت 
ــوژی قدیمــی اســتقرار  ــر اســاس تکنول کــه شــهرک ها ب
ــتقرار  ــت اس ــون ممنوعی ــاس قان ــن اس ــر ای ــه و ب یافت
صنایــع در شــعاع ۱۲۰ کیلومتــری از ســال ۱۳۴۶ یعنــی 
ــادی را  ــکالت زی ــه مش ــت ک ــال اس ــش از ۵۲ س بی

ــه اســتان تهــران تحمیــل مــی کنــد. ب
ــم  ــدی فراه ــرایط جدی ــزود: ش ــی اف ــنی بندپ محس
ــاه  ــرف ۳ م ــک و ظ ــده نزدی ــم در آین ــده و امیدواری ش
آینــده شــاهد اســتقرار تکنولــوژی و نــوآوری هــای جدید 
ــم. ــا را برداری ــیم و محدودیت ه ــران باش ــتان ته در اس
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و  نوآوری  برج  افتتاح  از  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
فناوری کیش ظرف یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غالمحسین مظفری، در مراسم 
سازمان  و  جهاددانشگاهی  همکاری  نامه  تفاهم  امضای 
منطقه آزاد کیش با بیان اینکه برای من افتخاری است که 
عنوان عضو جهاد دانشگاهی را با خود دارم، گفت: جهاد 
دانشگاهی مجموعه باافتخار و خوش نام و توانمندی است. 
افرادی است  از سرمایه های جهاد دانشگاهی حضور  یکی 
که در خارج از جهاد نگاه مثبتی به این مجموعه دارند و 
در تالش هستند که از توانمندی های جهاد استفاده کنند.

وی ادامه داد: کیش جزیره ای با ویژگی های خاص است 
که در سه دهه اخیر، قدرت های مختلف زحمات مختلفی 
دانشگاهی  برندهای  بهترین  کشیدند.  جزیره  این  در  را 
کشور در جزیره کیش حضور دارند و دانشجویان خوبی در 
این دانشگاه ها حضور دارند.توجه به استارتاپ ها و گسترش 

جمله  از  علم  توسعه  هم چنین  و  دانش بنیان  شرکت های 
اولویت های ما در سازمان منطقه آزاد کیش است.

مظفری در ادامه، از بهره برداری از برج نوآوری کیش تا 
یک ماه آینده خبر داد و افزود: عالوه بر برج نوآوری کیش، 
ایجاد شده است.  فناوری در جزیره کیش  شهرک علم و 
شاید بتوان گفت که برخی واحدهای تولیدی که در کیش 

حضور دارند در جهان کم نظیر هستند.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش با بیان اینکه در جزیره کیش 
انجام  پایلوت  صورت  به  را  فعالیت ها  از  بسیاری  می توان 
آزاد  منطقه  گفت:  داد  تعمیم  به کل کشور  و سپس  داد 
متمرکز  ساختاری  به صورت  که  است  مجموعه ای  کیش 
به  است  در کیش محقق شده  یکپارچه  مدیریت  و  است 
همین علت منطقه آزاد کیش قدرت مانور خوبی در این 

زمینه دارد.
مظفری ادامه داد: در حوزه فعالیت های اقتصادی زمینه 
فعالیت های مشترکی با جهاد دانشگاهی وجود دارد؛ البته 
از  بگیریم و پس  را هم در نظر  باید محدودیت زمانی  ما 
را  کارگروه هایی  سریع تر  چه  هر  تفاهم نامه،  این  امضای 
بتوانیم  تا  کنیم  مشخص  تفاهم نامه  اهداف  تحقق  برای 

قدم های مهمی را برای کشور برداریم.
وی با اشاره به لزوم گسترش توریسم سالمت و همکاری 
ناباروری رویان در این راستا گفت: کیش  با مرکز درمان 
می تواند پایگاه خوبی برای گسترش توریسم سالمت باشد.

ــا  ــت: بـ ــران گفـ ــی ایـ ــگاه فضایـ ــس پژوهشـ رئیـ
ـــگاه  ـــن پژوهش ـــوآوری ای ـــه ن ـــه کارخان ـــه اینک ـــه ب توج
ـــان  ـــه زم ـــاز ب ـــل نی ـــزی کام ـــه ری ـــرای تأســـیس و برنام ب
دارد، پیش بینـــی می کنیـــم تـــا آخـــر امســـال ایـــن 

ـــود. ـــدازی ش ـــه راه ان کارخان
ــی  ــگاه فضایـ ــس پژوهشـ ــی رئیـ ــین صمیمـ حسـ
ـــاره  ـــارس،  درب ـــزاری ف ـــا خبرگ ـــو ب ـــران در گفت وگ ای
ـــح  ـــگاه توضی ـــن پژوهش ـــوآوری ای ـــه ن ـــدازی کارخان راه ان
داد: تعامـــل زیـــادی بـــا شـــتاب دهنده ها داریـــم تـــا 
بتوانیـــم تیم هـــای اســـتارتاپی در حـــوزه فضایـــی 
ــا ســـطحی از فعالیـــت  ــه تـ ــم. البتـ را حمایـــت کنیـ
حمایـــت  شـــتاب دهنده ها  توســـط  اســـتارتاپ ها 
می شـــود و پـــس از آن پژوهشـــگاه در ایـــن موضـــوع 
ــرای  ــرمایه گذاری بـ ــزی و سـ ــرده و برنامه ریـ ورود کـ

رشـــد اســـتارتاپ ها را انجـــام می دهـــد.
ـــان و  ـــهر اصفه ـــاس در ش ـــن اس ـــر ای ـــزود: ب وی اف
در نزدیکـــی شـــهرک صنعتـــی اصفهـــان می خواهیـــم 
ـــه  ـــن کارخان ـــم. ای ـــدازی کنی ـــوآوری را راه ان ـــه ن کارخان
بـــه دلیـــل آنکـــه در آن منطقـــه ســـوله های بزرگـــی 
وجـــود دارد در آن منطقـــه احـــداث می شـــود و در 
ـــم  ـــروع می کنی ـــوله کار را ش ـــک س ـــا ی ـــر ب ـــدای ام ابت

تـــا در ادامـــه فضـــای کار را گســـترش دهیـــم.
ـــان  ـــه بی ـــران در ادام ـــی ای ـــگاه فضای ـــس پژوهش رئی
ـــا  ـــود ت ـــث می ش ـــتراکی باع ـــای کار اش ـــن فض ـــرد: ای ک
شـــتاب دهنده ها نیـــز از ایـــن منطقـــه بازدیـــد کـــرده 

و از فعالیت هـــای اســـتارتاپ ها حمایـــت کننـــد. 
ــاد  ــن ایجـ ــی از محاسـ ــه داد: یکـ ــی ادامـ صمیمـ
ایـــن کارخانـــه نـــوآوری در آن منطقـــه ایـــن اســـت 
ـــد از  ـــراوان می توان ـــص ف ـــوان و متخص ـــروی ج ـــه نی ک
ـــتگاه های  ـــا دس ـــه ب ـــگاه ک ـــمند پژوهش ـــات ارزش تجربی
ــتارتاپ ها  ــا ورود اسـ ــد تـ ــتفاده کنـ اجرایـــی دارد اسـ

بـــه بـــازار تســـهیل شـــود. 
ـــا  ـــن کار زده شـــده و ب ـــرد: اســـتارت ای ـــد ک وی تأکی
ـــی  ـــت ابتدای ـــر فعالی ـــاد دیگ ـــد نه ـــت علمـــی و چن معاون
ایـــن موضـــوع انجـــام شـــده تـــا بـــه محـــض نهایـــی 

ـــود. ـــدازی ش ـــه راه ان ـــن کارخان ـــدن ای ش
رئیـــس پژوهشـــگاه فضایـــی ایـــران در پایـــان 
خاطرنشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه کارخانـــه 
ـــاز  ـــل نی ـــرح کام ـــاد ط ـــیس و ایج ـــرای تأس ـــوآوری ب ن
ــر  ــا آخـ ــم تـ ــی می کنیـ ــان دارد، پیش بینـ ــه زمـ بـ

امســـال ایـــن کارخانـــه راه انـــدازی شـــود.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: 

کارخانه نوآوری 
پژوهشگاه فضایی 

تا پایان سال
افتتاح می شود 

مدیرعامل منطقه آزاد کیش؛ 

برج نوآوری و فناوری کیش افتتاح می شود 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: 

مرکز شکوفایی برای راه اندازان
 کسب و کار نوپا ایجاد شد 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از 
راه اندازی مرکز شکوفایی برای ایده پردازان و راه اندازان 
مسیر  در  قضاییه  قوه  و گفت:  داد  نوپا خبر  کار  و  کسب 
از  کند  می  تالش  و  داشته  جدی  آفرینی  نقش  توسعه 

ظرفیت ایده پردازان استفاده کند.
بـه گـزارش معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع 
جـرم قـوه قضاییـه، محمدباقر الفـت در جمـع خبرنگاران 
دربـاره حمایـت معاونـت اجتماعی از اسـتارتاپ هـا افزود: 
افـراد خاصـی ایده پرداز هسـتند و فرصت هـا را می بینند 
و درک مـی کننـد؛ ممکن اسـت این افـراد ارتباط کاری با 
ما نداشـته باشـند اما ظرفیت عظیمی هسـتند کـه باید از 

ایده هایشـان اسـتفاده کتیم.
ــیر  ــه در مس ــوه قضایی ــه ق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب الف
ــتفاده از  ــالش در اس ــدی و ت ــی ج ــش آفرین ــعه نق توس
ایــن ظرفیــت هــا را دارد، اظهارداشــت: جشــنواره هایــی 
ــا همــکاری دانشــگاه  ــه طــور مرتــب در چهــار ســال ب ب
هــای معتبــر برگــزار کردیــم؛ حضــور جوانــان چشــمگیر 
ــی داشــتند، توســط  ــای عال ــده ه ــا و ای ــود و طــرح ه ب
ــود  ــیده ب ــوه رس ــه ق ــه ب ــی ک ــرح های ــات داوری ط هی
ــدام  ــرار گرفــت و توانســتیم در یــک اق ــی ق مــورد ارزیاب
رســانه ای از ایــن ایــده پــردازان برتــر قدردانــی شایســته 

داشــته باشــیم.

معــاون قــوه قضاییــه حرکــت دیگــر معاونــت اجتماعی 
ــرح  ــکوفایی ط ــث ش ــرم را بح ــوع ج ــگیری از وق و پیش
ــر عنــوان و تصریــح کــرد: ســعی کردیــم ایــن  هــای برت
ــتفاده  ــورد اس ــازی و م ــاری س ــیر تج ــا در مس ــرح ه ط
ــز  ــک مرک ــور ی ــن منظ ــرای ای ــرد؛ ب ــرار بگی ــگان ق هم
شــکوفایی ایجــاد کردیــم و دفتــر روابــط عمومــی بســیار 

ــی انجــام داد. فعالیــت خوب
وی افــزود: امــروز تــالش کردیــم مســیر شــکوفایی را 
بــه نحــو خوبــی گســترش داده و ایــده هــا را بــه ســمت 

تجــاری ســازی ببریــم.
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی:

راه اندازی پارک 
علم و فناوری کشاورزی 
 ارومیه اجرایی می شود

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: طرح 
راه اندازی پارک علم و فناوری کشاورزی در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه یکی از برنامه های جهاد دانشگاهی است 

که  در آینده ای نزدیک اجرایی می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، امین رستم زاده 
در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران با اشاره به 

اینکه این سازمان تالش کرده است در تمامی برنامه ها و 
فعالیت های خود در همه حوزه ها مبنای فرهنگی را حفظ 
کند، اظهار داشت: سه گروه پژوهی در معاونت پژوهشی 
این سازمان فعالیت دارند و همچنین برای کسب مجوز 
انجام  الزم  اقدامات  نیز  سبز  کسب وکار  راه اندازی  برای 

شده است.
وی با اشاره به اینکه این سازمان ۵۰ طرح مطالعاتی و پژوهشی 
در دست اجرا است، گفت: برای این طرح ها اعتباری بالغ بر یک و 
نیم میلیارد تومان  از بخش خصوصی و دولتی جذب شده است 

که  ۲۰ طرح مطالعاتی و ۶ طرح »iSi« بوده است.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به وجود 
آزمایش  برای  با دامنه ۲۶ المپ  اتمی  یک دستگاه جذب 
فلزات در آزمایشگاه های جهاد دانشگاهی استان ادامه داد: در 

آزمایشگاه های جهاد دانشگاهی ۵۰۰ نوع آزمون انجام می شود.
رستم زاده با بیان اینکه پایش پساب خروجی  بیمارستان های 
ارومیه و خوی آغاز شده است بیان کرد: دو طرح در پایش 
آالینده های زیست محیطی در شهرستان تکاب در درست  با 

مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان در حال اجرا است.
جهاد  پژوهشی  حوزه  طرح های  دیگر  از  افزود:  وی 
بر در حوضه  دانشگاهی، کشت گیاهان دارویی  کم آب 
دریاچه ارومیه است که در شهرستان های ارومیه، سلماس 
و نقده به صورت پایلوت مزارعی برای تولید این گیاهان 
در نظر گرفته شده است که به افرادی که در این موضوع 
مشارکت داشتند تسهیالتی از قبیل اماده سازی زمین زراعی 
ابر، مشاوره  این گیاهان کم  و تهیه بذرهای اصالح شده 

تخصصی و ازمایشات علمی ارائه شده است.

بختیاری  و  چهارمحال  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
گفت: پارک  علم و فناوری محیطی است که زمینه تبدیل 
فناوری،  به  را  علمی  یافته های  از  برگرفته  و  نو  ایده های 

محصول و نهایتا تجاری سازی را فراهم می کند.
و  مطالعه  با  شهرکرد،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
دانشگاهیان،  می یابیم  در  انقالب  دوم  گام  بیانیه   بررسی 
جامعه نخبگان کشور و جوانان مخاطب اصلی این بیانیه 
هستند، این قشر همواره دژ محکمی مقابل مشکالت کشور 

محسوب می   شوند.
تجربه  ۴۰ سال گذشته انقالب اسالمی نشان داده که 
هر زمان به این قشر میدان بروز داده شده کارآمدی انقالب 
با رئیس پارک علم و  این خصوص  بوده است، در  بیشتر 
فناوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان چهارمحال و بختیاری 
در مورد اقدامات حمایتی از قشر نخبه و جوان گفت وگو 

کردیم.
در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پیرعلی  اسماعیل 
و  چهارمحال  فناوری  و  علم  پارک  اقدامات  خصوص 
بختیاری در این زمینه گفت: مقام معظم رهبری پارک های 
اشتغال  ایجاد  راه های  بهترین  از  یکی  را  فناوری  و  علم 
می داند و در بیانیه گام دوم انقالب نیز به دو مقوله نقش 

جوانان و نخبگان توجه ویژه شده است.
رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: پارک  علم و فناوری محیطی است که زمینه تبدیل 
فناوری،  به  را  علمی  یافته های  از  برگرفته  و  نو  ایده های 

محصول و نهایتا تجاری سازی را فراهم می کند.
پیرعلی خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری چهارمحال 
فناور،  ایده های  برای جوانان نخبه و صاحبان  و بختیاری 
از حمایت های آموزشی، کارگاهی، تسهیالتی  برخورداری 

و  علمی  مراکز  دولتی،  خصوصی،  بخش های  با  ارتباط  و 
صنعتی  را فراهم می کند.

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری افزود: 
پارک علم و فناوری با شبکه سازی و روان ساختن جریان 
دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  زمینه  ثروت  به  دانش  تبدیل 
التحصیالن  فارغ  و  جوانان  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  و 

دانشگاهی را فراهم می کند.
وی عنوان کرد: پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری 
در حال حاضر ۱۳۷ هسته، شرکت فناور و دانش بنیان را تحت 
حمایت دارد، که تالش می شود با حمایت های مالی در قالب 
با  کارگاهی  و  اداری  فضای  ایجاد  قیمت،  ارزان  تسهیالت 

حداقل هزینه این تعداد افزایش یابد.
پیرعلی در پایان  اضافه کرد: به عالوه در تالش هستیم 
با آموزش، مشاوره، استفاده از برترین مشاوران ملی ضمن 
کاستن از هزینه های تولید محصوالت توسط شرکت های 
برای  بستر  ایجاد  و  تخصصی  آموزش های  بنیان،  دانش 
زمینه  دانش بنیان  شرکت های  بازاریابی  و  تجاری سازی 

موفقیت را فراهم نماید.

آمادگی پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری 
برای تبدیل ایده به محصول

با حضور سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات انجام شد 

امضا تفاهم  نامه ایجاد و راه اندازی 
کارخانه نوآوری در استان فارس

تفاهم  نامه ایجاد و راه اندازی کارخانه نوآوری با هدف 
ماموریت جذب شتاب دهنده ها، استارت آپ ها و شرکت های 
فناوری  و  مخابرات  الکترونیک،  حوزه  فعال  بنیان  دانش 
نوآوری  و  فناوری  معاونت  سرپرست  حضور  با  اطالعات 

وزارت ارتباطات در شیراز به امضا رسید.
سرپرست  هاشمی،  ستار  سید  ایسکانیوز،  گزارش  به 
مراسم  در  ارتباطات  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاونت 
با ارائه گزارشی از اقدامات وزارت  امضای این تفاهمنامه، 
کشورگفت:  ارتباطی  زیرساخت های  توسعه  در  ارتباطات 
ارزشمند  اقدامی  فناوری  توسعه  مراکز  و  کارخانه  ایجاد 
خوشه های  کار،  و  کسب  توسعه  اکوسیستم  ارتقای  برای 
و  صنعت  ارتباط  از  استفاده  با  فناوری  تعمیق  و  نوآوری 

استارت آپ ها در حوزه iCT است.
وی افــزود: ارتقــا شــرکت هــای فنــاور، جــذب و 
حمایــت از نخبــگان و فعالیــن حــوزه فــاوا، توســعه 
شــبکه اقتصــاد دیجیتــال بــا هــدف توســعه بــازار از دیگــر 

ــت. ــوآوری اس ــه ن ــن کارخان ــاد ای ــداف ایج اه
ــرای  ــارس ب ــتاندار ف ــت از اس ــا درخواس ــمی ب هاش
ــا زمان بنــدی مشــخص،  کنتــرل مراحــل پیشــرفت کار ب
ــه ســوابق فعالیت هــای  ــا توجــه ب ــح کــرد: کــرد: ب تصری
کارخانــه   ،)iTMC( ایــران  مخابراتــی  کارخانجــات 
ــا ارائــه عملکــرد مناســب  نــوآوری شــیراز بایــد بتوانــد ب

ــود. ــل ش ــور تبدی ــی در کش ــه الگوی ب
ــاد و راه  ــه ایج ــزارش، تفاهم نام ــن گ ــاس ای ــر اس ب
انــدازی کارخانــه نــوآوری در اســتان فــارس فــی مــا بیــن 
ــوری، وزارت  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، اســتانداری فــارس، 
ــد  ــرکت مه ــران و ش ــی ای ــات مخابرات ــرکت کارخانج ش
ــی  ــت های کل ــت سیاس ــار در جه ــتران عط ــارت گس تج
ــاد  ــان و ایج ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص ــرای توس ــور ب کش
زیســت بــوم کارآفرینــی بــرای دانشــجویان و فــارغ 
ــه  ــه امضــا طرفیــن رســید و ب التحصیــالن دانشــگاهی ب
ــل  ــار دارد کــه در صــورت تمای مــدت هفــت ســال اعتب

ــت. ــد اس ــل تمدی ــن قاب طرفی
بر اساس این تفاهم نامه هرگونه حمایت مالی و معنوی 
چارچوب  در  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
تا  ابتدا  از  بنیان  دانش  شرکت های  از  حمایت  قانون  مواد 
در  مستقر  شرکت های  به  محدود  مرکز،  فعالیت  انتهای 
کارخانه نوآوری خواهد بود و وزارت ارتباطات فعال سازی 
محل  در  پارک  دیجیتال  اقتصاد  توسعه  نمایندگی شبکه 
واحدهای  از  مالی  حمایت  و   iTMC نوآوری  کارخانه 
پذیرش شده در شبکه را از طریق صندوق های فعال در 

این حوزه بر عهده دارد.
ــوع  ــا موض ــط ب ــازمان های مرتب ــام س ــی تم هماهنگ

تفاهم نامــه از جملــه هماهنگــی و تســهیل بــرای صــدور 
ــتگاه- ــایر دس ــیراز، س ــهرداری ش ــای الزم از ش مجوزه

ــازوکارهای  ــن س ــه و تبیی ــتانی و تهی ــی اس ــای اجرای ه
ــر  ــروژه ب ــر پ ــازمان های درگی ــن س ــط بی ــی و رواب قانون

ــارس اســت. ــتانداری ف ــده اس عه
ـــص  ـــه، تخصی ـــج جانب ـــه پن ـــن تفاهمنام ـــر اســـاس ای ب
تامیـــن  و  کارخانـــه  محـــل  در  فیزیکـــی  فضـــای 
زیرســـاخت های الزم ماننـــد آب، بـــرق، گاز و تلفـــن 
در محـــل بـــرای شـــرکت مســـتقر از وظایـــف شـــرکت 
ـــد  ـــرکت مه ـــت و ش ـــران اس ـــی ای ـــات مخابرات کارخانج
ــازی  ــه فراهم سـ ــار موظـــف بـ ــتران عطـ ــارت گسـ تجـ
ـــای  ـــات حرفه  ـــایر الزام ـــب و س ـــت مناس ـــط فعالی محی
ـــایر  ـــی و س ـــوزش، بازاریاب ـــاوره، آم ـــات مش ـــامل خدم ش
ــتاب دهنده ها  ــا، شـ ــرکت های نوپـ ــاز شـ ــات موردنیـ خدمـ
ــا توجـــه بـــه اهـــداف و کارکردهـــای  ــتارت آپ ها بـ و اسـ
کارخانـــه نـــوآوری iTMC و تربیـــت نیـــروی انســـانی 
ـــی و  ـــای تخصص ـــزاری دوره ه ـــب برگ ـــص در قال متخص

کارگاه  هـــای آموزشـــی کوتـــاه مـــدت اســـت.
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دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دکتر حبیبی 
کردند؛  اعالم  مشترک  دیدار  در  خوارزمی  دانشگاه  رئیس 
همکاری های پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه خوارزمی 
در ابعاد مختلف از جمله راه اندازی مراکز رشد علوم انسانی 

و ایجاد رشته های جدید و پژوهش محور گسترش می یابد.
البرز،  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
حبیبی  دکتر  دیدار  در  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
رئیس دانشگاه خوارزمی و معاونان و روسای دانشکده های 
این دانشگاه از دانشگاه خوارزمی به عنوان یک دانشگاه بزرگ 
یاد نمود و خاطرنشان کرد:  و موثر در حوزه آموزش عالی 
در دوره جدید ماموریت ها و وظایف مهمی برای همکاری 
دانشگاه ها و مراکز علمی تعریف شده است و باید تالش کنیم 
این همکاری ها بین پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه معظم 
خوارزمی در عرصه های مختلف شکل بگیرد و عملیاتی شود.

دکتر عطاء اله ربانی با اشاره به مشکالت ایجاد شده به 
لحاظ تحریم ها بر رفع نیازها از طریق همکاری دو مجموعه 
شد:  یادآور  و  کرد  تاکید  دانشگاه  و  فناوری  و  علم  پارک 
با  دانشگاهی  جهاد  شهدای  تحقیقاتی   و  علمی  مجتمع 
سه پژوهشکده بزرگ، مراکز علمی و تخصصی و مجموعه 
شرکت های دانش بنیان و فناور  مستقر در پارک علم و 
فناوری بهترین ظرفیت برای همکاری با بخش های مختلف 
علمی و تحقیقاتی دانشگاه خوارزمی هستند و ما خواهان 
نگاه و  با  و  ابعاد مختلف  این همکاری در  این هستیم که 

ماموریت ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه عملیاتی شود.
آموزش  مجموعه  با  همکاری  بر  بازدید  این  در  وی 
و  علمی  مجتمع  گفت:  و  کرد  تاکید  البرز  استان  عالی 
تحقیقاتی جهاد دانشگاهی با سه پژوهشکده مطرح امکان 
و ظرفیت بسیار خوبی برای همکاری با اعضاء و دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی دارد و می توانیم رشته ها و همکاری 
های جدیدی را در توسعه آموزش های تحصیالت تکمیلی 

از جمله دوره های پژوهش محور ایجاد و رقم بزنیم.
توسعه  پژوهشکده  همکاری  بر  ادامه  در  ربانی  دکتر 
جهاد  رویان  پژوهشگاه  و   ایران   شیمیایی  صنایع 
دانشگاهی با گروه های شیمی و زیست شناسی دانشگاه 
از  بزودی  ها  همکاری  این  گفت:  و  کرد  تاکید  خوارزمی 

روزها و هفته های آینده آغاز می شود.
دکتر حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمی کرج نیز با اشاره 
به اینکه حدود ۱۰ سال و از دهه ۶۰  با جهاد دانشگاهی 
همکاری داشته و با فعالیت های این نهاد موثر و توانمند 
و  علمی  مجتمع  در  که  ها  سال  از  بعد  گفت:  بودم  آشنا 
تحقیقاتی و پارک علم و فناوری البرز حضور پیدا می کنم 
دستاوردهای  و  ها  فعالیت  شاهد  و  خرسندم  و  خوشحال 
بزرگ در این دو مجموعه هستم و همه این دستاوردها برای 
ما و مجموعه استان البرز مایه مباهات و موجب افتخار است.
بزرگ  مجموعه  دو  موثر  و  ارگانیک  همکاری  بر  وی 
دانشگاه خوارزمی و پارک علم و فناوری البرز اشاره کرد و 
اظهار داشت: همکاری های خوبی بین دو مجموعه که در 
غرب استان البرز مستقر هستند وجود دارد ولی ماموریت 

اندازی  راه  ایجاد و توسعه آن هستیم  مهمی که خواهان 
با  تهران  و  البرز  های  استان  در  انسانی  علوم  رشد  مراکز 
استفاده از ظرفیت عظیم و تجربه خوب دانشگاه خوارزمی 

یا همان تربیت معلم سابق است.
دانشگاه  انسانی  علوم  های  پایه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ضرورت  از  یکی  گفت:  است  پایه  علوم  همپای  خوارزمی 
های مورد نیاز توجه به موضوعات نرم افزاری برای ایجاد 
شرکت ها و کسب و کارها در بخش علوم انسانی است چرا 
که هنوز ادبیات و نگاه نرم افزاری برای این موضوعات در 
حوزه علوم انسانی شکل نگرفته است که نیازمند همکاری 
دانشگاه  و  آن  رشد  مراکز  و  البرز   فناوری  و  علم  پارک 

خوارزمی برای این ماموریت مهم هستیم.
و  دانشگاه خوارزمی کرج  رئیس  این نشست  پایان  در 
معاونین و هیئت همراه از بخش های پارک علم و فناوری 
ملی  مرکز  دارویی،  گیاهان  پژوهشکده  جمله  از  البرز 
ذخایر ژنتیک و زیستی ایران و سپس از  نمایشگاه دایمی 
محصوالت شرکتهای فناور و دانش بنیان پارک ، شرکت 
راه یابان و شرکت پالسما پژوه پارس از شرکت های تولید 
دانش محور بازدید نمودند و سپس با فعالیت های مرکز 

مبدلها و منابع تغذیه  واحد علم و صنعت آشنا شدند.

در بازدید رئیس دانشگاه خوارزمی و معاونان از پارک مطرح شد 

همکاری های پارک علم و فناوری البرز 
و دانشگاه خوارزمی در ابعاد مختلف 

گسترش می یابد 

مراسم  در  جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری اردبیل برای شکل 
و  کارآفرینی  بوم  زیست  گفت:  نوآوری«،  »کارخانه  گیری 
نوآوری امروز با همراهی جانانه سرمایه گذار بخش خصوصی 
و  تعامل در حمایت جوان خالق  این  و  رونق گرفته است 

کارآفرین، یک نتیجه برد-برد خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری و اکبر بهنام جو استاندار اردبیل تفاهم نامه 
ای را به امضا رساندند که بر مبنای آن، »کارخانه نوآوری 
اردبیل« در محل پیشین کارخانه چرم مغان ایجاد و به مرکزی 
بدل  دانش بنیان  شرکت های  و  استارتاپ ها  استفاده  برای 

می شود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراسم، 

از یک تعامل سازنده با نتیجه برد-برد سخن گفت.
ستاری، با بیان این که زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در 
استان ها امروز با حمایت و همراهی جانانه بخش خصوصی، 
رونق گرفته است، اظهار کرد: خوشبختانه اهمیت و جایگاه 
به  افتاده و  اقتصاد دانش بنیان و استارتاپ ها در کشور جا 
توسعه  از  خصوصی،  بخش  است.  شده  بدل  دغدغه  یک 
می کند.   حمایت  جانانه  نوآوری،  و  کارآفرینی  بوم  زیست 
توسعه کسب  برای  زمان و سرمایه ای که بخش خصوصی 
و کارهای دانش بنیان و استارتاپی صرف می کند، ارزشمند 
است و مسئولیت ما را برای حمایت زیرساختی و حاکمیتی، 

از فعاالن این زیست بوم سنگین تر می کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور، ایجاد کارخانه های 
سرمایه  کمک  به  نوآوری  مراکز  و  شتابدهنده ها  نوآوری، 
نگرش  تحول  از  برجسته  نشانی  را  خصوصی  بخش  گذار 
ارزنده  سرمایه های  و  اقتصاد  به  نسبت  جامعه  فرهنگ  و 

و  گذار  این که سرمایه  کرد:  اظهار  و  دانست  انسانی خود 
برای  سرمایه خود  و  ملک  از  بخش خصوصی،  کارخانه دار 
استارتاپی  و  بنیان  و کارهای دانش  انداختن کسب  راه  به 
نسبت  جامعه  فرهنگ  و  نگرش  تحول  از  می کند،  هزینه 
دانش  و  خالق  جوان  یعنی  سرمایه هایش  ارزنده ترین  به 

آموخته حکایت دارد.
به گفته ستاری، جامعه دریافته است که سرمایه گذاری 
روی ایده های خالقانه و بلندپروازانه این جوانان، از یک سو 
اشتغال آنان و از سوی دیگر  پیشرفت و خلق ارزش افزوده 
برای سرمایه گذار و جامعه را به ارمغان می آورد؛ تعاملی که 

نتیجه آن سود بردن تمامی طرف های تعامل خواهد بود.
ستاری، پیشگام شدن استاندار و فعاالن بخش خصوصی 
ترویج  در  را  همکاری  مشترک  تفاهم  این  برای  اردبیل 
فرهنگ اقتصاد دانش بنیان استان یک گام اثرمند ارزیابی 
کرد و گفت: این که استاندار در موضوع حمایت از زیست 
بوم کارآفرینی و نوآوری پیشگام شود، گامی ارزشمند است 
یک  شدن  ماندگار  و  بازگشت  از  باید  ها  استان  تمامی  و 
از کشف یک معدن  برتر و نخبه به استان، بیش  استعداد 
سرمایه  که  تحولی  و  افزوده  ارزش  زیرا  شوند  خوشحال 
انسانی به همراه می آورد، ماندگار و رو به افزایش است. با 
حمایت نرم افزاری و سخت افزاری همه بخش ها از جمله 
دسترس  در  ها  محیط  این  بخش خصوصی،  و  استانداری 
فعاالن دانش بنیان، استارتاپی ها و دانش آموختگان نوآور 

اردبیلی قرار می گیرد.
ستاری با اشاره به این که حمایت زیرساختی و تجهیز 
مراکز نوآوری، پارک های علم و فناوری، شتابدهنده های 
تخصصی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار 
و اولویت نخست معاونت علمی و فناوری است، ادامه داد: 

اکنون فرصتی طالیی برای کشور به وجود آمده است که 
که  جوانانی  برای  التحصیالن  فارغ  اشتغال  آن،  مبنای  بر 
تخصص دارند فراهم می شود. بر همین مبنا تأکید معاونت 
در  بوم  زیست  این  رونق  از  زیرساختی  حمایت  بر  علمی 

کشور، سازگار با ویژگی ها و مزیت های بومی است.
کارخانه  اندازی  راه  و  »ایجاد  تفاهم نامه  امضای  با 
و  خالقانه  ایده های  آمدن  هم  گرد  زمینه  نوآوری«، 
تبدیلشان به استارتاپ یا کسب و کار دانش بنیان در یکی 

از کارخانه های اردبیل فراهم شد.
بوم کارآفرینی  ایجاد زیست  تفاهم نامه در راستای  این 
کارخانه  ایجاد  با  دانشگاه  فارغ التحصیل  دانشجویان  برای 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  میان  نوآوری 
شرکت  و  اردبیل  فناوری  و  علم  پارک  اردبیل،  استانداری 

چرم مغان منعقد شد.
پس از شناسایی چند کارگاه و کارخانه و اماکن صنعتی 
بستری  عنوان  به  مغان  چرم  شرکت  اردبیل،  استان  در 
خط  و  شد  انتخاب  نوآوری  کارخانه  ایجاد  برای  مناسب 

تولید نوآوری ها در »اردبیل« به راه افتاد.
و  موجود  اداری  فضای  مربع  متر   ۱۰۰۰ تخصیص  با 
برای  الزم  فضای  سوله،  به شکل  مربع  متر  ۴هزار  ساخت 
و  با حمایت  نوآور،  و  و جوانان خالق  استارتاپ ها  استقرار 

معرفی معاونت علمی و فناوری فراهم می شود.

با حضور معاون علمی رییس جمهور؛  

احداث کارخانه نوآوری اردبیل کلید خورد 
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منصـــور  دکتـــر 
غالمـــی، وزیـــر علـــوم، 
تحقیقـــات و فنـــاوری 
دکتـــر  حکمـــی،  در 
را  مافـــی  مصطفـــی 
بـــه عنـــوان سرپرســـت 
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل پ
ـــرد. ـــوب ک ـــن منص قزوی

ــزارش  ــه گـــــ بـــ
نقـــل  بـــه  بـــازارکار 
روابـــط  کل  اداره  از 
عمومـــی وزارت علـــوم، 
ـــم انتصـــاب  ـــن حک در ای

خطـــاب بـــه دکتـــر مافـــی آمـــده اســـت:
بـــا عنایـــت بـــه اســـتعفای جنـــاب آقـــای دکتـــر 
ـــارک  ـــت پ ـــئولیت ریاس ـــی از مس ـــی مهلبان ـــف گرج یوس
علـــم و فنـــاوری قزویـــن، ضمـــن تشـــکر از زحمـــات 
ـــاون  ـــنهاد مع ـــاس پیش ـــر اس ـــق، ب ـــان و آرزوی توفی ایش
ـــم  ـــن حک ـــب ای ـــه موج ـــاوری، ب ـــش و فن ـــرم پژوه محت
تـــا انتصـــاب رئیـــس جدیـــد، بـــه سرپرســـتی پـــارک 

علـــم و فنـــاوری قزویـــن منصـــوب می شـــوید.
ــبحان  ــد سـ ــه خداونـ ــوکل بـ ــا تـ ــت بـ ــد اسـ امیـ
ــی،  ــی علمـ ــالمی و مبانـ ــای اسـ ــروی از آموزه هـ و پیـ

مأموریت هـــا و وظایـــف 
برپایـــه  را  محّولـــه 
سیاســـت ها  قوانیـــن، 
ــّوب  ــای مصـ و برنامه هـ
ـــد و  ـــر و امی ـــت تدبی دول
طرح هـــای پیشـــنهادی 
ــرم  ــس محتـ ــه مجلـ بـ
ـــرا  ـــالمی اج ـــورای اس ش
ــته در  ــی شایسـ و نقشـ
تحقـــق اهـــداف نظـــام 
ــا  ــاوری ایفـ ــم و فنـ علـ

نمائیـــد.
ــی  ــتر مصطفـ دکـــ
ـــروه  ـــه ۹ گ ـــتاد پای ـــن و اس ـــال ۱۳۵۸ در قزوی ـــد س ـــی متول ماف
مهندســـی مکانیـــک دانشـــگاه بین المللـــی امـــام 

خمینـــی )ره( اســـت.
ــی  ــی مهندسـ ــه کارشناسـ وی دانــش آمــوخــتـــ
مکانیـــک دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه نصیرالدیـــن 
ــی مکانیـــک – ــد مهندسـ ــی ارشـ ــی، کارشناسـ طوسـ
ـــی  ـــرای تخصص ـــز و دکت ـــگاه تبری ـــرژی دانش ـــل ان تبدی
ــه  ــی خواجـ ــگاه صنعتـ ــک از دانشـ ــی مکانیـ مهندسـ

نصیرالدیـــن طوســـی می باشـــد.

ـــق  ـــتای تحق ـــان در راس ـــتاندار کرم ـــه اس ـــه گفت ب
رونـــق تولیـــد، ســـال آینـــده بـــا آغـــاز فعالیـــت 
ــه  ــان بـ ــم آوا « در کرمـ ــه ای » هـ ــعبه منطقـ شـ
ـــن  ـــه، ای ـــای نخب ـــذب نیروه ـــایی و ج ـــور شناس منظ

اســـتان صاحـــب شـــهر نـــوآوری خواهـــد شـــد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمـــد جـــواد فدایـــی در 
نشســـت بـــا مدیرعامـــل شـــرکت هـــم آوا افـــزود: 
بنابرایـــن ســـال آینـــده  شـــاهد راه انـــدازی 
ـــرق  ـــوب ش ـــرق و جن ـــوآوری ش ـــز ن ـــن مرک بزرگتری

کشـــور در اســـتان کرمـــان خواهیـــم بـــود.
ــه امکانـــات و  ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــتاندار کرمـ اسـ
ــار  ــتان اظهـ ــن اسـ ــود در ایـ ــتعدادهای موجـ اسـ
ـــوان  ـــا عن ـــز ب ـــک مرک ـــود ی ـــون وج ـــت : تاکن داش
شـــهر نـــوآوری بـــا امکانـــات منحصـــر بـــه فـــرد 
کـــه ســـاالنه بتوانـــد بـــه جـــذب حـــدود۲۰۰ تـــا 
ــک  ــتان کمـ ــه در اسـ ــانی نخبـ ــروی انسـ ۳۰۰نیـ

نمایـــد، خالـــی بـــود.
فدایـــی یکـــی از فرآیندهـــای جدیـــد توســـعه 
کســـب و کارهـــای جدیـــد را بـــر مبنـــای فنـــاوری هـــای 
ـــوان  ـــه بت ـــت: چنانچ ـــان داش ـــمرد و بی ـــر ش ـــن ب نوی
ـــتارت  ـــا و اس ـــب و کاره ـــاز کس ـــورد نی ـــات م امکان
آپ هـــا را بـــه صـــورت یـــک جـــا در یـــک مرکـــز 
ـــق  ـــعه و رون ـــد، توس ـــرای رش ـــا ب ـــرد، فض ـــتقر ک مس
ـــا  ـــی مهی ـــه راحت ـــز ب ـــا نی ـــب و کاره ـــوع کس ـــن ن ای

ـــد. ـــد ش خواه
ـــم  ـــرکت ه ـــل ش ـــژاد مدیرعام ـــری ن ـــا کالنت رض
آوا هـــم در ایـــن نشســـت مشـــترک بـــا تشـــریح 
ــن در  ــای نویـ ــب و کار هـ ــت کسـ ــتره فعالیـ گسـ
ـــان  ـــتان کرم ـــرح در اس ـــن  ط ـــرای ای ـــوص اج خص
ـــتاندار  ـــتان و اس ـــه اس ـــت مجموع ـــا حمای ـــت: ب گف
ـــرای  ـــاله ب ـــه س ـــا س ـــق دو ت ـــک اف ـــی ی ـــان و ط کرم
جـــذب حـــدود ۱۰هـــزار نفـــر در ایـــن مجموعـــه 
برنامـــه ریـــزی شـــده کـــه طـــرح ابتدایـــی و عملیاتـــی 
ایـــن مجموعـــه ظـــرف دو هفتـــه آینـــده بـــه 

مدیریـــت اســـتان ارائـــه خواهـــد شـــد.

