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با گسترش استفاده از کامپیوتر و توسعه سایت ها و 
شبکه های اجتماعی استفاده از دانش آموختگان 
ضرورت  مختلف  گرایش های  در  کامپیوتر  رشته 

خود را بیش ازپیش نشان می دهد.
که  کمتر شرکت یا موسسه ای وجود دارد  امروزه 
کامپیوتر چه  به استفاده از خدمات متخصصان 
به صورت استخدامی و چه به صورت پاره وقت یا 

خرید خدمات نیاز نداشته باشد.
آن  انعکاس  هرروز  که  نیاز  این  به رغم  متأسفانه 
گهی های استخدامی  کاریابی ها، آ را می توان در 
به رغم  و  دید  کاریابی  با  مرتبط  سایت های  و 
این  توسعه  و  زمینه  این  در  آموزشی  کز  مرا تکثر 

نقص  دلیل  به  دانشگاه ها  و  عالی  آموزش  رشته 
آموزش های مرتبط  نبودن  به روز  یا  و  آموزش  در 
با  کارفرمایان  موردنظر  نیروهای  نیاز  جذب 

مشکالت متعددی روبرو می باشد.
که  فوریست  ضرورتی  مشکل  این  حل  بنابراین 
برخی  توسعه  مجدد  بررسی  مستلزم  یک سو  از 
عالی  آموزش  کز  مرا و  دانشگاه ها  در  آموزش ها 
به  بیشتر  توجه  لزوم  دیگر  سویی  از  و  است 
دوره ها و تأمین اساتید موردنیاز در این رشته ها 

را یادآوری می سازد.
برخی  می شود  مشاهده  تأسف  کمال  با
با  حتی  رشته  این  به جای  خروجی ها  از 
ضروریست  و  الزم  که  مسائلی  ابتدایی ترین 

آشنایی ندارند.
که تنها تبادل نیرو  گردیده  همین امر موجب آن 
در بازارکار در این رشته مستلزم صرف هزینه های 
که  نیز  دانش آموخته  هزاران  بلکه  گردد  زیادی 
بهترین ایام عمر خود را برای تحصیل در این رشته 
مصرف کرده اند به جمع بیکاران پیوسته و کشور را 

با مشکالت فرهنگی و اجتماعی روبرو سازند.
مشکل  این  رفع  برای  که  راه هایی  از  دیگر  یکی 
کار  و  کارآموزی  برنامه های  توسعه  دارد  وجود 
عملی دانشجویان در هنگام تحصیل یا ماه های 

فراغت از تحصیل است.
در  ایرانی  کارفرمایان  از  بسیاری  متأسفانه 
رشته  این  با  مرتبط  مهندسی  فنی  شرکت های 
شرایط  یا  و  ندارند  کارآموز  جذب  به  عالقه ای 

پیشنهاد  کارورزی  انجام  برای  را  دشواری 
می کنند.

که حتی برخی از شرکت ها  اخیرًا دیده شده است 
وعده  با  افراد  از  وجوهی  کارآموز  گرفتن  برای 
کاری  اینکه  بدون  سپس  و  می گیرند  استخدام 
رها  بازارکار  در  را  آن ها  دهند  انجام  آنان  برای 
صحیح  ارتباط  با  که  دارد  آن  جای  می سازند. 
مناسبی  کارآموزی  زمینه  صنعت  با  دانشگاه ها 
برای دانش آموختگان این رشته ها فراهم شود تا 
برای  تحصیل  از  فراغت  از  بعد  آنها  خدای نکرده 
جذب  و  نموده  عمل  راحت تر  شغل  شدن  پیدا 

کار شوند. بازار 
کز آموزشی وابسته به سازمان فنی حرفه ای و  مرا
دیگر سازمان ها نیز می توانند به رفع این مشکل 
سازمان  بخصوص  متأسفانه  اما  کنند،  کمک 
آن  برخی مسئولین  اعتراف  به  بنا  فنی حرفه ای 
موردنیاز  بودجه  تأمین  عدم  دلیل  به  سازمان 
که می تواند خال  قادر به انجام خدمات آموزشی 
دانش آموختگان  یا  نموده  برطرف  را  کارآموزی 
رسانند  بروز  شغلی  اطالعات  ازنظر  را  دانشگاه ها 

نیستند.
توجه  شد  گفته  که  مشکالتی  رفع  با  است  امید 
زیربناهای  از  یکی  که  رشته  این  به  بیشتری 
نابه  وضعیت  و  بشود  است  نوین  کسب وکار 

سامان فعلی پایان یابد.
کاظم حسینی ■  سید 
مدیر مسئول

شهید سردار سلیمانی؛ مظهر  اقتدار ایران اسالمی

بــامـــــداد جمعـــه  نــخســتــیـــــن ساعـــــات  در 
حـــاج  ســـپهبد   ،1398 ســـال  مـــاه  دی   13
قـــدس  نیـــروی  فرمانـــده  ســـلیمانی  قاســـم 
ــتور  ــه دسـ ــداران انقـــالب اســـالمی بـ ــپاه پاسـ سـ
جمهـــور  رئیـــس  ترامـــپ  دونالـــد  مســـتقیم 
آمریـــکا و در اقدامـــی تروریســـتی در پـــی حملـــه 
فـــرودگاه  نزدیکـــی  در  آمریکایـــی  پهپادهـــای 
ــه،  ــن حملـ ــید. در ایـ ــهادت رسـ ــه شـ ــداد، بـ بغـ
ابومهـــدی المهنـــدس معـــاون حشدالشـــعبی 

عـــراق و تعـــدادی دیگـــر از یـــاران ایـــن دو فرمانـــده 
مقاومـــت بـــه نـــام هـــای حســـین پورجعفـــری، 
ــا و وحیـــد  هـــادی طارمـــی، شـــهرود مظفری نیـ

زمانیـــان، نیـــز بـــه شـــهادت رســـیدند.
تـــرور و شـــهادت ســـردار ســـلیمانی در حالـــی 
کـــه نـــه تنهـــا مـــردم ایـــران بلکـــه  انجـــام شـــد 
مـــردم  بویـــژه  جهـــان  آزادیخواهـــان  همـــه 
تروریســـم  بـــا  مبـــارزه  قهرمـــان  را  او  منطقـــه 
گـــروه هـــای وهابـــی و  بـــا  و قهرمـــان مبـــارزه 

دانســـتند. مـــی  تکفیـــری 
هدف  حالی  در  یارانش  و  سلیمانی  سردار 
که  گرفتند  قرار  اسالم  و  ایران  دشمنان  کینه 
کرد و  شخص ترامپ به دستور ترورش اعتراف 
به تعبیر رهبر معظم انقالب سردار حاج قاسم 
ابیطالب  بن  علی  موالیش  چون   - سلیمانی 
)ع( -در سرزمین عراق به دستور شقی ترین 
رئیس  ترامپ  دونالد  یعنی  زمان  اشقیاء 

جمهور آمریکا به شهادت رسید.
کــه با شــهادت  امــا ایــن همــه ماجــرا نبــود! چــرا 
و  ایــران  صالبــت  بــا  و  شــجاع  فرمانــده  ایــن 
ــوق  ــور و ش ــه ش ــران یکپارچ ــالم،  ای ــان اس جه
ــه  ــی ب ــاد ماندن ــه ی شــد و تشــییعی تاریخــی و ب
کنون ندیده اســت.  نمایش گذاشــت که جهان تا
کالم  او عامــل انســجام و اقتــدار ملــی و در یــک 
ــا  ــد و ب ــان ش ــی ایرانی ــدت و همدل ــدای وح ص
کــه ایــران  شــهادتش ایــن پیــام را بــه دنیــا داد 
از  ایــن  و  اســت  مقتــدر  و  یکپارچــه  همــواره 

بــرکات خــوش شهداســت.
ضمــن تبریــک و تســلیت بــه رهبــر معظــم انقالب 
شــهیدان  بــرای   ایــران،  پــرور  شــهید  امــت  و 
بــرای  ایــن حادثــه تروریســتی، علــو درجــه و 
خانــواده هایشــان صبر از ایزد منان خواســتاریم. 
مرکز اطالع رسانی بازارکار
 جهاد دانشگاهی
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رئیس این نهاد خبر داد
آمادگی جهاددانشگاهی برای ایجاد 

مراکز نوآوری و شکوفایی در تمام استان ها
این  دانشگاهی در  دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد 
مراسم با بیان اینکه کشوری می تواند به پیشرفت و توسعه 
دست یابد که زمینه پیشرفت تمام آحاد جامعه و مخصوصاً 
و  شکوفایی  مرحله  اولین  افزود:  آورد  فراهم  را  جوانان 

پیشرفت خود باوری است.
وی با بیان اینکه از مهم ترین اهداف تأسیس جهاد دانشگاهی 
در سال ۵۹ موضوع خودباوری بود ادامه داد: امروز در کشور 
هیچ مشکلی در توسعه علم و فناوری و تجاری سازی آن 

نداریم.
رئیس جهاددانشگاهی  با اشاره به اینکه افزایش نرخ اشتغال 
در جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده، ارتقا سطح مشارکت 
جوانان و افزایش روحیه جوان باوري ، جوان گرایی و جوان 
یاوري در کشور و ارائه راهکارهاي مسائل و مشکالت اشتغال 
آنان،  اجتماعي  و  حرفه ای    ، شغلي  روش های  و  جوانان 
ازجمله دغدغه های اصلی جهاد دانشگاهی طی سه دهه قبل 
اساس در سال 1377  بر همین  افزود:  است  بوده  تاکنون 
باهدف مشارکت و همیاری در ایجاد زمینه هاي مناسب براي 

اشتغال جوانان بویژه دانشجویان و دانش آموختگان و حمایت 
از کسب وکارهای دانش بنیان، سازمان تجاری سازی فناوری 

و اشتغال دانش آموختگان در این نهاد تشکیل شد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر در جهاد دانشگاهی سه 
فناور در  واحدهای  فناوری و 23 مرکز رشد  و  پارک علم 
استان های مختلف مشغول به فعالیت هستند ادامه داد:  اما 
و  دنیا  روز  فناوری های  در  تغییرات سریع  آمدن  به وجود 
مسائل اجتماعی جامعه امروز، ازجمله عواملی است که ایجاد 
مراکز نوآوری و شکوفایی را به عنوان تکمیل کننده چرخه 
حمایت از کسب وکارهای دانش بنیان به یک نیاز اساسی در 

زیست بوم کارآفرینی و اشتغال کشور تبدیل کرده است.
رئیس جهاد دانشگاهی بابیان اینکه شرایط جامعه ایجاب 
می کند از روش های جدیدی برای اشتغال جوانان استفاده شود 
ادامه داد: یکی از برنامه ها تربیت سربازماهر بود که با همکاری 

جهاد دانشگاهی این طرح به خوبی در حال انجام است.
وی تشکیل مراکز نوآوری و شکوفایی را از دیگر برنامه ها 
برشمرد و گفت: فرق این مراکز با سایر مراکز مشابه در این 
و منطقه ای  نیازهای محلی  به  توجه  با  آن ها  در  است که 
ایده  صاحب  که  افرادی  تا  می شود  داده  ارائه  آموزش ها 

هستند با تجاری سازی ایده ها وارد بازار شوند.

دکتر طیبی بابیان اینکه مراکز نوآوری و شکوفایی باهدف 
ترویج فرهنگ کارآفرینی، ایده پروری، جذب افراد خالق، 
کارآفرین و نوآوری  ایجادشده اند ادامه داد: این مراکز به دنبال 
تولید محصوالت و ارائه خدمات دانش بنیان بر اساس نیاز 

بازار و جامعه هستند. 
رئیس جهاد دانشگاهی بابیان اینکه جهاد دانشگاهی از 
توسعه  جوانان جهت  و  ورزش  وزارت  با  مشترک  همکاری 
مراکز منش استقبال می کند عنوان کرد: این آمادگی وجود 
دارد تا با توجه به فعالیت جهاد دانشگاهی در تمام استان های 
کشور مراکز نوآوری و شکوفایی را در تمام استان ها دایر کنیم.
وی در پایان سخنانش اظهار امیدواری نمود تا این مراکز 
پس از چند سال حمایت بتوانند فعالیت خود را به صورت 

سازمان های مردم نهاد در حوزه اشتغال ادامه دهند.
افتتاح مراکز منش گامی در جهت
توسعه کسب وکارهای فناورانه 

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش وجوانان نیز در این مراسم 
استان های  در   شکوفایی  و  نوآوری  مراکز  افتتاح  ضمن 
امیدواری  ابراز  فارس  و  بوشهر  ایالم، کردستان،  هرمزگان، 
نمود با افتتاح مراکز فوق قدم های خوبی در جهت  توسعه 

کسب وکارهای فناورانه برداشته شود.

مراسم افتتاحیه پنج مرکز نوآوری و شکوفایی )منش( به صورت ویدیو کنفرانس با حضور رئیس جهاد دانشگاهی و وزیرورزش و جوانان برگزار شد.
در این مراسم که شنبه 28 دی ماه همزمان با برپایی هفتادو چهارمین جلسه ستاد ملی جوانان در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد پنج مرکز نوآوری 

و شکوفایی )منش( در  استان های هرمزگان، ایالم، کردستان، بوشهر و فارس با همکاری سازمان ستفا جهاد دانشگاهی افتتاح شدند.
دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی، محمدصادق بیجندی، معاون این نهاد و سرپرست سازمان ستفا و مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 

وجوانان به همراه برخی از معاونان این وزارتخانه و عضای ستاد ملی جوانان ازجمله شرکت کنندگان این مراسم بودند.

افتتاح همزمان پنج مرکز )منش( با همکاری جهاددانشگاهی و وزارت ورزش 

 مراکز نوآوری و شکوفایی بستری برای گسترش 
کسب وکارهای فناورانه جوانان است
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وی بابیان اینکه ظرفیت های خوب استان می تواند زمینه 
و بستر خوبی باشد تا این مراکز در راستای اهدافشان قدم 
بردارند تصریح کرد: امیدواریم این افتتاح برای همه مردم 
ظرفیت های  به  توجه  با  و  باشد  مبارک  استان  جوانان  و 
هم  که  خوبی  سرمایه گذاری های  و  دارد  وجود  که  خوبی 
دولت و بخش خصوصی انجام داده است می تواند زمینه و 
بستر خوبی باشد تا این مراکز در راستای اهداف و وظایف 
و  باشند  موفق  پیش بینی شده  آن  برای  که  برنامه هایی  و 
قدم های خوبی برای توسعه کسب وکارهای فناوران بردارند.

در مراکز منش عالقه مندان 
با محیط واقعی کار آشنا می شوند

محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزیر ورزش 
اولین مرکز  اینکه  به  با اشاره  این مراسم  نیز در  و جوانان 
شکوفایی و نوآوری با همکاری جهاد دانشگاهی در استان 
زنجان تأسیس شد ادامه داد: دستاوردهای خوب این مرکز 

سبب شد تا به فکر راه اندازی آن در سایر استان ها باشیم.
وی بابیان اینکه در این مراکز جوانان هم آموزش می بینند 
و هم زمینه ثبت شرکت آن ها فراهم می شود ادامه داد: در مراکز 
منش عالقه مندان با محیط واقعی کار آشنا شده و پس از 

خروج تبدیل به یک فرد باتجربه خواهند شد.
اینکه  بابیان  جوانان  و  ورزش  وزیر  جوانان  امور  معاون 
این وزارتخانه مسئولیت مستقیمی در حوزه اشتغال ندارد 
ادامه داد: اما به دلیل دغدغه هایی که در این حوزه در سطح 
جامعه احساس می شود مستقیماً وارد حوزه اشتغال شدیم و 
امیدواریم با همکاری جهاد دانشگاهی بتوانیم مراکز نوآوری 

و شکوفایی را در تمام استان ها دایر کنیم.
برنامه شتابدهی کسب وکارهای فناورانه جوانان

منش ها  اجرایی  برنامه های  ازجمله  که  است  شایان ذکر 
اجرای برنامه های تخصصی شتابدهی است که »برنامه شتابدهی 
موفق  نمونه های  از  یکی  جوانان«  فناورانه  کسب وکارهای 
این گونه فعالیت هاست. در این برنامه متناسب با نیازهای محلی 
و منطقه ای به جوانان آموزش و مشاوره  داده می شود که چگونه 
به یک ایده مناسب بازار دست بیابند و بعدازآن تیم خود را 
چگونه تشکیل دهند و درنهایت ایده خود را به یک کسب وکار 

نوپا باقابلیت اجرا و جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل نمایند.
شکوفایی  و  نوآوری  مراکز  ایجاد  که  عواملی  ازجمله 
)منش( را به یک نیاز جامعه جوان ایران تبدیل کرده است، 
و  دنیا  روز  فناوری های  در  تغییرات سریع  آمدن  به وجود 
مسائل اجتماعی جامعه امروز است. مراکز نوآوری با همان 
ایده جذب خالقیت ها و نوآوری های افراد ایجادشده اند و به دنبال 
عرضه یک محصول یا خدمت به بازار هستند، البته محصولی 

که بر مبنای دانش و پژوهش ساخته شده باشد.  
ویژگی های مراکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی )منش(

درخواست  مستقیم  به طور  خود  یا  افراد  منش  در   ■

یا  و  پژوهشگر  یک  به عنوان  یا  و  می دهند  را  ایده  بررسی 
بعد از شرکت در یک رویداد و انتخاب طرح توسط داوران از 

آن ها دعوت به همکاری می شود. 
■ در منش فعالیت ها با سرعت باال انجام می شود.

و  بلندمدت، میان مدت  پروژه های  بر روی  در منش   ■
کوتاه مدت کار می شود. 

مارها بر مبنای پژوهش و تحقیق  ■ در منش معموالً 
انجام می شود.

■ در منش هسته های فناور در زمینه های مختلف به 
مطالعه طرح های پژوهشی با بهره گیری از نوآوری باز اقدام 

می کنند.
■ در منش بحث تجاری سازی محصوالت و یا خدمات 
با یک شریک یا همکار صنعتی، دولتی و یا بخش خصوصی 

صورت می پذیرد. 
و  دانشگاهی  مراکز  در  که  پژوهشگرانی  از  منش  در   ■
تحقیقاتی ایده های مناسب کاربردی دارند دعوت به همکاری 

می شود.
■ منش ها  با نگاه غیرانتفاعی برنامه ریزی و مدیریت 
می شود اما برای تاسیس، تجهیز و اجرای برنامه ها تا ۵ سال 
اول نیازمند حمایت های بخش دولتی و غیر دولتی هستند. 

 دالیل ایجاد 
مراکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی )منش(

دیجیتالی  سمت  به  شدیداً  خدمات  و  محصوالت  بازار 
و کارکنان دیجیتالی  این مشتریان  شدن حرکت می کند. 
قوانین بازی را هر روزه تغییر می دهند و عقاید، انتظارات 
فرآیندهای شرکت های  فناوری ها  با  دیگر  ارزش هایشان  و 

قدیمی سازگار و منطبق نیست.
بنابراین در فضای فوق العاده رقابتی اقتصاد امروز، نوآوری 
بویژه نوآوری باز بسیار حائز اهمیت شده است. بررسی های 
اخیر شرکت های بزرگ نشان می دهد که 6۵ درصد از مدیران 
ارشد با فشار حاصل از فضای رقابتی حاصل از نوآوری مواجه 
حوزه،  این  در  گسترده  سرمایه گذاری  رغم  علی  و  هستند 
مطالعات نشان داده است که 8۵ درصد از محصوالت ناشی از 

این نوآوری ها با شکست روبه رو شده است.
ضعف های فراوان سیستم نوآوری قدیمی و سنتی باعث 
شد که مجموعه جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد دانش به 
ینان، نوآور و خالق  در پی ایجاد مراکز نوآوری و شکوفایی و 
برگزاری کارگاه ها و دوره های مهارتی جدیدی مبتنی و بر طرح 
شتابدهی کسب وکارهای فناورانه وزارت ورزش و جوانان باشد. 
به عبارت دیگر  این مراکز به منظور شتاب گیری فعالیت های 
کارآفرینی و اشتغال در فضای دیجیتال امروزی ایجاد می شوند.

اهداف مراکز نوآوری و شکوفایی
 جهاد دانشگاهی )منش(

■ ایجاد زمینه مناسب برای بروز خالقیت و بستری برای 

رشد و پرورش ایده های نو بر مبنای دانش
■ کمک به تکمیل چرخه یک اکوسیستم )زیست بوم( 
ها،  آپ  استارت  فن آور،  هسته های  شامل  کارآفرینی 

شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران، و مؤسسات دانشگاهی.
■ حمایت از طرح های فن آمرانه پژوهشگران، محققان، 

دانشجویان و دانش آموزان
شرکت های  حیات  تقویت  و  شکل گیری  به  کمک   ■

دانش بنیان
■ ایجاد بستر مناسب و تسهیل کارآفرینی، اشتغال و 

تجاری سازی محصوالت و خدمات
■ ایجاد بستر مناسب برای تولید فن آوری 

■ تسهیل ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و کمک 
به تأمین سرمایه های مادی و معنوی

■ ایجاد شور و انگیزه بیشتر در جهت نوآوری در علوم 
مختلف در بین جوانان

■ کمک به گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاری سازی 
در زمینه های مختلف 

وظایف مراکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی )منش(
■ شناسایی نخبگان، پژوهشگران و محققان توانمند و 
تشکیل گروه های پژوهشی و هسته های فناور و حمایت از 

آنان
■ کمک به پیشرو بودن و ریسک کردن در راه حل های 

جدید به ویژه در بین جوانان دانش آموخته،  
■ تسهیل ورود به کسب وکار جدید 

■ کمک به شناسایی هسته های فناور و یا شرکت های 
همکار مرتبط با کسب وکار

یا  و  فناور  هسته های  با  مشارکت  فرایند  به  کمک   ■
شرکت های مرتبط

■ کمک به تأمین نیازهای دانشی، مشاوره ای و پژوهشی 
هسته های فناور

جوانان،  توسط  انجام شده  پیشرفت های  رصد   ■
فناور،  پژوهشگران  نخبگان،  دانش آموختگان  دانشجویان، 

خالق و نوآور
■ کمک به تسهیل تجاری سازی محصول و یا خدمات 

هسته ها و یا شرکت های فناور 
■ تشویق جوانان، دانشجویان، دانش آموختگان، نخبگان، 
پژوهشگران و محققان به تأسیس شرکت های دانش بنیان و 

حمایت از آنان
گفتنی است، در مراسم افتتاح مراکز نوآوری و شکوفایی 
فارس  و  بوشهر  کردستان،  ایالم،  هرمزگان،  استان های 
ابتکار  معصومه  دکتر  که  داشتند  استانی حضور  مسئوالن 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مهمان ویژه این 

مراسم در استان ایالم بود.
گزارش: امین بلندهمت
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ــده  ــی دی ــای بزرگ ــویم فض ــه می ش ــوله اول ک وارد س
ــت  ــش، هش ــای ش ــر از میزه ــط آن پ ــه وس ــود ک می ش
ــه و  ــی در گوش ــی رنگ ــای رنگ ــت. مبل ه ــره اس و 12 نف
اتاقک هــای  اســتراحت،  صندلی هــای  کنــار، 
اصطــالح اتــاق تلفــن و ســالن های  بــه  شیشــه ای 
جلســات نــه چنــدان رســمی نظــر هــر کســی را بــه خــود 
ــه ای  ــر شیش ــه ای و غی ــای شیش ــد. دیواره ــب می کن جل
کــه میزهــا را از هــم جــدا می کننــد هــم، شــکل و 
ــته  ــا نوش ــی از دیواره ــد؛ روی یک ــدی دارن ــمایل جدی ش
ــن«... ــاختن و یادگرفت ــه، س ــرای تجرب ــی ب ــه امن »گوش

ــن  ــر روز جش ــه ه ــن کارخان ــری از ای ــوله دیگ در س
ــوم  ــا می ش ــه جوی ــن ها را ک ــن جش ــل ای ــد! دلی می گیرن
ــگار روز اول  ــم ان ــن می گیری ــر روز را جش ــد: »ه می گوین
ــم«.  ــزه روز اول کار کنی ــان انگی ــا هم ــا ب ــت ت کاری ماس

ــته؛  ــی نوش ــرات خودمان ــاق جلســه ای تذک ــر ات پشــت ه
»مــن بعــد از اتمــام کارم درب را مــی بنــدم؛ مــن بعــد از 
اســتفاده از اتــاق، زبالــه هــا را در ســطل زبالــه می انــدازم؛ 
ــت  ــد صحب ــدای بلن ــا ص ــه ب ــاق جلس ــن ات ــن در ای م
ــای  ــک از اتاق ه ــر ی ــوله ه ــن س ــم و …«. در ای نمی کن
کشــور  اســتان های  از  یکــی  نام هــای  بــا  جلســات 
ــالن دورود؛  ــارس؛ س ــج ف ــالن خلی ــده؛ س ــذاری ش نامگ
ــتان؛  ــالن خوزس ــتان؛ س ــالن سیس ــان؛ س ــالن آذربایج س
انــگار عــالوه بــر آدم هــا بــه در و دیــوار هــم توجــه 

ــد. ــنامه دارن ــم شناس ــیا ه ــه اش ــود و هم می ش
هــم  کنــار  در  اینجــا  طــوری  دانشــجوها  ایــن 
ــط  ــرژی وس ــا ان ــود را ب ــای خ ــده اند و ایده ه ــع ش جم
می گذارنــد کــه انــگار در مســیر حرکتشــان »نمــی 
ــدارد. ــم« و … وجــود ن ــم« و »نداری شــود«، »نمــی توانی

خــط تولیــد ایــده هــای ایرانــی توســط اســتارت آپ هــا بــا تغییــر کاربــری یــک کارخانــه متروکــه و توســط جوانانــی کــه بــا ریســک پذیــری و تکیــه بــر علــم و 
دانــش فعالیــت مــی کننــد، راه انــدازی شــده اســت.

همیشــه وقتــی صحبــت از کارخانــه می شــود، وســایل و تجهیزاتــی مثــل چــرخ دنــده و ابــزار و ماشــین آالت ســنگین بــه ذهــن می آیــد امــا اینجــا خبــری از 
ایــن چیزهــا نیســت. اینجــا قــرار نیســت ابزارهــای ســنگین ببینیــم و صــدای بــه هــم خــوردن قطعــات را بشــنویم. خــط تولیــد ایــن کارخانــه فکــر و 

ایــده جوانــان اســت. ذهــن انســان ها قــرار اســت در بســتر ایــن کارخانــه شــکوفا و منجــر بــه محصــول شــود.
از درب نگهبانــی کــه رد می شــویم اولیــن چیــزی کــه توجــه را بــه خــود جلــب می کنــد ســوله های مرتــب و مکانیــزه هســتند. در چنــد قدمــی ســوله ها نیــز 

ســازه جالــب ۲۰-۳۰ متــری وجــود دارد کــه در بــاالی آن لوله هــای نامنظــم و بــه هــم چســبیده ای قــرار گرفته انــد.
از کنــار ایــن ســوله ها و ســازه نمادیــن، جوان هــای کولــه بــه دوش در رفــت و آمــد هســتند یــا روی صندلی هــای روبــروی ســوله ها بــا یکدیگــر گفتگــو 

می کننــد.

هر روز را جشن می گیریم 

انگار روز اول کاری ماست

 تا با همان انگیزه

 روز اول کار کنیم

گزارش میدانی از کارخانه نوآوری؛

خط تولید ایده در کارخانه استارت آپ سازی
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ــوآوری«  ــه ن ــا 6 ســوله و یــک ســازه »کارخان اینجــا ب
اســت؛ کارخانــه ای کــه قبــاًل در آن الکتــرود می ســاختند. 
آن لوله هــای روی ســازه کــه در ابتــدا بــه آن اشــاره 
کردیــم الکترودهایــی در مقیــاس بزرگ هســتند؛ امــا در اصل 
ایــن الکترودهــا ســمبلی از محققــان کشــور هســتند کــه 
ــرای  ــرار گرفتــن، ب ــار یکدیگــر ق ــا هــم افزایــی و در کن ب
رســیدن بــه یــک هــدف مشــخص تــالش مــی کننــد«.

کارخانه نوآوری چگونه شکل گرفت
کارخانــه الکترودســازی مــدت زمــان زیــادی بــال 
ــری داد و  ــر کارب ــه باالخــره تغیی ــود ک ــده ب اســتفاده مان
ــارک  ــعبه اول پ ــوآوری و ش ــه ن ــه کارخان ــرداد ۹7 ب از م

ــد. ــل ش ــس تبدی ــاوری پردی فن
ایــن کارخانــه 16 هــزار متــری کــه در اختیــار 
شــتابدهنده هــا و تیم هــای مختلــف قــرار گرفتــه نزدیــک 
میــدان آزادی اســت؛ هــر یــک از ســوله های هــزار متــری 
متشــکل از تیم هــای اســتارت آپــی بــه فاصله هــای 
در  تیم هــا  گرفته انــد.  قــرار  هــم  کنــار  در  نزدیــک 
حوزه هــای فنــاوری اطالعــات، الکترونیــک ســالمت، گیــم، 
ــوش  ــی، ه ــه ای و مال ــای بیم ــوا، نوآوری ه ــد محت تولی
مصنوعــی و اینترنــت اشــیا، نانوداروهــا، معمــاری و زندگــی 
ــن  ــد. ای شــهری، گردشــگری و توریســم فعالیــت می کنن
کارخانــه ظرفیــت 2۵۰۰ نفــر را دارد و می توانــد ۵۰۰ 
ــا در  ــد؛ ام ــای ده ــود ج ــتابدهنده را در دل خ ــم و ش تی
حــال حاضــر کــه نوپاســت هــزار نفــر در قالــب 1۵۰ تیــم 

ــد. ــت می کنن ــه فعالی ــن کارخان ــتارتاپی در ای اس
مهــدی عظیمیــان زواره، مدیــر کارخانــه نــوآوری آزادی 
ــر  ــی تغیی ــس( چگونگ ــاوری پردی ــارک فن ــعبه اول پ )ش
ــه  ــن کارخان ــد: »ای ــف می کن ــه توصی ــری را اینگون کارب
بــا همــکاری بیــن پــارک فنــاوری پردیــس و یــک 
شــتابدهنده )بــه عنــوان شــریک پــارک فنــاوری پردیــس( 
بــه وجــود آمــده و تغییــر کاربــری داده اســت؛ شــتابدهنده 
ــی و  ــتارت آپ ــای اس ــه تیم ه ــود ک ــی ب ــال فضای ــه دنب ب
ــن  ــد. ای ــتقر کن ــی مس ــود را در مکان ــت خ ــت مدیری تح
موضــوع را بــا پــارک پردیــس در میــان گذاشــت تــا تحــت 

ــود. ــام ش ــن کار انج ــارک ای ــدی پ ــعبه های بع ــدل ش م
بــا توجــه بــه اینکــه پیــش از اینهــا آییــن نامــه ای بابت 
ایجــاد شــعبه های پــارک فنــاوری پردیــس وجــود داشــت 
ــت  ــرای فعالی ــی ب ــه فضای ــود ک ــر الزم ب ــوی دیگ و از س
اســتارت آپهــا خــارج از پــارک بــه وجــود بیایــد؛ در همین 
راســتا تصمیــم گرفتــه شــد کــه فضــای اختصاصــی بــرای 
حضــور و فعالیــت شــتابدهنده هــا و اســتارت آپهــا فراهــم 
شــود. در ارزیابــی صــورت گرفتــه از اماکــن بالاســتفاده در 
بخش هــای مختلــف شــهر و بیــرون تهــران بــرای اســتقرار 
تیم هــای اســتارت آپــی، کارخانــه الکترودســازی انتخــاب و 
در ادامــه هــم بــا مالــک ایــن کارخانــه متروکــه قــراردادی 

منعقــد شــد«.
ــال از  ــک س ــش از ی ــه بی ــم اینک ــکان علیرغ ــن م ای
ــس  ــط رئی ــی توس ــه تازگ ــا ب ــذرد، ام ــت آن می گ فعالی
جمهــور افتتــاح رســمی شــده دلیــل آن را از مدیــر 
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــدیم. وی در پاس ــا ش ــه جوی کارخان
مــا گفــت: »بــرای افتتــاح رســمی کارخانــه الزم بــود کــه 

تیم هــا مســتقر شــوند و ســپس افتتــاح صــورت گیــرد از 
ایــن رو یــک ســال و انــدی گذشــت تــا بــه مرحلــه افتتــاح 

رســمی برســد.«

ــت  ــن فعالی ــران؛ لوکیش ــرب ته ــرق و غ ش
کارآفرینــان

ــه  ــن کارخان ــل ای ــاب مح ــاره انتخ ــن درب وی همچنی
ــس در  ــاوری پردی ــارک فن ــه پ ــل اینک ــه دلی ــت: »ب گف
ــمت از  ــن قس ــش ای ــکان پوش ــت و ام ــران اس ــرق ته ش
ــی  ــه خوب ــرب گزین ــود دارد؛ غ ــا وج ــرای تیم ه ــهر ب ش
ــه اینکــه،  ــا توجــه ب ــود. ب ــرای فعالیــت اســتارت آپهــا ب ب
ــدان  ــرو، می ــرودگاه، مت ــه ف ــی ب ــه دسترســی خوب کارخان
آزادی، دانشــگاه های مطــرح کشــور دارد باعــث شــد کــه 
جذابیتــی بــرای ادامــه کار باشــد. اینکــه محققــان از هــر 
جــای تهــران بــا وســایل حمــل و نقــل عمومــی بــه ایــن 
کارخانــه دسترســی پیــدا می کننــد، خــود یکــی از دالیــل 

ــود.« ــن مــکان ب ــرای انتخــاب ای ب
ــارک  ــد: »در پ ــوآوری آزادی می گوی ــه ن ــر کارخان مدی
ــرای صاحبــان ایــده  فنــاوری پردیــس فرصــت کمتــری ب
فراهــم شــده بــود و در 18 ســال فعالیــت پــارک، همــواره 
ــب  ــک کس ــه ی ــه ب ــد ک ــت می ش ــرکت هایی حمای از ش
ــه همیــن دلیــل کمتــر  ــداری رســیده باشــند؛ ب و کار پای
فضایــی بــرای کســانی کــه در مرحلــه ایــده هســتند وجود 
داشــت و در پــارک هــم ایــن موضــوع از قبــل پیــش بینــی 
نشــده بــود؛ لــذا بــا ایــن فلســفه کــه شــعبه بعــدی پــارک 
ــه کســانی کــه صاحــب ایــده هســتند اختصــاص پیــدا  ب

کنــد، کارخانــه نــوآوری بــه وجــود آمــد«.

هزینه های کارخانه به عهده کیست؟
بــا وجــود اینکــه مدیریــت ایــن کارخانــه بــر 
ــه  ــی هزین ــت ول ــس اس ــاوری پردی ــارک فن ــده پ عه
ــک  ــر ی ــه نیســت؛ ه ــه عهــده کارخان هــر شــتابدهنده ب
ــد  ــی کار می کنن ــای مختلف ــا در حوزه ه از شــتابدهنده ه
ــان  ــه خودش ــد ک ــی دارن ــه فضاهای ــاز ب ــع آن نی ــه تب و ب
ــاق  ــه ات ــاز ب ــا نی ــی از مجموعه ه ــد برخ طراحــی می کنن
تمیــز و برخــی از آنهــا نیــاز بــه آزمایشــگاه و.. دارنــد کــه 
ــه  ــا تعبی ــتارت آپه ــرای اس ــا را ب ــن مکان ه ــان ای خودش
می کننــد. در واقــع چــون هــر یــک از شــتابدهنده هــای 
ــان در  ــتقرار تیم هایش ــرای اس ــی را ب ــه فضای ــه ک کارخان

ــدام  ــر اســاس نیازهــا و ســلیقه خــود، اق ــد ب ــار دارن اختی
ــای خودشــان اســت. ــا پ ــد هزینه ه ــه بازســازی می کنن ب
ــوان  ــن چنیــن می ت ــه ای ــر کارخان از صحبت هــای مدی
ــه و  ــای کارخان ــی از هزینه ه ــه بخش ــرد ک ــت ک برداش
درآمــد آن از اجــاره شــتابدهنده هــا بــه کارخانــه تامین می شــود 
ــترک  ــای مش ــا هزینه ه ــتابدهنده ه ــن ش ــن ای و همچنی
ــت  ــود پرداخ ــارژ را خ ــس ش ــی از جن ــارف عموم و مص
می کننــد. در واقــع بیشــتر هزینه هــا بیــن شــتابدهنده هــا 

ــود. ــع می ش توزی

استارت آپ سازی کارخانه
عظیمیــان مدیرکارخانــه معتقــد اســت: »بــرای اینکــه 
ــدن شــرکتها نشــود،  ــرای مان ــی ب ــوآوری محل ــه ن کارخان
مزایــای کمتــری بــه اســتارت آپهــا اختصــاص می دهنــد؛ 
صددرصــد  از  درصــد  هفتــاد  گفــت  بتــوان  شــاید 
حمایت هــای پــارک فنــاوری را تیم هــای مســتقر در 

کارخانــه دریافــت می کننــد.
ایــن می توانــد محرکــی باشــد کــه بعــد از ســه ســال، 
وقتــی یــک تیــم اســتارت آپــی به یــک مرحلــه ای از رشــد 
رســید، بتوانــد در پــارک فنــاوری پردیــس مســتقر شــود و 
تــداوم توســعه خــود را آنجــا دنبــال کنــد. پــارک فنــاوری 
پردیــس انگیــزه ای بــرای ادامــه حیــات اســتارت آپهاســت 
ــه اســتارت آپ ســازی اســت؛ افــرادی کــه  و ایــن کارخان
ایده هــای خــوب دارنــد در قالــب یــک تیــم اســتارت آپــی 
ــه گــرد هــم مــی آینــد و در راســتای رســیدن  در کارخان

ــه نتیجــه مطلــوب فعالیــت می کننــد. ب
ــت؛  ــازی اس ــتارت آپ س ــه اس ــن کارخان ــل ای در اص
ــک  ــب ی ــد در قال ــوب دارن ــای خ ــه ایده ه ــرادی ک اف
تیــم اســتارت آپــی در کارخانــه گــرد هــم مــی آینــد و در 
راســتای رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب فعالیــت می کننــد

ــزرگ  ــه شــرکتهای آمــاده ب در اصــل خروجــی کارخان
ــه  ــس ب ــارک پردی ــد در پ ــه می توانن ــتند ک ــدن هس ش

ــد. ــت کنن صــورت دائمــی فعالی
ــت  ــه ظرفی ــوله ها ب ــه س ــت. هم ــه نوپاس ــن کارخان ای
ــیده و  ــه اوج نرس ــان ب ــوز کارش ــیده اند و هن ــل نرس کام
برخــی از شــتابدهنده هــا در مرحلــه فراخــوان هســتند.«
ــاپ،  ــپ ت ــره در ل ــز خی ــک می ــه دور ی ــی ک جوانان
ــی  ــه ایده های ــه و هم ــد، هم ــب کار می کنن ــر ل ــده ب خن
در ذهنشــان اســت کــه در حــال پیــاده ســازی هســتند؛ 
بــه نظــر می رســید کــه رده ســنی، زیــاد بــرای حضــور در 
ــه لحــاظ نشــده ولــی معمــوالً افــراد از 18 تــا 3۰  کارخان
ــر  ــان زی ــت جوان ــوان گف ــد؛ می ت ــت می کنن ــال فعالی س
ســی ســال در ایــن مجموعــه بیشــتر فعالیــت می کننــد. 
ــه  ــت ک ــوان گف ــم می ت ــی ه ــدرک تحصیل ــورد م در م
ــی و  ــل کارشناس ــارغ التحصی ــجو و ف ــراد دانش ــاً اف غالب
ــا  ــراد تیم ه ــی از اف ارشــد هســتند. در حــال حاضــر خیل
ــد  ــه حضــور می یابن ــا تحصیلشــان، در کارخان ــان ب همزم

ــن جــذاب و ارزشــمند اســت. کــه ای

شرط زنده ماندن طرح ها و تیم ها
تیم هــا بایــد قبــل از اســتقرار در هــر مکانــی کــه قــرار 
اســت محلــی بــرای همــکاری و تــالش بــرای رســیدن بــه 

کارخانه الکترودسازی مدت 
زمان زیادی بال استفاده مانده 
بود که باالخره تغییر کاربری 
داد و از مرداد ۹۷ به کارخانه 

نوآوری و شعبه اول پارک 
فناوری پردیس تبدیل شد
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یــک ایــده باشــد دارای ویژگی هایــی باشــند؛ هر جایــی قانونی 
ــه تیم هــای  ــن اســت ک ــه هــم همی ــون کارخان دارد و قان
مســتقر در کارخانــه بایــد یــک ســری ویژگی هایــی 

داشــته باشــند.
دکتــر رضــا کالنتــری نژاد کســی که شــریک پارک فنــاوری 
ــه  ــن کارخان پردیــس اســت و اولیــن شــتابدهنده را در ای
ــه  ــا را ب ــه تیم ه ــرایطی ک ــاره ش ــرده درب ــدازی ک راه ان
ــار  ــرمایه در اختی ــد :»۴ س ــاند می گوی ــول می رس محص
ــود  ــده خ ــد ای ــا بتوانن ــرد ت ــرار می گی ــا ق ــتارت آپه اس
ــد. ســرمایه  ــده بمانن ــد و زن ــل کنن ــه محصــول تبدی را ب
مــادی، ســرمایه نمادیــن و اعتبــاری، ســرمایه اجتماعــی، 
ــه  ــد ک ــده می مانن ــی زن ــاً تیم های ســرمایه دانشــی. عمدت
بــه کار خــود عالقمنــد هســتند و آرزوی تحقــق آن را بــا 

ــد.« ــالش دارن ت
مدیــر شــتابدهنده و شــریک پــارک فنــاوری پردیــس 
ــه  ــی ک ــرح های ــد: »ط ــراد می گوی ــای اف ــورد ایده ه در م
چنــد وجهــی هســتند و تمــام عوامــل کســب و کار را دارند 
ــی اولویتشــان  ــان بین ــد جه ــد؛ بای ــده می مانن معمــوالً زن
ــد  ــا تیمــش می خواه ــرداز ب ــده پ ــه ای ــی اینک باشــد یعن
ــا  ــای تیم ه ــد اعض ــذارد. بای ــه بگ ــری در جامع ــه تاثی چ
همــواره فرصــت طلــب باشــند و از فرصت هایشــان بهــره 
ببرنــد. از طــرف دیگــر بایــد تیم هــا خــوب باشــند و اگــر 
ــراب  ــوب را خ ــده خ ی ــک ا ــد ی ــوب نباش ــم خ تی

ــد«. ــی کنن م
کارخانه هایــی  »چنیــن  می گویــد:  همچنیــن  وی 
ــای  ــه گونه ه ــتند ک ــی هس ــبیه جنگل های ــی ش مکان های
نــادر در آنهــا رشــد می کننــد. نمی دانیــم بعــداً بــه 
ــه،  ــان هــزاران گون ــر. شــاید در می ــا خی ــد ی کار مــی آین
لوبیــای ســحرآمیزی بیــرون بیایــد. در واقــع شــتابدهنده 

هــا در کارخانــه از گونه هــای نــادری کــه نمی دانیــم چــه 
هســتند مراقبــت می کننــد بلکــه بعــد از گذشــت زمــان 

ــه نتیجــه برســد.« ب
ایــن حرف هــا نشــان می دهــد کــه تیم هــا واقعــاً 
ــته  ــی را داش ــدن و کار گروه ــریک ش ــه ش ــد روحی بای
باشــند؛ ظرفیــت رشــد داشــته باشــند و خودمحــور 
نباشــند؛ کمــک گرفتــن و یــاد گرفتــن از اهدافشــان 
باشــد و برایشــان ایــده مهم تــر از پــول باشــد. در فعالیــت 

ــای  ــت؛ تیم ه ــوب اس ــم خ ــم تی ــا، مه ــتارت آپ ه اس
ــد  ــم می توانن ــوی را ه ــدان ق ــه چن ــای ن ــوب ایده ه خ
بــه ســرانجام برســانند امــا ممکــن اســت یــک ایــده عالــی 

ــد. ــه نرس ــه نتیج ــف ب ــم ضعی ــک تی ــط ی توس
ــه ای کــه حــول  ــدن تیم هــای کارخان ــده مان شــرط زن
ــک  ــتن ی ــد، داش ــت می کنن ــا فعالی ــتارت آپه ــور اس مح

ایــده جــذاب و خــوب اســت کــه بعــداً بــه زندگــی مــردم 
وارد شــود و کیفیــت آن را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

نحوه سرمایه گذاری روی طرح ها
ــه  ــر در کارخان ــای حاض ــران مجموعه ه ــی از مدی یک
ــا تیم هــای اســتارت  ــاره شــرایط همــکاری ب ــوآوری درب ن
آپــی می گویــد: »شــتابدهنده هــا، بعــد از یــک فراخــوان 
ــت  ــد و در نهای ــده را بررســی می کنن ــه ش ــای ارائ طرح ه
طرحــی کــه پیــش بینــی می شــود بــازار مناســب و 
ــده را  ــتفاده ش ــوآوری اس ــرا دارد و در آن از ن ــکان اج ام
ــد  ــا وارد فراین ــش، تیم ه ــد از پاالی ــد؛ بع انتخــاب می کنن
شــتابدهی می شــوند و بــر اســاس قــراردادی، میــزان 
ســرمایه گــذاری و تعهــد تیم هــا مشــخص خواهــد شــد«.

