






■ ماهنامه غیر برخط  ■ سال سوم ■ شماره 21 ■ آبان  و آذر 1398 

ماهنامه بازارکار نوین ■ سال سوم 
■ دوره جدید الکترونیکی- شماره اول  ■ مرداد 1398

صاحب امتیاز:
جهاددانشگاهی

مدیر مسئول:
کاظم حسینی سید 

دبیر تحریریه: امین بلند همت

تحریریه: امیر علی بینام و لیال قرنفلی 

همراه با مطلبی از : مینا حسینی، حمیدرضا تائبی

 مرجان اسالمی فر
گرافیک و صفحه آرایی: شهره سلطان محمدی

محمدرضا مرزبان 
فناوری اطالعات: الهام محمدی، سحر نوربخش

بازرگانی: حسین مرادپور

امور مالی: مجید طاهری

............................................................................................................

نشانی دفتر :

تهـران - خیابـان انقـالب - بعد از چهـارراه ولی عصر 
قبـل از پـل کالـج - خیابان خـارک - بعـد از خیابان

شـهریار - پالک26
تلفکس :   66747747  )خط ویژه(

www.bazarekar.ir : پایگاه اطالع رسانی

info@bazarekar.ir : پست الکترونیکی

کوتاه : 30004900 سامانه پیام 

............................................................................................................

دعوت به همکاری
و  یادداشــت  مقالــه،  ج  در بــرای  نویــن  بــازارکار  ماهنامــه 
ع نشــریه مرتبــط  کــه بــا موضــو ترجمه هــای مطالــب مفیــدی 

باشــد  اعــالم آمادگــی می نمایــد . 
عالقه منــدان در صــورت تمایــل می تواننــد مطالــب خــود 
را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه ایــن نشــریه 

ــد . ارســال دارن
ج و اصــالح مطالــب دریافتــی مختــار خواهــد  نشــریه در در

ــود . ب
................................................................................................

به منظـــور  نشـــریه صرفـــا  ایـــن  در  ج مطالـــب مختلـــف  در
گرفتـــه و الزامـــا بـــه منزلـــه تاییـــد آنهـــا  اطالع رســـانی صـــورت 

توســـط جهاددانشـــگاهی نیســـت .

     در نشستی با حضور شرکت های دانش بنیان این حوزه بررسی شد  
مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره ملی نوآوری حوزه 

ساخت و ساز
      رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران :

دولت باید هزینه تحقیقات و توسعه شرکت های 
دانش بنیان را بپردازد

        ستاری در انعقاد قرارداد ۷ فناوری شتابدهنده پرسیس ژن 

مطرح کرد 

رونق زیست بوم فناوری های زیستی
        مشاور کسب و کار مطرح کرد:  

تشکیل واحد حقوقی اولویت کاری شرکت های دانش بنیان
      اخبار

     با شعار دانشگاه نوآور، رونق اقتصاد سالمت
پنجمین فن بازار ملی سالمت در چابهار برگزار شد

      در »هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 
)رینوتکس 2۰19(«

زون تخصصی نوآوری و فناوری های انرژی« 
توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی برپا شد

      اخبار
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       رئیس جمهور در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی  
ایجاد 3۰۰ هزار اشتغال در شرکت های دانش بنیان 

بسیار ارزنده است
          رئیس جهاددانشگاهی در گردهمایی مسووالن پارک ها، 

مراکز رشد و مراکز »منش« این نهاد؛
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حمایت از دانشجویان

            معاون علمی)آموزشی-پژوهشی( دانشگاه آزاد واحد بندرعباس :

سرای نوآوری شیالت و آبزیان در واحد بندرعباس 
ایجاد می    شود

       اخبار
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            از سوی وزارت ارتباطات

شاغالن این مشاغل، شغل خود را به 

هوش مصنوعی واگذار خواهند کرد            
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      استارت آپی که به صورت تخصصی در زمینه فروش برنج فعالیت می کند

»بینج بار« استارت آپ حامی کشاورز و مشتری

     در رویداد وب سامیت 2۰19 اتفاق افتاد

دیدار استارت آپی با غول های تکنولوژی

     نگاهی به: 

دو اولویت جهان برای مجوزدهی کسب وکار

     قائم مقام شرکت صبا: 

سازمان ها »استارت آپ ها« را وجه المصالحه قرار ندهند
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تــحــول  مــوجــب  اطــالعــات  فــنــاوری  تــــوســــعــه 
دربسیــاری از فعالیت های اقتــصادی، اجتماعی 
و فرهنگی گردیده است .تمامی کسب وکارها با توجه 
به ایــن تــحــوالت تــالش دارنــد بــا بــهــره گیــری از 
خودزا  آنها  جدید  کاربردهای  و  روز  فناوری های 
فناوری  این  از  و  داده  تطبیق  موجود  شرایط  با 

گیرند. درجهت توسعه فعالیت های خود بهره 
که   از سویی دیگر برخی از شرکت ها وموسسات 
دارند  تالش  می کنند  فعالیت  فناوری  حوزه  در 
وارد  صنفی  مسائل  رعایت  بدون  راسا  خود  تا 
کاری شده و به جای اینکه علم  بعضی از حوزه ها 
کسب وکارهای  خود را در اختیار دست اندرکاران 
کسب مجوزهای  گون قرار دهند، خود بدون  گونا
فــعــالــــیــــت  حــــوزه هــــای  وارد  قــانــونــی  و  الزم 

مــخــتــلــف شده وازمنافع بازار استفاده نمایند .
ـــات  ـــاوری اطالع ـــه فن ـــه ب ـــرکت های مربوط ورود ش
ازجملـــه طراحـــان ســـایت و اپــلیــکیـــــشن هـــا بـــه رغـــم 
کـــه وجـــود دارد و اصنـــاف بـــر مبنـــای  قوانینـــی 

ــد  ــی نماینـ ــت مـ ــا فعالیـ ــرده یـ کـ ــادر  ــوز صـ آن  مجـ
هـــای  فعالیـــت  روال جـــاری  گردیـــده در  باعـــث 

مربوطـــه اخـــالل وارد نماینـــد  .
متولیان شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و 
کز رشد در کشور باید به گونه ای رفتار کنند  فناوری و مرا
که میدان عمل در حوزه های اقتصادی و تجارت 
به دست افراد نااهل نیافتد تا جایگاه جامعه بر این 

فعالیت ها بر پایه ای صحیح شکل بگیرد.
ایجاد یک سایت  به هدف  باشد هرکسی  قرار  گر  ا
که  شود  خدماتی  ارائه  مــدعی  اپـــلیــکیــشن  یـــا 
به صورت سنتی مستلزم داشتن تجربه کسب مجوز 
اجتماعی  آثار  باشد.  صالحیت  صاحب  صنوف  از 
این مورد  بود. در  را شاهـــد خــواهــیــم  نامطلوبی 
مثال های فراوان وجود دارد . یکی از این مثال ها که 
گسترش  راقم این سطور خود شاهد آن بوده است 
که  است  هایی  واپلیکیش  سایت ها  گونه  قارچ 

مدعی فعالیت در حوزه کاریابی هستند.
کاریابی ها بیش از دو دهه است در ایران در قالب 
مجوز  کسب  با  و  کاریابی  و  شغلی  مشاوره  کز  مرا
بخش  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از 
خصوصی فعالیت دارند. اما در حال حاضر هرکسی 
می تواند سایتی بزند و با استفاده از اطالعات موجود 
گهی روی آن قرار دهد و  مدعی ایجاد  در بازار چند آ
کار و  کشور شود . وزارت تعاون،  کاریابی در  سایت 
گرچه مدعی دادن مجوز به برخی  رفاه اجتماعی ا
سایت های  فعالیت  شاهد  اما  می باشد،  ازآنها 
این گونه   . می باشیم  مجوز  داشتن  بدون  زیادی 
سایت های و اپلیکیش ها تنها باهدف سودجویی 
که  در فضای مجازی فعالیت دارند و از هر طریقی 
کاذب، فروش  گهی ها  گذاشتن آ می توانند ازجمله 
سؤاالت به اصطالح آزمون های استخدامی و دادن 
اطالعات اشتباه دیگر ، مخاطبان خود را سرکیسه 

کرده و به کسب درآمد می پردازند.
مرتبًا  فعالیت ها  ایــن گونه  تـــخــلــفــات  درمــورد 
گزارشاتی منتشر می گردد. امــــا مــشخــص نیست 
وارد  ایــنــگونه  کــه  کــســانی  فــردی  صــالحــیــت 

بازارکاریابی شده اند را چه کسی  تائید کرده است؟ 
کاریابی است،   درحالی که مشاوره شغلی پیش نیاز 
متأسفانه این گونه فعالیت ها بدون توجه به این 
معرفی  به  قادر  تنها  قطعًا  و  می گیرد  صورت  امر 
برخی از فرصت های شغلی هستند و نمی توانند 
که این خود نقص  نقش مشاوره ای داشته باشند 
بزرگی است. دستگاه های مسئول بهتراست تا دیر 
وضعیت  و  نمایند  امر  این  حال  به  فکری  نشده 
یا  برنامه  یک  بر  باتکیه  تنها  که  شرکت هایی 

اپلیکیشن وارد این بازارکار می شوند را مشخص کنند.
یکی از بدترین نمونه این فعالیت ها، ورود برخی از 
مدعیان شـــرکــت هــای دانــش بــنــیــان به حیطه 
درآمدهای  کــســب  و  اســتــخــدامــی  آزمون های 
جوانان  ازخیل  جامعه  در  نــظارت  بــدون  کــالن 
که  کار است. مــتــأســفانه دستگاه مسئولی  جویای 
فناوری  و  علم  پارک های  از  حمایت  مــدعــی 
هیچ  بدون  است  دانش بنیان  شرکت های  و 
را  فعالیت  نوع  این  اندرکارران  دست  معیاری 
به  و  نموده  قبول  دانش بنیان  زیبای  به عنوان 
و  نیست  پاسخگو  نیز  مسئولی  دستگاه  هیچ 
تنها  آنها  حمایت  می کنند  ادعا  به ظاهر  گرچه  ا
فعال  شرکت های  همه  از  که  است  حمایتی 
فراتر  پارا  اما  می نمایند،  دانش بنیان  حوزه  در 
گذاشته و عمال در امور اجرایی خالف قانون این 

شرکت مشارکت می نمایند.
به ویژه  مسئول  دستگاه های  که  دارد  آن  جای 
و  شوند  میدان  وارد  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
که به اسم دانش بنیان و استخدام  عملکرد آن ها 
اختالل  دچار  را  کشور  بازارکار  خصوصی  بخش 
و  دهند  قرار  دقیق  بازرسی  مورد  نموده اند 
مشاهده  را  کشور  قوانین  از  تخطی  درصورتی که 
وگرنه  نمایند  قانونی  برخورد  آن  با  نماینده 
که  دانش بنیان تنها عنوان مقدسی خواهد شد 
کسب وکارهای نوین را  عده ای به نام آن بازارکار 

به بی راهه خواهد برد .
کاظم حسینی ■  سید 
مدیر مسئول
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پارک علم و فناوری و مراکز رشد

◄ رئیس جمهور در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی
  ایجاد 300 هزار اشتغال در شرکت های دانش بنیان بسیار ارزنده است

◄ رئیس جهاددانشگاهی در گردهمایی مسووالن پارک ها، مراکز رشد و مراکز »منش« این نهاد؛
ما توان انجام کارهای بزرگ را داریم و می توانیم علم مان را به فن تبدیل کنیم

◄ رئیس منطقه ۵ مراکز رشد فناوری دانشگاه آزاد مطرح کرد
نوآوری آزادی مراکز رشد و فناوری، بستری برای حمایت از دانشجویان

◄ معاون علمی)آموزشی-پژوهشی( دانشگاه آزاد واحد بندرعباس :
سرای نوآوری شیالت و آبزیان در واحد بندرعباس ایجاد می    شود

◄ اخبار
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ــه  ــرداری از کارخان ــره ب ــی، به ــن روحان ــر حس دکت
ــه  ــت: اینک ــت و گف ــز دانس ــوآوری آزادی را افتخارآمی ن
امــروز در فعالیــت صنعتــی و خدماتــی، از حالــت ســنتی 
خــارج می شــویم موضوعــی بســیار خــوب و مهــم بشــمار 

ــی رود. م
معمـــوالً  اینکـــه  بیـــان  بـــا  جمهـــور  رئیـــس 
کارخانه هایـــی کـــه در کشـــور افتتـــاح می شـــود در 
ـــس، گاز،  ـــوالد، م ـــد ف ـــی مانن ـــف صنعت ـــای مختل بخش ه
نفـــت، پتروشـــیمی و نســـاجی اســـت، اظهـــار داشـــت: امـــروز 
در بحـــث افتتـــاح کارخانـــه وارد فـــاز نـــو و جدیـــدی 
شـــده ایم و ایـــن کارخانـــه بـــا آنچـــه در گذشـــته بـــه 

دارد. تفـــاوت  می رســـید،  بهره بـــرداری 
ــه  ــک کارخان ــه ی ــن مجموع ــزود: ای ــی اف ــر روحان دکت
نــوآوری اســت و ایــن بســیار حائــز اهمیــت اســت چــرا که 
ــی  ــی عملیات ــای قبل ــی نوآوری ه ــای معمول در کارخانه ه
می شــود، یعنــی نتایــج گام هــای گذشــته بــه عمــل 
می رســد امــا در ایــن کارخانــه ایده هــای نــو پدیــد آمــده 

ــود. ــده می ش و آفری
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: در ایــن کارخانــه 

شــرکت های اســتارت آپ و  جوانــان نوآفریــن  تــاش 
شــتاب دهنده ها  آنهــا  کنــار  در  و  کــرده  فعالیــت  و 
ــش  ــه پی ــم کار را ب ــار ه ــد و در کن ــری می کنن یاری گ
ــوند. ــف نش ــای اداری متوق ــچ و خم ه ــا در پی ــد ت می برن
ــای  ــان اینکــه توســعه فعالیت ه ــا بی ــی ب ــر روحان دکت

ــه فرهنــگ، زیرســاخت و همــکاری دارد،  ــاز ب ــه نی نوآوران
ــار  ــد در کن ــکاری بای ــی و هم ــری، هم آوای ــت: همفک گف
هــم قــرار بگیرنــد تــا بتوانیــم بــه نتیجــه مطلــوب برســیم.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه گزارش هــای ارایــه شــده 
در جلســه بــا مســئوالن ایــن مجموعــه و شــتاب دهنده ها 
و سرپرســت هــای شــرکتهای اســتارت آپ ، اظهــار داشــت: 
ــتیم   ــه رو هس ــم دنبال ــاوری و عل ــت، فن ــوالً در صنع معم
ــی  ــورهای صنعت ــد، کش ــوم جدی ــه در عل ــه ای ک ــه گون ب
ــم آن  ــا می خواهی ــته اند و م ــی را برداش ــرفته گام و پیش
را دنبــال کــرده و ماننــد آنهــا اقــدام کنیــم، امــا در ایــن 
مجموعــه می توانیــم نــوآوری را بــه معنــای آنکــه دیگــری 
آن را انجــام نــداده و در آن اولیــن هســتیم، داشــته باشــیم.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه کســی کــه رســاله 
دکتــرا می نویســد بایــد مطلبــی نــو ارایــه کنــد و ایــده ای 
جدیــد را بــه ثمــر برســاند، اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس 
می توانیــم بــا اســتفاده از شــرایط بوجــود آمــده در برخــی 
ــه  ــده ای را ب ــه ای ــه ای ک ــه گون ــیم، ب ــتاز باش ــور پیش ام

رئیــس جمهــور، بــا بیــان اینکــه جوانــان خــالق ایرانــی مــی تواننــد پیشــتاز ارائــه ایــده هــای علمــی باشــند، گفــت: حرکتــی بــزرگ و ارزنــده در دولــت هــای 
یازدهــم و دوازدهــم در عرصــه زیربناهــا و زیرســاخت هــا انجــام شــده اســت و بایــد شــرکتهای دانــش بنیــان را بیــش از پیــش حمایــت کــرد.

حجــت االســالم و المســلمین دکتــر حســن روحانــی ســه شــنبه 14 آبــان 1398 در مراســم افتتــاح کارخانــه نــوآوری آزادی، ایجــاد 300 هــزار 
اشــتغال در شــرکت های دانــش بنیــان را بســیار ارزنــده دانســت و اظهارداشــت: شــرکتهای دانــش بنیــان بــا تولیــد علــم و درآمــد، قــدرت، رفــاه و 

عــزت مــی آفرینــد و بایــد بیــن ســرمایه گــذار و شــرکتهای نوپــا پیونــد ایجــاد کــرد.

توسعه فعالیت های نوآورانه 
نیاز به فرهنگ، زیرساخت

 و همکاری دارد، 

رئیس جمهور در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی

 ایجاد 300 هزار اشتغال در شرکت های 

دانش بنیان بسیار ارزنده است
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ــی و  ــای داخل ــه بازاره ــه ب ــد و ارای ــل، تولی ــه عم مرحل
خارجــی برســانیم.

ــای  ــت ه ــار دول ــرد: افتخ ــد ک ــور تأکی ــس جمه رئی
ــی را  ــای خوب ــه گام ه ــن اســت ک ــم ای ــم و دوازده یازده
در ایــن عرصــه برداشــته اســت؛ البتــه ممکــن اســت ایــن 
تاش هــا کامــل نبــوده یــا کمتــر از انتظــار نســل جــوان 
ــی  ــیار خوب ــت بس ــک حرک ــوع ی ــا در مجم ــد، ام باش

ــت. ــیده اس ــام رس ــه انج ب
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه تمامــی مجموعه هــای 
ــه نوعــی کارشــان  ــه ب اســتارت آپی فعــال در ایــن کارخان
ــوط اســت،  ــد مرب ــای بان ــه پیشــرفت آی ســی تی و پهن ب
گفــت: اگــر پهنــای بانــد وجــود نداشــت، بســیاری از ایــن 
ــی  ــن در حال ــرد و ای ــدا نمی ک ــق پی ــکان تحق ــور ام ام
ــرای اینکــه امــروز بتوانیــم در حــوزه  ــت ب اســت کــه دول
ــیم، فشــارهای  ــته باش ــات الزم را داش ــد امکان ــای بان پهن

بســیاری را تحمــل کــرده اســت.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه هنگامــی کــه در یــک 
منطقــه بــه جــای راهــی معمولــی آزادراه ایجــاد می شــود 
ــدازه کــه در امــور تســهیل ایجــاد می کنــد،  ــه همــان ان ب
بــه طــور طبیعــی مشــکات هــم بیشــتر می شــود، گفــت: 
ــکات را  ــه ای مش ــر عرص ــم در ه ــاش کنی ــد ت ــا بای م

کاهــش دهیــم.
ــه  ــاح کارخان ــا افتت ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
نــوآوری آزادی کار عظیــم و بزرگــی صــورت گرفتــه خاطــر 
نشــان کــرد: اینکــه در ایــن مجموعــه همــه فعــاالن نــوآور 
ــز  ــد، بســیار حائ ــرار دارن ــم ق ــار ه ــالن در کن ــک س در ی
ــه می تواننــد همدیگــر را  اهمیــت اســت، چــرا کــه اینگون
بهتــر شــناخته و از یکدیگــر یــاری بگیرنــد و ایــن اشــتراک 
مهــم و بــه نوعــی مصــداق دســتور قــرآن در زمینــه تعــاون 

و همــکاری اســت.
رئیـــس جمهـــور افـــزود: مهندســـی ســـاختمان، 
ــی آورد و  ــود مـ ــکاری بوجـ ــرای همـ ــا را بـ ــن فضـ اولیـ
ـــور  ـــبرد ام ـــد در پیش ـــاختمان می توان ـــی س ـــوه طراح نح

کمک کننـــده باشـــد.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه برخــی گایه هــا از ســوی 
ــتارت آپ  ــتاب دهنده ها و اس ــوآوری و ش ــوزه ن ــاالن ح فع
در  هنــوز  وزارتخانه هــا  برخــی  اینکــه  بــر  مبنــی 
روش هــای ســنتی باقــی مانــده و بــه ســختی شــرایط نــو و 
فعالیت هــای نوآورانــه را می پذیرنــد، گفــت: مطمئنــاً ایجــاد 
ایــن زیســت بــوم جدیــد در کشــور نیــاز بــه فرهنگ ســازی 
دارد و بایــد تــاش کنیــم ایــن محیــط جدیــد را در 

ــانیم. ــرده و بشناس ــی ک ــف معرف ــای مختل عرصه ه
رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد: مطمئنــاً دنیــای آینــده 
ــود و ســبک  ــا دنیــای امــروز جهــان متفــاوت خواهــد ب ب
زندگــی هــم بــر این اســاس تغییــر خواهــد کــرد. همانطور 
کــه زمانــی کــه تلفــن همــراه بــه ایــران آمــد، هیچ کــس 
بــاور نمی کــرد کــه روزی موبایــل بــه تحولــی در زندگــی 
مــردم تبدیــل شــده و بــه گونــه ای شــود کــه ایــن وســیله 
دوســت همــراه افــراد از صبــح تــا شــب باشــد، امــا امــروز 
اکثــر مــردم یــک دوســت و یــار جدیــدی دارنــد کــه البتــه 

ــد. ــده باش ــا منحرف کنن ــده و ی ــد کمک کنن می توان
ــن  ــروز در ای ــه ام ــان ک ــزود: همچن ــی اف ــر روحان دکت

کارخانــه ، شــتاب دهنده ها و ارایه کننــدگان طرح هــای 
ــد در وزارت خارجــه نیــز شــتاب دهنده ها  ــو حضــور دارن ن
ــه  ــاء اهلل نتیج ــم و ان ش ــو داری ــای ن ــان طرح ه و طراح

نهایــی بــه نفــع ملــت ایــران خواهــد بــود.
رئیــس جمهــور خطــاب بــه نــوآوران و فعــاالن عرصــه 
نــوآوری، گفــت: شــما امــروز کار بســیار بزرگی را بــه انجام 
رســاندید و دولــت نیــز کمــاکان ماننــد گذشــته در خدمت 

شــما خواهــد بــود.

دکتــر روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
اشــاره بــه اینکــه در معاونــت علمــی شــخصیتی هماننــد 
دکتــر ســتاری حضــور یافــت کــه کار شــرکت های 
دانش بنیــان را بــاور داشــت و بــه خوبــی می شــناخت کــه 
کار بســیار بزرگــی اســت، گفــت: همــه وزرا و دســتگاه ها 
آمــاده یاری رســانی هســتند و همــه وزرا و اعضــای هیــأت 

ــد کننــد. ــد از ایــن مرکــز بازدی ــت بای دول
ــک وادی  ــاوری ی ــای فن ــه دنی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
محــدود نبــوده بلکــه دنیایــی بــزرگ و وســیع اســت، ادامه 
ــم  ــون می رفتی ــت تریب ــی پش ــه وقت ــود ک ــی ب داد: زمان
ــده ایم و  ــرم ش ــب ج ــه مرتک ــد ک ــر می کردن ــی فک برخ
ــاالی منبــر رفــت. آغــاز تحــوالت ســخت اســت و  بایــد ب
ــه  ــد ب ســنت گرایان و کســانی کــه تفکــرات قدیمــی دارن

ــه  ــد ک ــد را درک کنن ــرایط جدی ــد ش ــختی می توانن س
ــد. ــل می کن ــود را تحمی ــه خ ــرایط زمان ــه ش البت

دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه ابتــدا بایــد ایــن فرهنگ 
را بــه ســرمایه گذار منتقــل کنیــم کــه بــا ســرمایه گذاری 
در ایــن بخــش ایجــاد ســرمایه بیشــتر و راحت تــر اســت، 
گفــت: می تــوان بــا علــم و فنــاوری تحــول بســیار بزرگــی 

در اقتصــاد و اشــتغال بوجــود آورد.
ــزار  ــاد 300 ه ــه ایج ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
اشــتغال بــا  حــدود 4500 شــرکت دانش بنیــان و درآمــد 
ــه  ــدازه بودج ــه ان ــاً ب ــی و تقریب ــارد تومان ــزار میلی 90 ه
کل کشــور، بســیار مهــم اســت، تصریــح کــرد: ایــن 
ــاه و تحــول در زندگــی مــردم  ــد قــدرت، رف مهــم می توان
ــا اســت، تواناســت و  ــه دان ــر ک ــه ه ــد. چــرا ک ایجــاد کن
کــه  هســتند  علمــی  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــی، زندگــی  ــای نظام ــا در همــه زمینه ه ــه م ــد ب می توانن
ــد. ــدرت دهن ــات، ق ــاورزی و خدم ــت، کش ــه، صنع روزان

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــی تأکی ــر روحان دکت
تحریــم، شــرکت های دانش بنیــان بیــش از همیشــه  
بــرای عــزت، حیثیــت و ایســتادگی کشــور، ارزش و 

ــد. ــت دارن اهمی
رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد: تنهــا بــا شــعار مقاومــت، 
مقاومــت درســت نمی شــود، بلکــه در ســایه علــم، دانــش، 
ــا  ــد و اینه ــت بوجــود می آی ــره، مقاوم ــاش، کار و مذاک ت
ــرای  ــه را ب ــت زمین ــدارد و مقاوم ــی ن ــر منافات ــا همدیگ ب
مذاکــره آمــاده می کنــد تــا از مقاومــت بهره بــرداری 

نماییــم.
۸ کارخانه نوآوری بزودی

 راه اندازی می شود 
 معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــور هــم در 
ایــن مراســم گفــت: پهنه هــای شــهری فرســوده بســتری 
ــوآوری  ــه ن ــه ب ــای خاقان ــل ایده ه ــرای تبدی ــب ب مناس
هســتند و زایشــگاه  ایده هــای نوآورانــه به شــمار می رونــد. 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــهیل گری و حمای ــا تس ب
ــاط  ــهری در نق ــای ش ــن پهنه ه ــوری، ای ــت جمه ریاس
مختلــف کشــور میزبــان کارخانه هــای نــوآوری می شــوند.

 ایجاد 300 هزار 
اشتغال با  حدود
 4500 شرکت 

دانش بنیان و درآمد 
90 هزار میلیارد تومانی 

و تقریباً به اندازه 
بودجه کل کشور، 
بسیار مهم است
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ــان  ــا بی ــتاری ب ــورنا س ــر س ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
این کــه ایــن کارخانــه ایــران را یکــی از کشــورهای پیشــرو 
در تبدیــل پهنه هــای صنعتــی فرســوده بــه محلــی بــرای 
نــوآوری و خاقیــت بــدل کــرده اســت، افــزود: ایــن پــروژه 
ــت و  ــکاری دول ــق از هم ــه ای موف ــوان نمون ــه عن ــی ب مل
ایده هــای  روی  ســرمایه گذاری  و  خصوصــی  بخــش 
نوآورانــه و تبدیــل آن هــا بــه کســب و کارهــای نوآورانــه، 
ایــران را بــه عنــوان یکــی از قطب هــای تولیــد فنــاوری و 

ــوآوری منطقــه معرفــی کــرده اســت. ن
ســتاری بــا اشــاره بــه این کــه پهنه هــای شــهری 
ــای  ــروز خاقیت ه ــوآوری، بســتر ب ــای ن ــد کارخانه ه مانن
نیــروی انســانی اســت، عنــوان کــرد: نیــروی انســانی مــا را 
ــن  ــگاه ها تامی ــگاه ها و پژوهش ــاوری، دانش ــای فن پارک ه
ــش  ــا بی ــوآوری ب ــز ن ــتابدهنده و مرک ــد. ۱۸0 ش می کنن
از 500هــزار مترمربــع فضــا زمینه ســاز ۶هــزار اســتارتاپ 
ــوآوری در نقــاط مختلــف  ــه ن جدیــد شــده اند و ۸ کارخان
ــوآوری  ــی و ن ــق زیســت بوم کارآفرین ــه رون ــز ب کشــور نی

ــد. ــک می کن کم
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت چهــار هــزار و 55۶ شــرکت 
ــا  ــور ب ــاد کش ــتارتاپ در اقتص ــزار اس ــان و ۶ه دانش بنی
ــه داد:  ــن زیســت بوم، ادام ــف ای ــای مختل ــک بخش ه کم
ــر این کــه 90 هــزار میلیــارد  ایــن کســب وکارها، عــاوه ب
ــرای 300هــزار نفــر اشــتغال  تومــان درآمــد داشــته اند، ب

ــد. ــاد کرده ان ــتقیم ایج مس
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییس جمهـــور صنعـــت 
ـــت بوم  ـــعه زیس ـــی از توس ـــه موفق ـــور را نمون ـــی کش داروی
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــت: شـ ــت و گفـ ــوآوری دانسـ نـ
ـــه  ـــاال ب ـــزوده ب ـــا ارزش اف ـــود را ب ـــوالت خ ـــی، محص داروی
جهـــان عرضـــه می کننـــد و حرف هـــای جـــدی بـــرای 
ـــرای  ـــتری ب ـــه بس ـــون ب ـــش اکن ـــن بخ ـــد. ای ـــن دارن گفت
ـــگان  ـــوان و دانش آموخت ـــگان ج ـــدگاری نخب ـــذب و مان ج
برتـــر حـــوزه فناوری هـــای زیســـتی و دارو بـــدل 

ـــت. ـــده اس ش

رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان، جــذب نیــروی انســانی 
تحصیل کــرده در دانشــگاه های برتــر دنیــا را یکــی از 
ویژگی هــای فعالیــت کســب و کارهــای دانش بنیــان 
ــه در  ــانی ک ــت:   کس ــرد و گف ــوان ک ــتارتاپ ها عن و اس
ــد  ــد، در فرآین ــی کار کرده ان ــق جهان ــتارتاپ های موف اس
راه انــدازی اســتارتاپ های جدیــد و رونــق گرفتنشــان 
ــر از ۱00  ــش از ۱400 نف ــد. بی ــاری می کنن ــان را ی جوان
دانشــگاه برتــر دنیــا بــه کشــور بازگشــته و 93 اســتارتاپ 

ــد. ــه راه انداخته ان ــق ب ــد و موف جدی
ســتاری بــا بیــان این کــه ســازوکار تامیــن مالــی کســب 
ــزود:  ــان و اســتارتاپی، وام نیســت، اف ــای دانش بنی و کاره
صندوق هــای ســرمایه گذاری جســورانه از نوآوری هــا و 
ــد. فرهنــگ حمایــت  ــت می کنن ــه حمای ایده هــای خاقان
ــه  ــور ریش ــال در کش ــالیان س ــه س ــن ک از کار و کارآفری
ــه دســت  ــه واســطه فرهنــگ اقتصــاد نفتــی ب داشــته و ب
فراموشــی ســپرده شــده اســت، اکنــون بــه کمــک بیــش 
ــا سروشــکلی  ــدوق ســرمایه گذاری جســورانه، ب از ۱5 صن
تــازه و منطبــق بــا ویژگــی کســب و کارهــای نویــن احیــا 

شــده اســت.
۸ کارخانه نوآوری در کشور به راه می افتد

معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــور، فعالیــت 
توســعه  در  نخســت  گام  را  آزادی  نــوآوری  کارخانــه 
زیســت بوم کارآفرینــی و نــوآوری بــا اســتفاده بهینــه 
ــاوه  ــت: ع ــت و گف ــهری دانس ــروک ش ــای مت از پهنه ه
بــر کارخانــه نــوآوری آزادی، یــک کارخانــه دیگــر نیــز در 
ــت.  ــل اس ــدازی و تکمی ــتانه راه ان ــت در آس ــرق پایتخ ش
همچنیــن ۸ نقطــه مناســب از پهنه هــای شــهری در 
ــرای  ــی ب ــه زودی محل کشــور شناســایی شــده اســت و ب
ــوآوری  ــه ن ــتر کارخان ــر بس ــه ب ــای نوآوران ــق ایده ه رون

بــدل می شــود.
ســتاری افــزود: ۸ کارخانــه نــوآوری بــه زودی در 
شــهرهایی چــون یــزد، شــیراز و دیگــر شــهرهای بــزرگ 
ــت  ــا، دول ــن پروژه ه ــی ای ــه در تمام ــود ک ــاح می ش افتت

ــی،  ــن اصل ــد و نقش آفری ــا می کن ــهیلگر را ایف ــش تس نق
ــت. ــی اس ــش خصوص بخ

پهنه های شهری میزبان 
نوآوری ها می شود

معــاون علمــی  و فنــاوری رییــس جمهــور پهنه هــای 
بــه  دادن جامعــه  بــرای ســوق  فرصتــی  را  شــهری 
ــت:  ــی دانســت و گف ــوآوری و کارآفرین ســمت و ســوی ن
پهنه هــای قدیمــی داخــل شــهر، فرصتــی بســیار مناســب 
بــرای کســب وکارهای نوپــا و تحــول فرهنــگ شــهری بــه 
ــل  ــری و تبدی ــر کارب ــا تغیی دســت اســتارتاپ ها اســت. ب
شــدن ایــن پهنه هــا بــه محلــی بــرای شــکوفایی نــوآوری، 
ــای آگاهــی و فرهنــگ حــل مســائل جامعــه  ضمــن ارتق
از نــوآوری، اســتارتاپ ها بــه حــل مهم تریــن مســائل 

ــد. شــهری کمــک مــی کنن
ــن  ــی نخبــگان ادامــه داد: حضــور ای ــاد مل رییــس بنی
پهنه هــا در فضــای شــهری موجــب تحــول می شــود 
و وقتــی چنــد جــوان خــاق بــا کوله هــای سرشــار 
از ایده هــای نوآورانه شــان مشــتاقانه پــای بــه چنیــن 
فضاهایــی می گذارنــد، فضــای حــال و هــوا را هــم متحــول 

می کننــد.
ســتاری در پایــان تاکیــد کــرد: تــا ســال ۱400، بیــش 
از ۱0هــزار اســتارتاپ جدیــد، بیــش از یــک میلیــون متر مربع 
فضــای تــازه بــرای کســب کارهای نوپــا و همچنیــن بیــش 
از 300 شــتابدهنده زمینه ســاز رونــق هرچــه بیش تــر 

ــوند. ــان می ش ــاد دانش بنی اقتص
بر اسـاس اعـام معاونت علمی، کارخانه نـوآوری آزادی، 
بـا ۱0 سـوله بـه مسـاحت ۱0هـزار مترمربـع و چهـار هزار 
و 500 متـر سـاختمان اداری، بـه بسـتری بـرای ایده هـای 
نوآورانـه بدل شـده اسـت. ایجاد اشـتغال سـه هـزار و 50 نفر 
راه انـدازی  ثمـرات  از  بخـش خصوصـی  و سـرمایه گذاری 

کارخانـه نـوآوری آزادی اسـت.    ■
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برقراری اتصال میان 
واحدهای جهاددانشگاهی ضروری است

دکتر سید سعید هاشمی رییس دانشگاه علم وفرهنگ در 
ابتدای این گردهمایی، گفت: دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان 
یکی از مجموعه های غیردولتی وابسته به جهاددانشگاهی از 
سال ۱372 کار خود را آغاز کرده است. هم اکنون مهم ترین 
وجه تمایز این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها، وابسته 
بودن آن به جهاددانشگاهی است. ما می توانیم از ظرفیت ها 
و پتانسیل های خوب جهاددانشگاهی برای تحقق اهداف و 

چشم اندازهای آینده مان استفاده کنیم.
وی افزود: هم اکنون بخش های مختلف جهاددانشگاهی در 
سطح کشور کارهایی ارزشمندی انجام داده اند اما متاسفانه 
این شبکه با یکدیگر هم افزایی خوبی ندارند و همواره یکی 

از آرزوهایمان برقراری اتصال خوب میان این بخش ها است.
مراکز  ارتباطات  هرچند  داد:  ادامه  هاشمی  دکتر 
با  ما  اما  است،  نزدیک  و  یکدیگر خوب  با  جهاددانشگاهی 
یکدیگر خوب کار کردن را یاد نگرفته ایم. تصور می کنم اگر 
نتوانیم این مراکز را به یکدیگر  در آینده ای نه چندان دور 

اتصال بدهیم، دچار مشکل جدی خواهیم شد.
من  کرد:  اظهار  ادامه  در  علم وفرهنگ  دانشگاه  رییس 
میان  اتصال خوبی  اشتغال  و  تجاری سازی  امیدوارم حوزه 
ایجاد  مرکز  این  آموزشی  و  پژوهشی  فرهنگی،  حوزه های 
کند. ما نیز سعی کرده ایم در دانشگاه علم و فرهنگ در این 
زمینه پیشرو باشیم و روزبه روز این نقش را پررنگ تر کنیم؛ 
مثا هم اکنون در صد قابل توجهی از رشته های ما به سمت 

تسهیات تکمیلی رفته اند.

رویان،  مانند  ما  پژوهشکده های  از  برخی  گفت:  وی 
تکنولوژی نیز توانسته اند به موفقیت زیادی دست پیدا کنند، 
اما هنوز برخی از پژوهشکده های ما برای رسیدن به جایگاه 

مطلوب فاصله زیادی دارند.
دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: در کنار این مسائل هم اکنون 
نیاز شدیدی برای بحث اشتغال دانش آموختگان و دانشجویان 

وجود دارد. اهمیت این موضوع باعث شد تا دانشگاه علم و 
فرهنگ با ایجاد پارک ملی فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، 

بسترهای الزم این مساله را در دانشگاه ایجاد کند.
وی گفت: همچنین دانشگاه علم و فرهنگ فعالیت هایی 
در حوزه بین الملل آغاز و مجوز پذیرش دانشجویان خارجی 
امسال  بهمن  از  دانشگاه  این  است؛  کرده  دریافت  نیز  را 

میزبان دانشجویان سایر کشورها خواهد بود.
هرساله  فرهنگ،  و  علم  دانشگاه  رییس  گفته ی  به 

افزوده  دانشگاهی  فارغ التحصیان  بیکاری  نرخ  میزان  بر 
دکترا  و  ارشد  دوره  به  هم اکنون  خطر  زنگ  این  می شود. 
با  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  اهمیت  است.  کرده  نیز سرایت 
کارآفرینی  و  اشتغال زایی  زمینه  الزم،  بسترهای  ایجاد 
با  امسال  شهریور  از  کند؛  فراهم  را  خود  دانش آموختگان 
ایجاد بنیاد توسعه کسب وکار، بستری مناسب برای شکوفایی 
ایده های دانش آموختگان فراهم شده است تا فرصت شغلی 

جدیدی برای دانش آموختگان ایجاد شود.
 ضرورت ارتقای جهاددانشگاهی

 با هم افزایی مجموعه ها
بیجندی سرپرست سازمان  دکتر محمدصادق  ادامه،  در 
کرد:  بیان  دانش آموختگان  اشتغال  و  فناوری  تجاری سازی 
مجموعه جهاددانشگاهی و نهاد دانشگاهی به ویژه در دوران 
توان افزایی  حوزه  در  باید  تحریم ها  و  اقتصادی  مشکات 
بیش ازپیش تاش کند؛ جهاددانشگاهی به عنوان نهاد برآمده از 
انقاب اسامی باید با کمترین ها بیشترین خدمات را ارایه دهد.

حوزه ی  در  جهاددانشگاهی  پیشگامی  به  اشاره  با  وی 
پارک ها و مراکز رشد، اظهار کرد: ما امیدواریم با هم افزایی 
با  نوآور  مراکز  فناور،  واحدهای  پارک ها،  مجموعه  میان 
جهاددانشگاهی،  فناوری  و  پژوهش  معاونت  مجموعه 

به ارتقای این نهاد کمک کنیم.
دکتر بیجندی افزود: پیش ازاین در زیست بوم کارآفرینی 
در جهاددانشگاهی و در کل کشور، حلقه مفقوده ای وجود 
داشت. اهمیت این موضوع باعث شد تا از اواخر سال 95 به 
اشتغال  فناوری و  پیشنهاد همکاران سازمان تجاری سازی 
هم اکنون  شود.  طراحی  منش  مجموعه  دانش آموختگان، 

گردهمایی دو روزه ی روسا، معاونان و دبیران پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی به همت سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال در دانشگاه علم وفرهنگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، گردهمایی روسا، معاونان و دبیران پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی، 
۲۲ و ۲۳ آبان ماه به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی و با مشارکت دانشگاه علم وفرهنگ و 

پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی وابسته به این نهاد در تاالر زنده یاد کاظمی آشتیانی دانشگاه علم وفرهنگ برگزار شد.

رئیس جهاددانشگاهی در گردهمایی مسووالن پارک ها، مراکز رشد و مراکز »منش« این نهاد؛ 

ما توان انجام کارهای بزرگ را داریم 
و می توانیم علم مان را به فن تبدیل کنیم

دانشگاه علم و فرهنگ 
با ایجاد پارک فناوری ها نرم 

و صنایع فرهنگی گامی 
در جهت اشتغال دانش 
آموختگان و دانشجویان 

بر میدارد
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مجوز اجرای این طرح برای ۱9 استان صادر شده است اما 
هنوز همگی این مراکز نتوانسته اند فعالیت کنند.

سرپرست ستفا بیان کرد: هم اکنون این سازمان با مراوده 
و مذاکرات با مراکز دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان 
خود  برنامه  ارایه  و  راه اندازی  تجهیز،  برای  است  توانسته 

حدود بیش از یک میلیارد تومان بودجه دریافت کند.
طرح های  دیگر  از  فاوا،  طرح  کرد:  خاطرنشان  وی 
مجموعه  سه  همکاری  با  اکنون  که  است  سازمان  این 
اگر  است.  شده  اجرا  کشور  استان  در ۱9  جهاددانشگاهی 
حادثه سیاب خوزستان امسال پیش نمی آمد، این طرح در 

پنج استان دیگر نیز اجرایی می شد.
تجاری سازی فناوری با استفاده از نوآوری های باز

دکتر اصغری رییس مرکز رشد رویش جهاددانشگاهی 
گزارشی از »تاریخچه  و وضعیت پارک ها و مراکز رشد در 

کشور و جهاددانشگاهی« ارایه داد.
المللی،  بین  فعالیت های  انجام  شبکه سازی،  گفت:  وی 
برند،  اشتراک  موسس،  سازمان  قابلیت های  به کارگیری 
جای  به  رفاقت  مستقر،  شرکت های  با  تعامل  در  انعطاف 
با  مستقر  شرکت های  ارتباط  توسعه ی  به  کمک  ریاست، 
یک دیگر از جمله مسایلی است که باید برای تجاری سازی 

فناوری ها توجه کرد.
دکتر اصغری افزود: این مرکز، دومین مرکز رشد کشور 
است که مجوز فعالیتش را سال ۱3۸۱ از سازمان برنامه و 
بودجه دریافت کرده است. از جمله فعالیت های شاخص این 
مرکز، مشارکت در اجرای طرح بانک جهانی برای توسعه و 

ارتقای مراکز رشد در ایران است.
رییس مرکز رشد رویش جهاددانشگاهی به الگوی موفق 
تجاری سازی فناوری اشاره کرد و اظهار کرد: در این الگو، 
سازمان موسس نقش کلیدی دارد و باید به روی ایده محوری 
تمرکز شود؛  فیلترها(  مانند   ( فعالیت های تک موضوعه  و 
هم چنین باید هزینه ی تحقیقات از طریق قرارداد کارفرمایی 
تامین شود؛ از سوی دیگر، فضای رانت آسیب رسان است 
و محصوالت فناورانه چینی رقبای اصلی هستند؛ بنابراین 

استانداردسازی نیز باید تسهیل کننده نه مانع ساز باشد.
گفت:  جهاددانشگاهی  پژوهش های  به  اشاره  با  وی 
است؛  جهاددانشگاهی  کلیدی  فعالیت  فناوری  و  پژوهش 
است.  آموزش  واحدها  برخی  اصلی  فعالیت  آن که  حال 
واحدهای جهاددانشگاهی در مناطق کمتر توسعه یافته که 
امکان توسعه ی فناوری ندارند می توانند با استفاده از نوآوری 

باز به مدیریت فناوری بپردازند.
عرصه ی  در  رقابتی  فضای  کرد:  اظهار  اصغری  دکتر 
حوزه ی  دیگر  سوی  از  است؛  کرده  پیدا  تغییر  فناوری 
فرهنگی پتانسیل باالیی برای اقتصادی شدن دارد؛ از این رو 

می توان از این فرصت ها استفاده کرد.
ضرورت پیوند میان حوزه ی تجار ی سازی و فناوری

دکتر پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
نیز در این گردهمایی با اشاره به موضوع »نقش پارک ها، 
اهداف  تحقق  در  و شکوفایی  نوآوری  مراکز  و  رشد  مراکز 
حوزه ی پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی«، گفت: پژوهش، 
فناوری، اکتشاف و نوآوری برای خود فضای کاری می خواهد. 
تجاری سازی و بهره برداری نیز یک فضای خاص نیاز دارد. 
ما هیچ گاه به این فکر نکرده ایم که چگونه این دو مساله را 
کنار هم داشته باشیم و هیچ وقت هم به عنوان تئوری و یک 
مدل به صورت مستند و مکتوب شده این قضیه را ندیده ایم.

وی افزود: از سوی دیگر سرعت تغییرات به شدت زیاد 
است و دانشمندان دنیا حتی از ارایه ی تئوری برخی تغییرات 
باز مانده اند؛ تغییراتی که اکنون در جامعه و کسب وکارها 

نمود پیدا کرده اند.
دکتر پورعابدی اظهار کرد: هم اکنون ما دو نوع سازمان داریم؛ 
سازمان هایی که در حوزه ی پژوهش و اکتشاف فعالیت دارند. 
از آن جایی که ایده ی کمی از این سازمان ها به بازار می رسد، 
نمی رسد.  نتیجه  به  که  انجام می دهند  زیادی  هزینه های 

به اصاح این سازمان ها در مرحله ی شکست قرار می گیرند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر سازمان هایی داریم که به آن ها 
سازمان های بهره بردار می گویند؛ اگرچه امروز این سازمان ها 
موفق هستند، اما به لحاظ پاردایم هایی که در آینده شکل 
می گیرند، به زودی هیچ نام و نشانی از آنها باقی نخواهند ماند؛ 
صنعت  درصد  زمانی ۸0  برهه  یک  در  نوکیا  شرکت  مثا 
موبایل را برعهده داشت، اما اکنون هیچ نام و نشانی از آن ها 

باقی نمانده است.
سوال  گفت:  جهاددانشگاهی  فناوری  و  پژوهش  معاون 
که  داشت  سازمانی  می توان  چگونه  این جاست  اصلی 
کارهای  و  کند  بهره برداری  بتواند  اکتشاف،  و  پژوهش  در 
تجاری سازی را نیز انجام بدهد؛ اکنون چند روش برای ایجاد 
مجزا  آن که، ساختار  نخست  دارد.  وجود  چنین سازمان ها 
باشد. دوم،  یکدیگر  با  و مرتبط  اما هم طراز  باشیم،  داشته 
برون سپاری یا واگذاری دانش و تخصص به بخش های دیگر 
نوآوری  اکتشاف  و  تجاری سازی  بین  حرکت  سوم،  است. 
است؛ الزمه ی این امر داشتن انسان های توانمند و رهبری 

میان این حوزه هاست.

با  سازمان هایی  چنین  ایجاد  گفت:  پورعابدی  دکتر 
چالش های زیادی مواجه است، زیرا این دو سازمان از نظر 
استراتژی  مثال  عنوان  به  هستند؛  مشکل  دچار  بنیادی 
اما  است،  سود  و  هزینه  مبنای  بر  بهره برداری  حوزه های 

نوآوری  بحث  روی  اکتشاف  و  نوآوری  قسمت  استراتژی 
است. فرهنگ کار در سازمان های بهره بردار، ارتقای کیفیت، 
کارایی با ریسک کم اما در سازمان های فناورانه و اکتشافی 

بر مبنای پذیریش ریسک و نوآوری است.
وی عنوان کرد: وقتی این دو سازمان را با یک دیگر داشته 
مهم ترین  بود.  خواهیم  مواجه  زیادی  چالش های  با  باشیم 
آن ها، چالش رهبری است؛ رهبری کردن این سازمان ها در 
پژوهش و نوآوری بسیار مهم است. منابع انسانی نیز باید در 
عین حال در پژوهش و تجاری و بهره برداری فعالیت کنند. 
هم چنین باید ساختارهایی ایجاد شود که بتواند جواب گوی 

این موضوع ها باشد.
ایجاد  نوآوری و شکوفایی )اهداف  ادامه، پنل مراکز  در 
مراکز نوآوری و شکوفایی و ارایه ی تجربیات موفق سه مرکز 
دفتر  مدیرکل  موسی زاده  دکتر  منتخب کشور(، سخنرانی 
امور پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با موضوع 
توسعه ی  در  کاربردی  علمی  دانشگاه جامع  »سیاست های 
و  )ظرفیت ها  فن یوز  سامانه ی  معرفی  نوآوری«،  مراکز 
فرصت ها( و سخنرانی مهندس آل اسحاق مدیرکل طرح های 
با موضوع »سیاست ها و  ملی وزارت امور ورزش و جوانان 

برنامه های وزارت ورزش و جوانان« برگزار شد.
جهاددانشگاهی؛ دانشگاهی بزرگ با داشتن تمام 

زنجیره های ارزشی
و  نوآوری  دفتر  مدیرکل  ملونی  مریم  دکتر  هم چنین 
کسب وکارهای نوین معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
با اشاره به نقش فعالیت های جهاددانشگاهی در زیست بوم 
فناوری کشور گفت: هم اکنون جهاددانشگاهی با شکل دهی 

زنجیره ی ارزشی، روند بسیار مناسبی را ایجاد کرده است.
توسعه ای  گام های  در  اکنون  آن چه  کرد:  تاکید  وی 
جهاددانشگاهی مدنظر ماست، این است که بتوانیم با کمک 
در  مـجـمـوعه،  ایـن  خـوب  زیـرساخت های  و  ظرفیت ها 
که  را  خاصی  فعالیت های  و  طرح ها  تخصصی،  عرصه های 
اکنون در توسعه ی اقتصاد دانش بنیان ارزش افزون است به جلو 

پیش ببریم.
و  علم  دانشگاه  ظرفیت های  به  اشاره  با  ملونی  دکتر 
فرهنگ و نگاه تخصصی این دانشگاه به حوزه های مختلف 
فناوری  پیشران  دانشگاه  ما  عقیده ی  به  کرد:  خاطرنشان 
است و اگر نباشد زنجیره ای شکل نمی گیرد. در این میان 
این  همه ی  که  است  بزرگ  دانشگاهی  جهاددانشگاهی، 
که  بستری  شدن  فراهم  با  زنجیره  این  دارد.  را  زنجیره ها 
در حوزه های فناوری به صورت خاص فعالیت کند، می تواند 

واحدهای 
جهاددانشگاهی 
در مناطق کمتر 
توسعه یافته که 

امکان توسعه ی فناوری 
ندارند می توانند 

با استفاده از نوآوری 
باز به مدیریت فناوری 

بپردازند
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مزیت رقابتی ایجاد کند.
وی گفت: کشور ما در حوزه های مختلف فناوری متفاوت 
عملکرده است؛ به عنوان مثال ما در حوزه ی نانو تاثیرگذار 
بوده ایم، اما در دیگر رشته ها توسعه یافته ایم؛ به همین دلیل 
در کشور شکاف بین فناوری هایمان زیاد است، اما امیدوارم 
با همت جوانان خاقی که اکنون در این مرز و بوم وجود 
دارد و مجموعه های مانند جهاددانشگاهی به زودی به این 

هدف بزرگ برسیم.
 ضرورت استفاده از ظرفیت های استانی

ستاد  دبیر  نیری  سجادی  محمدحسین  سید  مهندس 
فناوری  و  علمی  معاونت  هویت ساز  و  نرم  فناوری های 
ریاست جمهوری نیز در این گردهمایی به عملکرد پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و صنایع خاق فرهنگی اشاره کرد 
و  نرم  صنایع  حوزه ی  پرچم دار  پارک  این  اکنون  گفت:  و 
خاق است؛ امتیاز مثبتی که این پارک را نسبت به سایر 
پارک ها متمایز کرده است. امر مهمی که با همت جهادگران 
جهاددانشگاهی شکل گرفته است. قطعا حرکت شرکت های 
مستقر در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع خاق 

فرهنگی رو به پیشرفت خواهد بود.
علوم  ملی  پارک  فعالیت های  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
کرد:  اظهار  فرهنگی  خاق  صنایع  و  نرم  های  فناوری  و 
وجود  پارک  این  فیزیکی  حوزه ی  در  مشکاتی  هم اکنون 

دارد که امیدواریم بتوانیم آن ها را رفع کنیم.
مهندس سجادی نیری افزود: هم اکنون هریک از شهرها 
مختلفی  ظرفیت های  دارای  و...  سنندج  کردستان،  مانند 
هستند که پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع خاق 
فرهنگی می تواند به آن ها ورود پیدا کند؛ زیرا یکی از اهداف 
اصلی این مجموعه با توجه به گستردگی جهاددانشگاهی 
در تمام کشور، تمرکز به روی این موضوع است. از این رو 
ضرورت دارد این پارک به روی ظرفیت های استانی تمرکز 

کند؛ مساله ای که نیاز به تدبیر و حمایت دارد.
فناوری  و  علم  پارک های  تخصصی  پنل  ادامه،  در 
جهاددانشگاهی با ارایه ی مهندس عطاا... ربانی رییس پارک علم 
و فناوری البرز، دکتر معصومه خان احمدی رییس پارک علم و 
فناوری کرمانشاه و دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس 
پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.
هیچ گونه تفاوتی بین مراکز رشد جهاددانشگاهی 

و وزارت علوم قائل نیستیم
و  پژوهش  معاون  قائم مقام  کشمیری  دکتر  هم چنین 
فناوری و مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در این گردهمایی با اشاره به سابقه ی 
مجموعه ی  یک  جهاددانشگاهی  کرد:  بیان  خود،  جهادی 
سرافراز در حوزه ی پژوهش و فناوری کشور است و ما با این 

نهاد قرابت زیادی داریم و از آن الگو می گیریم.
وی گفت: برنامه ریزی برای آینده در وزارت عتف، نقش آفرینی 
ملی و منطقه ای بیش از پیش پارک ها و مراکز رشد و ارتباط آن ها 

با دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت های خالی آن می باشد.
دکتر کشمیری ادامه داد: هیچ گونه تفاوتی بین پارک ها 
و مراکز رشد جهاددانشگاهی و وزارت علوم قائل نیستیم و 
در این زمینه پارک علم وفناوری کرمانشاه جهاددانشگاهی 

شاهد این مدعا است.
دفتر  مدیرکل  و  فناوری  و  پژوهش  معاون  قائم مقام 
فناوری  و  وزارت علوم، تحقیقات  فناوری  امور  برنامه ریزی 
تاکید کرد: یکی از جدی ترین فرصت ها با افتتاح پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در کشور نصیب 
تبدیل  پارک می تواند  این  و  است  جهاددانشگاهی شده 

به پرافتخارترین مجموعه  در این نهاد شود.
وی افزود: جهاددانشگاهی باید توجه جدی به نقش آفرینی 
این  و  باشد  داشته  خود  رشد  مراکز  و  پارک ها  جایگاه  و 
سوال اساسی را از خود بپرسد که این مجموعه ها در کجای 

ماموریت و رسالت این نهاد قرار می گیرد.

ما توان انجام کارهای بزرگ را داریم و می توانیم 
علم مان را به فن تبدیل کنیم

در ادامه، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی 
نیز در این گردهمایی گفت: ما پیش از انقاب و در ابتدای 
اقتصاد  که  بودیم  عاقه مند  اسامی،  انقاب  پیروزی 
صنایع  و   خام  مواد  و  نفت  فروش  بر  اتکا  از  کشورمان، 
که  اقتصادی  شود؛  تبدیل  دانش بنیان  اقتصاد  به  مونتاژی 

متکی بر توان علمی و فناورانه است.
بدو  از  جهاددانشگاهی  مهم  اهداف  از  یکی  افزود:  وی 
تاسیس تاکنون، انجام کارهای بزرگ علمی و فناورانه است. 
انجام این کار اثبات می کند که ما توان انجام کارهای بزرگ 
را داریم و می توانیم علم مان را به فن تبدیل کنیم. در نهایت این 
فن با تبدیل شدن به محصول و خدمات، می تواند به مرحله ی 
تجاری سازی برسد. ما با انجام این کارهای بزرگ می توانیم 
اثبات کنیم که می شود با اقتصاد دانش بنیان، متکی بر تولید 
ملی شد و خودباوری و غرور ملی را در میان جوانان و مردم 

ایجاد کرد.
پیشرفت  به  می تواند  کشوری  کرد:  اظهار  طیبی  دکتر 
را  مردم  استعدادهای  تمام  که شرایط شکوفا شدن  برسد 
برای  کرده ایم  سعی  جهاددانشگاهی  در  ما  بکند.  فراهم 
بیشتر  توسعه ی  به منظور  الگوسازی  این خودباوری،  ایجاد 
ارایه بدهیم. متاسفانه امروزه مساله ی خودباوری در میان 
علت  همین  به  می شود؛  دیده  کم تر  مسووالن  از  برخی 
در  را  شاخص مان  فعالیت های  مدام  شده ایم  مجبور  ما 
بدهیم.  توسعه  استان هایمان  تمام  جهاددانشگاهی  مراکز 
انجام  به  موفق  جهاددانشگاهی  در  ما  امروز  خوشبختانه 

کارهای بزرگی شده ایم.
استعداد  طبیعتا  کرد:  تاکید  جهاددانشگاهی  رییس 
جوانان با توسعه ی دانشگاه ها و ایجاد فضاهای الزم توسعه 
و  رشد  مراکز  راه اندازی  و  ایجاد  با  ما  این رو  از  می یابدغ 
مجموعه ی  تا  کرده ایم  استقبال  فناوری  و  علم  پارک های 
باشد،  داشته  این خصوص  در  نیز سهمی  جهاددانشگاهی 
چراکه شکوفایی جوانان توسط مراکز رشد و پارک های علم 
و فناوری تجربه ی موفقی است که اکنون در تمام دنیا انجام 
می شود و کمک می کند تا این شکوفایی به تدریج در اختیار 

همه ی مردم قرار بگیرد.  
وی تصریح کرد: ما سعی کرده ایم هر سال الگوسازی مان را 
گسترش دهیم و وارد فعالیت های بزرگ تری بشویم، اما بنا نداریم 
تمام این فعالیت ها را به تنهایی انجام بدهیم؛ ما قصد داریم از تمام 

ظرفیت های کشور برای تحقق این امر استفاده کنیم.

نزد  در  حضور  با  گذشته  سال  داد:  ادامه  طیبی  دکتر 
مقام معظم رهبری، درخواست کردیم تا فضای بهتری برای 
استفاده از توانمندی ما فراهم بشود. به این منظور ما لیست 
سی ویک طرح فناوری جدید را اعام کردیم که با تامین 
بودجه های آن، اکنون فعالیت هایش آغاز شده است؛ بناست 
در اجرای این طرح ها از توانمندی های مراکز رشد و اساتید 
دانشگاهی استفاده کنیم؛ در نهایت بنا داریم از دانشجویان 

به عنوان زنجیره ی تکمیل این فناوری های استفاده کنیم.
و  پارک علم  اکنون جهاددانشگاهی سه  به گفته ی وی، 
فناوری، 23 مرکز رشد و ۱9 مرکز نوآوری و شکوفایی دایر 
کرده است. تاکید داریم سازمان تجاری  سازی فناوری و اشتغال 
بلوغ  به  فناوری های  تمام  جهاددانشگاهی  دانش  آموختگان 
رسیده را به سمت پارک های فناوری و مراکز رشد هدایت کند.

رییس جهاددانشگاهی گفت: هرچند هم اکنون بودجه ی 
جهاددانشگاهی محدود است، اما این آمادگی را داریم تا بخشی 
از سه ساختمان در مرحله ی پایان ساخت مان را در اختیار مراکز 
رشد و نوآوری قرار بدهیم؛ هم چنین بنا داریم فضای بیشتری در 
اختیار پارک علم و فناوری البرز قرار دهیم تا این مجموعه بتواند 

پاسخ گوی نیازهای جامعه و صنعت باشد.
که  همکارانی  داریم  تاکید  هم چنین  شد:  یادآور  وی 
متناسب  رشدی  مراکز  دارند،  دست  در  بزرگ  پروژه های 
مراکز  تمرکز  مثال  به عنوان  کنند؛  ایجاد  تخصص شان  با 
بحث  روی  به  نصیر  خواجه  و  علم وصنعت  جهاددانشگاهی 
الکترونیک، قدرت و ماشین های الکتریکی است؛ این مراکز 
باید دانشجویان شان را برای ورود به این حوزه ها تشویق کنند 
تا با تکمیل شرکت های مورد نظر، کارهای بزرگی ایجاد کنند.

هم چنین در پایان روز اول این گردهمایی، از واحدهای فناور 
برگزیده و شرکت های وابسته به جهاددانشگاهی تقدیر شد.

روز پایانی
روش  های  آموزشی  کارگاه  گردهمایی،  این  دوم  روز  در 
تامین مالی و جذب سرمایه ی واحدهای فناور، پنل ارایه ی 
تجربیات موفق مراکز رشد منتخب جهاددانشگاهی در سراسر 
توسعه ی  دفتر  مدیرکل  وطن پور  دکتر  سخنرانی  و  کشور 

فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه شد.
هم چنین گردهمایی روسا، معاونان و دبیران پارک ها، مراکز 
با نشست  نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی  و مراکز  رشد 
پرسش وپاسخ و جمع بندی مباحث با حضور دکتر بیجندی 
سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
وابسته به این نهاد و مهندس بختیاری معاون تجاری سازی و امور 

پارک ها و مراکز رشد ستفا به کار خود پایان داد.



14

سال سوم - شماره 21- آبان و آذر 1398
ماهنامه غیر برخط

پارک های 
علمو فناوری 
و مراکز رشد

www.bazarekar.ir

ــداف  ــت و اه ــاره ماهی ــی درب ــدا کلیت ▪ ابت
ــد ــه دهی ــاوری ارائ ــد فن ــز رش ــکل گیری مرک ش

مرکز رشد و فناوری، بستری برای حمایت از ایده هایی با 
قابلیت کارآفرینی دانشجویان، فارغ التحصیان و افراد نخبه 
صاحب ایده در دانشگاه ها محسوب می شود. در حقیقت افراد 
صاحب ایده وارد مراکز شده، در آنجا  مراحل پختگی طرح خود 
را طی می کنند و سپس با حمایت مرکز،  نمونه سازی انجام 
می شود  و در نهایت با تجاری سازی ایده، آن ها تبدیل به یک 

کارآفرینی موفق می شوند.
ــدازی  ــرای راه ان ــده ب ــرش ای ــد پذی ▪ فراین

ــت؟ ــه اس ــاور چگون ــد فن واح
ـــد دارای  ـــز رش ـــده در مرک ـــرش ای ـــی پذی ـــه طورکل ▪ ب
ســـه شـــرط اســـت؛ اول از همـــه اینکـــه ایـــده بایـــد 
ـــده  ـــه ای ـــد. دوم اینک ـــور باش ـــش مح ـــی دان ـــی، یعن علم
ـــد و  ـــته باش ـــران داش ـــی در ای ـــابه اجرای ـــه مش ـــد نمون نبای
شـــرط ســـوم، ایـــده بایـــد قابلیـــت تولیـــد ثـــروت و درآمـــد 
ـــده  ـــب ای ـــرایط، صاح ـــراز ش ـــس از اح ـــد. پ ـــته باش را داش
بـــه ســـایت مرکـــز رشـــد دانشـــگاه مراجعـــه کـــرده، 
کاربرگ هـــای پذیـــرش را تکمیـــل و ایـــده را در قالـــب 
فرمـــت کاربـــرگ ارائـــه می کنـــد. ســـپس ایـــده بـــرای 
داوران ارســـال می شـــود؛ پـــس از انجـــام داوری علمـــی 
و اقتصـــادی، در صورتـــی کـــه ایـــده بـــه تأییـــد داوران 
ـــرد. ـــرار می گی ـــی ق ـــرش نهای ـــورد پذی ـــرح م ـــید ،ط رس

▪ حامیــان مراکــز رشــد چــه ارگان هایــی 
هســتند؟

▪ متولــی اصلــی مراکــز رشــد، وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــدور  ــی ص ــع اصل ــه مرج ــن وزارتخان ــت. ای ــاوری اس و فن
ــس از  ــت. پ ــد اس ــز رش ــی مراک ــت اصول ــوز و موافق مج
وزارت علــوم، وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی 
در حــوزه پزشــکی، صــادر می کنــد. دانشــگاه آزاد اســامی 

هــم بــه لحــاظ گســتردگی فعالیــت خــود بــا هماهنگــی 
وزارت علــوم بــرای مراکــز رشــد، مجوزهــای اولیــه را صادر 
می کنــد کــه بعــد از طــی مراحــل، واحدهــای دانشــگاهی 
نیــز بایــد مجوزهــای خــود را از وزارت علــوم و وزارت 

بهداشــت اخــذ کننــد.

ــاوری  ــد فن ــز رش ــی در مرک ــه فعالیت های ▪ چ
ــام  ــان انج ــد اصفه ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش

می شــود؟
تنهــا  اصفهــان،  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه   ▪
دانشــگاهی اســت کــه دارای دو مرکــز رشــد اســت؛ یــک 
مرکــز رشــد فنــاوری عمومــی و جامع کــه در ســال ۱3۸4 
تأســیس شــده و عــاوه بــر داشــتن مجــوز از دانشــگاه آزاد 
اســامی، دارای موافقــت اصولــی از وزارت علوم،تحقیقات و 
فنــاوری اســت. حــدود 70 درصــد طرح هــای ایــن مرکــز 
در حوزه هــای فنــی مهندســی، کشــاورزی و محیــط 
ــوم پزشــکی  ــه عل ــا در زمین زیســت و 30 درصــد طرح ه
و علــوم انســانی  اســت.  دیگــر مرکــز رشــد ایــن دانشــگاه 
ــان  ــنتی و گیاه ــب س ــوزه ط ــال ۱3۸۸ در ح ــز از س نی
دارویــی فعــال بــوده و دارای مجــوز قطعــی از وزارت 
ــدای  ــت. از ابت ــکی اس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــرش و  ــده پذی ــش از 350  ای ــز، بی ــن مرک ــدازی ای راه ان
مســتقر شــده اســت، البتــه تقریبــاً بــه همیــن تعــداد نیــز 

طــرح رد شــده اســت.

▪ چــه حمایت هایــی از صاحبــان ایــده تــا 
رســیدن بــه مرحلــه تجــاری ســازی انجــام شــده 

ــت؟ اس
▪ حمایت هــای مرکــز رشــد بــه دو صــورت معنــوی و 

مراکــز رشــد و فنــاوری در ســال های اخیــر توانســته اند، ایــده بســیاری از افــراد را در زمینه هــای گوناگــون بــه مرحلــه اجــرا رســانده و بــه گونــه ای 
موتــور محــرک صنایــع دانــش بنیــان کشــور شــوند، امــا چالش هــای گوناگونــی بــر ســر راه ایــن مراکــز و مراجعــان آن هــا وجــود دارد.

بــه گــزارش ایمنــا، اولیــن مرکــز رشــد فنــاوری دانشــگاه های آزاد اســالمی کشــور در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اصفهــان پایه ریــزی شــده 
ــه وجــود آمــده و  ــرای ایــن مرکــز ب ــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی، مشــکالتی ب و تاکنــون توانســته ۳۵۰ واحــد فنــاور را در خــود ایجــاد کنــد، امــا ب
نیــاز اســت تدابیــر مناســبی بــرای فعالیــت در ایــن عرصــه اتخــاذ شــود. بــرای بررســی وضعیــت اقتصــاد دانــش بنیــان و آخریــن تحــوالت مراکــز 
رشــد دانشــگاه آزاد گفتگویــی داشــتیم بــا علــی انصــاری، رئیــس منطقــه ۵ مراکــز رشــد فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی کــه  شــرح آن را در ادامــه 

می خوانیــد:

دانشگاه آزاد اسالمی 
اصفهان، تنها دانشگاهی 
است که دارای دو مرکز 

رشد است

نوآوری آزادی 
مراکز رشد و فناوری، 
بستری برای حمایت از 

دانشجویان

رئیس منطقه ۵ مراکز رشد فناوری 
دانشگاه آزاد مطرح کرد
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مــادی اســت؛ حمایــت معنــوی شــامل معرفــی محصــول، 
ــازمان ها ،  ــران س ــا مدی ــه ب ــازمانی، مکاتب ــات س اطاع
اســتفاده از اعتبــار و برنــد دانشــگاه، جلــب ســرمایه گذار و 
ــای  ــود. حمایت ه ــدد می ش ــگاه های متع ــزاری نمایش برگ
ــه  ــی ب ــه یک ــود ک ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــادی ب م
ــقف  ــا س ــگاه ت ــات دانش ــه امکان ــتفاده از کلی ــورت اس ص
ــات اداری  ــدون دریافــت هزینــه شــامل امکان مشــخص، ب
ــاوره  ــات مش ــه و خدم ــگاهی، کتابخان ــی، آزمایش ،کارگاه
ــقف  ــا س ــت ت ــته دوم، پرداخ ــای دس ــت. حمایت ه اس
30 میلیــون تومــان بــرای ســاخت نمونــه را در بر مــی گیرد 
ــان  ــه پای ــت ب ــا موفقی ــازی را ب ــراد تجاری س ــر اف ــه اگ ک
برســانند و محصــول را بفروشــند، باعــوض شــده، امــا اگــر 

بــه نتیجــه نرســد بایــد عــودت داده شــود.

آیــا ایــن مرکــز توانســته در اشــتغال   ▪
ــر مســتقیم« واقتصــاد مقاومتــی  »مســتقیم و غی

ــد؟ ــا کن ــر ایف ــش مؤث نق

داشــته ایم؛  زیــاد  بســیار  غیرمســتقیم  اشــتغال   ▪
ــه طــرح اســتراتژیک  ــه دو نمون ــه در اینجــا ب ــرای نمون ب
بــا اشــتغال مســتقیم کــه بــا حمایــت دانشــگاه ومعاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه تولیــد انبــوه ملی 
منجــر شــده اســت اشــاره می کنــم. پیــش از ایــن دانــش 
فنــی تولیــد  بــذر هیبریــد صیفی جــات، تنهــا در انحصــار 
چنــد کشــور آمریــکا، هلنــد و اســرائیل قــرار داشــت. تمــام 
ــه  ــدند ،ب ــاد وارد می ش ــری زی ــا  ارزب ــی ب ــای واردات بذره
ــوده و  ــل اســتفاده ب ــار قاب ــه فقــط  یکــی دو ب طــوری ک
امــکان تکثیرنداشــتند. امــا  بــا  تــاش ۱0 ســاله یکــی از 
واحدهــای فنــاوری مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد 
ــه دانــش فنــی و تولیــد انبــوه   ــا دســتیابی ب اصفهــان و ب
ــی  ــه ثبــت مل ــش ب ــن دان ــار درختــی، ای ــد خی بذرهیبری
و فــروش صادراتــی رســیده اســت. طــرح دوم اســتراتژیک 
و ملــی ایــن مرکــز، تولیــد »نانــورس« در جهــت کنتــرل 
ریزگردهــا و جلوگیــری از بیابان زایــی اســت کــه بــا 
ــاز  ــس از ســه ســال وارد ف ــه، پ ــای صورت گرفت حمایت ه

تجــاری شــده  و قادراســت بیابان هــای کشــور را تثبیــت و 
ریزگردهــا را کنتــرل کنــد.

