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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 اصـــالح مطالـــب دریافتـــی مختـــار خواهـــد  نشـــریه در در

بـــود .
................................................................................................

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

توســـط جهاددانشـــگاهی نیســـت .
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بــه  شــماره  ایــن  در  نویــن  بــازارکار  انتشــار  بــا 
نشــریه  ایــن  فعالیــت  شــروع  ســال  چهارمیــن 
کــه در ادامــه فعالیت هــای  مــی رســیم. نشــریه ای 
و  دانشــگاهی  بــازارکار جهــاد  مرکــز اطالع رســانی 
کار بــه صــورت  در ادامــه انتشــار هفتــه نامــه بــازار 

اســت. شــده  منتشــر  ماهیانــه 
همکاران ما در بازارکار نوین تالش نموده اند تا 
بازارکار و  با توجه به رویکردهای جدید در حوزه 
رشد این فعالیت ها در قالب های مختلف آخرین 
منعکس  را  ایرانی  غیور  جوانان  دستاوردهای 
آنان  فعالیت های  برای  بلندگویی  و  نموده 
و  علم  پارک های  در  که  فعالیت هایی  باشند؛ 
استارتاپ ها  بنیان،  دانش  شرکت های  فناوری، 

و... شاهد آن ها هستیم.
صورت  فعالیت ها  این  قالب  در  کنون  ا آنچه 
گزارش های  می گیرد و بخش عظیمی از خبرها و 
گرچه جدید  رسانه ها را به خود اختصاص داده، ا
کنون معاونت علمی و فناوری  به نظر می رسد و ا
بزرگی  نهاد  برای  شده،  آن  متولی  رئیس جمهور 
بنیاد  بلکه  نیست،  تازه  دانشگاهی  جهاد  چون 
جهاد دانشگاهی مبتنی بر دانش در همه حوزه ها 
هنوز  آنها  از  برخی  در  شاید  که  حوزه هایی  بوده، 

دستگاه دیگری حتی وارد نشده اند.
جهـاد دانشـگاهی در قریـب بـه چهـار دهـه فعالیت 
اندیشـمند  جوانـان  بـرای  مناسـبی  پایـگاه  خـود 
و  اختـراع  صدهـا  آن  دل  از  و  اسـت  بـوده  ایرانـی 
بـه  نگاهـی  اسـت  کافـی  اسـت.  روی داده  نـوآوری 
عملکرد جهاددانشـگاهی در دوران دفاع مقدس، 

پژوهشـگاه رویـان، مجموعه هایـی که در حـال حاضر 
و  مستقرشـده اند  البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک  در 
فعالیت هـای واحـد مختلف و دیگـر مجموعه های 
تحـت پوشـش ایـن نهـاد بیاندازیـم تـا بـه حقانیت 
کــــه جهـاد دانشـگاهی پرچمـدار  ایـن مـــســـئـــلــــه 
اسـت  بـوده  کشـور  در  دانش بنیـان  فعالیت هـای 

پـی ببریـم.
بـــازارکار فعالیـــت  نــــــام  بـــه  کـــه  مـــجـــمــــــوعه ای 
ضمـــن  کـــه  بـــوده  ایـــن  بـــه  مفتخـــر  می نمایـــد 
تحقـــق رهنمودهـــای رهبـــر معظـــم انقـــالب اســـالمی 
بیـــکاری  بحـــران  حـــل  در  مشـــارکت  مـــورد  در 
فعالیت هـــای  کوچـــک  خدمتگـــزاری  به عنـــوان 
گـــوش آحـــاد مختلـــف  ـــه  کســـب وکارهای نویـــن را ب

برســـاند. جامعـــه 
ــیر  ــازارکار نویـــن« در طـــی مسـ دســـت اندرکاران »بـ
کـــه بـــر دوش داشـــته اند  خـــود هرگـــز وظایفـــی را 
بی مهری هایـــی  به رغـــم  و  نموده انـــد  فرامـــوش 
ایـــن  بـــه توقـــف انتشـــار  کـــه در مقطعـــی منجـــر 
کار  نشـــریه شـــد و باوجـــود معضـــالت مالـــی بـــه 

می دهنـــد. مـــه  ادا خـــود 
منــان  ایــزد  توجــه  ه  را یــن  ا در  کــه  مــــیـــــد  ا
یــاور  و  یــار  خواننــدگان  دلگرمــی  و  تشــویق  و 

باشــد. مــا  همیشــگی 

کاظم حسینی ■  سید 
مدیر مسئول

رشوع  چهارم
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پارک علم و فناوری و مراکز رشد

◄ رئیس پارک علم و فناوری یزد خبر داد
  معطلی ۱۰۰ شرکت پشت درهای پارک علم و فناوری یزد

◄ اخبار
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اقتصاد دانش بنیان تنها راه توسعه پایدار
ایــن مقــام مســئول اعــام کرد: اســتان یــزد به لحــاظ منابع 
انســانی، نســبت دانشــجو بــه جمعیت، شــاخص هــای صنعتی 
ــی، توانمنــدی بخــش خصوصــی و وضعیــت ســرانه  و معدن
شــرکت هــای دانــش بنیــان جزو چنــد رتبه اول کشــور اســت. 
مجمــوع ایــن ظرفیــت هــا موجــب شــد اقتصــاد دانــش بنیان 
در راس اولویــت هــای آمایش اســتان قرار بگیرد و خوشــبختانه 
بــا حمایت هــای صــورت گرفتــه توســط مســئولین اســتان این 
اتفــاق محقــق شــد. بنابرایــن مــا اکنــون بعــد از مســئله آب که 
مســئله اصلــی اســتان اســت، حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان را بــه 
عنــوان دومیــن اولویــت اســتان در ســند آمایــش یــزد انتخاب 

کــرده ایــم.

ــان  ــه هم ــم ک ــاد داری ــه اعتق ــرد: البت ــه ک وی اضاف
ــوان از  ــی ت ــم م ــی را ه ــع آب ــود مناب ــئله آب و کمب مس

ــرد. ــع ک ــان مرتف ــش بنی ــاد دان ــوزه اقتص ح
لطفــی درتشــریح دســتاوردهای پــارک علــم و فنــاوری 
ــاده  ــاق افت ــون اتف ــه تاکن ــه ک ــت: آنچ ــان داش اذع
ــا در حــوزه اقتصــاد  ــدازه م ــا چشــم ان ــدار ب ــک مق ی

ــه دارد. ــان فاصل ــش بنی دان
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یزد اظهــار داشــت: صنایعی 
در اســتان شــکل گرفتــه انــد کــه هــم مســائل اجتماعــی و 
هــم مســائل زیســت محیطــی را بــه شــکل هــای مختلــف در 
رابطــه بــا توســعه اســتان بــه وجــود آورده انــد. البته شــاید این 
صنایــع موفــق شــدند کــه بــه لحــاظ اقتصــادی اســتان را به 

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد گفــت: یکــی از مشــکالت بــزرگ پــارک علــم و فنــاوری یــزد مشــکل فضا و زیرســاخت اســت. بــه طوری کــه در حال حاضر 
بیش از ۱۰۰ شــرکت متقاضی اســتقرار در مرکز رشــد داریم که در نوبت پذیرش و اســتقرار هســتند.

بــه گــزارش خبرگــزاری علــم و فنــاوری از یــزد؛ رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد، در نشســت خبــری کــه بــه مناســبت آغاز هفتــه پژوهش و فنــاوری برگزار 
شــده بــود گفــت: هفتــه پژوهــش و فنــاوری هــر ســاله بــا هــدف ترویــج، تحســین و تعمیــق پژوهــش و فنــاوری برگــزار مــی شــود. امســال نیــز بــا شــعار 

»پژوهــش اثربخــش، فنــاوری ارزش آفریــن و رونــق تولیــد« بــه اســتقبال هفتــه پژوهــش خواهیــم رفــت.
محمــد مهــدی لطفــی افــزود: مــا بایــد بــه جوانــان، فــارغ التحصیــالن  و دانــش آمــوزان بیاموزیــم که می توانند کارهای بــزرگ انجــام داده و اتفاقات خیلی 

خوبــی را در حــوزه دانــش بنیــان بــرای کشــور رقم بزنند.
وی از برگــزاری نمایشــگاه فــن بــازار یــزد در مجتمــع تجــاری خلیــج فــارس خبــر داد و بیــان داشــت: نمایشــگاه فــن بــازار بــه جهت اینکــه نیازهای بخش های 
صنعتــی، بخــش خصوصــی و دســتگاه اجرایــی را بــه پژوهشــگران و فنــاوران منعکــس مــی کنــد موجــب مــی شــود تــا فعالیت هــای فناورانــه آنهــا بــه ســمت 
نیازهــای صنعــت ســوق یابــد. بنابرایــن از ایــن طریــق بالفاصلــه پژوهــش و فنــاوری کــه رخ می دهــد و محصوالتــی کــه تولیــد می شــود بــه نیازهــای صنعــت 

و بــازار وصــل شــده و مــی توانــد ثــروت آفریــن باشــد.

استان یزد به لحاظ منابع 
انسانی، نسبت دانشجو 
به جمعیت، شاخص های 

صنعتی و معدنی، توانمندی 
بخش خصوصی و وضعیت 

سرانه شرکت های 
دانش بنیان جزو 

چند رتبه اول کشور است

رئیس پارک علم و فناوری یزد خبر داد

معطلی ۱۰۰ شرکت پشت درهای 
پارک علم و فناوری یزد
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وضعیــت خوبــی برســانند امــا در تعریــف بیــن المللــی 
ــه  ــادی دوجنب ــد اقتص ــر بُع ــاوه ب ــدار ع ــعه پای در توس
ــز اهمیــت  مســائل زیســت محیطــی و اجتماعــی هــم حائ
اســت و کشــورهای توســعه یافتــه اکنــون بــه ایــن نتیجــه 
رســیده انــد کــه راهــی جــز توجــه بــه اهــداف اجتماعــی 
ــد. ــار مباحــث اقتصــادی ندارن و زیســت محیطــی در کن

ــم  ــاد داری ــا اعتق ــرد: م ــئول تاکیدک ــام مس ــن مق ای
چنانچــه حمایــت خوبــی از اقتصــاد دانــش بنیــان، 
دانشــگاه هــا، پــارک هــا و مراکــز پژوهشــی در کشــور بــه 
ــت را  ــن ظرفی ــا ای ــرده م ــان تحصیلک ــد، جوان ــل بیای عم

ــد. ــر بدهن ــرایط را تغیی ــه ش ــت ک ــد داش خواهن
ــه در  ــی ک ــردن صنایع ــل ک ــاً تعطی ــت: طبیعت وی گف
ایــن ســالها بــه وجــود آمــده انــد و پایــه اقتصــاد اســتان را 
بنــا نهــاده انــد بــه صــاح هیــچ کــس نیســت امــا اعتقــاد 
ــرای  ــم کــه نســخه اقتصــاد دانــش بنیــان دارویــی ب داری
ــه ســمت  ایــن مســئله اســت. اگــر مــا صنایــع خــود را ب
نــوآوری و اســتفاده از فنــاوری هــای جدیــد ســوق دهیــم 
مطمئنــاً مســائل زیســت محیطــی و اجتماعــی هــم بســیار 

کاهــش پیــدا مــی کنــد.
لطفــی افــزود: بــا همیــن هــدف در پــارک علــم و فناوری 
ــه  ــم. کمــک ب ــل شــده ای ــرای خــود قائ چنــد ماموریــت ب
توســعه پایــدار، حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان 
و همــکاری بــا دانشــگاهیان در پروســه ارزش افزایــی و 
ــرای فــارغ التحصیــان دانشــگاهی کــه مــی  اشــتغالزایی ب
تواننــد در زمینــه کارآفرینــی مبتنــی بــر فنــاوری و نــوآوری 

ــه ایــن اهــداف اســت. نقــش آفریــن باشــند از جمل

100 شرکت معطل تامین فضای فیزیکی
ــم و  ــارک عل ــزرگ پ ــکات ب ــی از مش ــت: یک وی گف
فنــاوری یــزد مشــکل فضــا و زیرســاخت اســت. به طــوری که 
در اســتان پهنــاور یــزد بــه شــدت از کمبــود فضــای فیزیکــی 
ــرکت  ــم و در حــال حاضــر بیــش از ۱۰۰ ش رنــج می بری

ــت  ــه در نوب ــم ک ــز رشــد داری متقاضــی اســتقرار در مرک
ــرش و اســتقرار هســتند. پذی

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد اعــام کــرد: 
ــل  ــا را قف ــت م ــدت فعالی ــه ش ــاخت ها ب ــتن زیرس نداش
کــرده و نگــران هســتیم کــه نتوانیــم  مأموریــت کلیــدی 
ــه نحــو  کــه در اختیــار پــارک علــم و فنــاوری اســت را  ب
مقتضــی انجــام دهیــم. بــرای حــل ایــن مشــکل در حــال 
ــزد  ــاوری ی ــم و فن ــارک عل ــاده ســازی طــرح جامــع پ آم
در زمینــی بــه وســعت ۷۰ هکتــار هســتیم و هــم اکنــون 
ــه  ــزد ک ــاوری ی ــم و فن ــارک عل ــرکت پ ــش از ۳۰ ش بی
مراحــل رشــد را بــه طــور کامــل طــی کــرده انــد متقاضــی 

اســتقرار در زمیــن هــای طــرح جامــع هســتند.

تشکیل بنیاد خیرین و حامیان علم و فناوری
وی بــر لــزوم جــذب بودجــه از طریــق صندوق نــوآوری 
و شــکوفایی ملــی، صنعــت و بخــش خصوصــی تاکیــد کرد 
و افــزود: یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه بایــد انجــام شــود 
بحــث تشــکیل بنیــاد خیریــن و حامیــان علــم و فنــاوری 
اســتان اســت. بایــد خیریــن را تشــویق کنیــم کــه بخشــی 
از فعالیت هــای خــود را بــه ســمت حــوزه پژوهــش و 

فنــاوری ســوق بدهنــد.

لطفــی تصریــح کــرد: مــا ۸۰ دانشــگاه و موسســه 
ــیار  ــت بس ــه ظرفی ــم ک ــتان داری ــی در اس ــوزش عال آم
بزرگــی اســت. همچنیــن در نســبت دانشــجو بــه جمعیــت 
مــا در رتبــه دوم کشــوری قــرار داریــم که شــاخص بســیار 
خوبــی اســت و بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کنیــم. در 
دانشــگاه یــزد بــا کمــک پــارک علــم و فنــاوری اتفاقــات 
خوبــی بــرای ترویــج نــوآوری افتــاده اســت کــه مــی تــوان 
ایــن مــدل را بــه بقیــه دانشــگاه هــای اســتان توســعه داد.
فرصــت  و  کارورزی  کارآمــوزی،  ابــراز داشــت:  وی 
ــی  ــه موقعیــت های ــی اســاتید در صنعــت از جمل مطالعات
اســت کــه می توانیــم از آن بــرای تقویــت تحقیــق و 

ــم. ــتفاده بکنی ــاور اس ــای فن ــرکت ه ــعه در ش توس

جای خالی شرکت های کارگزار فناوری
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــاوری ی ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــر  ــد ب ــاور گفــت: بای دیگــر مشــکات شــرکت هــای فن
ــای  ــازار ه ــه ب ــا ب ــال آن ه ــرکتها و اتص ــد ش روی برن
بــزرگ جهانــی فعالیــت کنیــم. همچنیــن یکــی از 
نقــاط ضعــف مــا در حــوزه فنــاوری نبــود شــرکت های 
ــات  ــواع و اقســام خدم ــد ان ــه بتوانن تخصصــی اســت ک
ــه دهنــد.  ــه شــرکت های پــارک ارائ حــوزه فنــاوری را ب
بایــد چنیــن شــرکت هایی را بــه عنــوان کارگــزار حــوزه 

ــم. ــت کنی ــاد و تقوی ــوآوری ایج ــاوری و ن فن
بایــد کل جامعــه و  تاکیــد کــرد:  پایــان  وی در 
و  فناورانــه  فعالیتهــای  بــا  مــا  اجتماعــی  سیســتم 
ــا و  ــم رویداده ــد حج ــذا بای ــود. ل ــراه ش ــه هم نوآوران
ــوآوری در  ــاوری و ن ــوزه فن ــدد در ح ــای متع فعالیت ه
ــر  ــم ه ــی کاری کنی ــم. یعن ــاد کنی ــهر را زی ــطح ش س
ــه  ــه و کارآفرینان ــت نوآوران ــداد و فعالی ــک روی ــه ی هفت
در ســطح شــهر، دانشــگاه هــا و پــارک علــم و فنــاوری 

ــود. ▪ ــام  ش انج

یکی از مشکالت بزرگ 
پارک علم و فناوری 
یزد مشکل فضا و 
زیرساخت است
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

ــا  ــتارت آپ ه ــن اس ــتقرار اولی ــت از اس ــر نف وزی
قبــل از پایــان امســال در پــارک فنــاوری منطقــه ری 

ــر داد. خب
بــه گــزارش مهــر، بیــژن زنگنــه در حاشــیه اولیــن 
ــرف گاز  ــام پرمص ــژه اق ــاوری وی ــعه فن ــداد توس روی
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــروز در محــل صن ــه ام ک
ــاری در  ــهرکی ۲۵ هکت ــت: در ش ــد، گف ــزار ش برگ
منطقــه ری کــه بااســتفاده بــود، اســتارت راه انــدازی 

ــاوری زده شــد. ــارک فن پ
وی افــزود: در ایــن شــهرک شــرکت هــای دانــش 
بنیــان و اســتارت آپ هــای حــوزه نفتــی مــی تواننــد 

فعالیــت کننــد.
ــوص  ــر در خص ــوال مه ــه س ــخ ب ــه در پاس زنگن
ــه،  ــن منطق ــاوری در ای ــارک فن ــدازی پ ــان راه ان زم
تصریــح کــرد: بنــا داریــم تــا پایــان امســال اســتارت 
ــه  ــن منطق ــی را در ای ــوزه نفت ــال در ح ــای فع آپ ه
مســتقر کنیــم. کارهــای راه انــدازی ایــن پــارک 
فنــاوری آغــاز شــده بــه طــوری کــه در حــال طراحــی 

ــت. ــی اس ــاری داخل و معم
زنگنــه در ادامــه گفــت: مــا در صــدد هســتیم صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری را بــه زودی بــا ســرمایه اولیه صد میلیون 
ــطه از  ــن واس ــه ای ــا ب ــم ت ــدازی کنی ــان راه ان توم
ــن  ــای ای ــتارت آپ ه ــان و اس ــش بنی ــرکت های دان ش

ــت شــود. حــوزه حمای
وی افــزود: تســهیات ایــن صنــدوق نــه تنهــا بــه 
شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در پــارک فناوری 
ری اختصــاص مــی یابــد بلکــه بــه همــه شــرکت های 
دانــش بنیــان فعــال در حــوزه نفتــی تخصیــص پیــدا 
ــت  ــزای زیس ــا از اج ــرکت ه ــن ش ــرا ای ــد. زی می کن
ــای  ــت ه ــد وضعی ــا بای ــتند و م ــاوری هس ــوم فن ب

ــرای آنهــا ایجــاد کنیــم. زیــادی را ب

وزیر نفت خبر داد

استقـــرار
 استارت آپ های 

نفتی در پارک 
فناوری منطقه ری 

تا پایان سال

چهــل و دومیــن نشســت روســای پارک هــای علــم و فناوری 
سراســر کشــور بــا حضــور دکتــر مهــدی کشــمیری 
مدیــرکل دفتــر سیاســت گذاری و برنامه ریــزی امــور 
ــالن  ــاوری، در س ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل فن
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــال پ ــاوری اقب ــز فن ــس مرک کنفران

ــزار شــد. ــزد برگ ی
بــه گــزارش پــارک علــم و فنــاوری یــزد، دکتــر 
ــی از  ــن قدردان ــت دوروزه، ضم ــن نشس ــمیری، در ای کش
میزبانــی پــارک علــم و فنــاوری یــزد، اصلی تریــن هــدف 
ایــن ســفر را بازدیــد از مجموعــه زیبــا و ارزشــمند پــارک 
علــم و فنــاوری یــزد و آشــنایی بــا فعالیت هــای پــارک یزد 
ــای  ــا و چالش ه ــه پارک ه ــوص بودج ــت و در خص دانس
پیــش رو در بودجــه ســال آینــده مطالبــی را ارائــه کــرد.
گذشــته  ســال  از  کــه  دیگــری  هــدف  وی 
ــع  ــث مناب ــت را بح ــری اس ــال پیگی ــدی در ح به طورج
بــرای زیرســاخت ها دانســت و گفت:همچنیــن پیگیــر 
پارک هایــی کــه طــرح جامــع دارنــد و در ایــن ایــام 
ــوز  ــق آن هن ــرده و اف ــه ک ــادی تجرب ــای زی افت وخیزه
مشــخص نشــده اســت هســتیم تــا بتوانیــم بحــث توســعه 

برســانیم. به جایــی  را  اراضــی 
ــارک  ــه بحــث ایجــاد پ ــان اینک ــر کشــمیری بابی دکت
ــوع  ــکی موض ــوم پزش ــگاه های عل ــط دانش ــامت توس س
دیگــری اســت کــه در اســتان های مختلــف مطــرح 
می شــود، گفــت: تقاضاهــای روی میــز و مصــوب در 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــف و در دانش ــتان های مختل اس
داشــته ایم و خواهشــمندم همکاری با دانشــگاه علوم پزشــکی 
جــدی گرفتــه شــود و به طورجــدی بــرای آن انــرژی 

گذاشــته شــود چــرا کــه ایــن حــوزه، یــک حــوزه هــدف 
ــت. ــا اس ــان م ــوده و از مخاطب ب

ــم و  ــارک عل ــس پ ــی، رئی ــدی لطف ــر محمدمه دکت
فنــاوری یــزد نیــز در ایــن نشســت، از صمیمیــت و ارتبــاط 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــان پارک ه ــازنده می ــب و س مناس
ــتفاده از  ــا اس ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــر و اب ــور تقدی کش
ایــن فرصــت، پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور بتواننــد 
ــان و  ــتغال جوان ــت اش ــی در جه ــکاری و هم افزای ــا هم ب

ــد. ــت کنن ــوم فعالی ــن مرزوب ــده ای ســاختن آین
ــر  ــت دکت ــن نشس ــت ای ــت، در روز نخس ــی اس گفتن
صدیــق، رئیــس پــارک فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات نیــز 
ــارک  ــن پ ــی ای ــزی عملیات ــرای بودجه ری ــی از اج گزارش
ــم  ــارک عل ــت پ ــم ریاس ــز حک ــا نی ــرد و در انته ــه ک ارائ
ــزد از ســوی دکتــر مهــدی کشــمیری اعطــا  و فنــاوری ی

شــد.
در روز دوم ایــن نشســت نیــز تجــارب شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان در تعامــل بــا دانشــگاه های منطقــه، 
ــه  ــدازی کارخان ــس در راه ان ــارک پردی ــاوری پ ــارک فن پ
نــوآوری آزادی، صنــدوق پژوهــش و فنــاوری یــزد و 
ــر  ــری دفت ــاد و راهب ــزد در ایج ــاوری ی ــم و فن ــارک عل پ
مبادلــه فنــاوری منطقــه ای، پــارک علــم و فنــاوری 
چهارمحــال و بختیــاری در اســتفاده از کمک هــای بنیــاد 
ــم و  ــارک عل ــاور، پ ــای فن ــت از واحده ــت در حمای برک
ــوآوری در  فنــاوری خراســان رضــوی در توســعه شــبکه ن
ــا  ــن واحده ــی توســط رؤســای ای دانشــگاه های غیرانتفاع

ــه شــد. ارائ

به میزبانی پارک علم و فناوری یزد؛ 

چهل و دومین نشست روسای پارک های 
علم و فناوری سراسر کشور برگزار شد 
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مرکز   ۲۰  : گفت  گیان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
تحقیقاتی دولتی در گیان فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیان ؛ علی باستی در 
گفتگوی خبری ساعت ۲۰ شبکه باران گفت : پژوهشکده 
مرکز   ، برنج  تحقیقات  مرکز   ، شناسی  گیان  تخصصی 
تحقیقات چای ، پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور ، مرکز 
آبزی پروی آب های داخلی، پژوهشکده حوزه آبی دریای 
تحقیقات  مرکز  و  زیست  محیط  تحقیقات  مرکز  خزر، 
آموزش و پرورش از نمونه های مراکز تحقیقاتی گیان است.

از ۲۰ مرکز تحقیقاتی دولتی  بیش  : وجود  افزود  وی 
با بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هیات علمی و تحصیل بیش از ۱۰۰ هزار 
دانشجو در دانشگاه های گیان از ظرفیت های خوب گیان 

در حوزه پژوهش است.

با اشاره به استقرار  رئیس پارک علم و فناوری گیان 
۳۲۰ شرکت و واحد فناور در این پارک گفت : هزار نفر در 

این شرکت ها به کار مشغول هستند.
علی باستی افزود : ۵۱ شرکت دانش بنیان در گیان 
وجود دارد که ۸۰ درصد در پارک علم و فناوری مستقرند.

وی به لزوم تبدیل ایده به محصول اشاره کرد و گفت : 
محصوالت در ۳ دسته نمونه آزمایشگاهی ، نیمه صنعتی و 

صنعتی تقسیم می شود.
رئیس پارک علم و فناوری گیان، دانشگاه را به علت 
حضور دانشجو، اساتید مجرب و زیرساخت های آزمایشگاهی 
مکان مناسبی برای تولید محصول آزمایشگاهی اعام کرد. 

۱6۵نمونه  متوسط  بطور  ساالنه   : افزود  باستی  علی 
محصول در پارک علم و فناوری داریم  که ۱۰۰ محصول 
نمونه آزمایشگاهی ، ۵۰ نمونه نیمه صنعتی و ۱۵ نمونه 

محصول صنعتی است.
وی با بیان اینکه دانشگاههای نسل ۳ و 4 دانشگاه های 
کارآفرین هستند که دفاتر کارآفرینی در آنجا مستقر است 
گفت : این دفاتر به تبدیل ایده به محصول کمک می کند.
رئیس پارک علم و فناوری گیان یکی از رویکردهای 
اقتصاد مقاومتی را توجه به اقتصاد دانش بنیان اعام کرد 
و افزود : باید به سمت تجاری سازی دانش حرکت کنیم.

علی باستی با بیان اینکه در بیانیه گام دوم انقاب از 
جوانان بعنوان موتور تحقق نظام پیشرفته اسامی نام برده 
شده است خاطر نشان کرد : باید زیرساخت ها برای آماده 
کردن جوانان و دانش آموزان از مدارس با تحریک خاقیت 
جوانان و عاقمند سازی آن ها به پژوهش و آموزش روش 

های پژوهش، بیشتر مورد توجه متولیان قرار گیرد.

رئیس پارک علم و فناوری گیالن  مطرح کرد

پیشگامی گیالن در فعالیت مراکز 
تحقیقاتی کشور

وزیــر علــوم گفــت: بــا توســعه پــارک علــم و فنــاوری به دنبــال کاربــردی کــردن نتایــج تحقیقات هســتیم، هــم اکنون 
۱۹۷ مرکــز رشــد و 4۲ پــارک علــم و فنــاوری در کشــور فعال اســت.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از مشــهد، منصــور غامــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در جلســه هــم 
اندیشــی روســا و اعضــای هیئــت کثــرت مراکــز آمــوزش عالــی در کشــور، عامــل کنــدی در پیشــرفت علمــی دانشــگاه های 
کاشــمر گفــت: دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی بایــد در توســعه علمــی و فرهنگــی مناطــق خــود تاثیرگــذار باشــند و از 

همــه ظرفیت هــای موجــود بــرای آموزش هــای کیفــی بــه دانشــجویان بهــره بگیرنــد.
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: یکــی از سیاســت های محــوری مــا توســعه پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکز رشــد 

اســت کــه طــرف ۱۵ ســال اخیــر موفــق شــده ایم بیــش از چهــار هــزار شــرکت دانش بنیــان را تحــت پوشــش قــرار دهیــم.
ــه ســمت کاربــردی کــردن  ــا ایجــاد و توســعه مراکــز رشــد و پارک هــای علــم و فنــاوری ب غامــی بابیــان اینکــه ب
نتایــج تحقیقــات و پژوهــش هســتیم، افــزود: بــر ایــن اســاس اکنــون ۱۹۷ مرکــز رشــد و 4۲ پــارک علــم و فنــاوری در 

کشــور فعــال هســتند.

وزیر علوم مطرح کرد:

پارک  های علم و فناوری مسیری
 در جهت کاربردی شدن نتایج تحقیقات

انعقاد تفاهم نامه
سه جانبه همکاری 
پارک علم و فناوری 
البرز با فرمانداری 

شهرستان ساوجبالغ 
و دانشگاه آزاد اسالمی 

هشتگرد 
انــدازی و راهبــری  راه  نامــه تاســیس،   تفاهــم 
ــتان  ــاور شهرس ــای فن ــترک واحده ــد مش ــز رش »مرک
ســاوجباغ« بــا تــاش و مشــارکت ســه مجموعــه علمــی 
و اجرایــی در اختتامیــه ششــمین جشــنواره و نمایشــگاه  
ــازار اســتان  دســتاورد هــای پژوهشــی و فنــاوری و فــن ب

منعقــد شــد.
به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری 
به  البرز  فناوری  و  علم  پارک  بین  نامه  تفاهم  ،این  البرز 
البرز،  فناوری  و  پارک علم  ربانی رییس  آقای  نمایندگی 
فرمانداری ساوجباغ به نمایندگی آقای پالیز گیر و دانشگاه 
نمایندگی آقای جهانیان  به  آزاد اسامی واحد هشتگرد 

منعقد شد.
این تفاهم نامه به منظور ایجاد بستری مناسب جهت 
تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیر ساخت اصلی اقتصاد 
مقاومتی و در اجرای سیاست های کلی علم و فناوری اباغی 
توسط مقام معظم رهبری مبنی بر »حمایت از تاسیس و 
توسعه شهرک ها و پارک های علم و فناوری«و اهداف و 
سیاست های دولت تدبیر و امید در جهت دهی سرمایه های 
اجتماعی به  سوی کسب و کار های دانش بنیان  انجام شد.
بر اساس این گزارش این تفاهم نامه می تواند موجب  
از  حمایت  و  فناوری  توسعه  ساخت های  زیر  گسترش 
فعالیت های دانش بنیان و توسعه ساختارها و زیر بناهای 

الزم برای رشد فعالیت های دانایی محور شود .
براساس این گزارش، کمک به افزایش ثروت از طریق 
توسعه اقتصادی متکی بر فناوری و نو آوری، حمایت از 
تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصول و تسریع در روند 
انتقال دانش فنی و فناوری و حمایت از ایجاد و توسعه 
واحدهای فناور در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان ،ایجاد 
زمینه جذب کار آفرینان و اشتغال دانش آموختگان  و ... از 

اهداف این تفاهم نامه بود.
بازدید اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت عمران شهر 

جدید هشتگرد از پارک علم و فناوری البرز  
شهر  عمران  شرکت  مدیران  و  مدیره  هیات  اعضای 
جدید هشتگرد با هدف آشنایی هرچه بیشتر با فعالیت ها و 
توانمندی های فنی و تخصصی فناوران پارک از پارک علم و 

فناوری البرز بازدید کردند.
به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و 
فناوری البرز، در این بازدید مدیران پارک به معرفی پارک و 
دستاوردهای آن پرداختند  و نقش پارک های علم و فناوری 

را توسعه اقتصاد کشور تشریح کردند.
مدیران پارک ضمن معرفی ظرفیت ها، فرصت ها و 
توانمندی های شرکتها و هسته های فناور و دانش بنیان 
پارک ، به نقش و جایگاه این مجموعه در اکوسیستم علم و 

فناوری پرداختند.
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سرپرســت اداره کل امــور پــارک علــم و فنــاوری و 
شــرکت های دانــش بنیــان دانشــگاه آزاد اســامی از تاســیس 
ــاه  ــن م ــاوری در بهم ــم و فن ــارک عل ــس پ ــه پردی س

ــر داد. ــاری خب ــال ج س
محمدجــواد صــدری مهــر سرپرســت اداره کل امــور 
پــارک علــم و فنــاوری و شــرکت های دانــش بنیــان دانشــگاه 
ــن  ــاره آخری ــکانیوز، درب ــا ایس ــو ب ــامی در گفت     و    گ آزاد اس
فعالیت هــای مراکــز رشــد و واحدهــای فنــاور دانشــگاه آزاد 
اســامی گفــت: در مراکــز رشــد، هســته های فنــاور بــه تیــم 
و شــرکت تبدیــل شــده و بــه بلــوغ خواهنــد رســید؛ در واقــع 
هســته های فنــاور بــه ســطحی از فنــاوری مــی رســند کــه 

قابلیــت تجــاری ســازی را داشــته باشــند.
نیــز  فنــاوری  و  علمــی  پارک هــای  در  افــزود:  وی 
ــد،  ــرار دارن ــتانه تجــاری ســازی ق ــه در آس شــرکت هایی ک
ــامی دارای  ــگاه آزاد اس ــت؛ دانش ــد داش ــت خواهن فعالی
ــترده ای  ــبکه گس ــه ش ــت ک ــگاهی اس ــد دانش 4۰۵ واح
ــه در  ــن شــبکه ک ــاور ای ــای فن محســوب می شــود. واحده
ــاوری  ــم و فن ــارک عل آســتانه تجــاری ســازی باشــند، در پ
ــد  ــره من ــی ســازی محصــوالت خــود به ــات صنعت از خدم

ــد. ــد ش خواهن
ــذب  ــامل ج ــات ش ــن خدم ــه داد: ای ــر ادام صدری مه
ــای  ــه بازاره ــال ب ــگ و اتص ــازار، برندین ــعه ب ــرمایه، توس س
ــاوری  ــارک  علمــی و فن ــود؛ پ ــد ب ــی و خارجــی خواه داخل
از خدمــات  کاملــی  حلقــه  اســامی،  آزاد  دانشــگاه 
ــان  ــوالت دانش بنی ــازی محص ــازی و تجاری س صنعتی س

ــرد. ــد ک ــه خواه ــاور ارائ ــای فن ــه واحده را ب
سرپرســت اداره کل امــور پــارک علــم و فنــاوری و 
ــاره  ــامی درب ــگاه آزاد اس ــان دانش ــش بنی ــرکت های دان ش
فرآینــد تجــاری ســازی محصــوالت دانــش بنیــان گفــت: هر 
طرحــی بــرای تجــاری ســازی، ویژگی هــای خــاص خــود را 
دارد. تمامــی افــراد در ایــن مرحلــه، نیــاز بــه ســرمایه دارنــد 
ــازار  و پیــش از آن، بایــد مطالعــات تخصصــی را در حــوزه ب

داشــته باشــند؛ تهیــه طــرح توجیه اقتصــادی و کســب و کار 
جــزو اقدامــات مهمــی اســت کــه فنــاوران بایــد در راســتای 
ــارک  ــا در پ ــان راهنم ــد و مربی تجــاری ســازی انجــام دهن
علــم و فنــاوری، افــراد را بــرای تهیــه ایــن طــرح هــا کمــک 

خواهنــد کــرد.
وی اضافــه کــرد: تجــاری ســازی در پــارک علــم و فنــاوری 
۱۲ مرحلــه اســت تــا محصــوالت بتوانند بــه بازارهــای داخلی 
و خارجــی برســند؛ حتــی طرح هایــی کــه شکســت بخورند با 
هدایــت مجــدد بــه حلقه تجــاری ســازی بــاز خواهند گشــت.
ــا بیــان ایــن کــه تبدیــل ایــده بــه ثــروت  صدری مهــر ب
ــاق خواهــد  ــاوری اتف ــم و فن ــارک و عل ــه پ ــن حلق در آخری
افتــاد تصریــح کــرد: در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد 
اســامی، زیســت بــوم کاملــی از فنــاوری ایجاد شــده و هیچ گونه 
ــرای هســته هــا و شــرکت هــای فنــاور وجــود  کمبــودی ب

نــدارد و تمامــی نیازهــای آن هــا برطــرف شــده اســت.
سرپرســت اداره کل امــور پــارک علــم و فنــاوری و 
ــادآور  ــامی ی ــگاه آزاد اس ــان دانش ــش بنی ــرکت های دان ش
شــد: بزرگتریــن نقطــه قــوت پارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
آزاد نداشــتن پــول نفــت اســت؛ چــرا کــه ایــن پــول، موجــب 
نابــودی زیســت بــوم فنــاوری خواهــد شــد. همچنیــن وجود 

هیئــت علمــی و اســتادان توانمنــد کــه عــاوه بــر تدریــس، 
ــر  ــد، از دیگ ــز دارن ــرون دانشــگاهی نی ــای ب کســب و کاره
نقــاط قــوت ایــن پــارک اســت کــه اســتادان می تواننــد یــک 

مربــی راهنمــای خــوب بــرای فنــاوران باشــند.
وی اعــام کــرد: درحــال مذاکــره بــا وزارت علــوم هســتیم 
کــه دانشــگاه آزاد عــاوه بــر داشــتن یک پــارک علــم و فناوری 
مرکــزی، پردیــس پــارک علم و فناوری در هر اســتان تاســیس 
کنــد. فعالیــت یک پــارک علــم و فنــاوری بــرای دانشــگاه آزاد 
ــا داشــتن 4۰۵ واحــد دانشــگاهی، جــواب گــوی  اســامی ب
نیازهــای ایــن دانشــگاه نیســت. امیدواریــم امســال بتوانیــم از 

۳ پردیــس پــارک علــم و فنــاوری رونمایــی کنیــم.
سرپرســت اداره کل امــور پــارک علــم و فنــاوری و 
ــاره  ــامی درب ــگاه آزاد اس ــان دانش ــش بنی ــرکت های دان ش
تاســیس ســراهای نــوآوری جدیــد گفــت: تاســیس ســرای 
نــوآوری در هراســتان، منــوط بــه ارائــه یــک طــرح کســب 
و کار شــده اســت. در حــال حاضــر، درخواســت های زیــادی 
ــتیم و در  ــد داش ــوآوری جدی ــراهای ن ــیس س ــرای تاس را ب
ــود کــه  ــاور خواهــد ب ــوآوری، هیئــت علمــی فن ســراهای ن
ــوی  ــب و کار ق ــای کس ــرح ه ــه ط ــه ارائ ــوع ب ــن موض ای

ــتگی دارد. بس

سرپرست اداره کل امور پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد

رونمایی از سه پردیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد
 در بهمن ماه سال جاری

معاون  با  غربی  آذربایجان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
در  غربی  آذربایجان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 

راستای توسعه همکاری های مشترک دیدار کردند.
به گزارش بازارکار در این دیدار که با حضور معاونان واحد در 
محل استانداری صورت گرفت، بهنام شهدی معاون استاندار 

آذربایجان غربی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی استان 
مجموعه علمی و دانش محور بزرگی است اظهار کرد: باید 
در  استان  دانشگاهی  و گسترده جهاد  علمی  از خدمات 

راستای توسعه استان به نحو شایسته بهره برد.
وی با تقدیر از اقدامات و تاش جهاد دانشگاهی استان 

مبنی بر راه اندازی پارک علم و فناوری کشاورزی اظهار 
کرد: نیازمند استفاده از علم و تجارب مفید جهاد دانشگاهی 
استان هستیم لذا حمایت از راه اندازی و توسعه پارک علم 
و فناوری کشاورزی توسط جهاد دانشگاهی در اولویتهای 

استانداری قرار دارد.
مبنای  بر  استان  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  شهدی 
برنامه ریزی  با  باید  کرد:  اظهار  است،  استوار  کشاورزی 
کشاورزی  جمله  از  الکترونیکی  زیرساختهای  مدون 
را  کشاورزی  بازاریابی  اشیا،  اینترنت  موبایل،  بر  مبتنی 
وارد بحث کشاورزی در آذربایجان غربی کنیم که جهاد 
داشته  حوزه  این  در  موثری  ورود  تواند  می  دانشگاهی 

باشد.

معاون استاندار آذربایجان غربی خبر داد 

حمایت از راه اندازی پارک تخصصی
 علم و فناوری کشاوری جهاد دانشگاهی 

آذربایجان غربی
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

ــزی  ــر برنامه ری ــرکل دفت ــمیری، مدی ــدی کش ــر مه دکت
امــور فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از تحقــق 
جوان گرایــی در انتصابــات مدیــران پارک هــای علــم و فناوری 
کشــور خبــر داد و گفت: در ســال گذشــته توانســتیم مدیران 
ــم. ــر کنی ــک نســل جوان ت ــاوری را ی ــم و فن ــای عل پارک ه

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی 
وزارت علــوم، نشســت خبــری دکتــر مســعود برومنــد، معاون 
ــا  ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل پژوهــش و فن
حضــور جمعــی از مدیــران ایــن معاونــت بــا محوریــت ارائــه 
ــن  ــاوری ای ــش و فن ــوزه پژوه ــای ح ــی از فعالیت ه گزارش
ــه  ــش روی هفت ــای پی ــته و برنامه ه ــال گذش وزارت در س
پژوهــش و فنــاوری در ســالن شــهدای جهــاد علمــی ایــن 

وزارتخانــه برگــزار شــد.
دکتــر کشــمیری، در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه جوایــز 
ــار  ــاوری اظه ــش و فن ــه پژوه ــاوری در هفت ــدگان فن برگزی
داشــت: عــاوه بــر تقدیــر و لــوح افتخــار بــرای برگزیــدگان 
هفتــه پژوهــش و فنــاوری، صــد میلیون تومــان نیــز در قالب 
گرنــت فنــاوری بــه فناورانــی کــه در ارزیابی هــا بــه عنــوان 

برتــر انتخــاب شــوند اختصــاص خواهــد یافــت.
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس آمارهــای موجــود، در بخش 
فعــاالن پارک هــای علــم و فنــاوری، از حــدود ۵6 هــزار نفــری 
کــه در ایــن صنعــت فناورانــه فعالیت می کننــد، 4 هــزار نفر و 
بــه عبارتــی دیگــر ۷درصــد دارای مــدرک دکتــرا و ۲۵ درصد 

از آنهــا اعضــای هیئــت علمی هســتند.

دکتــر کشــمیری بــا اشــاره بــه جوانگرایــی در مدیریــت 
پارک هــای علــم و فنــاوری خاطرنشــان کــرد: حــدود ۱6 مدیر 
در یک ســال و نیــم گذشــته تغییــر کرده انــد. متوســط ســن 
مدیرانــی کــه تغییــر کــرده انــد حــدود ۱6.۵ ســال جوان تــر 

شــده اســت.
ــران  ــتفاده از مدی ــا اس ــاش م ــرد: ت ــان ک وی خاطرنش
جــوان و افــراد دارای ســابقه در فعالیت هــای فناورانــه 
ــا  ــه طــوری کــه گاهــی مدیــری ۷۰ ســاله ب ــوده اســت، ب ب
مدیــری ۳۵ ســاله جایگزیــن شــده اســت. عمــده ایــن افــراد 
ــع مختلــف  هیئت علمی هــای جــوان هســتند کــه در صنای
ــای  ــار، بخشــی از آماره ــن آم ــده اند. ای ــه کار ش مشــغول ب
طــرح وزارت علــوم درخصــوص فرصت هــای مطالعاتــی 
اعضــای جــوان هیئــت علمــی در صنایع محســوب می شــود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم مطرح کرد؛ 

تحقق جوان گرایی در انتصابات مدیران 
پارک های علم و فناوری کشور 

امضا تفاهم نامه مشترک پارک
 علم و فناوری البرز با دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و درمانی استان
  ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف و بــه منظــور هــم افزایــی و همــکاری هــای بیشــتر در جهــت تبــادل اطاعــات و امکانــات و 
اســتفاده از ظرفیــت و توانمنــدی هــای علمــی و پژوهشــی  پــارک علــم و فنــاوری و دانشــگاه بــه امضــای دکتــر ربانــی و 

دکتــر کریــم رســید.
بــه گــزارش از روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز. دوشــنبه ۱۸ آذرمــاه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز از 

نمایشــگاه دســتاورد هــای پژوهشــی اســتان در دانشــگاه آزاد اســامی کــرج بازدیــد کــرد.
در حاشــیه ایــن بازدیــد ضمــن امضــای تفاهــم نامــه مشــترک  پــارک علــم و فنــاوری و دانشــگاه ، تفاهم نامه مشــترکی نیز 

فــی مابیــن مراکــز رشــد ایــن دو مجموعــه امضــا  در اتاق معامــات فن بــازار نمایشــگاه برگزار شــد.
دکترحســین کریــم رییــس دانشــگاه  در حاشــیه بازدیــد از غرفــه دانشــگاه در نمایشــگاه دســتاورد هــای پژوهشــی اســتان 
گفــت :رویکــرد برگــزاری جشــنواره هــای پژوهشــی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه از مقالــه محــوری به ســمت تولیــد و فناوری 

گام بــردارد
دکتــر کریــم خاطــر نشــان کــرد خوشــبختانه در هفتــه پژوهش با همــت و همکاری همــه عزیــزان خصوصا پــارک علم و فنــاوری 
و ســایر دانشــگاه هــا نمایشــگاه بســیار خوبــی برگــزار شــده و وقتی وارد نمایشــگاه میشــویم تغییــر رونــدی را می بینیــم که از 

مقالــه محــوری بــه ســمت فنــاوری و تولیــدات، پیشــرفت کــرده اســت و ایــن روند بســیار ارزشــمند میباشــد .
ــا  ــارک ب ــه شــرکتهای عضــو پ ــوط ب ــرارداد مرب ــه دو ق ــران و کارشناســان دومجموع ــا حضــور مدی ــی اســت ب گفتن

ــه امضــا رســید. ــز ب ــال نی ــارد ری ــا ارزش بیــش از ۱۰ میلی ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــران پ ــاش مدی ــت و ت حمای

●●●

مرکز نوآوری و 
کارآفرینی دانشگاه 

صنعتی شیراز
 راه اندازی می شود 

رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــیراز گفــت: بــر اســاس 
ــوری  ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــا معاون ــه ب ــم نام تفاه
بــزودی مرکــز نــوآوری و کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی 

ــود. ــدازی می ش ــیراز راه ان ش
ــارس از شــیراز، محمــد  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــش  ــه  پژوه ــبت هفت ــه مناس ــر ب ــان مه ــدی علوی مه
در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: مرکــز نــوآوری و 
کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی شــیراز بــا هــدف ایجــاد 
ــی و  ــزه اشــتغال دانشــجویان بعــد از فارغ التحصیل انگی

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــازار کار ب ــه ب ــز ورود ب نی
ــا ۱۵ ســال  ــی شــیراز ب ــزود: دانشــگاه صنعت وی اف
ــران  ــگاه های ای ــارم دانش ــت در رده چه ــابقه فعالی س
قــرار دارد و نیــز بــر اســاس ارکان دانشــگاه نقــش نســل 

ــد. ــی می کن ــی و اجرای ــی عملیات ــه خوب ــوم را ب س
ــرد:  ــح ک ــیراز تصری ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــش از  ــا بی ــی و ب ــته تحصیل ــگاه در ۵۱ رش ــن دانش ای
ــی،  ــع کارشناس ــی در ۳ مقط ــأت علم ــو هی ۱۰۰ عض
کارشناســی ارشــد و دکتــری دانشــجو می پذیریــد.

وی بیــان داشــت: سیاســت علمــی و فنــاوری 
دانشــگاه صنعتــی توســط مقــام معظــم رهبــری ابــاغ 
شــده و رشــد علمــی صنعتــی خــود را برمبنــای برنامــه 
پنــج ســاله ششــم و ســند راهبــردی و عملیاتــی 
ــرار داده  دانشــگاه در ۲ حــوزه آموزشــی و پژوهشــی ق

اســت.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــیراز اضافــه کــرد: 
کیفــی بخشــی در قالــب جــذب هیــأت علمــی توانمنــد 
امکانــات  دانشــجویان،  علمــی  ارتقــای  افزایــش  و 
آزمایشــگاهی، ســاماندهی، مناسب ســازی نیاز هــای 
ــازار کار، بازســازی ســرفصل های دروس  و  ــی ب تحصیل
نیــز جــذب رشــته های جدیــد متناســب بــا بــازار کار از 

ــن دانشــگاه اســت. ــرد ای ــر رویک دیگ
 علویــان مهــر ابــراز داشــت: توجــه بــه آموزش هــای 
ــع  ــجویان در مقاط ــور دانش ــوزی، حض ــی، کارآم مهارت
ــی،  ــای علم ــم نامه ه ــاد تفاه ــی، انعق ــف صنعت مختل
ــا دانشــگاه های عــراق، عمــان  بررســی و برنامه ریــزی ب
و نیــز کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، اروپــا و جنــوب 
شــرقی آســیا از دیگــر برنامه هــای اجرایــی و در دســت 

اقــدام اســت.
ــه  ــی ب ــمند جهان ــه ۳ دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــام، جمشــید آقایــی و عبــداهلل  نام هــای طاهــر نیــک ن
کاوســی فــرد درایــن دانشــگاه مشــغول ارائــه خدمــات 
ــده  ــزود:  در ســال آین علمــی و پژوهشــی هســتند، اف
۱۰ تــا ۱۵ رشــته جدیــد بــر اســاس نیــاز اســتان جذب 

ــود. ــیراز می ش ــی ش ــگاه صنعت دانش
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ــا  رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ب
ــانی،  ــوم انس ــوآوری عل ــز ن ــوز مرک ــت مج ــه دریاف ــاره ب اش
ــی  ــتگاه های اجرای ــا دس ــا ب ــای م ــداد قرارداده ــت: تع گف

ــه اســت. ــش یافت ــورد افزای ــش از 6۰ م ــه بی ب
بــه گزارش ایســنا، حســینعلی قبــادی در نشســت خبری 
هفتــه پژوهــش کــه در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
ــش و  ــعار »پژوه ــه ش ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــی برگ فرهنگ
افق هــای پیشــرفت« گفــت: ایــن شــعار بــا توجــه به خط مشــی 
کان بــر مبنــای اساســنامه و برنامــه توســعه راهبــردی کــه 
بــه ســمت کاربــردی شــدن پیــش مــی رود انتخــاب شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت علــوم نیــز شــعار »پژوهش 
اثــر بخــش، فنــاوری ارزش آفریــن و تولیــد« را شــعار خــود 
قــرار داده اســت، ابتــدا بــه دســتاوردهای ســاختاری و اجرایی 
ایــن پژوهشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: از جملــه ایــن اقدامــات 
ــان  ــی کارکن ــتی و رفاه ــطح معیش ــتن س ــه داش ــاال نگ ب
پژوهشــگاه، تقویــت هــرم تخصصــی اعضــای هیــات علمی از 
طریــق تبدیــل وضعیت هــا و جــذب اعضــای نخبــه، حضــور 

پررنــگ  و پــر اســتناد علمــی در فضــای مجــازی  اســت.
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ذیــل دیگــر دســتاوردهای ایــن پژوهشــگاه بــه گرفتــن مجوز 
مرکــز نــوآوری علــوم انســانی اشــاره کــرد و ضمــن تشــکر 
ــت:  ــوز گف ــن مج ــای ای ــتاری در اعط ــر س ــت دکت از حمای
بــه ســمتی مــی رویــم کــه علــوم انســانی بتوانــد خدمــات 

علمــی اش را بــه صــورت کلینیــکال عرضــه کنــد.

وی بــا بیــان اینکــه موسســات علمــی نســل چهــارم در 
سیاســت  گــذاری هــای جامــع نقــش دارنــد، بــه توصیه هــای 
تخصصــی ایــن پژوهشــگاه در حــوزه سیاســت گذاری اشــاره 
کــرد و افــزود: از دیگــر دســتاوردهای مــا اخــذ مجــوز قطــب 
علمــی روانشناســی پیکــره ای در ایــران، ارتقــای رتبــه پورتال 
علــوم انســانی و رشــد در رتبــه بنــدی الکســا بــا 4۵۷ پلــه 
صعــود و رشــد قابــل توجــه در توســعه  طرح هــای کابــردی، 
اســت بــه طــوری کــه تعــداد قراردادهــای مــا با دســتگاه های 

اجرایــی بــه بیــش از 6۰ مــورد رســیده اســت .
برگزاری سه کارگاه در نمایشگاه فن بازار

الهــام ابراهیمــی، عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و 
ــه  ــی غرف ــگاه بین الملل ــل نمایش ــران در مح ــازار ته ــن ب ف
خواهیــم داشــت، گفــت: پیشــنهاد کردیــم غرفه هــای 
پژوهشــگاه ها و دانشــگاه های هم ســنخ کنــار هــم قــرار 
ــی  ــه طباطبای ــگاه عام ــار دانش ــال در کن ــه امس ــرد ک گی
ــت.  ــم داش ــه خواهی ــگاه غرف ــوزه و دانش ــگاه ح و پژوهش
همچنیــن از ۱4 کارگاه نمایشــگاه، ســه کارگاه به پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اختصــاص یافتــه اســت.
وی در پایــان اســامی ایــن ســه کارگاه را »جایــگاه فناوری 
ــانی«،  ــوم انس ــای عل ــه نظریه ه ــر پای ــر ب ــی معاص در زندگ
»تیپ شناســی شــخصیت و عملکرد شــغلی« و »شــیوه های 
مدیریــت مصــرف رســانه« عنــوان و اظهــار کــرد: مدرســان 
ایــن کارگاه هــا از اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه هســتند. 

در نشست خبری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عنوان شد 

اخذ مجوز مرکز نوآوری علوم انسانی 

دکتــر شــهبازی اســتاندار البــرز در بازدیــد از غرفــه 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــان پ ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
البرز در ششــمین جشــنواره و نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهــش و فنــاوری اســتان البــرز بــا اشــاره بــه جایــگاه 
ــور  ــتان و کش ــرز اس ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــم پ مه
خاطرنشــان کــرد: پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
ماموریــت خــود را در توســعه فنــاوری بــه خوبــی انجام 
مــی دهــد و در زمینــه توســعه فنــاوری و برنامــه ریــزی 
ــاور  ــان و فن ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــعه ش ــرای توس ب

موفــق و بالنــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری 
ــر  ــور دکت ــه باحض ــد ک ــن بازدی ــان در ای ــرز، ایش الب
عطــاء الــه ربانــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
ــس  ــی رئی ــر ربان ــرد:  دکت ــد ک ــت تاکی ــورت گرف ص
پــارک علــم و فنــاوری البــرز و تیــم ایشــان در حــوزه 
ایجــاد زیرســاخت هــای فنــاوری اســتان نقــش بســیار 
مهــم و مثبتــی را ایفــا کــرده انــد و برنامــه ریــزی هــای 

ــد. درســتی داشــته ان
ــدازی صنــدوق  ــه راه ان ــا اشــاره ب اســتاندار البــرز ب
پژوهــش و فنــاوری اســتان توســط پــارک علــم و 
ــم و  ــارک عل ــد: پ ــادآور ش ــرز ی ــتان الب ــاوری اس فن
فنــاوری البــرز و مجتمــع تحقیقاتــی مجــاور آن فضــای 
ــعه  ــاوری  و توس ــعه فن ــرای توس ــبی ب ــیار مناس بس
ــده  ــاور اســت و آین ــان و فن ــش بنی ــای دان شــرکت ه
ایــن اســتان را بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی موفــق ایــن 

ــده اســت. ــت و بالن ــارک بســیار مثب پ
دکتــر ربانــی هــم در ایــن بازدیــد بخشــی از 
دســتاوردهای پــارک علــم و فنــاوری البــرز را در حــوزه 
دانــش بنیــان بــرای دکتــر شــهبازی اســتاندار و هیــات 

همــراه تشــریح نمــود.

دکتر شهبازی استاندار البرز 
در بازدید از غرفه پارک علم و

 فناوری البرز: 

پارک علم و فناوری 
البرز در انجام 

ماموریت خود موفق 
و بالنده است 

رییس صندوق خبر داد 

افزایش ۲ برابری خدمات صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران 

ــوع  ــوع در ن ــوری تن ــت جمه ــاوری ریاس ــت علمی وفن ــاوران معاون ــگران و فن ــت از پژوهش ــدوق حمای ــس صن ریی
ــوازن از  ــی مت ــن حمایت ــا ضم ــت ت ــز دانس ــن مرک ــد ای ــای جدی ــه رویکرده ــات را از جمل ــه خدم ــا و ارائ فعالیت ه

ــد. ــته باش ــود داش ــور وج ــم در کش ــد عل ــه تولی ــی ب ــی منطق ــور نگاه ــگران کش پژوهش
بــه گــزارش بــازارکار، ایمــان افتخــاری عمــده فعالیت هــای ایــن مرکــز را در حوزه هایــی ماننــد حمایــت از طرح هــای 
پژوهشــی، پســادکتری، پســا دکتــری ویــژه، رســاله های دکتــری، حمایــت از همایش هــا و رویدادهــای علمــی، اعطــای 
کرســی پژوهشــی، اعطــای پژوهانه)گرنــت( دانســت و گفــت: البتــه حمایــت از ایجــاد و توســعه مراکــز نــوآوری نیــز در 

ایــن لیســت قــرار دارد تــا فعالیت هــای علمــی بیشــتری در کشــور توســط محققــان انجــام شــود.
افتخــاری ادامــه داد: از زمــان شــکل گیری تــا کنــون صنــدوق در بیشــتر ایــن فعالیت هــا رشــد دوبرابــری داشــته اســت. 
بنابرایــن ایجــاد تنــوع در نــوع فعالیت هــا و ارائــه خدمــات، کیفیــت بخشــی، ایجــاد تعــادل، تکثــر، هدف گرایــی و آمایــش 
پژوهشــی از جملــه رویکردهــای جدیــد صنــدوق اســت تــا ضمــن حمایــت متــوازن بــا توجــه بــه ظرفیــت دانشــگاه ها و 

مراکــز تحقیقاتــی نــگاه منطقــی و درســت بــه تولیــد علــم و امــور پژوهــش و فنــاوری داشــته باشــد.
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت علمــی و فنــاوری تدویــن برنامه هــای چالــش، پیشــگامان، 
میثــاق، پیشــتازان را از دیگــر راهبردهــای جدیــد صنــدوق دانســت و بیــان کــرد: همچنیــن عــاوه بــر ایــن برنامه هــا، 
ــورهای  ــا کش ــکاری ب ــه هم ــوان ب ــتا می ت ــن راس ــه در ای ــی دارد ک ــه بین الملل ــی در عرص ــای مهم ــدوق فعالیت ه صن

روســیه، آلمــان، چیــن، ژاپــن و اتریــش اشــاره کــرد.

●●●



1۵

سال چهارم - شماره 22- دی 1398
ماهنامه غیر برخط

www.bazarekar.ir

اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

ــتفاده از  ــت اس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــران ب ــهردار ته ش
نــوآوری و تکنولوژی هــای نویــن در شــهر گفــت: الیحــه 
ــرای  ــه زودی ب ــم و ب ــوآوری تنظی ــز ن ــت از مراک حمای

ــود. ــال می ش ــورا ارس ــه ش ــب ب تصوی
بــه گــزارش بــازارکار پیــروز حناچــی در آئیــن امضــا 
تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بیــن معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری و شــهرداری تهــران گفــت: 
بــا ایــن کار ایــن موضــوع ســاماندهی بهتــری مــی شــود.

ــت  ــا معاون ــق ب ــروز ۲ تواف ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
فنــاوری ریاســت جمهــوری تنظیــم و امضــا مــی کنیــم، 
افــزود: در توافــق اول بررســی امــکان ســاخت خودروهای 
پیشــرفته و تأســیس مرکــز نــوآوری مــورد تأکیــد اســت.

بــه گفتــه شــهردار تهــران، ۱۰ درصــد آلودگــی هوای 
تهــران مربــوط بــه فعالیــت بیــش از ســه میلیــون موتــور 
ــادی  ــی زی ــم آلودگ ــه ه ــوری اســت ک ســیکلت کاربرات

دارنــد و هــم مصــرف بنزیــن بــاال.
حناچــی تصریــح کــرد: تــاش مــی کنیــم تــا 
ــوری را  ــد موتورســیکلت هــای کاربرات کارخانجــات تولی

ــم. ــویق کنی ــی تش ــای برق ــاخت موتوره ــه س ب
ــران  ــوآوری در ته ــز ن ــه ایجــاد مرک ــن ب وی همچنی
ــه  ــر روی زمین ــز ب ــن مرک ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک اش
هــای دیگــری هــم ماننــد خودروهــای بــدون سرنشــین 

ــی شــود. کار م
شــهردار تهــران در خصــوص توافــق دوم نیــز گفــت: 
مطالعــه در خصــوص مراکــز نــوآوری شــهر تهــران مــورد 
دیگــری اســت کــه در ایــن توافــق تاکیــد شــده و قــرار 
اســت تــا مکان هــا و مناطقــی کــه دارای ایــن پتانســیل 

باشــد شناســایی شــوند.
وی ادامــه داد: بــا همــکاری هــای دو جانبــه بــا 
ــه  ــوری زمین ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون

اســتفاده از نیروهــای نخبــه بــرای حــل بخشــی از 
ــد. ــی کن ــم م ــهر را فراه ــکات ش مش

حناچــی همچنیــن گفــت کــه تهــران هفتــه گذشــته 
ــهر  ــا 6 ش ــت ب ــلون در رقاب ــهری بارس ــنواره ش در جش
ــته  ــزه شایس ــت جای ــه دریاف ــق ب ــر موف ــمند دیگ هوش
ــه شــد. ــر  در حــوزه توســعه فعالیــت هــای فناوران تقدی
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مهــم بــه واســطه طراحــی و 
ایجــاد ســامانه تهــران مــن رخ داد، گفــت: ایــن طــرح در 
میــان ۵4 شــهر و 4۵۰ پــروژه ارســالی بــه عنــوان طــرح 

قابــل تقدیــر شــناخته شــد.

ــی  ــاوری آذربایجان غرب ــم و فن ــارک عل ــت پ سرپرس
ــگان  ــان و نخب ــط جوان ــراع توس ــره اخت ــت: ۲۱ فق گف
ایــن اســتان و اســتان های همجــوار بــرای ثبــت و تاییــد 
بــه ایــن پــارک ارجــاع شــده بــود کــه ۱6 مــورد از ایــن 

ــت. ــرار گرف ــات داوران ق ــد هی ــورد تایی تعــداد م
علی محمــد نیکبخــت در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: 
ــا قابلیــت تنظیــم دســتی و  دســتگاه جــوش الکتریکــی ب
ــیم، ظــروف بیســکوییتی  ــام خــودکار به صــورت بی س تم
خوراکــی تــک الیــه، کمربنــد بذرپــاش و مرتع یــاب 
ــتم  ــژه، سیس ــواص وی ــا خ ــگ زدا ب ــول رن ــراه، محل هم
ــرات  ــال تغیی ــدون اعم ــا ســخت افزار واســط و ب ــل ی عام
ــواج  ــا ام ــی ب ــوز، دســتگاه تســریع جوانه زن در دســتگاه پ
ــا بســتر  ــان مســطح ب میکروفرکانســی، ماشــین پخــت ن
پخــت ســفالی و ســرامیکی، وســیله بــرای تزریــق جنین و 
الروهــای ماهــی زبــرا ) zebrafish ( در مقادیــر پیکــو و نانــو، 
ــده  ــدل DC-DC افزاین ــور، مب ــرعت موت ــگ س مانیتورین
غیرایزولــه توســعه پذیــر از جملــه طرح هــای تاییــد شــده 

اســت.
وی بیــان کــرد: طــرح تولیــد عصــاره و پــودر اســتویا از 
ــرگ گیــاه  طریــق اســتخراج ترکیبــات شــیرین کننــده ب
ــک  ــه کم ــه آن ب ــوند و تصفی ــه روش اولتراس ــتویا ب اس
ــات  ــط هی ــی توس ــال بررس ــز در ح ــیون نی نانوفیلتراس

ــت. داوران اس

ــه آمــار اختراعــات ســال های گذشــته  ــا اشــاره ب وی ب
در آذربایجان غربــی اظهــار داشــت: ۵۵ اختــراع طــی 
ســال ۱۳۹6 و 6۲ اختــراع طــی ســال گذشــته در اســتان 
ثبــت شــده کــه نشــان از رشــد ثبــت اختراعــات و 

ــتان اســت. ــن اس ــی ای ــی و فن پیشــرفت علم
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان غربــی 
اضافــه کــرد: پیــش از ســال ۱۳۹6 نیــز مرجعیت اســتعام 
فکــری و ثبــت اختــراع در آذربایجان غربــی وجــود نداشــت 
و مخترعــان مجبــور بودنــد بــرای ثبــت اختراعــات خــود 

بــه اســتان های همجــوار یــا تهــران ســفر کننــد.
وی گفــت: صاحبــان اختــراع می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
 http://iripo.ssaa.ir ســایت مرکــز مالکیت معنــوی بــه نشــانی
نســبت بــه ثبــت اظهارنامــه اختــراع خــود و دریافت شــماره 

اظهارنامــه و رمــز شــخصی اقــدام کنند.
ــه از  ــت تاییدی ــس از دریاف ــی پ ــه داد: متقاض وی ادام
کارشــناس ثبــت اختــراع می توانــد پــارک علــم و فنــاوری 
ــت  ــع دارای صاحی ــوان مرج ــه عن ــی را ب آذربایجان غرب
بــرای اســتعام بــه مرکــز مالکیــت معنــوی معرفــی کــرده 

و ســایر مراحــل را پیگیــری کنــد.
پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان غربــی بــا هــدف 
بسترســازی بــرای تولیــد ثــروت از طریــق علــم و فنــاوری 
ــم  ــی از ارکان مه ــوان یک ــه عن ــده اســت و ب تاســیس ش
شــکل گیری و توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان تــاش 

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
مــرز رســمی در ســطح کشــور بــه حمایــت همــه جانبــه 
ــذب  ــت و ج ــی و خاقی ــر دانای ــی ب ــرکت های مبتن از ش

ســرمایه گذار بپــردازد.
ایــن پــارک در تــاش اســت تــا زمینــه تجــاری ســازی 
ــه را فراهــم کنــد  ــه و فناوران ــی ایده هــای نوآوران و بازاریاب
و نقــش کلیــدی در یــاری رســاندن بــه حضــور فعــال ایــن 
ــی داشــته باشــد. ــی و بین الملل شــرکت ها در ســطوح مل

سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی خبر داد

۱۶ اختراع در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی تایید شد 

شهردار تهران:

الیحه حمایت از مراکز نوآوری به شورا 
ارسال می شود 

●●●
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ــات  ــی و خدم ــوآوری و کارآفرین ــعه ن ــر اداره توس مدی
آموزشــی پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا اشــاره بــه ضــرورت 
ارائــه ی خدمــات مشــاوره و توانمندســازی ، از  ارائــه 
بیــش از ۳۰۰۰ نفــر- ســاعت خدمــات مشــاوره عمومــی 
و تخصصــی توســط بازیگــران مختلــف زیســت بــوم 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه شــرکت هــا و واحدهــای 
فنــاور خبــر داد و گفــت: خدمــات توانمندســازی یکــی از 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــم در پ ــای مه ــت ه ماموری
ــه  ــوان ب اســت کــه  از مهمتریــن مولفــه هــای آن مــی ت

ــود. ــاره نم ــاوره اش ــات مش خدم
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــا  ــی ب ــا مومن ــر رض ــرز، دکت ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ
ــه خدمــات مشــاوره تخصصــی و عمومــی  ــه ارائ اشــاره ب
در پــارک علــم و فنــاوری البــرز خاطرنشــان کــرد: ایــن 
خدمــات بــه صــورت حضــوری و غیــر حضــوری توســط 
ــی  ــاوری و کارآفرین ــوم فن ــت ب ــف زیس ــران مختل بازیگ
ــای  ــطح اعض ــدی در دو س ــیم بن ــا تقس ــرز ب ــتان الب اس
صریــح  دانــش  از  بهره گیــری  همچنیــن  و  ســتادی 
ــاور  ــای فن ــته ه ــا و هس ــرکت ه ــا، ش ــی واحده وضمن
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری البــرز، ارائــه مــی شــود.
ــم  ــارک عل ــر خدمــات مشــاوره و توانمندســازی پ مدی
ــال ۱۳۹۷  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرز ب ــاوری الب و فن
بیــش از ۱۹۰۰ نفــر – ســاعت خدمــات مشــاوره تخصصــی 
و عمومــی بــه افــراد حقیقــی وحقوقــی مختلــف بــا 
محوریــت  پــارک علــم و فنــاوری البــرز ارائــه شــده اســت 
تصریــح کــرد: در شــش مــاه اول ســال ۱۳۹۸ نیــز حداقــل 
۱۳۵۰ نفــر ســاعت خدمــات مشــاوره عمومــی و تخصصــی 
در ایــن زیســت بــوم فناورانــه و کارآفرینانــه بــه  متقاضیان 

ــه شــده اســت. وجوامــع هــدف  مختلــف، ارائ
وی برگــزاری هدفمنــد و برنامــه ریــزی شــده نشســت هــای 
ــرای شــرکت  تخصصــی در پــارک علــم و فنــاوری البــرز ب
هــا و واحدهــای فنــاور را در راســتای ارائــه خدمــات 
موضوعــات  از  یکــی  ای،  ومشــاوره  ســازی  توانمنــد 
ــارک  ــس پ ــی رئی ــر ربان ــد دکت ــورد تاکی ــمند و م ارزش
علــم و فنــاوری البــرز برشــمرد و یــادآور شــد: بــا حضــور 
ریاســت پــارک علــم وفنــاوری البــرز وتاکیــدات و هدایــت 
ــورت  ــای ص ــی ه ــن هماهنگ ــان وهمچنی ــتقیم  ایش مس
پذیرفتــه توســط مدیــر واحــد روابــط عمومــی پــارک البرز 
ــرم، سلســله نشســت  ــدس مهــدوی وهمــکاران محت مهن
ــارک  هــای تخصصــی شــرکت هــا و هســته هــای فناورپ
علــم و فنــاوری البــرز بــا حضــور برخــی نماینــدگان محتــرم 
مراکــز پژوهشــی و تخصصــی مســتقر در مجتمــع تحقیقاتــی 
جهــاد دانشــگاهی البــرز در راســتای شــبکه سازی،توســعه ی 
ارتباطــات، اشــتراک وبکارگیــری قابلیــت هــای مختلــف، هــم 
ــت  ــعه زیس ــوع  توس ــی و در مجم ــی وهم افزای آفرین

ــای  ــته ه ــا و هس ــرکت ه ــن ش ــی بی ــوم ارزش آفرین ب
ــه  ــت ک ــده اس ــزار گردی ــارک برگ ــتقر در پ ــاور مس فن
ــا  ــوع ظرفیت ه ــت و موض ــا محوری ــت آن ب ــن نشس اولی
ــود و در  ــیمیایی ب ــع ش ــوزه ی صنای ــیل ها در ح وپتانس
ــک  ــرق والکترونی ــوزه ب ــت ح ــا محوری ــک ب ــده نزدی آین

ــد. ــد گردی ــزار خواه برگ
ــن  ــه ای ــا از ارائ ــه اینکــه هــدف م ــا اشــاره ب ایشــان ب
بسترســازی  مشــاوره ای،  و  توانمندســازی  خدمــات 
وتســهیلگری در راســتای توســعه زیســت بــوم کارآفرینــی 
ــت توســعه اشــتغال دانشــی  ــوآوری و در نهای و توســعه ن
اســت خاطرنشــان کــرد: آشــنایی با مهــارت هــای مدیریتی ،  
فنــی و ارتباطی شــامل مهــارت هــای برنامه ریزی ، ســازماندهی ، 
منابــع انســانی،تیمی و مشــارکتی، مالــی ، بازاریابــی، 
ــازی،  ــدل س ــاری ،  م ــرات تج ــی ،مذاک ــاوری ، ارتباط فن
تجــاری ســازی و  چگونگــی فراینــد توســعه کســب و کار 
وســایر مــوارد مرتبــط، از جملــه حــوزه هایــی مــی باشــند 
کــه بنابــر مقــدورات منابــع و مقتضیــات مربوطــه، توســط 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــوم پ بازیگــران مذکــور در زیســت ب
ــرکتهای  ــاور ، ش ــرکتهای فن ــا وش ــته ه ــه  هس ــرز  ب الب
ــردد. ــی گ ــزی م ــتارتاپها برنامه ری ــان واس ــش بنی دان
ــه  ــرز ب ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــر اســت پ ــه ذک الزم ب
ــتانی،  ــذار اس ــال و تاثیرگ ــای فع ــارک ه ــی از پ ــوان یک عن
ــش از  ــده ای ، بی ــد فزاین ــا رش ــون ب ــا کن ــال ۹۳ ت از س
۱۷۰ هســته، واحــد و شــرکت هــای فنــاور ودانــش بنیــان 
ــای آن  ــت ه ــرار داده و یکــی از ماموری ــت ق ــورد حمای را م
ارائــه خدمــات توانمنــد ســازی ومشــاوره حضــوری و غیــر 
حضــوری بــه بازیگــران کلیــدی مذکــور و همچنیــن بنابــر 
مقتضیــات، حضــور فعال درنشســت ها و جلســات  بخــش های 
ــای  ــی در چارچــوب ارتق ــی اســتانی ومل خصوصــی و دولت
تعامــات دانشــی وفناورانــه و افزایــش بهــره وری فعالیت های 
ــایر  ــق س ــازی و تحق ــات توانمندس ــه خدم ــا ارائ ــط ب مرتب
ماموریــت هــای خــود  ، در راســتای توســعه ارزش آفرینــی 

اســت.

پــارک علــم و فنــاوری اوترخــت هلند، تحــت نظارت 
دانشــگاه اوترخــت و شــهرداری ایجــاد می شــود و 
هــدف از آن، فراهــم  کــردن فضایــی اســت کــه افــراد 
ــش را  ــن دان ــد و ای ــرا گیرن ــش ف ــد در آن دان بتوان

ــه کننــد. مبادل
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا، نیــوز، ایــن 
ــراد و  ــردن اف ــرای کارک ــی ب ــوان فضای ــه عن ــارک  ب پ

ــی ایجــاد می شــود. ــط کارآفرین ایجــاد محی
در ایــن محیــط، تجــارت، صنعت و علــوم آکادمیک 
در کنــار هــم، مکانــی منحصــر بــه فــرد ایجــاد می کند 
ــری  ــی یادگی ــش در در زمینه های ــز دان ــک مرک و ی

پایــدار، اقتصــاد پایــدار و توســعه شهرهاســت.
ــن  ــی تامی ــع مختلف ــق مناب ــارک از طری ــار پ اعتب
طریــق  از  هزینــه  ایــن  از  درصــد  می شــود. ۹۲ 
صنــدوق کارآفرینــی و بقیــه آن، توســط شــهرداری و 

ــود. ــن می ش ــه تامی ــه منطق بودج
آنچــه ایــن پــارک علــم و فنــاوری را قابــل توجــه 
کــرده ایــن اســت کــه دانــش، تخصــص و تجــارت در 

کنــار هــم قــرار گرفتنــد.
ــغل  ــت، ۱۰۸ ش ــاوری اوترخ ــم و فن ــارک عل در پ
ایجــاد شــده کــه ۲۰ شــرکت آن نوپــا هســتند. بیــش 
ــغول  ــاری مش ــای ۳۲۲ هکت ــر در فض ــزار نف از ۲6 ه

بــه کار هســتند.
یکــی از اصلی تریــن اهــداف پــارک علــم و فنــاوری 
اوترخــت ایــن اســت کــه دانشــمندان جهانــی را گــرد 
ــت  ــروزی فعالی ــایل ام ــه مس ــا در زمین ــم آورد ت ه
کننــد و منجــر بــه  تهیــه راه حل هــای مناســب 
دربــاره بایــای طبیعــی و کاهــش اثــرات آنهــا شــود.
اوترخــت یکــی از مناطــق اروپاســت کــه در رقابــت 

و توســعه اقتصــادی رونــق دارد.
از  مراقبــت  ورزشــی،  امکانــات  کلیــه  وجــود 
کــودکان و مراقبت هــای بهداشــتی باعــث شــده افــراد 

بتوانــد در مطلوب تریــن محیــط کار کننــد.
ایــن پــارک، مکانــی مناســب بــرای تحصیــل، کار 
ــن و  ــی از رقابتی تری ــوآوری اســت و یک ــارت و ن ، تج

ــت. ــای اروپاس ــن اقتصاده پررونق تری
پــارک علــم و فنــاوری، ســازمانی اســت کــه 
و  می شــود  اداره  حرفــه ای  متخصصــان  به وســیله 
ــق  ــه از طری ــروت جامع ــش ث ــی آن افزای ــدف اصل ه
ــوان  ــش ت ــوآوری و افزای ــگ ن ــاء فرهن تشــویق و ارتق
ــر  ــان شــرکت ها و مؤسســاتی متکــی ب ــت در می رقاب

ــت. ــش اس ــم و دان عل

یک پارک های 
علم و فناوری در 
هلند چگونه اداره 

می شود؟ 

مدیر اداره توسعه نوآوری و کارآفرینی و خدمات آموزشی
 پارک علم و فناوری البرز تشریح کرد؛ 

ارائه خدمات مشاوره عمومی و تخصصی 
در زیست بوم پارک علم و فناوری البرز 
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معــاون تحقیقــات و منابع انســانی وزارت نیــرو گفت: 
وزارت نیــرو توجــه ویژه ای به اکوسیســتم نــوآوری کرده 
و توانســته مجموعــه ای از عناصری که در حــوزه فناوری 

نقــش دارنــد را ایجــاد کند.
بــه گــزارش مهــر، محمدصالــح اولیــا در گردهمایــی 
ــش  ــع شــرکت هــای دان ــا و صنای ــه ســازمان ه فناوران
بنیــان و اســتارت آپ های آب، خشکســالی، فرســایش و 
محیــط زیســت در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفت: 
ظرفیــت هایــی کــه در پــارک هــا، شــرکت هــای دانــش 
ــات  ــده ارتباط ــاد ش ــی و ... ایج ــت علم ــان، معاون بنی

خوبــی را شــکل داده اســت.
ــودن  ــی ب ــت و بحران ــه اهمی ــان اینک ــا بی وی ب
موضــوع آب در کشــور مــا مــی طلبــد بیــش از آنچــه 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــم بای ــه ای ــه آن پرداخت ــه ب ک
بگیــرد، گفــت: عرضــه منابــع آب مــا محــدود اســت. از 

ــی شــود. ــن رو موضــوع »مصــرف« مهــم م ای
اولیــا ادامــه داد: یــک زمانــی نــوآوری و تحقیقــات 
در هــر زمینــه ای جــدی گرفتــه نمی شــد و در ســطح 
ــی  ــگاه م ــه آن ن ــس ب ــریفاتی و لوک ــی تش موضوع
ــوآوری  ــه ن ــن هســتیم ک ــون شــاهد ای ــا اکن شــد ام
ــادی در  ــاظ اقتص ــه لح ــدی ب ــش ج ــات نق و تحقیق

کشــور مــا ایفــا مــی کنــد.
بــه گفتــه وی ایــن تحقیقــات در بخــش خدماتــی 
ــته  ــر گذاش ــر تاثی ــدی کمت بیشــتر و در بخــش تولی
اســت امــا اکنــون ایــن موضــوع رو بــه توســعه اســت و 
تحقیقــات نقــش خــود را در تولیــدات ایفــا مــی کنــد 

کــه ایــن جــای خوشــحالی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه قبــا مشــکات و بحــران هــا با 
روش هــای فنــی و مدیریتــی حــل می شــد گفــت: اما 
ظهــور فنــاوری های جدیــد ایــن اعتمادبه نفــس را در 
جوانــان ایجــاد کــرده کــه مــی تواننــد نقــش موثــری 

در رفــع بحــران هــا داشــته باشــند.
ــه مرحلــه ای رســیده  اولیــا تاکیــد کــرد: اکنــون ب
ایــم کــه تقاضــای فنــاوری  و عرضــه فنــاوری جــدی 
گرفتــه مــی شــود و ایــن فرصــت بــی نظیــری را فراهم 

ســاخته اســت.

معاون تحقیقات وزارت نیرو 
مطرح کرد: 

توجه به اکوسیستم 
نوآوری در وزارت نیرو 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان 
استقرار شرکت های خاق در پارک ملی علوم، فناوری های 

نرم و صنایع فرهنگی تسهیل می شود.
به گزارش ایسنا، افزایش سهم خدمات و محصوالت نرم و 
فرهنگی در اقتصاد ملی، زمانی ممکن است که ده ها دستگاه 
و نهاد مسئول در این حوزه بیشترین هماهنگی را در میان 
خود ایجاد کنند تا مناسب ترین بستر برای رشد فناوری های 

نرم و صنایع خاق ایجاد شود.
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری سعی دارد تا در چهارچوب قوانین 
و امکانات موجود، سیاست های حمایتی را به گونه ای اجرا 

کند، که بیشترین بهره وری ایجاد شود.
علوم،  ملی  پارک  در  خاق  شرکت های  استقرار 
این حمایت ها  از  فرهنگی، یکی  نرم و صنایع  فناوری های 
است. ایجاد محیطی امن برای تولد و رشد یک کسب و کار 
فرهنگی، شرایطی را فراهم می سازد تا زمانی که شرکت های 
فعال در این حوزه نوپا هستند، امکان رشد را داشته باشند.

و  مقررات  چارچوب  در  مسئله،  این  به  توجه  با 
دستورالعمل های پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع 
هسته های  واحدها،  شرکت ها،  پذیرش  فرایند  فرهنگی، 
در  استارتاپی  تیم های  و  دانش بنیان  فناور، خاق،  نوآور،  

حوزه صنایع خاق فرهنگی فراهم شده است.
شرکت های فعال در حوزه های مختلفی مانند: گردشگری، 
صنعتی،  طراحی  مجسمه سازی،  نقاشی،  صنایع دستی، 
معماری،عکاسی، گرافیک، موسیقی، مد و پوشاک و رسانه 

امکان استقرار و ادامه فعالیت در این پارک را دارا هستند.
تواند مزیت های مختلفی  این مجموعه می  استقرار در 
به همراه داشته باشد. استفاده از امکانات و زیرساخت های 
مشترک در قالب فضای اداری، سالن های همایش، اتاق های 

جلسات و کتابخانه تخصصی از جمله این امتیازات است.
همچنین در این پارک امکان برگزاری دوره های آموزشی 
با  فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های  حوزه  در  تخصصی 

حضور اساتید مجرب، ایجاد شده است.
فنی،  حقوقی،  مالی،  حوزه های:  در  مشاوره   خدمات 
مدیریتی، فرهنگی، هنری، عارضه یابی و کسب وکار، بخش 
دیگری از خدماتی هستند که شرکت های مستقر در پارک 
ملی فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دریافت خواهند کرد.