کرمان صاحب
 شهر نوآوری

 می شود 

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

سرپرست پارک علم و فناوری قزوین 
منصوب شد 

رییس پارک علم و فناوری کردستان:

رویدادهای نوآوری بستری برای شکوفایی 
خالقیت و نوآوری جوانان است

رییـــس پـــارک علـــم 
کردســـتان  فنـــاوری  و 
ــرگزاری  ــت: بـــ گــفـــ
استـــــارت اپ ویکنـــد 
ــرای  ــبی بـ ــتر مناسـ بسـ
شـــکوفایی خالقیـــت و 
نـــوآوری هـــای جوانـــان 

ــت. اسـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، 
ــتان،  ــقه کردسـ مــنطـــ
ــدی در  ــالد سعیـــ خـــ
ـــداد  ـــه روی ـــن افتتاحی آیی
ــتغالزایی  ــوآورانه اشـ نـــ

ــاد آب و  ــت اقتصـ ــه اهمیـ ــاره بـ ــا اشـ ــوزه آب، بـ حـ
ـــرد:  ـــار ک ـــروز، اظه ـــای ام ـــه از آن در دنی ـــتفاده بهین اس
ـــالق  ـــانی خ ـــروی انس ـــت نی ـــه اهمی ـــرفته ب ـــع پیش جوام
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــر آن س ـــواره ب ـــرده و هم ـــی ب ـــوآور پ و ن
ـــن  ـــاد ای ـــکوفایی اقتص ـــه ش ـــر ب ـــه منج ـــد ک ـــی کنن م

کشـــورها شـــده اســـت.
ـــت  ـــه اهمی ـــع ب ـــی جوام ـــفانه برخ ـــزود: متاس وی اف
ایـــن مهـــم واقـــف نبـــوده و بـــا اقتصـــادی بـــر پایـــه 
ـــه  ـــد درحالیک ـــادی دارن ـــه زی ـــوآوری فاصل ـــت و ن خالقی
ــده  ــانی را نادیـ ــروی انسـ ــت نیـ ــد اهمیـ ــروزه نبایـ امـ
ـــی بـــرای پـــرورش و شـــکوفایی  گرفـــت و بایـــد محیط

نیـــروی انســـانی خـــالق 
ایجـــاد کـــرد.

رییـــس پـــارک علـــم 
کردســـتان  فنـــاوری  و 
بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
بـــــرگزاری استـــــارت 
اپ ویکنـــد در تربیـــت 
و شـــــناسایی نیـــروی 
آن  خـــالق،  انسانـــــی 
بـــرای  بــستـــــری  را 
شکوفــایـــــی خالقیـــت 
نـــوآوری وجـــــودی  و 
ــنندگان  ــت کـــ شرکـــ

دانســـت.
ـــه  ـــزاری هرچ ـــر برگ ـــد ب ـــن تاکی ـــن ضم وی همچنی
بهتـــر نمایانـــدن توانمنـــدی بیشـــتر اســـتارت اپ هـــا 
تاکیـــد کـــرد و گفـــت: صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری 
ـــده  ـــرکت کنن ـــان ش ـــای جوان ـــروژه ه ـــک از پ ـــرای هری ب
ــرمایه  ــان سـ ــارد تومـ ــا یـــک میلیـ ــتارت اپ تـ در اسـ

گـــذاری خواهـــد کـــرد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت اســـتارت اپ ویکند)رویـــداد 
نوآورانـــه اشـــتغالزایی( آب )ئـــاو( از امـــروز بـــا حضـــور 
ـــا روز  ـــده و ت ـــاز ش ـــتان آغ ـــگاه کردس ـــم در دانش ۱۲ تی

ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــه ادام جمع
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فن بازار
◄ رئیس شبکه فن بازار ملی ایران خبر داد:

افزایش فن بازارهای تخصصی و منطقه ای در کشور

◄ اخبار
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گفــت:  ایــران  ملــی  فن بــازار  شــبکه  رئیــس 
فعالیــت  جدیــد  ســال  در  شــده  برنامه ریــزی 
ــهولت  ــرای س ــه ای ب ــی و منطق ــای تخصص فن بازاره
ــازار افزایــش پیــدا  معرفــی محصــوالت فناورانــه بــه ب

ــد. کن
ــد  ــون رش ــرد: تاکن ــار ک ــو ه اظه ــالد صدرخانل می
ــی در  ــدف تمرکززدای ــا ه ــه ای ب ــای منطق فن بازاره
تهــران در پیــش گرفتــه شــده اســت و آخریــن افتتــاح 
ــی در  ــتان آذربایجــان غرب ــازار در اس ــه ای فن ب منطق

دو مــاه گذشــته انجــام شــد.
وی در خصــوص اقدامــات در ســال جدیــد، ادامــه داد: 
ــه ای در  ــای منطق ــعه فن بازاره ــد توس ــال جدی در س
ــازی در کل  ــا تجاری س ــت ت ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ

کشــور اتفــاق بیفتــد.
ــح داد:  ــران توضی ــی ای ــازار مل ــبکه فن ب ــس ش رئی
تقســیم بندی  بــا  افتتــاح فن بازارهــای منطقــه ای 
ــازار  ــتان فن ب ــر اس ــا ه ــود ت ــام می ش ــی انج جغرایای
منطقــه ای خــود را داشــته باشــد و تجاری ســازی 
ــودن  ــه دلیــل دور ب ــاوری در ســطح اســتان کــه ب فن
ــا بی توجهــی مواجــه  ــز اســتان ب ــا مراک از پایتخــت ی

ــرد. شــده اســت، انجــام گی
ــای  ــش فن بازاره ــه افزای ــاره ب ــا اش ــو ب صدرخانل
تخصصــی عنــوان کــرد: برنامه ریــزی شــده تــا انتهــای 
ــازار تخصصــی افتتــاح شــود. امســال یــک تــا دو فن ب
ــا  ــان اینکــه در فن بازارهــای تخصصــی ب ــا بی وی ب
یــک صنعــت و نیازهــای خــاص آن روبــه رو هســتیم، 
ــازار تخصصــی صنعــت  تصریــح کــرد: فعــاًل یــک فن ب
ــه  ــرد ک ــن رویک ــا ای ــت ب ــده اس ــدازی ش گاز راه ان
صنعــت گاز اســتراتژیک، مهــم و پــر ســابقه در ســطح 

ــای خــاص خــود را دارد. ــه نیازه کشــور اســت ک
تــا  دارد  نیــاز  گاز  افــزود: صنعــت  صدرخانلــو 
ایــران«  ســازمان متولــی آن »شــرکت ملــی گاز 
ــازار متفــاوت، جدیــد و ســازمان یافته ای تاســیس  فن ب
ــه صنعــت نزدیــک کنــد کــه  ــاور را ب و واحدهــای فن

تاکنــون ایــن هــدف محقــق شــده اســت. گــردش مالی 
فن بــازار تخصصــی صنعــت گاز در ســال گذشــته، 
ــوده کــه نشــان دهنده  ــارد تومــان ب حــدود ۱۰۰ میلی

ــت. ــازار اس ــن فن ب ــب ای ــرد مناس عملک
ــرد:  ــار ک ــران اظه ــی ای ــازار مل رئیــس شــبکه فن ب
در صنایــع دیگــر نیــز مــی تــوان از صنعــت گاز 
ــا همان طــور کــه تجــاری ســازی  ــرداری کــرد ت الگوب
ــال  ــی در ح ــت عموم ــه صورت ــوری ب ــطح کش در س
انجــام اســت بــه صــورت تخصصــی نیــز بــه هم رســانی 

ــرد. عرضــه و تقاضــا شــکل بگی

تاسیس سه فن بازار استانی در کشور
ابالغیه هــای  طبــق  کــرد:  عنــوان  صدرخانلــو 
ــی  ــت علم ــی و معاون ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ریاســت جمهــوری، برنامه ریــزی شــده اســت کــه ۸ حــوزه 
ــه  ــور را ب ــی کش ــه علم ــه جامع ــف نقش ــه ال منطق
ــای  ــیس فن بازاره ــی تاس ــذاری اصل ــوان هدف گ عن
ــال های  ــی س ــن ط ــیم، بنابرای ــته باش ــی داش تخصص

آینــده فن بازارهــای تخصصــی افزایــش پیــدا خواهــد 
ــرد. ک

ــتانی  ــای اس ــوص فن بازاره ــه داد: درخص وی ادام
ــده کل  ــال آین ــا دو س ــک ت ــم در ی ــد داری ــز امی نی
ــم،  ــش دهی ــده را پوش ــتان های باقی مان ــور و اس کش
گیــالن،  اســتان های  بــرای  امســال  هدف گــذاری 
کردســتان و خراســان شــمالی اســت تــا در هــر ســه 
و یــا حداقــل دو اســتان فن بازارهــای منطقــه ای 

ــود. ــیس ش تاس
ــاره  ــا اش ــران ب ــی ای ــازار مل ــبکه فن ب ــس ش رئی
ــرد:  ــح ک ــتغالزایی، تصری ــا در اش ــش فن بازاره ــه نق ب
فن بازارهــا کمــک مــی کننــد تــا فناورانــی کــه اقــدام 
ــار  ــد و دچ ــد ناامی ــب وکار کرده ان ــیس کس ــه تاس ب

ــی نشــوند. ــد اشــتغال منف رون
ــازار  ــه فن ب ــرای اینک ــع ب ــرد: در واق ــه ک وی اضاف
کســب وکاری  بایــد  کنــد  خدمت رســانی  بتوانــد 
پیــش از آن شــکل بگیــرد، فن بــازار بــه توســعه 
کســب وکارها و بــزرگ شــدن اســتارتاپ ها کمــک 
می کنــد، همچنیــن تشــویق ایــن شــرکت ها بــه 
ــه  ــز ب ــون را نی ــط پیرام ــت در محی ــتغالزایی مثب اش

دنبــال دارد.
ــازار فنــاوری فعــال  صدرخانلــو توضیــح داد: اگــر ب
ــی  ــب وکارهای فعل ــد کس ــدا کن ــعه پی ــود و توس ش
نــا امیــد نشــده و از گردونــه رقابــت نیــز خــارج 
ــی  ــدام ترویج ــورت اق ــه ص ــازار ب ــوند و فن ب نمی ش
ــود، در  ــایر کســب وکارها می ش ــث شــکل گیری س باع
ــتقیم  ــتغال غیرمس ــازار در اش ــذاری فن ب ــه اثرگ نتیج
اســت امــا در اشــتغال پذیری، اثرگــذاری مثبــت دارد.

فن بــازار یــا بــازار فنــاوری، محلــی بــرای مبــادالت 
تکنولــوژی اســت. تولــد فن بازارهــا بــه یــک دهــه قبــل 
)دهــه ۱۹۹۰( و کشــورهای شــرق آســیا برمی گــردد. 
فن بازارهــا نقــش واســطه ای بــرای رســاندن اطالعــات 
»متقاضیــان«،  بــه »عرضه کننــدگان«،  تکنولــوژی 

ــد.  ــا می کنن ــرمایه گذاران« ایف ــان« و »س »کارآفرین

رئیس شبکه فن بازار ملی ایران خبر داد

افزایش فن بازارهای تخصصی و منطقه ای در کشور 

فعالیت فن بازارهای 
تخصصی و منطقه ای 

برای سهولت 
معــرفـی مـحصوالت 
فـنـاورانـه بـه بـازار 

افزایش پیدا می کند



29

سال سوم - شماره 18- مرداد 1398 
دوره جدید الکترونیکی

www.bazarekar.ir

اخبار
 فن بازار

●●●

استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه گفت: فن بازار منطقه ای کرمانشاه رتبه دوم 
فن بازارهای کشور را در نیمه دوم سال ۹۷ کسب کرد.
بیژن  کرمانشاه،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
فن  داشت:  اظهار  رسانه،  اصحاب  جمع  در  کردستانی 
بازار منطقه ای کرمانشاه رتبه دوم فن بازارهای کشور را 

در نیمه دوم سال ۹۷ کسب کرده است.
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
کرمانشاه افزود: این فن بازار زیر نظر شرکت شهرک های 

صنعتی فعالیت دارد.
بازار منطقه ای کرمانشاه در سال  فن  به گفته وی، 
۹۶ هم توانست رتبه سوم را بین فن بازارهای منطقه ای 

کشور کسب کند.
اصلی ترین  عنوان  به  بازارها  فن  از  کردستانی 
محرک های مستمر ایجاد نوآوری و رفع نیازهای فناورانه 
واحدهای صنعتی در کشور  یاد کرد که فضای کسب و کار 
را در هر شرایط اقتصادی بهتر کرده و متحول می سازند.

این مسؤول با بیان اینکه فن بازارها خدمات متنوع و 
پیشرفته ای را برای بهبود محصول با دانش بومی فراهم 
هنوز  که  صنعتی  واحدهای  کرد:  خاطرنشان  کرده اند، 
ارتقا محصول نداشتند و یا تکنولوژی و فناوری خود را 
به روز نکردند باید از ظرفیت فن بازارها استفاده کنند.

کرمانشاه  منطقه ای  بازار  فن  به  هم  اشاره ای  وی 

داشت که در بهمن ماه ۹۴ راه اندازی شد و فعالیت های 
خود را با استفاده از کارگزاری بخش خصوصی و با هدف 
نیازهای  تامین  در  داخلی  شرکت های  سهم  افزایش 
فناوری و تجاری سازی محصوالت فناوری از فروردین ۹۵ 

آغاز کرد.
کردستانی تاکید کرد: این فن بازار تالش دارد با شناسایی 
گلوگاه های فناوری در صنعت از یکسو و احصا و نمایش 
توانمندی های شرکت های صنعتی دانش بنیان از سوی 
و  عرضه  بین  پایدار  و  مستمر  ارتباط  برای  پلی  دیگر، 

تقاضای فناوری در صنایع استان ایجاد کند.

آل بویــه گفــت: نشســت سراســری فــن بازار های 
تخصصــی کشــور بــا تجلیــل از برترین هــای 

ــان یافــت. ایــن عرصــه در شــهمیرزاد پای
جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
شــرکت  مدیرعامــل  بویــه  آل   ، ســمنان  از 
شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان،گفت: 
ــای علمــی  ــات و بررســی راهکار ه ــادل اطالع تب
ــن  ــری ف ــهیل گ ــش تس ــش نق ــی افزای تخصص
بازارهــا، توســعه فعالیت هــای فــن بــازار در 
ــال  ــی و انتق ــن الملل ــی و بی ــا ی داخل ــه ه عرص
ــه ای را از  ــا ی منطق ــازار ه ــن ب ــن ف ــارب بی تج

محور هــای ایــن نشســت بــود.
اصغــر مصاحــب معــاون صنایــع کوچــک 
ســازمان صنایــع کوچــک شــهرک های صنعتــی ایران 
ــن نشســت گفــت: در یــک ســال گذشــته  در ای
منجربــه  اســتارتاپی  رویــداد   ۴۹ برگــزاری 
احصــای ۲۰۴ ایــده برتــر در حــوزه فــن بازار هــا 

ــده اســت. ش
وی افــزود: عــالوه بــر شــش شــهرک فنــاوری 
ــش  ــت پوش ــازار تح ــن ب ــز ف ــور، ۱۷ مرک کش
شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع  ســازمان 
ــرکت  ــزار ش ــوع ۴۳ ه ــت و از مجم ــی اس صنعت
مســتقر در شــهرک های صنعتی کشــور ۵۹۰ شرکت 

ــد ــدن دارن ــان ش ــش بنی ــت دان قابلی
میــالد صــدر خانلــو رییــس شــبکه فــن 
ــت  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــم ب ــران ه ــی ای بازارمل
ــتان  ــران در ۲۰ اس ــی ای ــازار مل ــن ب ــبکه ف ش
کشــور و نیــز فعالیــت یــک فــن بــازار تخصصــی 
در صنعــت گاز گفــت: در اجــالس اخیــر اســکاپ 
)کشــور های کمیســیون اقتصــادی اجتماعــی 
ــا  ــاه امســال ب ــرداد م ــیفیک( در خ ــیا و پاس آس
ابــداع ابتــکار جمهــوری اســالمی ایــران و تــالش 
علمــی شــش ماهــه، از شــبکه اســتارت آپی آســیا 
اقیانوســیه بــا عنــوان اپــک اســتارت آپ دات نــت 
ــد. ــی ش ــران رونمای ــس ته ــگاه اینوتک در نمایش

ایــران  بازارملــی  فــن  شــبکه  رییــس 
ابــراز داشــت: در قالــب ایــن شــبکه، تمــام 
ــی  ــم افزای ــاط و ه ــد ارتب ــتارتاپ ها می توانن اس
داشــته باشــند و خدمــات مشــاوره و منتورینــگ 

دریافــت کننــد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان سمنان خبر داد؛

پایان نشست 
سراسری 

فن بازارهای 
تخصصی کشور
 در شهمیرزاد

فن بازار منطقه ای کرمانشاه رتبه دوم 
کشوری را کسب کرد

گفت:  آذربایجان غربی  منطقه ای  فن بازار  کارگزار 
آشنایی  برای  راه ها  مفیدترین  از  یکی  فناوری  تورهای 
با دستاوردها و به دست آوردن نیازمندی ها و همچنین 

تجاری سازی محصوالت تولیدی است.
افزود: نخستین  ایرنا  با  آقایی در گفت و گو  صمید 
و  علم  پارک  در  مستقر  شرکت های  برای  فناوری  تور 
و  بود  آمیز  موفقیت  که  شد  برگزار  تهران  در  فناوری 
شرکت ها در آن به تبادل افکار با سایر شرکت ها و تولید 

کننده ها پرداختند.
فن بازارها  وظایف  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برگزاری تور فناوری است، ادامه داد: این کارگزاری در 
نظر دارد با برگزاری تورهای فناوری جذاب، کمک حال 
فناوری  و  علم  پارک  فناور  و  بنیان  دانش  شرکت های 

باشد.
کارگزار فن بازار منطقه ای آذربایجان غربی بیان کرد: 
به زودی تور فناوری به مقصد پارک علم و فناوری یزد 
برگزار می شود زیرا این پارک قدیمی ترین پارک ایران 
بوده و از نظر مدیریت، فن بازار و تکنولوژی در سطح 

باالیی قرار دارد.
و  نواقص  شناختن  کردن،  پیدا  گفت:  آقایی 
نیازمندی های چرخه تولید، سرمایه و فروش عمده ترین 

کاری است که بر عهده کارگزار فن بازار قرار دارد.
وی ادامه داد: سایت www.TAVANiRAN.iR با هدف 
اعالم مشخصات فنی و نیازمندی های واحدهای تولیدی 

راه اندازی شده است و شرکت ها می توانند در این سایت 
ثبت نام کرده و مشخصات فنی و توان تولیدی خود را 

بارگذاری کنند.
اطالعاتی  زیرساخت  عنوان  به  بازار«  »فن  سایت 
فن بازار استانی با حمایت پارک علم و فناوری استان 
واسط  حلقه  عنوان  به  سایت  این  و  شده  راه اندازی 
شرکت های دانش بنیان با سرمایه گذاران مطرح است.
فن بازار یک سیستم جامع انتقال فناوری بین عرضه 
کنندگان و متقاضیان فناوری است که به صورت نظام مند 

فرآیند انتقال فناوری را تسهیل می کند.
مجازی  بازار  و  فیزیکی  بازار  بخش   ۲ در  بازار  فن 
فعالیت می کند و پارک علم و فناوری این استان در 

نخستین قدم بخش مجازی را راه اندازی کرده است.

تورهای فناوری به کمک تجاری سازی 
محصوالت تولیدی می آید



30

سال سوم - شماره 18- مرداد 1398 
دوره جدید الکترونیکی

www.bazarekar.ir

اخبار
 فن بازار

●●●

و  کوچک  صنایع  سازمان  کوچک  صنایع  معاون 
در  بازار  فن  شبکه  گفت:  ایران  صنعتی  های  شهرک 
استان های قم و لرستان برای اجرای رویکردهای فنی و علمی 

در بخش صنعت سال ۹۸ توسعه می یابد.
اصغر مصاحب در حاشیه دوازدهمین نشست فن بازارهای 
منطقه ای و تخصصی کشور در استان سمنان در گفت و گو 
با ایرنا افزود: رویکرد سازمان صنایع کوچک توسعه و نفوذ 

فناوری در بنگاه های کوچک و متوسط است.
در  شده  ایجاد  های  ظرفیت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شهرک های فناوری، مراکز خدمات فناوری و همکاری 
با پارک فناوری پردیس در ایجاد فن بازارهای منطقه 
با  ای از جمله اقدام های انجام شده در پیوند صنعت 
گذشته  های  سال  در  کشور  در  پژوهشی  رویکردهای 

است.
مصاحب اضافه کرد: توسعه شبکه فن بازار در استان 
های لرستان و قم در دستور کار قرار دارد و ۴۹ رویداد 
صنایع  سازمان  همکاری  با   ۹۷ سال  در  استارتاپی 

کوچک در کشور برگزار شد.
و  کوچک  صنایع  سازمان  کوچک  صنایع  معاون 
شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: شناسایی بیش از 
۲۳۰ نیاز فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط در سال 
۹۷ و تالش کارگزاران و مشاوران در شناسایی نیازها و 
گلوگاه های فناوری از جمله اقدام ها برای پیوند صنعت 

و رویکردهای علمی در کشور است.
صنعتی  های  شهرک  و  کوچک  صنایع  سازمان 
تابعه خود  از طریق شرکت های  از سال ۱۳۹۲  ایران 
با همکاری پارک فناوری پردیس مسئولیت ۱۳ فن بازار 

منطقه ای در ۱۳ استان کشور را برعهده دارد.
بازارهای  فن  سراسری  و  روزه  دو  نشست  در 
منطقه ای و تخصصی کشور در استان سمنان، جمعی 
را  فناورانه  تولیدهای  رونق  راهکارهای  صاحبنظران  از 

بررسی کردند.
هشت  اقتصادی،  ویژه  منطقه  یک  سمنان  استان 
ناحیه و ۱۰ شهرک صنعتی با یک هزار و ۲۰۰ واحد 
اشتغال  واحدها  این  در  نفر  دارد که ۲۹ هزار  تولیدی 

دارند.

کارگزار فن بازار منطقه ای استان اصفهان گفت: 
در فستیوال »نوآوری در صنعت سنگ« از ۴۸ طرح 
به  برگزیده  طرح  هشت  کشور،  سراسر  از  ارسالی 

مخاطبان، صنعتگران و سرمایه گذاران معرفی شد.
اعظم دانش در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: 
ایجاد  هدف  با  سنگ«  صنعت  در  »نوآوری  فستیوال 
با  ایده پردازان و صنعتگران  ارتباطی میان طراحان،  پل 
سرمایه گذاران در حوزه صنعت سنگ، در اصفهان برگزار شد.
وی افزود: در این جشنواره از ۴۸ طرح که از سراسر 
کشور ارسال شد پس از داوری، هشت طرح برگزیده 
نهایی در روز برگزاری فستیوال به مخاطبان، صنعتگران 
و سرمایه گذاران معرفی شدند و زمینه تعامل بین طرفین 

با برگزاری جلسات رودررو )B2B( فراهم شد.
کارگزار فن بازار منطقه ای استان اصفهان تصریح 
کرد: پس از داوری نهایی و انتخاب این هشت طرح 
به  ها  طرح  ارائه  و  معرفی  آموزشی  دوره  برگزیده، 
سرمایه گذاران برای طراحان این طرح ها برگزار شد. 
روز  در  که  برگزیده  طرح  هشت  گفت:  دانش 
ارائه شد شامل،  »تولید مواد  فستیوال هفت طرح 
سنگبری  کارخانجات  لجن  از  زئولیت  سوپرجاذب 
ساخت  و  »طراحی  هوا«،  و  فاضالب  تصفیه  برای 
خط تولید سنگ های سه بعدی«، »دستگاه اسکنر 
کیفیت سنجی سنگ«، »جمع آوری غبار حاصل از 
سنگتراشی«، »ربات پیکر تراشی«، »فناوری رنگین 
سازی و نقش اندازی سنگ های طبیعی«، »توسعه 
برنامه کامپیوتری برای شناسایی سه بعدی هندسه 
بلوک های توده سنگ و کاربرد آن در بهینه سازی 
استخراج معادن سنگ تزئینی« و »کامپوزیت سنگ 
یا پانل روکش سنگ با ترکیب خانه های زنبوری از 

جنس فویل آلومینیوم« هستند.
اصفهان  استان  منطقه ای  بازار  فن  کارگزار 
خاطرنشان کرد: همچنین سایر طرح های ارائه شده 
برگزاری  محل  در  نمایشگاهی  در  این جشنواره  به 

این رویداد، در معرض دید عموم قرار گرفت.
از  فستیوال  این  مخاطبان  اینکه  بیان  با  وی 
کارگزاران صنعت سنگ و دانشگاه بودند، محورهای 
در  وری  بهره  افزایش  و  نوآوری  را  فستیوال  این 
استخراج سنگ، معرفی فناوری های نوین در راستای 
افزایش بهره وری در تولید سنگ، معرفی روش های 
محیطی،  زیست  چالش های  رفع  و  بازیافت  نوین 
اتوماسیون  بندی،  بسته  و  تولید  خط  ماشین آالت 

خط تولید و سنگ های تزئینی و ... اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، فستیوال »نوآوری در صنعت سنگ« 
با متولی گری مرکز فن بازار ملی ایران و میزبانی شرکت 
صنایع  )معاونت  اصفهان  استان  صنعتی  شهرک های 
ریاست  فناوری  علمی  معاونت  حمایت  با  و  کوچک( 
جمهوری و همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در 

حوزه صنعت سنگ در اصفهان برگزار  شد.

کارگزار فن بازار منطقه ای
 استان اصفهان خبر داد

معرفی 8 ایده 
فناورانه در حوزه 
سنگ در اصفهان

معاون سازمان صنایع کوچک:

شبکه فن بازار در استان های قم و 
لرستان توسعه می یابد

و  تحریم  گفت:  ایران  ملی  بازار  فن  شبکه  رئیس 
فشارهای خارجی در ماه های گذشته ارتباط صنعت با 

فن بازار ها و جامعه علمی کشور را افزایش داد.
نشست  دوازدهمین  حاشیه  در  خانلو  صدر  میالد 
بازارهای منطقه ای و تخصصی کشور در  سراسری فن 
هتل ساران شهمیرزاد استان سمنان در گفت و گو با 
ایرنا افزود: در یکسال گذشته دستکم یک هزار میلیارد ریال 
کشور  پژوهشگران  و  صنعت  بخش  بین  نامه  تفاهم 

منعقد شد.
فناوری های  بین  فاصله  تحریم ها  داد:  ادامه  وی 
داخلی با صنعتگران را کاهش داد و واحدهای تولیدی 
به متخصصان داخلی در سال های گذشته گرایش جدی 

تری پیدا کردند.
پیوند  اضافه کرد:  ایران  ملی  بازار  فن  رئیس شبکه 
دانشگاه و صنعت در کشور چندان در سال های گذشته 
قابل توجه نبود اما با اتخاذ راهبردهای اصولی و افزایش 
تر  نزدیک  یکدیگر  با  دانشگاه  و  صنعت  سازی  اعتماد 

شدند.
به  توجه  با  تولید  رونق  کرد:  تصریح  صدرخانلو 

رویکردهای علمی در کشور محقق می شود و مسئوالن 
دانشگاه  و  صنعت  پیوند  برای  را  همگانی  حمایت های 

انجام می دهند.
به  صنعتگران  گذشته  سال های  در  افزود:  وی 
با  اما  نداشتند  چندانی  اعتقاد  فناورانه  رویکردهای 
رویکرد  بومی  دانش  به  صنعتگران  خارجی  فشارهای 

مثبتی پیدا کردند.
توسعه  ایران گفت:  ملی  بازارهای  فن  رئیس شبکه 
و  است  داخلی  های  فناوری  به  توجه  گرو  در  کشور 
صنعتگران برای رونق اقتصادی به پژوهشگران داخلی 

اعتماد کنند.
در نشست یک روزه سراسری فن بازارهای منطقه ای 
و تخصصی در کشور جمعی از صاحبنظران این بخش 
راهکارهای رونق تولیدهای فناورانه در کشور را بررسی 

کردند.
هشت  اقتصادی،  ویژه  منطقه  یک  سمنان  استان 
ناحیه و ۱۰ شهرک صنعتی با یک هزار و ۲۰۰ واحد 
اشتغال  واحدها  این  در  نفر  دارد که ۲۹ هزار  تولیدی 

دارند.

رئیس شبکه فن بازار ملی ایران

تحریم ها ارتباط صنعت و فن بازارهای 
کشور را افزایش داد
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اخبار
 فن بازار

استارت آپ
◄ در سیزدهمین »کافه محفل« تأکید شد: 

     اهمیت کار تیمی در موفقیت استارت آپ ها

◄ رونق تولید با استارت آپ های فضایی  
    ورود کسب و کارهای نوپای فضایی به عرصه ارائه خدمات به مردم

 ◄ چالش فرار نخبگان همچنان وجود دارد 
     فرار استارت آپی، پدیده عصر جدید

◄  نگاهی به
     فرازونشیب های راه اندازی استارت آپ های دانشجویی

◄  رئیس کل سازمان نظام پرستاری ؛
     افتتاح مرکز نوآوری و شتابدهی فناوری های مراقبت و سامت سازمان نظام پرستاری

◄  نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس عنوان کرد
     استارتاپ ها ؛ لوکوموتیو اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی

◄  بررسی چالش های فروش سنتی و مدرن محصوالت کشاورزی 
     آیا استارت آپ های کشاورزی می توانند دالالن را حذف کنند؟

◄ اخبار
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تعریف صحیح از ارزش پیشنهادی
وی دربـــاره تعریـــف درســـت ارزش پیشـــنهادی 
ــی  ــه نزدیکـ ــنهادی رابطـ ــرد: ارزش پیشـ ــار کـ اظهـ
بـــا مزیـــت رقابتـــی دارد و در پاســـخ یـــک ســـؤال 
ـــد و از  ـــول بده ـــتری پ ـــد مش ـــرا بای ـــه چ ـــد ک می آی
ـــه  ـــل ب ـــؤال تبدی ـــن س ـــخ ای ـــد؟ پاس ـــد کن ـــن خری م
ـــه  ـــرای اینک ـــن ب ـــود. همچنی ـــنهادی می ش ارزش پیش
ـــق  ـــتری مواف ـــه مش ـــید ک ـــته باش ـــب و کاری داش کس
کار شـــما باشـــد، بایـــد ارزشـــی را بـــرای مشـــتری 
ـــد  ـــرج کن ـــول خ ـــد پ ـــر باش ـــه حاض ـــد ک ـــق کنی خل
ـــاوت  ـــی، تف ـــت رقابت ـــد. در مزی ـــد کن ـــما خری و از ش
ـــان  ـــبت رقیبت ـــه نس ـــط ب ـــما فق ـــه ش ـــت ک ـــن اس ای

ـــتید. ـــر هس ـــه باالت ـــک پل ـــازار، ی در ب
ـــنهادی  ـــوم ارزش پیش ـــرد: ب ـــان ک ـــتی بی دهدش
ــنهادی و  ــامل ارزش پیشـ ــه شـ ــمت دارد کـ دو قسـ
بخـــش مشـــتری اســـت کـــه توجـــه بـــه هـــر دوی 
ــال  ــور مثـ ــه طـ ــت. بـ ــت اسـ ــز اهمیـ ــا حائـ آن هـ
ــرم  ــا پلتفـ ــت، امـ ــرویس اسـ ــک سـ ــی کاال یـ دیجـ
ـــه  ـــب و کار ب ـــب کس ـــی صاح ـــرویس یعن ـــت. س نیس
صـــورت مســـتقیم درگیـــر کار و خدمـــت در بـــازار 
ــک  ــنپ، یـ ــد اسـ ــرم هماننـ ــا پلتفـ ــود، امـ می شـ
ــده را  ــده و مصرف کننـ ــه تولید کننـ ــت کـ دالل اسـ
ــا  ــن پلتفرم هـ ــد. اولیـ ــل می کنـ ــر وصـ ــه یکدیگـ بـ
بنگاه هـــای امـــالک بودنـــد. فـــرق بیـــن پلتفـــرم و 
ـــت  ـــی اس ـــا و خدمات ـــازار آن ه ـــم ب ـــرویس در حج س
کـــه ارائـــه می دهنـــد. انـــدازه بـــازار پلتفرم هـــا 

ــود. ــتر می شـ ــه بیشـ ــت و روزانـ ــدود اسـ نامحـ

ــازار  ــاس را از ب ــزود: دیجــی کاال اجن ــتی اف دهدش
می خــرد و از انبــار خــودش می فروشــد کــه ایــن 
ــرج  ــد خ ــادی را بای ــول زی ــاًل پ ــی دارد. مث عیب های
کنــد کــه برخــی اجنــاس ممکــن اســت از بیــن 
ــار و ...  ــتهالک و انب ــه اس ــر هزین ــوی دیگ ــرود و از س ب
هــم وجــود دارد، امــا »بامیلــو« بــه فروشــندگان 
ــد  ــی کنن ــاس خــود را در ســایت معرف ــد اجن می گوی
و خریــداران هــم نیازهــای خــود را در آنجــا ببیننــد. 
امــا گرفتــن درخواســت و ارســال آن در بامیلــو چنــد 
روز طوالنی تــر اســت، در حالــی  کــه دیجــی کاال 

زودتــر تحویــل می دهــد، چراکــه گرفتــن درخواســت 
ــت  ــنده و در نهای ــه فروش ــه ب ــپس ارائ ــتری و س مش
تحویــل بــه مشــتری چنــد روز طــول خواهــد کشــید.

اهمیت کار تیمی در موفقیت استارت آپ ها
ـــه توجـــه کـــرد  ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــان کـــرد: بای وی بی

ـــته  ـــرای همیشـــه نوش ـــار ب ـــوم کســـب و کار یک ب ـــه ب ک
نمی شـــود، بلکـــه بایـــد دائمـــاً بـــه روز شـــود. اگـــر 
اســـنپ یـــا دیجـــی کاال، خـــود را بـــه روز نکننـــد، 
می شـــوند،  خـــارج  رقابـــت  گردونـــه  از  قطعـــاً 

بنابرایـــن بایـــد دائمـــاً بـــه روز شـــوند.
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــان بیـــان کـــرد کـــه ب در ادامـــه اصغری
ـــب و  ـــد کس ـــن می خواهن ـــدام از حاضری ـــه هرک اینک
ــاره  ــم دربـ ــه می خواهیـ ــد در ادامـ کاری راه بیندازنـ
ــب  ــم کسـ ــث مهـ ــی از مباحـ ــه یکـ ــازی کـ تیم سـ
و کار اســـت بحـــث و گفت وگـــو کنیـــم و نیـــز 
بـــه تعریـــف گـــروه و تیـــم و تفـــاوت میـــان آن هـــا 

پرداخـــت.

اهمیت کار گروهی
گـــروه،  گفـــت:  تیـــم  و  گـــروه  دربـــاره  وی 
مجموعـــه ای از افـــراد هســـتند کـــه دور هـــم 
ــال  جمـــع شـــده اند و یـــک هـــدف خـــاص را دنبـ
ـــه  ـــت و ب ـــر آن هاس ـــاالی س ـــر ب ـــک نف ـــد و ی می کنن
ــپارد  ــا می سـ ــه آن هـ ــه ای، کار را بـ ــورت وظیفـ صـ
و هرکـــس در حیطـــه وظیفـــه خـــود فعالیتـــش را 
انجـــام می دهـــد. در تیـــم کـــه بهتریـــن مثـــال آن 
ـــخص و  ـــدف مش ـــاً ه ـــت دقیق ـــال اس ـــم فوتب ـــک تی ی
ـــری  ـــک رهب ـــا ی ـــا ب ـــه اعض ـــت و هم ـــان اس روبرویش
ـــه آن  ـــیدن ب ـــرای رس ـــوند ب ـــدف  می ش ـــم ه ـــر ه مؤث
نقطـــه. یکـــی از تفاوت هـــای عمـــده گـــروه و تیـــم، 

در ســیزدهمین »کافــه محفــل«، کــه بــه همــت مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور هنرهــای قرآنــی برگــزار شــد، ایــن نکتــه یــادآوری شــد کــه متأســفانه 
در کشــور مــا اکثــر شــرکت ها کار تیمــی را بلــد نیســتند و تیــم را اشــتباه جمــع می کننــد و می بندنــد و یــک ایــده نــاب و عالــی از بیــن مــی رود.

بــه گــزارش ایکنــا، ســیزدهمین »کافــه محفــل« عصــر شــنبه ۱۵ تیرمــاه ۹۸  مــاه، بــا موضــوع »معرفــی ابزارهــای طراحــی کســب و کار و تیم ســازی« 
از ســوی مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور هنرهــای قرآنــی در فضایــی متفــاوت و حــال و هوایــی دیگــر برگــزار شــد. برخــاف جلســات گذشــته، ایــن بــار 
کافــه محفــل بــا رهبــری و هدایــت دو اســتاد بــه نام هــای محمد ابراهیــم دهدشــتی و رضــا اصغریــان بــا همــکاری مرکــز رشــد دانشــگاه هنــر در و 

در ایــن مرکــز برگــزار شــد.
محمدابراهیــم دهدشــتی، کارشــناس اســتارت آپ، در ابتــدای ایــن کافــه محفــل بیــان کــرد: مــراد از کافه محفــل ایــن اســت کــه افــرادی در حــوزه 
علــوم انســانی و قرآنــی گــرد هــم آییــم و راجــع بــه کســب و کارهــا در ایــن زمینــه بحــث کنیــم و گوشــه های مختلــف ایجــاد یــک کســب و کار نوپــا را 
مــورد بررســی قــرار دهیــم. امــروز قــرار اســت دربــاره ابزارهــای طراحــی کســب و کار بــه ویــژه خلــق ارزش پیشــنهادی بــه بحــث و گفت وگــو بپردازیــم. 