ــد  ــز رش ــش روی مرک ــش پی ــن چال ▪ مهم تری
ــر راه  ــع را از س ــوان موان ــه می ت ــت و چگون چیس

برداشــت؟
ــژه در  ــه وی ــا ب ــی در دادن مجوزه ــود بوروکراس ▪ وج
ــش رو  ــش پی ــن چال ــکی مهم تری ــزات پزش ــوزه تجهی ح
اســت؛ مــا تعــداد بســیاری افــراد نخبــه بــا پشــتکار و ایــده 
خــاق و کارآفریــن داریــم، امــا متاســفانه  آن هــا بعــد از 
نمونه ســازی و در مرحلــه تجاری ســازی بامشــکل مواجــه 
شــده و ســرخورده می شــوند . مــا بــه عنــوان مرکــز 
ــت  ــرح حمای ــرفت ط ــرای پیش ــم ب ــط می توانی ــد فق رش
کنیــم، امــا بــرای برطــرف کــردن موانــع بروکراســی، عــزم 
ــازمان ها و  ــام س ــه تم ــوری ک ــه ط ــت، ب ــی  الزم اس مل
ــل  ــکات را ح ــم مش ــکاری ه ــا هم ــد ب ــا بای وزارتخانه ه

ــد.   ■ کنن
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ســایبانی تشــریح کــرد: محصــول کــود تیــو ســولفات 
آمونیــم مــا در دومیــن فن       بــازار کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی ســال گذشــته بــه عنــوان فنــاور ســطح دو 
ــه  ــه و در حــال حاضــر جهــت ســرمایه گــذاری ب پذیرفت
شــورای دانــش بنیــان دانشــگاه آزاد ارســال شــده اســت.

ــاس  ــد بندرعب ــی( واح ــاون علمی)آموزشی-پژوهش مع
دربــاره تولیــد محصوالتــی کــه منجــر بــه خودکفایــی در 
کشــور می      شــود اظهــار کــرد: در زمینــه محصــوالت خاص 
ــو  ــته میگ ــوزان از پوس ــن و کیت ــد کیتی ــه تولی ــق ب موف
ــه  ــوازم آرایشــی و تصفی مــوزی شــدیم کــه در ســاخت ل
ــورت  ــه ص ــواد ب ــن م ــه ای ــزایی دارد. کلی ــش بس آب نق
ــران عرضــه می   شــود و مرکــز رشــد واحــد  وارداتــی در ای
بندرعبــاس موفــق بــه تولیــد آن بــا درجــه خلــوص بــاال 
شــد و در نمایشــگاه   های پژوهشــی مــورد توجــه مســئوالن 

ــرار گرفــت. دانشــگاه ق
ســایبانی خاطرنشــان کــرد: از دیگــر محصــوالت مرکــز 
ــتگاه  ــاخت دس ــه س ــوان ب ــاس می     ت ــد بندرعب ــد واح رش
ــتگاه  ــاخت دس ــیدی، س ــق خورش ــات، قای ــگ ف بچین
ویدئــو متــری، ردیــاب هوشــمند خــودرو، ســاخت آنزیــم 
ــخیص  ــت تش ــاژ و کی ــن دهیدرون ــل آالنی ــب فنی نوترکی
بیمــاری گاالکتوزومــی در حــوزه پزشــکی اشــاره کــرد کــه 
بعــد از گذرانــدن طــرح آزمایشــگاهی وارد مرحلــه تولیــد 

انبــوه و تجاری     ســازی می           شــوند.
ــز رشــد  ــرد: برخــی از محصــوالت مرک ــح ک وی تصری
مــا مثــل صابــون گیاهــی و دریاهــی ژائیــر، قطــره گیاهــی 

ــرای  ــی ب ــیرینی جلبک ــی ش ــی، نوع ــردردهای میگرن س
بیمــاران دیابتــی، تولیــد عطــر گیاهــی و ارگانیــک ژائیــر، 
تولیــد پــودر جلبــک حــاوی کاروتنوئیــد بــرای پاکســازی 
ــم،  ــولفات آمونی ــود تیوس ــد ک ــت، تولی ــادابی پوس و ش
کــود آهــن، کــود روی، کــود مــس، ســفیدکننده دنــدان، 
ــد  ــورس، تولی ــازار ب ــده ب ــی کنن ــات پیش   بین طراحــی رب
بســته   های آموزشــی ویــژه دانــش آمــوزان، طراحــی 
ســامانه هوشــمند مدیریــت آموزشــی، از محصوالتــی 
اســت کــه بــه تولیــد انبــوه رســیده و روانــه بــازار شــده و 

ــوند. ــه می   ش ــازار عرض ــه ب ــه زودی ب ــم ب ــدادی ه تع
ــاس  ــد بندرعب ــی( واح ــاون علمی)آموزشی-پژوهش مع
ــاره طــرح پایــش و ماموریــت ایــن واحــد دانشــگاهی  درب
در نظــام موضوعــات گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه 
ــگاه آزاد  ــبکه دانش ــه ش ــذار یکپارچ ــش اثرگ ــرح پژوه ط
ــوان موضــوع  ــه عن ــای کشــور ب اســامی)پایش( چالش      ه
پایان     نامه        هــای تحصیــات تکمیلــی مطابــق بــا نیــاز 
هــر منطقــه و آمایــش ســرزمین بــر محــور نیازهــای هــر 
ــن  ــر همی ــن شــده اســت. ب ــن طــرح تعیی ــه در ای منطق
مبنــا ماموریــت واحدهــای دانشــگاه آزاد اســتان هرمــزگان 
بــرای دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتــری در زمینــه 
ــا،  ــعه دری ــات توس ــام موضوع ــر، نظ ــی جزای ــام حقوق نظ
محیــط زیســت، ســامت دریــا و تاالب هــا و توســعه 
ــم  ــه آن ه ــه کتابچ ــده ک ــن ش ــر تعیی ــواحل و جزای س

منتشــر شــده اســت.
وی دربــاره طــرح پویــش و راه       انــدازی ســرای نــوآوری 

در دانشــگاه آزاد اســتان هرمــزگان تصریــح کــرد: براســاس 
از  را  دانشــجویان  صنعتــی،  بخش هــای  طــرح،  ایــن 
ــا  ــن مبن ــر همی ــد. ب ــیه می کنن ــل بورس ــدای تحصی ابت
ــان، تحصیــل  ــه طــور هم         زم دانشــجویان از روز نخســت ب
ــه ایــن ترتیــب  ــه را آغــاز کــرده و ب در دانشــگاه و کارخان
فارغ      التحصیانــی پــرورش می   یابنــد کــه همــراه بــا 
ــد از  ــده و بع ــوزش دی ــای الزم را آم ــل، مهارت   ه تحصی
ــازار کار را  ــه ب ــرای ورود ب ــی الزم ب ــی توانای فارغ   التحصیل

ــد داشــت. خواهن
ــاس  ــد بندرعب ــی( واح ــاون علمی)آموزشی-پژوهش مع
متذکــر شــد: بــا توجــه بــه سیاســت    های کان دانشــگاه و 
حرکــت بــه ســمت دانشــگاه کارآفریــن، راه   انــدازی ســرای 
نــوآوری بــرای تمامــی واحدهــا امــری ضــروری اســت. بــر 
همیــن مبنــا درصددیــم تــا ســرای نــوآوری متناســب بــا 
ــای موجــود ایجــاد  ــتان و قابلیت    ه ــرایط اقتصــادی اس ش
شــود تــا بتوانیــم امــکان کارآفرینــی و اشــتغال   زایی 

ــم. ــم کنی ــود را فراه ــان خ فارغ   التحصی
ــص  ــه تخص ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــان اظه وی در پای
مرکــز رشــد واحــد بندرعبــاس در زمینــه شــیات و 
آبزیــان درصددیــم تــا ســرای نــوآوری بــا ایــن موضوعــات 
ایجــاد کنیــم. ظرفیــت مناســبی هــم بــرای ایجــاد ســرای 
ــه  ــود دارد ک ــاورزی وج ــت و کش ــوزه نف ــوآوری در ح ن
ــب و  ــرایط مناس ــاد ش ــد ایج ــک نیازمن ــر ی ــیس ه تاس

ــت.   ■ ــگاه آزاد اس ــزی دانش ــازمان مرک ــد س تایی

معــاون علمی)آموزشی-پژوهشــی( واحــد بندرعبــاس گفــت: ســرای نــوآوری متناســب بــا شــرایط اقتصــادی اســتان و قابلیت    هــای موجــود در 
واحــد بندرعبــاس بعــد از احــراز شــرایط الزم در حــوزه شــیالت و آبزیــان ایجــاد می       شــود.

علیرضــا ســایبانی معــاون علمی)آموزشی-پژوهشــی( واحــد بندرعبــاس در گفت  و   گــو بــا ایســکانیوز، دربــاره تولیــد محصــوالت دانش   بنیــان در 
مرکــز رشــد ایــن واحــد دانشــگاهی گفــت: مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــکاه آزاد اســالمی واحــد بنــدر عبــاس در ســال 93 افتتــاح و در حــال 
حاضــر دارای 23 هســته فنــاور و 3 واحــد فنــاور بــا 28 محصــول اســت کــه تمامــی محصــوالت نمونــه اولیــه تولیــد و در حــال گرفتــن مجوزهــای 

مربوطــه جهــت تجاری   ســازی آنهــا هســتیم.

سرای نوآوری 
شیالت و آبزیان

 در واحد بندرعباس 
ایجاد می    شود 

معاون علمی)آموزشی-پژوهشی( 
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس :
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شرکت دانش بنیان آپتوس ایران عضو پارک علم و فناوری 
البرز با استفاده از مشاوره های فنی و تخصصی پارک 
علم و فناوری البرز، بهره برداری از فناوری نانو و توجه 
به محیط زیست و استفاده بهینه از پسماندهای شهری 
در تولید بتن  از سوی سازمان استاندارد ایران به عنوان 

برتر از سوی سازمان استاندارد دست یافت.
به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم 
و فناوری البرز، دکتر سعید بزرگمهر با اعام این خبر 
پارک  عضو  ایران  آپتوس  بنیان  دانش  شرکت  گفت: 
از مشاوره های فنی و  استفاده  با  البرز  فناوری  و  علم 
توانسته  تنها  نه  البرز  فناوری  و  علم  پارک  تخصصی 
فناوری ریاست  از معاونت علم و  را  بنیان  رتبه دانش 
جمهـوری کسب کنــد بلکه توانسته در زمینه تولید 
محصوالت بتنــی حـــاوی نانو سیلیس فرآوری شده 
و توجه به استفاده از پسماندهای شهری و حفاظت از 
محیط زیست به موفقیت های بسیار بزرگی در سطح 
مدیرنمونه  انتخاب  که  یابد  دست  المللی  بین  و  ملی 

کنترل کیفیت برتر نمونه ای از آن محسوب می شود.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت آپتوس با تصریح اینکه 
این شرکت دانش بنیان در حال حاضر بیش از 200 نفر 
شاغل دارد افزود:  تولید و فرآوری محصوالت بتنی  با 
فناوری نانو و دانش بنیان حاصل تلفیق علم با صنعت 
است و در این شرکت توانسته منجر به تولید محصوالت 
با فناوری باال شده و در کنار اشتغال زایی به ارزآوری 

برای کشور هم منجر شود.
دکتر سعید بزرگمهر با اشاره به اینکه این شرکت 
توانسته در حوزه استفاده از پسماندها در بتن های مورد 
استفاده در حوزه های مختلف ساختمانی اعم از راه ها، 
پل ها، ساختمان ها و کف پوش  خیابان و استفاده از 
نانو در این محصوالت به موفقیت های خیره کننده ای 
برسد اظهار داشت:  دراین شرکت محصوالت بتنی با 
فناوری نانو تولید و فرآوری شده است ، بعنوان مثال  
در یک کفپوش معمولی بر اثر برخورد و کشیده شدن 
سطح   بافت  از  ها  سنگدانه  تک  تک    ، سخت  جسم 
کفپوش جدا می شوند  و این در حالی است که در این 
شرکت نمونه این کفپوش فرآوری شده  یک محصولی 
و  است   استفاده شده  آن  در  نانو سیلیس   که  است 

نواقص قبلی برطرف شده است.

به دلیل توجه به محیط زیست و 
استفاده بهینه از پسماندها؛ 

شرکت دانش بنیان 
پارک علم و فناوری 

البرز در »حوزه 
استاندارد و کنترل 

کیفیت« برتر 
کشوری شد 

مدیــرکل پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی 
گفــت: »در مذاکــرات صورت گرفتــه بــا وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری موافقــت اولیــه بــرای تخصیــص 
ــن  ــتان ای ــر اس ــه ه ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــس پ پردی

ــت.« ــده اس ــذ ش ــگاه اخ دانش
ســیدمحمدجواد صدری مهــر در حاشــیه بازدیــد از 
ــع رشــیدی در  ــاوری رب ــوآوری و فن هفتمیــن نمایشــگاه ن
گفتگــو بــا خبرگــزاری آنــا در تبریــز اظهــار کــرد: »پــارک 
علــم و فنــاوری محــل تجمیــع المان هــای فنــاوری 
ــازی و  ــات صنعتی س ــوالً خدم ــه اص ــت ک ــور اس در کش

می دهــد.« ارائــه  تجاری ســازی 
وی اضافــه کــرد: »در پــارک علــم و فناوری دانشــگاه آزاد 
اســامی خدمــات گســترده ای داریــم و تقریبــاً واحدهــای 
فنــاوری دانشــگاه از ســطح فنــاوری ۶ بــه بــاال هــر نیــازی 
ــارک تأمیــن می شــود؛ از تأمیــن  کــه داشــته باشــند در پ
ــرای  ــات الزم ب ــدن و خدم ــرای صنعتی ش ــا ب ــی آنه مال
تجاری ســازی تــا توســعه بــازار، صــادرات کاال و تعامــل بــا 

ــی کشــور.« ــاوری و اجرای ــر دســتگاه های فن دیگ
روند ورود دانش بنیانی ها به پارک علم و فناوری

شــرکت های  و  فنــاوری  و  علــم  پــارک  مدیــرکل 
دانش بنیــان دانشــگاه آزاد اســامی دربــاره نحــوه ورود 
بــه پــارک و اینکــه کــدام اســتان ها دارای پــارک هســتند، 
ــتاب دهنده  ــاور ش ــته های فن ــوالً هس ــرد: »اص ــح ک تصری
در مراکــز رشــد دانشــگاه آزاد مســتقر می شــوند کــه 
آموزش هــای الزم را دیده انــد تــا تبدیــل بــه تیــم شــوند.«

ــود را  ــاوری خ ــز فن ــم نی ــه داد: »تی ــر ادام صدری مه
رشــد می دهــد و تبدیــل بــه نمونــه اولیــه می کنــد، ســپس  

ــوند.« ــرکت می ش ــه ش ــل ب ــا تبدی تیم ه
وی خاطرنشــان کــرد: »ایــن مراحــل در مراکــز رشــد طــی 
خواهنــد شــد تــا نمونــه اولیه فنــاوری ایجاد شــود و بعــد از آن 

واحــد فنــاوری در پــارک علــم و فنــاوری مســتقر می شــود.«
مدیــرکل پــارک علــم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیان 
دانشــگاه آزاد اســامی اضافــه کــرد: »همــه ایــن مراحــل طــی 
می شــود تــا در پــارک علــم و فنــاوری نمونــه اولیــه تبدیــل به 
یــک محصــول قابــل ارائــه بــه بــازار و دوم اینکه ایــن محصول 

قابــل ارائــه بــه بــازار تجاری ســازی شــود.«

ــم  ــارک عل ــه در پ ــد: »کاری ک ــر ش ــر متذک صدری مه
و فنــاوری انجــام می شــود حلقــه بعــد از مراکــز رشــد یــا 
ســطح بلــوغ 7، ۸ و 9 بــوده کــه کار آن تبدیــل نمونــه اولیه 
بــه محصــول قابــل ارائــه بــه بــازار و تجاری ســازی محصــول 

خــوب اســت.«
ــد از  ــای رش ــتا واحده ــن راس ــح داد: »در ای  وی توضی
سراســر کشــور  دعــوت می شــوند و از مراکــزی کــه هســته 
ــاوری ۶  ــوغ فن ــه ســطح بل ــای رشــد ب ــاوری در واحده فن
ــز را در  ــن مراک ــوند و ای ــی می ش ــا معرف ــه م ــیدند ب رس
ــد از  ــا بتوانن ــم ت ــتقر می کنی ــاوری مس ــم و فن ــارک عل پ

ــد.« ــای آن اســتفاده کنن مزای
شــرکت های  و  فنــاوری  و  علــم  پــارک  مدیــرکل 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان دانشــگاه آزاد اســامی ب دانش بنی
هــر اســتان می توانــد یــک پــارک علــم و فنــاوری داشــته 
باشــد، افــزود: »دانشــگاه آزاد اســامی یــک پــارک علــم و 
ــوده و در مذاکــرات  فنــاوری دارد کــه در تهــران مســتقر ب
صــورت گرفتــه بــا وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
موافقــت اولیــه بــرای تخصیــص پردیــس پــارک 

ــت.« ــده اس ــذ ش ــتان اخ ــر اس ــه ه ــاوری ب ــم و فن عل
صدری مهــر دربــاره وضعیــت فعالیــت دانشــگاه آزاد 
اســامی تبریــز در حوزه  فنــاوری تأکید کــرد: »واحــد تبریز در 
زمینــه  فنــاوری نوپاســت و ممکــن اســت تعــداد هســته ها 
ــتی  ــیر درس ــا در مس ــد؛ ام ــاد نباش ــاور آن زی ــد فن و واح

ــد.« ــت می کن حرک
وی یــادآور شــد: »دانشــگاه آزاد اســامی تبریــز در ایــن 
ــول   ــته و دارای اص ــی برداش ــای خوب ــاه گام ه ــدت کوت م
و ویژگی هایــی اســت  کــه رئیــس دانشــگاه، معــاون 
پژوهشــی، رئیــس مرکــز رشــد در همیــن راســتا حرکــت 

می کننــد.«
مدیــرکل پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی 
بــا بیــان اینکــه واحــد تبریــز در  مســیر فنــاوری بــه صورت 
اصولــی، درســت و بــا نــگاه میان مــدت و بلندمــدت 
برنامه ریــزی شــده اســت، افــزود: »بــه طــور قطــع دانشــگاه 
آزاد اســامی تبریــز یکــی از واحدهایــی اســت که در کشــور 
بــه آن امیدواریــم و بــه عنــوان یکــی از قطب هــای فنــاوری 

ــد.« ــای نقــش می کن در دانشــگاه آزاد ایف

مدیرکل پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد؛

ایجاد پردیس پارک علم و فناوری استانی
 در دانشگاه آزاد اسالمی
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رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه شــهید 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت پ ــت: مســیر حرک بهشــتی گف
ــزی  ــح برنامه ری ــور صحی ــه ط ــگاه ب ــد دانش ــز رش و مرک
ــاد  ــال ایج ــارک در ح ــن پ ــت و ای ــزی شده اس و پی ری
ــگاهیان  ــن دانش ــی در بی ــوآوری و کارآفرین ــگ ن فرهن

ــت. اس
در  پیــری  خســرو  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــوآوری و  ــا ن ــنایی ب ــی آش ــای آموزش ــله کارگاه ه سلس
ــدازی  ــا مراحــل راه ان ــوان »آشــنایی ب ــا عن ــی ب کارآفرین
مرکــز  در  کــه  اســتارتاپی«  و  نوپــا  کســب وکارهای 
ــه  ــان این ک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ــد ای رش
خروجــی ایــن برنامه ریــزی و سیاســت گذاری ایجــاد 
ــود، اظهــار کــرد:  ــن خواهــد ب ــوآور و کارآفری دانشــگاه ن
ــد دانشــجویان و  ــدا بای ــوآور ابت ــرای ایجــاد دانشــگاه ن ب
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه بــا اکوسیســتم نــوآوری 
ــوند. ــنا ش ــود دارد، آش ــور وج ــه در کش ــی ک و کارآفرین

پیــری افــزود: موتــور اصلــی حرکــت بــه ســمت 
ــا  ــن از آشــنایی دانشــجویان ب ــوآور و کارآفری دانشــگاه ن
ــن  ــه ای ــاز می شــود ک ــا آغ ــم و توانمندســازی آنه مفاهی
مهــم محقــق نمی یابــد، مگــر اینکــه فرهنــگ نــوآوری و 
کارآفرینــی در دانشــگاه و مشــارکت دادن دانشــگاهیان در 

ــه انجــام برســد. ــوآوری و کارآفرینــی ب پروســه ن
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــرد: پ ــح ک وی تصری
ــاه  ــای کوت ــزاری دوره ه ــه برگ ــروع ب ــتی ش ــهید بهش ش
ــا  ــجویان ب ــنایی دانش ــوص آش ــی در خص ــدت آموزش م
ــن  ــه ای ــی کرده اســت ک ــوآوری و کارآفرین اکوسیســتم ن
دوره هــا در قالــب کارگاه هــا، بــوت کمپ هــا و دوره هــای 

ــود. ــام می ش ــی انج آموزش
پــگاه مریدســادات، عضــو هیــات علمــی  دکتــر 
دانشــگاه شــهید بهشــتی و مــدرس دوره کارآفرینــی نیــز 
گفــت: بــا توجــه بــه تحــوالت روزافــزون علــم و فنــاوری، 
شــرایط بــازار کار، کــم شــدن امــکان اســتخدام دولتــی، 
اقتصــاد دانش بنیــان در توســعه  و  نــوآوری  جایــگاه 
ــد  ــی نمی توان ــر کس ــروز دیگ ــورها، ام ــه کش همه جانب
ــوآور و  ــانی ن ــروی انس ــت نی ــر اهمی ــگاه پ ــر جای منک

ــد. ــتا باش ــن راس ــن در ای کارآفری
ــاق  ــجویانی خ ــت دانش ــن رو تربی ــزود: از ای وی اف
ــعه  ــرای توس ــجویان ب ــن دانش ــت از ای ــوآور و حمای و ن
ــه  ــر آن ب ــی ب ــای مبتن ــوآوری و ایجــاد کســب و کاره ن
یکــی از اهــداف اصلــی دانشــگاه های کشــور تبدیــل 
بــا  دانشــجویان  آشناســازی  بنابرایــن  اســت.  شــده 
ــژه  ــز رشــد دانشــگاه شــهید بهشــتی به وی ــارک و مرک پ
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــی بس ــع کارشناس ــجویان مقط دانش

ــت. اس
ــوب  ــن چارچ ــرد: در ای ــان ک ــادات خاطرنش مریدس
در سلســله کارگاه هــای پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
بیــش از یکصــد نفــر از دانشــجویان شــهید بهشــتی 
ــدف  ــا ه ــی ب ــاری کارآفرین ــد درس اختی ــب واح در قال
آشــنایی بــا پــارک علــم و فنــاوری و مرکز رشــد دانشــگاه 

ــد. ــور یافتن ــتارتاپ ها حض ــدازی اس ــل راه ان و مراح
محمــد طالب پــور، مــدرس مباحــث آشــنایی بــا 
مراحــل کســب و کارهــای نوپــا و اســتارتاپی نیــز 
گفــت: محورهــای اصلــی کــه در ایــن کارگاه ارائــه شــد 
شامل:«آشــنایی، توضیــح ادبیــات مناســب و صحیــح 
ــک  ــی ی ــای اصل ــب و کار«، »ویژگی  ه ــی و کس کارآفرین
اســتارتاپ« و همچنیــن »مراحــل راه انــدازی اســتارتاپ« 

ــوده اســت. ب
وی افــزود: بیشــتر اســتارتاپ ها در حــال شــکل گیری 
ــت  ــی واقعی ــتند، ول ــرم هس ــا پلتف ــتر ی ــه بس در زمین

ــن موضــوع متفــاوت اســت. ــا ای کارآفرینــی ب
ـــت  ـــوه پرداخ ـــه نح ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــور در ادام طالب پ
ــار  ــه، اظهـ ــای جامعـ ــه مشـــکات و نیازهـ صحیـــح بـ
ـــردن  ـــه ک ـــدن و تجرب ـــی از راه دی ـــکات واقع ـــرد: مش ک

بـــه دســـت می آیـــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: دورنمــای تشــکیل اســتارتاپ 
ــول در چرخــه  صنعــت اســت  ــا کارآفرینــی، گــردش پ ی
ــت  ــن اس ــراد ممک ــرای اف ــه ب ــی ک ــاف ذهنیت ــر خ و ب
وجــود داشــته باشــد، پولــدار شــدن بــا کارآفریــن شــدن 

متفــاوت اســت.

در سلسله کارگاه های آموزشی پارک فناوری دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد

اقدام پارک برای ایجاد فرهنگ نوآوری 
در بین دانشگاهیان

اولین مرکز نوآوری جواهرات و سنگ های قیمتی کشور 
برای تجاری سازی نوآوری ها و پیشرفت فناوری های این 

حوزه راه اندازی می شود.
به گزارش بازاراکار به نقل از معاونت علمی و فناوری، 
دانش،  هماهنگی  کانون  رئیس  پیش بین  جواد  محمد 
صنعت و بازار جواهرات و سنگ های قیمتی ایران گفت: 
در کشور پتانسیل های طبیعی بسیاری وجود دارد که می تواند 
بستر مناسبی برای ایجاد مراکز نوآوری و خاقیت باشد. 
ایران همواره یکی از باستانی ترین کانون های جواهر سازی 

و تجارت سنگ های قیمتی در جهان بوده است.
وی افزود: هنوز هم این هنر در کشور عاقه مندان بسیاری 
دارد، با توجه به  ارزش افزوده قابل توجه جواهر سازی در 
دنیا و گردش مالی قابل ماحظه این صنعت، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری تاش دارد با حمایت از نهادهای 
مانند کانون هماهنگی دانش،صنعت و بازار جواهرات و سنگ های 

قیمتی ایران در این زمینه تحرک بیشتری ایجاد کند.
پیش بین با اشاره به تا ش های معاونت تجاری سازی 
و نوآری  معاونت علمی و فناوری گفت: با حضور رئیس این 
معاونت موفق شدیم که سنگ بنای اولین مرکز نوآوری 
جواهرات و سنگ های قیمتی کشور را در مشهد بگذاریم.
به گفته وی این مرکز که با  تفاهم صورت گرفته میان 
سازمان فنی و حرفه ای، کانون جواهرات ایران و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاسیس می شود، کانونی 
خواهد بود برای گردهم آیی و تاش نخبگان، دانشجویان، 

جواهر سازان و تمام عاقه مندان این عرصه.
رئیس کانون جواهرات و سنگ های قیمتی ایران در 
ادامه با اشاره به تحوالت سریع جواهر سازی در جهان 
افزود: جواهر سازی عرصه نوآوری و خاقیت است و در 
این صنعت بیش از هر چیز استعداد و خاقیت نقش دارد.
پیش بین با بیان اینکه مراکز نوآوری نیز تشکیل می شوند 
تا صنایعی مانند جواهر سازی را از شکل سنتی به مراحل 
استقرار  با  کرد:  بیان  کنند،  هدایت  امروزی  و  مدرن 
استارتاپ های جواهر ساز و سنگ شناس در این مرکز، 
مشهد بــه یـکی از قطب های اصـلی جـواهر سـازی 

در خاور میانه تبدیل شود.
خوبی  اقدامات  هم  حاضر  حال  در  البته  افزود:  وی 
صورت گرفته، اما به دلیل ظرفیت های باالی جواهر سازی 
و بازار سنگ های قیمتی، هنوز جای کار بسیار زیادی 
برای میلیونها  تا  این صنعت آمادگی دارد  وجود دارد و 
که  است  بدیهی  اما  کند.  ایجاد  مند شغل  جوان عاقه 
تمام کار نباید روی دوش معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری باشد و دیگر دستگاه ها و نهادهای دولتی هم باید 

از این تاش ها حمایت جدی کنند.
پیش بین در ادامه گفت : خوشبختانه سازمان فنی و 
حرفه ای همکاری خوبی داشته و فضای تاسیس این مرکز 
نوآوری را در اختیار ما قرار داده است و  در آینده نیز با 
تاسیس مراکزی مانند شتاب دهنده ها در کنار این مرکز 
نوآوری، می توان امید داشت که اقدامات جدی و موثری 

در حوزه انجام گیرد.

مرکز نوآوری 
جواهرات و سنگ های 

قیمتی کشور
 راه اندازی می شود 
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

ــی  ــاوری آذربایجان غرب ــم و فن ــارک عل ــت پ سرپرس
گفــت: مرکــز رشــد جامــع واحدهــای  فنــاور ایــن پــارک با 
هــدف حمایــت از ایــده هــای نــوآور و مبتنــی بــر دانش در 
جهــت  ایجــاد و توســعه کســب و کارهــای دانــش بنیــان، 
ــد.             ــذب می کن ــا را  ج ــاور نوپ ــرکت های فن ــته ها و ش هس
علی محمــد نیکبخــت در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: 
ــی  ــامل ایده های ــز ش ــن مرک ــرش در ای ــای پذی معیاره
مبتنــی بــر نــوآوری و فنــاوری با رویکــرد اقتصــادی، برنامه 
کاری مناســب و متناســب بــا موضــوع فعالیــت و تیم کاری 

مناســب اســت.
ــار  ــز اظه ــد نی ــز رش ــداف مراک ــه اه ــاره ب ــا اش وی ب
ــترش  ــد و گس ــت رش ــای الزم جه ــاد فض ــت: ایج داش
ــه ایــن واحدهــا در راســتای  واحدهــای فنــاور و کمــک ب
ــا ارزش افــزوده  تولیــد و توســعه محصــوالت و خدمــات ب

ــت. ــز اس ــن مراک ــداف ای ــاال از اه ب
وی تاکیــد کــرد: ایجــاد زمینــه کارآفرینــی و حمایــت 
ــگان  ــش آموخت ــان، دان ــت کارآفرین ــوآوری و خاقی از ن
دانشــگاهی و فنــاوران، ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای 
ــه  ــک ب ــی و کم ــتاوردهای تحقیقات ــازی دس ــاری س تج
رونــق اقتصــادی محلــی مبنی بــر فنــاوری از دیگــر اهداف 

مهــم مراکــز رشــد اســت.
ــی  ــاوری آذربایجان غرب ــم و فن ــارک عل ــت پ سرپرس

ــم  ــارک عل ــال در پ ــاور فع ــداد شــرکت های فن گفــت: تع
و فنــاوری ایــن اســتان در ســایه توجــه مســئوالن بــه 92 

شــرکت رســیده اســت.
نیکبخــت اضافــه کــرد: مجموعــه پــارک علــم و فناوری 
بــه صــورت حرفــه ای و با توســعه نــوآوری و انجــام کارهای 
ــاز  ــد نی ــا بتوان ــت ت ــت اس ــال فعالی ــان در ح ــش بنی دان

جوانــان نخبــه اســتان را فراهــم کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده ای از ایــن شــرکت ها 
ــتان  ــز اس ــاوری مرک ــم و فن ــارک عل ــدوآب و  پ در میان
ــرکت ها  ــن ش ــدات ای ــرد: تولی ــه ک ــت اضاف ــتقر اس مس
ــاختمانی،  ــت س ــک، صنع ــرق و الکترونی ــای ب در زمینه ه
کشــاورزی، تولیــد و اتوماســیون، شــیمی و پلیمــر، 
اکوتوریســم منابــع طبیعــی و محیــط زیســت و انرژی های 

ــاوری اســت. ــن زیســت فن نوی
فنــاوری  و  علــم  پــارک  اولویــت  گفــت:  وی 
ــرکت های  ــدات ش ــه تولی ــه ب ــا توج ــی ب آذربایجان غرب
ــرمایه گذاری در  ــتان و س ــای اس ــه نیازه ــه ب ــال، توج فع

ــت. ــش اس ــن بخ ای
نیکبخــت بــا بیــان اینکــه نیــاز امــروز کشــور و جامعــه 
توجــه بــه بخــش پژوهــش و توســعه فضــای فناوری اســت 
افــزود: ایــن امــر نیازمند حمایت مســووالن ارشــد اســتانی 

و ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه اســت.

وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه تولیــدات آذربایجان غربی 
اولویــت مــا در ایــن شــرکت ها توجــه بــه نیازهــای اســتان 

و ســرمایه گذاری در ایــن بخــش اســت.
ــب  ــت کس ــد جه ــان می توانن ــه وی متقاضی ــه گفت ب
اطاعــات بیشــتر و انجــام مراحــل ثبــت نــام به وب ســایت 
مرکــز رشــد بــه نشــانی inc.wastp.ir مراجعــه و یا با شــماره 
تلفــن هــای 42-0443275۱240 )داخلــی ۱23 ( تمــاس 

ــل بگیرند. حاص
ــدف  ــا ه ــی ب ــاوری آذربایجان غرب ــم و فن ــارک عل پ
بسترســازی بــرای تولیــد ثــروت از طریــق علــم و فنــاوری 
تاســیس شــده اســت؛ ایــن نهــاد بــه عنــوان یکــی از ارکان 
مهــم شــکل گیری و توســعه اقتصــاد دانش بنیــان تــاش 
ــاز همجــواری  ــت ممت ــا اســتفاده از موقعی ــا ب ــد ت می کن
ــت  ــودن هف ــی و دارا ب ــیایی و اروپای ــور آس ــه کش ــا س ب
ــه  ــت همه جانب ــه حمای ــرز رســمی در ســطح کشــور ب م
ــت و جــذب  ــی و خاقی ــر دانای ــی ب ــرکت های مبتن از ش

ــردازد. ــرمایه گذار بپ س
ایــن پــارک در تــاش اســت تــا زمینــه تجاری ســازی 
و بازاریابــی ایده هــای نوآورانــه و فناورانــه را فراهــم کنــد و 
نقــش کلیــدی در یــاری رســاندن بــه حضــور فعــال ایــن 
ــی داشــته باشــد. ــی و بین الملل شــرکت ها در ســطوح مل

سرپرست پارک خبر داد

جذب شرکت های فناور نوپا در مراکز پارک علم و فناوری 
آذربایجان غربی 

●●●

رییس دانشگاه تهران گفت: در تبدیل علم و دانش به 
ثروت نقص داریم و راه اندازی مراکز رشد، پارک های علم 
و فناوری، شرکت های دانش بنیان و طرح شهید احمدی 

روشن برای رفع این نقص است.
بــه گــزارش گــروه فنــاوری خبرگــزاری دانشــجو، 
محمــود نیلــی احمدآبــادی رییــس دانشــگاه تهــران عصــر 
روز گذشــته 25 آبــان مــاه در »چهارمین دوره طرح شــهید 
ــان  ــی از جوان ــروز غن ــران ام ــت: ای احمــدی روشــن« گف
خــاق، نــوآور و مشــتاق بــه دانــش اســت و خوشــبختانه 
دانشــگاه ها نیــز بــه خوبــی در زمینــه آمــوزش و پژوهــش 

ــد. ــام می دهن ــات الزم را انج اقدام
ــم  ــل عل ــل تبدی ــل تام ــه قاب ــا نکت ــه داد: ام وی ادام
ــئله  ــن مس ــون در ای ــه اکن ــت ک ــروت اس ــه ث ــش ب و دان
ــز  ــدازی مراک ــد راه ان ــی مانن ــس اقدامات ــم. پ ــص داری نق
ــش  ــرکت های دان ــاوری، ش ــم و فن ــای عل ــد، پارک ه رش
ــرای رفــع ایــن  بنیــان و طــرح شــهید احمــدی روشــن ب
نقــص اســت. همــه ایــن اجــزای زیســت بــوم فنــاوری در 
ــرار  ــم ق ــار ه کشــور اســتعداد ها و زیرســاخت ها را در کن
ــع  ــه هــدف و رف ــا راهکار هــای مشــخص ب ــا ب می دهــد ت

نقــص برســیم.

ــت  ــی اس ــن بخش ــوزش مهم تری ــی، آم ــه نیل ــه گفت ب
ــرد و  ــا ک ــوان بن ــر اســاس آن می ت ــه زیرســاخت ها را ب ک
مقطــع کارشناســی بهتریــن زمــان بــرای ســرمایه گــذاری 

روی منابــع انســانی اســت.
نیلــی احمــد آبــادی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ها 
ــد،  ــرار دهن ــور ق ــرم را مح ــای ن ــوزش مهارت ه ــد آم بای
ــجویی  ــای دانش ــردن فعالیت ه ــور ک ــئله مح ــت: مس گف
ــام  ــه تم ــن اســت ک ــدی روش ــهید احم ــرح ش ــور ط مح
بخش هــای کشــور کــه بــه ایــن موضوعــات مرتبــط 
ــند. ــته باش ــتگی داش ــی و پیوس ــد همگرای ــتند بای هس

بــر اســاس ایــن گــزارش، چهارمیــن دوره طــرح 
شــهید احمــدی روشــن بــا حضــور جمعــی از ســرآمدان، 
اعضــای هیئت علمــی، دانش آموختــگان و دانشــجویان 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــر کش ــگاه های برت دانش
بنیــاد ملــی نخبــگان بــا هــدف توانمندســازی و 
مشــارکت دانشــجویان مســتعد بــرای حــل مســائل کشــور 
بــا اجــرای طــرح شــهید احمــدی روشــن، توانمندی هــای 
دانشــجویان صاحــب اســتعداد برتــر را در جهت شناســایی 
ــن  و حــل مســائل واقعــی کشــور هدایــت می کنــد. در ای
ــر  ــان برت ــگاهی و متخصص ــره دانش ــتادان خب ــرح اس ط

صنعتــی بــا شناســایی مســائل و مشــکات اصلــی کشــور، 
هســته های نخبگانــی مســأله محــور را بــا مشــارکت 
دانشــجویان برگزیــده تشــکیل داده و بــه صــورت علمــی 
و تخصصــی در قالــب طرحــی مشــخص و در بــازه زمانــی 

ــد. ــا می پردازن ــل آن ه ــه ح ــن ب معی
هدایــت دانشــجویان مســتعد بــرای شناســایی مســائل 
ــبکه دانشــجویان مســتعد و  ــاد ش ــردی کشــور، ایج راهب
ــای  ــش مهارت ه ــی و افزای ــگاهی و صنعت ــرگان دانش خب
ــی از  ــجویان برخ ــاوری دانش ــه خودب ــی و روحی اجتماع

ــود. ــال می ش ــرح دنب ــن ط ــه در ای ــت ک ــی اس اهداف

نیلی احمدآبادی:

راه اندازی مراکز رشد و پارک های فناوری، 
تبدیل علم و دانش به ثروت را میسر می کند
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

 چهارمین دوره رویداد تخصصی کارآفرینی در حوزه علوم 
انسانی »چکاوک« از تاریخ 22 آبان تا هفدهم بهمن ماه 

سال جاری در محل دانشکده اقتصاد برگزار می شود.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
دانشــگاه عامــه طباطبایــی، رویــداد »چــکاوک« باهــدف 
دانش آموختــگان  و  دانشــجویان  آمــوزش  و  آشــنایی 
ــاط  ــاد ارتب ــی و ایج ــات کارآفرین ــا ادبی ــانی ب ــوم انس عل
متقابــل بیــن فعــاالن اقتصــادی و ایده پــردازان در زمینــه 
ــداد از طریــق  ــوم انســانی، برگــزار می شــود. ایــن روی عل
برگــزار  و تخصصــی  کارگاه هــای عمومــی  برگــزاری 
ــب وکار و  ــای کس ــا فض ــنایی ب ــن آش ــا ضم ــود، ت می ش
ــتارت آپی  ــف اس ــای مختل ــب تیم ه ــی، در قال کارآفرین

ــد. ــت کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ب
مهــدی گــودرزی رئیــس مرکــز کارآفرینــی و هدایــت 
شــغلی دانشــگاه و مســئول برگــزاری ایــن رویــداد 
ــه  ــگاه عام ــت: دانش ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب علم
ــت  ــت حمای ــا سیاس ــر ب ــال های اخی ــی در س طباطبائ
ــگان  ــش آموخت ــجویان و دان ــب وکار دانش ــعه کس از توس
ــی بــرای آشــنایی  از طریــق فراهــم کــردن زمینه های
ــا توانایی هــای موجــود در  بیشــتر ســازمان ها و نهادهــا ب
دانشــجویان، بــه برگــزاری ایــن رویــداد علمــی از طریــق 
ــز رشــدکارآفرینی توجــه  ــا و مراک ــای نوپ تشــکیل تیم ه

ــته اســت. ــژه ای داش وی
وی اضافــه کــرد: رویــداد »چــکاوک« بــه دنبــال 
ــجویان و  ــنایی دانش ــرای آش ــی ب ــازی و گام فرهنگ س
دانش آموختــگان عاقه منــد بــا فضــای کســب و کار و 

ــت. ــوآوری اس ن
رئیــس مرکــز کارآفرینــی و هدایــت شــغلی دانشــگاه 
ــرای  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــای در نظ ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ب
رویــداد چهــارم »چــکاوک« اضافــه کــرد: دو هــدف 
ــل  ــاد پ ــود. ایج ــال می ش ــداد دنب ــن روی ــی در ای اصل
ــور  ــوآوری کش ــی و ن ــت بوم کارآفرین ــا زیس ــی ب ارتباط
و دیگــری زمینه ســازی بــرای تعامــل دانشــجویان و 
دانــش آموختــگان حــوزه علــوم انســانی بــا ســایر ســایر 

دانشــگاه ها و توانمندســازی آنهاســت.
ــرای  ــداد ب ــن روی ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــودرزی ب گ
و  آمــوزش  هــدف  بــا  پیاپــی  ســال  چهارمیــن 
ــاز  ــای موردنی ــتعد در بخش ه ــراد مس ــازی اف توانمندس
کشــور و بــه منظــور ایجــاد یــک رابطــه مؤثــر و کارآمــد 
دانشــگاه  ایــن  دانش آموختــگان  دانشــجویان،  بیــن 
بــا حوزه هــای کســب وکار و همچنیــن دانشــجویان و 
ــی و  ــوم طبیع ــامل عل ــوم ش ــر عل ــگان دیگ دانش آموخت
ــدف  ــه داد: ه ــود، ادام ــزار می ش ــی برگ ــی و مهندس فن
ــا تشــکیل تیم هــای  ــن اســت کــه ب ــداد چــکاوک ای روی
صاحــب ایــده و تخصــص بتوانــد بــا فراهــم کــردن 
ــای  ــه ه ــرفته و زمین ــی پیش ــوزش تخصص ــرایط آم ش

ــگان  ــش آموخت ــجویان و دان ــرای دانش ــب و کار را ب کس
ــد. ــم کن ــگاه فراه دانش

وی در تشــریح جزئیــات بیشــتری از ایــن رویداد گفت: 
شــرکت کنندگان در ایــن رویــداد بــا کلیــه مفاهیــم الزم 
ــرای شــروع کســب و کار خــود )تیم ســازی، شناســایی  ب
فرصــت، طراحــی ارزش پیشــنهادی، طراحــی محصــول، 
طراحــی مــدل کســب و کار و ۱3 مفهــوم ضــروری دیگــر 

بــرای راه انــدازی کســب و کار( آشــنا خواهنــد شــد.
رئیــس مرکــز کارآفرینــی و هدایــت شــغلی دانشــگاه 
ــال های  ــده از س ــذ ش ــارب اخ ــه تج ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
گذشــته، رویــداد چهــارم در ۱2 هفتــه همــراه بــا آموزش 
و همراهــی در مســیر ایجــاد و توســعه یــک کســب وکار 

برگــزار خواهــد شــد.
ــزاری  ــا برگ ــی ب ــه ابتدای ــه هفت ــرد: س ــوان ک وی عن
دوره هایــی آشــنایی بــا رویــداد و نیــز چگونگــی راه اندازی 
ــود و بعــد از آن تیم هــای  کســب و کار همــراه خواهــد ب
بــا  می تواننــد  عاقه منــدان  ســایر  نیــز  و  برگزیــده 
شــرکت در دوره هــای آموزشــی تخصصــی کــه در مرکــز 
ــا  ــن تــک دانشــگاه برگــزار می شــود، ب شــتاب دهنده نوی
ــدازی  ــه راه ان ــرفته تر در زمی ــتر و پیش ــای بیش آموزش ه

کســب و کار آشــنا شــوند.
شــده  پیش بینــی  عنوان هــای  دربــاره  گــودرزی 
ــام  ــای انج ــا برنامه ریزی ه ــرد: ب ــان ک ــن دوره بی در ای
ــه  ــب وکار از جمل ــای کس ــدت فراینده ــن م ــده در ای ش
ــازار و  ــناخت ب ــی؛ ش ــری تیم ــی و رهب ــازی اصول تیم س
ــی  طراحــی ارزش پیشــنهادی؛ طراحــی، توســعه و ارزیاب
محصــول؛ تفکــر اســتراتژیک و طراحــی مــدل کســب و 
کار و نیــز آمادگــی تیــم بــرای جــذب ســرمایه و حمایــت 

ــود. ــد ب ــا خواه ــن فراینده ــه ای ــان از جمل از آن
رئیــس مرکــز کارآفرینــی و هدایــت شــغلی دانشــگاه 
ــا  ــان رقابت ه ــدگان در پای ــر از برگزی ــه تقدی ــا اشــاره ب ب
گفــت: بــه منظــور ایجــاد زمینــه مناســب بــرای فعالیــت 
تیم هــای برگزیــده، ضمــن اعطــای جوایــزی بــه تیم هــای 
برتــر، امــکان اســتقرار ســه تیــم اول در مرکــز کارآفرینــی 

و هدایــت شــغلی دانشــگاه فراهــم شــده اســت

مدیر مرکز شتاب دهنده دانشگاه علوم پزشکی ایران 
از توسعه مراکز رشد و نوآوری، تغییر کاربری کتابخانه 
دانشگاه به برج فناوری و برگزاری فرآیند نوآوری خبر داد.

از دانشگاه علوم پزشکی  بازارکار به نقل  به گزارش 
ایران، پنجمین کارگروه تخصصی بسته توسعه کارآفرینی 
با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی منطقه ۱0 

آمایشی برگزار شد.
دانشگاه  آموزشی  معاون  نژاد  مظاهری  علی  دکتر 
به  حرکت  گفت:  نشست  این  در  ایران  پزشکی  علوم 

سمت دانشگاه نسل سوم اولویت ما است.
در ادامه این نشست دکتر امید پورنیک مدیر فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی ایران گزارشی از اقدامات انجام شده 
در زمینه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم ارائه داد و 
گفت: انتقال تجربیات از مناظر مختلف  ما را در مسیر 
صحیح توسعه قرار می دهد و تاریخچه حرکت به سمت 
دانشگاه نسل سوم در دانشگاه ایران به سال 95 بر می گردد.
وی گفت: اقدامات خوبی در این جهت انجام شده که از 
آن جمله می توان به تعیین استراتژی، ترسیم وظایف اصلی 
حوزه های مختلف، توسعه تفکر دانش محور، ایجاد فرهنگ 
سازمانی، تعیین مدل راهبردی دانشگاه، طراحی معماری 
رویدادهای  و  آموزشی  برنامه های  برگزاری  کارآفرینانه، 
متناسب و قرارداد همکاری های  بین رشته ای اشاره کرد.

پورنیک با اشاره به اجرای پروژه هال فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: رسالت اصلی ما در 
راستای اثرگذاری و حل مشکات ملی است. هدف این 
است که دانشگاه پیشرو باشیم نه دنباله رو، لذا سال 9۶ 
در دانشگاه، سال توسعه فرهنگ دانشگاه نسل سوم نام 
گرفت و در سال 9۸ در نظر داریم زیر ساختهای فناورانه 

دانشگاه را توسعه بخشیم.
مدیر مرکز شتاب دهنده دانشگاه علوم پزشکی ایران از 
توسعه مراکز رشد و نوآوری، تغییر کاربری کتابخانه دانشگاه 
به برج فناوری و برگزاری »هکتون تولید از تخریب« به 
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال جاری خبر داد.

در ادامه دکتر عطااهلل پورعباسی ، مسئول کارگروه 
کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت  سوم  نسل  دانشگاه  بسته 
دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دانشگاه پیشرو در 

مسیر حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم است.
وی در خصوص وضعیت مناطق آمایشی با محوریت 
دانشگاه های نسل سوم ، آمار مقایسه ای را ارائه داد و عنوان 
داشت: دانشگاه های علوم پزشکی حاضر در منطقه ۱0 آمایشی 
از نظر میزان فعالیت، رویدادهای توانمند سازی، تعداد شرکت 
های دانش بنیان و ارائه پتنت در زمینه فناوری و حرکت به 

سمت دانشگاه های هزاره سوم، حائز رتبه برتر هستند

در نشست دانشگاه نسل سوم
 اعالم شد: 

تغییر کاربری 
کتابخانه دانشگاه 
علوم پزشکی ایران 

به برج فناوری
 و کارآفرینی 

مسئول برگزاری این رویداد خبر داد:

 فراخوان چهارمین دوره رویداد تخصصی 

کارآفرینی در حوزه علوم انسانی 
»چکاوک« 
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

ــاور  ــون 9 شــرکت فن ــوان کــرد: هماکن ــح عن مصل
ــار شــرکت  ــداد چه ــه تع ــال اســت ک در دانشــگاه فع

ــان اســت. ــش بنی دان
بــه گــزارش خبرگــزاری شبســتان  از بوشــهر، 
ــارس  ــج ف ــگاه خلی ــس دانش ــح رئی ــد مصل عبدالمجی
در نشســت  »برنامــه ریزی آموزشــی« دانشــگاه خلیــج فارس 
اظهــار داشــت: ایــن دانشــگاه  در حــال حاضــر 
ــکده در  ــه ۶ دانش ــت ک ــکده اس ــت دانش دارای هش
ــم  ــهر ج ــی در ش ــکده مهندس ــهر و دانش ــهر بوش ش
ــه  ــت و گاز منطق ــم نف و در نزدیکــی تأسیســات عظی
ویــژه پــارس جنوبــی و دانشــکده کشــاورزی و منابــع 
ــت. ــده اس ــع ش ــان واق ــهر برازج ــز در ش ــی نی طبیع

عبدالمجیــد مصلــح افــزود: در ســال ۱394 بــا 
نهایــی کــردن ســند راهبــردی دانشــگاه خلیــج فــارس 
ســه جهــت گیــری دانشــگاه کارآفریــن، ارتقــا جایــگاه 
علمــی دانشــگاه و بیــن المللــی ســازی  را بــا محوریــت 

ــرار گرفتــه  ــد ایــن دانشــگاه ق کارآفرینــی در افــق دی
اســت.

ــاد  ــه ایج ــدام ب ــتا اق ــن راس ــه داد: در ای وی ادام
مرکــز کارآفرینــی و نــوآوری در دانشــگاه خلیــج فارس 
شــده تــا ایــن مرکــز بــا مهــارت آمــوزی و ایجاد بســتر 
کارآفرینــی بــه دانشــجویان کمــک کنــد تــا ایده هــای 
خــود را بــه مرحلــه تجــاری ســازی رســانده و کســب و 

کار خویــش را راه انــدازی کننــد.
شــرکت   9 هماکنــون  کــرد:  عنــوان  مصلــح 
ــاور در دانشــگاه فعــال اســت کــه تعــداد چهــار   فن

ــت. ــان اس ــش بنی ــرکت دان ش
وی ادامــه داد: 30 هســته علمــی پژوهشــی فناوری 
هیــات علمــی  و 2۱  هســته فنــاور هــم مشــغول بــه 
فعالیــت هســتند کــه بــه تدریــج تیــم هــای نــوآور و 

شــرکت هــای دانــش بنیــان وارد بــازار مــی شــوند.
رئیــس دانشــگاه خلیــج فــارس بــا اشــاره بــه 

و  دوره هــا  هــا،  ســرفصل  در  بازنگــری  ضــرورت 
ــاز  ــه نی ــا توجــه ب ــع درســی گفــت: الزم اســت ب مناب
جامعــه، بــازار و بــا در نظــر گرفتــن مزیت هــای 
اســتان و نیازمندی هــای روز در هــر کجــا نیــاز باشــد 
ــه  ــبت ب ــی نس ــای قانون ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ب
بازنگــری در ســر فصــل هــا، دوره هــا و منابــع درســی 

اقدام هایــی انجــام شــود.
ــح یادآورشــد: ایجــاد دانشــکده کســب و کار،  مصل
ــا  ــب و کار ب ــه کس ــاوری و مدرس ــعه فن ــز توس مرک
همــکاری اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان بوشــهر از 
جملــه مــواردی اســت کــه در راســتای تقویــت جهــت 
ــارس در حــال  ــج ف ــی دانشــگاه خلی ــری کارآفرین گی

ــری اســت. پیگی

سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان غربــی 
ــن  ــز ای ــا در مراک ــاور نوپ ــرکت های فن ــذب ش ــر از ج خب

ــارک داد. پ
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان غربــی 
ــزود:  ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــت در گف ــد نیکبخ علی محم
ــی  ــامل ایده های ــز ش ــن مرک ــرش در ای ــای پذی معیاره
ــادی،  ــرد اقتص ــا رویک ــاوری ب ــوآوری و فن ــر ن ــی ب مبتن
ــا موضــوع فعالیــت و  برنامــه کاری مناســب و متناســب ب

ــت. ــب اس ــم کاری مناس تی
ــار  ــز اظه ــد نی ــز رش ــداف مراک ــه اه ــاره ب ــا اش وی ب
ــترش  ــد و گس ــت رش ــای الزم جه ــاد فض ــت: ایج داش
ــه ایــن واحدهــا در راســتای  واحدهــای فنــاور و کمــک ب
ــا ارزش افــزوده  تولیــد و توســعه محصــوالت و خدمــات ب

ــت. ــز اس ــن مراک ــداف ای ــاال از اه ب
وی تاکیــد کــرد: ایجــاد زمینــه کارآفرینــی و حمایــت 
ــگان  ــش آموخت ــان، دان ــت کارآفرین ــوآوری و خاقی از ن
دانشــگاهی و فنــاوران، ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای 
ــه  ــک ب ــی و کم ــتاوردهای تحقیقات ــازی دس ــاری س تج
ــر  ــاوری از دیگ ــر فن ــی ب ــی مبن ــادی محل ــق اقتص رون

ــت. ــد اس ــز رش ــم مراک ــداف مه اه
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان غربــی گفــت: 
تعــداد شــرکت های فنــاور فعــال در پــارک علــم و فنــاوری 

ــه 92 شــرکت  ــن اســتان در ســایه توجــه مســئوالن ب ای
رســیده اســت.

نیکبخــت اضافــه کــرد: مجموعــه پــارک علــم و فناوری 
بــه صــورت حرفــه ای و بــا توســعه نــوآوری و انجــام 
کارهــای دانــش بنیــان در حــال فعالیــت اســت تــا بتوانــد 

ــان نخبــه اســتان را فراهــم کنــد. نیــاز جوان
ایــن  از  عمــده ای  بخــش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فنــاوری  و  علــم  پــارک  و   میانــدوآب  در  شــرکت ها 
مرکــز اســتان مســتقر اســت اضافــه کــرد: تولیــدات ایــن 
شــرکت ها در زمینه هــای بــرق و الکترونیــک، صنعــت 
ــیمی و  ــیون، ش ــد و اتوماس ــاورزی، تولی ــاختمانی، کش س
ــت و  ــط زیس ــی و محی ــع طبیع ــم مناب ــر، اکوتوریس پلیم

انرژی هــای نویــن زیســت فنــاوری اســت.
فنــاوری  و  علــم  پــارک  اولویــت  گفــت:  وی 
آذربایجان غربــی بــا توجــه بــه تولیــدات شــرکت های 
ــرمایه گذاری در  ــتان و س ــای اس ــه نیازه ــه ب ــال، توج فع

ــت. ــش اس ــن بخ ای
نیکبخــت بــا بیــان اینکــه نیــاز امــروز کشــور و جامعــه 
ــاوری  ــای فن ــعه فض ــش و توس ــش پژوه ــه بخ ــه ب توج
اســت افــزود: ایــن امــر نیازمنــد حمایــت مســووالن ارشــد 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــتانی و س اس
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه تولیــدات آذربایجان غربی 

اولویــت مــا در ایــن شــرکت ها توجــه بــه نیازهــای اســتان 
و ســرمایه گذاری در ایــن بخــش اســت.

ــب  ــت کس ــد جه ــان می توانن ــه وی متقاضی ــه گفت ب
ــه وب  ــام ب ــت ن ــل ثب ــام مراح ــتر و انج ــات بیش اطاع
ــه و  ــانی inc.wastp.ir مراجع ــه نش ــد ب ــز رش ــایت مرک س
یــا بــا شــماره تلفــن هــای 0443275۱240-42 

ــد. ــل بگیرن ــاس حاص ــی ۱23( تم )داخل
پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان غربــی بــا هــدف 
بسترســازی بــرای تولیــد ثــروت از طریــق علــم و فنــاوری 
تاســیس شــده اســت؛ ایــن نهــاد بــه عنــوان یکــی از ارکان 
ــان تــاش  مهــم شــکل گیری و توســعه اقتصــاد دانش بنی
ــواری  ــاز همج ــت ممت ــتفاده از موقعی ــا اس ــا ب ــد ت می کن
ــت  ــودن هف ــی و دارا ب ــیایی و اروپای ــور آس ــه کش ــا س ب
ــه  ــت همه جانب ــه حمای ــور ب ــطح کش ــمی در س ــرز رس م
ــذب  ــت و ج ــی و خاقی ــر دانای ــی ب ــرکت های مبتن از ش

ــردازد. ــرمایه گذار بپ س
زمینـــه  تـــا  اســـت  تـــاش  در  پـــارک  ایـــن 
و  نوآورانـــه  ایده هـــای  بازاریابـــی  و  تجاری ســـازی 
فناورانـــه را فراهـــم کنـــد و نقـــش کلیـــدی در یـــاری رســـاندن 
ـــی و  ـــطوح مل ـــرکت ها در س ـــن ش ـــال ای ـــور فع ـــه حض ب

بین المللـــی داشـــته باشـــد.

سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی خبر داد

جذب شرکت های فناور نوپا 
در مراکز پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

رئیس دانشگاه خلیج فارس: 

فعالیت ۹ شرکت فناور در دانشگاه
 خلیج فارس 

●●●
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

دانش بنیان

            در نشستی با حضور شرکت های دانش بنیان این حوزه بررسی شد

اولین نشست رسمی جشنواره ملی نوآوری حوزه ساخت و ساز با شرکت های نوآور و دانش بنیان این حوزه برگزار شد.
کـه دوشـنبه ۱۳  کارآفرینـی بانـک مسـکن و دبیـر علمـی ایـن جشـنواره در نشسـت تخصصـی  گـزارش خبرنـگار بازارکارنویـن پرهـام اصالنـی نماینـده شـرکت خدمـات  بـه 
آبـان مـاه برگـزار شـد بـا اشـاره بـه دالیـل برگـزاری جشـنواره ملـی نـوآوری حـوزه سـاخت و سـاز از عقـب  ماندگـی صنعـت سـاخت  وسـاز و امـکان بـروز خسـارات شـدید جانـی و 
کم انگیـزه شـدن ایده پـردازان و تولید کننـدگان خـالق و  کشـور، فعـال نبـودن بخش  هـای مختلـف اقتصـادی حـوزه سـاخت  وسـاز متناسـب بـا سـال رونـق تولیـد و  مالـی در 

گفـت. ح هـای اقتصـادی خـود سـخن  کشـور در بـه ثمـر رسـیدن طر کارآفریـن 

◄ در نشستی با حضور شرکت های دانش بنیان این حوزه بررسی شد 
مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره ملی نوآوری حوزه ساخت و ساز

◄ رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران :  
دولت باید هزینه تحقیقات و توسعه شرکت های دانش بنیان را بپردازد

◄ ستاری در انعقاد قرارداد ۷ فناوری شتابدهنده پرسیس ژن مطرح کرد 
رونق زیست بوم فناوری های زیستی

◄ مشاور کسب و کار مطرح کرد: 
تشکیل واحد حقوقی اولویت کاری شرکت های دانش بنیان  

◄ اخبار
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اهداف جشنواره ملی نوآوری
 حوزه ساخت و ساز  

اهــداف  بــه  اشــاره  بــا  جشــنواره  ایــن  علمــی  دبیــر 
بیــان  نــوآوری حــوزه ســاخت و ســاز  و  جشــنواره ملــی 
اینکــه ایــن جشــنواره بــه ارزیابــی و شناســایی محصــول های 
خواهــد  ســاز  و  ســاخت  تخصصــی  حــوزه  در  نوآورانــه 
کارآفرینــی  گفــت: شــرکت توســعه خدمــات  پرداخــت و 
بــا  مرتبــط  متنــوع  محورهــای  تمــام  میــان  از  مســکن 
ســاخت و ســاز، بــرای اولیــن دوره ایــن جشــنواره نــه حوزه 
ســاختمانی،  مصالــح  ارزان ســازی  ســازه،  سبک ســازی 
ــت  ــاختمان، مدیری ــرژی در س ــن، ان ــازی نوی هوشمندس
زمــان پــروژه، مدیریــت ســاخت، بهینــه ســازی فضــای 
را  نویــن  تاسیســات  و  آســان  اجــرای  و  نصــب  داخلــی، 

کــرده اســت. انتخــاب 
مهمتریــن  از  یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصالنــی 
نظــرات  از  بهره گیــری  فــوق  نشســت  برگــزاری  اهــداف 
شــرکت های دانــش بنیــان جهــت بهتــر برگــزار شــدن ایــن 
جشــنواره اســت ادامــه داد: رویکــرد اصلــی ایــن جشــنواره 
ایــن  و  اســت  داخلــی  نوآورانــه  محصــوالت  شناســایی 
گــذاری در ســبک ســازی و  رویکــرد بــر اســاس میــزان تاثیــر 
کاهــش قیمــت تمــام شــده ســاختمان پــس از شناســایی 

گــذار در بــاال رفتــن قیمــت نهایــی  شــاخص هــای تاثیــر 
گــذاران و امکانــات  ســاخت بــا رویکــرد معرفــی بــه ســرمایه 
تجــاری ســازی محصــوالت انتخــاب شــده انتخــاب شــده 

ــت. اس
چرا جشنواره ملی نوآوری حوزه ساخت و ساز

  برگزار می شود؟
جشــنواره  چــرا  کــه  مســئله  ایــن  ح  طــر بــا  وی 

شــود  مــی  برگــزار  ســاز   و  ســاخت  حــوزه  نــوآوری  ملــی 
و  کــرد  اشــاره  موجــود  پتانســیل های  بــه 
افــراد  و  محصوالت،ایده هــا  شناســایی  گفــت: 
بــه  یــــده  ا محــصــــول/  خوش فکر؛شناسانــــدن 

شــبــــکه سازی  فــرصــــت  صــنــعــــت؛  تاثیرگــذاران 
بــا  کــره  بازار؛مذا در  کلیــدی  افــراد  و  تاثیرگــذاران  بــا 
ســرمایه؛امکان  جــذب  بــرای  صنعــت  در  کلیــدی  افــراد 
تجاری ســازی محصــوالت در صنعت؛ اســتفاده محصوالت 
معرفــی  پایلوت)تجــاری/اداری(  ســاختمان  در  برتــر 
ایــن  جملــه  از  مســکن  بانــک  گــروه  ســمت  از  شــده 

. ســت نسیل ها پتا

مزایای جشنواره ملی نوآوری حوزه
 ساخت و ساز  

بانــک  کارآفرینــی  خدمــات  شــرکت  نماینــده 
گفــت:  مســکن در ادامــه بــا تشــریح مزایــای جشــنواره 
گــروه بانــک مســکن بــه عنــوان تنهــا بانــک تخصصــی 
بــازار  حجــم  از  برخــورداری  و  حــوزه  ایــن  در  فعــال  و 
جشــنواره  ایــن  دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت  مناســب 
بــا  گپ وگفــت  و  آشــنایی  بــرای  روزه  ســه  فرصــت 
یکجــا  در  صنعــت  ح  مطــر شــرکت های  مدیران عامــل 
در  ح  مطــر متخصصــان  حضــور  و  می کنــد  فراهــم 
ــنواره  ــای جش ــر مزای ــز از دیگ ــان نی ــران و جه ــطح ای س

اســت. فــوق 
دبیــر علمــی جشــنواره خطــاب بــه شــرکت های 

            در نشستی با حضور شرکت های دانش بنیان این حوزه بررسی شد

 رویکرد اصلی این جشنواره 
شناسایی محصوالت نوآورانه 

داخلی است

مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره ملی نوآوری 
حوزه ساخت و ساز  

اولین نشست رسمی جشنواره ملی نوآوری حوزه ساخت و ساز با شرکت های نوآور و دانش بنیان این حوزه برگزار شد.
کـه دوشـنبه ۱۳  کارآفرینـی بانـک مسـکن و دبیـر علمـی ایـن جشـنواره در نشسـت تخصصـی  گـزارش خبرنـگار بازارکارنویـن پرهـام اصالنـی نماینـده شـرکت خدمـات  بـه 
آبـان مـاه برگـزار شـد بـا اشـاره بـه دالیـل برگـزاری جشـنواره ملـی نـوآوری حـوزه سـاخت و سـاز از عقـب  ماندگـی صنعـت سـاخت  وسـاز و امـکان بـروز خسـارات شـدید جانـی و 
کم انگیـزه شـدن ایده پـردازان و تولید کننـدگان خـالق و  کشـور، فعـال نبـودن بخش  هـای مختلـف اقتصـادی حـوزه سـاخت  وسـاز متناسـب بـا سـال رونـق تولیـد و  مالـی در 

گفـت. ح هـای اقتصـادی خـود سـخن  کشـور در بـه ثمـر رسـیدن طر کارآفریـن 
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از  یکــی  گفــت:  جلســه  در  حاضــر  بنیــان  دانــش 
اهــداف جشــنواره تجــاری ســازی محصــوالت دانــش 
کــردن انبوه ســازان جهــت اســتفاده  بنیــان و متقاعــد 

آنــان اســت. از اختراعــات و محصــوالت 
در  مســکن  بانــک  کارآفرینــی  شــرکت  نماینــده 
رویدادهــای  روزهــا  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه 
کشــور برگــزار می شــود عنــوان  کارآفرینــی بســیاری در 
کــرد: امــا معمــواًل شبکه ســازی الزم در ایــن رویدادهــا 
انجــام نمــی شــود و رویــداد مانــدگاری الزم را نــدارد، 
از  گیــری  بهــره  بــا  داریــم  تصمیــم  جهــت  همیــن  بــه 
نــوآوری در  تمــام ظرفیــت هــا اولیــن جشــنواره ملــی 

کنیــم. برگــزار  را  ســاز  و  ســاخت  حــوزه 
ــا بیــان اینکــه نــوآوری زمانــی موفــق اســت  اصالنــی ب
داد:  ادامــه  شــود  کار  بــازار  وارد  و  شــده  تجــاری  کــه 
شــرکت  و  مهمانــان  از  دعــوت  بــا  جشــنواره  ایــن  در 
منطقــه  کشــورهای  از  مخصوصــًا  خارجــی  کننــدگان 
کردیــم بتوانیــم بــازار جدیــدی بــرای شــرکت هــای  ســعی 
کنیــم. دانــش بنیــان در حــوزه ســاخت و ســاز فراهــم 
بیــان  بــا  جشــنواره  ارکان  معرفــی  بــا  رابطــه  در  وی 
اینکــه شــورای راهبــری متشــکل از هیئت مدیــره بانــک 
مرتبــط  شــرکت های  از  منتخــب  عامــل  مدیــران  و 
یــا  مســکن  بانــک  مدیرعامــل  داد:  ادامــه  هســتند 
رئیــس  وی  تفویــض  بــه  هیئت مدیــره  اعضــای  از  یکــی 
ــده  ــه عه ــنواره ب ــری جش ــه دبی ــت و وظیف ــنواره اس جش

کارآفرینــی بانــک مســکن و یــا فــردی  مدیرعامــل شــرکت 
قــرار  جشــنواره  رئیــس  تأییــد  و  ایشــان  پیشــنهاد  بــه 

اســت. شــده  داده 

جشــنواره،  دبیــــــر  را  علمــی  شـــــورای  همچنیــن 
کارگروه هــای علمــی، ســه نفــر از صاحب نظــران  سرپرســت 
بــه پیشــنهاد دبیــر جشــنواره و تأییــد رئیــس  فنــاوری 
علمــی  کارگروه هــای  و  می دهنــد  تشــکیل  جشــنواره 
کارگــــــروه  کارگــروه ســاختمان،  کارگــروه مســکن،  شــامل 
اســت. مالــی  فناوری هـــــای  کـــــارگروه  حمـــل ونقــــــل، 

زمان برگزاری جشنواره نوآوری
 حوزه ساخت و ساز  

نشســت  ایــن  ادامــه  در  کــه  اســت  ذکــر  شــایان   
معرفــی  ضمــن  بنیــان  دانــش  شــرکت های  مدیــران 
برگــزار  بهتــر  بــرای  را  پیشــنهاداتی  هایشــان  فعالیــت 
کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان  کردنــد  شــدن جشــنواره بیــان 
بــه  بــه اضافــه شــدن بخــش هنــر و معمــاری و توجــه 

کــرد. اشــاره  ســاز  و  ســاخت  در  زیســت  محیــط 
نــوآوری در حــوزه ســاخت  ملــی  اولیــن جشــنواره 
در  مســکن  بانــک  کارآفرینــی  شــرکت  توســط  ســاز  و 
منــدان  عالقــه  شــود  مــی  برگــزار   98 مــاه  دی   11 -9
بــه  تکمیلــی  اطالعــات  کســب  جهــت  تواننــد  مــی 

کننــد. مراجعــه   www.maxino.org آدرس 

گزارش: امین بلندهمت
و  اینورتـر و طراحـی سـلول های خورشـیدی  امـروزه در حـوزه سـاخت  اینکـه شـرکت های دانش بنیـان  بیـان  بـا  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  انـرژی  کمیسـیون  رئیـس   
کـه مجلـس و دولـت بایـد هزینـه تحقیقـات و توسـعه را خودشـان  کار در ایـن حـوزه ایـن اسـت  گفـت: مهم تریـن  گام هـای بهتـری را برداشـته اند،  سـایر بخش هـا  

بپردازنـد چـرا در همـه جـای دنیـا هزینـه تحقیـق و توسـعه برعهـده دولـت اسـت.
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گزارش ایسـکانیوز، امروزه تالش های زیادی در سراسـر  به 
کـردن بهـره وری از نـور  جهـان در دهه هـای اخیـر بـرای عملـی 
کارگیری  گرفته و به  خورشـید به عنوان انرژی های نو صورت 
آن  فـراوان  مزایـای  بـه  توجـه  بـا  خورشـیدی  صفحه هـای  از 
می توانـد بخشـی از نیـاز بـه انـرژی را در جوامـع بشـری برطرف 

کند.
انرژی خورشیدی بدون ایجاد آلودگی با عمر زیاد، بی نیاز از 
نیـروی متخصـص و فناوری باال، رایگان در دسـترس همگان 
قـرار دارد و مهـم تـر از همـه مـوارد ذکـر شـده، سـازگار بـا محیط 
زیسـت اسـت، مـی توانـد یـک ظرفیت نهفتـه برای آغـاز فصل 
و  رفاهـی  اقتصـادی،  صنعتـی،  تحـول  عرصـه  در  جدیـدی 

کشـور باشـد. اجتماعی 
ک جایگزیـن  کـه ایـن صنعـت پـا صاحبنظـران بـر ایـن باورنـد 
قابل اطمینانی برای سوخت های فسیلی و گره گشای بسیاری 

از چالش هـای منابـع حیاتـی و زیسـت محیطـی در آینده اسـت.
حمیدرضـا صالحـی رئیـس کمیسـیون انـرژی اتـاق بازرگانـی 
ایران در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، اظهار 
کـرد: امـروزه بحـث انرژی های نو در همه کشـورها به خصوص در 
که در صدر  کشـورهای توسـعه یافته به بحث مهمی بدل شـده 
گرفتـه اسـت و بـه دالیـل مختلـف از  کار دولت هـا قـرار  دسـتور 
ک و عاری از  کاهش آالینده ها و اسـتفاده از انرژی های پا جمله 

گرفته اسـت. سـوخت های فسـیلی، مورد توجه قرار 
که  صالحی با اشـاره به محدود بودن تعداد شـرکت هایی 
فعالیـت تخصصـی در حـوزه خدمـات انـرژی ارائـه مـی دهنـد، 
افـزود: به طور حتم توسـعه ایـن اقدامات عالوه بر مزیت های 
کاهـش شـدت انـرژی  اقتصـادی بنگاهـی، در سـطح ملـی نیـز 

منافـع قابـل توجهـی را به دنبال خواهد داشـت.
وی بـه افزایـش میـزان بهـره وری اسـتفاده از سـلول های 
کـرد: هزینـه راه انـدازی  کیـد و تصریـح  خورشـیدی در ایـران تأ
سـلول های خورشـیدی در ایـران هزینـه باالیـی دارد و ایـن 
موضـوع توجیـه اقتصـادی طـرح را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد.