ه گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ عاقه 
نشانی  به  بیشتر  اطاعات  کسب  جهت  می توانند  مندان 
اینترنتی پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی به آدرس

http://iccip.ir مراجعه کنند.

تسهیل استقرار شرکت های خالق
 در پارک ملی فناوری های نرم 

استاندار سمنان گفت:  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
تکمیل  برای  نو  ایده های  تولید  هدف  با  نوآوری  کارخانه 
ایجاد  سمنان  در  صنعت  توسعه  و  تولید  زیرساخت های 

می شود.
عسگری  حشمت اهلل  سمنان،  از  فارس  گزارش  به 
سمنان  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  کارکنان  جمع  در 
و  مشکل  بروز  علت  به  که  آشیل هایی  پاشنه  کرد:  اظهار 
محدود کردن وابستگی ها و سنگینی فشارها وجود دارد، 
باعث به خطر افتادن تولید می شود؛ از این رو، امید است 
تولیدی  معضات  بتوانند  دانش بنیان  شرکت های  که 

آسیب پذیر را رفع کنند.
وی تصریح کرد: جای توسعه شهرک های صنعتی باید توسعه 
شهرک های دانش بنیان مدنظر قرار گیرد و در توسعه شرکت های 

دانش بنیان، مباحث زیست محیطی جدی گرفته شود.
اضافه  استاندار سمنان  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
کرد: رشد شرکت های دانش بنیان و گسترش آن ها و حضور 

بیشتر در مجامع بین المللی باید مدنظر قرار گیرد.
دانش بنیان  شرکت های  قلمرو  داد:  ادامه  عسگری 
محدود نیست و زمان و مکان نداشته و در این راستا نیز 
فعالیت شرکت ها منوط به استان خاصی نیست و می تواند 

این  مشکات  باید  و  کند  ارائه  خدمات  کشور  سراسر  به 
شرکت ها رفع شود.

وی تصریح کرد: تنور شرکت های دانش بنیان را باید گرم 
نگاه داشت و مورد توجه جدی قرار داد؛ مباحث پژوهشی 
باید از محدوده دانشگاه ها و از گروه های سنی دانشجویی 
فراتر رفته و در سنین پایه و مهدهای کودک و دانش آموزان 

و سطوح مختلف جامعه و خانواده ها فراگیر شود.
استاندار سمنان گفت:  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
در برنامه ریزی به عمل آمده با هدف آشنایی بیشتر مدیران 
در  فعال  فناوری  و  علم  پارک های  از  استان  دستگاه هایی 
کشور، مجموعه مدیران استان سمنان از پاک علم و فناوری 
یک  به عنوان  مدیران  نگاه  تا  کرده  بازدید  تهران  پردیس 

مسؤول حامی از مقوله علم و فناوری ارتقا یابد.
برای مستقل ساختن شهرک های  عسگری اضافه کرد: 
تولیدی باید زیرساخت ها فراهم شده تا به موازات شهرک های 

صنعتی شهرک های دانش بنیان نیز توسعه یابند.
وی افزود: عضویت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان 
در صندوق پژوهش و فناوری کشور از اقدامات خوبی است 
را  استان  دانش بنیان  بیشتر شرکت های  توسعه  زمینه  که 

فراهم خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان:

کارخانه نوآوری در سمنان 
ایجاد می شود 

●●●
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دانش بنیان
◄ در نشست ساختارهای حمایتی کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان اعالم شد

تسهیالت ۴۵۰ میلیونی صندوق به شرکت ها برای استخدام
◄ معاون بهره وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه اعالم کرد  

همکاری اوقاف با شرکت های دانش بنیان در مقابله با تحریم ها
◄ وزیر نفت :  

وزارت نفت قاطعانه از فعالیت شرکتهای دانش بنیان حمایت می کند
◄ مدیر رتبه برتر یک شرکت خالق در گفتگو با بازارکار؛

»یونش« کسب و کاری به ارزش سوخت و به وسعت خودرو ها
◄ در گزارشی بررسی شد

توسعه هرمزگان با کلید شرکت های دانش بنیان
◄ در جلسه بررسی دستاوردهای و مشکالت حوزه اقتصاد شرکت های دانش 

بنیان و نوآورانه مطرح شد
کارگروهی ویژه برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 

در مجلس تشکیل می شود
◄ اخبار
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و  نــوآوری  صنــدوق  توانمندســازی  مدیــرکل 
شــکوفایی بــا اشــاره بــه جزییــات حمایــت از شــرکت های 
از  درصــد   ۷۰ تــا  کــرد:  نشــان  خاطــر  دانش بنیــان، 
ترجیحــی  خ  نــر بــا  تســهیالت  و  کار  فضــای  هزینه هــای 

اســت. شــده  گرفتــه  نظــر  در  اســتارتاپ ها  بــرای 
کم بهره بــه صندوق های  شــاهوردی اعطای تســهیالت 
حمایتــی  برنامه هــای  دیگــر  از  را  فنــاوری  و  پژوهــش 
یــادآور شــد:  کــرد و  نــوآوری و شــکوفایی ذکــر  صنــدوق 
و  پژوهــش  صندوق هــای  جدیــد  دســته بندی های  در 
کــه بــر ایــن اســاس  فنــاوری می تواننــد دانش بنیــان شــوند 
فنــاوری  و  پژوهــش  ۱۱ صنــدوق  کنــون دانش بنیانــی  تا

احــراز شــده اســت.
مدیــرکل توانمندســازی صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
راه انــدازی  بــرای  برنامــه مشــترک  بــه اجــرای  بــا اشــاره 
صندوق هــای جســورانه بورســی، توضیــح داد: صنــدوق 
ایجــاد  بــرای  ســرمایه گذاران  بــا  شــکوفایی  و  نــوآوری 

دارد. مشــارکت  بورســی  صندوق هــای 
ــن صنــدوق  ــای ای ــه بیــان حمایت ه ــن ب وی همچنی

کــرد:  اظهــار  و  پرداخــت  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
اولیــه  نمونــه  تولیــد  بــه  تمایــل  کــه  شــرکت هایی 
باشــند،  داشــته  را  خــود  دانش بنیــان  محصــوالت 
می تواننــد از حمایت هــای صنــدوق برخــوردار باشــند. 

قالــب  در  نمونه ســازی  بــرای  صنــدوق  ایــن  تســهیالت 
خ بهــره چهــار درصــد اعطــا  تســهیالت قرض الحســنه بــا نــر

. د می شــو
نــوآوری و  بــر این کــه صنــدوق  کیــد  تا بــا  شــاهوردی 

شــکوفایی بــرای ســاخت نمونــه مهندســی، تســهیالت بــا 
خ چهــار درصــد اعطــا می کنــد، یــادآور شــد: بازپرداخــت  نــر
بــا  متناســب  و  مرحلــه ای  صــورت  بــه  تســهیالت  ایــن 
ــت و  ــوع دوره بازپرداخ ــت و در مجم ح اس ــر ــرفت ط پیش

ــده اســت. گرفتــه ش تنفــس ســه ســاله در نظــر 
مدیــرکل توانمندســازی صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
تســهیالت  از  را  تولیــد  خــط  آماده ســازی  کارگاه  تجهیــز 
قبــل از تولیــد صنعتــی شــرکت های دانش بنیــان نــام بــرد 
خ بهــره ۱۱ درصــد در اختیــار آنهــا قــرار می گیــرد و  کــه بــا نــر
کــه جهــت تولیــد صنعتــی  کــرد: بــرای تســهیالتی  اضافــه 
هفــت  بازپرداخــت  می شــود،  پرداخــت  شــرکت ها  بــه 

گرفتــه شــده اســت. ســاله در نظــر 
بــازار  توســعه  بــرای  لیزینــگ  تســهیالت  وی 
شــرکت های دانش بنیــان را از دیگــر خدمــات صنــدوق 
بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  و  بــرد  نــام  شــکوفایی  و  نــوآوری 
خ بهــره ۱۱ درصــد از دیگــر  گــردش بــا نــر آن ســرمایه  در 
کــه دوره بازپرداخــت و  تســهیالت ایــن صنــدوق اســت 
کثــر دو ســاله اســت. عــالوه بــر آن در  تنفــس در آن حدا

در نشست ساختارهای حمایتی کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان اعالم شد

برای تسهیالتی که جهت تولید 
صنعتی به شرکت ها پرداخت 

می شود، بازپرداخت هفت ساله 
در نظر گرفته شده است

یافت تسهیالت مالی شرکت های دانش بنیان با در
حمایت می شوند

بـا بیـان این کـه صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری می تواننـد دانش بنیـان شـوند، از دانش بنیـان شـدن ۱۱ صنـدوق  مدیـرکل توانمندسـازی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
کاردانـی بـه بـاال می تواننـد از تسـهیالت ایـن صنـدوق بهره منـد شـوند. گفـت: شـرکت های دانش بنیـان دنیـا بـه ازای اسـتخدام هـر نیـروی انسـانی از  پژوهـش و فنـاوری خبـر داد و 

کارآفرینـی  کـه همزمـان بـا هفتـه جهانـی  کارهـای نوپـا و شـرکت های دانش بنیـان  کسـب و  گـزارش ایسـنا، دکتـر حمیدرضـا شـاهوردی در نشسـت سـاختارهای حمایتـی  بـه 
کمـک بـه  کـرد: ایـن صنـدوق فعالیـت اصلـی خـود را در سـال ۱۳۹۲ بـا هـدف  برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه سـابقه تاثیـر و تدویـن اساسـنامه صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی اظهـار 

کشـور مبتنـی بـر حوزه هـای دانش بنیـان راه انـدازی شـد. شـرکت های دانش بنیـان و توسـعه اقتصـاد 
وی سـاختار ایـن صنـدوق را هیـات امنایـی دانسـت و ادامـه داد: خدمـات صنـدوق در چهـار دسـته اعطـای تسـهیالت، ضمانت نامـه، سـرمایه گذاری و توانمندسـازی تقسـیم 
گرفته  گرفتـه شـده اسـت، ولـی ایـن صنـدوق برنامه هـای حمایتی نیز بـرای اسـتارتاپ ها و شـتابدهنده ها در نظر  می شـود و ایـن تسـهیالت بـرای شـرکت های دانش بنیـان در نظـر 

است.
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گــردش بانکــی تــا ۷۰ درصــد فــروش  قالــب ســرمایه در 
ایــن  بــه  بانک هــا  طریــق  از  شــرکت ها  دانش بنیــان 

می شــود. اعطــا  شــرکت ها 
صنــدوق  توانمندســازی  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
گــردش  در  ســرمایه  تســهیالت  شــکوفایی  و  نــوآوری 
بانکــی یــک ســاله بــا نــرخ بهــره ۱۲ درصــد، دو ســاله ۱۵ درصد 

گرفتــه شــده اســت. و ســه ســاله ۱۸ درصــد در نظــر 
ــد و  ــه جزئیــات تســهیالت خری ــا اشــاره ب شــاهوردی ب
کار بــرای شــرکت های دانش بنیــان، یــادآور  رهــن فضــای 
کارشناســی  ارزش  درصــد   ۷۰ تــا  تســهیالت  ایــن  شــد: 
و  می شــود  پرداخــت  شــرکت ها  بــه  ســاختمان  شــده 
بــر اســاس قوانیــن بــه شــرکت های مســتقر در تهــران تــا 
ســقف  تــا  کالنشــهرها  در  تومــان،  میلیــارد  دو  ســقف 
یــک میلیــارد  تومــان و در ســایر شــهرها  ۱.۵ میلیــارد 
خ ۱۸ درصــد اعطــا می شــود. نــر بــا  تومــان تســهیالت 

گفتــه وی، تســهیالت اســتقرار موقــت شــرکت های  بــه 
در  تومــان،  میلیــون   ۴۰۰ تهــران  در  دانش بنیــان 
شــهرها  ســایر  در  و  تومــان  میلیــون   ۳۰۰ کالنشــهرها 

اســت. شــده  گرفتــه  نظــر  در  تومــان  میلیــون   ۲۰۰
مدیــرکل توانمندســازی صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
ــد  ــه بتوانن ک ــرکت هایی  ــرد: ش ک ــان  ــر نش ــن خاط همچنی
از  کننــد، می تواننــد  اســتخدام  را  متخصــص  نیروهــای 
کــه  تســهیالت ایــن صنــدوق برخــوردار باشــند؛ بــه طــوری 
کــه در اســتخدام شــرکت های دانش بنیــان  هــر ۱۵ نفــری 

ایــن  بیمــه  لیســت  در  مــاه  ســه  مــدت  بــه  و  آینــد  در 
شــرکت ها حضــور داشــته باشــند، می تواننــد تــا ســقف 
و  نــوآوری  صنــدوق  تســهیالت  تومــان  میلیــون   ۴۵۰

کننــد. شــکوفایی دریافــت 
شــرکت ها  گذشــته  در  شــاهوردی،  گفتــه  بــه 
مــدرک  دارای  متخصــص  نیروهــای  می توانســتند 
ــن  ــی در قوانی ــد، ول کنن ــتخدام  ــاال را اس ــه ب ــی ب کارشناس
کاردانــی تعییــن  جدیــد ســطح مــدرک نیروهــای انســانی، 

اســت. شــده 
وی بــا اشــاره بــه حمایت هــای ایــن صنــدوق بــرای 
هســتند،  دولتــی  مشــتریان  دارای  کــه  شــرکت هایی 
اســناد  بایــد  شــرکت ها  همــکاری  ایــن  در  کــرد:  اظهــار 
و  نــوآوری  صنــدوق  کــه  دهنــد  ارائــه  اســالمی  خزانــه 
شــکوفایی تســهیالتی را بــه ایــن شــرکت ها اعطــا خواهــد 

کــرد.
و  نــوآوری  صنــدوق  توانمندســازی  مدیــرکل 
ضمانت نامه هــا  انــواع  صــدور  بــه  اشــاره  بــا  شــکوفایی 
کیــد بــر این کــه در  بــرای شــرکت های دانش بنیــان بــا تا
روزه  یــک  ایــن ضمانت نامه هــا  مــوارد صــدور  از  برخــی 
انجــام شــده اســت، ادامــه داد: خدمــات ســرمایه گذاری 
صنــدوق  تاســیس  و  ســرمایه گذاری«  »هــم  شــامل  کــه 

مــی رود. شــمار  بــه  مــا  تســهیالت  دیگــر  از  می شــود، 
ســرمایه گذاری«  »هــم  شــیوه   در  داد:  ادامــه  وی 
و  پژوهــش  صندوق هــای  ماننــد  ســوم  نهــاد  یــک 

مشــارکت،  شــیوه   ایــن  در  و  می شــود  وارد  فنــاوری 
۲۰ درصــد از ســوی صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری 
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  ســوی  از  درصــد   ۸۰ و 
سرمـــــــــایه گذاری  دانش بنیــان  شرکت هــــــــای  بــرای 
دانشگاه هــــــا  کــه  صورتــی  در  می گیـــــــــرد،  صــورت 
ســرمایه گذاری  قصــد  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  یــا 
داشــته  را  دانش بنیــان  شــرکت های  پروژه هــای  در 
از  جزئــی  گــذاری«  ســرمایه   »هــم  قالــب  در  باشــند، 
می گیــرد. قــرار  شــرکت ها  اختیــار  در  الزم  تســهیالت 
صنــدوق  ایــن  تســهیالت  بــه  اشــاره  بــا  شــاهوردی 
محصــوالت  بــرای  اســتانداردها  اخــذ  جهــت 
اخــذ  بــرای  صنــدوق  ایــن  شــد:  یــادآور  دانش بنیــان، 
میلیــون   ۱۰۰( درصــد   ۵۰ تــا  صادراتــی  اســتانداردهای 
ایــن  از  شــرکت ها  کــه  می کنــد  پرداخــت  تومــان( 
 CE اســتانداردهای  اخــذ  بــرای  می تواننــد  تســهیالت 

شــوند. بهره منــد 
گفتــه مدیــرکل توانمندســازی صنــدوق نــوآوری  بــه 
و شــکوفایی، اخــذ اســتانداردهای تخصصــی تــا ســقف 
می شــود.  تامیــن  شــرکت ها  بــرای  تومــان  میلیــون   ۲۰
و  صنعتــی  نشــان  و  اختــراع  ثبــت  بــرای  آن  بــر  عــالوه 
ح صنعتــی از ســوی صنــدوق نــوآوری تســهیالتی بــه  طــر

می شــود. اعطــا  شــرکت ها 
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کاری معاونـت بهـره وری اقتصـادی  اولویـت هـای 
شـرایط  تناسـب  بـه  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  سـازمان 

اسـت؟ متمرکـز  مسـائلی  چـه  حـول  کشـور، 
معاونت بهره وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه 
بـه دنبـال بهـره وری از موقوفـات اسـت، عمـوم موقوفاتـی 
کـه  اسـت  منفعتـی  موقوفـات  داریـم،  اختیـار  در  مـا  کـه 
کثـر  حدا ایجـاد  اقتصـادی  وری  بهـره  معاونـت  وظیفـه 
منفعـت از ایـن موقوفـات اسـت، تـا منافـع حاصـل از آن 
صـرف حفـظ موقوفـات و اجـرای امینانـه نیات واقفین شـود.
قابـل  اقتصـادی  هـای  فعالیـت  از طریـق  مـا  بنابرایـن 
آن  کنـار  در  هسـتیم،  بـاال  سـوددهی  دنبـال  بـه  قبـول 
کـه مقام معظـم رهبری  وظیفـه داریـم براسـاس دسـتوری 
بـه ریاسـت سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه سـپرده و ایشـان 
اقتصـادی  هـای  فعالیـت  اسـت،  کـرده  ابـالغ  بنـده   بـه 
کنیم.  کشـور هدایت  موقوفـات را در جهـت نیازهای امروز 
کـه تامیـن نیازهـا بـا شـرایط اقتصـادی فعلـی  بـه ایـن معنـا 
انجـام و منابـع حاصـل از آن صـرف اجـرای امینانـه نیـات 

واقفیـن شـود.

برنامـه هـای معاونـت بهـره وری اقتصـادی سـازمان 
کشـور  اوقـاف و امـور خیریـه بـرای افزایـش موقوفـات در 

چیسـت؟
مانـدن  معطـل  از  کـه  اسـت  راسـتا  ایـن  در  مـا  تـالش 
زیـرا  کنیـم،  جلوگیـری  ممکـن  نحـو  هـر  بـه  موقوفـات 
بسـیاری از موقوفـات حالـت اجـاره ای دارنـد، بـه همیـن 
کـه موقوفـات را از حالـت اجـاره  کنیـم  جهـت تـالش مـی 
کـرده و بـه سـمت فعالیـت هـای اقتصـادی  ج  داری خـار

بـه سـمت مشـارکت  از طرفـی  تولیدمحـور سـوق دهیـم. 
کمیـت شـرکتی را  کنیـم، یعنـی سـهام داری و حا حرکـت 
بـر اسـاس قوانیـن و مقـررات سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه 
کثـر منفعـت را بـه نفـع  مـورد توجـه قـرار مـی دهیـم، تـا حدا

کنیـم. کسـب  موقوفـات 

هـای  شـرکت  بـا  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  سـازمان 
دارد؟ همـکاری  هایـی  زمینـه  چـه  در  بنیـان  دانـش 

موضـوع تکیـه بـر تـوان داخلـی از مـواردی اسـت ایـن 
کـه تکیـه بـر  کار خـود قـرار داده، زیـرا  معاونـت در دسـتور 
کیـد مقـام معظـم رهبـری  تولیـد داخلـی همـواره مـورد تا
کشـور در شـرایط تحریـم هـای ظالمانـه  بـوده و نیـاز امـروز 
خوداتکایـی و تکیـه بـر تولید ملی اسـت. نمونه بـارز اتکاء 

بـه تولیـد داخلـی شـرکت های دانـش بنیان هسـتند.
و  اوقـاف  کـه در سـازمان  گـذاری ای  بـا هـدف  امـروز 
امـور خیریـه بـه دسـتور ریاسـت سـازمان مـد نظـر اسـت، 
شـرکت های  از  را  حمایـت  کثـر  حدا کـه  داریـم  نظـر  در 
ایـن  رعایـت  بـا  البتـه  باشـیم  داشـته  دانش بنیـان 

تالش می کنیم که موقوفات 
را از حالت اجاره داری خارج کرده 
و به سمت فعالیت های اقتصادی 

تولیدمحور سوق دهیم 

همکاری اوقاف با شرکت های دانش بنیان 
یم ها در مقابله با تحر

گفـت: تولیـد  کاهـش آثـار تحریـم خبـر داد و  کثـری از شـرکت های دانش بنیـان بـرای  پنـدار معـاون بهـره وری اقتصـادی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه از حمایـت حدا
کارخانـه نـوآوری از وجـوه ایـن همکاری هـا اسـت. دارو و تهیـه تجهیـزات پزشـکی، تاسـیس ۱۱۰ مزرعـه سـه هـزار راسـی دام سـبک و تاسـیس پـارک علـم و فنـاوری و 

کـه بـر اسـاس دسـتور رئیـس سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه در معاونـت بهـره وری اقتصـادی ایـن سـازمان در حال  گـزارش خبرگـزاری شبسـتان، یکـی از اقداماتـی  بـه 
پیگیـری اسـت، اتـکاء بـه تولیـد داخلـی اسـت، شـرکت هـای دانـش بنیـان ظرفیـت قابـل توجهـی بـرای اتـکاء بـه تولیـد ملـی محسـوب می شـوند. 

کشـاورزی دانشـگاه تهـران دربـاره  در همیـن راسـتا بـا »مهـدی پنـدار«، معـاون بهـره وری اقتصـادی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه و عضـو هیئـت علمـی دانشـکده 
کـه  در ادامـه مشـروح آن را مـی خوانیـد: گویـی ترتیـب دادیـم  گفـت و  کاری ایـن معاونـت   برنامـه هـا و سیاسـت 

معاون بهره وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه اعالم کرد
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کـه مدیریـت بـه دسـت همیـن شـرکت ها باشـد  موضـوع 
کسـب  منفعـت  دراختیارشـان  موقوفـات  بـرای  آنهـا  و 

. کننـد
و  دامـداری  کشـاورزی،  پروژه هـای  انجـام  دربـاره   
پرورش ماهی در زمین های وقفی توضیحاتی بفرمایید، 

آیـا ایـن پـروژه هـا متناسـب بـا نیـات واقفیـن اسـت؟
کشـاورزی، باغداری، شـیالت،   فعالیـت در حـوزه های 
که بنا داریم  زراعت، دامداری بخشـی از موضوعاتی اسـت 
درحـوزه دانـش بنیـان پیـش ببریـم. به عنـوان مثـال ما در 
قـرار دادیـم و  ک عمـل  را مـال حـوزه دامـداری دام مولـود 
کشـور  که بانک ژنی موقوفات  بـرای اولیـن بـار مزرعـه ای را 
کـرد و حـدود 5 هـزار راس  خواهـد شـد، تاسـیس خواهیـم 
کـه دام مولـود محسـوب مـی شـوند، از اروپـا  دام سـبک را 
گیرنـد  کـرد، تـا بانـک ژن قـرار  کار وارد خواهیـم  بـرای ایـن 
وزارت  نـژاد  اصـالح  مرکـز  نظـر  زیـر  ایرانـی  دام  بـا  و 
دانش بنیانـی  و  نـژادی  اصـالح  کار  کشـاورزی  جهـاد 
کـه در ایـن زمینـه  انجـام مـی دهیـم، تصیـم مـا ایـن اسـت 

کنیـم. 110 مزرعـه سـه هـزار راسـی دام سـبک ایجـاد 
زمیـن دارد  اوقـاف  کـه  در حـوزه شـیالت در مناطقـی 
قـرار  کار  دسـتور  را  ماهـی  پـرورش  داریـم،  مناسـب  آب  و 
خواهیـم داد. عـالوه بـر آن، در حـوزه زراعـت بـا دانشـگاه 
کـه  آزاد اسـالمی تفاهـم نامـه ای را بـه امضـا رسـانده ایـم 
در خصـوص تهیـه و تولیـد »بذر هیبرید« همکاری داشـته 
کشـور ما در تهیـه بذر هیبرید)بـذر مورد نیاز  باشـیم، امـروز 
کشـاورزان( بـا مشـکالتی مواجـه اسـت، لـذا بـر اسـاس ایـن 
تفاهـم نامـه بـا دانشـگاه آزاد اسـالمی در حـوزه تولیـد بـذر 

کـرد. هیبریـد همـکاری خواهیـم 

بـا  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  سـازمان  همـکاری 
چـه  سـامت  حـوزه  در  بنیـان  دانـش  هـای  شـرکت 

دارد؟ کیفیتـی 
بـا شـرکت هـای دانـش بنیـان در زمینـه تولیـد دارو و 
اینکـه  ضمـن  داریـم،  همـکاری  پزشـکی  تجهیـزات  تهیـه 
در تـالش هسـتیم، در حـوزه دانـش بنیـان بـه زودی مرکـز 
کنیم و در بلندمدت پارک علم و فناوری و  نوآوری افتتاح 

کـرد. کارخانـه نـوآوری را ایجـاد خواهیـم 

آیـا تحریـم بـر بهـره وری از موقوفـات نیـز تاثیر گذاشـته 
است؟

مـردم  بـرای  هایـی  سـختی  گرچـه  ا تحریـم  شـرایط 
کـه مـا بـه تـوان داخلـی تکیـه  داشـته، امـا موجـب شـده 
بـه دنبـال ایجـاد  کـه  کنیـم و شـرکت هـای دانـش بنیـان 
همـان  جایگزیـن  هسـتیم،  آنهـا  از  جدیـد  هـای  ظرفیـت 

شـد. خواهنـد  کردیـم،  مـی  وارد  ج  خـار از  کـه  چیـزی 

برنامـه  مذهبـی  کـن  اما و  موقوفـات  حفـظ  مـورد  در 
چیسـت؟ خیریـه  امـور  و  اوقـاف  سـازمان 

موقوفـات  وری  بهـره  از  مـا  کـه  اهدافـی  از  یکـی 
از  بخشـی  مـا  اسـت،  موقوفـات  حفـظ  می کنیـم،  دنبـال 
بـرای  می شـود،  کسـب  موقوفـات  از  کـه  را  درآمدهایـی 
کنیـم و در  نگهـداری و مرمـت همـان موقوفـه صـرف مـی 
حـال حاضـر در 277 بقعـه در حـال انجـام فعالیت عمرانی 
کـه امیداسـت تـا پایـان سـال از آنهـا بهره بـرداری   هسـتیم، 

گیـرد. صـورت 
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هســتیم  صــدد  در  همچنیــن  کــرد:  کیــد  تأ زنگنــه 
صندوقــی را تحــت عنــوان »صنــدوق پژوهــش و فنــاوری« 
حــوزه  اســتارت آپ های  و  شــرکت ها  از  حمایــت  بــرای 

کنیــم. نفــت در ایــن شــهرک راه انــدازی 
صنــدوق  مســیر  از  صنــدوق  ایــن  وی،  گفتــه  بــه 
اســتارت آپ ها  و  شــرکت ها  از  شــکوفایی  و  نــوآوری 

می کنــد. حمایــت 
ــرمایه  ــه س ک ــده  ــی ش ــه داد: پیش بین ــت ادام ــر نف وزی
ایــن صنــدوق ۱۰۰ میلیــارد تومــان باشــد؛ در حــال حاضــر 

ســهامداران صنــدوق مشــخص شــده اند.
کیــد بــر اینکــه بایــد مجموعه هــای فناورانــه  زنگنــه بــا تأ
و  دانش بنیــان  شــرکت های  رشــد  گفــت:  کننــد،  رشــد 

کار مهمــی اســت. کشــور  اســتارت آپ ها در 
کــه در ایــن  گفــت: همچنیــن در صــدد هســتیم  وی 
پــارک فنــاوری، هفتــه ای چندیــن ســاعت، یــک منتــور را 

ــرار دهیــم. ــه اســتارت آپ ها ق کمــک ب ــرای  ب

کــرد: بــه دلیــل آنکــه مــا طــرف تقاضــا  وزیــر نفــت بیــان 
بــه  می توانیــم  می دانیــم،  را  آن  بــازار  و  می فهمیــم  را 

راحتــی مشــاوره ای بــرای رفــع نیازهــا از طریــق مجموعــه 
کنیــم. شــرکت ها ارائــه 

کــرد: قبــل از آنکــه ایــن پــارک فنــاوری  کیــد  زنگنــه تأ
در شــهرری راه انــدازی شــود، اســتارت آپ ها می تواننــد 

دهنــد؛  انجــام  نفــت  پژوهشــگاه  در  را  خــود  فعالیــت 
درب هــای پژوهشــگاه نفــت بــه روی اســتارت آپ ها بــاز 
بــوده و هســت زیــرا تحقیقــات بایــد از یــک جایــی شــروع 

شــود.
کــه در راســتای ارائــه  وی بــا اشــاره بــه ایــن رویــداد 
گاز اســت،  نیازهــای فناورانــه در حــوزه اقــالم پرمصــرف 
گفــت: اقــالم پرمصــرف، ســاده ترین شــکل نیازهــای مــا 
هســتند؛ در حــال حاضــر ایــن اقــالم بــه هــر طریقــی تهیــه 
می شــوند امــا شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد ایــن 

کننــد. اقــالم را بومی ســازی 
دالر  میلیــارد   ۵۲۰ ســاالنه  داد:  ادامــه  نفــت  وزیــر 
هزینــه  یدکــی  قطعــات  تأمیــن  بــرای  نفــت  صنعــت  در 
گــردش مالــی، ربطــی بــه مســائل فنــی  می شــود امــا ایــن 

نــدارد.
کیــد بــر اینکــه شــرکت های دانش بنیــان و  زنگنــه بــا تأ
اســتارت آپ ها می تواننــد در زمینه هــای متعــدد حــوزه 

وزیر نفت :

قبل از آنکه پارک فناوری در شهر ری 

راه اندازی شود. استارت آپ ها 

می توانند فعالیت خود را در 

پژوهشگاه نفت انجام دهند 

وزارت نفت قاطعانه از فعالیت شرکتهای دانش بنیان 
حمایت می کند

وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه درب هـای پژوهشـگاه نفـت بـه روی اسـتارت آپ ها بـاز اسـت، گفت: مـا در وزارت نفت قاطعانـه از فعالیت شـرکت های دانش بنیـان از لحاظ مالی 
کنیم. و خریدهـای تضمینـی حمایـت می 

که در محل صندوق نوآوری و شـکوفایی برگزار شـد، اظهار داشـت: هر  گاز«  گـزارش خبرنـگار مهـر، بیـژن زنگنـه در »اولیـن رویـداد توسـعه فنـاوری ویـژه اقـالم پرمصـرف  بـه 
کارها انجام خواهد شـد. گـر ایـن موضـوع محقـق شـود، ۷۰-۶۰ درصد  کاری نیـاز بـه اهتمـام و عالقـه مدیریت هـا دارد. ا

کـه بـه منظـور اسـتفاده از توانایـی داخلـی محققـان اسـت را بـه نتیجـه برسـاند،  کـه دارد، بتوانـد اهدافـی را  گاز بـا مدیریتـی  کیـد بـر اینکـه امیدواریـم شـرکت ملـی  وی بـا تأ
که در صدد هسـتیم شـهرکی در منطقه ری را برای اسـتقرار  کردیم به طوری  افزود: امسـال وقت زیادی در مسـئله حمایت از اسـتارت آپ ها و شـرکت های دانش بنیان صرف 

کنیـم. شـرکت های دانش بنیـان و اسـتارت آپ های ایـن حـوزه راه انـدازی 
گفت: در حال حاضر این شهرک در حال تکمیل و ساخت از لحاظ معماری است. وزیر نفت با بیان اینکه این شهرک، زمین وسیع ۲۵ هکتاری بالاستفاده بود، 
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کنــون بــا پدیــده قاچــاق  گفــت: مــا ا کننــد،  نفــت فعالیــت 
کنــون راه حلــی  ــه تا ک ــرو هســتیم  فرآورده هــای نفتــی روب

در ایــن زمینــه ارائــه نشــده اســت.
گفــت: در  گازوئیــل  وزیــر نفــت در خصــوص قاچــاق 
کــه میــزان واردات و صــادرات  ســال شــاهد خواهیــم بــود 
کــم می شــود امــا همچنــان مصــرف آن باالســت؛  گازوئیــل 
کــه یــک اتفاقــی در  کجــا مــی رود. مشــخص اســت  ایــن 
ســاخت  بحــث  ایــن  کــه  می دهــد  خ  ر قاچــاق  زمینــه 
بایــد  کــه  اســت  امــا مســئله مهمــی  نیســت  تجهیــزات 

مرتفــع شــود.
یــک  ســوخت  کارت  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
کنــون  کــه ا تکنولــوژی مربــوط بــه ۲۰ ســال پیــش بــوده 
زیــرا سیســتم های فناورانــه جدیــدی  افتــاده اســت  َور 
مثــال،  عنــوان  بــه  شــوند.  آن  جایگزیــن  می تواننــد 
را  کارهــا  از  بســیاری  انجــام  توانایــی  بانکــی  کارت هــای 
کارت هــای  دارنــد و می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای 

باشــد. ســوخت 
ــرای توزیــع  ــد سیســتمی ب ــرد: بای ک کیــد  ــر نفــت تأ وزی
نمی توانیــم  تهــران  در  مــا  کنیــم؛  راه انــدازی  ســوخت 
زمیــن  زیــرا دولــت  کنیــم  ایجــاد  جایگاه هــای ســوخت 
گــران اســت. از  نــدارد یــا در برخــی مناطــق، قیمــت زمیــن 
ایــن رو نیــاز بــه راهــکاری بــرای رفــع ایــن مشــکل داریــم.
گفــت:  ـ  هلتــس«  »ای  مســئله  بــه  اشــاره  بــا  زنگنــه 

کــه بایــد مرتفــع شــود؛ یکــی  مــا مســائل زیــادی داریــم 
کســی  از ایــن مســائل ای هلتــس اســت. در حــال حاضــر 
کشــور پرونــده پزشــکی نــدارد و ایــن باعــث ضررهــای  در 

مالــی و جســمی بــه افــراد می شــود.

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش اظهــار داشــت: 
بــه صنعــت نفــت  شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد 
کار اســت  ــدادی، آغــاز  ــزاری چنیــن روی کننــد؛ برگ کمــک 
شــرکت های  فعالیــت  از  قاطعانــه  نفــت  وزارت  در  مــا  و 

تضمینــی،  خریدهــای  و  مالــی  لحــاظ  از  دانش بنیــان 
ارائــه تســهیالت و ... حمایــت می کنیــم.

کثــر  کــرد: مــا تــالش می کنیــم حدا کیــد  وزیــر نفــت تأ
نفتــی  حــوزه   دانش بنیــان  شــرکت های  از  را  بهره گیــری 

داشــته باشــیم.
بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های  داد:  ادامــه  زنگنــه 
فــروش محصــوالت خــود می تواننــد تســهیالتی دریافــت 
را  خــود  محصــوالت  اولین بــار  بــرای  بتواننــد  تــا  کننــد 
کننــد؛ مــا قیمــت خریــد تضمینــی  بــه بــازار نفتــی وارد 
محصــوالت  هســتیم  صــدد  در  و  می کنیــم  تعییــن  را 

کنیــم. خریــداری  را  دانش بنیــان  شــرکت های 
کــه بســیاری  کــرد: ایــن باعــث می شــود  وی عنــوان 
از مشــکالت در ایــن حــوزه مرتفــع شــوند؛ مــا تــا جایــی 
کشــور را برطــرف  گــر شــرکتی نیــاز  کــه ا پیــش می رویــم 

کنیــم. کنــد، خریــد خارجــی آن بخــش را ممنــوع 
وزیــر نفــت افــزود: چنیــن اقدامــی باعــث می شــود از 
ــد و رونــق  یکســو، اشــتغالزایی در ایــن حــوزه افزایــش یاب
کشــور اتفــاق بیفتــد. از ســوی دیگــر، امیــد را در  تولیــد در 

شــرکت های دانش بنیــان بــه جریــان می انــدازد
کــه  امیدواریــم  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
بــه جوانــان روحیــه  ایــن اقدامــات،  بــا انجــام  بتوانیــم 
دهیــم و آینــده ایــران را بــا دســت های آنــان رقــم بزنیــم.

ما تالش می کنیم 
حداکثر بهره گیری 
را از شرکت های 

دانش بنیان 
حوزه  نفتی 

داشته باشیم



2۵

سال چهارم - شماره 22- دی 1398
ماهنامه غیر برخط

شرکت های 
دانش بنیان

www.bazarekar.ir

کند؟ یونش چیست و چکار می 
)زنجیــره  یونــش  شــرکت  مدیــر  نســب  الفــت  دکتــر 
ــاوری  ــد فن ــز رش ــتقر در مرک ــرژی( مس ــمند ان ــن هوش تامی
گفــت: یونــش  رویــش دربــاره فعالیــت هــای ایــن شــرکت 
کمتریــن  را در  بنزیــن  بهتریــن  کــه هســتید  هــر جــا  در 
یونــش  اصلــی  کار  میدهــد،  تحویــل  شــما  بــه  زمــان 
گازوئیــل و بــرق  توزیــع حامــل هــای انــرژی مثــل بنزیــن، 
کــه  از زیرســاخت هــوش مصنوعــی اســت  بــا اســتفاده 
همــه زیرســاخت هــای آن را خودمــان اختــراع نمــوده 

کــرده و ســاخته ایــم. و تجــاری ســازی 
مرکــز  وارد   1397 ســال  از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کردیــم  گفــت: در ایــن مرکــز تــالش  رشــد رویــش شــدیم 
و  نمــوده  تجــاری  را  انــرژی  ایمــن  و  هوشــمند  ایــده 
ــه  ــوخت را ب ــن س ــن و مطمئ ــای ایم ــرویس ه ــم س بتوانی

کنیــم. ارائــه  شــهروندان 

ــر  ــول خب ــن محص ــراع چندی ــب از اخت ــت نس ــر الف دکت
کامیونــت هــای ویــژه  کــرد: در ایــن راســتا  داد و اعــالم 

ســوخت را بــا فنــاوری ضــد انفجــار طراحــی و ســاخته ایــم 
تــا بتوانیــم بــرای ماموریــت هــای خــود مــورد اســتفاده 

ــرار دهیــم. ق

کز رشد جهاد دانشگاهی  شرکت برتر مرا
هوشــمند  تامیــن  )زنجیــره  یونــش  شــرکت  مدیــر 
دربــاره  رویــش  فنــاوری  رشــد  مرکــز  در  مســتقر  انــرژی( 
گــی هایــی موجــب شــد تــا ایــن شــرکت بــه  اینکــه چــه ویژ
ــر شــناخته شــود اظهــار  عنــوان واحــد فنــاور و شــرکت برت
و  شــتابان  رشــد  گذشــته  ســال  از  مــا  شــرکت  داشــت: 
کــرد و توانســت بــه لحــاظ بــازار و  شــش برابــری را تجربــه 

نیــروی انســانی نیــز رشــد خوبــی را تجربــه نمایــد.
مدیر شرکت خالق مستقر در مرکز رشد رویش افزود: 
شرکت یونش )زنجیره تامین هوشمند انرژی( به عنوان 
یک شرکت نوپا توانسته است از دو نفر نیروی انسانی خود 
مشتریان  تعداد  همچنین  و  دهد  افزایش  نفر   13 به  را 
و  یافته  افزایش  مشتری   4500 به  مشتری   15 از  شرکت 
گردهمایی پارک ها  همین موضوعات موجب شد تا در 
کز رشد جهاد دانشگاهی به عنوان شرکت برتر مورد  و مرا

مدیر رتبه برتر یک شرکت خالق در گفتگو با بازارکار؛

»یونش« کسب و کاری به ارزش سوخت 
و به وسعت خودرو ها

اشاره:
کنـون تغییـر چندانـی نکـرده اسـت. بـه عقیـده دکتـر الفـت نسـب، همـواره  کـه اولیـن پمـپ بنزیـن ایـران در تبریـز راه انـدازی شـد تـا  گذشـته  تجربـه مشـتریان از 100 سـال 

بـرای رسـیدن بـه پمـپ هـای بنزیـن زمـان و سـوخت زیـادی هـدر میرفتـه اسـت و ایـن مشـکل همچنـان ادامـه دارد. 
کـه در جیـب شـما جـای دارد. اسـتفاده از یونـش بسـیار سـاده اسـت ، بـه جـای اینکـه بـه پمـپ بنزیـن بیاییـد مـا  گویـد: یونـش اولیـن پمـپ بنزیـن ایرانـی اسـت  او مـی 
خودمـان را بـه شـما میرسـانیم و در مصـرف سـوخت و زمـان شـما صرفـه جویـی میکنیـم . یکـی از سـوخت رسـان هـای اختصاصی ما بـا رانندگان متخصـص و آموزش دیده 
گـوی حاضـر بـا مهنـدس محسـن الفـت نسـب مدیـر شـرکت یونـش )زنجیـره تامیـن  گفـت و  بـه محـل انتخابـی شـما آمـده و سـوخت مـورد نیـاز شـما را تحویـل می دهـد . 

هوشـمند انـرژی( مسـتقر در مرکـز رشـد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات جهـاد دانشـگاهی )رویـش( در زمینـه  تامیـن هوشـمند انـرژی اسـت.

شرکت یونش از سال گذشته 
رشد شتابان و شش برابری را 
تجربه کرده و توانسته به لحاظ 

بازار و نیروی انسانی نیز 
رشد خوبی را تجربه نماید
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تجلیل قرار بگیرد.

ایده فناورانه برای دسترسی آسان به سوخت
کیلومتــر   1500 وســعت  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مربعــی تهــران بــزرگ 95 پایــگاه ســوخت )پمــپ بنزیــن( 
کــه در  گفــت: ایــن وســعت در حالــی اســت  وجــود دارد 
ــن  ــپ بنزی ــای پم ــف ه ــک ص ــلوغی و ترافی ــا ش ــی ب مواقع

مواجــه مــی شــویم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از شــهروندان بایــد 
کــز پمــپ  کیلومتــری را هــم بایــد تــا مرا مســیر چنــد ده 
گرفتیــم  بنزیــن رفــت و آمــد نماینــد افــزود: مــا تصمیــم 
بــه  شــهری  پرترافیــک  جامعــه  در  را  مشــکالت  ایــن 
کــه مــا انجــام مــی  کاری  کــه بــا  حداقــل برســانیم. چــرا 
کاهــش  دهیــم هــم در صرفــه جویــی بــرای زمــان و هــم در 
کنیــم. بــا سیســتمی  آلودگــی هــوای شــهر موثــر عمــل مــی 
کردیــم فــرد در منــزل، مغــازه و یــا محــل  کــه مــا راه انــدازی 

کار و ... مــی توانــد ســوخت خــود را تحویــل بگیــرد.
دکتــر الفــت نســب بــا اشــاره بــه اینکــه یــک خــودرو 
ــط  ــان فق ــون توم ــال دو میلی ــی در س ــون تومان 250 میلی
ارائــه  بــا  کنیــم  مــی  تــالش  مــا  گفــت:  دارد  ک  اســتهال

ــان  ــواه صاحب ــه دلخ ــودرو در نقط ــن خ ــرای ای ــوخت ب س
کنیــم. ک و هزینــه هــای دیگــر جلوگیــری  آنهــا از اســتهال

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مرحلــه اول در چنــد نقطــه 
گفــت: بعــد از البــرز و مشــهد   شــهر تهــران فعــال هســتیم 

کشــور  کل جــاده هــا  در تــالش هســتیم ایــن سیســتم را بــه 
کشــورهای دیگــر شــویم. گســترش دهیــم و بعــد از آن وارد 

تــالش  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کارآفریــن  ایــن مدیــر 
ایــام  در  بویــژه  هــا  جــاده  بــه  را  بنزیــن  بحــث  هســتیم 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــم اظه ــترش دهی گس ــفر  ــل و س تعطی
زمینــه توزیــع گازوئیــل و همچنیــن ارائــه بــرق به شــبکه های 

کار داریــم. مــورد نیــاز را در دســتور 

متولیان و جایگاه های سوخت استقبال می کنند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جایــگاه هــای ســوخت از ایــن 
گفــت:  کننــد  مــی  اســتقبال  خوبــی  بــه  سیســتم 
گذاری هــای میلیــاردی  جایــگاه هــای ســوخت ســرمایه 
انجــام مــی دهنــد ایــن سیســتم مــی توانــد بــه ســودآوری 

کمــک شــایانی داشــته باشــد. ایــن جایــگاه هــا 

کوسیستم نوآوری کشور هستیم جزو ا
کوسیســتم  دکتــر الفــت نســب بــا اشــاره بــه اینکــه جــزو ا
کشــور و جــزو شــرکت هــای خــالق معاونــت علــم  نــوآوری 
گفــت: شــرکت مــا  و فنــاوری ریاســت جمهــوری هســتیم 
ــتی  ــای زیس ــوخت ه ــن س ــمی انجم ــو رس ــن عض همچنی
کارهــای  و  کســب  در  برتــر  رتبــه  همچنیــن  و  ایــران 
جشــنواره تهــران هوشــمند و رتبــه برتــر شــرکت هــای فناور 
کســب رتبــه  جهــاد دانشــگاهی شــدیم. همچنیــن نامــزد 
کشــور از ســوی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری  برتــر 

هســتیم. ■

گو: امیرعلی بینام گفت و 

یونش در تالش است
 بحث بنزین را به جاده ها 

به ویژه در ایام تعطیل و سفر
 گسترش دهد
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حمایت دولت از توسعه
 شرکتهای دانش بنیان در هرمزگان

ماه  آبان  جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
بنیان  دانش  اقتصاد  و  تولید  رونق  نشست  در  امسال 
گفت: همه  کید بر توسعه این شرکت ها  در هرمزگان با تا
تالش خود را برای بهبود و توسعه فعالیت  شرکت های 
مجموعه های  نیازهای  رفع  هدف  با  بنیان  دانش 

کار خواهیم بست. کشور به  اقتصادی 
سورنا ستاری افزود: حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در حوزه های مختلف و ایجاد شرایط مساعد برای رشد 
واحدهای دانش محور و فناور فعال یکی از رسالت های 

مهم این معاونت است.
فراوانی  و  ثروت  منبع  بهترین  دریا  داد:  ادامه  وی 
پول در هرمزگان به شمار می رود و دانشگاه ها و صنایع 
کوسیستم و  نیز موظف هستند از چنین ظرفیت بزرگ ا

کنند. زیست بوم در استان استفاده 
اشاره  با  جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 

خدمات  توسعه  در  بنیان  دانش  های  شرکت  نقش  به 
که  رسیده  فرا  آن  زمان  دیگر  داشت:  اظهار  شهری 
شهرداری ها خدمات را به طور مستقیم به مردم ارائه 
بخش  به  را  آن  هوشمندسازی  برای  باید  بلکه  ندهند 

کنند. گذار  خصوصی وا

هرمزگان  بزرگ  صنایع  کرد:  بیان  خاطر  ستاری 
که  دارند  هم  کشور  اقتصادی  رشد  در  زیادی  اهمیت 
های  شرکت  در  جوانان  خالقانه  و  نو  های  ایده  از  باید 

داخل  در  را  خود  نیازهای  و  برده  بهره  بنیان  دانش 
کنند. استان تامین 

توسعه علم، وابستگی در شرایط تحریم
کاهش می دهد  را 

استاندار هرمزگان در نشستی با شرکت های دانش بنیان 
گفت: امروزه توسعه علم می تواند وابستگی ها در  استان 
کاهش دهد و شرکت های  کشور را  شرایط تحریم و ارزی 

دانش بنیان در این زمینه تاثیرگذار هستند.
کرد: هرمزگان از ظرفیت های  فریدون همتی تصریح 
کشاورزی، صنایع دستی و دریایی،  بزرگی در بخش های  
گردشگری، نظامی و دفاعی برخوردار است  آبزی پروری، 
کمک های زیادی به پیشرفت های  و فضای دانشگاه ها 

کرد. استان خواهد 
وی ابراز داشت: با افتتاح برج هرمز پارک علم و فناوری 
استان، محلی برای گردهمایی و تبادل ایده های جوانان 
بنیان  دانش  های  شرکت  که  شده  فراهم  هرمزگان 

کنند. از این فرصت به خوبی استفاده  توانند  می 

در گزارشی بررسی شد

توسعه هرمزگان با کلید شرکت های دانش بنیان
که بایـد هر روز نقـش درآمدهای نفتی کمرنگ تـر از روز قبل شـود و به جای آن  در شـرایط فعلـی اقتصـاد کشـور و بـا توجـه بـه تحریم هـای ظالمانـه دشـمنان، بـه نظـر مـی رسـد 

گیرد. کار برنامه ریـزان قرار  توسـعه هـر چـه بیشـتر شـرکت های دانـش بنیـان به منظور توسـعه اقتصادی در دسـتور 
کار و بخش های مختلف  که ارتباط مسـتقیمی بـا بـازار  کارشناسـان و صاحبنظـران ،شـرکت هـای دانـش بنیـان را از جملـه مهمتریـن ارکان توسـعه مـی داننـد  گـزارش ایرنـا  بـه 

کنند. اقتصـادی دارنـد و میتواننـد نقـش مهمـی در پویایـی اقتصـاد و تحقـق مولفه هـای اقتصاد مقاومتی بـازی 
گذشته بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد داشته اند. که سال  کشور چهار هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در حال فعالیت است  در 

کلید توسعه اقتصادی این استان بدون اتکاء به درآمدهای نفتی باشند. در استان هرمزگان نیز شرکت های دانش بنیان می توانند 
کارشناسـی و ۲۵ درصـد  کـه ۴۷ درصـد نیـروی انسـانی شـاغل در ایـن شـرکت هـا دارای مـدارک تحصیلـی  کنـون ۵۳ شـرکت دانـش بنیـان در هرمـزگان فعالیـت دارنـد  هـم ا

کارشناسـی ارشـد هسـتند.
کـه بـه منظـور افزایـش علـم و ثـروت، توسـعه اقتصـادی بـر پایـه دانش و تحقـق اهداف علمـی و اقتصـادی را برای  ایـن شـرکت هـا موسسـه های خصوصـی یـا تعاونـی هسـتند 
کاال و خدمـات در حـوزه فناوریهـای برتـر و بـا ارزش افـزوده فـراوان انجـام می دهند. گسـترش اختراعـات، نـوآوری و تجـاری سـازی نتایـج تحقیـق و توسـعه شـامل طراحـی و تولیـد 
گردشـگری و سـایر حوزه ها می باشـد، توسـعه  که اسـتانی سرشـار از ظرفیت های ارزشـمند در بخش های مختلف انرژی، تجارت، حمل و نقل،  به طور یقین در هرمزگان 

فعالیت شـرکت های دانش بنیان می تواند به ارتقای سـطح تولید و ایجاد اشـتغال و ثروت برای این اسـتان منتهی شـود.
جذب نخبگان موجب تحول های بزرگ و سازنده در هرمزگان از جمله در حوزه تولید، درآمدزایی و اشتغال خواهد شد و این امر منشاء پویایی بیشتر در استان است.

دریا بهترین منبع ثروت و فراوانی 
پول در هرمزگان به شمار می رود 
و دانشگاه ها و صنایع نیز موظف 
هستند از چنین ظرفیت بزرگ 

اکوسیستم و زیست بوم 
در استان استفاده کنند
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ح شد در جلسه بررسی دستاوردهای و مشکالت شرکت های دانش بنیان در مجلس شورای اسالمی مطر

جلسه بررسی دستاوردهای و مشکالت حوزه اقتصاد شرکت های دانش بنیان و نوآورانه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
ــاوری؛  ــر علـــوم، تحقیقـــات و فنـ ــاوری رییـــس جمهـــور، منصـــور غالمـــی وزیـ ــتاری معـــاون علمـــی و فنـ ــا حضـــور ســـورنا سـ ــازارکار  ایـــن نشســـت بـ گـــزارش خبرنـــگار بـ ــه  بـ
کمیجانـــی قائـــم مقـــام بانـــک مرکـــزی؛ صاحبـــکار  کبـــر  کشـــور؛ مصطفـــی ســـاالری رئیـــس ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی؛ ا ک  ذبیـــح اهلل خداییـــان رئیـــس ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــال
کالهـــی رئیـــس مجمـــع تشـــکل های دانش بنیـــان اتـــاق بازرگانـــی  خراســـانی رئیـــس مرکـــز شـــرکت ها و موسســـات دانـــش بنیـــان معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهوری؛افشـــین 

صنایـــع و معـــادن ایـــران و نماینـــدگان شـــرکت های دانـــش بنیـــان سه شـــنبه، 19 آذرمـــاه در مجلـــس شـــورای اســـالمی برگـــزار شـــد.
که در این نشست مجلس در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده است. در ادامه نگاهی به برخی از مهم ترین مطالبی 

نقش شرکت های دانش بنیان درپیشرفت 
اقتصاد دریامحور موثر است

اشـــاره  بـــا  هرمـــزگان  دریانـــوردی  و  بنـــادر  مدیـــرکل 
بنیـــان در رشـــد  نقـــش مهـــم شـــرکت های دانـــش  بـــه 
ـــان  ـــش بنی ـــای دان ـــرکت ه ـــت: ش گف ـــادی،  ـــی و اقتص علم
اســـتان می تواننـــد بـــا حضـــور در بخش هـــای مختلـــف 
بندرشـــهید رجایـــی و حوزه هـــای دریایـــی، نقـــش آفرینـــی 
موثرتـــری در پیشـــرفت اقتصـــاد دریامحـــور بـــا تکیـــه بـــر 

دانـــش بومـــی و متخصصـــان داخلـــی داشـــته باشـــند.
ــزات  ــون تجهیـ کنـ ــت: ا ــان داشـ ــور بیـ ــی پـ ــراد عفیفـ اهلل مـ
ــدر  ــتفاده در بنـ ــورد اسـ ــوزه دریایـــی و بنـــدری مـ ــردی حـ راهبـ
شـــهید رجایـــی توســـط شـــرکت های دانـــش بنیـــان ملـــی تولیـــد 
می شـــود و ایـــن آمادگـــی وجـــود دارد، شـــرکت های دانـــش 
بنیـــان اســـتانی نیز به دلیل آشـــنایی بیشـــتر با مقتضیـــات این 
جغرافیـــا و نیازهـــای مجموعه هـــای اقتصـــادی از جمله بنـــدر و 

گمـــرک، حضـــور پررنگ تـــری داشـــته باشـــند.

توسعه اقتصادی با اعتماد به شرکت های دانش بنیان
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و خدمـــات بهداشـــتی 
درمانـــی هرمـــزگان نیـــز در همایـــش اســـتانی توســـعه زیســـت 
ــور در  کشـ ــگان در  ــای نخبـ ــدی هـ گفـــت: توانمنـ ــاوری  فنـ
کـــه تحریـــم هـــای اقتصـــادی نمـــی توانـــد  حـــدی اســـت 

کنـــد. مشـــکلی بـــرای مـــا درســـت 
همـــه  رغـــم  علـــی  افـــزود:  فرشـــیدی  حســـین  دکتـــر 
کـــه در  کشـــور وجـــود دارد امـــا بـــا ظرفیتـــی  کـــه در  مشـــکالتی 
زمینـــه هـــای علمـــی، پژوهشـــی و تحقیقاتـــی داریـــم؛ هنـــوز 
کشـــور هـــای دنیـــا در جایـــگاه مناســـبی قـــرار داریـــم. در بیـــن 
ج از درآمـــد  کـــرد: توســـعه اقتصـــادی خـــار  وی ابـــراز 
نفتـــی بـــر اســـاس توســـعه شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان 
محقـــق خواهـــد شـــد؛ لـــذا بایـــد فرآینـــدی تعریـــف شـــود 

ــود. ــود شـ ــه سـ ــر بـ ــاوری منجـ ــم و فنـ ــعه علـ ــه توسـ کـ
کار فناورانـــه و حفـــظ  کـــرد: بـــا ایجـــاد  کیـــد  دکترفرشـــیدی تا

کـــه مـــی تواننـــد موثـــر باشـــند، مـــی تـــوان فنـــاوری هـــا را  افـــرادی 
کـــرد. بـــه دانـــش و در نهایـــت بـــه ثـــروت تبدیـــل 

کشـــور ایـــران سرشـــار از  دکتـــر فرشـــیدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
کـــرد:  منابـــع طبیعـــی، انـــرژی و ســـرمایه انســـانی اســـت؛ اظهـــار 
بایـــد از همـــه ظرفیـــت هـــا بـــرای پیشـــرفت و ارتقـــاء در همـــه 

کـــرد. زمینـــه هـــای علمـــی و تحقیقاتـــی تـــالش 
کـــرد: دانشـــگاه هـــای امـــروز بایـــد بـــا دیـــدگاه  کیـــد  وی تا
علمـــی و بـــا دورنمـــا و نیازهـــای ۵۰ ســـال آینـــده فعالیـــت 
کار بســـیار ســـختی اســـت،  کننـــد و هـــر چنـــد ایـــن رویـــه، 
کنیـــم بـــدون شـــک  گـــر بـــا برنامـــه ریـــزی حرکـــت  ولـــی ا

نتیجـــه بخـــش خواهـــد بـــود.

دغه دغه شرکت های دانش بنیان
کارآمـــد در بخـــش صنعـــت و  ــانی  ــروی انسـ ــود نیـ کمبـ
کارآمـــد بـــا اجـــرای  تولیـــد و ضـــرورت تربیـــت نیـــروی انســـانی 
ح هـــای  طر اجـــرای  در  تاخیـــر  کارورزی،  ح هـــای  طر
ارایـــه  فرآینـــد طوالنـــی  بـــه دلیـــل  فن آورانـــه و ســـودآور 

تســـهیالت  و ایجـــاد معافیت هـــای مالیاتـــی بـــرای تولیـــد 
محصـــوالت جدیـــد از طریـــق صندوق هـــای نـــوآوری از 
جملـــه دغدغه هـــای شـــرکت های دانـــش بنیـــان اســـت.

کســـب و  تشـــویق و حمایـــت بیشـــتر از مشـــاوران در 
کارهـــای فن آورانـــه دارای ارزش افـــزوده، تســـهیل شـــدن 
ح هـــای علمـــی  رونـــد مجـــوز معاونـــت غـــذا و دارو بـــرای طر
ح هـــای  طر از  داخلـــی  حمایـــت  هم چنیـــن  و  دریایـــی 
کـــه در بازارهـــای خارجـــی مشـــتری  علمـــی ســـودآوری 
دارنـــد، بخـــش دیگـــری از درخواســـت هـــا و دغدغه هـــای 

شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان اســـت.

کالم آخر
گـــزارش عنـــوان شـــد، شـــرکتهای  بـــا توجـــه بـــه آنچـــه در ایـــن 
دانـــش  بنیـــان بـــه عنـــوان بنگاه هـــای اقتصـــادی از ارکان مهـــم 
توســـعه و تحـــول در عرصـــه اقتصـــادی بـــه شـــمار مـــی رونـــد و بـــا 
توجـــه بـــه شـــرایط و زیرســـاخت هـــای مناســـب در هرمـــزگان، 
ــتان  ــا در اسـ ــرکت هـ ــرای فعالیـــت ایـــن شـ ــرایط خوبـــی بـ شـ
کمبودهـــا در  کـــه بایـــد بـــا رفـــع مشـــکالت و  فراهـــم اســـت 

گام برداشـــت. جهـــت توســـعه هـــر چـــه بیشـــتر آنهـــا 
مانند  خود  ظرفیتهای  با  بنیان  دانش  شرکتهای 
بیشتر  رقابت  توان  از  برخورداری  و  باال  افزوده  ارزش 
به  اتکاء  دلیل  به  تولیدی  واحدهای  دیگر  نسبت  به 
خالقیت و دانش و پژوهش، می توانند موجب توسعه 
اقتصادی و اشتغال پایدار شوند و از همین رو حمایت از 

این شرکت ها یک ضرورت مهم واساسی است.
در این مسیر، دانشگاهها باید در راستای تجاری سازی 
پژوهش، انتقال فناوری و توسعه منطقه ای دانش بنیان و 

کنند. در نهایت سرمایه سازی دانش تالش 
بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان در 
کارآفرینـــان،  هرمـــزگان مـــی تـــوان بخشـــی از مشـــکالت 
و  تســـهیل گری  بـــا  را  صنعت گـــران  و  تولیدکننـــدگان 
کـــرد. ■ همـــکاری بیشـــتر دســـتگاهای اجرایـــی برطـــرف 

با توجه به ظرفیت شرکت های 

دانش بنیان در هرمزگان 

می توان بخشی از مشکالت 

کارآفرینان، تولیدکنندگان 

را با تسهیل گری و همکاری 

بیشتر دستگاهای

 اجرایی برطرف کرد
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معاون علمی و فناوری رییس جمهور:
شرکت های دانش بنیان در بودجه 99 بهتر دیده شده اند

کـــرد:  معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــور عنـــوان 
کشـــور احصـــا  در شـــرایط تحریـــم اقتصـــادی نیازهـــای 
ـــر روی ایـــن مســـائل  شـــده و شـــرکت های دانـــش بنیـــان ب

می  کننـــد. کار 
کـــه  ســـؤال  ایـــن  بـــه  پاســـخ  در  ســـتاری  ســـورنا 
تحریم هـــای  شـــرایط  در  بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های 
کشـــو را  اقتصـــادی تـــا چـــه انـــدازه می تواننـــد نیازهـــای 
کـــرد: شـــرکت  های دانـــش بنیـــان  کننـــد، اظهـــار  بـــرآورده 
کـــه می تواننـــد، همـــه چیـــز را در  ایـــن ادعـــا را ندارنـــد 
کشـــور بســـازند، قاعدتـــا بایـــد بـــرای هـــر حرکتـــی،  داخـــل 

صرفـــه اقتصـــادی آن نیـــز تعریـــف شـــود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: در حال 
بهداشت،  حوزه های  در  ویژه  به  کشور  نیازهای  حاضر 
گاز احصا شده  کسن دام و طیور،  نفت و  غذا، دارو، وا

است و در این زمینه  ها برنامه  های ویژه ای داریم.

کشور  داخل  در  نیازها  این  اینکه  بیان  با  وی 
اولویت  بندی شده است، ادامه داد: شرکت های دانش 
کند  که می تواند این نیازها را برآورده  بنیان جایی است 

گذشته دارند. لذا نیاز به حمایت هایی بیشتر از 

ستاری اضافه کرد:  در حال حاضر شرکت های دانش بنیان 
قابل  موفقیت های  حوزه ها  از  برخی  در  توانسته اند 
دلیل  به  موفقیت ها  این  و  کنند  کسب  توجهی 
که در این حوزه ها ایجاد شده است. کوسیستمی است  ا

که وضعیت بودجه ای  ستاری در پاسخ به این سئوال 
با  قیاس  در   99 بودجه  در  بنیان  دانش  شرکت های 
بودجه  در  گفت:  است،  صورت  چه  به   98 بودجه 
گذشته  سال  از  بهتر  بنیان،  دانش  شرکت های   99
زمینه  این  در  هم  مجلس  امیدواریم  و  شده اند  دیده 
حمایت های بیشتری از شرکت های دانش بنیان داشته 
کند. گذار  باشد و اختیارات بیشتری را به این شرکت ها وا

وزیر علوم:
حمایت از شرکت های دانش بنیان

کند  تولید ثروت و اشتغال را تضمین می 

گر شرکت های  گفت: ا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گیرند،  قرار  حمایت  مورد  فعلی  شرایط  در  دانش بنیان 
کشور، تولید ثروت و اشتغال  در آینده اقتصاد و استقالل 

کرد. برای جوانان را تضمین خواهند 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  منصور 
تشریح مشکالت شرکت های دانش بنیان و صدور مجوز 
پارک های علم و فناوری از مجلس برای حمایت از این 
گفت: این حمایت فضای امید را  کرد و  شرکت ها تشکر 
در میان تحصیلکردگان و دانش آموختگان علمی فراهم 

کرد و این توّجه برکات زیادی را در پی خواهد داشت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: از سال های 
گذشته در حوزه دانش بنیان در وزارت علوم و تحقیقات 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حوزه  و 
کافی  کردیم، هر چند حمایت ها  زمینه و مسیر را فراهم 

ح شد در جلسه بررسی دستاوردهای و مشکالت شرکت های دانش بنیان در مجلس شورای اسالمی مطر

کارگروهی ویژه برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در مجلس تشکیل می شود

جلسه بررسی دستاوردهای و مشکالت حوزه اقتصاد شرکت های دانش بنیان و نوآورانه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
ــاوری؛  ــر علـــوم، تحقیقـــات و فنـ ــاوری رییـــس جمهـــور، منصـــور غالمـــی وزیـ ــتاری معـــاون علمـــی و فنـ ــا حضـــور ســـورنا سـ ــازارکار  ایـــن نشســـت بـ گـــزارش خبرنـــگار بـ ــه  بـ
کمیجانـــی قائـــم مقـــام بانـــک مرکـــزی؛ صاحبـــکار  کبـــر  کشـــور؛ مصطفـــی ســـاالری رئیـــس ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی؛ ا ک  ذبیـــح اهلل خداییـــان رئیـــس ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــال
کالهـــی رئیـــس مجمـــع تشـــکل های دانش بنیـــان اتـــاق بازرگانـــی  خراســـانی رئیـــس مرکـــز شـــرکت ها و موسســـات دانـــش بنیـــان معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهوری؛افشـــین 

صنایـــع و معـــادن ایـــران و نماینـــدگان شـــرکت های دانـــش بنیـــان سه شـــنبه، 19 آذرمـــاه در مجلـــس شـــورای اســـالمی برگـــزار شـــد.
که در این نشست مجلس در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده است. در ادامه نگاهی به برخی از مهم ترین مطالبی 

در شرایط تحریم اقتصادی نیازهای 
کشور احصا شده و شرکت های 

دانش بنیان بر روی این 
مسائل کار می  کنند
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رشد  و  دانشگاهی  کز  مرا در  همکاران  تالش  با  اما  نبود 
و  علم  پارک های  و  رفت  پیش  خوبی  به  موضوع  این 
که بسیاری از شرکت های  فناوری جایگاه جدیدی بود 

دانش بنیان را مورد حمایت قرار داد.
با استقرار در همه استان ها و به  پارک ها  افزود:  وی 
از شرکت ها حمایت  از یک پارک در استان  تعداد بیش 
کردند البته نیاز به حمایت هایی در زمینه معافیت های 
موضوع  این  به  باید  دولت  و  مجلس  و  داریم  مالیاتی 

توجه داشته باشد.
دستگاه های  به  توجه  ضرورت  بر  کید  تأ با  غالمی 
شرکت های  و  فناوری  و  علم  پارک های  به  اجرایی 
شرکت های  از  حمایت  بهترین  شد:  یادآور  دانش بنیان 
ورود  و  است  بازار  در  آنها  تولید  از  حمایت  دانش بنیان 
باید  باشیم  داشته  هم  کمبود  گر  ا را  مشابه  کاالهای 
کرد تا شرکت ها بتوانند سر پا بایستند  متوقف یا محدود 
کنند، البته باید تسهیالتی را  و محصوالت را به بازار ارائه 

کرد. برای صادرات محصوالت آنها پیش بینی 

گزارش داد؛ قائم مقام بانک مرکزی 
ارائه تسهیالت ۶ هزار میلیاردی به شرکت های 

دانش بنیان در ۷ ماهه نخست سال جاری

براساس  گفت:  مرکزی  بانک  مقام  قائم  کمیجانی 
هزار   ۶ از  بیش  جاری  سال  نخست  ماهه   ۷ در  آمارها 
بنیان  دانش  های  شرکت  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 

ارائه شده است.
و  بانک ها  خوشبختانه  گفت:  کمیجانی  کبر  ا
موسسات مالی در چند سال اخیر اقدامات خوبی را در 
ارائه تسهیالت به استارت آپ ها و شرکت های دانش 
آمارها  براساس  که  طوری  به  اند،  داده  صورت  بنیان 
ر  یکصدهزا حدود  در   97 سال  مهرماه  پایان  تا 
نشان  که  شده  ارائه  تسهیالت  ریال  میلیارد   570 و 

دهنده رشد 51 درصدی است.
میزان  آمارها  براساس  همچنین  داد:  ادامه  وی 
تسهیالت در 7 ماهه نخست سال 98 در حدود 61 هزار 
که نسبت به 7 ماهه نخست  و 605 میلیارد ریال بوده 
همچنین  است.  کرده  رشد  درصد   52 گذشته  سال 
به  جـــــــاری  سال  مهـــــــــرماه  در  پرداختـــی  تسهیالت 
ریال  میلیارد  هزار   10 حدود  بنیان  دانش  شرکت   202

بوده است.
شرکت   737 حدود  به  همچنین  افزود:  کمیجانی 
دانش بنیان با میانگین 83 میلیارد ریال تسهیالت ارائه 

شده است و در این عرصه 23 بانک و موسسه اعتباری 
با استارت آپ ها همکاری داشته اند.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی:
تعیین شعب اختصاصی تأمین اجتماعی

 برای رفع مشکالت شرکت های دانش بنیان

ساالری از تعیین شعب اختصاصی تأمین اجتماعی 
برای رفع مشکالت شرکت های دانش بنیان خبر داد.

اجتماعی  تأمین  سازمان  رئیس  ساالری  مصطفی 
در  اختصاصی  شعب  تا  داده اند  دستور  اخیرا  گفت: 
استان تهران و دیگر استانها برای خدمات رسانی برای 
شرکت های دانش بنیان تعیین شود و بر همین اساس 
برای  آن  شرق  در  شعبه  دو  و  تهران  غرب  در  شعبه  دو 
بررسی تخصصی درخواست های این شرکت های درنظر 

گرفته شده است.
سهامداران  افزود:  اجتماعی  تامین  سازمان  رییس 
کردن  بیمه  برای  مجازی  فضای  کارهای  و  کسب 
سازمان  اخیر  بخشنامه  با  می توانند  خود  نیروهای 

کنند. تأمین اجتماعی، خدمات دریافت 
سازمان  تالش  تمام  اینکه  بر  کید  تا با  ساالری 
در  حاضر  فعاالن  دغدغه های  کاهش  اجتماعی  تامین 
معاونت  کرد:  مطرح  است،   دانش بنیان  شرکت های 
با  اجتماعی  تأمین  و  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی 
کارگروهی مشترک، مسائل و مشکالت شرکتهای  تشکیل 
اصالحات  کارگروه،  آن  در  و  کرده  بررسی  را  دانش بنیان 
بخشنامه های  صدور  و  بهتر  خدمت رسانی  برای  الزم 

مورد نیاز و اصالحات صورت می گیرد.
ساالری ادامه داد: در خصوص شرکت ها و موسسات 
معاونت  با  ما  بین  که  تفاهم نامه ای  بنیان  دانش 
است.  عمل  ک  مال شده  منعقد  جمهور  رئیس  علمی 
فضای  کارهای  و  کسب  سهامداران  بیمه  همچنین  ما 
مشکل  حل  برای  و  کردیم  بخشنامه  نیز  را  مجازی 
بعضا  که  نوپایی  شرکت های  عنوان  به  استارت آپ ها 

دفتر مشترک دارند اقداماتی انجام دادیم.
غیر  شد:  یادآور  اجتماعی  تامین  سازمان  رییس 
بنابراین  بیاید.  پیش  مصادیقی  است  ممکن  این  از 
است  قرار  و  کردیم  بینی  پیش  را  مشترکی  کارگروه 
معاونت علمی رئیس جمهور هم نماینده ای را معرفی 
مستقر  دائم  صورت  به  مشترک  کارگروه  این  تا  کند 

باشد.

کشور خبر داد: ک  رئیس سازمان ثبت اسناد و امال
ثبت شرکت های دانش بنیان 7 روز زمان می برد

بررسی  از  کشور  ک  امال و  اسناد  ثبت  رئیس سازمان 
الیحه ثبت شرکت های دانش بنیان و نوآورانه در دولت 

خبر داد.
و  اسناد  ثبت  سازمان  رئیس  خداییان  ذبیح اهلل 
ک  امال و  اسناد  ثبت  سازمان  کرد:  اظهار  کشور  ک  امال
معنوی  مالکیت  و  شرکت ها  ثبت  حوزه  دو  در  کشور 
اقدامات حمایتی را از شرکت های دانش بنیان و نوآورانه 

انجام داده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان متبوعش در حوزه 
برای  کاری  و  کسب  یا  شرکت  هر  افزود:  شرکت ها  ثبت 
این  ثبت  با  که  دارد  حقوقی  شخصیت   به  نیاز  فعالیت 
اساس  این  بر  می شود،  محقق  مذکور  موضوع  شرکت 
تالش شده با ایجاد یک فرآیند الکترونیکی و سیستمی، 

ثبت  شرکت های دانش بنیان تسهیل شود.
شرکت های  ثبت  برای  اینکه  به  اشاره  با  خداییان 
دریافت  رویه  و  نیست  افراد  حضور  به  نیاز  دانش بنیان 
کرد: در این بین  مجوز 5 الی 7 روز زمان می برد، تصریح 
تالش شده برای حمایت از این شرکت ها میز خدمت در 
ک مستقر شود تا عالوه بر ارائه  ادارات ثبت اسناد و امال

راهنمایی، ثبت این شرکت ها تسریع شود.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد 
از  حمایت  برای  خوشبختانه  گفت:  کشور  ک  امال و 
و  قوانین  اصالح  نوآورانه  و  دانش بنیان  شرکت های 
این اساس الیحه ثبت  بر  که  گرفته  نیز صورت  مقررات 
است  بررسی  حال  در  دولت  در  کنون  ا هم  شرکت ها 
مقننه  قوه  به  سریعتر  چه  هر  موضوع  این  امیدواریم  و 

تقدیم شود.

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی:
کشور  فعالیت ۴۷۰۰ شرکت دانش بنیان در 

بنیان  دانش  موسسات  و  شرکت ها  مرکز  رئیس 
گفت: امروزه  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
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فعالیت  حال  در  کشور  در  دانش بنیان  شرکت   ۴۷۰۰
که می توانند به دستیابی به اقتصاد بدون نفت  هستند 

کنند. کمک شایانی 
رهنمودهای  به  توجه  با  گفت:  خراسانی  صاحبکار 
توجه  خصوص  در  ایشان  کیدات  تأ و  انقالب  رهبر 
برای  خوشبختانه  مقاومتی  اقتصاد  مؤلفه های  به 
جدیدی  جنبش  بنیان  دانش  شرکت های  از  حمایت 

آغاز شده است.
دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها  مرکز  رئیس 
تصریح  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
ایجاد  خام فروشی،  از  رهایی  نفت،  بدون  اقتصاد  کرد: 
و  صنعت  مدیریت  تحریم،  با  مبارزه  باال،  افزوده  ارزش 
خ بیکاری افراد  کاهش نر کشاورزی با تکنولوژی نوآورانه، 
اقتصاد  از جمله دستاوردهای حوزه   ... و  تحصیلکرده 

شرکت های دانش بنیان و نوآورانه محسوب می شود.
شرکت ها  از  حمایت  قانون  خوشبختانه  افزود:  وی 
از اجرایی شدن موجب  بنیان پس  و مؤسسات دانش 
شده 4 هزار و 700 شرکت دانش بنیان پس از ارزیابی و 

گیرند. تأیید مورد حمایت قرار 
شرکت های  اینکه  به  اشاره  با  خراسانی  صاحبکار 
تومان  میلیارد  هزار   90 توانسته اند  کنون  تا شده  ایجاد 
هزار   300 اساس  این  بر  داد:  ادامه  کنند،  ایجاد  درآمد 
کار  به  مشغول  شده  یاد  شرکت های  طریق  از  نیز  نفر 

شده اند.
دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها  مرکز  رئیس 
گفت:  جمهوری  ریـــــــاست  فناوری  و  علمی  معـــــاونت 
2200میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 
و نوآورانه ارائه شده و صندوق حمایت از این شرکت ها 

کمکی دریغ نکرده است. همواره از هیچ 

کرد ح  کالهی در نشست علنی مطر
عدم حمایت از شرکت های دانش بنیان 

کمیت  در بدنه حا

بازرگانی  اتاق  دانش بنیان  تشکل های  مجمع  رئیس 
کمیتی  صنایع و معادن ایران گفت: متأسفانه در بدنه حا
از  نمی شود،  دیده  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایتی 
گیرد. این رو باید حمایت های الزم در این عرصه صورت 

کالهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان  افشین 
شرایط  در  گفت:  ایران  معادن  و  صنایع  بازرگانی  اتاق 
بخش های  در  بسیاری  مشکالت  شرکت ها  این  کنونی 

مختلف به ویژه حوزه بیمه دارند.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی 
صنایع و معادن ایران افزود: یکی از مشکالت بیمه ای 
شرکت های دانش بنیان مسئله اجرای ماده 42 قانون 
مهلت  قانون،  این  اساس  بر  است،  اجتماعی  تأمین 
شرکت ها  این  مسائل  به  رسیدگی  برای  ماهه ای  یک 
گر  ا حال  است،  شده  تعیین  تجدیدنظر  هیأت های  و 
مدارک  و  اطالعات  ارائه  برای  دانش بنیان  شرکت های 
سازمان  گر  ا اّما  می شوند  جریمه  باشند  داشته  تأخیر 
کند هیچ مشکلی  تأمین اجتماعی در این عرصه تأخیر 
برایش پیش نمی آید از این رو باید یک زمان مشخص 

گرفته شود. برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر 
کمیتی  حا بدنه  در  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
نمی شود،  دیده  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایتی 
کشور  گفت: در حوادث آبان ماه 163 ساعت اینترنت در 
قطع شد و شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در 
از نظر مالی  این مدت نزدیک به 10هزار میلیارد تومان 
کردند اّما به این مسئله توجهی نشد و همکاران ما  ضرر 

کشور هستند. به تدریج در حال خروج از 

رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان:
زیرساخت های بالاستفاده در دانشگاه ها 
گیرد دراختیار شرکت های دانش بنیان قرار 

رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان بهیار صنعت 
دانشگاه ها  در  زیادی  زیرساخت های  گفت:  سپاهان 
توان  می  و  ندارند  دانشجویی  که  حالی  در  دارد  وجود 
این  مذکور  های  دستگاه  و  علوم  وزارت  مساعدت  با 

ظرفیت را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داد.
 نوید نجاتبخش آزادانی در تشریح مشکالت شرکت های 
گمرکی و مالیاتی گفت: شرکت  دانش بنیان در حوزه امور 
دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان 170 پروژه هایتک در 
زمینه  در  بامشکالتی  اما  دارد،  توسعه  و  تحقیق  بخش 
خواهــــم  می  امـــروز  و  روبروست  مالیاتی  و  گمرکی  امور 
به نمایندگی از شرکت های دانش بنیان مشکالت این 

کنم. حوزه را بیان 
بهیار  بنیان  دانش  شرکت  مدیــــــره  هیـــــات  رئیس 
توجه  جهانی  سطح  در  کرد:  بیـــــان  سپــــــاهان  صنعت 
کشور  دولت ها به شرکت های دانش بنیان است، اما در 
دانش بنیان  های  شرکت  مالیاتی  معافیت  رقم  کل  ما 

بسیار ناچیز بوده است.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته مبالغی که شرکت های 
کنند را  دانش بنیان در حوزه تحقیق و توسعه هزینه می 

کشور ما با توجه  کنند، اما در  به جای مالیات تلقی می 
به حدود اعتبارات کمکی، تخصیص اعتبار به شرکت های 

دانش بنیان دچار مشکالتی است.
معمول  صورت  به  داد:  ادامه  آزادانی  نجاتبخش 
فرآیند  اما  است،  کم  بنیان  دانش  های  شرکت  واردات 
باید  که  کند  می  طوالنی  را  واردات  موجود،  گمرکی 
تسریع  و  تسهیل  امر  این  و  شده  تشکیل  ای  کمیته 

شود.

معاون زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های 
کرد ح  مجلس مطر

خالء قانونی در حوزه شرکت های دانش بنیان

های  پژوهش  مرکز  تولیدی  امور  و  زیربنایی  معاون 
گر چه فعالیت معاونت علمی – فناوری  گفت: ا مجلس 
بنیان  دانش  های  شرکت  حوزه  در  جمهوری  ریاست 
وجود  زمینه  این  در  قانونی  خألهای  اما  است،  مثبت 

دارد.
حسین افشین معاون زیربنایی و امور تولیدی مرکز 
پژوهش های مجلس اظهار داشت: در بند 2 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی ارتقای سطح خدمات دانش بنیان 
کاالها دیده شده است  با حمایت هدفمند از صادرات 
و در سال 85 الیحه حمایت از شرکت های دانش بنیان 
توسط دولت ارائه و در سال 89 در مجلس مصوب شد.

های  پژوهش  مرکز  تولیدی  امور  و  زیربنایی  معاون 
مجلس بیان کرد: در این قانون تمام وظایف و حمایت ها 
کنون  که ا گذاشته شده در صورتی  برعهده وزارت علوم 
کارها را  معاونت علمی - فناوری ریاست جمهوری همه 
پیش می برد و فعالیت این معاونت با خألهای قانونی 

روبروست.
معاونت  اقدامات  کردن  ارزیابی  مناسب  ضمن  وی 
علمی- فناوری ریاست جمهوری در حوزه شرکت های 
دانش بنیان افزود: عدم وجود قانون در زمینه فعالیت 
معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری سبب شده تا 
کرد بودجه های این معاونت  مجلس نظارت بر هزینه 

نداشته باشد.
علمـــی-  معاونـــت  عملکـــرد  داد:  ادامـــه  افشـــین 
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری مثبـــت اســـت، زیـــرا افـــراد 
کننـــد، امـــا  کار مـــی  مســـئول در ایـــن حـــوزه بـــه خوبـــی 
ســـاختاری وجـــود نـــدارد و مجلـــس بایـــد بـــرای ایجـــاد 
نیـــز  بعـــدی  افـــراد  تـــا  کنـــد  اقـــدام  مناســـب  ســـاختار 

کننـــد. مـــی  کار  آقـــای ســـتاری خـــوب  هماننـــد 
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پژوهـــش  مرکـــز  تولیـــدی  امـــور  و  زیربنایـــی  معـــاون 
کالن را  گـــر مشـــکالت اقتصـــاد  ا گفـــت:  هـــای مجلـــس 
کنیـــم، 90 درصـــد مشـــکالت دانـــش بنیـــان نیـــز  حـــل 
کـــه اســـتراتژی نداشـــته  حـــل مـــی شـــود، ولـــی تـــا زمانـــی 

باشـــیم، توســـعه پایـــدار ایجـــاد نمـــی شـــود.

