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نخبـــگان  بـــرای  جـــاری  ســـال  مهرمـــاه  هفدهـــم 
کشـــور،  علمـــی  برتـــر  اســـتعدادهای  و  جـــوان 
دســـت اندرکاران  از  برخـــی  آنـــان  میـــان  در  کـــه 
داشـــتند،  حضـــور  نیـــز  نویـــن  کــسب وکـــــارهای 

بـــــود. فــــرامــوش نــــشــدنـــــی  روزی 
در  اســـامی  انقـــاب  معظـــم  رهبـــر  روز  ایـــن  در 
دیدگاه هـــای  اســـتماع  ضمـــن  باشـــکوه  دیـــداری 
ــد و  ــخن پرداختنـ ــراد سـ ــه ایـ ــران بـ ــی از حاضـ جمعـ
رهنمودهـــای خـــود را در مـــورد فعالیت هـــای علمـــی 

ردس اهیی از رهبری
کشـــور بیـــان نمودنـــد.

کـــه پـــس از بازدیـــد معظـــم لـــه از نمایشـــگاه  ایـــن دیـــدار 
در  برتـــر  فناوری هـــای  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
بـــود،  گرفتـــه  صـــورت  مهرمـــاه  شـــانزدهم  وز  ر
ــراه  ــا رهنمودهـــای ارزنـــده ای از جانـــب ایشـــان همـ بـ
ــت اندرکاران  ــت دسـ ــرلوحه فعالیـ ــد سـ ــه بایـ کـ ــد  گردیـ
کشـــور و  دســـتگاه های مرتبـــط بـــا حوزه هـــای علمـــی 
همچنیـــن فعـــاالن عرصه هـــای علمـــی و شـــرکت های 

ــرد. گیـ ــرار  ــان قـ دانش بنیـ
رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی در ایـــن دیـــدار بـــار دیگـــر 
کســـب وکار و برداشـــتن موانعـــی  بـــر اصـــاح محیـــط 
کاری هـــای غلـــط و انحصـــار از پیـــش پـــای  چـــون مـــوازی 

کارآفرینـــان اشـــاره فرمودنـــد.
فرمایشـــات ایشـــان درمـــورد ایـــن نکتـــه بایـــد فصل الخطابی 
کـــه  بـــرای برخـــی مدیـــران اجرایـــی دســـتگاه هـــا باشـــد 
کشـــور تغییـــری در رفـــع موانـــع موجـــود  کنونـــی  در شـــرایط 
نـــداده  و  کارهـــای نویـــن  کســـب و  گســـترش  بـــرای 
باعـــث شـــده انـــد فعالیـــت هـــای اقتصـــادی نویـــن 
ــی  ــا موانعـ ــور بـ کشـ ــی  ــای علمـ ــت هـ ــر فعالیـ ــی بـ و مبتنـ

ناخواســـته روبـــرو شـــود .
ـــد  کـــه حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای فرمودن ـــه  همان گون
کشـــور دانســـت و  بایـــد جوانـــان نخبـــه را پـــاره تـــن 
بـــا  و  نشـــده  آنهـــا دلســـرد  تـــا  کـــرد  فراهـــم  فضایـــی 
کارخـــود ادامـــه داده و بـــه دام دالالن  اســـتقامت بـــه 
ـــی   ـــار نشـــوند .اســـتعداد ایران گرفت و مهاجـــرت ازکشـــور 
موهبتـــی همیشـــگی و خـــدادادی اســـت و انقـــاب 
ـــه ایـــن اســـتعدادها  ـــا تکیـــه ب کـــه ب اســـامی نشـــان داد 

کـــرد. مـــی تـــوان قلـــه هـــای علـــم و دانـــش را فتـــح 

کـــه رهبـــر انقـــاب اســـامی بـــه آن  نکتـــه مهـــم دیگـــری 
اشـــاره فرمودنـــد توجـــه بـــه علـــوم انســـانی در همـــه 
ابعـــاد اســـت. طبعـــًا گســـترش علـــوم را تنهـــا درزمینـــه هـــای 
نمـــود،  محـــدود  نبایـــد  مهندســـی  چـــون  خاصـــی  
ــف  ــای مختلـ ــگان در حوزه هـ ــود نخبـ ــد وجـ ــه بایـ بلکـ

ــز قـــدر دانســـت . ــانی را نیـ علـــوم انسـ
متأســـفانه امـــروزه بـــه هنـــگام بحـــث از شـــرکت های 
قـــرار  برخـــی  موردنظـــر  بیشـــتر  آنچـــه  دانش بنیـــان 
می گیـــرد یـــا بـــر ذهـــن آنهـــا می نشـــیند، فعالیت هـــای 
حـــوزه علـــوم پایـــه و یـــا مهندســـی اســـت، درصورتی کـــه 
نقـــش علـــوم انســـانی در شـــناخت جامعـــه و مشـــکات 
آن در عرصه هـــای اجتماعـــی، اقتصـــادی، فرهنگـــی و 
مدیریـــت را نمی تـــوان ازنظـــر دور داشـــت . بایـــد بـــه 
کشـــور  علـــوم انســـانی بهـــاداد  و در توســـعه علمـــی 
مدنظـــر  پیـــش  از  بیـــش  نیـــز  بخـــش  ایـــن  توســـعه 

گیـــرد. قرارمـــی 
بـــه  ایـــن حـــوزه   انـــدرکاران  بایـــد دســـت  پایـــان  در 
درمـــورد  رهبـــری  فرمایشـــات  از  گرفتـــن  سرمشـــق 
عـــدم  تقلیـــد از دانشـــگاه ها غربـــی توجـــه نماینـــد و 
ـــه الگـــوی پیشـــرفته  بداننـــد هرحرکتـــی بـــدون توجـــه ب
اســـامی ایرانـــی مـــا را بـــه بیراهـــه خواهـــد بـــرد ، بایـــد 
درتمامـــی عرصه هـــای توســـعه بـــر فرهنگـــی غنـــی خـــود 
متکـــی باشـــیم و ایـــران را به عنـــوان الگویـــی مســـتقل 
بـــرای جهـــان اســـام و منطقـــه  در جهـــان به ویـــژه 

ــم.         ــیا درآوریـ آسـ

کاظم حسینی ■  سید 
مدیر مسئول
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دانش بنیان
◄ رهبر معظم انقالب اسالمی از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان وفناوری های برتر بازدید کردند؛ 

جلوه درخشان استعداد ایرانی و همت انقالبی را در این نمایشگاه دیدیم
◄ رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

جوان نخبه پاره تن ایران است حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید
◄ مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان: 

 وقتی محصول باکیفیتی تولید می کنیم به آن با تردید نگاه می کنند
◄ اخبار
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تشـخیص  در  بـاال  فنـاوری  بـا  پزشـکی  سـامانه های 
عصبـی،  پروتـز  و  ربـات  بـا  جراحـی  همودیالیـز،  سـرطان، 
داروهـای  و  کسـنها  وا تولیـد  آزمایشـگاهی،  تجهیـزات 
سـاخت  و  طراحـی  بومـی،  کامـًا  صـورت  بـه  پیشـرفته 
کنتـرل  موتـور جـت و طراحـی موتـور هوایـی، سیسـتم های 
گاز، خدمات  کاتالیسـت های نفـت و  نیروگاهـی، تولیـد انواع 
و  مخـازن  سـاخت  ژرف،  آب هـای  حفـاری  و  شناسـایی 
تجهیـزات اسـتیل، سـامانه های پیشـرفته نـوری، اسـکنری، 
سـاخت  پردازشـگرها،  و  شبیه سـازی  ُبـرش،  اندازه گیـری، 
جملـه  از  رایانـه ای  بازیهـای  تولیـد  و  صنعتـی  فریزدرایـر 
ایـن  در  حاضـر  دانش بنیـان  شـرکت های  دسـتاوردهای 

بـود. نمایشـگاه 
در بخشی از بازدید، آقای ستاری معاون علمی و فناوری 
این  برنامه های  و  رویکردها  از  گزارشی  رئیس جمهور 
گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان  معاونت برای 
اسامی  انقاب  معظم  رهبر  مجوز  با  گفت:  و  کرد  بیان 
کمک بسیار خوبی از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش 
کمک پروژه های علمی و  که با این  گرفت  کشور قرار  علمی 
کشور و مقابله با  دانش بنیان در جهت مقاوم سازی اقتصاد 

گرفته است. کیفیت و سرعت زیادی  تحریم ها 
بـه  اشـاره  بـا  رئیس جمهـور  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
کـز  کنـار دانشـگاهها و مرا ح ایجـاد پهنه هـای نـوآوری در  طـر

در  نـوآوری  زیسـت بوم  بزرگ تریـن  را  ایـران  مسـتعد،  علمـی 
از ۴۵۰۰ شـرکت  بیـش  کنـون  ا افـزود:  و  آسـیا دانسـت  غـرب 
زمینـه  تومانـی،  میلیـارد  هـزار   ۹۰ درآمـد  بـا  دانش بنیـان 

کرده انـد. فراهـم  را  نفـر  هـزار   ۳۰۰ مسـتقیم  اشـتغال 
پیشـرفته  داروهـای  تولیـد  زیسـت بوم  سـتاری  آقـای 

کشـور  انگیـزه  پـر  جوانـان  بـه  اعتمـاد  از  موفـق  نمونـه ای  را 
مهاجـرت  زیسـت بوم،  ایـن  ارتقـای  اثـر  در  گفـت:  و  خوانـد 
نخبـگان در بخـش داروسـازی تقریبـًا متوقـف شـده اسـت و 
کثـر تـا دو سـال  کـه وارد ایـن چرخـه شـود، حدا هـر دارویـی 

می شـود. مـردم  مصـرف  بـازار  وارد  و  تجـاری  بعـد، 
پـس از سـخنان آقـای سـتاری، رهبـر انقـاب اسـامی بـا 
کیـد بـر لـزوم عبـور از اقتصـاد نفتـی و عـوارض فرهنگـی آن،  تأ

گایه هـای جوانـان در نمایشـگاه امـروز ایـن  گفتنـد: یکـی از 
کـه بعضـًا همـان محصـول یـا تولیـد آنهـا را دسـتگاههای  بـود 
فرهنـگ  از  ناشـی  ایـن  کـه  می کننـد  وارد  ج  خـار از  دولتـی 

اقتصـاد نفتـی اسـت و بایـد ایـن نـگاه غلـط اصـاح شـود.
علمـی  معـاون  بـه  خطـاب  خامنـه ای  اهلل  آیـت  حضـرت 
دهیـد  اجـازه  نبایـد  افزودنـد:  رئیس جمهـور  فنـاوری  و 
ایـن موانـع پیـش پـای جوانـان فعـال ایجـاد شـود، هـر چـه 
نیـز هـر چـه  کنیـد، مـن  ایـن خصـوص تـاش  می توانیـد در 

کـرد. خواهـم  کمـک  بتوانـم 
رهبر انقاب اسـامی همچنین با تشـکر از پژوهشـگران و 
فنـاوران و دسـت اندرکاران نمایشـگاه، در لـوح یادبـود متنـی 

کردند: ح مرقـوم  بـه این شـر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جلـوه ی درخشـان اسـتعداد ایرانـی و هّمـت انقابی را در 
کار اساسـی  گفتیـم.  ایـن نمایشـگاه دیدیـم و خـدا را سـپاس 
بایـد  بـاال  توانهـای  انگیزه هـا و  از  بـرای بهره گیـری  بنیانـی  و 
مسـئوالن  وظیفـه ی  مهمتریـن  ایـن  شـود.  دنبـال  جـدًا 
کنیـد و با امید و شـوق قدم  دولتـی اسـت. بـه خداونـد توکل 
اقتصـادی  مشـکات  بـه  توانسـت  خواهیـد  یقینـًا  برداریـد، 

کشـور پایـان دهیـد، ان شـاءاهلل.
سّیدعلیخامنهای
۱۶مهر۱۳۹۸

رهبر معظم انقالب اسالمی از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان وفناوری های برتر بازدید کردند؛

رهبــر معظــم انقــاب:
کنیــد و بــا امید و  بــه خداونــد تــوکل 
 خواهیــد

ً
یــد، یقینــا شــوق قــدم بردار

ت اقتصــادی  توانســت بــه مشــکا
کشــور پایــان دهید   

جلوه درخشان استعداد ایرانی و همت انقالبی 
را در این نمایشگاه دیدیم

کردند. رهبر معظم انقالب اسالمی سه شنبه16 مهر ماه از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر )ایران ساخت( در حسینیه امام خمینی)ره( بازدید 
در ایـن بازدیـد دو سـاعته، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای ضمـن دیـدن از ۳۰ غرفـه شـرکت های دانش بنیـان و گفت وگـو بـا فناوران و پژوهشـگران، در جریان آخرین دسـتاوردهای 

گرفتند. علمـی و فنـاوری و پروژه هـای تجاری سـازی شـده جوانـان و متخصصـان ایرانی قـرار 

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی چهارشـنبه 17 مهرمـاه در دیـدار دو هزار نفر از نخبگان جوان و اسـتعدادهای برتر علمی، ادامه پیشـرفت علمی کشـور 
کردند:  کیـد  کامـاًل ضـروری و حیاتـی خواندنـد و بـا اشـاره بـه شـوق سرشـار، انگیـزه تحسـین برانگیـز و اعتمـاد بـه نفـس جوانـان نخبـه تأ کـوران حرکـت پرشـتاب علمـی جهـان،  را در 

کرد. کاماًل جـدی اجـرا و پیگیری  هـر جـوان نخبـه پـاره تـن ایـران عزیـز ماسـت و بـرای رفـع مشـکالت نخبـگان باید سـند راهبـردی امور نخبـگان را 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:
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نفـر   ۱۲ کـه  را  مطالبـی  خامنـه ای  اهلل  آیـت  حضـرت 
جوانـان  تأمـل  و  کردنـد  بیـان  دیـدار  ایـن  در  نخبـگان  از 
و  را بسـیار خـوب  کشـور  نخبـه در خصـوص مسـائل مهـم 
کیـد به مسـئوالن مربوطه  کردنـد و بـا تأ لذتبخـش ارزیابـی 
نخبـگان  پیشـنهادهای  و  مطالبـات  کـردن  دنبـال  بـرای 
نیازمنـد  کشـور  در  شـده  آغـاز  علمـی  حرکـت  گفتنـد: 
در  ایـران  علمـی  بـاالی  رتبه هـای  البتـه  اسـت،  اسـتمرار 
برخـی رشـته های نوپـا ماننـد نانـو و زیسـت فناوری بسـیار 
نبایـد  و  نیسـت  کافـی  بـه هیچ وجـه  امـا  اسـت  افتخارآمیـز 
شـتاب  بـا  علمـی  پیشـرفت  بایـد  بلکـه  کنـد،  قانـع  را  مـا 

یابـد. ادامـه 
نمایشـگاه  از  خـود  بازدیـد  بـه  اشـاره  بـا  ایشـان 
اعتمـاد  انگیـزه،  وجـود  دانش بنیـان،  شـرکت های 
جوانـان  عمـل  و  حـرف  در  خودبـاوری  و  به نفـس 
جریـان  اسـتمرار  از  شـوق انگیز  نشـانه ای  را  متخصـص 
ایـن  کردنـد:  خاطرنشـان  و  برشـمردند  کشـور  در  علمـی 
شـرکت  هـزار  چهـار  از  شـرکت   ۳۰ نخبـگان  فقـط  جوانـان 
طـول  در  بایـد  عـدد  ایـن  کـه  بودنـد  کشـور  دانش بنیـان 
شـود. برابـر  چندیـن  مشـخص،  و  محـدود  مـدت  یـک 
ایـن هـدف  تحقـق  آیـت اهلل خامنـه ای الزمـه  حضـرت 
شـرکت های  خصـوص  در  قانونـی  زیرسـاختهای  ایجـاد  را 

و  برشـمردند  آنهـا  روی  پیـِش  موانـع  رفـع  و  دانش بنیـان 
کار  و  کسـب  محیـط  کـه  کرده ایـم  کیـد  تأ مکـرراً  گفتنـد: 
کـه بایـد ظـرف یـک هفتـه  بایـد اصـاح شـود مثـًا مجـوزی 

موازی کاری هـای  نبـرد،  زمـان  مـاه  شـش  شـود،  صـادر 
شـود. برداشـته  انحصـار  و  حـذف،  غلـط 

نکتـه  چنـد  بیـان  بـه  سـپس  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
پرداختنـد. جـوان  نخبـگان  بـه  خطـاب 

امـور نخبـگان«  »اجـرا و تحقـق جـدی سـند راهبـردی 
کیـد حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بود. اولیـن نکتـه مـورد تأ

کامـل ایـن سـند را موجب رفع بسـیاری  ایشـان اجـرای 
تجاری سـازی  علمـی،   پیشـرفت  زمینـه  در  مشـکات  از 

محصـوالت علمـی و فنـاوری و حـل سـایر مشـکات بخـش 
اسـت  موظـف  نخبـگان  بنیـاد  گفتنـد:  و  خواندنـد  علمـی 
بـه ایـن سـند بپـردازد و شـورای عالی انقـاب فرهنگـی نیـز 
و  مطالبـه  را  آن  تحقـق  سـند،  ایـن  به روزرسـانی  بـا  بایـد 

کنـد. دنبـال 
کـه  القائـات منفـی جریانـی بـددل  از  »مأیـوس نشـدن 
بعـدی  توصیـه  می کنـد«  انـکار  را  کشـور  علمـی  جنبـش 

بـود. نخبـه  جوانـان  بـه  خامنـه ای  اهلل  آیـت  حضـرت 
کـه  بدخـواه  و  بـددل  جریـان  یـک  افزودنـد:  ایشـان 
اصـل  دارد،  حضـور  نیـز  دانشـگاهها  داخـل  در  متأسـفانه 
اسـت.  عیـان  واقعیـت  یـک  کـه  را  کشـور  علمـی  جهـش 
علمـی  اتفـاق  هیـچ  اینکـه  القـاء  بـا  می کنـد  تـاش  و  انـکار 
خ نـداده اسـت، مـردم را دچـار تردیـد و نخبـگان  مهمـی ر
هرگـز  جریـان  ایـن  مقابـل  در  شـما  امـا  کنـد،  ناامیـد  را 

نشـوید. مأیـوس 
کارهـای زشـت ایـن  رهبـر انقـاب اسـامی یکـی دیگـر از 
بـه  مسـتعد  نخبـگان  انتقـال  و  لـی  دال را  بـددل  جریـان 
گفتنـد: جـوان نخبـه بـه ایـران  کشـور دانسـتند و  ج از  خـار
دنبـال  بـه  آنهـا  امـا  اسـت،  کشـور  تـن  پـاره  و  دارد  تعلـق 
کـردن و یـا فریفتـن او بـا وعده هـای پولـی یـا غیر پولی  دلسـرد 

وزارتخــــانـــه هـــــــای مسئـــوالن  کـه  هسـتند  موهـــــوم  و 

محیط کسب و کار باید 
اصالح شود مثالً مجوزی که باید 

ظرف یک هفته صادر شود، 
شش ماه زمان نبرد

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی چهارشـنبه 17 مهرمـاه در دیـدار دو هزار نفر از نخبگان جوان و اسـتعدادهای برتر علمی، ادامه پیشـرفت علمی کشـور 
کردند:  کیـد  کامـاًل ضـروری و حیاتـی خواندنـد و بـا اشـاره بـه شـوق سرشـار، انگیـزه تحسـین برانگیـز و اعتمـاد بـه نفـس جوانـان نخبـه تأ کـوران حرکـت پرشـتاب علمـی جهـان،  را در 

کرد. کاماًل جـدی اجـرا و پیگیری  هـر جـوان نخبـه پـاره تـن ایـران عزیـز ماسـت و بـرای رفـع مشـکالت نخبـگان باید سـند راهبـردی امور نخبـگان را 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

جوان نخبه پاره تن ایران است حرکت علمی
 را با شوق مضاعف ادامه دهید
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ایـن  از دانشـگاهها در مقابـل  و علـوم موظفنـد  بهداشـت 
کننـد. مراقبـت  جریـان 

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای افزودنـد: برخـاف القائات 
اخبـار  و  مشـکات  از  کشـور  عالـی  مقامـات  جریـان،  ایـن 
مثبـت  جنبه هـای  یقینـًا  امـا  هسـتند  خبـر  بـا  هـم  منفـی 
بـر جنبه هـای منفـی آن غلبـه دارد. کشـور  جریـان علمـی 

ایشـان هنـر انقـاب اسـامی را جـرأت دادن بـه مـرد و 
زن، و پیـر و جـوان بـرای ورود بـه میادیـن دشـوار از جملـه 
کـه حتـی تحسـین دشـمنان را نیـز  ورود در میادیـن علمـی 
بـه دنبـال داشـته اسـت، خواندنـد و بـا یـادآوری مـواردی 
ظرفیـت  از  اسـتفاده  گفتنـد:  کشـور  علمـی  افتخـارات  از 
بـردن  »بـاال  بـه  کشـور  مختلـف  بخشـهای  در  علمـی 
کنتـرل  و  پیشـرفته  پزشـکی  و  »درمـان  دفاعـی«،  قـدرت 
»زیسـت فناوری  مهندسـی«،  فنـی  »مسـائل  بیماری هـا«، 
نانـو« و »فنـاوری  بـا فنـاوری  بـا دوام  تولیـد محصـوالت  و 

اسـت. شـده  منجـر  هسـته ای«،  صلح آمیـز 
بـا  کردنـد:  خاطرنشـان  خامنـه ای  اهلل  آیـت  حضـرت 
حرکـت  افـراد  برخـی  واضـح،  دسـتاوردهای  ایـن  وجـود 
گـر بتواننـد برسـر راه آن  کشـور را تخریـب و انـکار و ا علمـی 

می کننـد. مانع تراشـی 
ایشـان افزودنـد: البتـه ایـن موانـع بایـد برداشـته شـود 
کـز مربـوط اسـت، امـا  و مسـئولیت بـه عهـده مسـئوالن مرا
شـما جوانـان عزیـز بـه حرکـت پـر شـوق، مضاعـف و بـدون 
وقفـه خـود در مقابـل ایـن جریـان انحرافـی ادامـه دهیـد.

را  انسـانی  علـوم  بـه  توجـه  اسـامی،  انقـاب  رهبـر 
نخبـگان  بنیـاد  جملـه  از  نخبگانـی  نهادهـای  همـه  در 
ایرانـی،  نخبـه  جـوان  وقتـی  گفتنـد:  و  خواندنـد  ضـروری 
در  و  می کنـد  عمـل  جهانـی  تـراز  در  مهندسـی  زمینـه  در 
بسـیار  کارهـای  پیچیـده،  بسـیار  دسـتگاههای  سـاخت 
او در عرصه هایـی  مـی دهـد، طبعـًا حضـور  انجـام  مهمـی 
بـرای  حـل  راه  ارائـه  و  مدیریـت  و  حقـوق  اقتصـاد،  ماننـد 
و  مؤثـر  اجتماعـی،  هـای  آسـیب  و  اقتصـادی  مشـکات 

بـود. خواهـد  راهگشـا 
ناشـی  را  موجـود  اقتصـادی  مشـکات  برخـی  ایشـان 
دانـش  بـا  افزودنـد:  و  دانسـتند  علمـی  تحقیـق  کمبـود  از 
نخبگانـی مـی تـوان راه حلهـای خوبـی بـرای ایـن مسـائل 

یافـت.
کامـل  کیـد بـر اجـرای  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا تأ
افزودنـد:  کشـور  علمـی  نقشـه  ارزشـمند  بسـیار  سـند 
موجـب  انسـانی  علـوم  عرصـه  در  جـوان  نخبـگان  حضـور 
کشـور بـه صورت متناسـب  مـی شـود پـرورش انـدام علمـی 
قـوی  العـاده  فـوق  بخـش  یـک  اینکـه  نـه  گیـرد،  صـورت 

جـان. کـم  و  ضعیـف  دیگـر  بخشـی  و  باشـد 
صحیـح  فرهنـگ  بـا  علـم  بـودن  همـراه  انقـاب  رهبـر 
منافـع  از  بشـر  اسـتفاده  سـاز  زمینـه  را  انسان دوسـتی 
علـم  کردنـد:  یـادآوری  و  خواندنـد  دانـش  و  علـم  حقیقـی 
فرهنـگ  بـا  وقتـی  ای  هسـته  نافـع  بسـیار  و  مهـم  بسـیار 
غلـط قـدرت طلبـی همـراه شـد، بـه تولیـد بمب هسـته ای 

شـد. تبدیـل  بشـریت  و  دنیـا  بـزرگ  تهدیـد  بـه  و  انجامیـد 
موضـع  بـه  اشـاره  بـا  ای  خامنـه  اهلل  آیـت  حضـرت 
حرمـت  دربـاره  اسـامی  جمهـوری  شـجاعانه  و  قاطعانـه 
مـا  کردنـد:  کیـد  تأ ای  هسـته  بمـب  از  اسـتفاده  شـرعی 
برداریـم،  قـدم  راه  ایـن  توانسـتیم در  اینکـه مـی  بـا وجـود 
حـرام  را  سـاح  ایـن  کاربـرد  عزیـز  اسـام  حکـم  اسـاس  بـر 
کردیـم، بنابرایـن هیـچ دلیلـی نـدارد  قطعـی شـرعی اعـام 
آن  از  اسـتفاده  کـه  سـاحی  نگه داشـت  و  تولیـد  بـرای  کـه 

کنیـم. هزینـه  اسـت،  حـرام  مطلقـًا 
شـرف  و  دینـی  مبانـی  بـه  جـدی  پایبنـدی  ایشـان 

و  برشـمردند  نخبگانـی  هـای  مجموعـه  الـزام  دو  را  ملـی 
و  اسـامی  فرهنـگ  بـا  وقتـی  ایرانـی  دانشـمند  افزودنـد: 
ملـت  حیـات  راهبـردِی  عنصـر  شـود،  مـی  آمیختـه  ایرانـی 

بخشـد. مـی  تـوان  و  روح  کشـور  بـه  و  شـود  مـی 
فرهنـگ  بـا  علـم  همراهـی  ضـرورت  زمینـه  در  ایشـان 
ابایـی  یادگیـری هیـچ  و  گردی  از شـا مـا  افزودنـد:  صحیـح 
بـاز  مـا  دانشـگاههای  خواهیـم  نمـی  امـا  نداریـم  ننگـی  و 
غلـط  فرهنـگ  همـان  بـا  امریکایـی  »دانشـگاههای  تولیـد 

باشـند. غربـی« 
ایرانـی-  فضـای  از  خرسـندی  ابـراز  بـا  انقـاب  رهبـر 
فعـال در عرصـه هـای سـلولهای  اسـامِی مجموعـه هـای 
گفتنـد  ای  هسـته  و  فنـاوری  زیسـت  نانـو،  بنیـادی، 
نوعـی  را  علمـی  کار  هـا،  زمینـه  ایـن  در  فعـال  نخبـگان 
جهـاد مـی داننـد و ایـن تفکر و نگـرش در همـه محیطهای 

اسـت. نیـاز  مـورد  دانشـگاهی 
ایـن  جمع بنـدی  در  ای  خامنـه  اهلل  آیـت  حضـرت 
کردنـد: شـرایط مـا بـا شـرایط  کیـد  بخـش از سخنانشـان تأ
بیندیشـیم،  ایرانـی  بایـد  مـا  اسـت.  متفـاوت  دیگـران 
و  رعایـت  کـه  کنیـم  زندگـی  ایرانـی  و  کنیـم  فکـر  ایرانـی 
بـه  توانـد  مـی  ایرانـی  اسـامی-  پیشـرفت  الگـوی  اجـرای 

کنـد. شـایانی  کمـک  هـدف  ایـن 
ایشـان تقلیـد از فرهنـگ دانشـگاههای غربـی را باعـث 
و  خواندنـد  علمـی  ابتـکارات  و  نـوآوری  رفتـن  بیـن  از 
گفتنـد: تقلیـد از دیگـران، نوزایـی و نشـاط حقیقـی علمـی 

بـرد. بیـن مـی  از  را هـم 
سـخنان  نکتـه  ششـمین  در  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
زمینـه  در  نقـش  ایفـای  بـه  را  نخبگانـی  جامعـه  خـود، 

فراخواندنـد. عمومـی  دیپلماسـی 

بـزرگ«  فرهنگـِی  ایـراِن  »نخبـگان  گـردآوردن  ایشـان 
قرنهـای  در  ایرانـی  فرهنـگ  وسـیع  قلمـرو  نخبـگان  یعنـی 
نخبگانـی  جامعـه  بالقـوه  ظرفیـت  از  ای  نمونـه  را  گذشـته 
نخبـگان  گـردآوری  و  گیـری  ارتبـاط  افزودنـد:  و  خواندنـد 
منطقـه غـرب آسـیا، جهـان اسـام، محور مقاومـت و حتی 
از  کشـورها  همـه  در  عالـم  حق جـوی  نخبـگان  گـردآوری 
بـه  نهادسـازی  نوعـی  بـا  توانـد  مـی  اروپـا  و  امریـکا  جملـه 
»اندیشـه  و  شـرافت«  بـا  و  ک  پـا »دانـش  ترویـج  و  ارائـه 

شـود. منجـر  درسـت« 
کم کاری هـا  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، بـا نقـد برخـی 
در ارائه راه سـوم برخاسـته از انقاب اسـامی به جهانیان 
گفتنـد: راه مـا نـه سوسیالیسـتی اسـت نـه متکـی بـر لیبـرال 
ملتهـا  بـه  را  سـومی  راه  اسـام  برکـت  بـه  مـا  دمکراسـی. 
کـه بایـد بیـش از پیـش بـا سـخن منطقـی و  کـرده ایـم  ارائـه 
عمـل خـود، دل هـا را بـه ایـن راه سـودمند بـرای بشـریت 
کنیـم و ملتهـا را از نفـوذ روزافـزون فرهنـگ منحـط  جـذب 

غـرب نجـات دهیـم.
رهبـر انقـاب در آخریـن فـراز سخنانشـان در جمـع دو 
کردنـد  کیـد  گسـترش امیـد تأ هـزار نخبـه جـوان بـر ایجـاد و 
علمـی  حرکـت  پیشـروان  و  اسـاتید  نخبـگان،  گفتنـد:  و 
علمـی  پیشـرفت  بـرای  آمـده  وجـود  بـه  امیـد  نگذارنـد 

شـود. اختـال  دچـار  کشـور 
البتـه  کشـور  در  افزودنـد:  زمینـه  همیـن  در  ایشـان 
مشـکات  ایـن  نبایـد  امـا  دارد  وجـود  مختلفـی  مشـکات 
و  ح  مطـر مـدام  موفقیتهـا  بـه  توجـه  بـدون  و  یک طرفـه  را 
کـه در این صـورت امید  کـرد، چـرا  بـر سـر آن مرثیـه خوانـی 

فـروغ مـی شـود. کـم  در دل جوانـان 
موفقیت هـای  تبییـن  و  توجـه  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
جـوان  نسـل  قبـال  در  نخبـگان  وظایـف  از  را  بـزرگ 
انقـاب  از  بعـد  ایرانـی  اسـتعداد  افزودنـد:  و  دانسـتند 
خـدادادی  و  همیشـگی  موهبتـی  بلکـه  نیامـده  به وجـود 
ایـن اسـتعدادها،  بـه  بـا میـدان دادن  انقـاب  امـا  اسـت، 
بـه  وابسـته،  و  افتـاده  عقـب  و  کـد  را حالـت  از  را  ایـران 
از  برخـوردار  و  پیشـرفت  حـال  در  مسـتقل،  کشـوری 
کـه بایـد بـه ایـن واقعیات  کـرد  موفقیتهـای فـراوان تبدیـل 

داشـت. کامـل  توجـه 
علمـی  پیشـرفت های  »مقایسـه  نتایـج  ایشـان 
انقـاب«  از  قبـل  بـا  را  اخیـر  سـال  چهـل  در  دانشـگاهها 
البتـه  عظیـم  حرکـت  ایـن  افزودنـد:  و  خواندنـد  حیـرت آور 
در اول راه اسـت، امـا بـه فضـل الهـی و همـت نخبـگان و 
جوانـان بـه اوج خواهـد رسـید و جـوان ایرانـی بایـد بـا ایـن 

بنگـرد. آینـده  بـه  نـگاه 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تـوکل، تقـوا و معنویـت را 
نخبـگان  بـه  و  خواندنـد  روزافـزون  و  حقیقـی  امیـد  مایـه 
کتان  کردنـد: هرچـه مـی توانیـد دل هـای پا جـوان توصیـه 
کریم را همواره  کنیـد و در حـرف و عمـل خداونـد  ک تـر  را پا
مدنظـر داشـته باشـید، آن وقـت همراهـی و یـاری خـدا را 

کـرد. در پیشـرفت مـداوم احسـاس و درک خواهیـد 

استعداد ایرانی 
بعد از انقالب به وجود نیامده 

بلکه موهبتی همیشگی و 
خدادادی است
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سـخنان  تکـرار  بـا  سخنانشـان  پایـان  در  انقـاب  رهبـر 
کـه بایـد  گفتـه ایـم  کردنـد:  چنـد سـال قبـل خـود یـادآوری 
کـه ۵۰ سـال بعـد هـر نخبـه ای  کنیـم  گونـه ای پیشـرفت  بـه 
فـرا  را  علـم  تازه هـای  خواسـت  جهـان  در  کـه  کسـی  هـر  و 
تحقـق  و  باشـد  فارسـی  زبـان  دانسـتن  بـه  ناچـار  بگیـرد، 
همـت  و  اسـتعداد  و  هـوش  دایـره  در  حتمـًا  هـدف،  ایـن 

اسـت. پذیـر  امـکان  ایرانـی 
آقـای سـتاری معـاون علمـی  ایـن دیـدار همچنیـن  در 
علمـی  درونـزای  پیشـرفت  جمهـور،  رئیـس  فنـاوری  و 
بومـی،  فرهنـگ  و  آمـوزش  انسـانی،  نیـروی  براسـاس  را 
نظـر  از  گفـت:  و  کـرد  اعـام  نخبـگان  ملـی  بنیـاد  رویکـرد 
کشـور خـود ارزش افـزوده  کـه بـرای  کسـی اسـت  مـا نخبـه 
کنـد و بـر ایـن اسـاس حمایتهـای بنیـاد  و اشـتغال ایجـاد 
نـوآوری  و  تـاش  و  کار  انجـام  بـه  منـوط  نخبـگان  ملـی 

اسـت.
ح سـرآمدان علمـی و برگـزاری جوایز  آقـای سـتاری، طـر
برنامـه  جملـه  از  را  روشـن  احمـدی  شـهید  و  مصطفـی 
و  خوانـد  نخبـگان  علمـی  بنیـاد  اجـرای  حـال  در  هـای 
اقتصـاد  مقابـل  نقطـه  در  بنیـان  دانـش  اقتصـاد  افـزود: 
انسـانی  نیـروی  کیفیـت  آن،  در  و  اسـت  وابسـته  و  نفتـی 
اصـل  گـذاری  بـه سـرمایه  بخـش خصوصـی  کـردن  وارد  و 

اسـت.
از  تـن   ۱۲ انقـاب  از سـخنان رهبـر  ایـن دیـدار قبـل  در 
دیدگاههـای  مختلـف،  هـای  رشـته  محققـان  و  نخبـگان 

آقایـان: کردنـد.  بیـان  را  خـود 
• سـید علی موسـوی- اسـتادیار مهندسـی پزشـکی

شـرکت  مؤسـس  و  حقـوق  دکتـرای  قاسـمی-  •یوسـف 
حقوقـی خدمـات  زمینـه  در  بنیـان  دانـش 

• محمـد فدایی- دانشـجوی دکتـرای مدیریت دولتی
دانشـگاه  از  ریاضـی  پسـادکترای  صلواتـی-  عرفـان   •

جهانـی المپیـاد  طـای  مـدال  دارنـده  و  امیرکبیـر 
عمـران  مهندسـی  دانشـیار  محصولـی-  مجتبـی   •

شـریف دانشـگاه 
کارشناس ارشد فناوری اطاعات • حسن انصاری فر- 

تبریـزی- دانشـجوی دکتـرای صنایـع  کاظمـی  علـی   •
کاغـذ چـوب و 

بـرق  مهندسـی  دکتـرای  دانشـجوی  رجایـی-  •رسـول 
مـدرس تربیـت  دانشـگاه  از 

•  امیـد حاتمـی- دانشـجوی دکتـرای مدیریت
•  حسـینعلی اخاقـی- دکتـرای مهندسـی نفـت

و خانـم ها:
کری- دانشـجوی دکتـرای پژوهـش هنر •   الهـه شـا

• سـیده صدیقـه مدنـی- فـوق تخصـص بیمـاری هـای 

غـدد از دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران
کردند: کید  در سـخنان خـود بـر این نـکات تأ

کارآفرینان نوآور در جامعه • ضرورت اصاح نگرشـها به 
گیر در جهـت حمایـت  • لـزوم حـذف مقـررات دسـت وپا

کاربـردی از نخبـگان و مسـیر پژوهشـهای 
گذاری در رشـته هـای علوم پایه • ضـرورت سـرمایه 

بـر  غلبـه  منظـور  بـه  اینترنتـی  تلویزیـون  انـدازی  راه   •
مجـازی فضـای  در  محتـوا  تولیـد  فقـر 

جدیـد  کارهـای  و  کسـب  دشـوار  شـرایط  از  انتقـاد    •
کشـور در 

•  لـزوم رسـیدگی بـه وضع مدارس سـمپاد
کارهـای اینترنتـی و جلوگیـری از  کسـب و  • حمایـت از 

کـردن سـلیقه ای فعالیـت آنهـا متوقـف 
نظـام  اصـاح  درخصـوص  پیشـنهادهایی  بیـان   •

کشـور اداری 
آمـوزش  فعالیتهـای  ارتقـاء  و  سـاماندهی  بـر  کیـد  تأ  •

علمـی المپیادهـای  همچـون  ای  مدرسـه  بـرون 
بـه  بودجـه  اختصـاص  معیـار  تغییـر  پیشـنهاد   •
»سـرانه  شـاخص  از  کشـور  علمـی  کـز  مرا و  دانشـگاهها 
کشـور« کیفِی »حل مسـائل  دانشـجو- اسـتاد« به شـاخص 
• ضـرورت حرکـت بـه سـمت الگوهـای جدیـد آموزشـی 
و  کارآفرینـی  اولویـت  بـا  پژوهش محـور«  »آمـوزِش  بویـژه 

اجتماعـی رفـاه  افزایـش 
در پایـان ایـن دیـدار، نمـاز ظهـر و عصـر بـه امامـت رهبـر 

انقـاب اسـامی اقامه شـد.

 باید به گونه ای پیشرفت کنیم که ۵۰ سال 
بعد هر نخبه ای و هر کسی که در جهان 

خواست تازه های علم را فرا بگیرد،
 ناچار به دانستن

 زبان فارسی باشد
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و  علـــم  پـــارک  در  دانش بنیـــان  شـــرکتی  مـــا،  شـــرکت   
کار در زمینـــه تولیـــد  فنـــاوری خراســـان، بـــا ۱۰ ســـال ســـابقه 
سیســـتم های حفاظتـــی و تجهیـــزات ضـــد ســـرقت مخصوصـــا 

ــگاه ها اســـت. ــرقت فروشـ گیت هـــای ضـــد سـ
گـــزارش بـــازارکار محمدصـــادق ثانـــوی ضمـــن اعـــام  بـــه 
گفت وگـــو بـــا ایســـنا،افزود:  خوشـــبختانه  مطلـــب فـــوق در 
کیفیـــت در ســـه  محصـــوالت مـــا بـــه دلیـــل ســـطح بـــاالی 
ایـــران مـــورد اســـتقبال  از  ج  ایـــران و خـــار ســـال اخیـــر در 
گرفتـــه، هـــم در ایـــران نیـــز تامین  کننـــده عمـــده بـــازار  قـــرار 

ج از ایـــران صـــادرات داریـــم.  هســـتیم و هـــم بـــه خـــار
کشـــورهای  گفـــت :صـــادرات مـــا بـــه طـــور مســـتمر بـــه  وی 
انجـــام  افغانســـتان  و  عـــراق  فـــارس،  خلیـــج  حاشـــیه 
نمایشـــگاه  هـــر ســـال  بـــه صـــورت مســـتمر  مـــا  می شـــود. 
کـــه  ج از ایـــران داریـــم  خارجـــی داشـــته و دفتـــری نیـــز در خـــار
گســـترش می دهیـــم. ســـال بـــه ســـال فعالیت هـــای خـــود را 

شرکت های  در  مشکل  نوع  »دو  اینکه  بیان  با  ثانوی 
مشکل  نوع  یک  کرد:  عنوان  دارد«،  وجود  دانش بنیان 
نرسیده  بلوغ  به  کشور  کل  در  که  کوسیستم است  ا بحث 
که مربوط به شرایط یک سال  و نوع دوم مشکاتی است 

گیر است. اخیر بر اساس قوانین غلط و دست و پا
مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت دانش بنیـــان ادامـــه داد: هنـــوز 
ــی  ــول ایرانـ ــت محصـ کیفیـ ــه  کـ ــم  ــیده ایـ ــاور نرسـ ــن بـ ــه ایـ بـ
تولیـــد می کنیـــم،  کیفیتـــی  با وقتـــی محصـــول  و  چیســـت 
ــد  ــا تردیـ ــه آن بـ کار بـ ــابقه  ــال سـ ــد سـ ــد از چنـ ــز بعـ ــوز نیـ هنـ
نـــگاه می کننـــد و یـــا عاقـــه دارنـــد محصـــول خارجـــی خریـــد 

ــد.  کننـ

را  مشـــکات  ایـــن  از  زیـــادی  افزود:بخـــش  ثانـــوی 
مـــا  دســـت  آنچـــه  امـــا  کنیـــم  حـــل  توانســـتیم  خودمـــان 
ـــرای  ـــر ب ـــال اخی ـــک س ـــه در ی ک ـــت  کاری اس ـــرایط  ـــت، ش نیس
کاال، مـــواد اولیـــه و نوســـانات موجـــود ایجـــاد شـــده  تامیـــن 

می دهـــد. آزار  را  مـــا  کـــه 

وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکات شـــرکت های دانش بنیـــان 
ــکات  ــم. مشـ ــاز می کنیـ ــان راه را بـ ــا خودمـ ــرد: مـ کـ ــح  تصریـ
کـــه تـــا قبـــل از ایـــن  مربـــوط بـــه یـــک ســـال اخیـــر اســـت 
ـــدت  ـــن م ـــا در ای ـــود ام ـــت ب ـــات راح ـــول و قطع واردات محص
کنیـــم  بـــرای تامیـــن ارز و واردات بایـــد ماه هـــا وقـــت تلـــف 
ــذارد. ــر می گـ ــعه تاثیـ ــر توسـ ــدت بـ ــه شـ ــد بـ ــن فراینـ ــه ایـ کـ

برای تامین ارز و واردات قطعه باید ماه ها 
کنیم وقت تلف 

کـــرد: ایـــن مشـــکات بـــه خاطـــر قوانیـــن  ثانـــوی اضافـــه 
نیـــاز  و  بـــوده  توســـعه  کارشـــان  کـــه  شـــرکت هایی  اســـت. 
بـــه واردات قطعـــات دارنـــد، نبایـــد فرآینـــد ثبـــت ســـفارش 
برایشـــان ســـختگیرانه باشـــد. مـــا نیـــز ماننـــد ســـایرین بایـــد 
ـــد  ـــا تایی ـــیم ت ـــت باش ـــا در نوب ـــم و ماه ه ـــع بروی ـــه اداره صنای ب
بانـــک مشـــکات  نیـــز در  بعـــد  تامیـــن شـــود،  ارز  و  شـــده 
کـــه قبـــا  ایجـــاد می شـــود  کار ســـاده  یـــک  بـــرای  زیـــادی 
بســـیار ســـریع در عـــرض چنـــد روز قابـــل انجـــام بـــود امـــا 

کنـــون بســـیاری از  فرآیندهـــا قفـــل شـــده اســـت. ا
گر  ا کرد:  بیان  دانش بنیان  شرکت  این  عامل  مدیر 
و  می شد  دانش بنیان  شرکت های  از  بیشتری  حمایت 
کنونی را  زمینه مساعدتری فراهم بود، بسیاری از مشکات 
کردند اما به  کمک زیادی  کنون این شرکت ها  نداشتیم. تا
این  از  زیادی  که وجود داشته مسئولیت  دلیل مشکاتی 

شرکت ها خواسته نشده است.
وی با اشاره به رجوع دولت به شرکت های دانش بنیان برای 
این  دنیا  تمام  در  کرد:  خاطرنشان  خود   مشکات  حل 
که به شرکت های داخلی سهام و فرصت  دولت ها هستند 
بگیرند.  اختیار  را خود در  بازار و صنعت  تا  رشد می دهند 
ایران  در  اما  است  پیشرفته  کشورهای  تمام  فرآیند  این 
ج است. با وجود این شرایط  گونه نیست و اتکا به خار این 
پیش  را  کار  توانستند  دانش بنیان  شرکت های  سخت، 
مشکات،  رغم  به  اخیر  سال  یک  در  نیز  ما  شرکت  ببرند. 

کنیم. رشد داشت و توانستیم نیاز خود را تامین 

مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان: 

 وقتی محصول باکیفیتی تولید می کنیم
 به آن با تردید نگاه می کنند 

شرایط کاری 
یک سال اخیر 

برای تامین کاال، مواد 
اولیه و نوسانات موجود 

ما را آزار می دهد
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معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی، شرایط 
جدید این صندوق برای تخصیص تسهیات »اشتغال پایدار« 

کرد. به شرکت های دانش بنیان را اعام 
عمومی  روابط  از  نقل  به  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
روح اهلل  جمهوری،  ریاست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
ذوالفقاری معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی 
صندوق  این  پایدار«  »اشتغال  تسهیات  اینکه  بیان  با 
الحسنه  قرض  و  مهر  الحسنه  قرض  بانک های  طریق  از 
گفت:  می شود،  اعطا  بنیان  دانش  شرکت های  به  رسالت 

توسعه  به  کمک  و  اشتغال  رونق  به منظور  این تسهیات 
صورت  به  و  بنیان  دانش  شرکت های  انسانی  نیروی 

قرض الحسنه تخصیص می یابد.
نفر 300 میلیون  ازای هر  به  افزود: مبلغ تسهیات  وی 
دوره  که  است  شده  گرفته  نظر  در   98 سال  در  ریال 
ماهانه  اقساط  صورت  به  و  ماهه   36 نیز  آن  بازپرداخت 

خواهد بود.
ذوالفقاری با بیان اینکه سقف بهره مندی از تسهیات 
»اشتغال پایدار« برای هر شرکت دانش بنیان در هر سال، 
تصریح  است،  باالتر  و  کاردانی  مدرک  با  15نفر  معادل 
انسانی  نیروی  شامل  تسهیات  این  شمول  دامنه  کرد: 
ارائه  تاریخ  از  گذشته  ماه   12 از  کمتر  در  شده  بکارگیری 

درخواست شرکت است.
اشاره  با  پایان  در  نوآوری  صندوق  برنامه ریزی  معاون 
باید  شرکت  سوی  از  شده  معرفی  انسانی  نیروی  اینکه  به 
حداقل دارای سه ماه سابقه بیمه پیوسته متصل به تاریخ 
معرفی  انسانی  نیروی  سن  شد:  یادآور  باشد،  درخواست 

شده نیز نباید از 40 سال بیشتر باشد.

فناوری،60 شرکت  و  اعام معاونت علمی  بر اساس 
فعالیت  هوشمند  نقل  و  حمل  حوزه  در  بنیان  دانش 

کنند. می 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  گزارش  به 
اخیر  سال  چند  در  که  هایی  اپ  استارت  جمهوری، 
اند،  شده  تزریق  کشور  صنعت  و  کار  و  کسب  حوزه  به 
کشور دارند.  نقشی تاثیرگذار در روند رو به رشد اقتصاد 
کردن شیوه مدیریت و  که با هدف دگرگون  شرکت هایی 
کار آمده اند و نگاهی نو  کار صنایع مختلف روی  ادامه 

به مفاهیم اقتصادی دارند.
با تاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
های  شرکت  و  ها  آپ  استارت  از  توجهی  قابل  تعداد 
گرفته اند. معاونت علمی  کشور شکل  دانش بنیان در 
بنیان  از ۴ هزار شرکت دانش  فناوری مجموعا بیش  و 
فناورانه  مختلف  حوزه های  در  که  است  کرده  تأیید  را 
الگوهای موفقی  اند. در این میان  مشغول به فعالیت 
کشور  که تکثیر آنها می تواند اقتصاد  به چشم می خورند 

را متحول سازد.
بر اساس آمارهای رسمی اعام شده، تا پایان سال 
را  نفر  هزار   ۱۴۰ توانستند  دانش بنیان  شرکت های   ۹۷
کار بگیرند. از این میان سهم  در حوزه های مختلف به 
شرکت  تعداد  از  کشور  پیشرفته  نقل  و  حمل  صنعت 

های دانش بنیان، فعالیت ۶۰ شرکت است.
با  نیز  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
به  اقدام  کشور،  در  صنعت  این  زیاد  اهمیت  به  توجه 
کامل به نام  ستاد توسعه  شکل دادن یک ستاد مهم و 
عمومی  پیشرفته  نقل  و  حمل  و  فضایی  های  فناوری 
متخصصان  و  جوانان  روی  پیش  راهی  تا  است  کرده 
کند و نویدی برای  ایرانی و ایده های درخشان آنها باز 

توسعه این صنعت بزرگ باشد.
گروه های  گونی توسط  گونا در این میان تاش های 
مختلف این ستاد برای توسعه هر بخش از حمل و نقل 
افزایی  هم  با  آنها  از  کدام  هر  که  است  گرفته  صورت 
غ التحصیان دانشگاهی  بخش خصوصی، دولتی و فار
ای  توسعه  های  ح  طر تسریع  و  سازی  بومی  دنبال  به 

این حوزه ها است. 

بر اساس اعالم معاونت
 علمی و فناوری؛ 

۶۰ شرکت دانش بنیان 
در حوزه حمل ونقل 

هوشمند فعالیت دارند 

معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی 

شرایط جدید تسهیالت »اشتغال پایدار« 
شرکت های دانش بنیان اعالم شد 

●●●

کوچک  گفت: راه رشد و پیشرفت نوآوری در حوزه فوالد باز است، لذا شرکت های  رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
و دانش بنیان می توانند به این صنعت وصل شوند.

گردهمایی فناورانه  گزارش بازارکار به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر علی وحدت  در  به 
کرد:  که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد بیان  صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت فوالد 
که دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده بود.  کردیم، چرا  برگزاری چنین رویدادهایی را با رویداد فضایی آغاز 
که  کنند، فعال نشده بودند  گرفته اند برای اینکه مردم بتوانند از خدمات آنها استفاده  که شکل  در عین حال شرکت هایی 
گرفت. در این رویداد تاش هایی برای پیوند میان این شرکت های بزرگ و شرکت های دانش بنیان در این حوزه صورت 

کرد: چنین رویدادهایی با هدف فن بازار، صنعت و دانشگاه برگزار نمی شود، بلکه این رویدادها در جهت  وی تصریح 
گسترش اقتصادشان و بهم رسانی شرکت های دانش بنیان  که تامین مالی شرکت های دانش بنیان برای  رسالت صندوق 
گذشته خوشبختانه هم صنایع بزرگ و هم شرکت های دانش بنیان  به حوزه صنعت است، برگزار می شود. در رویدادهای 
گرفته بسیار راضی بودند. در این راستا صندوق نوآوری حمایت همه جانبه از شرکت های  از همکاری و تعامات صورت 
دانش بنیان را رسالت خود می داند و این اقدام را در قالب تسهیات لیزینگ، ارایه ضمانت نامه، تسهیات نمونه سازی 

و… ارایه می دهد.
گفت: در این رویداد حدود ۱۱۰ شرکت در نمایشگاه توانمندی ها و نیازهای فناورانه  رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
بنیان  دانش  شرکت های  با  و  می دهند  ارایه  را  خود  فناورانه  نیازهای  نیز  بزرگ  شرکت   ۱۱ و  دارند  حضور  فوالد  صنعت 
که صندوق تاش دارد  که برگزار می شود در این است  گفتگو خواهند داشت. فرق این نمایشگاه با نمایشگاه های عامی 

گفتگو بپردازند. کند تا با شرکت های دانش بنیان به  بخش های فنی شرکت ها را در این نشست ها حاضر 
که به شرکت های دانش بنیان می شود،  که با اعتمادی  وحدت یادآور شد: حوزه فوالد ابعاد متفاوتی دارد و امیدواریم 
کوچک می تواند منجر  که این راه حل های  گیرد، چرا  اتفاق های خوبی برای اقتصاد شرکت های دانش بنیان صورت 
که این امر  کشور دو برابر شده  گذشته ظرفیت فوالد  کشور شود. خوشبختانه در ۶ سال  به اتفاقی بزرگ در حوزه فوالد 
کشور دچار  که بسیاری از بخش های  کی از تاش مدیران و شرکت های بزرگ این حوزه است. این صنعت در شرایطی  حا

کشور است. رکود شده است، ۶ و چهار دهم درصد رشد داشته و این باعث افتخار 
بنیان  دانش  و  کوچک  شرکت های  لذا  است،  باز  فوالد  حوزه  در  نوآوری  پیشرفت  و  رشد  راه  کرد:  خاطرنشان  وی 
که از بحث های تامین نیاز  گسترده ای است  می توانند به این صنعت وصل شوند. حوزه فوالد یک حوزه چندوجهی و 
که شرکت های دانش بنیان  فناورانه در حوزه تجهیزات و مانیتورینگ تا حوزه محیط زیست و انرژی را شامل می شود 
که صندوق نوآوری حامی فروش شرکت های دانش بنیان است. کنند و بدانند  می توانند در تمام این حوزه ها ورود پیدا 

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی : 

شرکت های دانش بنیان می توانند 
به صنعت فوالد متصل شوند
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برخاف  این که  بیان  با  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
صورت  به  دانشگاه  و  صنعت  که  پیشرفته  کشورهای 
و  صنعت  می شوند،  متولد  چسبیده  بهم  دوقلوهای 
گفت: توصیه  و  ندارند  ادبیات مشترکی  ایران  دانشگاه در 
بخش های  به  نیازها  برایرفع  که  است  آن  صنایع  به  من 
از  را  خود  نیازهای  رفع  بلکه  نکنند،  مراجعه  دانشگاهی 

کنند. طریق شرکت های دانش بنیان پیگیری 
انعقاد  مراسم  در  سرکار  سعید  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
و  دانش بنیان  شرکت های  میان  همکاری  قرارداد  چهار 
نمایشگاه  دوازدهمین  در  امروز  که  صنعتی  بخش های 
بین المللی  نمایشگاه  محل  در  نانو  فناوری  جشنواره  و 
جمله  از  را  قراردادها  این  امضای  گرفت،  صورت  تهران 
و  فناوران  میان  پیوند  ایجاد  برای  نانو  ستاد  فعالیت های 
ادامه  و  دانست  بزرگ  صنایع  با  دانش بنیان  شرکت های 
نانو  گر  ا که  است  ما  اعتقاد  از  ناشی  امر  این  تحقق  داد: 
در  و  کند  وصل  بزرگ  صنایع  به  را  خود  نتواند  فناوری 

صنایع رسوخ نکند، به جایی نمی رسیم.
صنعتی  شرکت های  نتوانیم  گر  ا این که  بر  کید  تا با  وی 
کنیم،  متصل  دانش بنیان  شرکت های  به  را  بزرگ 
برای  رفاه  و  ثروت  تولید  که  نانو  فناوری  سند  چشم انداز 
اعتقاد  ما  کرد:  نشان  خاطر  نمی شود،  محقق  است  مردم 
گر بخواهیم نانو فناوری در زندگی روزمره مردم  ا که  داریم 
بتوانیم  باید  دهد  ارتقاء  را  آنها  زندگی  کیفیت  و  شود  وارد 
کنیم.  وارد  مرسوم  صنعتی  محصوالت  در  را  فناوری  نانو 
کنیم، رسوخ فناوری  گر بر آن تمرکز  که ا این حوزه ای است 

محقق می شود.
صاحبان  به  خطاب  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
گر امروز برای  که ا گفت: پیام ما به صنایع این است  صنایع 
به کارگیری این فناوری، فناوری توانمندساز اقدام نکنیم، 
در آینده رقابت پذیری و بازار خود را از دست خواهند داد، 
کارایی  کیفیت محصوالت و  که فناوری نانو قادر است  چرا 
آنها را ارتقاء دهد و رقابت پذیری بنگاه ها و صنایع بزرگ در 

عرصه بین المللی را ارتقاء خواهد داد.
نانو  ستاد  اهداف  از  یکی  امر  این  این که  بیان  با  سرکار 
ستاد  دوم  ساله   ۱۰ راهبردی  برنامه  در  کرد:  اظهار  است، 
نانو تمرکز بر صنعتی سازی است و برای این منظور برنامه های 
متعددی را اجرایی کرده ایم که از آن جمله می توان به راه اندازی 

کرد. شبکه تبادل فناوری اشاره 
مرکز  راه اندازی  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
دیگر  از  را  آیکان  عنوان  با  فناوری  نانو  صنعتی سازی 
برنامه های ستاد نانو در این راستا نام برد و یادآور شد: این 
مرکز پایگاهی برای حضور شرکت های دانش بنیان است تا 

کنند. بتوانند ارتباط میان دانشگاه و صنعت را برقرار 
ایجاد  برای  زیادی  بحث های  این که  بر  کید  تا با  وی 
ارتباط میان صنعت و دانشگاه در دنیا شده است، اظهار 

کشورهای پیشرفته قوام خود را دارد،  کرد: این بحث ها در 
دوقلوی  موجود  عنوان  به  صنعت  و  دانشگاه  که  چرا 

چسبیده متولد می شوند. بهم 
این  مغز  را  دانشگاه  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
خاطر  و  برد  نام  دوقلو  پیکره  این  قلب  را  صنعت  و  پیکره 
پول  خود  نیازهای  رفع  برای  صنعت  یکسو  از  کرد:  نشان 
با  از سوی دیگر دانشگاه ها  تزریق می کند و  به دانشگاه ها 
حرکت در مرزهای دانش نیازهای بخش صنعت را برطرف 

کرد. خواهند 
دانشگاه  با  صنعت  ارتباط  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
بعد  و  شد  متولد  صنعت  ابتدا  ایران  در  این که  بیان  با 
تربیت  تکنسین  صنعت  برای  تا  شدند  ایجاد  دانشگاه ها 
ادبیات  دانشگاه  و  صنعت  ایران  در  کرد:  اظهار  کنند، 
دانشگاه  نه  نمی فهمند.  را  یکدیگر  زبان  و  ندارند  مشترک 
از  و  می شود  تامین  آن  منافع  چون  دارد،  صنعت  به  نیاز 
به  قادر  دانشگاه  که  است  معتقد  نیز  صنعت  دیگر  سوی 

رفع نیازهای بخش صنعتی نیست.
موقع  هر  داریم  اعتقاد  ما  این که  بر  کید  تا با  سرکار 
به  اقدام  یکدیگر  با  مستقیم  طور  به  صنعت  و  دانشگاه 
دلخوری  و  یاس  به  منجر  نهایت  در  کردند،  ارتباط  ایجاد 
ما  کرد:  نشان  خاطر  است،  شده  صنعتی  بخش های 
کپی سازی  را  غربی  کشورهای  الگوی  نباید  که  معتقدیم 
کنیم، بلکه این دو موجود نیاز به  کشور  و پیاده سازی در 
که این پل ارتباطی از طریق شرکت های  پل ارتباطی دارند 

دانش بنیان تامین می شود.
که  آنجایی  از  نانو  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر  گفته  به 
شرکت های دانش بنیان از دل دانشگاه ها بیرون آمده اند، 
در  چون  دیگر  سوی  از  و  هستند  آشنا  دانشگاه  ادبیات  با 
کار قرار دارند، ادبیات بخش های صنعتی  کسب و  فضای 

را درک می کنند.
آن  صنعتی  بخش های  به  ما  توصیه  کرد:  اظهار  سرکار 
نشوند،  مستقیم  ارتباط  وارد  دانشگاه ها  با  هرگز  که  است 
رفع  برای  بلکه  نمی رسد  جایی  به  آنها  کرات  مذا چون 

کنند. نیازهای خود به شرکت های دانش بنیان مراجعه 
ارتباط  ایجاد  برای  مناسب  کانون  یک  را  »آیکان«  وی 
مرکز  این  کرد:  اضافه  و  دانست  صنعت  و  دانشگاه  میان 
حد  در  را  است  آزمایشی  حد  در  که  ایده هایی  می تواند 
کند و پس از اثبات این فناوری آن را  پایلوت اجرایی سازی 

آماده ورود به صنعت می کند.
با اشاره به فناوری های  نانو  دبیر ستاد توسعه فناوری 
کید بر این که این فناوری ها  کشور با تا تولید شده بسیار در 
واسط  حلقه های  آنکه  مگر  نمی شوند،  وارد  صنعت  به 
الگویی  واقعیت  این  اساس  بر  ما  شد:  یادآور  شود،  ایجاد 
کرده ایم تا بر اساس آن فناوری ها به فاز  کشور ایجاد  را در 

صنعتی سازی وارد شوند.

علمی  معاونت  زیست فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
شرکت های  گفت:  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
ذخیره سازی  در  مهمی  نقش  می توانند  دانش بنیان 
نیروی انسانی مورد نیاز صنایع مختلف به ویژه صنعت 

کسن داشته باشند. وا
اینکه  بیان  با  قانعی  مصطفی  ایسنا،  گزارش  به 
شرکت  می توانند  دانشگاه ها  علمی  هیات  اعضای 
با  کرد:  کنند، تصریح  خصوصی دانش بنیان راه اندازی 
در  دانشگاه ها  در  موجود  دانشی  ذخیره  از  قانون  این 

این شرکتها استفاده خواهد شد.
قبولی  قابل  پیشرفت  کسن  وا حوزه  در  افزود:  وی 
انسانی متخصص  نیروی  تربیت  نداشته ایم و در حوزه 

کافی نبوده است. این صنعت اقداماتمان 
زیست  رکن  قدیمی ترین  وجود  با  قانعی،  گفته  به 
نتوانستیم در  کسن است،  که صنعت وا کشور  فناوری 

این حوزه منحنی رشد قابل قبولی داشته باشیم.
کرد: برای توسعه همه جانبه و  وی همچنین عنوان 
کشور به همکاری همه بازیگران  کسن  مقبول صنعت وا
کشاورزی،  جهاد  وزارت  باید  و  داریم  نیاز  عرصه  این 
وزارت  کسن سازی،  وا دولتی  و  خصوصی  موسسات 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غیره دست به دست 
برای  بلندمدتی  و  کوتاه مدت  برنامه های  و  هم دهند 

کنند. توسعه این صنعت ارائه 
کاربردی  و  بزرگ  صنایع  از  یکی  کسن  وا صنعت 
نقش  می تواند  آن  به  ویژه  توجه  که  است  کشور  در 
تاثیرگذاری در رونق اقتصادی و تامین سامت جامعه 
یکی  کشورها،  تمام  در  دلیل  همین  به  باشد،  داشته 
این  توسعه  را  سامت  حوزه  اثرگذار  سیاست های  از 
از  یکی  نیز  ایران  داده اند.  قرار  کاربردی  و  مهم  صنعت 
که چند سالی است  کشورهای پیشرو در این حوزه بود 
گام هایی به عقب برداشته  به برخی دالیل در این حوزه 
که با تاش متولیان این امر به زودی  گام هایی  است؛ 

جبران می شود.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری:

شرکت های 
دانش بنیان برای 

رونق صنعت واکسن 
به میدان بیایند

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو خطاب به صنایع اعالم کرد

صنایع برای رفع نیازها به جای دانشگاه ها 
به شرکت های دانش بنیان مراجعه کنند
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معاون پژوهش و فناوری وزارت نیرو گفت: آیین نامه ای در 
دست اقدام داریم که براساس آن حمایت مالی از شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها تسهیل می شود.
پاسخ  در  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  اولیا  صالح  محمد 
حمایت  برای  ای  برنامه  چه  نیرو  وزارت  که  سوال  این  به 
به  انرژی  حوزه  در  که  هایی  آپ  استارت  و  ها  شرکت  از 
در  کنند،  می  فعالیت  پذیر  تجدید  های  انرژی  خصوص 
که در این زمینه  کرد: شرکت هایی  کار دارد، اظهار  دستور 
کنند در حال حاضر به سمت تولید قطعات از  فعالیت می 
طریق ساخت داخل و هم حمایت از فناوری های جدید 
در حال حرکت هستند و اقدامات خوبی را انجام داده اند.

دست  در  ای  نامه  آیین  رابطه  همین  در  افزود:  وی 
بر اساس آن شرکت های حوزه آب و برق  که  اقدام داریم 
زیرمجموعه وزارت نیرو، بتوانند از شرکت های دانش بنیان 
قانونی  لحاظ  به  البته  باشند.  داشته  ای  ویژه  حمایت 

که باید مناقصه ای برگزار شود و  مشکاتی وجود دارد چرا 
که شرکت های آب و برق از لحاظ  ما به دنبال این هستیم 

کنند. کار  مالی راحت تر با شرکت های دانش بنیان 
در  داد:  ادامه  نیرو  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
در  نیرو  فناوری  و  علم  و  پارک  اندازی  راه  ح  طر حال  عین  
برای  را  مناسبی  بستر  پارک  این  که  است  اقدام  دست 
کند و از طرفی شرکت های دانش بنیان  هم افزایی ایجاد می 
می توانند نیازهای حوزه آب و برق را به خوبی بشناسند و 
کنند. البته در حال حاضر شرکت های  در راستای آن حرکت 
دانش بنیان با ما همکاری و تعامل دارند ولی انتظار داریم 

گسترده تر شود.
های  اولویت  و  محورها  از  بخشی  به  همچنین  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره   ۹۸ سال  در  نیرو  وزارت  تحقیقاتی 
اقلیم، خشکسالی،  تغییر  تامین آب،  آبی،  کم  با  سازگاری 
کنترل توزیع آب،احیا و ساماندهی رودخانه ها،  سیاب، 

زیرزمینی  آب  منابع  مدیریت  آب،  تامین  آب،  دیپلماسی 
 ۹۸ سال  در  نیرو  وزارت  پژوهشی  محورهای  جمله  از 

هستند.