کمیسـیون انـرژی اتـاق بازرگانـی ایـران ادامـه داد:  رئیـس 
کمـک دانشـگاه ها، نهادها  انجـام طرح هـای دانـش بنیـان با 
و سـازمان ها هزینـه راه انـدازی سـلول های خورشـیدی بـرای 

توجیـه اقتصـادی را تعدیـل مـی دهـد.
وی بـا اشـاره بـه این کـه شـرکت های دانش بنیـان در برخی از 
موضوعات از جمله پنل خورشـیدی یا سـلول های خورشیدی 
گفـت: بـرای اینکـه بتوانیـم  کرده انـد  و انـرژی تجدیدپذیـر ورود 
و  دولـت  باشـیم  داشـته  خوبـی  دسـتاوردهای  حـوزه  ایـن  در 
دانشـگاه های کشـور و افـراد متخصـص باید تمرکز اصلی خـود را 
روی بحـث آرنـدی و تحقیقـات قرار دهند تا طرح هـا و ایده های 
دانشگاهی خود را به ایده های صنعتی و تجاری سازی هدایت 
کننـد. لـذا در حـوزه انـرژی هـم کـه جـزء صنایـع هـای تـک اسـت 

دانشـگاه ها نقـش قابـل توجهـی ایفـا می کنند.

تجدیدپذیـر  انـرژی  پایـداری  و  بقـا  بـرای  افـزود:  صالحـی 
نیازمند یکسری بنگاه ها و شرکت های دانش بنیان هستیم تا 
بتوانیم این صنعت را توسعه دهیم. شرکت های دانش بنیان 
گاز و حـوزه انرژی هـای  در انـواع اقسـام انـرژی از جملـه نفـت و 
نـو نقـش موثـری داشـتند. همچنیـن کشـور مـا در حـوزه انرژی 
تجدیدپذیـر پتانسـیل بسـیار قـوی دارد و امـروز مـا می توانیـم 

گام هـای خوبـی در ایـن زمینـه برداشـتیم. کـه  کنیـم  ادعـا 

کیـد  تأ ایـران  بازرگانـی  اتـاق  انـرژی  کمیسـیون  رئیـس 
حـوزه  در  ویـژه ای  جایـگاه  دانش بنیـان  شـرکت های  کـرد: 
کـه مـا براسـاس برنامـه ریـزی انجـام  انرژی هـای نـو دارد چـرا 
شـده در مجلس باید سـالیانه هزار مگاوات از 5 هزار مگاوات 

کشـور از محـل انـرژی نـو تامیـن شـود. بـرق 
در  امـروزه  دانش بنیـان  شـرکت های  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
و  خورشـیدی  سـلول های  طراحـی  و  اینورتـر  سـاخت  حـوزه 
کـرد:  را برداشـته اند اظهـار  گام هـای بهتـری  سـایر بخش هـا 
کار  مهمتریـن  کـرد.  سـرمایه گذاری  بایـد  اینهـا  بقـای  بـرای 
هزینـه  بایـد  دولـت  و  مجلـس  کـه  اسـت  ایـن  حـوزه  ایـن  در 
تحقیقات را خودشان بپردازند چرا در همه جای دنیا هزینه 
آرنـدی و توسـعه تحقیقـات برعهـده دولـت اسـت. متاسـفانه 
کشـور ما همچنان هزینه آرندی بردوش شـرکت ها اسـت،  در 
که هزینه  کنـد  بنابرایـن مجلـس بایـد ایـن موضـوع را تصویب 

کنـد. آرنـد را بپردازنـد یـا از طریـق مالیـات مسـتهجل 
کشـور و  کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط موجـود  کیـد  صالحـی تأ
بـرای  را ندارنـد؛  تـوان پرداخـت  تشـدید تحریم هـا شـرکت ها 
اینکه شـرکت ها روی پای خودشـان بایسـتند؛ نیاز به حمایت 
اساسـی دارند تا زمینه برای درآمدزایی و اشـتغال فراهم شود. 
کنـد و در ایـن عرصـه  گـر دولـت هوشـمندانه عمـل  بنابرایـن ا

موفـق خواهیم شـد.
کـرد:  کیـد  کمیسـیون انـرژی اتـاق بازرگانـی ایـران تأ رئیـس 
اشـتباه  را  توسـعه  گذشـته مسـیر  متاسـفانه طـی سـال های 
پروژه هـای  کـه  دارنـد  را  ایـن  توانایـی  دانشـگاه ها  رفتیـم. 
گـر دولـت زمینـه را ایجـاد  کننـد. ا تحقیقاتـی را تجاری سـازی 
کـه پـروژه هـای تحقیقاتـی تبدیـل بـه محصـول شـود بـه  کنـد 
طوری یقین از تبدیل شدن پایان نامه و تحقیقات به رساله 
کنـون تمـام پروژه هـای تحقیقاتـی  ج خواهیـم شـد.هم ا خـار
ک مـی خـورد. دولـت نبایـد بـا دانشـگاه بـه  در دانشـگاه خـا
صـورت مسـتقیم پـروژه ای را انجـام دهد بلکه مابین صنعت 

و دانشـگاه طرح هـا را بـه ثمـر برسـانند.

 دانشگاه ها توانایی این را دارند
 که پروژه های تحقیقاتی را 

تجاری سازی کنند

دولت باید هزینه تحقیقات و توسعه 
شرکت های دانش بنیان را بپردازد  

و  اینورتـر و طراحـی سـلول های خورشـیدی  امـروزه در حـوزه سـاخت  اینکـه شـرکت های دانش بنیـان  بیـان  بـا  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  انـرژی  کمیسـیون  رئیـس   
کـه مجلـس و دولـت بایـد هزینـه تحقیقـات و توسـعه را خودشـان  کار در ایـن حـوزه ایـن اسـت  گفـت: مهم تریـن  گام هـای بهتـری را برداشـته اند،  سـایر بخش هـا  
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الگوی موفق شتابدهنده ها و رونق زیست فناوری
اثرمنـد  نقش آفرینـی  از  مراسـم  ایـن  در  سـتاری  سـورنا 
و  گفـت  محصـول  بـه  ایده هـا  رسـیدن  در  شـتابدهنده ها 
گـون  گونا حوزه هـای  در  شـتابدهنده  از ۱۰۰  بیـش  داد:  ادامـه 
می رسـانند.  محصـول  بـه  را  نوآورانـه  ایده هـای  فنـاوری، 
بیـش از ۲۰ شـتابدهنده فعـال در حـوزه زیسـت فناوری، تولیـد 
پیشـرفته ترین داروهای زیسـتی و نوترکیب را به همراه داشـته و 
زیسـت فناوری کشـور را در مسـیر تحـول آفرینـی قـرار داده اسـت.
الگـوی  پیاده سـازی  بـودن  موفقیت آمیـز  از  سـتاری، 
گفـت و ادامـه داد: روزهـای  شـتابدهنده ها در زیسـت فناوری 
زیسـت  حـوزه  در  شـتابدهنده  ایـده  نبـود  مشـخص  نخسـت 
فنـاوری تـا چـه انـدازه می تواند موفق باشـد؛ خوشـبختانه مدل 
شـتابدهنده در حـوزه زیسـت فناوری بـه یـک الگـوی موفـق در 

رونـق ارتبـاط میـان فنـاوری و صنعـت بـدل شـد.
کـه از شـتابدهنده پرسـیس ژن  وی افـزود: شـرکت هایی 
کنـون بـه  ج شـده و بـه شـرکت های بزرگـی بـدل شـدند، ا خـار

ارزش هـای چنـد ده میلیـاردی رسـیده اند.
و  زیسـت فناوری  نمایـان  و  چشـمگیر  پیشـرفت  سـتاری، 
شرکت های دانش بنیان این حوزه را الگویی مناسب از فرهنگ 
گـذار از نگـرش وارداتچـی  واقعـی تولیـد و نشـان دهنده ضـرورت 
گـر نتوانیـم ماشین سـازی و  گفـت: ا کارخانـه داری دانسـت و  و 
کنیـم و نتوانیـم بهینه سـازی خـط تولیـد، مدیریـت و  طراحـی 
کـه صرفـا  کارخانه هایـی  نـوآوری انجـام دهیـم، عمـال از داشـتن 
بـه تکنسـین نیـاز دارد، فراتـر نرفته ایـم. صنعـت زیسـت فناوری 
کنون عالوه بر تولید ماده اولیه، تجهیزات، ماشین آالت و  ایران ا
فرآیندها را در داخل کشـور طراحی و بهینه سـازی می کند و این 
یعنـی زیسـت بوم نـوآوری در حـوزه فناوری هـای زیسـتی به بلوغ 
رسـیده اسـت. این زیسـت بوم باید به همین ترتیب برای همه 

کامـل شـود. حوزه هـای فنـاوری 

وی بـا بیان این که خوشـبختانه زیسـت بوم زیسـت فنـاوری 
گفـت: ایـن زیسـت بـوم بـا نـگاه  گرفتـه اسـت،  کشـور رونـق  در 
یـک  بـه  خصوصـی،  بخـش  شـتابدهنده های  صنعت محـور 
الگـوی موفـق بـرای دیگـر حوزه هـای فنـاوری بـدل شـده اسـت. 
محصـول  بـه  را  نوآوری هـا  زیسـت فناوری،  شـتابدهنده های 
می رسانند و جوان خالق و دانش آموخته، برای تبدیل ایده به 

محصـول، راهـی روشـن فـراروی خـود می بینـد.

و  خـالق  جوانـان  مانـدگاری  نخبـگان،  ملـی  بنیـاد  رییـس 
نخبه حوزه های پزشـکی، داروسـازی و زیسـت فناوری را از دیگر 
آثـار ارزشـمند رونـق زیسـت بوم فناوری هـای زیسـتی دانسـت و 
گفـت: میـزان خـروج دانـش آموختـگان داروسـازی بسـیار انـدک 
از  بـاز  آغـوش  بـا  ایـن حـوزه،  فعـال  کـه شـرکت های  اسـت، چرا

کشـور اسـتقبال می کننـد. اسـتعدادهای خـالق و جـوان 
معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور بـا اشـاره به اهمیت 
رونـق  و  حمایـت  در  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذار  حضـور 
کـرد: بخـش خصوصـی بـا شـناخت  ایده هـای نوآورانـه، اظهـار 
کـه از اهمیـت اولویت هـای نوآورانـه دارد، ایده هـای  صحیحـی 

کارآمـد و ارزش آفریـن جـوان خـالق را در مسـیر تولیـد محصـول، 
خلـق ارزش افـزوده و توسـعه حمایـت و هدایـت می کنـد.

صیانت از بازار و تولیدکننده دانش بنیان داخلی
کلیـدی سـازمان غـذا و دارو در حمایـت  سـتاری بـر نقـش 
و  پیشـرفته  دارویـی  محصـوالت  ورود  و  نوآورانـه  ایده هـای  از 
ایـن سـازمان جـزو  گفـت:  کـرد و  کیـد  تأ بـازار  بـه  ایران سـاخت 
کشـور اسـت و  حسـاس ترین و سرنوشت سـازترین بخش هـای 
خوشـبختانه از صفـر تـا صـد محصـول را بررسـی و تاییـد و روانـه 
بازار می کند. نگرش این سازمان در حمایت از تولیدات نوآورانه 
دارویـی و غذایـی، بایـد به دیگر سـازمان ها نیز تسـری پیدا کند. 
حوزه دارو در مبارزه ای دشوار با ساختارهای وارداتچی قرار دارد 
و حمایت دسـتگاه های تصمیم سـاز و اثرگذار است که می تواند 

کنـد. شـرکت های نـوآور داخلـی را یـاری 
معـاون علمـی و فنـاوری رییس جمهـور بـر ضـرورت صیانـت 
کیـد کـرد و گفت:  از بـازار و تولیدکننـدگان دانش بنیـان داخلـی تأ
کامـل و تمـام قـد  کشـورهای پیشـرفته و موفـق، از بـازار خـود 
حمایـت می کننـد. نبایـد درهـای بـازار داخلـی بـه روی فرهنـگ 
راحتـی  بـه  داخلـی  تولیدکننـده  تـا  باشـد  گشـوده  وارداتچـی 
منبع محـور،  و  خام فـروش  فرهنـگ  بگیـرد.  قـرار  هـدف  مـورد 
کرده اسـت و به تولیدکننده  سال هاسـت بر مدار واردات حرکت 
داخلـی توجهـی نـدارد؛ امـا ایـن رویکـرد بـا تحول آفرینـی اقتصـاد 
کـه بـه همـراه خـود مـی آورد،  دانش بنیـان و فرهنـگ نوآورانـه ای 

می شـود. تحـول  دسـتخوش 

سربازان پیشرو در میدان مبارزه
 با فرهنگ خام فروش و وارداتچی

سـتاری، فعـاالن جـوان و خـالق شـرکت های دانش بنیـان 
و اسـتارتاپ ها را سـربازان خـط مقـدم میـدان مبـارزه بـا فرهنـگ 

           ستاری در انعقاد قرارداد ۷ فناوری شتابدهنده پرسیس ژن مطرح کرد

 نباید درهای بازار داخلی به روی 
فرهنگ وارداتچی گشوده باشد

 تا تولیدکننده داخلی به راحتی 
مورد هدف قرار بگیرد

رونق زیست بوم فناوری های زیستی
گفـت: شـتابدهنده های زیسـت فناوری  کمـک شـتابدهنده های بخـش خصوصـی،  معـاون علمـی و فنـاوری رییس جمهـور بـا اشـاره بـه حاصل خیـز شـدن زیسـت بوم فناوری هـای زیسـتی بـه 
تـی با ارزش  بـه یـک الگـوی موفـق بـرای دیگـر حوزه هـا بـدل شـده و نقش آفرینـی بیـش از ۲۰ شـتابدهنده زیسـت فناوری، بـه رونـق زیسـت بوم ایـن حـوزه و تبدیـل ایده هـای نوآورانـه به محصوال

افـزوده باال منجر شـده اسـت.
ج  کـه بـه طـور موفقیـت آمیـز از شـتابدهنده پرسـیس ژن خار گـزارش ایسـنا ۱۳ آبـان در سـالن همایش هـای رازی، فعـاالن دانش بنیـان تولیدکننـده هفـت محصـول فناورانـه زیسـت فناوری  بـه 
شـده اند، در حضـور سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری رییس جمهـور، مصطفـی قانعـی دبیـر سـتاد توسـعه زیسـت فناوری معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری قراردادهای خـود را با 

کردند. سـرمایه گذاران منعقـد 
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فرهنـگ  گرچـه  گفـت:  و  دانسـت  وارداتچـی  و  خام فـروش 
وارداتچـی مبتنـی بـر نفت فروشـی، سال هاسـت ریشـه دوانـده و 
از حمایـت و سـرمایه برخـوردار اسـت، امـا در این میدان مبـارزه، 
کارآفریـن، از سـالح قدرتمنـد نـوآوری و انگیـزه  جوانـان خـالق و 
کشـور از جامعـه و مسـئوالن تـا  برخوردارنـد. همـه بخش هـای 
کارآفرینـی بایـد اراده منـد، یکـدل و  فعـاالن زیسـت بوم نـوآوری و 
گام بردارنـد تـا پیـروزی حاصـل شـود.  یـک صـدا در ایـن میـدان 
که اراده، اعتماد به  هیچ قدرتی نمی تواند در مقابل یک جوان 

نفـس و خودبـاوری دارد، سـد راه شـود.
معـاون علمـی و فناوری رییس جمهـور از آمادگی کامل برای 
حمایت از شتابدهنده ها و ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی 
کـرد: سـرمایه گذاران کشـور  در ایـن حـوزه گفـت و ابـراز امیـدواری 
گـذاری روی جوانـان خـالق و  کـه سـرمایه  بـه ایـن بـاور برسـند 
کشـور، سـرمایه گذاری صرفـا روی یـک ایـده نیسـت،  کارآفریـن 
بلکه یک فرهنگ و اقتصاد جدید می آفریند. فرهنگ و تفکری 
کـه فرهنـگ پـول محـوری و واردات و تکیـه بـر خـام فروشـی را بـه 
کشـور را بـه  کارآمـد نـوآوری،  کنـاری می زنـد و بـا اسـتفاده از ابـزار 

پیشـرفت می رساند.
وی مهم تریـن مزیـت کشـور را برخورداری از سـرمایه انسـانی 
گـر بنـا بود با صـرف هزینه های  جـوان و خـالق دانسـت و گفـت: ا
کالن و خام فروشـی، پیشـرفت و فناوری حاصل شود، بسیاری 
کنون می توانسـتند  از کشـورهای برخـوردار از منابـع غنی نفتی ا
نیازمنـد  فناورانـه  پیشـرفت  امـا  باشـند،  موفـق  راه  ایـن  در 
سـرمایه ای ارزنده تـر یعنـی نوآوری هـای نهفتـه در بـاور و اندیشـه 
معـادن  از  غنـی  کشـوری  ایـران  خوشـبختانه  اسـت.  جوانـان 
کمـک سـرمایه گذار  ارزشـمند نـوآوری جوان هاسـت و بایـد بـه 

کشـف و بالنـده شـود. بخـش خصوصـی، 

اولویـت  انسـان  و  دام  زیسـتی  داورهـای  و  غـذا  تولیـد 
اسـت فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  حمایتـی 

در بخش دیگری از این مراسم، مصطفی  قانعی دبیر ستاد 
زیسـت فنـاوری بـا بیـان این کـه یک تحول جـدی و گام بـزرگ در 
حـوزه دارویـی ایـران رخ داده اسـت، اظهـار کـرد: یکی از انتقادها 
کنون  ایـن بـود کـه فناوری دانشـگاهی ها کاربردی نیسـت، امـا ا
فناوری ها چندین گام جلوتر قرار دارند و نیازهای صنعت کشور 

را تأمین می کنند.

تولیـدات  از  حمایـت  بـرای  این کـه  بـر  کیـد  تأ بـا  وی 
از  اثرمنـد  و  مهـم  گام  چنـد  بایـد  حـوزه  ایـن  دانش بنیـان 
جملـه حـذف فرآیندهـای پیچیـده تأییـد و ورود داروهـای 
بگیـرد،  صـورت  بهداشـت  وزارت  فهرسـت  بـه  تأییـد  مـورد 
تولیـدات  در  دانش بنیـان  شـرکت های  کـه  کاری  افـزود: 
برجسـته  بسـیار  دادنـد،  صـورت  فنـاوری  زیسـت  حـوزه 
سـاز  تصمیـم  نهادهـای  سـوی  از  حمایـت  نیازمنـد  و  بـوده 

کـه  بـه همتـی  نسـبت  اسـت. سـهم حمایت هـا  ایـن حـوزه 
ایـن  تـالش  و  بـود  ناچیـز  بسـیار  کردنـد  حـوزه  ایـن  فعـاالن 
کـه مـدل تـازه  شـتابدهنده و شـرکت های دانش بنیـان بـود 
در  و  انداخـت  جـا  را  زیسـت فناوری  حـوزه  در  شـتابدهنده 
شـد. اثرگـذار  دارویـی  فرآورده هـای  پیشـرفته ترین  تولیـد 

و  علمـی  معاونـت  زیسـت فناوری  توسـعه  سـتاد  دبیـر 
گام های اثرمند و جدی  فناوری ریاسـت جمهور با اشـاره به 
کشـور در تولیـد داروهـای پیشـرفته و  فعـاالن دانش بنیـان 
گفـت: حضـور شـتابدهنده ها فرآینـد رسـیدن ایـده  نوترکیـب 
و  بخشـید  تسـریع  زیسـت فناوری  حـوزه  در  را  محصـول  بـه 
بـه مدلـی موفـق بـدل شـد. ایـن مـدل بایـد بـه عنـوان یـک 
الگـو بازتـاب داده شـود تـا نشـان دهـد ایـران علیرغم شـرایط 
پیچیـده تحریم هـا و محدودیت هـا، چگونـه بـه موفقیـت در 

تولیـد ایـن فرآورده هـا دسـت یافتـه اسـت.
فنـاوری  زیسـت  توسـعه  سـتاد  این کـه  بیـان  بـا  قانعـی 
عرصـه  بـه  ریاسـت جمهوری،  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 
کشـور بـه دارو و غـذای دام، طیـور و  حمایـت از تأمیـن نیـاز 
کسـن ها وارد شـده اسـت،  آبزیـان و نیـز تولیـد تعـدادی از وا

کـه در حـوزه داروهـای انسـانی  کار بسـیار بزرگـی  کـرد:  اظهـار 
دنبـال  نیـز  آبزیـان  و  طیـور  دام،  عرصـه  در  گرفتـه،  صـورت 
خواهـد شـد. در حـوزه دام، طیـور و آبزیـان ظرفیـت بالقـوه و 
کـه اقتصـاد بـزرگ نهفتـه در ایـن  توانایی هـای خوبـی داریـم 
کـه سرنوشـت سـاز هـم هسـت، به دسـت بیاوریم و  بخـش را 
کنیـم. کاهـش وابسـتگی ها، ارزش و اشـتغال آفرینی  ضمـن 

انعقاد قرارداد ۷ محصول فناوری
 حوزه فناوری های زیستی

در این مراسم، ۷ محصول فناور خارج شده از پرسیس ژن 
طیـور  کسـن های  وا منوکلونـال،  آنتی بادی هـای  حـوزه   در 
بـه  پروبیوتیـک  فرآورده هـای  پالسـما،  از  مشـتق  محصـوالت 

سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی و صنعـت رسـید. 
ارائـــه  دارویـــی  پیشـــرفته  فنـــاوری   ۱۳ مجمـــوع  در 
کـــه از ایـــن میـــان، تعـــداد هفـــت فنـــاوری در حضـــور  شـــد 
ــا  ــرارداد بـ ــه قـ ــت جمهوری بـ ــاوری ریاسـ ــت علمی وفنـ معاونـ

رســـید. ســـرمایه گذار 
شـتابدهنده پرسـیس ژن از ایده هـای نوآورانـه در حـوزه 
فناوری هـای زیسـتی حمایـت و ایـن ایده هـا را بـرای تبدیـل 
شـدن بـه محصـول و ورود بـه بـازار فناوری حمایـت می کند. 
کنـون  کـه سـه سـال از عمـر آن می گـذرد تـا  ایـن شـتابدهنده 
چهـار  کـه  داده  قـرار  شـتابدهی  حمایـت  مـورد  را  ح  طـر  ۱۹
مـورد منجـر بـه ورود بـه بـازار شـد و دو مـورد نیـز بـه مطالعـه 

بالینـی رسـیده اسـت.
۱۳ شـعبه از شـتابدهنده پرسـیس ژن در نقـاط مختلـف 
کـه ضمن ایجاد اشـتغال  کشـور، تجهیـز و فراهـم شـده اسـت 
دکتـری،  متخصـص   ۱۱۰ شـامل  نفـر   ۴۷۰ از  بیـش  بـرای 
۴۰۰ میلیـون دالر صرفه جویـی ارزی را بـه واسـطه تولیـدات 
همـراه  بـه  زیسـتی  فناوری هـای  حـوزه  در  دانش بنیـان 

اسـت. داشـته 
کتـــور رشـــد فیبروبالســـتی، پـــروژه ضـــد هـــاری، ســـرم  فا
ضـــد هپاتیـــت ب، محصـــول روگام، دهانشـــویه پروبیوتیـــک، 
کســـن آنفلوآنـــزای فـــوق حـــاد پرنـــدگان از  کیـــت االیـــزا، وا
کـــه در ایـــن مراســـم بـــه قـــرارداد  محصـــوالت فناورانـــه ای بـــود 

بـــا ســـرمایه گذار رســـید.

معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور از آمادگی کامل برای 
حمایت از شتابدهنده ها و ایجاد 

زمینه حضور بخش خصوصی 
در این حوزه گفت و 

ابراز امیدواری کرد
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کار  کسـب و  در ایـن خصـوص محمـد حسـینی مشـاور 
کار هـای نوپـا  کسـب و  گفـت: اصلی تریـن مشـکل حقوقـی 
در ایـران نبـود واحـد مسـتقل حقوقـی و بازرگانـی در ایـن 

اسـت. شـرکت ها 
کـرد: جوانـان شـرکت هایی را تحـت عنـوان  وی تصریـح 
شـرکت های نوپـا تاسـیس و بـه دنبـال بدسـت آوردن سـود 
و  حقوقـی  مسـتقل  واحـد  نبـود  امـا؛  هسـتند  خـود  اولیـه 
نداشتن اطالع کافی از قوانین حقوقی و تخصصی بازرگانی 

موجـب شکسـت ایـن افـراد مـی شـود.
حسـینی بـا بیـان اینکـه ایـن نـوع شـرکت ها در ابتـدای 
تاسـیس موفقیت هـای زیـادی را کسـب می کننـد امـا؛ پـس 
از مدتـی بـا مشـکالت مالیاتـی و وصـول مطالبـات مواجـه 
و  نقدینگـی  زمینـه  در  آشـفتگی  وجـود  افـزود:  می شـوند، 
اسـتفاده از دیـون آینـده ماننـد چـک، سـفته وهمچنیـن 
عـدم وجـود واحـد حقوقـی زمینـه ایجـاد مشـکالت را بـرای 

شـرکت های دانـش بنیـان فراهـم می کننـد.
وصـول  عـدم  تبـع  بـه  افـزود:  کار  و  کسـب  مشـاور  ایـن 
کمبود نقدینگی مواجه  مطالبات این شرکت ها با مشکل 
که این امر در بلندمدت موجبات شکسـت این  می شـوند 

شـرکت ها را فراهـم می کنـد.
کـه  کـرد: برخـالف تصـور عامـه مـردم  وی خاطرنشـان 
را  معتقدنـد بخـش مالـی یـک شـرکت مهم تریـن وظیفـه 
درحل مشکالت مالی بر عهده دارد، اما در واقع یک واحد 

گیـرد. حقوقـی بایـد مدیریـت ایـن امـور را برعهـده 

تخفیف هـای  بـه  اشـاره  بـا  کار  و  کسـب  مشـاور  ایـن 
کـه سـازمان امـور مالیاتـی بـرای شـرکت های نوپـا  مالیاتـی 
گفـت: مطابـق مـاده  گرفتـه اسـت،  و دانش بنیـان در نظـر 
بـه  مالیاتـی  معافیـت  بایـد  تولیـد  موانـع  رفـع  قانـون   ۴۲
حـال  در  امـا  یابـد،  اختصـاص  دانش بنیـان  شـرکت های 

حاضـر ایـن تخفیف هـا بـه بهانه هـای مختلفـی بـه برخـی از 
نمی گیـرد. تعلـق  شـرکت ها  ایـن 

حسـینی مشـکل بعدی شـرکت های دانش بنیان را در 
کـرد: ایـن شـرکت ها  مرحلـه سـوددهی دانسـت و تصریـح 
برخـالف شـرکت های بازرگانـی در آغـاز فعالیـت خـود دارای 
نقدینگـی بسـیار کمـی هسـتند بنابراین بایـد تمام انـرژی و 
کـه در چنین شـرایطی  کننـد  پـول را صـرف تولیـد محصـول 
قـرض  وام هـای  اعطـای  طریـق  از  دولـت  مـی رود  انتظـار 
کـه  کنـد  الحسـنه حمایـت خـود را در ایـن مسـیر دوچنـدان 

متاسـفانه نـه تنهـا ایـن امـر اتفـاق نمی افتـد بلکـه دربرخـی 
موجبـات  فـروش  تـا  تولیـد  فرآینـد  بـودن  طوالنـی  مـوارد 

شکسـت پروژه هـا را فراهـم می کنـد.
گـذاری بخـش  حسـینی راه حـل ایـن معظـل را سـرمایه 
گفت: به دلیل ریسک پذیر بودن این  خصوصی دانست و 
شـرکت ها وعدم فرهنگ سـازی مناسـب در ایران بسیاری 
از افـراد حقیقـی و حقوقـی تمایلـی بـرای سـرمایه گذاری در 
کـه حمایـت بخـش دولتـی و بـه تبـع آن  ایـن زمینـه ندارنـد 
گـذاران  رشـد ایـن شـرکت ها شـرایط را بـرای ورود سـرمایه 

خصوصـی نیـز فراهـم می کند.
دهنـده  نشـان  آمار هـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  حسـینی 
کشـور  فعالیـت حـدود ۲۰۰ شـرکت دانش بنیـان فعـال در 
هسـتند، افـزود: ایـن شـرکت ها بـا بحران هـای حقوقـی و 
مالی مختلف دسـت و پنجه نرم می کنند، اما شـرکت های 
کـه در صـورت  دانش بنیـان غیـر فعایـل نیـز وجـود دارنـد 
وجود زیر سـاخت های مناسـب و انجام حمایت های الزم 

از شـرایط فعلـی خـارج می شـوند.
کـرد: بـه دلیـل عدم فرهنگسـازی  حسـینی خاطرنشـان 
کامـل و شـفاف در خصـوص شـرکت های  و اطـالع رسـانی 
دانـش بنیـان بسـیاری از افـراد آن را زمینـه ای بـرای ایجـاد 
ایـن  پیشـرفت  سـیر  دلیـل  همیـن  بـه  می داننـد  رانـت 
کنـدی و در هالـه ای از ابهـام انجـام می شـود. شـرکت ها بـه 

کار بـا بیـان اینکـه نبایـد نقـش معاونـت  مشـاور کسـب و 
علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور را در جهـت تقویـت ایـن 

              مشاور کسب و کار مطرح کرد:  

 به دلیل عدم فرهنگسازی و 
اطالع رسانی کامل و شفاف در 

خصوص شرکت های دانش بنیان 
بسیاری از افراد آن را زمینه ای 

برای ایجاد رانت می دانند

تشکیل واحد حقوقی 
اولویت کاری شرکت های دانش بنیان  

کـه در دراز مـدت باعـث زیان ایشـان  شـرکت های دانـش بنیـان بـا مشـکالت متعـددی از قبیـل چگونگـی انعقـاد قرارداد هـای بازاریابـی، وصـول مطالبـات و… مواجـه هسـتند 
مـی شـود بنابرایـن؛ ایجـاد یـک سـاختار حقوقـی در ایـن شـرکت ها می توانـد بسـیار مفید باشـد. 

گـزارش مـی متالـز، تغییـر جهـت اقتصـاد سـنتی بـه اقتصـاد دانش بنیـان تنهـا از مسـیر سـاماندهی و راه انـدازی شـرکت های دانـش بنیـان میسـر اسـت بـه همیـن دلیـل  بـه 
الیحـه حمایـت از شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیـان و تجاری سـازی نوآوری هـا در سـال ۱۳۸۷ بـه مجلـس شـورای اسـالمی تقدیـم و آئین نامـه اجرایـی آن نیـز در سـال 

کـه مانعـی در جهـت رشـد و شـکوفایی آن هـا محسـوب می شـود. کان ایـن شـرکت ها بـا مشـکالت عدیـده ای روبـرو هسـتند  کمـا ۱۳۹۱ بـه تصویـب رسـید امـا؛ 
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گفـت: ایـن معاونـت از طریـق  گرفـت،  شـرکت ها نادیـده 
ارتباط شـبکه ای فی مابین شـرکت های دانش بنیان و نوپا 
بـا ارگان هـای دولتی وغیردولتی می تواند نقش موثری را در 

کند. بـه ثمر رسـاندن شـرکت های نوپـا ایفا 
حسـینی بـا اشـاره بـه مـاده ۴۳ قانـون رفـع موانـع تولیـد 
کامـل  کـرد: ایـن مـاده قانونـی در جهـت حمایـت  تصریـح 
از صـادرات، زیرسـاخت های صادراتـی، اسـتاندارد سـازی 
و ابزار هـای مکمـل صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی تدویـن 
شـده و زمینـه ای بـرای حمایت از شـرکت های دانش بنیان 

می شـود. محسـوب 
کیـد بـر اینکـه در قانـون نیـز مصوباتـی در جهـت  وی بـا تا
نظـر  در  دانش بنیـان  شـرکت های  تشـکیل  بـرای  تشـویق 
گرفتـه شـده اسـت، افـزود: بعنـوان مثـال در اجـرای مـواد ۲۰ 
و ۲۱ آییـن نامـه اجرایـی درآمد مشـمول مالیات شـرکت ها و 
موسسـات دانش بنیـان ایـن شـرکت ها از بـدو صـدور مجـوز 

بـه مـدت ۱۵ سـال معـاف از مالیـات هسـتند.
خصـوص  در  رانـت  ایجـاد  از  انتقـاد  بـاب  در  حسـینی 
حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان نیـز گفت: در بسـیاری 
از مـوارد شـاهد اسـتفاده برخـی از افـراد حقیقـی و حقوقـی 
کـه پـس از آن مبالـغ  کمک هـای دولتـی هسـتیم  خـاص از 
تزریق شـده در مسـیری خـارج از اهـداف اعالم شـده هزینـه 

می شـود.
کار بـا بیـان اینکه بسـیاری از تخفیف ها  مشـاور کسـب و 
اجـرا  خـاص  عـده ای  بـرای  نیـز  قانونـی  معافیت هـای  و 

آییـن  بایـد  مشـکالت  ایـن  رفـع  بـرای  افـزود:  می شـود، 
خصـوص  در  مـدون  قوانیـن  یـا  و  تصویب شـود  نامه هـای 
در  و  دقیـق  برنامه ریـزی  طبـق  دانش بنیـان  شـرکت های 
بسـتری مناسـب بـه اطـالع عمـوم برسـد و اداره یـا واحـدی 
تخصصـی جهـت رسـیدگی بـه تخلفـات شـرکت ها، ادارات 
و سـازمان های مرتبـط تشـکیل شـود تـا در صـورت تخطـی 

ضمانـت اجرایـی بـرای موسسـان و مدیـران ایـن شـرکت ها 
ایجـاد شـود.

وی بـا بیـان اینکـه شـرکت های دانـش بنیـان در ابتدای 
گفـت:  می کننـد،  کسـب  زیـادی  موفقیت هـای  تاسـیس 
تنهـا مباحـث علمـی  و تخصصـی مدنظـر  ایـن مرحلـه  در 
قـرار می گیـرد، امـا ایـن شـرکت ها بـا ورود بـه مرحلـه تولیـد و 
بازرگانـی بـا مشـکالت متعـددی از قبیـل چگونگـی انعقـاد 

مواجـه  و…  مطالبـات  وصـول  بازاریابـی،  قرارداد هـای 
کـه در صـورت عـدم آشـنایی بـا مسـایل حقوقـی  می شـوند 
کـه البتـه  در بلندمـدت بـا شکسـت مواجـه خواهنـد شـد 
شـرکت های  در  حقوقـی  سـاختار  یـک  ایجـاد  طریـق  از 
دانش بنیـان نیـز می تـوان مانعـی بـرای  بـروز ایـن مشـکالت 

کـرد. ایجـاد 
گسـترده  کرد: اطالع رسـانی  این حقوقدان خاطرنشـان 
درخصـوص قوانیـن و آییـن نامه ها به عموم مـردم از طریق 
رسـانه ها مانعـی بـرای بـروز رانـت در ایـن زمینـه محسـوب 

می شـود.
کیـد براینکـه عمـده مشـکالت پیـش روی  حسـینی بـا تا
کثـر  ایـن شـرکت ها مسـایل حقوقـی و مالـی اسـت، افـزود: ا
کـه در این شـرکت ها مشـغول به فعالیت  جوانـان نخبـه ای 
را  مناسـبی  وضعیـت  مالـی  یـا  ارتباطـی  نظـر  از  هسـتند 
ندارنـد لـذا به شـدت نیازمنـد حمایـت همـه جانبـه از طرف 

مسـئولین و نهاد هـای مرتبـط هسـتند.
گاه ساختن  حسینی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی، آ
گـذاران جهـت پیشـرفت و  افـراد جامعـه و تشـویق سـرمایه 
توسـعه شـرکت های دانش بنیـان از ملزومـات توسـعه ایـن 
بایـد  دولـت  کـرد:  کیـد  تا می شـوند،  محسـوب  شـرکت ها 
حمایت های مادی و معنوی خود را در قالب آیین نامه ها 
و قوانیـن مصـوب اجـرا کند و نهاد هایی را نیز جهت نظارت 

کند. بـر اجـرای صحیـح و دقیـق آن هـا ایجـاد 

 شرکت های دانش بنیان
 در ابتدای تاسیس 
موفقیت های زیادی 

کسب می کنند
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رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان ارائه خدمات 
مشاوره فنی به شرکت های دانش بنیان را در جهت تقویت 
زیرساخت های فنی این شرکت ها ضروری دانست و عنوان 
کرد: شرکت ها در زمینه مدیریت فنی و توسعه محصوالت 
خود دچار ابهامات متعددی می شوند و برای پیشبرد اهدافشان 
به دنبال راه حل مناسب، سریع و کم هزینه هستند و کمک 

گرفتن از مشاوران حرفه ای یکی از این راه حل هاست.
به گزارش ایسنا، سید محمد صاحبکار خراسانی اظهار کرد: 
افزایش دائمی سن امید به زندگی در ایران و جهان به عنوان 
مهم ترین شاخص توسعه یافتگی جوامع در امر سامت، بیانگر 
توجه روزافزون به مقوله سامت و طبیعتا بازار رو به رشد 
صنایع وابسته به آن ازجمله داروسازی است، لذا شرکت های 
این موج توسعه،  از  نماندن  برای عقب  فعال در حوزه دارو 

ناگزیر به پویایی و تحقیق و توسعه مستمر هستند.
اشاره  با  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها  مرکز  رئیس 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  مشاوره ای  خدمات  به 
جمهوری گفت: مشاوران با استفاده از بینش و مهارتی که 
در تجزیه وتحلیل مشکات و ارائه روش ها و راهکارها دارند، 
در  شرکت ها  توانمندی  افزایش  و  رشد  موجب  می توانند 
عرصه های مختلف باشند. ازاین رو، مرکز شرکت ها و مؤسسات 
ارائه  به  اقدام  شرکت ها  توانمندسازی  هدف  با  دانش بنیان 
خدمات مشاوره فنی در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته 

حوزه تشخیص و درمان کرده است.
دانش بنیان  موسسات  و  ارزیابی شرکت ها  کارگروه  دبیر 
شرکت های  به  مختلف  زمینه های  در  مشاوره  کرد:  عنوان 
متقاضی ارائه می شود که ازجمله آن بازاریابی، صنعتی سازی 
و بهینه سازی محصوالت دارویی، اخذ تاییدیه ها و مجوزهای 

نهایی از مراجع مربوطه و صادرات اقام دارویی است.
صاحبکار خراسانی در ادامه گفت: خدمات مشاوره تنها به 
زمینه های تجاری و بازرگانی محدود نمی شود و در حوزه های 
علمی نیز مشاوران مجرب، دانسته های خود را با متقاضیان 
به اشتراک می گذارند. لذا مشاوره در زمینه انتخاب صحیح 

سنتز مواد اولیه و جانبی، مواد مورداستفاده در فرموالسیون، 
موردنیاز  آزمون های  و  حیوانی  و  بالینی  کارآزمایی های 
محصوالت حوزه مهندسی بافت و سلول به شرکت ها ارائه 

می شود.
همچنین  دانش بینان  شرکت های  ارزیابی  کارگروه  دبیر 
اظهار کرد: استفاده از این خدمت برای تمامی شرکت های 
خدمات  دریافت  برای  و  بوده  رایگان  به صورت  دانش بنیان 
مشاوره فنی و سایر خدمات توانمندسازی می توانند به سامانه 
ثبت  را  خود  درخواست  و  کرده  مراجعه   bizservices.ir

کنند.
بر اساس این گزارش، مشاوره های توسعه فنی محصوالت 
و  اطاعات  فناوری  حوزه های   در  دارو،  حوزه  بر  عاوه 
نفت، گاز و  پلیمری، تجهیزات  و  ارتباطات، مواد شیمیایی 
پتروشیمی، تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته و مواد پیشرفته 

به شرکت های دانش بنیان ارائه شده است.

ـــتقر در  ـــاور مس ـــرکت های فن ـــی از ش ـــگران یک پژوهش
ـــاری  ـــاوری اســـتان چهارمحـــال و بختی ـــم و فن ـــارک عل پ
ــازی  ــش پیاده سـ ــزاری همایـ ــرای برگـ ــامانه ای بـ سـ
ــان  ــل میـ ــاد تعامـ ــر ایجـ ــاوه بـ ــه عـ ــد کـ کردنـ
امـــکان  برگزارکننـــدگان،  بـــا  شـــرکت کنندگان 
یکپارچگی ســـازی مدیریـــت از ثبـــت نـــام تـــا پایـــان 

ــد. ــم می کنـ ــران فراهـ ــرای کاربـ ــش را بـ همایـ
طراحی  ایسنا،  با  گفت وگو  در  جعفرپور  میاد 
از  را  همایش  مدیریت  جامع  سیستم  پیاده سازی  و 
سیستم  این  گفت:  و  برد  نام  شرکت  این  دستاوردهای 
شامل سه بخش »نرم افزار مدیریت محتوای قابل پخش در 
همایش« و »تعامل حضار با ارائه دهنده همایش« است که 
در این فاز شرکت کنندگان در همایش می توانند با اتصال 
گوشی های هوشمند به وای فای سالن، در تعامات مورد 
نیاز همایش از قبیل پرسش و پاسخ، رای دادن و نظر 

سنجی مشارکت داشته باشند.
به همایش های  مربوط  را  این سیستم  فاز سوم  وی 
علمی دانست و خاطر نشان کرد: این فاز شامل »ارسال 

مقاالت، ثبت نام در همایش و داوری مقاالت« می شود.  
محتوای  مدیریت  بخش  به  اشاره  با  محقق  این 
همایش این سامانه، یادآور شد: این بخش امکان طراحی 
چندین قالب اختصاصی برای همایش ها، استفاده از انواع 
و  فیلم  تهیه  امکان  اساید،  و  تایمر  تصویر،  ماژول های 
گزارش، امکان تهیه قالب نمایش در هر زمان و پخش 
محتوای چند ارائه دهنده به صورت همزمان را برای کاربر 

فراهم می کند.
بر  نظارت  و  مجری  و  حضار  تعامل  بهبود  جعفرپور 
محتوای همایش را از مزایای این سامانه دانست و اظهار 
کرد: یکپارچگی مدیریت از ثبت نام تا پایان همایش از 

دیگر ویژگی های این سیستم به شمار می رود.
جامع  سیستم  سامانه،  این  طرح،  مجری  گفته  به 
با  همایش  سالن های  مدیریت  زمینه  در  همه جانبه  و 
بهره گیری از آخرین تکنولوژی قابلیت یکپارچه کردن و 

هوشمندسازی همایش است.
وب سایت  سامانه  این  در  اینکه  بیان  با  محقق  این 
این  در  افزود:  دارد،  وجود  همایش  هر  برای  اختصاصی 
سامانه قابلیت دریافت، داوری و تایید مقاالت به صورت 

آناین فراهم شده است.

توسط یک شرکت دانش بنیان
 صورت گرفت 

ارائه راهکاری برای 
مدیریت یکپارچه 
همایش از ثبت نام
 تا داوری مقاالت 

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی خبر داد

ارائه خدمات مشــاوره فنی به شرکت های 
دانش بنیان حوزه دارو

●●●

ســازمان اوقافــو امــور خیریــه از شــرکت هــای دانــش بنیان 
حمایــت خواهــد کرد.

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما: مدیرکل بقاع متبرکه 
و اماکن مذهبی سازمان اوقاف کشورگفت:برنامه های سازمان 
اوقاف و امورخیریه در سطح کشور در بحث حمایت  از شرکت 
های دانش بنیان که در زمینه های مختلف و عام المنفعه کار 

می کنند آغاز شده است.
 حجت االسام محمد نوروز پور گفت: سازمان اوقاف و 
امور خیریه در سال رونق تولید می تواند نقش تاثیر گذاری در 
تولید داشته باشد که مقرر شد در کارهای تولیدی به شرکت 
های دانش بنیان که در زمینه های مختلف از جمله ساخت 
هزینه  زیرا   خواهدکرد  کمک  ارتوپدی  و  دندانی  ایمپلنت 
خدمات دندانپزشکی در کشور به دلیل مواد اولیه ی خارجی 
بسیار باال است که ما قصد داریم با حمایت از این شرکت ها 
ساخت آن را بومی سازی کنیم تا هزینه های درمانی مردم 

کاهش پیدا کند.
وی گفت: در بحث ساخت موتور سیکلت های برقی هم 
به شرکت های دانش بنیان کمک خواهیم کرد تا با تولید 
انبوه موتور سیکلت عاوه بر کاهش آلودگی هوا به اشتغال 

نیز کمک کنیم.
وی با اشاره به حمایت از شرکت های کشاورزی تولید بذر 
داخلی نیز گفت: شرکت ها می توانند با مراجعه به سازمان 
اوقاف و ارائه ی طرحهای خود  به معاونت بهره وری  این 
سازمان و سپس تایید در کمیسیون مربوطه تسهیات در نظر 

گرفته شده را دریافت کنند.  
وی درپایــان گفــت: در حــال حاضــر بســیاری از نیازهای 
ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــور وارد م ــارج کش ــا از خ ــاورزی م کش
ــات در  ــتر تحقیق ــم آوردن  بس ــان و فراه ــت از جوان حمای
دانشــگاه هــا مــی توانیــم بــه تولیــد ایــن ملزومــات از داخل 

کشــور بــه دســت جوانــان امیــدوار باشــیم.

مدیرکل بقاع مترکه:

حمایت اوقاف از شرکت های دانش بنیان
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اخبار
 شرکت های 
دانش  بنیان

ــوری  ــت جمه ــکوفایی ریاس ــوآوری و ش ــدوق ن صن
ــی  ــگاه دائم ــزار نمایش ــذب کارگ ــوان ج ــن فراخ ضم
محصــوالت دانش بنیــان در عــراق اعــام کــرد در 
ــرکت های  ــادرات ش ــعه ص ــدف توس ــا ه ــر دارد ب نظ
دانش بنیــان از حضــور آنهــا در نمایشــگاه دائمــی 
ــور  ــن کش ــرفته در ای ــان و پیش ــوالت دانش بنی محص

ــد. ــت کن حمای
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از صنــدوق نــوآوری 
ــدوق در  ــن صن ــوری، ای ــت جمه ــکوفایی ریاس و ش
ــک  ــدف کم ــا ه ــش ب ــی خوی ــف ذات ــتای وظای راس
بــه توســعه صــادرات شــرکت های دانش بنیــان در 
ــژه کشــورهای  ــه وی کشــورهای هــدف و اولویــت دار ب
شــرکت های  حضــور  از  دارد  نظــر  در  همســایه، 
دانش بنیــان در نمایشــگاه های دائمــی محصــوالت 
ــب  ــراق در قال ــور ع ــرفته در کش ــان و پیش دانش بنی

ــد. ــت کن ــازی حمای ــات توانمندس خدم
هــدف از ایــن فراخــوان، شناســایی کارگــزاران 
حقوقــی بالقــوه بــرای برگــزاری و مدیریــت نمایشــگاه 
ــا  ــراق ب ــان در کشــور ع دائمــی محصــوالت دانش بنی

شــرایط خــاص اســت.
ــاز از دســتگاه های  ــورد نی ــای م ــودن مجوزه دارا ب
ــازمان  ــژه س ــه وی ــور، ب ــل کش ــط داخ ــی مرتب اجرای
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  و  تجــارت  توســعه 
ــاز  ــورد نی ــای م ــتن مجوزه ــوری، داش ــت جمه ریاس
ــط در کشــور عــراق،  ــرای فعالیــت از نهادهــای ذیرب ب
داشــتن فضــای مناســب و کافــی در یکــی از 5 شــهر 
ــتن  ــر، داش ــل 250 مت ــراق )حداق ــور ع ــزرگ کش ب
نیــروی انســانی تخصصــی و کافــی )ترجیحــاً بومــی( 
ــر  ــه یــک طــرح مناســب مشــتمل ب و همچنیــن ارائ
ــا حوزه هــای تخصصــی اولویــت دار، خدمــات  حــوزه  ی
ــان،  ــه شــرکت های دانش بنی ــه ب ــل ارائ تخصصــی قاب
مــدل همــکاری بــا شــرکت های دانش بنیــان، هزینــه 
ــی  و زمان بنــدی اجــرای طــرح و روش هــای درآمدزای

ــن شــرایط اســت. ــه ای از جمل

صندوق نوآوری و شکوفایی
 اعالم کرد؛ 

فراخوان جذب 
کارگزار نمایشگاه 
دائمی محصوالت 
دانش بنیان در عراق

یکی از برنامه ها و اهداف معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، توسعه بازار محصوالت تحول آفرین است که 
به توسعه اشتغال پایدار در کشور کمک می کند.

به گزارش بازارکار به نقل از مرکز ارتباطات و اطاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت توسعه مدیریت 
و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری یکی از اهداف خود را تسهیل اشتغال پایدار برای نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده 

قرار داده است. هدفی که تنها با رویکرد های نوآورانه اجرایی می شود.
بر همین مبنا معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری »سازمان برنامه و 
بودجه کشور«، »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »صندوق توسعه ملی« اقدام به اجرایی کردن چند برنامه ملی کرده است. 
این برنامه ها شامل »ارتقای مقیاس تولید و اشتغال شرکت های دانش بنیان توانمند«، »تهیه پلتفرم بازارسازی برای تجهیزات 

ساخت داخل )بازار هوشمند محصوالت دانش بنیان(« و »توسعه تولید ۶ محصول تحول آفرین دانش بنیان« می شود.
همچنین »حمایت از توسعه صنایع خاق«، »حضور شرکت های خصوصی و بخش های بزرگ اقتصادی درعرصه  نوآوری با 
هدف استفاده بهینه از ظرفیت های آن ها درجهت توسعه زیست بوم اقتصاددانش بنیان« و »اجرای برنامه های به هم رسانی عرضه 
و تقاضای نیروی انسانی تحصیلکرده از طریق حمایت از ارتقای سطح مهارتی و اشتغال پذیری نیروی انسانی« و »ایجاد و توسعه 

مراکز ارائه خدمات تخصصی اشتغال در دانشگاه ها« از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

با حمایت معاونت علمی؛ 

بازار محصوالت تحول آفرین دانش بنیان 
توسعه می یابد

 توسعه بازار محصوالت تحول آفرین یکی از برنامه ها و اهداف 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که در راستای 
ایجاد اشتغال پایدار در کشور در دستور کار این معاونت قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ معاونت 
توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری یکی از 
اهداف خود را تسهیل اشتغال پایدار برای نیروی انسانی متخصص 
و تحصیل کرده قرار داده است. هدفی که تنها با رویکردهای 

نوآورانه اجرایی می شود.
بر همین مبنا معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت 
»سازمان  همکاری  با  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
برنامه و بودجه کشور«، »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« 
و »صندوق توسعه ملی« اقدام به اجرایی کردن چند برنامه ملی 

کرده است.

اشتغال  و  تولید  مقیاس  »ارتقای  شامل  ها  برنامه  این 
شرکت های دانش بنیان توانمند«، »تهیه پلتفرم بازارسازی برای 
تجهیزات ساخت داخل )بازار هوشمند محصوالت دانش بنیان(« 

و »توسعه تولید ۶ محصول تحول آفرین دانش بنیان« می شود.
»حضور  خاق«،  صنایع  توسعه  از  »حمایت  همچنین 
شرکت های خصوصی و بخش های بزرگ اقتصادی درعرصه ی 
نوآوری باهدف استفاده بهینه از ظرفیت های آن ها درجهت توسعه 
زیست بوم اقتصاددانش بنیان« و » اجرای برنامه های به هم رسانی 
عرضه و تقاضای نیروی انسانی تحصیلکرده از طریق حمایت از 
ارتقای سطح مهارتی و اشتغال پذیری نیروی انسانی« و »ایجاد 
و توسعه مراکز ارائه خدمات تخصصی اشتغال در دانشگاه ها« از 

دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به رشد فعالیت 
شرکت های دانش بنیان گفت: صنعت icT امسال در زمینه 
سایر  از  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  از  تسهیات  جذب 
صنایع پیشی گرفته است. دکتر علی وحدت در گفت وگو 
با »دنیای اقتصاد« با بیان اینکه نگاه ما به صنایع دانش بنیان 
یکسان است، خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته صنعت 
زیست فناوری بیشترین میزان جذب تسهیات از صندوق 
نوآوری را داشت اما طی 7 ماه امسال شاهد بودیم که صنعت 
icT توانست رتبه اول را در زمینه جذب تسهیات از صندوق 
به خود اختصاص دهد. این در حالی است که صندوق از همه 
آنها  نیاز  بازار و  صنایع و شرکت های دانش بنیان به نسبت 

حمایت می کند.
وی با بیان اینکه محدودیتی در اعطای تسهیات به شرکت های 
دانش بنیان نداریم، افزود: خوشبختانه در صندوق نوآوری و 

شکوفایی برای تخصیص منابع مالی محدودیتی نداریم و همین 
باعث می شود در اعطای تسهیات به شرکت های دانش بنیان 
و  گروه  هر  اساس  براین  باشیم.  نداشته  اولویت بندی  نیز 
صنعتی به میزان درخواست خود می تواند به صندوق نوآوری 
و شکوفایی مراجعه کند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
ادامه داد: طی 7 ماه امسال به میزان ۱۶00 میلیارد تومان 
تسهیات جدید در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده 
شده است که در شرایط تحریم کنونی این تسهیات می تواند 
فرصت خوبی برای رشد و پویایی شرکت های داخلی را فراهم 
برنامه ریزی های صورت  با  ادامه داد: همچنین  کند. وحدت 
گرفته در بحث ضمانت نامه ها توانستیم چندین برابر سال های 
گذشته و با سرعت و سهولت بیشتر ضمانت نامه صادر کنیم 
که برای شرکت های دانش بنیان بسیار اهمیت دارد. رئیس 
صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به لزوم توسعه اقتصاد 
دانش بنیان در کشور تاکید کرد: اعتقاد داریم که اگر شرکت ها 
بتوانند فروش بهتری داشته باشند اقتصاد آنها نیز بزرگ تر 
خواهد شد؛ بنابراین به طور جدی تسهیات و عملیات لیزینگ 
صندوق را به سمتی هدایت کرده ایم که فروش شرکت های 
نمایشگاه  حاشیه  در  وی  دهد.  افزایش  را  دانش بنیان 
دانش بنیان  شرکت های  حضور  از  حمایت  کانمین  ایران 
از  حمایت  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  نمایشگاه ها  در 
شرکت های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه های داخلی 
و خارجی بخشی از فعالیت های توانمندسازی صندوق نوآوری 
و شکوفایی است که با نگاه تقویت بازار و فروش این شرکت ها 
صورت می گیرد. براین اساس سعی کرده ایم به صورت جدی با 
برپایی پاویون در نمایشگاه های مختلف از حضور شرکت های 

دانش بنیان حمایت کنیم.

●●●

درهفت ماه امسال صورت گرفت : 

اختصاص ۱۶۰۰ 
میلیارد تومان 

تسهیالت
 به شرکت های 

دانش بنیان 

در راستای ایجاد اشتغال پایدار  

بازار محصوالت 
تحول آفرین 
دانش بنیان 

توسعه می یابد
●●●
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 بــا انعقــاد تفاهــم نامه ای مســیر صــادرات محصوالت 
دانش بنیــان ایرانــی بــا راه انــدازی دفتــر صادراتــی هنــد 

تســهیل می شــود.
ــعه  ــتاد توس ــل از س ــه  نق ــازاراکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــد  ــه رش ــای رو ب ــه نیازه ــه ب ــا توج ــو، ب ــاوری نان فن
ــی  ــی و توانمنــدی شــرکت های ایران بازارهــای بین الملل
در تولیــدات دانش بنیــان، خدمــات صــادرات ایــن دســته 
از محصــوالت می توانــد جذابیــت جدیــدی را بــرای 

ــد. ــم کن ــران فراه بخــش صــادرات ای
ــت  ــت معاون ــا حمای ــو ب ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس س
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، دفاتــری بــا هــدف 
ــان در  ــوالت دانش بنی ــادرات محص ــش ص ــعه بخ توس
حــال راه انــدازی دارد. تاکنــون در کشــورهای چیــن 
)شــهرهای ســوژو و گوانگجــو(، اندونــزی، ترکیــه، عــراق، 
ــده اند. ــدازی ش ــت راه ان ــن جه ــه ای ــزی ب ــوریه مراک س

مرکــز فــروش و خدمــات فنــاوری ایــران در هنــد بــا 
امضــای توافق نامــه بیــن موسســه خدمــات فنــاوری تــا 
بــازار و طــرف هنــدی رســما فعالیــت خــود را آغــاز کرد. 
ایــن مرکــز عــاوه بــر ارائــه خدمــات بــرای تســهیل امــر 
صــادرات محصــوالت دانش بنیــان بــه هنــد، بــا برگــزاری 
نشســت های نامــزد تجــاری و شــرکت در نمایشــگاه های 
معتبــر هنــد درصــدد اســت تــا تجــار و صنایــع هنــد را 
بــرای خریــد از شــرکت های فنــاور ایرانــی ترغیــب کنــد.

محصــوالت شــرکت های ایرانــی در حــوزه  هــای 
ــوشمند  ــواد هـــ ــداشت، م ــامت و بهـــ ــرژی، س ان
ــرای  ــری ب ــت باالت ــان از اولوی ــرفته، ساختمـــ و پیش

ــد.  ــد برخوردارن ــه هن ــادرات ب صـــ

با انعقاد تفاهم نامه ؛

 دفتر صادراتی 

محصوالت دانش 
بنیان ایرانی در هند 

راه اندازی شد 

شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
اسامی گفت: مجلس شورای اسامی سه هزار میلیارد تومان 
به صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان تخصیص داد، اما 
مسئوالن سیستم بوروکراسی بسیار سختی را فراروی نخبگان 

گذاشته اند.
درباره  آنا،  خبرگزاری  با  گفتگو  در  کوچکی نژاد  جبار 
موانع و مشکات شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: مجلس 
شورای اسامی سه هزار میلیارد تومان به صندوق حمایت 
این  متأسفانه  که  داد  تخصیص  دانش بنیان  شرکت های  از 

صندوق نتوانست رسالت خود را خوب انجام دهد.
شرکت های  از  حمایت  صندوق  مسئوالن  افزود:  وی 
دانش بنیان سیستم بروکراسی بسیار سختی را طراحی کرده 
و فراروی نخبگان گذاشته اند و این بزرگ ترین مشکل برای 

فعالیت های نخبگانی است.
شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو 
اسامی پراکندگی متولیان حامی شرکت های دانش بنیان را 
از دیگر موانع پیش روی این شرکت ها عنوان کرد و گفت: 

بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم و معاونت علمی رئیس جمهور 
از متولیان شرکت های دانش بنیان هستند و هر کدام سیاست 
خاص خود را دنبال می کنند، به نظرم این سیاست ها و منابع 
باید تجمیع شود تا بتوان سهل تر از این شرکت ها حمایت کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسامی خاطرنشان 
کرد: بانک ها هم هیچ حمایتی از شرکت های دانش بنیان ندارند 
و لذا اگر مشکات مالی شرکت های دانش بنیان مرتفع شود، 

مسائل دیگر هم در روند پیشرفت کار حل وفصل می شود.
به گزارش آنا، رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار نخبگان 
جوان و استعدادهای برتر علمی، هر جوان نخبه را پاره تن 
ایران دانستند و فرمودند: برای رفع مشکات نخبگان باید سند 

راهبردی امور نخبگان را کامًا جدی اجرا و پیگیری کرد.
خصوص  در  قانونی  زیرساخت های  ایجاد  به  ایشان 
شرکت های دانش بنیان و رفع موانع پیش روی آن ها اشاره و 
گفتند: مکرراً تأکید کرده ایم که محیط کسب وکار باید اصاح 
شود مثاً مجوزی که باید ظرف یک هفته صادر شود، ۶ ماه 
زمان نبرد، موازی کاری های غلط حذف و انحصار برداشته شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعام کرد شرکت 
های مناطق کم برخوردار می تواند تسهیات ویژه با سود 4 تا 

۱0 درصد دریافت کنند.
فناوری ریاست جمهوری،  و  به گزارش معاونت علمی 
بر اساس توافق نامه صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری 
کلیه  کشور،  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاونت  و 
شرکت های حائز شرایط از جمله شرکت های دانش بنیان 
ساکن روستاها و محدوده های تعیین شده، در صورتی که از 
شرایط الزم برخوردار باشند، مطابق  قوانین و آیین نامه ها جهت 

اخذ تسهیات روستایی معرفی می شوند.
هدف اصلی این طرح  ایجاد و توسعه زمینه های گسترش 
اشتغال پایدار و قابل اتکاء در مناطق روستایی است. توان افزایی 
میلیون ها روستا نشین می تواند اثرات کان ملی همچون معکوس 

شدن مهاجرت از شهرها به روستاها را به همراه داشته باشد. 
به همین جهت به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیات اشتغال 
زا انجام می گیرد. سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش 
خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با 

موسسات عامل، می توانند از این تسهیات بهره مند شوند.
 همچنین با توجه به توافقات ذکر شده، شرکت های پیشرو 
که نقش ساماندهی زنجیره محصوالت و خدمات را ایفاء می کند، 

مشمول بهره مندی از تسهیات اشتغال پایدار روستایی خواهند 
شد.

شرکت های حائز شرایط، شرکت های دانش بنیان و تمام 
افراد مشمول طرح می توانند از این فرصت برای رونق کار و 
اشتغال در مناطق روستایی و یا کم برخوردار  محل سکونت 
خود بهره ببرند. زمینه های اشتغال پیش بینی شده در  طرح  

مذکور بسیار متنوع است.
دارویی،  گیاهان  گلخانه،  شیات،  باغداری،  طیور،  و  دام 
خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، 
خدمات ماشینی کردن کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل کاری پرورش نهال و 
غیره، معادن کوچک، فعالیت های خدماتی مانند ارتباطات، 
گردشگری، اصناف، ورزشی و حوزه های فرهنگی از جمله حوزه 

های کاری است که می توانند از این خدمات بهره مند شوند.
نرخ سود تسهیات برای برای مناطق روستایی و عشایری 
مرزی 4 درصد  و برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی ۶ 
درصد است. همچنین شرکت های مستقر در نواحی صنعتی و 
شهرهای زیر ۱0 هزار نفر جمعیت نیز می توانند از تسهیات با 

نرخ ۱0 درصد برخوردار شوند.
در اختیار  این تسهیات مستقیماً  هر چند منابع ریالی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار نگرفته است، 
اما این معاونت تاش دارد با جلب همکاری دیگر دستگاهها، 
روستاییان و مرزنشینان کار آفرین و صاحب فکر و ایده بیشترین 

بهره را از این تسهیات ببرند .
بر این اساس تاش شده است تا با تمرکز بر روی مناطق کم 
برخوردار، این گونه منابع در چهارچوب های تعیین شده برای 

این معاونت، به سوی این مناطق هدایت و راهبری شود.
ایجاد مشاغل جدید و حمایت از کسب و کارهای کوچک 
مقیاس در مناطق روستایی می تواند عاملی کلیدی در توسعه 
پایدار اشتغال در سطح ملی باشد. ایجاد صنایع تبدیلی وابسته 
به محصوالت کشاورزی  یکی از اولویت های مهم این طرح 

محسوب می شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس: 

صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان اسیر بوروکراسی است 

●●●
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

شرکت های دانش بنیان مناطق محروم 
تسهیالت دریافت می کنند 
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معــاون بهــره وری اقتصــادی موقوفــات و بقــاع متبرکــه 
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور شــرکت های 
ــه  ــت و توج ــرمایه گذاری در اولوی ــرای س ــان را ب دانش بنی
ــه در کشــور  ــن ســازمان دانســت و گفــت: ۸400 موقوف ای
اســت کــه از منفعــت آن بــه اشــتغال زایی در شــرکت های 

دانش بنیــان اختصــاص داده می شــود.
آغاز به کار وقف در شرکت های دانش بنیان

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کاشــان، مهــدی پندار 
در ســفر خــود بــه کاشــان و شــرکت در  آییــن بهره بــرداری 
و کلنگ زنــی دو طــرح وقــف اظهــار داشــت:  277 موقوفــه 
ــه  ــال ب ــارد ری ــزار و 500 میلی ــرمایه گذاری ۶ ه ــا س ب

ــا پایــان  ــع ت مســاحت یک میلیــون و 300 هــزار مترمرب
ــند. ــرداری می رس ــه بهره ب ــاری ب ــال ج س

معــاون بهــره وری اقتصــادی موقوفــات و بقــاع متبرکــه 
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور بــا اشــاره بــه هفتــه 
وقــف افــزود: ســاخت 975 بقعــه متبرکه بــا ســرمایه گذاری 
ــان  ــا پای ــه ت ــرا اســت ک ــال در حــال اج ــارد ری ۱90 میلی

ــد. ــرار می گیرن ــرداری ق ــورد بهره ب ــال م امس
ــزون  ــار اف ــه نیــز بااعتب وی بیــان کــرد: 353 موقوف
بــر 350 میلیــارد ریــال و زیربنــای 230  هــزار مربــع 
ــا  ــه ب ــت و بازســازی اســت ک در کشــور در حــال مرم
ــه ایــن  ــه  فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری ب توجــه ب
ــرای وقــف در حوزه هــای  ســازمان و بیــان نقشــه راه ب
ایــن  اولویــت  در  جوانــان  اشــتغال  و  دانش بنیــان 

ــت. ــه اس ــازمان قرارگرفت س
بــرای  را  دانش بنیــان  شــرکت های  پنــدار 
ســرمایه گذاری در اولویــت و توجــه ســازمان اوقــاف و 
امــور خیریــه کشــور دانســت و تأکیــد کــرد: ۸400 موقوفــه 
ــتغال زایی در  ــه اش ــت آن ب ــه از منفع ــت ک ــور اس در کش
می شــود. داده  اختصــاص  دانش بنیــان  شــرکت های 

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف خبرداد: 

آغاز به کار وقف در شــرکت های دانش بنیان 

●●●

برای جلب اعتماد بیشر جامعه به محصوالت دانش بنیان، 
استانداردسازی  نظام  اجرای  اهمیت  مرحله دوم طرح حائز 

محصوالت دانش بنیان، در استان قم آغاز به کار کرد.
به گزارش بازارکار به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ، دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با توجه به حضور میدانی در زیست 
بوم های مختلف دانش بنیان کشور بر ضرورت توسعه نظام 

کیفی  سازی محصوالت و اقتصاد دانش  بنیان تاکید دارد.
یکی از محورهای این توسعه کیفی، قرار دادن محصوالت 
دانش بنیان زیر چتر یک نظام استاندارد سازی واحد است. 
استاندارد بودن محصوالت دانش بنیان و تدوین سازوکارهای 
خاص اعطای گواهی استاندارد به این محصوالت می تواند گام 
مهمی در باز شدن درهای بازار مصرف به روی این کاالهای 

فناورانه باشد.
و  سازی  تجاری  روند  که  شد  خواهد  باعث  مسئله  این 
فروش بیشتر کاالهای ایران ساخت و دانش بنیان تسریع شود.

بر این اساس مرحله دوم اجرایی سازی نظام استانداردسازی 
محصوالت دانش  بنیان با دستور کار پوشش حداقل ۱2 استان 

کشور آغاز به کار کرد.
این رخداد با حضور مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کار 
نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیر کل 
دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد، 
استاندارد  کل  اداره  استان،  فناوری  و  علم  پارک  مسئوالن 
استان و شرکت  های بازرسی در محل پارک علم و فناوری 

استان قم برگزار شد.
مشخصه  های  انطباق  مبنای  بر  انطباق  گواهی نامه   
استاندارد ملی،  براساس یک  عملکردی محصول مورد نظر 
یک  به  کارخانه  ای  یا  و  جامعه  ای  و  منطقه  ای  بین  المللی، 
محصول دانش  بنیان اعطا خواهد شد و گواهی نامه محصول با 
انطباق ویژگی  های مورد نظر بر مبنای خوداظهاری با عملکرد 
محصول در صورت عدم وجود استاندارد ملی و بین  المللی 

صادر می  شود.

