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            دکتر طیبی در بازدید از پارک علم و فناوری البرز

جهاد دانشگاهی خود را مدل بومی شده پارک علم و 

فناوری می داند

                رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی:

خریداران محصوالت دانش بنیان از تسهیالت 

صندوق نوآوری وشکوفایی بهره مند شوند

                 در مراسم انعقاد قرارداد و امضای تفاهم نامه بین 

کید شد جهاددانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا

»پارک ملی فناوری های نرم و صنایع فرهنگی« 

کار و صنا یع فرهنگی محور هم افزایی، توسعه کسب و 

کارهای دیجیتال در بومی سازی  کسب و                  در نشست نقش 

ح شد:   صنعت چاپ مطر

کز  استارتاپ های صنعت چاپ نیازمند استقرار در مرا

رشد ویژه صنعت چاپ هستند 

                 اخبار
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۱۱۰۰ شرکت دانش بنیان حوزه سالمت زیست بوم نوآوری 

ایران را رونق بخشیده اند

کار خبرداد:          معاون تعاون وزیر 

راه اندازی اولین مرکز نوآوری و صندوق خطرپذیر بخش 

تعاون

گردهمایی فناورانه صنایع غذایی           گزارش بازارکار از 

کار برای فارغ   »صنایع غذایی«؛ فرصت طالیی کسب و 

التحصیالن رشته های کشاورزی و صنایع غذایی

کمیسیون رقابت و خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق           رئیس 

بازرگانی تهران:

بهره گیری حرفه ای از دانش در اقتصاددانش بنیان میسر 

می شود

         اخبار
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          استارت آپ  چیست؟

چگونه یک استارت آپ  به تجارتی موفق بدل می شود؟

            معرفی 90 استارت آپ در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان   

کمک اشتغال زایی در روستا ها می آیند     استارت آپ ها به 

گفت وگو با »علی امینیان« مهندس ایرانی شاغل در »گوگل« و »ادوبی«؛             

شرایط استارت آپ ها در ایران خوب است

کشور  گسترش استارت آپ ها در              بررسی مهمترین موانع 

کاری متخصص و بودجه مناسب دالیل اصلی شکست استارت آپ ها نبود تیم 

کارهای نوپا بررسی می شود؛ کسب و  کشور به              با افزایش روزافزون نیاز 

کارها کسب و  نقش موثر شتاب دهنده های استارت آپی در 

ح شد             در سمینار رقابت های استارت آپی سالمت آنالین مطر

مقاومت در برابر استارت آپ ها رو به پایان است

کارهای نوپا)استارت آپ ها(: کسب و  کارآفرینان جوان و فعاالن              مصطفی ساالری در جلسه با 

اصالح رویه ها و استفاده از ظرفیت استارت آپ ها در اولویت سازمان تأمین 

اجتماعی

            به همت شبکه فن بازار ملی ایران؛

رویداد »ارائه نیاز های فناورانه صنعت فرش« با حضور بازیگران این عرصه برگزار 

شد

            اخبار
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گسترش فناوری اطالعات ، توسعه شرکت های دانش بنیان، 
فناوری فضای  و  پارک های علم  ایجاد  و  استارت آپ ها 
کار و تالش را درکشور به وجود آورده است .  از  جدیدی 
که درمورد رونق  ایجاد این فضا همزمان با توسعه هایی 
و  ایجاد تحریم ها  و  گرفته  تولید داخلی درکشور صورت 
که توسط استکبار جهانی به  محدودیت های اقتصادی 
سرکردگی دولت آمریکا ایجاد شده است باعث شده، چشم ها 
به این بخش از فعالیت ها دوخته شود و همزمان با جلب 
توجه دلسوزان درکشور، فعالیت ها درزمینه های مختلف 

سالمت بازارکار نوین ، رضورتی فوری
رنگ و رویی جدید بگیرند.

به  گروه  دو  است  شده  باعث  کار  نوین  بازارهای  ایجاد 
با  که  کسانی هستند  اول  گروه   ، کنند  توجه  آنها  سمت 
استفاده از فناوری های روز دست به ابتکارات جدید زده یا 
کشور در بخش های صنعتی،  نیازهای بازارهای مختلف 
صورت  استکبار  با  که  درجنگی  را  خدماتی  و  کشاورزی 
گرفته تامین می کنند و قطعا وظیفه دستگاه های مسئول 
که از این  گروه های دیگری  تامین نیازهای آن هاست و 
که با نقاب  گروهی  بازار بوی پول شنیده و دراین  میان 
برگزاری  با  یا  بنیان  دانش  مثل  زیبایی  های  اسم  به  و 
استارت آپ یا با استفاده از فناوری اطالعات صرف در پی 
کسب درآمد بوده و دربازار »خرمهره« را می خواهند  به جای 

کنند . »جواهر« قالب 
درعرصه  واقعی  کارآفرینان  از  حمایت  که  همانطور  قطعا 
بازارکارنوین الزم وضروری است و نهادهای مسئول باید توجه 
که قصد صرفا  کردن عناصری  به آنها داشته باشند ، خالی 
سود جویی ازاین بازاررا دارند نیز ضروری به نظر می رسد . 
درعرصه فناوری اطالعات متاسفانه شاهد تاخت و تاز افراد 
که با راه اندازی سایت های اینترنتی و  سودجویی هستیم 
برخی اپلیکیشن ها به فریب و دغل بازی مشغولند و روزی 
که صفحات روزنامه ها و دیگر نشریات خبرهایی  نیست 
باشند.متاسفانه  نداشته  عرصه  دراین  عمده  تخلفات  از 
کافی  کاران  این فریب  با  برای برخورد  نیز  قوانین موجود 
دستگاه های  وقتی  که  می شود  باعث  همین  و  نبوده 
گروهی دیگر با نقاب  کنند ،  گروه برخورد می  نظارتی با یک 
و فناوری جدیدی وارد بازارشده  و به خطاهای خود ادامه 

دهند .
درمورد شرکت های دانش بنیان نیز خود عبارت »دانش بنیان« 
باید تعریف شود.استفاده ازاین نام وخود را پشت آن قایم 

کردن نیز امروز به منبع ارتزاق برخی افراد تبدیل شده ، 
که یک  کرد شرکتی را  مثال با هیچ چسبی نمی توان ادعا 
کند و به آن اسم میلیاردها  آزمون استخدامی برگزار می 
گر  کند به این عنوان چسباند .ا کسب می  تومان درآمد 
استخدامی  آزمون  اشتغال  درحوزه  که  هرکس  قراربود 
باشد .پس سازمان سنجش  بنیان  کند دانش  برگزارمی 
کند مادرهمه  که عمری است اینکار را می  کشور  آموزش 
شرکت های دانش بنیان است . متاسفانه دراین میان 
نیز  بنیان  دانش  شرکت های  متولیان  که  می بینیم 
کننده چنین فعالیت هایی می شوند بدون اینکه  تبلیغ 
کسانی  مشخص شود پشت سرچنین شرکت هایی چه 

کسانی می رود؟ قراردارند ومنافع آنها به جیب چه 
برگزاری رویدادهای استارت آپی  نیز ، مجریان مختلفی 
عنوان  این  با  که  نیست  ماهی  و  روز  و  است  کرده  پیدا 
کار  رویدادی برگزار نگردد اما مشخص نمی شود عاقبت 
ج برگزاری  کنندگان آنها چه می شود و دخل و خر شرکت 

کند؟ کنترل می  کسی  چنین استارت آپ هایی را چه 
دراین شماره بازارکار نوین ما طبق معمول به فعالیت های 
مختلف دربازارکار نوین کشور پرداخته ایم و تالش نموده ایم 
راوی صدیقی برای تالش گران درعرصه این فعالیت ها باشیم 
نماییم. خودمنعکس  توان  درحد  گذرد  رامی  آنچه  و 
گروهی  منافع  و  سیاسی  نگاه  هرگونه  بدون  امیدواریم 
گذرد توجه شود و پاکی و صداقت دراین عرصه ها  به آنچه می 
کشیدن  انحراف  به  برای  تالش  که  دیگری  برهرچیز 

کشور می نمایدغلبه نماید . جامعه جوان 

کاظم حسینی ■  سید 
مدیر مسئول



پارک علم و فناوری و مراکز رشد

◄ دکتر طیبی در بازدید از پارک علم و فناوری البرز
جهاد دانشگاهی خود را مدل بومی شده پارک علم و فناوری می داند

◄ رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی:
خریداران محصوالت دانش بنیان از تسهیالت صندوق نوآوری وشکوفایی بهره مند شوند

◄ در مراسم انعقاد قرارداد و امضای تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید شد
»پارک ملی فناوری های نرم و صنایع فرهنگی« 

محور هم افزایی، توسعه کسب و کار و صنا یع فرهنگی
◄ در نشست نقش کسب و کارهای دیجیتال در بومی سازی صنعت چاپ مطرح شد:  

استارتاپ های صنعت چاپ نیازمند استقرار در مراکز رشد ویژه صنعت چاپ هستند 

◄ اخبار
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رئیـس جهـاد دانشـگاهی گفـت: ایـن کشـورها تولیـد 
علـوم جدیـد را معمـوال بـه دانشـگاه ها و تولید فنـاوری به 
خصـوص فناوری هـای روز مـورد نیـاز جامعـه را بـه مراکز 
تحقیقـات صنایـع بزرگ واگـذار می کنند امـا در کنار اینها 
مراکـز تحقیقاتـی غیردولتـی هـم ایجـاد می کننـد تـا در 
بروکراسـی دولتی گرفتار نشـوند و مسـیرهای تولید علم و 
فنـاوری را به صـورت میانبر طی کننـد و همچنین تحقیق 

و توسـعه صنایـع کوچـک و متوسـط را بـر عهـده بگیرند.
وی بـا اشـاره بـه زمینـه تشـکیل جهـاد دانشـگاهی به 
عنـوان چنین مرکـزی در ایران گفت: بعـد از انقالب با روح 
خودبـاوری کـه امـام خمینـی)ره( در مـردم و نسـل جوان 
دمیـد و جهاد سـازندگی ایجاد شـد ایـن فکر بـرای کار در 
حـوزه فنـاوری هـم ایجـاد شـد کـه این فکـر دولتـی نبود 
و تعطیلـی دانشـگاه و انقـالب فرهنگـی فرصـت خوبی بود 
کـه ایـن ایـده شـکل عملـی بـه خـود بگیـرد و در نهایـت 
۱۶ مـرداد ۵۹ ایـن فکـر عملـی و جهـاد دانشـگاهی با ایده 
توسـعه فرهنگـی، علمی و فنـاوری مورد نیاز شـکل گرفت.

وی خاطرنشـان کرد: امروز پس از گذشـت ۴۰ سـال از 
تشـکیل جهـاد دانشـگاهی، ۲۰ درصـد منابع مـا به صورت 
کمـک اسـت و گسـتره جغرافیایـی ما سراسـر کشـور را  با 
در  تحصیلـی  مختلـف  گرایش هـای  در  نیـرو   ۷۵۰۰

می گیـرد. بـر 
جهـاد  داد:  ادامـه  کشـور  دانشـگاهی  جهـاد  رئیـس 
دانشـگاهی برای خود سـند چشـم انداز نوشـته  که در این 
سـند بـا تجربه خود دو نـوع برنامه ریـزی را در دسـتور کار 
قـرار داده ایـم یکـی اینکه خودمـان تشـخیص می دهیم که 

براسـاس نیازهـای جامعـه چـه اقداماتـی باید انجـام دهیم 
کـه ایـن برنامه ریـزی پنـج سـاله اسـت و دیگری بـه دنبال 
ایـن بودیـم کـه نظـام بـه مـا ماموریـت دهـد بـر همیـن 
اسـاس در سـال ۱۳۹۳  کـه خدمـت مقـام معظـم رهبری 
رسـیدیم ایشـان در آن جلسـه گفتنـد که شـما نقش خود 
را در جامعـه علمی کشـور مشـخص و بعد بـا دولت مذاکره 
کنیـد تـا ایـن نقش هـا بـه شـما واگـذار شـود کـه ایـن را 

دنبـال کردیـم و هفـت ماموریـت بـرای مـا تصویب شـد.
وی بـه تعـدادی از ایـن ماموریت ها اشـاره و اعـالم کرد: 
مـا در اولیـن ماموریت مسـئولیت انتقال چند فنـاوری را بر 
عهـده گرفتیـم، در ماموریت دوم پژوهش محـوری را  برای 

حـل مشـکل را دنبـال و مباحثی مثـل سـلول های بنیادی 
را متولی شـدیم.

طیبی افزود: ماموریت هایـی در بحث آموزش های بین المللی 
بـا توجه بـه تجارب فناورانـه و مهارتی را هـم دنبال کردیم 
تـا مـا هم مثل کشـورهای کـره، ژاپن و ... موسسـاتی ایجاد 

و بـرای فناوری هـای خـود بـازار ایجـاد کنیـم چـون بـه 
عنـوان نمونـه اگـر ژاپن بـرای صنعت مـا راه حـل می دهد 
تکنولـوژی خـود را هـم معرفـی می کنـد بر همین اسـاس 
مـا هـم  گفتیـم می توانیـم چنیـن ماموریت هایـی را انجام 

دهیم.
مجلـس  بـا  دیگـر  اقدامـی  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
هـم بـرای گنجانـدن ماموریـت بـرای مـا در برنامـه ششـم 
هماهنـگ کردیـم کـه یکـی بحـث حمـل و نقـل ریلـی 
بـود و عنـوان کردیـم می تـوان بخـش کمـی از بـازار را بـه 
انتقـال  مسـئول  دانشـگاهی  و جهـاد  بدهیـم  خارجی هـا 
فنـاوری در ایـن حوزه شـود، بـرای بحث آب شـیرین کن ها 
هـم همیـن موضـوع مطرح شـد تـا همیـن اتفـاق رخ دهد 
و فقـط دسـتگاه خریـداری نشـود و فنـاوری منتقل شـود.
طیبـی در ادامـه با بیـان اینکـه فعالیت هـای تحقیقاتی 
انجـام  پژوهشـی  گروه هـای  داخـل  در  جهاددانشـگاهی 
می شـود گفـت: بـر همیـن اسـاس عـالوه بـر واحدهـای 
سراسـر کشـور یـک سـری پژوهشـگاه و پژوهشـکده های 
مسـتقل از واحدهـا مثـل رویـان، محیـط زیسـت، علـوم 
انسـانی و اجتماعـی، صنایـع غذایـی، تکنولوژی تولیـد و ... 

هـم در چارچـوب جهـاد دانشـگاهی وجـود دارد.
وی بـا بیـان اینکه جهاد دانشـگاهی خـود را مدل بومی 
شـده پـارک علـم و فنـاوری می دانـد گفـت: بـا ایـن وجود 
در راسـتای سیاسـت های وزارت علـوم، سـه پـارک علـم و 
فنـاوری کرمانشـاه، البـرز و پـارک علـم و فناوری هـا نـرم 
صنایـع فرهنگـی به همـراه تعدادی مراکز رشـد در کشـور 

هـم ایجـاد کرده ایم.

رئیــس جهــاد دانشــگاهی گفــت: مــا در حــوزه ماشــین های الکتریکــی صاحــب دانــش هســتیم، در حــوزه نفــت هــم بــا توجــه بــه اینکــه نفــت 
ایــران مقــدار زیــادی آب نمــک دارد بــر روی دانشــی کار کرده ایــم کــه آب و آب نمــک از نفــت را بــه روش الکترواســتاتیک بگیریــم و موفــق هــم 

شــدیم و در حــال امضــای یــک قــرارداد ۵۰ هــزار بشــکه ای هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر حمیدرضــا طیبــی دوشــنبه، چهــارم شــهریور در بازدیــد از مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و 
فنــاوری البــرز بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفتــه دولــت و گرامیداشــت ایــن هفتــه، گفــت: در کشــورهایی کــه نهــادی را در نظــام ملــی علــم، فنــاوری 
و نــوآوری  بــرای رســیدن بــه اقتصــاد دانــش بنیــان و متکــی بــر تولیــد ملــی خــود طراحــی می کننــد بــه دو موضــوع توجــه می شــود کــه یکــی از آنهــا 
تولیــد فناوری هــای روز مــورد نیــاز و نســل های بعــدی آن فنــاوری و دیگــری تولیــد علــوم جدیــد مثــل نانوتکنولــوژی، بیوتکنولــوژی، علــوم شــناختی 

و فنــاوری اطالعــات اســت.

دکتر طیبی در بازدید از پارک علم و فناوری البرز

جهاد دانشگاهی خود 
را مدل بومی شده 

پارک علم و فناوری 
می داند

جهاددانشگاهی هم براساس 
سنــد چشم انــــداز و هم 
براساس ماموریت های 
محوله فعالیت می کند
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طیبـی به اقدامـات جهاد در حوزه فرهنگی هم اشـاره 
کـرد و گفـت: در حـوزه فرهنگـی در زمینـه قـرآن کار را 
زود شـروع کردیـم، انتشـارات، مستندسـازی علـم کـه 
سـال ۶۰ شـروع شـد، سـازمان دانشـجویان، افکارسنجی 
و ... هـم در حـوزه فرهنگـی وجـود دارد، در حـوزه مراکز 
و یـک  یـزد  و  تهـران  داریـم در  دانشـگاه  آموزشـی دو 
دانشـکده علـوم پایـه فناوری هـای نویـن علـوم پزشـکی 
در مقاطـع ارشـد و دکتـری، تعـدادی علمی-کاربـردی و 
مراکـز آموزشـی کوتاه مـدت و تخصصی، مرکـز اطالعات 
علمـی بـرای جمـع آوری مقـاالت و پایـان نامه هـا بـرای 
توسـعه علمـی کشـور، سـازمان تجـاری سـازی فنـاوری 
و توسـعه اشـتغال دانـش آموختـگان، مرکـز ملـی ذخایر 
ژنتیکـی و زیسـتی هـم در چارچـوب جهـاد فعال اسـت.

وی خاطرنشـان کرد: سـعی مـا بر این اسـت کارهایی 
کـه در جهـاد دانشـگاهی به بلـوغ می رسـد از بدنه جهاد 
دانشـگاهی جـدا شـود و در داخـل شـرکت های وابسـته 
مسـتقر و ۶۰ درصـد سـهام آن به کسـانی کـه فناوری را 

تولیـد کـرده اند واگذار شـود.
اقدامـات شـاخص جهـاد  از  طیبـی بـه چنـد مـورد 
بـرق  صنعـت  در  کـرد:  عـالم  ا  و  اشـاره  دانشـگاهی 
ایـران تمرکزمـان را بـر ایجـاد تاسیسـات آزماشـگاه های 
مرجـع گذاشـتیم و بـرای صنعـت بـرق تجهیـزات خوبی 
سـاختیم و بـه دنبـال صـادرات ایـن تجهیـزات هسـتیم 
کـه در همیـن راسـتا بـا وزیـر نیـروی عـراق جلسـه ای 

داشـتیم و تیمـی هـم بـرای بازدیـد آمدنـد کـه بازخورد 
خوبـی داشـت.

تمایـل  شـده  باعـث  تحریم هـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بیشـتری از داخـل کشـور بـه جهـاد دانشـگاهی ایجـاد 
شـود گفت: مـا در حوزه ماشـین هـای الکتریکی صاحب 
دانـش هسـتیم، در حـوزه نفـت هـم بـا توجـه بـه اینکه 
نفـت ایـران مقدار زیـادی آب نمک دارد بر روی دانشـی 

کار کرده ایـم کـه آب و آب نمـک از نفـت را بـه روش 
الکترواسـتاتیکی بگیریـم و موفـق  هـم شـدیم و االن در 

حـال امضـای یـک قـرارداد ۵۰ هـزار بشـکه ای هسـتیم.
فرسـتنده های  دیگـر  مـوردی  در  افـزود:  طیبـی 
رادیویـی هـم بـرای صـدا و سـیما تولیـد کرده ایـم کـه 
اخیـرا هـم تلویزیـون دیجیتـال روسـتایی برای اسـتفاده 
در مناطقـی کـه سـیگنال تلویزیون دریافت نمی شـود را 

ارزان سـاخته ایم. بـا قیمـت بسـیار 
بنیادی،سـلول  سـلول های  حـوزه  در  افـزود:  وی 
و  حیوانـات  سـازی  شـبیه  و  سـازی  هماننـد  درمانـی، 
دارو هـم  تولیـد  بـرای  ژنتیکـی در حیوانـات  تغییـرات 

داریـم. فعالیـت 
وی ادامـه داد: در بحـث سـرطان پسـتان در خانم هـا 
کـه متاسـفانه شـیوع زیـادی هـم دارد کارهـای خوبـی 

انجام شـده اسـت.
حـوزه  در  دانشـگاهی  جهـاد  اقدامـات  بـه  طیبـی 
کشـاورزی هـم اشـاره و اعـالم کـرد: در بحـث گیاهـان 
دارویـی، بومـی سـازی و تولیـد دارو از ایـن گیاهـان و 
شـده ایم. متمرکـز  هـم  هوشـمند  گلخانه هـای  دانـش 

وی بـا بیـان اینکـه ۳۱ فنـاوری که تـوان کار بر روی 
آن داریـم را معرفـی کرده ایـم تـا به مـا در ایـن حوزه ها 
ماموریـت واگذار شـود گفت: ما در کشـور تـوان کارهای 
بـزرگ را داریـم، اقتصـاد مـا می توانـد متکـی بـر  تولید 
باشـد کـه کارهـای جهـاد  بـر علـم و فنـاوری  مبتنـی 

دانشـگاهی هـم در ایـن حوزه ها الگوسـازی اسـت.

وی خاطرنشان کرد: 
سعی ما بر این 

است کارهایی که 
در جهاد دانشگاهی 

به بلوغ می رسد 
از بدنه جهاد 

دانشگاهی جدا 
شود
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ســه شــنبه پنجــم شــهریور98 شــاهد برگــزاری یــک رویــداد مهــم و بــرای حــوزه فرهنــگ و هنــر یــک روز بــه یــاد ماندنــی بــود؛ در ایــن روز وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و مدیــران ارشــد آن و همچنیــن رئیــس جهــاد دانشــگاهی و معاونــان در پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع 
فرهنگــی گردهــم آمدنــد تــا بــرای توســعه اقتصــادی بخــش فرهنــگ، هنــر و صنایــع فرهنگــی کشــور طرحــی نــو در اندازنــد و چشــم انــدازی نــو بــرای 
درآمــدزا کــردن بخــش فرهنــگ و هنــر تعریــف کننــد. ایــران مهــد فرهنــگ و هنــر و بــه عبــارت زیباتــر خاســتگاه صنایــع بومــی و فرهنگــی اســت و بــه 
خاطــر همیــن مزیــت، پــارک علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی در ســطح ملــی ماموریــت یافتــه اســت تــا بــه فرهنــگ و صنایــع فرهنگــی 
ایــران زمیــن نــگاه نــو انــدازد و بــرای درآمــدزا کــردن ایــن بخــش کــه بــا فرهنــگ، تمــدن و هویــت ایرانیــان درآمیختــه طرحــی نــو درانــدازد و توانمنــدی هــا 
را بــه ثــروت، درآمــد، اشــتغال و کســب و کار مبــدل نمایــد. بــا ایــن نــگاه هــم کســب و کارهــای حــوزه فرهنــگ و هنــر رونــق مــی گیــرد و ســرمایه هــای 

ملــی و فرهنگــی بــه جــای خــاک خــورد بــه مســیر جدیــدی بــرای درآمدهــای ملــی هدایــت می شــود.

بـه  فنـاوری خراسـان رضـوی،  و  علـم  پـارک  رئیـس 
وضعیـت اقتصـادی حـال حاضـر کشـور هـم اشـاره کـرد 
و ادامـه داد: تحریم هـا همیشـه چیـز بـدی اسـت، امـا در 
شـرایط فعلـی کشـور، زمینـه ای را فراهـم کـرده اسـت که 
حتـی مدیرانـی کـه بـا اکـراه بـه سـمت داخـل می آمدنـد 
بـا شـتاب بـه سـمت داخـل بیاینـد. همچنیـن مـا بـرای 
تامیـن برخـی از کاال هـا نیـاز بـه خودکفایـی داریـم و ایـن 
دانشـمندان و اسـاتید و فعـاالن شـرکت های دانش بنیـان 
هسـتند کـه قـرار اسـت ایـن خودکفایـی را محقـق کنند.

فنـاوری  و  نـوآوری  را  دانش بنیـان،  کار  ذات  قنبـری 
عنـوان کـرد و گفـت: نـوع تحریم هایـی کـه ایـن بـار ایـن 
بـا  کرده انـد  تحمیـل  مـا  بـه  اقتصـادی  تروریسـت های 
دفعـات قبـل متفاوت اسـت. البتـه در برخـی از زمینه ها به 
خودکفایـی رسـیده ایم و خوشـبختانه دیگر تحریـم در این 
بخش هـا اثـر نـدارد. ایـن نشـان می دهـد کـه شـرکت های 
دانش بنیـان راه خـود را باز می کنند. سـرعت پیشـرفت این 
شـرکت ها از لحاظ رشـد اولیـه قابل قبول اسـت، اما از نظر 
اینکـه درصـدی از رشـد ناخالـص داخلـی را تصاحب کنیم 

هنـوز قابـل قبول نیسـت.
رئیـس پارک علم و فناوری خراسـان رضوی افـزود: هر کاری 
در ابتـدا سـخت هایی خـود را دارد، امـا به مـرور جای خود 
را بـاز می کنـد و نمایـان می شـود. مـا توانسـته ایم در پنـج 
سـال رتبـه نوآوری خـود را در جهـان نزدیک بـه ۶۰ واحد 
کاهـش دهیـم و اکنون جزو ۵ کشـور دنیا در حوزه شـتاب 
در نـوآوری هسـتیم و همه این ها نشـان می دهـد که اقبال 

عمومـی به ایـن حوزه بسـیار خوب بوده اسـت.
شـرکت های  حامیـان  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  قنبـری 
در  و شـکوفایی  نـوآوری  ویـژه صنـدوق  بـه  دانش بنیـان 
کـه  سیاسـت هایی  کـرد:  اظهـار  شـرکت ها  ایـن  توسـعه 
در صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در راسـتای حمایـت از 
شـرکت های دانـش بنیـان وضـع شـده، خیلی موثر اسـت. 

مـا بـه جـای اینکـه روی ورودی هـا تمرکـز کنیـم بایـد 
بیشـتر بـر روی خروجی هـا تمرکـز داشـته باشـیم. همیـن 
صحبـت را دربـاره دانشـگاه های ایـران هـم داشـتیم که در 
ایـران ورود به دانشـگاه سـخت اسـت و خروج از آن آسـان 
اسـت در حالـی کـه بایـد عکس ایـن قضیـه باشـد. اتفاقی 
کـه اکنـون در صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی افتـاده ایـن 
اسـت که اجـزای مختلف این اکوسیسـتم را بـرای حمایت 
از شـرکت های دانش بنیـان دارای اعتبـار می کنـد بـه ایـن 
صـورت کـه می گویـد بخشـی از ماموریـت مـن را همیـن 
پارک هـای  و  اسـتان ها  فنـاوری  و  پژوهـش  صندوق هـای 

علـم و فنـاوری انجـام دهنـد.
وی تصریـح کـرد: اکنـون صندوق نـوآوری و شـکوفایی 
بسـیاری از مسـئولیت های خـود را تفویـض اختیـار کـرده 
اسـت و اطـالع دارم کـه بـه سـرعت در حـال پیـش رفتن 

در ایـن مسـیر اسـت. اتفـاق خـوب دیگـر دربـاره صنـدوق 
نـوآوری و شـکوفایی ایـن اسـت کـه دکتـر کشـمیری کـه 
مدیـرکل دفتـر فنـاوری وزارت علوم اسـت یعنـی جایی که 
همـه پارک هـا ذیـل ایـن دفتـر فعالیـت می کننـد، عضـو 
هیـات عامـل صنـدوق نوآوری و شـکوفایی هم هسـت. این 
اتفاق خیلی خوب اسـت. آقای کشـمیری کسـی اسـت که 

۲۰ سـال پیـش اولیـن مرکز رشـد ایـران را تاسـیس کرده 
اسـت، لـذا ایـن زنجیـره در حال تکمیل شـدن اسـت.

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری خراسـان رضـوی گفـت: 
نکتـه جالـب دیگر در سیاسـت های جدید صنـدوق نوآوری 
و شـکوفایی ایـن اسـت که این صنـدوق حمایت هایـی را از 
دانشـگاه ها بـرای تقویـت شـرکت های دانش بنیـان تعریف 

کرده اسـت.
قنبـری بـا اشـاره بـه اینکه ظـرف چند سـال گذشـته، 
رشـد شـرکت های دانش بنیـان خـوب بـوده و معایـب بـه 
سـرعت در حـال برطـرف شـدن اسـت، گفـت: امـروز همه 
مسـئوالن در ادبیـات خـود حـرف از دانش بنیـان می زنند؛ 
ایـن نشـان می دهـد کـه آن فرهنگ سـازی چنـد سـال 
گذشـته در حـال جواب دادن اسـت. با تیـم جدیدی که در 
صندوق نوآوری و شـکوفایی مستقر شـده است و به خصوص 
بـا اقداماتـی کـه اخیرا آغـاز کرده انـد، بنده خیلی بـه آینده 
امیـدوار هسـتم. صنـدوق نوآوری و شـکوفایی شـرکت های 
بـزرگ و تاثیرگـذار دانش بنیـان را شناسـایی و بـه صـورت 
ویـژه در حـال کار بـر روی آن هـا اسـت. حوزه هـای مـورد 
تحریـم را نیـز شناسـایی کـرده و دسـت روی حوزه هـای 

درسـتی گذاشـته است.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: یـک نکتـه بسـیار مهم 
ایـن اسـت کـه اگـر صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بتوانـد 
دانش بنیـان هـم  کاری کنـد کـه خریـداران محصـوالت 
بتواننـد از خدمـات و تسـهیالت صندوق اسـتفاده کنند، به 
نظـر مـن در حـوزه دانش بنیـان خیلـی بـه جلـو خواهیـم 
رفـت، یعنـی مـا بـه جای اینکـه شـرکت های دانـش بنیان 
را بـه صـورت مسـتقیم حمایـت کنیم بـازار این شـرکت ها 
را مـورد حمایـت قـرار دهیم. البتـه صندوق در ایـن زمینه 
در حـال تـالش جدی اسـت، ولـی این از مواردی اسـت که 
دولـت و مجلـس هـم بایـد کمـک کنند تـا این بـازار رونق 

بسـیار خوبـی پیـدا کند.

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی گفــت: مــا بایــد بــه جــای اینکــه شــرکت های دانــش بنیــان را بــه صــورت مســتقیم حمایــت کنیــم 
بــازار ایــن شــرکت ها را مــورد حمایــت قــرار دهیــم.

رضــا قنبــری، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی در گفتگــو بــا خبرگــزاری دانشــجو، دربــاره رونــد پیشــرفت شــرکت های دانش بنیــان 
در ســال های اخیــر گفــت: اگــر از لحــاظ کمــی نــگاه کنیــم شــرکت های دانش بنیــان رشــد بســیار خوبــی را در ســال های اخیــر داشــته اند بــه طــور 
مثــال در پــارک خراســان رضــوی شــاهد رشــد ۲۵ درصــدی ایــن شــرکت ها در هــر ســال هســتیم، ولــی از لحــاظ توســعه بــازار نســبت بــه آن چیــزی 
کــه بایــد می بــوده هنــوز خیلــی عقــب هســتیم، یعنــی طبــق برآورد هــا بایــد ۲۰ درصــد از GDP ایــران را فعالیت هــای دانش بنیــان شــامل شــود، 

امــا هنــوز بــه یــک صــدم از ایــن شــاخص نیــز نرســیده ایم و از ایــن لحــاظ خیلــی عقــب هســتیم.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی:

خریداران محصوالت دانش بنیان از تسهیالت 
صندوق نوآوری وشکوفایی بهره مند شوند

سیاست هایی که در صندوق 
نوآوری و شکوفایی در راستای 

حمایت از شرکت های 
دانش بنیان وضع شده، 

خیلی موثر است
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مزیت بومی ایران در نگاه اقتصادی
 به توسعه فرهنگ و هنر است

وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در مراسم امضای تفاهم نامه 
همـکاری با جهاد دانشـگاهی گفـت: مزیت بومـی ایران در 

نـگاه اقتصادی به توسـعه فرهنگ و هنر اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار ، دکتـر عبـاس صالحـی 
بیـن  تفاهم نامـه  امضـای  و  قـرارداد  انعقـاد  مراسـم  در 
بـا  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  و  جهاددانشـگاهی 
اشـاره بـه اینکـه  فرهنگ و هنـر ایران ثروت ملـی و معنوی 
ایـران بـوده و هسـت و ایـران با این ثروت معنـوی تعریف و 
شـناخته می شـود اظهار داشـت: یکی از مسـائلی که داریم 
ایـن اسـت که ایـن ثروت ملـی در بعـد اقتصادی بـه اندازه 
کافـی مـورد توجه قـرار نمی گیـرد و می شـود گفت مورد 

غفلـت قـرار مـی گیرد.
دکتـر صالحـی بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیت پـارک ملی 
علـوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشـگاهی 
یـک نقطـه تالقـی خوبـی بیـن بخـش فرهنـگ و جهـاد 
دانشـگاهی اسـت گفـت: مزیت بومـی ما در حـوزه فرهنگ 
و هنـر اسـت و بایـد اقتصـاد  فرهنـگ و هنـر را جـدی تـر 
بگیریـم و بـه عنوان یک رویکرد اساسـی مـورد عنایت قرار 

دهیم.

اینکـه  تصریـح  بـا  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر 
پـارک ملـی علـوم و فنـاوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگی 
بـرای حـوزه  تالقـی خـوب  نقطـه  یـک  جهاددانشـگاهی 
فرهنـگ و هنـر و امـروز فرصتـی بـرای یک شـروع تـازه  و 

خـوب در حـوزه فرهنـگ و صنایـع فرهنگی اسـت یـادآور 
شـد: ایـن پارک مـی توانـد فعالیت هـای بسـیاری را انجام 
دهـد، مثـال حـوزه بسـته بندی در بخـش فرهنـگ و هنـر 
نیـاز بـه تکامـل و خالقیـت بیشـتری دارد و حوزه مشـاوره 
و کارآفرینـی هـم می توانـد ایده های بسـیار متنوعـی برای 

ایـن حـوزه فراهـم نماید.

طرح اولیه شهرک کسبوکارهای فرهنگی
 آماده شده است

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی با بیان این کـه آموزش 
طرحهـا و پروپوزال هـای فرهنگـی بـرای افزایـش سـرمایه 
یکـی از برنامـه هـا و فعالیـت هـای ایـن پـارک تلقـی مـی 
شـود گفـت: طـرح اولیـه شـهرک کسـب وکارهای فرهنگـی 
آمـاده شـده اسـت و تالش مـی کنیـم برنامه هـای مختلفی 
را بـا دسـتگاه هـای مختلف مثل جهـاد دانشـگاهی و ...  برای 
درآمـدزا کردن بخش فرهنـگ و صنایع فرهنگی دنبال کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی با اشـاره بـه اینکه وجود 
فن بازارهـای فرهنگـی و هنـری بیـن ایـده و سـرمایه گذار 
چرخـه تبدیـل ایده هـا بـه محصـول را سـرعت می بخشـد 
افـزود: امضـای تفاهم نامـه بیـن جهاددانشـگاهی و وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی را بـه فـال نیـک می گیریـم و 
امیدواریـم اتفاقـات خـوب و مبارکـی برای تولید و اشـتغال 

در ایـن بخـش بیافتد.

جنس فعالیت پارک نرم جهاد دانشگاهی 
حمایت از توانمندی های فرهنگی در کشور است

رییـس جهاددانشـگاهی نیـز در این مراسـم با اشـاره به 
اینکـه جنـس فعالیت پارک نـرم جهاد دانشـگاهی حمایت 

ســه شــنبه پنجــم شــهریور98 شــاهد برگــزاری یــک رویــداد مهــم و بــرای حــوزه فرهنــگ و هنــر یــک روز بــه یــاد ماندنــی بــود؛ در ایــن روز وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و مدیــران ارشــد آن و همچنیــن رئیــس جهــاد دانشــگاهی و معاونــان در پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع 
فرهنگــی گردهــم آمدنــد تــا بــرای توســعه اقتصــادی بخــش فرهنــگ، هنــر و صنایــع فرهنگــی کشــور طرحــی نــو در اندازنــد و چشــم انــدازی نــو بــرای 
درآمــدزا کــردن بخــش فرهنــگ و هنــر تعریــف کننــد. ایــران مهــد فرهنــگ و هنــر و بــه عبــارت زیباتــر خاســتگاه صنایــع بومــی و فرهنگــی اســت و بــه 
خاطــر همیــن مزیــت، پــارک علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی در ســطح ملــی ماموریــت یافتــه اســت تــا بــه فرهنــگ و صنایــع فرهنگــی 
ایــران زمیــن نــگاه نــو انــدازد و بــرای درآمــدزا کــردن ایــن بخــش کــه بــا فرهنــگ، تمــدن و هویــت ایرانیــان درآمیختــه طرحــی نــو درانــدازد و توانمنــدی هــا 
را بــه ثــروت، درآمــد، اشــتغال و کســب و کار مبــدل نمایــد. بــا ایــن نــگاه هــم کســب و کارهــای حــوزه فرهنــگ و هنــر رونــق مــی گیــرد و ســرمایه هــای 

ملــی و فرهنگــی بــه جــای خــاک خــورد بــه مســیر جدیــدی بــرای درآمدهــای ملــی هدایــت می شــود.

دکتر صالحی:
تفاهم نامه همکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

جهاددانشگاهی آینده روشنی 
را در اقتصادی کردن بخش 

فرهنگ نوید می دهد

در مراسم انعقاد قرارداد و امضای تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید شد

»پارک ملی فناوری های نرم و صنایع فرهنگی« 

محور هم افزایی، توسعه کسب و کار و صنا یع فرهنگی
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ضــرورت ایجــاد مراکــز رشــد تخصصــی اســتارتاپ هــای صنعــت چــاپ، راه انــدازی رشــته هــای صنعــت چــاپ در دانشــگاه هــا و همچنیــن لــزوم 
همــکاری صنعــت و دانشــگاه در ایــن صنعــت از جملــه مباحــث مهمــی بــود کــه در نشســت دومیــن روز از پنجمیــن دوره هفتــه نکوداشــت صنعــت 

علــوم و فنــاوری چــاپ در دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
بــه گــزارش بــازارکار در دومیــن روز از پنجمیــن دوره هفتــه نکوداشــت صنعــت علــوم و فنــاوری چــاپ نشســت کســب و کارهــای دیجیتــال و نقــش 

شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارتاپ هــا در بومــی ســازی صنعــت چــاپ در دانشــگاه امیرکبیــر برگــزار شــد.

از توانمندی های فرهنگی در کشـور اسـت خاطرنشـان کرد: 
بـه طـور جـدی معتقـد هسـتیم تحریم هـا بایـد از کشـور 
برداشـته شـود ، اما باید در شـرایط غیرتحریم از توان ملی 

حمایـت کنیم. 
دکتـر حمیدرضـا طیبـی درمراسـم امضـای تفاهم نامـه 
همکاری جهاددانشـگاهی و وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
بـا تصریح اینکه بخـش عمده فعالیت های جهاددانشـگاهی 
بسـیار  داشـت:  اظهـار  اسـت  فناورانـه  و  علمـی  توسـعه 
عالقه منـد بودیـم کـه مسـوولیت ایجـاد پـارک ملـی علوم 
و فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی بـه این نهـاد واگذار 
هـای  فعالیـت  از  بسـیاری  جنـس  کـه  چـرا  شـود، 
جهاددانشـگاهی از نـوع نـگاه بـه بخش فرهنـگ و هنر 

و علـم و فنـاوری اسـت.
رئیس جهاددانشـگاهی همچنین بـر همکاری و حمایت 
توسـعه  بـرای  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  جـدی 
فعالیت هـای پـارک نـرم و صنایـع فرهنگـی بـرای تحقـق 
ماموریـت خـود در موضوع درآمد زاد کـردن بخش فرهنگ 

و هنـر تاکیـد کرد. 

پارک نرم جهاد دانشگاهی فرصت جدید
 برای توسعه بخش فرهنگ و هنر

احمـد مسـجدجامعی نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه پـارک 
نـرم جهاددانشـگاهی فضـای جدیـدی را بـرای شـکوفایی 
ظرفیتهـای فرهنـگ و هنـر ایجـاد کـرده اسـت گفـت: در 
حـوزه فرهنـگ و هنـر به نشانه شناسـی میراثـی، تاریخی و 
هویتـی نیـاز اسـت. مثال ما سـبکی به نـام سـقاخانه داریم 
و هنرمنـدی کـه هنر کهـن ایرانی را می شناسـد و می تواند 

ایـن هنـر را عرضـه کنـد بـا اسـتقبال رو بـه رو می شـود.
وی افـزود: در ایـن رویکـردی کـه داریـم بایـد مزیـت 
نسـبی این حـوزه را شناسـایی و آنـرا معاصر سـازی کنیم. 
مثـال در نمونه هـای شهرسـازی هـم آن چـه موفـق اسـت 
معاصـر سـازی الگـو هـای کهـن اسـت. حرکتـی خوبـی با 
نقش آفرینـی جهـاد دانشـگاهی آغـاز شـده کـه مـی تواند 
نتایـج خـوب و مثبتـی بـه همـراه داشـته باشـد و اقتصـاد 

فرهنـگ و هنـر را  بـه جایـگاه خـود برسـاند.

حوزه علوم انسانی ثروت آفرین است
دکتـر مهدی کشـمیری مدیر کل دفتر سـایت گذاری و 

برنامـه ریـزی امـور فناوری  با اشـاره بـه اینکه حـوزه علوم 
انسـانی، فرهنـگ و هنـر  ثـروت آفریـن اسـت گفـت: بـاور 
دارم جهـاد دانشـگاهی و پـارک علوم و فناوری هـای نرم و 
صنایـع فرهنگـی جهاد دانشـگاهی می تواند بـه درآمدزایی 

حـوزه فرهنگ و هنـر جامه عمل بپوشـد. 
وی بـه تامیـن و ایجاد زیرسـاخت هـای الزم بـرای این 
ماموریت مهم توسـط جهاد دانشـگاهی اشـاره کرد و گفت: 
توانمندسـازی و بازارسـازی برای شـرکت های فناور و فعال 
در حـوزه فرهنـگ و هنـر و صنایـع فرهنگـی نیـز موضـوع 
مهـم دیگـری اسـت کـه بایـد توسـط ایـن پـارک بـه طور 

جـدی مـورد توجه قـرار گیرد. 

پویا محمودیان:
پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی می تواند

 محور هم افزایی اقتصاد فرهنگ باشد
پویـا محمودیـان معـاون صنایـع دسـتی وزارت میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری نیـز بـا اشـاره بـه 
اینکـه بـه هـم افزایـی بیـن دسـتگاه هـای مختلـف بـرای 
اقتصـادی کـردن بخـش فرهنـگ نیـاز داریم گفـت: پارک 
فناوری هـای نـرم و صنایـع فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی 
بخـش  اقتصـاد  تحقـق  در  هم افزایـی  محـور  می توانـد 

فرهنـگ و هنـر و صنایـع فرهنگـی  باشـد.

دکتر ایمانی خوشخو:
انجام کارهای بر زمین مانده اولویت 
فعالیت های جهاد دانشگاهی است 

رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع 
فرهنگـی گفـت: انجـام کارهـای بـر زمیـن مانـده اولویـت 

فعالیـت جهـاد دانشـگاهی اسـت.

دکتـر ایمانـی خوشـخو بـا اشـاره بـه ایـن کـه کارهای 
بـزرگ جهاددانشـگاهی همیشـه از مـکان هـای کوچـک 
شـروع مـی شـود، اظهـار کـرد: بـرای مـا در این پـارک در 
وهلـه اول امکانات مهم نیسـت بلکـه اراده، تصمیم جدی و 
روحیـه جهـادی مهم اسـت و در سـال های آینـده خواهید 

دیـد کـه جایـگاه ایـن پـارک رفیع تـر خواهد شـد.
رییـس پـارک ملـی علـوم و فناوریهـای نـرم و صنایـع 
فرهنگـی جهاددانشـگاهی در مراسـم امضـای تفاهـم نامـه 
و انعقـاد قـرارداد همـکاری بیـن وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی و جهاددانشـگاهی گفت: نزدیک یک سـال و پنج ماه 
از تاسـیس ایـن پـارک می گذرد. شـاید اگـر این پـارک در 
دسـتگاههای دیگـر بـود بایـد االن بعـد از این مدت قـدم های 
ابتدایـی را بـر می داشـت، امـا خاصیت جهاد این اسـت که 
زمانـی که مسـوولیت کاری را قبول می کنـد زمان و مکان 

برایـش مطرح نیسـت.
دکتر ایمانی خوشـخو با اشـاره به سخنان مقام معظم رهبری 
انقـالب   معظـم  رهبـر  گفـت:  دانشـگاهی  جهـاد  دربـاره 
باحکمـت نـام جهـاد دانشـگاهی را اخیـرا زیـاد می برنـد 
و خوشـبختانه در حـال حاضـر  نزدیـک ۲۰ یـا ۳۰ طـرح  
بزرگ»Hi- tech« و کالن کشـور به جهاددانشـگاهی سپرده 

است. شـده 
وی تصریـح کـرد: مسـوولیت راه انـدازی این پـارک که 
جایش در کشـور خالی بود را جهاددانشـگاهی قبول کرد و 
بـه محض اعـالم موجودیت پارک ملی علـوم و فناوری های 
نـرم و صنایـع فرهنگـی جهاددانشـگاهی، عالقـه منـدان و 

جوانـان از آن اسـتقبال کردند.
وی بـا اشـاره به ایـن که کارهای بزرگ جهاددانشـگاهی 
مثـل رویان همیشـه از مکان های کوچک شـروع می شـود 
اظهـار کـرد: تـالش می کنیـم به گونـه ای پیـش برویم که 
جایـگاه ایـده هـا و نـوآوری ها در کشـور بـاال بـرود و ایران 
هـم مانند کشـورهای دیگر بتوانـد از ظرفیت های فرهنگی 

و صنایـع خـالق و هنـری خود کسـب درآمد کند.

دانشگاه علم و فرهنگ 
در توجه به مهارت و اشتغال دانش آموختگان 

پیشتاز است
دکتـر سـید سـعید هاشـمی رییـس دانشـگاه علـم و 
فرهنـگ نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه علـم و فرهنگ 
در توجـه بـه مهـارت و اشـتغال دانـش آموختگان پیشـتاز 
اسـت گفـت: دانشـگاه علم و فرهنـگ به لحـاظ علمی، کار 
خـود را بـه گونـه ای دنبـال می کند کـه می توانیـم بگوییم 
۹۰ درصـد فارغ التحصیالن دانشـگاه علـم و فرهنگ پس از 
تحصیل در رشـته تخصصی خود مشـغول به کار می شـوند.
دکتـر هاشـمی بـا تصریـح اینکه در کشـور ما دانشـگاه 
اشـتغال زایی  و  مهارت آمـوزی  دربـاره  امـا  اسـت  فـراوان 
فارغ التحصیالن دانشـگاه ها کارهای زیادی  انجام نمی شـود 
اظهـار داشـت: در دانشـگاه علم و فرهنـگ در ۸۶ کد رشـته در 
دانشـجو  دکتـری  و  ارشـد  کارشناسـی،  مقاطـع  تمامـی 
 ۱۳۵ از  بهره گیـری  بـا  همچنیـن  می کنیـم.  جـذب 
عضـو هیئـت علمـی تمام وقت تـالش میکنیم کـه بتوانیم 
در حـوزه آمـوزش عالی نقش آفرینی خوبی داشـته باشـیم.

تفاهم نامـه  ایـن  امضـای  مراسـم  پایـان  همچنیـن در 
از پوسـتر جایـزه ملـی طراحـی بسـته بنـدی در صنایـع 
فرهنگـی رونمایـی و اسـتودیوی صوتـی و تصویـری پارک 

نـرم و صنایـع فرهنگـی افتتـاح شـد.

 بخش عمده 
فعالیت های جهاددانشگاهی 

توسعه علمی و فناورانه
 است
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در ایـن نشسـت کـه بـا حضور جمعـی از اعضـای هیات 
علمـی دانشـگاه امیرکبیـر در رشـته پلیمر، رنـگ و چاپ و 
فنـاور ی اطالعـات و همچنین مدیران و دسـت انـدرکاران 
حـوزه صنعـت چـاپ همـراه بـود، چالش هـا، فرصـت ها و 
آینـده صنعـت چـاپ در زمینه هـای مختلف مـورد بحث و 

بررسـی قـرار گرفت.
کـز رشـد تخصصـی اسـتارت آپ هـای صنعت  ایجـاد مرا

چـاپ یـک نیاز اسـت
 سـیدعلی رضاهاشـمی گلپایگانـی عضـو هیـات علمـی 
دانشـکده فنـاوری اطالعـات دانشـگاه امیـر کبیـر در ایـن 
نشسـت بـا تقدیـر از نقـش انجمـن علمـی فنـاوری چـاپ 
ایـران در توجـه بـه صنعـت چـاپ و نزدیکـی بیـن صنعت 
دانشـگاه گفـت: در حـال حاضرایجـاد مرکـز یا مراکز رشـد 
تخصصـی کـه بتواننـد اسـتارتاپ ها و شـرکت هـای فناور 
حـوزه چـاپ را مـورد حمایـت قـرار دهنـد یک ضـرورت و 

اسـت. نیاز 
وی از صنعـت چـاپ بعنـوان یـک حـوزه بین رشـته ای 
یـاد کـرد و گفـت: بـه طـور حتـم فنـاوری اطالعـات بیش 
دارد  کاربـرد  چـاپ  صنعـت  حـوزه  در  صنعتـی  از هـر 
و زمینـه سـاز ایجـاد کسـب و کارهـا و اسـتارتاپ هـای 

بسـیاری در ایـن حـوزه اسـت.

عضـو هیـات علمی دانشـگاه امیرکبیر با اشـاره به اینکه 
زبان صنعت مسـئله محور و زبان دانشـگاه علم محور اسـت 
و هـر دوبخش نیز مهم محسـوب می شـوند، افـزود: در این 
زمینـه انجمـن علمـی فنـاوری چاپ مـی تواند زمینه سـاز 

ایجـاد همـکاری ها و زیرسـاخت ها برای تحقیق و توسـعه، 
نزدیکی دانشـگاه و صنعت و توسـعه خدمات، نـوآوری ها و 

محصوالت این حوزه باشـد.
صنعت چاپ تشنه ورود استارت آپ ها است

محمـد بیطرفـان رئیـس انجمـن علمـی فنـاوری چاپ 
نیـز در ایـن نشسـت تخصصـی بـا تاکیـد براینکـه صنعـت 

چـاپ از نـگاه سـنتی رنـج مـی بـرد، اظهارکـرد: در حـال 
و  التحصیـالن  فـارغ  ورود  تشـنه  چـاپ  صنعـت  حاضـر 
دانـش آموختـگان مرتبـط با ایـن بخش برای ایجاد کسـب 

وکارهـای اسـتارتاپی و دانـش بنیـان اسـت.
وی بااشـاره بـه همـکاری انجمـن علمـی فنـاوری چاپ 
بعنـوان یـک پـل ارتباطـی بیـن دانشـگاه و صنعت یـادآور 
شـد: بـا همـکاری و حمایـت دانشـگاه و صنعـت مـی توان 
شـاهد شـکل گیـری کسـب و کارهـای نـو و دانـش بنیان 
در عرصـه چـاپ، تولیـدات و تجهیـزات صنعـت چـاپ بود.
نیازهـای صنعـت چـاپ برای دانشـگاه ها مغفـول مانده 

است
منوچهـر خراسـانی عضـو هیـات علمی دانشـکده پلیمر 
دانشـگاه امیرکبیـر نیـز در ایـن نشسـت بـا تاکیـد براینکه 
صنعـت چـاپ در دنیـا جـز چند صنعـت برتر اسـت، گفت: 
صنعـت چاپ بـه طور حتم می تواند محورتوسـعه اشـتغال 

و صادرات در کشـور باشـد.
وی بیان کرد: ۲۵ سـال  اسـت که در حوزه دانشـگاهی 
و تولیـد صنعـت چـاپ فعالیـت می کنیـم اما بایـد اعتراف 
کنیـم کـه دانشـگاه و صنعـت در حـوزه چـاپ بـه نیازها و 
کارکردهـای یکدیگـر واقـف نیسـتند و همـکاری الزم را 

ندارند.

ضــرورت ایجــاد مراکــز رشــد تخصصــی اســتارتاپ هــای صنعــت چــاپ، راه انــدازی رشــته هــای صنعــت چــاپ در دانشــگاه هــا و همچنیــن لــزوم 
همــکاری صنعــت و دانشــگاه در ایــن صنعــت از جملــه مباحــث مهمــی بــود کــه در نشســت دومیــن روز از پنجمیــن دوره هفتــه نکوداشــت صنعــت 

علــوم و فنــاوری چــاپ در دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
بــه گــزارش بــازارکار در دومیــن روز از پنجمیــن دوره هفتــه نکوداشــت صنعــت علــوم و فنــاوری چــاپ نشســت کســب و کارهــای دیجیتــال و نقــش 

شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارتاپ هــا در بومــی ســازی صنعــت چــاپ در دانشــگاه امیرکبیــر برگــزار شــد.

صنعت چاپ یک صنعت 
راهبردی در دنیا است و پیش 

از یک هزار میلیارددالر
 گردش مالی دارد

در نشست نقش کسب و کارهای دیجیتال در بومی سازی صنعت چاپ مطرح شد:  

استارتاپ های صنعت چاپ نیازمند استقرار 

در مراکز رشد ویژه صنعت چاپ هستند  
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راه اندازی رشـته های صنعت چاپ در دانشـگاه ها یک 
ضرورت است

حسـین عیـوض محمدلو عضـو هیات علمی پژوهشـگاه 
پلیمیـر و رنـگ نیز در این نشسـت بر توسـعه اسـتارتاپ ها 
و دانـش بینان اشـاره کـرد و گفـت: راه اندازی رشـته های 
صنعـت چـاپ با توجه بـه اهمیت و و جایـگاه صنعت چاپ 

در منطقـه و دنیـا یک ضرورت اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه، صنعت چاپ یـک صنعت بکر و 
دسـت نخـورده اسـت گفت: با شـکل گیـری انجمن علمی 
فناوری چاپ، همکاری دانشـگاه و صنعت و راه اندازی رشـته های 
دانشـگاهی ایـن حـوزه می توان کسـب و کارهای بسـیاری 

را بـرای عالقمنـدان اسـتارتاپی فراهم کرد.
از  را  کشـور  چـاپ  حـوزه  هـای  اسـتارتاپ  انـدازی  راه 

کنـد مـی  خودکفـا  چاپـی  محصـوالت  واردات 
بهنـام زنگـی عضو هیات علمی دانشـگاه هنـر تهران نیز 
در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه واردات ۸۰ الـی ۹۰ درصدی 
تجهیـزات و محصـوالت مـورد نیـاز صنعـت چـاپ از خارج 
از کشـور گفـت: به طـور حتم اسـتارتاپ ها و دانـش بنیان 
مـی تواننـد کشـور را از واردات محصـوالت چاپـی بـی نیاز 

و خودکفـا کنند.
وی اضافه کرد:: با ایجاد و توسـعه شـرکت های دانش بنیان 
و فنـاور فعـال در کسـب وکارهـای حـوزه چـاپ مـی توان 
ایـن صنعت را در کشـور بومی سـازی و بخشـی از نیازهای 
ایـن صنعـت را با تـالش و همـت نیروهای توانمنـد داخلی 

تامیـن کرد.
استارت آپ های حوزه چاپ باید حمایت شوند

حسـین رحیمـی یگانه عضـو هیات مدیره شـتاب دهنده 
ایـده تک نیز در این نشسـت، توسـعه کارآفرینی در کشـور 
را در گـرو توجـه بـه اسـتارتاپ هـا و جوانـان فعـال در این 

حوزه دانسـت.
وی اضافـه کـرد: بـرای شـکل گیـری اسـتارت آپ های 
حـوزه صنعـت چـاپ، صنعتگران و دانشـگاه ها بایسـتی به 

وظائـف و ماموریـت هـای خویـش در این حـوزه توجه وافر 
داشـته باشند.

گرو همکاری دانشـگاه  رفـع مشـکالت صنعت چـاپ در 
و صنعت

بهمـن پورمنـد نائـب رئیـس اتحادیـه چاپ خانـه داران 
تهـران نیـز بـا تاکیـد بـر تعامـل اتحادیـه چاپخانـه داران، 
انجمـن علمـی فنـاوری چـاپ و دانشـگاه هـا بـرای رفـع 
مشـکالت صنعـت چـاپ خاطرنشـان کـرد: صنعـت چـاپ 
کشـور از مشـکالت عدیـده ای رنـج مـی بـرد و رفـع ایـن 
مشـکالت در گـرو همـکاری دانشـگاه هـا و فعـاالن صنعت 

چاپ کشـور اسـت.