معاون وزارت نیرو:

حمایت از شرکتهای دانش بنیان حوزه انرژی تسهیل می شود

●●●

که شرکت های فعال دانش بنیان حوزه  گفت: وظیفه ما این است  مشاور وزیر صمت 
که به توانمندی  کنیم چرا  صنعت خودرو را به این صنعت در راستای رفع نیازها متصل 

این شرکت ها ایمان داریم.
کبری در حاشیه رویداد »گردهمایی شرکت های دانش بنیان  گزارش مهر، عزت اهلل ا به 
در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  کرد:  اظهار  خودرو«  صنعت  حوزه  ادعای  استارت آپ؛  و 
راستای اهداف دولت، رویکرد مناسبی را در خصوص حمایت از نهضت ساخت داخل آغاز 

کند. که این حمایت و اعتماد به داخل مسیر پیشرفت را تسهیل می  کرده 
گفت: صنایع  وی با بیان اینکه عمیقا به توانمندی های نیروهای داخل ایمان دارم، 

کنند، ما نیز وظیفه  کشور باید نیازهای خود به تجهیزات، قطعات و... را اعام  مختلف در 
که این مجموعه ها را برای رفع نیازهایشان به شرکت های دانش بنیان داخل متصل  داریم 

کنیم و شرکت های دانش بنیان و فناور نیز باید در راستای رفع این نیازها قدم بردارند.
مشاور وزیر صمت ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
است.  تقدیر  قابل  امر  این  که  می کند  حمایت  مالی  لحاظ  از  را  بنیان  دانش  محصوالت 

دولت نیز باید دو طرف عرضه و تقاضا را مورد حمایت قرار دهد.
گذاشته و به سمت حمایت، نظارت و  کنار  وی افزود: در واقع دولت باید تصدی گری را 

کند. کشور رونق پیدا  هدایت بازار برود تا اقتصاد 

مشاور وزیر صمت:

صنعت و شرکت های دانش بنیان حوزه خودرو را به هم می رسانیم

●●●

گفت: هر ساله فراخوان اولویت های  رئیس دفتر توسعه فناوری سامت وزارت بهداشت 
کتابچه به فناوران و شرکت های  حوزه بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در قالب یک 

دانش بنیان ارائه می شود.
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر حسین وطن پور با اعام این  به 
خبر افزود: هر ساله فراخوان اولویت های حوزه بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی 
کتابچه به فناوران و شرکت های دانش بنیان ارائه می شود و حمایت های  در قالب یک 

مالی بر مبنای اولویت های ارائه شده به این شرکت ها است.
که بر اساس فرصت های  کید داریم  کشور تا گانه آمایشی  گفت: در تمام مناطق ۱۰  وی 
کنیم و هر یک از دانشگاه های  منطقه ای، از فناوران و شرکت های دانش بنیان حمایت 
حمایت  آنها  از  تا  کنند  پیدا  را  ای  منطقه  های  فرصت  که  هستند  موظف  پزشکی  علوم 

کنیم.
تجهیزات  و   دارو  بازار  از  درصد   ۳۰ تا   ۲۵ حدود  حاضر  حال  در  کرد:  کید  تا پور  وطن 
پزشکی در اختیار شرکت های دانش بنیان است و این میزان رو به رشد است البته از یک سو 
نیز مشکاتی مانند تحریم و محدودیت واردات به رشد شرکت های دانش بنیان و افزایش 

کرده است. کمک  سهم آنها از بازار 
پایان  تا  امیدواریم  کرد:  اضافه  بهداشت  وزارت  سامت  فناوری  توسعه  دفتر  رئیس 
سال ۹۸ شاهد رکورد شکنی فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان در حوزه سامت 
با  خوبی  ارتباط  نیز  بیماران  معالجه  در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیئت  و  باشیم 
محصوالت  سازی  بازار  برای  و  کند  می  حمایت  آنها  از  و  دارد  بنیان  دانش  های  شرکت 

کرده است. شرکت های دانش بنیان نیز اعام آمادگی 
وی یکی از برنامه های وزارت بهداشت را حمایت از تولید مواد اولیه دارو و تجهیزات 
کشور در وزارت  کرد و افزود: اخیرا نامه ای را به تمام دانشگاه های   کشور عنوان  پزشکی در 
گذشته،  گر هر مجموعه ای در سال های  که ا کردیم  بهداشت و علوم ارسال و درخواست 

کنند. ماده اولیه دارو و تجهیزات پزشکی را ساخته، به ما اعام 
که در آزمایشگاه ساخته  وطن پور افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ ماده اولیه دارویی 
که انجام می شود، مورد حمایت قرار  شده به ما اعام شده است و پس از بررسی هایی 

کشور تولید شوند. گیرند تا در  می 

مدیر توسعه فناوری سالمت خبر داد:

ارائه اولویت های حوزه سالمت به فناوران و شرکت های دانش بنیان
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آزاد  منطقه  سازمان  و  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه 
کیش، در خصوص طراحی، استقرار و  تجاری و اقتصادی 
فناوری  ج  بر در  دانش بنیان  شرکت های  و  نهادها  توسعه 

کردند. کیش، تفاهم نامه همکاری امضا 
برنامه  به  عنایت  با  تفاهم نامه  این  ایسنا،  گزارش  به 
چهارم توسعه دانشگاه علم و صنعت و در راستای تحقق 
در  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  موثر  نقش آفرینی  شعار 
سازمان  و  دانشگاه  بین  بنیان،  دانش  کارآفرینی  حوزه 
کیش و پس از شناسایی و ارزیابی مسیرهای  منطقه آزاد 
توسعه  و  استقرار  طراحی،  محور  با  دوجانبه  افزایی  هم 
کیش،  فناوری  ج  بر در  دانش بنیان  شرکت های  و  نهادها 
غامحسین  دکتر  و  دانشگاه(  )رییس  کری  ذا دکتر  توسط 
به امضا  کیش(  آزاد  مظفری )مدیر عامل سازمان منطقه 

رسید.
دانش  نوپای  کار  و  کسب  مدرسه  اولین  »تاسیس 
بنیان در سطح خاورمیانه«، »استقرار صندوق خطرپذیر 
کارآفرینی دانش  علم و صنعت ایران«، »توسعه زیست بوم 
استقرار  و »طراحی،  کیش«  در  ایران  و صنعت  علم  بنیان 
و ارتقای شبکه ای از شتاب دهنده های ملی و بین المللی 
تبادل فناوری های مورد  و  انتقال  با هدف خلق، توسعه، 
کلیدی مورد تفاهم  کشور« را می توان از جمله اهداف  نیاز 

طرفین برشمرد.
کری، رییس دانشگاه علم و صنعت در جلسه  دکتر ذا
امضای این تفاهم نامه ضمن اشاره به توجه به ماموریت 
راهبردی  توسعه  چهارم  برنامه  در  شده  تعریف  رسالت  و 
دانشگاه، بر نگاه بلندمدت به خلق و توسعه فناوری های 
کشور با هدف ایجاد ارزش های علمی، فناوری و  مورد نیاز 
کرد: دانشگاه علم و صنعت ایران  کید و تصریح  نوآوری تا

در تاش است با هم افزایی با دیگر سازمان های دولتی و 
خصوصی برای تحقق و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان در 
جمهوری اسامی ایران به نحو شایسته ای ایفای نقش کند.
ساختار،  همچون  موضوعاتی  اهمیت  بر  کید  تا با  وی 
بر  کم  حا نظام  و  راهبرد  انسانی(،  )منابع  فکری  سرمایه 
انداز  چشم  کارآفرین(،  )دانشگاه  سوم  نسل  دانشگاه های 
در  کیش  جزیره  در  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  حضور 
»زیست  عنوان  با  بوم  زیست  یک  قالب  در  را   ۱۴۰۸ افق 
کیش«،  کارآفرینی دانش بنیان علم و صنعت ایران در  بوم 
سرزمین  در  نیاز  مورد  فناوری های  توسعه  بر  و  تشریح 

کرد. کید  کیش تا اصلی از طریق منطقه آزاد 
کری، خلق، توسعه و تبادل فناوری های 5G، انرژی های  ذا
شهر  )هوشمند(،  سرنشین  بدون  خودروهای  ک،  پا
هوشمند و حمل و نقل هوشمند را از جمله فناوری های 

کشور در افق ۱۰ ساله پیش رو دانست. مورد نیاز 
این،  بر  عاوه  صنعت،  و  علم  دانشگاه  اعام  اساس  بر 
گروه ها  افراد،  بین  فناوری  و  نوآوری  کریدور  یک  برقراری 
با  و سازمان های رسمی و غیر رسمی وابسته به دانشگاه 
کارهای نوپای دانش بنیان علم و  کسب و  هدف استقرار 
کار نوپای دانش بنیان-  کسب و  صنعت و استقرار مدرسه 
کارآفرینی در  به عنوان یک زیرساخت حمایتی از نهادهای 
کید  تا مورد  موارد  جمله  از  کیش-  فناوری  و  نوآوری  ج  بر
طرفین برای تسهیل و توازن رابطه بین تحصیل و اشتغال 

دانش آموختگان دانشگاهی بود.
گفته دکتر مظفری، مدیر عامل سازمان منطقه  بر  بنا 
شرکت   ۴۰ حاضر  حال  در  کیش،  اقتصادی  و  تجاری  آزاد 

کیش استقرار دارند. دانش بنیان در مرکز نوآوری 

نماینده مجلس گفت: در قانون رفع موانع تولید قوانینی 
برای شرکتهای دانش بنیان مد نظر قرار گرفته است.

اختتامیه  در  امروز  فوالدگر  حمیدرضا  مهر  گزارش  به 
گردهمایی فناورانه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  محل  در  فوالد  صنعت 
کلی اقتصاد  برنامه های مبتنی بر سیاست های  گفت: 
مقاومتی و سیاست های بخشی مانند صنعت و معدن 
از اقدامات کمیسیون حمایت از تولید ملی به شمار می رود.

کشور  در  سیاست هایی  چنین  تبیین  افزود:  وی 
کار شده است. کسب و  منجر به ایجاد قانون 

ح در قالب قانون رفع  که این طر فوالدگر با بیان این 
تصویب  به  اسامی  شورای  مجلس  در  تولید  از  موانع 
از  کثری  حدا حمایت  قانون  تصویب  گفت:  رسیده 
صنعت  وزارت  اقدامات  جدیدترین  از  داخل  تولیدات 

که راههای فرار زیادی در آن وجود داشت. بوده است 
با همکاری  از یک سال پیش  اینکه  با بیان  فوالدگر 
مطالعاتی  اسامی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
توان  از  کثری  حدا استفاده  قانون  تا  دادیم  انجام  را 
این قانون  کرد: در  بیان  را به تصویب برسانیم،  داخل 
قرار  مدنظر  نیز  بنیان  دانش  شرکت های  همچنین 
گرفته اند؛ در این راستا نیز سامانه ای راه اندازی شد تا 
نیازهای فناورانه دستگاه ها از یک سو وتوانمندی های 

کشور برای رفع این نیازها فراهم شود. موجود در 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت  رئیس 
بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، همچنین 
که هیئت نظارتی به منظور بررسی تخلفات  با بیان این 
کرد: برای  و جرم انگاری راه اندازی شده است، عنوان 
گرفته ایم  شرکتهای دانش بنیان قانونی را مدنظر قرار 
ح های  گر شرکت های دانش بنیان با دانشگاه ها طر تا ا

کنند مشمول مزایایی شوند. پژوهشی را اجرا 

نماینده مجلس شورای اسالمی 
خواستار شد؛

توجه به شرکتهای 
دانش بنیان در قانون 

رفع موانع تولید

پیرو تفاهم نامه دانشگاه علم و صنعت با سازمان منطقه آزاد کیش؛

اولین مدرسه کسب و کار نوپای 
دانش بنیان خاورمیانه تاسیس می شود

●●●

رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت:

۳۰ درصد بازار دارو و تجهیزات پزشکی 
در اختیار شرکت های دانش بنیان است

بهداشت  وزارت  سامت  فناوری  توسعه  دفتر  رئیس 
و   دارو  بازار  از  درصد  تا ۳۰  حدود ۲۵  حاضر  حال  در  گفت: 
تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت های دانش بنیان است.

پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  گزراش  به 
رو  میزان  این  افزود:  این مطلب  اعام  با  پور  حسین وطن 
تحریم  مانند  نیز مشکاتی  از یک سو  البته  به رشد است، 
و  بنیان  دانش  شرکت های  رشد  به  واردات  محدودیت  و 

کرده است.   کمک  افزایش سهم آنها از بازار 
بهداشت  وزارت  سامت  فناوری  توسعه  دفتر  رییس 
کرد: امیدواریم تا پایان سال ۹۸ شاهد رکورد شکنی  اضافه 
حوزه  در  بنیان  دانش  های  شرکت  محصوالت  فروش 
سامت باشیم و هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران نیز ارتباط خوبی با شرکت های دانش بنیان دارد و 
از آنها حمایت می کند و برای بازار سازی محصوالت شرکت های 

کرده است.   دانش بنیان نیز اعام آمادگی 
وطن پور یکی از برنامه های وزارت بهداشت را حمایت از 
تولید مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور عنوان کرد و 

کشور در وزارت  افزود: اخیرا نامه ای را به تمام دانشگاه های  
گر هر مجموعه ای  بهداشت و علوم ارسال و درخواست کردیم که ا
را  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  اولیه  ماده  گذشته،  سالهای  در 
ساخته، به ما اعام کنند و در حال حاضر حدود ۴۰ ماده اولیه 
که در آزمایشگاه ساخته شده به ما اعام شده است  دارویی 
که انجام می شود، مورد حمایت قرار  و پس از بررسی هایی 

کشور تولید شوند. گیرند تا در  می 
رئیس دفتر توسعه فناوری سامت وزارت بهداشت گفت: 
هر ساله فراخوان اولویت های حوزه بهداشت، درمان، دارو 
و  فناوران  به  کتابچه  یک  قالب  در  پزشکی  تجهیزات  و 
شرکت های دانش بنیان ارائه می شود و حمایت های مالی 

بر مبنای اولویت های ارائه شده به این شرکت ها است.
گانه آمایشی  وطن پور اظهار داشت: در تمام مناطق ده 
که بر اساس فرصت های منطقه ای، از  کید داریم  کشور تا
کنیم و هر یک از  فناوران و شرکت های دانش بنیان حمایت 
که فرصت های  دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند 

کنیم. کنند تا از آنها حمایت  منطقه ای را پیدا 
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رئیس دفتر توسعه فناوری سامت وزارت بهداشت 
بهداشت،  حوزه  های  اولویت  فراخوان  ساله  هر  گفت: 
کتابچه  قالب یک  و تجهیزات پزشکی در  دارو  درمان، 

به فناوران و شرکت های دانش بنیان ارائه می شود.
دکتر  بهداشت،  وزارت  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
ساله  هر  افزود:  خبر  این  اعام  با  پور  وطن  حسین 
و  دارو  درمان،  بهداشت،  حوزه  های  اولویت  فراخوان 
و  فناوران  به  کتابچه  یک  قالب  در  پزشکی  تجهیزات 
شرکت های دانش بنیان ارائه می شود و حمایت های 
مالی بر مبنای اولویت های ارائه شده به این شرکت ها 

است.
کید  وی گفت: در تمام مناطق ۱۰ گانه آمایشی کشور تا
که بر اساس فرصت های منطقه ای، از فناوران و  داریم 
از  یک  هر  و  کنیم  حمایت  بنیان  دانش  های  شرکت 
دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند که فرصت های 

کنیم. کنند تا از آنها حمایت  منطقه ای را پیدا 
کید کرد: در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد  وطن پور تا
از بازار دارو و  تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت های 
دانش بنیان است و این میزان رو به رشد است البته از 
یک سو نیز مشکاتی مانند تحریم و محدودیت واردات 
به رشد شرکت های دانش بنیان و افزایش سهم آنها از 

کرده است. کمک  بازار 
رئیس دفتر توسعه فناوری سامت وزارت بهداشت 
رکورد  شاهد   ۹۸ سال  پایان  تا  امیدواریم  کرد:  اضافه 
شکنی فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان در 
حوزه سامت باشیم و هیئت امنای صرفه جویی ارزی 
های  شرکت  با  خوبی  ارتباط  نیز  بیماران  معالجه  در 
کند و برای بازار  دانش بنیان دارد و از آنها حمایت می 
اعام  نیز  بنیان  دانش  های  شرکت  محصوالت  سازی 

کرده است. آمادگی 
وی یکی از برنامه های وزارت بهداشت را حمایت از 
تولید مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور عنوان 
کشور  کرد و افزود: اخیرا نامه ای را به تمام دانشگاه های  
کردیم  درخواست  و  ارسال  علوم  و  بهداشت  وزارت  در 
گذشته، ماده اولیه  گر هر مجموعه ای در سال های  که ا

کنند. دارو و تجهیزات پزشکی را ساخته، به ما اعام 
وطن پور افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ ماده اولیه 
که در آزمایشگاه ساخته شده به ما اعام شده  دارویی 
است و پس از بررسی هایی که انجام می شود، مورد حمایت 

قرار می گیرند تا در کشور تولید شوند.

مدیر توسعه فناوری سالمت
 خبر داد: 

ارائه اولویت های
 حوزه سالمت به 

فناوران و شرکت های 
دانش بنیان 

بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون   
 ۶۰۰ و  هزار  چهار  از  بیش  فعالیت  با  گفت:  نخبگان  ملی 
کشور  در  نفر  هزار   ۳۰۰ اشتغال  زمینه  بنیان  دانش  شرکت 

فراهم شده است.
گزارش بازارکار به نقل از مهر، سورنا ستاری در جمع  به 
کرد: مهمترین  گروهی استان اظهار  خبرنگاران رسانه های 
تولید  شرایط  این  در  بنیان  دانش  های  شرکت  رسالت 
در  خوبی  اتفاقات  خوشبختانه  که  است  تحریمی  اقام 
که شاید یک سال زمان بخواهد تا به  خ داده  این زمینه ر

نتیجه برسد.
دانش  های  شرکت  دز  که  جوانی  نسل  اما  افزود:  وی 
عرصه  در  مهمی  اتفاقاتی  ساز  زمینه  کنند  می  کار  بنیان 

فناوری هستند.
تجهیزات  دارویی،  های  حوزه  در  کرد:  بیان  ستاری 
پزشکی،  فوالد سازی، خودرو سازی،   غذا و حوزه هایی 

کرده ایم. که صنعت مشکل دارد ورود 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی 
کنم از  که بازدید می  کثر شرکت هایی  کرد: ا نخبگان  بیان 

کافی نیست. وضعیت خوبی برخوردارند ولی 
گرفتیم تا سقف ۵۰  کرد: اخیرا مصوبه ای  ستاری تصریح 
مناقصه  تشریفات  ترک  توانند  می  واحدها  تومان  میلیارد 

بتوانیم شرکتهارا  ما  تا  تولیدی  اول  نمونه های  در  بدهند 
کنیم. وارد این حوزه 

کمک  به باراریابی محصوالت دانش بنیان  وی در مورد 
هم اظهار داشت: بخشی از بازاریابی در حوزه دولتی است 
کنیم و یک بخش مردم است و واردات باید  که پیگیری می 

محدود شود تا این تولیدات حمایت شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  با بیان اینکه باید 
کند، افزود:  کشور توسعه پیدا  گذاری خطر پذیر در  سرمایه 
در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیات به شرکت های 

دانش بنیان پرداخت شد.
هزار   ۲۴ امسال  شد:  یادآور  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
میلیارد تومان به شرکت های دانش بنیان تسهیات داده 

می شود.
گفت: ابن تسهیات در تامین نیازهای سرمایه  ستاری 
گذار است  گردش و تولید شرکت های دانش بنیان تاثیر  در 
سوی  از  که  است  اعتباراتی  از  جدا  تسهیات  این  البته 

صندوق شکوفایی داده می شود.
و ۶۰۰ شرکت دانش  از چهار هزار  کرد: بیش  اظهار  وی 
کشور فعال شده اند و زمینه اشتغال ۳۰۰ هزار نفر  بنیان در 

کرده اند.  کشور فراهم  را در 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان: 

شرکت های دانش بنیان ۳۰۰ هزار شغل 
در کشور ایجاد کرده اند 

●●●
عاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛ 

امضای دو تفاهم نامه کشوری برای
 حمایت از تعاونی های دانش بنیان 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  تعاون  امور  معاون 
و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  با  نامه  تفاهم  دو  گفت: 
صنایع  توسعه  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  همچنین 
کشور در راستای حمایت از شرکت های تعاونی  پیشرفته در 

دانش بنیان منعقد شده است.
کبیری  ج، محمد جعفر  کر گزارش خبرگزاری فارس از  به 
در  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  وزیر  تعاون  امور  معاون 
کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی  نشست با حوزه تعاون اداره 
کنیم حمایت  که ما باید دنبال  گفت: رویکردی  استان البرز 
افزایش  به  تعاون  بخش  از  حمایت  زیرا  تعاونی هاست؛  از 

کرد. کمک خواهد  کشور  انعطاف پذیری اقتصاد 
از  شده  اعمال  ظالمانه  تحریم های  به  اشاره  با  کبیری 
کشور با محدودیت ها  که  گفت: در شرایطی  سوی دشمنان 
شده  روبرو  اقتصادی  سابقه  بی  و  سنگین  وتحریم های 
قطعا از بخش تعاون با ظرفیت های فراوان می توان به درستی 

کرد. استفاده 
زمانی  ها  تعاونی  های  ظرفیت  اینکه  بر  کید  تا با  وی 
به  نوآوری  و  رویکرد توسعه شفافیت  که دو  فعال می شود 
که توسعه شفافیت  کشور دنبال شود چرا  شکل جدی در 

کشور است. الزمه بهره وری سیستم اداری 
کارهای  شفافیت  توسعه  بحث  در  داد:  ادامه  کبیری 
و  جامع  سامانه  راستا  این  در  و  گرفته  صورت  خوبی 
طراحی  کشور  در  بار  اولین  برای  تعاون  بخش  هوشمند 
کنترلی هوشمند توسط  که محوریت آن نظام خود  گردیده 
عامل  مدیران  و  مدیره  هیات  فعالیت های  روی  بر  اعضا 

است و زیر ساخت مناسب این مهم را محقق می نماید.
گفت:  معاون امور تعاون و زیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
از تمامی ظرفیت این سامانه استفاده شود برای  زمانیکه 
توسعه شفافیت در بخش تعاون و افزایش اعتماد عمومی 
گام های بلندی  و حتی مسئولین نسبت به بخش تعاون 

برداشته خواهد شد.
نظارتی وحسابرسی  اهداف   امسال  اظهار داشت:  وی 
صندوق  قرارداد های  تمامی  انتشار  ایم  داده  افزایش  را 
قدم  شفافیت،  سامانه  در  تعاون  گذاری  سرمایه  ضمانت 

دیگر در این راستا است.
کبیری ادامه داد: از تشکیل تعاونی های دانش بینان و 
تعاونی های نوآور، حمایت جدی می کنیم و از همکاران نیز 
گسترش دهند. که این ظرفیت را در استان ها  می خواهیم 

و  نوآوری  صندوق  با  نامه  تفاهم  دو  داد:  ادامه  وی 
شکوفایی و همچنین صندوق حمایت از تحقیقات توسعه 
کشور در راستای حمایت از شرکتهای  صنایع پیشرفته در 
تسهیاتی  خط  ایجاد  امکان  با  و  بنیان  دانش  تعاونی 

وضمانتی برای اینگونه تعاونی ها منعقد شد.
امکان  ها  نامه  تفاهم  این  اساس  بر  افزود:  کبیری 
تشکیل ، حمایت، توسعه شرکت های تعاونی دانش بنیان 

در استان ها و نیز البرز فراهم خواهدشد.
هستیم  آن  بدنبال  امسال  داد:  ادامه  کار  وزیر  معاون 
در حوزه های  مناسبی  افزایی   توان  بودجه،  در  بتوانیم  تا 

تشکیل و توسعه تعاونی ها داشته باشیم.
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 تعریف واحدی از شهر هوشمند نداریم
◄ اخبار
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 رئیس شبکه فن بازار ملی ایران نبود تعریف واحد 
از شهر هوشمند را معضل اساسی اجرای هوشمندسازی 

شهری در کشور دانست.
 به گزارش ستاد خبری دومین نمایشگاه بین المللی 
شهر هوشمند، میالد صدرخانلو رئیس شبکه فن بازار ملی 
ایران، یکی از موانع اصلی برای هوشمند سازی در کشور 
را نبود تعریف واحد و صحیح از شهر هوشمند دانست و 
گفت: »من بارها در جلسات و سمینارهای مختلفی که 
مقامات مدیریت شهری در آن حضور داشتند مشاهده 
از شهر هوشمند  متفاوتی  و  متنوع  تعاریف  که  کرده ام 
ارائه شده است. در برخی موارد شهر هوشمند را با دولت 
شهر  موارد  بعضی  در  و  می گیرند  اشتباه  الکترونیکی 
هوشمند را با مفاهیمی همچون مکانیزه کردن خدمات 

شهری برابر می دانند؛ در حالی که این چنین نیست.«
دومین  که  خدمتی  بهترین  است  باور  این  بر  او   
در حوزه  تواند  می  بین المللی شهر هوشمند  نمایشگاه 
هوشمند سازی ارائه دهد آن است که سعی کند تعریفی 

صحیح و واحد از شهر هوشمند ارائه کند.
 

باید از ارائه خدمات موازی جلوگیری شود
اینطور  را  هوشمند  شهر  از  خود  تعریف  صدرخانلو 
بیان کرد: »شهر هوشمند از نظر من آن است که بتوانیم 
خدمات خدمات حوزه شهری را به صورت یکپارچه در 
تا  دهیم  ارائه  شبکه ای  صورت  به  و  یکدیگر  با  ارتباط 
هم افزایی الزم شکل بگیرد. همچنین باید از ارائه خدمات 
موازی جلوگیری شود تا بتوان یک هم افزایی هوشمند و 
سیستماتیک بر بستر فناوری اطالعات و ارتباطات داشته 
باشیم. اگر بر یک چنین بستری خدمات شهروندی ارائه 
شود آن زمان است که یک هوشمند سازی شهری واقعی 
اپلیکیشن ها و  اتفاق می افتد و مواردی همچون ایجاد 

وب بیس کردن خدمات و مواردی از این دست همگی 
صرفاً ابزارهای هوشمند سازی هستند.«

 رئیس شبکه فن بازار ملی ایران معتقد است راه درست 
برای رسیدن به افق ۱۴۱۴ آن است که به جای تشکیل 
اکوسیستمی  باید  و تسهیالت  اعتبار  واگذاری  و  جلسه 
شکل بگیرد که در آن به محض آنکه شرکت و یا فرد 
بتواند  سیستم  این  شود  می  وارد  ایده  یک  با  حقیقی 
صاحب ایده را به VCهای مرتبط یا به شرکت های مرتبط 

بزرگتر متصل کند. صدرخانلو افزود: »وقتی اکوسیستم 
بخواهد  دولت  که  آن  بدون  باشد  داشته  وجود  فعال 
تسهیالت متمرکز در اختیار صاحب ایده قرار دهد می تواند 
شاهد آن باشد که ایده ها پرورش یافته و به سر منزل مقصود 

می رسد.«

 پیشنهادی برای زنده نگه داشتن شهر هوشمند
که  داد  پیشنهاد  ایران  ملی  بازار  فن  شبکه  رئیس 
باشد  فعال داشته  نمایشگاه حضور  بخش خصوصی در 
باشند  حاضر  نمایشگاه  در  ها   SME و  استارت آپ ها  و 
در  که حوزه شهر هوشمند همچنان  کنند  احساس  تا 
کشور زنده است. او در ادامه گفت: »باید سعی کرد که 
از حضور شتاب دهنده ها نیز در نمایشگاه شهر هوشمند 
ذینفعان  حضور  این  بر  افزون  بشود.  استفاده  حداکثر 
برای  باشد؛  موثر  بسیار  تواند  می  نمایشگاه  در  دولتی 
مثال شهرداری، شرکت گاز، وزارت نیرو، سازمان پدافند 
غیرعامل و افتا و سایر ذینفعان مربوط به شهر هوشمند 
می بایست در نمایشگاه حاضر باشند و نظرشان تامین 
نمایشگاه  در  با حضور  توانند  می  نفعان  این ذی  شود. 
مقدمات شکل گیری یک کارگروه را ایجاد کنند. به نظرم 
اگر نمایشگاه شهر هوشمند در این مسیر حرکت کند 
بزرگترین خدمت را در حوزه هوشمندسازی برای کشور 

به انجام رسانده است.«
 او با بیان اینکه حضور شبکه فن بازار ملی در نمایشگاه 
شهر هوشمند می تواند به ملی تر شدن رویداد کمک کند، 
تاکید کرد: »واقعیت آن است که شهرستان های ما ایده 
را در حوزه هوشمندسازی دارند  های بسیار درخشانی 
واقع  توجه  مورد  بودن  مرکز  از  دور  به خاطر  بعضاْ  که 

نشده اند.«
المللی شهر  بین  نمایشگاه   میالد صدرخانلو دومین 
هوشمند را فرصتی مناسب برای ارائه تعریفی جامع از این 
مقوله و حرکت به سمت ایران هوشمند در افق ۱۴۱۴ 
ارزیابی کرد.دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند ۲۲ 

تا ۲۴ دی ماه در مصلی تهران برگزار می شود.

مینا صفدری 

رئیس شبکه فن بازار ملی ایران:

 تعریف واحدی از شهر هوشمند نداریم

 نمایشگاه 

بین المللی شهر 

هوشمند ۲۲ تا 

۲۴ دی ماه در 

مصلی تهران برگزار 

می شود
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خراسان  استاندار  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
با  شمالی  خراسان  در  بازار  فن  زودی  به  گفت:  شمالی 
تولید  و  بنیان  دانش  های  شرکت  از  پشتیبانی  هدف 

محصوالت راه اندازی می شود.
با  نشست  در  زاده  بیگ  علی  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
اظهارکرد:  بجنورد  در  ملی  بازار  فن  نماینده  حضور 
کاری بسیار ارزشمند  اندازی فن بازار عالوه بر اینکه  راه 
است موجب عدم وابستگی و استقالل کشور، خوداتکایی 
و همچنین بهره مندی از دانش به روز جوانان می شود.

 وی افزود: یکی از دغدغه های ما همیشه این بوده 
عیار  تمام  جنگ  شاهد  که  کشور،  فعلی  شرایط  در  که 
اقتصادی هستیم، هنوز با دارا بودن منابع و ذخایر ممتاز 
و نیروی انسانی ماهر با مسئله خام فروشی مواجه هستیم 
به  ایم  نتوانسته  که  است  این  دهنده  نشان  امر  این  و 

کنیم. درستی ایده های خود را تبدیل به تجاری سازی 
فن بازار  اندازی  راه  کرد:  خاطرنشان  زاده  بیگ   

بتوانند  تا  بوده  جامعه  اصلی  مطالبات  از  یکی  همیشه 
با  که  کنند  سازی  تجاری  و  عرضه  را  خود  دستاوردهای 
از  بنابراین  کشور می شود،  منافع خوبی نصیب  کار  این 

کرد. ع حمایت خواهیم  این موضو
گفت:   در ادامه این نشست نماینده فن بازار ملی نیز 
گام نخست تشکیل فن بازار سرمایه  10 میلیارد تومان در 
میلیارد   140 به  حاضر  حال  در  رقم  این  که  شد  گذاری 

تومان رسیده است.
بستر  ملی  بازار  فن  کرد:  تصریح  خالقی  صالح  محمد   
شرایط  این  که  آورد  می  فراهم  مخترعان  برای  را  امنی 
بدین  تا  دارد  وجود  نیز  شمالی  خراسان  جوانان  برای 

کنند. طریق اختراعات خود را تجاری سازی 
و  گذار  سرمایه  جذب  فروش،  بازاریابی،  افزود:  وی   
انتقال تکنولوژی از عمده فعالیت های فن بازار ملی است 
گری در امر دانش، بازار  که در استان ها به دنبال تسهیل 

کوچک هستیم. و اختراعات 

هدف  با  و  طرفین  بین  توافقنامه  امضا  به  عنایت  با 
کارگروه مشترک  نمایندگان  پارک علم و فناورری  تشکیل 
ج  روز شنبه ششم مهرماه در  کر البرز  و نمایندگان شهرداری 

ج برگزار شد. محل شهرداری کر
به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری 
البرز، دراین نشست که با حضور دکتر انصاری معاون فناوری 
البرز و دکتر ناصر بخت معاون برنامه  پارک علم و فناوری 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و هیئت همراه برگزار 
شد ،  به منظور هماهنگی و برنامه ریزی عملیاتی برای تعامل 
های سازمانی فی مابین و همکاری های دو جانبه در هفته 
پژوهش ، ایجاد فن بازار ثابت مدیریت شهری و همچنین 
همکاری هرچه بهتر و موثرتر شهرداری با شرکت های دانش 

بنیان  موارد مورد بررسی قرار گرفت.
در زمینه ارایه خدمات به واحدهای فناور و شرکت های 
صورت  موثری  و  خوب  های  توافق  استان  بنیان  دانش 
که براساس آن مقرر شد در نمایشگاه هفته پژوهش ،  گرفت 
فناوری و نواوری استان نمایشگاه و فن بازار مدیریت شهری 

ج برگزار شود.  با همکاری پارک البرز و شهرداری کر

جلسه تشکیل کارگروه مشترک
 پارک علم و فناوری البرز با شهرداری کرج: 

نمایشگاه و فن بازار 
مدیریت شهری با 
همکاری پارک البرز
 و شهرداری کرج 
برگزار می شود 

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار:

به زودی فن بازار در خراسان شمالی
 راه اندازی می شود

گفت: پنجمین  رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
در  دانشگاه  این  میزبانی  به  سالمت  ملی  بازار  فن 

شهرستان چابهار برگزار می شود.
با  مهر،  با  گو  و  گفت  در  شهری  هاشمی  محمد  سید 
میزبان  زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اینکه  به  اشاره 
پنجمین فن بازار ملی سالمت در شهرستان چابهار خواهد 
کریدور  نقطه  ترین  جنوبی  چابهار  داشت:  اظهار  بود، 
چین  در  ابریشم  دروازه  از  که  است  جهان  غربی  شرقی- 
آغاز شده و به آسیای جنوب شرقی می پیوندد و سپس 

وارد هندوستان و سرانجام به چابهار می رسد.
کنار  وی با بیان اینکه این بندر موقعیت راهبردی در 
خطوط  به  نزدیک  و  دارد  المللی  بین  های  آبراه 
بازار های  کشتیرانی و نزدیک ترین بندر به  المللی  بین 
مزیت  این  داد:  ادامه  است،  افغانستان  و  میانه  آسیای 
جهت  گذاران  سرمایه  برای  مناسب  فرصتی  ترانزیتی، 
همین  به  است،  محصوالتشان  و  تولیدات  کردن  صادر 
علت صاحبان ایده و محصوالت دانش بنیان سالمت محور 

بازار ملی  از فرصت پنجمین فن  گیری  می توانند با بهره 
سالمت گامی در راستای تجاری سازی ایده های خود بردارند.

برگزاری  افزود:  زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
فن بازار ملی سالمت در چابهار همچنین امکان بهره گیری 
گذاری در این منطقه  از فرصت های جذاب برای سرمایه 
به  دسترسی  گمرکی،  و  مالیاتی  های  معافیت  جمله  از 
هند،  پرجمعیت  کشورهای  به  نزدیکی  و  آزاد  های  آب 
آسیای میانه و حاشیه  کشورهای  افغانستان،  کستان،  پا
چند  ارتباط  همچنین  و  عمان  دریای  و  فارس  خلیج 
وجهی حمل و نقل از طریق هوا، زمین و دریا، واقع شدن 
در امن ترین و نزدیک ترین مسیر به بازارهای جهانی را 

کند. فراهم می 
سالمت،  ملی  بازار  فن  پنجمین  کرد:  تصریح  وی 
صاحبان  از  کثیری  تعداد  حضور  با  ماه  آبان   ۱۷ و   ۱۶
گذاران و صاحبان محصوالت دانش بنیان  ایده، سرمایه 
شهرستان  در  زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  میزبانی  به 

چابهار برگزار می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: 

پنجمین فن بازار ملی سالمت
 در چابهار برگزار می شود 

مرکزی  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت   مدیرعامل 
و  احصا  استان  صنعتی  واحدهای  فناورانه  نیازهای  گفت: 
ارتباط خوبی با بدنه صنعت استان از طریق سازمان صمت 

ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، مصطفی آمره در حاشیه پنجمین جلسه 
کرد: فن بازار  شورای فن بازار منطقه ای استان مرکزی بیان 
کردن بستری برای عرضه  منطقه ای استان در پی فراهم 
و تقاضای فناوری است و با توجه به شرایط استان بعنوان 
یکی از استان های مهم صنعتی کشور، پتانسیل رفع بسیاری 

از نیازهای فناوری در این استان وجود دارد.
بین  هماهنگی  می شود  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد  نیازها  این  رفع  جهت  دانشگاه ها  و  فناور  واحدهای 
شود، گفت: 250 نیاز فناورانه توسط وزارت صمت استخراج و 
به استان ها اعالم شده و شرکت شهرک های استان این نیاز را 
کز آموزش عالی  به دانشگاه های استان ابالغ کرده است تا مرا
که در رفع آنها توانمند  در بازه زمانی مشخص، نیازهایی را 

هستند اعالم کنند .
آمره افزود: در سامانه فن بازار منطقه ای، ارائه فناوری 
فناوری ها  این  از  برخی  است  ممکن  اما  شود،  می  انجام 
کاربردی نباشند، به همین دلیل الزم است نیازهای فناورانه 
صنعت  بدنه  با  خوبی  ارتباط  و  احصا  صنعتی  واحدهای 

استان از طریق سازمان صمت ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت  شهرک های صنعتی 
استان مرکزی

نیازهای فناورانه 
صنایع استان مرکزی 

احصا می شود
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اخبار
 فن بازار

مرکزی  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: توسعه فن بازارها رونق فعالیت واحدهای فناور را 
به دنبال دارد و باید موانع در این حوزه از میان برداشته 

شود.
گزارش ایرنا سعید فرخی در نشست فن بازار استان  به 
مرکزی، افزود: تسهیالتی برای فعاالن بخش فن بازار در 
که اعطای آن منوط به معامله و مبادله  گرفته شده  نظر 

محصول است.
بخش های  در  تسهیالت  این  داشت:  اظهار  وی 
بازاریابی، انتقال فناوری، خرید و تجاری کردن محصول 
گذار می شود. و سرمایه گذاری به فعاالن حوزه فن بازار وا

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
فناوری  مبادله  فرآیند  سرعت بخشی  گفت:  مرکزی 
اهداف  از  حوزه  این  متقاضیان  و  عرضه کنندگان  بین 

راه اندازی فن  بازار است.
باید در حیطه تجاری سازی  افزود: فن بازارها  فرخی 
اثربخش باشند و در رفع موانع تولید بتوانند نقش عمده 

کنند. را ایفا 
وی اظهار داشت: فن  بازار سیستم جامع انتقال فناوری 
بین عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری است که به صورت 

نظام مند فرآیند انتقال فناوری را تسهیل می کند.

مرکزی  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: تقاضا در حوزه فن بازار به روز است و تغییرات آن 
مهیا  بازار  با  متناسب  محصول  عرضه  برای  زمینه  باید 

کند.
فرخی افزود: صاحبان صنایع، کشاوری و خدمات باید 
گاه شوند و برنامه هدفمندی را  از ظرفیت فن بازار استان آ

کنند. در این حیطه ارایه 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
و  معدن  صنعت،  توسط  فناور  نیاز  فقره   ۲۵۰ گفت: 
تجارت استان استخراج و به دانشگاه های استان اعالم 
بازه زمانی مشخص در این موضوعات  تا در  شده است 

کنند. راهبرد ارایه 
»مصطفی آمره ای« افزود: ۵۱ کاربر، ۶ شرکت با ۱۲ محصول 

در سال جاری به فن بازار استان اضافه شده است.
وی اظهار داشت: نیاز فناورانه به علت شرایط تحریم 
اقتصادی باال است و استان مرکزی باید به عنوان قطب 
کند. صنعتی در این راستا بیشتر از ظرفیت خود استفاده 

استان مرکزی  با ۲ هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی و صنعتی 
قطب  و  مادرنخصصی  صنعت  قطب  دومین  به عنوان  

کشور شناخته شده است. چهارم صنعت 

کارگزار فن بازار منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره 
کنون 2٩ شرکت  گفت: تا به ثبت چهار شرکت جدید، 
این  و دانش بنیان در سایت فن بازار منطقه ای  فناور 

استان ثبت  شده است.
صمید آقایی در گفت و گو با ایرنا افزود: ۳۹ محصول 
در بخش های مختلف نرم افزاری، محصوالت گیاهان 
دارویی، پزشکی، زیست محیطی و انواع حسگرهای 
ثبت  به  سایت  این  در  شرکت ها  این  توسط  هوشمند 

رسیده است.
کاربر   1٨٣ همچنین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آدرس  به  استان  منطقه ای  فن بازار  سایت  در 
ثبت نام   http://urmia.techmart.ir
و  فناور  شرکت های  صاحبان  کرد:  بیان  کرده اند، 
دانش بنیان می توانند برای توسعه فروش و صادرات 
زیرا هر  کنند  این سامانه ثبت نام  محصوالت خود در 
محصولی که در این سامانه ثبت شود، در همه کشور قابل 

مشاهده است.
فرآیند  در  سرعت بخشی  اینکه  بر  کید  تا با  وی 
متقاضیان  و  عرضه کنندگان  بین  فناوری  مبادله 
است،  مجازی  فن بازار  راه اندازی  اهداف  از  فناوری 
اظهار داشت: سامانه فن بازار فرصتی را برای صاحبان 
را  تا محصول خود  فناوری محصوالت فراهم می کند 

کنند. معرفی 
بیان  آذربایجان غربی  منطقه ای  فن بازار  کارگزار 
محصوالت  با  فناوری  متقاضیان  آشنایی  کرد: 
تولیدکننده  به  فناورانه  نیازهای  بیان  و  شده  عرضه 
سایت  این  ویژگی های  دیگر  از  فناور  محصوالت 
شناختن  کردن،  پیدا  حقیقت  در  و  است  مجازی 
و  سرمایه  تولید،  چرخه  نیازمندی های  و  نواقص 
کارگزار  عهده  بر  که  است  کاری  عمده ترین  فروش 

فن بازار قرار دارد.
لینک  با  نیز  جدیدی  سایت  داد:  ادامه  آقایی 
هدف  با  و   http://www.tavaniran.ir
واحدهای  نیازمندی های  و  فنی  مشخصات  اعالم 
این  در  می توانند  شرکت ها  و  شده  راه اندازی  تولیدی 
کرده و مشخصات فنی و توان تولیدی  سایت ثبت نام 

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

فرآیند انتقال فناوری را تسهیل می کند.
مجازی  بازار  و  فیزیکی  بازار  بخش   ۲ در  فن بازار 
در  استان  این  فناوری  و  علم  پارک  و  می کند  فعالیت 
کرده است. نخستین قدم بخش مجازی را راه اندازی 

۴ شرکت جدید
 در فن بازار 
منطقــه ای 

آذربایجان غربی
 ثبت شدند

توسعه فن بازار رونق فعالیت واحدهای 
فناور را به دنبال دارد
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پارک علم و فناوری و مراکز رشد

◄ دبیر ستاد توسعه فناوری ها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
مراکز نوآوری در دانشگاه ها ایجاد می شود

◄ رئیس پارک علم وفناوری استان اردبیل:
۱۴۲ نفر از بانوان در حوزه فناوری فعال هستند

◄ اخبار
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 به گزارش ایرانا  »سـید محمد حسـین سجادی نیری« 
ایـن  در  داشـت:  اظهـار  دانشـکده خبـر  از  بازدیـد  در 
معاونـت ریاسـت جمهـوری بـه دنبـال ایـن هسـتیم تا 
فضـای گفتمانـی و ترویجـی را ایجاد کنیم. دانشـگاه ها 
بایـد فضای فیزیکـی را به این موضـوع اختصاص دهند.
وی افـزود: ایجـاد مراکـز نـوآوری در دل دانشـگاه ها 
و اینکـه دانشـجو را قـدم بـه قدم پیـش نبریـم بلکه در 
فضـای کلـی بـه آنهـا ایـده داده و چارچوب اصلـی را به 

آنهـا نشـان دهیـم از برنامـه هـای این معاونت اسـت.
دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری های نـرم و هویت سـاز 
ریاسـت جمهـوری راه انـدازی شـبکه اسـاتید و باشـگاه 
فـارغ التحصیـالن را از دیگـر برنامه های سـتاد توسـعه 
فناوری هـای نـرم و هویت سـاز معاونت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری ذکـر کـرد و یادآور شـد:بعضی شـرکت ها 
را  بـه واسـطه مسـئولیت هایـی کـه دارنـد کارهایـی 
بـه  را  نـوآوری هایـی  و  زده  رقـم  در دانشـگاه هـا 

ارمغـان آورده انـد.
سـجادی نیـری در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
گفـت: عـادت کرده ایـم تمام کارهـا را دولت و حاکمیت 
حـل کنـد، طبیعـی اسـت دولت نمـی تواند پاسـخگوی 

این حجـم از نیازها باشـد.
وی افـزود: حـل مسـائل نیازمنـد بودجه و بـزرگ تر 
شـدن دولـت اسـت، ما نبایـد ناتوانی حل این مسـائل را 

بـه ناتوانـی دولت تسـری دهیم.
دبیـر سـتاد توسـعه فناوری هـای نـرم و هویت سـاز 
معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری خاطرنشـان 
کـرد: علـت ورود ما به بحث اسـتارت آپ ها این اسـت که 
یکـی از پایـه های شـکل گیری آنهـا حول رفع مشـکل و 

معضـل شـکل گرفتـه و بـه واسـطه رفع معضـل اقتصاد 
خـود را شـکل مـی دهند.

سـجادی نیـری ادامـه داد: اسـتارت آپ ها بـرای رفع 
مشـکالت اجتماعی شـکل می گیرند اما اولویت اول آنها 
مسـائل اقتصـادی نیسـت. اسـتارت آپ هـا از بحث های 
سـودآور مـی گذرند تـا بتوانند اتفـاق های خـوب را رقم 

بزنند.
وی افـزود: هـر سـازمانی با توجـه به عرضـه جدید و 
نوآورانـه اگـر بخواهنـد روابـط عمومـی های خـود را باز 
طراحـی کنند، مسـتلزم نیروی انسـانی و هزینـه زیادی 
اسـت کـه نیروهای قدیمـی از انجـام این کار بـر نیامده 
و مسـتلزم  جـذب نیـروی جدیـد اسـت، ایـن اتفـاق به 

دلیـل هزینـه بـاالی آن نشـدنی و غیر ممکن اسـت.

دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری های نـرم و هویت سـاز 
ریاسـت جمهوری همچنین اظهار داشت: اسـتارت آپ های 
رویدادهـای  تـا  فجـر  از جشـنواره  کـه  داریـم  خوبـی 
چـون  و  گیرنـد  مـی  بـر  در  را  سـازمانی  تخصصـی 
جـوان بـوده و فضای جدیـد را به خوبی می شناسـند 

کسـب و کارهـای خوبـی نیـز راه مـی اندازنـد.
سـجادی نیـری افـزود: افـراد بایـد در منطقـه خـود 
اسـتارت آپ ایجـاد کـرده و در آنجـا نقـش ایفـا کننـد. 
همچنیـن بایـد در بازارهـا و کشـورهای همسـایه به دلیل 
حـوزه های تمدنی نزدیک به ایران فعالیت داشـته باشـند.

وی تصریـح کـرد: ایـن اتفاقـات را دولـت بـه دلیـل 
درگیـری هـای متعـدد خـود نمـی توانـد، رقـم بزنـد و 
اسـتارت آپ هـا باید سـیل فارغ التحصیالن دانشـگاهی 

را بـه ایـن راه آورده و از ایـن فرصـت اسـتفاده کننـد.
و هویـت  نـرم  هـای  فنـاوری  توسـعه  دبیـر سـتاد 
سـاز ریاسـت جمهـوری ادامـه داد: حـوزه خبـر ظرفیت 
زیـادی داشـته و بسـیاری از رسـانه هـای قدیمـی در 
قبـال رسـانه هـای جدیـد رنـگ باختـه انـد. همچنیـن 
بعضـی کانـال هـای تصویـری از بعضـی رسـانه هـای 
تصویـری در ایـن عرصـه مخاطب بیشـتری داشـته اند. 
رویدادهـای فرهنگـی، تئاترهای جدید و شـبکه خانگی 
در محتواهای ارائه شـده نسـبت به رسـانه های سـنتی 
پـر مخاطـب تـر بوده انـد و آینـده در اختیار آنها اسـت.

سـجادی نیـری بـا یـادآوری ظرفیـت مناطـق آزاد و 
دانشـکده خبـر از رئیـس ایـن دانشـکده خبـر خواسـت 
تـا بـا توجـه بـه توانمنـدی اسـتادان و دانشـجویان این 
دانشـکده کـه بـه زبـان خارجـی مسـلط هسـتند بـه 
تأسـیس پردیس دانشکده خبر در  مناطق آزاد  کمک کند.

وی بـه برنامـه  شـرکت های خـاّلق معاونـت علمـی 
افـزود:  و  کـرد  اشـاره  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و 
حـوزه   دو  در  خـالق  شـرکت های  از  مـا  حمایت هـای 
بـر  تمرکـز  رویکـرد  بـا  بـار  ایـن  فرهنـگ،  و  صنایـع 
رسـانه های دیـداری و شـنیداری، در دل مرکـز نـوآوری 

دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از برنامه هــای ایــن ســتاد را ایجــاد مراکــز نــوآوری 
و رواج فضــای ترویجــی و گفتمانــی در دانشــگاه هــا عنــوان کــرد و گفــت: حــوزه خبــر ظرفیــت زیــادی در ایــن زمینــه دارد و دانشــکده خبــر می توانــد 

بــه ایــن معاونــت در ریاســت جمهــوری کمــک کنــد.

دبیر ستاد توسعه فناوری ها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:  

مراکز نوآوری در دانشگاه ها ایجاد می شود 

 استارت آپ ها از بحث های 

سودآور  می گذرند تا بتوانند 

اتفاق های خوب را رقم بزنند
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دانشـکده خبـر می توانـد افـزون بـر ایجاد اشـتغال برای 
جوانان، حوزه  رسـانه را به سـاحت جدیدتـری وارد کند.
دبیـر سـتاد توسـعه فناوری هـای نـرم و هویت سـاز 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری همچنین 
گفـت: خودگردانـی هـر دانشـکده ابزار مهمی اسـت که 

بـا اسـتارتاپ ها ممکـن می شـود.
وی در ادامـه از باشـگاه دانشـجویی دانشـکده خبـر 

کرد. بازدیـد 
سـجادی نیـری در ایـن بازدیـد نیـز گفـت: ظرفیـت 
بـوده  دانشـکده خبـر در حـوزه  رسـانه بسـیار خـوب 
در  را  رسـانه  اسـتارتاپ های  نخسـتین  می توانـد  و 

بزنـد. رقـم  فـن آوری  و  علمـی  گوناگـون  حوزه هـای 
صـدا،  ضبـط  اسـتودیوی  از  بازدیـد  ادامـه   در  وی 
پالتـوی نمایـش، اسـتودیوی ترجمـه هم زمـان و سـالن 
اجتماعـات دانشـکده و بخـش اجـرای برنامه هـای مرکز 

نـوآوری مناسـب بازدیـد کـرد.
سرپرسـت دانشـکده خبر نیز در این بازدید از تفاوت 
ایـن دانشـکده بـا دیگـر دانشـکده های حـوزه  ارتباطات 
سـخن گفـت و افزود: این دانشـکده بیش از ۲۰ سـال 

اسـت کـه در تربیـت نیـروی حرفـه  ای توانسـته در 
جایـگاه نخسـت باشـد بـه طـوری کـه دانشـجویان از 

روابـط  و  رسـانه  کار  بـازار  وارد  نخسـتین،  ترم هـای 
می شـوند. عمومـی 

محمدعلـی زکریایـی بـا بیـان ایـن کـه دانشـکده 
بـرای  مهمـی  رسـانه پرور  بـازوی  می توانـد  خبـر 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری باشـد، 
تصریـح کـرد: مسـأله کـردن هـر سـوژه  اجتماعـی و 
فرهنگـی، کار مـا اسـت. دانشـکده ایـن تـوان بالقوه و 
تـا حـدودی بالفعـل را دارد که جریان سـازی جدیدی 
را در تغییـر رسـانه ها به شـکل مدنی تـری ایجاد کند. 
مشـابه آن چـه در ابررسـانه های جهـان رخ می دهـد.

سرپرسـت دانشـکده خبـر با بیان ایـن واقعیت که در 
معمـاری اطالعـات، تعداد کارشناسـان حرفه  ای بسـیار 
محـدود اسـت و ایـن دانشـکده تمـام قـد می توانـد در 
ایـن امـر مهـم همراهـی کنـد، افـزود: در تعامـل میـان 
دانشـکده و معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 
نقطه هـای ضعف و قدرت شناسـایی می شـود، تا برنامه   
چشـم انداز درسـت و منطقـی در حـوزه  رسـانه و روابط 

عمومـی شـکل گیرد.
زکریایـی گفـت: دانشـکده خبر بر آن اسـت با تبدیل 
کـردن سـوژه به مسـأله، بـرای رفع مشـکالت اجتماعی 

جریان سـازی انجـام دهد.

ظرفیت دانشکده 
خبر در حوزه  رسانه 
بسیار خوب بوده و 
می تواند نخستین 

استارتاپ های رسانه 
را در حوزه های 

گوناگون علمی و 
فن آوری رقم بزند
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رئیس پارک علم وفناوری استان اردبیل:

۱۴۲ نفر از بانوان در حوزه فناوری فعال هستند

در  گفت:  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
حوزه  در  اردبیل  استان  بانوان  از  نفر   142 حاضر  حال 
از  نفر   8 که  هستند  فعالیت  مشغول  جدید  فناوری های 

آنها مدیرعامل این شرکت ها محسوب می شوند.
به گزارش ایسنا حبیب ابراهیم پور در نشست با مشاورین 
کرد: ما در  بانوان دستگاه های اجرایی استان اردبیل اظهار 
دو ساختمان پنج طبقه با 72 واحد فناوری در حال حاضر 
کردیم تا در ضلع  کنار این فضا سعی  فعالیت می کنیم و در 
مجموعه ای  شاهد  ساختمان  اسامی  آزاد  دانشگاه  شرقی 
کنیم تا برخی از شرکت های ما در آنجا مستقر  را راه اندازی 

شوند.
کرد: عاوه بر این ساختمان ها بخشی از  وی خاطرنشان 
شرکت های توانمند ما در شهرک های صنعتی شماره یک و 
که فعالیت  کارگاهی فعالیت می کنند  اردبیل به صورت  دو 
و  دارویی  گیاهان  صنعتی،  کشاورزی،  حوزه های  در  آنها 
گیاهان دارویی  که برای اولین بار تولید  ... است به طوری 

گرفته است. گونه ای اهلی مدنظر قرار  صنعتی  با پرورش 
پارک  افزود:  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
در  اما  دارد  قدمت  سال  از 60  بیش  دنیا  در  فناوری  و  علم 
کشورمان ایران از سال 69 با راه اندازی پارک علم و فناوری 
استان  در  اما  شد  شروع  بخش  این  در  توسعه  اصفهان 
اردبیل با یک تاخیر 25 ساله پارک علم و فناوری از سال 94 
از  کنون بیش  ا که هم  کرده به طوری  آغاز  را  فعالیت خود 

250 واحد فناور در پارک مستقر بوده و فعالیت می کند.
آزاد  منطقه  در  که  مزایایی  تمام  داد:  ادامه  ابراهیم پور 
ما  و  مهیاست  پارک  در  دارد،  وجود  اقتصادی  و  تجاری 
های  معافیت  از  را  بخش  این  فعاالن  می توانیم  راحتی  به 

گمرکی و سایر مزایا بهره مند سازیم. مالیاتی، 
کرد: 150 واحد از این واحدهای فناور در مرحله  وی بیان 
ساخت نمونه های آزمایشگاهی هستند، تعداد 90 واحد به 
مرحله تولید رسیده و 27 شرکت دانش بنیان نیز در استان 
که در نیمه اول امسال 7 شرکت دانش بنیان  فعال است 

به این مجموعه افزوده شده است.
کرد: در  رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل تصریح 

که  فعال است  بنیان  و 500 شرکت دانش  کشورمان 4 هزار 
سهم اردبیل بسیار پائین بوده و امیدواریم به سرعت توسعه 
تولید  و  فنی  دانش  تقویت  با  را  بنیان  دانش  شرکت های 

محصوالت صادرات محور شاهد باشیم.
ابراهیم پور نمونه تولیدات این شرکت های دانش بنیان 
گندم متناسب با اقلیم و شرایط  و فناور را تولید چهار قلم 
عمل آوری  با  اورس  درخت  تولید  کشور،  مناطق  خاص 
سه ماهه، تولید سنسور خودرو، اسماربلوتوث، نانوپودر و ... 
استان  بانوان  از  نفر  حاضر 142  حال  در  گفت:  و  کرد  اعام 
که این تعداد از  کار هستند  اردبیل در حوزه فناوری مشغول 
که در این حوزه فعالیت دارند و ما  مجموع 700 نفری است 
باید این تعداد را تا آخر سال به یک هزار و 300 نفر افزایش دهیم.

این  به  را  خود  جلسه  اتاق  حتی  ما  کرد:  بیان  وی 
زودی  به  و  دادیم  اختصاص  بومی  فناور  شرکت های 
اپلیکیشن تفکیک زباله از مبدا در استان راه اندازی خواهد 

که جوانان ما در تهیه این اپلیکیشن پیشقدم بوده اند. شد 
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل به چهار مرحله 
فعالیت پارک علم و فناوری در پذیرش عاقمندان و فناوران 
کرد: در مرحله اول با پذیرش ایده های جدید  اشاره و اظهار 
سعی می شود تا در یک فرصت 6 ماهه و پرداخت تسهیات 
باعوض تا سقف پنج میلیون تومان از فناوران حمایت شده 

تا تولید آزمایشگاهی انجام شود.
است  رشد  مرحله  دوم  مرحله  کرد:  اضافه  ابراهیم پور 
انبوه  تولید  به  ساله  سه  تا  یک  زمانی  فرصت  یک  در  که 
یک  زمانی  بازه  یک  در  سوم  مرحله  در  و  می شود  کمک 
تا سه ساله تجا ری سازی و فروش محصول با حضور  ماهه 
از  و  گرفته  قرار  مدنظر  خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های  در 

فناوران حمایت می شود.
بنیان  کرد: مرحله چهارم مرحله دانش  وی خاطرنشان 
است که از تولید محصول حمایت شده و صاحبان شرکت های 

دانش بنیان از مزایای مناطق آزاد بهره مند می شوند.
عاوه  گفت:  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
بر پارک دانشگاه محقق اردبیلی، علوم پزشکی، پیام نور و 
که در مجموع با  جهاد دانشگاهی نیز واحدهای فناور دارند 

احتساب واحدهای فناور پارک تعداد واحدهای فناور استان 
به 380 مورد خواهد رسید.

که  ایده ها  معرفی  در  تا  خواست؛  بانوان  از  ابراهیم پور 
کرده و  بیشتر با محوریت خانواده ها شکل می گیرد، حمایت 
نسبت به شناساندن فعالیت های پارک در ابعاد اجتماعی و 

کنند. خانوادگی تاش 
را  پارک  فعالیت های  ما  جامعه  درصد   95 افزود:  وی 
و  فردی  مسئولین  کنار  در  باید  که  حالی  در  نمی شناسند 
کنیم تا فعالیت  سازمانی در یک مسئولیت اجتماعی سعی 
این  و  کرده  معرفی  را  نوآورانه  ایده های  از  حمایت  و  پارک 

کنند. جمع به عنوان سفیر پارک علم و فناوری عمل 
به محض  کرد:  بیان  اردبیل  استان  اداری  عضو شورای 
فعالیت هر واحد فناور حداقل زمینه اشتغال سه نفر فراهم 
ایده ها  با معرفی صاحبان  راحتی می توانیم  به  ما  و  می آید 
را  متنوع  محصوالت  این  تولید  بستر  جدید  فناوری های  و 

فراهم کنیم.
دانشجویان  درصد   70 حدود  کرد:  تصریح  ابراهیم پور 
محض  به  قطعا  که  هستند  بانوان  استان  دانشگاه های 
دارند  استخدام  و  اشتغال  به  نیاز  شدن  غ التحصیل  فار
و  اشتغال  این  زمینه  نمی تواند  تنهایی  به  دولت  البته  که 

کند. کارآفرینی را فراهم 
با  کارآفرینان  از  را  فناوری  و  علم  پارک  وی حمایت های 
تا پرداخت  گام اول  پرداخت 5 میلیون تومان باعوض در 
کارآفرینان  برای  تومان تسهیات چهار درصد  میلیون   400
و  نوآوری و شکوفایی  از طریق صندوق  گفت:  و  یادآور شد 
شرکت   22 صاحبان  برای  فناوری  و  علم  پارک  ضمانت  با 
تسهیات  تومان  میلیارد  از 15  بیش  بنیان  دانش  و  فناورر 
کنار این امر به خریداران این محصوالت  پرداخت شده و در 

نیز تسهیاتی ارائه می شود.
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل در پایان بیان 
این  بنیان  دانش  شرکت های  فعالیت  سال  طی 15  با  کرد: 
شرک ت ها بعد از توانمندی به شهرک انتقال یافته و با برند 
کارخانه نوآوری را  خاص تولید محصول می کنند و ما اخیرا 

کردیم. نیز در همین راستا در اردبیل راه اندازی 
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 وزیــر نفــت از راه انــدازی منطقــه نــوآوری صنعــت نفــت خبــر 
گفــت: ایــن منطقــه در نزدیکــی پاالیشــگاه تهــران در  داد و 

شــهر ری تــا اواخــر امســال راه انــدازی می شــود.
امضای  مراسم  حاشیه  در  زنگنه  بیژن  مهر،  گزارش  به 
تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری در حاشیه دوازدهمین 
کرد  جشنواره فناوری نانو به راه اندازی زیست بوم ری اشاره 

گفت: این منطقه در مساحتی به  و 
وسعت ۳۰ هکتار در منطقه شهرری 
راه اندازی  تهران  پاالیشگاه  نزدیک 

می شود.
کرد: ایجاد این منطقه  وی اضافه 
برای شتاب دهنده ها، استارت آپ ها، 
شرکت های دانش بنیان و صندوق های 
حمایتی و مشاوران و همچنین متقاضیان 

دریافت فناوری است.
صنعت  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
سالی  و  دارد  عظیمی  ظرفیت  نفت 
بازار  به  تقاضا  میلیارد  ده  چند 
از  کرد:  خاطرنشان  می کند  عرضه 
درراستای  می توان  ظرفیت  این 
شرکت های  و  استارت آپ ها  توسعه 

دانش بنیان استفاده کرد.
فناوری  پیشرفت  راستای  در  ما  اینکه  بیان  با  زنگنه 
گفت: شرکت های تابع صنعت  راه طوالنی در پیش داریم، 
نفت نیازهایی برای حوزه هایی چون افزایش برداشت دارند.
وی با اشاره به مهمترین بخش های صنعت نفت تصریح 

پاالیشگاهی  و  پتروشیمی  فرآیندهای  کاتالیست ها،  کرد: 
مهم ترین بخش های حیاتی صنعت نفت هستند؛ همچنین 
مسائل زیست محیطی، تصفیه آب، انتقال حرارت و خردگی 
که  روند  می  شمار  به  نفت  صنعت  در  زمینه هایی  دیگر  از 

ظرفیت همکاری با شرکتهای فناور را دارند.
گفت: انعقاد این تفاهم نامه با معاونت علمی  وزیر نفت 
زمینه   تا  است  نفت  صنعت  در  دوجانبه  اهتمام  یک  نماد 
کشور فراهم شود. بهره برداری از فناوری های تولید شده در 

شرکت های  فعالیت های  از  قطعا  ما  داد:  ادامه  وی 
با  آنکه  ضمن  کرد  خواهیم  حمایت  فناور  و  دانش بنیان 
معاونت  میان  طرفه  دو  همکاری  تفاهم نامه  این  امضای 

علمی با وزارت نفت ایجاد می شود.
انعقاد  مراسم  در  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
کرد: اهتمام وزارت  تفاهم نامه با بیژن زنگنه وزیر نفت بیان 
نفت در حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
اندازی منطقه  قابل تقدیر است. همچنین اقدام دیگر راه 

که شخص وزیر پیگیر آن است. نوآوری نفت است 
ستاری ادامه داد: با این اقدامات در ۲ سال آینده زیست بومی 
فعال  حوزه  آن  در  جوان  خاق  نیروی  که  گیرد  می  شکل 

هستند. 

وزیر نفت خبر داد

راه اندازی منطقه نوآوری صنعت نفت

با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ تحقیق و 
پژوهش در بین دانشجویان، گفت: راه اندازی 
جذب  بستر  فناوری  و  علم  های  پارک 
تقویت  و  نخبگان  و  مستعد  دانشجویان 

فرهنگ تحقیق و پژوهش است.
از  شبستان  خبرگزاری  گزارش  به 
مهر(   23( غامی«  منصور   « آباد،  خرم 
دانشگاه  های  طرح  از  بازدید  حاشیه  در 
لرستان، در جمع خبرنگاران، به اشاره به 
اهمیت فعالیت پارك های علم و فناوری 
افزود: پارك های علم و فناوری به عنوان 
علمی،  کز  مرا بین  رابط  و  ارتباطی  پل 
و  تولیدی  کز  مرا و  فناوری  و  پژوهشی 

اجرایی هستند.
فناوری اظهار  و   وزیرعلوم، تحقیقات 
پارک های  فعالیت  و  اندازی  راه  داشت: 

علمی و فناوری در دانشگاه ها باعث جذب هر چه بیشتر 
نخبگان و دانشجویان می شود.

وی با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ تحقیق و پژوهش، 
محیط  در  فناوری  و  علم  های  پارک  استقرار  کرد:  بیان 
در  محوری  پژوهش  فرهنگ  توسعه  در  تواند  می  دانشگاه 

بین دانشجویان موثر باشد.
گذاری و پیشرفت رشد  کرد: در راستای ارزش  غامی ابراز 
کشور تاش می شود و در بخش فناوری و تولید ثروت  علمی 

دانش فناوری را مورد توجه قرار داده ایم. 

کرد: پارکهای علم و فناوری در دانشگاه ها و  وی اضافه 
ج از محیط دانشگاهی را مورد حمایت قرار داده ایم و این  خار

کز است. بخشی از حمایت وزارت علوم از این مرا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  اذعان داشت: در حال 
از  بیش  و  دانشگاهها  در  رشد  مرکز   ۱۹۷ کشور  در  حاضر 
که بیشتر آنها درحوزه وزارت علوم و  ۴۳پارک فعال هستند 

کنند. کار می  تحقیقات و فناوری 
لرستان  فناوری  و  علم  پارک  استقرار  به  اشاره  با  غامی 
در داخل دانشگاه لرستان، افزود: این مهم می تواند بستر 
جذب بیشتر جوانان نخبه و مستعد و همچنین  شرکت ها 

در این مجموعه شود.
با  ادامه  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
کشور  دانشگاه لرستان را از دانشگاه های موفق 
بین  در  لرستان  دانشگاه  کرد:  اظهار  و  دانست 
دانشگاه های کشور دارای رتبه 5 تا 7 کشوری است.

نظر  از  لرستان  دانشگاه  کرد:  بیان  غامی   
است  امید  که  می شود   محسوب  جوان  سنی 

هرچه بیشتر به رشد و تعالی برسد.

افتتاح پارک علم و فناوری لرستان
 با حضور وزیر علوم

پارک علم و فناوری استان لرستان با حضور وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری به بهره برداری رسید.