فرماندار شهرستان کنگان گفت:شرکت های دانش بنیان 
این  از  باید  که  است  شهرستان  این  در  ظرفیت  یک 

ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران از ظرفیت شرکت های 
فرماندار  پاکنژاد  شودسیدعلی  استفاده  بنیان  دانش 
شهرستان کنگان در نشست اقتصاد مقاومتی شهرستان 
کنگان بیان کرد: شرکت های دانش بنیان یک ظرفیت در 
شهرستان است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده 

شود و از طرح های دانش بنیان حمایت می کنیم.
او افزود: رونق واحد های تولیدی در سطح شهرستان 
ضروری است و نگاه ما بر این است که چرخه آن ها را فعال 

کنیم تا بتوانیم در بحث اشتغالزایی گامی برداریم.
جذب  در  کرد:  تصریح  کنگان  شهرستان  فرماندار 
سرمایه گذاران همت بیشتری شود و بادعوت آن ها در 
جلسات موانعی که سر راه آن ها می باشد شناسایی و در 

جهت رفع آن ها تاش کنیم.
فرماندار شهرستان کنگان با بیان اینکهد نگاه ما نگاه 
کمکی و همکاری است ادامه داد: طرح هایی که از طریق 
معاونت اقتصادی وزارت کشور مطرح شده بررسی می شود 
فیزیکی  پیشرفت  درصد  طرح ها ۶0  این  از  برخی  که 
داشته است و برخی نیز در اختیار بانک ها قرار گرفته 
است که این طرح ها نیاز به بازدید دارد و امیدواریم بتوانیم 

این طرح ها را جزء طرح های هفتگانه ببریم.  
پاک نژاد با بیان اینکه توسعه اقتصاد رهایی از وابستگی 
است تاکید کرد:شهرک های صنعتی با رویکرد طرح های 
شرکت دانش بنیان طرح های مورد نظر را ارائه دهند و 
پارک علم و فناوری نیز می تواند از ظرفیت شهرک های 
مسیراشتغالزایی  در  خود  کاری  حوزه ی  در  صنعتی 

استفاده کنند.
او گفت: شهرستان کنگان ظرفیت داشتن نمایندگی 
اتاق بازرگانی را دارد که پیگیری های الزم در این زمینه 

انجام شده است و امیدواریم این مهم محقق شود.
فرماندار شهرستان کنگان بیان کرد: این شهرستان 
در  نیز  بانک گردشگری  وباید  دارد  گردشگری  قابلیت 
این شهرستان مستقرشود و می توانددر قالب طرح های 

بومگردی و اشتغال زایی به ما کمک کند.
 پاک نژاد افزود:در حوزه صادرات نیاز است که تاش 
بیشتری شود. کشورقطر یک ظرفیتی برای شهرستان های 
جنوبی است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

فرماندار شهرستان کنگان: 

از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان به خوبی 

استفاده شود 

با اجرای نظام استانداردسازی؛ 

محصوالت دانش بنیان گواهی استاندارد 
دریافت می کنند 
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ــادی  ــرکت های پهپ ــای ش ــی چالش ه ــت بررس  شس
ــن  ــال ای ــرکت های فع ــای ش ــایی نیازه ــدف شناس ــا ه ب

حــوزه برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری آنــا از مرکــز ارتباطــات 
و اطاع رســانی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــرکت های  ــای ش ــی چالش ه ــت »بررس ــوری، نشس جمه
حــوزه پهپــاد« باهــدف رفــع مشــکات موجــود بــر ســر راه 
ــت  ــتر از ظرفی ــتفاده بیش ــرکت ها و اس ــن ش ــعه ای توس

ــد. ــزار ش ــادی برگ ــت پهپ ــا در صنع آن ه
در ایــن نشســت کــه نمایندگانــی از شــرکت های 
فعــال حــوزه پهپــادی حضــور داشــتند، محمــد صاحبــکار 
دانش بنیــان  مؤسســات  و  شــرکت ها  مرکــز  رئیــس 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بــا اشــاره 
بــه مراحــل دانش بنیــان شــدن شــرکت ها، گفــت: 
ــا و  ــتی از فناوری ه ــاوری لیس ــی و فن ــت علم در معاون
ــی  ــزان پیچیدگ ــبت می ــه نس ــوزه ب ــر ح ــوالت ه محص
ــم و  ــه کرده ای ــت تهی ــر صنع ــای ه ــع نیازه ــزان رف و می
محصــوالت و خدمــات تولیــدی شــرکت ها را بــر اســاس 

ــنجیم. ــت می س ــن لیس ای
ــر  ــای ه ــن لیســت توســط خبره ترین ه ــزود: ای وی اف
حــوزه تهیــه شــده اســت و بــه صــورت آنایــن در ســایت 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری در دســترس 
ــان شــدن  ــرای دانش بنی ــرار دارد. شــرکت ها ب همــگان ق
بایــد ایــن لیســت را مطالعــه کننــد تــا مشــخص شــود که 
محصــول آن هــا در درجــه چنــدم پیچیدگــی و هــای تک 

بــودن قــرار دارد.

عنــوان  بــه  شــرکت هایی  صاحبــکار،  گفتــه  بــه 
ــدی  ــول تولی ــه محص ــوند ک ــه می ش ــان پذیرفت دانش بنی
آن هــا جــز محصــوالت بــا فنــاوری بــاال و مبتنی بــر تحقیق 
ــط  ــده توس ــه ش ــای ارائ ــد. طرح ه ــعه) r&D( باش و توس
ارزیاب هــا بررســی می شــود و در صــورت پذیــرش بــه ایــن 

شــرکت ها عنــوان دانش بنیانــی تعلــق می گیــرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 4 هزار و 57۶ شرکت دانش بنیانی 
در کشور ثبت شده است. البته از انتقادات و پیشنهاد ها 
پذیرش  فرآیند  در  تغییرات  ایجاد  برای  شرکت ها 

دانش بنیان شدن استقبال می کنیم.
ــان  ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــز ش ــس مرک رئی
ــاوری ریاســت جمهــوری در ادامــه  ــت علمــی و فن معاون
ــادی در  ــال پهپ ــرکت های فع ــرش ش ــوه پذی ــاره نح درب
ــرکت ها  ــن ش ــول ای ــت: محص ــان، گف ــوزه دانش بنی ح
در دو زمینــه الکترونیــک و مکانیــک بایــد ارائــه و توســط 
ارزیابــان بررســی شــود؛ اگــر محصــول مــورد نظــر تائیــد 

ــود. ــان می ش ــرکت دانش بنی ــن ش ــد، ای ش
معــاون علمــی دانشــگاه آزاد ایــن اســتان اعــام کــرد : 
ــد  ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــگاه آزاد اس ــور دانش حض
بــا ۱5 محصــول دانش      بنیــان در نمایشــگاه فناورانــه 
سنســورهای درون چاهــی بــرای اندازه   گیــری پارامترهــای 
ــران  ــار در ای ــرای اولین   ب ــف درون چاه   هــای نفــت ب مختل

تولیــد شــده اســت
ــاون  ــان مع ــد نجاتی ــرس صم ــزارش عصــر زاگ ــه گ ب
علمــی )آموزشی-پژوهشــی( دانشــگاه یاســوج در رابطــه 
بــا ایجــاد محصــوالت دانش   بنیــان در مراکــز رشــد 
واحــد یاســوج کــه منجــر بــه خودکفایــی در تولیــد ایــن 
محصــوالت شــده اســت اظهــار کــرد: از جملــه محصوالت 
ــه  ــوان ب ــوج می   ت ــد یاس ــد واح ــز رش ــان مراک دانش   بنی
ــری  ــرای اندازه   گی ــی ب ــورهای درون چاه ــی سنس طراح
پارامترهــای مختلــف درون چاه   هــای نفــت اشــاره کــرد. 
ایــن محصــول، تقریبــا یــک چهــارم قیمت نمونــه خارجی 
بــوده و پارامترهایــی از جملــه فشــار دمــا و مقیاس   هــای 

فیزیکــی درون ایــن چاه   هــا را اندازه   گیــری می   کنــد کــه 
ــازی  ــه تجاری  س ــده و در مرحل ــاخته ش ــه س ــه اولی نمون
قــرار دارد. تولیــد گیر     بکــس و کــود گیاهــی هــم از دیگــر 
محصــوالت مراکــز رشــد واحــد یاســوج بــوده کــه بــرای 
اولین    بــار در کشــور تولیــد شــده و منجــر بــه خودکفایــی 

در تامیــن ایــن کاالهــا خواهــد شــد.
معــاون علمی)آموزشی-پژوهشــی( واحــد یاســوج 
واحــد  ایــن  دانش   بنیــان  محصــوالت  ارائــه  دربــاره 
فناورانــه  دســتاوردهای  نمایشــگاه  در  دانشــگاهی 
ــگاه  ــول در نمایش ــال ۱5 محص ــرد: امس ــان ک خاطرنش
فناورانــه دانشــگاه آزاد توســط واحــد یاســوج ارائــه شــده 
کــه شــامل کولــر خورشــیدی، سنســورهای درون چاهــی، 
گلخانــه آب  شــور، مــوس هوشــمند، گیربکــس اتوماتیــک 
و کــود کمپوســت از جملــه محصوالتــی هســتند کــه در 
ــه  ــی ک ــه محصوالت ــود. کلی ــه می   ش ــگاه ارائ ــن نمایش ای
ــد  ــه می  کن ــن نمایشــگاه ارائ ــا در ای واحــد دانشــگاهی م

ــت. ــده اس ــد ش ــور تولی ــار در کش ــرای اولین    ب ب
نجاتیــان دربــاره طــرح پایــش و ماموریــت واحدهــای 
دانشــگاهی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: طــرح 
پایــش در دانشــگاه آزاد، انقابــی موثــر در حــل چالش   هــا 
ــور پژوهشــی  ــا توســعه ام ــه ب ــوده ک و مســائل کشــور ب
ــد  ــود خواه ــای موج ــل بحران   ه ــذار در ح ــی اثرگ نقش
داشــت. دانشــگاه آزاد تنهــا مرکــز آمــوزش عالــی کشــور 
ــیر  ــن مس ــدم در ای ــدی ق ــور هدفمن ــه ط ــه ب ــوده ک ب

گذاشــته اســت.
ــه اینکــه  ــا توجــه ب وی تاکیــد کــرد: واحــد یاســوج ب
ــده  ــناخته ش ــی ش ــان داروی ــوت گیاه ــوان پایل ــه عن ب
ــه  ــوان ب ــه عن ــع نفــت و گاز در گچســاران هــم ب و صنای
عنــوان پایلــوت ایــن حــوزه تعییــن شــده ماموریت مــا در 
نظــام موضوعــات بــر محــور ایــن موضوعــات قــرار گرفته و 
موضــوع پایان  نامه   هــای دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد در مقطــع تحصیــات تکمیلــی بر 

ــرار می   گیــرد.  مبنــای همیــن موضوعــات ق

نیازهای صنعت دانش بنیان پهپادی چیست؟ 

ــردم شبســتر در مجلــس شــورای اســامی  ــده م نماین
بــا اشــاره بــه برنامه هــای مجلــس در خصــوص حمایــت از 
ــی  شــرکت های دانش بنیــان گفــت: یکــی از کارهــای خوب
کــه در دو ســال اخیــر در مجلــس اتفــاق افتــاده ، اختصــاص 
ردیــف بودجــه و تخصیــص۱00 درصــدی اعتبــارات بــرای 

ــان اســت. ــش بنی شــرکت های دان
ــا معصومــه آقاپــور در حاشــیه بازدیــد  ــه گــزارش ایرن ب
از نمایشــگاه رینوتکــس افــزود: بایــد بدانیــم کــه در جنــگ 
ــت و از  ــدود اس ــان مح ــترس م ــع در دس ــادی مناب اقتص
بخــش هــای خصوصــی و گــروه هــای مــردم نهاد مــی خواهیم 

کــه در ایــن حــوزه حامــی جوانــان باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت مــی توانــد گام اولیــه را بــرای 
ــه مســیر  ــرای ادام ــت: ب ــردارد، گف ــداد ب ــک روی ــروع ی ش

نیازمنــد حمایــت تمــام ارگان هــا و جامعــه هســتیم.
آقاپــور در رابطــه بــا مشــکات شــرکت هــای دانــش بنیان 
عنــوان کــرد: فقــط یــک ســوم از مشــکات شــرکت هــای 
دانــش بنیــان مربــوط بــه مســائل مالــی اســت و مابقــی آنها 
ــن  ــه ای ــاد ب ــاور و اعتق ــدم ب ــی اداری و ع ــامل بروکراس ش

شــرکت هــا را شــامل مــی شــود.

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ســاح هــای ارزشــمند در 
جنــگ اقتصــادی، توجــه بــه پتانســیل اندیشــمندان اســت، 
ــم  ــه ه ــا ک ــای م ــاح ه ــن س ــم تری ــی از مه ــت: یک گف
اکنــون در حــال تجربــه جنــگ اقتصــادی نابرابــر هســتیم، 

ــان اســت. اســتفاده از پتانســیل ایــده هــای جوان
آقاپــور ادامــه داد: تولیــد ثروتــی کــه مــی تــوان از طریق 
توســعه ایــده هــا و پــردازش خاقیــت هــا در این نمایشــگاه 

ایجــاد کــرد، بــا هیــچ چیــزی برابــری نمــی کند.
وی اظهـار داشـت: اگر این پتانسـیل هـا را نادیده نگیریم، 
مـی تـوان بـه دنیـا اثبـات کـرد کـه ایـران و ایرانی مـی تواند 
در مقابـل سـختی هـا مقاومت کـرده و رتبه خـود را در حوزه 
تکنولـوژی، نوآوری و مزیت های نسـبی در جهـان ارتقا دهد.
ــردم شبســتر در مجلــس شــورای اســامی  ــده م نماین
ــئوالن  ــت مس ــا هم ــت ب ــد اس ــه امی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
بتوانیــم رینوتکــس را تبدیــل بــه برنــد بیــن المللــی کنیــم، 
اظهــار کــرد: تبریــز شــهر اولیــن هاســت و ایــن عنــوان را 
در برگــزاری نمایشــگاه رینوتکــس کــه بــرای اولیــن بــار در 

کشــور برگــزار شــد، ثابــت کــرده اســت.
وی درخصــوص تاثیــر برگــزاری رینوتکــس اظهــار 

ــرای صاحبــان  داشــت: ایــن نمایشــگاه فرصــت هایــی را ب
ــم  ــان فراه ــش بنی ــای دان ــان و شــرکت ه ــت، جوان صنع
ــن   ــا در ای ــده ه ــا و ای ــت ه ــی خاقی ــد و از طرف ــی کن م

ــی شــود. ــش گذاشــته م ــه نمای نمایشــگاه ب

نماینده مردم شبستر در مجلس مطرح کرد

اختصاص ردیف بودجه به شرکت های دانش بنیان 
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اخبار
 شرکت های 
دانش  بنیان

فن بازار
◄ با شعار دانشگاه نوآور، رونق اقتصاد سالمت

پنجمین فن بازار ملی سالمت در چابهار برگزار شد
◄ در »هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی)رینوتکس ۲۰۱۹(«
زون تخصصی نوآوری و فناوری های انرژی«  توسط جهاددانشگاهی 

آذربایجان شرقی برپا شد
◄ اخبار
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فن بازار

پنجمیــن دوره همایــش فن بــازار ملــی ســامت  بــا 
حضــور دکتــر حریرچــی معــاون کل وزارت بهداشــت 
و درمــان، نماینــده نهــاد فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
روســای دانشــگاهها و نخبــگان پــارک علــم و فنــاوری 
نمایشــگاه های  دائمــی  در محــل  سراســر کشــور 

ــد. ــاز ش ــه آزاد چابهارآغ ــی منطق بین الملل
خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت وگ ــدان در گف ــی زاه بهداشــتی درمان
ــش در  ــن همای ــی ای ــای اصل ــت: محوره ــار داش اظه
ــای  ــرکت ه ــگاه ش ــی نمایش ــامل برپای ــش ش ۶ بخ
مختلــف دانــش بنیــان، برگــزاری نشســت هــای 
ــه منظــور تبــادل فنــاوری، کارگاه هــای  تخصصــی  ب
تخصصــی کارآفرینــی، حمایــت از نمونــه اولیــه و 
ــتارت آپ و  ــزاری اس ــا، برگ ــده ه ــازی ای ــاری س تج
ــا  ــی ب ــای تخصص ــاوره ه ــجویی، مش ــابقات دانش مس
مجــرب تریــن کارشناســان کــه در زمینــه هــای ثبــت 
ــی  ــی، معرف ــع مال ــن مناب ــراع، کســب و کار، تامی اخت
ظرفیــت هــای حمایــت هــای دولتــی برگــزار می شــود.
ــن  ــزود: ای ــهری اف ــد هاشمی ش ــید محم ــر س دکت
همایــش چهــار دوره گذشــته در تهــران برگــزار 
شــده اســت امــا پنجمیــن دوره بــا همــکاری گروهــی 
ــوم  ــای عل ــار، دانشــگاه ه ــه آزاد چابه ــازمان منطق س
پزشــکی تهــران و ایرانشــهر و بنیــاد علمــی نخبــگان 

ــد. ــزار ش ــار برگ در چابه
ــی  ــته کل ــه دس ــه س ــا ب ــرد: فن بازاره ــان ک وی بی
شــامل فن بازارهــای اطاعــات فنــاوری کــه اطاعــات 

ــازار  فنــاوری را بــه مخاطبــان عرضــه مــی کنــد، فن ب
ــی  ــی و حقوق ــای فن ــه مشــاوره ه ــاوری ک ــال فن انتق

ــه  ــی، ک ــازار ترکیب ــد و فن ب ــی ده ــال م ــازار را انتق ب
ــت. ــده اس ــازار یادش ــی از 2 فن ب ترکیب

مراســم  در  هاشمی شــهری  ســیدمحمد  دکتــر 
در  ســامت  ملــی  فن بــازار  پنجمیــن  اختتامیــه 
چابهــار گفــت: تولیــد انبــوه محصــوالت دانــش بنیــان 
ــا دالر ارز از  ــروج میلیارده ــامت از خ ــازار س در فن ب
ــه  ــی در مقایس ــد و از طرف ــری می کن ــور جلوگی کش
ــوردار و  ــر برخ ــت باالت ــدات خارجــی از کیفی ــا تولی ب

ــت. ــر اس ــا صرفه ت ب
ــم  ــزرگ و مه ــی ب ــداد علم ــن رخ ــت: در ای داش
کــه در جــوار دریــای عمــان برگــزار شــد، اقیانوســی 
ــش  ــه نمای ــو ب ــات ن ــا و اختراع ــا، فنآوری ه از ایده ه

ــد. درآم

وی ادامه داد: مخترعان و صاحبان فناوری های بکر و خاقانه 
در پنجمین فن بازار ملی سامت به خوبی ثابت کردند 
از  خود،  فرزندان  توان  بر  تکیه  با  اسامی  ایران  که 

شرق و غرب بی نیاز است.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان افــزود: در 
ــوم پزشــکی  ــه از دانشــگاه هــای عل مجمــوع 30 غرف
، مراکــز رشــد فنــاوری ســامت، مراکــز تبــادل 
ــور در  ــان کش ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــاوری و ش فن
ایــن فن بــازار فعاالنــه بــه معرفــی دســتاوردهای 
ــه طــور متوســط در هــر  علمــی خــود پرداختنــد و ب
غرفــه 4 محصــول دانــش بنیــان به ســرمایه گــذاران و 

ــد. ــی ش ــش معرف ــه دان ــدان ب عاقه من
ــرمایه گذاران  ــور س ــه حض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فن بــازار  ایــن  در  دوســت  میهــن  و  عاقه منــد 
ــی محســوب  ــل اتکائ ــل توجــه و قاب ــوت قاب نقطــه ق
ــن  ــوت ای ــاط ق ــی از نق ــرد: یک ــد ک ــود تاکی ــی ش م
ــن  ــا، حضــور ای ــه فناوری ه ــار ارائ ــازار  در کن ــن ب ف

ــت.  ــذاران اس ــرمایه گ س
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان و رئیــس 
پنجمیــن فن بــازار ملــی ســامت همچنیــن بــه 
حضــور بیــش از  350 دانشــجوی خــاق و ایــده 
پــرداز و بیــش از  ۱50 عضــو هیئــت علمــی از سراســر 
ــت، وزارت  ــد وزارت بهداش ــئول ارش ــور، 50 مس کش
ــازار  ــن فن ب کار، وزارت صنعت،معــدن و تجــارت در ای

ــرای  ــزرگ ب ــه ب ــن تجرب ــت: ای ــرد و گف اشــاره ک

با شعار دانشگاه نوآور، رونق اقتصاد سالمت

پنجمین فن بازار ملی سالمت در چابهار برگزار شد
خ ۱۶ و ۱۷ آبـان ۱۳۹۸ در مرکـز همایش هـای   پنجمیـن همایـش و فن بـازاز ملـی سـالمت بـا شـعار »دانشـگاه نـوآور، رونـق اقتصـاد سـالمت« در روزهـای پنجشـنبه و جمعـه مـور

منطقـه آزاد تجـاری صنعتـی برگزار شـد.
کل وزیـر بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی، معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران،  مراسـم اختتامیـه پنجمیـن فـن بـازار ملـی سـالمت بـا حضـور معـاون 
معـاون علـم و فنـاوری معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، مدیـر عامـل منطقـه آزاد چابهـار، فرمانـدار شهرسـتان ویـژه چابهـار و روسـای دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی 

زاهـدان و ایرانشـهر در مرکـز همایش هـای بین المللـی منطقـه آزاد چابهـار برگـزار شـد.

تولید انبوه محصوالت دانش 
بنیان در فن بازار سالمت از 
خروج میلیاردها دالر ارز از 

کشور جلوگیری می کند
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فن بازار

دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهدان و اســتان سیســتان 
ــش از  ــد بی ــو در مســیر پیون ــی ن و بلوچســتان حرکت

پیــش صنعــت و دانشــگاه محســوب مــی شــود.
روز   2 ایــن  در  گفــت:  هاشمی شــهری  دکتــر 
ــن شــرکت های  ــه بی ــش 20 تفاهم نام ــزاری همای برگ
ــی  ــازمان های کارفرمای ــوالت و س ــده محص ــه کنن ارائ

ــف امضــا شــد.  مختل
ــت  ــازار نشس ــن ب ــن ف ــرد:  در ای ــح ک وی تصری
ــان  ــرای بی ــه ب ــوان انتقــال تجرب ــا عن هــای بزرگــی ب
ــش بنیــان در  ــرکت هــای دان تجربیــات موفــق ش
پزشــکی  تجهیــزات  دارو،  مختلــف  هــای  حــوزه 
ــزات  ــاوری تجهی ــعه فن ــای توس ــامت ، راهکاره و س
ــاور و  ــای فن ــرکت ه ــذاری ش ــرمایه گ ــکی ، س پزش
دانــش بنیــان در منطقــه آزاد چابهــار، ارائــه ایــده های 
ــر مالکیــت  ــده هــا توســط دفت دانشــجوئی و ثبــت ای

ــد. ــزار ش ــده، برگ ــه دهن ــام ارائ ــه ن ــوی ب معن

حمایت از ایده های نو
ــذاران،  ــی از ســرمایه گ ــن مراســم یک ــه ای در ادام
ــوان  ــا عن ــداهلل زاده ب ــگار عب ــده ن ــت از ای ــرای حمای ب
ــه  ــی ب ــاس صنعت ــاز در مقی ــم کاژن ــتخراج آنزی اس
عنــوان یکــی از هفــت ایــده برتــر پنجمیــن فــن بــازار 

ــرد. ــام آمادگــی ک ــی ســامت اع مل
 همچنیــن از هفــت ایــده محصــول محــور، 3 تیــم 
ــزاری  ــان برگ ــر از حامی ــجوئی و 3 نف ــده دانش برگزی

ــد. ــی ش ــازار قدردان فن ب
اهــدای کارت هدیــه بــه مبلــغ ۱00 میلیــون ریــال 
ــه  ــن دسیلوالزســیون ب ــد دســتگاه نوی ــده تولی ــه ای ب
ــی  ــون ریال ــه 70 میلی ــر، کارت هدی ــه برت ــوان رتب عن
ــاری  ــده تج ــه ای ــبب ارائ ــه س ــی ب ــول چوپان ــه رس ب
ســازی ماءالعســل بــه عنــوان رتبــه دوم، کارت هدیــه 
50 میلیــون ریالــی بــه محمدامیــن یونســی هروی 
ــق دندانپزشــکی، کارت  ــه ســوزن تزری ــه ســبب ارائ ب

ــه آقــای هــادی حســینی  هدیــه 30 میلیــون ریالــی ب
ــری، کارت  ــت غیرتخمی ــط کش ــده محی ــبب ای ــه س ب
هدیــه 25 میلیــون ریالــی بــه ناصــر مقربیــان به ســبب 
ــغ  ــه، مبل ــه دســتگاه مانیتورینــگ شستشــوی مثان ارائ
25 میلیــون ریــال بــه خانــم غــزل خراجــی بــه ســبب 
ــغ  ــه مبل ــه ب ــک و کارت هدی ــراه بیوفیدب دســتگاه هم
ــوش  ــم پ ــاخت زخ ــبب س ــه س ــال ب ــون ری 20 میلی
پیشــرفته بــه آقــای محمــد امیــن حبیبــی اهــداء شــد.

تیــم هــای پویــش گــران ویســتا از دانشــگاه علــوم 
پزشــکی یــزد، مداســکرین از دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوم از دانش ــم س ــدان و چش زاه
ــورد  ــر م ــای برت ــان ایده ه ــوان صاحب ــه عن ــورد ب بجن

تقدیــر قــرار گرفتنــد.
همچنیــن از بــاک رفــاه کارگــران، شــرکت پــارس 
حیــان و صنــدوق پژوهــش و فنــاوری پرشــین داروی 
ــازار  ــن ب ــن ف ــی از ای ــت مال ــبب حمای ــه س ــبز ب س

ــی شــد قدردان

بیانیه پایانی پنجمین
 فن بازار ملی سامت

ســرانجام پنجمیــن فــن بــازار ملــی ســامت 
ــم  ــزاری مراس ــا برگ ــید و ب ــی رس ــتگاه پایان ــه ایس ب
اختتامیــه، بیانیــه ایــن دوره از فن بــازار در جمــع 

شــرکت کننــدگان قرائــت شــد.
بــا اســتعانت از درگاه خــــداوند متعال و در راســتای 
تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری در تحقــق 
شــعار«رونق تولید«،پنجمیــن همایــش و فن بــازاز ملــی 
ــاد  ــق اقتص ــوآور، رون ــگاه ن ــعار »دانش ــا ش ــامت ب س
ــورخ ۱۶  ــه م ســامت« در روزهــای پنجشــنبه و جمع
و ۱7 آبــان ۱39۸ در مرکــز همایش هــای منطقــه آزاد 

تجــاری صنعتــی چابهــار برگــزار شــد.
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــا میزبان ــی ب ــش مل ــن همای ای
ــا  ــی زاهــدان و ب پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمان
ــکاری  ــران و هم ــوم پزشــکی ته ــام دانشــگاه عل اهتم
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایرانشــهر ، وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، دانشــگاههای علــوم 
پزشــکی کشــور، دانشــگاه های منتخــب وزارت علــوم، 
ســازمان منطقــه آزاد چابهــار، معاونــت علمــی ریاســت 
جمهــوری، فن بــازار ملــی بــا حضــور فنــاوران، مراکــز 
رشــد، هســته های فنــاور ، شــرکت هــای دانــش بنیــان 
و مشــارکت پــر شــور تیم هــای دانشــجویی از سراســر 
ــدی در  ــات کلی ــث موضوع ــرح و بح ــا ط ــور، ب کش
اجرایــی شــدن سیاســت های حمایتــی برنامــه پنــج ســاله 
ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــش  ــوزه اقتصــاد دان ــران در ح ــامی ای ــوری اس جمه
ــوم  ــوزش عل ــوآوری در آم ــول و ن ــاد تح ــان، ایج بنی
ــود  ــط دانشــگاه و صنعــت، بهب پزشــکی، توســعه رواب
فضــای کســب و کار و تقویــت صــادرات دانــش بنیــان، 
ــای  ــنهادات و توصیه ه ــاند.اهم پیش ــرانجام رس ــه س ب
ــه شــرح  شــرکت کننــدگان در ایــن رخــداد علمــی ب

ــرار گرفــت. ــر مــورد تأکیــد و تأییــد ق زی

در این همایش
 ۲ روزه ۲۰ تفاهم نامه 
بین شرکت های ارائه 
کننده محصوالت و 

سازمان های کارفرمایی 
مختلف امضا شد
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۱.    بســط و تقویــت زیرســاخت های آمــوزش، 
ــا  ــتاد و دانشــجو ب ــادل اس ــاوری و تب ــات و فن تحقیق
ــوزش  ــام آم ــری در نظ ــر و بازنگ ــگاه های معتب دانش
ــجویان  ــرش دانش ــود پذی ــت بهب ــگاهی در جه دانش
ــا محوریــت طرحهــا و پایــان نامه هــای  بیــن الملــل ب
محصــول محــور در جهــت حرکــت بــه ســمت 

ــوم ــل س ــگاههای نس دانش

ــد  ــات هدفمن ــها و تحقیق ــر آموزش ــز ب 2.    تمرک
ــت  ــق عدال ــه و تحق ــاز جامع ــتای نی ــع در راس و ناف
ــات  ــردم از امکان ــار م ــی اقش ــدی تمام ــره من در به

ــی. ــار و مکف ــورد نی ــامتی م س

ــعه  ــر توس ــای دفات ــعه فعالیت ه ــت و توس 3.   تقوی
فنــاوری ســامت و ایجــاد واحدهــای انتقــال فنــاوری در 
ــود ســاختار  ــوم پزشــکی کشــور و بهب دانشــگاه های عل
مراکــز رشــد، پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز 
تحقیقــات دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور بــا هدف 
اســتحکام بخشــی به بنیان هــای فنــاوری و تجاری ســازی 
محصــوالت دانــش بنیــان بــا هدف بهــره منــدی طبقات 
مختلــف جامعــه باالخــص طبقه محــروم و مســتضعف از 

دســتاوردهای پژوهشــی و آموزشــی.

4.    تقویــت مشــارکت نهادهــا و موسســات خصوصی 
از جملــه صندوقهــای ســرمایه گــذاری در امــر توســعه 
فنــاوری دانشــگاهها در راســتای حمایت از شــرکتهای 

ــی دانشگاه. زایش

5.    اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود در معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و همچنیــن 
ظرفیتهــای موجــود منطقــه ای در جهــت تقویــت بنیه 

فنــاوری دانشــگاهها بــرای توســعه بازارهــای جهانــی و 
صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان حــوزه ســامت

۶.    بهــره گیری از ظرفیت اداره کل تجهیزات پزشــکی 
و همچنیــن ســازمان اســتاندارد در جهــت توانمند ســازی 
فنــاوران و شــرکتهای دانــش بنیــان بمنظور اخــذ مجوزها 
ــوالت  ــازی محص ــاری س ــرای تج ــتانداردهای الزم ب و اس

دانــش بنیــان در ســطح ملــی و بیــن المللــی

ــا هــدف توســعه  ــاق ســاختارمند ب 7.    تشــکیل ات
ــا حضــور  ــاوری ســامت در منطقــه آزاد چابهــار ب فن
ــه  ــور از جمل ــاوری در کش ــی فن ــی حام ــر اصل عناص
و  جمهــوری  ریاســت  معاونــت  بهداشــت،  وزارت 
ســازمان منطقــه آزاد چابهــار بــا محوریــت فــن بــازار 
ــوم  ــگاه های عل ــکاری دانش ــا هم ــامت و ب ــی س مل
پزشــکی تهــران و علــوم پزشــکی زاهــدان و ایرانشــهر 
ــرداری از زیرســاختها و ظرفیتهــای  ــه منظــور بهره ب ب
موجــود منطقــه آزاد چابهــار در جهــت رونــق تولیدات 
فناورانــه و توســعه صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان 

حــوزه ســامت.

در بیانیه همایش تاکید شدند
 تقویت مشارکت نهادها و 

موسسات خصوصی از جمله 
صندوقهای سرمایه گذاری در 
امر توسعه فناوری دانشگاهها 
در راستای حمایت از شرکتهای 

زایشی دانشگاه
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در »هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی)رینوتکس ۲۰۱۹(«

زون تخصصی نوآوری و فناوری های انرژی
توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی برپا شد

»زون تخصصی نوآوری و فناوری های انرژی« توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی برپا شد
»زون تخصصـی نـوآوری و فنـاوری هـای انـرژی«؛ در»هفتمیـن نمایشـگاه نـوآوری و فنـاوری ربـع رشـیدی)رینوتکس ۲۰۱۹(« در سـالن پرویـن اعتصامی نمایشـگاه بین المللی 

تبریـز برگزار شـد.

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی 
آذربایجــان شــرقی هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و 
ــا ۱7  ــس20۱9( ۱3 ت ــیدی )رینوتک ــع رش ــاوری رب فن
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــل نمایش ــاری در مح ــاه ج ــان م آب
ــده و  ــرح، ای ــزار و 200 ط ــه ه ــور س ــا حض ــز ب تبری

ــد. ــزار ش ــان برگ ــه و دانش بنی ــول فناوران محص
ایــن نمایشــگاه در ۱۸ زون )ناحیــه( تخصصــی برگــزار 
ــتان  ــگاهی اس ــاد دانش ــازمان جه ــت، زون س ــده اس ش
ــرژی( نیــز در ایــن نمایشــگاه پذیــرای  ــا عنــوان زون )ان ب
بســیاری از فنــاوران و جوانــان مبتکــری اســت که بــا نبوغ 
و اســتعداد خــود توانســته اند دانــش را بــا مــواد و ابزارهــای 

مختلــف تلفیــق داده و محصولــی نــو ارائــه دهنــد.

 بازدید وزیر صنعت،
معدن و تجارت از زون انرژی

 دکتــر رضــا رحمانــی، وزیــر صنعــت، معــدن و 
ــتاندار  ــدی، اس ــا پورمحم ــر محمدرض ــارت و دکت تج
آذربایجــان شــرقی ضمــن بازدیــد از هفتمین نمایشــگاه 
ــور در زون  ــا حض ــیدی ب ــع رش ــاوری رب ــوآوری و فن ن
ــان  ــرژی در جری ــای ان ــوآوری و فناوری ه ــی ن تخصص

ــد. ــرار گرفتن ــن زون ق ــای ای ــت ه فعالی
ــن  ــیه ای ــارت در حاش ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــت از  ــرای حمای ــه ب ــن وزارتخان ــی ای ــد  از آمادگ بازدی
ــر داد  ــان خب ــرکت های دانش بنی ــت ش ــعه فعالی توس
ــوان شــرکت های  ــه حضــور پرشــور و پرت ــا اشــاره ب و ب
دانــش بنیــان در ایــن نمایشــگاه، گفت: حضــور قدرتمند 
شــرکت های دانش  بنیــان در چنیــن نمایشــگاه هایی، 

زمینــه را بــرای میــدان دادن بــه فعالیــت جوانــان 
ــد. ــر می کن ــاوری، هموارت ــده و فن ــب ای صاح

ــم  ــر معظ ــدات رهب ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــی ب رحمان
ــی و  ــاد مل ــت اقتص ــر تقوی ــی ب ــامی مبن ــاب اس انق
اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانــش  بنیــان در 
ایــن زمینــه، گفــت: وزارت صمــت و معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری از ایجــاد و توســعه واحدهای 

دانش بنیــان حمایــت می کننــد.  

حضور 53 طرح فناورانه در زون انرژی
دکتــر جعفر محســنی رئیس ســازمان جهاد دانشــگاهی 
ــوآوری  ــرقی و مســئول زون تخصصــی ن ــان ش آذربایج
ــش از  ــه حضــور بی ــاره ب ــا اش ــرژی، ب ــای ان و فناوری ه
53 طــرح در زمینــه ی انــرژی در ایــن دوره از نمایشــگاه 
رینوتکــس، گفــت: هــدف از برپایــی ایــن زون تخصصــی 
در هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری، تــاش بــرای 
تحقــق شــعار ســال مبنــی بــر حمایــت از تولیــد داخــل 
ــه نیــاز صنعــت در فضــای تحــرک  و پاســخ مناســب ب
ــش محــور  ــا و دان ــوان، خــاق، پوی ــروی انســانی ج نی

بــرای عبــور از مشــکات اســت.
ــن  ــری، باالتری ــه ی فک ــه اندوخت ــان این ک ــا بی وی ب
ــروی  ــت: نی ــت، گف ــان اس ــش بنی ــاد دان ــی اقتص دارای
ــه  انســانی جــوان، خــاق، پویــا و دانــش محــور اتــکا ب
ــرای  ــور ب ــرمایه ی کش ــن س ــی، بزرگ تری ــواد داخل م

ــت. ــکات اس ــور از مش عب
ــی  ــود زون تخصص ــت وج ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
انــرژی در نمایشــگاه رینوتکــس، اظهــار کــرد: جهــان بــر 

محــور علــم و فنــاوری برپاســت، قطعــا هرچــه بتوانیــم 
بــه علــم و دانــش توجــه کنیــم نیازهــای جامعــه رفــع 

خواهــد شــد.
دکتــر محســنی بــا بیــان این کــه حمایــت و اهمیــت 
دادن بیــش از حــد بــه علــم و دانــش و فنــاوری یکــی از 
علــل پیشــرفت کشــورهای توســعه یافتــه، اســت، افزود: 
بــرای دســتیابی بــه پیشــرفت و بالندگــی، بایــد حمایت 
ــه  ــورد توج ــر م ــم را بیش ت ــه عل ــه ب ــاوری و توج از فن

قــرار دهیــم.
وی ماهیــت جهــاد دانشــگاهی را نهــادی پژوهشــی 
ــا  ــد ب ــاوری بای ــش و فن ــت: پژوه ــرد و گف ــوان ک عن
حمایــت چنیــن نهادهایــی پیشــرفت کند.خوشــبختانه 
توســعه ی  در  اســتان  دانشــگاهی  جهــاد  ســازمان 
ــتا  ــن راس ــوده و در ای ــش رو ب ــیدی پی ــرژی خورش ان
نیروگاه هــای مختلــف را طراحــی و تولیــد کــرده اســت.

رئیــس ســازمان جهــاد دانشــگاهی اســتان ادامــه داد: 
ــه  امیــد اســت خروجــی ایــن نمایشــگاه نیــز نســبت ب

دوره هــای گذشــته مطلــوب باشــد.
وی بــا بیــان این کــه حــدود ۱000 طــرح نوآورانــه و 
فناورانــه در ایــن دوره از نمایشــگاه نســبت بــه دوره هــای 
ــد  ــش و رش ــت: افزای ــه اســت، گف ــش یافت ــی افزای قبل
تعــداد طرح هــا نشــانگر اهمیــت و جایــگاه واقعــی 
ــن نمایشــگاه فضــای مناســبی  نمایشــگاه اســت، در ای
ــش بنیــان،  ــل مطلــوب شــرکت های دان ــرای تعام ب
ــی ایجــاد شــده  ســرمایه گــذاران و شــرکت های صنعت

اســت.
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حضور مرکز علمی کاربردی جهاددنشگاهی 
تبریز در نمایشگاه

کاربــردی  علمــی  آمــوزش  مرکــز  رئیــس 
ــز گفــت: ایــن مرکــز در راســتای  جهاددانشــگاهی تبری
حمایــت از طرح هــای فناورانــه و محصــوالت و تولیــدات 
ــای  ــی فعالیت ه ــت معرف ــجویان و جه ــی دانش مهارت
مهارتــی و اشــتغال محــور ایــن مرکــز بــا حضــور فعــال 
ــرح در  ــا ۱۸ ط ــی ب ــی و فن ــف مهارت ــای مختل گروه ه
ــع رشــیدی  ــاوری رب ــوآوری و فن هفتمیــن نمایشــگاه ن

ــت. ــه اس ــور یافت حض
کاربــردی  علمــی  مرکــز  کــرد:  اظهــار  وی 
جهاددانشــگاهی بــا 20 ســال ســابقه فعالیــت آموزشــی 
ــز  ــن مراک ــی از اولی ــوان یک ــه عن ــی ب ــی و مهارت فن
تاســیس شــده دانشــگاه جامــع در اســتان ، در راســتای 
ــا  ــن ب ــوم و کارآفری ــل س ــگاه نس ــداف دانش ــق اه تحق
ــا نیــاز  توســعه رشــته هــای فنــی و مهارتــی مرتبــط ب
ــد ســازی دانشــجویان و اســاتید در  ــازار کار ، و توانمن ب
جهــت توســعه مهارتهــای شــغلی و حرفــه ای همســو بــا 
افزایــش دانــش و نگــرش دانشــجویان و اســاتید مرکــز 
ــد ــرای توســعه اشــتغال و کارآفرینــی فعالیــت می کن ب

 بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
 از زون انرژی

دکتــر محمدباقــر عالــی معــاون وزیــر صنعــت، معدن 
و تجــارت، ضمــن بازدیــد از هفتمین نمایشــگاه نــوآوری 
ــا حضــور در زون تخصصــی  ــع رشــیدی ب ــاوری رب و فن
نــوآوری و فناوری هــای انــرژی در جریــان فعالیــت هــای 

ایــن زون قــرار گرفــت.
ــل  ــزوم تبدی ــه ل ــاره ب ــا اش ــد ب ــن بازدی وی در ای
کشــور بــه اقتصــاد دانــش بنیــان گفــت تبدیــل ایــده به 
محصــول و حمایــت از هــر اقدامــی کــه بتوانــد کشــور 
را خودکفــا کنــد جــزو سیاســتهای راهبــردی و اصولــی 

ــت. ــت اس وزارت صم
دکتــر عالــی، گفــت: برنامــه محــوری وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت، رونــق ســاخت داخــل و هــدف ایــن 
کاالهــا،  از  دالر  میلیــارد  داخلی ســازی ۱0  برنامــه، 

ــال ۱400 اســت. ــا س ــی ت ــواد واردات ــزات و م تجهی

بازدید نائب رئیس مجلس شورای اسامی
 از زون انرژی

دکتــر مســعود پزشــکیان نایــب رئیــس اول مجلــس 
شــورای اســامی ضمــن بازدیــد از هفتمیــن نمایشــگاه 
نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی با حضــور در زون تخصصی 
نــوآوری و فناوری هــای انــرژی در جریــان فعالیــت هــای 

ایــن زون قــرار گرفــت.    
ــرای ایســتادگی  ــرد: ب ــار ک ــد اظه ــن بازدی وی در ای
ــه نتیجــه رســاندن شــعارهای  ــا و ب ــل تحریم ه در مقاب
اوایــل انقــاب بایــد راه را عــوض کــرده و بــه جوانــان بها 
دهیــم، بــه غیــر از ایــن، راهــکار دیگــری وجــود نــدارد 
بــا آن نــگاه، تفکــر و روش هــای گذشــته نمی تــوان بــرای 
ــکار  ــور راه ــی کش ــای کنون ــت از گرفتاری ه ــرون رف ب

پیــدا کــرد.
پزشــکیان در ایــن بازدیــد پــای صحبــت هــای 
فنــاوران نشســت و توضیحاتــی را در خصــوص حمایــت 
هــای دولــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و ضــرورت 
ورود جــدی فنــاوران بــه بخــش هــای تولیــد ارائــه کــرد.
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو همچنیــن 

بــا حضــور در غرفــه مرکــز فنــاوری انــرژی هــای 
تجدیدپذیــر جهاددانشــگاهی آذربایجــان شــرقی در 

ــت. ــرار گرف ــز ق ــن مرک ــای ای ــت ه ــان فعالی جری

راه اندازی فناوری هوشمندسازی کنترل 
موتورخانه

ــا همــکاری  افشــاری یکــی از غرفــه داران ایــن زون ب
یکــی از دوســتانش بــا هــدف معرفــی سیســتم »فناوری 
هوشمندســازی کنتــرل موتورخانــه« از شــهر تبریــز در 

ایــن زون  حضــور یافتــه اســت.
ــن  ــده در هفتمی ــه ش ــرح ارائ ــا ط ــه ب وی در رابط
ــن  ــت: ای ــنا، گف ــه ایس ــاوری ب ــوآوری و فن نمایشــگاه ن
ــه  ــرل موتورخان طــرح در راســتای هوشمندســازی کنت
طراحــی شــده اســت، در حــال حاضــر موتورخانه هــای 
مرســوم بــا کلیــد ترموســتات کار می کننــد و هیــچ گونــه 
دخالتــی در راســتای تنظیــم دقیــق دمــای ســاختمان 

ــدارد. ــه طــور هوشــمند ن ب
ــا  ــه ب ــردن موتورخان ــرل نک ــه داد: کنت افشــاری ادام
ــث  ــته باع ــط سربس ــای محی ــاز و دم ــای ب ــای فض دم
ــال  ــوان مث ــه عن ــود، ب ــد می ش ــای تولی ــاف گرم ات
افزایــش دمــای ســاختمان مســکونی در طــول روز به علت 
افزایــش دمــای فضــای بــاز موجــب کافگــی ســاختمان 
ــاز شــدن پنجره هــا راهــکاری اســت کــه در  گشــته و ب

ســطح شــهر مرســوم اســت.
ــامانه  ــه س ــان این ک ــا بی ــوان ب ــگر ج ــن پژوهش ای
هوشــمند موتورخانــه بــا انــدازه گیــری دمــای فضــای باز 
و دمــای داخــل ســاختمان می توانــد دمــای مطلوبــی را 
ــا کاهــش  ــا فضــای سربســته ب در داخــل ســاختمان ی
اتــاف انــرژی و هزینــه ســوخت مصرفــی ایجــاد کنــد، 
گفــت: کاهــش مصــرف انــرژی حداقــل تــا 40 درصــد و 
حداکثــر 50 درصــد از مزیــای ســامانه هوشــمند کنتــرل 

موتورخانــه اســت.
ــاوری  ــازی فن ــاری س ــه تج ــاره ب ــا اش ــاری ب افش
ــرد:  ــار ک ــه، اظه ــرل موتورخان ــازی کنت ــمند س هوش
تاکنــون ایــن ســامانه در ۱0 اســتان از جملــه، اصفهــان و 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــران م ته
ــمند  ــور هوش ــه ط ــتم از راه دور ب ــزود: سیس وی اف
ــوان دمــای ســاختمان را از  ــل کنتــرل اســت و می ت قاب

ــه صــورت آنایــن تنظیــم کــرد. ــت و ب طریــق اینترن
وی بــا اشــاره بــه قابلیت هــای خــاص ســامانه 
ــودن  ــتقل ب ــرد: مس ــریح ک ــه، تش ــمند موتورخان هوش
ــا فضــای سربســته،  سیســتم از مســاحت ســاختمان ی
پیــک زدایــی مصــرف ســوخت، قابلیــت کنتــرل از راه دور 
ــب و  ــاه نص ــان کوت ــت وب، زم ــرم افزارتح ــاس ن براس
راه انــدازی و بهینــه ســازی مضاعــف مصــرف ســوخت 
ــی ســاختمان های غیرمســکونی از  ــای تعطیل در زمان ه

ــن سیســتم هوشــمند اســت. ــای ای مزای

ارائه نیروگاه های قابل حمل پکیچ های عشایری 
با ورژن جدید

افســانه عســگریان مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی 
جهــاد  ســازمان  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  فنــاوری 
دانشــگاهی اســتان، نیــز در ایــن زون بــا هــدف معرفــی 
حمــل  قابــل  نیروگاه هــای  زمینــه ی  در  نــوآوری 

پکیچ هــای عشــایری، حضــور یافتــه اســت.
وی بــا بیــان این کــه نیروگاه هــای قابــل حمــل 
پکیچ هــای عشــایری بــا ورژن جدیــد در ایــن نمایشــگاه 

ــا  ــد ب ــای جدی ــت: نیروگاه ه ــت، گف ــده اس ــه ش عرض
ــت. ــده  اس ــی ش ــی طراح ــی ای س ــت خروج قابلی

ــول  ــن محص ــد ای ــه تولی ــان این ک ــا بی ــگریان ب عس
ــه نمونه هــای مشــابه  ــی نســبت ب قیمــت بســیار پایین
خارجــی دارد، بیــان کــرد: ایــن نیروگاه هــا دارای فســت 
شــارژر و یــک کیلــو وات خروجی ای ســی اســت،کیفیت 
ــایر  ــوب از س ــیار مطل ــول بس ــن محص ــی ای ــوع ایران ن

محصــوالت خارجــی اســت.
مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی فنــاوری انرژی هــای 
ــل  ــاد دانشــگاهی اســتان قاب ــازمان جه ــر س تجدیدپذی
ــای اصلــی طــرح  ــن پکیچ هــا را از مزای ــودن ای حمــل ب
عنــوان کــرد و گفــت: نیروگاه هــای قابــل حمــل 
پکیچ هــای عشــایری در ورژن جدیــد در تمامــی مناطــق 
ــرق و در مکان هــای  کشــور و دور از دســترس شــبکه ب
حســاس و صنعتــی بــدون ایجــاد نوســانات الکتریکــی و 

بــدون ایجــاد جرقــه، قابــل اســتفاده هســتند.
وی بــا تاکیــد بــه این کــه تولیــد نیروگاه هــای 
ــروج ارز  ــع از خ ــایری مان ــای عش ــل پکیچ ه ــل حم قاب
از کشــور شــده اســت، افــزود: کشــورهای همجــوار نیــز 
خواهــان نیروگاه هــای قابــل حمــل هســتند،تولید ایــن 

ــود. ــور می ش ــرای کش ــث ارز آوری ب ــوالت باع محص
  وی ادامــه داد: نیروگاه هــای قابــل حمــل پکیچ هــای 
عشــایری قابــل رقابــت بــا نمونه هــای کشــورهای 

خارجــی اســت.

»ارائه طرح هوشمندسازی انرژی
و روشنایی شهری«

ــرژی،  ــوآوران زون ان ــی از ن ــز یک ــی نی ــار پارس یاش
ــرژی  ــوزی ان ــش آم ــای دان بخــش تخصصــی فعالیت ه
ــدگار  و مدیریــت شــهری و دانــش آمــوز هنرســتان مان
ــه  ــت ک ــک اس ــته ی مکاترونی ــز در رش ــی تبری صنعت
بــا عنــوان ایــده ی روشــنایی هوشــمند شــهری در ایــن 

ــور دارد. زون حض
پارسی با بیان این که هوشمندسازی روشنایی شهری 
طرحی تلفیقی برای زیباسازی شهر و بهینه سازی مصرف 
انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: با اجرای این 
طرح از بیشتر هزینه های سنگین در زمینه ی انرژی شهری 

صرفه جویی می شود.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه این کــه بیشــترین میــزان 
بــرق و انــِرژی بــرای روشــنایی شــهر در شــب و بامــداد 
ــن طــرح  ــاده ســازی ای ــا پی ــا ب مصــرف می شــود، قطع
و اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذیــر، از مصــرف 
ــی  ــت محیط ــیب های زیس ــنگین و آس ــای س هزینه ه

ــد. ــری می کن جلوگی
ــان این کــه طــرح هوشمندســازی  ــا بی ــوآور ب ــن ن ای
ــی  ــراع ثبــت شــده ول ــوان اخت ــه عن روشــنایی شــهر ب
هنــوز تجــاری ســازی نشــده اســت، گفــت: بــرای 
ــه محصــول  ــل آن ب ــن طــرح و تبدی تجــاری ســازی ای

ــت. ــاز اس ــذاران نی ــرمایه گ ــت س ــی، حمای نهای
طــرح  ایــن  مشــابه  نمونــه ی  یادآورشــد:  وی 

بــردارد. در  را  زیــادی  هزینه هــای 
براســاس ایــن گــزارش؛ هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوری 
ــاه در  ــان م ــی ۱7 آب ــیدی از ۱3 ال ــع رش ــاوری رب و فن
تبریــز در محــل نمایشــگاه بیــن المللــی بــه مــدت 5 روز 

برگــزار شــد.
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اخبار
 فن بازار

استان  تاکنون در 25  بازار کشور که  فن  شبکه 
و  رسید  هم  شمالی  خراسان  به  است  شده  ایجاد 

مجوز ایجاد آن در این استان گرفته شد.
پارک  بازاریابی  و  مؤسسات  رشد،  مراکز  مدیر 
علم و فناوری خراسان شمالی در این مورد به ایرنا 
گفت: با کلید خوردن ایجاد دفتر نمایندگی در واقع 
تنها  نه  که  ایم  شده  کشور  در  ای  شبکه  وارد  ما 
تمام  برای  برای  مفید  پارک  فناور  واحد های  برای 

واحدهای صنعتی حایز اهمیت است.
ناصر لطفی با تشریح فعالیت های این بازار گفت: 
فن بازار، بازار فروش فناوری است و به لحاظ اهمیتی 
که برای استارت آپ ها  در ارائه خدمات فروش دارد 
ایجاد نمایندگی آن در خراسان شمالی کلید خورد 
و  عاوه بر آن همه واحد های صنعتی می توانند از 
ارتباط  یابی،  بازار  این موقعیت در راستای فروش و 
استان  از گپ های  با سرمایه گذار که یکی  گرفتن 

است استفاده کنند.
و  فروش  بر  عاوه  هم چنین  داشت:   اظهار  وی 
سرمایه گذاری، بخشی از فعالیت این مرکز  فروش 
دانش فنی افراد و شرکت هایی است که نمی خواهند 
به  تمایل  و  کنند  سازی  تجاری  را  خود  دستاورد 

فروش دارند.  
لطفی افزود: با توجه به اینکه فن بازار ملی ایران 
زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
است، پارک علم و فناوری خراسان شمالی با هماهنگی 
و  شمالی  خراسان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  با 
استانداری درخواست استقرار دفتر نمایندگی منطقه 
ای فن بازار در استان را  از ۶ ماه پیش  آغاز کرد و 

باخره در مهرماه امسال به نتیجه رسید.
وی گفت: پس از بررسی ظرفیت ها و بازدید از 
واحدهای فناور به زودی دفتر فن بازار  فناوری در 
استان مستقر می شود اما برای اجرای امور و فعالیت 
های مرتبط با واحدهای فناور نیاز به بخش خصوصی 

قدرتمندی داریم که اجرا را به عهده بگیرد.
برای  باید  اشاره کرد که  نیز  نکته  این  به  لطفی 
کار  دستور  و  امور  اجرای  و  دفتر  این  سازی  فعال 
فن بازار باید بخش خصوصی توانمند وارد کار شود 
بازار  از کارگزاری فن  اما متاسفانه بخش خصوصی 

منطقه ای خراسان شمالی استقبال نکرده است.
پذیرش  فراخوان  که  این  وجود  با  افزود:  وی 
اما  شده  منتشر  ماه  آبان  اول  ار  بازار  فن  کارگزار 
اعام  از بخش خصوصی  متقاضی   2 فقط  کنون  تا 
همکاری کرده است و به همین دلیل این فراخوان 

یک هفته دیگر نیز تمدید شد.
در  فناروی  و  علم  پارک  کرد:  خاطرنشان  وی 
مجموعه خود ۸۶ شرکت فناور دارد که می توانند 
به این کار وارد شوند و تجربه استان های دیگر نشان 
داده است ورود به کارگزاری این بخش موفقیت آمیز 

بوده است.
خراسان شمالی ۸۶ واحد فناور دارد که تحت پوشش  
۶ پارک علم و فناوری ومراکز رشد شهرستان های 

استان هستند.  

شبکه فن بازار 
کشور به خراسان 

شمالی رسید
به گفته رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
2 ایده دانشجویان این دانشگاه در پنجمین فن بازار ملی 

سامت برگزیده شد.
در  پزشکی جیرفت  علوم  دانشگاه  رشد  مرکز  رئیس 
از درخشش دانشجویان این دانشگاه  ایرنا  با  گفت و گو 
در پنجمین فن بازار ملی سامت خبر داد و اظهار داشت: 
ایده های دانشجویان علوم پزشکی جیرفت از بین ۱۶0 ایده 

پنجمین فن بازار ملی سامت، انتخاب شدند.
علوم  دانشگاه  برتر  ایده های  افزود:  حقیقت  غامعلی 
پزشکی جیرفت شامل ساخت اپلیکیشن مادر باردار برای 
ثبت مراقبت های بارداری توسط رضوان السادات ملکی و 
ساخت محلول درمان کننده یبوست و بواسیر با استفاده از 

پوست درخت پسته توسط هانیه شاهرخی ارائه شد.
ایده   ۱۶0 از  بیش  بخش  این  در  کرد:  تصریح  وی 
محصول محور به دبیرخانه پنجمین فن بازار ملی سامت 
ارسال شد که پس از بررسی و داوری، 22 ایده برتر برای 

رقابت نهایی انتخاب شد.
حقیقت با بیان اینکه جایزه رتبه اول ۱00 میلیون ریال، 
رتبه دوم 70 و رتبه سوم 50 میلیون ریال است، بیان کرد: 
2 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با دانشجویان 

برتر سایر دانشگاه ها به رقابت می پردازند.

وی ادامه داد: ایده های راه یافته به مرحله بعدی پس از 
آماده سازی و آموزش تیم، در حضور سرمایه گذاران واقعی 
ارائه می شوند و سپس بر اساس امکان پذیری تجاری، حجم 
بازار، هزینه تمام شده، ضرورت و اهمیت ایده، سابقه ارائه  
دهندگان طرح و سطح فناوری، داوری می شوند تا سه ایده 

برتر معرفی شود.
رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اظهار 
داشت: با توجه به اهمیت توسعه فناوری و تأکید کشور 
بر تجاری سازی ایده های نوآورانه و مبتنی بر فناوری طی 
سال های اخیر، فراخوان ایده های محصول محور با هدف 
و  نوآورانه  ایده های  مبادالت  برای  بستری  فراهم سازی 
فناورانه بین پژوهشگران و بنگاه های اقتصادی، هم زمان با 

پنجمین فن بازار ملی سامت منتشر شد.
 در راستای تحقق اهداف عالی ارتباط دانشگاه با صنعت 
کارآمد،  و  سوم  نسل  دانشگاه  زیرساخت های  تقویت  و 
پنجمین همایش و فن بازار ملی سامت ۱۶ و ۱7 آبان 
ماه ۱39۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و دبیرخانه دائمی فن بازار سامت با 
شعار »دانشگاه نوآور، رونق اقتصاد سامت« در تنها بندر 

اقیانوسی ایران، چابهار برگزار می شود.

رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

دانشجویان علوم پزشکی جیرفت 
در فن بازار ملی سالمت خوش درخشیدند

هدف  با  و  باز  نوآوری  رویکرد  با  ملت  ایده  مسابقه 
التحصیان  فارغ  و  دانشجویان  از خاقیت  بهره گیری 
دانشگاهی، با محوریت توسعه محصوالت و راهکارهای 

جدید فناورانه از سوی بانک ملت برگزار خواهد شد.
عاقه  اقتصادآناین،  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
در  نام  ثبت  از  پس  مسابقه  این  در  شرکت  به  مندان 
در  باید   mellaTiDea. ir نشانی  به  مسابقه  سایت 
نفره، طرح های کسب و کاری خود  قالب تیم های سه 
را در محورهای ایده ها و راهکارهای فناورانه در حوزه 
مدیریت  حساب،  مدیریت  سرمایه گذاری،  پرداخت، 
یا  صنعت  بخش های  برای  وجوه  مدیریت  ثروت، 
حوزه های کسب وکار، تأمین مالی، تسهیات و تعهدات 
و حوزه بانک- بیمه )bank assurance( حداکثر تا 
ارسال  مسابقه  الکترونیک  پست  به   9۸ ماه  دی  پایان 

نمایند.
خاقیت،  منظر  از  ارسالی  طرح های  اساس،  براین 
بودن و کیفیت کلی  بودن، هزینه، سودآور  امکان پذیر 
ارزیاب  از سوی کمیته  فینال  مرحله  در  جهت حضور 

بررسی می شوند.
بانک  بازاریابی  مدیریت  کل  اداره  اعام  براساس 
مقاطع  در  فارغ التحصیان  و  دانشجویان  تمامی  ملت، 
از  اعم  مختلف  دررشته های  دکتری  تا  کارشناسی 
گرایش های رشته  مدیریت، mba، کارآفرینی، فناوری 

صنایع،  فناوری،  با  مرتبط  رشته  های  سایر  و  اطاعات 
در  می توانند   … و  حسابداری  مالی،  مدیریت  اقتصاد، 
حائز  موضوعات  و  مسائل  با  و  کنند  شرکت  مسابقه 
اهمیت کسب  وکاری بانک ملت آشنا شده و در همین 

مسیر، ایده ها و تفکرات خاقانه  خود را بروز دهند.
شروع ثبت نام در این دوره از مسابقه ایده ملت از 
ابتدای آبان ماه 9۸ تا پایان آبان، مهلت ارسال طرح ها تا 
پایان دی ماه و معرفی طرح های منتخب برای ارایه در 

حضور کمیته داوران نیز بهمن ماه خواهد بود.
بر پایه ی این گزارش، تیم های اول تا سوم این مسابقه 
به ترتیب از جوایز نقدی 300، 2۱0 و ۱20 میلیون ریالی 
به همراه پک هدایای بانک ملت و گواهینامه شرکت در 

مسابقه بهره مند خواهند شد.
حایز  که  نهایی  مرحله  تیم های  سایر  همچنین 
بانک  هدیه  پک  نیز،  نشده اند  سوم  تا  اول  رتبه های 
ملت به همراه گواهینامه شرکت در مسابقه را دریافت 

خواهند کرد.
 ۱39۸ ملت  ایده  مسابقه  در  شرکت کنندگان 
مسابقه  فرعی  حوزه های  از  یکی  انتخاب  با  می توانند 
طرح کسب وکاری  قالب  در  خود  طرح  و  ایده  ارائه  به 
 ProDucT( محصول  طرح  یا   )business Plan(
تجاری  خرد،  )مشتریان   b2bیا  b2cحوزه در   )Plan

و شرکتی( بپردازند.

●●●
با محوریت توسعه محصوالت و راهکارهای جدید فناورانه؛ 

فراخوان بانک ملت به دانشجویان 
و فارغ التحصیالن نوآور
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اخبار
 فن بازار

●●●

ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــد مع ــعود برومن ــر مس ــوی دکت ــی از س ــی حکم ط
وزارت علــوم و رئیــس ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش و فنــاوری، دکتــر علــی باســتی 
ــگاه  ــی نمایش ــر اجرای ــوان دبی ــه عن ــان ب ــاوری گی ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی

ــد. ــوب ش ــازار ۱39۸، منص ــاوری و فن ب ــش، فن ــتاوردهای پژوه دس
ــتاد  ــس س ــم رئی ــوم، در حک ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب

ــده اســت: ــر باســتی آم ــه دکت ــاوری، خطــاب ب ــه پژوهــش و فن ــی هفت مل
ــوان  ــه عن ــم ب ــن حک ــب ای ــه موج ــی ب ــده جناب عال ــارب ارزن ــه تج ــر ب نظ
ــال  ــازار س ــاوری و فن ب ــش، فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ــی نمایش ــر اجرای »دبی

می شــوید. منصــوب   »۱39۸
ــتاوردهای  ــگاه دس ــترک نمایش ــزاری مش ــه برگ ــه ب ــا توج ــی رود ب ــار م انتظ
پژوهــش، فنــاوری بــا نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران، با 
هماهنگــی دبیــر محتــرم ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش و فنــاوری و بــا بهره گیــری 
از نظــرات اعضــای هیئــت علمــی و کارشناســان نســبت بــه برنامه ریــزی و 
ــاوری و ســایر دســتگاه های  ــی، فن ــز تحقیقات ــا دانشــگاه ها، مراک ــل ب ایجــاد تعام
اجرایــی، زمینــه برگــزاری هرچــه مناســب تر نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و 

ــازید. ــم س ــال ۱39۸ را فراه ــازار س ــاوری و فن ب فن

با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم؛

دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
فناوری و فن بازار ســال ۱۳۹۸ منصوب شد

ســومین نمایشــگاه لیــزر و فوتونیــک ایــران از ۱۸ تــا 2۱ بهمــن مــاه ۱39۸ در 
محــل دائمــی نمایشــگاه بین المللــی تهــران برگــزار خواهــد شــد.

ــب و  ــامل کس ــران ش ــک ای ــزر و فوتونی ــگاه لی ــزارش اراده نیوز؛نمایش ــه گ ب
پزشــکی،  صنعــت،  همچــون  زمینه هــای  در  بین المللــی  و  محلــی  کارهــای 

مخابــرات و علــوم تحقیقاتــی و زیرســاختی  خواهــد بــود.
ــان  ــک، میزب ــزر و فوتونی ــوزه لی ــدد ح ــای متع ــا رخداده ــگاه ب ــن نمایش ای

بــود. و عاقمنــدان خواهــد  دانش پژوهــان  محققیــن،  صنعتگــران، 
کارگاه هــای  آمــوزش عملــی روش هــای شــکل دهی توزیــع شــدت پرتــو لیــزر، 
لیزرهــای فیبری،کاربردهــای صنعتــی لیــزر، طراحــی و ســاخت فیلترهــای اپتیکــی، 
ایمنــی کار بــا لیزر،آشــنایی بــا نــرم افــزار اپتیکــی زیمکــس، آمــوزش کامســول و 

کاربردهــای آن در فوتونیــک و چالشــهای جوشــکاری لیــزری در صنعــت در حاشــیه 
نمایشــگاه برگــزار خواهــد شــد.

ســتاد توســعه فناوری هــای لیــزر، فوتونیــک، مــواد پیشــرفته و ســاخت معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، طرحهــای مختلفــی را در ایــن حــوزه مــورد 
حمایــت قــرار داده اســت کــه توســط شــرکت هــای دانــش بنیــان و مراکــز علمــی 

و تحقیقاتــی کشــور اجــرا شــده اســت.
عاقه منــدان مــی تواننــد بــرای کســب اطاعــات بیش تــر بــه نشــانی 
ــه آدرس  اینترنتــی  ســتاد توســعه لیــزر، فوتونیــک، مــواد پیشــرفته و ســاخت ب

ww.Pam.isTi.ir مراجعــه کننــد.

سومین نمایشگاه لیزر و فوتونیک ایران برگزار می شود

افتتاح ۲ دفتر فن بازار تخصصی طی امسال 

●●●

شــبکه فن بــازار ملــی ایــران کــه بــه عنــوان مرجــع اطاعــات فنــاوری کشــور، 
وظیفــه توســعه شــبکه اطاعــات فــروش و بازاریابــی را بــر عهــده دارد، در راســتای 
ــی در  ــازار مل ــن ب ــر ف ــاوری اعــام کــرد کــه دفت ــوم فن توســعه بیشــتر زیســت ب

ــود. ــایی می ش ــتان بازگش لرس
ــران پــس از  ــی ای ــازار مل ــه نقــل از ایســنا، شــبکه فن ب ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
ــر  ــر بازگشــایی دفت ــی ب ــود مبن ــت خ ــده موافق ــام ش ــی و بررســی های انج ارزیاب
ــاد و  ــوز ایج ــاس مج ــن اس ــر ای ــرد. ب ــام ک ــتان را اع ــه ای لرس ــازار منطق فن ب
راهبــری فن بــازار منطقــه ای آن اســتان بــه شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
ــران  ــی ای ــازار مل ــبکه فن ب ــارت ش ــت نظ ــرکت تح ــن ش ــد، ای ــا ش ــتان اعط لرس

فعالیــت خواهــد کــرد.  
ــی،  ــور خادم ــا حض ــتان ب ــه ای لرس ــازار منطق ــر فن ب ــایی دفت ــم بازگش مراس
ــارت،   ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــا مع ــتان، صالحی نی ــتان لرس ــتاندار اس اس
ــازار  ــبکه فن ب ــس ش ــو رئی ــس و صدرخانل ــاوری پردی ــارک فن ــاون پ ــور مع قنبرپ

ــزار شــد. ــران برگ ــی ای مل
ــازار منطقــه ای و یــک دفتــر  ــران دارای 20 دفتــر فن ب ــازار ملــی ای شــبکه فن ب
فن بــازار تخصصــی اســت. بــر اســاس برنامه هــای اعامــی ایــن مرکــز، طــی ســال 
جــاری چهــار دفتــر فن بــازار منطقــه ای و دو دفتــر فن بــازار تخصصــی دیگــر نیــز 

ایجــاد خواهــد شــد.
دفاتــر فن بــازار وظیفــه توســعه بــازار فنــاوری را عهــده دار هســتند کــه از جملــه 
ــرمایه  ــذب س ــه، ج ــان و فناوران ــوالت دانش بنی ــی محص ــه بازاریاب ــوان ب آن می ت
ــی  ــش فن ــال دان ــز انتق ــات و نی ــه و اختراع ــای فناوران ــتارتاپ ها، طرح ه ــرای اس ب

اشــاره کــرد.
ــی  ــازار مل ــاوری ریاســت جمهوری، فن ب ــت علمــی و فن ــر اســاس اعــام معاون ب
ــاوری کشــور در بســتر  ــه مرجــع اطاعــات فن ــا دسترســی ب ــاش دارد ت ــران ت ای
ــبکه  ــن ش ــد. ای ــهیل کن ــان تس ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ــرای ش ــت را ب اینترن
ــرای  ــا ب ــد ت ــک می کن ــازار کم ــن ب ــد ف ــورد تایی ــرکت های م ــه ش ــن ب همچنی

ــد.   ــی کنن ــود بازاریاب ــای خ ــوالت و فناوری ه محص
شناســایی و تامیــن فناوری هــا و محصــوالت مــورد نیــاز صنایــع و شــرکت های 
ــه را  ــن مجموع ــای ای ــری از فعالیت ه ــی، بخــش دیگ ــر دولت ــی و غی ــزرگ دولت ب

ــرد. ــر می گی در ب
ــر  ــرای طرح هــای مبتنــی ب ــا ب ــران ســعی دارد ت ــی ای ــازار مل ــن ب همچنیــن ف
ــه اقتصــادی  ــاور در صــورت داشــتن توجی ــان و فن ــاوری شــرکت های دانش بنی فن

ســرمایه جــذب کنــد.
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فن بازار
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استارت آپ
◄ پاسخ به برخی از دغدغه های ایده پردازان

چگونه یک استارت آپ موفق شود؟
◄ استارت آپی که به صورت تخصصی در زمینه فروش برنج 

فعالیت می کند  
»بینج بار« استارت آپ حامی کشاورز و مشتری

◄ رحیم سرهنگی : 
»پول چای« را قانونی کنیم!

◄ در رویداد وب سامیت ۲۰۱۹ اتفاق افتاد
دیدار استارت آپی با غول های تکنولوژی

◄ نگاهی به:
دو اولویت جهان برای مجوزدهی کسب وکار

◄ قائم مقام شرکت صبا:
سازمان ها »استارت آپ ها« را وجه المصالحه قرار ندهند

◄ معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی خبر داد
احصای نیازهای استارت آپ ها و شرکت های 

دانش بنیان از سوی وزارت راه
◄ نگاهی به خروجی برخی مراکز نوآور و شتابدهنده 

استارت آپ هایی که در نطفه خفه شدند
◄ نگاهی به بازیگران اکوسیستم کارآفرینی ایران

◄ ورود ایران به موج چهارم انقالب صنعتی؛
پولسازی به سبک استارتاپ ها

◄ اخبار
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بــه  را  پــردازان  ایــده  ذهــن  کــه  مســائلی  از  یکــی 
ــرده اســت موضــوع ایجــاد یــک پلــت  ک خــود مشــغول 
بــرای ارائــه خدمــات  یــا اپلیکیشــن  نــرم افــزار  فــرم و 

اســت. مــردم  بــه  شــان 
هزینه ساخت یک اپلیکیشن چه قدر است؟

کارشــناس نــرم افــزار بــا اشــاره بــه  هــادی حســنی 
گفــت:  ــرای برنامــه نویســی،  هزینــه برنامــه نویســان  ب
اپلیکیشــن  یــا  افــزار  نــرم  یــک  ســاخت  هزینه هــای 
ــوع درخواســت متفــاوت اســت.به عنــوان  ــه ن بســته ب
مثــال بــرای یــک نــرم افــزار معمولــی اندرویــد نیــاز اســت 
کــه یــک تیــم دو تــا ســه نفــره بــرای برنامــه نویســی اقــدام 
کنــد و بیــن ۲۰ تــا ۴۰ میلیــون تومــان هزینــه بــرای آن 

ــرآورد شــده اســت. ب
ایــده  تــا  کنــم  مــی  پیشــنهاد  کــرد:  کیــد  تأ وی 

کــه بــه دلیــل نــام و برنــد شــان پــردازان، ســاخت اپلیکیشــن هــای خــود را بــه شــرکت  گــذار نکننــد  هــای بــزرگ وا
می گیرنــد. زیــاد  اضافــی  هزینه هــای 

ایــن  از  افــراد  از  برخــی  گفــت:  ادامــه  در  حســنی 
کــه ایده هــای آنهــا توســط برنامــه  موضــوع واهمــه دارنــد 
کــه ایــن موضــوع از اســاس اشــتباه  نویســان  ســرقت شــود 
گــر بــا برنامــه نویــس ، قــرارداد شــفاف و  کــه ا اســت چــرا 
مطمئنــی منعقــد شــود ایــن حــق بــرای برنامــه نویــس 
کــه بــرای ســفارش  کــه بخواهــد از نرم افــزاری  وجــود نــدارد 
ــراد  ــرای اف ــرده در زمینــه هــای دیگــر و ب ک دهنــده تولیــد 

کنــد. دیگــر اســتفاده 
کــرد: البتــه تیــم هــای  کیــد  کارشــناس نرم افــزار تأ ایــن 
ایــده پــرداز می تواننــد در شــکل دهــی تیــم خــود یــک نفــر 
کننــد تــا از بابــت  را بــه عنــوان برنامــه نویــس ســهامدار 
ــه ایــن ترتیــب  ــرد اطمینــان داشــته باشــند ب همــکاری ف

کســانی هســتند کــه پــای ریســک و مخاطــرات ایــده خــود ایســتادند و فقــط بــه دنبــال راهنمایــی هســتند تــا بتواننــد راحت تــر ایــن مســیر را 
ادامــه دهنــد کــه بــرای راهنمایــی ایــن افــراد بــا کارشناســان نــرم افــزار و اســتارت آپ گفت وگــو کردیــم.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، در چنــد ســال اخیــر بــازار اســتارت آپ هــا در کشــور، حســابی داغ شــده اســت و  افــراد صاحــب ایــده بــه دنبــال 
راهــی هســتند تــا بتواننــد ایــده هــای خــود را بــه محصــول و نتیجــه برســانند.