کرد: ح  کسیون فناوری و نوآوری مجلس مطر رئیس فرا
تعدد نهادهای مجوزدهی؛ 

چالش مهم زیست بوم استارت آپی

گفـــت:  کســـیون فنـــاوری و نـــوآوری مجلـــس  رئیـــس فرا
بـــر  نظـــارت  و  مجوزدهـــی  مســـئول  نهادهـــای  تعـــدد 
کارهـــا از چالـــش هـــای مهـــم زیســـت  کســـب و  فعالیـــت 

ــت. ــی اسـ ــتارت آپـ ــوم اسـ بـ
گـــی  ویژ از  یکـــی  گفـــت:  حســـینی  فاطمـــه  ســـیده 
کشـــور ریســـک هـــای  بـــر اقتصـــاد  کـــم  امـــروز حا هـــای 
کـــه بـــر فضـــای اقتصـــادی  سیاســـی مترتـــب بـــر آن اســـت 
کشـــور ســـایه افکنـــده اســـت. ایـــن ریســـک هـــا تنفـــس 
گلخانـــه زیســـت بـــوم نـــوآوری و فنـــاوری  درفضـــای نحیـــف 
کـــه جلســـات متعـــددی  کنـــد. در حالـــی  را دشـــوار مـــی 
کمیســـیون اقتصـــادی و همچنیـــن هیـــات رئیســـه  در 
ــزار شـــده و بـــه بررســـی چالـــش هـــای بیمـــه  مجلـــس برگـ
ای و بانکـــی شـــرکت هـــای اســـتارت آپـــی پرداختـــه شـــده 
ـــر فضـــای زیســـت بـــوم  گـــرد یـــأس و ناامیـــدی ب اســـت، امـــا 
کـــه امیـــد مایـــه حیـــات آن اســـت، افشـــانده شـــد. دکمـــه 
ـــد فشـــرده مـــی شـــد، فشـــرده شـــده  ـــز نبای ـــه هرگ ک قرمـــزی 
ـــوم یعنـــی  و یکـــی از زیرســـاخت هـــای مهـــم ایـــن زیســـت ب
کمـــال نابـــاوری  دسترســـی بـــه شـــبکه جهانـــی اینترنـــت در 

بـــه طـــور یکبـــاره بـــرای مـــدت طوالنـــی قطـــع شـــد.

کرد: ح  حاجی دلیگانی مطر
حل مشکل تأمین نقدینگی شرکت های دانش بنیان 

با اختصاص وام های قرض الحسنه

در  برخــوار  و  میمــه  شــهر،  شــاهین  مــردم  نماینــده 
مجلــس خواســتار اختصــاص وام هــای قرض الحســنه بــه 

شــرکت های دانش بنیــان بــرای برطــرف شــدن مشــکل 
نقدینگــی ایــن شــرکت ها شــد.

گفــت: توجــه بــه حــوزه  حســینعلی حاجــی دلیگانــی 
و  می شــود  محســوب  کشــور  کنونــی  نیــاز  دانش بنیــان 

ایــن مهــم جــزو مطالبــات رهبــر انقــالب اســت.
در  برخــوار  و  میمــه  شــهر،  شــاهین  مــردم  نماینــده 
کــرد: یکــی از راه هــای  مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
بــرای جوانــان تحصیلکــرده شــکوفایی  ایجــاد اشــتغال 
ســمت  بــه  بایــد  و  اســت  دانش بنیــان  شــرکت های 

برداریــم. گام  موسســات  ایــن  توســعه 

اختیاری:
کرد نباید در مسیر اشتغال جوانان سنگ اندازی 

اســالمی  شــورای  مجلــس  در  زرتشــتیان  نماینــده 
مالــی  گــردش  از  درصــد   ۱۰ تنهــا  اینکــه  از  انتقــاد  بــا 
ــه شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت،  دولــت متعلــق ب
گفــت: نبایــد در مســیر اشــتغال جوانــان ســنگ انــدازی 

ــود. ش
تشــریح  در  یــزد  کســنویه  اختیــاری  اســفندیار 
حــوزه  در  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت  مشــکالت 
کــه  اســت  از دو دهــه  بیــش  گفــت:  مالکیــت معنــوی 
کنیــم  راجــع بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان فعالیــت مــی 
فنــاوری  و  علــم  و  پــارک هــای تحقیقاتــی  را در  آنهــا  و 

کردیــم. مســتقر 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  زرتشــتیان  نماینــده 
توســعه  چهــارم  برنامــه   47 مــاده  براســاس  افــزود: 
توســعه  و  گرفتــه  شــکل  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
کــه در ســال 82 ایــن مــاده را در قانــون 13 مــاده ای  یافتنــد 
دائمــی  بنیــان،  دانــش  هــای  شــرکت  از  حمایــت 
نشــده  توجــه  آن  اجــرای  بــه  متاســفانه  امــا  کردیــم. 

اســت.
گــردش مالــی دولــت  وی ادامــه داد: تنهــا 10 درصــد از 
و  اســت  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت  بــه  متعلــق 
بــه خریدهــای داخلــی توجــه نشــده اســت. می طلبــد 
هــا  شــرکت  ایــن  از  حمایــت  برای  هــا  دســتگاه 
قــرار  دراختیارشــان  را  خــود  بودجــه  درصــد   30
و  نخبــگان  بــرای  نمی توانــد  دولــت  گــر  ا و  دهنــد 
دهــد  اجــازه  کنــد،  اشــتغالزایی  التحصیــالن  غ  فــار

کننــد. فعالیــت  اشــتغال  بــرای  خودشــان 

پزشکیان در صحن علنی؛
کارگروهی ویژه برای حمایت از 

شرکت های دانش بنیان تشکیل شود

عضـــو هیـــأت رئیســـه مجلـــس بـــر ضـــرورت تشـــکیل 
کارگروهـــی ویـــژه متشـــکل از برخـــی نماینـــدگان مجلـــس، 
رفـــاه اجتماعـــی، علـــوم  کار و  تعـــاون،  اقتصـــاد،  وزارت 
شـــرکت های  از  حمایـــت  بـــرای  مرکـــزی  بانـــک  و 

کـــرد. کیـــد  تأ دانش بنیـــان 
مشـــکالت  بررســـی  از  پـــس  پزشـــکیان  مســـعود 
بایـــد  شـــرکت ها  ایـــن  گفـــت:  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
گیرنـــد و مشـــکالت مطـــرح شـــده در  مـــورد حمایـــت قـــرار 
کاری  نشســـت امـــروز بـــه دولـــت مربـــوط اســـت و چـــرا بایـــد 
گـــر  کار بـــا مشـــکل مواجـــه شـــود؛ ا کســـب و  کـــه فضـــای  کنیـــم 
کنـــد. قوانیـــن مشـــکل دارد، دولـــت بـــه مجلـــس الیحـــه ارائـــه 
نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و اســـکو در مجلـــس 
ـــت و وزرا در  ـــه طـــور مـــداوم دول ـــزود: ب شـــورای اســـالمی اف
ــزارش  گـ کار  کســـب و  مـــورد وضعیـــت نامطلـــوب فضـــای 
کســـب  کـــه چـــرا فضـــای  می دهنـــد، جـــای تعجـــب اســـت 

کار را اصـــالح نمی کننـــد. و 
وی ادامـــه داد: مـــا بـــا قـــدرت توانســـتیم در زمینـــه 
کرســـی  بحث هـــای هســـته ای و موشـــکی حرفمـــان را بـــه 
بنشـــانیم و در حـــال حاضـــر در ایـــن رابطـــه فعالیت هـــای 
بخش هـــای  تمامـــی  در  بریـــم؛  پیـــش  را  خـــود 
کـــه جوانـــان مـــا   ICT نانوتکنولـــوژی، بایوتکنولـــوژی و 
در حـــال فعالیـــت هســـتند، مســـئوالن ارشـــد مملکـــت 
کـــه بـــا حمایـــت از جوانـــان و دانشـــمندان  بایـــد بپذیرنـــد 

کـــرد. اداره  را  مملکـــت  می تـــوان 
بیـــان  بـــا  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  رئیـــس  نایـــب 
ــه  ــنهادی در زمینـ ــر پیشـ ــدرت از هـ ــا قـ ــس بـ ــه مجلـ اینکـ
می کنـــد،  دفـــاع  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  حمایـــت 
گفـــت: بـــا عـــزم و اراده ملـــی و بـــاور بـــه جوانـــان و میـــدان  
دادن بـــه آنهـــا بایـــد بســـترهای الزم را بـــرای فعالیـــت آنهـــا 

کـــرد. فراهـــم 
کارگروهـــی ویـــژه بـــا  پزشـــکیان بـــر ضـــرورت تشـــکیل 
مســـئولیت قاضـــی زاده هاشـــمی عضـــو هیـــأت رئیســـه 
مجلـــس و متشـــکل از برخـــی نماینـــدگان مجلـــس، وزارت 
ــک  ــوم و بانـ ــی، علـ ــاه اجتماعـ کار و رفـ ــاون،  ــاد، تعـ اقتصـ
دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  حمایـــت  بـــرای  مرکـــزی 
ـــا تعهـــد  ـــه آنهـــا قـــدرت داد و ب ـــد ب ـــزود: بای ـــرد و اف ک کیـــد  تأ
کـــرد، مجلـــس آمادگـــی  آنهـــا حمایـــت  از  اراده  وعـــزم و 

کامـــل را بـــرای حمایـــت دارد. ■
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اخبار
 شرکت های 
دانش  بنیان

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین از راه انــدازی 
پردیــس شــرکت های دانــش بنیــان بــرای حمایــت از 

ــر داد. ــازمان خب ــن س ــط ای ــیجی توس ــگان بس نخب
ــا، ســردار ســرتیپ پاســدار  ــزاری آن ــزارش خبرگ ــه گ ب
غامرضــا ســلیمانی، رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین و 
ــی رئیــس مجلــس  ــا علــی الریجان ــدار ب جانشــینان در دی
شــورای اســامی اظهــار کــرد: ظرفیــت بســیج در سراســر 
کشــور بســیار متنــوع اســت و در شــرایط جدیــد فعال ســازی 
ظرفیت هــای موجــود بــه صــورت ۱۰۰ درصــد دنبــال 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ده هــا هــزار رده مقاومــت در کشــور، 
ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای فعالیت ها ایجــاد کرده اســت، 
ــتاد  ــک، اس ــوت پزش ــیجی در کس ــا بس ــت: میلیون ه گف
ــش  ــجو، دان ــدس، دانش ــم، مهن ــدان، معل ــگاه، حقوق دانش

ــد. آمــوز و غیــره در کشــور فعالیــت دارن
ســلیمانی افــزود: راه انــدازی پردیــس شــرکت های 
دانــش بنیــان بــرای حمایــت از نخبــگان بســیجی از 
فعالیت هــای ســازمان بســیج اســت و ۱۲ هــزار گــروه 
ــروه  ــزار گ ــور و 6 ه ــا مح ــورت جغرافی ــه ص ــادی ب جه
ــد  ــت می کنن ــور فعالی ــز در کش ــور نی ــادی محله مح جه
عــاوه بــر آن ســازمان بســیج توانســته اســت صندوق هــای 
تســهیاتی بــا مأموریــت اشــتغال زایی را در سراســر کشــور 
ــه ۲۰ هــزار  ــان ســال ب ــا پای ایجــاد کنــد کــه تعــداد آن ت

صنــدوق می رســد.
فرمانــده ســازمان بســیج مســتضعفین خاطرنشــان کرد: 
برنامــه ســال آینــده بســیج در حــال تدویــن اســت و بنــا 
ــات و  ــزار شــغل باثب ــی حــدود ۲۵۰ ه ــم در ســال آت داری

پایــدار در کشــور ایجــاد کنیــم کــه هــدف اصلــی ایــن برنامه 
شــهرهای کوچــک، روســتاها و حاشــیه کانشــهرها اســت.

ــه  ــان اینک ــا بی ــدار ب ــن دی ــز در ای ــی نی ــی الریجان عل
بســیج حرکــت هوشــمندانه ای را در شــرایط حســاس 
کنونــی دنبــال می کنــد، گفــت: رویکــرد اجتماعــی بســیج 
در ارتبــاط بــا بدنــه مــردم در شــرایط فعلــی بــه نحــوی کــه 
بــه تســهیل در امــر اشــتغال منجــر مــی شــود، کاری دقیــق 

و درســت اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســازمانی قــوی همچــون بســیج 
بایــد متولــی کار مــردم باشــد، عنــوان کــرد: صــدای صنایــع 
کوچــک در کشــور بــه جایــی نمــی رســد و نیازمند ارتبــاط با 
ســازمانی همچــون بســیج هســتند تــا فعالیتشــان ادامــه یابد.
رئیــس مجلس خاطرنشــان کرد: رســیدگی به حــوزه صنایع 
ــت و  ــر اس ــم و موث ــیار مه ــادرات بس ــرای ص ــتی ب دس
بســیج بایــد بــه تثبیــت نــام و شــهرت تجــاری محصــوالت 
ــان  ــه کارآفرین ــت ب ــهیات ارزان قیم ــه تس ــی و ارائ داخل

کمــک کنــد.

گفت:  گلستان  خیریه  امور  گلستان  اوقاف  مدیرکل 
در هشت هزار رقبه از اراضی موقوفه استان گلستان با 
مساحتی بالغ بر 6 هزار هکتار طرح کشت های دانش بنیان 

اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر حجت االسام روح اهلل سلیمانی 
فرد اظهارکرد: کشت متمرکز دانش بنیان به عنوان پایلوت 
در اراضی موقوفه آستان مقدس امامزاده حبیب اهلل)ع( 

بخش نوکنده شهرستان بندرگز آغاز شد.
وی افزود: در راستای اجرای این طرح در هشت هزار رقبه 
از اراضی موقوفه استان گلستان با مساحتی بالغ بر 6 هزار 
جنوبی،  و  شمالی  اراضی  دشت،  اراضی  شامل  و  هکتار 

کشت های نوین انجام می شود.
سلیمانی فرد ادامه داد: با توجه به مشورت با جهاد 
و  سال  یک  مدت  در  ها  شهرستان  و  استان  کشاورزی 
همچنین مشورت مجموعه های دانشگاهی، کارگاه هایی 
بنیان  دانش  کشت  الگوی  به  توجه  با  که  شد  تشکیل 
بتوانیم کشت های متنوعی را با هدف ایجاد اشتغال پایدار 
و تثبیت اشتغال موجود در استان گلستان و همچنین 
رونق تولید که فرمایش رهبر معظم انقاب است و افزایش 

راندمان در سطح و کیفیت را به دنبال دارد، ایجاد کنیم.
وی افزود: از مستاجرانی که در اراضی موقوفه مخصوصاً 
پاییزه  فصل کشت  باقیمانده  در  و  کشاورزی  بخش  در 
فعالیت می کنند درخواست می کنیم که حتما براساس 
وجهاد  اوقاف  ادارات  به  مراجعه  با  که  کشتی  الگوهای 
کشاورزی به آنها توصیه می شود در گونه های گیاهان 
دارویی نظیر زعفران، زیره، زرشک، سیاهدانه و غیره ورود 
پیدا کنند تا بتوانیم به اهدافی که مد نظراست دست پیدا 

کنیم.
سلیمانی فرد خاطرنشان کرد: اراضی موقوفه مستعدی 
در جوار آستان مقدس امامزادگان، مساجد و بقاع متبرکه 
استان وجود دارد که کمتر از آنها استفاده می شود و به 
جوانان عاقمند توصیه میشود با مراجعه به ادارات اوقاف 
را  آمادگی خود  با مشورت کارشناسان  و  استان  سراسر 
جهت فعالیت در این اراضی اعام کرده تا بتوانند با هدف 
ایجاد منابع مالی پایدار برای اماکن مذهبی و همچنین 
تقویت سبد اقتصادی خانوار و اشتغال از اراضی موقوفه 
استفاده کرده و برمبنای کشت های دانش بنیان فعالیت 

کنند.

مدیرکل اوقاف گلستان خبرداد 

اجرای طرح کشت 
متمرکز دانش بنیان 
در ۸۰۰۰ رقبه گلستان 

سردار سلیمانی در دیدار با الریجانی:

پردیس شرکت های دانش بنیان 
توسط بسیج راه اندازی شده است

●●●

رئیس سازمان بسیج علمی کشور از برنامه این سازمان 
برای راه اندازی سه هزار شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری 

طی سه سال خبر داد.
به گزارش فارس ، مهدی رحیمی رئیس سازمان بسیج 
اعضای  اولین نشست  در  فناوری کشور  و  پژوهشی  علمی، 
محققان  وجود  با  گفت:  دانشجویی  بسیج  پژوهشی  مراکز 

جوان، کشور در مقابل تهدیدات دشمن بیمه می شود.
وی اظهار داشت: جهت گیری کان نظام به سمت دانش 
به سمت  آن  پشتوانه  به  تا  است  آفرین  اقتدار  و  پیشرفته 

مرجعیت علمی جهان حرکت کنیم.
حیمی با بیان اینکه رهبر معظم انقاب ۲۱ سال پیش 
بحث تولید علم را به پشتوانه مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها 
باور  کسی  زمان  این  در  شاید  کرد:  تصریح  کردند  مطرح 
نمی کرد که ما به تولید علم برسیم، اما امروز پس از گذشت 

۲۱ سال به این موفقیت دست یافته ایم.
وی اولین شاخص رسیدن به مرجعیت علمی جهان را 
کادرسازی علمی عنوان کرد و افزود: برای تبدیل شدن به 
مرجعیت علمی نیازمند برنامه ریزی، سیاست گذاری و راهبرد 

کلی هستیم.

 رحیمی با بیان اینکه رستاخیز علمی در کشور شروع شده 
است، افزود: امروز ایران تحت تاثیر جریان جهانی دانش است 
با این وجود کشور های پیشرفته حق دارند که به ما بگویند در 
چه مجاتی مقاله ISI منتشر کنیم. در هر حال امروز تمدن 
غرب بدون صرف هزینه ای از ظرفیت دیگر کشور ها در راستای 

پیشرفت و مرجعیت علمی خود استفاده می کند.
وی با بیان اینکه برای تربیت دانشمند تراز اول دنیا باید 
کادرسازی را از بسیج دانش آموزی شروع کنیم افزود: برای 
 ISI تحقق جریان ملی دانش باید مسئله را جایگزین مقاله
کنیم. با این وجود بسیج دانشجویی اهمیت این موضوع را 

فهمیده و در حال احصا نظام مسائل کشور است.
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور با 
بیان اینکه برنامه های خوبی در حوزه شرکت های دانش بنیان 
تصویب شده، اما این برنامه ها باید به درستی اجرا کرد تصریح 
کرد: ما بعد از پیشرفت علمی می توانیم به مرجعیت علمی 
برسیم و مرجعیت علمی مقدمه تحقق تمدن نوین اسامی 

است.

رئیس سازمان بسیج علمی کشور 

3000 شرکت دانش بنیان توسط سازمان 
بسیج علمی راه اندازی می شود 
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اینکه  بیان  با  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در ارائه پیشرفته ترین 
توانمند  مخدر  مواد  شناسایی  و  کشف  برای  فناوری ها 
شرکت های  نوآوری  و  فناوری  ورود  از  گفت:  هستند، 
دانش بنیان به  حوزه کشف، تشخیص و شناسایی حمایت 

می کنیم.
به گزارش ایسنا، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
با فعاالن فناور و جوان یک مجموعه جهادی  در دیدار 
مواد  با  مبارزه  ستاد  رییس  حضور  در  و  رضا)ع(  امام 
مخدر، درباره همکاری های این ستاد برای کشف علمی 
و فناورانه مواد مخدر با استفاده از توانمندی شرکت های 
دانش بنیان داخلی با وی گفت وگو کرد. در این بازدید بر 
استفاده از دانش و فناوری بومی شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها به طوری که وابستگی در حوزه کشف، 
پایش و مبارزه را به پایین ترین حد ممکن برساند، تأکید 

و توافق شد.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
برای  بازار  ایجاد  به  همچنین  بازدید  این  حاشیه  در 
خدمات و محصوالت دانش بنیان ایران ساخت این حوزه 
تأکید کرد و گفت: ظرفیت بسیار خوبی در شرکت های 
دانش بنیان شکل گرفته است که ستاد مبارزه با مواد 
ایجاد  شرکت ها  این  برای  خوبی  بازار  می تواند  مخدر 

کند.
همزمان با روز دانشجو، ناحیه نوآوری

 در حوزه دامپزشکی و زیست پزشکی ایجاد می شود
زیست  تحقیقات  پژوهشکده  بازدیدها  ادامه  در 
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا  میزبان  پزشکی 
رییس جمهوری شد. در این بازدید، ایجاد ناحیه نوآوری 
و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان حوزه دامپزشکی 

کلید خورد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از 
این پژوهشکده گفت: زیست بومی که در زیست فناوری و 
داروهای انسانی شکل گرفته و دانش آموختگان داروسازی 
را در کشور ماندگار کرده است، باید در حوزه فرآورده های 

دانش بنیان حیوانی نیز شکل بگیرد.
دکتر ستاری همچنین با تأکید بر تأمین نیازهای کشور 
در حوزه فرآورده های غذایی و دارویی حیوانی ادامه داد: 
در حوزه دام، طیور و آبزیان وابستگی های جدی داریم و 
ظرفیت بسیار خوبی در این حوزه برای اشتغال و ثروت 

آفرینی توام با تامین نیازها وجود دارد.
برای  بیان کرد:  بنیاد ملی نخبگان همچنین  ریس 
تامین اولویت ها راهی طوالنی در پیش داریم و این راه 
استارتاپ هایی  و  دانش بنیان  از شرکت های  با حمایت 
کوتاه  است،  آن ها  سرمایه گذار  خصوصی  بخش  که 
می شود. البته هرکدام از نیازهای دارویی، فرصتی برای 
که  است  خوداتکایی  و  افزوده  ارزش  و  اشتغال  ایجاد 
بستری  باید  پژوهشگاه ها،  از جمله  بخش های مختلف 
فراهم کنند که بخش خصوصی بتواند با سرمایه گذاری 
روی ایده های نوآورانه، نیازها را به محصول و اشتغال 

بدل کند.

معاون علمی رییس جمهور خبر داد  

ورود فناوری های 
دانش بنیان به عرصه 
مبارزه با مواد مخدر  رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای اسامی شهر اصفهان 

گفت: عدم دسترسی به منابع مالی خطرپذیر به عنوان سوخت 
موتور کارآفرین و همچنین دسترسی پیدا نکردن به بازارهای 
شرکت های  فعالیت  راه  سر  بر  مهم  چالش  دو  جهانی 

دانش بنیان است.
کوروش خسروی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص سهم 
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ایران با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری، اظهار کرد: خوشبختانه گرایش 
کلی که در مجموعه نظام یعنی دولت، قوه قضاییه و مقننه و 
همچنین نهادهای زیر مجموعه مقام معظم رهبری وجود دارد 
و به نظر می رسد با این نگاه شرکت های دانش بنیان در حال 

حرکت هستند.
وی با بیان اینکه در سال ۸۱ در مرکز کار آفرینی دانشگاه 
اصفهان بحث استارتاپ ها و دانش بنیان ها برای بسیاری 
غریب و ناآشنا بود، افزود: البته امروز از بلندپایه ترین مقام 
کشور تا پایین ترین آنها و دستگاه های مختلف به این بخش 
توجه و اهمیت نشان می دهند، البته شاید هنوز سهم دانش 
بنیان ها در تولید ناخالص ملی کشور به یک درصد هم نرسد.

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای اسامی شهر 
اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد استارتاپ های دنیا 
و به تبع آن ایران در حوزه آی تی فعال هستند، افزود: حدود 
تا ۱۵ درصد دیگر استارتاپ ها در حوزه های پزشکی،   ۱۰

کشاورزی  و دیگر رشته ها فعالیت دارند.
وی همچنین عدم دسترسی به منابع مالی خطرپذیر به 
پیدا  دسترسی  همچنین  و  کارآفرین  موتور  عنوان سوخت 
نکردن به بازارهای جهانی را دو چالش مهم بر سر راه فضای 
کارآفرینی و استارتاپ ها دانست و گفت: متاسفانه دولت به 
جای حمایت از کارآفرینان همچنان نسخه کمک از بانک را 
پیشنهاد می دهد، در حالی که سیستم بانکی برای کارآفرینی 

مضر و خطرناک است.
دسترسی  اکنون  کرد:  تاکید  همچنین  خسروی 
استارت آپ ها به بازارهای جهانی و همکاری با شرکت های 
خارجی به دلیل تحریم ها و نگاه شرکت ها به بازارهای داخل 

محدود است.

وی همچنین به نقش پراهمیت شرکت های دانش بنیان 
در تولید و اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این 
شرکت ها فعالیت بسیاری در حوزه های نانو، بیوتکنولوژی، 
هوش مصنوعی، تولید و ... دارند و جایگاه خود را در بخش های 
مختلف پیدا کرده اند. همچنین شرکت های دانش بر بسیاری 
برپایه  و  نبوده  بر  سرمایه  که  اند  شده  ایجاد  اصفهان  در 

دانش و فناوری در این زمینه رشد داشته اند.
رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای اسامی شهر 
دانش  اصفهان در خصوص مشکات مدیریتی شرکت های 
بنیان که به دنبال آن درگیر مشکات بیمه، مالیات، نقدینگی 
و... می شوند، اظهار کرد: دلیل اصلی فروپاشی شرکت های 
دانش بنیان تیم ناهماهنگ آنها است، اما عامل اصلی دیگر 
آشنا نبودن آنها با قوانین کشور و بازار است که راه حل آن 
بهره گیری از مدیران با سابقه به عنوان راهبر و مشاور است 
که با پیچ و خم کار آشنا باشند و به طور قطع حضور آنها در 

کنار شرکت های دانش بنیان بسیار راهگشا است.
وی با اعتقاد بر اینکه شکست شرکت های دانش بنیان در 
تمام دنیا وجود دارد، اما نرخ آن با یکدیگر متفاوت است، افزود: 
دانش بنیان ها حوزه ای پرریسک است که در نهایت ممکن 
است به نتیجه نرسند، البته برای تامین نقدینگی آنها مواردی 

در نظر گرفته شده است.
خسروی توضیح داد: درحال حاضر در اصفهان صندوق 
شرکت های  از  بسیاری  نقدینگی  تامین  فناوری  و  پژوهش 
برطرف  آنها  مشکات  البته  می دهد.  انجام  را  بنیان  دانش 
نشده با این وجود می تواند اقدامی در راستای برطرف کردن 

مشکات این شرکت ها باشد.
وی همچنین مشکات مالیاتی شرکت های دانش بنیان را 
ناشی از آشنا نبودن آنها با قوانین دانست و افزود: خوشبختانه 
از سوی مرکز فناوری برای مدیران این شرکت ها کاس های 
آموزشی برگزار می شود و مسئوالن اداره امور مالیاتی همکاری 
خوبی در این خصوص دارند و به دنبال کاهش مشکات آنها 
هستیم، البته تا زمانی که این شرکت ها کسب تجربه نکنند، 
قوانین را یاد نمی گیرند، اما گاه ممکن است جرائم مالیاتی 
این شرکت ها افزایش و در نهایت منجر به تعطیلی آنها شود.

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد

تعطیلی شرکت های دانش بنیان 
با افزایش جرائم مالیاتی 

●●●

»بیست و سومین سالروز ملی صادرات« با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که در این مراسم شرکت های دانش بنیان برتر 

در صادرات تجلیل شدند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و 
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در سالن اجاس سران حاضر شدند. با حضور این مسئوالن مراسم بیست و 

سومین سالروز ملی صادرات برگزار شد.
در این مراسم از 44 صادرکننده نمونه و ممتاز سال ۱۳۹۸ تجلیل شد.

در این میان 6 شرکت دانش بنیان به عنوان صادرکنندگان نمونه لوح و تندیس های خود را از معاون اول رییس جمهوری و 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری دریافت کردند.

همچنین ۵ شرکت دانش بنیان نیز به عنوان صادرکنندگان شایسته تقدیر لوح و تندیس های خود را دریافت کردند.
برنامه ریزی برای افزایش صادرات ۱۰۰ میلیارد دالری به ۱۵ کشور همسایه و اعطای کارت ویژه صادرکننده نمونه از دیگر 

اتفاقات مراسم امسال بود.
بیست و سومین سالروز ملی صادرات امروز یکشنبه در سالن اجاس سران با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس، 

صادرکنندگان و فعاالن بخش خصوصی برگزار شد.

در بیست و سومین سالروز ملی صادرات؛ 

دانش بنیان های برتر تقدیر شدند
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شرکت دانش بنیان با ساخت 

دوربین های ثبت تخلف انجام داد 

ایجاد 30 فرصت 
شغلی با ثبت تخلف

ساخت  فناوری  به  دانش بنیان  شرکت  یک 
پایش  خودرویی  سامانه  تخلف،  ثبت  دوربین های 
هوشمند تردد ناوگان و سامانه بی سیم تشخیص حضور 
خودرو دست پیدا کرده و توانسته ایران را در این حوزه 

از کشورهای خارجی بی نیاز کند.
به گزارش ایسکانیوز، حمیدرضا پرویزیان مدیرعامل 
ساخت  فناوری  درباره  دانش بنیان  شرکت  یک 
یک  محصول  این  گفت:  تخلف،  ثبت  دوربین های 
دوربین ثبت تخلف سرعت قابل نصب روی سه پایه و 
قابل استفاده به صورت پرتابل است که در حال حاضر 
انواع آن توسط شرکت به  از  از ۳ هزار دستگاه  بیش 
صورت کاما بومی تولید و در اختیار پلیس راهور کشور 

قرار گرفته است.
تخلف  ثبت  سامانه  داد:  ادامه  فناور  فعال  این 
اندازه گیری  با ترکیب سیستم  پرتابل،  لیزری  سرعت 
ویدیویی  ثبت  سیستم  و  لیزری  سنجی  سرعت  و 
تخلفات سرعت به صورت یکپارچه، تخلفات سرعت را 
از فاصله ۱۳۰۰ متری ضبط و به صورت ویدیو مستند سازی 
می کند.ویدیو مستند شده در صورت اعتراض راننده 
در محل  راننده  برای  تخلف،  عنوان سند  به  متخلف 

قابل نمایش است.
به گفته پرویزیان، تمامی بخش های این محصول 
فواصل  در  سرعت  تشخیص  لیزری  سامانه  جمله  از 
کالیبره  و  تولید  طراحی،  شرکت  این  توسط  دور 

می شود.

بر اساس اباغیه ای دستگاه قضا، ستاد اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه )دادگستری استان ها( و کانون های 
کارآفرینی در استان ها موظف به برگزاری نشست های تخصصی 
و  نوپا  کارهای  و  کسب  مشکات  شناسایی  راستای  در 

دانش بنیان شدند.
ملی  سازمان  پیگیری های  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
کارآفرینی ایران در هفته جهانی کارآفرینی و توجه دستگاه 
با  شدند  موظف  استانی  کارآفرینی  کانون های  کلیه  قضا، 
استانی  ستادهای  دبیرخانه های  و  دادگستری ها  هماهنگی 
استارتاپ ها،  کارآفرینان،  حضور  با  و  مقاومتی  اقتصاد 
شرکت های دانش بنیان  و کسب وکارهای مبتنی بر نوآوری، 
نشست های تخصصی برگزار شود و با شناسایی و احصاء موانع 
و مشکات، نتیجه را به صورت مستمر به دبیرخانه مرکزی 
پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه 

گزارش کنند. 
اجرای  پیگیری  مرکزی  ستاد  سوی  از  اباغیه  این 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به کلیه رؤسای 
راستای  در  کشور  سراسر  استان های  دادگستری های  کل 

و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  بهتر  هرچه  اجرای 
حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری نوین 

ارسال شده است.
میان  مشترک  صورت  به  نیز  تخصصی  نشست های 
ستادهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و کانون های کارآفرینی 

استانی برگزار خواهد شد. 
دکتر حسین ساح ورزی، رییس سازمان ملی کارآفرینی 
ایران یکی از مطالبات جدی کسب و کارهای نوپا، خاق و 
دانش بنیان را مسائل مقرراتی، حقوقی، مجوزها و استعام های 
زائد و دست و پاگیر دانست و گفت: بر این اساس این سازمان 
سعی بر آن دارد با تعامل با دستگاه های مرتبط و استفاده از 
برای  قضاییه  قوه  همراهی  و  از جمله حمایت  ظرفیت ها، 
حل این دغدغه جدی کارآفرینان و نوآفرینان اقدام کند. 

وی ایجاد مراکز نوآوری تخصصی، برگزاری نشست های 
مشترک، جشنواره های مرتبط، سمینار و گردهمایی هایی در 
جهت حل مسائل نوآوران و فناوران کشور و شناسایی و ارائه 
راهکارها و راه حل های تسهیل کننده این کسب و کارها را به 

عنوان بخشی از اهداف این همکاری برشمرد.

ساح ورزی یادآور شد: عملکرد قوه قضاییه در حمایت 
از بنگاه های تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری، بسیار موثر 
و قابل توجه بوده و تکرار این تجربه برای تقویت و حمایت 
از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان هم حتما اثرگذار 

خواهد بود. 

یک کارآفرین و نوآور صنعت چاپ و بسته بندی معتقد 
است، این صنعت برای توسعه صادرات، ورود به بازارهای 
بین المللی و ارزش آفرینی کاالها در سال »رونق تولید« 
نیازمند ورود هرچه موثرتر استارتاپ ها، شرکت های دانش 

بنیان و فناوران است.
ششمین  و  بیست  برگزاری  حاشیه  در  حاکی  مرتضی 
ماشین آالت  و  چاپ،  بسته بندی  بین المللی  نمایشگاه 
کشور   ۱۲ و  ایران  از  شرکت   44۵ حضور  با  که  وابسته 
برگزاری  حال  در  تهران  المللی  بین  نمایشگاه  در  جهان 
است،  با اشاره به اینکه صنعت چاپ و بسته بندی صنعت 
اشتغال زا، کارآفرین و ارزش آفرین است گفت: این صنعت 
بخش مهمی از ارزش آفرینی صادرات کاال ها و تولیدات 

را پوشش می دهد.
و  چاپ  که صنعت  است  حالی  در  این  داد:  ادامه  وی 
از  با همه اهمیتی که دارد نه تنها در کشور  بسته بندی 
سوی دستگاه های ذیربط مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه 
در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها نیز مورد فراموشی 
قرار گرفته و در برنامه های توسعه نامی از این صنعت مهم 

و کلیدی به میان نیامده است.  
حاکی تصریح کرد: متاسفانه صنعت چاپ و بسته بندی 
در حال حاضر از مشکات مختلف از جمله ماشین آالت 
دانشگاه  نبود  ها،  گیری  تصمیم  تعدد  و  تداخل  فرسوده، 
ها و رشته های کاربردی در نظام آموزش عالی، وارداتی 
نیروی متخصص و تکنسین  نبود  بودن کاهای مصرفی و 

رنج می برد.
وی با اشاره به اینکه صنعت چاپ یکی از چند صنعت 

مهم و راهبردی در کشورهای توسعه یافته است اظهار داشت: 
حاضر  حال  در  باال  بسیار  مالی  گردش  با  چاپ  صنعت 
اما در  گردش مالی حدود یک هزار میلیارد دالری دارد، 

ایران این وضع به گونه ای دیگر است.
دیر مجتمع چاپ و بسته بندی آراد با بیان اینکه، سن 
میانگین ماشین آالت چاپ در کشورمان بیش از سی سال 
است، افزود: بر همین اساس تنها سرمایه یک تولید کننده 
ابزار و ماشین آالت  اوست و این موضوع یکی از چالش 
چرا  شود،  می  محسوب  کشورمان  در  چاپ  صنعت  های 
که ماشین آالت در صنعت چاپ فرسوده و قدیمی است.  

وی با اشاره به اینکه مجتمع مطبوع خود به عنوان یک 
مجموعه جوان و فناور برای ۷۰ نفر به طور مستقیم و برای 
است  کرده  ایجاد  اشتغال  غیرمستقیم  طور  به  نفر   ۲۵۰
گفت: نکته مثبت این است که جوانان ما اهمیت زیادی به 
این حرفه و شغل خود می دهند و حاضرند با تمام وجود 

برای پیشرفت آن تاش کنند.
کادر  که  آنجایی  از  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  حاکی 
مدیریتی جوان عاقه به استفاده از پرسنل جوان نیز دارد 
همان  در  تدریج  به  بیکاری  مشکل  که  شود  می  موجب 

حوزه و در همان صنعت ریشه کن شود.
وی در ادامه تاکید کرد: صنعت چاپ و بسته بندی به عنوان 
یک صنعت مادر و راهبردی در کشور هم اکنون نیازمند 
حمایت رسانه های قدرتمند کشور بویژه رسانه ملی است 
شدن  برطرف  به  و  بیان  را  صنعت  این  های  فرصت  که 
مرتبط  مسوالن  و  نهادها  از  و  نماید  تمرکز  آن  مشکات 

رفع مشکات این صنعت را مطالبه کند.

با ارسال ابالغیه ای اجرایی می شود 

برپایی نشست های تخصصی برای شناسایی
 چالش های شرکت های دانش بنیان

●●●
یک کارآفرین صنعت چاپ تاکید کرد: 

صنعت چاپ و بسته بندی نیازمند
 ورود شرکت های دانش بنیان است 
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دهکده اقتصاد مقاومتی مازندران در ساری افتتاح شد 

آشنایی کارجویان با شیوه های کارآفرینی 
دانش بنیان 

●●●

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیست با بیان اینکه ۱4۰ شرکت دانش بنیان در این 
حوزه ها  فعال هستند، گفت: بناست ۱۰ قرارداد در حوزه آب 

منعقد کنیم.
به گزارش مهر، دکتر نادر قلی ابراهیمی در گردهمایی فناورانه 
سازمان ها، صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های 
حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست که در محل 
صندوق نوآوری و شکوفایی در حال برگزاری است، گفت: خیلی 
از پروژه هایی که در این حوزه ها به مرحله اجرایی رسیده اند 
با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های وابسته به 

معاونت علمی کلید خورده اند.
ابراهیمی با بیان اینکه در این سه سال سندی به عنوان سند 
توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست مصوب شده که 
اقدامات ستاد بر این اساس انجام می شود، تصریح کرد: مبنای 

کار ما براساس این سند و با توجه به موضوع دانش بنیانی است.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر فاصله زیادی تا اجرای 
این سند داریم، اظهار داشت: باید خیلی از اقدامات را انجام دهیم 
تا بتوانیم سند توسعه فناوری حوزه آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیست، را اجرایی کنیم. ما نیازمند حرکت های جدی 
در اجرای سند توسعه فناوری حوزه آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیست هستیم. البته که اقداماتی در این زمینه شروع 
شده که در بحث آب می توان به راه اندازی آب شیرین کن ها در 

مناطق روستایی و کم برخوردار اشاره کرد.

ابراهیمی گفت: پمپ های تحت فشار برای تأمین آب در 
اقداماتی برای پخش  واحدهای کوچک در مناطق روستایی، 
سیاب ها در هندیجان و غیره، اقداماتی برای بیابان زدایی از 
جمله پروژه هایی هستند که در راستای سند توسعه فناوری 
حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست به مرحله اجرایی 

رسیده است.
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیست با اشاره به تعداد شرکت های دانش بنیان فعال 
در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست گفت: از میان 
بیش از چهار هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان که اکنون فعال 
هستند، ۱4۰ شرکت در زمینه حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و 

محیط زیست فعالیت می کنند.
مسائل  آب،  اهمیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  ابراهیمی 
زیست محیطی، فرسایش خاک، سیاب ها، آلودگی ها و غیره 
تعداد شرکت های دانش بنیان کم هستند. انتظار ما این است که 
محققان جوان از این فرصت استفاده کرده و شرکت هایی را در 

راستای رفع این مشکات راه اندازی کنند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیست با اشاره به فعالیت شتاب دهنده ها در عرصه 
زیست بوم کارآفرینی خاطرنشان کرد: در این زمینه ۵ شتابدهنده 
فعال وجود دارد که از استارت آپ های حوزه آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست حمایت می کنند. اینها می توانند در 

حوزه های مختلف روند شتاب دهی را سرعت ببخشند.

رییــس دانشــگاه تهران گفــت: امــروزه در دنیــا معنــای 
ــوآوری و  ــا، ن ــش بنیان ه ــه و دان ــر یافت ــعه تغیی توس
خاقیــت شــکل جدیــدی از پیشــرفت و توســعه بــرای 
ــوژی  ــا تکنول ــی شــوند ت ــر کشــوری محســوب م ه

ــه ســرعت متحــول شــود. ب
جشنواره  سومین  در  احمدآبادی«  نیلی  »محمود 
اندیشمندان و دانشمندان جوان که در تاالر عامه امینی 
دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: در گذشته  معنای توسعه 
اینگونه بود که با ایجاد کارخانه، خرید دانش فنی، تجهیزات 
نمونه آن  به توسعه رسید که  توان  و کارگران زیاد می 
که  یادم هست  البته  است.  اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه 
همین کارخانه به عنوان یک تحول در توسعه صنعتی کشور 

محسوب می شد و همچنان این رویه ادامه دارد.
وی گفت: اما در دنیای امروز شکل توسعه تغییر یافته 
و نمی توان منتظر بود تا به مانند گذشته یک برنامه ریزی 
دراز مدت داشت تا صنعتی را ایجاد کنیم و این صنعت به 

عنوان شاخص توسعه و اشتغال معرفی شود.
رییس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه سرعت تغییرات 
در حوزه های مختلف سبب شده تا فارغ التحصیانی آشنا 
با دانش روز داشته باشیم، گفت: اگر فردی که ۱۰ سال 
پیش فارغ التحصیل شده،  دانش جدید را فرا نگیرد، با 
تکنولوژی روز بیگانه است تا به همین دلیل دنیا به دنبال 

تبدیل دانش و تکنولوژی خود به ثروت شود.
نیلی با اشاره به اینکه نسل جوان، فرهیخته و عاقمند 
این  به  رسیدن  برای  مغتنمی  بسیار  فرصت  ایران  در 
پیشرفت است، تصریح کرد: در مقابل این نسل فرهیخته 
با صنعتی مواجهیم که توانایی مدیریت تحوالت جدید را 
ندارد و با  روش های قدیمی فعالیت می کنند و بیشتر به 

تجارت واردات به جای صادرات توجه دارند.
وی ادامه داد:  رصد اقتصاد به شدت دولتی و صنایع 
درگیر مسایل  داخلی  نشان دهنده عدم پویایی صنعت 
در کشور است تا چنین شرایطی سبب شود جریان سومی 
در کشور شکل بگیرد. آن جریان سوم همان مراکز رشد، 

پارک های علم و فناوری و نوآوری هستند.
این مقام مسوول افزود: مزیت این مراکز، اتصال صنعت 
به دانشگاه ها است و دنیا به این نتیجه رسیده است. البته 
تفاوت کشور با دنیا این است که صنایع بزرگ در این 
مراکز رشد، حضور دارند ولی در ایران صنایع در پارک 
های علم و فناوری توسعه داده نشده است. زیرا عمده بازار 
صنایع ایران مصرف داخلی دارد تا توانایی رقابت با صنایع 

خارجی هم از بین برود.
نیلی ادامه داد: مراکز متعدد علم و فناوری و پارک های 
دانش در بسیار از شهرها تاسیس شده و می توان با وجود 
آنها نرده بین دانشگاه و جامعه را برداشت و دانشگاه از هر 
حرکتی که سبب رشد ایده ها و افکار سرمایه ای در کشور 

شود، حمایت می کند.
وی با اشاره به شعار دانشگاه که  ارتقاء جایگاه بین 
گفت:  است  اجتماعی  مسئوولیت  و  کارآفرینی  المللی، 
حمایت های بنیادهایی مانند بنیاد جمیلی، مصلی نژاد و 
کانون دانش آموختگان می تواند در این راه دانشگاه تهران و 
کشور را برای رهایی از بن بست های اقتصادی یاری کنند. 
زیرا امروزه سطح علمی دانشجویان، محققان، پژوهشگران و 

اساتید دانشگاه از سطح متوسط جهانی باالتر است.

رییس دانشگاه تهران: 

دانش بنیان ها 
شکلی جدید ازتوسعه 

هستند 

دبیر ستاد آب و خشکسالی: 

فعالیت ۱۴۰ شرکت دانش بنیان
 در حوزه آب و خشکسالی 

به مناسبت هفته بسیج مرکز آموزشی - مهارتی سازمان بسیج سازندگی سپاه کربا با عنوان دهکده اقتصاد مقاومتی مازندران، 
با حضور سردار محمدحسین بابایی فرمانده سپاه کربا، رئیس سازمان بسیج سازندگی استان و برخی از فرماندهان نواحی در 

سمسکنده ساری افتتاح شد.
به گزارش بازارکار به نقل از سایت باغ این مرکز به مساحت ۷ هکتار در دو بخش تولیدی و آموزشی فعالیت دارد، در بخش 
آموزشی که شامل اقدامات علمی و کارگاهی ست، افراد در قسمتی از محوطه ی دهکده، در کنار آموزش های تئوریک از نزدیک 

با نحوه پرورش گیاهان گلخانه ای، تکثیر و پرورش دام و پرندگان آشنا می شوند.
بخش کارگاهی که در زمینه های IT و تعمیرات لوازم خانگی ست، آموزش به عاقه مندان توسط اساتید متخصص صورت 

می گیرد.
همچنین قسمت تولیدی این دهکده، شامل واحد ۵۰۰ قطعه ای تکثیر و پرورش قرقاول، واحد ۲۰۰ راسی تکثیر و پرورش 
دام سبک، واحد تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی با ظرفیت ۳ تن، واحد ۳ هزار اصله ای تکثیر و پرورش گیاهان گلخانه ای و واحد 

هزار قطعه ای تکثیر و پرورش مرغ و سایر پرندگان بومی ست.
در بخش تولید، کارگاه بسته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی نیز به عنوان مکمل فعالیت های دهکده اقتصادی وجود دارد.
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معاون تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
به  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  گفت:  جمهوری 
ویژه برای تولیدات داخلی در حوزه حفظ نباتات، یکی از 

اولویت های کشور به شمار می رود.
امضای  آئین  در  صالحی«  »پیمان  ایرنا   گزارش  به 
یادداشت تفاهم همکاری میان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و سازمان حفظ نباتات کشور، افزود: هر 
حوزه متولی خود را دارد اما تولید محصوالت کشاورزی 
خصوصی  بخش  دانش بنیان  شرکت های  سمت  به  باید 

سوق داده شود.
وی اظهار داشت: معاونت علمی ریاست جمهوری، رسالت 
اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را دارد که در 
این زمینه با همکاری سایر بخش ها به موفقیت های قابل 
توجهی دست پیدا کرده ایم؛ به طوری که تا چند سال 
پیش واردکننده دارو بودیم اما اکنون به جایی رسیده ایم 

که ۹۸ درصد داروها را در داخل کشور تولید می کنیم.
از  حمایت  قانون  اجرای  اینکه  بیان  با  صالحی 
شرکت های دانش بنیان در کشور انجام می شود، تصریح 
کرد: ۱۱۰ امتیاز و مجوز مختلف بر اساس این قانون به 

شرکت های دانش بنیان داده شده است.
معاون تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
از  حمایت  برای  دیگر  کار  و  ساز  یک  افزود:  جمهوری 
در  شرکت ها  این  بکارگیری  دانش بنیان،  شرکت های 

طرح های کان ملی است.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه به صورت طرح کان ملی 

اجرا می شود.
به گزارش ایرنا، معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری  

و سازمان حفظ نباتات کشور همکاری  خود را با هدف 
مشارکت در زمینه مدیریت و راهبری طرح های فناورانه 
و اولویت دار و تولید کاالی دانش بنیان  و فناورانه کشور در 
حوزه عوامل خسارت زای محصوالت کشاوری و فرآوردهای 

گیاهی آغاز کردند.
توسط  )سه شنبه(  امروز  که  ای  تفاهم نامه  اساس  بر 
علمی  معاونت  سازی  تجاری  معاون  صالحی«  »پیمان 
ریاست جمهوری و »محمدرضا درگاهی« رئیس سازمان 
اقتصاد  اجرای  امضا شد،  وزارت کشاورزی  نباتات  حفظ 
اجرایی  بین دستگاه های  مقاومتی و ضرورت هماهنگی 
برای فراهم سازی بستر مشارکت محققان و متخصصان 
برای بکارگیری دانش و فناوری در تحقق اهداف توسعه 

ملی مورد توجه قرار گرفت.

معاون تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در زمینه حفظ نباتات 

مدیرعامل شرکت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
صنایع پیشرفته با بیان اینکه از شرکت های فعال در حوزه 
صنایع دریایی و کشتی، حمایت می کنیم، گفت: شرکت هایی 
از  نیز  که در هوافضا و پرنده های غیرنظامی فعال هستند، 

تسهیات ما بهره می گیرند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بیست و یکمین نمایشگاه 
عباس  بندر  در  ایران  اسامی  دریایی جمهوری  بین المللی 

پایتخت دریایی ایران در حال برگزاری است.
در حاشیه این نمایشگاه مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
صندوق  حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: 
در این نمایشگاه تفاهم نامه ای با رئیس دانشگاه هرمزگان و 
ریاست پارک فناوری این استان مبنی بر استفاده از کمک ها 
و تسهیات ما برای پیشبرد اهداف شرکت های دانش بنیان، 

استارت آپ ها و شرکت های فناور منعقد کرده ایم.
رضا نقی پوراصل با بیان اینکه رسالت شرکت مادر تخصصی 
پیشرفته  صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  

فناور  شرکت های  و  مجموعه ها  از  حمایت  اساسنامه  طبق 
ما  عهده  بر  قانون  آنچه  طبق  گفت:   است،  دانش بنیان  و 
گذاشته است، در ارائه تسهیات، صدور ضمانت نامه خدمات 
کارشناسی و سرمایه گذاری های ریسک پذیر مکلف و موظف 

هستیم، از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.
وی تأکید کرد: عمده این شرکت ها باید در حوزه صنایع 
پیشرفته شامل ۱۳ سرفصل  باشند. صنایع  فعال  پیشرفته 
است که طبق اساسنامه این وظیفه بر عهده ما است تا از 

آنها حمایت کنیم.
از  حمایت  صندوق   تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته افزود: این شرکت ها باید 
دارای این سرفصل ها باشند که در این باره می توان به مواردی 
نظیر زیست فناور بودن، نانو، میکروالکترونیک، پلیمر، هوافضا، 
مواد و سایر صنایع که طبق تشخیص وزارت صنعت و معدن 
و تجارت که به عنوان صنایع پیشرفته شناخته شده باشند که 

در این راستا ما مکلف به حمایت هستیم.
نقی پور اصل افزود: در حوزه صنایع دریایی بخش عمده ای 

از فعالیت ها در قالب صنایع پیشرفته است که ما این حمایت ها 
را از آنها انجام می دهیم.

وی بیان کرد: در حوزه صنایع دریایی امروز بسیاری از 
رادارها و همچنین بخش های مختلف مربوط به کشتی جزو 

صنایع پیشرفته محسوب می شوند.
از  حمایت  صندوق   تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته افزود: آمادگی داریم در 
حوزه صنایع دریایی از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.

وی تأکید کرد: شرکت های مختلفی که اکنون در حوزه 
صنایع دریایی نیز فعال هستند، مجهز به آخرین دستاوردها و 
صنایع های تک با فناوری پیشرفته هستند و ما می توانیم در 
کنار این شرکت ها قرار بگیریم، ضمن آنکه جوانان در کنار 
شرکت های دانش بنیان همین قطعاتی را تهیه می کنند که در 

صنعت به کار گرفته می شود.
و  هوافضا  حوزه  در  که  شرکت هایی  از  کرد:  تأکید  وی 
پرنده های  غیرنظامی فعال هستند، نیز حمایت می کنیم و 

تعهدات و قراردادهای خوبی با ذی نفعان در این حوزه داریم.

مدیر عامل شرکت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 

پیشرفته مطرح کرد

ارائه تسهیالت به
 شرکت های دانش بنیان دریایی

همکاری شرکتهای 
دانش بنیان با 

ارگانهای مختلف
 در حوزه قاچاق 

ــان و  ــش بنی ســه تفاهــم نامــه بیــن شــرکت هــای دان
ارگانهــای مختلــف در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــه 

ارزش هــزار و ۱۹۵ میلیــارد ریــال منعقــد شــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مهــر، رویــداد گردهمایی 
ــدوق  ــل صن ــاق کاال و ارز در مح ــا قاچ ــارزه ب ــه مب فناوران
ــای  ــاوران و شــرکت ه ــا حضــور فن ــوآوری و شــکوفایی ب ن

دانــش بنیــان برگــزار شــد.
ر حاشــیه ایــن رویــداد ســه تفاهــم نامــه بــه ارزش هــزار 
و ۱۹۵ میلیــارد ریــال بیــن شــرکت هــای دانــش بنیــان و 

متقاضیــان منعقــد شــد.
ــزی  ــتاد مرک ــس س ــا حضــور رئی ــه ب ــن تفاهمنام ای
ــور  ــس راه ــس پلی ــاق کاال و ارز، رئی ــا قاچ ــارزه ب مب
ــوآوری و شــکوفایی منعقــد  ــان صنــدوق ن ناجــا و معاون

ــدند. ش
اولیــن تفاهــم نامــه بــه ارزش ۱۸۵ میلیــارد ریــال بین 
ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان اردبیــل و یــک 
شــرکت دانــش بنیــان بــرای نصــب و راه انــدازی ســامانه 

بازرســی کاالهــای کانتینــری بــه روش پرتونــگاری بــود.  
دومیــن تفاهــم نامــه بیــن یــک شــرکت دانــش بنیــان 
بــا شــرکت دیگــر بــا موضــوع راه انــدازی سیســتم هــای 
ــال  ــارد ری ــه ارزش ۱۰ میلی ــرد ب ــش س ــیدی آت خورش

منعقــد شــد.  
همچنیــن تفاهــم نامــه ســوم بــا موضــوع تهیه پــاک های 
هوشــمند خــودرو بــه ارزش هــزار میلیــارد ریــال منعقــد 

شــد.
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تأسیس اولین شرکت 
دانش بنیان هنر 

در قزوین 
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: شرکتی که 
با عنوان اولین شرکت دانش بنیان هنر ایران در قزوین 
تأسیس شده است؛ اولین ثبت اختراع تاریخ هنر ایران را 

دارد و در ادامه راه نیازمند توجه مسئوالن است.
هومان بابااوالدی - مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
هنری- در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این شرکت اولین 
شرکت دانش بنیان هنر ایران و دارای اولین ثبت اختراع 

تاریخ هنر ایران است.
شرکت  این  پژوهشگـــران  توســط  داد:  ادامه  وی 
فرموالسیونی را به ثبت علمی رساندیم که کامًا سلولزی 
است و روی برگه های کاغذ اجرا می شود و در خاورمیانه 

منحصربه فرد است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »برگه زرین قلم عماد« 
خاطرنشان کرد: در محصوالت تولیدی روکشی را طراحی 
کرده ایم که با قرار گرفتن روی کاغذ عمر آن را افزایش 
می دهد و دارای PH خنثی و ضد قارچ و باکتری و دارای 

درجه کشانی و چسبندگی بسیار باالیی است.
بابااوالدی در پایان تأکید کرد: در استان قزوین باید 
جدی تر به مرکز رشد هنر توجه کنیم و در این راستا 
حمایت از بخش هنری ضرورت دارد؛ با توجه به اینکه 
قزوین عنوان پایتخت خوشنویسی کشور را یدک می کشد 
الزم است مرکز رشد هنر و دانشکده هنر را در استان 
احداث کنیم؛ ضمن اینکه به نظر می رسد الزمه ایجاد 
یک دانشکده و نگاه جدی به اقتصاد هنر، راه اندازی مرکز 

رشد هنر است.

کسب عنوان فناور برتر جهاد دانشگاهی کشور 
توسط شرکت دانش بنیان خاک آژیانه

معاون فناوری مرکز رشد فناوری جهاددانشگاهی استان 
اردبیل گفت: شرکت دانش بنیان خاک آب آژیانه از واحدهای 
مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان 
اردبیل موفق شد عنوان واحد برتر فناور را از میان ۷۰۰ واحد 

و هسته کسب نماید.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ معاون فناوری مرکز 
رشد فناوری جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: در ارزیابی 
واحدهای فناور مستقر در پارک ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری 
شکوفایی جهاددانشگاهی سراسر کشور، شرکت دانش بنیان 
خاک آب آژیانه از واحدهای مستقر در مرکز رشد گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل موفق شد عنوان واحد 

برتر فناور را از میان ۷۰۰ واحد و هسته کسب نماید.
مهران محمدی در جمع خبرنگاران  اظهار کرد: این شرکت 
از مرحله ایده پردازی وارد مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل 
شد و پس از طی درست مراحل و اخذ مجوزهای الزم با قطره 
ضد سینوزیت »دامپرلی« توانست به مرحله تجاری سازی 

برسد.
مهندسی  نظام  رسمی  عضو  که  شرکت  این  افزود:  وی 
کشاورزی استان اردبیل است، از واحدهای فعال مرکز رشد 
جهاددانشگاهی استان اردبیل می باشد که بر روی سه محصول 

به شکل قطره، کپسول و شیاف فعالیت می کند.
محمدی خاطرنشان کرد: قطره ضد سینوزیت این شرکت 
با همکاری بسیار سازنده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توانست 
ضمن اخذ کد اخاق و کد بهداشت جهانی، کارآزمایی موفقی 

را در بیمارستان های سبان و فاطمی اردبیل طی نماید.
وی ادامه داد: در حال حاضر این محصول دارویی در حال 
آینده  در  و  می باشد  دارویی  کارخانه های  از  یکی  در  تولید 

میتواند حتی وارد بازارهای دارویی جهانی شود.
معاون فناوری مرکز رشد فناوری فرآورده های گیاهان 
دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل تصریح کرد: کپسول 
ضد التهاب زانو و شیاف ضد فیبروم ایدههای دیگر این شرکت 

الزم  کارآزمایی های  و  مطالعه  حال  در  که  می باشند  موفق 
می باشند.

 ۹۷ سال  در  آژیانه  آب  خاک  شرکت  کرد:  بیان  وی 
موفق شد پس از ارزیابی های معاونت علمی فناوری ریاست 
جمهوری به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان استان 

اردبیل شناخته شود.
محمدی بیان کرد: در گردهمایی پارک ها، مراکز رشد و 
منش جهاددانشگاهی که در دانشگاه فرهنگ و هنر تهران 
برگزار شد، جایزه این شرکت توسط رئیس جهاددانشگاهی 

کشور اعطا شد.
وی گفت: در حال حاضر ۱۵ شرکت و یک هسته در مرکز 
رشد جهاددانشگاهی استقرار یافته اند که بزودی استقرار چند 

شرکت جدید نیز در آن اتفاق خواهد افتاد.
محمدی ادامه داد: در حال بررسی مدلی هستیم که در 
صورت به نتیجه نرسیدن ایده های شرکتها یا مسیر حرکت 
را تغییر دهیم و یا شرکت ها را به منظور مدیریت صحیح 
منابع از مرکز رشد خارج سازیم تا امکان پذیرش واحدهای 

جدیدی فراهم آید.
●●●

با هدف توسعه صادرات؛ 

دانش بنیان های 
ایرانی متخصصان 

خارجی جذب می کنند 
 

مرکز تعامات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری به دنبال جذب متخصصان و 
فارغ التحصیان کشورهای در حال توسعه در شرکت های 

دانش بنیان ایرانی است.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
باالی  به  ارشد  کارشناسی  فارغ التحصیان  و  متخصصان 
کشورهای در حال توسعه مانند عراق، سوریه، افغانستان، 
پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، 
قزاقستان، قرقیزستان و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا، جذب 

شرکت های دانش بنیان ایرانی می شوند.
این طرح با هدف توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان و 
توسط مرکز تعامات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری اجرایی می شود. در این برنامه هر 
کارآموز به مدت یک سال آموزش های الزم را دریافت می کند 

و در نهایت به شرکت های دانش بنیان ایرانی می پیوندد.
و حمایت  تخصصی  نیروی  تربیت  برنامه،  این  هدف 
از آن ها به مدت یکسال برای توسعه صادرات محصوالت 

شرکت های دانش بنیان در سایر کشورها است. 
 

●●●
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان:

شرکت های دانش بنیان قابلیت دور زدن 
تحریم ها را دارند

یک شرکت دانش بنیان توانسته با تکیه به توان بومی، تحریم ها را دور زده و در زمینه ساخت ماشین های الکتریکی پیشرفته، 
نیاز کشور را تامین کند.

مهدی بخشی در گفتگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه این شرکت دانش بنیان از سال ۹۵ تاسیس شده و ۸ نفر نیروی 
انسانی دارد،گفت: این شرکت در زمینه طراحی و ساخت ماشین های الکتریکِی پیشرفته فعالیت می کند.

وی افزود: برخی از ماشین آالت ویژه ای که در صنایع استفاده می شود، به دلیل تحریم ها دیگر قابل تأمین نیست،  اما شرکت 
ما، این ادوات را ساخته و در اختیار صنایع قرار داده  است.

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با بیان اینکه این شرکت دستاوردهای مختلفی دارد، خاطرنشان کرد: طراحی و ساخت 
نخستین »موتور الکتریکی با رده بازدهی IE۳« و نخستین »ژنراتور استارتر فوق سرعت باالی خنک شونده طبیعی« از جمله 
دستاوردهای این شرکت دانش بنیان است. در واقع ما آنچه که نیاز کشور باشد و نمونه آن را در داخل کشور موجود نباشد، می سازیم.

بخشی عنوان کرد: وزارت نیرو از شرکت ها درخواست کرده که توانمندی ها و محصوالت  خود را اعام کرده تا مورد ارزیابی قرار 
بگیرند. وزارت نیرو درحالی به دنبال ارزیابی برخی از محصوالت است که نمی داند شرکت ما این محصوالت را طراحی، تولید و 

آزمایش کرده است. دلیل این موضوع این است که شرکت ما گمنام بوده و تبلیغات و حمایت خاصی از ما صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: هر دو محصول این شرکت، دانش بنیان بوده و جالب است بدانید موتور القایی IE۳ که ما تولید می کنیم، در 
این منطقه فقط در ترکیه تولید می شود که به ایران صادرات ندارد. این محصول در مرحله تولید انبوه قرار دارد اما محصول ژنراتور 

استارتر فوق سرعت باالی خنک شونده طبیعی باتوجه به اینکه دستگاه خاص و ویژه ای است، امکان تولید انبوه آن وجود ندارد.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، مشکات این شرکت را در تجاری سازی مواردی چون نحوه تهیه ماشین آالت، نوسانات ارز، 
سخت گیری های گمرکی و قیمت باالی ماشین آالت عنوان و ابراز امیدواری کرد دولت از شرکت های دانش بنیان حمایت کرده 

و راه پیشرفت آن ها را تسهیل کند.
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 

ریاست جمهوری:

 کمبود منابع 
مالی برای حمایت 

از شرکت های 
دانش بنیان 
وجود ندارد

 رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت 
جمهــوری بابیــان اینکــه تســهیات حمایتــی بــه 
ــت:  ــود، گف ــت می ش ــان پرداخ ــرکت های دانش بنی ش
کمبــود منابــع مالــی بــرای حمایــت از ایــن شــرکت ها 

ــدارد. ــود ن وج
ــان  ــن بی ــر، ضم ــا مه ــو ب ــدت در گفتگ ــی وح عل
اینکــه در یــک ســال گذشــته باوجــود تحریم هــا 
حمایت هــای متنــوع و گســترده ای از شــرکت های 
اســت،  انجام شــده  دانش بنیــان در ســطح کشــور 
ــه کمبــودی در حــوزه تأمیــن  اظهــار داشــت: هیچ گون
منابــع مالــی شــرکت های دانش بنیــان وجــود نــدارد و 
تمــام امکانــات در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای 
ــان  ــن تشــکل های دانش بنی ــت ای توســعه بســتر فعالی

ــت. ــده اس ــری ش به کارگی
وی بابیان اینکه سال گذشته دو هزار میلیارد تومان 
به صورت مستقیم برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
برای  کشور  اصلی  بانک های  افزود:  است،  پرداخت شده 
این صندوق اعام آمادگی  پرداخت تسهیات حمایتی 

کردند و همکاری مطلوبی در این راستا برقرار است.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت 
ــه اینکــه بخشــی از تســهیات  ــا اشــاره ب جمهــوری ب
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی را بانک هــای اصلــی 
کشــور می پردازنــد، خاطرنشــان کــرد: تســهیات 
نمونه ســازی،  قرض الحســنه  ازجملــه  متنوعــی 
تســهیات اشــتغال زایی، تســهیات توســعه صنعتی در 

ایــن صنــدوق دیده شــده اســت.
وحــدت از پرداخــت تســهیات لیزینــگ خدمــات 
ایــن بخــش،  دانش بنیــان خبــر داد و گفــت: در 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــوالت ش ــد محص ــه خری هزین
بازپرداخــت  بــا  به صــورت تســهیات ۹ درصــد 
خوبــی  بســتر  کــه  می شــود  ارائــه  سه ســاله 
ــن شــرکت ها  ــه فعالیــت ای ــق بخشــی ب ــرای رون ب

می کنــد. فراهــم 

مشاور اشتغال مرکز علمی کاربردی درگفتگو با علم وفناوری:

کارخانه نوآوری پلی برای افزایش
 پروژه ها و تحقیقات کاربردی

به اعتقاد حبیب آگهی، کارخانه نوآوری با محوریت اقتصاد دیجیتال که در مجاورت کارخانجات مخابرات ایران در حال احداث 
می باشد و به زودی راه اندازی خواهد شد، می تواند سبب تشویق دانشجویان جهت انجام کارهای تحقیقاتی کاربردی و پروژه 

های روز کشور شود.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری در شیراز؛ نمایشگاه جهادگران علم و فناوری به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و 

فناوری استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز با تعداد بیش از ۲۳ غرفه برگزار شد.
حبیب آگهی، مشاور اشتغال مرکز علمی کاربردی ITMC در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح اهداف دانشگاه علمی کاربردی و 
علت حضور افراد در این دانشگاه عنوان کرد: هدف اصلی ما در دانشگاه علمی کاربردی هدایت دانشجویان به سمت کارآفرینی، 

ایجاد اشتغال و در نهایت کسب درآمد می باشد تا دانشجو پس از فراغت از تحصیل، مشکلی بابت کار و درآمد نداشته باشد.
وی در مورد مراکز رشد دانشگاه علمی کاربردی بیان داشت: مراکز رشد مشاوره ما هم اکنون در استان فارس در واحد کارنو 
مشتقر می باشد. مرکز رشد خوشه فناوری و کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی در حال حاضر فعال می باشند که دانشجویان 

می توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات و امکانات آن استفاده نمایند.
به اعتقاد حبیب آگهی، کارخانه نوآوری با محوریت اقتصاد دیجیتال که در مجاورت کارخانجات مخابرات ایران در حال احداث 
می باشد و به زودی راه اندازی خواهد شد، می تواند سبب تشویق دانشجویان جهت انجام کارهای تحقیقاتی کاربردی و پروژه 

های روز کشور شود.
مشاور اشتغال مرکز علمی کاربردی ITMC در پایان از مسئولین و مدیران درخواست کرد: از مراکز رشد و مراکز علمی 
کاربردی حمایت کنند تا با آموزش صحیح و انجام مشاوره های به موقع، تیم هایی کارآمد و مفید را وارد جامعه نموده که بتوانند 

ایده خود را به کسب و کار تبدیل نمایند.

شرکت   ۳4 گفت:  همدان  سینا  بوعلی  دانشگاه  رئیس 
فروش  تومان  میلیارد  میزان ۲6  به  نیز  استان  دانش بنیان 
با  که  کردند  ایجاد  اشتغال  نفر   ۳۸۸ برای  و  داشته اند 
توجه به ظرفیت دانشگاه های استان به  نظر می رسد این 

آمار مناسب نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان یعقوب محمدی فر 
فناوری  و  پژوهش  هفته  گرامیداشت  آیین  در  امروز  ظهر 
همدان با اشاره به اقدامات ستاد اجرایی هفته پژوهش اظهار 
کرد: هفته پژوهش و گرامیداشت این مناسبت نیازمند تشکیل 
هفت کمیته بود که پیکره علمی، اجرایی و پژوهشی استان 

یکپارچه و هماهنگ در مدیریت برنامه های آن پیش رفتند.
کمیته  مقام  در  بوعلی سینا  دانشگاه   اینکه  بیان  با  وی 
به عنوان  را  پرونده ها   ۷۰ از  نفر   ۲۷ پژوهشگران  انتخاب 
بین  در  کرد:  عنوان  کردند  معرفی  برتر  پژوهشگران 
دستگاه های اجرایی از ۱۷ دستگاه، 4۰ پرونده دریافت شد و 
در بین فناوران ۱۰ فناور برتر و چهار واحد تحقیق از بین ۵۸ 

پرونده واصله برگزیده شدند.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد: طی بررسی شرایط 
کشور در ۱۵ سال گذشته محرز شد سال گذشته رتبه ۱6 و 
امسال از رتبه ۱۵ تولید علم در دنیا برخورداریم که تولید ۵۷۱ هزار 

و ۷۸4 مقاله علمی کشور گواه این مدعاست.
وی در ادامه افزود: در لیست یک درصد ISI نام 6 نفر از 
اساتید دانشگاه های استان به چشم می خورد که این نشان از 
پویایی علم در استان همدان دارد، وجود ۵۵ هزار دانشجو و 
۲ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه های استان تأیید دیگری 

بر این امر است.
محمدی فر به جایگاه استان همدان در ISI اشاره و بیان 
کرد: دانشگاه بوعلی با ۵۸6 مدرک در باالترین رده دانشگاهی 
استان ایستاده است اما سرانه تولید مقاله نسبت به اعضای 

هیئت علمی، در دانشگاه صنعتی با میانگین ۱.۸۵ درصد باالتر 
از دیگر دانشگاه های استان است.

وی از فعالیت ۵۱۰ آزمایشگاه در سطح استان خبر داد 
و متذکر شد: این آزمایشگاه ها باید به شبکه شهاب متصل 
شوند و از خرید تجهیزات موازی در آژمایشگاه ها اجتناب شود.
استان  در  کرد:  خاطرنشان  بوعلی سینا  دانشگاه  رئیس 
همدان ۲6۱ واحد فناور فعال هستند که طی سال ۹۷، بالغ بر 

۵۲ میلیارد تومان فروش محصول داشته اند.
وی گفت: از طرف دیگر ۳4 شرکت دانش بنیان استان نیز 
به میزان ۲6 میلیارد تومان فروش داشته اند و برای ۳۸۸ نفر 
اشتغال ایجاد کردند که با توجه به ظرفیت دانشگاه های استان 

به  نظر می رسد این آمار مناسب نیست.
حذف  فکر  به  باید  دانشگاه های  کرد:  تأکید  محمد ی فر 
دیوارهای بین خود باشند در وهله نخست دیوارهای فیزیکی 
و در وهله بعد دیوارهای فکری و معنوی باید از میان برداشته 
شود تا دانشگاه بخشی از جامعه و جامعه بخشی از دانشگاه 

شود.

●●●
رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان خبر داد: 

اشتغالزایی برای ۳۸۸ نفر 
توسط شرکت های دانش بنیان
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۴۰

معاون اقتصادی استانداری البرز: 

۱۶۰ واحد دانش بنیان 
در استان البرز 

وجود دارد 

معاون اقتصادی استانداری البرز از وجود ۱6۰ واحد 
دانش بنیان در این استان خبر داد.

به گزارش مهر، جهانگیر شاهمرادی در مراسم افتتاحیه 
رویداد ملی و بین المللی تبادل فناوری بنگاه های کوچک 
و متوسط و استارت آپ ها که به میزبانی استان البرز در 
حال برگزاری است، اظهار کرد: امروز بیش از ۹4 تا ۹6 
درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می دهد و 
بنگاه های کوچک و متوسط کشورمان چابک هستند، اگر 
در جریان کار و فعالیت اتفاقی برای این واحدها رخ دهد 
سریعا تغییر خط تولید داده و در بازار و تولید موقعیت 

خود را حفظ می کنند.
وی با اشاره به اینکه در جریانات کشورها و در مسیر 
پذیر  آسیب  توانند  می  نیز  کوچک  صنایع  تکنولوژی، 
باشند، گفت: واحدهای صنعتی کوچک را باید برای حل 
مشکات کمک کنیم، در این زمینه راهکار مهم این است 
که دولت حمایت خاصی را اعمال کند تا این بنگاه های 

اقتصادی به هم افزایی موثر برسند.
معاون اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه واحدهای 
صنعتی کوچک برای ثبت سفارش و بازاریابی نیز ممکن 
مهمترین  امروز  گفت:  باشند،  داشته  مشکاتی  است 
حوزه  چالش  مهمترین  شاید  و  کوچک  صنایع  چالش 
از  اطاعات  دریافت  کمبود  کشورمان  اقتصاد  و  تولید 
یکدیگر است؛ در حالی که در شهرک های صنعتی فضای 

مناسبی برای استفاده از این ظرفیت ها فراهم است.
رویداد  این  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  شاهمرادی 
اتفاق خوبی است، توضیح داد: در  البرز  مهم در استان 
شرایط سختی که امروز بر بازار حاکم است باید بتوانیم 
بین واحدهای صنعتی هم افزایی و تبادل اطاعات ایجاد 
کنیم تا این موارد در زمینه تولید بیشتر به ما کمک کنند.
باید  کاال  کیفیت  نقش  کنار  در  اینکه  بیان  با  وی 
قیمت تمام شده آن نیز در دنیا رقابت پذیر باشد، افزود: 
امروز خوشبختانه در شرایط تحریم نیز کاالهای تولیدی 
در  ای که  به گونه  فروش می رسانیم،  به  را  کشورمان 
جاری حدود  سال  نخست  ماهه  هفت  در  البرز  استان 
4۰۰ میلیون دالر صادرات کاال به سایر کشورها داشتیم.

فرماندار سمنان از افزایش ۱۵ درصدی به کار گماردگان متقاضیان اشتغال در این شهرستان خبر داد و گفت: 4۵ درصد از 
متقاضیان اشتغال در این شهرستان از ابتدای سال تاکنون به کار گمارده شدند.

سیدعباس دانایی در جلسه شورای اداری شهرستان سمنان که با حضور استاندار برگزار شد اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون دو هزار و۹۵۲ نفر متقاضی کار در این شهرستان ثبت نام کردند که بیش از 4۵درصد آنها که بالغ بر 6۳۵ نفر می شوند 

جذب بازار کار شدند.
وی از سمنان به عنوان یکی از امن ترین شهرستان ها برای سرمایه گذاری نام برد و افزود: استقبال سرمایه گذاران بخش 

خصوصی از این شهرستان گویای امنیت باالی سرمایه گذاری در آن است.
دانایی با اشاره به زیرساخت های مناسب از سمنان به عنوان بهشت صنایع دانش بنیان و پاک نام برد و خاطرنشان کرد: 
شهرستان سمنان سرزمین توانمندی های فراوان، دیار صنایع دانش بنیان و پاک و منطقه ای امن و مستعد برای سرمایه گذاران 

بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه مرکز استان شهرستانی امن و مناسب برای سرمایه گذاری در حوزه آموزش عالی است ادامه داد: جاذبه های 
طبیعی، تعدد آثار تاریخی، موقعیت مناسب و ممتاز جغرافیایی این شهرستان را به منطقه ای مستعد برای سرمایه گذاری فعاالن 

گردشگری تبدیل کرده است. ضمن اینکه گردشگری و آموزش عالی از محورهای توسعه در این شهرستان است.
فرماندار سمنان بااشاره به تدوین سند توسعه شهرستان گفت: سند توسعه شهرستان سمنان بر مبنای سند آمایش سرزمینی 
که به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسیده، تهیه و تدوین شده تا به عنوان یک نقشه راه فراروی مسووالن و برنامه ریزان 

قرار گیرد.

فرماندار سمنان عنوان کرد

سمنان بهشت صنایع دانش بنیان و پاک

●●●

تسهیل در رفع مشکات مجوز برای کسب و کار جوانان یکی از عوامل مهم در ایجاد انگیزه و مشاغل پایدار است، امری که 
برخی دستگاه ها کمتر به آن پرداخته اند و جوانان برای ایجاد اشتغال برای خود و دیگران بایستی سال ها پله های ادارات، برای 

کسب مجوز را باال و پایین بروند.
به گزارش خبرگزاری فارس از ایام، مشکات یک کارآفرین در شروع کار قدم گذاشتن در مسیر پر فراز و نشیب کارآفرینی 
و شروع یک کسب و کار همزمان است با شروع چالش های مختلف مواجه می شود. نمیتوانیم گزینه ای را در دنیای موفقیت 
کسب و کار بیابیم که بدون مشکل و سختی به جایگاه کنونی رسیده باشد؛ از جمله این مشکات می توان به مشکات مالی، 

قانون گذاری، تشکیل تیم کاری و… عنوان کرد.
حامد نوری کارآفرین ایامی در ادامه در گفت وگو با خبرنگار فارس در ایام ضمن تشریح برنامه ها و اهداف کاری خود، نحوه 

دریافت مجوزهای متعدد در حوزه کارآفرینی سخن گفت.
کسب ۱4 محصول نوآورانه و دانش بنیان در حوزه اشتغال پایدار

 حامد نوری ۲۸ ساله و اهل ایام، دارای دکتری مهندسی فرآیند از دانشگاه تهران است، وی هم اکنون مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره اولین و تنهاترین شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی و دام و طیور و صنایع وابسته در ایام است. نوری از سال 
۱۳۹۳ تاکنون در حوزه ایجاد اشتغال و اشتغال پایدار روستایی فعالیت داشته و تاکنون موفق به کسب ۱4 محصول نوآورانه و 

دانش بنیان در حوزه اشتغال پایدار شده است.
این کارآفرین برتر ایامی هم اکنون مزارع پرورش بوقلمون در استان را با هدف توسعه مشاغل خانگی و روستایی در سطح 
استان ایجاد کرده است. مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تنها شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی و دام و طیور و صنایع 

وابسته در ایام در ادامه از مشکاتی که در این راه برایش پیش آمده می گوید.
سامانه های الکترونیکی صدور مجوز پشتیبانی ضعیفی دارند

این جوان ایامی در پاسخ به این سوال که برای فعالیت خود چه مجوزهایی کسب کرده اید، گفت: مجوز دانش بنیان از 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجوز فعالیت پارک علم و فناوری استان، مجوز تاسیس و بهره برداری از سازمان صمت، 

مجوز فعالیت در حوزه کاری از طرف جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی و...
وی در پاسخ به این سوال که برای کسب مجوز به کدام نهادها مراجعه کرده  است نیز ادامه داد: برای کسب مجوز  به 
سازمان ها و ادارات ذی سمت مراجعه و روال و بروکراسی های مرسوم اداری را طی کرده ام، البته یکسری مجوز دیگر هم نیاز دارم 

که متاسفانه برای صدور آنها در حدود یک سال است با مشکات متعدد مواجه هستم.
وجود بروکراسی ها اعمال نظرات کارشناسی متفاوت در هر بخش، سامانه های الکترونیکی که برای صدور مجوز راه اندازی شده 

و پشتیبانی بسیار ضعیفی دارند؛ البته جز معاونت علمی و پارک فناوری.
۲ سال و 6 ماه در پی کسب یک مجوز

نوری با اشاره به مدت زمان صدور برای مجوز خود، می گوید: مدت زمان برای صدور هر مجوز متفاوت است، برای شرکت 
دانش بنیان نزدیک به ۲ سال، پارک فناوری ۳ ماه.

وی با بیان اینکه قبل از مراجعه به مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار با این روال آشنا بودم، تصریح کرد: اما با پایگاه اطاع 
رسانی مجوزهای کسب و کار آشنایی نداشتم.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره اولین و تنهاترین شرکت دانش بنیان در حوزه کشاورزی و دام و طیور و صنایع وابسته در 
ایام، یادآور شد: افراد زیادی را در استان و شهرهای دیگر می شناسم که عدم کسب مجوز، به دلیل مراحل سختی که هست، 

مشکات بسیاری را برای آنان به وجود آورده و این امر مهم سبب شده به اهداف موفق خود در حوزه کارآفرینی نرسند.

مشــکالت کسب مجوز مدیرعامل تنها شرکت 
دانش بنیان ایالمی در حوزه کشــاورزی
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اخبار
 شرکت های 
دانش  بنیان

گاهی اوقات برای ایجاد یک کسب و کار نیاز به محیط وسیع، سرمایه کان و یا تجربه نیست بلکه می توان با ایده خوب کار را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز همدان، تاکسی های اینترنتی و شرکت های خدمات رسان از جمله کسب و کار هایی هستند که آن ها را کمتر به نام استارت آپ ها می شناسیم.

اساس کار استارت آپ ها استعداد خاقیت و خطرپذیری است.
آقای مرادی، رئیس پارک علم و فناوری استان همدان می گوید: استارت آپ ها یک کسب و کار کوچک هستند که حول یک تکنولوژی شکل گرفته اند و خدمتی نو را ارائه می دهند و صاحبان 

این کسب و کار ها کارآفرینانی هستند که در کنار شتاب دهنده ها به رشد و توسعه می رسند.
آقای جعفری که مد  یر کارخانه کنترل گاز است، به عنوان یک شتاب دهنده می گوید: این واحد تولیدی از ۸ استارت آپ حمایت می کند و در پایان هم محصوالت آنان را خریداری می کند.

آقای فراهانچی معاون پارک علم و فناوری استان همدان هم می گوید: در سال ۹۷ میزان فروش محصوالت دانش بنیان استان ۲۳۰ میلیارد تومان و صادرات آن ها ۷۰۰ هزار دالر بوده 
است.