گزارش ایسنا، مجتمع فناوری پارک علم و  به 
فناوری استان لرستان صبح امروز با حضور دکتر 
منصور غامی در زمینی به مساحت ۱۹.۵ هکتار 

به بهره برداری رسید.
اداری  ساختمان  شامل  پروژه  دو  ابتدا  در  علوم  وزیر 
با  لرستان  استان  فناوری  و  علم  پارک  فناوری  مجتمع  و 
میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۷ اعتبار  و  مترمربع   ۳۴۰۰ زیربنای 
تومان و سایت جدید پارک علم و فناوری استان لرستان در 

کرد. زمینی به مساحت ۱۹.۵ هکتار را افتتاح 
علوم  وزیر  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  اعام  اساس  بر 
همچنین مرکز نوآوری دانشگاه لرستان را با زیربنای ۱۴۰۰ متر 

کرد. مربع افتتاح 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

پارک های علم و فناوری 
در دانشگاه بستر تقویت فرهنگ، پژوهش و تحقیق هستند
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کزی  کز نوآوری در جامعه ما چیست؟ مرا  واقعیت مرا
که هر روز ازیک دستگاه و دانشگاه با سروصدای فراوان 
چ می روید و پس از مدتی  و هزینه های مختلف مانند قار
می شود،  سپرده  فراموشی  به  هم  مختلف  دالیل  به 

امروز ماست. کز در جامعه  واقعیت این مرا
نتیجه  بدون  و  چ گونه  قار رشد  فارس،  گزارش  به 
که  است  موضوعی  کشور  در  نوآوری  کز  مرا مطلوب 
طی  مدیریت  ارشد  میرزاییان،کارشناس  رحمان  سید 
یادداشت  این  در  پرداخته،  آن  تحلیل  به  یادداشتی 

آمده است:
کز  مرا راه اندازی  موضوع  که  است  صباحی  چند 
دستگاه های  به  ویژه  مختلف،  محافل  نقل  نوآوری، 
و  شهرداری ها  استانداری ها،  همچون  اجرایی 
رونق  بهانه  به  که  موضوعی  است؛  شده  دانشگاه ها 
برای  خصوص  به  واشتغال  کار  از  حمایت  و  اقتصادی 
ومشکات  معضات  در  رفته  فرو  و  تشنه  ای  جامعه 

پر طرفدار است. اقتصادی بسیار 
دستگاه های  مدیران  شد  باعث  دالیل  همین 
از  نماندن  عقب  برای  و  شوند  کار  به  دست  نیز  مختلف 
از تولید ملی، مشتاقانه  این قافله روشنفکری و حمایت 
اما  کنند.  اقدام  کز  مرا این  اندازی  راه  در  توان  تمام  با  و 
کز چیست و چه باید باشد؟ واقعیت و برون داد این مرا

جهان  سراسر  در  نوآوری  کز  مرا طورکلی  به 
و  نوآوری  و  خاقیت  برپایه  که  است  مجموعه هایی 
شکل  خصوصی  و  دانشگاهی  سازمانی،  شکل  سه  در 

می گیرند.
و  نخبگانی  جامعه  شناسایی  کز،  مرا این  کلی  وظیفه 
با موضوع فعالیت  کردن مسائل و مشکات مرتبط  پیدا 
این  با  مرتبط  ایده های  دریافت  طریق  از  که  است  مرکز 
اولیه  نیازهای  کردن  طرف  بر  همچنین  و  معضات 
کاری و ایده پرداز زمینه تجاری سازی محصول  تیم های 

و تشکیل شرکت های دانش بنیان فراهم می کنند.
و  مسائل  به  نگاه  کز  مرا این  سازمانی  شکل  در 
پایه  بر  نیز  وحمایت  دارد  اولویت  سازمانی  نیازهای 
شکل  در  اما  است  کار  دستور  در  اولویت ها  همین 
و  علمی  افزایی  هم  نوعی  نگاه  کز  مرا این  دانشگاهی 

اصلی است. استراتژی  ایده ها،  گسترش 
که شکل خصوصی و به نوعی آزاد  کز  نوع سوم این مرا
گذاران  سرمایه  و  شرکاء  نگاه  است،  فعالیت  شکل  ترین 
در تمام مراحل از رصد مشکل تا انتخاب ایده، تاثیرگذار 
کز خصوصی، شتاب دهنده های  این مرا به نوعی  و  بوده 

می شوند. محسوب  کوچک 

چیست؟  ما  جامعه  در  نوآوری  کز  مرا واقعیت  اما 
که هر روز ازیک دستگاه و دانشگاه با سروصدای  کزی  مرا
پس  و  می روید  چ  قار مانند  مختلف  هزینه های  و  فراوان 
سپرده  فراموشی  به  هم  مختلف  دالیل  به  مدتی  از 

امروز ماست. کز در جامعه  می شود، واقعیت این مرا
درمی یابیم  بزنیم  سری  کز  مرا این  از  بعضی  به  گر  ا
ایده ها  و  افراد  از  مدرنی  بایگانی های  آنها  از  بعضی  که 
برای  زمینه ای  مختلف  مدیران  برای  که  هستند 
و  خاقیت  حامی  مدیر  و  اقتصاد  از  حمایت  ژست های 

کار بدل شده اند. اشتغال و 
دورهمی های  و  پاتوق  جز  چیزی  کز  مرا این  از  بعضی 
ساده برای عده ای نیستند و بعضی هم به علت داشتن 
و  داده اند  گسترش  را  موضوع  این  فراوان  بودجه های 
دوستانه  همایش های  و  جلسات  برای  محل هایی  به 

و غیرکاربردی و شوآف های رسانه ای تبدیل شده اند.
مسیر  در  کز  مرا این  از  هیچ کدام  پذیرفت  باید 
تعیین  نیز  مربوطه  العمل های  دستور  در  که  مشخصی 
انتظار می رود نگاه نظارتی ویژه ای  و  شده حرکت نکرده 

گیرد. کز شکل  بر این مرا
کز  مرا اندازی  راه  متقاضی  دستگاه های  شرایط  احراز 
کز،  مرا نوع  این  پیگیری  قابل  موضوعات  مطابق  نوآور 
کارشناسان،  و  مدیران  شرایط  احراز  تائید  و  بررسی 
همه  از  مهم تر  و  مشخص  سالیانه  برنامه های  داشتن 
که دستگاه ها برای راه اندازی و حفظ این  بودجه هایی 
و  ژرف  نگاه  همه  و  همه  می کند،  پیدا  اختصاص  کز  مرا
به  کز  مرا این  حداقل  که  می طلبد  را  نظارتی  و  تیزبین 
یا دستگاه هایی  و  بازگردند  تاثیرگذار خود  و  مسیر اصلی 
بررسی  و  دقت  با  اند  نشده  بازی  این  وارد  کنون  تا که 

کنند. با برنامه ریزی های مشخص ورود پیدا  دقیق و 
گیر باشد، چه برای دستگاه هایی  این نظارت باید فر ا
کنند و  که با بودجه های فراوان دراین موضوع ورود می 
به  بودجه  زمینه  نگاه حداقلی در  که  چه مجموعه هایی 

گیرند. باید مورد نگاه دقیق قرار  کز دارند، همه  این مرا
وآخرین نکته همان جمله اول است و آن هم اینکه خروجی 
کز چیست؟ چند طرح وایده به تجاری سازی رسیده  این مرا
است؟ چند پروژه و طرح توسط دستگاه ها خریداری شده و 

به تولید انبوه رسیده و خدمتی ویژه ارائه شده است؟
دستگاه  گرایانه  مطالبه  نگاه  درکنار  است  بهتر 
جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  که  کز  مرا این  متولی 
عنایت  و  توجه  مهم  این  به  دستگاه ها  مدیران  است، 
نظارت  به  خود  را  کز  مرا این  و  باشند  داشته  ویژه 

. بنشینند

برای  الزم  گفت:زیرساخت های  کهگیلویه  فرماندار 
راه اندازی پارک علم و فناوری در این شهرستان تامین 
پارک  استقرار  برای  ظرفیت ها  همه  از  و  است  شده 

استفاده می شود.
در  اتابک  علیرضا  ایرنا،  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
نشست با رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد 
اظهارداشت: برای راه  اندازی پارک علم و فناوری مسئوالن 

شهرستان کهگیلویه ملزم به همکاری هستند.
کرد: با همکاری مسئوالن، فضای مناسبی  وی بیان 
مشخص  فناوری  و  علم  پارک  اولیه  اندازی  راه  برای 

خواهدمی شود.
اتابک با اشاره به وجود افراد نخبه، جوان و تحصیلکرده 
فناوری  و  علم  پارک  اندازی  راه  افزود:  این شهرستان  در 
ایده های جوانان در زمینه های مختلف را شکوفا خواهد کرد.

شهرستان  به  نسبت  محرومیتی  نگاه  تغییر  وی 
گفت: با راه اندازی  کهگیلویه را یکی از اولویت ها دانست و 
پارک علم و فناوری روند توسعه شهرستان در زمینه های 

مختلف شتاب خواهد گرفت.
رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد نیز در 
این دیدار افزود: پارک علم و فناوری استان به عنوان آخرین 

پارک کشور سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد.
کرد: در حال حاضر  سید شمس الدین هاشمی بیان 
۳۰ شرکت در حوزه های فناوری اطاعات، ماشین آالت، 
قطعات الکترونیکی، داروسازی و انرژی های نو و دیگر حوزه 

ها در این پارک مشغول فعالیت هستند.
را  کهگیلویه  شهرستان  در  پارک  این  اندازی  راه  وی 
نیازمند همکاری مسئوالن دانست و گفت: در دانشگاه ازاد 
واحد دهدشت مکان مناسب برای راه اندازی اولیه این 

طرح وجود دارد.
هاشمی با اشاره به وجود همه زیرساخت ها در دانشگاه 
صورت  در  کرد:  تصریح  طرح  این  اندازی  راه  برای  آزاد 
همکاری مسئوالن تا پایان سال ۹۸ پارک علم و فناوری در 
دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: با راه اندازی این پارک زمینه حضور جوانان در 
گذاری و ایجاد شغل  طرح ها و ایده های برتر برای سرمایه 

فراهم خواهد شد.
هاشمی تصریح کرد: با توجه به امضای تفاهم نامه پارک 
های علم و فناوری دانشگاه تهران و کهگیلویه و بویراحمد با 
هدف همکاری و توسعه شرکت های فناور و تحقق اقتصاد 
دانش بنیان ،راه اندازی این پارک درشهرستان کهگیلویه به 

توسعه این شهرستان نیز کمک خواهد کرد.
ی از زمینه های همکاری طرفین در این تفاهم نامه 
پنج ساله، را بهره مندی شرکت های عضو هر یک از دو پارک از 
خدمات و مزایای صندوق های مالی و اعتباری طرفین،  
شده،  ایجاد  تخصصی  خوشه های  در  عضو  شرکت های 
و  نمایشگاه ها  در  عضو  شرکت های  مشترک  حضور 
علمی،  خدمات  ارائه  در  همکاری  مرتبط،  فن بازارهای 
آزمایشگاهی به شرکت های عضو، همکاری  و  تخصصی 
فناوری های  و  محصوالت  فروش  و  عرضه  بازاریابی،  در 
فعالیت های  انجام  برای  زمینه سازی  شرکت های عضو، 
توسعه  در  همکاری  و  عضو  شرکت های  توسط  مشترک 

شبکه شرکت ها و سازمان های کارفرمایی اعام کرد.

فرماندار کهگیلویه: 

پارک علم و فناوری 
در کهگیلویه

 راه اندازی می شود

ضرورت نظارت فراگیر بر مراکز نوآوی؛ 

رشد قارچ گونه مراکز نوآوری
 بدون نتیجه مطلوب
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 ۱۵ مرکــز رشــد دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بــه دنبــال امضــای 
گــذاری و  تفاهــم نامــه میــان ایــن دانشــگاه بــا دفتــر سیاســت 
برنامــه ریــزی امــور فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

ــدازی مــی شــود. راه ان
کل دفتر  گزارش ایرنا، دانشگاه فنی و حرفه ای، مدیر  به 
علوم،  وزارت  فناوری  امور  ریزی  برنامه  و  گذاری  سیاست 
گفت:  تحقیقات و فناوری در مراسم امضای این تفاهم نامه 
دانشگاه فنی و حرفه ای جایگاه باالیی در نظام آموزشی کشور 
حوزه  در  رشد  کز  مرا اندازی  راه  با  دانشگاه  امیدواریم  دارد. 

کارآفرینی موفق عمل کند.
مهدی کشمیری با اشاره به صدور مجوز برای ۱۵ مرکز رشد 
کز عملکرد  گر این مرا کرد: ا دانشگاه فنی و حرفه ای تصریح 
موفقی داشته باشند، امید است تا سال آینده برخاف پیش 

کز جدید از ۲۲ مرکز فراتر برود. بینی صورت گرفته تعداد مرا
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  پنج  گذشته  در  افزود:  کشمیری 
تومان تسهیات از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق 
کار آمدن هیات  که با روی  پژوهش و فناوری اختصاص یافت 
عامل جدید این رقم به ۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت. 
تاسیس  به  اعتباری  خط  تومان  میلیارد  یکهزار  همچنین 

صندوق های نوآوری کوچک اختصاص یافته است.
کز رشد و پارک های علم  وی با اشاره به اینکه نگاه ما در مرا
و فناوری عمدتا به دانشگاه های تحصیات تکمیلی محور و 
کز رشد در  پژوهش محور بوده و امروز به تجربه راه اندازی مرا
که  کرد: در جلسه ای  دانشگاه های مهارتی نیاز داریم، اظهار 
در صندوق نوآوری و شکوفایی با موضوع اختصاص تسهیات 
که این تسهیات فقط برای  اشتغال برگزار شد، متوجه شدم 
کارشناسی و باالتر اختصاص یافته است و  افراد دارای مدرک 
کاردانی را از دریافت این  کردم چرا باید دارندگان مدرک  اظهار 
کشور به اپراتور  که نیاز امروز  تسهیات خط بزنیم؛ در حالی 

کاردانی است. خوب و دارندگان مدرک 
کز رشد لزوم راه اندازی مرا

حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رئیس  عمران  صالحی  ابراهیم 
کز رشد نیاز جدید  کشور نیز در این مراسم گفت: راه اندازی مرا
کشور است. با این وجود دانشگاه ها هر چه قدر  آموزش عالی 
می توانند باید خود را به فضای اقتصاد و تجارت نزدیک کنند.
را  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  نیازهای  اینکه  بیان  با  وی 
به اطاع مسئوالن وزارت علوم رسانده ایم، ادامه داد: با این 
وجود این دانشگاه نیاز به حمایت و توجه بیشتر دارد. ایجاد 

فناوری  دانشگاه  مخصوص  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
گذاری و برنامه ریزی امور  که دفتر سیاست  یک نیاز است 
فناوری وزارت علوم در راستای رفع این نیاز به ما کمک کند.
صالحی عمران افزود: امروز یکی از شاخص های توسعه در 
دنیا توجه به آموزش های فنی و حرفه ای است، ولی از این 
نامه  تفاهم  عقد  امیدواریم  هستیم.  عقب  خیلی  طیف 
از  بیشتر  چه  هر  شناخت  باعث  رشد  کز  مرا اندازی  راه 

دانشگاه فنی و حرفه ای شود.
در این مراسم لوگوی مرکز رشد دانشگاه فنی و حرفه ای 

کشور نیز رونمایی شد.

به مناسبت شروع سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه 
درهگ  به  »سقوط  کارآفرینی  رویداد  سومین   ، خوارزمی 
البرز و با همکاری انجمن های  توسط پارک علم و فناوری 
علمی دانشگاه خوارزمی روز دوشنبه 15 مهرماه  در محل آن 

دانشگاه برگزار شد.
این  البرز،  فناوری  و  پارک علم  روابط عمومی  گزارش  به 
منظور  به  و  عشایر  و  روستا  ملی  روز  مناسبت  به  رویداد 

ها،  آپ  استارت  مقوله  با  جدیدالورود  دانشجویان  آشنایی 
کارآفرینی و ... به میهمانی بنیانگذار لبنیات و بستنی دهاتی 

گردید. آقای ایزد پلخوابی برگزار 
قبیل  از  به مسائلی  رویداد  این  در  گزارش  این  براساس 
و  کسب  گسترش  و  سرمایه  جذب  کار،  شروع  چگونگی 
و   شد  اشاره  دهاتی  بستنی  و  لبنیات  موسس  توسط  کار 
همچنین پس از اتمام رویداد، دانشجویان عاقمند به حوزه 

کارآفرینی به بیان سواالت خود در خصوص چگونگی پیشبرد 
کارشان از میهمان برنامه، پرداخنتد. کسب و 

کارآفرینی  رویداد  سومین  این  که  است  ذکر  شایان   
که در محل دانشگاه خوارزمی توسط  »سقوط به دره بود« 
گردید و در هر برنامه  پارک علم و فناوری استان البرز برگزار 

گفت در این خصوص می پردازد.  گپ و  کارآفرین به  یک 

به مناسبت شروع سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه خوارزمی؛ 

سومین رویداد کارآفرینی »سقوط به دره« 
توسط پارک علم و فناوری البرز برگزار شد 

مهدی کشمیری: 

۱۵ مرکز رشد دانشگاه فنی وحرفه ای راه اندازی می شود

●●●

لــزوم  دربــاره  ارتباطــات  وزیــر  فنــاوری  و  نــوآوری  معــاون 
گفــت: یکــی از مشــکات  تشــکیل شــتابدهنده های صادراتــی 
بــازار  در  حضــور  بــرای  فنــاوری  حــوزه  فعــال  شــرکت های 
بین المللــی، عــدم توانمنــدی در حــوزه صــادرات اســت. 
کــز شــتابدهنده در پارک هــای  بــه همیــن دلیــل راه انــدازی مرا

علــم و فنــاوری پیش بینــی شــده اســت.
گزارش بازارکار ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری  به 
که  بیستونی  صبحانه  دومین  حاشیه  در  ارتباطات  وزارت 
موضوع  با  کشور  رایانه ای  صنفی  نظام  اعضای  حضور  با 
شتابدهنده های  تشکیل  به  شد،  برگزار  عراق  نمایشگاه 
گفت: یکی از راهبردهای مهم معاونت  کرد و  صادراتی اشاره 
نوآوری و فناوری در بحث توسعه صادرات فاوا، حمایت از 

تشکیل شتابدهنده های صادراتی است.
قیمت  مانند  مزیتی  و  خاق  و  خوب  انسانی  منابع 
که در عرضه محصوالت داریم، باعث شده فضای  مناسبی 

خوبی برای ارائه آن ها در سطح منطقه داشته باشیم اما با 
که  این همه به بازارهای منطقه ورود موفقی نداشتیم چرا 

آمادگی حضور بین المللی این مجموعه ها پایین است.
او ادامه داد: ما تولیدکنندگان خوبی در حوزه محصوالت 
داریم، اما آیا این افراد می توانند در حوزه صادرات نیز موفق 
که اینطور نیست. به همین  باشند؟ شواهد نشان می دهد 
دلیل بنا داریم از تشکیل شتابدهنده های صادراتی در دل 

کنیم.   پارک های علم و فناوری حمایت 
عاقمند  خیلی  کرد:  اضافه  ارتباطات  وزیر  معاون 
شتابدهنده های  تخصصی،  پارک های  در  تا  هستیم 
شتابدهنده  مانند  باشند.  داشته  حضور  تخصصی 
کشورهای هدف )چین، عراق، ژاپن(،  تخصصی در زمینه 
تمام  در  ما  که  چرا  ...؛  و  نقل  و  حمل  حقوقی،  خدمات 
کشورهای همسایه دفاتر حقوقی نداریم تا مسائل مربوط 

کنند.   به این حوزه را پیگیری 

در  صادرات  سهم  موارد  این  تمام  مگر  آن،  بر  عاوه   
که هر شرکت یک تیم ۷-۸ نفره  شرکت های ما چقدر است 
کنند!؟ همین مسائل منجر  متخصص برای خود استخدام 

به غفلت می شود.  
همکاری  روند  صادراتی  شتابدهنده های  کرد:  اشاره  او 
برد_ برد را رقم می زنند. در معاونت نوآوری و فناوری قصد 
توانمندی  به  را  شرکت ها  شتابدهنده،  طریق  از  داریم 
برسانیم. این صرفا مخصوص شرکت های کوچک و تازه وارد 
وجود  توانمند  و  بزرگ  شرکت های  از  زیادی  تعداد  نیست. 
کاری خودشان  که در حوزه های  که با تمام توانمندی  دارند 
بازار  نیز  آن ها  نیستند.  توانمند  صادرات  نظر  از  اما  دارند، 

هدف ما به حساب می آیند.
در  را  شرکت ها  این  تاسیس  کرد:  اشاره  پایان  در  او 
پارک های علم و فناوری خصوصا پارک علم و فناوری امام 

کرده ایم. کریدور ما قرار دارد، پیش بینی  که در  سجاد )ع( 

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات خبر داد 

تشکیل شتابدهنده های صادراتی 
در پارک  علم و فناوری امام سجاد)ع( 

●●●
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محل دائمی 
پارک علم و فناوری 

دانشگاه کاشان 
به بهره برداری 

می رسد

البرز و  دانشگاه پیام نور استان، برای  پارک علم و فناوری 
و  دانشجویان  و  نخبگان   ، فناوران  از  موثرتر  و  بیشتر  حمایت 
تقویت همکاری های علمی و تخصصی و بهره گیری از امکانات، 
محل  در  مشترکی  نشست  موجود،  های  ظرفیت  و  تجهیزات 

کردند. دانشگاه پیام نور برگزار 
گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری  به 
که روز سه شنبه 9 مهرماه با حضور دکتر  البرز، دراین نشست 
البرز ، مدیران پارک و  عطااله ربانی رئیس پارک علم و فناوری 
دکتر  نیز  و  البرز  استان  نور  پیام  دانشگاه  ئیس  ر  جالیان  دکتر 
و  بسترها  شد  برگزار  هشتگرد  نور  پیام  دانشگاه  رئیس  گروسی 
کید  تا و  بررسی  مورد  تعامل  و  همکاری  مختلف  های  زمینه 

گرفت. قرار 
کید بر  رئیس پارک علم و فناوری البرز در این نشست با  تا
نوآوری  فناوری،  توسعه  طریق  از  کارآفرینی  و  اشتغال  توسعه 
طریق  از  عالی  آموزش  توسعه  گفت:  بنیان  دانش  اقتصاد  و 
کشور  دانشگاه های دولتی و آزاد و پیام نور در حد مطلوبی در 
گسترش آموزش عالی موضوعات  کنار  گرفته است اما در  صورت 
کارآفرینی  و  اشتغال  به  توان  می  که  یافته  اهمیت  جدیدی 
ایجاد  و  پردازی  ایده  توسعه  و  دانشگاهی  التحصیان  غ  فار
کسب و کار به جای استخدام در نهاد ها و دستگاه های دولتی اشاره کرد.
و  ها  ظرفیت  از  بخشی  تشریح  با  ربانی  اله  عطاء  دکتر 
از  استفاده  بر  کید  تا با  و  البرز  فناوری  و  علم  پارک  توانمندی 
همه ظرفیت های علمی و فناوری استان برای توسعه اشتغال 
کارافرینی برای تحصیلگردگان و دانش آموختگان یادآور شد:  و 
در  کشور  سطح  در  خود  گیری  فرا بر  عاوه  نور  پیام  دانشگاه 
استان البرز نیز امکانات بسیار خوبی دارد و پارک علم و فناوری 
آن  در  استقرار  و  دانشگاه  این  با  همکاری  و  تعامل  آماده  البرز 
است تا بتواند خدمات متنوع و مختلفی را برای دانشجویان، 

اساتید، فناوران و افراد خاق و صاحب و ایده ارائه نماید.
دانشگاه  در  فناوری  و  علم  پارک  پردیس  ایجاد  مدل  وی 
که با استقبال رئیس دانشگاه پیام نور و  پیام نور را مطرح نمود 

مدیران و معاونان مواجه شد.
های  طرح  و  ها  ایده  از  استفاده  بر  کید  تا با  ربانی  دکتر 
دانشجویان و اعضای هیات علمی استان خاطرنشان کرد: پارک 
کند این ایده ها و خاقیت ها  البرز تاش می  علم و فناوری 

کارآفرینی و ایجاد و تولید ثروت هدایت شود. به سوی 
نشست  این  در  نیز  البرز  استان  نور  پیام  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  این  دستاوردهای  از  برخی  ارائه  ارائه  ضمن  مشترک 
گفت: دانشگاه پیام نور در استان البرز از نیروی انسانی و ظرفیت 
های فیزیکی بسیار باالیی برخوردار است و آمادگی دارد با تعامل 
از  از این ظرفیت ها بیش  البرز  و همکاری پارک علم و فناوری 

پیش استفاده کند.
صنعت  و  دانشگاه  بین  همکاری  و  تعامل  بر  جالیان  دکتر 
و  تجربه  توان،  از  دارد  آمادگی  دانشگاه  کرد:  تصریح  و  اشاره 
تخصص پارک برای ارتباط بیشتر اساتید و دانشجویان با حوزه 

کند. صنعت و تجاری سازی استفاده 
وی با اشاره به ظرفیت های فیزیکی و همچنین آزمایشگاهی 
گفت: آمادگی داریم در قالب یک برنامه عملیاتی  این دانشگاه 
کرج و هم در  این ظرفیت ها با حضور پارک علم و فناوری هم در 
شهرستان های استان البرز مورد استفاده قرار بگیرد و جوانان، 
دانشجویان و اعضای هیات علمی از مزایای آن بهره مند شوند.

نور  پیام  البرز در دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  پردیس  ایجاد 
نور  پیام  دانشگاه  در  نوآوری  مرکز  اندازی  راه  البرز،  استان 
هشتگرد، استفاده از فضاهای خالی، بهره برداری از آزمایشگاه ها 
و استفاده از امکانات یکدیگر از بحث ها و موضوعات مورد توافق 

طرفین در این نشست پربار بود. 

با هدف توسعه همکاری ها در حوزه علم و فناوری و تجاری سازی؛ 

پارک علم و فناوری البرز در دانشگاه پیام نور 
مستقر می شود 

●●●
با حضور معاون علمی و فناوری؛ 

مرکز نوآوری جامع دانشگاه 
عالمه افتتاح می شود 

مرکز نوآوری جامع دانشگاه عامه با حضور معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور ضمن رونمایی از برنامه زیست بوم نوآوری 

کارآفرینی دانشگاه افتتاح می شود. و 
فناوری  و  علمی  معاونت  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
با  طباطبایی  عامه  دانشگاه  نوآوری  مرکز  جمهوری،  ریاست 
پذیرای  و  می کند  فعالیت  »هوشمندسازی«  محوری  موضوع 
ایده های نوآورانه نیروی انسانی جوان و خاق در این موضوع است. 

در این مراسم، دو شتابدهنده تخصصی )در حوزه حمل و 
گردشگری، میراث فرهنگی و تولید  نقل پیشرفته( و )در حوزه 
محتوا( و آزمایشگاه زنده علوم شناختی فعالیت رسمی خود را 

کرد. آغاز خواهند 
طباطبائی  عامه  دانشگاه  کارآفرینی  و  نوآوری  بوم  زیست 
با  جامعه  مسائل  حل  آموختگان،  دانش  اشتغال  هدف  با 
مهارت  دارای  انسانی  نیروی  پرورش  و  نوآور  و  خاقانه  رویکرد 
کسب و  کز رشد و نوآوری، شتابدهنده های نوآوری،  است. مرا
کارهای خاق و نوآور، برنامه های توسعه نیروی انسانی خاق 
کارآفرینی و هدایت شغلی،  و نوآوری، آزمایشگاه های زنده، مرکز 
گیر  برنامه نوآوری باز و حل چالش ها )راهکار( و چالش های فرا
اجتماعی از بخش های این زیست بوم به شمار می رود که توسط 

ستاری از آن ها رونمایی خواهد شد.
بازدید  این  از  پس  رییس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
در  می کند.  شرکت  دانشگاه  شورای  با  مشترک  نشست  در 

در  دانشگاه  توانمندی های  و  دستاوردها  درباره  نشست  این 
آینده  برنامه های  و  نوآورانه  فعالیت های  توسعه  نوآوری،  حوزه 

گفتگو می شود. زیست بوم نوآوری بحث و 
تازه ترین  از  رییس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
»نمایشگاه  در  شده  ارائه  نوآورانه  و  فناورانه  دستاوردهای 
مهندسی  و  شیمی  پژوهشگاه  دستاوردهای  و  توانمندی ها 

شیمی« نیز دیدن می کند.
از  فناورانه  و  دانش بنیان  دستاورد   ۱۰ نمایشگاه،  این  در 
پژوهشگاه و ۵ شرکت دانش بنیان مستقر در پژوهشگاه  شیمی و 

مهندسی شیمی ارائه شده است.
همچنین فعاالن فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور 
این پژوهشگاه، توانمندی ها و محصوالتشان را به معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری معرفی می کنند و ضمن بیان نیازها و 
فناوری خواهند  آینده در حوزه  برنامه های  از  دغدغه هایشان، 

گفت
مهندسی  و  شیمی  پژوهشگاه  فناور  واحدهای  رشد  مرکز 
میان  از  که  دارند  استقرار  فناور  هسته   ۳۴ شیمی، 
دانش بنیان هستند. این واحدها محصوالت  واحد   ۱۰ آن ها، 
دارو،  شیمی،  چون  حوزه هایی  در  را  خود  فناورانه  خدمات  و 
تجهیزات و مواد پیشرفته تحقیقاتی و آزمایشگاهی تجاری سازی 

کرده اند یا در مرحله ورود به بازار قرار دارند.

افزایش  از  کاشان  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
این  فناوری  و  علم  پارک  در  واحد   ۱۲ تا  شرکت ها 
علم  پارک  دائمی  محل  گفت:  و  داد  خبر  دانشگاه 

کاشان به بهره برداری می رسد. و فناوری دانشگاه 
مجید  کاشان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
امضای  از  خبرنگاران  جمع  امروز در  ظهر  منعم زاده 
 15 از  بیش  با  کاشان  دانشگاه  علمی  تفاهم نامه 
این  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  خارجی  دانشگاه 
و  فعالیت ها  تسهیل  راستای  در  تفاهم نامه ها 
منعقد  مشترک  تحقیقی  و  آمــــوزشی  برنامه هــــای 

شده است.
وی با بیان اینکه بیش از 400 دانشجوی خارجی 
هستند،  تحصیل  به  مشغول  کاشان  دانشگاه  در 
به  منجر  دانشگاه ها  سایر  با  دوسویه  تعامل  افزود: 
بر  و  می شود  کاشان  دانشگاه  برنامه های  توسعه 
با دانشگاه های  نامه ها  تفاهم  انعقاد  همین اساس 
دستور  در  جهان  کشورهای  سایر  و  منطقه  ح  مطر

کار قرار دارد.
پارک  ایجاد  از  کاشان  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
ابراز  و  داد  خبر  دانشگاه  این  دائم  فناوری  و  علم 
مجاورت  در  هکتار   50 مساحت  به  زمینی  داشت: 
از  پس  که  شده  گرفته  نظر  در  کاشان  دانشگاه 
مکان  این  به  الزم  زیرساخت های  آماده سازی 
می شود  پیش بینی  که  حالی  در  می شود  منتقل 
فناوری  و  علمی  پارک  شرکت های  سال  پایان  تا 

کند. کاشان تا 12 عدد افزایش پیدا  دانشگاه 
سومین  در  کاشان  دانشگاه  حضور  از  وی 
و  داد  خبر  دانشگاه ها  سبز  مدیریت  نمایشگاه 
سه  و  فناوری  و  علم  پارک   10 دانشگاه،   36 گفت: 
کشور در این نمایشگاه واقع در  پژوهشگاه از سراسر 

کردند. سازمان برنامه و بودجه شرکت 
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

گستر خادمی عضو پارک علم   مدیرعامل شرکت لوله 
پانزدهمین  در  خود  حضور  حاشیه  در  البرز  فناوری  و 
نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضاب 
گفت: استقرار واحدهای بزرگ صنعتی در پارک های علم و 

فناوری یک فرصت است.
علم  پارک  عمومی  روابط  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
پور  ولی  خادمی  محمدرضا  مهندس  البرز،  فناوری  و 
البرز  فناوری  و  علم  پارک  عضو  فناور  شرکت  مدیرعامل 
فناوری  توسعه  فضای  یک  در  شرکت  گرفتن  قرار  گفت: 
مثل پارک علم و فناوری البرز با امکان تبادل افکارمستمر 
با متخصصین شرکت های فناور و دیگر موسسات فناوری، 
حضور مرتب در نمایشگاه ها و استفاده از تجربیات همدیگر 
که  است  همکاری  و  افزایی  هم  در  موثر  عوامل  جمله  از 

شرکت لوله گستر خادمی از آن بهره مند است.
گستر  وی با اشاره به اینکه از اوایل سال 97 شرکت لوله 
افزود:  شد،  البرز  فناوری  و  علم  پارک  عضو  خادمی 
خوشبختانه مرکز نوآوری مشترک پارک علم و فناوری البرز 
گستر خادمی نیز با هدف توسعه فعالیت ها  و شرکت لوله 

راه اندازی شده است.
کردن یک وجهه بین المللی  وی با اشاره به اینکه پیدا 
فناوری جهت  پارک  اعتباری جدید در قالب حضور در  و 
پارک  در  حضور  برای  ما  اهداف  از  دیگر  یکی  بازار  توسعه 
گفت: امکان استفاده از خدمات  علم و فناوری البرز است 
تخصصی پارک ازجمله: مرکز خدمات تخصصی فناوری، 
حمایت های صادراتی، مشاوره ثبت اختراع، امکان سنجی 
نشست های  و  آموزشی  خدمات  طرح ها،  ارزش گذاری  و 
فناوری های  دائمی  نمایشگاه  در  حضور  فناوری،  تبادل 
پارک،  آزمایشگاهی  خدمات  شبکه  از  استفاده  کشور، 
و  سرمایه گذاری  و  مالی  تامین  خدمات  از  بهره برداری 
شرکتهای  متخصصین  بین  رو  در  رو  ارتباطات  هچنین 
با  شرکتها  ساختمان  فیزیکی  نزدیکی  طریق  از  مختلف 
گون، فضاهای  گونا هم، نشست های رسمی و غیر رسمی 
رستورانها، ورزشی، سمینارها از مزیت های این حضور است.
استفاده  امکان  کرد:  خاطرنشان  پور  ولی  خادمی 
پارک  محل  در  که  آموزشی  کارگاههای  و  سمینارها  از 
و  آزمایشگاه ها  از  استفاده  همچنین  و  می شود  برگزار 
کارگاه های تخصصی خاص یا امکان استفاده از تجهیزات 
دولت  پشتیبانی  و  همجوار  شرکت های  وآزمایشگاه های 
ودستگاههای متولی از شرکتها جهت توسعه فعالیتهای 
خود و استفاده از خدمات مالی و معافیت مالیاتی از فرصت های 
دیگری است که شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک 
می توانند از آن برای توسعه خود در زمینه های مختلف 

استفاده کنند.
کننده  تولید  گستر خادمی  لوله  گفتنی است شرکت   
لوله های پلی اتیلن و پی وی سی و اتصاالت و مصنوعات 
پاستیکی،کامپاندهای پلیمری با مدرن ترین تجهیزات و 
دستگاه ها می باشد و با هدف تجاری محصوالت دانش 
بنیان و فناورانه  خود در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت آب و تاسیسات آب و فاضاب  واقع در نمایشگاه 
و  توانمندیهای  و  کرد  پیدا  حضور  تهران  المللی  بین 
کنندگان  بازدید  ظرفیتهای فناورانه خود در معرض دید 

قرار داد.

مدیرعامل یک شرکت فناور
 پارک علم و فناوری البرز: 

استقرار واحدهای 
بزرگ صنعتی در 

پارک های علم 
و فناوری یک 
فرصت است 

که قابلیت تبدیل شدن  کاری دارای ایده های تثبیت شده و بازارپسند  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، از تیم های 
کار یا فروش را دارند، حمایت می کند. کسب و  به 

که دارای ایده های تثبیت شده و  گزارش ایسنا، دانشجویان و اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشگاه تهران  به 
کار  کسب و  بازارپسند در جهت تولید نمونه محصول فناورانه با سطح آمادگی فناور بین ۴ تا TRL( ۶ 4-6(  با قابلیت ایجاد 

کنند. هستند، می توانند جهت ثبت نام در برنامه شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام 
اثبات شده و تبدیل آن به نمونه محصول و  ایده های  اولیه به  ایده های  کمک به تبدیل  برنامه حمایتی،  هدف این 

خدمت قابل ارائه به بازار است.
آدرس  به  تهران  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  وبگاه  طریق  از  آناین  صورت  به  تنها  متقاضیان  ثبت نام 
http://utstpark.ir/news1798 و منحصرًا در بازه زمانی فراخوان اعام شده تا ۱۰ آبان ماه انجام می شود و امکان 

ج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد. کارتابلی و یا خار بررسی درخواست های ایمیلی، 
متقاضیان برای دریافت اطاعات بیشتر از این فراخوان می توانند با شماره تلفن ۴ -۸۸۲۲۰۷۰۰ داخلی ۱۶۴ و ۱۵۴ تماس 

بگیرند.

در مراسمی با حضور معاون علم و فناوری رئیس جمهور 
مدرسه علم و خاقیت در پارک علم و فناوری قزوین افتتاح 

شد.
گزارش مهر، در مراسمی با حضور سورنا ستاری معاون  به 
علم و فناوری رئیس جمهور، هدایت اهلل جمالی پور استاندار 
قزوین،   داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان 
و  ها  دانشگاه  روسای  اسامی،  شورای  مجلس  در  استان 
مافی مدیر پارک علم و فناوری استان مدرسه علم و خاقیت 

پارک علم و فناوری قزوین افتتاح شد.
آموزش  لذت،  طعم  با  علم  آموزش  برای  مدرسه  این 
کاربردی مفاهیم علمی، فناوری نوین، خاقیت، نوآوری و 

کارآفرینی دانش آموزان راه اندازی شده است.
این ساختمان دارای ۵۰۰ متر زیربناست و تولید اسباب 

کمک آموزشی در آن پیش بینی شده است. بازی و وسایل 
هزینه  تومان  میلیون   ۱۰۰ کنون  تا ساختمان  این  برای 

شده و تکمیل آن به ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.
کنون  در پارک علم و فناوری امام خمینی )ره( قزوین تا

۹۰ واحد فناور مستقر شده است.

کهگیلویه و بویر احمد در زمینه های مختلف خصوصا توسعه شرکتهای فناور با  دو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و 
یکدیگر همکاری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویر 
احمد، با هدف همکاری در امر توسعه شرکت های فناور و تحقق اقتصاد دانش بنیان منعقد شد.

این تفاهم نامه بین دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه و سید شمس الدین هاشمی رئیس 
کهگیلویه و بویر احمد منعقد شد. پارک علم و فناوری 

از زمینه های همکاری طرفین در این تفاهم نامه پنج ساله، می توان به بهره مندی شرکت های عضو هر یک از دو پارک از 
خدمات و مزایای صندوق های مالی و اعتباری طرفین، حضور مشترک شرکت های عضو هر یک از دو پارک در خوشه های 
تخصصی ایجاد شده، حضور مشترک شرکت های عضو هر یک از دو پارک در نمایشگاه ها و فن بازارهای مرتبط، همکاری در 
ارائه خدمات علمی، تخصصی و آزمایشگاهی به شرکت های عضو، همکاری در بازاریابی، عرضه و فروش محصوالت و فناوری 
های شرکت های عضو، زمینه سازی برای انجام فعالیت های مشترک توسط شرکت های عضو، همکاری در توسعه شبکه 

کرد. کارفرمایی اشاره  شرکت ها و سازمان های 

فراخوان پارک فناوری تهران برای تبدیل 
ایده های اولیه به نمونه محصول

با حضور معاون علم و فناوری رئیس جمهور؛ 

مدرسه علم و خالقیت 
در پارک علم و فناوری قزوین افتتاح شد 

●●●

●●●
تعامل دو پارک علم و فناوری دانشگاه 

تهران و کهگیلویه و بویر احمد در زمینه 
توسعه شرکتهای فناور
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

استارت آپ
◄ استارت آپی که با کمک مساجد بنگاه های کوچک را تأمین مالی می کند

◄ استارت آپ ها ستاره های جیتکس شدند
◄ کارآفرینی برای مهاجران افغانستان
◄ پول سازی به سبک استارت آپ ها

◄ حل مشکالت بیمه ای و مالیاتی استارت آپ ها شدنی است
◄ استارت آپ های شیراز سرمایه گذار جذب کردند

◄ نقش شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در تحول قضایی
◄ هشت استراتژی برای ورود به بازار در کسب وکارهای نوپای قرآنی

◄ ترویج استارت آپ در کشور برد-برد است
◄ دولت مزاحم استارت آپ ها نشود

◄ نوآوری الزمه بقای کسب و کارها
◄ پیش رویداد اولین کمپ توانمند سازی مشاغل خانگی نوآورانه با همکاری  

جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی برگزار شد
◄ ایده بازار در حوزه گیاهان دارویی و صنایع وابسته در اصفهان برگزار شد

◄ اخبار
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* تامین مالی از طریق شبکه قرض دهندگان
نهـاد  یـک  آپ  اسـتارت  ایـن  مدیرعامـل  گفتـه  بـه 
اجتماعـی ماننـد خیریـه، مسـجد، هیـأت بـزرگ و یـا یـک 
که به وسـیله  سـازمان مـردم نهـاد NGO را پیـدا می کنیم 
کسـب وکارها را شناسـایی و بـا آنهـا در  آن نهـاد اجتماعـی 
بـه  افـراد متقاضـی  و  ارتبـاط می گیریـم  مناطـق مختلـف 
کار خـود را  کسـب و  آن نهـاد مراجعـه می کننـد و داسـتان 
می گوینـد و در آنجـا یـک نفـر از آنهـا را آمـوزش می دهیم تا 
ح توجیهی  که طـر کـرده و وقتی  کارهـا را هدایـت  کسـب و 
اجتماعـی  نهـاد  آن  سـپس  آمـد  دسـت  بـه  کار  و  کسـب 
ماننـد هیـأت امنـای یـک مسـجد ضمانـت اجرایـی فـرد 

متقاضـی را انجـام می دهنـد. 
مثـل  خـرد  مالـی  تأمیـن  بـرای  مـا  مـدل  گفـت:  وی 
که  کیـوا در آمریکا اسـت  گرامیـن بنـگادش و مـدل  بانـک 

کارهـای آنهـا  کسـب و  بـه آنهـا وام هـای خـرد می دهیـم و 
آنالیـز می شـود و بـه فـرد آموزش دیـده یـا )کاردان( وقتـی 
مـا  بـه  ح  طـر آن  شـد  ارائـه  کار  و  کسـب  توجیهـی  ح  طـر

می شـود.  معرفـی 
اسـتارت  ایـن  اعضـای  اینکـه عمـده  بیـان  بـا  رضاپـور 

غ التحصیـان دانشـگاه تهـران و دانشـگاه شـریف  آپ فار
حضـور  متمرکـز  صـورت  بـه  نفـر   5 االن  گفـت:  هسـتند، 
دانشـجویی  کارآفرینـان  شـبکه  طریـق  از  ولـی  دارنـد، 
در  را  توجیهـی  ح هـای  طر و  هسـتند  فعـال  نفـر   30
خیاطـی،  سـبک،  دام  ماننـد  مختلـف  صنعت هـای 
می کننـد.  بررسـی  خانگـی  غذایـی  صنایـع  دوزندگـی، 
کارآفریـن  گفـت: مـا خودمـان بـه وسـیله شـبکه  وی 
در  سـپس  و  می کنیـم  بررسـی  را  ح هـا  طر آن  دانشـجو 
شـبکه ای  طرفـی  از  می کنیـم،  منتشـر  خـود  پلت فـرم 
و  کسـب  پلت فـرم  در  کـه  داریـم  قرض دهنـدگان  از 
چـه  و  بدهیـم  وام  چقـدر  کـه  می کننـد  مشـاهده  را  کار 
مـدت بعـد از آن پـس بگیریـم و قرض هـا مسـتمر، ولـی 
وام  تومـان  هـزار   50 یـا  هـزار  صـد  ماهـی  مثـًا  کوچـک 

 . هیـم می د

یک استارت آپ با تکیه بر جوامع محلی، خیریه ها و مساجد به تأمین مالی خرد بنگاه های کوچک می پردازد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، عــده ای از جوانــان دانــش آموختــه دانشــگاه تهــران و دانشــگاه شــریف در قالــب یــک اســتارت آپ بــا همــکاری 
عــده ای پزشــک و وکیــل خیرخــواه و داوطلــب بــا حضــور در مســجد روســتای گل تپــه ورامیــن اقــدام بــه تامیــن مالــی خــرد برخــی کســب و کارهــای 

کوچــک در ایــن منطقــه کــرده و زمینــه اشــتغال 63 نفــر را فراهــم کردنــد.
دانیــال رضاپــور بنیانگــذار اســتارت آپ کارمــاران، افــزود: بــه تازگــی یــک رویــداد اســتارت آپــی برگــزار کردیــم کــه بــرای کســب و کارهــای کوچــک 

در مناطــق محــروم در زمینــه راه انــدازی، توســعه و یــا بــرای خــروج از رکــود آنهــا کمــک می کنیــم.
وی گفــت: خدمــات مــا در 4 حــوزه تأمیــن مالــی کــه بــه وســیله پلت فــرم کارمــاران دات آی آر در روش کرودلندینــگ یعنــی تأمیــن مالــی جمعــی 
مبتنــی بــر قرض الحســنه انجــام می شــود و در ایــن زمینــه یــک نهــاد واســط را ماننــد یــک خیریــه و یــا مســجد و یــا هیــأت بــزرگ را بــه عنــوان نهــاد واســط 

پیــدا می کنیــم. 

تالش برای پیاده کردن مدل موفق گرامین بنگالدش

استارت آپی که با کمک مساجد 
بنگاه های کوچک را تأمین مالی می کند

خدمات ما 
به صورت تامین مالی 
جمعی مبتنی بر قرض 
الحسنه انجام می شود
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کرامـت  بنیـاد  ضمانـت  در  آپ  اسـتارت  خـود   *
اسـت رضـوی 

کـه بـه ایـن  گفتـه رضاپـور، شـبکه قرض دهنـدگان  بـه 
مـا  اعتبـار  و  می دهنـد  وام  کردنـد،  اعتمـاد  آپ  اسـتارت 
کرامـت رضـوی زیرنظـر آسـتان قـدس  نیـز از طریـق بنیـاد 
کـه بـه افـراد متقاضی  رضـوی تضمیـن شـده اسـت و وامـی 
می دهیـم تفاوت هایـی بـا وام بانکـی دارد. در بانـک بایـد 
خودتـان پـول بـه بانـک بدهیـد و بانـک تصمیـم می گیـرد 
کسی چقدر وام می دهد، اما در اینجا صاحبان  که به چه 
کسـی بدهیـم.  پـول تصمیـم می گیرنـد چقـدر وام بـه چـه 
ضمانـت  بـر  ضمانت هـا  اسـاس  همچنیـن  افـزود:  وی 
کارمند رسـمی نمی خواهیم  اجتماعی اسـتقرار دارد، اینجا 
رتبـه  بلکـه  نـدارد،  رسـمی  کارمنـد  محـروم  مناطـق  کـه 
گزارش مستمری از  اجتماعی فرد ضامن او است. از طرفی 
گـزارش می دهـد  کار در اینجـا ارائـه می کنـد و مرتـب  کسـب و 
کـه وام در کجـا مصـرف شـده اسـت بـه ایـن ترتیـب وام ها به 
کـه در حمایـت مـا قـرار دارد،  انحـراف نمـی رود و تـا زمانـی 
مشاوره خدمات مانند مشاوره بازار و بازاریابی به متقاضی 

ارائـه می کنیـم. 
* سازوکار بازپرداخت وام های خرد

وام  پول هـای  ایـن  چگونـه  اینکـه  مـورد  در  رضاپـور 
کـه  کاری  و  کسـب  ح  طـر هـر  گفـت:  می خـورد،  برگشـت 
در پلت فـرم منتشـر می شـود، بـر  اسـاس مانیفسـت وام 
نیـز مشـخص  آن  بازپرداخـت  وقتـی پرداخـت می شـود، 
اسـت مثـًا تنفـس 2 تـا 3 ماهـه در نظـر می گیرنـد و بعـد 
از آن بازپرداخـت شـروع می شـود، مثـًا ماهانـه  400 هـزار 
کل زمـان وام 11 تـا 12 مـاه در نظـر  تومـان بایـد برگردانـد و 
کـه بـه اصطـاح روش تأمیـن مالـی خـرد  گرفتـه می شـود 
کار  کسـب و  گوینـد و سـقف وام بـه هـر  یـا میکروفاینانـس 

کثـر 30 میلیـون تومـان اسـت.  حدا
گفـت: بـه مجـرد اینکـه وام بـه آن نهـاد اجتماعـی  وی 
پرداخـت شـود، آن نهـاد منابـع را در اختیـار مـا می گـذارد 

و مـا بـر اسـاس پلت فـرم بـه متقاضـی وام می دهیـم.
کسـب و  * پرداخـت 140 میلیـون تومـان وام بـه 20 

کار ظـرف سـه مـاه
وام  مقـدار  چـه  کنـون  تا اینکـه  مـورد  در  رضاپـور 
اسـت،  شـده  ایجـاد  اشـتغال  چقـدر  و  شـده  پرداخـت 

گذشـته مطالعـات  کنـون ظـرف یـک سـال و نیـم  گفـت: تا
کار  بـه  شـروع  کـه  قبـل  مـاه  سـه  از  امـا  می شـد،  انجـام 
حاشـیه  مناطـق  در  کار  و  کسـب   20 کنـون  تا کردیـم 
تهـران راه انـدازی شـده و تأمیـن مالـی خـرد انجـام شـده 
و حـدود 140 میلیـون تومـان وام قرض الحسـنه خـرد بـه 
کـه منجـر بـه اشـتغال  کارهـا پرداخـت شـده  کسـب و  ایـن 
کارگاه ها یک نفر  مسـتقیم 63 نفر شـده، در برخی از این 

کار شـده اند.  نفـر مشـغول   9 تـا  برخـی  در  و 
مـاه  گفـت: 13 مهـر  کارمـاران  اسـتارت آپ  بنیانگـذار 
گل تپه ورامین با استفاده  کار را در  کسب و  توانستیم 40 
کنیم  از نهـاد اجتماعـی خیریـه پـدر مهربـان بقیـع بررسـی 
کارهـا تأمیـن مالـی انجـام شـد. در  کسـب و  و بـرای ایـن 
از  نیک اندیـش  سـرمایه گذار  نفـر   50 حـدود  زمینـه  ایـن 
کردیم و از آنها دعوت شـد  پزشـک و وکیـل دور هـم جمـع 
کردند و از نزدیک  کار صحبت  کسـب و  و آنها با صاحبان 

بـا آنها آشـنا شـدند.
کارهـا در زمینـه دام سـبک،  کسـب و  گفـت: ایـن  وی 
کارگاه  خیاطـی،  کارگاه  بومـی،  غ  مـر گوسـفند،  پـرورش 
کارگاه  عـروس،  لبـاس  ملیلـه دوزی  و  سـنگ دوزی 
غـذای  فروشـگاه  و  مبل سـازی  نجـاری،  جوراب بافـی، 
کـه منابـع موردنیـاز  گوجـه و آبغـوره بـود  سـالم ماننـد رب 
افـراد  ایـن  و  شـد  تهیـه  وکیـل  و  پزشـک  افـراد  توسـط 
قرض الحسـنه  وام  صـورت  بـه  و  بودنـد  قرض دهنـده 
کارها بعـد از رونق پول این  کسـب و  کـه  تأمیـن مالـی شـد 

می دهنـد. پـس  را  افـراد 
سـنت  بـر  مبتنـی  کارهـا  ایـن  کـرد:  کیـد  تأ وی 
که سـودی دریافت نمی کنند و اصل  قرض الحسـنه اسـت 

می کنـد. تضمیـن  خیریـه  را  پـول 
کارآفریـن برتـر هر حوزه اسـتفاده  * از اسـتانداردهای 

می کنیم
اسـتارت  کـه  قبـل  مـاه  از سـه  اینکـه  بیـان  بـا  رضاپـور 
کـرد هنـوز بـه سـوددهی نرسـیده و مـا  کار  آپ شـروع بـه 
جریـان درآمـدی خـود را در بـازار تأمیـن مـواد اولیه فراهم 
گر  گفـت: هنـوز اسـتارت آپ به سـود نرسـیده، ا می کنیـم، 
کارگاه هـا مثـًا خیاطـی بـه عـدد قابل توجه برسـد،  تعـداد 
کـه  تهیـه نـخ و پارچـه بـه صـورت عمـده انجـام می شـود 
و  می شـود  کـم  کارگاه هـا  بـرای  شـده  تمـام  قیمـت  هـم 
هـم خـود مـا سـود می بریـم و از طرفـی استانداردسـازی 
تولیـد  کـه  لباسـی  و  می دهیـم  انجـام  را  کسـب وکارها 
نظـام  طرفـی  از  و  باشـد  اسـتاندارد  اسـاس  بـر  می شـود 

می کنیـم.  راه انـدازی  را  محصـول  فـروش  و  توزیـع 
گفـت: هنـوز هزینه هـای مـا پوشـش داده نشـده  وی 
بـه  آپ  اسـتارت  ایـن  سـال  آخـر  تـا  امیدواریـم  و  اسـت 

برسـد. سـودآوری 
رضاپـور بـا بیـان اینکـه سـبک زندگـی اسـامی و ایرانی 
کـه  گفـت: بـرای مـا مهـم  اسـت  را هـم پیگیـری می کنیـم 
ک تولیـد می شـود  گـر پوشـا چـه محصولـی تولیـد شـود و ا
عـاوه بـر داشـتن اسـتاندارد دارای الگوی اسـامی ایرانی 
باشـد.  شـده  تعریـف  ایرانـی  زندگـی  سـبک  در  و  باشـد 
و  می کنیـم  کمـک  هـم  را  محصـوالت  بـازار  همچنیـن 
کـه  هسـتند  افـرادی  کـه  داریـم  بـازار  خیـران  شـبکه  مـا 
می گوینـد، بـر اسـاس ایـن اسـتاندارد محصوالتـی تولیـد 
کـه مـا از شـما خریـداری می کنیـم و خریـد تضمینـی  کنیـد 
کیفیـت و اسـتاندارد مـورد نیـاز آنهـا انجـام  محصـوالت با

می شـود. 
گفـت: در هـر  کیفیـت تولیـد محصـوالت   وی در مـورد 
کارآفرینان  که می خواهیم وارد شـویم قبل از آن  صنعتی 
برتر آن حوزه را شناسـایی می کنیم و اسـتاندارد محصول 
کـه  کسـانی  کـرده و بـه آن می رسـیم و تمـام  را شناسـایی 
از خدمات آن اسـتفاده می کنند بر اسـاس آن اسـتاندارد 

محصـول تولید می شـود.

تاکنون
20 کسب و کار 

در مناطق 
حاشیه تهران 

راه اندازی شده و 
تأمین مالی خرد 
انجام شده است
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هوش مصنوعی و 5G در صدر
مرکـز  در  نمایشـگاه  ایـن  دوره  نهمیـن  و  سـی  امسـال 
تجـارت جهانـی دوبـی برپـا شـد و در قالـب آن، موضوعـات 
فنـاوری در حـدود ۲۰ بخـش مختلـف  و  مختلـف آی تـی 
توجـه  مـورد  دارنـد،  کاربـرد  صنعـت   ۱۰ از  بیـش  در  کـه 
تمرکـز  بیشـترین  هرچنـد  ایـران،  گـزارش  بـه  گرفـت.  قـرار 
 )5G(اینترنـت پنجـم  نسـل  فنـاوری  بـر  نمایشـگاه  ایـن 
غالـب  دیگـر  حوزه هـای  از  ولـی  بـود  مصنوعـی  هـوش  و 
افـزار،  نـرم  افـزار،  سـخت  بـه  می تـوان  نمایشـگاه  ایـن  در 
محـل  هوشـمند،  خانه هـای  کچیـن،  با ابـری،  رایانـش 
بـدون  آینـده و هواپیمـای  کار هوشـمند، حمل ونقـل در 
کرد. امنیت زیرساخت های ارتباطی  سرنشـین هم اشـاره 
کشـاورزی فناورانـه، روبات ها و  و دیتاسـنترها، بانکـداری، 
پرینـت سـه بعدی هـم از دیگـر بخش هـای ایـن نمایشـگاه 
کـه بـه آن توجهـی ویـژه شـده اسـت. حضـور فعاالنـه  بـود 
کـه  فنـاوری  حـوزه  در  فعـال  جوانـان  و  آپ هـا  اسـتارت 
کننـد هـم  می تواننـد در اقتصـاد جهـان نقشـی مهـم ایفـا 
بخشـی دیگـر از نقطـه عطـف نمایشـگاه امسـال بـود و در 

که انتظار می رود میزان  بخش اسـتارت آپ ها عنوان شـد 
هزینـه بـرای آی تـی جهـان تـا پایـان سـال جاری میـادی، 

برسـد. بـه 160میلیـارد دالر 
کـه در قالـب 4هـزار و 800 غرفـه برپـا  در ایـن نمایشـگاه 
کمپانی هـای مطرح جهـان در  شـد، بیشـتر مدیـران ارشـد 

ورکشـاپ های  سـخنرانی،  میزگـرد،  مختلـف  بخش هـای 
گفتنی اسـت در ایـن رویداد  یـک روزه و... حضـور یافتنـد. 
جهـان  تکنولـوژی  برتـر  کمپانی هـای  از  سـخنران   250
مختلـف  زمینه هـای  در  خـود  دیدگاه هـای  بیـان  بـه 

پرداختنـد.
استارت آپ ها، ستاره های آینده جیتکس

مختلفـی  کشـورهای  امسـال  نمایشـگاه  در 
مصـر،  امریـکا،  بـه  می تـوان  آنهـا  از  کـه  یافتنـد  حضـور 
کـرد. به عنوان مثال  آفریقای جنوبـی، نیجریـه و... اشـاره 
مصـر بـا دو غرفـه بـرای پانزدهمیـن بـار در ایـن نمایشـگاه 
کمپانـی مصـری در ایـن غرفه هـا حضـور  کـرد و 18  شـرکت 
اپلیکیشـن های  زمینـه  در  کمپانی هـا  ایـن  داشـتند. 
تعاملـی تلفـن همـراه، اینترنـت اشـیا، امنیـت اطاعـات، 
 ،5G شـبکه  افـزوده،  واقعیـت  و  مجـازی  واقعیـت 
می دهنـد.  ارائـه  خدمـات  و...  دیجیتـال  تحصیـات 
همچنیـن 10 اسـتارت آپ مصـری در بخـش »سـتاره های 
آینـده  »سـتاره های  یافتنـد.  حضـور  جیتکـس«  آینـده 
جیتکـس« یکـی از بزرگ تریـن رویدادهـای اسـتارت آپـی 
از  زیـادی  تعـداد  کـه  آفریقاسـت  و  خاورمیانـه  منطقـه 

کـرد. خـود  جـذب  را  جهـان  آپ هـای  اسـتارت 
مصـر در زمینـه  آی تـی اعتبـاری ویـژه دارد و به عنـوان 
کنـون  تا و  می شـود  شـناخته  آی تـی  قطب هـای  از  یکـی 

امــارات متحــده عربــی بتازگــی میزبــان نمایشــگاه جیتکــس 2019 یکــی از بزرگ تریــن نمایشــگاه های فنــاوری در خاورمیانــه و آفریقــا بــود و 
طــی آن بــزرگان عرصــه فنــاوری از 140 کشــور جهــان گــرد هــم جمــع شــدند تــا عــالوه بــر نمایــش آخریــن دســتاوردهای خــود در حوزه هــای مختلــف 

تکنولــوژی، بازارهــای جدیــد پیــدا کننــد. 
ایــران هــم بــرای پنجمیــن ســال متوالــی در ایــن نمایشــگاه حضــور یافتــه و پاویــون ایــران بــا 10 شــرکت دانــش بنیــان ایرانــی در کنــار 64 پاویــون 

از دیگــر کشــورهای جهــان برپــا شــده اســت.

در سی ونهمین دوره نمایشگاه فناوری

استارت آپ ها ستاره های جیتکس شدند

حضور فعاالنه
 استارت آپ ها و 

جوانان حوزه فناوری
نقطه عطف نمایشگاه بود 
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داشـته  تکنولـوژی  در  ماحظـه ای  قابـل  پیشـرفت های 
گذشـته  سـال  پنـج  در  کشـور  ایـن  کـه  به گونـه ای  اسـت 
کـه  اسـت  شـده  شـناخته  کشـورهایی  از  یکـی  به عنـوان 
رشـدی قابل توجه در حوزه  آی سـی تی داشـته و در سـال 
2019 نیزسـریع ترین رشـد را با نرخ 13درصد داشـته است.

که اسـتارت آپ های آنها حضوری  کشـورهایی  از دیگر 
بـه  می تـوان  داشـتند  امسـال  جیتکـس  در  چشـمگیر 
برجسـته  آپ  اسـتارت   16 کـرد.  اشـاره  جنوبـی  آفریقـای 
آفریقای جنوبـی در ایـن نمایشـگاه به 750 اسـتارت آپ از 
75کشـور دیگر پیوسـتند تا دسـتاوردها و توانمندی های 
خـود را بـه نمایـش بگذارنـد. ایـن اسـتارت آپ هـا بیشـتر 
در زمینـه اپلیکیشـن های فرودگاهـی و ابزارهـای فناورانـه 
کمپانی  سـامت فعالیـت می کنند. امسـال همچنیـن 60 
در  متوالـی  سـال  سـیزدهمین  بـرای  بحرینـی  آی سـی تی 

کردنـد. جیتکـس شـرکت 
غول های فناوری در دوبی

نمایشـگاه  در  امسـال  آی تـی  دنیـای  سـازان  تصمیـم 
کـه به عنـوان بزرگ تریـن نمایشـگاه تکنولـوژی  جیتکـس 
شـناخته  آسـیا  جنـوب  و  آفریقـا  شـمال  خاورمیانـه،  در 
درخشـیدند،  خـوش  مختلـف  بخش هـای  در  می شـود، 
نمایـش  بـر  عـاوه  مایکروسـافت  مثـال  به عنـوان 
شـرکت  همـکاری  بـا  خـود  غول پیکـر  تلویزیون هـای 
فرانسـوی Arioneo، یـک پـروژه جدید بـرای محافظت از 
اسـب های عربـی ارائـه داد و در قالـب آن، یک زین اسـب 

گذاشـت. نمایـش  بـه  شتاب سـنج  بـه  مجهـز 
اسـب دیجیتـال)Digital Horse( بخشـی از مجموعـه 
 AI for Good کمپانـی همچـون پروژه هـای پیشـین ایـن 
 AI for Cultural Heritage و همچنیـن AI for Earth یـا
زندگـی  کیفیـت  بهبـود  ترتیـب  بـه  هرکـدام  در  کـه  اسـت 
گرفتـه  مـردم، زمیـن و میـراث فرهنگـی مـورد توجـه قـرار 
از هـوش  اسـتفاده  بـا  اسـب دیجیتـال  پـروژه  امـا  اسـت. 
واقعیـت  و  اشـیا  اینترنـت  پیشـرفته،  آنالیـز  و  مصنوعـی 

آنهـا  از  کـه  کنـد  آنالیـز مـی  افـزوده، 24 مـورد را بررسـی و 
می تـوان بـه سـامت و تغذیـه، خـواب و تمریـن اسـب ها 
که  کـرد. ایـن پـروژه بـرای اسـب های عربـی امـارات  اشـاره 
کشـور یـاد می شـود  از آن به عنـوان میـراث فرهنگـی ایـن 

بسـیار جالـب توجـه اسـت.
 )cloud(ابری فضای  حوزه  در  جیتکس  در  نیز  نوکیا 
بیشتر  کمپانی ها  هرچه  داشت.  گسترده ای  فعالیت 
مورد  بیشتر  بخش  این  می روند  ابری  فضای  سمت  به 
نوکیا  هم  دلیل  به همین  می گیرد  قرار  هکرها  توجه 
توجه  ابری  فضای  امنیت  به  جیتکس  نمایشگاه  در 
کمپانی  با همکاری  نوکیا  واقع  زیادی داشته است. در 
ابری،  سرویس های  تأمین کننده  یک   OmniClouds
کارآفرینان و شرکت ها در  می خواهد ارتباط ابری را برای 
کند و  آفریقا آسان تر و امن تر  اروپا، خاورمیانه و منطقه 
استفاده  خود   2.0  SD-WAN شبکه  از  مسیر،  این  در 
کردن  کمپانی اریکسون هم به دنبال محکم  کرده است. 
در  خود  پنجم  نسل  اینترنت  حوزه  در  خود  پای  جای 
خاورمیانه و آفریقاست به همین دلیل هم در جیتکس 

داشت. زیادی  تمرکز  بخش  این  بر  امسال 

برنامه های امارات
امـارات متحـده عربـی هم امسـال برنامه های ویژه ای 
کـه از آن می تـوان بـه برنامه هایـی بـرای اینترنـت  داشـت 
اشـاره  بانکـداری  تحـول در صنعـت  و   )5G(پنجـم نسـل 
کرد. به عنوان مثال مشـرق یک مؤسسـه مالی پیشـرو در 
 Koopid و Avaya امارات متحده عربی با همکاری کمپانی های
است.سیسـتم  جدیـد  بانکـداری  تجربـه  یـک  به دنبـال 
کـه به عنـوان یـک دسـتیار مجـازی عمـل می کنـد،  جدیـد 
کمـک می کنـد تـا از طریـق هـوش  بـه مشـتریان بانک هـا 
بانکـی  سـرویس های  بـه   agent بـات  چـت  و  مصنوعـی 
دسترسـی داشـته باشـند. ایـن بـات می توانـد مشـتریان 
گوشـه  هـر  از  را  مالـی  انتقـاالت  و  نقـل  و  شناسـایی  را 
کنـد و ایـن راهـکار عمـًا راه را بـاز می کنـد تـا  کامـل  دنیـا 
کنش هـای مالـی در امـارات  کانال هـای جدیـدی بـرای ترا
متحده عربی باز شـود. امسـال همچنین سیسـتم جدید 
بیومتریـک »Biometric Passenger Journey« در فـرودگاه 
که در  بین المللـی دوبـی به صورت رسـمی راه اندازی شـد 
گذرنامـه نیسـت و تنهـا از  ایـن روش هیـچ نیـازی بـه ارائـه 

اسـکن چهـره و چشـم اسـتفاده می شـود.
یک جشنواره فروش

نمایشگاه جیتکس امسال به روال سابق یک جشنواره 
کـه در بخش هـای مختلـف  فـروش در دل خـود جـای داده 

محصوالتـی را ارائه می دهد.
تبلـت،  لپ تـاپ،  انـواع  امسـال  فـروش  جشـنواره  در 
البتـه  و  بـزرگ  بسـیار  نمایـش  صفحـه  بـا  تلویزیون هایـی 
تلفن هـای هوشـمند مجهز به اینترنت نسـل پنجـم)5G( و 
همچنیـن لـوازم خانه ارائه شـد. واقعیت مجـازی و صنعت 
گیـم و بـازی هـم در ایـن بخـش نقـش پررنگـی داشـتند و 
طرفـداران خـود را جـذب کردنـد به گونـه ای که در جیتکس 
بخشـی به نـام Shopper Games هـم وجـود داشـت. در این 
خانگـی،  کامپیوترهـای  گیـم،  ویـژه  لپ تاپ هـای  بخـش 
کنسـول های بـازی، نوت بوک هایـی ویژه بازی و همچنین 
کـه مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی و  محصوالتـی ویـژه بـازی 

واقیـت مجـازی فعالیـت می کننـد هـم ارائـه شـد.
در جشـنواره فـروش امسـال جیتکـس، فناوری هـای 
پوشـیدنی هـم حضـوری چشـمگیر داشـتند. آمـار نشـان 
از  واحـد  میلیـون  یـک  از  بیـش   2018 سـال  در  می دهـد 
فناوری های پوشـیدنی مختلف در امارات متحده عربی 
که انتظار می رود امسـال ایـن رقم باالتر  بـه فـروش رسـید 
بـرود به همیـن دلیـل هـم در ایـن بخـش فروشـگاه تجمع 
از  پوشـیدنی  فناوری هـای  تـا  می شـد  دیـده  خریـداران 
توجـه  بـا  کننـد. درمقابـل،  را خریـداری  برندهـا  بهتریـن 
سـال  در  عربـی،  متحـده  امـارات  بـازار  شـدن  اشـباع  بـه 
محصوالتـی  فـروش  9.7درصـدی  کاهـش  شـاهد   2018
تلویزیـون  و  دیجیتـال  دوربین هـای  لپ تـاپ،  همچـون 
بوده ایـم و البتـه صـف خریـداران ایـن بخـش نیـز نسـبت 

کم تـر بـود. بـه فناوری هـای پوشـیدنی بسـیار 
میترا جلیلی

تصمیم سازان 
دنیای آی تی

 در نمایشگاه جیتکس 
که به عنوان بزرگ ترین 
نمایشگاه تکنولوژی 
در خاورمیانه، شمال 
آفریقا و جنوب آسیا 

شناخته می شود، 
خوش درخشیدند
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حسـینی، معاون مرکز همکاری های تحول و پیشـرفت 
ریاسـت جمهوری گفت: اسـتفاده از ظریفت متخصصان و 
کارآفرینـان مـدل موفقـی بـوده اسـت تـا االن ۴۷۰۰ همکاری 
بـا متخصصـان  خـارج از کشـور با ایـران از طریق این پلتفرم 

شـروع شـده است.
وی افـزود: توسـعه صـادرات شـرکت های دانـش بنیـان 
کـه می تـوان از  بحـث مهمـی اسـت. ظرفیـت خوبـی اسـت 
کارآفرینـان افغانسـتانی چـه در ایـران و چـه  متخصصـان و 

کـرد. خـارج  از ایـران اسـتفاده 
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد: جلسـاتی بـا دانشـجویان 
کارآفرینان افغانسـتانی داشـتیم. این جلسات هم خوب  و 
کـه ایـن جوانـان بـا تمـام  بـود و هـم تلـخ، تلـخ از ایـن جهـت 

محدودیت هـا توانسـتند بـه درجـات باالیـی برسـند.
گفـت: مـا تـاش می کنیـم بـه عنـوان  حسـینی در پایـان 
کوچکی از دولت موانع و مشـکات را برداریم تا فضا  بخش 

کـردن ایـن جوانـان بـا اسـتعداد فراهم شـود. کار  بـرای 
نماینـده سـفارت افغانسـتان در ایـران ضمـن تشـکر از 
افغانسـتان تقاضـا  گفـت:  در  ایـن رویـداد  کننـدگان  برگـزار 
وجـود دارد و مـا دوسـت داریـم این صادرات از طریق کشـور 

همسـایه باشـد.
یـک بخـش  افغانسـتان  مـا در سـفارت  ادامـه داد:   وی 
تجارتی داریم که کارهای زیادی انجام داده و نمایشگاه های 

ایـران در شـهرهای مختلـف افغانسـتان برگـزار شـده اسـت.
سـلیمانی افـزود:  جـای یـک چیـز در جمهـوری اسـامی 
واردات  گـر  ا اسـت.  واردات  بحـث  آن  کـه  اسـت  خالـی 

کاالی ایـران بـه  کاالهـای افغانسـتان بـه ایـران بـا صـادارات 
افغانسـتان قابـل قیاس نیسـت. ما در سـال ۳میلیـون دالر 
که صادرات  صادرات از ایران به افغانسـتان داریم در حالی 
مـا  مجمـوع  در  اسـت.  دالر  میلیـون   ۲۰ ایـران  بـه  مـا 

یـک میلیـارد دالر صـادرات بـه خارومیانـه داریـم.
ایـران  همکاری هـای  بـه  اشـاره  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
تـا  کنیـم  همـکاری  سـفارت  طریـق  از  حاضریـم  مـا  گفـت:  
بـا  امـروز  افغانسـتان  دهیـم.  افزایـش  را  صـادرات  بتوانیـم 

دارد. تفـاوت  پیـش  سـال های  افغانسـتان 

کـه بـا  کارخانـه داریـم  کنـون در هـرات ۸۰۰  وی افـزود:  ا
گـر بتوانیـم واردات بـه  متخصصـان ایرانـی اداره می شـود. ا
کنـد بـا اسـتقبال مواجـه خواهـد  افغانسـتان افزایـش پیـدا 
کارهای اداری اسـت  شـد. مـن فکـر می کنم موانـع پیـش رو 

کـه بایـد شکسـته شـود.
سـاز  هویـت  و  نـرم  هـای  فنـاوری  سـتاد  دبیـر  سـیادت 
گفـت:  ایـن رویـداد ظرفیـت سـازی نیـروی انسـانی را بـرای 

کشـور هـدف قـرار داده بـود. توسـعه همکارهـای بیـن دو 
بیشـتر  داریـم  کـه  ذهنیتـی  براسـاس  مـا  افـزود:   وی 
کاالهـا را بـه روش هـای قدیمـی مـد نظـر  صـادرات و واردات 
کمتـر بـه حـوزه فناوری های پیشـرفته توجه  شـده.  داریـم. 
کـرده تـا بـه ایـن حـوزه نگاهـی داشـته  ایـن رویـداد تـاش 
باشـد. امیـدوارم ایـن راهـی بـرای همکاری هـای فناورانـه 

باشـد.
این مقام مسـئول ادامه داد: ما در سـتاد  فناوری های نرم 
و هویت ساز حوزه فعالیت را در فناوری های فرهنگی مدنظر 
قـرار دادیـم. در چنـد سـال اخیـر بـا توجـه بـه سیاسـت هـای 

اعمـال شـده در کشـور ظرفیت هـای خوبـی ایجـاد شـده.
با حضور دانشجویان خوب افغانستان در دانشگاه های 
مطـرح کشـور، ظرفیت هـا برای این دانشـجویان نیـز فراهم 

اسـت تا با اسـتفاده از آن بتوانیم همکاری داشته باشیم.
افغانستان در فناوری های فرهنگی ظرفیت خوبی دارد.