وی بـا تصریـح اینکـه، صنعت چـاپ در حـال حاضر در 
دنیـا از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت گفت: بـا همدلی 
و همـکاری بخـش هـای مختلـف دانشـگاهی و صنعتـی 
مـی تـوان ایـن صنعـت اسـتراتژیک را به جایـگاه واقعی 

خـود در تولیـد اشـتغال و صادرات رسـاند.
تربیـت نیروهـای دانشـگاهی بـرای راه انـدازی اسـتارت 

آپ هـای حـوزه چـاپ
سـید محسـن محسـنی عضـو هیـات علمـی دانشـگاه 
امیـر کبیـر، اهمیـت تربیـت نیروهـای دانشـگاهی بـرای 
توسـعه شـرکت هـای دانـش بنیـان و اسـتارت آپ هـای 

صنعـت چـاپ را مـورد تاکیـد قـرار داد.
وی اضافـه  کـرد: در ایـن زمینه همه دانشـگا ها، فعاالن 
صنعـت چـاپ و تشـکل هـای ایـن صنعـت بایـد تعامـل و 

همـکاری الزم را بایکدیگر داشـته باشـند.
مشکل فروش و بازاریابی در صنعت چاپ

احمدرضـا اعتمـاد مظاهـری مدیرعامل شـرکت تعاونی 
چـاپ خانـه داران نیز با اشـاره بـه اینکه بسـیاری از فعاالن 
صنعـت چاپ با مشـکل فـروش و بازاریابی مواجه هسـتند، 
خواسـتار تدویـن برنامـه هـای تخصصـی آموزشـی حـوزه 

صنعـت چاپ شـد.
وی بـا بیـان اینکـه، بـا آموزش هـای تخصصـی صنعت 
چـاپ و ترویـج دوره هـای بازاریابـی مـی تـوان مشـکالت 
فـروش و بازاریابـی این واحدهـا را برطرف کـرد، افزود: این 
مهـم بـا همکاری انجمـن علمی و فناوری چاپ  و دانشـگاه 

میسـر خواهـد بود.
ایجاد رشته چاپ به آینده موکول شد

سـعید پورمهدیـان عضو هیـات علمی  دانشـکده پلیمر 
دانشـگاه صنعتی امیر کبیر نیز در این نشسـت با اشـاره به 
اینکـه بـرای ایجاد رشـته هـای بـا گرایش چـاپ ملزوماتی 
مـورد نیـاز اسـت، گفـت: راه اندازی رشـته های بـا گرایش 

چـاپ به آینده موکول شـده اسـت.
انـدازی  راه  بـا  آینـده  در  کـرد  امیـدواری  اظهـار  وی 
گرایـش چاپ در حوزه دانشـگاهی و تربیـت نیروهای مورد 

نیـاز صنعـت چـاپ گام هـای موثـری برداشـته شـود.
در ایـن نشسـت کـه بـا شـعار صنعـت چـاپ، نـوآوری 
و ارزش آفرینـی بـرای تولیـد ملـی برگـزار شـد، مدیـران  
اسـتارت آپ هایـی همچـون اسـتارتاپ مقـوا، نویـن تـک 
و دانشـجویان اسـاتید ایـن حـوزه بـه بیـان دیـدگاه هـا 
و  پرداختنـد  تجربیـات خـود در حـوزه صنعـت چـاپ  و 
خواسـتار مشـارکت و همـکاری الزم به منظور رفع مسـائل 

و مشـکالت ایـن صنعـت در کشـور شـدند.

 راه اندازی رشته های صنعت 
چاپ با توجه به اهمیت و 

جایگاه صنعت چاپ در منطقه 
و دنیا یک ضرورت است
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

●●●

گفت: بیش از 43 هزار نفر  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
فناوری  و  علم  پارک  و  دانش بنیان  شرکت  هزار   5 در 

کار هستند. مشغول به 
منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس، از قزوین در رابطه با کمک حوزه دانشگاه 
که  سال  شعار  ح  طر از  کرد:  اظهار  سال  شعار  تحقق  به 
ح های  طر ارائه  سمت  به  را  دانشگاه ها  است  تولید  رونق 
صنعت  بخـــــش  و  مختلف  دستگاه هــای  نیـــــاز  مـــورد 

ایم. کرده  تشویق 
کز رشد در دانشگاه ها با هدف  کرد: ایجاد مرا غالمی تصریح 
انتقال دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه به حوزه های 
مختلف از جمله اشتغال و رفع نیازهای کشور صورت گرفته است.

کوچک  شرکت های  از  رشد  کز  مرا این  کرد:  بیان  وی 
تسهیالت  و  میکنند  حمایت  جدید  ایده های  صاحبان  و 
بتوانند  تا  می دهد  قرار  آنان   اختیار  در  را  اولیه  وامکانات 

راه اندازی  به اصطالح  یا  کاری  گروه  به سمت تشکیل یک 
کنند. شرکت های کوچک حرکت 

در  کرد:  خاطرنشان  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
کز رشد، پارک های علم و فناوری با هدف رفع  کنار این مرا
نیازهای بخش صنعت از شرکت های دانش بنیان حمایت 

می کنند.
امروز  به  تا  دانش بنیان  شرکت های  کرد:  عنوان  وی 
نیازهای  از  اعظمی  بخش  دانش،  بر  تکیه  با  توانسته اند 
مختلف جامعه از جمله در حوزه صنعت را از طریق مختلف 

کنند. از جمله ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی تامین 
کرد: 5 هزار شرکت دانش بنیان در پارک های  کید  غالمی تا
که به واسطه همین  علم و فناوری در حال فعالیت هستند 
43 هزار شغل پایدار ایجاد شده است و همه این شرکت ها بر 

مبنای دانش مشغول به فعالیت هستند.
وی در ادامه در خصوص حذف  رشته های غیر ضروری از 
کاهش ورود داوطلبان به دانشگاه ها  گفت:  دانشگاه ها نیز 
که پیش از این داشته ایم متوقف  کمی  باعث شده تا توسعه 

شود.
وی افزود: حتما دانشگاه ها به سمت تغییر سرفصل های 
آموزشی  ساخت های  زیر  تقویت  و  کیفیت  افزایش  درسی، 

خواهند رفت.
کز  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان یادآور شد: مرا
دانشگاهی غیردولتی با معضل صندلی خالی مواجه شده اند 
که وزارت علوم از این واحدها در صورت حفظ استانداردهای 

کرد. ابالغی حمایت خواهد 

و  علمی  معاون  حضور  با  برتر  دانش بنیان  شرکت   ۱۱
فناوری ریاست جمهوری، معرفی و تقدیر شدند.

و  سالیانه  اجالس  هفدهمین  مهر،  گزارش  به 
حضور  با  پردیس  فناوری  پارک  برترین های  جشنواره 
غالمرضا  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 

و محسنی بندپی استاندار تهران برگزار شد.
در این مراسم از ۱۱ شرکت دانش بنیان تقدیر به عمل 
امروز فعالیت  از  آمد. همچنین سه شرکت دانش بنیان 

کرده اند. خود را در پارک فناوری پردیس آغاز 
پردیس  فناوری  پارک  ارزیابی  مدیرکل  کبریان  علی ا
ارزیابی  گذشته  سال  خرداد  از  کرد:  خاطرنشان 
از  شرکت   ۱۴۰ همچنین  شد.  آغاز  متقاضی  شرکت های 
و  پردیس  فناوری  پارک  دانش بنیان  شرکت های 

بودند. متقاضی  رشد  کز  مرا از  شرکت   ۴۰
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد شرکت های دانش بنیان 
گفت:  داشتند،  مشارکت  امسال  سالیانه  اجالس  در 
قرار  ارزیابی  مورد  شاخص   ۱۰۰ اساس  بر  را  شرکت ها 

کردیم. دادیم و از این تعداد، ۱۱ شرکت را انتخاب 
سالیانه  اجالس  در  برتر  شرکت های  انتخاب  دالیل 

پارک فناوری پردیس در ذیل آمده است:
صادرات  دلیل  به  دانش بنیان  شرکت  یک   *
کشورهای عراق  محصوالت فناورانه در حوزه دارویی به 

کستان و پا
با  همکاری  دلیل  به  دانش بنیان  شرکت  یک   *
کشورهای  با  گاز  و  نفت  حوزه  در  خارجی  طرف های 

هلند، دانمارک، بریتانیا و صربستان
با  همکاری  دلیل  به  دانش بنیان  شرکت  یک   *

کز پژوهشی داخلی دانشگاه ها و مرا
* یکت شرکت  دانش بنیان به دلیل توسعه اقتصادی

* یک شرکت دانش بنیان فنی و مهندسی به دلیل 
هم افزایی در داخل پارک فناوری پردیس

* یک شرکت دانش بنیان به دلیل توسعه متوازن در 
ابعاد سازمانی، مالی و فناوری

* یک شرکت دانش بنیان به دلیل پیشگام در ایفای 
مسئولیت های اجتماعی منطقه ای

در  پیشگام  دلیل  به  شرکت دانش بنیان  یک   *
توسعه علم و فناوری

واحد  برترین  عنوان  به  دانش بنیان  شرکت  یک   *
ارائه دهنده خدمات تخصصی فناوری

بهترین  عنوان  به  دانش بنیان  شرکت  یک   *
و  متوازن  نخبگان حوزه رشد  فناوری  مرکز رشد  شرکت 

همه جانبه
شرکت  بهترین  عنوان  به  دانش بنیان  شرکت  یک   *
کسب  مرکز رشد فناوری نخبگان در توسعه اقتصادی و 

بازار

با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور؛ 

برترین های پارک 
فناوری پردیس 
معرفی و تقدیر 

شدند 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد

ایجاد 43 هزار شغل پایدار 
در مراکز رشد کشور

 استاندار تهران:

توسعه پارک های علم و فناوری فراموش 
شده است

گفته  استاندار تهران، دولت خود را به تامین امکانات  به 
موظف  فناوری  و  علم  پارک های  توسعه  برای  زیربنایی 

می داند.
جشن  و  سالیانه  اجالس  هفدهمین  ایسنا،  گزارش   به 
حضور  با  شنبه  صبح  پردیس  فناوری  پارک  برترین های 
تهران  استاندار  و  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 

برگزار شد.
کرد:  بیان  اجالس  این  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
ابعاد مختلفی است و مهمترین رکن  اساسا توسعه دارای 
سوی  از  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  که  است  اقتصاد  آن 

مقام معظم رهبری به آن اشاره شده  است.
بودن  کند  دلیل  به  اقتصادی  توسعه  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت های  وجود  علیرغم  کشور  در  نوآوری  و  خالقیت 
فراوان و استعدادهای فردی در تولید انبوه و تجاری سازی 

علم به دلیل فقدان نگاه علمی محقق نشده است.
استاندار تهران گفت: هنوز خیلی تا رسیدن به نقطه مطلوب 
و پیوند صنعت و دانشگاه فاصله داریم و توسعه پارک های 
توسعه  پیشران های  از   یکی  می تواند  فناوری  و  علم 

اقتصادی باشد.
کرد: راهبرد ما در پارک های علم و  بندپی خاطر نشان 
ضعف  نقاط  تقویت  بنیان،  دانش  اقتصاد  توسعه  فناوری 
که خالء آن  ایجاد  اشتغال حرفه ای  و  تولیدی  بنگاه های 

در صنایع خودرو سازی حس می شود، است.
و  دانشگاه  بین  تنگاتنگ  ارتباطات  شد:  یادآور  وی 
مسیر  کننده  تقویت  تواند  می  فناوری  و  علم  پارک های 

درست تجاری سازی باشد.
و  علم  پارک های  توسعه  کرد:  تصریح  تهران  استاندار 
فناوری مثل خیلی از مشکالت استان تهران فراموش شده 
پارکها حرکت  این   باید به سمت خصوصی سازی  و  است 

کنیم.
را  موظف  افزود: دولت خود  پایان  بندپی در  محسنی 
به تامین امکانات زیربنایی برای  توسعه پارک های علم و 

فناوری می داند.
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حوزه  در  آپ ها  استارت  اهمیت  بر  کید  تا با  کوهپایه 
ساخت  برای  جمهور  رئیس  علمی  معاون  قول  از  سالمت 

مرکز رشد در دانشگاه ایران خبر داد.
کوهپایه زاده رئیس  گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  به 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در استارتاپ ویکند حرکت به 
سوی زیست بوم خالق و نوآور سالمت که در سالن همایش های 
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  رازی 
اصلی  هدف  را  سوم  نسل  دانشگاه های  سمت  به  حرکت 
خود قرار داده و در ایجاد زیست بوم های در حوزه سالمت 
استارتاپ های  میزبان  امروز  است؛  داشته  خوبی  رشد 
امیدواریم  و  هستیم  دیجیتال  سالمت  حوزه  در  مختلف 
کنیم تا فناوران بتوانند ظرفیت های خود را  شرایطی ایجاد 

بیشتر نشان دهند.
بخش های  از  بسیاری  در  متاسفانه  داد:  ادامه  او 
بتوانیم  باید  و  هستیم  کننده  مصرف  دیجیتال  سالمت 
و  برسانیم  عملی  تفکرات  به  را  ایده ها  استارتاپ ها  با 
نیازهایتان را به سمت شرکت های استارتاپی سوق دهیم.

کرد: امیدواریم  رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار 
که فضا برای استارتاپ ها مناسب  کشور  کنونی  در شرایط 
کنیم و از تهدید های  است بتوانیم از آن ها بیشتر استفاده 

در دوران تحریم با استارتاپ ها فرصت بسازیم.
دهنده  شتاب  در  امیدواریم  کرد:  بیان  زاده  کوهپایه 
دیجیتال هلث و مرکز رشد بتوانیم شرایط را برای فعالیت 
کنیم و بازار خوبی به ویژه  استارتاپ ها بیش از پیش آماده 
در منطقه برای محصوالت دانش بنیان در حوزه سالمت 

دیجیتال داشته باشیم.
اینکه  به  اشاره  با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کشوری  قطب  می کنیم  تالش  دیجیتال  سالمت  حوزه  در 
گذشته به سمت  گفت: از حدود سه تا چهار سال  شویم، 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم و حمایت از شرکت های 

حرکت می کنیم.
کز تحقیقاتی  گفت: با ١٠ هزار دانشجو و مرا کوهپایه زاده 
مشترکی  دوره های  و  داریم  خوبی  ظرفیت های  رشد  و 
و  علمی  هیئت  اعضای  برای  شریف  صنعتی  دانشگاه  با 
و  کارآفرین  التحصیالن  غ  فار تا  برگزار می کنیم  دانشجویان 

فناور داشته باشیم.
فناوری  و  تحقیقات  معاون  متولیان  عباس  ادامه  در 
دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دکتر ستاری روز گذشته در 
بازدید از دانشگاه علوم پزشکی ایران قول مساعد برای ساخت 
با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رشد  مرکز  جدید  ساختمان 

حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دادند.
سال  از  که  کرده اند  ادعا  شرکت هایی  داد:  ادامه  وی 
انسان  بدن  سلول های  با  مصنوعی  اندام های   ٢٠3٠
ساخته می شود و در حوزه فناوری سالمت رشد زیادی در 

دنیا شاهد هستیم.
شتاب دهنده های سالمت در جذب پزشکان 

موفق ترند
سالمت  کارگروه  رئیس  مروجی،  سجاد  ادامه  در 
و  ارتباطات  اطالعات،  فناوری  توسعه  ستاد  الکترونیک 
فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اما  است،  شده  داغ  کشور  در  استارتاپ ها  تب  کرد:  اظهار 
کمتر به آن ها توجه  که  در این حوزه ها بخش هایی هستند 
شده و یکی از این حوزه ها سالمت دیجیتال و استفاده از 

تلفن همراه برای ارتقا سالمت است.
از  بعد  استارتاپی  کوسیستم  ا اغلب  داد:  ادامه  وی 
برگزاری ویکند ها شکل نمی گیرد و ٩٠ درصد ویکند ها فقط 

یک روزه هستند و بعد از اتمام دنبال نمی شوند.
کارگروه سالمت الکترونیک ستاد توسعه فناوری  رئیس 
و  علمی  معاونت  مجازی  فضای  و  ارتباطات  اطالعات، 
معتقد  علمی  معاونت  گفت:  جمهوری  ریاست  فناوری 
فعالیت  برای  کوسیستم  ا ویکند ها  از  بعد  باید  که  است 

گیرد. استارتاپ ها شکل 
مروجی گفت: در مواردی شاهد هستیم مرکز شتاب دهی 
افتتاح می شود و به عنوان مرکز شتاب دهی بدون تخصص 
در حوزه سالمت ورود می کند و اما درست ترین راه این است 
مهندسی  دانشگاه  با  تعامل  در  پزشکی  علوم  دانشگاه ها 

یک شتاب دهنده راه بیندازنند.
کارگروه سالمت الکترونیک ستاد توسعه فناوری  رئیس 
و  علمی  معاونت  مجازی  فضای  و  ارتباطات  اطالعات، 
کز شتاب دهی سالمت  گفت: مرا فناوری ریاست جمهوری 
پزشکان  جذب  در  اغلب  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در 
در  دهی  شتاب  کز  مرا ایجاد  دنبال  به  و  هستند  موفق تر 
حوزه سالمت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستیم.
در  فعالیت  برای  محدودیت هایی  کشور  در  افزود:  او 
این  دنیا  کشور های  برخی  در  اما  داریم،  دیجیتال  حوزه 
ج برای فعالیت برخی  محدودیت ها وجود ندارد و بازار خار
استارتاپ ها فراهم است؛ برخی استارتاپ ها عالقه دارند در 
کنند و جایزه ببرند، اما خروجی  ویکند های مختلف شرکت 

مردمی ندارند.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی 
که نگاه مستقل در حوزه فناوری دانشگاه آزاد  با بیان این 
گفت: در این دانشگاه پژوهش دانشگاهی  کم است،  حا
که  از پژوهش صنعتی، فناوری و نوآوری جدا شده است 

یک تحول عظیم به حساب می آید.
گزارش ایسنا، دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در  به 
مراسم معارفه و تکریم پنج تن از مدیران کل حوزه معاونت 
گفت:  فناوری، تحقیقات و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی 
ایجاد معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری نتیجه اندیشه 

یک عده اندیشه ورز طی چند سال متوالی بوده است.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی 
با بیان اینکه در دانشگاه آزاد اسالمی یک نگاه مستقل، 
کم است، گفت:  آینده نگرانه و مدبرانه در حوزه فناوری حا
فناوری  صنعتی،  پژوهش  از  دانشگاهی  پژوهش  کنون  ا
که یک تحول بسیار عظیم به  و نوآوری جدا شده است 

حساب می آید.
وی با بیان اینکه تحول در حوزه معاونت تحقیقات، 
زمینه  این  در  گفت:  شده،  ایجاد  نیز  نوآوری  و  فناوری 
ساختار معاونت تغییر یافت و یک حوزه خبرگانی ایجاد 
که با استفاده از بدنه دانشگاه، اعضای هیأت علمی  شده 
که تجربه شاخصی در حوزه فناوری  کارکنانی  شاخص و 

دارند، در حال فعالیت هستند.
دکتر دهقانی فیروزآبادی افزود: در این تغییر ساختار یک 
حوزه مربوط به سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی است و در 
واقع مهمترین رکن این معاونت به حساب می آید که مهندس 

وحید ضرغامی مسئولیت این حوزه را عهده دار است.
از اساتید  که  کاشانی  اینکه دکتر معیری  بیان  با  وی 
به عنوان  تهران غرب است،  آزاد اسالمی واحد  دانشگاه 
و  فناوری  آموزش های  توسعه  ایجاد  کل  اداره  سرپرست 
گفت: در این حوزه مسیر  خالقیت منصوب شده است، 
رشد و پرورش دادن یک تیم تا رسیدن به شرکت های فناور 

طی می شود.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی 
در ادامه افزود: همچنین در ساختار جدید دکتر بهزادی پور 
کز رشد به عنوان سرپرست اداره کل  با تجربه ارزشمند در مرا
که در این  کز رشد منصوب شده است  کارآفرینی و مرا امور 
کز رشد انجام خواهد شد. مهندس  حوزه کارآفرینی ها در مرا
صدری مهر با تجربیات فراوان نیز به سمت سرپرست اداره 
دانش بنیان  شرکت های  و  فناوری  و  علم  پارک  امور  کل 

منصوب شده است.
وی افزود: همچنین در این زمینه دکتر سیداحسان 
شیرنگی به عنوان سرپرست اداره کل اقتصاد دانش بنیان 
و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان منصوب شده است 
با  و  برنامه ریزی  با  بتوانند  افراد  این  که همه  امیدوارم  و 
انگیزه های جدی فعالیت کنند تا ما در دو سال آینده شاهد 
یک تحول چشمگیر و چشم نواز در حوزه علم و فناوری و 

اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی باشیم.
وی از زحمات دکتر نجفی مدیرکل سابق دانش بنیان و 
سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر افشاری مدیرکل 
گفت: این دو  کرد و  کارآفرینی و تجاری سازی تقدیر  سابق 
فرد گنجینه بسیار بزرگی برای دانشگاه آزاد اسالمی هستند 

و از تجربیات آنها در این حوزه استفاده خواهد شد.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری 

دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد

ایجاد مراکز رشد در 
راستای مأموریت  
سراهای نوآوری 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح کرد؛

قول معاون علمی ریاست جمهوری 
برای ساخت مرکز رشد جدید 

در علوم پزشکی ایران
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معاونین  رئیس،  ربانی  اله  عطاء  دکتر  مشترک  نشست 
هم  و  تعامل  هدف  با  البرز  فناوری  و  علم  پارک  مدیران  و 
واحدهای  و  بنیان  دانش  فناور،  های  شرکت  با  اندیشی 
فناور مرکز رشد مستقر در پارک روز سه شنبه 5 شهریورماه 

برگزار شد.
و  پارک علم  روابط عمومی  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
فناوری البرز، دکتر عطاء اله ربانی رئیس پارک علم و فناوری 
البرز در نشست با شرکت های فناور  و دانش بنیان پارک 
اندیشی  هم  و  همفکری  بر  کید  تا با  البرز  فناوری  و   علم 
اندیشی  گفت: نشست و هم  شرکت ها و واحدهای فناور 
بنیان  دانش  و  فناور   های  شرکت  مدیران  با  همفکری  و 
پارک  علم و فناوری البرز فرصتی برای هم افزایی و تعامل 
کارهای دانش بنیان است و  کسب و  سازنده برای توسعه 
باید بهره وری این جلسات را با تعامل و همفکری بیش از 

گذشته افزایش دهیم.
به  اشاره  با  همچنین  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر  سفر 
آفرینی  نقش  بر  ایشان  کید  تا و  سخنان  به  البرز  استان  به 
بیشتر پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان 
کردند و این نشان  و استارت آپ ها در شرایط تحریم اشاره 
می دهد در شرایط تحریم شرکت های دانش بنیان و فناور 
و جوانان استارت آپی تا چه حد اهمیت دارند و می توانند 
کشورمان را یاری دهند و به تحقق اقتصاد  در این شرایط 

کمک نمایند. مقاومتی 
کرد   وی به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی اشاره 
کشورمان  برای  که  مشکالتی  همه  با  ها  تحریم  گفت:  و 
کرده زمینه ساز فرصت های جدید نیز هست و آن  ایجاد 
استفاده از توان و ظرفیت داخلی و نقش آفرینی و ظهور و 
که  بروز توان شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هاست 
کشورمان را در برابر تحریم ها توانمند و به توان  می تواند 

داخلی متکی نماید.
کلیدی شرکت های دانش بنیان و  دکتر ربانی به نقش 
فناور در تولید محصوالت دانش بنیان اشاره و خاطرنشان 
ارائه شده توسط دکتر ستاری معاونت  آمار  بر اساس  کرد: 
علم و فناوری ریاست جمهوری؛ شرکت های دانش بنیان 
بلکه  گیرند  می  را  ارز  خروج  جلو  تنها  نه  شرایط  این  در 

کنند . کشور نیز فراهم می  موجبات ورود ارز به 
و  بنیان  دانش  تولیدات  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ورود  برای  را  ها  آن  و  حمایت  پارک  فناور  محصوالت 
زمینه  در  داشت:  اظهار  کنیم  می  مساعدت  بازار  به 

و  نوآوری  با صندوق  مالی هماهنگی خوبی  حمایت های 
گرفته  شکوفایی، استانداری البرز و سایر دستگاه ها صورت 
کنیم این حمایت ها منجر به تولید محصوالت  و تالش می 
که این استان  دانش بنیان و فناور در پارک البرز شود چرا 
زمینه  در  استان  چهارمین  و  دارد  خوبی  های  ظرفیت 

استقرار شرکت های دانش بنیان است.
فناوری  و  پژوهش  صندوق  اندازی  راه  به  ربانی  دکتر 
کرد  استان البرز با مدیریت پارک علم و فناوری البرز اشاره 
و  گذاران  سرمایه  ورود  ساز  زمینه  صندوق  این  گفت:  و 
همچنین حضور شرکت های دانش بنیان و فناور به عنوان 

سهامدار در آن است.
این  اینکه  تصریح  با  البرز   فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
پارک به محل رجوع و اتکاء مجموعه دستگاه های علمی 
روساء،  حضور  گفت:  است  شده  استان  و  ملی  اجرایی  و 
این  در  استانی  و  کشوری  مدیران  مجموعه  و  مسئوالن 
کی از موفقیت و حرکت رو به جلو پارک در راستای  پارک حا
ماموریت خود در زمینه تقویت و حمایت از اقتصاد دانش بنیان، 
جای  به  کارآفرینی  روحیه  تقویت  و  مقاومتی  اقتصاد 

کارمندی است.
وی در ادامه صحبت های خود به برنامه های مختلف در 
دست انجام اشاره کرد و گفت: برگزاری رویدادهای کارآفرینی 
سایر  و  خوارزمی  دانشگاه  همکاری  با  آپی  استارت  و 
با معاونت علم و فناوری  و همچنین همکاری  دانشگاه ها 
گرفتن مجوز های استاندارد، دوره های توانمندسازی،  برای 
فناورانه  ساختارهای  توسعه  جدید،  های  دوره  برگزاری 
سایر  در  نوآوری  کز  مرا ایجاد  پارک،  از  ج  خار در 
خالی،  های  سوله  از  استفاده  استان،  های  شهرستان 
برای  »ماموت«  مجموعه  با  آپی  استارت  رویداد  برگزاری 
از   ... و  پارک،   فناور  های  شرکت  توان  از  استفاده 
که توسط پارک دنبال می شود. برنامه های دیگری است 

پارک  موثر  و  خوب  های  نامه  تفاهم  انعقاد  به  ربانی 
کرد و  علم و فناوری البرز با دستگاه ها و سازمان ها اشاره 
گفت: عالوه بر حمایت های استانداری و سازمان برنامه و 
بودجه استان خوشبختانه با بخش های مختلف دولتی ، 
دانشگاهی ، تحقیقاتی وخصوصی  تفاهم نامه های خوبی 
شده  ایجاد  همکاری  برای  خوبی  ظرفیت  و  شد  انجام 

است.
مدیران  از  متشکل  رفاه  بانک  از  تیمی  نشست  این  در 
و معاونین بانک رفاه  یکی از شعب  استان البرز) در زمینه 
ارایه مشاوره مالی ، اخذ تسهیالت ، اخذ انواع ضمانت نامه 
کاریابی)در  کار آفرینی و اداره  و ...( ، روسای  اداره توسعه 
کار ورزی( و مدیر عامل یکی از شرکت های موفق )در  زمینه 
زمینه معرفی تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی(  برای 
ح  که می توانند به شرکتهای فناور  ارائه دهند، طر خدماتی 

موضوع  نمودند.
در ادامه این نشست نیزتعدادی از مدیران شرکت های 
فناور و دانش بنیان نظرات، مشکالت و دیدگاه های خود را 
گذاشتند،  با ریاست پارک و مدیران این مجموعه در میان 
و  معاونان  و  گردید  برگزار  پاسخ  و  پرسش  جلسه  سپس 
ح  به سواالت مطر البرز  فناوری  و  پارک علم  ارشد  مدیران 

شده پاسخ دادند.

تحقق  برای  گفت:  سوره  دانشگاه  رئیس   
دنبال  به  سوره  دانشگاه  دانشجویان  کارآفرینی 
و  علم  های  پارک  شبیه  هنر  و  فرهنگ  پارک  ایجاد 
تبلیغات  سازمان  هنری  حوزه  همکاری  با  فناوری 
درآمد  کسب  بر  عالوه  دانشجویان  تا  هستیم  اسالمی 
نیز  را  جامعه  مشکل  از  بخشی  بتوانند  کارآفرینی،  و 

کنند. حل 
محمدحسین  سوره،  دانشگاه  ایرنا  گزارش  به 
اعضای  و  معاونان  با  رسمی  جلسه  اولین  در  ساعی 
نمایندگان  حضور  با  که  دانشگاه  این  رئیسه  هیات 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
اظهار  دانشگاهی  های  محیط  در  فعالیت  ملزومات 
و  دارد  همگانی  مشارکت  به  نیاز  دانشگاهی  کار  کرد: 
در  دقیق  و  منظم  باید  مجموعه  این  اجزاء  تک  تک 

کنند. جهت دست یافتن به اهداف دانشگاه حرکت 
وی با بیان اینکه هر دانشگاه هویتی دارد و افراد با 
توجه به آن، دانشگاه مد نظر را برای تحصیل انتخاب 
گر بتوانیم به اهداف اشاره شده در  کنند، افزود: ا می 
کنیم، بدون تردید این  اساسنامه دانشگاه دست پیدا 
دانشگاه به دانشگاهی برجسته در سطح جهان اسالم 
از  بیش  باید  سوره  دانشگاه  هویت  شود.  می  تبدیل 
امر  این  و  شود  معرفی  دیگران  به  و  تبیین  پیش 

دارد. مضاعفی  ضرورت  نخبگان  بین 
ارتباطات  اینکه  به  اشاره  با  سوره  دانشگاه  رئیس 
بسیاری  اهمیت  دانشگاهی  بین  و  سازمانی  گیر  فرا
بین دانشگاه های هنری  گفت: در حال حاضر  دارد، 
اتفاق  این  باید  و  ندارد  ارتباط منسجمی وجود  کشور 

رقم بخورد.
کید بر لزوم هم افزایی بین این دانشگاه  ساعی با تا
افزود:  اسالمی  تبلیغات  سازمان  های  زیرمجموعه  و 
برای  جدی  بطور  باید  که  است  موضوعی  کارآفرینی 

دانشجویان دانشگاه سوره پیگیری شود.

با هدف کارآفرینی دانشجویان 

دانشگاه سوره
 به دنبال راه اندازی 
پارک علم و فناوری 

است 

رئیس پارک علم و فناوری البرز: 

تحریم با همه مشکالت 
فرصت تکیه بر توان داخلی و نقش آفرینی 

شرکت های دانش بنیان است 
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مرکز  که  این  بیان  با  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
نوآوری بانوان عالوه بر دانشگاه علم و صنعت در ۵ استان 
خاص  کز  مرا نوع  این  گفت:  می شود،  اندازی  راه  دیگر 
ایران نیست، بلکه در ام ای تی و هاروارد اقدام به راه اندازی 

چنین مرکزی شده است.
گزارش ایسنا، محمد مخبر در مراسم افتتاح اولین  به 
افزود:  صنعت،  و  علم  دانشگاه  در  بانوان  نوآوری  مرکز 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  موفقیت  بزرگترین 
دانش  مانند  بحث هایی  رتبه  که  است  آن  جمهوری 
کارآفرین ها را در جامعه ارتقا داد. بنیان ها، استارتاپ ها و 

در  دانش بنیان  شرکت های  از  یکی  تجربه  به  وی 
کرد  اشاره  کارآفرینی  روی  بر  گذاری  سرمایه  خصوص 
تا  شد  خواسته  شرکت  این  مدیر  از  که  زمانی  افزود:  و 
گفت قیمت گذاری بر روی  کند  را اعالم  دارایی های خود 
صندلی  و  میز  شامل  که  شرکت   این  شب  دارایی های 
روی  بر  گذاری  قیمت  ولی  است؛  مشخص  می شود، 
متخصص  انسانی  نیروی  شامل  که  ما  روز  دارایی های 
انسانی  نیروی  که  چرا  نیست؛  پذیر  امکان  است، 

است. گذاری  قیمت  غیرقابل  متخصص 
هیچ  که  کشورها  از  برخی  در  کرد:  اضافه  مخبر 
در  رقمی  دو  رشد  که  شاهدیم  ندارند،  سرمایه ای 
درصد   ۹۵ که  داد  نشان  ما  بررسی های  و  دارند  دنیا 
کوچک و متوسط هستند  بنگاه های دنیا شامل بنگاه های 
که  ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید ناخالص از سوی این تعداد شرکت 

صورت می گیرد.
کرده  نیروی تحصیل  امام  رئیس ستاد اجرایی فرمان 
گفت: نیروهای  کشور نام برد و  متخصص را از مزیت های 

سرمایه هایی  کشور  و  نظام  به  دلبسته  کرده  تحصیل 
نفت  کشور  سرمایه  و   می روند  شمار  به  کشور  سوی  از 
که  کرده است، چرا  را بدبخت  کشور  این نفت  و  نیست 

فریبنده است. یک دارایی 
بر روی  امام  اجرایی  ما در ستاد  که  این  بیان  با  وی 
برای  گفت:  می کنیم،  ریزی  برنامه  مسائلی  چنین 
دستور  در  را  برنامه  دو  بنیان  دانش  حوزه های  توسعه 
کوچک  آنها ساماندهی شرکت های  از  که یکی  کار داریم 
انجام  اقتصادی  هدف  با  امر  این  که  است  متوسط  و 

نمی شود.
کشور را از جمله  وی رفع محرومیت زدایی و معضالت 
کوچک و متوسط نام برد  اهداف ساماندهی شرکت های 
کوچک  شرکت   ۶۵۰ کنون  تا  اساس  این  بر  داد:  ادامه  و 
در  درصد   ۵۱ ستاد  این  که  کردیم  اندازی  راه  متوسط  و 
بنگاه   ۳۵۰ کنون  تا که  داشت  مشارکت  آنها  فعالیت های 

گذار شده است. کامل وا به طور 
نام  این ستاد  برنامه های  از دیگر  را  ایجاد شغل  مخبر 
ح ایجاد  برد و افزود: در سال جاری صد هزار شغل با ۳۰ هزار طر
از  اعظمی  بخش  ما  بررسی های  اساس  بر  که  است  شده 

بانوان اجرایی می شود. از سوی  این فعالیت ها 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به راه اندازی 
راستای  در  بنیاد  این  اندازی  راه  گفت:  برکت،  بنیاد 
فعالیت های  که  چرا  است  بوده  دانش بنیان  توسعه 
جامعه  فعالیت های  اصلی  محورهای  از  بنیان  دانش 

می شود. تلقی 
گذشته  سال  چند  از  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
پی اچ دی  مدرک  دارای  متخصص   ۲۵۰ از  بیش  کنون  تا

معتبر  دانشگاه های  از  التحصیل  غ  فار سال،   ۳۰ از  کمتر 
با ما همکاری دارند.

در  خطرپذیر  صندوق   ۶ راه اندازی  از  همچنین  مخبر 
گفت: عالوه بر آن یک فراصندوق با  این بنیاد خبر داد و 

اعتبار هزار میلیارد تومان راه اندازی شده است.
از  همچنین  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
شرکت های  حسابرسی  منظور  به  حسابرسان  آموزش 
گفت: ما شاهد بودیم حسابرسان  دانش بنیان خبر داد و 
با چالش هایی  بنیان  برای حسابرسی شرکت های دانش 
که ما در این دوره آموزشی، آنها را با نحوه  مواجه بودند 

کردیم. آشنا  بنیان  دانش  شرکت های  حسابرسی 
دانشگاه  در  نوآوری  مرکز  اندازی  راه  به  اشاره  با  مخبر 
استان های  در  مرکز  نوع  این  گفت:  صنعت،  و  علم 
و  غربی  آذربایجان  کردستان،  خوزستان،  خراسان، 

می شود. راه اندازی  بلوچستان  و  سیستان 
ایران  خاص  تنها  بانوان  نوآوری  مرکز  وی  گفته  به 
نیز  تی  آی  ام  و  هاروارد  دانشگاه های  در  بلکه  نیست، 

راه اندازی شده است. کزی  چنین مرا

جامع  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  امور  دفتر  مدیرکل 
از ۲۵ درصد  با توجه به تولید بیش  کشور  کاربردی  علمی 
گفت: رویداد شتاب  کرمان تولید می شود،  خرمای ایران در 
خرما در هفتم آذرماه سال جاری به میزبانی این استان برگزار 

خواهد شد .
حاشیه  در  زاده  موسی  محمدحسین  ایرنا،  گزارش  به 
کرمان در نشست با خبرنگاران افزود: ورود نوآوری  سفر به 
در  را  تحولی  تواند  می  خرما  محصول  حوزه  در  خالقیت  و 
ایجاد شرکت های نوپا و مرتبط با محصوالت جدید خرما و 

کند. اشتغال مبتنی بر محصوالت جدید ایجاد 
وی در ادامه بیان داشت: افراد عالقمند برای شرکت در 
رویداد شتاب خرما تا اول آبان ماه وقت دارند تا ایده هایی 

کنند. که  در رابطه با خرما دارند را در سایت ما ثبت 
گره  این پژوهشگر افزود: امیدواریم رویداد شتاب خرما 
کرده و به آینده خرما خدمت  کار فعاالن این حوزه باز  ای از 
کار نو در صنعت  کند و همچنین موجب افزایش اشتغال و 

خرما شود.
محصوالت  خرما  از  اینکه  به  توجه  با  زاده  موسی 
گفت: دانش های موجود  کرد   مختلفی را می توان تولید 
گر تنها به همین یک امر  کتاب ها انتقال نداده ایم و ا را به 

کرمان و بم بیکاری وجود نداشت. توجه می شد در 
محور  شغل  بیشتر  را  کاربردی  و  علمی  دانشگاه  وی 
کز علمی  کز نوآوری در مرا گفت:  الگوی ایجاد مرا دانست و 
گرفته است و حوزه پژوهش و فناوری تالش  کاربردی قرار 

که افراد فناور تحویل جامعه دهد . دارد 
جامع  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  امور  دفتر  مدیرکل 
نوآوری  مرکز   ۱۳۰ از  بیش  افزود:  کشور  کاربردی  علمی 
کاربردی تاسیس  کز آموزش علمی  کنون در مرا تخصصی تا

و برای آن مجوز صادر شده است.
گفت:  نوآوری  کز  مرا گروه  دو  به  اشاره  با  زاده  موسی 

شوند  می  اجرا  ما  تخصصی  کز  مرا توسط  گروه  یک 
گذار شرکت های خصوصی هستند  و بهره بردار و سرمایه 
دیگر  گروه  و  دارند  کاربردی  علمی  مرکز  خود  برای  که 
ضریب  افزایش  برای  که  هستند  استانی  استارتاپ های 
استان  های  پتانسیل  براساس  و  دانشگاه  اجتماعی  نفوذ 

کنند. فعالیت می 
را  در  کاربردی  از محورهای دانشگاه علمی  یکی  وی 
دانشجویانی  توسط  تخصصی  شرکت  ایجاد  آینده  سال   ۵
گفت: این شرکت  کرد و  غ التحصیل می شوند عنوان  که فار
رفع  نوآورانه  رویکرد  با  را  منطقه  نیازهای  تخصصی  های 

کرد . خواهند 
کاربردی  و  علمی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  مدیرکل 
که مجوز آن ها  کرمان  با اشاره به ۴ مرکز نوآوری در  کشور 
کز نوآوری  گفت: سه شرط برای ایجاد مرا صادر شده است 
الزم است است اول اینکه دولتی نباشد، تخصصی باشد و 
گذار باشد و ایده ها نیز برای تولید حمایت خواهند  سرمایه 
کابردی استان تا پایان  کز علمی  که امیدواریم همه مرا شد 
استان  در  نوآوری  مرکز  یک  مجوز  اخذ  به  موفق  امسال 

بشوند.

کرمان میزبان رویداد شتاب خرما می شود

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد 

راه اندازی مرکز نوآوری زنان در تهران
 و ۵ استان دیگر 
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شورای  نفت  وزیر  دستور  به  جاری  سال  در  گت:  نفت  وزارت  فناوری  امور  کل  مدیر 
گرفت و قرار است در این شورا فضای جدیدی از  حمایت از شرکت های دانش بنیان شکل 

گیرد. کارها در یک منطقه جدیدی به نام پارک نفت شکل  کسب و 
گزارش ایسنا، دکتر عرفان ریاحی امروز در تور فناوری وزارت نفت و شرکت های تابعه   به 
مهندسی،  معاونت  حوزه  در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  در  که 
تجاری سازی،  فناوری،  و  پژوهش  شامل  اصلی  کل  اداره  چهار  فناوری  و  پژوهش 
شرکت های  از  حمایت  آن ها  وظیفه  که  دارد  وجود  اجرایی  نظام  و  فیزیکی  دارایی های 

دانش بنیان، حوزه های نوآوری، پژوهش و ساخت داخل است.
شرکت های  حوزه  در  که  مواردی  و  مقررات  کلیه  سیاست گذاری  واقع  در  افزود:  وی   
دانش بنیان و شرکت های اجرایی قرار می گیرد، در این مجموعه انجام می شود. مشکالتی 
کوچک، تجاری،   استارت آپی و  که در طی چند سال اخیر برای شرکت های دانش بنیان، 

ح شد، نبود تقاضای شفاف حوزه وزارت نفت است. شتاب دهنده مطر

کرد: در سال جاری با دستور وزیر نفت  کل امور فناوری وزارت نفت خاطرنشان  مدیر 
فضای  شورا  این  در  است  قرار  و  گرفت  شکل  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  شورای 

گیرد. کارها در یک منطقه جدیدی به نام پارک نفت شکل  کسب و  جدیدی از 
گفت پارک نفت رقیبی برای دیگر پارک ها نیست بلکه قرار است  کرد: باید  ریاحی تصریح 
برای  تا  بخورد  رقم  سختگیرانه  نفت  حوزه  در  مقررات  و  قوانین  که  کند  ایجاد  را  فضایی 

شرکت های دانش بنیان تسهیل گری الزم اتفاق بیافتد.
و  نفت  حوزه  در  بیشتر  را  فناوری  و  نوآوری  بتوانیم  که  امیدواریم  کرد:  بیان  وی 
که در  پارک ها و سازمان هایی است  برای  اتصال  نقطه  تنها  پارک نفت  گیریم.  کار  به  گاز 
باشند.  داشته  ارتباط  نفت  وزرات  با  طریق  این  از  تا  می کنند  فعالیت  نوآوری  حوزه های 
امیدواریم پارک علم و فناوری خراسان رضوی هم بتواند با پیگیری های الزم از قابلیت ها 

کند. و توانمندی های پارک نفت استفاده 

مدیر کل امور فناوری وزارت نفت: 

پارک فناوری نفت راه اندازی می شود 

در راستای ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان؛ 

پارک علم و فناوری البرز و دانشگاه آزاد 
اسالمی استان تفاهم نامه همکاری 

امضاء کردند 
و  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  ربانی  عطاءهلل  دکتر 
دکتر برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز در 
دانش  اقتصاد  تحقق  جهت  مناسب  بستر  ایجاد  راستای 

بنیان  تفاهم نامه همکاری امضاءکردند.
پارک  عمومی  روابط  از  نقل  به  بازارکار  گزارش   به 
طرف  دو  نامه،  تفاهم  این  براساس  البرز  فناوری  و  علم 
امکانات،  تبادل  در  خود  های  ظرفیت  از  استفاده  با 
پژوهشی  علمی،  های  ظرفیت  از  استفاده  و  اطالعات 
و  اساتید   ، فناوران  از  حمایت  برای  اجرایی  و  ،آموزشی 

کنند. صاحبان ایده تالش می 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  مراسم  این  ابتدای  در 
آزاد  دانشگاه  های  توانمندی  به  اشاره  با  البرز  استان 
گفت:  البرز  فناوری  و  علم  پارک  و  البرز  استان  اسالمی 
های  توانمندی  و  کشور  داخل  های  توانمندی  به  وقتی 
کنیم می  جوانان ، دانشجویان و دانشگاهیان خود اتکاء 
توانیم حرکت های بزرگی را در عرصه علم و فناوری انجام 

دهیم.
صنعتی   ، علمی  های  توانمندی  به  اشاره  با  وی 
و  علم  پارک  کرد:  خاطرنشان  البرز  استان  کشاورزی  و 
و  ها  ایده  تا  است  ارزشمندی  بسیار  بستر  البرز  فناوری 
ح های دانشجویان و اساتید این دانشگاه با همکاری  طر
ح ها  پارک علم وفناوری البرز تجاری شده و ایده ها و طر

به ثروت تبدیل شود.
علم  پارک  رئیس  این نشست همچنین  دکترربانی  در 
شکل  های  همکاری  از  استقبال  با  نیز  البرز  فناوری  و 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مسئوالن  بازدید  و  گرفته 
گفت: خوشبختانه هم ظرفیت های استان  پارک  از  البرز 
توجه  قابل  فناوری  و  صنعتی  علمی،  همکاری  زمینه  در 
علمی  توسعه  دغدغه  استان  ارشد  مسئوالن  هم  و  است 
و فناوری و توسعه شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی 

دارند.
های   تحریم  به  اشاره  با  ربانی  عطاءهلل  دکتر 
کنیم  تکیه  داخلی  توان  به  گر  ا گفت:  غربی  کشورهای 

بیش از 8٠ تا ٩٠ درصد نیازهای داخلی خود را می توانیم 
ایستاد  کنندگان  تحریم  مقابل  در  توان  می  کنیم  تامین 
دانش  های  شرکت  توسعه  و  همدلی  و  همکاری  با  گر  ا و 
را   ها  تحریم  کنیم  محقق  را  ماموریت  این  فناور  و  بنیان 

کم اثر خواهد شد
کید  تا ها  دستگاه  همه  بین  افزایی  هم  توسعه  بر  وی 
بازار سوق دهیم  را به سوی  نیازها  باید  یادآور شد:  کرد و 
استفاده  آنها  رفع  برای  های  توانمندی  و  ها  ظرفیت  از  و 
های  رشته  نیازها  رفع  برای  باید  زمینه  این  در  کنیم. 
متخصص،  التحصیالن  غ  فار و  کنیم  تعریف  تخصصی 
و  وظیفه  این  و  کنیم  تربیت  دست  به  آچار  و  توانمند 
آزاد اسالمی  ماموریت همه دانشگاه ها از جمله دانشگاه 

است.
ظرفیت  به  اشاره  با  البرز  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
این  آمادگی  بر  البرز  فناوری  و  علم  پارک  نظیر  بی  های 
هسته  به  سازی  تجاری  خدمات  ارائه  برای  مجموعه 
آزاد  دانشگاه  رشد  کز  مرا در  یافته  رشد  های  تیم  و  ها 
شناسایی  کرد:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  استان  اسالمی 
ها،  ایده  کردن  تجاری  استان،  فناوری  استعدادهای 
توسعه  پژوهش،  هفته  های  توانمندی  نمودن  تجاری 
کارآفرین  و  بنیان  دانش  های  شرکت  و  ها  آپ  استارت 
مجموعه  با  همکاری  در  پارک  محوری  های  ماموریت  از 
های  همکاری  تواند  می  که  است  دانشگاهی  های 

جدیدی را رقم بزند.
شده،  امضاء  نامه  تفاهم  در  گزارش  این  براساس 
و  امکانات  از  استفاده  امکان  تا  شد  متعهد  دانشگاه 
و  کارگاهی   ، آزمایشگاهی   ، پژوهشی  های  توانمندی 
فناور  های  واحد  و  پارک  برای  را  خود  الملل  بین  روابط 

کند. پارک علم و فناوری البرز فراهم 
معرفی  فناوری،   – صنعتی  های  تور  برگزاری  همچنین 
کارورزان  دانشگاه به پارک برای  کارآموزان ،دانشجویان و 
نکاتی  دیگر  از  آموزی  کار  و  کارورزی  های  دوره  گذراندن 

که طرفین در رابطه با آن به توافق رسیدند. بود 

معاون توسعه مدیریت
 استاندار یزد:

ایجاد پارک
 علم و فناوری 
سالمت در یزد 
ضروری است

استاندار  منابع  و  مدیریت  توسعه  معـــــــاون 
حوزه  فعاالن  و  نخبگان  همکاری  ضرورت  بر  یزد 
در  سالمت  فناوری  و  علم  پارک  ایجاد  در  سالمت 

کرد. کید  تا استان 
نشست  در  کار«  فدا کرم  » ا ایسنا،  گزارش  به 
که با  شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان یزد 
حضور مدیران پارک پردیس تهران در محل دفتر این 
فناوری  و  علم  پارک  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  معاونت 
علم  پارک های  تجربه های  از  بهره گیری  با   سالمت 
با توجه به مزیت باالی  و  و فناوری دیگر استان ها 
آینده ای  در  را  خود  فعالیت  سالمت،  حوزه  در  یزد 

کرد. آغاز خواهد  نزدیک 
پزشکی  علوم  دانشگاه  محوریت  تصریح  با  وی 
مذکور،  پارک  ایجاد  در  یزد  ) ره(  صدوقی  شهید 
بهداشت  و  سالمت  حوزه  دانش آموختگان   افزود: 
این  از  می توانند  خود  خالق  ایده های  با  استان 
مسیر تجاری سازی و از این طریق به خلق ثروت بپردازند.

یزد  استاندار  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
و  جنوب  بیماران  درمان  مرکز  عنوان  به  یزد  گفت: 
بهداشت، درمان  کشور در حوزه های  جنوب شرق 
سطح  ارتقای  در  ظرفیت  این  و  است  سالمت  و 
استان  در  سالمت  فناوری  و  علم  پارک  پیشرفت 

باشد. موثر  می تواند 
دانش  از  بهره گیری  اهمیت  تصریح  با  کار  فدا
یزد  گیر  فرا توسعه  برای  فناوری  حوزه  در  روز 
اهداف  و  از  کرد:  کید  تا مختلف،  بخش های  در 
و  عالقه مندان  از  استفاده  دولت  های  سیاست 

جوانان در این حوزه است.
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

دکتر  حکمی،  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
و  علم  پارک  سرپرست  عنوان  به  را  رنجبر  محمدشریف 

کرد. فناوری خلیج فارس )قشم( منصوب 
خطاب  غالمی  منصور  دکتر  حکم  در  ایسنا،  گزارش  به 

دکتر  زحمات  از  تشکر  »ضمن  است:  آمده  رنجبر  دکتر  به 
فتی و آرزوی توفیق برای ایشان، بر اساس پیشنهاد معاون 
پژوهش و فناوری، به موجب این حکم به سمت سرپرست 
پارک علم و فناوری خلیج فارس)قشم( منصوب می شوید.

انتظار می رود با پیگیری های جنابعالی و مساعدت های 
توافق  سازمان،  مدیرعامل  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
گذاری اراضی، شرایط مورد نظر هیات امنای  نهایی برای وا
و  شرکت ها  از  پشتیبانی  و  پارک  کار  تداوم  برای  پارک 

موسسات فراهم شود.
از  پیروی  سبحان،  خداوند  به  توکل  با  ان شاءاهلل 
وظایف  و  مأموریت ها  علمی،  مبانی  و  اسالمی  آموزه های 
مصّوب  برنامه های  و  سیاست ها  قوانین،  برپایه  را  محّوله 
مجلس  به  پیشنهادی  ح های  طر و  امید  و  تدبیر  دولت 
اهداف  تحقق  در  شایسته  نقشی  اجرا،  اسالمی  شورای 

کنید«. نظام علم و فناوری ایفا 

عضو  و  قشم  در   ۱۳۵۲ متولد  رنجبر  محمدشریف  دکتر 
دانش آموخته  وی  است.  هرمزگان  دانشگاه  علمی  هیات 
کرمان،  کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه شهید باهنر 
اقیانوسی-گرایش  و  دریایی  علوم  رشته  ارشد  کارشناسی 
دکتری  و  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  از  دریا  بیولوژی 
دریایی  فنون  و  علوم  دانشگاه  از  دریا  بیولوژی  رشته  در 

خرمشهر است.
علمی-پژوهشی  مقاله    ۲۵ از  بیش  چاپ  رنجبر،  دکتر 
در مجالت نمایه شده ISI و ISC، انتشار بیش از ۳۰ مقاله 
مشاوره  و  راهنمایی  بین المللی،  و  ملی  کنفرانس های  در 
کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای/دکتری  ۲۷ پایان نامه 
بین المللی  و  ملی  پژوهشی  ح  طر  ۳ مدیریت  و  تخصصی 
و  علمی  فعالیت های  کارنامه  در  را  هرمزگان  دانشگاه  در 

پژوهشی خود دارد.

با حکم وزیر علوم؛

سرپرست پارک فناوری خلیج فارس منصوب شد

با حضور معاون  کشور  نوآوری غرب  کارخانه  نخستین 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، استاندار مرکزی، معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مسئوالن 

ک راه اندازی شد. در ماشین سازی ارا
گزارش شاتا معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در  به 
گفت: بیش از چهار هزار و ۴۰۰ شرکت دانش بنیان  این آیین 
که این واحدها  کنند  کشور فعالیت می  در نقاط مختلف 
که سبب زایش استارتاپ ها  کارخانجات نوآوری  باید مسیر 

کنند. می شوند، را فراهم 
مجموعه  حمایت  و  استفاده  داد:  ادامه   ستاری  سورنا 
جوانان  از  ک  ارا سازی  ماشین  مثل  بزرگ  صنعتی  های 
که  چرا  است  مبارکی  اتفاق  نوآوری  رویکرد  با  تحصیلکرده 
گذشته نمی توان ارزش افزوده  صرفا با تکیه بر محصوالت 

کرد. ایجاد 
اندازی  راه  با  سازی  ماشین  کارخانه  داشت:  اظهار  وی 

کارخانه نوآوری از سیستم سنتی تولید جدا شده و به سمت 
محصوالت دانش بنیان حرکت خود را آغاز کرده و شرکت های 
آینده  در  می شود  ج  خار مجموعه  این  از  که  جدیدی 

کارخانه را رقم بزنند. می توانند بخشی از اقتصاد 
رویکرد  با  بنیان  دانش  اقتصاد  کرد:  بیان  ستاری 
گیرد  می  شکل  متخصص  انسانی  نیروی  پایه  بر  نوآوری 
خ  و این رویکرد نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده و نر

بهره وری خواهد داشت.
سازی  ماشین  مادرتخصصی  شرکت  نوآوری  کارخانه 
علمی  معاونت  بین  مشترکی  نامه  تفاهم  نتیجه  در  ک  ارا
پارک  و  ک  ارا ریاست جمهوری، ماشین سازی  فناوری  و 

علم و فناوری استان مرکزی راه اندازی شده است.
کسب  فرآیند  این واحد توسعه  اندازی  راه  از آن  هدف 
کارها و افزایش  کسب و  کار، تجمیع منابع، تسهیل رشد  و 

شانس موفقیت آنها اعالم شده است.

فضای  دادن  قرار  اختیار  در  ضمن  نوآوری  کارخانه 
مجموعه  همفکری  و  تعامل  امکان  کاری،  ک  اشترا
نیازهای  تمامی  پاسخگوی  و  آورده  فراهم  را  کارآفرینی 
گری، مشاوره  کار اعم از مشاوره بازار، مربی  کسب و  حوزه 
غیره  و  تبلیغات  گذار،  سرمایه  جذب  ارزیابی،  محصول، 

خواهد بود.
بازدید از هشت واحد صنعتی در ساوه، زرندیه و خمین 
رونق  و  بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  نشست  در  شرکت  و 
روزه  یک  سفر  های  برنامه  دیگر  از  مرکزی  استان  تولید 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به استان مرکزی 

بود.