ــن اســت کــه خــط و  ــه ای یکــی از مزیت هــای کارخان
مشــی بــرای ســرمایه گــذاری وجــود نــدارد و ســرمایه گذار 
ــت  ــک طــرح حمای ــه دارد از ی ــی ک ــر اســاس معیارهای ب

می کنــد.
ــیکل  ــوص س ــز در خص ــوآوری نی ــه ن ــر کارخان مدی
»در  می گویــد:  مهــر  بــه  تیم هــا  انتخــاب  از  پیــش 
ابتــدا هــم ممکــن اســت یــک ســیکل پیــش شــتابدهی 
تعریــف شــود کــه معمــوالً یــک تــا دو ماهــه اســت؛ اکثــر 
آموزش هــا و مهارتهایــی کــه بایــد تیم هــا داشــته باشــند 
ــن دوره  ــد از ای ــا، بع ــی تیم ه ــوند. ول ــوزش داده می ش آم
ــر  ــود را ب ــماً کار خ ــوند و رس ــدی می ش ــه ج وارد مرحل
ــد  ــد کرده ان ــتابدهنده منعق ــا ش ــه ب ــراردادی ک ــاس ق اس
ــی،  ــن مال ــج تامی ــرارداد پکی ــن ق ــد. در ای ــاز می کنن آغ
زمــان تحویــل محصــول، خدمــات، مشــاوره و … مشــخص 
می شــود. همچنیــن مشــخص می شــود کــه شــتابدهنده 

چنــد درصــد ســهام داشــته باشــد.«

چنین کارخانه هایی 
مکان هایی شبیه 

جنگل هایی هستند که 
گونه های نادر در 
آنها رشد می کنند
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معمــوالً تیم هــا تخمیــن می زننــد کــه طرحشــان 
چــه میــزان هزینــه الزم دارد و شــتابدهنده بــا معیارهایــی 
می ســنجند کــه چــه میــزان از تیــم حمایــت کنــد؛ ولــی 
اگــر بخواهیــم عــددی ذکــر کنیــم حمایت هــای مســتقیم 
ــتر  ــا بیش ــون و ی ــا ۵۰ میلی ــغ 3۰ ت ــدوداً مبل ــی ح مال
ــت  ــا فعالی ــرارداد، تیم ه ــاد ق ــد از انعق ــود. بع ــد ب خواه
خــود را در کارخانــه آغــاز می کننــد؛ ایــن تیم هــا اکنــون 
ــود را  ــی کار خ ــه تازگ ــرا ب ــت هســتند زی ــال فعالی در ح
شــروع کرده انــد. وقتــی محصولــی از حالــت ایــده در 
بیایــد و بخواهــد وارد بــازار شــود و بــه درآمدزایــی برســد 
بایــد هزینــه بیشــتری صــرف موضــوع شــود. ایــن هزینــه 
را برخــی مواقــع خــود شــتابدهنده هــا تامیــن می کننــد 
ــتر  ــهام را بیش ــال آن، س ــد و در قب ــی را می دهن و مبلغ

می کننــد.
ــال  ــه دنب ــه شــتابدهنده ب ــی هســت ک ــک زمان ــا ی ام
ــوان  ــت عن ــدادی را تح ــردد و روی ــذار می گ ــرمایه گ س
ــرای  ــذاری ب ــرمایه گ ــا س ــد ت ــزار می کن ــو دی« برگ »دم
ــد از  ــتابدهنده بع ــق ش ــن طری ــود؛ از ای ــدا ش ــرح پی ط
ــه آن  پیــدا کــردن یــک ســرمایه گــذار، ســهم خــود را ب
می فروشــد. در واقــع شــتابدهنده متعهــد اســت کــه 
طــرح را یــا خــود یــا بــه واســطه ســرمایه گــذار بــه نتیجــه 
برســاند؛ شــتابدهنده هــر رویــدادی را بــرای معرفــی طــرح 
ــا  ــا تیم ه ــد ت ــزار می کن ــذار برگ ــرمایه گ ــازار و س ــه ب ب

ــد.« ــد حاصــل فعالیتشــان را ببینن بتوانن

شتابدهنده ها ریسک می کنند
ــت  ــد فعالی ــش از ۹۰ درص ــی، بی ــار جهان ــاس آم ــر اس ب
ــود از  ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــی ب ــتارت آپ ــای اس تیم ه
ــکی را  ــر ریس ــاک و پ ــا کار خطرن ــتابدهنده ه ــن رو ش همی
انجــام می دهنــد؛ احتمال شکســت هســت احتمــال موفقیت 
هــم هســت؛ ایــن ضــرر و زیان هــا را شــتابدهنده پذیرفتــه که 

ــد. ــت می کن ــی حمای ــتارت آپ ــای اس ــرح تیم ه از ط
عظیمیــان مدیــر کارخانه در مورد ریســک شــتابدهنده 
هــا می گویــد: »اگــر شــتابدهنده هــا خودشــان را ذینفــع 
نداننــد و تــالش نکننــد کــه ایــده بــه ثمــر بنشــیند عمــاًل 
کاری بیهــوده انجــام می دهنــد؛ ایــن ریســک شــتابدهنده 
را بیشــتر وادار بــه حرکــت می کنــد کــه طــرح بــه 
محصــول تبدیــل شــود. در صــورت ایــن رخــداد، ممکــن 
اســت شــتابدهنده تیــم را بــرای تولیــد محصــول دیگــری 
حمایــت کنــد یــا اینکــه در تیم هــای دیگــر ادغــام شــوند. 
ــوان  ــه عن همچنیــن ممکــن اســت تیــم منحــل شــود. ب
مثــال یــک محصولــی تــا 6 مــاه پیــش در بــازار نیــاز بــود 
ولــی اکنــون دیگــر آن ارزش را نــدارد زیــرا بــازار خــود را 
ــت؛  ــده اس ــان آم ــه می ــی ب ــای رقیب ــا پ ــت داده ی از دس
ــل  ــه دلی ــم ب ــای تی ــا اعض ــود ی ــل می ش ــا منح ــم ی تی
ــر  ــای دیگ ــد در تیم ه ــد می توانن ــه دارن ــی ک توانایی های

فعالیــت کننــد«.

بازیگران اصلی کارخانه
هــر شــتابدهنده ای می توانــد اســتارت آپهایــی را زنــده 
ــول  ــه محص ــتکار ب ــا پش ــوب را ب ــده خ ــه ای ــه دارد ک نگ
تبدیــل کنــد. عظیمیــان مدیــر کارخانــه نــوآوری دربــاره 

محصوالتــی کــه حاصــل کار تیم هــای اســتارت اپــی بــوده 
و بــه بــازار رســیده اســت، گفــت: »از نیمــه ۹7 کارخانــه 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده ولــی یکــی از شــتابدهنده هــا 
چنــد تیــم موفــق داشــته اســت کــه ایــن محصــوالت در 

حــال ورود بــه بــازار هســتند«.
گفــت:  کارخانــه  اصلــی  بازیگــران  مــورد  در  وی 
»شــتابدهنده هــا کــه تیم هــای اســتارت آپــی را مدیریــت 
ــتارت  ــتند؛ اس ــه هس ــی کارخان ــران اصل ــد بازیگ می کنن
ــی  ــد ول ــمار می رون ــه ش ــه دوم ب ــران مرحل ــا بازیگ آپه
ــرای موفقیــت  ــه ب در کل شــتابدهنده هــا و خــود کارخان
ــارک  ــریک پ ــد«. ش ــی کنن ــالش م ــا ت ــه دومی ه مرحل
فنــاوری پردیــس هــم دربــاره تیم هــای خــود ایــن 
ــه  ــارج از کارخان ــال ۹3 خ ــه »از س ــد ک ــن می گوی چنی

ــم کــه  ــی زندگــی کردی ــا تیم هــای اســتارت آپ ــوآوری ب ن
از 83 تیــم، ۴۰ تیــم بــه تولیــد محصــول رســیدند؛ پــول 
در می آوردنــد و رشــد می کننــد؛ 3۰ تیــم بــه نقطــه 
ســربه ســر رســیده اند و 1۵ تیــم هــم در حــال کشــمکش 

ــد«. ــا بیافتن ــد ی ــه بمانن هســتند ک
مدیــران شــتابدهنده هــا و مدیرکارخانــه معتقدنــد کــه 
طــی پنــج تــا هفــت ســال ســرمایه گــذاری روی تیم هــا، 

شــاید 2۵ درصــد آنهــا زنــده بماننــد و رشــد کننــد.

چرا نیاز به کارخانه نوآوری داریم؟
یکــی از بنیانگــذاران تیــم اســتارت آپــی کــه از 
ــان از آب و  ــول خودش ــه ق ــده و ب ــدا ش ــتابدهنده ج ش
ــه  ــی ک ــن مکان ــود چنی ــد: »وج ــد می گوی گل در آمده ان
ــرار  ــا ق ــار تیم ه ــرژی را در اختی ــا ان ــوب و ب ــای خ فض
ــا اینکــه می توانیــم بــه عنــوان  می دهــد الزم اســت؛ مــا ب
ــکونی  ــای مس ــان در آپارتمان ه ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی
مســتقر شــویم بــاز هــم اینجــا را انتخــاب کردیــم چــون 

ــی دهــد«. ــرژی م ــا ان ــه م ــی ب ــن هــم افزای ای
ــم  ــی ه ــتارت آپ ــای اس ــذاران تیم ه ــر بنیانگ از دیگ
ــرای فعالیــت تیم هــای جــوان  ــی را ب وجــود چنیــن مکان
الزم می دانــد زیــرا تــا قبــل از اســتقرار در کارخانــه 
هــر کــدام از فــارغ التحصیــالن در خانه هایشــان کار 
ــر  ــالوه ب ــم ع ــک تی ــب ی ــون در قال ــا اکن ــد ام می کردن

ــد. ــه می دهن ــز ارائ ــات نی ــت، خدم فعالی
شــتابدهنده هایــی کــه هــر کــدام هــزار متــر در اختیار 

دارنــد کــه تیم هــای اســتارت اپــی را مدیریــت می کننــد 
آپهــا  اســتارت  هســتند؛  کارخانــه  اصلــی  بازیگــران 
ــی در کل  ــد ول ــمار می رون ــه ش ــه دوم ب ــران مرحل بازیگ
شــتابدهنده هــا و خــود کارخانــه بــرای موفقیــت 

ــد ــالش می کنن ــا ت ــه دومی ه مرحل
ــر  ــد درگی ــردی را می توان ــر ف ــن ه ــه ذه ــوالی ک س
کنــد ایــن اســت کــه قبــل از راه انــدازی کارخانــه نــوآوری 
چگونــه تیم هــای اســتارت آپــی فعالیــت می کردنــد؛ 
ــز  ــاً در مراک ــا غالب ــن تیم ه ــه ای ــم ک ــت بدانی ــب اس جال
شــبیه  کــه  می کردنــد  فعالیــت  دانشــگاه ها  رشــد 
ــا  ــتابدهنده ه ــد ش ــی در ح ــد؛ ول ــا بودن ــتابدهنده ه ش
ــه  ــن زمین ــه در همی ــر کارخان ــد؛ مدی ــت نمی کردن حمای
ــا،  ــز رشــد از اســتارت اپه ــت مراک ــد اســت: »حمای معتق
ــم  ــرای اســتقرار خت ــی ب ــک فضای ــه اختصــاص ی ــا ب تنه
ــت  ــید دریاف ــوان سوبس ــه عن ــم ب ــی ه ــد و مبلغ می ش
می کردنــد؛ اگــر تیــم شکســت می خــورد بایــد تیــم 
اســتارت آپــی پولــی بــه مرکــز رشــد می پرداخــت. 
ــوص دل  ــش خص ــرای بخ ــی ب ــش خصوص ــوالً بخ معم
ــد  می ســوزاند؛ ایــن مراکــز رشــد کــه در دانشــگاه ها بودن
ــوان  ــن رو می ت ــدند از ای ــوب می ش ــی محس ــش دولت بخ

ــد«. ــته ان ــی نداش ــرد مثبت ــی عملک ــاً خیل ــت تقریب گف
نمونه های مشابه

ــه  ــوان کارخان ــه عن ــس ب ــاوری پردی ــارک فن شــعبه پ
ــه  ــرادی ک ــس ذهــن اف ــا در پ ــی نیســت؛ ام ــوآوری کپ ن
ــن اف«  ــی از »استیش ــد مدل ــدازی کرده ان ــا را راه ان اینج
فرانســه وجــود داشــته. در مــدل فرانســوی، فضــای 
قدیمــی ایســتگاه راه آهــن پاریــس کــه غیــر قابل اســتفاده 
ــای  ــک فض ــه ی ــذاب ب ــدرن و ج ــاری م ــا معم ــود را ب ب

ــد. ــل کردن ــی تبدی ــتارت آپ اس
ــل برلیــن  ــزرگ مث ــون در بســیاری از شــهرهای ب اکن
ــه  ــود دارد ک ــت وج ــن دس ــی از ای ــبون نمونه های و لیس
ــا  ــان ب ــرای تجمــع جوان ــی ب ــه محل ــه ب ــای متروک فضاه
ایــده اختصــاص پیــدا کــرده اســت. البتــه نــام آنهــا لزومــاً 
کارخانــه نیســت و از اســامی متنوعــی از جملــه کارخانــه 
ــای  ــص مجموعه ه ــا مخت ــن فضاه ــد. ای ــتفاده می کنن اس
ــازی  ــری و توانمندس ــش مربی گ ــاً نق ــت و عمدت ــا اس نوپ
ــاًل شــرکتهای  ــد و عم را بخــش خصوصــی انجــام می ده

ــد. ــور ندارن ــا حض ــاور در کارخانه ه ــی فن ــزرگ حت ب
ایــن کارخانه هــا بــه نوعــی مــدل جدیــدی از پارک هــا 
و مراکــز رشــد فنــاوری هســتند. اما مدیــر کارخانــه تفاوت 
کارخانــه نــوآوری آزادی را بــا مدل هــای خارجــی اینگونــه 
توصیــف می کنــد: »در اینجــا یــک فضایــی هــم عــالوه بــر 
ــد  ــا اختصــاص می یاب ــه شــتابدهنده ه ــا ب اســتارت آپ ه

کــه ایــن تفــاوت اصلــی بــا مدل هــای خارجــی اســت«.
کارخانــه نــوآوری آزادی شــعبه پــارک فنــاوری پردیس 
جرقــه ای اســت بــرای بــارور کــردن هــزاران ایــده و بــه بــار 
نشــاندن محصوالتشــان، محصوالتــی کــه می تواننــد 
ــم  ــش رق ــم و دان ــس عل ــور را از جن ــاد کش ــده اقتص آین
ــازوی خــود کــه  ــا زور ب ــه ب بزننــد. کارگــران ایــن کارخان
نــه، بــا قــدرت دانــش بــرای داشــتن ســهمی در تولیــد و 

ــد. ــالش می کنن ــور ت ــاد کش اقتص
خبرگزاری مهر ، میترا سعیدی کیا

بر اساس آمار جهانی، بیش 
از ۹۰ درصد فعالیت تیم های 

استارت آپی با شکست 
مواجه می شود از همین رو 

شتابدهنده ها کار خطرناک و 
پر ریسکی را انجام می دهند
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»پژوهشــگاه رویــان« نگیــن بحــث ســلول های 
بنیــادی در کشــور اســت

ــاوری رئیــس جمهــور پژوهشــگاه  معــاون علمــی و فن
ــور  ــادی در کش ــلول های بنی ــث س ــن بح ــان را نگی روی
توصیــف کــرد و گفــت: همــواره از ایــن پژوهشــگاه حمایت 

می کنیــم.
ــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســورنا ســتاری در مراســم  ب
افتتــاح مرکــز تجــاری ســازی و شــتاب دهــی فناوری هــای 
نوآورانــه رویــان گفــت: پژوهشــگاه رویــان رویکــرد مترقــی 
ــاد  ــته و ایج ــان داش ــش بنی ــوم دان ــت ب ــعه زیس در توس
ــر  ــوان مدی ــه عن ــا ب ــه در آنه ــی ک ــا جوانان ــرکت ها ب ش
ــه کار شــدند باعــث اشــتغال دانــش  و محقــق مشــغول ب

ــود. ــان می ش بنی
ــه  ــان نقط ــاوری روی ــرج فن ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
عطفــی در فعالیت هــای ایــن پژوهشــگاه بــه شــمار 
می آیــد، گفــت: مــا همــواره از پژوهشــگاه رویــان حمایــت 

ــلول های  ــث س ــن بح ــگاه نگی ــن پژوهش ــم و ای می کنی
بنیــادی در کشــور اســت و بایــد همــه مــا امانــت دکتــر 

ــم. ــعه بدهی ــتیانی را توس ــی آش کاظم

معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه 
رویــان درآمــد قابــل توجهــی از محــل شــرکت هــای فناور 
ــگاه  ــول پژوهش ــث تح ــن باع ــد و ای ــب می کن ــود کس خ
رویــان در ســال های اخیــر شــده اســت، تاکیــد کــرد: ایــن 
اتفــاق ارزشــمندی اســت کــه رویــان از محــل دانــش برای 

تحقیقــات پایــه پــول تامیــن می کنــد.
ســتاری در جمــع خبرنــگاران نیــز بــر پویایــی و تحــول 
پژوهشــگاه رویــان تاکیــد کــرد و گفــت: ایــن پژوهشــگاه 
محــور توســعه دانــش ســلول های بنیــادی اســت و 
شــرکت هایی کــه از آن بیــرون آمده انــد، نیازهــای بخــش 
ســلول های بنیــادی را تامیــن می کننــد کــه ایــن جــدای 

از خدمــات درمانــی رویــان اســت.
وی در پایــان گفــت: در چنــد مــاه آینــده محصوالتــی 
بــا ارزش افــزوده بــاال و دانــش بــاال از ســوی این پژوهشــگاه 
بــه جامعــه ارائــه می شــود و الگــوی تجــاری ســازی در ایــن 

پژوهشــگاه فــوق العــاده اســت.

مرکــز تجــاری ســازی و شــتاب دهــی فناوری هــای نوآورانــه پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی ۲۲ دی بــا حضــور دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
رییــس جمهــور و دکتــر حمیدرضــا طیبی رییس جهاددانشــگاهی افتتاح شــد.

مرکــز تجــاری ســازی و شــتاب دهــی فناوری هــای نوآورانــه پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی بــا حضــور دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رییس 
جمهور ، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشــگاهی، دکتر عبدالحســین شــاهوردی رییس پژوهشــگاه رویان و تعدادی از اصحاب رســانه افتتاح شــد و 

در ادامــه مســووالن و حاضــران درمراســم از نزدیــک بــا طــرح هــا و برنامــه هــای جدیــد پژوهشــگاه رویان جهاددانشــگاهی آشــنا شــدند.

معاون علمی و فناوری

 رئیس جمهور

 پژوهشگاه رویان را نگین 

بحث سلول های بنیادی

 در کشور توصیف کرد

با حضور معاون علمی رئیس جمهور و رئیس جهاد دانشگاهی؛

مرکز تجاری سازی و شتاب دهی فناوری های 
نوآورانه رویان افتتاح شد
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فعالیــت ۱۰ شــرکت حرفــه ای و ۸ هســته 
ــان ــاور در روی فن

ــگاه  ــس پژوهش ــاهوردی، رئی ــین ش ــر عبدالحس دکت
رویــان در نشســتی کــه بــه مناســبت افتتــاح ایــن مرکــز 
ــن  ــام چهاردهمی ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــد ب ــزار ش برگ
ســالگرد دکتــر کاظمــی آشــتیانی شــاهد افتتــاح آخریــن 
ــت:  ــتیم، گف ــگاهی هس ــاد دانش ــم در جه ــره عل زنجی
ســفارش مقــام معظــم رهبــری ایــن بــوده کــه بتوانیــم 
تولیــد دانــش ســلول های بنیــادی را بــرای مــردم 
ملمــوس کنیــم و امــروز شــاهد بازســازی ســاختار مرکــز 
ــان  ــاوری روی ــرج فن ــادی و ب ــای بنی ــلول ه ــع س جام

هســتیم.
وی بــا تاکیــد بــر تولیــد دانــش در قالــب کار حرفه ای 
و ایــن نــگاه در مجموعــه جهاددانشــگاهی و رویــان کــه 
ــازار و  ــه ب ــل ب ــه وص ــش ، حلق ــرد دان ــش کارب در بخ
بخــش خصوصــی متصــل شــود، گفــت: همچنیــن نــگاه 
مــا اینگونــه اســت کــه تولیــد کننــدگان دانــش بایــد در 

منافــع آن ســهیم باشــند.
ــن  ــای ای ــان یکــی از امتیازه رئیــس پژوهشــگاه روی
ــار  ــات در کن ــز تحقیق ــن مراک ــرار گرفت پژوهشــگاه را ق

مراکــز خدمــات تخصصــی عنــوان کــرد و گفــت 1۰ 
شــرکت در قالــب شــرکت پــروژه و شــرکت حرفــه ای بــه 
ثبــت رســیده و 8 هســته فنــاور هــم بــه مــا پیوســتند کــه 

ــرای آنهــا مــی بینیــم. آینــده روشــنی ب
شــاهوردی در حاشــیه افتتــاح »مرکــز تجــاری ســازی 
ــع  ــان و در جم ــه روی ــای نوآوران ــتابدهی فناوری ه و ش
خبرنــگاران نیــز اظهــار کــرد: دانش هــای نویــن بــه 
ــی از  ــوژی یک ــون بیوتکنول ــی همچ ــوص موضوعات خص
عرصه هــای پژوهــش اســت کــه هزینه هــای باالیــی دارد؛ 
ــزات و  ــی، تجهی ــواد مصرف ــا م ــن هزینه ه ــی از ای بخش

ــتند. ــوص هس ــه به خص ــن زمین ــات در ای امکان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن قدمــی کــه مجموعــه 
رویــان برداشــته ایــن بــود کــه بتوانــد نیازهــای خــود را بــا 
تولیــدات همــکاران برطــرف کنــد، اظهــار کــرد: در ایــن 
ــب  ــن کار در قال ــا اینکــه ای ــم ام عرصــه پیشــینه ای داری
انجــام  فنــاور  دانش بنیــان وهســته های  شــرکت های 
شــود، یــک فرهنــگ کاری جدیــد بــوده و شایســته اســت 

کــه دنبــال شــود.
رئیــس پژوهشــگاه رویــان گفــت: ســال ها پروتون هــای 
نوترکیــب و فاکتورهــای رشــد را کــه در نگهــداری از 
ســلول های بنیــادی قابــل اســتفاده اســت، تولید مــی کردیم. 
در حــال حاضــر حدود بیســت پروتــون نوترکیــب در قالب 
یــک شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود کــه محققــان 
هــم در تولیــد آن  ســهیم هســتند. ایــن شــرکت بــا نــگاه 
تجــاری کــه  دارد، در ایــن عرصــه بــا اســتقالل الزم 

مشــغول فعالیــت اســت.
ــز از  ــان نی ــه روی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــاهوردی ب ش
ــن  ــرکت ب ــزود ش ــت، اف ــرکت اس ــن ش ــتری های ای مش
ــکل  ــل ش ــه از قب ــوده ک ــرکتی ب ــان ش ــای روی یاخته ه
ــرای  ــه ب ــک ک ــل ت ــرکت های س ــن ش ــه و همچنی گرفت
ــکل  ــا ش ــر مجموعه ه ــکاری دیگ ــا هم ــلول ب ــد س تولی

ــتند. ــت هس ــغول فعالی ــه مش ــن عرص ــد، در ای گرفته ان
ــا  وی خاطرنشــان کــرد: اگــر بتوانیــم شــرکت های نوپ
را در کنــار شــرکت هایی کــه پیشــینه دارنــد قــرار بدهیــم، 
ــا انگیــزه بیشــتری دنبــال  مطمئنــاً فرهنــگ کار تولیــد ب
ــه  ــد از تجرب ــا میتوانن ــای نوپ ــرکت ه ــد و ش ــد ش خواه
ــه همیــن منظــور  شــرکت های پیشــرو اســتفاده کننــد. ب
ســاختمانی را بــه ایــن کار اختصــاص داده ایم کــه در طبقه 
ــی از  ــتند و برخ ــتقر هس ــاور  مس ــته های فن اول آن هس
ــز  ــایر مراک ــان و در س ــه در روی ــد ک ــی دارن ــا تولیدات آنه

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــی از آن ه تحقیقات
ــته ها  ــن هس ــه داد: ای ــان ادام ــگاه روی ــس پژوهش رئی
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه مجوزهــای خــود را از مراجــع 
ــت آوردن  ــه دس ــد از ب ــد بع ــا بتوانن ــد ت ــی بگیرن قانون
ــرکت  ــوان ش ــه عن ــا، ب ــون و خط ــازارو آزم ــه در ب تجرب

ــد. ــال کنن ــود را دنب ــان کار خ ــش بنی دان
بــه  کــه  شــرکت هایی  شــد:  یــادآور  شــاهوردی 
در  می کننــد  دنبــال  را  خــود  کار  حرفــه ای  صــورت 
زمینه هــای پزشــکی تولیــد مثــل، ســلول هــای بنیــادی و 
بیوتکنولــوژی فعالیــت دارنــد کــه ایــن شــرکت هــا شــامل 

ــگاه  ــود پژوهش ــگران خ ــی و پژوهش ــات علم ــای هی اعض
رویــان هســتند و تجربــه 28 ســاله آنهــا ارزشــمند اســت.

ــن  ــه در چنی ــرای آنک ــدواری ب ــراز امی ــن اب وی ضم
ــار بنشــیند، گفــت:  ــه ب ــده هــای بیشــتری ب شــرایطی ای
تجربیاتــی کــه از بــازار بــه دســت می آیــد، قابلیــت انتقــال 
بــه کشــورهای منطقــه را هــم دارنــد و در کشــور خودمــان 

هــم ارزش افــزوده ایجــاد مــی کنــد.
رئیــس پژوهشــگاه رویــان افــزود: 1۰ شــرکت در قالــب 
شــرکت پــروژه و شــرکت های حرفــه ای در مجموعــه 
رویــان بــه ثبــت رســیده و  8 هســته فنــاور هــم بــه جمــع 

مــا پیوســتند و آینــده روشــنی بــرای آنهــا مــی بینیــم.
اصلــی  ماموریــت  کــرد:  خاطرنشــان  شــاهوردی 
ــاز  ــر اســاس نی ــه ب ــان پژوهــش اســت ک پژوهشــگاه روی
ــگاه  ــای پژوهش ــی از مزای ــرد. یک ــورت می گی ــه ص جامع
ــز  ــار مراک ــی در کن ــز تحقیقات ــن مراک ــرار گرفت ــان ق روی
ــا از  ــق م ــی تحقی ــه عبارت ــت. ب ــی اس ــات تخصص خدم
ــه  ــا ب ــرد ی ــی گی ــکل م ــی ش ــات تخصص ــز خدم مراک
ــج  ــواالت نتای ــده س ــتفاده کنن ــن اس ــر اولی ــارت دیگ عب

ــتند. ــی هس ــات تخصص ــز خدم ــود مراک ــق خ تحقی
وی در پایــان گفــت: محققــان مــا بــه هر جهــت ممکن 
اســت ادبیــات بــازار را به خوبــی نداننــد کــه ســعی شــده 
شــرکت های فنــاور و مشــاورین در مجــاورت آنهــا باشــند 
تــا بتواننــد بــه محقــق کمــک کننــد تــا بــازار را بــا چشــم 

بازتــر دیــده و ایــده خــود را بــه ثمــر برســانند.

ISI ثبت بیش از ۲۲۰۰ سند علمی در
حســین بهارونــد، رئیــس پژوهشــکده زیســت شناســی 
و فنــاوری ســلول های بنیــادی پژوهشــگاه رویــان نیــز در 
ــان،  ــه تاریخچــه پژوهشــگاه روی ــا اشــاره ب ایــن مراســم ب
ــا  ــود را ب ــت خ ــدا فعالی ــن پژوهشــگاه ابت ــح داد: ای توضی
ــوزه  ــد وارد ح ــرد و بع ــاز ک ــاروری آغ ــان ناب ــز درم مرک

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــادی ش ــلول های بنی س

 ۱۰ شرکت در قالب شرکت 

پروژه و شرکت های حرفه ای 

در مجموعه رویان به ثبت 

رسیده و  ۸ هسته فناور هم 

به جمع ما پیوسته اند
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ــای  ــی از فعالیت ه ــب« مصداق ــده قل ــلول های تپن »س
نوآورانــه ایــن پژوهشــگاه بــود.

وی یکــی از خروجــی هــای پژوهشــگاه رویــان را اســناد 
 ISI ــان در ــند روی ــش از 22۰۰ س ــت: بی ــت و گف دانس
ثبــت شــده کــه دارای اچ ایندکــس ۵8 هســتند و 17 هــزار 
ــان  هــزار  ــن می ــا وجــود دارد. از ای ــه آنه ــورد ارجــاع ب م
ســند مربــوط بــه پژوهشــکده ســلول های بنیــادی اســت 
کــه ۹7۰۰ ارجــاع بــا اچ ایندکــس ۴8 بــه آن ها وجــود دارد.

ــت  ــان راز حرک ــگاه روی ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
ایــن پژوهشــگاه را در اکوسیســتم و زیســت بــوم آن نهفتــه 
ــه صــورت تدریجــی  ــن زیســت بوم ب ــت: ای دانســت و گف
ــه ای متشــکل از  ــه اســت. زیســت بوم، جامع شــکل گرفت
انــواع موجــودات زنــده در یــک ناحیــه مشــخص اســت که 
ــان و  ــان محقق ــگاه روی ــده در پژوهش ــودات زن ــن موج ای

کارشناســان هســتند.
بهارونــد از جملــه چالش هــای ایــن اکوسیســتم را 
ــمت  ــه س ــگ ب ــم رن ــت ک ــز حرک ــاوری و نی ــدان فن فق
ــعی  ــت: س ــرد و گف ــوان ک ــازی عن ــاری س ــاوری و تج فن
کردیــم طــی ایــن مــدت توســعه زیــر ســاخت و توســعه 
فــن آوری داشــته باشــیم و مرکــز رشــد و نــوآوری و 

ــم. ــاد کردی ــان را ایج ــازی روی ــاری س تج
وی همچنیــن بــه مرکــز جامــع ســلول های بنیــادی و 
پزشــکی بازســاختی اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن مرکــز 
ــروت  ــق ث ــرای خل ــی ب ــا عوامــل بیرون ســرمایه انســانی ب
در ارتبــاط هســتند بدیــن ترتیــب اقــدام بــه ایجــاد 

ــان  ــت روی ــز موفقی ــد و رم ــف کرده ان ــرکت های مختل ش
ــان  ــق روی ــب رون ــه موج ــن آنچ ــت. همچنی ــوآوری اس ن
ــه  ــه مســئوالن ب ــا و روابطــی هســتند ک شــده انســان ه

ــد. ــراد ایجــاد کردن ــن اف درســتی بی

ورود شــرکت های ســلولی بــه کارآزمایــی 
ــده ــال آین ــی در س بالین

امیررضــا ادیــب آذر، رئیــس مرکــز رشــد زیســت 
فنــاوری رویــان نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــی انســانی  ــادی رویان در ســال 82 تولیــد ســلول های بنی
ــی  ــرارداد پژوهش ــال 83 ق ــم و در س ــام دادی را انج
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــد ش ــاف منعق ــد ن ــون بن ــک خ بان

در ســال 8۴ شــرکت بــن یاختــه هــای رویــان تاســیس 
ــلول های  ــرد س ــش و کارب ــت دان ــد از آن انباش ــد و بع ش
ــه  ــی بالینــی آن 1۰ ســال ب ــه همــراه کارآزمای ــادی ب بنی

ــد. طــول انجامی
وی افــزود: در ســال ۹2 توافق نامــه تاســیس ســل تــک 
را امضــا کردیــم کــه در ســال ۹7 بــه بهــره برداری رســید.
ــان یکــی از  ــاوری روی ــز رشــد زیســت فن رئیــس مرک
شــرکت هــای بالــغ ایــن پژوهشــگاه را شــرکت بــن یاختــه 
هــای رویــان دانســت و گفــت: این شــرکت بــرای 3۵۰ نفر 
اشــتغال ایجــاد کــرده و پیــش بینــی درآمــد بــرای پنــج 

ســال آینــده آن ۵۵۰ میلیــارد تومــان اســت.
ــورانه  ــدوق جس ــه صن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــب آذر ب ادی
ــان  ــوس روی ــوکاری لوت ــدوق نیک ــوس و صن ــش لوت روی
در ســال ۹۵ تأســیس شــده اند، گفــت از محــل ســرمایه 
ــبد  ــاص، س ــام و خ ــهامی ع ــای س ــرکت ه ــذاری ش گ
ــب  ــای نوترکی ــرکت ه ــبد ش ــلولی و س ــرکت های س ش
بخــش ســلولی 62 درصــد  کــه  بنیان گــذاری شــد 
پیشــرفت کار داشــته و ســال آینــده وارد کارآزمایــی بالینی 

ــد. ــد ش خواهن
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محمدرضــا پورعابدی)معاون 
پژوهــش و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی( و مهنــدس محمــد 
ــازمان  ــت س ــی و سرپرس ــاون آموزش ــادق بیجندی)مع ص
ــگان  ــش آموخت ــتغال دان ــاوری و اش ــازی فن ــاری س تج
جهــاد دانشــگاهی( از دیگــر حاضــران ایــن مراســم بودنــد.

 بیش از ۲۲۰۰ سند رویان

 در ISI ثبت شده که دارای

 اچ ایندکس ۵۸ هستند

 و ۱۷ هزار مورد ارجاع

 به آنها وجود دارد
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

بازدید تیم کارآفرینان کشور ترکیه
 از پارک علم و فناوری البرز 

یک گروه اجرایی ، علمی و 
تحقیقاتی به سرپرستی مسلم 
بیردال مدیرانجمن کارآفرینان 
با  ترکیه،  ازکشور  وان  استان 
بیشتر  هرچه  آشنایی  هدف 
با فعالیت  ها و پتانسیل های 
جهاددانشگاهی و پارک علم 
راستای  در  البرز  فناوری  و 
تــوسعـــه  و  ارتباط  ایجاد 
همکـاری هــــای فی مابین 
از  ماه  دی   ۹ دوشنبه  روز 
دستاوردهای  و  محصوالت 
شهدای  تحقیقاتی  مجتمع 
جهاددانشگاهی و پارک علم 

و فناوری البرز بازدید کردند
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی پـــارک علـــم و 
فنـــاوری البـــرز ، مســـلم بیـــردال مدیـــر انجمـــن 
ـــاون  ـــور مع ـــا حض ـــتی ب ـــهر وان در نشس ـــان ش کارآفرین
ــاوری  ــم و فنـ ــارک علـ ــس پـ ــگاهی و رییـ جهاددانشـ
البـــرز و جمعـــی از مدیـــران و کارشناســـان مجموعـــه، 
ــارک  ــراز خرســـندی از حضـــور در ایـــن پـ ضمـــن ابـ
و  پتانســـیل های جهاددانشـــگاهی  بـــا  و آشـــنایی 
ـــه  ـــور ترکی ـــت :کش ـــرز گف ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل پ
می توانـــد بـــازار و مقصـــد صـــادرات محصـــوالت 
ــرز  ــتان البـ ــان اسـ ــش بنیـ ــاور و دانـ ــای فنـ واحدهـ
باشـــد و شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان مســـتقر در 
ــه  ــای فناورانـ ــد نیازهـ ــی تواننـ ــه مـ ــن مجموعـ ایـ
ـــد. ـــن نماین ـــف تامی ـــای مختل ـــه ه ـــه را در زمین ترکی
وی عنـــوان کـــرد: انجمـــن کارآفرینـــی ترکیـــه 
ــای  ــه هـ ــات و مجموعـ ــکل از موسسـ ــه متشـ مجموعـ
بـــر  کارآفرینـــی اســـت  و آمادگـــی دارد عـــالوه 
ـــاوری  ـــی، فن ـــای علم ـــکاری ه ـــعه هم ـــکاری در توس هم
و کارآفرینـــی تولیـــدات فناورانـــه و دانـــش بنیـــان 
ـــزود : در  ـــد و اف ـــادر نمای ـــورها ص ـــن کش ـــه ای ـــران را ب ای
ـــداف و  ـــه اه ـــران و ترکی ـــور ای ـــی دو کش ـــرایط کنون ش

همـــکاری هـــای مشـــترک و خوبـــی دارنـــد .
ـــن  ـــی از قدرتمندتری ـــران یک ـــت: ای ـــردال گف مســـلم بی
ـــه  ـــت ک ـــوان گف ـــی ت ـــراًت م ـــه ج ـــه ب ـــت ک کشورهاس
ــدگان  ــی از تولیدکننـ ــز یکـ ــده نیـ ــال آینـ ــا 1۰ سـ تـ
ـــای  ـــم ه ـــا وجـــود تحری ـــودو ب ـــد ب ـــا خواه مشـــهور در دنی
ـــالش هســـتیم  ـــران،  در ت ـــور ای ـــه کش ـــده علی ـــال ش اعم
ـــه  ـــرده و ب ـــتر ک ـــور را بیش ـــن کش ـــا ای ـــاری ب ـــط تج رواب
ـــش  ـــرای افزای ـــی ب ـــل های ـــال راه ح ـــور دنب ـــن منظ همی

ـــتیم . ـــا هس ـــکاری ه هم
دکتـــر بیجنـــدی معـــاون جهـــاد دانشـــگاهی و رئیـــس 
ســـازمان تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانـــش آموختـــگان 
ـــی  ـــی و تحقیقات ـــع علم ـــای مجتم ـــدی ه ـــریح توانمن ـــا تش ب
ـــه  ـــرز ب ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــگاهی و پ ـــاد دانش جه
توســـعه همـــکاری هـــا در قالـــب تفاهـــم نامـــه هـــا و 

قراردادهـــای دو جانبـــه اشـــاره کـــرد.
ــس  ــگاهی و رئیـ ــاد دانشـ ــاون جهـ ــه  معـ در ادامـ
ـــگان  ـــش آموخت ـــتغال دان ـــازی و اش ـــاری س ـــازمان تج س
)ســـتفا( بـــه ارائـــه تجربیـــات جهاددانشـــگاهی در 
زمینـــه تجـــاری ســـازی، فنـــاوری و توســـعه علمـــی و 
توســـعه اشـــتغال و کارآفرینـــی و توســـعه اســـتارت آپ ها 

پرداخـــت.
ـــرز  ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ـــی ریی ـــر ربان  دکت

نیـــز گفـــت:  تحریـــم هـــا بـــا همـــه مشـــکالتی کـــه 
ـــای  ـــاز فرصت ه ـــه س ـــرده زمین ـــاد ک ـــورمان ایج ـــرای کش ب
جدیـــدی ازجملـــه بهـــره منـــدی هـــر چـــه بیشـــتر 
نیـــز گســـترش  از تـــوان و ظرفیـــت داخلـــی و 
همکاری هـــای تجـــاری و اقتصـــادی باکشـــورهای 
ــده  ــات ارزنـ ــن اقدامـ ــه ایـ ــت کـ ــده اسـ ــایه شـ همسـ
می توانـــد کشـــورمان را در برابـــر تحریم هـــا، توانمنـــد 

و بـــه تـــوان داخلـــی متکـــی نمایـــد.
وی گفـــت: امیدواریـــم ایـــن نشســـت و نشســـت های 
بعـــدی گام بزرگـــی را در جهـــت ارتقـــاء ســـطح 

ــردارد. ــور بـ ــاوران دو کشـ ــاری فنـ ــادالت تجـ مبـ
ــی  ــا مومنـ ــر رضـ ــت دکتـ ــن نشسـ ــه ایـ در ادامـ
ـــات  ـــی و خدم ـــوآوری و کارآفرین ـــعه ن ـــر اداره توس مدی
ـــی  ـــه معرف ـــرز، ب ـــاوری الب ـــم و فن ـــارک عل ـــی پ آموزش
مجموعـــه پـــارک علـــم وفنـــاوری البـــرز و نیـــز بـــه 
ارائـــه دســـتاوردهای ایـــن پـــارک در حـــوزه توســـعه 
شـــرکت های دانـــش بینـــان و فنـــاور پرداخـــت و 
نســـبت بـــه معرفـــی تعـــدادی از شـــرکت های فنـــاور 
در زیســـت بـــوم کارآفرینـــی پـــارک علـــم و فنـــاوری 

اقـــدام کـــرد
در حاشـــیه ایـــن رویـــداد آقـــای دکتـــر بختیـــاری 
ـــازمان  ـــاوری س ـــات و فن ـــور تحقیق ـــی ام ـــاون عمران مع
برنامـــه و بودجـــه کشـــور، خانـــم مهماندوســـت از 
مدیـــران و همـــکاران ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
کشـــوری و آقـــای مهنـــدس صالحـــی مدیـــر کل 
ــت  ــای معاونـ ــکیالت و روش هـ ــه ، تشـ ــر بودجـ دفتـ
پشـــتیبانی جهاددانشـــگاهی ضمـــن حضـــور در ایـــن 
بازدیـــد ، نقطـــه نظـــرات موثـــری را در راســـتای 
ـــالم  ـــه ای اع ـــرف ترکی ـــه ط ـــاوران ب ـــت فن ـــعه فعالی توس
ـــای  ـــت ه ـــه حمای ـــد ک ـــدواری کردن ـــراز امی ـــد و اب کردن
الزم از شـــرکت هـــای فنـــاور و دانـــش بنیـــان جهـــت 
ــعه  ــی و کمـــک، توسـ ــای بین المللـ ــور در بازارهـ حضـ
همکاری هـــای فـــی مابیـــن انجـــام خواهنـــد داشـــت.
 بازدید از نمایشگاه دستاوردهای  شرکت های دانش 
بنیان و فناور پارک علم و فناوری البرز، مرکز آزمایشگاهی 
حیوانات پژوهشگاه ابن سینا ،پژوهشکده گیاهان دارویی، 
و مرکز مبدل ها و منابع تغذیه واحد علم و صنعت از دیگر 
برنامه های بازدید کنندگان بود که می تواند زمینه ساز 
همکاری های بیشتر و ورود جهاد دانشگاهی  و پارک علم 

و فناوری البرز به بازار ترکیه باشد. 

رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت 
وزارت بهداشت:

سه دانشگاه 
علوم پزشکی مجوز 
پارک علم و فناوری 

گرفتند  

رئیـــس دفتـــر توســـعه فنـــاوری ســـالمت وزارت 
ـــم و  ـــارک عل ـــیس پ ـــوز تاس ـــای مج ـــت از اعط بهداش
فنـــاوری بـــه 3 دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی خبـــر داد.

ـــر  ـــا مه ـــو ب ـــور در گفتگ ـــن پ ـــین وط ـــر حس دکت
افـــزود: در حـــوزه ســـالمت ســـه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تهـــران، اصفهـــان و مشـــهد مجـــوز پـــارک علـــم و 
ـــای  ـــاوری خـــود را از شـــورای گســـترش دانشـــگاه ه فن

ـــد. ـــت کردن ـــکی دریاف ـــوم پزش عل
ــی 1۰  ــق آمایشـ ــگاه مناطـ ــزود: 1۰ دانشـ وی افـ
ـــد  ـــرده ان ـــزی ک ـــه ری ـــز برنام ـــکی نی ـــوم پزش ـــه عل گان
کـــه پـــارک علـــم و فنـــاوری در مناطـــق 1۰ گانـــه 

آمایشـــی راه انـــدازی شـــود.
رئیـــس دفتـــر توســـعه فنـــاوری ســـالمت 
ــه  ــرای اینکـ ــت: بـ ــار داشـ ــت اظهـ وزارت بهداشـ
دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی در چرخـــه زیســـت 
بـــوم دانـــش و فنـــاوری حضـــور داشـــته باشـــند و 
ــن  ــه را تامیـ ــن چرخـ ــای ایـ ــام نیازهـ ــد تمـ بتواننـ
ـــد. ـــاوری دارن ـــم و فن ـــای عل ـــارک ه ـــه پ ـــاز ب ـــد، نی کنن

ـــتقرار  ـــرای اس ـــد ب ـــز رش ـــون مراک ـــت: اکن وی گف
ـــرای  ـــاوری ب ـــم و فن ـــت از عل ـــای حمای ـــدوق ه و صن
تســـهیالت و پـــارک هـــای علـــم و فنـــاوری بـــرای 
ـــورد  ـــان م ـــش بنی ـــوالت دان ـــاندن محص ـــر رس ـــه ثم ب
ــرار  ــه قـ ــور توجـ ــد مـ ــه بایـ ــتند کـ ــتفاده هسـ اسـ

گیرنـــد.
وطـــن پـــور اضافـــه کـــرد: دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی 
مازنـــدران، کرمانشـــاه و اهـــواز درخواســـت داده انـــد 
ـــد  ـــت کنن ـــاوری را دریاف ـــم و فن ـــارک عل ـــوز پ ـــه مج ک
کـــه امیدواریـــم بـــا همـــکاری پـــارک هـــای علـــم و 
فنـــاوری وابســـته بـــه دانشـــگاه هـــای وزارت علـــوم 
ـــته  ـــه داش ـــن زمین ـــی در ای ـــم افزای ـــک ه ـــم ی بتوانی

ـــیم.  باش
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو از برنامه ریزی 
برای راه اندازی پارک علم و فناوری نیرو خبر داد.