مدیر کارآفرینی و مرکز رشد دانشگاه  ولیعصر رفسنجان 
گفت: با راه اندازی پارک علم و فنآوری و ایجاد اشتغال پایدار 

رفسنجان شهر نوآور و دانش بنیان می شود.
در  کاظمی  رفسنجان،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
نوع  دو  داشت:  اظهار  دانشگاه  و  پژوهش  رسانه،  نشست 
پژوهش بنیادی و کاربردی داریم که بنیادی در زمینه توسعه 
دانش و کاربردی پژوهش های مسئله محور هستند که به رفع 

نیازهای جامعه کمک می کنند.
ولیعصر)عج(  دانشگاه  رشد  مرکز  و  کارآفرینی  مدیر 
رفسنجان بیان داشت: در چند دهه اخیر تأکید زیادی روی 
پژوهش های بنیادی شده، دانشگاه ها به مسائل جامعه زیاد 
ورود نکردند و گسست زیادی بین دانشگاه، صنعت و جامعه 
ایجا شده که عوامل محیطی و زمینه ای نقش پررنگی در 

ایجاد این گسست دارند.
وی تصریح کرد: یکی از دالیل اثرگذار، نرخ ارز بود دولت ها 
تا جایی که توانستند نرخ ارز را پایین نگه داشتند که به ضرر 
ارتباط صنعت و جامعه بود مشکلی که ایجاد می کرد تولید 
برخاف  می کرد  غیراقتصادی  را  داخل  در  خدمات  و  کاال 

سیاست هایی که در ژاپن و چین پیاده می شد.
کاظمی ادامه داد: در کشور ما پایین نگه داشتن نرخ ارز 
به واردات کاال و خدمات کمک کرد در این شرایط سخت کاال 
و خدمات مورد نیاز از خارج وارد و ضرورتی احساس نمی شد 

که با دانشگاه ها وارد مذاکره شود.
وی خاطرنشان کرد: در این چند دهه اخیر صنایع به دانشگاه 
روی آوردند و کاالیی که از خارج تأمین می کردند فرآیند 

تحقیق و توسعه اش از دانشگاه انجام شد.
کاظمی عنوان داشت: در هشت سال گذشه که مراکز رشد 
و پارک های علم و فنآوری در ایران راه اندازی شد کمک کردند 
گسست رابطه صنعت و دانشگا و جامعه برطرف شود فرصتی 
در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت که دانش و فنآوری ها را به 

محصول و کاال خدمات تبدیل کند.
وی با اشاره به اینکه حمایت های بی سابقه از محصوالت 
دانش بنیان توسط دولت انجام شد، افزود: هر روز شاهد این 
و  می شوند  وارد  دانش بنیانی  و خدمات  کاالها  که  هستیم 

جامعه به نقش آفرینی دانشگاه ها دلگرم شده است.
وی در ادامه به موفقیت های 6۰ شرکت مرکز رشد پرداخت 
و عنوان کرد: 4۰ شرکت خروجی داشتند و محصوالتی از 
و... صنعتی  خدماتی،  پزشکی،  ارگانیک،  سم  و  کود  قبیل 

کسب و کار راه اندازی کنند و شرکت های توانمندی پا گرفته 
که بعضا توانستند در ارزیابی هایی که از واحدهای صنعتی 
انجام می شود موفق باشند، به طوری که کارآفرین برتر ملی از 

دانشگاه ولیعصر)عج( است.
این کارآفرین و پژوهشگر با بیان اینکه چندین مورد از 
شرکت ها کارآفرین برتر استانی شدند، توضیح داد: رفسنجان 
و  انسانی، مس  ناحیه سرمایه  از  که  دارد  ویژه ای  موفقیت 
کشاورزی آن نشأت می گیرد کسب و کارهای نوآورانه ای در 
ذیل صنعت مس و پسته ایجاد می شود که دانشگاه به خوبی از 

این ظرفیت استفاده کرد.
وی بیان کرد: خیلی از این کسب و کارها در منطقه ویژه 
اقتصادی و شهرک صنعتی و در سطح شهر فعالیت می کنند.
کاظمی ابراز داشت: در اکوسیستم کارآفرینی باید مرکز 
رشد و پارک علم و فنآوری و شتاب دهنده داشته باشیم که 
سال گذشته با حمایت مس سرچشمه شتاب دهنده ای ایجاد 
شد، مرکز رشد کارش این است که ایده هایی را که ارائه می 

شود به محصول، کاال و خدمات تبدیل کند.
در  را  علمی  و  آزمایشگاهی  توان  دانشگاه ها  گفت:  وی 

فنآوری  و  علم  پارک  نقش  و  می دهند  قرار  ایده ها  اختیار 
پراهمیت است.

کاظمی یادآور شد: از دو سال پیش پیگیر راه اندازی پارک 
علم و فنآوری بودیم چون با وجود ۱۱ شرکت دانش بنیان در 
رفسنجان که هفت شرکت در دانشگاه ولیعصر)عج( است از 
خدمات پارک علم و فنآوری کرمان استفاده می کردیم که باید 

در رفت و آمد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: داشتن پارک علم و فنآوری که در 
سفر رئیس جمهور نوید راه اندازی آن برای سال آینده داده 
شد؛ مربوط به کل رفسنجان است و چون مرکز رشد دانشگاه 
این  بزرگتری دارد متولی  بزرگتر و واحدهای  ولیعصر)عج( 

پارک خواهد بود.
کاظمی پارک علم فنآوری را یکی از زیرساخت های اصلی 
توسعه برای اکوسیستم کارآفرینی دانست و افزود: با کمک 
پارک ها ده ها و صدها شرکت و ایده فنآورانه وارد بازار می شود 
و نقش مهمی در اشتغال پایدار دارند و انتظار داریم بعد از 
اشتغال  مرور مشکل  به  رفسنجان  در  پارک  این  راه اندازی 

برطرف و شهر نوآور و دانش بنیان شویم.

مدیر کارآفرینی و مرکز رشد دانشگاه  ولیعصر: 

رفسنجان شهر دانش بنیان می شود 

تبدیل ایده به محصول با استارت آپ ها 

صادرات ۷۰۰ هزار دالر محصول دانش بنیان از همدان 

●●●
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فن بازار

در ایـــن فـــن بـــازار، عـــاوه بـــر مجموعـــه 
ــز  ــی نیـ ــرکت های خصوصـ ــران، شـ ــهرداری تهـ شـ
بـــه عنـــوان کارگـــزار و بـــا هـــدف توســـعه بـــازار 
فنـــاوری در حـــوزه خدمـــات شـــهری بـــه فعالیـــت 
شـــبکه  عضـــو  شـــرکت ها،  ایـــن  می پردازنـــد، 
ـــران  ـــی ای ـــازار مل ـــن ب ـــاوری ف ـــارت فن ـــزاران تج کارگ

ــتند. هسـ
تـــاش  شهرهوشـــمند  تخصصـــی  فن بـــازار 
ــی  ــل ارتباطـ ــوان پـ ــه عنـ ــه بـ ــت کـ ــرده اسـ کـ
ــان  ــرکت های دانش بنیـ ــده، شـ ــان ایـ ــان صاحبـ میـ
تهـــران  و مجموعـــه شـــهرداری  اســـتارتاپ ها  و 
ــن  ــبکه فـ ــی شـ ــزاران تخصصـ ــد. کارگـ ــل کنـ عمـ
بـــازار ملـــی، بـــه عنـــوان تســـهیل گر ایجـــاد ایـــن 
ارتبـــاط عمـــل می کننـــد. در حـــال حاضـــر شـــبکه 
ـــت  ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــی معاون ـــازار مل فن ب
جمهـــوری بـــر فعالیـــت ۲۰ فن بـــازار منطقـــه ای در 
ـــازار  ـــن ۳ فن ب ـــارت دارد. همچنی ـــران نظ ـــهر ای ۲۰ ش
تخصصـــی ســـامت، گاز و شـــهر هوشـــمند نیـــز مجـــوز 

فعالیـــت دریافـــت کـــرده انـــد.
در حاشـــیه  فـــن بـــازار تخصصـــی تهـــران 
ــان محمـــد فرجـــود  هوشـــمند، تفاهم نامـــه ای میـ
ــهرداری  ــات شـ ــاوری اطاعـ ــازمان فنـ ــس سـ رئیـ
شـــبکه  رئیـــس  میـــاد صدرخانلـــو  و  تهـــران 

فن بـــازار ملـــی ایـــران امضـــاء شـــد.
 در مراســـم امضـــا ایـــن تفاهم نامـــه، رئیـــس 
فنـــاوری  و  معاونـــت علمـــی  شـــبکه فن بـــازار 
ـــه  ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــران اظه ـــوری ای ـــت جمه ریاس

ــران در  ــهرداری تهـ ــه در شـ ــی کـ ــه فعالیت هایـ بـ
موضـــوع هوشمند ســـازی انجـــام شـــده اســـت 
ـــازار  ـــن فن ب ـــدا ای ـــا در ابت ـــم ت ـــم  دیدی ـــتر را فراه بس
ــم،  ــاد کنیـ ــران ایجـ ــهرداری تهـ ــاوای شـ ــا فـ را بـ
ـــت  ـــز جه ـــر نی ـــهرهای دیگ ـــرای ش ـــرایط ب ـــه ش البت
پتانســـیل های شـــبکه فن بـــازار  از  بهره بـــرداری 
ـــوری  ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم ـــی معاون مل
در حـــوزه هوشمند ســـازی و اســـتفاده از نـــوآوری و 
ـــت. ـــم اس ـــًا فراه ـــهری کام ـــت ش ـــاوری در مدیری فن

میـــاد صـــدر خانلـــو افـــزود: حـــوزه شـــهر 
ـــت  ـــرای فعالی ـــترده ای ب ـــیار گس ـــازار بس ـــمند ب هوش
الزم   هم افزایـــی  و  ارتبـــاط  متاســـفانه  اســـت. 
بیـــن عرضـــه و تقاضـــای فنـــاوری، در ایـــن حـــوزه 
چنـــدان پرحجـــم نیســـت. یکـــی از دالیـــل ایـــن 
ـــده  ـــده و تقاضاکنن ـــه کنن ـــن عرض ـــه بی ـــئله، فاصل مس
ـــه  ـــتیم ک ـــن هس ـــال ای ـــه دنب ـــا ب ـــت. م ـــاوری اس فن
ــم  ــا را کـ ــا، فاصله هـ ــن رویدادهـ ــزاری ایـ ــا برگـ بـ
ـــم  ـــی فراه ـــا  فضای ـــن رویداده ـــن ای ـــم. همچنی کنی
می کنـــد تـــا شـــرکت های دانش بینـــان بتواننـــد 
ـــی  ـــی متقاض ـــازمان های دولت ـــت و س ـــازار، صنع ـــا ب ب

ارتبـــاط بگیرنـــد.
ـــاوای شـــهرداری  ـــس ف ـــن مراســـم، رئی ـــه ای در ادام
تهـــران بـــه بازدیـــد از پاویـــون فن بـــازار تخصصـــی 
ــمند  ــهر هوشـ ــگاه شـ ــمند در نمایشـ ــهر هوشـ شـ
ـــن  ـــن در ای ـــا حاضری ـــت ب ـــن صحب ـــد و ضم پرداختن
پاویـــون شـــرایط همـــکاری شـــهرداری تهـــران بـــا 
ــد، وی  ــی کردنـ ــت ارزیابـ ــده را مثبـ ــان ایـ صاحبـ
ــتری  ــمند را بسـ ــهر هوشـ ــی شـ ــازار تخصصـ فن بـ
ـــران و  ـــهرداری ته ـــن ش ـــتمر بی ـــاط مس ـــت ارتب جه
ــرد. ــوان کـ ــاور عنـ ــان و فنـ ــرکت های دانش بنیـ شـ

با هدف حمایت از استارتاپ های شهری

»سومین فن بازار تخصصی کشور« برگزار شد
کشـور« بـا عنـوان فـن بـازار تخصصـی تهران هوشـمند همزمان با نمایشـگاه تهران هوشـمند با پشـتیبانی سـازمان فاوای شـهرداری تهران  »سـومین فـن بـازار تخصصـی 

و بـا حمایـت و مجـوز شـبکه فـن بـازار ملـی معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری برگزار شـد.
کـه بـا  کشـور« بـا عنـوان فـن بـازار تخصصـی تهـران هوشـمند همزمـان بـا نمایشـگاه تهـران هوشـمند برگـزار شـد، ایـن فـن بـازار تخصصـی  »سـومین فـن بـازار تخصصـی 
پشـتیبانی سـازمان فـاوای شـهرداری تهـران و بـا حمایـت و مجـوز شـبکه فـن بـازار ملـی معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری برگزار شـد، حمایت از اسـتارتاپ های شـهری 

را یکـی از اهـداف خـود قـرار داده اسـت.
نیـاز فناورانـه  بـر روی اسـتارت آپ هـای شـهری، تسـهیل فـروش دانـش فنـی، شناسـایی و رفـع  تـوان داخلـی، تسـهیل خدمـات شـهری، سـرمایه گذاری  از  بهره بـرداری 

کـه بـرای فـن بـازار تهـران هوشـمند تعییـن شـده اسـت. شـهرداری تهـران، از جملـه اهدافـی اسـت 

حوزه شهر هوشمند بازار 
بسیار گسترده ای برای 

فعالیت است
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معاون توسعه نوآوری پارک علم و فناوری پردیس 
گفت: در حال حاضر به ۷ پارک و ۱۵ شهرک استانی 

مجوز راه اندازی فن بازار داده شده است.
معاون  قنبرپور،  دانشجو،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  پردیس  فناوری  و  علم  پارک  نوآوری  توسعه 
سیزدهمین نشست سراسری فن بازار های منطقه ای 
و تخصصی کشور که صبح امروز برگزار شد، گفت: ما 
امروز در کشور ظرفیت عرضه و تقاضای زیادی داریم 
که واسط هایی همچون کارگزاران تجارت و فناوری 
و فن بازار در آن حضور دارند و یکی از سخت ترین 
کار هایی که تجاری سازی نیاز دارد را انجام می دهند.

ریسک  روی  کارگزاران  این  داد:  ادامه  قنبرپور 
شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که باید فناوری 
خود را به فروش رسانده، منتقل کرده و یا سرمایه گذار 
جذب کنند. از سال ۹۱ شبکه سازی این سرمایه گذاران 
آغاز شد و از سال ۹۲ نیز بروکر ها ایجاد شدند و امروز 

4۰ بروکر در کشور وجود دارند.
معاون توسعه نوآوری پارک علم و فناوری پردیس 
حقوقی  و  حقیقی  شخصیت  بروکر ها  اینکه  بیان  با 
دارند و درآمد خود را از طریق سرمایه گذاری کسب 
بازار  فن  کشور  استان  بیست  در  گفت:  می کنند، 
تشکیل شده و تا سال آینده تاش خواهیم کرد که 

در تمام کشور یک فن بازار وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به ۷ پارک و ۱۵ شهرک 
در  و  شده  داده  بازار  فن  اندازی  راه  مجوز  استانی 
بازار  فن  مجوز  الف  سطح  فناوری های  از  حوزه   ۸
تخصصی داده شده است. در دو بخش حوزه تخصصی 
گاز با همکاری شرکت گاز و حوزه سامت با همکاری 
وزارت بهداشت مجوز ارائه شده و این فن بازار ها راه اندازی 

خواهند شد.
معاون توسعه نوآوری پارک علم و فناوری پردیس 
در  را  خود  فناوری های  شرکت   4۱۰۰ کرد:  تاکید 
سامانه شبکه فن بازار ملی عرضه کردند که شامل ۱۳ هزار 
محصول بوده و ۳۰۰ تقاضا به دست ما رسیده است. 
در حال حاضر ۱6 هزار نفر عضو سامانه ما هستند و 
در طی سه سال گذشته برای 6۰۰ محصول بازاریابی 

شده است.
قنبرپور در پایان خاطرنشان کرد: برای ۸۸ طرح 
نیز سرمایه گذار جذب شده و گردش مالی آن ۳۰۰ میلیارد 

تومان طی سه ماه بوده است.

معاون توسعه نوآوری 
پارک علم و فناوری پردیس خبرداد: 

اعطای مجوز فن 
بازار به 7 پارک 

علمی و 15 شهرک 
استانی 

مدیرعامل  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: فن بازارها 
در رسالت و اصلی ترین اهداف سازمان صنایع کوچک و 
متوسط که خلق ارزش افزوده از طریق بنگاه های کوچک 

است، می توانند موثر باشند.
محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت 
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
بازارهای  فن  سراسری  نشست  سیزدهمین  در  ایران، 
کوچک  صنایع  سازمان  و  صنعت  وزارت  افزود:  کشور 
زیرساخت های  تامین  و متوسط در حال حاضر وظیفه 
صنعت و فناوری را برعهده دارند و تاش می کنیم تا از 

بعد سخت افزاری نیاز این بخش ها را رفع کنیم.
ناحیه  شهرک،   ۹۹۰ حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
و محدوده ویژه اقتصادی داریم که ۸۲۰ واحد در حال 
بهره برداری است، درواقع اختاف بین این دو عدد از آن 
جهت است که مصوبه ما ۹۹۰ شرکت بوده که  بخش 
کوچکی از آن در حال طی کردن اقدامات نهایی برای 

بهره برداری است.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت بیان کرد: از این 
۸۲۰ مجموعه فعال، ۵۰۰ شهرک صنعتی و ۳۲۰ ناحیه 
صنعتی است که گفتنی است ناحیه صنعتی در فضایی 
کوچک وبا قابلیت محلی ایجاد می شود اما شهرک های 
صنعتی در سطح کشور خدمات ویژه تری ارائه می کنند.

در  را  قرارداد  هزار   ۷۹ از  بیش  افزود:  نیا  صالحی 
مساحت ۳۷ هزار هکتاری در دست اجرا داریم که 44 هزار 
به  نزدیک  و  است  رسیده  برداری  بهره  به  آن  قرارداد 
۳۵ هزار قرارداد نیز منعقد شده که در مراحل مختلف 
پیشرفت فیزیکی از جمله گرفتن فضا، تجهیزات و امکانات 

هستند تا به بهره برداری نهایی و مرحله تولید برسند.
وی گفت: 44 هزار قرارداد صورت گرفته موجب شده 
تا ۸۸۰ هزار نفر صاحب شغل شوند و یکی از اهداف ما 
ایجاد ظرفیت در واحدهای فعال است، برخی واحدهای 
ما در دسته بندی بین ۳۰ تا ۵۰، ۵۰ تا ۷۰ و ۷۰ به باال 
هستند و ما سعی می کنیم به فراخور فعالیت شان هر کدام 

را یک پله ارتقا دهیم.
کرد:  اظهار  تجارت  و  معدن  و  صنعت  وزیر  معاون 
ما  و  است  تکنولوژی  از  بخشی  نوآوری  و  فناوری 
فناورانه  بزرگ حمایت  و  کوچک  از صنایع  می خواهیم 
داشته باشیم. قراردادهای منعقد شده در راستای حمایت 
از فن بازارها است طوری که ۱4فن بازار در شهرک های 
صنعتی و شرکت های مستقر در شهرک صنعتی مستقر 
هستند و مایلیم  این تعداد افزایش یافته و در کل کشور 

توسعه یابد.
با محدودیت هایی  امروز در کشور  نیا گفت:  صالحی 
اولیه  مواد  تامین  برای  شده  سعی  اما  هستیم،  مواجه 
الزم صورت  نیازسنجی  تولید  در خطوط  آالت  ماشین 
بگیرد و ما در صنایع کوچک و بزرگ این نیازها را تا حد 
ممکن تامین می کنیم به صورتی که در زنجیره تولید با 
قیمت تمام شده بسیاری از مشکاتی که در صنایع ایجاد 

می شود، مرتفع شوند.
پایان  در  متوسط  و  کوچک  صنایع  سازمان  رئیس 
خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اهداف ما که آن را به 
صورت جدی پیگیری می کنیم، این است که فن بازارها 

بتوانند بخش مهمی از مشکات کشور را حل کنند.
تحقیقاتی  مراکز  و  ها  دانشگاه  که  شد  یادآور  وی 
متوسط  و  کوچک  های  شرکت  با  بپذیرند  باید  کشور 
ارتباط مستقیم داتشه باشند و نیاز آن ها را در قالب این 

شرکت ها مرتفع کنند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

فــن بازارها در خلق ارزش افزوده 
در صنایع کوچک موثر هستند 

●●●

رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: همزمان با هفته پژوهش و فناوری، پنجمین فن بازار مازندران برگزار 
می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قائم شهر، علی معتمدزادگان در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در محل 
نمایشگاه بین المللی مازندران در قائم شهر اظهار داشت: تجاری سازی و نمایش دادن دستاردهای پژوهشی و فناوری از 

اهداف تشکیل فن بازار در مازندران بوده است.
وی افزود: هر سال یکی از دانشگاه های استان میزبان فن بازار بوده است و امسال برگزاری فن بازار با نمایشگاه 
بین المللی الکامپ مازندران عجین شده است و فن بازار در اقتصاد دانش بنیان با برگزاری نمایشگاه تاثیر دو چندان دارد.

رئیس پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به اینکه فن بازار در نمایشگاه بین المللی مازندران در قائم شهر برگزار 
می شود، تصریح کرد: مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری استان در این نمایشگاه در قالب غرفه محصوالت خود را ارائه 

می دهند.
معتمدزادگان با بیان اینکه امسال ۵ محصول فناورانه را در نمایشگاه فن بازار مازندران رونمایی می شود، افزود: این 

محصوالت در یک سال گذشته به تجاری سازی رسیده است.

 پنجمین فن بازار مازندران
 برگزار می شود
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اخبار
 فن بازار

مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور

با هدف توسعه اشتغال 
۵۰ رویداد شتاب در کشور 

برگزار خواهد شد

مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه 
حاشیه  در  کشور  کاربردی  علمی  جامع 
نمایشگاه  و  جشنواره  ششمین  از  بازدید 
فن بازار  و  فناوری  پژوهشی،  دستاوردهای 
استان البرز از برگزاری ۵۰ رویداد شتاب تا 

پایان سال خبر داد. 
به گزارش دانشگاه جامع علمی کاربردی 
البرز، محمد حسین موسی زاده، ضمن بازدید 
علمی  جامع  دانشگاه  مختلف  غرفه های  از 
با  خبری  نشست  البرزدر  استان  کاربردی 
اصحاب رسانه حضور یافت و به سواالت آنان 

پاسخ داد.
وی با بیان اینکه استان البرز نیز همزمان 

با سایر استانهای کشور با حضور پرشکوه پژوهشگران و فناوران در این نمایشگاه پرچم استقال در عرصه علم و فناوری 
را باال برده است، اظهار داشت: امید است اساتید و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کما فی السابق به رسالت خویش در 

ارتقاء مهارت آموزی در کنار علم آموزی بپردازند.
مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور ضمن بیان خط مشی این دانشگاه در اشتغال زایی 
تصریح کرد: تاش ما این است که در قالب برگزاری نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در کلیه استانهای کشور، به عنوان 

یک دانشگاه مهارت  محور فرهنگ اشتغال زایی را ترویج کنیم.
موسی زاده با بیان اینکه یکی از اهداف مهم دفتر پژوهش و فناوری برگزاری رویدادهای استارت آپ یا شتاب به صورت 
تخصصی در سراسر کشور است، خاطرنشان کرد: در این راستا تا پایان سال ۵۰ رویداد شتاب در کشور برگزار خواهد شد 

که تا کنون ۱۸ رویداد برپا شده است.
وی در ادامه به ذکر تفاوت ماهوی رویداد شتاب با سایر نمایشگاه ها پرداخت و اذعان داشت: معموال رویداهای شتاب 
به صورت یکروزه و تخصصی برگزار می شود و از آنجایی که ِمنتورینگ یا راهبری ما و حضور سرمایه گذاراِن ریسک پذیر 

در این رویداد بسیار حائز اهمیت است، معموال این رویدادها 6 ماه زمان می برد.
موسی زاده با تأکید بر پتانسیل هر استان به عنوان محور برگزاری هر رویداد اذعان داشت:از همان ابتدا سعی شد 
نیازهای هر استان به عنوان محور رویدادهای شتاب تلقی و عملیاتی شود؛ لذا با توجه به اهمیت صنایع در استان البرز، 

رویدادهای شتاب در ایناستان با تمرکز ویژه بر روی صنایع مختلف برگزار می شود.
وی با بیان اینکه استارت آپ هابا دو هدف »افزایش بهره وری در صنعت« و » اشتغالزایی با تولیدمحصوالت جدید« 
در هر استان و شهرستان برگزار خواهد شد، تأکید کرد: امید است دانشگاه جامع علمی کاربردی بتواند با ساماندهی 

رویدادهای شتاب گام موثری در جهت اشتغالزایی در سراسر کشور بردارد.
مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور که در جمع اصحاب رسانه البرز سخن می گفت، 
با اشاره به مراکز نوآوری دانشگاهجامع علمی کاربردی کشور گفت: در حال حاضر بیش از یکصد مرکز نوآوری در کشور 

داریم که این مراکز به صورت تخصصی فعالیت می کنند.
وی ضمن تشریح اهداف مراکز نوآوری اظهار داشت: از همان آغاز به کار این مراکز، هدفگذاری دفتر پژوهش و فناوری 
دانشگاه این بوده که مراکزی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مجوز مراکز رشد و نوآوری دریافت کنند که خود منتال 

کپیتال و سرمایه گذار باشند،خصوصی بوده و به صورت تخصصی عمل کنند.
وی افزود: گرچه این امر محدودیت هایی را ایجاد خواهد کرد اما سبب خواهد شد مراکز نوآوری محور اصلی انجام امور 

تخصصی استانی و کشوری محسوب شوند.
موسی زاده با بیان اینکه ۵ سال طول خواهد کشیدتا نمود و اهمیت هر مرکز نوآوری در جامعه احساس شود و مردم 
باور کنند این مراکز می توانند گره ای از مشکات جامعه را باز کنند، گفت: یکی از شاخصه های مهم مراکز نوآوری دانشگاه 
جامع علمی کاربردی خصوصی بودن آنها است کهنه تنها هیچ هزینه ای بر دوش دولت تحمیل نمی کنندکه در ازای 

فعالیت خود عاوه بر اشتغالزایی و رفع مشکات ناشی از تحریم با ارائه ایده های نو پول به جامعه تزریق می کنند.
وی همچنین از راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: به منظور رفع برخی نیازهای پژوهشگران و 
فناوران کشور تاش شد صندوقی را با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری راه اندازی کنیم که به امید خداوند متعال 

این صندوق تا پایان سال آماده بهره برداری خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چه معیارها و ماکهایی برای انتخاب دستاوردهای پژوهشی منتخب و مجوز ورود به 
نمایشگاه بین المللی وجود دارد، گفت: اوال دستاورد مورد نظر باید نیازمردم را رفع کند، ثانیابه صورت کاالی آماده مصرف 

تولید شده باشد نه اینکه صرفا نمونه یا ماکتی ساده باشد.

ایران به کمک بروکرها،  بـــازار ملی  شبکــه فن 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیاز های فناورانه 

تهران را تامین می کند.
و  ارتباطات  مرکز  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
اطاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
کان شهر »تهران« برای قرار گرفتن در تراز جهان شهرها، 
باید همواره برای نیاز های مدرن شهری پاسخ  های فناورانه 
بیابد. در همین راستا شبکه فن بازار ملی ایران وابسته به 
با همکاری  معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری 
مرکز تهران هوشمند، رویدادی برگزار کرد تا در بطن آن، 
نیاز های فناورانه شهرداری تهران مورد واکاوی قرارگیرد.

در این رویداد که در روز اول از هفته تهران هوشمند 
در محل کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد، مسئولین 
مختلفی از نهاد های وابسته به معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و شهرداری تهران و دیگر دستگاه های 

زیربط حضور داشتند.
ایران  بازار ملی  میاد صدرخانلو رئیس شبکه فن 
وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
این نشست، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد بروکر های 
فناوری به تبیین نقش آن ها در زیست بوم فناوری و 
تعامل  و  همکاری  لزوم  بر  و  پرداخت  کشور  نوآوری 
شرکت های دانش بنیان و فناور با بروکر های مورد تایید 

شبکه ملی فن بازار تاکید کرد.
رئیس شبکه فن بازار ملی ایران در ادامه گفت: بروکر های 
این  کنار  در  راه  بلد  و  امین  عنوان  به  می توانند  فناور 
شرکت ها حضور داشته باشند و در موضوعاتی مانند: جذب 
سرمایه گذار، بازاریابی و همچنین به عنوان مشاور، کمک 

شایانی به شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه دهند.
در ادامه این رخداد، سه نیاز از نیاز های فناورانه شهرداری 
تهران، توسط مدیران بخش ها و زیر مجموعه های مختلف 
این  شد.  داده  توضیح  حاضران  برای  تهران  شهرداری 
مدیران اظهار کردند که از شرکت ها و فعالین عضو زیست 
بوم فناوری و نوآوری کشور انتظار دارند که با توجه به 

امکانات موجود، برای این نیازها، پاسخ های فناورانه بیابند.
نیاز های فناورانه پاسخ های نوآورانه

همچنین رئیس فاوای شهرداری تهران با اشاره به 
ترسیم تقشه راه تهران هوشمند و تاکید بر نقش نوآوری 
در این مسیر گفت: برای ادامه و توسعه این برنامه بر 
ظرفیت ها و توان فناورانه موجود تکیه داریم و برگزاری 
از  بخشی  می تواند  نوآور،  تهران  رویداد های  سلسله 

برنامه ای عملیاتی برای تحقق این اهداف فناورانه باشد.
فرجود، مدیر عامل سازمان فاوا در ادامه گفت: این 
رویداد تمرینی است برای شهرداری تهران تا به تدریج یاد 
بگیریم چگونه به عنوان یک نهاد عمومی، مشکات شهری 

را با کمک سایر بخش ها و ظرفیت های موجود حل کند.
در بخش پایانی این رویداد، مدیران و مسئولین حاضر 
در نشست، در پنلی مشترک به سواالت شرکت کنندگان 
پاسخ دادند. برگزاری جلسه B۲B برای ایجاد هم  رسانی 
بیشتر میان هر دو بخش عرضه و تقاضا، بخشی دیگر از 

برنامه های جنبی این نشست بود.

با هدف هوشمندسازی
 کالن شهر تهران؛ 

شبکه فن بازار 
ملی ایران نیاز های 
فناورانه تهران را 

تامین می کند 
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استارت آپ
◄ در دبیرستان دخترانه عالمه حلی بیرجند برگزار شد

ایده هایی که در استارتاپ دانش آموزی اشتغال می آفریند
◄ آشنایی با

بازاریابی محتوایی و جهت بخشی به استارت آپ ها
◄ نگاهی به 

سه اشتباه مهلک در زمینه جذب نیروهای جدید
◄ فکر طراحی چگونه می تواند درحل مشکالت  کسب و کار به ما کمک کند؟

◄ نگاهی به هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد:
استارت آپ، ایده نو برای كاهش بیكاری

◄ گزارشی از اختتامیه پانزدهمین رویداد استارت آپی طلوع برکت؛
سهم خود را از بازار پنج هزار میلیارد دالری جهان اسالم مطالبه می کنیم

◄ »کارگران استارت آپی« بدون تشکل و بدون اتحادیه
 شاغالن کسب و کار های جدید چطور مطالبه گری کنند؟

◄ در گزارشی بررسی شد
استارتاپ های ملک یابی چقدر ایجاد اشتغال کردند؟

◄ اخبار
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ــا اســتارت آپ هــای  ایده هــای موفــق اســتارت آپــی ی
ایرانــی  موفــق  آپ هــای  اســتارت  و  جهانــی  موفــق 
کار  پیچیــده  علمــی  کارهــای  روی  بــر  لزومــًا 
در  و  محصــول  یــک  تولیــد  در  بلکــه  نمی کننــد؛ 
ســایرین  از  موفق تــر  مشــتری،  بــه  آن  فــروش 

. هســتند
اســت.  ذهنــی  ح  طــر یــک  حقیقــت  در  ایــده 
بــرای حــل  گام  اولیــن  را  ایــده دادن  بتــوان  شــاید 
کــردن یــک نیــاز دانســت.  یــک مشــکل یــا بــرآورده 
ایــده ســاده ترین راه حلــی اســت  بــه عبــارت دیگــر 
کــه انســان در برابــر یــک مســاله یــا نیــاز بــه آن فکــر 
می کنــد. هــر چنــد می تــوان یــک ایــده را بســط داد 
محیــط  خالقانــه  کــه  افــرادی  کــه  کــرد  پیچیــده  و 
کننــد مــی تواننــد ایــده هــای  اطــراف خــود نــگاه مــی 
کســب  بهتــری را بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک منبــع 

بدهنــد. درآمــد 

ترویــج  و  آمــوزش  ویکنــد  اســتارت آپ  هــدف 
ــدای  ــا ج ــت. ام ــان اس ــورهای جه کش ــی در  کارآفرین
گونــه  ایــن  در  افــراد  کــه  اســت  ایــن  آن  هــدف  از 

کــرده  فکــر  درســت  چگونــه  می گیرنــد  یــاد  گروه هــا 
و عملــی شــدن  را در جهتــی درســت  ایــده خــود  و 

دهنــد. رشــد 
در ایــن راســتا اولیــن پیــش رویــداد اســتارت آپ 
دبیرســتان  در  دانش آمــوزی(  کمــپ  ویکند)بــوت 
ارائــه  هــدف  بــا  بیرجنــد  حلــی  عالمــه  دخترانــه 
حضــور  بــا  ایده هــا  ایــن  ســازی  عملیاتــی  و  ایده هــا 

شــد. برگــزار  دانش آمــوزان  اســتقبال  و 
دانش آمــوزان  از  یکــی  محبتــی،  کیمیــا 
ایــن  گفــت: برگــزاری  ایــن رویــداد  شــرکت کننده در 
تاثیــر  دانش آمــوزان  خالقیــت  ایجــاد  در  رویدادهــا 
زیــادی دارد و فرصتــی بــرای دیــده شــدن مــا بــود.
یــک  ســابقه  بــا  دیگــری  دانش آمــوز  کبــری،  ا
کارآفرینــی  آپ،  اســتارت  حــوزه  در  فعالیــت  ســال 
کار  و  کســب  بــه  آن  تبــدل  و  ایــده  یــک  پــرورش  را 
نســل  بیــکاری  بــه  باتوجــه  کــرد:  اظهــار  و  دانســت 

اولیــن پیــش رویــداد اســتارت آپ ویکند)بــوت کمــپ دانش آمــوزی( در دبیرســتان دخترانــه عالمــه حلــی بیرجنــد بــا هــدف ارائــه ایده هــا و 
عملیاتــی ســازی ایــن ایده هــا برگــزار شــد.

بــه گــزارش ایســنا، اگرچــه در تعریــف اســتارت آپ بــر ایــن مســئله تاکیــدی وجــود نــدارد کــه حتمــاً فعالیــت آن در حــوزه تکنولــوژی یــا فــن آوری 
اطالعــات باشــد، امــا بــه دلیــل اینکــه بســیاری از اســتارت آپ هــا در ســال های اخیــر، حــول ایــن زمینه هــا شــکل گرفته انــد، گاهــی در تعریــف 

اســتارت آپ بــه ایــن مســئله نیــز اشــاره می شــود کــه اســتارت آپ بایــد در حــوزه فــن آوری هــای نویــن فعــال باشــد.
در یــک تعریــف از ایــن رویــداد، اســتارت آپ یــک نهــاد انســانی اســت کــه بــرای ارائــه یــک محصــول یــا خدمــت جدیــد در شــرایطی کــه ابهــام 

باالیــی وجــود دارد بــه وجــود آمــده اســت.

در دبیرستان دخترانه عالمه حلی بیرجند برگزار شد

ایده هایی که در استارتاپ دانش آموزی 
اشتغال می آفریند

  اولین بوت کمپ 
دانش آموزی در 

دبیرستان دخترانه 
عالمه حلی بیرجند

 با هدف ارائه ایده ها
برگزار شد
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کارآفرینــان می تــوان ایــن معضــل  جــوان و عــدم داشــتن شــغل مناســب، بــا حمایــت از 
کــرد. تضمیــن  را  کشــور  آینــده  و  کــرده  حــل  را  اجتماعــی 

ایــن  گفــت:  نیــز  شــخصی اش  زندگــی  در  فعالیت هــا  اینگونــه  تاثیــرات  دربــاره  وی 
کوشــی در بیــن دانش آمــوزان شــده اســت. رویدادهــا موجــب ایجــاد انگیــزه و ســخت 
ــو  گفت وگ ــز در  ــی نی ــان جنوب ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل ــس پ ــری، رئی ــی ناص محمدعل
کار از مهم تریــن اهــداف  کســب و  کارآفرینــی و فرهنــک  گفــت: ترویــج فرهنــگ  بــا ایســنا 

ایــن رویــداد اســت.
ــر  ــزود: 54 نف ــت، اف ــده  اس ــاب ش ــده انتخ ــه 9 ای ک ــده  ــه ش ــده ارائ ــه 32 ای ــان اینک ــا بی وی ب
دخترانــه  دبیرســتان  و  اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  همــکاری  بــا  دختــر  دانش آمــوز 

داشــتند. حضــور  رویــداد  ایــن  در  حلــی  عالمــه 
گــزارش ایســنا، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان جنوبــی بــا بیــان اینکــه پنــج  بــه 
کارگروهــی و  ــه مباحــث خالقیــت،  ــزوم توجــه ب ــر ل داور در ایــن برنامــه حضــور داشــتند، ب

ــرد. ک کیــد  مطالعــه در حوزه هــای مختلــف توســط دانــش آمــوزان تأ
اســتارت آپ  چنیــن  برگــزاری  بــا  را  کارآفرینــی  فرهنــگ  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  ناصــری 
کارآفرینی  کنیــم، افــزود: الزم اســت دانش آمــوزان از همین ســنین با فرهنــگ  ویکندهایــی ایجــاد 

آشــنا شــده تــا در آینــده بتواننــد فعــال و موفــق باشــند.
گفــت: اولیــن  محمدعلــی واقعــی، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان جنوبــی نیــز 
دخترانــه  دبیرســتان  در  دانش آمــوزی  )بوتکمــپ(  ویکنــد  اســتارت آپ  رویــداد  پیــش 

برگــزار شــد. اول  متوســطه دوره 
وی افــزود: اولیــن پیــش رویــداد اســتارت آپ ویکند)بوتکمــپ( دانش آمــوزی بــا هــدف 
بــا خالقیــت، ایده پــردازی و راه انــدازی  بــا مهارت هــای مرتبــط  آشــنایی دانش آمــوزان 

ــزار می شــود. کســب وکار در مــدارس اســتان برگ
گــروه نــوآوری و  مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه مشــارکت 
ــم  ــارک عل ــکاری پ ــت و هم ــتان، حمای ــی اس ــای آموزش گروه ه ــوژی و  ــی اداره تکنول کارآفرین
کــرد: در ایــن دوره  یــک روزه  و فنــاوری خراســان جنوبــی در برگــزاری ایــن رویــداد، تصریــح 

54 دانش آمــوز مقطــع متوســطه اول دبیرســتان عالمــه حلــی حضــور فعــال داشــتند.
توجیــه  از  پــس  کــرد:  اظهــار  رویــداد،  پیــش  ایــن  اجــرای  شــیوه  بیــان  بــا  وی 
کارگاهــی در  دانش آمــوزان در خصــوص اهــداف و رونــد دوره هــای اســتارت آپ ویکنــد، 
بــا مفاهیــم مربوطــه آشــنا  خصــوص تفکــر خــالق و ایده پــردازی برگــزار و دانش آمــوزان 
کســب وکار  یــک  راه انــدازی  بــرای  ایده پــردازی  بــه  آمــوزان  دانــش  آن  از  پــس  و  شــدند 

پرداختنــد.
ــرد: پــس از ایــن تمریــن  ک مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان جنوبــی خاطــر نشــان 
خالقانــه، در فرصتــی 15 دقیقــه ای از دانش آمــوزان خواســته شــد تــا بــه صــورت انفــرادی 
یــک  راه انــدازی  بــه  منجــر  کــه  مشــکل  یــک  حــل  بــرای  ایــده  یــک  ارائــه  بــه  نســبت 

کننــد. کســب وکار  شــود، اقــدام 
ــداد، ادامــه داد: ســپس هــر فــرد در مــدت  ــزاری ایــن روی وی ضمــن تبییــن شــیوه برگ
یــک دقیقــه بــه معرفــی ایــده خــود پرداخــت تــا دانش آمــوزان پــس از شــنیدن توضیحــات 

کننــد. مربــوط بــه هــر ایــده در رأی گیــری بــرای انتخــاب ایده هــای پایانــی شــرکت 
واقعــی بــا اشــار بــه انجــام رأی گیــری پــس از ارائــه توســط افــراد، یــادآور شــد: 9 ایــده ای 
تیم هــا  آن هــا  براســاس  و  انتخــاب  دادنــد  اختصــاص  خــود  بــه  را  رأی  بیشــترین  کــه 

تشــکیل شــد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان جنوبــی یــادآور شــد: تیم هــای تشــکیل  شــده 
مفاهیــم  بــا  دانش آمــوزان  ایــده«،  ارائــه  چگونگــی  عنوان»اهمیــت  بــا  کارگاهــی  در 
ــران  گ ــا راهنمایــی تســهیل  ــاب آشــنا شــده و بعــد از آن ب ــوم ن کار و ب کســب و  ــوم مــدل  ب
ح   کــرده و بــه مــدت 5 دقیقــه طــر و منتورهــای دوره، شــروع بــه تکمیــل بوم هــای  خــود 
خــود را بــرای داوران توضیــح دادنــد و در پایــان بــا ارزیابــی داوران تیم هــای اول تــا ســوم 

معرفــی شــدند.▪



۵۰

سال چهارم - شماره 22- دی 1398
ماهنامه غیر برخط

استارت آپ

www.bazarekar.ir

الگــوی بازاریابــی اســتارت آپ های نوپا
و  رایــج  الگوهــای  از  یکــی  محتوایــی  بازاریابــی 
کارهاســت. براســاس  کســب و  آشــنا بــرای صاحبــان 
زیرشــاخه  محتوایــی  بازاریابــی  کلــی،  نــگاه  یــک 
هــدف  شــود.  مــی  محســوب  دیجیتــال  بازاریابــی 
اصلــی در اینجــا تولیــد محتــوای جــذاب بــه شــیوه 
هــای  کانــال  طریــق  از  آن  انتشــار  و  دیجیتــال 
ارتباطــی نظیــر شــبکه هــای اجتماعــی اســت. مزیــت 
برندهــا  کاهــش چشــمگیر هزینــه  الگــو  ایــن  اصلــی 
بنابرایــن  اســت  بازاریابــی  و  تبلیغــات  زمینــه  در 
در  برندهــا  از  بســیاری  گیــری  جهــت  مشــاهده 
راســتای اســتفاده از ایــن الگــو جــای تعجــب نــدارد.
بازاریابــی  زمینــه  در  مهــم  نــکات  از  یکــی 

از  پیــش  محتــوا  بــه  دهــی  شــکل  بحــث  محتوایــی 
تــالش بــرای یافتــن ابزارهــای مناســب در راســتای 
برندهــا  اغلــب  اشــتباه  اســت.  اش  بهینــه  انتشــار 
پیگیــری همزمــان ایــن دو موضــوع اســت. نتیجــه 
کامــی در زمینــه مدیریــت هــر دو مفهــوم  ایــن امــر نا
دلخــواه  نتیجــه  مــا  ترتیــب  ایــن  بــه  بــود.  خواهــد 
کــرد.  نخواهیــم  کســب  مــان  بازاریابــی  فرآینــد  از 
محتــوای  بــه  دهــی  شــکل  بخــش  در  مــن  توصیــه 
از  اســتفاده  راهکارهــای  بــه  معطــوف  بازاریابــی 
محتــوای  نمایــش  بــرای  مناســب  ســاختارهای 
ــم در  ــوارد مه ــی از م ــه برخ ــت. در ادام ــی اس بازاریاب

کــرد. خواهیــم  بررســی  را  زمینــه  ایــن 

اغلــب افــراد نــکات مختلفــی در مــورد اهمیــت محتــوای جــذاب در دنیــای بازاریابــی شــنیده انــد. تعریــف هایــی ایــن چنینــی بــه طــور معمــول در 
قالــب »محتــوا پادشــاه اســت« بیــان مــی شــود. کاربــرد اصلــی بازاریابــی در معنــای عــام بــرای برندهــا ایجــاد تمایــز میــان خــود و رقباســت. بــه ایــن 
ترتیــب امــکان جلــب نظــر مشــتریان بــه طــور ویــژه فراهــم مــی شــود. وقتــی در مــورد وضعیــت کســب و کارهــا در دوران کنونــی صحبــت 
مــی کنیــم، بایــد بــه تغییــر و تحــوالت عرصــه کســب و کار نیــز توجــه داشــته باشــیم. ایــن امــر موجــب نــگاه انتقــادی بــه وضــع موجــود کســب 
و کارهــا مــی شــود. الگــوی بازاریابــی محتوایــی براســاس نیــاز تــازه برندهــا در قــرن جدیــد شــکل گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس فرآینــد بازاریابــی 
محتوایــی ارزش هــای مــا و ســلیقه مشــتریان را ترکیــب مــی کنــد. ایــن امــر بــا هــدف ایجــاد پیونــد نزدیــک میــان برنــد و مشــتری صــورت مــی گیــرد. 

در نتیجــه امــکان تعامــل ســازنده میــان هــر دو طــرف فراهــم خواهــد شــد.
بــدون تردیــد الگــوی بازاریابــی محتوایــی شــباهت بســیار زیــادی بــه شــیوه جــذب مخاطــِب »ربایشــی« دارد. ایــن الگــو مبتنــی بــر شناســایی 
ســلیقه گــروه هــای مختلــف مشــتری برندمــان و تــالش بــرای اســتفاده از اطالعــات مــان پیرامــون ســلیقه شــان بــرای تولیــد محتــوای بازاریابــی 
جــذاب اســت. درســت بــه همیــن خاطــر امــروزه محتــوای باکیفیــت در حــوزه بازاریابــی و تبلیغــات دارای اهمیــت بســیار زیــادی اســت. ایــن نکتــه 

بــه طــور ویــژه بــرای کارآفرینــان جــوان و صاحبــان کســب و کارهــای نوپــا اهمیــت دارد.

آشنایی با

بازاریابی محتوایی و جهت بخشی
 به استارت آپ ها

هدف اصلی تولید 
محتوای جذاب به شیوه 

دیجیتال و انتشار آن 
از طریق کانال های 

ارتباطی
 نظیر شبکه های
 اجتماعی است
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بارگــذاری محتــوا در شــبکه هــای اجتماعی
بســیار  آنالیــن  محتــوای  روز  طــول  در  مــردم 
از  وســیعی  حجــم  کننــد.  مــی  مشــاهده  زیــادی 
ایــن محتواهــا در شــبکه هــای اجتماعــی بارگــذاری 
روزافــزون  اهمیــت  امــر  ایــن  نتیجــه  می شــود. 
وقتــی  ماســت.  زندگــی  در  اجتماعــی  شــبکه های 
نفــوذ  مــردم  زندگــی  نویــن در  فنــاوری  ابــزار و  یــک 
برندهــا  توجــه  جلــب  می کنــد،  پیــدا  عمیقــی 
طبیعــی خواهــد بــود. حضــور شــرکت های مختلــف 
بــا  گرام  اینســتا نظیــر  اجتماعــی  هــای  پلتفــرم  در 

اســت. تبییــن  قابــل  نکتــه  ایــن  از  اســتفاده 
کانــت  ا و  ســایت  دارای  برندهــا  اغلــب  امــروزه 
نکتــه  هســتند.  اجتماعــی  شــبکه های  در  رســمی 
تولیــد محتــوا در  بــرای  تــالش  ایــن میــان  مهــم در 
یــا  گرام  اینســتا اســتوری های  یــا  هــا  پســت  قالــب 
هــر پلتفــرم مدنظرمــان اســت. ایــن امــر انســجام و 
داد.  خواهــد  مــا  بــه  بیشــتری  تاثیرگــذاری  قــدرت 
قالــب  تفاوت هــای  برندهــا  از  بســیاری  متاســفانه 
بــه  را  مختلــف  اجتماعــی  شــبکه های  در  محتــوا 
ــوای  ــر محت ــن خاط ــه همی ــد. ب ــی درک نمی کنن خوب
عمــل  در  گــون  گونا اجتماعــی  شــبکه های  در  آنهــا 
هیــچ فرقــی بــا هــم نــدارد. مخاطــب به هنــگام مشــاهده 
بــه  مــا  برنــد  رســمی  کانــت  ا یــا  ســایت  محتــوای 
موردنیــازش  و  کاربــردی  اطالعــات  کســب  دنبــال 
اســت، بنابرایــن بایــد محتــوای مــورد نیــاز مخاطــب 
در قابــی مناســب بــه وی ارائــه شــود. در غیــر ایــن 

پایــداری  از  هــدف  مخاطــب  بــا  مــا  رابطــه  صــورت 
شــد. نخواهــد  برخــوردار  مطلوبــی 

گ ها نقــش وبا
در  کار  و  کســب  بــرای  گ  وبــال انــدازی  راه  شــاید 
نــگاه نخســت بیــش از حــد ســاده بــه نظــر برســد. نکتــه 
گ امــکان نــگارش و  مهــم درخصــوص ســاختار وبــال
تــر اســت.  گذاشــتن محتــوای طوالنــی  ک  بــه اشــترا
رســمی  ســایت  و  اجتماعــی  هــای  شــبکه  فضــای 
کشــش الزم بــرای بارگــذاری محتــوای بلنــد  برندهــا 
گ را  انــدازی وبــال نــدارد. همیــن امــر ضــرورت راه  را 
کنــد. نکتــه مهــم در اینجــا ضــرورت  دوچنــدان مــی 
اســت.  برندمــان  ســطح  از  فراتــر  مســائلی  بررســی 
بــه ســایت  بــدل  گ مــا نبایــد  به عبــارت دیگــر، وبــال
هــای  تحلیــل  از  اســتفاده  شــود.  برندمــان  خبــری 
کارشــناس هــای ماهــر بــه منظــور  کاربــردی و همــکاری بــا 

ــی محســوب مــی شــود. ــده جذاب تولیــد محتــوا ای
راه  بــزرگ،  برندهــای  اغلــب  تجربــه  براســاس 
کار وضعیــت  کســب و  ــرای  گ رســمی ب انــدازی وبــال
بخشــد،  مــی  بهبــود  نیــز  را  برندهــا  ســئو  مدیریــت 
بنابرایــن تولیــد و انتشــار محتــوا در ایــن قالــب نیــز 

بــود. خواهــد  مناســب 

تولیــد و انتشــار محتــوای ویدئویی
بســیار  از محبوبیــت  ویدئویــی  امــروزه محتــوای 
براســاس  اســت.  برخــوردار  مــردم  میــان  زیــادی 

از  بیــش   2023 ســال  تــا  فوربــس  موسســه  گــزارش 
دنیــا  سراســر  نالیــن  آ فیــک  ترا کل  ز  ا 80درصــد 
یافــت.  خواهــد  اختصــاص  ویدئــو  تماشــای  بــه 
جــذاب  ویدئــوی  محتــوای  تولیــد  تردیــد  بــدون 
نقــش مهمــی در جلــب نظــر مشــتریان هــدف دارد. 
مزیــت اصلــی محتــوای ویدئویــی جلــب بــه مراتــب 
بیشــتر نظــر و تعامــل مشــتریان اســت. بــه همیــن خاطر 
بایــد راه انــدازی ایــن بخــش در تیــم بازاریابی مــان 

باشــیم. داشــته  مدنظــر  را 

کار کســب و  شــیوه های جهت بخشــی به 
 از ســوی بازاریابــی محتوایی

1. افزایــش شــهرت برند
کســب  کســب اعتبــار و شــهرت مناســب در دنیــای 
کار اهمیــت بســیار زیــادی دارد. بــی تردیــد شــهرت  و 
بنابرایــن  شــود،  نمــی  حاصــل  شــبه  یــک  اعتبــار  و 
مــا نیازمنــد اســتفاده از ابزارهــای مناســب در ایــن 
راســتا هســتیم. یکــی از ابزارهــا و شــیوه های مناســب 
بــرای افزایــش شــهرت برنــد معطــوف بــه بازاریابــی 
محتوایــی اســت. نکتــه مهــم در ایــن بحــث ماهیــت 
بازاریابــی  دنیــای  در  موفقیــت  کســب  بلندمــدت 
تــالش  در  برندهــا  از  بســیاری  متاســفانه  اســت. 
ــاه مــدت هســتند. ایــن امــر  کوت کســب نتایــج  ــرای  ب
بلندمــدت  ریــزی  برنامــه  در  ناتوانی شــان  موجــب 
نتایــج  بــه  دســتیابی  عــدم  از  شــکایت  ســپس  و 

دلخــواه مــی شــود.
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بــــــه  نکتــــــه در زمینـــــه جهت دهــی  مهم تـــــــرین 
ایجــاد  محتوایــی  بازاریابــی  طریــق  از  کار  و  کســب 
ــد و مشــتریان  احســاس اعتمــاد دوجانبــه میــان برن
گــر مشــتریان بــه برنــد مــا اعتمــاد نداشــته  اســت. ا
باشــند، تمــام ســعی و تــالش مــا بــی نتیجــه باقــی 
کار  کســب و  مــی مانــد. مفهــوم اعتمــاد در دنیــای 
گیــرد بنابرایــن بایــد صبــر  در طــول زمــان شــکل مــی 
ــه  ــرای تحقــق هــدف مــورد نظــر ب و شــکیبایی الزم ب

ج داد. خــر

گفــت وگــو پیرامون برند 2. تقویــت انگیــزه 
کمپیــن هــای بازاریابــی  یکــی از معیارهــای موفقیــت 
گــوی  و  گفــت  میــزان  افزایــش  برندهــا  تبلیغــات  و 
اســت.  خودشــان  یــا  محصــوالت  دربــاره  آنالیــن 
گوهــای آنالیــن و واقعــی بســیار زیــادی  گفــت و  امــروزه 
ــان دارد.  ــل جری ــد اپ ــزرگ مانن ــای ب ــون برنده پیرام
مزیــت ایــن امــر بــرای برنــد اپــل یــادآوری مــداوم نــام 

اســت. مخاطــب  ذهــن  در  محصوالتــش  و 
شــاید تــا همیــن چنــد ســال پیــش توســعه گفــت و گوهــا 
ــه انگیــزه مشــتریان  ــد امــری معطــوف ب پیرامــون برن
محســوب مــی شــد، امــا در طــول یــک دهــه اخیــر 
بحــث  و  گفت وگــو  تقویــت  از  ای  تــازه  الگــوی 
ــوی  ــاس الگ ــت. براس ــه اس گرفت ــکل  ــد ش ــون برن پیرام
گوهــا  گفــت و  موردنظــر وظیفــه اصلــی برندهــا تقویــت 
وگــو  گفــت  مدیریــت  روی  بــر  بایــد  بلکــه  نیســت، 
ــوان برندهــا  ــرد. ایــن امــر موجــب افزایــش ت ک ــز  تمرک
بــرای تعامــل بــا مشــتریان مــی شــود. وقتــی بحــث 
مدیریــت  بــا  همــراه  و  هدفمنــد  مــا  برنــد  پیرامــون 
ترغیــب  باشــد،  مــان  هــای  بازاریــاب  غیرمســتقیم 
مشــتریان بــه ســوی خریــد یــا تعامــل بیشــتر آســان تــر 

بــود. خواهــد 

3. افزایــش ترافیک ســایت
ســایت،  در  بازاریابــی  محتــوای  مــداوم  تولیــد 
موجــب  برنــد  گ  وبــال و  اجتماعــی  شــبکه های 
ــه ایــن ترتیــب مــا  ــز مــی شــود. ب افزایــش ترافیــک نی
فرصــت معرفــی برندمــان بــه دامنــه هرچــه وســیع تــری 
در  مهــم  نکتــه  داشــت.  خواهیــم  را  مخاطــب  از 
گــروه  اینجــا مقایســه محدودیــت هــای جلــب نظــر 
کنونــی  گذشــته بــا شــرایط  وســیعی از مشــتریان در 
هــای  شــبکه  و  اینترنــت  لطــف  بــه  امــروز  اســت. 
اجتماعــی امــکان تبــادل اطالعــات در مــدت زمانــی 
نیــازی  دیگــر  بنابرایــن  اســت،  فراهــم شــده  انــدک 
نیــز  بازاریابــی  ســنتی  هــای  شــیوه  از  اســتفاده  بــه 
ــت شــبکه هــای  ــی نیســت. مزی رســانه هــای تلویزیون
عالقــه  مــورد  محتــوای  ســازی  فراهــم  اجتماعــی 
مشــتریان همــراه بــا امــکان مشــاهده آن در هــر زمــان 

اســت. دلخــواه 

ترافیــک  افزایــش  دنبــال  بــه  نیــز  شــما  گــر  ا
الگــوی  از  اســتفاده  هســتید،  برندتــان  ســایت 
تولیــد محتــوای بازاریابــی در ســایت، شــبکه هــای 
باشــید. داشــته  مدنظــر  را  گ  وبــال و  اجتماعــی 

بــا  برنــد  قــدرت  و  اعتبــار  بــه  دهــی  شــکل   .4
ارزشــمند محتــوای 

هــای  شــبکه  کاربــران  از  بســیاری  شــکایت 
ســطح  برندهــا  تبلیغــات  بــه  نســبت  اجتماعــی 
بــر  عــالوه  امــر  ایــن  اســت.  شــان  کیفیــت  پاییــن 
برندهــا،  بــه  نســبت  کلــی  اعتمــادی  بــی  ایجــاد 
جایــگاه پلتفــرم مــورد نظــر را هــم در نظــر خدشــه دار 
کاربــرد اصطــالح اعتبــار  کــرد. منظــور مــن از  خواهــد 
و قــدرت برنــد معطــوف بــه ســطح توانایــی برندهــا 
بــرای تاثیرگــذاری روانــی بــر روش مشــتریان موجــب 

اهمیــت  امــر  ایــن  تردیــد  بــدون  آنهاســت.  اعتمــاد 
بســیار زیــادی دارد. بــدون جلــب اعتمــاد مشــتریان 

رســید. نخواهــد  ســرانجام  بــه  فرآینــدی  هیــچ 
اعتبــار  کســب  بــرای  راهکارهــای جالــب  از  یکــی 
و قــدرت بــرای برنــد تعامــل دوجانبــه بــا مشــتریان 
برندهــا  از  بســیاری  هــم  هنــوز  متاســفانه  اســت. 
گویــی  عرصــه بازاریابــی و تبلیغــات را محلــی بــرای تــک 
مدیریــت  و  تجــاری  فعالیــت  کننــد.  مــی  تلقــی 
در  بازنگــری  نیازمنــد  کنونــی  عصــر  در  کار  و  کســب 
کارآفرینــان  بســیاری از مفاهیــم و پیــش فــرض هــای 
ماهیــت  بــه  مربــوط  مفاهیــم  ایــن  از  یکــی  اســت. 
گــر در  ا اســت.  بــا مشــتریان  برنــد  تعامــل  یکجانبــه 
را  طــول زمــان شــرایط تعامــل دوجانبــه مشــتریان 
فراهــم نکنیــم، مشــاهده مهاجــرت مشــتریان مــان 
بــه ســوی ســایر برندهــا امــر عجیبــی نخواهــد بــود.

کارشناس حوزه تخصصی 5. ارتقا به جایگاه 
ســابقه  اعتبــار،  دلیــل  بــه  برندهــا  از  برخــی 
در  کار  و  کســب  حــوزه  در  شــان  تخصــص  و 
فروشــنده  از  فراتــر  جایگاهــی  مشــتریان  نــگاه 
بــه  توجــه  کننــد.  مــی  پیــدا  محصــوالت  صــرف 
اســت.  ضــروری  زمینــه  ایــن  در  بــزرگ  برندهــای 
مدنظــر  را  مایکروســافت  برنــد  مثــال،  عنــوان  بــه 
از چنــد جهــت   IT دنیــای  غــول  ایــن  قــرار دهیــد. 
مشــتریان  روی  بــر  انکارناپذیــر  تاثیرگــذاری  تــوان 
ســابقه  بــه  معطــوف  ماجــرا  نخســت  وجــه  دارد.  را 
مایکروســافت در زمینــه تولیــد نــرم افــزار و رایانــه هــای 
شــخصی اســت. ایــن برنــد از همــان روزهــای نخســت 
در  پیرامونــش  هــای  فنــاوری  و  هــا  رایانــه  توســعه 

بدون جلب 
اعتماد مشتریان 

هیچ فرآیندی 
به سرانجام 
نخواهد رسید
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همیــن  بــه  مشــتریان  اســت.  داشــته  حضــور  بــازار 
را طــی دهــه هــای اخیــر  نــام مایکروســافت  خاطــر 

انــد. داشــته  ذهــن  در  همیشــه 
ــد محصــول  ــرای خری وقتــی مشــتریان در تــالش ب
مــورد عالقــه شــان هســتند، دسترســی بــه اطالعــات 
کاربــردی را مدنظــر قــرار مــی دهنــد.  و توصیــه هــای 
پیگیــری  بهتــر  خریــدی  انجــام  هــدف  بــا  امــر  ایــن 
گــر برنــد مــا توانایــی ارائــه توصیــه هــای  مــی شــود. ا
آنــگاه  باشــد،  داشــته  را  مشــتریان  بــه  کاربــردی 
ــود. مشــتریان  دیگــر یــک فروشــنده صــرف نخواهــد ب
ــه عنــوان مشــاوری مطمئــن  ــه چنیــن برندهایــی ب ب
بنابرایــن  کننــد  مــی  نــگاه  ای  حرفــه  کارشــناس  و 
و  محصــوالت  فــروش  امــکان  برندهایــی  چنیــن 
خواهنــد  را  وســیع  بســیار  ســطحی  در  خدمــات 
داشــت. همچنیــن فرآینــد فــروش آنهــا در مقایســه 

بــا برندهــای عــادی بســیار ســاده تــر مــی شــود.

کاربران در سایت برند 6. حضور طوالنی مدت 
ســایت ها  در  کـــــــاربران  حضــور  زمـــــــان  مــدت 
کمپیــن  ارزیابــی موفقیــت  بــرای  مناســب  معیــاری 
شــود.  مــی  محســوب  آنهــا  تبلیغــات  یــا  بازاریابــی 
در  کاربــران  بیشــتر  حضــور  اینجــا  در  اصلــی  فــرض 
ســایت یــک برنــد در پــی عالقــه شــان بــه محتوایــش 
کاری در ابتــدای مســیر فعالیــت  کســب و  اســت. هــر 
ایــن  دارد.  خــود  کنــار  در  اندکــی  مخاطــب  آنالیــن 
شــهرت  کســب  شــود.  مــی  محســوب  طبیعــی  امــر 
گســترده از همــان روزهــای نخســت امــر  جهانــی و 
نبایــد  بنابرایــن  شــود.  مــی  محســوب  غیرممکنــی 
گســترده  حــد  از  بیــش  را  مــان  انتظــارات  دامنــه 

کنیــم. تعریــف 
بازاریابــی  الگــوی  براســاس  محتــوا  تولیــد 
ســلیقه  درســت  ارزیابــی  صــورت  در  محتوایــی 
حضــور  زمــان  مــدت  افزایــش  موجــب  مشــتریان 
ایــن  شــاید  شــد.  خواهــد  مــا  ســایت  در  کاربــران 
فرآینــد در نــگاه نخســت ســاده بــه نظــر برســد، امــا 
دشــواری و پیچیدگــی هــای بســیار زیــادی دارد. از 
کاربــران اینترنتــی  کــه مــدت زمــان توجــه  آنجایــی 
تبلیغــات،  ویــژه  طــور  بــه  آنالیــن،  محتــوای  بــه 
کار مشــخصی بــرای  بســیار انــدک اســت، بایــد ســاز و 
کار  و  ســاز  ایــن  باشــیم.  داشــته  آنهــا  نظــر  جلــب 
شــامل الگوهــای افزایــش جذابیــت بصــری محتــوا 
بــود. فقــط در  کیفــی متــن خواهــد  و بهبــود وضــع 
بــرای  بــه موفقیــت  امــکان دســتیابی  ایــن صــورت 

شــد. خواهــد  فراهــم  مــا 

7. بهبود وضعیت مدیریت سئو
مفهــوم مدیریــت ســئو در طــول دو دهــه اخیــر در 

کار  کســب و  کانــون توجــه بازاریــاب هــا و صاحبــان 
قــرار داشــته اســت. ایــن مفهــوم شــامل تمــام ســاز و 
کارهــا و الگوهــای بهبــود رتبــه ســایت برندمــان در 
موتورهــای جســت وجــو اســت. وقتــی از موتورهــای 
کنیــم، بــه طــور مشــخص  جســت وجــو صحبــت مــی 
موتورهــای  امــروزه  گیــرد.  مــی  قــرار  مدنظــر  گــوگل 
ــرویس  ــه س ــال ارائ ــادی در ح ــیار زی ــوی بس ــت وج جس
گــوگل  ــدازه  ــه ان کــدام ب ــران هســتند، امــا هیــچ  کارب ــه  ب
روی  بــر  گــذاری  ســرمایه  بنابرایــن  ندارنــد.  شــهرت 

گــوگل اقــدام منطقــی خواهــد بــود. مدیریــت ســئو در 
الگوریتــم طبقــه بنــدی لینــک هــای مختلــف در 
گــوگل براســاس تحلیل ســطح کاربرد کلیــدواژه هــای مورد 
کاربــران یــک  کاربــران، مــدت زمــان حضــور  عالقــه 
کاربــران پیرامــون هــر  مــاه اخیــر در ســایت و نظــرات 
معیارهــای  بایــد  مــا  بنابرایــن  اســت  ســایت  پســت 
و  کســب  ســئو  مدیریــت  بــرای  ای  چندگانــه 
کارمــان در دنیــای آنالیــن مدنظــر داشــته باشــیم. 
تولیــد  بــرای  خــالق  پــردازی  ایــده  خوشــبختانه 
را  مشــکالت  ایــن  از  توجهــی  قابــل  بخــش  محتــوا 
کنــد، بنابرایــن تمرکــز اصلــی مــا در  حــل و فصــل مــی 
فرآینــد بازاریابــی محتوایــی و مدیریــت ســئو بایــد بــر 
ایــده هــای خالقانــه و نوآورانــه  بــه  روی دســتیابی 

باشــد.

8. دستیابی به مخاطب هدف
تعییــن  بــدون  کار  و  کســب  دنیــای  در  فعالیــت 
زیــادی  بســیار  هــای  دشــواری  هــدف  مخاطــب 
اســتراتژی  تعییــن  و  ریــزی  برنامــه  مفهــوم  دارد. 
دهــه  چنــد  طــول  در  تبلیغــات  و  بازاریابــی  بــرای 
کــرده اســت. بــی  اخیــر اهمیــت بســیار زیــادی پیــدا 
توجهــی بــه ایــن امــر اغلــب موجــب ســردرگمی برندهــا 
گام  در فرآینــد تولیــد محتــوای بازاریابــی مــی شــود. 
نخســت در تولیــد محتــوای بازاریابــی برنامــه ریــزی 
دقیــق بــرای جلــب نظــر دامنــه مشــخصی از مشــتریان 

تمــام  نظــر  جلــب  تــوان  کمپینــی  هیــچ  اســت. 
مشــتریان موجــود در بــازاری خــاص را نــدارد، بنابرایــن 
بایــد بــه طــور هدفمنــد بــه دنبــال مشــتریان مناســب 
گــذاری بر روی  برندمــان باشــیم. بحث پیرامــون هدف 
دامنــه مشــخصی از مشــتریان یکــی از نتایــج مثبــت 
کارهــا محســوب  کســب و  بازاریابــی محتوایــی بــرای 

مــی شــود.
کار عــدم  اشــتباه بــزرگ برخــی از برندهــای تــازه 
کمپیــن  اجــرای  از  پیــش  هــدف  مشــتری  تعریــف 
بازاریابــی اســت. بــه ایــن ترتیــب مــا هیــچ معیــاری 
نحــوه  و  مــا  کمپیــن  وضعیــت  ارزیابــی  بــرای 
اختیــار  در  مشــتریان  روی  بــر  اش  تاثیرگــذاری 
مشــتری  تعریــف  خوشــبختانه  داشــت.  نخواهیــم 
کار چنــدان دشــواری نیســت. نکتــه مهــم در  هــدف 
ــوالت  ــذاری محص ــوه تاثیرگ ــناخت نح ــان ش ایــن می
بــه  امــر  ایــن  اســت.  مشــتریان  روی  بــر  برندمــان 
بــه  نیــاز  مــا در راســتای شــناخت مشــتریان دارای 
همیــن  بــه  کــرد.  خواهــد  کمــک  مــان  محصــول 
و  هــدف  مشــتریان  بــه  دسترســی  امــکان  ســادگی 

شــد. خواهــد  فراهــم  برندمــان  بــه  منــد  عالقــه 

9. تقویت روحیه رقابت پذیری
چندانــی  فعالیــت  بازاریابــی  حــوزه  در  مــا  وقتــی 
نداریــم، بــه تدریــج روحیــه رقابــت پذیــری مــان از 
ــد شکســت  ــا بررســی رون دســت مــی رود. ایــن امــر ب
بــه  شــان  تجزیــه  و  بــزرگ  برندهــای  از  بســیاری 
ــی  ــت. وقت ــاهده اس ــل مش ــر قاب ــک ت کوچ ــای  برنده
راســتای  برندهــا در  بــا دیگــر  مــداوم  رقابــت  مــا در 
بهتــر  محصــوالت  و  بازاریابــی  محتــوای  تولیــد 
قبــال  بــاش در  آمــاده  هســتیم، همیشــه احســاس 
تغییــرات احتمالــی خواهیــم داشــت. همیــن ســطح 
مناســب  پاسخـــــگویی  موجــب  بـــــاال  هوشــیاری 
حــوزه  مختلــف  تغییــرات  و  رو  پیــش  حــوادث  بــه 

کار مــی شــود. کســب و 
رقابــت  از دنیــای  تردیــد وسوســه خــروج  بــدون 
کســب  کارآفرینــان و صاحبــان  بازاریابــی بــرای اغلــب 
ــه طراحــی  ــزم ب ــر مــا خــود را مل گ کار وجــود دارد. ا و 
کنیــم،  محتوایــی  بازاریابــی  هــای  کمپیــن  مــداوم 
مواجــه  رقابــت  حــوزه  از  خــروج  احتمــال  بــا  دیگــر 
در  رقابــت  انگیــزه  تقویــت  ضــرورت  شــد.  نخواهیــم 
برندمــان بــه طــور مــداوم همــکاری بــا بازاریــاب هــای 
حرفــه ای بــه منظــور تولیــد محتــوای جــذاب اســت. 
و  طراحــی  عمــل  در  برندهــا  از  بســیاری  متاســفانه 
تولیــد محتــوای بازاریابــی بــه طــور مــداوم را بــدل بــه 
کننــد. همیــن  کیفیــت مــی  فرآینــد انتشــار محتــوای بــی 
ــی  ــای منف ــواع ذهنیــت ه گیــری ان امــر موجــب شــکل 

دربــاره برندمــان نــزد مشــتریان خواهــد شــد.

مفهوم مدیریت سئو 
در طول 

دو دهه اخیر 
در کانون توجه 

بازاریاب ها و صاحبان 
کسب و کار قرار 

داشته است
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10. ایجاد تمایز میان برندمان با رقبا
از  فــرد  بــه  منحصــر  و  خــاص  ای  جلــوه  طراحــی 
برنــد آرزوی تمــام شــرکت هــا محســوب مــی شــود. 
شــرکت هــای مختلــف ســاالنه هزینــه هــای سرســام 
آوری بــرای ایجــاد تمایــز چشــمگیری میــان خــود بــا 
دیگــر رقبــا صــورت مــی دهنــد. نکتــه جالــب اینکــه 
در  حــوزه  ایــن  هــای  گــذاری  ســرمایه  از  بســیاری 
عمــل هیــچ ســود قابــل مشــاهده ای بــرای برندهــا 
از فقــدان برنامــه منســجم  ایــن امــر ناشــی  نــدارد. 
گــذاری بــر روی برندمــان اســت. مــا  بــرای ســرمایه 
بــرای ایجــاد تفــاوت میــان برندمــان و رقبــا نیازمنــد 
هســتیم.  فــرد  بــه  منحصــر  و  جــذاب  هــای  ایــده 
ایــن  در  موفقیــت  کالن  بودجــه  اختصــاص  صــرف 
ــات  ــع آوری اطالع ــد. جم کن ــی  ــن نم ــوزه را تضمی ح
کار،  و  کســب  حــوزه  وضعیــت  مــورد  در  کاربــردی 
برندمــان و مشــتریان نقــش مهمــی در ایجــاد تمایــز 
و  کســب  وضعیــت  شــناخت  از  مــن  منظــور  دارد. 
ــازار  ــا در ب ــش رقب ــی از نق گاه ــخص آ ــور مش ــه ط کار ب
بــا  تعامــل  در  موفقیــت  بــرای  شــان  اســتراتژی  و 

اســت. مشــتریان 

کاری کارایی در تمام حوزه های   .11
یکــی از نــکات جالــب الگــوی بازاریابــی محتوایــی 
کاری  کارایــی اش در اغلــب زمینــه هــای  مربــوط بــه 
بــرای  بازاریابــی  الگوهــای  اغلــب  امــروزه  اســت. 
کارهــا مناســب تشــخیص  کســب و  گونــه خاصــی از 

ــر  ــکا ب داده مــی شــود بنابرایــن در چنیــن فضایــی ات
محســوب  برندهــا  اصلــی  مزیــت  گیــر  همــه  روشــی 
کســب  خواهــد شــد. یکــی از نگرانــی هــای صاحبــان 
کارایــی الگــوی بازاریابــی  کارهــای مختلــف عــدم  و 

محتوایــی در مــورد برندشــان اســت. تجربــه مــن در 
کارایــی ایــن الگــو بــرای برندهــای فعــال  ایــن زمینــه 
در حــوزه ورزش تــا صنعــت فــوالد و تولیــد مصالــح 
ــم در  ــه مه ــا نکت ــد. تنه ــی ده ــان م ــاختمان را نش س
اینجــا یافتــن ایــده ای مناســب بــرای ترکیــب فعالیــت 
کارمــان بــا آن اســت. بــه عنــوان مثــال، برنــد  کســب و 
ــه  ــده« ب ــش ب ــط انجام ــعار »فق ــاب ش ــا انتخ ــک ب نای
تولیــد  حــوزه  در  فعالیتــش  اصلــی  زمینــه  خوبــی 

کــرده  لــوازم ورزشــی را در ذهــن مخاطــب مانــدگار 
اســت.

گیری نتیجــه 
ای  عالقــه  معمــول  طــور  بــه  هــا  آپ  اســتارت 
بخــش  ســاماندهی  بــرای  گــزاف  هزینــه  صــرف  بــه 
بازاریابــی ندارنــد. ایــن امــر نتیجــه منطقــی شــروع 
کار اســت. وقتــی  کســب و  تــازه فعالیــت در دنیــای 
بایــد  هســتیم،  مواجــه  بودجــه  محدودیــت  بــا  مــا 
کنیــم.  کاهــش هزینــه هــا پیــدا  راهکارهایــی بــرای 
از  کلــی  نظــر  صــرف  برندهــا  اشــتباهات  از  یکــی 
ــش  ــن بخ ــن در ای ــه م ــت. توصی ــی اس ــوزه بازاریاب ح
کــم هزینــه بازاریابــی اســت. بــا  توجــه بــه الگوهــای 
دهــی  جهــت  دربــاره  آتــی  هــای  بحــث  بــه  توجــه 
اســتفاده  بــا  کارهــا  و  کســب  و  آپ هــا  اســتارت  بــه 
شــیوه  انتخــاب  محتوایــی  بازاریابــی  الگــوی  از 
نــدارد.  چندانــی  تامــل  بــه  نیــاز  هزینــه  کــم  ای 
کنــار  در  محتوایــی  بازاریابــی  الگــوی  اصلــی  مزیــت 
مختلــف  کارهــای  و  کســب  بــا  پذیــری  انطبــاق 
ــه  ــت. ب ــدک اس ــه ان ــا بودج ــاماندهی آن ب ــکان س ام
ــرای  ــبی ب ــه مناس گزین ــتفاده از آن  ــر اس ــن خاط همی

▪ شــود.  مــی  محســوب  آپ هــا  اســتارت 

   مترجــم:   شــریا ماخرجــی, علــی آل علــی
   منبــع: noobpreneur  ســایت فرصــت امــروز

 امروزه اغلب 
الگوهای بازاریابی
 برای گونه خاصی
 از کسب و کارها 
مناسب تشخیص

 داده می شود
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نیروهــای  زمینــه جــذب  اشــتباه مهلــک در  ســه 
جدیــد

و  تــازه کار  مدیــران  از  بســیاری  میــان،  ایــن  در 
اشــتباهات  یکســری  دچــار  باســابقه  مدیــران  حتــی 
کــه  می شــوند  نیروهــا  جــذب  زمینــه  در  محاســباتی 
مراحــل  در  آنهــا  تــا  می شــود  موجــب  آنهــا  ارتــکاب 
کارشــان بــا افــراد جــذب شــده دچــار مشــکالت  بعــدی 
شــوند  عدیــده ای  گرفتاری هــای  و  نشــده  پیش بینــی 
ــد و شــاید، دوران  کــه بای و در نهایــت نتواننــد آنچنــان 
مدیریتــی موفقــی داشــته باشــند و شــاید هــم خیلــی 
در  کننــد.  خداحافظــی  مدیریتی شــان  نقــش  بــا  زود 
ک تریــن  خطرنا و  شــایع ترین  از  مــورد  ســه  بــه  ادامــه 
اشــتباهات مدیــران در هنــگام برنامه ریــزی و اجــرای 

اشــاره خواهــد شــد. نیــرو  فرآینــد جــذب 

شــبیه  کامــا  افــرادی  می خواهــم  اول:  اشــتباه 
کنــم جــذب  را  خــودم 

شــغلی،  مصاحبه گــران  و  مدیــران  از  برخــی 
جــذب  و  یافتــن  به دنبــال  ناخواســته  یــا  خواســته 
کامــال شــبیه خودشــان باشــند و  کــه  کســانی هســتند 
ایــن اشــتباه، عمدتــا  کننــد.  آنهــا فکــر و عمــل  ماننــد 

معیارهــا  فاقــد  کــه  می افتــد  اتفــاق  مدیرانــی  بیــن  در 
بــرای  سیســتماتیک  و  اســتراتژیک  شــاخص های  و 

شــرکت های  آینــده  بــرای  همچنیــن  و  مدیریت  شــان 
و  مدیــران  ایــن  نظــر  از  هســتند.  رهبری شــان  تحــت 
مصاحبه شــوندگان  بهتریــن  نابخــرد،  مصاحبه گــران 
کــه  هســتند  کســانی  پســت ها  تصــدی  داوطلبــان  و 

کات را بــا خــود آنهــا داشــته  بیشــترین شــباهت و اشــترا
خودشــان  اصــل  بــا  برابــر  کپــی  جــور  یــک  و  باشــند 

. شــند با
کامــال اشــتباه و زیان بــار  ایــن رویکــرد از چنــد جهــت 
کامــال  کــه بــرای مدیــری  کــه از یکســو افــرادی  اســت؛ چرا
کوتاهــی  مــدت  از  پــس  می کننــد  کار  خــود  بــه  شــبیه 
می کننــد  بیهودگــی  و  کســالت  احســاس  شــدت  بــه 
عنصــر  فاقــد  یکنواختــی  کاری  تیــم  چنیــن  کــه  چرا
بســیاری  نمی توانــد  و  بــوده  تکمیل کنندگــی  و  تنــوع 
ســویی  از  ببــرد.  پیــش  بــه  خوبــی  بــه  را  پروژه هــا  از 
شــبیه  کامــال  کــه  مدیــری  زیردســت  کارکنــان  دیگــر 
بــه آنهاســت پــس از مدتــی بــه ایــن نتیجــه می رســند 
آنهــا  همســطح  و  همســان  مدیــری  بــا  کــردن  کار  کــه 
آنهــا  پیشــرفت  و  ارتقــا  بــرای  راهــی  و  اســت  بی فایــده 
ایــن  بــه  زود  خیلــی  کارکنانــی  چنیــن  نــدارد.  وجــود 
کــه چنیــن مدیــری نمی توانــد الگــو  نتیجــه می رســند 
کــه آنهــا به دنبــال  و راهبــر خوبــی برایشــان باشــد؛ چرا
کنــد و مســیر درســت  ــا آنهــا فــرق  کــه ب کســی می گردنــد 
را بــه آنهــا نشــان دهــد. پــس هیــچ گاه در زمــان جــذب 
کســانی شــبیه خودتــان یــا  نیروهــای جدیــد، به دنبــال 

نباشــید. خودتــان  گذشــته 

هیــچ مدیــر یــا رئیســی نیســت کــه دوســت داشــته باشــد افــراد نامناســبی را اســتخدام کنــد و زیردســتانش، یکســری افــراد ناالیــق و ضعیــف 
باشــند. از ســوی دیگــر، فرآینــد فراخــوان جــذب نیــرو، مصاحبــه، گزینــش و آمــوزش نیروهــای جدیــد، فرآینــدی پیچیــده، طاقت فرســا و مملــو از 
آزمــون و خطاســت کــه معمــوال مدیــران دل خوشــی نســبت بــه ایــن کار ندارنــد امــا واقعیــت آن اســت کــه هــر مدیــری بایــد ایــن فرآینــد را خیلــی 
جــدی بگیــرد و نهایــت دقــت و تــالش خــود را بــرای شناســایی و جــذب و نگهداشــت بهتریــن نیروهــای انســانی اش مبــذول دارد و اینجــا همــان 
جایــی اســت کــه اغلــب مدیــران تــازه کار و کم تجربــه در آن دچــار مشــکل و چالش هــای جــدی هســتند چراکــه بــدون داشــتن تجربــه کافــی در ایــن 

زمینــه و تمریــن عملــی فرآینــد جــذب نیروهــا نمی تــوان بــا اطمینــان وارد ایــن آزمــون ســخت و حســاس شــد و از آن ســربلند بیــرون آمــد.