با حضور معاون رئیس جمهوری؛ 

نخستین کارخانه نوآوری غرب کشور 
در اراک راه اندازی شد 

●●●
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری گلستان خواستار شد

راه اندازی پارک علم و فناوری در گنبدکاووس
با  گلستان  استانداری  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
اشاره به ضرورت توسعه پارک های علم فناوری در استان، 
در  گلستان  استان  فناوری  و  علم  پارک  دومین  گفت: 

گنبدکاووس راه اندازی می شود.
گنبدکاووس، علی نذیری در  گزارش خبرگزاری برنا از  به 
گو با خبرنگاران و اهالی رسانه شرق استان با اشاره  گفت و 
به اینکه تمرکز دولت در ماه های اخیر بر موضوع اقتصادی 
به  کمک  هدف  با  شده  حساب  کامال  استراتژی  یک 
کرد: وقتی رهبر معظم انقالب  معیشت مردم است، اظهار 
و  کرده  گذاری  نام  تولید  رونق  سال  نام  به  را  جاری  سال 
کیدات ایشان آمادگی و فعالیت الزم در جنگ اقتصادی  تا
با دشمن است یعنی همه دلسوزان نظام و انقالب باید در 

کنند. کنار هم برای موضوع اقتصاد چاره اندیشی 

با  گلستان  استانداری  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
گلستان بالغ بر 65 هزار دانشجو  کید بر اینکه در استان  تا
در حدود 7٠ دانشگاه، موسسه آموزش عالی و مرکز آموزش 
کرد:  کاربردی در حال تحصیل هستند، خاطرنشان  علمی 
متاسفانه با وجود ظرفیت های بسیار زیاد علمی در استان 
گلستان در حوزه تولید علم به جایگاه واقعی خود در سطح 

کشور نرسیده ایم.
و  بنیان  دانش  فعالیت های  توسعه  لزوم  بر  نذیری 
کید  تا گلستان  توسعه پارک های علم و فناوری در استان 
کنار توسعه فعالیت های پارک علم و فناوری  گفت: در  کرد و 
در مرکز استان در صدد هستیم تا مقدمات ایجاد پارک علم 

کنیم. گنبدکاووس نیز فراهم  و فناوری را در شهرستان 



دانش بنیان
◄ معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی:  

۱۱۰۰ شرکت دانش بنیان حوزه سالمت زیست بوم نوآوری ایران را رونق بخشیده اند
◄ معاون تعاون وزیر کار خبرداد:

راه اندازی اولین مرکز نوآوری و صندوق خطرپذیر بخش تعاون
گزارش بازارکار از گردهمایی فناورانه صنایع غذایی

◄ »صنایع غذایی«؛ فرصت طالیی کسب و کار برای فارغ التحصیالن رشته های 
کشاورزی و صنایع غذایی

◄ رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق بازرگانی تهران:
بهره گیری حرفه ای از دانش در اقتصاددانش بنیان میسر می شود

◄ اخبار
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معاونـت  اطالع رسـانی  و  ارتباطـات  مرکـز  گـزارش  بـه   
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، مهـدی الیاسـی هم افزایـی 
قابـل  فرصتـی  را  ایـران  نـوآوری  زیسـت بوم  و  علـم  تولیـد  میـان 
افـزود:  و  نـوآور و دانش بنیـان دانسـت  بـرای شـرکت های  توجـه 
گزارش  رشـد فزاینـده علـم و فنـاوری در ایران به اسـتناد تازه ترین 
شـاخص جهانـی نـوآوری، ماحصـل تعامـل سـازنده میـان حـوزه 

کشـور اسـت. کارآفرینـی و نـوآوری  تولیـد علـم بـا زیسـت بوم 
کشـورمان،  وی بـا بیـان این کـه زیسـت بوم نـوآوری سـالمت 
گزارش شـاخص جهانی نوآوری  یکی از محورهای مورد توجه در 
گـزارش سـال ۲۰۱۹ شـاخص  کـرد:  سـال ۲۰۱۹ بـوده اسـت، اظهـار 
که حوزه سـالمت را مورد بررسـی قـرار داده، برای  جهانـی نـوآوری 
اولین بار و در فصلی مسـتقل، به بررسـی نوآوری های پزشـکی در 

جمهـوری اسـالمی ایران پرداخته اسـت.
الیاسـی بـا اشـاره بـه رشـد چشـمگیر جایـگاه ایـران در تولیـد 
گـزارش شـاخص  جهانـی نـوآوری در سـال ۲۰۱۹  علـم بـر اسـاس 
گـزارش شـاخص جهانـی نـوآوری  گفـت: بـه اسـتناد جدیدتریـن 
ایـران در دو دهـه اخیـر  کـه در سـال ۲۰۱۹ منتشـر شـده اسـت، 
در تولیـد علـم تحولـی چشـمگیر داشـته و بـه رتبه هـای برتـر دنیـا 
در حوزه هـای پیچیـده ای نظیـر فنـاوری نانـو رتبـه ۴، مهندسـی 
پزشـکی رتبـه ۱۲، زیسـت مهندسـی رتبـه ۹ و رتبـه هشـتم زیسـت 

مـواد در سـال ۲۰۱۷ رسـیده اسـت.
گـزارش، تالش هـای توسـعه علـم،  وی افـزود: بـر اسـاس ایـن 
فنـاوری و نـوآوری بـرای تحـول در بخـش سـالمت بـه هم افزایـی 
میان عرضه سـرمایه انسـانی، ارتقای نظام فناورانه و زیسـت بوم 

نـوآوری منجـر شـده اسـت.
و  علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون 
ارائـه  در  گـزارش  ایـن  اهمیـت  از  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری 
حـوزه  یـک  در  کشـورها  مقایسـه ای  جایـگاه  از  تصویـری 
جهانـی  شـاخص  سـاالنه  گـزارش  داد:  ادامـه  و  گفـت  خـاص 
در  را  موضوعـی  حـوزه  یـک  در  نـوآوری  وضعیـت  نـوآوری، 
و  چشـم اندازها  و  بررسـی  مـورد  کشـورها  رتبه بنـدی  کنـار 
تحلیـل  و  بحـث  مـورد  حـوزه  را  آن   در  نـوآوری  چالش هـای 

می دهـد. قـرار 

گـزارش  اسـاس  بـر  ایـران  نـوآوری  زیسـت بوم  ◄پویایـی 
Gii

علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون  گفتـه  بـه 
کـه  می کنـد  بیـان  گـزارش  ایـن  جمهـوری،  ریاسـت  فنـاوری  و 
گسـترش بخـش سـالمت در ایـران،  زیسـت بوم نـوآوری در حـال 
توسـط مجموعـه ای پویـا از سیاسـت ها، مشـوق ها و نهادهـای 
زیسـت بوم  در  همچنیـن  می شـود.  پشـتیبانی  تنظیم گـر 
نـوآوری سـالمت ایـران، هم افزایـی مناسـبی بیـن سیاسـت ها و 
گرفتـه و بـه صـورت هم زمـان از طـرف عرضـه و  تنظیم گـری شـگل 

اسـت. آمـده  عمـل  بـه  پشـیبانی  نـوآوری سـالمت  تقاضـا 
طـرف  در  نـوآوری  گـزارش  ایـن  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  الیاسـی 
بخـش  در  درون زا  نوآوری هـای  بـرای  را  زمینـه  نـوآوری،  عرضـه 
متـداول  راه حل هـای  کـه  شـرایطی  در  آورده  فراهـم  سـالمت 
گران قیمـت و بعضـًا بـه دلیـل  )واردات دارو و تجهیـزات پزشـکی( 

اسـت. بـوده  دشـوار  تحریم هـا 

انسـانی  نیـروی  تربیـت  در  ایـران  ◄پیشـرفت 
ختـه مو نش آ ا د

توسـعه  شـاخص  اسـاس  بـر  ایـران  جایـگاه  ارزیابـی  بـه  وی 
گفت: بر  کرد و  گزارش اشـاره  انسـانی سـازمان ملل )HDI( در این 
گزارش، میانگین طول عمر در ایران از ۵۱.۱ سـال در  اسـاس این 
کـه افزایـش  دهـه ۱۳۶۰ شمسـی بـه ۷۶.۲ در سـال ۱۳۹۷ رسـیده 

گذشـته را نشـان می دهـد. قابـل توجـه ۲۵ سـاله در سـه دهـه 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون 

علمـی  نیـروی  تربیـت  و  آمـوزش  پیشـرفت  جمهـوری،  ریاسـت 
ایـن   توجـه  مـورد  محورهـای  از  دیگـر  یکـی  را  نخبـه  و  توانمنـد 
از  پزشـکی  پیشـرفته  نوآوری هـای  افـزود:   و  کـرد  عنـوان  گـزارش 
گسـترش، حمایـت از تحقیـق و  طریـق آمـوزش پزشـکی در حـال 
توسـعه در دانشـگاه ها و بنگاه ها و خلق سیاسـت ها و زیسـت بوم 

حامـی نـوآوری در حـال تکثیـر اسـت.
گزارش، زیسـت بوم نوآوری سـالمت  وی افزود: بر اسـاس این 
در ایـران توسـط ۱۹ هـزار و ۳۰۰ عضـو هیـأت علمـی ۶۵ دانشـگاه 
علـوم پزشـکی، ۳۷ هـزار و ۴۵۰ منتشـرات علمـی و هـزار و ۸۵۹ 
از  و  شـده  پشـتیبانی   ۲۰۱۸ سـال  در  اختـراع  ثبـت  درخواسـت 
ظرفیـت باالیـی بـرای میزبانـی پژوهش هـای پیچیـده در حـوزه 

سـالمت برخـوردار اسـت.
الیاسی همچنین نظام آموزش سالمت را از دیگر بخش های 
گفـت:  گـزارش شـاخص جهانـی نـوآوری برشـمرد و  مـورد توجـه 
در  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های  کارآمـد  و  یافتـه  توزیـع  شـبکه 
کشـور مسـئول آموزش پزشکی و نیز پژوهش  در خصوص  سراسـر 
مسـائل سـالمت و بیماری هـای منطقـه ای هسـتند. ایـن شـبکه 
در ۱۰۰ درصـد مناطـق شـهری و ۹۸ درصـد مناطـق روسـتایی، 

خدمـات اولیـه سـالمت را در اختیـار ایرانیـان قـرار داده انـد.

◄افزایـش تنـوع نقش آفرینـان زیسـت بوم نـوآوری حـوزه 
سـالمت در ایـران

فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون 
و  گسـترده   طیـف  بـه  توجـه  و  شناسـایی  از  جمهـوری  ریاسـت 
در  ایـران  سـالمت  نـوآوری  کوسیسـتم  ا در  بازیگـران  از  متنوعـی 
گفـت و ادامـه داد: از جملـه ایـن نقش آفرینـان بـه  گـزارش  ایـن 
سـازمان های سیاسـت گذار و تنظیم گـر ماننـد وزارت بهداشـت، 
ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان 
پزشـکی،  تجهیـزات  کل  اداره  دارو،  و  غـذا  سـازمان  جمهـوری، 
سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران، هیـأت امنای صرفه جویـی ارزی 
در معالجـه بیمـاران و سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری اشـاره شـده 

اسـت.
دانش بنیـان  شـرکت   ۱۱۰۰ از  بیـش  این کـه  بیـان  بـا  الیاسـی 
گرفتـه اسـت، افـزود: ۷۳۹ مرکـز  گـزارش مـورد توجـه قـرار  در ایـن 

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی: 

یست بوم نوآوری سالمت در ایران توسط  ز
۱۹ هزار و ۳۰۰ عضو هیأت علمی ۶۵ دانشگاه 

علوم پزشکی، ۳۷ هزار و ۴۵۰ منتشرات 
علمی و هزار و ۸۵۹ درخواست ثبت اختراع 

در سال ۲۰۱۸ پشتیبانی شده است

۱۱۰۰ شرکت دانش بنیان حوزه سالمت 
زیست بوم نوآوری ایران را رونق بخشیده اند

پیشـرفت های  و  گـون  گونا حوزه هـای  در  علـم  تولیـد  در  ایـران  چشـمگیر  رشـد  از  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون 
داد. خبـر   )Gii( نـوآوری  جهانـی  شـاخص  گـزارش  تازه تریـن  اسـاس  بـر  فنـاوری،  پیچیـده  حوزه هـای  در  دنیـا  برتـر  جایگاه هـای  بـه  رسـیدن  در  فزاینـده 
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پیشـرفت های  و  گـون  گونا حوزه هـای  در  علـم  تولیـد  در  ایـران  چشـمگیر  رشـد  از  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون 
داد. خبـر   )Gii( نـوآوری  جهانـی  شـاخص  گـزارش  تازه تریـن  اسـاس  بـر  فنـاوری،  پیچیـده  حوزه هـای  در  دنیـا  برتـر  جایگاه هـای  بـه  رسـیدن  در  فزاینـده 

پژوهشـی، از جمله انسـتیتو پاسـتور، موسسـه رازی و پژوهشـگاه 
ملـی مهندسـی ژنتیـک و زیسـت فنـاوری، ۴ پـارک علـم و فناوری 
کار اختصاصـی حـوزه سـالمت بـه عـالوه  کسـب و  و ۷۸ مرکـز رشـد 
۲۷ پـارک و ۶۸ مرکـز رشـد وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و 
از  فعـال هسـتند  بـا سـالمت  کـه در حوزه هـای مرتبـط  فنـاوری 
گزارش شـاخص جهانـی نوآوری  که  بخش هـای دیگـری هسـتند 
در زیسـت بوم نوآوری سـالمت ایران مورد توجه قرار داده اسـت.

وی  افزود: دفاتر مالکیت فکری ملی، اسـتانی و دانشـگاهی، 
۷۹ مرکـز نـوآوری و ۲۹ شـتاب دهنده فعـال در حوزه هـای مرتبـط 
کشـور، سـرمایه گذاری خطرپذیـر شـرکتی  بـا سـالمت در سراسـر 
)نظیـر پرسـیس ژن( از دیگـر نقش آفرینـان ایـن زیسـت بـوم پویـا 

هستند.

◄توانمنـدی ایـران در تولیـد تجهیـزات و ابزارهـای حـوزه 
سـالمت

فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون 
گـزارش  ریاسـت جمهـوری، همچنیـن بـه بخـش دیگـری از ایـن 
دربـاره پیشـرفت های ایـران در حـوزه تجهیـزات آزمایشـگاهی و 
گـزارش با اشـاره به این کـه در دو  کـرد و افـزود: ایـن  پزشـکی اشـاره 
گذشـته پیشـرفت های قابل توجهی در بازار بخش سالمت  دهه 
در ایـران حاصـل شـده اسـت، سیاسـت ها و برنامه های حمایتی 
گام اثرمنـد در  در تولیـد تجهیـزات پزشـکی ایران سـاخت را یـک 
نمایشـگاه  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر  می دانـد.  حـوزه  ایـن  رونـق 
آزمایشـگاهی سـاخت داخـل، هیـأت  سـاالنه تجهیـزات و مـواد 
امنـای صرفه جویـی ارزی در معالجه بیمـاران با ارائه حمایت ها، 
تسـهیالت و یارانـه بـه خریـداران تجهیـزات پزشـکی از مهم تریـن 
سیاسـت های طـرف تقاضـای نـوآوری در بخـش سـالمت ایـران 

می شـوند. محسـوب 
گـزارش Gii در سـال ۲۰۱۹، اجرایـی  بـا بیـان این کـه  الیاسـی 
یکـی  را  دانش بنیـان  شـرکت های  از  حمایـت  قانـون  شـدن 
آزمایشـگاهی،  تجهیـزات  تولیـد  توسـعه  در  موثـر  اقدامـات  از 
می دانـد،  سـالمت  حـوزه  تجهیـزات  و  پزشـکی  مهندسـی 
و  دانش بنیـان  شـرکت های  از  حمایـت  قانـون  کـرد:  عنـوان 
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـا حمایـت از بیـش از ۱۱۰۰ شـرکت 
دالر  میلیـون   ۸۵ اختصـاص  و  سـالمت  حـوزه  در  دانش بنیـان 
حمایـت از ۴۷۴ پـروژه نـوآوری پزشـکی از طریق صنـدوق نوآوری 
و شـکوفایی، نقـش قابـل مالحظه ای در توسـعه نوآوری پزشـکی 

اسـت. داشـته  ایـران  در 

محصـوالت  داخلـی  بـازار  رونـق  اهمیـت  بـر  کیـد  ◄تأ
ن نش بنیـا ا د

فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون 
کـز رشـد و نـوآوری در حـوزه  ریاسـت جمهـوری بـه نقـش موثـر مرا
کـه ایجـاد  گـزارش بیـان می کنـد  کـرد و افـزود: ایـن  سـالمت اشـاره 
زیرسـاخت ها برای رشـد و شـکوفایی  نوآوری ها در حوزه سـالمت 
اثرمنـد بـوده اسـت؛ از جملـه این کـه مرکـز رشـد لـوازم و تجهیـزات 
گذشـته  دهـه  دو  در  تهـران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پزشـکی 
عملکـرد بسـیار خوبـی در حمایـت از توسـعه تجهیـزات پیشـرفته 

پزشـکی سـاخت داخـل داشـته اسـت.
گـزارش، شـرکت دانـش بنیـان نـوآوران رباتیک  بـر اسـاس ایـن 
کـه عالوه بر داشـتن  و پزشـکی سـینا بـا تولیـد ربـات جراحی سـینا 
توجـه  مـورد  خارجـی،  نمونه هـای  بـا  مقایسـه  در  فنـی  مزایـای 
قـرار  خریـد  و  مشـترک  تولیـد  بـرای  زیـادی  خارجـی  مشـتریان 
کـه سیاسـت   اسـت  نمونـه تجهیـزات سـاخت داخـل  از  گرفتـه، 
پیش خریـد )خریـد تضمینـی( دولتـی در توسـعه آن نقـش مهمی 

داشـته اسـت.
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  اقدامـات  مؤثـر  نقـش  از  الیاسـی 
محصـوالت  خارجـی  خریـد  تضمیـن  بـرای  جمهـوری  ریاسـت 

گفـت و ادامـه داد: بـه طـور مثـال در  دانش بنیـان سـاخت داخـل 
حاشـیه سـفر اخیـر معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری بـه 
کشـور روسـیه، موافقـت نامـه تولیـد مشـترک ربات جراح سـینا در 

روسـیه بـه صـورت SKD امضـا شـد.
بـه  نـوآوری  جهانـی  شـاخص  گـزارش  این کـه  بیـان  بـا  وی 
تجهیـز  یـک  تولیـد  در  ایـران  توانمنـدی  بـه  نمونـه،  صـورت 
پزشـکی موفـق وپیشـرفته در حـوزه شـنوایی توسـط یـک شـرکت 
گـزارش بـه  کـرد: در ایـن  دانش بنیـان ایرانـی می پـردازد، عنـوان 
که موفق شـده اسـت  شـرکت دانش بنیان طنین پرداز پاسـارگاد 
بـا تولیـد بخـش بیرونـی سیسـتم حلزونـی شـنوایی، ایـران را در 

کشـور صاحـب ایـن فنـاوری در دنیـا قرار دهد اشـاره شـده  بیـن ۵ 
اسـت. چندیـن شـرکت پیشـرو خارجـی خواسـتار همـکاری بـرای 

تولیـد مشـترک بـا ایـن شـرکت هسـتند.
افـزود: همچنیـن شـرکت  دانش بنیـان سـامانه جراحـی  وی 
هوشـمند پارسـه بـا تولیـد دسـتگاه راهبـری و ناوبـری حراجـی و 
کلـی سیسـتم های پیشـرفته جراحـی ضمن برخـورداری  بـه طـور 
کشـور  از سـهم عمـده ای از بـازار داخـل، ایـران را در بیـن هفـت 

تولیدکننـده ایـن تجهیـزات در دنیـا قـرار داده اسـت.
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون 
شـرکت  می کنـد،  بیـان  همچنیـن  گـزارش  ایـن  کـرد:  بیـان 
گسـترده ای  دانش بنیـان بهیـار صنعـت سـپاهان بـا تولیـد طیـف 
و  رادیولـوژی  حـوزه  در  کیفیـت  بـا  و  پیشـرفته  محصـوالت  از 
سـاخت  شـتاب دهنده  دسـتگاه  اولیـن  سـاخت  بـا  رادیوگرافـی، 
درمـان  و  درمانـی  پرتـو  در  پرکاربـرد  بسـیار  )دسـتگاهی  داخـل 
کشـور صاحـب فنـاوری شـتاب دهنده  سـرطان( ایـران در بیـن ۱۰ 

اسـت. داده  قـرار  خطـی 

◄پیشرو در تولید داروهای زیستی
علمـی  معاونـت  راهبـردی  ارزیابـی  و  سیاسـتگذاری  معـاون 
بـا  دارویـی  حـوزه  در  ایـران  توانمنـدی  بـه  همچنیـن  فنـاوری  و 
گـزارش شـاخص جهانـی نـوآوری  تمرکـز بـر داروهـای زیسـتی در 
گـزارش، ظهـور و  کـرد و افـزود:  بـر اسـاس ایـن  سـال ۲۰۱۹ اشـاره 

کـه بخشـی پیچیـده  گسـترش بخـش داروهـای زیسـتی در ایـران 
و بـا فنـاوری پیشـرفته اسـت، میزبـان تعـداد نسـبتًا زیـادی بنـگاه 

موفـق صادراتـی اسـت.

◄سـهم ۷۰درصـدی شـرکت های داخلـی از بـازار دارویـی 
ایران

الیاسـی بـا بیـان این کـه در بـازار ۴.۵ میلیـارد دالری دارو در 
ایـران، سـهم شـرکت های داخلـی از ایـن بـازار ۷۰ درصـد اسـت، 
گـزارش، در سـال ۱۳۹۷، ۹۷ درصـد اقـالم  افـزود: بـر اسـاس ایـن 
از مـاده  دارویـی مصـرف شـده تولیـد داخـل بـوده و ۶۷ درصـد 
در  داروهـا  تولیـد  بـرای  اسـتفاده  مـورد   )APIs( دارویـی  موثـره 

کشـور تولیـد شـده اسـت. داخـل 
ایـران ۲.۵  نیـز در  بـازار تجهیـزات پزشـکی  افـزود: ارزش  وی 
کـه ۳۰ درصـد ایـن بـازار در اختیـار بیـش از ۱۰۰  میلیـارد دالر اسـت 

تولیدکننـده داخلـی قـرار دارد.
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  توسـعه  و  سیاسـتگذاری  معـاون 
گـزارش شـاخص جهانـی نـوآوری  کـرد:  ریاسـت جمهـوری اظهـار 
از  ایـران را یکـی  در سـال ۲۰۱۹ اجـرای طـرح تحـول سـالمت در 
گام هـای اثرگـذار در افزایـش دسترسـی به خدمات حوزه سـالمت 
می دانـد و عنـوان می کنـد بـا اجـرای ایـن طـرح، سـهم بیمـاران از 
هزینه هـای پرداختـی، از ۳۷ درصـد کل هزینه هـا بـه ۱۰ درصـد در 
مناطـق شـهری و ۵ درصـد در مناطـق روسـتایی رسـیده اسـت.

زیسـتی  داروهـای  دالری  میلیـون   ۶۰ ◄صـادرات 
خت ن سـا ا یر ا

گـزارش Gii بخـش داروهـای زیسـتی  الیاسـی بـا بیـان این کـه 
بـه عنـوان یکـی از حوزه هـای موفـق و پیشـرفته سـالمت در ایـران 
اشـاره می کند، افزود: ایران توانسـته اسـت عالوه بر افزایش قابل 
توجـه سـاخت داخلـی و خودکفایـی دارویـی، ۶۰ میلیـون دالر 
کـه بخـش  کشـور بـه همـراه داشـته باشـد  صـادرات سـاالنه بـرای 
کشـورهای اروپایی بوده اسـت.  قابـل توجهـی از ایـن صادرات به 
این تولیدات، صرفه جویی ارزی سـاالنه حدود یک میلیارد دالر 

کشـور بـه ارمغـان آورده اسـت. را بـرای 
گـزارش، بخـش زیسـت فناوری  وی ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن 
در ایـران بـا قدمتـی نزدیک به یک قرن )از زمان تأسـیس انسـیتو 
سیاسـتی  سـازمان یافته  حمایـت  بـا  رازی(،  موسسـه  و  پاسـتور 
انـواع  ِاس،  ِام  درمـان  در  موفقـی  و  متعـدد  داروهـای  توانسـته 
سـرطان )از جملـه سـرطان پسـتان(، اختـالالت سیسـتم ایمنـی 
بـدن، نابـاروری، اختـالالت اسـتخوانی و ماهیچـه ای و هموفیلی 
را با هزینه بسـیار پایین در مقایسـه با نمونه خارجی و با قابلیت 

دسترسـی بسـیار بـاال در اختیـار ایرانیـان قـرار دهـد.

در  زیسـتی  دارویـی  شـرکت های  توسـعه  سـریع  ◄رشـد 
ایـران

گفتـه معـاون سیاسـتگذاری و ارزیابـی راهبـردی معاونـت  بـه 
گـزارش شـاخص  علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، تازه تریـن 
جهانـی نـوآوری می گویـد رتبـه ایـران در تولیـد علـم جهانـی حـوزه 
زیسـت مهندسـی و زیسـت فناوری در سـال ۲۰۱۷، به ترتیب نهم 

وسـیزدهم جهـان بـوده اسـت.
و  دارویـی  شـرکت های  موفق تریـن  معرفـی  ضمـن  وی 
برخـوردار از امتیـاز صـادرات در حـوزه داروهـای زیسـتی توسـط 
گفـت و ادامـه داد: شـرکت های سـیناژن، آریـوژن،  گـزارش  ایـن 
زیسـت دارو دانـش، پویـش دارو،  ک دارو، سـازمان دارو،  رونـا
کسـیر، و داروسـازی اسـوه، هریـک تعـداد زیـادی دارو پیچیـده  ا
و پرمصرف داخلی را به صورت درون زا توسـعه داده و با قیمت 
بـه آن هـا اشـاره  گـزارش  ایـن  کـه در  کـم تولیـد می کننـد  بسـیار 

شـده اسـت.

در بازار ۴.۵ میلیارد دالری دارو در ایران، 

سهم شرکت های داخلی از این

 بازار ۷۰ درصد است
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فعالیت 103 تعاونی دانش بنیان
پیرامـون  بـازارکار  خبرنـگار  سـوال  بـه  پاسـخ  در  کبیـری 
تعاونی هـای  از  حمایـت  جهـت  وزارتخانـه  ایـن  برنامه هـای 
گفـت:  دانش بنیـان و حضـور اسـتارت آپ هـا در ایـن عرصـه 
شـرکت های دانش بنیـان هرسـاله بایـد از معاونـت علمـی و 
کننـد. بـر  فنـاوری ریاسـت جمهـوری مجـوز خـود را تمدیـد 
کنون ۲۵۰ تعاونی مجـوز دانش بنیان دریافت  ایـن اسـاس تا
گذشـته ۱۰۳ تعاونـی توانسـتند مجـوز  کـه در سـال  نموده انـد 

کننـد. دانش بنیانـی خـود را تمدیـد 

راه اندازی اولین مرکز نوآوری تعاون
نـوآوری  مرکـز  اولیـن  راه انـدازی  بـه  رابطـه  ایـن  در  وی 
کرد و بابیان اینکه راه اندازی  تعاون در اسـتان فارس اشـاره 
اسـت  کار  نیـز در دسـتور  اسـتان ها  نـوآوری در سـایر  ٩مرکـز 
بـا همـکاری  و  کـز غیردولتـی اسـت  ایـن مرا گفـت: مدیریـت 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  تائیـد  مـورد  شـتاب دهنده های 

شـد. راه انـدازی  جمهـوری  ریاسـت 
کار و رفـاه اجتماعـی یکـی از  معـاون تعـاون وزیـر تعـاون، 
رویکردهـای بخـش تعـاون در دوره جدیـد را توسـعه نـوآوری 
دنبـال  را  هـدف  دو  تعـاون  بخـش  نـوآوری  کـز  مرا کـرد:  ذکـر 
کـز افزایش بهـره وری و نفوذ  می کننـد. هـدف نخسـت ایـن مرا
تکنولـوژی در تعاونی هـای موجـود و هـدف دوم نیـز حمایـت 
تعاونی هـای  اسـت.  نوبنیـان  و  دانش بنیـان  تعاونی هـای  از 
تعاونی هـای  سـطح  در  کـه  هسـتند  تعاونی هایـی  نوبنیـان 
دانش بنیـان نیسـتند امـا طـرح و ایده هـای آن ها نوآور اسـت.

فعالیت اولین صندوق خطرپذیر)vc( تعاون
صنـدوق  بـه  نیـاز  نـوآوری  کـز  مرا اینکـه  بابیـان  کبیـری 
خطرپذیـر)vc( دارنـد گفت:  اولین صندوق خطرپذیـر)vc( تعاون 
برای حمایت استارت آپ های تعاونی و دانش بنیان به عاملیت 

صنـدوق پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه تهـران راه انـدازی شـد.
وی بابیـان اینکـه تأمیـن مالـی پروژه هـای تعاونی ها یکی 
از  افـزود: غیـر  ایـن بخـش اسـت،  اولویت هـای  از مهم تریـن 
روش هـای  به کارگیـری  جهـت  در  بایـد  بانکـی  تسـهیالت 
ح  طـر زمینـه  ایـن  در  کـه  کنیـم  حرکـت  مالـی  تأمیـن  نویـن 
تأمیـن مالـی ُخـرد تضمین شـده بـرای تأمین مالـی تعاونی ها 
به ویـژه تعاونی هـای دارای ایده هـای جدیـد و آی تـی بیـس 

در روز جهانـی تعـاون راه انـدازی شـد.
خـرد  مالـی  تأمیـن  طـرح  قالـب  در  اینکـه  بابیـان  کبیـری 
تضمین شـده برای نخسـتین بار، اصل سـرمایه توسـط صندوق 
تعـاون تضمیـن خواهـد شـد،  ضمانـت سـرمایه گذاری بخـش 

کـرد: ایـن روشـی مناسـب بـرای تأمیـن مالـی پروژه هـای  کیـد  تأ
نـوآور و فنـاور بـا نـرخ بهـره پایین اسـت. البته بـرای اینکه صندوق 
ضمانت سـرمایه گذاری بخش تعاون بتواند پروژه های بیشتری 
را پوشـش دهـد بایـد اصل سـرمایه صنـدوق افزایش یابد که طی 
گرفتـه از سـوی وزیـر تعـاون بـا رئیـس  نامه نگاری هـای صـورت 
صنـدوق  سـرمایه  اصـل  اسـت  قـرار  برنامه وبودجـه،  سـازمان 
ضمانـت سـرمایه گذاری بخـش تعـاون از محـل تبصـره ۱۸ قانـون 

کشـور افزایـش یابـد. کل  بودجـه ۹۸ 

اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر  تعـاون  امـور  معـاون 
بتوانـد  بسـته ها  ایـن  مجموعـه  کـه  کـرد  امیـدواری  اظهـار 
رونـد سـرمایه گذاری و توسـعه فعالیت هـای بخـش تعـاون را 

کنـد. کشـور تسـریع  در سـطح 

تعاون مارکت؛ سـامانه ای برای خریدوفروش و معامله 
بیـن تعاونی ها

کیـد  کـه بـر روی آن تأ وی بـا اشـاره بـه اینکـه بحـث دیگـری 
نه فقـط  را  ایـن مشـکل  تعاونـی هاسـت؛  بـازار  توسـعه  کردیـم 
کشـور بـا آن  کوچـک و متوسـط  تعاونی هـا، بلکـه بنگاه هـای 
مواجه هستند افزود: هم دولت و هم بخش غیردولتی به رغم 
تمرکـز بـر روی تولیـد امـا بـه بـازار بنگاه هـا توجهـی نکرده انـد که 
بایـد تمرکـز جـدی بـرای توسـعه بازار تعاونی ها داشـته باشـیم.

»تعـاون  سـامانه  زمینـه  همیـن  در  داد:  ادامـه  کبیـری 
از  تعاونی هـا  بیـن  معاملـه  و  خریدوفـروش  بـرای  مارکـت« 
هفتـه جـاری راه انـدازی شـد و در ایـن سـامانه ۱۱۰۰ شـرکت 
تعاونـی شناسـایی و محصـوالت آن هـا نیـز برندسـازی شـد.

راه اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون
هوشـمند  جامـع  سـامانه  راه انـدازی  بـه  همچنیـن  وی 
کـرد و بـا بیـان اینکـه هـدف آن اعمـال  بخـش تعـاون اشـاره 
ایـن  افـزود:  اسـت  تعـاون  بخـش  در  شـفافیت  و  نظـارت 
نیازمنـد  ولـی  شـد  رونمایـی  تعـاون  روزجهانـی  در  سـامانه 
حمایـت دسـتگاه های دیگـر ازجمله سـازمان ثبت هسـتیم. 
متصـل  شـرکت ها  ثبـت  سـامانه  بـا  می توانـد  سـامانه  ایـن 
کاری  گـر قـرار اسـت مشـکالت تعاونی هـا حـل شـود  شـود و ا

کننـد. و مطالبـه  یـک درگاه مکاتبـه  از  تعاونی هـا  کنیـم 
گـر  کار و رفـاه اجتماعـی، ا گفتـه معـاون وزیـر تعـاون،   بـه 
ایـن همـکاری سـرعت یابـد تعاونی هـا به جای آن که سـی روز 
منتظـر صـدور مجـوز باشـند ظـرف یکتـا پنـج روز مـی تواننـد 

تشـکیل تعاونـی بدهـد.

معاون تعاون وزیر کار خبرداد:

 تاکنون ۲۵۰ تعاونی مجوز دانش بنیان 
یافت نموده اند که در سال گذشته  در

۱۰۳ تعاونی توانستند مجوز دانش بنیانی 
خود را تمدید کنند

راه اندازی اولین مرکز نوآوری و صندوق 
خطرپذیر بخش تعاون

کار و رفـاه اجتماعـی از راه انـدازی مرکـز نـوآوری بخـش تعـاون، اولیـن صنـدوق خطرپذیـر)vc( ایـن بخـش به عنـوان مهم تریـن برنامه هـای ایـن  معـاون تعـاون وزیـر تعـاون، 
وزارتخانـه در راسـتای نـوآوری در بخـش تعـاون نام برد.

کار و رفـاه اجتماعـی هم زمـان بـا هفتـه تعـاون در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه بـا اشـاره  کبیـری ، معـاون تعـاون وزیـر تعـاون،  گـزارش خبرنـگار بـازارکار، محمـد  بـه 
کـرد. کشـور برنامه هـای ایـن معاونـت در رابطـه بـا حمایـت از تعاونـی دانش بنیـان و اسـتارت آپ هـا را تشـریح  بـه فعالیـت بیـش از ۹۰ هـزار تعاونـی فعـال در 



25

سال سوم - شماره 19- شهریور 1398 
دوره جدید الکترونیکی

شرکت های 
دانش بنیان

www.bazarekar.ir

گزارش بازارکار از گردهمایی فناورانه صنایع غذایی

»صنایع غذایی«؛ فرصت 
طالیی کسب و کار برای 

فارغ التحصیالن رشته های 
کشاورزی و صنایع غذایی

اشاره:
گردهمایـی فناورانـه صنایـع، شـرکت  های دانـش  بنیـان و اسـتارت آپ  های صنعـت غذایـی بـا حضـور شـرکت هـای فنـاور و دانـش بنیـان حـوزه صنایـع غذایـی در محـل 
کـردن  نزدیـک  شـد،  برگـزار  مختلـف  هـای  سـازمان  و  نهادهـا  مسـئوالن  حضـور  بـا  کـه  روزه  سـه  رویـداد  ایـن  برگـزاری  از  هـدف  شـد.  برگـزار  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق 
ایـن  برگـزاری  نتایـج  از  تومـان  میلیـارد   ۳۷۵ ارزش  بـه  قـرارداد   ۱۷۴ انعقـاد  بـود.  کشـور  تولیـدی  و  مـادر  صنایـع  بـه  دانش بنیـان  و  نـوآور  فنـاور،  شـرکت های  بهم رسـانی  و 
کـه ۵۵ شـرکت دانش بنیـان و ۲۰ شـرکت تولیـدی در آن  کردنـد، ضمـن آن  رویدادکارآفرینانـه و فناورانـه بـود. براسـاس اعـام مسـئوالن در ایـن رویـداد ۵۵۰ نفـر ثبـت نـام 

شـدند. حاضـر 
نـوآور صنعـت غذایـی، معرفـی  و  توانمندی هـای فناورانـه شـرکت های دانش بنیـان  نمایشـگاه  برگـزاری  نـوآوری و شـکوفایی،  معرفـی خدمـات و حمایت هـای صنـدوق 
ایـن  از بخش هـای مهـم    B۲B برگـزاری نشسـت های  و   فناوری هـای دیجیتـال در صنعـت غذایـی  کاربـرد  پنـل  برگـزاری  تولیدکننـدگان صنعـت غذایـی،  فناورانـه  نیازهـای 

رویـداد سـه روزه بـود. ایـن رویـداد توسـط صنـدوق  نـوآوری و شـکوفایی و شـرکت بومرنـگ از دهـم تـا دوازدهـم شـهریورماه  برگـزار شـد.

حـوزه  در  فنـاور  هـای  شـرکت  از  رضـوی  قـدس  آسـتان 
کنـد مـی  حمایـت  غذایـی  صنایـع 

گزارش خبرنگار بازارکار رئیس سازمان اقتصادی آستان  به 
کشـور را در صنعـت  گفـت: بایـد اولویت  هـای  قـدس رضـوی 
کلیـه  کـه  کنیـم  کـرده و سـازوکارهایی ایجـاد  غذایـی مشـخص 
نهادهـای فعـال در ایـن بخـش در جهـت منافـع کشـور حرکت 

کنند.
سـیدرضا فاطمـی امیـن 
فناورانـه  گردهمایـی  در 
صنایع، شـرکت  های دانش  
اسـتارت آپ  های  و  بنیـان 
عنـوان  غذایـی،  صنعـت 
سـبد  از  درصـد   ۲۳ کـرد:  
در  خانوارهـا  هزینه  هـای 
شـهرها صـرف مـواد غذایـی 
گـر بـه دنبـال  می  شـود، لـذا  ا
ایجـاد زندگـی مطلـوب برای جامعه هسـتیم، بایـد هزینه  های 

کنیـم. مدیریـت  را  خانوارهـا 
کشـور در حوزه  هایـی ماننـد  وی بـا اشـاره بـه خودکفایـی 
صنایـع بـرق و تولید بنزین، گفت:  خودکفایـی در این حوزه ها 
کـه تحریم  هـا می تواند برای کشـور مشـکل زا باشـد،  نشـان داد 

کاهـش دهـد، لـذا بایـد در حـوزه   امـا نمی  توانـد تـوان ایـران را 
صنایـع غذایـی کشـور معمـاری کالن داشـته باشـیم. عـالوه بـر 
ایـن بایـد اولویت  هـای کشـور را در ایـن صنعـت مشـخص کرده 
کلیـه نهادهـای فعـال در ایـن  کـه  کنیـم  و سـازوکارهایی ایجـاد 

کننـد. کشـور حرکـت  بخـش در جهـت منافـع 
رئیـس سـازمان اقتصادی آسـتان قـدس رضوی، تصریـح کرد: 
نباید از نقش موثر فناوری در صنایع غذایی، غافل شد. در همین 
کاملـی از ارائـه خدمـات  راسـتا آسـتان قـدس رضـوی زیسـت بوم 
زیرسـاختی ایجـاد کـرده  اسـت؛ چـرا که معتقدیـم در حـوزه صنایع 
کـه سـایر شـرکت  ها قـادر بـه  کنیـم  غذایـی نبایـد اقالمـی را تولیـد 
تولید آن هستند، بلکه باید به دنبال ایجاد زیرساخت هایی برای 

تسـهیل کسـب وکارهای صنایع غذایی باشـیم.
قـدس  آسـتان  راسـتا  همیـن  در  افـزود:  امیـن  فاطمـی 
آسـتان  ایـن  بـر  عـالوه  اسـت.  کـرده  اجرایـی  را  اقـدام  هشـت 
کـرده و  کنـار نشـان حـالل، نشـان »طیـب« را  عرضـه  قـدس در 
کرده اسـت. این سـازمان  شـرکت کشـاورزی رضوی را تاسـیس 
کـه  کـرده و از آنجـا  همچنیـن در زمینـه بـذر و نهـال، ورود پیـدا 
کشـور وارداتـی اسـت مـا بـا  کنـون ۹۵ درصـد بـذر صیفی جـات  ا
راه  اندازی موسسه بذر و نهال، اقدام به فعالیت در این زمینه 

کرده  ایـم.
وی بـا اشـاره به اینکه پزشـکی پیشـگیرانه از دیگـر اقدامات 

آسـتان قـدس رضـوی اسـت، ایجـاد شـرکت فنـاوری و نـوآوری 
کـه  در  رضـوی را یکـی دیگـر از اقدامـات ایـن سـازمان دانسـت 
قالـب ایـن شـرکت تـالش می  شـود از مرحلـه بـذر تـا دامپـروری، 
بسـته  بندی و توزیع، فناوری  های مورد نیاز شناسـایی و از آن 

کـرد. بهره بـرداری 
رئیـس سـازمان اقتصـادی آسـتان قـدس رضـوی در پایـان 
کوثر  کـرد: در تالشـیم تـا با همکاری سـازمان اقتصـادی  عنـوان 
ظـرف مـدت سـه سـال آینـده، صنایـع غذایـی را ماننـد صنایع 
بنزیـن و بـرق ارتقـاء دهیـم تـا در آینـده نه تنهـا دچـار مشـکل 
نشـویم، بلکـه بتوانیـم بـه سـایر کشـورها نیـز  صـادرات و کمک 

کنیم.
کمـک شـرکت های دانـش بنیـان  شـرکت های بـزرگ بـا 

می یابنـد توسـعه 
برنامـه  و  طـرح  معـاون 
وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
بـزرگ  شـرکت های  گفـت:  نیـز 
می توانند به واسطه شرکت های 
کوچک دانش بنیانی که در آنها 
اسـت  فعـال  جـوان  نیروهـای 
توسـعه  را  خـود  پروژه هـای 

دهنـد.
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گردهمایی فناورانه صنایع، شـرکت های  سـعید زرندی در 
دانـش بنیـان و اسـتارت آپ های صنعـت غذایـی، عنـوان کرد: 
عملکـرد  صنایـع  سـایر  بـه  نسـبت  غذایـی  صنایـع  حـوزه  در 
قابـل قبولـی را شـاهد هسـتیم. در ایـن بخـش دسترسـی بـه 
صنعـت  ایـن  مزیت هـای  از  و…  اشـتغالزایی  اولیـه،  مـواد 

می شـود. محسـوب 
معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
که برنامه های وزارتخانه برای سـال  کرد: ضروری اسـت  اظهار 
آینده با تمرکز بر موضوعات نوآوری و اسـتفاده از ظرفیت های 
کشـور بایـد بـا نـگاه  کل  انقـالب صنعتـی چهـارم تدویـن شـود. 
جدیـدی پیـش بـرود و بـا نـگاه جدیـد فضـا و قانونگذاری هـای 

کند. جدیـد، دیدگاه هـای خـود را متحول 
جدیـد  تکنولوژی هـای  ورود  کـرد:  خاطرنشـان  زرنـدی، 
مانند اینترنت اشـیا، پرینترهای سـه بعدی، هوش مصنوعی 
رو  همیـن  از  می کننـد.  پیـدا  بسـیاری  نمـود  صنعـت  در  و… 
صنایـع  شـرکت های  بـا  را  همکاری هـا  از  سـرفصلی  امسـال 
کرده ایـم  گسـترش و نوسـازی صنایـع، آغـاز  کوچـک و سـازمان 

کشـور شـاهد تحوالتـی باشـیم. تـا بتوانیـم در 
کنـار  در  بنیـان  دانـش  شـرکت های  حضـور  گفـت:  وی 
کنـد. بـه  شـرکت های بـزرگ نیـز می توانـد برخـی خالءهـا را پـر 
بیان دیگر شرکت های بزرگ می توانند به واسطه شرکت های 
کـه در آنهـا نیروهـای جوان فعال اسـت  کوچـک دانـش بنیانـی 

پروژه هـای خـود را توسـعه دهنـد.
معـاون طـرح و برنامه ریـزی وزارت صمـت در پایـان تصریح 
گـر دولـت و شـرکت های بـزرگ مرزهـا را بـرای شـرکت های  کـرد: ا
لـذا  مانـد،  خواهیـم  بـاز  جهانـی  رقابـت  از  نکننـد  بـاز  نـوآور 
عالقه منـد بـه ارتبـاط موثـر میـان شـرکت های بـزرگ صنعتـی و 

شـرکت های دانـش بنیـان و نـوآور هسـتیم.

از  حمایـت  راسـتای  در  سـه جانبه  نامـه  تفاهـم  انعقـاد 
بـذر فنـاوری  توسـعه 

هـای  شـرکت   صنایـع،  فناورانـه  گردهمایـی  حاشـیه  در 
دانش  بنیان و استارت  آپ  های صنعت غذایی، تفاهم نامه ای 

بـا موضـوع حمایـت از توسـعه فنـاوری بـذر منعقـد شـد.
تفاهم نامه حمایت از توسـعه فناوری بذر، میان صندوق 
نـوآوری و شـکوفایی بـه نمایندگـی دکتر علی وحدت، سـازمان 
دکتـر  حجت االسـالم  نمایندگـی  بـه  خیریـه  امـور  و  اوقـاف 
سـید مهدی خاموشـی و دانشـگاه آزاد اسـالمی به نمایندگی 

دکتـر محمدمهـدی طهرانچـی منعقـد شـد.
توسـعه  راسـتای  در  همـکاری  نامـه  تفاهـم   ایـن  موضـوع 
تولیـد بـذر صیفی جات و تامین کامل نیازهـای بازار داخلی به 
ویـژه بـا تکیـه بـر قابلیت هـای شـرکت های دانش  بنیـان، همکاری 
کارخانه تولید بذر اصالح شـده صیفی جـات، ارتقای  در ایجـاد 
کیفیـت بـذر رایـج از نظـر سـازگاری بـا عوامل اقلیمی، مقـاوم به 
گیاهـی، افزایش عملکرد در واحد سـطح  آفـات و بیماری هـای 
و ایجـاد ارقـام جدیـد بـذر بـه صورت سـاالنه، توسـعه فضاهای 
فیزیکـی آزمایشـگاهی و تحقیـق و توسـعه تولیـد بذر در کشـور، 
ک گذاشـتن  حمایـت از جریـان تولیـد فنـاوری بـذر بـا بـه اشـترا
ظرفیت  های طرفین و استفاده از توان دستگاه ها و نهادهای 

مرتبـط بـه ویـژه شـرکت های دانش بنیان اسـت.
در ایـن تفاهم نامـه، صنـدوق نـوآوری متعهـد شـده اسـت 
کـه بـه مـدت دو سـال، به شناسـایی شـرکت های دانش بنیان 
شبکه سـازی،  رویدادهـای  برگـزاری  و  بـذر  حـوزه  توانمنـد 
چارچـوب  در  بـذر  حـوزه  در  فنـاوری  تبـادل  و  به هم رسـانی 
دانش بنیـان  شـرکت های  و  کـرده  کمـک  ضوابـط  و  قوانیـن 

مرتبـط بـا حـوزه بذر از طریق اعطای تسـهیالت اعم از سـرمایه 
تولیـد  نمونه سـازی،  اسـتقرار،  فضـای  تامیـن  گـردش،  در 
و  قوانیـن  چارچـوب  در  ترجیحـی  نـرخ  بـا  لیزینـگ  صنعتـی، 

کنـد. ضوابـط را تامیـن مالـی 
نیـاز  مـورد  ضمانت نامه هـای  انـواع  صـدور  ایـن  بـر  عـالوه 
و  قوانیـن  بـذر در چارچـوب  شـرکت های دانش بنیـان حـوزه 
بـذر  حـوزه  دانش بنیـان  شـرکت های  مالـی  تامیـن  ضوابـط، 
در قالـب  سـرمایه گذاری بـا عاملیـت صندوق هـای پژوهـش و 
فنـاوری یـا جسـورانه بورسـی در چارچـوب قوانیـن و ضوابـط، 
حمایـت بالعـوض از شـرکت های دانش بنیـان حـوزه بـذر بـه 
منظـور حضـور در نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی مرتبـط، 
گواهینامه هـا و خدمـات  تاییدیه هـا،  دریافـت اسـتانداردها، 
از  حفاظـت  خدمـات  همچنیـن  و  مشـاوره ای  و  آموزشـی 
دیگـر  از  ضوابـط،  و  قوانیـن  چارچـوب  در  فکـری  مالکیـت 

اسـت. تفاهم نامـه  ایـن  در  نـوآوری  صنـدوق  تعهـدات 
کـه بـه منظـور  همچنیـن در ایـن تفاهم نامـه عنـوان شـده 
سیاسـت گذاری، تدویـن برنامـه اجرایـی و نظـارت بـر حسـن 
اجـرای ایـن تفاهم نامـه، کمیتـه راهبری متشـکل از سـه نفـر از 
نمایندگان سـه طرف به ریاسـت معاون توسـعه صندوق پس 

از معرفـی رسـمی تشـکیل شـود.

هـای  شـرکت  از  حمایـت  بـرای  تومـان  میلیـارد   2600
یافـت اختصـاص  بنیـان  دانـش 

گردهمـــــایی  اختتـــــامیه 
شـرکت  های  صنایـع،  فناورانـه 
دانش  بنیان و اسـتارت آپ  های 
صنعـت غذایـی بعـد از سـه روز 
جلسـات  نمایشـگاه  برگـزاری 
B2B و نشست های تخصصی 

کار خـود پایـان داد. بـه 
رییـس  دفتـر  رئیـس 
تقدیـر  ضمـن  جمهـوری 
از  حمایـت  در  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق  عملکـرد  از 

شـرکت های دانـش بنیـان  در اختتامیـه ایـن رویدادگفت: تیم 
جدیـد صنـدوق بـه دلیـل جـوان بودنشـان نوآوری هـای بـه روز 
کـرده و از ایده هـای جدیـد نیـز حمایـت  دنیـا را وارد صنـدوق 
کـه همیـن امـر می توانـد منجـر بـه اتفاقـات خوبـی در  می کنـد 

شـود. حـوزه  ایـن 
دکتـر محمـود واعظـی، رییـس دفتـر رییـس جمهـوری، در 
دانـش  شـرکت های  صنایـع  فناورانـه  گردهمایـی  اختتامیـه 
کـرد:  بنیـان و اسـتارت آپ های صنعـت غذایـی خاطرنشـان 
کشـور هیـچ دشـمنی هـم نداشـت و تحـت  گـر در حـال حاضـر  ا
فشـار شـدید خارجـی نبـود بـاز هـم نیاز بـود تا از اقتصاد سـنتی 
کـه آب،  کنیـم. از آنجا  بـه سـمت اقتصـاد دانـش بنیـان حرکت 
زمیـن و امکانـات محـدود بـوده و جمعیـت در حـال افزایـش 
تـا  دهیـم  تغییـر  را  روش  هایمـان  و  اهـداف  ناچاریـم   اسـت، 

کنیـم. بتوانیـم زندگـی بهتـری را بـرای نسـل آینـده فراهـم 
از  تحصیلکـرده  جوانـان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  واعظـی 
شـکوفایی  گذشـته  در  گفـت:  هسـتند،  کشـور  سـرمایه های 
آنهـا  نفـت  و  معدنـی  منابـع  بـه  منـوط  کشـورها  اقتصـادی 
زیرسـاخت  عنـوان  بـه  انسـانی  سـرمایه های  امـروزه  امـا  بـود 
بزرگتریـن  ایده هـا،  کـه  جایـی  تـا  می شـود  تلقـی  اقتصادهـا 
که منابع  سـرمایه شـرکت های بزرگ دنیا به شـمار می آید؛ چرا 
زیـر زمینـی زمانـی بـه پایـان می رسـد ولـی ایده هـای خالقانـه 

اسـت. پایان ناپذیـر 
کاهـش  کـرد: اقتصـاد دانـش بنیـان موجـب  وی تصریـح 
کاهش خروج ارز می شـود؛ لذا باید برای  وابسـتگی به خارج و 
شرکت های دانش بنیان بستری را فراهم کنیم؛ خوشبختانه 
کـه در اختیـار دارد زمینـه ای را  صنـدوق نـوآوری بـا امکاناتـی 
کـرده تـا صاحبـان فنـاوری بـا بخش هـای صنعتـی بـه  ایجـاد 

یکدیگـر نزدیـک شـوند.
واعظـی بـا اشـاره بـه اینکـه با روش هـای سـنتی نمی توانیم 
تولیـد را افزایـش دهیـم، بلکـه با به کارگیـری فناوری های نوین 
کرد:  شـاهد رشـد جهشـی در این زمینه خواهیم بود، تصریح 
کنیم.  که زمینه اشـتغال جوانان را فراهم  این وظیفه ماسـت 
از ایـن رو تمرکـز و توجـه بـه شـرکت های دانـش بنیـان می توانـد 

کند. زمینـه اشـتغال دانـش آموختگان را نیـز فراهم 
رئیـس دفتر رییس جمهـوری، ادامه داد: صنـدوق نوآوری 
کـه در اختیـار دارد بایـد زمینـه ای را  و شـکوفایی بـا امکاناتـی 
کنـد تـا صاحبـان فنـاوری را با بخش های صنعتی آشـنا  ایجـاد 
کـرده و اقدامـات ایـن صندوق باید در جهت خلق ثروت باشـد.
و  نـوآوری  صنـدوق  اقدامـات  از  قدردانـی  ضمـن  واعظـی 
شکوفایی در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان بیان 
بـا وجـود تمـام محدودیت هـا ۲۶۰۰  کـرده  کـرد: دولـت سـعی 
میلیـارد تومـان بـرای ایـن صنـدوق بودجـه تخصیـص دهـد و 
گرفته شـاهد هسـتیم  کـه در این صندوق صورت  بـا اقداماتـی 
کـه امـروزه ایـن صندوق در جهـت صادرات محصـوالت دانش 

کـرده اسـت. بنیـان برنامه ریـزی 
رئیـس دفتـر رئیس جمهـوری همچنین بر ارتباط مـداوم و 
موثـر صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـا فعـاالن ایـن حـوزه نظیـر 
صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری و پارک هـای علـم و فنـاوری 

کرد. کیـد  تا

375 میلیـارد تومـان قـرارداد در حوزه صنایع غذایی در 
سه روز 

گفت: صندوق سـعی   رئیس صندوق نوآوری و شـکوفایی 
کوسیسـتم فناوری و نوآوری و در تمام  کرده اسـت فعاالنه در ا
کشـور رخ می دهـد حضـور  کـه در حـوزه فنـاوری در  اتفاقاتـی 
کـه توسـعه اقتصـاد  داشـته باشـد تـا بـه هـدف اصلـی دولـت 

ین سرمایه شرکت های بزرگ   ایده ها، بزرگتر
دنیا به شمار می آید؛ چرا که منابع

یر زمینی زمانی به پایان می رسد ولی   ز
ایده های خالقانه پایان ناپذیر است
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دسـت  اسـت،  بنیـان  دانـش 
کنـد. پیـدا 

در  وحـدت  علـی  دکتـر 
گردهمایی فناورانه  اختتامیه 
دانـش  شـرکت های  صنایـع، 
اسـتارت آپ های  و  بنیـان 
صنعـت غذایـی، بـا اشـاره بـه 
کـرده  سـعی  صنـدوق  اینکـه 
کوسیسـتم  اسـت فعاالنـه در ا
کـه در حـوزه فنـاوری در  فنـاوری و نـوآوری و در تمـام اتفاقاتـی 
تـا بـه هـدف اصلـی  کشـور رخ می دهـد حضـور داشـته باشـد 
کـه توسـعه اقتصـاد دانـش بنیـان اسـت، دسـت پیـدا  دولـت 
گفـت؛ از همیـن رو در صنـدوق شـاهد رویدادهایـی از این  کنـد 
کـه در این  جنـس هسـتیم و رقـم ۳۷۵ میلیـارد تومـان قـرارداد 
رویداد منعقد شده برای شرکت های دانش بنیان عدد بزرگی 

اسـت.
از  کشـور  در  غذایـی  صنعـت  کـرد:  خاطرنشـان  وحـدت 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت، از همیـن رو صنـدوق، حـوزه 
و  کـرده  انتخـاب  خـود  اولویـت دار  حوزه هـای  جـزو  را  غذایـی 
تـالش می کنـد تـا شـرکت های دانـش بنیـان ایـن بخـش را بـه 

کنـد. شـرکت های بـزرگ و صنعتـی ایـن حـوزه معرفـی 
گفـت: شـرکت های  نـوآوری و شـکوفایی  رئیـس صنـدوق 
کـه در بخش هـای مختلـف ایـن حـوزه فعالیـت  دانـش بنیانـی 
در  نـوآوری  ایجـاد  و  فنـاوری  رسـوخ  بـا  می تواننـد  می کننـد، 
صنایـع در اقتصـاد کشـور تاثیـر مسـتقیم بگذارنـد. الزم بـه ذکـر 
گام هـای مهمـی برداشـته و در  کشـور در ایـن زمینـه  کـه  اسـت 
بـه  بوده ایـم،  اتفاقـات  بزرگتریـن  امیـد شـاهد  و  تدبیـر  دولـت 
عنـوان مثـال صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی فعالیـت خـود را در 
کـرد و بـه عنـوان  ایـن دولـت و بـا نـگاه ویـژه رئیـس جمهـور آغـاز 

کشـور خواهـد مانـد. نمـاد دولـت تدبیـر و امیـد در اقتصـاد 
وی با اشاره به اینکه جهش و رشد استارت آپ ها ماحصل 
کشـور  کار فشـرده و آماده سـازی زیرسـاخت های  چنـد سـال 
گزارش هایی  اسـت، افـزود: رئیـس جمهـوری و دکتـر واعظـی بـا 
کار را  کـه از عملکـرد صنـدوق دریافـت می کننـد پیوسـته رونـد 
که صندوق بتواند در این راستا دولت  کرده و امیدوارم  دنبال 

کند. را یـاری 
صنـدوق  یعنـی  خـود  ابـزار  بـا  دولـت  داد:  ادامـه  وحـدت 
نوآوری و شـکوفایی، خدمات بسـیار متنوع و مترقی را تدوین 
کـرده و در اختیـار شـرکت های دانـش بنیـان و واحدهـای فنـاور 
کـه شـاهد اثربخشـی ایـن خدمـات  گذاشـته اسـت و امیـدوارم 
در بخش هـای مختلف باشـیم چـرا که صندوق نـوآوری تالش 
دارد در حوزه های مختلف دانش بنیان اثربخشی شرکت ها را 

در کشـور توسـعه دهـد.
تصریـح  پایـان  در  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق  رئیـس 
کـرد: در ایـن راسـتا ابزارهـای مالـی متنـوع صنـدوق بـرای اینکه 
شـرکت های دانـش بنیـان بتواننـد خود را به اقتصـاد و صنعت 
کننـد، در اختیـار شـرکت ها قـرار دارد؛ چـرا که در  کشـور تحمیـل 
برخـی حوزه هـا نسـبت بـه محصـوالت دانـش بنیـان مقاومـت 
گاهـی  و در برخـی حوزه هـا نیـز نسـبت بـه ایـن محصـوالت ناآ
کار  توسـعه  بـرای  صنـدوق  مالـی  ابزارهـای  لـذا  دارد؛  وجـود 