در میانــه راه برخــی از افــراد از ادامــه مســیر منصــرف شــده و دنبالــه روی افــرادی مــی شــوند کــه کار کــردن بــر روی ایــده دیگــران را بــر تــالش 
بــرای رســیدن بــه نتیجــه ایــده خــود، ترجیــح می دهنــد.

امــا کســانی هســتند کــه پــای ریســک و مخاطــرات ایــده خــود ایســتادند و فقــط بــه دنبــال راهنمایــی هســتند تــا بتواننــد راحــت تــر ایــن مســیر 
را ادامــه دهنــد. بــرای آنچــه افــراد ایــده پــرداز چشــم انــداز مناســبی از مســیر خــود داشــته باشــند بــا تعــدادی از افــراد صاحــب نظــر در حــوزه 

اســتارت آپ و ســاخت اپلیکیشــن و نــرم افــزار گفتگــو کردیــم.

پاسخ به برخی از دغدغه های ایده پردازان

چگونه یک استارت آپ موفق شود؟

   تیم های ایده پرداز 
می توانند در تیم خود 
یک نفر را به عنوان 

برنامه نویس سهامدار کنند 
تا از بابت همکاری فرد 
اطمینان داشته باشند، 
به این ترتیب هزینه 

پشتیبانی نیز 
از بین می رود 
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ــد  ــرد مــی توان ــز از بیــن مــی رود و ف هزینــه پشــتیبانی نی
بــه راحتــی از حضــور یــک برنامــه نویــس در تیــم خــود 

بهــره ببرنــد.

ایده پردازان نگران سرقت ایده نباشند
کارشناســی و مشــاوره اســتارت آپ ها  کیــارش حســینی 
نیــز دربــاره یکــی از دغدغــه هــای ایــده پــردازان، یعنــی 
ســرقت ایــده توضیــح داد: ایــده پــردازان نبایــد فرامــوش 
کــه ایــده بــه تنهایــی آن قــدر فوق العــاده نیســت  کننــد 
کننــد مهــم ایــن اســت  کــه بــرای ســرقت آن افــراد اقــدام 
کنــش نشــان داده و در  ــده ســریع وا ــرای پــرورش ای ــه ب ک

مقابــل مشــکالت در آورد.
وی ادامــه داد: بایــد همزمــان بــا ذائقــه مشــتری را 
ایــن  ایــن  بــا فــروش اعتبــاری محصــول  کــرد و  اصــالح 
کــه تــا چــه میــزان ایــده مــی توانــد  کــرد  موضــوع را بررســی 

بــه نتیجــه و محصــول برســد.
کــرد:  کیــد  تا هــا  اســتارت آپ  مشــاوره  کارشــناس 

کامــال متفــاوت اســت  کار بــا ایــده  کســب و  موضــوع 
کارهــا ایــن موضــوع را بایــد در  کســب و  بــرای توســعه 

کــه دیــر یــا زود افــرادی از ایــده شــما مطلــع  نظــر داشــت 
کننــد مهــم ایــن  شــده و می تواننــد بــرای انجــام آن اقــدام 
کــرده و بــه روز  کــه شــما خــود را بــا بــازار هماهنــگ  اســت 

ــید. باش
که ایــده به تنهایی  کننــد  ایــده پــردازان نبایــد فرامــوش 
کــه بــرای ســرقت آن افــراد  آن قــدر فوق العــاده نیســت 
کــه بــرای پــرورش ایــده  کننــد مهــم ایــن اســت  اقــدام 
مشــکالت  مقابــل  در  و  داده  نشــان  کنــش  وا ســریع 

آورد. در 

کمک دولتی ها به استارت آپ ها
از  را  پــردازان  ایــده  کــه  مشــکالتی  از  دیگــر  یکــی 
منصــرف  ایده هایشــان  تحقــق  بــرای  راه  پیمــودن 
کــه بــه آنهــا  می کنــد، نداشــتن حمایــت نهادهایــی اســت 
ــد. کن ــک  کم ــا  ــن روی ــق ای در تحق

معــاون  ناظمــی  امیــر 
وزیــر و رئیــس ســازمان 
اطالعــات  فنــاوری 
بــرای  کــرد:  کیــد  تا

ایــن  در  نوآفریــن  ح  طــر هــا  اســتارت آپ  از  حمایــت 
شــود. مــی  انجــام  وزارتخانــه 

تــا  می کنــد  کمــک  ح  طــر ایــن  کــرد:  کیــد  تا وی 
فراینــد  انجــام  بــرای  بتواننــد  اســتارت آپی  تیم هــای 
هــای مــورد نیــاز تــا دسترســی بــه محصــول اســت یــک 

کمــک بگیرنــد. نهــاد حامــی 
ــتان  ــدای تابس ح از ابت ــر ــن ط ــرد: ای ک ــه  ــی اضاف ناظم
ارائــه  بــا  تــا  هســتیم  ایــن  دنبــال  بــه  و  خــورده  کلیــد 
کنیــم بتواننــد  کمــک  تســهیالت بــه تیــم هــای اســتارتاپی 

نتیجــه تــالش خــود را ببیننــد.
بــا وجــود اینکــه رســانه ها تــالش زیــادی بــرای تشــریح 
پــرداز  ایــده  افــراد  امــا  می کننــد  ایــده  پیگیــری  رونــد 
کــه اســتفاده از تجربیــات  بایــد در نظــر داشــته باشــند 
بــرای  آنهــا  بــه  توانــد  مــی  موفــق  هــای  اســتارت آپ 
کمــک را بکنــد و  رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب بیشــترین 
بــا توجــه بــه اینکــه جنــس فعالیــت هــای اســتارت آپی از 
کــه  تــالش و پشــتکار افــراد بــاز می گــردد و  نوعــی اســت 
کــرده و بــه  کفــش آهنیــن بــه پــا  بهتــر اســت ایــده پــردازان 
حمایت هــای نهادهــای دولتــی چنــدان 

دلبســته نباشــند.
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چگونــه  »بینج بــار«  اســتارت آپ  اولیــه  ایــده   
گرفــت؟ شــکل 

اســتارت آپ  از  اســتارت آپ  ایــن  اولیــه  ایــده 
گذشــته شــکل  ویکنــد دانشــگاه آمــل آبــان مــاه ســال 
ح شــد  ح مطــر گرفــت. در واقــع ایــن ایــده بــا ایــن طــر
از  یکــی  مازنــدران  اســتان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــه 
می شــود  محســوب  ایــران  در  کشــاورزی  قطب هــای 
و  دارد  کشــاورزی  بــرای  باالیــی  پتانســیل های  و 
و  داخلــی  اســتارت آپ های  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
کــه بــرای  خارجــی دیگــر در ایــن حــوزه مــا بــر آن شــدیم 
ایــن  می توانیــم  مازنــدران  اســتان  در  محصولــی  چــه 

کمتــری در نگهــداری و…  کــه مشــکالت  را بکنیــم  کار 
کــه بــا توجــه بــه مصــرف بــاالی برنــج  داشــته باشــیم 
کیلویــی ایــن  و میانگیــن حداقــل مصــرف ســاالنه ۳۵ 

بــه  را  برنــج  گرفتیــم  تصمیــم  مــردم  توســط  محصــول 
در  اصلی مــان  محصــول  و  محصــول  اولیــن  عنــوان 
ایــن  بــه  کنیــم. همچنیــن  ســامانه »بینج بــار« عرضــه 
از  درصــد   ۴۰ مازنــدران  کــه  کردیــم  توجــه  نیــز  نکتــه 
ــرای  ــر عهــده دارد و ایــن نکتــه ب کشــور را ب ــج  تولیــد برن

بــود. مهــم  بســیار  هســتیم،  مازندرانــی  کــه  مــا 

بنیـــــان گذاران،  »بینج بــــــــار«،  تیـــــــم  دربـــــــاره   
هم بنیان گذاران و… توضیح دهید.

هســته مرکــزی تیــم »بینج بــار« در مرحلــه اول از ســه نفــر 
تشــکیل شــد. ایــن ســه نفــر بنــده، مرصــاد محمــدی و 

چنــدی پیــش خبــر رســید ســه اســتارت آپ ایرانــی موفــق بــه پذیــرش در یکــی از بزرگ تریــن نمایشــگاه های حــوزه کشــاورزی آلمــان شــدند. 
ــان مــاه، در  ــا 25 آب ــا 19 ت ــر مصــادف ب ــا ۱۶ نوامب ــخ ۱۰ ت ــی Agritechnica 2019 آلمــان اســت کــه از تاری ــن نمایشــگاه، نمایشــگاه بین الملل ای

هانوفــر آلمــان برگــزار می شــود.
ــا همــکاری حامــد بهشــتی صــورت گرفتــه  براســاس داوری هــای صورت گرفتــه توســط یونیــدو )ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد( کــه ب
اســت، ســه تیــم اســتارت آپی »کشــمون« بــه سرپرســتی محمــد قائم پنــاه، »بینج بــار« بــا مدیریــت امیرحســین رضایــی و »انرژایــن« بــا 
مســئولیت ســمیه اکبــری موفــق شــده اند مجــوز حضــور در نمایشــگاه بــزرگ AGRITECHNICA 2019 را کســب کننــد. ایــن انتخــاب از میــان 
بیــش از ۲۰ اســتارت آپ حــوزه کشــاورزی انجــام گرفتــه اســت. ایــن ســه اســتارت آپ برگزیــده کمک هزینــه یونیــدو بــرای حضــور در نمایشــگاه 
کــه امســال تنهــا بــه دو کشــور ایــران و غنــا اختصــاص یافتــه اســت را دریافــت می کننــد و در غرفــه ای بــا نــام made in Iran در نمایشــگاه حضــور 
خواهنــد داشــت. بــه همیــن بهانــه بــه ســراغ امیرحســین رضایــی، موســس »بینج بــار« رفتیــم تــا از نزدیــک بــا ایــن اســتارت آپ آشــنا شــویم. 
»بینج بــار« بــه صــورت تخصصــی در زمینــه فــروش برنــج فعالیــت می کنــد و هــدف خــود را رســاندن مــزد واقعــی کشــاورزان بــه آنهــا می دانــد. در 

ادامــه گفتگــوی »کســب وکار« بــا بنیان گــذار ایــن اســتارت آپ را می خوانیــد.

استارت آپی که به صورت تخصصی در زمینه فروش برنج فعالیت می کند

»بینج بار« استارت آپ حامی کشاورز و مشتری

هدف استارت آپ بینج بار
رساندن مزد واقعی به 

کشاورزان است
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تشــکیل شــد. ایــن ســه نفــر بنــده، مرصــاد محمــدی 
ســعی  حــوزه  هــر  در  کم کــم  بودنــد.  تنکابنــی  ســحر  و 
کــه داشــتیم، متخصصــان  کردیــم بــا توجــه بــه نیازهایــی 
از  کــه  آقاجانــی  مجتبــی  ادامــه  در  کنیــم.  جــذب  را 
دانشــگاه  برنــج  ژنتیــک  پژوهشــکده  ارشــد  مهندســان 
کشــاورزی هســتند بــه تیــم مــا اضافــه شــد. خانــم واعظــی 
ــه ترتیــب در ادامــه  کامبیــز شــعبانی و چنــد نفــر دیگــر ب و 
بــرای بحــث CRM و پشــتیبانی مشــتریان و بحــث محتــوا 
کمتــر از یــک ســال تیــم مــا بــه ۹ نفــر  بــه مــا اضافــه شــدند. 
کــه آبــان مــاه تنهــا  رســید. ایــن نکتــه نیــز قابــل ذکــر اســت 
یــک ایــده خــام داشــتیم و از ۹ اردیبهشــت بــه صــورت 

تجــاری النــچ شــدیم.

»بینج بار« بر چه بسترهایی فعال است؟
 ۹ از  وب ســایت  بســتر  بــر  اســتارت آپ  ایــن 
اردیبهشــت بــه صــورت رســمی النــچ شــده و فعــال چــون 
بــه صــورت تخصصــی در حــوزه  و  اســت  تک محصولــی 
وب  بســتر  بــر  دادیــم  ترجیــح  می کنــد،  فعالیــت  برنــج 
باشــد؛ امــا در بســتر وب و رســانه های اجتماعــی مثــل 
می کنیــم،  کار  کــه  لینکدیــن  و  تلگــرام  گرام،  اینســتا
ــرای مشــتریان بســیار  ســعی می کنیــم بحــث آمــوزش را ب
کارشناســان  جــدی بگیریــم. در بحــث فنــی – ترویجــی بــا 
تولیــد  افزایــش  بــرای  کلیــدی  نــکات  برنــج،  تخصصــی 
گوشــزد می کنیــم. بــرای آنکــه بتوانیــم  کشــاورزان  را بــه 
کشــاورزان  بــرای  ســالم تر  و  بهینه تــر  کشــت  یــک 
بــا  اول  ســال  در  هفتگــی  صــورت  بــه  باشــیم  داشــته 
آنهــا از طریــق تماس هــای تلفنــی در ارتبــاط بودیــم. بــا 
همیــن تماس هــا توانســتیم نتیجــه ای عالــی بگیریــم و 
کــه بیشــترین تمــاس را بــا مــا داشــتند نه تنهــا  کشــاورزانی 
کاهــش عملکــرد نداشــتند، بلکــه افزایــش عملکــرد نیــز 
گرده افشــانی،  داشــتند چــون امســال به دلیــل آب و هــوا و 
کشــاورزان نصــف شــده؛ امــا ایــن برخــالف  عملکــرد مابقــی 

کشــاورزان مــا بــوده اســت. عملکــرد 

اســتفاده  خاصــی  تســهیالت  از  کنــون  تا آیــا   
گرنــت؟ یــا  بانکــی  کرده ایــد؟ 

اســتفاده  گرنتــی  و  تســهیالت  هیــچ  کنــون  تا
نکرده ایــم. تــا اینجــای راه را بــا ســرمایه شــخصی آمدیــم؛ 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بــه  را  آن  درخواســت  امــا 
داده ایــم. فنــاوری  و  علــم  پــارک  و  ریاســت جمهوری 
 در ایــن مســیر چــه بازخوردهایــی از مشــتریان 
محصــول  از  مشــتریان  کــه  شــد  چــه  گرفته ایــد؟ 

کردنــد؟ اســتقبال  شــما  پلتفــرم  در  ارائه شــده 
چنــد  بــه  داشــتیم،  مشــتریان  از  کــه  بازخوردهایــی 
بــه  بازخوردهــا  از  تعــدادی  می شــود.  تقســیم  دســته 
نمایشــگاه های  در  شــرکت  مثــل  بــود  رودررو  صــورت 

گرفــود ۲۰۱۹ تهــران، الکامــپ و یک ســری نمایشــگاه های  آ
کــه مصرف کننــدگان اصلــی  اســتانی. مــا از ســمت مــردم 
گرفتیــم. در بحــث  مــا هســتند صددرصــد بازخــورد مثبــت 
کردنــد  کــه بــه صــورت عمــده از مــا خریــد  شــرکت هایی 
کیفــی  کنتــرل  به دلیــل  زیــرا  بودنــد  راضــی  مــا  از  همــه 
فراهــم  را  رایــگان  مرجوعــی  امــکان  داریــم  کــه  دقیقــی 
کــه  نداشــتیم  مرجوعــی  هیــچ  کنــون  تا امــا  کرده ایــم؛ 

اســت. مشــتریان  رضایــت  نشــان دهنده 

 بــا توجــه بــه اینکــه »بینج بــار« واســطه ای بیــن 
بــه نظرتــان  برنجــکار و مشــتریان اســت،  کشــاورزان 
ایــن  بــازار  گســترش  و  ایجــاد  در  توانســتید  چقــدر 
کارشــان اثرگــذار باشــید؟ کــردن  کشــاورزان و راحت تــر 

بــازار  ســهم  بایــد  برنــج  آنالیــن  فــروش  بحــث  در 
ــا توجــه بــه اینکــه ســال  کنیــم. ب کســب  مناســب برنــج را 
ایــن  کمپیــن   بــا  اول فعالیــت ماســت، ســعی می کنیــم 
 B2B فــروش  بحــث  در  بیاوریــم.  به دســت  را  اعتمــاد 
کیفیــت  کمــی راحت تــر اســت زیــرا بــا توجــه بــه  کار مــا 

می شــود. ســاده  مــا  بــرای  کار  ایــن  محصوالت مــان 
و  خــود  بــرای  انــدازه  چــه  تــا  »بینج بــار«   
کرده انــد  اســتفاده  پلتفــرم  ایــن  از  کــه  کشــاورزانی 
درآمدزایــی داشــته اســت و آیــا توانســته موفــق باشــد؟

ــد  ــرد چــون بای کمــی زمــان می ب درآمدزایــی در ســایت 
ســهم بــازار شــکل بگیــرد. بــا وجــود ایــن مــا در ایــران بســیار 
کشــور  خوش بیــن هســتیم زیــرا مشــتریان مــا در ســطح 

کنــده هســتند و ایــن نکتــه مثبتــی بــرای ماســت. پرا

اســتارت آپ تان  توســعه  بــرای  برنامــه ای  چــه   
داریــد؟

ــم. در تیــم مــا ســه  مــا یــک برنامه ریــزی ۱۰ ســاله داری
کــه در راســتای  کشــاورزی  تیــم  بخــش اصلــی هســت؛ 
کشــاورزی  مــا  کشــاورزان  کــه  اســت  کشــت  بــه  کمــک 
روش هــا  مدرن تریــن  از  و  باشــند  داشــته  ســالم تری 
کمپین هــای  هــم  بازاریابــی  بحــث  کننــد، در  اســتفاده 
کرده ایــم و بــه بازارهــای صادراتــی  مختلفــی را طراحــی 
نیــز  آی تــی  و  تکنولــوژی  بحــث  در  داریــم،  نــگاه  هــم 
و  کشــاورزان  بــرای  راهنمــا  اپلیکیشــن های  یک ســری 

گرفته ایــم. نظــر  در  مشــتریان 

ســرمایه گذار  یــا  ســرمایه  جــذب  کنــون  تا آیــا   
؟ ید شــته ا ا د

خیــر، بــا وجــود اینکــه چنــد پیشــنهاد از ســرمایه گذاران 
زیــرا  نکرده ایــم  قبــول  کنــون  تا داشــته ایم،  مختلــف 
از  متقابــل  درک  کــه  هســتیم  ســرمایه گذاری  نیازمنــد 
اســتارت آپ ما داشــته باشــد و هنوز چنین ســرمایه گذاری 

نیافته ایــم. را 

 آیــا حمایت هایــی از ســوی ســازمان های دولتــی 
و منطقــه ای داشــته اید؟

حامـــی مالـــی نداشـــته ایم؛ امـــا از حمایـــت معنـــوی 
پـــارک علـــم و  برخـــوردار بودیـــم. در مرحلـــه اول عضـــو 
ــم  ــارک علـ ــدران شـــدیم. در راس پـ ــتان مازنـ ــاوری اسـ فنـ
کمـــک زیـــادی بـــه مـــا  و فنـــاوری آقـــای معتمـــدزادگان 

کردنـــد.

بــه اینکــه در نمایشــگاه بین المللــی  بــا توجــه   
چــشــــم انــــداز  شــده ایــــد  پــــذیــــرش   agritechnica
ایــن اســتارت آپ را چگونــه می بینیــد؟ پیشــرفت در 
کــه تجــاری  بــا توجــه بــه اینکــه مــا شــش مــاه اســت 
مــا ســعی  و  اســت  بزرگــی  اتفــاق بســیار  ایــن  شــده ایم، 
کثــر اســتفاده  می کنیــم بــرای چشــم انداز صادراتــی حدا
ــگاه ۵  ــن نمایش ــا در ای کل دنی ــیم. از  ــته باش را از آن داش
اســتارت آپ را فاینانــس و بــه ایــن نمایشــگاه رســما دعوت 
صنایــع  نمایشــگاه  بزرگ تریــن  نمایشــگاه  ایــن  کردنــد. 
کشــاورزی دنیاســت. یکــی از ایــن ۵ اســتارت آپ »بینج بــار« 
اســت. پذیــرش شــدن در ایــن نمایشــگاه ســرعت رشــد مــا را 
بــاال بــرد، ایــن نمایشــگاه می توانــد ســکوی پرتــاب مــا بــرای 

ــد. ــان باش ــه صادراتی م برنام

کرده اید؟ کنون چه جوایزی دریافت   تا
کنــون برنامــه ای بــرای شــرکت در مســابقات  مــا اصــال تا
نداشــتیم و بــه همیــن دلیــل در چنین مســابقاتی شــرکت 
کــه می خواســتیم  نکردیــم و بیشــتر در وضعیتــی بودیــم 
و  بگیــرد  شــکل  زودتــر  اســتارت آپ مان  تجاری ســازی 

زودتــر بــه مرحلــه فــروش برســیم.

گــی   آیــا رقبــای داخلــی و خارجــی هــم داریــد و ویژ
منحصربه فــرد شــما در قیــاس بــا آنهــا چیســت؟

کنــون اســتارت آپ خاصــی ندیــدم؛  در حــوزه برنــج تا
زعفــران  و  امــا در حــوزه محصــوالت دیگــر مثــل عســل 
فــروش  را داریــم. مــا در بحــث  اســتارت آپ »کشــمون« 
کیفیــت  کنتــرل  مــا  همــه  نیســتیم.  بقیــه  از  متفــاوت 
گــی  ویژ امــا  داریــم؛  مصرف کننــده  تــا  کشــاورزی  از 
منحصربه فــرد مــا بحــث حمایــت فنــی- ترویجــی اســت 
ــا مصــرف و  کشــاورزمان داریــم؛ یعنــی مــا از تولیــد ت کــه از 
کشــاورزان در ارتباطیــم. آب و  کشــت بــا  در هــر مرحلــه از 
کشــت  هــوا را بررســی می کنیــم و نــکات خاصــی را در مــورد 
بــه آنهــا می گوییــم؛ امــا از ســال آینــده برنامــه داریــم بــه 
ع آنهــا حضــور یابیــم  صــورت حضــوری و میدانــی ســر مــزار

کنیــم. و آنهــا را راهنمایــی 
کار کسب  و   مینا حسینی، 
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IT حضور بزرگان حوزه  
این نمایشگاه شامل غرفه های اختصاصی کمپانی های 
البتــــــه  و  مــایکـــــروسافت  و  گــوگل  مثــل  دنیــا  بــزرگ 
کــه قصــد داشــتند محصــوالت  اســتارت آپ هایی می شــد 
ســرمایه گذاران  و  بازدیدکننــدگان  بــه  را  خدماتشــان  و 
کننــد. آمــازون AWS حضــور پررنگی در نمایشــگاه  معرفــی 
متنوعــی  برنامه هــای  و  فضاهــا  و  داشــت  وب ســامیت 
بــا  آشــنایی  کارگاه هــای   یــا  راهنمایــی  و  مشــاوره  بــرای 
غرفــه  در  کــرد.  برگــزار  را   AWS مختلــف  بخش هــای 
شــرکت مایکروســافت نیــز بازدیدکننــدگان می توانســتند 
بــا قابلیت هــای جدیــد »مایکروســافت اج« آشــنا شــوند. 
همچنیــن  برد اســمیت رئیــس هیات مدیره مایکروســافت 
ــا حضــور  کــه در ســالن اصلــی رویــداد ســخنرانی داشــت، ب
پرســش ها،  بــه  پاســخ  ضمــن  مایکروســافت  غرفــه  در 
کــه  گفــت  کــرد. او  کتابــش را هــم بــرای عالقه منــدان امضــا 
انتظــارات نســل جدیــد باالســت و همیــن مســاله جهــان 
تکنولــوژی را زیــر فشــار تغییــر مــداوم قــرار می دهــد. هــوآوی 
خدمــات  و  محصــوالت  جدیدتریــن  نمایشــگاه  ایــن  در 

گذاشــته بــود. خــود را بــه نمایــش 
 غرفه های کوچک استارت آپ ها

کــه تعــداد بســیار زیــادی اســتارت آپ در ایــن  از آنجــا 
کرده انــد، برگزارکننــدگان رویــداد غرفه هــای  رویــداد شــرکت  
تــا  گرفته انــد  نظــر  در  اســتارت آپ  هــر  بــرای  را  کوچکــی 
خدمــات  بــا  بتواننــد  ســرمایه گذاران  و  بازدیدکننــدگان 

غرفه هــای  شــوند.  آشــنا  نزدیــک  از  اســتارت آپ ها  ایــن 
ــر اختصــاص داده  کمپانی هــای بزرگ ت ــه  ــر عمومــا ب بزرگ ت
شــده اند. یکــی از برنامه هــای جالــب ایــن رویــداد برگــزاری 
رینــگ بوکــس بــرای اســتارت آپ ها بــود. ایــن رینــگ بوکس 
جالــب به منظــور معرفــی یــک دقیقــه ای اســتارت آپ ها 
گــر اســتارت آپ  بــه ســرمایه گذاران ســاخته شــده بــود. ا
می توانســت طــی یــک دقیقــه خدمــات و محصــوالت خود 
کنــد، شــانس بیشــتری بــرای جــذب  را بــه خوبــی معرفــی 
حضــور  اســتارت آپ ها،  کنــار  در  داشــت.  ســرمایه گذار 
کشــورهای مختلــف نیــز قابل توجــه بــود  ســرمایه گذاران از 
بــه غرفه هــای عربســتان، قطــر  میــان می تــوان  ایــن  در 
ــه  ــا حضــور در ایــن نمایشــگاه ب ــه ب ک ــرد  ک و امــارات اشــاره 
دنبــال ســرمایه گذاری در اســتارت آپ ها بودنــد. ژاپــن و 
لهســتان هــم بــا هــدف ســرمایه گذاری در ایــن نمایشــگاه 

ــتند. ــور داش حض
 فرصت های اقتصادی وب سامیت

وب ســامیت امســال نه تنهــا بــا حضــور برخی ســخنرانان 
ترندهــای  بــه  آن  زیــاد  توجــه  به خاطــر  بلکــه  شــاخص 
گرفــت. بی دلیــل نیســت  ــوژی هــم مــورد توجــه قــرار  تکنول
کــه بســیاری از  کاســگریو بنیانگــذار آن می گویــد  کــه پــدی 
کــه  شــرکت کنندگان در ایــن رویــداد بــه دنبــال آن هســتند 
ببیننــد تکنولــوژی بــه چــه ســمتی در حرکــت اســت. بــه 
کــدام شــرکت در آینــده  گفتــه او مــردم می خواهنــد بداننــد 
به عنــوان پیشــرو در عرصــه تکنولــوژی مطــرح خواهــد شــد.

شــرکت های  و  شــخصیت ها  پررنگ تــر  حضــور  بــا 
کــه جــای پــای  بــزرگ تکنولــوژی وب ســامیت نشــان داد 
CES )بزرگ تریــن  یــک رویــداد رقیــب  را به عنــوان  خــود 
برگــزار  آمریــکا  در  کــه  جهــان  در  تکنولــوژی  نمایشــگاه 
می شــود( محکــم می کنــد و حتــی در برخــی شــعارهای 
تبلیغاتــی یــا مصاحبه هــای مدیــران وب ســامیت ایــن بــه 
کــه خــود را بــا مهم تریــن رویــداد  وضــوح دیــده می شــد 
حــال  ایــن  بــا  می کردنــد.  مقایســه  آمریــکا  تکنولــوژی 
اســتارت آپ ها  ســوی  از  را  خــود  قــدرت  وب ســامیت 
گرفتــه و بــر خــالف ســی آی اس از ابتــدا روی شــرکت های 
کــه دیگــر رویدادهــای  بــزرگ تمرکــز نکــرده اســت. در حالــی 
کم کــم ضعیــف شــده اند وب ســامیت  ــوژی اروپایــی  تکنول
تازه نفس تــر پیــش مــی رود.  وب ســامیت از ســوی دیگــر 
گردشــگری لیســبون بــه حســاب می آیــد.  تحولــی نیــز در 
کــه حــدود ۴۰ هزارنفــر خانــه از طریق  گــزارش داده   Airbnb
کرده انــد تــا در وب ســامیت شــرکت  ایــن پلت فــرم اجــاره 
بازدیدکننــدگان  اقامــت  از  شــرکت  ایــن  درآمــد  کننــد. 
وب ســامیت حدود ۶/ ۳ میلیون دالر برآورد شــده اســت. 
کــه  کــرده  انجمــن رســتوران داران پرتغــال هــم پیش بینــی 
طــی روزهــای وب ســامیت حــدود ۶۱ میلیــون دالر غــذا و 
نوشــیدنی توســط بازدیدکننــدگان ایــن رویــداد خریــداری 

شــده اســت.
https://donya-e-eqtesad.com   :منبع

رویــداد وب ســامیت ۲۰۱۹ در شــهر لیســبون پرتغــال برگــزار شــد. رخــداد وب ســامیت ۲۰۱۹ کار خــود را از روز دوشــنبه ۱۳ آبــان آغــاز کــرد و تــا 
۱۶ آبــان ادامــه داشــت. ایــن رویــداد در شــهر لیســبون پرتغــال برگــزار  شــد. 

گفتــه می شــود بیــش از ۷۰ هــزار نفــر در ایــن مراســم شــرکت کردنــد. وب ســامیت دارای پنــج ســالن بــزرگ نمایشــگاهی )بــا ســالن های بــزرگ 
ســخنرانی( و یــک مجموعــه ۲۰ هزارنفــری بــرای ســخنرانان اصلــی اســت. مجموعــه Altice Arena محــل برگــزاری وب ســامیت فضایــی گســترده 
شــامل ســالن اصلــی و نمایشــگاه اســت. شــرکت ها و اســتارت آپ های متعــددی در ایــن نمایشــگاه به منظــور معرفــی محصــوالت و خدماتشــان 

حضــور داشــتند و تــالش کردنــد بــا بازدیدکننــدگان و ســرمایه گذاران ارتبــاط برقــرار کننــد.
 جــدا از ســالن اصلــی برگــزاری مراســم ها و ســخنرانی  ها، درون نمایشــگاه نیــز چنــد ســالن برگــزاری ســخنرانی و ورک شــاپ بــرای اســتارت آپ ها 

وجــود داشــت و عمــال ایــن رویــداد از طریــق چنــد ســالن ســخنرانی مجــزا در حــال پیگیــری بــود.  

 در رویداد وب سامیت ۲۰۱۹ اتفاق افتاد

دیدار استارت آپی با غول های تکنولوژی



5۰

سال سوم - شماره 21- آبان و آذر 1398
ماهنامه غیر برخط

استارت آپ

www.bazarekar.ir

دو اولویــت جهــان برای مجوزدهی
هرســاله   Doing business گــزارش  کلــی،  به طــور 
منظــر  از  کشــورها  کســب وکار  فضــای  مطالعــه  بــه 
صــدور  »شــرایط  کســب وکار«،  »شــروع  شــاخص های 
»ثبــت  بــرق«،  بــه  »دسترســی  ســاخت«،  مجــوز 
ــرمایه گذاران  ــت از س ــار«، »حمای ــذ اعتب ــت«، »اخ مالکی
اقلیــت«، »پرداخــت مالیــات«، »تجــارت برون مــرزی«، 
ورشکســتگی  بــه  »رســیدگی  و  قراردادهــا«  »اجــرای 
گــزارش  ایــن  در  کــه  می پــردازد  دیــون«  پرداخــت  و 
کســب وکار« مــورد  شــاخص اول یعنــی شــاخص »شــروع 
گرفتــه اســت.  بــر ایــن اســاس »زمــان«،  مطالعــه قــرار 
ســرمایه  »حداقــل  و  مراحــل«  »تعــداد  »هزینــه«، 
در  کــه  می شــوند  شــناخته  معیــاری  چهــار  موردنیــاز« 
کســب وکار  مطالعــه بانــک جهانــی در شــاخص شــروع 
گــزارش  هفتــم  فصــل  در  می گیــرد.  قــرار  موردتوجــه 
بانــک  ســوی  از  کــه   ۲۰۲۰ ســال  کســب وکار  ســهولت 
کشــورهای  شــده،  عملکــرد  ارائــه  و  تدویــن  جهانــی 
ایــن  اســتفاده  مــورد  مکانیزم هــای  و  دنیــا  مختلــف 
کســب وکار«  »شــروع  شــاخص  ارتقــای  بــرای  کشــورها 
گرفتــه اســت. »کاهــش  مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار 

»کاهــش  و  شــرکت«  ثبــت  بــه  مربــوط  هزینه هــای 
یــک  راه انــدازی  بــرای  موردنیــاز  ســرمایه  حداقــل 
به شــمار  کشــورها  اقدامــات  مهم تریــن  از  کســب وکار« 
مــی رود. در عیــن حــال، »کاهــش هزینه هــا و ســهولت 
رویه هــای  »حــذف  بانکــی«،  و  تجــاری  فرآیندهــای 
زائــد اداری«، »ایجــاد پنجــره واحــد آنالیــن« و »کاهــش 

ســوی  از  مجوزهــا  صــدور  بــا  مرتبــط  هزینه هــای 
کار  دســتور  در  کــه  اســت  اقداماتــی  دیگــر  از  دولــت« 
ایجــاد  »چیــن«  نمونــه،  به عنــوان  اســت.  گرفتــه  قــرار 
پنجــره واحــد بــرای دریافــت مــدارک شــرکت،  »بلژیــک« 
شــروع  ابتــدای  در  موردنیــاز  ســرمایه  حداقــل  کاهــش 

و  شــرکت  ثبــت  هزینــه  کاهــش  »هنــد«  کســب وکار، 
راه انــدازی  »آمریــکا«  دیجیتــال،  گواهی هــای  دریافــت 
ســامانه ثبــت اظهارنامه هــای مربــوط بــه شــرکت ها بــا 
کســتان« ایجــاد پنجــره واحــد  مســوولیت محــدود و »پا
بهبــود عملکــرد  بــرای  را  ثبــت شــرکت ها  بــرای  آنالیــن 
خــــــود  کار  دســـتـــــور  در  کســـب وکـــــار  شــروع  شــاخص 

داده انــد. قــرار 
کشــورهای  وضعیــت  از  درحالــی  گــزارش  ایــن  امــا 
کــه مطابــق آمارهــای  مختلــف دنیــا ارائــه شــده اســت 
شــروع  شــاخص  در  ایــران  وضعیــت  جهانــی،  بانــک 
کــرده  حرکــت  تنــزل  اخیــر  ســال های  در  کســب وکار 
اســت. براســاس داده هــای ارائــه شــده، ایــران بــا قــرار 
از  مذکــور  شــاخص  در  دنیــا   ۱۷۸ جایــگاه  در  گرفتــن 
کشــور، شــرایط بدتــری را در مقایســه بــا ســال  میــان ۱۹۰ 

می کنــد. تجربــه  گذشــته 
کــه  کــی از آن اســت  ارزیابی هــای بانــک جهانــی حا
کســب وکار در ایــران از ۵ تــا ۸ مرحلــه  تعــداد مراحــل شــروع 
ــروع  ــرای ش ــان الزم ب ــدت زم ــه و م ــش از ۱۰ مرحل ــه بی ب
کســب وکار به طــور متوســط از ۵/ ۱۵ روز بــه بیــش از ۷۲ روز 
ســمت  بــه  حرکــت  کــه  آمــاری  اســت،  یافتــه  افزایــش 

تصویر جهانی شاخص »شروع کسب وکار« به عنوان یکی از زیرشاخه های ارزیابی »سهولت محیط کسب وکار« مشخص شد. بر این 
اساس کشورهای موفق دنیا در شاخص مزبور، استراتژی های متفاوتی را برای ایجاد سهولت و بهبود شروع کسب وکار در دستور کار قرار 
دادند؛ با وجود این »کاهش هزینه های مرتبط با ثبت شرکت ها« و »کاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای راه اندازی کسب وکار« ترجیع بند 
اصلی است که در کانون توجه عمده کشورهای پیشرو در شاخص مذکور قرار گرفته است. به گزارش دنیای اقتصاد، براساس تعریفی 
که در گزارش Doing business ارائه شده، شاخص »شروع کسب وکار« به کلیه فرآیندهایی اطالق می شود که باید به لحاظ »زمانی« و 

»هزینه ای« موردتوجه قرار گیرد تا کارفرما به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کند.

اولویت های  جهانی برای  صدور مجوز کسب وکار

مطابق آمارهای بانک جهانی، 
وضعیت ایران در شاخص شروع 

کسب وکار در سال های اخیر 
تنزل حرکت کرده است

نگاهی به:
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کارشناســان  وضعیــت بدتــر را تاییــد می کنــد. بــه اعتقــاد 
عمدتــا  زمــان  افزایــش  ایــن  اصلــی  دلیــل  متولیــان،  و 
امــور مالیاتــی و ســازمان تامیــن  بــه عملکــرد ســازمان  
مرحلــه  چارچــوب،  ایــن  در  اســت؛  مرتبــط  اجتماعــی 
از  تامیــن  اجتماعــی  ســازمان  در  کارگــران  ثبت نــام 
کارمنــدان در اداره  کلیــه  ــرای  ــده ب طریــق تشــکیل پرون
کارگاه اســباب طوالنــی شــدن ایــن فرآینــد  کــد  کار و اخــذ 
کــرده اســت. از ســوی دیگــر، اطــالع  رســانی بــه  را ایجــاد 
ســازمان امــور مالیاتــی درخصــوص شــروع فعالیت هــای 
کــد اقتصــادی«،  اقتصــادی، »اخــذ تاییدیــه و دریافــت 
همچنیــن »اخــذ دفاتــر پلمــب شــده حســابداری« پــس از 
تاریــخ ثبت نــام شــرکت و »ثبــت و پرداخــت هزینــه ثبــت« 
شــدن  طوالنــی  بــه  منجــر  شــرکت ها  ثبــت  ســازمان  در 

ــت. ــده اس ــا ش فرآینده
شــروع  گــر  نما در  ایــران  کارشناســان،  گفتــه  بــه 
کشــور منطقــه »منــا« در رتبــه  کســب وکار در میــان ۲۰ 
کــه  اســت  ایــن در حالــی  گرفتــه اســت.  قــرار  نوزدهــم 
پیــش از ایــن ایــران، رتبــه ششــم منطقــه را در اختیــار 
بخــش  فعــاالن  و  صاحب نظــران  اعتقــاد  بــه  داشــت. 
بازرگانــی  اتــاق  در  اخیــر  روزهــای  در  کــه  خصوصــی 
پایتخــت بــه بررســی وضعیــت ایــران در ایــن شــاخص 
ثبــت  کل  اداره  قبیــل  از  دســتگاه هایی  پرداختنــد، 
امــور  ســازمان  غیرتجــاری،  موسســات  و  شــرکت ها 
قوه قضائیــه،  انتظامــی،  نیــروی  کشــور،  مالیاتــی 
ســازمان تامیــن اجتماعــی و بانــک مرکــزی مهم تریــن 
»شــروع  گــر  نما حــوزه  در  مســوول  دســتگاه های 
کســب وکار« شــناخته می شــوند. در ایــن راســتا، الزامــی 
گواهــی عــدم سوءپیشــینه بــرای شــروع یــک  بــودن اخــذ 
ــده اســت  ــاله ش ــه ایــن مس ــران منجــر ب کســب وکار در ای
کــه یــک مرحلــه ۷ تــا ۱۰ روزه بــا هزینــه ۲۰۰ هــزار ریالــی 
شــود.  افــزوده  ایــران  در  کســب وکار  شــروع  زمــان  بــه 
براســاس تصویب  نامــه هیــات وزیــران، امــکان اســتعالم 
بــرای  عدم سوءپیشــینه  گواهــی  الکترونیکــی  و  برخــط 

اســت. شــده  تصریــح  اجرایــی  دســتگاه های 

کار کســب و  ماموریت اتاق ها در 
شــروع  شــاخص  در  ایــران  رتبــه  افــت  تشــدید  امــا 
کــه پیــش از ایــن  ــی اتفــاق افتــاده اســت  کســب وکار در حال
کشــور، تعــدادی  گذشــته پارلمــان اقتصــاد  و در ســال 
تهــران،  اتــاق  جملــه  از  کشــور  سراســر  اتاق هــای  از 
کــرد  کرمــان و شــیراز را مکلــف  اصفهــان، تبریــز، مشــهد، 
کلیــه شــاخص های  کشــور در  تــا بــا هــدف بهبــود جایــگاه 
و  احصــا  را  موجــود  چالش هــای  و  موانــع  کســب وکار، 
موجــود  مشــکالت  از  برون رفــت  بــرای  را  راهکارهایــی 
اتــاق  راســتا  همیــن  در  کننــد.  ارائــه  عرصــه  ایــن  در 
بازرگانــی تبریــز مامــور بررســی وضعیــت شــاخص »شــروع 
ــرای  ــز ب ــردی را نی کارب کســب وکار« شــد و پیشــنهادهای 

کــرد. حــل مســائل ارائــه 

وضعیت ایران
کســب وکار« به عنوان  ایــران در زمینــه شــاخص »شــروع 
بانــک   Doing business گــزارش  شــاخص های  از  یکــی 
گذشــته عملکــرد ضعیفــی  ــا ســال  ــی در مقایســه ب جهان
از خــود نشــان داده اســت. مطابــق جدیدتریــن آمارها، رتبه 

کــرده اســت. ایــران در ایــن شــاخص بــه ۱۷۸ تنــزل پیــدا 
گــزارش پایــگاه خبــری اتــاق ایــران، مطابــق اعــالم  بــه 
کــه   )IBRD( توســعه  و  بازســازی  بین المللــی  بانــک 
بــه بانــک جهانــی اســت،  از نهادهــای اصلــی وابســته 
کســب وکار ۲۰۲۰« بــا  گــزارش »جهانــی ســهولت  ایــران در 
کشــور(  کســب ۵/ ۵۸ امتیــاز از ۱۰۰ امتیــاز )در میــان ۱۹۰ 
کــه در ســال  گرفتــه اســت. ایــران  در رتبــه ۱۲۷ دنیــا قــرار 
۲۰۱۴ یعنــی در بحبوحــه دور قبلــی تحریم هــا بــه رتبــه 
کســب وکار تنــزل یافتــه  ۱۵۲ جهــان در زمینــه ســهولت 
بــود، موفــق شــد در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بــه  ترتیــب بــه 
کنــد، امــا پــس از آن رونــد  رتبه هــای ۱۳۰ و ۱۱۷ صعــود 
گــزارش ســهولت  به  گونه ای کــه در  کــرد،  را طــی  نزولــی 
 ۲۰۱۸ ســال  اطالعــات  براســاس  )کــه   ۲۰۱۹ کســب وکار 

ــاص  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــه ۱۲۸ جه ــده( رتب ــم ش تنظی
گــزارش ۲۰۲۰ بــرای اولیــن  کنــون در  داد. در واقــع ایــران ا
بــار پــس از ســال ۲۰۱۶ توانســته اســت رونــد نزولــی خــود 
کنــد.  متوقــف  را  کســب وکار  ســهولت  رتبه بنــدی  در 
مذکــور  شــاخص های  در  ایــران  کارنامــه  بررســی  امــا 
کشــور در طــول  کــه بدتریــن عملکــرد  نشــان می دهــد 
کســب وکار  ــه شــاخص شــروع  ــوط ب ســال های اخیــر مرب
کــه بــه لحــاظ جــذب ســرمایه گذار خارجــی  بــوده اســت، 
شــروع  شــاخص  رتبــه  اســت.  اهمیــت  حائــز  بســیار 
کشــور   ۱۹۰ میــان  در   ۲۰۱۷ ســال  در  ایــران  کســب وکار 
گذشــته بــا ســقوطی قابل  توجــه بــه  کــه ســال  ۱۰۲ بــود 
کــه امســال  کــرد. ایــن درحالــی اســت  ۱۷۳ تنــزل پیــدا 
کســب وکار بــا ۵ پلــه تنــزل  رتبــه ایــران در شــاخص شــروع 
گــزارش بانــک  بــه رتبــه ۱۷۸ رســیده اســت. براســاس 
بــا  را  بســیاری  اقدامــات   ۲۰۱۱ ســال  از  ایــران  جهانــی، 
کســب وکار انجــام داد؛ اقداماتــی  هــدف تســهیل شــروع 
مزبــور  شــاخص  در  ایــران  امتیــاز  بهبــود  بــه  منجــر  کــه 

ــت. ــداوم نیاف ــد ت ــر چن ــد، ه ش
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تجارب جهانی
کســب وکار  ــزارش ســهولت  گ در فصــل هفتــم از متــن 
راســتای  در  کشــورها  عملکــرد  جهانــی،  بانــک   ۲۰۲۰
بررســی  اســت.  شــده  مشــخص  شــاخص ها  بهبــود 
بهبــود  حــوزه  در  موفــق  کشــورهای  برخــی  عملکــرد 
کســب وکار« نشــان می دهــد، دولــت   شــاخص »شــروع 
کشــورهای مزبــور اســتراتژی های متفاوتــی را بــا هــدف 
گرفته انــد  پیــش  در  کســب وکار  یــک  فرآینــد  تســهیل 
و  شــرکت«  ثبــت  بــه  مربــوط  هزینه هــای  »کاهــش  کــه 
راه انــدازی  بــرای  موردنیــاز  ســرمایه  حداقــل  »کاهــش 
به شــمار  آنهــا  مهم تریــن  جملــه  از  کســب وکار«  یــک 
ســازوکارهای  و  اســامی  اســاس  ایــن  بــر  مــی رود. 
 ۲۰۱۹ ســال  طــی  کــه  موفقــی  کشــورهای  عملیاتــی 
کســب وکار« بــه  عملکــرد مطلوبــی را در شــاخص »شــروع 

اســت: زیــر  ح  شــر بــه  رســانده اند  ثبــت 
کاهــش حداقــل ســرمایه  موردنیــاز در ابتــدای شــروع 
آن  »بلژیــک«  کــه  بــوده  ســازوکاری  کســب وکار،  یــک 
کاهــش  همچنیــن  اســت.  داده  قــرار  کار  دســتور  در  را 
کــد ثبــت نــام و  هزینه هــای مربــوط بــه ثبــت شــرکت، 
گواهینامه هــای  حــذف هزینه هــای مربــوط بــه صــدور 
گرفتــه اســت.  دیجیتــال موردتوجــه »بنــگالدش« قــرار 
کاهــش مــدت زمــان فرآینــد ثبــت مشــاغل  »برزیــل« نیــز 
گواهینامــه  صــدور  بــه  مربــوط  هزینه هــای  کاهــش  و 
دیجیتــال را به عنــوان یــک برنامــه عملیاتــی بــرای خــود 
کــرده اســت. از ســوی دیگــر ایجــاد پنجــره واحــد  تعریــف 

کــه در  بــرای دریافــت مــدارک شــرکت، راهــکاری بــوده 
کانــون توجــه »چیــن« واقــع شــده اســت. »کلمبیــا« نیــز 
به دســت  بــرای  بانکــی  حســاب  افتتــاح  شــرط  حــذف 
ــرار  ــود ق کار خ ــتور  ــور را در دس کت ــدور فا ــوز ص آوردن مج

داده اســت.
زمــان  و  هزینــه  کاهــش  ســمت  بــه  نیــز  »فنالنــد« 
گام  آنالیــن  به صــورت  تجــاری  ثبت نام هــای  پــردازش 
کــه  اســت  کشــورهایی  جملــه  از  »یونــان«  برداشــت. 
کاهــش زمــان ثبــت  تجــاری شــرکت ها و حــذف شــرط 
زمــان  در   )tax clearance( مالیاتــی  ترخیــص  گواهــی 
کاهــش هزینــه  گرفــت.  کســب وکار را بــه کار  شــروع یــک 
دیگــر  دیجیتــال  گواهی هــای  دریافــت  و  شــرکت  ثبــت 
خــود  کار  دســتور  در  »هنــد«  کــه  بــوده  کاری  و  ســاز 
کشــورهای جنــوب شــرقی  قــرار داده اســت. در میــان 
بــرای  آنالیــن  پلت فــرم  یــک  ایجــاد  »اندونــزی«  آســیا 
گواهینامه هــای  کســب وکار و صــدور  صــدور مجوزهــای 
کســب وکار  الکترونیکــی را بــرای بهبــود عملکــرد شــروع 

اجــرا درآورد. بــه 
مجــوز  اخــذ  ادغــام  منطقــه  کشــورهای  میــان  در 
تجــاری و تســهیل در فرآینــد ثبــت شــرکت ها به صــورت 
کســتان« نیــز  آنالیــن موردتوجــه »کویــت« واقــع شــد. »پا
ایجــاد پنجــره واحــد آنالیــن بــرای ثبــت شــرکت ها را در 
کشــورهای منطقــه  کار قــرار داد. در میــان دیگــر  دســتور 
نیــز »عربســتان ســعودی« بــه ســمت راه انــدازی پنجــره 
ــرای ثبــت شــرکت ها و »امــارات متحــده  واحــد آنالیــن ب

بــه  مربــوط  هزینه هــای  کاهــش  ســمت  بــه  عربــی« 
کردنــد. »آمریــکا« نیــز در جهــت  ادغــام مشــاغل حرکــت 
بــه  مربــوط  اظهارنامه هــای  ثبــت  ســامانه  راه انــدازی 
و  برداشــت  گام  محــدود(  مســوولیت  )بــا  شــرکت ها 
صــدور  بــه  مربــوط  هزینه هــای  کاهــش  »زیمبابــوه« 
کــرد. کســب وکار از ســوی شــهرداری را اجــرا  مجوزهــای 

پیشــنهادهای پارلمان اقتصاد
بازرگانــی، صنایــع، معــادن  اتــاق  امــا در ســال ۹۷، 
کشــور  جایــگاه  بهبــود  باهــدف  ایــران  کشــاورزی  و 
»تهــران«،  اتاق هــای  کســب وکار،  شــاخص های  در 
»تبریــز«، »اصفهــان«، »مشــهد«، »کرمــان« و »شــیراز« 
ــاخص  ــای ش ــی چالش ه ــن بررس ــا ضم ــرد ت ک ــف  را موظ
کاربــردی  کســب وکار در ایــران، پیشــنهادهای  ســهولت 
رتبه بنــدی  بهبــود شــاخص های موردنظــر در  بــرای  را 
قــرار  کــه  پیشــنهادهایی  دهنــد؛  ارائــه  جهانــی  بانــک 
اجرایــی  دســتگاه های  بــه  مســتقیم  به طــور  اســت 

شــود.   اعــالم  مربوطــه 
در همیــن زمینــه پیشــنهادهای اتــاق تبریــز به عنــوان 
براســاس  کســب وکار  شــروع  شــاخص  بررســی  مجــری 
بــه  جهانــی  بانــک   ۲۰۱۹ کســب وکار  ســهولت  گــزارش 
ــی  ــوده اســت: ۱- ســازمان های امــور مالیات ح ب ایــن شــر
کشــور و تامیــن اجتماعــی بایــد ارتبــاط خــود را به صــورت 
از  شــرکت ها  کل  اداره  بــا  الکترونیکــی  واحــد  پنجــره 
گواهــی ســهام، اطالع رســانی  قبیــل پرداخــت حــق تمبــر 
شــروع  درخصــوص  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  بــه 
کارکنــان  و  کارگاه هــا  اطالعــات  ثبــت  فعالیــت شــرکت، 
واحــد  درگاه  طریــق  )از  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  در 
غیرتجــاری(  موسســات  و  شــرکت ها  ثبــت  کل  اداره 
کــه  کمتــر از یــک روز انجــام دهــد. ۲- در مــواردی  در 
گواهــی عــدم سوءپیشــینه نیــاز باشــد وزارت دادگســتری 
اســتعالم  امــکان  انتظامــی،  نیــروی  همــکاری  بــا  بایــد 
کنــد.  برخــط و الکترونیکــی شــدن ایــن فرآینــد را فراهــم 
از  مجــوز  اخــذ  کــه  اجرایــی  دســتگاه های  کلیــه   -۳
آنهــا بــرای ثبــت شــرکت الزم اســت، بایــد امــکان اخــذ 
کــه از ســقف زمانــی  مجــوز را به گونــه ای ترتیــب دهنــد 
تســهیل  و  مقررات زدایــی  هیــات  توســط  تعیین شــده 
کســب وکار تجــاوز نکنــد. ۴- ســازمان  صــدور مجوزهــای 
کشــور همچنیــن بایــد اقــدام بــه  ک  ثبت اســناد و امــال
اصــالح و بازنگــری آیین نامــه اصالحــی ثبــت تشــکیالت 
کنــد. ۵- بانــک مرکــزی موظــف  و موسســات غیرتجــاری 
گواهــی بانکــی پرداخــت،  اســت در راســتای حــذف ارائــه 
و  تاســیس  حــال  در  شــرکت های  ســرمایه  حداقــل 
فیزیکــی،  به صــورت  آنهــا  بعــدی  ســرمایه  افزایــش 
شــرایط و زیرســاخت های الزم را بــرای برقــراری ارتبــاط 
و  بانک هــا  شــرکت ها،  ثبــت  ســامانه  الکترونیکــی 

کنــد. موسســات مالــی فراهــم 

محمــد مهــدی شــکوری مقــدم از لــزوم توجــه بــه اقتصــاد شــرکت های اســتارت آپی کــه در حوزه هــای فرهنگــی فعالیــت می کننــد، گفــت و از 
ســازمان ها خواســت اســتارت آپ ها را وجه المصالحــه اهــداف خــود قــرار ندهنــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم؛ ســایت های اشــتراک ویدیــو در ایــران، از آن دســته اســتارت آپ هایی هســتند کــه از کســب و کارهــای خارجــی 
الهــام گرفته انــد و پــس از بومی ســازی بــه  ابــزار مهمــی بــرای بازاریابــی ویدیــوی  تبدیــل شــده اند.
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اصطــالح  بــه  یــا  ویدیــو  ک  اشــترا ســرویس های 
ــد  ــب درآم کس ــه  ــا برنام ــام دنی ــا  در تم ــی UGC ه تخصص
اختصاصــی خــود را دارنــد؛ پلتفرم هــای ایرانــی هــم ابتــدا 
ــا یادگیــری از پلتفرم هــای خارجــی سیســتم درآمدزایــی  ب
کردنــد و اما امــروز و  در مرحله دوم این  کاربــر را فعــال  بــرای 
سیســتم را بــا تجربه تــر و پخته تــر طراحــی و پیاده ســازی 
ک ویدیــو  کرده انــد؛ امــروز بــا نــگاه بــه ســایت های اشــترا
داخلــی و رتبــه الکســا آنهــا در جهــان می تــوان بــه رشــد 
ک، آپــارات  آنهــا پــی بــرد. یکــی از ایــن ســرویس های اشــترا

کــه رتبــه دوم در ایــران و 98 جهــان را دارد. اســت 
ــه وضعیــت  ــد ب کنــار موضوعــات فرهنگــی بای البتــه در 
اســتارت آپهای  خصــوص  بــه  و  اســتارت آپها  اقتصــادی 
کــرد؛ بهانــه مصاحبــه  فعــال در عرصــه فرهنگــی هــم توجــه 
ایــده هــم موضــوع توجــه  قائــم مقــام شــرکت صبا  بــا 
اینکــه  اســت.  اســتارت آپی  شــرکت های  اقتصــاد  بــه 
اســتارت آپی  شــرکت های  اقتصــاد  بــه  می شــود  چطــور 

فعــال در زمینه هــای فرهنگــی رونــق بخشــید.
کســب درآمــد در اســتارت آپ  آپــارات از ســال 96 فرآینــد 
کاربــران  می توانســتند بــا  کــه  کــرد بــه طــوری  را تئوریــزه 
کــه روی ویدیوهــای  پیوســتن بــه ایــن طــرح، از تبلیغاتــی 
امــا  کننــد  درآمــد  کســب  می آمــد،  در  نمایــش  بــه  آنهــا 
کــه تــا  کنــون مبنــای محاســبه درآمــد افــراد از آپــارات،  ا
پیــش از ایــن بــر اســاس »تعــداد نمایــش« ویدیــو بــود، 
کــرده و حــاال آپــارات بــر اســاس »زمــان نمایــش«   تغییــر 

کاربــران را محاســبه می کنــد. ویدیــو، درآمــد 
محمــد مهــدی شــکوری مقــدم؛ قائــم مقــام شــرکت 

کســب  صبــا ایــده دربــاره چرایــی ایــن تغییــر در برنامــه 
ــک  ــرای ی ــد ب ــت: آوردن بازدی ــد اس ــارات معتق ــد از آپ درآم
کار زیــاد ســختی نیســت. بــا یــک عکــس و تیتــر  ویدیــو 
جــذاب می  توانیــد تعــداد قابــل توجهــی بازدیــد بــرای یــک 
کســی  ویدیــو در فضــای مجــازی داشــته باشــید؛ امــا حفظ 
کامــال بــه توانایی هــای  کــرده  کلیــک  کــه روی یــک ویدیــو 
برنامه ســاز بســتگی دارد. یــک ویدیــو بایــد آنقــدر جــذاب 
نــرود؛  بــه ســراغ ویدیــوی دیگــری  کــه مخاطــب  باشــد 
کــه روی آن فکــر شــده و  کــه تفــاوت محتوایــی  اینجاســت 
خــوب ســاخته شــده بــا ســایر محتواهــا مشــخص می   شــود 
کیفیــت تولیــدش  بــه خاطــر  کانــال  بــاالی آن  و درآمــد 
کــه همــگان فکــر می کننــد  اســت نــه تیتــر و عکــس جذابــی 
کــه شــاخص زمــان تماشــای  بنابرایــن مــا متوجــه شــدیم 
یــک ویدیــو مبنــای بســیار بهتــری بــه نســبت بازدیــد یــک 

ویدیــو اســت.
کــه تــا پیــش از  مبنــای محاســبه درآمــد افــراد از آپــارات، 
کــرده  ایــن بــر اســاس »تعــداد نمایــش« ویدیــو بــود، تغییــر 
و حــاال آپــارات بــر اســاس »زمــان نمایــش« ویدیــو، درآمــد 

ــران را محاســبه می کنــد کارب
کار امروز بیش از آنکه  کسب و      فضای 

نیازمنــد حمایــت نهادهــا باشــد
 نیازمند عدم دخالت و یا هر نوع 

رفتار حامیانه است
بایــد  چگونــه  اینکــه  بــه  پاســخ  در  مقــدم  شــکوری 
اســتارتاپ ها  ســودآوری  و  شــدن  تجــاری  فرآینــد 
مدیریــت شــود  و آیــا عملکــرد نهادهــای مرتبــط بــا ایــن 

نــه  یــا  بــوده  بــرای تجاری ســازی مناســب  اســتارتاپ ها 
کار امــروز  بــرای شــکوفایی،  کســب و  می گویــد: فضــای 
بیــش  غیرمالــی  و  مالــی  هزینه هــای  کاهــش  و  ســرعت 
کمیتــی   از آنکــه نیازمنــد حمایــت یــا ورود  نهادهــای حا
رفتــار  نــوع  هــر  یــا  عــدم دخالــت، ورود  نیازمنــد  باشــد، 
کــه به دلیــل اختــالف  ظاهــرًا یــا باطنــًا حامیانــه اســت چــرا 
ســلیقه ها، تضــارب آرا و حتــی همپوشــانی های نظارتــی 
یــک  خیرخواهانــه  هرچنــد  ورود  محــض  بــه  قانونــی  و 
گذشــته ســازمانها، مــا  کشــمکش ها و اختالفــات  نهــاد، 
یــا هــر اســتارت آپ دیگــر را وجه المصالحــه یــا قربانــی ایــن  
گذشــته  داســتان قــرار خواهــد داد و یــک دهــه تجربــه 
ــواه ایــن  گ شــرکت مــا و بســیاری از شــرکتهای دیگــر خــود 

مدعــا اســت .
بهانــه نظــارت، فــرم و شــکل زیبایــی دارد و مقبــول 
نــوع  و  باطــن  امــا معمــوال  اســت  مــا  از جملــه  همــگان 
اجــرای آن بــه دالیــل بســیاری ماننــد منافــع مشــترک یــا از 
آن مهم تــر، اختــالف ســالیق و عــدم وجــود خطــوط قرمــز 
مشــخص نظارتــی همیشــه روی زشــتی بــه مــا نشــان داده 

ــت! اس
اصلی تریــن  کــه  ویدیــو  تولیدکننــدگان  دربــاره  وی 
مهره هــای آپــارات جهــت درآمدزایــی و تولیــد ویدیــوی 
مــورد  در  می شــود:  متذکــر  هســتند،  کیفیــت  با
را  ویدیوهــا  فنــی  بررســی  مرحلــه  یــک  تولیدکننــدگان، 
تمــام  فنــی،  قبولــی  نمــره  گرفتــن  صــورت  در  و  داریــم 
کننــد در سیســتم  کــه محتــوا را خودشــان تولیــد  کســانی 

می پذیریــم. درآمــد  کســب 

محمــد مهــدی شــکوری مقــدم از لــزوم توجــه بــه اقتصــاد شــرکت های اســتارت آپی کــه در حوزه هــای فرهنگــی فعالیــت می کننــد، گفــت و از 
ســازمان ها خواســت اســتارت آپ ها را وجه المصالحــه اهــداف خــود قــرار ندهنــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم؛ ســایت های اشــتراک ویدیــو در ایــران، از آن دســته اســتارت آپ هایی هســتند کــه از کســب و کارهــای خارجــی 
الهــام گرفته انــد و پــس از بومی ســازی بــه  ابــزار مهمــی بــرای بازاریابــی ویدیــوی  تبدیــل شــده اند.

قائم مقام شرکت صبا:

سازمان ها »استارت آپ ها«

 را وجه المصالحه قرار ندهند
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    امکان درآمدزایی برای بازنشرکنندگان
کنار تولیدکنندگان آن  ویدیو در 

قوانیــن  اینکــه  بــه  اشــاره  ضمــن  شــکوری مقدم 
ــود:  ــادآور می ش ــت، ی ــخت گیرانه نیس ــی س ــد درآمدزای جدی
ک گذاری محتــوا، معمــواًل به محتواهای  پلتفرم هــای اشــترا
ــد و  ــتری می  دهن ــت بیش ــراد اهمی ــط اف ــده توس ــد ش تولی
کســب درآمــد از محتواهــای بازنشــر شــده در هیــچ  امــکان 
ــدارد؛ امــا مــا  ــی وجــود ن یــک از پلتفرم هــای مطــرح جهان
کردیــم بــا نــگاه بومــی و شــناخت شــرایط محیطــی  ســعی 
گــروه، امــکان  پیرامــون، بــا توجــه بــه تفاوت هــای ایــن دو 
کنــار  بــرای بازنشــرکنندگان ویدیــو را نیــز در  درآمدزایــی 

کنیــم. تولیدکننــدگان آن فراهــم 
وی دربــاره پرداخت های منصفانه برای تولیدکنندگان 
و بازنشــرکنندگان می گویــد: بــرای بازنشــرکنندگان فرمــول 
درآمــد  مجمــوع  کــه  شــده   طراحــی  طــوری  محاســبه، 
کانــال، افزایــش حداقــل 20 درصــدی داشــته باشــد؛ نکتــه 
کل آپــارات و  مهــم در اینجــا بــاال و پاییــن شــدن بازدیــد 
زمان هــای  در  بازنشــر کننده  کانالهــای  بازدیــد  بالطبــع 
کــه فصــل  مختلــف ســال اســت بــه عنــوان مثــال در حالــی   
افزایــش  ســایت  در  روزانــه  مصرفــی  ترافیــک  تابســتان 
چشــمگیر دارد، هفتــه اول مهــر بــه صــورت قابــل توجهــی 

ایــن ترافیــک ُافــت می کنــد.
قایــم مقــام صبــا ایــده ادامــه می دهــد: در ایــن مــدل هــر 
ــان  ــان زم ــند و مخاطب ــر باش کیفیت  ت ــا  ــا ب ــدر محتواه چق

بیشــتری را بــه تماشــای آن بنشــینند، ســهم بیشــتری را 
کســب خواهنــد  از درآمــد تخمینــی آپــارات بــرای آن ویدیــو 
کــرد؛ »طــی مشــاهدات اخیــر مــا، مقــدار درآمــِد بعضــی 
محتواهــا، ســهم بســیار قابــل توجهــی از درآمــد آپــارات 
تــا آســتانه برابــری و حتــی  گاهــی ایــن نســبت  دارنــد و 
تــا هــم تولیدکننــده و هــم  بیشــتر شــدن نیــز می رونــد، 
ــارات  ــاز نشــرکننده تحــت حمایــت سیســتم درآمــدی آپ ب
کنند. بتواننــد بــا خیالــی آســوده محتــوا را تولیــد یــا باز نشــر 

درآمــد  از  ثابتــی  همیشــه  و  خــاص  درصــد  آپــارات 
نمی گــذارد،  ک  اشــترا بــه  تولیدکننــدگان  بــا  را  تبلیغــات 
ــو و همیــن  کیفیــت ویدی ــا افزایــش  کامــال شــناور و ب بلکــه 
طــور زمــان نمایــش آن، ســهم تولیدکننــده نیــز افزایــش 
کــه  گاهــی ممکــن اســت بیــش از آنچــه  کــرد و  پیــدا خواهــد 
ــد  ــب درآم کس ــارات  ــته، از آپ ویدیــو درآمــد تبلیغاتــی داش

کنــد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســتارتاپ  حــوزه  فعــال  ایــن  
محاســبه  سیســتم  بــا  ویدیــو،  تولیدکننــدگان  بیشــتر 
جدیــد، مقــدار قابــل توجهــی  افزایــش درآمــد داشــته اند، 
مطلــوب  قطعــًا  جدیــد  درآمدزایــی  سیســتم  می گویــد: 
نقشــه  بــا  آنهــا  می   شــود  باعــث  و  اســت  تولیدکننــدگان 
کاربــر  راه، وارد تولیــد محتــوا شــوند تــا بتواننــد مخاطــب و 
را همیشــه همــراه خــود داشــته باشــند؛ در نتیجــه ایــن 
محتواهــا عــالوه بــر بازدیــد، دقیقــه نمایــش باالیــی هــم 
دارنــد و بــه طبــع آن، میــزان درآمــد از برنامــه تولیــدی بــاال 

گذشــت مدتــی از پخــش یــک برنامــه  خواهــد بــود؛ بعــد از 
کاال و خدمــات بــرای اسپانســر شــدن  تولیــدی، صاحبــان 
کــه همیــن  و مشــارکت در تولیــد برنامــه اقــدام می   کننــد 
تولیدکننــدگان  بــرای  انگیــزه  افزایــش  موجــب  موضــوع 

اســت.
کســب درآمــد  وی بــا بیــان اینکــه داشــبورد مربــوط بــه 
از آپــارات بــه شــکل یکپارچــه درآمــده اســت؛ توضیــح داد: 
ــه عنــوان بخشــی از  گذشــته ب کســب درآمــد در  داشــبورد 
بازدیدهــای  وجــود  علــت  بــه  بــود،  سیســتم صبا ویــژن 
تقلبــی، عــدم دسترســی بــه جزییــات بیشــتر بــرای درآمــد 
آپــارات،  از  پنــل درآمدزایــی  بــودن  کســب  شــده و جــدا 
به صــورت  را  برنامــه  ایــن  تــا  گرفتیــم  ایــن  بــر  تصمیــم 
کنیــم تــا تجربه  یکپارچــه در داخــل پلتفــرم آپــارات طراحــی 
کاربری بهتری داشــته باشــد؛ برای دسترســی به جزییات 
بیشــتر آمــاری ظرفیــت نگهــداری داده هــای آماری خــود را 
ــا بتوانیــم جزییــات دقیقــی از  ــم ت ــر افزایــش دادی ــا 10 براب ت
تمــام زمان هــای نمایــش داشــته باشــیم؛ تغییــرات فنــی 
و طراحــی جدیــد، درآمــد افــراد را به صــورت لحظــه ای و 
کاهــش یــا افزایــش درآمــد  روزانــه نشــان خواهــد داد و از 
خــود به صــورت روزانــه بــا خبــر می شــوند و حتــی بــر اســاس 
فرمول هــای مــا، تخمینــی از درآمــد انتهــای مــاه خــود نیــز 

ــت. ■ ــد داش خواهن
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و  راه  وزارت  گفــت:  ایرنــا  بــه  آدم نــژاد«  »شــهرام 
شهرســازی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا شــرکت های دانش بنیــان 
ایــن  در  دارد،  نقــل  حمــل و  حــوزه  در  اســتارت آپ ها  و 
راســتا ایــن وزارتخانــه  بــا حــدود ۵۱۱ اســتارت آپ و شــرکت 
کــرده و از  بین  دانش بنیــان  در حــوزه حمــل و نقــل مصاحبــه 
آنها نیازها و احتیاجات نزدیک به ۱۱۱ اســتارت آپ و شــرکت 

کــرده اســت. دانش بنیــان حمــل و نقلــی را احصــا 
احتیاج هــای  احصــای  کنــون  ا کــرد:  اضافــه  وی 
نظیــر  »ریســک  مــواردی  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
ســرمایه گــذاری«،  »ریســک جــذب نیــروی انســانی«، »عــدم 
کســب و  ارائــه تســهیالت بــه ایــن شــرکت ها«، »مقاومــت 
کارهــای نویــن« و »جــذب  کســب و  کارهــای ســنتی در برابــر 

مشــتری و بازاریابــی« انجــام شــده اســت.
آدم نــژاد یــادآور شــد: اهمیــت ایــن موضــوع تــا حــدی 
کارگروهی  که با دســتور مســتقیم وزیر  راه و شهرســازی،  بود 
بــرای شــتاب دهی اســتارت آپ های ایــن حــوزه تشــکیل 
کــه عــالوه بــر رفــع نیازهــای خدمــات و اطالعات  شــده اســت 
آنهــا، بــه ایــن شــرکت ها ســمت و ســوی درســت را بــه منظــور 
در  خدمات دهــی  ســطح  بــه  رســیدن  و  شــدن  تجــاری 

کالن نشــان می دهــد. مقیــاس 
سامانه  رسیدگی به درخواست  استارتاپ ها 

 در شرف راه اندازی
رســیدگی  ســامانه های  کنــون  هم ا شــد:  یــادآور  وی 
شــرکت های  و  اســتارت آپ ها  درخواســت های  بــه 
دانش بنیــان  حمــل و نقلــی در شــرف راه انــدازی هســتند 
ع وقــت و بــدون واســطه  ــا ایــن شــرکت ها بتواننــد در اســر ت
کنند  مســائل و مشــکالت خود را با مســئول مربوطه مطرح 

ع وقــت مرتفــع شــود. و مشــکالت  آنهــا در اســر
کــرد: عــالوه بــر ایــن کارگروه فوق طی جلســات  وی اظهــار 
کــه برگــزار می کند ســعی دارد تا بــا رویکرد  منظــم و متعــددی 
شــتاب دهی ایــن اســتارت آپها را در مســیر درســت هدایــت 

کنــد تــا هرچــه ســریع تر بــه مرحلــه تجــاری شــدن برســند.