از امــروز می خواهیــم دربــاره چگونگــی ورود بــه بــازار و بــوم پیشــنهادی بحــث کنیــم.

در سیزدهمین »کافه محفل« تأکید شد: 

اهمیت کار تیمی در موفقیت استارت آپ ها

در تیم که بهترین مثال آن 
یک تیم فوتبال است دقیقاً 
هدف مشخص و روبرویشان 

است و همه اعضا با یک رهبری 
مؤثر هم هدف  می شوند
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نـــوع رهبـــری آن هـــا اســـت. معمـــوالً بهتریـــن 
نـــوع رهبـــری بـــرای تیم هـــای کاری، رهبـــری 
ـــک  ـــا پیشـــبرد ی ـــدازی و ی ـــرای راه ان مشـــارکتی اســـت. ب
ـــت  ـــاز اس ـــه نی ـــی ک ـــن عامل ـــه مهم تری ـــب وکار ب کس
ــه  ــد و دوم اینکـ ــوب می باشـ ــانی خـ ــروی انسـ نیـ
نیـــرو پراکنـــده نباشـــند و در قالـــب تیـــم فعالیـــت 

کننـــد.
اصغریـــان ادامـــه داد: متأســـفانه در کشـــور مـــا 
اکثـــر شـــرکت ها کار تیمـــی را بلـــد نیســـتند و 
ــد و  ــد و می بندنـ ــع می کننـ ــتباه جمـ ــم را اشـ تیـ
ـــده  ـــی رود. روح تپن ـــن م ـــی از بی ـــاب و عال ـــده ن ـــک ای ی
ــانی ان اســـت و اگـــر  ــازمان نیـــروی انسـ یـــک سـ
ــک  ــد و یـ ــم هایتان را ببندیـ ــی چشـ ــرای لحظاتـ بـ
ـــد و  ـــور کنی ـــانی تص ـــروی انس ـــدون نی ـــازمان را ب س
وارد آن شـــوید. فقـــط تعـــدادی وســـایل می بینیـــد 
و روح تپنـــده آن ســـازمان نیســـت و هیـــچ اتفاقـــی 
ـــم  ـــوب ه ـــانی خ ـــروی انس ـــر نی ـــز اگ ـــد و نی نمی افت
ـــازی  ـــون تیم س ـــی چ ـــد ول ـــما باش ـــب و کار ش در کس
خـــوب اتفـــاق نمی افتـــد هـــر کـــدام تحلیـــل 
ـــما  ـــا کســـب و کار ش ـــه ب ـــد از اینک ـــی بع ـــی رود و حت م
ــذب  ــد و جـ ــت می دهیـ ــد، آن را از دسـ ــنا شـ آشـ

ــود. ــر می شـ ــازمانی دیگـ سـ
ــه صــورت  ــراد ب ــدا اف ــت: در کســب و کارها ابت وی گف
تنهــا هــدف آن  یــک گــروه جمــع می شــوند و 
مشــخص اســت و کم کــم بــه صــورت تیمــی در 
می آینــد کــه هــر کــدام از تیم هــا بخشــی از آن 
ــم  ــا ه ــم ب ــک تی ــای ی ــود. اعض ــد ب ــروه خواهن گ
ارتبــاط متقابــل دارنــد. بــه طــور مثــال یــک خانــواده 
را بــه عنــوان یــک تیــم در پروســه خریــد نظــر 
بگیریــد. یــک نفــر وظایــف را تقســیم می کنــد و 
ــد  ــاًل می خواهن ــد، مث ــنجی می کن ــاز س ــر نی ــک نف ی
غــذا بپزنــد و متوجــه می شــوند روغــن پخــت و 
ــاق  ــنجی اتف ــا نیازس ــه اینج ــت ک ــود نیس ــز موج پ
ــاز اســت  ــر تصمیم س ــک نف ــم ی ــن تی ــد. در ای می افت
ــاص  ــد خ ــک برن ــد از ی ــال می گوی ــور مث ــه ط و ب
خریــداری شــود. یــک نفــر تأییدکننــده اســت و یــک 
نفــر همیشــه مخالــف اســت و خیلــی نقش هــای 
دیگــر و در آخــر فرزنــد پســر خانــواده مــی رود خریــد 
و اتفاقــاً از آن برنــدی کــه تصمیــم گرفتــه شــده از آن 

ــد نمی کنــد. ــود خری خریــداری ش

اهمیت کار تیمی
 در موفقیت استارت آپ ها

ایـن کارشـناس اسـتارت آپ یـادآور شـد: در واقـع 
در هـر تیـم هـر فـرد وظیفـه ای دارد کـه بایـد آن را 
بـه درسـتی انجـام دهـد. در کشـور مـا در گذشـته در 
شـرکت ها رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل یک نفر 
بـود، و ایـن باعث بـروز مشـکل در آنجا بـود چون یک 
نفـر همـه اختیـارات را بـه عهده داشـت. شـرکت هایی 
االن موفـق هسـتند کـه مدیرعامـل و هیئـت مدیـره 
آن هـا جداسـت و همـه اختیـارات بـه عهـده یـک نفـر 

. نیست
کـه  باشـد  فـردی  بایـد  مدیـر  کـرد:  تأکیـد  وی 
توانمنـدی هدایـت و مدیریـت یـک تیم و درک بسـیار 
وسـیعی را داشـته باشـد، بـرای مثال کسـی کـه صرفاً 
یـک برنامه نویـس نرم افـزار اسـت ممکـن اسـت مدیـر 
خوبـی نباشـد. در واقـع در تیم سـازی مهـم این اسـت 
کـه هر کس در جایگاه خودش باشـد. سیسـتم رهبری 
کار تیمـی بـه ایـن صورت اسـت کـه در درجـه اول مدیر 

بایـد کار نظـارت را بـه درسـتی انجام دهـد و یک دید 
ماهـواره ای داشـته باشـد. وظیفـه مدیـر تصمیم گیـری 
اقتصـاد دان  سـایمون«  »هربـرت  گفتـه  بـه  و  اسـت 
و جامعـه شـناس معـروف آلمانـی، مدیـر کاری جـز 
تصمیم گیـری نـدارد. مدیـر بایـد بتوانـد بـه درسـتی 
شـرح وظایـف برای بـرای پرسـنلی که داریـم و نداریم 
بنویسـد، مسـئولیت بدهد و به آن ها اختیار داده شـود.
چـارت  یـک  بایـد  ابتـدا  در  داد:  ادامـه  اصغریـان 

سـازمانی بـرای سـازمان خـود بنویسـید و نیـز در آن 
دپارتمان هـای سـازمان خـود را بنویسـید. اشـتباه در 
نوشـتن چـارت اینجـا اتفـاق می افتد که آنچه سـازمان 
مـا هسـت را می نویسـیم، امـا خیلـی بزرگ تـر از آن 
بایـد باشـد و همـه دپارتمان هایـی را کـه بایـد داشـته 
باشـیم و نداریـم و از جملـه واحـد تحقیـق و توسـعه، 
فـروش و ... را هـم بایـد بنویسـیم و جاهای پـر و خالی 
را مشـخص کنیـم. و در موقـع اسـتخدام نیـرو بـه این 

چـارت بایـد نـگاه کرد.

وظایف مدیر
ایـن کارشـناس اسـتارت آپ تأکیـد کـرد: وظیفـه 
احـراز شـغل می باشـد. کسـی  بعـدی مدیـر شـرایط 
کـه قـرار اسـت بـرای قسـمتی بـه کار گرفتـه شـود را 
چگونـه بایـد اسـتخدام کـرد و چـه مشـخصاتی بایـد 
داشـته باشـد. برایـر مثال مدیـر می توانـد طراحی کند 
کـه در سـه روز مختلـف و در سـه واحـد مختلـف بـا 
شـخص مصاحبـه شـود. ابتـدا مصاحبه تخصصـی، بعد 
در قسـمت تحقیـق و توسـعه و بعـد حتی توسـط خود 
مدیـر در روز دیگـر مصاحبـه شـود تا مصاحبه شـونده 
را در شـرایط مختلـف و آسـتانه تحمـل او را سـنجید 
و فـرد خـالق را شناسـایی کـرد و بـه کار گرفـت. برای 
مثـال اگـر بخواهیم مدیر فـروش اسـتخدام کنیم نحوه 
انتقـال مطالـب و ضریـب هوشـی او مهـم اسـت. و باید 

بـه او انگیـزه داد.

اهمیت کار تیمی در موفقیت استارت آپ ها
اصغریـــان در ادامـــه ایـــن بحـــث از حضـــار 
ـــد  ـــران چن ـــد در ای ـــه بگوین ـــه در ۵ ثانی ـــت ک خواس
ـــه اول  ـــود دارد. در ۵ ثانی ـــن وج ـــپ بنزی ـــتگاه پم ایس
ـــدادی  ـــدی تع ـــه بع ـــداد. و در ۵ ثانی ـــواب ن ـــی ج کس

از افـــراد اعـــدادی را بیـــان کردنـــد.
مـــن  اول  ســـری  در  داد:  ادامـــه  اصغریـــان 
شـــخص را بـــه چالـــش کشـــاندم بـــا محدودیـــت 

ــم  ــران هـ ــت بحـ ــه مدیریـ ــا بـ ــون مـ ــان، چـ زمـ
احتیـــاج داریـــم و همچنیـــن بایـــد به گونـــه ای 
بـــه کار گرفتـــه شـــود کـــه بـــه او انگیـــزه دهـــد و 
در مصاحبـــه از او می پرســـیم کـــه حقـــوق ثابتـــی 
را می خواهـــد یـــا درصـــدی از فـــروش بـــه همـــراه 
حقـــوق ثابـــت کمتـــر. اگـــر روش اولـــی را انتخـــاب 
کـــرد ایـــن فـــرد، بـــرای ایـــن شـــغل مناســـب نیســـت و 
همچنیـــن اگـــر فـــرد مناســـبی باشـــد از قبـــل شـــرکت 
و فعالیت هـــای آن را در فضـــای مجـــازی رصـــد 
ـــد و  ـــان کن ـــت زم ـــد مدیری ـــر بای ـــت. مدی ـــرده اس ک

در بحـــران تصمیم گیـــری کنـــد.
ــام  ــا انجـ ــد بـ ــراد می تواننـ ــرد: افـ ــان کـ وی بیـ
ــش  ــود افزایـ ــی را در خـ ــن توانایـ ــی ایـ تمرین هایـ
دهنـــد. بـــرای شـــروع مســـیر امـــروز خـــود را تـــا 
ـــول همیشـــگی  ـــیر معم ـــد و از مس ـــر دهی ـــزل تغیی من
ــای  ــیدید در جـ ــزل رسـ ــه منـ ــی بـ ــد. وقتـ نرویـ
همیشـــگی ننشـــینید و کارهـــای معمـــول خـــود را 
ـــد.  ـــام دهی ـــس آن را انج ـــر و برعک ـــیوه ای دیگ ـــه ش ب
ـــش  ـــه چال ـــود را ب ـــز خ ـــود مغ ـــث می ش ـــن کار باع ای
ـــود را  ـــال خ ـــل و ســـرعت انتق ـــدرت تحلی بکشـــید و ق
ـــتری  ـــرعت بیش ـــا س ـــری ب ـــد و تصمیم گی ـــاال ببری ب

ــود. ــام می شـ انجـ

ابعاد چرخه انگیزشی پرسنل
ـــای  ـــب و کاره ـــتارت آپ و کس ـــناس اس ـــن کارش ای
ــد  ــه انگیزشـــی پرســـنل تأکیـ ــاره چرخـ ــا دربـ نوپـ
کـــرد: متأســـفانه در کشـــور مـــا بعـــد از اســـتخدام، 
ـــه ســـازمان ها دچـــار ســـردرگمی  ـــدو ورود ب افـــراد در ب
ـــره  ـــد یـــک جزی ـــرای آن هـــا مانن هســـتند و ســـازمان ب
ـــدا  ـــتخدام ابت ـــد از اس ـــع بع ـــت. درواق ـــناخته اس ناش
بایـــد فـــردی کـــه اســـتخدام شـــده اســـت تفهیـــم 
ــا از  ــا آن هـ ــه بـ ــانی کـ ــا کسـ ــود و بـ ــف شـ وظایـ
ـــته  ـــه ای داش ـــود معارف ـــد ب ـــط خواه ـــر کاری مرتب نظ
ـــد  ـــرد بع ـــا، ف ـــرکت تویوت ـــال در ش ـــرای مث ـــد. ب باش
ـــد و  ـــه او می دهن ـــرکت را ب ـــه ش ـــتخدام دفترچ از اس
ـــه  ـــد و مطالع ـــته باش ـــار داش ـــه در اختی ـــک هفت ـــا ی ت
ـــود  ـــط کاری خ ـــا محی ـــل ب ـــور مفص ـــه ط ـــا ب ـــد ت کن

ـــود. ـــنا ش آش
ـــل در  ـــای تعام ـــی از روش ه ـــرد: یک ـــار ک وی اظه
ــاذ  ــق اتخـ ـــازمان های موفـ ـــه در س ــی ک کار تیمـ
می شـــود، برگـــذاری جلســـات درون تیمـــی کوتـــاه 
ـــازمان  ـــای س ـــاره برنامه ه ـــتمر، درب ـــورت مس ـــه ص ب
ــازمان  ــه روی سـ ــکالت روبـ ــل مشـ ــی و حـ و بررسـ
اســـت. بـــرای مثـــال در جلســـه امـــورز مســـئله ای 
مطـــرح می شـــود و مشـــکلی کـــه پیـــش رو اســـت 
ــرار  ــه و قـ ــاًل ۱۰ دقیقـ ــاه مثـ ــان کوتـ ــا زمـ ــا بـ امـ
می شـــود تدبیـــری اندیشـــیده شـــود. روز بعـــد بـــاز 
افـــراد جمـــع شـــده بـــه همـــان صـــورت جلســـات 
ــد  ــد و بعـ ــرح می کننـ ــا را مطـ ــاه و راه کارهـ کوتـ
ـــود  ـــه ش ـــرده و ارائ ـــاده ک ـــرح را آم ـــود ط ـــرار می ش ق
ـــر  ـــرح برت ـــا ط ـــرده ت ـــدا ک ـــه پی ـــور ادام ـــن ط و همی

شـــناخته شـــود.
ــه  ــت کـ ــار خواسـ ــان از حضـ ــان در پایـ اصغریـ
ــا« شـــروع  ــا آواهایـــی ماننـــد »یوهـ جلســـات را بـ
ـــار  ـــن از حض ـــد. همچنی ـــام کنن ـــا تم ـــا یوه ـــد و ب کنن
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــت بزنن ـــتند و دس ـــه بایس ـــت ک خواس
ـــام کار  ـــگام انج ـــراد هن ـــرژی اف ـــش ان ـــث افزای کار باع

تیمـــی می شـــود.

متأسفانه در کشور 
ما بعد از استخدام، 
افراد در بدو ورود 
به سازمان ها دچار 

سردرگمی هستند و 
سازمان برای آن ها 
مانند یک جزیره 
ناشناخته است
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استارت آپ ها به عرصه فضا وارد می شوند
شـواهد نشـان می دهد کـه انقـالب فضایـی در دنیا 
بـا کوچک شـدن، انبوه شـدن و ارزان شـدن ماهواره ها 
در حـال شـکل گیـری اسـت به نحـوی که ایـن تحول 
فضایـی بـه راحتـی قابـل رقابت بـا زیرسـاختی زمینی 

خواهـد بود.
ورود  و  فضایـی  فنـاوری  توسـعه  بـا  امـروزه 
اسـتارت آپ ها به زیرسـاخت های فضایـی، منظومه های 
می تواننـد  کیلوگرمـی  چنـد  ماهـواره ای  کوچـک 
سـرویس و خدمـات بسـیاری بـه مـردم ارائـه دهنـد 
و بسـیاری از اسـتارت آپهـا بـا سـاخت ماهواره هـای 

شـده اند. اقتصـادی  شـبکه  وارد  کیوب سـت 
و  فضایـی  اسـتارت آپ های  تشـکیل  رو  ایـن  از 
تولیـد ماهواره هـای کوچـک بـا کاربردهـای متفـاوت 
کشـورهای  از  بسـیاری  کار  دسـتور  در  اکنـون  هـم 
دنیـا قـرار گرفتـه اسـت. بـرای مثـال اسـفندماه سـال 
۹۷ شـرکت »وان وب« نخسـتین ماهواره هایـش را بـا 
هـدف برقـراری اینترنـت جهانی بـه فضا پرتـاب کرد و 
۶ ماهـواره در مـدار زمیـن قـرار دارد. ایـن شـرکت که 
به طـور رسـمی آزمایـش پـروژه اینترنـت ماهـواره ای با 
پوشـش جهانـی را آغـاز کـرد، بنـا دارد تا سـال ۲۰۱۹ 
بیـش از ۷۲۰ ماهـواره در مـدار قـرار دهـد و از ایـن 
ماهواره هـا بـرای فراهم کـردن ارتبـاط اینترنتی در هر 
نقطـه از جهـان بـا حداقـل تأخیـر در ارسـال سـیگنال 

کند. اسـتفاده 
از سـوی دیگـر بـا توسـعه اسـتارت آپ های خدمات 
محـور، شـرکتهای بـزرگ فنـاوری دنیـا بـا شـرکتهای 

فضایـی همکاری مشـترک خـود را آغـاز کرده اند. برای 
مثـال یـک شـرکت فنـاوری بـا سـاخت ۱۲۰ ماهـواره 
کوچـک و قـراردادن آنها در مدار زمیـن، موضوع پایش 
لوله هـای گاز را پیگیـری می کنـد و شـرکت مخابراتـی 
دیگـری بـا تولیـد ۱۵۰ ماهـواره کوچـک درصـدد ارائه 

سـرویس های بـا کیفیـت مخابراتـی به مردم اسـت.
نقش  نیز  اشیا  اینترنت  در  ماهواره ها  حتی  امروزه 
بسیاری دارند و منظومه های ماهواره ای به مدار زمین 
خدمات  و  اشیا  اینترنت  حوزه  در  که  شده اند  وارد 
کپلر  زمینه شرکت  این  در  کند.  آفرینی  نقش  شهری 

 )Kepler Communications( کامیونیکیشن 
یک  یا  است.  ماهواره   ۱۴۰ منظومه  ایجاد  حال  در 
استارت آپ استرالیایی برنامه ریزی برای منظومه ۱۰۰ 
ماهواره و شرکت فرانسوی یوتل ست برای ۲۰ ماهواره 

اقدام کرده است.
استارت آپ هایی که به منظومه ماهواره های کوچک 

افزوده  تعدادشان  بر  روز  به  روز  کرده اند  پیدا  ورود 
داشته  مشارکت  ماهواره  ساخت  در  هم  تا  می شود 
فناوری  و  در حوزه خدمات  آنها  منظومه  و هم  باشند 
آمریکایی  استارت آپ  مثال  برای  کنند.  نقش  ایفای 
با   )Cloud Constellation( کانستلیشن  کلود 
هدف ایجاد منظومه ای از ماهواره ها برای ارتباطات امن 
است  فعالیت  حال  در  )کالد(  اطالعات  ابری  ذخیره  و 
و استارت آپ دیگری با قراردادن ۹۰ ماهواره در مدار، 
قصد دارد در همه دنیا تصاویر با دقت یک متر دریافت 

کرده و از داده های فضایی کسب درآمد کند.
حـال  در  دوربین هـا  آنکـه  وجـود  بـا  اکنـون  هـم 
هسـتند،  کیفیـت  افزایـش  و  شـدن  کوچک تـر 
کار  دوربیـن  بـا  کـه  نیـز  سنجشـی  ماهواره هـای 
می کننـد، در حـال کوچک تـر شـدن بـوده تـا بتواننـد 

ببرنـد. بـاال  را  خدمـات  ارائـه  کیفیـت 

گذر فناوری فضایی از توسعه دانشگاهی به 
توسعه صنعتی

ایـران،  فضایـی  سـازمان  رئیـس  بـراری  مرتضـی 
نقـش  توسـعه  در  سـازمان  ایـن  برنامه ریـزی  بـه 
اسـتارت آپ های فضایـی در رونـق تولیـد تاکیـد دارد و 
می گویـد: امسـال نقـش ایـن صنعـت در تولیـد، رونق 
می گیـرد و دور از ذهـن نیسـت کـه فنـاوری فضایی را 

یکـی از ارکان تحقـق شـعار امسـال بدانیـم.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از مهمتریـن دغدغه هـای 
امسـال کـه فراخـوان آن را زده ایـم، بحـث واگـذاری 
و  شـرکت ها  بـه  ماهواره هـا  سـاخت  و  طراحـی 

مــوج چهــارم انقــاب صنعتــی بــر پایــه توســعه صنعت هــای نویــن در حــال شــکل گیــری اســت و اســتارت آپ ها نقــش اثرگــذار و کمــک کننــده ای در 
ارتقــا شــاخص های رفاهــی، خدماتــی، اشــتغال و تحــول اقتصــادی دارنــد؛ حــال از آنجایــی کــه امــروزه اقتصــاد فضــا بــه عنــوان اقتصــاد نوظهــور مطــرح اســت، 
عــاوه بــر ســاخت ماهواره هــا کــه افزایــش ارزش اقتصــاد را بــه همــراه دارد، اســتارت آپهــای حــوزه فضایــی نیــز می تواننــد نقــش تعییــن کننــده ای در رشــد 

شــاخص های اقتصــادی و رونــق کســب و کار داشــته باشــند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، آمارهــا نشــان می دهــد کــه طــی یــک دهــه گذشــته رشــد اقتصــاد فضــا در دنیــا بیــش از ۱۳۹ درصــد بــوده و نســبت بــه متوســط 

رشــد اقتصــاد جهانــی کــه تقریبــاً ۱۹.۴ درصــد اســت از شــرایط مناســبی بهــره می بــرد.

رونق تولید با استارت آپ های فضایی

ورود کسب و کارهای نوپای فضایی به عرصه 
ارائه خدمات به مردم

رئیس سازمان فضایی ایران، 
به برنامه ریزی این سازمان در 
توسعه نقش استارت آپ های 
فضایی در رونق تولید تاکید دارد
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افزوده  تعدادشان  بر  روز  به  روز  کرده اند  پیدا  ورود 
داشته  مشارکت  ماهواره  ساخت  در  هم  تا  می شود 
فناوری  و  در حوزه خدمات  آنها  منظومه  و هم  باشند 
آمریکایی  استارت آپ  مثال  برای  کنند.  نقش  ایفای 
با   )Cloud Constellation( کانستلیشن  کلود 
هدف ایجاد منظومه ای از ماهواره ها برای ارتباطات امن 
است  فعالیت  حال  در  )کالد(  اطالعات  ابری  ذخیره  و 
و استارت آپ دیگری با قراردادن ۹۰ ماهواره در مدار، 
قصد دارد در همه دنیا تصاویر با دقت یک متر دریافت 

کرده و از داده های فضایی کسب درآمد کند.
حـال  در  دوربین هـا  آنکـه  وجـود  بـا  اکنـون  هـم 
هسـتند،  کیفیـت  افزایـش  و  شـدن  کوچک تـر 
کار  دوربیـن  بـا  کـه  نیـز  سنجشـی  ماهواره هـای 
می کننـد، در حـال کوچک تـر شـدن بـوده تـا بتواننـد 

ببرنـد. بـاال  را  خدمـات  ارائـه  کیفیـت 

گذر فناوری فضایی از توسعه دانشگاهی به 
توسعه صنعتی

ایـران،  فضایـی  سـازمان  رئیـس  بـراری  مرتضـی 
نقـش  توسـعه  در  سـازمان  ایـن  برنامه ریـزی  بـه 
اسـتارت آپ های فضایـی در رونـق تولیـد تاکیـد دارد و 
می گویـد: امسـال نقـش ایـن صنعـت در تولیـد، رونق 
می گیـرد و دور از ذهـن نیسـت کـه فنـاوری فضایی را 

یکـی از ارکان تحقـق شـعار امسـال بدانیـم.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از مهمتریـن دغدغه هـای 
امسـال کـه فراخـوان آن را زده ایـم، بحـث واگـذاری 
و  شـرکت ها  بـه  ماهواره هـا  سـاخت  و  طراحـی 

مــوج چهــارم انقــاب صنعتــی بــر پایــه توســعه صنعت هــای نویــن در حــال شــکل گیــری اســت و اســتارت آپ ها نقــش اثرگــذار و کمــک کننــده ای در 
ارتقــا شــاخص های رفاهــی، خدماتــی، اشــتغال و تحــول اقتصــادی دارنــد؛ حــال از آنجایــی کــه امــروزه اقتصــاد فضــا بــه عنــوان اقتصــاد نوظهــور مطــرح اســت، 
عــاوه بــر ســاخت ماهواره هــا کــه افزایــش ارزش اقتصــاد را بــه همــراه دارد، اســتارت آپهــای حــوزه فضایــی نیــز می تواننــد نقــش تعییــن کننــده ای در رشــد 

شــاخص های اقتصــادی و رونــق کســب و کار داشــته باشــند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، آمارهــا نشــان می دهــد کــه طــی یــک دهــه گذشــته رشــد اقتصــاد فضــا در دنیــا بیــش از ۱۳۹ درصــد بــوده و نســبت بــه متوســط 

رشــد اقتصــاد جهانــی کــه تقریبــاً ۱۹.۴ درصــد اســت از شــرایط مناســبی بهــره می بــرد.

بخـش خصوصـی اسـت، اظهـار داشـت: تاکنـون تمـام 
توسـعه  رده  در  کشـور  فضایـی  بخـش  پروژه هـای 
فنـاوری بـوده و بـر این اسـاس بـا دانشـگاه ها قـرارداد 
منعقـد کرده ایـم. امـا به دلیـل آنکـه اصوالً دانشـگاه ها 
تـا TRL ۳ و ۴ پیـش نمی رونـد، ایـن پروژه هـا بـه 

مـدل صنعتـی نرسـیده اسـت.
رئیـس سـازمان فضایـی ایـران بـا تاکیـد بـر اینکـه 
توسـعه  بـه  فنـاوری  توسـعه  مرحلـه  از  گـذر  بـرای 
شـرکت ها  بـا  دانشـگاه ها  جـای  بـه  بایـد  صنعتـی، 
قـرارداد بندیـم، توضیح داد: ما امسـال برای نخسـتین 
بـار در برنامـه ۱۰ سـاله دوم فضایی، واگـذاری ۴ پروژه 
کالن شـامل ماهواره هـای سـنجش از دور »اپتیکـی«، 
»راداری« و ماهـواره مخابراتی و ایسـتگاه چند منظوره 
ماهـواره ای را بـه بخـش خصوصـی در دسـتور کار قرار 
داده ایـم و زیرسـاخت آن را توسـط سـازمان فضایـی 
ایجـاد خواهیـم کـرد. ایـن هـدف بـا تکیـه بـر تـوان 
داخـل و ظرفیـت بخـش خصوصـی محقـق می شـود. 
بـه ایـن معنـی کـه پروژه هـا را از دانشـگاه بـه سـمت 

می دهیـم. سـوق  خصوصـی  شـرکت های 
وی بـا بیـان اینکه تاکنون در ایـن زمینه ۳ فراخوان 
صـادر کرده ایـم، گفت: شـرکت های خصوصـی در حال 
ایجـاد کنسرسـیوم سـاخت و تولید ماهواره ها هسـتند. 
بـه ایـن ترتیـب صنعـت تولیـد ماهـواره توسـط بخش 

خصوصـی شـکل می گیرد.
رئیـس سـازمان فضایی ایران اضافه کـرد: هم اکنون 
صنعتی سـازی زیرسـاخت های فضایی را توسـط بخش 
خصوصـی اسـتارت زده ایـم و برنامه مـان این اسـت که 
بخـش خصوصـی در عرصـه فضایـی ورود پیـدا کنـد و 
بـرای قـراردادن ماهـواره در مـدار فعـال شـود. بـه این 
معنـی کـه بخش خصوصـی باید کنسرسـیوم تشـکیل 
داده و هـم ماهـواره بسـازد و هـم ماهواره را بـا پرتابگر 

در مـدار قـرار دهد.
هـم اکنـون صنعتـی سـازی زیرسـاخت های فضایی 
را توسـط بخـش خصوصـی اسـتارت زده ایـم و برنامـه 
مـان این اسـت کـه بخش خصوصـی در عرصـه فضایی 
ورود پیـدا کنـد و بـرای قـراردادن ماهـواره در مـدار 

فعال شـود معـاون وزیـر ارتباطات با بیـان اینکه بخش 
خصوصـی بایـد بـه شـرکت های ارائـه دهنـده خدمات 
ماهـواره ای از ابتـدا تـا انتهـا تبدیـل شـود، گفـت: بـه 
ایـن ترتیـب مـا دیگـر ماهـواره را در زمیـن تحویـل 
نمی گیریـم و بـا اپراتـور پرتـاب، پرتابگـر و ماهـواره به 

صـورت یکپارچـه قـرارداد می بندیـم.
بـراری ادامـه داد: مطابق ایـن برنامه ریزی، سـازمان 
فضایـی بـا بخـش خصوصـی قـرارداد می بنـدد و ایـن 

بخـش بـا رعایت تمـام مالحظـات، ماهـواره را در مدار 
بـه مـا تحویـل داده و پـروژه پایـان می یابد.

ماهواره هـای  فراخـوان  زمینـه  ایـن  در  وی گفـت: 
ابـالغ کرده ایـم  را  راداری  و  اپتیکـی  از دور  سـنجش 
و تـالش مـا ایـن اسـت کـه انشـااهلل بتوانیـم در آینـده 
نزدیـک، فراخـوان ماهواره هـای مخابراتـی را نیـز کـه 
هـم اکنـون در مرحلـه توسـعه فنـاوری در پژوهشـگاه 
فضایـی ایـران قـرار دارد هم، ابـالغ کـرده و از ظرفیت 
بخـش خصوصی اسـتفاده کنیـم. این موضـوع در حال 

است. بررسـی 
بهـره  داد:  ادامـه  ایـران  فضایـی  سـازمان  رئیـس 

نیـز  ایسـتگاههای چنـد منظـوره فضایـی  از  بـرداری 
آغـاز شـده و طرح هـای آن نهایـی شـده اسـت. برخـی 
مناقصـات ایـن پـروژه نیـز به صـورت مـاژوالر در حال 
انجـام اسـت کـه همـه ایـن اقدامات در مسـیر توسـعه 

صنعتـی اسـت.
وی گفـت: امسـال مناقصه و قرارداد بهـره برداری از 
ایسـتگاههای چنـد منظـوره فضایـی را نهایـی خواهیم 
کـرد و ایـن بـه معنی ورود شـرکت های بـزرگ فناوری 

در حوزه سـاخت ماهواره اسـت.

رونق تولید با کاربردهای فناوری فضایی
بـراری بخـش بعـدی برنامه هـای سـازمان فضایـی 
جامعـه  در  فضایـی  فنـاوری  کاربردهـای  ترویـج  را 
عنـوان کـرد و گفـت: از اواخـر سـال گذشـته عرضـه 
دسـتاوردهای فضایی کشـور بـه جامعه در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه و برخـی دسـتگاه های دولتـی و عمومـی 
نیـز از ایـن دسـتاوردها بازدید کردند. تالش این اسـت 
کـه ایـن موضـوع را ترویـج کنیم کـه فنـاوری ماهواره 
می توانـد در عرصه هـای مختلـف کشـاورزی، مدیریـت 
بالیـا و خشکسـالی و چالش هـای حوزه محیط زیسـت 

کاربردهـای فراوانی داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از ۷۰۰ اسـتارت آپ 
حمایـت  اکنـون  هـم  اروپـا  فضایـی  آژانـس  توسـط 
کارهـای  و  کسـب  نـوآوری  مرکـز   ۲۰ و  می شـوند 
فضاپایـه در اروپـا ایجـاد شـده اسـت، ادامـه داد: مراکز 
انکوباتـور فضایـی و مراکـز کارآفرینی کسـب و کارهای 

فضاپایـه نیـز در ایـن راسـتا شـکل گرفتـه اسـت.
رئیـس سـازمان فضایـی ایـران بـه بحـث اشـتغال 
و تولیـد خدمـت در پاییـن دسـت بخـش فضـا اشـاره 
کـرد و گفـت: بـه این معنـی کـه داده های ماهـواره ای 
را در اختیـار کسـب و کارهـای فضاپایـه قـرار دهیم تا 
اسـتارت آپ ها بتواننـد بـا ایـن داده ها، خدمـات متنوع 
بـرای جامعـه تولیـد کننـد. مـا تصمیم مـان این اسـت 
کـه در سـال جـاری بتوانیـم در ایـن فضا کـه جامعه با 
کسـب و کارهای فضاپایه آشـنا شـده اسـت، از ظرفیت 
ایـن داده هـا اسـتفاده کنیـم تـا ایـن داده ها هـم تولید 

بیش از 
۷۰۰ استارت آپ

 توسط آژانس فضایی 
اروپا هم اکنون حمایت 

می شوند و ۲۰ مرکز 
نوآوری کسب و کارهای 
فضاپایه در اروپا ایجاد 

شده است
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خدمـت کـرده و هـم اشـتغال ایجـاد کنند.
معـاون وزیـر ارتباطـات ادامـه داد: برای مثال سـال 
گذشـته در کشـور یک اسـتارت آپ بـرای ارائه خدمات 
ماهـواره ای بـه کشـاورزان ایجاد شـد. این اسـتارت آپ 
توسـط ۴ متخصص هوافضا، سـنجش از دور، کشاورزی 
و کامپیوتر در عرصه کشـاورزی دقیق راه اندازی شـده 
تـا بـا اسـتفاده از داده هـای ماهـواره ای، بـه کشـاورزان 

کنند. ارائـه  خدمات 

سهم استارت آپ های فضایی از تولید
بـراری با اشـاره به اینکـه با حمایت وزیـر ارتباطات، 
امسـال پـارک کسـب و کارهـای فضاپایه و مرکـز داده 
فضایـی را افتتـاح خواهیـم کرد، افـزود: امسـال افتتاح 
پـروژه  راسـتای  در  ابـری  دیتاسـنتر  روی  پلتفرمـی 
اپـن دیتـا خواهیـم داشـت، بـه این معنـی کـه پلتفرم 
سـرویس ابـری )cloud( را بـه کسـب و کارهـای نوپا 
علمـی  معاونـت  بـا  دیگـر  سـوی  از  می دهیـم.  ارائـه 
ریاسـت جمهـوری بـرای ایجـاد ۴ مرکـز کسـب و کار 
فضاپایـه در دانشـگاه ها هماهنگی هایـی صـورت گرفته 
تـا زیرسـاخت های راه انـدازی کسـب و کارهـا در ایـن 

بخـش، فراهم شـود.
وی بـا تاکیـد بـر تدویـن برنامـه ریزی بـرای تحقق 
شـعار سـال، بـر ایجـاد رونق اقتصـادی و ارائـه خدمات 
فضایـی،  اسـتارت آپ های  گیـری  شـکل  بـا  جدیـد 
گفـت: خیلـی خـوش بین هسـتیم کـه امسـال بتوانیم 
خدمـات  جامعـه  بـه  و  داده  شـکل  را  اسـتارت آپ ها 
بدهیـم؛ از طرفـی دیگـر، روی موضـوع کاهـش تصدی 
گـری در بخـش فضایـی تاکیـد داریـم. البتـه ایـن بـه 
ایـن معنا نیسـت که مسـئولیت پذیری مـان را کاهش 

. هیم د
اکنـون  هـم  داد:  ادامـه  فضایـی  سـازمان  رئیـس 
بـرای مثـال در بخـش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 
۹۲ درصـد آزادسـازی شـده اسـت و مـا هـم تصمیـم 
داریـم اپراتـور ماهـواره مخابراتـی در سـال جـاری راه 
انـدازی شـود تـا شـاهد آزادسـازی در این فضا باشـیم. 
در ایـن زمینـه با سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات 
رادیویـی جلسـه داشـتیم و مناقصه انتخـاب اپراتور نیز 
در جریـان اسـت کـه امیدواریـم امسـال شـاهد ورود 
بخـش خصوصـی در حـوزه اپراتـور ماهـواره مخابراتـی 
باشـیم. ایـن خـودش بـه معنی سـرمایه گـذاری بخش 
خصوصـی در صنعت فضایی اسـت و منتهی به اشـتغال 

شـد. خواهد 
بـراری بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون پروانـه اپراتـور 
ماهـواره سنجشـی نیـز در حـال نهایـی شـدن اسـت و 

مراحـل تصویـب آن پیگیـری می شـود، ادامـه داد: بـا 
ایـن وجـود می توانیم سـرمایه گذاری بخـش خصوصی 
را در الیـه اپراتـوری ماهـواره سـنجش از دور جـذب 
ورود سـرمایه گـذار در حـوزه  از  و همینطـور  کنیـم 
ایسـتگاههای ماهـواره ای و سـایر بخش هایـی کـه بـه 

مـرور اعـالم خواهیـم کـرد، اسـتقبال می کنیـم.
پروانـه اپراتـور ماهواره سنجشـی نیـز در حال نهایی 
شـدن اسـت و مراحـل تصویـب آن پیگیـری می شـود 
وی بـا بیـان اینکـه تالش داریـم در ۳ الیه اشـتغالزایی 
افـزود: الیـه توسـعه زیرسـاخت های فضایـی،  کنیـم، 
الیـه اپراتـوری و الیـه ارائـه خدمـات کسـب و کارهای 
فضاپایـه ایـن ۳ الیـه را تشـکیل می دهنـد. از سـوی 
حـوزه  در  می تواننـد  فضایـی  اسـتارت آپ های  دیگـر 
کشـاورزی، محیـط زیسـت، مدیریـت بالیـا، حمـل و 
نقـل و خدمـات شـهری و اینترنـت اشـیا فعال شـوند.