گرفتـه شـده اسـت. شـرکت های دانـش بنیـان در نظـر 

حمایت از شرکت های فناو
ر برای حضور در نمایشگاه های خارجی

انعقـاد  از  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق  توسـعه  معـاون 
تومـان  میلیـارد   ۳۷۵ ارزش  بـه  نامـه  توافـق  و  قـرارداد   ۱۷۴

برگـزاری  روز  سـه  حاشـیه  در 
صنایـع،  فناورانـه  گردهمایـی 
بنیـان  دانـش  شـرکت های 
صنعـت  اسـتارت آپ های  و 

داد. خبـر  غذایـی 
دکتـر سـیاوش ملکی فـر، در 
گردهمایـی فناورانه  اختتامیـه 
دانـش  شـرکت های  صنایـع، 
اسـتارت آپ های  و  بنیـان 

کـرد: صندوق نوآوری از سـال گذشـته  صنعـت غذایـی، عنوان 
در  راسـتا  ایـن  در  و  گرفتـه  پیـش  در  را  فعاالنـه ای  رویکـرد 
قالب هـای مختلـف خدمـات خـود را بـه شـرکت های دانـش 

می کنـد. معرفـی  بنیـان 
وی ادامـه داد: شـرکت های دانـش بنیـان از ظرفیت هـای 
کشـور و رفـع نیـاز آنهـا و حضـور  کمـک بـه صنایـع  خوبـی بـرای 
در  رو  همیـن  از  هسـتند.  برخـوردار  بین  المللـی  بازارهـای  در 
سـال جـاری صنـدوق نـوآوری از حضـور شـرکت ها در بیـش از 
کـه ایـن امـر بـه توسـعه  کـرده  ۵۰ نمایشـگاه خارجـی حمایـت 

کمـک می کنـد. بنیـان  صـادرات شـرکت های دانـش 
کشـور نیـز تـالش شـده تـا  کـرد: در داخـل  ملکی فـر تصریـح 
در قالـب رویدادهایـی، صنایـع بـزرگ را بـرای رفـع نیازهایشـان 
شـرکت های  تـا  کنیـم  متصـل  بنیـان  دانـش  شـرکت های  بـه 
دانـش بنیـان بتواننـد وارد زنجیـره تامیـن ایـن شـرکت ها شـده 

کننـد. و محصـوالت خودشـان را بـه آنهـا عرضـه 
بیـان  بـا  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق  توسـعه  معـاون 
اینکـه همـکاری شـرکت های دانـش بنیـان کوچـک و متوسـط 
بـا صنایـع بـزرگ یـک تیـر و چنـد نشـان اسـت، افـزود: در ایـن 
همـکاری عـالوه بـر اینکـه شـرکت های دانـش بنیـان نیازهـای 
فناورانـه صنایـع بـزرگ کشـور را در حوزه هـای مختلـف برطـرف 
کـرد تـا بـه عنـوان یـک  کمـک خواهنـد  می کننـد، بـه فنـاوری 
کنـد. کشـور جریـان پیـدا  خـون تـازه در صنایـع بـزرگ و سـنتی 

کرد: از طرف دیگر این همکاری به توسعه  وی خاطرنشان 
کمک  بازار و خلق درآمدهای پایدار شـرکت های دانش بنیان 
کاهش خروج ارز و تقویت روحیه خودباوری  می کند و موجب 
بـرای  را  پایـدار  اشـتغال  نهایـت  در  و  می شـود  کشـور  در 

کشـور در پـی خواهـد داشـت. دانـش آموختـگان جـوان 
ملکی فـر ضمـن اشـاره بـه اینکـه در مهـر مـاه نیـز گردهمایی 

کـرد و ایـن رونـد  صنعـت فـوالد و خـودرو را میزبانـی خواهیـم 
گفـت: امنیـت غذایـی یکـی  همچنـان ادامـه خواهـد داشـت، 
بـا سـالمت تمـام  کـه  از مولفه هـای امنیـت ملـی اسـت، چـرا 
افـراد جامعـه در ارتبـاط اسـت. عـالوه بـر ایـن بـازار بسـیار بـزرگ 
کشـور و سـهم بیـش از ۲۵ درصـدی ایـن  ایـن حـوزه در داخـل 
گویـای اهمیت این  صنعـت در سـبد هزینه هـای خانوارهـا و… 

کشـور اسـت. حـوزه در اقتصـاد 
معـاون توسـعه صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در خصـوص 
و  بنیـان  دانـش  شـرکت های  صنایـع،  فناورانـه  گردهمایـی 
کرد: صندوق نوآوری  اسـتارت آپ های صنعت غذایی، عنوان 
گردهمایـی را بـا همـکاری بنیـاد مسـتضعفان، معاونـت  ایـن 
علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، سـازمان اقتصادی رضوی 

کـرده اسـت. کارگـزار بخـش خصوصـی برگـزار  و دو 
کـرد: در ایـن سـه روز ۷۶ جلسـه ارایـه نیازهـای  وی تصریـح 
فناورانـه صنایـع بـزرگ غذایـی، ۱۰ محصـول و فنـاوری در قالب 
از  بیـش  و  بـزرگ  شـرکت های  بـه  فنـاوری  ارایـه  جلسـات 
۲۰۰ جلسـه B2B بیـن دو طـرف عرضـه و تقاضـا نیـز برپـا 

شـد. 
ملکی فـر افزود: صنـدوق نوآوری قبل از برگـزاری این رویداد 
بـا حـدود ۲۰۰ شـرکت فعـال در ایـن حـوزه جلسـاتی داشـت و 
از  بیـش  نتیجـه  آنهـا معرفـی شـد. در  بـه  خدمـات صنـدوق 
کـه  ۱۲۰ میلیـارد تومـان درخواسـت تسـهیالت دریافـت شـد 
کنـون حـدود ۴۳ میلیـارد تومـان آن مصـوب شـده و مابقـی  تا

آن در حـال بررسـی اسـت.
گفـت: نتایـج بـه دسـت  معـاون توسـعه صنـدوق نـوآوری 
کـه در ایـن سـه روز   گردهمایـی نشـان می دهـد  آمـده از ایـن 
۳۷۵ میلیارد تومان در قالب ۱۷۴ توافق نامه و قرارداد صورت 
کـه  کـه رقـم خوبـی اسـت و بایـد توجـه داشـته باشـیم  گرفتـه 
گردهمایـی پایـان راه صنـدوق با شـرکت های دانش بیان  ایـن 
کشـور نیسـت، بلکـه آغـاز راه تعامـل مـا بـا هـم اسـت. و صنایـع 
کـرد: در روز اول این رویداد تفاهم نامه  وی در پایـان عنـوان 
سـازمان  و  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق  میـان  همـکاری 
نامه هـای  تفاهـم  و  شـد  منعقـد  قـدس  آسـتان  اقتصـادی 
مختلفی نیز میان شـرکت ها با حضور دکتر سـتاری امضا شـد. 
در روز سـوم نیـز تفاهـم نامـه ای در خصـوص حمایت از توسـعه 
فنـاوری بـذر میـان سـه مجموعـه صنـدوق نـوآوری، دانشـگاه 

آزاد اسـالمی و سـازمان اوقـاف منعقـد شـد.
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فـــروزان فـــر  بـــا بیـــان اینکـــه نمی تـــوان بـــا خریـــد دانـــش 
ـــرعت  ـــه س ک ـــت: در روزگاری  گف ـــرد،  ک ـــاد  ـــی ایج ـــت رقابت مزی
گـــردش اطالعـــات و تولیـــد دانـــش به قـــدری زیـــاد اســـت 
کـــه دیگـــر روش هـــای قدیمـــی ماننـــد خریـــد تکنولـــوژی و 
دانـــش و مهندســـی معکـــوس فایـــده ای نـــدارد. زیـــرا آنکـــه 
تولیدکننـــده اصلـــی دانـــش نیســـت  و صرفـــا آن را خریـــداری 
ــرد.  ــازار را ببـ کاال در بـ ــه  ــره الزم در ارائـ ــد بهـ ــرده نمی توانـ کـ
کاال را بفروشـــد یـــا بایـــد  یـــا نمی توانـــد بـــه قیمـــت اصلـــی 
کنـــد و بخشـــی از درآمـــد را بـــه  به عنـــوان نماینـــده عمـــل 
ــازی  ــن بـ ــده ایـ ــد. برنـ کنـ ــت  ــی دانـــش پرداخـ ــده اصلـ دارنـ

صاحـــب آن دانـــش اســـت.
بـــه  توجـــه  عـــدم  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا  مقابـــل  در  او 
ســـرخوردگی  دانش بنیـــان،  اقتصـــاد  کوسیســـتم  ا
داشـــت،  خواهـــد  پـــی  در  علـــم  صاحبـــان  و  محققـــان 
خاطرنشـــان ســـاخت: تحریـــک محیط هـــای دانشـــگاهی 
اســـت.  ســـرخوردگی  عامـــل  حتـــی  و  متفـــرق  پرهزینـــه، 
ــع  ــازی مطلـ ــه از مشـــکالت تجاری سـ ــدون اینکـ ــرادی بـ افـ
تحصیلـــی  حـــوزه  در  کـــه  نگاهـــی  اســـاس  بـــر  باشـــند 
روی  علمـــی  تحقیـــق  و  تـــالش  ســـال ها  از  پـــس  دارنـــد، 
کاال و محصولـــی می رســـند و وقتـــی وارد  ح بـــه  یـــک طـــر
بـــازار می شـــوند یـــا بـــازار نیـــازی بـــه آن محصـــول نـــدارد 
یـــا تولیـــد آن محصـــول صرفـــه اقتصـــادی نـــدارد و از همـــه 
بـــازار موجـــود  بـــا دانـــش باالتـــر در  کاالیـــی  بدتـــر اینکـــه 
کار نمی شـــوند و مســـیر  اســـت یـــا دیگـــر روی آن شـــاخه 

حـــوزه  روی  تمرکـــز  و  کـــرده  تغییـــر  محصـــول  آن  توســـعه 
اســـت. رفتـــه  دیگـــری 

گفـــت: طـــی ســـال ها  فروزانفـــر بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب 
تربیـــت  برجســـته ای  غ التحصیـــالن  فار و  دانشـــجویان 
کنـــون در بهتریـــن شـــرکت های دنیـــا فعالیـــت  کـــه ا کردیـــم 
ـــراد ایـــن نیســـت  ـــی در جـــذب ایـــن اف می کننـــد علـــت ناتوان

کافـــی حمایـــت نکـــرده  کـــه دولـــت از دانشـــگاه ها به انـــدازه 
کـــه صنعـــت پیشـــرویی  اســـت بلکـــه بـــه ایـــن دلیـــل اســـت 
تـــا  بخواهـــد  دانشـــگاه ها  از  را  پروژه هایـــی  تـــا  نداشـــتیم 
ایـــن چرخـــه شـــکل بگیـــرد و افـــراد در آن شـــکوفا شـــوند.

کنـــون بـــه تولیدکننـــده دانـــش پـــول تزریـــق  او افـــزود: ا
می کنیـــم ولـــی بـــازار آمادگـــی خریـــد ایـــن دانـــش باقیمـــت 
ناخرســـند  دانشـــگاهی  یـــک  ابتـــدا  و  نـــدارد  را  مناســـب 
از  بعـــد  و  تاســـیس می کنـــد  یـــک شـــرکت  بعـــد  کـــه  بـــوده 

و  مایـــوس  یـــک شـــرکت دار شکســـت خورده  پنـــج ســـال 
می شـــود. مقـــروض 

کشـــور  فروزانفـــر بـــا ابـــراز تاســـف از اینکـــه عمـــده درآمـــد 
عامـــل  گفـــت:  اســـت  ملـــی  ســـرمایه  فـــروش  محـــل  از 
نفتـــی،  منابـــع  اقتصـــاد دیگـــر  رقابت پذیـــری  و  پایـــداری 
زیرزمینـــی و موقعیـــت جغرافیایـــی نیســـت این هـــا مولفـــه 
کشـــور را تـــا بـــه امـــروز رســـانده اســـت. از  کـــه  هایـــی هســـتند 
ایـــن بـــه بعـــد رقابـــت اصلـــی بـــرای پایـــداری میـــان نفراتـــی 
تولیـــد  توانمنـــدی  اقتصـــاد دارای  کـــه در داخـــل  اســـت 
توانایـــی  اقتصـــادی  بنگاه هـــای  هســـتند.  ارزش افـــزوده 
تصمیـــم  دولـــت  مجموعـــه  و  کردنـــد  پیـــدا  ارزش  تولیـــد 
و  شـــکل گیری  بـــر  را  خـــود  حمایتـــی  برنامه هـــای  گرفتـــه 

کنـــد.  کســـب وکارها متمرکـــز  پیشـــرفت ایـــن نـــوع از 
و  خصوصی ســـازی  و  رقابـــت  کمیســـیون  رئیـــس 
کـــرد:  کیـــد  تا تهـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  اداری  ســـالمت 
بخـــش  مشـــاوره  بـــا  داریـــم  انتظـــار  نخســـت  وهلـــه  در 
در  بنیـــان  اقتصاددانـــش  توســـعه  مســـیر  خصوصـــی 
کشـــور همـــوار شـــود و بـــه جـــای تمرکـــز برافزایـــش تعـــداد 
و  رشـــد  بـــر  تالش هـــا  دانش بنیـــان،  شـــرکت های 
ســـپس  و  شـــود  متمرکـــز  دانش بنیـــان  اقتصـــاد  توســـعه 
بـــه بخـــش  ح هـــای دانش بنیـــان  ارزیابـــی پروژه هـــا و طر

شـــود. گـــذار  وا صنعـــت  هـــر  خصوصـــی 

رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی 
و سالمت اداری اتاق بازرگانی تهران:

عامل پایداری و رقابت پذیری اقتصاد 

یرزمینی و موقعیت  دیگر منابع نفتی، ز

جغرافیایی نیست

بهره گیری حرفه ای از دانش 
در اقتصاددانش بنیان 

میسر می شود

ـــب و  کس ـــان  ـــی صاحب ـــکاری و هماهنگ ـــر هم ـــان ب ـــش بنی ـــاد دان ـــتم اقتص کوسیس ـــت: ا گف ـــران  ـــی ته ـــاق بازرگان ـــالمت اداری ات ـــازی و س ـــت و خصوصی س ـــیون رقاب کمیس ـــس  رئی
کار و تولیدکننـــدگان دانـــش اســـتوار اســـت.

ــران  ــی تهـ ــاق بازرگانـ ــالمت اداری اتـ ــازی و سـ ــت و خصوصی سـ ــیون رقابـ کمیسـ ــر  رئیـــس  ــروزان فـ ــن فـ ــان، حسـ ــکل های دانش بنیـ ــع تشـ ــی مجمـ ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ ــه  بـ
کســـب وکار،  ح تحقیقاتـــی، تجاری ســـازی شـــود عـــالوه بـــر افـــراد علمـــی و محقـــق بادانـــش روز نیازمنـــد افـــرادی آشـــنا بـــه اصـــول  بابیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود: بـــرای اینکـــه یـــک طـــر
کـــدام حـــوزه دانـــش می توانـــد  ج باخبـــر هســـتند. می داننـــد  کـــه اطالعـــات بـــه روز دارنـــد از بـــازار داخـــل و خـــار عرضـــه و تقاضـــا و مدیریـــت مالـــی هســـتیم. تولیدکننـــدگان دانشـــی 

کنـــد.  ارزش افـــزوده الزم در بخـــش واقعـــی تولیـــد یـــا ارائـــه خدمـــت ایجـــاد 
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رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت 
شرکت های  گفت:  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
کارگروه تشخیص  خدماتی حوزه علوم انسانی مورد ارزیابی 

و صالحیت شرکت های دانش بنیان قرار می گیرند.
گفت وگو با ایسنا در  دکتر محمد صاحبکار خراسانی در 
که آیا شرکت های دانش بنیان فعال در  پاسخ به این سوال 
حوزه علوم انسانی تحت ارزیابی برای احراز دانش بنیانی 
قرار می گیرند، توضیح داد: این دسته از شرکت ها تحت عنوان 
در  دانش بنیان  شرکت های  به  تجاری سازی  خدمات 

حوزه علوم انسانی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
چون  حوزه هایی  در  را  شرکت ها  این  فعالیت  وی 
»حقوقی«، »ثبت پتنت«، »بازاریابی« و مدیریت فناوری« 
می توانند  شرکت ها  از  دسته  این  داد:  ادامه  و  دانست 
شرکت های  عنوان  به  تجاری سازی  خدمات  قالب  در 
دانش بنیان  صالحیت  احراز  ارزیابی  تحت  دانش بنیان 
گیرند و در صورت احراز  کارگروه ارزیابی معاونت علمی قرار 

گرفت. دانش بنیانی آنها، مورد تایید قرار خواهند 

صاحبکار با بیان اینکه شرکت هایی که در حوزه ثبت پتنت 
ارائه  شرکت های  قالب  در  می توانند  دارند،  فعالیت 
کارگروه مورد ارزیابی  دهنده خدمات دانش بنیان در این 
کرد: ثبت اختراع داخلی فرآیندی  گیرند، خاطر نشان  قرار 
حوزه  در  شرکتی  گر  ا ولی  است،  انجام  حال  در  که  است 
مراجعه  ما  به  می تواند  است،  فعال  خارجی  پتنت  ثبت 
را  آنها  دانش بنیانی  احراز  برای  الزم  بررسی های  ما  و  کند 

انجام دهیم.
رییس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت 
نحوه  خصوص  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
مسایل  خدمات  دهنده  ارائه  شرکت های  به  رسیدگی 
حقوقی  مسایل  گفت:  دانش بنیان ها،  حوزه  حقوقی 
در  که  شرکت هایی  ولی  است،  گسترده ای  طیف  دارای 
حوزه هایی چون بررسی و رسیدگی به دعاوی ثبت پتنت 
شرکت های  مشمول  می توانند  هستند،  فعال  ج  خار در 

گیرند. دانش بنیان قرار 

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  بانوان  مشاور 
مدیران  تنها   ۹۶ سال  در  اینکه  اعالم  با  جمهوری 
بوده  زنان  بنیان  دانش  های  شرکت  درصد   ۱۰ عامل 
گفت: این میزان در سال ۹۷ به ۱۲ درصد افزایش  اند، 

کرد. پیدا 
افتتاح  آیین  در  حمیدزاده  زینب  مهر،   گزارش  به 
اولین مرکز نوآوری بانوان دانشگاه علم و صنعت اظهار 
زن  دانش آموختگان  میزان  اخیر  سال   ۴۰ در  داشت: 
واقع  در  که  برابر شده است   ۱۷ انقالب  آغاز  به  نسبت 
باالتر  و  کارشناسی  مقاطع  در  زنان  این  از  درصد   ۸۰

هستند.
میزان  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تحصیلکردگان زن با مرد برابر شده است، خاطرنشان 
التحصیلی  غ  فار نسبت  شهرها  بعضی  در  حتی  کرد: 

زنان به مردان  ۷۰ به ۳۰ است.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  بانوان  مشاور 
کوسیستم نوآوری و فناوری،  کرد: در ا جمهوری اضافه 
مشاغلی  در  بانوان  درصدی   ۲۵ حضور  شاهد  تنها 
پژوهشگاه ها  و  دانشگاه ها  علمی  هیئت  عضو  چون 

هستیم.
تنها مدیران   ۹۶ اینکه در سال  اعالم  با  حمیدزاده 
بوده  زنان  بنیان،  دانش  های  شرکت  درصد   ۱۰ عامل 
درصد   ۱۲ به   ۹۷ سال  در  میزان  این  البته  گفت:  اند، 
کل  به  نسبت  هم  باز  اما  است  کرده  پیدا  افزایش 
ذکر  البته  نیست.  قبول  قابل  زن،  غ التحصیالن  فار
که در دانشگاه ها مقاومتی  این  نکته نیز ضروری است 
صورت  نوآوری  های  بخش  در  زنان  حضور  برای 

نمی گیرد.
اجرایی  ستاد  آسیب شناسی  مطالعات  به  وی 
اشاره  جامعه  در  زنان  حضور  درباره  )ره(  امام  فرمان 
کثریت  ا دهد،  می  نشان  مطالعات  این  گفت:  و  کرد 
در  زنان  هویت  به  توجه  دلیل  به  تحصیلکرده  زنان 
را فراموش می کنند و ما  جامعه هویت اجتماعی خود 
که بانوان متخصص بتوانند  به دنبال راهکاری بودیم 

کنند. در جامعه هویت اجتماعی خود را حفظ 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  بانوان  مشاور 
جمهوری با بیان اینکه مدلی تحت عنوان توان افزایی 
قرار  کار معاونت  بانوان خالق در سه محور در دستور 
و  زیرساخت ها  تقویت  الگوسازی،  افزود:  است،  گرفته 
برنامه  این  اجرای  محورهای  جمله  از  شبکه  توسعه 

به شمار می رود. 
نوآوری  مرکز  مدل  اینکه  بر  کید  تا با  حمیدزاده 
شده  استخراج  رهبری  فرمایشات  اساس  بر  بانوان 
گفته ایشان مسئله مادری،  کرد: به  است، خاطرنشان 
همسری، خانه و خانواده جزو مسائل اساسی است و 
زنان  برای  که  ح هایی  که در طر کید داشتند  تا ایشان 

طراحی می شود، بانوان باید حضور داشته باشند.

مشاور بانوان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری:  

مدیران عامل ۱۲ درصد 
شرکت های دانش 
بنیان زنان هستند 

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی مطرح کرد

شرایط دانش بنیانی شدن شرکت های 
ارائه دهنده خدمات حوزه علوم انسانی

●●●
معاون وزارت خارجه مطرح کرد 

آمادگی وزارت امور خارجه برای ارتباط
با شرکت های دانش بنیان 

اقتصـــــادی  دیپلمـــــاسی  معــــاون 
امور  وزارت  ما در  گفت:  وزارت خارجه 
شرکتهای  با  داریم  آمادگی  خارجه 
را  آنهــــا  و  بگیریم  ارتباط  بنیان  دانش 
کنیم. به سرمایه گذاران خارجی معرفی 

غالمرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تکنولوژی  و  دانش  گفت:  انصاری 
همواره پایه های اقتصاد دانش بنیان 

هستند.
انقالب  آثار  از  یکی  افزود:  وی 
که همراه  گذشته  ۴۰ سال  در  اسالمی 
که  است  نفسی  به  اعتماد  بوده  ما 

داد. ایران  ملت  به 
کشور  گی در  گفته وی، اقتصاد دانش بنیان دو ویژ به 
و  توانیم  می  ما  شعار  اساس  بر  آن  مهمترین  که  دارد 
گرفته شده از انقالب است؛ ما به  اعتماد به نفس نتیجه 
انقالب  گسترش نفوذ  کنیم و راه نجات و  افتخار می  این 

اسالمی دانش و توانمندی علمی است.
با  جوان  قشر  وجود  دیگر  گی  ویژ انصاری،  گفته  به 
با  روز  دانش  به  باال  های  توانمندی  و  نو  فکرهای 
انقالب  اول  های  بسیجی  اراده  همچون  قوی  اراده 

است. کشور  در 
کید  تا خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
کرد: اقتصادی که منطقه به آن نیاز دارد اقتصاد دانش بنیان 
که این دوران انتقال را به خوبی طی  است. امیدوار هستیم 
کنیم و حرکت و جهت ما به این سمت باشد تا ورود به بازار 

را ببینیم.

کار آمادگی داریم با شرکت  گفته وی، ما از نظر ساز و  به 
برای  ای  زمینه  این  و  بگیریم  ارتباط  بنیان  دانش  های 

گذاری های خارجی برای شرکت هاست. ورود و سرمایه 
انصاری با بیان اینکه ما می توانیم از طریق برنامه هایی 
که داریم با دستاوردهای شرکت های پارک پردیس نیز آشنا 
تواند  می  افتخارآفرین  و  بزرگ  حرکت  این  گفت:  شویم، 

برای شرکت ها مفید باشد.
معاونت  این  در  توانستیم  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
که تا پایان سال  کنیم  کشورهای میزبان را تکمیل  سایت 
کامل می شود و بخش دوم سایت مربوط به بخش های 
خصوصی و دولتی است شرکت های دانش بنیان جایگاه 
معرفی  کشور  از  ج  خار های  شبکه  به  تا  دارند  ای  ویژه 
کشورها  شوند و این زمینه تبادل محصوالت خود با سایر 

باشد
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این  ورود  از  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
از  گفت:  و  داد  خبر  بنیان  دانش  حوزه  به  سازمان 
تولید  و  بافت  کشت  با بذر،  توسعه فناوری های مرتبط 

کنیم. می  حمایت  پزشکی  تجهیزات  و  نشاء، 
گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، حجت االسالم  به 
تفاهم نامه  انعقاد  آیین  در  خاموشی  سیدمهدی  دکتر 
که میان صندوق نوآوری  حمایت از توسعه فناوری بذر 
و  اوقاف  سازمان  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شکوفایی،  و 
شرایط  در  داشت:  اظهار  رسید،  امضا  به  خیریه  امور 
و  سازمان ها  است،  ح  مطر ها  تحریم  مساله  که  فعلی 
باید  دارند  را  بذر  حوزه  به  ورود  توانایی  که  نهادهایی 
محصوالت  تولید  برای  و  شوند  وارد  زمینه  این  در 

دهند.  انجام  را  الزم  اقدامات  کشاورزی، 
ارزآوری،  ها،  تحریم  رفع  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  اهداف  از  هوشمندسازی  اجرای  و  زایی  اشتغال 
خوبی  بهانه  تواند  می  ها  تحریم  لذا  است،  سازمان 
عمل  وارد  جهادی  صورت  به  سازمان ها  که  باشد 
اقدام  این  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خوشبختانه  شوند. 
مراحل  بذر،  محصول  کنون  هم ا و  داده  انجام  را  عملی 
تجاری سازی  فاز  وارد  و  کرده  طی  را  آزمایش  و  تست 

است. شده 
آزاد  دانشگاه  این  بر  عالوه  کرد:  عنوان  خاموشی 
اختیار دارد،  که در  توانمندی هایی  به  با توجه  اسالمی 

قرار داده است. اختیار مردم  را در  امکانات خوبی 
برای  برقی  موتورسیکلت  تولید  ح  طر نمونه  به  وی 
و  کرد  اشاره  کشور  در  بنزین  مصرف  و  آلودگی  کاهش 
ح از سوی دولت و مجلس در حال پیگیری  گفت: این طر
به  موجود  های  سیکلت  موتور  تبدیل  که  چرا  است 

هوا  آلودگی  افزایش  از  می تواند  برقی  موتورسیکلت 
کند. لذا حرکت به سمت موتور و خودروهای  جلوگیری 
شده  کالن شهرها  فضای  پاالیش  باعث  تواند  می  برقی 

باشد. موثر  نیز  سوخت  مصرف  کاهش  در  همچنین  و 
تولید  افزود:  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
اصفهان  استان  در  آزمایشی  صورت  به  بذر  فناوری 
حمایت های  که  است  ذکر  به  الزم  است.  شده  اجرایی 
فناوری  توسعه  به  تنها  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
توسعه  برای  بلکه  نبوده  محدود  بذر  با  مرتبط 
با  کراتی  مذا نیز  نشاء  تولید  و  بافت  کشت  فناوری های 
صورت  حوزه  این  بنیان  دانش  های  شرکت  و  محققان 
گرفته و برای توسعه فناوری های مرتبط با ایمپلنت های 
صورت  اقداماتی  نیز  جمجمه  و  دندانی  استخوانی، 

است. گرفته 
پزشکی  تجهیزات  قرارداد  این  بر  عالوه  گفت:  وی 
منعقد  حوزه  این  در  کشور  کردن  نیاز  بی  برای  نیز  را 
سلول   با  مرتبط  فناوری های  توسعه  که  چرا  ایم؛  کرده 
سازمان  این  حمایتی  برنامه های  دیگر  از  درمانی 
از  جلوگیری  و  تحریم ها  رفع  با  تا  داریم  سعی  است. 
بنیان،  دانش  حوزه های  از  بتوانیم  کشور  از  ارز  خروج 

باشیم. داشته  توجهی  درخور  های  حمایت 
این  ورود  از  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
گفت:  و  داد  خبر  بنیان  دانش  حوزه  به  سازمان 
بذر،  با  مرتبط  فناوری  توسعه  از  حمایت   بر  عالوه 
و  نشا  تولید  و  بافت  کشت  فناوری های  توسعه  برای 
با  کراتی  مذا نیز  ایمپلنت   با  مرتبط  فناوری های  توسعه 
انجام  حوزه  این  بنیان  دانش  های  شرکت  و  محققان 

داده ایم.

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری بر 
نقش شرکت های دانش بنیان در محرومیت زدایی 

مناطق کم برخوردار تاکید کرد.
معاونت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
و  روستاها  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
مناطق مختلف در کشور غالبا دارای ظرفیت های 
ویژه ای هستند که می توان از این توان بومی برای 
توسعه فعالیت های دانش بنیان استفاده کرد. این 
اقدام فرصت جدیدی را پیش روی این شرکت ها 
و  اشتغالزایی  به  آن  از  استفاده  با  تا  قرار می دهد 

خودکفایی افراد در این مناطق نیز کمک کرد.
برخی  از  زدایی  محرومیت  برای  راستا  این  در 
دارند  امکانات  از  کمتری  برخورداری  که  مناطق 
از  درآمد  کم  خانوارهای  برای  اشتغال  ایجاد  و 
کارهای  و  کسب  و  خانگی  مشاغل  توسعه  طریق 
کوچک ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 
بنیاد علوی همکاری مشترکی  ریاست جمهوری و 

را آغاز کردند.
شد  برگزار  منظور  همین  به  که  نشستی  در 
در  توانمند  و  بنیان  دانش  های  شرکت  از  تعدادی 
استخرهای  و  مقیاس  کوچک  های  گلخانه  زمینه 
های  برنامه  و  داشتند  حضور  خانگی  پروری  آبزی 
وزارت  نمایندگان  و  دادند  ارائه  باره  این  در  را  خود 
و  فنی  تحقیقات  موسسه  و  کشاورزی  جهاد 
عنوان  به  نیز  آن  در  حاضر  کشاورزی  مهندسی 
نهادهای متولی امر گلخانه ها، برنامه های شرکت ها را 

از منظر کارشناسی بررسی کردند.
نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و 
فناوری در این نشست بر نقش شرکت های دانش بنیان 
در کاهش هزینه اجرای طرح ها و افزایش بهره وری از 
طریق استفاده از فناوری تاکید و عنوان کرد: می توان از 
ظرفیت همه شرکت ها بدون محدودیت در این راستا 

استفاده کرد.
اجرایی  پیشنهادات  ها  شرکت  بعدی،  گام  در 
و  ها  محدودیت  ها،  ظرفیت  به  توجه  با  را  خود 
تفاوت های هر کدام از مناطق تحت پوشش بنیاد 
علوی ارائه می دهند و در نهایت در صورت تصویب 
انعقاد  از  پس  و  بنیاد  و  ستاد  مشترک  کارگروه 
شد.  خواهد  اجرایی  مصوب  های  طرح  قرارداد، 
پایلوت   ۳۰ اجرای  طرح،  این  اولیه  گذاری  هدف 
در ۸ منطقه از مناطق کم برخوردار مورد حمایت 

بنیاد علوی است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب:

شرکت های
 دانش بنیان 

محرومیت زدایی 
مناطق مختلف را 
شتاب می دهند 

رئیس سازمان اوقاف مطرح کرد: 

ورود سازمان اوقاف به حوزه حمایت 
از دانش بنیان ها 

●●●

کس ۲۰۱۹  تفاهم نامه ۲ میلیون یورویی  در نمایشگاه ما
روسی  شرکت  یک  و  ایرانی  بنیان  دانش  شرکت  یک  بین 

منعقد شد.
گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری،  به 
یاسر عرب نیا، معاون ارتباطات و بین الملل صندوق نوآوری 
و شکوفایی در رابطه با دستاوردهای هیئت اعزامی صندوق 
کس روسیه گفت: در این  نوآوری و شکوفایی به نمایشگاه ما
نمایشگاه ۱۲ شرکت دانش بنیان در قالب هیئت اعزامی با 

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی حضور داشتند.
نیز  بنیان  این، ۶ شرکت دانش  بر  ادامه داد: عالوه  وی 
که با حمایت صندوق نوآوری  کس  در پاویون نمایشگاه ما
و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا 

کردند. شده بود، حضور پیدا 
یکی   ۲۰۱۹ کس  ما نمایشگاه  جریان  در  افزود:  نیا  عرب 
اعزامی  هیئت  در  که  داخلی  بنیان  دانش  شرکت های  از 

صندوق نوآوری حضور داشت، موفق شد توافق نامه ای با 
یک شرکت روس در حوزه صادرات محصوالت دانش بنیان 

امضا کند. 
معاون ارتباطات و بین الملل صندوق نوآوری و شکوفایی 
اظهار داشت: در این توافق نامه عالوه بر صادرات، در زمینه 
با  کراتی  مذا نیز  محصوالت  تولید  برای  مشترک  همکاری 
که این امر می تواند نقش مهمی  گرفته  طرف روسی صورت 
طرف های  با  تجاری  روابط  گسترش  و  فناوری  تبادل  در 

خارجی داشته باشد. 
از  که  روسیه  کس  ما نمایشگاه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
ایران در قالب دو غرفه و یک  برپا شد،  تا ۱۰ شهریور ماه   ۵
معاونت  و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  حمایت  با  پاویون 
دستاوردهای  از  برخی  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
دید  معرض  در  را  خصوصی  و  دولتی  بخش های  در  خود 

عموم قرار داد.

در نمایشگاه ماکس ۲۰۱۹ محقق شد؛ 

انعقاد تفاهمنامه ۲میلیون یورویی
 میان دانش بنیان های ایرانی و روسی 
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میلیارد   ۱۰۰ و  هزار  گفت:   جمهوری  رییس  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  معاون    
شرکت های  تا  داده ایم  قرار  فناوری  و  پژوهش  صندوق  اختیار  در  اعتبار  تومان 
به  نیاز  بدون  و  خود  استان  در  را  تومان  میلیون   ۵۰۰ سقف  تا  تسهیالت  دانش بنیان 

کنند. کمتری دریافت  به مراتب  با زمان  و  تهران  از  صدور مجوز 
گزارش خبرنگار ایرنا، سیاوش ملکی فر در نشست معرفی خدمات صندوق نوآوری  به 
فناوری  و  علم  پارک  نوروزنژاد  جلسات  سراسری  در  که  جمهوری  ریاست  شکوفایی  و 
»تسهیالت،ضمانت نامه،  بخش  چهار  در  را  صندوق  خدمات  شد،   برگزار  کرمانشاه 
کرد و افزود:  تسهیالت باالی ۵۰۰ میلیون تومان  سرمایه گذاری و توانمندسازی« تقسیم بندی 
مصوبه  تومان  میلیارد   ۵۰۰ و  هزار  امسال  ابتدای  از  و  می دهیم  ارجاع  بانک ها  به  را 

داشته ایم. بانکی  تسهیالت 
شرکت  های  در  دانشگاهها  علمی  هیئت  اعضای  ظرفیت  از  استفاده  به  وی 
در  دانشگاهها  علمی  هیئت  عضو  هر  حضور  ازای  به  گفت:   و  کرد  اشاره  دانش بنیان 
ارزان قیمت پرداخت  تومان تسهیالت  ۱۰۰ میلیون  شرکت های دانش بنیان، صندوق 

می کند.
گفت: ۷۰ درصد  کمک های بالعوض در بخش توانمندسازی خبر داد و  ملکی فر از 
فکری،  مالکیت  خدمات  بازار،  توسعه  یا  تجاری سازی  بخش های  در  شهریه  یا  هزینه 
و  جوایز  و  رتبه بندی  مجوزها،  و  استانداردها  آموزشی،  خدمات  مشاوره،  خدمات 

می کند. پرداخت  صندوق  را  شبکه سازی  و  رویداد 
شرکت  هر  به  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  داخلی  نمایشگاه   ۸۰ در  کرد:  اضافه  او 
صندوق  خارجی  نمایشگاه   ۴۵ از  و  تومان  میلیون   ۲۰ سقف  تا  ساالنه  دانش بنیان 
غرفه،  اجاره  برای  تومان  میلیون   ۶۰ سقف  تا  ساالنه  دانش بنیان  شرکت های  به 
استانداردهای  صندوق  همچنین  و  می کند  کمک  بالعوض  بصورت  و...  غرفه  تزیین 

استانداردهای  و  تومان  میلیون   ۲۰ سقف  تا  را  دانش بنیان  شرکت های  تخصصی 
می کند. حمایت  بازپرداخت  بدون  تومان  میلیون   ۱۰۰ سقف  تا  را  آنها  صادراتی 

در این جلسه اعضا و مدیران شرکت های دانش بنیان موانع و مشکالت واحدهای 
از طرف بانک ها یکی  که درخواست ضمانت های بانکی سنگین  کردند  ح  خود را مطر

بود. آنها  دغدغه های  مهم ترین  از 

  معاون صندوق نوآوری و شکوفایی رییس جمهوری:

تسهیالت ۵۰۰ میلیون تومانی به شرکت های دانش بنیان 
پرداخت می شود

●●●

بنیان  دانش  های  شرکت  کارهای  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  مقام  قائم 
این  بیمه  برای  مشکلی  گونه  هیچ  اجتماعی  تأمین  و  است  افزایش  حال  در 

ندارد. شرکت ها 
خبرگزاری  با  وگو  گفت  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  مقام  قائم  زدا،  محمدحسن 
های  شرکت  کارهای  داشت:  اظهار  بنیان  دانش  های  شرکت  بیمه  درباره  فارس، 
این  اعضاء  بیمه  به  تأمین اجتماعی هم نسبت  و  افزایش است  بنیان در حال  دانش 

کند. می  اقدام  شرکت 
کار  که با نرم افزار ها  گونه مشکلی برای بیمه اینگونه شرکت هایی  وی ادامه داد: هیچ 
که با ارائه خدمات  کنند نداریم البته باید مدارک شرکت را به سازمان ارائه دهند  می 
کنند  کارگاهی از تأمین اجتماعی دریافت می  کد  غیر حضوری نیز امکان پذیر است و یک 

کنند. که براساس آن می توانند نسبت به بیمه افراد اقدام 
کردن تمامی  زدا خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به دنیال غیر حضوری 
مشاهده  که  است  گرفته  صورت  اقداماتی  نیز  خصوص  این  در  و  است  خدمات 
ارائه  حضوری  غیر  صورت  به  و...  ازدواج  هزینه  کمک  لیست،  ارائه  بیمه،  سوابق 

شود. می 

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: کارفرمایان موظف هستند بیمه پردازی 
با  فعالیت  ادامه  در  تا  دهند  انجام  کار  به  شروع  اول  روز  از  را  خود  پرسنل  برای 

نشوند. مواجه  مشکلی 

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی:

هیچ گونه مشکلی برای بیمه شرکت های 
دانش بنیان وجود ندارد



سال سوم - شماره 19- شهریور 1398 
دوره جدید الکترونیکی

www.bazarekar.ir

اخبار
 شرکت های 
دانش  بنیان

32

سرهنگ حسینی گفت: به علت ارتباط نیروهای پلیس 
چراکه  هستیم،  نیازمند  روانشناسی  دانش  به  جامعه  با 

موجب بهبود در اجرای عدالت کیفری می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صبح )شنبه دوم 
شهریور ماه( نشست بین المللی روانشناسی و روانپزشکی در 
نیرو های انتظامی و نظامی به میزبانی ناجا در تهران برگزار 

شد.
سرهنگ محمدرضا حسینی معاون بهداشت، درمان و 
امداد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران گفت: معاونت 
بهداشت امداد و درمان ناجا به نمایندگی از نیرو های مسلح 
ایران با درک سالمت درمان برای متخصصان بهداشتی در 
حوزه انتظامی و نظامی نشست ها و کارگروه های تخصصی 

را برگزار کرد.
او با بیان اینکه پایه تمام سازمان ها از جمله نیرو های مسلح 
بر نیرو های فردی بنا شده است، افزود: به علت ارتباط نیروهای 
پلیس با جامعه به دانش روانشناسی نیازمند هستیم، چراکه 

موجب بهبود در اجرای عدالت کیفری می شود.
برگزاری  از  ما  هدف  کرد:  تصریح  حسینی  سرهنگ 
گردهمایی های علمی در ناجا تقویت پلیس دانش بنیان و 
استفاده از علوم مختلف در حوزه روانشناسی و روانپزشکی است.

معاون بهداشت، درمان و امداد ناجا 
مطرح کرد؛

تقویت پلیس
 دانش بنیان 

از اهداف معاونت 
بهداری ناجا

گفت:  بنیان  دانش  شرکت های  از  یکی  عامل  مدیر 
شرکت های دانش بنیان هیچ اهرمی برای دریافت مطالبات 
خود از دولت ندارند و این امر موجب آسیب فراوان به برخی 

شرکت ها شده است.
محمدرضا هاتف در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر 
تحریم ها بر فعالیت شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: با 
توجه به بومی سازی بسیاری از سیستم های کنترلی پیشرفته 
شدت  به  بخش ها  این  در  تحریم ها  اثر  کشور،  داخل  در 
کاهش یافته و موجب اعتماد بیش از پیش صنایع کشور به 
محصوالت بومی شده است که این امر می تواند میزان تولید و 

اشتغال در کشور را بسیار  بهبود ببخشد.
وی که شرکت او در زمینه خدمات نیروگاهی فعالیت دارد 
درخصوص انتظارات شرکت های دانش بنیان از دولت، خاطر 
نشان کرد: توجه بیش از پیش به محصوالت بومی و حمایت 
از تولید دانش بنیان باید مورد توجه دولت قرار گیرد. در حال 
دریافت  برای  اهرمی  هیچ  دانش بنیان  شرکت  یک  حاضر 
مطالبات خود از دولت ندارد و این امر موجب آسیب فراوان به 

برخی شرکت ها شده است.
وی در خصوص مشکالت این شرکت، گفت: عدم وصول 
مطالبات دولتی، عدم وجود نیروی دانش آموخته مستعد و 
کارا،  نوسانات نرخ ارز، معوق ماندن تعدیل قیمت پروژه ها 

و کند شدن شدید انجام پروژه ها از جمله مشکالت ما است.
تمامی  که  است  کشوری  ایران  کرد:  اضافه  هاتف 
استعدادهای الزم برای بالنده شدن اقتصاد را داراست، بنابراین 
باید اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود، کیفیت کاالی 
داخلی افزایش پیدا کند، اعتماد به کاالی داخلی ایجاد  و 

قوانین و موانع دست و پا گیر دولتی برچیده شود.   

مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان:

شرکت های دانش بنیان 
اهرمی برای دریافت 
مطالباتشان ندارند

●●●

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد

اعطای تسهیالت با نرخ کم به شرکت های 
دانش بنیان مستقر در شهرک های صنعتی

 مدیرکل امور استان های سازمان اوقاف و امور خیریه: 

اعطای تسهیالت با نرخ کم به شرکت های 
دانش بنیان مستقر در شهرک های صنعتی

پرداخـــت  از  شـــکوفایی  و  نـــوآوری  صنـــدوق  رییـــس 
کـــه  تســـهیالت ارزان قیمـــت بـــه شـــرکت های دانش بنیانـــی 
ـــای  کارگاه ه ـــدازی  ـــه راه ان ـــدام ب ـــی اق ـــهرک های صنعت در ش
از  دســـته  ایـــن  گفـــت:   و  داد  خبـــر  می کننـــد،  خـــود 
ــود  ــهیالت خـ ــان تسـ کمتریـــن زمـ ــد در  ــرکت ها می تواننـ شـ

کننـــد. دریافـــت  را 
گـــزارش ایســـنا، دکتـــر علـــی وحـــدت در بازدیـــد از شـــهرک  بـــه 
کشـــور  صنعتـــی پرنـــد، توســـعه فنـــاوری را الزمـــه  پیشـــرفت 
گـــر فناوری هایـــی  کـــه ا دانســـت و افـــزود: مـــا اعتقـــاد داریـــم 
کشـــور تولیـــد می شـــود، در صنایـــع رســـوخ نکنـــد،  کـــه در 
پیشـــرفت حاصـــل نمی شـــود؛ از ایـــن رو ارتبـــاط نزدیـــک بـــا 
کار داریـــم. وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت را در دســـتور 

شـــرکت های  کـــه  داریـــم  اعتقـــاد  مـــا  داد:  ادامـــه  وی 
ــته  ــاط داشـ ــی ارتبـ ــای صنعتـ ــا بخش هـ ــد بـ ــان بایـ دانش بنیـ
همکاری هـــای  بایـــد  نیـــز  صنایـــع  آنکـــه  ضمـــن  باشـــند؛ 
کار خـــود  وســـیعی بـــا شـــرکت های دانش بنیـــان را در دســـتور 

قـــرار دهنـــد.
پیشـــرفته  فناوری هـــای  رســـوخ  بـــر  کیـــد  تا بـــا  وحـــدت 
نشـــان  بررســـی ها  شـــد:  یـــادآور  صنعتـــی،  بخش هـــای  در 
پیشـــرفته  فناوری هـــای  از  کـــه  صنایعـــی  کـــه  می دهـــد 
کمتـــری  اســـتفاده می کننـــد، بـــا مســـائل زیســـت محیطـــی 
مواجـــه هســـتند؛ ضمـــن آنکـــه از نظـــر ایجـــاد اشـــتغال و تولیـــد 

ارزش افـــزوده در وضعیـــت بهتـــری قـــرار دارنـــد.
رییـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی بـــا اشـــاره بـــه حمایـــت 
در  مســـتقر  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  صنـــدوق  ایـــن 

شـــرکت های  کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  صنعتـــی،  شـــهرک های 
کـــه اقـــدام بـــه راه انـــدازی خـــط تولیـــد و یـــا  دانش بنیانـــی 
ـــد  ـــد، می توانن کنن ـــی  ـــهرک های صنعت ـــود در ش ـــای خ کارگاه ه

از تســـهیالت ایـــن صنـــدوق بهره منـــد شـــوند.
کیـــد بـــر ایجـــاد زمینه هـــای مناســـب  وی در عیـــن حـــال بـــا تا
بـــرای اخـــذ ســـاده تســـهیالت بـــرای شـــرکت های دانش بنیـــان 
مســـتقر در شـــهرک های صنعتـــی، یـــادآور شـــد: مـــا در تـــالش 
کارگاه هـــای  کـــه اقـــدام بـــه اســـتقرار  هســـتیم تـــا شـــرکت هایی 
خـــود در شـــهرک های صنعتـــی می کننـــد، تســـهیالت را بـــا 

کننـــد. شـــرایط آســـان تر دریافـــت 
ــر بـــودن نـــرخ تســـهیالت بـــرای ایـــن نـــوع  وحـــدت ارزان تـ

شـــرکت ها را از دیگـــر تســـهیالت ایـــن صنـــدوق نـــام بـــرد.
کیـــد بـــر این کـــه  رییـــس صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی بـــا تا
کـــرد: در ایـــن راســـتا  تمرکـــز مـــا بـــر ســـاخت داخـــل اســـت، اظهـــار 
ـــاوری  ـــش و فن ـــتیم پژوه ـــالش هس ـــدرو در ت ـــکاری ایمی ـــا هم ب
رویـــداد صنایـــع  آنکـــه  کنیـــم، ضمـــن  راه انـــدازی  را  فـــوالد 

کنیـــم. دانش بنیـــان مرتبـــط بـــا صنایـــع فـــوالد را برگـــزار 
ــا همـــکاری معاونـــت  ــه ایـــن رویـــداد بـ ــا بیـــان این کـ وی بـ
برگـــزار  تجـــارت  و  معـــدن  صنعـــت،  وزارت  برنامه ریـــزی 
جملـــه  از  پرنـــد  صنعتـــی  شـــهرک  داد:  ادامـــه  می شـــود، 
اســـت  توانســـته  کـــه  اســـت  فعـــال  صنعتـــی  شـــرکت های 
و  کنـــد  مســـتقر  خـــود  در  را  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
امیدواریـــم در صنـــدوق بـــه عنـــوان پایلـــوت همکاری هـــای 

باشـــیم. ایـــن شـــرکت داشـــته  بـــا  را  مناســـبی 

امـــور  و  اوقـــاف  ســـازمان  اســـتان های  امـــور  مدیـــرکل 
گفـــت: از شـــرکت های دانـــش بنیـــان حمایـــت  کشـــور  خیریـــه 

. می کنیـــم
گـــزارش خبرنـــگار بـــازارکار بـــه نقـــل از مهـــر، حجـــت االســـالم  بـــه 
حســـین روحانـــی نـــژاد در مراســـم تودیـــع و معارفـــه مدیـــران 
ـــل  ـــت: در اوای ـــار داش ـــزگان اظه ـــه هرم ـــور خیری ـــاف و ام کل اوق
انقـــالب  معظـــم  رهبـــر  و  داریـــم  قـــرار  انقـــالب  دوم  گام 

ــد. کرده انـ ــیم  ــه ترسـ ــون را در ایـــن بیانـ خـــط مشـــی انقالبیـ
کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری هفـــت  وی بـــا ذکـــر ایـــن نکتـــه 
کـــرده انـــد، افـــزود:  گام دوم تفســـیر  محـــور اساســـی را در بیانیـــه 
گام دوم انقـــالب در ایـــن بیانـــه  امنیـــت و سیاســـت خارجـــی 

گرفتـــه شـــده اســـت. کیـــد قـــرار  مـــورد تا
مدیـــرکل امـــور اســـتان هـــای ســـازمان اوقـــاف و امـــور خیریـــه 
کـــرد: امســـال شـــاهد توجـــه بـــی ماننـــد  کشـــور خاطرنشـــان 

عـــزاداران بـــه ولـــی فقیـــه در خـــاور میانـــه بودیـــم.
کـــره بـــا جهـــان  وی پیشـــرفت اقتصـــادی را یکـــی از ابـــزار مذا
کـــرد: بایـــد تحـــوالت عمیقـــی در وقـــف  برشـــمرد و تشـــریح 
ایجـــاد شـــود و آثـــار اجتماعـــی و فرهنگـــی وقـــف در جامعـــه 

مشـــهود باشـــد.
روحانـــی نـــژاد حمایـــت از شـــرکت های دانـــش بنیـــان را 
گفـــت:  کل اوقـــاف دانســـت و  یکـــی از سیاســـت های اداره 
ـــه پـــروژه شـــوند و در ایجـــاد اشـــتغال  ـــد تبدیـــل ب موقوفـــات بای

در اســـتان ســـهمی داشـــته باشـــند و در همیـــن جهـــت از 
کشـــور را از  شـــرکت های دانـــش بنیـــان حمایـــت می شـــود تـــا 

کننـــد. مســـائل مختلـــف بـــی نیـــاز 
ــد  ــرای تولیـ ــات بـ ــره وری از موقوفـ ــه بهـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
کـــز علمـــی  کار قـــرار دارد،افـــزود:از تمـــام مرا ثـــروت در دســـتور 

همایـــت خواهـــد شـــد.
امـــور  و  اوقـــاف  ســـازمان  هـــای  اســـتان  امـــور  مدیـــرکل 
کـــه بایســـتی اندیشـــه های وقـــف در  خیریـــه بـــا ذکـــر ان نکتـــه 
گســـترش یابـــد، اظهـــار داشـــت: بـــا مشـــارکت مـــردم  جامعـــه 

کشـــور حـــل خواهـــد شـــد.  بســـیاری از مشـــکالت 
کـــه بایـــد بـــرای شناســـاندن  روحانی نـــژاد بـــا ذکـــر ایـــن نکتـــه 
کـــرد، ابـــراز داشـــت: شـــبکه های اجتماعـــی  وقـــف نویـــن ســـازی 

می تواننـــد در ترویـــج وقـــف اثرگـــذار باشـــند.
کـــه فـــردی  گفـــت: از مدیـــرکل ســـابق اوقـــاف هرمـــزگان  وی 
کـــه  ارزشـــی اســـت در ســـازمان اســـتفاده خواهـــد شـــد چرا
خدمـــات چشـــمگیری در هرمـــزگان و خراســـان داشـــته انـــد.
اوقـــاف  بیـــان داشـــت: مدیـــرکل جدیـــد  نـــژاد  روحانـــی 
کـــه امیدواریـــم  هرمـــزگان دارای ســـوابق درخشـــانی اســـت 
کارنامـــه  بـــا حمایـــت اســـتاندار و امـــام جمعـــه بندرعبـــاس، 
درخشـــانی را در چهارســـال آینـــده داشـــته باشـــند و توقعـــات 

کشـــوری تحقـــق یابـــد. مســـؤوالن اســـتان و 
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کـه  گفتـه می شـود  کسـب وکار نوپایـی  اسـتارت آپ بـه 
هسـته مرکـزی آن ایـده ای  نویـن اسـت و می توانـد جهـان 

کنـد.  کنانش تبدیـل  را بـه جـای بهتـری بـرای سـا
اسـتارت آپ تعریف هـای زیـادی دارد امـا شـاید جالـب 
یـا  زبـان مؤسسـان  از  را  ایـن اصطـالح  کـه مفهـوم  باشـد 
و  گوشـت  بـا  کـه  شـنید  اسـتارت آپی  تیم هـای  اعضـای 
کسـب  نوپـا تجربـه  کسـب وکارهای  اسـتخوان در چرخـه 
مـدرن،  متدولـوژی  یـک  نـاب«  »اسـتارت آپ  کرده انـد. 
کـه توسـط  کارآفرینـی اسـت  حرفـه ای، محبـوب و موفـق  

شـد. پایه گـذاری  ریـس  اریـک 
یـک  سـاخت  بـرای  راه  مؤثرتریـن  سیسـتم  ایـن  در 
می شـود.  معرفـی  شکسـت  خطـر  کاهـش  و  کسـب وکار 
گفتـه ریـس، اسـتارت آپ یـک مؤسسـه انسـانی اسـت  بـه 
کـه یـک محصـول یـا خدمـت جدیـد را در شـرایط ابهـام 
و تردیـد توسـعه می دهـد. ویـل شـراتر یکـی از مؤسسـان 
را  خـود  منحصربه فـرد  تعریـف  نیـز  دات کـو  اسـتارت آپز 

دارد. اسـتارت آپ 
گفتـه وی، اسـتارت آپ تجسـم زنـده ای از رویـای   بـه 

مؤسـس آن اسـت. اسـتارت آپ راوی سـفری از مفهوم تا 
واقعیـت اسـت. اسـتارت آپ بـه شـما فرصـت می دهـد تـا 
بخشـی از رویاهایتـان را نـه فقـط بـه خاطـر خودتـان بلکه 
کنید. کنان زمیـن بـه واقعیت تبدیـل  بـه خاطـر تمـام سـا

از  نمونه هایـی  اسـتارت آپ  از  ویـل  و  اریـک  تعریـف 

ایـن حـال وجـوه دیگـری  بـا  کلـی اسـت.  رویکـرد تصویـر 
کـه یـک  بـرای تعریـف اسـتارت آپ وجـود دارد؛ جزئیاتـی 
کوچـک یـا یـک  کمپانـی، تجـارت  اسـتارت آپ را بـه یـک 

می کنـد. تبدیـل  سـهامی  شـرکت 

کمپانـی یـا شـرکت  کسـب وکار نوپـا یـک  اسـتارت آپ یـا 
کارآفریـن تأسـیس  کـه توسـط یـک یـا چنـد  جـوان اسـت 
شـده تـا محصـول یـا خدمـت منحصربه فـردی را توسـعه 
ارائـه دهـد. ماهیـت یـک اسـتارت آپ ایجـاب  بـازار  بـه  و 
کارهـا و عملیات هـای آن  کـه بخـش عظیمـی از  می کنـد 

در ابتـدای امـر بـا بودجـه ای محـدود انجـام شـود.
یـا  مؤسـس  رویـای  از  زنـده ای  تجسـم  اسـتارت آپ   
مؤسسـان آن اسـت. اسـتارت آپ راوی سـفری از مفهـوم 

اسـت. واقعیـت  تـا 
یـک  توسـط  اسـتارت آپ  اولیـه  سـرمایه  درواقـع   
اسـتارت آپی  تیـم  آشـنایان  و  خانـواده  یـا  سـرمایه گذار 
تیـم  معمـواًل  نیـز  دلیـل  همیـن  بـه  می شـود  تأمیـن 
پیـش  را  کار  محـدودی  مالـی  منابـع  بـا  اسـت  مجبـور 

. د ببـر
تعاریـف  از  بسـیاری  در  کـه  گی هایـی  ویژ از  یکـی 
اسـتارت آپ ها ذکـر می شـود تمرکـز تیـم اسـتارت آپی روی 
رشـد اسـت. درواقـع هـدف اصلـی یـک اسـتارت آپ بایـد 
رشـد و پیشـروی باشـد. رشـد اسـتارت آپ ها باید سریع و 

اســتارت آپ بــه کســب وکار نوپایــی گفتــه می شــود کــه هســته مرکــزی آن ایــده ای  نویــن اســت و می توانــد جهــان را بــه جــای بهتــری بــرای 
ســاکنانش تبدیــل کنــد. 