استارت آپها قادر به حل مشکل صنعت 
حمل و نقل خواهند بود

آدم نــژاد بــا اشــاره بــه  حضــور شــرکت های دانش بنیــان 
و  نقــل  و  حمــل  بین المللــی  نمایشــگاه  چهارمیــن  در 
کــرد: یکــی از رکن های  لجســتیک در آذرمــاه امســال،اظهار 
شــرکت های  و  نمایشــگاه  اســتارت آپها  ایــن  اصلــی 
از  اســتفاده  آنهــا  محوریــت  زیــرا  هســتند  دانش بنیــان 
تکنولــوژی اطالعــات )IT( و هوشمندســازی حمــل و نقــل 

اســت.
وی افــزود: تقریبــا نیمــی از تالش هــای صنعــت حمــل 
بــا   ،۱۹۹۸ ســال  از  شــدن  مدرنیــزه  بــرای  کاال  نقــل  و 
کــه شــرکت ها  شکســت همــراه بــوده و مشــکل اینجــا بــود 
رویــه  بایــد  تکنولــوژی،  تغییــر  بــر  عــالوه  نمی دانســتند 
کنــون فعــاالن  ایــن  تجــاری خــود را نیــز تغییــر دهنــد؛ امــا ا
حــوزه، راهکارهــای دیجیتالــی تــازه ای بــرای بقــا در ایــن 

بــازار بــه شــدت رقابتــی یافته انــد.
گفــت: اســتارتاپ های حمــل و نقلــی، بــا وجــود  وی 
اینکــه تحــت مالکیــت خصوصــی اداره می شــوند، چنانچه 
در مســیر درســت و مناســب هدایــت شــوند، می تواننــد 
دیگــر  بــرای  را  زیــادی  بســیاری  مثبــت  دســتآوردهای 
ذینفعــان حمــل نقــل نظیــر جامعــه، دولــت و ســازمان ها 

ــد. ــه ارمغــان بیاورن ب
نقــل  و  حمــل  بین المللــی  نمایشــگاه  افــزود:  وی 
ایــن  فعــاالن  هم افزایــی  بیــن  بــرای  مناســبی  بســتری 
کــردن بی واســطه مســائل و مشــکالت  حــوزه بــرای مطــرح 
شــرکت های دانش بنیــان بــا مســئوالن، ســرمایه گذاران، 
کارآفرینــان، تّجــار، دانشــگاهیان و متخصصــان حمــل و 

نقــل فراهــم می کنــد.
از مناســبترین و  کــرد: یکــی  معــاون وزیــر راه  اظهــار 
حضــور  بــا  کــه  نمایشــگاه  ایــن  رویدادهــای  مهمتریــن 
اســت  ارائــه  روز  مراســم  می شــود  برگــزار  اســتارت آپ ها 
کــه طــی آن اســتارت آپ ها و شــرکت های دانــش بنیــان 

دســتاوردها و محصــوالت خــود را ارائــه می دهنــد، ایــن 
گزینه هــای  روز فرصــت مناســبی اســت تــا ســرمایه گذاران 
ــرای ســرمایه گذاری بیابنــد و از آن طــرف  مناســب خــود ب
خــود  نویــن  کار  و  کســب  بــرای  بتواننــد  اســتارت آپ ها 

بیابنــد. مناســب  ســرمایه گذار 
کــرد: از جملــه دســتاوردهای مهــم دیگــر   وی بیــان 
اســتارتآپ های  و  دانش بنیــان  شــرکت های  حضــور 
منبــع  بــه  دســتیابی  نمایشــگاه  در  نقــل  و  حمــل 
کــه  اســت  جدیــد  محصــوالت  و  ایده هــا  از  عظیمــی 
ــد در حــوزه حمــل و نقــل هوشــمند در مقیــاس  می توان
بــزرگ توســط شــرکت های حمــل و نقــل مــورد اســتفاده 

گیــرد. قــرار 
 ارتباط دولت و بخش خصوصی

 در هفته حمل و نقل
کــرد: یکــی از مهمتریــن مســائل موجــود  وی اظهــار 
کشــور، عــدم تعامــل مناســب و  در بخــش حمــل و نقــل 
درخــور بخــش خصوصــی و دولتــی بــرای رفــع مســائل و 
مشــکالت ایــن حــوزه اســت؛ دولــت بــرای خــود یــک ســری 
ــوده و  ــا ب ــت آنه ــه رعای ــزم ب ــه مل ک ــی دارد  ــن و مقررات قوانی
نیــز  نقلــی  و  حمــل  زیرســاخت های  بهره بــرداران  ســایر 

کننــد. ــد از آنهــا تبعیــت  بای
ایــن  خصوصــی  شــرکت های  از  برخــی  افــزود:  وی 
ــه  ــر ب ــن رو حاض ــته و از ای ــر دانس گی ــا  ــت و پ ــن را دس قوانی
همــکاری بــا دولــت نیســتند، در ایــن راســتا نمایشــگاه 
تــا  اســت  مناســبی  فرصــت  نقــل  و  حمــل  بین المللــی 
شــرکت های خصوصــی و ارگان هــای دولتــی بی واســطه 
ــا حضــور دیگــر متخصصــان و  و در یــک فضــای مناســب ب
فعــاالن بخــش حمــل و نقــل داخلــی و خارجــی بــا یکدیگــر 
گفت وگــو و تعامــل پرداختــه و مســائل و مشــکالت و  بــه 
ــا یکدیگــر در  انتظــارات یکدیگــر را در محیــط غیررســمی ب

میــان بگذارنــد.

معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه ســامانه های رســیدگی بــه درخواســت های اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان  حمــل و نقلــی در شــرف راه انــدازی هســتند، گفــت: نیازهــای اســتارت آپ هــا و شــرکت هــای دانش بنیــان از ســوی وزارت 

راه احصــا شــده اســت.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی خبر داد

احصای نیازهای استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان از سوی وزارت راه
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گــزارش راه پرداخــت، ســهم اقتصــاد دانش بنیــان  بــه 
ــان  کشــور در افــق ۱۴۰۴ و پای از تولیــد ناخالــص داخلــی 
برنامــه ۲۰ ســاله ۵۰ درصــد بــرآورد شــده، امــا اینــک بــا 
ایــن بخــش  توســعه ســهم  برنامــه  از  ۱۰ ســال  گذشــت 
در تولیــد ناخالــص داخلــی حــدود نیــم تــا یــک درصــد 
کارخانه هــا،  ســال ها  ایــن  در  حــال  ایــن  بــا  اســت. 
کــز، آزمایشــگاه های زیــادی بــا مفاهیمــی از نــوآوری،  مرا
کی و غیــره تأســیس  کار اشــترا رشــد، شــتابدهی، فضــای 
کــه همــه آنهــا یــک شــعار اصلــی دارنــد؛ حمایــت از  شــده 

اســتارت آپ ها در مراحــل اولیــه رشــد آنهــا.
آنکــه  از  بیشــتر  گفــت  می تــوان  اغمــاض  کمــی  بــا 
چشــم  بــه  ســال  چنــد  ایــن  در  اســتارت آپ ها  رشــد 
بخــورد، قصــه متوقــف شــدن آنهــا، عــدم ادامــه فعالیــت 
گــوش می رســد. در ایــن  یــا بدهــی بــاال آورده آنهــا بــه 
مســیر به دنبــال مقصــر نیســتیم، امــا می خواهیــم ایــن 
کــه چــرا بــا وجــود راه انــدازی  کنیــم  موضــوع را بررســی 
کــز نــوآوری، خروجــی قابــل توجهــی  تعــداد زیــادی از مرا
چنــد  نــوآوری  کــز  مرا ایــن  از  نمی بینیــم؟  آنهــا  از 
اســتارت آپ موفــق بیــرون آمــده و بــر روی چــه تعــداد 
گرفتــه اســت؟ از آنهــا ســرمایه گذاری بلندمــدت صــورت 
چنــد  در  اطالعــات  فنــاوری  و  فین تــک  حــوزه  در 
کــز نــوآوری جدیــدی به وجــود آمده انــد  ســال اخیــر مرا

در  هســتیم.  آنهــا  شــدن  بیشــتر  شــاهد  نیــز  روز  هــر  و 
ــف  ــا وظای ــز ب ک ــن مرا ــی از ای ــای مختلف ــان نام ه ــن می ای
کی بــا یــک  کار اشــترا گــون وجــود دارد. یــک فضــای  گونا
دارد.  متفاوتــی  وظیفــه  نــوآوری  مرکــز  و  شــتابدهنده 
دیگــری  مفاهیــم  نیــز  نــوآوری  آزمایشــگاه های  حتــی 

گرفته انــد. شــکل  اخیــرا  کــه  هســتند 

کی )Coworking Space( فضاهای  کار اشــترا فضاهای 
کار  کــه افــراد می تواننــد به عنــوان محــل  بزرگــی هســتند 
ــز و قســمت مخصــوص  کننــد. آ نهــا می از آنجــا اســتفاده 
و  می کننــد  اســتفاده  امکانــات  از  دارنــد،  را  خــود  بــه 
ــلمًا  ــا مس ــد، ام ــاره می کنن ــود را اج ــاز خ ــورد نی ــای م فض
در  افــراد  آنچنانــی.  اجاره هــای  یــا  پیــش  پــول  بــدون 

بــه  مشــغول  مســتقر  گروه هــای  دیگــر  و  یکدیگــر  کنــار 
کار  فضــار  آنهــا  بــه  همیــن  بــرای  می شــوند  فعالیــت 

گوینــد. کی مــی  اشــترا
تیــم  یــک  از   )Accelerator( شــتابدهنده ها 
ــده  مــورد تأییــد آنهــا را دارد حمایــت  ــه ای ک اســتارت آپ 
می کننــد، در واقــع ایده هــای اســتارت آپ های مختلــف 
کمتریــن  در  کــه  آنهــا  بهتریــن  و  می کننــد  گلچیــن  را 
زمــان بــه بیشــترین ســود برســد را انتخــاب می کننــد. 
ــل  ــیس و در مقاب ــتارت آپ تأس ــروه اس گ ــا  ــا شــرکتی ب آنه
کــه  خدماتــی  و  آموزش هــا  و  اولیــه  ســرمایه گذاری 
در  را  شــرکت  از  ســهمی  می دهنــد  ایــده  صاحبــان  بــه 
اختیــار می گیرنــد، البتــه می توانــد تأســیس شــرکت هــم 
ــوی  ــی و معن ــای مال ــال حمایت ه ــد و در قب کار نباش در 
در  را  محصــول  تولیــدی  آینــده  از  ســهمی  ح هــا،  طر از 

بگیرنــد. اختیــار 
بــا ســرعت  معمــواًل شــتاب دهنده ها فعالیت هایــی 
بــه حالــت شــرکتی  را  آن  بعــد  و  انجــام می دهنــد  بــاال 
ح  ــر ــی ط ــرش نهای ــس از پذی ــازند )پ ــا می س ــتقل ره مس
بــا  البتــه  شــتاب دهنده(  بیشــتر  ســرمایه گذاری  و 
نــوآوری  کــز  امــا در مرا ســهام محفــوظ شــتاب دهنده، 
گونــه عمــل نمی کننــد و در  )innovation center( ایــن 
مختلــف  زمینه هــای  در  خــود  پژوهشــی  هســته های 

»اگــر از هــر ۱۰ دانش آموختــه دانشــگاهی یــک شــرکت دانش بنیــان ایجــاد شــود، ســهم اقتصــاد دانش بنیــان در تولیــد ناخالــص 
داخلــی می توانــد ۱۰ درصــد افزایــش یابــد.« ایــن حــرف را چهــار ســال پیــش، رئیــس ســابق صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت. آن 
زمــان از فعالیــت صنــدوق ســه ســال گذشــته بــوده و هنــوز درک درســتی از شــرکت های دانش بنیــان و واژه هایــی ماننــد اســتارت آپ، 
کارآفرینــی، نــوآوری، شــتابدهی و فضــای کار اشــتراکی شــکل نگرفتــه بــود. امــا آیــا بــا گذشــت ایــن زمــان و چالش هایــی کــه در ایــن مســیر 

ــرای برخــی اســتارت آپ ها به وجــود آمــده اکنــون بــه درک روشــنی از ایــن مفاهیــم رســیده ایم؟ ب

فضاهای کار اشتراکی 
 )Coworking Space(

فضاهای بزرگی هستند که افراد 
می توانند به عنوان محل کار 

از آنجا استفاده کنند

  نگاهی به خروجی برخی مراکز نوآور و شتابدهنده 

  استارت آپ هایی که در نطفه خفه شدند 
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بحــث  و  می پردازنــد  مختلــف  ح هــای  طر مطالعــه  بــه 
صنعتــی  همــکار  یــا  شــریک  یــک  بــا  را  تجاری ســازی 
از  کــز  مرا ایــن  البتــه  می دهنــد.  انجــام  دولتــی  یــا 
کــه ایده هــای مناســب دارنــد هــم دعــوت  پژوهشــگرانی 

می کننــد. همــکاری  بــه 
مســابقاتی  برگــزاری  بــا  معمــواًل  شــتاب دهنده ها 
نــوآوری  کــز  مرا ولــی  می پردازنــد.  ایــده  جــذب  بــه 
درخواســت  خــود  افــراد  نیســتند،  اینگونــه  معمــواًل 
ــا به عنــوان یــک پژوهشــگر از  بررســی ایــده را می دهنــد و ی
آنهــا دعــوت بــه همــکاری می شــود. شــتاب دهنده ها 
کثــر  حدا عمومــًا  هســتند،  کوتاه مــدت  معمــواًل 
بــا پروژه هــای  کثــرًا  ا نــوآوری  کــز  ولــی مرا مــاه،  شــش 
معمــواًل  شــتاب دهنده ها  می کننــد.  کار  بلندمــدت 
کــه در ابتــدا حتــی هیــچ ربطــی بــه علــم  هــر ایــده ای 
ــواًل  ــوآوری معم ــز ن ک ــی در مرا ــد، ول ــد را می پذیرن ندارن
ــود. ــام می ش ــق انج ــش و تحقی ــای پژوه ــر مبن ــا ب کاره

آشــنا  کــز  مرا ایــن  فعالیــت  بــا  بیشــتر  اینکــه  بــرای 
ســال  دو  یکــی  در  کــه  آنهــا  از  مــورد  چنــد  بــه  شــویم، 
می کنیــم  اشــاره  داشــته اند  محسوســی  فعالیــت  اخیــر 
از  تعــداد  چــه  کنــون  تا آنهــا  بدانیــم  می خواهیــم  و 
کــرده  و چــه تعــداد نیــز در ایــن  اســتارت آپ ها را جــذب 

نبوده انــد؟ موفــق  یــا  خــورده  شکســت  مســیر 

شــتابدهنده تریگ آپ
ابتــدای ســال ۱۳۹۴ شــتاب دهنده ای تحــت عنــوان 
کنون چهار دوره  تریگ آپ افتتاح شــد. این شــتابدهنده تا
اســت.  چهــارم  دوره  در  کنــون  ا و  داشــته  شــتابدهی 
خــود  بــه  جدیــدی  شــکل  تریــگ آپ   ۱۳۹۶ ســال  در 
ــرمایه گذاری  ــدوق س ــا، صن ــه شناس ــگ آپ ب ــت. تری گرف
کوسیســتم و اولیــن ســرمایه گذار  خطرپذیــر پیشــرو در ا

خطرپذیــر در حــوزه ســالمت پیوســت.
حمایــت  تحــت  اســتارت آپ   ۲۰ از  بیــش  کنــون  اا
گرفته انــد. در ایــن چهــار دوره  شــتابدهی ایــن مرکــز قــرار 
لینــک اپ،  ابــرآروان،  ماننــد  اســتارت آپ ها  از  برخــی 
حضــور  فیکس شــو  آسانیســم،  اســمارت مدیکو، 
داشــتند و برخــی از آنهــا هــم از قالــب اســتارت آپ بــه 

یافته انــد. تغییــر  شــرکت 
ــی  ــی موفق ــه خروج ک ــد  ــا اســتارت آپ هایی بوده ان ام
ــد. از  ــا شکســت خورده ان از ایــن شــتابدهنده نداشــته  ی
ایــن میــان می تــوان بــه اســتارت آپ قلمســتون، پــرواز 
کاناپــه، تهاتــری، تلــه طــب، موزیــکا، ایــران تــراول،  روح، 

کــرد. ویــت و وی کلیــک اشــاره 

آواتک شتابدهنده 
کنــون  تا و  کــرد  بــه کار  شــروع   ۱۳۹۳ ســال  از  آواتــک 
اســت.  داده  انجــام  را  شــتابدهی  دوره  شــش 
اســتارت آپ هایی ماننــد ریحــون، پی پینــگ، اخبــار رســمی 
امــا  آمده انــد.  بیــرون  شــتابدهنده  ایــن  از  وب یــاد  و 
اســتارت آپ های لنــدم، جرمینــال و پرداختــم ازجملــه 
شــتابدهنده  ایــن  از  کــه  بودنــد  اســتارت آپ هایی 

نیامدنــد. بیــرون  موفــق 

شــتاب دهنده دیموند
 ۱۳۹۳ ســال  از  دیمونــد  نــوآوری  گســترش  گــروه 
و  شــتابدهی  حمایــت،  راســتای  در  را  خــود  فعالیــت 
ســرمایه گذاری بــر روی اســتارت آپ های حــوزه فنــاوری 
ــون بیــش از ۳۵۰ اســتارت آپ  کن ــرد. تا ک ــاز  ــات آغ اطالع
تبریــز،  تهــران،  شــهرهای  در  دیمونــد  کمــپ  وارد 
میــان  ایــن  از  و  شــده اند  بوشــهر  و  شــیراز  اصفهــان، 
کادرو،  اوبــار، آچــاره،  ک،  نــوا اســتارت آپ هایی ماننــد 
ایــن  در  نیــو  و  تگمونــد  ویــال،  بوکینــگ  نــت،  ویتریــن 

هســتند. فعــال  شــتابدهنده 
کــه وارد مرحلــه شــتابدهی  در میــان ۲۳ اســتارت آپی 
دیمونــد شــده اند، شــش اســتارت آپ می بریــم، تاینــی 
آرتــزی  و  اسیســت  شــاپی،  تایپــی  ادلیفــت،  بیبــی، 

هســتند. غیرفعــال 

شــتا بدهنده شریف
بــه  شــتابدهی  هــدف  بــا  شــریف،  شــتابدهنده 
کــه حداقــل %۵۰  اســتارت آپ های شــریفی )تیم هایــی 
غ التحصیــالن  بنیان گــذاران آن از دانشــجویان و یــا فار
کــرد.  بــه کار  آغــاز   ۱۳۹۳ ســال  از  باشــند(  شــریف 
از  تومــان  میلیــون   ۲۵ ســقف  تــا  شــتابدهنده  ایــن 
اســتارت آپ ها پشــتیبانی می کنــد و فراینــد شــتابدهی 

اســت. مــاه  شــش  تــا  دو  بیــن  نیــز  تیم هــا 
کنــون بیــش از ۷۰ اســتارت آپ در ایــن شــتابدهنده  تا
مرحلــه  وارد  نیــز  آنهــا  از  برخــی  کــه  کرده انــد  ورود 

اســت. شــده  ســرمایه گذاری 
قبضینــو،  کوانت کــن،  ماننــد  اســتارت آپ هایی 
چنــکا، اســتاد بانــک، نــت رای، تــرب اســتارت آپ هایی 
و  آمــده  بیــرون  شــتابدهی  مرحلــه  از  کــه  هســتند 
میــان  ایــن  در  شــده اند.  ســرمایه گذاری  مرحلــه  وارد 
و ســالم ســینما خروجــی   X-Trader اســتارت آپ های 
را  خــود  شــتابدهی  مرحلــه  صرفــا  و  نداشــته  موفقــی 

کرده انــد. تمــام 

فینووا
ســال  در  را  خــود  فعالیــت  فینــووا  نوآفرینــی  مرکــز 
کی  اشــترا کار  فضــای  اولیــن  راه انــدازی  بــا   ۱۳۹۴
کــرد. ایــن مرکــز ابتــدا به عنــوان مســئولیت  ایــران آغــاز 
فــردا،  ارتبــاط  الکترونیکــی  تجــارت  شــرکت  اجتماعــی 
تحــت  حوزه هــای  کــرد.  حمایــت  اســتارت آپ ها  از 
کار  فضــای  شــتابدهی،  حوزه هــای  فینــووا  پوشــش 

اســت. ســرمایه گذاری  و  کی  اشــترا
کار  فضــای  در  اســتارت آپ   ۴۲ از  بیــش  کنــون  تا
ایــن  از  کــه  کرده انــد  فعالیــت  مرکــز  ایــن  کی  اشــترا
شــده اند.  ج  خــار فینــووا  از  اســتارت آپ   ۲۵ تعــداد 
ایزی پــز،  نظربــازار،  پی پینــگ،  اســتارت آپ های 
پولیتــو،  ایونــد،  الویــن،  بــدان،  فول فکــر،  بوتیــک، 
پول وســت، ویــرا ســاینس، تپســی، جاب اینجــا، نگیــن 
باهمتــا،  ایت بیــت،  دوپــرو،  پین تایــم،  پــردازش، 
ــاس جــاب  ــا، آنان ــدآپ، برن ــز، پروفایــل، تری بامــارو، دراپ
در  هســتند.  شــده  ج   خــار اســتارت آپ های  پلوتــو  و 
ــازار،  ج  شــده نظرب ایــن میــان، هشــت اســتارت آپ خــار

ــو  ــا و پلوت ــت، برن ــم، ایت بی ــز، پول وســت، پین تای ایزی پ
نداشــته اند. موفقــی  خروجــی 

ســایبورگ،  اســتارت آپ های  شــتابدهی  حــوزه  در 
حضــور  المینگــو  پــردازش،  نگیــن  راهــت،  کارت،  مــه 
نیــز  دیگــر  اســتارت آپ  پنــج  از  بیــش  روی  بــر  و  دارنــد 
اســتارت آپ  میــان  ایــن  از  کــه  شــده  ســرمایه گذاری 
ــد. ــا مشــکل مواجــه ش ــذب ســرمایه ب ــد از ج ــد بع هده

شــتابدهنده نوین تک
ســال  از  کــه  اســت  شــتاب دهنده ای  نوین تــک 
کــرد و در ســه حــوزه تخصصــی  کار خــود را آغــاز   ۱۳۹۶
از اســتارت آپ ها حمایــت می کنــد. حمایــت نوین تــک 
اســتارت آپ ها  رشــد  بــرای  موردنیــاز  امکانــات  شــامل 
ــا، ســرمایه اولیــه  کی، مربی ه ــترا کار اش ــای  ــه فض ازجمل
کارگاه هــا و آموزش هــای  بــه مبلــغ ۳۰ میلیــون تومــان و 

الزم اســت.
 ۲۰ از  بیــش  دوره  ســه  در  کنــون  تا نوین تــک 
میــان  ایــن  از  اســت.  کــرده  شــتابدهی  را  اســتارت آپ  
آویــدا  ارتبــاط،  فلــت،  ماننــد  اســتارت آپ ها  برخــی 
شکســت  یــا  نداشــته  موفقــی  خروجــی  کوانــت  آنــا  و 

. نــد ه ا د ر خو

کسل
َ
شــتا بدهنده ا

بــا   )AXELL Accelerator( کســل  َا شــتابدهنده 
راهپویــان  همــکاران  شــرکت  مســتقیم  ســرمایه گذاری 
همتــا از دی مــاه ۱۳۹۵ فعالیــت خــود را در اســتان های 
ایــن  ســایت  در  کــرد.  آغــاز  کشــور  پتانســیل  پــر 
می شــود  دیــده  اســتارت آپ  هشــت  نــام  شــتابدهنده 
ایــن میــان اســتارت آپ هایی ماننــد Rainsoft و  از  کــه 

ندارنــد. فعالیتــی  کنــون  ا میدوپیــا 

شــتابدهنده فارابی
ــی در ســال ۱۳۹۵ فعالیــت خــود  شــتاب دهنده فاراب
کــرده  آغــاز   )fintech( مالــی  فناوری هــای  حــوزه  در  را 
اســت. در ایــن مرکــز تــا ســقف ۲۰۰ میلیــون تومــان بــرای 
ســرمایه گذاری  شــتابدهی  دوره  در  اســتارت آپ  هــر 
۱۱ اســتارت آپ شــتابدهی  بــر روی  کنــون  تا می شــود و 
»فینوپــا«،  اســتارت آپ  میــان  ایــن  از  کــه  شــده 
ارائه دهنــده  و  بــازار ســرمایه   آنالیــن  پلتفــرم معامــالت 
ســهم«  »هوشــمند  و  بانکــی  و  بورســی  زیرســاخت 

نداشــته اند. موفقــی  خروجــی 

مرکز فناوری سامســونگ-امیرکبیر
مرکــز فنــاوری سامســونگ-امیرکبیر در اردیبهشــت ماه 
مرکــز،  ایــن  هــدف  شــد.  راه انــدازی   ۱۳۹۶ ســال 
حمایــت از تحقیــق و توســعه در حــوزه تولیــد نرم افــزار 
و اپلیکیشــن و ارائــه راه حل هــای نویــن در موضوعــات 
و  آب  ســالمت،  و  بهداشــت  پزشــکی،  مهندســی 

اســت. آمــوزش  و  انــرژی  محیط زیســت، 
فنــاوری سامســونگ- مرکــز  و خدمــات  حمایت هــا 
بــه اســتارت آپ های پذیرفتــه  امیرکبیــر در ســه ســطح 
دوره  هفــت  نیــز  کنــون  تا و  می شــود  ارائــه  شــده 



58

سال سوم - شماره 21- آبان و آذر 1398
ماهنامه غیر برخط

استارت آپ

www.bazarekar.ir

ســر  پشــت  اســتارت آپ   ۴۰ حــدود  بــا  را  شــتابدهی 
اســتارت آپ های  تعــداد  ایــن  از  امــا  اســت.  گذاشــته 
لوپــرس،  گیــم  توگــدر،  بســتف،  گردافشــان،  ویتامیــد، 
کســو، نیــک آرتــز، دوپــرو، اینــوان، تجــارا،  جینودیــپ، پرا
موفقــی  خروجــی  کنــون  تا همه چیــزدان  و  یــاد  بهیــن 

ند. نداشــته ا

کسب وکار شــتاب سرزمین پارس  توســعه 
)رایان ونچرز(

خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  شــرکت  یــک  رایان ونچــرز 
در  موجــود  خــأ  کــردن  مرتفــع  هــدف  بــا  کــه  اســت 
ــور  ــور و به منظ کش ــر  ــرمایه گذاری خطرپذی زیســت بوم س
ایده هــا  موفــق  گــذار  بــرای  موردنیــاز  خدمــات  ارائــه 
انســجام  مرحلــه  بــه  اســتارت آپ  و  اســتارت آپ  بــه 
شــبکه  از  کــه  ح هایــی  طر شــدن  رهــا  از  جلوگیــری  و 
 ۱۳۹۵ ســال  شــده اند،  ج  خــار کشــور  شــتابدهی 
 Early یــک  رایان  ونچــرز  به عبارت دیگــر  تاســیس شــد. 

اســت.  Stage VC Firm
ونچــرز  در  شــده  داده  شــتاب  اســتارت آپ های 
کــه  دیالــوگ هســتند  و  کارچیــن  اینســتاچاپ،  همپــا، 
 ۱۳۹۵ ســال  از  کــه  همپــا  اســتارت آپ  میــان  ایــن  از 
کــه  اســت  یــک ســال  کــرد، حــدود  را شــروع  کار خــود 

اســت. خــورده  شکســت 

کنون  صندوق هــای ســرمایه گذاری خطرپذیر تا
چه عملکردی داشــته اند؟

 )V e n t u r e  C a p i t a l سرمایه گـــــذاری خطـــــرپذیر )
عنوان هـــــای  بــــــا  آن  از  کــه   »VC« بــه  اختصـــــار،  یــــــا 

کارآفرینــی«  »ســرمایه گذاری جســورانه« یــا »ســرمایه گذاری 
ــرمایۀ الزم  ــن س ــت از تأمی ــارت اس ــد، عب ــام می برن ــز ن نی
کــه مســتعد جهــش،  بــرای شــرکت ها و اســتارت آپ ها 
ایــن  اســت.  فراوانــی  ریســک  البتــه  و  ارزش  رشــد 
شــرکت ها در مراحــل ابتدایــی رشــد و تکامــل اقتصــادی 
بــا  کــه  هســتند  ســرمایه گذارانی  توجــه  مــورد  خــود، 
کمبــود  و  ســرمایه  شــکاف  خــود،  موشــکافانۀ  ارزیابــی 
و  را جبــران می کننــد  کارآفریــن  نقدینگــی شــرکت های 

قــرار می گیرنــد. آنهــا  گــروه ســهام داران  در 
وقتــی صحبــت از صنــدوق ســرمایه گذاری جســورانه 
ســرمایه گذاری  مــدل  دنبــال  بــه  بعنــی  می کنیــم، 
کوتاه مــدت،  در  کــه  هســتیم  خطرپذیــر  کســب وکار  و 
متنوعــی  ریســک های  بــا  بلندمــدت،  و  میان مــدت 
روبــه رو اســت. بــرای راه انــدازی اســتارت آپ صندوق هــای 
خــوب  شــتابدهنده  یــک  جســورانه،  ســرمایه گذاری 
گاهــا  کــه ریســک بــاال دارنــد و  محســوب می شــوند، چرا
ســودآوری باالتــر از عــرف ســاالنه بــازار بــه ســرمایه گذاری 

. هنــد می د
وجــود  جســورانه ای  صندوق هــای  حاضــر  حــال  در 
کــه بیشــتر دولتــی هســتند یــا سهامشــان دولتــی  دارنــد 
بیــش  اخیــر  ســال  دو  طــی  ایســنا  گــزارش  بــه  اســت. 
اداره  بــه  جســورانه  ســرمایه گذاری  صنــدوق   ۲۰ از 
درخواســت  ایــران  فرابــورس  مالــی  نویــن  نهادهــای 
بگیرنــد  اصولــی  موافقــت  تاســیس،  بــرای  تــا  دادنــد 
موافقــت  گرفتــن  از  بعــد  صندوق هــا  ایــن  بیشــتر  ولــی 
کــه  صندوقــی  شــش  حــدود  و  ماندنــد  خالــی  اصولــی 
اندکــی  مبالــغ  توانســته اند  و  شــدند  پذیره نویســی 
در  یــا  را  خــود  منابــع  تمامــی  تقریبــا  کننــد،  جــذب  را 

ــت  ــا درآمــد ثاب ــا اوراق ب ــد ی کرده ان بانــک ســپرده گذاری 
خریده انــد و ســود بانکــی و اوراق بــه حســاب هیــات مدیره 

اســت. رفتــه  صنــدوق  مدیــر  و 
کــه ایــن صندوق هــای  ایــن اتفــاق درحالــی می افتــد 
ــود  ــی خ ــی پذیره نویس گه ــر در آ ــرمایه گذاری خطرپذی س
در  را  خــود  منابــع  می خواهنــد  کــه  می کننــد  اعــالم 
ــد. کنن ــرمایه گذاری  ــاال س ــک ب ــا ریس ــا ب ــرکت های نوپ ش
نــوآوری  صنــدوق  عملکــرد  گــزارش  آخریــن  طبــق 
و  نــوآوری  صنــدوق  اولیــه  ســرمایه  شــکوفایی،  و 
شــکوفایی، ۳۰ هــزار میلیــارد ریــال بــوده و ۰.۵ درصــد 
هــر  بایــد  نیــز  کشــور  ســالیانه  عمومــی  بودجــه  از 
الیحــه  در  یابــد.  تخصیــص  صنــدوق  ایــن  بــه  ســال 
میلیــارد  هــزار   ۴۷۸ عمومــی  بودجــه   ،۱۳۹۸ بودجــه 
کــه  بــا ایــن حســاب بودجــه  تومــان بــرآورد شــده بــود 
اســت.  تومــان  میلیــارد   ۳۹۰ و  هــزار  ایــن صنــدوق دو 
 ۷۷۹ و  تســهیالت  تومــان  میلیــارد   ۳۳۴ همچنیــن 
 ۱۳۹۴ اســفند  تــا  مصــوب  تســهیالت  تومــان  میلیــارد 
ایــن  حــال  اســت.  شــده  پرداخــت  اســتارت آپ ها  بــه 
هزینه هــا  ایــن  پرداخــت  بــا  کــه  می آیــد  پیــش  ســؤال 
کشــور قــرار دارنــد و آیــا  کجــای اقتصــاد  اســتارت آپ ها در 
توانســته اند بــا فعالیــت خــود منجــر بــه افزایــش تولیــد 

شــوند؟ کشــور  داخلــی  ناخالــص 
کــه  البتــه بایــد ایــن نکتــه را نیــز مــد نظــر قــرار دهیــم 
ایــن وام هــای پرداخــت شــده توســط صنــدوق نــوآوری 
کــه بانک هــا و  ــه غیــر از ســرمایه ای اســت  و شــکوفایی ب

کرده انــد. دانشــگاه ها بــرای اســتارت آپ ها صــرف 
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کارآفرینــی داخلی و نقش ها  کوسیســتم  بازیگــران ا
و روابــط بین آن ها

تنــوع  ایــران  کارآفرینــی  کوسیســتم  ا در  نقش هــا 
کارآفرینــی بین المللــی  کوسیســتم  کمتــری نســبت بــه ا
نیــز  کمتــری  پیچیدگــی  کوسیســتم  ا ایــن  لــذا  دارنــد؛ 
دارد.  بین المللــی  کارآفرینــی  کوسیســتم  ا بــه  نســبت 
کوسیســتم انتظار  البتــه بــا توجــه بــه ثــروت زا بــودن ایــن ا
مــی رود بــه تدریــج بــه همــان پیچیدگــی دســت یابــد. در ایران 
ــه ســه دســته تقســیم  کارآفرینــی ب کوسیســتم  نقش هــای ا
کمیتــی  حا و  دولتــی  نهادهــای  اول  دســته  می شــوند: 
توســعه ی  و  رگوالتــوری  در  بیشــتر  کــه  هســتند 
کوسیســتم فعالیــت می کننــد؛ دســته دوم نهادهــای  ا
یــا علمــی ماننــد صندوق هــای  زیرســاختی اقتصــادی 
نهادهایــی  ســوم  دســته  و  هســتند؛  ســرمایه گذاری 
کارآفرینــان هســتند؛ ماننــد شــتاب دهنده ها،  مرتبــط بــا 

ارتبــاط  کــه  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و  رشــد  کــز  مرا
کارآفرینــان و اســتارتاپ ها  بــا  بســیار مســتقیم و قــوی 
دارنــد. بیــن ایــن بازیگــران روابــط مختلفــی برقــرار اســت 
ــت و  ــه مهم تریــن آن هــا رابطــه ســرمایه گذاری و حمای ک

رابطــه مدیریــت و مالکیــت اســت
کوسیســتم  ا در  فعــال  نهــاد   ۱۳۰ کلــی،  طــور  بــه 
کــه در ایــن میــان ۱۰ نهــاد  کارآفرینــی ایــران وجــود دارنــد 
ارتباطــات،  وزارت  علمــی،  معاونــت  )ماننــد  دولتــی 
ســازمان فنــاوری اطالعــات، شــهرداری و ...(، ۴۷ نهــاد 
زیرســاختی اقتصــادی یــا علمــی )ماننــد صندوق هــای 
علمــی  شــهرک های  بانک هــا،  ســرمایه گذاری، 
مرتبــط  نهــاد   ۷۳ و   )... و  دانشــگاه ها  تحقیقاتــی، 
رشــد،  کــز  مرا شــتابدهنده ها،  )ماننــد  کارآفرینــان  بــا 
فنــاوری، ســازمان های مردم نهــاد،  و  پارک هــای علــم 

دارنــد. وجــود  و...(  اســتارتاپ ها 

ــا یکدیگــر نشــان  بررســی میــزان ارتبــاط ایــن نهادهــا ب
کــه حجــم ارتباطــات داخلــی بیــن نهادهــای  می دهــد 
کارآفرینــان زیــاد اســت. بــه عــالوه، ارتباطــات  مرتبــط بــا 
داخلــی بیــن نهادهــای زیرســاختی علمــی و اقتصــادی نیز 
زیــاد اســت. امــا میــزان تعامــالت ایــن دو دســته بــا یکدیگــر 
کوسیســتم اســت.  زیــاد نیســت و ایــن نکتــه منفــی ایــن ا
ــرکت ها و  ــرمایه گذاران، ش ــه س ک ــت  ــی اس ــدان معن ــن ب ای
کمــی از ســرمایه خود را در تعامــل بــا  دانشــگاه ها حجــم 
اســتارتاپ ها ســرمایه گذاری می کننــد و بیشــتر تبــادالت 

ــا یکدیگــر اســت. ســرمایه ای آن هــا ب

کارآفرینــی بین المللی کوسیســتم  بازیگران ا
 و نقش هــای آن ها

بــه  نســبت  بین المللــی  کارآفرینــی  کوسیســتم  ا در 
کارآفرینــی ایــران تنــوع نقش هــا و بازیگــران  کوسیســتم  ا

ــا  ــاد مرتبــط ب ــاد زیرســاختی و ۷۳ نه ــاد دولتــی، ۴۷ نه ــان ۱۰ نه ــن می ــاد فعــال وجــود دارد کــه در ای ــران ۱۳۰ نه در اکوسیســتم کارآفرینــی ای
ــد. ــان وجــود دارن کارآفرین

بــه گــزارش مهــر ، بررســی های کارشناســی نشــان می دهــد کــه یکــی از مشــکالت اکوسیســتم کارآفرینــی ایــران ایــن اســت کــه ســرمایه گذاران، 
شــرکت ها و دانشــگاه ها حجــم کمــی از ســرمایه  خــود را در تعامــل بــا اســتارتاپ ها ســرمایه گذاری می کننــد و بیشــتر تبــادالت ســرمایه ای آن هــا 
بــا یکدیگــر اســت. ایــن بــدان معناســت کــه ســرمایه های موجــود در کشــور بــه جــای ســرازیر شــدن در فضــای کارآفرینــی کشــور، بیــن نهادهــای 

زیرســاختی در حــال تبــادل اســت.
در همیــن زمینــه امیــر رودی، پژوهشــگر مجموعــه تتــرا و عضــو جامعــه اندیشــکده های ایــران در یادداشــتی کــه در اختیــار آن  قــرار داده، بــه 

ایــن موضــوع پرداختــه اســت کــه متــن کامــل آن از نظرتــان مــی گــذرد:

نگاهی به بازیگران اکوسیستم کارآفرینی ایران
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و ارتباطــات و تعامــالت آن هــا بســیار بیشــتر اســت. بــه 
طــور خالصــه ایــن بازیگــران و نقــش هریــک از آن هــا در 

ــر اســت: ــه صــورت زی کارآفرینــی ب کوسیســتم  ایــن ا
کــردن  مهیــا  دولتــی:  ســازمان های  و  دولــت 
کار  گــردش  تســهیل  و  قانونــی  و  فنــی  زیرســاخت های 

هماهنگی هــا؛ و 
شــرکت های بــزرگ: عامــل شــکل گیری ســازمان های 
کــردن نیازهــا و مشــکالت  نوپــا یــا اســتارتاپ ها بــا اعــالم 

خــود؛
مردم نهــاد:  و  حمایت گــر  خیریــه،  ســازمان های 
حمایــت در قالــب برگــزاری رویدادهــا و جشــنواره های 

کارآفرینــی؛
اطالع رســانی  و  فعالیت هــا  انعــکاس  رســانه ها: 
دربــاره  فرهنگ ســازی  و  کارآفرینــان  جامعــه  بــرای 

آن هــا؛ مشــکالت 
سرمایه گذاران: تامین مالی در قالب های فرشتگان، 
فرابورس  قرض الحسنه،  جمع سپاری،  خطرپذیران، 

و...
صرفــا  کــه  شــرکت هایی  و  مــردم  شــویق کنندگان: 
وارد  حــوزه  ایــن  بــه  مشــوق  عنــوان  بــه  عالقــه  بــرای 

؛ ند می شــو
کــه فراتــر از عالقــه،  مرّوجیــن: افــراد و شــرکت هایی 
کارآفرینــان  گســترده خــود را در خدمــت  کاری  روابــط 

می دهنــد. قــرار 
صنفــی:  تشــکیالت  و  واســط  ســازمان های 
و  فعــاالن  ســخنگوی  و  فعالیت هــا  متمرکزکننــده 

؛ ن ینــا فر آ ر کا
کــردن  شــتاب دهنده ها: تأمیــن مالــی اولیــه و مهیــا 
و  مرتبــط  آموزش هــای  عملیاتــی،  برنامــه  کار،  فضــای 
جلســات ارائــه بــه ســرمایه گذاران بــرای مــدت محــدود؛

متخصــص  نیــروی  تربیت کننــده  آموزشــی:  کــز  مرا
نوپــا؛ ســازمان های  بــرای 

کز رشد دانشگاهی: کمک به راه اندازی  انکوباتورها و مرا
کادمیک؛ و تجاری سازی اختراعات و دانش های آ

اولیــه  مراحــل  در  خدمــات:  کننــدگان  مهیا
ســازمان های نوپــا، خدمــات ارزان و حرفــه ای بــه آن هــا 

می کننــد. ارائــه 
کننــده  گروهــی: مهیا کار  کــز ارائه دهنــده فضــای   مرا
امکانــات اولیــه بــرای کارکردن ســازمان های نوپای مســتقل؛

)اســتارت آپ ها(:  نوپــا  مجموعه هــای  و  تیم هــا   
کوسیســتم؛ ا اصلــی  هســته 

گســترده  کاری   مربیــان: تجربیــات، شــبکه و روابــط 
قــرار  کارآفرینــان  و  اســتارت آپ ها  اختیــار  در  را  خــود 

می دهنــد؛
کــه محصــوالت و خدمــات  ــازار: محلــی  ــازار و فن ب  ب
ایجــاد شــده در معــرض معرفــی و فــروش قــرار می گیــرد.

کارآفرینی کوسیســتم  مدل های ا
 در نقــاط مختلــف دنیا

نگاره هایــی  کارآفرینــی،  کوسیســتم  ا مدل هــای 
بــه دســته بندی نهادهــای  کــه در آن  ذهنــی هســتند 
بــا  نهادهــا  ایــن  ارتبــاط  نمــودن  مشــخص  و  فعــال 
دســته  دو  در  مدل هــا  ایــن  می پــردازد.  یکدیگــر 
را  کوسیســتم  ا کلــی  چارچــوب  کــه  عــام  مدل هــای 
یــک  بــرای  کــه  خــاص  مدل هــای  و  می کننــد  ترســیم 
واقعــی  مســاله  یــک  بــا  متناظــر  و  مشــخص  منطقــه 
از  بخــش  ایــن  در  می گیرنــد.  قــرار  شــده اند،  طراحــی 
عــام  برتــر مدل هــای  نمونه هــای  از  مــورد  پژوهــش دو 

می گیرنــد. قــرار  بررســی  مــورد 

کارآفرینــی مرکز نوآوری  کوسیســتم  ا
و بهــره وری آلمان

کــه  یــک اندیشــکده زیــر نظــر وزارت اقتصــاد اســت 
کوسیســتم های اســتارتاپی  تحقیقــات مختلفــی حــول ا
بــوم  یــک  اندیشــکده  ایــن  اســت.  داده  انجــام 
کــه شــامل ۱۱ بخــش  کــرده اســت  کوسیســتم طراحــی  ا
افــراد  اصلــی اســت: فعــاالن حــوزه تحقیــق و توســعه، 
زیرســاخت  پــرورش،  و  آمــوزش  و مســتعد،  متخصــص 
ســرمایه گذاری،  و  مالــی  خط مشــی ها،  پشــتیبانی،  و 
روندهــا، بازارهــا، شــرکت ها، مشــتریان و شــبکه فعــاالن 
گام بازیگــران  موفــق. در ایــن مــدل مفهومــی در چهــار 
ســاختار  در  آن هــا  جایــگاه  می شــوند؛  معرفــی  کلیــدی 
بازیگــران  میــان  ارتباطــات  می شــود؛  مشــخص  کلــی 
برنامه هــای  و  رشــد  فرصت هــای  و  می شــود  تعییــن 

می شــود. مشــخص  توســعه ای 

کارآفرینی آیزنبرگ کوسیســتم  مــدل ا
کاربــردی مؤسســه  آیزنبــرگ اســتاد رشــته مدیریــت 
ــتم  کوسیس ــاخت ا ــروژه س ــئول پ ــال و مس گلوب ــون  بابس
کلیــدی  عامــل   ۶ ایشــان  اســت.  بابســون  کارآفرینــی 
کارآفرینــی پیشــنهاد  کشــورها در توســعه  بــرای موفقیــت 
می کنــد: فرهنــگ ســودمند و مســاعد، خط مشــی های 
توانبخــش و رهبــری، در دســترس بــودن اعتبــار مالــی 
کیفیــت، بازارهــای  مناســب، وجــود ســرمایه انســانی بــا 
از  شــماری  و  اقتصــادی  فعالیت هــای  بــرای  مناســب 
یــک  هــر  البتــه  زیربنایــی.  و  بنیادیــن  پشــتیبانی های 
ــل  ــده عوام ــود در بردارن ــه خ ــه نوب ــز، ب ــل نی ــن عوام از ای
مجــال  ایــن  در  آن هــا  بیــان  کــه  هســتند  کوچکتــری 

. نمی گنجــد

کارآفرینی ایران از نظر  کوسیســتم  خألهــای ا
موسســات بین المللی

تحلیل هــای  از  اســتفاده  و  همه جانبــه  بررســی  بــا 
کارآفرینــی انجــام شــده توســط ۶ موسســه  کوسیســتم  ا
کارآفرینــی  کوسیســتم  معتبــر بین المللــی، نقــاط خــأ ا
ایــران شناســایی شــده اســت. مهم تریــن ایــن خأهــا 

عبارتنــد از:
ــازارکار و  ــا ب  شــکاف بیــن وضعیــت نیــروی انســانی ب

تکنولــوژی

 رویکردها و اقدامات نادرســت دولت و 
کمیت  ریســک پذیری پایین ســرمایه گذاران حا

 فقــدان وجود رقابــت و نگاه جهانی
کوسیســتم  ــه نظــر می رســد مهم تریــن مشــکل در ا ب
اســت.  ســرمایه گذاری  ضعــف  ایــران،  کارآفرینــی 
از  بین المللــی  معتبــر  موسســه   ۶ تحلیل هــای  البتــه 
کارآفرینــی ایــران نیــز خالهایــی از جملــه  کوسیســتم  ا
و  بــازارکار  بــا  انســانی  نیــروی  وضعیــت  بیــن  »شــکاف 
دولــت  نادرســت  اقدامــات  و  رویکردهــا  تکنولــوژی، 
ســرمایه گذاران  پاییــن  ریســک پذیری  کمیــت،  حا و 
نشــان  را  جهانــی«  نــگاه  و  رقابــت  وجــود  وفقــدان 

. هــد می د
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کــه  عــددی  بیکارنــد،  نفــر  هــزار   ۵۰۰ و  میلیــون  دو 
محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی 
کــرد، مرکــز آمــار هــم در تازه تریــن  تیرمــاه ســال جاری اعــالم 
بــه  بهــار 98  بیــکاری در  نــرخ  کــه  گــزارش خــود نوشــت 
10.8 درصــد رســیده اســت. بــا ایــن تفاســیر دولــت بایــد 
کنــد تــا تعــداد  ســاالنه 970 هــزار الــی 980 هــزار شــغل ایجــاد 
کشــور افزایــش پیــدا نکنــد، امــا در فضــای موجــود  بیــکاران 

دولــت چقــدر می توانــد شــغل آفریــن خوبــی باشــد؟
کارشناســان در شــرایط موجــود  بــه اذعــان خیلــی از 
کاهــش درآمدهــای ارزی، دولــت  کشــور یعنــی تحریــم و 
گیــر داشــته باشــد؛  نمی توانــد در زایــش شــغل برنامــه فرا
کــه جوانــان دهــه هفتــاد و  بدیــن جهــت ضــرورت دارد 
کســب وکارهــای نویــن باشــند و بــا ابتــکار  هشــتاد بــه فکــر 
ــود  ــرای دهــه ن ــی ب ــا ایــن میراث کننــد ت خــود شــغل آفرینی 

شــود.
استارتاپی ها وارد نسل دوم شدند

اســماعیل قادری فــر رئیــس مرکــز توســعه فناوری هــای 
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
می گویــد: تــا پایــان شــهریورماه ســال جاری 4500 شــرکت 
ایــن  تعــداد  )ســال 93  اســت  احــراز شــده  دانش بنیــان 
مجموعه در حدود 100 شرکت بود( و 6500 شرکت استارتاپی 

کوسیســتم( فعــال داریــم. اینهــا مجموعه هایــی هســتند  )ا
یــا  کوسیســتم  ا )هــر  کوسیســتم  ا دوم  نســل  وارد  کــه 
زیســت بوم متشــکل از یــک یــا چنــد چرخــه حیــات اســت 
کــدام از ایــن چرخه هــا وابســته بــه عناصــری هســتند  و هــر 
کــه بــا یکدیگــر رشــد می کننــد و توســعه می یابنــد( شــدند.

یکی از بزرگترین زیست بوم ها را داریم
حــوزه  ســمت  بــه  اســتارتاپی ها  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تخصصــی فنــاوری چــون تولیــد دارو، تجهیــزات پزشــکی 
ــران  ــزود: ای و ســایر بخش هــا در حــال حرکــت هســتند، اف
بــه  توجــه  بــا  دارد.  را  زیســت بوم ها  بزرگتریــن  از  یکــی 
کــه  صحبت هایــی  بخــش،  ایــن  فعالیت هــای  توســعه 
ــل  ح می شــود، قاب ــر تضعیــف اســتارتاپی ها مطــر مبنــی ب

نیســت. قبــول 
اســتارتاپ ها  و  زیســت بوم ها  دوم،  نســل  از  قبــل  تــا 
کســی  تا ماننــد  آی تــی  و  اطالعــات  فنــاوری  بــر  مبتنــی 
بــود. الکترونیکــی  تجــارت  و  فــروش  و  خریــد  اینترنتــی، 

به سرمایه گذاران وصل می کنیم
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  گفــت:  قادری فــر 
و  اســتارتاپی  شــرکت های  تمــام  از  ریاســت جمهوری 
حمایت هــا  ایــن  می کنــد.  حمایــت  نویــن  فعالیت هــای 
ــه عنــوان  ــی و معنــوی اســت. تمــام ســعی مــا ب در بعــد مال

بــه  را  اســتارتاپ ها  کــه  اســت  ایــن  زیســت بوم  حامــی 
ریســک  مــا  طرفــی  از  کنیــم.  وصــل  ســرمایه گذاران 
ــم پوشــش  ــتارتاپی را ه ــای اس ســرمایه گذاری مجموعه ه

. هیــم می د
شکست تکراری ها

رئیــس مرکــز توســعه فناوری هــای راهبــردی معاونــت 
که فعــاالن حوزه  علمــی و فنــاوری در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
می کننــد،  صحبــت  افــول  دوران  بــه  ورود  از  اســتارتاپ 
اذعــان داشــت: اســتارتاپ و ایده هــای تکــراری رو بــه افــول 
هســتند، امــا ایده هــای نویــن و خالقانــه رو بــه پیشــرفت و 
کــه بتوانــد به نیــاز مردم  توســعه هســتند. هــر مجموعــه ای 
پاســخ دهــد در ایــن عرصــه باقــی می مانــد. بــه عنــوان مثــال 
کســی های اینترنتــی ســه تــا چهــار مجموعــه قــوی در  در تا
کــه  اســت  شــرایطی  در  ایــن  هســتند،  فعالیــت  حــال 
کســی اینترنتــی فعــال اســت،  اســتارتاپ در حــوزه تا  40
کــه بــه غیــر از ســه الــی چهــار مجموعه  ایــن نشــان می دهــد 

مابقــی محکــوم بــه شکســت هســتند.

90 هزار میلیارد تومان گردش مالی
رئیــس مرکــز توســعه فناوری هــای راهبــردی معاونــت 
اســتارتاپی ها  مالــی  گــردش  دربــاره  فنــاوری  و  علمــی 

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

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.
 کار در شــرکت و کارخانــه بهتــر اســت یــا خانــه بــا یــک تلفــن همــراه هوشــمند! جــواب ایــن ســؤال هــم بــه گفتــه خیلی هــا »خانــه« اســت، اینکــه 

هزینــه رفــت و آمــد نداشــته باشــید و خودتــان کارفرمــا باشــید.
کســب و کارهــای نویــن بــه تلگــرام و اینســتاگرام ختــم نمی شــود، کســب وکارهایــی کــه دولــت آنهــا را قبــول نــدارد و حتــی غیرقانونــی می دانــد. 

صحبــت مــا کســب وکارهــای دیجیتــال قانونــی مثــل اپلیکیشــن و وب ســایت اســت کــه ایــن روزهــا ریشــه در اقتصــاد دوانــده اســت.
فعــاالن کســب و کارهــای دیجیتــال تمایــل ندارنــد ماننــد خانواده هــای خــود ســراغ فعالیت هــای اقتصــادی بــه شــیوه ســنتی برونــد، آنهــا هــر 

آن چیــزی را کــه می خواهنــد از طریــق وب ســایت و اپلیکیشــن، پیاده ســازی می کننــد.

ورود ایران به موج چهارم انقالب صنعتی؛

پولسازی به سبک استارتاپ ها
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گــردش مالــی شــرکت های دانش بنیــان  اذعــان داشــت: 
اول ســال 98  نیمــه  و  پایــان ســال 97  تــا  اســتارتاپی  و 
در مجمــوع 90 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت. البتــه 
گــردش مالــی در شــرکت های اروپایی بســیار بیشــتر اســت.

سرمایه گذار نیست
کارآفرینــی  ملــی  ســازمان  دبیــرکل  جهانــی  احســان 
مهم تریــن  گفــت:  اســتارتاپی ها  چالش هــای  دربــاره 
نبــود  آن مواجــه شــدند،  بــا  اســتارتاپی ها  کــه  چالشــی 
شــکل  اســتارتاپ ها  کــه  اوایــل  اســت.  ســرمایه گذار 
کــه بــرای  گرفتــه بودنــد ســرمایه گذاران بــا توجــه بــه افقــی 
ســرمایه گذاری  حــوزه  ایــن  در  می شــد،  پیش بینــی  آن 
ــد  ــت در تولی ــش نتوانس ــن بخ ــه ای ک ــا  ــی از آنج ــد، ول کردن
کــم از جذابیــت  کــم  ناخالــص داخلــی نقش آفریــن باشــد 
کاســته شــد. ایــن در شــرایطی  آن بــرای ســرمایه گذاران 
گــر زیســت بوم ها بــه بلــوغ می رســیدند شــاهد  کــه ا اســت 

تحول در این حوزه بودیم.

کمیتی در کنار سرمایه گذاران نهاد حا
وی در مــورد اینکــه چگونــه می تــوان ســرمایه گذاران 
کشــاند،  را بــه ســمت و ســوی فعالیت هــای اســتارتاپی 
ــش  ــن بخ ــرمایه گذاران در ای ــه س ــرای اینک ــرد: ب ک ــح  تصری
کمیتــی و دولــت در  کــه نهــاد حا کننــد، الزم اســت  ورود 
گیرنــد. ســرمایه گذاران نیازمنــد  کنــار ســرمایه گذاران قــرار 
کــه می توانــد حمایــت  ضمانــت هســتند، لــذا تنهــا بخشــی 

کنــد، دولــت اســت.
دانش، صنعت و بازار فراموش شدگان

کارآفرینــی ادامــه داد: رویکــرد  دبیــرکل ســازمان ملــی 
کــه در توســعه اســتارتاپ ها اهمیــت دارد توجــه  دیگــری 
گــر ایــن ســه  بــه ســه مقولــه دانــش، صنعــت و بــازار اســت. ا
موضــوع بــه صــورت همزمــان و متوالــی پیگیــری نشــود بــه 
هیــچ عنــوان نمی تــوان اســتارتاپ های قــوی و مانــدگاری 
کــه برخــی  را پــرورش داد. متأســفانه شــاهد آن هســتیم 
فرامــوش  را  یــاد شــده  از مقوله هــای  یکــی  اســتارتاپ ها 

می کننــد.

26 هزار شرکت استارتاپی
تعـــــــداد  دربــــــــــاره  جهـــــــانی 
گفــت:  زیســــــت بـــــــوم هــــــــــا 
شــرکت  هــزار   3 تــا   2
دانش بنیــان و 26 هــزار 
اســتارتاپ  شــرکت 
ثبــــــــت شـــــــده 
است. با تحلیل 
ضعیــت  و
د  جو مـــــــو

اســتارتاپ ها 
بــه نظر می رســد 
بخــش  ایــن  کــه 
افـــــــــول  دوران  وارد 
شــده اســت و بایــد بــرای 
کاری  ایــن فضــا  از  برون رفــت 

. د کــر
برای اعتماد مردم 
سراغ قانون بروید

مدیــر  و  کارشــناس  دادگــر  علــی 
نرم افــزار  تولید کننــدگان  از  یکــی 
جویــای  کســانی که  از  خیلــی  گفــت: 
ســراغ  اشــتغالزایی  بــرای  هســتند  کار 
و  تلگــرام  چــون  مجــازی  فضــای 
گرام می رونــد، امــا یکــی از نــکات  اینســتا
فضــای  در  پایــدار  فعالیــت  در  مهــم 
گرفتــن اعتمــاد مــردم اســت. مجــازی، 

مجوزهای یک هفته ای
فــردی  هــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کســب وکار دیجیتــال  می توانــد بــرای 
چــون وب ســایت و اپلیکیشــن مجــوز 
صــورت  در  مجــوز  ایــن  و  بگیــرد 

یــک هفتــه ای صــادر می شــود،  مــدارک  بــودن  تکمیــل 
کســب وکار دیجیتــال نبــود  گذشــته آشــنایی بــا  افــزود: در 
و صــدور مجوزهــا زمانبــر بــود ولــی اخیــرًا وزارت صمــت 
می دهــد.  مجــوز  بســرعت  مــدارک  بــودن  تکمیــل  بــا 
زندگــی،  محــل  مســتندات  ارائــه  شــامل  مــدارک  ایــن 
کارت ملــی اســت. ایــن روزهــا تعــداد  کپــی شناســنامه و 
متقاضیــان حقیقــی نســبت بــه حقوقــی بــرای ثبت نــام در 

اســت. شــده  بیشــتر  آی نمــاد  ســایت 

هیچ مجوزی زمانبر نیست
اعتمــاد  نمــاد  بــرای  مجــوز  گرفتــن  بــا  گفــت:  دادگــر 
کــه  گام  مهم تریــن  پرداخــت  درگاه  و  الکترونیکــی 
برخــی  در  می شــود.  برداشــته  اســت،  اعتماد ســازی 
کــه بعضــًا وزارت  رســته ها، بایــد از وزارتخانــه تخصصــی 
ــه البتــه ایــن امــر هــم  ک گرفتــه شــود  ارشــاد اســت، مجــوز 

نیســت. زمانبــر 
کار بشــدت در حــال تغییــر  ــا بیــان اینکــه فضــای  وی ب
اســت و ایــن مهــم را می تــوان در تمــام عرصه هــا دیــد، 
کــه  کار نیســتند چــرا  افزود:افــراد بــه دنبــال ایجــاد دفاتــر 
کار مجــازی ایجــاد شــده اســت و فعــاالن  ــر  خدمــات دفات
کســب وکارهــای مجــازی از طریــق تلفــن هــم می تواننــد 
کننــد. ایــن فعــال حــوزه فضــای مجــازی  ارتبــاط برقــرار 
ــد  ــا حــد امــکان بای اذعــان داشــت: نهادهــای حکومتــی ت
کننــد. فراهــم  اســتارتاپ ها  توســعه  بــرای  را  شــرایط 
حــوزه  ایــن  در  طراحــی  هزینه هــای  خوشــبختانه 
لــذا خیلــی از جوانــان می تواننــد  بســیار پاییــن اســت 
امتحــان  را  خــود  شــانس  و  شــوند  عرصــه  ایــن  وارد 

. کننــد

اول وب سایت بزنید
کســب  کــه می خواهــد وارد  کــرد هــر فــردی  وی توصیــه 
وکارهــای دیجیتــال شــود، اول از همــه بایــد وب ســایت 
ــه شــما اعتمــاد  ــا ایجــاد وب ســایت مــردم ب کند)ب ایجــاد 
ــد از  ــد(، بع ــای الزم را داری ــه مجوزه ک ــرد چــرا  ک ــد  خواهن
ــر  گ کنــد، ا گرام اســتفاده  آن از پتانســیل تلگــرام و اینســتا
ــود و توانســت مشــتریان  ــه شــده مطلــوب ب خدمــات ارائ
)در  بــرود.  اپلیکیشــن  طراحــی  ســراغ  کنــد،  جــذب  را 
گــزارش پیــش رو هزینــه ایجــاد اپلیکیشــن، وب ســایت، 
ممبر گیــری و... بــه نقــل از ایــن فعــال حــوزه دیجیتــال 

ــت.( ــده اس آم

چرا اپلیکیشن
 وی ادامــه داد: اپلیکیشــن ها مزیــت بزرگــی دارنــد و 
کــه آشــنایی بــا وب ندارنــد و بــه  کــه افــرادی  آن ایــن اســت 
قــول معــروف غیرحرفــه ای هســتند می تواننــد از طریــق 
اپلیکیشــن )بــا تلفــن همــراه هوشــمند( از خدمــات شــما 
ایجــاد  بــرای شــما مشــتری  اپلیکیشــن ها  ببرنــد.  بهــره 
ــر پســند  کارب ــه جهــت ســهولت در دسترســی  می کنــد و ب

اســت.

48 هزار آی نماد
کســب  کمیســیون  رئیــس  صادق نیــا  ســولماز 
کارآفرینــی  وکارهــای دانش بنیــان و نویــن ســازمان ملــی 
کســب وکارهــای نویــن دو بخــش  گفــت: در حــوزه  هــم 
اســت  دانش بنیــان  شــرکت های  بخــش  یــک  داریــم؛ 
دو  در  حــوزه  ایــن  کــه  هســتند  اســتارتاپ ها  دیگــری  و 
کــه مــا  بخــش حقیقــی و حقوقــی اســت. طبــق آمــاری 
کســب وکار دیجیتــال آی نماد)نمــاد  داریــم بــرای 48 هــزار 
کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  اعتمــاد الکترونیکــی 

صــادر می کنــد( صــادر شــده اســت.
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40 درصد ثبتی ها فعال هستند
کـــه  کســـب وکار دیجیتـــال  وی ادامـــه داد: از 48 هـــزار 
کـــه حـــدود 20  صـــادر شـــده 40 درصـــد آن فعـــال هســـتند 
هـــزار مجموعـــه را شـــامل می شـــود. در ایـــن میـــان حـــدود 
درصـــد  البتـــه  کـــه  دارد  وجـــود  اپلیکیشـــن  250هـــزار  
ــن ها  ــی اپلیکیشـ ــت. )برخـ ــا هسـ ــن آمارهـ ــی در ایـ خطایـ
دارای وب ســـایت هســـتند، برخـــی تنهـــا اپلیکیشـــن لـــذا 
کـــه اعـــداد  بـــه جهـــت وب و اپلیکیشـــن احتمـــال دارد 

دقیـــق نباشـــد(

اپلیکیشن از وب سایت جلو زد
دانش بنیـــان  وکارهـــای  کســـب  کمیســـیون  رئیـــس 
کارآفرینـــی بـــا بیـــان اینکـــه طبـــق  و نویـــن ســـازمان ملـــی 
گذشـــته ایجـــاد اپلیکیشـــن ها از وب ســـایت ها  آمـــار ســـال 
کثرمـــردم  ا کـــه  آنجـــا  افـــزود:از  اســـت،  گرفتـــه  پیشـــی 
دسترســـی بـــه تلفـــن همـــراه هوشـــمند دارنـــد، اســـتقبال 
درصـــد   70 حتـــی  و  شـــده  بیشـــتر  اپلیکیشـــن ها  از 
کســـانی که ســـراغ وب ســـایت ها می رونـــد از طریـــق تلفـــن 

همـــراه اســـت.

آزمون و خطا دلیل شکست
کســـب وکارهـــای دیجیتـــال  وی دربـــاره اینکـــه چـــرا 
بـــر  اســـتارتاپ ها  کـــرد:  تصریـــح  می خورنـــد،  شکســـت 
ایجـــاد  خطـــا  و  آزمـــون  و  نوآورانـــه  ایده هـــای  اســـاس 
نیازســـنجی  خـــود،  محاســـبات  در  گـــر  ا لـــذا  می شـــوند 
باشـــند محکـــوم  کـــرده  اشـــتباه  مـــردم  بـــازار و ســـلیقه 
کشـــورها  بـــه شکســـت هســـتند و ایـــن اتفـــاق در تمـــام 
گـــر  ا ایـــران  کـــه در  بـــا ایـــن تفـــاوت  خ می دهد.البتـــه  ر
بـــه  هـــم می خواهـــد  بـــاز  بخـــورد  اســـتارتاپی شکســـت 
ـــل  ـــور تعطی کش ج از  ـــار ـــا در خ ـــد ام ـــه ده ـــود ادام ـــای خ بق

. د می شـــو
چند درصد از استارتاپی ها می مانند؟

در  کـــه  اســـتارتاپی   100 از  اظهارداشـــت:  صادق نیـــا 
دنیـــا و حتـــی ایـــران ایجـــاد می شـــود تنهـــا 10 درصـــد آنهـــا 
ـــر آنکـــه  ـــه بقـــای خـــود ادامـــه دهنـــد و جالب ت می تواننـــد ب

ــیار موفـــق می شـــوند. ــا بسـ فقـــط یـــک درصـــد آنهـ

هیچ معافیتی و بخششی نیست
کســـب  کمیســـیون  رئیـــس  از  کـــه  موضـــوع دیگـــری 
کارآفرینـــی  وکارهـــای دانش بنیـــان و نویـــن ســـازمان ملـــی 

پرســـیدیم مربـــوط بـــه قوانیـــن و معافیت هـــا بـــود. وی همـــان 
کـــرد ایـــن حـــوزه مشـــمول هیـــچ بخشـــش،  اول عنـــوان 
بیمـــه  و  مالیـــات  بخش هـــای  در  معافیتـــی  و  تخفیـــف 
نمی شـــود. فعـــاالن ایـــن حـــوزه دنبـــال معافیـــت نیســـتند 
کنـــد  بلکـــه آنهـــا می خواهنـــد دولـــت شـــرایط آنهـــا را درک 
کنـــد ماننـــد شـــعبه  و بـــرای آنهـــا شـــعب تخصصـــی ایجـــاد 
یـــا  امـــور مالیاتـــی  کســـب وکار نویـــن در ســـازمان  ویـــژه 

تأمیـــن اجتماعـــی.

از کی مجوز بگیرید؟
کســـب  کشـــوری  اتحادیـــه  پیـــش  دوســـال  حـــدود 
کســـب  گرفـــت و تمـــام فعـــاالن  وکارهـــای مجـــازی شـــکل 
گرفتـــن مجـــوز از ایـــن اتحادیـــه  وکارهـــای اینترنتـــی ملـــزم بـــه 

ــدند. شـ
می گویـــد:  اتحادیـــه  ایـــن  دربـــاره  صادق نیـــا  حـــال 
ـــا دو دانشـــجو  کار خـــود را ب گیتـــس هـــم  اســـتیوجابز و بیـــل 
بـــه چنیـــن روزهایـــی رســـیدند.  کردنـــد و ســـپس  آغـــاز 
کســـب  در ایـــران هـــم اینچنیـــن اســـت، دانشـــجوها وارد 
وکارهـــای نویـــن می شـــوند و احتمـــال شکســـت و خطـــا و 
حتـــی موفقیـــت وجـــود دارد، بدیـــن جهـــت بیـــن 1.5 تـــا 2 ســـال 
کســـب وکار دیجیتـــال(  )زمـــان تقریبـــی تکامـــل و رشـــد 
گرفتـــن  ــه  ــی بـ ــوند لزومـ ــه می شـ ــانی که وارد ایـــن حرفـ کسـ
برونـــد  اتحادیـــه  ســـراغ  بایـــد  آن  از  بعـــد  ندارنـــد  مجـــوز 
بـــرای  از آن  گـــر قبـــل  کنند.)ا را اخـــذ  و مجوزهـــای الزم 
کســـب  کننـــد در صـــورت شکســـت  دریافـــت مجـــوز اقـــدام 
ـــود  ـــال می ش ـــا اعم ـــاره آنه ـــرکت درب ـــالل ش ـــن انح وکار قوانی

کـــه ایـــن امـــر بـــا چالش هـــای زیادیروبـــه رو اســـت.(

همه راه ها را رفتم
فضـــای  در  فعالیـــت  کـــه  طاهایـــی  محمدحســـین 
گفـــت:  کـــرده اســـت،  دیجیتـــال را بـــا اپلیکیشـــن شـــروع 
کـــردم، از بیـــن  تمـــام راه هـــا را بـــرای ایجـــاد درآمـــد تجربـــه 
ـــی ایـــن موضـــوع  ـــود، ول کار در فضـــای مجـــازی بهتـــر ب آنهـــا 
کـــه  زمانـــی می توانـــد بـــرای شـــما تجربـــه مثبتـــی باشـــد 
کـــه ایجـــاد  ســـرمایه گذار داشـــته باشـــید. درســـت اســـت 
اپلیکیشـــن  امـــا  نیســـت  گـــران  و  ســـخت  اپلیکیشـــن 
گســـترده  کـــه روی آن تبلیغـــات  زمانـــی موفـــق می شـــود 
کـــه تبلیغـــات  ایـــن در شـــرایطی اســـت  گیـــرد.  صـــورت 
گـــران اســـت. وی ادامـــه داد:زمانـــی بـــرای دانلـــود  بســـیار 
خیلـــی  ولـــی  می شـــد  گرفتـــه  اولیـــه  هزینـــه  اپلیکیشـــن 

از آنهـــا ماننـــد خـــود مـــن بـــرای اینکـــه مشـــتری داشـــته 
کردیـــم. حـــال بـــا اینکـــه  باشـــیم ایـــن هزینـــه را حـــذف 
رایـــگان اســـت بـــه ســـختی می تـــوان اپلیکیشـــن را معرفـــی 
ــا اآلن 11 میلیـــون تومـــان  کـــرد. طاهایـــی اظهارداشـــت: تـ
کـــردم و هنـــوز بـــه  بـــرای اپلیکیشـــن ها بودجـــه صـــرف 
موفقیـــت نرســـیدم. متأســـفانه فضـــا بـــرای مـــا وجـــود 
کســـانی در فضـــای دیجیتـــال موفـــق می شـــوند  نـــدارد. 

کـــه حامـــی مالـــی خوبـــی داشـــته باشـــند.