کـرد:  یکـی از نقـاط قابـل پیگـری بحـث  سـیادت اظهـار 
مـا  نمی کنیـم،  فکـر  صـادرات  بـه  تنهـا  مـا  اسـت.  فنـاوری 
بـه مبادلـه هـم فکـر می کنیـم. آشـنایی متقابـل منجـر بـه 
کان می توانـد بـه  کـه سیاسـت های  صـادرات خواهـد شـد 

کنـد. کمـک  آن 
رییس انجمن توسـعه صادرات ایران به افغانسـتان نیز 
کـه اتفاقـات  کـه مـا یـک برنامـه نظامنـد نداریـم  کـرد  اعـام 
خـوب را دامـن بزنیـم. مـا بایـد صـادرات بـه افغانسـتان را 
گیـرد.  کنیـم و ملزومـات الزم بایـد مـورد توجـه قـرار  تسـهیل 

کنیـم. بایـد از حقـوق تجارتمـان حمایـت 

دومیــن مرحلــه از اولیــن رویــداد مهــارت افزایــی صــادرات بــه افغانســتان ۱۶ و ۱۷ مهــر مــاه برگــزار شــد. ایــن رویــداد بــا حضــور نمایندگانــی از 
دولــت ایــران و افغانســتان بــه پایــان رســید.

بــه گــزارش شــنبه پرس، ایــدکا یــک رویــداد کارآفرینــی بــرای مهاجــران افغانســتان بــود تــا بتواننــد بــا اســتفاده از تخصــص، همــکاری و فنــاوری 
روابــط ایــران و افغانســتان را افزایــش دهنــد. دانشــجویان و کارآفرینــان افغانســتانی در ایــن رویــداد حضــور داشــتند.

شــرکت کننــدگان در ایــن رویــداد رضایــت خــود را از ایــدکا اعــالم کردنــد. دانشــجویانی کــه بــا اســتفاده از فنــاوری می خواهنــد راه هــای جدیــدی 
بــرای رشــد خــود و کشورشــان را بســازند.

ایدکا؛ 

کارآفرینی برای مهاجران افغانستان

اکنون در هرات
 ۸۰۰ کارخانه داریم 

که با متخصصان ایرانی 
اداره می شود
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کارخانه بهتر اسـت یا خانه با یک تلفن  کار در شـرکت و   
گفته خیلی ها  همـراه هوشـمند! جـواب ایـن سـؤال هم بـه 
»خانـه« اسـت، اینکـه هزینـه رفـت و آمـد نداشـته باشـید و 

کارفرما باشـید. خودتـان 
گرام ختـم  کارهـای نویـن بـه تلگـرام و اینسـتا کسـب و 
کـه دولـت آنهـا را قبـول نـدارد  کسـب وکارهایـی  نمی شـود، 
کسـب وکارهـای  و حتـی غیرقانونـی می دانـد. صحبـت مـا 
کـه  دیجیتـال قانونـی مثـل اپلیکیشـن و وب سـایت اسـت 

ایـن روزهـا ریشـه در اقتصـاد دوانـده اسـت.
کارهای دیجیتال تمایـل ندارند مانند  فعـاالن کسـب و 
بـه  اقتصـادی  فعالیت هـای  سـراغ  خـود  خانواده هـای 
کـه می خواهند از  شـیوه سـنتی برونـد، آنهـا هـر آن چیـزی را 

طریـق وب سـایت و اپلیکیشـن، پیاده سـازی می کننـد.
کـه محمـد  دو میلیـون و ۵۰۰ هـزار نفـر بیکارنـد، عـددی 
تیرمـاه  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون،کار  وزیـر  شـریعتمداری 
گـزارش  کـرد، مرکـز آمـار هـم در تازه تریـن  سـال جاری اعـام 
کـه نـرخ بیـکاری در بهـار 98 بـه 10.8 درصـد  خـود نوشـت 
رسـیده اسـت. بـا ایـن تفاسـیر دولـت بایـد سـاالنه 970 هـزار 
کشـور  تـا تعـداد بیـکاران  کنـد  الـی 980 هـزار شـغل ایجـاد 
افزایـش پیـدا نکنـد، امـا در فضـای موجـود دولـت چقـدر 

می توانـد شـغل آفریـن خوبـی باشـد؟
کارشناسـان در شـرایط موجود کشـور  به اذعان خیلی از 
کاهـش درآمدهـای ارزی، دولـت نمی توانـد  یعنـی تحریـم و 
گیـر داشـته باشـد؛ بدیـن جهـت  در زایـش شـغل برنامـه فرا
فکـر  بـه  کـه جوانـان دهـه هفتـاد و هشـتاد  ضـرورت دارد 
کسـب وکارهـای نویـن باشـند و بـا ابتـکار خـود شـغل آفرینی 

کننـد تـا ایـن میراثـی بـرای دهـه نـود شـود.

استارت آپی ها وارد نسل دوم شدند
توسـعه فناوری هـای  رئیـس مرکـز  اسـماعیل قادری فـر 
جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  راهبـردی 
شـرکت   4500 سـال جاری  شـهریورماه  پایـان  تـا  می گویـد: 
ایـن  تعـداد   93 )سـال  اسـت  شـده  احـراز  دانش بنیـان 
مجموعه در حدود 100 شـرکت بود( و 6500 شـرکت اسـتارت 
مجموعه هایـی  اینهـا  داریـم.  فعـال  کوسیسـتم(  )ا آپـی 
کوسیسـتم یـا  کوسیسـتم )هـر ا کـه وارد نسـل دوم ا هسـتند 
زیسـت بوم متشـکل از یـک یـا چنـد چرخـه حیـات اسـت و 
که با  کدام از این چرخه ها وابسـته به عناصری هسـتند  هر 

یکدیگـر رشـد می کننـد و توسـعه می یابنـد( شـدند.
یکی از بزرگترین زیست بوم ها را داریم

حـوزه  سـمت  بـه  آپی هـا  اسـتارت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پزشـکی  تجهیـزات  دارو،  تولیـد  چـون  فنـاوری  تخصصـی 
ایـران  افـزود:  هسـتند،  حرکـت  حـال  در  بخش هـا  سـایر  و 
یکـی از بزرگتریـن زیسـت بوم ها را دارد. بـا توجـه بـه توسـعه 
فعالیت های این بخش، صحبت هایی که مبنی بر تضعیف 

قبـول نیسـت. قابـل  آپی هـا مطـرح می شـود،  اسـتارت 
آپ هـا  اسـتارت  و  زیسـت بوم ها  دوم،  نسـل  از  قبـل  تـا 
کسی اینترنتی،  مبتنی بر فناوری اطاعات و آی تی مانند تا

خریـد و فـروش و تجـارت الکترونیکـی بـود.
به سرمایه گذاران وصل می کنیم

گـــــفــــــت: مـــــعــــــاونت عــــــلمی و فنـاوری  قـــــادری فــــــر 
ریاست جـــــمهــــــوری از تمـام شرکــــــت های اسـتارت آپـی و 
ایـن حمایت هـا در  فعالیت هـای نویـن حمایـت می کنـد. 
بعـد مالـی و معنـوی اسـت. تمـام سـعی ما به عنـوان حامی 
که استارت آپ ها را به سرمایه گذاران  زیسـت بوم این اسـت 

وصل کنیم. از طرفی ما ریسک سرمایه گذاری مجموعه های 
اسـتارت آپـی را هـم پوشـش می دهیـم.

شکست تکراری ها
معاونـت  راهبـردی  فناوری هـای  توسـعه  مرکـز  رئیـس 
کـه فعـاالن حـوزه  علمـی و فنـاوری در پاسـخ بـه ایـن سـؤال 
می کننـد،  صحبـت  افـول  دوران  بـه  ورود  از  آپ  اسـتارت 
اذعـان داشـت: اسـتارت آپ و ایده هـای تکـراری رو بـه افول 
هسـتند، امـا ایده هـای نویـن و خاقانـه رو بـه پیشـرفت و 
کـه بتوانـد بـه نیـاز مـردم  توسـعه هسـتند. هـر مجموعـه ای 
پاسخ دهد در این عرصه باقی می ماند. به عنوان مثال در 
کسـی های اینترنتـی سـه تـا چهـار مجموعه قـوی در حال  تا
که 40 استارت آپ  فعالیت هسـتند، این در شـرایطی اسـت 
کسـی اینترنتی فعال اسـت، این نشـان می دهد  در حوزه تا
کـه بـه غیـر از سـه الـی چهـار مجموعـه مابقـی محکـوم بـه 

شکسـت هسـتند.
90 هزار میلیارد تومان گردش مالی

معاونـت  راهبـردی  فناوری هـای  توسـعه  مرکـز  رئیـس 
علمـی و فنـاوری دربـاره گردش مالی اسـتارت آپی ها اذعان 
گـردش مالـی شـرکت های دانش بنیـان و اسـتارت  داشـت: 
آپـی تـا پایـان سـال 97 و نیمـه اول سـال 98 در مجمـوع 
گـردش مالـی در  90 هـزار میلیـارد تومـان بـوده اسـت. البتـه 

شـرکت های اروپایـی بسـیار بیشـتر اسـت.
سرمایه گذار نیست

کارآفرینـی درباره  احسـان جهانـی دبیرکل سـازمان ملـی 
چالشـی  مهم تریـن  گفـت:  آپی هـا  اسـتارت  چالش هـای 
کـه اسـتارت آپی هـا بـا آن مواجـه شـدند، نبـود سـرمایه گذار 
بودنـد  گرفتـه  شـکل  آپ هـا  اسـتارت  کـه  اوایـل  اسـت. 

 دنبــال کار هســتید؟ درآمدتــان کــم اســت؟ می خواهیــد شــغل خــود را تغییــر دهیــد؟ ســرمایه نداریــد؟ می خواهیــد خودتــان کارآفریــن شــوید؟ 
این هــا ســؤال هایی اســت کــه ایــن روزهــا خیلی هــا در خلــوت خــود یــا در جمــع دوستانشــان می پرســند. آیــا واقعــاً می تــوان از فضــای مجــازی بــه 

درآمــد رســید؟ جــواب به طــور قطــع »بلــه« اســت، امــا بــه شــرط آنکــه ایــده ای جدیــد را پیاده ســازی و به خوبــی نیــاز بــازار را شناســایی کنیــد.

ورود ایران به موج چهارم انقالب صنعتی

پول سازی به سبک استارت آپ ها
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کـه بـرای آن پیش بینـی  سـرمایه گذاران بـا توجـه بـه افقـی 
که  کردند، ولی از آنجا  می شـد، در این حوزه سـرمایه گذاری 
این بخش نتوانست در تولید ناخالص داخلی نقش آفرین 
کاسـته  کـم از جذابیـت آن بـرای سـرمایه گذاران  کـم  باشـد 
گـر زیسـت بوم ها بـه بلـوغ  کـه ا شـد. ایـن در شـرایطی اسـت 

می رسـیدند شـاهد تحـول در ایـن حـوزه بودیـم.
کمیتی در کنار سرمایه گذاران نهاد حا

وی در مـورد اینکـه چگونـه می تـوان سـرمایه گذاران را به 
کشـاند، تصریح  سـمت و سـوی فعالیت های اسـتارت آپی 
کننـد،  کـرد: بـرای اینکـه سـرمایه گذاران در ایـن بخـش ورود 
کمیتی و دولت در کنار سرمایه گذاران  الزم است که نهاد حا
قرار گیرند. سرمایه گذاران نیازمند ضمانت هستند، لذا تنها 

بخشـی که می تواند حمایت کند، دولت اسـت.
دانش، صنعت و بازار فراموش شدگان

رویکـرد  داد:  ادامـه  کارآفرینـی  ملـی  سـازمان  دبیـرکل 
کـه در توسـعه اسـتارت آپ هـا اهمیـت دارد توجـه  دیگـری 
گـر ایـن سـه  بـه سـه مقولـه دانـش، صنعـت و بـازار اسـت. ا
موضـوع بـه صـورت همزمـان و متوالـی پیگیـری نشـود بـه 
هیـچ عنـوان نمی تـوان اسـتارت آپ هـای قـوی و مانـدگاری 
برخـی  کـه  هسـتیم  آن  شـاهد  متأسـفانه  داد.  پـرورش  را 
را  شـده  یـاد  مقوله هـای  از  یکـی  آپ هـا  اسـتارت 

می کننـد. فرامـوش 
26 هزار شرکت استارت آپی

گفـت: 2 تـا 3 هـزار  جهانـی دربـاره تعـداد زیسـت بوم ها 
شـرکت دانش بنیـان و 26 هـزار شـرکت اسـتارت آپ ثبـت 
شـده اسـت. بـا تحلیـل وضعیـت موجـود اسـتارت آپ ها به 
کـه ایـن بخـش وارد دوران افول شـده اسـت و  نظـر می رسـد 

کـرد. کاری  بایـد بـرای برون رفـت از ایـن فضـا 
برای اعتماد مردم سراغ قانون بروید

تولید کننـدگان  از  یکـی  مدیـر  و  کارشـناس  دادگـر  علـی 
کار هسـتند برای  نرم افزار گفت: خیلی از کسـانی که جویای 
گرام  اشتغالزایی سراغ فضای مجازی چون تلگرام و اینستا
می روند، اما یکی از نکات مهم در فعالیت پایدار در فضای 

گرفتـن اعتماد مردم اسـت. مجـازی، 

مجوزهای یک هفته ای
کسـب وکار  وی بـا بیـان اینکـه هـر فـردی می توانـد بـرای 
دیجیتـال چـون وب سـایت و اپلیکیشـن مجـوز بگیـرد و ایـن 
مجـوز در صـورت تکمیـل بـودن مـدارک یـک هفتـه ای صادر 
می شـود، افزود: در گذشـته آشـنایی با کسـب وکار دیجیتال 
نبـود و صـدور مجوزهـا زمانبـر بـود ولـی اخیـرًا وزارت صمـت با 
تکمیـل بـودن مدارک بسـرعت مجـوز می دهـد. این مـدارک 
شامل ارائه مستندات محل زندگی، کپی شناسنامه و کارت 
ملـی اسـت. ایـن روزهـا تعداد متقاضیان حقیقی نسـبت به 
حقوقی برای ثبت نام در سـایت آی نماد بیشـتر شـده است.

هیچ مجوزی زمانبر نیست
دادگر گفت: با گرفتن مجوز برای نماد اعتماد الکترونیکی 
کـه اعتماد سـازی اسـت،  گام  و درگاه پرداخـت مهم تریـن 

وزارتخانـه  از  بایـد  رسـته ها،  برخـی  در  می شـود.  برداشـته 
گرفته شـود  کـه بعضـًا وزارت ارشـاد اسـت، مجـوز  تخصصـی 

کـه البتـه ایـن امـر هـم زمانبر نیسـت.
کار بشدت در حال تغییر است  وی با بیان اینکه فضای 
و ایـن مهـم را می تـوان در تمـام عرصه هـا دیـد، افزود:افـراد 
کـه خدمـات دفاتـر  کار نیسـتند چـرا  بـه دنبـال ایجـاد دفاتـر 
کسـب وکارهـای  کار مجـازی ایجـاد شـده اسـت و فعـاالن 
کننـد.  مجـازی از طریـق تلفـن هـم می تواننـد ارتبـاط برقـرار 
ایـن فعـال حـوزه فضـای مجـازی اذعـان داشـت: نهادهـای 
حکومتی تا حد امکان باید شـرایط را برای توسـعه اسـتارت 
آپ ها فراهم کنند.خوشبختانه هزینه های طراحی در این 
حـوزه بسـیار پاییـن اسـت لـذا خیلـی از جوانـان می تواننـد 

کننـد. وارد ایـن عرصـه شـوند و شـانس خـود را امتحـان 
اول وب سایت بزنید

کسـب  کـه می خواهـد وارد  کـرد هـر فـردی  وی توصیـه 
وب سـایت  بایـد  همـه  از  اول  شـود،  دیجیتـال  وکارهـای 
اعتمـاد  شـما  بـه  مـردم  وب سـایت  ایجـاد  کند)بـا  ایجـاد 
از  را داریـد(، بعـد  کـه مجوزهـای الزم  کـرد چـرا  خواهنـد 
گـر  کنـد، ا گرام اسـتفاده  آن از پتانسـیل تلگـرام و اینسـتا
خدمـات ارائـه شـده مطلـوب بـود و توانسـت مشـتریان را 
گـزارش  کنـد، سـراغ طراحـی اپلیکیشـن بـرود. )در  جـذب 
پیش رو هزینه ایجاد اپلیکیشـن، وب سـایت، ممبر گیری 
و... بـه نقـل از ایـن فعـال حـوزه دیجیتـال آمـده اسـت.(

چرا اپلیکیشن
 وی ادامـه داد: اپلیکیشـن ها مزیـت بزرگـی دارنـد و آن 
کـه آشـنایی بـا وب ندارنـد و بـه قـول  کـه افـرادی  ایـن اسـت 
معروف غیرحرفه ای هستند می توانند از طریق اپلیکیشن 
)بـا تلفـن همـراه هوشـمند( از خدمـات شـما بهـره ببرنـد. 
اپلیکیشـن ها برای شـما مشـتری ایجاد می کند و به جهت 

کاربـر پسـند اسـت. سـهولت در دسترسـی 
48 هزار آی نماد

کسـب وکارهـای  کمیسـیون  سـولماز صادق نیـا رئیـس 
کارآفرینـی هم گفـت: در  دانش بنیـان و نویـن سـازمان ملـی 
کسـب وکارهـای نویـن دو بخـش داریـم؛ یـک بخـش  حـوزه 
شـرکت های دانش بنیـان اسـت و دیگـری اسـتارت آپ هـا 
و حقوقـی  ایـن حـوزه در دو بخـش حقیقـی  کـه  هسـتند 
کسـب وکار  کـه مـا داریـم بـرای 48 هـزار  اسـت. طبـق آمـاری 
وزارت  کـه  الکترونیکـی  اعتمـاد  آی نماد)نمـاد  دیجیتـال 
صنعت، معدن و تجارت صادر می کند( صادر شـده اسـت.

40 درصد ثبتی ها فعال هستند
کـه  دیجیتـال  وکار  کسـب  هـزار   48 از  داد:  ادامـه  وی 
کـه حـدود 20 هـزار  صـادر شـده 40 درصـد آن فعـال هسـتند 
مجموعـه را شـامل می شـود. در ایـن میـان حـدود 250هـزار  
ایـن  البتـه درصـد خطایـی در  کـه  اپلیکیشـن وجـود دارد 
وب سـایت  دارای  اپلیکیشـن ها  )برخـی  هسـت.  آمارهـا 
و  وب  جهـت  بـه  لـذا  اپلیکیشـن  تنهـا  برخـی  هسـتند، 

هر فردی می تواند 
برای کسب وکار دیجیتال 

مجوز بگیرد
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نباشـد( دقیـق  اعـداد  کـه  دارد  احتمـال  اپلیکیشـن 
اپلیکیشن از وب سایت جلو زد

کسـب وکارهای دانش بنیان و نوین  کمیسـیون  رئیس 
سـال  آمـار  طبـق  اینکـه  بیـان  بـا  کارآفرینـی  ملـی  سـازمان 
گرفتـه  گذشـته ایجـاد اپلیکیشـن ها از وب سـایت ها پیشـی 
کثرمردم دسترسـی به تلفن همراه  که ا اسـت، افزود:از آنجا 
هوشـمند دارنـد، اسـتقبال از اپلیکیشـن ها بیشـتر شـده و 
کسـانی که سـراغ وب سـایت ها می رونـد از  حتـی 70 درصـد 

طریـق تلفـن همـراه اسـت.
آزمون و خطا دلیل شکست

دیجیتـال  وکارهـای  کسـب  چـرا  اینکـه  دربـاره  وی 
کرد: اسـتارت آپ ها بر اسـاس  شکسـت می خورند، تصریح 
گـر  ایده هـای نوآورانـه و آزمـون و خطـا ایجـاد می شـوند لـذا ا
در محاسبات خود، نیازسنجی بازار و سلیقه مردم اشتباه 
کـرده باشـند محکـوم بـه شکسـت هسـتند و ایـن اتفـاق در 
در  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  می دهد.البتـه  رخ  کشـورها  تمـام 
گـر اسـتارت آپـی شکسـت بخـورد بـاز هـم می خواهد  ایـران ا
کشـور تعطیـل  بـه بقـای خـود ادامـه دهـد امـا در خـارج از 

می شـود.
چند درصد از استارت آپی ها می مانند؟

کـه در دنیـا  صادق نیـا اظهارداشـت: از 100 اسـتارت آپـی 
و حتـی ایـران ایجـاد می شـود تنهـا 10 درصـد آنهـا می تواننـد 
بـه بقـای خـود ادامه دهند و جالب تر آنکه فقط یک درصد 

آنها بسـیار موفق می شـوند.
هیچ معافیتی و بخششی نیست

کسب وکارهای  کمیسیون  که از رئیس  موضوع دیگری 
دانش بنیان و نوین سازمان ملی کارآفرینی پرسیدیم مربوط به 
قوانین و معافیت ها بود. وی همان اول عنوان کرد این حوزه 
مشمول هیچ بخشش، تخفیف و معافیتی در بخش های 
مالیات و بیمه نمی شود. فعاالن این حوزه دنبال معافیت 
نیستند بلکه آنها می خواهند دولت شرایط آنها را درک کند و 
برای آنها شعب تخصصی ایجاد کند مانند شعبه ویژه کسب 

وکار نوین در سازمان امور مالیاتی یا تأمین اجتماعی.
از کی مجوز بگیرید؟

کسـب وکارهای  کشـوری  حدود دوسـال پیش اتحادیه 
وکارهـای  کسـب  فعـاالن  تمـام  و  گرفـت  شـکل  مجـازی 

گرفتـن مجـوز از ایـن اتحادیـه شـدند. اینترنتـی ملـزم بـه 
حال صادق نیا درباره این اتحادیه می گوید: استیوجابز و 
کار خود را با دو دانشجو آغاز کردند و سپس  بیل گیتس هم 
به چنین روزهایی رسیدند. در ایران هم اینچنین است، 
کسب وکارهای نوین می شوند و احتمال  دانشجوها وارد 
شکست و خطا و حتی موفقیت وجود دارد، بدین جهت 
کسب وکار  بین 1.5 تا 2 سال)زمان تقریبی تکامل و رشد 
دیجیتال( کسانی که وارد این حرفه می شوند لزومی به گرفتن 
مجوز ندارند بعد از آن باید سراغ اتحادیه بروند و مجوزهای 
گر قبل از آن برای دریافت مجوز اقدام  کنند. )ا الزم را اخذ 
کسب وکار قوانین انحال شرکت  کنند در صورت شکست 
که این امر با چالش های زیادی  درباره آنها اعمال می شود 

روبه رو است.(
همه راه ها را رفتم

محمدحسین طاهایی که فعالیت در فضای دیجیتال 
گفـت: تمـام راه هـا را  کـرده اسـت،  بـا اپلیکیشـن شـروع  را 
کار در فضـای  کـردم، از بیـن آنهـا  بـرای ایجـاد درآمـد تجربـه 
می توانـد  زمانـی  موضـوع  ایـن  ولـی  بـود،  بهتـر  مجـازی 
داشـته  سـرمایه گذار  کـه  باشـد  مثبتـی  تجربـه  شـما  بـرای 
گران  که ایجاد اپلیکیشـن سـخت و  باشـید. درسـت اسـت 
کـه روی آن  نیسـت امـا اپلیکیشـن زمانـی موفـق می شـود 
گیـرد. ایـن در شـرایطی اسـت  گسـترده صـورت  تبلیغـات 
گران اسـت. وی ادامـه داد:زمانـی برای  کـه تبلیغـات بسـیار 

گرفتـه می شـد ولـی خیلـی  دانلـود اپلیکیشـن هزینـه اولیـه 
از آنهـا ماننـد خـود مـن بـرای اینکه مشـتری داشـته باشـیم 
کردیـم. حـال بـا اینکـه رایـگان اسـت  ایـن هزینـه را حـذف 
کـرد. طاهایـی  اپلیکیشـن را معرفـی  بـه سـختی می تـوان 
اظهارداشـت: تـا اآلن 11 میلیـون تومـان برای اپلیکیشـن ها 
کردم و هنوز به موفقیت نرسیدم. متأسفانه  بودجه صرف 
کسـانی در فضـای دیجیتـال  فضـا بـرای مـا وجـود نـدارد. 

کـه حامـی مالـی خوبـی داشـته باشـند. موفـق می شـوند 
تفاوت ها در فضای مجازی

یـا  فعالیـت می کننـد  کـه در فضـای دیجیتـال  افـرادی 
کار و  کـه  می خواهنـد وارد ایـن عرصـه بشـوند بایـد بداننـد 
گرام از نظـر قانونـی ممنـوع اسـت  شـغل در تلگـرام و اینسـتا
گیرنده خدمـات در یک فضای  لـذا ارائه دهنـده خدمـات و 
غیرقانونـی بـا یکدیگـر تعامـل می کننـد و ایـن مهـم ریسـک 
کسـب وکارهای دیجیتال  همـکاری را افزایـش می دهـد اما 
کـه از طریـق وب سـایت و اپلیکیشـن اسـت مسـیر قانونـی را 
گرفتـن مجـوز از وزارت  کـرده اسـت. مسـیر قانونـی بـا  طـی 
صنعـت، معـدن و تجـارت و برخـی وزارتخانه هـا اسـت لـذا 
ارائه دهنـده خدمـات بـر اسـاس اساسـنامه خـود فعالیـت 
کند. می کنـد و نمی توانـد تحـت هیچ شـرایطی از آن عدول 

تجربه جهانی
کـه شکسـت  اسـتارت آپ هایـی  کشـورها  از  در خیلـی 
می خورنـد حـدود یک سـال و نیـم برای توسـعه ایـده و تفکر 
خـود وقـت گذاشـتند، از همین رو خیلـی از آنها نمی توانند 
کشـورهای  کـه در  سـرپا بماننـد. تمـام اسـتارت آپ هایـی 
کاهـش  مختلـف ایجـاد می شـوند در صـورت شکسـت یـا 
فـروش بـه بقـای خـود ادامـه نمی دهنـد و سـراغ ایده هـای 
گرفتـه  جدیـد و نـاب می رونـد. طبـق بررسـی های صـورت 
ارزش تریـن  بـا  آپ هـا  اسـتارت  پرفـروش  برندهـای  بیـن  از 
گوگل،  بودنـد. در حـال حاضـر برتریـن اسـتارت آپ هـا اپـل، 
اسـت.  سامسـونگ  و  فیس بـوک  آمـازون،  مایکروسـافت، 
کار خـود را بـا چنـد دانشـجو و  ایـن شـرکت های بـا ارزش، 
گران تریـن سـهم ها را دارنـد. کنـون  کردنـد و ا ایـده شـروع 

مرجان اسالمی فر،
روزنامه ایران، سال بیستم، شماره 7172، 

پنجشنبه 11 مهر 1398

تنها 10 درصد  
استارت آپ های 

که در دنیا و 
حتی ایران 

ایجاد می شود 
می توانند 

به بقای خود 
ادامه دهند
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وعده ایجاد ساالنه 100 هزار شغل
دو سال پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات عنوان 
کـه تعهـد سـاالنه 100 هـزار شـغل در ایـن بخـش وجـود  کـرد 
دارد. محمدجواد آذری جهرمی گفت ازجمله برنامه هایی 
کـه ایـن وزارتخانـه برای ایجاد شـغل دنبال می کند حمایت 

کار های نو و اسـتارت آپی اسـت. کسـب و  از 
حمایت  هدف  با  »نوآفرین«  طرح  امسال  ماه  تیر   19
کارهای نوپا از سوی وزارت ارتباطات و فناوری  کسب و  از 
طاالعات رونمایی شد. حدود یک هفته بعد وزیر ارتباطات 
عنوان کرد که با اجرای طرح نوآفرین انتظار می رود 68 هزار 
نشان  برآورد ها  برخی  که  آنطور  البته  شود.  ایجاد  شغل 
اخیر  پنج سال  فناوری اطاعات در  و  ارتباطات  می دهد 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد یک میلیون 
و 800 هزار شغل تاثیر داشته است. یک مقایسه بین یکی 
که اینترنت  دو سال اخیر با یک دهه پیش نشان می دهد 
کرده است. روزی  کلی متحول  کار را به  کسب و  فضای 
نیاید  بازار  به  ایرانی  جدید  اپلیکیشن  چند  که  نیست 

و در  ایجاد شده  حوزه ها  از  بسیاری  در  نو  کسب و کار ها  و 
کسی های اینترنتی  مواردی بسیار موفق بوده اند. نمونه آن تا
که درصد باالیی از افراد جامعه اپلیکشن های آن را  هستند 

کرده و از آن استفاده می کنند.  گوشی های خود نصب  در 
در این شرایط پیش از هر زمان دیگر لزوم تطبیق قوانین 
که تاخیر در آن  با فضای جدید احساس می شود؛ اتفاقی 

خسارت جبران ناپذیری به دنبال دارد.

نیازمند قوانین شفاف مالیاتی هستیم
کارآفرینـی مـا در حـال شـکل گیری  »خوشـبختانه نظـام 
دسـتمزد،  نظـام  آن  کنـار  در  و  اسـت  پوسـت اندازی  و 
کنـد.  کار، بیمـه و تامیـن اجتماعـی هـم بایـد تغییـر  روابـط 
کسـی های اینترنتـی راه افتـاد امـا نظـام بیمـه و دسـتمزد  تا
مـا نمی توانـد پاسـخگوی ایـن سیسـتم جدیـد باشـد و باید 
بـرای حمایـت بیمـه ای و حقوقـی از شـاغان ایـن بخـش 

دهیـم.« صـورت  را  الزم  پیش بینی هـای 
تعـاون،  وزیـر  شـریعتمداری،  محمـد  را  اظهارنظـر  ایـن 
کار و رفـاه اجتماعـی ششـم مـرداد مـاه امسـال انجـام داد. 
کاسـتی ها در ایـن زمینـه قابـل تسـری بـه  کـه  بایـد دانسـت 
کار هـای نـو هـم هسـت. واقعیـت ایـن اسـت  کسـب و  دیگـر 
کار، بیمـه، مالیـات و ...  کـه قوانیـن و مقـررات مـا در حـوزه 
کسـب و کار های نـو رشـد نکرده انـد. بـر ایـن اسـاس  هم پـای 
در مواردی قوانین و مقررات موجود بندی بر پای استارت 
کـه بایـد در مـورد آنهـا  اپ هـا شـده اند. مـوارد زیـادی هسـت 
کار هـای  گیـرد. مالیات سـتانی از کسـب و  مطابقـت صـورت 

اســتارت آپ هــا آمده انــد و در بــازار کار تحــول ایجــاد کرده انــد، امــا مقــررات مالیاتــی و بیمــه ای هم پــای آنهــا متحــول نشــده و در مــواردی تبدیــل 
بــه بنــدی بــر پــای کســب و کار هــای نــو شــده اند.

بــه گــزارش ایلنــا، می شــود گفــت هــر کســی کــه آشــنایی ناچیــزی بــا اقتصــاد و کســب و کار دارد بــه ایــن واقعیــت اذعــان می کنــد کــه اســتارت 
آپ هــا و شــرکت های دانش بنیــان آینــده اقتصــاد هســتند. شــاید چنــد ســال پیــش موضــوع اینطــور مطــرح می شــد کــه اســتفاده از اینترنــت بــه 
رونــق کســب و کار هــا و توســعه می انجامــد، امــا حــاال دیگــر صورت بنــدی موضــوع بــه ایــن شــکل درآمــده کــه بــدون اینترنــت، هــوش مصنوعــی و 

هــر آنچــه در حیطــه اقتصــاد دانش بنیــان جــا می گیــرد، نمی تــوان روی پــا مانــد.
 هــر چنــد فراگیــر شــدن اینترنــت در ایــران بــا تاخیــر رخ داده، امــا در ســال های اخیــر دسترســی و اســتفاده از اینترنــت بــا شــیب بســیار تنــدی 
افزایــش یافتــه اســت. آخریــن اطالعــات نشــان می دهــد 74 میلیــون ایرانــی یعنــی بیــش از 90 درصــد جمعیــت کشــور بــه اینترنــت دسترســی 
دارنــد. همانطــور کــه پیش بینــی می شــد بــا فراگیــر شــدن اســتفاده از اینترنــت در ایــران از فضــای مجــازی در اقتصــاد و کســب و کار نیــز بیشــتر 
بهــره گرفتــه شــد. در ســال های اخیــر نــه تنهــا شــاهد نقش آفرینــی اینترنــت در کســب و کار هــای قدیمــی بوده ایــم کــه کســب و کار هــای جدیــدی 
بــر اســاس توســعه فضــای مجــازی شــکل گرفتــه اســت. موفقیــت برخــی از ایــن کســب و کار هــا تــا حــدی بــوده کــه بــرای توســعه ارتباطــات و فنــاوری 

اطالعــات نقــش ویــژه ای در ایجــاد شــغل در کشــور تعریــف شــده اســت.

قوانین پاسخگوی کسب و کار های جدید نیستند

حل مشکالت بیمه ای و مالیاتی استارت آپ ها 
شدنی است

 ارتباطات و فناوری اطالعات 
در پنج سال اخیر به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم 
در ایجاد یک میلیون و 800 هزار 

شغل تاثیر داشته است



43

سال سوم - شماره 20- مهر 1398 
ماهنامه غیر برخط

استارت آپ

www.bazarekar.ir

نـو یکـی از مهمتریـن ایـن مـوارد اسـت.
کار( بـا  عبـاس آرگـون )عضـو اتـاق بازرگانـی و فعـال حـوزه 
بیـان اینکـه نیـاز اسـتارت آپ هـا تعریـف قاعـده و ضابطـه 
بـرای  کـه  نیسـت  شـکی  می کنـد:  عنـوان  اسـت،  مالیاتـی 
مالیاتـی  درآمد هـای  نیازمنـد  کشـور  اداره  و  درآمـد  کسـب 
کـه تحریم هـا تشـدید شـده و مـا در زمینـه  کنـون  هسـتیم. ا
فـروش نفـت بـا مشـکاتی مواجـه هسـتیم، ایـن موضـوع 
کنون بیش از پیش  کرده اسـت. ما ا اهمیت بیشـتری پیدا 

بـه درآمد هـای مالیاتـی نیـاز داریـم.
یـک  مالیاتـی  پایه هـای  توسـعه  می دهـد:  ادامـه  او 
بـه  بـه معنـای ضربـه زدن  ایـن نبایـد  امـا  ضـرورت اسـت، 
شـفافیت،  کـه  دارد  واقعیـت  ایـن  باشـد.  آپ هـا  اسـتارت 
گـر بـه دنبـال عدالـت مالیاتی هسـتیم  عدالـت مـی آورد. مـا ا
کار های نو  نیاز به قوانین شـفاف مالیات سـتانی از کسـب و 
داریـم. وجـود قاعـده و ضابطـه باعـث می شـود طرح هـای 

دیگـر اعـم از معافیت هـای مالیاتـی هـم دنبـال شـود.

حل مشکالت بیمه ای استارت آپ ها شدنی است
کار  آپـی  اسـتارت  کار  می شـود  تصـور  آنچـه  عکـس  بـر 
درصـد   90 می دهـد  نشـان  ارزیابی هـا  نیسـت.  آسـانی 
اسـتارت اپ هـا شکسـت می خورنـد و تنهـا 10 درصـد آنهـا 
بـه سـود می رسـند. در ایـن میـان وجـود برخـی حمایت هـا 
کـه وزیـر  کاری اسـت  ضـروری بـه نظـر می رسـد؛ ایـن همـان 
آن  دنبـال  نوآفریـن  طـرح  اجـرای  بـا  می گویـد  ارتباطـات 
کارآفریـن صراحتـا بـه معافیـت  هسـتند. در طـرح توجیهـی 
مالیاتـی بـرای اسـتارت آپ هـا بـا شـرایط و ضوابـط خـاص 
کیـد شـده اسـت. در ایـن طـرح بـه معافیـت بیمـه ای هم  تا
که  اشـاره شـده. این موضوع زمانی بیشـتر اهمیت می یابد 
بدانیـم مشـکات بیمـه ای و لزوم تطبیق قوانیـن و مقررات 

بیمـه ای بـا تغییـرات جدیـد ضـروری اسـت.
گیـر شـدن خدمـات بیمـه ای در سـال های  کیـد بـر فرا تا
کـه شـهروندان  بـه هـر میـزان  یافتـه اسـت.  افزایـش  اخیـر 
یـک جامعـه بیشـتر تحـت پوشـش بیمـه  باشـند، رفـاه آن 
جامعـه نیـز بیشـتر اسـت. در زمینـه پرداخـت حـق بیمـه 
بازنشستگی در واحد های تولیدی مشکات زیادی وجود 

کارگـران بنشـینید یکـی از اولیـن و  گـر پـای صحبـت  دارد. ا
کـه  کـه مطـرح می کننـد ایـن اسـت  اصلی تریـن موضوعاتـی 
کارفرمایـان از پرداخـت بیمـه فـرار می کننـد. آنهـا یـا  برخـی 
کارگر شـان را بیمـه نمی کننـد یـا حق بیمه کمتـری پرداخت 
کاری می کننـد تـا از زیـر بـار تعهـدات  می کننـد و خاصـه هـر 
کـه  بـر همیـن اسـاس اسـت  کننـد.  بیمـه ای شـانه خالـی 
کارگاه هـا و شناسـایی مـوارد تخلـف بـه یکـی از  نظـارت بـر 
اصلی تریـن فعالیت های بازرسـان تامین اجتماعی تبدیل 
کارفرمایان با وجود نظارت  که برخی  شـده اسـت. در حالی 
سـختگیرانه فـرار بیمـه ای دارنـد، چطـور می تـوان جلـو فـرار 
کار هم  کـه شـاید حتی دفتـر  گرفـت  کارفرمایانـی را  بیمـه ای 
نداشـته باشـند و همـه چیزشـان خاصـه می شـود در یـک 

اپلیکیشن؟
کـه حـل مشـکل بیمـه ای اسـتارت  آرگـون معتقـد اسـت 
در  یـا  کار  و  کسـب  یـک  او،  گفتـه  اسـت.به  آپ هـا شـدنی 
تملک شخصی حقیقی یا شخصیتی حقوقی است. اینکه 
کمک می کند  کار مشخص باشد به ما  کسب و  مالک یک 

کنـد. کنیـم قواعـد را رعایـت  او را مجبـور 
نظــر  بــه  می دهــد:  ادامــه  کار  حــوزه  فعــال  ایــن 
می رســد در ایــن زمینــه هــم بیــش از آنکــه زمینــه اعمــال 
در  وقتــی  نــدارد.  وجــود  قانــون  خــود  نباشــد،  قانــون 
ــد و  ــم قواع ــرف می زنی ــنتی ح ــای س کار ه ــب و  کس ــورد  م
مقــررات بیمــه ای دربــاره آنهــا مشــخص اســت. صاحبــان 
کارکنــان  کــردن  بیمــه  بــه  ملــزم  اقتصــادی  بنگاه هــای 
کارهــای  کســب و  خــود هســتند، امــا شــرایط در مــورد 
کار هــا بــر پایــه  کســب و  نــو فــرق می کنــد. بســیاری از ایــن 
کار  کلــی شــکل  دورکاری شــکل می گیرنــد و بــه صــورت 
مســتخدمان ایــن حــوزه بــا شــاغان ســنتی فــرق دارد.
او بـا بیـان اینکـه مـا در سـال های اخیر طرح هایـی برای 
کردیـم و شـاید بتـوان  کار هـا تعریـف  بیمـه برخـی از کسـب و 
کار های جدید  بـا تغییراتـی ایـن طرح هـا را در مورد کسـب و 
کـرد، می گویـد: ماهیـت شـغل های خانگـی نیـز  نیـز پیـاده 
نداشـت،  وجـود  مشـخص  کاری  سـاعت  کـه  بـود  اینطـور 
امـا بـا اجـرای طرح هایـی شـاغان ایـن حـوزه از خدمـات 
کار هـای نـو نیـز  کسـب و  بیمـه ای بهره منـد شـدند. دربـاره 

کـرد. بایـد طرح هایـی ارائـه داد و اجـرا 

قانون گذاری احتماال به مجلس بعدی کشیده می شود
کمیسـیون اقتصـادی مجلس(  احمـد امیر آبادی )عضو 
کـه دولـت در حـال تدویـن الیحـه ای  نیـز عنـوان می کنـد 
کسـب و کار های جدید اسـت و منتظر تدوین و  در ارتباط با 

ارسـال آن به مجلس هسـتیم.
او ادامـه می دهـد: از طرفی نیاز اسـت قوانین مشـخصی 
کـه پیـش می آیـد، وجـود  در زمینـه منازعـات و اختافاتـی 
داشـته باشـد تـا دادگاه هـا بتواننـد با اسـتناد بر آنهـا قضاوت 
کسـب و  از طـرف دیگـر در بحـث بیمـه و مالیـات  کننـد و 

کار هـای جدیـد، نیـاز بـه قانون گـذاری داریـم.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه مجلس دهم 
تعداد زیادی الیحه و قانون در دست بررسی دارد، می گوید: 
بـه  یـک جلسـه  لوایـح و طرح هـا حتـی  ایـن  بررسـی  بـرای 
جلسـات هفتگـی مجلـس اضافـه کرده ایـم، اما بعیـد به نظر 
می رسـد طرح هـا و لوایـح تـازه بررسـی شـوند، مگر اینکـه این 
طرح ها و لوایح قید یک یا دو فوریت داشـته باشـند. در این 
صـورت ممکـن اسـت درباره کسـب و کار ها جدیـد قانونی در 
مجلـس دهـم تصویـب شـود، اما به احتمـال زیاد ایـن کار به 

مجلـس بعدی سـپرده خواهد شـد.

تاخیر ما را عقب می اندازد
گیـر شـدن اسـتفاده از اینترنـت یـک پیـام مهـم دارد:  فرا
سـرعت تحـوالت بـه نحـو قابـل ماحظـه ای افزایـش یافتـه 
گر قبا تاخیری یک سـاله یا یک ماهه خسـارت بار  اسـت. ا
کنـون یـک هفتـه، یـک روز و حتـی یک سـاعت تاخیر  بـود، ا
گیر  می توانـد مـا را عقـب بینـدازد. انتظار مـی رود هم پای فرا
که هر روز کسـب و  شـدن اسـتفاده از اینترنت و در شـرایطی 
کار جدیـدی مبتنـی بـر فضـای وب ایجـاد می شـود، قوانین 
کـه از آنها  نیـز تغییـر کنند و منعطف شـوند. اسـتارت آپی ها 
کار یاد می شـود، نیـاز به اقدامی عاجل  بـا عنـوان آینده بازار 
در زمینـه مقـررات مالیاتـی و بیمـه ای هسـتند. ایـن مهم با 
کار و نـرخ بیـکاری دو رقمـی در ایـران  توجـه بـه شـرایط بـازار 

ضـرورت بیشـتری پیـدا می کند.
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گفتـــه یلـــدا راهـــدار عضـــو هیـــات رئیســـه و رئیـــس  بـــه 
کمیســـیون فنـــاوری اطاعات،ارتباطـــات و اقتصـــاد رســـانه 
گـــذاری در اســـتارت آپ هـــا  اتـــاق بازرگانـــی فـــارس ســـرمایه 
ـــا  ـــت آن ه ـــرای موفقی ـــد ب ـــا بای ـــوده ام ـــر ب ـــک پذی ـــوع ریس از ن
ــک  ــات یـ ــرا از ملزومـ ــد زیـ ـــر را بپذیرنـ ـــذاران خط گ ـــرمایه  س

اســـتارت آپ موفـــق ســـرمایه و بودجـــه مـــی باشـــد.
وی درمورد شناسایی استارت آپ های شیراز و فارس 
در  کنون  تا ما  کرد:  عنوان  متبوعش  کمیسیون  توسط 
کمی از واقعیت موجود  کمیسیون توانسته ایم تعداد  این 
ح ایده  که در اجرای این طر کنیم  استان را شناسایی 
رشد  برای  که  ایم  کرده  کشف  را  خوبی  بسیار  های 

گذاری دارند. نیاز به سرمایه 
کار  ـــه دنبـــال کســـب و  ک ـــادی وجـــود دارد  ســـرمایه هـــای زی
کـــه  گـــذار هســـتند  مطمئـــن و ســـودآور بـــرای ســـرمایه 
راهـــدار در ایـــن خصـــوص ضمـــن اعـــام حمایـــت اتـــاق 

بازرگانـــی فـــارس از اســـتارت آپ هـــا، بیـــان داشـــت: اتـــاق 
تـــا زیرســـاخت های  کنـــد  تـــاش مـــی  بازرگانـــی فـــارس 
صاحبـــان  و  گـــذاران  ســـرمایه  اتصـــال  بـــرای  مناســـب 

ـــی  ـــاق بازرگان ـــه وجـــود آورد و همچنیـــن مـــا در ات ـــده را ب ای
کنـــار  اســـتارت آپ خواهیـــم بـــود و در  فـــارس همـــواره در 
و  همراهـــی می کنیـــم  را  هـــا  آن  رشـــد  مراحـــل  تمامـــی 

تـــاش می کنیـــم تـــا ســـرمایه گذاری مناســـب بـــرای آن هـــا 
ــود. ــم شـ فراهـ

سرمایه از اولویت ها و ضروریات داشتن یک استارت آپ 
که راهدار در این  کار موفق می باشد  کسب و  و در ادامه 
خصوص اظهار داشت: متاسفانه در استان فارس و شهر 
گذاری در این بخش جا نیوفتاده  شیراز موضوع سرمایه 
و  اطاعات  فناوری  گذاری  سرمایه  کمیته  در  ما  و  است 
ارتباطات  این اتاق تاش می کنیم چارچوب های مناسب 
کوسیستم  برای این مهم را طراحی و با همکاری بازیگران ا

فاوا استان آن را عملیاتی کنیم.
شـــیراز؛  از  فنـــاوری  و  علـــم  خبرگـــزاری  گـــزارش  بـــه 
کمیســـیون فنـــاوری، اطاعـــات، ارتباطـــات و اقتصـــاد رســـانه 
اتـــاق بازرگانـــی فـــارس در دوره نهـــم اتـــاق بازرگانـــی فـــارس بـــا 
کارهـــای نوین،اســـتارت آپ  کســـب و  رویکـــرد حمایـــت از 
کـــه  هـــا و شناســـایی معضـــات و رفـــع آن هـــا تشـــکیل شـــده 

در همایشــی بــا حضــور مدیــران گــروه ســرمایه گــذاران نیــک اندبــش کارایــا، مدیــران کل دســتگاه هــای دولتــی، ســرمایه گــذاران و فعاالن بخش خصوصی، 
اســتارت آپ هــای شــیراز ســرمایه گــذار جــذب کردنــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری علــم و فنــاوری؛ در اقدامــی قابــل توجــه بــه همــت كميســيون فناوری، اطالعات، ارتباطات و اقتصاد رســانه اتــاق بازرگانی فارس 
جلســه ای را بــا حضــور مدیــران گــروه ســرمایه گــذاران نیــک اندبــش کارایــا، مدیــران کل دســتگاه هــای دولتــی، ســرمایه گــذاران و فعــاالن بخــش 

خصوصــی بــرای نخســتین بــار بــا هــدف بررســی ایــده هــا، غربالگــری اســتارت آپ هــا و جــذب ســرمايه گــذار برگــزار شــد.
در ایــن جلســه تعــدادی از اســتارت آپ هــای فعــال در شــهر شــیراز بــه معرفــی خــود و ایــده  شــان پرداختنــد کــه اســتارت آپ هایــی در حــوزه هــای 

گردشــگری، ســاخت و ســاز و عمــران موفــق بــه جلــب اعتمــاد ســرمایه گــذاران شــدند.
بــه منظــور عــدم ناامیــدی و حمایــت از اســتارت آپ هایــی کــه نتوانســتند ســزمایه گــذاری بــرای خــود جــذب کننــد، مقــرر شــد آن هــا پــس از 

انجــام مشــاوره هــای تخصصــی و بررســی ابعــاد مختلــف؛ ایــده خــود را جامــع تــر مطــرح کننــد.

در همایشی با حضور مدیران گروه سرمایه گذاران نیک اندبش کارایا ؛

استارت آپ های شیراز سرمایه گذار جذب کردند

از ملزومات 
یک استارت آپ موفق 
وجود سرمایه و بودجه

 است
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کمیتـــه تخصصـــی  مســـایل تخصصـــی ایـــن بخـــش در پنـــج 
کمیســـیون پیگیـــری مـــی شـــود. ایـــن 

کل ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات اســـتان فـــارس  مدیـــر 
در ایـــن جلســـه بـــا بیـــان اینکـــه اســـتارت آپ هـــای نـــوآور 
ــرار مـــی  ــرمایه گذاران قـ ــتقبال سـ ــورد اسـ ــتر مـ و خـــاق بیشـ
کارآفریـــن و یـــا تیـــم اســـتارت آپ بایـــد ســـرمایه  گفـــت:  گیرنـــد، 
کار آن می توانـــد در  کســـب  و  کـــه ایـــده  کنـــد  گـــذار را قانـــع 

حـــال و آینـــده بـــازار جـــذاب و پـــر رونقـــی را داشـــته باشـــد.
مهـــرداد ســـهرابی در ادامـــه اذعـــان داشـــت: ارتبـــاط 
گـــذار  معنـــادار و دوســـویه ای بیـــن اســـتارت آپ هـــا و ســـرمایه 
کـــه ارتبـــاط مثبـــت و همســـویی  وجـــود دارد و درصورتـــی  
مابیـــن ســـرمایه گذار و تیـــم اســـتارت آپ ایجـــاد شـــود امـــکان 
همـــکاری بیـــن ایـــن دو خیلـــی بهتـــر پیـــش خواهـــد رفـــت و 

کار خواهـــد شـــد. ســـرمایه گذار درگیـــر رونـــد 
گفتـــه وی، اســـتارت آپ اســـتان فـــارس ظرفیـــت هـــای  بـــه 
فـــوق العـــاده ای دارد و اســـتارت هایـــی کـــه بـــرای ســـرمایه گـــذاری 
معرفـــی مـــی شـــوند دارای پتانســـیل هـــای خوبـــی در بـــازار 
کـــه در صـــورت حمایـــت مالـــی مـــی تواننـــد موفقیـــت  هســـتند 

بســـزایی داشـــته باشـــند.

گفـــت:  در ادامـــه ایـــن جلســـه ســـید مهـــدی نصیـــری نیـــز 
بـــرای تامیـــن مالـــی از طریـــق بـــازار ســـرمایه بایـــد مقـــدار ارزش 
کامـــا واضـــح باشـــد و ســـرمایه  گـــذاری اســـتارت آپ هـــا 
کـــه محصـــول  کان بداننـــد  گـــذاران و ســـهام داران خـــرد و 
کـــه  کـــدام بـــازار عرضـــه مـــی شـــود و آیـــا ســـهمی  آنهـــا در 
کـــه مـــی دهنـــد ارزنـــده  کننـــد در برابـــر مبلغـــی  خریـــداری مـــی 

اســـت یـــا خیـــر.

کارآفرینـــی در  کوسیســـتم  وی بـــا بیـــان اینکـــه بهبـــود ا
ــر اســـت  کســـب وکارها موثـ ــعه  ــاخت ها، توسـ تقویـــت زیرسـ
ــتارت  گـــذار و اسـ ــرمایه  ــیر سـ ــو شـــدن مسـ ــزود: در همسـ افـ
ـــز  ـــیار حائ ـــداف، بس ـــیر و اه ـــفافیت مس کار و ش ـــامت  آپ س

اهمیـــت اســـت.
گـــذاران ایـــده از مردادمـــاه  گـــروه ســـرمایه  طـــرح ایـــده 
در  گـــذار  ســـرمایه  جـــذب  و  شـــد  ارائـــه   1394 ســـال 
ــا  کارایـ ــروه  گـ ــام شـــد. هـــدف  ــال 1395 انجـ اردیبهشـــت سـ
بخـــش  هگـــذاری  ســـرمای  بـــرای  پایـــدار  بســـتر  ایجـــاد 
کارهـــای نوپـــا  کســـب و  کارآفرینـــی و  خصوصـــی در توســـعه 
کارایـــا مـــی تـــوان  مـــی باشـــد.از جملـــه دســـتاوردهای تیـــم 
گـــذاری  گـــذاری روی ۱۱ تیـــم اســـتارت آپی،ســـرمایه  ســـرمایه 
در حـــدود ۴ میلیـــارد تومـــان ،حضـــور بیـــش از ۴۰ ســـرمایه 
گـــذار نیـــک اندیـــش و بررســـی بیـــش از ۶۴۰ طـــرح تـــا بـــه امـــروز 

کـــرد. را عنـــوان 
کســـب درآمـــد، فعـــال بـــودن  برگشـــت مناســـب ســـرمایه و 
ـــذاران  گ ـــزه ســـرمایه  ـــه انگی ـــودن از جمل و احســـاس مفیـــد ب

کارایـــا مـــی باشـــد. نیـــک اندیـــش 
محمد صادقی

 استارت آپ 
استان فارس ظرفیت های 

فوق العاده ای دارد و 
استارت هایی که برای 
سرمایه گذاری معرفی 

می شوند دارای 
پتانسیل های خوبی

 در بازار هستند
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از  دقیقـه  و ۵۰  سـاعت  یـک  بـه  قریـب  داد:  ادامـه  وی 
کردیـم لکـن بحث های  نـکات و نظـرات دوسـتان اسـتفاده 
اینگونـه، بـه وقـت بیشـتری نیازمنـد اسـت و جلسـات بایـد 

مسـتمر باشـد و از دیدگاه هـای دوسـتان مطلـع شـد.
گر حاضرین نکات و نقطه  کرد: ا آیت اهلل رئیسی تصریح 
کننـد حتمـا پیگیـری خواهـد شـد و در  نظراتـی دارنـد ارائـه 
جلسات آتی نتایج این نشست و هم اندیشی هایی از این 

دسـت مطرح و پیگیری می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه امـروز نقـش اقتصـاد دانـش بنیـان بـر 
دانـش  شـرکت های  نقـش  گفـت:  نیسـت  پوشـیده  کسـی 
پیشـبرنده  و  پیشـران  اقتصـاد مقاومتـی عنصـر  بنیـان در 
اقتصـاد محسـوب می شـود و رفـع مشـکات ایـن شـرکت ها 
کار و فعالیـت یک  از نظـر مالـی حقوقـی، اقتصـادی و زمینـه 
گام هایی در این رابطه برداشـته شـده و باز  ضرورت اسـت، 

گیـرد. هـم ضـرورت دارد اقداماتـی سـریعا انجـام 
رئیـس قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکـه موضـوع جلوگیـری 
از خـام فروشـی و ایجـاد ارزش افـزوده مسـاله بسـیار مهمـی 

گر  کـه ا کشـور منابـع سرشـاری دارد  کـرد: ایـن  اسـت، اظهـار 
کار علمـی و دانـش ضمیمـه آن شـود ثـروت بسـیاری ایجـاد 

می شود که این ارزش افزوده ثروت عظیمی برای کشور است.
و  کارآمـد  و  جـوان  نیرو هـای  افـزود:  رئیسـی  اهلل  آیـت 
کـرده عناصـر اصلـی شـرکت های دانـش بنیـان را  تحصیـل 

می دهنـد. تشـکیل 
کار دانـش بنیان  کـرد: آثـار حوزه هـای فعـال  وی تصریـح 
کـرد، طبیعتـا ممکن اسـت مشـکاتی  را می تـوان مشـاهده 
کار سـنتی وجـود داشـته باشـد، ولـی  کسـب و  بـا فضـای 

کـرد و ایـن نـوآوری و فعالیـت در  بایـد از ایـن مرحلـه عبـور 
شـرکت های نوپـا بتوانـد عرصـه تـاش و فعالیـت خـود را در 

کنـد. کامـا پیـدا  جامعـه 
کرد: در این نشسـت مطرح شـد  آیت اهلل رئیسـی اضافه 
کـه خدمـت قـوه قضاییـه بـه زیسـت بـوم نـوآوری و خدمـت 
زیسـت بـوم نـوآوری بـه قـوه قضاییـه می توانـد یـک خدمت 
دو طرفـه باشـد، لـذا در رفـع مشـکات دوسـتان بـه مسـاله 
کـه ایـن  کردنـد  ارزش معنـوی و ارزشـگذاری واقعـی اشـاره 
جملـه  از  کشـور  مختلـف  دسـتگاه های  بـرای  بایـد  ارزش 

دسـتگاه قضایـی شـناخته شـود.
بایـد ثبـت، متناسـب بـا شـرکت های دانـش بنیـان 

صـورت بگیـرد
کـه در حـال حاضـر در ثبـت  کـرد: مقرراتـی  وی اضافـه 
بـا همـت خـود تـاش  کـه دوسـتان  داریـم مقرراتـی اسـت 
کافی نیست و باید ثبت،  که تسریع شود؛ اما این  می کنند 
متناسـب با شـرکت های دانش بنیان صورت بگیرد؛ یعنی 
کـه در ایـن شـرکت ها  ثبـت سـریع صـورت بگیـرد و عزیزانـی 

نشست هم اندیشی پیرامون »نقش شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در تحول قضایی« با حضور آیت هللا رئیسی برگزار شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری میــزان، آیــت هللا رئیســی در ایــن جلســه آن 30 شــهريور برگــزار شــد ضمــن تقدیــر و تشــکر از حاضریــن در جلســه اظهــار 

کــرد: نــکات بســیار خــوب و قابــل اســتفاده ای در ایــن جلســه مطــرح شــد کــه ایــن نــکات یادداشــت شــد.

در نشستی با حضور رئیس قوه قضاییه بررسی شد؛

 نقش شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
در تحول قضایی

نقش شرکت های دانش بنیان
 در اقتصاد مقاومتی 

عنصر پیشران و پیشبرنده 
اقتصاد محسوب می شود
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فکـری  مالکیـت  و  شـرکت  ثبـت  دغدغـه  دارنـد،  فعالیـت 
نداشـته باشـند.

وی گفت: مالکیت فکری و معنوی باید برای صاحبان، 
مدیـران و دسـت انـدرکاران شـرکت ها و مسـولین قضایـی و 
کشـور روشـن و تعریف شـده باشـد. این امر پیچیده  اداری 
بیـن دسـتگاه اجرایـی و قضایـی و  بـا همـکاری  و  نیسـت 
کاما قابل دسـتیابی اسـت  پیگیـری دسـتگاه قانونگـذاری 
کرده انـد و آن  کشـور ها بـه ایـن موضـوع عمـل  و بسـیاری از 

را پیگیـری می کننـد.
رییس قوه قضاییه افزود: در رابطه با مسـائل مطرح در 
کشـور و نـگاه  کل  دیـوان عدالـت اداری و سـازمان بازرسـی 
را  مـواردی  دوسـتان  موضوعـات  ایـن  بـه  نسـبت  قضـات 
که به این موضوعات رسیدگی  کردند. دادگاه هایی  مطرح 
از  اسـتفاده  لـذا  باشـد؛  تخصصـی  بایـد  حتمـا  می کننـد، 
مشاورین مطلع در رابطه با موضوعات دانش بنیان امری 
ضروری اسـت و قضات برای شـناخت موضوع الزم اسـت از 

کارشناسـان بهره منـد شـوند. کارشناسـی 
ضـرورت انجـام بازرسـی قبـل، حیـن و بعـد از ثبـت 

بازرسـی سـازمان  توسـط  دانش بنیـان  شـرکت های 
وی با اشاره به ضرورت انجام بازرسی قبل، حین و بعد 
از ثبـت شـرکت های دانش بنیـان توسـط سـازمان بازرسـی 
از  بعـد  فقـط  کـه  بازرسـی هایی  بـه  جلسـه  ایـن  در  گفـت: 
کار صـورت می گیـرد، اشـاره شـد؛ ایـن در حالی اسـت  انجـام 
کار  کار هـم می توانـد به پیشـرفت  کـه بازرسـی قبـل از انجـام 

کند. کمـک 
بـه  رسـیدگی  بـه  نسـبت  گفـت:  قضاییـه  قـوه  رئیـس 
جلسـه  و  کارگـروه  یـک  هـا،  دادگاه  در  مطـرح  موضوعـات 
مشـترک بـا حضـور معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور 
و معاونیـن قـوه قضاییـه تشـکیل شـود و مسـائل فی مابین 
کامـا مشـخص شـود و در رابطـه  بخـش اجرایـی و قضایـی 
کـه با صدور دسـتورالعمل قابل حل اسـت،  بـا بخش هایـی 
که نیاز به  در قـوه قضاییـه آن را انجـام دهیـم و بخش هایی 
کـه بـه صـورت  کنیـد  قانـون دارد، از طریـق مجلـس دنبـال 
مشـکات  و  شـود  مطـرح  مجلـس  در  طـرح  یـا  و  الیحـه 

دوسـتان مرتفـع شـود.
کار  وی افـزود: بـه نظـر می رسـد بایـد زمانـی را بـرای ایـن 
کار و  کنیـد. آقـای شـهریاری مدتـی در ایـن حـوزه  تعییـن 
کـرده اسـت، همینطـور آقای خداییـان و ذوالقـدر در  تـاش 
کارگـروه  گـر ایـن  ثبـت و معاونـت راهبـردی فعـال هسـتند. ا
کثـر ظـرف یـک مـاه در مـورد  مشـترک تشـکیل شـود، حدا
شـکل  سـریع  سـازوکاری  حـوزه  ایـن  بـه  مربـوط  مسـائل 

می گیـرد.
کار دانش بنیان نسبت به رفع اطاله دادرسی، اتقان آرا 

و تسهیل دسترسی به عدالت بسیار نقش آفرین است
بنیـان  دانـش  شـرکت های  کـه  خدمتـی  مـورد  در  وی 
گفـت: نقـش  بـرای قـوه قضاییـه می تواننـد انجـام دهنـد، 
جـرم،  وقـوع  از  پیشـگیری  در  بنیـان  دانـش  شـرکت های 
کاال  مبـازه بـا فسـاد، شـفافیت و پیشـگیری از وقـوع قاچـاق 

کار دانـش بنیـان نسـبت  کننـده اسـت. همچنیـن  تعییـن 
بـه رفـع اطالـه دادرسـی، اتقـان آرا و تسـهیل دسترسـی بـه 

عدالـت بسـیار نقـش آفریـن اسـت.
کـه  آیـت اهلل رئیسـی افـزود: برخـی تصورشـان ایـن اسـت 
یعنـی  فنـاوری بحـث می کنیـم،  از  قـوه قضاییـه  وقتـی در 
کاغـذ یـک  کـه حـذف  کاغـذ؛ ایـن در حالـی اسـت  حـذف 
مساله ابتدایی است و ما در واقع به یک مجموعه سامانه 
هوشـمند الکترونیـک فکـر می کنیـم تـا بـا فعـال شـدن ایـن 
سـامانه های الکترونیـک دسترسـی مـردم به عدالت آسـان 
کارشناسان فعال شـود؛ لذا این  شـود و دسترسـی قضات و 
کـه  کار هـای خوبـی هـم انجـام شـده اسـت  آغـاز راه اسـت و 
در ایـن رابطـه شـرکت های دانـش بنیـان می تواننـد نقـش 

کنند. ایفـا 

و  صیانـت  بنیـان  دانـش  شـرکت های  از  بایـد 
شـود حمایـت 

وی افزود: ما معتقدیم باید از شرکت های دانش بنیان 
صیانـت و حمایـت شـود و وظیفه خود و همـه اجزای نظام 
کـه بار هـا  کـه از امـر مقـام معظـم رهبـری  را ایـن می دانیـم 
فرمودنـد بایـد بـه شـرکت های دانـش بنیـان توجـه داشـت 
کنیـم. ایـن توجـه، یـک توجـه عملـی، اجرایـی و  تبعیـت 
میدانـی اسـت و در عالـم سـخن و بخشـنامه نیسـت. واقعـا 
بایـد در حـوزه حقوقـی و قضایـی ایـن صیانـت شـکل بگیرد 
کـه  و مـا حمایـت از بـازار تولیـد ملـی و ایجـاد ارزش افـزوده 
خـود  وظیفـه  را  می گیـرد  صـورت  شـرکت ها  ایـن  توسـط 

می دانیـم.
کرد: برای حمایت از این قضیه  آیت اهلل رئیسی تصریح 
بایـد سـازوکار الزم ایجـاد شـود؛ لـذا بـرای ایـن منظـور بنـده 
کـه انشـاءاهلل  کارگـروه را یـک امـر ضـروری می دانـم  تشـکیل 
کار دانش بنیان  حتما دنبال شـود و نسـبت به اسـتفاده از 
بلکـه  دارد،  وجـود  آمادگـی  فقـط  نـه  قضایـی  دسـتگاه  در 
باالتـر از بحـث آمادگـی یـک ضـرورت اجتنـاب ناپذیـر بـرای 
کـه بتـوان بهـره وری را  اسـتفاده از ایـن دانـش وجـود دارد 
کامـا افزایـش داد تـا با کمترین هزینه بیشـترین اسـتفاده را 

کارآمـد داشـت و ایـن دانـش را  از امکانـات و نیـروی انسـانی 
گرفت تا سامانه های هوشمند الکترونیک  باید به خدمت 

در دسـتگاه قضایـی فعـال شـود.
رئیـس قـوه قضاییـه افـزود: انشـاءاهلل این همـکاری بین 
جمهـوری  ریاسـت  معاونـت  بنیـان،  دانـش  شـرکت های 
فنـاوری  و  آمـار  مرکـز  و  حـوزه  ایـن  در  فعـال  بخش هـای  و 
اطاعـات قـوه قضاییـه ادامـه یابـد و نتایـج آن را در عمـل و 

اجـرا شـاهد باشـیم.
کـرد: امیدواریـم آنچـه  وی در پایـان اظهاراتـش تصریـح 
خداونـد  و  باشـد  خـدا  رضایـت  بـرای  شـنیدیم  و  گفتیـم 
کامـا بـا نظـر شـما در  کنـد. بنـده  متعـال برکـت مرحمـت 
کـه اشـاره  کاری  کپـی  مـورد برخـورد بـا جرایـم ایـن حـوزه و 
کپـی کاری برخورد  کردیـد، موافقـم. بایـد بـا هرگونه تقلـب و 
کسـی نـداد. همچنیـن ایـن  کـرد و اجـازه جـرم و تخلـف بـه 
گیرد  سـامانه ها نبایـد بـه هیچ عنـوان ابزار جرم و تقلـب قرار 
که از فواید  کنید  کمک  که شما دوستان باید در این رابطه 
کار بهتریـن اسـتفاده بشـود و ایـن ابـزار بـه هیـچ عنوان  ایـن 

در اختیـار مجرمیـن و متخلفیـن قـرار نگیـرد.