به گزارش وزارت نیرو، محمدصالح اولیا، در اولین جلسه 
شورای راه اندازی پارک علم و فناوری نیرو با اشاره به اینکه قرار 
است پارک علم و فناوری نیرو به صورت شبکه ای در سراسر 
صنعت آب و برق کشور فعالیت خود را آغاز کند، افزود: طبق 
برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده، این پارک فعالیت 

خود را تا شهریور ۹۹ به صورت رسمی آغاز می شود.
وی ادامه داد: توسعه فناوری و حمایت از کسب و کارهای 
فناورانه در صنعت آب و برق و فراهم سازی بستری برای برآورده 
اهداف  از  صنعت،  این  شرکت های  فناورانه  نیازهای  کردن 

راه اندازی این مجموعه به شمار می آید.
در این جلسه که ذینفعان اصلی پارک شامل پژوهشگاه 
نیرو، مؤسسه تحقیقات آب، مؤسسه آموزش های تخصصی 
ساتکاب حضور  مادرتخصصی  و شرکت  برق  و  آب  صنعت 
داشتند، اهداف و برنامه های عملیاتی طرح راه اندازی پارک، 
این  بنابر  گرفت.  قرار  شورا  اعضای  تصویب  مورد  و  بررسی 
گزارش، همچنین به منظور استفاده از ظرفیت های فیزیکی و 
نیروی انسانی مؤسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق 
در راستای راه اندازی شعب پارک در سراسر کشور، تفاهم نامه 
همکاری میان مدیر مؤسسه مذکور و مسئول راه اندازی پارک 

علم و فناوری نیرو امضا شد.

معاون وزارت نیرو: 

پارک علم و فناوری نیرو راه اندازی می شود

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر حدود 1۵۰ مرکز نوآوری 

در دانشگاه های دولتی بزرگ سراسر کشو ر فعال هستند.
اسماعیل قادری فر رئیس مرکز فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت  وگو 
با خبرگزاری فارس درباره تاثیرگذاری مراکز نوآوری در 
پیشرفت علمی، اظهار داشت: مراکز نوآوری به عنوان 
صنعت،  و  جامعه  با  دانشگاه  ارتباط  واسط  حلقه های 
به  دانش  تولید  روند  بتوانند  که  زیرمجموعه هایی 
فناوری و نوآوری را از طریق ایجاد و توسعه شرکت های 
در  که  است  جدیدی  مفهوم  کنند  دنبال  دانش بنیان 
۵-۴ سال اخیر به عنوان یک کلید واژه و برنامه جدید 
از سوی معاونت علمی به دانشگا ه های کشور عرضه شد. 

* ۱۵۰ مرکز نوآوری در دانشگاه های
 دولتی سراسر کشور

مرکز  حدود 1۵۰  چیزی  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
نوآوری در دانشگاه های دولتی بزرگ سراسر کشور در حال 
فعالیت اند و در زیرمجموعه دانشگاه  های آزاد هم مفهوم 
سراهای نوآوری را براساس مزیت های بومی و منطقه ای هر 
استان و ظرفیت هایی که دانشگاه های آزاد واحدهای استانی 
دارند را دنبال می کنیم که درحقیقت اینها  زیرساز ورود 
استارتا پ ها و شرکت های دانش بنیان برخاسته از دانشگاه ها 
و جامعه  هستند که البته طبیعتاً یک عنصر مکمل در کنار 

پارک های علم و فناوری هم به شمار می روند.
رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: ما فکر می کنیم 
مراکز نوآوری این حلقه  واسط را به نحوی شکل خواهند 
داد که دانش  فنی در قالب ایجاد تیم و هسته های فناور 
شکل بگیرد و استارتاپ ها بتوانند فعالیت های خودشان 
را در قالب مراکز نوآوری توسعه دهند که پس از آ ن 
واحد  یک  و  می شوند  دانش بنیان  شرکت  به  تبدیل 
فناوری که یک شخصیت حقوقی مستقل  پیدا می کنند 
رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم  پارک های  در  استقرار  با 

بتوانند راه توسعه خودشان را هموار کنند. 
*  بازسازی و بهسازی زیرساخت های

 مرکز نوآوری
قادری فر خاطرنشان کرد: برای این منظور به جای 
ایجاد زیرساخت ها یا نهادسازی جدید سعی کردیم از 
ظرفیت های موجود در دانشگاه ها مانند آ زمایشگاه های 
تحقیقاتی، خوابگاه های بال استفاده و سوله هایی که در 
مجموع دانشگاه  ها هستند را به عنوان زیرساخت های 
مرکز نوآوری بهسازی و بازسازی کنیم که در خدمت 
جریان توسعه فناوری نوآوری در کشور قرار بدهیم که 
مدل خوبی بوده و در سال های اخیر تجربه اش  جواب 
داده و امیدواریم با توسعه این الگو بتوانیم هر چه بیشتر  
توسعه  جریان  و  کشور  در  علم  تولید  فرایند  شاهد 
فناوری برای رونق  تولید و کسب و کارهای فناورانه از 

طریق  توسعه مراکز در دانشگاه ها باشیم. 

وجود ۱۵۰ مرکز نوآوری
 در دانشگاه های دولتی 

سراسر کشور 

رییس دانشگاه علم و فرهنگ از صدور مجوز تأسیس مرکز 
نوآوری صنایع خالق برای دانشگاه علم و فرهنگ خبر داد.

به گزارش بازارکار ، سیدسعید هاشمی گفت: مجوز تاسیس 
مرکز نوآوری صنایع خالق  توسط معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری صادر شده است. 
دانشگاه  یک  عنوان  به  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  افزود:  وی 
کارآفرین از دغدغه های مهمی در بخش اشتغال دانش بنیان 
برخوردار است و از این رو تمام تالش خود را برای ایجاد 

بستر و زیرساخت های مرتبط به کار گرفته است.
هاشمی در عین حال عنوان کرد: وجود مجموعه های موثری 
تا  پردازی  ایده  گردشگری)از  پایدار  توسعه  موسسه  چون 
تجاری سازی تخصصی در بخش گردشگری(، بنیاد توسعه 
کسب و کار )از تشکیل هسته های فکری کارآفرینی تا ثبت 

ملی  پارک  و  دانشگاهی(  تخصصی  خدمات  مراکز 
تشکیل  فرهنگی)از  صنایع  و  نرم  فناوری های  و  علوم 
تا ایجاد شرکت و تجاری سازی عمومی(  اولیه  کانون های 

در دانشگاه با این دیدگاه بوده است.  
اعالم روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، رییس  بر  بنا 
دانشگاه علم و فرهنگ هدف از تاسیس این مرکز را شناسایی 
و توانمندسازی متخصصان، دانشجویان و اساتیدخالق، نوآور، 
دستاوردهای  تجاری سازی  زمینه  فراهم سازی  و  کارآفرین 
علمی آن ها برای ورود به فعالیت های کارآفرینانه و تحقق 
مجوز  اخذ  افزود:  و  دانست  کارآفرین  نسل  دانشگاه  هدف 
شد،  خواهد  سبب  فرهنگی  خالق  صنایع  نوآوری  مرکز 
شتاب دهنده ها روند کارآفرینی دانش بنیان را در دانشگاه 

تسریع کنند.

●●●

●●●

صدورمجوز تاسیس مرکز نوآوری صنایع 
خالق و فرهنگی برای دانشگاه علم و فرهنگ 

نماینده مردم کرمان و راور گفت: کارخانه نوآوری با کمک معاون 
علمی و فناوری در استان کرمان افتتاح شود.

در  زاهدی  محمدمهدی  مهر،  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
کارگروه علم و فناوری استان کرمان با اشاره به اینکه درخواست 
داریم کارخانه نوآوری با کمک معاون علمی و فناوری در استان 
کرمان افتتاح شود، افزود: برای کارخانه نوآوری قرار بر این شد 

که بخش خصوصی 1۰۰ میلیارد سرمایه گذاری کند.
وی اظهار داشت: استان کرمان این پتانسیل را دارد که در زمینه 
علم و فناوری به عنوان قرارگاه اقتصاد دانش بنیان در کشور 
مطرح شود و نیازمند این هستیم که زیرساخت های آن با فراهم 

کردن زمینی به مساحت ۵۰ هکتار فراهم شود.
وی ابراز امیدوار کرد که این قرارگاه تا سال 1۴۰۰ در استان 

راه اندازی شود.
محمدجواد فدایی استاندار کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه 
استان کرمان از نظر علمی و پژوهشی وضعیت مناسبی دارد، 
افزود: اولین مرکزی که به عنوان مرکز علم و فناوری در استان 
افتتاح شد، مربوط به مرحوم صابر استاندار کرمان در سال 6۰ 
بوده است لذا ارتباط خوبی میان مدیریت استان و مراکز علمی 

وجود دارد.
وی اظهار داشت: ارتباط میان دانشگاه و مدیریت استان می توان 

کمک زیادی به پیشرفت علمی و فناروی استان بکند.

نماینده مردم کرمان و راور:  

کارخانه نوآوری در استان کرمان افتتاح شود
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ایجاد  هدف  با  آموزشی  همکاری  دوجانبه  تفاهم نامه 
بهره وری  و  ارتقا  از  حمایت  کارآفرینی،  توسعه  اشتغال، 
ایده های فناورانه و دانش بنیان بین اداره کل فنی وحرفه ای 

و پارک علم و فناوری استان همدان منعقد شد.
مدیرکل فنی و حرفه ای همدان در آیین انعقاد تفاهم نامه 
بیان کرد: هدف دیگر انعقاد این تفاهم نامه تلفیق و تبدیل 
علم و فناوری به مهارت دانست و افزود: این تفاهم نامه با 
رویکرد بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود 
طرفین به منظور رشد و توسعه آموزش های مهارتی مورد 

نیاز در فضای کسب و کار است.
وهب مختاران اظهار داشت: خدمات مهارت افزایی به 
فناوران، نوآوران و شرکتهای دانش بنیان معرفی شده از 
سوی پارک علم و فناوری ارائه می شود همچنین دوره های 
تخصصی بر اساس سیاست های پارک علم و فناوری و 

منطبق بر اهداف سازمان فنی و حرفه ای کشور است.
محمدحسن مرادی رییس پارک علم و فناوری همدان 
نیز با بیان اینکه با کمک بخش خصوصی می توان بازار 
و  علم  پارک  بخشید گفت: وظیفه  رونق  را  کار  و  فناوری برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه است.کسب 

علمی  جامع  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  مدیرکل 
کاربردی گفت: 1۵2 مرکز نوآوری تخصصی در این دانشگاه 

وجود دارد که این ظرفیت قابل افزایش است.
بــه گــزارش مهــر، محمدحســین موســی زاده در 
ــع  ــگاه جام ــی دانش ــه میزبان ــگاران ب ــا خبرن ــو ب گفتگ
علمــی کاربــردی ســمنان ضمــن بیــان اینکــه 1۵2 مرکــز 

نــوآوری تخصصــی در دانشــگاه علمــی کاربــردی کشــور 
ــا  ــت ت ــن ظرفی ــش ای ــت: افزای ــار داش ــود دارد، اظه وج

ــرار دارد. ــتور کار ق ــز در دس 3۰۰ مرک
وی بابیــان اینکــه ایــن دانشــگاه در نمایشــگاه نــوآوری 
ــی شــد،  ــر معرف ــه برت ــوان غرف ــه پژوهــش به عن در هفت
افــزود: 16 قــرارداد بــاارزش 2۰۰ میلیــارد ریــال در ایــن 
زمینــه منعقــد شــد کــه پیگیــری بــرای اجرایــی شــدن 

آن هــا در دســتور کار قــرار دارد.
علمی  جامع  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  مدیرکل 
در  نیز  نوآوری  مرکز  یک  اینکه  بابیان  کشور  کاربردی 
در  مرکز  این  کرد:  اضافه  رسید،  بهره برداری  به  سمنان 

راستای بهره وری و نوآوری در صنعت گچ فعال است.
موســـی زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن دانشـــگاه 
ـــع بومـــی  ـــر مناب ـــا تمرکـــز ب ـــوآوری در اشـــتغال زایی را ب ن

دنبـــال می کنـــد، خاطرنشـــان کـــرد: از مهم تریـــن 
ـــروت  ـــعه ث ـــگاه توس ـــن دانش ـــوآوری ای ـــز ن ـــداف مراک اه

بومـــی بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای منطقـــه اســـت.
دانشگاه  که  شتابی  رویدادهای  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
علمی کاربردی به صورت تخصصی به آن می پردازد با توجه 
است،  موجود  دانش  اساس  بر  و  منطقه  ظرفیت های  به 
یادآور شد: استان سمنان دارای ظرفیت معادن، کارخانه ها 
این صنعت در  و دانش گچ است و سرمایه گذران اصلی 

استان وجود دارند.
علمی  جامع  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  مدیرکل 
علمی  نوآوری  مرکز  تأسیس  گفت:  کشور  کاربردی 
کاربردی در سمنان با تأکید بر صنعت گچ می تواند آینده 

اقتصادی بهتری را در این استان رقم بزند.

ـــه  ـــگاه ارومی ـــترک دانش ـــان مش ـــول دانش بنی 1۰ محص
ـــا  ـــی ب ـــان غرب ـــتان آذربایج ـــاوری اس ـــم و فن ـــارک عل و پ

ـــد. ـــی ش ـــز رونمای ـــئوالن دو مرک ـــور مس حض
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر حـــب نقـــی، رئیـــس 
دانشـــگاه ارومیـــه در حاشـــیه رونمایـــی از ایـــن محصـــوالت 
گفـــت: مـــا دانشـــگاهیان را در دانشـــکده های مختلـــف 
تشـــویق می کنیـــم تـــا شـــرکت دانش بنیـــان تشـــکیل 
ــازی  ــود را تجاری سـ ــی خـ ــتاوردهای علمـ داده و دسـ

ـــد. کنن
وی اظهـــار کـــرد: سیاســـت های دانشـــگاه نیـــز 
بـــه همیـــن صـــورت اســـت کـــه مـــا دانشـــگاهیان را 
بـــه ســـمت پژوهش هایـــی در جهـــت رفـــع مشـــکالت 

ــم. ــوق می دهیـ ــت سـ ــا صنعـ ــاط بـ ــه و ارتبـ جامعـ
دکتـــر نیکبخـــت، رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری 
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــی نی ـــان غرب ـــتان آذربایج اس

ــت  ـــارک فعالیـ ــن پ ــان در ایـ ــرکت دانش بنیـ ۹1 شـ
فنـــاوری  و  علـــم  پارک هـــای  گفـــت:  می کننـــد، 
ظرفیـــت خوبـــی بـــرای تولیـــد فنـــاوری، توســـط 

ــتند. ــاوران هسـ فنـ
ـــرکت های  ـــدای راه از ش ـــا در ابت ـــرد: م ـــح ک وی تصری
ــا در  دانش بنیـــان حمایـــت مـــادی هـــم می کنیـــم تـ
ـــازار  ـــه ب ـــدای ورود ب ـــود و در ابت ـــب و کار خ ـــروع کس ش
دغدغه هـــای خـــاص محیط هـــای کســـب و کار را 

ـــند. ـــته باش نداش
محصـــوالت رونمایـــی شـــده شـــامل تجهیـــزات 
روشـــنایی خورشـــیدی، انـــواع پایه هـــای رویشـــی 
و نهـــال درختـــان میـــوه بـــا پایه هـــای رویشـــی، 
ـــپرولینا،  ـــک اس ـــودر جلب ـــری، پ ـــای مخم ـــل غذاه مکم
ـــی  ـــنج مخروط ـــتخراج DNA، فروس ـــد اس ـــت جدی کی
مزرعـــه ای اتوماتیـــک، شبیه ســـاز بـــاران، مینـــی 

ــتاندارد  ــیلندرهای اسـ ــش دار، سـ ــیمترهای زهکـ الیسـ
نمونه بـــرداری، طراحـــی و ســـاخت پهپـــاد، انـــواع 
مکمـــل خـــوراک و دام، کشـــت زعفـــران بـــه شـــیوه 
ایروپنیـــک، سیســـتم تصفیـــه هـــوا، سیســـتم همیـــار 
ــرطانی و  ــای سـ ــخیص تومورهـ ــت تشـ ــک جهـ پزشـ
ـــت. ـــی اس ـــتر خانگ ـــتگاه کمپوس ـــاخت دس ـــی و س طراح

مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی: 

۱۵۲ مرکز نوآوری تخصصی در دانشگاه علمی کاربردی کشور وجود دارد 

رونمایی از محصوالت دانش بنیان 
مشترک دانشگاه ارومیه و پارک فناوری آذربایجان غربی

فنی وحرفه ای و پارک علم و فناوری 
همدان تفاهم نامه آموزشی منعقد کردند 

●●●
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امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
فجر  دهه  در  دانشگاه  این  انرژی  نوآوری  مرکز  گفت: 

راه اندازی می شود.
به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، دکتر حسین حسینی 
تودشکی در جلسه بازدید مدیرعامل راه آهن از برج فناوری 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این دانشگاه عالقه مند 
به فعالیت در حوزه راه آهن هستیم؛ چراکه کشور می تواند 
در این حوزه از پتانسیل داخلی به نحو احسن استفاده کند.

وی با بیان اینکه تاکنون در ۵ دانشکده دانشگاه صنعتی 
است،  شده  راه اندازی  تخصصی  نوآوری  مراکز  امیرکبیر 
کامپیوتر،  برق،  مکانیک،  حوزه های  در  مراکز  این  افزود: 

مهندسی پزشکی و نساجی هستند.

معاون پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار 
این  دیگر  دانشکده   ۹ در  نوآوری  مراکز  راه اندازی  کرد: 

دانشگاه نیز در دستور کار قرار دارد.
دکتر حسینی تودشکی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر قراردادی با یک شرکت نفتی منعقد کرده است، 
نفت  مهندسی  دانشکده  در  قرارداد  این  اساس  بر  گفت: 
این دانشگاه قرار است مرکز نوآوری انرژی راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: این مرکز قرار است در دهه فجر افتتاح 
و  گاز  نفت،  به  فعالیت های مربوط  این مرکز  شود که در 

پتروشیمی انجام خواهد شد.
امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
راه آهن  شرکت  با  تا  دارد  آمادگی  دانشگاه  این  گفت: 
این طریق شرکت های دانش بنیان در  از  تا  همکاری کند 
این حوزه راه اندازی شود و این شرکت ها بتوانند نیازهای 

این صنعت را برآورده کنند.
با  ارتباط  و  فناوری  مدیرکل  نادری،  مالک  دکتر 
صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این جلسه گفت: 
در  فعالیت  برای  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  ظرفیت های 

حوزه راه آهن بسیار زیاد است.
صنعتی  دانشگاه  میان  امیداوریم  کرد:  خاطرنشان  وی 
تحقیقات مشترک  و  پژوهش  آهن  راه  و شرکت  امیرکبیر 

انجام شود.

معـــاون اشـــتغال و خودکفایـــی کمیتـــه امـــداد 
آذربایجان شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه امضـــای تفاهـــم 
ــاوری  ــم و فنـ ــارک علـ ــداد و پـ ــه امـ ــه کمیتـ نامـ
ـــرای  ـــا ب ـــای نوپ ـــب و کاره ـــدازی کس ـــتان،از راه ان اس

مددجویـــان خبـــر داد.
با رسانه ها اظهار کرد:   خالد سیار در گفت و گو 
این همکاری مشترک در زمینه های مختلف پژوهشی، 
فناوری به منظور کمک به ایجاد اشتغال و راه اندازی 
کسب و کارهای نوپا و توسعه کارآفرینی برای مددجویان 

تحت حمایت انجام می شود.
ــاوری را  ــران فنـ ــایی خیـ ــی و شناسـ وی معرفـ
از دیگـــر اهـــداف ایـــن تفاهـــم نامـــه برشـــمرد و 
ـــای  ـــت ه ـــدی از ظرفی ـــره من ـــال به ـــه دنب ـــزود: ب اف
ـــه کار و  ـــت روحی ـــت تقوی ـــاد در جه ـــود دو نه موج
ـــدی  ـــرای محصـــوالت تولی ـــی ب ـــی و بازاریاب خوداتکای

ـــتیم. ـــداد هس ـــه ام ـــان کمیت مددجوی
معـــاون اشـــتغال و خودکفایـــی کمیتـــه امـــداد 
آذربایجـــان شـــرقی خاطرنشـــان کـــرد: فرهنـــگ ســـازی 
در زمینـــه ایجـــاد و توســـعه کســـب و کار بـــا 
ـــای آموزشـــی  ـــزاری دوره ه ـــن و برگ همـــکاری طرفی
ـــه  ـــی کمیت ـــهیالت اعطای ـــا تس ـــان ب ـــرای مددجوی ب
ــکاری  ــن همـ ــای ایـ ــه هـ ــر برنامـ ــداد از دیگـ امـ

مشـــترک اســـت.
ـــش  ـــه دان ـــم نام ـــن تفاه ـــا اجـــرای ای ـــت: ب وی گف
ـــداد  ـــه ام ـــت کمیت ـــت حمای ـــجویان تح آوزان و دانش
ــارک  ــوآوری پـ ــز نـ ــات مرکـ ــزات و امکانـ از تجهیـ
علـــم و فنـــاوری در جهـــت شـــکوفایی اســـتعدادها 

ـــوند. ـــی ش ـــد م ـــره من به
بنگاه های  ایجاد  برای  ای  مشاوره  کمک  سیار، 
التحصیل را  اقتصادی دانشجویان تحت حمایت فارغ 
از دیگر برنامه های طرفین عنوان کرد و افزود: دوره های 
محصول،  تولید  پردازی،  ایده  کارآفرینی،  آموزشی 
تجاری سازی و بازاریابی برای مددجویان کمیته امداد 

برگزار می شود. 

معاون اشتغال و خودکفایی
 کمیته امداد آذربایجان شرقی

راه اندازی کسب و کارهای 
نوپا برای مددجویان 

آذربایجان شرقی 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

راه اندازی مرکز نوآوری انرژی 
دانشگاه امیرکبیر در دهه فجر

●●●

رئیــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و 
ایده هــای  از  گفــت:  زنجــان  اســتان  منابع طبیعــی 
در  زنجــان  اســتان  کشــاورزی  دانش آموختــگان 

می شــود. اســتقبال  و  حمایــت  رشــد،  مرکــز 
پرویــز مــرادی در گفت وگــو بــا ایســنا، در ارتبــاط بــا 
مرکــز رشــد جهادکشــاورزی اســتان، اظهــار کــرد: یکی از 
وظایــف مرکــز رشــد ایــن اســت کــه از دانش آموختــگان 
ــان  ــده هســتند، در ســطح زنج ــه دارای ای کشــاورزی ک

هماننــد ســایر اســتان ها حمایــت کنــد.
از  حمایــت  اهــداف  خصــوص  در  مســئول  ایــن 
ایده هــای دانش آموختــگان کشــاورزی، گفــت: هــدف 
ــا در  ــن ایده ه ــه از ای ــت ک ــا آن اس ــت از ایده ه از حمای

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــد مل ــق تولی ــاد و رون اقتص
فنــاوری  واحدهــای  داد: مرکــز رشــد  ادامــه  وی 
کشــاورزی ایــن بســتر حمایتــی را فراهــم می کنــد. 
ــگاه و  ــن، آزمایش ــرار دادن زمی ــار ق ــن در اختی همچنی
گلخانــه را بــه افــراد مذکــور در برنامــه آتــی خــود دارد.

و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رئیس 

از  با شرط حمایت  رابطه  در  زنجان،  استان  منابع طبیعی 
کشاورزی  دانش آموختگان  چنانچه  کرد:  عنوان  ایده ها، 
به سوی مراکز رشد بروند، از ایده هایی که می تواند تبدیل 

به فناوری شود، حمایت های الزم به عمل خواهد آمد.
مــرادی خاطرنشــان کــرد: دانش آموختگانــی کــه 
ــن  ــد در ای ــان هســتند، می توانن دارای شــرکت دانش بنی

ــد. فراخــوان شــرکت کنن

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان عنوان کرد 

استقبال از ایده های دانش آموختگان
 بخش کشاورزی در مرکز رشد
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

مدیر مراکز رشد و موسسات بازاریابی پارک علم و 
فناوری خراسان شمالی گفت: امسال، 6 شرکت دیگر 
زیر پوشش این پارک قرار گرفت و بدین ترتیب، شمار 

شرکت های فناور استان به ۹1 مورد رسید.
ناصر لطفی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا و  
با بیان این که شمار شرکت های فناور تحت پوشش 
از  که  هایی  شرکت  تعداد  افزود:  است،  متغیر  پارک 
پوشش پارک خارج و یا پذیرش می شوند، در شورای 

علمی و فناوری بررسی می شود.
وی اظهار داشت: دو شرکت  از این تعداد به عنوان 

کارگزار فن بازار پذیرفته شدند.
علم  پارک  بازاریابی  موسسات  و  رشد  مراکز  مدیر 
و فناوری خراسان شمالی افزود: پارک علم و فناوری 
با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش 
محور تشکیل شده اند و با توجه به همین امر خدمات 
و تسهیالت مختلفی نیز به شرکت های تحت پوشش 

خود ارائه می کنند.
با  فناوری  و  علم  های  پارک  که  این  بیان  با  وی 
ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و از سویی حمایت 
موجب  مخترعان  و  نخبگان  اختراعات  و  ها  ایده  از 
صنایع  در  شدن  درگیر  و  درآمد  رشد  شغل،  ایجاد 
دارای رشد می شود افزود:این پارک ها و مراکز رشد 
برای تجزیه و تحلیل در سطح ملی یا محلی در زنجیره 
ارزش کارآفرینی، لینک های مهمی به شمار می آیند.

شده  موجب  خدمات  این  که   این  بیان  با  لطفی 
است تا برخی از شرکت های مراکز رشد نیز خواهان 
ادامه حضور در پارک علم و فناروی و واحد موسسات 
این نهاد علمی باشند اظهار داشت: اگرچه مراکز رشد 
نیز به این واحد های فناور خدمات مختلفی ارائه می کند اما  
این خدمات  فناوری  و  پارک علم  در واحد موسسات 

مراکز  گستردگی بیشتری دارد.  
از  فناوری  و  پارک علم  اهداف حمایت  از  یکی  وی 
واحدهای فناور را افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و 
ارتقای فرهنگ نوآوری بیان کرد و افزود: برای دستیابی 
به این هدف، افزایش توان رقابت این شرکت ها با ایجاد 
انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری انجام می شود.

تحت  که  دارد  فناور  واحد   ۹1 شمالی  خراسان 
پوشش  6 پارک علم و فناوری و مراکز رشد شهرستان های 

استان هستند.  
بنیان  دانش  های  شرکت  تعداد  جاری  سال  در 
 1۹ به  شرکت   6 از  و  یافت  جهش  شمالی  خراسان 

شرکت رسید.
ـــفر  ـــز در س ـــور نی ـــس جمه ـــی ریی ـــاون علم مع
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــمالی ب ـــان ش ـــه خراس ـــت ب ـــات دول هی
ـــد  ـــان رش ـــمالی خواه ـــان ش ـــای خراس ـــت ه ظرفی
ـــای  ـــد ه ـــان و واح ـــش بنی ـــای دان ـــرکت ه ـــی ش کم

ـــد. ـــاور ش فن

الملــل  امــور بیــن  قائــم مقــام وزیــر علــوم در 
ــران و ســوریه  محورهــای همــکاری دانشــگاهی میــان ای

را تشــریح کــرد.
ــی،  ــاالر آمل ــین س ــوم، حس ــزارش وزار ت عل ــه گ ب
در دیــدار بــا روســای دانشــگاه های ســوریه و لبنــان 
ــور  ــه مح ــگاهی در س ــای دانش ــعه همکاری ه ــر توس ب
تبــادل فرصــت مطالعاتــی، ایجــاد پژوهشــکده تحقیقاتــی 
مشــترک و راه انــدازی پــارک علــم و فنــاوری تاکیــد کرد.
وی بــا بیــان اینکــه همــکاری دانشــگاهی میــان ایــران 
و ســوریه می توانــد در ســه محــور، تبــادل اعضــای 
ــی  ــای مطالعات ــدن فرصت ه ــرای گذران ــی ب ــت علم هیئ
کوتــاه مــدت در ایــران، تاســیس پژوهشــکده تحقیقاتــی 
ــط  ــاورزی، محی ــته های کش ــژه در رش ــه وی ــترک ب مش
زیســت و فنــی و تاســیس پــارک علــم و فنــاوری و مراکــز 
رشــد در کشــور ســوریه دنبــال شــود، گفــت: بــا احــداث 
ایــن پارک هــا علــم دانشــگاه ها بــه ثــروت تبدیــل 

خواهــد شــد.
آمادگی ایران برای تاسیس

 پارک علم و فناوری در لبنان
ــی  ــای اساس ــی از چالش ه ــت: یک ــی گف ــاالر آمل س
ــوزان  ــه دانش آم ــه هم ــت ک ــه آن اس ــورهای منطق کش
ــه  ــال آنک ــتند ح ــگاه ها هس ــه دانش ــال ورود ب ــه دنب ب
بایســتی بــرای بــرآوردن نیازهــای جامعــه و اینکــه 
ــده ای از  ــد، ع ــه باش ــت جامع ــاوری در خدم ــم و فن عل
ــه و  ــاد گرفت ــف را ی ــون و حــرف مختل ــوزان، فن دانش آم

ــوند. ــازار کار ش وارد ب
ــت  ــودمند نیس ــا س ــم تنه ــرد: عل ــان ک وی خاطرنش
بلکــه راه هــای تبدیــل علــم بــه فنــاوری و ثــروت را نیــز 

ــم. ــه کار بگیری ــد کشــف کــرده و ب بای
دوره هــای  می توانیــم  مــا  گفــت:  آملــی  ســاالر 
کوتاه مــدت و بلندمــدت فنــی و حرفــه ای را بــرای 
دانــش آمــوزان مــدارس لبنــان طراحــی کــرده و اجــرا 
کنیــم و از ایــن مســیر، دانش آمــوزان را بــرای رفــع 
نیازهــای جامعــه لبنــان تربیــت کنیــم. از طــرف دیگــر، 
آمادگــی خــود را بــرای تاســیس پــارک علــم و فنــاوری 
ــالم  ــروت اع ــه ث ــم ب ــل عل ــور تبدی ــه منظ ــان ب در لبن

ــم. ــی کنی م
راه اندازی پارک های علم و فناوری مشترک 

با برخی از کشورهای منطقه و کشورهای هدف
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بین الملــل همچنیــن 

بــا حضــور در پــارک فنــاوری خراســان رضــوی و موسســه 
پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی بــا هیئــت رئیســه آنهــا 
ــای  ــدن فعالیت ه ــی ش ــاره بین الملل ــرد و درب ــدار ک دی

آنهــا بــه گفت وگــو و تبــادل نظــر پرداخــت.
وی در دیـــدار بـــا رئیـــس و شـــورای معاونـــان 
پارک علـــم و فنـــاوری خراســـان گفـــت: یکـــی از 
ــردن  ــی کـ ــرای بین المللـ ــوم بـ ــای وزارت علـ برنامه هـ
ــای  ــدازی پارک هـ ــاوری، راه انـ ــم و فنـ ــای علـ پارک هـ
علـــم و فنـــاوری مشـــترک بـــا برخـــی از کشـــورهای 

ــت. ــدف اسـ ــورهای هـ ــه و کشـ منطقـ
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــت پ ـــه ظرفی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــارک  ـــن پ ـــه ای ـــت ک ـــه ای اس ـــه گون ـــوی ب ـــان رض خراس
را بـــه یکـــی از مراکـــز هـــدف مـــا بـــرای راه انـــدازی 
ـــرده  ـــل ک ـــورها تبدی ـــاوری در کش ـــم و فن ـــای عل پارک ه
اســـت، پیشـــنهاد کـــرد: بـــرای تمرکـــز فعالیت هـــا در 
بعـــد بیـــن المللـــی، کشـــورهای هـــدف خـــود را مشـــخص 
ــورها  ــزی کالن در ایـــن کشـ ــرای برنامه ریـ ــرده و بـ کـ

ظرفیت هـــای خـــود را بســـیج کنـــد.
ــا رئیـــس پژوهشـــکده  ــاالر آملـــی در دیـــدار بـ سـ
صنایـــع غذایـــی نیـــز گفـــت: تخصصـــی شـــدن 
فعالیت هـــای پژوهشـــکده صنایـــع غذایـــی، عامـــل 
ـــن پژوهشـــکده در ایجـــاد توســـعه و  و بـــرگ برنـــده ای
تحکیـــم همکاری هـــای علمـــی بین المللـــی اســـت. از 
ـــده،  ـــل برن ـــن عام ـــر ای ـــه ب ـــا تکی ـــت ب ـــن رو الزم اس ای
را  پژوهشـــکده  بین المللـــی  علمـــی  فعالیت هـــای 

ــد. ــزی کنیـ ــه ریـ ــن و برنامـ تدویـ
بین المللــی  علمــی  همکاری هــای  مرکــز  رئیــس 
وزارت علــوم، بــا اشــاره بــه تحصیــل دانشــجویان دکترای 
پژوهش محــور در پژوهشــکده صنایــع غذایــی بــر توســعه 
همکاری هــای پژوهشــکده و همتایــان غیــر ایرانــی در تبــادل 
ــد  ــت: می توانی ــرد و گف ــی اشــاره ک ــای مطالعات فرصت ه
از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و اعضــای هیئــت علمــی و 
دانشــجویان مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی را بــرای حضــور 

در پژوهشــکده صنایــع غذایــی دعــوت کنیــد.
ــاد  ــد اقتص ــث جدی ــه بح ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
آبــی گفــت: ایــن بحــث جدیــد در حــوزه صنایــع غذایــی 
ــه  ــات چرخ ــد ضایع ــته و می توان ــیاری داش ــرد بس کارب

ــد. ــل کن ــد تبدی ــع در آم ــه منب ــی را ب طبیع

قائم مقام وزیر علوم خبر داد:  

تاسیس پارک علم و فناوری در لبنان  فعالیت ۹۱ شرکت 
در پارک علم و فناوری 

خراسان شمالی 
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

ـــا  ـــی ب ـــت علم ـــت معاون ـــط زیس ـــروه محی ـــر کارگ دبی
ـــم  ـــه تصمی ـــاز ب ـــوا نی ـــی ه ـــش آلودگ ـــه کاه ـــان اینک بی
ــری  ــه کارگیـ ــت: بـ ــی دارد، گفـ ــای مدیریتـ ــری هـ گیـ
ــرف  ــی از مصـ ــای ناشـ ــش آلودگی هـ ــای کاهـ فناوری هـ

نیـــز می توانـــد دربهبـــود وضعیـــت موثـــر باشـــد.
عباس اسماعیلی دبیر کارگروه محیط زیست ستاد توسعه 
فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و استاد دانشگاه تربیت مدرس 
پدیده  در خصوص  مهر  با  گفتگو  در  زیست(  )گروه محیط 
آلودگی های هوا اظهار کرد:  مشکل آلودگی هوا یک مشکل 
چند جانبه است که تحت تاثیر عوامل انسانی، طبیعی، درونی و 

بیرونی قرار می گیرد.
ـــوع  ـــک موض ـــوا ی ـــی ه ـــن آلودگ ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــا یـــک نســـخه واحـــد، قابـــل حـــل  پیچیـــده ای اســـت کـــه ب
ـــرای کاهـــش میـــزان آلودگـــی هـــوا  نیســـت، عنـــوان کـــرد: ب
دو راهـــکار اساســـی وجـــود دارد؛ یکـــی حـــذف  عامـــل 
ــری  ــه کارگیـ ــری بـ ــار و دیگـ ــع انتشـ ــا و منابـ آالینده هـ
فناوری هـــای کاهـــش آلودگـــی هـــای ناشـــی از مصـــرف.

ـــذف  ـــر ح ـــی ب ـــوص روش اول مبن ـــماعیلی در خص اس
ـــرد:  ـــان ک ـــار خاطرنش ـــع انتش ـــا و مناب ـــده ه ـــل آالین عام
ــرف  ــش مصـ ــه کاهـ ــر بـ ــه منجـ ــی کـ ــه اقدامـ هرگونـ
ـــای  ـــت ه ـــر محدودی ـــم، نظی ـــا دائ ـــت ی ـــم از موق ـــود اع ش
ـــری از ورود  ـــده، جلوگی ـــع آالین ـــی صنای ـــی، تعطیل ترافیک
ـــه درحـــال  ـــا ک ـــان ه ـــه خیاب ـــای فرســـوده و دودزا ب خودروه
حاضـــر کـــم و بیـــش اجـــرا مـــی شـــود مـــی توانـــد مســـکنی 

ـــد. ـــی باش ـــرایط بحران در ش
وی بـــا بیـــان اینکـــه هـــوای کالن شـــهرهایی نظیـــر 
تهـــران در زمـــان وارونگـــی هـــوا بـــه ویـــژه در فصـــول 
ســـرد ســـال، ظرفیـــت بســـیار پایینـــی در پذیـــرش آلودگـــی 
ــی  ــا اقلیمـ ــی و یـ ــوب بارانـ ــرایط مطلـ ــه شـ ــبت بـ نسـ
ـــای  ـــاس پیش بینی ه ـــتی براس ـــت: بایس ـــب دارد، گف مناس
ســـازمان هواشناســـی چنـــدروز قبـــل از بحرانـــی شـــدن 

ــود. ــال شـ ــی اعمـ ــای ترافیکـ محدودیت هـ
ــردن  ــرد کـ ــت زوج و فـ ــه محدودیـ ــزود: اگرچـ وی افـ
ـــی  ـــرایط بحران ـــود ش ـــری در بهب ـــک مختص ـــا کم خودروه
ـــم  ـــی، تراک ـــال آت ـــا چندس ـــم ت ـــوش نکنی ـــی فرام ـــد ول دارن
زوج و فـــرد هـــم کارآیـــی نخواهـــد داشـــت چـــون بـــه 
عنـــوان مثـــال اگـــر اکنـــون مجموعـــا 2 میلیـــون زوج و فـــرد 
ـــای  ـــداد خودروه ـــر تع ـــال دیگ ـــا چندس ـــیم ت ـــته باش داش
ـــداد  ـــوع تع ـــر مجم ـــی براب ـــه تنهای ـــدام ب ـــر ک ـــرد ه زوج و ف

ـــود. ـــد ب ـــود خواهن ـــل خ ـــال قب ـــد س چن
ــط  ــروه محیـ ــدرس )گـ ــت مـ ــگاه تربیـ ــتاد دانشـ اسـ
ـــتم  ـــاالنه وارد سیس ـــه س ـــی ک ـــه داد: افزایش ـــت(  ادام زیس
ـــه صـــورت  ـــه وضـــوح آن را ب ـــده و ب ـــل شـــهری ش ـــل و نق حم
گره هـــای ترافیکـــی احســـاس مـــی کنیـــم و آنچـــه بـــه 
ـــی از آن  ـــرایط بحران ـــوا در ش ـــی ه ـــل آلودگ ـــوان معض عن
ـــت؛  ـــاد آن اس ـــرات ح ـــی از اث ـــا بخش ـــم تنه ـــی کنی ـــاد م ی
ـــا  ـــه از نظره ـــدت آن ک ـــن و درازم ـــرات مزم ـــه اث در حالیک
ـــد مشـــکالت  پنهـــان اســـت در ســـال هـــای آینـــده مـــی توان

ـــان در  ـــژه فرزندانم ـــه وی ـــا و ب ـــرای م ـــی ب ـــدی و خطرناک ج
ـــاورد. ـــود بی ـــه وج ـــا ب ـــرطان ه ـــواع س ـــروز ان ـــکل ب ش

ـــنگین  ـــار س ـــکالت ب ـــن مش ـــا ای ـــه ب ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــد،  ــی افتـ ــا مـ ــت و خانواده هـ ــر دوش دولـ ــه ای بـ هزینـ
ـــذا پیشـــنهاد مـــی شـــود در جهـــت کاهـــش  ـــوان کـــرد: ل عن
ظرفیـــت خودروهـــا و پـــالک گـــذاری در کالن شـــهرها فکـــر 
ـــد دور  ـــا نبای ـــه از نظره ـــری ک ـــئله دیگ ـــود. مس ـــی ش اساس
ـــه  ـــاز ب ـــه نی ـــت ک ـــی اس ـــی و آموزش ـــکل فرهنگ ـــد مش باش
ــفرهای  ــا از سـ ــهروندان دارد تـ ــکاری شـ ــت و همـ حمایـ
ـــای  ـــان ه ـــژه، زم ـــه وی ـــا ب ـــان ه ـــه زم ـــروری در هم غیرض
ـــتاب  ـــت ش ـــم دول ـــر ه ـــوی دیگ ـــد؛ از س ـــی بپرهیزن بحران
بیشـــتری درجهـــت کاهـــش انتشـــار آلودگـــی از طریـــق 
ــردن  ــه روز کـ ــی، بـ ــل عمومـ ــاوگان حمل ونقـ ــود نـ بهبـ
ـــاک  ـــای پ ـــق انرژی ه ـــی از طری ـــی جایگزین ـــدات داخل تولی

ـــد. بده
استفاده از فناوری در کاهش و حذف آالینده ها

ــعه  ــتاد توسـ ــت سـ ــط زیسـ ــروه محیـ ــر کارگـ دبیـ
فناوری هـــای آب، خشکســـالی، فرســـایش و محیـــط 
زیســـت معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری 
ـــود  ـــه درجهـــت کاهـــش و بهب ـــکار دوم  ک ـــرد: راه ـــد ک تاکی
ـــام  ـــری از تم ـــد،  بهره گی ـــی انجام ـــوا م ـــت ه ـــبی کیفی نس
ــان و  ــرکت های دانش بنیـ ــه شـ ــای فناورانـ ــت هـ ظرفیـ

پژوهشـــگران اســـت.
ــط  ــروه محیـ ــدرس )گـ ــت مـ ــگاه تربیـ ــتاد دانشـ اسـ
زیســـت( در ادامـــه بـــه نقـــش ســـتاد در توســـعه 
ــش  ــرای کاهـ ــت بـ ــط زیسـ ــوزه محیـ ــای حـ فناوری هـ
ـــی  ـــه تازگ ـــی را ب ـــتاد فراخوان ـــن س ـــت: ای ـــا گف ـــی ه آلودگ
آمـــاده کـــرده تـــا پژوهشـــگران و محققـــان، شـــرکت های 
ـــک  ـــرای کم ـــه ب ـــای  فناوران ـــده ه ـــه  ای ـــان ک ـــش بنی دان
ـــای  ـــد طرح ه ـــهرها دارن ـــا در کالن ش ـــده ه ـــش آالین ـــه کاه ب
خـــود را بـــه ســـتاد ارســـال کننـــد، تـــا پـــس از داوری و 
ـــرای  ـــه اج ـــرای مرحل ـــد ب ـــورت تایی ـــه در ص ـــی اولی ارزیاب

پایلـــوت مـــورد حمایـــت ســـتاد قـــرار گیرنـــد.
ــعه  ــتاد توسـ ــت سـ ــط زیسـ ــروه محیـ ــر کارگـ دبیـ
فناوری هـــای آب، خشکســـالی، فرســـایش و محیـــط 

ـــی خـــاص بحـــران  ـــه پیچیدگ ـــرد: نظـــر ب ـــه ک زیســـت اضاف
ـــی  ـــادی، اجتماع ـــت، اقتص ـــایل صنع ـــی از مس ـــی ناش آلودگ
و اقلیمـــی درمـــان ریشـــه ای آن نیـــاز بـــه یـــک برنامـــه 
ـــه  ـــا و جامع ـــازمان ه ـــه س ـــه جانب ـــکاری هم ـــدون و هم م

در یـــک دوره زمانـــی چنـــد ســـاله دارد.
اســـماعیلی بـــا اشـــاره بـــه طـــرح هایـــی کـــه مـــد نظـــر ســـتاد 
ـــر  ـــی هاســـت خاط ـــتای کاهـــش آلودگ ـــت در راس ـــرای حمای ب
ـــش  ـــه کاه ـــر ب ـــه منج ـــه ک ـــرح فناوران ـــر ط ـــرد: ه ـــان ک نش
ــوخت های  ــی سـ ــع مصرفـ ــش منابـ ــا، کاهـ ــده هـ آالینـ
فســـیلی اعـــم از سیســـتم های ثابـــت و متحـــرک  شـــود 

ـــرد. ـــرار گی ـــتاد ق ـــت س ـــورد حمای ـــد م ـــی توان م
طرحی که تا پایلوت اجرایی شد

اســـماعیلی در ادامـــه بـــه عنـــوان نمونـــه بـــه طـــرح 
ـــه  ـــایل نقلی ـــزوز وس ـــب در اگ ـــل نص ـــت قاب ـــد کاتالیس تولی
موتـــوری کـــه از ســـوی ســـتاد در راســـتای کمـــک بـــه 
ـــت  ـــورد حمای ـــوت م ـــه پایل ـــوا در مرحل ـــی ه ـــش آلودگ کاه
قـــرار گرفـــت اشـــاره کـــرد و گفـــت: از ایـــن کاتالیســـت مـــی تـــوان 
ـــتفاده  ـــا اس ـــی خودروه ـــای خروج ـــت گازه ـــود کیفی در بهب
کـــرد تـــا آالیندگـــی حاصـــل از ســـوخت خـــودرو را 

بـــه حداقـــل کاهـــش دهـــد.
بـــه گفتـــه وی، ضمانـــت اجرایـــی ایـــن طـــرح هـــای 
ـــه سیســـتم هـــای دولتـــی  ـــه در حـــوزه آلودگـــی هـــوا ب فناوران
بـــر مـــی گـــردد. طرحهـــای فناورانـــه ای کـــه از ســـوی 
ســـازمان های بهره بـــردار پیشـــنهاد و حمایـــت شـــوند در 

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواهن ـــز ق ـــتاد نی ـــت س ـــت حمای اولوی
ــط  ــروه محیـ ــدرس )گـ ــت مـ ــگاه تربیـ ــتاد دانشـ اسـ
ـــا ســـازمان  ـــه ای ب زیســـت( خاطـــر نشـــان کـــرد: تفاهـــم نام
ــه  ــر بـ ــم منجـ ــه امیدواریـ ــم کـ ــت داریـ ــط زیسـ محیـ
ـــوا  ـــی ه ـــی آلودگ ـــوزه کاهش ـــی در ح ـــای خوب ـــکاری ه هم
ـــوزه  ـــه در ح ـــه ک ـــا آنچ ـــود. ام ـــت ش ـــط زیس و آب در محی
ماســـت کمـــک بـــه فناوریهایـــی اســـت کـــه نـــوع آلودگـــی را 
ـــه هـــر طریـــق در یـــک صنعـــت و سیســـتم حمـــل و نقـــل  ب
کاهـــش دهـــد ولـــی مابقـــی بـــر عهـــده ســـازمان های 

ـــت. ـــی اس اجرای

دبیر کارگرو محیط زیست معاونت علمی:

حمایت از ایده های فناورانه برای کاهش آالینده ها 
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گفت:  دزفول  شاپور  جندی  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
همچنین  و  شکوفایی  و  نوآوری  مجتمع  تأسیس  مجوز 
مرکز دانش و صنعت در دانشگاه صنعتی جندی شاپور 

دزفول اخذ شد.
به گزارش مهر، محمدرضا عصاری در آئین اختتامیه 
در  خوزستان  شمال  پژوهشی  دستاوردهای  نمایشگاه 
سالن آمفی تئاتر آیت اهلل قاضی دانشگاه صنعتی جندی 
شاپور اظهار کرد: در چند سال اخیر سیاست گذاری های 
کالن مربوط به پژوهش به سمتی رفته که بر این اساس 
پژوهش باید اثر خود را در جامعه پیرامونی محیط نشان 
دهد و از اینکه صرفاً یک ابزار برای پژوهشگر باشد خارج 

شده و وارد محیط میدانی شده است.
اثرات  و  برکات  که  شده  موجب  امر  این  افزود:  وی 
فعالیت های پژوهشگران در جامعه پیرامونی مشاهده شود 

که این امر جزو تعاریف دانشگاه های نسل چهارم است.
رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول عنوان کرد: 
تا سال ۹3 فعالیت های دانشگاه با حوزه بیرونی محدود بود 
و قراردادهای منعقد شده در سطح ۵۰ میلیون تومان بود 
اما پس از تحوالت صورت گرفته از سال ۹۴ به بعد حجم 
قرادادهای این دانشگاه به 1.7 میلیارد تومان رسیده که 
نشان از اعتماد حوزه بیرونی به دانشگاه و توانمندی های 

این دانشگاه بوده است.