چالش پیش روی استارت آپ های فضایی
معـاون وزیـر ارتباطـات در مـورد چالش های بر سـر 
راه اسـتارت آپ های فضایـی گفـت: برخـی از خدمـات 
فضایـی نیازمنـد این اسـت که بـا داده های بـا دقت باال 
دریافـت شـود. هـم اکنون مناقصـه ای را نهایـی کردیم 
کـه ۱۰ شـرکت در آن انتخـاب شـدند و مربـوط بـه 
خریـد امتیـاز ایسـتگاه دریافـت داده های ماهـواره ای با 
دقـت یک متر اسـت. ایـن داده ها هم اکنون در کشـور 
وجـود نـدارد و آنچه که مـا داریم نمی توانـد خدمات را 
بـا دقـت بـاال و دقیق بـه کل جامعـه ارائه کند. بیشـتر 
ایـن خدمـات مناسـب ارائـه بـه دسـتگاه های دولتـی 
اسـت. بنابرایـن مـا تالشـمان ایـن اسـت کـه داده های 
مـورد نیـاز کسـب و کارها را بـا دقت بـاال تأمین کنیم.
وی گفـت: در همیـن حـال تصمیم داریـم داده های 
فضایی را آزاد سـازی کنیم و در اختیار کسـب و کارها 
قـرار دهیـم. بـه همیـن دلیل ها با ایجـاد مراکـز داده و 
پلتفـرم بسـتر کالد )ابری( در حال تسـهیل دسترسـی 
کسـب و کارهـا به ایـن داده هسـتیم. امـا موضوع مهم 
این اسـت کـه اکثـر خدماتی کـه داده های ماهـواره ای 
می دهنـد در دسـتگاه های دولتی اسـت و دسـتگاه های 
دولتـی بایـد فضا را بـرای خدمات گرفتن از این کسـب 

و کارهـا بـاز کنند و ایـن تعامل ایجاد شـود.
رئیـس سـازمان فضایـی ایـران بـا اشـاره بـه اینکـه 
دولتـی  دسـتگاه های  کردیـم  تـالش  گذشـته  سـال 
کـه  بداننـد  و  شـوند  آشـنا  ماهـواره ای  داده هـای  بـا 
تاکیـد  دارد،  کاربردهایـی  چـه  ماهـواره ای  داده هـای 
کـرد: سـعی مـان این بـوده کـه دسـتگاه های دولتی را 
بـرای دریافـت خدمات فضایـی ترویج و تشـویق کنیم. 

بـرای  دانشـگاه ها  در  نیـز  آموزشـی  کارگاه  چندیـن 
ترغیـب بـه راه انـدازی اسـتارت آپ های فضایـی برگزار 
کردیـم و دانشـگاهیان را توجیه کردیم که اسـتارت آپ 

نبایـد فقـط در حـوزه iCT شـکل بگیـرد.

استارت آپ ها منظومه های ماهواره ای می سازند
برنامـه جـدی داریـم کـه  اینکـه  بیـان  بـا  بـراری 
بتوانیـم امسـال بـه صـورت کمـی در حـوزه اشـتغال، 
کسـب و کار و رونـق اقتصـادی نقـش آفرینـی کنیـم، 
افـزود: سـال گذشـته در ترویـج ظرفیت هـای فضایـی 
در توسـعه و رفـاه اجتماعـی کشـور، بسترسـازی انجام 

دادیم.
وی بـا اشـاره بـه گزارشـات آنالینـی کـه از رصـد 
شـرایط سـیل از طریـق تصاویـر ماهـواره ای دریافـت 
می شـود، ادامـه داد: همان قـدر کـه هواشناسـی مهـم 
اسـت، اسـتفاده از ماهـواره و اطالعاتی کـه از طریق آن 
اسـتخراج می شـود نیـز می توانـد دارای اهمیت باشـد. 
بـه همیـن دلیـل ایـن حـوزه اولویـت مـا اسـت و قصد 
داریم اپلیکیشـن هایی را در زمینه خدمات هواشناسـی 
فعـال کـرده و اسـتارت آپ هایـی در ایـن حوزه داشـته 
باشـیم. چـرا که بـرای یک کشـاورز بسـیار مهم اسـت 
کـه در جایـی کـه کشـاورزی می کنـد، شـرایط آب و 
هوایـی و پیـش بینـی آن چطـور اسـت و چـه کار کند 

که از خسـارت دور شـود.
رئیـس سـازمان فضایـی ایـران بـا اشـاره بـه اینکـه 
ماهواره هـای  خدمـات  بـه  تنهـا  ماهـواره ای  خدمـات 
سنجشـی محـدود نمی شـود و خدمـات ماهواره هـای 
مخابراتـی و ناوبـری هم در کنار این ماهواره ها، توسـعه 
می یابـد، افـزود: در این زمینه با کشـتیرانی و سـازمان 
بنـادر نیـز کمیتـه ای تشـکیل دادیـم تـا خدماتـی کـه 
ماهواره هـا می تواننـد بـه کشـتیرانی و بنـادر بدهنـد را 
افزایـش دهیم. بـه طور کل قصـد داریم اسـتارت آپ ها 
را در حـوزه سنجشـی کـه پایـش زمین اسـت و هم در 

حـوزه مخابراتـی و ناوبـری توسـعه دهیم.
عرصـه  بـه  اسـتارت آپ ها  ورود  بـه  اشـاره  بـا  وی 
نیـز  کوچـک  ماهواره هـای  و  ماهـواره ای  منظومـه 
گفـت: امسـال در ایـن زمینـه برنامـه ریـزی داریـم و 
چنـد شـرکت نوپـا در حـال سـاخت ماهـواره کیـوب 
سـت هسـتند. ایـن شـرکت ها از تیم هـای دانشـجویی 
دانشـگاه های خواجـه نصیر، امیرکبیر و مالک اشـتر در 
حـال فعالیـت هسـتند. مـا تـالش داریم اسـتارت آپ ها 
در  کـه  همانطـور  گیرنـد.  شـکل  فنـاوری  عرصـه  در 
زیرسـاخت ارتباطـی زمینـی ۳ اپراتـور بـزرگ داریـم، 
در حـوزه فضایـی نیـز ایـن اتفـاق می توانـد بیافتـد که 
زیرسـاخت های  کوچـک،  و  اسـتارت آپی  شـرکت های 

فضایـی را ایجـاد کننـد.
بـراری ۵ اولویـت در حـوزه خدمـات شـامل حـوزه 
کشـاورزی، محیـط زیسـت، مدیریـت بالیـا، خدمـات 
تیم هـای  تشـکیل  بـرای  را  هواشناسـی  و  شـهری 
اظهـار  و  عنـوان  اهمیـت  اول  درجـه  در  اسـتارت آپ 
امیـدواری کـرد کـه ماننـد کشـورهای دیگـر دنیـا که 
اسـتارت آپ ها در بخـش فضایی بسـیار تقویت شـده اند 
از ظرفیـت فضـا خلق ثـروت کنیم و جوانـان کارآفرین 
و خـالق مـا در ایـن عرصـه ورود پیـدا کننـد تـا عالوه 
بر اشـتغال، کسـب و کار پررونق اقتصـادی ایجاد کنند 
و بـه دغدغـه مقـام معظـم رهبـری در رونـق تولیـد و 
اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـا جامه عمل پوشـانده 

. د شو
معصومه بخشی پور
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از هر مهاجرت دلم می گیرد!
فناوری  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  ناظمی  امیر 
درباره  توییتر  در  خود  شخصی  صفحه  در  اطالعات 
مهاجرت استارآپ ها گفت: از هر مهاجرت دلم می گیرد، 

به خصوص آن هایی که مشارکت جویانی فعال بودند!
وی در ادامه به همکاری سازنده برخی از گروه های 
استارت آپی اشاره کرد و گفت: یکی از همین جوانان 
خالق حتی در روزهای پایانی حضورش در ایران  تالش 
به  چشم داشت  بدون  و  داوطلبانه  مشارکت  با  تا  کرد 
بود:  گفته  خودش  کند؛  کمک  سازمان  در  همکارانم 

»این هم خاطره ای خوب از من باشد برای کشورم!«
پردازان  ایده  برای خروج  ناراحتی  ابراز  کنار  در  اما 
به  آن  با  مرتبط  نهادهای  و  ارتباطات  وزارت  جوان، 
دنبال ایجاد سیاست های تشویقی و هموار کردن راه برای 

فعالیت هر چه بیشتر استارت آپ هاست.

لزوم همکاری صنایع بزرگ با استارت آپ ها 
محمدرضـا قـادری عضو هیـأت مدیره شـرکت ملی 
پسـت از لـزوم توجـه شـرکت ها وصنایـع بـزرگ بـه 
اسـتارت آپ هـا خبـر داد و گفـت: شـرکت ها و صنایع 
بـزرگ، عـالوه بـر انجـام مأموریت هـای خـود و ارائـه 
محصـوالت و خدمـات بـه جامعـه، بایـد موجـب ایجاد 
مرتبـط  و  وابسـته  شـرکت های  رشـد  و  اسـتارتاپ ها 
بـا حـوزه فعالیـت خـود شـوند، مسـئولیتی اقتصادی-
اجتماعـی کـه نگهـداری ایـن صنایـع یـا شـرکت های 

بـزرگ را توجیـه پذیـر می کنـد.

از  حمایـت  بـرای  دولـت  هیـأت  در  طرحـی 
شـرکت های اسـتارت آپـی مصـوب شـد، چـرا کـه این 
نـوع از شـرکت هـا نیـاز بـه حمایـت و کمـک عمـده 
در بیمـه و موضوعـات مالیاتـی دارند، خوشـبختانه این 
مصوبه با پیشـنهاد وزارت ارتباطـات و فناوری اطالعات به 

هیـأت دولـت رفـت و مصـوب شـد

مأموریت ویژه سازمان فناوری اطالعات
برای حمایت از استارت آپ ها

صـادق عباسـی شـاهکوه، رئیس دانشـکده پسـت و 
مخابـرات کـه پیـش از این سـکاندار شـرکت ارتباطات 
زیـر سـاخت بود نیز، دربـاره حمایت از اسـتارت آپ های 
وزارت  گفـت:  دیجیتـال  و  اطالعـات  فنـاوری  حـوزه 
ارتباطـات، مأموریـت ویـژه ای را بـه سـازمان فنـاوری 
اطالعـات داده اسـت  تـا ایـن موضوع را بـه طور جدی 

کند. پیگیـری 
وی افـزود: طرحـی در هیئـت دولـت بـرای حمایت 
از شـرکت هـای اسـتارت آپـی مصـوب شـد چـرا کـه 
ایـن نـوع از شـرکت ها نیـاز بـه حمایت و کمـک عمده 
خوشـبختانه  دارنـد،  مالیاتـی  موضوعـات  و  بیمـه  در 
ایـن مصوبـه بـا پیشـنهاد وزارت ارتباطـات و فنـاوری 

اطالعـات بـه هیـأت دولـت رفـت و مصـوب شـد.
تا  داریم  انتظار  کرد:  خاطرنشان  شاهکوه  عباسی 
حمایت مناسبی با این مصوبه برای توسعه استارت آپ ها 

شکل بگیرد و منتظر نتایج اجرای این مصوبه هستیم.

 مدیرعامل شرکت ملی پست:  
از استارتاپ ها و کسب وکارهای پستی

 استقبال می کنیم
حسین نعمتی مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره 
با  گفت:  ایران،  پست  ملی  شرکت  در  تحول  آغاز  به 
شرایط جدید بازار، کسب و کارها و بر اساس اساسنامه 
ایران  پست  ملی  شرکت  تحول  برنامه  شرکت،  این 

تدوین و طراحی شده است.
و  مختلف  کشورهای  پست  بررسی  با  افزود:  وی 
مطابق با رویکرد اتحادیه پستی جهانی برنامه پلتفرمی 
شرکت ملی پست طراحی شد که بر اساس این برنامه 
تجارت  سکوی  عنوان  به  ایران  پست  ملی  شرکت 

الکترونیک در کل کشور تبدیل می شود.
در  پروژه   ۷۰ اینکه  اعالم  با  ارتباطات،  وزیر  معاون 
شده  تصویب  و  تدوین  کمیته ها  این  در  تحول  زمینه 
است، گفت: از هفته گذشته با اعالم ۳ فراخوان اقدامات 
تمام شرکت های  از  و  آغاز شده  این حوزه  در  اجرایی 
بخش خصوصی و استارت آپ های توانمند و خالق در 
که  شده  دعوت  همکاری  و  مشارکت  برای  حوزه  این 
ها صورت  فراخوان  این  از  خوبی  استقبال  نیز  تاکنون 

گرفته است.
وزارت  حمایت های  و  فعالیت ها  رسد،  می  نظر  به 
ارتباطات از استارت آپ ها شکل منسجم تری پیداکرده 
است اما نتایج این فعالیت ها زمانی مشخص می شود که 
شاهد کاهش خروج تیم های  استارت آپی و شکوفایی و 

پرورش ایده های جدید در کشور باشیم.

چالــش فــرار نخبــگان همچنــان وجــود دارد، امــا در عصــر دیجیتــال و کســب وکارهــای نوپــا وارد فــاز جدیــدی شــده اســت، مرحلــه ای کــه ایــن بــار 
پــای وزارت ارتباطــات را هــم بــه میــان کشــیده اســت: مهاجــرت اســتارت آپ هــا!

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، پدیــده مهاجــرت نخبــگان بــه عنــوان یــک معضــل، ســال های زیــادی اســت کــه تهدیــدی بــرای نظــام علمــی و آموزشــی 
کشــور محســوب می شــود. تهدیــدی کــه بــه دلیــل خــروج نخبــگان، ارتقــای فنــاوری و اســتفاده از محصــوالت فناورانــه داخلــی را کاهــش مــی دهــد و 

تأثیــر مســتقیم روی چرخــه اقتصــادی کشــور دارد.
بــا وجــود تاش هــای نهادهایــی نظیــر وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بــرای تشــویق بــه بازگشــت 
متخصصــان بــه کشــور و ایجــاد زمینه هــای مناســب بــرای رشــد و پیشــرفت نخبــگان در ایــران،  ایــن چالــش همچنــان  وجــود دارد و اکنــون وارد فــاز 

جدیــدی شــده اســت؛ مرحلــه ای کــه ایــن بــار پــای وزارت ارتباطــات را هــم بــه میــان کشــیده اســت: مهاجــرت اســتارت آپ هــا.
ایده هــای دانشــجویان و متخصصــان حــوزه هــای مختلــف علمــی، بــرای پــرورش و بــه ثمــر نشســتن نیــاز بــه ایجــاد امکانــت و تســهیات 
دارد،گرچــه در ســالهای اخیــر، توجــه بیشــتری بــه اســتارت آپ هــا و کســب و کارهــای نوپــا می شــود امــا همچنــان فضــای مناســب در اختیــار تمــام 

ایــده پــردازان قــرار نــدارد. 

چالش فرار نخبگان همچنان وجود دارد

فرار استارت آپی، پدیده عصر جدید
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گاهی نقطه سرخط!
مهـدی یکـی از دانشـجویان فعـال در ایـن حـوزه 
اسـت، پـای ثابـت رویدادهـای اسـتارتاپی. بچـه بـازار 
را  کار  یـک  زیـان  و  سـود  می توانـد  خـوب  و  اسـت 
تشـخیص دهـد. در ایـن یکی دو سـال اخیـر چندتایی 
اسـتارتاپ راه انداختـه اسـت، مثـل تولیـد گلدان هـای 
زینتـی، گلدان هایـی عمـودی و شـیک و مـدرن که به 

سـبکی جدیـد طراحـی می شـوند.
سـفارش  و  می کنـد  تبلیـغ  مجـازی  فضـای  در 
اهـل  می دهـد،  تحویـل  منـزل  درب  را  مشـتریان 
دسـتگیری از دیگـران هـم هسـت، آن هـم نـه از نـوع 
ماهـی دادن، بلکـه ماهـی گیـری یـاد می دهـد. خیلی 
کمـک کـرد تـا چند نفـر از دانشـجویان تحت پوشـش 
کمیتـه امـداد بـرای خودشـان کارگاهـی جهـت تولید 

پوشـاک راه انـدازی کننـد، دانشـجویانی بسـیار فقیـر 
کـه حتـی بـرای کرایـه تاکسـی هـم در مضیقـه قـرار 
داشـتند، امـا پـس از پیگیـری زیـاد و از پیـش ایـن 
مسـئول بـه سـراغ آن یکـی مسـئول رفتـن، باالخـره 
موفـق شـدند چندتـا چـرخ خیاطـی جـور کننـد تا در 
یـک مغـازه کوچـک کـه هـر لحظـه امـکان فروریختن 

سـقف آن وجـود دارد، بـه تولیـد پوشـاک بپردازنـد.
مهـدی می گویـد: هرچنـد شـرایط این دانشـجویان 
خیلـی بـد اسـت و بـا ایـن وضعیـت بـازار پوشـاک و 
سـلطه پوشـاک واراداتی، رشـد ایـن بچه هـا خیلی هم 
سـریع نیسـت، ولیکـن آدم را یـاد کارآفرینـان بـزرگ 
می اندازنـد کـه بـا هـزار بدبختـی و مشـکل توانسـتند 

کارهـای مهمـی انجـام دهند.
مهـدی از مسـئولین گلـه دارد و حمایـت آنـان از 
کسـب و کارهـای نوپای دانشـجویی را کافـی نمی داند 
و می گویـد »سـختی کار باعـث می شـود بسـیاری از 
دانشـجویانی کـه وارد اسـتارتاپ ها می شـوند، پـس از 

مدتـی قیـد کار را بزننـد و برگردنـد بـه خانـه اول«.

»استارتاپ« کار بچه پولدارها؟!
محمـد یکی دیگـر از دانشـجوهای فعال اسـتارتاپی 
یـک  راه انـدازی  روزهـا  ایـن  کـه  می گویـد  اسـت، 
در  ابـداً  و  اصـاًل  و  اسـت  پرهزینـه  بسـیار  اسـتارتاپ 
تـوان یـک دانشـجوی سـاده نیسـت، مگر اینکـه طرف 
بچـه پولـدار باشـد. به عـالوه راه انـدازی یک اسـتارتاپ 
زیرسـاخت بسـیار قـوی نیـاز دارد کـه تأمیـن آن هـم 
یـک پروسـه بسـیار زمانبـر اسـت و شـاید پنـج سـال 

طـول بکشـد.
محمـد در ادامـه می گویـد: پـارک علـم و فنـاوری 
از  سـخت  بسـیار  نیـز  دانشـجویان  شـرکت های  و 
اسـتارتاپ ها حمایـت می کننـد و جـذب سـرمایه گذار 
و همچنیـن کسـب مجـوز، زمـان بسـیاری از دانشـجو 
می گیـرد، بعـالوه اینکـه نهایتـاً بخـش عمـده سـود را 
هـم خودشـان برمی دارنـد بـه صورتـی کـه به شـخص 

یـا تیـم ایده پـرداز عمـاًل چیـزی نمی رسـد.
9۷ درصد ما، ۳ درصد شما!

او می گویـد که حتی شـاهد بوده اسـت کـه در ازای 
حمایـت از یـک طرح، سـرمایه گذار ۹۷ درصد سـود را 
خـودش برداشـته و بـه ایده پـرداز تنهـا ۳ درصد سـود 

تعلق گرفته اسـت.
محمـد اعتقـاد دارد کـه راه انـدازی یـک اسـتارتاپ 
کار بسـیار سـختی اسـت و اگر می خواهی موفق شـوی 
بایـد قیـد همه چیز را بزنـی، تمام تمرکـزت را بگذاری 
روی آن کار و یـک تیـم خـوب دور خـودت جمع کنی.

و  علـم  پـارک  رئیـس  رفیعـی،  دکتـر محمـد  امـا 
دارد. دیگـری  نظـر  اسـتان،  فنـاوری 

وی می گویـد کـه پـارک علـم و فنـاوری بـر اسـاس 
یـک آئین نامـه کـه بـه تصویـب دانشـگاه های اسـتان 
هـم رسـیده اسـت، یـک برنامـه مـدون بـرای حمایت 
از دل  آمـده  بیـرون  برگـزاری و جـذب گروه هـای  از 

دارد. اسـتارتاپ ها 
وی افـزود: بـر اسـاس ایـن آئیـن نامه مـا ۵۰ درصد 
از کل هزینـه برگـزاری اسـتارتاپ و همچنیـن جـذب 
تمـام گروه هـای منتخـب را جـدا از تشـریفات جذبـی 
کـه بـرای مراکـز رشـد وجـود دارد، تقبـل می کنیـم و 
عمـاًل شـرایطی ایجـاد کرده ایـم کـه اسـتارتاپ ها هـم 
در دانشـگاه ها، یـا بقیه سـازمان ها راحت برگزار شـوند 
و هـم اینکه برگزیـدگان در قسـمت های مختلف پارک 

یا مراکز رشـد مشـغول شـوند.

اســتارتاپ« اینروزهــا اصطاحــی آشــنا بویــژه بــرای دانشــجویانی اســت کــه می خواهنــد قبــل 
از پایــان تحصیاتشــان کاری در شــان خودشــان و البتــه بــا درآمــد مناســب و متناســب بــا 

ــا کننــد. رویاهــای شغلی شــان دســت و پ
بــه گــزارش ایســنا، در واقــع »اســتارتاپ« بــه بخــش مهمــی از فعالیت هــای دانشــجویی 
در ایــران تبدیــل شــده و امــروزه کمتــر دانشــگاهی را می تــوان یافــت کــه در ســال حداقــل 
یــک رویــداد اســتارتاپی برگــزار نکنــد. رویدادهایــی کــه طــی آن دانشــجویان ایده هــای خــود را 
مطــرح می کننــد و مســئولین )و شــاید ســرمایه گــذاران( حاضــر در جلســه نیــز قــول حمایــت 

می دهنــد.
ایده هــای اســتارتاپی بایــد در مــدت زمانــی بســیار کوتــاه و شــاید حتــی در عــرض یــک دقیقــه 
بــرای ســرمایه گــذار مطــرح شــوند، در واقــع مــدل کار اینگونــه اســت: تصــور کنیــد شــما یــک 
جــوان صاحــب ایــده هســتید و یــک ســرمایه گــذار ثروتمنــد را جلــوی برجــش می بینیــد، بایــد 
همزمــان بــا او ســوار آسانســور شــوید و تــا زمانــی کــه آسانســور بــه طبقــه آخــر بــرج برســد، ایــده 

خــود را توضیــح دهیــد و او را مجــاب بــه ســرمایه گــذاری روی ایدهخــود کنیــد.
راه اندازی کســب و کارهای نوپا عاقه بســیاری از دانشــجویان اســت و طبیعتاً در شــرایطی 
کــه هــم وضعیــت اقتصــادی کشــور چنــدان مطلــوب نیســت و اکثــر دانشــجویان آینــده شــغلی 
مطمئــن و روشــنی پیــش روی خــود نمی بیننــد و هــم نظــام آموزشــی دانشــجویان را در صندلــی 
رشــته هایی می نشــاند کــه عاقــه ای بــه آن ندارنــد، مســلم اســت کــه دانشــجو بایــد بــه دنبــال 
ــای خــودش  ــا در آینــده روی پ ــرود ت ــرای خــود ب ــدازی کســب و کاری ب ــا راه ان کســب مهــارت ی

بایستد.

نگاهی به

فرازونشیب های راه اندازی 
استارت آپ های دانشجویی
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بـه گفتـه وی، هـر اسـتارتاپی بـا توجـه بـه موضوع 
و جایـی کـه برگـزار می شـود، قائدتـا متفاوت بـا دیگر 
استارتاپ هاسـت. ویژگـی اصلـی اسـتارتاپ ها ریسـک 
پذیـری، اثرپذیری و رشـد سـریع واحد بیـرون آمده از 
دل اسـتارتاپ اسـت. قائدتا اسـتارتاپ بر اساس ایده ای 
کـه گـروه یا فرد دارند باید سـریع رشـد کنـد، این باید 

ویژگـی اصلی یک اسـتارتاپ باشـد.
وی اظهـار کـرد: پارک علم و فناوری اسـتارتاپ های 
منتخـب را جـذب می کنـد تـا در قسـمت های مختلف 
پـارک بـه عنـوان یک واحـد فناور جـذب شـوند. روال 
پـارک بدین شـکل اسـت کـه یک ایـده یا یـک مفهوم 
کـه وارد پـارک می شـود، در سـه قسـمت پیش رشـد، 
رشـد یـا خـود پـارک مشـغول بـه فعالیـت می شـود، 
برنامـه ای کـه ما داریم این اسـت که خود اسـتارتاپ ها 

را بـه عنـوان مراکز رشـد وارد پـارک کنیم.
رفیعی درباره بحث تقسـیم سـود و موضوع تقسـیم 
سـود ۹۷ بـه ۳ درصـدی هم اظهار کرد: تقسـیم سـود 
به شـکل توافقی اسـت و اصل مطلقـی در این خصوص 
وجـود نـدارد، البتـه فکـر نمی کنـم اینقـدر اختـالف 
وجـود داشـته باشـد. اصـوالً چیـزی کـه در ذهـن من 
اسـت ۴۰ به ۶۰ اسـت. در هر صورت تقسـیم سـود بر 
اسـاس تصمیـم خود استارتاپ هاسـت، چون بـه عنوان 
برحسـب  حـاال  می شـوند،  فنـاور جـذب  واحـد  یـک 
اینکـه آن واحـد فنـاور بعـداً مسـئولیت محـدود باشـد 
یـا مسـئولیت نامحدود و همینطور حسـب سـهامی که 
بـه شـرکت های سـرمایه گذار می دهند، تقسـیم سـود 

شـکل می گیـرد.

شتاب دهنده چیست؟
ــوان  ــه عنـ ــتابدهنده ها بـ ــا شـ ــزود: اینجـ وی افـ
شـــرکت هایی کـــه روی اســـتارتاپ های در حـــال 
نقـــش  نیـــز  می کننـــد  ســـرمایه گذاری  رشـــد 

دارنـــد. اســـتارتاپ ها بایـــد تصمیـــم بگیرنـــد کـــه 
ــند  ــته باشـ ــان داشـ ــهام را خودشـ ــد سـ می خواهنـ
ـــوند و  ـــره ش ـــتابدهنده ها وارد مذاک ـــا ش ـــه ب ـــا اینک ی
ـــا  ـــد ت ـــتابدهنده بدهن ـــه ش ـــان را ب ـــمتی از سودش قس

ــت کننـــد. از شـــتاب دهنده تســـهیالت دریافـ

بـــه گفتـــه وی، شـــتابدهنده ها شـــرکت های 
مســـتقل و خصوصـــی هســـتند و عضـــو پـــارک 
نیســـتند ولـــی در پـــارک شـــرایط دیگـــری جهـــت 
کمـــک بـــه واحدهـــای فنـــاور نوپـــا مهیـــا شـــده 
ـــاوری«  ـــش و فن ـــدوق پژوه ـــوان »صن ـــت عن ـــه تح ک

فعالیـــت می کنـــد.

آینده روشن است
قسمت  در  می توانند  گاهی  استارتاپ ها  افزود:  وی 
پارک علم  این صندوق مراجعه کنند.  به  سرمایه گذاری 
و فناوری سهام دار این صندوق است ولی سودی از این 

سرمایه گذاری نمی برد، هدف ما تنها حمایت است. سود 
ما این است که این واحدها مستقل شوند و بهره وری شهر، 
پارک  حاضر  حال  در  دهند.  افزایش  را  کشور  و  استان 
علم و فناوری توجه ویژه ای به استارتاپ ها دارد و آینده 

استارتاپ های استان را بسیار عالی و روشن می بینم.
استارتاپ های  که  نیست  شکی  ایسنا،  گزارش  به 
وضعیت  بهبود  در  مهمی  نقش  می توانند  دانشجویی 
ایفا  ایران  برای  روشن  آینده ای  ساخت  و  کشور  فعلی 

کنند.
کافی  را  حمایت ها  و  گله مندند  دانشجویان  البته 
بسیار  را  ایده شان  رسیدن  ثمر  به  پروسه  و  نمی دانند 
زمان بر می دانند، مسئولین اما وضعیت را این قدرها هم 
تاریک نمی بینند. این دیالکتیک مسئولین و مردم را در 
ایران امروز تقریباً در همه جا شاهد هستیم، حال اینکه 
سرانجام چه بشود و کار استارتاپ های دانشجویی به کجا 

بکشد، شاید باید کمی فرصت داد، منتظر ماند و دید.
ادامه  استارتاپ ها  برگزاری  به  همچنان  دانشجویان 
می دهند و نمی توان منکر شد که شرکت های مهمی از دل 

همین رویدادهای استارتاپی دانشگاه ها بیرون آمده است.
دانشجویی  استارتاپ های  بازدهی  طبیعتاً  البته 
می تواند بیشتر شود و باید به این امر کمک کرد چراکه 
دانشجوی  یک  حتی  شدن  ناامید  کنونی  شرایط  در 
فعال در حوزه استارتاپ ها خسارت بزرگی برای کشور 

محسوب می شود.
ایـــران امـــروز بـــرای خـــروج از وضعیـــت فعلـــی 
ــژه  ــراد بویـ ــک افـ ــک تـ ــروی تـ ــه نیـ ــاد بـ اقتصـ
دانشـــجویان و فـــارغ التحصیـــالن نیازمنـــد اســـت 
و امیـــد اســـت کـــه حمایـــت دســـتگاه ها و تعـــداد 
ـــه  ـــود ک ـــاد ش ـــدر زی ـــی آنق ـــذاران خصوص ـــرمایه گ س

هیـــچ ایـــده ای در ایـــن ســـرزمین هـــدر نـــرود.

پارک علم و فناوری 
استارتاپ های 

منتخب را جذب 
می کند تا در 

قسمت های مختلف 
پارک به عنوان 
یک واحد فناور 

جذب شوند
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رئیس کل سازمان نظام 
مرکز  افتتاح  از  پرستاری 
نوآوری و شتابدهی فناوری 
سالمت  و  مراقبت  های 
سازمان نظام پرستاری خبر 
رویداد  دومین  گفت:  و  داد 
های  مراقبت  آپ  استارت 
نظام  مکمل توسط سازمان 
پرستاری برگزار خواهد شد.
خبرنگار  گزارش  به 
پایگاه اطالع رسانی سازمان 
اصغر  دکتر  پرستاری،  نظام 
که  نشستی  در  دالوندی  
تیرماه   ۳۱ دوشنبه  روز 
نظام  سازمان  محل  در 
پرستاری به مناسبت افتتاح 
شتابدهی  و  نوآوری  مرکز 
و  مراقبت  های  فناوری 

سالمت سازمان نظام پرستاری با حضور نمایندگانی از 
دانشگاه پیام نور، شرکت شتابدهنده ابرزندگی، سازمان 
سالمت شهرداری تهران و صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
برگزار شد، گفت: در حال حاضر برنامه های باالدستی 
مانند برنامه   ۱۴۰۴ ، نقشه راه سالمت کشور و نقشه 
تا  کند  می  معرفی  ما  به  را  حوزه  این  پرستاری،  راه 
جامعه پرستاری بتواند در نقشه راه پرستاری در حوزه 

خالقیت، نوآوری وفناوری گام های مثبتی را بردارد.
معظم  مقام  منویات  براساس  که  این  بیان  با  وی 
سمت  به  باید  کشور  که  این  خصوص  در  رهبری 
نظام  سازمان  کرد:  تصریح  بردارد،  قدم  شکوفایی 
از  بیش  که  کشور  پرستاری  بضاعت  با  نیز  پرستاری 
هیئت  عضو   ۱۶۰۰ از  بیش  پرستاری،  دانشکده   ۱۸۰
در  را  پرستاری  نفری  هزار   ۲۰۰ عظیم  بدنه  و  علمی 
رده های مختلف در اختیار دارد می تواند برای سالمت 

مردم جامعه قدم های مثبتی بردارد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد: 
خرسندیم که سازمان نظام پرستاری در رویکرد جدید 
خود توانسته رویداد کارآفرینی در حوزه سالمت را برای 
نخستین بار آغاز و برگزار کند و این مهم نشان دهنده 
iT و  با کمک حوزه مدیریت،  این است که پرستاری 
فناوری و نوآوری توانسته در یک حرکت بین بخشی به 

سمت شکوفایی پیش رود.
بیمار  و  محور  بیمارستان  نگاه  شد:   یادآور  وی 
و  ها  بیمارستان  در  را  پرستاران  سالمت،  نظام  مدار 
است  صورتی  در  این  و  کرده  محصور  درمانی  مراکز 
مراقبتی  توانند در سایر عرصه های  پرستاران می  که 

جامعه محور ورود کنند.
دالوندی با تاکید بر این که ما به دنبال این هستیم 

که جو خود باوری و خود اشتغالی را در بین پرستاران 
از  جو  این  افزود:  کنیم،  ایجاد  پرستاری  دانشجویان  و 
طریق ایجاد استارت آپ ها ایجاد می شود و پرستاران 
می توانند به عنوان خویش فرما عمل کنند و خدمات 
فناوری  و  نوآوری  بر حوزه خالقیت،  را مبنی  جدیدی 
نمایند. زیرا ۸۰ درصد خدمات وزارت  به مردم عرضه 
بهداشت مراقبت های پرستاری است، بنابراین پرستاران 
بهترین گزینه برای ارائه این خدمات هستند. همچنین 
پرستاران بیشترین تعداد نیرو را در وزارت بهداشت به 
خود اختصاص می دهند که می توانند به عنوان سکان 

دار این کشتی وارد عمل شوند.
وی با بیان این که خدمات درمانی نیاز مردم جامعه 
است، یادآور شد: پرستاران با ارائه ایده های خالقانه خود 
می توانند این خدمات را در دسترس مردم قرار دهند و 

این مهم نیاز به ایجاد زیر ساخت های الزم دارد.
تمام  در  افزود:  پرستاری  نظام  سازمان  کل  رئیس 
دنیا نسبت پرستار به جمعیت مالک و معیار است اما 
در ایران نسبت پرستار به تخت محاسبه می شود که 
باید  به تخت ۱,۸  پرستار  آمار موجود نسبت  براساس 
باشد اما متاسفانه در حال حاضر نسبت پرستار به تخت 
فاصله  نیز  نظر  مورد  نرم  و  استاندارد  از  که  است   ۰,۹
پرستار جذب  هزار  بایست  ۱۲۵  می  و  دارد  بسیاری 
تا حدودی  را  نیرو  کمبود  بتوان  تا  نظام سالمت شود 

جبران نمود.
وی با اشاره به این که نمی توان پرستاری را از بیمار 
جدا کرد، تاکید کرد: مراقبت، نیاز جامعه است و این 
صنعت مراقبت در ید پرستاری بوده  و هست بنابراین 
نیاز  نوظهور،  و  بیماری های مزمن  به شیوع   با توجه 
به مراقبت بیشتر شده و پرستاران می توانند  با تفکر 
خالقانه، نوآورانه و فناورانه ، کمبود نیروی پرستاری را 

با ارائه ایده های مختلف کاهش دهند .

این  داد:  ادامه  دالوندی 
امر می تواند با ارائه خدمت 
موثرتر، اثربخش ترو با بهره 
و  کنترل  با  که  باالتر  وری 
نظارت همراه است را در پی 
خوشبختانه  و  باشد  داشته 
پرستاری  نظام  سازمان 
رویکرد  این  در  توانسته 
عرصه  این  به  پا  جدید 

بگذارد .
برگزاری  به  اشاره  با  وی 
مراقبت  رویداد  نخستین 
داشت:   اظهار  سالمندی،  و 
نظام  سازمان  خوشبختانه 
نخستین  توانست  پرستاری 
رویداد مراقبت و سالمندی 
را برگزار نماید و امروز مرکز 
نوآوری و شتابدهی فناوری 
های مراقبت و سالمت سازمان نظام پرستاری را افتتاح 

کند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری خاطر نشان کرد: 
سازمان نظام پرستاری قصد دارد تا دومین رویداد خود 
درمان  محور   ۴ در  مکمل  های  مراقبت  عنوان   با  را 
های ذهنی وجسمی، درمان های تسکینی، درمان های 
اسکلتیو عضالنی و درمان های بیولوژیکی برگزار نماید 
زیرا در درون این رویداد نگاه های حرفه ای پرستاری 
تر  پررنگ  پیراپزشکی  و  پزشکی  حرف  سایر  کنار  در 

دیده می شود.
تمامی  از  پرستاری  نظام  سازمان  کرد:  تاکید  وی 
رشته های مرتبط با سالمت با تفکر مراقبت دعوت می 
کند که در این رویداد شرکت نمایند و امیدواریم تمام 
نهادهایی که ما را تا به اینجا یاری رسانده اند در ادامه 
راه همچنان دست یاری به ما دهند و ما را در برگزاری 

رویداد دوم تنها نگذارند.
و  برآیند  داریم  امید  افزود:  پایان  در  دالوندی 
پیامدهای این رویدادهای با ارزشی که در حوزه مراقبت 
خانواده  و  جامعه  درون  را  مردم  نیاز  شود  می  برگزار 
پوشش دهد و باعث تغییر سبک زندگی ، افزایش سطح 
سواد سالمت و توانایی مراقبت از خود و افزایش مهارت 

های زندگی آنها شود.
ایراد  نیز  این نشست  در  نمایندگان حاضر  ادمه  در 

سخنرانی نمودند.
 الزم به ذکر است که در این نشست هدایای استارت 
آپ های برگزیده در رویداد مراقبت و سالمندی به تیم 

ها اهدا گردید.
شتابدهی  نوآوری،  مرکز  پایان  در  است  گفتنی 
نیز  پرستاری  نظام  سازمان  و سالمت  مراقبت  فناوری 

افتتاح شد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ؛

افتتاح مرکز نوآوری و شتابدهی فناوری های 
مراقبت و سالمت سازمان نظام پرستاری
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سرمایه گذاران استارتاپی می توانند در اشتغال 
نقش بسزایی را ایفا کنند

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی به 
دالیل عدم ناتوانی در جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی 
با  نامتناسب  سرمایه گذاری  افزود:  و  کرد  اشاره 
ویژگی های شخصیتی، دانشی و شغلی فارغ التحصیالن، 
اما  است  آن ها  جذب  در  ناتوانی  دلیل  اصلی ترین 
را  بسزایی  نقش  زمینه  این  در  می توانند  استارتاپ ها 
ایجاد شده ازسوی آن ها  ایفا کنند چراکه نوع مشاغل 
تناسب خوبی با ویژگی های فارغ التحصیالن دانشگاهی 

به ویژه بانوان دارد.

اجازه دهیم کارآفرین با نگاه خدمات رسانی و با 
کیفیت اشتغال زایی کند

وی ادامه داد: باید با نگاه باز به مفهوم کلمه توجه 
کرد و به فکر شکل دادن زیرساخت ها بود البته می توان 
و  کرد  ایجاد  امنیتی  مسائل  لحاظ  با  را  زیرساخت ها 
با کیفیت  و  نگاه خدمات رسانی  با  کارآفرین  داد  اجازه 

اشتغال زایی کند.