اظهارات معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و مدیران شرکت های دانش بنیان

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در نشسـت هم اندیشـی رئیس قوه قضاییه پیرامون نقش 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در تحول قضایی 
گذشـته با خام فروشـی مواجه بودیم  گفت: طی صد سـال 
باعـث می شـود  و  کـه در حوزه هـای مختلفـی وجـود دارد 

آمریکایی هـا و دیگـر کشـور ها از آن سوءاسـتفاده کنند.
کار می کنیم،  که ما خام  ستاری افزود: تمام حوزه هایی 
نقطـه ضعـف مـا اسـت و در حـوزه تکنولـوژی نیـز بـه همیـن 
گونه اسـت. ماده خام هیچ ارزشـی ندارد و آن چه ارزشـمند 

اسـت دانش همراه آن اسـت.
کـه نیـروی  کشـور هایی موفـق هسـتند  کـرد:  وی بیـان 
انسـانی مناسـب داشـته با شند و کمتر کشـوری مثل ایران 
که  که از این ظرفیت برخوردار باشـد مهم این اسـت  اسـت 

کنـار هم قـرار بدهیم. کوسیسـتم را  ایـن ا
معاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری با بیان اینکه 
گفـت: ایـن  فرهنـگ نفتـی مـا را وارداتچـی بـار آورده اسـت، 
فرهنـگ در ایـن سـال ها تبدیـل بـه سـاختار هایی شـده که 

بـه طـور واضـح با تولیـد مقابلـه می کند.
سـتاری افـزود: صیانـت از بـازار داخلـی یک اصل اسـت و 
کنیم،  کـه با موضـوع حرکت  مـا بـه ضوابطـی احتیـاج داریم 

مثـل ثبت شـرکت ها.
وی ادامـه داد: طـی سـال های قبـل در حـوزه اسـتارت 
تغییـرات   ... و  فنـاوری  پـارک  دهنده هـا،  شـتاب  آپ هـا، 
بسـیاری را شـاهد بودیـم و در بخش هـای مربـوط بـه قـوه 
مفاهیـم  بایـد  کـه  اسـت  حقوقـی  مباحـث  ایـن  قضاییـه 
کار نیازمنـد  کنیـم و ایـن  جدیـدی را در ایـن حـوزه خلـق 

بـا قـوه قضاییـه اسـت. همـکاری نزدیـک 

طی سال های قبل در 
حوزه استارت آپ ها، 

شتاب دهنده ها، 
پارک فناوری و ... 

تغییرات بسیاری را 
شاهد بودیم
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کـرد:  معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بیـان 
کشـور بـه دسـت نسـل جدیـد و جوان هـا اسـت و در  آینـده 
حـوزه دانـش بنیـان، اصـل مهـم دانـش اسـت و مـا زمانـی 
کـه خودمـان طراحـی و  صاحـب یـک تکنولـوژی هسـتیم 
کنیـم آن زمـان در تحریـم هـم مشـکلی پیـدا  ماشین سـازی 

کـرد. نخواهیـم 
مـا  می توانـد  دانـش  بـه  دسـتیابی  داد:  ادامـه  سـتاری 
کـه همـه چیـز را  کنـد و بعـد از آن نـوآوری اسـت  را قدرتمنـد 
بـه هـم می ریـزد و قـدرت نـوآوری باعـث می شـود از راه هـای 

میانبـر بـه اهدافمـان برسـیم.
گفـت: از شـما خواهـش می کنیـم قوانین به سـمتی  وی 
کارآفریـن در مقابـل وارداتچـی حمایـت شـود و  کـه از  باشـد 
کارآفرین ارزش قائل شـود. که برای  قوانین به نوعی باشـد 
گفـت: در  معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری 
دادگاه ها مشکاتی وجود دارد مخصوصا در دیوان عدالت 
دیـوان  مختلـف  جا هـای  در  شـکایات  از  بسـیاری  اداری. 
کـه مفاهیم جدیدی  مـورد رسـیدگی قـرار می گیـرد در حالی 
کوسیسـتم در حـال رشـد اسـت و حمایـت  هسـتند ایـن ا

کارآفرینـان می طلبـد. حقوقـی قـوه قضـا ییـه را از 
در ادامه این نشست یکی دیگر از حضار که از کارآفرینان 
گفـت: مجوز ها بخصـوص در حوزه غـذا و دارو و نظارت  بـود 

که مجوز ها بیشتر پیگیری شود. کید است  بر آن مورد تا
قانعـی، مدیـر عامل شـتاب دهنده آبـان در ادامه گفت: 
کت دارنـد و  شـتاب دهنده هـا در رشـد اسـتارت آپ هـا شـرا
کـه از آن ضربـه  در بحـث اقتصـاد نفـت مـا اولیـن بـار نیسـت 
می خوریم، مدیران ما احسـاس امنیت ندارند و الزم اسـت 

کار خود تهییج شـوند. مدیـران مـا بـه 
در ادامه امامیان، مدیرکل تنظیم مقررات صوت و تصویر 
صدا و سیما گفت: با شرایط جدید به وجود نهاد های تنظیم گر نیاز 
بیشتری احساس می شود با تغییرات تکنولوژی نمی شود از 

قاضی انتظار داشت خود را به روز کند.

حـوزه  در  را  ارزشـمندی  حرکـت  شـما  کـرد:  بیـان  وی 
کردیـد  صـادر  کـه  بخشـنامه ای  و  کردیـد  شـروع  رقابـت 

قـوه قضاییـه را مکمـل شـورای رقابـت قـرار داد.
منشـی پور مدیرعامل شـرکت تپسـی گفت: انتظار داریم 
و  شـود  اتخـاذ  بـوم  زیسـت  ایـن  دربـاره  گونـه  مدارا رویکـرد 
گر امکان ایجاد  برخـورد قهرآمیـز آن را دچار مخاطره می کند ا
دادسرای ویژه برای جرایم اینترنتی وجود داشته باشد ورود 

کنیـد و آمـوزش قضـات نیـز کمـک کننده اسـت.
فریدونـد مدیـر عامـل صنـدوق پژوهـش و فنـاوری پـارک 
علـم و فنـاوری تهـران گفـت: از رویکـرد قـوه قضاییـه در بحث 
تحـول بـرای اسـتفاده از اسـتارت آ پهـا تشـکر می کنـم و رواج 
اسـناد عادی باعث شـده در دارایی های مشـروع خدشه ای 

گـذاری را ایجـاد می کنـد. کـه ریسـک سـرمایه  وارد شـود 
طـور  بـه  آپ هـا  اسـتارت  بـا  کـه  وقتـی  داد:  ادامـه  وی 
قهرآمیـز برخـورد می شـود موجـب می گـردد آن هـا در مرحله 
دیگـر ورود جـدی نداشـته باشـند و بایـد بتوانیـم از ظرفیت 

کنیـم. کارشناسـی بیشـتر اسـتفاده 
جهانگـرد یکـی دیگر از حضار گفت: فرآیند بسـیار سـریع 
کردن الزم اسـت تـا در زمان  کپـی  بـرای جلوگیـری از تخلـف 
کنیـم و تقویـت دانـش  بـروز تخلـف بتوانیـم از آن جلوگیـری 
گـر اتفـاق بیفتـد  افزایـی در حـوزه نـوآوری در نظـام قضایـی ا
چتـر حمایتـی خوبـی بـرای مـا خواهـد بـود و اعتبـار سـنجی 

کار هـا نیـاز بـه حمایـت قـوه قضاییـه دارد. ایـن کسـب و 
دکتر وحدت رئیس صندوق نوآوری شکوفایی در ادامه 
شـرکت های  اخیـر  تحریم هـای  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح 
دانـش بنیـان در بحـث حقـوق بیـن الملـل نیـاز بـه حمایت 
بایـد  ایـن شـرکت ها  بـه پرونده هـای  دارنـد و در رسـیدگی 

تفاوتـی ایجـاد شـود.
مهدی الیاسی عضو هیات علمی دانشگاه عامه طباطبایی 
معنـوی،  مالکیـت  همچـون  مـواردی  داشـت:  بیـان  نیـز 
گیرد. قوانیـن نظـام ثبـت و وکالـت آن، بایـد مورد توجه قـرار 

یوسـف قاسـمی مدیرعامـل شـرکت دات فامینگـو در 
کار ی مسـئله عظیم شـرکت های  کپی  گفت:  این نشسـت 
که باعـث سـرخوردگی و فرار سـرمایه ها  دانـش بینـان اسـت 
از حوزه نوآوری می شـود، ارزشـگذاری، تعیین غرامت برای 
شـرکت های دانـش بنیـان، بـه روز شـدن دانـش قضـات در 

کید اسـت. ایـن زمینـه مـورد تا
وی افـزود: زیسـت بـوم فنـاوری بـا پتانسـیل های باالیی 
را جـز  نوآورانـه دسـتگاه قضایـی  بسـتر  کـه دارد، می توانـد 

کنـد. کشـور برتـر دنیـا  بیسـت 
سـپاهان  صنعـت  بهیـار  مدیرعامـل  نژادبخـت 
پیشـنهاداتی مبنـی بـر ایجـاد دفتـر ارزشـگذاری فنـاوری و 
کرد. تشـکیل شـعبه ویژه رسـیدگی به این پرونده ها را ارائه 

گفت:  اطاعات  فناوری  حوزه  متخصص  مامیرزایی 
حوزه  در  مشکات  از  بسیاری  گشای  گره  قضاییه  قوه 
شرکت های دانش بنیان است و از دیگر سو توسعه دستگاه 
قضایی نیز با استفاده از فناوری های الکترونیک باید جدی 

گرفته شود.
گفت: سـامانه اباغ  طاهری نژاد مدیراندیشـکده محنا 
الکترونیک تحوالن خوبی را رقم زده اسـت، عاوه بر صرفه 
جویـی مالـی درصـد اباغ هـا را تـا حـد زیـادی افزایـش داده 
کـردن دسـتگاه قضایـی، اسـتفاده  اسـت. در آی تـی محـور 
و  زیـادی دارد  اهمیـت  از ظرفیت هـای بخـش خصوصـی 

می توانـد دقـت در سـامانه ها را افزایـش دهـد.
نشسـت  ایـن  در  کاال  دیجـی  مدیرعامـل  محمـدی 
کـرد: معتقدیم اسـتارت آپ ها مثـال واقعی اقتصاد  تصریـح 

دانـش بنیـان و اقتصـاد مقاومتـی هسـتند.
ده بیـــدی پـــور رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه 
ــار  ــان داشـــت: انتظـ ــریف در ایـــن نشســـت، بیـ صنعتـــی شـ
ـــا همـــکاری مجموعـــه دانشـــگاهی  مـــی رود ســـازمان ثبـــت ب
بـــرای  جدیـــد  ثبتـــی  هویـــت  یـــک  ایجـــاد  دنبـــال  بـــه 

باشـــد. نوپـــا  شـــرکت های 

قرآنــی  هنرهــای  فنــاور  واحدهــای  رشــد  مرکــز  همــت  بــه  کــه  »کافه محفــل«  نوزدهیمــن  در  پلتفرم هــا  بــرای  بــازار  بــه  ورود  اســتراتژی های 
شــد. تشــریح  عالقه  منــدان  بــرای  شــد  برگــزار  جهاددانشــگاهی 

بــه گــزارش ایکنــا، نوزدهمیــن دورهمــی کســب وکارهای نوپــای قرآنــی بــا عنوان »کافه محفل« در اســتودیو مبین ســازمان قرآنی دانشــگاهیان کشــور و 
بــه همــت مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور هنرهــای قرآنــی جهــاد دانشــگاهی و بــا محوریــت »اســتراتژی های ورود بــه بــازار بــرای پلتفرم هــا« برگــزار شــد.
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و  اسـتارت آپ  کارشـناس  دهدشـتی،  محمدابراهیـم 
کافـه محفـل  را برعهـده  کـه ارائـه ایـن  کارهـای نوپـا  کسـب و 
داشـت بـا بیـان اینکـه موضـوع ایـن جلسـه اسـتراتژی های 
کرد: در ابتـدا مروری بر  ورود بـه بـازار پلتفرم هـا اسـت، اظهار 
جلسـات قبلـی داریـم. در جلسـات قبـل توضیـح دادیـم که 
که یا در حوزه  همه بیزینس های عالم، سه دسته هستند 
سـرویس و خدمات رسـانی یـا در حـوزه   تولیـد محصـول و یا 
گفته می شود  کارهایی  کسب و  پلتفرم هستند. پلتفرم به 
کـرده و از این  کـه قـرار اسـت بیـن دو یا چند نفر ارتباط برقرار 

کارمـزد بگیرند. ارتبـاط 
بنگاه هـای  ایـران  در  پلتفرم هـا  اولیـن  داد:  ادامـه  وی 
کـه نـه خریـدار و نـه فروشـنده هسـتند بلکـه  ک بودنـد  امـا
گذاشـته و یـک  دسـت خریـدار و فروشـنده را در دسـت هـم 
اسـنپ  ایـران،  در  پلتفـرم  مدرن تریـن  می گیرنـد.  کارمـزد 
کارمزد می گیرند.  کـردن راننده و مسـافر،  کـه از وصـل  اسـت 
کسـی تلفنی ها اینگونـه نیسـتند بلکـه آنهـا سـرویس  امـا تا
کـه در داخـل آن  کـه فقـط یـک نفـر از افـرادی  هسـتند چرا
کسی سرویس است می رود و مسافر را به مقصد می رساند. تا
دهدشتی بیان کرد: تفاوت پلتفرم با سرویس این است 
کـه در پلتفرم هـا تعـداد آدم هـا و درخواسـت ها محدودیتـی 
گر پنج هزار درخواسـت به اسـنپ بدهید  ندارد بلکه شـما ا
کسـی تلفنـی  گـر ده بـار بـه تا همـه آن را جـواب می دهـد امـا ا
زنـگ بزنیـد امـکان پاسـخگویی بـه همـه نیازهـای شـما را 

ندارد. در بیزینس ها، مالک درگیر خدمت رسـانی می شـود 
کار می کنـد. ایـن باعـث  و خـودش وسـط میـدان آمـده و 
کـه نتوانـد بـه همـه درخواسـت ها جـواب مثبـت  می شـود 
بدهد بلکه ناچار می شود برخی را نیز جواب منفی بدهد.
کسـب وکارهای نوپا یـادآور  کارشـناس اسـتارت آپ و  این 
کـه در  شـد: ولـی در پلتفرم هـا ایـن اتفـاق رخ نمی دهـد چرا

کـه صاحب سـرویس  پلتفرم هـا داسـتان از ایـن قـرار اسـت 
ماشـین خودکار  یـک  بلکـه  نیسـت  خدمت رسـانی  درگیـر 
کـرده و بـه میـدان می فرسـتند تا افـراد را بـه هم وصل  خلـق 
کار  کنـد یـا فقـط مدیریت می کند که این ماشـین بـه خوبی 

کـرده یـا خدمتـی را بـه آن اضافـه می  کنـد.
شبکه های  »انقاب  عنوان  با  کتابی  داد:  ادامه  وی 
ترجمه  روستا  احمد  سوی  از  که  دارد  وجود  اجتماعی« 
که در پلتفرم ها رابطه  گفته شده  کتاب  شده است. در این 
غ است بنابراین  غ و تخم مر مشتری و کارفرما با هم عین مر

که اول بیاید و بعد دیگری بیاید پلتفرم شکست  هرکدام 
پلتفرم ها  در  بیایند.  باهم  حتما  باید  بنابراین  می خورد 
که  موضوعی با عنوان »اثر شبکه« وجود دارد؛ بدین معنی 
گر یک سمت پلتفرم خراب شد همه آن پلتفرم شکست  ا
می خورد؛ برای مثال هزار مسافر اسنپ و پنج راننده اسنپ 
داریم و در نتیجه نیازهای مسافران پاسخ داده نمی شود و 
ک خواهند  در نتیجه مسافران این برنامه را از گوشی خود پا
گیرشان  که مسافر  راننده هایی  از مدتی همان  کرد. بعد 
نمی آید هم با این برنامه خداخافظی می کنند. بر عکس 
گر هزار راننده و فقط پنج  این وضعیت هم ممکن است و ا

مسافر باشند این اتفاق رخ خواهد داد.
اینهـا را  بایـد همـه  کـرد: در پلتفرم هـا  دهدشـتی بیـان 
گـر  ا کـه  چرا شـویم  بیزینـس  وارد  سـپس  و  کـرده  متـوازن 
یکـی بـاال و دیگـری پائیـن باشـند بنابرایـن پلتفرم شکسـت 
کسـیم در ایران  که ما خواهـد خـورد. یـک از چندین دلیلی 
که نتوانسـت همیـن تـوازن را برقرار  موفـق نشـد همیـن بود 
کنـد. راه هـای زیـادی هـم بـرای برقراری توازن بین مشـتری 

کارفرمـا وجـود دارد. و 

و  کسب   در  بازار  به  ورود  برای  استراتژی  هشت 
کارهای نوپای قرآنی

هشـــت  پلتفرم هـــا«  »انقـــاب  کتـــاب  در  گفـــت:  وی 
گزینـــه اول،  اســـتراتژی بـــرای ورود بـــه بـــازار وجـــود دارد. 

قرآنــی  هنرهــای  فنــاور  واحدهــای  رشــد  مرکــز  همــت  بــه  کــه  »کافه محفــل«  نوزدهیمــن  در  پلتفرم هــا  بــرای  بــازار  بــه  ورود  اســتراتژی های 
شــد. تشــریح  عالقه  منــدان  بــرای  شــد  برگــزار  جهاددانشــگاهی 

بــه گــزارش ایکنــا، نوزدهمیــن دورهمــی کســب وکارهای نوپــای قرآنــی بــا عنوان »کافه محفل« در اســتودیو مبین ســازمان قرآنی دانشــگاهیان کشــور و 
بــه همــت مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور هنرهــای قرآنــی جهــاد دانشــگاهی و بــا محوریــت »اســتراتژی های ورود بــه بــازار بــرای پلتفرم هــا« برگــزار شــد.

در نوزدهمین »کافه محفل« مطرح شد:

هشت استراتژی برای ورود به بازار
 در کسب وکارهای نوپای قرآنی

رابطه مشتری و کارفرما 
با هم عین مرغ و تخم مرغ 
است بنابراین هرکدام که 

اول بیاید و بعد دیگری بیاید 
پلتفرم شکست می خورد
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مرحلـــه »ســـایدهای شـــبیه بـــه هـــم« اســـت. در اینجـــا 
ـــه تعـــداد  ک گفتـــه می شـــود  ـــه پزشـــک و بیمـــار  مثـــًا راجـــع ب
ــرار اســـت اپلیکیشـــنی  ــار داریـــم و قـ ــادی پزشـــک و بیمـ زیـ
کنیـــم ابتـــدا بایـــد آنهـــا  کـــرده و آنهـــا را بـــه هـــم وصـــل  طراحـــی 
گـــروه تلگرامـــی بـــرای هرکـــدام  کـــرده و مثـــا یـــک  را تفکیـــک 
ـــا پزشـــکان و بیمـــاران  ـــه پزشـــکان ب ک کنیـــم  از آنهـــا درســـت 
کـــه ایـــن  کننـــد و بعـــد از مدتـــی  بـــا بیمـــاران ارتبـــاط برقـــرار 
کـــرد آنـــگاه آنهـــا را بـــه هـــم وصـــل می کنیـــم.  رونـــد رشـــد 
ایـــن را بـــرای معلـــم و دانش آمـــوز و راننـــده و مســـافر و مـــوارد 
کنیـــم. البتـــه بـــرای ورود  دیگـــر نیـــز می توانیـــم اســـتفاده 
کـــه همـــه هشـــت اســـتراتژی  بـــه پلتفرم هـــا نیـــاز نیســـت 
کنیـــد بلکـــه مثـــا می توانیـــم از دو اســـتراتژی  را اســـتفاده 

کنیـــم. اســـتفاده 
کســـب وکارهای نوپـــا  کارشـــناس اســـتارت آپ و  ایـــن 
کوله  ســـواری دادن اســـت.  کـــرد: اســـتراتژی دوم،  تصریـــح 
در ایـــن زمینـــه می توانیـــم بـــرای اپلیکیشـــن خـــود تبلیغـــات 
کـــه بینندگان  زیـــادی مثـــًا در تلویزیـــون یـــا برنامـــه خندوانـــه 
شـــبیه  اینجـــا  در  واقـــع  در  دهیـــم.  انجـــام  دارد  زیـــادی 
موج ســـواری اســـت و مخاطبـــان افزایـــش پیـــدا می کننـــد. 
صـــدا و ســـیما مدتـــی بـــرای روبیـــکا تبلیـــغ می کـــرد امـــا 
االن صـــدا و ســـیما بـــه دنبـــال روبیـــکا و توســـکا اســـت. االن 
کـــه حاضرنـــد خدمـــات  اپلیکیشـــن های زیـــادی هســـتند 
ــه و  کالـ ــد  ــرکت ها هماننـ ــا شـ ــا یـ ــی نهادهـ ــه برخـ ــگان بـ رایـ
ــن  ــند. ایـ ــا باشـ ــه آنهـ ــا در مجموعـ ــد تـ ــام دهنـ ــن انجـ میهـ
کت هـــم هســـت و بعـــد از مدتـــی می تواننـــد  البتـــه نوعـــی شـــرا

کارهـــای آن مجموعـــه را در اختیـــار بگیرنـــد. تمـــام 
ـــه داد: در  ـــه ادام ـــن زمین ـــی در ای ـــر مثال ـــا ذک ـــتی ب دهدش
ــزاری  ــال برگـ ــد رویـــداد بزرگـــی در حـ کنیـ ــورد فـــرض  ایـــن مـ
کـــه در ایـــن مـــورد  اســـت و مخاطبـــان زیـــادی هـــم دارد 
کـــه پذیرایـــی آنجـــا را انجـــام دهنـــد  گاهـــی برخـــی دعـــوا دارنـــد 
تـــا بتواننـــد اطاعـــات مخاطبـــان را بـــه دســـت بیاورنـــد. 
چنـــد وقـــت پیـــش در دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی، یـــک 
کـــه بـــه شـــخصه شـــاهد چنیـــن مـــوردی  کـــرد  همایـــش برگـــزار 
ـــه  ک ـــد  ـــاش بودن ـــرکت ها در ت ـــادی از ش ـــداد زی ـــه تع ک ـــودم  ب

گیرنـــد. پذیرایـــی ایـــن همایـــش را بـــر عهـــده 

ـــب  و  کس ـــازار در  ـــه ب ـــرای ورود ب ـــتراتژی ب ـــت اس هش
ـــای قرآنـــی کارهـــای نوپ

ـــذاری اســـت. یعنـــی  ـــزود: اســـتراتژی ســـوم، دانه گ وی اف
کـــه می خواهیـــد می کشـــانید  مخاطـــب خـــود را همـــان جـــا 
و در واقـــع انـــدک انـــدک بـــه وی اطاعـــات می دهیـــد و در آن 
کـــه مایـــل هســـتید هدایـــت می کنیـــد. بـــرای مثـــال  مســـیری 
کنیـــد.  ـــرای مـــادران ایجـــاد  می خواهیـــد یـــک اپلیکیشـــن ب
ـــادران  ـــه م ـــودکان ب ک ـــت  ـــاره تربی ـــی درب ـــدا چیزهای ـــما ابت ش
کســـانی که ایـــن اپلیکیشـــن را  یـــاد می دهیـــد. در واقـــع 
ـــودک خردســـال  ک ـــه  ک ـــی  هســـتند  کننـــد مادران نصـــب مـــی 
دارنـــد. در ایـــن اســـتراتژی شـــما فقـــط مشـــتریان را جـــذب 

ـــد. ـــب بزنی ـــه جی ـــی ب ـــن راه پول ـــت از ای ـــرار نیس ـــد و ق می کنی
گفـــت: اســـتراتژی چهـــارم، اســـتراتژی جایـــزه  دهدشـــتی 
ـــه  ک ـــزرگ می کنیـــد  ـــزرگ اســـت. در اینجـــا شـــما چیـــزی را ب ب
چنـــدان هـــم بـــزرگ نیســـت امـــا بعـــدًا می توانیـــد بـــا بـــزرگ 
شـــدن آن بـــه درآمـــد زیـــادی برســـید. در اینجـــا یـــک جایـــزه 
کـــرده و خـــود را برنـــد می کنیـــد.  بـــزرگ یـــا رویـــداد بـــزرگ برگـــزار 
جایـــزه بـــزرگ هـــم الزم نیســـت حتمـــًا بـــه صـــورت نقـــدی 

ـــزار شـــود. برگ
وی گفت: عنوان استراتژی پنجم، »ارتباط بین پلتفرم 
گاهی ارتباط بین آدم و یک  و محصول« است. در پلتفرم 
نرم افزار یا محصول برقرار می شود. البته این سیستم قابل 
کسی ربات را دستکاری  گاهی ممکن است  نفوذ است و 
کند. در این مورد مثًا دستگاه هایی را در وسط ایستگاه 
گذاشته و روزانه اقام زیادی را در آنجا می فروشید  مترو 
سخت  مترو  داخل  در  سوپرمارکت  ایجاد  امکان  که  چرا
که در بازار به  است. بنابراین باید پلتفرم خود را با چیزی 

فروش می رود گره بزنید.

ـــب  و  کس ـــازار در  ـــه ب ـــرای ورود ب ـــتراتژی ب ـــت اس هش
ـــای قرآنـــی کارهـــای نوپ

کســـب وکارهای نوپـــا  کارشـــناس اســـتارت آپ و  ایـــن 
کـــرد: اســـتراتژی ششـــم، »بازاریابـــی بـــر اســـاس محتـــوا«  بیـــان 
اســـت. ایـــن در ایـــران خیلـــی مرســـوم اســـت چـــون هزینـــه 
گـــر می خواهیـــد یـــک پلتفـــرم پزشـــکی  زیـــادی نـــدارد. ا
و  مجـــازی  فضـــای  در  ابتـــدا  در  بایـــد  کنیـــد  راه انـــدازی 
جاهـــای دیگـــر، اطاعاتـــی را دربـــاره پزشـــکی در اطاعاتـــی 
ک بگذاریـــد. در اینجـــا نیازمنـــد  را بـــا دیگـــران بـــه اشـــترا
تولیـــد محتـــوا هســـتید و ســـپس بایـــد آن را نشـــر دهیـــد. در 
کـــم اســـت. شـــما در اینجـــا  لینکدیـــن دقیقـــًا ایـــن فضـــا حا
ـــد و الیـــک نمی کنیـــد بلکـــه محتواهایـــی  عکـــس نمی گذاری

ک می گذاریـــد. ــترا ــران بـــه اشـ ــا دیگـ ــتید را بـ کـــه بلـــد هسـ
ــار  ــوای الزم را در اختیـ ــه محتـ ــا همـ ــزود: در اینجـ وی افـ
کـــه  گاهـــی برخـــی از افـــراد  دیگـــران قـــرار می دهیـــد امـــا 

کـــه هزینـــه آن پنـــج میلیـــون  کارگاه  کـــه یـــک  قـــرار اســـت 
کارگاه  ــه از آن  ــد حـــدود ده دقیقـ کننـ ــزار  ــان اســـت برگـ تومـ
ک می گذارنـــد  را در فضـــای مجـــازی بـــا دیگـــران بـــه اشـــترا
کـــه از ایـــن بحـــث خوشـــتان آمـــد و مایـــل  گـــر  و می گوینـــد ا
کاس هـــای مـــا  هســـتید ادامـــه آن را یـــاد بگیریـــد بایـــد در 
کنیـــد. ایـــن روش بـــا اســـتراتژی بازاریابـــی بـــر اســـاس  شـــرکت 
کـــه شـــما محتـــوای الزم را ولـــو در  محتـــوا متفـــاوت اســـت 
یـــک ویدیـــوی پنـــج دقیقـــه ای در اختیـــار دیگـــران قـــرار 
کـــه قـــرار  می دهیـــد. در ایـــن روش راجـــع بـــه آن اتفاقـــی 

ــد. ــوا می کنیـ ــد محتـ ــه تولیـ ــروع بـ ــد شـ اســـت رخ دهـ
کـــرد: اســـتراتژی هفتـــم »هماهنگـــی  دهدشـــتی بیـــان 
بـــا صـــدای بـــزرگ« اســـت. ایـــن هماهنگـــی بـــا یـــک اتفـــاق 
ــود  ــرم می شـ کـــه وقتـــی محـ ــد  ــزرگ اســـت. شـــما دیده ایـ بـ
بســـیاری از شـــرکت ها و نهادهـــا پارچه هـــای ســـیاه نصـــب 
ــا محـــرم هماهنـــگ می شـــوند. در ایـــن  کـــرده و در واقـــع بـ
اســـتراتژی هـــم شـــما بـــا بیزینس هـــای و اتفاقـــات بـــزرگ 
کنتـــرل  کـــه طـــرح ملـــی  همصـــدا می شـــود. مثـــًا اخیـــرًا 
همیـــن  از  اســـتفاده  بـــا  برخـــی  شـــد  آغـــاز  خـــون  فشـــار 
ــار  ــرل فشـ کنتـ ــتگاه های  ــروش دسـ ــعی در فـ ــتراتژی سـ اسـ
ـــا  خـــون داشـــتند. ایـــن در واقـــع همـــان هماهنـــگ شـــدن ب

یـــک اتفـــاق بـــزرگ اســـت.

ـــب  و  کس ـــازار در  ـــه ب ـــرای ورود ب ـــتراتژی ب ـــت اس هش
ـــای قرآنـــی کارهـــای نوپ

کســـب وکارهای نوپـــا  کارشـــناس اســـتارت آپ و  ایـــن 
کـــرد: اســـتراتژی هشـــتم دربـــاره »میکرومارکت هـــا«  تصریـــح 
گـــر مثـــا می خواهیـــد برخـــی منـــازل را  اســـت. در اینجـــا ا
درگیـــر یـــک اپلیکیشـــن بـــرای خریـــد میـــوه و ســـبزیجات 
کـــه از ایـــن  کنیـــد. در اینجـــا خانـــواده ای  و غـــذای منـــزل 
ـــه  ک ـــت  ـــا اس ـــک میکرومارکت ه ـــد ی ـــتفاده می کن ـــرم اس پلتف
ـــر همســـایه  شـــما از طریـــق شـــما از مـــا  گ ـــه وی می گوییـــد ا ب
کـــد تخفیـــف می دهـــم و  کـــرد آنـــگاه بـــه شـــما یـــک  خریـــد 
گـــر تعـــداد بیشـــتری از مشـــتریان مـــا از طریـــق شـــما جـــذب  ا

گرفـــت. شـــدند آنـــگاه امتیـــازات بیشـــتری خواهیـــد 
وی افـــزود: ایـــن اســـتراتژی در ایـــران خیلـــی جـــواب 
کســـب و  می دهـــد و شـــما می توانیـــد ابتـــدا در تهـــران یـــک 
کشـــور  کـــرده و انـــدک انـــدک آن را بـــه سراســـر  کار را راه انـــدازی 
کار را انجـــام داد.  گســـترش دهیـــد. اســـنپ دقیقـــًا همیـــن 
کـــه بـــه هـــم وصـــل شـــوند تبدیـــل  ایـــن میکرومارکت هـــا هـــم 

بـــه بیگ مارکـــت خواهنـــد شـــد.
گفـــت: پلتفرم هـــا ســـخت ترین نـــوع  دهدشـــتی در پایـــان 
بیزینس هـــا هســـتند و قوانیـــن ســـختی هـــم در آنهـــا وجـــود 
دارد و در واقـــع در اینجـــا اولیـــن خطـــا، آخریـــن خطـــا اســـت و 
اولیـــن خبـــر بـــد هـــم آخریـــن خبـــر بـــد اســـت و در واقـــع هزینـــه 
خطـــا در پلتفرم هـــا باالســـت و بـــه همیـــن دلیـــل در طراحـــی 

کنیـــد. آن بایـــد وقـــت و هزینـــه زیـــادی را صـــرف 

مدیــر اســتارت آپ خودآفرینــی گفــت: کارآفرینــی در خــارج از ایــران ســاده تــر اســت زیــرا بروکراســی اداری کمتــر و زیــر ســاخت هــا و شــفاف ســازی هــا، 
بیشــتر رعایــت مــی شــود.

رحیــم خورشــیدی در گفتگــو بــا خبرگــزاری علــم و فنــاوری در فــارس گفــت: کارآفرینــی در خــارج از ایــران ســاده تــر اســت زیــرا بروکراســی اداری 
کمتــر و زیــر ســاخت هــا و شــفاف ســازی هــا، بیشــتر رعایــت مــی شــود.

وی در ادامــه تصریــح کــرد: وقتــی در یــک دوره رونــد اداری و کاری، افــراد حــذف و سیســتم هــا جایگزیــن شــوند نتیجــه دهــی بــا ســرعت بســیار 
بیشــتری انجــام مــی گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل ایجــاد کســب و کار در خــارج از ایــران، بــه دو الــی ســه ســاعت زمــان نیــاز دارد؛ در حالــی کــه در ایــران 

همیــن رونــد مــاه هــا بــه طــول مــی انجامــد.

شما می توانید
 ابتدا در تهران 

یک کسب و کار را 
راه اندازی کرده

 و اندک اندک آن را
 به سراسر کشور 

گسترش دهید
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 مدیر استارت آپ خود آفرینی با بیان اینکه در کشور های 
که آمادگی  توسعه یافته افراد به شکلی آموزش می بینند 
الزم و کافی را برای انتخاب های حساس زندگی شان مثل 
کسب  ازدواج  انتخاب  و  شغل  انتخاب  رشته،  انتخاب 
که قدم می  کنند، اظهار داشت: افراد در هر مسیری  می 
شخص  گر  ا چنانچه  کنند؛  می  انتخاب  گاهانه  آ گذارند 
گر  کار می شود، ا گاهانه تر تعمیر  کار شود آ بخواهد تعمیر 
گاهانه تر مهندس می شود،  هم بخواهد مهندس شود آ
شرایط  و  شناسد  می  را  خود  استعداد  کسی  هر  یعنی 
را  انتخاب و عاقه مندی خود  تا  نیز برایش فراهم است 

پیگیری کند.
گاهانه  وی در مثالی از خودش برای انجام انتخاب ناآ
گفت:  بنده در دوران راهنمایی، سال 73 رتبه اول بودم 
و آن زمان بر اساس نمرات و عاقه مندی باید در رشته 
و  موجود  جو  از  تقلید  به  اما  کردم  می  تحصیل  انسانی 
که آن زمان در بورس بود  طبق عرف غالب، رشته ریاضی را 
گاهانه و یک انتخاب  کردم، یعنی یک تصمیم نا آ انتخاب 
زیر شاخه  به رشته مدیریت،  که من  اشتباه؛ در صورتی 

علوم انسانی عاقه مند بودم.
کار خواندم  کسب و  کنون ارشد  خورشیدی ادامه داد: ا
که من از ابتدا باید در همین رشته  و به این نتیجه رسیدم 

هم  و  برم  می  لذت  خودم  هم  زیرا  کردم  می  تحصیل 
می توانم برای جامعه مثمر ثمر باشم.

با عنوان  استارت آپ خود  اندازی  راه  به  اشاره  با  وی 
با  را  مان  تجارب  و  آمدیم  ما  داشت:  اذعان  خودآفرینی 
تخصصی که داشتیم ترکیب کردیم و رشته ای ایجاد شد به 
کار آفرینی، البته  نام خود آفرینی به معنای خود شناسی و 

کار آفرینی را باید ارزش آفرینی بنامیم زیرا هر کسی به شکلی 
که مردم  به طوری  کار شود،  و  کسب  باعث سهولت در 
بخاطر آن آسان شدگی حاظر به پرداخت هزینه باشند، به 
کار آفرینی خروجی  نوعی موجب ارزش افزونی می شود و 

ارزش آفرینی است.
کید بر اینکه من شخصا به توانمند سازی عاقه  وی با تا
که سیستم جامعه و آموزش نیاز  دارم، افزود: درست است 

گسترده تر عمل شود و  به اصاح دارد و شفاف سازی باید 
که  کمیت است چرا  این موارد همه از وظایف دولت و حا
قدرت و ثروت ملی را در دست دارد اما به هر دلیلی االن 
تا  کنیم  کار  باید روی خودمان  ما  و  نیست  شرایط مهیا 
بتوانیم شرایط بهتری را برای زندگی ایجاد، و از فرصت های 

موجود بیشتر استفاده کنیم.
دغدغه  همواره  من  گفت:  همچنین  کارآفرین  این 
مسایلی چون توانمند سازی و رشد و توسعه را داشتم، به 
گاماس  همین خاطر یک استارت آپ، به نام استارت آپ 
گاماس یعنی آهسته و  گاماس  کردم و  گاماس راه اندازی 
کنیم در حال رشد  که سعی می  پیوسته، با این مفهوم 

باشیم هرچند که قدم ها کوچک باشند.
وی در اشاره به روند شکل گیری استارت آپ خودآفرینی 
ابراز داشت: خود آفرینی بلوغ یافته ی گاماس گاماس است 
کتاب هستیم و دوره  کنون خدا را شکر در حال چاپ  و هم ا
های آناین برگزار می کنیم. من شخصا دارم از خودم شروع 
که اول خود، آدم بهتر و مفید تری برای جامعه ام  کنم  می 
گاه تر شدن  گر بتوانم به اندازه کوچکی موجب آ باشم و بعد ا
در  و  شناسی  خود  رشد  در  سهمی  تا  شوم  جامعه  مردم 

نهایت، انتخاب های بهتر در کشورم باشم.
مدیر استارت آپ خودآفرینی گفت: در جامعه، احساس 

مدیــر اســتارت آپ خودآفرینــی گفــت: کارآفرینــی در خــارج از ایــران ســاده تــر اســت زیــرا بروکراســی اداری کمتــر و زیــر ســاخت هــا و شــفاف ســازی هــا، 
بیشــتر رعایــت مــی شــود.

رحیــم خورشــیدی در گفتگــو بــا خبرگــزاری علــم و فنــاوری در فــارس گفــت: کارآفرینــی در خــارج از ایــران ســاده تــر اســت زیــرا بروکراســی اداری 
کمتــر و زیــر ســاخت هــا و شــفاف ســازی هــا، بیشــتر رعایــت مــی شــود.

وی در ادامــه تصریــح کــرد: وقتــی در یــک دوره رونــد اداری و کاری، افــراد حــذف و سیســتم هــا جایگزیــن شــوند نتیجــه دهــی بــا ســرعت بســیار 
بیشــتری انجــام مــی گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل ایجــاد کســب و کار در خــارج از ایــران، بــه دو الــی ســه ســاعت زمــان نیــاز دارد؛ در حالــی کــه در ایــران 

همیــن رونــد مــاه هــا بــه طــول مــی انجامــد.

مدیر استارت آپ خودآفرینی:

 ترویج استارت آپ در کشور برد-برد است

 استارت آپ مشخص می کند
 که شخص چه چیزی دارد، 
مشتری چه کسی است، 

قابلیت فروش چگونه است؟
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پایین  بسیار  از حوزه ها،  بسیاری  رضایتمندی مردم در 
این  و علت  آورد  نمی  پول احساس رضایتمندی  است. 
در  مندی  عاقه  و  شناسی  خود  عدم  با  افراد  که  است 
جایگاهی قرار گرفتند که هیچ ارتباطی با توانمندی هایشان 
کسی به دنبال عاقه اش برود و طبق آن  گر  ا اما  ندارد، 
انتخاب کند، ایدهای خاقانه ای برای درآمدزایی خواهد 
کند، درآمد  کارش را زندگی می  داشت و همزمان با اینکه 

معاش خود را نیز بدست می آورد.
موثر  بسیار  ما  کشور  در  آپ  استارت  کرد:  عنوان  وی 
است؛ زیرا رشته مهندسی در کشور ما بلوغ و دستاورد های 
خوبی دارد و چون دارای جامعه ای جوان و پویا هستیم، 

در این زمینه برتری هایی داریم.
خورشیدی در خصوص استارت آپ گفت: استارت آپ به 
معنای اولیه اشتغال نیست، بلکه یعنی شما می خواهید 
که نمی دانید چه محصولی دارد، چه  کاری را انجام دهید 
کسانی مشتری هستند و چه اتفاقی قرار است رخ دهد 
یعنی استارت آپ در واقعیت پر از ابهام است؛ منتها فقط 
یک ایده دارید و این ایده طبق مراحل همین استارت آپ 

می تواند شما را به موفقیت برساند.
وی در ادامه به روند شکل گیری یک استارت آپ اشاره 
کرد و عنوان داشت: واقعیت امر این است که عما شخص 
کند-این  تعدادی از افراد را به عنوان هم تیم انتخاب می 
که ما در آن ضعیف عمل  کار تیمی است  همان فرهنگ 
غ از نیاز به ایجاد هر نوع شرایط مطلوبی،  کنیم- و فار می 

یک نمونه کوچک از ایده را در لپ تاپ طراحی می کند.
و  قدیمی  کارهای  و  کسب  مقایسه  در  کارآفرین  این 
گرفتند، یک مغازه  کرد: قبا مردم وام می  جدید تصریح 
راه می انداختند و نهایتا در خیلی موارد تعدادی جنس 
ماند؛  می  نشده  پرداخت  های  قسط  و  نشده  فروخته 
کارایی،  کار وقتی به بازار می رفت به علت عدم  یعنی داده 
کرد و  سود آوری نداشت؛ استارت آپ ای مشکل را حل 
که فرد بدون نیاز به هیچ مکان یا شرایط  این امتیاز را دارد 
کوچکی از ایده خود را در لپ تاپ آماده و در  خاصی نمونه 

گر جواب نداد انجامش نمی دهد. بازار  تست کند، ا
ساختمان  که  طور  همان  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
پیش از ساخت، نمونه اولیه ای نیاز دارد؛ برای کسب و کار 
کار به  که در فرهنگ کسب و  نیز نمونه اولیه ای الزم است 

کار می گویند. آن مدل کسب و 
های  مزیت  بیان  در  خودآفرینی  آپ  استارت  مدیر 
که  کند  کرد: استارت آپ مشخص می  استارت آپ تشریح 
شخص چه چیزی دارد، مشتری چه کسی است، قابلیت 
فروش چگونه است، هزینه و درآمد چه مقدار است پس 
کند در  شخص قبل از آنکه هزینه ای وارد فضای واقعی 

گاهی مورد نیاز را بدست می آورد. استارت آپ، تجربه و آ
کار را مطلوب دید، نسبت  گر نتیجه  وی افزود: حال ا
گر نتیجه نامناسب بود، از  کند و ا به انجام آن اقدام می 
انجام آن صرف نظر خواهد کرد که در هر دو حالت، شخص 
اطاعات بسیاری کسب می کند که در استارت آپ و ایده ها و 

کار های جدید و بعدی می تواند از آن استفاده کند.
خورشیدی با بیان اینکه به نظر من راه نجات ما از نظر 
گسترش فرهنگ استارت آپ و بومی  اشتغال و اقتصاد، 
کرد: مراحل استارت آپ را  سازی آن است، خاطر نشان 
کنیم و  کشور حذف و اضافه  با توجه به شرایط موجود در 
کار را انجام دهیم؛ به  که پتانسیل داریم در آنجا این  هرجا 
طور مثال در سربازی می شود سوله هایی را مهیا و برای 

پیشرفت و رفع کمبود ها، از جوان ها ایده یابی کرد.
از  ای  نمونه  کاال  جی  دی  و  اسنپ  داد:  ادامه  وی 
دهد،  می  نشان  هم  خوبی  نتایج  و  است  آپ  استارت 
همچنین امنیت باالیی دارد؛ بنابر این باید از این فرصت ها 
کنیم؛ از طرفی  با انگیزه و مشتاق استفاده  و نیرو جوان 
باید  ما زیر ساخت های فناوری اطاعات را هم داریم و 
که همین  گسترش این فرهنگ اقدام نماییم، چرا  برای 
زیر ساخت گاهی باید بررسی شود، معایب آن کاوش و رفع 
کردند  گردد؛ مثا قبا ایده های تازه را پیدا و بررسی می 
که  اما امروز این شیوه نظم بیشتری یافت، به این شکل 
گویند مثا در قالب بسته بندی چه ایده هایی وجود  می 
دارد و بعد ایده های متفاوت را بررسی و میان هزاران ایده، 

بهترین آن را خارج و سبک جدیدی مطرح می شود.
وی در پایان گفت: این روش، حالت برد برد دارد به این 
که هم شخص ایده پرداز مورد حمایت –مثا وزارت  دلیل 
گیرد و هم مشکات بسیاری مثل مشکات  نیرو- قرار می 

صادرات برطرف می گردد.
گفتگو: زهرا رحیمی
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رفـع  مـا  بـه دسـت خـود  کشـور فقـط   مشـکالت   
ند می شـو

سـید محمدحسین سـجادی نیری، دبیر ستاد توسعه 
فناوری هـای نـرم و هویـت سـاز معاونـت علمـی و فنـاوری 
گفـت: اسـتارت آپ هـا  ریاسـت جمهـوری در ایـن نشسـت 
مقیـاس پذیرنـد و حـول رفـع یـک مشـکل شـکل می گیرند؛ 
البتـه در کشـور مـا بـه واسـطه اینکـه دغدغـه اشـتغال وجود 
عنـوان  بـه  آپ هـا  اسـتارت  بـه  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  دارد 
کار هـای نوپـا را هدفگیـری  کسـب و  کـه ایجـاد  یـک مفهـوم 
کار نوپایی  کسـب و  کسـی  می کند، نگاه می شـود؛ یعنی هر 
را راه انـدازی می کنـد از آن کسـب و کار بـه عنوان اسـتارت آپ 

نـام می بریـم.
جدیـدی  مفاهیـم  بـا  امـروز  اینکـه  بیـان  بـا  سـجادی 
مواجهیـم،  فرهنگـی  و  مذهبـی  آپ هـای  اسـتارت  ماننـد 
کـرد: وجـه تفاوت این اسـتارت آپ ها این اسـت که  تصریـح 
اولویـت اول آن هـا ایجـاد یـک فضای فرهنگی بـوده و بحث 

اقتصـادی بـا عنـوان اولویـت دوم آن هـا مطـرح اسـت.
سـاز  هویـت  و  نـرم  فناوری هـای  توسـعه  سـتاد  دبیـر 
گفت: بسیاری  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
کـه دانشـجویان در آن ها فعالیت  از حوزه هـای دانشـجویی 
می کننـد، هـم می تواننـد رنـگ و بـوی اقتصـادی پیدا کنند 
کـردن را بـرای دانشـجو فراهـم سـازند.  و هـم فرصـت تجربـه 

کسـب تجربـه در فعالیت هـای دانشـجویی می تواند تعامل 
کنـد و دیگر  بـا ذی نفعـان هـر حـوزه را بـرای دانشـجو فراهـم 
کار های دانشـجویی دانشـجو  اینکـه در قالـب ایـن کسـب و 
کار هـا  کسـب و  غ التحصیلـی می توانـد بـه ایـن  پـس از فـار

ادامـه دهـد.
کار هـای دوران دانشـجویی  کسـب و  وی بـا بیـان اینکـه 
التحصیلـی  غ  فـار از  پـس  را  اشـتغال  ایجـاد  بـار  می توانـد 
کشـور بـردارد و ارایـه خدمـات را  دانشـجویان از روی دوش 
کـرد: امـروز در کشـور بـر اشـتغال های  گسـترش دهـد، اظهـار 
که ارایه خدمات  کید می شـود و این در حالی اسـت  فناور تا

در GDP خیلـی پررنگ تـر اسـت.
سـجادی نیـری بـا بیـان اینکـه تسـهیل فضـای کسـب و 
کار، تجمیـع حمایت هـا و حمایـت هوشـمند در حمایـت از 
کرد:  استارت آپ ها در اولویت دولت باید قرار بگیرند، تصریح 
کار می توانـد بسـیاری از موانـع را از  تسـهیل فضـای کسـب و 
کشـور  پیـش رو بـردارد. در هـر حـال امـروز برخـی ضوابـط در 
کشـور مـا نیـاز بـه اصـاح دارنـد؛  ماننـد بیمـه و مالیـات در 
که مالیات و بیمه نباید  البته اصاح به معنای این نیست 
وجـود داشـته باشـد؛ بلکـه اصـاح بایـد متناسـب بـا فضای 

کار صـورت بگیـرد. کسـب و 
و  کسـب  بـه  نهاد هـا  از  برخـی  امـروز  کـرد:  تصریـح  وی 
کار های فرهنگی تسهیات می دهند و یا برخی نیز موجب 

بـا ایـن  کار بهداشـت و سـامت صـادر می کننـد؛  کسـب و 
کار  کسـب و  کـه صاحـب  وجـود بایـد شـرایطی فراهـم شـود 
تکلیـف خـود را در مـورد حمایت ها و مجوز ها بداند تـا او را از 
کنیم البته بنـده در  مراجعـه بـه نهاد هـای مختلـف بی نیـاز 

کنـم. اینجـا نمی خواهـم از پنجـره واحـد اسـتفاده 
سـاز  هویـت  و  نـرم  فناوری هـای  توسـعه  سـتاد  دبیـر 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـا اشـاره بـه 
بنیـان  دانـش  شـرکت  و ۵۰۰  هـزار  از ۴  بیـش  امـروز  اینکـه 
کـرد: ۱۳۰ خدمـت حمایتـی  شناسـایی شـده انـد، تصریـح 
ایـن  از  کـه  شـده  تهیـه  شـرکت ها  ایـن  بـه  ارایـه  بـرای 
تعـداد ۳۰ خدمـت بـه شـرکت های خـاق تعلـق یـا همـان 
تعلـق  می پردازنـد،  خدمـات  ارایـه  بـه  کـه  شـرکت هایی 

می گیـرد.
سجادی نیری با اشاره به پیگیری های معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـرای رفـع مشـکات و موانـع 
کـرد: بـه  اسـتارت آپ هـا در مجموعه هـای دولتـی تصریـح 
کسـی های  عنـوان نمونـه هفتـه قبـل آییـن نامـه اجرایـی تا

کشـور ابـاغ شـد. اینترنتـی در تعامـل بـا وزارت 
بـه دسـت  کشـور فقـط  اینکـه مشـکات  بیـان  بـا  وی 
جـای  از  کسـی  نیسـت  قـرار  و  می شـوند  رفـع  مـا  خـود 
کـرد:  کنـد تصریـح  دیگـری بیایـد و ایـن مشـکات را حـل 
بـا نـق زدن، سـیاه نمایـی و عـدم اعتمـاد به آینـده چیزی 

ــه همــت اتحادیــه جامعــه اســالمی دانشــجویان  نشســت خبــری تحلیلــی نقــش اســتارت آپ هــا در توســعه کســب و کارهــای دانشــجویی ب
برگــزار شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ســید محمدحســین ســجادی نیــری، دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و هویــت ســاز معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری، تــاج الدیــن، مدیــر عامــل اوبــار و آچــاره و  علیرضــا جاویــد عربشــاهی، مدیــر مرکــز رشــد فناوری هــای فرهنگــی پــارک علــم و فنــاوری 

خراســان رضــوی از جملــه شــرکت کننــدگان ایــن نشســت خبــری تحلیلــی بودنــد.

 در نشست نقش استارت آپ ها در توسعه کسب و کارهای دانشجویی مطرح شد

 دولت مزاحم استارت آپ ها نشود
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نمی شـود. حـل 
 دولت مزاحم استارت آپ ها نشود

در ادامـه تـاج الدیـن، مدیر عامـل اوبار و آچاره نیز گفت: 
که  دانشـگاه مولد علم و رسـالت آن کمک به توسـعه است 
بخشـی از ایـن علـم بـه صـورت مسـتقیم و بخشـی از آن نیـز 

به صورت غیرمسـتقیم در اختیار توسـعه قرار می گیرند.
گـر زمینـه بـرای فعالیـت دانشـجویان  کـرد:  ا کیـد  وی تا
در اسـتارت آپ هـا فراهـم شـود خـوب اسـت، چـون خیلـی 
کارآفرینی اسـت، ولو اینکه  کار ها در دانشـگاه ها از جنس  از 

منفعـت اقتصادی نداشـته باشـد.
وی گفت: تصریح کرد: هر اقتصادی که بخش خصوصی 
قـوی داشـته باشـد احتمـال اینکـه اسـتارت آپ هـای قـوی 
گـر بـه ماننـد اقتصـاد  نیـز داشـته باشـد، وجـود دارد، ولـی ا
دولـت  بـه  بایـد  فقـط  باشـد،  دولتـی  اقتصـاد  کشـورمان 
کنـار بـرود و مزاحـم اسـتارت آپ هـا نشـود. در هـر  بگوییـم 
حـال مـا بـه عنـوان یـک اسـتارت آپ امـروز بـا ایـن مشـکل 
و  علمـی  معاونـت  حمایت هـای  گـر  ا و  هسـتیم  مواجـه 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری نبـود، شـاید نمی توانسـتیم بـه 

فعالیـت خـود ادامـه دهیـم.
  خیلـی از دسـتگاه ها نتوانسـته انـد اسـتارت آپ هـا 

کننـد را درک 
ادامـه علیرضـا جاویـد عربشـاهی، مدیـر مرکـز رشـد  در 
فناوری های فرهنگی پارک علم و فناوری خراسـان رضوی 
و مشـاور نـوآوری معاونـت علمـی آسـتان قـدس رضـوی نیـز 
دانشـگاه های  در  دانشـجو  هـزار   ۷۰۰ و  میلیـون  گفـت: ۳ 
سیاسـت های  بـه  توجـه  بـا  کـه  می کننـد  تحصیـل  کشـور 
غ التحصیلـی  انقباضـی دولـت هـر دانشـجو بایـد پـس از فـار
کار بـرای خـودش باشـد و ایـن یـک  کسـب و  بـه فکـر ایجـاد 

الـزام اسـت.

کسـب درآمـد در دوران دانشـجویی  وی بـا بیـان اینکـه 
کاهـش  غ التحصیلـی را  ریسـک پذیـری پـس از دوران فـار
کـه دانشـگاه ها بـه  کـرد: درسـت اسـت  می دهـد، تصریـح 
کارآفریـن پیـش می رونـد، ولـی هنـوز  سـمت دانشـگاه های 
سیسـتم آن هـا سـنتی اسـت و نتوانسـته انـد دانشـی را بـه 
کارگاهی و آزمایشـگاهی سـوق دهند؛  سـمت فعالیت های 
البتـه ایـن شـرایط بـرای حوزه ITC نسـبت به سـایرحوزه ها 
مقداری فرق دارد و فضای فعالیت برای دانشجویان بهتر است.

عربشـاهی بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف برخـی دانشـجویان 
گفـت: حضـور  کسـب تجربـه اسـت،  کار  کسـب و  در ایجـاد 
درآمد هـای  از  بهتـر  آپ خیلـی  اسـتارت  یـک  در  دانشـجو 

سـنتی اسـت.
مدیر مرکز رشـد فناوری های فرهنگی پارک علم و فناوری 
خراسـان رضـوی بـا بیـان اینکـه ۹۹ درصـد اسـتارت آپ هـا بـه 
دنبـال کشـف فرصـت و یـک درصـد به عنـوان خلق فرصت 
که نیاز را  کرد: هنر اسـتارت آپ این اسـت  هسـتند، تصریح 

بـه تقاضـا تبدیـل می کند.
با  مشاور نوآوری معاونت علمی آستان قدس رضوی 
کارآفرین صنعت و منابع را درست  کید براینکه ابتدا باید  تا
در  ما  افزود:  برود،  کار  و  کسب  دنبال  به  بعد  و  بشناسد 
شناخت صنعت و منابع مشکل نداریم، ولی مشکل به 
حوزه نهاد ها که برخی از آن ها رسمی و برخی نیز غیررسمی 
متوجه  نیز  مشکات  این  واقع  در  گردد  برمی  هستند 
ایم  نتوانسته  هنوز  ما  چون  هستند،  رسمی  نهاد های 
قوانین مترقی برای حمایت از استارت آپ ها مصوب کنیم 

و در واقع در حوزه قانونگذاری خا های جدی داریم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ابتـدا بـه اسـتارت آپ هـا بـه 
عنـوان تهدیـد نـگاه می شـود و بعـد بـا یـک توهـم توطئـه 
از  مـا  کـرد:  تصریـح  می کننـد  حـذف  را  آن هـا  از  تعـدادی 

که به طرح دو فوریتی شـفافیت آرای نمایندگان  مجلسـی 
باشـیم  داشـته  می توانیـم  انتظـاری  چـه  نمی دهـد  رای 
کنـد  کـه قوانیـن مترقـی در حـوزه اسـتارت آپ هـا تصویـب 
کـه بتواننـد قوانیـن  معتقـدم مـا بـه نمایندگانـی نیـاز داریـم 

مترقـی در ایـن حـوزه را بـه تصویـب برسـانند. 
از  نماد هـای حمایـت  بازانـگاری  بـر ضـرورت  عربشـاهی 
کـه یـک  کـرد و افـزود: همـه مـا شـاهد بودیـم  کیـد  مشـتری تا
چگونـه  بـود  مشـتری  از  حمایـت  نمـاد  دارای  کـه  سـایت 
سکه های ثامن را پیش خرید می کرد و وقتی که این سایت 
کاهبـردار از آب درآمـد هیـچ حمایتـی هـم از مشـتری نشـد.

علـم  پـارک  فرهنگـی  فناوری هـای  رشـد  مرکـز  مدیـر 
در  امـروز  مـا  اینکـه  بیـان  بـا  رضـوی  خراسـان  فنـاوری  و 
که به صورت  پارک هـای علـم و فناوری به سـمتی رفته ایـم 
کـرد: مـا  خطرپذیـر از شـرکت ها حمایـت می شـود، تصریـح 
گر چه  کنیـم ا کـه فضـا را بـرای شـرکت ها باز  کـرده ایـم  سـعی 
هنوز با قوانینی مواجهیم که جلوی توسعه استارت آپ ها 

می گیـرد. را 
کـه  وی بـا بیـان اینکـه امـروز شـاهدیم برخـی شـرکت ها 
گـردش مالـی آن هـا بـاال مـی رود زیـر ذره بیـن نهاد هـا قـرار 
می گیرنـد، بیان داشـت: البتـه در این رابطه نوک پیکان به 
گری می کند در  سمت دولت نیست، چون دولت تسهیل 

واقـع ایـن معضـل متوجـه نهاد هـای قانونگذار اسـت.
کمـک  وی توزیـع ثـروت عادالنـه بیـن افـراد را بزرگتریـن 
اسـتارت آپ هـا دانسـت و افـزود: اسـتارت آپ هـا می تواننـد 

امیـد بـه آینـده را بـه جوانـان بازگرداننـد.
کرد: خیلی از دستگاه ها نتوانسته اند  عربشاهی تصریح 
کننـد، ولـی ایـن موانع به مـرور زمان  اسـتارت آپ هـا را درک 

از بیـن می روند.
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کارآفرینـی امید اظهار داشـت: این  مدیرعامـل صنـدوق 
کسب و کارها در ایجاد فرصت های شغلی با سرمایه  گذاری  های 
سـازمانی  توسـعه  های  منطقـه  ای،  توسـعه  های  پاییـن، 
شـرکت  های متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصوالت 

و ایجـاد روش ـهای نویـن، اهمیـت بسـزایی دارند.
کوچـک  تولیـدی  شـرکت های  داد:  توضیـح  وی 
که، انعطاف پذیری،  سیستم ها و رویه های ساده ای دارند 
نیازهـای  بـه  پاسـخ سـریعتر  و  بهتـر  فهـم  فـوری،  بازخـورد 
کارهای  کسـب و  مصرف کننده را در بر دارد. همچنین این 
ایجـاد  در  و  داشـته  بیشـتری  بازدهـی  کوچـک  و  خـرد 
اشـتغال، ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای نـوآوری و اختراعـات و 

دارنـد. مهمـی  نقـش  کشـورها،  صـادرات  افزایـش 
کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه هزینه هـای  کیـد  نورالـه زاده تا
و  بخـش  بهتریـن  باالسـت  مـا  کشـور  در  شـغل  ایجـاد 
اشـتغال  آن  طریـق  از  بتـوان  کـه  بخشـی  زودبازده  تریـن 
کارهـای خـرد و  کسـب و  کـرد حمایـت از  بیشـتری ایجـاد 

اسـت.  کوچـک 
کـرد: شـرایط تحریـم بهتریـن فرصـت بـرای  وی تصریـح 
کارهـای خـرد به شـمار مـی رود چرا  توسـعه و رونـق کسـب و 
کارهای خرد از رشـد و بازدهی بیشـتر و انحراف  کسـب و  که 
کشـور را  کمتری برخوردار بوده و سـهم بیشـتری از اشـتغال 

بـه خـود اختصـاص داده اند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: کسب وکارهای 
تغییـرات پرشـتاب  بـا  را  کوچـک راحت تـر می تواننـد خـود 
کـرده و نسـبت بـه عوامـل اقتصـادی و  محیطـی منطبـق 
کنـش نشـان دهنـد و ریسـک کمتـری را  سیاسـی سـریعتر وا

نسـبت بـه شـرکت های بـزرگ متحمـل مـی شـوند.
که دارای باالترین درآمد در  کشوری  گفته وی در ۳۰  به 
سـازمان توسـعه و همـکاری اقتصـادی )OECD( هسـتند، 
کوچـک  کسـب وکارهـای  بیـش از دو سـوم افـراد شـاغل در 

کار هسـتند. مشـغول به 
گفـت:  کارهـا  کسـب و  نورالـه زاده دربـاره حمایـت از ایـن 
کـه  کـردن مشـکاتی  امـروزه بـه منظـور حمایـت و برطـرف 
گونـه کسـب وکارهـا بـا آنها روبه رو هسـتند، کشـورهای  ایـن 
گونی برای حمایت از آنها  گونا مختلف قوانین و تسهیات 
کمک به رشـد  کردند و ایجاد فضای مناسـب برای  تدوین 
و توسـعه آنهـا یکـی از مسـئولیت های اصلی دولت هاسـت.

بخـش  بـه  بانکـی  و  مالـی  خدمـات  ارائـه  افـزود:  وی 
کوچـک و متوسـط نیـز بـه دلیـل اهمیـت  کسـب وکارهـای 
کشـورها از لحـاظ اقتصـادی بسـیار  ایـن بخـش در تمامـی 
درآمـد  بـا  کشـورهایی  در  خصـوص  بـه  اسـت.  ارزشـمند 
پایین، بانک ها می توانند نقشـی اساسـی در این حوزه ایفا 

کـه ارائه تسـهیات بانکی می توانـد انگیزه  کننـد؛ بـه طـوری 
کنـد تـا بـرای دریافـت  کافـی بـرای بخـش غیـر رسـمی ایجـاد 
کسـب وکار  گونـه تسـهیات تمایـل بیشـتری بـه ثبـت  ایـن 

خـود و رسـمیت بخشـیدن بـه آن داشـته باشـند.
کسـب و کارهـای خـرد خالق تر از شـرکت های بزرگ 

هستند
الزمـه  دربـاره  امیـد  کارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
ایـن  بـر  پژوهشـگران  گفـت:  کارهـا  و  کسـب  در  خاقیـت 
کوچـک درزمینـه نـوآوری خاق تـر  کـه شـرکت های  باورنـد 
انعطاف پذیـری،  قابلیـت  و  هسـتند  بـزرگ  شـرکت های  از 
کنـش از مزیت های نسـبی شـرکت های  نـوآوری و سـرعت وا
کوچـک اسـت و مـی تواننـد از تمرکـز سـنتی بـرای محصـول 
کارگیری تکنولوژی جدید در توسـعه  فاصلـه بگیرنـد و بـا بـه 

بردارنـد. گام  نـوآوری محصـول 
در  کـه  شـرکت هایی  کلـی  طـور  بـه  کـرد:  کیـد  تا وی 
محیط هایـی بـا رقابـت بـاال عمـل می کننـد، تمایـل دارنـد 

باشـند. داشـته  محصوالتشـان  در  بیشـتری  نـوآوری 
تکنیک  اسـکمپر برای دسـت یابی به تفکر خالق در 

کار کسب و 
نورالـه زاده بـا بیـان اینکـه تفکـر خـاق بـرای رسـیدن بـه 
ایده هـای جدیـد و راه حل هـای تـازه، از رمـوز موفقیـت در 

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد گفــت: در گذشــته، تولیــد بیشــتر عامــل موفقیــت یــک کســب و کار بــود، امــا امــروزه نــوآوری و خالقیــت 
عامــل موفقیــت یــک کســب و کار و بقــای آنهــا در فضــای رقابتــی اســت.