بــه گــزارش آنــا اســتارت آپ تعریف هــای زیــادی دارد امــا شــاید جالــب باشــد کــه مفهــوم ایــن اصطــالح را از زبــان مؤسســان یــا اعضــای تیم هــای 
اســتارت آپی شــنید کــه بــا گوشــت و اســتخوان در چرخــه کســب وکارهای نوپــا تجربــه کســب کرده انــد. »اســتارت آپ نــاب« یــک متدولــوژی مــدرن، 

حرفــه ای، محبــوب و موفــق  کارآفرینــی اســت کــه توســط اریــک ریــس پایه گــذاری شــد.

استارت آپ  چیست؟

 چگونه یک استارت آپ  به تجارتی موفق بدل 
می شود؟

 استارت آپ تجسم 
زنده ای از رویای مؤسس

 آن است
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بگیـرد. صـورت  روز  تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده  بـا 
تجـارت  یـک  کار  ابتـدای  در  اسـتارت آپ ها  همـه 
کوچکی یک اسـتارت آپ  کوچـک هسـتند امـا هـر تجـارت 
که تیم اسـتارت آپی  نیسـت. تفـاوت اصلـی در ایـن اسـت 
بماننـد؛  باقـی  اسـتارت آپ  یـک  آینـده  در  نمی خواهنـد 
گـر در آینـده نیـز یـک  کوچـک ا کـه یـک تجـارت  در حالـی 
صاحبانـش  ناراحتـی  موجـب  بمانـد  کوچـک  تجـارت 

شـد. نخواهـد 

استارت آپ حالل مشکالت جامعه است
گـر  ع اسـت؛ ا اسـتارت آپ نسـخه امـروزی از یـک مختـر
کمـک قـوه ابتـکار و  کنـد سـعی می کنـد بـه  مشـکلی پیـدا 
کثـر اسـتارت آپ ها  کنـد. فلسـفه ایجـاد ا هـوش آن را حـل 
تـا جهـان تبدیـل  بـرای حـل یـک مشـکل اسـت  تـالش 

بـه مـکان بهتـری بـرای زندگـی شـود.
حـل  در  سـعی  کـه  اسـت  کمپانـی  اسـتارت آپ  یـک   
کـه  کاری  یعنـی  اسـتارت آپ  یـک  در  کار  دارد.  مشـکلی 
کـه حقوقـی نـدارد و  کاری  کـرد،  نمی تـوان از آن اسـتعفا 
کـه زندگـی بـدون آن ممکـن نیسـت. معمـواًل یـک  کاری 
کنـون مشـابه  کـه تا کاری را انجـام می دهـد  اسـتارت آپ 

آن انجـام نشـده و پتانسـیل تغییـر جهـان را دارد.

کنیم؟ چگونه در استارت آپ سرمایه گذاری 
اسـتارت آپ  یـک مشـارکت یـا فعالیت اقتصادی اسـت 
و   می دهـد  تشـکیل  کارآفرینـی  را  آن  مرکـزی  هسـته  کـه 
کار  در جسـتجوی حمایـت مالـی مـورد نیـاز بـرای شـروع 
اسـت. نخسـتین چالـش یـک اسـتارت آپ  اثبـات معتبـر 
بالقـوه  بـه سـرمایه گذاران  تفهیـم فعالیـت خـود  بـودن و 

کنـد. اسـت تـا اعتمـاد و سـرمایه آنهـا را جلـب 
تجـارت  یـک  کار  ابتـدای  در  اسـتارت آپ ها  همـه 
کوچکی یک اسـتارت آپ  کوچـک هسـتند امـا هـر تجـارت 

. نیسـت
محسـوب  پرخطـر  طرحـی  همـواره  اسـتارت آپ ها 
رویکردهـای  از  می تواننـد  سـرمایه گذاران  امـا  می شـوند 
اسـتفاده  اسـتارت آپ  یـک  ارزش  تعییـن  بـرای  متنوعـی 
اسـتارت آپ  یـک  ابتدایـی  وظایـف  از  یکـی  کننـد. 
یـا  محصـول  توسـعه  بـرای  اولیـه  بودجـه  جمـع آوری 

اسـت. نظـر  مـورد  خدمـت 
یـا  محصـول  اولیـه  نمونـه  بـه  نیـاز  کار  ایـن  بـرای 
در  مؤسسـان  ادعـای  تـا  اسـت  قـوی  اسـتدالل  یـک 
کنـد. در واقـع یـک  خصـوص ایـده منحصربه فـرد را ثابـت 
کـه  کنـد  ثابـت  بایـد  سـرمایه  جـذب  بـرای  اسـتارت آپ 
کـه قصـد ارائـه آن را دارد نوین تـر یـا  محصـول یـا خدماتـی 

اسـت. بـازار  در  مشـابه  نمونه هـای  از  بهتـر 

کنیم  استارت آپ را بهتر درک 
در مراحـل اولیـه اسـتارت آپ درآمد و سـودآوری ندارد 
یـا میـزان آن بسـیار ناچیـز اسـت. یـک تیـم اسـتارت آپی 

ایـده  ایـن  تـا  کنـد  بایـد تـالش  ایـده اسـت و  دارای یـک 
کنـد.  بـازار  در  ارائـه  بـرای  محصولـی  بـه  تبدیـل  را 
دارد.  پـول  قابل توجهـی  میـزان  بـه  نیـاز  فراینـد  ایـن 
بـرای  متفاوتـی  منابـع  از  می تواننـد  اسـتارت آپ ها 

ببرنـد. بهـره  هزینه هـا  تأمیـن 
منابـع سـرمایه گذاری سـنتی از جملـه وام مخصـوص 
سـازمان های  گرانـت   یـا  کوچـک  کسـب وکارهای 
اولیـه  هزینه هـای  تأمیـن  راه هـای  از  یکـی  غیردولتـی 

استارت آپ هاسـت. بـرای 
مانیتورینـگ،  ماننـد  امکاناتـی  نیـز  شـتاب دهنده ها 
کار و سـرمایه اولیـه ای را بـه اسـتارت آپ ها ارائـه  فضـای 
سـرمایه گذاری  طریـق   از  سـرمایه  جـذب  می دهنـد. 
نیـز  سـرمایه گذار  فرشـته های  و  مخاطره آمیـز 
اولیـه  هزینه هـای  تأمیـن  روش هـای  از  دیگـر  یکـی 

. سـت پ ها ت آ ر ستا ا
فرشـته های  و  مخاطره آمیـز  سـرمایه گذاری   
بـا  اسـتارت آپ هایی  دنبـال  بـه  معمـواًل  سـرمایه گذار 
ایـده یـا محصـول نویدبخش هسـتند تـا در ازای دریافت 

کننـد. سـرمایه گذاری  آنهـا  در  سـهام  از  بخشـی 
در واقـع یـک اسـتارت آپ بـرای جـذب سـرمایه بایـد 
کـه قصـد ارائـه آن  کـه محصـول یـا خدماتـی  کنـد  ثابـت 
بـازار  در  مشـابه  نمونه هـای  از  بهتـر  یـا  نوین تـر  دارد  را 

اسـت.

ارزیابی استارت آپ  ها چگونه انجام می شود؟

در  و  ندارنـد  تاریخچـه ای  یـا  گذشـته  اسـتارت آپ ها 
خـود  رقبـای  بـه  نسـبت  چندانـی  برتـری  امـر  ابتـدای 
مخاطره آمیـز  آنهـا  در  سـرمایه گذاری  بنابرایـن  ندارنـد. 
را داشـته  ایـده ای شایسـتگی سـرمایه گذاری  گـر  ا اسـت. 
اسـتفاده  مختلفـی  روش هـای  از  سـرمایه گذاران  باشـد، 
کار  شـروع  بـرای  نیـاز  مـورد  پـول  میـزان  تـا  می کننـد 

بزننـد. تخمیـن  را  اسـتارت آپ 
ارزیابـی  روش هـای  از  یکـی  نسـخه ای  دو  روش 
میـزان هزینـه  صرف شـده  آن  در  کـه  اسـت   اسـتارت آپ 
یـا  توسـعه محصـول  و  نیـاز  مـورد  ابزارهـای  تأمیـن  بـرای 
خدمـت بررسـی می شـود. در ایـن رویکـرد ارزیابـی آینـده 
بالقـوه اسـتارت آپ یـا دارایی هـای ناملمـوس آن در نظـر 

نمی شـود. گرفتـه 
مالکیـت  هزینـه  سـرمایه گذار  بـازار  روش  در   
سـال های  در  را  اسـتارت آپ  بـه  مشـابه  کمپانی هـای 
اسـتارت آپ  اصلـی  ایـده  گـر  ا می کنـد.  بررسـی  اخیـر 
منحصربه فرد باشـد اسـتفاده از این روش می تواند مانع 

شـود. آن  پیشـرفت  از 
سـرمایه گذار  تخفیـف،  بـا  نقـدی  جریـان  رویکـرد  در 
جریـان نقـدی اسـتارت آپ در آینـده را تخمیـن می زنـد. 
وابسـتگی  و  اسـت  فاعلـی  انـدازه  از  بیـش  روش  ایـن 
شـدیدی بـه طـرز فکـر شـخص دربـاره موضوعـات خـاص 

دارد.
روزگاری  کنونـی  موفـق  بسـیار  کمپانی هـای  از  برخـی 
دلیـل  بـه  تنهـا  کـه  بودنـد  نفسـی  تـازه  اسـتارت آپ های 
ایده هـای نـاب و محصول منحصربه فردشـان به موفقیت 

رسـیده اند. 
ارزش  سـرمایه گذار  توسـعه ای،  مرحلـه  رویکـرد  در 
بیشـتری  توسـعه  کـه  اسـتارت آپی  در  سـرمایه گذاری 
سـودآوری  اسـتارت آپی  گـر  ا می دانـد.  باالتـر  را  داشـته 
کـه میـزان فـروش  نداشـته باشـد امـا دارای سـایتی باشـد 
کاال را نشـان بدهـد در نظـر سـرمایه گذار بهتـر از  و مبادلـه 
کـه ایـده بسـیار منحصربه فـردی دارد  اسـتارت آپی اسـت 

فعالیتـی نداشـته اسـت. امـا هیـچ 
اسـتارت آپ ها،  شکسـت  بـاالی  خ  نـر دلیـل  بـه 
ایـده  انـدازه  بـه  را  مدیریتـی  تیـم  تجربـه  سـرمایه گذاران 
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مرکـزی اسـتارت آپ ارزشـمند می داننـد. حتـی فرشـتگان 
گر توان مالی از دسـت دادن سـرمایه اولیه  سـرمایه گذار نیز ا
را نداشـته باشـند، میـزان زیـادی پـول روی اسـتارت آپ 

نمی کننـد. سـرمایه گذاری 

کدامند؟ استارت آپ های موفق جهان 
کمپانی هـای  کـه برخـی از  شـاید جالـب باشـد بدانیـد 
تـازه  اسـتارت آپ های  روزگاری  کنونـی  موفـق  بسـیار 
و  نـاب  ایده هـای  دلیـل  بـه  تنهـا  کـه  بودنـد  نفسـی 
رسـیده اند.  موفقیـت  بـه  منحصربه فردشـان  محصـول 
جملـه  از  مک دونالـد  و  موتـورز  فـورد  مایکروسـافت، 
که قبل سـاخته شـدن اصطالح  اسـتارت آپ هایی بودند 
گذاشـتند. کسـب وکارهای نوپـا  اسـتارت آپ پـا بـه دنیـای 
در دنیـای اسـتارت آپ ها اصطالحـی به نـام یونیکورن 
بـه  اسـتارت آپ  یـک  ارزش  کـه  وجـود دارد؛ بدیـن معنـا 
یـک میلیـارد دالر رسـیده اسـت. یونیکـورن شـدن بـرای 
از  نشـانه ای  کـه  چرا اسـت  مهـم  بسـیار  اسـتارت آپ ها 
سـهام  اولیـه  عرضـه  سـوی  بـه  گامـی  و  اسـت  موفقیـت 
محسـوب می شـود. در ادامـه بـا  چند مـورد از موفق ترین 

می شـوید. آشـنا   ۲۰۱۸ سـال  اسـتارت آپ های 

انت فایننشال

یکـی  اسـت  میلیـارد   ۱۵۰ اسـتارت آپ  ایـن  ارزش   
فایننشـال  انـت  باباسـت.  علـی  زیرمجموعه هـای  از 

 ۱۰۰ از  بیـش  کـه  کورن)اسـتارت آپی  هکتا نخسـتین 
می شـود.  محسـوب  جهـان  دارد(  ارزش  دالر  میلیـارد 
دلیـل موفقیـت ایـن اسـتارت آپ دامنه وسـیع آن در بازار 

اسـت. چیـن 

بایت دنس

بایـت  مؤسـس  مشـهور  کارآفریـن  ژنـگ  ییمینـگ 
کـه در حـال حاضـر ۷۵ میلیـارد دالر ارزش  دنـس اسـت 
تولیـد  پلت فـرم  چنـد  شـامل  اسـتارت آپ  ایـن  دارد. 
محتـوا و چنـد اپلیکیشـن ویدئویـی می شـود. در بیشـتر 
اسـتفاده  ماشـینی  یادگیـری  از  دنـس  بایـت  محصـوالت 
هـوش  به کارگیـری  اسـتارت آپ  ایـن  بعـدی  گام  و  شـده 

اسـت. مصنوعـی 
در دنیـای اسـتارت آپ ها اصطالحـی به نـام یونیکورن 
اسـتارت آپ  یـک  ارزش  کـه  معنـا  بدیـن  دارد؛  وجـود 

یـک میلیـارد دالر رسـیده اسـت. بـه 

اوبر

جهـان  در  را  حمل ونقـل  سیسـتم  کـه  اسـتارت آپی   
اوبـر  دارد.  ارزش  دالر  میلیـارد   ۶۲ کـرده  متحـول 

موفق تریـن اسـتارت آپ آمریـکا محسـوب می شـود و یکی 
اسـت. اقتصـاد  جدیـد  عصـر  پیشـگامان  از 

دی دی چاژینگ

کـه ۵۶ میلیـارد دالر  دی دی مـدل چینـی اوبـر اسـت 
چیـن  در  اسـتارت آپ  ایـن  فعالیـت  شـروع  دارد.  ارزش 
اوبـر در  فعالیـت  ادامـه  از  مانـع  کـه  بـود  عالـی  بـه حـدی 
گسـترش فعالیـت دی دی  بـا  کشـور چیـن شـد. درواقـع 
کلـی از  کشـورهای همسـایه چیـن، پـای اوبـر بـه طـور  در 

شـد. برچیـده  منطقـه 

کالود علی  بابا 

دومیـن  دالر  میلیـارد   ۳۹ ارزش  بـا  کالود  علـی  بابـا   
کـه  باباسـت  علـی   گـروه  زیرمجموعـه  از  اسـتارت آپ 
ارائـه  ابـری  راینـش  خدمـات  آنالیـن  کسـب وکارهای  بـه 
در  را  خدمـات  دارد  قصـد  اسـتارت آپ  ایـن  می دهـد. 

دهـد. ارائـه  جهانـی  سـطح 
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حضـــور 90 اســـتارت آپ در چهارمیـــن نمایشـــگاه 
ـــتاییان ـــای روس توانمندی ه

دانش بنیـــان  و  فنـــاوری  حـــوزه  هـــای  اســـتارت آپ 
تجـــارت  گردشـــگری،  صنایع دســـتی،  بومگـــردی،  از 
گرفتـــه تـــا حـــوزه آب و انـــرژی و… در ســـالن  الکترونیـــک 
توانمندی هـــای  نمایشـــگاه  دوره  چهارمیـــن   ٢7
روســـتایی و عشـــایر محصـــوالت خـــود بـــه عالقه منـــدان 

کردنـــد. معرفـــی 
ــتاد  ــو سـ ــدی، عضـ گل محمـ ــا  ــه حمیدرضـ کـ ــه  آنگونـ
حضـــور  خصـــوص  در  روســـتا  آینـــده  کســـب وکارهای 
توانمنـــدی  نمایشـــگاه  چهارمیـــن  در  هـــا  اســـتارت آپ 
روســـتاییان و عشـــایر کشـــور بیان کرد : امســـال ٩٠ اســـتارت آپ 
کشـــور در چهارمیـــن نمایشـــگاه  دانش بنیـــان از 3١ اســـتان 

ــد. کردنـ ــرکت  ــتاییان شـ ــای روسـ توانمندی هـ
بـــا  روســـتا  آینـــده  کســـب وکارهای  ســـتاد  عضـــو 
بیـــان اینکـــه ایـــن ٩٠ اســـتارت آپ در شـــش موضـــوع 
فرهنگـــی  فناوری هـــای  گردشـــگری،  و  صنایع دســـتی 
تغذیـــه،  و  ســـالمت  بهداشـــت،  خـــالق،  صنایـــع  و 
انرژی هـــای  و  شـــیالت  و  دامپـــروری  کشـــاورزی، 
ـــتند  ـــک هس ـــارت الکترونی ـــماند و تج ـــت، پس محیط زیس
کـــه  افـــزود: مبنـــای برگـــزاری ایـــن جشـــنواره ایـــن اســـت 

بـــه  مختلـــف  حوزه هـــای  در  روســـتاییان  توانمنـــدی 
برســـد. ظهـــور  منصـــه 

کیـــد بـــر اینکـــه ایده هـــای نـــو در  گل محمـــدی بـــا تأ
نمایشـــگاه ســـوم بـــه نمایشـــگاه توانمنـــدی روســـتاییان 
آینـــده  کســـب وکارهای  گفـــت:  اســـت،  افزوده شـــده 
روســـتا بـــه ایـــن دلیـــل بـــه ایـــن نمایشـــگاه افزوده شـــده 
کـــه جوانـــان  کـــه بـــا توجـــه بـــه اشـــتیاق خوبـــی  اســـت 
فعالیت هـــای  راســـتای  در  بتوانیـــم  دارنـــد،  روســـتا 
جـــدی و نویـــن حـــوزه روســـتایی شـــاهد تحـــول باشـــیم.

گفـــت: متولـــی برگـــزاری ایـــن بخـــش از نمایشـــگاه  وی 
کســـب وکارهای  ســـتاد  روســـتاییان  توانمندی هـــای 
کار، فعالیت هایـــی  ـــود و در ابتـــدای ایـــن  آینـــده روســـتا ب
دیـــده  روســـتایی  آپـــی  اســـتارت  رویدادهـــای  ماننـــد 
کشـــور بـــه شـــش منطقـــه اســـتارت آپـــی  کـــه در آن  شـــد 

ــیم شـــد.  تقسـ
نمایشـــگاه  در  کـــرد:  خاطرنشـــان  محمـــدی  گل 
امســـال در یـــک ســـالن اختصاصـــی اســـتارت آپ هـــا، 
ســـرمایه گذاران  شـــتاب دهنده ها،  دانش بنیان هـــا، 
حوزه هـــا  ایـــن  ذی ربـــط  ســـازمان های  و  ریســـک پذیر 
تســـهیالت  اعطـــای  و  مجـــوز  اعطـــای  حـــوزه  در  چـــه 

داشـــتند. حضـــور 

ــز شـــاهد  وی افـــزود: همچنیـــن در بخـــش جنبـــی نیـ
کـــه  حضـــور رویـــداد بازی ســـازی بومـــی و محلـــی بودیـــم 
کـــه در آن  باهـــدف بحـــث فرهنگ ســـازی انجـــام شـــد 
کـــرده و تیـــم ســـازی هـــای آن  صاحبـــان ایـــده ثبت نـــام 
کـــه بـــه برتریـــن هـــای ایـــن حـــوزه  نیـــز انجـــام شـــده اســـت 

جایـــزه داده می شـــود.
ــن  ــزاری ایـ ــان برگـ ــد در زمـ ــاره شـ ــه اشـ کـ ــه  همان گونـ
نمایشـــگاه مســـئوالن مختلـــف طـــی بازدیـــد از فعالیـــت 

اســـتارت آپ ها وعـــده حمایـــت از آن هـــا را دادنـــد.

اشـــتغال  بـــرای  دالری  میلیـــون   ۷۵۰ اعتبـــار 
روســـتایی  

رئیس جمهـــور  دفتـــر  رئیـــس  واعظـــی،  محمـــود 
دســـتاوردهای  نمایشـــگاه  چهارمیـــن  از  بازدیـــد  در 
گفتگـــو بـــا خبرنـــگاران  کشـــور و در  روســـتاییان و عشـــایر 
اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت توســـعه اشـــتغال 
و تولیـــد در روســـتاها، دولـــت بـــا اجـــازه مقـــام معظـــم 
ــغ  ــورای اســـالمی مبلـ ــا تصویـــب مجلـــس شـ ــری و بـ رهبـ
صنـــدوق  منابـــع  محـــل  از  دالر  میلیـــارد  نیـــم  و  یـــک 
بـــه  کمـــک  و  اشـــتغال روســـتایی  بـــرای  ملـــی  توســـعه 
ایـــن  از  نیمـــی  االن،  تـــا  کـــه  داد  تخصیـــص  روســـتاها 

امســال 90 اســتارت آپ دانش بنیــان از 31 اســتان کشــور در چهارمیــن نمایشــگاه توانمندی هــای روســتاییان کــه 24 تــا 27 مردادمــاه در محــل 
نمایشــگاه بین المللــی برگــزار شــد شــرکت کردنــد و محصــوالت خــود را در ســالن 27 )کســب وکارهای آینــده روســتا( بــه نمایــش گذاشــتند.

ایــن 90 اســتارت آپ در 6 موضــوع طبقه بنــدی شــده شــامل: صنایع دســتی و گردشــگری، فنــاوری فرهنگــی و صنایــع خــالق، ســالمت و تغذیــه، 
کشــاورزی و دامپــروری و شــیالت، انــرژی و محیط زیســت و پســماند و تجــارت الکترونیــک بــه همــراه شــتابدهنده هــا و ســرمایه گذارها بــا همــکاری 
ســازمان فنــاوری اطالعــات وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در بخــش کســب وکارهای آینــده روســتا و نمایشــگاه توانمندی هــای روســتایی و 

عشــایری شــرکت کردنــد.
در زمــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه مســئوالن مختلــف طــی بازدیــد از فعالیــت اســتارت آپ ها وعــده حمایــت از آن هــا را دادنــد کــه در ادامــه بــه 

بخش هایــی از وعده هــای داده شــده پرداختــه می شــود.

معرفی 90 استارت آپ در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان 

استارت آپ ها به کمک اشتغال زایی 
در روستا ها می آیند
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مبلـــغ بـــا تبدیل شـــدن بـــه ریـــال از طریـــق چهـــار بانـــک 
دولـــت  مختلـــف  بخش هـــای  حمایـــت  بـــا  و  عامـــل 

کـــرده اســـت. پرداخـــت 
در  شـــغل  هـــزار   ۱۵۰ گزارش هـــا  طبـــق  افـــزود:  وی 
رونـــد  ایـــن  و  اســـت  ایجادشـــده  گذشـــته  ســـال  دو 

یافـــت. خواهـــد  افزایـــش  همچنـــان 
دولـــت  رئیس جمهـــور،  دفتـــر  رئیـــس  گفتـــه  بـــه 
از  جلوگیـــری  باهـــدف  اســـت  کـــرده  تـــالش  همچنیـــن 
مهاجـــرت روســـتاییان بـــه شـــهرها، امکانـــات موجـــود در 
شـــهرها را بـــه روســـتاها ببـــرد و در جهـــت ایـــن سیاســـت، 
کنـــون حـــدود ۹۰ درصـــد روســـتاهای بـــاالی ۲۰ خانـــوار  هم ا
کشـــور بـــه تلفـــن، تلفـــن همـــراه و اینترنـــت دسترســـی 
ـــای  ـــی جاذبه ه ـــب معرف ـــود موج ـــر، خ ـــن ام ـــه ای ک ـــد  دارن
از طریـــق  کشـــور  گردشـــگری و بومگـــردی روســـتاهای 
وب  تحـــت  برنامه هـــای  و  اپلیکیشـــن ها  توســـعه 

گردیـــده اســـت.

اســـتارت آپ ها محصـــوالت روســـتایی را توزیـــع 
می کننـــد

از  بازدیـــد  حاشـــیه  در  صنعـــت  وزیـــر  رحمانـــی  رضـــا 
گفـــت: ورود اســـتارت آپ ها بـــه حـــوزه تولیـــدات  نمایشـــگاه 
اقتصـــاد روســـتایی  رونـــق  روســـتایی و عشـــایر موجـــب 

می شـــود.
ـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت حضـــور شـــرکت های  وزی
ایـــن  در  روســـتایی  هـــای  اســـتارت آپ  و  دانش بنیـــان 

کـــرد. نمایشـــگاه را نقطـــه قـــوت ایـــن رویـــداد ارزیابـــی 
شـــرکت های  و  هـــا  آپ  اســـتارت  ورود  وی 
را بســـیار مثبـــت  اقتصـــاد روســـتایی  بـــه  دانش بنیـــان 
کـــرد: ایـــن امـــر بـــه مقابلـــه بـــا  کـــرد و تصریـــح  ارزیابـــی 
کمـــک می کنـــد و ارتبـــاط اقتصـــادی ایـــران  تحریم هـــا 

می دهـــد. افزایـــش  را  کشـــور  از  ج  خـــار بـــا 
شـــرکت های  حضـــور  شـــد:  یـــادآور  رحمانـــی 
دانش بنیـــان و اســـتارت آپ هـــا در ایـــن حـــوزه بـــه معرفـــی 

کـــرد. خواهـــد  کمـــک  روســـتائیان  توانمنـــدی 
وی همچنیـــن از حمایـــت وزارت صنعـــت، معـــدن و 
گفـــت:  تجـــارت از نواحـــی صنعتـــی روســـتاها خبـــر داد و 
گردشـــگری در روســـتاها نیـــز از  گـــردی و  صنعـــت بـــوم 

ــود. ــق داده می شـ ــا رونـ ــتارت آپ هـ ــق اسـ طریـ

طریـــق  از  جوانـــان  بـــرای  اشـــتغال زایی 
پ ها ت آ ر ســـتا ا

کارآفرینـــی  صنـــدوق  زاده،مدیرعامـــل  اصغرنورالـــه 
کســـب وکارهای نـــو و  امیـــد حمایـــت از اســـتارت آپ ها و 
ـــه اولویت هـــای ایـــن صنـــدوق عنـــوان  اینترنتـــی را ازجمل
گفـــت: توســـعه اســـتارت آپ ها بـــه اشـــتغال زایی  کـــرد و 
جدیـــد  شـــغلی  فرصت هـــای  ایجـــاد  و  جوانـــان  بـــرای 

کمـــک می کنـــد.
کـــرد: در بعضـــی  گفت وگـــو بـــا ایســـنا، اظهـــار  وی در 

نهفتـــه  بســـیاری  شـــغلی  ظرفیت هـــای  بخش هـــا  از 
ایـــن  بخش هـــا،  ایـــن  بـــه  اســـتارت آپ ها  ورود  بـــا  کـــه 
اشـــتغال زایی  موجـــب  و  شناسایی شـــده  ظرفیت هـــا 

می شـــود. کشـــور  در 
وی ادامـــه داد: یکـــی از سیاســـت های صنـــدوق ایـــن 
کســـب وکارهای اینترنتـــی و نوپـــا حمایـــت  کـــه از  بـــوده 
کـــه بـــه حـــوزه اینترنـــت  کـــرده اســـت ازایـــن رو اســـتارت آپ هایی 
کاالهـــای ایرانـــی و تأمیـــن مالـــی  اشـــیا یـــا توســـعه بـــازار 

کرده ایـــم. کرده انـــد، حمایـــت  ورود 
ــا  ــد بـ ــی امیـ کارآفرینـ ــدوق  ــه زاده صنـ ــه نورالـ گفتـ ــه  بـ
ــود  ــتارت آپ ها در بهبـ ــه اسـ کـ ــری  ــه نقـــش مؤثـ ــه بـ توجـ
نشـــان  خـــود  از  خدمـــات  توســـعه  و  مـــردم  زندگـــی 
بـــرای  نـــو  و  خالقانـــه  ایده هـــای  از  حمایـــت  داده انـــد 
قـــرار  کار  دســـتور  در  را  کارآفرینـــی  فرصت هـــای  خلـــق 

اســـت. داده 

ح اســـتارت آپی  پرداخت تســـهیالت به ۱۱۰ طر
همچنیـــن  امیـــد  کارآفرینـــی  صنـــدوق  مدیرعامـــل 
از امضـــای تفاهم نامـــه همـــکاری بـــا وزارت ارتباطـــات 
گفـــت: به موجـــب ایـــن تفاهم نامـــه حـــدود  خبـــر داد و 
ارتباطـــات  وزارت  توســـط  آپـــی  اســـتارت  ح  طـــر  ۱۸۵
ح  کـــه از ایـــن تعـــداد بـــه ۱۱۰ طـــر بـــه مـــا معرفی شـــده 
تســـهیالت داده شـــده و در قبـــال پرداخـــت تســـهیالت 

تضمیـــن الزم اخذشـــده اســـت.
ح در حـــوزه  وی در ادامـــه از حمایـــت ۲۳ هـــزار طـــر
گذشـــته خبـــر  مشـــاغل روســـتایی و عشـــایری طـــی ســـال 
ح هـــا  گفـــت: ۱۱۰۰ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار بـــه ایـــن طر داد و 
کـــه منجـــر بـــه ایجـــاد و تثبیـــت ۶۷ هـــزار  اختصاص یافتـــه 
ـــرای روســـتاییان و عشـــایر شـــده اســـت. فرصـــت شـــغلی ب

ــرای حمایـــت از شـــرکت های  آمادگـــی مجلـــس بـ
ــا ــتارت آپ هـ ــان و اسـ دانش بنیـ

دکتـــــــر سیــــــد جــــــواد ســـاداتی نـــژاد نماینـــده مـــردم 
کاشـــان و آران و بیـــدگل در مجلـــس شـــورای اســـالمی در 
گفتگـــو بـــا شبســـتان، در حاشـــیه چهارمیـــن نمایشـــگاه 
توانمندی هـــای روســـتاییان و عشـــایر بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
کمیســـیون  گفـــت: مجلـــس و  اســـتارت آپ هـــای روســـتایی 
آمـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس بـــرای حمایـــت از شـــرکت های 

دانش بنیـــان و اســـتارت آپ هـــا آمادگـــی دارد.
اتفـــاق  روســـتایی  هـــای  آپ  افزود:اســـتارت  وی 
روســـتایی  جوانـــان  و  خ داده  ر کـــه  اســـت  خوبـــی 
آپ  اســـتارت  قالـــب  در  را  خـــود  ایده هـــای  می تواننـــد 
ــا  ــور و دنیـ کشـ ــه کل  ــد و بـ کننـ ــل  ــول تبدیـ ــه محصـ ــا بـ هـ

کننـــد. ارایـــه  را  خـــود  محصـــوالت 
کاشـــان و آران و بیـــدگل در مجلـــس  نماینـــده مـــردم 
و  جدیـــد  فضـــای  اینکـــه  بیـــان  بـــا  اســـالمی  شـــورای 
کســـب وکار روســـتایی ایجادشـــده  ارزشـــمندی در حـــوزه 
کوسیســـتم  اســـت، افـــزود: نـــگاه جدیـــد در زیســـت بوم و ا

کارآفرینـــی در روســـتاها اتفـــاق افتـــاده و ایـــن فضـــای نـــو 
می توانـــد باعـــث شـــود تـــا ایده هـــای جوانـــان وارد بـــازار 

کارشـــده و اقتصـــادی شـــود.
غ التحصیـــالن  کـــرد: در حـــال حاضـــر فار کیـــد  وی تأ
کـــه اشـــتغال مشـــکل اصلـــی  دانشـــگاهی زیـــادی داریـــم 
کســـب وکارهای نـــو می توانـــد ایـــن درد را  آن هاســـت و 

کنـــد. درمـــان 
مجلـــس  تحقیقـــات  و  آمـــوزش  کمیســـیون  عضـــو 
بـــا  کـــه  هســـتند  کارهایـــی  هـــا  آپ  اســـتارت  افـــزود: 
درآمدهـــای  امـــا  می شـــود  راه انـــدازی  ارزان  هزینـــه 
جوانـــان  بـــرای  فوق العـــاده  فرصـــت  و  دارنـــد  باالیـــی 
کافـــی در حمایـــت از  کـــه قوانیـــن به انـــدازه  اســـت چرا
وجـــود  هـــا  آپ  اســـتارت  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های 

دارد.
ســـاداتی نـــژاد بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد صنـــدوق نـــوآوری 
از  فنـــاوری  علمـــی  معاونـــت  حمایـــت  و  شـــکوفایی  و 
گفـــت:  دانش بنیـــان  شـــرکت های  و  هـــا  آپ  اســـتارت 
ایـــن اقدامـــات فضـــای بســـیار خوبـــی بـــرای حمایـــت 
کـــه امیدواریـــم جوانـــان بتواننـــد از ایـــن  کـــرده  ایجـــاد 

کننـــد. بســـتر اســـتفاده 
وی ادامـــه داد: رصـــد حـــوزه علـــم و فنـــاوری و رصـــد 
حـــوزه رشـــد اســـتارت آپـــی و حمایـــت از شـــرکت های 
آمـــوزش  کمیســـیون  کارهـــای  از  یکـــی  دانش بنیـــان 
حـــوزه  در  عمومـــًا  و  اســـت  مجلـــس  تحقیقـــات  و 

اســـت. بـــوده  پیشـــتاز  نیـــز  قانون گـــذاری 
کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه مجلـــس شـــورای  عضـــو 
شـــرکت های  از  حمایـــت  قانـــون  افـــزود:  اســـالمی 
نـــوآوری و شـــکوفایی  دانش بنیـــان داریـــم و صنـــدوق 
هـــر نـــوع حمایتـــی در حـــوزه قانون گـــذاری از ایـــن بخـــش 
و  آمـــوزش  کمیســـیون  و  مجلـــس  و  می دهـــد  انجـــام 
تحقیقـــات مجلـــس شـــورای اســـالمی ایـــن آمادگـــی را 
ــا  ــتارت آپ هـ ــان و اسـ ــرکت های دانش بنیـ ــا از شـ دارد تـ

کنـــد. حمایـــت 
کـــرد: مشـــکل مـــا در بخـــش  کیـــد  ســـاداتی نـــژاد تأ
هـــا مربـــوط  اســـتارت آپ  و  شـــرکت های دانش بنیـــان 
بـــه حـــوزه اجـــرا اســـت؛ بنابرایـــن حوزه هـــای اجرایـــی 
ــوزه را پیـــش  ــند و ایـــن حـ ــته باشـ گذشـ ــر از  ــد فعال تـ بایـ
شـــکوفا  ایرانـــی  جوانـــان  اســـتعداد  و  نبـــوغ  تـــا  ببرنـــد 

شـــود.
شـــبکه ملـــی اســـتارت آپ هـــا در حـــوزه روســـتا 

می شـــود ایجـــاد 
کالنـــی مدیـــرکل امـــور اجتماعـــی و معاونـــت  کامـــران 
اختتامیـــه  مراســـم  در  جمهـــوری   ریاســـت  توســـعه 
و  روســـتایی  نواهـــای  و  آواهـــا  جشـــنواره  نخســـتین 
ــتا  کســـب وکار آینـــده روسـ ــالن  ــه سـ ــایری و اختتامیـ عشـ
گفـــت: برگـــزاری چهارمیـــن نمایشـــگاه توانمندی هـــای 
در  تـــا  کـــرد  فراهـــم  فرصتـــی  عشـــایر  و  روســـتاییان 
کنشـــگران،  گردهمایـــی  ســـالن اســـتارت آپ هـــا شـــاهد 
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شـــتاب دهنده ها و ســـرمایه گذاران شـــرکت های دانش بنیـــان 
و اســـتارت آپ هـــا باشـــیم.

مدیـــرکل امـــور اجتماعـــی و معاونـــت توســـعه ریاســـت 
کســـب وکار آینـــده روســـتا  جمهـــوری افـــزود: در ســـالن 
کشـــاورزی، شـــیالت  اســـتارت آپ هایـــی در بخش هـــای 
و دامپـــروری، فناوری هـــای فرهنگـــی و صنایـــع خـــالق، 
انـــرژی  محیط زیســـت،  صنایع دســـتی،  و  گردشـــگری 
تجـــارت  و  غـــذا  و  بهداشـــت  و  ســـالمت  پســـماند،  و 

الکترونیـــک مســـتقر بودنـــد.
و  هـــا  اســـتارت آپ  اینکـــه 36 درصـــد  بیـــان  بـــا  وی 
حـــوزه  در  پـــردازان  ایـــده  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
ـــد، افـــزود: ١6 درصـــد  کشـــاورزی، دامـــداری و شـــیالت بودن
در بخـــش محیط زیســـت، انـــرژی و پســـماند، ١3 درصـــد 
اســـتارت آپ هـــا در بخـــش تجـــارت الکترونیـــک، ١3 درصـــد 
در بخـــش بهداشـــت، ١4 درصـــد در بخـــش فناوری هـــای 
و  صنایع دســـتی  بخـــش  در  نیـــز  درصـــد   8 و  خـــالق 

گردشـــگری بـــه ارایـــه محصـــوالت خـــود پرداختنـــد.
شـــرکت   478 بیـــن  از  کـــرد:  خاطرنشـــان  کالنـــی 
در  حضـــور  بـــرای  کـــه  آپ  اســـتارت  و  دانش بنیـــان 
روســـتاییان  توانمندی هـــای  نمایشـــگاه  چهارمیـــن 
و  آپ  اســـتارت   76 بودنـــد،  کـــرده  ثبت نـــام  عشـــایر  و 
کـــه ٢7 اســـتارت آپ  شـــرکت دانش بنیـــان انتخـــاب شـــد 

بـــود. شـــیالت  و  دامـــداری  کشـــاورزی،  بخـــش  در 
بـــه امضـــای ١3 تفاهم نامـــه رســـمی  بـــا اشـــاره  وی 
بـــا  بیـــن ســـازمان ها و نهادهـــای دولتـــی و خصوصـــی 
گفـــت: برقـــراری ارتبـــاط خـــوب  ایـــن اســـتارت آپ هـــا 
از  یکـــی  خدمـــت  خریـــداران  و  دهنـــدگان  ارایـــه  بیـــن 
آینـــده  کســـب وکار  ســـالن  در  کـــه  بـــود  ظرفیت هایـــی 

روســـتا ایجـــاد شـــد.
توســـعه  معاونـــت  فرهنگـــی  و  اجتماعـــی  مدیـــرکل 
روســـتایی بـــا بیـــان اینکـــه ســـه برنامـــه محـــوری در حـــوزه 
کـــرد:  تصریـــح  داریـــم،  روســـتایی  هـــای  آپ  اســـتارت 

ایجـــاد شـــبکه ملـــی اســـتارت آپ هـــا و حـــوزه روســـتا یکـــی 
کـــه  از برنامه هـــای محـــوری در بخـــش روســـتایی اســـت 
بـــا توجـــه بـــه تقســـیم بندی روســـتایی شـــش موضـــوع 
کـــه بـــا تشـــکیل  کرده ایـــم  را در هـــر روســـتا شناســـایی 
به صـــورت  هـــا  آپ  اســـتارت  شـــبکه  و  زیرشـــاخه ها 

کـــرد. منطقـــه ای اســـتارت آپ هایـــی برگـــزار خواهیـــم 
ـــزاری اســـتارت آپ منطقـــه ای  ـــه برگ ـــا اشـــاره ب ـــی ب کالن
گفـــت: اســـتارت آپ منطقـــه ای در  گذشـــته  طـــی ســـال 

منطقـــه یـــک و بـــه میزبانـــی قزویـــن برگـــزار شـــد.
مدیـــرکل امـــور اجتماعـــی و معاونـــت توســـعه ریاســـت 
شـــتاب دهنده ها  از  حمایـــت  کـــرد:  کیـــد  تأ جمهـــوری 
از  روســـتا  حـــوزه  در  فعـــال  ســـرمایه گذاران  جـــذب  و 
برنامه هـــای محـــوری معاونـــت توســـعه امـــور روســـتایی 

و مناطـــق محـــروم ریاســـت جمهـــوری اســـت.
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کـه  »علـی امینیـان« یکـی از مهندسـان موفـق ایرانـی 
»گـوگل«  همچـون  دنیـا  فنـاوری  بـزرگ  شـرکت های  در 
ایسـنا  در  حضـور  بـا  می کنـد،  کار   )Adobe »ادوبـی«)  و 
دانـش  شـرکت های  و  اسـتارت آپ ها  بـرای  کار  شـرایط 

کـرد. ارزیابـی  مثبـت  را  کشـور  داخـل  در  بنیـان 
علی امینیان متولد سـال ۱۳۷۱ تهران اسـت و معتقد 
کامپیوتـر  المپیـاد  انجـام  بـا  را  اسـت زندگـی علمـی خـود 
 ۱۳۸۹ و   ۱۳۸۸ سـال های  در  توانسـته  وی  کـرده.  آغـاز 

کنـد. کسـب  کشـوری ایـن المپیـاد را  مـدال 
پـس از ورود بـه دانشـگاه شـریف، در رشـته مهندسـی 
کـه در ایـن  گذرانـده  کارشناسـی خـود را  کامپیوتـر مقطـع 
جهانـی  و  کشـوری  المپیـاد  بـرای  کـه  افـرادی  بـه  دوره 
کـرده  اسـت. وی در حیـن  آمـاده می شـدند هـم تدریـس 
طراحـی  همچـون  کوچکـی  پروژه هـای  روی  تدریـس 

داشـته. فعالیـت  هـم  موبایـل  بازی هـای 

در  را  خـود  تحصیـل  کارشناسـی،  از  پـس  امینیـان 
کامپیوتـر« دانشـگاه »نـورث  مقطـع دکتـری رشـته »علـوم 

داد. ادامـه  آمریـکا   )  Northeastern ایسـترن«) 

معیار سنجش در »گوگل« فقط صالحیت است    
دکتـری،  مقطـع  در  تحصیـل  از  پـس  امینیـان  علـی 
پـروژه  در  و  کـرد  آغـاز  کارآمـوزی  بـا  را  گـوگل  در  خـود  کار 

کـرد تـا پـس از انجـام دوره  گـوگل مـپ شـرکت   »GeoAR«
وارد   )GoogleBrain( بریـن«  »گـوگل  تیـم  بـه  کارآمـوزی 

شـد.
امسـال،   عمومـی  کنفرانـس  در  گـوگل  اعـالم  بنابـر 
که در برنامه  هدف از انجام پروژه »GeoAR« این است 
»گـوگل مـپ« فقـط از نقشـه اسـتفاده نشـود و بتـوان از 
تـا  کـرد  اسـتفاده  افـزوده«  فنـاوری »واقعیـت  و  دوربیـن 
شناسـایی  دقیق تـری  طـور  بـه  فـرد  مکانـی  موقعیـت 
از برنامـه در حیـن رانندگـی  شـود و مشـکالت اسـتفاده 
کاسـته شـود و یـا افرادی ناتـوان مانند نابینایـان بتوانند 
گفتـه وی احتمـال دارد ایـن  کننـد. بـه  راحت تـر حرکـت 

فنـاوری قبـل از یـک سـال عرضـه شـود.
در  کار  روال  کـرد:  اظهـار  رابطـه  ایـن  در  امینیـان 
پرسـنل  معمـوال  کـه  اسـت  نوعـی  بـه  ولـی«  »سـیلیکون 
بیشـتر از چنـد سـال در یـک شـرکت نمی ماننـد و مداومـًا 
هـم  کار  ایـن  از  هـدف  کـه  می گیـرد  صـورت  جابه جایـی 

علــی امینیــان دانش آموختــه مقطــع دکتــری از یکــی از دانشــگاه های مطــرح آمریکایــی کــه پــس از کار در »گــوگل« هم اکنــون در شــرکت 
»ادوبــی« فعالیــت می کنــد، شــرایط اســتارت آپ ها در ایــران را گاه بهتــر از کشــورهای دیگــر و آمریــکا دانســت و گفــت: حمایتــی کــه دولــت مــا از 

اســتارت آپ ها انجــام می دهــد، در دولــت آمریــکا دیــده نمی شــود.
بــه گــزارش ایســنا، همــه مــا بــا شــنیدن نــام »گــوگل« بــه یــاد خدمــات ارزنــده ای می افتیــم کــه ایــن غــول فنــاوری بــرای مــا انجــام داده. از موتــور 

جســت وجوی گــوگل گرفتــه تــا اپلیکیشــن های گســترده ای کــه بــرای مــا بــه ارمغــان آورده اســت.
ایرانیــان زیــادی در خــارج از کشــور هســتند کــه در چنیــن شــرکت های بزرگــی همچــون »گــوگل« کار می کننــد. در همیــن راســتا بــا یکــی از 

ایرانیــان موفــق مقیــم آمریــکا بــه گفت وگــو نشســتیم.

گفت وگو با »علی امینیان« مهندس ایرانی شاغل در »گوگل« و »ادوبی«؛

شرایط استارت آپ ها در ایران خوب است

 روال کار در »سیلیکون ولی« 
به نوعی است که معموال 

پرسنل بیشتر از چند سال در 
یک شرکت نمی مانند و مداوماً 

جابه جایی صورت می گیرد
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ایـن  از  کارکنـان  تمامـی  البتـه  اسـت.  تجربیـات  انتقـال 
نوشـته  نوعـی  بـه  قراردادهـا  و  هسـتند  خوشـحال  بابـت 
کـه تمایـل  کـه پرسـنل می تواننـد در هـر زمـان  می شـود 
کـه البتـه ایـن اقـدام متقابـاًل از  داشـتند از شـرکت برونـد 

می شـود. انجـام  هـم  شـرکت  سـوی 
وی تنها شـرایط ورود به »گوگل« را داشـتن صالحیت 
گـوگل بـه هیـچ وجـه بـه  گفـت: شـرکت  علمـی دانسـت و 
گی های  نژاد، سـن، ملیت، جنسـیت، مذهب و دیگر ویژ

کاری ندارد. کارمنـدان خـود  شـخصی 

هـوش مصنوعـی درحـال جایگزیـن شـدن بـرای 
کثـر شـغل ها اسـت ا

»هـوش  روی  تخصصـی  طـور  بـه  کـه  امینیـان 
اظهـار  می کنـد،  کار  ماشـین«  »یادگیـری  و  مصنوعـی« 
کـه در حـوزه هـوش مصنوعی  کارهایـی  کـرد: اصـواًل تمـام 
و  می شـود  شـروع  گـوگل  و  آمریـکا  از  می شـود،  انجـام 
کنـون در ایـن  کـه هم ا گسـترش می یابـد. اتفاقـی  کم کـم 
کـه »هـوش مصنوعـی« و  حـوزه می افتـد هـم ایـن اسـت 
و  کثـر شـغل ها می شـود  ا »یادگیـری ماشـین« جایگزیـن 

مـی رود. پیـش  بـودن  خـودکار  سـمت  بـه  همه چیـز 
راه  اول  ایـن هنـوز  ادامـه داد:  ایرانـی  ایـن مهنـدس   
کـردن بسـیار دشـوارتر خواهـد  کار پیـدا  اسـت و در آینـده 
که  شـد. بـه عنـوان مثـال، امروزه شـغل هایی وجـود دارد 
گذشـته بـه دلیـل عـدم وجـود ماشـین ها و دسـتگاه ها  در 
کمتـر می تـوان شـغلی  وجـود نداشـت. بنابرایـن در آینـده 

کـه ربات هـا قـادر بـه انجـام آن هـا نباشـند. کـرد  را پیـدا 
دارد  وجـود  احتمـال  ایـن  کامـال  کـرد:  تصریـح  وی 

»یادگیـری  توسـط  نسـبی  کمیـت  حا یـک  آینـده  در  کـه 
کـه ایـن امـر هـم قطعـًا  ماشـین« و ربات هـا پیـش بیایـد 
عمـدی خواهـد بـود. یعنـی خود انسـان ها بـه این نتیجه 
کـم  حا خدمـات  برخـی  در  ربات هـا  گـر  ا کـه  می رسـند 

اسـت. بهتـر  باشـند، 
گفـت:  اتفـاق  ایـن  کـردن  ارزیابـی  مثبـت  بـا  امینیـان 
انسـان ها  بـرای  ربات هـا،  کمیـت  حا ابتـدا  در  شـاید 
بـه نفـع همـه مـا  آینـده  خوشـایند نباشـد ولـی قطعـًا در 
کـه  می کننـد  تـالش  امـروزه  هـم  محققـان  بـود.  خواهـد 
کـه اطمینان  کنند  بـرای هـوش مصنوعـی قوانینـی وضـع 
کـرد. بـه  کننـد برخـی خطرهـا مـا را تهدیـد نخواهـد  پیـدا 
در  نبایـد  قدرت طلبـی  و  کمیـت  حا حـس  مثـال  عنـوان 
ربات هـا بـه وجـود آیـد و یـا اینکـه ربات هـا نبایـد توانایـی 
بـه وجـود آوردن موجـودی شـبیه خود را داشـته باشـند. 

بـود. ک خواهـد  اتفاقاتـی خطرنـا بـروز چنیـن  بنابرایـن 

گـوگل در حـوزه هـوش مصنوعـی بسـیار قدرتمنـد 
عمـل می کنـد

گـوگل در نقطـه بسـیار  کنـون  گفتـه امینیـان، هم ا بـه 
خوبـی قـرار دارد و بـه زودی زود هـم بـه عنـوان یـک غـول 
کـه  همانطـور  شـد.  خواهـد  شـناخته  مصنوعـی  هـوش 
گـوگل تنهـا به خاطر »هـوش مصنوعی« از رقبای  دسـتیار 
خـود همچـون »سـیری« شـرکت اپـل و »الکسـا« شـرکت 
گرفته و امسـال هم به عنوان دسـتیار برتر  آمازون پیشـی 

انتخـاب شـد.
اذعـان  نیـز  گـوگل  موبایل هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
رقیـب  بـا  نمی تواننـد  گـوگل  موبایل هـای  قطعـًا  کـرد، 

دلیـل  کـه  کننـد  رقابـت  »آیفـون«  همچـون  قدرتمنـدی 
روی  همـواره  اپـل  شـرکت  تمرکـز  کـه  اسـت  ایـن  هـم  آن 
گفـت  گوشـی موبایـل بـوده. ولـی قطعـًا می تـوان  سـاخت 
گوگل به دلیل »هوش مصنوعی«  گوشـی های  که دوربین 

بهتـر از شـرکت اپـل اسـت.

هـوش  از  ناتـوان  افـراد  بـه  کمـک  بـرای  می تـوان 
گرفـت کمـک  مصنوعـی 

افـراد  بـرای  امـور  تسـهیل  را  خـود  دغدغـه  امینیـان 
ناتـوان دانسـته و بـه همیـن دلیـل در سـال های ۹۲ تا ۹۳ 

اسـت. کـرده  تاسـیس  را   )comfo(»کامفـو« اسـتارتاپ 
کارشناسـی،  زمـان  در  گفـت:  بـاره  ایـن  در  وی 
ذهـن  بـه  اپلیکیشـن ها  سـاخت  بـرای  زیـادی  ایده هـای 
اسـتارتاپ  ایـن  سـاخت  ابتدایـی  ایـده  و  می رسـید  مـن 
کـه چطور می تـوان از هـوش مصنوعی برای  هـم ایـن بـود 

کـرد؟ اسـتفاده  ناتـوان  افـراد  بـه  کمـک 
انجـام  کفـش  را روی  کارهایـی  اسـتارتاپ  ایـن  مـا در 
سیسـتم  سـری  یـک  از  اسـتفاده  بـا  بتـوان  کـه  دادیـم 
کرد. کمک  کـه دچار آلزایمر هسـتند،  ردیـاب، بـه افرادی 

کـه در هـوش مصنوعـی ایجـاد  بـا پیشـرفت روزانـه ای 
کارهای  که ما را قادر می سـاخت  کرد  شـد، شـرایط تغییر 
فنـاوری  از  مثـال  عنـوان  بـه  دهیـم.  انجـام  مهم تـری 
گفتـار« و  گفتـار بـه متـن« و یـا »تبدیـل متـن بـه  »تبدیـل 
کردیـم.  ترجمـه آن هـا توسـط هـوش مصنوعـی اسـتفاده 
کـه زبـان دیگـری  کـه فـردی  ایـن فنـاوری باعـث می شـد 
دیگـر  زبـان  بـا  فـردی  بـا  دغدغـه  بـدون  نیسـت،  بلـد 
می شـود  انجـام  واقعـی  زمـان  در  کار  کند.ایـن  صحبـت 
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اســتارت آپ بــه انگلیســی: Startup یــا Start-up را بــه فارســی بــه شــرکت نوپــا ترجمــه کرده اند.اســتارت آپ یــا Startup، نهــادی انســانی اســت 
کــه بــه منظــور خلــق محصــول، خدمــت یــا ارزشــی نــو ایجــاد شــده اســت.

یــک اســتارت آپ چــه تفاوتــی بــا ســرمایه گــذاری هــای دیگــر دارد؟ معمــوال مبنــای شــروع کار اســتارت آپ هــا یــک ایــده خالقانــه و نوآورانــه 
مــی باشــد.

    بــه دلیــل همیــن خالقیــت، اســتارت آپ هــا گاهــا رقیــب ندارنــد! بنابرایــن بیشــتر از رقابــت کــردن، بایــد تمرکــز اصلــی شــان بــر روی آگاهــی 
رســانی از ایــده شــان و اجــرای کــم نقــص آن باشــد.

    معموال بنیان گذاران آن مشکل مالی دارند و سرمایه اولیه شان را با وام، قرض و یا پس اندازی اندک شروع می کنند.

کار را انجـام دهنـد. و افـراد می تواننـد پشـت تلفـن ایـن 
گفـت:  کاری اسـتارتاپ خـود  امینیـان در مـورد رونـد 
ایجـاد  تغییـر  کمـی  خـود  کار  در  گرفتیـم  تصمیـم  مـا 
کنیـم و راه حل هایـی مبتنـی بـر نـرم افـزار ارائـه دهیـم تـا 
سـخت افزاری  بخش هـای  روی  سـازنده  شـرکت های 

کننـد. فعالیـت  مـا  ایـده 

بـرای راه انـدازی اسـتارت آپ ها در ایـران مشـکلی 
وجود نـدارد

اسـتارت آپ های  از  برخـی  کپی بـرداری  امینیـان 
ارزیابـی  مثبـت  را  خارجـی  نمونه هـای  از  موفـق  ایرانـی 
کـه  کـرد، امـروزه مـا در دنیـا شـاهد هسـتیم  کیـد  کـرده و تا
بیـش از حـد بـه بحـث »نـوآوری« پرداختـه می شـود. در 
ایـران هـم اتفـاق درسـتی می افتـد و واقعیـت ایـن اسـت 
کشـورها عقب تـر  کـه مـا در بسـیاری از فناوری هـا از دیگـر 
خارجـی  نمونه هـای  از  هـم  اسـتارتاپی  گـر  ا هسـتیم. 
در  نـه،  کـه  چـرا  شـود،  موفـق  و  کنـد  الگوبـرداری  خـود 
کپی بـرداری امـری مثبـت و عامـل موفقیـت  ایـن صـورت 
کار راحت تـر اسـت و می تـوان  این گونـه  کـه  اسـت.  چـرا 

کـرد. تمرکـز  دیگـر  مشـکالت  روی 
صاحبـان  از  بسـیاری  بـا  مـن  داد:  ادامـه  وی 
کپـی  کـه از نمونه هـای خارجـی  اسـتارت آپ های ایرانـی 
افـراد،  ایـن  کـه  می دانـم  و  هسـتم  دوسـت  کرده انـد، 
کشـیده اند و بـا داشـتن سـواد، علـم و هنر  سـال ها زحمـت 

شـوند. موفـق  کار  ایـن  در  توانسـته اند 
تفاوت هـای شـرایط  بررسـی  بـا  ایرانـی  ایـن مهنـدس 
گفـت:  کشـور  از  ج  خـار و  داخـل  در  اسـتارت آپ ها 
مشـکل  ایـران  در  اسـتارت آپ ها  راه انـدازی  بـرای  مـن 
بازدارنـده ای  عامـل  هیـچ  ایـران  در  و  نمی بینـم  زیـادی 
دنبـال  مـا  اوقـات  گاهـی  نـدارد.  وجـود  موفقیـت  بـرای 
کنیـم. بـه نظـر  کـه خـود را توجیـه  بهانه هایـی می گردیـم 
کشـور  از  ج  خـار در  می توانـد  کـه  مثبتـی  اتفـاق  هـر  مـن 
بیفتـد، مشـابه آن در داخـل هـم اتفـاق می افتـد. فقـط 
ممکـن اسـت مـا در برخی مسـائل ضعف داشـته باشـیم.
کـه  کـرد: بعضـی از افـراد فکـر می کننـد  امینیـان اذعـان 
دولـت آمریـکا پـول و امکانـات را در اختیـار محققـان و یـا 

را شـروع  کار خـود  تـا آن هـا  قـرار می دهـد  اسـتارت آپ ها 
کننـد. ولـی اصـاًل اینگونـه نیسـت و ایـن طـرز فکـر اشـتباه 
کنـد.  حمایـت  اسـتارت آپ ها  از  بایـد  دولـت  کـه  اسـت 
از  کـه  می بینیـم  موفـق،  اسـتارت آپ های  بـه  نگاهـی  بـا 
صـورت  بـه  نکرده انـد.  دریافـت  مالـی  کمـک  دولتشـان 
کـه دولـت از اسـتارت آپ ها حمایـت  کلـی درسـت نیسـت 
خـود  یـا  و  دولـت  بـرای  مشـکالتی  شـاید  چـون  کنـد. 