نگاهی به 

سه اشتباه مهلک در زمینه جذب
 نیروهای جدید

 برخی از مدیران و 
مصاحبه گران شغلی، 
خواسته یا ناخواسته 

به دنبال یافتن و جذب 
کسانی هستند که کامال 

شبیه خودشان باشند
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فکــر طراحــی در حــل مســئله، همــواره مهم تریــن ســؤال را در کســب وکار مطــرح می کنــد: »چــرا؟« بــاور غلطــی کــه بیشــتر اوقــات چهــرۀ زشــتش 
را نمایــان می کنــد، ایــن اســت کــه اگــر بــرای رســیدن بــه اهــداف یــا از میان بــردن موانــع فقــط بایــد یک بــار تــالش کنیــم، کار تمــام اســت.دراین باره،  

الگوهــای رفتــاری اینترنــت بیشــترین تقصیــر را دارنــد. ایــران مدیــر در ایــن مقالــه موضــوع فکــر طراحــی و کارکردهــای آن را بررســی می کنــد.
باورهــای عامیانــه کــه پیوســته نادرســت بودنشــان اثبــات می شــود، ریشــۀ برخــی از فلســفه  های کســب وکارهای بی ثبــات اســت. اکثــر آن هــا 
آن قــدر بــر اســاس کلیشــه ها هســتند کــه هــر نــوع جســت وجوی عقالنــی در ســاختن یــا خلــق هــر چیــز ارزشــمند را در ترکیــب زننــده ای از 

حشــوهای بی معنــی دفــن می کننــد.
نمونــه ای آزاردهنــده از ایــن مســئله را می تــوان در ایــن عبــارت پرتکــرا یافــت : »مــدام شکســت بخوریــد و درس بگیریــد.« اگــر جراحــان ایــن 
توصیــه را ســرلوحۀ کار خــود قــرار می دادنــد، تنهــا تعــداد کمــی از بیمــاران زنــده می ماندنــد یــا اگــر ایــن شــعار اســکندر کبیــر بــود، مــردم او را فقــط 

بــا نــام معمولــش، یعنــی اســکندر، یــاد می کردنــد نــه اســکندر کبیــر و جهان گشــا.
باورهــای عامیانــه ایــن امــکان را می دهــد کــه راه آســان را برگزینیــم. مجبــور نیســتیم ذهــن و فکــر طراحــی خــود را زیــاد درگیــر کنیــم و بــه کارمــان 
و طریقــۀ انجــام و دلیــل آن فکــر کنیــم. بااینکــه ایــن کلیشــه ها ممکــن اســت عالــی بــه نظــر رســند، بــا خالقیــت و نــوآوری می تــوان کاری کــرد کــه 

اســکندر کبیــر بــا ارتــش پارس هــا کــرد.او فکــر طراحــی داشــت.

کــه بــه جــای  کســانی هســتم  اشــتباه دوم:  دنبــال 
کارهــای ســخت و تکــراری را انجــام دهنــد مــن، 

ــه  ــماره اول ب ــتباه ش ــا اش ــه ب ــتباه در مقایس ــن اش ای
هــم  کــه  چرا اســت  زیان بارتــر  و  ک تــر  خطرنا مراتــب 
باعــث می شــود تــا مدیــران بــه نوعــی از مســوولیت های 
کارهــای  کننــد و هــم انجــام  ذاتــی خــود شــانه خالــی 
گــردن نیروهــای توانمنــد خــود  بیهــوده و تکــراری را بــه 
مهلکــی  ضربــه  فرصت ســوزی،  ایــن  بــا  و  می اندازنــد 
وارد  تحت رهبری شــان  مجموعــه  کل  و  کارکنــان  بــه 
ــه  ــط ب ــرو فق ــذب نی ــان ج ــری در زم ــر مدی گ ــد. ا می کنن
حاضــر  کــه  کنــد  پیــدا  را  کســانی  کــه  باشــد  فکــر  ایــن 
کارهــای یکنواخــت و خســته کننده را بــه جــای  باشــند 
او انجــام دهنــد به طــور حتــم فرآینــد جــذب موفقــی را 

گذاشــت. پشــت ســر نخواهنــد 
ک تــری بــه خــود  ایــن اشــتباه هنگامــی ابعــاد خطرنا
کــه  باشــند  افــرادی  به دنبــال  مدیــران  کــه  می گیــرد 
انجــام  را  مزخــرف«  »کارهــای  آنهــا  جــای  بــه  بتواننــد 
بگیریــد  نظــر  در  را  مدیــری  مثــال،  به عنــوان  دهنــد. 
گــون نمی خواهــد بــه زیردســتانش  گونا کــه بــه دالیــل 
کننــد  ج تراشــی  خر شــرکت  بــرای  کمتــر  کــه  بگویــد 

فشــار  تحــت  را  کارکنــان  از  نفــر  چنــد  می خواهــد  یــا 
به طــور  نمی خواهــد  امــا  کنــد  اخــراج  یــا  بگــذارد 
بــه همیــن دلیــل  و  انجــام دهــد  را  کار  ایــن  مســتقیم 
کــه بتواننــد و  به دنبــال جــذب فــرد یــا افــرادی اســت 
انجــام دهنــد.  او  بــه جــای  را  کار  ایــن  باشــند  حاضــر 
کــه جــذب چنیــن نیروهــای بی هویــت  پرواضــح اســت 
هــر  بــرای  می توانــد  کارآمــدی   خــود  قــدرت  فاقــد  و 
کــه  شــرکت و ســازمانی یــک فاجعــه تمام عیــار باشــد چرا
ایــن اقــدام، نــه مدیریــت اســت و نــه رهبــری و فراســت 
افــراد  از  سوء اســتفاده  و  ســودجویی  نــوع  یــک  بلکــه 
نتیجــه ای  هیــچ  بــه  حتــم  به طــور  کــه  بــس،  و  اســت 

رســید. نخواهــد 

ــه  ک ــتم  ــانی هس کس ــذب  ــال ج ــوم:  دنب ــتباه س اش
مطیــع محــض اوامــر مــن باشــند

از مدیــران هســتید  گــر شــما هــم جــزو آن دســته  ا
بایــد  کــه  معتقدنــد  و  می داننــد  عقــل کل  را  خــود  کــه 
و  باشــند  حرف گوش کــن  کــه  کــرد  جــذب  را  کســانی 
خیلــی خــوب بتواننــد دســتورات داده شــده را انجــام 
کــه بــه شــدت دراشــتباهید. واقعیــت  دهنــد، بدانیــد 

کاری موفقــی، طیــف متنوعــی  کــه در هــر تیــم  آن اســت 
کــدام در  کــه هــر  از افــراد بایــد حضــور داشــته باشــند 
توانایــی  و  تجربــه  اســتعداد،  دارای  خاصــی  زمینــه 
مافوق شــان  مدیــر  از  بهتــر  حتــی  قادرنــد  و  هســتند 
مدیــران  بنابرایــن  دهنــد.  انجــام  را  کارهــا  یکســری 
اســتعدادهایی  جــذب  از  عنــوان  هیــچ  بــه  نبایــد 
توانمندتــر از خودشــان هــراس داشــته باشــند و بــه جــذب 
کننــد  بســنده  کم تــوان  و  بســته  پــا  و  افــرادی دســت 
گوش شــنوا دارنــد و نــه زبانــی بــرای صحبــت  کــه فقــط 
نیروهــای  جــذب  زمــان  در  همیشــه  کردن.بنابرایــن 
کــه شــبیه  کنیــد  کســانی را جــذب  کنیــد  جدیــد ســعی 
جــور  بکشــند،  چالــش  بــه  را  شــما  نباشــند،  شــما 
بــه  را  نمی دانیــد  شــما  آنچــه  کننــد،  فکــر  دیگــری 
باشــند  داشــته  باالیــی  خودکارآمــدی  بگوینــد،  شــما 

کارهــا را حتــی بهتــر از شــما انجــام دهنــد. ▪ و یکســری از 

HRT منبــع :مجله
مترجــم: سید حســین علــوی لنگرودی 
منبــع : ســایت دنیــای اقتصاد
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کار کســب و  فکــر طراحی و 
چگونــه  می پردازیــم:  خــود  مســئلۀ  بــه  حــاال 
را  مســائلی  طراحــی  فکــر  بــا  می تواننــد  ســازمان ها 
چگونــه  می شــوند ؟  مواجــه  آن  بــا  کــه  کننــد  بررســی 
رونــد  فراتــر  ایده هایــی  و  اســتراتژی  از  می تواننــد 
برســند  نقطــه ای  بــه  و  می رســند  نظــر  بــه  خــوب  کــه 
کــه  پیشــرفتی  شــود؛  حاصــل  واقعــی  پیشــرفت  کــه 

کنــد؟ ارائــه  مانــگار  راهکارهایــی 
رویکردمــان  در  طراحــی  تفکــر  به کارگیــری  بــا 
ج از چهارچــوب بــه مســئله  باهــدف حــل مســئله، خــار

می رســیم: مفهــوم  دو  بــه  و  می کنیــم  نــگاه 
۱. مســائل همیشــه در آن ابتدا حل نمی شــوند

ــه نظــر می رســد، درســت اســت؟ پــس چــرا  واضــح ب
کــه  دائمــًا طــور دیگــری عمــل می کنیــم بــا ایــن تفکــر 
گــر مســئله ای هســت، بایــد فــورًا حــل شــود؟ ایــن امــر  ا
کــه تمایــل داریــم همه چیــز  نشــان دهندۀ ایــن اســت 
بیشــتر  در صورتی کــه  کنیــم؛  درســت  به ســرعت  را 

نیســت؛ ممکــن  چیــزی  چنیــن  اوقــات 
۲. فکــر طراحــی نقــاط پایانــی را تشــریح نمی کنــد 

ــد ــخص می کن ــد را مش و فراین

مســئله  حــل  فراینــد  دربــارۀ  طراحــی  تفکــر  اساســًا 
ــر مهم تریــن اصــول عملــی تأثیــر می گــذارد.  ــه ب ک اســت 
در تشــخیص ملزومــات فراینــد، از ذهنیــت حــل ســریع 
به طــور  را  پیشــرفت  کــه  می گیریــم  فاصلــه  مســئله 
اصولــی  طراحــی  تفکــر  می کنــد.  محــدود  چشــمگیری 
ــه و دقیــق و  گاهان ــد رویکــرد آ کــه می توان اساســی دارد 

ســنجیده ای بــرای حــل مســائل ارائــه دهــد.
فراینــد  کار  ایــن  کنیــد.  فکــر  ماشــین  طراحــی  بــه 
یــا  ایده هــا  اصــالح  و  بازنگــری  کــه  دارد  پیچیــده ای 
بــه روشــی جدیــد  کــردن  گذاشــتن آن هــا و فکــر  کنــار 

می شــود. شــامل  را  ح  طــر بــه  دســتیابی  بــرای 

اصــول اساســی فکر طراحی
کنید ۱. مســائل را مشــخص 

گــره ای  در  می کننــد  فکــر  ســازمان ها  اینکــه  دلیــل 
ایــن  افتاده انــد،  گیــر  بی پایــان  ظاهــرًا  مشــکالت  از 
مســائل  پذیرفتــن  حتــی  یــا  ح  شــر در  کــه  اســت 

فکــر طراحــی در حــل مســئله، همــواره مهم تریــن ســؤال را در کســب وکار مطــرح می کنــد: »چــرا؟« بــاور غلطــی کــه بیشــتر اوقــات چهــرۀ زشــتش 
را نمایــان می کنــد، ایــن اســت کــه اگــر بــرای رســیدن بــه اهــداف یــا از میان بــردن موانــع فقــط بایــد یک بــار تــالش کنیــم، کار تمــام اســت.دراین باره،  

الگوهــای رفتــاری اینترنــت بیشــترین تقصیــر را دارنــد. ایــران مدیــر در ایــن مقالــه موضــوع فکــر طراحــی و کارکردهــای آن را بررســی می کنــد.
باورهــای عامیانــه کــه پیوســته نادرســت بودنشــان اثبــات می شــود، ریشــۀ برخــی از فلســفه  های کســب وکارهای بی ثبــات اســت. اکثــر آن هــا 
آن قــدر بــر اســاس کلیشــه ها هســتند کــه هــر نــوع جســت وجوی عقالنــی در ســاختن یــا خلــق هــر چیــز ارزشــمند را در ترکیــب زننــده ای از 

حشــوهای بی معنــی دفــن می کننــد.
نمونــه ای آزاردهنــده از ایــن مســئله را می تــوان در ایــن عبــارت پرتکــرا یافــت : »مــدام شکســت بخوریــد و درس بگیریــد.« اگــر جراحــان ایــن 
توصیــه را ســرلوحۀ کار خــود قــرار می دادنــد، تنهــا تعــداد کمــی از بیمــاران زنــده می ماندنــد یــا اگــر ایــن شــعار اســکندر کبیــر بــود، مــردم او را فقــط 

بــا نــام معمولــش، یعنــی اســکندر، یــاد می کردنــد نــه اســکندر کبیــر و جهان گشــا.
باورهــای عامیانــه ایــن امــکان را می دهــد کــه راه آســان را برگزینیــم. مجبــور نیســتیم ذهــن و فکــر طراحــی خــود را زیــاد درگیــر کنیــم و بــه کارمــان 
و طریقــۀ انجــام و دلیــل آن فکــر کنیــم. بااینکــه ایــن کلیشــه ها ممکــن اســت عالــی بــه نظــر رســند، بــا خالقیــت و نــوآوری می تــوان کاری کــرد کــه 

اســکندر کبیــر بــا ارتــش پارس هــا کــرد.او فکــر طراحــی داشــت.

فکر طراحی چگونه می تواند 
درحل مشکالت  کسب و کار به ما کمک کند؟

دلیل اینکه سازمان ها
 فکر می کنند در گره ای
 از مشکالت ظاهراً 

بی پایان گیر افتاده اند، 
این است که در شرح

 یا حتی پذیرفتن مسائل 
شکست می خورند
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کارهــای ســنتی و فعالیــت در بســتر فضــای مجــازی اســت و در ایــن میــان توســعه اســتارت آپ هــا  کســب و  گرفتــن از  داشــتن شــغل در دنیــای مــدرن امــروز نیازمنــد فاصلــه 
کاهــش دهــد. و حمایــت از آنهــا مــی توانــد مشــکل بیــکاری در جامعــه را 

کــه در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی مشــهد برگــزار شــد، بســتری بــرای اســتارت آپ هــا  گــزارش ایرنــا، بخشــی از هشــتمین نمایشــگاه تخصصــی شــهر هوشــمند  بــه 
گیرنــد. کــرده بــود تــا از فضــای بوجــود آمــده بــرای معرفــی هــر چــه بیشــتر فعالیــت هــای خــود بهــره  فراهــم 

ــا پرورانــدن ایــده هــای جدیــد و در اختیــار داشــتن ســرمایه انــدك،  کــه ب ــزار شــده اســت توســط جوانانــی اداره مــی شــود  کــه در ایــن نمایشــگاه برگ اســتارت آپ هایــی 
کــردن ایــده هــای خــود در بســتر فضــای مجــازی بــه شــغل و درآمــد دســت یافتــه انــد. ــا عملیاتــی  کــرده و ب ــا نیــاز روز حرکــت  متناســب ب

ــا  کردنــد فضایــی رایــگان در اختیارشــان قــرار دهنــد ت 125 غرفــه از هشــتمین نمایشــگاه شــهر مشــهد بــه اســتارت آپ هــا تعلــق داشــت و شــرکت هــای پشــتیبان تــالش 
کننــد. بتواننــد بــه نوعــی از آنهــا حمایــت 

گــر  ا شــویم  متوجــه  اینکــه  بــرای  می خورنــد.  شکســت 
بــرای بیــان مشــکالت وقــت نگذاریــم یــا در ارزیابی هایمــان 
صــادق نباشــیم، حرکــت رو به جلــو ناممکــن خواهــد شــد، 
کارشناســی ارشــد در رشــتۀ مدیریــت  ــه داشــتن مــدرک  ب

بازرگانــی نیــازی نیســت.
عامــل  مهم تــــــرین  مســــــائل،  از  گــــــــاهی  آ بــرای 
کــردن اســت. چــرا  زیرنظرگرفتــن دائمــی وقایــع و ســؤال 
کار را انجــام می دهیــم؟ روش مؤثرتــری بــرای بهبــود  ایــن 
بخشــیدن بــه ایــن رویکــرد وجــود دارد؟ چگونــه می توانیم 
ــن  ــا ای ــویم؟ ب ــن ش ــی مطمئ ــۀ نهای ــدن نتیج از محقق ش

روش مــدام فکــر طراحــی خــود را درگیــر می کنیــم.

زیــادی  ایده هــای  طراحــی  فکــر  اســاس  بــر   .۲
کنیــد ایجــاد 

کســب وکار ایــن  یکــی از فلج کننده تریــن عبــارات در 
کار را بــه همیــن صــورت انجــام  است:»همیشــه ایــن 
شــما  زیــرا  بگذاریــد؛  کنــار  را  جملــه  ایــن  داده ایــم.« 
خالقیــت  و  تفکــر  و  مــی دارد  نگــه  امــن   منطقــۀ  در  را 
راهکارهــای  می کنــد.  محــدود  را  شــما  ســازمانی 
در  خالقیــت  از  و  دهیــد  قــرار  مدنظــر  را  احتمالــی 
از نتیجــه ســبب می شــود  ایده هایتــان نترســید.ترس 
بــه خالقیت هایتــان فرصــت جلوه گــری  نتوانیــد  هرگــز 
بدهیــد. پــس بــا جســارت تمــام ایــده هــا را یادداشــت 
کنیــد. هرکــدام از ایــن ایده هــا می توانــد ســرآغاز یــک 

باشــد. کســب و کارتان  در  اساســی  تحــول 
گفتــن  بــا  شــک  بــدون  ایده هــا  بهتریــن  از  برخــی 
ــد  ــه می ش ــی چ ــت؛ ول ــه اس کار احمقان ــن  ــم ای »می دان

کــه  شــخصی  اظهارنظــر  بــا  و  شــدند  شــروع  گــر…«  ا
یافتنــد؛ پایــان  بکــری!«  ایــدۀ  »چــه  می گویــد 

را  ایده هــا  بهتریــن  طراحــی  فکــر  اســاس  بــر   .۳
دهیــد توســعه 

بهتریــن ایده هــا را از میــان دیگــر ایده هــا برگزینیــد 
نیــز هماننــد  ایده هــا  کنیــد.  را شــروع  آن هــا  بهبــود  و 
هــر برنامــۀ ثمربخشــی بــرای رشــد بایــد پــرورش یابنــد. 
ایــن  بــرای  ایــده ای عملــی می شــود؟  چگونــه چنیــن 

منظــور بایــد چــه اقداماتــی انجــام داد؟
چگونــه  کــرد؟  پیش بینــی  را  موانــع  می تــوان 
کار نتیجــۀ  کــرد؟ بــا انجــام ایــن  می تــوان بــر آن هــا غلبــه 
نهایــی چگونــه خواهــد شــد؟ دلیــل انتخــاب ایــن ایــده 
بــا  بــا ایده هــای دیگــر چیســت؟ می تــوان  در مقایســه 
ایــده ای،  در  ســرمایه گذاری  به منظــور  وقــت  صــرف 
کــرد؛ پایــه ای محکــم بــرای برداشــتن قــدم نهایــی بنــا 

کنید ۴. ایده هــا را اجــرا 
اســت  فراینــدی  طراحــی،  تفکــر  خالصــه  به طــور 
یــا  می رســد  نتیجــه  بــه  کســب و کاری  آن،  در  کــه 
کلــی اش بهتــر می شــود.  درمقایســه با قبــل، وضعیــت 
ــا تفکــر آغــاز می شــود  ــه ب ک همچنیــن، فراینــدی اســت 

می رســد. به پایــان  محکــم  بــاارادۀ  و 
ــت  ــود دس ــد خ ــداف و مقاص ــه اه ــد ب ــد داری ــر قص گ ا
در  را  ایــده  بهتریــن  پس ازاینکــه  اســت  مهــم  یابیــد، 
و  زمــان  تحققــش  بــرای  کردیــد،  محکــم  خــود  جــای 
همــه  به کارگیــری  بــا  دهیــد.  اختصــاص  را  الزم  منابــع 

اجــرای  بــر  متمرکزشــدن  به منظــور  تــالش  و  ســعی 
کــه هــر تالشــی  ایده هــا، ایــن احتمــال افزایــش می یابــد 
گــز فرامــوش نکنیــد  بــه موفقیــت منتهــی شــود.پس هــر 
کــه بــا  کــه تفکــر طراحــی آغــاز یــک هــدف اســت. هدفــی 

بــه ثمــر می رســد. کار و تــالش و برنامــه ریــزی 

آخر سخن 
کارکــرد  و  فکــر طراحــی  بــا چیســتی  ایــن مقالــه  در 
پرســش هایی  پاســخ  بــه  همچنیــن  شــدیم.  آشــنا  آن 
طراحــی  بافکــر  می تواننــد  ســازمان ها  چگونــه  ماننــد 
ــا آن مواجــه می شــوند ؟  کــه ب کننــد  مســائلی را بررســی 
کــه خــوب  ــد  ــر رون ــه می تواننــد از ایده هایــی فرات چگون
کــه پیشــرفت  بــه نظــر می رســند و بــه نقطــه ای برســند 
راهکارهایــی  کــه  پیشــرفتی  شــود؛  حاصــل  واقعــی 

دســت یافتیم. کنــد  ارائــه  مانــگار 
گاهــی از مســائل، مهم تریــن  بــرای آ کــه  دانســتیم 
کــردن  ســؤال  و  وقایــع  دائمــی  زیرنظرگرفتــن  عامــل 
روش  می دهیــم؟  انجــام  را  کار  ایــن  چــرا  اســت. 
رویکــرد  ایــن  بــه  بخشــیدن  بهبــود  بــرای  مؤثرتــری 
ــۀ  ــان نتیج ــم از محققش ــه می توانی ــود دارد؟ چگون وج

شــویم؟ مطمئــن  نهایــی 
درگیــر  را  خــود  طراحــی  فکــر  مــدام  روش  ایــن  بــا 
مســائل  ایــن  بــه  کســب وکارتان  در  شــما  می کنیــم. 
کاربــران  بــا  را  خــود  ایده هــای  لطفــًا  اندیشــیده اید؟ 

▪ بگذاریــد.  ک  اشــترا بــه  مدیــر  ایــران 

منبــع:Leaderonomics- ســایت ایران مدیر
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• پــای صحبت اســتارت آپ ها
نــوع  بــاره  در  ›کوبــاال‹  آپ  اســتارت  عامــل  مدیــر 
آپ  اســتارت  ایــن  گفــت:  ایرنــا  خبرنــگار  بــه  کارش 
ادارات  ســاختمان های  هوشمندســازی  زمینــه  در 
کنتــرل  بــه  مربــوط  لــوازم  و  دارد  فعالیــت  منــازل  و 
را  سنســورها  و  نورپــردازی  ســاختمان ها،  هوشــمند 

می ســازد. مشــتری  خواســت  و  نیــاز  براســاس 
در  کــه  سنســورهایی  افــزود:  ســنجری  علیرضــا 
کنتــرل  قابلیــت  مــی شــود،  داخــل ســاختمان نصــب 
شــبکه های  طریــق  از  حتــی  و  داشــته  را  دور  راه  از 
داد. انجــام  را  کنتــرل  ایــن  تــوان  مــی  نیــز  اجتماعــی 

بــه  آپ  اســتارت  ایــن  نــوآوری  داشــت:  اظهــار  وی 
درآمــد رســیده و میــزان درآمــد آن بیشــتر از ســرمایه اولیــه 
مــی باشــد و در مجمــوع چنیــن فعالیتــی بیــش از آنکــه 
ــه  ک ــاز دارد  ــه دانشــی نی ــه ســرمایه داشــته باشــد ب ــاز ب نی

قابلیــت تجــاری شــدن دارد.
خبرنــگار  بــه  نیــز  میــز‹  آپ  ›اســتارت  فنــی  مدیــر 
فراهــم  را  ای  زمینــه  آپ  اســتارت  ایــن  گفــت:  ایرنــا 

یــا  ســنتی  کارهــای  و  کســب  صاحبــان  کــه  کنــد  مــی 
یــك  روی  را  خــود  کار  و  کســب  میــز  بتواننــد  مجــازی 

کننــد. فــرم پیــاده  پلــت 
کســب و  ــه یــك  ک ــی  علیرضــا ناصــح افــزود: هــر امکان

کار بــرای معرفــی خــود نیــاز داشــته باشــد، در اســتارت آپ 
میــز وجــود دارد و امــکان ارتبــاط آن بــا مشــتریان نیــز 

پیــش بینــی شــده اســت.
کســب  یــك  اســتارت آپ میــز،  وی اظهــار داشــت: 
در  آن  ســرمایه گذاری  و  اســت  مــدت  بلنــد  کار  و 
حاضــر  حــال  در  و  بــود  خواهــد  بخــش  نتیجــه  آینــده 
هــای  مــدل  طریــق  از  آپ  اســتارت  ایــن  درآمدزایــی 

اســت. برنامــه ای  درون  تبلیغــات  مثــل  ای  ســاده 
کار  گفــت:  مدیــر عامــل اســتارت آپ ›کالومیــن‹ نیــز 
کــه افزایــش تعــداد  کالومیــن بــه نحــوی اســت  ســامانه 
کاهــش  کاال در یــك مــدت مشــخص، منجــر بــه  فــروش 

ــرای تمــام مشــتریان می شــود. کاال ب ــد  قیمــت خری
غــزل جانــی درمیــان افــزود: در ایــن بســتر، همــه در 
کــه قیمــت  کننــد تــا ســطحی  ســود خریــد مشــارکت مــی 
کاهــش مــی یابــد  ــا قیمــت عمــده فروشــی  کاال ت خریــد 
کاالهــای  و در نتیجــه اقشــار مختلــف مــردم می تواننــد 
کننــد و از  کیفیــت ایرانــی را بــا قیمــت ارزانتــر خریــد  با

ــوند. ــد ش ــز بهره من ــد نی ــای خری ــازات و هدای امتی

کارهــای ســنتی و فعالیــت در بســتر فضــای مجــازی اســت و در ایــن میــان توســعه اســتارت آپ هــا  کســب و  گرفتــن از  داشــتن شــغل در دنیــای مــدرن امــروز نیازمنــد فاصلــه 
کاهــش دهــد. و حمایــت از آنهــا مــی توانــد مشــکل بیــکاری در جامعــه را 

کــه در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی مشــهد برگــزار شــد، بســتری بــرای اســتارت آپ هــا  گــزارش ایرنــا، بخشــی از هشــتمین نمایشــگاه تخصصــی شــهر هوشــمند  بــه 
گیرنــد. کــرده بــود تــا از فضــای بوجــود آمــده بــرای معرفــی هــر چــه بیشــتر فعالیــت هــای خــود بهــره  فراهــم 

ــا پرورانــدن ایــده هــای جدیــد و در اختیــار داشــتن ســرمایه انــدك،  کــه ب ــزار شــده اســت توســط جوانانــی اداره مــی شــود  کــه در ایــن نمایشــگاه برگ اســتارت آپ هایــی 
کــردن ایــده هــای خــود در بســتر فضــای مجــازی بــه شــغل و درآمــد دســت یافتــه انــد. ــا عملیاتــی  کــرده و ب ــا نیــاز روز حرکــت  متناســب ب

ــا  کردنــد فضایــی رایــگان در اختیارشــان قــرار دهنــد ت 125 غرفــه از هشــتمین نمایشــگاه شــهر مشــهد بــه اســتارت آپ هــا تعلــق داشــت و شــرکت هــای پشــتیبان تــالش 
کننــد. بتواننــد بــه نوعــی از آنهــا حمایــت 

 125 غرفه از هشتمین نمایشگاه 

شهر مشهد به استارت آپ ها 

تعلق داشت و شركت های 

پشتیبان تالش كردند فضایی 

رایگان در اختیارشان

 قرار دهند 

نگاهی به هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد:

استارت آپ، ایده نو برای كاهش بیكاری
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حامــی  کــه  ایرانیــان  آســتان  ســرای  عامــل  مدیــر 
اســتارت آپ هــا و بسترســاز حضــور نمایشــگاهی آنهــا 
کــه در آن  گفــت: نــام ایــن رویــداد نمایشــگاهی  بــود، 
38 اســتارت آپ حضــور دارنــد، ›ایــران - اســتارت - 

اســت. کســپو‹  ا
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  افــزود:  امیدفــر  علیرضــا 
رویــداد، ایجــاد پلــت فرمــی بــرای معرفــی اســتارت آپ هــا 
یــك  بــازار بیــن المللــی اســت و در صــدد هســتیم  بــه 
پاویــون بــرای شــبکه ســازی اســتارت آپ هــا بوجــود 

آوریــم.
وی اظهــار داشــت: اغلــب اســتارت آپ هــا بــه دلیــل 
نداشــتن امکانــات زیرســاختی مجبــور مــی شــوند بــه 
کشــور برونــد لــذا درصــدد برآمدیــم بــا تامیــن  ج از  خــار
ســرمایه  بــا  آنهــا  کــردن  درگیــر  و  هــا  زیرســاخت 
کشــور شــویم. گذاری هــای محلــی مانــع خــروج انهــا از 
فضایــی  نمایشــگاهی  رویــداد  ایــن  گفــت:  وی 
آپ هــا  اســتارت  صاحبــان  کــه  می کنــد  فراهــم  را 
و  کننــد  برقــرار  مســتقیم  ارتبــاط  ســرمایه گذاران  بــا 
ایــن  از  حمایــت  مســئولیت  بتواننــد  شــرکت هایی 

گیرنــد. برعهــده  را  آپ هــا  اســتارت 
افــزود:  ایرانیــان  آســتان  ســرای  عامــل  مدیــر 
عــدم  هــا،  آپ  اســتارت  اصلــی  مشــکل  کنــون  ا هــم 
بخــش  بــا  خصوصــی  بخــش  و  بــازار  بیــن  هماهنگــی 
گــر ســرمایه های صنــوف وارد ایــن  بانکــداری اســت، ا
کارهــای  ســوی  بــه  نشــینان  حجــره  و  شــود  حــوزه 
کمبــود ســرمایه حــل  اســتارت آپــی روی آورنــد، مشــکل 

. د می شــو
آینــده  امیدفــر اظهــار داشــت: دانشــگاه نتوانســته 
مقابــل  در  کنــد،  تضمیــن  را  دانشــجویان  شــغلی 
کارهــای نــو، بــرای  کســب و  اســتارت آپ هــا بــا خلــق 

کــه آنــان  کننــد و زمانــی  دانشــجویان شــغل ایجــاد مــی 
ــن  ــد از ای ــی توانن ــوند م ــه ش ــش آموخت ــگاه دان از دانش

کننــد. شــغل بــه درآمــد دســت پیــدا 
گفــت: همــکاری نزدیــك بیــن اســتارت آپ هــا،  وی 
توانــد  مــی  ســرمایه  صاحبــان  و  هــا  دهنــده  شــتاب 
مشــکل  و  برســاند  درآمــد  بــه  را  نــو  کارهــای  و  کســب 
کنــد و نمایشــگاه بهتریــن فضــا  بیــکاری جامعــه را حــل 

بــرای اتصــال ایــن ســه بخــش بــا یکدیگــر اســت.

کننــده  کمــك  • شــتاب دهنــده هــا و شــرکتهای 
آپ اســتارت 

کننــده  تضمیــن  تواننــد  مــی  هــا  دهنــده  شــتاب 
آنهــا  مالــی  کننــده  و حمایــت  هــا  اســتارت آپ  آینــده 
هوشــمند  شــهر  نمایشــگاه  هشــتمین  در  باشــند، 
بــود،  توجـــــــه  قابــــــل  دهنـــــــده ها  شتــــــاب  حضــور 

کــم بــود امــا امیدبخــش بــه نظــر  هرچنــد تعــداد آنهــا 
. ســید می ر

مشــهد  در  آپ‹  ›تریــگ  دهنــده  شــتاب  نماینــده 
در  حاضــر  هــای  دهنــده  شــتاب  از  یکــی  عنــوان  بــه 
ــی در  ــه تازگ ــت: ب گف ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــگاه ب ــن نمایش ای
گذشــته  مــاه  ایــم و طــی چهــار  مشــهد مســتقر شــده 
کــرات خــود را بــه صــورت جــدی بــا ســه اســتارت آپ  مذا

ــم. ــرده ای ک ــاز  آغ
ایــن  نتیجــه  مصطفــی میرقاســمی اظهــار داشــت: 
گــذاری بــر روی 2 اســتارت آپ  کــرات بــه ســرمایه  مذا
فعالیــت  مشــغول  پزشــکی  تجهیــزات  حــوزه  در  کــه 

انجامیــد. بودنــد، 
اختیــار  در  بــا  دهنــده  شــتاب  کــرد:  بیــان  وی 
داشــتن نیــروی پشــتیبان یــا خدمــات بــه اســتارت آپ 
کاربــران بیشــتری  کنــد و بــه  کنــد تــا رشــد  کمــك مــی 

دهــد. ارائــه  خدمــات 
وی افــزود: شــتاب دهنــده هــا در ایــران نوپــا هســتند و در 
کــه بــه ســود دهی  مقابــل اســتارت آپ هــای اندکــی هســتند 
رســیده انــد و از ســویی برنامــه شــتاب دهنــده، یــك برنامــه 
بلندمــدت اســت و رســیدن بــه ســوددهی آن چنــد ســال بــه 

طــول می انجامــد.
مشــهد  در  آپ‹  ›تریــگ  دهنــده  شــتاب  نماینــده 
کنــون در زمینــه  کشــور تا گفــت: ایــن شــتاب دهنــده در 
بـــــرای 300 نفــر   کــــــرده و  40 اســتارت آپ برنامه ریــزی 

کــرده اســت. بــه صــورت مســتقیم شــغل ایجــاد 
در هشــتمین نمایشــگاه شــهر هوشمند، شــرکت هایی 
کارهــا در  و  کســب  تبلیغــات  بــه  کــه  حضــور داشــتند 
کمــك  مشــتریان  بــه  آنهــا  اتصــال  و  مجــازی  فضــای 
ــا  ــتارت آپ ه ــر اس ــد یاریگ ــی توان ــم م ــن مه ــد و ای می کردن

کارهــای نویــن نیــز باشــد. کســب و  بــه عنــوان 

   همكاری نزدیك بین 
استارت آپ ها، شتاب دهنده ها 

و صاحبان سرمایه می تواند
 كسب و كارهای نو را 

به درآمد برساند و مشكل
 بیكاری جامعه را 

حل كند
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ایــن  کــه در  مدیرعامــل شــرکت ›الگوریتــم شــرق‹ 
گفــت:  ایرنــا  خبرنــگار  بــه  داشــت،  حضــور  نمایشــگاه 
پورتــال  طراحــی  جملــه  از  خدماتــی  شــرکت  ایــن 
اپلیکیشــن،  آنالیــن،  فروشــگاه  وب،  تمــام  یکپارچــه 
هــای  طراحــی  و  محتــوا  تولیــد  تخصصــی،  خدمــات 
مختلــف  شــرکتهای  بــه  و  دارد  عهــده  بــر  را  تبلیغاتــی 
ــك پلــن و پکیــج طراحــی  ــوع فعالیتشــان، ی ــه ن بســته ب

کنــد. آنــان پیــاده ســازی مــی  بــرای  و 
مجــازی  فضــای  داشــت:  اظهــار  کبــرزاده  ا ســاالر 
صنعــت  دنیــا،  جــای  همــه  در  آن  در  محتــوا  تولیــد  و 
کار وجــود  درآمــدزا مــی باشــد بــه شــرط آنکــه علــم ایــن 
داشــته باشــد زیــرا در صــورت داشــتن علــم بــا یــك میــز 
و صندلــی و یــك رایانــه مــی تــوان اشــتغالزایی و درآمــد 
کســب و  کــرد، در مقابــل مشــتری خدمــات ایــن  کســب 

کاربــر اســت. کار نیــز بیــش از 50 میلیــون 
روی  مجــازی  هــای  شــبکه  فیلترینــگ  افــزود:  وی 
افزایــش  باعــث  و  گــذارد  مــی  بســیار  اثــر  بخــش  ایــن 

کاهــش درآمــد مــی شــود. هزینــه هــا و 
کــه  مدیــر عامــل شــرکت ›گنجینــه طالیــی شــاتوت‹ 
یکــی دیگــر از غرفــه داران ایــن نمایشــگاه بــود نیــز بــه 
کننــده  تولیــد  شــرکت،  ایــن  گفــت:  ایرنــا  خبرنــگار 
بســتر  در  و  اســت  کار  و  کســب  حــوزه  نرم افزارهــای 
ــتریان،  ــگاه مش ــه باش ــی از جمل ــازی خدمات ــای مج فض
فــروش و انبــار، خزانــه داری و حســابداری و در مجمــوع 
ــه مــی دهــد. کار را ارائ کســب و  سیســتم هــای داخلــی 

رضــا پیونــدی اظهــار داشــت: ایــن شــرکت ارتبــاط 
و  برقــرار  کار  و  کســب  صاحــب  و  مشــتری  بیــن  موثــر 
کار  کســب و  کنــد بــا ارائــه روشــهایی، صاحــب  ســعی مــی 

مشــتریان خــود را راضــی نگــه دارد.
کــرد: ایــن شــرکت بــرای 10 نفــر بــه صــورت  وی بیــان 

کــرده اســت و بــرای رســیدن  مســتقیم اشــتغال ایجــاد 
بــه درآمــد مطلــوب هنــوز راه زیــادی در پیــش دارد.

فضــای  بســتر  در  کارهــا  و  کســب  در  گفــت:  وی 
کارآمــد بســیار  مجــازی، داشــتن علــم و نیــروی انســانی 
ــوان  ــی ت ــرمایه را م ــود س کمب ــذا  ــت ل ــت اس ــز اهمی حای

کــرد. بــا تــالش، علــم و صــرف انــرژی جبــران 

کارآفرینــی جدید • اســتارت آپ، 
مدیــر عامــل مرکــز مشــاوره و اطــالع رســانی حامــی 
ایــن  در  کــه  رضــوی  خراســان  کارآفرینــان  پیونــد 

گــو بــا خبرنــگار  گفــت و  نمایشــگاه حضــور داشــت، در 
کــرد  کارآفرینــی مــدرن ذکــر  ایرنــا، اســتارت آپ هــا را یــك 
کارآفرینــی  کــه در ارتبــاط بــا  گفــت: بحــث جدیــدی  و 

وجــود دارد، نــگاه جدیــد بــه اســتارت آپ هاســت.
آپ،  اســتارت  افــزود:  درمیــان  جانــی  محمــود 
لــذا  شــود،  ســازی  تجــاری  بایــد  کــه  اســت  ای  ایــده 

ــه خدمــات  ــه ارائ ــده نیــاز ب ــك ای ــرای تجــاری شــدن ی ب
کــز مشــاوره اســت، ســپس بــرای رســیدن محصــول  مرا
اســتارت آپــی بــه بــازار حمایــت از آن مــورد توجــه قــرار 

گیــرد. مــی 
کــرد: حمایــت از ایــده هــای اســتارت آپــی  وی بیــان 
کســپو‹  در رویــداد نمایشــگاهی ›ایــران  اســتارتاپ- ا

خ داده اســت. در نمایشــگاه بیــن المللــی مشــهد ر
ایــده هــای  بــا  آاپ هــا  اســتارت  گفــت: وقتــی  وی 
هــم  کنــار  در  نمایشــگاه  ماننــد  فضایــی  در  مختلــف 
ایــده  و  کــرده  تعامــل  یکدیگــر  بــا  گیرنــد،  مــی  قــرار 
دیگــر  ســوی  از  گذارنــد،  مــی  اشــتراك  بــه  را  هایشــان 
آپــی آشــنا  ایــده هــای اســتارت  بــا  نیــز  گــذار  ســرمایه 
ــازار را  ــه ب ــی ب ــتارت آپ ــول اس ــتر ورود محص ــده و بس ش

کنــد. مــی  فراهــم 
جانــی درمیــان اظهــار داشــت: در حــوزه اســتارت 
بــا  طرحهــا  برخــی  داشــت،  بســیار  ســرمایه  نبایــد  آپ 

دارنــد. بســیار  اشــتغالزایی  و  درآمــد  انــدك  ســرمایه 
وی افــزود: اســتارت آپ هــای موفــق در خراســان 
کــه در  رضــوی شــامل اســتارت آپ هایــی مــی شــوند 
هوشمندســازی  یــا  کشــاورزی  صنعــت  مارکتینــگ، 
هزینه هــای  و  هســتند  فعالیــت  مشــغول  ســاختمان 

انــد. کاهــش داده  بســیار  را  تولیــد 
گــذاران بــه دنبــال  کــه ســرمایه  کــرد: از آنجــا  وی بیــان 
کوتــاه مــدت هســتند،  گــذاری در  ســوددهی ســرمایه 
اســتقبال  اســتارت آپی  ایده هــای  از  خیلــی  شــاید 
کــه ارتبــاط بیــن فــرد  نکننــد لــذا بــه مرکــزی نیــاز اســت 
گــذار را برقــرار و مفهــوم اســتارت آپ  دارای ایــده بــا ســرمایه 

گــذار تبییــن نمایــد. را بــرای ســرمایه 
کــرد، پایــان نامــه هــای دانشــجویی  وی پیشــنهاد 
ــرد،  گی ــکل  ــدن ش ــاری ش ــل تج ــده قاب ــك ای ــاس ی براس

در كسب و كارها در

 بستر فضای مجازی، 

داشتن علم 

و نیروی انسانی 

كارآمد بسیار 

حایز اهمیت است
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 اشاره؛
کســب  کــه بحــث توجــه بــه علــوم انســانی و تجــاری ســازی علــوم انســانی و قرآنــی و   اختتامیــه پانزدهمیــن رویــداد اســتارت آپی طلــوع برکــت در حالــی برگــزار شــد 
ــکاری و  ــا هم ــگاهی ب ــاد دانش ــی جه ــد قرآن ــز رش ــران و مرک ــجویان ای ــی دانش ــای قرآن ــت ه ــازمان فعالی ــود. س ــی ش ــاس م ــی احس ــر زمان ــش از ه ــال  بی ــای ح کاره و 
ــرآن و همچنیــن ظرفیــت هــای  ــا ظرفیــت هــای علــوم انســانی در حــوزه ق کشــور اســت ت ــداد در  ــزاری ایــن روی ــز     عهــده دار برگ ک همراهــی برخــی ســازمان هــا و مرا
ــن  ــی و همچنی ــای داخل ــازار ه ــروش آن را در ب ــازی و ف ــاری س ــکان تج ــد و ام ــی نمای ــروزی معرف ــد و ام ــل جدی ــرای نس ــی را ب ــبک زندگ ــوزه س ــامی در ح ــی – اس ایران
ــی  ــی و ســبک زندگ ح هــای حــوزه قرآن ــده هــا و طــر ــا حضــور صاحبــان ای ــداد »طلــوع برکــت« ب ــد. پانزدهمیــن روی کشــورهای جهــان اســام فراهــم نمای ــزرگ  ــازار ب ب
کشــورمان را در  ــی  ــه پتاســیل هــا و ظرفیــت هــای ملــی و قرآن ک ــداد  در تــاش اســت  ــزار شــد. ایــن روی ــوآوری و شــکوفایی برگ ــی – اســامی در محــل صنــدوق ن ایران

ــازار پنــج هــزار میلیــارد دالری جهــان اســام بســیج نمایــد. ــه ب راســتای ورود ب

کــه دانشــجو از ابتــدای تحصیــل بدانــد  بــه ایــن معنــا 
کــه قابلیــت  کــه بــرای دانــش آموختگــی بایــد طرحــی 
نامــه در  پایــان  بــرای  را  باشــد  تجــاری شــدن داشــته 
کــه در صــورت تحقــق ایــن مهــم مشــکل  نظــر بگیــرد 
نیــز  آموختگــی  دانــش  از  بعــد  دانشــجو  اشــتغال 

برطــرف مــی شــود.

بــرای  ارتباطــی  زیــــرســــــاخت هــــــــای  تکمیــل   •
آپ هــا اســتارت 

کــه  مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات خراســان رضــوی 
در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت نیــز در بــاره حمایــت 
ایــن  برگــزاری  گفــت:  آپ هــا  اســتارت  از  نهــاد  ایــن 
در  فعــاالن  بــرای  مناســب  بســیار  فرصــت  نمایشــگاه 

اســتارت آپ هاســت. بویــژه  فنــاوری  حــوزه 
همــواره  مخابــرات  داشــت:  اظهــار  کارگــزار  علــی 
الزم  زیرســاخت  کــردن  مهیــا  بــا  اســت  کــرده  تــالش 
حامــی  هــا  آپ  اســتارت  و  هــا  شــرکت  بــرای  ارتباطــی 
ســرویس های  ارائــه  بــا  را  نیازهایشــان  و  باشــد  آنهــا 

کنــد. برطــرف  ارتباطــی  نویــن 
کنــون همــه شــهرهای اســتان  کــرد: هــم ا وی بیــان 
همــراه  گســترده  شــبکه  زیرپوشــش  رضــوی  خراســان 
ــه زیرســاخت ارتباطــی در اســتان  ک ــی  اول اســت، زمان
خدمــات  تواننــد  مــی  هــا  آپ  اســتارت  باشــد،  مهیــا 
کننــد  کــه طراحــی مــی  خــود را از طریــق نــرم افزارهایــی 

کننــد. ــه  ــه مــردم ارائ ب
تمــام  در  الزم  ارتباطــی  زیرســاخت  افــزود:  وی 
ایــن  روســتاهای  کثــر  ا و  رضــوی  خراســان  شــهرهای 

اســت. شــده  ایجــاد  اســتان 
•حمایــت دولت از اســتارت آپ ها

کار  کل تعــاون،  کارآفرینــی و اشــتغال اداره  معــاون 
گفــت: اســتارت  و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن خصــوص 
بــرای  جدیــد  هــای  ایــده  صاحبــان  واقــع  در  هــا  آپ 
بــه  هایشــان  ایــده  کــه  هســتند  کار  و  کســب  فضــای 
کــز مشــاوره بــه محصــول  کمــك شــتاب دهنــده هــا و مرا

تبدیــل مــی شــود.
از  حمایــت  بــرای  افــزود:  بابایــی  امیــن  محمــد 
کــز  مرا ابتــدا  در  آپــی  اســتارت  حــوزه  در  کارآفریــن 
کردیــم  را در اســتان خراســان رضــوی فعــال  مشــاوره 
امــا بعــد از مدتــی حمایــت مالــی از ایــن اســتارت آپ 
بــرای  مجــوز  صــدور  لــذا  رســید  نظــر  بــه  ضــروری  هــا 
کل بــه  فعالیــت شــتاب دهنــده هــا از ســوی ایــن اداره 
منظــور حمایــت مالــی از اســتارت آپ هــا صــادر شــد.

هیــچ  صــدور  اجــازه  قانــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دهــد،  نمــی  را  هــا  آپ  اســتارت  فعالیــت  بــه  مجــوزی 
شــتاب   2 بــه  رضــوی  خراســان  در  کنــون  تا افــزود: 
مجــوز  خصــوص  ایــن  در  مشــاوره  مرکــز   18 و  دهنــده 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  ســوی  از  فعالیــت 
ــه فعالیــت اســتارت آپ هــا  ــا ب اجتماعــی صــادر شــده ت

شــود. کمــك 
کســب و  کــرد: رویکــرد اســتارت آپ هــا،  وی بیــان 
کارهــای نویــن اســت امــا آنهــا دارای 2 مشــکل بیمــه و 

دریافــت تســهیالت از بانــك هســتند.
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  معــاون 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  گفــت:  رضــوی  خراســان 
بویــژه  هــا  آپ  اســتارت  از  ای  بیمــه  حمایــت  بــرای 
کــه  اینترنتــی  هــای  کســی  تا ماننــد  آپــی  اســتارت 
کار قــرار داده امــا  کار ســیار دارنــد را در دســتور  کســب و 

اســت. نشــده  قطعــی  هنــوز 
کــه فعالیــت اســتارت  بابایــی اظهــار داشــت: از آنجــا 
آپ هــا بــر پایــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت، 
ســرمایه  قالــب  در  تســهیالتی  بانــك  از  نیســتند  قــادر 
خریــد  بــه  بنــا  بانــك  زیــرا  کننــد  دریافــت  گــردش  در 
امــا  دهــد  مــی  وام  گــذاران  ســرمایه  بــه  تجهیــزات 
تجهیــزات. نــه  هســتند  ایــده  دارای  هــا  آپ  اســتارت 
ارائــه دهیــم  تــالش هســتیم مدلــی  افــزود: در  وی 
کــه بــه اســتارت آپ  تــا سیســتم بانکــی مجــاب شــود 
ــد  ــهیالت ده ــردش، تس گ ــرمایه در  ــن س ــرای تامی ــا ب ه
ــه  ــام ›کاف ــه ن ــی ب و از ســوی دیگــر درصــدد ایجــاد مکان
فعــاالن  بیــن  ارتبــاط  بســتر  تــا  هســتیم  کارآفرینــی‹ 
کارهــای نویــن و صاحبــان ایــده فراهــم  کســب و  حــوزه 

شــود.▪
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ایجــاد جنبــش  نقــش مجموعه هــای قرآنــی در   •
بــزرگ ایده هــای قرآنــی 

گــرم  کــه بــا حضــور  در مراســم افتتاحیــه رویــداد قرآنــی 
حجت االســالم  شــد،   برگــزار  آپــی  اســتارت  هــای  تیــم 
توســعه  شــورای  دبیــر  محمــدی،  حمیــد  والمســلمین 
فرهنــگ قرآنــی بــه تشــریح جایــگاه برکــت در زندگــی و 
ــب  کار پرداخــت و اظهــار داشــت: برکــت در قال کســب و 
هزینه هــا  در  اثربخشــی  کار،  و  کســب  فرصت هــای 
نیروهــای  هم افزایــی  و  کارایــی  درآمــد،  و  زمــان  و 
کار،  و  کســب  بــرای  محیــط  تســهیل  درون ســازمانی، 
کــرده و  کســب مزیــت رقابتــی ظهــور پیــدا  ســودآوری و 
کار، ســبب  کســب و  عــالوه بــر رشــد و اثربخشــی پایــدار 

می شــود. نیــز  مثبــت  اجتماعــی  نتایــج  بــروز 
افتتاحیــه  قرآنــی در  توســعه فرهنــگ  دبیــر شــورای 
در  برکــت«  »طلــوع  اســتارت آپی  رویــداد  پانزدهمیــن 
دانش بنیــان  شــرکت های  شــکوفایی  و  رشــد  مجتمــع 
قــرآن«  دیــدگاه  از  »برکــت  دربــاره  ســخنانی  ارائــه  بــه 
در  هــم  قرآنــی،  مجموعه هــای  گفــت:  و  پرداخــت 

در  می تواننــد  خدمــت  هــم  و  محصــول  تولیــد  زمینــه 
ایجــاد جنبــش بــزرگ ایده هــای قرآنــی نقــش مهمــی 

بـــــــاشند. داشتـــــــه 

وی افــزود: ایــن نــوآوری می توانــد مســیرهای نوینــی را 
پیــش روی جامعــه قــرار دهد. مهارت خلق ایده بســیار مهم 
اســت و فراینــد تولیــد ایــده بــه محصــول هــم اهمیــت زیــادی 

دارد. موضــوع بحــث بنــده هــم برکــت در قــرآن اســت.
بــه  اشــاره  بــا  قرآنــی  فرهنــگ  توســعه  شــورای  دبیــر 
اینکــه هــر ایــده ای دارای یــک قالــب و یــک محتــوا اســت 
گــی یــک ایــده بایــد اصالــت باشــد یعنــی دارای  گفــت: ویژ
اصــول  از  بهره منــد  و  عقالنــی  دفــاع  قابــل  بنیان هــای 
مهــم باشــد. یــک ایــده در حــوزه قالــب هــم بایــد جذابیــت 

ــت. ــق دانس ــوان آن را موف ــی ت ــه نم ــد وگرن ــته باش داش
وظایــف  مهمتریــن  شــد:  یــادآور  محمــدی  حمیــد 
الزم  ادبیــات  تولیــد  مــا  کشــور  در  کارآفرینــی  کــز  مرا
بــرای ایــن مهارت هــا اســت امــا هنــوز ادبیــات فاخــر و 
جامعــی بــرای تولیــد ایده هــا بــه محصــول یــا خدمــت 
کاری را در ایــن زمینــه  البتــه مــا  تولیــد نشــده اســت. 
کمیســیون توســعه، پژوهــش و آمــوزش عالــی قــرآن  در 
کــه از زیرمجموعه هــای شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی 

می کنیــم. دنبــال  اســت 

 اشاره؛
کســب  کــه بحــث توجــه بــه علــوم انســانی و تجــاری ســازی علــوم انســانی و قرآنــی و   اختتامیــه پانزدهمیــن رویــداد اســتارت آپی طلــوع برکــت در حالــی برگــزار شــد 
ــکاری و  ــا هم ــگاهی ب ــاد دانش ــی جه ــد قرآن ــز رش ــران و مرک ــجویان ای ــی دانش ــای قرآن ــت ه ــازمان فعالی ــود. س ــی ش ــاس م ــی احس ــر زمان ــش از ه ــال  بی ــای ح کاره و 
ــرآن و همچنیــن ظرفیــت هــای  ــا ظرفیــت هــای علــوم انســانی در حــوزه ق کشــور اســت ت ــداد در  ــزاری ایــن روی ــز     عهــده دار برگ ک همراهــی برخــی ســازمان هــا و مرا
ــن  ــی و همچنی ــای داخل ــازار ه ــروش آن را در ب ــازی و ف ــاری س ــکان تج ــد و ام ــی نمای ــروزی معرف ــد و ام ــل جدی ــرای نس ــی را ب ــبک زندگ ــوزه س ــامی در ح ــی – اس ایران
ــی  ــی و ســبک زندگ ح هــای حــوزه قرآن ــده هــا و طــر ــا حضــور صاحبــان ای ــداد »طلــوع برکــت« ب ــد. پانزدهمیــن روی کشــورهای جهــان اســام فراهــم نمای ــزرگ  ــازار ب ب
کشــورمان را در  ــی  ــه پتاســیل هــا و ظرفیــت هــای ملــی و قرآن ک ــداد  در تــاش اســت  ــزار شــد. ایــن روی ــوآوری و شــکوفایی برگ ــی – اســامی در محــل صنــدوق ن ایران

ــازار پنــج هــزار میلیــارد دالری جهــان اســام بســیج نمایــد. ــه ب راســتای ورود ب

دکتر رحیم خاکی:

رویداد طلوع برکت 

در تالش است که پتاسیل ها 

و ظرفیت های ملــــی و قــــــرآنی 

کشورمـــان را در راستای ورود

 به بازار پنج هزار میلیارد دالری

 جهان اسالم بسیج نماید

گزارشی از اختتامیه پانزدهمین رویداد استارت آپی طلوع برکت؛

سهم خود را از بازار پنج هزار میلیارد دالری 
جهان اسالم مطالبه می کنیم 



6۴

سال چهارم - شماره 22- دی 1398
ماهنامه غیر برخط

استارت آپ

www.bazarekar.ir

در   پــردازی  ایــده  نیازمنــد  زمانــی  هــر  از  بیــش   •
هســتیم اســامی  کســب وکارهای 

رئیــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور هنرهــای قرآنــی بــا 
گذشــته  بیــان اینکــه هنــوز از دســتاوردهای چهارده دوره 
ــا ایــن  گفــت: م ــوع برکــت« راضــی نیســتیم،  ــداد »طل روی
جهــاد  ســوی  از  بلکــه  دولــت  ســوی  از  نــه  را  دغدعــه 
کرده ایــم امــا هنــوز نتوانســته  ایم بــه  دانشــگاهی دنبــال 
کنیــم. خواهــش مــن از شــما  اهــداف خــود دســت پیــدا 
کــه همــت مضاعفــی بــرای ایده پــردازی در  ایــن اســت 

کســب وکارهای اســالمی داشــته باشــید. زمینــه 
واحدهــای  رشــد  مرکــز  رئیــس  کــی،  خا رحیــم 
رویــداد  در  دانشــگاهی،  جهــاد  قرآنــی  هنرهــای  فنــاور 
روز  ســه  ایــن  در  افــزود:  برکــت«  »طلــوع  اســتارت آپی 
کننــده  در خدمــت حــدود صــد نفــر از افــراد ثبــت نــام 
ســهم  افزایــش  بــرای  می خواهیــم  شــما  از  هســتیم. 
کشــورمان در ســطح جهــان در زمینــه صنعــت  درآمــدی 

باشــید. داشــته  بیشــتری  تــالش  حــالل 
ســال  دو  یکــی  در  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
شــما  کــه  کاری  اســالمی  کشــورهای  بــازار  در  آینــده 
ســطح  در  تــا  کنیــم  تجاری ســازی  را  می دهیــد  انجــام 

باشــد. عرضــه  قابــل  هــم  بین المللــی 
گذشــته  کــی بــا اشــاره بــه اینکــه در چهــارده دوره  خا
هــر  در  اســت  شــده  برگــزار  برکــت  طلــوع  رویــداد  کــه 
کــه  کرده انــد  رویــداد حداقــل هفتــاد نفــر حضــور پیــدا 
ــد امــا واقعیــت ایــن اســت  ــه دادن ایده هــای خــود را ارائ

از دســتاوردها راضــی نیســتیم. کــه هنــوز 
ــی  ــای قرآن ــاور هنره ــای فن ــد واحده ــز رش ــس مرک رئی
ادامــه داد: مــا ایــن دغدعــه را نــه از ســوی دولــت بلکــه 
کرده ایــم امــا هنــوز  از ســوی جهــاد دانشــگاهی دنبــال 
کنیــم.  پیــدا  دســت  خــود  اهــداف  بــه  نتوانســته  ایم 
کــه همــت مضاعفــی  خواهــش مــن از شــما ایــن اســت 
اســالمی  کســب وکارهای  زمینــه  در  ایده پــردازی  بــرای 

داشــته باشــید.

کــه  باشــید  مطمئــن  دیگــر  ســوی  از  گفــت:  وی 
همــکاران مــا توجــه الزم بــه شــما را دارنــد و همــکاری 
الزم را انجــام خواهنــد داد. واقعــا آنچــه شــما در عرصــه 

و  اســت  مهــم  بســیار  بزنیــد  رقــم  می توانیــد  جهانــی 
بتواننــد  مــا  اســاتید  روز  ســه  ایــن  طــی  امیدواریــم 
ایده هــای  کــه  کننــد  کمــک  شــما  بــه  ای  گونــه  بــه 
تولیــدی  صنایــع  در  ســرمایه گذاری  بــرای  را  خوبــی 

باشــیم. شــاهد 
در  داریــم  انتظــار  طبیعتــا  شــد:  یــادآور  کــی  خا
صنــدوق  امکانــات  از  بتوانیــم  هــم  بعــد  دوره هــای 
نــوآوری و شــکوفایی شــرکت های دانش بنیــان اســتفاده 

کنیــم
ــی  ــای قرآن ــاور هنره ــای فن ــد واحده ــز رش ــس مرک رئی
کــرده و  کــرد: مــا بــا تــک تــک منتورهــا صحبــت  کیــد  تا
کرده ایــم و امیدواریــم  دغدغه هــای خــود را بــا آنهــا مــرور 

کیفیــت ایــن دوره بهتــر از دوره هــای قبــل باشــد.
کــی بــا اشــاره بــه برگــزاری دو رویــداد دیگــر در آینده  خا

کســب وکارهای   MBA نزدیــک ادامــه داد: اولیــن دوره
کار خواهــد  ــه  ــای اســالمی هــم در بهمــن مــاه آغــاز ب نوپ
گیــری  شــکل  بــه  هــم  اقــدام  ایــن  امیدواریــم  و  کــرد 

کنــد. کمــک  ســاختار جــدی هســته های فنــاور 
رییــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور هنرهــای جهــاد 
یــک هکاتــون  گفــت: همچنیــن  پایــان  دانشــگاهی در 
نیــز بــا محوریــت ســوره شــمس در دی مــاه ســال جــاری 
ــه ۱۳ درصــد  ک ــر اســت  ــه ذک ــرد. الزم ب ک ــزار خواهیــم  برگ
امــا  لبــاس اســت  صنعــت حــالل دنیــا در حــوزه مــد و 

متاســفاته در ایــن حــوزه هــم ســهم اندکــی داریــم.

• اختتامیــه طلــوع برکت
اســتارت آپی  رویــداد  پانزدهمیــن  اختتامیــه 
هایــی  تیــم  صمیمــی  و  پرشــور  ارائــه  بــا  برکــت  طلــوع 
کــه ســه روز تمــام بــرای نهایــی شــدن  ایــده  آغــاز شــد 
ــا و  ــور ه ــور منت ــا حض ــدن ب ــاری ش ــتای تج ــود در راس خ
بودنــد. کــرده  تــالش  رویــداد  در  حاضــر  کارشناســان 

شــنبه  پنــج  روز   16 ســاعت  از  کــه  مراســم  ایــن  در 
شــرکت های  شــکوفایی  مجتمــع  محــل  در  آذرمــاه   21
کــی رئیــس مرکــز  دانش بنیــان برگــزار شــد دکتــر رحیــم خا
زاده  یعقــوب  قرآنــی،  علــوم  فنــاوری  واحدهــای  رشــد 
جهــاد  ایــران،   دانشــجویان  گردشــگری  مرکــز  رئیــس 
و  هــا  پــارک  معــاون  بختیــاری  حســین  دانشــگاهی، 
کــز رشــد ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری و اشــتغال  مرا
از  جمعــی  و  دانشــگاهی  جهــاد  آموختــگان  دانــش 
ــراه داوران  ــه هم ــی ب ــای قرآن کاره ــب و  کس ــدان  عالقمن

داشــتند. حضــور  رویــداد  ایــن  پرتــالش 
کنندگان مــی توانند از  در ایــن مراســم اعــالم شــد شــرکت 
تخفیــف الزم بــرای حضــور در دوره هــای ام بی ای قرآنی که 
با همکاری ســازمان فعالیت های قرآنی جهاد دانشــگاهی 
و دانشــگاه تهران برگزار مشــی شــود بهره مند شــوند. عالوه 
برایــن تیــم هــای برتــر نمــی تواننــد ضمــن برخــورداری از 
کــز رشــد جهــاد دانشــگاهی از فرصت هــای  فضاهــای مرا
کافــه ســرمایه ایــن نهــاد بــرای برخــورداری از  حمایتــی 

کننــد. گــذاران اســتفاده  حمایــت ســرمایه 

میلیــارد  هــزار  پنــج  بــازار   را  خــود  ســهم  بایــد   •
بگیریــم اســام  جهــان  دالری 

ــی  ــای قرآن ــاور هنره ــای فن ــد واحده ــز رش ــس مرک رئی
رویــداد  پانزدهمیــن  اختتامیــه  در  جهاددانشــگاهی 
از  هــدف  کــرد:  اعــالم  برکــت،  طلــوع  اســتارت آپی 
پرداختــن بــه رویدادهــای قرآنــی بــا نــگاه تجــاری ســازی 
ورود بــه بــازار بــزرگ جهــان اســالم اســت و مــا بایــد ســهم 
خــود را بــازار  پنــج هــزار میلیــارد دالری جهــان اســالم 

بگیریــم.
راه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بــازارکار  بــا  گفتگــو  در  وی 
کارهــا از طریــق  کســب و  ورود بــه ایــن بازارهــا توســعه 
گفــت: در طــول دوره هــای  رویدادهــای قرآنــی اســت 
گرفتــه  گذشــته زمینــه ایجــاد بیــش از ســی شــرکت شــکل 
ایــده خــوب در حــوزه  ایــن شــرکت هــا دارای  و  اســت 

کارهــای حــالل هســتند. و  کســب  اســالمی و 

  در طول دوره های گذشته 

زمینه ایجاد بیش از سی شرکت 

شکل گرفته است و این 

شرکت ها دارای ایده خوب 

در حوزه اسالمی و کسب

 و کارهای حالل هستند
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کــی؛ رئیــس مرکــز رشــد واحدهــای  مراســم رحیــم خا
ایــن  دبیــر  و  جهاددانشــگاهی  قرآنــی  هنرهــای  فنــاور 
پازدهمیــن  کــه  ایــن حرکتــی  کــرد:  اظهــار  اســتارت آپ 
ــزار شــد در ابتــدا حرکــت روشــنی نبــود، امــا  دوره آن برگ
لــذا  بــه نقطــه دلخــواه رســیده ایم،  امــروز  خوشــحالیم 
ــی در  ــه بعــد اتفاقــات بســیاری خوب ــم از ایــن ب امیدواری

خ دهــد. ایــن مجموعــه ر
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رویــداد اســتارتاپی اســالمی _ 
کمــک  قرآنــی بــه نقطــه دلخــواه رســیده اســت افــزود: بــا 
ــاندند  ــاری رس ــداد ی ــن روی ــا را در ای ــه م ک ــانی  کس ــه  هم
اتفاقــی  بتوانیــم  امیدواریــم  شــرکت کننده ها،  تمــام  و 

ــزرگ را در ایــن عرصــه رقــم بزنیــم.  ب
ایــن  در  کــه  گروه هایــی  کــرد:  کیــد  تا کــی  خا
کــه  جوایــزی  بــر  عــالوه  داشــتند،  حضــور  اســتارت آپ 
در  هــم  دیگــری  تســهیالت  شــده،  تعییــن  پیشــتر 
کــه  گروه هایــی  شــامل  کــه  می گیــرد  قــرار  اختیارشــان 
مثــال  بــرای  می شــود.  نیــز  نیســتند،  برگزیــدگان  جــزو 
بــرای اولیــن بــار، یــک دوره »ام بــی ای« بــا مشــارکت 
تصویــب  بــه  تهــران  دانشــگاه  کارآفرینــی  دانشــکده 
کار های اســالمی  کســب و  رســاندیم. ایــن دوره در حــوزه 
کــه مصــوب جهــاد دانشــگاهی و دانشــگاه تهــران اســت، 
ــه  ــروع ب ــاه ش ــن م ــن دوره از بهم ــد. ای ــد ش ــزار خواه برگ
کــه بــرای دوره اول ۱۷ نفــر ظرفیــت داریــم تــا  کار می کنــد 
کــه در ایــن اســتارت آپ حضــور داشــته اند  گروه هایــی  از 

آوریــم. بــه عمــل  ثبت نــام  ۲۰ درصــد  بــا تخفیــف 
لحــاظ  بــه  تــا  می کنیــم  تــالش  کــرد:  اضافــه  وی 
گــر  ا یعنــی  کنیــم؛  برابــر  ســه  را  خــود  اســتقرار ظرفیــت 
ــا  ــا ت ــد م ــتقرار بگیرن ــزه اس ــروز جای ــروه ام گ ــت ۳  ــرار اس ق
گروه هــای  ســقف ســه برابــر اســتقرار را خواهیــم داد تــا 
ایــن  خدمــات  از  و  شــوند  رشــد  کــز  مرا وارد  بیشــتری 
ــه  ک ــی  گروه های ــه  ــن هم ــوند. همچنی ــوردار ش ــز برخ مرک
رویــداد  ایــن  در  کــه  کســانی  حتــی  یافته انــد،  حضــور 
ــی  ــان را بررس ــر پرونده ش ــار دیگ ــک ب ــدند ی ــه نش پذیرفت
می کنیــم تــا آن هــا بــه حــال خــود رهــا نشــوند. در ادامــه 
ــر اســتارت آپ  کمــک همــه بتوانیــم یــک اب ــا  امیــدوارم ب
بــزرگ  کار  یــک  تحــت  را  کار هــا  تــا همــه  شــکل دهیــم 
کار  ــه در آن  ک ــوزه ای  ــرا ح ــم، زی ــام دهی ــی انج ــت فرم پل
ایــن  بــا  اســت.  خدماتــی  و  تخصصــی  کامــاًل  می کنیــم 
بــه خوبــی طراحــی شــود  گــر  ا فــرم  پلــت  ایــن  توضیــح 
زیــرا  کنیــم،  هــم  گــذاری  ســرمایه  آن  روی  حاضریــم 
ایــن امــر باعــث می شــود بــا نگاهــی ملــی و جهانــی قــادر 

کنیــم. اســتفاده  اســالمی  کشــور های  بــازار  از  باشــیم 
کــه  کســانی  همــه  کــرد:  اعــالم  پایــان  در  کــی  خا
هســتند؛  برنــده  داشــتند  حضــور  اســتارتاپ  ایــن  در 
یــا نباشــد،  خــواه نامشــان در میــان برگزیــدگان باشــد 
حرکتــی  خــود  رویــداد  ایــن  در  حضــور  نفــس  زیــرا 

اســت. موفقیت آمیــز 

کشــور مــی  گردشــگری  • ظرفیــت هــای فرهنگــی و 
کارهــا بینجامــد کســب و  توانــد بــه توســعه 

رحیــم یعقــوب زاده بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت هــای 

توســعه  بــه  توانــد  مــی  کشــور  گردشــگری  و  فرهنگــی 
گردشــگری  انــواع  مــا  گفــت:  بینجامــد  کارهــا  و  کســب 
ــم و دســته بندی های مختلفــی در ایــن امــر وجــود  داری

تفریحــی، فرهنگــی  گردشــگری  آنهــا  دارد. عمده تریــن 
کــدام هــم زیرشــاخه  کــه هــر  گــردی اســت  و طبیعــت 
گردشــگران دنیــا  کــه عمــده  دارنــد. واقعیــت ایــن اســت 
کــه در دنیــا اعــالم  گردشــگران تفریحــی هســتند. آمــاری 
گردشــگران اســت،  می شــود حــدود 35 تــا 37 درصــد 
تفریحــی  گردشــگران  گردشــگران،  ســوم  یــک  یعنــی 
کشــور مــا فراهــم اســت؟   هســتند. آیــا ایــن شــرایط در 
مــا حتــی از حداقــل ظرفیت هایمــان هــم بــرای جــذب  
تفریحــی در  دنیــا  گردشــگران  کــه عمدتــا  گردشــگرانی 

هســتند هــم اســتفاده نکردیــم.
قرآنــی  و  فرهنگــی  هــای  ظرفیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــور  ــه وارد  ک گردشــگران فرهنگــی  ــد  گفــت: بای کشــور 
از جاذبه هــا هــم  آنهــا  تــا  مــا می شــوند جــدی بگیریــم 
بهــره ببرنــد مــا در ایــن زمینــه هــم متأســفانه ضعیــف 

کردیــم. عمــل 
هــای  تیــم  بــرای  رایــگان  تورهــای  برگــزاری  از  وی 

برتــر اســتارت آپ هــای قرآنــی جهــاد دانشــگاهی خبــر 
روزه  یــک  صــورت  بــه  تورهــا  ایــن  کــرد:  اعــالم  و  داد 
گردشــگری علمی-فرهنگــی دانشــجویان  توســط مرکــز 
ایــران)ISTTA( در بخــش هــا و زمینــه هــای مختلــف 

برگــزار مــی شــود.

کارهــای  کســب و  • بایــد شــبکه ســازی در حــوزه 
قرآنــی را مــورد توجــه قــرار دهیــم

آزاد  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  شــهابی؛  علــی 
ــادگار امــام)ره( و داور ایــن اســتارت آپ  اســالمی واحــد ی
رویــداد  ایــن  برگــزاری  گفــت:  مراســم  ایــن  در  نیــز 
بــه  ضمــن  در  اســت.  شبکه ســازی  و  گفتمان ســازی 
واســطه ایــن اتفــاق تــالش می کنیــم فضایــی را فراهــم 
کار هــای نوپــا و  کســب و  کــه در پــی  افــرادی  تــا  کنیــم 
و  همنشــینی  واســطه  بــه  بتواننــد  هســتند  نوظهــور 
یابنــد. دســت  جدیــد  راه کار هــای  بــه  هــم  بــا  نزدیکــی 

کــه در ایــن اســتارت آپ  وی افــزود: تمامــی افــرادی 
هســتند  مختلــف  تخصص هــای  از  می کننــد  شــرکت 
گونــی قادرنــد یــک  گونا بــرای همیــن بــه واســطه ایــن 
ایــن  احتمــااًل  البتــه  دهنــد،  شــکل  را  کاری  و  کســب 
نمی تــوان  ولیکــن  خــورد،  خواهنــد  شکســت  تیم هــا 
واســطه  بــه  شکســت ها  ایــن  پــس  در  کــرد  کتمــان 
ثمــر  بــه  پیــروزی  شــد  خواهــد  حاصــل  کــه  تجربــه ای 

نشســت. خواهــد 

• درآمدزآیــی ایــده های قرآنی
آزاد  قلــی زاده؛ عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه  مریــم 
ایــن  منتور های)راهنمــا(  از  یکــی  و  واحــد  اســالمی 
چنــد  اســتارت آپ ها  بحــث  گفــت:  نیــز  اســتارت آپ 
اســت،  شــده  آن  بــاب  شــدت  بــه  کــه  اســت  ســالی 
کار خــوب منجــر  کســب و  یــک  بــه  ایــن مباحــث  زیــرا 
می شــود، ولیکــن در ایــن رویــداد مــا یــک تفــاوت جالــب 
را شــاهد هســتیم و آن هــم این کــه بــه مباحــث قرآنــی و 
اســالمی در مســیر درآمدزایــی نیــز توجــه شــده اســت.

  رحیم یعقوب زاده:

تــــــــورهـــــــــای یک روزه

 برای دانشجـــــــــویان 

و شرکت هـــــــای

 استـــــارت آپی 

درتهران برگزار 

می شود
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ــد  ــه می گوین ــر چ ــئوالن ه ــت. مس ــاغان نیس ــن ش ــرای ای ــه ب ــکل و اتحادی ــری از تش ــا خب ــتند، ام ــت هس ــغول فعالی ــد مش ــای جدی کار ه ــب و  کس ــر در  ــزاران نف ه
کننــد؟ کار  کارگــران اســتارت اپی بایــد چــه  کــه بیشــتر مربــوط بــه صاحبــان استارت اپ هاســت. در ایــن میــان  دربــاره اصنافــی اســت 

ــان  ــا پای ــد ت ــر ش ــال منتش ــهریور امس ــه ش ک ــاری  ــاس آم ــر اس ــت. ب ــی اس ــد طبیع ــک رون ــن ی ــوند؛ ای ــتر می ش ــد بیش ــر روز دارن ــتارت اپ ها ه ــا، اس ــزارش ایلن گ ــه   ب
کشــور ۹۰.۷۸ درصــد  کشــور بــه ۷۴ میلیــون و ۵۱۸ هــزار و ۵۹۵ نفــر رســیده و ضریــب نفــوذ اینترنــت در  خــرداد ســال جــاری تعــداد مشــترکان اینترنــت باندپهــن در 
کســب و کار های تحــت وب شــده اســت. آمار هــای مختلفــی دربــاره تعــداد مشــاغل مرتبــط بــا اینترنــت در ایــران  گیــری اســتفاده از اینترنــت موجــب رونــق  اســت. فرا
گــر  گویــا نباشــد. نــت با کــه متعاقــب قطعــی اینترنــت بــه دنبــال اتفاقــات آبــان امســال اعــام شــد،  کــدام از آمار هــا بــه انــدازه اعــدادی  منتشــر می شــود. شــاید هیــچ 
کــرده اســت. ششــم آذر  کــه قطعــی اینترنــت روزانــه ۴۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل  کــرد  کشــورها بــه اینترنــت( اعــام  )نهــاد ناظــر بــر دسترســی 
کــه میــزان خســارت وارد شــده  گفــت  کارفرمایــی فروشــگاه های اینترنتــی شــهر تهــران(  امســال هــم حمید رضــا اعتــدال مهــر )رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی 
کســب و کار های اینترنتــی در ایــران  گســتردگی  کســب وکارهای مجــازی بــه انــدازه حقــوق ۱۰۰ هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. ایــن برآورد هــا نشــان دهنده  بــه 

کار هــا بــا مشــکات عدیــده ای رو بــه رو هســتند. کســب و  اســت، امــا ایــن 

کــه طــی ایــن چنــد روز  کار هایــی  کــرد: در  وی اضافــه 
ــت را  ــن ظرفی کار ای ــا ۴  ــل ۳ ی ــودم حداق ــا ب ــاهد آن ه ش
گســتره ملــی و جهانــی معرفــی شــوند.  تــا در  داشــتند 
ح هــای قرآنــی ارائــه شــده، مباحــث تربیتــی جدیــد  طر
ــب  ــد در قال ــای جدی ــن ایده ه ــه ای ک ــد  ــی می کنن را معرف
ح شــدن اســت.  ح قرآنــی جدیــد در حــال مطــر یــک طــر
ایــن مســئله باعــث جذابیــت آن هــا شــده اســت تــا در 

ســایه آن فرهنــگ قرآنــی اشــاعه داده شــود.

• در حــوزه ســبک زندگــی ظرفیــت هــای بســیاری 
کار وجــود دارد کســب و  بــرای 

طلــوع  رویــداد  پانزدهمیــن  داور  کریمــی؛  مطصفــی 
زندگــی و  اینکــه در حــوزه ســبک  بــه  اشــاره  بــا  برکــت  
کســب  آمــوزه هــای دینــی ظرفیــت هــای بســیاری بــرای 
ســبک  حــوزه  در  گفــت:  بــازارکار  بــه  دارد  وجــود  کار  و 
ــوزه  ــی وآم ــوزه فرهنگ ــی و ح ــای قرآن ــت ه ــی، فعالی زندگ
کار  کســب و  ــرای  هــای دینــی ظرفیــت هــای بســیاری ب
کــه بایــد بــا حمایــت همــه ســازمان و نهادهــا  وجــود دارد 
و  هــا  ظرفیــت  ایــن  بــه  خصوصــی  بخــش  همراهــی  و 

توانمنــدی هــا جامــه عمــل بپوشــیم.

• تیــم هــای برتــر پازدهمین دوره
کــه بــه عنــوان  گــروه »قرآنــم«  امیــن شــیحی؛ مدیــر 
نیــز  شــد،  معرفــی  رویــداد  ایــن  در  نخســت  برگزیــده 
برنامــه ای  مــا  داشــت:  اظهــار   کوتــاه  گفت و گویــی  در 
و  معنــا  زبانــی  هــر  بــا  می توانــد  کــه  کردیــم  طراحــی 

مفاهیــم قرانــی را در قالــب یــک بــازی در اختیــار افــراد 
کــه از  قــرار دهــد. هــدف از ایــن بــازی هــم ایــن اســت 
کنــد تــا بــدون واســطه  تفســیر های نامطلــوب جلوگیــری 
قرآنــی  معنــای  مطلــوب  کیفیــت  از  بتوانــد  مخاطــب 

بهــره بــرد.
کــرد: مخاطــب مــا تمــام اقشــار ســنی را در  وی اضافــه 
کــودک ۳ ســاله تــا آدم هایــی  بــر می گیــرد، بــرای همیــن از 
کننــد،  ــد از ایــن برنامــه اســتفاده  ــاالی ۴۰ ســال قادرن ب
زبــان  کــه  افــرادی  برنامــه  ایــن  واســطه  بــه  همچیــن 
ــی  ــم ارتباط ــالمی ه ــه اس ــا جامع ــتند و ب ــد نیس ــی بل عرب
ــه طراحــی  ک ــازی  ــب ب ــد در قال ــه ســادگی قادرن ــد ب ندارن

ــا قــرآن آشــنا شــوند. شــده ب
شــیخی در پایــان دربــاره اهرم هــای تبلیغاتــی بــرای 
ــم  ــاز داری ــا تنهــا نی گفــت: م ــم«  معرفــی اپلیکیشــن »قرآن
کننــد،  کــه تریبون هــای موجــود، برنامــه مــا را معرفــی 
کنــون در  کامــاًل طراحــی شــده و هــم ا واال پلــت فــرم مــا 

ــت. ــود اس ــی موج ــت ایران مارک
زیــر  ح  شــر بــه  رویــداد  ایــن  برگزیــدگان  ادامــه  در 

شــدند. معرفــی 
گروه قرآنم برگزیــده اول؛ 

گروه هور برگزیــده دوم؛ 
گروه مغز بازی برگزیده ســوم؛ 

گروه هیئت پالس برگزیــده چهــارم؛ 
گروه چمدان عروســکی ســیتا برگزیده پنجم؛ 

گرد گروه حرم  برگزیده ششــم؛ 
گروه قرآن آنالین برگزیــده هفتــم؛ 

برگزیده هشــتم؛ تراشــه پردازان باران
رحیــم  از  متشــکل  کــه  داوران  هیئــت  ضمــن  در 
کریمــی و علــی  کــی، رحیــم یعقــوب زاده، مصطفــی  خا
تقدیــر  نیــز  روســتا«  »ســالم  گــروه  از  بودنــد  شــهابی 

کردنــد.
ــه تقدیــر از »راهنماهــا«  بخــش پایانــی ایــن مراســم ب
اختصــاص داشــت. مریــم قلــی زاده، فــؤاد مهاجــری و 
کــه از آن هــا  کســانی بودنــد  ج منصــوری از جملــه  تــور

تجلیــل بــه عمــل آمــد. ▪

گــزارش: امیرعلی بینام

   در حوزه سبک زندگی، 

فعالیت های قرآنی و حوزه 

فرهنگی وآموزه های دینی 

ظرفیت های بسیاری برای

 کسب و کار وجود دارد
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استارت اپ ها؛ از تطبیق با قوانین تا تشکل یابی
و  شــده  گیــر  فرا اینترنــت  از  اســتفاده  کــه  قــدر  هــر 
می یابنــد،  بیشــتری  رونــق  اینترنتــی  کســب و کار های 
هــم  کار هــا  و  کســب  نــوع  ایــن  دربــاره  اظهار نظــرات 
گــر قبــال شــاهد برگــزاری همایش هــای  بیشــتر می شــود. ا
وضعیــت  بررســی  دربــاره  ماهانــه  کثــر  حدا یــا  ســاالنه 
و  هفتــه  حــاال  بودیــم،  اینترنتــی  کســب و کار های 
کــه در ســازمانی همایشــی دربــاره  حتــی روزی نیســت 
اســتارت اپ ها برگــزار نشــود. در ایــن همایش هــا عمدتــا 
مشــکالت اســتارت اپ ها را بررســی می کننــد؛ مشــکالتی 

هســتند. شــده  شــناخته  کمابیــش  کــه 
پدیــده ای  عنــوان  بــه  نــو  کســب و کار های 
نظــام  از  آنهــا  داشــته اند.  شــتابان  رشــدی  جدیــد 
شــاهد  مــا  اینطــور  و  بوده انــد  ســریع تر  مقررات گــذاری 
ــررات  ــن و مق ــف قوانی ــوارد مختل ــه در م ک ــتیم  ــن هس ای
موجــود پاســخگوی نیاز هــای اســتارت اپ ها نیســتند. 