»اصغــر نورالــه زاده« در گفــت و گــو بــا ایرنــا دربــاره اهمیــت کســب و کارهــای ُخــرد، گفــت: کارآفرینــی و کســب و کارهــای خــرد و کوچــک نقــش 
اساســی بــر موتــور محرکــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها دارنــد. بــر ایــن اســاس کشــورها بایــد برنامه هایــی بلنــد مــدت جهــت تشــویق 

ایــن کســب و کارهــا داشــته باشــند تــا رشــد اقتصــادی پایــدار شــکل بگیــرد.
وی افــزود: در برنامه هــای توســعه اقتصــادی در کشــورهای در حــال توســعه ایجــاد، حمایــت و تشــویق کســب و کارهــای کوچــک از اهمیــت زیــادی 

برخوردار اســت.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مطرح کرد:

نوآوری الزمه بقای کسب و کارها
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هـر کسـب وکاری اسـت، افـزود: یکـی از تکنیک های مفید و 
کاربـردی بـرای دسـتیابی بـه تفکـر خـاق، تکنیک اسـکمپر 
که در آن، پرسش های متفاوتی از خود می پرسیم و  است 
گونی، مسـئله را بررسـی می کنیم تا در نهایت  گونا از زوایای 

بـه ایده های تـازه ای برسـیم.
از  شـده  تشـکیل  اسـکمپر  تکنیـک  اظهارداشـت:  وی 
 ،)Substitute( جایگزینـی  انگلیسـی  کلمـات  اول  حـروف 
ترکیـب )Combine(، تطبیـق دادن بـرای یـک هـدف دیگـر 
 Put to Another( کاربـرد دیگـر  ،)Modify( اصـاح ،)Adapt(
 )Reverse( کـردن  وارونـه  و   )Eliminate( حـذف   ،)Use

تشـکیل شـده اسـت.
کار بـا ایـن  کارآفرینـی دربـاره روش  مدیرعامـل صنـدوق 
تکنیـک توضیـح داد: هفـت سـؤال بـا موضوعـات بـاال در 
مـورد محصـول یـا خدمـات موجـود طـرح می کنیـم، ایـن 
کمـک می کننـد تـا محصـول فعلـی را بهبـود  سـؤاالت هـم 
ببخشیم و هم باعث می شوند تا به ایده هایی خاقانه ای 

بـرای خلـق محصـوالت و یـا خدمـات جدیـد برسـیم.
بخش هایـی  بـر  جایگزینـی  تکنیـک  در  افـزود:  وی 
دیگـر  مـوارد  بـه  را  آن  می تـوان  کـه  دارد  تمرکـز  فرآینـد  از 
را  خرمـا  چیپـس  می تـوان  نمونـه  بـرای  کـرد  جایگزیـن 

کـرد یـا چیپس هـای میـوه و میوه خشـک را  جایگزیـن قنـد 
کنیـم. تنقـات  جایگزیـن 

در  کـرد:  کیـد  تا امیـد  کارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
بسـیاری مـوارد ادغـام دو ایـده، فراینـد و محصـول خروجـی 
یـا  محصـول  یـک  بـه  دسـتیابی  موجـب  و  دارد  بهتـری 
فنـاوری جدیـد و در نتیجـه تقویـت بـازار می شـود. تولیـد 
کودکان، تهیه شـیر خرما با  اسـمارتیزهای خرمایی را برای 
کـه می تـوان در ایـن  پالـپ خرمـا نمونه هـای دیگـری اسـت 

تکنیـک پیشـنهاد داد.
کـردن یکـی از تکنیک هـای  وی بـا بیـان اینکـه سـازگار 
گفـت: سـازگار  کوچـک اسـت،  کارهـای  کسـب و  کارآمـد در 
کـردن یـا بهبـود دادِن محصـوالت یـا  کـردن در واقـع اصـاح 
خدمـات، بـرای دسـتیابی بـه خروجـی بهتـری اسـت. ایـن 
اصاح، از ایجاِد تغییرات کوچک تا تغییراتی اساسی در کل 
پروژه، متغیر اسـت و محصول را بر اسـاس سـلیقه، راحتی، 
تمایـل و شـرایط مختلـف محیطـی بـرای مصرف کننـدگان 
تولیـد می کنیـم. بـرای نمونـه بـا خرما اقـدام به تولید سـس 

خرمـا، قـرص خرمـا و صبحانـه خرمـا می کنیـم.
کارهـا  و  کسـب  در  اصـاح  تکنیـک  دربـاره  زاده  نورالـه 
گفـت: در ایـن روش بایـد بـه دنبـال حـل مشـکات جدیـد 

باشـیم برای نمونه می توانیم خانه هایی از حصیر بسـازیم 
کنیـم. یـا حصیرهـای خرمـا ببافیـم و بـه مشـتری ارائـه 

بایـد  خاقیـت  تکنیک هـای  در  اظهاردداشـت:  وی 
کـه آیـا مـی تـوان محصـول را تغییـر داد  بـه ایـن بیاندیشـیم 
کـرد و یـا مـی تـوان آن را در محصولـی دیگـر بـکار  و اصـاح 
کیـف و کفش  بـرد؟ بـه عنـوان نمونـه ام دی اف حصیـری یا 

کنیـم. حصیـری تولیـد 
بـرای  امیـد  کارآفرینـی  گفتـه مدیـر عامـل صنـدوق  بـه 
کـه  کارهـا بایـد بـه ایـن بیاندیشـیم  کسـب و  خاقیـت در 
کـرد تـا محصـول  چـه چیـزی را می تـوان از محصـول حـذف 
بـرای مشـتری  مناسـب تر باشـد بـرای نمونه سرشـیر بدون 

کنیـم. ضـرر تولیـد 
کـــردن فراینـــد یـــا بخشـــی  وی معتقـــد اســـت معکـــوس 
از آن، می توانـــد بـــه حـــل مشـــکات یـــا تولیـــد خروجـــی 
کنـــد و محصـــول مناســـبی بـــرای مشـــتری  کمـــک  خاقانه تـــر 
گـــرم بـــرای  فراهـــم شـــود همچـــون تولیـــد دوغ بـــا طبـــع 
ــا خشـــک  کننـــد یـ کـــه نمی تواننـــد دوغ اســـتفاده  ــرادی  افـ

کـــردن میـــوه بـــا انجمـــاد.
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کار آفرینـــی و اشـــتغال اداره  محمدامیـــن بابایـــی معـــاون 
کار و رفـــاه اجتماعـــی خراســـان رضـــوی در ایـــن  تعـــاون، 
کمـــک  مراســـم بـــا بیـــان اینکـــه مرکـــز مشـــاوره اینـــووا تـــوس بـــا 
کردنـــد،  جهـــاد دانشـــگاهی برنامـــه جابـــز لنـــد را برنامـــه ریـــزی 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه عملکـــرد خـــوب جهـــاد دانشـــگاهی در 
اردوی ملـــی مشـــاغل خانگـــی قـــرارداد جدیـــد ۸۰ هزارنفـــره ای 
ـــه امضـــا رســـید و همچنیـــن  در ســـطح ملـــی در 31 اســـتان ب
قـــرارداد 6 هـــزار نفـــره ای بیـــن معاونـــت امـــور زنـــان و خانـــواده 
ریاســـت جمهـــوری بـــا جهـــاد دانشـــگاهی بســـته شـــد. 
در ایـــن برنامـــه هـــا جهـــاد بـــا همـــکاری مرکـــز اینـــووا تـــوس 
آمـــوزش در زمینـــه ی مشـــاغل خانگـــی را انجـــام می دهـــد.
کـــرد: در طـــرح الگـــوی توســـعه نویـــن مشـــاغل  وی اضافـــه 
گذشـــته در اردوی ملـــی مشـــاغل  کـــه در ســـال  خانگـــی 
بـــه  بـــا جهـــاد دانشـــگاهی  خانگـــی در قالـــب قـــراردادی 

امضـــا رســـید، جهـــاد دانشـــگاهی بـــا شناســـایی مزیت هـــای 
ـــد و  کار می کنن ـــا  ـــه در ایـــن زمینـــه ه ک ـــرادی  هـــر منطقـــه، اف

توانمندســـازی متناســـب بـــا اســـتانداردهای قابـــل عرضـــه 
بـــه بـــازار و همچنیـــن اتصـــال مشـــاغل خانگـــی  بـــه بـــازار را بـــر 

گرفـــت. عهـــده 

وی بـــا بیـــان اینکـــه مشـــاغل خانگـــی نیـــاز بـــه رهبرانـــی 
مـــا  و  کننـــد  کنتـــرل  را  مشـــاغل  ایـــن  زنجیـــره  کـــه  دارد 
امیدواریـــم در ایـــن دوره ایـــن مدیـــران تربیـــت شـــوند، افـــزود: 
گـــر مشـــاغل خانگـــی بـــه درســـتی مدیریـــت و هدایـــت شـــوند  ا
کـــه از چیـــن وارد می شـــوند تـــوان  کاالهایـــی  نـــه تنهـــا بـــا 
کارخانـــه هـــای  رقابـــت دارنـــد بلکـــه می تواننـــد خیلـــی از 

کننـــد. داخلـــی را هـــم ورشکســـته 
ــاه  کار و رفـ ــاون،  ــتغال اداره تعـ ــی و اشـ کار آفرینـ ــاون  معـ
کـــرد: از ســـال ۹۵ تـــا  اجتماعـــی خراســـان رضـــوی اعـــام 
کـــرده  کنـــون حـــدود ۲۰ هـــزار مجـــوز مشـــاغل خانگـــی صـــادر 
ایـــم و از ابتـــدای صـــدور ایـــن مجـــوز هـــا یعنـــی ده ســـال قبـــل 

بـــاالی 100 هـــزار مجـــوز داده شـــده اســـت.
کـــه وارد ســـامانه مشـــاغل  کـــرد: افـــرادی  بابایـــی اضافـــه 
ــرد  ــه انـــد و رویکـ گرفتـ ــرا تســـهیات  کثـ خانگـــی شـــده انـــد ا

پیش رویداد جابزلند )اولین کمپ توانمند سازی مشاغل خانگی نوآورانه( توسط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان در مشهد برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، پیش رویداد جابزلند )اولین کمپ توانمند سازی مشاغل خانگی نوآورانه( 
که با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و گروه مشاورین اینووا توس در آمفی تئاتر موسسه 

آموزش عالی خاوران برگزار شد.
این طرح در قالب دوره یک ماهه با محوریت توانمند سازی افراد مستعد که از طریق گزینش طرح های ارسالی داوطلبان انتخاب خواهند 

شد برگزار می شود.
الزم به ذکر است که جابزلند، اولین کمپ توانمندسازی طرح های مشاغل خانگی نوآورانه، در راستای عینیت بخشی به رسالت های طرح 
ملی الگوی توسعه مشاغل خانگی و با هدف توانمندسازی افراد مستعد به عنوان صاحبان و رهبران این مشاغل و با تمرکز بر افزایش اشتغال 
و ایجاد بستری مناسب در جهت ایجاد کسب و کارهای خانگی و به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی و سازمان 

تجاری سازی، فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی مشهد و گروه مشاورین اینوواتوس طراحی و تدوین گردیده است.
در این رویداد شرکت کنندگان به مدت یک ماه تحت نظر بهترین منتورهای کسب و کار و مشاورین این حوزه خواهند بود و از تجارب و 

دانش این عزیزان در جهت پیشبرد و بهبود طرح خود نهایت بهره را خواهند برد.

با همکاری جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی؛

پیش رویداد اولین کمپ توانمند سازی 
مشاغل خانگی نوآورانه برگزار شد

مشاغل خانگی 
نیاز به رهبرانی دارد

 که زنجیره این مشاغل را 
کنترل کنند
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کـــه هـــر فـــرد نیازمنـــد تســـهیات در  بـــه ایـــن صـــورت بـــوده 
ســـامانه مشـــاغل خانگـــی ثبـــت نـــام می کـــرد. نتیجـــه ایـــن 
کـــه در مقاطـــع مختلـــف بـــر خـــاف اینکـــه  شـــده اســـت 
در  نظـــر  مـــورد  مشـــاغل  انـــد  گرفتـــه  تســـهیات  افـــراد 
خانـــوار هـــا ایجـــاد نشـــده و ایـــن تســـهیات خـــرج مشـــکات 
زندگی شـــان در قســـمت های مختلـــف  گرفتاری هـــای  و 

شـــده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اعتبـــار تســـهیات مشـــاغل 
گذشـــته یـــک ششـــم شـــده  خانگـــی اســـتان نســـبت بـــه ســـال 
و از 64 میلیـــارد تومـــان بـــه 10 میلیـــارد و 800 میلیـــون تومـــان 
کاهـــش اعتبـــار در قالـــب  گفـــت:  بـــا توجـــه بـــه  رســـیده اســـت، 
ـــه  ک مشـــاغل خانگـــی مســـتقل تســـهیات نمی دهیـــم چـــرا 
نمی توانیـــم افـــراد زیـــادی را در قالـــب مســـتقل حمایـــت 
کنیـــم امـــا در قالـــب شـــبکه پشـــتیبان بـــا همیـــن اعتبـــار 
ـــم. ـــرار دهی ـــش ق ـــت پوش ـــتری را تح ـــداد بیش ـــم تع می توانی

کار و رفـــاه  کار آفرینـــی و اشـــتغال اداره تعـــاون،  معـــاون 
اجتماعـــی خراســـان رضـــوی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی 
کاال  گـــذاری  از مشـــکات مشـــال خانگـــی روش قیمـــت 
کننـــده هـــای ایرانـــی بـــه  کـــرد: تولیـــد  اســـت، خاطـــر نشـــان 
ده، بیســـت درصـــد ســـود قانـــع نیســـتند و حداقـــل بایـــد ۵۰ 
کننـــده هـــای خارجـــی ماننـــد  کننـــد امـــا تولیـــد  درصـــد ســـود 
تـــرک هـــا بـــا ده، بیســـت درصـــد قانـــع هســـتند و محصولشـــان 

را وارد بـــازار مـــا می کننـــد.
بابایـــی بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی دیگـــر از مشـــکات مشـــاغل 
کـــه محصـــول تولیـــدی آن هـــا اســـتاندارد  خانگـــی ایـــن اســـت 
کافـــی بـــرای رقابـــت بـــا محصـــوالت تولیـــدی  کیفیـــت  و 
کـــرد: ایـــن دروه توانمنـــد  کارخانـــه هـــا را نـــدارد، تصریـــح  در 
کـــه فعالیـــن  ســـازی بـــا ایـــن هـــدف تدویـــن شـــده اســـت 
و  بـــه شـــبکه ســـازی  بتواننـــد  عرصـــه مشـــاغل خانگـــی 

کار خانگـــی مســـلط شـــوند و بتواننـــد  کســـب و  مدیریـــت 
کـــه قیمـــت پائیـــن تـــری  کننـــد  مـــواد اولیـــه را از جایـــی پیـــدا 
داشـــته باشـــد و همچنیـــن اســـتاندارد هـــای تولیـــد را ارتقـــا 
کاال را بـــه خوبـــی محاســـبه  بدهنـــد و قیمـــت تمـــام شـــده 

کننـــد.
مجـــوز  گرفتـــن  در  ســـهولت  بـــرای  کـــرد:  اظهـــار  وی 
بهداشـــت در خصـــوص مشـــاغل خانگـــی در ســـطح کشـــوری 

کنـــون در ســـطح اســـتان در  ـــا  در حـــال پیگیـــری هســـتیم. ت
مبحـــث بهداشـــت و امنیـــت غذایـــی همراهـــی نکـــرده انـــد.

کار و رفـــاه  کار آفرینـــی و اشـــتغال اداره تعـــاون،  معـــاون 
کـــرد: مشـــاغل خانگـــی  اجتماعـــی خراســـان رضـــوی تصریـــح 
گـــر چندیـــن  فقـــط بایـــد در منـــزل شـــخصی انجـــام شـــوند ا
کننـــد ایـــن مـــوارد دیگـــر مشـــاغل  کار  خانـــواده در یـــک خانـــه 
کارگاه اســـت. پشـــتیبان  خانگـــی بـــه حســـاب نمی آیـــد بلکـــه 
ـــه ای تحویـــل دهـــد و  ـــه خان ـــد مـــواد اولیـــه را ب فقـــط می توان

کـــه قـــرار اســـت بـــه خانـــه ی  کاالیـــی  کاالی تکمیـــل شـــده یـــا 
دیگـــری بـــرای تکمیـــل ببـــرد را تحویـــل بگیـــرد.

بابایـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــر ســـر تعاریـــف اولیـــه مشـــاغل 
گفـــت: همـــه  اســـتان مشـــکل وجـــود دارد،  خانگـــی در 
کارگاه دارنـــد نســـبت  کار بـــه شـــکل  کســـب و  کـــه  کســـانی 
ـــون  ـــون تامیـــن اجتماعـــی و قان کار، قان ـــون  کار، قان ـــه اداره  ب
کار نباشـــد  گـــر قانـــون  کـــه ا مالیـــات اعتـــراض و اعتقـــاد دارنـــد 

اشـــتغال بیشـــتر اســـت.
کـــه بتواننـــد  وی افـــزود: بهتریـــن راه هـــم بـــرای ایـــن افـــراد 
بـــا قانـــون، قانـــون دیگـــری را دور بزننـــد قانـــون مشـــاغل 
کار و  کـــه مشـــاغل خانگـــی شـــامل قانـــون  خانگـــی اســـت چـــرا 

تامیـــن اجتماعـــی نیســـت.
کار و رفـــاه  کار آفرینـــی و اشـــتغال اداره تعـــاون،  معـــاون 
ـــر  کـــرد: امـــا اعتقـــاد مـــا ب اجتماعـــی خراســـان رضـــوی اضافـــه 
گـــر بتواننـــد بـــه در  کـــه فعالیـــن مشـــاغل خانگـــی ا ایـــن اســـت 
ـــن  ـــه تامی ـــان را بیم ـــد خودش ـــی توانن ـــند م ـــی برس ـــد خوب آم

کار را توصیـــه می کنیـــم. کننـــد و مـــا ایـــن  اجتماعـــی 
صنفـــی  انجمـــن  بایـــد  کـــرد:  نشـــان  خاطـــر  بابایـــی 
کارفرمایـــان پشـــتیبان مشـــاغل خانگـــی تشـــکیل شـــود تـــا 
بتواننـــد در قالـــب صنـــف بـــه بخـــش هـــای خوابیـــده ای 
کـــه مـــورد پیگیـــری دســـتگاه هـــای اجرایـــی قـــرار  از قانـــون 
کـــه از دســـتمان  کاری را  کننـــد. مـــا آن  نمی گیـــرد، رســـیدگی 
کـــه  گاهـــی الزم اســـت  بـــر می آیـــد، انجـــام می دهیـــم امـــا 

ــد. کنـ ــری  ــا پیگیـ ــار مـ کنـ ــم در  ــی هـ بخـــش خصوصـ
کمـــپ 11 آبـــان  کـــه زمـــان  برگـــزاری ایـــن  شـــایان ذکـــر اســـت 
لغایـــت 11 آذر مـــاه اســـت و عاقـــه منـــدان می تواننـــد جهـــت 
 https://inh2b.com کســـب اطاعـــات تکمیلـــی بـــه ســـایت

کننـــد. مراجعـــه 

فعالین 
مشاغل خانگی 
اگر بتوانند به 

در آمد خوبی برسند 
می توانند خودشان را 
بیمه تامین اجتماعی 

کنند
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گیاهان  حوزه  در  بازار  »ایده  رویداد  برترین   ایده  سه 
دارویی و صنایع وابسته« انتخاب و معرفی شدند.

گزارش روابط عمومی جهادانشگاهی واحد اصفهان،  به 
مدیر تجاری سازی و اشتغال جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
در آیین اختتامیه »ایده بازار در حوزه گیاهان دارویی و صنایع 
وابسته« در اصفهان، اظهار کرد: یکی از صادرات مهم در کشور 
گیاهان دارویی است که استان اصفهان نیز سهم مهمی از این 

بازار را تشکیل می دهد.
و  افزود: در شعبه تجاری سازی فناوری  هومن سراج 
اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 
در  ایده  ارسال  فراخوان  و  تشکیل  رویداد  علمی  کمیته 
محورهای   در  دارویی  گیاهان  حوزه  به  مربوط  مباحث 
صنایع غذایی، باغبانی و زراعت، ژنتیک و بیوتکنولوژی، 
توسعه  اشتغال،  و  دارویی  گیاهان  صنعت  داروسازی، 
فرهنگ تعاون کار گروهی، طب سنتی و بازاریابی و اقتصاد 
کز رشد،  انتخاب و پوستر رویداد به تمام دانشگاه ها، مرا

شرکت های تعاونی کشاورزی  ارسال شد.
کرد: از مجموع طرح های دریافتی تا مرداد  وی تصریح 
امسال، در مرحله اول داوری ۲۷ ایده انتخاب و در مرحله 
کشور جهت  کل  بعد ۱۷ طرح برگزیده شدند و ۱۰ طرح از 

شرکت در اختتامیه و ارائه حضوری راه یافتند.
مدیر تجاری سازی و اشتغال جهاد دانشگاهی واحد 
که زمینه  کرد: طرح هایی برگزیده شدند  کید  اصفهان تا

تجاری سازی دارند و بتوانند مشکلی از استان رفع کنند.
کار تیمی حلقه مفقوده جامعه امروز

کار و رفاه اجتماعی  کل تعاون،  مدیر امور تعاون اداره 

استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین موضوعات ترغیب به 

تشکیل تعاون و کارهای مشارکتی است.
کارهای تیمی را حلقه مفقوده جامعه  علیرضا تیغ ساز 
گروهی و تیمی باید در جامعه  کار  گفت:  امروز دانست و 
که فرمان علمی در دستان  پررنگ شود. از دانشگاهیان 

آنهاست انتظار داریم این موضوع را به جد پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه کشورهای دنیا تشکیل تعاونی ها را به 
کشور بر  کرد: اقتصاد  عنوان الگو پذیرفته اند، خاطرنشان 
سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی است. در وهله اول باید 
کار  گروهی را ترویج دهیم و در مرحله دوم باید بتوانیم  کار 

تیمی را به شکل تعاونی اداره کنیم.
کید براینکه هدف این رویداد حمایت از  تیغ ساز با تا
گره ای از مشکات جامعه را  که بتواند  ایده هایی است 
کند، افزود: از دانشگاه انتظار داریم، مشکات بخش  باز 
کنند. پایان نامه های دانشجویی باید به  صنعت را رفع 

سمت رفع معضات جامعه حرکت کنند.
یافته های دانشگاهی 

باید بر پتانسیل های کشور تکیه کند
مدیر مرکز رشد واحدهای فنآوری دانشگاه آزاد اسامی 
سه  تجمیع  رویداد،  این  در  گفت:  نیز  اصفهان  واحد 
کنار یکدیگر اتفاق بسیار خوبی است.  سازمان و نهاد در 
کی از این  تجربه سال ها فعالیت در حوزه تجاری سازی حا
است که یافته های دانشگاهی و پژوهشی باید بر پتانسیل 

های کشور تکیه کند.
کامران صفوی تصریح کرد: ایران از ۱۰ اقلیم دنیا ۹ اقلیم 

را دارد و این نشان از پتانسیل باالی ایران در زمینه گیاهان 
دارویی است.

کشور  وی بر لزوم فعالیت دانشجویان در رفع مشکات 
را بررسی و  کشور  گفت: دانشگاه باید موانع  کرد و  کید  تا

دانشجو باید بتواند مشکل صنعت را حل کند.
اسامی  آزاد  دانشگاه  آمادگی  از  همچنین  صفوی 
اصفهان برای حمایت از ایده های خاق دانشجویان خبر 
داد و گفت: در دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان تمام قد 
کنار دانشجو ایستاده ایم و از پایان نامه ها و طرح های  در 

پژوهشی نو استقبال می کنیم.
صنایع  و  دارویی  گیاهان  حوزه  در  بازار  ایده  رویداد 
وابسته به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، اداره کل تعاون، کار و رفاه 
فناوری  واحدهای  رشد  مرکز  اصفهان،  استان  اجتماعی 
گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسامی  و مرکز رشد فناوری 

واحد اصفهان )خوراسگان( برگزار شد.
این ایده بازار در حوزه صنایع غذایی، باغبانی و زراعت، 
ژنتیک و بیوتکنولوژی و داروسازی برگزار شد و پس از سه 
»تولید  عنوان  با  پورسعید«  »ناصر  ایده  داوری،  مرحله 
با  طبیعی  کاما   D ویتامین  غذایی  مکمل  جدید  نسل 
استرس  از  پیشگری  در  بالقوه  عملکردی  خصوصیات 
ایده  آلزایمر(« به عنوان  کسیداتیو )به ویژه بیماری  های ا
برتر شناخته شد و پس از آن ایده های »ساناز شیرانی« با 
عنوان »متابولیت های ثانویه هدف و مواد موثره از طریق 
گاهی« با عنوان »محرک  کتورهای زیستی« و »منیر آ بیورا
رشد زعفران« به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

در اصفهان

ایده بازار در حوزه گیاهان دارویی
 و صنایع وابسته برگزار شد
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اخبار
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فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری  توسعه  مرکز  رییس 
شرکت های  و  آپ ها  استارت  گفت:  جمهوری،  ریاست 
دانش بنیان داخلی، زمینه ورود نوآوری به جامعه را فراهم 

کردند. و تسهیل 
تعداد  درباره  قادری فر  اسماعیل  ایسنا،  گزارش  به 
حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  ایرانی،  فعال  آپ های  استارت 
زیست بوم  در  ایرانی  آپ  استارت   ۲۰۰ و  هزار   ۶ از  بیش 

نوآوری و فناوری مشغول فعالیت هستند. 
وی افزود: این استارت آپ ها نقش بی نظیری در تغییر و 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور دارند و بخش بزرگی از آینده 

اقتصاد کشور در گرو توسعه فعالیت این استارت آپ ها است.
گفته قادری فر، افزایش تعداد استارت آپ های فعال  به 
نوآورانه  و  که حرکات فناورانه  این دارد  از  کشور، نشان  در 
این  توسعه  به  جوانان  و  است  گرفته  سرعت  کشور  در 

زیست بوم روی آورده اند.
از فعاالن  این نسل  به  باید  کرد:  وی همچنین تصریح 

کشور توجه ویژه ای شود. زیرا آینده اقتصاد  کار در  کسب و 
کشور به توسعه فعالیت این نسل نوآور بستگی دارد.

فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری  توسعه  مرکز  رییس 
این  توسعه  مسیر  در  کرد:  تصریح  جمهوری  ریاست 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  زیست بوم، 
این  تداوم  برای  را  جدیدی  گام های  تا  است  کرده  تاش 
در  کشور  اقتصادی  بخش های  در  تحول  به ویژه  و  فضا 

کار قرار دهد. دستور 

ریاست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
به طور مستقیم  این صندوق  براینکه،  کید  تا با  جمهوری 
غیر  های  شرکت  و  آپی  استارت  شرکت های  از  نمی تواند 
هم  نوآوری  صندوق  گفت:  کند،  حمایت  بنیان  دانش 
کمک به  کنون شتابدهنده ها را به عنوان ابزار خود برای  ا

گرفته است. استارت آپ ها در نظر 
گزارش بازارکار به نقل از  صندوق نوآوری و شکوفایی  به 
رویداد  اختتامیه  در  ملکی فر  سیاوش  جمهوری،  ریاست 
اساس  بر  نوآوری  صندوق  اینکه،  بیان  با  سرمایه«  »کافه 
بنیان  دانش  موسسات  و  شرکت ها  از  حمایت  قانون 
شرکت های  صاحیت  تایید  افزود:  است،  شده  تاسیس 
فناوری  علمی  و  معاونت  کارگروه  توسط  بنیان  دانش 
این  مالی  تامین  و  می شود  انجام  جهموری  ریاست 

شرکت ها نیز بر عهده صندوق نوآوری است.
زیرنظر  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  داد:  ادامه  وی 
گذشته  که در سال  مستقیم رئیس جمهوری اداره می شود 
منصوب  را  صندوق  عامل  هیات  سومین  جمهور  رئیس 

کرد.
صندوق  مدیره  هیات  در  تغییر  این  افزود:  فر  ملکی 
نیز  نوآوری  فعالیت های صندوق  تغییراتی در  ایجاد  باعث 
را  کرد سرمایه ها و راهکارهای جدید  شد و صندوق سعی 
کشور را تامین  کوسیستم فناوری و نوآوری  گیرد تا ا کار  به 

کند. مالی 
کید براینکه، صندوق نوآوری به طور مستقیم  وی با تا
کند؛  حمایت  بنیان  دانش  غیر  شرکت های  از  نمی تواند 
افزود: لذا این صندوق شتابدهنده ها را به عنوان ابزار خود 

گرفته است. کمک به استارت آپ ها در نظر  برای 
اظهارکرد:  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
برای  مالی  تامین  کامل  بسته  یک  صندوق  راستا  این  در 
گرفته  نظر  در  شتابدهنده ها  و  بنیان  دانش  شرکت های 

۲۰ شتابدهنده  است، به طوریکه در حال حاضر حدود 
دانش بنیان در کشور فعال هستند که این تعداد روبه افزایش 

است.
تصریح  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
شتابدهنده ها  به  نوآوری  صندوق  خدمات  جمله  کرد:از 
برای  کمک های باعوض  گردش و  می توان به سرمایه در 

کرد. حضور در نمایشگاه ها اشاره 
از  نیز  آپ ها  استارت  که  هنگامی  داد:  ادامه  وی 
سرمایه  جذب  نیازمند  می شوند،  ج  خار شتابدهنده ها 
برای  راستا  این  در  گرفت  تصمیم  صندوق  که  هستند 

استارت آپ ها جذب سرمایه داشته باشد.
از  یکی  عنوان  به  هم سرمایه گذاری  مدل  از  وی 
گفت:  و  کرد  یاد  نوآور  ح های  طر مالی  تامین  شیوه های 
که  است  شکل  این  به  صندوق  هم سرمایه گذاری  مدل 
عاملین  از  یکی  از  را  سرمایه  بتوانند  که  آپ هایی  استارت 
فناوری  و  پژوهش  صندوق های  مانند  نوآوری  صندوق 
می توانند  کنند،  تامین  بورسی  جسورانه  صندوق های  و 
صندوق  از  شرایطی  تحت  درصد،   ۸۰ تا  را  آن  از  بخشی 

کنند. نوآوری دریافت 
و  نوآوری  صندوق  حمایت  نحوه  درباره  ملکی فر 
شکوفایی از استارت آپ های بزرگ یادآور شد: برای استارت 
بازار شوند،  که بزرگتر شده اند و می خواهند وارد  آپ هایی 
گرفته ایم، یکی بحث هم سرمایه گذاری  دو بحث را در نظر 
و دیگری همکاری با صندوق های جسورانه بورسی است.

وی در ادامه اظهارکرد: صندوق نوآوری با توجه به نیاز 
کشور در چند صندوق جسورانه بورسی تا ۴۰ درصد منابع 
کرده  آنها در حوزه هایی مانند تجارت الکترونیک مشارکت 
که یکی از آنها صندوق ۱۰۰ میلیارد تومانی فین تک  است 
را  خود  نیاز  مورد  سرمایه  بتوانند  آپ ها  استارت  تا  است 

کنند. راحت تر دریافت 

فعالیت بیش از ۶۲۰۰ استارت آپ در کشور 

استارت آپ ها زمینه ورود نوآوری 
به جامعه را فراهم کردند

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی: 

صندوق نوآوری از طریق شتاب دهنده ها 
به استارت آپ ها کمک می کند 

اینکه  با بیان  معاون علمی   و فناوری رئیس جمهور 
شکست  کار  و  کسب  حوزه  در  که  آپ هایی  استارت 
گفت: این شرکت ها تزریق  می خورند، از بین نمی روند، 
کوسیستم  ا در  کارآفرین  و  متخصص  نیروهای  کننده 

کشور به شمار می روند. نوآوری 
گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری در افتتاح رویداد  به 
دانش بنیان  شرکت های  صنایع،  فناورانه  گردهمایی 
را  »کارخانه داری«  خودرو،  صنعت  آپ های  استارت  و 
کارخانه داری  افزود:  و  دانست  متفاوت  »صنعت«  با 
با  کردن  تولید  و  وارد  ج  خار از  تولیدی  خط  یعنی 
تولید  کشور خودرو  دانش خارجی. به عنوان نمونه در 

می کنیم، اما هنوز خودروساز نشده ایم.
که حوزه های  کرد: این در حالی است  ستاری اظهار 
می شود؛  افزوده  ارزش  تولید  باعث  دانش بنیان 
کشورهای دیگر به دنبال  کارخانه داری ارزش افزوده را برای 
نخواهد داشت و چنین فرهنگی نیاز به دانشگاه ندارد، 
به  خود  پیشرفت  برای  که  است  صنعت  این  بلکه 

دانشگاه محتاج است. 
رئیس جمهور، وجود چنین  فناوری  معاون علمی  و 
و  دانست  نفتی  سیستم  زاییده  را  کشور  در  مشکاتی 
با  موجود  سیستمی  نهادهای  چنین  در  شد:  یادآور 
زیر زمین  از  را  بلکه سرمایه خود  ندارند،  تعامل  جامعه 

به دست می آورند.
بخش  سرمایه گذاری  حاصل  را  محصول  تولید  وی 
کرد و ادامه داد: پژوهش هایی  خصوصی در پژوهش ذکر 
که با پول دولت اجرایی می شود، نتیجه ای برای مردم 
کتاب خواهد شد و یا قابلیت  نخواهد داشت، یا مقاله و 
این  به  نباید  دولت  لذا  داشت؛  نخواهد  تجاری سازی 
در  که  است  رویکرد  این  اساس  بر  کند.  ورود  بخش 
شکل گیری  برای  را  بسیاری  اقدامات  علمی  معاونت 

چنین صنعتی انجام داده ایم.
در  زمانی  خودروسازی  صنعت  کرد:  کید  تا ستاری 
گام اول بتوانیم طراحی انجام  که در  کشور شکل می گیرد 
که صنعت دار شویم. در  امر باعث می شود  این  دهیم، 
کنیم و الزمه  معاونت علمی  قرار است صنعت را حمایت 

آن ایجاد تغییر در حوزه های مختلف است.
معاون علمی  و فناوری رئیس جمهور، »استارت آپ ها 
به  کنند  رشد  گر  ا که  کرد  توصیف  خاصی  پدیده های  را 
شرکت های دانش بنیان تبدیل می شوند و خاطر نشان 
کار شکست  کسب و  که در حوزه  کرد: استارت آپ هایی 
کوسیستم  ا برای  بلکه  نمی روند؛  بین  از  می خورند، 
کشور، نیروی انسانی تربیت می کنند. از این  دانش بنیان 
کارآفرین و متخصص  رو استارت آپ ها نیروی های جوان 

کوسیستم فناوری و نوآوری تزریق می کنند. را به ا

ستاری در رویداد فناورانه صنایع و 
شرکت های دانش بنیان صنعت خودرو:

استارت آپ ها 
تزریق کننده 

نیروی متخصص 
به اکوسیستم 
نوآوری کشور 

هستند

●●●
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اخبار
 استارت آپ

طلوع  قرآنی  ـ  اسامی  آپی  استارت  رویداد  پانزدهمین 
برکت با تمرکز بر بازارجهان اسام برگزار می شود.

از مرکز رشد واحدهای  نقل  بازارکاربه  گزارش خبرنگار  به 
فناور هنرهای قرآنی جهاددانشگاهی، این رویداد استارت آپی 
در روزهای 19 لغایت 21 آذرماه سال جاری در محل مجتمع 

شکوفایی شرکت های دانش بنیان برپا می شود.
گی  های رویداد مذکور می توان به  از جمله مهم ترین ویژ
کارآفرینی اسامی  برگزاری »کارگاه آموزشی - تجربی ۳ روزه 
یک  ایجاد  راستای  در  تجربه محور  »آموزش  قرآنی«،   -

کار اسامی - قرآنی«، »کارگاه های تخصصی متنوع  کسب و 
با بهره گیری از اساتید مجرب«، »ایجاد فرصت همکاری و 
گواهینامه  »ارائه  برتر«،  کارآفرینان  تجربیات  از  بهره گیری 
معتبر« و »اهدای جوایز نفیس به سه تیم برتر و استقرار در 

کرد. مرکز رشد قرآنی«. اشاره 
با  بیشتر  اطاعات  کسب  برای  توانند  می  عاقمندان 

شماره 02166410180 تماس حاصل فرمایند.

گردشـــگری و صنایـــع دســـتی  مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
گردشـــگر  بیشـــتر  هـــر چـــه  بـــرای جـــذب  گفـــت:  لرســـتان 

اقدامـــات خوبـــی انجـــام داده ایـــم.
کـــرد:  ـــا ایســـنا، اظهـــار  ـــو ب گفت وگ ســـید امیـــن قاســـمی در 
در  متعـــددی  آموزش هـــای  اشـــتغال زایی  خصـــوص  در 
گردشـــگری، آژانس هـــای مســـافرتی،  حوزه هـــای مختلـــف 
میزبانـــی در هتل هـــا، واحدهـــای پذیرایـــی بین راهـــی و... 
ــد  ــوزش می تواننـ ــان آمـ ــراد پـــس از پایـ ــن افـ ــه ایـ کـ ــم  داده ایـ
کـــه دارنـــد در هتل هـــا و آژانس هـــا بـــه عنـــوان  بـــا تخصصـــی 
راهنمـــای تـــور و مدیـــران فنـــی دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی 

مشـــغول بـــکار شـــوند.
گردشـــگران در مناطـــق مختلـــف  افـــزود: حضـــور   وی 
اســـتان نیـــز بـــه صـــورت غیـــر مســـتقیم اشـــتغال زایی ایجـــاد 

گردشـــگر اقدامـــات  کـــه بـــرای جـــذب هـــر چـــه بیشـــتر  می کنـــد 
خوبـــی انجـــام داده ایـــم.

آپ هـــای  اســـتارت  از  حمایـــت  خصـــوص  در  قاســـمی 
گفـــت: در ســـال پیـــش چندیـــن برنامـــه آموزشـــی  گردشـــگری 
کردیـــم و بـــه نوعـــی  و همایـــش در ایـــن خصـــوص برگـــزار 
کـــه از ایده هـــای آنـــان اســـتفاده و  ایـــن آمادگـــی را داریـــم 

کنیـــم. حمایـــت 
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی  مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
تابلـــو  و  حفاظتـــی  نرده هـــای  گفـــت:  ادامـــه  در  لرســـتان 
شـــنا ممنـــوع بـــرای جلوگیـــری از دسترســـی و اطاع رســـانی 
کننـــد در محـــدوده  کـــه می خواهنـــد شـــنا  بعضـــی از افـــراد 
کـــه متاســـفانه در اثـــر ســـیل  آبشـــار بیشـــه نصـــب شـــده بـــود 
ـــاز  ـــت و نی ـــن رف ـــم از بی ـــا و عائ ـــن نرده ه ـــال ای ـــن امس فروردی

ــازی دارد. ــه بازسـ بـ
ــدند  ــرق شـ ــه غـ کـ ــرادی  ــفانه اغلـــب افـ ــزود: متاسـ وی افـ
بی توجهـــی  مـــا  همـــکاران  و  امدادگـــران  توصیه هـــای  بـــه 

ــد. ــرده بودنـ کـ
در  نکـــردن  شـــنا  بـــرای  مـــدام  کـــرد:  کیـــد  تا قاســـمی 
هـــم  بـــاز  امـــا  می شـــود  داده  هشـــدار  آبـــی  محیط هـــای 
کار خودشـــان را انجـــام  برخـــی بـــدون توجـــه بـــه هشـــدارها 

. هنـــد می د

تجهیزات  حوزه  تخصصی  شتاب دهنده  افتتاح  با 
این  های  آپ  استارت  و  نوپا  های  شرکت  رونق  پزشکی، 

گرفت. حوزه شتاب 
فناوری  و  علمی  معاونت  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
ریاست جمهوری؛ شتابدهنده »اسپین« با هدف توسعه 
و استارت آپ های حوزه زیست  بنیان  شرکتهای دانش 
تولیدکننده  شرکت  یک  توسط  و  شده  تاسیس  فناوری 

تجهیزات پزشکی و سامت راه اندازی شده است. 

این شتاب دهنده در زمینه تجهیزات حوزه سامت و 
زیست فناوری فعالیت می کند و امکانات و زیرساخت های 
الزم برای تسهیل فرآیند تولید و سایر امکانات مورد نیاز را 

در اختیار شرکت های نوپا قرار می دهد.
توانمندی  معرفی  هدف  با  که  فارما  ایران  نمایشگاه 
و  تحوالت  آخرین  کشور  دارویی  صنعت  پتانسیل  و 
است،  گذاشته  نمایش  به  را  دارو  صنعت  دستاوردهای 
نیز میزبان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری است.

ستاری با حضور در جمع فعاالن فناور این نمایشگاه 
توسعه  الزمه های  درباره  دستاوردهایشان،  از  بازدید  و 
سخنرانی  دانش بنیان  اقتصاد  و  نوآوری  زیست بوم 

می کند.
تولید قالب های ویژه صنعتی با فناوری بومی 

شرکت  یک  از  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
پاستیک  تزریق  قالبهای  تولیدکننده   دانش بنیان 
صنعت  در  که  دانش بنیان  تجهیزات  تولیدکننده  و 
قالب های  تولید  کرد.  بازدید  می کند  فعالیت  قالبسازی 
مهم ترین  جزو  بزرگ  ابعاد  با  »ایران ساخت«  صنعتی 

حساب  به  دانش بنیان  شرکت  این  توانمندی های 
می آید. فعاالن فناور در این شرکت همچنین در طراحی 
خدمات  فلزی،  پاستیک،  های  قالب  انواع  ساخت  و 
نگهداری  و  تعمیر  و  صنعتی  قطعات  انواع  ماشین کاری 

انواع قالب ها توانمند هستند.
هیدرومکانیکی  تجهیزات  تولید  در  توانمندی 

ایران ساخت
معاون علمی و فناوری رییس جمهور همچنین از یک 
کرد. این شرکت  شرکت دانش بنیان دیگر  بازدید خواهد 
پیمانکاران  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  دانش بنیان، 
تجهیزات  انواع  ساخت  و  طراحی  زمینه  در  اجرایی 
هیدرومکانیک است و موفق به اجرای بیش از 70 سد در 

کشور شده است. ج از  ایران و خار
تجهیزات هیدرومکانیک برای تنظیم آب پشت سد، 
کشاورزی،  مداوم  آبرسانی  شرب،  آب  مداوم  آبرسانی 
خرابیهای  از  جلوگیری  منظور  به  سیاب ها  کنترل 
کنترل جریاب آب پشت توربین  احتمالی و نیز هدایت و 

کارایی های فراوانی دارند.  ها برای تولید برق 

با تمرکز بر بازارجهان اسالم 

پانزدهمین رویداد استارت آپی اسالمی ـ قرآنی طلوع برکت 
برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان مطرح کرد: 

حمایت از استارت آپ های گردشگری 

با حضور ستاری؛  

شتاب دهنده تخصصی تجهیزات پزشکی افتتاح شد 
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اخبار
 استارت آپ

»بنیـــاد دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر« بـــا بزرگتریـــن 
کســـب  شـــرکت حـــوزه نـــوآوری بـــاز در راســـتای توســـعه 
امضـــا  همـــکاری  تفاهم نامـــه  نوآورانـــه  کارهـــای  و 

کردنـــد.
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه امیرکبیـــر،  بـــه 
امیرکبیـــر  صنعتـــی  دانشـــگاه  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
دانشـــگاه  بـــه  حرکـــت  مبنـــای  را  خـــود  فعالیت هـــای 
بـــه  بنابرایـــن  اســـت،  کـــرده  طراحـــی  ســـوم  نســـل 
و  دانشـــجویان  میـــان  در  کارآفرینـــی  توســـعه  دنبـــال 
ــا  ــتا تفاهم نامـــه ای را بـ کـــه در ایـــن راسـ ــاتید اســـت  اسـ
کـــرد. منعقـــد  بـــاز  نـــوآوری  حـــوزه  شـــرکت  بزرگتریـــن 

ــحاق رئیـــس  ــی آل اسـ ــان یحیـ ــه میـ ــن تفاهم نامـ ایـ
نوریـــان  مجتبـــی  امیرکبیـــر،  بنیـــاد  مدیـــره  هیـــات 
مدیرعامـــل و عضـــو هیـــات مدیـــره بنیـــاد امیرکبیـــر و 

شـــرکت فـــوق منعقـــد شـــد.
طرفیـــن  همـــکاری  هـــدف  بـــا  تفاهم نامـــه  ایـــن 
و  ایده یابـــی  امکان ســـنجی،  شناســـایی،  جهـــت 
شـــده  منعقـــد  هم افزایـــی  فرصت هـــای  پیاده ســـازی 
اســـت. مـــدت ایـــن توافق نامـــه ۳ ســـال اســـت و ایـــن 
ــود. ــد بـ ــا توافـــق طرفیـــن قابـــل تمدیـــد خواهـ مـــدت بـ

متعهـــد  طرفیـــن  تفاهم نامـــه  ایـــن  اســـاس  بـــر 
انجـــام  بـــرای  را  ممکـــن  تـــاش  تمـــام  می شـــوند 
ـــه  ـــبت ب ـــزوم نس ـــورت ل ـــد و در ص گیرن کار  ـــه  ـــه ب توافقنام
تدویـــن و تعییـــن راهکارهـــای اجرایـــی جهـــت تســـریع 

کننـــد. اقـــدام  توافقنامـــه  پیشـــبرد  در 
ایجـــاد  و  نماینـــده  معرفـــی  بـــا  طرفیـــن  همچنیـــن 
و  طرفیـــن  نماینـــدگان  از  متشـــکل  راهبـــری  کمیتـــه 
برگـــزاری جلســـات دوره ای منظـــم و مســـتمر نســـبت 
بـــه تعییـــن راهکارهـــای اجرایـــی ارائـــه شـــده و تنظیـــم 
کـــرد. کاری و هدایـــت آن اقـــدام خواهنـــد  قراردادهـــای 

بـــه  می تـــوان  تفاهم نامـــه  ایـــن  محورهـــای  از 
کار دیجیتـــال توســـط بنیـــاد  کســـب و  تأســـیس مرکـــز 
اطاعـــات  فنـــاوری  مهندســـی  گـــروه  مشـــارکت  بـــا  و 
کـــه نخســـتین  کـــرد  اشـــاره  فـــوق  دانشـــگاه و شـــرکت 
ــود. ــوب می شـ ــه محسـ ــن زمینـ ــگاهی در ایـ ــز دانشـ مرکـ

حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم؛ 

تفاهم نامه  
بنیاد دانشگاه 
امیرکبیر برای 

گسترش 
کسب وکارهای 

نوآورانه 

دبیـــر شـــبکه شـــهرهای خـــاق فرهنـــگ و هنـــر از مشـــارکت 
۳۱ اســـتان، ۳۳۹ شهرســـتان و دو منطقـــه آزاد بـــا حـــدود 

ح و ایـــده در ایـــن رویـــداد خبـــر داد. ۷۰۰ طـــر
اطاع رســـانی  ســـتاد  از  نقـــل  بـــه  بـــازارکار  گـــزارش  بـــه 
ـــدری،  ـــم حی ـــران، ابراهی ـــر ای ـــگ و هن ـــاق فرهن ـــهرهای خ ش
گســـترده در  دبیـــر ایـــن رویـــداد فرهنگـــی و هنـــری از مشـــارکت 
گفـــت: نظـــر بـــه این کـــه  نخســـتین دوره ایـــن رقابـــت خبـــر داد و 
ایـــران   ح شـــبکه شـــهرهای خـــاق و فرهنـــگ و هنـــر  طـــر
بـــه ۷۰۰  ارائـــه قریـــب  نخســـتین بار اســـت اجـــرا می شـــود، 
ح خاقانـــه در عرصه هـــای مختلـــف فرهنـــگ و هنـــر اعـــم  طـــر
از هنرهـــای تجســـمی، هنرهـــای نمایشـــی، موســـیقی، مـــد 
و لبـــاس، صنایـــع ســـنتی، ادبیـــات، رســـانه و مطبوعـــات، 
بازی هـــای رایانـــه ای، ســـینما و چـــاپ و بســـته بندی بیـــش 
گفـــت  از انتظـــار و تصـــور مـــا بـــود و بـــه ایـــن اعتبـــار می تـــوان 
فعـــاالن  فعالیـــت  زمینه هـــای  آوردن  فراهـــم  صـــورت  در 
کشـــور و تســـهیل و تســـریع  فرهنگـــی و هنـــری در سراســـر 
فعالیت هـــای شـــمار زیـــادی از  فعـــاالن عرصـــه هنـــر از رونـــق 
ـــب  کس ـــق  ـــع آن رون ـــه تب ـــری و ب ـــای هن ـــترش فعالیت ه گس و 
ــتقبال می کننـــد. ــا اسـ ــا ایـــن فعالیت هـ کارهـــای مرتبـــط بـ و 

فرهنگـــی  برنامه ریـــزی  و  مطالعـــات  دفتـــر  مدیـــرکل 
کـــرد:  بیـــان  وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی همچنیـــن 
ح هـــای  گروه هـــای ده گانـــه هنـــری آثـــار و ایده هـــا و طر در 
گســـترش  و  فعالیت هـــای هنـــری  رونـــق  بـــرای  متعـــددی 
کارهـــا ارائـــه شـــده اســـت. بـــه تفکیـــک در  کســـب  و  ایـــن 
بخـــش هنرهـــای تجســـمی شـــامل خوشنویســـی، نقاشـــی، 
نســـاجی،  منبـــت کاری،  ســـرامیک،  و  ســـفال  نگارگـــری، 
ـــود  ح خ ـــر ـــهر ط ـــک ۱۳۴ ش گرافی ـــازی و  ـــک، مسجمه س گرافی
کرده انـــد. همچنیـــن در بخـــش هنرهـــای نمایشـــی  را ارئـــه 

ـــی، نمایـــش  ـــی و میدان ـــر، نمایـــش خیابان ـــه، تئات شـــامل تعزی
ح   کوتـــاه ۱۳۲ طـــر آیینـــی و ســـنتی، نمایش نامـــه و نمایـــش 
بـــه دبیرخانـــه رســـیده اســـت. در بخـــش  موســـیقی هـــم ۱۰۹ اثـــر، 
ــنتی  ــع سـ ــر، در بخـــش صنایـ ــاس ۳۳ اثـ ــد و لبـ در بخـــش مـ
۱۱۷ اثـــر، در بخـــش ادبیـــات ۱۲۲ اثـــر، در بخـــش رســـانه و 
مطبوعـــات و بازی هـــای رایانـــه ای مجموعـــا  ۷ اثـــر و نیـــز 
در بخـــش ســـینما ۲۴ اثـــر و ســـرانجام در زمینـــه صنعـــت 
مرکـــزی  دبیرخانـــه  بـــه  اثـــر   ۷ هـــم  چـــاپ  و  بســـته بندی 

شـــهرهای خـــاق فرهنـــگ و هنـــر رســـیده اســـت.
ارائـــه  ح هـــای  طر و  اســـتقبال  بیش تریـــن  افـــزود:  او 
شـــده بـــه حـــوزه هنرهـــای تجســـمی و هنرهـــای نمایشـــی 
بـــر می گـــردد. همچنیـــن دو اســـتان فـــارس و اصفهـــان بـــه 
ح بیشـــترین مشـــارکت را در  ترتیـــب بـــا ارائـــه ۲۷ و ۲۲ طـــر
ح شـــبکه شـــهرهای خـــاق و فرهنـــگ و هنـــر داشـــتند.  طـــر
بـــا توجـــه بـــه اتمـــام زمـــان دریافـــت آثـــار برنامه ریـــزی الزم 
کارگاه هـــای آموزشـــی در حـــوزه خاقیت هـــای  بـــرای برگـــزاری 
کشـــور انجـــام شـــده  فرهنگـــی و هنـــری شـــهرها در ۳۰ اســـتان 
کارگاه هـــا طبـــق جـــدول زمان بنـــدی از اول آبان مـــاه  و ایـــن 
اتمـــام  بـــه  آبان مـــاه  پایـــان  در  و  می شـــوند  شـــروع   ۱۳۹۸

می رســـند.

مرکـــز  نخســـتین  ایجـــاد  همـــکاری  نامـــه  تفاهـــم 
کشـــور  نـــوآوری تخصصـــی نســـاجی و صنایـــع وابســـته در 
و  ریاســـت جمهـــوری  فنـــاوری  میـــان معاونـــت علمـــی و 

شـــد. منعقـــد  یـــزد  اســـتانداری 
و  علمـــی  معاونـــت  از  نقـــل  بـــه  بـــازارکار  گـــزارش  بـــه 
همـــکاری  نامـــه  تفاهـــم  جمهـــوری،  ریاســـت  فنـــاوری 
و  نســـاجی  تخصصـــی  نـــوآوری  مرکـــز  نخســـتین  ایجـــاد 
صنایـــع وابســـته بـــا حضـــور ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی 
ـــی  ـــان صالح ـــای پیم ـــه امض ـــوری ب ـــس جمه ـــاوری ریی و فن
معاونـــت  فنـــاوری  ســـازی  تجـــاری  و  نـــوآوری  معـــاون 

رســـید. یـــزد  اســـتاندار  طالبـــی  محمدعلـــی  و  علمـــی 
نـــوآوری  مرکـــز  نخســـتین  عنـــوان  بـــه  مرکـــز  ایـــن 
یـــزد  اســـتان  در  وابســـته  صنایـــع  و  نســـاجی  تخصصـــی 
آن،  تاســـیس  از  هـــدف  و  شـــد  خواهـــد  انـــدازی  راه 
کـــردن نـــوآوری و فنـــاوری در  کاربـــردی  بسترســـازی بـــرای 
صنعـــت نســـاجی و شناســـایی و تربیـــت نیـــروی انســـانی 

اســـت. کاربـــردی  حـــوزه  ایـــن  در  متخصـــص 

از دیگـــر اهـــداف ایـــن تفاهـــم نامـــه مـــی تـــوان بـــه بسترســـازی 
حـــوزه  محصـــوالت  بـــازار  توســـعه  و  بازارســـازی  بـــرای 
ـــو  ـــای ن ـــری ایده ه گی ـــکل  ـــت از ش ـــاجی و حمای ـــت نس صنع
ــاره  ــان اشـ ــه مخاطبـ ــات فنـــی و تخصصـــی بـ ــه خدمـ و ارائـ

کـــرد.
 نخســـتین مرکـــز نـــوآوری تخصصـــی نســـاجی و صنایـــع 
وابســـته بـــه آن بـــا همـــکاری معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 
ــزد، انجمـــن نســـاجی،  ــتانداری یـ ریاســـت جمهـــوری، اسـ
و  مدیریـــت  ســـازمان  و  پـــرورش  و  آمـــوزش  کل  اداره 
مســـاحت  بـــه  فضایـــی  در  یـــزد  اســـتان  برنامه ریـــزی 
حـــدود یـــک هـــزار و ۷۰۰ متـــر مربـــع در محـــل هنرســـتان 
راه انـــدازی  یـــزد  اســـتان  ابراهیمـــی  شـــهید  نســـاجی 
الزم  برنامه ریزی هـــای  و  تفاهم نامـــه  مفـــاد  می شـــود. 
کارگروهـــی مشـــترک،  بـــرای اجرایـــی شـــدن آن در قالـــب 
پیگیـــری  تفاهم نامـــه  طرفیـــن  نماینـــدگان  از  متشـــکل 

خواهـــد شـــد.

دبیر شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر اعالم کرد؛ 

حدود ۷۰۰ ایده در 
شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر 

با حمایت معاونت علمی و فناوری؛ 

زیست بوم نوآوری 
در صنعت نساجی رونق می گیرد 

●●●
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اخبار
 استارت آپ

از  دعـــوت  ضمـــن  ایمیـــدرو  ســـازمان  رئیـــس 
ــش  ــه بخـ ــتر بـ ــه بیشـ ــرای ورود هرچـ ــاور بـ ــرکت های فنـ شـ
از  یکـــی  در  بـــزودی  کـــرد:  تصریـــح  معدنـــی،  صنایـــع 
ســـاختمان های ایمیـــدرو یـــک فضـــا و مجموعـــه اســـتارت 
راه  منتورهـــا  و  فنـــاور  شـــرکت های  فعالیـــت  بـــرای  آپـــی 

می شـــود. انـــدازی 
آییـــن  در  پـــور  غریـــب  خـــداداد  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
گردهمایـــی فناورانـــه شـــرکت ها و اســـتارت آپ هـــای  اختتامیـــه 
کیـــد براینکـــه  صنعـــت فـــوالد در صنـــدوق نـــوآوری بـــا تا
ــود،  ــد دانـــش می شـ ــرف خریـ ــور صـ کشـ ــی در  ــه باالیـ هزینـ
بـــه  بـــا جهـــاد دانشـــگاهی  تفاهم نامـــه  یـــک  امضـــای  از 
ــت:  گفـ ــر داد و  ــی خبـ ــی از دانـــش فنـ ــد بخشـ ــور تولیـ منظـ
مـــا می توانیـــم از طریـــق جهـــاد دانشـــگاهی بـــه  عنـــوان 
یـــک هـــاب و پـــورت ورودی، از ظرفیـــت همـــه دانشـــگاه ها 
گندلـــه ،فـــوالد و  کنســـانتره،  بـــرای تولیـــد دانـــش فنـــی 

شـــویم. بهره منـــد  کشـــور  درون  در  ریخته گـــری 
غریـــب پـــور ضمـــن دعـــوت از شـــرکت های فنـــاور بـــرای 
ورود هرچـــه بیشـــتر بـــه بخـــش صنایـــع معدنـــی، تصریـــح 
ایمیـــدرو  ســـاختمان های  از  یکـــی  در  بـــزودی  کـــرد: 
فعالیـــت  بـــرای  آپـــی  اســـتارت  مجموعـــه  و  فضـــا  یـــک 
کمـــک دانشـــگاه های  شـــرکت های فنـــاور و منتورهـــا بـــه 

انـــدازی می شـــود. راه  کبیـــر  امیـــر  و  تهـــران  شـــریف، 
رئیـــس ایمیـــدرو بـــا اشـــاره بـــه راه انـــدازی ۲۵۴ شـــرکت 
در  مـــا  اظهارکـــرد:  معـــادن،  حـــوزه  در  بنیـــان  دانـــش 
ایمیـــدرو به عنـــوان یـــک نهـــاد توســـعه ای بـــا مجموعـــه 
کشـــور  ای از شـــرکت هـــای بـــزرگ از جملـــه فوالدســـازان 
ـــادل  ـــور تب کش ـــاور  ـــان و فن ـــش بنی ـــش دان ـــا بخ ـــم ب می توانی

کنیـــم. نظـــر و همـــکاری 
صنـــدوق  یـــک  راه انـــدازی  از  ادامـــه  در  پـــور  غریـــب 
از  تومـــان  میلیـــارد   ۱۰۰ ســـرمایه  بـــا  فنـــاوری  و  پژوهـــش 
بخـــش  شـــرکت های  از  متشـــکل  فـــوالد  انجمـــن  ســـوی 

داد. خبـــر  خصوصـــی 
کـــرد: مـــا همچنیـــن  رئیـــس ایمیـــدرو در ادامـــه تصریـــح 
کرده ایـــم  کتشـــاف نیـــز طراحـــی  یـــک صنـــدوق جســـورانه ا

ـــود. ـــه ش ـــورس عرض ـــه ب ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ک
کاری  ـــه مـــوازی  ـــر اجتنـــاب از هرگون کیـــد ب وی ضمـــن تا
در بخش هـــای زیرمجموعـــه ایمیـــدرو اظهارکـــرد: تمرکـــز 
کتشـــاف،  ـــر چنـــد بخـــش بســـیار مهـــم از جملـــه ا ایمیـــدرو ب
اســـتخراج، فـــرآوری پســـماند و باطلـــه هـــا، مســـائل زیســـت 

محیطـــی  و اینترنـــت اشـــیا اســـت.
درصـــد   ۹۰ تمرکـــز  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا  پـــور  غریـــب   
کـــه در حـــوزه صنعـــت فعـــال  شـــرکت های دانش بنیانـــی 

شـــرکت ها  ایـــن  از  اســـت،  فـــوالد  حـــوزه  در  شـــده اند 
کتشـــاف  کـــرد بـــه ســـایر بخـــش هـــا از جملـــه ا درخواســـت 
ـــز  ـــد نی ـــی برخوردارن ـــای عظیم ـــه از ظرفیت ه ک ـــتخراج  و اس

کننـــد. توجـــه 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  دعـــوت  ضمـــن  وی 
کشـــور  بـــرای ورود بـــه بخـــش معـــدن و صنایـــع معدنـــی 
گفـــت: خوشـــبختانه منابـــع ایـــن فعالیت هـــا نیـــز فراهـــم 
هـــزار  مبارکـــه ۷  فـــوالد  در  امســـال  بـــه طوریکـــه  اســـت، 
میلیـــارد   ۹۰۰ و  هـــزار   ۴ نیـــز   مـــس  در  و  میلیاردتومـــان 

داشـــت. خواهیـــم  ســـرمایه  افزایـــش  تومـــان 
متوســـط  طـــور  بـــه  ســـالیانه  اســـت  کـــر  ذ بـــه  الزم 
۴۰۰ میلیـــون تـــن انـــواع مـــواد معدنـــی از معـــادن فعـــال 

می شـــود. اســـتخراج  کشـــور 

رئیس سازمان ایمیدرو: 

مجموعه استارت آپی در ایمیدرو به زودی راه اندازی می شود 

تفاهـــم نامـــه همکاری هـــای مشـــترک علمـــی و فنـــاوری 
ـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز و موسســـه تحقیقـــات فنـــی  بیـــن پ
کشـــور مســـتقر در اســـتان البـــرز در  کشـــاورزی  و مهندســـی 

محـــل پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــه امضـــا رســـید.
بـــه گـــزارش بـــازارکار بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری 
البـــرز، بـــه منظـــور توســـعه زمینـــه هـــای همـــکاری مشـــترک 
علمـــی، پژوهشـــی، فنـــاوری و همچنیـــن اســـتفاده بهینـــه 
ازتوانمنـــدی و ظرفیـــت هـــای شـــرکت هـــای فنـــاورو دانـــش 
بخـــش  توســـعه  همچنیـــن  و  ســـازی  تجـــاری  در  بنیـــان 
کشـــاورزی در حـــوزه هـــای فنـــی ومهندســـی  هـــای مختلـــف 
ــات فنـــی و  ــه تحقیقـ ــه فـــی مابیـــن موسسـ ــم نامـ ایـــن تفاهـ
کشـــاورزی و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز بـــا حضـــور  مهندســـی 
جنـــاب آقـــای عطاءالـــه ربانـــی رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری 
موسســـه  رئیـــس  عباســـی  فریبـــرز  دکتـــر  آقـــای  جنـــاب  و 
تحقیقـــات فنـــی و مهندســـی روز ســـه شـــنبه دوم مهرمـــاه در 

ــرز منعقدگردیـــد. ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ محـــل پـ
ــتان  ــاوری اسـ ــم و فنـ ــارک علـ ــی رئیـــس پـ ــه ربانـ ــاء الـ عطـ
کیـــد بـــر  البـــرز درحاشـــیه امضـــاء ایـــن تفاهـــم نامـــه بـــا تا
کشـــاورزی و توســـعه دانـــش، فنـــاوری و  اهمیـــت بخـــش 
کشـــاورزی  بخـــش  شـــدن  اقتصـــادی  در  ســـازی  تجـــاری 
گفـــت: شـــرکت  ــرد و  کـ ــاره  ــوان یـــک مقولـــه مهـــم اشـ بـــه عنـ
هـــای دانـــش بنیـــان مـــی تواننـــد بـــا ورود بـــه ایـــن عرصـــه و 
گام هـــای موثـــری در  ــود  ــان دادن توانمنـــدی هـــای خـ نشـ
راســـتای تحقـــق ایـــن اهـــداف و رفـــع مشـــکات اســـتان و 

کشـــور بردارنـــد.
ــارک ، ورود  ــای پـ ــت هـ ــی از سیاسـ ــد:  یکـ ــان افزودنـ ایشـ
هـــای  پـــروژه  اجـــرای  بـــرای  فنـــاور  بخـــش  هـــای  شـــرکت 
کـــه در ایـــن راســـتا بـــا  کشـــاورزی مـــی باشـــد  بیـــن رشـــته ای 
کمـــک معاونـــت علمـــی وفنـــاوری و  ســـایر دســـتگاه هـــای 
گرفتـــه و  مرتبـــط  و بخـــش خصوصـــی اقداماتـــی صـــورت 

مرکـــزی بـــرای فعالیـــت مشـــترک شـــرکت هـــای همســـو ایجـــاد 
ــده اســـت. گردیـ

موسســـه  رئیـــس  عباســـی  دکترفریبـــرز  ادامـــه  در 
کشـــاورزی ، ضمـــن تمجیـــد  تحقیقـــات فنـــی و مهندســـی 
ــی  ــه معرفـ ــرز ، بـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ ــتاوردهای پـ از دسـ
و  وپتانســـیل  مهندســـی  و  فنـــی  تجهیـــزات  و  امکانـــات 
ایـــن موسســـه در زمینـــه هـــای  بـــاالی  توانمنـــدی هـــای 

پرداخـــت. کشـــاورزی  مختلـــف 
کیـــد بـــر اینکـــه ایـــده هـــا ، دانـــش و فنـــاوری  وی بـــا تا
و  مکانیزاســـیون  مختلـــف  هـــای  حـــوزه  در  خوبـــی  هـــای 
تولیـــد ماشـــین هـــا و صنایـــع غذایـــی و ظرفیـــت هـــای بیـــن 
ـــا  رشـــته ای در موسســـه وجـــود دارد افـــزود: مـــا مـــی توانیـــم ب
ــرکت  ــور شـ ــتان و باحضـ ــاوری اسـ ــم و فنـ ــارک علـ ــت پـ حمایـ
گذشـــته  هـــای دانـــش بنیـــان و بخـــش خصوصـــی  بیـــش از 
ایـــن دســـتاوردها را تجـــاری و بـــه محصـــول قابـــل اســـتفاده 

ــم . کنیـ ــل  ــازار تبدیـ دربـ
کـــردن  از مفـــاد ایـــن تفاهـــم نامـــه مـــی تـــوان بـــه : فراهـــم 
ـــات و توانمنـــدی هـــای پژوهشـــی،   امـــکان اســـتفاده از امکان
آزمایشـــگاهی وکارگاهـــی و نیـــروی انســـانی متخصـــص دو 
مجموعـــه و همچنیـــن ایجـــاد زمینـــه اســـتفاده از ظرفیـــت 
ســـاختارهای  انـــدازی  راه  در  همـــکاری  و  فیزیکـــی  هـــای 
فنـــاوری مشـــترک از جملـــه مرکـــز رشـــد،  مرکـــز نـــوآوری و.... 
اشـــاره نمـــود.  مـــدت اعتبـــار ایـــن تفاهـــم نامـــه از تاریـــخ 

ــاء بـــه مـــدت 2 ســـال مـــی باشـــد. امضـ

در راستای تجاری سازی طرح های بخش کشاورزی؛  

امضای تفاهم نامه همکاری بین
پارک علم و فناوری البرز و موسســه تحقیقات فنی و مهندســی 

کشاورزی کشور
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ـــا  ـــرکت ه ـــی از ش ـــان غرب ـــگاهی آذربایج ـــس جهاددانش ریی
کـــو  ما آزاد  منطقـــه  رشـــد  مرکـــز  مختلـــف  بخش هـــای  و 

ــرد. کـ بازدیـــد 
رییـــس  زاده  رســـتم  امیـــن  دکتـــر  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
کـــه  بازدیـــد  ایـــن  غربـــی در  آذربایجـــان  جهاددانشـــگاهی 
از  جمعـــی  و  منطقـــه  نـــوآوری  مرکـــز  رییـــس  همراهـــی  بـــا 
مســـوالن رســـانه ای و دانشـــگاهی شهرســـتان برگـــزار شـــد 
حمایـــت  بـــا  کـــو  ما شهرســـتان  جهاددانشـــگاهی  گفـــت: 
ح هـــای  طر اجـــرای  آمادگـــی  نهـــاد  ایـــن  اســـتانی  ســـتاد 
ــتارت  ــزاری اسـ ــی و برگـ ــی و آموزشـ ــی مطالعاتـ ــارت آفرینـ مهـ
ــارب موفـــق  ــه تجـ ــه بـ ــا توجـ ــای مختلـــف را بـ آپ در حوزه هـ

دارد. اســـتانی 
کارآفرینـــی مبنـــی بـــر  وی بـــا تشـــریح و ضـــرورت ایجـــاد 
ظرفیـــت هـــای منطقـــه از جملـــه حـــوزه معـــادن غنـــی ســـنگ 
گفـــت: ایـــن نهـــاد حســـب رســـالت علمـــی و  و منابـــع طبیعـــی 
اجتماعـــی و جهـــادی آمادگـــی طراحـــی تدویـــن و همـــکاری 
ــه آزاد  ــوی منطقـ ــنگ« را از سـ ــتارت آپ سـ ــزاری» اسـ در برگـ
کیفـــی بزرگتریـــن  کـــو و همـــکاری مشـــترک بـــرای توســـعه  ما

منطقـــه آزاد جهـــان دارد.
ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــی ب رییـــس جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غرب
وجـــود معـــادن غنـــی همچـــون یکـــی از 3 معـــدن منیـــزت 
ــار 78 درصـــد و ذخیـــره 3 میلیـــون تنـــی منطقـــه آزاد  ــا عیـ بـ
کوچکـــی از معـــادن  کشـــور بعنـــوان ظرفیـــت  ـــو در ســـطح  ک ما
گفـــت: ضـــرورت دارد اســـتارت آپ هـــای حتـــی  ایـــن منطقـــه 

تخصصـــی در ایـــن حـــوزه طراحـــی تعریـــف و اجـــرا شـــود.
کـــرد: در بحـــث اســـتارت آپ ســـنگ  وی خاطـــر نشـــان 
فـــرآوری نبـــوده و  ظرفیـــت ایجـــاد شـــده صرفـــًا در بحـــث 
گردشـــگری  مـــی توانـــد ایده هـــای واصلـــه در حـــوزه هـــای 
هنرهـــای دســـتی و تزینـــی و وســـایل منـــزل و دکوراســـیون 
و حـــوزه هـــای مختلـــف و المان هـــای شـــهری و بســـیاری 
کشـــور و حتـــی دنیـــا بـــرای  از حـــوزه هـــای بکـــر مـــورد نیـــاز 

اقتصـــاد ملـــی ارزش آفرینـــی نمایـــد.
دکتـــر رســـتم زاده بـــا تشـــریح فعالیـــت هـــای مختلـــف 
رشـــد  مرکـــز  و  اشـــتغال  آموزشـــی،  فرهنگـــی،  پژوهشـــی، 
گفت:برگـــزاری چندیـــن  جهاددانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی 
تولیـــد  آب  اســـتارت  جملـــه  از  ملـــی  بـــزرگ  آپ  اســـتارت 
ـــا  گذشـــته ب کـــه ســـال  محتـــوای دیجیتـــال و دریاچـــه ارومیـــه 

بـــا توجـــه بـــه  6 پیـــش رویـــداد در اســـتانهای مختلـــف 
کردســـتان،  پتانســـیل هـــای واحدهـــای اســـتانی هرمـــزگان، 
آذربایجـــان شـــرقی و تهـــران و 2 عنـــوان در ارومیـــه برگـــزار 
رویدادهـــای  چنیـــن  بـــرای  الگویـــی  عطفـــی  نکتـــه  شـــد 
کل  از ســـوی مجموعـــه  کـــه  بـــود  کشـــور  ملـــی در ســـطح 
جهاددانشـــگاهی کشـــور در معاونتهـــای مختلـــف  بـــه نمایندگـــی 
از ســـوی جهـــاد دانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی در ارومیـــه 
و  اســـتانداری  کـــه  شـــد  ایجـــاد  ارومیـــه  دریاچـــه  بـــرای 
ــوان  ــه بعنـ ــگاه ارومیـ ــه و دانشـ ــه ارومیـ ــاء دریاچـ ــتاد احیـ سـ
ح خدمـــات  کارفرمایـــان و ناظـــر فنـــی ایـــن پـــروژه ملـــی در شـــر
کـــه بـــا ایـــن وســـعت برگـــزار  ح مقـــرر نکـــرده بودنـــد  مصـــوب طـــر
ــای  ــایل و نیازهـ ــه مسـ ــگاهی بـ ــاد دانشـ ــا ورود جهـ ــود امـ شـ
جامعـــه دغدغـــه منـــد و رســـالت مدارانـــه و حســـب مســـولیت 
گرفـــت و  اجتماعـــی و جهـــادی بـــرای دریاچـــه ارومیـــه شـــکل 