آیـد. پیـش  اسـتارتاپ 
وی افزود: یک اسـتارتاپ باید سـختی بکشـد تا بزرگ 
گر سـختی نکشـد، شـکننده خواهد بود. برخالف  شـود. ا
کشـورهای دیگر در ایران دولت از اسـتارت آپ ها حمایت 
انجـام  ایـن  بـرای  حمایـت  ایـن  شـاید  البتـه  می کنـد. 
مـا  آپ هـا  اسـتارت  ایجـاد  زمینـه  در  هنـوز  کـه  می شـود 
کار تبدیـل دانـش بـه  در اول راه هسـتیم و بـرای اینکـه 
فنـاوری از یـک جایـی شـروع شـود دولـت خـودش ورود 
کـرده. بـه نظـر مـن در ایـران تنهـا یـک مشـکل وجـود دارد 
کشـورمان ایـن شـانس  کـه مـا در  کـه آن هـم ایـن اسـت 
سـایر  مغزهـای  و  دانشـجویان  بهتریـن   کـه  نداریـم  را 
بـه اسـتخدام شـرکت های  را  ملـل جهـان و سراسـر دنیـا 
آمـازون،  ماننـد  شـرکت هایی  ولـی  درآوریـم،  خودمـان 
کـه برترین های دانشـگاهای آمریکا  ایـن توانایـی را دارنـد 
کـه اتفاقـًا ملیت هـای بسـیار متنوعـی دارنـد را اسـتخدام 

کننـد.
امینیان گفت: به طور میانگین ما نمی توانیم به خوبی 
نیروهایی که آمریکایی ها دارند را به استخدام شرکت های 
مـا  دانش آموختـگان  بهتریـن  قطعـًا  ولـی  درآوریـم  خـود 
برخـوردار  باالیـی  کیفیـت  از  و  هسـتند  خـوب  خیلـی 
کـه تعـداد زیـادی نیـروی  هسـتند. مشـکل مـا ایـن اسـت 
مـا  مشـکل  تنهـا،  موضـوع  ایـن  البتـه  کـه  نداریـم  خـوب 
ُچنیـن  بـا  هـم  دیگـر  کشـورهای  از  بسـیاری  و  نیسـت 

هسـتند. مواجـه  مشـکلی 
وی بـا اشـاره بـه موضـوع مهاجـرت دانش آموختـگان 
کـه امـروزه بـه یکـی از مباحـث  کشـور  ج از  نخبـه بـه خـار
کـرد: در موضـوع مهاجـرت  روز تبدیـل شـده اسـت اظهـار 
و ُچنیـن تصمیم گیری هـای بزرگـی َچندیـن عامـل وجـود 
ج از  کشـور مـا، در خـار دارد. بسـیاری از دانش آموختـگان 

کشـور بازمی گردنـد. برخـی  کشـور تحصیـل می کننـد و بـه 
گـر اسـتارت آپ های خود  کـه ا از افـراد هـم تصـور می کننـد 
کننـد، به موفقیت دسـت  کشـور راه انـدازی  ج از  را در خـار
کـه  آزادتـر اسـت،  کشـور محیـط  از  ج  می یابنـد و در خـار

البتـه لزومـًا اینطـور نیسـت.
ایـن مهنـدس ایرانـی فعـال در شـرکت ادوبـی بـا اشـاره 
گفت:  کشـور  به سـهم اسـتارت آپ های ایرانی در اقتصاد 
ماننـد  بـزرگ  شـرکت های  از  فعـال  مـا  اسـتارت آپ های 
شـرکت اپـل فاصلـه زیـادی دارنـد تـا بتواننـد محصوالتـی 
کشـور  مـردم  تـا  کننـد  تولیـد  آن هـا  محصـوالت  ماننـد 
کـه بـه جـای محصـوالت خارجـی، از  هـم ترجیـح دهنـد 
اسـتارت آپ های  کننـد.  اسـتفاده  داخلـی  نمونه هـای 
موفـق مـا فعـال سـرویس ارائـه می دهنـد و خیلـی قـادر بـه 
خوبـی  آینـده  شـخصه  بـه  ولـی  نیسـتند  محصـول  ارائـه 

آنهـا متصـور هسـتم. بـرای 

دانشگاه شریف از سطح باالیی برخوردار است
دانشـگاه  در  را  خـود  کارشناسـی  مقطـع  کـه  امینیـان 
آمریـکا  ایسـترن«  »نـورث  دانشـگاه  در  را  دکتـری  و  شـریف 
کـرد: ایـن  گذرانـده اسـت، راجـع بـه دانشـگاه شـریف اظهـار 
دانشـگاه حتی در مقایسـه با دانشـگاه های آمریکا در برخی 
کامپیوتر و مکانیک از سطح  رشـته ها مثل مهندسـی برق، 
غ التحصیـالن این دانشـگاه از  باالتـری برخـوردار اسـت و فار

نظـر علمـی و شـخصیتی بسـیار قـوی تربیـت می شـوند.

 یک شبه نمی توان موفق شد
کـه جوانـان  امینیـان معتقـد اسـت یکـی از مشـکالتی 
چگونـه  کـه  اسـت  ایـن  کـرده  درگیـر  را  مـا  جامعـه  فعلـی 

یـا موفـق شـد؟! می تـوان یـک شـبه پولـدار و 
کـه موفقیـت را بـه دسـت  عمـوم افـراد دوسـت دارنـد 
گـر  ا ولـی  نـدارد  اهمیـت  برایشـان  آن  نگـه داری  و  آورنـد 
کثـر اسـتارت آپ ها و شـرکت های موفـق هـم نگاهـی  بـه ا
کـه  کثـر آنهـا ایـن اسـت  کـه تمرکـز ا بیندازیـم، می فهمیـم 
کننـد. زیرا اغلب  موفقیـت بـه دسـت آمـده خود را تثبیت 
از نگهـداری  بـه دسـت آوردن موفقیـت راحت تـر  اوقـات 

آن اسـت.
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از شروع استارت آپ تا پیروزی نهایی!
کنیـد،  را شـروع  کار  مـی خواهیـد  و  داریـد  ایـده  یـک 

کنیـد؟ شـروع  خواهیـد  مـی  کجـا  از  خـب،  بسـیار 
 Funders & Founders از  کـه  اینفوگرافیـک  ایـن  در 
تـا  از شـروع  کلـی  َشـمای  یـک  توانیـد  ترجمـه شـده مـی 

ببینیـد: را  آپ  اسـتارت  یـک  نهایـی  موفقیـت 
 ۲۰ استارت آپ موفق جهان را بشناسید

Apple اپل
Google  گوگل

Microsoft مایکروسافت
Amazon  آمازون

Facebook فیس بوک
Tencent  تنسنت

Yahoo   یاهو
Baidu  بایدو
Ebay ای بی

Hewlett- Packard کارد هیولت پا
Linkedin لینکدین

Twitter توییتر
Drop Box کس دراپ با

Groupon گروپان

Craigslist  کریگزلیست
Palantir  پاالنتیر 

Netflxi نتفلیکس
Square  اسکویر

Zynga زینگا 
Rovio  رویو

دالیل شکست استارتاپ ها در ایران ؟
    تیم نادرست

گروهـی  عالقـه ای  کار  کار و  کسـب و  کـه بـه طـرح  افـرادی 
شکسـت  اصلـی  عوامـل  از  یکـی  باشـند،  نداشـته 
بـرای  را  درسـتی  افـراد  گـر  ا باشـند.  مـی  آپ  اسـتارت 
پـس  رود.  مـی  پیـش  کارتـان  کنیـد  اسـتخدام  کارتـان 
کار را بـرآورده کند و اهـداف آن را  کـه بتوانـد نیازهـای  تیمـی 

اسـت. ضروریـات  از  برسـاند  واقعیـت  بـه 

نیـاز  بـا  اسـتارتآپ  نبـودن فعالیـت هـای   همسـو 
بـازار

کـه باعـث  احتمـاال ایـن بـزرگ تریـن اشـتباهی اسـت 
بـا  کار  کسـب و  خ  شکسـت اسـتارتاپ هـا مـی شـود. چـر
اسـتارتاپی  گـر  ا چرخـد.  مـی  بـازار  نیـاز  کـردن  بـرآورده 
خـورد. مـی  شکسـت  قطعـا  بپـردازد  کار  ایـن  بـه  نتوانـد 

کار منسجم کسب و  ح      نداشتن طر
گرفتـن برنامـه نویسـی، توسـعه ی نـرم افزار،  امـروزه یـاد 
پـول  کیـف  کـردن  دیجیتالـی  پویانمایـی،  وب،  طراحـی 
کار  کسـب و  ح  کار سـختی نیسـت. امـا نوشـتن طـر و ... 
اغلـب  و  اسـت  کارآفرینـان  بـرای  مشـکلی  کار  هـم  هنـوز 

همیـن نیـز دلیـل شکسـت شـان مـی شـود.
ی  همـه  نکننـد،  دوراندیشـی  کـه  هایـی  اسـتارتاپ 
کار ماننـد مشـتری، هزینـه هـا، درآمدهـا و ... را  جوانـب 

آورنـد. نمـی  نگیرنـد خیلـی دوام  نظـر  در 

کافی   نداشتن پول 
شـکلی  بـه  دارد  کـه  پولـی  بـرای  بایـد  کارآفریـن  یـک 
گر  کـه مقـداری از آن پـس انـداز شـود. ا کنـد  برنامـه ریـزی 
کـه  کنیـد بدانیـد  کار اسـتفاده مـی  از پـس اندازتـان بـرای 

آورد. خیلـی دوام نخواهیـد 

گرفتن رقبا   در نظر 
بـر  شـود  مـی  گفتـه  هـا  اسـتارتاپ  بـه  کار  ابتـدای  در 
کار خـود متمرکـز  کسـب و  کـردن نیـاز مشـتری و  بـرآورده 
گرفتـن رقبا ممکن اسـت خیلی زود  شـوند. امـا بـا نادیده 

بخورنـد. شکسـت 

اســتارت آپ بــه انگلیســی: Startup یــا Start-up را بــه فارســی بــه شــرکت نوپــا ترجمــه کرده اند.اســتارت آپ یــا Startup، نهــادی انســانی اســت 
کــه بــه منظــور خلــق محصــول، خدمــت یــا ارزشــی نــو ایجــاد شــده اســت.

یــک اســتارت آپ چــه تفاوتــی بــا ســرمایه گــذاری هــای دیگــر دارد؟ معمــوال مبنــای شــروع کار اســتارت آپ هــا یــک ایــده خالقانــه و نوآورانــه 
مــی باشــد.

    بــه دلیــل همیــن خالقیــت، اســتارت آپ هــا گاهــا رقیــب ندارنــد! بنابرایــن بیشــتر از رقابــت کــردن، بایــد تمرکــز اصلــی شــان بــر روی آگاهــی 
رســانی از ایــده شــان و اجــرای کــم نقــص آن باشــد.

    معموال بنیان گذاران آن مشکل مالی دارند و سرمایه اولیه شان را با وام، قرض و یا پس اندازی اندک شروع می کنند.

بررسی مهمترین موانع گسترش استارت آپ ها در کشور 

نبود تیم کاری متخصص و بودجه مناسب
 دالیل اصلی شکست استارت آپ ها
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شتاب دهنده ها شرکت هایی هستند که از ابتدای کار یک استارتاپ آن را تحت پوشش خود در می آورند.
بــه گــزارش خبرگــزاری علــم و فنــاوری ؛کســب و کارهــای نوپــا یــا همــان اســتارت آپ ها،چنــد ســالی مــی شــود کــه در ســطح جهانــی تبدیــل بــه 
یــک کســب و کار میلیــون دالری شــده انــد؛ بــه نحــوی کــه مجموعــه هایــی مثــل Rocket Internet در کشــور هــای مختلــف دنیــا بــر روی ایــن 

موضــوع ســرمایه گــذاری کــرده انــد و همــواره در تــالش هســتند تــا ســهم بیشــتری از ایــن بــازار را بــه دســت آورنــد.
ــازار،  ــا مــوج جهانــی اســتارتاپ همــراه ســازند. مجموعــه هایــی همچــون کافــه ب ــران نیــز کارآفرینــان خیلــی ســریع توانســتند خــود را ب در ای
ــد در  ــد کــه حتــی واشــنگتن پســت را نیــز مجبــور کردن ــان جــوی را در کشــور ایجــاد نمودن ــا موفقیــت خــود آنچن دیجــی کاال، تخفیفــان و ... ب

ــر در آورد. ــه رشــته تحری ــران، مطلبــی را ب ــا فعالیــت اســتارتاپ هــا در ای رابطــه ب
در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا بــه »شــتاب دهنــده هــا« بپردازیــم. شــتاب دهنــده در واقــع بــه مجموعــه هایــی گفتــه مــی شــود کــه حمایــت هــای 

الزم را از اســتارتاپ هــا بــه عمــل مــی آورنــد و آن هــا را بــه ســمت موفقیــت ســوق مــی دهنــد.

 نداشتن تیم بازاریابی قوی
یکی از دالیل اصلی شکسـت اسـتارتاپ ها این اسـت 
کـه برنامـه نویسـی و طراحـی وب را بـه خوبـی  کـه بـا ایـن 
آنهاسـت.  بـرای  مشـکلی  کار  بازاریابـی  امـا  هسـتند  بلـد 
توانـد  مـی  آن  هـای  اسـتراتژی  و  دقیـق  بازاریابـی  ح  طـر

کار شـما را رونـق بخشـد. کسـب و 

کار کامل      ورود به بازار قبل از تکمیل 
ایـن دلیـل، معمـوال باعـث شکسـت اسـتارتاپ هـای 
تکنولـوژی اسـت. ایـن اسـتارتاپ ها ایـده ی خوبی دارند 
امـا قبـل از اینکـه مـردم بـه محصـول یـا خدمـت احسـاس 
شکسـت  بـا  رو  ایـن  از  شـوند  مـی  بـازار  وارد  کننـد  نیـاز 

مواجـه مـی شـوند.

    عدم شناخت خود
کننـد بـا داشـتن یـک ایـده مـی تواننـد  کثـرا فکـر مـی  ا
شـوید  مـی  موفـق  زمانـی  درحالیکـه  کننـد.  شـروع  را  کار 
کـه نقـاط ضعـف و قـوت تـان را بـه خوبـی بدانیـد. برخـی 
کارآفرینـی سـاخته نشـدند، مقـاوم نیسـتند یا درک  بـرای 
اولیـن  بـا  رو  ایـن  از  ندارنـد  کار  هـای  از سـختی  درسـتی 

کار بیـرون مـی رونـد. چالـش از 

    استارت تک  نفره
کار تیمی می باشـد و شـروع تک نفره این  اسـتارتاپ یک 
کار منجر به شکست می شود چرا که برای موفق شدن یک 
استارتاپ نیاز به تخصص های مختلف می باشد به عنوان 
مثال یک برنامه نویس خوب یک بازاریاب خوب نیسـت.

کارآفرین     خوش بینی افراطی 
اسـتارت آپ ها  شکسـت  اصلـی  دالیـل  از  یکـی 
از  کمـی  تعـداد  اسـت.  کارآفرینـان  خوش بینـی 
خـود  کار  کسـب  و  ح  طـر در  کـه  هسـتند  اسـتارت آپ ها 
از درآمـد و عایـدی  را بیـش  هزینه هـای جـذب مشـتری 

می گیرنـد. نظـر  در  خـود 
می تـوان  کـه  اسـت  مطلـوب  وضعیـت  یـک  در  تنهـا 
کـه  اسـت  زمانـی  آن  و  داشـت  باالیـی  سـرمایه  بازگشـت 
کمتـری جذب  شـده باشـند. مشـتریان بـا سـرمایه گذاری 

جـذب  واقعـی  هزینـه  بـر  تمرکـز  نیازمنـد  کارآفرینـان 
کار  کسـب  و  مشـتری هسـتند. بنابرایـن در طراحـی مـدل 
کیـد بیشـتر بـر مقیاس پذیـری و بازگشـت سـرمایه  بایـد تأ

در مقایسـه بـا هزینـه جـذب باشـد.

    موقعیت مکانی
اسـتارت آپ نبایـد بـه یـک منطقـه خـاص جغرافیایـی 
محـدود شـود درصورتی کـه می توانـد بین المللـی شـود و 

کنـد . از مرزهـا عبـور  

  محصول بی کیفیت
کـه در  از محصـول بی کیفیـت محصولیسـت  منظـور 
نشـده  توجهـی  و خواسـته های مشـتری  نیازهـا  بـه  آن 
گـر بـه صـورت  اسـت. ارائـه محصـول بی کیفیـت، حتـی ا
اسـتارتاپ  شکسـت  بـه  قطعـًا  شـود  انجـام  گاه  ناخـودآ
کـه  آن  بـرای  اسـتارتاپ ها  برخـی  شـد.  خواهـد  منجـر 
را  خـود  سـرمایه گذاران  نظـر  در  و  ابتـدا  در  بتواننـد 
بـازار  از  سـهم  تسـخیر  فرصـت  یـا  و  دهنـد  جلـوه  موفـق 

را از رقبـای خـود بگیرنـد، منابـع محـدود خـود را صـرف 
توسعه محصولی بی کیفیت و با مشکالت فراوان می کنند.
کوتـاه مدت موجب جذب  کار ممکـن اسـت در  ایـن 
شـود،  سـریع  رشـد  بـه  دسـتیابی  و  بیش تـر  کاربـران 
پاییـن  کیفیـت  دلیـل  بـه  کاربـران  بلندمـدت  در  امـا 
و  رفتـه  رقبـا  جایگزیـن  محصـوالت  سـراغ  بـه  محصـول 
گذاشـت  کنـار خواهنـد  را  کلـی محصـول  بـه طـوری  یـا 
بـود. خواهـد  اسـتارتاپ  شکسـت  کار  ایـن  نتیجـه  کـه 

    استفاده از نام نامناسب
کـه بـه مشـتری ها،  کسـب و کار، اولیـن چیـزی اسـت  نـام 
کسب و کارتان  شـرکا و سـرمایه گذاران شـناخت ضمنی از 
بازاریابـی  مفاهیـم  دارای  شـما  شـرکت  نـام  می دهـد. 
نـام  شـود.  انتخـاب  دقـت  بـا  بایـد  بنابرایـن  و  اسـت 
ذهن هـا  در  بایـد  و  اسـت  شـما  نماینـده ی  شـرکت، 
کـه  نکنیـد  فرامـوش  همچنیـن  باشـد.  مانـدگار 
نیـاز دارد.  اپلیکیشـن  و  بـه وب سـایت  کسـب و کار شـما 
کـردن برنـد  پـس، از نـام مناسـب بـرای تبلیـغ و معرفـی 

کنیـد. اسـتفاده  خـود 
کسـب و کار چالـش بزرگـی  انتخـاب نـام مناسـب بـرای 
کمـک  شـما  بـه   Namobot ماننـد  ابزارهایـی  اسـت. 
بـا  مرتبـط  و  خـاص  مناسـب،  نـام  یـک  کـه  می کننـد 
عاشـق  مـردم  می خواهیـد  گـر  ا کنیـد.  پیـدا  خـود  برنـد 
و  معنـی  بـا  کوتـاه،  نـام  یـک  شـوند،  کسـب و کارتان 

کنیـد انتخـاب  خـود  برنـد  بـرای  جـذاب 
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آن وجـود  بـه  نیـازی  و چـه  شـتابدهنده چیسـت 
دارد؟

کارآفرینـی نـوآوری محـور  گسـترش تدریجـی فضـای  بـا 
در  نوینـی  سـاختارهای  و  مفاهیـم  عزیزمـان،  کشـور  در 
گرچـه  ا باشـند.  مـی  نقـش  ایفـای  و  گیـری  شـکل  حـال 
کلیـت ایـن فعالیـت هـا، مربوط بـه امروز و دیروز نیسـت و 
از سـالیان پیـش، اقدامـات بـه صـورت فـردی، محـدود و 
گریختـه شـروع شـده بـود امـا در یـک سـال اخیر  جسـته و 
کـه شـاهد فعالیـت هـای منسـجم و سـاختار یافتـه  اسـت 

در ایـن زمینـه هسـتیم.
TAC در نتیجـه همفکـری،  مرکـز شـتابدهی فنـاوری 
اطالعـات  فنـاوری  صنعـت  بـزرگان  همـکاری  و  تفاهـم 
کارآفرینـی  متخصصـان  و  فعالیـن  و  ایـران،  ارتباطـات  و 
دانـش بنیـان و نـوآوری محور، از بهار ۱۳۹۴ فعالیت خود 
کرد. این مرکز در نتیجه جلسـات مهم و ارزشـمند  را آغاز 
کشـور  گروه از بهترین و خوشـفکرترین جوانان  داوری، ۵ 
ارائـه حمایـت هـای مـادی و معنـوی خـود در  را جهـت 
که از ابتدای آذر ۹۴ شـروع شـده،  اولین دوره شـتابدهی 

پذیرفتـه اسـت.
کار رسـمی ایـن مرکـز  در ایـن مـدت، از زمـان آغـاز بـه 

هـای  گفـت  و  گـپ  و  هـا  پرسـش  هـا،  تمـاس  کنـون،  تـا 
علـت  بـه  اسـت.  شـده  انجـام  عالقمنـدان  بـا  متعـددی 
تعـداد  کافـی،  آموزشـی  و  اطالعاتـی  منابـع  وجـود  عـدم 
زیـادی از ایـن پرسـش ها، در میان عالقمندان، مشـترک 
هسـتند و دغدغـه قشـر وسـیعی از مخاطبـان مـی باشـد. 
مـرور  بـه   TAC گ  وبـال در  تـا  گرفتیـم  تصمیـم  بنابرایـن 
حـوزه  بـا  مرتبـط  عملیاتـی  دانـش  و  کلیـدی  مطالـب 
عالقمنـدان  تـا  نماییـم  ارائـه  شـتابدهی  کـز  مرا فعالیـت 
از  را  صحیـح  و  سـاده  یکدسـت،  خوانـش  یـک  گرامـی 
کمتـر بحـث شـده را داشـته  گاهـا پیچیـده و  موضوعـات 

باشـند.
مهـم  و  اولیـه  مفهـوم  چنـد  بـه  مطلـب  ایـن  در 

پردازیـم. مـی 
تعریف شتابدهنده

دنیـای  اسـت.  کارآفرینـان  دنیـای  امـروز،  دنیـای 
افـراد خوشـفکر بـا دیـدگاه هـای منحصـر بـه فـرد، انـرژی 
کـه مـی خواهنـد از طریـق  و پشـتکار زیـاد و عـزم جـدی 
کـردن ایـده هـای نوآورانه شـان دنیـا را به چیزی  اجرایـی 
کارآفرینان به فضای  بهتر از آنچه هست تغییر دهند. این 
از  حمایـت  و  پـرورش  بـرای  فرهنگـی  و  فکـری  فیزیکـی، 

اولیـه شـکل  از روزهـای  نوآورانـه شـان  اسـتارتاپ هـای 
هایشـان  برنامـه  و  اهـداف  بـه  رسـیدن  تـا  شـان  گیـری 
کمـک بـه تبدیـل آن هـا بـه  کوتـاه مـدت و همچنیـن  در 
کننـده در بازارهایشـان در  شـرکت هـای بـزرگ و تعییـن 

نیـاز دارنـد. بلنـد مـدت، 
کارآفرینـان بـا  در ایـن مسـیر طوالنـی و پرپیـچ و خـم، 
موانـع و مشـکالت بسـیاری روبـرو خواهنـد شـد و اغلـب 
مختلفـی  هـای  تـالش  شـوند.  مـی  منحـرف  بیراهـه  بـه 
سـال  از  جامعـه  بـر  کـم  حا فکـری  فضـای  اقتضـای  بـه 
گذشـته تـا بـه امـروز در قالـب هـای دولتـی ماننـد  هـای 
کـز رشـد دانشـگاهی، پـارک هـای علـم و فنـاوری و …  مرا
بسـیار  گاه  نتایـج  و  اسـت  شـده  انجـام  دولـت  سـوی  از 
گـون  گونا دالیـل  بـه  امـا  اسـت.  داشـته  بـر  در  را  خوبـی 
مدیریتـی  هـای  الیـه  بـا  بروکراتیـک،  سـاختار  جملـه  از 
و  مشـخص  قوانیـن  وجـود  عـدم  دلیـل  بـه  و  متعـدد، 
بخـش  کت  شـرا در  موجـود  قانونـی  هـای  ممانعـت 
بخـش  بـه  کـه  نوپایـی  کارهـای  و  کسـب  بـا  دولتـی 
گرچه هزینه های  کـز، ا خصوصـی وارد خواهند شـد این مرا
کـه انتظـار مـی رفـت،  کـرده انـد امـا آنگونـه  باالیـی صـرف 

انـد. نبـوده  موفـق 

شتاب دهنده ها شرکت هایی هستند که از ابتدای کار یک استارتاپ آن را تحت پوشش خود در می آورند.
بــه گــزارش خبرگــزاری علــم و فنــاوری ؛کســب و کارهــای نوپــا یــا همــان اســتارت آپ ها،چنــد ســالی مــی شــود کــه در ســطح جهانــی تبدیــل بــه 
یــک کســب و کار میلیــون دالری شــده انــد؛ بــه نحــوی کــه مجموعــه هایــی مثــل Rocket Internet در کشــور هــای مختلــف دنیــا بــر روی ایــن 

موضــوع ســرمایه گــذاری کــرده انــد و همــواره در تــالش هســتند تــا ســهم بیشــتری از ایــن بــازار را بــه دســت آورنــد.
ــازار،  ــا مــوج جهانــی اســتارتاپ همــراه ســازند. مجموعــه هایــی همچــون کافــه ب ــران نیــز کارآفرینــان خیلــی ســریع توانســتند خــود را ب در ای
ــد در  ــد کــه حتــی واشــنگتن پســت را نیــز مجبــور کردن ــان جــوی را در کشــور ایجــاد نمودن ــا موفقیــت خــود آنچن دیجــی کاال، تخفیفــان و ... ب

ــر در آورد. ــه رشــته تحری ــران، مطلبــی را ب ــا فعالیــت اســتارتاپ هــا در ای رابطــه ب
در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا بــه »شــتاب دهنــده هــا« بپردازیــم. شــتاب دهنــده در واقــع بــه مجموعــه هایــی گفتــه مــی شــود کــه حمایــت هــای 

الزم را از اســتارتاپ هــا بــه عمــل مــی آورنــد و آن هــا را بــه ســمت موفقیــت ســوق مــی دهنــد.

با افزایش روزافزون نیاز کشور به کسب و کارهای نوپا بررسی می شود؛

نقش موثر شتاب دهنده های استارت آپی 
در کسب و کارها
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کسلریتور چیست؟   شتابدهنده یا ا
شـتابدهنده )Accelerator( یـک سـاختار منسـجم و 
کارآفرینـی نوآورانه  مشـخص در جهـت حمایـت و توسـعه 
کـه بـا هـدف ارائـه مـوارد زیـر ایجـاد  و دانـش بنیـان اسـت 

می شـود:
و  انـدازی  راه  روندهـای  کـردن  کوتـاه  بـه  کمـک   •

نوپـا کار  و  کسـب  یـک  توسـعه 
کیفیـت محصـوالت و  بـاال بـردن  کمـک در جهـت   •

کار نوپـا کسـب و  خدمـات، و ثبـات مالـی 
• آمـوزش و پـرورش اسـتارتاپ هـای پذیرش شـده به صورت 
که در زمان های مشخصی  گروهی به این دلیل  موازی و 
ج مـی شـوند )بـر خـالف  گـروه هـای اسـتارتاپی وارد و خـار
کـه یـک یک و بـه صورت مـوردی عمل  کـز رشـد  مـدل مرا

کنند( مـی 
کار  کسـب و  • مشـارکت در فرآینـد فشـرده ی توسـعه 

کثـر ۶ مـاه( نوپـا بـرای یـک مـدت محـدود )حدا
کار محور کسب و  •   دارا بودن یک سیالبس آموزشی 

یـا منتورینـگ و راهنمایـی و  گـری و  • ارائـه ی مربـی 
کارآفرینان کارآفرینان پیشکسوت و باتجربه به  مشاوره از 
افـزون بـر ایـن هـا، )نـه همـه ی( شـتابدهنده هـا، بـا 

گـی هـای زیـر متمایـز مـی شـوند: ویژ
•   فرآینده انتخاب، و داوری بسیار رقابتی

• ارائه ی سرمایه اولیه
گذاران احتمالی کارآفرینان به سرمایه  • معرفی 

•   بازه ی زمانی ۳ تا ۴ ماهه
کاهش قیمت  کاری مشترک همراه با کمک و  • فضای 

بـرای دسترسـی به زیر سـاخت ها و خدمـات اداری

تاریخچه شتاب دهنده ها
شـتاب دهنده ها درسـال ٢٠٠5 میالدی در بریتانیا پا 
به دنیا گذاشتند. Y Combinator اولین شتاب دهنده ای 
کمبریـج انگلسـتان خـود را به دنیای اسـتارت  کـه در  بـود 
 TechStars، کـرد. بعـد از ایـن شـرکت هـای آپ هـا معرفـی 
Seedcamp و Startupbootcamp بـه ترتیـب در سـالهای 
بـه عنـوان شـتاب دهنـده  ٢٠٠6، ٢٠٠7 و ٢٠١٠ میـالدی 

کردنـد. فعالیـت خـود را آغـاز 
دنیـا  برتـر  دهنـده  شـتاب   ۱۵ حاضـر  حـال  در 

هسـتند: یـر  ز ح  شـر بـه 
Y Combinator 

TechStars 
AngelPad 

Launchpad LA 
MuckerLab 

AlphaLab 
Capital Innovators 

Tech Wildcatters 
Surge Accelerator 

The Brandery 

Betaspring 
BoomStartup

Entrepreneurs Roundtable Accelerator 
JumpStart Foundry
DreamIt Ventures 

کار شتاب دهنده ها روش 
از  کـه  هسـتند  هایـی  شـرکت  هـا  دهنـده  شـتاب 
کار یـک اسـتارتاپ آن را تحـت پوشـش خـود در  ابتـدای 
کننـدگان را  مـی آورنـد. ایـن مجموعـه هـا در ابتدا شـرکت 
کوتـاه مـورد بررسـی قـرار مـی دهنـد و سـپس  بـرای مدتـی 
کننـد. گلچیـن مـی  ایـده هـای برگزیـده را از میـان آن هـا 

پـس از انتخـاب تیـم های برتر توسـط شـتاب دهنده، 
کمـی در حـدود ٢٠ هـزار دالر )معـادل 65 میلیـون  مبلـغ 
گیـرد و تیـم هـا  تومـان( در اختیـار اسـتارتاپ هـا قـرار مـی 
ح خـود و بـه مرحلـه تجـاری رسـاندن آن  بـرای اثبـات طـر
قبـال  در  البتـه  دارنـد.  فرصـت  مـاه  چیـزی در حـدود 6 
ایـن ٢٠ هـزار دالر، شـتاب دهنـده بیـن ١٠ تـا ٢٠ درصـد در 

کـرد. از سـهام اسـتارتاپ هـا را از آن خـود خواهـد 
بـرای  هـا  تیـم  کـه  ماهـی   ۶ و  دوم  مرحلـه  طـول  در 
پیـاده سـازی ایـده خـود فرصـت دارنـد، شـتاب دهنـده 
فضـا و امکانـات مناسـب را در اختیـار اسـتارتاپ هـا قـرار 
مـی دهـد. در ایـن زمـان همچنیـن مربیانـی نیـز بـر روی 
تـا  نماینـد  مـی  تـالش  و  کننـد  مـی  نظـارت  هـا  تیـم  کار 
گذارند. ک  کنندگان به اشـترا تجربیات خود را با شـرکت 

دیگـر  یکبـار  دوم،  مرحلـه  پایـان  از  پـس  و  نهایـت  در 
کار خود را بـرای هیئت داوران  اسـتارتاپ هـا بایـد نتیجه 
گام نیـز تعـدادی دیگـر از تیـم هـا  کننـد. در ایـن  تشـریح 
فرصـت  ایـن  اسـتارتاپ  چنـد  تنهـا  و  شـوند  مـی  حـذف 
از شـتاب دهنـده دریافـت  را  اصلـی  تـا سـرمایه  را دارنـد 
کـه معمـوال عددی نزدیـک به ۱۰۰ تا  نماینـد. سـرمایه ای 
کنیم  ۲۰۰ هـزار دالر را شـامل مـی شـود. بـد نیسـت اشـاره 
کـه معمـوال این افزایش سـرمایه با افزایش سـهام شـتاب 

دهنـده در اسـتارتاپ نیـز همـراه مـی شـود.

کار شتابدهنده ها مراحل 
حمایـت،  بـرای  را  فعالیت هایـی  شـتابدهنده  هـر 
رشـد و ثبـات اسـتارت آپ ها انجـام می دهـد. در بیش تـر 

می شـود. دیـده  زیـر  مرحلـه ی   ۴ اسـتارت آپ ها 
۱– انتخاب اولیه:

دادن  فراخـوان  بـا  شـتابدهنده  هـر  مرحلـه  ایـن  در 
بـرای  را  تعـدادی  موجـود  اسـتارتاپ های  میـان  از 
کـه بیـن ۱ تـا ۳ مـاه طـول می کشـد انتخـاب  آماده سـازی 
مربیـان  یـا  مدیـران  توسـط  انتخـاب  ایـن  می کنـد. 

می شـود. انجـام   )mentors(
۲– آماده سازی:

طـول  مـاه   ۳ تـا   ۱ بیـن  کـه  اولیـه  آمادگـی  بخـش  در 
کسـب وکار  ابتدایـی  مفاهیـم  شـتابدهنده  می کشـد، 

هدف سـازی  بـا  و  داده  آمـوزش  اسـتارت آپ ها  بـرای  را 
اسـتارت آپ ها را بـه سـازماندهی اولیـه نزدیـک می کنـد. 
در پایـان ایـن دوره تعـداد اسـتارت¬آپ مـورد نظـر بـرای 
در شـتابدهنده  و  انتخـاب شـده  اصلـی شـتاب  دوره ی 

می ماننـد.
۳– دوره ی شتاب:

کـه مانده انـد در قبـال  در ایـن دوره اسـتارت آپ هایی 
دریافـت مبلغـی )معمـواًل مـا بیـن ۵ هـزار تـا ۲۰ هـزار دالر 
از  درصـدی  تومـان(  میلیـون   ۷۰ تـا  میلیـون   ۱۶ معـادل 
سهامشـان را بـه نـام شـتابدهنده می کننـد. ایـن سـهام 

معمـواًل میـان ۱۰ تـا ۲۰ درصـد اسـت.
طریـق  از  اسـتارت آپ ها  مالـی  کمـک  ایـن  کنـار  در 
اسـتارت آپ  شـتابدهنده  مرکـز  آن  مشـاوران  و  مربیـان 
خـود را تجاری سـازی می کننـد یـا بـه مـرز تجـاری شـدن 
می رسـانند. ایـن دوره حـدود ۴ تـا ۹ مـاه طـول می کشـد.

۴– روزنمایش )معرفی به سرمایه گذار(:
کار استارت آپ ها تقریبا  پس از اتمام دوره ی شتاب، 
در شـتابدهنده تمام می شـود و در Demo Day یا همان 
روز نمایـش، اسـتارت آپ ها خـود را بـرای سـرمایه گذاران 
خـود  اسـتارت آپ  بـرای  بتواننـد  تـا  می کننـد  معرفـی 

کننـد. سـرمایه گذار پیـدا 
آشنایی با شتاب دهنده های ایرانی

کنـون چنـد مجموعـه در قالـب شـتاب  در ایـران هـم ا
گـروه  آواتـک،  هسـتند.  فعالیـت  بـه  مشـغول  دهنـده 
ایـن حـوزه  ح  نـام هـای مطـر از جملـه  دیمونـد و مپـس 
بـه شـمار مـی رونـد. ایـن مجموعـه هـا امیدوار هسـتند با 
کاربـران ایرانـی بـا مفهـوم اسـتارتاپ، در  آشـنایی بیشـتر 

آینـده ایـده هـای جذابـی را بـه موفقیـت رسـانند.
آواتک

آواتک قصد دارد تا سـال ٢٠١8، بر روی ١٠٠ اسـتارتاپ 
را  مرحلـه  چهـار  تیـم  ایـن  کنـد.  گـذاری  سـرمایه  ایرانـی 
ح  گرفته اسـت. مرحله اول ارائه طر کار در نظر  برای این 
کـه ثبت نام  ح اسـتارتاپ هایی  هاسـت. پـس از ارائـه طـر
کـرده انـد ٢٠ تیـم بـه مرحلـه آمـاده سـازی بـرای شـتاب 
مـی رسـند. در ایـن مرحلـه تیـم هـا طـی ٢ مـاه آمـوزش 
رایـگان مـی بیننـد. در طـول ایـن مـدت فضـا و امکانـات 

گیـرد. نیـز بـه رایـگان در اختیـار اسـتارتاپ هـا قـرار مـی 
پـس از ایـن دو مـاه ١٠ تیـم منتخـب بـه مرحلـه شـتاب 
مـی  مـاه طـول  کـه 4  ایـن مرحلـه  مـی رسـند. در  گیـری 
محصـول  تولیـد  روی  بـر  موفـق  هـای  اسـتارتاپ  کشـد، 
کنند. سـپس تمامی نیـاز های هر ١٠ تیم  خـود تمرکـز می 
کار و  از جملـه ایـده هـای فکـری، نیازهـای مالـی، محیط 
آموزش های مورد نیاز توسـط آواتک پشـتیبانی می شـود. در 
مرحله آخر روز نمایش دسـتاورد اسـتارتاپ ها فرا می رسـد.
تیم هایی که بتوانند در روز Demo day موفق به نمایش 
مواجـه  آواتـک  نهایـی  گـذاری  سـرمایه  بـا  شـوند،  بهتـر 

خواهنـد شـد.
روز  تـا  شـتاب  بـرای  آمادگـی  مرحلـه  از  شـرکت  ایـن 
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نمایش دسـتاوردها برای هر اسـتارتاپ مبلغ ٢5 میلیون 
گـذاری و در  تومـان )معـادل 8 هـزار دالر آمریـکا( سـرمایه 
قبـال آن ١5 درصـد سـهام هـر اسـتارتاپ را بـه نـام خـود 

کنـد. ثبـت مـی 
نفـره  سـه  تیـم  توسـط  دهنـده  شـتاب  ایـن  مدیریـت 
سـعید  و  مالیـری  محسـن  یوزینگـر،  سـارا  از  متشـکل 

گیـرد. مـی  صـورت  مدیـره  هیـات  عنـوان  بـه  رحمانـی 
حضـور  بـا  مشـاوره  تیـم  نفـر  سـه  ایـن  کنـار  در  البتـه 
کاویانـی حضـور  جـف هافمـن، فرشـاد نوشـادی و شـهاب 
کمـک  اشـاره  مـورد  فعالیـت شـتاب دهنـده  بـه  و  دارنـد 
گـذاری  گـروه سـرمایه  کنند.ایـن شـرکت وابسـته بـه  مـی 

اسـت. سـرآوا 
دیموند

 Plug & Play گـروه نماینـده شـتاب دهنـده امریکایـی ایـن 
قلـه  اولیـه  نـام  همـان  دیمونـد  یعنـی  آن  نـام  و  بـوده 
گـروه در شـتاب  دماونـد اسـت. دو نفـر از موسسـین ایـن 

هسـتند. کار  مشـغول  مذکـور  آمریکایـی  دهنـده 
کار خـود را در دانشـگاه شـریف آغـاز  دیمونـد از اسـفند ٩٢ 
ویـژه پذیـرش  بـه  گـروه  ایـن  فعالیـت هـای  کـرده اسـت. 
کارآفرینـی ایـن دانشـگاه انجـام  گـروه  طـرح هـا بـا همـکاری 

مـی شـود.
میلیـون   ۵۰ حـدود  چیـزی  مذکـور  دهنـده  شـتاب 
تومـان پـول در اختیـار هـر اسـتارتاپ قرار می دهـد. 4 هدف 
کوسیسـتم پرورش ایده ها،  گروه عبارتند از : ایجاد ا این 
کار آفرینـان بـا  ایجـاد و ترویـج فرهنـگ مشـاوره، ارتبـاط 
بـازار سـرمایه و همـکاری بـا آنهـا بـرای ایجـاد شـرکت های 

موفـق در عرصـه بیـن الملـل.
کار، آموزش،  گروه امکاناتی از قبیل: مشاوره، دفتر  این 
گـذاری، پرداخـت مالیـات و مواردحقوقـی را در  سـرمایه 

گذارد. اختیـار اسـتارتاپ ها مـی 
فینووا

فینتـک  حـوزه  تخصصـی  شـتابدهنده¬ی  یـک 
کسـب و  کارآفرینـان بـه دنیـای  گـذرگاه  می باشـد. فینـووا 
کارهـای شـکوفا و پایـدار اسـت. مسـیری پـر چالـش، امـا 

روشـن. افقـی  بـا 
 Fintech Innovation مخفـف  کـه   )Finnova( فینـووا 
آغـاز نمـود  از سـال ۱۳۹۴  را  Nova اسـت، فعالیـت خـود 
کوسیسـتم  و در حـال حاضـر یکـی از بازیگـران اصلـی در ا
کشـور اسـت. این مرکـز خدمات خود  کارآفرینـی و نـوآوری 
کی، سـرمایه گذاری  اشـترا کار  را در چهـار بخـش فضـای 
شـبکه  توسـعه  و  کادمـی  آ فین تـک،  حـوزه  بـر  متمرکـز 

می دهـد. ارایـه  اسـتارت¬آپ ها  بـه  همـکاری 
منتور هـا  اسـتارت آپ ها،  کـه  مکانـی  اسـت  فینـووا 
و  تخصصـی  و  بـزرگ  شـرکت های  مشـاوران،  و 
و  هم افزایـی  بـا  تـا  می آینـد  هـم  گـرد  سـرمایه گذاران 
بـرای  مناسـبی  فضـای  کوسیسـتم،  ا ایـن  در  مشـارکت 
کار اسـتارت آپ ها فراهم نمایند. کسـب و  رشـد و توسـعه 
فینووا با تمرکز بر سرمایه گذاری بر روی استارت¬آپ های 

حـوزه فین تـک )فناوری هـا و نوآوری هـای مالـی( در تـالش 
اسـت تا حمایت همه جانبه ای از اسـتارت آپ های مستعد 

و فعال این حوزه داشـته باشـد.
شتابدهنده فردوسی

کار روی  فردوسـی شـتابدهنده ای عمومـی بـا اولویـت 
خدمـات  سـرگرمی،  و  بـازی  نـو،  رسـانه های  و  محتـوا 
کار  کسـب  و  شـتابدهنده  اسـت.  شـهری  و  عمومـی 
فردوسـی بـه عنـوان مرکـز شـتابدهی دانـش  بنیـان فعـال 
از  را  خـود  شـتابدهی  تخصصـی  فرآینـد  کشـور،  شـرق  در 

اسـت. نمـوده  آغـاز   ۱۳۹۶ سـال  ابتـدای 
 ایـن مرکـز، توسـعه ی فناوری هـای نـو ظهـور در شـرق 
نـوآوری  بـا پشـتیبانی مسـتقیم مرکـز شـتابدهی  را  کشـور 
دنبـال می کنـد و تمرکـز خـود را معطوف به سـرمایه گذاری 

کـرده اسـت: در مرحلـه ی بـذری بـا محورهـای زیـر 
•   اطالع   رسانی و رسانه های جدید

• بازی  و  سرگرمی  
•  آموزش و بازاریابی محتوا

گردشگری • خدمات شهری و 
اهمیت بازه ی زمانی در شتاب دهنده ها

کـردن و شـتابدهی بـه  کوتـاه  هـدف یـک شـتابدهنده 
گـر  کار نوپاسـت. ا کسـب و  پروسـه هـای راه انـدازی یـک 
نداشـته  وجـود  مشـخص  پایـان  و  آغـاز  بـا  زمانـی  برنامـه 
باشـد و دو طـرف یعنـی شـتابدهنده و اسـتارتاپ، خـود 
را بـه یـک بـازه زمانـی از پیـش تعیین شـده مقیـد ندانند، 
خـود  هـای  نقـش  اجـرای  در  شـتابی  زیـاد  احتمـال  بـه 
یکـی  موضـوع  ایـن  واقـع  در  داشـت.  نخواهنـد  هـم 
رشـد  کـز  مرا بـا  هـا  شـتابدهنده  اساسـی  تفاوت هـای  از 
کشـورمان )چه  کز در  )incubators( هم هسـت. در آن مرا
خـودش  ارزش  و  معنـا  زمـان  دولتـی(  چـه  و  خصوصـی 
اسـتارتاپ هـا  و معمـوال  از دسـت مـی دهـد،  کـم  کـم  را 
بـا زمـان هـای طوالنـی در آنجـا باقـی مـی ماننـد تـا بلکـه 
زمـان  بـرای  کـه  نـوزادی  کنیـد  برسـند. تصـور  بـه جایـی 
الزم  رشـد  بـه  تـا  دارد   incubation بـه  نیـاز  مشـخصی 

برسـد، را بیـش از انـدازه ی طبیعـی در دسـتگاه انکوبانـور 
بمانـد. ایـن نـوزاد قطعـا نـوزاد سـالمی نخواهـد شـد.

اسـتارتاپ ها  از  انتظـاری  چـه  شـتاب دهنده ها   
دارنـد؟

کمک به استارتاپ هایی  یک برنامه شتاب دهی برای 
کـه محصـوالت یـا خدماتـی را دارنـد  طراحـی مـی شـود 
که یک نیاز واقعی را از مردم رفع نماید. شـاید  می سـازند 
ایـن سـوال پیش آیـد یک شـتابدهنده در مقابل امکانات 
کـه در اختیـار یـک اسـتارتاپ در طـول دوره  و تسـهیالتی 

شـتابدهی قـرار مـی دهد، چـه انتطاراتـی دارد؟
ایـن  میـان  تعامـل درسـت  و  بـدون شـک، همـکاری 
شـد.  خواهـد  پایـدار  ارزش  ایجـاد  موجـب  مجموعـه  دو 
کـرد  کلیـدی و مهـم اشـاره  کلـی میتـوان بـه ۶ مـورد  بطـور 
ایجـاد  و  انتظـارات دو طـرف  بـرآورده شـدن  کـه موجـب 
بـود: برنامـه شـتابدهی خواهـد  خروجـی موفـق در یـک 

کت ۱. ذهنیت شرا
۲. روحیه ی همکاری

۳. مهارت ارتباط موثر
۴. آموزش پذیری

۵. روحیه مالحظه گر
۶. انتخاب دقیق

کالم آخر
بـر اسـاس آنچـه بیان شـد، شـتاب دهنده هـا به عنوان 
کمـک بـه رشـد سـریع و پر شـتاب اسـتارت  بسـتری بـرای 
ارائـه  منتورینـگ،  گـذاری،  سـرمایه  طریـق  از  هـا  آپ 
زیرسـاخت هـا، و ایجـاد دسترسـی به شـرکت های بخش 
گـذاران فعالیـت مـی نماید. خصوصـی، بازارهـا و سـرمایه 

ایـن قبیـل تشـکیالت بـرای تسـریع زاه انـدازی و هدایـت 
کارهـا در واقـع اتفـاق بسـیار مهمـی در  کسـب و  درسـت 
ایـن سـال هـا بـه شـمار مـی آید.امیـد اسـت بـا رونـد روبـه 
افزایـش فعالیـت هـا و بـه نتیجـه رسـیدن اهـداف معیـن 
کسـب وکار  کسـب وکارها شـاهد پیشـرفت روزافزون حوزه 

کشـور باشـیم. و در نتیجـه اقتصـاد اسـتارت آپـی در 
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پرسـتاری  آپ  اسـتارت  بـا  مقابلـه  بـه  نمی تـوان 
پرداخـت

فنـاوری  دفتـر  مدیـرکل  پـور،  وطـن  حسـین  دکتـر 
سـالمت وزارت بهداشـت و آمـوزش پزشـکی در سـمینار 
گفـت: وقتی  رقابت هـای اسـتارت آپـی دانشـگاه امیرکبیـر 
سـرویس پرسـتاری در منزل ارائه می شـود، این سـرویس 
ارائـه  بیشـتری  کیفیـت  با هـم  اسـت،  شـفاف تر  هـم 
از  مهم تـر  و  سـریع تر  هـم  اسـت،  ارزان تـر  هـم  می شـود، 
همـه اینکـه مـردم پرسـتار دلخـواه را بـه اختیار خودشـان 
و بـر اسـاس تجربـه انتخـاب می کننـد و پرسـتار تحمیلـی 

. نیسـت
وی بابیـان اینکـه در ایـن شـرایط نمی تـوان بـه مقابله 
بـا اسـتارت آپ پرسـتاری پرداخـت ادامـه داد: بـه همیـن 
مقابلـه  پزشـکی  هـای  آپ  اسـتارت  مابقـی  بـرای  منـوال 
بـرای  درخواسـت  وقتـی  قطعـًا  نیسـت.  امکان پذیـر 
چنیـن سـرویس هایی وجـود دارد و سـرویس بـا جذابیـت 
تکنولـوژی  مقابـل  نمی تـوان  می شـود،  ارائـه  دوچنـدان 

کـرد.  ایسـتادگی 
همگرایـی  کانـون  از  تشـکر  بـا  پـور  وطـن  دکتـر 
کـه برگزارکننـده رویـداد  رویکردهـای بین المللـی امیرکبیـر 

کیـت بویایـی بـرای  گفـت:  سـالمت آنالیـن بـوده اسـت، 
شـد.  سـاخته  امیرکبیـر  دانشـگاه  در  آتـش  گاه سـازی  آ
کشـور  در  موردنیـاز  دارویـی  اولیـه  موادهـای  از  برخـی 
فراوانـی  پروژه هـای ملـی  و  ایجـاد شـد  ایـن دانشـگاه  در 
کـه دانشـجویان ایـن دانشـگاه در حـال اجـرای  هسـتند 

هسـتند. آنهـا 

 نشسـت اسـتارت آپ هـای حـوزه سـالمت بـا سـؤاالت 
دکتـر ریحانـه دهقانـی از مدیـرکل فنـاوری سـالمت وزارت 
گفـت:  بهداشـت ادامـه یافـت و دکتـر وطـن پـور در پاسـخ 
دغدغـه  آدم  هسـتیم.  منـد  دغدغـه  آدم  دنبـال  بـه  مـا 
دار  دغدغـه  آدم  می کنـد،  تولیـد  دیابـت  چسـب  دار 

هلیـوم مایـع درسـت می کنـد، فـرد دغدغـه دار نانـو فایبـر 
کیت آزمایشـگاهی می سـازد،  می سـازد و صادرات می کند، 
پوسـت  دارهـا  دغدغـه  می سـازد،  بایوتـک  داروی   ٢3

می کننـد.  درسـت  مصنوعـی  فـک  می کننـد،  درسـت 
و  بهداشـت  وزارت  سـالمت  فنـاوری  دفتـر  مدیـرکل 
آموزش پزشـکی افزود: این ها در وزارت بهداشـت حمایت 
ایـن  کننـد، حتـی  اشـتباه  گـر دغدغـه دارهـا  ا می شـوند. 

هـدر رفتـن هزینـه هـم یـک تجربـه و ارزشـمند اسـت. 
وی با اشاره به اینکه به سمت پروژه ها و محصوالتی 
کـه در بـازار مشـتری دارند افـزود: نگرانی هایی هم  برویـد 
در حـوزه سـالمت آنالیـن داریـم. آیـا ایـن اسـتارت آپ هـا 
قوانیـن  بـا  می کننـد،  دریافـت  را  سـالمت  اطالعـات  کـه 
محرمانگـی آشـنا هسـتند؟ آیـا این فعاالن حوزه سـالمت 
دیجیتـال دوره هـای آموزشـی اصـول اخالقـی پزشـکی را 
کسـی صالحیـت ایـن اسـتارت آپ هـا را  دیده انـد؟ چـه 
کـرد؟ آیـا  بـرای فعالیـت در حـوزه پزشـکی تائیـد خواهـد 
اطـالع احتمـال وقـوع برخـی بیماری هـا در آینـده )مبتنی 
نیـاز  مسـائل  ایـن  نـدارد؟  نگرانـی  بـزرگ(،  هـای  بـرداده 
کـه تدوین شـده و در مرحلـه رفـع  بـه قانون هایـی دارنـد 

ایـرادات احتمالـی آنهـا هسـتیم.

ســمینار رقابت هــای اســتارت آپــی ســالمت آنالیــن بــا حضــور اســتارت آپ هــای فعــال در حــوزه داروســازی، پزشــکی، ســالمت و روان شناســی، 
۲۸ مردادمــاه در دانشــگاه امیرکبیــر و بــا همــکاری کانــون همگرایــی رویکردهــای بین المللــی امیرکبیــر برگــزار شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کار نویــن در ایــن ســمینار اســتارت آپی کــه بــا حضــور دکتــر حســین وطــن پــور مدیــرکل دفتــر فنــاوری ســالمت وزارت 
بهداشــت و آمــوزش پزشــکی برگــزار شــد شــش اســتارت آپ حــوزه ســالمت حضــور داشــتند.

در سمینار رقابت های استارت آپی سالمت آنالین مطرح شد

مقاومت در برابر استارت آپ ها رو به پایان است

وقتی سرویسی با جذابیت
 دو چندان ارائه می شود، 
نمی توان مقابل تکنولوژی 

ایستادگی کرد
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دکتـر وطـن پـور با اشـاره به اینکه پزشـک خـوب، مثل 
نان شب نیاز جامعه است گفت: متأسفانه در کشور ما، مردم 
سـال   5٠ از  بعـد  می دهنـد.  اهمیـت  به سـالمت  کمتـر 
برخـورد  نظـام  می شـویم.  مواجـه  ازکارافتادگـی  بـا  اغلـب 
پزشـک بـا بیمـار، یـا آزمایشـگاه بـا بیمـار بسـیار جـدی و 
بـوده اسـت و قطعـًا دسـتگاه های شـفاف و  غیـر شـفاف 
بـا اسـتقبال مـردم مواجـه می شـوند.  پاسـخ دهی فـوری 
که  وی بابیـان اینکـه پزشـک خـوب دغدغـه ای اسـت 
بـودن  زمان بـر  مثـل  مشـکالتی  حـل  بـا  هـا  آپ  اسـتارت 
خیلـی  مـا  افـزود:  کرده انـد  عملـی  را  آن  پاسـخ دهی ها، 
دفتـر  تـالش  تمـام  و  داریـم  پشـت صحنه  در  اختالفـات 
ایـن  بـرای  را  کـه مقبولیـت  اسـت  ایـن  فنـاوری سـالمت 
کسـب وکارها ایجـاد نمایـد و البته مقاومت هـا هم تا حدود 

زمینه هـا شکسـته شـده اسـت.  ایـن  باالیـی در 

تیم  در  پــــزشک  یک  حداقـــل  حضـــور  به  نیــاز 
استارت آپ های سالمت

بهداشـت  وزارت  سـالمت  فنـاوری  دفتـر  مدیـرکل 
دارنـد  نیـاز  سـالمت  آپ هـای  اسـتارت  اینکـه  بابیـان 
گاه به سیسـتم پزشـکی را در تیم  حداقل یک پزشـک و آ
گفـت: توصیـه مـن بـه  مهندسـی خـودش داشـته باشـد 
کـه بـا امیـد و قدرت به سـمت  اسـتارت آپ هـا ایـن اسـت 

کننـد.  حرکـت  پزشـکی  تشـخیص  دسـتگاه های 
کـه در جمـع عالقه منـدان بـه اسـتارت آپ هـای  وی  
سـالمت و مدیـران ایـن اسـتارت آپ هـا صحبـت می کـرد 
نوشـته  و  کـرده  تبلیغـات  کـه  شـرکتی  ایـن  داد:  ادامـه 
چـکاپ  نـام  بـه  چیـزی  سـالمت  در  مـا  چـکاپ،  اسـت 
گـر  ا انسـان  روی  اسـت.  خـودرو  بـرای  چـکاپ  نداریـم. 
کنیـد، قانـون دارد، یـک سـری  خواسـتید چـکاپ را  مطـرح 
اسـت.من  کلمـه  ایـن  دنبـال  بـه  مشـکالت  و  عـوارض 

کـه  اسـت  پزشـک  و  کنـم  مراجعـه  پزشـک  بـه  می توانـم 
داریـد.  نیـاز  آزمایشـی  چـه  بـه  شـما  می دهـد  تشـخیص 
گـزارش  دیجیتـال  سـالمت  به عنـوان  نمی توانیـد  شـما 
اطالعـات آزمایـش را بـه بیمـار ارائـه دهیـد. ایـن پزشـک 
باشـد.  داشـته  را  اطالعـات  ایـن  می بایسـت  کـه  اسـت 
آزمایـش  گفـت: هرچنـد  نـوآوری سـالمت  مدیـرکل دفتـر 
کـه  اسـت  خدمتـی  و  اسـت  ارزان تـر  اینترنتـی،  پزشـکی 

دارنـد. نیـاز  آن  بـه  مـردم  باالخـره 
کشـوری  چـرا  کـه  سـؤال  ایـن  ح  طـر بـا  پـور  وطـن 
جنـگ  دوران  جانبازهایـی  و  میلیـون   8٠ جمعیـت  بـا 
تحمیلـی چـرا بایـد هنـوز در تولیـد یـک ویلچـر اسـتاندارد 
تـا  کنیـم  دعـوت  بایـد  گفـت:  باشـد؟  داشـته  مشـکل 
دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه های توان بخشـی ارتباط 
سـال ها  متأسـفانه  کننـد.  واقعـی  صنعـت  بـا  را  خـود 
ارتبـاط بـا صنعـت و دانشـگاه بـه یـک اتاق در دانشـگاه ها 
بـه دانشـگاه نیـاز دارد  تبدیل شـده اسـت و نـه صنعـت 
نیـاز  ایـن  کـه  دارنـد  نیـاز  صنعـت  بـه  دانشـگاه ها  نـه  و 
متقابـل بایـد شـکل اجرایـی و عملیاتـی بـه خـود بگیـرد.