8۰ درصد GDP آمریکا صرفا در بخش خدماتی 
سرمایه گذاری شده است

چرا  اینکه  درخصوص  مجلس  نماینده  این 
سرمایه گذاری  خدمات  بخش  در  بیشتر  استارتاپ ها 
می کنند، بیان کرد: بیشترین مشاغل در بخش خدماتی 
ایجاد می شوند، به عنوان مثال  GDP )تولید ناخالص 
داخلی( آمریکا بیشتر در بخش های کشاورزی، خدمات 
و صنعت سرمایه گذاری شده اما ۸۰ درصد آن صرفا در 
بخش خدماتی است، به طور کل در کشورهای پیشرفته 
کشورهای  برخالف  خصوص  این  در  خدمات  سهم 

توسعه نیافته باال است.
نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه 

اقتصاد  دنیای  در  سرمایه گذاری  نوع  دو  به طورکل 
)گذاشتن   investment القایی  گفت:  دارد،  وجود 
پول در چیزی با انتظار سود از آن است( یکی از این 
تحریک  سود  نرخ  توسط  که  است  سرمایه گذاری  نوع 
باشد  پایین  بانک ها  بهره  نرخ  اگر  درواقع  می شود، 
سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده و مردم پول را از بانک 
برداشته و در بخش های مختلف سرمایه گذاری می کند.
کارآفرین می توانند کشف منابع جدید کرده، دانش 

فنی را باال ببرند بازار جدید ایجاد کنند
سرمایه گذاری  دوم  نوع  داد:  توصیح  ادامه  در  وی 
است،  وابسته  اقتصادی  کارآفرینان در عرصه  تعداد  به 
منابع  کشف  حاصل  سرمایه گذاری  نوع  این  درواقع 
جدید و دانش فنی است و این مهم نیز تابع نوع عرضه 
محصول  شکل  به  را  کارآفرین  اگر  است.  کارآفرینان 
ببینیم آن ها می توانند کشف منابع جدید کرده، دانش 

فنی را باال ببرند بازار جدید ایجاد کنند.

افزایش تعداد کارآفرینان درصورت ایجاد شرایط 
اجتماعی مناسب برای آن ها

مجلس  بودجه  کمیسیون  رئیس  نایب  گفته  به 
کارآفرینان تابع شرایط اجتماعی )منظور نسبت سود به 
هزینه( هستند لذا اگر شرایط اجتماعی را برای کارآفرینان 

مساعد شود تعداد آن ها افزایش پیدا خواهد کرد.

سرمایه گذاران خطرپذیر لوکوموتیو اقتصاد 
کشور در جنگ اقتصادی هستند

اقتصادی  مسائل  نباید  براینکه  تاکید  با  قوامی 
و  برجسته  استارتاپ های  افزود:  کرد،  امنیتی  را 
اقتصاد  لوکوموتیو  استارتاپی  خطرپذیر  سرمایه گذاران 
کشور آن هم در جنگ اقتصادی هستند چراکه بیش 
تنها  اما  دارد  وجود  دنیا  در  جمعیت  ۷میلیارد  از  

۳۰۰میلیون نفر ویژگی کارآفرینی دارند.

کارآفرینان ریسک پذیر بوده و سرمایه های 
مخاطره پذیر را وارد کار می کنند

بسیار  حمایت های  از  انتقاد  با  مجلس  نماینده  این 
محدود دولت از کارآفرینان استارتاپی، اظهار کرد: این 
افراد ریسک پذیر بوده سرمایه های مخاطره پذیر را وارد 
قدشان  تا  کرد  حمایت  آن ها  از  باید  لذا  می کنند  کار 

بلند شود.

سیاست های اقتصادی ایران اجازه بلند شدن قد 
کارآفرینان را نمی دهد

قد  شدن  بلند  اجازه  ایران  اقتصادی  سیاست های 
و  نداده  را  آن ها  توسط  »ارزش آفرینی«  و  کارآفرینان 
نگرانی های بی دلیل، فضای کسب و کار را از بین برده 
چراکه مقیاس ها و سیاست ها در ایران غیراقتصادی است

وی با طرح این سوال که قد کدام یک از کارآفرینان 
متاسفانه  کرد:  اضافه  است؟،  بلند شده  دنیا  در  ایرانی 
قد  شدن  بلند  اجازه  ایران  اقتصادی  سیاست های 
و  نداده  را  آن ها  توسط  »ارزش آفرینی«  و  کارآفرینان 
نگرانی های بی دلیل، فضای کسب و کار را از بین برده 
غیراقتصادی  ایران  در  سیاست ها  و  مقیاس ها  چراکه 

است.

ایران رکورددار فرصت سوزی در میان تمام 
کشورهای جهان است

بر  تاکید  با  مجلس  بودجه  کمیسیون  رئیس  نایب 
تمام  میان  در  فرصت سوزی  رکورددار  ایران  اینکه 
کشورهای جهان است، مطرح کرد: حقوق خوب، بیمه، 
امتیازات اجتماعی و تولید باال یا همان »ارزش آفرینی« 
در  اما  می شود  داده  پوشش  کارآفرینان  توسط  همگی 
ایران به دلیل عدم حمایت این امکان فراهم نیست و 
رفتار کجدار و مریز، اقتصاد کشور را با گره های بسیاری 

رو به رو کرده است.

نایــب رئیــس کمیســیون بودجــه مجلــس بــا بیــان اینکــه اســتارتاپ ها می تواننــد در جــذب فارغ التحصیــان دانشــگاهی نقــش بســزایی را ایفــا 
کننــد، گفــت: سیاســت های اقتصــادی ایــران اجــازه بلنــد شــدن قــد کارآفرینــان را نمی دهــد. 

 هــادی قوامــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری خانــه ملــت بــا اشــاره بــه جایــگاه و تاثیــر مثبــت ســرمایه گذاران حــوزه کارآفرینــی و کســب و کارهــای 
اســتارتاپی در جنــگ اقتصــادی کنونــی کشــور، گفــت: مســئله اصلــی امــروز کشــور بیــکاری و ایجــاد اشــتغال اســت کــه بیشــترین نســبت ایــن 
بیــکاری بــه فارغ التحصیــان دانشــگاهی بــا جامعــه آمــاری ســه و نیــم میلیــون نفــر و در تعریــف وســیع تر بــه شــش و نیــم میلیــون نفــر می رســد، 

از منظــری دیگــر ۳۰ درصــد فارغ التحصیــان دانشــگاهی بیــکار هســتند کــه از ایــن تعــداد ۵۰ درصــد آن هــا بانــوان هســتند.
بیشــترین نســبت بیــکاری بــه فارغ التحصیــان دانشــگاهی بــا جامعــه آمــاری ســه و نیــم میلیــون نفــر و در تعریــف وســیع تر بــه شــش و نیــم 
میلیــون نفــر می رســد، از منظــری دیگــر ۳۰ درصــد فارغ التحصیــان دانشــگاهی بیــکار هســتند کــه از ایــن تعــداد ۵۰ درصــد آن هــا بانــوان هســتند

نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس عنوان کرد

استارتاپ ها ؛ لوکوموتیو اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی
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بنیانگذار یکی از استارت آپ های کشاورزی همچنین 
به  وسیعی  دسترسی  بار  تره  و  میوه  بازار  کرد:  بیان 
اطالعات ندارد و همچنین دالل ها، در گردش اطالعات 
کارخانه های  دلیل  همین  به  و  می کنند  ایجاد  اختالل 
درستی  به  نمی توانند  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
در  کارخانه هایی  مثال  برای  کنند؛  دریافت  اطالعات 
کار کنند چرا که محصول  ارومیه مجبورند که فصلی 
مورد نیاز آن ها در همه فصول به دستشان نمی رسد و 
این در حالی است که محصول مورد نیاز آن ها در تمام 
فصل های سال در مناطق مختلف کشور تولید می شود 

و مازاد هم دارد و قیمت آن بسیار پایین می آید.
داد:  ادامه  کشاورزی  استارت آپ های  ایده پرداز  این 
گردش  که  است  این  کردیم  پیدا  که  روشی  بهترین 
بازارها  به  بتواند  کشاورز  که  کنیم  ایجاد  اطالعات 
دسترسی پیدا کند و کارخانه دار نیز بتواند محصوالت 
مورد نیاز خود از کشاورز را به راحتی خریداری کند و 

در این میان یک فضای اعتماد نیز ایجاد شود.
محصوالت  تقاضا  و  عرضه  دیگر  مسئله  میرطالبی، 
این  سنتی  بازارهای  در  اطالعات  نبود  را  کشاورزی 
این است که  محصوالت دانست و گفت: مسئله اصلی 
هیچ یک از بازارهای محصوالت کشاورزی از تکنولوژی 
استفاده نمی کنند و به همین دلیل وسعت دید آن ها از 

استارت آپ های کشاورزی کمتر است.
وی افزود: هر یک از خریداران محصوالت کشاورزی 
خاصی  منطقه  بارفروش،  یا  سلف خر  یا  دالل  از  اعم 
منطقه محصوالت  آن  از  فقط  و  دارند  اشراف  را تحت 

مسائل  از  یکی  و  می کنند  خریداری  را  کشاورزی 
مهمی که باید آن به آن توجه کنیم آمایش محصوالت 
کشاورزی است چرا که نمی دانیم در کدام منطقه کدام 
محصول کشت یا برداشت می شود و هر کدام از افرادی 
اشرافی  هستند  مختلف  مکان های  یا  میادین  در  که 
جزئی نسبت به محصوالت منطقه دارند برای مثال ما با 
بازار تهران صحبت می کنیم و می گوییم زردآلو از استان 

لرستان داریم اما می گویند مگر لرستان زردآلو دارد؟
که  است  این  مسئله  دومین  داد:  ادامه  میرطالبی 
خریداران و کشاورزان نیازمند به خرید فیزیکی هستند 

در  را  اطالعات  تنها  نه  اطالعات  فناوری  که  حالی  در 
هزینه ها  کاهش  باعث  بلکه  می دهد  قرار  دسترس 

می شود.
دست  شدن  کوتاه  حل  راه  استارت آپی  فعال  این 
از  استفاده  را  کشاورزی  محصوالت  از  واسطه ها 

فناوری های اطالعاتی دانست و  اظهار کرد: در کشوری 
با قیمت  که همیشه دمای ۲۵ درجه دارید نباید پیاز 
با شیوه های  که  حالی  در  عرضه شود  تومان  هزار   ۱۵
ساده و استفاده از سامانه های مختلف می توان از اینکه 
کشاورز چه میزان از چه محصولی را کاشته است مطلع 
شد و بر اساس پیش بینی از میزان برداشت برای بازار 
برنامه ریزی کزد که در صورت وجود مازاد تولید برای 
صادرات و صنایع تبدیلی برنامه ریزی  کرد و در صورت 
کمبود محصول با توجه به میزان مصرف مردم که آمار 
موجود  مربوط  نهادهای  سایر  یا  مرکزی  بانک  در  آن 
الزم  اقدامات  دیگری  راه حل  هر  یا  واردات  برای  است 
به  نیاز  پیش بینی هایی  چنین  البته  که  داد  انجام  را 
همکاری دستگاه های اطالع دارد چراکه بخشی زیادی 
محصوالت  درباره  دستگاه   این  اطالعات  و  داده ها  از 

کشاورزی در دسترس قرار نمی گیرد.
اتحادیه  رییس  اظهارات  درباره  میرطالبی همچنین 
مبنی  استارت آپ ها  درباره  سبزی  و  میوه  فروشندگان 
اتحادیه  این  مجوز  با  باید  استارت آپ ها  کار  اینکه  بر 
باشد، تصریح کرد: استارت آپ ها با مدلی که دالل ها یا 
اتحادیه  ها کار می کنند مشغول به کار هستند و در حال حاضر با 
روش دالل ها یا تعاونی ها کار می کنند و روش جدیدی 
که بیانگر تحول در بازار باشد را ابداع نکردند و همه با 
شرایط فعلی بازار کار می کنند. وقتی عرف و روش بازار 
آیا  و  هستیم  بقیه   مثل  هم  ما  هستند  شکلی  همین 

دالل ها مجوزهای الزم را می گیرند؟
امیرحسین احمدی

یــک فعــال در حــوزه اســتارت آپ کشــاورزی گفــت: محصــوالت کشــاورزی از ســر مزرعــه تــا مراکــز خریــد عمــده دســت کم ۱۷۰ درصــد افزایــش 
ــه می کنــد. ــر را تجرب ــا ۱۲ براب ــه خرده فروشــی ها می رســد افزایــش قیمتــی سرســام آور ت ــد و وقتــی ایــن محصــول ب قیمــت دارن

بــه گــزارش اقتصــاد۲۴- بخــش زیــادی از اســتارت آپ های کشــاورزی موجــود در کشــور بــا هــدف حــذف واســطه ها از بــازار کشــاورزی و ایجــاد ثبات 
در ایــن بــازار تشــکیل شــده اند امــا بایــد پرســید کــه اســتارت آپ ها بــرای تحقــق هــدف خــود بــه چــه چیزهایــی نیــاز دارنــد و اصــا اســتارت آپ ها 

بنــا دارنــد چگونــه فعالیــت کننــد؟
عرفــان میرطالبــی، مدیرعامــل یکــی از اســتارت آپ های کشــاورزی در اینبــاره بــه اقتصــاد۲۴ گفــت: کار مــا ایــن اســت کــه محصــول را از مزرعــه 
بــه کارخانه هــا و بازارهــای میــوه و تــره بــار برســانیم و در همیــن بــازه بــر اســاس رصدهایــی کــه داشــتیم فهمیدیــم محصــوالت کشــاورزی از ســر 
مزرعــه تــا مراکــز خریــد عمــده دســت کم ۱۷۰ درصــد افزایــش قیمــت دارنــد و وقتــی ایــن محصــول بــه خرده فروشــی ها می رســد افزایــش قیمتــی 

سرســام آور تــا ۱۲ برابــر را تجربــه می کنــد.
وی افــزود: مســئله اصلــی ایــن اســت کــه خــود کشــاورز بــا مفاهیــم اقتصــادی و بــا بحــث عرضــه و تقاضــا آشــنا شــود و تــاش بعضــی از 
اســتارت آپ ها ایــن اســت کــه بتواننــد دربــاره فــروش محصــوالت و بازاریابــی بــه کشــاورزان مشــاوره دهنــد، بــرای مثــال وقتــی کــه کشــاورز 
می خواهــد محصولــش را بفروشــد و دالل ســرزمین او آمــده اســت اگــر یــک اســتعام قیمــت بگیــرد و مقایســه کنــد کــه هزینــه تمــام شــده اینکــه 

خــودش محصولــش را بــه بــازار ببــرد، از فــروش محصــول بــه دالل ســود بیشــتری دارد، محصــول خــود را بــه دالل نمی فروشــد.

بررسی چالش های فروش سنتی و مدرن محصوالت کشاورزی 

آیا استارت آپ های کشاورزی 
می توانند دالالن را حذف کنند؟

راه حل 
کوتاه شدن دست رابطه ها
 از محصوالت کشاورزی 
استفاده از فناوری های 

اصاحات است
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اخبار
 استارت آپ

●●●

کنیم  کمک  باید  که  کرد  تاکید  ارتباطات  وزیر 
مشکالت کارآفرین های استارت آپ ها کمتر شود.

طرح  از  رونمایی  در  جهرمی  آذری  محمدجواد 
استارت  کارآفرین های  با  من  اینکه  بیان  با  نوآفرین 
ما  همه  کرد:  اظهار  دارم،  مشترکی  خصوصیات  آپ ها 
به  ما  با مشکالت هستیم.  دائم در حال کل کل کردن 

مهمترین پارامتری که نیاز داریم نیاز به قابل پیش بینی 
بودن بازار است

کنونی  دولت  ابتدای  ما  که  کاری  داد:  ادامه  وی 
آینده  که  بود  شرایطی  کردن  فراهم  کردیم  شروع 
قابل پیش بینی بود. شما باید بدانید در هر مرحله که 
نمی تواند  یا  بکند  می تواند  کمکی  چه  دولت  می روید 

حامی شما باشد
زیادی  مشکل  می دانیم  شد:  متذکر  ارتباطات  وزیر 
مشکالت  این  کنیم  کمک  باید  اما  است  شما  راه  سر 
کمتر شود. ما یک ایده در این زمینه داریم که همان 
طرح ایران نوآفرین است تا برای مراحل ابتدایی استارت 

آپ ها را یاری کند.
آذری جهرمی همچنین افزود: ما با این طرح تالش 
کردیم جاده را بسازیم اما آنچه ما را به مقصد برساند 
با کمک هم  را  کنیم کشور  بیاید کمک  شما هستید. 

شرایط خوب برسانیم.

و  امید  کارآفرینی  صندوق  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
توانمندسازی  به منظور  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان 
اجتماعی اکوسیستم استارتاپی کشور در حاشیه همایش 

توانمندسازی فعاالن سوزن دوزی منعقد شد.
به گزارش بازارکار در مرکز همایش های بین المللی 
منطقه آزاد چابهار تفاهم نامه همکاری بین دکتر نوراله 
ناظمی  دکتر  و  امید  کارآفرینی  مدیرعامل صندوق  زاده 
تحقق  جهت  ایران،  اطالعات  فناوری  سازمان  رییس 
و  استارتاپ ها  فعالیت  از  حمایت  راهبردهای  و  اهداف 

کسب و کارهای نوین در سرتاسر کشور منعقد شد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این مراسم با اشاره به 
پرداخت بیش از ۲۱ میلیارد تومان تسهیالت در بخش سوزن دوزی 
سیستان و بلوچستان گفت: برای پیگیری این تسهیالت نیاز بود که 
در قسمت توانمندسازی سوزن دوزان بازار مناسب فراهم شود که این 

مهم با همکاری سازمان فناوری اطالعات ایران فراهم شد.
نوراله زاده اظهار داشت: در تفاهم نامه ای که بین صندوق 
ایران به امضا  کارآفرینی امید و سازمان فناوری اطالعات 
رسید مصوب شده است تا از ظرفیت بازارهای مجازی برای 

فروش محصوالت سوزن دوزی استفاده شود.
وی درخصوص جزییات این تفاهم نامه گفت: طرح سامانه 
راستای  در  استارتاپی  اکوسیستم  اجتماعی  توانمندسازی 
حمایت از کارآفرینان در مناطق محروم طراحی شده، که 
این طرح حوزه های مختلف توانمندسازی از جمله آموزش، 

اشتغال، سالمت و محیط زیست را شامل می شود.
و  همکاری  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
اجتماعی   توانمندسازی  سامانه  راه اندازی  در  مشارکت 
در  مشارکت  و  همکاری  کشور،  استارتاپی  اکوسیستم 
حوزه های  در  فعال  استارتاپ های  معرفی  و  شناسایی 
مشارکت  و  همکاری  و  اجتماعی  توانمندسازی  مختلف 
حوزه   در  فعال  استارتاپ های  معرفی   و  شناسایی  در 
توانمند سازی اجتماعی به صندوق جهت ارائه تسهیالت 
معرفی  و  شناسایی  در  مشارکت  و  همکاری  و  مالی 
کارآفرینان در جوامع محلی جهت ارائه تسهیالت مالی را 

از دیگر بخش های این تفاهم نامه برشمرد.
وی ادامه داد: در حوزه هنر سفال کلپورگان هم این صندوق 
نخستین کوره و کارگاه رنگ آمیزی سفال کلپورگان را در دست 
ساخت دارد و برای فروش محصوالت سفالگران هم مجموعه 

سوچن آماده شده است تا بازار مناسب فراهم شود.
ضمن  درپایان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
گفت:  چابهار  آزاد  منطقه  رئیس  کردی  دکتر  از  تشکر 
برای اجرای این تفاهم نامه بندر چابهار بصورت منطقه 

پایلوت تعیین شده است.
دکتر ناظمی رییس سازمان فناوری اطالعات ایران در ادامه 
بااشاره به اهداف انعقاد این تفاهم نامه گفت: در این تفاهم نامه 
اهداف بسیاری تعیین گردیده که می توان به فعالیت در حوزه های 
مختلف توانمندسازی اجتماعی ازجمله آموزش، اشتغال، سالمت 
و محیط زیست و حمایت از گروه های کمتر برخوردار ازجمله زنان، 

در راستای تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرد.
مختلف  سطوح  در  جوامع  نیازهای  تنوع  افزود:  وی 
از عهده تأمین  بازیگران دولتی به تنهایی  تا  باعث شده 
شرایط  این  در  برنیایند.  گروه ها  و  افراد  نیازهای  تمامی 
سازمان های  همکار  بهترین  کارها  و  کسب  و  شرکت ها 
دولتی در راستای فعالیت در حوزه  توانمندسازی  هستند.

بین صندوق کارآفرینی امید و سازمان فناوری 
اطالعات انجام گرفت

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
به منظور توانمندسازی 
اجتماعی اکوسیستم 

استارتاپی کشور

وزیر ارتباطات تاکید کرد 

باید کمک کنیم مشکالت کارآفرین های 
استارت آپ ها کمتر شود

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان اینکـه 
کسـب وکار  فضـای  نیازمنـد  کارآفرینـی  از  حمایـت 
و  آمـوزش  نظـام  تغییـر  بـر  عـالوه  و  اسـت  مناسـب 
فرهنـگ آمـوزش بایـد فعالیـت هـای حمایتـی و نظام 
کار نیـز تغییـر کنـد گفـت: تاکسـی هـای اینترنتی که 
راه افتـاده اسـت نظـام بیمـه و دسـتمزد ما نمـی تواند 
پاسـخگوی ایـن سیسـتم جدیـد باشـد و بایـد بـرای 
حمایـت بیمـه ای و حقوقی از شـاغالن این بخش وارد 

پیـش بینـی هـای الزم را صـورت دهیـم.
وزیـر  شـریعتمداری  محمـد  بـازارکار  گـزارش  بـه 
بزرگداشـت  آییـن  در  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
فعـاالن حـوزه مهـارت همزمـان بـا ۶ مـرداد روز ملـی 
گفـت:  ای  حرفـه  فنـی  هـای  آمـوزش  و  کارآفرینـی 
ملـی  روز  عنـوان  بـه  مـرداد   ۶ روز   ۱۳۸۲ سـال  از 
کارآفرینـی و آمـوزش های فنـی و حرفـه ای نامگذاری 
شـده اسـت و از آن روز شـاهد تغییـرات قابـل توجـه 
بـازار کار و رونـد جدیدی از نظـام کارآفرینی در جهان 

بودیـم کـه بایـد متناسـب بـا آن حرکـت کنیـم.
عالی  شورای   ۱۳۹۶ سال  اساس  این  بر  افزود:  وی 
شکل  همسویی  این  تا  شد  تشکیل  حرفه ای  و  فنی 

بگیرد.
تاکید کرد: وجود  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
اقتصاد دانش بنیان و فرصت هایی که بر مبنای دانش 
شکل می گیرند و استارت آپ ها نوع جدیدی از نظام 
کارآفرینی را در جهان ایجاد کرده اند، به نحوی فضا را 
پیش برده اند که شایسته است ما هم، خود را در فضای 

ملی برای این نوع کسب و کارها آماده کنیم.
وزیر کار تصریح کرد: خوشبختانه نظام کارآفرینی ما 

اندازی است و در کنار  در حال شکل گیری و پوست 
اجتماعی  تامین  و  بیمه  روابط کار،  نظام دستمزد،  آن 
هم باید تغییر کند. تاکسی های اینترنتی که راه افتاده 
است نظام بیمه و دستمزد ما نمی تواند پاسخگوی این 
و  ای  بیمه  حمایت  برای  باید  و  باشد  جدید  سیستم 
حقوقی از شاغالن این بخش وارد پیش بینی های الزم 

را صورت دهیم.
بیکار  جمعیت  افزایش  به  اشاره  با  شریعتمداری 
از  یکی  افزود:  التحصیالن  فارغ  و  آموختگان  دانش 
سواالت اساسی که مطرح می شود این است که چرا به رغم 
کاهش نرخ بیکاری، اما جمعیت فارغ التحصیالن بیکار 
دانشگاهی در حال افزایش است که باید گفت، یکی از 
التحصیالن،  فارغ  بین  بیکار در  افزایش جمعیت  دالیل 
به  زایی  اشتغال  و  کارآفرینی  موضوع  که  است  این 
مهارت آموزی نیاز دارد؛ اما دانشجوی ما پس از دریافت 
مدرک از دانشگاه، مهارت الزم برای ورود به بازار کار 

را ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین بزرگداشت فعاالن حوزه مهارت: 

نظام بیمه و دستمزد برای حمایت حمایت از 
کارآفرینان و استارت آپ ها باید تغییر کند 
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فناوری  و  پژوهش  صندوق  بازار  توسعه  مدیر 
دانشگاه تهران گفت: شرکت های دانش بنیان با توجه 
به نوپا بودن توانایی مالی الزم را ندارند به همین دلیل 
این صندوق برای رفع مشکل مدل ارزیابی برای خود 

تعریف کرده است .
مهرداد میرمعنا مدیر توسعه بازار صندوق پژوهش 
با ایسکانیوز،  و فناوری دانشگاه تهران، در گفت و گو 
با اشاره به این که این صندوق به شرکت های دانش بنیان 
نیز  و  ارزانقیمت  تسهیالت  و  مالی  خدمات  فناور،  و 
اظهار  می دهد،  ارائه  قرارداد  برای  ضمانت  خدمات 
کرد: میزان تسهیالت با توجه به نوع خدمات متنوع 
و  پژوهش  این که صندوق  به  توجه  با  بنابراین  است، 
فناوری  و  علم  پارک های  با  تهران  دانشگاه  فناوری 
طرف قرارداد است به همین خاطر نیازها را براساس 
و  فناوری  و  علم  پارک  به  و  تعریف  مالی  مدل های 

مراکز رشد ارائه می دهد.
وی با تاکید براین که تا به امروز حدود ۵۰۰ شرکت 
از خدمات صندوق و پژوهش و  دانش بنیان و فناور 
و  محصول  توسعه  برای  تهران  دانشگاه  فناوری 
تصریح کرد: در حال  بهره مند شدند،  قراردادهایشان 
حاضر در پارک علم و فناوری تهران حدود ۲۰۰ شرکت 
صندوق  خدمات  عمده  این  وجود  با  هستند.  عضو 

پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بیشتر به شرکت های 
خارج از پارک علم و فناوری است.

کشور  در  که  هایی  شرکت  کل  افزود:  میرمعنا 
مند  بهره  صندوق  این  خدمات  از  کنند  می  فعالیت 

می شوند.
مدیر توسعه بازار صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه 
به  جدید  مالی  مدل های  طراحی  با  ما  گفت:  تهران، 
و  دانش بنیان  طرح های  روی  سرمایه گذاری  خصوص 
فناور برنامه ریزی کردیم. البته برنامه ریزی از سال گذشته 
شروع شده در واقع طرح هایی که مناسب بوده و برای 
سرمایه گذاران جذاب باشد ما به این طرح ها ورود پیدا 
می کنیم. به عنوان نمونه پارامترهای فنی و مالی هر دو 
حوزه برای سرمایه گذار جذاب باشد. از آنجا که صندوق 
سهامداران بخش خصوصی نیز دارد، بنابراین باید از نظر 

مالی جذاب باشد تا به طرح ورود کنند.
برای  سرمایه گذاری  وقتی  داد:  ادامه  میرمعنا 
که  دارد  انتظار  می کند؛  تامین  صندوق  از  پروژه ای 
سود مورد نظر را از آن پروژه داشته باشد. با توجه به 
ارزیابی هایی که تیم اعتبار سنجی صندوق دارد، طرح 

ها را بررسی می کند.
فناوری  و  پژوهش  صندوق  بازار  توسعه  مدیر 
دانشگاه تهران اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان با 

توجه به نوپا بودن توانایی مالی الزم را ندارند به همین 
دلیل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برای 
رفع این مشکل مدل ارزیابی برای خود تعریف کرده 
که شرکت های دانش بنیان از نظر مالی و فنی ارزیابی 
شوند و از اعتبار الزم برای دریافت تسهیالت برخوردار 
فناوری  و  پژوهش  صندوق  که  صورت  این  به  شوند 
ضمانتنامه  دانش بنیان  شرکت های  اعتبار  براساس 
از مدیران  مقابل چک تضمینی  و در  صادر می کنند 

شرکت دریافت می شود.
پژوهش  صندوق  آتی  برنامه  کرد:  تصریح  وی 
به  خدمات  گسترش  تهران،  دانشگاه  فناوری  و 
فناوری  و  پژوهش  صندوق  هنوز  که  استان هایی 
تهران  به  تنها  این  با  ما  است.  نگرفته  شکل  آنها  در 
خدمات نمی دهیم بلکه برای کل کشور خدمات مالی 

و اعتباری می دهد.
از  بیشتر  چه  هر  حمایت  افزود:  میرمعنا 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان یکی از اهداف 
کلیدی ماست چرا که با حمایت از آن ها، ما را شعار 
ای  دوره  االن  می دهد.  تولید سوق  رونق  یعنی  سال 
و کارهای سنتی کم رنگ شده و  هستیم که کسب 
در بخش  و حمایت  ما سرمایه گذاری  اصلی  اولویت 

دانش بنیان و استارت آپ است.

مدیر توسعه بازار صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 
به استارت آپ های جذاب تسهیالت مالی می دهد

تاکید  انفورماتیک  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
تک ها  فین  جمله  از  نوآورانه  کارهای  و  کسب  کرد: 
هستیم  امیدوار  و  دارند  زیادی  بسیار  رشد  کشور  در 
میان  در  تک  فین  جایگاه  بودن  خالی  به  توجه  با  تا 
کسب و کارهای با ارزش باالی جدید، در مرکز نوآوری 
خدمات انفورماتیک که یک همکاری چند ساله به شمار 
می رود، یونیکورن های فین تکی حاصل شود و قدمی در 
راستای توسعه اقتصاد فین تک برداشته شود؛ در گام 
ابتدایی قصد داریم تا نسبت به اتصال استارت آپ های 
خدمات  شرکت  بـدنه  بـه  کـشـور  مـالی  برگزیده 

اقدام کنیم. انفورماتیک 
کارهای  و  کسب  الکترونیک،  بانکداری  گزارش  به 
بودن  آماده  و  هدف  بازار  ایده،  به  توجه  با  تک  فین 
رشد  به  می توانند  حمایت  بودن  دارا  و  زیرساخت ها 
بسیار زیادی دست پیدا کنند و کسب و کار خود را به 
یک کسب و کار با ارزش باال تبدیل کنند و در نهایت 
یک یونیکورن )شرکت با ارزش بیشتر از یک میلیارد دالر( 
شوند و تغییرات مهمی در فرهنگ خدمات مالی ایجاد 
کنند و صنعت خدمات بانکی و مالی متحول شود؛ در 
همین راستا فین تک ها با توجه به غنی بودن فرصتی 
برای سرمایه گذاران دولتی و خصوصی و حتی  خوب 
بانک ها و شرکت های مالی هستند تا با تعامل و سرمایه 

گذاری بتوانند در آینده آنها و تحول اکوسیستم سهیم 
باشند.

یکی از موضوعات حائز اهمیت در بخش فین تک، 
فین  کارهای  و  نوآوری مخصوص کسب  مراکز  کمبود 
تکی وهمچنین پذیرش نسبتا پایین این کسب و کارها 
در مراکز نوآوری و حمایت از جمله شتاب دهنده ها با 
استارت  در  گذاری  سرمایه  برای  آنها  عالقه  به  توجه 
آپ های بخش های دیگر است که باعث شده تا سرمایه 
موضوع  تک ها  فین  برای  نوآوری  مراکز  ایجا  و  گذای 
به  نسبت  کشور  در  نیز  بانک  چندین  و  باشد  مهمی 
کارهای  و  کسب  مراکز  ایجاد  برای  گذاری  سرمایه 
جدید و فین تکی اقداماتی را انجام دهند تا به صورت 

تخصصی به این بخش و فرصت ها نگاه داشته باشند.
بانک  انفورماتیک  خدمات  شرکت  دیگر  سویی  از 
مرکزی یکی از شرکت هایی است که در طول چندین 
سال اخیر به حوزه کسب و کارهای فین تکی نگاهی 
به حمایت   نسبت  نیز  مواقع  برخی  در  و  داشته  جدی 
انفورماتیک  خدمات  جدید  اقدامات  اما  کرده،  اقدام 
نشان می دهد که این شرکت قصد دارد تا با توجه به 
توسعه بیشتر این کسب و کارها و ضریب نفوذ تحول در 
نظام بانکی نگاه ویژه ای به حمایت از کسب و کارهای 
جدید خدمات مالی داشته باشند و در همین راستا نیز 

چندی پیش این شرکت با هم آوا قراردادی را به منظور 
ایجاد مرکز نوآوری امضا کرد.

شبکه بانکی باید از فرصت فین تک ها استفاده کند
اشاره  با  نجفی  سیدابوطالب  خصوص  همین  در 
نوآور  مرکز  ایجاد  راستای  در  شرکت  این  اهداف  به 
تغییر  گفت:  تک  فین  کارهای  و  کسب  از  حمایت  و 
جهان  در  مالی  و  بانکی  خدمات  حوزه  در  تحوالت  و 
سرعت بسیار زیادی دارد و در ایران فناوری ها و کسب 
و کارهای جدید خدمات مالی را تحت تاثر قرار داده اند 
که فین تک ها یکی از ارکان اصلی این تغییرات است؛ 
مبتنی  تحوالت  و  تغییرات  از  باید  ایران  بانکی  شبکه 
بر فناوری استفاده و آنها را به فرصت تبدیل کند که 
یکی از اقدامات الزم برای آن سرمایه گذاری و حمایت 
از فین تک ها و استارت آپ ها است و در همین راستا 
نیز شرکت خدمات انفورماتیک نگاهی جدی به توسعه 
زیرساخت حمایت از کسب و کارهای جدید توسط خود 

با ایجاد مرکز نوآوری داشته است.
کرد:  تاکید  انفورماتیک  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
کسب و کارهای نوآورانه از جمله فین تک ها در کشور 
توجه  با  تا  امیدوار هستیم  و  دارند  زیادی  بسیار  رشد 
و  کسب  میان  در  تک  فین  جایگاه  بودن  خالی  به 
کارهای با ارزش باالی جدید، در مرکز نوآوری خدمات 
انفورماتیک که یک همکاری چند ساله به شمار می رود، 
یونیکورن های فین تکی حاصل شود و قدمی در راستای 
توسعه اقتصاد فین تک برداشته شود؛ در گام ابتدایی 
قصد داریم تا نسبت به اتصال استارت آپ های برگزیده 
اقدام  انفورماتیک  بدنه شرکت خدمات  به  مالی کشور 

کنیم.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد  

 اتصال استارت آپ های برگزیده مالی 
کشور به بدنه شرکت خدمات انفورماتیک
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ــا  ــکاری بـ ــرای همـ ــران بـ ــی ایـ ــازمان فضایـ سـ
شـــرکت هـــا و اســـتارت آپ هـــای حـــوزه ســـنجش 

از دور، فراخـــوان همـــکاری داد.
بــه گزارش مهــر، اداره کل ســنجش از دور ســازمان 
فضایــی ایــران بــا هــدف ترویــج کاربردهــای فنــاوری 
ــرکت ها  ــای ش ــی توانمندی ه ــنجش از دور و معرف س
ــه  ــوزه، نمون ــن ح ــال در ای ــای فع ــتارت آپ ه و اس
ــرکت ها را  ــن ش ــط ای ــده توس ــد ش ــوالت تولی محص

پــس از ارزیابــی فنــی بــا حفــظ مالکیــت معنــوی، در 
ــط  ــازمانهای ذیرب ــی و س ــای حاکمیت ــار نهاده اختی

ــد. ــرار می ده ق
از ایـــن رو ســـازمان فضایـــی ایـــران بـــا تاکیـــد 
ـــب  ـــا و کس ـــتارت آپ ه ـــازی اس ـــزوم توانمندس ـــر ل ب
و  شـــرکت ها  از  فراخوانـــی  در  نـــو،  کارهـــای  و 
ـــکاری  ـــه هم ـــوت ب ـــی، دع ـــای متقاض ـــتارت آپ ه اس

کـــرده اســـت.
ــران در  ــی ایـ ــازمان فضایـ ــال سـ ــن حـ در همیـ
ـــازمانی  ـــف س ـــی و وظای ـــئولیت اجتماع ـــتای مس راس
ــای  ــازی فضـ ــدف توانمندسـ ــا هـ ــز بـ ــود و نیـ خـ
ـــنجش از  ـــاوری س ـــوزه فن ـــور در ح ـــتارت آپی کش اس
دور، دوره کاربـــردی ســـنجش از دور راداری را نیـــز در 

ــد. ــزار می کنـ ــال برگـ ــهریورماه امسـ شـ
ـــال اداره  ـــه پرت ـــد ب ـــان بای ـــه، متقاضی ـــن زمین در ای
ـــه  ـــران مراجع ـــی ای کل ســـنجش از دور ســـازمان فضای

ـــد. کنن
مـعـاون عـلـمی و فناوری رئیس جمهور گفت: 
در راستای رونق زیست بوم کارآفرینی و اکوسیستم 
نوآوری برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپ ها انجام می شود.
به گزارش فارس در ارتباط با این سامانه خواستار 
»حمایت مادی و حقوقی از کارهای تحقیقاتی علمی 

در هر سطح« شده اند.
مـخـاطـبان این سـامـانـه تــأکـیـد کـرده انـد: 
»مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که با اساتید 
و معلمان داشتند بر ضرورت حمایت از محققان و 
عمده  کردند،  تاکید  علمی  کارهای  در  بلندپروازی 
توجه  عدم  به  هم  انقالب  از  پس  کشور  مشکالت 
باعث شده  که  بر می گردد. موضوعی  این حوزه  به 
کشور ما با تهدیدات دشمن آسیب پذیر شود، بارها 
رهبری بر این موضوع تاکید کرده اند. اگر چنانچه به 
تحقیقات و پژوهشگران در هر سطحی بطور جدی 
توجه شود و اجازه بلندپروازی به محققان داده شود 
قطعا مانند کشورهای دیگر شاهد تولید علم و رشد 

فزاینده علمی خواهیم بود.«
و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  با  زمینه  این  در 

فناوری رئیس جمهور گفت وگو کردیم.
اسـتارت آپ ها  از  حـمـایـت  گـفـت:  سـتـاری 
و شرکت های دانش بنیان در دستور کار بخش های 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  مختلف 
قرار دارد چرا که پیشرفت شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها به توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید 
ملی نیز کمک می کند و همچنین انگیزه جوانان در 

حوزه اشتغال آفرینی نیز افزایش می یابد.
وی افزود: در راستای رونق زیست بوم کارآفرینی 
برنامه های  نیز  استان ها  در  نوآوری  اکوسیستم  و 
حمایتی از شرکت های دانش بنیان انجام شده است.
گفت:  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
تولید  که  دانش بنیانی  شرکت های  از  همچنین 
کاالهای واقع شده در لیست تحریم ها را در دستور 
صورت  ویژه  حمایت  نیز  می دهند  قرار  خود  کار 

می گیرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
اعالم کرد 

حمایت از استارت آپ ها 
و شرکت های 

دانش بنیان در راستای 
رونق کارآفرینی 

توسط سازمان فضایی؛ 

فراخوان همکاری با استارت آپ های 
سنجش از دور اعالم شد 

وزیـــر نفـــت دو دلیـــل بـــرای بازدیـــدش از 
نمایشـــگاه الکامـــپ عنـــوان کـــرد و گفـــت: وزارت 
نفـــت بـــرای بخـــش اســـتارتاپ ها کـــه ان شـــاء ا ... 
نیمـــه دوم امســـال عملیاتـــی می شـــود، برنامـــه 