ــود. ــش بـ ــی و اثربخـ ــطح ملـ ــین در سـ ــل تحسـ ــیار قابـ بسـ
ــا اشـــاره بـــه آغـــاز فازهـــای اجرایـــی رویـــداد ملـــی و  وی بـ
کاهـــش  ــاورزی مـــدرن و  کشـ ــو  ــتارت آپ ملـــی »ایـــده شـ اسـ
مصـــرف آب« در حوضـــه آبریـــز دریاچـــه ارومیـــه در فازهـــای 
خاقانـــه بدیـــع حمایتـــی و بـــا هـــدف مدیریـــت مصـــرف آب 
در حوضـــه آبریـــز دریاچـــه ارومیـــه از ســـوی ایـــن نهـــاد بـــا 
ـــه  ـــای ثانوی ـــی متابولیته ـــروه پژوهش گ ـــد،  ـــز رش ـــکاری مرک هم
کار معاونـــت پژوهشـــی و دفتـــر  کســـب و  گـــروه مدیریـــت  و 
گفـــت: پیـــش  اشـــتغال جهـــاد دانشـــگاهی آذربایجـــان غربـــی 
بینـــی مـــی شـــود بـــا یـــک مـــدل مدیریتـــی حمایتـــی جدیـــد 
ــز امســـال اجرایـــی شـــود و در  ــز در پاییـ ــتارت آپ نیـ ایـــن اسـ
عمـــل شـــاهد نتایـــج ایـــن پـــروژه طراحـــی شـــده از ســـوی 
نـــه  و  عملـــی  اهـــداف  بـــرای  اســـتان  دانشـــگاهی  جهـــاد 
ـــه  ح از جمل ـــان طـــر کارفرمای ـــرای  ح ب ـــعاری و تئوریـــک طـــر ش

ــیم. ــاء باشـ ــتاد احیـ ــتانداری و سـ ــه و اسـ ــه ارومیـ دریاچـ
گفـــت:  غربـــی  آذربایجـــان  جهاددانشـــگاهی  رییـــس 
پیشـــنهاد رویـــداد ملـــی و »اســـتارت آپ نمـــک« را هـــم بـــرای 
ــه از ســـوی معاونـــت فرهنگـــی  ــه ارومیـ ــاء دریاچـ ــتاد احیـ سـ
گـــروه  کـــز رشـــد و  جهاددانشـــگاهی اســـتان بـــا همـــکاری مرا
دفتـــر  و  آموزشـــی  و  پژوهشـــی  معاونـــت  تخصصـــی  هـــای 

کـــه در حـــال بررســـی اســـت. اشـــتغال واحـــد داده ایـــم 
نگـــرش  نـــوع  بـــه  اشـــاره  بـــا  زاده  رســـتم  دکتـــر   
رویـــداد  طراحـــی  در  غربـــی  آذربایجـــان  جهاددانشـــگاهی 

گفـــت:  رویکـــرد  اســـتارت آپـــی و از ایـــن جنـــس آییـــن هـــا 
مدیریتـــی واحـــد آذربایجـــان غربـــی ترســـیم پانـــی مبتنـــی 
حتـــی  و  نیـــاز  مـــورد  موضـــوع  در  مطالعـــه  و  تحقیـــق  بـــر 
چالـــش اساســـی توســـعه اســـتان و ســـپس  فرهنـــگ ســـازی 
وبسترســـازی بـــرای شناســـایی متعالـــی تریـــن ایـــده هـــا و 
خـــاق تریـــن هـــا و در مرحلـــه بعـــد توانمندســـازی تخصصـــی 
بـــا تکیـــه بـــر مولفـــه هـــای واقعـــی و اثـــر ســـاز بـــازار آن حـــوزه و 
ــر مبنـــای مـــدل اثربخشـــی  در نهایـــت حمایـــت حرفـــه ای بـ
ـــت  ـــس در رقاب ـــه نف ـــاد ب ـــردن اعتم ک ـــدار  ـــت م ـــت هوی در جه
اجـــرای  تـــا  فازهـــای طراحـــی  فراملـــی در  و  ملـــی  پذیـــری 
یـــک رویـــداد اســـتارت آپـــی در جهاددانشـــگاهی اســـتان در 

کشـــور اســـت. کل  ســـطح 
در ادامـــه جلســـه دکتـــر بهـــزاد حیـــدری رییـــس  مرکـــز 
رویکـــرد  گفـــت:  کـــو  ما آزاد  منطقـــه  فنـــاوری  و  نـــوآوری 
کـــو مبتنـــی بـــر مدیریـــت  مدیریتـــی ســـازمان منطقـــه آزاد ما
کارآفرینانـــه اســـت و جهاددانشـــگاهی اســـتان و  علمـــی و 
شهرســـتان در ایـــن زمینـــه مـــی تواننـــد نقـــش مهمـــی داشـــته 

باشـــند.
وی بـــا اشـــاره بـــه ســـوابق ارزشـــمند و اثرگـــذار رویدادهـــای 
کارآفرینـــی  جهاددانشـــگاهی  ملـــی و اســـتارت آپ هـــای ملـــی 
ـــی همـــکاری  گفت:آمادگ ـــور  کش ـــی در ســـطح  ـــان غرب آذربایج
ـــا جهاددانشـــگاهی در  کارآفرینـــی ب هـــای فناورانـــه و علمـــی و 
حـــوزه مختلـــف از جملـــه توانمنـــد ســـازی مهـــارت ســـازی 
آمـــوزش هـــای عمومـــی و تخصصـــی در حـــوزه هـــای مدنظـــر 

کاری هســـتیم.
اباغـــی  سیاســـت های  بـــه  اشـــاره  بـــا  حیـــدری  دکتـــر 
راســـتای   در  گفـــت:  آزاد  مناطـــق  شـــورایعالی  دبیرخانـــه 
جـــذب شـــرکت های اســـتارت آپـــی فنـــاور و دانـــش بنیـــان 
کـــو،  و ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار بـــرای جوانـــان منطقـــه آزاد ما
مدیرعامـــل محتـــرم ســـازمان بـــر تقویـــت و توســـعه حمایـــت 
بنیـــان  دانـــش  و  فنـــاور  کارهـــای  و  کســـب  و  شـــرکت ها  از 

توجـــه ویـــژه دارنـــد.
گفـــت:  معاونـــت اقتصـــادی و ســـرمایه  دکتـــر حیـــدری 
گـــذاری ســـازمان و بـــه تبـــع آن مدیریـــت مرکـــز نـــوآوری و 
بـــا تدویـــن آییـــن نامه هـــای حمایتـــی مصـــوب،  فنـــاوری 
نـــوآور و فنـــاور مســـتقر در مرکـــز  ح هـــا و شـــرکت های  از طر

حمایـــت خواهنـــد نمـــود.
کـــو بـــه عنـــوان اولیـــن  گفـــت: ســـازمان منطقـــه آزاد ما وی 
ـــوآوری و فنـــاوری در  ـــز ن ـــدازی و تجهیـــز مرک ســـازمان در راه ان

کلیـــه مناطـــق آزاد در ســـال ۹۸،پیشـــتاز اســـت. بیـــن 
را  فنـــاوری  کوسیســـتم  ا انـــدازی  راه  حیـــدری  دکتـــر 
کـــرد:  خاطرنشـــان  و  ذکـــر  موضـــوع  ضروریـــات  از  یکـــی 
کارآفرینـــان  کلیـــه اســـاتید دانشـــگاهی، نخبـــگان و  مشـــارکت 
کـــز تحقیقاتـــی از جملـــه  منطقـــه ای و فرامنطقـــه ای و نیـــز مرا
کوسیســـتم بســـیار  جهاددانشـــگاهی در راه انـــدازی ایـــن  ا

مهـــم اســـت.
علمـــی  مجتمـــع  از  بازدیـــدی  شـــد  مقـــرر  خاتمـــه  در 
از ســـوی  آذربایجـــان غربـــی  تحقیقاتـــی جهاددانشـــگاهی 
مرتبـــط  هـــای  حـــوزه  در  کـــو  ما آزاد  منطقـــه  مســـوالن 
همـــکاری صـــورت پذیـــرد و در راســـتای توســـعه هـــر چـــه 
ـــه  ـــر دو مجموع ـــیل ه ـــتفاده از پتانس ـــا اس ـــه ب ـــر منطق ـــی ت کیف
و  طراحـــی  کارآفرینـــی  و  آموزشـــی  علمـــی  هایـــی  برنامـــه 

گـــردد. تعریـــف 

در بازدید رییس جهاددانشگاهی آذربایجان غربی از مرکز رشد نوآوری فناوری منطقه آزاد ماکو مطرح شد:   

آمادگی برگزاری رویداد ملی »استارت آپ سنگ« 
با همکاری منطقه آزاد ماکو 
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اخبار
 استارت آپ

کید بر لزوم  کمیسیون فرهنگی مجلس با تا یک عضو 
محتوای  تولید  صنعت  از  مجلس  و  دولت  حمایت 
و  اشتغال  ایجاد  در  ارزش افزوده  خدمات  و  اپراتوری 
و  قدیمی  گیر،  پا  و  دست  قوانین  که  گفت  درآمدزایی 

کارآمد مانعی بر ایجاد مشاغل جدید و نوپا است. نا
با  گفت وگو  در  هاشمی  قاضی زاده  احسان  سید 
تولید محتوای  اهمیت نقش صنعت  به  اشاره  با  ایسنا 
و  اشتغال  ایجاد  در  ارزش افزوده  خدمات  و  اپراتوری 
اینکه عموم فعالیت ها در  با توجه به  گفت:  درآمدزایی 
کاری شده است باید  کپی  حوزه تولید محتوا تبدیل به 
مختلف  حوزه های  در  تولیدات  محتوای  ارتقای  برای 
پزشکی،  صدا،  انیمیشن،  نمایش،  فیلم،  همچون 
و  اندیشه ای  بر مولفه های  تکیه  با  غیره  و  ورزشی، خبر 

کرد. مفهومی تاش 
و  مجازی  فضای  بر  صحیح  نظارت  نتیجه  وی 
را خدمات رسانی بیشتر دانست  اپراتوری  سرویس های 
غنای  فاقد  شده  کپی  مطالب  از  برخی  داد:  توضیح  و 
نازل  تولیدات  این  که  هستند  الزم  محتوای  و  فکری 
اپراتوری  سرویس های  مجازی،  فضای  به  بی اعتمادی 
با  اینکه  حال  دارد  به دنبال  را  مشابه  فضاهای  دیگر  و 
نظارت صحیح می توان آن ها را بیش از پیش به بستری 

مفید و خدمات رسان سوق داد.
گسترش مطالب بی هویت،  قاضی زاده با بیان اینکه 
شایعه و خاف واقع باعث از بین رفتن اعتماد به فضای 
گر  ا افزود:  شود،  می  اپراتوری  سرویس های  و  مجازی 
صاحب  و  خاق  تحصیلکرده،  جوانان  کمک  به  دولت 
ایده ، تمرکز خود را بر ارتقاء کیفی تولیدات فضای مجازی 
و سرویس های اپراتوری قرار دهد شاهد اثرگذاری بیشتر 
که  بود  خواهیم  جامعه  در  اقتصادی  و  فرهنگی  بعد  از 
از  حمایت  و  زیرساخت ها  ایجاد  بسترسازی،  آن  الزمه 

سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
گفتـــه وی، بـــا ایجـــاد بســـترها و حمایـــت الزم از  بـــه 
ــاهد  ــازی شـ ــای مجـ کیفیـــت در فضـ ــا  ــوای بـ ــد محتـ تولیـ
رشـــد و رونـــق مشـــاغل جدیـــد و نوپـــا همچـــون اســـتارت 
و  خریـــد  ســـایت های  اینترنتـــی،  کســـی های  تا آپ هـــا، 
بخش هـــای  دیگـــر  و  اپراتـــوری  ســـرویس های  فـــروش، 
ــر  ــاوه بـ ــه عـ کـ ــاغلی  ــود. مشـ ــم بـ ــانی خواهیـ خدمات رسـ
کاهـــش ترافیـــک شـــهری،  صرفه جویـــی در وقـــت مـــردم، 
حفـــظ محیـــط زیســـت و مهمتـــر از همـــه راه انداختـــن 

ــال دارد. ــه دنبـ ــور را بـ کشـ ــادی  ــه اقتصـ چرخـ
حمایـــت  اینکـــه  بیـــان  بـــا  مجلـــس  نماینـــده  ایـــن 
انجـــام  بخـــش خصوصـــی  از ســـرمایه گذاری در  خوبـــی 
گیـــر، قدیمـــی و  نمـــی شـــود، افـــزود: قوانیـــن دســـت و پـــا 
کارآمـــد از جملـــه موانـــع موجـــود بـــرای ایجـــاد مشـــاغل  نا
کـــه نتیجـــه آن ارتقـــای  جدیـــد و نوپـــا اســـت، مشـــاغلی 
چنیـــن  در  بـــود.  خواهـــد  کشـــور  اقتصـــادی  وضعیـــت 
شـــرایطی الزم اســـت دولـــت و مجلـــس از ایـــن مشـــاغل 
ــوری و  ــوای اپراتـ ــد محتـ ــت تولیـ ــی از صنعـ کلـ ــور  ــه طـ و بـ
ــاد اشـــتغال و درآمدزایـــی  خدمـــات ارزش افـــزوده در ایجـ
کنـــد تـــا حداقـــل بخشـــی از دغدغه هـــا بـــرای  حمایـــت 

کـــرده رفـــع شـــود. ایجـــاد اشـــتغال جوانـــان تحصیـــل 

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 

برخی از قوانین 
مانعی برای ایجاد 
مشاغل جدید و 

نوپاست 
و  معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
حمایت  با  تقاضا  تحریک  که  این  بیان  با  تهران  کشاوزی 
از طریق مشوق های مالیاتی محقق می شود،  CVC ها  از 
رشد  زمانی  آپ ها  استارت  و  کوچک  شرکت های  گفت: 
ارزش  زنجیره  در  سنتی  و  متقدم  شرکت های  که  می کنند 
و  کرده  بهره برداری  آن ها  فناوری  و  محصوالت  از  خود 

کنند. ارزش افزوده بیشتر و رقابتی تولید 
مطلب  این  بیان  با  فردیس  فرزین  ایسنا،  گزارش  به 
تولید  رشد  دنبال  به  کان  نگاه  در  همه  کرد:  اظهار 
درآمد  شود،  بیشتر  مردم  رفاه  تا  هستیم  داخلی  ناخالص 
متنوع تری  مصرفی  سبد  مجموعه  و  یابد  افزایش  سرانه 
اقتصاد  باید  اهداف  این  به  رسیدن  برای  باشیم؛  داشته 

دانش بنیان بسازیم.
دو  دانش بنیان  اقتصاد  فضای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت: در حوزه تولید  بخش تولید ایده و تحریک تقاضا دارد، 
کنون خوب عمل شده است. دانشگاهیان  ایده و دانش تا
توجه  تجاری سازی  به  تا  دادیم  سوق  فناوری  به سوی  را 
شکل  راستا  این  در  فناوری  و  علم  پارک های  غیره.  و  کنند 
گرفتند و شتاب دهنده و سرمایه گذار خطرپذیر ایجاد شدند. 

رویدادهای استارت آپ ویکند برگزار شدند.
هستند  بزرگ  شرکت های  دیگر  بخش  افزود:  فردیس 
که تحریک آن بسیار اهمیت  که در سمت تقاضا قرار دارند 
دارد و متاسفانه بسیار عقب است. بسیاری از شرکت های 
در  نمی توانند  متقدم  شرکت های  همراهی  بدون  کوچک 

کنند یا صادرات داشته باشند. عرصه بین المللی فعالیت 
و  معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
کشاوزی تهران با بیان اینکه در نیمه اول موفق عمل شده 
گفت:  است،  نشده  اقدامی  عما  دوم  نیمه  در  ولی  است 
تولید  در  هستند  خاق تر  که  جوان ها  و  دانشگاهی  افراد 
علم و دانش بسیار موفق ترند. ولی در بازاریابی و صحبت با 
کردن مشتری مهارتی ندارند. فرصتی  مشتری و حتی پیدا 
و  متقدم  شرکت های  برعکس  بیاموزند.  تا  نداشتند  هم 
بزرگ نیاز بازار را می دانند مکانیزم بازار را بلد هستند. الزم 
در  بزنیم،  گره  یکدیگر  به  را  عرضه  و  تقاضا  حلقه  که  است 
این صورت زنجیره شکل می گیرد و به سمت صنعت شدن 
پیدا  افزایش  صنعت  کل  در  ارزش افزوده  می کند.  حرکت 
درنهایت  و  می شود  بیشتر  رقابت پذیری  امکان  و  می کند 
کنیم. می توانیم سهم بیشتری از اقتصاد دنیا را از آن خود 

تحریک تقاضا با حمایت از CVC ها
به گفته این عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی 
به عنوان  را  تقاضا  سمت  تحریک  نیز  کمیسیون  در  تهران، 
که CVC ها یا  کردیم. یعنی الزم است  کلی تعیین  یک هدف 

کنیم. همان سرمایه گذاران خطرپذیر شرکتی را ایجاد 
وی به ذکر مثالی پرداخت و گفت: در صنعت غذایی شرکت 
کم نظیری داریم که از بازارهای جهانی مانند کشور عراق و غیره 
گرفته است. ولی در زنجیره تولید شرکت های داخلی  سهم 
کنند. هنوز بخش بزرگی از  کمک  نتوانستند به این شرکت 
مکمل ها و افزودنی ها که ارزش افزوده صنعت غذایی هستند، 
وارداتی است. وقتی می توانیم بگوییم در کشور صنعت غذایی 
این زنجیره موجود باشد و  بازیگران  که بخش عمده  داریم 

فقط اول و آخر زنجیره نباشد.

مشوق هایی برای سرمایه گذاری روی استارت آپ ها
حوزه  در  خصوصی  بخش  که  این  بیان  با  فردیس 

یک  می تواند  توسعه  و  تحقیق  بخش  سرمایه گذاری 
کند یا درون مجموعه خودش  استارت آپ پویا را خریداری 
بعضی  در  افزود:  کند،  ایجاد  را  توسعه  و  تحقیق  واحد 
انجام شده  به درستی  تقاضا  بخش  تحریک  که  جوامع 
صادر  بزرگ  های  هولدینگ  برای  را  مجوزی  دولت  است، 
باید  که  مالیاتی  از  یا درصدی  اینکه همه  بر  می کند مبنی 
اولویت دار  توسعه در حوزه های  و  را صرف تحقیق  بپردازد 
گوگل به عنوان یک شرکت  کنند. برای مثال  کشور  فناورانه 
بخشی  می تواند  می کند  سود  وقتی  آمریکا  اقتصاد  بزرگ 
استارت  و  شرکت ها  خرید  صرف  را  مالیاتی اش  هزینه  از 
را  این  آمریکا  حسابرسی  سازمان  کند  فناورانه  های  آپ 
و  می پذیرد  توسعه  و  تحقیق  قابل قبول  هزینه  به عنوان 

دولت نیز آن شرکت را از پرداخت مالیات معاف می کند.
گفته فردیس، این قانون در حوزه ورزش و خیریه ها  به 
هزینه  یا  بسازد  ورزشگاه  شرکتی  گر  ا دارد.  وجود  کشور  در 
کرده  که مالیات پرداخت  تیم باشگاهی اش را بپردازد، انگار 
گر این قانون در صنایع دیگر با اتکا بر اولویت های  است. ا
آن  مالیاتی  امور  سازمان  و  شود  مصوب  کشور  فناورانه 
کمک  که  بود  خواهد  مترقی  قانون  یک  کند،  تمکین  را 

می کند تحریک سمت تقاضا صورت بپذیرد.

باید داستان های موفقیت ساخته شود
عضـــو هیـــات نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــا بیـــان 
اینکـــه  چـــاره ای نیســـت جـــز اینکـــه قانـــون پیشـــرو وضـــع 
شـــود و بعـــد بـــا چنـــد داســـتان موفقیـــت قـــوی شـــرکت ها را 
کنیـــم، یـــادآور شـــد:  بـــه ایـــن مـــدل ســـرمایه گذاری متمایـــل 
ــم  ــت. بدانیـ ــوب اسـ کجاســـت، خـ کار  ــراد  ــم ایـ ــه بدانیـ اینکـ
ـــه ســـمت اقتصـــاد دانش بنیـــان و اقتصـــاد  ـــر می خواهیـــم ب گ ا
کنیـــم، بایـــد همـــه بســـیج شـــوند و بـــه ســـمت  نـــوآور حرکـــت 
ــه  ــدازه عرضـ ــا را به انـ ــم و تقاضـ کنیـ ــت  ــا حرکـ ــک تقاضـ تحریـ

کننـــد. توســـعه دهیـــم تـــا ایـــن دو پـــا بـــه پـــای هـــم رشـــد 
بـــاور  کســـی  گذشـــته  ســـال  پنـــج  اینکـــه  بابیـــان  وی 
کـــه اســـتارت آپ هـــا بتواننـــد بـــه چنیـــن موفقیتـــی  نمی کـــرد 
گفـــت: همیـــن موجـــب شـــده داســـتانی از موفقیـــت  برســـند، 
کســـی اینترنتـــی  اســـتارت آپ هـــا شـــکل بگیـــرد و االن ۷۳ تا
ــویی  ــه ۳۰ خشک شـ ـــک بـ ــا نزدی ــده اند یـ ــور ایجادشـ کشـ در 

ــده اســـت. ــدازی شـ ــن راه انـ آنایـ
تشـــکل های  مجمـــع  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
چنـــد  گـــر  ا کـــرد:  خاطرنشـــان  فردیـــس  دانش بنیـــان، 
کســـب وکارهای موفقـــی  داســـتان موفقیـــت ســـاخته شـــود؛ 
بـــه ســـرمایه گذاری خطرپذیـــر شـــرکتی روی آوردنـــد و  کـــه 
دولـــت هـــم آن را بـــه رســـمیت شـــناخت و جـــزو هزینه هـــای 
کـــرد و شـــرکت هـــم  تحقیـــق و توســـعه شـــرکت محاســـبه 
ـــک  کوچ ـــرکت های  ـــد، ش ـــش ده ـــودآوری را افزای ـــت س توانس
بقیـــه  می شـــود،  الگویـــی  ایـــن  کـــرد،  زا  ســـود  و  بـــزرگ  را 
عرصـــه  ایـــن  وارد  و  می آموزنـــد  نیـــز  کســـب وکار  صاحبـــان 

. ند می شـــو

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاوزی تهران: 

ضرورت ایجاد مشوق هایی 
برای سرمایه گذاری روی استارت آپ ها 
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هفتمیـــن نمایشـــگاه نـــوآوری و فنـــاوری ربـــع رشـــیدی 
»رینوتکـــس ۲۰۱۹« در نمایشـــگاه بین المللـــی تبریـــز برگـــزار 

می شـــود.
گـــزارش ایرنـــا، ایـــن نمایشـــگاه در ۴ بخـــش ایـــده هـــای  بـــه 
ح هـــای اســـتارت آپـــی، توســـعه و تجـــاری  فناورانـــه و طـــر
ســـازی فنـــاوری، فـــروش محصـــوالت دانـــش بنیـــان و معرفـــی 
ـــا هـــدف رونـــق تولیـــد داخلـــی در  ـــه ب نیازمنـــدی هـــای فناوران

ـــزار مـــی شـــود. ـــان برگ ـــا ۱۷ آب ۱۳ ت
کمـــک بـــه تجـــاری ســـازی  ایـــن نمایشـــگاه بـــا هـــدف 
فنـــاوری، بسترســـازی بـــرای تکمیـــل چرخـــه علـــم تـــا فنـــاوری 
کار، شناســـایی و معرفـــی نـــوآوری هـــا و  کســـب و  و فنـــاوری تـــا 
ـــده هـــای دانـــش محـــور،  ح هـــا و ای ـــه و طـــر اختراعـــات فناوران
کـــردن  کاربـــردی  معرفـــی فنـــاوری هـــا و بسترســـازی بـــرای 
هـــای  نیازمنـــدی  معرفـــی  و  پژوهشـــی  هـــای  توانمنـــدی 
فناورانـــه نهادهـــا، دســـتگاه هـــا و بنـــگاه هـــای تولیـــدی و 

ــزار مـــی شـــود. خدماتـــی برگـ
ایجـــاد ارتبـــاط بیـــن دانشـــگاه هیـــان و فنـــاوران بـــا بخـــش هـــای 
گســـترش همـــکاری هـــای  مختلـــف اقتصـــادی و اجرایـــی، 
ــای  ــاد فضـ ــن المللـــی، ایجـ ــی و بیـ ــه ای، ملـ ــه منطقـ فناورانـ
گیـــری  شـــکل  و  نخبـــگان  بـــرای  کار  و  کســـب  مناســـب 
گـــذاری داخلـــی  شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان، جـــذب ســـرمایه 
گـــذاری  ســـرمایه  هـــای  فرصـــت  بـــرای  خارجـــی  و 
ــات  ــوالت و خدمـ ــادرات محصـ ــان و افزایـــش صـ دانـــش بنیـ

ــگاه اســـت. ــن نمایشـ ــداف ایـ ــر اهـ ــان از دیگـ دانـــش بنیـ

با هدف کمک به تجاری سازی فناوری؛

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
 در تبریز برگزار می شود 

مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات 
شرکت های  همکاری  با  گفت:  )ساپکو(  خودرو  ایران 
در  را  نوین  تکنولوژی های  استارت آپ ها،  و  دانش بنیان 

گرفت. کار خواهیم  تولید محصوالت به 
در  منصوری  منصور  خودروکار،  گزارش  به 
دانش بنیان،  صنایع،  فن آورانه  گردهمایی  حاشیه 
که با شرکت  استارت آپ های صنعت خودرو با بیان این 
مستقیم  صورت  به  آپ  استارت  و  بنیان  دانش  های 
صاحب  عنوان  به  ساپکو  گفت:  کرد،  خواهیم  همکاری 
ویژه  به  برخی قطعات  تولید  فنی  مالك معنوی دانش  و 
محرکه،  قوای  مانند  راهبردی  قطعات  بخش  در 

کسب شده را برای تولید در اختیار سازندگان قرار  دانش 
خواهد داد.

آینده ای  در  پاس  ای.اف  ملی  موتور  تولید  از  وی 
گفت: اقدامات توسعه ای در قوای محرکه  نزدیك خبر داد و 
میز  در  آن  قطعات  تولید  برای  قرارداد  که  گرفته  صورت 
دوم خودکفایی وزارت صمت با قطعه سازان منعقد شده 
کاهش مصرف  تولید این موتور شاهد  تامین و  با  است. 
پیمایش  کیلومتر   100 هر  در  لیتر  یك  متوسط  سوخت 

خودرو خواهیم بود.
درباره  مسایل  برخی  ح  طر از  انتقاد  ضمن  منصوری 
گفت:  خودکفایی  دوم  میز  قراردادهای  در  تشکیك 
که در این میز منعقد شد مربوط به قطعات  قراردادهایی 
که قبا اقدامی برای داخلی سازی  توسعه یافته ای است 

آن صورت نگرفته است.
گفت:  نیازمندی های شبکه تامین ایران  وی در ادامه 
راهکارهای  با  اولیه  یا مواد  و  از قطعات  برخی  خودرو در 
این  با داخلی سازی  اعام شده است.  آن  داخلی سازی 
از  ناشی  مشکات  رفع  و  ارزبری  کاهش  ضمن  قطعات 
تامین  ریسک های  کاهش  با  پایدار  تولید  روند  تحریم، 

همراه خواهد بود.
و  دانش بنیان  شرکت های  از  ساپکو  مدیرعامل 
و  با حضور در شرکت ساپکو  تا  کرد  استارت آپ ها دعوت 
بازدید از نمایشگاه دائمی ساخت داخل سبب تسریع در 
تولید قطعات پیشرفته و های  کسب دانش فنی  فرآیند 

تك در زنجیره تامین ایران خودرو شوند.
ارکان  و  دولت  حمایت  بر  کید  تا ضمن  پایان  در  وی 
داخلی سازی  برنامه های  تحقق  برای  جامعه  تصمیم گیر 
گردهمایی  پایانی  روز  در  امیدواریم  گفت:  تولید، 
و  دانش بنیان  شرکت های  با  تفاهم نامه  عقد  شاهد 
را  جدید  خودروهای  بتوانیم  تا  باشیم  استارت آپ ها 

کنیم.   مطابق با تکنولوژی روز تولید 
گردهمایی،   این  حاشیه  در  ساپکو  است،   گفتنی 
مگاماژول   5 در  و  ماژوالر  نگاه  با  را  خود  های  نیازمندی 
و  شاسی  الکترونیك،   و  برق  ها،  مکانیزم  و  بدنه  اصلی 
و  اولیه  و قوای محرکه و همچنین  مواد  تزئینات  تعلیق، 
قالب در معرض دید قرار داده و از شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها برای داخلی سازی آن دعوت به همکاری 

کرده است.

تولید موتور ملی ای.اف پالس در آینده ای نزدیک

همکاری مشترک ایران خودرو با استارت آپ ها و شركت های دانش بنیان
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فارس  استان  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
کشور  کرد: برخی قوانین در  بیان  با علم وفناوری  درگفتگو 

گسترش استارت آپ ها می شوند. مانع رشد و 
فارس  استان  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
با خبرگزاری علم و فناوری در فارس در توضیح  گفتگو  در 
کار،  و  کسب  معنای  به  آپ  استارت  گفت:  آپ  استارت 
که استارت آپ ها تیم هایی  مفهوم صحیحی نیست؛ چرا 
کار  و  کسب  توانند  می  که  هستند  خاقانه  های  ایده  با 

کنند و باعث ثروت سازی شوند . ایجاد 
آپ  استارت  وضعیت  پیرامون  امیدواری  ابراز  با  وی 
کرد: بر اساس  کشور، تصریح  های استان فارس در سطح 
آمار در استان فارس و در بخش های مختلف رتبه 4 تا 5 
استارت آپ ها را در کشور داریم و امید است با برنامه ریزی های 
باال  جدول  در  را  رتبه  این  گرفت،  خواهد  صورت  که  الزم 
کیفی  کمی و  ببریم و باعث بهبود استارت آپ ها از لحاظ 

شویم .
مهرداد سهرابی در ادامه به مبحث موفقیت و شکست 
درصد   90 از  بیش  کرد:  عنوان  و  پرداخت  ها  آپ  استارت 
استارت آپ ها در مرحله ی رشد خود، شکست می خورند 
کم،  کمی از آن ها موفق می شوند و همین تعداد  و تعداد 
کند و این به این  خ داده را جبران می  90 درصد شکست ر
که ارزش موفقیت و ثروت سازی و سود رسانی  معنا است 

همین درصد پایین، بسیار زیاد است .
وی در توضیح نقش استارت آپ ها در کاهش نرخ بیکاری 
کرد: خود استارت آپ ها مستقیما عامل رفع  خاطر نشان 
کاهش  گاها ممکن است باعث  کاری نمی شوند و حتی  بی 
کار باشند اما نکته قابل ذکر همان خاقیت ایجاد  نیروی 
که موجب خلق ثروت می شود، اقتصاد را  شده ای است 
رونق می دهد و بهره وری را باال می برد. به طور معمول 
کار را در پی دارد اما هم  افزایش بهره وری، افزایش نیروی 

کنون عما به این شکل نیست. ا
های  چالش  و  موانع  به  مسئول  مقام  این  ادامه  در 
داشت:  بیان  و  پرداخت  ها  آپ  استارت  گسترش  و  ایجاد 
دستگاه  مقررات  و  قوانین  ها،  آپ  استارت  موانع  از  یکی 
کمیتی مثل دسترسی به داده ها، صدور مجوز  قضایی و حا
گذاری به خصوص  ها و نهایتا موضوعاتی از جنس سرمایه 

گزاری ریسک پذیر است . سرمایه 
وی همچنین در خصوص موانع و چالش های ایجاد و 
کرد:  کشور و استان فارس اضافه  گسترش استارت آپ ها در 
کشور و استان فارس موانع و مشکات استارت  در سطح 
آپ ها عموما به یک شکل است اما در تهران به دلیل رشد 
فرم  به  و  تر  سریع  موانع  گذراندن  ها،  آپ  استارت  بیشتر 
که همین امر موجب صرفه جویی  ساده تری پیش می رود 
در وقت و هزینه ها می شود؛ اما در غالب استان ها بیشتر 
ها  آن  از  گذر  بنابراین  است  شناخت  عدم  از  ناشی  موانع 
سرعت  با  ها  آپ  استارت  توسعه  و  رشد  روند  نتیجه  در  و 

کمتری جلو خواهد رفت .
با  فارس  استان  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
اذعان  افزون استارت آپ ها در دنیا  روز  به اهمیت  اشاره 
خ می دهد پیش  که در دنیا ر داشت: با توجه به اتفاقاتی 
در  ای  گسترده  تحوالت  آینده  دهه  یک  تا  شود  می  بینی 
که این موضوع  کار های نوپا خواهیم دید  کسب و  عرصه 

نتیجه پیشرفت و توسعه ی استارت آپ ها خواهد بود .
مهندس مهرداد سهرابی در خصوص آینده استارت آپ 
با  ما  کشور  در  گفت:  ایران  در  نوپا  کارهای  و  کسب  و  ها 
توجه به پتانسیل های موجود، هم در حوزه نیروی انسانی 
و هم در حوزه دانشگاه ها و نیز زمینه های ایجاد شده در 
بخش نوآوری و خاقیت در جایگاه خوبی قرار دارد و از این 
قابل  عزیزمان  کشور  برای  زمینه  این  در  خوبی  آینده  رو 

پیش بینی می باشد .

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس:  

برخی قوانین مانع گسترش استارت آپ ها می شوند

حوزه  در  فرهنگی  و  خاق  صنایع  تخصصی  رویداد 
گردشگاه های فضاپایه با هدف انتخاب ۳ ایده  پارک ها و 

کرد. کار  برتر برای تاسیس شرکت خاق، آغاز به 
ایران، رویداد تخصصی  گزارش پژوهشگاه فضایی  به 
گردشگاه های  صنایع خاق و فرهنگی در حوزه پارک ها و 
سازمان  ایران،  فضایی  پژوهشگاه  همکاری  با  فضاپایه 
ح  طر برای  شریف  صنعتی  دانشگاه  و  ایران  فضایی 
فضایی  پژوهشگاه  در  رویداد  موضوع  در  نو  ایده های 

کرد. کار  ایران آغاز به 
که به مدت دو روز برگزار می شود براساس  این رویداد 
با  ایران  فضایی  پژوهشگاه  بین  که  است  قراردادی 
فضاپایه  پارک های  خصوص  در  شریف  صنعتی  دانشگاه 
ترویج علم و فناوری فضایی  به اجرا درآمده و هدف آن 

در جامعه متناسب با ارزش های اسامی و ایرانی است.
گروه عرضه شده،  در این رویداد، ۵۵ ایده در قالب ۴۴ 
و  می شوند  انتخاب  برتر  تیم های  عنوان  به  برتر  نفر   ۳
برگزیده   ۳ به  همچنین،  می شود.  اهدا  آنان  به  جوایزی 
مجوز  ریاست جمهوری  علمی وفناوری  معاونت  سوی  از 

تاسیس شرکت های خاق نیز اعطا خواهد شد.

در  ایران  فضایی  پژوهشگاه  رئیس  صمیمی  حسین 
و  متخصصان  حضور  با  که  رویداد  این  افتتاحیه  مراسم 
شرکت های  و  تحقیقاتی  دانشگاهی،  کز  مرا از  محققانی 
شد،  برگزار  ایران  فضایی  پژوهشگاه  در  دانش بنیان 
گفت: امروزه، اقتصاد فضا به عنوان یک اقتصاد نوظهور و 
ح است و از سوی دیگر، صنعت  ارزش آفرین در دنیا مطر
گردشگری در حال تبدیل شدن به سومین اقتصاد دنیا 
کشورمان  گردشگری،  و  فضایی  حوزه  دو  هر  در  است. 

ایران دارای ظرفیت های بسیار خوبی است.
انسانی  نیروی  از  اینکه در حوزه فضایی،  بیان  با  وی 
در حوزه طراحی  از جمله  برخورداریم.  کارآمدی  و  خبره 
توسعه  همچنین  و  ماهواره  پرتاب  ماهواره ها،  ساخت  و 
برداشته ایم  خوبی  بسیار  قدم های  فضاپایه،  خدمات 
گردشگری  ظرفیت های  خاطر  به  ایران  دیگر،  سوی  از  و 
بنابراین،  گفت:  است،  دنیا  نخست  کشور   ۱۰ جزو  خود، 
کاری خوبی بین این دو حوزه  گر بتوانیم فصل مشترک  ا
کنیم، می توانیم امید داشته باشیم  مهم اقتصادی پیدا 
و  اشتغال زایی  و  کارآفرینی  حوزه  در  خوبی  اتفاقات  که 

خ دهد. بهبود رشد اقتصادی ر

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در خصوص زمینه های 
کشور، زمینه برای  گفت: در  گردشگری  پیوند حوزه فضا و 
طبیعی  جذابیت های  وجود  است.  مناسب  پیوند  این 
مریخی  تپه های  مانند  کشور  در  خدادادی  مواهب  و 
یا  هستند،  مریخ  به  زمین  جای  شبیه ترین  که  دامغان 
بختیاری  چهارمحال  شب  آسمان  قشم،  ستارگان  دره 
سرمایه گذار  جذب  با  تا  هستند  ایده هایی  نیازمند  که 
کنند.  جذاب  گردشگاه های  به  تبدیل  را  مکان ها  این 
این  بتوانند  رویداد  این  از  خروجی  ایده های  امیدوارم 

کنند. امیدها را به واقعیت تبدیل 

در رویداد صنایع خالق فضایی صورت می گیرد؛

حمایت از ایده های گردشگری فضاپایه با همکاری معاونت علمی
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اخبار
 استارت آپ

همزمـــان بـــا برگـــزاری ســـومین همایـــش و نمایشـــگاه 
بـــا حضـــور  اســـتارت آپی  نمایشـــگاه  تهـــران هوشـــمند، 
و  دســـتاوردها  ارائـــه  بـــا  حـــوزه  ایـــن  فعـــال  گروه هـــای 

می شـــود. برگـــزار  نویـــن  ایده هـــای 
فنـــاوری  ســـازمان  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
ســـومین  تهـــران،  شـــهرداری  ارتباطـــات  و  اطاعـــات 
تیـــم منتخـــب  همایـــش تهـــران هوشـــمند میزبـــان ۵۰ 
کـــه در فضـــای رایـــگان بـــه  اســـتارت آپـــی خواهـــد بـــود 
و محصـــوالت خـــود می پردازنـــد. معرفـــی دســـتاوردها 

وجـــود محصـــول یـــا خدمـــت، ســـابقه تیـــم، میـــزان 
کاربـــران فعـــال، فناوری هـــای مـــورد اســـتفاده، خاقیـــت 
ک هـــای ارزیابـــی و انتخـــاب  و نـــوآوری و … از جملـــه ما

ــود. ــد بـ ــی خواهـ ــتارت آپـ ــای اسـ گروه هـ
عاقه منـــدان بـــرای اطاعـــات بیشـــتر و دریافـــت فـــرم 
رویـــداد  بخـــش   SMART.TEHRAN.IR ســـامانه  بـــه 

ــد. کننـ ــه  ــران هوشـــمند مراجعـ تهـ

سومین همایش 
تهران هوشمند 
میزبان ۵۰ تیم 

منتخب استارت آپی 
خواهد بود

گفت: استارت آپ ویکندها به عنوان یکی از  محمدزاده 
کارهایی جدید  کسب و  کوتاه ترین راه های ایجاد اشتغال و 

با پایه نوآوری است.
خراسان  فناوری  و  پژوهشی  علمی  سازمان  مسئول 
گفت: استارت  گفتگو با خبرنگار علم و فناوری   شمالی در 
ایجاد  های  راه  ترین  کوتاه  از  یکی  به عنوان  ویکندها  آپ 

کارهایی جدید با پایه نوآوری است. کسب و  اشتغال و 
کشور شده  وی با بیان اینکه این پدیده نو به تازگی وارد 
که  است، افزود: اما استارت آپ ها به دلیل شور و جذابیتی 
در این برنامه ها وجود دارد خیلی زود در دانشگاه ها مورد 

گرفت. استقبال جوانان قرار 
گی های  ویژ ترین  مهم  از  کرد:  تصریح  محمدزاده 
کسب  که ایده های نو را به سمت  استارت آپ ها این است 

کند.  کار و اشتغال جدید هدایت می  و 
وارد  ها  آپ  استارت  بر  ایرادهایی  اینکه  بیان  با  وی 
این  ها  برنامه  این  جدی  معضات  از  یکی  افزود:  است، 
ها  آپ  استارت  به  مربوط  های  برنامه  معموال  که  است 
کشورهای اروپایی طراحی  کشور و به ویژه توسط  ج از  خار

کشور ما مطابقت ندارد. که با فرهنگ  می شود 
وی با اشاره به اینکه تحلیل و نقد هایی نیز بر استارت آپ ها 
کرد: این برنامه ها با هدف تاثیرگذاری  وجود دارد، اضافه 
بر منطقه خاورمیانه دیده شده است که غالبا در استارت آپ هایی 
کشورهای برگزار می شود، بخش  کشور آلمان و سایر  که در 
نخبگان  با  نتوانند  کشور  نخبگان  تا  کردند  جدا  را  ایران 

کشور ها ارتباط بگیرند. سایر 
محمد زاده با بیان اینکه استارت آپ ویکندها به دلیل 
بسیاری  استقبال  مورد  زایی  اشتغال  جنبه  و  جذابیت 
ایرادهای  از  دیگر  یکی  افزود:  است،  گرفته  قرار  جوانان  از 
که باید خروجی استارت آپ ها به  استارت آپ ها این است 
وسیله یک نماینده به سرچشمه اصلی آن انتقال داده شود  
که این امر سبب خروج ایده های نو و نخبگان و زمینه خروج 

کند و نیز از مبادی نفوذ است. و فرار مغزها را فراهم می 

وی با بیان اینکه جذابیت در شیوه برگزاری استارت آپ 
کشورها سبب شده تا از آن استقبال شود، تصریح  ها سایر 
بومی  را  ها  آپ  استارپ  نتوانستیم  کشور  در  کنون  تا کرد: 
که این یکی از آسیب های جدی در این زمینه  کنیم  سازی 

که باید به آن توجه شود. است 
این حوزه  در  ورود  با  اینکه مسوالن  بیان  با  محمدزاده 
باید استارت آپ ها را به سمت و سوی مختلف سوق دهند، 
کنون در کشور برگزار شده  گفت: غالب استارت آپ هایی که تا
کار  کسب و  سبب رشد بسیاری از پروژه های بزرگ و رونق 

ج می شود. کشور خار بوده است ولی بیشتر این ایده ها از 
کشور  که در  کنون اغلب استارت آپ ها  کرد:تا وی تصریح 
برگزار شده در زمینه اینترنت اشیا و تجارت الکترونیک بوده 

که باید به سمت و سوی مختلف سوق یابد. است 
و مدیریت،  با هماهنگی  تمام دستگاه ها  تا  نیاز است 
کنند تا فرصت  ساختارها را به نوعی با الگوی بومی طراحی 

استفاده از ظرفیت ها و ایده نو فراهم شود.
کشور از نخبگان  با ارائه تسهیات و حمایت ها در داخل 
و افراد صاحب فکر و ایده، شرایط برای رسیدن به ایده ال 

ها فراهم شود و راه فرار مغزها و ایده های نو بسته شود.
در  نظر  اتحاد  و  درست  درک  نبود  افزود:  محمدزاده 
زمینه برنامه ها و شیوه برگزاری استارت آپ ها یکی دیگر از 
که باید بخش نامه  کشور وجود دارد  که در  ایرادهایی است 
ای جامع در این زمینه ارائه شود تا با استفاده از این برنامه 

کنیم. کاربردی و به محصول تبدیل  ها بتوانیم علم را 

رییس  و  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون 
از  ایران  اسامی  جمهوری  گفت:  ایران  فضایی  سازمان 
بین  در  و  جهانی  یازدهم  رتبه  فناوری  و  علم  تولید  نظر 

دارد. نخست  رتبه  منطقه  کشور های 
هم  نشست  در  براری  مرتضی  ایرنا،  گزارش   به 
و  فضایی  حوزه  کارآفرینان  و  استادان  با  اندیشی 
مهمترین  اهواز،  چمران  شهید  دانشگاه  ماهواره ای 
و  وفناوری  علم  تبدیل  را  ایران  فضایی  سازمان  اولویت 
و  کسب  حوزه  به  آن  ورود  و  رفاه  ثروت،  به  فضایی  علم 
گیری  کنون تنها با بهره  کرد و افزود:هم ا کار جدید بیان 
حداقل  با  را  مردم  نیاز های  می توان  جدید  فناوری  از 

کرد. تامین  کیفیت  بهترین  و  قیمت 
جدید  کار های  و  کسب  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
کشور های  از  درصد   ۲۰ حدود  آپ ها  استارت  ویژه  به 
نوآوری،  با  باید  کرد:  بیان  هستیم  عقب  پیشرفته 

کارآفرینان به حوزه فضایی و ماهواره ای  خاقیت و ورود 
کرد. کم  و سپس با تولید ثروت و اشتغال، این فاصله را 

شهروندان  به  مناسب  خدمات  ارایه  ادامه  در  براری 
کیفیت  کثر  کسی اینترنتی با حداقل قیمت و حدا مثل تا
از  گیری  بهره  با  موفق  آپ های  استارت  از  نمونه ای  را 
و  کرد  بیان  فضایی  و  ماهواره ای  و  اینترنت  فناوری 
و  افزایش  را  مردم  درآمد  نیستیم  قادر  چون  افزود:، 
از  گیری  بهره  جز  چاره ای  دهیم  کاهش  را  آنان  مصرف 

فناوری جدید و ارزان برای رفاه حال مردم نداریم.
عصر  در  اینکه  بیان  با  ایران  فضایی  سازمان  رییس 
جدید  کار  و  کسب  خلق  در  دانشگاه ها  بنیان،  دانش 
چمران  شهید  دانشگاه  داد:  ادامه  هستند  پیشرو 
به  و  جدید  کار  و  کسب  توسعه  در  زیادی  ظرفیت های 
راستای  در  کارآفرین  و  خاق  نیروی  گرفتن  خدمت 

استان خوزستان دارد. پایدار  توسعه 

براری در ادامه افزود: سونامی استارت آپ وارد حوزه فضایی 
از آن به عنوان انقاب فضایی نام می برند و ما  که  شده 

این حوزه عقب بمانیم. از  نباید 
رییس  و  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  معاون 
بحران های  در  اینکه  به  اشاره  با  ایران  فضایی  سازمان 
سوزی  آتش  سیاب،  ابعاد  همچون  خوزستان  اخیر 
سیاب  خسارات  حجم  برآورد  هورالعظیم،  تاالب  در 
مسیر  و  استان  زیرساخت های  و  کشاورزی  بخش  در 
استفاده  خوبی  به  فضایی  فناوری  از  ملخ ها،  حرکت 
استان  این  ارشد  مسئوالن  گیری  تصمیم  مبنای  و  شد 
و  فضایی  فناوری  از  استفاده  ابعاد  گفت:  گرفت  قرار 
به  روز  مردم  زندگی  مختلف  بخش های  در  ماهواره ای 
کسب  اینکه ایجاد  بر  روز بیشتر شده و این مساله عاوه 
وکار جدید می شود سبب پیشگیری از خسارات ناشی از 

می شود. طبیعی  بایای 

ریاست سازمان علم و فناوری خراسان شمالی: 

استارت آپ ویکندها یکی از 
کوتاه ترین راه های ایجاد اشتغال است

رییس سازمان فضایی ایران:

در حوزه استارت آپ ها ۲۰ درصد از دنیا عقب هستیم

●●●
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اخبار
 استارت آپ

فناوری اطالعات
◄ تهدیدها و فرصت های توسعه فناوری های دیجیتال برای کسب و کارهای کشور

◄ روش های موفقیت  در کسب وکار های مجازی
◄ واکنش تاکسی های اینترنتی به دستورالعمل نظارتی جدید

◄ گذراندن دوره سربازی فعاالن بازی های رایانه ای با پروژه های جایگزین 
◄ کسب وکارهایی که با یک دکمه خاموش می شوند!

◄ اخبار
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ــت،  ــش صنع ــه 3 بخ ــاد ب ــن اقتص ــزود: ای وی اف
خدمــات و کشــاورزی تقســیم می شــود. ســوال اصلــی 
ایــن اســت کــه خلــق ثــروت در کــدام بخــش بیشــتر 
ــای صنعــت و کشــاورزی رشــد  اســت؟ رشــد حوزه ه
ــوژی  ــوالت تکنول ــی تح ــی دارد ول ــادی را در پ اقتص
موجــب کاهــش اشــتغال ایــن بخش هــا خواهــد شــد. 
در عــوض، خدمــات، بخشــی اســت کــه در کنــار 
ــود  ــیه س ــم دارد و حاش ــتغال ه ــد اقتصــادی، اش رش
آن باالتــر از دو بخــش دیگــر اســت. در حــال حاضــر 
ســهم خدمــات در اقتصــاد مــا 55 درصــد اســت. امروز 
خدمــات در حــال مهــم شــدن و افزایــش ســهم خــود 

در اقتصــاد اســت. 
وی اضافــه کــرد: همچنیــن حجــم داده هــای تولیــد 
ــت  ــت. داده، نف ــده اس ــول ش ــار تح ــز دچ ــده نی ش
دنیــای امــروز اســت. ایــن ثــروت بــا ارزان تریــن وجــه 
ممکــن در حــال تولیــد اســت. از دیگــر ســو ســرعت 
پردازش هــا نیــز در حــال تحــول اســت. در دهــه 7۰ و 
8۰ نخســتین گوشــی های همــراه بــه بــازار آمــد. حــاال 
ــل مقایســه  ــروز قاب ــا دی ــردازش موبایل هــا ب قــدرت پ

اینکــه در کنــار همــه  از همــه مهم تــر  نیســت. 
ــال  ــز در ح ــا نی ــن فناوری ه ــت ای ــدها، قیم ــن رش ای
ــع  ــت. در واق ــدن اس ــر ش ــه صف ــک ب ــش و نزدی کاه
ذخیره ســازی  رایگان ســازی  حــال  در  تکنولــوژی 
داده هاســت. داده منشــا خلــق ثــروت اســت و بایــد آن 

ــرد. ــردازش ک ــظ و پ را حف
دبیــرکل نظــام صنفــی رایانــه ای بــا بیــان اینکــه تــا 
۱۰۰ ســال ۱۰ شــرکت اول دنیــا عمدتــا شــرکت های 
فــوالدی و نفتــی بــود، عنــوان کــرد: پــس از آن 

ــا در  ــد ام ــرار گرفتن ــگاه ق ــن جای ــازان در ای خودروس
ســال ۲۰۱7، 5 شــرکت اول دنیــا شــرکت های فعــال 
در حــوزه وب هســتند. امــروز شــرکت فیس بــوک 
بزرگتریــن شــرکت دارنــده محتواســت بــدون اینکــه از 

یــک بیــت اطالعــات بخواهــد نگهــداری کنــد. 
ــب و کار  ــوان کس ــر نت ــرد: اگ ــار ک ــرائیان اظه س
ــمند  ــی های هوش ــه در گوش ــک الی ــورت ی ــه ص را ب
نهادینــه کــرد، احتمــال نابــودی کســب و کار بیشــتر 
خواهــد بــود. کســب و کار در نقطــه تمــاس بــا 
ــی  ــرویس در گوش ــک س ــب ی ــد در قال ــتری بای مش
همــراه باشــد. امــروز کل هویــت در هنــد از ایــن 
طریــق حــل شــده امــا در کشــور مــا بــا 8۰ میلیــون 
نفــر جمعیــت، هنــوز ایــن مســاله حــل نشــده اســت. 
امــروز شــرایط فعالیــت اقتصــادی در دنیــا بــه گونــه ای 
ــوازم خانگــی و  اســت کــه شــرکت های تولیدکننــده ل
خودروســازی تولــد هوشــمند دارد. نمونــه دیگــر ایــن 
اســت کــه در ســال ۲۰۱۱، ۱۰ هــزار بانــک در اروپــا 
ــوز اســت در تهــران  ــوز کــه هن ــا هن تعطیــل شــد ام
ــدازی می شــود.  ــک راه ان ــاه یکــی دو شــعبه بان هــر م

دبیرکل نظام صنفی رایانه ای به تشریح تهدیدها و فرصت هایی که توسعه فناوری اطالعات پیش روی اقتصاد قرار می دهد، پرداخت.
بــه گــزارش ایســنا، رســول ســرائیان در نشســت تخصصــی در حــوزه تجــارت الکترونیــک بــا موضــوع معرفــی فرصت هــای بکــر بــرای ایجــاد پــل ارتباطــی 
بیــن بنگاه هــای اقتصــادی و اســتارت آپ های دانش بنیــان بــا محوریــت اقتصــاد دیجیتــال و چالش هــای پیــش روی واحدهــای تولیــدی در اتــاق 
بازرگانــی خراســان رضــوی اظهــار کــرد: اقتصــاد دنیــا 75 تــا 80 تریلیــون دالر اســت کــه انــدازه اقتصــاد مــا در ایــن نقشــه 0.6 درصــد اســت. بــا توجــه 

بــه جمعیــت ایــران، انــدازه اقتصــاد مــا بایــد 1.1 درصــد می بــود.

 اگر نتوان کسب و کار را 
به صورت یک الیه در 

گوشی های هوشمند نهادینه 
کرد، احتمال نابودی کسب و 

کار بیشتر خواهد بود

دبیرکل نظام صنفی رایانه ای تشریح کرد؛

تهدیدها و فرصت های توسعه فناوری های 
دیجیتال برای کسب و کارهای کشور
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ــود؟  ــاد می ش ــی ایج ــه کس ــول چ ــا پ ــعب ب ــن ش ای
ایــن در حالــی اســت کــه 87 درصــد شــعب بانک هــا 
در یــک ســال هیــچ مراجعــه کننــده ای نداشــته اســت. 
وی تصریــح کــرد: براســاس گــزارش مرکــز توســعه 
الکترونیکــی  تراکنش هــای  درصــد   75 تجــارت 
ــی  ــه گوش ــی ک ــت در حال ــران اس ــور در ته کل کش
و  شــده  اســتفاده  کشــور  تمــام  در  هوشــمند 
ــود دارد.  ــور وج ــه کش ــی در هم ــاخت ها ارتباط زیرس
خراســان رضــوی در حــوزه IT بهتریــن زیرســاخت ها 
را در اختیــار دارد امــا بایــد ســهم خــود را از اقتصــاد 
ــال  ــاد دیجیت ــدازه اقتص ــد. ان ــخص کن ــال مش دیجیت
ــال  ــت و در س ــد اس ــا ۱5.5 درص ــاد دنی از کل اقتص
۲۰۲5 بــه ۲5 درصــد خواهــد رســید. رشــد اقتصــادی 
ــر و بازگشــت ســرمایه آن  ــال ۲.5 براب اقتصــاد دیجیت

ــود.  ــد ب ــنتی خواه ــاد س ــر اقتص 6.7 براب
ــدن  ــی ش ــزان دیجیتال ــرد: می ــوان ک ــرائیان عن س
ــد مشــخص شــود. جهــش اقتصــادی  ــا بای ــع م صنای
ــی  ــزان دیجیتال ــرو می اســتان خراســان رضــوی در گ
شــدن آن اســت. هــر ۱۰ درصــدی کــه یــک صنعــت 
دیجیتــال شــود، حاشــیه ســود آن یــک درصــد رشــد 
ــاله  ــن مس ــا ای ــا ب ــع م ــران صنای ــرد. مدی ــد ک خواه

آشــنا نیســتند و زمینــه آن هنــوز ایجــاد نشــده اســت. 
هــر هفتــه ۱.3 میلیــون نفــر بــه جمعیــت شهرنشــینی 
دنیــا در حــال اضافــه شــدن اســت و متوســط جمعیت 
شــهری در دنیــا در ســال ۲۰5۰ بــه 65 درصــد 
ــی اســت کــه هم اکنــون  خواهــد رســید. ایــن در حال

ــت.  ــین اس ــا شهرنش ــور م ــت کش ــد جمعی 7۰ درص
ــرای هوشمندســازی اســت.  ــی ب ــن فرصت ــن ای بنابرای

ــم. ــا چــاره ای جــز هوشمندســازی شــهرها نداری م
دبیــرکل نظــام صنفــی رایانــه ای یــادآور شــد: 
و  اطالعــات  فنــاوری  صنعــت  بیــن  هم گرایــی 

ــد پیشــران توســعه  ــع می توان ــا ســایر صنای ارتباطــات ب
اقتصــادی اســتان باشــد. اگــر در اســتان دنبــال توســعه 
ــی  ــن هم گرای ــد ای ــتیم، بای ــروت هس ــق ث ــدار و خل پای
 IT ــرکت های ــالب ش ــس از انق ــال 57 و پ ــد. س رخ ده
امریکایــی ایــران را تــرک کردنــد. ســال 73 تلفــن همــراه 
وارد کشــور شــد. حرکــت اساســی بــا ورود نســل های 3 
و ۴ در ســال 93 بــه بعــد شــکل گرفــت. تفــاوت اساســی 
همــه ایــن مفاهیــم از زمانــی آغــاز شــد کــه تکنولــوژی 
نســل 3 و ۴ وارد زندگــی مــردم شــد. زیرســاخت و 
پوشــش های مــا بســیار خــوب اســت. در تمــام شــهرهای 
مــا نســل۴  وجــود دارد. حــدود 65 تا 7۰ میلیون گوشــی 
هوشــمند در اختیــار مــردم اســت و هنــر کســب و کار 

اســت کــه از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد. 
 وی داد: بــه نظــر مــن یکــی از راه هــای میان بــر در 
ــا  ــرای تاثیرگــذاری اتصــال شــرکت های نوپ ــع ب صنای
ــای  ــتارت آپ ها را پ ــوان اس ــت. می ت ــه ورکشاپ هاس ب
کار آورد و شــرکت ها نیــز مســائل خــود را بیاورنــد تــا 
ــاله  ــن مس ــود. مهم تری ــن ش ــل تدوی ــرای آن راه ح ب
آمــوزش مدیــران صنایــع بــه آشــنایی بــا ایــن مســائل 
اســت. نقــش فنــاوری در توســعه پایــدار اســتان 

نقشــی اساســی اســت.

 یکی از راه های میان بر
 در صنایع برای تاثیرگذاری 

اتصال شرکت های نوپا
 به ورکشاپ هاست
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و  بهینـه  را  خـود  هـای  )پسـت(  1.ارسـال 
کنیـد سـازی  مثبـت 

روشـی  نـت  روی  بـه  قدیمـی  چیـز  هـر  ارسـال 
نیسـت کـه از طریـق آن بتـوان به راحتـی مخاطـب 
جـذب کـرد. بایـد اطمینـان حاصـل کنیـد، مطالبـی 
را  آنهـا  می خواهنـد  افـراد  کـه  می کنیـد  ارسـال  را 
از  شـما  بـا  تعامـل  بـرای  خوبـی  شـانس  و  ببیننـد 

می کننـد. پیـدا  آنهـا  طریـق 
صحیـح  انـدازه  بـا  مطالـب  ارسـال  از  اطمینـان 
تصویـر برای هر سیسـتم عاملی مهم اسـت و تشـویق 
تعامـل از الیـک بـه اشـتراک گذاری و نظـرات باعـث 

می شـود تـا پسـت شـما بـه افـراد بیشـتری برسـد.
محتـوا  تـا  کنیـد  کـم  را  خـود  کلمـات  تعـداد 

شـود. درج  صحیـح  و  موجـز  به صـورت 
2. مخاطبان خود را بشناسید

ایـن امـر ممکـن اسـت کمـی طـول بکشـد زیـرا 
از  اعـم  خـود  ارسـال های  از  برخـی  برابـر  در  شـما 
دریافـت  را  واکنش هایـی  تصویـر  و  فیلـم  متـن، 
از  هرکـدام  این کـه  دانسـتن  حـال  کـرد.  خواهیـد 
پـی  در  را  عکس العمل هایـی  چـه  شـما  پسـت های 
خواهـد داشـت بـه شـما کمـک می کنـد تـا تصمیـم 
بگیریـد کـه چگونـه بهتریـن اهـداف را بـرای خـود 

کنیـد. هدف گـذاری 
3- برای ته مانده ها رقابت نکنید

به جـای گسـترده تر کـردن کار بدون هدف، سـعی 
کنیـد تـا طبقـه خاص خـود را در بـازار ایجـاد کنید. 
سـایرین  عمومـی  پسـت های  بـا  می شـود  به راحتـی 
خـود را گرفتـار کنیـد، بنابرایـن باید دنبـال محصول 

و زمینـه اصلـی باشـید و آن را برجسـته کنید.
مخاطبـان  بـا  تـا  بـود  خواهیـد  قـادر  پـس ازآن 
این کـه  از  نیـز  آنهـا  کنیـد.  صحبـت  خـود  خـاص 
خاص تـر و متناسـب بـا نیازهـای آنهـا برخـورد کرده 
و محصوالتتـان را ارائـه دهیـد، قدردانـی می کننـد.
4- زمان را در کانال های مناسـب سرمایه گذاری 

کنید
ایجـاد رابطـه بـا افـراد تأثیرگـذار و خاصـی کـه از 
پیـش دارای شـهرت و اعتبـار خوبی هسـتند می تواند 

ارزش سـرمایه گذاری وقتتـان را داشـته باشـد.

داشـتن یـک جامعـه خـوب بیشـتر بـه شـما در 
ارسـال پیـام و رسـاندن آن بـه مخاطبـان موردنظـر 
کمـک می کنـد. ایـن روش بسـیار بهتـر از آن اسـت 
کـه تنهـا تبلیغـات خـود را بدون هـدف پمپـاژ کنید.

نه تنهـا بـا ایـن روش سـطح اعتمادبه نفسـتان بـاال 
رفتـه بلکـه بـا بـه اشـتراک گذاری محتـوای موردنظر 

افـراد، بـه منافع بیشـتری خواهید رسـید.

5- صفحـات اجتماعی خود را بهینه کنید
اطمینـان حاصـل کنید کـه بیشـترین اطالعات را 
از طریـق کانال هـای اجتماعـی مختلـف تـا جایی که 

امـکان دارید، ارسـال کنید.
توضیـح سـاده در مـورد این کـه شـما چـه کسـی 
هسـتید و چه کارهایـی انجـام می دهیـد، ایـن امـر را 

آسـان می کنـد کـه مـردم شـمارا فـوراً درک کننـد.
تمـاس واضح و آسـان بـرای برقـراری رابطه کاری 
یـا پیونـد سـاده باهـم صنفی هـا نیـز بسـیار توصیـه 
می شـود زیـرا گاهـی اوقـات مجبـور هسـتید قبـل از 
غـرق شـدن، اطالعـات را آرام آرام بـه مـردم اطـالع 

. هید د
مـداوم  فـروش  بـا  را  خـود  مخاطبـان   .6

نکنیـد خسـته 
شـود  درگیـر  باکسـی  نمی خواهـد  هیچ کـس 
آنهـا  بـه  را  تـا چیـزی  اسـت  تـالش  در  دائمـاً  کـه 
بفروشـد. هیچ چیـز بدتـر از ایـن نیسـت کـه در یـک 
فروشـگاه مشـغول بررسـی محصوالت باشـید و نفس 
کمـک فروشـنده مـدام روی گـردن شـما باشـد. در 
کسـب وکار مجـازی هـم ایـن امـر هیـچ تفاوتـی بـا 

نـدارد. واقعیـت 
به هرحـال بایـد به مـردم اجـازه دهید تـا خدمات 
یـا محصـوالت شـمارا بشناسـند اما سـعی کنیـد آنها 
را بـه شـکلی طبیعـی درگیـر کنیـد و باعـث نشـوید 
تـا آنهـا احسـاس کنند که شـما فقـط دنبـال گرفتن 

پـول آنهـا و خالـی کردن جیبشـان هسـتید.

راه هــای خوبــی بــرای این کــه در شــبکه هــای اجتماعــی بــه چشــم آمــده و بتوانیــد محصــوالت خــود را ارائــه دهیــد، وجــود دارد. راه هایــی 
کــه از طریــق آنهــا دسترســی شــما بــه مخاطبــان در رســانه هــای اجتماعــی بــه حداکثــر خواهیــد رســید.

بــه گــزارش ایســکانیوز، رســانه هــای اجتماعــی راهــی عالــی بــرای مشــاغل و برندهــا اســت تــا از طریــق آنهــا بیشــترین دسترســی را 
بــه مخاطبــان خــود داشــته باشــند امــا در ســال هــای اخیــر شــنیده شــدن پیــام شــما باالتــر از همــه و درواقــع رســیدن بــه فالوورهــا دشــوارتر 
بــوده اســت. در همیــن راســتا در گــزارش زیــر مــا 6 روش عالــی بــرای اطمینــان از شــنیدن صــدای تــان در شــبکه هــای اجتماعــی بــه شــما 

پیشــنهاد مــی کنیــم.

نگاهی به 

روش های موفقیت  در کسب وکار های مجازی 

به جای گسترده تر کردن کار 
بدون هدف، سعی کنید تا 
طبقه خاص خود را در بازار 

ایجاد کنید
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به گزارش ایسـنا، دسـتورالعمل نظـارت بر چگونگی 
فعالیـت ارائـه دهنـدگان خدمـات هوشـمند مسـافر 
مشـمول قانـون صنفی کشـور، عصـر روز چهارشـنبه 
سـوم مهرماه به شـهرداری ها و شـرکت های اینترنتی 
فعـال در حـوزه جابجایـی مسـافر ابالغ شـد تا بـه اما و 
اگرهـای فعالیت این شـرکت های حمل و نقلـی پایان دهد.
اسـت  قـرار  ابالغـی،  دسـتورالعمل  براسـاس 
سـامانه ای متعلـق به وزارت کشـور جهـت ثبت برخط 
مسـافر،  ارائه دهنـدگان خدمـات هوشـمند  اطالعـات 
رانندگان و داده های سـفر در سـامانه مشـترکی تحت 

عنـوان »سـماس« ایجـاد شـود. 
نظـارت  دسـتورالعمل،  ایـن  براسـاس  همچنیـن 
بـر ایـن شـرکت ها برعهـده وزارت کشـور و سـازمان 

شهرداری هاسـت.
در ایـن دسـتورالعمل حفظ اطالعات و مشـخصات 
براسـاس  و  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  نیـز  کابـران 
آنچـه مصـوب شـده، دسترسـی و رصـد تلفـن همراه 
از  جلوگیـری  بـرای  راننـده(  و  )مسـافر  کاربـران 
فعالیـت کاربـران از سـایر نرم افزارهـا ممنـوع شـده 
و اطالعـات خودروهـا و راننـدگان در سـامانه وزارت 
کشـور ثبـت می شـود و معاینـه فنـی هـر شـش مـاه 
بـرای  فرسـودگی  سـن  رعایـت  همچنیـن  و  یکبـار 
مسـافربرهای اینترنتـی الزامی شـد. معافیت از ارزش 
افـزوده و پرداخـت ۲ درصـد عـوارض شـهرداری از 

دیگـر مفـاد دسـتورالعمل ابالغـی اسـت.
حفظ ماهیت مسافربرهای آنالین در 

جدید دستورالعمل 
اگـر چه بـا اینکـه تفاهـم فـی مابین شـهرداری ها 

اینترنتـی  وکارهـای  کسـب  و  کشـور  وزارت   ،
بـه  و  اسـت  موفـق  و  جلـو  بـه  رو  حرکـت  یـک 
 ، کشـور  وزارت  هماهنگـی  معـاون  سـامانی  گفتـه 
دسـتورالعمل پـس از مذاکـرات گسـترده و برگـزاری 
وزارت کشـور،  توسـط  متعـدد  کارشناسـی  جلسـات 
وزارت صنعت،معـدن و تجـارت، وزارت ارتباطـات و 
فنـاوری اطالعـات، معاونـت علمی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری، تاکسـی های آنالین و شـهرداری هـا تهیه 
و تدویـن شـده اسـت، امـا شـرکت های مسـافربرهای 
اینترنتـی بعنـوان مجـری ، نقطه نظراتـی دارنـد کـه 

ایسـنا عنـوان کردنـد. بـا  در گفت وگـو 

میـالد منشـی پـور مدیرعامـل شـرکت تپ سـی با 
اشـاره بـه رونـد تصویـب ایـن آئین نامـه نظـارت بـر 
مسـافربرهای اینترنتـی بـا بیـان اینکه موضوع از سـه 
سـال پیـش آغـاز شـد و آن زمـان اولیـن جلسـات 
و  مسـائل  بررسـی  خصـوص  در  ترافیـک  شـورای 
آغـاز  اینترنتـی  مسـافربر  شـرکت های  مشـکالت 
شـد، گفـت: شـهرداری ها نگرانی هایـی در خصـوص 

داشـتند  اینترنتـی  مسـافربرهای  توسـعه  و  فعالیـت 
کـه بـه همیـن دلیـل رایزنـی بـرای رسـیدن بـه یک 
تفاهم مشـترک آغاز شـد و از یک سـو وزارت کشـور 
علمـی  معاونـت  دیگـر  سـوی  از  و  شـهرداری ها  و 
ریاسـت جمهـوری، وزارت صنعـت، معـدن، تجـارت، 
کسـب و کارهـای اینترنتـی و وزارت ارتباطـات پـای 
میـز گفت وگـو نشسـتند و عمـال یـک پروسـه تطبیق 

کسـب و کار نویـن بـا قوانیـن سـنتی آغـاز شـد. 
وی بـا بیـان اینکـه از دیدگاه سـنتی، حمـل و نقل 
یک تعریف مشـخصی داشـت و حاال کسـب و کارهای 
نویـن کـه در دایـره تعریـف سـنتی نمی گنجیدند باید 
بـا شـیوه های سـنتی مطابقـت داده می شـدند، گفـت: 
کارهـای  و  سـازگارکردن کسـب  ابتـدا  در  ماموریـت 
نویـن بـا قوانیـن سـنتی بـود و ایـن در حالی بـود که 
سیسـتم سـنتی قابـل جمع با کسـب و کارهـای نوین 

نبـود و ایـن مسـئله مذاکـرات را سـخت تر می کـرد. 
منشـی پور بـا بیـان اینکـه مهم تریـن و اصلی ترین 
هـدف مـا این بـود کـه ماهیـت مسـافربرهای آنالین 
را حفـظ کنیـم، گفـت: تالشـمان ایـن بـود کـه در 
مسـافربرهای  ماهیـت  نظارتـی،  دسـتورالعمل  اثـر 
کـه  نکنـد  تغییـر  آنهـا  تجـاری  مـدل  و  اینترنتـی 
خوشـبختانه آیین نامـه ی تصویـب شـده، تغییـری در 

مـدل کسـب و کار مـا ایجـاد نمی کنـد.
آئین نامـه  ایـن  ضعـف  نقـاط  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـفر  هـر  ازاء  بـه  عـوارض  پرداخـت  موضـوع  و 
کـه  نیسـت  خوشـایند  هـم  تپ سـی  بـرای  گفـت: 
در  امـا  کنـد  پرداخـت  اضافـه ای  هزینـه  بخواهـد 
مـا  قرمزهـای  بزرگ تریـن خـط  دسـتورالعمل،  ایـن 

قرار است سامانه ای متعلق 
به وزارت کشور جهت ثبت 

برخط اطالعات ارائه دهندگان 
خدمات هوشمند تحت عنوان 

»سماس« ایجاد شود

درگزارشی بررسی شد

واکنش تاکسی های اینترنتی به دستورالعمل 
نظارتی جدید

مســافربرهای اینترنتــی در تهــران هماننــد بســیاری از شــهرهای جهــان بــه ســرعت از گوشــی های تلفن همــراه بــه خیابان هــا 
ــد و مــورد اســتقبال شــهروندان قــرار گرفتنــد امــا واقعیــت آن اســت کــه در همــه  ــاز کردن ــاوگان حمــل و نقــل عمومــی راه ب و ن
ــاره ایــن شــرکت های اینترنتــی مطــرح بــود،  ــاره نحــوه فعالیــت و نظــارت و ... درب ســال های فعالیــت همــواره دغدغه هایــی درب

دغدغــه ای کــه در نهایــت بــه تدویــن و ابــالغ دســتورالعملی بــرای نخســتین بــار منجــر شــد.
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ماننـد قـرار نگرفتـن تاکسـی های آنالیـن بـه عنـوان 
زیرمجموعـه شـهرداری و عـدم ورود ایـن نهـاد بـه 
مـدل کسـب و کار مـا مـورد پذیـرش قـرار گرفتـه و 
معتقـدم موضـوع پرداخـت عـوارض را نیـز می توانیم 

در ادامـه بـا مذاکـره حـل کنیـم.