استفاده  ها  آپ  استارت  مدیران  تجربیات  از   
می کنیم

ادامـه ایـن مراسـم با نشسـت اسـتارت آپ هـای حوزه 
بـا حضـور دکتـر محمدرضـا مجمـع و پرسـش و  سـالمت 
پاسـخ ایده هـای سـالمت بـا دکتـر محسـن قـره خانـی اجرا 

. شد
آرمان میرعبدالحق کارشناس مارکتینگ استارت آپ دکتر 
دکتـر، بنفشـه نظارتـی بنیان گـذار اسـتارت آپ پرسـتاری 
کـودک و سـالمند ثمیـن، مهرشـاد  در منـزل و مراقبـت از 
تیموری بنیان گذارنرم افزار مدیریت مطب بقراط، علی الهی 
ک، مهـدی بقایی  از سـامانه نوبت دهـی اینترنتـی شـفادا

خانـم  و  داروچـی  نـام  بـه  دارو  خدمـات  آپ  اسـتارت  از 
گردشـگری سـالمت بـا نـام رادینـا  کرباسـی از اسـتارت آپ 
سـالمت از سـخنرانان سـیزدهمین سـمینار رقابت هـای 

اسـتارت آپـی بـا موضـوع سـالمت آنالیـن بودنـد.
سـمینار  علمـی  مجـری  مجمـع  محمدرضـا  دکتـر 
امیرکبیـر  دانشـگاه  سـالمت  آپـی  اسـتارت  رقابت هـای 
گفـت: سـالمت الکترونیـک تالقی انفورماتیک، بهداشـت 

اسـت. اینترنـت  و  الکترونیـک  تجـارت  عمومـی، 
 مجمـع افـزود: مـا در رقابت هـای اسـتارت آپـی موانـع 
کـرده، چشـم اندازهـا را می بینیـم و بـا تحلیـل  را بررسـی 
کـه بـه دنبـال  کسـب وکار می گوییـم  رقبـا بـه عالقه منـدان 

ایده هـای تکـراری نرونـد.
هـا  آپ  اسـتارت  مدیـران  تجربیـات  از  مـا  افـزود:  وی   
بـازار  بـه  توجـه  بـا  بفهمیـم  تـا  می کنیـم  اسـتفاده 
دارنـد. شـدن  اجرایـی  ارزش  هنـوز  ایده هایـی  چـه 
گفـت: اینکـه اسـتارت آپ هـا ایـده ای   دکتـر مجمـع 
تئـوری  از  را   کار  و  می کننـد  اجـرا  نـوآوری  بـا  را  جدیـد 

اسـت.  قابل تقدیـر  رسـانند،  مـی  عملـی  بـه 
هـای  آپ  اسـتارت  اغلـب  گفتـه  طبـق  گفـت:  وی 
سـالمت، آمـاده شـدن نسـخه اولیه بـرای تبدیـل ایده به 
اجـرا، حـدودا 4 الـی 5 مـاه زمـان می بـرد و اغلـب اسـتارت 
آپ هـا بعـد از جـذب مشـتری، نسـخه اولیـه را بازنویسـی 
ارائـه  مشتریانشـان  بـه  را  حرفه ای تـر  نسـخه ای  و  کـرده 

داده انـد.
حسـین  دکتـر  حضـور  بـا  مراسـم  ایـن  پایـان  در 
شـد  تقدیـر  سـالمت  هـای  آپ  اسـتارت  از  پـور  وطـن 
گفـت: مقاومـت در  کـه دکتـر وطـن پـور در ایـن رابطـه 

اسـت. پایـان  بـه  رو  هـا  آپ  اسـتارت  برابـر 
از  نمایندگـی  بـه  دهقانـی  ریحانـه  دکتـر  همچنیـن 
هـا  آپ  اسـتارت  حـوزه  در  را  سـؤاالتی  پزشـکی  جامعـه 
کردنـد و ایـن نشسـت صمیمی و پرسـش و پاسـخ  ح  مطـر
بـا حضـور اسـتارت آپ هـا و بـا همراهـی مدیـرکل فنـاوری 

داشـت. ادامـه  چندسـاعتی  بهداشـت  وزارت  سـالمت 
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وی بـا بیـان اینکـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی امانتـدار 
اندوختـه جامعـه تحـت پوشـش اسـت و بایـد ایـن امانـت 
کنـد، افـزود:  را براسـاس قانـون و اصـول بیمه گـری هزینـه 
کنـد  کـه حـق بیمـه بـه ایـن سـازمان پرداخـت  کسـی  هـر 
کـه ایـن  کـرد و اجـازه نداریـم  از خدمـات اسـتفاده خواهـد 

کنیـم. امانـت را بـرای افـراد دیگـری هزینـه 
که منجر به ایجاد  سـاالری با اشـاره به قوانین متعددی 
تعهـد بـرای دولـت شـده و شـرایط مناسـب بـرای پرداخـت 
داریـم  وظیفـه  مـا  گفـت:  اسـت،  نشـده  پیش بینـی  آنهـا 
کـه نگذاریـم معافیت هـای بیمـه ای افزایـش یابـد و بـرای 
پیش گیـری از افزایـش تعهـدات دولـت نسـبت به سـازمان 

کنیـم. تأمیـن اجتماعـی برنامه ریـزی 
مدیرعامل سـازمان تأمین اجتماعی با اشـاره به برخی 
حـوزه  در  فعـال  جوانـان  سـوی  از  شـده  مطـرح  مسـائل 
گفـت: بخشـی از مسـائل مطـرح شـده بـا  اسـتارت آپ ها، 
اسـت.  اجـرا  قابـل  سـادگی  بـه  و  اداری  رویه هـای  اصـالح 
مسـایلی همچـون دفتـر مشـترک و برخـی مسـایل دیگـر را 

کنیـم. مـی توانیـم بـا همـکاری مشـترک حـل 
کـه بـرای ارائـه  سـاالری ادامـه داد: تـالش مـا ایـن اسـت 

کردیـد  اشـاره  اسـتارت آپ ها  حـوزه  فعـاالن  بـه  خدمـات 
کـه اختیـار قانونـی داریـم،  انعطـاف داشـته باشـیم. جایـی 
در  تصمیم گیـری  و  کنیـم  عمـل  سـرعت  بـه  می توانیـم 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا سـرعت باالتـری نسـبت بـه 

می شـود. انجـام  دولتـی  دسـتگاه های  سـایر 
مدیرعامـل سـازمان تأمیـن اجتماعـی دربـاره ضرایـب 

گفت: برای  حق بیمه اسـتارت آپ ها و شـرکت های آی تی 
حل مشـکالت ایـن حوزه درحال تجمیـع بخش نامه های 
از  و  هسـتیم  بیمـه  حـق  ضرایـب  بـه  مربـوط  مختلـف 
زمینـه  ایـن  در  ذی نفعـان  از  کـه  ایـم  خواسـته  همـکاران 
کنند و بخشنامه تجمیعی با همفکری و مشارکت  دعوت 

ذی نفعـان در ماه هـای آینـده تهیـه و ابـالغ می شـود.
سـاالری بـا بیـان اینکـه عمـل به بسـیاری از خواسـته ها 
و مطالبات ذی نفعان سـازمان تأمین اجتماعی برای این 
گفت: اجـرای این  کـرد،  سـازمان هزینـه ای ایجـاد نخواهـد 
قبیـل خواسـته ها بـا سـهولت بیشـتری قابل انجام اسـت. 
تهـران  بـا شـهردار محتـرم  بـه عنـوان مثـال در جلسـه ای 
اعـالم  مـا  کهصصـص.  گفتنـد  شـهردار  معـاون  داشـتیم، 
افـراد  تـا جایگزیـن  کننـد  را اعـالم  افـراد واقعـی  کـه  کردیـم 
مـا هزینـه ای نخواهـد  بـرای  کار  ایـن  کنیـم.  غیرمشـمول 
داشـت و البتـه مزیـت قابـل توجهـی بـرای جامعـه دارد و 
کـه راننـدگان زحمت کـش از حقـوق قانونـی  آن ایـن اسـت 
خـود بهره منـد می شـوند و از اسـتفاده افـراد غیرمشـمول 

مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفــت: بــه دنبــال تغییــر رویــه در ایــن ســازمان هســتیم و انتظــار داریــم کــه اســتارت آپ ها بــرای 
ــه دهنــد. رفــع مشــکالتی کــه مطــرح می کننــد، پیشــنهاد ارائ

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان تامیــن اجتماعــی، دکتــر مصطفــی ســاالری در چهارمیــن جلســه از سلســله نشســت های دیدبــان 
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی کــه بــا حضــور کارآفرینــان جــوان و کســب و کارهــای نوپــا ) اســتارت آپ ها( برگــزار شــد، اظهــار داشــت: هــدف از برگــزاری 

ایــن جلســات همفکــری و تبــادل نظــر بــرای یافتــن بهتریــن راهــکار بــه منظــور اصــالح رویه هــا اســت.

مصطفی ساالری در جلسه با کارآفرینان جوان و فعاالن کسب و کارهای نوپا)استارت آپ ها(:

اصالح رویه ها و استفاده از ظرفیت 
استارت آپ ها در اولویت سازمان تأمین اجتماعی 

 ۷۰ درصد کسانی که بیمه 
تاکسی رانی هستند، راننده 
تاکسی نیستند و همچنین 
بسیاری از رانندگان تاکسی 

فعلی بیمه نیستند



51

سال سوم - شماره 19- شهریور 1398 
دوره جدید الکترونیکی

استارت آپ

www.bazarekar.ir

کارگـران سـاختمانی نیـز این  جلوگیـری می شـود. در بیمـه 
مربوطـه  انجمـن  همـکاری  بـا  کـه  دارد،  وجـود  وضعیـت 
کـردن افـراد غیـر مشـمول و ارائـه خدمـات بـه  ج  بـرای خـار

کارگـران واقعـی درحـال فعالیـت هسـتیم.
کیـد بـر اینکـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی  سـاالری بـا تأ
آمـاده افزایـش خدمت رسـانی بـه مجموعـه اسـتارت آپ ها 
که در حیطه اختیار و عمل مدیریت  گفت: تا آنجا  اسـت، 
عزیـزان  ایـن  مطالبـات  و  خواسـته ها  باشـد،  سـازمان 
اجرایـی خواهـد شـد و در صـورت نیـاز مجوزهـای قانونـی 
گـروه از شـاغالن  نیـز بـرای تسـهیل خدمـت رسـانی بـه این 

می شـود. اخـذ 
وی بـا اشـاره بـه جـوان بـودن بسـیاری از فعـاالن حـوزه 
بـا  حـوزه  ایـن  فعـاالن  انـدک  آشـنایی  و  اسـتارت آپ ها 
که در  گفت: پیشـنهاد می شـود  قوانیـن تأمیـن اجتماعی، 
زمـان راه انـدازی و ثبـت شـرکتها آشـنایی اولیـه بـا قوانیـن 
اصلی تامین اجتماعی به نحوی فراهم شود و بهتر است 

کنیـم. کـه بـا ثبـت شـرکتها در ایـن زمینـه همـکاری 
پیشـنهاد  از  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  مدیرعامـل 
اجتماعـی  تأمیـن  بـا سـازمان  همـکاری شـتاب دهنده ها 
تواننـد  مـی  شـتاب دهنده ها  گفـت:  و  کـرد  اسـتقبال 
کننـد  همـکاری  تأمیـن  ماشـینی  خدمـات  شـرکت  بـا 

ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  همـکاری  بـا  کـه  خدماتـی  از  و 
اسـتارت آپ ها قابـل ارائـه اسـت در ایـن حوزه بهـره برداری 

شـود.
کـرد: شـرکت خدمـات ماشـینی زمینـه  کیـد  سـاالری تأ
فرآینـد  و  می کنـد  فراهـم  را  اسـتارت آپ ها  بـا  همـکاری 
اجرایی همکاری با اسـتارت آپ ها در این شـرکت تسـهیل 
در  کـه  می کنیـم  دعـوت  شـتاب دهنده ها  از  می شـود. 
کننـد و از  کمـک  خدمـات نویـن تامیـن اجتماعـی بـه مـا 
را  زمینـه  کـه  می خواهیـم  نیـز  ماشـینی  خدمـات  شـرکت 

کنـد. فراهـم 
سـخت  زمینـه  در  اجتماعـی  تامیـن  داد:  ادامـه  وی 
افـزاری مشـکلی نـدارد امـا در زمینـه نـرم افـزاری و رفتـاری 

ارتقـا اسـت. نیازمنـد بهبـود و 

رئیـس  کرمـی، مشـاور معـاون علمـی و فنـاوری  پرویـز 
کارگـروه فرهنـگ سـازی اقتصـاد دانـش  جمهـوری و دبیـر 
گفـت: معاونـت علمـی ریاسـت  بنیـان نیـز در ایـن جلسـه 
و  اسـتارت آپی  شـرکت های  از  حمایـت  در  جمهـوری 
دانـش بنیـان فعالیـت دارد و سـازمان تامیـن اجتماعـی از 
سـازمانهای قـوی بـرای خدمـت بـه ایـن شـرکت ها اسـت.
وی افـزود: توافـق خوبـی بـا سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
کـه شـرکت ها از ایـن توافق بهره مند شـده اند و  داشـته ایـم 
امیدواریم در زمینه خدمات سـازمان تأمین اجتماعی به 
اسـتارت آپ ها و همچنین اسـتفاده از ظرفیت آنها توسـط 

سـازمان به نتایج ملموسـی دسـت یابیم.
کرمـی ادامـه داد: تامین اجتماعی بازاری برای فعالیت 
کارهـا  پیشـبرد  در  می تواننـد  کـه  اسـت  اسـتارت آپ ها 
کننـد و برای سـازمان پیشـنهادات خوبـی خواهند  کمـک 

داشـت.
در این جلسـه نمایندگان چندین شـرکت استارت آپی 
پیشـنهاداتی  و  پرداختنـد  خـود  نظـرات  نقطـه  بیـان  بـه 
بـه  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  خدمـات  توسـعه  بـرای 
اسـتارت آپ ها و همچنیـن همـکاری بـا ایـن سـازمان ارائـه 

کردنـد.

شتاب دهنده ها می توانند با 
شرکت خدمات ماشینی تأمین 
همکاری کنند و از خدماتی که 

با همکاری و استفاده از ظرفیت 
استارت آپ ها قابل ارائه است
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دست پاک، رئیس مرکز ملی فرش ایران به اهمیت 
بازار  در  فروش فرش  رفع مشکل  در  استارتاپ ها  نقش 
در  که  فنی  ایرادات  رفع  و همچنین  و خارجی  داخلی 
افزود:  و  کرد  اشاره  دارد،  وجود  فرش  تولید  فرآیند 
سواالت  به  مناسبی  پاسخ های  می توانند  استارتاپ ها 
از  حمایت  آمادگی  فرش،  ملی  مرکز  و  دهند  صنعت 

ایده های نوین را اعالم می کند.
در ادامه این رویداد صدرخانلو، رئیس شبکه فن بازار 
ملی ایران به معرفی فعالیت های این شبکه و کارگزار های 

فناوری که عضو این شبکه هستند، پرداخت.
صدرخانلو اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر 
دانش بنیان،  و  استارتاپی  شرکت های  مشکل  بزرگترین 
این شرکت ها  موضوع تجاری سازی محصوالتشان است؛ 
از  استفاده  و  پتانسیل کارگزار های فن بازار  از  استفاده  با 
خدمات شبکه فن بازار ملی ایران می توانند تا حد زیادی 
مشکل تجاری سازی و به بازار رساندن محصوالت فناورانه 

خود را حل کنند.
سخنران دیگر این رویداد، احد عظیم زاده، صاحب برند 

فرش عظیم زاده و از کارآفرینان برتر کشور بود.
حاضران  به  تجربیاتش  ارائه  به  خود  در سخنان  وی 
پرداخت و به این نکته اشاره کرد که دولت باید نقش دولت 
بودن خود را ایفا کند و فضا را برای فعالیت شرکت های 

خصوصی باز کند.
عظیم زاده در ادامه، آمادگی مجموعه خود را جهت 
حمایت از ایده های جدید در تمامی حوزه ها، چه در حوزه 

صنعت فرش و چه صنایع مختلف را اعالم کرد.
در ادامه این رویداد، فعاالن این حوزه از مشکالت حال 

حاضر در این صنعت، در دو دوسته »مشکالت فرآیند های 
تولید« و »بازاریابی محصوالت فرش دست باف« سخن گفتند.

اولین نیاز مطرح شده در این رویداد »مشکالت فرآیند 

تولید پشم« بود که به اهمیت پشم چینِی درست و علمی 
اشاره شد. از جمله مسائل مطرح شده، بهره بردارِی کامال 
سنتی در این صنعت بود که با بهره وری بسیار پایین صورت 
می گیرد. در چارچوب این ارائه نیاز از استارتاپ های این جوزه 
دعوت شد تا با پیدا کردن راه حل بتوانند هم ایجاد ثروت 

کنند و هم به نگه داشت محیط زیست کمک کنند.

ارائه نیاز دوم در فرآیند پشم چینی، موضوع پشم شویی و 
هدر رفت بسیار باالی آب بود؛ همچنین عدم استفاده صحیح 
از این منبع از جمله مسائل مطرح شده، استخراج روغن از 

پشم که در صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.
از حوزه های مطرح شده دیگر که در آن به ارائه نیاز 
پرداخته شد، بازاریابی و فروش بود. »اشرفی« مشاور مرکز 
ملی فرش ایران از جمله راهکار های این حوزه را »درگاه 
ارزی« و »نمایش فرش ایرانی در خارج از کشور با استفاده 

از تکنولوژی های روز دنیا«، عنوان کرد.
درپایان برنامه، نیاز های فرآیند تولید نخ ابریشم مطرح 
رویداد، در سال های  این  در  ارائه شده  آمار  شد. مطابق 
گذشته در کشور بیش از ۱۰۰۰ تن نخ تاز ابریشم تولید 
شده است و به علت مشکالت پیش آمده و عدم کارایی 
دستگاه های فعال در این حوزه، این عدد به ۱۰۰ تن تخ 
رسیده است. صنعت نساجی به همین دلیل در حال ضربه 
دانش  و  استارتاپی  است شرکت های  نیاز  و  است  دیدن 
بنیان به کمک این صنعت بیایند و با ساخت دستگاه های 
تبدیل پیله ابریشم به نخ ابریشم، به فرآیند تولید نخ ابریشم 

کمک کنند.
ارائه  بین  رو  رودر  جلسات  رویداد،  این  انتهای  در 
دهندگان نیاز و شرکت های استارتاپی که پتانسیل رفع 
این نیاز ها را دارند برگزار و مقدمات همکاری های فی مابین 

شکل گرفت.
با پیگیری هایی که توسط کارگزار این رویداد شرکت 
می پذیرد،  صورت  شریف«  نوآوری  و  فناوری  »توسعه 
امید است تا ۶ ماه آینده نتایجی از این همکاری ها به 

دست آید.

به همت شبکه فن بازار ملی ایران؛

رویداد »ارائه نیاز های فناورانه صنعت فرش« 
با حضور بازیگران این عرصه برگزار شد

استارتاپ ها 
می توانند پاسخ های 
مناسبی به سواالت 
صنعت دهند و مرکز 
ملی فرش، آمادگی 
حمایت از ایده های 

نوین را اعالم 
می کند.

شــبکه فن بــازار ملــی ایــران بــا همــکاری مرکــز ملــی فرش ایــران و شــرکت عظیــم زاده، اولیــن رویــداد ارائــه نیاز هــای فناورانــه حــوزه 
فــرش دســتباف را بــا حضــور شــرکت های اســتارت آپی، دانش بنیــان و فعــاالن ایــن حــوزه برگــزار کــرد.

بــه گــزارش گــروه فنــاوری خبرگــزاری دانشــجو بــه نقــل از روابــط عمومــی پــارک فنــاوری پردیــس، شــبکه فن بــازار ملــی ایــران بــا همــکاری مرکــز ملــی 
فرش ایــران و شــرکت عظیــم زاده، اولیــن رویــداد ارائــه نیاز هــای فناورانــه حــوزه فــرش دســتباف را بــا حضــور شــرکت های اســتارتاپی، دانش بنیــان 
و فعــاالن ایــن حــوزه برگــزار کــرد. در ایــن رویــداد، مشــکالت حــوزه فــرش دســتباف مطــرح شــد تــا اســتارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیــان بتواننــد 

بــر روی ایــن موضوعــات تمرکــز و راه کار هایــی را در آینــده جهــت بهبــود و توســعه ایــن صنعــت ارائــه دهنــد.
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معتقد  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
از یک  که در شرایط فعلی، اقتصاد سنتی  است 
که  هرچند  و  می بازد  استارتاپی  ساله   ۲۰ جوان 
اما  داشت،  خواهد  ادامه  دنیا  در  بانک داری 

بانک ها نمی مانند.
سمینار  در  ستاری  سورنا  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
صادراتی  دانش بنیان  شرکت های  مالی  تامین 
صادرات  توسعه  بانک  عملکرد  اینکه  بیان  با 
قابل  دانش بنیان  زمینه  در  گذشته  سال  دو  در 
کرد: البته هنوز تا میزان  قبول بوده است، اظهار 
فاصله  است،  نیاز  که  آنچه  و  مطلوب  عملکرد 

داریم.
وی افزود: دیگر نمی توان با خام فروشی این کشور 
از سوی دیگر سبب اشتغال زایی  را نگه داشت، 
تحصیل کرده ای  نیروهای  که  چرا نمی شود؛ 
ایجاد  افزوده  ارزش  آن ها  از  می توانیم  که  داریم 

کنیم.
بیان  با  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
کنون  ا دانش بنیان  شرکت   ۴۰۰ حدود  اینکه 
گفت: به بخش  پتانسیل صادرات خوبی دارند، 

نوآور  از یک جوان  باید بفهمانیم  اقتصاد  سنتی 
و  نیست  غیرممکن  که  چرا می بازی،  ساله   ۲۰
که از یک جوان ۲۰  اقتصاد سنتی جامعه می داند 
ساله استارتاپی می بازد و باید وارد سرمایه گذاری 

در این حوزه شود.
ستاری با بیان اینکه بانکداری در آینده اقتصاد 
این  و  نمی مانند  بانک ها  اما  ماند،  خواهد 
تصریح  بپذیریم،  را  آن  باید  که  است  پدیده ای 
کشورها در این زمینه  که سایر  کرد: باید ببینیم 
با این پدیده ها در بخش بانکی چگونه فعالیت 

کرده اند؟
معاون علمی و فناوری رییس جمهور خاطرنشان 
سال  در  دانش بنیان  شرکت های  فروش  کرد: 
به  و  رسیده  تومان  میلیارد  هزار   ۹۰ به  گذشته 
که  افزوده ای  ارزش  و  می رود  باال  توانی  صورت 
ایجاد می شود، به دلیل نیروی انسانی است؛ در 
ششم  اولویت  مالی  تامین  بخش،  این  در  واقع 

ماست.
توسعه  بانک  وظیفه  اینکه  بیان  با  ستاری 
برای  ونچر  فعالیت های  مالی  تامین  صادرات، 

کرد:  تصریح  است،  دانش بنیان  شرکت های 
شاخص  منطقه  در  حوزه  این  در  می توانیم  ما 
که بزرگ ترین استارتاپ های بیوتک  باشیم، چرا

در ایران حضور دارند.
وی با بیان اینکه بودجه مناسبی برای صادرات 
صندوق  گفت:  داریم،  دانش بنیان  شرکت های 
که از شرکت های  نوآوری و شکوفایی وظیفه دارد 
سمت  به  باید  اما  کند،  حمایت  دانش بنیان 

کنیم. صادرات این محصوالت بیشتر حرکت 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور: 

اقتصاد سنتی در برابر جوان ۲۰ ساله استارتاپی کم می آورد 

گفت:   رییس پارك علم و فناوری آذربایجان غربی 
٢5 ایده از رقابت های استارت آپ برگزار شده در 
کز دانش بنیان به عنوان ایده  این استان، در مرا

فعال و موفق مشغول فعالیت است.
گو با ایرنا افزود: از سال  گفت و  حسن حیدری در 
کنون ١7 رویداد شتاب آذربایجان / روشا /  ١3٩6 تا
در آذربایجان غربی برگزار و در هر مرحله سه ایده 
کز دانش بنیان انتخاب شده  برتر برای ورود به مرا

است.
وی ادامه داد: این رویداد با حضور عالقه مندان به 
و  است  شده  آغاز  غربی  آذربایجان  در  کارآفرینی 

هر ماه یکبار اجرا می شود.
وی افزود: ایجاد شبکه استارت آپ در آذربایجان غربی 
با عنوان رویداد شتاب آذربایجان / روشا / از اسفند 
سال ١3٩5 آغاز شد و در سال ١3٩6 نخستین دوره 

آن برگزار شد.
وی بیان کرد: منظور از واژه شتاب دراین رویداد به 
معنای شناسایی و توانمند سازی ایده های برتر 
بوده و هدف ما از اجرای این برنامه ها توجه به 

ایده پردازی است.
سنین  از  پردازی  ایده  باید  کرد:  اضافه  حیدری 
پایین شروع شود و به همین منظور پارك علم و 

فناوری نیازمند همکاری اداره کل آموزش و پرورش 
آذربایجان غربی در برگزاری جشنواره ایده پردازی 

برای دانش آموزان است.
بیان  آذربایجان غربی  فناوری  و  پارك علم  رییس 
کرد: ظرفیت بسیار مناسبی در مدارس آذربایجان 
برای  این ظرفیت  از  توان  غربی وجود دارد و می 

توسعه جشنواره های ایده پردازی استفاده کرد.
پرورش  و  آموزش  حمایت  صورت  در  گفت:  وی 
شکوفایی  و  نوآوری  کز  مرا توان  می  استان 
این  در  را  موفقیت  مدرسه  و  آموزی  دانش 
تامین  نیازمند  امر  این  و  کرد  اندازی  راه  استان 

زیرساخت ها توسط آموزش و پرورش است.
فناوری  و  علم  پارك  اهداف  به  اشاره  با  وی 
کرد: افزایش شرکت های  آذربایجان غربی اضافه 
صنعتی  های  ظرفیت  از  استفاده  بنیان،  دانش 
به  ها  ایده  و  ها  طرح  وابستگی  کاهش  استان، 
بودجه های دولتی، کمك به افزایش رشد و توسعه 
دانش بنیان و استفاده از موقعیت مناسب استان 
به جهت همسایگی با سه کشور خارجی در جذب 
این  اهداف  مهمترین  از  خارجی  گذار  سرمایه 

سازمان است.
وی ادامه داد: مجموعه پارك علم و فناوری به صورت 

کارهای  حرفه ای و با هدف توسعه نوآوری و انجام 
دانش بنیان در حال فعالیت است تا بتواند نیاز 

جوانان و نوجوانان نخبه استان را فراهم کند.
 /Startup Weekend/ به گزارش ایرنا استارت آپ ویکند
که  یك رویداد آموزشی تجربی در سراسر دنیاست 
در سه روز متوالی )در انتهای هفته( برگزار می شود.

انگیزه ای مثل  پر  کنندگان  برنامه شرکت  این  در 
برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارت 
گرد هم می آیند  گرافیك  آپ، بازاریاب ها و طراحان 
تا طی 54 ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، گروه 

تشکیل بدهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند.
مطرح  زیادی  ایده های  ویکند  آپ  استارت  در 
اهمیت  ›اجرا‹  تنها  برنامه  این  در  اما  می شود 
کنندگان همگی  فراوان دارد، در این برنامه شرکت 
کمك  با  و  می گیرند  قرار  مشترك  فضای  یك  در 
کارآفرینان موفق انتخاب  که از میان  مربیان خبره 
شده اند، ایده ها را به کسب و کار تبدیل می کنند.

به  را  خود  های  ح  طر تیم ها  برنامه  پایان  در 
از میان جامعه سرمایه گذار  که  از داوران  هیاتی 
کارآفرینان هستند، ارائه  و استادان دانشگاهی و 

می کنند.

رئیس پارک آذربایجان غربی:

25 ايده استارت آپ در آذربايجان غربی اجرايی شد

●●●
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با  مصنوعی«  هوش  تخصصی  کمپ  »بوت 
کار خود پایان داد. معرفی تیم های برتر به 

گزارش ایسنا، نخستین بوت کمپ تخصصی  به 
هوش مصنوعی توسط یکی از شتاب دهنده های 
فعال، سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
)ستفا(،  جهاددانشگاهی  دانش آموختگان 
سازمان فناوری اطالعات ایران، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و با هدف توسعه مدل 
کارهای حوزه هوش مصنوعی و تربیت  کسب و 
کارآفرین برای فعالیت در حوزه هوش  تیم های 
مصنوعی از تاریخ ۱۳ تیرماه آغاز شده و نهایتا روز 
پنجشنبه هفتم شهریور ماه با معرفی تیم های 

کار خود پایان داد. برتر به 
که  هستند  فشرده ای  دوره های  بوت کمپ ها 
کنند.  فناوران را برای ورود به بازارکار آماده می 
سرشار  و  جدی  دوره هایی  رویداد  این  در 
تا  می شود  ارایه  متفاوت  چالش های   از 
باال  را  خود  مهارت های  فناوران  نهایت  در 
برای  را  فناورانه  و  نوآورانه  ح های   طر و  برده 
که چالش های  سرمایه گذاران و سازمان هایی 
کرده بودند، با استفاده از  خود را پیشتر اعالم 
کار خود  کسب و  کرده و  هوش مصنوعی ارائه 

کنند. را راه اندازی 
در این رویداد از بین تیم های متقاضی شش تیم از 
فرآیند  وارد  و  انتخاب  داوران  کمیته  سوی 
ماه  دو  مدت  طی  تا  شدند  کمپ  بوت 
سازمان های  سوی  از  شده  ارائه  چالش های 
وزارت  دانشگاهی،  جهاد  همچون  متقاضی 
سازمان  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت 

کنند. فناوری اطالعات را رفع 
شهریور   ۷ پنج شنبه  دوره  این  پایانی  ارائه 
و  نوآوری  الی ۱۹ در صندوق  از ساعت ۱۴   ۹۸

برتر مورد حمایت  تیم های  و  برگزار  شکوفایی 
گرفتند. حامیان رویداد قرار 

مهندس بختیاری در مراسم اختتامیه اولین 
متذکر  مصنوعی  هوش  تخصصی  کمپ  بوت 
شد: توسعه هوش مصنوعی نیازمند ترویج و 

توسعه زیرساخت است.
کز رشد  معاون تجاری سازی و امور پارکها و مرا
و  اهمیت  به  اشاره  با  دانشگاهی  جهاد  ستفا 
تکنولوژی  آینده  در  مصنوعی  هوش  توسعه 
هستند  سیستم هایی  مصنوعی  هوش  گفت: 
رفتارهای  مشابه  کنش هایی  وا می توانند  که 
و  خاص  شرایط   در  را  انسانی  هوشمند 

پیچیده برای حل مسایل ارایه دهند.
مهندس حسین بختیاری درعین حال اظهار 
کرد: این رویداد با هدف ترویج مفاهیم هوش 
کارهای حوزه  کسب و  مصنوعی، توسعه مدل 
کارآفرین  تیم های  تربیت  و  مصنوعی  هوش 
از  مصنوعی  هوش  حوزه  در  فعالیت  برای 
تاریخ ۱۳ تیرماه با مشارکت نزدیک به ١٠٠ نفر 
دارای  و  متخصص  فناوران  و  عالقمندان  از 
در  نهایتا  که  است  شده  آغاز  دانش  و  مهارت 
روز پنجشنبه هفتم شهریور ماه پس از داوری 

کار خود پایان داد. با معرفی تیم های برتر به 
مصنوعی  هوش  اینکه  بر  کید  تا با  وی 
گسترده ای را در فناوری  توانند تحوالت  می 
اطالعات و سایر حوزه های مهندسی و حتی 
زندگی انسانها رقم بزند، افزود: ایجاد مشاغل 
کاهش هزینه ها و افزایش رفاه از دیگر  جدید و 

گونه فناوری ها است. مزایای این 
کز  مرا و  پارک ها  امور  و  سازی  تجاری  معاون 
و  فناوری  سازی  تجاری   سازمان  رشد 
دانشگاهی  جهاد  آموختگان  دانش  اشتغال 

و  مردم  اطالعات  حاضر  حال  در  افزود: 
و  مصنوعی  هوش  به  نسبت  مسوولین  حتی 
که برگزاری  کاربردهای آن بسیار محدود است 
اینگونه رویدادها می تواند باعث ترویج آن در 
فناوران  و  نخبگان  بخصوص  جامعه  سطح 

شود.
گفت: در این رویداد از بین تیم های  بختیاری 
شش  بودند  تیم   ١٠ به  نزدیک  که  متقاضی 
وارد  و  انتخاب  داوران  کمیته  سوی  از  تیم 
کمپ شدند تا طی مدت دو ماه  فرآیند بوت 
سازمان های  سوی  از  شده  ارائه  چالش های 
وزارت  دانشگاهی،  جهاد  همچون  متقاضی 
سازمان  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت 
و  منتورها  کمک  با  را  اطالعات  فناوری 
مشاوران خبره رفع با استفاده از هوش مصنوعی 

کنند. رفع 
که چالش  در انتهای این رویداد یکی از تیم ها 
را  دانشگاهی  جهاد  اشتغال  و  آموزش  حوزه 
کرده بود مورد حمایت این نهاد قرار  انتخاب 
گرفت و یک استارتاپ نیز توسط شتابدهنده 
معنوی  و  مالی  حمایت  مراسم،  این  حامی 

خواهد شد.
بختیاری  ستفا،  عمومی  روابط  اعالم  بر  بنا 
رویداد  این  حامیان  و  مجریان  از  پایان  در 
سازمان  همتک،  شتاب دهنده  جمله  از 
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
فناوری  سازمان  )ستفا(،  جهاددانشگاهی 
فناوری  و  علمی  معاونت  ایران،  اطالعات 
رویداد  این  برگزاری  در  جمهوری  ریاست 

کرد. قدردانی 

با معرفی تیم های برتر

اولین بوت کمپ تخصصی هوش مصنوعی به کار خود پایان داد
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گفــت: پارک  معــاون اجرایــی پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
علــم و فنــاوری دانشــگاه در زمینــه اینترنــت اشــیاء به عنوان نماینده با کشــور 
کــه تیم های فعــال در این زمینــه و اســتارت آپ ها  چیــن انتخــاب شــده اســت 
می تواننــد از ایــن طریــق بــه بازارهــای بین المللــی بــه خصــوص کشــور چیــن و 

کنند. شــرکت در همایش هــای جهانــی ورود 
ــت  ــتانی اینترن ــه تابس ــن مدرس ــه پنجمی ــم اختتامی ــازاده در مراس ــم آق هاش
اشــیاء اظهــار داشــت: هــدف از برگــزاری مدرســه اینترنــت اشــیاء، شناســایی 
کار را دارنــد تــا در ایــن مســیر  کــه قابلیــت تبدیــل بــه کســب و  تیم هایــی اســت 

توســط پــارک حمایــت و هدایــت شــوند.
کــرد: پــارک بــا توجــه بــه  وی در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران تصریــح 
کار را دارد و  کســب و  رســالت خــود تســهیل مســیر تبدیــل شــدن تیم هــا بــه 
ــارک از طریــق  زمینــه تعاملــی بیشــتری را ایجــاد می کنــد. یکــی از خدمــات پ
کلینیــک مســائل مــورد نظــر را آمــوزش  کار اســت تــا در ایــن  کســب و  کلینیــک 

دهــد و تیم هــا مشــورت های الزم را بگیرنــد.
آقــازاده اظهــار داشــت: همچنیــن تیم هــای منتخــب می تواننــد از طریــق 

کلینیــک در تمامــی  واحــد تجــاری ســازی از خدمــات مشــترک آموزشــی 
کننــد. کامــل اســتفاده  مراحــل مشــاوره بگیرنــد و از ایــن زنجیــره 

کار نیز در پارک مســتقر  کســب و  کرد: عوامل اجرایی برای توســعه  وی اضافه 
ــن مالــی  ــه ســرمایه و تامی کار نیــاز ب ــب و  کس ــیر  هســتند. همچنیــن در مس
کــه پــارک از طریــق اتــاق ســرمایه خــود در ایــن زمینــه تســهیالتی  وجــود دارد 

ــه می کنــد. را ارائ
ــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران اظهــار داشــت: در  معــاون پشــتیبانی پ
ــوآوری و  ــدوق ن ــد صن ــه توانمن ــک مجموع ــرمایه، ی ــن س ــزم تامی ــار مکانی کن
کــه کمک هــای بســیار خوبــی را به تیم ها  شــکوفایی نیــز در پــارک حضــور دارد 
ــه  ک ــت  ــازمان ها و ادارات اس ــا س ــل ب ــوع تعام ــن موض ــد. همچنی ــه می کن ارئ
تیم هــا می تواننــد بــا اســتفاده از پرچــم پــارک در مناقصــات و دیگــر قراردادهــا 

کننــد. شــرکت 
مثــل  رویدادهایــی  در  حضــور  بــا  می تواننــد  تیم هــا  آقــازاده،  گفتــه  بــه 
کننــد. کار خــود را بــه صنایــع معرفــی  کســب و  کافه هــا  اســتارت آپ ویکنــد و 

معاون اجرایی پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

ورود استارت آپ ها به بازارهای بین المللی
 با حمایت دانشگاه تهران

 شــرکت توســعه خدمــات کارآفرینــی بانــک مســکن 
حـــــوزه  در  نــــــوآوری  جشنــــــواره  اولیـــــن 

کــرد.  خواهــد  برگــزار  را  ساخت وســاز 
کار اولیــن جشــنواره  گــزارش خبرنــگار بــازار  بــه 
توســط  ساخت وســاز  حــوزه  در  نــوآوری 
بانــک  کارآفرینــی  خدمــات  توســعه  شــرکت 
برگــزار  را  ساخت وســاز  حــوزه  در  مســکن 

کــرد. خواهــد 
شناســایی  و  ارزیابــی  بــه  جشــنواره  ایــن 
نوآورانــه در حــوزه تخصصــی  محصول هــای 

پرداخــت.  خواهــد  وســاز  ســاخت 
گــزارش خبرنــگار مــا رویکــرد اصلــی ایــن  بــه 
نوآورانــه  محصــوالت  شناســایی  جشــنواره 
از  دور  ایــن  محورهــای  و  اســت  داخلــی 
تاثیرگــذاری در  بــر اســاس میــزان  جشــنواره 
کاهــش قیمــت تمام شــده  ســبک ســازی و 
ســاختمان، پــس از شناســایی شــاخص  هــای 
تاثیرگــذار در بــاال رفتــن قیمــت نهایــی ســاخت 
بــا رویکــرد معرفــی بــه ســرمایه  گــذاران و امکان 
انتخاب شــده  محصــوالت  ســازی  تجــاری  

اســت.

نــوآوری  جشــنواره 
ساخت وســاز پــس 
ح هــا  طر جــذب  از 
محصـــــــــوالت  و 
نوآورانــه در ســامانه 
داوری  بــه  اقــدام 
کلیــات  بــر اســاس 
ارائه شــده از ســوی 
وکــــارهــــــا  کســب 

می پــردازد.
اســاس  بــر  داوران 
ی  هـــــــا ر معیـــــا

ح هــای منتخــب  پیــش تعییــن شــده طر از 
روزه  ســه  جشــنواره   بــه  و  شناســایی  را 
داوری  می نماینــد.  دعــوت   ٩8 دی مــاه  در 
ایــن  بــه  شــده  ارایــه  ح هــای  طر نهایــی 
خواهــد  برگــزار  تیم هــا  حضــور  در  جشــنواره 

شــد. 
ســازی  ســبک   جشــنواره  حوزه هــای 
ســازی  ارزان  داخلــی،  طراحــی  ســازه، 
ــان  ــت زم ــاخت، مدیری ــت س ــح، مدیری مصال

مبحــث  آســان،  اجــرای  و  نصــب  پــروژه، 
و  نویــن  تأسیســات  ســاختمان،  در  انــرژی 

اســت. نویــن  هوشمندســازی 
نــوآوران،  فعــاالن،  تمامــی  از  پایــان  در 
مبتکــران، مخترعیــن و شــرکت های دانــش 
ــه عمــل  بنیــان حــوزه ساخت وســاز دعــوت ب
ح هــای خــود در زمینه هــای  مــی آورد تــا طر
پیشــنهادی ذیــل بــه ســامانه ی ثبــت نامــی 
 www.maxino.org:آدرس بــه  جشــنواره 

نماینــد.      ارســال 

توسط شرکت توسعه خدمات کارآفرینی بانک مسکن 

اولین جشنواره نوآوری در حوزه ساخت وساز برگزار می شود
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ارتبــــــاطات  وزیـــــــر  معـــــاون 
گفــت:  اطالعــات  فنــاوری  و 
مشــهد در حــوزه اســتارت آپ هــا 
دیگــر  از  زیــادی  فاصلــه  بــا 
شــهرها بعــد از تهــران دومیــن 

اســت. پیشــرو  شــهر 
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی 
ناظمــی  امیــر  فــردا«،  »شــهر 
در بازدیــد از خانــه نــوآوری و 
ــا حضــور  ــه ب ک فرهنــگ مشــهد 
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه 
شــهرداری مشــهد برگــزار شــد، 

از  بیــش  مشــهد  شــهرداری  داشــت:  اظهــار 
نــوآوری در حیطــه خالقیــت قــرار می گیــرد و ســعی 

کنــد جامعــه خــالق را بســازد. مــی 
افــزود:  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  رییــس 
در  نــوآوری  بــا  عمــده  تفــاوت  هــم  خالقیــت 
مفاهیــم مثــل اجتماعــی شــدن و ورود بــه عرصــه 

دارد. مــردم  کنــار  در  زیســتن  هنــر  و  فرهنــگ 
فنــاوری  بــه  را  نــوآوری  صرفــا  افــزود:  ناظمــی 
ــر از فنــاوری  کنیــم و نــوآوری را فرات محــدود نمــی 
می بینیم؛ مجموعه خانه نوآوری مشــهد می تواند 
یــک الگــو بــرای ســایر شــهرداری هــای شــهرهای 

ــد. ــر باش دیگ
از  ارتباطــات  وزارت  حمایــت  خصــوص  در  وی 
مشــهد،  نــوآوری  خانــه  همچــون  هایــی  ح  طــر
کــه مدیــران شــهری قــوی وجــود  گفــت: جایــی 
بصــورت  وزارتخانــه  کــه  نــدارد  لزومــی  دارد، 
وجــه  فقــط  و  باشــد  داشــته  ورود  مســتقیم 
پشــتیبانی خــود را از ایــده هــا خواهیــم داشــت.
اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
کــرد: مشــهد دومیــن شــهر پیشــرو در  خاطرنشــان 
ــادی از دیگــر  ــه زی ــا فاصل حــوزه اســتارت آپ هــا ب

شــهرها بعــد از تهــران دومیــن شهراســت.
ناظمــی در ادامــه از شــهرداری منطقــه ١٢ به عنوان 
پایلــوت شــهرداری الکترونیــک در مشــهد بازدیــد 
که شــهرداری مشــهد در  گفــت: بــا تغییراتــی  کــرد و 
کــرده و ایــن منطقــه را بــه عنــوان  فرآیندهــا ایجــاد 
کنــش  گرفتــه اســت بایــد منتظــر وا پایلــوت در نظــر 

مــردم و نــوع فرآیندهــا باشــیم.
هــای  سیســتم  فقــط  تــی  آی  داد:  ادامــه  وی 
فنــی و مبتنــی بــر نــرم افــزار و ســخت افــزار نیســتند 
کــه مــی توانــد  و وجــوه مختلــف اجتماعــی دارنــد 
خاطــر  بــه  کنــد؛  ایجــاد  نارضایتــی  و  مقاومــت  
ح پایلــوت وجــود  همیــن هــم ضــرورت اجــرای طــر
ــه از  ک ــد  کن ــی  ــک م کم ــوت  ــن پایل ــج ای دارد.نتای

کارمنــدان  کنــش هــا و تقاضــا هــای مــردم و  نــوع وا
کنیــم.  شــناخت پیــدا 

رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات بــا بیــان اینکــه 
اقــدام شــهرداری مشــهد در خصــوص شــهرداری 
در  افــزود:  اســت،  بــوده  شایســته  الکترونیــک 
یکپارچگــی دولــت الکترونیــک هــم موضــوع فنــی 
و اجتماعــی وجــود دارد.از لحــاظ فنــی تمامــی 
کشــور بــه مرکــز تبــادل اطالعــات  دســتگاه هــای 
ملــی یــا nix ملــی در ســازمان فنــاوری اطالعــات 
متصــل هســتند و می تواننــد بالقوه ســرویس هایی 

دهنــد. ارایــه  را 
ــوع خدمــت  ــرد: بیــش از 6٠٠ ن ک ناظمــی تصریــح 
کــه  شــده  تعریــف  اطالعــات  تبــادل  مرکــز  در 
حضــور  بــه  نیــاز  بــدون  تواننــد  مــی  دســتگاهها 

باشــند. داشــته  تعامــل  هــم  بــا  فیزیکــی 
گفــت: امــا ایــن موضــوع دارای یــک مســاله  وی 
هــا  دســتگاه  از  خیلــی  اســت.  نیــز  اجتماعــی 
گــر پاســخی را بــه صــورت  کننــد ا احســاس مــی 
الکترونیکــی بدهند اقتدار خــود را از دســت می دهند 
کــه  اســت  ایــن  در  یــک دســتگاه  اقتــدار  چــون 
کننــده داشــته باشــند و یــا دالیلــی مثــل  مراجعــه 
شــفاف  فرایندهــا  وقتــی  کــه  شــفافیت  از  تــرس 
نمایــان  آنهــا  مشــکالت  و  کارآمــدی  نا شــود 
کــه  اســت  افــکار  بــه خاطــر همیــن  شــود.  مــی 

کننــد. مشــارکت جویانــه رفتــار نمــی 
فنــی  لحــاظ  از  پــس  کــرد:  ناظمــی خاطرنشــان 
کلیــه امکانــات برقــرار اســت و دســتگاه هــا متصــل 
هســتند امــا دســتگاه هــا پاســخ اســتعالم هــا را 
بــه صــورت الکترونیکــی نمــی دهنــد و خیلــی از 
درهــای  پشــت  می دهنــد  ترجیــح  هــا  دســتگاه 
کــه  بســته و بــدون شــفافیت بــا ایــن پیــش فــرض 
کنــد رفتــار  ایــن عمــل بــرای آنهــا اقتــدار ایجــاد مــی 
قبلــی خــود را داشــته باشــند و ایــن معضــل مــا در 

ــت. ــک اس دولــت الکترونی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مشهد: 

مشهد دومین شهر موفق
 در توجه و توسعه استارت آپ هاست  

ایران  فرابورس  مدیرعامل  هامونی«  »امیر 
جریان  در  مجموعه  این  مدیران  برخی  و 
و  انفورماتیک  خدمات  شرکت  از  بازدید 
نحوه  پیرامون  آن  مختلف  سایت های 
به  همکاری طرفین در حوزه های مختلف 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
خدمات  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  فرابورس  عــــامل  مدیــــر  انفورمـــاتیک، 
حضور  با  بازدید  این  طی  در  که  جلسه ای 
مهندس »سید ابوطالب نجفی« مدیرعامل 
و  معاونان  و  انفورماتیک  خدمات  شرکت 
و  تقدیر  ضمن  شد،  برگزار  شرکت  مدیران 
کارکنان  فعالیت های  و  تالش ها  از  تشکر 
شرکت، آمادگی سازمان متبوع خود را برای 
متنوعی  حوزه های  در  گسترده  همکاری 

کرد. اعالم 
گفته هامونی فرابورس و شرکت خدمات  به 
انفورماتیک می توانند با بررسی زمینه های 
مشترک همکاری به تامین مالی هرچه بهتر 
بنگاه های بزرگ، متوسط و استارتاپ  ها کمک 
همچنین  ایران  فرابورس  کنند.مدیرعامل 
اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک 
می تواند خدمات، محصوالت و راهکارهای 

کند. جامعی را برای فرابورس ارائه 
مهندس نجفی مدیرعامل شرکت خدمات 
انفورماتیک نیز در ادامه ضمن استقبال از 
پیشنهادهای ارائه شده، خواستار تشکیل 
زمینه های  تعریف  برای  کارگروه  یک 

همکاری مشترک با فرابورس شد.
این جلسه همچنین  در  به ذکر است  الزم 
به  انفورماتیک  خدمات  شرکت  معاونین 
خدمات  محصوالت،  مهمترین  معرفی 
اخیر  دهه  دو  در  شرکت  دستاوردهای  و 
پرداخته و به پرسش های مدیران فرابورس 
در خصوص خدمات شرکت در زمینه های 

متعدد پاسخ دادند.

همکاری مشترک 
خدمات انفورماتیک 
و فرابورس در جهت 
تامین مالی بنگاه ها 

و استارت آپ ها
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هوشــمند  اقتصــاد  توســعه  و  اطالعــات  فنــاوری  مرکــز  رییــس 
وزارت اقتصــاد بــا اشــاره بــه نقــش فین تک هــا در اقتصــاد ایــران 
بازیگــران جدیــد خدمــات مالــی و  بــه عنــوان  گفــت: فین تک هــا 

کننــد. بــزرگ  را  اقتصــاد  کیــک  می تواننــد  بانکــی 
کنفرانــس فیــن تــک ایران بــا بیان  گــزارش ایِبنــا، علــی عبدالهــی در  بــه 
ــه فیــن تک هــا از ابزارهــای هوشمندســازی اقتصــاد هســتند،  ک ایــن 
کار وزارت امــور اقتصــادی و  گفــت:  یکــی از برنامه هــای در دســتور 
کــه در همیــن راســتا  دارایــی موضــوع هوشــمند ســازی اقتصــاد اســت 
بررســی  مطالعاتــی  طــی  شــدن  دیجیتالــی  و  جدیــد  پارادایم هــای 
ــا اســتفاده از آن بــه ســمت  ــا ب شــده و نقشــه راهــی اســتخراج شــده ت

ــد حرکــت شــود. ــر فناوری هــای جدی اقتصــاد هوشــمند مبتنــی ب
رییــس مرکــز فنــاوری اطالعــات و توســعه اقتصــاد هوشــمند وزارت 
ــد  ــزود: بای ــور اف کش ــازی در  ــرایط هوشمندس ــه ش ــاره ب ــا اش ــاد ب اقتص
فناوری هــای  زمینــه  در  نگــرش  و  تفکــر  ســبک  کــه  بپذیــرد  دولــت 
کــه  جدیــد را بپذیــرد و در ایــن بخــش تفکــرات خــود را تغییــر دهــد چــرا 
کــرد. بــا تفکــرات ســنتی نمی تــوان از فناوری هــای جدیــد اســتفاده 

ــال  ــدن در ح ــی ش ــم دیجیتال ــر  پارادای ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
از  جدیــد  فناوری هــای  و  هوشمندســازی  پارادایــم  بــا  جایگزینــی 
کــه بایــد بــه ایــن  جملــه اینترنــت اشــیا، هــوش مصنوعــی و ... اســت 
کربنکینــگ یــا هســته  کنــون دیگــر  موضــوع توجــه ویــژه داشــت؛ هــم ا
کــه بــه  اصلــی بانکــداری مســئله اصلــی نظــام بانکــداری نیســت چــرا 
کنش هــای بانکــی رســیده ایم  کنــش و بلــوغ در مدیریــت ترا ثبــات ترا
و موضوعــات جدیــدی بــه دغدغه هــای نظــام بانکــداری از جملــه 
کــه بایــد هرچــه ســریعتر بــه ســمت آن حرکــت  هوشــمندی اســت 

کنیــم.
کمک فین تک ها کیک اقتصاد به  گسترش 

هوشــمند  اقتصــاد  توســعه  و  اطالعــات  فنــاوری  مرکــز  رییــس 
کیــد بــر اهمیــت فین تک هــا در هوشــمند ســازی  وزارت اقتصــاد بــا تا
اظهــار داشــت: هوشمندســازی بــورس، بانــک و بیمــه موضــوع بســیار 

از  می تــوان  راســتا  ایــن  در  کــه  اســت  ایــران  اقتصــاد  بــرای  مهمــی 
کــه  کارهــای فیــن تــک اســتفاده شــود؛ اعتقــاد دارم  کســب و  ظرفیــت 
فیــن تک هــا بــه عنــوان بازیگــران جدیــد خدمــات مالــی و بانکــی 
کیــک اقتصــاد ایــران را بــزرگ  بــر پایــه فنــاوری اطالعــات می تواننــد 

گســترش دهنــد. کننــد و آن را 
کچیــن، بیــگ  گفــت: بال ــد  ــه فناوری هــای جدی ــا اشــاره ب عبدالهــی ب
دیتــا و فناوری هــای جدیــدی از ســوی وزارت اقتصــاد بــرای بــورس 
گرفتــه  بــازار ســرمایه در نظــر  الگوریتــم  بلــوغ  بــه منظــور  هوشــمند 
شــده تــا در آینــده معامــالت بــدون اســتفاده از انســان انجــام شــود 
کــه تحولــی در زمینــه بــازار ســرمایه خواهــد بــود؛ یکــی از مســائل مهــم 
کــه وزارت اقتصــاد بــه فناوری هــای جدیــد اعتقــاد دارد امــا  ایــن اســت 

ــا فنــاوری زده نشــویم. ــد توجــه داشــت ت بای
کســب و  وی ادامــه داد: در وزارت اقتصــاد بــه دنبــال مشــارکت بــا 
گیــری  کارهــای اســتارت آپــی و فین تک هــا، آمــوزش دو طرفــه و بهــره 
دولــت  کــه  چــرا  هســتیم   SandBOX از  اســتفاده  بــا  ظرفیت هــا  از 
ابتــدا بررســی و در صــورت  بایــد ریســک ها  ریســک پذیــر نیســت و 
کارهــا در نهایــت بــا  کســب و  پایــداری اطمینــان الزم حاصــل شــود تــا 
گســترده داشــته  مقــررات الزم بتواننــد در بــازار بــزرگ شــوند و فعالیــت 
باشــند؛ وزارت اقتصــاد از ایــده جعبــه شــنی یــا Sandbox حمایــت 
کار در ایــن فضــا می تواننــد خــود را  کســب و  کــه  می کنــد و معتقــدم 
کمیــت نیــز فرصتــی ایجــاد شــده تــا تــا  کننــد و بــرای حا تســت و پایــش 
کارهــا را بعــد  کســب و  نواقــص سیاســتی را از بیــن ببــرد و بتوانــد ایــن 
ــاز  ــا مقــررات ســاماندهی و زیرســاخت مــورد نی از آزمایش هــای الزم ب

کنــد. ــرای رشــد آن هــا را فراهــم  ب
رییــس مرکــز فنــاوری اطالعــات و توســعه اقتصــاد هوشــمند وزارت 
کــه وجــود دارد ایــن اســت  کــرد: یکــی از مســائل مهمــی  کیــد  اقتصــاد تا
کــه بایــد مــرز بانکــداری و فیــن تــک مشــخص شــود و نبایــد بانک هــا بــا 

کامــل فین تک هــا در ایــن بخــش رقابــت را از بیــن ببرنــد. خریــداری 
کاهش مالیات فین تک ها آمادگی وزارت اقتصاد برای 

عبدالهــی بــا اشــاره بــه برنامه هــای وزارت اقتصــاد بــرای فیــن تک هــا 
و  داشــته  تک هــا  فیــن  بــا  را  جلســاتی  اقتصــاد  وزارت  گفــت: 
وزارتخانــه  ایــن  شــد؛  خواهــد  برگــزار  رونــدی  طــی  جلســات  ایــن 
و  کســب  بــرای  بیشــتر  رشــد  جهــت  در  را  مالیــات  تــا  دارد  آمادگــی 
کنــد؛  کــم  را  کاهــش داده و هزینه هــای آن هــا  کارهــای فیــن تکــی 
تــا مجوزهــا و  همچنیــن در زمینــه مقــررات بــه دنبــال آن هســتیم 

گیــر حــذف و نظــارت تعاملــی انجــام شــود. مقــررات دســت و پا
کــه  دارد  کیــد  تا اقتصــاد  وزارت  کــرد:  نشــان  خاطــر  پایــان  در  وی 
بایــد از فرصت هــای جدیــد و فناوری هــای جدیــد اســتفاده شــود. 
پشــت  نبایــد  تــک  فیــن  در حــوزه  نبایــد سیاســتگذاری  همچنیــن 
درب هــای بســته باشــد؛ از ســویی دیگــر هوشــمند ســازی مبتنــی بــر 
ــه  ــه در ارائ کارهــای نوآوران کســب و  ــه مــدل  یــک نقشــه راه و توجــه ب

کــه بایــد بــه آن نگاهــی جــدی داشــت. خدمــات مالــی 

 رییس مرکز فناوری اطالعات وزارت اقتصاد عنوان کرد

فین تک ها کیک اقتصاد ایران را بزرگ می کنند
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گفــت:  وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
اســتارت اپ هــا و شــرکت های ایرانــی در دنیــا 
کاهــش اثــر  بهتریــن هســتند و توانســتند بــا 

کننــد. تحریم هــا، غیرممکن هــا را ممکــن 
محمدجــواد  مهــر،   خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اشــاره  بــا  گرام  اینســتا در  جهرمــی  آذری 
ســی  بــی  ان  شــبکه  بــا  خــود  مصاحبــه  بــه 
فیلترینــگ  و  محدودســازی  گفــت:  امریــکا 
و  نیســت  راه حــل  اجتماعــی  شــبکه های 
جریان ســاز  حضــور  جلــوی  فیلترینــگ،  بــا 

گرفتــه  بین المللــی  جامعــه  بــر  اثرگــذاری  و 
. د می شــو

شــرکت های  و  اپ هــا  اســتارت  افــزود:  وی 
ایرانــی در دنیــا بهتریــن هســتند و توانســتند 
را  غیرممکن هــا  تحریم هــا،  اثــر  کاهــش  بــا 
کننــد. بــرای چنیــن مردمــی هــر چــه  ممکــن 

کــم اســت. کنیــم بــاز هــم  خدمــت 
ــه هــم  گفتــه وی، مــا در دنیایــی متصــل ب ــه  ب
زندگــی می کنیــم و دیگــر جزایــر منــزوی وجــود 
بــه  اول  تحریم هایــش  بــا  ترامــپ  نــدارد. 