مفصلـــی دارد.
بـــه گـــزارش شـــانا، بیـــژن زنگنـــه در حاشـــیه 
بیســـت و پنجمیـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی 
الکترونیـــک  و تجـــارت  الکترونیـــک، کامپیوتـــر 
ــاخت  ــد و سـ ــق تولیـ ــگاه رونـ ــپ( و نمایشـ )الکامـ
داخـــل دربـــاره دلیـــل حضـــور خـــود در ایـــن 
نمایشـــگاه اظهـــار کـــرد: دو دلیـــل وجـــود داشـــت، 
ــا  ــد بـ ــق تولیـ ــه بخـــش رونـ ــوط بـ ــت، مربـ نخسـ
تمرکـــز بـــر بخـــش  ســـاخت تجهیـــزات و قطعـــات 
بـــود کـــه نمونـــه بزرگ تـــر و کامل تـــر آن را در 
حـــوزه نمایشـــگاه نفـــت امســـال کـــه اردیبهشـــت 
ــر آن  ــل دیگـ ــتیم و دلیـ ــد، داشـ ــزار شـ ــاه برگـ مـ
شـــتاب  و  اســـتارتاپ ها  بـــا  بیشـــتر  آشـــنایی 

بـــود. دهنده هـــا 
ـــان اینکـــه وزارت نفـــت برنامـــه  مفصلـــی  ـــا بی وی ب
ـــن بخـــش )اســـتارتاپ( دارد کـــه ان شـــاء ا ...   ـــرای ای ب
نیمـــه دوم ســـال عملیاتـــی مـــی شـــود، تصریـــح کـــرد: 
ـــون  ـــتارتاپ هم اکن ـــش اس ـــه بخ ـــوط ب ـــات مرب مقدم
در معاونـــت مهندســـی، پژوهـــش و فنـــاوری وزارت 
نفـــت در حـــال آمـــاده شـــدن اســـت و  زمیـــن و 
ـــت و در  ـــده اس ـــص داده ش ـــم تخصی ـــات آن ه امکان
ـــی در  ـــه کار بزرگ ـــتیم ک ـــازماندهی آن هس ـــال س ح

ـــت. ـــوزه »ری« اس ح
ـــه ای در  ـــع مجموع ـــه داد: در واق ـــت ادام ـــر نف وزی
ـــاوری و  ـــارک فن ـــوان پ ـــه عن ـــی ری ب ـــه عموم منطق

توســـعه اســـتارت تاپ ها تاســـیس می شـــود.
بـــا  بیشـــتر  آشـــنایی  کـــرد:  تاکیـــد  وی 
فعالیت هـــای مربـــوط بـــه بخـــش اســـتارتاپ و 
شـــتاب دهنده دیگـــر هـــدف مـــن از بازدیـــد امـــروز 
بـــود تـــا در ایـــن بخـــش تصمیم هـــای درســـت و 

ــم. ــته باشـ ــی داشـ ــه بخشـ نتیجـ
ـــود  ـــاعته خ ـــک س ـــش از ی ـــور بی ـــه در حض زنگن
ـــه  ـــه ب ـــالن ۳۸B ک ـــده از س ـــاد ش ـــگاه ی در دو نمایش
ـــت و  ـــاص داش ـــل اختص ـــاخت داخ ـــد و س ـــق تولی رون
ـــه بخـــش  ـــوط ب همچنیـــن از ســـال ۷ و ۸ و ۹ کـــه مرب
اســـتارتاپ ها و شـــتاب دهنده هـــا بـــود، بازدیـــد 

ـــرد. ک

وزیر نفت: 

برنامه وزارت نفت در بخش استارتاپ ها
نیمه دوم امسال عملیاتی می شود 
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اخبار
 استارت آپ

برای  تالش  لزوم  بر  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
و  داخلی  محصوالت  کیفیت  بیشتر  چه  هر  ارتقای 
حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت 

آپ ها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر 
نمایشگاه  نخستین  از  جمعه  روز  جمهور  رئیس 
بیست  و  تولید  رونق  و  داخل  ساخت  فرصت های 
دائمی  محل  در  المللی  بین  نمایشگاه  پنجمین  و 
از  و  کرد  بازدید  تهران  المللی  بین  نمایشگاه های 
نزدیک با تولید کنندگان و فعاالن کسب و کارهای 

نوپا به گفتگو پرداخت.
نمایشگاه  نخستین  در  با حضور  واعظی  محمود 
فرصت های ساخت داخل و رونق تولید ضمن گفت 
و گوی حضوری با تولید کنندگان و مسؤولین غرفه 
تولیدات ایرانی در بخش های مختلف از جمله صنایع 
خودرو و قطعات، صنایع معدنی )فلزی و غیر فلزی(، 
گاز  نفت،  و  دریایی، مخابرات  لوازم خانگی، صنایع 
آنان  دغدغه های  و  مسائل  جریان  در  پتروشیمی  و 

قرار گرفت.
جریان  در  نیز  کشورمان  کنندگان  تولید 
و  درخواست ها  دغدغه ها،  مهم ترین  بازدید  این 
راهکارهای  و  درباره چالش ها  را  پیشنهادهای خود 
کارگزاران  نقش  صنعت،  بخش  در  داخل  ساخت 
صندوق های  نقش  تولید،  رونق  در  فناوری  تبادل 
حمایتی و روش های نوین تأمین مالی برای ساخت 
حداکثر  و  داخلی  ظرفیت های  تشریح  و  داخل 

استفاده از توان ساخت داخل را مطرح کردند.
همچنین واعظی در بازدید از بیست و پنجمین 
وزیر  توضیحات  با  الکامپ  المللی  بین  نمایشگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات و با حضور در غرفه های 
مختلف شرکت های، الکترونیک، تجارت الکترونیک، 
اینترنتی  کامپیوتر )سخت افزار و نرم افزار(، خدمات 
و استارت آپ ها در عرصه تولید و عرضه محصوالت 
الکترونیک و کامپیوتر در جریان  و خدمات صنایع 
الکترونیک  و خدمات  تولیدات  و  دستاوردها  جدید 

و اینترنتی و فن آوری اطالعات کشور قرار گرفت.
اعالم  و  تقدیر  با  نیز  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
حمایت قاطع دولت از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان 
خدماتی ایرانی، لزوم تالش برای ارتقای هر چه بیشتر 
کیفیت محصوالت داخلی برای جذب پایدار بازار در 

فضای رقابتی را مورد تاکید قرار داد.

واعظی در بازدید از نمایشگاه رونق تولید: 

دولت از کسب و کارهای 
اینترنتی و استارت آپ ها 

حمایت می کند

●●●

روسـتایی  تعـاون  مرکـزی  سـازمان  عامـل  مدیـر 
ایـران اعـالم کرد کـه با حمایـت این سـازمان مقدمات 
تشـکیل فدراسـیون اسـتارت آپ های کشـاورزی کشور 

شـد. فراهم 
روسـتایی  تعـاون  مرکـزی  سـازمان  گـزارش  بـه 
ایران، حسـین شـیرزاد در بیسـت و پنجمین نمایشگاه 
الکترونیـک، کامپیوتـر و تجـارت الکترونیـک )الکامپ( 
افـزود: بـرای حـل چالـش های پیـش روی ایـن حوزه، 
بـا تشـکیل فدراسـیون اسـتارت آپ هـای کشـاورزی و 
حضـور فعـاالن این رشـته از کسـب و کارهای نـو، وارد 

مرحلـه اجرایـی می شـود.
ایجـاد  را  فدراسـیون  ایـن  تأسـیس  از  هـدف  وی 
صـدای واحـد در حـوزه اسـتارت آپ هـای کشـاورزی 
برشـمرد و اظهارداشـت: ایـن فدراسـیون مـی تواند در 
تحقـق و پیگیـری مطالبـات اساسـی و عـام در زمینـه 
مسـائل حقوقـی، مالـی، صنفـی و تجـاری ایـن عرصـه 

پویـا و جدیـد اقتصـادی نقـش مؤثـر ایفـا کنـد.
وی اظهـار امیـدواری کـرد که با تشـکیل فدراسـیون 
اسـتارت آپ هـای کشـاورزی عـالوه بـر پیشـبرد امـور 
مربوطه، موجبات بهره مندی سـایر ذینفعان و ذی مدخالن 
و  روسـتایی  تعاونی هـای  شـبکه  حـوزه خصوصـاً  ایـن 

کشـاورزی از ظرفیـت هـای حاصلـه فراهـم شـود.
مدیرعامـل سـازمان مرکزی تعـاون روسـتایی ایران 
قواعـد  و  اساسـنامه  نامـه،  آییـن  کـرد:  خاطرنشـان 
حقوقـی مربـوط بـه ایـن فدراسـیون هـم اکنـون در 
سـازمان مرکـزی تعاون روسـتایی ایران در حـال تدوین 
اسـت و در آینـده نزدیـک بـه فضـل خدا شـاهد ظهور 
سـاختار مدرن حاکمیت شـرکتی متناسـب با شـاخص 
های فعالیت اسـتارت آپ های بخش کشـاورزی کشـور 

بود. خواهیـم 

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم کرد

حمایت سازمان تعاون روستایی از تشکیل 
فدراسیون استارت آپ های کشاورزی

آزاد اسـالمی واحـد  رئیـس مرکـز رشـد دانشـگاه 
تهـران غـرب از برگـزاری سـه اسـتارت آپ ویکنـد در 
پاییـز سـال جاری خبـر داد و گفت: این اسـتارت آپ ها 
در حـوزه حقـوق ، اینترنـت اشـیا و گردشـگری خواهد 

. بود
سـید حسـین پیشـگر رئیـس مرکز رشـد دانشـگاه 
بـا  گفت وگـو  در  غـرب،  تهـران  واحـد  اسـالمی  آزاد 
ایسـکانیوز گفت: مراکز رشـد در راسـتای ایجـاد زمینه 
اشـتغال جهـت دانـش آموختـگان و اسـتعدادهای برتر 
دانشـگاه، کمـک بـه رونـق اقتصـادی مبتنی بـر علم و 
فنـاوری، ایجـاد فضـای الزم جهـت گسـترش و رشـد 
واحدهـای صنعتـی کوچـک و متوسـط دانـش مـدار، 
شـرکت هـای دانـش بنیـان و فنـاور فعـال، تولیـد و 
توسـعه محصـوالت و فرایندهـای فنـاوری قابـل عرضه 
بـه بـازار، امـکان ارتبـاط بین صنعـت، تولیـد و فناوری 
هـای تولیـد شـده و رسـوخ در صنعـت و نیـز تجـاری 
تولیـدی  محصـوالت  و  پژوهشـی  یافته هـای  سـازی 
راه انـدازی شـده اسـت تـا از ایـن طریـق بتوانیـم بـه 

اهـداف توسـعه در کشـور دسـت یابیـم.
سـال  پاییـز  در  اسـتارت آپ  سـه  برگـزاری  از  وی 
جـاری خبـر داد و گفـت: ایـن اسـتارت آپ ها در حـوزه 
بـود.  خواهـد  گردشـگری  و  اشـیا  اینترنـت  حقـوق، 
فناوری هـای  فین تـک  اسـتارت آپ های  گفتنی سـت 
مالـی و حسـابداری و معماری طراحـی صنعتی مبلمان 

داخلـی چنـد مـاه پیـش برگـزار شـده بـود.
پیشـگر گفـت: بـه زودی مراحـل ثبـت بـرای حضور 

در ایـن اسـتارت آپ ها شـروع خواهـد شـد.
آزاد اسـالمی واحـد  رئیـس مرکـز رشـد دانشـگاه 
تهـران غـرب، اضافـه کـرد: همچنیـن در سـال جـاری 
۷ شـرکت فنـاور در مرکـز رشـد مسـتقر شـده اند. این 
شـرکت ها مراحل پیش رشـد و رشـد مقدماتـی را طی 
مـی کننـد و بـه زودی دوره هـا و کارگاه های آموزشـی 
بـرای ایـن شـرکت برگـزار خواهد شـد تا خـود را برای 

ورود بـه بـازار آمـاده کنند.
وی افـزود: در حـال حاضـر شـرکت دانش بنیـان در 
مرکـز رشـد دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد غـرب نداریم 
و قـرار اسـت کـه دو شـرکت دانش بنیان تا پایان سـال 

در ایـن مرکـز راه اندازی شـود.

رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب :

استارت آپ ویکند حقوق و گردشگری در 
واحد تهران غرب برگزار می شود
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فناوری اطاعات
◄ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 

طرح »نوآفرین« رونمایی شد

◄ مدیرعامل این بنیاد مطرح کرد
رویدادها و اهداف جدید بنیاد بازی های رایانه ای

◄ روایتی از نمایشگاه الکامپ امسال؛
جشن استارت آپی در بزرگترین رویداد فناوری کشور

◄ اخبار
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آمریکا تنها توان تحریم نفت ما را دارد
 نه اندیشه جوانان مان

ممکن  آمریکایی ها  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
است بتوانند همه منابع طبیعی ما را تحریم کنند، کما اینکه 
و  فکر  نمی توانند  آنان  اما  کرده اند  تحریم  را  ما  نفت 
اندیشه شما جوانان را تحریم کنند و این راه پیشرفت 
و توسعه کشور ماست که از سرمایه انسانی مان استفاده 

کنیم.
اسحاق جهانگیری طی سخنانی در مراسم رونمایی 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  کارآفرینی  طرح های  از 
اطالعات که در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار 
شد، با بیان اینکه باید زمینه بروز و ظهور استعدادهای 
جوانان مان را فراهم آوریم، اظهار کرد: پیامی که از جمع 
کارآفرینان به جامعه باید اعالم شود این است که زمینه 
جدیدی از کسب و کار در دنیا به وجود آمده است که 
نباید از آن غافل شویم. امروز در دوران انقالب ارتباطی 
که  کنیم  گوشزد  دولتمردان  به  باید  و  گرفته ایم  قرار 
فرصت ها در این زمینه به سرعت می گذرد و باید تالش 

کنیم که سهم خود را از این فضا داشته باشیم.
وی افزود: کشور ما شاهد تحرکات خوبی در کسب و 
کار است اما فضای جلسه امروز با سایر جلسات گذشته 
کاماًل متفاوت بود. ما کشورمان منابع زیادی دارد و یکی 
از آنها مردم دانا، جوانان خالق و سرمایه انسانی است 

که در اختیارمان قرار دارد.
انسانی  این سرمایه  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
قادر است که ایران را به قله ها برساند و به سمت پیشرفت 
هدایت کند، آمریکایی ها ممکن است بتوانند همه منابع 

طبیعی ما را تحریم کنند، کما اینکه نفت ما را تحریم 
کرده اند اما آنان نمی توانند فکر و اندیشه شما جوانان را 
تحریم کنند و این راه پیشرفت و توسعه کشور ماست 

که از سرمایه انسانی مان استفاده کنیم.
در  باید  که  کاری  مهمترین  کرد:  تاکید  جهانگیری 
دولت و وزارت ارتباطات انجام شود این است که نقشه 
راه مطمئنی برای ایران دیجیتال و هوشمند فراهم شود 
آن  برای  باند  پهنای  جمله  از  نیاز  مورد  زیرساخت  و 
پیش بینی شود که البته دولت در این زمینه تالش های 
فراوانی کرد و مدیرانی که به دنبال آن بودند فشارهای 

زیادی تحمل کردند.
نباید  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
اجازه دهیم فرار مغزها رخ دهد، تاکید کرد: ما در این 
مغزها  که  کنیم  فراهم  شرایطی  کردیم  تالش  مدت 
مهاجرت  ایران  از  که  کسانی  حتی  و  بمانند  ایران  در 

کرده اند شرایط شأن فراهم شود تا به کشور بازگردند.
جهانگیری تصریح کرد: کارآفرینی کار مهمی است 
و تالش مستمر و بینش قوی می طلبد و من به عنوان 
معاون اول رئیس جمهوری می گویم باید مدیران تحول 
پذیر و ریسک پذیری را برای تغییر مقررات داشته باشیم 
تا با استفاده از آنان شرایط انعطاف پذیری را در اقتصاد 

کشور فراهم کنیم و با چنین مدیرانی ارتباط بگیریم.
وی افزود: باید با کمک هم مقاومت در برابر تغییرات 
را از میان ببریم. آینده اقتصاد کشور و مردم در همینجا 
شکل می گیرد و مردم باید از آن حمایت کنند. وقتی 
سیستم کسب و کارهای جدید در کشور ایجاد شود و 
و  افزایش کسب  بر  عالوه  مردم  وقت  آن  یابد  افزایش 

کارها احساس رضایت بیشتری خواهند داشت.
جهانگیری ادامه داد: در شرایط فعلی کشور اشتغالی 
که برای نسل جوان تحصیل کرده فراهم می آوریم باید 
مناسب با آنان باشد نه اینکه به روش سنتی بخواهیم با 
اخراج کارگران افغانستانی برای آنان شغل ایجاد کنیم.

حتماً  گفت:  پایان  در  رئیس جمهوری  اول  معاون 
دولت تمام قد از این گونه کسب و کارها و گسترش آن 
حمایت می کند و امیدوارم با همکاری وزارت ارتباطات 

شاهد افزایش موفقیت ها در این بخش باشیم.

استارتاپ ها به عنوان فوتون های روشن کننده 
اقتصاد

ایران  عنوان  با  طرح  این  از  هدف  ارتباطات  وزیر 
ثروت  ایجاد  را  آن  ذیل  متعدد  طرح های  و  هوشمند 
است  تاکید کرده  و  دانسته  دیجیتال  اقتصاد  از طریق 
اقتصاد  روشن کننده  فوتون های  به عنوان  استارتاپ ها 

دیجیتال نقشی مهم در این زمینه خواهند داشت. 
رویکرد  با  هوشمند«  »ایران  برنامه  او،  اعتقاد  به 
تسهیل  موجب  دیجیتال،  اقتصاد  جایگاه  ارتقای 
اتصال بخش خصوصی کشور به اقتصاد جهانی و رونق 
باطل السحر  می تواند  و  شده  منطقه ای  همکاری های 

تحریم های یکجانبه و پروژه منزوی سازی ایران باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم رونمایی 
از این طرح تأکید کرد: برای روشن شدن ایران هوشمند 
به فوتون هایی نیاز داریم که همان استارت آپ هستند. 
این فتون ها المپی را روشن می کنند که همان آینده 

روشن ایران هوشمند است.

طــرح »نوآفریــن« بــا هــدف حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری طاالعــات رونمایــی شــده و از امــروز رســماً 
آغــاز بــه کار کــرد.

بــه گــزارش ایســنا، طــرح »نوآفریــن« بــا هــدف حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا از 19 تیرمــاه رســماً آغــاز بــه کار کــرد تــا بــا بهره گیــری از 
ســامانه ها، مربوطــه شــرایط بــرای کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال در حــوزه فنــاوری اطاعــات تســهیل شــود. ایــن رویــداد امــروز بــا حضــور و معــاون اول 

رئیــس جمهــوری و وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در مرکــز همایش هــای کتابخانــه ملــی برگــزار شــد.
بــه گفتــه مســؤوالن در طــرح نوآفریــن تســهیاتی چــون معافیــت مالیــات و بیمــه ای بــرای اســتارتاپ هــا وجــود دارد و بــا احــداث پــارک اقتصــاد 
دیجیتــال، اســتارتاپ هایــی کــه درآمــد ســاالنه آنهــا بــه ۵۰۰ میلیــون تومــان برســد، می تواننــد بــا اســتفاده از امکانــات ایــن پارک هــا درآمــد خــود را 

بــه پنــج میلیــارد تومــان برســانند و بــه مرحلــه بلــوغ رســیده و روی پــای خــود بایســتند.

از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات

طرح »نوآفرین« رونمایی شد
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محمدجواد آذری جهرمی، با ذکر خاطره ای از دوران 
نوجوانی اش گفت: وقتی کالس سوم دبیرستان را تمام 
و ورزش  اجتماعی  فعالیت های  بسیار عالقه مند  کردم، 
و  بودم  گذاشته  کنار  را  درس  تقریباً  بنابراین  بودم 
طبیعتاً با افت کیفیت تحصیلی روبرو شده بودم. روزی 
به خانه رفتم که به دیوار خانه با پوتین آویزان شده ای 
سراغ  را  من  و  چیست  که  پرسیدم  مادر  از  برخوردم. 
پرسیدم که گفت  را  این سوال  پدرم  از  فرستاد.  پدرم 
من برای تو آینده نگری کردم و چون به سن سربازی 

رسیدی برائت پوتین خریدم.
وی ادامه داد: من در جواب پدرم گفتم که سربازی 
برم دانشگاه که پدرم گفت  نمی روم چراکه می خواهم 

که با معدل یازده و نیم نمی شود دانشگاه رفت.
تابستان  همان  در  که  این  بابیان  جهرمی  آذری 
دیواری از کتاب هایم درست کردم و روزی هجده ساعت 
به مطالعه دروس دوره پیش دانشگاهی پرداختم، اظهار 
رفتن  برای  را  من  درس خوان ها  بچه  اول  درترم  کرد: 
دوم  درترم  اما  نکردند  همراهی  تقویتی  به کالس های 
همه  شدم  قبول   ۱۹.۷۲ معدل  با  که  پیش دانشگاهی 

آن ها به سراغم آمدند.
وزیر دولت تدبیر و امید به کسب رتبه ۳۲ در کنکور 
همان سال اشاره کرد و ادامه داد: علت موفقیت من نمایش 
آینده توسط پدرم بود که باعث تغییر مسیر زندگی ام شد.

وی خطاب به فعاالن حوزه استارت آپی با بیان اینکه 
من و شما دو شباهت داریم تصریح کرد: شباهت اول 
و  است  زندگی  مختلف  مراحل  در  کردن  پافشاری  ما 
همان طور که من برای رفتن به دانشگاه پافشاری کردم 
روبرو  آن  با  موانعی که  و  مقابل مشکالت  نیز در  شما 
محکم  و  نمی آیید  کوتاه  و  می کنید  پافشاری  هستید 

مسیر را پیش می روید.
دوم  شباهت  مورد  در  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
قابل  آینده  که  داریم  نیاز  ما  همه  کرد:  خاطرنشان 
پیش بینی پیش روی ما باشد و همان طور که پدرم با آن 
پوتین آینده ام را برایم ترسیم کرد، این پیش بینی آینده 
برای شما نیز حائز اهمیت است، آینده قابل پیش بینی 

امنیت به همراه می آورد.
اشاره به وجود ریسک های زیادی  با  آذری جهرمی 
در پیش روی استارت آپ ها اظهار کرد: با این شرایط 
شود  ضرب  هم  در  نباید  شما  روی  پیش  ریسک های 
و به عنوان دولت باید شرایطی را برای استارت آپ ها 

فراهم کنیم که خاک کشت شما حاصل خیز باشد.
اینکه  بر  تأکید  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
را  شرایط  باید  اما  شود  ایجاد  حادثه ای  است  ممکن 
به گونه ای آماده کنیم که قابل پیش بینی باشد یعنی وقتی 
سوار قطار می شویم باید بدانیم که کجا می توانیم پیاده 
شویم چراکه پیش بینی آینده برای ما امنیت به همراه دارد.
شروع  دوازدهم  دولت  ابتدای  در  اینکه  بابیان  وی 
به طراحی زیست بوم مناسب تبدیل ایده به کسب وکار 
شما  و  گرفت  صورت  زیادی  تالش های  افزود:  کردیم 
تصور نمی کردید که بشود جلوی شکایت ارکان دولتی 
ولی  نیست  ایده آل  همه چیز  هنوز  هرچند  گرفت  را 

بسیار شرایط بهبودیافته است.
آذری جهرمی خطاب به فعاالن استارت آپی تصریح 
کرد: باید بدانید در هر مرحله دولت چه حمایت هایی از 

شما می کند و چه حمایت هایی از شما نمی کند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه همه 
استارت آپ ها خاطرات تلخ زیادی دارند اما باید تالش 
کنیم که این خاطرات را کم کنیم، گفت: از همین رو 
ایده ایران هوشمند را جلوی خودمان گذاشتیم و برای 

روشن شدن ایران هوشمند به فوتون هایی نیاز داریم که 
همان استارت آپ هستند. این فتون ها المپی را روشن 

می کنند که همان آینده روشن ایران هوشمند است.
وی بابیان اینکه استارت آپ ها نموداری برای رشد خود 
دارند، افزود: نوآفرین برای مراحل اول است و برای مراحل 
بعدی رشد پارک های اقتصاد دیجیتال را راه اندازی کردیم 
که پایلوت آن در مشهد ایجاد شده است و بدین گونه 
تالش داریم جاده ای را بسازیم و باید به کمک هم بیاییم 

تا آینده بهتری را برای خودمان و فرزندانمان ایجاد کنیم.

چه کنیم این طرح دولتی نشود؟
هم  اطالعات،  فناوری  سازمان  رئیس  ناظمی،  امیر 
در  که  نشود«  دولتی  طرح  این  کنیم  »چه  پنل  در 
آستانه آئین رونمایی از سامانه های ملی طرح نوآفرین 
دوست  همواره  دولت  گفت:  شد،  برگزار  اشتغالزایی  و 
دارد در امور کسب وکارها به شکل مستقیم ورود کند، 
به همین دلیل نیاز به سازوکارهایی است که میزان این 

دخالت را کنترل کند.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر نیز از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد استفاده می کنند اما با وضعیت فعلی 
ما فاصله دارد، افزود: زمانی که سایت ایران نوآفرین را ایجاد 
کردیم آن را به نظام صنفی واگذار کردیم که کمتر دولتی 
شود. ما حداکثر سهامی که برای دولت در نظر گرفتیم ۴۰ درصد 
بود و ادعا نداریم که این کار ۱۰۰ درصد به نتیجه می رسد 

اما به آن امیدوار هستیم.
باید  رئیس سازمان فناوری اطالعات اظهار کرد: ما 
به شکل  را  آمار  و  اعداد  که  کنیم  ایجاد  مکانیزم هایی 
شفاف نشان دهد. مثاًل از مکانیزم های دولت الکترونیک، 

مباحث مرتبط با هویت، بیمه و مالیات را احراز کرد.
ناظمی بابیان اینکه شفافیت نکته کلیدی است که 
می تواند طرح نوآفرین را متمایز کند، تصریح کرد: باید 
محو  ایده   ۷۰ پیشنهادی،  ایده   ۱۰۰ هر  از  بپذیریم 
می شود و ما قصد داریم این طرح را تا زمانی که هستیم 

هر سال ادامه بدهیم.
طرح نوآفرین که با نام سند توسعه اقتصاد دیجیتالی 
هم شناخته می شود و هدف آن تشویق و حمایت از کسب 
و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است 

اوایل خردادماه امسال به تصویب هیأت وزیران رسید.
در این طرح که از سال گذشته و با پیگیری سازمان 
فناوری اطالعات تدوین شده است، هر شرکت خصوصی 
و تعاونی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات که کمتر 
از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد با شرایطی 
مانند سرمایه حداکثری ۲۵۰ میلیون تومانی و درآمد 
تا زمان سودآوری مورد  تومانی  از ۵۰۰ میلیون  کمتر 

حمایت قرار می گیرند.
نوآفرین حمایت می شوند  شرکت هایی که در طرح 
سازمان  خدمات  درخواست  متمرکز  سامانه  در  باید 
کرده  ثبت  را  خود  مشخصات  ایران  اطالعات  فناوری 
شرکت  سهام  صاحبان  و  مؤسسان  همچنین  و  باشند 
ماهیت  طرح،  این  نکنند.  اقدام  سود  توزیع  به  نسبت 
همین  بر  و  داده  قرار  خود  کار  مبنای  را  استارت آپی 
جذب  حتی  و  مالیات  بیمه،  مقررات  و  قوانین  اساس، 

سرمایه گذار را تسهیل کرده است.

طرح نوآفرین برای چه کسانی است؟
آسان سازی  جهت  طرحی  را  نوآفرین  مسؤوالن، 
آن ها  ورود  تسهیل  و  استارت آپ ها  کردن  قانون مندتر 
این  در  و  می دانند  کسب وکار  رسمی  فرایندهای  به 
رشدیافته،  شرکت های  نوپا،  تیم های  و  شرکت ها  راستا 

شتابنده ه و مراکز رشد، افراد عالقه مند به حوزه نوآفرینی 
و سرمایه گذاران می توانند در این طرح حاضر شوند.

تأمین مالی استارت آپ ها و تسهیل قوانین برای آن ها 
از مواردی است که می تواند راه را برای این کسب وکارهای 
که  فناوری  حوزه  استارت آپ های  بویژه  کند،  باز  نوپا 
می توانند در مدت کوتاهی راه بسیاری را طی کرده و به 
تک شاخ های حوزه تبدیل شوند. به همین دلیل مسؤوالن 
این حوزه برای حل کردن مشکالت کسب وکارهای نوپا، 

تصمیم به راه اندازی طرح نوآفرین گرفتند.

چه کسانی می توانند عضو سامانه نوآفرین شوند؟
اگر شرکت ثبت شده نوپا و به دنبال جذب سرمایه، 
یافتن برنامه شتابدهی مناسب و ارتباط با سایر بازیگران 
شرکت های  ثبت نام  فرم  تکمیل  با  هستید،  حوزه  این 
نوپا می توانید امکان مشاهده امکانات و ارتباط با سایر 
شرکت ها و یا تیم های نوپا، سرمایه گذاران، شتابدهنده ها 

و مراکز رشد را فراهم کنید.
بنیان گذار  هم  دو  حداقل  شامل  نوپایی  تیم  اگر 
برنامه  یافتن  سرمایه،  جذب  دنبال  به  و  هستید 
حوزه  بازیگران  سایر  با  ارتباط  و  مناسب  شتابدهی 
نوآفرینی کشور هستید، با تکمیل فرم ثبت نام تیم نوپا، 
یا  شرکت ها  سایر  با  ارتباط  و  امکانات  مشاهده  امکان 
مراکز  و  شتابدهنده ها  و  گذاران  سرمایه  نوپا،  تیم های 

رشد را فراهم آورید.
رشد  برای  ابتدایی  مسیرهای  که  صورتی  در 
اکنون یک شرکت  و  پیموده اید  را  نوپا  کسب وکارهای 
طرح  وارد  می توانید  نیز  هستید،  رشدیافته  بزرگ 

نوآفرین شوید.
جست وجوی  در  و  رشد  مرکز  یا  شتابدهنده  اگر 
با  می توانید  هستید،  باال  رشد  استعداد  دارای  تیم های 
تکمیل فرم ثبت نام شتابدهنده ها و مراکز رشد، امکانات 
مرکز خود را به تعداد بیشتری از متقاضیان معرفی کنید.

اگر سرمایه گذار خطرپذیر یا صندوق سرمایه گذاری 
از  یکی  یا  نوآوری  و  پژوهش  صندوق  جسورانه، 
تکمیل  با  می توانید  هستید،  کسب وکار  فرشتگان 
شرکت ها  دید  معرض  در  سرمایه گذاران،  ثبت نام  فرم 
سبد  بتوانید  تا  بگیرید  قرار  کشور  نوپای  تیم های  یا 
سرمایه گذاری های خود را تکمیل کرده و یا با شرکت ها 
مورد  حوزه  در  سرمایه گذاری  نیازمند  نوپا  تیم های  یا 

نظر خود ارتباط برقرار کنید.
اگر یک فعال عالقه مند به حوزه نوآفرینی کشور یا 
شخص حقیقی جویای کار هستید، می توانید با تکمیل 
فرم ثبت نام، امکان معرفی خود و ارتباط با بازیگران این 
حوزه را یافته، اطالعات مورد نیاز خود را دریافت کرده 

و از امکانات ایجادشده بر این مبنا استفاده کنید.
کسب  به  مربوط  شرکت های  پیوستن  آمار  آخرین 
شرکت   ۱۲۶ کنون  تا  می دهد  نشان  نوپا  وکارهای 
 ۱۵ رشدیافته،  بزرگ  ۲۱ شرکت  نوپا،  تیم   ۱۸۸ نوپا، 
شتابدهنده و مرکز رشد، ۲۱ عالقه مند حوزه نوآفرینی 
و شش سرمایه گذار عوض طرح نوآفرین شدند که در 

مجموع شامل ۳۷۷ شرکت می شود.
پیوستن  اعالم  اولین  در  که  است  حالی  در  این   
بود  کرده  اعالم  جهرمی  نوآفرین،  طرح  به  شرکت ها 
۱۵۶ گروه و شرکت به این طرح اضافه شدند. وی در 
توئیتر خود نوشته بود: حضور جوانان در ساخت آینده 
روشن با ایران هوشمند چشمگیر است. هنوز ۲۴ ساعت 
از رونمایی از طرح نوآفرین در نوآفرین ۹۸ نگذشته که 
ایران هوشمند  ایجاد  برای  ما  به  و شرکت  گروه   ۱۵۶

پیوستند.
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■ آقـای پژمـان، دربـاره اهـداف و برگـزاری 
رویـداد بـزرگ »مسـابقه قهرمانـان بازی هـای 
ویدیویـی ایـران« بگوییـد؟ اینکـه قـرار اسـت 
مسـابقه به چه شـکل و شـمایلی برگزار شـود و 
چـه تفاوت هایی نسـبت به سـال گذشـته دارد؟
■ بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع ایـن نـوع مسـابقات 
هـرروز در دنیـا بـه شـکل جدی تـری دنبـال می شـود 
و بحث هایـی در خصـوص پذیرفتـه شـدن ورزش هـای 
می بایسـت  دارد  وجـود  المپیـک  در  الکترونیکـی 
نـگاه  آن  جانبـی  بخش هـای  و  بازیکـن  مسـابقه،  بـه 
دقیق تـری داشـت بـه همیـن جهـت بنیـاد بازی هـای 
رایانـه ای هـر سـاله مسـابقاتی را بـرای تمامـی گیمرها 
امسـال  و  می کنـد  برگـزار  مختلـف  رشـته های  در 
نیـز ایـن مسـابقات یـا برنامـه ریـزی جدیـد بـا عنوان 
»جـام قهرمانـان بازی هـای ویدیویـی ایـران« ۲ تـا ۸ 
شـهریورماه با همـکاری کانون پرورش فکـری کودکان 
و نوجوانـان و انجمـن ورزش هـای الکترونیک در سـالن 

حجـاب برگـزار می شـود.
بـا  را  آن  کـه  دارد  ویژگی هایـی  مسـابقات  ایـن 
دوره هـای قبـل متفـاوت کـرده اسـت. در وهلـه اول 
این کـه در راسـتای تمرکز زدایی، کشـف اسـتعدادهای 
ایـن  بـه  مقدماتـی  و  شهرسـتانی  بخش هـای  جدیـد 
مسـابقات اضافه شـده اسـت کسـانی که در شـهرهای 
می تواننـد  ظرفیـت  ایـن  از  هسـتند  ایـران  مختلـف 
اسـتفاده کننـد، همچنیـن در ۹ شـهر تبریـز، اهـواز، 
بوشـهر، اصفهـان، شـیراز، یـزد، مشـهد، زاهـدان و قـم 

در  نهایـی  برگـزاری مسـابقه  از  قبـل  ایـن مسـابقات 
این گونـه  دسـتورالعمل  در  می شـود،  برگـزار  تهـران 
طراحـی شـده کسـانی کـه بتوانند مشـارکت بیشـتری 
جلـب کنـد سـهمیه می گیرنـد و توانایـی شـرکت در 

مسـابقات نهایـی را دارنـد.
اتفـاق مهـم دیگـر اضافـه شـدن بازی هـای جـدی 
بـه مسـابقه اسـت که بـه عنـوان ظرفیتی بـرای ترویج 
مسـابقات  در  می شـود.  اسـتفاده  بازی هـا  اینگونـه 
بـازی  بـا  کننـدگان  شـرکت  بخـش  ایـن  در  امسـال 
»مغزینـه« کـه یک بازی ایرانی اسـت، آشـنا می شـوند 
و بـه رقابـت می پردازنـد، بـازی جـدی یعنـی غایـت 
و  سـرگرمی  فقـط  اینکـه  به جـای  بـازی،  آن  هـدف 
تفریـح باشـد بـه اهـداف دیگـری از جملـه آمـوزش، 
درمـان و تندرسـتی اسـتفاده می شـود. مثـاًل در حـوزه 
آمـوزش عمومـاً از ظرفیـت بازی های رایانه ای اسـتفاده 
می شـود. در بـازی جدی، که امسـال ارایه شـده اسـت 
تقویـت حافظـه و هوش مدنظـر تولید کنندگان اسـت.