بــه طــور مشــخص در زمینــه قوانیــن مالیاتــی، قوانیــن 
بیمــه ای و مســائل حقوقــی اســتارت اپ ها بــا مشــکالت 

اســتارت اپ ها  صاحبــان  هســتند.  رو بــه رو  مختلفــی 
در بســیاری مــوارد خــود را از دیــد نهاد هــای ناظــر دور 
نگــه می دارنــد، چــون در مــورد مســائلی چــون بیمــه، 
مالیــات و ... ممکــن اســت ســلیقه ای بــا آنهــا برخــورد 
شــود. ایــن پنهــان کاری هــم بــه ضــرر دولــت، هــم بــه 
کســانی  ضــرر اســتارت اپ ها و مهم تــر از همــه بــه ضــرر 
کار  بــه  را  آنهــا  اســتارت اپ ها  صاحبــان  کــه  اســت 
می گیرنــد. وقتــی اســتارت اپ ها از دیــد دولــت پنهــان 
نمی شــود.  حاصــل  مالیاتــی  درآمد هــای  بماننــد، 
اســتارت اپ ها هــم وقتــی تمایلــی بــه فعالیــت شــفاف 
مــدام  کــه  حمایت هایــی  از  احتمــاال  باشــند  نداشــته 
محــروم  می شــود  داده  وعــده  مســئوالن  طــرف  از 
ــن  ــتارت اپی ممک ــران اس کارگ ــان  ــن می ــد. در ای می مانن
کســی هــم پیگیــر  اســت از حقــوق خــود محــروم شــوند و 
مطالبــات آنهــا نیســت. در چنیــن شــرایطی اظهاراتــی 
می شــود،  ح  مطــر اســتارت اپ ها  تشــکل یابی  دربــاره 

ــد  ــه می گوین ــر چ ــئوالن ه ــت. مس ــاغان نیس ــن ش ــرای ای ــه ب ــکل و اتحادی ــری از تش ــا خب ــتند، ام ــت هس ــغول فعالی ــد مش ــای جدی کار ه ــب و  کس ــر در  ــزاران نف ه
کننــد؟ کار  کارگــران اســتارت اپی بایــد چــه  کــه بیشــتر مربــوط بــه صاحبــان استارت اپ هاســت. در ایــن میــان  دربــاره اصنافــی اســت 

ــان  ــا پای ــد ت ــر ش ــال منتش ــهریور امس ــه ش ک ــاری  ــاس آم ــر اس ــت. ب ــی اس ــد طبیع ــک رون ــن ی ــوند؛ ای ــتر می ش ــد بیش ــر روز دارن ــتارت اپ ها ه ــا، اس ــزارش ایلن گ ــه   ب
کشــور ۹۰.۷۸ درصــد  کشــور بــه ۷۴ میلیــون و ۵۱۸ هــزار و ۵۹۵ نفــر رســیده و ضریــب نفــوذ اینترنــت در  خــرداد ســال جــاری تعــداد مشــترکان اینترنــت باندپهــن در 
کســب و کار های تحــت وب شــده اســت. آمار هــای مختلفــی دربــاره تعــداد مشــاغل مرتبــط بــا اینترنــت در ایــران  گیــری اســتفاده از اینترنــت موجــب رونــق  اســت. فرا
گــر  گویــا نباشــد. نــت با کــه متعاقــب قطعــی اینترنــت بــه دنبــال اتفاقــات آبــان امســال اعــام شــد،  کــدام از آمار هــا بــه انــدازه اعــدادی  منتشــر می شــود. شــاید هیــچ 
کــرده اســت. ششــم آذر  کــه قطعــی اینترنــت روزانــه ۴۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل  کــرد  کشــورها بــه اینترنــت( اعــام  )نهــاد ناظــر بــر دسترســی 
کــه میــزان خســارت وارد شــده  گفــت  کارفرمایــی فروشــگاه های اینترنتــی شــهر تهــران(  امســال هــم حمید رضــا اعتــدال مهــر )رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی 
کســب و کار های اینترنتــی در ایــران  گســتردگی  کســب وکارهای مجــازی بــه انــدازه حقــوق ۱۰۰ هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. ایــن برآورد هــا نشــان دهنده  بــه 

کار هــا بــا مشــکات عدیــده ای رو بــه رو هســتند. کســب و  اســت، امــا ایــن 

 کارگران استارت اپی 
ممکن است 

از حقوق خود محروم 
شوند و کسی هم 
پیگیر مطالبات آنها 

نیست

»کارگران استارت آپی« بدون تشکل و بدون اتحادیه

 شاغالن کسب و کار های جدید
 چطور مطالبه گری کنند؟
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گویی روش های سنتی عرضه و تقاضای مسکن فراموش شده و این  که  گسترده  کمتر از یک دهه از ورود استارتاپ ها به بازار مسکن می گذرد، حضوری به غایت 
کمک اپلیکشن های ملک یابی امکان پذیر نیست. امر بدون 

کنون نزدیک به ۲۵ سایت تخصصی فعال در زمینه خرید، فروش، رهن و اجاره ملک و آپارتمان  که از حدود سال ۱۳۹۳ تا گزارش بازارکار، آمارها نشان می دهند  به 
گرفتن سایت های متفرقه و فعال در زمینه خرید و فروش آناین است. کارهای نوپا شده است؛ این آمار البته بدون در نظر  کسب و  وارد بازار 

که پیش تر  خ حبابی بازار مسکن  کارهای نوپا در حیطه ملک یابی از سال ۹۳ باعث شد تا حد زیادی نر کسب و  گسترش فعالیت  به همین جهت، راه اندازی و 
خ همراه شود. کرده بود، با اندکی تعدیل نر کانشهرها را درگیر  مستاجران و متقاضیان خانه در 

گونه ای  پس از آن و با رونق هرچه بیشتر شرکت های نوپا در زمینه معامله مسکن، بازار پر نوسان و البته پرتقاضای خانه در ایران با تعدیل قیمت ها همراه شد. به 
که فایل های عرضه و تقاضای آپارتمان به سرعت وارد اپلیکشین های مربوطه شد و متقاضیان نیز با دیدن عکس و مشخصات دقیق خانه ها بسیار راحت تر به آنچه 

نیاز داشتند، دست می یافتند.

کارفرمــا  کســی؛  امــا تشــکل بــرای پیگیــری حقــوق چــه 
اســتارت اپی؟ کارگــر  یــا 

استارت اپ ها صنف یا اتاق تشکیل دهند
یــا  اتــاق  یــک  بــه  روســتایی  »اســتارت اپ های 
و  شــوند  جمــع  هــم  دور  کــه  دارنــد  نیــاز  ســندیکا 
ارتباطــی  پــل  یــک  اســت  الزم  و  کننــد  برنامه ریــزی 
میــان دولــت و اســتارت اپ ها شــکل بگیــرد تــا نیازهــای 
گــر ایــن صنــف  کنــد. ا آنهــا را بــه شــکل دقیــق شناســایی 
یــا اتــاق راه انــدازی شــود می تــوان برخــی برنامه هــا را 
کــرد و حمایت هــای دولــت از اســتارت اپ ها را  دنبــال 

کــرد.« ح  و شــفاف مطــر واضــح  بــه شــکل 
امیـــد  محمـــد  امســـال  آذر   ۱۹ را  اظهـــارات  ایـــن 
)معـــاون توســـعه روســـتایی و مناطـــق محـــروم رئیـــس 
ـــئول  ـــام مس ـــن مق ـــاره ای ـــه اش گرچ ـــرد. ا ک ـــان  ـــور( بی جمه
ــابه آن  ــا مشـ ــت، امـ ــتایی اسـ ــتارت اپ های روسـ ــه اسـ بـ
ح شـــده اســـت.  در مـــورد همـــه اســـتارت اپ ها هـــم مطـــر
گفته هـــا  کـــه در میـــان  نکتـــه قابـــل توجـــه ایـــن اســـت 
ـــرای  ـــری ب کارگ ـــا تشـــکل  ـــه ی ـــاره ایجـــاد اتحادی حرفـــی درب
می دهـــد  نشـــان  بررســـی ها  نیســـت.  اســـتارت اپ ها 
فعالیـــت  اســـتارت اپ ها  در  کـــه  کســـانی  از  بســـیاری 
ــر هـــم  کارگـــر حداقلی بگیـ ــا یـــک  ــر بـ دارنـــد درآمـــدی برابـ
کارگـــران  ندارنـــد. راننـــدگان اســـنپ و تپســـی نمونـــه ای از 
کـــه هیـــچ تشـــکل و اتحادیـــه ای  اســـتارت اپی هســـتند 
مطالبـــات آنهـــا را دنبـــال نمی کنـــد. آنهـــا هـــر مشـــکلی 
کننـــد  دارنـــد نهایتـــا بایـــد بـــه صاحـــب شـــرکت مراجعـــه 
ـــور  ـــا آنط ـــات آنه ـــت مطالب ـــن اس ـــل ممک ـــن دلی ـــه همی و ب

کـــه مدنظرشـــان اســـت، پیگیـــری نشـــود.
می گوید:  کار(  روابط  )کارشناس  مختاری  عبداهلل 
و  کالسیک  معانی  به  خیلی ها  می آید  کارگر  اسم  وقتی 
کسی  کارگر  می کنند  فکر  آنها  دارند.  توجه  آن  قدیمی 
کار  مشغول  یا  می گیرد  دستش  کلنگ  و  بیل  که  است 
در  کار  نیروی  از  بسیاری  نوعی  به  است.  ساختمانی 

پرستار،  معلم،  فرد  است  ممکن  هستند.  کارگر  ایران 
زمره  در  باید  را  او  باشد.   ... و  کسی  تا راننده  کشاورز، 
را  کار  قوانین  داشت  سعی  و  آورد  حساب  به  کارگران 

گرفت. کار  برای احقاق حقوق آنها به 
گیر شدن استفاده از اینترنت  او ادامه می دهد: با فرا
آورده اند.  رو  اینترنتی  کار های  و  کسب  زیادی به  افراد 
با  مرتبط  کامال  اینترنتی  کار های  و  کسب  از  دسته ای 
کار می کند.  اینترنت است، یعنی فرد در فضای مجازی 
کار است و  دسته ای دیگر مربوط به تبلیغات و معرفی 
کار های قدیمی هستند،  که همان  کار هایی هم هست 
اما از روش های جدید در آنها استفاده می شود؛ مانند 

اینترنتی. کسی های  تا
اینکـــه  بیـــان  بـــا  کار  روابـــط  کارشـــناس  ایـــن 
عدیـــده  مشـــکالت  دچـــار  ایـــران  در  تشـــکل یابی 
افـــراد  از  دســـته  چنـــد  و  چندیـــن  می گویـــد:  اســـت، 
دارنـــد  تشـــکلی  نـــه  کـــه  بـــرد  نـــام  می تـــوان  را  شـــاغل 
مثـــال  بـــرای  می شـــود.  رعایـــت  حقوق شـــان  نـــه  و 
خدمـــات  دفاتـــر  و  دولـــت  پیشـــخوان  دفاتـــر  کارکنـــان 
امـــا  دارنـــد،  مشـــکالتی  بعضـــا  قضایـــی  الکترونیکـــی 
کـــه پیگیـــر مطالبـــات آنهـــا  صنـــف و اتحادیـــه ای نیســـت 
کســـی های  باشـــد. نمونـــه مشـــخص تر آن راننـــدگان تا
کـــم هـــم نیســـت.  کـــه تعدادشـــان  اینترنتـــی هســـتند 
امـــا  دارنـــد،  تشـــکلی  و  صنـــف  شـــهری  کســـیرانان  تا
هســـتند  خودشـــان  اینترنتـــی  کســـی های  تا راننـــدگان 
و خودشـــان. بـــه همیـــن دلیـــل وقـــت بـــروز مشـــکالت 

کننـــد. مطالبه گـــری  چطـــور  نمی داننـــد 
کار موظـــف  کنونـــی وزارت  گفتـــه او در شـــرایط  بـــه 
کارگرانـــی  اســـت بـــا افزایـــش بازرســـی ها پیگیـــر حقـــوق 
را پیگیـــری نمی کنـــد. کســـی حقوق شـــان  کـــه  باشـــد 

اظهارنظر  باره  این  در  می کند:  تصریح  مختاری 
اتاق  یا  صنف  استارت اپ ها  صاحبان  که  می شود 
اتفاق  این  باید  و  است  خوبی  کار  این  دهند.  تشکیل 
در  شاغل  فرد  هزاران  حاال  به  فکری  باید  اما  بیفتد، 

اتحادیه ای  و  تشکل  هیچ  که  کرد  هم  استارت اپ ها 
کارگران غیرمتشکل هستند و در یک  ندارند. چون این 
می توانند  مشکل  نمی کنند،  کار  خاص  کاری  محیط 
تجربه  از  می شود  بروند.  تشکل  دنبال  خودشان 
ساختمانی  کارگران  تشکل های  مانند  تشکل هایی 

گرد آورد. کرد و این افراد را نیز در تشکلی  استفاده 

کار مطابقت با شرایط جدید 
کـــه در ایـــران تشـــکل یابی در مـــورد  واقعیـــت ایـــن اســـت 
اســـت.  رو بـــه رو  مشـــکل  بـــا  مختلـــف  کســـب و کار های 
کـــه  کـــرد  کارگـــران را پیـــدا  گـــروه از  می تـــوان چندیـــن 
ــال  ــا غیرفعـ ــه تشـــکل آنهـ کـ ــد  ــا تشـــکل ندارنـ ــه یـ اتحادیـ
در  قـــدم  مـــا  شـــرایطی  چنیـــن  در  اســـت.  بی اثـــر  و 
کســـب و کار ها  کنـــون  ا گذاشـــته ایم.  جدیـــدی  دنیـــای 
کســـب و  از  دچـــار پوســـت اندازی شـــده اند، بســـیاری 
گیـــری خـــود را از دســـت داده انـــد و  کار هـــای ســـنتی فرا
کـــه  کارگرانـــی هســـتیم  در مقابـــل شـــاهد پیـــدا شـــدن 
ــال  ــاید ۱۰ سـ ــد. شـ ــو فعالیـــت می کننـ کســـب و کار ها نـ در 
کنیـــم  ــرادی را پیـــدا  ــتیم افـ ــه نـــدرت می توانسـ پیـــش بـ
حـــاال  باشـــد.  بســـته  اینترنـــت  بـــه  معیشت شـــان  کـــه 
افـــرادی اضافـــه می شـــود،  تعـــداد چنیـــن  بـــه  هـــر روز 
تشـــکل های  بـــه  راهـــی  جدیـــد  کارگـــران  ایـــن  امـــا 
ــند، ندارنـــد. از طرفـــی  ــته باشـ ــود داشـ ــر وجـ گـ ــنتی، ا سـ
و  انعطـــاف  مرتبـــط  قدیمـــی  تشـــکل های  اســـت  الزم 
ج داده و افـــراد جدیـــد را زیـــر  پویایـــی بیشـــتری بـــه خـــر
چتـــر حمایـــت خـــود آورده و از طـــرف دیگـــر لـــزوم ایجـــاد 
تشـــکل های جدیـــد وجـــود دارد. تشـــکل ها می تواننـــد 
کـــرده و وقتـــی مشـــکالتی  کانالیـــزه  مطالبـــات افـــراد را 
حرکتـــی  تـــوده ای،  حرکت هـــای  جـــای  می آیـــد  پیـــش 
ســـازمانی و مطالبه گـــری منطقـــی اتفـــاق می افتـــد. بـــر 
ایـــن اســـاس شـــاغالن مشـــاغل جدیـــد خـــود را جزئـــی 
گمـــان نمی کننـــد در بخـــش  کار می داننـــد و  از نیـــروی 

پنهـــان اقتصـــاد مشـــغول فعالیـــت هســـتند.
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چگونه اســتارتاپ ها وارد بازار مســکن شدند؟
آنچنــان  مســکن  بــازار  بــه  اســتارتاپ ها  ورود  قطعــا 
همیشــه  کــه  چــرا  نبــود.  آســان  می شــود،  تصــور  کــه 
آونگاردهــا در ابتــدای فعالیتشــان بــا مشــکالتی همــراه 
اوایــل  و   ۹۲ ســال  اواخــر  مثــال  طــور  بــه  می شــوند. 
بــا عنــوان جســت وجوی  کــه چنــد شــرکت جدیــد   ۹۳
کنــش  کــه عــالوه بــر وا کردنــد  کار  آســان ملــک آغــاز بــه 
ک  امــال اتحادیــه مشــاوران  نارضایتــی  بــا  بنــگاه داران، 
بــود  معتقــد  اتحادیــه  ایــن  کــه  چــرا  شــد؛  همــراه  نیــز 
از فعالیــت  نوپــا مانــع  کارهــای  کســب و  نبایــد حضــور 
کســادی  ک و در نهایــت  امــال بنــگاه داران و مشــاوران 
کــه آنهــا هنــوز بــه قــدرت  بــازار آنهــا شــود. جالــب بــود 
ــنتی  ــای س کاره ــب و  کس ــه  ــک ب کم ــرای  ــتارتاپ ها ب اس
واقــف نبودنــد؛ از ایــن رو فعالیــت آنهــا را در مقابــل خــود 

کنارشــان. در  نــه  می کردنــد  تصــور 
ایـــن  گســـترش  نوعـــی  بـــه  و  راه انـــدازی  رو  ایـــن  از 
کارهـــا در میـــان مـــردم در ســـال های ابتدایـــی  کســـب و 
ـــان  ـــت می ـــد و رقاب ـــر می آم ـــه نظ ـــخت ب ـــادی س ـــد زی ـــا ح ت
چنـــد شـــرکت تـــا حـــدی ســـخت بـــود کـــه برخـــی نـــگاه غیـــر قانونی 

ادامـــه  امـــا  حـــال  ایـــن  بـــا  داشـــتند.  آنهـــا  بـــه  بـــودن 
ــث  ــی باعـ ــتارتاپ های ملک یابـ ــترش اسـ گسـ ــت و  فعالیـ
ـــا جایـــی  ـــر شـــود ت کمرنگ ت گمـــان از اذهـــان  ـــا ایـــن  شـــد ت

کمـــک اپلیکیشـــن های  ک نیـــز بـــه  کـــه مشـــاوران امـــال

گرفتنـــد. رونـــق  ملک یابـــی 

اســتارتاپ های  مثبــت  تاثیــر  و  زمــان  گذشــت  بــا 
و  کســب  ایــن  بیشــتر  رونــق هرچــه  باعــث  ملک یابــی، 
کــه بازدیــد از خانه هــای عرضــه شــده  کارهــا شــد. چــرا 
شــد،  هدف دارتــر  اجــاره  و  رهــن  فــروش،  بــازار  بــرای 
بــه جــای طــی مســیر در  زیــرا مشــتریان می توانســتند 
کــم، بــا دیــدن  خیابان هــای شــلوغ پایتخــت و فرصــت 
کــه آیــا ایــن خانــه ارزش  چنــد عکــس تصمیــم بگیرنــد 

یــا خیــر؟ بازدیــد حضــوری دارد 
شــاید درحال حاضــر آمــار دقیقــی از تعــداد شــاغالن 
در ایــن حــوزه در دســترس نباشــد، امــا بــا وجــود حــدود 
زیــادی  تعــداد  شــامل  کــه  خودرویــی  اســتارتاپ   ۲۵
نویــس،  برنامــه  فــروش،  فــروش، پشــتیبان  کارشــناس 
قــدم  اســت،   … و  مارکتینــگ  تیــم  گرافیســت،  طــراح 
ایــن حــوزه در اشــتغال زایی موفــق را می تــوان  مثبــت 

داد. نشــان 
البتــه ایــن آمــار تنهــا بــه حــوزه اســتارتا پ ها محــدود 
یــا  ک  امــال مشــاوران  از  بســیاری  کــه  چــرا  نمی شــود 

گویی روش های سنتی عرضه و تقاضای مسکن فراموش شده و این  که  گسترده  کمتر از یک دهه از ورود استارتاپ ها به بازار مسکن می گذرد، حضوری به غایت 
کمک اپلیکشن های ملک یابی امکان پذیر نیست. امر بدون 

کنون نزدیک به ۲۵ سایت تخصصی فعال در زمینه خرید، فروش، رهن و اجاره ملک و آپارتمان  که از حدود سال ۱۳۹۳ تا گزارش بازارکار، آمارها نشان می دهند  به 
گرفتن سایت های متفرقه و فعال در زمینه خرید و فروش آناین است. کارهای نوپا شده است؛ این آمار البته بدون در نظر  کسب و  وارد بازار 

که پیش تر  خ حبابی بازار مسکن  کارهای نوپا در حیطه ملک یابی از سال ۹۳ باعث شد تا حد زیادی نر کسب و  گسترش فعالیت  به همین جهت، راه اندازی و 
خ همراه شود. کرده بود، با اندکی تعدیل نر کانشهرها را درگیر  مستاجران و متقاضیان خانه در 

گونه ای  پس از آن و با رونق هرچه بیشتر شرکت های نوپا در زمینه معامله مسکن، بازار پر نوسان و البته پرتقاضای خانه در ایران با تعدیل قیمت ها همراه شد. به 
که فایل های عرضه و تقاضای آپارتمان به سرعت وارد اپلیکشین های مربوطه شد و متقاضیان نیز با دیدن عکس و مشخصات دقیق خانه ها بسیار راحت تر به آنچه 

نیاز داشتند، دست می یافتند.

ورود استارتاپ ها
 به بازار مسکن
 آنچنان که 

تصور می شود، 
آسان نبود

در گزارشی بررسی شد

استارتاپ های ملک یابی 
چقدر ایجاد اشتغال کردند؟ 
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بــه واســطه ورود  بنگاه هــای قدیمــی و غیــر فعــال نیــز 
کــه  ــازه ای از جســت وجوی ملــک در شــهرها  بــه روش ت
کشــورهای توســعه یافتــه اجرایــی  ســال های زیــادی در 

ــده اســت، رونــق یافتنــد. ش
مســکن،  بــازار  فعــاالن  همــه  کنــار  در  همچنیــن 
ــوازم و مصالــح  ــوازم خانگــی، ل ســایر مشــاغل همچــون ل
بــه   … و  تصویــری  صوتــی  لــوازم  اصنــاف  ســاختمانی، 
واســطه ورود بــه فضــای دیجیتــال پــر رونق تــر شــدند.

کاغذی بــه دنیای دیجیتال چ فایل های  کــو
متعــدد  ســایت های  راه انــدازی  فنــاوری ،  ورود  بــا 
کمــک بــه افزایــش مشــتریان شــغل ســنتی  ملک یابــی و 
همــان  کنان  ســا بــه  معمــوال  کــه  مســکن  بنــگاه داری 
بــر رونــق  تــا عــالوه  کمــک شــد  بــود،  منطقــه محــدود 
یکبــاره  بــه  محله هــا،  ک  امــال مشــاوران  کار  و  کســب 
کمــک  بــه  کی هــا  امال کاغــذی  و  ســنتی  فایل هــای 
دیجیتــال  دنیــای  وارد  یابــی  ملــک  اســتارتاپ های 

شــوند.
مســکن  عرضــه  و  تقاضــا  روش  تغییــر  بــا  رو  ایــن  از 
از  ســریع تر  بســیار  نیــز  مشــتریان  نیــاز  کالنشــهرها،  در 
کــه امــروز دیگــر تصــور  گذشــته پاســخ داده شــد تــا جایــی 
جســت وجوی خانــه بــه روش ســنتی اقدامــی ســخت و 

می شــود. محســوب  زمان بــر 

تعدیــل قیمت ها پس از 
رونق اســتارتاپ های ملک یابی

بــه  اســتارتاپ ها  توجــه ورود  قابــل  مزایــای  از  یکــی 
ایــن حــوزه، عرضــه بیــش از پیــش آپارتمان هــای خالــی 
در  قیمت هــا  تعدیــل  اجــاره،  و  رهــن  فــروش،  جهــت 
مناطــق مختلــف و همچنیــن ورود برخــی از واحدهــای 
بــازار  کــه ســال ها در  بــازار  بــه  آمــاده عرضــه  مســکونی 

رهــن و اجــاره وارد نشــده بودنــد، اســت.

باعـــث  دیجیتـــال  دنیـــای  بـــه  مســـتقیم  غیـــر  ورود 
کـــه ســـال ها دســـتی  ک  شـــد تـــا برخـــی صاحبـــان امـــال
بـــه ســـر و روی واحـــد مسکونی شـــان نکشـــیده بودنـــد 
و یـــا آن را خالـــی نگه داشـــته بودنـــد، نســـبت بـــه عرضـــه 
کـــه ایـــن اقـــدام  بـــه بـــازار رهـــن و اجـــاره ترغیـــب شـــوند 
یکـــی از دالیـــل تعدیـــل قیمت هـــا بـــه واســـطه عرضـــه 

ــوه اســـت. انبـ

وضعیت بازار مســکن در دهه ۸۰ و ۹۰
بــازار مســکن بــه عنــوان بــازاری پرتقاضا همــواره با نوســان 
ــوده اســت.  قیمتــی و جذابیــت ســرمایه گذاری همــراه ب
بــه همیــن دلیــل بارهــا و بارهــا در طــول زمــان دچــار 

شــوک های قیمتــی شــده اســت.
حتمــا شــوک قیمتــی دهــه ۸۰ بــازار مســکن را بــه یــاد 
دوم  نیمــه  در  مســکن  خ  نــر گهانــی  نا شــوک  داریــد، 
خ هــر متــر مربــع خانــه در تهــران را  کــه نــر ســال ۱۳۸۶ 
تــا دو برابــر افزایــش داد. در ایــن میــان عــد ه ای از دســت 
و  دادنــد  دســت  از  را  خانــه  خریــد  قــدرت  نقدهــا  بــه 
کــه خانــه خــود را فروختــه بودنــد و قصــد  برخــی دیگــر 

ــه شــدن  ــد مجــدد داشــتند، دیگــر فکــر صاحب خان خری
کردنــد. را از سرشــان بیــرون 

خ مســکن در تهــران، ســایر  بــه واســطه افزایــش نــر
خ  نــر و  گرفتنــد  را پیــش  رویــه  نیــز همیــن  کالنشــهرها 

هــر متــر مربــع مســکن دو برابــر شــد.
بــه دنبــال افزایــش نــرخ مســکن در کالنشــهرها و بــه همــراه 
آن در ســایر شــهرها، هزینــه ســاخت مســکن از جملــه 
و  لــوازم  ســاختمانی،  مصالــح  و  مــواد  دســتمزدها، 
نیــز  غیــره  و  خانگــی  لــوازم  ســاختمانی،  شــیراالت 

کردنــد. تجربــه  را  خ  نــر افزایــش 
کــه البتــه  همیــن رویــه تــا شــروع دهــه ۹۰ ادامــه یافــت 
اوایــل ســال ۹۰ و ۹۱ اندکــی رکــود نیــز بــر فضــای ایــن بــازار 
کــم شــده بــود تــا اینکــه دوبــاره در نیمــه دوم ســال  حا
کــرد.  خ مســکن بــه یکبــاره تــا دو برابــر صعــود  ۱۳۹۱ نــر
ــار امــا شــوک قیمتــی باعــث شــد تــا فضــای خریــد  ایــن ب
ــا رکــود در  کشــور بــه ویــژه در تهــران ب و فــروش خانــه در 
کــه معامــالت در  تــا جایــی  ســال ۱۳۹۲ همــراه شــود. 
ــازار بــه ســمت  کاهــش یافــت و ب ایــن بخــش بــه شــدت 

رهــن و اجــاره پیــش رفــت.
کاهش خرید  بازار مسکن بیش از یکسال در رکود و 
وام های  اعطای  با  رفته  رفته  و  شد  سپری  فروش  و 

کمی رونق به بازار برگشت. مسکن توسط بانک ها 
ــش  ــاه پی ــش م ــدود ش ــازار، ح ــانات ب ــال نوس ــه دنب ب
ــاره موجــی از رکــود را  ــازار دوب ــات ســال ۱۳۹۶ ب از انتخاب
خ مســکن  کــرد امــا پــس از آن به تدریــج افزایــش نر تجربــه 
کلیــد خــورد. امــا ایــن بــار حضــور اســتارتاپ های ایــن 

خ رقابتــی مســکن در محله هــای  حــوزه باعــث شــد تــا نــر
مختلــف بیــش از هــر زمــان دیگــری مشــهود باشــد.

کنــار ســایر  اوایــل ســال ۱۳۹۸ نیــز بــازار مســکن در 
بازارهــا بــا نوســانات زیــادی مواجــه شــد، تحــت تاثیــر 
را  نســبی  رکــود  و  شــد  قیمتــی  حبــاب  دچــار  ارز  خ  نــر
ایــن  مشــابه  ســال های  هماننــد  امــا  کــرد،  تجربــه 
وضعیــت، حضــور دســت بــه نقدهــا و متقاضیــان خریــد 

بــازار شــد. ایــن  زنــده مانــدن  خانــه باعــث 
ــازار همیشــه فعــال اجــاره آپارتمــان  از ســویی دیگــر ب
بیــش از هــر زمــان دیگــری، آن هــم بــه واســطه حضــور 
کمــک بــه ملک یابــی، فضــا را  پــر رنــگ اســتارتاپ های 

ــرد. ک ــهیل  ــتاجران تس ــرای مس ب

آشــنایی با اســتارتاپ های ملک یابی
زمینــه  در  فعــال  شــرکت   ۲۵ حــدود  درحال حاضــر 
شــرکت ها  ایــن  از  برخــی  هســتند.  فعــال  یابــی  ملــک 
بســنده  خالــی  مســکونی  واحدهــای  معرفــی  بــه  تنهــا 
گهــی  آ آدرس  و  تمــاس  شــماره  نمایــش  بــا  و  می کننــد 
ارتبــاط  یکدیگــر  بــه  را  مســتاجر  و  موجــر  دهنــده، 
ک  می دهنــد. امــا برخــی دیگــر رابــط میــان مشــاور امــال
کــه در ایــن مــورد امنیــت  و متقاضــی مســکن هســتند 
معاملــه نیــز بیشــتر اســت. البتــه توصیــه می شــود حتــی 
هــم  ملــک  جســت وجو  اســتارتاپ  معتبرتریــن  بــا  گــر  ا
نــکات  کردیــد، حتمــا  خانــه مــورد نظرتــان را انتخــاب 

کنیــد. رعایــت  را  معاملــه  در  اساســی 
ecomotive منبع: 
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مـدیـرعـامــــل صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد 
ــاق  ــاد خـ ــی اقتصـ ــاد واقعـ ــتارت آپها را نمـ اسـ
ــه  ــترک بـ ــه ای مشـ ــکیل کمیتـ دانســـت و از تشـ
منظـــور اســـتفاده از ظرفیـــت اســـتارت آپهای 

خـــاق بـــرای توســـعه روســـتاها خبـــر داد.
بــه گــزارش ایســنا، اصغــر نورالــه زاده در نشســت 
ــه کارگیــری ظرفیــت  هــم اندیشــی،  شناســایی و ب
و  کســب  حــوزه  در  اســتارت آپی  اکوسیســتم 
ــم از  ــرای آنکــه بتوانی ــت: ب ــای روســتایی، گف کاره
ظرفیــت اقتصــاد خــاق در اقتصــاد روســتا اســتفاده 
ــت و  ــتری از خاقی ــزوده بیش ــد ارزش اف ــم بای کنی

ــم. ــه دســت آوری ــراد ب ذهــن اف
و  نویــن  فناوری هــای  امــروز  داد:  ادامــه  وی 

ــا  ــه مشــترکی را ب ــم کمیت ــا در گام نخســت می خواهی ــی اقتصــاد خــاق هســتند و م ــاد واقع اســتارت آپها نم
ــه عنــوان کارگــزار معاونــت توســعه روســتایی ریاســت  همــکاری اســتارت آپهایــی روســتایی ایجــاد کنیــم و ب
جمهــوری، وزارت ارتباطــات و اســتارت آپها ایجــاد کنیــم تــا نشســتهای مشــترکی داشــته باشــیم و از ظرفیــت 

ــویم. ــد ش ــتاها بهره من ــعه روس ــرای توس ــاق ب ــاد خ اقتص
ــن در محیط هــای روســتایی نیازمنــد فرهنگســازی و  ــرای اســتفاده از فناوری هــای نوی ــزود: ب ــه زاده  اف نورال
توســعه و ترویــج ایــن فرهنــگ هســتیم و بــرای تحقــق ایــن امــر از ظرفیــت حــوزه روســتایی جهــاد و معاونــت 
روســتایی ریاســت جمهــوری اســتفاده می کنیــم و اســتارت آپهای روســتایی هــم بایــد در بحــث فرهنگســازی 

بــه کمــک بیاینــد و مســتندات خــود را ارائــه دهنــد.
ــازار  ــرای ب ــت اســتارت آپها ب ــدی از ظرفی ــه منظــور بهره من ــد گفــت: ب ــی امی ــدوق کارآفرین ــل صن مدیرعام
سازی، برندســازی و فــروش نیازمنــد بســته بنــدی و لجســتیک هســتیم.ما بایــد فنــاوری ایجــاد کنیــم و عرضــه 
محصــوالت روســتایی را در دســتور کار قــرار دهیــم ولــی ایــن کار بــه یــک پلــت فــرم نیــاز دارد کــه بــرای عرضــه 

و برندینــگ و بســته بندی محصــول فکــر کنــد.
وی تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه کار نیازمنــد حمایــت مالــی باشــد بایــد در نشســتهای مشــترکی کــه برگــزار 

خواهیــم کــرد بــه طــور شــفاف اعــام شــود تــا آن را پیگیــری کنیــم.
بــه گفتــه نورالــه زاده مــدل کســب و کاری کــه قــرار اســت بــه مــردم نشــان داده شــود بایــد مشــخص شــود 

تــا مــردم ارائــه خدمــات را احســاس کننــد و از طراحــی کار رضایــت داشــته باشــند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استارت آپها 

استفاده از استارت آپ های خالق
 برای توسعه اقتصاد روستا 

●●●

معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت 
ــزرگ  ــتارت آپ های ب ــه اس ــان اینک ــا بی ــوری ب جمه
ــد، از  ــت وام نگرفته ان ــم از دول ــان ه ــک توم کشــور ی
ــه  ــتایی ب ــردی روس ــای بوم گ ــداد واحده ــش تع افزای

ــر داد. ــت خب ــن دول ۲۰۰۰ واحــد در ای
بــه گــزارش ایســنا، محمــد امیــد در نشســت 
هــم اندیشــی و بکارگیــری ظرفیــت اکوسیســتم 
ــتایی  ــای روس ــب و کاره ــوزه کس ــتارت آپی در ح اس
روســتایی  بوم گــردی  توســعه  اینکــه  بیــان  بــا 
ــتاییان  ــرای روس ــی ب ــتغالزایی و درآمدزای موجــب اش
ــتایی  ــگری روس ــتقبال از گردش ــت: اس ــود،  گف می ش
ــه نحــوی کــه  ــه ب ــش یافت در ســالهای گذشــته افزای
ــت  ــدای دول ــتایی در ابت ــگری روس ــش گردش در بخ
ــروز  ــی ام ــتیم ول ــردی داش ــد بوم گ ــا ۲۰۰ واح تنه
ــردی  ــد بوم گ ــاالی ۲۰۰۰ واح ــه ب ــا ب ــن اقامتگاه ه ای

ــت. ــیده اس رس
وی بــه نمایشــگاهی کــه اخیــرا بــا همــکاری 
صنــدوق کارآفرینــی امیــد در مــرداد مــاه برگــزار شــد، 

ــه بخــش  ــن نمایشــگاه ک اشــاره کــرد و گفــت: در ای
قابــل توجهــی از کار توســط صنــدوق کارآفرینــی 
ــک  ــد ی ــه بای ــم ک ــام کردی ــت اع ــام گرف ــد انج امی
صنــف و ســندیکایی از اســتارت آپها در کشــور داشــته 
ــا  ــکاری ب ــوع هم ــا و ن ــا و برنامه ه ــه ایده ه ــیم ک باش

ــم. ــال کنی ــا دنب ــورت آنه ــا مش ــتارت آپها را ب اس
امیــد افــزود: وزارت کار، معاونــت توســعه روســتایی 
ــک  ــه کم ــد ب ــاله بای ــن مس ــا ای ــط ب ــز مرتب و مراک
بیاینــد چــون اســتارت آپهای روســتایی بــه یــک اتــاق 
یــا ســندیکا نیــاز دارنــد کــه دور هــم جمــع شــوند و 
برنامه ریــزی کننــد و الزم اســت یــک پــل ارتباطــی میــان 
دولــت و اســتارت آپها شــکل بگیــرد تــا نیازهــای آنهــا 

را بــه شــکل دقیــق شناســایی کنــد.
محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 
ریاســت جمهــوری تصریــح کــرد: اگــر ایــن صنــف یــا 
ــا  ــری برنامه ه ــوان یکس ــود می ت ــدازی ش ــاق راه ان ات
را دنبــال کــرد و حمایتهــای دولــت از اســتارت آپها را 

ــه شــکل واضــح و شــفاف مطــرح کــرد. ب

ــیاری از  ــه بس ــان اینک ــا بی ــال ب ــن ح وی در عی
اســتارت آپهای بــزرگ کشــور یــک تومــان هــم 
از دولــت وام نگرفته انــد، گفــت: منظــور مــا ایــن 
نیســت کــه پــول بــرای کمــک بــه اســتارت آپها 
ــه در  ــت ک ــن اس ــتم ای ــی برداش ــیم ول ــته باش نداش

اســتارت آپها همــه چیــز پــول نیســت.
محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 
ــعه  ــه توس ــاره ب ــا اش ــان ب ــوری در پای ــت جمه ریاس
زیرســاختهای روســتایی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
آبــادی در کشــور ۳۸ هــزار روســتا  از 6۲ هــزار 
ــی  ــر خدمت ــد و اگ ــوار دارن ــاالی ۲۰ خان ــت ب جمعی
ــه کنیــم در واقــع  ــرای ایــن ۳۸ هــزار روســتا ارائ را ب
بــه ۹۵ درصــد روســتاهای کشــور خدمــت ارائــه 
کرده ایــم. خوشــبختانه ۹۵ درصــد روســتاهای کشــور 
ــتاها  ــام روس ــد و تم ــا گاز دارن ــد آنه آب و ۸6 درص

ــده اند. ــانی ش ــرق رس ــتثنا ب ــدون اس ب

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری: 

استارت آپ ها صنف یا اتاق تشکیل دهند 

مدیــران صنایــع متوســط ، کوچــک و اســتارتاپ 
ــه  ــادل فکــری در زمین ــا هــدف تب هــای کشــور ب
ــع و معرفــی دســتاوردها در اســتان  ــاوری صنای فن

البــرز گردهــم آمدنــد.
محمــد امیــن فرشــی  مدیرعامــل شــرکت 
شــهرک هــای صنعتــی البــرز بــه خبرنــگاران 
گفــت: رویــداد تبــادل فنــاوری صنایــع کوچــک و 
متوســط و اســتارتاپ  بــه مــدت ۲ روز بــه میزبانــی 

ــه دارد. ــرز  ادام ــتان الب اس
ــاور  ــداد، ۷۰ واحــد فن ــن روی ــزود: در ای وی  اف
شــرکت دارنــد و ۱6۲ پروپــوزال از کل کشــور  
ارائــه شــده کــه از ایــن تعــداد ۱۵ پروپــوزال 

ــت . ــرز اس ــتان الب ــه اس ــوط ب مرب
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ فرش
بــه برنامــه ریــزی شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
و  تولیــدی  واحدهــای  بازتولیــد  بــرای  البــرز 
ــرد و  ــاره  ک ــل اش ــال و تعطی ــه فع ــی نیم صنعت
ــی  ــد صنعت ــوع ۹۹ واح ــال در مجم ــت:  امس گف
غیــر فعــال در اســتان بــه چرخــه تولیــد بــاز مــی 
گردنــد کــه از ایــن تعــداد تاکنــون ۵۷ مــورد 

ــت. ــده اس ــی ش عملیات
ــا پایــان  وی  افــزود: بقیــه ایــن واحدهــا نیــز ت
ســال جــاری فعالیــت خــود را از ســر مــی گیرنــد 
ــه واســطه  ــه طــور متوســط اشــتغالی کــه ب کــه ب
فعالیــت هــر یــک از ایــن واحدهــا ایجــاد مــی شــود 

حــدود ۱۵ نفــر اســت.
اســتان البــرز ســه هــزار و ۵۰۰ واحــد تولیــدی 

و صنعتــی بــزرگ، متوســط و کوچــک دارد.

مدیران صنایع و 
استارتاپ های کشور

 در البرز گردهم آمدند 
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اخبار
 استارت آپ

ــای  ــو هزینه ه ــه اکوموتی مجموع
ســفر، خطرهــای جــاده ای، نداشــتن 
… ممکــن  و  در مســیر  همســفر 
اســت تجربــه ســفر را مختــل کنــد 
به طــوری کــه نتوانیــم لــذت کافــی 
از ســفرمان ببریــم. بــه خاطــر همین 
ــادی  ــداد زی ــه تع ــت ک ــائل اس مس
ــودروی  ــا خ ــفر ب ــافران، از س از مس
شــخصی خــود منصــرف شــده و 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــایل حم از وس
بخــش  آن  می کننــد.  اســتفاده 
از خــودروی  کوچکــی هــم کــه 
می کننــد،  اســتفاده  شــخصی 
دلیــل  بــه  سفرشــان  کیفیــت 
مشــکاتی کــه پیش تــر گفتــه شــد 

ــده  ــث ش ــاله باع ــن مس ــد. همی ــدا می کن ــش پی کاه
تــا اســتارت آپ های ایــن حــوزه دســت بــه کار شــوند 

ــد. ــه بدهن ــوع ارائ ــن موض ــرای ای ــی ب و راه حل
ــای اقتصــاد،  ــه نقــل از دنی ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
اکیــپ، اســتارت آپی در حــوزه اشــتراک ســفرهای 
ــن  ــا ای ــد ت ــاش می کن ــه ت ــت ک ــهری اس ــن ش بی
معضــات را از طریــق سیســتم کارپولینــگ حــل کند. 
ــا  ــگ ی ــه آن کارپولین ــه ب ــی از اشــتراک ســفر ک نوع
ــی اطــاق می شــود  ــه فعالیت ــد، ب همســفری می گوین
ــا خــودروی شــخصی قصــد  کــه در آن، فــردی کــه ب
ســفر بــه مقصــد مشــخصی دارد، صندلی هــای خالــی 
ــی(  ــا مجان ــه )ی ــت هزین ــش را در ازای دریاف خودروی
ــه اشــتراک می گــذارد.  ــراد هــم مســیر ب ــا دیگــر اف ب
ــه  ــتراکی گفت ــفرهای اش ــفرها س ــه از س ــه این گون ب
می شــود کــه مزایــای متعــددی را بــرای هــر دو طــرف 
دارد. ایــن سیســتم بــه صاحــب خــودرو کمــک 
ــد.  ــه و خطــر ســفر را کاهــش بده ــا هزین ــد ت می کن

از طرفــی افــرادی کــه قصــد ســفر بــا وســایل حمــل 
ــه  ــا هزین ــد ب ــتند، می توانن ــی را داش ــل عموم و نق
ــا راحتــی و اطمینــان خاطــر بیشــتر ســفر  کمتــر و ب

ــد. ــپ انجــام دهن ــق اکی خودشــان را از طری
اکیــپ بــا اســتفاده از تجربه هــای موفــق ایــن 
حــوزه در جهــان و نیروهــای خــودش، در حــال 
فعالیــت در حــوزه حمــل و نقــل بیــن شــهری اســت. 
ایــن اســتارت آپ بــا توســعه بســترهای تســهیل کننده 
ــی  ــا ایجــاد فضای و اپلیکیشــن مناســب، ســعی دارد ب
مطمئــن و صمیمــی، بــه حمــل و نقــل بیــن شــهری 
ســاماندهی بهتــری ببخشــد. اکیــپ عــاوه بــر توجــه 
ــاد  ــعی در ایج ــل، س ــل و نق ــل حم ــل معض ــه ح ب
ارزش هــای اجتماعــی، کاهــش ســرانه آالیندگــی 
ایــن  و … دارد کــه لــزوم نگاهــی جدی تــر بــه 
اســتارت آپ را دوچنــدان می کنــد. بــرای آشــنایی 
بیشــتر بــا اســتارت آپ اکیــپ و حــوزه کاری آن، 
ــت  ــپ هم صحب ــذار اکی ــی بنیان گ ــران رضای ــا مه ب
ــته  ــه رش ــی، دانش آموخت ــران رضائ ــن مه ــدیم. م ش

ــه  ــران و رتب ــگاه ته ــی دانش کارآفرین
۲ کارشناســی ارشــد هســتم. ورود 
ــروع  ــا ش ــتارت آپ ها ب ــه اس ــه عرص ب
ــی و  ــکده کارآفرین ــل در دانش تحصی
برگــزاری دو اســتارت آپ ویکنــد بــرای 

ــد. ــروع ش ــن ش م
ــتراک  ــن اش ــامانه آنای ــپ، س اکی
ســفرهای بیــن شــهری اســت. اکیــپ 
ــه،  ــد ک ــورت کار می کن ــن ص ــه ای ب
اگــر فــردی قصــد ســفر بــا خــودروی 
و  باشــد  داشــته  را  شــخصی اش 
صندلــی خالــی در خودرویــش وجــود 
می توانــد جزئیــات  باشــد،  داشــته 
ــپ  ــی را در اکی ــداد صندل ــفر و تع س
ثبــت کــرده و افــراد هم مســیر او، 
ــا هــم همســفر شــوند.  ــد و ب ــی را رزرو کنن آن صندل
مزیــت ایــن روش کاهــش هزینه هــای ســفر بــرای هــر 
دو طــرف اســت، صاحــب خــودرو بــا مشــخص کــردن 
ــت  ــوال از قیم ــه معم ــی ک ــر صندل ــرای ه ــی ب مبلغ
ــد هزینــه  ــر اســت، می توان ــوس پایین ت تاکســی و اتوب
بنزیــن و اســتهاک خــود را پوشــش دهــد. از طرفــی 
کســی کــه همســفر او می شــود نیــز بــا هزینــه 
ــد. در  ــام ده ــود را انج ــفر خ ــد س ــری می توان پایین ت
ایــن معادلــه برد-بــرد، عــاوه بــر خلــق ارزش مــادی 
بــرای هــر دو طــرف، ارزش هــای اجتماعــی نیــز خلــق 
می شــود بــه ایــن صــورت کــه آدم هــا بــا افــراد 
ــط کاری  ــد رواب ــوند، می توانن ــنا می ش ــدی آش جدی
ــه  ــن ب ــد و همچنی ــعه دهن ــود را توس ــتانه خ و دوس
کاهــش مصــرف ســوخت و کاهــش ســرانه آالیندگــی 
ــر  ــامل دو نف ــا ش ــم م ــپ تی ــد. در اکی ــک کنن کم
ــت و دو  ــر گرافیس ــک نف ــزار، ی ــعه دهنده نرم اف توس

ــت. ــب و کار اس ــعه دهنده کس ــر توس نف

ســومین رویــداد ملــی ایــده  بــازار خــوراک و نوشــیدنی 
بــا شــعار »فنــاوری ســامت، اقتصــاد دانــش  بیــان و توســعه 
ســامت ملــی« در بهمــن ماه ســال جــاری برگزار می شــود.

بــه گــزارش دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر، ایــن رویداد 
بــا همــکاری معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
ــذا  ــازمان غ ــکی، س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــتی  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل و دارو، دانش
درمانــی شــهید بهشــتی و بخــش خصوصــی در محل 

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار خواهــد شــد.
هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد، شناســایی و همســو 
کــردن ظرفیت هــای ناشــناخته در جهــت حــل مســائل 

موجــود در حــوزه ســامت و اقتصــاد کشــور اســت.
ایده بــازار خــوراک و نوشــیدنی در تــاش اســت 
ــوزه  ــن ح ــر ای ــای برت ــا و طرح ه ــایی ایده ه ــا شناس ب
ــرمایه گذاران  ــه س ــمت جامع ــه س ــا ب ــت آن ه و هدای
ــا و در  ــوی طرح ه ــادی و معن ــت م ــا حمای ــور، ب کش
ــیر  ــر در مس ــی مؤث ــا، گام ــازی آنه ــتای تجاری س راس

ــردارد. ــور ب ــی کش ــاد غذای ــامت و اقتص ــای س ارتق

رویداد ملی
 »ایده بازار خوراک و نوشیدنی« 

برگزار می شود 

نگاهی به

استارت آپی در حوزه اشتراک سفرهای بین شهری 

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابع انســانی شــهرداری 
مشــهد از ارایــه داده هــای مدیریت شــهری نظیر نقشــه های 
ترافیکــی بــه اســتارتاپ ها بــرای توســعه کســب و کارهــای 

اینترنتی خبــر داد.
بــه گــزارش فارس شــهریار آل شــیخ، معاون برنامــه ریزی 
و توســعه شــهرداری مشــهد در جمع خبرنــگاران درخصوص 
فعالیــت شــهرداری مشــهد در حــوزه شــهر هوشــمند گفت: 
ــی از  ــف دارد یک ــوع مختل ــن موض ــمند چندی ــهر هوش ش

موضوعاتــش توســعه زیرســاختهای ارتباطی اســت.
وی افــزود: امــروز در مشــهد ۳۰۰ کیلومتــر فیبــر نــوری 
داریــم کــه ویــژه دیوایــس هــای اینترنــت اشــیا اســت کــه 
۸۰ درصــد شــهر بــه واســطه آن تحــت پوشــش قــرار دارد.

معــاون برنامــه ریــزی شــهرداری مشــهد گفــت: تصمیــم 
گرفتیــم بــرای افزایش فعالیت ســامانه ها و کســب و کارهای 
اینترنتــی داده های شــهری را در قالب سیســتمهای اپن دیتا 
قــرار دهیــم تــا هر کســی که بخواهــد از ایــن داده ها اســتفاده 

. کند
وی ادامــه داد: اســتارتاپها و صاحبــان کســب و کارهای 
ــهری را در  ــده ش ــای زن ــد داده ه ــی توانن ــی م اینترنت

اختیــار داشــته باشــند کــه ایــن داده هــا اعــم از داده های 
ترافیکــی و شــهری اســت.

آل شــیخ گفــت: ایــن اقــدام هم باعث شــفافیت بیشــتر 
مــی شــود و هــم باعــث توســعه کســب و کارهــای خواهــد 
شــد البتــه سیســتمها و نــرم افزارهــای مختلفــی در ایــن 

حــوزه فعــال شــده انــد.
وی بــا اشــاره بــه ســایر اقدامات انجام شــده در حوزه شــهر 
هوشــمند افــزود: یکی دیگــر از اقدامــات انجام گرفتــه این بود 
کــه یکــی از مناطــق شــهرداری را بــه شــهرداری هوشــمند 
تبدیــل کــرده ایــم و تمــام مراجعــات بــه صــورت الکترونیکی 

انجــام مــی گیرد.
معــاون توســعه منابــع انســانی شــهرداری مشــهد گفت: 
یــک ســری از پاســخ هــای مردمــی آنایــن داده مــی شــود 
و یــک ســری هــم بــدون حضــور شــهروندان پاســخ دهــی 

مــی شــود.
ــزود: براســاس گــزارش عملکــرد ســه ماهــه  آل شــیخ اف
مشــخص شــد کــه 4۰ درصد کاهــش زمــان فرایندهــا را امروز 
شــاهدیم کــه در عین حال باعث شــده تعــداد ســفرهای درون 

شــهری و برخــی اعمــال نفوذهــا هــم کاهــش پیــدا کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد خبر داد

ارایه داده های شهری به استارتاپ ها برای توسعه
 کسب و کارهای اینترنتی در حوزه شهر هوشمند 
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اخبار
 استارت آپ

رییس سازمان ملی کارآفرینی خبر داد: 

حل مشکل استارت آپ ها
 با کمک قوه قضاییه 

ــرد: در  ــام ک ــی اع ــی کارآفرین ــازمان مل ــس س  ریی
جریــان جلســات ایــن ســازمان بــا مســئوالن قــوه قضاییه 
بنــا شــده مشــکات مربــوط بــه اســتارت آپ ها و 
نــوآوری و فنــاوری  شــرکت های فعــال در حــوزه 
اطاعــات بــه آنهــا ارائــه شــده و برنامه ریــزی در مســیر 

ــاز شــود. ــا آغ ــردن آنه برطــرف ک
 حســین ســاح ورزی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
در  ایــن  از  پیــش  کــه  همانطــور  کــرد:  اظهــار 
ــت  ــت فعالی ــی در اهمی ــی از اقتصــاد مقاومت بخش های
ــات  ــاوری اطاع ــوآوری و فن ــال در ن ــرکت های فع ش
ایــران  اقتصــاد  حوزه هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 
ــی  ــازمان مل ــته س ــال های گذش ــت شــده، در س صحب
کارآفرینــی تــاش کــرده مقدمــات فعالیــت گســترده 
ایــن شــرکت ها را فراهــم کنــد و بــا پیگیــری از 
ــور  ــرای حض ــات الزم ب ــف، مقدم ــتگاه های مختل دس

ــود آورد. ــه وج ــا را ب آنه
ــه نقــش اســتارت آپ ها در افزایــش  ــا اشــاره ب وی ب
ــار  ــم، اظه ــاب آوری اقتصــاد کشــور در شــرایط تحری ت
ــاق  ــک ات ــه کم ــی ب ــی کارآفرین ــازمان مل ــرد: س ک
ــزی  ــک برنامه ری ــا ی ــرده ب ــاش ک ــران ت ــی ای بازرگان
مــدون، مــوارد و موانــع موجــود در مســیر کســب 
و کارهــای دانش بنیــان را شناســایی کنــد و بــرای 
ــای الزم را  ــا پیگیری ه ــکات آنه ــردن مش ــرف ک برط

ــد. ــرار ده ــتور کار ق در دس
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه 
جلســات ســازمان ملــی کارآفرینــی ایــران بــا معاونــت 
پیشــگیری و دبیــر ســتاد اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی قــوه قضاییــه، اظهــار کــرد: در جریــان ایــن 
جلســات کــه بــه طــور منظــم برگــزار شــده، چگونگــی 
ــن کســب وکارها مطــرح و  ــه از ای ــوه قضایی ــت ق حمای
بررســی ها دربــاره چگونگــی رســیدن بــه یــک راه حــل 

قابــل قبــول در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ساح ورزی در پایان خاطرنشان کر

ــرد:  ــام ک ــی اع ــی کارآفرین ــازمان مل ــس س  ریی
ــوه  ــا مســئوالن ق ــن ســازمان ب ــان جلســات ای در جری
قضاییــه بنــا شــده مشــکات مربــوط بــه اســتارت آپ ها 
و شــرکت های فعــال در حــوزه نــوآوری و فنــاوری 
اطاعــات بــه آنهــا ارائــه شــده و برنامه ریــزی در مســیر 

برطــرف کــردن آنهــا آغــاز شــود.

 بــه گــزارش بــازارکار حســین ســاح ورزی در 
گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: همانطــور کــه پیــش 
از ایــن در بخش هایــی از اقتصــاد مقاومتــی در اهمیــت 
فعالیــت شــرکت های فعــال در نــوآوری و فنــاوری 
اطاعــات بــه عنــوان یکــی از حوزه هــای اقتصــاد 
ــران صحبــت شــده، در ســال های گذشــته ســازمان  ای
ملــی کارآفرینــی تــاش کــرده مقدمــات فعالیــت 
گســترده ایــن شــرکت ها را فراهــم کنــد و بــا پیگیــری 
ــرای حضــور  از دســتگاه های مختلــف، مقدمــات الزم ب

ــه وجــود آورد. ــا را ب آنه
ــه نقــش اســتارت آپ ها در افزایــش  ــا اشــاره ب وی ب
ــار  ــم، اظه ــاب آوری اقتصــاد کشــور در شــرایط تحری ت
ــاق  ــک ات ــه کم ــی ب ــی کارآفرین ــازمان مل ــرد: س ک
ــزی  ــک برنامه ری ــا ی ــرده ب ــاش ک ــران ت ــی ای بازرگان
مــدون، مــوارد و موانــع موجــود در مســیر کســب 
و کارهــای دانش بنیــان را شناســایی کنــد و بــرای 
ــای الزم را  ــا پیگیری ه ــکات آنه ــردن مش ــرف ک برط

ــد. ــرار ده ــتور کار ق در دس
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه 
جلســات ســازمان ملــی کارآفرینــی ایــران بــا معاونــت 
پیشــگیری و دبیــر ســتاد اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی قــوه قضاییــه، اظهــار کــرد: در جریــان ایــن 
جلســات کــه بــه طــور منظــم برگــزار شــده، چگونگــی 
ــن کســب وکارها مطــرح و  ــه از ای ــوه قضایی ــت ق حمای
بررســی ها دربــاره چگونگــی رســیدن بــه یــک راه حــل 

قابــل قبــول در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــرد: از هم ــان ک ــان خاطرنش ــاح ورزی در پای س
دانش بنیــان  و  نــوآور  کســب وکارهای  و  تشــکل ها 
ــت  ــوزه فعالی ــود در ح ــکات خ ــه مش ــم ک می خواهی
و توســعه کسب وکارهایشــان را بــه ســازمان ملــی 
ــی  ــان جلســات آت ــا در جری ــه کننــد ت کارآفرینــی ارائ
ــرح و  ــائل مط ــن مس ــه، ای ــوه قضایی ــئوالن ق ــا مس ب
ــوزه  ــن ح ــکات ای ــودن مش ــر ب ــورت امکان پذی در ص

ــود. ــرف ش برط
به  توجه  با  گذشته  ماه های  در  ایسنا،  گزارش  به 
محدودیت هایی که از تحریم نفت ایران به وجود آمده، 
به  فعالیت  برای  توجهی  قابل  فضای  کرده  اعام  دولت 
بین  این  در  و  کرد  خواهد  ارائه  غیرنفتی  اقتصاد 

کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اهمیت زیادی دارد.

پایان کار اولین استارت آپ 
صنایع دستی و فرش

 کشور در اراک 

ــرش  ــع دســتی و ف اولیــن اســتارت آپ صنای
کشــور بــا تقدیــر از ایــده هــای برتــر در اراک بــه 

کار خــود پایــان داد.
اولیــن رویــداد شــتابی )اســتارت آپ( صنایــع 
ــر  ــور دکت ــا حض ــور ب ــرش در کش ــتی و ف دس
ــع علمــی  ــس دانشــگاه جام ــی رئی ــدی رئوف مه
کاربــردی اســتان مرکــزی، رؤســای مراکــز 
آمــوزش علمــی کاربــردی و برخــی از مســئولین 
دســتگاه های اجرایــی اســتان بــا تقدیــر از ایــده های 

ــان داد. ــه کار خــود پای ــر ب برت
در مــدت ۳ روز برگــزاری ایــن رویــداد، 6۰ نفر 
از دانشــجویان دانشــگاههای اســتان مرکــزی در 
ــا و کاس  ــا حضــور در کارگاهه ــم ب ــب ۸ تی قال
هــای آموزشــی مختلــف نســبت بــه ارائــه ایــده 
ــدام  ــا اق ــده ه ــن ای ــرورش ای ــد و پ ــای جدی ه
کــرده و بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد و در 
ــا  ــده مطــرح شــده، ب ــه ۸ ای ــد از ارائ ــت بع نهای
ــی  ــاب و معرف ــر انتخ ــده برت ــر داوران ۳ ای نظ

شــد.
در اختتامیــه ایــن برنامــه کــه در ســالن 
ــگاه اراک و  ــهریور دانش ــت ش ــر هش ــی تئات آمف
ــز رشــد  ــر مرک ــد شمســی مدی ــا حضــور مجی ب
پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، مهــدی 
شــهری مدیــر عامــل گــروه صنعتــی پایــا و 
صالحــی عضــو هیئــت علمــی گــروه فــرش 
دانشــکده هنــر دانشــگاه اراک بــه عنــوان داوران 
ایــن رویــداد برگــزار شــد، تیــم رایــکا بــا حضــور 
دانشــجویان لیــا دربنــدی، فاطمــه توحیــد نــژاد 
ــتفاده  ــده اس ــه ای ــا ارائ ــراهلل زاده ب ــد نص و ناهی
ــف پوشــاک و  ــع مختل ــاره از فــرش در صنای دوب
بســته بنــدی بــه عنــوان تیــم برتــر معرفــی شــد.
همچنیــن تیــم گیوانا متشــکل از دانشــجویان 
ــی،  ــدی بخش ــر، مه ــن اخای ــی، محس داوود زمان
فاطمــه بابایــی، صبــا ابراهیمــی، علیرضــا وحیــد 
ــوه  ــد گی ــده تولی ــه ای ــا ارائ ــی ب ــحر صالح و س
ــم نارچــه  ــد و تی ــا طراحــی جدی ــن ب ــای نوی ه
متشــکل از دانشــجویان محمــد حســین اخــوان، 
مرضیــه  صوفــی،  یگانــه  عشــایری،  محمــد 
ــی و  ــن جودک ــته، محس ــحر آراس ــی، س فرمهین
فاطمــه کریمــی بــا ارائــه ایــده تولیــد و طراحــی 
بســته بنــدی بــا طــرح هــای ســنتی ایرانــی بــه 
ــت  ــه دس ــوم را ب ــای دوم و س ــه ه ــب رتب ترتی

ــد. آوردن
گفتنــی اســت بــر اســاس تفاهــم نامــه منعقــد 
ــردی و  شــده بیــن دانشــگاه جامــع علمــی کارب
پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، ۳ تیــم 
ــت  ــگاه جه ــط دانش ــده، توس ــه ای ــر در ارائ برت
ــه  تکمیــل فراینــد تولیــد محصــول و اســتقرار ب
پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی معرفــی 

مــی شــوند.
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اخبار
 استارت آپ

ــرای  ــی ب ــرار اســت پلتفرم ــت: ق ــال و هوشمندســازی گف ــای اقتصــاد دیجیت ــر ســتاد توســعه فناوری ه دبی
ــد. ــدازی اســتارت آپ ۵۰ درصــد کاهــش یاب ــای راه ان ــا هزینه ه ــدازی شــود ت ــی راه ان ــات تخفیف ــه خدم ارائ

ــات  ــا خدم ــنایی ب ــت آش ــتین نشس ــوری، »نخس ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــزارش از معاون ــه گ ب
ــعه  ــتاد توس ــط س ــه توس ــکار« ک ــی هم ــتگاه های اجرای ــاق و دس ــرکت های خ ــت بوم ش ــعه زیس ــه توس برنام
فناوری هــای نــرم و هویت ســاز معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری برگــزار شــد، بــه شــناخت نیازهــای 

ــرای توســعه آن پرداخــت. ــو ب ــای ن ــوآوری و راه کاره ــاالن زیســت بوم ن فع
ــل »مختــص  ــا ســه پن ــزار شــد، ب ــا هــدف توســعه زیســت بوم شــرکت های خــاق برگ ــه ب ــداد ک ــن روی ای
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری«، »ارائه دهنــدگان خدمــات بــه شــرکت های خــاق« و »بررســی 

و نیازســنجی خدمــات قابــل ارائــه بــه خوشــه های صنایــع خــاق« کار خــود را آغــاز کــرد.
ــت علمــی و  ــال و هوشمندســازی معاون ــر ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیت مهــدی محمــدی دبی
فنــاوری ریاســت جمهــوری  بــه راه انــدازی پلتفــرم ایــن ســتاد بــرای ارائــه خدمــات تخفیفــی بــه شــرکت های 
ــا  دانش بنیــان و خــاق اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پلت فــرم، خدمــات مــورد نیــاز یــک شــرکت دانش بنیــان ی

ــا ۵۰ درصــد کاهــش می دهــد. ــدو تاســیس ت خــاق را در ب
ــن  ــا در ای ــد کــه م ــی دارن ــرای شــروع کار خــود، هزینه های ــان و خــاق ب ــزود: شــرکت های دانش بنی وی اف
پلتفــرم تــاش کردیــم هزینه هــا را کاهــش دهیــم و راه انــدازی کســب و کارهــای این چنینــی را تســهیل کنیــم.

محمــدی تاکیــد کــرد: پلتفــرم مــورد نظــر تــا دو هفتــه آینــده بــه صــورت رســمی کار خــود را آغــاز می کنــد. 
ــق  ــن طری ــا از ای ــود ت ــه می ش ــا ارائ ــتارت اپ ه ــوغ اس ــطح بل ــاس س ــر اس ــرویس هایی ب ــایت، س ــن س در ای

ــا ۵۰ درصــد کاهــش دهنــد. ــدازی خــود را ت هزینه هــای راه ان
ــی و  ــت علم ــازی معاون ــال و هوشمندس ــاد دیجیت ــای اقتص ــعه فناوری ه ــتاد توس ــر س ــه دبی ــه گفت ــا ب بن
ــب وکارهای  ــای کس ــهیل فض ــاوری تس ــعه فن ــتادهای توس ــکل گیری س ــه ش ــوری، بهان ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــاوری و  ــت بوم فن ــعه زیس ــر توس ــی ب ــدف و مبتن ــن ه ــا همی ــز ب ــایت نی ــن س ــت. ای ــور اس ــد در کش جدی

ــود. ــاد می ش ــی ایج کارآفرین
ــن  ــه م ــایی شــده اســت ک ــش از 6۰۰ شــرکت خــاق در کشــور شناس ــه داد: در حــال حاضــر بی وی ادام

ــت. ــم اس ــن رق ــتر از ای ــیار بیش ــرکت ها بس ــن ش ــی ای ــداد واقع ــدم تع معتق
محمــدی بیــان کــرد: صنایــع خــاق حــول محــور افــرادی بــا قــدرت ذهنــی بــاال و خــاق می چرخــد کــه 

ایــن افــراد توانایــی باالیــی در خلــق ثــروت و ایجــاد تغییــرات اساســی در اقتصــاد کشــورها دارنــد.
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن ــال و هوشمندســازی معاون ــای اقتصــاد دیجیت ــر ســتاد توســعه فناوری ه دبی
ــد  ــه می کنن ــود ارائ ــدل کســب وکار خ ــه ای در م ــای نوآوران ــه مولفه ه ــه شــرکت هایی ک ــت: هم ــوری گف جمه
جــزء شــرکت های خــاق محســوب می شــوند. بــا ایــن تعریــف تعــداد ایــن شــرکت ها بســیار باالتــر از عــددی 

اســت کــه بــه صــورت رســمی اعــام شــده اســت.
محمــدی بــه رونــد پذیــرش خــاق بــودن شــرکت ها در ســتادش اشــاره کــرد و گفــت: مــا در ســتاد بیــن 
ــا  ــه آن ه ــای نوآوران ــه مولفه ه ــم و ب ــرش می کنی ــودن را پذی ــا ۵ روز کاری شــرکت های متقاضــی خــاق ب ۳ ت

در راه انــدازی کســب وکار توجــه داریــم.
وی ادامــه داد: هــر شــرکتی کــه مــدل جدیــدی بــرای پــول درآوردن ارائــه کنــد یعنــی خــاق اســت و ایــن 

شــرکت را بــه عنــوان یــک شــرکت خــاق در ســتاد پذیــرش می کنیــم.
محمــدی ادامــه داد: شــرکت ها بــرای توســعه کســب وکار خــود بایــد قــدرت ریســک باالیــی داشــته باشــند 
ــه  ــی را ب ــی و داخل ــازار بین الملل ــرکت ها ب ــن ش ــر ای ــد. اگ ــتقبال کنن ــر اس ــرمایه گذاری های خطرپذی و از س

ــد. ــی بشناســند درصــد موفقیــت کار آن هــا افزایــش می یاب خوب

مقام مسئول در معاونت علمی: 

هزینه راه اندازی استارت آپ ها
 کاهش می یابد 

در جلســه مشــترک وزیــر نفــت و رئیــس 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در تهــران بر 
همــکاری ایــن شــهرک بــا وزارت نفــت در جهــت 
رشــد و توســعه اســتارت آپ های حــوزه نفــت، گاز و 

ــد. ــد ش ــیمی تاکی پتروش
ــارکت  ــا مش ــی ب ــتارت آپ های نفت ــعه اس توس
ــزارش  ــه گ ــی اصفهانب ــی و تحقیقات ــهرک علم ش
اصفهــان؛  مرکــز  ســیما،  و  صــدا  خبرگــزاری 
ــا بیــان اینکــه وزارت نفــت خواهــان  وزیــر نفــت ب
حمایــت از اســتارت آپ ها و شــرکت های نوپــای 
فنــاور اســت، افــزود: ایــن اســتارت آپ هــا و 
ــائل  ــیاری از مس ــد بس ــا می توانن ــرکت های نوپ ش
و مشــکات حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی را رفــع 

ــد. کنن
بیــژن نامــدار زنگنــه افــزود: خواهــان اســتفاده 
از تجربیــات شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
در حــوزه حمایــت از شــرکت های نوپــا و اســتارت 

آپ بــه عنــوان یــک شــتاب دهنــده هســتیم.
ــوزه  ــای ح ــرکت های نوپ ــه ش ــت: اگرچ وی گف
ســاخت تجهیــزات نفتــی هــم می تواننــد همــکاری 
ــد اســتارت  ــا بیشــتر نیازمن ــا م داشــته باشــند ام

آپ هــای خدماتــی در ایــن حــوزه هســتیم.
ــان  ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــس ش رئی
نیــز بــا بیــان اینکه در حــال حاضــر بیــش از ۵۰۰ واحد 
ــد گفــت:  ــن شــهرک فعالیــت می کنن ــاور در ای فن
۱6 درصــد ایــن واحدهــای فنــاور در حــوزه نفــت، 

گاز و پتروشــیمی فعــال هســتند.
جعفــر قیصــری بــا اشــاره بــه تجربیــات بیــش از 
ــان  ــی اصفه ــی و تحقیقفات ــهرک علم ــه ش دو ده
ــه  ــی در زمین ــه خوب ــهرک تجرب ــن ش ــت: ای گف
ــا دارد و  ــاور نوپ ــای فن ــت از واحده ــد و حمای رش
ــت را یــاری  ــه وزارت نف ــن زمین ــد در ای می توان

ــد. کن

با حضور وزیر نفت تاکید شد 

توسعه استارت آپ های 
نفتی با مشارکت شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان 



76

سال چهارم - شماره 22- دی 1398
ماهنامه غیر برخط

www.bazarekar.ir

اخبار
 استارت آپ

با هدف توسعه اشتغال؛ 

۵۰ رویداد شتاب در کشور برگزار خواهد شد
ــردی کشــور در  ــاوری دانشــگاه جامــع علمــی کارب ــر پژوهــش و فن ــرکل دفت مدی
حاشــیه بازدیــد از ششــمین جشــنواره و نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی، فنــاوری 
ــا پایــان ســال خبــر داد. ــازار اســتان البــرز از برگــزاری ۵۰ رویــداد شــتاب ت و فــن ب

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از  البــرز فــردا، بــه نقــل از دانشــگاه جامــع علمــی 
ــف  ــای مختل ــد از غرفه ه ــرز، محمــد حســین موســی زاده، ضمــن بازدی ــردی الب کارب
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســتان البــرزدر نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 

حضــور یافــت و بــه ســواالت آنــان پاســخ داد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان البــرز نیــز همزمــان با ســایر اســتانهای کشــور بــا حضور 
پرشــکوه پژوهشــگران و فنــاوران در ایــن نمایشــگاه پرچــم اســتقال در عرصــه علــم و 
فنــاوری را بــاال بــرده اســت، اظهــار داشــت: امیــد اســت اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه 
ــوزی  ــاء مهارت آم ــش در ارتق ــالت خوی ــه رس ــابق ب ــردی کما فی الس ــی کارب علم

در کنــار علم آمــوزی بپردازنــد.
مدیــرکل دفتــر پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی کشــور ضمــن 
بیــان خــط مشــی ایــن دانشــگاه در اشــتغال زایی تصریــح کــرد: تــاش مــا ایــن اســت 
کــه در قالــب برگــزاری نمایشــگاه اشــتغال و کارآفرینــی در کلیــه اســتانهای کشــور، 

بــه عنــوان یــک دانشــگاه مهــارت  محــور فرهنــگ اشــتغال زایی را ترویــج کنیــم.
موســی زاده بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف مهــم دفتــر پژوهــش و فنــاوری برگزاری 
رویدادهــای اســتارت آپ یــا شــتاب بــه صــورت تخصصــی در سراســر کشــور اســت، 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا تــا پایــان ســال ۵۰ رویــداد شــتاب در کشــور برگــزار 

خواهــد شــد کــه تــا کنــون ۱۸ رویــداد برپــا شــده اســت.
ــگاه ها  ــایر نمایش ــا س ــتاب ب ــداد ش ــوی روی ــاوت ماه ــر تف ــه ذک ــه ب وی در ادام
پرداخــت و اذعــان داشــت: معمــوال رویداهــای شــتاب بــه صــورت یکــروزه و تخصصــی 
برگــزار می شــود و از آنجایــی کــه ِمنتورینــگ یــا راهبــری مــا و حضــور ســرمایه گذاراِن 
ریســک پذیر در ایــن رویــداد بســیار حائــز اهمیــت اســت، معمــوال ایــن رویدادهــا 6 ماه 

ــرد. ــان می ب زم
ــه عنــوان محــور برگــزاری هــر  ــر پتانســیل هــر اســتان ب ــا تأکیــد ب موســی زاده ب
ــه عنــوان  ــداد اذعــان داشــت:از همــان ابتــدا ســعی شــد نیازهــای هــر اســتان ب روی
محــور رویدادهــای شــتاب تلقــی و عملیاتــی شــود؛ لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت صنایــع 
ــر روی صنایــع  ــا تمرکــز ویــژه ب در اســتان البــرز، رویدادهــای شــتاب در ایناســتان ب

ــود. ــزار می ش ــف برگ مختل
وی بــا بیــان اینکــه اســتارت آپ هابــا دو هــدف »افزایــش بهــره وری در صنعــت« و 
» اشــتغالزایی بــا تولیدمحصــوالت جدیــد« در هــر اســتان و شهرســتان برگــزار خواهــد 
شــد، تأکیــد کــرد: امیــد اســت دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بتوانــد بــا ســاماندهی 

رویدادهــای شــتاب گام موثــری در جهــت اشــتغالزایی در سراســر کشــور بــردارد.
مدیــرکل دفتــر پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی کشــور کــه 
ــوآوری  ــز ن ــه مراک ــاره ب ــا اش ــت، ب ــخن می گف ــرز س ــانه الب ــاب رس ــع اصح در جم
دانشــگاهجامع علمــی کاربــردی کشــور گفــت: در حــال حاضــر بیــش از یکصــد مرکــز 
نــوآوری در کشــور داریــم کــه ایــن مراکــز بــه صــورت تخصصــی فعالیــت می کننــد.

وی ضمــن تشــریح اهــداف مراکــز نــوآوری اظهــار داشــت: از همــان آغــاز بــه کار 
ایــن مراکــز، هدفگــذاری دفتــر پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ایــن بــوده کــه مراکــزی 
در دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی مجــوز مراکــز رشــد و نــوآوری دریافــت کننــد کــه 
خــود منتــال کپیتــال و ســرمایه گذار باشــند،خصوصی بــوده و بــه صــورت تخصصــی 

عمــل کننــد.
ــا ســبب  ــرد ام ــد ک ــی را ایجــاد خواه ــر محدودیت های ــن ام ــزود: گرچــه ای وی اف
خواهــد شــد مراکــز نــوآوری محــور اصلــی انجــام امــور تخصصــی اســتانی و کشــوری 

محســوب شــوند.
موســی زاده بــا بیــان اینکــه ۵ ســال طــول خواهــد کشــیدتا نمــود و اهمیــت 
هــر مرکــز نــوآوری در جامعــه احســاس شــود و مــردم بــاور کنند ایــن مراکــز می توانند 
گــره ای از مشــکات جامعــه را بــاز کننــد، گفــت: یکــی از شــاخصه های مهــم مراکــز 
نــوآوری دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی خصوصــی بــودن آنهــا اســت کهنــه تنهــا 
هیــچ هزینــه ای بــر دوش دولــت تحمیــل نمی کنندکــه در ازای فعالیــت خــود عــاوه 
ــه  ــول ب ــو پ ــه ایده هــای ن ــا ارائ ــم ب ــع مشــکات ناشــی از تحری ــر اشــتغالزایی و رف ب

ــد. ــق می کنن جامعــه تزری
ــه  ــت: ب ــر داد و گف ــاوری خب ــش و فن ــدوق پژوه ــدازی صن ــن از راه ان وی همچنی
منظــور رفــع برخــی نیازهــای پژوهشــگران و فنــاوران کشــور تــاش شــد صندوقــی را 
بــا همــکاری معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری راه انــدازی کنیــم که بــه امیــد خداوند 

متعــال ایــن صنــدوق تــا پایــان ســال آمــاده بهره بــرداری خواهــد شــد.
ــاب  ــرای انتخ ــی ب ــا و ماکهای ــه معیاره ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
دســتاوردهای پژوهشــی منتخــب و مجــوز ورود بــه نمایشــگاه بین المللــی وجــود دارد، 
گفــت: اوال دســتاورد مــورد نظــر بایــد نیازمــردم را رفــع کنــد، ثانیابــه صــورت کاالی 

ــا ماکتــی ســاده باشــد. ــه ی ــا نمون ــه اینکــه صرف آمــاده مصرفتولیــد شــده باشــد ن

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعات 
عــدم تکمیــل مــدارک، نداشــتن اظهارنامــه مالیاتــی 
و حتــی نداشــتن کــد اقتصــادی را از دالیــل تاخیــر 

در ارائــه تســهیات بــه اســتارت آپ ها اعــام کــرد.
بــه گــزارش بــازارکار امیــر ناظمــی معــاون وزیــر 
ــو  ــات در گفت وگ ــاوری اطاع ــازمان فن ــس س و رئی
بــا خبرنــگار گــروه علمــی و دانشــگاهی خبرگــزاری 
ــا بیــان اینکــه هــزار اســتارت آپ در طــرح  فــارس ب
ــت:ارائه  ــار داش ــد، اظه ــام کردن ــت ن ــن ثب نوآفری

خدمــات  برخــی از اســتارت آپ هــا بــه جامعــه بیــن 
ــا ۳۰۰ نفــر اســت. ۲۰۰ ت

وی افــزود: بــه طــور قطــع در همــان لحظــه ثبــت 
ــه  ــردازش، امــکان سرویســی دهی ب ــام و پــس از پ ن

همــه اســتارت آپ ها وجــود نــدارد.
نداشــتن اظهارنامــه مالیاتی،دلیــل تأخیــر در 

ــات ــه خدم ارائ
فنــاوری  ســازمان  رئیــس  و  وزیــر  معــاون 
اطاعــات در ادامــه عــدم تکمیــل مــدارک، نداشــتن 

اظهارنامــه مالیاتــی و  حتــی نداشــتن کــد اقتصــادی 
ــه  ــر در ارائ ــث تاخی ــه باع ــرد ک ــام ب ــی ن را از دالیل

ــت. ــده اس ــتارت آپ ها ش ــه اس ــهیات ب تس
ــن گام  ــرد: در اولی ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه مشــکل کــد اقتصــادی 
ــن  ــرای ای ــتی را ب ــد پس ــتن ک ــش از آن نداش و پی
اســتارت آپ ها حــل کنیــم و توانســتیم کاری کنیــم 
ــتی  ــز کدپس ــا نی ــده ه ــتاب دهن ــدادی از ش ــا تع ت

ــد. ــت کنن خــود را دریاف

رئیس سازمان فناوری اطالعات مطرح کرد

دالیل تأخیر در ارائه تسهیالت به استارت آپ ها
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معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه: 

به سمت شغل های استارت آپی و فناوری اطالعات 
محور برای مددجویان برویم

کرمانشاه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرمانشاه گفت: باید از مشاغل پرزحمت و کم بازده 

برای مددجویان دستگاه های حمایتی گذر کنیم و به 
سمت شغل های استارت آپی و I.Tمحور پربازده برویم.