عصاری در ادامه از اخذ مجوز تأسیس مجتمع نوآوری 
مهم  این  گفت:  و  داد  خبر  دانشگاه  این  در  شکوفایی  و 
ریاست  علمی  معاون  ستاری  سورنا  دکتر  از حضور  پس 
شاپور  دانشگاه جندی  در  نامه  تفاهم  انعقاد  و  جمهوری 
محقق شد. این مجتمع به پارک علم و فناوری شباهت دارد 
اما پارک ها تحت پوشش وزارت علوم هستند و این مجتمع 

تحت پوشش معاونت علمی ریاست جمهوری خواهد بود.
وی اضافه کرد: زیرساخت های تأسیس این مرکز در 
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در حال انجام است 
ندارد.  وجود  مرکزی  چنین  خوزستان  در  اینکه  ضمن 
کارآفرینان  ها،  استارتاپ  برای  بستر خوبی  این مجمتع 
شدن  شکوفا  برای  که  است  جوانی  شرکت های  و 

ایده هایشان نیازمند مساعدت می باشند.
عصاری همچنین از اخذ مجوز کانون دانش و صنعت 
مربوط به صنعت قند و شکر خبر داد و گفت: ۵۰ درصد 
شکر کشور از طریق نیشکر در خوزستان تولید می شود 
که این کانون می تواند پیشرفت های زیادی را برای استان 

به ارمغان بیاورد.
پژوهشی  مرکز  فعالیت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
صنعتی  دانشگاه  در  اخیر  سال  دو  طی  شاپور  جندی 
از  صیانت  وظیفه  مرکز  این  کرد:  اظهار  شاپور  جندی 
همین اساس  بر  دارد  برعهده  را  باستان  شاپور  جندی 

صنعتی  دانشگاه  انرژی  و  آب  پژوهشکده  ایجاد  مصوبه 
جندی شاپور دزفول امسال اخذ شد.

یادآور  دزفول  شاپور  جندی  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
شد: رویکرد این دانشگاه با حفظ کیفیت و ظرفیت های 
آموزشی، به سمت پژوهش کاربردی و تأثیرگذاری این 
امیدوار  که  رفته  پیش  پیرامونی  جامعه  در  ظرفیت ها 
هستیم با حمایت مسئوالن بتوانیم از این رویکرد برای 

شکوفایی بیش از پیش ظرفیت ها بهره مند شویم.
از  آئین  این  پایان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
و  اندیمشک  دزفول،  شهرستان های  برتر  پژوهشگران 

شوش توسط مسئوالن تقدیر به عمل آمد.
ـــتان های  ـــی شهرس ـــتاوردهای پژوهش ـــگاه دس نمایش
دزفـــول، شـــوش و اندیمشـــک از روز شـــنبه در 
ـــایش  ـــول گش ـــاپور دزف ـــدی ش ـــی جن ـــگاه صنعت دانش

یافتـــه و امـــروز بـــه کار خـــود پایـــان می دهـــد. 

رئیس دانشگاه شریف از راه اندازی مرکزی با همکاری 
اعضای هیات علمی، صاحبنظران، پژوهشگران دانشگاهی 
و  هوشمند  اقتصاد  حوزه  در  در صنعت  فعال  خبرگان  و 

تحول دیجیتال خبر داد.
در  فتوحی  مهر، محمود  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
رویداد تخصصی تعامل با شرکای صنعتی دانشگاه شریف 
که با حضور وزیر اقتصاد در این دانشگاه برگزار شد، اظهار 
کرد: در حال حاضر حدود 12 هزار دانشجو در 13 دانشکده 
 ۵۰ تقریبا  هستند.  تحصیل  به  مشغول  دانشگاه  مختلف 
تحصیالت  دانشجویان  را  دانشگاه  دانشجویان  درصد 
تکمیلی تشکیل می دهند که نشان دهنده پتانسیل باالی 
دانشگاه در خدمت رسانی به جامعه و حل مسائل کشور است.

وی با اشاره به اینکه تقریبا ۵۰ هزار نفر از فارغ التحصیالن 
این دانشگاه در صنایع و دانشگاه های مختلف مشغول به 
کار هستند، گفت: بیش از 2 هزار نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه های کشور حداقل یک مقطع تحصیلی خودشان را 
در دانشگاه شریف گذرانده اند و این نشان دهنده اثربخشی 

خوبی است که این دانشگاه در این حوزه دارند.
رئیس دانشگاه شریف سرآمد بودن دانشگاه در آموزش، 
راهبردی  های  برنامه  از  را  اجتماعی  اثربخشی  و  پژوهش 

فناوری  و  پژوهش  معاونت  و گقت:در  کرد  عنوان  دانشگاه 
برنامه ای تحت عنوان »زنجیره دانش و ارزش« طراحی شده 
که  قرار است برنامه های راهبردی دانشگاه  را محقق کند.

فتوحی اضافه کرد: اگر ثروت آفرینی از علم را حاصل دو 
عامل فشار عرضه فناوری و کشش بازار در نظر بگیریم، من 
فکر می کنم دانشگاه های ما در خصوص عرضه فناوری در 
حد زیادی خوب عمل کردند؛ اما پتانسیل بسیار بیشتر از 

چیزی است که در حال حاضر می بینیم.
جذب  برای  بازار  کشش  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
ثروت  افزایش  در  آن  کارگیری  به  و  جدید  های  فناوری 
خیلی خوب نبوده و از رشد کمتری برخوردار بوده است، 
بیان کرد: چرا که فکر می کنم بنگاه های ما بیشتر دچار 
روزمرگی هستند و موفقیت خودشان را در باال بردن سطح 

فناوری نمی بینند.
رئیس دانشگاه شریف ادامه داد: امروز در کشور با مساله 
آلودگی هوا رو به رو هستیم، شاید رو آوردن به فناوری های 
جدید و پرداختن به موضوعاتی از جمله شهرهای هوشمند، 
استفاده از خودروهای برقی و انرژی های نو می توانند در 

کاهش آلودگی موثر باشد.
فتوحی از راه اندازی مرکزی با همکاری اعضای هیات 

خبرگان  و  دانشگاهی  پژوهشگران  و  صاحبنظران  علمی، 
فعال در صنعت در حوزه اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال 
با  کرد  خواهد  تالش  انشاال  مرکز  این  گفت:  و  داد  خبر 
تعاملی سازنده با بدنه تصمیم گیر و شرکت های دانش بنیان 
به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی بتواند خدمات مشاوره، 

آموزش و پژوهش را ارائه دهد.
تحول  های  پروژه  در  تخصصی  مشاوره  همچنین  وی 
دیجیتال، صنایع مادر و خدمات غیربانکی، آموزش و تربیت 
های  آموزش  دیجیتال،  تحول  های  حوزه  در  متخصصان 

حوزه فناوری را از ماموریت های این مرکز عنوان کرد.

رئیس دانشگاه : 

دانشگاه شریف »مرکز اقتصاد هوشمند« راه اندازی می کند

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول: 

مجوزتأسیس مجتمع نوآوری وشکوفایی 
دردانشگاه صنعتی جندی شاپور اخذ شد 
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توسعه  حوزه های  در  شیراز  نوآوری  کارخانه  پذیرش 
دیجیتال  و  کار  و  کسب  توسعه  ارتباطات،  توسعه  بازار، 

مارکتینگ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیرکل 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس گفت: پذیرش 
آپی،  استارت  تیم های  برای  شیراز  نوآوری  کارخانه 
فریلنسرها، شرکت ها و سرمایه گذاران و شتاب دهنده ها 
در کارخانه آغاز شده است و تیم ها می توانند رزومه کاری 
خود را به رایانامه INfo@shIrAzsuf.Ir ارسال 

کنند.
مهرداد سهرابی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام 
رییس  حضور  با  دی   2۵ تا  شیراز  نوآوری  کارخانه  شده 

جمهور به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه کارخانه نوآوری شیراز با هدف تکمیل 
نخبگان  های  ایده  رشد  و  کارآفرینی  بوم  زیست  زنجیره 

و دانشجویان ساخته شده است، تصریح کرد: حوزه های 
فعالیت این کارخانه توسعه بازار، ارتباطات و کسب و کار 

و دیجیتال مارکتینگ است.
فارس  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
مساحت  به  فضایی  در  شیراز  نوآوری  کارخانه  گفت: 
بیش از 7 هزار متر و در محل کارخانجات مخابراتی ایران 
برای  محلی  به  زودی  به  و  است  شده  تجهیز   )ITMC(

رونق ایده های فناورانه تبدیل می شود.
نوآوری  کارخانه  ایجاد  از  هدف  داد:  ادامه  سهرابی 
شیراز شکل گیری یک اکوسیستم حاوی استارت آپ ها، 
شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران، فروشندگان و موسسات 

آکادمیک و دانشگاهی است.
وی ادامه داد: امکانات در نظرگرفته شده برای کارخانه شامل 
فضای کار اشتراکی مخصوص تیم ها و گروه های استارت آپی، 
فضای کار اختصاصی برای افراد مستقل، دفاتر اداری مخصوص 
استقرار شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، مراکز نوآوری، 
شتاب دهنده ها، هلدینگ ها، بانکها، فضای برگزاری آمفی 
تئاتر و رویداد های مرتبط با توسعه فناوری و گسترش کسب 

و کار های دانش بنیان است.
فارس  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
و  آموزشی  کارگاه های  و  کالس ها  جلسات،  اتاق  گفت: 
و  تلفن  اتاق  کافه،  ورزشی،  باشگاه  مانند  جانبی  امکانات 
برای  بینی شده  پیش  موارد  دیگر  از  را  استراحت  فضای 

کارخانه نوآوری شیراز بیان کرد.

گفت:  کردستان،  در  شاپ  سنه  فناور  تیم  مدیر 
جهاد  نوآوری  مرکز  کارگاه های  و  رویداد  برگزاری 
ایده های  فرآیند  ایجاد  موجب  کردستان  دانشگاهی 

نوآورانه شده است.
اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مشعوف  زارعی  بابک 
نفر به صورت  به تعداد 16  کرد: تیم فناور سنه شاپ 

ثابت و پروژه در سطح استان کردستان فعالیت دارد.
ـــم  ـــن تی ـــی ای ـــرآرود ســـهم نســـبی کارآفرین وی ب
را در ســـطح شـــهر ســـنندج 18۰ نفـــر دانســـت و 
افـــزود: کار اصلـــی ســـایت »روژکارت« راه انـــدازی 
کلینیـــک و خریدوفـــروش اعتبـــاری به وســـیله 

بســـتن قـــرارداد بـــا مغازه هـــا و ادارات اســـت.
مدیر تیم فناور سنه شاپ، بیان کرد: با بستن این 
قرارداد در مغازه ها و ادارات، آن ها دارای فروشگاه آنالین 
با شرایطی که ما در اختیارشان می گذاریم هستند، این 
به صورت  که  بوده  اداراتی  و  مغازه دارها  شامل  شرایط 

نقدی و اعتباری محصوالت را خریداری می کنند.
می توانند  مغازه دارها  کرد:  ذکر  مشعوف  زارعی 
محصوالت  به راحتی  اطالعات  گذاشتن  اختیار  در  با 
مغازه خود را به صورت آنالین خریداری و کد تخفیفی 

دریافت کنند.
وی با اشاره به برگزاری رویداد و کارگاه های مرکز 
تیم  کرد:  عنوان  کردستان،  جهاددانشگاهی  نوآوری 
فناور سنه شاپ توانسته در دوره های مرکز و نوآوری 
جلسه   2 آموزشی،  کارگاه   ۵ رویداد،   2۰ شامل  که 
شرکت  ترویجی  تور  و  استارتاپ  جلسه  یک  مشاوره، 

داشته باشند.
 مدیر تیم فناور سنه شاپ، با اشاره به مشکالت این 
افزاری،  سخت  تجهیزات  نبود  کرد:  خاطرنشان  تیم، 
اینترنت پرسرعت، تجهیزات اداری و نبود اعتبارات از 

مشکالت تیم ها به شمار می آید.
زارعی مشعوف به دلیل عدم اعتماد برخی از ادارات 
با  که  کرد  درخواست  جهاددانشگاهی  از  شهر،  سطح 
معرفی این تیم به ادارات در راستای افزایش اشتغال 

جوانان قدم بردارند.

مدیر تیم فناور سنه شاپ 
در کردستان: 

ایجاد ایده های نوآورانه در 
مراکز نوآوری و شکوفایی 

دراستان فارس صورت گرفت  

آغاز پذیرش کارخانه نوآوری شیراز

●●●

مرکز  رئیس  و  بین الملل  امور  در  علوم  وزیر  قائم مقام 
یاری  سعید  با  دیدار  در  بین المللی  علمی  همکاری های 
همکاری  ضرورت  بر  بالروس،  در  کشورمان  جدید  سفیر 
پارک های علم و فناوری دو کشور و لزوم انجام پروژه های 

تحقیقاتی مشترک تأکید کرد.
به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، دکتر حسین ساالر 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سیاست های  به  اشاره  با  آملی 
تقویت  بر  بالروس،  کشور  با  همکاری  حوزه  در  فناوری 
هر چه بیشتر کرسی های زبان و ادبیات فارسی، برگزاری 
همکاری  کشور،  دو  برتر  دانشگاه های  رؤسای  نشست 
و  مشارکت  طریق  از  کشور  دو  فناوری  و  علم  پارک های 
و  کشورمان  در  بالروسی  دانش بنیان  شرکت های  جایابی 
شرکت های دانش بنیان ایرانی در بالروس، انجام پروژه های 
گروه،  تاسیس  امکان  همچنین  و  مشترک  تحقیقاتی 

دانشکده یا دانشگاه مشترک مابین دو کشور تاکید کرد.
در ایـــن دیـــدار همچنیـــن طرفیـــن بـــر گســـترش 
ــاوری  ــی و فنـ ــای علمـ ــتر همکاری هـ ــه بیشـ ــر چـ هـ
ــژه در  ــف به ویـ ــای مختلـ ــور در حوزه هـ ــن دو کشـ بیـ

زمینه هـــای دانش بنیـــان تاکیـــد کردنـــد.
از  گزارشی  ادامه  در  علوم،  وزارت  اعالم  اساس  بر 
وضعیت برگزاری ششمین کمیسیون مشترک همکاری ها 
و  کشورمان  بین  فناوری  و  علم  عالی،  آموزش  زمینه  در 
برای  الزم  تمهیدات  شد  مقرر  و  ارائه  بالروس  جمهوری 
برگزاری هفتمین نشست این کمیسیون تا نیمه اول سال 

آینده فراهم شود.

در دیدار با سفیر جدید ایران در بالروس تأکید کرد 

ضرورت همکاری 
پارک های علم و فناوری دو کشور 
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کارخانه   6 آمده  بدست  اطالعات  آخرین  اساس  بر   
نوآوری به زودی در 6 شهر بزرگ کشور راه اندازی می شوند 

تا استارت آپها در آنها فعالیت کنند.
فناوری های  توسعه  مرکز  رئیس  فر،  قادری  اسماعیل 
در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  راهبردی 
برای  علمی  معاونت  کرد:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو 
تقویت زیست بوم نوآوری در کشور سعی کرده با بازسازی 
ایجاد  از  پرهیز  و  متروکه  صنعتی  های  پهنه  بهسازی  و 
زیرساخت های زائد درون شهر، گامی برای ایجاد زیست 

بوم نوآوری بردارد.
علمی  معاونت  و  شهرداری  همکاری  به  اشاره  با  وی 
آنها  کاربری  تغییر  و  متروکه  های  پهنه  از  استفاده  برای 
به کارخانه های نوآوری گفت: از سال گذشته زمینه ایجاد 
کارخانه ای نزدیک به میدان آزادی در کارخانه متروکه ای 

فراهم شد و امسال به مرحله رونمایی رسمی رسید.
قادری فر افزود: کارخانه نوآوری آزادی در فضای 18 هزار متری 
که از سال گذشته تیم های استارت آپی در آن آغاز به کار کرده 

بودند اکنون محلی برای استقرار جوانان مستعد است.
کارخانه  این  از  پیش  کارخانه  این  اینکه  بیان  با  وی 
الکترودسازی بوده است، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون 
خروج صنایع آالینده از کالن شهرها، کارخانه الکترود سازی 
به قزوین منتقل شد و مدتی این کارخانه تخلیه بود که 
اکنون تیم های استارت آپی زیادی در آن مشغول فعالیت 
پهنه  به یک  تبدیل  این کارخانه  هستند؛ در حال حاضر 

نوآوری شده است.

ایجاد کارخانه های نوآوری در کالن شهرهای کشور
گفت:  راهبردی  فناوری های  توسعه  مرکز  رئیس 
اختیار  در  که  متری  هزار   16 آزادی  نوآوری  کارخانه 
شتابدهنده ها و تیم های مختلف قرار گرفته در حوزه های 
تولید محتوا،  الکترونیک سالمت، گیم،  فناوری اطالعات، 
اینترنت  و  مصنوعی  هوش  مالی،  و  بیمه ای  نوآوری های 
و  گردشگری  شهری،  زندگی  و  معماری  نانوداروها،  اشیا، 
توریسم فعالیت می کنند. این کارخانه ظرفیت 2۵۰۰ نفر 
دارد و می تواند ۵۰۰ تیم و شتابدهنده را در دل خود جای 
دهد؛ اما در حال حاضر که نوپاست هزار نفر در قالب 1۵۰ 

تیم استارتاپی در این کارخانه فعالیت می کنند.
اماکن  آن  در  که  نیست  تهران  فقط  اما  افزود:  وی 

متروکه و محققان برجسته دارد؛ بلکه بسیاری از شهرهای 
بزرگ  مانند شیراز، تبریز، اصفهان، یزد و... چنین ظرفیتی 
دارند که در آن اماکن بال استفاده ای وجود داشته باشد 

و بتوان از آنها برای جمع کردن ایده پردازان بهره برد.

کارخانه نوآوری شیراز در آستانه افتتاح
اسماعیل قادری فرد در ادامه گفت: راه اندازی کارخانه 
ایران  سابق  مخابرات  کارخانه  محل  در  نیز  شیراز  نوآوری 
)ایران زیمنس سابق( کلید خورده که به زودی در فاز اول 
آن 1۵هزار محقق مشغول فعالیت می شوند؛ این کارخانه 
که در شرق شیراز مستقر بوده برابر با ۹ هزار متر مربع است 

که محل تجمع اکوسیستم استارت آپی فارس خواهد شد.

کارخانه متروکه نساجی 
در یزد محل تجمع استارت آپ ها می شود

نوآوری  کارخانه  سومین  همچنین  افزود:  فر  قادری 
نیز قرار است در یزد راه اندازی شود که استارت آن نیز 
خورده است؛ کارخانه نوآوری یزد در محل کارخانه متروکه 

نساجی درخشان با 1۰هزار متر مربع ایجاد خواهد شد.
در  که  مشهد  در  نوآوری  کارخانه  به  همچنین  وی 
مجاورت دانشگاه فردوسی مشهد است اشاره کرد و افزود: 
کارخانه نوآوری مشهد در محل کارخانه نوشابه سازی با 

1۵هزار متر مربع ایجاد خواهد شد.

کارخانه های متروکه ای که
 به کارخانه های نوآوری تبدیل شده اند

ردیف       استان       کارخانه قدیمی        کارخانه نوآوری
1            تهران     کارخانه الکترودسازی     آزادی
2            شیراز      ایران زیمنس              شیراز
3           مشهد      کارخانه نوشابه سازی     مشهد

۴            یزد         کارخانه نساجی           یزد
اصفهان، تبریز و اردبیل در حال مکان یابی

با  ادامه  در  راهبردی  فناوری های  توسعه  مرکز  رئیس 
اشاره به دو شهر دیگر که قرار است در آنها از اماکن متروکه 
برای راه اندازی کارخانه های نوآوری استفاده شود، گفت: 
اکنون در حال مکان یابی در شهرهای اصفهان، تبریز  و 

اردبیل برای ایجاد کارخانه نوآوری هستیم.
که  هستیم  ریزی  برنامه  حال  در  ما  کرد:  تاکید  وی 

در تمام استانهایی که ظرفیت کارخانه نوآوری دارند این 
مکان را راه اندازی کنیم.

کارخانه های نوآوری 
با پارک های علم و فناوری فرق دارند

قادری فر با اشاره به تفاوت پارک های علم و فناوری و 
کارخانه های نوآوری گفت: تفاوت کارخانه نوآوری با پارک های 
علم و فناوری این است که پارک ها عمدتا محل استقرار 
نوآوری  های  کارخانه  اما  است؛  بنیان  دانش  شرکت های 
حمایت  راستای  در  که  هستند  هایی  آپ-کمپ  استارت 
از ایده ها و تربیت نیروی انسانی و متخصص برای ایجاد 

شرکتهای دانش بنیان ایجاد شده اند.
ما   ، راهبردی  فناوریهای  توسعه  رئیس مرکز  به گفته 
با این مفهوم به دنبال توسعه فضاها در پهنه های صنعتی 
و  پهنه های شهری هستیم تا شهرهای فناور و نواور را 
با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و  جوانان و 

استعدادهای برتر ایجاد کنیم.
وی همچنین در تفاوت کارخانه های نوآوری با مراکز 
توسعه  مفهومی  چارچوب  در  گفت:  دانشگاهها  در  رشد 
زیست بوم نوآوری، ایجاد مراکز نوآوری در  دل دانشگاه ها 
و مراکز علمی کشور  است اما این فضاها زیر 2 الی3 هزار 
از ۴هزار  بیش  با فضایی  ها  کارخانه  از طرفی  است؛  متر 
مترمربع، مصداق کارخانه های تولیدی در متراژهای وسیع 

هستند که استارت آپ ها در آن فعالیت می کنند.
فضاهای کارخانه ها متروکه هستند

قادری فر گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات و منابع 
برای انجام کارهای زمان بر ساخت و ساز، این پهنه های 
صنعتی متروکه بازسازی می شوند و در اختیار زیست بوم 

نوآوری قرار می گیرند.

ـــوم در  ـــش وزارت عل ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــوم ب ـــر عل وزی
ـــت:  ـــور، گف ـــک در کش ـــم آکادمی ـــدن عل ـــی ش عملیات
ـــاوری  ـــم و فن ـــارک عل ـــک پ ـــل ی ـــتان حداق ـــر اس در ه
ــار  ــا در کنـ ــن پارک هـ ــب ایـ ــده و اغلـ ــداث شـ احـ

ــده اند. ــع شـ ــگاه ها واقـ دانشـ
ـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری  ـــر عل منصـــور غالمـــی وزی
ـــش  ـــاره نق ـــارس درب ـــزاری ف ـــا خبرگ ـــو ب در گفت وگ
ـــک در  ـــم آکادمی ـــدن عل ـــی ش ـــوم در عملیات وزارت عل
ـــش از ۴3  ـــال حاضـــر بی ـــار داشـــت: در ح کشـــور، اظه
پـــارک علـــم و فنـــاوری در کشـــور وجـــود دارد و در 
هـــر اســـتان حداقـــل یـــک پـــارک علـــم و فنـــاوری 

ـــت. ـــده اس ـــداث ش اح

وی گفـــت: شـــرکت های دانش بنیـــان توســـط 
ایـــن پارک هـــا حمایـــت می شـــوند و ۴ هـــزار و 
ــده اند  ــیس شـ ــان تاسـ ــرکت های دانش بنیـ 6۰۰ شـ
ـــی و کشـــوری،  ـــا کمـــک در حـــل مشـــکالت بوم ـــه ب ک

ــاد کرده انـــد.  اشـــتغال ایجـ
ـــجو در  ـــون دانش ـــم میلی ـــه 3 و نی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــد،  ـــل می کنن ـــور تحصی ـــی کش ـــوزش عال ـــز آم 1۹7 مرک
تصریـــح کـــرد: اغلـــب ۴3 پـــارک علـــم و فنـــاوری موجـــود 
ـــن  ـــده اند و ای ـــع ش ـــگاه ها واق ـــار دانش ـــور، در کن در کش
نزدیکـــی، فرصـــت مناســـبی را بـــرای حضـــور دانشـــجویان 
و  عملیاتـــی  محیط هـــای  در  فارغ التحصیـــالن  و 

کاربـــردی دانـــش فراهـــم می  کننـــد. 

وزیر علوم :

پارک علم و فناوری در کنار دانشگاه ها تاسیس می شود 

برای توسعه زیست بوم نوآوری؛   

کارخانه های متروکه در ۶ شهر میزبان استارت آپ ها می شوند 



26

سال چهارم - شماره 23- بهمن 1398
ماهنامه غیر برخط

www.bazarekar.ir

اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان گفت: مرکز 
نوآوری دانشگاه لرستان برای حمایت از ایده ها و طرح های 
جدید و ابتکاری دانشجویان و فناوران، تشکیل شده است.

دکتر محمد فیضیان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
آزمایشگاه  همچنین،  و  لرستان  دانشگاه  نوآوری  مرکز 
طرح ها  از  دارند  کامل  آمادگی  لرستان،  دانشگاه  مرکزی 
و ایده های جدید دانشجویان و فناوران، حمایت های الزم 

را انجام دهند.
وی تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه لرستان که شامل 
در  می توانند  می شود  هم  دانشگاه  غیرایرانی  دانشجویان 
صورت داشتن طرح های خالقانه و جدید، از حمایت های 

مرکز نوآوری این دانشگاه استفاده کنند.
لرستان خاطرنشان  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
و  ایده ها  از  حمایت  دانشگاه،  مدیریتی  تیم  رویکرد  کرد: 
و  کاربردی در جهت کاهش مشکالت  ابتکاری  طرح های 

چالش های استانی در زمینه های مختلف است.
با  لرستان  دانشگاه  نوآوری  مرکز  کرد:  اضافه  فیضیان 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در 
راستای حمایت از خالقیت ها و نوآوری ها، ایجاد شده است 

و حمایت از طرح ها و ایده های جدید، شامل حمایت های 
مختلف از جمله حمایت های مالی نیز می شود.

دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  همچنین،  کرد:  بیان  وی 
لرستان از جمله بهترین آزمایشگاه های وزارت علوم است و 
آمادگی کامل در این آزمایشگاه وجود دارد که از طرح های 

جدید و نوآوری ها، حمایت شود.
گفتنی است در تاریخ 23 مهرماه ۹8، با حضور دکتر 
مرکز  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور 
نوآوری دانشگاه لرستان با حمایت معاونت علمی و فناوری 
تومان،  میلیون   3۵۰ اولیه  اعتبار  با  و  جمهوری  ریاست 

افتتاح شد.
آزمایشگاه  رتبه کشوری  اعالم شد:  نیز  تیرماه ۹8  در 
تعداد  از  و  است  یافته  ارتقاء  لرستان،  دانشگاه  مرکزی 
آموزش  مراکز  دانشگاه ها،  آزمایشگاهی  مجموعه   33۰
عالی، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و شرکت های 
خصوصی سراسر کشور، تعداد 2۹۰ آزمایشگاه در ارزیابی 
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  که  کردند  شرکت   ۹7 سال 
ارزیابی  رتبه 26 در  به  از رتبه 31 در سال ۹6  لرستان، 

سال ۹7، ارتقاء یافت.

همچنین، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، توانست 
رتبه ۵ )پنج( را در سطح آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری کسب کند.
مرکزی  آزمایشگاه  و  لرستان  دانشگاه  نوآوری  مرکز 
دانشگاه از زیرمجموعه های کاری معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه لرستان محسوب می شوند.

از  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عامل  هیأت  عضو 
راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در 

کشور خبر داد.
ساالنه  گردهمایی  در  یزدی،  خیاطیان  صادق  محمد 
پژوهشگران سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی که 
در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه جهاد 
دانشگاهی خراسان رضوی، در کل کشور یکی از پیشتازان 
قانون  واسطه  به  و شکوفایی  نوآوری  است. صندوق  بوده 
بنیان که در سال  138۹،  دانش  از شرکت های  حمایت 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، تشکیل شد و از 
سال ۹2 کار خود را آغاز کرد. وظیفه این صندوق  تأمین 

مالی شرکت های دانش بنیان به طور مستقیم است.
به  توجه  با  ما  ورودی  که  است  طبیعی  افزود:  وی 
است، شرکت های  کرده  پیش بینی  قانون  که  ظرفیت هایی 
دانش بنیان هستند و در حال حاضر در کشور حدود ۴6۰۰ 
شرکت  دانش بنیان وجود دارد که توانسته اند توسط کارگروهی 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری احراز صالحیت 
شوند؛ شرکت ها بعد از احراز صالحیت می توانند از خدمات 

صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: 
دوره پنج ساله ای از سال ۹2 تا ۹7  را گذرانده ایم و صندوق 
سال  از  دادند.  ارائه  را  خوبی  خدمات  شکوفایی  و  نوآوری 
۹7 هیأت عامل جدید صندوق نوآوری و شکوفایی، با حکم 

ریاست جمهوری منصوب شدند و سعی کردیم با خدماتی 
که دوستان در دوره گذشته داشتند، مبتنی بر ظرفیت های 
توسعه  شده،  پیش بینی  ظرفیت های  از  استفاده  و  قانونی 

بسیار خوبی را در قالب این صندوق ارائه دهیم.
نوآوری و شکوفایی  خیاطان خاطرنشان کرد: صندوق 
به صورت متمرکز فعالیت خود را انجام می دهد و طبیعتا 
نتوانسته  و  بارآورده  به  مجموعه  این  برای  را  آسیب هایی 
بود خدمات مناسبی را به شرکت ها ارائه دهد. سیاست و 

رویکرد ما در دوره جدید تمرکززدایی است.
حوزه  به  فعاالنه  نگاه  دوم  رویکرد  کرد:  اضافه  وی 
فناوری است. ما باید مسئله یابی کنیم و به سراغ مسائل 
ارائه  را  خود  توانمندی های  و  برویم  کشور  دغدغه های  و 
کنیم. به همین جهت در این مسیر حرکت کردیم تا اعالم 
کنیم که ظرفیت های صندوق به عنوان تامین کننده مالی 

چگونه می تواند در اختیار کشور قرار بگیرد.
افزود:  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عامل  هیأت  عضو 
می شود  ارائه  صندوق  توسط  خدمات  دسته  سه  اساسا 
توانمندسازی  و  سرمایه گذاری  تسهیالت،  شامل  که 
قرض الحسنه،  نمونه ساز  وام  شامل  ما  تسهیالت  است. 
و سرمایه  دفاتر کاری  ایجاد  برای  وام  تولید صنعتی،  وام 
توانمندسازی،  در  اصلی  هدف  است.  گردش  حال  در 
رساندن شرکت ها به بازار و توسعه بازار، آموزش، مشاوره، 
ثبت  و  تخصصی  نمایشگاه های  در  شرکت  و  عارضه یابی 
مالکیت فکری است. همچنین اخذ استاندارد و تاییدیه ها 
نیازمند هزینه های بعضا سنگین است که در این راستا ما 

به وسیله صندوق از شرکت ها حمایت می کنیم.
خیاطان تصریح کرد: می دانیم که شرکت های دانش بنیان 
در چرخه عمر خود نیازمند تامین مالی هستند و از ایده تا 
تبدیل به شرکت بزرگ مراحل مختلفی را طی می کنند و 
در این مراحل تامین  مالی های مختلفی را باید داشته باشند. 
موضوع اول گرنت است. ما گرنت فناوری و تحقیق و توسعه 
را در صندوق راه اندازی کرده ایم؛ به این معنی که اگر شرکت 
دانش بنیانی نیاز به تحقیق و توسعه داشته باشد، ما در کنار 
او قرار  می گیریم. ما در قالب گرنت به شرکت دانش بنیان 

خدمت می دهیم. این موضوع گسترده ای است و تا یک الی 
دو هفته آینده این موضوع را عملیاتی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: موضوع دوم سرمایه گذاری است. دریافت 
قابلیت  باید  افراد  و  است  خاصی  شرایط  نیازمند  وام 
توجیه پذیر  آن ها  بیزنس پلن  و  باشند  داشته  بازپرداخت 
تشکیل  و  است  مشارکت  نوعی  سرمایه گذاری  اما  باشد 
برای  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  همچون  صندوق هایی 

این است که ریسک صاحبان فناوری را تامین کنیم.
عنوان  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عامل  هیأت  عضو 
به عنوان همکار  نهادی  ما  این شکل است  به  کرد: مدل 
صندوق  به  فناوری  صاحب  افراد  می کنیم.  انتخاب  خود 
پژوهش و فناوری استان و یا به زودی به صندوق پژوهش 
و فناوری جهاد دانشگاهی مراجعه می کنند و پس از تایید، 
صندوق قبول می کند که بین ۵ تا 2۰ درصد سرمایه گذاری 
را انجام دهد و اگر طرح پذیرفته شود به صندوق اعالم و ما 
8۰ درصد نهایی را سرمایه گذاری می کنیم و به این شکل 

در سود و ضرر طرح شریک خواهیم بود.
و  استان  جهاددانشگاهی  خواهشمندم  گفت:  خیاطان 
یا مجموعه های مالی استان برنامه هایی برای این موضوع 
داشته باشند تا افراد صاحب ایده از این خدمات استفاده 
جهات  از  بسیاری  در  ما  که  است  این  آخر  نکته  کنند. 
نیازمند نهادسازی هستیم، گرچه من با برخی از توسعه ها 
از  نهادسازی  فناوری  نظرم در حوزه  به  اما  نیستم  موافق 
یا بخش عموم می تواند  جنس مشارکت بخش خصوصی 
تاثیرگذار باشد و یکی از این نهادها مراکز نوآوری هستند.
زمینه  این  در  استان  دانشگاهی  جهاد  اگر  افزود:  وی 
می تواند  شوند،  مستقر  شتاب دهنده ها  و  بورزد  اهتمام 
موثر باشد و شتاب دهنده ها به تیم های دارای ایده قابلیت 

تجاری سازی و رساندن به بازار ارائه دهند.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: 
صندوق  ایجاد  اول  خبر  که  کردم  اعالم  را  خبر  دو  امروز 
پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در کشور است که جهاد 
دانشگاهی استان نیز می تواند در این زمینه فعال باشد و خبر 

دوم سرمایه گذاری در ایجاد مراکز نوآوری است.

معاون دانشگاه لرستان:    

مرکز نوآوری دانشگاه از طرح ها و ایده های جدید حمایت می کند 

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد؛     

راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی 

●●●
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دانش بنیان
◄ عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان:

وضعیت نامطلوب شرکت های دانش بنیان در توسعه بازار 
◄ اخبار
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بــه  توجــه  بــا  بنیــان  دانــش  شــرکت های  گرچــه  ا
ظرفیت هــای خــود همچــون اقتصاد مبتنــی بــر دانش بومی 
و اتــکا بــه تــوان علمــی و پژوهشــی داخلــی از ارکان بسترســاز 
توســعه در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی بــه شــمار مــی رود و از 
کیــد بــر آن دارنــد  ســوی دیگــر مقــام معظــم رهبــری همــواره تا
کــه »بایــد مســئله اقتصــاد دانــش بنیــان و شــرکت هــای 
ــر   کــه از ایــن مسیـــ گرفتــه شــود، چرا دانــش بنیــان جــدی 
نــه تنهــا مســائل و مشــکالت حوزه هــای صنعتی، کشــاورزی 
کــرد، بلکــه می تــوان بــه میلیــون هــا  و ... را می تــوان حــل 

کنیــم«. کمــک  کشــور  کار  جــوان آمــاده بــه 
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن شــرکت های دانــش بنیــان 
می گویــد:  ایســنا،  بــه  بــاره  ایــن  در  اصفهــان  اســتان 
ــای  ــرکت ه ــوص ش ــه خص ــان و ب ــش بنی ــرکت های دان ش
بــازار و دریافــت  فــاوا در توســعه ســهم  فعــال در حــوزه 
پــروژه هــای بخــش دولتــی وضعیــت نامطلوبــی دارنــد.
ارجــاع  فراینــد  می دهــد:  ادامــه  باطنــی  مســعود 

بــه نظــارت  نیــاز  فــاوا در بخــش هــای دولتــی  کارهــای 
مســئله  ایــن  کــه  چرا دارد،  مجــدد  بازبینــی  و  جــدی 
شــرکت های  مخصوصــا  فــاوا  حــوزه  شــرکت های 
کــرده  مواجــه  اساســی  مشــکالت  بــا  را  دانش بنیــان 

اســت.

وی اضافــه می کنــد: بــازار محصــوالت و خدمــات فــاوا 
کشــور بســیار قابــل توجــه و بــزرگ اســت،  در بخــش دولتــی 
امــا بــه دلیــل عــدم تعریــف درســت پروژه های بخــش دولتی 
نــه تنهــا خــود دولــت بــه عنــوان بهــره بــردار،  ایــن گونــه پــروژه هــا 
کــرده بلکــه موجــب ضــرر بزرگــی در  را بــا چالــش مواجــه 
حــوزه  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  کار  و  کســب  محیــط 
کــه از جملــه آن مــی تــوان بــه مهاجــرت  فــاوا شــده اســت 
متخصصــان، تعطیلــی شــرکت ها، خــروج ارز بــرای خریــد 
محصــوالت و خدمــات فــاوا جایگزیــن و عــدم رونــق ایــن 

کــرد. بخــش بــه خصــوص حــوزه ســخت افــزار اشــاره 

کار نبود نظارت در بخش ارجاع 
 به شرکت های حوزه فاوا

اســت  آن  توضیــح می دهــد: نخســتین مشــکل  وی 
گرفتــن یــک  کارفرمــا بــرای ورود و در اختیــار  کــه وقتــی 
راهــکار مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تصمیــم 

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان:

شرکت های دانش بنیان و به 
خصوص شرکت های فعال در 

حوزه فاوا در توسعه سهم بازار و 
دریافت پروژه های بخش دولتی 

وضعیت نامطلوبی دارند

وضعیتنامطلوبشرکتهایدانشبنیان
 توسعهبازار در

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 
کمک به شـرکت های  کرد: این صندوق فعالیت اصلی خود را در سـال ۱۳۹۲ با هدف  برگزار شـد، با اشـاره به سـابقه تاثیر و تدوین اساسـنامه صندوق نوآوری و شـکوفایی اظهار 

دانش بنیـان و توسـعه اقتصـاد کشـور مبتنـی بـر حوزه هـای دانش بنیـان راه اندازی شـد.
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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ح خدمــات دقیــق  می گیــرد بایــد ســند خواســته هــا، شــر
را در مجمــوع RFP دقیقــی تهیــه و تدویــن شــود تــا بتوان 
کــه  کــرد، چــرا  در قــدم بعــدی پیمانــکار مناســبی انتخــاب 
میــزان کیفیــت پــروژه هــا، حجــم، زمــان وضعیــت پــروژه ها، 

ح خدمــات آن پــروژه دارد. ارتبــاط مســتقیمی بــا شــر
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن شــرکت های دانــش بنیــان 
ح خدمــات  اســتان اصفهــان اضافــه می کنــد: تهیــه شــر
و RFP پــروژه هــای فــاوا بایــد توســط مشــاور و یــا تیــم 
تدویــن شــود،  و  تهیــه  و مجــرب  مشــاوران متخصــص 
کلیــدی اســت  کــه بســیار مهــم و  کار  امــا ایــن بخــش از 
در بیشــتر ســازمان هــا و دســتگاه هــای دولتــی توســط 
کــه در برخــی مــوارد حتــی هیــچ  افــرادی تهیــه مــی شــود 
شــناختی از آن ندارنــد. ایــن نکتــه در صنعــت فــاوا بســیار 
عجیــب بــه نظــر مــی رســد امــا در بدنــه بخــش دولتــی مــا 

مصادیــق بــی شــماری دارد.
کیــد می کنــد: عــدم تهیــه RFP مناســب بــه طــور  وی تا
بــا مشــکل مواجــه خواهــد  را  انتخــاب پیمانــکار  قطــع 
کــه پیمانــکار نامرتبــط بــا موضــوع تــوان فنــی،  کــرد، چــرا 

ــی مــورد نیــاز پــروژه را نخواهــد داشــت. مدیریتــی و مال
کاملــی از  کــه تعریــف  باطنــی توضیــح می دهــد: وقتــی 
پروژه هــا نداشــته باشــیم و پیمانــکار نامناســبی انتخــاب 
ــوم  ــز نامعل ــروژه نی ــرفت پ ــر پیش ــارت ب ــف نظ ــم، تکلی کنی
کیفیــت و  بــر  بــه عبارتــی هیــچ نظارتــی  بــود و  خواهــد 
خروجــی مــورد انتظــار نخواهیــم داشــت و ایــن عواملــی 
ــاوا در  ــای ف ــا موجــب شکســت پروژه ه ــه تنه ــه ن ک اســت 
بخــش دولتــی می شــود، بلکــه موجــب هــدر رفتــن منابــع 

کشــور در ایــن زمینــه خواهــد شــد.
کند: قوانین و مقــررات خوبی  کیــد می  وی همچنیــن تا
کار حــوزه فــاوا داریــم، امــا نکتــه اساســی عــدم  در ارجــاع 
ــی در  ــش دولت ــئوالن بخ ــان و مس کارشناس ــی  ــت برخ رعای
کــه  جــاری ســازی قوانیــن و مقــررات اســت و ســال هاســت 
کار بــه  کیفــی و قانونــی در بخــش ارجــاع  مــا از عــدم نظــارت 

شــرکت هــای حــوزه فــاوا رنــج مــی بریــم.