تفاوت ها در فضای مجازی
ـــا  ـــه در فضـــای دیجیتـــال فعالیـــت می کننـــد ی ک افـــرادی 
کار  کـــه  می خواهنـــد وارد ایـــن عرصـــه بشـــوند بایـــد بداننـــد 
ــوع  ــی ممنـ ــر قانونـ گرام از نظـ ــتا ــرام و اینسـ ــغل در تلگـ و شـ
گیرنـــده خدمـــات در  اســـت لـــذا ارائه دهنـــده خدمـــات و 
یـــک فضـــای غیرقانونـــی بـــا یکدیگـــر تعامـــل می کننـــد و ایـــن 
ــب  کسـ ــا  ــد امـ ــکاری را افزایـــش می دهـ ــم ریســـک همـ مهـ
کـــه از طریـــق وب ســـایت و اپلیکیشـــن  وکارهـــای دیجیتـــال 
کـــرده اســـت. مســـیر قانونـــی بـــا  اســـت مســـیر قانونـــی را طـــی 
گرفتـــن مجـــوز از وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و برخـــی 
وزارتخانه هـــا اســـت لـــذا ارائه دهنـــده خدمـــات بـــر اســـاس 
اساســـنامه خـــود فعالیـــت می کنـــد و نمی توانـــد تحـــت 

ـــد. کن ـــدول  ـــرایطی از آن ع ـــچ ش هی

تجربه جهانی
کـــه شکســـت  کشـــورها اســـتارتاپ هایی  در خیلـــی از 
می خورنـــد حـــدود یک ســـال و نیـــم بـــرای توســـعه ایـــده 
ـــا  ـــی از آنه ـــن رو خیل ـــتند، از همی گذاش ـــت  ـــود وق ـــر خ و تفک
کـــه در  ــرپا بماننـــد. تمـــام اســـتارتاپ هایی  نمی تواننـــد سـ
کشـــورهای مختلـــف ایجـــاد می شـــوند در صـــورت شکســـت 
کاهـــش فـــروش بـــه بقـــای خـــود ادامـــه نمی دهنـــد  یـــا 
طبـــق  می رونـــد.  نـــاب  و  جدیـــد  ایده هـــای  ســـراغ  و 
گرفتـــه از بیـــن برندهـــای پرفـــروش  بررســـی های صـــورت 
اســـتارتاپ ها بـــا ارزش تریـــن بودنـــد. در حـــال حاضـــر برتریـــن 
آمـــازون،  مایکروســـافت،  گـــوگل،  اپـــل،  اســـتارتاپ ها 
فیس بـــوک و سامســـونگ اســـت. ایـــن شـــرکت های بـــا 
کردنـــد  کار خـــود را بـــا چنـــد دانشـــجو و ایـــده شـــروع  ارزش، 

گران تریـــن ســـهم ها را دارنـــد. کنـــون  و ا

مرجان اسالمی فر
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ــا  ــای نوپ ــب و کاره ــت کس ــهیل فعالی ــرح تس ط
ــوآوری  ــاوری و ن ــوم فن ــت ب ــیون زیس ــط فراکس توس

مجلــس تهیــه می شــود.
رئیــس ایــن فراکســیون بــا تاییــد ایــن خبــر گفــت: 
ایــن طــرح تــا 2 هفتــه دیگــر بــا جمــع آوری نظــرات 
ــد  ــه خواه ــوع تهی ــن موض ــا ای ــر ب ــای درگی بخش ه

شــد.
ــه گــزارش پیوســت، فاطمــه حســینی در مــورد   ب
ــیون  ــت: »فراکس ــه آن گف ــل تهی ــرح و مراح ــن ط ای
ــه ای  ــس جلس ــوآوری مجل ــاوری و ن ــوم فن ــت ب زیس
را بــه منظــور تهیــه طرحــی بــرای فعالیــت کســب و 
کارهــای نوپــا در مرکــز پژوهش هــای مجلــس برگــزار 
کــرد. در ایــن جلســه معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری، وزارت فنــاوری و اطاعــات و 
دفتــر  مجلــس،  پژوهش هــای  مرکــز  ارتباطــات، 
دفتــر  و  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  اقتصــادی 

ــتند.« ــور داش ــا حض ــش ه ــز پژوه ــاوری مرک فن
 او ادامــه داد: »در آن جلســه  تکالیفــی بــرای هــر کــدام 
محــول شــد.  آنــان  بــه  و  تعییــن  از دســتگاه ها 
همچنیــن زمانــی را نیــز بــه منظــور ارائــه تکالیفشــان 
بــه فراکســیون تعییــن کردیــم امــروز یعنــی ۱4 آبــان 
ــتگاه ها  ــد و دس ــان می رس ــه پای ــان ب ــن زم ــاه ای م
ــان را  ــه آن ــده ب ــول ش ــوارد مح ــا وم ــد گزارش ه بای
ــا 2 هفتــه آینــده  ــه دهنــد.از همیــن رو ت ــه مــا ارائ ب
ــع  ــی جام ــا طرح ــرات و گزارش ه ــع آوری نظ ــا جم ب
ــا  ــای نوپ ــب و کاره ــت کس ــه فعالی ــل در زمین و کام

ــود.« ــن می ش ــه و تدوی تهی
ــت:  ــرح، گف ــن ط ــه ای ــدف تهی ــوص ه  او در خص
ــهیل  ــت و تس ــرای حمای ــت ب ــرار اس ــرح ق ــن ط »ای

فعالیــت اســتارت آپ هــا تهیــه شــود. طیــف وســیعی 
از چالش هــا بــرای فعالیــت ایــن نــوع کســب و کارهــا 
وجــود دارد کــه همــه انهــا را نمی تــوان در یــک 
طــرح گنجانــد. امــا ســعی می کنیــم بــه برخــی از آن 
ــن  ــا ای ــت ت ــن اس ــا ای ــدف م ــم. ه ــا بپردازی چالش ه
ــم  ــتارت آپ ها فراه ــد اس ــرای رش ــه ای ب ــرح زمین ط

کنــد.«
براســاس گفته هــای حســینی هنــوز بــر ســر مــواد 
ایــن طــرح مناقشــه وجــود دارد و در جلســات گوناگون 
ــث  ــا بح ــط در موردآنه ــتگاه های ذیرب ــور دس ــا حض ب

می شــود تــا بــه جمــع بنــدی مشــخص برســند.
جلســات  در  آیــا  اینکــه  مــورد  در  حســینی 
ــم حضــور  ــتارت آپها ه ــان و اس شــرکت های دانش بنی
داشــتند، گفــت: »در جلســه ای کــه بــرای تهیــه طــرح 
تشــکیل داده بودیــم، اســتارت آپهــا حضــور نداشــتند. 
ــرح  ــی ط ــود. وقت ــی ب ــه کارشناس ــه، جلس آن جلس
ــز  ــتارت آپها نی ــای اس ــر شــد از نظره ــل و پخته ت کام
ــرح  ــول ط ــام وص ــان اع ــا زم ــویم. ت ــد می ش بهره من
ــال نظــرات  ــل و اعم ــرای تکمی ــس فرصــت ب در مجل

ــود دارد.« ــان وج ــه ذینفع هم
ــا  ــتارت آپه ــا اس ــتر ب ــه پیش ــه داد: »البت  او ادام
جلســات گوناگــون داشــتیم. 2 جلســه در هیــات 
رئیســه بــا حضــور اســتارت آپها و تامیــن اجتماعــی و 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تشــکیل 
ــش  ــاوری پی ــی و فن ــت علم ــاره در معاون ــد. دوب ش
ــاتی  ــتاری جلس ــای س ــا آق ــیون ب ــکیل فراکس از تش
داشــتیم. بنابرایــن کــم و بیــش بــا چالش هــا و 

ــتیم.« ــنا هس ــا آش ــب و کاره ــکات کس مش

اســتارت آپ ویکنــد ملــی »نوآوری هــای اجتماعــی 
شــهر هوشــمند« بــه همــت انجمــن علمی دانشــگاه 
الزهــرا )س( در تاریــخ ۶، 7 و ۸ آذر مــاه ۱39۸ برگــزار 

می  شــود.
ــتارت آپ  ــجو؛ اس ــزاری دانش ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــهر  اجتماعــی  نوآوری هــای  ملــی  ویکنــد 
هوشــمند ۶ ، 7 و ۸ آذر مــاه ۱39۸ در دانشــگاه 

می شــود. برگــزار  الزهــرا)س( 
ــی  ــن علم ــت انجم ــه هم ــتارت آپ ب ــن اس  ای
ــرا  ــگاه الزه ــک دانش ــی مکانی ــجویی مهندس دانش
معاونــت  آیتــک،  شــتابدهنده  باهمــکاری  )س( 
فرهنگــی اجتماعــی و همچنیــن انجمن هــای علمــی 
دانشــجویی مهندســی کامپیوتــر و عمــران دانشــگاه 
الزهــرا )س( و بــا محوریــت نوآوری هــای اجتماعــی 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
اســتارت آپ ویکنــد ملــی نوآوری هــای اجتماعــی 
ــی  ــی، تجرب ــداد آموزش ــک روی ــمند ی ــهر هوش ش
همــراه  بــه  ســاعت   54 طــی  در  کــه  اســت 
ــب و کار، کار  ــدل کس ــوم م ــر ب ــی نظی کارگاه های
ــرمایه  ــه س ــه ب ــوه ارائ ــازی، نح ــم س ــی و تی تیم
ــه  ــا تجرب ــی ب ــور منتور های ــن حض ــذار و همچنی گ
بــه  بــرای کمــک  اســتارت آپی  اکوسیســتم  در 

تیم هــا خواهــد بــود.
ــت  ــی جه ــداد مل ــن روی ــزاری ای ــدف از برگ ه
دهــی و ایجــاد خاقیــت، رشــد ایده هــا در دنیــای 
ــه  ــازی، رســیدن ب ــبکه س ــی، ش کســب و کار واقع

ــه و... اســت. محصــول اولی
شــرکت در ایــن اســتارت آپ ویکنــد، بــرای 
عمــوم آزاد بــوده و امــکان ثبــت نــام تیمــی و 
انفــرادی بــرای شــرکت کننــدگان وجــود دارد.
 گفتنی است، عاقه مندان جهت کسب اطاعات 
 https://evnd.co/txP2h سایت  به  می توانند  بیشتر 
و   02۱7۱۱24000 شماره های  با  یا  و  مراجعه 

09۱9۱۱39279 تماس بگیرند.

به همت انجمن علمی دانشگاه الزهرا)س(؛

استارت آپ ویکند ملی 
»نوآوری های اجتماعی

 شهر هوشمند« آذرماه 
برگزار می شود

توسط مجلس شورای اسالمی

طرح تسهیل فعالیت استارت آپ ها 
به زودی تدوین می شود
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مدیــر عامــل صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری 
ایــن  حمایت هــای  از  معدنــی،  هــای  فعالیــت 
داد  خبــر  اپ  اســتارت  شــرکت های  از  صنــدوق 
و گفــت: ایده هــای نــو کــه بــه تأییــد برســند، 
ــم  ــی ه ــن مال ــر پوشــش ریســک،  در تأمی ــاوه ب ع

می شــوند. پشــتیبانی 
ــا از ســازمان توســعه  ــزاری آن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــد  ــران فری ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع و نوس
دهقانــی گفــت: صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری 
کــه  پروژه هایــی  ریســک  معدنــی،  فعالیت هــای 
ــن معــدن کار و شــرکت های اســتارت آپ انجــام  بی
ارائــه  را  الزم  پوشــش  و  می پذیــرد  را  می شــود 

. می کنــد
ــدرو،  ــت های ایمی ــق سیاس ــد: طب ــادآور ش وی ی
پروژه هایــی کــه بــا همــکاری اســتارت آپ هــا 

ــند. ــور باش ــد تقاضامح ــود، بای ــام می ش انج
ســرمایه گذاری  بیمــه  صنــدوق  مدیرعامــل 
ــن  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــای معدن فعالیت ه

ــاوری  ــی و فن ــت علم ــکاری معاون ــا هم ــات ب اقدام
ــق  ــت: خل ــرد، گف ــورت می گی ــوری ص رئیس جمه
ایــده نیــاز بــه ســرمایه دارد و ایــن صنــدوق در نظــر 
ــی  ــن مال ــک، در تأمی ــش ریس ــر پوش ــاوه ب دارد ع

ــد. ــت کن ــا را حمای ــم طرح ه ه
به  که  طرح هایی  و  ایده ها  کرد:  تأکید  دهقانی 
فناوری  و  علمی  معاونت  و  صندوق  این  تصویب 
پوشش  حمایت های  شامل  می رسد  رئیس جمهوری 

ریسک و تأمین مالی می شوند.
وی افــزود: به طــور طبیعــی ممکــن اســت حتــی 
برخــی ایده هــا بــه نتیجــه الزم نرســد امــا ایــن امــر 

ــود. ــای مصــوب نمی ش ــع پشــتیبانی از طرح ه مان
دهقانــی تأکیــد کــرد: شــرکت های اســتارت آپــی 
هماننــد دیگــر کشــورها بــه »پــول هوشــمند« نیــاز 
ــرمایه  ــد س ــخص باش ــه مش ــی ک ــه صورت ــد ب دارن

ــد. ــه مصــرف می رس ــی ب ــه محل ــه و در چ چگون
ــن بخــش  ــا در ای ــف م ــی از وظای ــزود: یک وی اف
مدیریــت منابــع مالــی بــرای هزینــه کــردن در ایــن 

ــت. ــا اس ــوع طرح ه ن
ســرمایه گذاری  بیمــه  صنــدوق  مدیرعامــل 
فعالیت هــای معدنــی خاطرنشــان کــرد: در همــکاری بــا 
اســتارت آپ هــا، تــاش صنــدوق ایــن اســت کــه تنهــا 
ــی  ــن مال ــه تأمی ــد بلک ــل نکن ــر عم ــوان بیمه گ به عن
طرح هــای تقاضامحــور  کــه مــورد تأکیــد ایمیــدرو 

ــد.   ــتیبانی کن ــم پش ــت را ه اس

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی:

صندوق بیمه معدنی از استارت آپ ها 
حمایت های چندگانه می کند

ســامانه مســئولیت اجتماعــی بــا هــدف اســتفاده از 
ظرفیــت اکوسیســتم اســتارت آپی و جامعــه خــاق و 
ــای  ــراد و گروه ه ــازی اف ــتای توانمندس ــوآور در راس ن

مختلــف در جامعــه ایجــاد شــد.
ــران،  ــات ای ــاوری اطاع ــازمان فن ــزارش س ــه گ ب
ــاوری  ــازمان فن ــس س ــاور رئی ــدی مش ــکات اس مش
ــی  ــازی اجتماع ــوزه توانمندس ــران در ح ــات ای اطاع
دربــاره ایــن ســامانه گفــت : بــا توجــه بــه چالش هــای 
ــوزش،  ــه آم ــف از جمل ــای  مختل ــود در حوزه ه موج
محلــی،  جوامــع  توانمندســازی  محیــط  زیســت، 
ــاص  ــای خ ــی ه ــا ویژگ ــی ب ــروه های ــت از گ حمای
ماننــد تــوان یابــان و ســالمندان، لــزوم توجــه صاحبان 
ــه مشــکات جامعــه احســاس می شــود.  کســب وکار ب
ــی  ــور هم افزای ــامانه به منظ ــن س ــتا ای ــن راس در همی
بیــن عناصــر اکوسیســتم اســتارت آپی و اســتفاده 
 icT ــوان  بخــش خصوصــی در حــوزه ــری از ت حداکث
بــرای شبکه ســازی و پاســخگویی بــه نیازهــای تمامــی 
ــتارت آپی  ــتم اس ــت اکوسیس ــه و تقوی ــای جامع اعض

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــور ش کش
ــد  ــا تأکی ــی ب وی در حــوزه توانمندســازی اجتماع
ــا،  ــای اســتارت آپ ه ــه از ظرفیت ه ــر اســتفاده بهین ب
شــرکت هــا و افــراد خــاق و نــوآور در ســامانه گفــت: 
تمامــی افــراد حقیقــی و حقوقــی کــه در اکوسیســتم 

اســتارت آپی کشــور فعالیــت می کننــد می تواننــد 
 https://noafarincsr.ir در ســامانه نــوآوری اجتماعــی
ثبت نــام کننــد و پروفایــل خــود را ایجــاد کننــد و یــا 
پــروژه هــای خــود را در زمینــه مســئولیت اجتماعــی 
ــاق در  ــراد خ ــا اف ــق ب ــن طری ــد و از ای ــف کنن تعری
ــاز  حوزه هــای گوناگــون آشــنا شــوند و در صــورت نی
از توانمندی هــا و پتانســیل های یکدیگــر بهره منــد 

شــوند.
ــران  ــاوری اطاعــات ای مشــاور رئیــس ســازمان فن
در خصــوص نحــوه ثبت نــام  و ایجــاد پــروژه در 
ــیل  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــراد ب ــت: اف ــامانه گف ــن س ای
و فعالیــت مســئولیت اجتماعــی )csr( می تواننــد 
ــت  ــامت، مدیری ــتغال، س ــوزش، اش ــوزه آم در 4 ح
بحــران و بایــای طبیعــی و زیرشــاخه های ایــن 
در  را  خــود  و خدمــات  کننــد  ثبت نــام  حوزه هــا 
راســتای مســئولیت اجتماعــی و به صــورت رایــگان در 
ــرای طرح هــا  ــه خدمــات مشــاوره ای ب زمینه هــای ارائ
ــن،  ــزاری کمپی ــگ، برگ ــا، منتورین ــتارت آپ ه ــا اس ی
طراحــی جایــزه، تولیــد محتــوا، پذیرایــی و تشــریفات 

ــد. ــه دهن ــداد ارائ ــزاری روی ــن برگ و همچنی
اســدی بــا تاکیــد بــر شــعار نــوآوری اجتماعــی در 
خدمــت مســئولیت اجتماعــی گفــت: ســامانه نــوآوری 
اجتماعــی بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی که در ســامانه 

ثبت نــام کرده انــد در بخش هــای مختلــف ماننــد 
شبکه ســازی،  و  دسترســی  برندینــگ،  و  معرفــی 
ــات  ــازار، خدم ــه ب ــی ب ــاوره ای، دسترس ــات مش خدم
ــات  ــهیات خدم ــه تس ــوز و ارائ ــه مج ــی و ارائ حقوق

ارائــه می دهــد.
ــراد  ــرد: اف ــام ک ــات اع ــاوری اطاع ــازمان فن س
ــیل های  ــارت و پتانس ــی دارای مه ــی و حقوق حقیق
اجتماعــی  مســئولیت  راســتای  در  مختلــف 
اجتماعــی  نــوآوری  ســامانه  بــه  می تواننــد 
در  و  مراجعــه   https://noafarincsr.ir آدرس  بــه 
حوزه هــای اجتماعــی مختلــف نظیــر آمــوزش و 
بــه کــودکان، زنــان، گروه هــای کــم برخــوردار 
ــوان  ــاص )ت ــای خ ــی ه ــا ویژگ ــی ب ــروه های و گ
زمینه هــای  در  اشــتغال  و  ســالمندان(  یابــان/ 
کشــاورزی،  و  دام  صنایع دســتی  صنایع دســتی، 
گردشــگری و حــوزه ســامت زنــان و کــودکان، 
بــا  هایــی  گــروه  و  برخــوردار  کــم  گروه هــای 
ــالمندان( و  ــان/ س ــوان یاب ــاص )ت ــای خ ــی ه ویژگ
ــه  ــی ب ــای طبیع ــران و بای ــت بح ــن مدیری همچنی
ــازی  ــت شبکه س ــد و از مزی ــات بپردازن ــه خدم ارائ
ــن  ــوآور و همچنی ــاق و ن ــراد خ ــه اف ــال ب و اتص
ــوند. ــد ش ــی بهره من ــای محل ــه بازاره ــی ب دسترس

توسط سازمان فناوری اطالعات؛

سامانه مسئولیت اجتماعی با ظرفیت اکوسیستم
 استارت آپی ایجاد شد
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اخبار
 استارت آپ

توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

تقویم برگزاری کمپ استانی کارآفرینی 
دانشگاه علمی کاربردی اعالم شد

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، از برگــزاری نخســتین کمــپ کارآفرینــی ایــن 
دانشــگاه در ســطح واحدهــای اســتانی منتخــب خبــر داد.

بــه گــزارش دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، مهدخــت بروجــردی علــوی بــا اشــاره بــه برگــزاری نخســتین 
کمــپ کارآفرینــی دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی افــزود: برگــزاری ایــن رویــداد علمــی یکــی از برنامــه هــای 

کاربــردی و انگیزشــی بــا محوریــت کســب و کار و کارآفرینــی اســت.
وی ادامــه داد: ایــن دانشــگاه بــه عنــوان متولــی آمــوزش هــای شــغل محــور، در راســتای تحقــق منویــات 
ــرر در ســند  ــداف مق ــه اه ــل ب ــن نی ــی و همچنی ــری در حــوزه اشــتغال و توســعه کارآفرین ــام معظــم رهب مق

ــد. ــزار مــی کن ــق ۱404، اولیــن کمــپ کارآفرینــی واحدهــای اســتانی برگ ــردی دانشــگاه در اف راهب
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی گفــت: کمــپ کارآفرینــی بــه منظــور تشــویق 
و ترویــج فرهنــگ ایده پــردازی و خاقیــت، شناســایی و حمایــت از ایده هــای نــو، توســعه تفکــر بــه کارگیــری 
علــوم و فنــاوری و آموخته هــای دانشــگاهی در راســتای تولیــد ثــروت و ایجــاد اشــتغال، آشــنایی دانشــجویان 
بــا موضــوع چگونگــی راه انــدازی یــک کســب و کار، آشــنایی بــا چگونگــی جلــب ســرمایه و تأمیــن منابــع مالــی 
ــده، دانشــگاه و ســرمایه گذار در جهــت تکمیــل چرخــه  ــان ای ــر صاحب ــل مؤث ــی، تعام جهــت توســعه کارآفرین

تبدیــل ایــده بــه کســب و کار، در واحدهــای اســتانی منتخــب برگــزار مــی شــود.
وی کمــپ کارآفرینــی دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی را نوعــی رویــداد علمــی فشــرده )حداکثــر پنــج روز( 
معرفــی کــرد کــه بــه طــور پیوســته و طــی چنــد مرحلــه عملیاتــی مشــخص در مــکان مناســب برگــزار شــده و 
زمینــه تقویــت تفکــر خــاق، ایده پــردازی تجــاری و بازآمــوزی مفاهیــم و قواعــد کارآفرینــی را ایجــاد کــرده و 

بــه تدویــن یــک طــرح کســب و کار کاربــردی و ارائــه آن در بــورس ایــده کمــپ منتهــی می شــود.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه، مخاطبــان ایــن رویــداد را دانشــجویان و دانــش آموختــگان دانشــگاه 
معرفــی کــرد و افــزود: از بخــش هــای اصلــی کمــپ کارآفرینــی مــی توان بــه برگــزاری کارگاه هــا و ســمینارهای 
تخصصــی از جملــه کارگاه موفقیــت، طراحــی آینــده، تغییــر در نــوع نگــرش، خلــق ایــده، خاقیــت، نــوآوری، 
تهیــه طــرح کســب و کار و برندســازی، همچنیــن مشــاوره بــا متخصصــان در قالــب کلینیــک تخصصــی، رایزنــی 

ــده اشــاره کــرد. ــورس ای ــر و ب ــا ســرمایه گذاران و صندوق هــای مخاطــره پذی ب
وی از تمامــی مراکــز آمــوزش علمــی کاربــردی متقاضــی برگــزاری ایــن رویــداد علمــی خواســت، مجــوز الزم 
بــرای اجــرای ایــن رویــداد را، قبــل از برگــزاری از کمیتــه کارآفرینــی واحــد اســتانی تقاضــا کننــد تــا پــس از 
نظــارت واحــد اســتانی از موضــوع، مشــمول دریافــت امتیــاز مربوطــه در بخــش فعالیــت هــای حــوزه پژوهــش، 

فنــاوری و کارآفرینــی شــوند.
متقاضیــان جهــت آگاهــی از تقویــم برگــزاری نخســتین کمــپ اســتانی کارآفرینــی دانشــگاه جامــع علمــی کاربردی 
 http://camp.uast.ac.ir  ــه آدرس ــگاه ب ــی دانش ــپ کارآفرین ــال کم ــه پرت ــپ، ب ــر کم ــی ه ــای تخصص و محوره

مراجعــه کننــد.

معاون سرمایه گذاری این سازمان خبر داد

راه اندازی نخستین شتاب 
دهنده استارت آپ ها 
در منطقه آزاد اروند 

معــاون ســرمایه گــذاری ســازمان منطقــه آزاد 
ــوآوری  ــز ن ــتین مرک ــدازی نخس ــد از راه ان ارون
ــس  ــاوری ریی ــاون فن ــور مع ــا حض ــاوری ب و فن
جمهــور بــه عنــوان شــتاب دهنــده اســتارت آپ 

هــا در ایــن منطقــه خبــر داد.
بــه گــزارش آبــادان خبــر ، ســید علــی 
هــای  ایــده  تخصصــی  دررویــداد  موســوی 
اســتارت آپــی در حــوزه فنــاوری اطاعــات 
ــروز  ــر ام ــد از ظه ــه بع ــات )icT( ، ک و ارتباط
ــد،  ــزار ش ــادان برگ ــامی آب ــگاه آزاد اس در دانش
ــان  ــطه می ــدگان واس ــتاب دهن ــرد: ش ــار ک اظه
ــذار  ــرمایه گ ــذب س ــرای ج ــا ب ــتارت آپ ه اس
هســتند کــه قــرار اســت نخســتین شــتاب 
دهنــده بــا عنــوان مرکــز نــوآوری و فنــاوری در 
منطقــه آزاد ارونــد راه انــدازی شــود و تفاهمنامه 

ــت. ــده اس ــا ش ــز امض آن نی
ــک  ــده نزدی ــن مرکــز در آین ــاح ای وی از افتت
ــه  ــرف 2 هفت ــز ظ ــن مرک ــت: ای ــر داد و گف خب
آینــده بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری 

ــود. ــی ش ــاح م ــور افتت ــس جمه ریی
ــعه کســب و  ــذاری و توس ــرمایه گ ــاون س مع
ــای  ــد ارتق ــه آزاد ارون ــازمان منطق ــای  س کاره
شــاخص هــای اقتصــاد دانــش بنیــان در راســتای 
برنامــه هــای اباغــی اقتصــاد مقاومتــی و ایجــاد 
از جملــه  را  فنــاوری  نــوآوری و  اکوسیســتم 

ــز دانســت. ــن مرک ــدازی ای ــداف راه ان اه
ــای کوچــک و  ــت از کســب و کاره وی حمای
تجــاری ســازی آنهــا را سیاســت هــای ســازمان 
ــد و گفــت: از تعامــات  ــد خوان منطقــه آزاد ارون
ــا  ــتارت آپ ه ــه اس ــو از جمل ــای ن ــبکه ه در ش
ــی  ــات حمایت ــن اقدام ــود و ای ــی ش ــت م حمای
ــاق هــای  ــی، ات ــاق هــای بازرگان ــا همــکاری ات ب
اصنــاف، بخــش خصوصــی و کســانی کــه مایــل 
ــش هــای مختلــف بهداشــت،  ــتند در بخ هس
فنــاوری، تجــارت، خدمــات، صنعــت، گردشــگری 
ــد  ــام خواه ــد انج ــذاری کنن ــرمایه گ ــر س و هن

شــد.
موســوی بــه برگــزاری ایــن رویــداد نیــز 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مراســم بــا همــکاری 
دانشــگاه آزاد اســامی انجــام و در طــی آن 
کارهــای بســیار خوبــی ارائــه شــد کــه از میــان 
ــه عنــوان برگزیــده انتخــاب  آن هــا ســه ایــده ب

ــدند. ش
وی افــزود: ایــن رودیــداد در منطقــه آزاد تکــرار 
خواهــد شــد و از ایــن ســه ایــده برتــر نیــز حمایــت 
مــی شــود کــه بــا راه انــدازی شــتاب دهنــده مــی 
تــوان نســبت بــه جــذب ســرمایه گــذار بــرای ورود 
ــز  ــی نی ــاری و صنعت ــش تج ــه بخ ــا ب ــده ه ای

اقــدام کــرد. 
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اخبار
 استارت آپ

انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی مکانیــک دانشــگاه الزهــرا)س( اســتارتاپ ویکنــد ملــی نــوآوری هــای 
اجتماعــی شــهر هوشــمند را برگــزار مــی کنــد.

بــه گــزارش مهــر، انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی مکانیــک دانشــگاه الزهــرا)س( بــا همــکاری یکــی از 
شــتابدهنده هــا، معاونــت فرهنگــی اجتماعــی و همچنیــن انجمــن هــای علمــی دانشــجویی مهندســی کامپیوتــر 
و عمــران دانشــگاه الزهــرا)س( درنظــر دارد »اســتارتاپ ویکنــد ملــی شــهر هوشــمند بــا محوریــت نــوآوری هــای 

اجتماعــی« را درتاریــخ ۶و7و۸ آذر مــاه ۱39۸ برگــزار کنــد.
ایــن رویــداد آموزشــی، تجربــی کــه در طــی 54 ســاعت بــه همــراه کارگاه هایــی نظیــر بــوم مــدل کســب و 
کار، کار تیمــی و تیــم ســازی، نحــوه ارائــه بــه ســرمایه گــذار و همچنیــن حضــور منتــور هایــی بــا تجربــه در 

اکوسیســتم اســتارتاپی بــرای کمــک بــه تیــم هــا خواهــد بــود.
هــدف از ایــن رویــداد ملــی جهــت دهــی و ایجــاد خاقیــت، رشــد ایــده هــا در دنیــای کســب و کار واقعــی، 

شــبکه ســازی، رســیدن بــه محصــول اولیــه اســت.
ــام  از مزایــای اســتارتاپ ویکنــد حضــور افــراد از رشــته هــای مختلــف و غیــر مرتبــط، امــکان وجــود ثبت ن
تیمــی و انفــرادی، فراهــم شــدن امــکان تیــم ســازی افرادیکــه ایــده دارنــد و همچنیــن بررســی یــک شــتابدهنده 
ــان 9۸  ــا 2۸ آب ــرروی تیــم هــا از نظــر اقتصــادی و... جهــت ســرمایه گــذاری در آینــده اســت. عاقمنــدان ت ب

بــرای ثبــت نــام فرصــت دارنــد.
ثبــت نــام اســتارتاپ ویکنــد از طریــق ســایت https://evnd.co/txP2h صــورت مــی گیــرد عاقــه منــدان بــرای 
کســب اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد از بــا شــماره هــای  02۱7۱۱24000 و 09۱9۱۱39279 تمــاس حاصــل 

کننــد. حضــور بــرای عمــوم عاقــه منــدان بــه ایــن حــوزه آزاد اســت.

توسط انجمن علمی دانشگاه الزهرا)س(؛ 

استارتاپ ویکند ملی نوآوری های اجتماعی 
شهر هوشمند برگزار می شود 

●●●

نخســتین رویــداد ســرنخ بــا رویکــرد نــوآوری بــاز و به منظــور معرفی نیازهای شــبکه بانکی، شــبکه ســازی اســتارت 
آپ هــا و ایــده پــردازان فینتــک حاضــر و نیــز معرفــی مرکز نــوآوری شــرکت خدمــات انفورماتیک برگزار شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری شبســتان، نخســتین رویــداد ســرنخ بــا رویکــرد نــوآوری بــاز و بــه منظــور معرفــی 
نیازهــای شــبکه بانکــی، شــبکه ســازی اســتارت آپ هــا و ایــده پــردازان فینتــک حاضــر و نیــز معرفــی مرکــز 
ــون    ــی همچ ــا موضوعات ــی ب ــه های ــداد ارائ ــن روی ــد. در ای ــزار ش ــک برگ ــات انفورماتی ــرکت خدم ــوآوری ش ن
 ،)bankTech( ــای بانکــی ــی )PayTech(، فناوری  ه ــای پرداخت ــررات )regTech(، فناوری  ه ــق مق ــای تطاب فناوری ه
،)remittance(حوالجــات ارزی ،)lendTech( فناوری  هــای قــرض و وام ،)wealthTech( فناوری  هــای مدیریــت ثــروت
باکچیــن )blockchain(، مدیریــت مالــی شــخصی )PFm(و فناوری  هــای بیمــه )insureTech( بــرای حاضــران 

ارائــه شــد تــا بــر اســاس آنهــا ایــده پــردازی کننــد.
برگــزاری پنلــی بــا موضــوع چالــش هــای پیــش روی اســتارت آپهــا و انتقــال تجــارب اســتارت آپهــای موفــق 

و بازدیــد از مرکــز از دیگــر برنامــه هــای ایــن رویــداد بــود.
یــادآور مــی شــود، دور دوم ایــن رویــداد همزمــان بــا همایــش تراکنــش برگــزار خواهــد شــد. پــس از برگزاری 
ــس از  ــه پ ــی ک ــد و تیم  های ــرکت کردن ــا ش ــن رویداده ــه در ای ــی ک ــک و دو، تیم  های ــرنخ   ی ــای س رویداده
ســرنخ  ها بــه ایــن جمــع اضافــه خواهنــد شــد، مــی  تواننــد بــرای پذیــرش در مرکــز نــوآوری آی فینــک، ثبــت 
ــی و تخصصــی دو مجموعــه برجســته شــرکت خدمــات انفورماتیــک و هــم  آوا  ــام کننــد و از حمایت  هــای مال ن

برخــوردار شــوند.

اولین رویداد سرنخ با رویکرد نوآوری باز 
برگزارمی شود 

ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم مع
بــا اشــاره بــه ایجــاد زیســت بــوم نــوآوری دارو در 
کشــور گفــت: بــرای دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب 
ــوآوری  ــوم ن ــت ب ــد زیس ــا بای ــی حوزه ه در تمام

ایجــاد شــود.
 بــه گــزارش ایرنــا، ســورنا ســتاری در  حاشــیه 
مراســم رونمایــی از چهــار فــرآورده دارویــی 
ــن  ــزود: م ــگاران اف ــع خبرن ــک در جم پروبیوتی
ــم،  ــاز داری ــوم نی ــک زیســت ب ــه ی ــا ب ــدم م معتق
در حــال حاضــر در حــوزه دارو ایــن زیســت بــوم 
ــم  ــی داری ــرکت های بزرگ ــده اســت. ش ــاد ش ایج
کــه خــط تولیــد آن هــا چنــد صــد میلیــارد 
ــم  ــن حج ــد، ای ــد می کنن ــول تولی ــان محص توم
ــی وارد  ــش خصوص ــوی بخ ــه از س ــرمایه ک از س
ایــن شــرکت ها شــده اســت باعــث می شــود 
تــا از ایده هــای جدیــد و خاقیت هــای آن هــا 
حمایــت شــود و هزینه هــا نیــز در بخش هــای 

ــود. ــیم  ش ــا تقس ــف آن ه مختل
وی گفــت: ورود ســرمایه گذارهــای بخــش 
ــتم  ــک اکوسیس ــا ی ــود ت ــث می ش ــی باع خصوص
بتوانــد نــوآوری داشــته باشــد و مــا اگــر بخواهیــم 
ــیم،  ــوب برس ــه مطل ــه نتیج ــا ب ــه حوزه ه در هم
ــاید  ــود. ش ــاد ش ــا ایج ــت بوم ه ــن زیس ــد ای بای
ایجــاد ایــن زیســت بــوم هــا کمــی زمان بــر 
ــدوق  ــا صن ــه ب ــی ک ــا هماهنگی های ــا ب ــد، ام باش
ارائــه  بــرای  بانک هــا  و  نــوآوری و شــکوفایی 
تســهیات کــم بهــره بــه شــرکت های دانــش بنیــان 

صــورت گرفتــه ایــن امــر محقــق خواهــد شــد.
ــا  ــی م ــف ذات ــی از وظای ــزود: یک ــتاری اف س
ــق و توســعه و ورود محصــوالت  ــه تحقی کمــک ب
جدیــد بــه بــازار اســت، یکــی از مشــکات عرضــه 
محصــوالت جدیــد بــه بــازار، مســئله هزینــه 
تحقیــق و توســعه اســت کــه بــه شــرکت ها 

می شــود. تحمیــل 
وی اظهارکــرد: بــا توجــه بــه حمایت هایــی 
کــه طــی چهــار الــی پنــج ســال گذشــته از 
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــت علم ــوی معاون س
از تجهیــزات در داخــل  عــدد قابــل توجهــی 
کشــور تولیــد می شــود، امــا از ایــن موضــوع نیــز 
ــد  ــه در بحــث خــط تولی ــی اطــاع نیســتیم ک ب
ــیار  ــزات بس ــه تجهی ــاز ب ــعه نی ــق و توس و تحقی
ــدوق  ــا صن ــه ب ــی ک ــی توافق ــت. ط ــاص  اس خ
ــه  ــا ارائ ــه ب ــورت گرفت ــکوفایی ص ــوآوری و ش ن
تســهیات و وام هــای کــم بهــره ای کــه پرداخــت 
ــرز  ــا از م ــم ت ــا کمــک می کنی ــه آن ه ــود ب می ش

ــد. ــور کنن ــکات عب مش

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: 

زیست بوم نوآوری
 باید در همه حوزه ها 

راه اندازی شود
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 استارت آپ

رئیس هیئت عامل ایمیدرو مطرح کرد

حمایت از استارت آپ های صاحب ایده
 در بخش معدن و صنایع معدنی 

ــای  ــرکت ه ــدام از ش ــر ک ــرد:  ه ــد ک ــدرو تاکی ــل ایمی ــت عام ــس هیئ  رئی
ــی در  ــد گام ــو داشــته باشــند و بتوانن ــده ن ــه ای ــان و اســتارت اپ ک ــش بنی دان
جهــت توســعه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی بردارنــد، مــورد حمایــت ایمیــدرو 

قــرار مــی گیرنــد.
ــد کــرد:  هــر  ــدرو تاکی ــوز، رئیــس هیئــت عامــل ایمی ــه گــزارش معــدن نی ب
کــدام از شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارت اپ کــه ایــده نــو داشــته باشــند 
ــد،  ــی بردارن ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــعه بخ ــت توس ــی در جه ــد گام و بتوانن

ــد. مــورد حمایــت ایمیــدرو قــرار مــی گیرن
خــداداد غریــب پــور کــه شــامگاه شــنبه در محــل کتابخانــه ملــی در نشســت 
بررســی چالــش هــا و فرصــت هــای دانــش بنیــان و اســتارت اپ هــا در حــوزه 
ــم،  ــح کــرد: امــروز در شــرایط تحری صنعــت و معــدن ســخن مــی گفــت، تصری
ــه شــرکت هــای دانــش بنیــان  ــی ب ــع معدن ــی و صنای ــاز شــرکت هــای معدن نی

بیشــتر شــده اســت.
ــت  ــاف وزارت صنع ــر اکتش ــاورز مدی ــدا... کش ــه اس ــت ک ــن نشس وی در ای
ــراز تشــکر از دکتــر ســتاری معــاون  ــا اب معــدن وتجــارت نیــز حضــور داشــت، ب
فنــاوری ریاســت جمهــوری، اظهــار داشــت: چشــم انــداز مطلوبــی در ایــن حــوزه 
ترســیم شــده و ایــده هــای نــو مــورد حمایــت معاونــت رییــس جمهــوری قــرار 

گرفتــه انــد.
غریــب پــور دربــاره دالیــل همــکاری بــا اســتارت آپ هــا و شــرکت 
هــای دانــش بنیــان گفــت: بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 700هــزار 
ــور  ــه ۱2۱ کش ــوالت آن ب ــال دارد و محص ــی فع ــاغل، 2200 کارت بازرگان ش

ــود. ــی ش ــادر م ــان ص جه
وی ارزش پــروژه هــای ایــن بخــش تــا ســال ۱404 را ۱۶ میلیــارد دالر اعــام 
ــی وارد  ــع معدن ــی و صنای ــرح معدن ــارد دالر ط ــت: امســال 3.5 میلی ــرد و گف ک

مــدار تولیــد مــی شــود.
غریــب پــور ســهم ایــن بخــش در تولیدناخالــص داخلــی را 2۶ میلیــارد دالر 
اعــام و تصریــح کــرد: در حالــی کــه وزن بــازار شــرکت هــای معدنــی و صنایــع 
معدنــی در بــورس بــه 20درصــد مــی رســد امــا ســود عایــدی آن هــا 3۶درصــد 

از کل ســود بــازار اســت.
وی بــا اظهــار اینکــه طــی نیمــه نخســت 9۸ صــادرات فــوالد بــه ۶ میلیــون تــن 

ــش  ــن بخ ــدات ای ــن از تولی ــون ت ــز ۱۱ میلی ــته نی ــال گذش ــت: س ــید،  گف رس
ــار در  ــرای نخســتین ب ــران ب ــه خــارج کشــور صــادر شــد. وی تاکیــد کــرد: ای ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــان ق ــوالد جه ــدگان ف ــم تولیدکنن ــگاه ده جای
ــته  ــال گذش ــی 5 س ــه ط ــاره اینک ــا اش ــدرو ب ــل ایمی ــت عام ــس هیئ رئی
ــارکت  ــا مش ــازمان و ب ــن س ــط ای ــاف توس ــع اکتش ــر مرب ــزار کیلومت 250 ه
بخــش خصوصــی انجــام شــد،  افــزود: ایمیــدرو از ســال جــاری نیــز 400هــزار 

ــت. ــزوده اس ــاف اف ــاحت اکتش ــه مس ــع ب ــر مرب کیلومت
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــز ب ــد نی ــافات جدی ــور اکتش ــب پ ــه غری ــه گفت ب
ــی و  ــی، فضای ــرژی اتم ــازمان ان ــی، س ــافات معدن ــی و اکتش ــن شناس زمی

ــود. ــی ش ــام م ــط انج ــای مرتب ــتگاه ه ــایر دس س
ــد  ــه تولی ــور ب ــاز کش ــر نی ــد ب ــا تاکی ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــد  ــه بای ــرای کارخان ــنس ب ــد الیس ــای خری ــه ج ــس ب ــن پ ــت: از ای ــش، گف دان
ــاخت  ــوزه س ــم از ح ــن مه ــد ای ــم هرچن ــش بپردازی ــد دان ــه تولی ــم ب بتوانی

ــت. ــده اس ــاز ش ــزات آغ تجهی
غریــب پــور ادامــه داد: در کشــورمان 4هــزار شــرکت دانــش بنیــان وجــود دارد 

کــه 254 شــرکت مرتبــط بــا فعالیــت هــای معــدن و صنایــع معدنــی هســتند.
ــی  ــده هــا و پژوهــش های ــا اعــام اینکــه ای رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو ب
کــه اکنــون مــورد توجــه قــرار گرفتــه تقاضــا محــور و کاربــردی اســت، افــزود: 
ــع  ــدن و صنای ــای مع ــع نیازه ــرای رف ــروژه تقاضامحــور ب در حــال حاضــر ۱9 پ

ــی در حــال اجــرا اســت. معدن
ــه  ــال بودج ــت امس ــاه نخس ــش م ــی ش ــرد: ط ــان ک ــر نش ــور خاط ــب پ غری

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــوزش 50درص ــه آم ــد و بودج ــش ۶0درص پژوه
وی همچنیــن خبــر داد کــه آبــان مــاه جــاری جشــنواره »اینومایــن« برگــزار 
ــی معرفــی  ــع معدن ــن معــدن و صنای ــده هــای ارزش آفری مــی شــود و در آن ای

مــی شــوند.
غریــب پــور بــا ابــراز اینکــه شــرکت هــای فــوالد خوزســتان، مبارکــه و گل گهــر 
بــه عنــوان شــرکت هایــی یــاد کــرد کــه پیشــرو در همــکاری بــا اســتارت آپ هــا 
ــا راه انــدازی  هســتند، ادامــه داد: ایمیــدرو بــه زودی یــک مرکــز اســتارت آپ ب

دانشــگاه هــا راه انــدازی مــی کنــد.
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نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات هرمزگان خبر داد: 

اعطای تسهیالت مادی و معنوی به کسب و کارهای نوپا 
و استارت آپی هرمزگان

ــرکت  ــت ش ــه هم ــتارکاپ ب ــداد اس ــزگان روی هرم
ــان فعــال و  اهــورا نوآفریــن ایرانیــان و جمعــی از جوان
عاقــه منــد بــه حــوزه کســب و کار هــای نوپــا برگــزار 

شــد.
ــه گــزارش ایســنا، کارشــناس اداره کل ارتباطــات  ب
و فنــاوری اطاعــات اســتان هرمــزگان در حاشــیه ایــن 
ــزوم  ــا ایســنا، در خصــوص ل رویــداد در گفــت و گــو ب
ــا فعــاالن  ــرای آشــنایی دولــت ب برگــزاری رویدادهــا ب
حــوزه کســب و کارهــای نوپــا و اســتارت آپــی، عنــوان 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه تمــام هزینــه هــای مربــوط 
ــده بخــش  ــر عه ــی ب ــداد های ــن روی ــی چنی ــه برپای ب
ــل  ــوب و قاب ــی خ ــدوارم خروج ــت، امی ــی اس خصوص
قبولــی نیــز از آن هــا حاصــل شــود؛ مدیــرکل ارتباطات 
و فنــاوری اطاعــات هرمــزگان نیــز از چنیــن طــرح هــا 
و رویدادهایــی اســتقبال کــرده و آمــاده ارائــه خدماتــی 
چــون محــل برگــزاری رویــداد بــه برگــزار کننــدگان 

ایــن رویدادهــا بــرای کاهــش هزینــه هاســت.
ــرد:  وزارت ارتباطــات و  ــان ک خســرو خداکریمــی بی
فنــاوری اطاعــات طــرح هایــی حمایتــی از شــرکت های 
ــاور و اســتارت اپ هــا در نظــر گرفتــه کــه در آن هــا  فن

تســهیات خوبــی نیــز ارائــه مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در حــال حاضــر شــش 
طــرح حمایتــی از شــرکت هــای فنــاور و اســتارت اپ هــا 
وجــود دارد، تصریــح کــرد: طــرح اول در راســتای 
کــه  اســت  نوپایــی  هــای  شــرکت  از  حمایــت 
ــا حداقــل دارای 2هــزار کاربــر داشــته و  اپلیکیشــنی ب
یــا تحــت وب فعــال هســتند؛ حداکثــر تســهیاتی کــه 
ــه ایــن شــرکت هــا تعلــق مــی گیــرد ۱50میلیــون  ب
ــی دو  ــا معرف ــت وام تنه ــرای دریاف ــت و ب ــان اس توم

ــت. ــی اس ــک کاف ــی چ ــت نویس ــن و پش ضام
کارشــناس اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
اســتان هرمــزگان ادامــه داد: ســایت ایــران کارفــا 
جهــت دریافــت تســهیات و ایــران نوآفریــن رای 
ــازمان  ــط س ــا توس ــتارتاپ ه ــت از اس ــت حمای دریاف
فنــاوری اطاعــات راه انــدازی شــده اســت؛ اســتارت آپ هــا 
ــال  ــدت دو س ــه م ــایت ب ــن دو س ــه ای ــه ب ــا مراجع ب
معــاف از پرداخــت مالیــات شــده و درصــورت جــذب 
ــوان  ــه عن ــرو را ب ــن نی ــه ای ــق بیم ــت ح ــرو، دول نی

ــرد. ــت خواهدک ــا کارورز پرداخ ــوز ی کارآم
ــرای  ــرح ب ــن ط ــرد: دومی ــوان ک ــی عن خداکریم
ــه شــده و  ــا در نظرگرفت ــده ه ــت از شــتاب دهن حمای
مبلــغ تســهیاتی کــه در ایــن طــرح به شــتاب دهنــده ها 
تعلــق مــی گیــرد یــک میلیــارد تومــان اســت؛ الزم بــه 
ذکــر اســت در اســتان هرمــزگان دو شــتاب دهنــده بــا 
نــام هــای تجــاری دابکــو و ماهــی دریــا مجــوز گرفتــه اند 

و ایــن مبلــغ بــه آنــان پرداخــت خواهــد شــد.
وی افــزود: طــرح ســوم در جهــت حمایــت از 
ــغ  ــورانه و مبل ــذاری جس ــرمایه گ ــای س ــرکت ه ش
تســهیات آن ســه میلیــارد تومــان اســت؛ بــه تعریــف 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات »شــرکت هــای 
ســرمایه گــذاری جســورانه« بــه شــرکت هایــی گفتــه 
مــی شــود کــه دارای مجــوز از ایــن وزارتخانــه باشــند، 
ــرح  ــورانه مط ــذاری جس ــرمایه گ ــای س ــرکت ه از ش
مــی تــوان بــه شــرکت هــای اینترنتــی و بزرگــی چــون 

ــرد. ــاره ک ــرات اش ــراه اول، ایرانســل و مخاب هم
کارشــناس اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
اســتان هرمــزگان چهارمیــن طــرح را در راســتای 
حمایــت از توســعه پلتفــرم هــای فعــال خوانــد و 
ــدام  ــر ک ــوار« ه ــنپ« و »دی ــرد: »اس ــان ک خاطرنش
پلتفــرم هــای فعالــی بــه شــمار مــی آینــد کــه در آن هــا 
عرضــه کننــده و متقاضــی یکدیگــر را شــناخته و 
ــت  ــن پل ــد، ای ــی دهن ــه م ــت و ارائ ــی را دریاف خدمات
ــد. ــی آین ــمار م ــه ش ــطه ب ــک واس ــا ی ــا تنه ــرم ه ف

خداکریمــی اضافــه کــرد: مبلــغ تســهیات در 
ــارد  ــز 3 میلی ــرح نی ــن ط ــرای ای ــده ب ــه ش نظرگرفت
ــا  ــزگان تنه ــتان هرم ــون در اس ــوده و تاکن ــان ب توم
یــک متقاضــی بــرای ایــن طــرح اعــام آمادگــی کــرده 

ــت. اس
کارشــناس اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
اســتان هرمــزگان طــرح پنجــم را در راســتای حمایــت 
از افــرادی عنــوان کــرد کــه در ایــن پلتفــرم هــا فعالیت 
مــی کننــد و گفــت: بــرای مثــال آن دســته از رانندگان 
اســنپی کــه قصــد تعویــض خــودرو فرســوده خــود را 
ــا ســقف 50 میلیــون تومــان وام  ــد مــی تواننــد ت دارن
دریافــت کننــد؛ تنهــا شــرط دریافــت ایــن وام، عضــو 
فعــال ایــن پلتفــرم هــای فعــال بــودن اســت؛ الزم بــه 

ذکــر اســت در هــر پلتفــرم فعــال تنهــا بــه ۶0متقاضــی 
وام پرداخــت مــی شــود.

خداکریمــی ششــمین طــرح را در راســتای حمایــت 
از اصنــاف )نظــام صنفــی رایانــه ای( نــام بــرد و ادامــه 
داد: افــرادی کــه دارای مجــوز نظــام صنفــی رایانــه ای 
ــان  ــون توم ــقف 20 میلی ــا س ــد ت ــی توانن ــتند م هس
بــرای 5نفــر ) ۱00میلیــون تومــان وام بــرای هرمجــوز( 
ــز  ــن تســهیات نی ــت ای ــرای دریاف ــد؛ ب ــت کنن دریاف
بایــد طــرح بــه همــراه مجــوز نظــام صنفــی یارانــه ای 

بــه ســازمان فنــاوری اطاعــات ارســال شــود.
وی تصریــح کــرد: ایــن طــرح هــای اشــتغال زایــی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات مربــوط بــه ســال 
ــداد ۱7 وام   ــز تع ــته نی ــال گذش ــی س ــوده و ط 9۸ ب
بــرای طــرح هــای موبایــل اپ پرداخــت شــده اســت.

کارشــناس اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــال در  ــراد فع ــه اف ــن ک ــان ای ــا بی ــزگان ب اســتان هرم
ــا  ــتارت اپ ه ــا و اس ــای نوپ ــرکت ه ــوزه، ش ــن ح ای
ــات و  ــه اداره کل ارتباط ــوری ب ــه حض ــن مراجع ضم
ــماره  ــا ش ــد ب ــی توانن ــتان م ــات اس ــاوری اطاع فن
ــا  تمــاس مســتقیم 9-335۱۶90۸ تمــاس گرفتــه و ب

ــند. ــاط باش ــا در ارتب م
خداکریمــی در پایــان اظهــار کــرد: بــه غیــر از 
حمایــت تســهیاتی، ایــن اداره مــی توانــد حمایــت های 
ــته  ــا داش ــای نوپ ــب و کاره ــرای کس ــز ب ــوی نی معن
باشــد؛ شــرکت هایــی کــه دارای اپلیکیشــن و یــا 
ــه نهادهــای دولتــی  ــا ب ــد توســط م ــوده ان وبســایت ب
)ارتبــاط دولــت بــه دولــت( معرفــی شــده انــد کــه ایــن 
موضــوع ســبب پیشــرفت، رشــد و در نهایــت موفقیــت 
ــز  ــا نی ــن شــرکت ه ــه ای ــا شــده اســت، از جمل آن ه
ــاره  ــا اش ــی و کاربام ــن، بازکوک ــه ویتری ــوان ب ــی ت م

کــرد. 
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ــای  ــعه فناوری ه ــتاد توس ــان س ــه  می ــم نام تفاه
نــرم و هویت ســاز معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــج و  ــدف تروی ــا ه ــر ب ــتان هن ــوری و فرهنگس جمه
ــازی  ــاری س ــاوری، تج ــعه فن ــازی، توس ــان س گفتم
دســتاوردهای صنایــع خــاق فرهنگــی و هنــری 

ــد. امضــاء ش
ــات  ــز ارتباط ــل از مرک ــه نق ــزارش بازارکارب ــه گ ب
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن و اطــاع رســانی معاون
جمهــوری، بــا توجــه بــه برنامه هــای راهبــردی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در 
حــوزه فرهنــگ، هنــر و علــوم انســانی، ســتاد توســعه 
فناوری هــای نــرم و هویت ســاز معاونــت علمــی و 
ــت و  ــای حمای ــوری، فعالیت ه ــاوری ریاســت جمه فن
ترویجــی خــود را در ایــن حــوزه تشــدید کــرده اســت.  
فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی، نقشــی 
ــی  ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــعه اقتص ــی در توس اساس
و اجتماعــی کشــور دارد، بــا توجــه بــه ضــرورت 
ــور  ــاوری کش ــی و فن ــاخت های علم ــر س ــت زی تقوی
در حــوزه صنایــع فرهنگــی و هنــری، ایــن تفاهم نامــه 
بیــن ســتاد فناوری هــای نــرم و هویــت ســاز معاونــت 
ــوری و فرهنگســتان  ــاوری ریاســت جمه ــی و فن علم

ــد. ــاء ش ــران امض ــامی ای ــوری اس ــر جمه هن

محمــد حســین ســجادی نیــری و کیــوان رحیمــی 
ــه  ــن تفاهم نام ــاده اول ای ــاد، در م ــن دو نه ــران ای دبی
ــازی،  ــان س ــج و گفتم ــازی، تروی ــزوم فرهنگ س ــر ل ب
و  دســتاوردها  ســازی  تجــاری  فنــاوری،  توســعه 
شــکل دهــی زیســت بــوم کارآفرینــی صنایــع خــاق 

ــد. ــد کردن ــری تاکی ــی و هن فرهنگ
حوزه هــای  در  رویکــرد  تغییــر  بــرای  تــاش 
سیاســتگذاری، برنامه ریــزی و انجــام فعالیت هــای 
فرهنگــی و هنــری و فنــاوری هــای نــرم بــا تکیــه بــر 
ــری از  ــش دیگ ــگاه ها، بخ ــا در دانش ــش روز دنی دان

ــود. ــه ب ــق نام ــن تواف ــای ای ــذاری ه ــت گ سیاس
فرهنگســتان هنــر متعهــد شــد کــه بــه راه انــدازی 
ــک  ــری آن کم ــی و راهب ــای فرهنگ ــش فناوری ه بخ
ــه،  ــورت گرفت ــای ص ــاس برنامه ریز ی ه ــر اس ــد. ب کن
نســبت بــه ارائــه خدمــات بــه تولیــد کننــدگان محتوا، 
ــازی  ــتابدهنده ها و گفتمان س ــه ش ــا ب ــاص فض اختص
در حــوزه فناوری هــای نــرم و فرهنگــی و هنــری 

اهتمــام ورزد.
ــاوری  ــا ســتاد توســعه فن همچنیــن توافــق شــد ت
ــرم و هویــت ســاز معاونــت علمــی و فنــاوری  هــای ن
ــتاب  ــدازی ش ــر روی راه ان ــز ب ــوری نی ــت جمه ریاس
ــری  ــی و هن ــع فرهنگ ــی صنای ــای تخصص ــده ه دهن

ــود. ــز ش متمرک
ایــن تفاهــم نامــه مــوارد متعــدد همــکاری را 
ــه فعــاالن  ــا هــدف کمــک ب ــر مــی گیــرد کــه ب در ب
ــرد.  ــی گی ــورت م ــری ص ــی و هن ــای فرهنگ حوزه ه
کمــک بــه اســتارتاپ هــای هنــری و هنرمنــدان 
فنــاوری  از  اســتفاده  بــه  عاقه منــد  و  خــاق 
ــه را  ــم نام ــردی تفاه ــداف راهب ــی از اه ــش مهم بخ

ــود.  ــی ش ــامل م ش

با تفاهم نامه  ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و فرهنگستان هنر

استارتاپ های هنری رونق می گیرد 

معاون استاندار مازندران:

اولین رویداد استارت آپی پسماند
 در مازندران برگزار می شود 

ــی پســماند و  ــتارت آپ ــداد اس ــن روی ــت: اولی ــدران گف ــتانداری مازن ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــزار مــی شــود. ــان در اســتان برگ ــش بنی ــا مشــارکت شــرکت هــای دان محیــط زیســت ب

ــداد  ــن روی ــزاری اولی ــزی برگ ــه ری ــی و برنام ــه بررس ــان در جلس ــدی رازجوی ــر، مه ــزارش مه ــه گ ب
اســتارت آپــی پســماند و محیــط زیســت  بــا بیــان اینکــه ایــن رویــداد مهــم بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی کشــور و بــا مشــارکت شــرکت هــای دانــش بنیــان و شــهرداری هــا در  مازنــدران  برگــزار مــی شــود 
افــزود: براســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه مقــرر شــد در ســه مــاه آینــده ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه ضمــن 
فراهــم شــدن شــرایط مذاکــره شــهرداری هــا بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان در خصــوص موضوعــات پســماند 
از محــل قراردادهــای منعقــده بــه صــورت تســهیات کــم بهــره توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی حمایــت 

مالــی شــوند
رازجویــان تصریــح کــرد: تســریع در پرداخــت تســهیات کــم بهــره از جملــه مســائلی اســت کــه بایــد منجــر 
بــه خروجــی مناســب از ایــن رویــداد اســتارت آپــی شــود و فراخــوان و دعــوت از شــرکت هــای تخصصــی در 
حــوزه شــیمی پلیمــر کمپوســت در راســتای توانمنــد ســازی در حــوزه پســماند و بهــره گیــری از ظرفیت شــرکت های 
فــوق بایــد از اولویــت هــای اصلــی ایــن رویــداد باشــد تــا بــه نوعــی موجــب اقدامــات مســاعد در حــوزه پســماند 

و محیــط زیســت شــود. 

●●●

مدیر عامل شتاب دهنده کسب و کار »سن 
تک« خبر داد؛ 

تدوین استاندارد شغلی 
متصدی بارگیری در 

سامانه های هوشمند 
توسط استارت آپ »دیبار« 
مدیــر عامــل شــتاب دهنــده کســب و کار »ســن 
تــک« از تدویــن اســتاندارد شــغلی با عنــوان متصدی 
ــار  ــل ب ــمند حم ــای هوش ــامانه ه ــری در س بارگی
توســط اســتارت آپ »دیبــار« یکــی از اســتارت آپ های 
فعــال »شــتابدهنده ســن تــک« برای نخســتین بــار در 

کشــور خبــر داد.
ــن از ســنندج،  ــزاری خبرآنای ــزارش خبرگ ــه گ ب
پرویــز صراحیانــی از تدویــن اســتاندارد شــغلی 
بــا عنــوان متصــدی بارگیــری در ســامانه هــای 
ــار توســط اســتارت آپ »دیبــار«  هوشــمند حمــل ب
یکــی از اســتارت آپ هــای فعــال »شــتابدهنده ســن 
ــر داد و  ــور خب ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــک« ب ت
اظهــار داشــت: بعــد از تعریــف ِحــرف مــورد نیــاز در 
اســتارت آپ »دیبــار« توســط تیــم و تعییــن وظایــف 
و انتظــارات در هــر کــدام از ایــن مشــاغل، اقدامــات 
الزم جهــت تدویــن و تاییــد اســتانداردهای مربوطــه 
توســط تیــم اســتارت آپ sbs  شــتاب دهنــده کــه در 
ــردی کســب و کار فعــال  زمینــه ی آموزشــهای کارب
اســت و همچنیــن تیم اســتارت آپ دیبــار و همکاری 
عالــی کارشناســان اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان 
ــه تاییــد ایــن اســتاندارد از ســوی ســازمان  منجــر ب

ــد. ــه ای کشــور گردی فنــی و حرف
مدیــر عامــل شــتابدهنده کســب و کار ســن تــک 
گفــت: بــا توجــه بــه ابداع این شــغل توســط اســتارت 
آپ دیبــار، و قــرار گرفتــن آن در گــروه برنامــه ریــزی 
درســی حمــل و نقــل زمینــی ســازمان، در کلیــه ی 
مراکــز آمــوزش فنی و حرفــه ای و آزاد کشــور قابلیت 
آمــوزش و اعطــای گواهینامــه را دارا مــی باشــد که در 
صــورت اعــام جــذب نیــرو از طــرف شــرکت دیبــار، 
داوطلبــان جــذب در ایــن شــرکت ملــزم بــه گذراندن 
ایــن دوره هــای تخصصــی و اخــذ مــدرک از ســوی 

ســازمان فنــی و حرفــه ای خواهنــد بــود.
وی بیــان کــرد: از آنجایــی کــه  اعتبــار ســازمان 
ــذ  ــت اخ ــی اس ــن الملل ــور بی ــه ای کش ــی حرف فن
مجــوز ایــن دوره قابلیــت ترجمــه ی رســمی و ارائــه 

ــی باشــد. ــز دارا م ــر را نی در کشــورهای دیگ
صراحیانــی تاکیــد کرد: تعداد ۸ اســتاندارد شــغلی 
دیگــر در اســتارت آپ دیبــار و نیــز ابــداع شــغل های 
دیگــری در دیگــر اســتارت آپ هــای فعــال شــتاب 
دهنــده ســن تــک تعریــف و تدویــن گردیــده کــه در 

مرحلــه تاییــد و اخــذ مجــوز قــرار دارد.
مدیــر عامــل شــتابدهنده کســب و کار ســن تــک 
ــه ای کشــور و  ضمــن تشــکر از ســازمان فنــی حرف
اســتان اضافــه کــرد: امیدواریــم کــه ایــن اســتانداردها 
بــه زودی در مرحلــه ی آمــوزش و جــذب نیــرو قــرار 
ــک در  ــن ت ــتابدهنده س ــه ش ــد آنک ــه و امی گرفت
راه توســعه اقتصــادی اســتان کردســتان و کشــور 

ــد. ــی نمای نقــش آفرین
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اخبار
 استارت آپ

ــازمان  ــل س ــتور اداری مدیرعام ــاس دس ــر اس ب
تامیــن اجتماعــی و در اجــرای آییــن نامــه اجرایــی 
ــرکت ها  ــن ش ــا، ای ــای نوپ ــرکت ه ــت از ش حمای
ــرار  ــی ق ــن اجتماع ــازمان تامی ــت س ــورد حمای م

می گیرنــد.
 بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از اداره کل روابــط 
ــرکتهای  ــی،  ش ــن اجتماع ــازمان تامی ــی س عموم
نوپــای مــورد حمایــت ایــن آییــن نامــه، متشــکل از 
شــرکت های خصوصــی و تعاونــی در حــوزه فنــاوری 

اطاعــات و ارتباطــات هســتند.
ــز  ــت مراک ــه، فهرس ــن نام ــن آیی ــاس ای ــر اس ب
رشــد، فضاهــای کاری اشــتراکی و شــتاب دهنده ها، 
وزارتخانه هــای  از  مرکــب  کارگروهــی  توســط 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات و علــوم، تحقیقــات 
ــاوری  ــت علمــی و فن ــن معاون ــاوری و همچنی و فن
ــی و  ــور مالیات ــای ام ــور و ســازمان ه رییــس جمه

ــن اجتماعــی اعــام مــی شــود. تامی
مراکــز  ســاکن  حمایــت  مــورد  رکت هــای 
رشــد، در صورتیکــه فضاهــای کاری اشــتراکی 
و شــتاب دهنده هــا باشــند، بــا ارائــه مــدارک 
پروانــه  از جملــه  کامــل شــناخت کارفرمایــی 
ــرداری فنــاوری اطاعــات و تخصیــص کــد  بهــره ب
کارگاهــی از ســوی شــعبه، دریافــت لیســت و 
ــررات  ــت مق ــا رعای ــان شــاغل ب حــق بیمــه کارکن

اســت. بامانــع  تامین اجتماعــی 
ــاد شــده،  همچنیــن درخصــوص شــرکت های ی
ــا  ــه کارگاه ه ــان این گون ــه کارفرمای ــهام دارانی ک س
محســوب مــی شــوند، در چارچــوب تبصــره 5 مــاده 
)4( قانــون تامیــن اجتماعــی و آییــن نامــه اجرایــی 
ــردازی  ــه بیمه پ ــبت ب ــد نس ــی توانن ــه، م مربوط
خــود بــا 27 درصــد حــق بیمــه اقــدام و از مزایــای 
در  و  شــوند  برخــوردار  تامین اجتماعــی  قانــون 
ــه  ــی ب ــده تکلیف ــاد ش ــان ی ــوص کارفرمای این خص

ــود. ــد ب ــود نخواهن ــاری خ ــدن اجب بیمه ش
ــی  ــام بازرس ــه، انج ــن نام ــن آیی ــاس ای ــر اس ب
ــون  ــاده 47 قان ــق م ــان وف ــر آن ــی و دفات کارگاه
ــدور  ــد و ص ــد ش ــام خواه ــی انج ــن اجتماع تامی
ــرارداد  ــه مفاصــا حســاب کــد کارگاهــی و ق هرگون
ــون  ــواد 37و 3۸ قان ــت م ــا رعای ــده ب ــای منعق ه

ــود. ــد ب خواه
ــاس  ــر اس ــد ب ــه می بای ــی تابع ــای اجرای واحده
ــد  ــه تخصیــص ک ــام شــده نســبت ب فهرســت اع
کارگاهــی و دریافــت لیســت و حــق بیمــه کارکنــان 
شــاغل بــا رعایــت مــاده )39( قانــون تامیــن 

ــد. ــدام کنن ــی اق اجتماع
شــرکت های نوپــا در صــورت احــراز شــرایط 
ــه  ــون برنام ــاده )7۱( قان ــی م ــه اجرای ــن نام آیی
ششــم توســعه می تواننــد نســبت بــه جــذب 
ــگاهی(  ــل دانش ــارغ التحصی ــد )ف ــای جدی نیروه
مــازاد برنیــروی موجــود کارگاه اقــدام و از تســهیات 

ــوند. ــوردار ش ــون برخ قان

بر اساس دستور مدیرعامل سازمان

شرکت های نوپا مورد 
حمایت سازمان تامین 
اجتماعی قرار می گیرند 

ــاوری  ــی و فنـ ــی کارآفرینـ ــداد ملـ ــن رویـ     دومیـ
مراقبت هـــای مکمـــل بـــا همـــکاری دانشـــکده 
پرســـتاری و مامایـــی تهـــران و ســـازمان نظـــام 

ــد. ــزار شـ ــتاری برگـ پرسـ
ــازاراکار بــه نقــل از  ایســنا، دومیــن  بــه گــزارش ب
رویــداد ملــی کارآفرینــی و فنــاوری مراقبت هــای 
مکمــل بــا هــدف تولیــد و طراحــی وب ســایت، 
و  اپلیکیشــن  رایانــه ای،  بازی هــای  نرم افــزار، 
اصلــی  محورهــای  بــا  و  هوشــمند  ســامانه های 
ــی-  ــی – جســمی، تســکینی، عضان ــای ذهن درمان ه
اســکلتی و بیولوژیــک آبــان مــاه 9۸ بــا همــت و 
دانشــکده  پژوهش وفنــاوری  معاونــت  همــکاری 
نظــام  ســازمان  و  تهــران  مامایــی  و  پرســتاری 

پرســتاری برگــزار شــد.
ـــی  ـــر اجرای ـــرور، دبی ـــم پ ـــق رحی ـــر فاطمـــه واث دکت
رویـــداد ملـــی کارآفرینـــی و فنـــاوری مراقبت هـــای 
مکمـــل ایـــن رویـــداد را مختـــص پرســـتاری و مامایـــی 
و انگیـــزه ای بـــرای طـــرح ایده هـــا و تجاری ســـازی 

ـــت. ـــا دانس آنه
پرســتاری  دانشــکده  پژوهش وفنــاوری  معــاون 
ــارغ  ــاالی ف ــداد ب ــه تع ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ته و مامای
مامایــی  و  پرســتاری  رشــته های  التحصیــان 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــگان م ــش آموخت ــرد: دان ــح ک تصری
ــت  ــذب دول ــار ج ــد در انتظ ــا نبای ــاالی آنه ــمار ب ش
ــه و  ــای نوآوران ــرح ایده ه ــا ط ــد ب ــا بای ــند؛ آنه باش
ــه  ــی زده و ب ــه کارآفرین ــت ب ــا دس ــازی آنه تجاری س

ــند. ــد باش ــب درآم ــر کس فک
رئیــس  نصرآبــادی،  نیکبخــت  علیرضــا  دکتــر 
دانشــکده پرســتاری و مامایــی تهــران برگــزاری 
رویــداد را کاری مانــدگار در ســازمان نظــام پرســتاری 

ــد. ــا ش ــن رویداده ــداوم ای ــتار ت ــت و خواس دانس
رئیــس دانشــکده پرســتاری و مامایــی تهــران 
ــا 3 5.  کارآفرینــی در حــوزه پرســتاری در دنیــا را 3 ت
ــا ۱۱  ــارکت ب ــترین مش ــرد و بیش ــوان ک ــد عن درص
ــتاران کشــور انگلســتان و  ــه پرس ــق ب درصــد را متعل

ــت.   ــکا دانس ــد آمری بع
دکتــر نیکبخــت نصرآبــادی اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر بیــش از 50 هــزار دانشــجوی پرســتاری و 
ــر  ــم و اگ ــور داری ــطح کش ــی در س ــجوی مامای دانش
دانشــجویان  از  درصــد  یــک  پرســتاری  در  تنهــا 
کارآفرینــی  و  کار  و  وارد حــوزه کســب  بخواهنــد 
ــه داشــته باشــیم. ــده کارآفرینان ــد 550 ای شــوند، بای

ــان  ــه ایـــن جریـ ــراز امیـــدواری کـــرد کـ وی ابـ
ـــوان  ـــه عن ـــران ب ـــکی ته ـــوم پزش ـــگاه عل ـــه از دانش ک
ـــت در  ـــده اس ـــاز ش ـــور آغ ـــک کش ـــه ی ـــگاه رتب دانش
ـــز  ـــور نی ـــطح کش ـــتاری س ـــکده پرس ـــن ۱92 دانش بی

ـــد. ـــدا کن ـــری پی تس
تخصصــی  دکتــرای  محمــدی،  ناصــر  دکتــر 
بیماری هــای داخلــی عفونــی و کارشــناس ارشــد 

ــره  ــات مدی ــس هی ــت در نظــام ســامت و رئی مدیری
ــت  ــد زیس ــز رش ــتقر در مرک ــرکتهای مس ــی از ش یک
فنــاوری نیــز بــا تأســی بــه ســوره مبارکــه »والعصــر« 
ــراد  ــت: اف ــوآور گف ــان ن ــای انس ــح ویژگی ه در توضی
نــوآور بایــد مســیر زندگی شــان را بــاور داشــته 
ــه درســتی عمــل  باشــند، کار خــوب انجــام دهنــد، ب
کننــد و اســتقامت کامــل داشــته باشــند؛ این هــا 
ــد. ــان نمی افتن ــه زی ــه ب ــت ک ــانی اس ــه کس خصیص
وی در ادامــه بــا توضیــح مختصــری از نحــوه 
انتخــاب 24 پــروژه از بالــغ بــر ۸0 پــروژه ارســالی بــه 
ــاس رای  ــر اس ــر ب ــای برت ــاب ایده ه ــداد و انتخ روی
داوران و توجــه بــه نظــرات منتورهــا، ابــراز امیــدواری 
کــرد کــه شــاهد حضــور برنــدگان و آغــاز بــه کار آنــان 
در مجموعــه شــتاب دهنــده نظــام پرســتاری باشــند.
ــد  ــراد عاقه من ــده، اف ــان ای ــداد صاحب ــن روی در ای
ــتاری و  ــکده پرس ــئولین دانش ــردازی، مس ــه ایده پ ب
ــران  مامایــی تهــران و ســازمان نظــام پرســتاری، مدی
رویــداد،  اسپانســرهای  و  اســتارتاپ ها  از  برخــی 
اســاتید و دانشــجویان و تیم هــای عاقه منــد بــه 

ــتند. ــور داش ــده حض ــی و دارای ای کارآفرین
ــه  ــده ب ــل ای ــرای تبدی ــای الزم ب ــه آموزش ه ارائ
یــک اســتارتاپ کارآمــد، کارگاه هــای آموزشــی، ارائــه 
از  شــرکت کنندگان  بــه  تخصصــی  مشــاوره های 

ــود. ــداد ب ــن روی ــای ای برنامه ه
در پایــان ایــن رویــداد دو روزه ایــده هــای برتــر بــه 

ترتیــب زیــر معرفــی و تقدیــر شــدند.
رتبــه اول: حســین واثقــی دودران، مــژده غفــاری و 

ســیامک جمالــی از گــروه اینوکــول
رتبــه دوم: فاطمــه الفتــی و دکتــر راضیــه معصومی 

ــروه مانیو از گ
رتبــه ســوم: مینــا رســتمی، صــدف قمــری و 
محمدحســین نصیــری از گــروه زندگــی در پیــِش رو، 
ــر الهــام  ــر خاطــره ســیانی و دکت ــری، دکت رضــا باق
نــواب از گــروه balance Therapy in nursing و پردیــس 
ــما و  ــروه اوتیس ــی از گ ــی ابدال ــب و عل ــی طال حاج
ــروه  ــژاد از گ ــرام ن ــه به ــر فاطم ــی، دکت بنفشــه قربان

ــان. دلب

با همکاری دانشکده پرستاری؛ 

برگــزاری رویداد ملی کارآفرینی و فناوری 
مراقبت های مکمل در حوزه 

پرستاری و مامایی 
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شاغالن این مشاغل، شغل خود را به هوش مصنوعی واگذار خواهند کرد
◄ نگاهی به 

مزایای سئو برای مشاغل و کسب و کارهای کوچک
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رستاخیز ماشین ها
مهارت های  توانستند  مردم  و وب  اینترنت  با ظهور 
به سراغ  و حتا  گرفته  یاد  از گذشته  را ساده تر  جدید 
واقعی  دنیای  در  که  بروند  مهارت هایی  یادگیری 
نیست  امکان پذیر  مختلف  دالیل  به  آن ها  یادگیری 
دارد  نیز  دیگری  بیشمار  مزایای  وب  است.  دشوار  یا 
اجازه  دورکاری  است.  آن ها  مهم ترین  از  دورکاری  که 
در  حتا  یا  استراحت  ساعات  در  مسافرت،  در  می دهد 
نیمه شب کارها را انجام داده و برای کارفرمای ارسال 
کنید. این تکنیک کار کردن برای کارفرمایان نیز سود 
بخش است، زیرا هزینه های جانبی شرکت ها را کاهش 
می دهد، به همین دلیل روز به روز بر تعداد شرکت هایی 
و  کرده  برون سپاری  را  خود  تجاری  فعالیت های  که 
اما  می شود۱.  افزوده  می سپارند  آناین  متخصصان  به 
آناین  کار  انجام  برای  نیز  دیگری  قانع کننده  دلیل 
وجود دارد: خودکار سازی مشاغل. خودکارسازی زمانی 
اتفاق می دهد که شرکت ها نیروی کار را با الگوریتم ها 
انجام  را  انسان ها  کار  همان  دقیقا  که  ماشین هایی  و 
سریع تر  ماشین ها  زیرا  می کنند،  جایگزین  می دهند 
می دهند.  انجام  را  انسان ها  کارهای  بهتری  دقیق  با  و 
خودکارسازی در بسیاری از صنایع در حال انجام است 
یک  در  سنتی  مشاغل  از  بسیاری  زیاد  احتمال  به  و 
دهه آینده برای همیشه از میان خواهند رفت. گزارش 
یک  در  می دهد  نشان  بروکینگز  تحقیقاتی  موسسه 
متحده  ایاالت  در  رایج  مشاغل  درصد   25 آینده  دهه 

در تیرراس خودکارسازی قرار خواهند گرفت. در سال 
مشابهی  پژوهش  انگلستان  آمار  اداره  میادی،   20۱7
خطر  بیشترین  با  مشاغل  از  فهرستی  و  داد  انجام 
جایگزینی را منتشر کرد. در این فهرست پیش خدمتی 
شغل   ،72% با  قفسه ها  در  اجناس  چیدمان   ،72% با 
وکالت با %7۱، کار در کافه با %7۱ و دستیار آشپز با 
%۶9 درصد در گروه مشاغلی قرار می گیرند که خطر 
خودکارسازی  است.  آن ها  نزدیکی  در  مصنوعی  هوش 

ویژه  به  می کند،  تهدید  را  مشاغل  از  مختلفی  انواع 
مشاغلی که رویکردی یکنواخت و تکراری دارند که از 

آن جمله می توان به ترجمه، ورود داده ها به سامانه ها، 
ویراستاری و تایپ اشاره کرد. 