ــه  ــی در جلس ــت حاتم ــا  هدای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــروز )6  ــه ام ــاه ک ــتان کرمانش ــتغال اس ــروه اش کارگ
آذر( برگــزار شــد، بــا تاکیــد بــر لــزوم همکاری بیشــتر 
ــان  ــه مددجوی ــهیات ب ــت تس ــرای پرداخ ــا ب بانک ه
ــاد  ــا ســختی زی ــت ب ــی، گفــت: دول ــای حمایت نهاده
ــن کــرده و  ــراد تامی ــن اف ــرای اشــتغالزایی ای ــی ب پول
در اختیــار بانک هــا قــرار داده و بانک هــا آن را قبضــه 

کــرده انــد.
وی ادامــه داد: گاهــی بانک هــا الــزام می کننــد 
کــه مددجویــان بایــد ضامــن کارمنــد داشــته باشــند 
ــا  ــی نیســت و بســیاری از آنه ــر پذیرفتن ــن ام ــه ای ک

ــند. ــته باش ــی داش ــن ضامن ــد چنی نمی توانن
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
مشــاغل  از  گرفتــن  فاصلــه  خواســتار  کرمانشــاه 
پرزحمــت و کم درآمــد بــرای مددجویــان شــد و 
ــن  ــه ای ــرد ب ــم رویک ــور ه ــرد: در کل کش ــوان ک عن
ــه ســمت مشــاغل اســتارت آپی و  شــکل اســت کــه ب

I.T محــور برویــم.
ــر  ــه صف ــک ب ــرد نزدی ــه از عملک ــی در ادام حاتم
یارانــه  از طرح هــای  اســتفاده  زمینــه  در  اســتان 
دســتمزد و کارورزی گایــه کــرد و گفــت: بایــد یــک 
ــرح  ــن دو ط ــر ای ــاون اداره کار پیگی ــد مع ــر در ح نف

ــد. باش
وی همچنیــن خواســتار برگــزاری جلســاتی در 
ایــن زمینــه بــا دســتگاه های اجرایــی و بیــش از ۲۰۰ 

ــزرگ اســتان شــد. ــگاه اقتصــادی ب بن

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
کرمانشــاه اشــاره ای هــم بــه لــزوم اســتفاده از ظرفیــت 
ــت و  ــتغالزایی داش ــرای اش ــتان ب ــرغ اس ــت م صنع

ــادی دارد. ــای کار زی ــت ج ــن صنع ــزود: ای اف
ــن  ــش روی ای ــع پی ــه موان ــان اینک ــا بی ــی ب حاتم
کشــتارهای  دالالن،  فعالیــت  جملــه  از  صنعــت 
غیرمجــاز و ... بایــد مرتفــع شــود، یــادآور شــد: 
صنعــت مــرغ هــم گــردش مالــی و هــم زمینــه 

اشــتغالزایی زیــادی بــرای اســتان در پــی دارد.
ــاون، کار  ــرکل تع ــزی مدی ــن عزی ــه حس در ادام
ــهمیه  ــز از س ــاه نی ــتان کرمانش ــی اس ــاه اجتماع و رف
۲۰۲۷ نفــری اســتان کرمانشــاه در زمینــه طــرح 
یارانــه دســتمزد یــاد کــرد و گفــت: تاکنــون 4۷ نفــر 
شــغل اولــی در ایــن طــرح داشــتیم کــه ۱6 کارفرمــا 

ــتند. ــرارداد داش ــاد ق ــه انعق ــن زمین ــز در ای نی
ــز از  ــرح کارورزی نی ــرد: در ط ــان ک وی خاطرنش
ــتغال  ــر اش ــاه ۳۵ نف ــری کرمانش ــهمیه ۵۵۰۰ نف س

ــتیم. ــص داش خال
فرهــاد مــرزی دبیــر خانــه صنعــت و معــدن اســتان 
ــان  ــاد کارفرمای ــدم اعتم ــل ع ــز دلی ــاه نی کرمانش
ــت  ــه دریاف ــا ب ــادی آنه ــا را بی اعتم ــن طرح ه ــه ای ب

ــت. ــی دانس ــای دولت حمایت ه
وی بــا بیــان اینکــه کارفرمــا بایــد ســه مــاه حقــوق 
ــوم  ــک س ــاه ی ــه م ــد از س ــا بع ــردازد ت ــر را بپ کارگ
دســتمزد را بــه صــورت یارانــه دریافــت کنــد، عنــوان 
کارورزی  طرح هــای  از  کارفرمایــان  برخــی  کــرد: 

ــد.  ــب دارن ــوز طل گذشــته هن

ــگاه  ــجویان دانش ــتارتاپی دانش ــروژه اس ــن پ اولی
ــئوالن و  ــور مس ــا حض ــدران ب ــکی مازن ــوم پزش عل

ــد. ــی ش ــاری رونمای ــجویان در س دانش
بــه گــزارش مهــر، ســید عبــاس موســوی، رئیــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران در آییــن رونمایــی 
ــتم  ــه سیس ــه ب ــجویان توج ــتارتاپی دانش ــروژه اس پ
آموزشــی را زیرســاخت اساســی در ایجــاد پــارک هــای 
فنــاوری و پژوهشــکده هــا دانســت و گفــت: براســاس 
مطالعــات انجــام شــده سیســتم آموزشــی مــا خاقیت 
ــاز  ــی آغ ــئله از دوران ابتدای ــن مس ــت و ای ــرور نیس پ

مــی شــود.
وی بــا تاکیــد بــر شناســایی افــراد خــاق، گفــت: 
خاقیــت ســبب پویایــی آن جامعــه مــی شــود و اگــر 
ــن مســیله توجــه نشــود نمــی  ــه ای ــه ای ب در جامع
توانــد در حــوزه هــای دیگــر موفقیــت کســب کنــد.

ــا  ــدران ب ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش  رئی

ــی  ــت در دوران دانشــجویی را م ــه خاقی ــان اینک بی
ــای  ــزاری کارگاه ه ــزود: برگ ــش داد، اف ــوان افزای ت
آموزشــی مــی توانــد خاقیــت را در دانشــجویان 

ــد. ــش ده افزای
حــوزه  در  فناورانــه  ارتقــای  موســوی  دکتــر 
ســامت، ایــده یابــی، توانمندســازی نظــام بهداشــت 
و درمــان در بســتر فنــاوری هــای نویــن، شناســایی 
ــمت  ــه س ــا ب ــت آن ه ــاور و هدای ــتعدادهای فن اس
ــزاری  ــدف برگ ــات را ه ــه خدم نظــام ســامت و ارائ
اولیــن رویــداد فنــاوری ســامت دانشــجویی دانســت.
وی افــزود: برگــزاری ســخنرانی تخصصــی، معرفی 
مســابقه  و  فناورانــه  برتــر، محصــوالت  فنــاوران 
دانشــجویی فنــاوری بــا محوریــت ویــژه نوروســانیس 

ــداد اســت. ــن روی ــای ای ــه ه ــه برنام از جمل
دکتــر مجید ســعیدی، معــاون تحقیقــات و فناوری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران اظهارکــرد: امــروزه 

در همــه دنیــا بحــث فنــاوری و تبدیــل دانــش بــه 
ثــروت یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه در ســال 
هــای اخیــر دانشــگاه هــا از جملــه دانشــگاه هــای 

علــوم پزشــکی بــه آن توجــه ویــژه ای دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه هــای مــا در حــوزه 
ــوزه  ــزود: در ح ــی دارد، اف ــت خوب ــی وضعی آموزش
کارآفرینــی نیازمنــد همــت و عــزم جدیــدی دارنــد 
ــت  ــه ای تربی ــه گون ــجویان ب ــه دانش ــرای آن ک ب
شــوند کــه دانســته هــای آن هــا در راســتای 
یــک  ایجــاد  و  محصــول  تولیــد  و  کارآفرینــی 

ــد. ــره بگیرن ــاوری به فن
ــوزه  ــاوری در ح ــه داد: فن ــعیدی ادام ــر س دکت
ســامت )تجهیــزات پزشــکی، عرضــه داروهــا و 
مهندســی بافــت و ... ( مــی توانــد در جهــت ارتقــا 

ــد. ــک کن ــی کم ــا کار آفرین ــراه ب ــامت هم س

با حضور مسئوالن و دانشجویان در ساری انجام گرفت

رونمایی از اولین پروژه استارتاپی دانشجویان علوم پزشکی 
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طبــق اعــام برگزارکنندگان؛دومیــن دوره از رویداد 
ــداد کارآفرینــی در  ــوان تنهــا روی ــه عن ــده، ب ــق ای خل
ــده  ــه ای ــد و ارائ ــا رویکــرد تولی ــون ب ســینما و تلویزی
در حــوزه  تخصصــی کــودک و نوجــوان دی مــاه  ۹۸ 

برگــزار خواهــد شــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل ازایســنا، در دور اول  
از ایــن رویــداد کــه مردادمــاه ســال ۱۳۹۷ در پردیــس 
ســینمایی ملــت برگــزار شــد، ۱۰۰ ایده پــرداز جــوان 
و خــاق، در کنــار بیــش از ۱۰ اســتاد فیلمنامــه 
ــت  ــرده و در نهای ــای خــود کار ک نویســی روی ایده ه
ــت،  ــه روز کار و رقاب ــد از س ــروه، بع ــکیل گ ــا تش ب
ــان  ــترش داده، و در پای ــط و گس ــود را بس ــده ی خ ای
۲۰ طــرح  ســینمایی آمــاده شــده را در حضــور داوران 

ــد. مطــرح کردن
ــا  ــود ب ــن دوره از خ ــده در اولی ــق ای ــداد خل روی
ــا  ــزی، کامبوزی ــال تبری ــری، کم ــهرام مک ــور: ش حض
پرتــوی، ســیدرضا میرکریمــی، پریســا بخــت آور، 
فریــد  صحــت،  ســروش  قاســم خانی،  مهــراب 
مصطفــوی، ســیدجمال ســاداتیان، فرهــاد توحیــدی، 
ــاس  ــجاده چی، عب ــدی س ــام، مه ــر قاضی نظ علی اکب

و دیگــر چهره هــای مطــرح  رافعــی، 
ســینمایی و بــا حمایــت بنیاد ســینمایی 
فارابــی و معاونــت علمــی و فنــاوری 

ــد. ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ریاس
بــا  رویــداد  ایــن  از  دوم  دور  در 
تشــکیل شــورای سیاســت گــذاری، 
ســازمان  و  اســاتید  از  دعــوت  بــا  و 
هــای مرتبــط، در روزهــای ابتدایــی 
ــده  ــوع ای ــا موض ــداد ب ــتان، روی از زمس
ــودک و  ــای ک ــم ه ــرای فیل ــردازی ب پ
ــرای  ــران ب ــک ای ــا شــعار »ی نوجــوان ب
ــد  ــزار خواه ــان« برگ ــودکان و نوجوان ک
شــد. بدیــن ترتیــب بــرای اولیــن بــار در 
ــران،  ــورمان ای ــون کش ــینما و تلویزی س
شــاهد برگــزاری ایــده پــردازی تخصصــی بــرای 

ــان خواهیــم بــود. ــودکان و نوجوان ک
طبــق اعــام برگزارکننــدگان رویــداد خلــق ایــده با 
ســاختاری نویــن، در کنــار بیــش از ۱۰۰ جشــنواره ی 
ــای  ــا ســاختارها و کارکرده ــی ب ســینمایی و تلویزیون
مشــابه، بــرای اولیــن بــار بــه شــکل تخصصــی 
ــگ، کار  ــردازی، پیچین ــده پ ــی همچــون ای مهارت های
ــوزش داده  ــگارش طــرح را آم ــگ و ن تیمــی، منتورین
ــاز و  ــن س ــه ای ــد آنک ــه امی ــد. ب ــان می آزمای و همزم
ــردازی و  ــده پ ــم ای ــر مه ــی ام ــای خال ــد ج کار بتوان
ایجــاد فرصــت هــای نــو بــرای افزایــش ســرمایه هــای 
اجتماعــی و نیروهــای کارآمــد در زمینــه نــگارش 
ــر  ــران پُ ــون ای ــون نمایشــی را در ســینما و تلویزی مت

ــد. نمای
بــه زودی فراخــوان دومیــن دوره از ایــن رویــداد بــه 
اطــاع عمــوم خواهــد رســید. بــرای کســب اطاعــات 
ــا کلیــد  بیشــتر ایــن موضــوع را در فضــای مجــازی ب
ایــده  رویــداد خلــق  یــا     startartweekend واژه ی 

ــرد. ــوان ک ــتجو می ت جس

»رویداد خلق ایده« دی ماه امسال
 با حضور چهره های سینمای

 کودک و نوجوان برگزار می شود 

در همایش دانشگاه شهید بهشتی

عوامل شکست استارتاپ ها بررسی شد 
ــگاه  ــی دانش ــجویی کارآفرین ــی دانش ــن علم ــت انجم ــه هم ــا ب ــتارتاپ ه ــت اس ــی شکس ــش بررس همای
شــهید بهشــتی بــا حضــور بــزرگان اســاتید کارآفرینــی کشــور و مســئولین دانشــگاه و بــا همــکاری جمعــی از 
دانشــجویان و فــارغ التحصیــان رشــته ی کارآفرینــی، روز دوشــنبه 4 آذر در تــاالر الزهــراء دانشــکده مدیریــت 

ــزار شــد. و حســابداری برگ
بــه گــزارش ایســنا، ایــن همایــش بــه همــت انجمــن علمــی دانشــجویی کارآفرینــی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
دانشــکده مدیریــت و حســابداری و بــا همــکاری جمعــی از دانشــجویان و فــارغ التحصیــان رشــته ی کارآفرینــی 
ــی کارآفرینــی در دانشــکده مدیریــت و حســابداری دانشــگاه شــهید  ــه مناســبت هفتــه جهان ــن دانشــکده ب ای

بهشــتی برگزارشــد.
ــر ،   ــان برت ــات کارآفرین ــه تجربی ــک، ارائ ــوزش آکادمی ــزای آم ــل مج ــه پن ــش در س ــن همای ــای ای برنامه ه
گــپ و گفــت انگیزشــی و چالــش پرســش و پاســخ بــا حضــور بــزرگان اســاتید کارآفرینــی کشــور و مســئولین 
ــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران، محمدرضــا نائیجــی عضــو هیــات  ــه  محمدرضــا زال دانشــگاه از جمل

ــی از دانشــگاههای دیگــر برگــزار شــد. علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، و میهمانان

●●●

فراخوان جذب تیم های استارت آپی؛

مرکز فناوری ورزش شهری 
راه اندازی می شود

فراخــوان ارزیابــی و جــذب تیم هــای اســتارت آپی 
در حــوزه ورزش بــرای ارائــه ایــده هــای نویــن 
ــاوری ورزش  ــز فن ــدازی »مرک ــوص راه ان درخص

ــد. ــام ش ــهری« اع ش
بــه گــزارش ســازمان فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات شــهرداری تهــران، ایــن ســازمان از 
ــوزه  ــاور ح ــای فن ــتارت آپ ها و گروه ه ــی اس تمام
ورزشــی، صاحبــان ایــده و مراکــز شــتابدهی 
عاقمنــد بــرای همــکاری و ارائــه ایده هــای نویــن 
بــرای راه انــدازی »مرکــز فنــاوری ورزش شــهری« 

ــرد. ــوت ک دع
ــازمان ورزش  ــارکت س ــا مش ــازمان ب ــن س ای
شــهرداری در نظــر دارد تــا مرکز فناوری ورزش شــهری 

ــد. ــدازی کن را راه ان
ــهرداری  ــاوای ش ــازمان ف ــدف، س ــن ه ــا ای ب
تهــران و مرکــز و دبیرخانــه تهــران هوشــمند 
اســتارت آپ ها و گروه هــای  تیم هــا،  تمامــی  از 
ــز  ــده و مراک ــان ای ــی، صاحب ــوزه ورزش ــاور ح فن
ــز  ــه همــکاری در مرک ــد ب شــتابدهی کــه عاقمن
ــرده،  ــوت ک ــتند دع ــهری هس ــاوری ورزش ش فن
همــراه  بــه  آذر   ۱۰ تــا  را  خــود  درخواســت 
ــوگ  ــرح، کاتال ــوزال ط ــامل پروپ ــتندات )ش مس
پســت  بــه  ارزیابــی  جهــت  و...(  محصــوالت 

کننــد. ارســال   smart@tehran.ir الکترونیــک 
و  مجموعه هــا  هوشمندســازی  توســعه 
گســترش  منظــور  بــه  ورزشــی  فعالیت هــای 
ورزش همگانــی بــا ارتقــای ســطح مشــارکت 
شــهروندان در فعالیــت ورزشــی شــهری پایــه 
ارتقــا را  ریــزی شــده و فرصت هــای رشــد و 
ــن  ــی آورد. در ای ــم م ــور فراه ــاوران کش ــرای فن ب
ــای  ــت از گروه ه ــرای حمای ــی ب ــز فرصت های مرک
فنــاور و اســتارت آپ های نوپــا فراهــم شــده اســت 
ــه  ــود را ب ــات خ ــوالت و خدم ــد محص ــا بتوانن ت
ــران  ــاً ته ــور مخصوص ــر کش ــهروندان در سراس ش

ــد. ــه کنن ارائ
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اخبار
 استارت آپ

ــی  نخســتین اســتارتاپ ویکنــد گیاهــان داروی
کردســتان بــا حضــور نخبــگان دانشــگاهی در 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــنندج آغ س
ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
فــارس از ســنندج، مدیــر اجرایــی اســتارتاپ 
ــیه  ــتان در حاش ــی کردس ــان داروی ــد گیاه ویکن
جمــع  در  علمــی  رویــداد  ایــن  برگــزاری 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: کردســتان یکــی از 
گیــان  حــوزه  در  کشــور  اصلــی  قطب هــای 
ــم  ــارک عل ــتا پ ــن راس ــت و در همی ــی اس داروی
دانشــگاه های  همــراه  بــه  اســتان  فنــاوری  و 
ــت  ــردی و حمای ــی کارب ــع علم ــتان و جام کردس
شــرکت شــهرک های صنعتــی اقــدام بــه برگــزاری 
ــا موضــوع گیاهــان  نخســتین اســتارتاپ ویکنــد ب

ــت. ــرده اس ــی ک داروی
جمال الدیــن افضلــی اعــام کــرد: در ایــن 
اســتارتاپ ۷۰ نفــر از صاحبــان ایــده شــرکت 
نمــوده و 46 ایــده را ارایــه کرده انــد کــه در 
ــد. ــه نهایــی راه می یاب ــه مرحل نهایــت ۱۰ ایــده ب

ایــن  افــزود: طــی ســه روز برگــزاری  وی 
اســتارتاپ شــاهد تقســیم شــدن ۷۰ شــرکت 
ــود  ــم ب ــره خواهی ــت نف ــروه هف ــده در ۱۰ گ کنن
کــه بــر روی ۱۰ ایــده نهایــی کار خواهنــد کــرد.

ــی  ــان دارویـ ــتارتاپ گیاهـ ــی اسـ مدیراجرایـ
ـــی  ـــهیات بانک ـــای تس ـــتان از اعط ـــتان کردس اس
ـــرش در  ـــان و پذی ـــون توم ـــقف ۱۰۰ میلی ـــا س ت
مراکـــز رشـــد بـــه عنـــوان مشـــوق های درنظـــر 
ــن  ــر ایـ ــای برتـ ــرای ایده هـ ــده بـ ــه شـ گرفتـ

اســـتارتاپ خبـــر داد.
افضلــی خاطرنشــان کــرد: در ســایه هم افزایــی 
بــه عمــل آمــده بــا مجموعــه پژوهــش و نــوآوری 
ــی  دانشــگاه کردســتان شــاهد رشــد بســیار خوب
در حــوزه ایده یابــی و برگــزاری اســتارتاپ های 
تخصصــی در اســتان هســتیم کــه در آینــده 
ــژه  ــتارتاپ وی ــز اس ــتا نی ــن راس ــک در همی نزدی

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــرکت گاز اس ش

آغاز به کار نخستین 
استارتاپ گیاهان دارویی

 در کردستان 
ــا  ــوی ب ــان رض ــتارتاپ خراس ــه اس ــتین خان نخس
هــدف کمــک بــه توســعه اســتارتاپ ها در مســیر 
بهبــود فضــای کســب و کار بــه همــت شــتاب دهنــده 
)توســعه کارآفرینــی ایــران( در مشــهد راه اندازی شــد.
ــز  ــیما، مرک ــدا و س ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
خراســان رضــوی، معــاون اشــتغال و کارآفرینــی 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خراســان 
ــه اســتارتاپ در مشــهد گفــت:  ــدازی خان ــراه ان رضوی
ــه  ــود ک ــم می ش ــی فراه ــتارتاپ محیط ــه اس در خان
ایــده پــردازان، متخصصــان و ســرمایه گذاران در کنــار 
ــه یــک مــدل مناســب از کســب و کار مبتنــی  هــم ب
ــد در  ــردی می توان ــاوری دســت یابنــد و هــر ف ــر فن ب
زمینه هــای مرتبــط بــا فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
بــه دنبــال یــک مــدل از کســب و کار باشــد و محصول 

ــد. ــد نمای خــود را تولی
ــتارتاپ  ــه اس ــزود: در خان ــی اف ــن بابای ــد امی محم
شــتاب  توســط  کــه  خدماتــی  و  مراحــل  تمــام 
ــه  ــت ک ــه اس ــل ارائ ــود قاب ــام می ش ــا انج دهنده ه
ایــن خدمــات شــامل فضــای کار مشــترک، تجهیــزات 
اداری، رویدادهــا و کارگاه هــای آموزشــی، معرفــی 
و  منتورهــا  و  متخصصیــن  معرفــی  ســرمایه گذار، 

ــت. ــی اس ــاوره بازاریاب مش
وی گفــت: ماموریــت اصلــی خانــه اســتارتاپ ایجــاد 
ــردازان و  ــده پ ــتارتاپ ها، ای ــان اس ــال می ــه اتص حلق
ــه  ــن خان ــد ای ــه بع ــت، در مرحل ــتاب دهنده هاس ش
تامیــن خــوراک، شناســایی مســائل و  ماموریــت 
مشــکات بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی و حتــی 
ــه  ــن شــده ب ــاز جامعــه، معرفــی فرصت هــای تدوی نی

ــات و  ــه خدم ــرای ارائ ــردازان و اســتارتاپ ها ب ــده پ ای
ــده دارد. ــر عه ــت را ب فعالی

معــاون اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی خراســان رضــوی افــزود: مهمتریــن 
ــه  ــه اســتارتاپ، سیســتم ارجــاع اســت ب کارکــرد خان
ایــن معنــا کــه بــا مراجعــه اســتارتاپ ها و ثبــت 
اطاعــات آنهــا پــس از مشــاوره تخصصــی بــه شــتاب 

دهنده هــا معرفــی می شــوند.
بابایــی بــا بیــان اینکــه ۱۳ شــتاب دهنــده تخصصی 
ــزود: ایــن شــتاب  در خراســان رضــوی وجــود دارد اف
ــه  ــا مراجع ــه آنه ــه ب ــتارتاپ هایی را ک ــا، اس دهنده ه
ــرده، ســپس براســاس  ــد، ظرفیــت ســنجی ک می کنن

نیــاز آنهــا یــک مشــاوره اولیــه ارائــه می دهنــد.
ــه  وی گفــت: مراحــل توســعه کســب و کار در خان
اســتارتاپ شــامل پنــج مرحلــه از جملــه مراحــل ایده، 
کشــت ایــده، مرحلــه اولیــه اســتارتاپ، مرحلــه میانــی 

اســتارتاپ و مرحلــه رشــد اســت.
از آنجــا کــه اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان قــادر بــه پاســخگویی بــه حجــم بــاالی 
ــت مشــاوره  ــر دریاف ــی ب ــای اســتارتاپ ها مبن تقاضاه
ــتارتاپ  ــه اس ــود، خان ــب و کار نب ــاد کس ــرای ایج ب
ــک  ــاوره و کم ــه مش ــرای ارائ ــب ب ــی مناس محل

بــه راه انــدازی کســب و کار استارتاپ هاســت.
ــاد،  ــل آب ــوار وکی ــهد در بول ــتارتاپ مش ــه اس خان
بیــن معــاد ۲ و چهــار، پــاک هشــت مســتقر اســت.
۳۵۰ اســتارتاپ در خراســان رضــوی فعالیــت دارد 
کــه از ایــن تعــداد ۱۹۰ اســتارتاپ زیرپوشــش پــارک 

علــم و فنــاوری خراســان اســت.

راه اندازی خانه استارتاپ در مشهد 

معــاون صنایــع کوچــک ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــده هــای 
ــداد  ــه 6۰ روی ــک ب ــر نزدی ــع نیازهــای صنعــت دارد، گفــت: در یکســال اخی ــی نقــش مهمــی در رف اســتارت آپ
اســتارت آپــی در ســطح کشــور برگــزار شــده و ایــن  مهــم جــزو برنامــه هــای اصلــی معاونــت صنایــع کوچــک 
اســت و در ســال هــای آتــی نیــز بــر اســاس ظرفیــت اســتان هــا برگــزاری چنیــن رویدادهــای خواهیــم داشــت.
ــع کوچــک و  ــی صنای ــوآور و اســتارت آپ ــی طــرح هــای ن ــداد مل ــان برگــزاری روی اصغــر مصاحــب در جری
متوســط کــه در ســالن همایــش مجتمــع صنعتــی مامــوت در اســتان البــرز برگــزار شــد، بیــان کــرد: در زمینــه 
برگــزاری رویدادهــای اســتارت آپــی در کشــور ایــن اقدامــات از مجموعــه برنامــه هــای حــوزه صنایــع کوچــک 

اســت تــا در قالــب آن از ظرفیــت هــای داخــل کشــور اســتفاده شــود.
ــروز  ــداد ام ــزود: در روی ــران اف ــی ای ــع کوچــک و شــهرکهای صنعت ــازمان صنای ــع کوچــک س ــاون صنای مع
گزینشــی از برگزیــدگان  رویدادهــای اســتانی کــه طــی یکســال قبــل برگــزار شــده بــود صــورت گرفــت کــه در 
جریــان آن ۱۰6 ایــده برتــر جمــع آوری شــد و در نهایــت بعــد از برگــزاری دو مرحلــه ممیــزی انتخــاب ۱۰ ایــده برتــر 

اتخــاب و داوری و در نهایــت ســه ایــده برتــر تجلیــل شــدند.
وی تاکیــد کــرد: طبــق بــرآوردی کــه از رویــداد دیــروز داشــتیم و در خصــوص تبــادل بنــگاه هــای کوچــک 

و متوســط و واحدهــای فنــاور بــود بیــش از ۲۰۰ تفاهــم نامــه داشــتیم.
مصاحــب بــا اشــاره بــه عــدم حضــور نمایندگانــی از کشــورهای ترکیــه و کــره جنوبــی در ایــن برنامــه کــه 
ــرای تبــادل فنــاوری از شــرکت آنهــا در ایــن رویــداد اســتفاده شــود، عنــوان کــرد: از عدم حضــور  ــود ب قــرار ب
ــردن  ــع ک ــرای مرتف ــا ب ــی م ــت داخل ــرا ظرفی ــتیم؛ زی ــران نیس ــوان نگ ــچ عن ــه هی ــا ب ــن رویداده ــا در ای آنه

ــود. ــی ب مشــکات و نیازهــای صنعتــی کشــور کاف
وی ادامــه داد: مــا یــک سلســله حمایــت هایــی را از مجموعــه های فناور بصــورت عــام و از اســتارت آپ ها بصــورت خاص 

در کشــور داریــم کــه در ایــن خصــوص ابــاغ هــای الزم را نیــز به شــرکت های اســتانی خواهیم داشــت .

یک مسئول عنوان کرد  

برگزاری نزدیک به 60 رویداد استارت آپی 
در  کشور  طی امسال

●●●
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اخبار
 استارت آپ

فناوری اطالعات
◄ نگاهی به

 اینترنت اشیا و آینده آن
◄ اینترنت چقدر برای اقتصاد مهم است؟ 

◄ آشنایی با
تکنیک های مدیریت سئو برای کسب و کارهای کوچک

◄ آشنایی با
شغل های پردرآمد رشته  مهندسی کامپیوتر در سال 2019

◄ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه 
فناوری باکو عنوان کرد

»باکوتل«؛ زمینه ساز رشد بازار فناوری ایران
◄ بازارکار نوین در گزارشی بررسی کرد

وضعیت کسب وکارهای نوپا با قطعی اینترنت
◄ در نشست » اقتصاد دیجیتال و رونق تولید« بررسی شد

اقتصاد دیجیتال و فرصت های نوین کسب و کار در مدیریت شهری
◄ اخبار
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درباره اینترنت اشیا
 )Internet Of Things(اینترنت اشیا یا اینترنت چیز ها
نقلیه،  وسایل  مثل  فیزیکی  دستگاه های  اتصال  یعنی 
از  یکدیگر  به  و...  هوشمند  گوشی های  خانگی،  لوازم 

طریق نرم افزار های خاص و حسگرها.
یک  به  متصل  دستگاه های  تمامی  فناوری  این  در 
شبکه، توانایی این را دارند که کار های شان را بصورت 
خودکار انجام دهند، بر اساس تغییراتی که در محیط 
اطرافشان رخ می دهد پاسخ های ویژه را بصورت کاما 
داده های  می توانند  همچنین  و  دهند  نشان  خودکار 
دیگر  با  انسان،  دخالت  هرگونه  بدون  را  مختلف 

دستگاه های شبکه مبادله کنند.
و  بی سیم  شبکه ی  پایه ی  بر  جدید،  فناورِی  این 
اینترنت ساخته شده و هدف اصلی آن، بهبود کارایی و 

دقت دستگاه های مختلف است.
کوین اشتون برای نخستین بار در سال۱۹۹۹ عبارت 
اینترنت اشیا را برای جهانی در نظر گرفت که در آن 
هویت  خود  برای  جان،  بی  اشیا  جمله  از  چیزی،  هر 
دیجیتال داشته باشند و به کامپیوتر ها اجازه دهند آنها 
را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاضر 
مردم را به یکدیگر متصل می کند، ولی اینترنت اشیا، 
تمام اشیا را با شناسه منحصر بفرد و بدون نیاز به تعامل 

و دخالت انسان بهم متصل می کند.
یک شی در اینترنت اشیا می تواند یک انسان، یک 
مزرعه پر از حیوان با یک وسیله الکترونیکی زیر پوست 

حیوانات، یک اتومبیل با سنسور داخلی هشدار دهنده 
آدرس  تخصیص  قابلیت  که  باشد  دیگری  شی  هر  یا 
روی آن و توانایی انتقال دیتا روی بستر شبکه را دارد.

چراغ های  یخچال ها،  خانه ها،  روشنایی  سیستم 
نقلیه،  وسایل  هدفون ها،  رانندگی،  و  راهنمایی 
هشدار  و  امنیتی  سیستم های  ساز،  قهوه  دستگاه های 
و  خانگی  دستگاه های  از  دیگر  بسیاری  و  دهنده 

کــه  هستنــــد  وســایلی  همگی  موبــــایلی 
افزوده  اینترنت  به  مستقل  واحد  یک  به عنوان 
می شوند و شما با استفاده از یک دستگاه کنترل کننده 

مانند گوشی هوشمند با برنامه های متعدد، می توانید از 
راه دور به راحتی آنها را کنترل کنید.

گفت:  اشیا  اینترنت  تحقیقات  مرکز  اجرایی  دبیر 
اینترنت اشیا در دو سه سال اخیر، در ایران نیز مطرح 
و  متخصصان  کارشناسان،  از  بسیاری  و  است  شده 
بکارگیری آن تشویق  به تحقیق، توسعه و  دانشجویان 

شده اند.
بیلیون  صد  چند  سرمایه گذاری های  افزود:  قیصری 
دالری و رشد فزاینده پیاده سازی این فناوری در دنیا 
اشتیاق حرکت استارت اپ ها به این سمت را دو چندان 

کرده است.

آینده اینترنت اشیا
فناوری  تحقیقات  مؤسسه  تخمین های  اساس  بر 
انتظار  اطاعات گارتنر در چرخه فناوری های نوظهور، 
می رود فناوری اینترنت اشیا تا ۲۰۲4 به تکامل برسد. 
این  ارائه شده  از خدمات  جهانی حاصل  مالی  گردش 
و  شده  تضمین  سال  در  دالر  تریلیون  سه  تا  فناوری 
پیش  سال  در  دالر  ۱4تریلیون  بر  افزون  درآمدی 
با  تنگاتنگی  ارتباطات  فناوری  این  است.  شده  بینی 
پنجم  نسل  عظیم،  داده های  نظیر  دیگر  فناوری های 

تلفن همراه ۵G و رایانش ابری دارد.
اشیا  اینترنت  که  زده اند  تخمین  کارشناسان  برخی 
تا سال۲۰۲۰ می تواند بیش از ۵۰میلیارد دستگاه را در 

سراسر دنیا به اینترنت متصل کند.

دنیایــی را تصــور کنیــد کــه در آن هــر چیــز و هــر شــی، دارای هویــت دیجیتــال باشــد و کامپیوتر هــا آنهــا را کنتــرل و مدیریــت نماینــد. 
ــه ایــن فنــاوری اینترنــت اشــیا می گوینــد. ب

مثــال بســیاری در کودکــی  بــود،  رویــا  و  آرزو  کار هــا  برخــی  انجــام  مرکــز گلســتان، ســال های دور  گــزارش خبرگــزاری صداوســیما  بــه 
دوســت داشــتند شــب المپ هــا را از راه دور خامــوش کننــد و یــا بتواننــد بــه اشــیای اطرافشــان فرمــان دهنــد و آنهــا انجــام دهنــد. پیشــرفت ها 
امــروز بــه جایــی رســید کــه بــا اینترنــت اشــیا، نــه تنهــا ایــن آرزوهــا، کــه فراتــر از آن هــا هــم محقــق شــده اســت و در ســال های آینــده بیشــتر 

هــم می شــود.

نگاهی به

 اینترنت اشیا و آینده آن

اینترنت اشیاء ، بر پایه  
شبکه ی بی سیم و اینترنت 
ساخته شده و هدف اصلی 

آن، بهبود کارایی و دقت 
دستگاه های مختلف است
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معاونت  رسانی  اطاع  و  ارتباطات  مرکز  گزارش  به 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، هر شی یا وسیله ای 
که به اینترنت متصل می شود و قابل کنترل و مدیریت از 
بستر اینترنت است در حوزه اینترنت اشیا قرار می گیرد.

امروزه سنسور ها نه تنها در ربات ها و تجهیزات تولیدی، 
بلکه در تجهیزات پوشیدنی، اپراتورها، خودرو های صنایع، 
ساختمان ها، خطوط لوله و لوازم خانگی با هزینه کم نیز 

تعبیه می شوند.

اهدف اینترنت اشیا
هدف اینترنت اشیا، توانمند سازی اشیا برای اتصال 
در هر زمان و در هر مکانی، با هر چیزی و هر شخصی 
صورت  به  خدمتی  و  شبکه  یا  مسیر  هر  از  که  است 
ایده آل استفاده می کند. این فناوری جدید به جهانی 
با محیط های هوشمند توجه دارد که به شکل واقعی، 

دیجیتال و مجازی است.
دولت ها و کشور های مختلف از جمله ایاالت متحده 
امریکا، چین، اتحادیه اروپا، هند، کره جنوبی، استرالیا، 
و  گسترش  از  متفاوت  انگیزه های  با  برزیل  و  بریتانیا، 

توسعه فناوری اینترنت اشیا حمایت می کنند.
اهمیت و کاربرد اینترنت اشیا

انرژی هوشمند، کشاورزی هوشمند، دامپروری هوشمند، 
خانه و ساختمان هوشمند، حمل ونقل هوشمند، سامت 
هوشمند،  زیست  محیط  و  شهر  کلی  بطور  و  هوشمند 
از سیاستمداران،  بسیاری  که شمار  اصطاحاتی هستند 
مدیران، متخصصان و کسب و کار ها را در سراسر جهان، 

شیفتۀ ویژگی های بی مانند این فناوری کرده است.
کنترل  در  تسریع  موجب  هوشمند؛  نقل  و  •حمل 
ترافیک، کاهش سوخت مصرفی و زمان بندی بهینه در 

تعمیر وسایل نقلیه می شود؛
به  بیشتری  کارآمدی  با  هوشمند  برق  •شبکه های 
اینصورت  در  که  می شوند  متصل  تجدیدپذیر  منابع 
قابلیت اطمینان سیستم، پیشرفت کرده و مشتریان هم 

مبالغ کمتری را پرداخت می کنند؛
•با شهر های هوشمند کار شهرداری ها برای مدیریت 

اجرای  و  می شود  آسان  بسیار  رفت  هدر  و  ضایعات 
قوانین و دیگر برنامه ها به بهترین شکل انجام می گیرد؛ 
شخصی  زندگی  در  اشیا  اینترنت  تاثیرات  همچنین 
افراد هم بسیار است. تجهیزات و لوازم متصل به شبکه 
خود  به  را  بازار  از  زیادی  اشیا، حجم  اینترنت  پایه  بر 

اختصاص داده اند. به عنوان مثال:
شیر!  کمبود  بر  مبنی  یخچال  از طرف  پیغام  •یک 
به سمت  کار  محل  از  حال حرکت  در  شما  که  وقتی 
خانه هستید، این پیغام هشدار جهت خرید شیر برای 

شما ارسال می شود.
• سیستم امنیتی و گرمایشی منزل؛ به شما امکان 
مدیریت از راه دوِر قفل ها، کاهش و افزایش دمای محیط 
خانه را می دهد و یا حتی می توانید بر مبنای تنظیمات 

انجام گرفته، دستور به باز شدن پنجره ها دهید.
افزایش  موجب  می رود  انتظار  تولید،  بخش  در   •
شود.  هزینه ها  کاهش  و  بهتر  مدیریت  و  کارایی 

سنسور ها و دستگاه های موقعیت یاب جهانی )GPS( از 
جابجایی  و  حرکات  می توانند  لحظه  در  ردیابی  طریق 
کاال ها را در سراسر زنجیره عرضه، از تولید تا حمل و 

نقل، توزیع و... را کنترل و نظارت کنند.
• استفاده از اینترنت اشیا به توسعه پایدار کمک کرده 
و با استفاده از شبکه های حسگر خود به چالش های منابع 
موضوع  آن،  از  استفاده  و  آب  کیفیت  از جمله  طبیعی 
بهداشت و بیماری ها، تغییرات آب و هوایی و نظارت بر 

منابع طبیعی پاسخ مناسب و به موقع می دهد.
• شرکت ها با استفاده از این داده ها می توانند سایق 
و عایق مشتریان خود را تحلیل کنند و بر اساس آن 
جدید،  خدمات  و  محصوالت  ارائه  و  نوآوری  به  اقدام 
صنعت  در  کنند؛  مشتری  نیاز  با  منطبق تر  و  بهتر 
خودروسازی استفاده از برنامه  های کاربردی که شامل 
قطعه،  هر  گزارش دهی  و  نظارت  است  اشیا هوشمند 
از فشار باد تایر اتومبیل گرفته تا نزدیکی سایر وسایل 
افزایش  خودرو،  آسان  تولید  می شود.  شامل  را  نقلیه 
به  خدمات  بهبود  و  تدارکات  بهبود  کیفیت،  کنترل 
اینترنت  مزایای  جمله  از  مؤثرتر  مدیریت  و  مشتریان 
هوشمند در خودروسازی است؛ هوشمندسازی ناوگان 
ترافیک،  کاهش  و  نظم  افزایش  بر  عاوه  نقل  و  حمل 
ایمنی و امنیت جاده ها و رانندگان را افزایش می دهد؛ 
کاربرد انواعی از سنسور ها و ردیاب ها در مزارع، مراتع، 
بر  دقیق تر  نظارت  و  کنترل  به  دام ها  و  محصوالت 
در  می شود؛  منجر  دامی  و  کشاورزی  تولیدات  کیفیت 
بخش پزشکی، بهداشت و درمان؛ دستگاه های شناسایی 
بی سیم می تواند زندگی بیمار )بویژه افراد با بیماری های 
در شرایط  را  و...(  آلزایمر  دیابت،  مثل سرطان،  خاص 
پیچیده  دستگاه های  همچنین  دهد.  نجات  اضطراری 
پزشکی مانند ضربان ساز قلب، استنت، تعویض مفصل 
و پیوند عضو ممکن است بطور خودکار قادر به برقراری 

ارتباط با بیمار باشند.
کاهش  بیماران،  زندگی  کیفی  سطح  ارتقای   •
افزایش  بستری،  هزینه های  و  بیمارستان  به  مراجعه 
استقال بیماران، ردیابی دارو ها و تاریخچه الکترونیکی 

هدف اینترنت اشیا، 
توانمند سازی اشیا 

برای اتصال در هر زمان 
و در هر مکانی، با هر 
چیزی و هر شخصی 
است که از هر مسیر 
یا شبکه و خدمتی 
به صورت ایده آل 

استفاده می کند
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برای تشخیص محصوالت تقلبی، اعمال کنترل و نظارت 
بر فرایند های درمانی و مراقبتی، افزایش ایمنی و امنیت 
مراکز بیمارستانی از دیگر فواید بکارگیری اینترنت اشیا 
در حوزه پزشکی است؛ اینترنت اشیا با هوشمندسازی 
اطاعات  تا  می دهد  مشتریان  به  را  امکان  این  کاال ها 
کامل کاال از مواد خام تا تولید را از طریق اینترنت در 
آنها  از  برای تصمیم گیری خرید  و  باشد  اختیار داشته 
استفاده کند؛ یکی دیگر از کاربرد های اینترنت اشیا که 
در حال رشد است، به استفاده در گجت های پوشیدنی 
مرتبط می شود.  مچ بند های هوشمند  و  نظیر ساعت ها 
طی  سامسونگ  و  گوگل  نظیر  بزرگی  شرکت های 
سال های اخیر، سرمایه گذاری عمده ای را روی فناوری 

اینترنت اشیا انجام داده اند.

اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟
هوشمنِد  دستگاه های  از  مجموعه ای  اشیا  اینترنت 
پردازنده های  از  بهره گیری  با  که  است  وب  مبتنی بر 
ارتباطی،  افزار  سخت  و  سنسور ها  شده،  جاسازی 
دریافت  داده های  روی  اقدام  و  ارسال  گردآوری،  به 
سایر  با  دستگاه ها  این  اوقات،  گاهی  می پردازد.  شده 
برپایه ی  و  کرده  برقرار  ارتباط  مرتبط،  دستگاه های 
این  از یکدیگر می گیرند، عمل می کنند.  اطاعاتی که 
انجام  انسان  دخالت  بدون  را  کار ها  بیشتِر  دستگاه ها 
تعامل  دستگاه ها  با  می توانند  افراد  البته  می دهند. 
آنها  به  کنند،  تنظیم  را  آنها  می توانند  باشند،  داشته 

دستورالعمل بدهند یا به داده ها دسترسی پیدا کنند.

اینترنت اشیا و تغییر سبک زندگی
دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا گفت: ورود 
به دوران تحول دیجیتالی نیازمند آگاهی رسانی و رشد 

دانشی افراد جامعه است.
محمد قیصری افزود: با ورود اینترنت اشیا به کشور 
نیز  و  کار ها  و  کسب  مدل  در  تغییراتی  منتظر  باید 

سبک زندگی مردم باشیم که این امر نیازمند آموزش، 
فرهنگ سازی و ترویج صحیح این فناوری است.

و  اشیا/ حریم خصوصی  اینترنت  امنیتی  ابعاد 
امنیت اطالعاتی

آن،  کاربری  گسترش  به  توجه  با  نوپا  فناوری  این 
دارای آسیب پذیری ها و چالش هایی در ارتباط با امنیت 

است.
زیادی  دستگاه های  فناوری،  این  در  که  آنجایی  از 
از طریق اینترنت بهم متصل می شوند، هک شدن آن ها 
رفتن  لو  نظیر  را  ناپذیری  جبران  ضرر های  می تواند 
داشته  به همراه  اقتصادی،  و  اطاعات حساس شخصی 

باشد.
مسئله حریم خصوصی، افزایش انگیزه ها برای انجام 
ممکن  که  جانی  صدمات  امنیتی،  مخرب  فعالیت های 
است توجه نکردن و نشناختن موضوعات امنیتی در این 
امنیتی  از حفره های  ناشی  آورد، خسارت  بار  به  حوزه 
از جمله نگرانی های و تبعات امنیتی گسترش اینترنت 

اشیا است.
فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس  و  قضائیه  قوه  معاون 
اطاعات این قوه گفت: ِسرور هایی که مدیریت را انجام 
رصد  امکان  و  نیستند  ما  دست  در  فقط  می دهند 
تجمیع  همچنین  می شود.  ممکن  خصوصی  حریم 
به سادگی رخ  این فضا  و خرید و فروش اطاعات در 
می دهد حال اینکه مالکیت این اطاعات معلوم نیست 

در اختیار چه کسی است.
حمید شهریاری افزود: امروزه حریم خصوصی مسئله 
لذا چالش های آن خیلی جدی  ما است  جدی روزگار 
است و ممکن است در آینده برای تک تک ما یک تهدید 

به حساب آید.
خریداری  را  دستگاه ها  این  که  افرادی  از  بسیاری 
می کنند، خطرات ناشی از نصب آن ها در خانه های شان 

را کامًا درک نمی کنند.

محققان امنیت سایبری می گویند: اگر برنامه مبتنی 
بر اینترنت اشیا آسیب پذیر باشد، هر کسی که به آن 
اطاعات  به  تنها  نه  باشد،  داشته  دسترسی  برنامه 
شخصی شما دسترسی دارد بلکه می تواند به خانه شما 

بپیوندد و مکالمات شما را بشنود.
پیچیده تر  زمانی  مسئله  می دهند:  هشدار  آن ها 
می شود که اغلب شبکه های خانگی، برخاف کسب و 
کارها، دارای الیه های امنیتی ظریف هستند و به صورت 
ویروس های  برابر  در  تا  نمی شوند  بروزرسانی  منظم 

جدید و دیگر حمات هکر ها محفوظ بمانند.
مشکل دیگر این است که گاهی اوقات دستگاه های 
اینترنت اشیا درجه ویژگی های امنیت مصرف کننده را 

برای سهولت در نصب و استفاده، قربانی می کنند.
آرام پز  مانند  خطر  کم  ظاهر  به  دستگاه های  حتی 
محققان  کنند.  ایجاد  را  امنیتی  نگرانی های  می توانند 
عناصر  دستگاه ها،  گونه  این  شدن  هک  با  می گویند: 
گرمایشی در این اجاق ها می توانند در صورت باال رفتن 

دما آتش سوزی ایجاد کنند.
یکی از راه های کم کردن نگرانی ها اینست که شبکه 
که  محافظت شود  از خدمات  وسیعی  با طیف  خانگی 

بسیار شبیه به شبکه های تجاری است.

روز های شگفت انگیز اینترنت
اینترنت اشیا می تواند به سود بیشتر، راحتی بیشتر 
انرژی و محیط زیست  از منابع، حفظ  و استفاده بهتر 
در آینده ای نه چندان دور بینجامد. فناوری که هر چه 
پیش تر می رویم چه با آثار مثبتی که به همراه می آورد 
با پیامد های منفی که دارد. ما را شگفت  و چه احیاناً 
در چنین  زندگی  باشد  هر چه  اما  کرد،  زده تر خواهد 
فضایی نیازمند آشنایی هرچند حداقلی با فناوری روز 

است.
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صنعتی  انقالب  در  اقتصاد  و  زندگی  دگرگونی 
چهارم

در سـال  های اخیـر بـا رشـد اسـتفاده از اینترنـت و 
شـبکه  های موبایل و دیتا تحول اساسـی در ارائه خدمات، 
کسـب و کار و فضای اقتصادی جهان ایجاد شـده اسـت. 
شـبکه  های نت و وب توانسـته  اند، انقـاب اطاعاتی را در 
حوزه  هـای مختلـف ایجاد کننـد و نوعی انقـاب صنعتی 

را در عرصـه دیجیتـال و اطاعـات رقم بزنند.
در ایـران نیـز، بـه ویـژه طی یـک دهه گذشـته یافتن 
مسـکن، وسـایل مورد نیاز، فروش کاالها بسـیار آسانتر از 
گذشـته شـده اسـت. می  توان به آسـانی در خانه بود و از 
سـایت دیوار وسـایل مورد نیـاز را دید، پسـندید و خرید؛ 
امـروزه، بـدون هیچ نـوع جابجایی فیزیکـی قابل توجهی 
کاالی خریـداری شـده بـه دسـت مشـتری می رسـد؛ در 
حیـن خریـد می  تـوان از آپ  هـای مختلف اسـتفاده نمود 
و کار نقـل و انتقـال بانکـی را انجـام داد. رخ دادن چنیـن 
اتفاقـی به مدد شـبکه  ای از معامـات و خدمات اینترنتی 
کـه در دنیای سـایبرنتیک و جهـان اینترنـت معنی پیدا 

نمـوده  ، امکان پذیر گشـته اسـت.
درواقـع، در دنیـای امـروز اقتصـاد دیجیتـال و یـا بـه 
تعبیـر »کاس آشـوب« انقـاب صنعتـی چهـارم ایـن 
شـبکه اقتصـادی پیشـرفته را ایجـاد نمـوده کـه فـرد 
می  توانـد بـا بهرمنـدی از فنـاوری اطاعاتـی مـدرن به 

تمـام کاالهـا و خدمـات دسترسـی داشـته باشـد.
رباتیـک  در  پیشـرفت  چهـارم،  صنعتـی  انقـاب 
و  نانـو  فنـاوری  مصنوعـی،  هـوش  اتوماسـیون،  و 
خـودکار،  وسـایل  اشـیاء،  اینترنـت  فنـاوری،  زیسـت 

فناوری  هـای عصبـی، ویرایـش ژنـی و...ایجـاد نمـوده و 
سوخت  رسـان ایـن انقـاب اسـت. ایـن انقـاب عملکـرد 
اقتصـاد مـدرن را به صورت ریشـه  ای متحول نمـوده و بر 
شـکل مشـاغل، ماهیت کار، مدل  های عملیاتی کسـب و 
کار، و اهمیـت مصـرف کننـده و حتـی نیـاز بـه تغییر در 
نحـوه محاسـبه تولید ناخالـص داخلی )GDP( را سـبب 
شـده اسـت. انقـاب دیجیتـال تمـام متغیرهـای کان 
اقتصـادی را کـه می  توان فکـر کرد مانند سـرمایه  گذاری، 
مصـرف، اشـتغال، تجـارت، رکـود و غیره تحت تاثیـر قرار 

داده اسـت.
فعالیت  هـای  »انجـام  می  تـوان  را  دیجیتـال  اقتصـاد 
و  فنـاوری اطاعـات  بـر بسـتر  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
ارتباطـات« تعریـف کـرد؛ کـه در ایـن اقتصـاد نویـن، 
زیرسـاخت  های  توسـعه  و  دیجیتالـی  شبکه  سـازی 
ارتباطـی، بسـتری جهانـی فراهـم مـی  آورد کـه در آن 
افـراد و سـازمان  ها بـا تجهیـزات بـه راهبردهـا بـه 
تعامـل با یکدیگـــر، برقــــراری ارتبـــــاط، انجام 
فعالیت  هـای اقتصـــادی، همـکاری و جستجــــوی 

بپردازنـد. اطاعـات 
در اقتصـاد دیجیتـال ارتباطـات و تعامـات در حـوزه 
اینترنـت و فناوری  های دیجیتال بسـیار مهم اسـت و این 
سیسـتم  های ارتباطـی تاثیـر بسـیار زیـادی بر سـاخت، 
اقتصـاد،  ایـن  در  می  گذارنـد.  خدمـات  ارایـه  و  تولیـد 
فضـای کسـب و کار تغییـر می  کنـد و فنـاوری جایگزین 
حضـور فیزیکـی می شـود، ارایـه خدمـات بـه مشـتریان 
غیرحضـوری بـوده و تخصـص در کاربـرد آن حـرف اول 

می  زنـد. را 

ناخالـص  تولیـد  از  دیجیتـال  اقتصـاد  سـهم 
اسـت؟ چقـدر  داخلـی 

اقتصـاد دیجیتـال و فعالیـت در ایـن حـوزه یکـی از 
مهم تریـن بخش  های سـوددهی و سـرمایه  گذاری اسـت، 
فقـط بـا نگاهـی بـه آمـار پنـج شـرکت برتـر در لیسـت 
فورچـون در سـال ۲۰۱۸ اهمیـت ایـن بعـد از اقتصـاد 
بسـیار بیشـتر نمایان می  شـود. رتبـه یک تا پنج لیسـت 
بـه شـرکت  های اختصاص دارد کـه در حـوزه دیجیتال و 

اطاعـات فعالیـت دارنـد: 
۱- شـرکت اپل با ارزش ۹۲۱ میلیارد دالر؛ 

۲- آمازون با ارزش ۷6۵ میلیارد دالر؛ 
۳-گوگل با ارزش ۷۵۰ میلیارد دالر؛ 

4- مایکروسـافت با ارزش ۷46 میلیارد دالر؛ 
۵- و فیسـبوک با ارزش ۵۳۱ میلیارد دالر می  باشـد 
و ایـن در حالـی اسـت که گـردش مالی ایـن پنج غول 

در حدود ۲/۲ ترلیون دالر برآورد شـده اسـت.
واقعیـت این اسـت که تجارت الکترونیـک امروزه یکی 
از مهمتریـن حوزه  هـای برنامه  ریزی کشـورها می  باشـد و 
موفقیـت در اسـتفاده از آن می  تواند میزان تولید ناخالص 
ملـی را افزایـش داده و سـبب ایجـاد رونـق کارآفرینـی، 

اشـتغال و درآمدزایی گردد.
۵/۱۳ درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی مالزی  سـهم 
فعالیـت در حوزه اقتصاد دیجیتال می  باشـد و این کشـور 
در سـند چشـم انـداز توسـعه خود قصـد دارد ایـن مقدار 
را بـه ۱۸ درصـد برسـاند. ایـن مقـدار بـرای کشـور کـره 
جنوبـی در سـال ۲۰۱6، ۷۰/۱۰ درصـد از تولید ناخالص 
داخلـی اسـت. بـرای کشـور ایرلنـد ۹۹/6 اسـت و سـوئد 

تجربــه اخیــر نشــان داد کــه بــا قطــع اینترنــت، بســیاری از خدمــات از دســترس مشــتریان و صاحبــان مشــاغل خــارج شــده و شــرکت های مبتنــی 
بــر اینترنــت، همچــون انــواع تاکســی های اینترنتــی، انــواع ســایت های فعــال در حــوزه آگهــی کاال، بســیاری از فروشــگاه های اینترنتــی و... توانایــی 

پاســخ گویی بــه مشــتریان خــود را نخواهنــد داشــت.
بــه گــزارش گــروه تحلیــل، تفســیر و پژوهش هــای خبــری ایرنــا، یکــی از مــواردی کــه در روزهــای اخیــر توجه  هــا را بــه خــود جلــب نمــوده 

جایــگاه اینترنــت در اقتصــاد کشــور و بــه ویــژه میــزان خســارت های احتمالــی ناشــی از قطــع آن بــود.
تجربــه اخیــر نشــان داد کــه بــا قطــع اینترنــت، بســیاری از خدمــات از دســترس مشــتریان و صاحبــان مشــاغل خــارج می شــود. بســیاری از 
شــرکت های مبتنــی بــر اینترنــت، همچــون انــواع تاکســی های اینترنتــی، انــواع ســایت های فعــال در حــوزه آگهــی کاال، بســیاری از فروشــگاه های 
اینترنتــی و... توانایــی پاســخ گویی بــه مشــتریان خــود را نخواهنــد داشــت و در حــوزه کســب و کارهــای ُخــرد نیــز بســیاری از افــراد کــه فعالیــت 

فــروش، تبلیــغ و جــذب مشــتری را از طریــق اپ هــا و شــبکه  های اجتماعــی انجــام می  دهنــد، متضــرر می شــوند.

اینترنت چقدر برای اقتصاد مهم است؟
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۸۲/6 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی خـود را در حوزه 
ICT بـه دسـت مـی  آورد. بـرای کشـور آمریـکا مقـدار 
ICT در تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال ۲۰۱6، ۸۹/۵ 
بـوده اسـت. همچنیـن، در سـال ۲۰۱6 سـهم ICT در 

تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران 4۰/4 بود.
اهمیـت اقتصـاد دیجیتـال و بسـترهای آن بـه قدری 
مهـم اسـت کـه بـر اسـاس گـزارش سـازمان جهانـی 
اطاعـات و تکنولـوژی آمریـکا 6 درصـد از تولید ناخالص 
داخلـی کشـورهای جهـان از طریـق تکنولـوژی، فناوری 
و ICT تامیـن می  شـود و مقـدار آن 4/۵ تریلیـون دالر 
اسـت. سـهم اقتصـاد اینترنتـی در تولید ناخالـص داخلی 
کشـورهای عضـو جـی ۲۰، ۵.۳اسـت. ایـن آمارها نشـان 
دهنـده اهمیـت اقتصـاد دیجیتـال در اقتصـاد امروز و 

در حـوزه کان اقتصـادی اسـت.

پهنای باند و رونق اقتصاد دیجیتال
از مهمتریـن نـکات در رونق اقتصاد دیجیتال اینترنت، 
دسترسـی بـه پهنـای بانـد و برخـورداری از پارک  هـای 
علـم و فناوری اسـت. کشـور مالـزی برای توسـعه اقتصاد 
دیجیتـال خـود و افزایـش سـهم آن در تولیـد ناخالـص 
بـه مخابـرات  را  یارانه  هـا  از سـهم  داخلـی یـک سـوم 
ایـن کشـور اختصـاص داده، مالـزی ۲/۳ درصـد از تولید 
ناخالـص داخلـی خـود را در حـوزه پهنـای باند اسـتفاده 
ناخالـص  از تولیـد  اندونـزی ۲/۲و ویتنـام ۳/۲  نمـوده، 
داخلـی را بـه گسـترش پهنـای بانـد اختصـاص داده  اند.

آلمـان که بیشـترین رشـد اقتصـادی را در سـال  های 
اخیـر در میان کشـورهای اتحادیه اروپـا دارد؛ برای بهبود 
تجـارت دیجیتـال خـود و افزایـش پهنای باند تشـکلی با 

نـام »اتحاد شـبکه بـرای آلمـان دیجیتال« تشـکیل داده 
اسـت و اولیـن کار ایـن تشـکل رسـاندن پهنـای باند 

بـه ۵۰ مگابایـت بـر ثانیـه تـا ۲۰۱۸ بوده اسـت.
همچنیـن، کشـور آلمـان و مالـزی و عربسـتان بـه 
دنبـال احـداث و ایجـاد پارک  های علم و فناوری هسـتند 
و دسترسـی بـه پهنـای بانـد، آمـوزش و ارائـه کمک  ها و 
معافیت  های مالیاتی برای شـرکت  های کوچـک از اهداف 
این کشـورها اسـت. عربسـتان سـعودی در سـند »برنامه 
تحـول ملـی ۲۰۲۰« خود بر اسـتفاده از حـوزه دیجیتال 
اثربخشـی و کارایـی آمـوزش، گردشـگری،  ارتقـای  در 
سـامت، حمل و نقل و ... تاکید دارد و به دنبال تاسـیس 

شـرکت  های دارای تکنولوژی  هـای نوظهـور اسـت. 
ایـران نیـز در سـال  های اخیـر برنامه  هایـی را در ایـن 
زمینـه اجرا نموده اسـت. در اولین مـاده بخش ۱۳ برنامه 
ششـم توسـعه جمهـوری اسـامی ایـران کـه در تاریـخ 
۱4 اسـفند مـاه سـال ۱۳۹۵ بـه تصویب مجلس شـورای 
اسـامی رسـیده، بـه وزارت فناوری ارتباطـات و اطاعات 
اجازه داده شـده اسـت که نسـبت به افزایـش پهنای باند 
عبـوری )ترانزیت( از کشـور بـه ۳۰ ترابیت بـر ثانیه اقدام 
کنـد. الزم بـه ذکر اسـت که این مقـدار در سـال ۲۰۱6، 
۸/۱۷ مگابایت بر ثانیه بوده اسـت. همانطور که مشـاهده 
می شـود میانگیـن ایـران حتـی از کشـور عربسـتان بـا 

حداکثـر ۳۳ مگابایـت بـر ثانیه کمتر اسـت.

سخن پایانی
بـه طـور کل می تـوان گفـت کـه اقتصـاد دیجیتـال 
بـا سـاخت یـک اقتصـاد جهانی فرصـت یکپارچـه کردن 
نیازهـای بـرآورد نشـده چنـد میلیـارد نفـر را در اقتصـاد 

جهانـی فراهـم می سـازد و نیازهـای اضافه  تـری را بـرای 
محصـوالت و خدمـات موجـود، از طریق توانمندسـازی و 
اتصـال افـراد و جوامـع در سراسـر جهـان بـه یکدیگر، به 

پیـش می رانـد.
حـوزه  در  می  توانـد  اقتصـاد  ایـن  همچنیـن، 
محیـط زیسـت مفیـد باشـد. دولـت الکترونیـک یکی از 
پیامدهایـش کاهـش حضـور مـردم در خیابـان و کاهش 
مصـرف سـوخت  اسـت و همزمـان حجم ترافیـک کم تر 
می  گـردد. اپ هـای پرداخـت الکترونیک حجم زیـادی از 
نیـاز بـه کاغـذ را کاهش می  دهـد و کتاب هـای دیجیتال 
و فروشـگاه های دیجیتـال نیـز می  تواننـد همیـن تاثیر را 

باشند. داشـته 
اقتصـاد دیجیتـال می  توانـد کارآفرینـی و بهرمنـدی 
و  نمایـد  فراهـم  را  اطاعـات  و  امکانـات  از  همگانـی 
دسترسـی بـه اطاعـات در حوزه  های مختلف را تسـهیل 
گردانـد. فضـای رقابتـی جهانـی در اختیـار همـگان قرار 

. دهد
اقتصـاد  می  شـود،  باعـث  تاثیرهـا  و  توانایی  هـا  ایـن 
دیجیتـال تاثیـری شـگرف بـر فراینـد کسـب و کار و 
اشـتغال در آینـده بگـذارد و اسـتقبال از آن از یـک طرف 
بـه فراهـم کـردن زیرسـاخت های الزم و از جملـه پهنای 
بانـد مناسـب و از طرف دیگـر به آمـوزش و ایجاد امنیت 
در ایـن فضای انتقال اطاعات اسـت. آمـوزش و امنیت از 
مهمتریـن راهکارها برای بهرمند شـدن از این فضا اسـت 
و بایـد مسـووالن کشـور اقـد امـات الزم را در ایـن موارد 

دهند. صـورت 

جمیل مفاخری - ایران آنالین
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1. بیان واضح انتظارات و تعریف بودجه
Elv8 آنجا دلمدیکو: گروه مشاوره

فعالیـت در دنیـای کسـب و کار همیشـه نیازمنـد 
تعییـن بودجـه بـه صـورت دقیـق اسـت. برندهـای بـی 
توجـه بـه این نکتـه همیشـه با مشـکات مالـی مواجه 
مـی شـوند. اگـر در میـان برنامـه بازاریابـی یـا مدیریت 
سـئو برندمـان بـا مشـکات مالـی مواجه شـویم، حل و 
فصـل آنهـا بـه شـدت دشـوار خواهـد بـود. توصیـه من 
در اینجـا تعییـن بودجـه دقیـق بـرای فرآینـد مدیریت 
سـئو اسـت. این امر نیازمنـد تحلیل شـرایط و انتظارات 
مخاطـب هدف اسـت. همچنین باید آشـنایی مناسـبی 
از  بسـیاری  باشـیم.  داشـته  نیـز  گـوگل  الگوریتـم  بـا 
صاحبـان کسـب و کارهـای کوچک نسـبت به آشـنایی 
بـا الگوریتـم موتورهای جسـت وجـو بی توجه هسـتند. 
ایـن امـر ناشـی از برداشـت آنهـا مبنـی بـر سـهولت 
هماهنگـی بـا این الگوریتم اسـت. نخسـت بایـد تکلیف 
مـان را بـا مهـم تریـن موتور جسـت وجو روشـن کنیم. 
امـروزه تقریبـا همه مـردم از گوگل برای جسـت وجوی 
اطاعـات اسـتفاده می کننـد بنابرایـن سـرمایه گذاری 
بـر روی موتورهای جسـت وجوی دیگر چنـدان عقانی 

بود. نخواهـد 
فرآیند مدیریت سـئو شباهت بسـیار زیادی به بازاریابی 
دارد. بازاریابی برای کسـب و کار مشـابه مسـابقه مارتن 
اسـت. در ایـن مسـابقه باید به سـرعت دسـت بـه اتخاذ 

تصمیـم هـای درسـت زد. ایـن امـر بـه خوبـی اهمیـت 
برنامـه ریـزی و توانایـی در اصـاح سـریع اش را نشـان 
مـی دهـد. اسـتفاده حداکثـری از بودجـه برندهـا بدون 
تعییـن دقیـق انتظـارات امـکان پذیـر نیسـت. وقتـی با 
اهـداف مناسـب بـا بودجـه مـان تعریـف کنیـم، دیگـر 
میـان کار بـا بحـران مالـی مواجـه نخواهیـم شـد. اگـر 
برنـد شـما در زمینه تعیین اهـداف و انتظـارات در کنار 
هماهنگـی سـازی آنهـا با بودجـه برند مشـکات زیادی 

دارد، بایـد از کارشـناس هـای خبـره کمـک گرفت.

2. ارزیابی همه نکات و بازبینی مداوم
رایان مقدیس: شرکت بازاریابی تستیک

اغلـب برندهـا فرآینـد مدیریت سـئو را »یکبـار برای 
همیشـه« انجـام مـی دهنـد. این فـرض مبتنـی بر عدم 
احسـاس نیـاز بـه ارزیابی همـه جوانب و بازبینـی مداوم 
اسـت. بـدون تردیـد وقتی ما نسـبت بـه ارزیابـی مداوم 
کسـب و کارمـان بـی توجـه باشـیم، دیگر متوجـه بروز 
تغییـرات نخواهیـم شـد. بسـیاری از برندهای بـزرگ از 
همـان ابتدا متوجه کاهش سودشـان نمی شـوند. زمانی 
کـه مدیـران ارشـد متوجـه ایـن مسـئله مـی شـوند، به 

طـور معمول بسـیار دیر شـده اسـت.
توصیه من در این بخش بسـیار روشـن است: بررسی 
و ارزیابـی مـداوم وضعیـت مدیریت سـئو برندمـان. این 
امـر امکان ریشـه یابـی ایـرادات و رفع آنهـا در کمترین 

زمـان ممکـن را فراهم می سـازد. وقتی از انـدازه گیری 
بایـد در  مـداوم نـکات مختلـف صحبـت مـی کنیـم، 
فرآینـد تعییـن بخش هـای مدیریت سـئو هوشـمندانه 
عمـل کنیـم. طراحـی بخش های روشـن، واضـح و قابل 
انـدازه گیـری اهمیت زیـادی دارد. همچنیـن معیارهای 
مـا نیـز بایـد درجـه مشـخصی از وضوح داشـته باشـند. 
بـدون توجـه بـه ایـن نـکات مدیریـت سـئو موفـق در 

بلندمـدت امـکان پذیر نخواهـد بود.

3. ضرورت اتکای استراتژی بر داده های معتبر
کایل ویگینز: موسسه کتکا

حـوزه کسـب و کار و تجـارت بـه هیـچ وجه شـوخی 
بـردار نیسـت. در ایـن حـوزه همـه برندها باید براسـاس 
داده هـای معتبـر اقـدام بـه اتخـاذ تصمیـم کننـد. در 
غیـر ایـن صـورت دیـر یـا زود سرنوشـت برندمـان بهتر 
از ورشکسـتگی نخواهـد بـود. یکی از اشـکاالت اساسـی 
کسـب و کارهـای کوچـک در ایـن حوزه اتـکا بر حدس 
و گمـان اسـت. شـاید در نـگاه نخسـت این امـر عجیب 
بـه نظر برسـد. بـه هر حال هـر فردی توانایی تشـخیص 
داده معتبـر از حدس و گمان را دارد. من در طول دوران 
فعالیتـم بـه عنـوان مشـاور حـوزه بازاریابـی و مدیریـت 
سـئو بارها شـاهد نزدیکـی داده معتبر بـه حدس صرف 
بـوده ام، بنابرایـن بایـد تـا حـدی بـه صاحبان کسـب و 
کارهـای کوچک برای چنین اشـتباهاتی حـق داد. نکته 

طراحــی یــک اســتراتژی کاربــردی در حــوزه مدیریــت ســئو اهمیــت بســیار زیــادی دارد. اشــتباه بســیاری از برندهــا در ایــن زمینــه اتــکای صــرف بــه 
چنــد تکنیــک قدیمــی و کامــال کلیشــه ای اســت. همیــن امــر موجــب ناتوانــی آنهــا در پاســخگویی مناســب بــه نیازهــای تــازه مخاطــب خواهــد شــد. 
امــروزه مدیریــت ســئو در قالــب حرفــه ای از دل مطالعــه چنــد مقالــه ســاده امــکان پذیــر نیســت. مــا نیازمنــد تکنیــک هــای حرفــه ای و مطمئــن 
هســتیم. بهتریــن راهــکار اســتفاده از توصیــه هــای افــراد ماهــر در زمینــه مدیریــت ســئو اســت. کارآفرینــان در حــوزه کســب و کارهــای کوچــک 
همیشــه تخصــص و مهــارت قابــل توجهــی در زمینــه مدیریــت ســئو از خــود نشــان مــی دهــد، بنابرایــن اســتفاده از توصیــه آنهــا گزینــه منطقــی 

خواهــد بــود.
اشــتباه اصلــی برندهــا در زمینــه مدیریــت ســئو شــروع فرآینــد موردنظــر پیــش از ارزیابــی دقیــق شــرایط اســت. دنیای کســب و کار بــدون برنامه ریزی 
دقیــق بــدل بــه فضایــی دشــوار بــرای فعالیــت خواهــد شــد، بنابرایــن بایــد همیشــه ایــده هــای جــذاب و کاربــردی بــرای جلــب نظــر مخاطــب داشــته 
باشــیم. در حــوزه مدیریــت ســئو اســتفاده از تجربــه کارآفرینــان موفــق ضــروری اســت. در ایــن مقالــه 12 کارآفریــن مختلــف از انجمــن کارآفرینــان 

جــوان بــه بررســی ایــده هــای مختلــف پیرامــون مســئله مدیریــت ســئو خواهنــد پرداخــت

تکنیک های مدیریت سئو 
برای کسب و کارهای کوچک

آشنایی با
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مهـم در اینجـا شـیوه های پیشـگیری از بروز مشـکات 
مشـابه است.

یکـی از ویژگی هـای اصلی داده معتبـر آزمون پذیری 
اسـت. ایـن مفهـوم بـه معنـای امـکان راسـتی آزمایـی 
صحـت داده هاسـت. حدس و فرض افـراد به طور معمول 
تحمـل آزمـون دقیق را نـدارد بنابراین به سـرعت تفاوت 

میـان داده معتبـر و حدس مشـخص خواهد شـد.

4. ما مشتری نیستیم
رب ریتسی: موسسه بازاریابی رِبل

مدیریت سـئو از یکسـو بـا الگوریتم گوگل و از سـوی 
دیگر با مشـتریان سـر و کار دارد. نکته مهم در این میان 
عـدم توجـه صـرف به سـلیقه شـخصی مـان در طراحی 
اسـتراتژی اسـت. متاسـفانه بسـیاری از صاحبـان کسـب 
و کارهـای کوچـک در عمـل ایـن مـرز باریـک را رعایت 
نمـی کنند. درسـت بـه همیـن خاطـر اسـتراتژی آنها از 
نظـر مخاطب هـدف چندان جذاب نیسـت. نمود آشـکار 
ایـن فرآینـد در حـوزه بازاریابـی و تبلیغات اسـت. امروزه 
بسـیاری از کمپین های تبلیغاتی فقط به نظر سـازندگان 
شـان جذاب هسـتند. راهکار پیشگیری از چنین مشکلی 
ارزیابـی مداوم نظر مشـتریان اسـت. در نهایـت نیز پیش 
از اجرای اسـتراتژی مدیریت سـئو باید نظر جامعه نمونه 
مشـتریان را جویا شـد. به این ترتیـب موفقیت کمپین و 

اسـتراتژی مـا تضمین می شـود.

5. فهم درست ماهیت رقابت
Think Big برایان دریسکول: موسسه بازاریابی

بدون تردید بسـیاری از ما طراحی اسـتراتژی مدیریت 
سـئو را گزینـه ای حرفـه ای تلقـی مـی کنیـم. صاحبان 
کسـب و کارهـای کوچک بـا طراحی اسـتراتژی مدیریت 
سـئو دیگر هیـچ دغدغه ای ندارند. انـگار این فرآیند تمام 
مشـکات شـان را حل خواهـد کرد. نقطـه مرکزی بحث 

مـن همیـن انتظـارات بیـش از حـد در تعامل بـا مفهوم 
مدیریت سـئو اسـت. ما باید انتظـارات واقع بینانـه از این 
مفهـوم داشـته باشـیم. در غیـر ایـن صـورت نتیجـه کار 

هیـچ وقـت راضی مـان نخواهـد کرد.

مطلب مرتبـط: راهکارهای مدیریت سـئو برای 
کسـب و کارهای کوچک

پـس از ارزیابـی واقع نگرانـه از دسـتاوردهای مدیریت 
سـئو نوبـت بـه درک ماهیـت رقابـت در ایـن حـوزه می 
از  بـا برنـد مـا بسـیاری  رسـد. بـدون شـک همزمـان 
برندهـا دیگـر نیـز بـه فکـر طراحـی اسـتراتژی مدیریت 
سـئو هسـتند. این امـر موجب ضـرورت اسـتفاده از ایده 
هـای تـازه و نوآورانـه مـی شـود. اگـر مـا ماننـد دیگـران 
عمـل کنیم، بـدل به برندهایی کلیشـه ای خواهیم شـد. 
امـروزه موفقیـت در تمام عرصه های کسـب و کار در گرو 

فعالیـت خاقانه اسـت.

6. اهمیت طراحی استراتژی منسجم
Aligned Signs جسیکا بیکر: شرکت

وقتـی از اسـتراتژی منسـجم صحبـت مـی کنیـم، 
مفاهیـم مختلفـی بـه ذهـن مـی رسـد. ابتدا بـه نظر من 
باید تعریف درسـتی از مفهوم انسـجام داشـته باشـیم. در 
غیـر این صورت تاش برای طراحی اسـتراتژی منسـجم 
بیهـوده خواهـد بـود. برخـی از مهـم تریـن بخـش های 
اسـتراتژی منسـجم شـامل تعریف دقیق مخاطب هدف، 
شناسـایی نیازهای شـان، آشـنایی با سـلیقه و در نهایت 
تولیـد محتوایـی هماهنـگ با آن اسـت. برندهـای بزرگ 
مهـارت باالیـی در ایـن زمینـه دارنـد. بـه همیـن خاطـر 
اغلـب کمپیـن هـای ایـن برندهـا مـورد پسـند مخاطب 
قـرار مـی گیرد. کسـب و کارهای کوچک در سـوی دیگر 
ماجـرا تجربه و مهـارت کمتری دارند. همیـن امر موجب 
کاهـش کیفیـت کمپیـن آنها می شـود. اگر ما بـه دنبال 

ارائـه کیفیت بهتـر در زمینه طراحی اسـتراتژی مدیریت 
سـئو در قالبی منسـجم هسـتیم، باید عملکـرد برندهای 

بـزرگ و موفـق را الگـو قـرار دهیم.

7. نگارش محتـوای جذاب برای کلیـد واژه های 
تاثیرگذار

تاد جیاناتاسیو: موسسه خبری ترسنیک
امروزه فرآیند جسـت وجو در اینترنت شـامل استفاده 
از کلیـدواژه هـای مختلـف اسـت. همـه مـا با کلیـدواژ ه 
هـای مختلف بـه مطالب موردنظرمان دسـت مـی یابیم. 
حـوزه مدیریـت سـئو به طـور عمیقی بـا کلیـدواژه های 
کسـب و کارهای مختلـف پیوند دارد بنابرایـن ناتوانی در 
ساماندهی اسـتراتژی مدیریت سـئو بدون یافتن کلیدواژ 
ه هـای کاربـردی طبیعـی خواهد بود. هر کسـب و کاری 
دارای برخـی از کلیـدواژ ه هـای خـاص اسـت. یافتن آنها 
دشـواری چندانـی نـدارد. یکـی از سـاده تریـن الگوهای 
یافتـن کلیـدواژه هـای تخصصـی کسـب و کار مشـاهده 
عملکـرد رقبـای مـان اسـت. به ایـن ترتیب دیگـر نیازی 
بـه صـرف زمـان و بودجه فـراوان نخواهد بـود. مزیت این 
شـیوه امـکان اسـتفاده از آن در وضعیـت هـای مختلـف 
اسـت بنابراین حتی اگر برندتان توسـعه سـریعی نیز پیدا 
کـرد، تقلید از برندهای بزرگتر ایـده چندان بدی نخواهد 
بـود. مـن به طـور معمول ایـده تقلیـد از دیگـر برندها را 
دربـاره برندهـای کوچک همـراه با بودجه محـدود به کار 
مـی بـرم. بـا توجـه به مخاطـب هدف ایـن مقالـه به نظر 
اسـتفاده از ایـن تکنیـک بهتریـن راهکار ممکـن خواهد 

بود.

8. تمرین الگوی بازاریابی محتوایی 20/80
Content Mender ران لیبک: موسسه

اگر در حوزه بازاریابی شـاهد پادشـاهی محتوا هستیم، 
الگـوی بازاریابـی محتوایـی ۲۰/۸۰ بـر تمـام ایـن حـوزه 
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سـلطه دارد. ایـن الگـو شـامل تمرکـز بـر روی بازگشـت 
سـرمایه گـذاری برندمـان در کوتـاه تریـن زمـان ممکن 
اسـت. بسـیاری از کارشـناس هـا از ماهیـت بلندمـدت 
بازگشـت سـرمایه در حـوزه کسـب و کار صحبـت مـی 
کننـد. انتقـاد مـن بـه ایـن افـراد ناتوانـی شـان در فهـم 
تفـاوت کسـب و کارهـای مختلـف اسـت. بـدون شـک 
هـدف اصلـی هـر برنـدی از فعالیـت کاری کسـب سـود 
بیشـتر اسـت. هرچـه سـود موردنظـر زودتر به دسـت ما 
برسـد، فرآیند سـرمایه گـذاری مورد ارزیابـی بهتری قرار 
خواهد گرفت. بازگشـت سـریع سـرمایه گـذاری برندمان 
شـامل صـورت بنـدی محتـوای بازاریابی جـذاب با توجه 
بـه ارزش هـای برندمـان و ترکیبش با سـلیقه مشـتریان 
اسـت. ایـن امر بـه طور خـودکار فرآیند مدیریت سـئو را 
سـاماندهی خواهـد کرد. اغلب کلیـدواژه های محبوب در 
حوزه های کاری مختلف از دل جسـت وجوی مشـتریان 
اسـتخراج می شـود بنابراین با شـناخت درسـت سـلیقه 
مشـتریان فرآیند مدیریت سـئو ما نیز مدیریت خواهد شد.

9. اهمیت شخصی سازی کلیدواژه ها
اوچیچی کالو: موسسه طراحی و هنری لینکینگ آرت

بـه نظر مـن موفقیت در حوزه مدیریت سـئو بسـتگی 
بـه توانایی برندها در شـخصی سـازی محتوای شـان دارد. 
امـروزه بـا گسـترش ابزارهـای آنایـن و جسـت وجوگـر 
فرصـت های زیادی برای کاربران در راسـتای جسـت وجو 
به شـیوه مورد عاقه شـان وجـود دارد. به عـاوه، هرکدام 
از مـا براسـاس سـلیقه و پسـند شـخصی مـان محتـوای 
آنایـن را مـورد ارزیابی قـرار می دهیم. ایـن نکته از نقطه 
نظـر طراحـی اسـتراتژی مدیریـت سـئو اهمیـت بسـیار 
زیـادی دارد. اغلـب صاحبـان کسـب و کارهـای کوچـک 
براسـاس یک الگوی کلـی اقدام به طراحی اسـتراتژی می 
کننـد. این امر موجب غفلت از سـلیقه منحصـر به فرد هر 

کدام از مشـتریان خواهد شـد.

ایـده مـن در ایـن بخـش مبتنـی بر شـخصی سـازی 
محتـوای اصلـی کمپیـن بازاریابـی مـان اسـت. بـه ایـن 
ترتیـب فرصـت های بیشـتری برای مدیریت سـئو پیش 
روی برنـد مـا خواهـد بـود. وقتـی مـا محتـوای بازاریابی 
برندمان را شـخصی سـازی می کنیم، درواقع راهکارهای 
بسـیار زیادی برای مدیریت سـئو هر کدام از آن محتواها 

خواهیم داشـت.

10. تمرکز بر روی کانال های ارتباطی برندمان
Just Ads شان ریزوی: موسسه

یکـی از مزیـت های آشـکار مدیریت سـئو در جایگاه 
یـک کسـب و کار کوچـک امـکان تعامل و گفـت وگوی 
نزدیک با مشـتریان اسـت. امروزه برندهای بزرگ فرصت 
کمتـری بـرای تعامـل نزدیـک بـا مشـتریان هدف شـان 
دارنـد. بـه همین خاطر مزیت کسـب و کارهـای کوچک 
بـر روی تمرکـز بـر این حـوزه قـرار دارد. وقتـی ما تعامل 
نزدیک تری با مشـتریان داشـته باشـیم، سـلیقه شـان را 
بهتر خواهیم شـناخت. این امر موجب سـهولت مدیریت 
سـئو و طراحـی کمپیـن هـای جذاب مـی شـود. امروزه 
مشـکل بسـیاری از برندهـا ناتوانـی در زمینـه فهـم ایده 
هـای بازاریابـی موردپسـند مشـتریان اسـت. اگـر شـما 
صاحـب یک کسـب و کار کوچک هسـتید، باید از تعامل 

نزدیـک تان با مشـتریان نهایـت اسـتفاده را ببرید.

11. طراحی نقشه کلیدواژه ها
جیم هافمن: موسسه گرو هیت

خوشـبختانه ما در عصـر دیجیتال زندگـی می کنیم. 
اکنـون بیش از هر زمان دیگری ابزارهای مدیریت کسـب 
و کار در اختیـار مـا قرار دارد بنابراین با داشـتن ایده های 
کاربـردی امـکان کسـب موفقیت در حـوزه های مختلف 
وجـود دارد. یکـی از ابزارهای رایگان و تاثیرگذار در زمینه 
مدیریت سـئو Google Keyword Planner اسـت. 

این ابزار با اسـتفاده از هوش مصنوعی پیشـرفته اقدام به 
ارزیابـی ترافیک سـایت مـا و نحوه رفتـار بازدیدکنندگان 
مـی کند. در نهایـت نیز توصیه هایی برای اسـتفاده بهتر 
از کلیـدواژه هـای مختلـف ارائـه مـی کند. مزیـت اصلی 
ایـن ابـزار امـکان طراحـی نقشـه جامع بـرای کلیـدواژه 
هـای مـان اسـت. همچنیـن در پایـان هـر ماه براسـاس 
نحوه عملکـرد کلیدواژه ها امکان مشـاهده ارزیابی نهایی 
Google Keyword Planner وجود خواهد داشـت. 
ایـن ارزیابـی به مـا در راسـتای بهبـود کیفیـت عملکرد 

اسـتراتژی مدیریـت سـئو برندمان کمـک خواهد کرد.

12. تولید مداوم محتوای وبالگی
علی پورواسئی: موسسه راهکارهای

LAD بازاریابی 
اگـر شـما اطاعـات جامعـی دربـاره حـوزه تخصصی 
کسـب و کارتـان داریـد، راه انـدازی وبـاگ رسـمی ایده 
جالبـی خواهـد بـود. بسـیاری از کارآفرینان حرفـه ای به 
منظور افزایش شـهرت شـان اقـدام به راه انـدازی وباگ 
هـای حرفـه ای می کننـد. این امر به شـدت جایگاه برند 
مـا را ارتقـا خواهـد داد. ایـده مـن در این زمینه اسـتفاده 
از نـرم افزارهـای تحلیـل کلیدواژه هـای پرکاربـرد مانند 
Google Keyword Planner بـه منظـور شـناخت 
هرچـه بهتـر حـوزه جسـت وجـوی مخاطـب در گـوگل 
اسـت. گام بعـدی تولیـد محتوا پیرامـون کلیـدواژه های 
پرکاربـرد خواهـد بـود. به ایـن ترتیب ما فرصـت تولید و 
ارائـه محتوای مـورد عاقه اغلب کاربران را خواهیم داشـت.