کوتاه شرکت های دانش بنیان عمر 
و  بینانــه  واقــع  نــگاه  کنــد:  مــی  تصریــح  وی 
دانــش  هــای  شــرکت  رشــد  نمــودار  بــه  کارشناســانه 
کــه متاســفانه تعــداد  بنیــان حــوزه فــاوا بیانگــر آن اســت 
کوتاهــی دارنــد. قابــل توجهــی از ایــن شــرکت هــا عمــر 
انجمــن شــرکت هــای دانــش  عضــو هیئــت مدیــره 
اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  اصفهــان  اســتان  بنیــان 
پــروژه هــای بــزرگ ملــی بــه شــرکت هــای بــزرگ حتــی 
گونــه  ایــن  می گویــد:  شــود،  نمــی  داده  اصفهــان  در 
در  نمی گذرنــد  کار  ارجــاع  درســت  مســیر  از  پروژه هــا 
حالیکــه توانمنــدی قابــل توجهــی در اســتان داریــم و 
کــه بــا داشــتن رزومــه هــای  حتــی پیمانکارانــی داریــم 
گرفتــن  در  کشــور،  ج  خــار در  درخشــان  بســیار  فنــی 
بــه  گرفتــه نمــی شــوند و  پــروژه هــای داخلــی در نظــر 

ــه آنهــا چشــم پوشــی مــی شــود. ــوان فناوران راحتــی از ت
دانــش  هــای  شــرکت  مشــکالت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت نســبت  ــی توجهــی دول بنیــان در بخــش مالیــات و ب
کــه  وجــودی  بــا  می کنــد:  کیــد  تا موضــوع،  ایــن  بــه 
بــرای  را  مالیــات  از  معافیــت  شــعار  ابتــدا  در  دولــت 
شــرکت های دانــش بنیــان ســر داد، امــا آرام آرام شــعار را 
بــه ســمت دریافــت مالیــات ســوق داد. متاســفانه امــروز 
بــا قانــون، قانــون را برمــی دارنــد در حالیکــه روش هــا و 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــات از ش ــت مالی ــد دریاف فراین

بــا قوانیــن مــا مطابقــت نــدارد.

عــدم مدیریت صحیح چالش بســیاری
 از شــرکت های دانش بنیان

از  حمایــت  بــرای  نوآفریــن  ح  طــر خصــوص  در  وی 
ــد: از دوران  گوی دانــش بنیــان هــا و اســتارتاپ هــا، مــی 
ــای  ح ه ــر ــروز ط ــا ام ــی ت ــای خاتم ــوری آق ــت جمه ریاس
ــده  ــه ش ــای ICT ارائ ــرکت ه ــت از ش ــرای حمای ــی ب خوب
ح هــا در دســت افــرادی  اســت، امــا در عمــل ایــن طــر
ایــن  شــرایط  بــه  گاه  نــاآ اجــرا  مقــام  در  کــه  اســت 

هســتند. شــرکت ها 
باطنــی در خصــوص مشــکالت مالــی شــرکت هــای 

نیــز، اظهــار می گویــد: وجــود مشــکالت  دانــش بنیــان 
مالــی بــه خصــوص مســائل بانکی در حــوزه دانــش بنیان ها 
ایــن  برخــی  در  درســت  مدیریــت  عــدم  دلیــل  بــه 
هــای دانش بنیــان  گــردد. شــرکت  مــی  بــر  هــا  شــرکت 
یــا  نیــاز دارد  وام  بــه  بدانــد  بایــد  بــا مدیریــت درســت 
مدیریــت  بنیــان  دانــش  شــرکت  در  وقتــی  امــا  خیــر؟ 
یابــد،  تخصیــص  وامــی  گــر  ا باشــیم  نداشــته  قــوی 
پرداخــت  تــوان  از  شــناخت  و  محاســبه  بــدون  آنهــا 
گــرداب  در  و  کننــد  مــی  دریافــت  را  تســهیالت  خــود 

می شــوند. گرفتــار  بانکــی  مشــکالت 

چالــش های بانکی پیش روی شــرکت های 
حوزه آی تی

ــه  ــا ب ــه بانک ه ــه البت ــر اینک ــد ب کی ــا تا ــن ب وی همچنی
شــرکت های حــوزه آی تــی تســهیالت مناســب نمــی دهند، 
کشــور اهمیتــی  کنــد: در اصــل نظــام بانکــی  تصریــح مــی 
بــرای شــرکت هــای آی تــی ســی قائــل نیســتند و یــا حتــی 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای پرداخــت تســهیالت 
هماننــد بانــک هــا تضامیــن ســنگینی در نظــر می گیــرد و 
کــه ایــن صنــدوق بــه نوعــی بانــک تخصصــی  بــا وجــودی 
چنیــن  نبــود  قــرار  کاغــذ  در  و  بــود  بنیان هــا  دانــش 

کنــد. وثیقــه ای طلــب 
عضــو هیئــت رئیســه انجمن شــرکت های دانــش بنیان 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه نقــاط قــوت شــرکت های 
کشــور، توضیــح می دهــد: بــا وجــود  دانــش بنیان هــا در 
کــه محصولــی  کجــا  تمــام مشــکالت، دانــش بنیــان هــا هــر 
ــروز در  ــت و ام ــده اس ــع ش ــور مرتف کش ــاز  ــد، نی کردن ــه  ارائ
 ... و  فــوالد  بایــو،  نانــو،  جملــه  از  مختلــف  حوزه هــای 
کــرد. فعــال هســتند و بایدمســائل آنهــا را بــا دقــت مرتفــع 

پروژه های بزرگ ملی به 
شرکت های بزرگ حتی در
 اصفهان داده نمی شود
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ــه  ــه الیح ــی ک ــت: در حال ــگاهی گف ــاد دانش ــس جه  رئی
پیشــنهادی بودجــه ســال ۹۹ در مجلــس بررســی می شــود، 
ــه  ــی فناوران ــروژه کالن مل ــار 31 پ ــش اعتب درخواســت افزای
تــا 3۰ میلیــون یــورو در راســتای رفــع وابســتگی بــه خــارج را 

ــم. داری
جهاد  رئیس  طیبی  رضا  حمید  بازارکار  گزارش  به 
دانشگاهی در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی 
خبرگزاری فارس از رایزنی برای افزایش اعتبار اجرای 31 طرح 

فناورانه خبر داد.
وی توضیح داد: در الیحه بودجه سال ۹۹ مبلغ 1۵ میلیون 
یورو برای اجرای 31 طرح فناورانه توسط این مجموعه در نظر 

گرفته شده است.
به گفته طیبی، این مبلغ در راستای مصوبه اختصاص 
3۰ میلیون یورو طی 2 سال از صندوق ذخیره ارزی برای 
اجرای 31 طرح فناورانه توسط جهاد دانشگاهی با هدف 

خودکفایی فناوری در کشور تخصیص یافته است.
* رایزنی با مجلس برای افزایش بودجه

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: در حالی که الیحه بودجه 
سال ۹۹ در حال بررسی در مجلس شورای اسالمی است، در 
حال رایزنی برای افزایش اعتبار مربوط به این طرح ها هستیم.

وی گفت: در خواست ما افزایش اعتبار اجرای 31 پروژه 
فناورانه از 1۵ میلیون یورو به 3۰ میلیون یورو است.

به گزارش فارس، دولت الیحه بودجه سال ۹۹ را در آذرماه 
به مجلس ارائه کرده است و این الیحه در حال بررسی در 

مجلس شورای اسالمی است. وزیر بهداشت گفت: حدود 12۰۰ شرکت دانش بنیان 
پژوهشی  بودجه های  به  بتوانند  تا  هستد  فعال  عرصه 

عرصه سالمت کمک کنند.
وزیر  نمکی  فارس، سعید  به گزارش خ خبرگزاری 
بهداشت در حاشیه بیست  و پنجمین جشنواره تحقیقاتی 
بخش  ورود  از  باید  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  رازی 
خصوصی به عرصه پژوهش حمایت کنیم؛ و استفاده از 
دستاوردهای بخش خصوصی برای توسعه تحقیقات مد 

نظر قرار گیرد.
نمکی گفت: حدود 12۰۰ شرکت دانش بنیان در حال 
حاضر در این عرصه فعال هستد تا بتوانند به بودجه های 

پژوهشی عرصه سالمت کمک کنند.
یکی  این جشنواره  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر 
از عمده ترین اهدافش این است که پژوهشگران جوان 
نظام سالمت هستند  اصلی  اهرم های  عنوان  به  را که 
را شناسایی و کمک کند و بودجه هایی را به این افراد 
و  شوند  فعال  حوزه  این  در  بتوانند  تا  دهد  اختصاص 
پیوستی با بخش صنعت دارویی پیدا کنند و شاکله ای 
برای زیرساخت های بخش پژوهش شکل گیرد تا از این 

طریق بتوانیم صنعت دارویی را تقویت کنیم.

وزیر بهداشت

فعالیت 1200 شرکت 
دانش بنیان در حوزه 

سالمت

تخصیص ۳۰ میلیون یورو برای ۳۱ طرح 
فناورانه ملی در راستای خودکفایی 

●●●

»مجتمع شورای حل اختالف ویژه 
شرکت های  اختالفات  به  رسیدگی 
دانش بنیان و نخبگان« برای نخستین 
بار در کشور تاسیس شد و فعالیت خود 

را در پارک فناوری پردیس آغاز کرد.
به گزارش بازارکار به نقل از پارک 
فناوری پردیس، »مجتمع شورای حل 
اختالفات  به  رسیدگی  ویژه  اختالف 
نخبگان«  و  دانش بنیان  شرکت های 
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، پارک فناوری پردیس و قوه 
برای  ایران،  قضاییه جمهوری اسالمی 
نخستین بار در ایران، در پارک فناوری 

پردیس شروع به کار کرد.
تاسیس این شورا با توجه به وجود 

دانش بنیان  شرکت  و  مخترع  هزاران 
در سراسر کشور، به ویژه در پارک های 
»فناوری« و »علم و فناوری« و ضرورت 
تاسیس شورای حل اختالف با رویکرد 
اختالفات  به  تخصصی  »رسیدگی 
مخترعان و شرکت های دانش بنیان در 
اجرا  فناوری«، طراحی و  حوزه علم و 

شده است.
و 11  مواد ۹  در  شورا  این  قضات 
قانون شوراهای حل اختالف، مطابق با 
ماده 8 قانون ذکر شده، به درخواست 
امکان  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص 
رسیدگی به اختالفات و ایجاد صلح و 
سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی، 
جنبه  و  گذشت  قابل  جرائم  کلیه 

خصوصی جرائم غیرقابل گذشت را نیز 
خواهند داشت.

در صورتی که در تمامی قرادادهای 
فعال  و حقوقِی  اشخاص حقیقی  بین 
داوری  شرط  کشور،  علمی  جامعه  در 
رسیدگی  ویژه  اختالف  حل  »شورای 
به اختالفات شرکت های دانش بنیان و 
قرارداد  طرفین  شود،  لحاظ  نخبگان« 
تخصصی  مزایای  از  بهره مندی  امکان 
همچنین  داشت.  خواهند  را  شورا 
امکان مراجعه به شورا، در صورت عدم 
برای شورا در  داوری  نقش  پیش بینی 
وجود  اختالف  وقوع  از  بعد  قرارداد، 

خواهد داشت. 

برای اولین بار؛ 

شورای حل اختالف شرکت های دانش بنیان 
و نخبگان تاسیس شد 

از  بهداشت  وزارت  سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  رئیس 
فعالیت 127۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت خبر داد 
و گفت: حدود ۴ هزار محصول حوزه سالمت داریم که 37۰ محصول 

آن تجاری شده است.
سالمت  فناوری  توسعه  دفتر  رئیس  پور،  وطن  حسین 
درباره  فارس  خبرگزاری  با  گفت  وگو  در  بهداشت  وزارت 
»فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه سالمت«، اظهار 
داشت:بالغ بر 127۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت 
مصوب داریم که ۵۰ درصد آنها در مراکز رشد دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور مستقر هستند.
وی ادامه داد:حدود ۴ هزار محصول حوزه سالمت داریم 

که اکنون روی آنها کار می شود و 37۰ محصول تجارتی شده 
این شرکتها نیز در بازار عرضه شده؛ ضمن اینکه ۵2 درصد 

این محصوالت صادر می شود.
 رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت گفت: 
حمایت از شرکت های دانش بنیان، ارائه وام و تسهیالت توسط 
صندوق ها باعث شده ما جایگاه خوبی را در تأمین نیاز مردم 

در حوزه دانش بنیان داشته باشیم.
از  بهداشت  وزارت  حمایتی  »برنامه های  درباره  پور  وطن 
شرکت های دانش بنیان«، خاطرنشان کرد: در هر کدام از بخش ها 
برنامه توسعه داریم؛ یعنی شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد 
دانشگاهی را داریم و آنها ماموریت محور می  کنیم؛ یعنی مراکز 

رشد و دانشگاه هایمان را برای حل مسئله هدایت می کنیم.
مشکل  تا  می دهیم  انجام  را  کار  این  کرد:  اضافه  وی 
منطقه ای را شناسایی کرده و ایده بازار هایی را برگزار کنند 
و  ملی  که مشکل  پروزه هایی شود  به  تبدیل  آن  نتیجه  تا 

منطقه ای را حل کنند.
رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت متذکر 
شد: صندوق ها می توانند امکان فروش را در صورتی که اگر 
پروژه  ای توجیه پذیری خوبی داشته باشند و اینکه این مورد 
نیاز بازار است یا خیر برآورد کنند؛ ضمن اینکه لیست فراخوان 
را نیز ما سالیانه منتشر می کنیم و در آن لیست نیز شرکت ها 

می توانند فعال باشند.

رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت

فعالیت 1270 شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت
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مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری اعالم کرد که شرکت های دانش بنیان در 
یک بازه زمانی 6 ساله بیش از 8۴۰۰ محصول دانش بنیان 

تولید کردند.
به گزارش بازارکار نوین به نقل از معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، در سال 13۹2 حدود ۵۵ درخواست از 
در حال  ولی  بود  ثبت شده  بنیان  دانش  سوی شرکت 

حاضر  تعداد آنها به حدود ۴7۰۰ شرکت رسیده است.
بنا بر اعالم مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، در یک بازه زمانی 6 ساله و تا 
بهار 13۹8 بیش از 8۴۰۰ محصول دانش بنیان  شناسایی 
شد. حوزه »ماشین آالت و ابزار پیشرفته« با تولید بیش 
از 21۰۰ محصول دانش بنیان، بخشی بود که بیشترین 
آمار  تولید محصول دانش بنیان را به خود اختصاص داد. 
پس از آن، رتبه دوم تولید محصوالت دانش بنیان به حوزه 
»فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای « 
رسید که با تولید بیش از 17۰۰ محصول در جایگاه دوم 

قرار گرفت.
»سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک« 
بود که  بنیان  تولید محصوالت دانش  سومین حوزه در 
تولید بیش از 16۰۰ محصول دانش بنیان را به نام خود 

ثبت کرد.
از ۴2۰۰ شرکت دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته 
از این است( دو  بنیان بیش  ) تعداد شرکت های دانش 
حوزه » ماشین آالت و ابزار پیشرفته« و »فناوری اطالعات 
و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای « هر کدام با بیش از 
۹۰۰ شرکت دانش بنیان، بیشترین فراوانی شرکت های 

دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند.
حوزه های  در  ایران  در  بنیان   دانش  شرکت های 
سازی«،  تجاری  »خدمات  هستند.  فعال  مختلفی 
»داروهای پیشرفته«، »فناوری زیستی«، »مواد پیشرفته 
»وسایل،  شیمیایی«،  فناوری  بر  مبتنی  محصوالت  و 
ملزومات و تجهیزات پزشکی« از جمله دیگر حوزه های 
است که »دانش بنیان های ایرانی«  بر روی آن متمرکز 

شده اند.

معاونت علمی اعالم کرد: 

تولید بیش از
 ۸ هزار و ۴۰۰ 

محصول دانش بنیان 
در ۶ سال 

ــت:  ــل گف ــتان اردبی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــوآوری  ــدوق ن ــهیالت صن ــان از تس ــرکت های دانش بنی ش

و شــکوفایی بهره منــد می شــوند.
حبیب ابراهیم پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
پنج درصد بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق های 
پژوهش و فناوری اختصاص می یابد که استان اردبیل نیز 
می تواند از آن بهره مند شده و ارزیابی طرح ها در این استان 

توسط صندوق پژوهش صورت گیرد.
وی اظهارداشت: صندوق پژوهش رویکرد فعاالنه اعم از 
توسعه و نوآوری، تقویت تعامل با سایر بازیگران اکوسیستم، 
طراحی ابزارهای جدید متناسب با نیازهای پویای اکوسیستم، 
کاهش  موجود،  ابزارهای  تسهیل  و  چابک سازی  نوآوری، 
توجه  و  خدمات  حداکثری،  برون سپاری  و  تصدی گری 

حداکثری به ظرفیت های استانی و پرهیز از مرکزگرایی را 
در پیش گرفته است.

ابراهیم پور گفت: اولویت، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، 
توسعه شبکه تامین دانش بنیان حول صنایع بزرگ، مشارکت 
فعال در توسعه فناوری اولویت دار و تمرکز بر حل مسائل و 
چالش های ملی و راهبردی ، توانمندسازی، اعطای تسهیالت 
و ضمانت نامه به واحدها و  استفاده تمامی شرکت های پارک ها 

از خدمات صندوق است.
ابراهیم پور نمونه تولیدات شرکت های دانش بنیان و فناور را 
تولید چهار قلم گندم متناسب با اقلیم و شرایط خاص مناطق 
تولید  ماهه،  سه  عمل آوری  با  اورس  درخت  تولید  کشور، 
نانوپودر اعالم کرد و گفت:  سنسور خودرو، اسماربلوتوث و 
تجاری سازی  مرحله  به  تولیدی  محصوالت  می شود  تالش 

برسند.
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  فناوری  و  علم  پارک های 
ساختارهای موثر در اقتصاد دانش بنیان و محیطی مناسب 
شرکت های  و  موسسات  شکوفایی  و  توسعه  استقرار،  برای 
با  و  یکدیگر  با  سازنده  تعامل  در  که  هستند  دانش بنیان 
دانشگاه ها و سایر موسسه های پژوهشی به فعالیت های فناوری 
اشتغال دارند و هدف اصلی آن بعنوان یک نهاد فناورانه افزایش 
ثروت در جامعه از طریق ایجاد و توسعه فعالیت موسسه های 

متکی بر فناوری است. 

رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل

شرکت های دانش بنیان از تسهیالت 
صندوق نوآوری و شکوفایی 

بهره مند می شوند 

●●●

رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی گفــت: در 
۹ ماهــه ســال جــاری شــرکت های دانــش بنیــان اســتان 

بــه میــزان دو میلیــون دالر صــادرات داشــتند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رفیعی در حاشیه جلسه 
کارگروه نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان مرکزی 
استان  در  بنیان  دانش  داشت: 8۵ شرکت  اظهار  اراک،  در 
مرکزی مستقر است و رتبه استان در این بخش رتبه هشتم 

کشور است.
پارک  در  فناور  واحد   16۰ به  نزدیک  داد:  ادامه  وی 
تعداد  این  از  که  است  مستقر  استان  فنــــاوری  و  علم 

۴۴ شرکت دانش بنیان است.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی بیان کرد: هدف 
اصلی پارک علم و فناوری ارائه فرآیندهای مناسب تر مانند 
مشاوره های تخصصی، آموزش های مدل و جامعی که در زمان 
ممکن مطرح می شود و در کنار آن اعطای تسهیالت مادی تا 
سقف 2۰۰ میلیون تومان در قالب اقساط دراز مدت و خواب 

طوالنی به شرکت ها می باشد.
یک  استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق  افزود:  رفیعی 
صندوق غیر دولتی با آورده ۵.۵ میلیارد تومان است که هدف 
آن حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر و ارائه وام با اقساط 

کوتاه تر به شرکت های دانش بنیان است.

فناوری  و  علم  پارک  در  اقدامات جدی  کرد:  اظهار  وی 
استان انجام شده به طوری که تمامی فعالیت های بازنگری 
در استان در راستای پتانسیل های موجود و شناسایی مفاهیم 

توسعه صورت گرفته است.
بیان داشت:  استان مرکزی  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
دانشگاه ها  پژوهشی  دستاوردهای  ارائه  نمایشگاه  هرسال 
وزارت  و  معاونت  سوی  از  کشور  بنیان  دانش  پارک های  و 
داوری  قالب  در  شرکت ها  فرآیند  تا  می شود  برگزار  علوم 
پیشرفته ارزیابی شوند که امسال هم مانند سال گذشته در 
که  کردند  کسب  را  اول  رتبه  بنیان  دانش  شرکت های  آن 
شرکت های استان مرکزی از استان های برگزیده در این حوزه 

انتخاب شده است.
وی عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان استان در زمینه 
فروش با شهرداری استان تهران فعالیت های دانش بنیان انجام 

می دهند.
گفت:  مرکزی  استان  فناوری  و  علم  پـــارک  رئیس 
پارک علم و فنــــاوری استان مرکزی با مشکالتی نظیر 
راه دسترسی، گاز کشی و آب رسانی به ویژه در واحدهای 
معاون  همکاری  با  شد  مقرر  که  است  مواجه  مستقر 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تمهیداتی در این 

باره اندیشیده شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی خبرداد؛ 

صادرات ۲میلیون دالری شرکت های
 دانش بنیان مرکزی در سال جاری 
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حمایت از حضور 
شرکت های دانش 
بنیان در نمایشگاه 

تکنولوژی عمان
تسهیالت و حمایت مالی بالعوض برای حضور شرکت های 
دانش بنیان در نمایشگاه تکنولوژی عمان در  نظر گرفته 

شده است.
برتر  و  توانمند  های  نیوز؛شرکت  اراده  گزارش  به 
صادراتی می توانند با مراجعه و ثبت نام در سامانه کریدور 
توسعه صادرات و تبادل فناوری از تسهیالت و حمایت 
های بالعوض معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری 
و شکوفایی ریاست جمهوری برای حضور در نمایشگاه 

تکنولوژی عمان  برخوردار شوند.
رویدادهای  از  یکی  عمان  تکنولوژی  نمایشگاه 
پرمخاطب در حوزه فناوری  اطالعات و ارتباطات است که 

هر سال به میزبانی مسقط پایتخت عمان برپا می شود.
عالقه مندان  و  فعاالن  بین المللی  نمایشگاه  این  در 
به این حوزه از سراسر دنیا مشارکت می کنند و آخرین 

دستاوردهای خود در این عرصه را به نمایش می گذارند.
که  نشان می دهد  اعالم شده  بازدیدکنندگان  تعداد 
این نمایشگاه باالترین رکورد جذب مخاطبان طی 2۵ سال 
نمایشگاه  این  دلیل  همین  به  است.  داشته  را  گذشته 
فرصت و مجال خوبی برای دانش بنیان های فعال حوزه 
فناوری های ارتباطات و اطالعات ایرانی است تا با حضور 
توانمندی های  و  آن، آخرین دستاوردها، محصوالت  در 
خود را به نمایش بگذارند و با به روز ترین تجهیزات این 

حوزه آشنا شوند.
با  که  می دهد  اجازه  آنها  به  نمایشگاه  این  همچنین 
شرکت های متناظر خود در دیگر کشورها ارتباط بگیرند و 
بازار خود را در دنیا توسعه دهند. با توجه به اهمیت باالی 
این اتفاق، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حضور 

مستقل دانش بنیان ها در این نمایشگاه حمایت می کند.
شرکت های دانش بنیان توانمند و برتر صادراتی برای 
حضور در این نمایشگاه  برای کسب اطالعات بیشتر و 

ثبت نام به آدرس اینترتنی tesc.ir مراجعه کنند.

تغییر  از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  رئیس 
رویکرد این پژوهشگاه در جهت استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و 
شرکت های دانش بنیان در پروژه های تحقیقاتی ict خبر داد.
کنفرانس  دهمین  در  یزدانیان  وحید  مهر،  گزارش  به 
فناوری اطالعات و دانش که صبح امروز در مرکز تحقیقات 
مخابرات ایران برگزار شد، با اشاره به تغییر رویکرد پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات در استفاده از پتانسیل علمی 
بخش ict کشور گفت: طی چند سال گذشته، ارتباط این 
مرکز تحقیقاتی با دانشگاه ها و انجمن های علمی گسترده 
از  استفاده  موضوع  پایدار،  توسعه  تحقق  دنبال  به  اما  نبود 
ظرفیت دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان 

برای پروژه های ict در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تالش ما این است که از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان برای پروژه های مرکز تحقیقات بیشتر استفاده 
کنیم و این پروژه ها را برون سپاری کرده و به شرکت های 

دانش بنیان واگذار کنیم.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 

پیش از این برای مثال پروژه ای که 8۰ درصد آن ظرفیت 
واگذاری به مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان داشت 
را در پژوهشگاه ict انجام می دادیم. اما هم اکنون به این 

نتیجه رسیدیم که لزومی ندارد صفر تا صد پروژه ها را در این 
مرکز انجام دهیم و به همین دلیل با تأکید وزیر ارتباطات، 
موضوع برون سپاری پروژه ها و واگذاری آنها را به دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان در دستور کار 

قرار داده ایم.
یزدانیان همچنین از فراهم شدن زیرساخت های الزم برای 
فعالیت های حمایتی در حوزه پژوهش بخش ict خبر داد و 
گفت: محورهای تحقیقاتی که ایده های مشخصی دارند، مورد 

حمایت قرار می گیرند.
نیازهای  اعالم  ایده ها و  انعکاس  نیازمند  ادامه داد:  وی 
پژوهشی در این حوزه هستیم و این پژوهشگاه نقش حمایتی 

خود را از این ایده ها اعالم می کند.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کرد: 
ما به دنبال هر گونه فعالیت پژوهشی نیستیم و برای ارائه 
خدمات به بخش ict کشور قصد داریم نقش حمایتی خود را 
در پژوهش هایی که کارکردهای مهمی برای این حوزه دارد، 

پررنگ کنیم.

گفت:  مازندران  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
دستگاه های مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 

کسب و کارهای نو و دانش بنیان حمایت می کنند.
اولین کنفرانس وب موبایل در سالن  کامران اصغری در 
همایش های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بابلسر برگزار شد، 
اظهار کرد: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت 
کننده از ایده های نو و کارآفرینانی همچون استارت آپ های وب 

موبایل در زمینه های مختلف خواهیم بود.
کشور  برای  باید  دانش آموختگان  علم  کرد:  تصریح  وی 
مفید باشد پس در این راه باید بین علم و عمل پل ارتباطی 
بزنیم، ما از کسانی که می خواهند ایده را به عمل تبدیل کنند 
و ابزارش را ندارند، با اعطای تسهیالت و مشاوره تخصصی 

حمایت می کنیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان 
کرد: امروز باید عرصه برای فعالیت های علمی با توجه به نیاز 
روز کشور فراهم کنیم تا جوانان به پیشرفت در کشورهای 
دیگر فکر نکنند، از این  رو بحث ایجاد اشتغال در کشور برای 

ما در اولویت است.
اصغری با اشاره به اینکه اجرای ایده های علمی، قوانین 
شرایط، فضا و ضوابط درست می طلبد، ادامه داد: شاخص های 
جهانی برای بهبود بخشیدن اکوسیستم کارآفرینی باید در 
نظر گرفته شوند، تعصب اداری و قوانین قدیمی را هم باید 

کنار بگذاریم.
وی یادآور شد: بین کارآفرینان و کارفرمایان تفاوت زیادی 
وجود دارد، کارآفرینان ایده جدید خلق کرده اما کارفرمایان در 
راه عمل به وظایف خود به جلو حرکت می کنند و از ایده های 

کارآفرینان استفاده می کنند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: اگر 
امروز اسنپ مورد توجه مردم قرار گرفته است دلیلش این بوده 
که  یک ایده توسط یک کارآفرین صورت گرفت، اینجا وظیفه 
ما در دستگاه دولتی حمایت از جوانان برای ساخت و خلق 

ایده های مختلف است.

در  قدیمی  موانع  برداشتن  پیشنهاد  کرد:  بیان  اصغری 
بخشنامه ها و گنجاندن موارد مخصوص برای شرایط خاص در 
آیین نامه ها توسط مسؤوالن مربوط در نهادهایی که با مجوز 
و صدور پروانه مرتبط هستند، می تواند باعث ایجاد هزاران 

شغل شود.
وی اظهار کرد: برای مقابله با نگرانی های کارآفرین نسبت به 
آینده، ارتقاء  فرهنگ و سطح کارآفرینی و حذف قوانین مزاحم 
می تواند کارساز باشد، ما باید اطالعات درست در این مسیر را 
به مجلس و هیئت وزیران بدهیم تا مشکالت حل شود و بهبود 

زیرساخت های استان را در همه زمینه ها داشته باشیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: 
این استان در حوزه بازار داخلی و تولید مشکلی ندارد اما در 
بحث بازار عرضه و فروش مشکالتی داریم که علل مختلفی 
دارد، بازار داخلی  و خارجی برای کارآفرینان باید فراهم باشد.
صغری با اشاره به اینکه مشاغل ما جدید شده است، گفت: 
خلق مشاغل نو برای حال استان ما با اهمیت است، در این 
راه نیروی انسانی توانمند از سرمایه های بزرگ ما در بحث تولید 

خواهد بود.
وی بیان کرد: در یک دهه گذشته و به ویژه در پنج سال 
اخیر اتفاقات بسیار خوب و شتابنده ای در حوزه کارآفرینی 

صورت گرفته است.

 :ICT رئیس پژوهشگاه

استفاده از دانشگاه ها وشرکتهای دانش بنیان در پروژه های تحقیقاتی 

●●●
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران: 

از کسب و کارهای نو و دانش بنیان
 حمایت می کنیم 
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معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی از تاسیس 
صندوق پژوهش و فناوری صنعت مخابرات استقبال کرد 
و گفت: اگر این صندوق راه اندازی شود صندوق نوآوری و 

شکوفایی با آن همکاری خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر سیاوش ملکی فر در 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  خدمات  معرفی  سمینار 
با  ایران،  مخابرات  صنعت  اتحادیه  و  سندیکا  اعضای  به 
بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی برای همکاری با 
صندوق های جدید پژوهش و فناوری آمادگی دارد، گفت: 
صنعت  حوزه  در  جدید  فناوری  و  پژوهش  صندوق  اگر 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  شود  راه اندازی  مخابرات 
همکاری خواهد کرد. صحبت های ابتدایی نیز با اتحادیه 
صادرکنندگان صنعت مخابرات و سندیکای مخابرات انجام 
برای  مالی بخش خصوصی  منابع  به  ما  زیرا  است  شده 

حمایت از فناوری ها در اکوسیستم نوآوری نیاز داریم.
نوآوری  اکوسیستم  در  مالی  تامین  به شیوه های  وی 
کشور اشاره کرد و گفت: سه گونه شیوه تامین مالی در 
این اکوسیستم وجود دارد که شامل تسهیالت یا وام است 
که از طرف نهادهای حمایتی، وام کم بهره تر از نرخ مصوب 
18 درصد کمتر وجود دارد. شیوه بعدی توانمندسازی یا 
حمایت بالعوض است که فناوران به این حمایت نیاز دارند 
و در نهایت شیوه دیگر تامین منابع مالی، سرمایه گذاری 
نوع حقوقی  از  یا Vc است که شرکت های سرمایه گذار 
و مدنی با فناور شریک می شوند و به ازای جذب منابع 

مالی، بخشی از سهم شرکت یا درآمد حاصل از فروش 
محصول را با سرمایه گذار شریک می شوند. سرمایه گذار نیز 
در مواردی که توجیه اقتصادی وجود داشته باشد مشارکت 

خواهد کرد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه 
ابتدای تولید نمونه صنعتی با تسهیالت  این صندوق از 
نمونه سازی با شرکت های دانش بنیان همراه خواهد شد، 
گفت: در ابتدای ایجاد این نهاد، قید کمک به شرکت های دانش 
بنیان محسوب  امروز شرکتی دانش  و  بنیان لحاظ شد 
آزمایشگاهی  های تک  محصول   نمونه  یک  که  می شود 

مبتنی بر تحقیق و توسعه ساخته باشد.
بنیان  دانش  شرکت های  تعداد  افزایش  به  ملکی فر 
طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: هر شب معاونت 
علمی  و فناوری ریاست جمهوری لیست بروزرسانی شده 
شرکت های دانش بنیان را در اختیار ما قرار می دهد که 
امروز تعداد آنها به ۴727 شرکت رسیده است که بیشترین 
فراوانی به شرکت های حوزه الکترونیک و بعد از آن به حوزه 

سالمت اختصاص دارد.
قید  شکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  داد:  ادامه  وی 
دانش بنیان دارد و تنها شرکت هایی که نمونه آزمایشگاهی 
و  دانش  بر  مبتنی  بنیان  دانش  تولیدی  محصول  یا 
و ساخت  طراحی  و  باشند  داشته  پیشرفته  فناوری های 
آن در داخل بوده و یا بومی سازی شده باشد می توانند از 

خدمات ما استفاده کنند.

راهکار  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
و  خدمات  از  بنیان  دانش  غیر  شرکت های  بهره گیری 
خدمات  از  آنها  استفاده  را  نوآوری  صندوق  تسهیالت 
گفت:  و  کرد  عنوان  فناوری  و  پژوهش  صندوق های 
از  می توانند  نیستند  بنیان  دانش  که  شرکت هایی 
خدمات صندوق پژوهش و فناوری یعنی ارائه تسهیالت، 
ضمانت نامه و سرمایه گذاری خطرپذیر استفاده کنند. بر 
همین اساس از اسفندماه سال گذشته مبلغ ۴۰۰ میلیارد 
تومان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق های 
پژوهش و فناوری اختصاص داده شد تا به شرکت هایی که 
قید دانش بنیان ندارند، کمک کنند. بنابراین شرکت هایی 
که دانش بنیان نیستند مانند استارت آپ ها بسته به سایز 
و ابعاد طرح خود می توانند بین 1 تا ۴۰ میلیارد تومان از 

صندوق پژوهش و فناوری تسهیالت دریافت کنند.
پژوهش  صندوق های  تعداد  درباره  پایان  در  ملکی فر 
و فناوری در کشور نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
38 صندوق پژوهش و فناوری به صورت استانی برای ارائه 
خدمات به جغرافیای خاص و صندوق های موضوعی مانند 
صندوق نانو، برق و انرژی، تجهیزات پزشکی و پرشین دارو 
وجود دارد. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
فناوری  و  پژوهش  بر صندوق های  نظارت  کارگروه  دبیر 

است و در این زمینه نقش رگوالتوری را بر عهده دارد.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی:

 شرکت های غیردانش بنیان و استارت آپ ها می توانند تا 40 میلیارد 
تومان از صندوق پژوهش و فناوری تسهیالت دریافت کنند
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ــرقی  ــان ش ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
گفــت:از پایــان نامــه هــای تحصیــالت تکیمیلــی مرتبط 
بــا امــور فنــاوری دانشــگاه هــا، پژوهشــگاه هــا و مراکــز 

تحقیقاتــی حمایــت مالــی مســتقیم خواهــد شــد.
ــی در  ــا واعظ ــر عبدالرض ــزارش اراده نیوز؛دکت ــه گ ب
نشســت مشــترک پــارک هــای علــم و فنــاوری کشــور 
و معاونیــن پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه هــای آذربایجان 
شــرقی بــا بیــان اینکــه ایــن حمایــت در قالــب گرنــت 
فنــاوری خواهــد بــود افزود:هــدف از ایــن حمایت  بســط 
و توســعه تــوان ملــی در حــوزه نــوآوری و کارآفرینــی و 
ارتقــاء ظرفیــت توســعه فنــاوری در دانشــگاه هــا و مراکز 

پژوهشــی در ســطح کشــور اســت.
وی بیــان کرد:فــاز اول ایــن پــروژه ) گرنــت جوانــه ( 
مختــص پایــان نامــه هــای کارشناســی ارشــد و دکتــری 
ــاد  ــت ت ــاز گرن ــن ف ــه اول ای ــود و در مرحل ــد ب خواه
)توســعه اقتصــاد دیجیتــال( در حــوزه فنــاوری اطالعات 

ــتان  ــج اس ــال 13۹۹ در پن ــدای س ــات از ابت و ارتباط
آذربایجــان شــرقی، خراســان رضــوی، ســمنان، فــارس 
ــارات  ــن اعتب ــا تامی ــد و ب ــد ش ــرا خواه ــزی  اج و مرک
الزم در فــاز هــای بعــدی، کل ســطح کشــور را در تمــام 

زمینــه هــای تخصصــی پوشــش خواهــد داد.
ــای  ــه  حمایته ــن برنام ــزود، در ای ــر واعظــی اف دکت
ــالت  ــای تحصی ــه ه ــان نام ــوض از پای ــال ع ــی  ب مال
تکمیلــی مرتبــط بــا فنــاوری در حــوزه ict کــه منجــر 
بــه توســعه دانــش فنــی شــوند، از طریــق پــارک علــم و 
فنــاوری، وزارت عتــف ، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ، 

ــاوا  صــورت خواهــد پذیرفــت. ــارک ف پ
بــه گفتــه وی  پــارک هــای علــم و فنــاوری اســتان 
هــای  آذربایجــان شــرقی، خراســان رضــوی، ســمنان، 
ــه ای  ــه منطق ــوان دبیرخان ــه عن ــزی ب ــارس و مرک ف
ــود و  ــد ب ــه خواهن ــن برنام ــاز اول ای ــری ف ــرح، مج ط
دفتــر سیاســتگذاری و برنامه ریــزی امــور فنــاوری 

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه عنــوان دبیرخانــه 
ــاد فرآینــد عملیاتــی نمــودن برنامــه  مرکــزی گرنــت ت
ــق  ــا از طری ــت ه ــرد و حمای ــد ک ــتیبانی خواه را پش

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــتان ص ــطح اس ــوان در س فراخ
ــرقی  ــان ش ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــاوری اســتان  ــدوق هــای پژوهــش و فن اظهــار کرد:صن
ــد  ــده خواهن ــاد را برعه ــت ت ــی گرن ــت مال ــا عاملی ه
داشــت و اعتبــارات حمایتــی در اختیــار ایــن صنــدوق 
ــاز اول  ــرای ف ــس از اج ــت.  پ ــد گرف ــرار خواهن ــا ق ه
گرنــت فنــاوری کــه بــه عنــوان گرنــت جوانــه مختــص 
پایــان نامــه هــای کارشناســی ارشــد و دکتــری خواهــد 
بــود در فــاز هــای بعــدی گرنت شــکوفایی بــرای حمایت 
ــه آزمایشــگاه هــای  ــه و نوآوران از فعالیــت هــای فناوران
تحقیقاتــی دانشــگاه هــا و مراکز پژوهشــی و گرنت رشــد 
مختــص شــرکت هــای نوپــا و تــازه تاســیس مســتقر در 

پــارک هــا و مراکــز رشــد عملیاتــی خواهنــد شــد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی:

حمایت مالی از پایان نامه های
 مرتبط با فناوری

 معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید براینکه دولت، 
مجلس و قوه قضائیه بایستی حمایت های قانونی و حقوقی 
مورد نیاز شرکت های دانش بنیان را شتاب بخشند، اذعان 
داشت: متاسفانه در حال حاضر قوانین موجود پاسخگوی 

نیازهای حوزه دانش بنیان کشور نیست.
بخش های  از  بازدید  حاشیه  در  امیری  حسینعلی 
مختلف کارخانه نوآوری آزادی در سخنانی، سرعت توسعه 
شرکت های دانش بنیان را برخوردار از شتابی خوب دانست 
و گفت: این شرکت های فناور با فعالیت خود رفاه، توسعه و 
صرفه جویی در زمان و هزینه را به جامعه هدیه می دهند.

وی اظهارکرد: خوشبختانه در کارخانه نوآوری آزادی 
تعداد قابل توجهی از جوانان تحصیلکرده با انگیزه و عالقه 
وافر برای پیشرفت کشور در حال تالش هستند که این 

مهم قابل تقدیر است.
امیری با تاکید براینکه، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید 
حمایت های حقوقی و قانونی از شرکت های دانش بنیان را 
برخی  متاسفانه در حال حاضر در  باشند، گفت:  داشته 
از بخش هایی که حوزه دانش بنیان در آن فعال هستند 

خالهای قانونی و نبود بستر حقوقی وجود دارد که بایستی 
رفع شود.

از سویی  داد:  ادامه  پارلمانی رییس جمهوری  معاون 
به دلیل اینکه، شتاب فعالیت شرکت های دانش بنیان و 
حوزه استارتاپی بسیار باال است، لذا برخی از قوانین موجود 

پاسخگوی نیازهای آنها نیست.
و  علمی  معاونت  با حمایت  اظهارکرد:  وی همچنین 
فناوری ریاست جمهوری مشکالت حقوقی این شرکت ها 
جمع آوری می شود تا در بخش های مربوط به دولت با 
تصویب نامه یا لوایح جدید در بخش هایی که مورد نیاز به 

روز رسانی قوانین صورت گیرد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در ادامه، راه اندازی 
کارخانه نوآوری آزادی در غرب تهران را اقدامی ارزشمند 
سطح  ارتقای  و  اشتغالزایی  تولید،  رونق  توسعه،  برای 
به  دست  باید  کرد:همه  تاکید  و  دانست  مردم  معیشت 
دست هم دهیم تا مشکالت حوزه دانش بنیان کمشور 

مرتفع شود.
کارخانه نوآوری آزادی، نخستین شعبه پارک فناوری 

پردیس است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و مشارکت دولت با بخش خصوصی در محدوده 

میدان آزادی تهران تاسیس شده است.
این مجموعه با وسعت حدود 18 هزار و ۵۰۰ مترمربع، 
پیش از این کارخانه متروکه ای با نام »الکترودسازی آما« بود 
که طی فرآیند بازسازی، تبدیل به نخستین کارخانه نوآوری 

کشور و اولین شعبه پارک فناوری پردیس شده است.
کارخانه نوآوری آزادی دارای 1۰ سوله و یک بخش 
سوله ها  این  در  است؛   U ساختمان  عنوان  با  مرکزی 
گردشگری  مانند  هایی  حوزه  در  استارتاپی  فعالیت های 
نانو داروها، هوش  و توریسم، معماری و زندگی شهری، 
مصنوعی )اینترنت اشیا(، بیوتیک، نوآوری بیمه ای و مالی، 
تولید محتوا و سالمت الکترونیک انجام می شود و تیم های 
استارتاپی از امکانات این شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری 

برای رشد خود استفاده می کنند.