■ بـا توجـه بـه اینکـه در مسـابقات »جـام 
قهرمانـان بازی هـای ویدیویـی ایـران« همچون 
در  بانـوان  حضـور  امـکان  پیشـین  دوره هـای 
تمامی رشـته های مسـابقات فراهم شـده است، 
در ایـن زمینـه بگوییـد کـه چگونـه رقابت ها به 
صورت عادالنـه برگزار می شـود؟ امسـال اعزام 

بـه بازی هـای خارجـی هـم دارید؟
■ راجـع به بخـش بانوان در مسـابقات بایـد بگویم، 

بـا توجـه بـه اینکـه به صـورت مختلـط برگزار می شـد 
و چـون تعـداد زنـان کـم بـود و آقایـان بیشـتر بودند، 
زنـان به قسـمت نهایـی نمی رسـیدند و جوایز همیشـه 
را  یک بخشـی  امسـال  می شـد.  تقسـیم  آقایـان  بیـن 
به صـورت مجـزا بـرای زنـان طراحـی کردیـم کـه اگـر 
تعـداد شـرکت کننـدگان خانـم بـه حـد نصاب برسـد 
حتمـاً در خصوص اینکـه آن مسـابقات جداگانه برگزار 
شـود، طراحـی رخ داده و مراحـل نهایـی حتمـاً انجـام 

می شـود.
موضـوع دیگـر مبحـث پیوسـت های فرهنگـی ایـن 
موضـوع اسـت. یکـی از کارکردهـای مهم مـان در بنیاد 
موضـوع سـواد بـازی و اسـتفاده و مصـرف صحیـح آن 
اسـت. اینکـه چقدر در خصوص این موفـق بودیم، قطعاً 
مشـکالتی وجـود داشـته اسـت و قاعدتاً ایـن کمبودها 
در حـوزه فرهنگـی و ترویجـی دیـده می شـود. قصـد 
داریـم ایـن مشـکل را بـا کمـک گرفتـن از افـرادی که 
در مسـابقه حضـور دارنـد و مهـم و تاثیرگذار هسـتند، 
مشـاوره مثمرثمـر بگیریـم تـا طراحـی یـک پیوسـت 
فرهنگـی بـرای مسـابقات را انجـام دهیـم و از طرفـی 
محتوایـی کـه تولید شـده را در اختیـار این افـراد قرار 
دهیـم تـا آن هـا بـا موضـوع اسـتفاده مصـرف و سـواد 
بـازی آشـنا شـوند و یکی از مشـکالت جـدی ما همین 
طراحـی  حـال  در  پیوسـت هایش  کـه  اسـت  مسـئله 
اسـت و ان شـاءاهلل در ایـن خصـوص برنامه ریزی هـای 

صـورت گرفته اسـت.
بنیـاد بازی هـای رایانـه ای هـر سـاله مسـابقاتی را 

بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای نزدیــک بــه ۱۰ ســال اســت کــه در حــوزه بازی هــای ویدئویــی، رایانــه ای و موبایلــی فعالیــت دارد و بــه لحــاظ ســاختاری، 
مهم تریــن نهــاد فرهنگــی کشــور در زمینــه بازی هــای رایانــه ای اســت. عملکــرد ایــن نهــاد در دوره هــای مختلــف بــا نظرهــای متفاوتــی روبــه رو بــوده 
اســت. ســید صــادق پژمــان مدیرعامــل جدیــد بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای کــه نزدیــک بــه دو مــاه اســت بــه ایــن مجموعــه وارد شــده، قــرار 
اســت مســابقه »جــام قهرمانــان بازی هــای ویدئویــی ایــران« را بــا شــکل و شــمایلی متفاوت تــر برگــزار کنــد کــه در راســتای تمرکــز زدایــی، کشــف 
اســتعدادهای جدیــد بخش هــای شهرســتانی و مقدماتــی بــه ایــن مســابقات اضافــه شــده اســت کســانی کــه در شــهرهای مختلــف ایــران هســتند 

از ایــن ظرفیــت می تواننــد اســتفاده کننــد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، مدیرعامــل جدیــد بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای درصــدد ایــن اســت کــه موانــع تولیــد را از میــان بــردارد و مشــکات 
جــدی کــه در کســب وکار دارنــد را مرتفــع کنــد او می گویــد ایــن برنامه هــا جــزء برنامه هــای اصلــی بنیــاد اســت و تمرکزمــان در حــال حاضــر روی ایــن 
موضــوع اســت کــه در ایــن ســاختار حمایــت، حتمــاً بســته های خدماتــی ارائــه دهیــم، یعنــی در بخش هایــی کــه بــرای بازی ســازی مشــکات وجــود 
دارد را مرتفــع کنیــم. مثــاً در حــوزه حمایــت تعییــن شــده کــه یکــی از مشــکات جــدی بازی ســازها همــان تربیــت نیــروی انســانی را تامیــن کنیــم و 
تصمیــم داریــم کــه در بخــش حاکمیتــی ظرفیــت آن را فراهــم کنیــم. همچنیــن پژمــان می گویــد مــا در حال توســعه انســتیتو بازی ســازی در چنــد نقطــه 
شــهر هســتیم و کمــک می کنیــم مولــد نیــروی انســانی بــرای اســتفاده بخــش خصوصــی باشــیم. گفت وگــوی خبرنــگار مهــر بــا ســید صــادق پژمــان 

مدیرعامــل جدیــد بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای دربــاره رویدادهــا، اتفاقــات و مســابقات و اهــداف جدیــد در ادامــه می آیــد:

مدیرعامل این بنیاد مطرح کرد

رویدادها و اهداف جدید بنیاد بازی های رایانه ای



51

سال سوم - شماره 18- مرداد 1398 
دوره جدید الکترونیکی

فناوری اطالعات
و ارتباطات

www.bazarekar.ir

بـرای تمامـی گیمرهـا در رشـته های مختلـف برگـزار 
می کنـد و امسـال نیـز ایـن مسـابقات یـا برنامـه ریزی 
جدیـد بـا عنـوان »جـام قهرمانـان بازی هـای ویدیویی 
ایـران« ۲ تـا ۸ شـهریورماه بـا همکاری کانـون پرورش 
ورزش هـای  انجمـن  و  نوجوانـان  و  کـودکان  فکـری 

الکترونیـک در سـالن حجـاب برگـزار می شـود.
اسـت،  کشـور  از  خـارج  اعزام هـای  دیگـر  مطلـب 
ورزش هـای  انجمـن  ظرفیـت  از  امسـال  مـا  یعنـی 
الکترونیـک وزارت ورزش و جوانـان کمـک گرفتیـم و 
نهایتـاً افـرادی کـه در ایـن مسـابقه منتخـب هسـتند 
بـه مسـابقاتی کـه عمومـاً مسـابقات معتبـری نامیـده 
می شـوند، اعزام خواهند شـد کـه می تواننـد از ظرفیت 

مسـابقات خارجـی هـم اسـتفاده کننـد.
ایـن مجموعـه اتفاقاتـی اسـت کـه در حـال انجـام 
اسـت و ۸ رشـته به عنـوان رشـته های اصلی مسـابقات 
طراحـی شـده کـه از ایـن ۸ تـا، ۳ رشـته مسـابقات 
بازی هـای داخلـی اسـت کـه باالترین حجـم جوایز هم 

بـرای بازی هـای داخلـی طراحـی شـده اسـت.

■ وجـه تمایزش نسـبت بـه مسـابقات دیگر 
؟ چیست

■ در مسـابقات شـاید جوایـز مالی گسـترده نباشـد 
امـا تعـداد افـراد این قـدر زیـاد اسـت کـه تبدیـل بـه 
از  بیشـتر  و  می شـود  اسـتاندارد  و  حرفـه ای  مسـابقه 
بعـد اعتبـاری بـرای گیمرهـا و هـم بازی سـازان مهـم 
اسـت تـا اینکـه جایـزه آن در چـه حـد و میزان باشـد. 
مهـم ایـن اسـت کـه مسـابقات در فضـای منصفانـه و 
نیسـتیم.  ذی نفـع  خودمـان  و  می دهـد  رخ  عادالنـه 
مثـاًل خیلـی از مجموعه هایـی کـه برگـزار کننـده ایـن 
مسـابقات هسـتند خودشـان ذی نفـع هسـتند یـا تیـم 
دارنـد یـا پـول کالنـی از شـرکت کننده می گیرنـد. مـا 
سـعی کردیـم فراینـدی طـی شـود که خـود مسـابقه، 
داوری هـا  شـود.  برگـزار  مهـم  رویـداد  عنـوان  بـه 
مناسـب باشـد، افـرادی کـه شـرکت می کننـد در یـک 
زمان بنـدی مرتـب و منظـم مسـابقه دهنـد و فضـای 
حاکـم آن اخالقـی باشـد که در کنار هم یک مسـابقات 
خـوب را تشـکیل دهـد. هرکـدام از برنده ها یـک جایزه 
نقـدی می گیرنـد به عـالوه هماهنگی هایـی کـه داریـم 
می کنیـم تجهیزاتـی در کنـارش قـرار بگیرنـد کـه یک 

عدد مناسـب شـود.

■ بـا توجـه بـه گفته هـای شـما در خصـوص 
رویدادهـا و مسـابقات و حضـور شـما در بنیـاد 
ملـی بازی هـای رایانـه ای، اهدافتان، خط مشـی 
و سیاسـت گذاری شـما در بنیـاد به چـه صورتی 
شـعار  همیشـه  بنیـاد  اینکـه  ضمـن  اسـت، 
را  شایسته سـاالری  و  شفاف سـازی  حمایـت، 
پایـه و اسـاس فعالیت هایـش قـرار داده بـود، 

تصمیمـات شـما در ایـن حـوزه چیسـت؟
■ مـا سـعی می کنیم در خصوص اسـناد باالدسـتی 

پیـش برویـم، زیراکـه من به عنـوان شـخص مدیرعامل 
نمی توانـم اسـتراتژی و سیاسـت گذاری بنیـاد را تغییـر 
دهـم. مـا دو سـند باالدسـتی داریـم، یکـی اساسـنامه 
بنیـاد اسـت که مصـوب شـورای عالی انقـالب فرهنگی 
اسـت و دیگـری برنامـه ملـی بـازی مصـوب شـورای 
در  مـا  تـالش  تمـام  و  اسـت  مجـازی  فضـای  عالـی 
جهـت تحقـق اهـداف عالیـه ای صـورت می گیـرد کـه 
بـرای مـا طراحـی کردنـد و در ایـن اسـناد دیده شـده 
اسـت. مثـاًل بحـث حمایت یـک موضوع اسـت، نظارت 
جـدی  کـه  آمـوزش  حـوزه  اسـت.  دیگـر  مسـئله ای 
پیگیـر آن هسـتیم و جـزء اهـداف مهمـی اسـت که در 
سـند ملـی بـازی بـه آن اشـاره شـده و نهادهایـی مثل 
وزارت آموزش وپـرورش و وزارت علـوم بـا مـا همـکار 
هسـتند. همـه ایـن پکیـج جـزء موضوعاتـی اسـت که 
بایـد به طـور همزمـان و متـوازن اولویـت مـا در بنیـاد 
باشـد. نمی توانیـم هیچ کـدام را بـه بخش دیگـر اولویت 
خـود برتـری دهیـم و االن متعهـد بـه این هسـتیم که 
همـه این هـا را به یک نسـبت، کنتـرل و پیگیری کنیم 
و توسـعه دهیـم. مثـاًل اگـر حمایـت را جلـو ببریـم و 
بـه آن حمایـت  بخش هـای دیگـر رهـا بشـود حتمـاً 
ضربـه می زنـد. یـا حـوزه نظـارت ما توسـعه پیـدا کند 

و بخش هـای حمایتـی مـا عقب ماندگی داشـته باشـند 
گویـی کار مـا جلـو نرفتـه اسـت. همـه ایـن فعالیت ها، 
تشـکیل منظومـه ای را می دهـد کـه اهـداف اصلـی مـا 
در بنیـاد اسـت و سـعی کردیـم، در برنامـه و بودجـه 
سـال ۹۸ دیـده شـود و بر طبـق همان عمـل می کنیم.

■ وجـود سـایتی همچـون همگـرا تـا چـه 
آینـده  در  بازی سـازان  حمایـت  بـرای  انـدازه 
مفیـد خواهـد بـود؟ با توجه بـه اینکـه برخی از 
بازی سـازان از نـوع خدمات دهـی و حمایت هـا 
بازی هایشـان  نتوانسـتند  و  هسـتند  ناراضـی 
را بـه مرحلـه نهایـی برسـانند در نتیجـه بـازار 
اندیشـه  و  فکـر  در  و  کردنـد  رهـا  را  داخلـی 
بـازار خارجـی هسـتند، تدابیر شـما بـرای این 

چیسـت؟ بنیـاد  حمایتـی  زیرمجموعه هـای 
■ بخشـی کـه بایـد حمایت نقـدی انجـام می دادیم 
و بـه یـک پـروژه کمـک می کردیـم، مسـلماً صـورت 
گرفتـه اسـت. مجموعـه ایـن حمایت هـا در مقاطـع و 
زمانـی شـاید احتیـاج بـوده، چـون کسـب وکار و ایـن 
سـند تـازه نوپـا بـوده اسـت، مثـاًل در دهـه ۸۰. اآلن 
پیشـرفت جـدی حاصـل شـده و شـرکت های بزرگـی 
بـه وجـود آمدنـد و این کسـب وکار توسـعه پیـدا کرده 
اسـت، هـر روزی کـه جلوتـر می رویم، صنعـت بزرگ تر 
این کـه  بیشـتر.  بـازار  از  شـرکت ها  سـهم  و  می شـود 
دوبـاره توزیع اعتبارات نقدی در سـطح گسـترده انجام 
دهیـم بـا توجـه بـه بودجـه محـدودی کـه بنیـاد دارد 

تـوان و ظرفیتـش نیسـت.
بایـد سـراغ ایـن برویم کـه موانـع تولیـد را برداریم 
مشـکالت جـدی کـه در کسـب وکار دارنـد را مرتفـع 
برنامه هـای  جـزء  این هـا  دهیـم.  خدمـات  یـا  کنیـم 
اصلـی بنیـاد اسـت و تمرکزمـان در حـال حاضـر روی 
ایـن موضوع اسـت کـه در این سـاختار حمایـت، حتماً 
بسـته های خدماتـی ارائـه دهیـم، یعنـی در بخش هایی 
کـه بـرای بازی سـازی مشـکالت وجـود دارد را مرتفـع 
کنیـم. مثـاًل در حـوزه حمایـت تعییـن شـده کـه یکی 
از مشـکالت جـدی بازی سـازها همـان تربیـت نیـروی 
انسـانی را تامیـن کنیـم و تصمیـم داریم کـه در بخش 

حاکمیتـی ظرفیـت آن را فراهـم کنیـم.
چنـد  در  بازی سـازی  انسـتیتو  حال توسـعه  در  مـا 
نقطـه شـهر هسـتیم و کمـک می کنیـم مولـد نیـروی 
انسـانی بـرای اسـتفاده بخـش خصوصی باشـیم. خیلی 

مهم ترین برنامه بنیاد 
بازی های رایانه ای

 بر طرف کردن موانع 
کسب و کارهاست
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افـرادی کـه امـروز بازی سـاز هسـتند در انسـتیتو  از 
ملـی بازی سـازی آمـوزش دیدنـد. امـروز کـه دوبـاره 
بـا کمبـود نیـروی انسـانی در کشـور مواجـه هسـتیم 
بـاز کمـک مـا را می طلبـد کـه بتوانیـم ظرفیت هـای 
بازی سـازی  گروه هـای  اگـر  کنیـم.  ایجـاد  آموزشـی 
نخواهنـد از انسـتیتوی مـا اسـتفاده کننـد بـا مراکـز 
آموزشـی گفت وگـو شـده و آن هـا می تواننـد از مراکـز 
آموزشـی دیگـر اسـتفاده کننـد و مـا هزینه هایـش را 
پرداخـت می کنیـم. به جـای اینکـه فقـط توزیع کننـده 
اعتبـارات نقـدی باشـیم بسـته های حمایتـی طراحـی 
کرده ایـم کـه از آن اسـتفاده کننـد یا برای فضـای کار، 
بـا حوزه هایـی کـه فعالیـت اشـتراکی دارنـد، قـرارداد 
بسـتیم و خیلـی از بچه هـا می تواننـد از ایـن ظرفیـت 
اسـتفاده کننـد. اینکـه همگـرا فعـاًل بـه فـاز عملیاتـی 
نرسـیده، چـون برخـی از قراردادهـا و تفاهمـات مانده 
اسـت کـه آن هـا هـم به سـرعت در حـال انجـام اسـت 
تـا یـک نفـر کـه بـه سـاختار مـا وارد می شـود بـدون 
بروکراسـی مشـکلش را حـل کند و کارش انجام شـود.

کـه  اقتصـادی  برنامه ریزی هـای  کنـار  در   ■
توضیـح دادیـد و در حـال انجـام اسـت تـا چه 
انـدازه بـرای احیـای ابعـاد فرهنگی ایـن حوزه 

برنامـه داریـد و تمرکـز کردید؟
■ ما یک برنامه کالن داریم که بحث استفاده و نحوه صحیح 
بازی  سواد  است.  مهمی  بخش  که  است  بازی  مصرف 
که یکی از شاخه های سواد رسانه ای محسوب می شود. 
رژیم  یا  تنظیم  را  خانواده  مصرف  ذائقه  چطور  اینکه 
که  آن جایی  از  کنیم؟  طراحی  چگونه  را  مصرفش 
دچار  است،  نشده  جدی  کار  کشور  در  حوزه  این  در 
خانواده  و  گیمر  عموماً  و  هستیم  جدی  عقب افتادگی 
انجام می دهند، آشنا  او نسبت به آسیب های بازی که 

نیستند.
دیگر  به  نسبت  را  سنی  رده بندی  طرح  اینکه  با 
سازمان ها زودتر شروع کردیم، حتی در آسیا جزء معدود 
را پیش گرفتیم و  این موضوع  کشورهایی هستیم که 
در خصوص  اینکه  ولی  داریم  مناسب  رتبه بندی  نظام 
توانستیم  چطور  یا  کردیم  چه کار  موضوع  این  ترویج 
مخاطب خود را آشنا کنیم، تا رسیدن به جایگاه مطلوب 
بازی  از همین رو، در حوزه ظرفیت های  فاصله داریم! 
با آسیب هایی که برایشان می تواند داشته باشد،  و هم 
دچار عقب افتادگی جدی هستیم. البته در حال حاضر حوزه 
با مقیاس  برنامه کالن  بنیاد در حال طراحی  فرهنگی 
بزرگ است که بتوانیم در خصوص فهم و تحلیل بازی، 

با مخاطب به مفاهمه و مشارکتی برسیم و آن ها بتوانند 
از ظرفیت های ما کمک بگیرند و با آن آشنا شوند. در 
این خصوص سایتی طراحی شده که تا چند وقت دیگر 

به طور رسمی استفاده و رونمایی می شود.

■ سایت مرتبط با مباحث و استراتژی فرهنگی 
است؟

■ محتوای این سایت به عنوان فهم بازی در فضای 
بحث  از  مرحله  یک  یعنی  است  بازی ها  از  استفاده 
تحلیل  خصوص  در  مثاًل  است.  رفته  جلوتر  رده بندی 
نگاه  بازی  موضوع  به  مختلف  پرسپکتیوهای  با  بازی 
شده است. از منظر روانشناسی اساتیدی در این حوزه 
و  روح  بر  می تواند  تأثیراتی  چه  بازی  که  کردند،  کار 
و  شخصی  سالمت  اجتماعی،  منظر  از  بگذارد،  روان 
چه  و  باشد  داشته  مزایایی  چه  می تواند  بازی  فردی، 
صدماتی بزند. زیرا در این موضوع کسی کار نکرده است 
و خانواده دچار ابهام و سردرگمی است، حتی با ما زیاد 
تماس می گیرند و این موضوع دغدغه شان است. تمام 
این برنامه در حوزه فرهنگی، پژوهشی و آموزشی است.
ما در حال توسعه انستیتو بازی سازی در چند نقطه 
انسانی  نیروی  مولد  می کنیم  کمک  و  هستیم  شهر 
افرادی  از  باشیم. خیلی  برای استفاده بخش خصوصی 
که امروز بازی ساز هستند در انستیتو ملی بازی سازی 
آموزش دیدند. امروز که دوباره با کمبود نیروی انسانی 
که  می طلبد  را  ما  کمک  باز  هستیم  مواجه  کشور  در 

بتوانیم ظرفیت های آموزشی ایجاد کنیم.
■ با توجه به شرایط کنونی و مسائل پیش آمده 

ارزی و اقتصادی در جامعه که شرایط بازی سازی 
بسیار سخت شده است دغدغه و هدف غایی شما 

برای بازار خارج چیست؟
■ خـود مجموعـه شـرکت ها کـه خیلـی از آن ها در 
حـال برنامه ریـزی و اقدام هسـتند و در این چند سـال 
نتایـج موفقی داشـتند، خصوصاً در پلتفـرم و بازی های 
موبایـل، توانسـتند ناشـر خارجـی پیدا کنند و اثرشـان 
بـه بـازار خارج رفته و دیده شـده اسـت و بـه یک مدل 
اقتصـادی مناسـب رسـیدند. ولـی تدابیر برای کسـانی 
کـه نوپـا هسـتند و نیاز بـه مشـاوره و کمـک دارند در 
بخش هایـی از همگـرا اضافـه خواهـد شـد کـه کمـک 
کـردن بـه صـادرات بازی هـا اسـت. یک بخـش مهمی 
از صـادرات کـه دیده نمی شـود بخـش بوروکراتیک آن 
اسـت. مثـل بحـث حقوقـی آن، نحـوه بسـتن قـرارداد 
و مشـاوره های حقوقـی کـه می توانیـم بـه آن بدهیـم. 
البتـه بخـش پکیجـی در حـال طراحـی اسـت کـه اگر 
گفت وگـوی  و  اسـت  کاری  بـه  عالقه منـد  بازی سـاز 
ذهنـی انجـام داده، بتوانیـم ظرفیـت تکمیلـی بـه آن 
اضافـه کنیـم. مثل همین مشـاوره در خصـوص قرارداد 
و مباحـث حقوقـی آن، کـه مهم تریـن مسئله شـان هم 
تبـادالت مالی و مشـکالت بانکی اسـت که برایشـان به 

وجـود می آیـد، را مرتفـع کنیم.
بـا ایـن شـرایط تحریم هـای ظالمانـه ای کـه نظـام 
سـلطه بـه کشـور مـا تحمیـل کـرده و خیلـی از ایـن 
موضوعـات ارتباطـی با سـاختار تحریمی که خودشـان 
تعریـف کردنـد، نـدارد مثـاًل آی پی هـای کشـور مـا را 
انجـام می شـد،  آنالیـن  به صـورت  بازی هایـی کـه  در 
بسـتند و نمی تـوان ایـن موضـوع را بـا هیـچ فیلتـری 
تحلیـل کنیـد کـه مبنـای ایـن تحریم چیسـت! تا یک 
برنامه ریـزی  می دهـد  نشـان  ایـن  نکنـد!  بـازی  نفـر 
به شـدت غیراخالقـی آن طـرف اتفـاق می افتـد. بـرای 
اینکـه بتوانیـم راه حلـی بـرای ایـن موانـع پیـدا کنیـم 
بـر روی بسـته هایی اسـت کـه به صـورت  تمرکزمـان 
کـه  کنیـم،  کمکشـان  بـازی  صـادرات  در  مشـاوره 
موضوعاتـش پیچیدگـی ابعاد حقوقی، مالـی و… دارد، 
همچنیـن تبادلش هـم موضوع پیچیده ای اسـت. حتی 
آمادگـی شـرکت ها بـرای دیده شـدن، آمـدن و رفتن و 
 )B2B( بحث هایـی کـه به عنـوان رویدادهـای تجـاری
مرسـوم اسـت و اینکـه بتوانیم به جاهایی آن هـا را اعزام 
کنیـم تـا در ارتبـاط قـرار بگیرنـد. این ها جـزء پکیجی 

اسـت کـه ان شـاءاهلل امسـال انجـام می شـود.

کمک کردن به 
صادرات بازی های 
رایانه ای از جمله 
برنامه های جدید 

این بنیاد است

موفقیــت کســب وکارهــای نوپــای فنــاوری اطاعــات در ســالهای اخیــر، امســال در گردهمایــی اســتارت آپها در نمایشــگاه الکامــپ آشــکارتر شــد تــا 
ایــن رویــداد، دیگــر جایــی بــرای حضــور بخــش دولتــی و قــدرت نمایــی اپراتورهــا نباشــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهر،نمایشــگاه بیــن المللــی الکترونیــک کامپیوتــر و تجــارت الکترونیکــی کــه بــا نــام »الکامــپ« شــناخته می شــود از آن جهــت 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت کــه در میــان نمایشــگاه های بــزرگ خاورمیانــه و آفریقــا از نظــر مســاحت قــرار دارد و حتــی گفتــه می شــود کــه ایــن 

نمایشــگاه یکــی از ۵ نمایشــگاه زیبــای دنیــا محســوب می شــود.
امســال نیز دوره بیســت و پنجم نمایشــگاه الکامپ در فضایی حدود ۵۰ هزار متر مربع و با حضور بیش از ۸۰۰ شــرکت داخلی از بخش دولتی، 
خصوصــی، اســتارت آپــی و دانــش بنیــان و نماینــدگان چنــد شــرکت داخلــی در آخریــن روزهــای تیرمــاه برگــزار شــد تــا آخریــن وقایــع و رویدادهــای 

حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در قالــب محصــول، ایــده و خدمــات در بازدیــد عمــوم مــردم قــرار گیــرد.
نمایشــگاه امســال امــا متفــاوت از ســالهای گذشــته بــود و حضــور کســب و کارهــای نوپــا و شــرکتهای اســتارت آپی در کنــار شــتابدهندگان و 
شــرکتهای ســرمایه گــذاری از ویژگی هــای بــارز ایــن نمایشــگاه بــود و اســتقبال مــردم از بخش هــای مربــوط بــه ایــن کســب و کارهــا بیانگــر ایــن نکتــه 
بــود کــه امســال اکوسیســتم اســتارت آپی کشــور بــه جــای کمپانی هــای بــزرگ، اپراتورهــای ارتباطــی و شــرکتهای دولتــی، بزرگتریــن رویــداد فناورانــه 

کشــور را رقــم زدنــد.
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رشد قابل توجه فعالیت استارت آپی
محمدباقـر اثنی عشـری رئیس سـازمان نظـام صنفی 
ایـن  برگـزاری  متولـی  عنـوان  بـه  کشـور  رایانـه ای 
نمایشـگاه در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، بـه اسـتقبال 
مـردم از نمایشـگاه امسـال الکامپ اشـاره کـرد و گفت: 
ایـن  از  بازدیـد مـردم  از  اگرچـه هنـوز آمـار دقیقـی 
نمایشـگاه بـه دسـت نیامده اسـت امـا برآوردمـان این 
اسـت کـه بیـش از ۵۰ هـزار نفـر در روز، از الکامپ ۲۵ 

کردند. بازدیـد 
وی بـا بیـان اینکـه تمامـی تـالش این اسـت که در 
سـال آینـده سیسـتم هوشـمند ثبـت میـزان بازدید از 
نمایشـگاه بـه کار گرفتـه شـود تا امـکان برنامـه ریزی 
و مدیریـت دقیق تـری داشـته باشـیم، افـزود: در ایـن 
زمینـه نیز شـرکت سـهامی نمایشـگاه ها از اپلیکیشـن 
نویسـان دعـوت بـه همکاری کرده اسـت. بـا این وجود 
اطالعـات بیشـتری از تعـداد بازدیدکننـدگان، میـزان 

سـواد، سـن و جنسـیت افـراد خواهیم داشـت.
رئیس سـازمان نظام صنفی رایانه ای با اشـاره به رشـد 
چند برابری این نمایشـگاه نسـبت به سـالهای گذشـته 
از نظـر اختصـاص مسـاحت و میزان شـرکت کنندگان 
و بازدیدکننـدگان گفـت: در صورتـی کـه ایـن نگرانـی 
وجـود داشـت کـه ممکـن اسـت بـه دلیـل مشـکالت 
مالـی و تحریم ها، شـرکتها نتوانند از نمایشـگاه الکامپ 
اسـتقبال کننـد، امـا مـا در ایـن دوره از نمایشـگاه بـا 

رشـد مواجـه بودیـم و تمـام سـالن ها تکمیل شـد.
وی افـزود: یکـی از بخش هـای ایـن نمایشـگاه کـه 

بـود  اسـتارت اپی  شـرکتهای  حضـور  بـه  مربـوط 
)الـکام اسـتارز( بـا رشـد قابـل توجهـی همراه اسـت و 
امسـال در مقایسـه بـا سـال گذشـته ۲ سـالن اضافـی 
دیگـر بـرای ایـن کسـب و کارهـا در نظـر گرفته شـد. 
امسـال بخـش »الـکام ترنـدز« نیز کـه بـه فناوری های 
نوظهور و جدید اختصاص داشـت تبدیل به سـالن شـد.

8 هزار متر فضای فیزیکی استارت آپی در 
الکامپ امسال

اثنـی عشـری با اشـاره بـه اینکـه ۲۵ درصـد فضای 
الکامـپ امسـال )حـدود ۸ هـزار متـر( به اسـتارت آپها 
اختصـاص یافت و بیـش از ۶۵ درصد فضای نمایشـگاه 
بـه کسـب و کارهـای مختلـف در این حـوزه اختصاص 
داده شـد، تاکیـد کـرد: البتـه نبایـد الکامـپ را مختص 
را  برداشـت  ایـن  عـده ای  بدانیـم،  اسـتارت آپ ها 
می کننـد کـه الکامپ مخصوص اسـتارت آپ ها اسـت. 
امـا بایـد بدانیم کـه الکامپ نمایشـگاه کل زیسـت بوم 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات کشـور اسـت.
بـا  نمایشـگاه  ایـن  ادغـام  از  اسـتقبال  بـا  وی 
کام  تلـه  و  اینوتکـس  ماننـد  مشـابه  نمایشـگاه های 
ماننـد  فناوری هایـی  گسـترش  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 
اطالعـات، بیـو و نانو و ایجـاد فصل مشـترک میان این 
تکنولوژی هـا، وجـوه مشـترکی نیـز میان ۳ نمایشـگاه 
الکامـپ، تلـه کام و اینوتکـس ایجـاد می شـود و از این 
لحـاظ، مـا محدودیتـی بـرای موافقـت بـا ادغـام این 

۳ نمایشـگاه نداریـم.

جالب انگیزه ای نمایشگاه امسال
چندیـن  گرفتـن  درنظـر  بـا  امسـال   ۲۵ الکامـپ 
بخـش، آخریـن اتفاقات زیسـت بـوم فنـاوری اطالعات 

و ارتباطـات را بـه نمایـش گذاشـت.
عـالوه بـر محـور »الـکام اسـتارز« کـه بـه حضـور 
اسـتارت آپهای نوپـا اختصـاص یافـت، »الـکام تاکـز« 
دیجیتـال،  تحـول  حوزه هـای  در  گفتگوسـازی  بـه 
اقتصـاد دیجیتال، دولت الکترونیک و هوشـمند سـازی 
شـهرها و بسـیاری از مقـوالت راهبـردی و عملیاتی در 

حـوزه الکترونیـک و کامپیوتـر پرداخـت.
بخـش »الکام گیمـز« برای رونق تولیـدات دیجیتال و 
نوآورانه، فعاالن و بازیگران زیسـت بـوم بازی های رایانه ای 
را در یکجـا جمـع کـرد و در بخش »الکام جابـز« موضوع 
مهـارت افزایـی و توانمنـد سـازی نیروی انسـانی پویا و 
هدایـت آن به سـمت کسـب و کارهای مرتبـط مطابق 
بـا نیازهـای روزآمـد بازار کار مـورد توجه قـرار گرفت.

و  بیـان نظـرات  بـرای  نیـز فضایـی  تاکـز«  »الـکام 
راهبردهـای متخصصـان این حوزه بود که می توانسـتند 
بـه بیـان دیدگاه هـای خـود در موضوعات مرتبـط با این 

بپردازند. حـوزه 
در ایـن نمایشـگاه بـرای اولیـن بـار بخشـی مجزا به 
حضـور و عرضـه قابلیت هـا و توانمندی هـای معلـوالن 
کشـور در زیسـت بـوم فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 
اختصـاص یافـت که با عنـوان »توان تک« مطرح شـد.

بـرای ایجـاد شـناخت از نزدیک با تحـوالت فناورانه 
تحـول  و  اقتصـاد  بـر  مبتنـی  کارهـای  و  کسـب  در 

موفقیــت کســب وکارهــای نوپــای فنــاوری اطاعــات در ســالهای اخیــر، امســال در گردهمایــی اســتارت آپها در نمایشــگاه الکامــپ آشــکارتر شــد تــا 
ایــن رویــداد، دیگــر جایــی بــرای حضــور بخــش دولتــی و قــدرت نمایــی اپراتورهــا نباشــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهر،نمایشــگاه بیــن المللــی الکترونیــک کامپیوتــر و تجــارت الکترونیکــی کــه بــا نــام »الکامــپ« شــناخته می شــود از آن جهــت 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت کــه در میــان نمایشــگاه های بــزرگ خاورمیانــه و آفریقــا از نظــر مســاحت قــرار دارد و حتــی گفتــه می شــود کــه ایــن 

نمایشــگاه یکــی از ۵ نمایشــگاه زیبــای دنیــا محســوب می شــود.
امســال نیز دوره بیســت و پنجم نمایشــگاه الکامپ در فضایی حدود ۵۰ هزار متر مربع و با حضور بیش از ۸۰۰ شــرکت داخلی از بخش دولتی، 
خصوصــی، اســتارت آپــی و دانــش بنیــان و نماینــدگان چنــد شــرکت داخلــی در آخریــن روزهــای تیرمــاه برگــزار شــد تــا آخریــن وقایــع و رویدادهــای 

حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در قالــب محصــول، ایــده و خدمــات در بازدیــد عمــوم مــردم قــرار گیــرد.
نمایشــگاه امســال امــا متفــاوت از ســالهای گذشــته بــود و حضــور کســب و کارهــای نوپــا و شــرکتهای اســتارت آپی در کنــار شــتابدهندگان و 
شــرکتهای ســرمایه گــذاری از ویژگی هــای بــارز ایــن نمایشــگاه بــود و اســتقبال مــردم از بخش هــای مربــوط بــه ایــن کســب و کارهــا بیانگــر ایــن نکتــه 
بــود کــه امســال اکوسیســتم اســتارت آپی کشــور بــه جــای کمپانی هــای بــزرگ، اپراتورهــای ارتباطــی و شــرکتهای دولتــی، بزرگتریــن رویــداد فناورانــه 

کشــور را رقــم زدنــد.

روایتی از نمایشگاه الکامپ امسال؛

جشن استارت آپی در بزرگترین رویداد فناوری کشور
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نمایشـگاه  از  هدفمندانـه  بازدیـد  امـکان  دیجیتـال، 
الکامـپ در بخـش »الـکام تـورز« طراحـی شـد.

در بخـش »الـکام ترنـدز« آخریـن ترندهـای جهانی 
بـا تمرکـز بـر بیـگ دیتـا، هـوش مصنوعـی، اینترنـت 
افـزوده،  واقعیـت  و  مجـازی  واقعیـت   ،5G اشـیا، 
بالکچیـن، فیـن تـک و رایانـش ابـری و داده هـای باز، 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.

چند محصول استارت آپی
در راسـتای محورهـای تعریـف شـده بـرای الکامپ 
اطالعـات  فنـاوری  و کارهـای حـوزه  امسـال، کسـب 
سـخت  جدیـد  محصـوالت  و  خدمـات  ارتباطـات،  و 
کـه  کردنـد  عرضـه  را  خـود  افـزاری  نـرم  و  افـزاری 
در ایـن میـان، عـالوه بـر خدماتـی نظیـر طراحـی و 
توسـعه اپلیکیشـن، طراحـی وب سـایت و پلتفرم هـای 
کسـب و کار، اپلیکیشـن های خدمـات محـور در کنـار 
اپلیکیشـن های ارز دیجیتـال مـورد توجـه بیشـتری از 

سـوی بازدیدکننـدگان قـرار گرفـت.
ایـن نـرم افزارهای کاربـردی به ارائـه خدماتی مانند 
سـفارش آنالین غذا، بلیط، خدمات تعمیرات و حمل و نقل 
می پردازنـد. در کنـار این اپلیکیشـن ها، نـرم افزارهایی 
در حـوزه هـوش مصنوعـی، بالکچین و فیـن تک مورد 

توجه کاربـران بود.

احراز هویت بر بستر بالک چین
نمایشـگاه  ایـن  در  کـه  اپلیکیشـن هایی  از  یکـی 
رونمایـی شـد بـه احـراز هویـت بـر بسـتر بـالک چین 
مربـوط می شـد. ایـن اپلیکیشـن بومـی، احـراز هویـت 
کاربـران حقیقـی را در بسـتر بالک چیـن ممکن کرده 
و بـرای اشـتراک گـذاری اطالعـات بین مراکـز پولی و 

مالـی اسـتفاده می شـود.
احـراز  سـرویس  بـه  مربـوط  دیگـری  اپلیکیشـن 
هویـت دیجیتـال بـود کـه بـا الگوریتـم احـراز هویـت 
جعـل  و  کالهبـرداری  از  چهـره  تشـخیص  طریـق  از 
جلوگیـری می کنـد. در ایـن روش امنیتـی با اسـتفاده 
از الگوریتم هـای پیچیـده فـرق بیـن زنـده بـودن کاربر 
را بـا عکـس پرینـت شـده دو بعـدی و یـا سـه بعـدی 

می دهـد. تشـخیص 

بی نیازی از گوگل
یـک اسـتارت آپ نیز مدعی شـد کـه با اپلیکیشـنی 
بی نیـاز  گـوگل  از  را  کاربـران  کـرده  طراحـی  کـه 
هـر  دلخـواه  نتیجـه  کـه  معنـی  ایـن  بـه  می کنـد. 
جسـتجویی از خریـد بلیـط هواپیمـا گرفتـه تـا رزرو 
هتل و رزرو تورهای گردشـگری از طریق این اپلیکیشـن 

اسـت. ممکن 
یـک اسـتارت آپ دیگـر سـامانه ایجـاد کسـب و کار 
اینترنتـی و تسـهیل اصنـاف و فروشـگاه ها جهـت ورود 
بـه بـازار اینترنتـی و تسـهیل در انتخـاب و خریـد کاال 
رونمایـی  را  مـردم  عمـوم  بـرای  دریافـت خدمـات  و 
کـرد. ایـن سـامانه ایـن امـکان را فراهـم می کـرد کـه 
کلیـه فروشـگاه ها و اصنـاف بـه صورت رایـگان صاحب 
پنـل و اپلیکیشـن اینترنتـی شـوند و عمـوم مـردم نیز 
کلیـه فروشـگاه ها و مراکـز خدماتـی سراسـر کشـور را 
بـر اسـاس موقعیـت فعلـی و انتخابـی شـأن مشـاهده 
کننـد و قابلیـت تماس، دسترسـی از طریق مسـیر یاب 
هـا، بازدیـد از کاالهـای فروشـگاه ها و امـکان خریـد 
کاالهـا و یـا دریافـت خدمـات به صـورت مجـازی را از 

سـامانه های عضـو سـامانه داشـته باشـند.

تولید محتوا برای کودکان
عـالوه بر این حضـور پررنگ اسـتارت آپ های حوزه 
کـودک و نقش محتوا در کسـب و کارهـای الکترونیک 
حـوزه کودک از دیگر ویژگی های امسـال در نمایشـگاه 
الکامـپ بـود. در کنـار آن نیـز حضـور اسـتارت آپهای 
حـوزه حمـل و نقـل، نقشـه های بومـی و مسـیریاب ها 

بـرای اولیـن بـار در این نمایشـگاه قابـل توجه بود.
بـرای مثال یک اسـتارت آپ حوزه هـوش مصنوعی، 
رباتـی برای اطالع رسـانی و راهنمایـی بازدیدکنندگان 

از وضعیـت نمایشـگاه و سـالن ها طراحی کرد.
یکـی دیگـر از نقـاط قـوت ایـن نمایشـگاه، حضـور 
گـذاری  سـرمایه  شـرکت  و  شـتابدهنده  چندیـن 
بـود. نوپـا  کارهـای  و  کسـب  سـالن  در  اسـتارت آپی 
غرفه هـای  از  یکـی  مسـئول  فهیمـی  امیررضـا 
اسـتارتاپی کـه اقـدام به عرضـه پلتفرم خانه هوشـمند 
کـرده بـود در ایـن باره بـه خبرنگار مهر، گفـت: حضور 

کنـار  در  گـذاری  سـرمایه  و  شـتابدهنده  شـرکتهای 
می شـود  محسـوب  قــوتی  نـقـطــه  اسـتارت آپ ها 
و کسـب و کارهـای نوپـا را امیـدوار بـه آینـده می کند.