   مترجم
   علی آل علی,

 allbusiness :منبع   
سایت فرصت امروز
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)Big Data Engineer(  1. مهندس اَبَرداده
از شغل های  یکی  آمده،  به دست  تحقیقات  اساس  بر 
مهندسان  به  جاری  در سال  کامپیوتر  رشته ی  پردرآمد 
ابرداده ها،  از  نمونه ای  است.  شده  داده   نسبت  ابرداده، 
پتابایت ها )Petabytes( یا اگزابایت ها )Exabytes(  هستند. 
آن ها شامل میلیاردها رکورد از میلیون ها نفر هستند که 
هرکدام از آن ها در منابع مختلف )مانند مراکز خدمات 
وجود  و…(  اجتماعی  شبکه های  حراجی ها،  مشتریان، 
دارند. این داده ها عموما ساختار مشخصی ندارند؛ یا ناقص 
هستند و یا دسترسی به آن ها مقدور نیست. با افزایش 
شرکت ها  کاربر،  داده های  به  صنایع  بیشتر  وابستگی 
همیشه به دنبال افراد ماهر هستند که می توانند به آن ها 
کمک کنند تا بینش ذهن مشتری را بدست آورند. اگر 
می خواهید خود را به عنوان یک مهندس ابرداده در یک 
شرکت معتبر مشغول به کار کنید ، اطمینان حاصل کنید 
که دانش بنیادی عمیق الزم برای چنین موقعیت هایی را 

دارید.
شرایط الزم برای این شغل

باز  مهارت سطح باال در نرم افزارهای مهندسی منبع 
MapReduce, HDFS, SPARK, Hive مثل

نیاز به دانش عمیق در مورد ابزارهای پرس و جوی داده 
 Big نیاز به درک قبلی از ابزارهای   Impala و Pig مانند
یا H۲Oدرک کامل   Mahout ، SparkMLمانند  Data ML

ازمعماری lambda که برای تولید بی وقفه ی داده هاست
 HBase ، مانند   NoSql داده های  پایگاه  با  آشنایی 

. MongoDB و  Cassandra

)Data Scientist(  2. دانشمند داده
پست   Big Data تکنولوژی های  رشد  با  همزمان 
دانشمند  نام  به  جهان  بزرگ  شرکت های  در  جدیدی 
داده )Data Scientist( ایجاد شده است. دانشمند داده در 
واقع شغل جدیدی از نقش تحلیلگر تجارت/بازار یا نقش 
تحلیلگر داده است. چیزی که این نقش را با نقش های ذکر 
شده متمایز ساخته، دانش و هوش تجاری برای گرفتن 
تصمیمات سخت و سریع و انتقال آن ها به روسای شرکت 
بر  غلبه  برای  راه حل  بهترین  یافتن  برای   ،IT رهبران  و 
چالش های تجاری  است. دانشمند داده به عنوان یکی از 
شغل های پردرآمد رشته ی مهندسی کامپیوتر باید دارای 
اطاعات کافی از دو رشته ی مهندسی  کامپیوتر و آمار باشد.

شرایط الزم برای این شغل
درک مناسب از تجزیه و تحلیل داده ها، آمار و یادگیری  

ماشین
بر  متمرکز  چارچوب های  و   R ،Python با  آشنایی 

داده های آن ها
تیزبینی در کسب الگوهای موجود در مجموعه داده های 

گسترده و پراکنده
   برخورداری از تفکر نقادانه و مهارت سازگاری باال

3. مدیر امنیت سیستم های اطالعاتی
)Information Systems Security Manager( 

مطمئناً امنیت، حساس ترین جنبه ی مشاغل مبتنی 
بر فناوری مدرن است. شرکت ها همیشه به دنبال مدیر 
از  سیستم های امنیت اطاعات بسیار ماهر هستند تا 
امنیت اطاعات تجاری و کاربران خود اطمینان حاصل 
کنند.  بنابراین اگر در سال ۲۰۱۹ به دنبال شغل های 
را  موقعیت  این  هستید،  کامپیوتر  رشته  ی  پردرآمد 

به لیست خود اضافه  کنید.
شرایط الزم برای این شغل

مهارت در معماری کامپیوتر و شبکه
CISSP ، CEH دارای یک گواهینامه امنیتی مهم مانند

   تجربه ی قبلی در این زمینه بسیار مفید است
مسلط به پارادایم های مختلف برنامه نویسی و زبان ها 

به طور یکسان
)Data Architect(  4. معمار داده

داده ها عنصر اصلی شرکت های امروزی هستند. با این 
حال، ماهیت داده ها این است که در طبیعت پراکنده 
هستند. شرکت ها نمی توانند از چنین داده های آشفته و 

در حــال حاضــر، بــدون شــک، مشــاغل مربــوط بــه مهندســی کامپیوتــر، پرطرفدارتریــن شــغل ها در بیــن نســل جــوان هســتند. طبــق گــزارش 
ــر اســاس تحقیقــات متخصصــان، شــغل های پردرآمــد رشــته ی  ــار لینوکــس، برنامه نویســی و…( ب ــه ی »UbuntuPit« )ارائه دهنــده ی اخب مجل

مهندســی کامپیوتــر در ســال ۲۰۱۹ بــه شــرح زیــر اســت.

شغل های پردرآمد رشته  مهندسی کامپیوتر در 
سال 2019

دانشمند داده 
در واقع شغل جدیدی

 از نقش تحلیلگر 
تجارت بازار یا نقش 
تحلیلگر داده است

آشنایی با
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نامنسجمی استفاده کنند و نیاز به سازماندهی مناسب آ ن ها 
دارند. همچنین یک معمار داده، پایگاه داده های شرکت را 
هماهنگ کرده و از امنیت داده های خود مراقبت خواهد 
کرد. آن ها مایل به صرف هزینه های بزرگی برای معماران 
داده هستند، بدین سبب این موقعیت در گروه شغل های 

پردرآمد رشته ی مهندسی کامپیوتر قرار گرفته است.
شرایط الزم برای این شغل

مهارت در آمارهای عملی و الگوریتم های مدل سازی 
رایج

یافتن و تشخیص سریع الگوهای موجود در مجموعه 
داده های بزرگ

)Data Security Analyst(  5. تحلیلگر امنیت داده
امنیت  که  دارند  وجود  بسیاری  مخرب  داده های 
سازمان ها  می اندازند.  خطر  به  را  سازمانی  داده های 
ساالنه مبلغ عظیمی را برای اطمینان از امنیت داده های 
گرانبهای خود خرج می کنند. بنابراین، اگر عدم امنیت و 
یک  شوند،  سازمان ها  برانگیختگی  باعث  سوءاستفاده ها 
مهندس کامپیوتر که تحلیلگر امنیت  داده است بهترین 
پیشنهاد برای آن هاست. آن هاعمدتاً داده های سازمان را 
به گونه ای فیلتر می کنند تا در دسترس مهاجمان مخرب 
از  یکی  شغل  این  که  نیست  ذهن  از  دور  نگیرد.   قرار 
سال  در  کامپیوتر  مهندسی  رشته ی  پردرآمد  شغل های 

جدید بوده است.
شرایط الزم برای این شغل

تسلط بر امنیت کامپیوتر
مهارت در تکنیکهای داده کاوی و سازماندهی.

الگوریتم های  و  پارادایم ها  از  عمیق  دانش  داشتن 
مختلف مدل سازی داده

6. معمار برنامه های کامپیوتر
)Applications Architect( 

این موقعیت یکی دیگر از شغل های پردرآمد رشته ی 
مهندسی کامپیوتر در حال حاضر است.  معمار برنامه های 
کاربردی کامپیوتر، طراحی و راه اندازی صندوق  برنامه های 
توسعه دهندگان  عهده دارد.  بر  را  شرکت ها  کاربردی 
برنامه های کاربردی، محصوالت نهایی را بر اساس ساختار 

پیشنهادی معمار برنامه می سازند. 
شرایط الزم برای این شغل

درک کامل از معماری کامپیوتر و اصول آن
آگاهی از اصول و رویکردهای مختلف طراحی نرم افزار

کاربری،  رابط های   ،Front end، Back end با  آشنایی 
میان افزارها و دیگر عناصر برنامه های کاربردی

 )Data Manager(  7. مدیر داده
داده ها معموالً پراکنده هستند و این امر سازمان ها و 
یک  می دهد.  قرار  خود  تحت الشعاع  را  تجاری  کارکنان 
مدیر داده، باید اطاعات شرکت ها و همچنین بانک های 
اطاعاتی تجاری را به خوبی مدیریت کند. در سال ۲۰۱۹ 
این موقعیت شغلی نیز به عنوان یکی از شغل های پردرآمد 

رشته  ی کامپیوتر شناخته شده است.
شرایط الزم برای این شغل

یافتن سریع الگوهای موجود در مجموعه داده های بزرگ
آگاهی کامل از بانک های اطاعاتی و طرح های مختلف

حصول اطمینان از اینکه داده های سازمان یافته سالم 
و ایمن هستند

طرح های  به  تجاری  الزامات  ترجمه ی  به  مسلط 
پایگاه داده در دنیای واقعی

 )Software Engineer( 8. مهندس نرم افزار
همراه با پیشرفت فناوری و رشد همه جانبه ی نرم افزار، 
تقاضای نیروی کار برای مهندسان نرم افزار رو به افزایش 
است. جای تعجب نیست که شغل مهندسی نرم افزار یکی 
از شغل های پردرآمد رشته  ی کامپیوتر در سراسر جهان 
شناخته شده است. این موقعیت، امکان طراحی و توسعه ی 
در  سازمان هایی  برای  را  شرکتی  نرم افزاری  راه حل های 
سراسر جهان، میسر می سازد.  مهندسان نرم افزار می توانند، 
در  را  اجتماعی  امنیت  همچنین  و  پرسود  قدرت های 

زمینه های رایانه ای فراهم  آورند.
یک مهندس نرم افزار موفق، مجموعه ای از مهارت های 
انسانی و فنی را با هم دارد. او در برنامه نویسی نرم افزارهای 
دسکتاپ )مثل نرم افزارهای مالی(، دنیای وب یا موبایل و 
سایر رشته ها مانند بازی های کامپیوتر، باید مهارت کافی را 
حتما داشته باشد تا بتوان او را شایسته ی عنوان »مهندس 

نرم افزار« دانست.
شرایط الزم برای این شغل

قبل از هر چیزی داشتن مدرک لیسانس این رشته، 
ضروری است.

اصاح نرم افزارهای موجود و برطرف کردن خطاهای 
آن ها برای هماهنگی با سخت افزارهای جدید و یا افزایش 

کارایی آن ها
داشتن یک مهارت تحلیلی عالی

داشتن مهارت های کار گروهی و ارتباطی
آشنایی با سیستم های مختلف پایگاه داده

مهارت در تست و اشکال زدایی نرم افزارها
9.توسعه دهندگان اپلیکیشن های موبایل 

)Mobile Applications Developer(
برنامه های موبایل، دنیای مدرن را هدایت می کنند. از 
زمان ظهور تلفن های هوشمند، برنامه های تلفن همراه به 
مهم ترین کانون شرکت ها تبدیل شده اند. به همین دلیل 
زمره ی  در  موبایل  کاربردی  برنامه های  توسعه دهندگان 
شغل های پردرآمد رشته ی مهندسی کامپیوتر می باشند. 
آن ها به طور عمده برنامه های Android یا iPhone را برای 

مصرف کنندگان در سراسر جهان تهیه می کنند.
شرایط الزم برای این شغل

و  شبکه سازی  در  عالی  مهارت های  داشتن  به  نیاز 
معماری.

آشنایی با چارچوب های برنامه های کاربردی تلفن های 
Android Studio هوشمند مانند

توانایی توسعه ی نرم افزارهای موبایل اصلی و ترکیبی
10.مدیر امنیت شبکه 

)Network Security Administrator( 
شرکت ها باید از امنیت شبکه های خود اطمینان حاصل 
کنند. به همین دلیل آنها مایل هستند هزینه های باالیی 
را صرف مدیران توانمند امنیت شبکه کنند. اگر دانش و 
سابقه ی قبلی در زمینه ی مدیریت و امنیت شبکه دارید، 
ما این شغل را به شما پیشنهاد می کنیم. این موقعیت نه 
تنها یکی از شغل های پردرآمد رشته ی مهندسی کامپیوتر 
می باشد، بلکه چالشی را برای همه ی شما عاقه مندان به 

امنیت ایجاد می کند.
شرایط الزم برای این شغل

درک دقیق از شبکه ها و معماری رایانه ها
یافتن سریع تهدیدهای امنیتی بالقوه و تسخیر آن ها

و  بهره برداری  رایج  تکنیک های  با  قبلی  آشنایی 
آسیب پذیری

 نرم افزار 
یکی از شغل های 
پردرآمد رشته  ی 

کامپیوتر 
در سراسر 

جهان شناخته 
شده است



92

سال چهارم - شماره 22- دی 1398
ماهنامه غیر برخط

فناوری اطالعات
و ارتباطات

www.bazarekar.ir

لزوم گسترش بازار منطقه ای استارتاپ های ایرانی
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در سفر دوروزه خود به 
باکو با شرکت ها و استارتاپ های ایرانی حاضر در نمایشگاه 
باکوتل دیدار کرد. محمد جواد آذری جهرمی در این دیدار 
به شرکت ها و استارتاپ های ایرانی توصیه کرد که از فرصت 
نمایشگاه باکوتل برای توسعه بازار خود نهایت استفاده را 
ببرند. وی همچنین تأکید کرد که تعامل با شرکت ها و 
رشد  بر  می تواند  منطقه   کشورهای  استارتاپ های 
بگذارد.  تأثیر  نیز  ایرانی  استارتاپ های  اکوسیستم 
گفتنی است ۱4 استارتاپ ایرانی موفق به شرکت در 

این نمایشگاه شدند.
کشور  جمهوری  رئیس  با  همچنین  ارتباطات  وزیر 
آذربایجان وهمتایان و مقامات عالیرتبه بین المللی حاضر 
در این همایش با هدف توسعه روابط و گسترش بازارهای 
منطقه ای استارتاپ های ایرانی و تشکیل منطقه ای قوی تر، 

دیدار و رایزنی کرد.
وی در دیدار با رشاد نبی اف رئیس شرکت آژانس فضایی 
جمهوری آذربایجان نیز برای آغاز همکاری های مشترک 
با جمهوری آذربایجان در حوزه فضایی ابراز تمایل کرد و 
افزود: بخش اعظم اقتصاد آینده متعلق به حوزه فضایی است. 
بنابراین باید جایگاه خود را در این بازار تعریف کنیم که 
آیا می خواهیم مصرف کننده باشیم یا تولید کننده. در حوزه 
فضایی در حال حاضر چند کشور به صورت خاص برنامه ریزی 
کرده اند و با پیشرفت های قابل توجه، عمده دستاوردهای این 

بخش را متعلق به خودشان کرده اند.

 وی ادامه داد: ما در ایران برنامه ریزی کرده ایم که در 
این حوزه تنها مصرف کننده نباشیم و بر همین اساس یک 
برنامه ۲۰ ساله تنظیم کرده ایم که نیمی از آن گذشته و 
تاش داریم تا منظومه فضایی را تشکیل دهیم . بر این 
اساس توسعه صنعت فضایی برای ما یک ضرورت راهبردی 

است.
نوع  هر  از  رابطه  این  در  کرد:  تأکید  ارتباطات  وزیر   
همکاری دوجانبه و چندجانبه استقبال می کنیم و سازمان 
فضایی ایران این آمادگی را دارد تا باب همکاری مشترک با 

آژانس فضایی جمهوری آذربایجان را باز کند.
 رشاد نبی اف هم در این دیدار با ابراز خشنودی از تمایل 

جمهوری آذربایجان برای همکاری با ایران گفت: جمهوری 
آذربایجان هم از شکل گیری همکاری مشترک استقبال 

می کند.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات همچنین در دیدار 
 )ITU( با هولین ژائو، دبیر کل اتحادیه جهانی ارتباطات
اتحادیه  این  با  ایران  دوجانبه  همکاری های  درخصوص 
جهانی گفت وگو کرد. آذری جهرمی با انتقاد از تحریم های 
یکجانبه و غیرقانونی علیه مردم ایران تأکید کرد که این 
تحریم ها بر روند سرعت توسعه فناوری  در ایران می تواند 
تأثیر گذار باشد و ضروری است که نهادهای بین المللی از 
جمله اتحادیه جهانی نسبت به این تحریم ها واکنش نشان 

دهند.
مطرح  مباحث  و  جلسه  این  درباره  جهرمی  آذری 
شده نیز با اشاره به یکی از توافق های این جلسه گفت: 
با آمادگی ای که داشتیم ایران اواخر فروردین ماه میزبان 
مقررات  استانداردسازی  علمی  کارگروهای  از  یکی 
فعال  حضور  با  و  بود  خواهد   ۵G حوزه  در  مخابراتی 
دانشمندان ایرانی و خارجی جلسه ای را برگزار می کنیم. 
وزیر ارتباطات ادامه داد: توسعه همکاری ها با افغانستان 
از  کشور  این  با  علمی  همکاری های  توسعه  بخصوص 
آذری  بود.  نشست  این  در  شده  مطرح  مباحث  دیگر 
جهرمی گفت: بحثی هم در ارتباط با آینده تکنولوژی 
۵G در کشورهای مختلف شد که این تکنولوژی در حال 

پیشرفت است و مسیری که ما در ایران انتخاب کرده ایم 
با جدیت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و امیدوارم که 

بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه بین المللــی ارتباطــات، نــوآوری و فناوری هــای پیشــرفته باکــو بــا نام»باکوتــل« کــه از 3دســامبر )12آذر( در 
ــر ارتباطــات و  ــان داد. در مراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه و ســایر بخش هــای آن، وزی ــه کار خــود پای ــود ب مرکــز نمایشــگاهی باکــو آغــاز شــده ب
فنــاوری اطالعــات کشــورمان نیــز حضــور داشــت کــه عــالوه بــر تأکیــد بــر توســعه روابــط و گســترش بازارهــای منطقــه ای اســتارتاپ های ایرانــی و 
تشــکیل منطقــه ای قــوی تــر، از تحریم هــای یکجانبــه و غیرقانونــی امریــکا علیــه مــردم ایــران انتقــاد کــرد. وی همچنیــن در ایــن نمایشــگاه از 

یــک برنامــه ۲۰ســاله بــرای تشــکیل منظومــه فضایــی در ایــران خبــر داد.

»باکوتل«؛ زمینه ساز رشد بازار فناوری ایران

وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در سفر دوروزه 
خود به باکو با شرکت ها
 و استارتاپ های ایرانی

 حاضر در نمایشگاه
 باکوتل دیدار کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بیست و پنجمین دوره نمایشگاه فناوری باکو عنوان کرد
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ثمرات این مذاکرات برای کشور و مردم سودمند باشد.
روبات ها در یک نمایشگاه 25ساله

طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد در مورد فناوری های 
اطاعات جهانی، جمهوری آذربایجان به دلیل اهمیت دادن 
به  آی سی تی اکنون در میان ۱۳۹کشور در رتبه هشتم 
جای گرفته است بنابراین عجیب نیست که میزبان چنین 
نمایشگاه فناوری گسترده ای باشد. در واقع همان طور که 
شهر دبی سال هاست میزبان نمایشگاه فناوری جیتکس 
گرد هم  را  زبان  عرب  تا کشورهای  دارد  تاش  و  است 
جمع کند و از این  طریق همکاری های گسترده ای را در 
حوزه  ای سی تی بین آنان رقم بزند، جمهوری آذربایجان 
نیز قصد دارد تا همکاری های بین منطقه ای را در حوزه  
آی سی تی افزایش دهد. هرچند دبی در آستانه برگزاری 
چهلمین دوره نمایشگاه جیتکس در سال ۲۰۲۰ قرار دارد 
و درمقابل، قدمت نمایشگاه باکوتل به ۲۵سال می رسد ولی 

این رویداد تاکنون بسیار موفق بوده است.
باکوتل در واقع یک نمایشگاه و کنفرانس بین المللی 
از  یکی  و  است  ارتباطات  و  اطاعات  فناوری  برای 
بزرگ ترین رو یدادها در نوع خود در منطقه خزر و قفقاز 
محسوب می شود. این رویداد فرصتی را فراهم می کند تا 
تجهیزات و تکنولوژی های برتر منطقه به بازار معرفی شود 
و همچنین آغازی برای همکاری های جدید بین منطقه ای 
در حوزه ارتباطات باشد. در همین راستا بازدیدکنندگان 
این نمایشگاه نیز عمدتاً مدیران آی تی و مخابراتی، مدیران 
سایر  و  دانشگاه ها  نمایندگان  وب،  طراحان  سیستم ها، 

مؤسسات آموزشی و... هستند.
 ۲۰۰ از  بیش   ۲۰۱۹ باکوتل  نمایشگاه  در  امسال 
شرکت کننده از ۲۳کشور جهان گرد هم جمع شدند که در 
میان این کشورها نام باروس، ایتالیا، ایران، امارات متحده 
عربی، اسلونی، روسیه، امریکا، ترکیه، فرانسه و کرواسی 

دیده می شود.
و  بر سخنرانی ها  عاوه  باکوتل ۲۰۱۹  نمایشگاه  در   
 Robopark کنفرانس ها و میزگردهای متعدد، رویدادی به نام
یا پارک روبات ها برگزار شد که در آن جدیدترین مدل های 

روبات ها به نمایش درآمدند. یکی از این نمونه ها روبات 
انسان نمای Pepper از الس وگاس بود. در این بخش از 
روبات  همچنین  ماهی،  شکل  به  روبات هایی  نمایشگاه 
به نمایش  هنرمند و یک فضانورد روباتیک 6متری هم 

گذاشته شد.
روبات پیانیست هم یکی از بخش های جالب روبوپارک 
را رقم زد و در کنار آن بازدیدکنندگان از دیدن پهپادهای 
مختلف و همچنین روبات های کشتی گیر به سبک کشتی 
سنتی ژاپن یعنی سومو لذت بردند.در بخشی از نمایشگاه 
و  ابداعات  نوآوری«، شرکت کنندگان  نام »منطقه  با  نیز 

نوآوری های خود در زمینه تکنولوژی را عرضه کردند.
TechTalks هم یکی دیگر از بخش های نمایشگاه فناوری 

امسال باکوتل بود که بر موضوع نقش مدارس و دانشگاه ها 
و  شد  تأکید  آی تی  حوزه   حرفه ای  نیروهای  تأمین  در 
این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.  نیازهای  چالش ها و 
گردهمایی شرکت های فناوری تجاری و بررسی نقش زنان 

در حوزه آی تی نیز از بخش های دیگر این نمایشگاه بود.

کنفرانس نوآوری خزر
در دل نمایشگاه باکوتل ۲۰۱۹، یک رویداد دیگر با نام 
کنفرانس نوآوری خزر)Caspian( نیز برپا بود. دومین دوره 
این کنفرانس با شعار» اینترنت اشیاء؛ سنگ بنای جامعه 
مدرن« برگزار شد و درآن وزرای ارتباطات ایران، جمهوری 
آذربایجان، باروس، کرواسی، روسیه و ترکیه سخنرانی و 
بر مدل های توسعه اینترنت اشیاء، چارچوب قانونی استفاده 
از این فناوری در زیرساخت ها، صنعت،  کشاورزی و... تأکید 

کردند.
این کنفرانس قرار است در سال های آینده  هم با نام 
هوش  مانند  موضوع هایی  و  شود  برگزار  باکوتل  رویداد 
مبتکرانه،  کارآفرینی  دیجیتال،  استارتاپ های  مصنوعی 
انقاب صنعتی چهارم، صنعت دانش بنیان و آموزش سایبر 
را زیر پوشش خود قرار دهد. موضوع نخستین دوره این 
کنفرانس در سال گذشته نیز »اتصال دیجیتال برای توسعه 

پایدار« بود.
روزنامه ایران ، شماره 7222
صفحه 11/ تاریخ 16 آذرماه سال 1398

باکوتل در واقع یک 
نمایشگاه و کنفرانس 

بین المللی برای 
فناوری اطالعات و 

ارتباطات است و یکی 
از بزرگ ترین رو یدادها 
در نوع خود در منطقه 

خـــــزر و قفقــــــــاز 
محسوب می شود
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ارتباط  اینترنت،  قطعی  ابتدایی  ساعات  در  هرچند 
کاربران با شبکه جهانی قطع بود اما سایت های  تمامی 
سرورهای  از  اطالعات  ملی  شبکه  نتیجه  در  که  داخلی 
بانک ها،  و  بودند  برقرار  می کردند،  استفاده  داخلی 
و  خریدوفروش  داخلی  سایت های  خبرگزاری ها، 
حمل ونقل حتی اقدام به ارسال پیامک هایی به مشتریان 
کنند. با وجود  کردند تا وضعیت حیات خود را اعالم  خود 
این، مشکالت دسترسی به اینترنت از گوشی های موبایل 
که شیرینی استفاده از  و شبکه های ثابت مانع از این بود 
اولین ثمرات شبکه ملی اطالعات مشهود باشد و از طرفی، 
قطع ارتباط جهانی، همچنان باعث تلخکامی کاربران بود. 
بستر  که  بزرگی  کسب وکارهای  برخی  کنار  در  اما 
از  بسیاری  بود  استوار  داخلی  شبکه  بر  اینترنتشان 
سرورهایشان  یا  که  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای 
داخلی نبود یا بستر فعالیتشان در شبکه های اجتماعی و 
پیام رسان ها قرار داشت، با تعطیلی این ابزارها در معرض 
برای  اینترنت  تعطیلی  مشابه  اتفاق  گرفتند.  قرار  خطر 
کسب وکارهای نوپا و مشاغل خرد، پیش از این هم یک 
بار با فیلترینگ تلگرام رخ داده بود و همان زمان هم اعالم 
و  مستقیم  شغل های  و  شده  متاثر  زیادی  مشاغل  شد 

غیرمستقیم بسیاری به واسطه این اقدام از دست رفتند.

آمار شاغالن فضای مجازی؛ از 50 تا 600 هزار نفر
حوزه  شاغالن  از  دقیقی  آمار  کشورمان  در  متاسفانه 

فضای مجازی وجود ندارد و هرکدام از مسئوالن آمارهای 
متفاوتی ارائه می دهند.

کسب  کشوری  اتحادیه  سخنگوی  الفت نسب،  رضا   
کارهای مجازی در این رابطه به فعالیت حدود ۵۰ هزار  و 
وبسایت اشاره می کند که با دریافت نماد اعتماد الکترونیک 

مشغول فعالیتند. 
و  کسب  کشوری  اتحادیه  سخنگوی  گفته  اساس  بر 
دارای  اینترنتی  کار  و  کسب  حدود ۱۲۰۰  مجازی  کارهای 
که از این ناحیه برای ۲۰ هزار نفر به صورت  مجوز هم داریم 
که  زیادی  تعدادی  و  است  شده  ایجاد  شغل  مستقیم 
نمی توانیم تعداد آنها را به درستی تخمین بزنیم به صورت 

غیرمستقیم شاغل شده  اند. 
اما حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس هیئت مدیره انجمن 
کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران با آمار  صنفی 
ادامه  و  این بخش اشاره می کند  400 هزار نفری شاغالن 
به  نفر  هزار   ۴۰۰ حدود  اشتغال  آمارها  طبق  که  می دهد 

صورت مستقیم و غیرمستقیم به اینترنت وابسته است.
کنار این آمارها دکتر حسن روحانی ، رئیس جمهور  در 
نیز در سفر خود به آذربایجان شرقی از اشتغال بیش از 

گفت.  600 هزار نفر در فضای مجازی و سایبری سخن 

میزان خسارت های قطعی اینترنت 
که آمار شاغالن متفاوت است، در رابطه با  همانگونه 
میزان خسارت های قطعی اینترنت و بیکاری شاغالن این 

حوزه  این روزها آمارهای متفاوتی ارائه می شود.
توجه  مورد  بسیار  روزها  این  که  کس  نت بال سایت 
کاربران ایرانی قرار گرفته، آمارهای مختلفی درباره وضعیت 
اینترنت در جهان و موضوع های مرتبط با آن برای هر کشور 
به صورت آنالین اعالم می کند. بنا بر آمار این سایت، هزینه 
قطعی اینترنت در ایران روزانه حدود ۶۱ میلیون دالر است 
که با دالر ۴۲۰۰ تومانی می شود بیش از ۲۵۶ میلیارد تومان 
و با قیمت واقعی دالر به رقم تقریبی ۷۲۰ میلیارد تومان 

ضرر روزانه می رسیم.
استاتیستا  آماری  مرکز  توسط  شده  ارائه  گزارش 
شده  اعالم  شاخص های  از  برگرفته  که   )statista.com(
بین المللی  اتحادیه   ،)world bank( جهانی  بانک  توسط 
مخابرات راه دور)ITU(، یوروستات )Eurostat( و اداره آمار 
ایاالت متحده آمریکا )US census( است، نیز این خسارت 

روزانه 61 میلیون دالری را تایید می کند.  
از سویی دیگر، این مرکز اقدام به تخمین خسارت ناشی 
از قطعی اینترنت جهانی در برخی از نقاط را نیز انجام داده 
گر تنها یک روز  است. طبق آمار ارائه شده، ایاالت متحده، ا
کند، به میزان قابل توجه  محدودسازی اینترنت را تجربه 

7.29 میلیارد دالر ضرر خواهد کرد. 
بریتانیا  دالر،  میلیارد   5.88 چین  کشور  همچنین، 
2.26 میلیارد دالر و روسیه 0.31 میلیارد دالر، در صورت 
یک روز قطع شدن اینترنت، خسارت در حوزه اقتصادی را 

تجربه خواهند کرد.

ســطح دسترســی بــه اینترنــت  در کشــور کــه پــس از اعتراض هــا بــه افزایــش قیمــت بنزیــن بــه شــدت پاییــن آمــده بــود. آرام آرام افزایــش 
یافــت و هــم اکنــون شــاهد وضعیــت عــادی در ایــن رابطــه هســتیم. امــا قطعــی و محدودیت هــای دسترســی بــه اینترنــت در بــه غیــر از تلخکامــی 

کاربــران خســارت های بســیاری بــه اســتارت آپ ها و کســب وکارهای کوچــک وارد آورد و برخــی از آنهــا را تــا مــرز نابــودی کشــاند.
البتــه ایــن محدودیت هــای دسترســی بــه اینترنتــی فقــط بــه کســب وکاری فعــال در فضــای مجــازی آســیب وارد نکــرد و از فــروش فیلم هــای 

ســینمایی گرفتــه تــا خریــد اوراق بــورس گرفتــه و آژانس هــای مســافرتی تحــت تاثیــر ایــن شــرایط قــرار گرفتنــد.
در این گزارش به بررســی دالیل آســیب پذیری کســب وکارهای نوپا از قطعی اینترنت می پردازیم.

وضعیت کسب وکارهای نوپا با قطعی اینترنت
بازارکار نوین در گزارشی بررسی کرد
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گفت وگـــو  در  آذری جهرمـــی  زمینـــه محمـــد  ایـــن  در 
کاهـــش  گفـــت: مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی پســـت  بـــا ایســـنا 
کـــرده اســـت. ایـــن  گـــزارش  درآمـــد ۴۰ درصـــدی روزانـــه را 
آمـــار بـــه معنـــای آســـیب دیـــدن بخـــش عمـــده ای از 

اســـت. کوچـــک  کارهـــای  و  کســـب 
وی با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات خسارات 
کرده  اعالم  تومان  میلیارد  را ۱۰۸۰  اپراتورها  به  شده  وارد 
است و بیشترین خسارت به ایرانسل وارد شده است ادامه 
وکارهاست  کسب  به  مربوط  خسارات  اعظم  بخش  داد: 
اتاق  با  متعددی  جلسات  اطالعات  فناوری  سازمان  که 
کسب وکارهای  بازرگانی، نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه 
نوپا داشته و در حال جمع بندی خسارات آنهاست و 

به محض تکمیل اعالم می کنیم.
نظام  سازمان  الکترونیکی  تجارت  کمیسیون  رسمی 
صنفی رایانه ای تهران برآورد خود از میزان خسارت های 
قطعی  اثر  بر  اینترنتی  کسب وکارهای  به  شده  وارد 

طوالنی مدت سراسری اینترنت را منتشر کرد.
از  شده  دریافت  رسمی  غیر  گزارش های  اساس  بر 
شده  انجام  کنش های  ترا کل  تعداد  کشور،  های   PSP
اول  روز  اینترنتی و موبایلی در دو  در درگاه های پرداخت 
کاهش بسیار شدید داشته و پس از رفع  قطعی اینترنت 
کنش های  مشکالت توسط شرکت های پرداخت، تعداد ترا
ثابت(  اینترنت  اتصال  زمان  )تا  بعدی  روز   ۵ در  روزانه 
کنش های روزانه در  حدود ۴۸.۵ درصد متوسط تعداد ترا

هفته های قبلی بوده است.
گزارش ساالنه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  مطابق 
گردش مالی  کل  وزارت صنعت،  معدن و تجارت، حجم 
تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد 
تومان یا به عبارتی روزانه حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده 
گردش مالی  کنش ها،  کاهش تعداد ترا است. با احتساب 
میلیاردی،  حدود   ۲۹۳ کاهش  با  حوزه  این  روزانه 

۲۷۷ میلیارد تومان تخمین زده می شود.
پرداخت های  کاهش  فوق  داده های  به  توجه  با 
اینترنتی و موبایلی در ۱۰ روز بیش از ۲۹۵۰ میلیارد تومان 

تخمین زده می شود.
به  وارده  خسارات  متفاوت  سطح  دیگر،  مهم  نکته 
است.  فروش  کاهش  محل  از  اینترنتی  کسب وکارهای 
این  بزرگ  کسب وکارهای  از  دریافتی  گزارش های  مطابق 
با  مشتریان  توسط  آنها  برند  شناخت  واسطه  به  حوزه 
کمترین کاهش فروش )حدود ۳۰ درصدی( روبه رو بوده اند، 
گرفتن نسبت حجم بازار،  کاهش و در نظر  با احتساب این 
کوچک  و  متوسط  کسب وکارهای  می شود  زده  تخمین 
روزهای  در  درصدی   ۸۰ از  بیش  فروش  کاهش  با  حوزه 
قطعی کامل اینترنت روبه رو بوده باشند. همچنین کاهش 
۹۸ درصدی در ۲ روز اول، بیش از ۸۰ درصدی در ۵ روز بعدی 
و حدود ۵۰ درصدی بعد از اتصال اینترنت ثابت در تعداد 
واسط،  درگاه  ارائه کننده  پرداخت یارهای  کنش های  ترا
کسب وکارهای خرد و خانگی  که  نشان دهنده این است 
متحمل بیشترین ضرر از محل کاهش فروش شده اند. این 
حوزه بیشترین تعداد کسب وکارهایی را شامل می شود که 

عمده کانال فروش آنها شبکه های اجتماعی است.
این در حالی است که خسارت حاصل از کاهش فروش 
تنها یکی از خسارت های مستقیم وارده به کسب وکارهای 
تجارت الکترونیکی است. هزینه های اجاره زیرساخت ها 
و سرویس های الزم، نیروی انسانی بدون فعالیت، توقف 
جایگاه  دادن  دست  از  بازاریابی،  برنامه های  و  کمپین ها 

به  سرویس  ارائه  امکان  عدم  جستجو،  موتورهای  در 
مشتریان خارج از کشور، از دست دادن اعتماد مشتریان و 
پیامدهایی از این دست سرفصل های دیگر خسارت های 
کسب وکارهای اینترنتی به شمار می روند. میزان  وارده به 
از  حاصل  اولیه  خسارت  برابر   ۱۰ از  بیش  خسارت ها  این 

کاهش فروش تخمین زده می شود.

نباید قطع اینترنت به یک مسئله عادی تبدیل شود
همچنین در جلسه سازمان فناوری اطالعات کشور که 
به منظور بررسی پیامدهای قطع اینترنت بر کسب و کارها با 
حضور مسئوالن وزارت ارتباطات و سازمان نصر و فعالین 
استارتاپی برگزار شد امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری با 
که نباید قطع اینترنت به یک مسئله عادی  ذکر این نکته 
کرد  کشور و نهادهای تصمیم گیر تبدیل شود، اعالم  برای 

که این قطعی زیان های متعددی چه از نظر مالی و چه از 
نظر سیاسی اجتماعی به کشور و ملت وارد کرد. 

در این جلسه »جعفر محمدی« نایب رییس کمیسیون 
چند  در  کرد  اعالم  نصر  سازمان  در  الکترونیکی  تجارت 
آنالین  کسب وکارهای  وضعیت  برای  ارزیابی  گذشته  روز 
که با قطع اینترنت روزانه ۲۵۰۰  داشته اند و برآورد می شود 

میلیارد تومان به صنعت IT کشور ضربه وارد شده است.
یکسان  کسب وکارها  برای  ضررها  محمدی  گفته  به 
کسب وکارهای  کسب وکارهای بزرگ سی درصد  و  نبوده و 
متوسط هفتاد درصد و کسب وکارهای خرد و خانگی تا ۹۶ 

درصد کاهش فروش داشته اند.
»سعید امامی» رییس کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته 
کید بر اینکه صنعت آی تی  سازمان نظام صنفی نیز با تا
کند اظهار دارد  می تواند بیش از یک میلیون شغل ایجاد 
که با وجود این پتانسیل، نیروهای انسانی به مهاجرت فکر 

می کنند.
سالمت  استارتاپ های  کارگروه  مسئول  »خدادادی« 
کمیسیون سالمت الکترونیک سازمان نظام صنفی ضمن 
که سردرگمی در ایران وجود دارد می گوید  ذکر این نکته 
گوش شنوایی برای  که اعالم این ضررها فایده ای ندارد و 
ولی  بدهد  پاسخ  باید  کسی  چه  »نمی دانم  نیست:  آن 
شخصا فکر می کنم که بعد از این باید چه کار کرد. بسیاری 
گوگل را نمی شناسند و صرفا در اینترنت سرچ  کاربران  از 
می کنند ولی این روزها دیگر نمی توانستند این کار را بکنند 
گوگل  که هشتاد درصد ورودی اش از طریق  و استارتاپی 

است حاال به صفر درصد رسیده است. 
که دولت نسبت به آن  گرامی  استارتاپ ها روی اینستا
شبکه  این  حاال  و  کرده اند  سرمایه گذاری  نگرفته  موضع 

اجتماعی به همراه دیگر شبکه ها قطع شده است. 

چه مشاغلی از قطعی اینترنت آسیب دیدند
آسیب  مختلفی  مشاغل  اینترنت  شدن  قطع  درپی 
گرفت  که تحت تاثیر قرار  دیدند. یکی از بخش های مهمی 
و  ریلی  دریایی،  سفرهای  بلیت  اینترنتی  فروش  و  خرید 
جاده ای  بود. اما مسئوالن و فعاالن بخش های مختلف 
حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی می گویند در صورت 
بروز برخی مسائل آن را با روشی غیر از استفاده از اینترنت 

حل و فصل کرده اند.
میالد نوری فعال حوزه استارتاپی در زمینه برنامه نویسی 
کارهای نوپا  کسب و  نیز با اشاره به اینکه قطعی اینترنت 
برای  خود  وکار  کسب  در  ما  گفت:  است  کرده  تعطیل  را 
استفاده  ورود دو مرحله ای  از  به سرورهایمان  دسترسی 
که ارسال پیامک ها از خارج به داخل  می کنیم در حالی 
قطع است بنابراین به ابزار و سرویس های خود دسترسی 
ترتیب حتی قادر نیستیم سرویس های  این  به  نداریم و 

خود را به داخل کشور منتقل کنیم.
که  کارشناس حوزه امنیت در پاسخ به این سؤال  این 
کارهای اینترنتی با  کسب و  برای اینکه در چنین مواقعی 
مشکالت کنونی مواجه نشوند، راه حل جایگزین چیست؟ 
که دارای  که به شرکت هایی  گفت: بهترین راه این است 
 IP مجوز و شناسنامه هستند و شناخته شده اند و لیست
این شرکت ها موجود است، چند ساعت قبل اطالع رسانی 
که قرار است اینترنت محدود شود تا جلوی ضرر  می کردند 

کنون بسیار باال است، بگیرند. و زیان را که ا
مواقع  در  اطالعات  ملی  شبکه  از  استفاده  درباره  وی 
که  گفت: به نظرم این شبکه تنها در زمینه ای  بحران نیز 
کشور مانند بحث های مالی،  ذخیره اطالعات در داخل 
می کند،  پیدا  اهمیت  بیشتر  و...  شهروندان  اطالعات 
کاربرد دارد و نمی تواند جایگزین مناسبی برای تمام کسب 

و کارهای فعال استارتاپی باشد.
کشورها دارای شبکه ملی  کارشناس افزود: تمام  این 
که اطالعات حساس و حیاتی  اطالعات هستند و مواردی 
است از شبکه داخلی خود استفاده می کنند ولی ارتباط 
که نباید  کرده اند. ما نیز در جاهایی  خود را با جهان حفظ 
اطالعات حساس کشور در خارج از کشور ذخیره شود باید 
کنیم و در بقیه موارد باید  از شبکه ملی اطالعات استفاده 
با جهان در ارتباط باشیم و نباید این شبکه محدودباشد. 
روی  که  خدماتی  دیگر  سوی  از  گفت:  ادامه  در  نوری 
کم است  بستر شبکه ملی اطالعات ارائه داده اند نه تنها 
کیفیت باالیی هم نیست و باید پیش از این  بلکه دارای 
باید  می کردند.  تقویت  بحرانی  مواقع  چنین  برای  را  آنها 
که  را  و...  جست و جوگر ها  ایمیل،  مانند  سرویس هایی 
روی شبکه ملی اطالعات ارائه داده اند پیش از این تقویت 
می کردند تا در مواقع ضروری با بار ترافیکی باال قادر به ارائه 
کاربران این سرویس ها قادر  سرویس باشد ولی با هجوم 
به ارائه سرویس خوب نبودند و با قطع سرویس جهانی 

همین سرویس های داخلی نیز خطا می دهند.
که بسیاری از  این فعال حوزه استارتاپی معتقد است 
کارهای فضای مجازی نه تنها از خارج سرویس  کسب و 
کشور از  می گیرند بلکه با شرکت های بسیاری در خارج از 
طریق ایمیل ارتباط دارند و همین قطعی اینترنت جهانی 

 قطع اینترنت 
روزانه

 ۲۵۰۰ میلیارد 
تومان به صنعت 
IT کشور ضربه 
وارد شده است
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کرده است بنابراین باید  این ارتباطات را با مشکل مواجه 
گر به  کنیم اواًل نیازی به ایجاد محدودیت نباشد و ا کاری 
که محدودیت اعمال شود باید در این  هر دلیلی نیاز بود 
کمتر  مردم  تا  شود  پیش بینی  ضروری  اقدام های  مواقع 

متضرر شوند.

کشور کسب وکارها به داخل  انتقال سرورهای 
کسب وکارهای  الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه 
چه  فعلی  شرایط  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجازی 
اقداماتی باید انجام دهیم به انتقال سرورهای کسب وکارها 
به داخل کشور اشاره کرد و گفت: وقتی اتفاقات مشابه این 
روزها رخ می دهد، یک سری دسترسی های خارج از کشور 
را قطع  می کنند که طبیعی است، زیرا موضوع امنیت برای 
که  کسب وکارهایی  کشوری مهم است. در این شرایط  هر 
کشور باشد، واقعا دچار مشکالت  از  سرورهایشان خارج 
جدی می شوند. پیش از این ما و بسیاری از سازمان های 
کسب وکارها سرور خود را به  که  دیگر هشدار داده بودیم 
این که اصطالحا هاستشان  یا  کنند  کشور منتقل  داخل 

داخل ایران باشد، خصوصا برای مواقع این چنینی.
الفت نسب با بیان این که در حال حاضر کسب وکارهای 
بزرگی هستند که مشکلی ندارند و ارتباطاتشان پایدار است، 
کسب وکارها سرورهایشان را  که  گفت: توصیه ما این است 
کار عالقه ندارند و  گر به این  کنند، حتی ا به داخل منتقل 
شاید هزینه هایش هم برایشان باالتر باشد، اما به ریسکش 
که سرورها را منتقل نکنند. همین االن هم این  نمی ارزد 
امکان وجود دارد و می توانند به دیتاسنترهای رسمی در 
کشور را به  کنند و سرورهای خارج از  حوزه سرور مراجعه 

داخل کشور انتقال دهند.
داخلی  سرورهای  باالی  هزینه های  علت  درباره  وی 
ما  دارد؛  نیاز  زیرساخت هایی  به  کار  این  داد:  توضیح 
جلو  خیلی  حوزه  این  در  هنوز  و  هستیم  راه  ابتدای  در 

برویم.  جلو  خودمان  پای  روی  می خواهیم  و  نرفتیم 
کار باالست، چون تجهیزات و  از هزینه های این  بخشی 
که از  کار نیاز است  سخت افزارهایی برای زیرساخت این 
کشور می آید و به دلیل شرایط تحریمی با قیمت  خارج از 
چندبرابری دست ما می رسد. اینها باعث شده هزینه ها 

باالتر برود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی ادامه 
گر  داد: اما باز هم می ارزد و حداقل شرایط پایدار است و ا
که سریع حل  کوچکی است  اختالل  بیفتد،  اتفاقی هم 
که  کاربر خارجی نمی تواند از سرویس هایی  می شود. البته 
کند، اما  کسب وکارهای ما ارایه می شود، استفاده  توسط 
باالتر  به شدت  ایرانی  هاست  سرعت   داخلی،  کاربر  برای 

است.
از  درصد   ۷۰ از  بیش  این که  بیان  با  الفت نسب 
استفاده  داخلی  سرورهای  از  داخلی  کسب وکارهای 
که  آنجا  از  بزرگ  کسب وکارهای  کرد:  اظهار  می کنند، 
ندیدند،  آسیب  خیلی  است،  کشور  داخل  سرورهایشان 
در  که  نبود  ایران  در  سرورهایشان  هم  آن ها  از  یکسری 
کردند و نهایتا  گذشته سرورها را به ایران منتقل  روزهای 
تدریج  به  هم  باقی مانده  کسب وکارهای  امیدواریم 

سرورهایشان را به داخل کشور منتقل کنند.
وی هم چنین با بیان این که بحث اینترنت و افت فروش 
گفت: در  زیادی دارد،  این حوزه اهمیت  کسب وکارها در 
خدمات  به  کاربر  دسترسی  حاضر  حال  مانند  فضایی 
کنون با استفاده از اینترنت موبایل به  مشکل می شود. ا
راحتی نمی توان به بسیاری از سایت ها دسترسی پیدا کرد 
که شرایط ناپایدار  کردیم  و ما این را به اپراتورها هم اعالم 
است، هرچند ممکن است اینترنت ثابت مشکلی نداشته 
باشد. موضوع دیگر هم جو روانی است که در جامعه وجود 
از  استفاده  به  تمایلی  کمتر  مردم  می شود  باعث  و  دارد 

کسب وکارهای اینترنتی داشته باشند.

با  مجازی  کسب وکارهای  اتحادیه  هیات مدیره  عضو 
کرد:  بر لزوم تقویت زیرساخت های داخلی، اظهار  کید  تا
زیرساختی  ما  و  شود  قوی تر  باید  اطالعات  ملی  شبکه 
گر خواستیم روزی اینترنت و ارتباطات  که ا داشته باشیم 
کنیم،  قطع  روز  چند  و  ساعت  چند  برای  را  بین الملل 
باید  حتی  شاید  باشد.  درست  خودمان  دسترسی های 
نگاه  می تواند  خصوصی  بخش  اینکه  کنیم،  فکر  بزرگ تر 
برنامه نویسی  زبان  یک  ما  و  باشد  داشته  بلندمدت تری 
کسانی  بومی برای این جور مواقع داشته باشیم، اما قطعا 
می بینند.  آسیب  دارند،  نیاز  بین الملل  ارتباطات  به  که 
تماما  ما  برنامه نویسی  که  کرد  کاری  نمی شود  نمی گویم 

ایرانی شود، می شود اما زمان می برد.
را  اینترنت  نمی توانیم  ما  این که  بیان  با  الفت نسب 
به صورت کامل قطع کنیم، گفت: در حال حاضر بسیاری از 
توسعه سایت ها با زبان های برنامه نویسی و کامال با اینترنت 
می خواهد.  ابزار  آن ها  به  دسترسی  و  است  بین الملل 
که آماده است و همه چیز دارد  کرد  می توان سایتی ایجاد 
و به فکر توسعه اش هم نباشیم و آن را روی اینترنت ایران 
کنیم اما به  کامل است، پیاده  که  و شبکه ملی اطالعاتی 

صورت مقطعی.
گر بخواهیم از ابزارهای  کرد: ا وی در پایان خاطرنشان 
موجود در ارتباطات بین الملل استفاده کنیم، نیاز داریم که 
گر زیرساخت های داخلی هم  دسترسی ها باز باشد. حتی ا
کامل باشد، نمی توان  فراهم باشد و شبکه ملی اطالعات 
کرد و حداقل بخش توسعه  به صورت ادامه دار به آن نگاه 
ما دچار مشکل می شود؛ بنابراین امیدواریم شرایطی که به 

وجود آمده سریع تر رفع و رجوع شود.

گزارش: امین بلندهمت
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اقتصاد دیجیتال و فرصت های نوین کسب و کار 
در مدیریت شهری

عـرب زاده با اشـاره به اقتصاد دیجیتـال و فرصت های 
نویـن کسـب و کار در مدیریـت شـهری، اظهـار داشـت:  
سـال هاسـت اسـمی از اقتصاد دیجیتـال وجود نداشـت 
و ایـن امـر نشـان مـی دهد کـه ما در شناسـایی مسـأله 

دچار مشـکل هسـتیم.
وی ادامـه داد: اطلـس دانشـگاه MIT اطاعـات صنایع 
کشـورهای مختلـف را در یـک نقشـه قـرار داد. در ایـن 
نقشـه نشـان می دهد که عربسـتان قصد دارد بزرگترین 
حکمـران دیجیتـال خاورمیانه در افق ۲۰۳۰ شـود و او با 
صنایـع نفتـی و هـوش مصنوعـی تـاش مـی کنـد تا به 
چرخـه ای از محصـوالت جدیـد بشـود و سـهمی از بازار 

را دریافـت کند.
وی افـزود:  ایـران چهـار انقـاب صنعتـی را گذرانـده 
اسـت امـا اقتصـاد دیجیتالش در کـدام مرحله اسـت؟ ما 
در بهترین حالت ممکن در انقاب صنعتی دوم هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه تعریفـی از اقتصـاد دیجیتـال گفت: 
اقتصـاد دیجیتـال به اقتصادی گفته می شـود که مبتنی 
بـر فنـاوری دیجیتالی اسـت. امروز مسـیر تحقـق و انجام 
آن از طریـق بازارهـای مبتنی بر اینترنت و شـبکه جهانی 

است. وب 
عـرب زاده تصریـح کـرد: اقتصـاد دیجیتـال را بـا 
نـام هـای دیگـری همچـون اقتصـاد اینترنتـی، اقتصـاد 

جدیـد و اقتصـاد تحـت وبـی هـم صـدا مـی کنند.
وی افـزود:  در دنیـای امروز اقتصـاد دیجیتال با اقتصاد 
صنعتـی به طـرز عجیبی در هم تنیده شـده اند. از سـال 
۱۹۹۵ اتوماسـیون و زیرسـاخت هـا شـکل گرفتـه و وارد 

حکمرانـی در عرصـه فنـاوری شـده اسـت. در این مرحله 
سیسـتم حکمرانـی تغییر کـرده و همه مـوارد به صورت 

دیجیتال شـده است.

ایـن مدرس دانشـگاه در ادامه گفت: اقتصاد دیجیتال 
از جنـس مـدرن را مـی تـوان بـه اینترنت اشـیاء، کان 
داده هـا،  باکچیـن، هـوش مصنوعـی،  زیرسـاخت های 

ابـری اشـاره کرد.
عـرب زاده بـا اشـاره بـه ویژگـی هـای خـط مشـی 
فرازمانـی،  نـگاه  گفـت:  نـوآوری،  دیجیتـال  اقتصـاد 
مشـارکت پذیـری منسـجم و بـه هـم پیوسـته از جمله 
ویژگـی هـای خـط مشـی اقتصـاد دیجیتـال بـه شـمار 

مـی رود.

وی بـه مؤلفـه هـای اصلی مفهـوم اقتصـاد دیجیتال 
کار  و  هـای کسـب  زیرسـاخت  گفـت:   و  کـرد  اشـاره 
آفاقـی  تجـارت  دیجیتـال،  کار  و  کسـب  دیجیتـال، 
دیجیتـال از جملـه مؤلفـه هـای اصلـی مفهـوم اقتصـاد 

دیجیتـال بـه شـمار مـی رود.
ایـن مـدرس دانشـگاه ادامـه داد:  تجـارت آفاقی یعنی 
کران تا کران و برقراری ارتباطات منسـجم و پیوسـته به سـایر 
زیرسـاخت هـای دیجیتـال جهانـی؛ کسـب و کارهـای 
دیجیتـال یعنـی کسـب و کارهـای نوین دولتی و کسـب 
و کارهـای نویـن بخـش خصوصـی؛ هـاب دیجیتالی هم 
بـه زیرسـاخت های ابـری، اینترنت اشـیاء، کان داده ها، 

هـوش مصنوعـی و زنجیـره بلوکـی گفته می شـود.
وی بیـان کرد: نسـل پنـج مخابراتـی زمینه سـاز ظهور 
و بلـوغ کسـب و کارهـای نویـن اسـت و براسـاس اقتصـاد 
دیجیتـال کسـب و کارها با ترکیب های جدیـد به گونه ای 
بـه وجـود مـی آیند کـه تا به امـروز به چشـم نخـورده بود.

اقتصاد دیجیتال،فضای کسب و کار 
و اشتغال زنان

در ادامـه لیـا سـادات زعفرانچـی عضو هیـأت علمی 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی با اشـاره 
بـه اقتصـاد دیجیتال،  فضای کسـب و کار و اشـتغال زنان 
گفـت: یکـی از بزرگتریـن چالـش هـای اقتصـادی ایران 
مسـأله بیـکاری بـوده و این بیـکاری بـرای جمعیت های 

گوناگـون همگن نیسـت.
وی افـزود:  موضـوع بیـکاری چندوجهی اسـت که می 
تـوان به جنسـیت، فارغ التحصیلی و شهرنشـینی اشـاره 
کـرد. دو مؤلفـه جنسـیت و فارغ التحصیل بحـران جدی 

هشــتمین نشســت تخصصــی » شــب هــای فنــاوری « بــا موضــوع» اقتصــاد دیجیتــال و رونــق تولیــد« شــامگاه چهارشــنبه 20 آذر در فرهنــگ 
ســرای فنــاوری اطالعــات برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســرای فنــاوری اطالعــات، هشــتمین نشســت شــب هــای فنــاوری بــا موضــوع اقتصــاد دیجیتــال و رونــق تولیــد، 
بــا حضــور مهــدی عــرب زاده مــدرس و مشــاور حــوزه تحــول دیجیتــال و تجــاری ســازی فنــاوری هــای نوظهــور و مخــرب، لیــال ســادات زعفرانچــی عضــو 
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی و محمودرضــا فردوســی مســئول شــبکه و امنیــت فــاوای وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی 

در فرهنــگ ســرای فنــاوری اطالعــات برگــزار شــد.

اقتصاد دیجیتال و فرصت های نوین کسب و کار 
در مدیریت شهری

در نشست » اقتصاد دیجیتال و رونق تولید« بررسی شد

زیرساخت های کسب و 
کار دیجیتال، کسب و کار 
دیجیتال و تجارت آفاقی 

دیجیتال از جمله مؤلفه های 
اصلی مفهوم اقتصاد 

دیجیتال به شمار 
می رود
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اسـت. یعنـی میزان بیـکاری زنـان فارغ التحصیـل بیکار 
شهرنشـینی بـه عنـوان یک بحران مطرح شـده اسـت.

و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو 
مطالعـات فرهنگـی تصریـح کـرد: جمعیـت فعـال زنان 
حـدود 4 میلیـون و 4۰۰ هزارنفراسـت کـه از ایـن تعداد 
سـه میلیـون و 4۰۰ هـزار نفـر شـاغل، یک میلیـون نفر 
مایـل هسـتند کـه وارد فضای کار شـوند و ۲۰ میلیون از 

زنـان هـم خانـه دار می باشـند.
وی ادامـه داد: در آینـده بـا زنانـی روبرو هسـتیم که با 
مهـارت باالیـی هسـتند و بـازار کار آمادگـی پذیرش این 

گـروه را ندارند.
زعفرانچی اظهار داشت:  در سراسر جهان 4۰ تا ۱6۰ میلیون 
زن معـادل ۷ تـا ۲4 درصـد از زنانـی کـه فعـا شـاغل 
هسـتند، ممکـن اسـت تـا سـال ۲۰۳۰ نیاز بـه گذر 
از مشـاغل فعلـی نباشـد. بـرای مادران بیـن ۸ تا ۲۸ 

اسـت. درصد 
وی بیـان کـرد: آینده بـازار کار زنـان در فضای اقتصاد 
دیجیتـال بـا توجـه به توزیـع فعلی زنـان در حـوزه های 

مختلف شـاغل متفـاوت خواهد بود.
عضو هیأت علمی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات 
فرهنگـی ادامـه داد:  فرصـت هـای اقتصـاد دیجیتـال در 
آینده بازار کار زنان شـامل انعطاف پذیری بیشـتر ساعت 
کار،  امـکان فرصـت هـای شـغلی بـرای زنـان بـا مهارت 
بـاال و تحصیلکردگان دانشـگاهی،  ارتقای فرصت شـغلی 
در مشـاغل پرتجمـع زنانـه و ایجـاد شـرایط کارآفرینـی و 
دسترسـی به فضای مالی مناسـب تر و تنوع مشـاغل پاره 
وقت و نیمه وقت و همچنین مشـاغل خویش فرما اسـت.
وی با اشـاره بـه تهدیدات اقتصاد دیجیتال و اشـتغال 
زنـان گفـت: کمبود محققـان زن در فضـای ICT، کمبود 
زنـان فـارغ التحصیل در حـوزه و کمبود سـواد دیجیتال 
زنـان از جملـه این تهدیدات بـرای زنان به شـمار می رود.
زعفرانچـی بـا اشـاره بـه اقدامـات الزم برای زنـان در 
حـوزه اقتصـاد دیجیتـال گفـت: سیاسـتگذاری آمـوزش 
زنـان در حـوزه STEM، دسترسـی آسـان زنـان به فضای 
اینترنـت، سیسـتم عامـل هـا و بسـتر اقتصـاد دیجیتال، 
سیاسـت گذاری در زمینه ارتقای سـواد رسـانه ای زنان، 
برگـزاری کارگاه، آمـوزش پلـت فـرم هـا و نـرم افزارهای 
متناسـب بـا موقعیت شـغلی جهت زنـان شـاغل و رصد 
همراهـی سیاسـت هـای حمایـت اجتماعـی از جملـه 
اقداماتـی اسـت که می توان بـرای ارتقای زنـان در حوزه 

اقتصـاد دیجیتال انجـام داد.

مفهوم بالکچین و کاربردهای آن
در ادامه محمودرضا فردوسـی مسئول شبکه و امنیت 
فـاوای وزارت اقتصـاد و امـور دارایـی با اشـاره بـه مفهوم 
باکچیـن و کاربردهـای آن گفـت:  باکچیـن ترکیبی از 
چنـد فنـاوری و ایـده اسـت که تشـکیل یـک ابرفناوری 
را داده اسـت. درواقـع بـاک چیـن یک ابر فنـاوری بوده که 
خود اسـاس و پایه ایجاد بسـیاری از فناوری ها شـده است.

وی افـزود:  بـاک چیـن یـک پایـگاه داده غیرمتمرکز 
اسـت کـه بـر روی گـره هـای یک شـبکه همتا بـه همتا 
توزیـع شـده و هـر گره نسـخه ای کامل از پایـگاه داده را 

در اختیـار دارد.
مسـئول شـبکه و امنیت فـاوای وزارت اقتصـاد و امور 
دارایـی تصریـح کـرد: پایـگاه داده فقط افزایشـی بـوده و 
مالکیـت و تغییـرات داده هـا از طریـق »هـش« و توافـق 

جمعـی محافظت شـده اسـت.
وی افـزود: اطاعـات مـورد نظر بـرای ثبـت در باک 
چیـن بـه کاربـرد و الگوریتم بـاک چین بسـتگی دارد.

فردوسـی بـا اشـاره بـه خصویات بـاک چیـن گفت: 
حفـظ افزایـش، کارآیـی، شـفافیت، اسـتقال و اتحـاد، 
اسـتحکام و امنیـت از جملـه خصوصیات بـاک چین به 

شـمار می رود.
وی ادامـه داد:  دسـتکاری بـاک چیـن هـا غیرممکن 

اسـت و مـی توانـد وابسـته به هیـچ نهادی نباشـد.
و  اقتصـاد  وزارت  فـاوای  امنیـت  و  مسـئول شـبکه 

امـور دارایـی تصریح کـرد: بـرای آنکه مانع از دسـتکاری 
باکچیـن هـا شـویم می توانیم چنـد کار را انجـام دهیم 
کـه مـی تـوان بـه اسـتفاده از شـبکه همتـا بـه همتـا و 
ذخیـره یـک کپـی کامـل از باک چین هـا در همه گـروه ها 

کرد. اشـاره 
وی بیـان کـرد: رمز ارز به دسـته ای از پـول و ارزهای 
دیجیتـال یـا مجـازی گفتـه مـی شـود کـه در آنهـا از 
رمزنـگاری بـرای تراکنـش های مالی اسـتفاده می شـود 
بـه طـوری که رمزگشـایی آن دشـوار اسـت. بـرای مثال 

مـی تـوان به بیـت کویـن اشـاره کرد.
فردوسـی اظهـار داشـت : قـرارداد هوشـمند یـک کد 
برنامه نویسـی اسـت که برروی باک چین پیاده سـازی 
می شـود. همچنین اقتصـاد دیجیتال، اقتصـادی مبتنی 
بـر دیجیتال کـردن اطاعات و زیرسـاخت هـای فناوری 

اطاعـات و ارتباطات اسـت.
وی بـا اشـاره به اجزای اصلی مفهـوم اقتصاد دیجیتال 
و  اطاعـات  هـای  زیرسـاخت  از  بهره گیـری  گفـت: 
ارتباطات، کسـب و کارالکترونیکـی و تجارت الکترونیکی 
از اجـزای اصلـی مفهـوم اقتصـاد دیجیتال به شـمار می 

رود.
مسـئول شـبکه و امنیت فـاوای وزارت اقتصـاد و امور 
دارایـی تصریـح کـرد: از جملـه ویژگـی هـای اقتصـاد 
دیجیتـال مـی تـوان به کاهـش هزینـه،  افزایـش درآمد، 
کاهـش کارکنـان، ارتقای جایگاه سـازمان و ارائه خدمات 

مسـتقیم اشـاره کرد.
وی با اشـاره بـه نقش باکچین در رونـق تولید گفت: 
ثبت مالکیت، مدیریـت زنجیره تأمین،  اعتبار محصوالت،  
دارایـی هـای دیجیتال، هویـت دیجیتالی، حسـابداری و 
شـبکه توزیـع انرژی از جمله نقش باکچیـن ها در رونق 

تولید به شـمار مـی رود.
فردوسـی درپایان اظهار داشـت: باک چین ها سـبب 
جلوگیـری از قاچـاق کاال و خریـد و فـروش غیرقانونـی 
کاال، جلوگیـری از تولیـد کاالهای تقلبـی، حذف کاالها و 
محصوالت از رده خارج و تاریخ گذشـته، افزایش سـرعت 
و اطمینـان در چرخـه خریـد و فـروش و توزیـع کاال و 
محصـوالت، توزیـع گسـترده کاالها و خدمـات و افزایش 
سـرعت و اطمینان در چرخه پولی و مالی تولیدکنندگان 

و سـرمایه گذاران می شـود.
در پایـان ایـن نشسـت پنل گفتگـو بین سـخنرانان و 

شـرکت کنندگان نشسـت برگزارشد.

کمبود محققان زن در
 فضای ICT، کمبود زنان

 فارغ التحصیل در حوزه و 
کمبود سواد دیجیتال زنان
 از جمله تهدیدات برای 

زنان به شمار می رود
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اخبار
 فناوری اطالعات

و ارتباطات

الیحـه بودجـه سـال آینـده توسـط رئیس جمهـور 
تقدیـم مجلـس شـد تـا بـه ایـن ترتیـب، برنامه هـای 
میـزان  بـه  اعتبـاری  بـا   ۱۳۹۹ سـال  در  کشـور 
۲۰۳۳ هـزار میلیـارد تومـان اداره شـود کـه از ایـن 
رقـم ۱4۸۳ هـزار میلیـارد تومـان بودجه شـرکت های 
دولتـی و 4۸4 هـزار میلیـارد تومـان بودجـه عمومـی 
دولـت اسـت. در ایـن میـان سـهم وزارت ارتباطـات و 
فنـاوری اطاعـات از بودجـه سـال آینـده حـدود 

۰ درصـد تعریـف شـده اسـت. /۲
بـه گزارش بازارکار در سـال جاری حـدود 4۰۸6 میلیارد 
پیـدا  اختصـاص  وزارتخانـه  ایـن  بـه  بودجـه  تومـان 
می کنـد کـه شـامل ۸۵۵ میلیـارد تومـان در بخـش 
هزینـه ای )جـاری( و ۳۲۳۱ میلیـارد تومـان در بخـش 
تملـک دارایی هـای سـرمایه ای )عمرانی( اسـت. بودجه 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات در سـال ۱۳۹۸ 
بالـغ بـر ۳6۳۷ میلیـارد تومـان بـود و بـه ایـن ترتیب، 
بودجـه ایـن وزارتخانـه در سـال جاری ۱۲ درصد رشـد 
خواهـد کـرد. این در حالی اسـت که در سـال گذشـته 
بودجـه وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات انقباضی 

بـوده و ۲ درصـد کاهـش یافتـه بود.
در بودجـه سـال آینده به شـرکت های تابعـه وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات اجـازه داده می شـود بـا 
تاییـد وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات تـا مبلـغ 
خـود  داخلـی  منابـع  محـل  از  تومـان  میلیـارد   ۱4۰
خطرپذیـر،  سـرمایه گذاری های  بـه  کمـک  بـرای  و 
الکترونیکـی  خدمـات  ارائه کننـده  اپراتورهـای  ایجـاد 
توسـعه ای  طرح هـای  از  حمایـت  بخش هـا،  کلیـه  در 
ایـن  در  خدمـات  و  کاال  صـادرات  یـا  اشـتغال آفرین 
در  آنچـه  براسـاس  البتـه  دهنـد.  اختصـاص  بخـش 
متـن بودجـه آمـده مجریـان ایـن طرح هـا بخش هـای 
بایـد  اعتبـارات  ایـن  و  هسـتند  تعاونـی  و  خصوصـی 
به صـورت وجوه اداره شـده براسـاس آیین نامـه ای که به 
پیشـنهاد مشـترک وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
می شـود،  تهیـه  کشـور  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  و 
باشـد. در نهایـت اینکـه ایـن آیین نامه باید بـه تصویب 
هیـات وزیـران برسـد.  همچنین بـه وزارت ارتباطات و 
فنـاوری اطاعـات اجـازه داده می شـود کـه از طریـق 
سـازمان توسـعه ای و شـرکت های تابعـه خـود نسـبت 
بـه مشـارکت خصوصـی، عمومـی داخلـی و خارجـی 
به منظـور انجـام پروژه هـای دولت الکترونیک و توسـعه 

خدمـات الکترونیکـی ازجملـه هوشمندسـازی مدارس 
سـرمایه گذاری  جهـت  موردنیـاز  منابـع  کنـد.  اقـدام 
بخـش دولتـی از محـل اعتبـارات وزارت ارتباطـات و 
فنـاوری اطاعـات و منابـع داخلی شـرکت های تابعه با 
تاییـد سـازمان برنامـه و بودجه کشـور تامین می شـود.
بـرای برنامـه توسـعه دولـت الکترونیـک در بخـش 
 ۲۹۷ و  میلیـارد   ۲۰۷ هزینـه ای  و  جـاری  اعتبـارات 
دارایی هـای  تملـک  بخـش  در  و  تومـان  میلیـون 
سـرمایه ای ۳۵۹ میلیارد و 644 میلیون و 4۰۰ میلیون 
تومـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت. همچنیـن در یک 
ردیـف دیگـر مبلـغ ۲۵ میلیـارد و ۱۲۰ میلیـون تومان 
برنامـه  بـه  سـرمایه ای  دارایی هـای  تملـک  محـل  از 

توسـعه دولـت الکترونیـک اختصـاص یافتـه اسـت.
 بودجه زیربخش های وزارت ارتباطات

ایـن بودجه شـامل تامین و توسـعه زیرسـاخت های 
بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطاعات، تامین و توسـعه 
فنـاوری  و  ارتباطـات  بخـش  خدمـات  و  کاربردهـا 
خدمـات،   زیرسـاخت ها،   توسـعه  و  تامیـن  اطاعـات، 
کاربردهـا و مدیریـت بخـش فضایـی، تنظیـم، نظارت، 
اعمـال مقـررات و مدیریت بهینه سـازی منابـع کمیاب 
بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطاعات، تامین و توسـعه 
زیرسـاخت اقتصـاد دیجیتـال و کسـب وکارها، آمـوزش 
توسـعه  و  تامیـن  دیجیتـال،  فناوری هـای  تخصصـی 
برنامـه  دیجیتالـی،  و  فضایـی  نویـن  فناوری هـای 
اطاعـات،  فنـاوری  و  ارتباطـات  راهبـری  و  پژوهـش 
اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  تجاری سـازی  برنامـه 
فنـاوری  و  ارتباطـات  فن آفرینـی  توسـعه  برنامـه  و 

می شـود. اطاعـات 
براسـاس آنچـه در متن قانون سـال آینده پیشـنهاد 
وزارتخانـه  خـود  بـه  یافتـه  اختصـاص  بودجـه  شـده 
ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات بیـش از ۵۹۵ میلیـارد 
و  مقـررات  تنظیـم  سـازمان  بودجـه  و  بـوده  تومـان 
ارتباطـات رادیویـی بالغ بـر ۱۱6 میلیارد تومان اسـت. 
همچنیـن بودجـه پیشـنهادی بـرای دبیرخانه شـورای 
اجرایـی فنـاوری اطاعـات یک میلیـارد و 66۵ میلیون 
تومـان بـوده و برای دانشـکده علمی-کاربردی پسـت و 
مخابـرات بیـش از پنـج میلیارد تومان اسـت. در نهایت 
اینکه بودجه تعریف شـده بـرای پارک های علـم و فناوری 
۲۰ میلیـارد تومـان و بودجـه سـازمان فضایـی ایـران 

حـدود 6میلیـارد و ۱۹۸ میلیـون تومـان اسـت.

الیحه بودجه سال آینده نشان می دهد

ICT رشد ۱۲ درصدی بودجه بخش

در گـزارش جدید شـرکت »گلس دور« از بهترین 
شـرکت هـای جهان بـرای کارکـردن، شـرکت های 
فیـس بوک، گـوگل و اپل با کاهـش رده بندی روبرو 
شـده انـد و هیچ کـدام از آنهـا جزو ۱۰ شـرکت برتر 

جهـان برای اشـتغال نبودند.
بـه گـزارش خبرگزاری مهـر به نقـل از بلومبرگ، 
شـرکت هـای بـزرگ فنـاوری ماننـد فیـس بـوک و 
گـوگل زمانـی از بهتریـن شـرکت هـای دنیـا بـرای 
کارکـردن بـه شـمار مـی رفتنـد. آنها بـا انبـوه مزایا، 
پاداش و دسـتمزدهای باال کارمندان بسـیاری را به خود 
جلـب مـی کردنـد. امـا اکنون به نظـر می رسـد زرق و 

بـرق این شـرکت هـا از بیـن رفته اسـت.
طبـق رده بندی سـاالنه شـرکت »گلس دور« 
)Glassdoor(که به تازگی منتشـر شـده، در فهرسـت 
۱۰ شـرکت برتـر دنیـا بـرای کارکـردن دیگر اثـری از 
شـرکت های بزرگ سـیلیکون ولی وجود ندارد. اکنون 
در صدر فهرست »گلس دور« شرکت HubSpot ) فعال 
در حـوزه نـرم افـزار ابر حسابرسـی( به عنـوان برترین 

مـکان دنیا بـرای کارکردن قرار گرفته اسـت.
فیس بوک طی ۱۰ سـال گذشـته ۳ بار صدر نشین 
ایـن فهرسـت بـود. امـا در رده بندی جدیـد در رتبه ۲۳ 
قرار گرفته اسـت. حال آنکه این شـرکت سـال گذشـته 

در رده هفتم فهرسـت  »گلس دور« قرار داشـت.
گـوگل در سـال ۲۰۱۵ میـادی به عنـوان بهترین 
شـرکت برای کار کردن و در صدر فهرست »گلس دور« 
قرار داشـت. این شـرکت طی ۸ سـال قبل از آن نیز 
جـزو ۱۰ مـکان برتـر برای کارکـردن در جهـان بود. 
اما این شـرکت امسـال در رده ۱۱ قرار گرفته اسـت.

اپـل نیـز کـه زمانـی کـه جـزو ۲۵ شـرکت برتـر 
فهرسـت  در  جهـان  سراسـر  در  کارکـردن  بـرای 
»گلـس دور« بـود اکنـون در رده ۸4 قـرار گرفتـه 
اسـت. آمـازون نیـز بـه دلیـل جنجـال هـای مربوط 
بـه فرهنگ کاری بـرای دوازدهمین سـال متوالی در 

فهرسـت »گلـس دور« گنجانـده نشـده اسـت.
امـا در این میان مایکروسـافت که سـال گذشـته 
در رده ۳4 بهتریـن شـرکت بـرای کارکـردن قـرار 
داشـت در رده بنـدی سـال جـاری »گلـس دور« 

بـه رده ۲۱ ارتقـا یافتـه اسـت.
رده بنـدی سـاالنه »گلـس دور« براسـاس اظهـار 
نظـر و بررسـی هـای کارمنـدان دربـاره موضوعاتـی 
ماننـد پـاداش، مزایـا، فرهنـگ کاری و مدیریـت 
ارشـد انجـام می شـود. در سـال جاری بسـیاری از 
شـرکت های بـزرگ فنـاوری از جملـه فیـس بوک و 
گـوگل به دلیل موضوعات مختلفی از سـوی کاربران 

مـورد انتقاد قـرار گرفتـه اند.

گزارش جدید شرکت »گلس 
دور« نشان می دهد

اپل، گوگل و فیس 
بوک دیگر بهترین 
شرکت ها برای 
اشتغال نیستند
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راسـتای  در  الکترونیـک  تجـارت  توسـعه  مرکـز 
جلوگیـری از افزایـش قیمت هـا از آغاز رونـد نظارت بر 
افزایـش قیمـت انواع کاال و خدمات در کسـب و کارهای 

اینترنتـی خبـر داد.
بـه گزارش بـازارکار به نقـل از مرکز توسـعه تجارت 
الکترونیـک، ایـن مرکـز اعـام کـرد: همزمان بـا تغییر 
از  جلوگیـری  راسـتای  در  و  کشـور  در  بنزیـن  نـرخ 
افزایـش قیمـت انـواع کاال و خدمـات در سـطح عرضه، 
طـرح تشـدید بازرسـی بـا همـکاری سـازمان حمایـت 
از حقـوق مصـرف کننـدگان و تولیدکنندگان و بسـیج 
اصنـاف در حـوزه نظارت بیشـتر بر بـازار جهت حمایت 

از حقـوق مصـرف کننـدگان درحـال اجرا اسـت.
تجـارت  حـوزه  در  نظـارت  کـه  اسـت  بدیهـی 
الکترونیکـی بـه ویـژه کسـب و کارهـای اینترنتـی نیـز 
از ایـن امـر مسـتثنی نمـی باشـد. از آنجاییکـه کسـب 
و کارهـای اینترنتـی دارای نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی 

تجـارت  حـوزه  در  را  عملکـرد  بهتریـن  همـواره 
ایـن  در  کـه  اسـت  نیـاز  لـذا  داشـته اند  الکترونیکـی 
ایجـاد  نیـز همچـون گذشـته جهـت  شـرایط خـاص 
بـا  هـم  کنـار  در  و  هـم  بـا  بـازار  در سـطح  آرامـش 
عملکـردی مطلـوب، فضایـی مناسـب و رو بـه رشـد را 

باشـیم. شـاهد  آنایـن  کار  و  کسـب  فضـای  در 

مرکز توسعه تجارت الکترونیک خبر داد؛ 

آغاز نظارت بر نرخ های 
کسب و کارهای اینترنتی 

جدیدتریـن ویژگـی جـی میل بسـیار جالب اسـت. 
ایـن ویژگـی به کاربـران امـکان می دهد تـا ایمیل های 
خـود را بـه ایمیل هـای دیگـر متصـل و یکجـا ارسـال 

کننـد، آن هـم بـدون نیـاز بـه بارگیـری ایمیل ها.
به گـزارش انتخـاب، فقـط کافی اسـت یک یـا چند 
ایمیـل را بـه پنجـره Compose بکشـید و رهـا کنیـد و 
بـه همیـن راحتـی چندین ایمیـل را همزمـان انتخاب 
کنیـد. از طـرف دیگـر، می توانیـد یـک یا چنـد ایمیل 
را از نمـای مکالمـه انتخـاب کنیـد و با اسـتفاده از دکمه 
 »Forward as attachment« منوی اصلی)سـه نقطه( گزینه
را انتخـاب کنیـد. ظاهـراً موقعیت هایی وجـود دارد که 
پیوسـت کـردن ایمیل حسـاس تر از ارسـال ایمیل های 

جداگانه اسـت.

اگـر می خواهیـد چندین پیـام مربوط بـه یک موضوع 
واحـد را ارسـال کنید می توانیـد از این روش اسـتفاده 
کنید چرا که بسـیار سـریع تر و سـاده تر از ارسـال تک 
بـه تـک پیام ها خواهد بـود. ارسـال ایمیل به پیوسـت 
همچنیـن بـه شـما امـکان می دهـد پیـام کوتاهـی را 
بـرای گیرنـدگان خـود بنویسـید و آنهـا را بـرای آنچه 

می خواهیـد بخواننـد آمـاده کنید.
پیوسـت ها می تواننـد بـه طـور مسـتقیم در ایمیـل 
مـورد نظـر شـما بـاز شـوند. زیـرا هـر ایمیل پیوسـت 
شـده به پرونـده ای بـا پسـوند».eml« تبدیل می شـود. 
کـه  ایمیـل  تعـداد  همـان  بـه  می توانیـد  درواقـع 

کنیـد. ایمیـل  می خواهیـد 

چگونه صدها ایمیل را همزمان 
در »جی میل« ارسال کنیم

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطاعات اسـتان 
تجـارت  سـکوی  کار  بـه  شـروع  از  کرمانشـاه 
الکترونیـک پسـت، بـا عنـوان »سـتاپ« خبـر داد

بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما مرکـز 
و  ارتباطـات  مدیـرکل  بهنیـا  شـهریار  کرمانشـاه 
فنـاوری اطاعـات اسـتان بـا اعـام اینکه شـرکت 
ملی پسـت سـکوی تجارت الکترونیک پسـت آغاز 
بـه کار کـرددر بـازار پسـتی کشـور و بین الملـل 
مطابـق بـا رویکـرد اتحادیه پسـتی جهانـی، اقدام 
عنـوان  بـا  پلتفرمـی  پیاده سـازی  و  طراحـی  بـه 
سـکوی تجـارت الکترونیـک در کل کشـور کـرده 
اسـت گفـت: ایـن اقـدام زمینـه را بـرای فعالیـت 
کسـب و کارهـای کوچک و بـزرگ اینترنتی فراهم 
می سـازد، بـه ایـن معنـی کـه هـر تامیـن کننـده 
می تواند با امکانات و سـرویس هایی که شـرکت پست 
ارائـه می دهـد، زنجیـره ارزش را بـرای ارائـه خدمات و 

محصـوالت خـود به مشـتری را تکمیـل کند.
کـه  کارهایـی  و  کسـب  کـرد:  تصریـح  بهنیـا 
محصـوالت و خدمـات خـود را بـه مشـتریان ارائه 
می کننـد و قصـد دارند با کمتریـن هزینه خدمات 
خـود را مبتنـی بر امکانـات فضای مجـازی به طور 
دهنـد  گسـترش  کشـور  سراسـر  بـه  مسـتقیم 
می توانند از سـرویس های مشـاوره شـرکت پسـت 
کمـک بگیرنـد کـه چگونه کسـب و کار خـود را با 

سـتاپ رونـق دهند.
حـوزه  ایـن  در  اشـتغال  ایجـاد  افـزود:  بهنیـا 
نیازمنـد توجـه و برنامه ریـزی هدفمنـد مسـُووالن 
مسـیر  در  را  دانشـجویان  کـه  اسـت  دانشـگاه ها 
درسـت هدایت کنند تا بتوان از این اسـتعدادها در 
راسـتای اشـتغال و پیشـرفت استان اسـتفاده کرد.

فنـاوری  رواج  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 
اطاعـات و خدمـات مبتنـی بـر ICT، افـزود: بـا 
ورود ICT برخـی مشـاغل دسـتخوش تغییر شـده 
و فرصت هـای جدیـد شـغلی ایجـاد و بـه همـان 

می شـود. تولیـد  درآمـد  و  مهـارت  انـدازه 
بهنیـا تصریـح کـرد: واگـذاری پروژه های بخش 
دولتـی در اسـتان بـه متخصصـان بومی اسـتان و 
ایجـاد روحیه اسـتارت آپی در دانشـجویان و دانش 
آموختـگان بـه منظـور آمادگـی بـرای راه انـدازی 
تیم کسـب و کارهـای مبتنی بر فنـاوری اطاعات 
و حضـور دفتـر ارتبـاط بـا صنعـت دانشـگاه ها در 
معرفـی توانمندی هـا و مهارت های دانشـجویان به 
دسـتگاه ها و نهادهـای دولتـی و خصوصی از جمله 
ایجـاد فرصت هـای شـغلی جدیـد و  راهکارهـای 
ورود دانشـجویان و دانـش آموختـگان بـه فضـای 

کسـب و کار در حـوزه فنـاوری اطاعات اسـت.
در  اسـتارت آپی  روحیـه  ایجـاد  همچنیـن  او 
متقاضیـان اشـتغال را یکـی از راهکارهـای ایجـاد 

دانسـت. جدیـد  شـغلی  فرصت هـای 

در کرمانشاه؛ 

سکوی تجارت 
الکترونیک پست 
آغاز به کار کرد 
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