قوانین موجود پاسخگوی نیازهای حوزه دانش بنیان کشور نیست

●●●



فن بازار
◄ اکوسیستم فناوری و نوآوری زیر یک سقف

سومین دوره رقابت استارتاپی اینوتکس پیچ آغاز شد
◄ اخبار
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فن بازار

.برگزاری دوره شتابدهی برای
 اولین بار در رقابت های اینوتکس پیچ

ــگاه  ــر نمایشـ ــمی« دبیـ ــی فشـ ــجاد عباسـ »سـ
اینوتکـــس 2۰2۰ در ایـــن نشســـت خبـــری ابتـــدا 
بـــه معرفـــی نمایشـــگاه اینوتکـــس پرداخـــت و 
گفـــت: نمایشـــگاه اینوتکـــس کار خـــود را از ســـال 
2۰12 میـــالدی آغـــاز کـــرد. امـــروز، بعـــد از ســـه 
دوره پوســـت انـــدازی چشـــم انداز و هـــدف مـــا 
ایـــن اســـت کـــه شـــرکت ها در هـــر حـــوزه ای 
کـــه فعالیـــت می کننـــد از آخریـــن محصـــوالت 
ـــد. در  ـــی کنن ـــس رونمای ـــگاه اینوتک ـــود در نمایش خ
مســـیر ایـــن چشـــم انداز ســـه هـــدف بـــرای خـــود 
ــرمایه گذاری  ــم . ایـــن اهـــداف »سـ تعریـــف کرده ایـ
ســـرمایه گذاری  نویـــن  فرصت هـــای  معرفـــی  و 
بـــه صاحبـــان ســـرمایه و فرهنگ ســـازی در حـــوزه 
ســـرمایه گذاری«، »افزایـــش همـــکاری و مشـــارکت 
بیـــن بازیگـــران کلیـــدی زیســـت بوم فنـــاوری و 
ـــوا  ـــد محت ـــازی و تولی ـــش شبکه س ـــوآوری« و»افزای ن
ـــرای  ـــتند.  ب ـــوآوری« هس ـــاوری و ن ـــت بوم فن در زیس
رســـیدن بـــه ایـــن اهـــداف، رویدادهایـــی تعریـــف 
شـــده کـــه رقابـــت اینوتکـــس  پیـــچ هـــم یکـــی از 
ـــرمایه گذاری  ـــدف س ـــل ه ـــت ذی ـــن رقاب ـــت. ای آنهاس
ــه در  ــرکت کنندگانی کـ ــت. شـ ــده اسـ ــی شـ طراحـ

رقابت هـــای محلـــی ایـــن مســـابقات برنـــده شـــوند، 

ــت  ــس و رقابـ ــگاه اینوتکـ ــرکت در نمایشـ ــه شـ بـ
ــوند. ــوت می شـ ــران، دعـ ــی در تهـ نهایـ

ـــتان های  ـــاب اس ـــرای انتخ ـــا ب ـــزود: م ـــی اف عباس
رقابـــت،  ایـــن  دوره  هـــر  در  شـــرکت کننده 
شـــاخص هایی در نظـــر داریـــم.  اول اینکـــه هـــر 
ســـال ایـــن رقابت هـــا در اســـتا ن های جدیـــدی 
ـــته  ـــری داش ـــا پوشـــش کشـــوری بهت ـــوند ت ـــزار ش برگ
باشـــیم. دوم اینکـــه تـــالش می کنیـــم در مجمـــوع 

تعادلـــی در انتخـــاب اســـتا ن های توســـعه یافتـــه  و 
کمتـــر برخـــوردار ایجـــاد کـــرده و ســـوم اینکـــه در 
ـــب  ـــی مناس ـــی جغرافیای ـــتان ها پراکندگ ـــاب اس انتخ

را رعایـــت کنیـــم.
دبیـــر اینوتکـــس 2۰2۰ در بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
نکتـــه کـــه ســـومین دوره رقابـــت اینوتکـــس پیـــچ 
نســـبت بـــه دو دوره قبلـــی آن تغییراتـــی داشـــته 
ـــس  ـــابقات اینوتک ـــن دوره از مس ـــت: در ای ـــت، گف اس
پیـــچ اتفاقـــات ویـــژه ای داریـــم کـــه آن را نســـبت 
اول  متفـــاوت می کنـــد.  قبـــل  بـــه دوره هـــای 
اینکـــه در ایـــن دوره بـــرای برگـــزاری رقابت هـــای 
مقدماتـــی در اســـتان ها از اکوسیســـتم محلـــی یـــا 
بـــه عبارتـــی کارگـــزاران و فن بازارهـــای منطقـــه ای 
ـــی  ـــا دسترس ـــه آنه ـــرا ک ـــرد. چ ـــم ک ـــتفاده خواهی اس
ــد. از  ــه ای دارنـ ــرمایه گذاران منطقـ بهتـــری بـــه سـ
آنهـــا خواســـتیم کـــه از ســـرمایه گذران منطقـــه ای 
دعـــوت کننـــد تـــا در مســـابقات اســـتانی شـــرکت 
ـــری  ـــتر و بهت ـــناخت بیش ـــا ش ـــن آنه ـــد. همچنی کنن
ــه  ــود در منطقـ ــتارتاپ های موجـ ــه اسـ ــبت بـ نسـ

ـــد. ـــود دارن خ
ـــدیم  ـــه ش ـــی متوج ـــه داد: در دو دوره قبل وی ادام
ـــتارتاپ هایی  ـــن اس ـــی بی ـــه نهای ـــت در مرحل ـــه رقاب ک
ــن  ــه ایـ ــوردار بـ ــر برخـ ــتا ن های کمتـ ــه از اسـ کـ

اکوسیستم فناوری و نوآوری زیر یک سقف

سومین دوره رقابت استارتاپی اینوتکس پیچ آغاز شد
کارخانه نوآوری آزادی تهران برگزار شد. نشست خبری سومین دوره رقابت استارتاپی »اینوتکس پیچ« در 

کارخانـه نـوآوری آزادی تهـران، 22 دی مـاه میزبـان اهالـی رسـانه در نشسـت خبـری رقابـت »اینوتکـس پیـج« بـود. »سـجاد  گـزارش روابـط عمومـی پـارک فنـاوری پردیـس،  بـه 
عباسـی فشـمی« دبیـر نمایشـگاه اینوتکـس 2020 و »مهدیـه تمسـکی« مسـئول برگـزاری اینوتکـس پیـچ در ایـن نشسـت خبـری حضـور داشـته و بـه ارائـه توضیحاتـی در مـورد ایـن 

رقابـت پرداختنـد.

در این دوره از مسابقات 
اینوتکس پیچ اتفاقات 
ویژه ای داریم که آن را 

نسبت به دوره های قبل 
متفاوت می کند
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مرحلـــه می رســـند بـــا اســـتارتاپ هایی کـــه از 
ــت.  ــه نیسـ ــد، عادالنـ ــر آمده انـ ــتان های بزرگتـ اسـ
چـــرا کـــه اســـتارتاپ هایی کـــه از اســـتان های 
ــه  ــتند دسترســـی کمتـــری بـ ــوردار هسـ کمتربرخـ
ــعه  ــا و توسـ ــرفت آنهـ ــث پیشـ ــه باعـ ــی کـ عواملـ
کســـب و کار آنهـــا می شـــود ماننـــد ســـرمایه گذار، 
خدمـــات مربیگـــری و… دارنـــد. بنابرایـــن تصمیـــم 
گرفتیـــم در ایـــن دوره بـــرای تیم هایـــی کـــه بـــه 
ــتابدهی  ــک دوره شـ ــند یـ ــی می رسـ ــه نهایـ مرحلـ
ـــک  ـــا ی ـــک ت ـــه ی ـــا فاصل ـــن دوره ب ـــم. ای ـــزار کنی برگ
ـــد  ـــزار خواه ـــی، برگ ـــت نهای ـــل از رقاب ـــم قب ـــاه و نی م
شـــد. آمـــوزش، خدمـــات مربی گـــری و فضـــای 
کاری رایـــگان بـــرای تیم هـــا مهیـــا خواهـــد شـــد. 
همچنیـــن از شـــرکت هایی کـــه خدمـــات توســـعه 
کســـب و کار ارائـــه می دهنـــد خواســـتیم کـــه 
خدمـــات رایگانـــی بـــه اســـتارتاپ های فینالیســـت 
ارائـــه کننـــد. ســـومین نـــوآوری در ســـومین دوره 
ــه  ــزاری مرحلـ ــم برگـ ــچ هـ ــت ایتوتکـــس پیـ رقابـ
نهایـــی در قالـــب نبـــرد اســـتارتاپی )Battel( اســـت. 
در دوره هـــای گذشـــته تیم هـــای شـــرکت کننده در 
ـــد  ـــود می پرداختن ـــه کار خ ـــه ارائ ـــی، ب ـــه نهای مرحل
ـــار  ـــور داوران و حض ـــا در حض ـــن دوره آنه ـــا در ای ام
ـــاری  ـــق تج ـــرده و منط ـــره ک ـــم مناظ ـــا ه ـــه دو ب دو ب
ـــید.  ـــد کش ـــش خواهن ـــه چال ـــر را ب ـــتارتاپ یکدیگ اس
ـــار  ـــط داوران و حض ـــر توس ـــای برت ـــد از آن تیم ه بع

انتخـــاب خواهنـــد شـــد.
اکوسیستم فناوری و نوآوری زیر یک سقف

ـــزاری اینوتکـــس  ـــه تمســـکی« مســـئول برگ »مهدی
ـــه  ـــه ک ـــن نکت ـــر ای ـــا ذک ـــت  ب ـــن نشس ـــچ در ای پی
ــتم  ــعار »اکوسیسـ ــا شـ ــابقات بـ ــن دوره از مسـ ایـ

ــزار  ــقف« برگـ ــک سـ ــر یـ ــوآوری زیـ ــاوری و نـ فنـ
ــابقات  خواهـــد شـــد، خبـــرداد: ســـومین دوره مسـ
ـــا  ـــاری ت ـــال ج ـــاه س ـــن م ـــچ از 16 بهم ـــس پی اینوتک
ـــتا ن های  ـــب در اس ـــه ترتی ـــال ۹۹ ب ـــت س 3 اردیبش
عربـــی،  آذربایجـــان  بلوچســـتان،  و  سیســـتان 
اصفهـــان، خوزســـتان، مازنـــدران و تهـــران برگـــزار 

خواهـــد شـــد.
از دو دوره  ارائـــه آمـــاری  بـــه  وی ســـپس 
قبلـــی ایـــن رقابـــت پرداخـــت و گفـــت: دوره اول 
ــتان  ــال 2۰18 در ۴ اسـ ــج در سـ ــس پیـ اینوتکـ
بـــا حضـــور 1۰۰ اســـتارتاپ و دوره دوم در ســـال 
2۰1۹ در شـــش اســـتان در حوزه هـــای مختلفـــی 
ــت  ــای فعالیـ ــن حوز هـ ــد. از مهم تریـ ــزار شـ برگـ
دوره  ایـــن  در  شـــرکت کننده  اســـتارتاپ های 
می تـــوان بـــه ســـالمت، خدمـــات، آمـــوزش، 
ــرد. در  ــاره کـ ــی اشـ ــی و بانکـ ــگری و مالـ گردشـ
هـــر دوره ســـه تیـــم بـــه عنـــوان برنـــده نهایـــی 

انتخـــاب شـــدند.
تاثیرگـــذاری مســـابقات  تمســـکی در مـــورد 
ـــده  ـــرکت  کنن ـــتارتاپ های ش ـــر اس ـــچ ب ـــس پی اینوتک
ـــم  ـــابقات ه ـــزاری مس ـــد از برگ ـــا بع ـــت: م در آن، گف
ــتیم  ــاط هسـ ــرکت کننده در ارتبـ ــای شـ ــا تیم هـ بـ
و رونـــد رشـــد و پیشـــرفت آنهـــا را مشـــاهده 
ــل از  ــده حاصـ ــت آمـ ــه دسـ ــج بـ ــم. نتایـ می کنیـ
ــد از  ــتارتا پ ها بعـ ــد اسـ ــان می دهـ ــی ها نشـ بررسـ
شـــرکت در اینوتکـــس پیـــچ در حـــوزه برندینـــگ 83 درصـــد، 
در حـــوزه فـــروش ۵۰ درصـــد و در حـــوزه جـــذب 

ــته اند. ــد داشـ ــد، رشـ ــرمایه 6۰ درصـ سـ
وی در مـــورد پیش بینی هـــای انجـــام شـــده 
ـــس  ـــت اینوتک ـــومین دوره رقاب ـــارکت در س ـــرای مش ب

ـــچ  ـــس پی ـــت اینوتک ـــرای رقاب ـــرد: ب ـــار ک ـــج اظه پی
پیـــش رو پیش بینـــی می کنیـــم کـــه بیشـــتر 1۵۰ 
ـــن  ـــد. همچینی ـــرکت کنن ـــابقات ش ـــن مس ـــم در ای تی
ـــت  ـــده اس ـــوت ش ـــرمایه گذار دع ـــش از 2۰۰ س از بی
ـــته  ـــور داش ـــی حض ـــتانی و نهای ـــابقات اس ـــا در مس ت
باشـــند و پیش بینـــی می  کنیـــم بیشـــتر از ۹۰۰ 
ـــی  ـــتانی نهای ـــابقات اس ـــده در مس ـــد کنن ـــر بازدی نف

ـــد. ـــرکت کنن ش
ـــس  ـــت اینوتک ـــومین دوره رقاب ـــده س ـــزار کنن برگ
پیـــچ گفـــت: مرحلـــه اول بـــرای شـــرکت در اینوتکـــس 
پیـــچ، ثبت نـــام آنالیـــن اســـت. تیم هـــای متقاضـــی 
ـــورت  ـــه ص ـــد ب ـــدا بای ـــابقه ابت ـــرکت در مس ـــرای ش ب
آنالیـــن فرم هـــای ثبت  نـــام را پرکـــرده، یـــک 
ــه از  ــل ارائـ ــک فایـ ــود و یـ ــی از خـ ــو معرفـ ویدئـ
ـــن  ـــد. در ای ـــال کنن ـــا ارس ـــرای م ـــود ب ـــتارتاپ خ اس
مرحلـــه 1۰ تـــا 1۵ تیـــم از هـــر اســـتان انتخـــاب 
ـــدی  ـــه بع ـــد. مرحل ـــد می رون ـــه بع ـــه مرحل ـــده و ب ش
رقابـــت اســـتانی بـــا حضـــور داوران اســـت کـــه در 
آن اســـتارتاپ ها در حضـــور داوران محلـــی بـــا 
تیم هـــای هـــم اســـتانی خـــود رقابـــت می کننـــد. 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــتان بـ ــر اسـ ــه از هـ ــن مرحلـ در ایـ
ـــه  ـــه مرحل ـــم ب ـــا 3 تی ـــرکت کنندگان 2 ت ـــداد ش تع
بعـــد راه پیـــدا می  کننـــد. مرحلـــه بعـــد شـــتابدهی 
ـــن  ـــتان در ای ـــر اس ـــت از ه ـــای فینالیس ـــت. تیم ه اس
ـــابقه  ـــاه از مس ـــم م ـــک و نی ـــا ی ـــک ت ـــه ی ـــه ک مرحل
نیمـــه نهایـــی فاصلـــه دارد، خدمـــات آموزشـــی 
ــه  ــه نیمـ ــس از آن مرحلـ ــد و پـ ــت می کننـ دریافـ
نهایـــی بـــه شـــکل ادوار گذشـــته در حضـــور داوران  
ــرد  ــورت نبـ ــه صـ ــابقه  بـ ــی مسـ ــه نهایـ و  مرحلـ

ــوند. ــزار می شـ ــتارتاپی برگـ اسـ
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ستاد توسعه فناوری نانو برنامه ای برای تسریع و 
تسهیل در تجاری سازی محصوالت نانو و حمایت از 

فناوران و شرکت های نوپا طراحی کرده است.
به گزارش بازارکار نوین به نقل از معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری نانو 
برای توسعه محصوالت نوآورانه برنامه ای طراحی کرده 
است که »نانومچ« عنوان آن است. تسریع و تسهیل 
در تجاری سازی محصوالت نانو و حمایت از فناوران 

و شرکت های نوپا اهداف آن است.
که  تعریف شده  برنامه  این  در  حمایتی  بسته   ۴
شامل بسته های تسهیالت، خدمات، مشاوره و آموزش 
است. فناوران متناسب با نیاز خود می توانند از این 
بسته ها استفاده کنند. البته این نیاز توسط »نانومچ« 
با توجه به شناختی که از سطح هر فناوری و روند 
شرایط  و  زمان  برحسب  و  دارد  وجود  آن  پیشرفت 
جاری تشخیص داده می شود و خدمت مورد نظر در 

اختیار فناور قرار می گیرد.
برنامه »نانو مچ« هر سال با انتشار فراخوانی اقدام 
به دریافت طرح های فناورانه می کند. در سال جاری 
اعالم  برنامه  این  هشتم  دوره  دوم  مرحله  فراخوان 
زودی  به  تا  هستند  ارزیابی  حال  در  طرح ها  و  شد 

برگزیده ها معرفی شوند.
این طرح ها ارزیابی می شوند و طرح های تأیید شده 
از مجموعه تسهیالت، حمایت ها و زیرساخت های مورد 

نیاز برای پیشبرد و توسعه طرح بهره مند می شوند.
در نانومچ تالش شده است تا در قالب یک برنامه دائمی 
اختیار  در  را  الزم  زیرساخت های  و  آموزش ها  بتوان 
تیم ها قرار داد و این محصوالت را به صنعت و بازار 
رساند. این طرح ها براساس معیارهای ارزیابی مختلف 

مورد بررسی قرار می گیرند.

با برنامه ستاد نانو؛ 

تجاری سازی 
طرح های نوآورانه 
نانو تسهیل شد 

فناوری  و  علمی  معاونت  فن بازار  ملی  شبکه  رئیس 
یکجانبه،  تحریم های  به رغم  گفت:  جمهوری  ریاست 
هیئت انجمن جهانی فرشتگان سرمایه گذاری در نشست 
و  یافت  خواهند  حضور   )tiM( فناوری  سرمایه گذاری 
طرح ها و شرکت های حاضر در نشست را مورد بررسی 

قرار می دهند.
نشست  دبیر  خانلو،  صدر  میالد  ایسنا،  گزارش  به 
این که  بیان  با   )tiM( فناوری  سرمایه گذاری 
راه  در  جهان  کشور   11 از  بیش  ارشد  سرمایه گذاران 
طرح ها  در  سرمایه گذاری  پیشنهادات  تا  هستند  تهران 
دهند،  قرار  بررسی  مورد  را  فناوری  حوزه  پروژه های  و 
گفت: هدف این نشست که از 1۵ تا 16 بهمن ماه برگزار 
می شود، فراهم آوردن زیر ساخت های مالی و فنی برای 

شرکت های دانش بنیان و فناور است.
سرمایه گذاری  پتانسیل های  از  استفاده  افزود:  وی 
کشورهای در حال توسعه اسالمی از جمله دیگر اهدافی 
فناوری  و  علمی  معاونت  بازار  فن  ملی  است که شبکه 

ریاست جمهوری در پی محقق کردن آن است.
صدر خانلو ادامه داد: عالوه بر این با توجه به توافقات 
برگزاری نشست سرمایه  میان مسئولین  صورت گرفته 
فرشتگان  جهانی  انجمن  و   )tiM( فناوری  گذاری 
سرمایه گذاری موسوم به )WBAF(، قرار است هیئتی از 

این انجمن در این نشست حضور یابد.

دبیر نشست سرمایه گذاری فناوری با اعالم این خبر 
افزود: به جهت برگزاری هر چه با شکوه تر این نشست و 

افزایش تعامالت طرفین این تفاهم صورت گرفته است.
به گفته صدرخانلو، در نشست گذشته تفاهمات اولیه 
مانده  ماه  یک  مدت  به  و  گرفت  صورت  طرفین  میان 
جهانی  انجمن  ارشد  مقامات  حضور  نشست،  آغاز  به 

فرشتگان سرمایه گذاری قطعی شده است.
تالش های  به  اشاره  با  ملی  بازار  فن  شبکه  رئیس 
دیگر کشورها  با  تعامالت  برای گسترش  گرفته  صورت 
در حوزه فناوری، افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته، 
نشست  دو  هر  برگزاری  جهت  در  مشترکی  همکاری 
و  گرفت  خواهد  صورت  استانبول  و  تهران  در  مشابه 
در  فناوری  سرمایه گذاری  نشست  نمایندگان  همچنین 
ماه  بهمن  اواخر  در  که   WBAF بین المللی  کنفرانس 
حضور  می شود،  برگزار  ترکیه  استانبول  در  امسال 

یافت. خواهند 
بر اساس اعالم معاونت علمی، نشست سرمایه گذاری 
فناوری با حضور سرمایه گذاران ارشد بیش از 11 کشور 
جهان با موضوع ارائه فرصت های سرمایه گذاری با حمایت 
فناوری ریاست جمهوری و  و راهبری معاونت علمی و 
برخی  جمله  از  همکار  نهادهای  برخی  همکاری 

صندوق های سرمایه گذاری جسورانه  برگزار می شود.

رئیس شبکه ملی فن بازار خبر داد

هیئت انجمن جهانی فرشتگان 
سرمایه گذاری به ایران می آید

پارک علم و فناوری اردبیل مرکز شتاب دهی به استارت آپ های انیمیشن را در اردبیل راه  اندازی می کند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز شتاب دهی استارت آپ های انیمیشن در اردبیل راه اندازی 

می شود.
این مرکز را پارک علم و فناوری اردبیل با همکاری خانه پویانمایی انقالب اسالمی و با هدف توسعه نرم افزاری 
تأمین  و  انیمیشن  برای  استاندارد  زیرساختی  عنوان  به  مرکز  این  می کند.  ایجاد  خانه  ساز  هویت  و  فرهنگی 

فضای آموزشی برای فعاالن انیمیشن در اردبیل راه اندازی می شود.
گفتنی است، پارک علم و فناوری اردبیل با 1۵ استارتاپ و 12 واحد فناور در نمایشگاه دستاورد های پژوهشی در 

هفته پژوهش تهران حضور داشته و در مجموع موفق به عقد هشت قرارداد با بخش خصوصی شده است.

از سوی پارک علم و فناوری اردبیل؛ 

مرکز شتابدهی استارت آپ های 
انیمیشن راه اندازی می شود
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   بــا انعقــاد یــک تفاهم نامــه همکاری میان ســتاد 
توســعه زیســت فناوری معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری و یــک گــروه صنایــع غذایــی، 
فرآوری هــای  حــوزه  در  شــتاب دهنده  یــک 
ــود. ــدازی می ش ــی در کشــور راه ان زیســتی دریای
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
شتاب دهنده ها، مسیر تحقق زیست بوم کارآفرینی 
در کشور را کوتاه می کنند و در این زمینه یک راه 

میانبر محسوب می شوند.
حوزه  در  شتاب دهنده  یک  راستا  همین  در 
همکاری  با  کشور  در  دریایی  زیستی  فرآوری های 
یک تولید کننده محصوالت غذایی ایجاد می شود.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هم در همین راستا تفاهم نامه ای با 
هدف توسعه فرآوری ها و محصوالت زیستی دریایی 
با یک گروه صنایع غذایی امضا کرد. به استناد این 
صنایع  گروه  این  که  است  شده  مقرر  تفاهم نامه 
ازای دریافت حمایت 1۰ میلیارد ریالی  غذایی به 
معاونت  زیست فناوری  توسعه  ستاد  از  تسهیالت 
در  چابهار  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
فضایی به مساحت 8۰ متر مربع، ۵ شرکت در این 
در  هم  شرکت   ۵ همچنین  کند.  راه اندازی  حوزه 

تهران به توسعه این حوزه زیستی اختصاص دهد.
که  است  آمده  تفاهم نامه  این  در  همچنین 
تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز این محصوالت در 
چابهار استقرار یابد و از ظرفیت شبکه آزمایشگاهی 
فناوری  و  علمی  معاونت  راهبردی  فناوری های 
ریاست جمهوری در بخش های دولتی و خصوصی 
برای آنالیز نمونه ها و تولید محصوالت دانش بنیان 

استفاده شود.
با توجه به اینکه سرانه مصرف غذاهای دریایی 
استانداردهای  با  و  پایین است  در کشور ما بسیار 
نو  و  فناورانه  اقدامات  دارد،  زیادی  فاصله  جهانی 
به  مردم  ترغیب  برای  راهکار  بهترین  می تواند، 
در  غذاهایی که  باشد.  دریایی  غذاهای  از  استفاده 
سفره و سبد کاالی خانوار ایرانی جای خود را به خوبی 

باز نکرده است.

با انعقاد یک تفاهم نامه همکاری

راه اندازی یک 
شتابدهنده در 

حوزه فرآوریهای 
زیستی دریایی 

براساس توافقات انجام شده 

صادرات محصوالت فناورانه 
به کنیا شتاب می گیرد 

پلتفرم شتابدهی صادرات محصوالت و خدمات فناورانه ایران 
در نایروبی کنیا راه اندازی می شود تا با کمک این زیرساخت، 

صادرات محصوالت فناورانه ایرانی به این کشور توسعه یابد.
به گزارش ایسنا، بر اساس توافق صورت گرفته میان وزیر 
امور خارجه کشورمان و معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
در  ایران  سفارت  قدیمی  ساختمان  که  است  شده  مقرر 
ایجاد مرکز تعامالت  نایروبی کنیا به مدت ۵ سال برای 
فناوری و دفاتر صادراتی به شرکت های دانش بنیان تعلق 
گیرد. بر همین اساس نیز یک هیات فناوری از معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری به این کشور اعزام شد.
هدف اصلی این سفر، »بازدید از مراکز کسب وکارهای 
نوآورانه این کشور«، »بازدید از ساختمان قدیمی سفارت 
ایران در نایروبی« و »ارزیابی فنی ساختمان مذکور برای 
تهیه طرح بازسازی و هزینه های مترتب بر آن« بود. این 

ساختمان تا ابتدای سال آینده راه اندازی خواهد شد.
در این ساختمان فضای الزم برای ایجاد نمایشگاه دائمی 
محصوالت ایرانی، فضای کار اشتراکی برای شرکت ها، دفاتر 
و  سالن سمینار  تجاری،  مذاکرات  سالن های  اختصاصی، 
جلسات خصوصی ایجاد می شود. این مرکز زمینه حضور 
شرکت های ایرانی برای توسعه فعالیت های صادراتی به شرق 

آفریقا را بیش از پیش فراهم می کند.
مسعود حافظی، معاون دفتر توسعه کسب وکار بین المللی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این باره، گفت: 
طی یک سال گذشته مذاکرات و پیگیری های فشرده ای 
با وزارت امور خارجه برای بهره برداری از ساختمان مذکور 
صورت گرفته است. با همراهی مدیران وزارت امور خارجه 
روند  نایروبی،  در  ایران  سفیر  شخص  جدی  پیگیری  و 
بهره برداری از این ساختمان شکل جدی تری به خود گرفت.
به گفته وی، تیم طراحی و بازسازی این ساختمان تا 
پایان فروردین ماه سال آینده، این ساختمان را با مشارکت 
کارگزار صادراتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

در کنیا بازسازی و آماده بهره برداری می کند.
معاون دفتر توسعه کسب وکار بین المللی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در ادامه بیان کرد: با توجه به 
پتانسیل های باالی آفریقا برای عرضه محصوالت تکنولوژیک که 
منافع اقتصادی و صرفه جویی های انرژی در بر دارد، شرکت های 

دانش بنیان ایرانی می توانند از این ظرفیت بهره ببرند.
پیش از این با مشارکت فیس بوک، گوگل، اوراکل و بانک 
جهانی مجموعه هایی نظیر iHUB در کنیا ایجاد شده اند که 
بیش از 17 هزار تیم و استارتاپ را در آفریقا تحت پوشش 
خود گرفته اند و از طریق منتورینگ، ارائه فضای کار اشتراکی و 
نیز سرمایه گذاری روی ایده ها و استارتاپ های موفق، عالوه بر 

اشتغال زایی، منافع اقتصادی زیادی را نیز از آن خود کرده اند.
با ایجاد دفاتر   KotrA همچنین مجموعه هایی نظیر
برون مرزی خود فعالیت های صادرات شرکت های کشور 
خود را بسیار تسهیل و تسریع می کنند. دفتر تجاری این 
مجموعه در نایروبی کنیا، خدمات و سرویس های متنوعی 
به شرکت های کره ای ارائه می دهد که تالش خواهد شد در 

صورت تامین مالی مناسب، خدمات مشابه این مجموعه ها 
در اختیار شرکت های ایرانی نیز قرار گیرد.

حافظی در ادامه گفت: تغییر رویکردهای سیاسی در بدنه 
وزارت امور خارجه به رویکردهای اقتصادی، نتیجه گفتمان 
و دیپلماسی اقتصاد غیرنفتی و مبتنی بر سرمایه های انسانی 

معاون علمی و فناوری طی سال های گذشته است.
وی افزود: حضور در بازارهای خارجی در شرایط بسته 
سیاسی، اقتصادی و فشارهای همه جانبه تحریم آمریکا، 
پرهزینه  و  سخت  را  خصوصی  بخش   فعالیت  فضای 
فناوری  و  علمی  معاونت  دلیل  همین  به  است.  کرده 
ریاست جمهوری با ایجاد یک پلتفرم چابک و کم هزینه 
در  را  دانش بنیان  شرکت های  حضور  تا  می کند  تالش 

بازارهای بین المللی تسهیل کند.
معاون دفتر توسعه کسب وکار بین المللی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به سابقه سال های اخیر 
بخش های خصوصی در ایران برای ایجاد شتاب دهنده ها، 
گفت: فضای فعالیت کارهای استارتاپی و شرکت های نوآور 
در ایران باید وارد فضای بین المللی شود و از ظرفیت های این 

بخش در خارج از ایران نهایت بهره را برد.
 HArVArd حافظی با استناد به تحقیقات انجام شده در
BUsiness reVieW، سه جزء برای موفقیت پلتفرم های 
تجاری را شامل »ارتباطات«، »جذبه« و »جریان داشتن« 
دانست و افزود: در پلتفرمی که بنا داریم برای مرکز تجاری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کنیا طراحی 
کنیم، تالش خواهیم کرد شرکت ها به راحتی وارد این مرکز 
تجاری شوند و بتوانند اطالعات محصول و خدماتشان را به 

شبکه ای از ذی نفعان ارائه کنند.
افزود: همچنین طراحی فضا و مدل فعالیت این  وی 
پلتفرم به گونه ای خواهد بود که تجار و شرکت های آفریقایی 
و شرکت های دانش بنیان مجذوب فعالیت در این فضا شوند.
بنا به گفته حافظی، خلق ارزش برای طرفین تعامل در 
این پلتفرم نیز از طریق مطالعات بازار قبل از حضور شرکت ها 
و از طریق شرکت های بازاریابی محلی میسر است تا در نقطه 
اتصال شرکت ها به این پلتفرم در کنیا، منافع اقتصادی 
حاصل برای ایشان و شریک تجاری کنیایی مشخص باشد.

وی با اشاره به حمایت های معاونت توسعه مدیریت و 
جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ریاست مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری و نیز سفیر 
ایران، از شرکت های متقاضی برای فعالیت در این زیرساخت 

دعوت کرد.
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صنعتی  شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
قرارداد  تومان  میلیارد   ۵8 تبادل  از  کرمانشاه  استان 

تجاری سازی در فن بازار کرمانشاه خبر داد.
علیرضا محمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: فن بازارها 
بستری برای تسهیل مبادالت فناوری بین عرضه کننده 
و متقاضی فناوری است و در استان کرمانشاه هم از 
چهار سال پیش فن بازار منطقه ای راه اندازی شده که 

جز موفق ترین فن بازارهای کشور بوده است.
کرمانشاه طی  منطقه ای  بازار  فن  اینکه  بیان  با  وی 
مدت فعالیت خود رتبه های اول تا چهارم را کسب کرده، 
افزود: فن بازار منطقه ای کرمانشاه بین 2۰ فن بازار کشور 

رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
صنعتی  شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
از  کرمانشاه  بازار  فن  کرد: سهم  بیان  کرمانشاه  استان 
که  شده  سازی  تجاری  قرارداد  تومان  میلیارد   ۹۰
سازی  تجاری  و  خریداری  فناوری  متقاضیان  توسط 
شده ۵8 میلیارد تومان است و مربوط به دو ایده برتر 
فن آوران استان یکی ماشین برداشت گل زعفران و 

دیگری ایده تزریق نانوژل چشمی بوده است.
قراردادهای  انعقاد  حوزه  در  کرد:  عنوان  محمدی 
در  فناوری  فستیوال  در  آن  امضا  و  سازی  تجاری 
برتر  ایده   13 شده  داوری  ایده   18 از  ماه،  مرداد 
و  گردی  زباله  پایان  اپلیکیشن  ایده  دو  و  انتخاب 

شد. تجاری سازی  آزمایشگاهی  تجهیزات  اپلیکیشن 
درخشان ترین  کرمانشاه  استان  اینکه  بیان  با  وی 
ملی  رویداد  در  کشور  اول  استان  عنوان  به  را  عملکرد 

فناوری در حوزه صنایع کوچک داشته، گفت: عرضه کنندگان 
صنایع  فناوری  تبادل  ملی  نشست  در  استان  فناوری 
کوچک شرکت کردند و یکی از ایده ها با موضوع پاوربانک 
سوالر در میان 2۰۰ ایده از سراسر کشور رتبه اول را کسب 
کرد و طال گرفت و در حال حاضر مورد حمایت شرکت 

شهرک های صنعتی است.
صنعتی  شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
استان کرمانشاه بیان کرد: در نشست ملی تبادل فناوری 
که آذرماه برگزار شد شش تفاهم نامه بین متقاضیان و 
عرضه کنندگان فناوری استان راجع به بسته بندی ساشه 
های تک نفره محصوالت، تولید سلول های خورشیدی، 
فناوری تولید پلی استون، برطرف سازی تاول در ظروف 
آشپزخانه با فناوری پلی استایرن، تکنولوژی لیزر با هدفی 
خاص منعقد شد و در این میان تفاهم نامه هایی با حضور 
پاسخ  متخصص  دو  و  استان  از  فناوری  متقاضی  چهار 

دهنده یا عرضه کننده فناوری منعقد شد.
محمدی خاطرنشان کرد: از طریق فن بازار منطقه ای 
واحد  هشت  به  مربوط  فناورانه  نیاز  هشت  کرمانشاه، 
صنایع کوچک استان بعد مستند سازی و طرح در جمع 
مشاورین مرتفع می شود و امسال نیز قرار است حداقل 
چهار نیاز فناورانه مرتفع و بعد مستندسازی به نیاز آنها 

پاسخ داده شود.
وی افزود: فن بازار بستری برای عرضه فناوری مورد 
انتظار است و در فن بازار منطقه ای کرمانشاه موفق شدیم 
کار را از یک سایت مجازی، ایده تئوری و دوره آموزشی 
صرف خارج کنیم و کار به صورت عملیاتی انجام شود 

به گونه ای که فن بازار کرمانشاه توانسته به نفوذ فناوری 
را  ایده  پاسخ دهد و صاحبان  واحدهای صنعتی  نیاز  و 
شناسایی و به ارائه ایده در سطح ملی کمک قابل توجهی 

کند.
صنعتی  شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
شهرک های  شرکت  کرد:  خاطرنشان  کرمانشاه  استان 
صنعتی متولی فن بازارها است و در این میان بودجه هایی 
را اختصاص و جلسات تخصصی در استان برگزار می کند 

و ارتباط خوبی با فن بازار ملی ایران برقرار کرده است.
فرآیند  یک  بوده ایم  تالش  در  کرد:  عنوان  محمدی 
مدیریتی و نظارتی روی عملکرد فن بازار کرمانشاه داشته 
باشیم تا عملکرد مناسب و مورد انتظار فن بازار محقق 
شود و در این راستا نیز ارتباط خوبی با پارک علم و فناوری 

پردیس برقرار شده است.
وی گفت: تمام راهکارها و نشستهای تبادل فن آوری 
چارچوب  در  شده  انجام  فناوری های  و  شده  شناسایی 
و  جهوری  ریاست  فناوری  و  عملی  معاونت  نظر  مورد 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان 

سازمان باال دستی بوده است.
اصلی  گذاری های  هدف  از  یکی  افزود:  مسئول  این 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در زمینه توسعه 
صنعتی و فناوری معطوف به توسعه فناوری واحدها از 
طریق فن بازارها است که استان ما یکی از استان های 

پیشرو در این حوزه بوده است.

معاون صنایع کوچک خبر داد

تبادل ۵۸ میلیارد تومان قرارداد تجاری سازی
 در فن بازار کرمانشاه 

فراخوان پنجمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها با 
محوریت کارآفرینی اجتماعی منتشر شد.

رئیس بنیاد نخبگان فارس در گفتگو با خبرگزاری صدا 
و سیما، مرکز فارس، گفت: نخبگان و استعداد های برتر تا 
2۹ دی می توانند برای ثبت نام و ثبت ایده خود و کسب 
 WWW.FestiVAlideA.ir نشانی  به  بیشتر  اطالعات 

مراجعه کنند.
بهره  منظور  به  جشنواره  این  افزود:  شریف  حبیب 
ارتقای  برای  خاّلق  جوانان  بویژه  مردم  توان  از  مندی 
سطح آگاهی های عمومی برای پیشگیری از وقوع جرایم 

و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: محور های جشنواره شامل پیشگیری 
قاچاق  و  اعتیاد  از  پیشگیری  اقتصادی،  جرایم  از 
رانندگی،  تخلفات  و  جرایم  از  پیشگیری  موادمخدر، 
ارایه خدمات حقوقی و قضایی و مشارکت و مسئولیت 

اجتماعی است.
پنجمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها با محوریت 

کارآفرینی اجتماعی 1۹ تا 21 بهمن برگزار می شود.

●●●

جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها 
با محوریت کارآفرینی اجتماعی 



استارت آپ
باغ بازار؛ استارت آپی در خدمت کشاورزان از باغ و مزرعه تا خانه و مغازه

◄ مدیرعامل شرکت مادرتخصصی )ساتکاب( تشریح کرد
حمایت از استارت آپ های حوزه نیرو

یک استارت آپ ارز دیجیتالی چه مشخصه هایی دارد؟
◄ در بیست و سومین »کافه محفل« مطرح شد:

اهمیت آشنایی با نقش مسائل حقوقی در موفقیت استارت آپ ها
◄ آشنایی با

۱۰ استارت آپ برتر  تاکسیرانی جهان
◄ آمارها نشان داد 

مقررات دست و پاگیر؛ بزرگ ترین چالش استارت آپ ها
◄ داغترین استارت آپ های یک دهه گذشته را بشناسید

استارت آپ های خرده فروشی در صدر جذب سرمایه گذاری هستند
رقابت استارت آپ های فین تکی و بازیگران سنتی در سال ۲۰۱۹ برای جذب 

وی سی ها و سرمایه گذاران
»ریحون« و »چیلیوری« برای شکستن انحصار »اسنپ فود« ادغام شدند  

ادغام استارت آپ ها برای بقا  
شهر خالق صنایع دستی در پیچ و خم استارت آپ ها

◄ اخبار
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با  هاروست  ایران  شرکت  بفرمائید  لطفا 
کند؟ چه اهداف و ایده ای فعالیت می 

کننـــد  خانـــواده هـــا در »بـــاغ بـــازار« هـــا شـــرکت مـــی 
کشـــاورزی مـــورد  چـــون مـــی تواننـــد محصـــوالت 
کشـــاورزان  از  بـــه فصـــل خـــودش  را  نیازشـــان 
شـــناخته شـــده و مســـئولیت پذیـــر، بـــه صـــورت 
و  کننـــد  خریـــداری  واســـطه  بـــی  و  مســـتقیم 
هـــر محصـــول را همـــراه بـــا شناســـنامه ی آن، 
کارشـــان تحویـــل بگیرنـــد.  درب منـــزل یـــا محـــل 
بـــازار« همچنیـــن دارای عنـــوان شـــرکت  »بـــاغ 
ریاســـت  فنـــاوری  و  از معاونـــت علمـــی  خـــالق 
گذشـــته  جمهـــوری اســـت. مـــا در ســـال هـــای 
بـــا  کـــه  کشـــاورزی  حـــوزه  در  کردیـــم  تـــالش 
کاهـــش اشـــتغال روبروســـت بـــه اشـــتغال ایـــن 

کنیـــم. کمـــک  بخـــش 

یا  و  کشاورزی  حوزه  در  رویداد  تعداد  چه 
کردید؟ به عبارت بهتر رویداد باغ بازار برگزار 
خوشبختانه  و  کردیم  برگزار  بازار  باغ   37  

کشاوری  حوزه  در  ها  تالش  همین  خاطر  به 
حوزه  در  خالق  شرکت  گواهی  توانستیم 

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  کشاورزی 
کنیم. دریافت  جمهوری 

چه تعداد شاغل دارید؟
در  و  هستیم  نفره  هفت  شش  تیم  یک  ما 
کشاورزان  به  خدمت  ارائه  امکان  کشور  کل 

کشاورزی را داریم. و خریداران محصوالت 

کار  و  کسب  این  ایجاد  از  شما  هدف 
؟ چیست

کشاورزی  بخش  های  شغل  بگویم  باید 
چشمگیری  کاهش  اخیر  های  سال  در 
اشتغال   95 تا   85 سال  از  است.  داشته 
 19 تا   18 به  درصد   27 از  کشاورزی  بخش 
می  تالش  ما  است.  یافته  کاهش  درصد 
که به شکل مسئوالنه  کشاورزانی  برای  کنیم 
آنها  تا  بدهیم  فرصت  یک  کنند  می  فعالیت 
فعالیت  و  کنند  برگزار  رویداد  یک  بتوانند 
این  قالب  در  و  کنند  عرضه  را  خود  های 
برسانند  فروش  به  را  خود  محصوالت  رویداد 
را  خود  محصول  و  باغ  کشاورز  روش  این  در   .
کند و خریدار  قبل رسیدن محصول عرضه می 

»بــاغ بــازار« یــک اســتارت آپ کشــاورزی ایرانــی و از واحــد هــای فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد رویــش جهــاد دانشــگاهی اســت کــه بســتر آنالینــی را 
بــرای برگــزاری رویدادهــای کشــاورزی ایرانــی بــه وجــود آورده اســت. خانــواده هــا در »بــاغ بــازار« هــا شــرکت مــی کننــد چــون مــی تواننــد محصــوالت 
کشــاورزی مــورد نیازشــان را بــه فصــل خــودش از کشــاورزان شــناخته شــده و مســئولیت پذیــر، بــه صــورت مســتقیم و بــی واســطه خریــداری کننــد 
و هــر محصــول را همــراه بــا شناســنامه ی آن، درب منــزل یــا محــل کارشــان تحویــل بگیرنــد.  اینــک مصاحبــه بــا مهنــدس صفــوی مدیرعامــل شــرکت 

ایــران هاروســت را کــه موفــق بــه تجــاری ســازی ایــده »بــاغ بــازار« شــده بــا هــم مــی خوانیــم.

خانواده ها در »باغ بازار« ها 
شرکت می کنند چون 
می توانند محصوالت 

کشاورزی مورد نیازشان را 
به فصل خودش از کشاورزان 
شناخته شده و مسئولیت 
پذیر، به صورت مستقیم

 و بی واسطه خریداری کنند

باغ بازار؛ استارت آپی در خدمت کشاورزان 
از باغ و مزرعه تا خانه و مغازه
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کود  و  سم  قبال  در  مسئول  کشاورز  دیدن  با 
خرید  پیش  را  محصول  آن  شیمیایی  مواد  و 
ل  دال و  ها  واسطه  روش  این  در  کند.   می 
ها  قیمت  و  شوند  می  حذف  بازار  این  در  ها 

متعادل می شود. 