آمریــکا ضربــه می زنــد نــه مــا!
ــا بیــان اینکــه ماهواره هــای  وزیــر ارتباطــات ب
آخــر  تــا  ظفــر  و  پــارس   ،۱ ناهیــد  مخابراتــی 
نشــان  خاطــر  می شــوند،  آمــاده  امســال 
تهدیــدات  بــا  مقابلــه  مــا  هــدف  کــرد: 
زیســت محیطی و پایــش ســیل و زلزلــه اســت. 
کشــورهای  در ایــن زمینــه آمــاده همــکاری بــا 
کشــورهای  مختلــف از جملــه اتحادیــه اروپــا، 

هســتیم. روســیه  و  چیــن  همســایه، 

معــاون اجرایــی پشــتیبانی پــارک علــم و فنــاوری 
فنــاوری  و  علــم  پــارک  گفــت:  تهــران  دانشــگاه 
عنــوان  بــه  اشــیاء  اینترنــت  زمینــه  در  دانشــگاه 
کــه  کشــور چیــن انتخــاب شــده اســت  نماینــده بــا 
اســتارت آپ ها  و  زمینــه  ایــن  فعــال در  تیم هــای 
می تواننــد از ایــن طریق بــه بازارهای بین المللی به 
کشــور چیــن و شــرکت در همایش هــای  خصــوص 

کننــد. جهانــی ورود 
پنجمیــن  اختتامیــه  مراســم  در  آقــازاده  هاشــم 
مدرســه تابســتانی اینترنــت اشــیاء اظهــار داشــت: 
اشــیاء،  اینترنــت  مدرســه  برگــزاری  از  هــدف 
کــه قابلیــت تبدیــل  شناســایی تیم هایــی اســت 
کار را دارنــد تــا در ایــن مســیر توســط  کســب و  بــه 

شــوند. هدایــت  و  حمایــت  پــارک 
وی در پــارک علــم و فناوری دانشــگاه تهران تصریح 
کــرد: پــارک بــا توجــه به رســالت خود تســهیل مســیر 
کار را دارد و زمینه  تبدیل شــدن تیم ها به کســب و 
تعاملــی بیشــتری را ایجاد می کند. یکــی از خدمات 
کار است تا در این  کلینیک کسب و  پارک از طریق 
کلینیــک مســائل مورد نظــر را آمــوزش دهد و تیم ها 

مشــورت های الزم را بگیرند.
تیم هــای  همچنیــن  داشــت:  اظهــار  آقــازاده 
منتخــب می تواننــد از طریــق واحــد تجــاری ســازی 
کلینیــک در تمامــی  از خدمــات مشــترک آموزشــی 
کامــل  مراحــل مشــاوره بگیرنــد و از ایــن زنجیــره 

کننــد. اســتفاده 
توســعه  بــرای  اجرایــی  عوامــل  کــرد:  اضافــه  وی 
کار نیز در پارک مستقر هستند. همچنین  کسب و 
کار نیاز به ســرمایه و تامین مالی  در مســیر کســب و 
کــه پــارک از طریق اتاق ســرمایه خــود در  وجــود دارد 

ایــن زمینــه تســهیالتی را ارائــه می کنــد.
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 
اظهــار داشــت: در کنــار مکانیــزم تامیــن ســرمایه، یک 
مجموعه توانمند صندوق نوآوری و شکوفایی نیز 
کــه کمک هــای بســیار خوبــی  در پــارک حضــور دارد 
موضــوع  همچنیــن  می کنــد.  ارئــه  تیم هــا  بــه  را 
کــه تیم هــا  تعامــل بــا ســازمان ها و ادارات اســت 
می تواننــد بــا اســتفاده از پرچــم پــارک در مناقصــات 

کننــد. و دیگــر قراردادهــا شــرکت 
گفتــه آقــازاده، تیم هــا می تواننــد بــا حضــور در  بــه 
کافه هــا  رویدادهایــی مثــل اســتارت آپ ویکنــد و 

ــد. کنن ــی  ــع معرف ــه صنای ــود را ب کار خ ــب و  کس

معاون اجرایی پشتیبانی پارک
 علم و فناوری دانشگاه تهران 

مطلع کرد 

ورود استارت آپ ها
 به بازارهای بین المللی

 با حمایت دانشگاه تهران

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت وگو با شبکه NBC آمریکا:

استارت اپ های ایرانی با کاهش اثر تحریم 
غیرممکن ها را ممکن کردند

پســت  ملــی  شــرکت  مدیــره  هیــات  عضــو 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بنا شــده تــا 7٠ فراخــوان 
کنیــم، برنامه ریــزی  در ســال جــاری منتشــر 
کردیــم تــا در هــر ســه هفتــه بیــن 3 تــا 4 فراخوان 
اســتارت  کنــون  تا و  شــود  منتشــر  جدیــد 
کردنــد. آپ هــا از ایــن فراخوان هــا اســتقبال 
مدیــره  هیــات  عضــو  قــادری  محمدرضــا 
بــا  گفت وگــو  در  پســت  ملــی  شــرکت 
پیگیــری  بــه  اشــاره  بــا  فــارس،  خبرگــزاری 
منظــور  بــه  گفــت:  ســتاپ  ح  طــر اجــرای 
همــکاری اســتارتاپ ها بــا شــرکت ملــی پســت 
ــی  فراخوان هــای مختلفــی را در مقاطــع زمان
 ٩8 می خواهیــم  و  کردیــم  منتشــر  مختلــف 

کنیــم. راه انــدازی  را  ســرویس 
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه بنــا شــده تــا 
کنیــم،  7٠ فراخــوان در ســال جــاری منتشــر 

هفتــه  ســه  هــر  در  تــا  کردیــم  برنامه ریــزی 
بیــن 3 تــا 4 فراخــوان جدیــد منتشــر شــود. 
پســت  ملــی  شــرکت  مدیــره  هیــات  عضــو 
از  خوبــی  اســتقبال  خوشــبختانه  گفــت: 
طــرف اســتارتاپ ها بــرای حضــور و همــکاری 
ــا شــرکت ملــی پســت وجــود داشــته اســت. ب
بــه  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
برنامه هــای  و  اســتقبال  همیــن  دلیــل 
پســت  ملــی  شــرکت  تعیین شــده  پیــش  از 
ایــن  ســریع تر  هرچــه  تــا  داریــم  نظــر  در 
اجرایــی  فــاز  در  و  اعــالم  را  فراخوان هــا 

بگیریــم. قــرار 
ح ســتاپ در شــرکت  ــر اســت، طــر ــه ذک الزم ب
ملــی پســت ایــران بــه منظــور افزایــش بهــره 
گذشــته  مــاه  چنــد  از  شــرکت  ایــن  در  وری 

پیگیــری مــی شــود.

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست خبر داد

استقبال استارت آپ ها از طرح ستاپ



فناوری اطالعات
◄ در باغ کتاب  تهران 

جشن روز آزادی نرم افزار برگزار شد

◄ رئیس سازمان فناوری اطالعات در پاسخ به سؤال بازارکار نوین:
بالک چین  هم  شاید زمانی تبدیل به رشته دانشگاهی شود

◄ اخبار
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ارائــه اول، توســط سوشــا مصلــح و در ارتبــاط 
ــک  ــروژه، ی ــن پ ــود. ای ــروژه OpenStreetMap ب ــا پ ب
نقشــه آزاد اســت کــه همــگان )اشــخاص، شــرکت ها، 
ــرده  ــتفاده ک ــه از آن اس ــد آزادان ــا( می توانن دولت ه
ــه بهبــود آن کننــد.  ــا ریزتریــن جزئیــات، اقــدام ب و ب
ــوم در آن  ــه های مرس ــا نقش ــتم ب ــن سیس ــاوت ای تف
اســت کــه بــه واســطه آزاد بــودن آن، می تــوان 
ــاز اســتفاده  ــه نی ــا ب ــت و از آن بن کل نقشــه را دریاف
ــع بحــران  ــه خصــوص در مواق ــن موضــوع ب ــرد. ای ک

ــد. ــک کن ــانی کم ــه امدادرس ــد ب می توان
ــارکت در  ــیوه های مش ــی ش ــن معرف ــح، ضم مصل
ــه  ــرکت هایی را ارائ ــتی از ش ــه ها، فهرس ــود نقش بهب
آزاد،  نقشــه های  از  اســتفاده  علی رغــم  کــه  کــرد 
ــد. در  ــه ها نکرده ان ــت نقش ــل دریاف ــه مح ــاره ای ب اش
حالــی کــه مطابــق قوانیــن OpenStreetMap، همــگان 
ــاری( و  ــا تج ــور )شــخصی ی ــر منظ ــه ه ــد ب می توانن
تنهــا بــه شــرط اشــاره بــه اینکــه ایــن نقشــه توســط 
ــتفاده  ــده از آن اس ــه ش ــه OpenStreetMap تهی جامع

می کننــد.
مســتعار  نــام  بــا  فــردی  توســط  دوم  ارائــه 
»یــک انقالبــی« و بــا عنــوان »جهــان اطالعــات 
ــش،  ــن بخ ــد. در ای ــزار ش ــازیم« برگ ــو می س را از ن
ــن  ــگ بی ــن جن ــان یافت ــده از پای ــه دهن ــخص ارائ ش
نرم افزارهــای انحصــاری و آزاد بــه ســود نرم افزارهــای 
آزاد و نیــاز بــه کار روی بســترهای آزاد صحبــت 
ــانه،  ــات، رس ــول، ارتباط ــه در آن، پ ــی ک ــرد. دنیای ک

انحصــار  از  خــارج  و  آزاد  تجــارت،  و  ســخت افزار 
باشــد. بــزرگ  قدرت هــای 

در بخــش ســوم، علــی موالیــی اقــدام بــه معرفــی 
جملــه  از  آزاد  نرم افزارهــای  و  ابزارهــا  برخــی 

کــرد.  لیبره آفیــس  فایرفاکــس، 

 Bitwarden نرم افــزار  معرفــی  بــه  ادامــه  در  وی 
پرداخــت کــه ابــزاری آزاد و ایمــن و چندســکویی )قابل 
گوشــی های  و  سیســتم عامل ها  همــه  روی  اجــرا 

ــت. ــذرواژه اس ــت گ ــرای مدیری ــمند( ب هوش
ــل  ــا موضــوع تقاب ــردی ب ــه، میزگ ــن ارائ ــد از ای بع
ــا شــرکت  امیــن خلیقــی،  ــای آزاد و انحصــاری ب دنی
جــادی میرمیرانــی، ســینا عقیقــی )کارنلیــوس( و 
دانیــال بهــزادی برگــزار شــد. امیــن خلیقــی کــه بــه 

ــافت در  ــوالت مایکروس ــدار محص ــک طرف ــوان ی عن
ــزار،  ــرد نرم اف ــوان ک ــود عن ــرده ب ــرد شــرکت ک میزگ
چــه آزاد و چــه انحصــاری، ابــزار هســتند و اگــر ابــزار 
ــیدن  ــرای رس ــد، ب ــته باش ــود نداش ــب وج آزاد مناس
ــتفاده  ــم اس ــاری ه ــای انحص ــدف، از نرم افزاره ــه ه ب
می کنــد. دانیــال بهــزادی و ســینا عقیقــی نیــز 
آزادی را، عنصــر کلیــدی و اساســی بــرای اســتفاده از 

ــد. ــوان کردن ــا عن نرم افزاره
  )spring( ــار ــاه و آزاد به ــش انیمیشــن کوت ــا نمای ب
چهارمیــن ارائــه در ارتبــاط بــا نرم افــزار طراحــی 
 )Blender( بلنــدر  ســه بعدی  انیمیشــن  ســاخت  و 
ــن  ــد. در ای ــروع ش ــازی Godot ش ــازی س ــور ب و موت
ارائــه، علــی اســماعیلی ضمــن مــرور تاریخچــه بلنــدر، 
ــزار ســخن گفــت.  از قابلیت هــای شــاخص ایــن نرم اف
ــک  ــون دالری ی ــد میلی ــک چن ــن از کم وی همچنی
شــرکت بازی ســازی بــه بنیــاد بلنــدر جهــت تســهیل 

ــر داد. ــزار خب ــن نرم اف ــعه ای ــریع توس و تس
ارائــه بعــدی توســط دانیــال بهــزادی و بــا موضــوع 
ــزار شــد.  ــش همــراه برگ آزادی و محرمانگــی در رایان
بهــزادی، ضمــن بــر شــمردن دالیــل متعــدد از 
ــخصی روی  ــاد ش ــیار زی ــات بس ــود اطالع ــه وج جمل
ــت  ــه امنی ــه ب ــت توج ــراه، از اهمی ــتگاه های هم دس
اطالعــات در ایــن دســتگاه ها ســخن گفــت. وی 
ــی های  ــاری گوش ــاختار و معم ــه س ــاره ب ــن اش ضم
ــد  ــه بای ــمرد ک ــی را برش ــطوح مختلف ــمند، س هوش
بــرای هــر یــک، مــوارد امنیتــی در نظــر گرفتــه شــود. 

هفتمیــن جشــن روز آزادی نرم افــزار بــه همــت گروهــی از فعــاالن و کاربــران جامعــه نرم افــزار آزاد و بــا مشــارکت فرهنگســرای فنــاوری اطالعــات، 
روز هشــتم شــهریور در بــاغ کتــاب تهــران برگــزار شــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنــگ ســرای فنــاوری اطالعــات، ایــن برنامــه در قالــب9 ارائــه بــا هــدف افزایــش آگاهــی عمومــی در خصــوص اهمیــت 
نرم افزارهــای آزاد و دو میزگــرد از ســاعت ۱۴ تــا ۲۱ در ســالن ۸ بــاغ کتــاب تهــران برگــزار شــد.

در باغ کتاب  تهران

جشن روز آزادی نرم افزار برگزار شد

نرم افزار، چه آزاد و چه 
انحصاری، ابزار هستند و 

اگر ابزار آزاد مناسب وجود 
نداشته باشد، برای رسیدن 

به هدف، از نرم افزارهای 
انحصاری هم استفاده می کند
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بهــزادی عــالوه بــر راهکارهــای فنــی، پیشــنهاداتی را 
ــک  ــا کم ــات ب ــتر از اطالع ــت بیش ــرای حفاظ ــز ب نی
ــان  ــه مخاطب ــدی آزاد ب ــای اندروی ــتفاده از نرم افزاره اس

عرضــه کــرد.
ارائــه بعــدی توســط ســجاد کرباســی بــه موضــوع 
ــت.  ــاص داش ــت« اختص ــرا کافیس ــزار آزاد اکث »نرم اف
ــرق  ــت ب ــز در صنع ــا تمرک ــه، ب ــن ارائ کلباســی در ای
و الکترونیــک، اقــدام بــه معرفــی مجموعــه ای از 

ــرد. ــته ک ــن رش ــای آزاد ای نرم افزاره
 وی در ادامــه بــه خطاهــای زیرســاختی کــه منجــر 
ــود اشــاره  ــروس اســتاکس نت شــده ب ــه فعالیــت وی ب
کــرد و از عــدم توجــه دســتگاه ها و شــرکت های 
ــای  ــتفاده از نرم افزاره ــت اس ــه اهمی ــه ب ــن زمین ای
ــاختی  ــطح زیرس ــان در س ــش اطمین ــرای افزای آزاد ب

انتقــاد کــرد.
مریــم ملکــی در هفتمیــن ارائــه، بــه موضــوع 
»گوگل زدایــی« پرداخــت. ملکــی ضمــن بــر شــمردن 
دالیلــی بــرای ضــرورت کاهــش وابســتگی بــه خدمات 
و محصــوالت گــوگل بــه عنــوان یــک غــول فنــاوری، 
راهکارهایــی بــرای جایگزیــن کــردن خدماتــی نظیــر 
نقشــه، موتــور جســتجو، ایمیــل، تقویــم، یوتیــوب و… 

ــت. ــای آزاد پرداخ ــا نرم افزاره ب
ــوع  ــه موض ــدی ب ــر اس ــه، امی ــن ارائ ــس از ای پ
ــزوم اســتفاده  ــع شــده و ل شــبکه های اجتماعــی توزی
از آن هــا پرداخــت. شــبکه های اجتماعــی توزیــع 
ــه در  ــت ک ــدی اس ــرد جدی ــده )federated( رویک ش

ــع  ــا مناب ــخص ب ــرکت مش ــک ش ــه ی ــازی ب آن، نی
ــن شــبکه ها  ــده نیســت. ای زیرســاختی گــران و پیچی
را هــر کســی می توانــد بــرای خــود، دوســتان، شــرکت 
ــه  ــه تمایــل، ب ــدازی کنــد و بنــا ب ــا ســازمان راه ان و ی
ــرای  ــابه ب ــتاندارد مش ــه از اس ــبکه هایی ک ــر ش دیگ
ــا هــم اســتفاده می کننــد، وصــل شــوند.  ارتباطــات ب

 peertube و   mastodon، plume، diaspora, pixelfed از 
از  نمونه هــا  معروف تریــن  عنــوان  بــه  می تــوان 
چنیــن شــبکه هایی نــام بــرد. اســدی در پایــان، 
ــه  ــه جامع ــبکه ها ب ــن ش ــباهات ای ــان ش ــن بی ضم
ــانی تر  ــر و انس ــکاری منطقی ت ــا را راه ــری، آن ه بش
ــرد. ــی ک ــازی معرف ــای مج ــات در فض ــرای ارتباط ب

 BSD ــاره ــراز واحــدی درب ــه توســط ف ــن ارائ آخری

انجــام گرفــت. واحــدی در ایــن بخــش، ضمــن مــرور 
تاریخچــه شــکل گیری و توســعه ایــن خانــواده از 
ــای  ــا و مزیت ه ــه قابلیت ه ــتم عامل های آزاد، ب سیس
دیگــر  بــا  قیــاس  در  سیســتم عامل ها  ایــن 

پرداخــت. نمونه هــا 
ــور  ــا حض ــری ب ــرد دیگ ــه، میزگ ــن ارائ ــس از ای پ
ــزادی  ــال به ــی، دانی ــم ملک ــی، مری ــی میرجمال عل
و مصطفــی آهنگرهــا بــا موضــوع »نرم افــزار آزاد: 
دیــروز، امــروز، فــردا« برگــزار شــد. در ایــن میزگــرد، 
ــه  ــته جامع ــه گذش ــی کارنام ــن بررس ــران ضم حاض
ــارکت  ــه مش ــویق ب ــت و تش ــر تقوی ــزار آزاد، ب نرم اف
بیشــتر در ســطوح مختلــف تاکیــد کردنــد. همچنیــن 
ــزار  ــه نرم اف ــه جامع ــد ک ــوان ش ــرد عن ــن میزگ در ای
ــرای  ــی، ب ــت و نهادهــای حکومت آزاد، بایســتی از دول
ــری  ــد و به کارگی ــای آزاد و تولی ــه نرم افزاره ــه ب توج

ــد. ــته باش ــه داش ــوزش آن، مطالب و آم
در پایــان ایــن برنامــه، ضمــن گرفتــن عکــس 
از ســوی شــرکت کنندگان در  بیانــه ای  یــادگاری، 
ــت  ــت درخواس ــه در آن از دول ــد ک ــا ش ــن امض جش
و  مســتندات  داده هــا،  نرم افزارهــا،  می شــود 
آموزش هایــی کــه جنبــه عمومــی دارنــد، بــه صــورت 

آزاد تولیــد و در اختیــار جامعــه قــرار بگیرنــد.

جامعه نرم افزار آزاد، بایستی 
از دولت و نهادهای حکومتی، 
برای توجه به نرم افزارهای آزاد 
و تولید و به کارگیری و آموزش 

آن، مطالبه داشته باشد
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بالک چین  فقط بیت کوین نیست
تـا چنـد وقـت پیـش، همـه فکـر می کردنـد کـه 
بالک چیـن  فقـط متعلـق بـه بیـت کویـن اسـت، اما 
آگاهـی عمومـی دربـاره پتانسـیل های ایـن فنـاوری 
درواقـع  می شـود.  بیشـتر  و  بیشـتر  هـرروز  انقالبـی 
بالک چیـن  یـک سیسـتم ثبـت گـزارش و اطالعـات 
و نوعـی پایـگاه داده اسـت کـه امـکان دسـت کاری 
و حـذف اطالعـات ثبت شـده روی آن وجـود نـدارد. 
ازایـن رو در هرجایـی کـه از دیتابیـس یا پایـگاه داده 
اسـتفاده شـود، می تـوان از بالک چین هم اسـتفاده کرد. 
از بالک چیـن  به عنـوان نوعـی قاضـی عـادل نـام 
بگـذارد.  او کاله  نمی توانـد سـر  می برنـد کـه کسـی 
ارزهـای دیجیتـال، انتخابـات، بانکـداری، صنعت بیمه 
و ... تنهـا بخشـی از کاربردهـای بالک چیـن  هسـتند. 

فنـاوری بالک چین  و جایـگاه آن در انقالب 
صنعتـی چهارم

در آغاز این کارگاه تخصصی محمدرضا فروزنده دوسـت، 
مدیرکل مدیریت و توسـعه نرم افزارهای بومی آزاد سـازمان 
فنـاوری اطالعـات بـا ارائـه پـاره ای از توضیحـات بـه 
زنجیره هـای  انـواع  و  بالک چیـن   فنـاوری  معرفـی 

بلوکـی و جایـگاه، مزایـا و معایـب آن پرداخـت.
 مدیـرکل مدیریـت و توسـعه نرم افزارهـای بومـی 
آزاد سـازمان فنـاوری اطالعـات بـا تشـریح فنـاوری 

بالک چیـن  و جایـگاه آن در انقـالب صنعتـی چهارم 
بـه کاربرد هـا و مزایـا و معایـب آن پرداخـت و انـواع 

زنجیره هـای بلوکـی را توضیـح داد.
در ادامـه سـجاد فـالح عضـو موظف هیئـت عامل 
سـازمان فنـاوری اطالعات به تشـریح طـرح برگزاری 
انتخابـات الکترونیکـی یـک انجمـن یـا نظـام صنفـی 

بـر اسـاس فنـاوری بالک چیـن  و همچنیـن طرح در 
دسـت بررسـی خصوصی سـازی باشـگاه های استقالل 

و پرسـپولیس بـر بسـتر بالک چیـن  پرداخت.
عضـو موظف هیئت عامل سـازمان فنـاوری اطالعات 

جهـت  در  فنـاوری  ایـن  به کارگیـری  بـه  اشـاره ای 
اسـتقالل  و  پرسـپولیس  تراکنش هـای  شفاف سـازی 
کـرد و گفـت: اولیـن اولویـت مـا در وزارت ارتباطات 
و فنـاوری اطالعـات در به کارگیـری و توسـعه نظـام 
همچنیـن  اسـت.  انتخابـات  موضـوع   ، بالک چیـن 
باشـگاه  تراکنش هـای  انجـام  مـا  اولویـت  دومیـن 
اسـتقالل و پرسـپولیس بـر بسـتر بالک چیـن ، جهت 
شفاف سـازی تراکنش هـای باشـگاه و مشـخص بودن 

اقدامـات اجرایـی آنها اسـت.

استخراج رمز ارز؛ فرصت یا تهدید؟
ناظمـی  امیـر  کارگاه  ایـن  پایانـی  بخـش  در 
مدیرعامـل سـازمان فنـاوری اطالعات نیز بـا موضوع 
مـورد  در  تهدیـد  یـا  فرصـت  ارز؛  رمـز  اسـتخراج 
آیین نامـه  در  شـده  طـی  فرایند هـای  و  جزییـات 
طـرح مصـوب هیئـت دولـت در مـورد اسـتخراج رمز 

داد. توضیـح  ارز هـا 
وی دربـاره ضـرورت ورود بـه صنعـت اسـتخراج 
مزیـت  کار چنـد  ایـن  بـرای کشـور گفـت:  رمـزارز 
تحول آفریـن،  فناوری هـای  این کـه  جملـه  از  دارد 
مختلـف  الیه هـای  بـرای  را  الزم  فرصت هـای 
حاکمیـت، کسـب وکارها و کاربـران فراهـم کـرده و 
فناوری هـا، وضـع  ایـن  ابعـاد مختلـف  امـکان درک 

می دهـد. را  مناسـب  قوانیـن 

فنــاوری بالک چیــن  و صنعــت ماینینــگ )اســتخراج ارزهــای مجــازی(  و مصــرف بــاالی بــرق مــزارع اســتخراج رمــز ارزهــا به تازگــی خبرســاز 
شــده اســت و در گوشــه کنار کشــور خبــر از کشــف ایــن مــزارع بــه گــوش می رســد. فنــاوری کــه در کشــورمان بســیار نوپاســت و هنــوز 

اطالعــات کافــی در رابطــه بــا آن وجــود نــدارد.
در شــرایط فعلــی مســئوالن وزارت نیروبخــش عمــده ای از مشــکالت مربــوط بــه کمبــود بــرق را ناشــی از فعالیــت ایــن مــزارع می دانــد و 
در ســویی دیگــر مســئوالن ســازمان فنــاوری اطالعــات در وزارت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــر ایــن باورنــد کــه بــا صنعــت ماینینــگ نیــز 

بایــد هماننــد ســایر صنایــع برخــورد شــود.  
اهمیــت و ابهامــات ایــن فنــاوری نوظهــور ســبب شــد تــا کارگاه آموزشــی یــک روزه بــا موضــوع »بالک چیــن » یکشــنبه 27 مــرداد بــا تدریــس 

امیــر ناظمــی، رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات بــرای خبرنــگاران عالقه منــد برگــزار می شــود.

رئیس سازمان فناوری اطالعات در پاسخ به سؤال بازارکار نوین:

بالک چین  هم  شاید زمانی تبدیل به رشته 
دانشگاهی شود

 اولین اولویت ما در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات 
در به کارگیری و توسعه نظام 

بالک چین ، موضوع 
انتخابات است
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فنـاوری  بـروز  و  ظهـور  این کـه  بابیـان  ناظمـی   
عنـوان  تحـت  آن  فـراورده  اولیـن  و  بالک چیـن  
رمـزارز، تبـادالت ملـی و پولـی جهـان را تحـت تأثیـر 
زیسـت بوم  بـا  آشـنایی  گفـت:  اسـت  داده  قـرار 
به کارگیـری  و  رمزارزهـا، سـبب شـناخت  اسـتخراج 
هرچـه بیشـتر فنـاوری بالک چیـن  و اسـتفاده از آن 
در سـایر کاربردهـا از جملـه پزشـکی، زنجیـره تأمین 

شـد. خواهـد  و..  هویـت  اطالعـات،  تبـادالت  کاال، 
 رئیس سـازمان فنـاوری اطالعات تأکید کـرد: بر طبق 
دیجیتـال  اقتصـاد  اجـالس  در  منتشرشـده  سـند 
داووس در سـال ۲۰۱۶، ضمـن اعـالم شـروع اقتصاد 
قلـب  به عنـوان  رمزارزهـا  و  بلـک  چهـارم،  صنعتـی 
موتـور محرکـه ایـن انقـالب نام گـذاری شـده اسـت.

 چالش برق برای استخراج رمزارز
ناظمـی در ادامـه بـا طـرح ایـن سـؤال کـه رمـز ارز، 
قاچاق برق محسـوب می شـود گفـت: ازنظر ما اسـتفاده 
از بـرق یارانـه ای جهـت مانینـگ، سواسـتفاده از برق 
ارزان اسـت. همچنیـن در سـاعات پیـک، مصرف برق 
حـق شـهروندان بـوده و اسـتفاده از بـرق در سـاعات 
مدنظـر  نمی شـود،  انجـام  صـادرات  کـه  غیرپیـک 
نه تنهـا  رمـزارز  اسـتخراج  شـرایط  ایـن  بـا  اسـت. 
عایـدی  کشـور  بـرای  کـه  نشـده  محسـوب  قاچـاق 

دارد. ارزی 
تشـریح  بـا  اطالعـات  فنـاوری  سـازمان  رئیـس   
محاسـبه  نحـوه  بـرای  ارتباطـات  وزارت  پیشـنهاد 
میـزان  کردیـم  پیشـنهاد  مـا  گفـت:  بـرق  قیمـت 
را  آن  صـادرات  میـزان  و  کشـور  در  بـرق  مصـرف 
درنظـر گرفتـه و آن بخـش از تولیـد برقـی کـه باقی 
می مانـد، در یـک بـازار ثانویـه معاملـه شـود. وقتـی 
بخـش  دو  هـر  بـرق،  مصرف کننـده  و  تولیدکننـده 
خصوصـی هسـتند، چـرا بایـد دولـت در ایـن بـازار 

کنـد. تعییـن  را  آن  قیمـت  و  کـرده  مداخلـه 
 وی بابیـان این کـه در سـال حـدود ۲۰۰ سـاعت 
پیـک مصـرف بـرق )حدود ۵۰ هـزار مـگاوات( داریم 
گفـت: درنتیجـه بیـش از ۹۹ درصد سـاعات، مصرف 

بـرق در حالـت پیـک خود نیسـت.
 ناظمـی بابیـان این که چرا باید میـان صنایع مختلف 
در تعییـن قیمـت بـرق فرق گذاشـت گفت: چـرا باید 
مثـاًل صنعـت کاشـی بـرق صنعتـی بگیـرد ولـی نرخ 
بـرق صنعـت ماینینـگ به صـورت میانگیـن صادراتی 
سیاسـت گذاری  در  تفـاوت  ایـن  شـود؟  محاسـبه 
صـادرات  بـرای  دیگـر  سـوی  از  نـدارد.  توجیهـی 
ویـژه ای شـده  زیرسـاختی  بـرق سـرمایه گذاری های 
داخلـی  شـبکه  در  رمـزارز  اسـتخراج  فارم هـای  امـا 
سـرمایه گذاری ها  ایـن  هزینـه  نبایـد  و  دارنـد  قـرار 

بپردازنـد. را 
 رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعـات گفـت: اکنون 
بـرق تولیـدی نیروگاه هـای خصوصـی هـر کیلـووات 
۵۰۰ تومـان از سـوی وزارت نیرو خریداری می شـود. 
قیمـت  میانگیـن  بـه  را  بـرق  ایـن  گفته انـد  حـاال 
سـنت   ۸ تـا   ۷ حـدود  کـه  می فروشـند  صادراتـی 
در  بایـد  نیـرو  وزارت  چـرا  پرسـید  بایـد  می شـود. 
ایـن بـازار مداخلـه کـرده و برقـی کـه این قـدر ارزان 

می خـرد را بـه یـک صنعـت گـران بفروشـد.

بـا  مرکـزی  بانـک  برخـورد  چگونگـی   
هـا ز ر ا مز ر

ادامـه  در  اطالعـات  فنـاوری  سـازمان  رئیـس 
جایگزیـن  نبایـد  به هیچ عنـوان  رمزارزهـا  گفـت: 
پیشـنهادی  مثـال  بـرای  شـوند.  تلقـی  ملـی  پـول 
وجـود داشـت کـه امـکان خریـد بـا بیـت کویـن از 
برخـی فروشـگاه های آنالیـن کشـور فراهـم شـود اما 
اسـتدالل بانـک مرکـزی این بـود که در ایـن صورت 

بخشـی از مبـادالت کشـور، بـه نوسـانات ایـن رمـزارز 
گره خـورده و امکان اسـتفاده از آن در داخـل وجود ندارد.

 ناظمـی افـزود: بانـک مرکـزی موافقت کـرد برای 
بـه  قـادر  کـه  تخصصـی،  مجـاز  برخـی صرافی هـای 
هویـت  شناسـایی  بـا  نقل وانتقـال  و  مبادلـه  انجـام 
طرفیـن معامله باشـند، مجـوز خریدوفـروش بیت کوین 
تبدیـل  و  مبادلـه  امـکان  به این ترتیـب  کنـد.  صـادر 
حداکثـر  بـا  برعکـس  و  رمزارزهـا  بـه  ملـی  پـول 
ضمـن  و  انجام شـده  کیفیـت  و  سـرعت  اطمینـان، 
اسـتارتاپ های  کسـب وکار  رونـق  و  اشـتغال  ایجـاد 
مبادلـه  تراکنـش  ایـن حـوزه، هزینه هـای  فعـال در 
تومـان بـا رمزارزهـا و برعکـس، بـه نفـع صرافی های 

داخلـی خواهـد بـود.
 وی دربـاره این کـه آیـا امـکان دورزدن تحریم هـا 
ایـن  گفـت:  دارد  وجـود  رمزارزهـا  از  اسـتفاده  بـا 
اسـت.  امکان پذیـر  صرفـاً  خـرد  خریدهـای  در  کار 
چراکـه کشـورهای مختلـف سـقفی را بـرای معامالت 
حداکثـر  کـه  کرده انـد  تعییـن  کویـن  بیـت  قانونـی 
بیشـترین  در  بنابرایـن  اسـت.  دالر  میلیـارد   ۵ آن 
حالـت، بیـش از ایـن مقدار امـکان تبـادل و دورزدن 

نـدارد. وجـود  تحریم هـا 
 ناظمـی ادامـه داد: بااین حـال ایـن فرصـت فراهم 
اسـت کـه شـرکت های ایرانـی و اسـتارتاپ ها، بـرای 
خرید هـای خـرد خود به جـای اسـتفاده از درگاه های 

بانکـی بین المللـی از بیـت کویـن بهـره ببرند.

 دلیل تمرکز روی رمزارزها
رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعـات دربـاره این کـه 
روی   ، بالک چیـن  کاربردهـای  تمـام  میـان  از  چـرا 
رمزارزهـا تمرکـز شـده اسـت گفـت: بایـد نـگاه مـا به 
ایـن حـوزه، به صـورت زنجیـره تأمیـن باشـد. در ایـن 
زنجیـره، رمزارزهـا تنهـا بخشـی هسـتند کـه در جهان 

به خوبـی تجاری سـازی شـده و قاعدتـاً ازنظـر اقتصادی 
بایـد از ایـن حـوزه شـروع کـرد.

 وی ادامـه داد: ایـن کار کمـک می کنـد در حوزه 
بالک چیـن  صاحـب فنـاوری شـویم . ایـن در حالـی 
اسـت کـه اگـر بـه سـراغ حوزه هـای دیگـر برویـم، 
کـه  دسـت یابیم  فناوری هایـی  بـه  اسـت  ممکـن 
تأثیـری در بهبـود کیفیـت زندگـی مـردم نمی گذارد.

فنـاوری  رئیـس سـازمان  کارگاه  ایـن  پایـان  در   
اطالعـات بـه سـؤال های خبرنـگاران نیـز پاسـخ داد.

بـه  تبدیـل  هم زمانـی  بالک چیـن   شـاید 
شـود دانشـگاهی  رشـته 

پاسـخ  در  اطالعـات  فنـاوری  سـازمان  رئیـس 
آیـا  اینکـه  بـر  بـازارکار مبنـی  سـؤال خبرنـگار  بـه 
در  بالک چیـن   فنـاوری  آمـوزش  بـرای  برنامـه ای 
دانشـگاه ها یـا مراکز فنـی دارید؟ گفـت: فناوری های 
جدیـد الزامـاً در سـرفصل آموزشـی بـروز نمی کننـد.
در رابطـه بـه بالک چیـن  هـم ما بـه ازای خارجی 

بـرای آمـوزش این فنـاوری در دانشـگاه ها نداریم.
شـاهد  مـواردی  در  البتـه  اینکـه  بابیـان  وی 
هـوش  گفـت:  هسـتیم  رابطـه  ایـن  در  اسـتثنائاتی 
مصنوعـی کـه زمـان یـک فنـاوری جدید بـود تبدیل 
بـه رشـته دانشـگاهی شـد و شـاید هـم بالک چیـن  
هم زمـان آن قـدر بـزرگ شـود کـه تبدیـل بـه رشـته 

شـود. دانشـگاهی 
وی بابیـان اینکـه در کنـار نظام دانشـگاهی، نظام 
آمـوزش  الزامـات  کـه  راداریـم  مهارتـی  و  حرفـه ای 
خـود را دارد عنـوان کـرد: اگـر قـرار باشـد به سـمت 
آمـوزش ایـن فنـاوری رویـم پیشـنهادات الزم ارائـه 
نیـز  حاضـر  حـال  در  کـه  همان گونـه  می شـود، 
سـرفصل های جدیـد رشـته کامپیوتـر بـرای تدریـس 
بـه وزارت علـوم پیشـنهاد داده شـده  در دانشـگاه ها 
ایـن  رد  یـا  تائیـد  بـرای  گیـر  تصمیـم  امـا   ، اسـت 

پیشـنهاد خـود ایـن وزارتخانـه اسـت.

فنـاوری  پیاده سـازی  بـرای  پـروژه  دو 
ک چیـن   بال

اطالعات  فناوری  سازمان  که  است  شایان ذکر 
بخش  تا  است  گرفته  درنظر  را  پروژه  دو  پیاده سازی 
خصوصی بتواند به تست فناوری بالک چین  بپردازد.

 ایـده نسـخت برگـزاری انتخابات یک نهـاد صنفی 
بربسـتر بالک چیـن  اسـت. در ایـن راه شـرکت پیاده 
کننـده ایـن پـروژه از میان ۲۰ شـرکت فعـال ایرانی 
حـوزه بالک چیـن ، انتخاب شـده و قـرار اسـت یکـی 
وزارت  زیرمجموعـه  صنفـی  نهادهـای  انتخابـات  از 

علـوم برایـن بسـتر انجام شـود.
 در پـروژه ای دیگر، سـازمان فنـاوری اطالعات در 
حـال مذاکـره با وزارت ورزش اسـت تـا تراکنش های 
دو باشـگاه پرطرفـدار پرسـپولیس و اسـتقالل، روی 
اختیـار  در  و  ذخیره شـده  بالک چیـن   فنـاوری 
اجـرای  کـه  موضوعـی  بگیـردو  قـرار  هواداران شـان 
ایـن  بـه  نگاه هـا  جلب توجـه  ضمـن  می توانـد  آن 
بـه  باشـگاه  دو  ایـن  بـرای  را  شـفافیت  فنـاوری، 

بیـاورد. ارمغـان 

هوش مصنوعی که زمان یک 
فناوری جدید بود تبدیل 

به رشته دانشگاهی شد و 
شاید هم بالک چین  هم زمان 
آن قدر بزرگ شود که تبدیل 

به رشته دانشگاهی شود
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اخبار
 فناوری اطالعات

و ارتباطات

مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان 
فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با  مرکز  این  گفت: 
و  تاسیس شده  اصفهان  دانشگاه  در  ریاست جمهوری 

به زودی به صورت رسمی افتتاح می شود.
جواد راستی در گفت وگو با ایسنا با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: دانشگاه اصفهان از سال ۹۲ دارای یک مرکز 
تخصصی بازی های رایانه ای است که درحال حاضر این 
مجموعه با حمایت یک میلیارد تومانی از سوی معاونت 
نوآوری  مرکز  به  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان گسترش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این مرکز به صورت 
مرکز  این  کرد:  تصریح  است،  شده  اندازی  راه  کامل 
مواردی  و  گذاشته  کامپیوتری  بازی های  از  فراتر  را  پا 
همچون واقعیت مجازی و یا واقعیت ترکیبی در قالب 
بازی جدی برای درمان را که بتوان با آن به خلق ثروت 

رسید، تحت پوشش قرار می دهد.
مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان 
گفت: با توجه به گسترده بودن بخش صنایع سرگرمی و 
ظرفیت های فراوان آن در جهت جذب مخاطب و ثروت 
آفرینی، این مجموعه به مرکز نوآوری تبدیل شده است.

افزود: در این مرکز در زمینه های بازی های  راستی 
مجازی،  واقعیت  )انیمیشن(،  نمایی  پویا  ای،  رایانه 
درمانی  بازی های  و  سازی  شبیه  ترکیبی،  واقعیت 
نوآوری  و  کارآفرینی  پژوهشی،  آموزشی،  کارهای 
انجام می شود، همچنین این مرکز مجهز به آزمایشگاه 

تخصصی و کلینیک بازی درمانی نیز است.
وی یادآور شد: این مرکز به تمام امکاناتی که برای 
تیم های بازی ساز نیاز است، تجهیز شده است که شامل 
»کالس های آموزشی«، »استودیو ضبط صدای مجهز به 
»آزمایشگاه  کامپیوتری«،  پیشرفته«، »سایت  ابزارهای 
اختصاصی واقعیت مجازی«، »آزمایشگاه موشن کپچر 
برای ضبط انیمیشن«، »آزمایشگاه برد گیم« و »فضایی 
برای استقرار و کار تیم ها« و »آزمایشگاه تست بازی« 

است.
مرکز  این  کامپیوتر  سایت  داد:  توضیح  راستی 
برای  مناسب  پرقدرت  کامپیوتر  دستگاه   ۲۰ به  مجهز 
رندرسازی بازی ها است. اتاق تست این مرکز نیز مجهز 

به گوشی های موبایل و تبلت با آخرین تکنولوژی روز 
دنیا برای آزمایش اپلیکیشن های تولید شده است.

مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان 
صدای  ضبط  قابلیت  مرکز  این  صدای  اتاق  داد:  ادامه 
از  یکی  و  دارد  را  باال  کیفیت  با  انیمیشن ها  و  فیلم ها 
مجهزترین استودیوهای ضبط صدای انیمیشن در ایران 

است.
عالقه مندان به بازی سازی، حمایت علمی می  شوند

وی در خصوص دیگر بخش های این مرکز گفت: اتاق 
بدن  به سنسوری است که روی  »موشن کپچر« مجهز 
انسان نصب می شود و حرکت بدن را به صورت سه بعدی 
انیمشن  زمان ساخت  در  و  منتقل می کند  کامپیوتر  به 
می توان بجای مدل سازی سه بعدی در کامپیوتر، از این 

لباس استفاده کرد.
راستی با بیان اینکه این مرکز مجهز به دو آزمایشگاه 
است، تصریح کرد: این مرکز عالوه بر آزمایشگاه تست 
که  است  مجازی  واقعیت  آزمایشگاه  به  مجهز  بازی، 
واقعیت  ست  یک  و  مجازی  واقعیت  ست  دو  شامل 
ساخت  بر  عالوه  که  است  دسته  و  هدست  با  ترکیبی 
نیز  آموزشی  بازی  ساخت  در  کننده،  سرگرم  بازی 
فعال است. در حال حاضر یک نمونه بازی برای درمان 
نارساخوانی کودکان در این بخش راه اندازی شده است.

مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان 
گفت: در این مرکز ایده های جدید، خالقانه و نوآورانه 
در زمینه صنایع سرگرمی از جمله بازی های رایانه ای، 
شبیه سازی، پویانمایی )انیمیشن( و واقعیت مجازی که 
مبتنی بر دانش و پژوهش مورد حمایت قرار گرفته و 

به محصول برای عرضه به بازار تبدیل می شود.
مرکز،  این  هدف  جامعه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است،  سرگرمی  صنعت  به  مندان  عالقه  و  بازی سازان 
به حوزه سرگرمی  تمام عالقه مندان  خاطرنشان کرد: 
و بازی سازی از سنین مختلف می توانند به این مرکز 
که  افرادی  کنند.  استفاده  آن  امکانات  از  و  مراجعه 
بدنبال کار در این حوزه هستند، حمایت علمی می شوند.

بینی  را بسیار روشن پیش  این مرکز  آینده  راستی 
آموزش،  های  بخش  در  مجموعه  این  افزود:  و  کرد 
پژوهش و کارافرینی برای خلق ثرت از حوزه سرگرمی 
فعال است و با توجه به اینکه تنها مرکز مجهز در تمام 
در  فردی  به  منحصر  قطب  به  تواند  می  است،  کشور 

حوزه سرگرمی تبدیل شود.
با  محتوا  تولید  حوزه  در  مشترک  فرم  پلت  امضای 

آ»واگیمز« و »کافه بازار«
مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان 
از تفاهم نامه همکاری با »کافه بازار« و »آواگیمز« خبر 
داد و گفت: آواگیمز تنها شتاب دهنده حوزه گیم در 
کشور است. مدیران این دو مجموعه به منظور بازدید 
تولید  حوزه  در  مشترک  پلتفرم  ایجاد  برای  مذاکره  و 
محتوا به اصفهان سفر کرده و از نزدیک از این مجموعه 

بازدید کردند.

مدیر کل ارتباطات کرمانشاه گفت: باوجود اینکه 
تسهیالت  اعطای  محل  از  شغل   ۹۰ توانسته ایم 
اشتغال روستایی در حوزه ICT در استان کرمانشاه 
به  استخدامی  رابطه  نبود  دلیل  به  اما  کنیم  ایجاد 
شکل کارفرما و مستخدم و انجام فعالیت به صورت 
اشتغال در  بیمه  برقراری  افراد،  غیرحضوری توسط 
اکثر طرح ها بویژه طرح های مبتنی بر تولید محتوا 

وجود ندارد.
ایرنا  با  گو  و  گفت  در  بهنیا  شهریار  گزارش  به 
تصریح کرد: نداشتن بیمه اشتغال باعث ابهام تیم های 
ناظر بر طرح های اشتغال روستایی شده که اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان در جلسات متعدد 
در کمیته نظارت و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
استان موضوع را پیگیری و توجیه الزم را ارائه داده 
است و تا جایی که به اخذ موافقت کارگروه و حل 

مشکل ختم شود، موضوع را پیگیری می کنیم.
وی افزود: در طرح های مبتنی بر تولید محتوا، 
غالبا افراد به صورت همکاری و غیرحضوری مشغول 
بکار می شوند و تنها در طرح هایی که حضور فیزیکی 

افراد الزم است برقراری بیمه معنا دارد.  
* توسعه مشاغل خانگی بر پایه فناوری اطالعات 

در دستور کار است
انجام کسب و کار در منزل  قابلیت  افزود:  بهنیا 
می شود،  شاغلین  برای  زیادی  مزایای  ایجاد  باعث 
مسئولیت  بین  توازن  ایجاد  به  می توان  جمله  از 
هزینه های  حذف  آنها،  اشتغال  و  زنان  خانوادگی 
مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، 
امکان  خانواده،  اعضای  سایر  کار  نیروی  از  استفاده 
انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه 

استاد و شاگردی بین اعضا خانواده اشاره کرد.
بخش  در  تحول  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
فناوری اطالعات، امکان اشتغال خانگی برای بسیاری 
از افراد در زمینه های فناوری اطالعات تسهیل شده 
است و اینگونه مشاغل این امکان را فراهم می آورد 
تا افراد بتوانند در محیط خانه با استفاده از رایانه و 
وسایل جانبی مورد نیاز، به انجام کسب و کارهای 

گوناگون در این حوزه بپردازند.
بهنیا تصریح کرد: یکی از مزایای مشاغل خانگی 
در حوزه آی سی تی این است که افراد کم بضاعت 
افرادی که دارای  یا  زیرپوشش نهادهای حمایتی و 
محدودیت ها و معلولیت های جسمی هستند و پیدا 
کردن کار در محیط بیرون چه از لحاظ هزینه و چه 
از لحاظ توانایی های فیزیکی برای آنها دشوار است، 
شرایط را فراهم آورده تا بتوانند از این فرصت نهایت 
استفاده را برده و هزینه ی معیشت خود و خانواده  

را برآورده کنند.

مدیر کل ارتباطات کرمانشاه:

بیمه شاغلین 
طرح های مبتنی بر 
محتوا )ای سی تی( 

پیگیری می شود 

مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان خبر داد

راه اندازی مرکز نوآوری بازی های 
رایانه ای در دانشگاه اصفهان 
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گوگل اعالم کرده سپتامبر ۲۰۲۰ میالدی اپلیکیشن 
HIre را تعطیل می کند، این سرویس برای تسهیل 
و  کوچک  کارهای  و  کسب  در  نیرو  استخدام  فرایند 
متوسط و همچنین در رقابت با لینکدین ارائه شده بود.
به گزارش خبرگزای مهر به نقل از  انگجت،  فهرست 
محصوالتی که گوگل آنها را تعطیل می کند در حال 
طوالنی شدن است. طی چند ماه گذشته این شرکت 

پلتفرم  و  »آلو«  اینباکس«،   « پالس«،  »گوگل 
»جامپ وی آر«، را حذف کرده است. اکنون نیز گوگل 
تصمیم دارد اپلیکیشن شغل یابی HIre را تعطیل کند.
حدود  با»لینکدین«،  رقابت  برای  اپلیکیشن  این   
اقدام  این  ارائه شد. همچنین هدف دیگر  ۲ سال قبل 
تسهیل فرایند استخدام برای کسب و کارهای کوچک 

و متوسط بود.
اعالم  گوگل  اپلیکیشن،  این  پشتیبانی  صفحه  در   
منابع  دارد  قصد  اکنون  اما  بوده  موفق   HIre کرده 
خود را روی محصوالت دیگری در پورتفولیو ابر گوگل  

متمرکز کند.
البته گوگل میزان موفقیت اپلیکیشن خود را اعالم 
نکرده است. این سرویس تا یکم سپتامبر ۲۰۲۰ میالدی 
به فعالیت خود ادامه خواهد داد. همچنین این شرکت 
هیچ  بدون  آخر  روز  تا  مذکور  سرویس  کرده  تعهد 
آن  به  جدیدی  های  ویژگی  اما  کند  فعالیت  مشکلی 

افزوده نخواهد شد.

اپلیکیشن شغل یابی گوگل
 تعطیل می شود

الکترونیکی  علی هبری، رئیس مرکز توسعه تجارت 
گفت:  در حال حاضر حدود ۵۴ هزار کسب و کار اینترنتی 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند و حدود ۳۸۰ هزار 
فعالیت  درحال  نماد  این  اخذ  بدون  هم  کار  و  کسب 

می باشند.
اینترنتی  بر کسب و کارهای  نظارت   جلسه کمیته 
در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با رونمایی از سامانه 
پایشگر هوشمند کسب و کارهای اینترنتی و نحوه اجرایی 
کارهای  و  کسب  هوشمند  پایشگر  نخست  فاز  شدن 

اینترنتی برگزار شد.
الکترونیکی  علی رهبری،رئیس مرکز توسعه تجارت 
با اشاره به کلیاتی در خصوص پایش کسب و کارهای 
اینترنتی، گفت: پیش از این، نظارت  بر فعالیت کسب و 
کارهای اینترنتی به صورت سنتی و انسان  محور انجام 
می  شد ولی با اقدامات انجام گرفته در ماه  های گذشته، 
طرح پایشگر هوشمند به اجرا درآمده که در این طرح، 
به صورت هوشمند حدود ۳۵۰۰ کسب و کار اینترنتی 
پایش  و  بازرسی  مورد  الکترونیکی  اعتماد  نماد  دارای 

قرار گرفتند.
نوع   ۳ با  هوشمند  پایشگر  این  داد:  ادامه  رهبری 
اینترنتی را در حوزه  سناریوی پایش، کسب و کارهای 
پایش فروش کاالهای ممنوعه، پایش اصالت نماد اعتماد 
پرداخت،  درگاه  های  از  استفاده  پایش  و  الکترونیکی 

مورد نظارت و بازرسی قرار داده است.
وی افزود: نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که از 
میان این کسب و کارها، حدود ۷۰ وب سایت اقدام به 
عرضه کاالهای ممنوعه از قبیل رمزارز، سکه طال، دارو و … 
می کردند. همچنین حدود ۱۸۰ وب سایت، لوگوی نماد 
اعتماد الکترونیکی را جعل کرده و آن را در سایت خود 

قرار داده بودند و ۳۳۰ وب سایت علیرغم ابطال یا تعلیق 
و یا حتی انقضای تاریخ اعتبار نماد اعتمادشان، کماکان 

درگاه های فعال پرداخت بانکی داشتند. 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به فاز های 
بعدی این طرح، اضهار کرد: در فازهای بعدی این طرح 
و  اینترنتی  کارهای  و  کسب  تمامی  هوشمند،  پایشگر 
حتی کسب و کارهای فعال در پیام رسان  ها و شبکه  های 

اجتماعی را مورد رصد و پایش مستمر قرار خواهد داد.
الکترونیکی کسب و کار ها،  نماد  به  اشاره  با  رهبری 
گفت:  در حال حاضر حدود ۵۴ هزار کسب و کار اینترنتی 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند و حدود ۳۸۰ هزار 
فعالیت  درحال  نماد  این  اخذ  بدون  هم  کار  و  کسب 

می باشند.
رهبری همچنین به تغییر پارادایم در مرکز اشاره نمود 
و افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تالش برای 
ارائه  و  مجوز  صدور  مرحله  در  گیری ها  سخت   کاهش 
نماد اعتماد الکترونیکی گام  هایی برداشته و می خواهد 
بر  کنترل  و  نظارت  مجوز،  مرحله صدور  در  تسهیل  با 

فعالیت کسب  و کارهای مجازی را دقیق تر انجام دهد.
جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل 
کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، با اشاره به 
از رصد فضای مجازی توسط دستگاه  های مختلف، گفت: 
برخورد با سایت های متخلف نباید به گونه ای باشد که در 
اولین اخطار، نماد کسب  و کارشان باطل شود و بلکه باید 

زمانی را برای اعتراض داشته باشند.
سایت ها  مجرمانه  اقدامات  با  برخورد  داد:  ادامه  وی 
جزو صالحیت کمیته نظارت بر کسب  و کارهای اینترنتی 

نیست و باید توسط دادستانی مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج اولیه پایشگر هوشمند کسب و کارهای اینترنتی اعالم شد؛

۳۸۰ هزار کسب و کار بدون اخذ این
 نماد الکترونیکی فعالیت می کنند

ـــرکت ها  ـــا ش ـــران ب ـــات ای ـــاوری اطالع ـــازمان فن س
فنـــاوری  حـــوزه  در  فعـــال  کســـب وکارهای  و 
ـــد. ـــکاری می کن ـــی هم ـــوزش عموم ـــات و آم اطالع
ـــط عمومـــی  ـــه نقـــل از رواب ـــازارکار ب ـــه گـــزارش ب ب
ــات  ــاوری اطالعـ ــازمان فنـ ــل سـ ــور بین الملـ و امـ
ایـــران: ایـــن ســـازمان از تمامـــی شـــرکت ها و 
ـــات  ـــاوری اطالع ـــوزه فن ـــال در ح ـــب وکارهای فع کس
و آمـــوزش عمومـــی دعـــوت می نمایـــد به منظـــور 
همـــکاری بـــا ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات ایـــران، 
ـــد  ـــرکت ها می توانن ـــن ش ـــد. ای ـــی نماین ـــالم آمادگ اع

در حوزه هـــای زیـــر فعالیـــت داشـــته باشـــند:
۱. مدیریت مدارس

۲. پیام رسان های دانش آموزی
۳. کتاب های دیجیتال

۴. واقعیـــت مجـــازی )Virtual reality( و 
)augmented reality( واقعیـــت افـــزوده

ـــانه ای،  ـــی )چندرس ـــای آموزش ـــد محتواه ۵. تولی
ـــن و ...( ـــو، انیمیش ویدی
۶. آزمون های تحصیلی

۷. بازی های آموزشی
۸. مشاوره های تحصیلی

۹. مدیریت والدین
۱۰. برگزاری رویدادهای آموزشی

۱۱. ابزارهای کمک آموزشی معلمان
۱۲. سایر )با ذکر حوزه یا موضوع(

همـــکاری  بـــه  عالقه منـــد  شـــرکت های 
تمـــاس  شـــماره  طریـــق  از  می تواننـــد 
یـــا  نمـــوده  همـــکاری  اعـــالم   ۸۸۱۱۵۸۳۰
ــت  ــه آدرس پسـ ــل بـ ــال ایمیـ ــق ارسـ از طریـ
 edu.app@ito.goV.ir الکترونیـــک 
ــوزه  ــرکت، حـ ــام شـ ــامل نـ ــخصات خود)شـ مشـ
ـــل شـــرکت(  ـــن شـــرکت، ســـایت و ایمی ـــت، تلف فعالی

ــد. ــال نماینـ را ارسـ

 از سوی سازمان 
فناوری اطالعات ایران اعالم شد:  

 فراخوان همکاری 
با شرکت ها و کسب 
وکارهای فعال در 

حوزه فناوری اطالعات 
و آموزش عمومی  
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