تجهیزات یک خانه هوشمند
از  عمومـی  کاربـران  اسـتقبال  بـه  اشـاره  بـا  وی 
نمایشـگاه امسـال، در مـورد تجهیـزات خانه هوشـمند 
ایـن  گفـت:  اسـتارت آپ  ایـن  توسـط  طراحـی شـده 
محصـول از دو بخـش نـرم افـزاری و سـخت افـزاری 
آن  افـزاری  نـرم  بخـش  در  کـه  می شـود  تشـکیل 
iOS طراحـی  و  اندرویـد  اپلیکیشـنی در دو نسـخه 
ماننـد  افـزاری تجهیزاتـی  و در بخـش سـخت  شـده 
سنسـور در و پنجـره، آژیـر، ترموسـتات، پریـز، دوربین 
هوشـمند و سنسـور حرکتی بـا اتصال به پنـل مرکزی 
از طریـق وای فـای، بـرای شـما یـک خانـه هوشـمند 

می کننـد. ارائـه 
اسـتارتاپ  یـک  مدیرفـروش  قیصـری  حمیـد 
اپلیکیشـن سـاز نیـز در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، بـا 
بیـان اینکـه ایـن نمایشـگاه می تواند به معرفـی و دیده 
شـدن شـرکتهای نوپـا کمـک کنـد، افـزود: بـرآورد ما 
ایـن اسـت کـه امسـال نسـبت به سـال گذشـته تعداد 

بازدیدکننـدگان حـدود ۶۰ درصـد افزایـش یافـت.
نمایشـگاه  ایـن  در  کـه  اپلیکیشـنی  مـورد  در  وی 
نـوع  دو  در  محصـول  ایـن  گفـت:  نیـز  کـرد  عرضـه 
اپلیکیشـن فروشـگاهی و غیر فروشـگاهی عرضه شـده 
اسـت کـه امـکان سـاخت اپلیکیشـن حرفـه ای را بـدون 
نیـاز بـه داشـتن دانش فنـی و کدنویسـی بـرای کاربر 

می کنـد. فراهـم 

استارت آپ اولی های فضایی
بـرای نخسـتین بـار در نمایشـگاه الکامـپ امسـال، 
و کارهـای فضاپایـه  اسـتارت آپهای فضایـی و کسـب 
بـا حمایـت سـازمان فضایـی ایـران حضـور داشـتند و 
چنـد محصـول رونمایـی کردنـد کـه شـامل سـامانه 
پایـش  سـامانه  محیطـی،  زیسـت  پدیده هـای  پایـش 
داده هـای هواشناسـی و سـامانه ارائه آخریـن اطالعات 

هواشناسـی بـه منجمـان می شـود.
سـامانه مانیتورینـگ پدیده هـای زیسـت محیطـی 
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بـا عنـوان »سـهم« )سیسـتم هوشـمند مانیتورینـگ 
ماهـواره ای( بـا دریافـت تصاویـر ماهـواره ای و اعمـال 
شـاخص ها و الگوریتم هـای سـنجش از دور، پدیده های 
محیطـی و غیرمحیطـی را آشکارسـازی کـرده و آنها را 

مـورد پایـش قـرار می دهد.
بـه  نیـز  هواشناسـی  داده هـای  پایـش  سـامانه 
مربـوط  اطالعـات  از  تـا  می کنـد  کمـک  دسـتگاه ها 
بـه کمـک  ایـن سـامانه  آگاه شـوند.  بـه هواشناسـی 
می توانـد  و  می آیـد  توریسـم  و  صیـادان  کشـاورزان، 
داده هـای هواشناسـی را بر مبنای اطالعـات ماهواره ای 

محلـی سـازی کنـد.
بـه  هواشناسـی  اطالعـات  آخریـن  ارائـه  پنـل 
منطقـه  از  تخصصـی  سـرویس های  نیـز  منجمـان 
از آخریـن  تـا  ارائـه می دهـد  خـاص را بـه منجمـان 
وضعیـت هواشناسـی در آن منطقه بـر مبنای داده های 

یابنـد. اطـالع  ماهـواره ای 
مرتضـی بـراری رئیـس سـازمان فضایـی ایـران در 
گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، با اشـاره به نخسـتین حضور 
اسـتارت آپهای ایـن بخـش گفـت: یکـی از مهمتریـن 
دغدغه هـای مـا اسـتفاده از ظرفیـت فنـاوری فضایـی 
بـرای توسـعه خدمـات و رونـق کسـب و کار و رونـق 
اقتصـادی در کشـور اسـت. برایـن اسـاس مـا داده های 
فضایـی را بـه صـورت رایـگان در اختیـار جوانان خالق 
قـرار می دهیـم تا از طریـق این اطالعات، اسـتارت آپها، 

خدمـات ارائـه کنند.
وی گفـت: مـا زیرسـاختها را آمـاده کـرده ایـم کـه 
بـا همـکاری بخـش خصوصـی و دانشـگاه ها، بتوانیـم 
بـه افـراد خـالق و کارآفریـن بـرای توسـعه شـرکتهای 

اسـتارت آپی کمـک کنیـم.

حضور خارجی های نقطه عطف نمایشگاه امسال
تـالش دولـت بـرای همـکاری در برپایی نمایشـگاه 
الکامـپ امسـال بـه ایجـاد سـالن دولـت الکترونیـک، 
دعـوت از مهمانـان و هیئت هـای خارجی بـرای بازدید 
از نمایشـگاه )پـس از همایـش ایـران هوشـمند( و نیـز 
حضـور اعضـای کابینـه معطـوف شـد. بـه نحـوی کـه 
بـرای نخسـتین بـار بیـش از ۶ وزیر و ۳ معـاون رئیس 
جمهـور، مسـئول دفتـر رئیـس جمهـور و بسـیاری از 
دولتمـردان از الکامـپ امسـال بازدیـد کردنـد. در ایـن 
روسـیه،  کشـورهای  ارتباطـات  وزرای  حضـور  میـان 
آذربایجـان و ترکیه و هیئت های مختلف از کشـورهای 
چیـن، آذربایجـان، عـراق، ارمنسـتان، روسـیه، ترکیه، 

قطـر و افغانسـتان در ایـن نمایشـگاه، خبرسـاز شـد.

جای خالی خدمات دولت در سالن
 دولت الکترونیک

امـا بـا وجـود تمامـی ایـن اقدامـات، سـالن دولـت 
الکترونیـک شـاید مهمتریـن نقطـه ضعـف نمایشـگاه 
الکامـپ بود کـه به رغـم تخصیص فضای نمایشـگاهی 
نیـز  بـه دولتی هـا، دسـتگاه های دولتـی امسـال  بـاال 

حرفـی بـرای گفتـن نداشـتند.
سـالن دولـت الکترونیـک بـا متـراژ ۲ هـزار و ۵۰۰ 
متـر، ۴۰ شـرکت دولتـی را در قالـب ۲۲ غرفه در خود 
جای داد. اما شـواهد نشـان داد که دسـتگاه های دولتی 
مانند سـالهای گذشـته، در این نمایشـگاه تالشی برای 
رقـم زدن مفهـوم دولـت الکترونیـک نداشـته و تنها به 

برپایـی غرفـه ای با یک مسـئول بسـنده کردند.
جذابیـت ایـن سـالن که بخـش بزرگی از نمایشـگاه 
را نیـز شـامل می شـد در حـدی کـم بـود کـه حتـی 

وقـت  دادنـد  ترجیـح  بیشـتر  نیـز  دولتـی  مسـئوالن 
بازدیـد خـود را بـه اسـتارت آپها اختصـاص دهنـد.

در ایـن زمینـه رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعـات 
بـه عنـوان متولـی ایـن سـالن نیـز، کمتـر در سـالن 
دولتی هـا دیـده شـد. ایـن درحالـی اسـت کـه قبـل از 
نمایشـگاه امیـر ناظمـی گفتـه بـود کـه رویکـرد ما در 
و دسـتگاه ها  بـود  دوره خدمـت محـور خواهـد  ایـن 
به جـای معرفـی خود بـه معرفی دسـتاوردها و خدمات 

می پردازنـد. خـود 

خلوت ترین سالن نمایشگاه
نمایشگاه  در  دولتی  شرکتهای  فروغ  بی  حضور 
امکانات  تمام  با  سالن  یک  که  بود  حالی  در  الکامپ 
قرار  دولتی  دستگاه های  اختیار  در  رایگان  صورت  به 

گرفته بود اما نفرات فنی این دستگاه ها در غرفه حضور 
داشتند و هیچ دستگاهی میز خدمت برای پاسخگویی 

به مردم نداشته و سرویسی ارائه نمی کرد.
امسال  الکامپ  نمایشگاه  الکترونیک  دولت  سالن 
سرویس  هیچ  نداشت.  خاصی  تفاوت  گذشته  سال  با 
سالن  ترین  خلوت  نشد.  ارائه  سالن  این  در  جدیدی 
با سابقه چندساله  بود و دستگاه های دولتی  نمایشگاه 

حضور در الکامپ، جذابیتی برای مردم نداشتند.
امور  اسناد،  ثبت  احوال،  ثبت  مانند  دستگاه هایی 
خدماتی  بهداشت،  وزارت  و  اجتماعی  تأمین  مالیاتی، 
که برای مردم کاربردی و ملموس هستند را مانند ثبت 
و  اجتماعی  تأمین  بیمه  خدمات  هوشمند،  کارت  نام 

سرویس های مالیاتی، ارائه نکردند.
سالن  این  در  که  اپلیکیشن هایی  و  طرح ها  معدود 
عرضه شد نیز برای مردم قابل لمس نبود. برای مثال 
نرم افزار پلیس یار که توسط نیروی انتظامی ارائه شد، 

قابلیت ثبت نام نداشت.
بود  نمایشگاه  برگزاری  مسئوالن  از  نیز  انتقاد  این 
یک  در  الکترونیک  دولت  غرفه های  همه  چرا  که 
سالن مستقر شده و حالت ایزوله داشته و مانند سایر 

شرکت ها در کل نمایشگاه حاضر نبودند.
انتقاد دیگری که به حضور دولت در الکامپ امسال 
وارد است به عدم یکپارچگی ارائه خدمات الکترونیک 
باز می گردد. به نحوی که برای مثال حتی برای اطالع 
رسانی از خدمات یکپارچه دولت نیز سرویس های بیمه 
تأمین اجتماعی و بیمه سالمت ایرانیان در کنار یکدیگر 

قرار نگرفتند.
غرفه های  در  شده  برگزار  کارگاه های  میان  این  در 
دستگاه های دولتی با کمترین اطالع رسانی و کمترین 

جذابیت ممکن برگزار شد.

بازار داغ تفاهمنامه ها
بازار  اما  الکامپ  نمایشگاه  پنجمین  و  بیست  در 
امضای تفاهم نامه میان دستگاه های دولتی داغ بود و از 
دیگر اتفاقات متفاوت امسال امضای تفاهم دستگاه های 

دولتی با بخش خصوصی بود.
ارتباطات  هوشمندسازی  با هدف  نمایشگاه  این  در 
مدیریت  مرکز  و  کشور  اورژانس  سازمان  اورژانس، 

فناوری اطالعات وزارت بهداشت تفاهم کردند.
همچنین با تفاهم سازمان فناوری اطالعات و شرکت 
مپنا، امنیت شبکه نیروگاهی کشور تأمین شد. از سوی 
برای  نمایشگاه ها  و شرکت سهامی  نصر  دیگر سازمان 
رویدادهای  تمام  به  ها  آپ  استارت  سالن  اختصاص 

نمایشگاهی سال، تفاهمنامه امضا کردند.
نیز به منظور گسترش  اقتصاد  وزارتخانه های کار و 
همکاری های مشترک و در راستای بهبود سیاستگذاری 
تفاهم  اطالعات،  و  داده  تبادل  زمینه  در  ریزی  برنامه 

نامه کردند.
تفاهم وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش با هدف 
هوشمندسازی مدارس انجام شد تا در پایان سال ۹۸ 
تمامی مدارس کشور به شبکه ملی اطالعات متصل شوند.

فضای  ملی  مرکز  و  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 
نامه  تفاهم  دیجیتال  اقتصاد  تحقق  برای  نیز  مجازی 

منعقد کردند.
از سوی دیگر با امضای تفاهم نامه میان سازمان نصر 
و معاونت علمی مقرر شد تا ۳ صندوق سرمایه گذاری 

خطرپذیر استانی در کشور راه اندازی شود.
فاوای  سازمان  با  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 
قرار  و  کرد  امضا  همکاری  تفاهمنامه  نیز  شهرداری 
شد که مذاکراتی انجام شود تا شهر آفتاب سال آینده 

میزبان نمایشگاه الکامپ باشد.
در همین حال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، 
صندوق  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
سرمایه گذاری  نهادهای  کانون  و  شکوفایی  و  نوآوری 
بخش  توسط  سرمایه گذاری  ریسک  کاهش  برای 

خصوصی به تفاهم ۴ جانبه رسیدند.
آمار  مرکز  قضائیه،  قوه  میان  جانبه  سه  تفاهم نامه 
دیگر  از  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  و 
براساس  بود.  الکامپ  در  شده  منعقد  های  تفاهمنامه 
علمی  معاونت  همکاری  با  قضائیه  قوه  تفاهم نامه  این 
حوزه  کارهای  و  کسب  شتاب دهنده  اولین  فناوری  و 
حقوقی را راه اندازی خواهد کرد. مرکز آمار نیز از نظر 
این شتاب دهنده را حمایت  اطالعاتی و بحث مجوزها 

خواهد کرد.
تجارت  توسعه  مرکز  میان  همکاری  تفاهم نامه 
الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز در 

جهت توسعه کاربردهای تجارت الکترونیک امضا شد.
در کنار این تفاهمنامه ها، از پنل خدمت گیرندگان 
توسط  فرزندخواندگی  ملی  سامانه  بهزیستی،  سازمان 
الکترونیک  پرونده  نمایشگر  نیز  و  بهزیستی  سازمان 

سالمت توسط وزارت بهداشت، رونمایی شد.

معصومه بخشی پور

قوه قضائیه با 

همکاری معاونت 

علمی و فناوری اولین 

شتاب دهنده کسب و 

کارهای حوزه حقوقی را 

راه اندازی خواهد کرد
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اخبار
 فناوری اطالعات

و ارتباطات

●●●

وزیــر ارتباطــات  و فنــاوری اطالعــات گفــت: از 
ــال  ــا س ــن ت ــرح نوآفری ــتغال و ط ــه اش ــق برنام طری
ــای  ــا روی ــود ت ــاد می ش ــغل ایج ــزار ش ــده ۶۸ ه آین
ــود. ــل ش ــت تبدی ــه واقعی ــمند ب ــران هوش ــق ای تحق
ــه گــزارش ایســنا محمدجــواد آذری جهرمــی در  ب
ــا اشــاره بــه حضــور  مراســم افتتاحیــه الکامــپ ۲۵، ب
ــات از  ــاوری اطالع ــات و فن ــوزه ارتباط ــدگان ح نماین
کشــورهای چیــن، آذربایجــان، عــراق، ارمنســتان، 
روســیه، ترکیــه، قطــر و افغانســتان اظهــار کــرد: 
ــا  ــان م ــادالت را در جه ــارم مع ــی چه ــالب صنعت انق

ــت. ــر داده اس تغیی
وی افــزود: برایــن اســاس ســطح زندگی هــای 
ــه ای  ــه گون ــه اســت؛ ب ــا یافت ــی ارتق ــردی و اجتماع ف
کــه امــروز مــردم بســیاری از کارهــای  روزمــره خــود 

ــد. ــام می دهن ــک انج ــک کلی ــا ی را ب
ــال  ــه تحــول دیجیت ــان اینک ــا بی ــی ب آذری جهرم
ــه  ــر داده و هم ــع را تغیی ــه صنای ــران ب ــرش مدی نگ
بــه دنبــال بهــره وری هســتند، گفــت: همیــن موضــوع 
ــک  ــده نزدی ــال در آین ــاد دیجیت ــده اقتص ــث ش باع

ــالمی  ــوری اس ــود. جمه ــر ش ــده برت ــه آین ــل ب تبدی
پیشــرفت های  آخریــن  بــا  همــگام  نیــز  ایــران 
ــال  ــاد دیجیت ــکوفایی اقتص ــال ش ــه دنب ــی ب بین الملل
ــه  ــای یک جانب ــم تحریم ه ــت و علی رغ ــور اس در کش
ــه ایــران اســت،  ــه زدن ب ــه دنبــال ضرب آمریــکا کــه ب
ــن  ــه ممک ــن را ب ــر ممک ــتند غی ــا توانس ــان م جوان
ــت  ــا جدی ــران هوشــمند ب ــده ای ــا ای ــد ت ــل کنن تبدی

ــود. ــال ش دنب
وزیـر ارتباطـات و فناوری اطالعات با اشـاره  به الکامپ 
بـه عنوان نمایشـگاه تخصصـی حوزه فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات بیـان کـرد: نمایشـگاه ۲۵ بـا ویژگی هـای 
منحصـر بـه  فـردی برگزار می شـود. شـعار آینـده بهتر 
هـدف اصلـی کسب وکارهاسـت و آنهـا به دنبـال بهبود 
زندگـی همـه اقشـار جامعـه برای سـاخت آینـده بهتر 

. هستند
ارزشــمند  ویژگــی  داد:  ادامــه  جهرمــی  آذری 
ــه  ــتارت آپ ها در مقایس ــترده اس ــور گس ــر، حض دیگ
ــت.  ــتارز اس ــکام اس ــب ال ــل در قال ــال های قب ــا س ب
اســتارت آپ ها  بــرای  درســتی  بــه  اســم  ایــن 
ــران همچــون ســتاره  ــا در ای ــرا آنه انتخــاب شــده زی
ــی و  ــرکت های خارج ــد ش ــید. بازدی ــد درخش خواهن
ــاد  ــت اقتص ــرد تقوی ــا رویک ــه ب ــای عالی رتب هیات ه
دیجیتــال هــم از دیگــر ویژگی هــای نمایشــگاه اســت.

وی بــا اشــاره بــه ایجــاد ۶۸ هــزار شــغل در قالــب 
ــرد: زیســت بوم  ــار ک ــن، اظه ــه اشــتغال و نوآفری برنام
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــران توانمنــد اســت. 
بــا وجــود چنیــن انگیــزه و امیــدی در جوانــان، آینــده 
از هــر زمــان روشــن تر خواهــد بــود و آن ایــران 

هوشــمند اســت.

ــات  ــاوری وزارت ارتباط ــوآوری و فن ــاون ن مع
و فنــاوری اطالعــات گفــت:  موضــوع بازاریابــی و 
مارکتینــگ در دســتور کار ایــن وزارتخانــه قــرار 
ــگاه  ــردن جای ــدا ک ــه پی ــه منجــر ب دارد چــرا ک

ــود. ــی می ش ــوزه بین الملل ــب در ح مناس
ــازارکار ســتار هاشــمی معــاون  ــه گــزارش ب ب
ــاوری  ــات و فن ــاوری وزارت ارتباط ــوآوری و فن ن
ــارس،  ــزاری ف ــا خبرگ ــو ب ــات در گفت وگ اطالع
بــا اشــاره بــه حمایــت ایــن وزارتخانــه از کســب 
و کارهــای نویــن گفــت:  وزارت ارتباطــات تــالش 
ــتارت آپ ها و  ــال اس ــور فع ــرای حض ــود را ب خ
ولــی  می دهــد  انجــام  نوپــا  کســب وکارهای 
یکــی از موضوعــات مهــم در ایــن حــوزه موضــوع 

ــگ اســت. ــی و مارکتین بازاریاب
ــه همیــن منظــور و براســاس  وی افــزود: ب
ایــن  گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای 
ــگ  ــی و مارکتین ــوع بازاریاب ــه موض وزارتخان
چــرا  اســت  داده  قــرار  کار  دســتور  در  را 
کــه مارکتینــگ بــه پیــدا کــردن جایــگاه 
مناســب در حــوزه بین المللــی و مطنقــه ای 

بــرای ایــران منجــر می شــود.
ــن  ــن ای ــزود:  همچنی ــه اف ــمی در ادام هاش
وزارتخانــه بــا ایجــاد و راه انــدازی سیســتم ایــران 
هوشــمند و راه انــدازی صندوق هــای حمایتــی از 

اســتارت آپ ها پشــتیبانی می کنــد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: تمــام تــالش 
ــای  ــم در بازاره ــا بتوانی ــت ت ــن اس ــر ای ــا ب م
ــازار مناســبی  ــی ب ــا کمــک بازاریاب ــی ب بین الملل
ــم  ــران فراه ــتارت آپ ها و اقتصــاد ای ــرای اس را ب

ــم. کنی

بازاریابی
 و مارکتینگ

 در دستور کار 
وزارت ارتباطات 

قرار گرفت 

وزیر ارتباطات در الکامپ ۲۵ اعالم کرد

ایجاد ۶۸ هزار شغل در طرح نوآفرین

جدی  های  خالء  رفع  گفت:  عسگری  اهلل  حشمت 
پارک های علم و فناوری با عرصه بازار با راه اندازی پارک 

اقتصاد دیجیتال در استان سمنان مرتفع می شود.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از سمنان ، حشمت اهلل عسگری معاون هماهنگی امور 
پارک  این  اندازی  راه  استاندار سمنان گفت:  اقتصادی 
یکی از وعده هایی که بود توسط وزیر محترم ارتباطات 
و فناوری اطالعات در سفر به استان سمنان مطرح شد.

و  ارتباطات  وزارت  با  که  توافقی  طی  افزود:  وی 
گرفت  صورت  جانمایی  شد،  انجام  اطالعات  فناوری 
امر  این  برای  مترمربع   ۲۵۰۰ مساحت  به  فضایی  و 

اختصاص یافت.
سمنان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بازار  از  حمایت  و  توسعه  برای  مهم  این  کرد:  اضافه 
فناوری اطالعات و ارتباطات و کسب و کار های مرتبط 

با این موضوع انشاهلل انجام خواهد شد.
عسگری اظهار داشت: تفاهمنامه های مورد نیاز طی هفته های 

آتی با حضور وزیر محترم و استاندار سمنان امضا خواهد شد و 
مراحل اجرایی آن نیز تا ایام دهه فجر امسال انجام می شود.

وی افزود: هدف این است تا شرکت های فعال در حوزه 
این  از  استفاده  با  بتوانند  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
فرصت، سهم بیشتری را از بازار این حوزه در کشور به 
خود اختصاص دهند، اجرای یک فعالیت منسجم و وسیع 
توسط پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان 

در سطح استان، با این مهم محقق خواهد شد.
سمنان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
می توان  مجموعه،  این  اندازی  راه  با  کرد:  خاطرنشان 
با  فناوری  و  علم  پارک های  بین  امروز  خالء جدی که 
عرصه بازار و تجارت حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
وجود دارد را از بین برد، انشاهلل با همکاری دانشگاه ها، 
و  بنیان  فناوری و شرکت های دانش  و  پارک های علم 
حمایت این واحد از آنها، استان سمنان در آینده سهم 
بیشتری را از بازار حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به 

خود اختصاص دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان خبر داد؛

توسعه بازار فناوری اطالعات و ارتباطات 
بــا راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال

 در استان سمنان
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اخبار
 فناوری اطالعات

و ارتباطات

ـــتای  ـــران در راس ـــات ای ـــاوری اطالع ـــازمان فن س
ـــاوری  ـــتر فن ـــر بس ـــی ب ـــع محل ـــازی جام توانمندس
اطالعـــات بـــه برگـــزاری سلســـله رویدادهـــای 
ــور،  ــف کشـ ــای مختلـ ــتان هـ ــی در اسـ کارآفرینـ

اقـــدام کـــرد.
ــازمان  ــل از سـ ــه نقـ ــازارکار بـ ــزارش بـ ــه گـ بـ
ــه  ــار بـ ــدر چابهـ ــران، بنـ ــات ایـ ــاوری اطالعـ فنـ
ــه  ــر گرفتـ ــوان پایلـــوت ایـــن رویـــداد در نظـ عنـ

شـــده اســـت.
بـــا  ایـــران  اطالعـــات  فنـــاوری  ســـازمان 
مشـــارکت یکـــی از صندوق هـــای نـــوآوری، اقـــدام 
ـــازی  ـــد س ـــی و توانمن ـــه محل ـــایی جامع ـــه شناس ب
آنهـــا جهـــت عرضـــه محصـــوالت خـــود در بســـتر 

دیجیتـــال و رونـــق مشـــاغل خـــرد کـــرده اســـت.
ـــه در رشـــته ســـوزن دوزی  ـــی ک ـــن رو هنرمندان از ای
فعالیـــت می کننـــد بـــه عنـــوان جامعـــه محلـــی 
بـــرای ایـــن طـــرح انتخـــاب شـــده انـــد و ایـــن 
ـــوزش، دوره هـــای الزم جهـــت  ـــراد در دو کارگاه آم اف

ورود بـــه بـــازار را طـــی می کننـــد.
از  یکـــی  اصالـــت طـــرح،  آموزشـــی  کارگاه 
کارگاه هایـــی اســـت کـــه افـــراد قبـــل از ورود بـــه 
ــه  ــا بـ ــد تـ ــوزش می بیننـ ــال آمـ ــتر دیجیتـ بسـ
بهانـــه تطبیـــق خـــود بـــا ذائقـــه بـــازار، اصالـــت 
ـــه  ـــد بلک ـــن نبرن ـــود را از بی ـــای خ ـــرح و نقش ه ط
ــود  ــای خـ ــا طرح هـ ــازار را بـ ــه بـ ــد ذائقـ بتواننـ

همـــراه ســـازند.

همچنیـــن کارگاه دیگـــری بـــا هـــدف آمـــوزش 
ـــزار  ـــات برگ ـــاوری اطالع ـــتر فن ـــر بس ـــی ب کارآفرین
ـــتارت آپ  ـــی اس ـــا همراه ـــرح ب ـــن ط ـــود و ای می ش
ــتی  ــع دسـ ــروش صنایـ ــوزه فـ ــه در حـ ــی کـ هایـ
بـــه خصـــوص محصـــوالت ســـوزن دوزری فعـــال 
هســـتند، برگـــزار می شـــود و اســـتارت آپ هـــا 
می تواننـــد بـــه بـــازار جوامـــع محلـــی دسترســـی 
داشـــته باشـــند و جوامـــع محلـــی می تواننـــد بـــر 
بســـتر پلتفـــرم محصـــوالت خـــود را عرضـــه کننـــد.

ــرای  ــات بـ ــاوری اطالعـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ وزیـ
ـــان رضـــوی  ـــتان خراس ـــفر دو روزه وارد اس ـــام س انج
ـــتان  ـــن اس ـــات در ای ـــعه ارتباط ـــد توس ـــا رون ـــد ت ش

ـــد. ـــدت بخش را ش
بـــه گـــزارش مرکـــز روابـــط عمومـــی و اطـــالع 
ــات،  ــاوری اطالعـ ــات و فنـ ــانی وزارت ارتباطـ رسـ
هیاتـــی  راس  در  جهرمـــی،  آذری  محمدجـــواد 
متشـــکل از معاونیـــن و مدیـــران وزارت ارتباطـــات 
و فنـــاوری اطالعـــات بـــا هـــدف بررســـی رونـــد 
ــروژه  ــاح پـ ــن افتتـ ــات  و همچنیـ ــعه ارتباطـ توسـ
ـــاوری  ـــه وزارت ارتباطـــات و فن ـــای تابع هـــای واحده

اطالعـــات در شهرســـتانهای تربـــت حیدریـــه، مـــه 
ـــکن،  ـــمر، بردس ـــتان، کاش ـــاد، بجس والت، زاوه، گناب
ـــروز وارد  ـــح ام ـــروزه صب ـــابور و فی ـــاد، نیش ـــل آب خلی

اســـتان خراســـان رضـــوی شـــد.
آذری جهرمـــی صبـــح امـــروز بـــا ورود بـــه 
ـــتانی  ـــات اس ـــتقبال مقام ـــورد اس ـــرودگاه مشـــهد م ف
قـــرار گرفـــت و ســـپس راهـــی تربیـــت حیدریـــه 
شـــد تـــا عـــالوه بـــر شـــرکت در جلســـه شـــورای 
ــی  ــای ارتباطـ ــروژه هـ ــتان، پـ ــن شهرسـ اداری ایـ
شهرســـتان تربیـــت حیدریـــه، مـــه والت و زاوه را 

افتتـــاح کنـــد.

ـــه  ـــروز در ادام ـــر ام ـــپس عص ـــات س ـــر ارتباط وزی
ـــاد  ـــی گناب ـــوی راه ـــان رض ـــه خراس ـــود ب ـــفر خ س

ـــود. ـــی ش م
شـــرکت در جلســـه شـــورای اداری، بازدیـــد 
از مرکـــز رشـــد فنـــاوری و افتتـــاح پـــروژه هـــای 
ارتباطـــی شهرســـتان های گنابـــاد و بجســـتان، 
ــن  ــات در ایـ ــر ارتباطـ ــای وزیـ ــه برنامه هـ از جملـ

ــت. ــتان اسـ شهرسـ

در راستای توانمندسازی  

طرح توانمندسازی جامع محلی 
بر بستر فناوری اطالعات آغاز شد 

با آغاز سفر دو روزه آذری جهرمی صورت گرفت؛

شتاب توسعه ارتباطات 
در خراسان رضوی 

معـــاون وزیـــر و رئیـــس ســـازمان فنـــاوری 
ــادل  ــز تبـ ــه مرکـ ــتگاه ها بـ ــت: دسـ ــات گفـ اطالعـ
ملـــی اطالعـــات متصـــل می شـــوند تـــا داده هـــای 
ـــن  ـــا همی ـــد، ام ـــه کنن ـــان را تهی ـــاز خودش ـــورد نی م
دســـتگاه حاضـــر نیســـت تـــا اطالعـــات مربـــوط 

بـــه خـــودش را بـــه اشـــتراک بگـــذارد.
ـــر  ـــاون وزی ـــر ناظمـــی مع ـــازارکار امی ـــزارش ب ـــه گ ب
ـــو  ـــات در گفت وگ ـــاوری اطالع ـــازمان فن ـــس س و رئی
ـــزاری  ـــی و دانشـــگاهی خبرگ ـــروه علم ـــگار گ ـــا خبرن ب
فـــارس، بـــا اشـــاره بـــه عـــدم همـــکاری برخـــی از 
ـــت:  ـــات، گف ـــی اطالع ـــادل مل ـــز تب ـــا مرک ـــا ب نهاده
یکـــی از مشـــکالت بزرگـــی کـــه در حـــوزه مرکـــز 
ـــرم  ـــه ن ـــت و پنج ـــا آن دس ـــات ب ـــی اطالع ـــادل مل تب
ــتگاه ها  ــه دسـ ــوع اســـت کـ ــم، ایـــن موضـ می کنیـ
ـــل  ـــز وص ـــن مرک ـــه ای ـــزه ب ـــن انگی ـــرای ای ـــتر ب بیش

می شـــوند تـــا داده هـــای مـــورد نیـــاز خودشـــان را 
ـــد.  ـــه کنن تهی

وی افـــزود: بـــه عنـــوان مثـــال؛ دســـتگاه ها 
ــد  ــا بتواننـ ــوند تـ ــل می شـ ــز متصـ ــن مرکـ ــه ایـ بـ
خدمـــات اســـتعالم هویتـــی را کـــه ثبـــت احـــوال 
در ایـــن مرکـــز قـــرار داده را اســـتفاده کننـــد، امـــا 

ــات  ــا اطالعـ ــت تـ ــر نیسـ ــتگاه حاضـ ــن دسـ همیـ
ــذارد.  ــتراک بگـ ــه اشـ ــه خـــودش را بـ مربـــوط بـ

ناظمـــی در ایـــن رابطـــه اضافـــه کـــرد: بیـــش از هـــر 
موضـــوع دیگـــری، در بحـــث ســـاماندهی مرکـــز تبـــادل 
ملـــی اطالعـــات، بـــه تغییـــر نـــگاه در دســـتگاه ها 
نیازمندیـــم. مادامـــی کـــه دســـتگاه ها فکـــر کننـــد 
بـــا تمرکـــز اطالعـــات و اســـتفاده از اطالعـــات 
شـــوند،  ظاهـــر  قوی تـــر  می تواننـــد  دیگـــران 
مشـــکالت زیـــادی را در جامعـــه خواهیـــم داشـــت.

ـــر  ـــن تفک ـــد ای ـــرد: بای ـــان خاطرنشـــان ک وی در پای
ـــد  ـــود بیای ـــه وج ـــف ب ـــتگاه های مختل ـــد در دس جدی
ــا  ــتن داده هـ ــتراک گذاشـ ــه اشـ ــدرت در بـ ــه قـ کـ
ـــاز  ـــک نی ـــرش، ی ـــر نگ ـــوع و تغیی ـــن موض ـــت. ای اس
بـــه فرهنگســـازی دارد کـــه امیدواریـــم هـــر چـــه 

ســـریع تر، نـــوع نـــگاه تغییـــر کنـــد.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات:   

قدرت در به اشتراک گذاشتن داده هاست 
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و ارتباطات

موضوعـــی  جشـــنواره های  مســـئول 
ــاد  ــگ وارشـ ــال وزارت فرهنـ ــانه های دیجیتـ رسـ
ـــی ســـه نمایشـــگاه B2B )توســـعه  اســـالمی از برپای
ـــان  ـــا پای ـــال( ت ـــی دیجیت ـــای فرهنگ ـــب وکاره کس
ســـال ۹۸ در ســـه اســـتان کشـــور خبـــرداد و گفـــت: 
اینگونـــه نمایشـــگاه ها نقطـــه عطـــف مشـــوق های 
ـــال  ـــوای دیجیت ـــدگان محت ـــعه دهن ـــرای توس الزم ب

هســـتند.
ــه  ــا بـ ــا ایرنـ ــو بـ ــزاده در گفت وگـ ــی خانـ علـ
ــی  ــگاههای »بـ ــتین دوره نمایشـ ــزاری نخسـ برگـ
ـــته  ـــای گذش ـــی ماه ه ـــم ط ـــتان ق ـــی« در اس ـــو ب ت
اشـــاره کـــرد و افـــزود: بـــا توجـــه بـــه اســـتقبال 
ــای  ــانه هـ ــوزه رسـ ــاالن حـ ــردم و فعـ ــوب مـ خـ

تا پایان سال ۹۸؛ 

سه نمایشگاه کسب و کارهای فرهنگی دیجیتال برگزار می شود 
ـــده  ـــن ش ـــش تعیی ـــه از پی ـــق برنام ـــال طب دیجیت
ــال  ــان سـ ــا پایـ ــز تـ ــر نیـ ــگاه دیگـ ــه نمایشـ سـ

برگـــزار مـــی شـــود.
ـــاالن  ـــه فع ـــود از هم ـــخنان خ ـــه س وی در ادام
فضـــای  و  دیجیتـــال  رســـانه های  عرصـــه  در 
مجـــازی دعـــوت کـــرد کـــه حضـــوری پُررنـــگ 
ــته  ــش رو داشـ ــای پیـ ــنواره هـ ــوی در جشـ و قـ
باشـــند و توانمنـــدی و ظرفیـــت هـــای موجـــود 
ـــش  ـــرض نمای ـــه مع ـــور ب ـــطح کش ـــود را در س خ

بگذارنـــد.
ایـــن مســـئول در زیـــر مجموعـــه وزارت فرهنـــگ 
ـــای  ـــگاه ه ـــرد: نمایش ـــح ک ـــالمی تصری ـــاد اس و ارش
ـــال  ـــی و دیجیت ـــای فرهنگ ـــب و کاره ـــعه کس توس
ـــزار  ـــور برگ ـــار در کش ـــتین ب ـــرای نخس )B2B( ب
ــی در  ــیار عالـ ــه ای بسـ ــه تجربـ ــود کـ ــی شـ مـ
ــرای  ــذاری بـ ــرمایه گـ ــی و سـ ــت درآمدزایـ جهـ
همـــه فعـــاالن عرصـــه رســـانه هـــای دیجیتـــال 
ـــت  ـــن فرص ـــذا بهتری ـــت ل ـــد داش ـــال خواه ـــه دنب ب
اســـت تـــا در ایـــن برهـــه حســـاس و بـــه ویـــژه 
ـــری  ـــا بکارگی ـــم ب ـــور بتوانی ـــه کش ـــا علی ـــم ه تحری
ـــه عنـــوان  ـــه، ب ـــت هـــای ایـــن عرص همـــه ظرفی
یـــک منبـــع درآمدزایـــی در بخـــش صـــادرات و 

درآمـــد ارزی تـــالش نمائیـــم.

توجه به کسب و کارهای فرهنگی
ـــه  ـــه ب ـــالمی توج ـــاد اس ـــگ و ارش وزارت فرهن
ـــی  ـــه ویژگ ـــی را از جمل ـــای فرهنگ ـــب و کاره کس
ـــت  ـــد اس ـــد و معتق ـــی دان ـــگاه م ـــن نمایش ـــای ای ه
ـــی  ـــوای فرهنگ ـــد محت ـــان تولی ـــاط می ـــاد ارتب ایج
ـــا حـــوزه هـــای اقتصـــادی و کســـب و کار موجـــب  ب
ـــد  ـــی خواه ـــوا را در پ ـــد محت ـــداری بیشـــتر تولی پای

ـــت. داش
ـــی  ـــم افزای ـــاد ه ـــال ایج ـــه دنب ـــن نمایشـــگاه ب ای
ــزرگ  ــدگان بـ ــا و تولیدکننـ ــرکت هـ ــان شـ میـ
محتـــوا در فضـــای مجـــازی اســـت تـــا فرصتـــی 
را در اختیـــار تولیدکننـــدگان مختلـــف فعـــال در 

حـــوزه فضـــای مجـــازی کشـــور ایجـــاد کنـــد.
نمایشـــگاه ملـــی کســـب و   دوازدهمیـــن 
ــا  ــال بـ ــانه های دیجیتـ ــی رسـ ــای فرهنگـ کارهـ
بیـــش از۵۰ کســـب و کارهـــای بـــزرگ فضـــای 
ــد. ــزار شـ ــم برگـ ــهر قـ ــور در شـ ــازی کشـ مجـ

ــازی  ــای مجـ ــزرگ فضـ ــای بـ کســـب و کارهـ
مبتنـــی  تعاملـــی  تلویزیون هـــای  کشـــور، 
بـــر اینترنـــت، فروشـــگاه های مجـــازی، نـــرم 
افزارهـــای خبـــری، پلتفـــورم هـــای مبتنـــی بـــر 
آمـــوزش و همچنیـــن تولیدکننـــدگان محتـــوا از 

ــد. ــگاه بودنـ ــن نمایشـ ــران در ایـ ــه حاضـ جملـ
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