۸ ایراد اسـنپ به آئین نامه جدید!
همچنیـن ژوبیـن عالقبنـد، مدیرعامـل اسـنپ نیز 
بـا اشـاره بـه ایـرادات احصـاء شـده از دسـتورالعمل 
جدیـد، گفـت: در مـاده یکـم بـا تعاریـف  بخش داده 
در  کـه  اطالعاتـی  کـه  چـرا  هسـتیم  مخالـف  سـفر 
»سـماس« از کسـب وکارها می خواهنـد نبایـد مغایـر 
بـا تعریـف قانـون جرائم رایانـه ای و حریـم خصوصی 

باشـد. کاربران 
وی بـا اشـاره بـه تبصـره ۱ مـواد ۲ و 3 گفت: مقرر 
و  ایجـاد سـامانه سـماس  از  بعـد  بـود دسـتورالعمل 
ورود اطالعـات داخـل آن اجرایـی شـود و کسـب و 
کارهـا فرصـت تطبیـق خود را با دسـتورالعمل داشـته 
باشـند، امـا برابـر متـن اضافـه شـده ذیـل تبصـره ۱ 
مـاده ۲ و همچنیـن تبصـره ۱ مـاده 3، وزارت کشـور 
قصـد اجرایـی کـردن دسـتورالعمل را از زمـان ابـالغ 
دارد کـه در ایـن خصـوص بایـد ایـن ابهـام برطـرف 
شـود. بـه عبـارت دیگر تا زمان ایجاد سـامانه سـماس 

بـا اجرایـی شـدن دسـتورالعمل مخالفیـم.
عالقبنـد همچنیـن بـا اشـاره بـه تبصـره ۴ مـاده 
۲ گفـت: در رابطـه بـا علـت مخالفـت بایـد بگویـم 
کـه  تبصـره ۴ مـاده ۲ بـه متـن قبلـی اضافـه شـده 
اسـت و در قسـمت پایانـی تبصره ۴ مذکور اشـاره به 
ممنوعیـت جلوگیـری کاربـران از اسـتفاده همزمـان 
ایـن  کـه  صورتـی  در  اسـت،  شـده  اپلیکیشـن ها 
موضـوع در صالحیـت مراجـع ذی صـالح دیگـر مانند 
شـورای رقابـت بوده و ذکـر آن در این دسـتورالعمل 

خـالف قانـون اسـت و بایـد حـذف شـود.
نیـز   3 مـاده  بـا  مخالفـت  علـت  مـورد  در  وی 
تصریـح  دسـتورالعمل   3 مـاده  در  اینکـه  بیـان  بـا 
ارائـه دهنـدگان خدمـات مجـازی  شـده اسـت کـه 
جابه جائـی هوشـمند، صرفـا قـادر به شـروع یـا ادامه 
فعالیـت بعـد از تنظیم قرارداد پیوسـت دسـتورالعمل 
بـا شـهرداری مربوطـه هسـتند، گفـت: ایـن موضـوع 
بـه نوعـی صـدور مجـوز فعالیـت توسـط شـهرداری 
بـوده در صورتیکـه هیئـت مقررات زدائـی بـا صـدور 
ایـن  در  مجـوز  خلـق  یـا  جدیـد  مجـوز  هرگونـه 
خصـوص مخالـف اسـت و قـرارداد نباید مانع شـروع 
یـا ادامـه فعالیـت باشـد و صرفـا بایـد بـرای تعییـن 

مبلـغ پرداختـی بـه شـهرداری تنظیـم شـود.
 3 مـاده   ۱ تبصـره  در  اینکـه  بیـان  بـا  عالقبنـد 
در  گفـت:  دارد،  وجـود  ایراداتـی  نامـه  آییـن  ایـن 
متـن قبلـی کـه بـه رویـت مـا رسـیده بـود، معافیت 
ارائه دهنـدگان خدمـات مجـازی جابه جائی هوشـمند 
از »ارزش افـزوده« ذکـر شـده بود که قـدرت اجرائی 
باالتـری نسـبت بـه قـرارداد با شـهرداری داشـت اما 
ایـن موضـوع در متـن جدیـد دسـتورالعمل نیسـت 
و بـه صـورت یـک تبصـره در بخـش قـرارداد دیـده 

است. شـده 

بـه گفتـه وی، در تبصـره ۲ مـاده 5 متـن قبلـی 
جائـی  جابـه  مجـازی  خدمـات  ارائه دهنـدگان  بـه 
کـه  بـود  شـده  داده  فرصـت  مـاه  شـش  هوشـمند 
شـرایط کاربـران راننـده را منطبـق بـا دسـتورالعمل 
امـا در متـن جدیـد فرصـت مذکـور حـذف  کننـد، 
شـده اسـت و دسـتورالعمل بایـد حداقـل در شـش 
مـاه آینـده اجرائـی شـود که کسـب و کارها قـادر به 

تطبیـق خـود بـا شـرایط اعالمـی نیسـتند.

وی بـا اشـاره بـه ایرادات احصاء شـده در قسـمت 
قـرارداد بـه مـاده ۱ بندهـای 6 و 7 اشـاره کـرد و 
قـرارداد  و  دسـتورالعمل  قبلـی  متـن  در  گفـت: 
هیـات  در  کار  و  کسـب  نماینـده  آن،  پیوسـت 
انضباطـی و کمیتـه ایمنـی، اتحادیه کشـوری کسـب 
و کارهـای مجـازی بـود، امـا در متـن اصـالح شـده 
صنـف مربوطـه جایگزیـن شـده کـه این امر بـا توجه 
بـه تعریـف اتحادیـه در صـدر دسـتورالعمل ، ابهـام 

می کنـد. ایجـاد 
بـه گفتـه مدیرعامـل اسـنپ، در بنـد 5 مـاده 5 
قـرارداد، درصـد شـهرداری تعییـن شـده اسـت کـه 
عـدم پرداخـت آن تخلف محسـوب می شـود و کسـب 
و کار مکلـف بـه ارائـه اطالعـات بـه شـهرداری بـرای 
تعییـن میـزان آن اسـت. در این بـاره نیز ابهـام وجود 
شـورای  مصوبـات  برخـالف  شـهرداری ها  زیـرا  دارد 
اسـالمی شـهر، اقـدام بـه مطالبـه درصـدی از درآمـد 
)۲درصـد( متعلق بـه ارائه دهنـدگان خدمـات مجازی 
و کاربـران راننـده به عنـوان هزینه خدمات شـهری یا 
عـوارض کرده انـد، در صورتیکـه برابـر مـاده 5۰ قانون 
مالیات هـای مسـتقیم، وصـول هرگونـه وجهی توسـط 
مراجـع دولتـی یـا نهادهـای عمومـی غیردولتی حتی 
بـر اسـاس توافـق، برخـالف قانـون بـوده و ایـن اقدام 
شـهرداری جهـت وصـول عـوارض مغایـر صریـح ماده 

5۰ قانـون ارزش افـزوده اسـت.
قـرارداد  بخـش  در  متاسـفانه  همچنیـن 
ارزش  حـذف  عـدم  کـه  شـد  عنـوان  دسـتورالعمل 
افـزوده صرفـا موجـب کسـر نیـم درصـد از درآمـد 
خواهـد شـد کـه درواقع بـه نوعی رفـع مسـئولیت از 

اسـت. شـهرداری  و  کشـور  وزارت 

سفته یک میلیاردی و عوارض 2 درصدی، 
چرا ؟

ماکسـیم  مدیرعامـل  بذرگـر  حمیـد  همچنیـن 

نیـز بـا بیـان اینکـه برخـی از جزئیاتـی کـه در ایـن 
دسـتورالعمل ارائـه شـده مـورد موافقت شـرکت های 
مـا  همـه  بـرای  گفـت:  نیسـت،  اینترنتـی  مسـافربر 
جـای سـوال اسـت که چـرا بایـد ۲ درصـد از درآمد 
خـود را بـه شـهرداری ها پرداخت کنیـم . مبنای این 
پرداخـت مشـخص نیسـت چرا کـه مالیـات بر ارزش 
افـزوده پرداخـت می کنیـم و ایـن بـه ضـرر مسـافر 

اسـت چـرا کـه موجـب افزایـش کرایـه می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه شـهرداری ها و وزارت کشـور 
مدعـی حمایـت از اسـتارت آپ ها هسـتند امـا آنچـه 
مدعـی  اگـر  افـزود:  اسـت  متفـاوت  می بینیـم  کـه 
یـک  سـفته  آنهـا  بـه  بایـد  چـرا  هسـتند  حمایـت 
میلیـاردی بـرای هـر شـهر بـزرگ بـه طـور جداگانه 
اینترنتـی  مسـافربر  شـرکت   ۱۰۰ حـدود  بدهیـم، 
وجـود دارد امـا چنـد شـرکت تـوان پرداخـت سـفته 

را دارنـد؟ یـک میلیـاردی 
وی بـا اشـاره بـه ایجـاد محدودیـت سـفر بـرای 
راننـدگان آن را یـک نقطـه ضعـف دانسـت و گفـت: 
بسـیاری از راننـدگان کار کـردن در این شـرکت های 
مسـافربری را بـه عنـوان یـک شـغل انتخـاب کردنـد 
و در نظـر گرفتـن سـقف سـفر بـرای آنهـا درسـت 

. نیست
در  آئین نامـه   ، ماکسـیم  مدیرعامـل  گفتـه  بـه 
فرودگاه هـا  و  ترمینال هـا  در  مسـافر  حمـل  مـورد 
مسـکوت مانده و هنوز جزئیات آن مشـخص نیسـت.

تفـاوت دسـتورالعمل  اینکـه  از  انتقـاد  بـا  بذرگـر 
ابالغـی بـا برخی موضوعات مطرح شـده در جلسـات 
تاکیـد کـرد: در پـی آن هسـتیم کـه از طریق وزارت 
کننـده،  مصـرف  از  حمایـت  سـازمان  یـا  و  صنعـت 

اصالحاتـی را در ایـن آئین نامـه انجـام دهیـم.

عوارض 2 درصدی شهرداری 
بجای مالیات 9 درصدی

نقطـه  نظرات و ایرادات مدیران عامل شـرکت های 
مسـافربر اینترنتـی بـه دسـتوالعمل جدیـد در حالـی 
مطـرح شـد کـه علـی پیرحسـینلو  مشـاور معـاون 
اینکـه  بیـان  بـا  تهـران  شـهرداری  نقـل  و  حمـل 
اینترنتـی  مسـافربرهای  بـر  نظـارت  دسـتورالعمل 
بعـد از مدت هـا رایزنـی و برگـزاری جلسـات متعـدد 
شـرکت های  وضعیـت  گفـت:  اسـت،  شـده  نهایـی 
مسـافربر اینترنتـی بـه یـک کالف سـردرگم تبدیـل 
شـده بـود و نیازمنـد یـک سـاماندهی و نظـارت همه 

جانبـه بودیـم.
وی در پاسـخ بـه برخـی انتقادات مبنـی بر چرایی 
واریـز دو درصـد از درآمـد این شـرکت ها به حسـاب 
شـهرداری ها گفـت: فـرض کنیـد کرایـه یـک سـفر 
اینترنتـی ۱۰ هـزار تومـان باشـد کـه تـا آنجایـی که 
خبـر داریم تا سـال گذشـته یکـی از این شـرکت های 
آنالیـن ۱3 درصـد کمیسـیون می گرفتنـد یعنـی بـه 
عبـارت سـاده تر از هر ۱۰ هـزار تومـان کرایه، ۱3۰۰ 
تومـان سـهم شـرکت بـود کـه چنـدی پیـش بـدون 
هیـچ توضیحـی ایـن رقـم را بـه ۱5 درصـد افزایـش 
داد کـه بـر اسـاس قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده، 
از ایـن ۱5۰۰ تومـان کمیسـیون ، شـرکت 9 درصـد 

بسیاری از رانندگان کار کردن 
در این شرکت های مسافربری 
را به عنوان یک شغل انتخاب 
کردند و در نظر گرفتن سقف 
سفر برای آنها درست نیست



75

سال سوم - شماره 20- مهر 1398 
ماهنامه غیر برخط

فناوری اطالعات
و ارتباطات

www.bazarekar.ir

یعنـی ۱35 تومـان بابـت مالیـات پرداخـت می کـرد.
ایـن  اسـاس  بـر  اینکـه  بیـان  بـا  پیرحسـینلو 
دسـتورالعمل مسـافربرهای اینترنتـی در قالـب حمل 
و نقـل عمومـی شـناخته می شـوند، گفـت: پـس بـر 
اسـاس ایـن دسـتورالعمل مسـافربرهای اینترنتی نیز 
عمومـی  و  شـهری  نقـل  و  حمـل  قوانیـن  مشـمول 
آنهـا  معافیـت  قوانیـن  ایـن  از  یکـی  کـه  می شـوند 
از پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده اسـت. یعنـی 
مسـافربرهای اینترنتـی دیگـر الزم نیسـت 9 درصـد 
آن  جـای  بـه  و  بدهنـد  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 
پرداخـت  بـه شـهرداری ها  عـوارض  درصـد   ۲ بایـد 
می کننـد. یعنـی از هـر ۱۰ هـزار تومان کرایه سـفر، 
می شـود  پرداخـت  شـهرداری ها  بـه  تومـان   ۲۰۰
کـه بـا یـک حسـاب سرانگشـتی متوجـه می شـویم 
مسـافربر  شـرکت های  هزینـه  تومـان   65 تنهـا  کـه 
اینترنتـی افزایـش یافتـه اسـت و ایـن دلیلـی بـرای 
در  کـه  چـرا  نیسـت.  کرایه هـا  قیمـت  افزایـش 
تومـان   65 تنهـا  اینترنتـی  هزینه هـای شـرکت های 

در هـر سـفر افزایـش یافـت.

دسـتورالعمل  ایـن  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بـه  اینترنتـی  مسـافربرهای  بـا  نیـز  شـهرداری ها 
یعنـی  گفـت:  می کننـد  رفتـار  آژانس هـا  ماننـد 
مسـافربرهای اینترنتـی نیـز از تخفیـف 7۰ درصـدی 
تـردد در محـدوده طـرح ترافیـک همچـون آژانس ها 

. نــد ه مـنـد مـی شـو بـهــر
وی بـا بیـان اینکـه هزینـه شـرکت های مسـافربر 
اینترنتـی بـه مراتـب کاهـش می یابـد گفـت: بـه نظر 
می رسـد کـه ماجـرای بـزرگ کـردن واریـز ۲ درصد 
آن  کـه  شـهرداری ها  حسـاب  بـه  درآمدهایشـان  از 
عمومـی  نقـل  و  حمـل  توسـعه  صـرف  صرفـا  هـم 
بحـث  اصـل  کـردن  منحـرف  نوعـی  بـه  می شـود 
فعالیـت  سـال ها  از  بعـد  باالخـره  کـه  چـرا  اسـت. 
قانـون  اینترنتـی قاعـده منـد شـده و  مسـافربرهای 
دسـتورالعمل های   ... و  راننـده  خـودرو،  مـورد  در 
جزئـی را منعقـد کـرده کـه راه را بـر بسـیاری از 

می بنـدد. مشـکالت 
پیرحسـینلو  بـا بیـان اینکه مـا نیز نگران هسـتیم 
کـه ایـن آئین نامـه و واریـز ۲ درصـد از درآمـد بـه 

حسـاب شـهرداری ها مـورد سواسـتفاده قـرار گرفتـه 
و دسـتاویزی باشـد کـه یـا کرایـه مسـافر و یـا حـق 
پرداخـت  گفـت:  شـود،  اضافـه  راننـده  کمیسـیون 
مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه عهده مسـافر یـا راننده 
عـوارض  بـه  مالیـات  تبدیـل  بـا  حـاال  کـه  نبـوده 

می خواهنـد آن را از مسـافر یـا راننـده بگیرنـد.
ایـن  ابـالغ  و  تصویـب  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آئین نامـه گام بلنـدی در راسـتای ضابطـه مندکردن 
مراقـب  بایـد  اسـت، گفـت:  اینترنتـی  مسـافربرهای 
انحـراف کشـیده نشـود. بـه  ایـن مهـم  باشـیم کـه 

بـه گـزارش ایسـنا، تدویـن آئیـن نامـه ای بـرای 
مسـافربرهای اینترنتـی کـه هـر روز بـه تعدادشـان 
و مسافرانشـان  اضافـه می شـود در دنیـای مـدرن، 
یـک  نوینشـان  کارکـرد  حفـظ  لـزوم  بـا  آنهـم 
ضـرورت اسـت و بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه آیـا 
مسـافربرهای  دسـتورالعمل جدیـد کالف سـردرگم 
کالف  ایـن  آنکـه  یـا  می کنـد  بـاز  را  اینترنتـی 

می شـود. تـر  پیچیـده 
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علمـی  معاونـت  از   نقـل  بـه  بـازارکار  گـزارش  بـه 
مالـی  گـردش  حجـم  جمهـوری،  ریاسـت  فنـاوری  و 
حـال  در  روز  بـه  روز  جهـان  در  رایانـه ای  بازی هـای 
 9۲ مالـی  گـردش  کل  از  درصـد   76 اسـت.  افزایـش 
میلیـارد دالری نـرم افزارهـای حـوزه موبایـل در سـال 
۲۰۱8 بـه بازی هـای رایانـه ای اختصـاص یافـت، درآمد 
بیـش   ۲۰۱8 رایـگان دیجیتـال در سـال  بـازی  یـک 
از ۲ میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون دالر بـود کـه از مجمـوع 

درآمـد یـک میـدان متوسـط نفتـی بیشـتر اسـت.
ایـن حـوزه در ایـران نیـز رشـد چشـمگیری داشـته 
اسـت، براسـاس گـزارش تهیـه شـده توسـط بنیـاد ملی 
بازی هـای رایانه ای در سـال  ۱396 از هـر ۱۰۰ ایرانی 
35 نفـر بازیکـن محسـوب می شـدند و بـه ایـن ترتیـب 
حداقـل ۲8 میلیـون نفـر در کشـور جـزء مخاطبین این 

حـوزه محسـوب می شـوند.
توسـعه  سـتاد  دبیـر  نیـری  سـجادی  محمدحسـین 
فناوری هـای نـرم و هویت سـاز معاونت علمـی و فناوری 
بازی هـای  گفـت:  رابطـه  ایـن  در  جمهـوری  ریاسـت 
بـه  و  هسـتند  اقتصـادی  و  اشـتغال زا  بسـیار  رایانـه ای 
را  بازی هـا  ایـن  تأثیـر فرهنگـی  هیـچ وجـه نمی تـوان 

نادیـده گرفـت.
کارکردهـای  رایانـه ای  بازی هـای  کـرد:  بیـان  وی 
دیگـری جـز تفریـح و سـرگرمی دارنـد کـه از مهمترین 
آن هـا می تـوان بـه آمـوزش و شـکوفایی خالقیت اشـاره 

. د کر
در ایـن رابطه و در راسـتای نظام مندکردن حمایت ها از 
فعـاالن ایـن حـوزه، بر اسـاس توافـق بعمل آمـده میان 
نـرم و هویت سـاز معاونـت  فناوری هـای  سـتاد توسـعه 
معاونت هـای  و  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی 
رایانـه ای،  بازی هـای  ملـی  بنیـاد  پژوهـش  و  حمایـت 
دو سـاختار همگـرا و رویـداد جایـزه بازی هـای جـدی، 
بـه عنـوان مبـادی ورود شـرکت ها بـه برنامـه حمایتـی 
توسـعه زیسـت بوم شـرکت های خـالق انتخـاب شـدند.

حمایـت هدفمند از بازی های رایانه ای
برنامـه توسـعه زیسـت بـوم شـرکت های خـالق یـک 
چتـر حمایتی محسـوب می شـود کـه شـرکت های فعال 
انجـام  سـنجی های  نیـاز  اسـاس  بـر  می تواننـد  فنـاور 

گرفتـه از پشـتیبانی الزم بـرای ارتقاء حـوزه کاری خود 
برخـوردار شـوند، بـرای سـنجش و پاالیـش متقاضیـان، 
الزم اسـت شـاخص ها و مبـادی ورودی تعییـن گردد تا 
ایـن شـرکت ها بـا عبـور از ایـن مبـادی، ویژگـی هـای 
اولیـه جهـت ورود بـه ایـن زیسـت بـوم را احـراز کنند.

رویـداد جامـع جایـزه بازی هـای جـدی بـه عنـوان 
بـا  سـاالنه،  صـورت  بـه  ورودی  مبـادی  ایـن  از  یکـی 
هـدف جـذب حامیـان ایـن حوزه، برگـزار می شـود. این 
بـا  تـا  رویـداد در سـومین دوره خـود تـالش می کنـد 
برگـزاری سـه بخـش کلیـدی، شـامل جشـنواره بـازی 
جـدی سـال ۱398، هکاتـون بازی هـای جـدی ۱398 
و سـمپوزیوم بازی هـای جـدی ۱398، زیرسـاخت های 
بیش ازپیـش  توسـعه  بـرای  را  صنعتـی  و  علمـی 
بازی هـای جـدی در کشـور فراهـم و حلقه هـای توسـعه 
را از تحقیقـات دانشـگاهی تـا تجاری سـازی محصـوالت 

موجـود در صنعـت تقویـت کنـد.
سـاختار حمایتـی همگـرا نیـز در سـال ۱396 متولد 
حوزه هـای  در  موجـود  حمایتـی  بسـته های  تـا  شـد 
ایـن سـاختار،  مختلـف صنعـت بـازی را همگـرا کنـد. 
بازی سـازان را در مسـیر موفقیـت همراهـی می کنـد و 
آنچـه کـه بـرای رشـد بـه آن احتیـاج دارنـد در اختیار 

آن هـا قـرار می دهـد.
بـر اسـاس توافـق بعمـل آمـده میـان سـتاد توسـعه 
و  علمـی  معاونـت  هویت سـاز  و  نـرم  فناوری هـای 

بازی هـای  ملـی  بنیـاد  و  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری 
تأییـد  مـورد  حقوقـی  کارهـای  و  کسـب  رایانـه ای، 
بنیـاد ملـی بازی هـای رایانـه ای در صـورت دارا بـودن 
حقوقـی  کارهـای  و  کسـب  جملـه  از  شـرایط  از  یکـی 
کـه در سـاختار همگـرا، حائـز رتبـه پنجـم )هدیـوش( 
یـا باالتـر باشـند، همچنیـن کسـب و کارهـای حقوقـی 
کـه در یکـی از سـه بخـش رویـداد جایـزه بازی هـای 
بـازی جـدی سـال، هکاتـون  جـدی شـامل جشـنواره 
بـه  بازی هـای جـدی  یـا سـمپوزیوم  بازی هـای جـدی 
عنـوان فینالیسـت یـا تیـم برتـر شـناخته شـده و دارای 
محصـول بـازی جـدی باشـند، بـه عنوان شـرکت خالق 
معرفـی شـده و از مزایـای برنامـه توسـعه زیسـت بـوم 

شـد. خواهنـد  بهره منـد  خـالق  شـرکت های 
پروژه هـای  قالـب  در  وظیفـه  نظـام  تسـهیالت 
در  عضویـت  مزیت هـای  از  یکـی  خدمـت  جایگزیـن 
برنامـه توسـعه زیسـت بوم شـرکت های خالق محسـوب 
می شـود. بـازی سـازان در صـورت کسـب شـرایط الزم 
تاییـد  مـورد  علمـی  هـای  ویژگـی  از  برخـورداری  و 
در  وظیفـه  نظـام  خدمـت  انجـام  جـای  بـه  می تواننـد 
چهارچـوب قوانیـن و مقـررات مصـوب در پـروژه هـای 

کننـد. خدمـت  جایگزیـن 
کاربـری  بـا  اماکـن  در  اسـتقرار  امـکان  همچنیـن 
تسـهیالت  از  برخـورداری  تهـران،  شـهر  در  مسـکونی 
بیمـه تکمیلـی درمـان، امـکان اسـتقرار در پـارک ملـی 
فرهنگـی، حمایـت  و صنایـع  نـرم  فناوری هـای  علـوم، 
کاری  فضاهـای  در  خـالق  شـرکت های  اسـتقرار  از 
اشـتراکی و امـکان اسـتفاده از تسـهیالت صندوق هـای 
پژوهـش و فنـاوری همـکار از جملـه دیگـر مزیت هایـی 
اسـت کـه شـرکت های منتخـب بـازی سـاز می توانند از 

شـوند. بهره منـد  آن 
بازی سـازان  و  متقاضیـان محتـرم  اسـاس   ایـن  بـر 
بـه  بیشـتر  اطالعـات  کسـب  منظـور  بـه  می تواننـد 
پایگاههـای اینترنتـی ذیـل از جملـه  پایـگاه اینترنتـی 
خـالق:  شـرکت های  زیسـت بوم  توسـعه  برنامـه 
همگـرا:  سـاختار  اینترنتـی  پایـگاه   ،ircreative.isti.ir
بازی هـای  جایـزه  اینترنتـی  پایـگاه  و   hamgara.ircg.ir

کننـد. مراجعـه   segap.ir جـدی: 

شــرکت های دانش بنیــان منتخــب حــوزه بازی هــای رایانــه ای در صــورت دارا بــودن شــرایط می تواننــد از مزایــای شــرکت در پروژه هــای 
جایگزیــن بــه جــای خدمــت ســربازی بــر اســاس توافــق بعمــل آمــده میــان ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و بنیــاد بازی هــای رایانــه ای 

اســتفاده کننــد.

در راستای اجرای خدمات حمایتی دانش بنیان ها صورت می گیرد 

گذراندن دوره سربازی فعاالن بازی های رایانه ای 
با پروژه های جایگزین 

تسهیالت نظام وظیفه در 
قالب پروژه های جایگزین 
خدمت یکی از مزیت های 
عضویت در برنامه توسعه 

زیست بوم شرکت های خالق 
محسوب می شود

رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای بــا اشــاره بــه مشــکالت کســب وکارهای حــوزه فنــاوری اطالعــات، گفــت: زمانــی کــه یــک کســب وکار 
آی تــی بــه مــدت دو روز فیلتــر می شــود، کاربــران اعتمادشــان را از دســت می دهنــد؛ یــا در مــواردی کــه ســرور را خامــوش می کننــد، رتبــه 
وب ســایت در الکســا پاییــن می آیــد. البتــه بــا شــرایط ایجادشــده، دیگــر یــک قاضــی یــا مرجــع نمی توانــد بــه تنهایــی حکــم فیلترینــگ بدهــد 

و این هــا نــکات مثبتــی اســت کــه از تعامــل صنــف و نهادهــا ایجــاد شــده اســت.
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محمدباقـر اثنی عشـری در گفت وگـو بـا ایسـنا، بیـان 
این کـه تشـکل صنفـی همیشـه یـک واسـطه بیـن دولت 
و بخـش خصوصـی اسـت،  اظهـار کـرد: فلسـفه بخـش 
خصوصـی ایـن اسـت کـه بـرای خواسـته ها و نیازهایـش 
جمـع شـود، در آن صـورت پخته تـر و کامل تـر شـده و 
مخاطراتـش هـم کمتـر می شـود. ما هـم تمام تالشـمان 
ایـن بـوده که ایـن فاصلـه را پر کنیـم و بیش تـر به صنف 

و بخـش خصوصـی متصـل هسـتیم تـا دولت.
بـا دولـت  ارتباطاتمـان  اخیـرا  البتـه  داد:  ادامـه  وی 
کار  کـه  ایـن خاطـر  بـه  هـم  آن  بیش تـر شـده  کمـی 
بیش تـری داریـم، امـا صنـف هـم بزرگ تـر شـده اسـت. 
مـا در دور اول 9۰۰ عضـو داشـتیم، دو سـال پیـش ۱۴ 
اکنـون ۱7 هـزار عضـو داریـم،  و  هـزار عضـو داشـتیم 
بـدون سیاسـت های اجبـاری. روزی کـه سـازمان نظـام 
صنفـی رایانـه ای کشـور )نصـر( شـروع بـه کار کـرد، مـا 
بخش هـای سـخت افزار، نرم افـزار و اینترنـت را داشـتیم 
امـا اکنـون ۲۰ کمیسـیون تخصصـی داریم کـه هر کدام 
مسـائل و خواسـته هایی دارنـد. از جملـه کمیسـیون های 
یـا  تبـادل  تولیـد  فضـای  امنیـت  ماهـواره ای،  خدمـات 
کمیسـیون آمـوزش. سـازمان نصـر، کل ICT را پوشـش 
داده و اپراتورهـا و مخابـرات هم عضو سـازمان هسـتند و 

هـر کـدام خواسـته ای دارنـد.
تالش برای اصالح روند واردات تجهیزات

بـا  کشـور  رایانـه ای  صنفـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
اشـاره بـه کمیسـیون شـبکه سـازمان نصـر بیـان کـرد: 
تنظیـم  قوانیـن سـازمان  بایـد طبـق  تجهیـزات شـبکه 
مقـررات ارتباطـات تاییـد نمونه شـود و این تاییـد نمونه 
طبـق آیین نامـه ای انجـام می شـود کـه ۱۲ سـال پیـش 
تصویـب شـده اسـت. بـه دلیـل مشـکالتی که شـرکت ها 
داشـتند، کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات در حال 
تهیـه آیین نامـه دیگـری اسـت و مـا در حـال مذاکـره 
بـا رگوالتـوری هسـتیم تـا شـرایطی را ایجـاد کنیـم کـه 
واردکننـدگان و تولیدکننـدگان مـا بتواننـد بـرای عرضه 
محصـوالت باکیفیتشـان زمـان و هزینـه زیـادی صـرف 
و  بمانـد  گمـرک  در  ماه هـا  اسـت  ممکـن  کاال  نکننـد. 
هزینه هـای زیـادی برایـش شـود، در حالی که بـا اصالح 

روش هـا می تـوان این رونـد را بهتـر و منظم تر انجـام داد.
بـه  نصـر  سـازمان  انتقـادات  دربـاره  اثنی عشـری 
ارتباطـات  مقـررات  تنظیـم  کمسـیون  پیش نویـس 
دربـاره تاییـد نمونـه تجهیـزات شـبکه اظهـار کـرد: مـا 
یـک پیش نویـس تهیـه کردیـم و رگوالتـوری هـم یـک 
پیش نویـس داشـت. آن هـا بخشـی از پیشـنهادهای مـا 
را پذیرفتنـد و بخشـی را نپذیرفتنـد. مذاکـرات اکنـون 
بـه صـورت رفت و برگشـتی ادامـه دارد. مـا حداقل هایی 
بـا  جلسـه  آخریـن  طبـق  و  قائلیـم  خودمـان  بـرای  را 
رگوالتـوری، کمیسـیون شـبکه نصـر در حـال کار روی 
ایـن  ماسـت؛  درخواسـت  آخریـن  کـه  اسـت  نامـه ای 
مذاکـرات شـش مـاه طـول کشـیده و امیدواریـم به یک 

نتیجـه قابـل قبـول برسـیم.
وی در پاسـخ بـه این که آیـا تولیدکننـدگان تجهیزات 
هـم عضـو سـازمان نصـر هسـتند، گفـت: تولیدکنندگان 
امـا  محـدود،   اگرچـه  سـخت افزاری  بخـش  در  مـا 
مـا  کـه  کاالهایـی  در  معمـوال  سـازمان هسـتند.  عضـو 
تولیدکننـده داخلـی داشـته باشـیم، بـه دلیـل اختـالف 
ارزش، وارداتـی نداریـم و واردات عمدتـا بـرای کاالهایی 

اسـت کـه تولیـد داخـل نداریـم.

بیستون؛ طراحی برای توسعه صنعت فاوا
برنامـه بیسـتون  بـه طراحـی  بـا اشـاره  اثنی عشـری 
در سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای کشـور، بیـان کـرد: 
ایـن طـرح،  برنامـه توسـعه صنعـت فـاوای کشـور اسـت. 
هـدف ما این اسـت کـه تا ۱۴۰۱ انـدازه بـازار را دو برابر 

FCP کنیـم. بـرای ایـن کار، مشـکالت بخـش از شـبکه و
هـا، سـخت افزار و نرم افـزار را بررسـی کردیـم و بـه ایـن 
نتیجـه رسـیدیم که اگـر بخواهیم بـازار را دو برابر کنیم، 

مجبوریـم مـوارد بسـیاری را در نظـر داشـته باشـیم.
اینترنـت نسـل پنـج،  اینترنت اشـیا و داده هـای بزرگ 
و هـوش مصنوعـی از مواردی هسـتند که در چهار سـال 

آینده شـکل بـازار را عـوض می کنند
راهبـردی  محـور   ۲۰ بیسـتون  در  داد:  ادامـه  وی 
می شـود،  شـروع  اسـتارت آپ ها  از  کـه  کردیـم  تعییـن 
می خواهیـم 5۰۰ اسـتارت آپ را بـه پنـج تا برسـانیم که 
وارد بـورس شـوند، بحث هـای دیگـری هـم وجـود دارد 
کـه یکـی مربوط بـه ترندهـا و فناوری هـای آینده نگر که 
شـامل 5G هـم می شـود. اینترنـت نسـل پنـج،  اینترنـت 
اشـیا و داده هـای بـزرگ و هـوش مصنوعـی از مـواردی 
هسـتند کـه در چهـار سـال آینـده شـکل بـازار را عوض 

می کننـد.
رئیـس سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای کشـور ادامـه 
داد: آقـای جهرمی و فیروزآبادی سـند بیسـتون سـازمان 
را بـه صـورت نمادیـن امضا کردند و قـول دادند که آن را 
بررسـی کننـد و بخـش دولتی هم ایـن برنامـه را بپذیرد 
و تعاملـی بیـن دولـت و بخـش خصوصـی بـا یـک هدف 
مشـترک صـورت بگیـرد. مـا می خواهیم طی چهار سـال 
آینـده ایـن کار را انجـام دهیم، ایـن برنامه بـه وزارتخانه 
رفتـه و رویـش کار می شـود و مـا هـم امیدواریـم زودتـر 

تصویـب شـود کـه بتوانیم سـریع تر جلـو برویم.
شاخص آی تی سال گذشته،

 6.4 درصد مثبت بود
نقـش آی تـی در توسـعه  بـه  اشـاره  بـا  اثنی عشـری 
سـال  ملـی  اقتصـاد  رشـد  کـرد:  بیـان  کشـور  اقتصـاد 
گذشـته، بـه صـورت متوسـط چهـار درصـد منفـی بـود، 
یعنـی اقتصـاد ایـران چهار درصـد کوچک شـد، درحالی 
کـه متوسـط شـاخص آی تـی 6.۴ درصـد مثبـت بـود،  
آن هـم در شـرایطی کـه وضعیـت رشـد فوالد، سـیمان، 
خودروسـازی، نفـت، کشـاورزی و همـه چیز منفـی بوده 

اسـت و ایـن  اهمیـت آی تـی  را نشـان می دهـد.
رشـد اقتصـاد ملی سـال گذشـته، به صورت متوسـط 

رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای بــا اشــاره بــه مشــکالت کســب وکارهای حــوزه فنــاوری اطالعــات، گفــت: زمانــی کــه یــک کســب وکار 
آی تــی بــه مــدت دو روز فیلتــر می شــود، کاربــران اعتمادشــان را از دســت می دهنــد؛ یــا در مــواردی کــه ســرور را خامــوش می کننــد، رتبــه 
وب ســایت در الکســا پاییــن می آیــد. البتــه بــا شــرایط ایجادشــده، دیگــر یــک قاضــی یــا مرجــع نمی توانــد بــه تنهایــی حکــم فیلترینــگ بدهــد 

و این هــا نــکات مثبتــی اســت کــه از تعامــل صنــف و نهادهــا ایجــاد شــده اســت.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای:

کسب وکارهایی که با یک دکمه خاموش
 می شوند!

اثنی عشری :
 می خواهیم 

500 استارت آپ را 
به پنج تا می رسانیم 

تا وارد بورس شوند
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ایـران چهـار  اقتصـاد  یعنـی  بـود،  منفـی  چهـار درصـد 
درصـد کوچـک شـد، درحالـی که متوسـط شـاخص آی تی 

6.۴ درصـد مثبـت بـود
اقتصـاد  در  اسـتارت آپ ها  نقـش  بـه  پاسـخ  در  وی 
فنـاوری اطالعـات، اظهار کرد: سـازمان نصر و نمایشـگاه 
بـرای  نمی شـوند؛  خالصـه  اسـتارت آپ ها  در  الکامـپ 
مثـال سـالن اسـتارز، ۲5 درصـد فضای نمایشـگاه اسـت 
بـزرگ  و  متوسـط  کوچـک،  شـرکت های  درصـد   75 و 
هسـتند. مـا هنـوز هم معتقدیـم بخش بزرگـی از گردش 
بخـش آی تـی در شـرکت های متوسـط و کوچـک اسـت 
بـاال  سـریع  رشـد  بـا  اسـتارت آپ ها  حـال  عیـن  در  و 
می آینـد. البتـه این طـور نیسـت کـه همـه کار را بتـوان 
دسـت اسـتارت آپ ها سـپرد، بایـد بـه همـان انـدازه کـه 
تـا  کـرد  نـگاه  رشدشـان  بـه  و  توجـه  بهشـان  هسـتند 

کننـد. نقش آفرینـی  بتواننـد 
در  کشـور  رایانـه ای  صنفـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
ادامـه بـا بیـان این کـه در همـه جـای دنیا قاعـده ریزش 
و رویـش وجـود دارد، گفت: یک سـری شـرکت هسـتند 
کـه نمی تواننـد بـا تغییـرات  هماهنـگ شـوند و حـذف 
شـرکت  بزرگ تریـن  سـال ها   ،IBM مثـال  می شـوند. 
آی تـی بـود و اکنـون شـرکت های کوچکـی مثـل اپـل، 
گـوگل و مایکروسـافت بـاال آمدنـد و این هـا هـم یـک 

دارنـد. دوره ای 
صـادرات سـخت افزار داریـم، امـا بـه صـورت 

د و محد
اثنی عشـری بـا اشـاره به صـادرات تجهیـزات رایانه ای 
موجـود،  ارز  نـرخ  اختـالف  بـا  کـرد:  اظهـار  کشـور  در 
طبیعتـا یکـی از انگیزه هـا و محورهـای مـا در بیسـتون 
توسـعه صـادرات اسـت. سـال گذشـته دو وزیـر عـراق و 
افغانسـتان بـه سـازمان نصـر آمدنـد و دربـاره بسـترهای 
موجـود بـرای صـادرات، صحبـت کردیـم. در این راسـتا 
یک ماه پیش نمایشـگاهی در افغانسـتان برگزار شـد، در 
آینـده هـم نمایشـگاهی در عـراق داریـم و فرصت هایـی 
وجـود دارد کـه بـا تفـاوت نـرخ ارز بتوانیـم، اقـدام بـه 
صـادرات کنیـم. در حـال حاضـر صـادرات سـخت افزار از 
شـبکه و رک و تجهیـزات مخابراتـی داریـم، امـا محـدود 

برایـش  بدانـد محصولـی  تولیدکننـده  اگـر یـک  اسـت. 
صرفـه اقتصـادی دارد، اقـدام به تولید می کند و سـازمان 

و دولـت هـم از او حمایـت می کننـد.
وی گفـت: مـا اکنـون در برخـی از صنایـع مخابـرات 
اینجـا  زیمنـس  نبودیـم،  زمانـی  کـه  هسـتیم  تحریـم 
بـود، آلکاتـل و نوکیـا بودنـد، امـا در فنـاوری اطالعـات 
در  هیچ وقـت  هسـتیم؛  تحریـم  االن  تـا  انقـالب  اول  از 
هیـچ شـرایطی قبـل و بعـد از برجـام شـرکت های بزرگ 
آمریکایی و اروپایی به ایران وارد نشـدند، IBM سـال 6۰ 
وقتـی از ایـران رفـت، دیگر برنگشـت؛ مایکروسـافت، اپل 
و گـوگل هیـچ وقت در ایـران نبودند و تمـام اتفاقاتی که 
در آی تـی در زمینـه خدمات رخ داده، توسـط خود مردم 

و بخـش خصوصـی ایجاد شـده اسـت.
رئیـس سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای کشـور ادامـه 
داد: مـا نمونه هـای آمـازون، یوتیـوب، اوبـر و گوگل پلـی 
بلیـت  گرفـت،  کتـاب  می تـوان  داریـم؛  ایـران  در  را 
خریـد، سـفر رفـت، تئاتر رزرو کـرد و همـه اش در داخل 
انجـام می شـود. این هـا محصـوالت بومـی هسـتند، امـا 
و  افغانسـتان  ترکیـه،  عـراق،  بـازار  بـرای  جذابیتشـان 
آذربایجـان ایـن اسـت کـه مـا دانـش فنـی مثـال شـبکه 
توزیـع فروشـگاهی را در کشـور خودمـان داریـم. هیـچ 
کیفیـت  و  نیسـت  خارجـی  سـرویس ها  ایـن  از  کـدام 
بعضـی از ایـن خدمـات با نمونه هـای خارجـی اش تفاوت 
معمـوال  هـم  داخلـی  توسـعه دهندگان  نـدارد.  چندانـی 
دربـاره  خصوصـا  می کننـد؛  پیـدا  را  مشـکالت  راه حـل 

دارد. وجـود  مشـکالت  کمتریـن  اندرویدی هـا 
 کسب  وکارهایی که با یک دکمه

 خاموش می شوند
بـرای  موجـود  مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا  اثنی عشـری 
کسـب وکارهای حـوزه آی تـی بیـان کـرد: مسـائلی کـه 
vodهـا و وس وجـود دارد، صفـر و صـدی  مثـال بـرای 
می کننـد،  سـالم  کار  شـرکت ها  سـری  یـک  نیسـت، 
سـرویس هایی هسـتند کـه مـردم بـه آن هـا نیـاز دارنـد 
و نمی شـود گفـت همـه وس هـا یـا همـه vodهـا بـد یـا 
همـه اسـتارت آپ ها خـوب هسـتند، بلکـه هر کـدام باید 

معیارهـای خـودش را داشـته باشـد.
بـه  بایـد  ببندنـد،  را  مغـازه ای  بخواهنـد  زمانـی کـه 
افـراد اخطـار دهنـد و ابتدا بـرای چنـد روز تعطیل کنند 
و بـرای تعطیلـی همیشـگی بایـد خـالف بزرگـی وجـود 
داشـته باشـد، امـا کسـب وکارهای آی تـی  را کـه گاهـی 
۱۰۰ نفـر در آنهـا کار می کننـد، می تـوان بـا یـک دکمه 

کرد خامـوش 
وی ادامـه داد: یکـی از مشـکالت ما در سـال گذشـته 
فیلترینـگ بـود کـه اکنـون در تعامـل بـا دادسـتانی رفع 
شـده اسـت. زمانی که بخواهنـد مغـازه ای را ببندند، باید 
بـه افـراد اخطـار دهنـد و ابتـدا بـرای چنـد روز تعطیـل 
کننـد و بـرای تعطیلـی همیشـگی بایـد خـالف بزرگـی 
وجـود داشـته باشـد، امـا کسـب وکارهای آی تـی  را کـه 
گاهـی ۱۰۰ نفـر در آن هـا کار می کننـد، می تـوان با یک 

دکمـه خامـوش کرد.
کشـور  رایانـه ای  صنفـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
آی تـی  یـک کسـب وکار  کـه  زمانـی  کـرد:  خاطرنشـان 
بـه مـدت دو روز فیلتـر می شـود، کاربـران اعتمادشـان 
را بـه آن از دسـت می دهنـد، یـا در مـواردی کـه سـرور 
را خامـوش می کننـد، رتبـه وب سـایت در الکسـا پاییـن 
می آیـد. بـه هـر حـال بایـد یـک جایـی ایـن مسـوولیت 
را بپذیـرد، البتـه بـا شـرایطی کـه اکنـون ایجـاد شـده، 
دیگـر یـک قاضـی یـا مرجـع نمی تواند بـه تنهایـی حکم 
از  کـه  اسـت  مثبتـی  نـکات  اینهـا  و  دهـد  فیلترینـگ 
تعامـل صنـف و نهادهـا ایجـاد شـده، هرچنـد هنـوز هم 

دارد. وجـود  مشـکالتی 

 کسب وکارهای آی تی  را که 
گاهی ۱۰۰ نفر در آن ها کار 

می کنند، می توان با یک
 دکمه خاموش کرد
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معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت ارتباطـات با اشـاره 
بـه رشـد 3 برابـری اسـتارت آپ هـا در حـوزه فنـاوری 
اطالعـات در کشـور گفـت: حضور اسـتارتاپ های کشـور 
در بسـتر ملـی شـبکه اطالعـات مویـد این موضوع اسـت.

بـه گـزارش بـازارکار به نقل از  مهر، سـتار هاشـمی در 
ششـمین نشسـت مدیـران ارتبـاط بـا صنعت دانشـگاه ها 
پژوهشـگاه و مراکـز آمـوزش عالـی کشـور در وزارت علوم 
گفـت: هواوی در همایشـی اعـالم کرد در چیـن ۱میلیون 
نفـر متخصـص در حـوزه هـای مرتبـط بـا تحلیـل دیتـا و 
هـوش مصنوعـی کـم داریـم. دانشـگاه های چین قـادر به 
تامیـن نیـاز صنعت نیسـتند؛ به همیـن دلیـل برنامه ریزی 
کردنـد تـا دوره های مهارتی را تاسـیس و نیـروی مهارتی 

را تامیـن کنند.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت ارتباطـات  بـا اشـاره 
به رشـد سـه برابری اسـتارت آپ هـا در حـوزه آی.تی در 
کشـور گفت: حضور اسـتارتاپ های کشـور در بسـتر ملی 

شـبکه اطالعـات مویـد این موضوع اسـت.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: دانشـگاهیان کشـور باید به 
ایـن نکتـه توجـه کنند که متناسـب بـا نیازی کـه صنعت 
دارد، بـر روی تربیـت نیروی انسـانی تمرکـز کنند چرا که 

از جامعـه دانشـگاهی چنین انتظـاری می رود.
هاشـمی ضمن اشـاره بـه اینکـه واقعیت این اسـت که 
نـگاه دانشـگاهیان بـا صنعـت فاصلـه دارد، گفـت: حضـور 
دانشـگاهیان در صنعـت مـی توانـد مفیـد باشـد و بـه این 
کمـک کنـد کـه جایـگاه واقعـی دانشـگاه را در کشـور 

. ببینیم

وی در ادامـه بیـان کرد: در ارتباط با مراکز اسـتارت آپ ها، 
نـگاه وزارت ارتباطـات ایـن اسـت کـه مراکـزی که منشـا 

عمل هسـتند را بیشـتر حمایـت کنیم.
هاشـمی با اشـاره به اینکه مسـئله دیگر بحث زیسـت بوم 
تلفـن همراه بومی کشـور اسـت، افـرود: همه ما مـی دانیم 
کـه ایـن بحـث حواشـی و حساسـیت هایـی دارد و در 
مـاه هـای اخیـر مقالـه ای را به یکـی از انتشـارات معروف 
ارسـال کردیـم  و پیامـی را دریافـت کردیـم کـه چـون در 
ایـران زندگـی می کنیـد، نمی توانیـم این را انتشـار دهیم.
معـاون نـوآوری وزارت ارتباطـات بـا تاکید بـر مراقبت 
از حـوزه تلفـن همـراه گفـت: بـه همیـن دلیـل سیسـتم 
عامـل بومـی را شـروع کردیـم که ایـن به تنهایـی کفایت 
نمـی کند و بخش خصوصـی، اپراتورها و دانشـگاهیان نیز 
بایـد پـای کار بیاینـد تا این سیسـتم بتواند شـکل بگیرد. 

جامعـه نیـز باید بـا این مسـئله همراهـی کنند.
هاشـمی با بیـان اینکه قصد انجـام باندلینگ را داریم و 
بـرای بومـی شـدن آن نیاز به دانشـگاهیان داریـم، تصریح 
کـرد: مـا میخواهیم سـرویس باندلینـگ را در اختیار افراد 
قـرار دهیـم که بـا حداقـل هزینه، گوشـی مورد نظرشـان 
را خریـداری کننـد. ایـن یـک نـگاه کامـال ایجابـی اسـت 

بـرای ایجـاد بازاری کـه ذینفعان زیـادی دارد.
وی بـا بیـان اینکه نـگاه وزیر ارتبـاط به حضور دانشـگاه ها 
در صنعـت بسـیار مثبت اسـت، گفـت: وزارتخانه در جذب 
امریـه بسـیار مثبـت و موثـر عمل کرده اسـت  و بسـیاری 
از مباحـث کلیـدی بـا محوریـت همیـن افراد رقـم خورده 

است.

طبـق تحقیقـات شـرکت خدمـات مالـی و بانکداری 
ولـز فارگـوی آمریـکا طـی ۱۰ سـال آینـده روبـات هـا 
جایگزیـن ۲۰۰ هزار فرصت شـغلی در کل صنعت مالی 

می شـوند. آمریکا 
 بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از راشـا تـودی، یـک 
گـزارش جدیـد از شـرکت خدمـات مالـی و بانکـداری 
ولـز فارگـوی آمریکا نشـان مـی دهد صنعـت بعدی که 
مـورد حملـه تکنولـوژی قرار میگیـرد بانکداری اسـت و 
پیش بینـی می شـود تعداد قابـل مالحظه ای از مشـاغل 

طـی دهـه آینـده در این بخـش از بیـن بروند.
 طبـق تحقیقـات ایـن شـرکت، طی ۱۰ سـال آینده 
روبـات هـا جایگزیـن ۲۰۰ هـزار فرصت شـغلی در کل 
صنعـت مالـی آمریـکا می شـوند.  مشـخص شـده کـه  
بخـش دفتـری، شـعبه هـای بانکـی، مرکـز تمـاس و 

کارمنـدان شـرکتی یـک پنجـم کاهـش مـی یابنـد.
 طبـق گفتـه مایک مایـو، یک تحلیلگر ارشـد در ولز 
فارگـو، بخـش مالی در آمریکا سـاالنه ۱5۰ میلیارد دالر 
در بخـش فنـاوری هزینـه می کنـد کـه از تمـام صنایع 

دیگر بیشـتر است.
 وی گفـت که این صنعـت در این قرن 7۰ درصد عملکرد 
ضعیـف تـری در بازار داشـته اسـت ولی سـرمایه گـذاری در 
تکنولـوژی مخصوصـاً در بانک هـای بزرگتـر بایـد آن را 

کند. جبـران 
 مایـو گفت:» دهـه آینده بزرگترین دهـه برای بانک 
هـا در تاریـخ از نظر تکنولوژی خواهد بود. شـما شـاهد 
بزرگترین سـرمایه برای جایگزینی نیـروی کار در تاریخ 

بود«. خواهید 
 اتوماسـیون مـی توانـد از مقـدار کار تکـراری کـه 
توسـط انسـان انجـام مـی شـود کـم کنـد مثـل وارد 
کـردن اطالعـات در تقاضانامه هـای وام. ایـن تحلیلگر 
گفت:»بـه ایـن ترتیـب شـما خطـای کمتـری خواهید 
داشـت و بـه کارمنـدان کمتری هـم برای انجـام دادن 
آن نیاز دارید و مشـتری هم بسـیار راضی تر خواهد بود«.
 رئیـس بخـش نـوآوری خدمـات مالـی این شـرکت 
مشـاوره گفـت در بخـش تمـاس هـا تغییـرات قابـل 
مالحظـه ای بـه وجـود خواهـد آمـد هـم داخلـی و هم 
خارجـی : » اکنـون هـم نشـانه هایـی از این فنـاوری را 
در ربـات های سـخنگو داریـم و برخی مـردم اصاًل نمی 
داننـد کـه در حـال گفتگـو با یـک ربات هسـتند چون 

فقـط سـواالت را پاسـخ مـی دهند«.

طی ۱۰ سال آینده؛ 

روبات ها ۲۰۰ هزار 
شغل بانکی در آمریکا 

را از بین می برند 

معاون فناوری وزارت ارتباطات: 

رشد ۳ برابری استارت آپ ها
 در حوزه فناوری اطالعات

با انعقاد یک تفاهم نامه سه جانبه؛ 

بازاریابی حوزه نرم افزار تسهیل می شود 
تفاهم نامه سـه جانبه ای در معاونت علمی و فناوری در راسـتای کمک به بازاریابی نرم افزارها منعقد شـد.

بـه گـزارش مهـر، تفاهـم نامه ای بین سـتاد فرهنگ سـازی دانش بنیان، سـتاد توسـعه فناوری های حـوزه اقتصاد 
دیجیتال هوشمندسـازی و یک شـرکت دانش بنیان فعال در حوزه توسـعه کسـب و کار منعقد شـد.

ایـن تفاهـم نامـه در راسـتای فرهنـگ سـازی اقتصـاد دانـش بنیـان و کمـک بـه زیسـت بـوم کارآفرینـی، کمـک 
بـه هـم افزایـی و آگاهـی بخشـی قابلیـت هـای زیسـت بـوم کارآفرینـی و مهـارت افزایی و آمـوزش هـای تخصصی و 

کاربـردی منعقد شـده اسـت.
ایـن شـرکت دانـش بنیـان کـه موفـق بـه تولیـد و راه انـدازی اجزای زیسـت بـوم کارآفرینـی در قالب یـک پلتفرم 
شـده در راسـتای کمـک بـه بازاریابـی و تضمین بازار فریلنسـرها و ایجـاد امکان درآمدزایـی برای افـراد آموزش دیده 

فعالیـت مـی کند.
همچنیـن ایـن شـرکت در راسـتای برگـزاری بـوت کمپ های مهـارت محـور و توانمندسـازی مراجعـه کنندگان و 

غنـی سـازی آموزشـی بـرای افراد آمـوزش دیـده فعالیت مـی کند.
مـدت ایـن تفاهـم نامـه یـک سـاله اسـت. این شـرکت دانش بنیـان که بـه عنوان یـک پلتفرم محسـوب می شـود 
مجموعـه ای از متقاضیـان نـرم افزارهـا، نـرم افزارنویـس هـا را گرد هم مـی آورد تا نیازهـا بتوانند در نهایـت به برنامه 

یا اپلیکیشـنی تبدیل شـود.
این پلتفرم می تواند بازارگاهی برای معرفی نرم افزارهای تولیدشـده به واسـطه فریلنسـرها و متقاضیان باشد. 

●●●
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در نمایشـگاه جیتکس اپلیکیشـن هـای مختلفی 
بـرای کمـک  آنهـا  از  یکـی  کـه  رونمایـی شـده 
بـرای  دیگـری  و  افسـردگی  بـه  مبتالیـان  بـه 
نـوزادان اسـت. ژنتیکـی  بیمـاری هـا  شناسـایی 

از  نقـل  بـه  مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
آغـاز  دبـی  در  جیتکـس  نمایشـگاه  نیـوز،  گلـف 
هایـی  فنـاوری  نمایشـگاه  ایـن  در  اسـت.  شـده 
در بخـش هـای مختلـف از خدمـات بهداشـت و 
درمـان گرفتـه تـا ربات هـای مختلف بـه نمایش 
درآمـده اند. در همین راسـتا در نمایشـگاه مذکور 
اپلیکیشـن هـای خدمـات درمانـی مختلفـی ارایه 

. ند شد
یکـی از ایـن اپلیکیشـن هـا بـرای کمـک بـه 
مبتالیـان به افسـردگی اسـت. دو فـارغ التحصیل 
شـارجه  آمریکایـی  دانشـگاه  از  رایانشـی  علـوم 
کـه  انـد  کـرده  ابـداع  موبایـل  اپلیکیشـن  یـک 
ایـن  شـود.  مـی  عرضـه  آینـده  مـاه  دو  طـی 
اپلیکیشـن رایـگان و قابـل دانلـود روی دسـتگاه هـای 
اپلیکیشـن  ایـن  کاربـران  اسـت.  اندرویـد  و   iOS
بایـد سـن  مـی تواننـد ناشـناس بماننـد و فقـط 
احساسـی  و  روحـی  وضعیـت  و جنسـیت خـود، 
توجـه  بـا  اپلیکیشـن  ایـن  کننـد.   مشـخص  را 
بـه اطالعـات دریافتـی افسـردگی فـرد را به سـه 
بنـدی  دسـته  انـدک  و  متوسـط  شـدید،  گـروه 

مـی کنـد.
اپلیکیشـن مذکـور مـی توانـد بـرای نمونه های 
افسـردگی متوسـط خدمـات چت زنـده را فراهم 
کنـد. امـا برای کمـک بـه کاربرانی با افسـردگی 
شـدید هاتالیـن هـای کمکـی ارائـه شـده اسـت. 
در کنـار ایـن مـوارد افـراد مـی تواننـد با اسـتفاده 
وقـت  داوطلـب  متخصصـان  از  مذکـور  اپ  از 

ویزیـت دریافـت کننـد.
در  موجـود  هـای  اپلیکیشـن  از  دیگـر  یکـی 
ایـن نمایشـگاه بـرای پیـش بینـی بیمـاری های 

M-gene نـام دارد. ژنتیکـی ارائـه شـده کـه 
ایـن  امـارات متحـده عربـی  وزارت بهداشـت 

ارائـه کـرده اسـت.   اپلیکیشـن را 
اپلیکیشـن رایـگان  M-gene در حقیقـت یـک 
مبتنـی بـر دوربیـن اسـت کـه تصاویـری کلوزآپ 
از  اسـتفاده  بـا  و  کنـد  مـی  ثبـت  نـوزادان  از 
قابلیـت هـای شناسـایی نشـانگرهای بیمـاری در 
ماننـد  در صـورت   ناهنجـاری  هرگونـه  صـورت، 
سـندروم داون، سـندورم ادوار و انـواع خاصـی از 
بیمـاری اوتیسـم را بـه والدین هشـدار مـی دهد.

در جیتکس ؛

اپلیکیشن کمک 
به بیماران مبتال 

به افسردگی 
رونمایی شد

مدیرکل فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری گیالن: 

عرضه صنایع دستی از پتانسیل های 
فعالیت در کسب و کار مجازی است 

دولـت  شـبکه  و  اطالعـات  فنـاوری  مدیـرکل   
اسـتانداری گیـالن گفـت: بـرای راه اندازی کسـب و کار 
اینترنتـی مـی توانیم محصـوالت فیزیکی ارائـه دهیم که 
تهیـه و تحویل سـوغاتی از جمله صنایع دسـتی هر منطقه 

مـی توانـد در ایـن زمینـه مـورد توجـه باشـد.
 بـه گـزارش ایسـنا، سـعید زاهـدی در سـمینار نقش 
فضـای مجـازی و صنعـت ریفـرال مارکتینگ در توسـعه 
اجتماعـات  سـالن  در  کـه  گیـالن  اسـتان  گردشـگری 
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان بنـدر انزلـی 
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: امـروزه بحـث فضـای مجـازی 
و  تفکـرات  شـکل گیری  در  مهـم  بسـیار  مقولـه  یـک 
برنامه ریزی هـا قـرار گرفتـه و بـا اسـتفاده از ایـن بـازوی 

ببریـم. پیـش  را  پروژه هـا  می توانیـم  هدایتگـر 
زاهـدی بـا بیـان اینکـه پرداختـن بـه فضـای مجازی 
در توسـعه گردشـگری می توانـد یـک ابـزار تصمیم سـاز 
و تصمیم گیـر باشـد، افـزود: آنچـه امـروزه اهمیـت پیـدا 
در  گردشـگران  هدایـت  و  امـور  ریـزی  برنامـه  کـرده، 
ایـن حـوزه اسـت و بایـد بدانیـم چگونـه بتوانیـم صنعت 
گردشـگری را با اسـتفاده از ایـن پتانسـیل هدایت کنیم.
دولـت  یـک  شـبکه  و  اطالعـات  فنـاوری  مدیـرکل 
اسـتانداری گیـالن بـا اشـاره بـه آمـار ارایه شـده جهانی 
شـبکه های  از  اسـتفاده  خصـوص  در   ۲۰۱9 سـال  در 
بـا نگاهـی بـه آمـار  اجتماعـی فضـای مجـازی، گفـت: 
و  دیجیتالـی  فعالیـت  سـالیانه  چشـمگیر  رشـد  شـاهد 

هسـتیم. مجـازی  فضـای  در  اجتماعـی  هـای  شـبکه 
وی بـا اشـاره بـه نـرخ نفـوذ اینترنت افـزود: بـا توجه 
صنعـت  حـوزه  در  می تـوان  اینترنـت  نفـوذ  نـرخ  بـه 
از کشـورهای  بـه ویـژه  گردشـگری داخلـی و خارجـی 
اقـدام در جهـت جـذب  ایـن  از  و  ببریـم  بهـره  مجـاور 

کنیـم. اسـتفاده  گردشـگر 
کشـور  پانزدهمیـن  ایـران  اینکـه  بیـان  بـا  زاهـدی 
دنیـا در اقبـال بـه اینترنـت اسـت، اظهـار کـرد: کاربران 
اینترنـت در جهـان رو به گسـترش هسـتند و می توان از 
ایـن فرصـت در جهت جـذب کاربر از طریق اطالع رسـانی و 
معرفی پتانسـیل گردشـگری در فضای مجازی بهره بگیریم.
مدیـرکل فناوری اطالعات و شـبکه دولت اسـتانداری 
گیـالن گفـت: بـا توجـه بـه اینکه شـبکه هـای اجتماعی 
در حـال گسـترش هسـتند در حـوزه صنعـت توریسـم 
مـی تـوان از این فضـا برای فـروش محصـوالت و معرفی 

مـکان هـا اسـتفاده کرد.

زاهـدی بـا اشـاره بـه چگونگی شـروع یک اسـتارتاپ 
گفـت: بایـد بـرای موفقیت در ایـن کار، آینده نگر باشـیم 
را  نیازهـا  ایـن  دارد  کـم  چیـزی  چـه  دنیـا  ببینیـم  و 
فهرسـت کنیـم و بـر اسـاس آن طـرح اولیـه تهیـه کرده 
و پـس از ارائـه گـزارش بـه تعـدادی از مخاطبـان، طـرح 
اولیـه را بازنویسـی کنیـم، کاربـران را در نظـر بگیریـم و 

افزایـش آن هـا را مـد نظـر داشـته باشـیم.
وی بـا بیـان اینکـه کسـب و کار مجـازی آن چیـزی 
اسـت کـه از خانـه شـروع و در نهایـت تبدیـل بـه یـک 
کسـب و کار بـزرگ یـا شـرکت مـی شـود، تاکیـد کـرد: 
نمونـه آن را در شـرکتهای موفـق مـی تـوان دیـد، کار 
مجـازی یـک سیسـتم اسـت که مـی توانـد ایده شـما را 

تبدیـل بـه ثـروت کند.
زاهـدی بـا تاکیـد بر اینکـه برای داشـتن یک کسـب 
و کار مجـازی بایـد یک سیسـتم سـاز باشـیم، افزود: یک 
سیسـتم توسـعه امـور را پیشـنهاد داده و بـر اسـاس آن 
یـک خدمـت جدیـد را ارائـه مـی کنیـم، کار مجـازی به 
طـور کامـل در اختیـار خود صاحب کسـب و کار اسـت و 
بـدون هزینـه هـای هنگفـت و بدون نیـاز به انـواع حتی 
یـک محصـول و بـدون نیـاز به دفتـر کار در منـزل انجام 

می شـود.
مدیـرکل فناوری اطالعات و شـبکه دولت اسـتانداری 
کار  و  کسـب  انـدازی  راه  بـرای  کـرد:  تصریـح  گیـالن 
اینترنتـی مـی توانیـم محصـوالت فیزیکی را ارائـه دهیم 
کـه بـا توجـه بـه تولیـد صنایـع دسـتی در انزلـی ایـن 
مسـاله مـی تواند مورد توجـه عالقه مندان به کسـب و کار 

در فضـای مجـازی باشـد.
زاهـدی بـا اشـاره بـه اهمیـت تولیـد محتـوا در حوزه 
کسـب و کار مجـازی گفـت: اگـر در حـوزه کسـب و کار 
فضـای مجـازی محتـوا تولیـد کنیـم گردشـگر می توانـد 
بـا هـدف از منطقه مورد نظـر خود بازدید و از پتانسـیل های 
منطقـه بـه خوبـی بهـره ببـرد و در انزلـی بـا توجـه بـه 
جاذبـه هـای موجود، بایـد کاری کنیم که گردشـگر فقط 
بـه قصـد دریـا وارد انزلـی نشـود و از سـایر پتانسـیل هـا و 

زیبایـی هـای ایـن منطقـه نیـز لـذت ببرد.
مدیـرکل فناوری اطالعات و شـبکه دولت اسـتانداری 
گیـالن در پایـان تاکید کـرد: در پرداخت هـای اینترنتی 
بایـد نمـاد اعتمـاد الکترونیـک را مدنظـر داشـته باشـیم 
و سـپس اطالعـات کارت پرداخـت بانکـی خـود را ثبـت 

 . کنیم



81

سال سوم - شماره 20- مهر 1398 
ماهنامه غیر برخط

www.bazarekar.ir

اخبار
 فناوری اطالعات

و ارتباطات




	BazarekarNovin20 2