کردید؟ چند نوع محصول را باغ بازار 
کنون باغ بازار  کشاورزی تا بیش از 35 محصول 
که  جلو  بازار این است  شده است. فایده باغ 

گیرد. کشاورزی را می  از بین رفته مشاغل 
هاروست،  ایران  استارتاپ  اصلی  هدف 
کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت 
کیفیت  با  و  خوب  کشاورزی  محصوالت 
یک  هاروست”  »ایران  واقع  در  است.   ایرانی 
خوب،  ع  مزار که  است  اینترنتی  کار  و  کسب 
را  ایرانی  خوب  کشاورزان  و  خوب  محصوالت 
به  کنند  می  تولید  کیفیت  با  محصوالت  که 
مستقیم  خرید  امکان  و  کند  می  معرفی  مردم 
کشاورزی خوب  و بدون واسطه ی محصوالت 
کیفیت را برای مردم و مشتریان فراهم می  و با 
با  تا  آورد. هم چنین به مردم امکان می دهد 
هاروست  ایران  مشارکتی  ع  مزار در  عضویت 
محصوالت(  ک  اشترا حق  خرید  شکل  )به 
محصوالت  تولید  در  نوعی  به  بتوانند 

نمایند.  مشارکت  کیفیت  با  و  خوب  کشاورزی 
همکاری  صورت  به  تواند  می  مشارکت  این 
و  داشت  کاشت،  عملیات  در  داوطلبانه 
برداشت محصوالت نیز باشد. ایده ی محوری 
حمایت  هاروست«  »ایران  نوپای  کار  و  کسب 
مبنای  بر  ایرانی  خوب  کشاورزی  از  اجتماعی 

 Community( مشارکتی  کشاورزی  مفهوم 
بجز  البته  است.   )Supported Agriculture
امکاناتی  هاروست  ایران  شده،  گفته  موارد 

به  کشاورزی  محصوالت  فروشی  عمده  برای 
معرفی  برای  بخشی  نیز  و  داخلی  خریداران 
مشتریان  به  ایرانی  خوب  ع  مزار و  محصوالت 

کرده است.  نیز فراهم  بالقوه خارجی 
خدمات  ارائه  آنالین  سامانه  ما  کلی  بطور 
بخش کشاورزی است و همه کشاورزان می توانند 
و  نام  ثبت  به  نسبت  سایت،  به  رجوع  با 

کنند. بازار اقدام  باغ  مشارکت برای 

کشاورزی  بخش  در  هایی  ظرفیت  چه 
و  جوانان  برای  کـــــارآفرینی  و  تــــولید  برای 

التحصیالن وجود دارد؟ غ  فار
هزار   800 حجم  به  نانی  ما  کشاورزی 
ع، باغات،  که شامل مزار میلیارد تومان است 
این  است.   دامپروری  و  دامداری  شیالت، 
این  گر منصفانه  ا و  کشاورزی است  آمار جهاد 
رقم توزیع شود هم اشتغال باالیی دارد و هم 
موجب رفاه اجتماعی می شود. باید استقالل 
کشاورزان را با برنامه ریزی درست حفظ  مالی 
کارآفرینی  های  فرصت  بخش  این  کنیم. 
جوانان  از  بسیاری  تواند  می  و  دارد  بسیاری 

نماید.  را شاغل 
بینام امیرعلی  مصاحبه: 

هدف اصلی استارتاپ 
ایران هاروست، حمایت 

از مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان محصوالت 

کشاورزی خوب و
 با کیفیت ایرانی است



44

سال چهارم - شماره 23- بهمن 1398
ماهنامه غیر برخط

استارت آپ

www.bazarekar.ir

وی افــزود: وزیــر نیــرو در برنامــه ۰۹۹ )خاموشــی 
کــه در صنعــت بــرق بــا  کــرد  کیــد  صفــر ســال ۱۳۹۹(، تا
کمــک اســتارت آپ های فعــال ایــن حــوزه، مصــرف 
کاهــش یابــد. مدیرعامــل شــرکت  بــرق ۱۰۰۰ مــگاوات 
کاالی  تهیــه  و  ســاخت  مدیریــت  مادرتخصصــی 
از  حمایــت  کــرد:  تصریــح  )ســاتکاب(  بــرق  و  آب 
فعالیت هــای پژوهشــی و شــرکت های دانش بنیــان 
برخــی  اســتاندارد  و  کیفیــت  با تولیــد  منظــور  بــه 
پــس  کــه  آب  و  بــرق  کاالهــای موردنیــاز صنعــت  از 
اقتصــاد  علیــه  آمریــکا  ســنگین  تحریم هــای  از 
ایــران تامیــن آنهــا بــا مشــکل مواجــه شــد، از دیگــر 
اســت.  اخیــر  ســال   ۲ در  ســاتکاب  مهــم  اقدامــات 
از اســتارت آپ ها و  گفتــه عالءالدینــی، حمایــت  بــه 
نخبــگان، نه تنهــا موجــب جلوگیــری از پدیــده فــرار 
یــا  قطعــات  تامیــن  هزینــه  بلکــه  می شــود؛  مغزهــا 

می دهــد. کاهــش  به شــدت  را  تجهیــزات 

توســعه  بــرای  راه  تســهیل  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
شــرکت های  و  اســتارت آپ ها  پیشــرفت  و 
گفــت: معتقــدم بایــد موانــع پیــش روی  دانش بنیــان، 

و  اســتارت آپ ها  پیشــرفت  و  توســعه  ایجــاد، 
گمــرک،  بیمــه،  ماننــد  دانش بنیــان  شــرکت های 

شــود. مرتفــع  امــکان  حــد  تــا  و...  مالیــات 
مدیریــت  مادرتخصصــی  شــرکت  مدیرعامــل   
)ســاتکاب(  بــرق  و  آب  کاالی  تهیــه  و  ســاخت 
از  کاال  تضمینــی  خریــد  پیشــنهاد  ارائــه  بــا 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
کنــون  هم ا گفــت:  آنهــا  از  حمایــت  منظــور  بــه 
نیــرو،  وزارت  دولــت،  ملــی،  امنیــت  شــورای عالی 
جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
نتیجــه  ایــن  بــه  نظــام،  تصمیم گیــران  دیگــر  و 
و  اســتارت آپ ها  از  حمایــت  کــه  رســیده اند 
خریــد  به صــورت  دانش بنیــان  شــرکت های 

اســت. ضــرورت  یــک  آنهــا،  از  کاال  تضمینــی 
مقــام  ســخنرانی  بــه  اشــاره  بــا  عالءالدینــی   
کــه بــا تولیدکننــدگان  معظــم رهبــری در جلســه ای 

مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی مدیریــت ســاخت و تهیــه کاالی آب و بــرق )ســاتکاب(، اعــالم کــرد: حمایــت از اســتارت آپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان بــه منظــور بومی ســازی و حمایــت از تولیــدات ملــی، یکــی از راهبردهــا و ماموریت هــای اصلــی ســاتکاب اســت.

محمدولی عالءالدینی مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی مدیریت ســاخت و تهیه کاالی آب و برق )ســاتکاب(، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد«، 
بــا اشــاره بــه عملکــرد ایــن شــرکت در بحــث حمایــت از اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیــان، اعــالم کــرد: برگــزاری چندیــن رویــداد بــه منظــور 
طــرح مشــکالت و معضــالت، برگــزاری نشســت ها و جلســات متعــدد بــرای ارزیابــی وضعیــت و بررســی مشــکالت صنعــت بــرق و آب، همچنیــن 
جمــع آوری پیشــنهادها و راهکارهــا، از جملــه فعالیت هــای شــرکت مادرتخصصــی مدیریــت ســاخت و تهیــه کاالی آب و بــرق )ســاتکاب( در بحــث 

حمایــت از اســتارت آپ ها بــود.

شورای عالی امنیت ملی، دولت، 
وزارت نیرو، معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری و دیگر 
تصمیم گیران نظام، به این 
نتیجه رسیده اند که حمایت 
از استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان به صورت خرید 

تضمینی کاال از آنها، 
یک ضرورت است

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی )ساتکاب( تشریح کرد

حمایت از استارت آپ های حوزه نیرو
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به منظــور  گفــت:  داشــتند،  اقتصــادی  فعــاالن  و 
تضمینــی  خریــد  رهبــری،  توصیه هــای  اجــرای 
کاالهــای موردنیــاز صنعــت آب و بــرق از شــرکت های 
کار شــرکت ســاتکاب قــرار  دانش بنیــان، در دســتور 
اینکــه ســاتکاب نقطــه تالقــی  بیــان  بــا  گرفــت. وی 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  بخش خصوصــی، 
افــزود: همــکاری  ســایر بخش هــای مرتبــط اســت، 
و  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بــا 
ــت از  ــه حمای ــکوفایی در زمین ــوآوری و ش ــدوق ن صن
دیگــر  دانش بنیــان،  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 

کمــک بــه آنهــا اســت.  اقــدام مــا بــرای 
مدیریــت  مادرتخصصــی  شــرکت  مدیرعامــل 
کاالی آب و بــرق )ســاتکاب( دربــاره  ســاخت و تهیــه 
زمینه هــای  در  کشــور  دانشــگاه های  بــا  همــکاری 
چنــد  بــا  ســال جاری  گفــت:  پژوهشــی  و  علمــی 
را  همــکاری  پژوهشــی  و  دانشــگاهی  و  علمــی  مرکــز 
و  پژوهش هــا  انجــام  آن،  مطابــق  کــه  کردیــم  آغــاز 
نیــاز  آن  بــه  نیــرو  حــوزه  کــه  تحقیقاتــی  پروژه هــای 
گــذار خواهــد  دارد، بــه دانشــجویان ایــن دانشــگاه وا
ــرد: چنــدی پیــش یــک  ک شــد. عالءالدینــی تصریــح 
مســوولیت های  زمینــه  در  کــه  سوئیســی  شــرکت 
اجتماعــی بــا ســازمان ملــل متحــد همــکاری دارد، 
کــه محوریــت  بــه ایــران آمــد. در یکــی از رویدادهــا 
ســاتکاب  شــرکت  بــود،  آب  صنعــت  در  آمــوزش  آن 

سوئیســی  شــرکت  ایــن  بــا  آن،  برگــزاری  بــرای 
کــرد. همــکاری 

 وی افــزود: در تعامــل بــا ایــن شــرکت سوئیســی، 
و  دانــش  لحــاظ  از  ایــران  کــه  شــدیم  متوجــه 
بین المللــی  اســتانداردهای  بــا  همــگام  مهــارت، 
ایــن  از  تــا  شــد  ایــن  بــر  تصمیــم  بنابرایــن  اســت، 
ــه در بحــث آمــوزش  پــس نماینــده آنهــا در خاورمیان
شــرکت  اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

باشــد. ســاتکاب 
مدیریــت  مادرتخصصــی  شــرکت  مدیرعامــل   
در  )ســاتکاب(  بــرق  و  آب  کاالی  تهیــه  و  ســاخت 
توســعه ای  برنامه هــای  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ 
گفــت: در تــالش بــرای تبدیــل شــرکت  ایــن شــرکت، 
هســتیم.  توســعه ای  شــرکت  یــک  بــه  ســاتکاب 
ضمــن  می توانیــم  مهــم،  ایــن  انجــام  صــورت  در 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  از  بیشــتر  حمایــت 
کشــور بــه  پیشــرفت تکنولــوژی، مانــع از خــروج ارز از 

شــویم. واردات  منظــور 
کمــک بزرگــی به   همچنیــن توســعه ایــن شــرکت ها 
کــرد. بحــث تبدیــل  افزایــش اشــتغال زایی خواهــد 
در  کنــون  هم ا توســعه ای  شــرکت  بــه  ســاتکاب 
ــت.  ــری اس ــال پیگی ــت درح ــاد دول ــیون اقتص کمیس
از  کاال  تضمینــی  خریــد  کــرد:  تصریــح  عالءالدینــی 
از  شــرکت های دانش بنیــان تنهــا جنبــه جلوگیــری 

خــروج ارز نــدارد؛ بلکــه مــا یــک قــدم فراتــر رفتــه و 
کاال در  آن  نمونه هــای مشــابه  بــا  ســعی می کنیــم 
گــزارش، آذر  کنیــم. براســاس ایــن  جهــان رقابــت 
۹۶ دکتــر اردکانیــان وزیــر نیــرو در حکمــی شــرکت 
منظــور  بــه  دیگــر  بــار  را  ســاتکاب  شــده  منحــل 
خط مشــی های  و  اهــداف  بــا  موثــر  نقــش  ایفــای 
حمایــت  اشــتغال،  توســعه  محوریــت  بــا  جدیــد 
توســعه  نویــن،  فناوری هــای  و  داخــل  ســاخت  از 
گفتــه  بــه  کــرد.  احیــا  و...  صــادرات  و  رقابــت 
انحــالل  بــا  کشــور،  نیــروی  متولیــان  از  برخــی 
صنعــت  ثــروت  تومــان  میلیــارد  هــزاران  ســاتکاب 
ایــن  کــه  بــود  باقی مانــده  بالتکلیــف  بــرق  و  آب 
شــد.  چالش هــا  برخــی  ظهــور  بــه  منجــر  موضــوع 
حــال ســاتکاب دوبــاره احیــا شــده و متولــی نیــرو 
هــم در قالــب ماموریت هــا و وظایــف فصــل جدیــد 
اســت.  کــرده  تعبیــه  و  تعریــف  را  شــرکت  ایــن 
تعییــن  پیشــنهاد  ماموریت هــا،  ایــن  بــر  عــالوه 
روی  نیــز  توســعه ای  ســازمان  به عنــوان  ســاتکاب 
بتوانــد در  تــا  گرفتــه اســت  قــرار  میــز هیات دولــت 
دانش بنیــان،  شــرکت های  از  حمایــت  عرصــه 
و  ایجــاد  و  نویــن  فناوری هــای  داخــل،  ســاخت 
خصوصــی  بخــش  از  حمایــت  و  اشــتغال  توســعه 

باشــد. داشــته  اثربخشــی  فعالیــت 
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۱- مقیاس پذیــری
راه حل هــا  دوم  نســل  شــاهد   ۲۰۲۰ دهــه  در   
و  بــود  خواهیــم  مقیاس  پذیــری  مشــکل  بــرای 
تــوان  کــه  شــد  خواهنــد  عرضــه  ک چین هایــی  بال
برابــر  چندیــن  را  کنش هــا  ترا ســرعت  و  عملیاتــی 
افزایــش خواهنــد داد. درســت ماننــد پهنــای بانــد 
و  شــد   56K آپ  دایــل  مودم هــای  جایگزیــن  کــه 
زمینه هــای  در  اینترنــت  کاربــرد  گســترش  باعــث 

شــد. و...  اوبــر  یوتیــوب،  ماننــد  مختلــف 
بهبــود  بیــس،  کویــن  مدیرعامــل  اعتقــاد  بــه 
کاربــردی  بــرای  اصلــی  مقیاس پذیــری پیش شــرط 
ارزهــای دیجیتــال در دنیــای واقعــی اســت   شــدِن 
پیشــرفت  برابــر  چنــد  مقیاس پذیــری  کــه  زمانــی  و 
کاربردهــای آن خواهیــم  کنــد، شــاهد توســعه ســریع 

ــود. ب

۲- حریــم خصوصی
عــالوه بــر مقیاس پذیــری، توســعه حریــم خصوصــی 

نیــز یکــی از پیشــرفت های عمــده در دهــه پیــش رو 
کــه ابتــدا بــر  خواهــد بــود. درســت ماننــد اینترنــت 
کثــر  بســتر پروتــکل HTTP بــود ولــی در حــال حاضــر ا
 HTTPS بســتر  بــر  پیش فــرض  به صــورت  ســایت ها 
کوین هــا و  کــه  هســتند، شــاهد ایــن خواهیــم بــود 

بــا محوریــت حریــم خصوصــی در  ک چین هایــی  بال
ــت.  گرف ــد  ــرار خواهن ــرش ق ــورد پذی ــش رو م ــه پی ده
کــه هــر پرداخــت و  در بیشــتر مــوارد منطقــی نیســت 

کامــال شــفاف انجــام داد. دریافتــی را به طــور 

۳- یکپارچگــی
تیم هــای  از  زیــادی  تعــداد  حاضــر  حــال  در 
نســل  پروتکل هــای  روی  کار  حــال  در  قدرتمنــد 
اتریــوم  پولــکادوت،  دفینیتــی،  )کازمــاس،  جدیــد 
دیگــری  تیم هــای  و  هســتند  و...(  آلگورانــد   ،۲
مقیاس پذیــری  بهبــود  روی  کار  حــال  در  نیــز 
پیش بینــی  هســتند.  موجــود  ک چین هــای  بال
شــاهد  پیــش رو  دهــه  در  کــه  اســت  ایــن  نگارنــده 
ک چین هــا در حــوزه توســعه دهندگان،  پیشــرفت بال
بــود.  خواهیــم  بــازار  حجــم  و  کاربــری  پایــگاه 
حریــم  مقیاس پذیــری،  بــر  کــه  ک چین هایــی  بال
کننــد،  تمرکــز  توســعه دهندگان  ابــزار  و  خصوصــی 
کــرد. احتمــاال  بیشــتر از ســایرین پیشــرفت خواهنــد 

موســس و مدیــر عامــل کوین بیــس )Coinbase(، بزرگ تریــن صرافــی بیت کویــن در آمریــکا، در یادداشــتی کــه در وبــالگ کویــن بیــس 
منتشــر کــرده اســت، آینــده ارزهــای دیجیتــال و فنــاوری بالک چیــن را تــا پایــان دهــه ۲۰۲۰ میــالدی پیش بینــی می کنــد. در ادامــه مقالــه  جــذاب و 

پیش بینی هــای آرمســترانگ بــرای ۱۰ ســال آینــده را می خوانیــد.
ــاال پیش بینــی کنــد. امــا بهتریــن راه بــرای پیش بینــی  ــا دقــت ب ــه گــزارش دنیــای اقتصــاد بدیهــی اســت کــه هیچ کــس نمی توانــد آینــده را ب ب
آینــده، ســاختن آن اســت. از نظــر آرمســترانگ در دهــه آینــده، بالک چینــی را خواهیــم دیــد کــه هــم مقیاس پذیرتــر )دارای تراکنش هــای ارزان 

و ســریع( اســت و هــم کاربــران آن حریــم خصوصــی بیشــتری دارنــد.
 ایــن فنــاوری از ۵۰ میلیــون کاربــر در ابتــدای دهــه بــه یــک میلیــارد کاربــر در پایــان دهــه خواهــد رســید. ارزهــای دیجیتــال به طــور گســترده در 
دو حــوزه مــورد پذیــرش قــرار خواهنــد گرفــت؛ در بازارهــای نوظهــور )کشــورهای در حــال توســعه( کــه سیســتم های مالــی ســنتی در آنهــا شکســت 

خواهنــد خــورد و همچنیــن در اســتارت آپ های مبتنــی بــر ارزهــای دیجیتــال کــه محصــوالت مــورد نیــاز مــردم را تولیــد خواهنــد کــرد.
در پایــان ایــن دهــه بســیاری از فناوری هــای اســتارت آپی، بخشــی مربــوط بــه ارزهــای دیجیتــال خواهنــد داشــت، دقیقــا ماننــد امــروز کــه تمــام 
اســتارت آپ ها بــا اینترنــت و یادگیــری ماشــین ســروکار دارنــد. در ۱۰ ســال آینــده، حکومت هــا و موسســات مختلــف به طــور گســترده ای وارد حــوزه 

ارزهــای دیجیتــال خواهنــد شــد.
در ادامه به طور مفصل به بررسی تاثیرات فناوری بالک چین و ارزهای دیجیتال بر دنیا در ۱۰ سال آینده خواهیم پرداخت:

یک استارت آپ ارز دیجیتالی
 چه مشخصه هایی دارد؟

در دهه پیش رو 
شاهد پیشرفت 

بالک چین ها در حوزه 
توسعه دهندگان، 

پایگاه کاربری 
و حجم بازار 
خواهیم بود
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بــزرگ  تیم هــای  ادغــام  شــاهد  رو  پیــش  دهــه  در 
آن  در  کــه  معکــوس  فورک هــای  باشــیم.  توســعه 
واحــد  زنجیــره  یــک  بــه  ک چیــن(  )بال زنجیــره  دو 
تبدیــل می شــود و هــر توکــن بــا توکــن ادغــام دیگــر 

داشــت. خواهــد  ثابــت  تبــادل  خ  نــر
انــدازه شــرکت ها،  بــه  گفتــه آرمســترانگ،  طبــق 
ــن  کوی ــا،  ــاز و DAOه ــع ب ــای منب ــا، پروژه ه خیریه ه
امــا  دیجیتــال(.  ارز  )میلیون هــا  داشــت  خواهیــم 
ک چین هــا زیرســاخت  فقــط تعــداد معــدودی از بال
هــر  ماننــد  کــرد.  خواهنــد  فراهــم  را  کوین هــا  ایــن 
ک چین هایــی برنــده  صنعــت دیگــری، احتمــاال بال
کــه بــه قانــون توزیــع قــدرت پایبنــد  خواهنــد بــود 

باشــند.

کاربرد ۴- از ســفته بازی تــا 
و  گری  ســودا بــه  مربــوط  عمدتــا   ۲۰۱۰ دهــه 
بــود.  دیجیتــال  ارزهــای  عرصــه  در  ســرمایه گذاری 
زیــر مبــادالت ارزهــای دیجیتــال، بیشــتر فعالیت هــا 
می کردنــد.  هدایــت  را  تجــاری  مدل هــای  و 
در  کــه  شــرکت هایی  اســت  معتقــد  آرمســترانگ 
فضــای ارزهــای دیجیتــال تاســیس خواهنــد شــد، 
دیجیتــال  ارزهــای  کاربردی ســازی  زمینــه  در 
مــردم  کــه  معنــی  ایــن  بــه  بــود؛  خواهنــد  پیــش رو 
کــه  عــادی از ایــن ارزهــا نــه بــرای تریــد در صرافــی 
کــرد.  کاربردهــای واقعــی اســتفاده خواهنــد  بــرای 
رونــد  ایــن  شــروع  شــاهد  هــم  حاضــر  حــال  در 
غیــر  مــواردی  در  دیجیتــال  ارزهــای  از  و  هســتیم 

مارجیــن،  وام دهــی،  ســهامداری،  ماننــد  تریــد،  از 
و...  تجــارت  درآمــد،  کســب  بدهــی،  کارت هــای 

می شــود. اســتفاده 

۵- ظهــور اســتارت آپ هایی بــر بســتر ارزهــای 
دیجیتــال

از  جدیــدی  نــوع  رواج  شــاهد  دهــه  ایــن  در 
اســتارت آپ هایی  بــود؛  خواهیــم  اســتارت آپ ها 
کــه  بــر بســتر ارزهــای دیجیتــال. دقیقــا همان طــور 
اســتارت آپ ها  راه انــدازی  ایــده  »داتــکام«  جنــون 
تمــام  تقریبــا  بعــد  دهــه  یــک  و  آورد  وجــود  بــه  را 
فناوری هــای اســتارت آپی بــه طریقــی بــه اســتفاده 
 ۲۰۲۰ دهــه  پایــان  در  شــدند،  متوســل  اینترنــت  از 
بخشــی  اســتارت آپی  فناوری هــای  تمــام  نیــز 
داشــت. خواهنــد  دیجیتــال  ارزهــای  بــه  مربــوط 

اوال، ایــن اســتارت آپ ها بــرای ســرمایه پذیری از 
ــه  کــرد. ایــن ب ارزهــای دیجیتــال اســتفاده خواهنــد 
کــه جمــع آوری ســرمایه محــدود بــه  ایــن معنــی اســت 
کشــور خــاص نخواهــد بــود و توســعه دهندگان  یــک 
کننــد.  ســرمایه پذیری  جهــان  تمــام  از  می تواننــد 
بــه  ســرمایه   هدایــت  از  مانــع  کار  ایــن  همچنیــن 
ســوی ســرمایه گذاری های خطرپذیــر خواهــد شــد.
دیجیتــال  ارزهــای  از  اســتارت آپ ها  ایــن  ثانیــا، 
توکن هایــی،  صــدور  بــا  و  کــرد  خواهنــد  اســتفاده 
دســت  بــه  را  بــازار  نیــاز  بــا  متناســب  محصــوالت 
اولیــن پذیرنــدگان ایــن محصــوالت خواهنــد رســاند 
و بــه ایــن ترتیــب ایــن افــراد در زمینــه محصــوالت 

ماننــد  دقیقــا  بــود.  خواهنــد  پیشــرو  ارائه شــده، 
شــرکت  آن  در  کــه  شــرکت  یــک  اولیــه  کارمنــدان 

می شــوند. ســهامدار 
بــا  را  جهانــی  جوامــع  و  بازارهــا  آنهــا  ثالثــا، 
کــه قبــل از  گــرد هــم خواهنــد آورد  چنــان ســرعتی 
نبــوده  آن  انجــام  بــه  قــادر  اســتارت آپی  هیــچ  آن 
ایــن  بتواننــد  اینکــه  بــرای  اســتارت آپ ها  اســت. 
کل  کشــور در  بــه  کشــور  بایــد  انجــام دهنــد،  را  کار 
ــت و  ــای پرداخ ــد و روش ه کنن ــدا  ــترش پی گس ــا  دنی
بــا روش هــای  را  کشــورها  تمــام  مقــررات  و  قوانیــن 

دهنــد. تطبیــق  خــود 
قانون گــذاری  مــورد  در  بســیاری  هنــوز ســواالت 
ــای  ــد؛ امــا مزای ارزهــای دیجیتــال بی پاســخ مانده ان
کــه بــازار  ارزهــای دیجیتــال بــه انــدازه ای زیــاد اســت 
نیــز  ســواالت  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای  راهــی  باالخــره 
کــرد. ایــن اســتارت آپ ها بــا چالشــی  پیــدا خواهــد 
آن  بــا  اســتارت آپی  هــر  کــه  بــود  خواهنــد  درگیــر 
ــه  ــه مــردم ب ک ــوده اســت؛ ســاختن چیــزی  مواجــه ب
ــد. دلیــِل ورود ۱۰۰ میلیــون نفــر بعــدی  ــاز دارن آن نی
اهمیــت  خاطــر  بــه  دیجیتــال،  ارزهــای  حــوزه  بــه 
بــرای  آنهــا  نیســت.  حــوزه  ایــن  بــه  دادنشــان 
غیرمتمرکــز،  اجتماعــی  شــبکه های  از  اســتفاده 
وارد  ویدئویــی  بازی هــای  انجــام  یــا  درآمــد  کســب 
ایــن حــوزه خواهنــد شــد و تنهــا راه اســتفاده از ایــن 

اســت. دیجیتــال  ارزهــای  به کارگیــری  کاربردهــا، 



48

سال چهارم - شماره 23- بهمن 1398
ماهنامه غیر برخط

استارت آپ

www.bazarekar.ir

دربــاره  امــروز  کــرد:  اظهــار  ابتــدا  در  قائمــی 
و  بحــث  اســتارت آپ ها،  حقوقــی  مســائل 
مباحــث  ایــن  البتــه  کــرد.  خواهیــم  بررســی 
دربــاره  بنابرایــن  هســتند  گســترده  بســیار 
کــرد. نکتــه ای  مســائل مهــم صحبــت خواهیــم 
بــه  ایــده  کــه  اســت  ایــن  دانســت  بایــد  کــه 
خــودی خــود قابلیــت حمایــت نــدارد و مثــال 
اســتارت آپ هایی  از  بســیاری  آن  واضــح 
کــه فعالیــت آنهــا مشــابه هــم اســت امــا  هســتند 
نمی تواننــد اقدامــی حقوقــی علیــه هــم انجــام 
کمــک خاصــی بــه شــما  دهنــد. ثبــت ایــده هــم 
قانونــی  عناویــن  تحــت  بایــد  بلکــه  نمی کنــد 
گیــرد. قــرار  حمایــت  مــورد  بتونــد  تــا  دربیایــد 

ادامــه  کار  و  کســب  مدل هــای  دربــاره  وی 
واســطه  نقــش  اســنپ  هماننــد  برخی هــا  داد: 
دارنــد، دیجــی کاال نقــش فــروش خدمــت دارد، 
برخی هــا هــم خدماتــی ارائــه نمی دهنــد بلکــه 
کاری هســتند. برخــی قراردادهــا  فقــط ویتریــن 
هســتند.  کســب وکارها  خــاص  کــه  هســتند 

گــی مهــم اســتارت آپ ها رشــد ســریع آنهــا و  ویژ
ســود زیــاد اســت بنابرایــن بایــد مدلــی حقوقــی 
کــه مهم تریــن مــورد  بــرای آنهــا در نظــر بگیریــم 
در ایــن زمینــه دربــاره قراردادهــای آن هاســت.
و  اســتارت آپ  کارشــناس  ایــن 
قراردادهــای  گفــت:  نوپــا  کســب وکارهای 
مهمــی  قراردهــای  وکار  کســب  راه انــدازی 
قــرارداد  محرمانگــی،  قــرارداد  هماننــد 
اســتخدام  و  کار  قــرارداد  ســرمایه گذاری، 
قــرارداد  ســهامداری،  قراردادهــای  کارمنــد، 

کارمنــدان  بــه  تشــویقی  ســهام  گــذاری  وا
. هســتند

اهمیــت آشــنایی با مســائل حقوقی
 در موفقیــت اســتارت آپ ها

تصریــح  فکــری  مالکیــت  حقــوق  کارشــناس 
قــرارداد  شــرکا،  بیــن  قــرارداد  مهم تریــن  کــرد: 
ســهم  وظایــف،  کــه  اســت  هم بنیانگــذاران 
داده  توضیــح  آن  در  هرکــدام  آورده هــای  و 
می شــود. ایــن قــرارداد بیــن مؤسســان بســته 
شــامل  هــم  آن  ارکان  مهم تریــن  و  می شــود 
ــرکت،  ــخصات ش ــذاران، مش ــخصات بنیانگ مش
حــق امضــاء، وصــف پــروژه، حقــوق و ســرمایه، 
مدیــران  عــزل  و  انحــالل  افــراد،  مســئولیت 

اســت.
گفــت:  قــرارداد  انعقــاد  زمــان  دربــاره  وی 
بایــد  بــا هــم داریــد  گــر رابطــه دوســتی  ا حتــی 
یکــی  گــر  ا تــا  شــود  منعقــد  شــما  بیــن  قــرارداد 
مشــکلی  یــا  بمانــد  باقــی  کار  وســط  نتوانســت 
بــرای وی پیــش آمــد مســائل مالــی و حقوقــی 

ــا ارائــه عطیــه قائمــی، مســائل حقوقــی  اســتارت آپ ها را  ــا عنــوان »کافه محفــل«، ب بیســت و ســومین دورهمــی کســب وکارهای نوپــای قرآنــی ب
مــورد بحــث و بررســی قــرار داد.

بــه گــزارش ایکنــا، بیست وســومین دورهمــی کســب وکارهای نوپــای قرآنــی بــا عنــوان »کافه محفــل« عصــر شــنبه ۱۴ دی مــاه، بــا موضــوع 
»مســائل حقوقــی اســتارت آپ ها« از ســوی مرکــز رشــد واحدهــای فناورهنرهــای قرآنــی، بــا ارائــه عطیــه قائمــی، کارشــناس حقــوق مالکیــت فکــری 

و وکیــل پایــه یــک دادگســتری برگــزار شــد.

 ایده به خودی خود
 قابلیت حمایت

 ندارد

در بیست و سومین »کافه محفل« مطرح شد:

اهمیت آشنایی با نقش مسائل حقوقی
 در موفقیت استارت آپ ها
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نبایــد  کار  اول  لــذا  باشــد.  کامــاًل مشــخص  آن 
اول  البتــه  کنیــد.  فرامــوش  را  چیــزی  چنیــن 
راه وارد قــرارداد هم بنیانگــذاری نشــوید بلکــه 
کنیــد و بعــد  کار  ببینیــد آیــا می توانیــد بــا هــم 
البتــه  کنیــد.  فکــر  آن  مــورد  در  مــاه  چنــد  از 
ایــن  در  حقوقــی  مشــاوره های  بــا  مشــورت 

اســت. مهــم  هــم  زمینــه 
کســب  و  و  اســتارت آپ  کارشــناس  ایــن 
کســب  مفهــوم  کــرد:  تصریــح  نوپــا  کارهــای 
خدمتــی  و  کاری  و  کســب  ایــده  همــان  کار  و 
ممکــن  دهــد.  ارائــه  اســت  قــرار  کــه  اســت 
گســترده  کار شــما خیلــی هــم  کســب و  اســت 
باشــد. بحــث بعــدی دربــاره اســتراتژی اســت 
یافتــن  کنیــم روش دســت  بایــد مشــخص  کــه 
کســب  مــا بــه ایــن خدمــت چیســت؟ در ایــن 
کســی می توانــد چیــز خاصــی  آورده هــر  کار،  و 
کســی هــم  باشــد. البتــه ممکــن اســت آورده هــر 
کــه  برابــر نباشــد. بنابرایــن خیلــی مهــم اســت 
گرفتــه شــود. موضــوع ارزشــگذاری هــم در نظــر 
در  مالکیــت  مفهــوم  دربــاره  قائمــی 
مالکیــت  موضــوع  شــد:  یــادآور  اســتارت آپ ها 
کــدام از ســهامداران  کــه هــر  بــه ایــن می پــردازد 
نوعــی  چقــدر ســهم دارنــد. ســهم ممتــاز هــم 
مربــوط  حقــوق  می توانــد  کــه  اســت  امتیــاز 
اســتارت آپ های  باشــد.   ... یــا  مدیریــت  بــه 
بــه  وابســته  زیــادی  میــزان  بــه  کنونــی، 
کــه درصــدی از ســهام  بنیانگــذاران آن هســتند 
کــه می توانــد فــوری یــا  بــه آنهــا تعلــق می گیــرد 

باشــد. تدریجــی 
فکــری  مالکیــت  حقــوق  کارشــناس  ایــن 
دربــاره تأســیس شــرکت نیــز ادامــه داد: بحــث 
گاهــی  اســت.  شــرکت  تأســیس  دربــاره  دیگــر 
حتمــًا  بایــد  کــه  می رســید  جایــی  بــه  اوقــات 
لــذا بایــد دور هــم  کنیــد  شــرکت خــود را ثبــت 
جمــع شــده و اقدامــات الزم بــرای ثبــت آن را 
بــا آن و  انجــام دهیــد و همــه مســائل مرتبــط 

بیاوریــد. قــرارداد  در  را  شــخص  هــر  وظایــف 
گفــت: انحــالل هــم دو مرحلــه اســت.  قائمــی 
یکــی قبــل از تشــکیل شــرکت و یکــی هــم بعــد 
برخــی  مرحلــه،  هــر  در  کــه  چرا اســت  آن  از 
موقــع  بایــد  بنابرایــن  شــده  آورده  دارایی هــا 
خــروج تقســیم شــود و در ایــن زمینــه هــم بایــد 
قراردادهــای الزم وجــود داشــته باشــد. قــرارداد 
مهــم بعــدی، قــرارداد محرمانگــی اســت. ایــن 
ــا یــک قــرارداد باشــد.  هــم می توانــد یــک بنــد ی
یــک  مدیــران  و  کارمنــدان  بیــن  اســت  بهتــر 
در  باشــد.  داشــته  وجــود  محرمانگــی  قــرارداد 
واقــع در اینجــا قــرار اســت برخــی از اطالعــات 
محرمانــه بــرای رســیدن هــدف خاصــی مــورد 

ــا چنیــن قــراردادی،  ــذا ب گیرنــد ل اســتفاده قــرار 
کــه از ایــن اطالعــات  طرفیــن تعهــد می دهنــد 
ــد خســارت  ــه بای کننــد وگرن ــه حفاظــت  محرمان

کننــد. آن را هــم پرداخــت 
اطالعــان  محرمانگــی  وضعیــت  دربــاره  وی 
کــرد: بعــد از پایــان  کیــد  بعــد از پایــان قــرارداد تأ
کنیــم بــه  قــرارداد هــم می توانیــم طــرف را ملــزم 
کنــد  صــورت نامحــدود ایــن اطالعــات را حفــظ 
یــا اینکــه دوره زمانــی هماننــد پنــج ســاله بــرای 
ــا در آن مــدت، اطالعــات  وی در نظــر بگیریــم ت

را افشــا نکنــد.
ــرد:  ک کارشــناس حقــوق مالکیــت فکــری بیــان 
در ثبــت شــرکت، عجلــه ممنــوع اســت. اول بــه 
شــروع  را  کارتــان  گروهــی،  و  دوســتانه  صــورت 
کنیــد و هــر وقــت بــه ســطحی از آمادگــی رســیدید 
کــه بتوانیــد وظایــف یــک شــرکت را انجــام دهیــد و 
کنیــد  می توانیــد ســرمایه گذار و تســهیالت جــذب 

ــد. ــه ســمت ثبــت شــرکت بروی ــگاه ب آن
گفــت: شــرکت های مختلفــی در قانــون  وی 
شــرکت ها  ایــن  گــر  ا شــده اند  ثبــت  تجــارت 
آنهــا  مالیــات  کننــد  فرهنگــی  کار  می خواهنــد 
کمتــر اســت. شــرکت دیگــر، شــرکت بــا مســئولیت 
کار  نمی خواهنــد  معمــواًل  کــه  اســت  محــدود 
بهتریــن  دهنــد.  گســترش  چنــدان  را  خــود 
خــاص  ســهامی  کــه  اســت  شــرکتی  شــرکت، 
و  دارد  بیشــتری  اعتبــار  کــه  چرا باشــد 
بــه ســهامی عــام تبدیــل  می توانیــد آن را هــم 
کنیــد. االن  کــرده و در واقــع ســهام آن را عرضــه 
امــا  دارنــد  تبدیــل  قابلیــت  شــرکت ها  تمــام 
اســت. نشــده  ابــالغ  آن  دســتورالعمل  هنــوز 

کسب وکارهای  کارشــناس اســتارت آپ و  این 

بــا  شــرکت  مهــم  تفــاوت  داد:  ادامــه  نوپــا 
ایــن  شــرکت ها  ســایر  بــا  محــدود  مســئولیت 
رفتــه ای  و  شســته  و  کــم  مقــررات  کــه  اســت 
ــا تعــداد افــراد انــدک می توانیــد چنیــن  دارد و ب
شــرکتی را تشــکیل دهیــد امــا شــرکت  ســهامی 
بعــد،  مرحلــه  دارد.  زیــادی  الزامــات  خــاص 
ایــن  اســت.  کســب وکار  بــرای  اســم  انتخــاب 
گــر بخواهیــد متوجــه  فرآینــد آســانی اســت امــا ا
بــرای  را  نــام  ایــن  کســی  قبــاًل  آیــا  کــه  شــوید 
کــرده اســت می توانیــد  انتخــاب  شــرکت خــود 
راحتــی  بــه  شــرکت ها  ثبــت  اداره  ســایت  از 

شــوید. موضــوع  ایــن  متوجــه 
دربــاره  بعــدی  نکتــه  کــرد:  اظهــار  قائمــی 
کار شــما را از ســایر  کــه  عالمــت تجــاری اســت 
تجــاری  عالمــت  می کنــد.  جــدا  کســب وکارها 
عالمتــی  بایــد  و  اســت  مهــم  بســیار  شــما 
بــا  نبایــد  شــما  عالمــت  باشــد.  رؤیــت  قابــل 
مگــر  باشــد  مشــابه  قبلــی  شــده  ثبــت  عالمــت 
باشــد.  متفــاوت  کارهــا  و  کســب  نــوع  اینکــه 
باشــد؛  گمراه کننــده  نبایــد  عالمــت  همچنیــن 
کــه در تهــران تولیــد شــده نبایــد  مثــال چاقویــی 
شــود. زده  آن  روی  زنجــان  چاقــوی  عالمــت 

گفــت: موضــوع  وی در پایــان ســخنان خــود 
از  یکــی  عنــوان  بــه  مجوزهــا  دربــاره  دیگــر 
یــک  اســت.  کســب وکارها  مهــم  دغدغه هــای 
مجــاز  فعالیت هــا  کــه  دارد  وجــود  قاعــده 
قانونــی مشــخص  اینکــه مراجــع  هســتند مگــر 
کــه ایــن فعالیــت نیــاز بــه مجــوز  کــرده باشــند 

دارد.
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Ola Cabs ۱- اســتارت آپ
از  یکــی   )Ola Cabs( َکبــز  اوال  اســتارت آپ 
اســت.  هنــد  در  کســی  تا رزرو  بــزرگ   اپلیکیشــن های 
بهاتــی  آنکیــت  و  گاروال  آ گــش  ها  ،۲۰۱۰ ســال  در 
اوال  نهادنــد.  بنیــان  بنگلــور  در  را  اســتارت آپ  ایــن 
اقتصــادی  کســی های  تا از  متنوعــی  خدمــات  َکبــز 
و  پیشــرفته  خدمــات  تــا  گرفتــه  مقرون به صرفــه  و 
کاربــران خــود ارائــه می دهــد. اوال یکــی از  اشــرافی را بــه 
کســی  ک تا ارائه دهنده هــای بــزرگ  خدمــات رزرو اشــترا
کــه بــا اوبــر در هنــد رقابــت می کنــد. مســافران بــا  اســت 
اســتفاده از ســرویس اوال می تواننــد در طــول مســیر، از 
کرایــه ی دوچرخــه  کننــد.  وای فــای رایــگان اســتفاده 
اســتارت آپ  ایــن  خدمــات  دیگــر  از  موتورســیکلت  و 

اســت.
ماننــد  کســب وکارهایی  اســتارت آپ  ایــن 
Foodpanda هنــد )خریــد و تحویل غــذا( و Ridlr )خرید 
گســترش فعالیت هــای  بلیــت و مســافرت( را به منظــور 
خــود خریــد و ۱۰۰ میلیــون دالر روی اســتارت آپ اجــاره  

اســت. کــرده  ســرمایه گذاری   )Vogo( ووگــو  اســکوتر 

Grab ۲- اســتارت آپ
اســتارت آپ های  از  یکــی   )Grab( ِگــَرب 
ســال  در  اســت.  جنوب شــرقی  بــزرگ   کســی رانی  تا

کســب وکار  دانشــکده ی  غ التحصیــالن  فار  ،۲۰۱۲
هوی لینــگ،  تــان  و  تــان  آنتونــی  یعنــی  هــاروارد، 
آنتونــی  کردنــد.  بنیان گــذاری  مالــزی  در  را   Grab
ایــده ی راه انــدازی اســتارت آپی ماننــد اوبــر را زمانــی 
کــه هنــوز دانشــجوی هــاروارد بــود.  در ســر داشــت 
کســی رانی زمانــی  ایــده ی راه انــدازی اســتارت آپ تا
دوســتانش  از  یکــی  کــه  گرفــت  شــکل  او  ذهــن  در 
کســی در  گرفتــن تا بــد خــود در  از تجربــه ی بســیار 
می ترســید  او  کــرد.  شــکایت  او  پیــش  کشــور  ایــن 
یــا  کنــد  پیــدا  را  مدنظــر  مســیر  نتوانــد  کســی  تا
ایــن   ،۲۰۱۶ ســال  در  بگیــرد.  او  از  اضافــی  پــول 
 GrabCar اســتارت آپ تمــام خدمــات خــود ازجملــه
 GrabBike و  شــخصی(  خودروهــای  )کرایــه ی 
کســی موتورســیکلتی( و GrabExpress )تحویــل  )تا
کــرد.  یــک ســقف جمــع  زیــر  را  بســته های پســتی( 
به نــام  اپلیکیشــنی  همچنیــن  اســتارت آپ  ایــن 
ــده  ــان رانن ــو می گفت وگ ــکان  ــه ام ک GrabChat دارد 
یکــی  نــام   GrabShare می کنــد  فراهــم  را  مســافر  و 

در تمام دنیا، از صنعت تاکسی های آنالین استقبال شده و روزبه روز تعداد استارت آپ های این حوزه بیشتروبیشتر می شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری آنــا،  ایــن روزهــا، اکثــر مــردم از تلفن هــای هوشــمند اســتفاده می کننــد و ترجیــح می دهنــد به جــای اینکــه گوشــه  خیابــان 
منتظــر تاکســی باشــند، فقــط بــا بازکــردن اپلیکیشــن مدنظــر و چنــد کلیــک ســاده، تاکســی آنالیــن رزرو کننــد. رزرو تاکســی های آنالیــن نه تنهــا 
آســان و ســریع شــده؛ بلکــه هزینــه ی آن نیــز درمقایســه با گذشــته کاهــش یافتــه اســت و اغلــب مــردم اســتفاده از آن هــا را بــه تاکســی های 

معمولــی ترجیــح می دهنــد. در ادامــه ی ایــن مطلــب، تعــدادی از اســتارت آپ های تاکســی رانی بــزرگ  و برتــر جهــان را معرفــی می کنیــم.

 )Ola Cabs( استارت آپ اوال کَبز

یکی از اپلیکیشن های بزرگ  رزرو 

تاکسی در هند است. در سال 

۲۰۱۰، هاگش آگاروال و آنکیت 

بهاتی این استارت آپ را در بنگلور 

بنیان نهادند

آشنایی با

 ۱۰ استارت آپ برتر  تاکسیرانی جهان 
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ایــن   ،۲۰۱۶ ســال  در  کــه  اســت  خدماتــی  از  دیگــر 
هم مســیر  کاربــران  و  کــرده  معرفــی  اســتارت آپ 

کننــد. اســتفاده  آن  از  می تواننــد 

Gett ۳- اســتارت آپ
کارآفریــن بــا نام هــای ِدیــو وایســر و روی مــور  دو 
ایــن  کردنــد.  تأســیس  را   )Gett( ِگــت  اســتارت آپ 
کــرده  آغــاز   GetTaxi نــام  بــا  را  کارش  اســتارت آپ 
ایــده ی  اســت.  لنــدن  در  آن  اصلــی  دفتــر  و  بــود 
اولیــه ی راه انــدازی ایــن اســتارت آپ در ســال ۲۰۰۹ 
کــه بیــش از ۳۰ دقیقــه  و زمانــی بــه فکــر وایســر رســید 
ــده  ــل ش ــی معط کس ــردن تا ک ــرای پیدا ــرودگاه ب در ف
نیــز  را  کاال  حمــل  امــکان   Gett اســتارت آپ  بــود. 
 Gett اســتارت آپ  می کنــد.  مهیــا  مســافران  بــرای 
ــش  کاه ــان  ــک و زم ــاعات ترافی ــر، در س ــالف اوب برخ
تغییــر  را  جابه جایــی  خ  نــر راننده هــا،  تعــداد 
باعــث  کــه  اســت  از مزایایــی  یکــی  ایــن  نمی دهــد. 
شــده ایــن اســتارت آپ در بــازار رقابــت باقــی بمانــد.