شاغان این مشاغل، شغل خود را به هوش 
مصنوعی واگذار خواهند کرد

اتفاق  این  کرد که چگونه  راحتی می توان درک  به 
می افتد. سامانه های پرداخت درون فروشگاه ها پتانسیل 
اخراج  و  خود کارسازی  با  شدن  ادغام  برای  الزم 
این  به  نیروهای شاغل را دارند، زیرا مدیران فروشگاه ها 
یک  جایگزینی  که  رسید  خواهند  کلی  نتیجه گیری 
مقرون  هوشمند  روبات  یک  با  یا صندوق دار  فروشنده 
خواهد  بهبود  را  آن ها  مالی  گردش  و  بوده  به صرفه تر 
از صف های طوالنی نخواهد  بخشید، زیرا دیگر خبری 
بود و مشتریان می توانند بدون ایستادن در صف انتظار 
جنسی را انتخاب کرده یا وجه مربوطه را واریز کنند. 
این روند تعدیل نیرو در چند فروشگاه ژاپنی و انگلیسی 
به طور آزمایشی در حال اجرا است. چند دهه قبل تصور 
این که ماشین های هوشمند می توانند چنین کارهایی را 
انجام دهند، تخیلی به نظر می رسید، اما امروزه شاهد 
چنین  انجام  عهده  از  خوبی  به  ماشین ها  که  هستیم 
کنترل کننده  سامانه های  امروزه  می آیند.  بر  کاری 
و  فروشگاه ها  ثابت  اجزا  از  یکی  به  قفسه ها  وضعیت 
انبارها تبدیل شده اند که زیرساخت الزم برای طراحی 
و توسعه ماشین هایی که به شکل خودکار خالی یا پر 
مهیا  می کنند  بررسی  را  قفسه ها  درون  اجناس  بودن 
بینایی  الگوریتم های  از  می توانند  ماشین ها  کرده اند. 

هــوش مصنوعــی بــه انــدازه ای در انجــام برخــی از کارهــا قدرتمنــد و توانــا اســت کــه حتــا افــرادی کــه مهارت هــای تخصصــی در برخــی 
مشــاغل دارنــد را بیــکار خواهــد کــرد. شــکی نیســت کــه ورود همــه جانبــه هــوش مصنوعــی بــه دنیــای صنعــت و تجــارت باعــث بیــکاری 
طیــف گســترده ای از افــراد تحصیــل کــرده و صاحــب مهــارت خواهــد شــد. درســت اســت کــه خودکارســازی مشــاغل هزینه هــا را کــم 
می کنــد و بهــره وری را افزایــش می دهــد، امــا در عیــن حــال هشــدار می دهــد کــه اقتصــاد و روش کار کــردن انســان ها را تغییــر خواهــد 

داد. آیــا بــا ظهــور ماشــین های هوشــمند مشــاغل انســان ها از گزنــد هــوش مصنوعــی در امــان خواهــد بــود؟

از سوی وزارت ارتباطات

شاغالن این مشاغل، شغل خود را به هوش 
مصنوعی واگذار خواهند کرد

خودکارسازی در بسیاری از 
صنایع در حال انجام است 
و به احتمال زیاد بسیاری از 
مشاغل سنتی در یک دهه 
آینده برای همیشه از میان 

خواهند رفت
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در 20 سال آینده 
پیدا کردن برخی 
از مشاغل حتا 
نویسندگی و 

آهنگ سازی کار 
چندان ساده ای 
نخواهد بود. 

ماشین استفاده کرده و به شکل خودکار زمان تخمینی 
خالی شدن قفسه ها را محاسبه کرده و با کمترین نرخ 

خطا قفسه ها را دومرتبه پر کنند. 
زمان رونمایی و فروش یک گوشی پرچم دار همچون 
آی فون و گلکسی نوت را تصور کنید که چه صف های 
طوالنی تا پاسی از شب برای خرید این محصوالت شکل 
می گیرد، اما زمانی که خودکارسازی به میدان وارد شود، 
خریداران بدون معطلی و با ایمنی کامل محصول خود 
فروشگاه  از  و  کرده  واریز  را  وجه  کرده،  خریداری  را 
در  نقشی  انسانی  نیروی  آن که  بدون  می شوند،  خارج 
این فرآیند داشته باشد. آیا خودکارسازی فروش بیشتر 

و سودآوری کان تر را به همراه نخواهد داشت.

چه مشاغلی در امنیت قرار دارند؟
و  گواهی نامه ها  به  آن ها  انجام  برای  که  مشاغلی 
از این خطر  مدارک معتبر که داللت بر مهارتی دارند 
در امان هستند. ماشین ها در انجام برخی از کارها که 
بستن  همچون  هستند  منعطفی  مهارت های  نیازمند 
قرارداد، مذاکره، تعامل و ارتباط با افراد مهارت چندانی 
ندارند. به عبارت دقیق تر  دندانپزشکی با %2۱، معلمی 
با  آموزشی  حرفه ای  مربیان   ،2۱% با  متوسط  مقطع 
در   ۱۸% با  پزشکی  و   20% با  دانشگاه  استاتید   ،2۱%
هوش  کوتاه مدت  در  که  می گیرند  قرار  مشاغلی  گروه 
داشت.  نخواهد  آن ها  برای  جدی  خطر  مصنوعی 
شد،  اشاره  که  است  مشاغلی  میان  در  شما  شغل  اگر 
خوش شانس هستید که هوش مصنوعی دیرتر از سایر 
مشاغل به سراغ تان خواهد آمد! هر چند در نهایت، دیر 

و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! 
سیر پیشرفت هوش مصنوعی به اندازه ای پر شتاب 
تهدید  را  خاقیت محوری  مشاغل  اکنون  که  است 
انسان ها  تنها  می شد  تصور  این  از  پیش  که  می کند 
می توانند به لطف خاقیت از عهده انجام درست آن ها 
برآیند. به تازگی برنامه های هوش مصنوعی توانسته اند 

قطعات  و  شده  وارد  آهنگسازی  و  موسیقی  دنیای  به 
موسیقیایی کاملی را تولید کنند. آهنگ هایی که هوش 
احساسات  از  خالی  عنوان  هیچ   به  ساخته  مصنوعی 
بررسی  را  آن ها  دقت  به  که  موسیقی دانانی  و  نیستند 
کرده اند.  تایید  را  موضوع  این  کرده اند  گوش  و  کرده 
جالب است در برخی موارد آهنگ سازان حرفه ای موفق 
را  ساخته  مصنوعی  هوش  که  آهنگ هایی  نشده اند 
برنامه هوش  از  توانستند  پژوهشگران  دهند.  تشخیص 
  Genesis برای ساخت یک آلبوم  موسیقی به نام aiva مصنوعی
استفاده کنند. اگر دوست دارید به اولین آلبوم زندگی خود 
آدرس   به  دهید  آن را ساخته گوش  مصنوعی  که هوش 
 https://soundcloud.com/user-95265362/sets/genesis

مراجعه کنید. 

خودکارسازی مشاغل به لطف روبات ها
نیست.  موسیقی  دنیای  به  محدود  خودکارسازی 

یادگیری  از  پینت بات می تواند  به نام  معروفی  الگوریتم 
عمیق استفاده کرده و فاکتورهایی همچون رنگ، تراکم 
ابعاد قلم مویی که نقاشان نام آور در کارهای خود از  و 
آن ها بهره برده اند را تقلید کرده و استفاده کند. هوش 
آمده  نیز  نقاشان  و  طراحان  سراغ  به  حتا  مصنوعی 
دنبال  را  هدفی  خود  آثار  در  همواره  طراحان  است. 
کرده اند. اکنون پژوهشگران به دنبال آن هستند تا به 
و  که چگونه  دهند  یاد  ماشین  یادگیری  الگوریتم های 
را در کنار  نقاشی  بر مبنای چه معیارهایی فیگورهای 
یکدیگر قرار دهند و نقاشی کنند. در گذشته سایت هایی 
همچون آسوشیتد پرس برای پوشش مسابقات بسیبال 
دور  و  کرده اند  استفاده  مصنوعی  هوش  داده های  از 
هوش  از  آینده  در  سایت ها  این  که  نیست  انتظار  از 
مصنوعی برای پوشش خبری رونمایی از یک پرچم دار 
در  مصنوعی  است هوش  ممکن  کنند.  استفاده  جدید 
چند سال آینده در حد سرگرمی باقی بماند، اما احتماال 
حتا  مشاغل  از  برخی  کردن  پیدا  آینده  سال   20 در 
نویسندگی و آهنگ سازی کار چندان ساده ای نخواهد بود. 

کسی از گزند خودکارسازی در امان خواهد بود؟
به  نمی کنید  را  تصورش  حتا  که  مشاغلی  از  خیلی 
مرور زمان به تصاحب هوش مصنوعی درخواهند آمد. 
ماشین های خودرانی که این روزها قیمت باالیی دارند 
و بیشتر یک کاالی لوکس هستند در ده تا بیست سال 
خواهند  را  بین شهری  و  شهری  رانندگان  جای  آینده 
ماشین های  ساخت  برای  تاش  در  شرکت ها  گرفت. 
خودران  کلمه  واقعی  معنای  به  که  هستند  خودرانی 
باشد. حتا زمزمه به کارگیری هوش مصنوعی در صنایع 
شرکت های  از  برخی  می رسد.  گوش  به  نیز  نظامی 
فعال در زمینه ساخت تسلیحات نظامی مدعی ساخت 
که  شده اند  مصنوعی  هوش  به  مجهز  موشک های 
خبری  کنند.  انتخاب  خودشان  را  اهدافشان  می توانند 
که سال 20۱۸ میادی منتشر شد که گوگل دوپلکس 
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موفق شده میزی را در یک رستوران رزرو کند، برای 
اتفاق  آن  بود. درست است که  از مردم عجیب  خیلی 
نزدیک  آینده  در  اما  داشت،  تبلیغاتی  جنبه  بیشتر 
خواهیم  هوشمندی  دستیاران  نزدیک  تعامل  شاهد 
در  دیگری  و  شما  گوشی  روی  آن ها  از  یکی  که  بود 
که شما  داشت  قرار خواهند  رستورانی  پذیرش  بخش 
معنایی  چه  حرف  این  کرد.  خواهید  مراجعه  آن  به 
دستیاران شخصی.  و  پذیرش  مسئوالن  بیکاری  دارد؟ 
باشند  موضوع  این  از  خبر  بی  مردم  از  خیلی  شاید 
به  می توانند  هوشمند  و  سخت کوش  روبات های  که 
که مصالح  زمانی  کنند.  کار  کارگران ساختمانی  جای 
ساختمانی به شکل استاندارد در شرکت ها ساخته شده 
و به محل منتقل شوند، روبات ها می توانند بدون مشکل 
از آن ها استفاده کنند. در یک نمونه جالب یک شرکت 
که  کند  طراحی  کارگری  روبات  شد  موفق  آمریکایی 
یک  از  کمتر  در  را  متری  چند  دیوار  یک  است  قادر 
دقیقه سیمان زنی کند. مسئول مربوطه مصالح را درون 
از  حرکت  یک  در  روبات  و  می ریزد  دستگاه  محفظه 
به صاف ترین شکل ممکن  را  تمام دیوار  پایین  به  باال 
سیمان زنی می کند. کاری که انجام آن برای یک انسان 

دست کم به چند ساعت زمان نیاز دارد. 
گزند  از  کوتاه مدت  در  پزشکان  که  گفتیم  پیش تر 
هوش مصنوعی در امان هستند، اما در نهایت شغل آن ها 
به تصاحب هوش مصنوعی در خواهد آمد. الگوریتم های 
که  داشته اند  پیشرفت  اندازه ای  به  ماشین  یادگیری 
می توانند ضایعات پوستی را بهتر از پزشکان تشخیص 
مصنوعی  هوش  برنامه  آزمایشی  نمونه  یک  در  دهند. 
تشخیص   95% دقت  با  را  مانوما  بیماری  شد  موفق 
دهد، در حالی که این میزان دقت در پزشکان پوست 
در  روبات ها  نقش آفرینی  است.  درصد   ۸۶.۶% با  برابر 
حوزه جراحی نیز قابل تامل است. سال گذشته میادی 
5 هزار روبات، منجمله سامانه جراحی مشهور داوینچی 
موفق شدند بیش از یک میلیون جراحی موفقیت آمیز 
مشخصه هایی  لطف  به  داوینچی  روبات  دهند.  انجام 
همچون دید سه بعدی میکروسکوپی و بازوهای روباتی 
موفق  است  انسان ها  از دست  بیشتر  آن ها  توانایی  که 
روبات ها  دهند.  انجام  مینیاتوری  شدند  جراحی های 
بر  نظارت  و  داده ها  جمع آوری  برای  پیش  مدت ها  از 
عایم حیاتی مهم و کمک به تشخیص بهتر بیماری ها 

و آسیب ها از سوی کادر پزشکی بیمارستان های مدرن 
استفاده می شوند. 

محدودیت های خودکارسازی مشاغل
تشخیص  از  فراتر  خیلی  پزشکان  کاری  حطیه 
همان  این  است.  آن ها  کردن  خارج  و  تومورها  ساده 
به لطف تخصص و مهارتی  انسان ها  نقطه ای است که 
که دارند نسبت به هوش مصنوعی برتری قابل توجهی 
مختلف  حوزه های  در  می تواند  مصنوعی  هوش  دارند. 
هوشمند  الگوریتم های  بیشتر  اما  شود،  داده  توسعه 
مصنوعی  هوش  گروه  در  که  دارند  ضعیفی  عملکرد 
از  این گروه  )weak ai(  طبقه بندی می شوند.  ضعیف 
الگوریتم ها نمی توانند کارهای خیلی تخصصی را انجام 
دهند. به طور مثال روبات هوشمند داوینچی که در نوع 

خود یک شاهکار است را تصور کنید که هنوز نمی تواند 
پس از انجام عمل جراحی از اتاق خارج شده و خبری 
داده  قرار  همراهانش  اختیار  در  بیمار  وضعیت  درباره 
کمک  خود  همکار  به  حراجی  روپوش  پوشیدن  در  یا 
را  آیوا هنوز نمی تواند آهنگی  الگوریتم هوشمند  کند. 
خوانده یا در زمان اجرای زنده یک موسیقی برای حضار 
عملکرد  دلیل  به  همچنین  کند.  تعریف  لطیفه  یک 
سبک  به  ناگهان  نیست  قادر  دارد  که  ماشین گونه ای 

دیگری از آهنگ سازی سوییچ کند. 
آینده چه می شود؟

بدون شک پس از مطالعه این مقاله می پرسید آینده 
که  کرده اند  پیش بینی  پژوهشگران  شد؟  خواهد  چه 
هوش مصنوعی در آینده به عنوان همکار به پزشکان 

و آهنگ سازان کمک خواهد کرد و انتظار نمی رود در 
و  مهم  کارهای  از  برخی  تنهایی  به  خود  کوتاه مدت 
به عنوان دستیار  انجام دهند. حتا زمانی که  را  حیاتی 
برخی  انجام  بازهم  می گیرد،  قرار  پزشکان  کنار  در 
شخص  مثال،  به طور  بود.  خواهد  انسان ها  با  کارها  از 
ناظری وجود خواهد داشت که بر روند تعامل پزشک و 
الگوریتم هوشمند نظارت خواهد کرد که البته این کار 
بر عهده یک متخصص هوش مصنوعی خواهد بود. در 
به  می تواند  مصنوعی  هوش  نیز  آهنگ سازی  دنیای 
آهنگ ساز در ساخت آهنگ هایی متناسب با صحنه های 
یک بازی یا فیلم کمک کند تا زمان ساخت آهنگ ها 
کم شود. در این میان، مصرف کنندگان برندگان اصلی 
زیرا ورود هوش مصنوعی قیمت  این داستان هستند، 
به  و  داد  خواهد  کاهش  را  و خدمات  تولیدی  اجناس 
می دهد.  انتخاب  برای  بیشتری  گزینه های  مشتری 
مشکل کمبود کیفیت نیز تا حدود زیادی حل خواهد 
شد. پژوهشگران پیش بینی کرده اند تا ۱0 سال آینده، 
هوش  همکاری  لطف  به  جهان  در  مختلف  صنایع 
مصنوعی با انسان ۱5 تریلیون دالر سود خواهند کرد 
که البته این سود به قیمت بیکاری انسان های زیادی 
باید گفت که هوش مصنوعی  بود. در مجموع  خواهد 
علوم  برنامه نویسی،  پزشکی،  همچون  حوزه هایی  در 
کامپیوتر، فیزیک و سایر رشته ها زمام امور را به دست 
خواهد گرفت و ما را به عصری که به تکینگی فناوری 
معروف شده و پیشرفت های علمی تعامات اجتماعی را 
دگرگون می کند وارد خواهد کرد. عصری که نارضایتی 
عمومی را به همراه دارد و دولت ها به سختی می توانند 

راهکاری برای برون رفت از مشکل پیدا کنند. 
اگر  داده اند  هشدار  وضوح  به  کارشناسان  از  برخی 
به چنین عصری وارد شویم حتا احتمال دگرگونی های 
سیاسی و اجتماعی نیز دور از انتظار نیست. اگر به دنبال 
دور ماندن از طوفان خودکارسازی هستید، باید به بحث 
دقت نظر  فردی  مهارت های  سطح  بهبود  و  پیشرفت 
ویژه ای داشته باشید. باید مهارت های فعلی خود را ارتقا 

داده و به فکر یادگیری مهارت های جدید باشید.
 نوشته:   حمیدرضا تائبی 
ماهنامه شبکه شماره 220

 تا 10 سال آینده، صنایع 
مختلف در جهان به لطف 
همکاری هوش مصنوعی با 

انسان 15 تریلیون دالر سود 
خواهند کرد
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یکـی از فاکتورهـای موثـر بـر ارتقـا سـئو،  تجربـه 
کاربـری اسـت. تجربـه کاربـری بـه معنـای راحتـی و 
حـس خوب کاربر هنگام بازدید و اسـتفاده از وب سـایت 
شـما اسـت. گـوگل بـه ایـن موضـوع اهمیـت زیـادی 
مـی دهـد و  وقتـی کاربران شـما خوشـحال هسـتند ، 
موتورهـای جسـتجو نیز خوشـحال هسـتند. پیـروی از 
تکنیـک هـای ux ، تجربـه کاربری را بهبود می بخشـد 
و ایـن کار مزایـای کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت را بـه 

همـراه دارد.
یافتن مشتریان جدید

 از طریق افزایش سئو سایت
یکـی از اصلـی تریـن دالیلـی که وب سـایت خود را 
راه انـدازی کـرده اید، افزایش مشـتری اسـت. این یک 
واقعیت اسـت که کسـب و کارهایی که دارای وب سـایت 
هسـتند ، دو برابـر سـریعتر از مشـاغلی که وب سـایت 

ندارند، رشـد مـی کنند.
مـی  بـه شـما کمـک  بهینـه سـازی وب سـایت  
کنـد کـه رتبه هـای بهتـری در صفحـات نتایـج موتور 
جسـتجو کسـب کنید و این بـه بازدیدهـای هدفمندتر 

و جـذب مشـتریان بیشـتر منجـر مـی شـود.
بهبود نرخ تبدیل

یـک وب سـایت بهینـه شـده دارای ویژگی  سـریع 
و  آسـان بـودن  بـرای اسـتفاده و سـازگار بـا دسـتگاه 
یعنـی  ایـن  اسـت.  دسـکتاپ  و  همـراه  تلفـن  هـای 
بازدیدکنندگانـی کـه بـه وب سـایت شـما مـی آینـد 
بیشـتر احتمـال دارد بـه مشـتری یـا بازدیـد کننـده 
وفـادار شـوند. نـرخ تبدیـل سـئو از تمـام کانـال هـای 

دیجیتـال مارکتینـگ باالتـر اسـت.
برندینگ از طریق سئو وب سایت

یکـی از مزایـای پنهان سـئو سـایت بـه خصوص در 

نتایـح اول ، آگاهـی از برند اسـت. کاربـران اینترنتی به 
برندهـا بیشـتر اعتماد مـی کنند و راحت تـر جذب آن 
هـا می شـوند. مشـاغل کوچک کـه نیاز به برند سـازی 
بایـد در سـئو سـرمایه گـذاری کننـد و رتبه هـای تاپ 
گـوگل را بـه دسـت بیاورنـد. زیـرا موتورهای جسـت و 

جـو نقـش پررنگـی در سـاخت یک برنـد دارند..
تجارت شبانه روزی

مشـاغلی که ترافیـک ارگانیکی از طریـق موتورهای 
جسـت و جـو داشـته باشـد ماننـد ایـن اسـت کـه بـه 
بـاز  ، 7 روز در هفتـه  مـدت 24 سـاعت شـبانه روز 
هسـتند. ایـن جادوی اینترنت و سـئو اسـت. شـما می 
توانیـد بـا حضور در صفحه اول گـوگل و جذب ترافیک 
از طریق آن، یک فروشـگاه شـبانه روزی داشـته باشید!

چند توصیه:
با آخرین پیشرفت ها همگام باشید

سـئو وب سـایت یکی از سـریعترین صنایع در حال 
تغییـر در جهان اسـت. قوانین و شـیوه های سـئو تمام 
وقـت تغییـر مـی کنـد و اگـر مـی خواهید رتبـه بندی 
و ترافیـک سـئو خـود را حفـظ کنیـد، بایـد بـا آخرین 

پیشـرفت ها همگام باشـید.
دو راه برای انجام این کار وجود دارد:

اول: تغییـرات ایجاد شـده در صنعت سـئو را دنبال 
کنیـد و بـرای رعایـت آخریـن اسـتانداردها ، در وب 

سـایت خـود تغییـرات الزم را اعمـال کنید.
الزم نیسـت شـما یـک متخصـص seo باشـید امـا 
بایـد آگاه باشـید و مایـل باشـید کـه اقدامـی انجـام 
دهیـد. در زیـر چندیـن مـورد از بخش های علم سـئو 

اشـاره شـده است.
◄ بهینه سازی انکر تکست

◄ تحقیق کلمات کلیدی

◄سئو تکنیکال
◄لینک سازی داخلی

◄سئو خارجی
دوم: اسـتخدام یـک شـرکت معتبـر ارائـه دهنـده 
خدمـات سـئو و بهینـه سـازی سـایت کـه از آخریـن 
تحـوالت  سـئو مطلـع باشـد و بتوانـد ترافیـک سـایت 

شـما را ارتقـا و حفـظ نمایـد.
چگونه می توانید از مزایای سئو استفاده کنید؟

یـک وب سـایت منطبـق بر اصول سـئو وب سـایت 
طراحـی کنید

اول از همـه بـه طراحـی وب سـایت احتیـاج دارید. 
بنابرایـن بـه عنـوان اولیـن قـدم بـرای ثبت نـام دامنه 
و ایجـاد وب سـایت بـرای تجـارت خـود نیـاز داریـد. 
حداقـل اطاعاتـی کـه بایـد در وب سـایت خـود ارائـه 
دهیـد عبارتنـد از: اطاعـات تماس ، اطاعات شـرکت 
شـرکت  از  وان  وب  کاری.   سـاعات  و  محصـوالت   ،
هـای معتبـر طراحـی سـایت در تهـران میباشـد کـه 
شـما میتوانیـد طراحـی وب سـایت خـود را بـه آن هـا 

ید. ر بسپا
یک استراتژی بازاریابی دیجیتال

 طراحی و پیاده سازی کنید
دوم ، بـه کسـی نیـاز داریـد تـا کمپیـن دیجیتـال 
مارکتینـگ شـما را طراحـی کنـد. شـما بایـد هزینـه 
پولـی کـه بـرای seo صرف کـرده اید را بـه عنوان یک 
سـرمایه گـذاری و نه هزینـه در نظر بگیریـد. همچنین 

بـا اصول سـئو آشـنایی داشـته باشـید.
شـما حتی مـی توانیـد بـا شـرکت در دوره آموزش 
سـئو خودتـان بـه یـک متخصـص سـئو تبدیل شـوید. 
البتـه در انتخـاب دوره آموزشـی دقـت زیـادی به خرج 
دهیـد و حتمـا نمونه کارها و سـوابق آن ها را چک کنید.

ســئو یکــی از اثربخــش تریــن کانــال هــای بازاریابــی در دنیــای امــروز اســت. ســئو ســایت بــرای کســب و کارهــای کوچــک کــه بودجــه 
تبلیغاتــی زیــادی ندارنــد، مــی توانــد بهتریــن اســتراتژی بازاریابــی آن هــا باشــد. 

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی الــف، ســئو و بهینــه ســازی ســایت مزایــای زیــادی بــرای کســب و کارهــای کوچــک دارد کــه در ایــن 
مقالــه قصــد بررســی آن هــا را داریــم.

سئو به شما در ایجاد وب سایت بهتر و کاربر پسند تر کمک می کند.

نگاهی به 

مزایای سئو برای مشاغل و کسب و کارهای 
کوچک
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 فناوری اطالعات

و ارتباطات

نگاهی به 

مزایای سئو برای مشاغل و کسب و کارهای 
کوچک

یـک تولیدکننـده بازی های رایانه ای گفت: خواسـته 
مـا از مسـئوالن ایـن اسـت کـه ایـن کار را به عنـوان 
برنامـه ای  مـا  گاهـی  بشناسـند،  رسـمیت  بـه  شـغل 
نیسـت  فراهـم  زیرسـاخت ها  امـا  می کنیـم  طراحـی 
و درواقـع وقـت تلـف کردیـم، بـه دلیـل آمـاده نبـودن 
زیرسـاخت ها بسـیاری از تیم هـا ازهم گسـیخته شـدند.
بازی هـای  تولیدکننـده   - حسـن زاده  محمدرضـا 
رایانـه ای - در گفت وگـو بـا ایسـنای قزویـن، تصریـح 
کـرد: علی رغـم اینکـه بازی های رایانه ای در کشـورهای 
دیگـر به عنـوان حرفـه ای پول سـاز تلقـی می شـود امـا 

در کشـور مـا رغبـت زیـادی بـه آن وجـود نـدارد.
وی افزود: پنج سـال اسـت که در حوزه بازی سـازی 
فعالیـت می کنـم، پیش ازایـن در تیـم ربوکاپ دانشـگاه 
آزاد اسـامی قزویـن مشـغول بـه فعالیـت بـودم که به 
خاطـر عاقـه بـه ایـن حرفـه و همچنیـن خالـی بودن 
صنعـت بـازی رایانـه ای در کشـور بـه ایـن حـوزه ورود 
پیـدا کـردم و خـدا را شـکر تجربه های خوبی به دسـت 

آوردم.
رایانـه ای خاطرنشـان  بازی هـای  تولیدکننـده  ایـن 
رایانـه ای  بازی سـازی  تیـم  کـرد: در حـال حاضـر دو 
تیـم  دارنـد،  فعالیـت  قزویـن  در  جـدی  به صـورت 
هسـتم  مشـغول  آن  در  کـه  اردیبهشـت  بازی سـازی 
تاکنـون چهـار بـازی رایانـه ای طراحـی و تولیـد کـرده 
منتشـر  بـازی  سـه  کاسـپین  تیـم  همچنیـن  اسـت، 

کـرده اسـت که سـاخت و طراحی بـازی سـوم آن ها را 
دادیـم. انجـام  مشـترک  به صـورت 

وی یـادآور شـد: بازی هـای تولیدشـده توسـط مـا 
بـا اقبـال خوبـی روبه رو شـده اسـت و می توانـم بگویم 
یـک  از  بیـش  هرکـدام  بـرای  توانسـتیم  درمجمـوع 
میلیـون دانلـود بـه دسـت آوریـم بـا توجـه بـه این که 
بازی هـا به تازگـی طراحـی و منتشرشـده اسـت، نشـان 

از موفقیـت مـا دارد.
تولیدشـده  بـازی  آخریـن  کـرد:  بیـان  حسـن زاده 
توسـط تیـم یـک بـازی در سـبک کلمـات اسـت کـه 
بیـش از 550 مرحلـه بـرای آن در نظـر گرفته شـده و 
به صـورت رایـگان ارائـه می شـود، درحالی کـه یـک ماه 
از انتشـار ایـن بـازی می گذرد توانسـته ۱00 هزار کاربر 

فعـال جـذب کند.
وی یـادآور شـد: در حـال تـاش هسـتیم کـه ایـن 
بـازی را در ترکیـه نیـز منتشـر کنیـم، در حـال حاضر 
سـه هـزار کاربـر فعـال خـارج از کشـور نیـز داریـم که 
به واسـطه آن هـا درآمدهـای دالری برای ما ایجادشـده 
اسـت، بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود در کشـور 
می تـوان از بازی هـای رایانـه ای ارزآوری ایجـاد کـرد.

رایانـه ای خاطرنشـان  بازی هـای  تولیدکننـده  ایـن 
متوجـه  باشـیم  داشـته  فرهنگـی  نـگاه  اگـر  کـرد: 
در  مهمـی  نقـش  رایانـه ای  بازی هـای  کـه  می شـویم 
فرهنگ سـازی دارنـد، درواقـع مقولـه بازی و سـرگرمی 

جـدا از اینکـه بـازی اسـت و تأثیـر مسـتقیمی بـر فرد 
دارد و می توانـد به صـورت نـرم فرهنگ سـازی انجام داد.

وی خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر کشـور مـا 
ظرفیـت خوبـی در ایـن حـوزه دارد کـه متأسـفانه آن 
را بـه کار نگرفتـه اسـت و بایـد به صـورت جـدی بـر 
روی آن تمرکـز کنـد، بایـد بازی سـازی مـدرن بیشـتر 
از  بیـش  در حـال حاضـر  بگیـرد،  قـرار  موردتوجـه 
400 هـزار دالر در سـال به واسـطه بازی هـای رایانه ای 
از کشـور خـارج می شـود درحالی کـه در صـورت ایجاد 
زیرسـاخت مـا می توانیـم ایـن پـول را به داخل کشـور 

کنیم. تزریـق 
حسـن زاده یـادآور شـد: خواسـته مـا از مسـئوالن 
ایـن اسـت کـه ایـن کار را به عنـوان شـغل به رسـمیت 
بشناسـند، گاهـی مـا برنامـه ای طراحـی می کنیـم امـا 
زیرسـاخت ها فراهـم نیسـت درواقع وقت تلـف کردیم، 
بـه دلیـل آماده نبـودن زیرسـاخت ها بسـیاری از تیم ها 

ازهم گسـیخته شـدند.
وی بیـان کـرد: موانـع و سـختی در ایـن راه بسـیار 
زیـاد اسـت، تیم هـا به سـختی کنـار هـم جمـع شـدند 
امـا  هسـتند  فعالیـت  حـال  در  مشـکات  بـه دوراز  و 
عدم حمایـت از تیم هـا و نبـود زیرسـاخت ها مشـکات 
مـا را دوچنـدان می کنـد و به همین دلیل نیز بسـیاری 

از دوسـتان ایـن شـغل را تـرک کردنـد.

یک تولیدکننده بازی های رایانه ای: 

طراحی بازی رایانه ای را به رسمیت بشناسید 

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیـر ارتباطات با اشـاره 
به رشـد ۶ و چهار دهم درصدی بخش icT در شـرایط 
سـخت اقتصـادی، این رشـد را نشـان از توانمندی این 

بخـش ارزیابی کرد.
بـه گـزارش مرکـز روابـط عمومـی و اطـاع رسـانی 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، سـتار هاشـمی 
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیـر ارتباطـات و فنـاوری 
اطاعـات در نشسـت همدلـی و هـم افزایـی توسـعه 
فنـاوری icT در افغانسـتان بـا اشـاره بـه مزیـت هـای 
بـازار  در  گفـت:  همسـایه،  کشـور  ایـن  در  رقابتـی 
افغانسـتان قیمـت مناسـب یـک مزیـت رقابتـی بـرای 

حضـور ایـران در ایـن کشـور اسـت.
وی امـکان ویـژه سـازی محصوالت را یکـی دیگر از 
مزیـت های حضور شـرکت هـای ایرانی در افغانسـتان 
بیـان کـرد و افزود: نزدیکـی دینی، فرهنگـی و زبانی از 
مهـم تریـن مزیـت هایی اسـت کـه برای شـرکت های 

ایرانـی حاضر در افغانسـتان وجـود دارد.
کـه  ارتباطـات  وزیـر  نـوآوری  و  فنـاوری  معـاون 
 icT در جمـع مدیـران شـرکت هـای فعـال در بـازار
افغانسـتان سـخن مـی گفـت با اشـاره بـه اینکـه نباید 
توقـع مالی و تصـدی گری از دولـت و وزارت ارتباطات 
وجـود داشـته باشـد، تاکیـد کرد: مـا به عنـوان وزارت 
ارتباطـات بـرای تسـهیل حضـور شـرکت هـای ایرانـی 
در کشـورهای مختلـف مـی توانیـم به عنـوان پلی بین 

دولـت هـا عمـل کنیم.
 icT هاشـمی با اشـاره به برگـزاری موفق نمایشـگاه
افغانسـتان و حضـور شـرکت هـای ایرانـی بعـد از ایـن 
نمایشـگاه در افغانسـتان، گفـت: این شـرکت هـا نقاط 
کانونـی هسـتند و نبایـد به همین میزان بسـنده شـود 
چـرا کـه ادامـه کار و توسـعه آنهـا بسـیار مهـم تـر از 

شـروع آن است.
افغانسـتان  بـازار  در  حاضـر  هـای  شـرکت  از  وی 
خواسـت کـه بسـتری را بـرای حضـور شـرکت هـای 

کننـد. فرآهـم  ایـن کشـور  در  دیگرایرانـی 
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیر ارتباطـات در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود بـه شـرایط سـخت اقتصادی 
در کشـور اشـاره کرد و گفت: در این شـرایط اقتصادی، 
در بخـش icT  و iT  شـاهد رشـد ۶.4 درصـدی بودیم 
کـه نشـان مـی دهـد توانمنـدی و امـکان رقابـت در 
کسـب و کارهـای این حـوزه را در دنیا  داریـم و باید از 

ایـن فرصت اسـتفاده بهینـه کنیم.
سفیر افغانستان در ایران:شرکت های
ICT ایرانی به انجام پروژه های بزرگ 

 فکر کنند
همچنیـن در ادامـه ایـن نشسـت عبدالغفـور لیـوال 
سـفیر افغانسـتان در ایـران نیـز در سـخنانی بـا تاکید 
بـه اینکـه افغانسـتان بر اسـاس برنامه ای تدوین شـده 
در حـال نوسـازی زیرسـاخت هـا و ترویـجiT و icT در 

این کشـور اسـت، گفت: نسـل جدیـد در افغانسـتان با 
تکنولـوژی زندگـی مـی کنـد و بـا توجـه بـه اینکـه 
جوانـان  را  افغانسـتان  جمعیـت  درصـد   ۶5 تـا   ۶0
تشـکیل مـی دهنـد ایـن خـود یـک فرصـت بـرای 

سـرمایه گـذاری در ایـن حـوزه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه دیجیتالـی کردن تمـام امور 
در افغانسـتان از اولویـت های این کشـور اسـت، افزود: 
بـرای ایـن کار تـا بتوانیـم  نیـاز بـه سـرمایه گـذاری 
داریـم و برای سـرمایه گـذاران ایرانی نیـز اولویت قائل 

 . هستیم
ایـن  از شـرکت هـای فعـال در  افغانسـتان  سـفیر 
کشـور خواسـت کـه همزمـان بـا انجـام پـروژه هـای 
بـزرگ  و  بلندمـدت  هـای  پـروژه  بـه  مـدت،  کوتـاه 
مشـترک در حـوزه icT فکـر کننـد و تصریـح کرد که 
مسـووالن افغانسـتانی نیـز از ایـن پروژه ها اسـتقبال و 

حمایـت مـی کننـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، نشسـت همدلـی و هـم 
بـا  افغانسـتان  در   icT و   iT فنـاوری  توسـعه  افزایـی 
حضـور مدیـران وزارت ارتباطات، مدیران شـرکت های 
فعـال در بـازار افغانسـتان، مسـووالن اتـاق بازرگانـی 
و سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای بـرای هـم افزایـی 
افغانسـتان در وزارت   icT و توسـعه حضـور در بـازار

ارتباطـات برگـزار شـد.

●●●
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات تاکید کرد:

ضرورت توسعه حضور شرکت های ICT ایران در بازار افغانستان
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مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات آذربایجان 
غربـی از کاهـش نـرخ بیکاری فـارغ التحصیـان حوزه 
ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات آذربایجـان غربـی خبـر 
داد و گفـت: بـا توسـعه شـبکه ملی اطاعات،گسـترش 
زیرسـاخت هـای ارتباطـی تـا دور افتـاده تریـن نقـاط 
اسـتان و حمایـت های مالی و معنـوی وزارت ارتباطات 
از فـارغ التحصیـان این حوزه، در مقایسـه با سـال 95 
شـاهد کاهـش ۱۸.۶درصـدی نـرخ بیـکاری در بخـش 

فاوای اسـتان هسـتیم.
بـه گـزارش مرکـز روابـط عمومـی و اطـاع رسـانی 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، قاسـم جلیلـی 
نـژاد مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات اسـتان 
آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه مهمتریـن شـعار دولت 
دوازدهـم در خصـوص افزایـش اشـتغال و حـل معضل 
فنـاوری  و  ارتباطـات  حـوزه  امـروزه  گفـت:  بیـکاری 
اطاعـات بـه بخـش تولیـد ثـروت و ایجاد اشـتغال در 
کشـور تبدیـل شـده اسـت و از آغـاز دولـت دوازدهـم 
زیرسـاخت های مناسـبی در ایـن بخـش اسـتان آمـاده 
شـده تـا ضمـن جبـران عقب ماندگـی توسـعه چندین 
سـاله در ایـن حـوزه زمینـه اشـتغال فـارغ التحصیان 

icT نیـز فراهـم شـود.
اسـتان   icT حـوزه  التحصیـان  فـارغ  تعـداد  وی 
را سـاالنه بیـش از یـک هـزار و 500 نفـر اعـام کـرد 

قطب هـای  یکـی  غربـی  آذربایجـان  اسـتان  افـزود:  و 
کشـاورزی کشـور محسـوب مـی شـود و با اسـتفاده از 
ظرفیـت شـبکه ملی اطاعـات در این اسـتان می توان 
سـطح درآمدزایـی برای کشـاورزان و اشـتغالزایی برای 

فعـاالن ایـن حـوزه  در روسـتاها راافزایـش داد.
ملـی  توسـعه شـبکه  بـه  اشـاره  بـا  نـژاد،  جلیلـی 
اطاعـات و بهبـود زیرسـاخت هـای فنـاوری اطاعات 
در اسـتان بـه عنـوان محـور اصلـی در کاهـش نـرخ 
بیـکاری فـارغ التحصیـان حـوزه icT گفـت: ظرفیـت 
شـبکه انتقال اسـتان در دو سـال اخیر بیش از۱2 برابر 
شـده و پهنـای بانـد بهـره برداری شـده نیـز بیش از 

۱0 برابـر افزایـش یافتـه اسـت.

مدیرکل ارتباطات آذربایجان غربی خبر داد:

کاهش 18درصدی نرخ بیکاری
 فارغ التحصیالن حوزه فاوا

سـامانه جامـع گردشـگری شـهری سـمنان بزودی 
رونمایـی می شـود.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری ربیـع، وحیـد پرویـزی 
گفـت: دسـت یابـی بـه توسـعه پایـدار در گـرو توجـه 
زیسـت  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  ارکان  بـه 
محیطـی در یک جامعه اسـت و گردشـگری بـه عنوان 
فعالیتـی اثرگـذار بـر تمامـی ارکان توسـعه بیـش از 
گذشـته نیازمنـد توجـه و تکمیـل زیـر سـاخت اسـت. 
ایـن مورد یکـی از اصلی تریـن دغدغه های شـهرداری 

سـمنان در ایـن دوره مدیریتـی بـوده اسـت.
پرویـزی افـزود: صنعـت توریسـم می تواند بـه یکی 
و  شـهرها  بـرای  درآمـدی  منابـع  پایدارتریـن  اسـت 
شـهرداری ها تبدیـل شـود کـه ایجـاد زیرسـاخت های 

الزم در ایـن زمینـه یـک نیـاز اساسـی اسـت.
سرپرسـت سـازمان فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات 
شـهرداری سـمنان بـا تاکید بـر اینکه زیرسـاخت های 
از  بسـیاری  توجـه  ایـن حـوزه مـورد  الکترونیـک در 
گردشـگران و شـهروندان قرار دارد خاطرنشـان کرد: با 
توجـه بـه عبـور سـاالنه بیـش از 20 میلیون مسـافر از 
شـهر سـمنان و وجـود جاذبه هـای متنوع گردشـگری 
در سـمنان و همچنیـن لـزوم بهره گیـری از ظرفیـت 
فضـای مجـازی در معرفی شـهر سـمنان، این سـامانه 
شـهرداری  فـاوا  سـازمان  خبـره  کارشناسـان  توسـط 

رسـانی  اطـاع  پایـگاه  در  و  شـده  تهیـه  سـمنان 
بارگـزاری   semnan.ir آدرس  بـه  سـمنان  شـهرداری 

است. شـده 
پرویزی خاطرنشـان کرد: ارائه خدمات به گردشگران 
از جمله مسـیر مراکز تفریحی و گردشـگری، اسـتفاده 
و  نمایشـگاه  اسـکان،  سـتادهای  بـرای  نقشـه  از 
فروشـگاه های صنایـع دسـتی، دسترسـی گردشـگران 
بـه اطاعـات اماکـن تاریخـی، جاذبه هـای طبیعـی و 
گردشـگری و همچنیـن سـایر نیازهای ضـروری مانند 
داروخانـه، رسـتوران ها و غیره و سـفرهای پیشـنهادی 
بـه مسـافران از مـوارد کاربرد ایـن سـامانه خواهد بود.

سرپرست سازمان فناوری اطالعات شهرداری سمنان خبر داد: 

رونمایی ازسامانه جامع گردشگری شهری 

ــری  ــعه کارب ــاری و توس ــهیل تج ــاون تس مع
ــا  ــه ت ــان اینک ــا بی ــی ب ــز تجــارت الکترونیک مرک
ــب و  ــدی کس ــال رتبه بن ــاه امس ــان م ــان آب پای
ــل مشــاهده  ــرای عمــوم قاب کارهــای اینترنتــی ب
معنــای  بــه  رتبه هــا  ایــن  گفــت:  می شــود، 

ــت. ــی نیس ــب و کار اینترنت ــن کس تضمی
ــت:  ــری گف ــام امی ــارس  بهن ــزارش ف ــه گ ب
کارهــای  و  کســب  رتبه بنــدی  دوم  فــاز  در 
الکترونیکــی دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی در 
رتبه بنــدی  اینترنتــی  فروشــگاه های  پروفایــل 
فروشــگاه ها بــرای مشــاهده عمــوم قــرار داده 

 . د می شــو
ــری  ــعه کارب ــاری و توس ــهیل تج ــاون تس مع
مرکــز تجــارت الکترونیکــی افــزود: از طریــق 
کســب وکارهای  رتبه بنــدی  عمومــی  انتشــار 
ــی  ــه راحت ــد ب ــدگان می توانن ــی مراجعه کنن اینترنت
در  را  اینترنتــی  فرورشــگاه  یــک  وضعیــت 
زمینه هــای مختلــف از جملــه مالــی، پاســخگویی 
ــت  ــات، ســابقه فعالی ــه شــکایات، ســوابق تخلف ب
ــگاه ها  ــایر فروش ــا س ــی و ب ــال آن را بررس و امث
ــد از آن  ــه خری مقایســه  کننــد و ســپس اقــدام ب

ــد.  ــگاه کنن فروش
وی بیــان داشــت: در فــاز اول رتبه بنــدی 
نمــاد  دارای  الکترونیکــی  کارهــای  و  کســب 
اعتمــاد الکترونیکــی طــی یــک دوره یــک ســاله 
ــگاه  ــود فروش ــرای خ ــگاه ها ب ــدی فروش رتبه بن
ــر  ــه ه ــب ک ــن ترتی ــود بدی ــاهده ب ــل مش قاب
فروشــگاه اینترنتــی از طریــق مشــاهده اطاعــات 
ــه  ــگاه ها مقایس ــایر فروش ــا س ــود را ب ــه خ رتب
ــرای  ــدی ب ــن رتبه بن ــاز دوم ای ــا در ف ــرد ام می ک

ــود.  ــد ب ــاهده خواه ــل مش ــوم قاب عم
ــا بیــان اینکــه  ایــن رتبه بندی هــا از  امیــری ب
اواخــر آبــان مــاه ۱39۸ قابــل رویــت خواهــد بــود 
افــزود: ایــن سیســتم تکاملــی اســت و احتمــاال در 
ســال آینــده هــم یــک ویرایــش خواهــد داشــت. 

ــری  ــعه کارب ــاری و توس ــهیل تج ــاون تس مع
ــا  ــت: ام ــان داش ــی بی ــارت الکترونیک ــز تج مرک
مراجعه کننــدگان بــه فروشــگاه های اینترنتــی 
ــده  ــن کنن ــا تضمی ــن رتبه ه ــه ای ــد ک ــد بدانن بای
کســب و کار نیســت و ایــن مرکــز رتبــه تضمینــی 
ــه هیــچ کســب و کاری نمی دهــد بلکــه ســطح  ب
ــی  ــارت الکترونیک ــز تج ــق مرک ــک از طری ریس

ــود. ــام می ش ــی اع ــگاه اینترنت ــرای فروش ب

معاون تسهیل تجاری و توسعه 
کاربری مرکز تجارت الکترونیکی 

مطرح کرد

مشاهده رتبه بندی 
کسب وکارهای 

اینترنتی تا
 پایان آبان



۷9

سال سوم - شماره 21- آبان و آذر 1398
ماهنامه غیر برخط

www.bazarekar.ir

اخبار
 فناوری اطالعات

و ارتباطات

وزارت  طــــرح های  معـــــرفی  راســتای  در  
نوآفریــن  طرح هــای  قالــب  در  ارتباطــات 
بــرای توســعه اشــتغال پایــدار و توانمندســازی 
شــرکت های فعــال در حــوزه icT در دانشــگاه 

آزاد اســامی واحــد خــوی برگــزار شــد.
از  آنــا  خبرگــزاری  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــای  ــی طرح ه ــت معرف ــته نشس ــوی، روز گذش خ
وزارت ارتباطــات در قالــب طرح هــای نوآفریــن 

واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  همــکاری  بــا 
ــاوری اطاعــات  خــوی و اداره کل ارتباطــات و فن
عاقه منــدان،  حضــور  بــا  و  آذربایجان غربــی 
فعــاالن و دانشــجویان دانشــگاه های شهرســتان 
و  پایــدار  اشــتغال  توســعه  بــرای  خــوی 
حــوزه  در  فعــال  شــرکت های  توانمندســازی 

فــاوای ایــن اســتان برگــزار شــد.
شــش  دارای  اول  مرحلــه  در  طرح هــا  ایــن 
در  اشــتغالزایی  توســعه  از  حمایــت  برنامــه 
ایجــاد  فــاوا،  حــوزه  نوپــای  شــرکت های 
ســرمایه گذاری  ســازمانی،  شــتاب دهنده های 
پلتفرم هــای  توســعه  شــرکتی،  جســورانه 
اطاعــات،  فنــاوری  بــر  مبتنــی  کســب وکار 
پلتفرم هــای  در  محصــول  عرضه کننــدگان 
در  انســانی  نیــروی  به کارگیــری  و  کســب وکار 

اصنــاف حــوزه فــاوا اســت.
پایگاه هــای  بــه  می تواننــد  متقاضیــان 
نشــانی  بــه  نوآفریــن  ایــران  اینترنتــی طــرح 
https://irannoafarin.ir بــرای ثبت نــام در بانــک 
بــرای   https://irankarfa.ir ســامانه  و  اطاعاتــی 
کننــد. مراجعــه  تســهیات  درخواســت  ثبــت 

در دانشگاه آزاد اسالمی خوی برگزار شد؛ 

معرفی طرح های وزارت ارتباطات در حوزه 
کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات 

رئیس دانشکده پست و مخابرات

مأموریت سازمان فناوری 
اطالعات برای حمایت 

از استارت آپ ها 
رئیـس دانشـکده پسـت و مخابـرات گفـت: وزارت 
ارتباطـات به سـازمان فنـاوری اطاعـات ماموریت داده 
تـا عمـده هدف خـود را بـرای حمایت از شـرکت های 

اسـتارت آپی داشـته باشـد.
صـادق عباسـی شـاهکوه رئیـس دانشـکده پسـت و 
مخابـرات در گفت وگـو بـا خبرگـزاری فـارس تاکیـد 
کـرد: بـه طور قطـع همـه نهادهـای مرتبط بـا فعالیت 
هـای اسـتارت آپی نظیـر وزارت علوم، وزارت بهداشـت، 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزارت 
ارتباطـات  و فنـاوری اطاعـات برای جلوگیـری از هدر 
رفـت ایده هـا و افـراد ایده پرور و اسـتفاده از پتانسـیل 

آنهـا برنامـه هـای زیـادی را در نظـر دارند.
وی افـزود: وزارت ارتباطـات نیز به سـازمان فناوری 
اطاعـات ماموریـت داده تـا عمـده هدف خـود را برای 

حمایت از شـرکت های اسـتارت آپی داشـته باشـد.
عباسـی شـاهکوه ادامـه داد: البتـه تسـهیاتی برای 
شـرکت ها در نظـر گرفتـه شـده معافیـت مالیاتـی از 

جملـه تسـهیات اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: خوشـبختانه بـا مصوبه این 
وزارتخانـه و اجـرا شـدن طـرح نوآفریـن ایـن امـکان 
صـورت  بـه  هـا  آپ  اسـتارت  از  کـه  دارد  وجـود 

شـود. حمایـت  منـد  نظـام 

زیسـت بوم زنجیـره بلوکـی )باک چیـن( در ایران با 
حمایت سـتاد توسـعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسـازی معاونت علمی ریاست جمهوری، توسعه 

مـی یابد.
از معاونـت علمـی  نقـل  بـه  بـازاراکار  بـه گـزارش 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری، زنجیـره بلوکـی از جملـه 
فنـاوری هـای اسـت کـه روز بـه روز اهمیـت بیشـتری 

در جهـان پیـدا مـی کنـد.
سـتاد توسـعه فناوری های حـوزه اقتصـاد دیجیتال 
و هوشـمند سـازی معاونـت علمـی و فنـاری ریاسـت 
جمهـوری در نظـر دارد تـا برنامـه هایـی را در جهـت 
حمایـت و فعـال سـازی،  زیسـت بـوم ایـن فنـاوری در 

ایـران اجـرا کند.
بلوکـی  زنجیـره  ایـن سـتاد کارگروهـی در حـوزه 
)باک چیـن( تشـکیل داده اسـت. ایـن کارگـروه کـه 
متشـکل از اسـاتید و متخصصـان ایـن حـوزه اسـت، 
از میـان طـرح هـای پیشـنهادی، در نهایـت ۶ طـرح را 

انتخـاب مـی کنـد.
شـرکت هـا و فعـاالن عاقـه منـد مـی تواننـد در 
صـورت دارا بودن شـرایط بـا ارائه یک طـرح، در فرایند 

انتخـاب مجریـان قـرار گیرند.
قیمـت  دهنـده،  پیشـنهاد  هـای  شـرکت  سـوابق 
جلسـات  در  احتمالـی  بازخوردهـای  و  پیشـنهادی 
بررسـی، در اولویـت بنـدی و پذیـرش طرحهـا موثـر 
اسـت. طرحهـا در 4 زمینـه مختلف پذیرش می شـوند.
بسـتر زنجیره بلوکی محاسـبات توزیع شـده یکی از 
ایـن زمینـه ها اسـت. در برخی سـرویس هـا و خدمات 
مـورد اسـتفاده، الزم اسـت تـا محاسـبات و پـردازش 
هـای سـنگین و پیچیده ای بـر روی داده ها و اطاعات 

گیرد. حجیم صـورت 
سـتاد توسـعه فناوری های حـوزه اقتصـاد دیجیتال 
و هوشـمند سـازی در نظـر دارد بـا اجـرای ایـن پروژه، 
بـه گونـه ای بسـتر زنجیـره بلوکـی را برای محاسـبات 
توزیـع شـده فراهـم کند کـه توان هـای کم پردازشـی 
تجمیـع شـود و بتـوان آنهـا را در قالـب یـک زنجیـره 

کرد. تعریـف 
همچنیـن زنجیـره تامیـن مبتنـی بر زنجیـره بلوکی 
کاالهـای اساسـی و مبادالت چند جانبـه مالی، از جمله 
دیگـر حـوزه هـای اسـت کـه پـروژه هـای منتخـب در 

آنهـا اجرایی خواهد شـد.

پـروژه هـای منتخـب در حـوزه زنجیـره بلوکـی 
برخـوردار  باعـوض  وام  و  تسـهیات  از  تواننـد  مـی 
شـوند کـه بـر اسـاس مقـررات و بـا توجـه بـه نـوع 
پـروژه هـا، برابـر آییـن نامـه ها بـه طرحهـای منتخب 

تخصیـص مـی یابـد.
پیش تـر سـتاد توسـعه فنـاوری هـای حـوزه اقتصاد 
برتـر  طرح هـای  انتخـاب  بـرای  فراخوانـی  دیجیتـال، 
در حـوزه اینترنـت اشـیاء اعـام کـرده بـود. این سـتاد 
سـعی دارد تـا با ایجـاد رویدادهـای علمـی و همچنین 
مسـابقات و اعـام فراخـوان، توجـه بیشـتری بـه ایـن 

حـوزه هـا جلـب کند.
فنـاری  و  علمـی  معاونـت  مختلـف  هـای  بخـش 
اقتصـاد  توسـعه  سـتاد  همچـون  جمهـوری،  ریاسـت 
دیجیتـال و هوشـمند سـازی تـاش مـی کننـد تـا بـا 
ایجـاد مشـوق هـای مالـی و ارائـه بسـته هـای مختلف 
حمایتـی اسـتعدادها و ذهـن هـای خـاق کشـور را 
بـه سـمت کار و تـاش در بخـش فناوری هـای نوین و 

جدیـد تـر هدایـت کننـد.
عاقـه منـدان و شـرکت هـای فعـال در ایـن حوزه 
مـی تواننـد بـرای کسـب اطاعـات بیشـتر بـه سـایت 
سـتاد توسـعه فناوری هـای حـوزه اقتصـاد دیجیتال و 
هوشـمند سـازی، بـه آدرس http://ictc.isti.ir/ مراجعـه 

. کنند

با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال؛ 

زیست بوم بالک چین در ایران توسعه می یابد 



8۰

سال سوم - شماره 21- آبان و آذر 1398
ماهنامه غیر برخط

فناوری اطالعات
و ارتباطات

www.bazarekar.ir

 
المللـی  بیـن  هـای  نمایشـگاه  مدیرعامـل شـرکت 
اسـتان اصفهـان گفت: در سـال رونق تولیـد انتظار می 

رود کـه کسـب و کارهـا در حـوزه iT بهبـود یابـد.
به گزارش ایسـنا علـی یارمحمدیـان در آئین افتتاح 
بیسـت و پنجمیـن نمایشـگاه اتوکام درمحل نمایشـگاه 
هـای بین المللـی اصفهـان،  اظهار کرد: این نمایشـگاه 
کـه از قدیمـی تریـن و پرمخاطب ترین نمایشـگاه های 
کشـور اسـت بـا همکاری سـازمان نظـام صنفـی رایانه ای 

برگزار می شـود.
وی به جایگاه واالی این نمایشـگاه در سـطح کشـور 
اشـاره کـرد و افـزود: حضور شـرکت هـا، بازدیـد باالی 
عمومی و پتانسـیل وسـیع اسـتان اصفهان سـبب شده 
تـا ایـن نمایشـگاه جایگاه واالیی در سـطح کشـور پیدا 
کـرده و بتوانیـم دومین دوره نمایشـگاه اسـتارتاپ ها و 

نوآفریـن هـا را در آن برگـزار کنیم.
المللـی  بیـن  هـای  نمایشـگاه  مدیرعامـل شـرکت 
اسـتان اصفهـان ادامـه داد: برنامـه هـای جانبـی ایـن 
نمایشـگاه سـبب شـده تا بعد علمی نمایشـگاه افزایش 

. بد یا
ایـن نمایشـگاه  یارمحمدیـان همچنیـن مخاطبـان 
را اسـاتید، دانشـجویان، فروشـندگان لـوازم جانبـی و 
عمـوم عاقمنـدان دانسـت و افـزود: در ایـن رویـداد 
بـه دنبـال ارائـه آخریـن توانمندی هـا و دسـتاوردهای 
نویـن در حـوزه iT و همچنیـن افزایـش تولید هسـتیم 
و از فعـاالن و مشـارکت کننـدگان ایـن عرصـه بـرای 

همیاری شـان تشـکر مـی کنـم.
رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهان نیـز در این مراسـم با 
اشـاره به مبنای نمایشـگاه اتـوکام، گفت: اتـوکام مطابق 
بـا تعریـف اقتصـاد مقاومتی اسـت و بایـد در آن توانایی 
هـای بالقـوه را شناسـایی و بـرای آن برنامه ریـزی کرد.

مسـعود گلشـیرازی، اتوماسـیون محور بودن انقاب 
صنعتـی سـوم، هـوش تجـاری و مصنوعـی را مبنـای 

انقـاب صنعتـی چهـارم دانسـت و افـزود: در اقتصـاد 
صنعتـی بـرای گـذر از وضعیـت فعلـی بایـد مـواد الزم 
بـرای حضـور مؤثـر در بـازار رقابتـی را فراهـم کـرد و 
دانشـگاه،  بالقـوه  هـای  ظرفیـت  کـردن  عجیـن  بـا 
دانشـگاهیان و صنعت مـی توانیم به اهدافمان برسـیم.

وی راهـکار همسـو کـردن دانشـگاه، دانشـگاهیان و 
صنعـت را برگـزاری ایـن نـوع نشسـت هـا و رویدادهـا 
معرفـی کـرد و گفـت: با ایـن کار می توانیـم روند خود 
را به سـمت روال دانشـی برده و کریـدور علمی فناوری 

را ایجـاد کنیم.
گلشـیرازی بـا تاکیـد بـر اهمیـت توجـه بـه موضوع 
دانـش،  و  صنعـت  ارتبـاط  و  بنیـان  دانـش  اقتصـاد 
تصریـح کرد: در مسـیر سـاختارهای مدیریتـی و دولت 
الکترونیـک باید زیرسـاخت هـا را فراهم کنیـم که این 
امـر یکـی از مهمترین برنامـه های اتاق بازرگانی اسـت 
و از اقدامـات صـورت گرفتـه توافـق بـا شـهرک علمـی 
تحقیقاتـی و توجـه به شـرکت هـای دانش بنیان اسـت.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اعالم کرد 

 IT بهبود کسب وکارهای حوزه
در سال رونق تولید 

در دانشگاه الزهرا

رویداد »استارتاپ
 ویکند ملی نوآوری های 

اجتماعی در شهر 
هوشمند«برگزار 

می شود
دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دانشجویی  علمی  انجمن 
انجمن های  با همکاری  آیتک  و شتابدهنده  الزهرا )س( 
علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر و عمران این دانشگاه 
درنظر دارد رویدادی را با عنوان »استارتاپ ویکند ملی شهر 

هوشمند با محوریت نوآوری های اجتماعی« برگزار کند.
رویداد  این  ایسنا،  دانشجویان«  »باشگاه  گزارش  به 
آموزشی تجربی طی 54 ساعت به همراه کارگاه هایی نظیر 
بوم مدل کسب و کار، کار تیمی و تیم سازی، نحوه ارائه 
با  منتورهای  همچنین  می شود.  برگزار  گذار  سرمایه  به 
تجربه در اکوسیستم استارتاپی برای کمک به تیم ها حضور 

خواهند داشت.
هدف ازاین رویداد ملی جهت دهی و ایجاد خاقیت، 
رشد ایده ها در دنیای کسب و کار واقعی، شبکه سازی، 

رسیدن به محصول اولیه و... می باشند.
رشته های  از  افراد  حضور  ویکند  استارتاپ  مزایای  از 
مختلف و غیر مرتبط، امکان وجود ثبت نام تیمی و انفرادی، 
و  دارند  ایده  که  افرادی  سازی  تیم  امکان  شدن  فراهم 
همچنین بررسی شتاب دهنده آیتک برروی تیم ها از نظر 

اقتصادی و... جهت سرمایه گذاری در آینده می باشند.
اجتماعی  فرهنگی  معاونت  همکاری   با  رویداد  این 
دانشگاه الزهرا در تاریخ ۶ ، 7 و ۸ آذرماه در این دانشگاه 

برگزار خواهد شد.

رتبه بنـدی  نظـام  ارقـام  و  آمـار  تحلیـل  و  تجزیـه 
سـاینگو نه تنهـا حکایـت از صدرنشـینی ایـران در علـم 
هـوش مصنوعـی منطقـه دارد، بلکـه نشـان می دهـد 
دانشـمندان ایرانـی در سـال 20۱۸ نسـبت بـه سـال 

کرده انـد.   پیشـرفت  آن  گذشـته 
بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار بـه نقـل از خبرگـزاری 
فارس، بر اسـاس رتبه بندی سـایمگو ایران در سـال 20۱۸ 
به مقام نخسـت تولیدات علمـی در زمینه هوش مصنوعی 

در سـطح کشـورهای آسـیای غربی دسـت یافته است.
در تصویـر زیـر صدرنشـینی ایـران در علـم هـوش 

می کنیـد: مشـاهده  را  مصنوعـی 
مجلـه  در  شــــده  منتشــــر  بررسی هــــای   
»scimago Journal & country rank« نشـان می دهـد 
ایـران بـا تعـداد ۱۸۱3 مقالـه در زمینه هـوش مصنوعی 
در رتبـه نخسـت و ترکیـه بـا ۱۶7۸ مقاله در مقـام دوم 

دارد. قرار 
دیـده  سـایمگو  جـدول  در  کـه  آنچـه  اسـاس  بـر 
می شـود، کشـورهای عربسـتان سـعودی، مصر، امارات 
متحـده عربـی، رژیـم صهیونیسـتی، کشـورهای عراق، 
اردن، قطـر لبنـان، عمـان، کویـت، سـرزمین اشـغالی، 
بحریـن، یمـن و سـوریه بـه ترتیـب در رتبه هـای بعـد 

از ایـران و ترکیـه قـرار دارنـد.
از میـان ۱۸۱3 مقالـه منتشرشـده توسـط محققـان 
ایرانـی ۱۶72 مقالـه قابل اسـتناد بوده اسـت؛ در حالی 
کـه ترکیـه بـه عنـوان کشـور حائـز مقـام دوم، تنهـا 
۱۶7۸ مقالـه ارائـه کرده کـه از این تعـداد ۱۶۱۸ مورد 

آن قابـل اسـتناد بوده اسـت.
سـوریه بـه عنـوان آخرین کشـور در سـطح آسـیای 
غربـی در سـال 20۱۸ تنهـا سـه مقالـه در زمینـه علم 

هـوش مصنوعـی ارائـه کرده اسـت.

ایـران در یـک بررسـی کلی تـر میـان ۱55 کشـور 
جهـان جایـگاه نهـم را در ایـن علـم به خـود اختصاص 
داده و صدرنشـین کشـورهای جهان چین اسـت که در 

تصویـر زیـر مشـاهده می کنید:
 محققان چینی در سـال 20۱۸، ۱7 هزار و 5۸۱ مقاله 
در زمینـه علـم هوش مصنوعی منتشـر و ارائـه کرده اند 
کـه از ایـن تعـداد ۱۶ هـزار و ۶2۶ مقالـه قابل اسـتناد 

بوده اسـت.
کشـورهای آمریـکا،  هنـد، انگلیـس، ژاپـن، آلمـان، 
فرانسـه، ایتالیا بـه ترتیب بعد از صدرنشـین جهان و قبل 
از ایـران در نظـام رتبه بنـدی سـایمگو جـای گرفته انـد.

کشـورهای کـره جنوبـی، اسـترالیا، ترکیـه، کانـادا، 
اسـپانیا، برزیـل، اندونـزی، تایـوان، مالـزی،  سـنگاپور، 
سـعودی،  عربسـتان  روسـیه،  لهسـتان،  تایلنـد، 
رومانـی،  پرتغـال،  هلنـد،  پاکسـتان،  هنگ کنـگ، 
مکزیـک، سـوئیس، جمهـوری چـک، یونـان، تونـس، 
مصـر،  اکـوادور،  کلمبیـا،  بنـگادش،  بلژیـک،  سـوئد، 
ویتنـام و امـارات متحـده عربی بـه ترتیب بعـد از ایران 
قـرار دارنـد و جایـگاه دهـم تـا چهـل و دوم جـدول 

داده انـد. اختصـاص  بـه خـود  را  سـایمگو 
اطاعـات منتشرشـده از ایـن نظام رتبه بنـدی بیانگر 
آن اسـت کـه آمریـکا بـه عنوان دومین کشـور در سـطح 
جهـان با یـک اختاف قابل توجه نسـبت به دانشـمندان 
چینـی تنها ۱0 هـزار و ۱۱9 مقالـه در زمینه علم هوش 
مصنوعـی ارائـه و منتشـر کـرده کـه از ایـن تعـداد نیـز 
تنهـا 9۶۸3 مقالـه قابـل اسـتناد بوده اسـت؛ عربسـتان 
سـعودی بـه عنـوان کشـوری کـه جایـگاه چهـل و دوم 
جدول سـایمگو را به خود اختصـاص داده، تنها 340 مقاله 
دربـاره ایـن علـم ارائـه کـرده کـه از ایـن تعـداد نیـز 

3۱3 مـورد قابـل اسـتناد بوده اسـت.

فتح قله های علم توسط دانشمندان ایرانی

ایران صدرنشین دانش هوش مصنوعی در منطقه 
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