Juno ۴- اســتارت آپ
زیــر  اســتارت آپ های  از  یکــی   )Juno( جونــو 
کــه در ســال ۲۰۱۵، تالمــون  مجموعــه ی Gett اســت 
فقــط  اســتارت آپ  ایــن  نهــاد.  بنیــان  را  آن  مارکــو 
حــق  به عنــوان  را  ســفر  هــر  هزینــه ی  از  درصــد   ۱۰
کمیســیون برمی داشــت و در مقایســه  بــا ســهم ۲۰ تــا 

۲۵ درصــدی اوبــر از هــر ســفر، میــزان راضی کننــده ای 
بــرای راننــدگان محســوب می شــد. همچنیــن، ایــن 
اســتارت آپ بــرای رقابــت بــا اوبــر ایــده ی جدیــدی 
از  بخشــی  می خواســت   ،۲۰۲۶ ســال  تــا  و  داشــت 
ســهام شــرکت را بــه رانندگانــش دهــد؛ امــا ایــن ایــده 

Gett لغــو شــد. بعــد از فروخته شــدن بــه شــرکت 

Hailo ۵- اســتارت آپ
اســتارت آپ هایلــو )Hailo( در اواخــر ســال ۲۰۱۰، 
کارآفریــن حــوزه ی فنــاوری بــا  بعــد از مالقــات ســه 
زگیبــل  ران  و  )مدیرعامــل(  برگمــن  جــی  نام هــای 
)رئیــس عملیــات  وودلــی  کســپر  و  اجرایــی(  )مدیــر 
کســی بــا نام هــای راســل  اجرایــی( و ســه راننــده تا
لنــدن  در  رانهــم  تــری  و  جکســون  گــری  و  هــال 
ماننــد  اســتارت آپ هایی  ورود  بــا  شــد.  راه انــدازی 
قدیمــی  مشــکی رنگ  کســی های  تا لنــدن،  بــه  اوبــر 
داشــتند  نیــاز  اساســی  تغییــرات  بــه  شــرکت  ایــن 
 Hailo اســتارت آپ  نماننــد.  جــا  رقابــت  بــازار  از  تــا 
کاربــران  تــا  شــد  راه انــدازی  به همین منظــور  نیــز 
اســتفاده  بــا  را  لنــدن  ســّنتی  کســی های  تا بتواننــد 
رزرو  ســاده  مرحلــه ی  چنــد  در  و  اپلیکیشــن  از 
کننــد. پیش ازایــن، مســئوالن محلــی، راننده هــای 
را  مشــکی  کســی  تا راننده هــای  همــان  یــا  هایلــو 
ایــن  امنیــت  به همین دلیــل،  می کردنــد؛  تأییــد 

اســت. شــده  تضمیــن  اســتارت آپ 

شــهر  نقشــه ی  بــه  لنــدن  کســی های  تا راننــده 
کســی های  تا افزون برایــن،  هســتند.  مســلط  کامــال 
مشــکی اجــازه دارنــد از خطــوط مخصــوص اتوبــوس 
کننــد. ایــن، یعنــی راننده هــاHailo  می تواننــد  تــردد 
مقصــد  بــه  کوتاه تــری  زمــان  در  را  مســافران 
برســانند و ایــن دو مزیــت باعــث شــده اســتارت آپ 
معــروف  اســتارت آپ های  ســایر  بــا  بتوانــد   Hailo

کنــد. رقابــت  لنــدن  در  کســی رانی  تا

Flywheel ۶- اســتارت آپ
اســتارت آپ فالی ویــل )Flywheel( اســتارت آپ 
ایــن  بــا  اســت؛  لیفــت  و  اوبــر  ماننــد  کســی رانی  تا
آن  ازطریــق  می تواننــد  کاربــران  کــه  تفــاوت 
رونــد  و  کننــد  رزرو  را  شــهر  ســطح  کســی های  تا
کســی بــه خودشــان را از روی نقشــه  نزدیک شــدن تا
بــه  کننــد. ایــن شــرکت امــکان جدیــدی  مشــاهده 
ســایر  از  را  آن  کــه  کــرده  اضافــه  خــود  اپلیکیشــن 
می کنــد. متمایــز  کســی رانی  تا اپلیکیشــن های 
می تواننــد  ســرویس  ایــن  از  اســتفاده  بــا  مــردم 
کســی هایی را  کســی ها ازجملــه تا هزینــه ی تمــام تا
تــکان دادن  و  ســّنتی  روش  بــا  کــه  کننــد  پرداخــت 

می شــوند. ســوار  خیابــان  در  دســت 

Shuddle ۷- اســتارت آپ
بچه هــا«  بــرای  »اوبــر  کــه   )Shuddle( شــادل 
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ایمنــی  حمل ونقــل  خدمــات  می شــود،  نامیــده 
اســت.   بچه هــا  مخصــوص  کــه  می دهــد  ارائــه 
والدیــن و خانــواده هــا می تواننــد ســرویس مدنظــر 
یــا  دهنــد  ســفارش  اپلیکیشــن  ازطریــق  را  خــود 
ک  اشــترا خدمــات  از  هزینه هــا،  کاهــش  به منظــور 
کارپولینــگ،  کننــد. بــا اســتفاده از  کســی اســتفاده  تا
آدرس هــای  از  بچه هــا  مدرســه،  ســرویس  ماننــد 
ماننــد مدرســه  نهایــی  و در مقصــد  مختلــف ســوار 
پیــاده می شــوند. امنیــت ایــن اســتارت آپ تضمیــن 
امتیــاز  از  راننــدگان  تمامــی  کــه  چرا اســت؛  شــده 
تجربــه ی  و  برخوردارنــد  درخورتوجهــی  رانندگــی 
خانــم  کثرشــان  ا و  دارنــد  را  بچه هــا  از  نگــه داری 

. هســتند

Didi Chuxing ۸- اســتارت آپ
کســینگ )Didi Chuxing( اســتارت آپی  دیــدی چا
کــه در ســال ۲۰۱۲، چنــگ وی آن را  چینــی اســت 
کــرد. ایــن اســتارت آپ  بــا الهــام از اوبــر راه انــدازی 
رزرو  کســی،  تا رزرو  ازجملــه  مختلفــی  امکانــات 
کارمنــدان  خــودرِو شــخصی، ســرویس حمل ونقــل 
مســافران  ســایر  بــا  خــودرو  ک  اشــترا شــرکت ها، 
را  غــذا  تحویــل  و  دوچرخــه  ک  اشــترا هم مســیر، 
کاربــران  بــه  خــود  هوشــمند  اپلیکیشــن  طریــق  از 

می دهــد. ارائــه  چینــی 
چنــگ وی پیــش از راه انــدازی ایــن اســتارت آپ، 
بــوده  کــرده  کار  علی بابــا  شــرکت  در  ســال  هشــت 
در  کســی  تا گرفتــن  شــد  متوجــه  اینکــه  از  بعــد  و 
علی بابــا  اســت،  مشــکل  چقــدر  شــلوغی  ســاعات 
راه انــدازی  را  خــودش  شــرکت  تــا  کــرد  تــرک  را 
دلیــل  ایــن  بــه   را  پــرواز  چندیــن  خــودش  او  کنــد. 
کنــد  پیــدا  کســی  تا نتوانســت  کــه  داد  دســت  از 
می دانســت  وی  برســد.  فــرودگاه  بــه  به موقــع  و 
ایــن مشــکل بســیاری از شــهروندان چینــی اســت؛ 
کــرد؛  پیــدا  توســعه  زمــان  به مــرور  اپلیکیشــن  ایــن 

را  آینــده  روز  بــرای  کســی  تا رزرو  امــکان  تا جایی کــه 
کــرد. فراهــم  کاربــران  بــرای  نیــز 

Lyft ۹- اســتارت آپ
از ســرویس های  یکــی  به عنــوان   ،۲۰۱۲ در ســال 
گفتنــی اســت  زیم رایــد )Zimride( راه انــدازی شــد. 
گریــن و جــان زیمــر زیم رایــد  در ســال ۲۰۰۷، لــوگان 
راه انــدازی  بودنــد. ماجــرای  کــرده  بنیان گــذاری  را 
آن  بنیان گــذار  دو  آشــنایی  از  اســتارت آپ  ایــن 
آغــاز  مشــترک  دوســتی  ازطریــق  و  فیســبوک  در 
خــود  دوســتان  از  یکــی  پروفایــل  در  گریــن  شــد. 
بــه  وب ســایتی  راه انــدازی  مشــغول  بــود  نوشــته 
زیمبــاوه،  بــه  ســفر  از  بعــد  او  اســت.   Zimride نــام 
کســی  متوجــه شــده بــود مــردم هم مقصــد، از یــک تا
مشــترک اســتفاده می کننــد. زیمــر ایــن پســت را در 
را  گریــن  پرســید  او  از  و  دیــد  دوســتش  پروفایــل 
Zimride را انتخــاب  نــام  چقــدر می شناســد و چــرا 
کــرده اســت. آن هــا بعــد از مدتــی یکدیگــر را مالقــات 

گرفــت. آن هــا شــکل  میــان  و همــکاری  کردنــد 
بــرای  کســی  تا ک  اشــترا ســرویس  رایــد  زیــم 
بین شــهری  معمــوال  و  طوالنی مــدت  ســفرهای 
کــه ازطریــق اپلیکیشــن اتصــال فیســبوک، بیــن  بــود 
بعــد  می کــرد.  برقــرار  ارتبــاط  مســافران  و  راننده هــا 
برنامــه ی  بزرگ تریــن  به عنــوان  زیم رایــد  مدتــی،  از 
ک خــودرو در آمریــکا شــناخته شــد. شــرکت  اشــترا
طــور  بــه  را  نامــش   ۲۰۱۳ ســال  در  گرفــت  تصمیــم 
رســمی بــه Lyft تغییــر دهــد تــا یــادآور نامــی باشــد 
آن  خدمــات  از  هــرروز  می تواننــد  مســافران  کــه 
کننــد؛ نــه اینکــه نهایتــا دو یــا ســه بــار در  اســتفاده 
آن  ســراغ  طوالنی مــدت  ســفرهای  بــرای  و  ســال 

برونــد.

Uber ۱۰- اســتارت آپ
داســتان اوبــر در ســال ۲۰۰۸ در یکــی از شــب های 

ــه دو  ک ــی  ــد. زمان ــاز ش ــس آغ ــهر پاری ــتانی در ش زمس
گــرت  و  کاالنیــک  تراویــس  نام هــای  بــه  دوســت 
کنگــره ی ســاالنه ی فنــاوری  ــرای شــرکت در  کمــپ ب
بــرای حضــور در  کــرده بودنــد،  ایــن شــهر ســفر  بــه 
کننــد  ــی پیــدا  کســی خال کنگــره نتوانســتند تا محــل 
اپلیکیشــن در  ازطریــق  کســی  تا ایــده ی ســفارش  و 
از  بازگشــت  از  بعــد  کمــپ  گرفــت.  ذهنشــان شــکل 
روی  سان فرانسیســکو،  بــه  رســیدن  و  کنفرانــس 

کــرد. کار  ایــن ایــده 
کــه مســافران  ــر اپلیکیشــن هوشــمندی اســت  اوب
مرتبــط  راننــده  نزدیک تریــن  بــه  به طــور خــودکار  را 
و موقعیــت مســافر را بــرای راننــده ارســال می کنــد. 
در  را  مســافر  ســرویس،  قبــول  بــا  راننــده  ســپس 
بــه مقصــد  و  ســوار می کنــد  ایســتاده  کــه  نقطــه ای 

می رســاند. مدنظــر 
به عنــوان  خسروشــاهی  دارا   ۲۰۱۷ ســال  در 
ســالگی  ُنــه  در  او   شــد.  انتخــاب  اوبــر  مدیرعامــل 
پیــش  و  کــرد  ســفر  آمریــکا  بــه  خانــواده  همراه بــا 
ســابق  مدیرعامــل  اوبــر،  شــرکت  در  اســتخدام  از 
درخشــانی  کاری  کارنامــه ی  از  او  بــود.  کســپدیا  ا
مشــکالت  رفــع  بــا  دارد  قصــد  و  اســت  برخــوردار 
صنعــت  در  را  نامــش  اوبــر،  داخلــی  مدیریــت 

کنــد. مانــدگار  حمل ونقــل 
آنالیــن  ســفارش  بــه  فقــط  اوبــر  فعالیت هــای 
کســی محــدود نمی شــود. بــرای مثــال، ســرویس  تا
خدمــات  غــذا  حمــل  حــوزه ی  در   UberEATS
خــودران  خودروهــای  فعالیــت  می دهــد.  ارائــه 
ماشــین ها  از  یکــی  تصــادف  از  بعــد  شــرکت  ایــن 
بــود؛  شــده  متوقــف  مدتــی  بــرای  پیــاده  عابــر  بــا 
اوبــر  و  شــده  آغــاز  باردیگــر  آن هــا  توســعه ی  امــا 
و  خــودران  خودروهــای  ارائــه ی  بــا  دارد  قصــد 
را  حمل ونقــل  آینــده ی  پرنــده،  کســی های  تا

دهــد. تغییــر  به کلــی 

تازه تریــن اطالعــات کــه براســاس یــک آمارگیــری از تعــدادی از اســتارت آپ های ایرانــی بــه دســت آمــده نشــان می دهــد حــوزه خدمــات و ابزارهــای 
پایــه فنــاوری اطالعــات بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

ایــن آمارهــا کــه در حاشــیه نمایشــگاه الکامــپ و رویــداد الــکام اســتارز جمــع آوری شــده نشــان دهنده آن اســت کــه پــس از آن تبلیغــات و 
بازاریابــی، فناوری هــای مالــی )فین تــک( و گردشــگری بــه ترتیــب بیشــترین ســهم را در اختیــار دارند.امــا در ایــن میــان حــوزه ورزش، فرهنگــی و 
همچنیــن امنیــت، کمتریــن درصــد را بــه خودشــان اختصــاص داده انــد. به نظــر می رســد ایــن حوزه هــا بــرای اســتارت آپ های تــازه وارد می تواننــد 
در ایــن بخش هــا تمرکــز بیشــتری داشــته باشــند و ســهم  قابل توجهــی از حوزه هــا را در آینــده بــه دســت آورند.به رغــم اینکــه تشــدید تحریم هــا 
تقریبــا امــکان ســرمایه گذاری خارجــی را در بخــش اســتارت آپ ها منتفــی کــرد و همیــن باعــث مشــکالت مهمــی در تامیــن ســرمایه اســتارت آپ ها 
بــرای فعالیــت شــد بــا ایــن حــال اســتارت آپ های مختلفــی همچنــان در حــال فعالیتند.طبــق ایــن آمــار، حــدود ۷۶ درصــد از اســتارت آپ های الــکام 
اســتارز در بــازار داخلــی فعالیــت می کننــد و در کنــار آن ۱۶ درصــد از ایــن اســتارت آپ ها در بــازار منطقــه ای فعالیــت دارنــد. ۸ /۱۱ درصــد هــم در 
مقیــاس جهانــی فعالیــت می کننــد. مطمئنــا در صورتــی کــه تحریم هــا وجــود نداشــتند، حــوزه فعالیــت اســتارت آپ های ایرانــی حداقــل در بیــن 
کشــورهای منطقــه خیلــی گســترده تر بــود. بــا ایــن حــال حضــور ۱۱ درصــدی فعالیــت جهانــی اســتارت آپ های ایرانــی نشــان دهنده ایــن اســت کــه 

حتــی در شــرایط دشــوار هــم اســتارت آپ های ایرانــی قابلیــت دسترســی بــه بازارهــای جهانــی را دارنــد.
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 روش هــای تامیــن مالــی و افزایش
 ســرمایه موردنظر

یکــی از نــکات جالــب در ایــن پرسشــنامه، روش هــای 
کــه ۶۰ درصــد از اســتارت آپ ها  افزایــش ســرمایه اســت 
نیازشــان  مــورد  ســرمایه  تامیــن  بــرای  اشــخاص  از 
خطرپذیــر،  ســرمایه گذاران  البتــه  می کننــد.  اســتفاده 
اســتارت آپ ها  ایــن  ســرمایه  افزایــش  روش  دومیــن 
کــه ۵۰ درصــد از اســتارت آپ ها از ایــن روش هــم  هســتند 
اســتفاده می کننــد. ایــن مســاله نشــان دهنده فعالیــت 
کوسیســتم  ا در  خطرپذیــر  ســرمایه گذاران  موثــر 
اســتارت آپی ایــران اســت. ضمنــا ۲۵ درصــد از ایــن 
تامیــن  بــرای  شــتاب دهنده ها  از  اســتارت آپ ها 
مالــی و افزایــش ســرمایه خــود اســتفاده می کننــد.

بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده اســتارت آپ های 
اســتارت آپ های  را  اســتارز  الــکام  در  شــرکت کننده 
جــای  می دهنــد  تشــکیل  رشــد  اولیــه  مراحــل  در 
ســرمایه  تامیــن  عمــده  بخــش  کــه  نــدارد  تعجبــی 
شــده  انجــام  شــخصی  صــورت  بــه  آنهــا  اولیــه 
باشــد. بــا ایــن حــال حضــور ســرمایه گذاران جســور 
از  نیمــی  ســرمایه  تامیــن  تامین کننــده  به عنــوان 
کــه  اســت  آن  نشــان دهنده  اســتارت آپ ها  ایــن 
در  فعالــی  نقــش   VC ســرمایه گذاران  همچنــان 
ایــن عرصــه دارنــد و  اســتفاده از وام هــای بانکــی و 
ــورد  ــای م ــر روش ه ــم از دیگ ــی ه ــی جمع ــن مال تامی
اســتفاده اســتارت آپ ها بــرای تامیــن ســرمایه خــود 
نبــود  می رســد  به نظــر  مــوارد  ایــن  اســت.به رغم 

تازه تریــن اطالعــات کــه براســاس یــک آمارگیــری از تعــدادی از اســتارت آپ های ایرانــی بــه دســت آمــده نشــان می دهــد حــوزه خدمــات و ابزارهــای 
پایــه فنــاوری اطالعــات بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

ایــن آمارهــا کــه در حاشــیه نمایشــگاه الکامــپ و رویــداد الــکام اســتارز جمــع آوری شــده نشــان دهنده آن اســت کــه پــس از آن تبلیغــات و 
بازاریابــی، فناوری هــای مالــی )فین تــک( و گردشــگری بــه ترتیــب بیشــترین ســهم را در اختیــار دارند.امــا در ایــن میــان حــوزه ورزش، فرهنگــی و 
همچنیــن امنیــت، کمتریــن درصــد را بــه خودشــان اختصــاص داده انــد. به نظــر می رســد ایــن حوزه هــا بــرای اســتارت آپ های تــازه وارد می تواننــد 
در ایــن بخش هــا تمرکــز بیشــتری داشــته باشــند و ســهم  قابل توجهــی از حوزه هــا را در آینــده بــه دســت آورند.به رغــم اینکــه تشــدید تحریم هــا 
تقریبــا امــکان ســرمایه گذاری خارجــی را در بخــش اســتارت آپ ها منتفــی کــرد و همیــن باعــث مشــکالت مهمــی در تامیــن ســرمایه اســتارت آپ ها 
بــرای فعالیــت شــد بــا ایــن حــال اســتارت آپ های مختلفــی همچنــان در حــال فعالیتند.طبــق ایــن آمــار، حــدود ۷۶ درصــد از اســتارت آپ های الــکام 
اســتارز در بــازار داخلــی فعالیــت می کننــد و در کنــار آن ۱۶ درصــد از ایــن اســتارت آپ ها در بــازار منطقــه ای فعالیــت دارنــد. ۸ /۱۱ درصــد هــم در 
مقیــاس جهانــی فعالیــت می کننــد. مطمئنــا در صورتــی کــه تحریم هــا وجــود نداشــتند، حــوزه فعالیــت اســتارت آپ های ایرانــی حداقــل در بیــن 
کشــورهای منطقــه خیلــی گســترده تر بــود. بــا ایــن حــال حضــور ۱۱ درصــدی فعالیــت جهانــی اســتارت آپ های ایرانــی نشــان دهنده ایــن اســت کــه 

حتــی در شــرایط دشــوار هــم اســتارت آپ های ایرانــی قابلیــت دسترســی بــه بازارهــای جهانــی را دارنــد.

تامین سرمایه مورد نیازشان 

استفاده می کنند. البته 

سرمایه گذاران خطرپذیر، دومین 

روش افزایش سرمایه این 

استارت آپ ها هستند که

 ۵۰ درصد از استارت آپ ها از

 این روش هم استفاده می کنند

آمارها نشان داد 

مقررات دست و پاگیر؛ 
بزرگ ترین چالش استارت آپ ها 
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بــه  اســتارت آپ ها  ســرمایه  بازگشــت  مدل هــای 
کــه  باشــد  دیگــری  چالــش  ســرمایه گذاری  چرخــه 
اســت.  نشــده  پرداختــه  آن  بــه  آمارگیــری  ایــن  در 
اولیــه  مراحــل  کــه  اســتارت آپ هایی  از  بســیاری 
اخیــر  ســال های  در  گذاشــته اند  پشت ســر  را  رشــد 
بــرای ادامــه رشــد نیــاز بــه ســرمایه گذاری مجــدد یــا 
تامیــن ســرمایه  از روش هــای دیگــری چــون ادغــام، 
آنهــا  از  معــدودی  جــز  بــه  امــا  دارنــد؛  و...  تملــک 
طریــق  ایــن  از  ســرمایه  دریافــت  بــه  موفــق  بقیــه 
مســیرهای  همچنــان  دیگــر  ســوی  نشــده اند.از 
ورود  بــرای  بزرگ تــر  اســتارت آپ های  موفقیــت 
بــه بــازار ســرمایه )به عنــوان مثــال و الگویــی بــرای 
همیــن  و  نشــده  آزمــوده  اســتارت آپ ها(  آینــده 
بــا  هــم  را  کوچک تــر  اســتارت آپ های  چشــم انداز، 

اســت. کــرده  مواجــه  تردیــد 

 قوانیــن بزرگ تریــن چالش اســتارت آپ ها
اســتارت آپ ها  کــه  بیرونــی  چالــش  بزرگ تریــن 
ــد، »قوانیــن و مقــررات« اســت  کرده ان ــه آن اشــاره  ب
کــه طــی ایــن چنــد ســال همــواره اســتارت آپ های 

ــه  گالی گیر  ــزرگ از ایــن قوانیــن دســت و پا کوچــک و ب
سیاســت گذاران  می رســد  به نظــر  داشــته اند. 
فعــاالن  بــه  بیشــتری  توجــه  بایــد  حــوزه  ایــن 
کــردن  همــوار  بــا  و  باشــند  داشــته  اســتارت آپی 
بــرای  را  راه  نوپــا  اســتارت آپ های  بــرای  مســیر 
شکســت  کــه  البتــه  کننــد.  فراهــم  آنهــا  رشــد 
اســتارت آپ ها بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد؛ 

تاثیــر  همچنــان  داخلــی  مقــررات  و  قوانیــن  امــا 
اســتارت آپ های  رشــد  از  جلوگیــری  در  بســزایی 
انجــام  آمارگیری هــای  دارد.براســاس  ایرانــی 
درصــد   ۵۶ نظــر  از  مقــررات  و  قوانیــن  شــده 
شــمار  بــه  آنهــا  چالــش  مهم تریــن  اســتارت آپ ها 
کمبــود  و  دولــت  سیاســت گذاری های  مــی رود. 
از  تحریم هــا  و  انســانی  نیــروی  کمبــود  ســرمایه، 
به شــمار  اســتارت آپ ها  اصلــی  چالش هــای  دیگــر 
الکام اســتارز،  اســتارت آپ های  میــان  می رونــد.از 
کرده انــد از حمایت هــای دولتــی  ۷۵ درصــد اعــالم 
دولــت  می دهــد  نشــان  ایــن  نکرده انــد.  اســتفاده 
اســتارت آپ های  بــه  ویــژه ای  نــگاه  همچنــان 
ایــن  از  اعظمــی  بخــش  و  نــدارد  ایرانــی  نوپــای 
بیــش  وابســتگی  به دلیــل  می توانــد  بی توجهــی 
فــروش  بــه  دولــت  درآمــد  و  کشــور  اقتصــاد  حــد  از 
ویــژه  نقــش  بــه  هنــوز  اینکــه دولــت  و  باشــد  نفــت 
اســتارت آپ ها در بهبــود و توســعه اقتصــاد داخلــی 

اســت. نبــرده  پــی 
منبع:دنیای اقتصــاد

بزرگ ترین چالش 
بیرونی که استارت آپ ها 

به آن اشاره کرده اند، 
»قوانین و 

مقررات« است
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ــر  ــا Ola و Oyo و Zomato همگــی فرات از Paytm ت
گرفتنــد.  را  کردنــد و سرتاســر جهــان  از هنــد رشــد 
تــک  باشــگاه  بــه  آپ  اســتارت  هفــت  تنهــا  امســال 
کــه باعــث شــد تعــداد تــک شــاخ هــا  شــاخ هــا پیوســتند 
بــه بیــش از 30 عــدد برســد. البتــه 50 اســتارت آپ 

دیگــر در نزدیکــی تــک شــاخ شــدن قــرار دارنــد.
کــه ایــن اســتارت آپ هــا هــر  جالــب ایــن اســت 
هســتند.  فعــال  مخلتفــی  هــای  بخــش  در  کــدام 
کــه بیشــترین بودجــه  همچنیــن اســتارت آپ هایــی 
 Paytm، کــرده انــد، شــامل را در یــک دهــه دریافــت 
 Ola، Oyo، Swiggy، ReNew Power Ventures،
و   Grofers، Byju’s، BigBasket، Udaan

انــد. بــوده   Delhivery
توجــه  بیشــترین  بخــش   5 گذشــته،  دهــه  در 
کردنــد.  جلــب  خــودش  بــه  را  گــذاران  ســرمایه 
بخــش هایــی از جملــه خــرده فروشــی، فیــن تــک، 

ــرژی، برنامــه ریــزی ســازمانی و فنــاوری خــودکار. ان
جــذب  دور   1856 بــا  فروشــی  خــرده  بخــش 
جــذب  دالر  میلیــارد   19.96 مجمــوع  در  ســرمایه، 
گرفتــه اســت. در دهــه قبــل  کــرده و در صــدر قــرار 

گــذاری  )2000-2009( ایــن بخــش 58 دور ســرمایه 
بــود. نوپــا  و هنــوز  آورد  بــه دســت 

بعــد از بخــش خــرده فروشــی، ایــن بخــش فیــن 
گــذاری در ده  کــه بــا 1222 دوره ســرمایه  تــک اســت 
گرفتــه  ــرار  گذشــته،  در رتبــه جــذب ســرمایه ق ســال 

اســت.
هــای  شــبکه  تجــارت  بخــش  گذشــته  دهــه  از 
گرفتــه اســت. ایــن  اجتماعــی هــم مــورد توجــه قــرار 
گرام  بخــش توســط واتــس آپ، فیــس بــوک، اینســتا
هدایــت شــده و اســتارت آپ هــای هنــدی ماننــد 
زمینــه  ایــن  در  هــم   W Mall  ،Meesho، Mall9
فعــال هســتند و معتقدنــد پتانســیل ایــن را دارنــد 
حــال،  ایــن  بــا  برســند.  کاربــر  میلیــون   200 بــه  کــه 
 160 بــه  رســیدن  قابلیــت  هنــد  اینترنــت  صنعــت 

دارد. را   2025 ســال  در  دالر  میلیــارد 

در دهــه گذشــته، 5 بخــش بیشــترین توجــه ســرمایه گــذاران را بــه خــودش جلــب کردنــد. بخــش هایــی از جملــه خــرده فروشــی، فیــن تــک، 
انــرژی، برنامــه ریــزی ســازمانی و فنــاوری خــودکار.

در طــول یــک دهــه، اســتارت آپ هــای هنــدی رشــد زیــادی داشــته انــد، امــا چطــور ایــن اتفــاق رخ داده اســت. بیزینــس اینســایدر در گزارشــی 
داغ تریــن اســتارت آپ هــای یــک دهــه گذشــته را بررســی کــرده اســت.

ایــن گــزارش نوشــت، ایــن اســتارت آپ هــا نــه تنهــا ابتکاراتــی بــه وجــود آوردنــد، بلکــه انقالبــی در بخــش هــای مختلــف از خــرده فروشــی تــا 
حمــل و نقــل را ایجــاد کردنــد. آنهــا دنیــای ســرمایه گــذاری را هــم دگرگــون کردنــد.

در دهه گذشته، 5 بخش 

بیشترین توجه سرمایه گذاران 

را به خودش جلب کردند. بخش 

هایی از جمله خرده فروشی، فین 

تک، انرژی، برنامه ریزی سازمانی 

و فناوری خودکار.

داغترین استارت آپ های یک دهه گذشته را بشناسید

استارت آپ های خرده فروشی 
در صدر جذب سرمایه گذاری هستند
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خطرپذیــر  ســرمایه  گذاران  کــه  شــرایطی  در 
فین تکــی  اســتارت آپ های  روی  دالر  میلیاردهــا 
کــه  ســرمایه گذارانی  امــا  می کننــد،  ســرمایه گذاری 
سرمایه گذاری هایشــان را روی شــرکت های ســهامی 
حمایــت  آنهایــی  از  بیشــتر  می دهنــد،  انجــام  عــام 
بــازار  در  بیشــتری  فعالیــت  و  ســابقه  کــه  می کننــد 
ایــن شــرکت ها ممکــن اســت ماننــد بانــک  دارنــد. 
موبایلــی  تریدینــگ  اپلیکیشــن  یــا  چایــم  دیجیتــال 
امــا  بــه خــود جلــب نکننــد،  را  رابین هــود توجه هــا 
در ایــن بــازار رو بــه رشــد هســتند و ســرمایه گذاران 

ایــن موضــوع واقفنــد. بــه  نیــز 
کــه بالــغ  به عنــوان مثــال ویــزا را درنظــر بگیریــد 
صــرف  صــرف  منابــع  و  پــول  دالر  میلیاردهــا  بــر 
ــرده اســت. پاییــز امســال،  ک فعالیت هــای فین تکــی 
کــه بــه  کــرد  ویــزا پورتــال »ویــزا پارتنــر« را راه انــدازی 
گفتــه خــودش دسترســی بی نظیــری بــه فناوری هــا 
فراهــم  فین تک هــا  بــرای  خــود  شــبکه های  و 
جــای  بــه  کــه  اســت  ایــن  ویــزا  هــدف  می کنــد . 

آنهــا  بــا  فین تکــی،  اســتارت آپ های  بــا  دشــمنی 
فین تک هــای  بــا  همچنیــن  ویــزا  باشــد.  دوســت 
کارنســی کالد، ان۲۶، ریــزر  سراســر جهــان از جملــه 

اســت. شــده  همــکاری  وارد  نیــز  رمیتلــی  و 
کــه در ســال ۲۰۱۹ ســهامش رشــد ۵۵  مســترکارت 

فعالیــت  دنبــال  بــه  ســرعت  بــه  داشــته،  درصــدی 
دیگــر  و  دیجیتــال  پرداخت هــای  حوزه هــای  در 
ماننــد  درســت  و  اســت  مالــی  فنــاوری  زمینه هــای 
رقیبــش ویــزا، بــا برخــی فین تک هــا وارد همــکاری 
شــده و روی برخــی دیگــر ســرمایه گذار ی می کنــد. 
کــه بــه تازگــی ســهامی عــام  مشــارکتش بــا بیــل .کام، 
شــده، یــک نمونــه از همکاری هــای مســترکارت بــا 

اســت. فین تک هــا 
مرحلــه  یــک  در  مســترکارت  پیــش  مــاه  چنــد 
و  کــرد  شــرکت  کام  دات  بیــل  ســرمایه گذاری 
کردنــد،  امضــا  هــم  بــا  کــه  همــکاری  قــرارداد  طــی 
حاضــر  حــال  در  مســترکارت  مجــازی  کارت هــای 
بخشــی از خدمــات پرداخــت حســاب خــودکار بــرای 

اســت. SMBهــا 
کــه صاحبــان مشــاغل  بــدان معنــی اســت  ایــن 
می تواننــد از طریــق مســترکارت خــود امــور دریافــت 
و پرداخــت را انجــام دهنــد و ایــن ترتیــب مســترکارت 
ــه  ک ــتریانی  ــی از مش ــروه بزرگ گ ــه  ــی ب ــکان دسترس ام

در ســال ۲۰۱۹، وقتــی نوبــت بــه ســهام فین تک هــا رســید، ســرمایه گذاران بــه جــای اســتارت آپ ها روی بازیگــران ســنتی ســرمایه گذاری 
کردنــد.

فقــط کافــی اســت بــه شــرکت پرداخــت جهانــی ویــزا، نگاهــی بیندازیــد. ســهام ایــن شــرکت تــا امــروز بیــش از ۳۷ درصــد رشــد داشــته اســت، 
در حالــی کــه رشــد ســهام اســکوئر، اســتارت آپ پرداخــت  دیجیتــال، تنهــا ۵ درصــد بــوده اســت.

در شرایطی که سرمایه  گذاران 
خطرپذیر میلیاردها دالر روی 

استارت آپ های فین تکی 
سرمایه گذاری می کنند، 
اما سرمایه گذارانی که 

سرمایه گذاری هایشان را روی 
شرکت های سهامی عام 

انجام می دهند

رقابت استارت آپ های فین تکی و بازیگران 
سنتی در سال ۲۰۱۹ برای جذب وی سی ها و 

سرمایه گذاران
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مالــی  خدمــات  عرصــه  بازیگــران  توســط  مدت هــا 
کــرد. گرفتــه شــده اند را پیــدا  نادیــده 

می رویــم  پی پــل  ســراغ  بــه  مســترکارت،  از  بعــد 
ــه تابســتان امســال ارزش ســهام بیشــتری نســبت  ک
اســت  ممکــن  داشــت.  کســپرس  ا آمریکــن  بــه 
ویــزا و مســترکارت  انــدازه  بــه  ارزش ســهام پی پــل 
و  اســت  توجــه  قابــل  عملکــردش  امــا  نباشــد  بــاال 
ــان ســال ۲۰۱۹، ۲۵ درصــد افزایــش  ــا پای ســهامش ت

. بــد می یا
گرفتن هسته اصلی فعالیت هایش،  همزمان با رونق 
یعنــی انجــام پرداخــت دیجیتــال، پی پــل در حــوزه 
بزرگــی  گام هــای  نیــز  کوچــک  کارهــای  کســب  و 
برداشــته اســت و فعالیتــش در بهــار بــه نقطــه عطــف بزرگــی 
کــه بیــش از ۱۰ میلیــارد دالر وام بــه  کــرد  رســید و اعــالم 
سراســر  در  کوچــک  کســب وکار  هــزار   ۲۲۵ از  بیــش 
کــرده  اســت. همچنیــن بــا خریــد  جهــان پرداخــت 

بــازار چیــن هــم بشــود. »گوپــی« قصــد دارد وارد 
ــه رشــد  ــه اوضــاع پی پــل خــوب و رو ب ک ــی  درحال
اوضــاع  اســکوئر  یعنــی  کوچکتــرش  رقیــب  اســت، 
خوبــی نــدارد و بدشانســی اش بــه وضــوح در قیمــت 
ــه امــروز رشــد  ــا ب ســهامش منعکــس شــده اســت و ت

کــرده اســت. ۵ درصــدی ســهامش را تجربــه 
بــازار ســهام امســال بــا نوســانات عظیــم صعــودی 
می رســد  نظــر  بــه  و  اســت  بــوده  همــراه  نزولــی  و 
ارزیابــی  و  رشــد  چشــم انداز  نگــران  ســرمایه گذاران 
اســکوئر هســتند و حتــی برنامــه جدیــد مدیرعامــل 
گذرانــدن  بــر  مبنــی  دورســی  جــک  یعنــی  شــرکت 
کمــک  شــش مــاه از ســال در آفریقــا هــم نتوانســت 

بــا توســعه  کنــد امــا  چندانــی بــه وضعیــت اســکوئر 
خــود،  »کــش«  اپلیکیشــن  و  اســکوئر  کوسیســتم  ا
انتظــار مــی رود شــاهد رشــد چشــمگیر آن در ســال 
بــا  شــانس  جدیــد  ســال  در  شــاید  و  باشــیم   ۲۰۲۰

باشــد. همــراه  اســکوئر 
در  فین تکــی  فعالیت هــای  پرونــده  می تــوان 
بیــل دات  بــا عرضــه عمومــی ســهام  را   ۲۰۱۹ ســال 
عرضــه  دســامبر   ۱۲ در  ســهامش  کــه  بســت  کام 
کنــون رشــد صعــودی  عمومــی شــد و از آن زمــان تــا 
کام حتــی بــا وجــود  داشــته اســت. ســهام بیــل دات 
ابتــدای  از  نرســیده،  بــه ســوددهی  کــه هنــوز  ایــن 

۱۱ درصــد رشــد داشــته اســت. کار خــود 
کســب وکارهای  بــرای  پرداخــت  پلتفــرم  ایــن 
فین تک هایــی  معــدود  از  یکــی  متوســط  و  کوچــک 
کــرده  کــه امســال ســهامش را عرضــه عمومــی  اســت 
کــه عالقــه  اســت و احتمــاال بــه همیــن دلیــل اســت 
بیــل  کــه  بــازاری  البتــه  دارد  وجــود  آن  بــه  زیــادی 
کام بــه دنبالــش اســت هــم در پیدایــش ایــن  دات 

نیســت. بی تاثیــر  عالقــه 
از  بیــش  کام،  دات  بیــل  اظهــارات  طبــق 
آمریــکا  در  کوچــک  کســب وکار  میلیــون  ســی 
کــه ۹۰ درصــد آنهــا هنــوز بــه چک هــای  وجــود دارد 
کاغــذی و فرایندهــای دســتی وابســته هســتند. بــا 
بــرای رشــد  فرایندهــا هــم فرصتــی  کــردن  خــودکار 
کســب وکارها و هــم فرصتــی بزرگــی بــرای بیــل دات 

می آیــد. وجــود  بــه  فین تک هــا  دیگــر  و  کام 
کــه تمرکزشــان  کــه ســهام فین تک هایــی  در حالــی 
کارهــای  و  کســب   و  دیجیتــال  پرداخت هــای  روی 

کــه  گفــت  ــد  ــه افزایــش اســت بای کوچــک بــوده، رو ب
کاهــش  بــه  رو  بازارهــای  جــزو  دیجیتــال  وام دهــی 

اســت.

عامــل پنهــان رونق فین تک ها چیســت؟
بــه  کالب  لندینــگ  و  آن دک  فین تک هــای 
۱۰ درصــدی داشــتند  و   ۳۳ کاهــش ســهام  ترتیــب 
نکــول  احتمــال  افزایــش  نگــران  ســرمایه گذاران  و 
اقتصــادی  رکــود  چشــم انداز  بــا  هســتند.  وام 
باشــد،  رو  پیــش  اســت  ممکــن  آینــده  در  کــه 
قــادر  وام گیرنــدگان  کــه  دارد  وجــود  نگرانی هایــی 
آن دک  نباشــند.  خــود  بدهــی  بازپرداخــت  بــه 
گســترش فعالیتــش در حوزه هــای  بــا  تــا  می کوشــد 
ایــن  بانکــداری،  جملــه  از  مالــی  بازارهــای  دیگــر 
کــه  حالــی  در  دهــد.  قــرار  توجــه  مــورد  را  مســاله 
آنالیــن،  وام دهنــده  بزرگتریــن  کالب،  لندینــگ 
پرداخــت  تضمیــن  اســتانداردهای  بــردن  بــاال  بــا 
انجــام  بیشــتری  ســخت گیری های  وام گیرنــدگان، 
می توانــد  فین تــک  دو  هــر  اقدامــات  می دهــد. 
اوضــاع سهامشــان را در ســال ۲۰۲۰ رونــق بخشــد، 
دوی  هــر  کــه  گفــت  بایــد   ۲۰۱۹ ســال  بــرای  امــا 
کم بــازده  فین تک هــای  جــزو  فین تک هــا  ایــن 

. نــد ه ا د بو

منبــع: راه پرداخت
مترجم: ســپیده ترشــگو
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شــکایت  به دلیــل  »اســنپ فود«  پیــش  چنــدی 
بــه انحصارطلبــی  »چیلیــوری« ازســوی شــورای رقابــت 
محکوم شــد و این در حالی اســت که با وجود این انحصار، 
آنهــا معتقدنــد ۹۵ درصــد ســهم بــازار آنالیــن غــذا در دســت 
ــد بازیگــران  ــه نظــر می رس ــاال ب ــنپ فود« اســت. ح »اس
ــا غــول ایــن  ــت ب ــرای رقاب دوم و ســوم ایــن عرصــه ب

زده انــد. ادغــام  بــه  دســت  بــازار 
در ایــن راســتا نشســت خبــری ادغــام دو شــرکت 
مدیرعامــل  حضــور  بــا  »چیلیــوری«  و  »ریحــون« 
علیرضــا  شــد.  برگــزار  ریحــون  و  چیلیــوری  ســرآوا، 
کــه   iiVenture هلدینــگ  مدیرعامــل  صادقیــان، 
مراســم  ابتــدای  در  اســت،  چیلیــوری  صاحــب 
گفــت: »صنــدوق آرمانــی  تاریخچــه چیلیــوری  دربــاره 
کــرد.  ســرمایه گذاری  چیلیــوری  روی  بهمــن ۱۳۹۶  در 
چیلیــوری در ســال ۹۷ نســبت بــه ۹۶ حــدود ۲۰۸ درصــد 
مدل هــای  معرفــی  بــا  صادقیــان  کــرد.«  رشــد 
ریحــون  و  »چیلیــوری  گفــت:  ادغــام  مختلــف 

نتیجــه  ایــن  بــه  کردنــد،  کــه  تحقیقاتــی  براســاس 
کــه بــا یــک برنــد یعنــی »چیلیــوری« ادامــه  رســیدند 
ریحــون  کــه  نیســت  معنــا  ایــن  بــه  ایــن  دهنــد. 

بلعیــده  چیلیــوری  توســط  یــا  نداشــت  ظرفیــت 
از ریحــون  CMO  چیلیــوری در حــال حاضــر  شــد. 
آمــده اســت.« وی افــزود: »فــردی یونانــی از شــرکت 
»ریحــون«  روی   Delivery Hero هیــرو«  »دلیــوری 
او  تجربــه  و  دانــش  کــه  بــود  کــرده  ســرمایه گذاری 
االن بســیار بــرای مــا ارزشــمند اســت.« صادقیــان 
افــزود: »ســایز بــازار ســفارش آنالیــن غــذا تــا ۵ ســال 
ــه  ک ــت  ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــران ۱۸ ه ــده در ای آین
تــا ایــن لحظــه ۱۰ درصــد آن آنالیــن شــده اســت.«
آنالیــن  ســوپرمارکت  بــه  تبدیــل  »چیلیــوری« 

شــد خواهــد 
ســوپرمارکتی  ســفارش  بــازار  اینکــه  بیــان  بــا  او 
خبــر  غذاســت،  آنالیــن  بــازار  برابــر   ۲۰ ایــران  در 
کاالهــای  داد: »برنامــه ۵ ســاله مــا ارســال تمامــی 
دســت  بــه  ســاعته  نیــم  کــه  اســت  ســوپرمارکتی 

برســد.« مشــتریان 

زیســت بوم اســتارت آپی ایــران در حــال پوســت اندازی اســت و ایــن مســاله را از اخبــار جدیــدی کــه دربــاره ادغــام اســتارت آپ ها در ایــن 
اکوسیســتم بــه گــوش می رســد، شــاهدیم.

بــه گــزارش کســب و کار نیــوز، ایــن ادغام هــا یکــی ادغــام »چیلیــوری« بــا »ریحــون« و دیگــری »نت بــرگ« بــا »تخفیفــان« بــود. ظاهــراً بــا 
شکســت حبــاب اکوسیســتم اســتارت آپی، اســتارت آپ ها بــرای دسترســی بــه منابــع مالــی و انســانی بیشــتر و بهبــود مزیــت رقابتــی بــه ادغــام 
روی آورده انــد. آنچــه مســلم اســت، ایــن اســت کــه رقابــت فشــرده در ایــن اکوسیســتم به وجــود آمــده و اســتارت آپ ها در هــر حــوزه بــرای دســت 

یافتــن بــه ســهم بــازار بیشــتر بــه ادغــام متوســل شــده اند. از طرفــی ادغــام یکــی از بهتریــن  راه هــا بــرای بقــای استارت آپ هاســت

»چیلیوری« تبدیل به 
سوپرمارکت آنالین 

خواهد شد
بازار سفارش سوپرمارکتی
 در ایران ۲۰ برابر بازار 

آنالین غذاست،

ادغام استارت آپ ها برای بقا  
»ریحون« و »چیلیوری« برای شکستن انحصار »اسنپ فود« ادغام شدند
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»ریحون« و »چیلیوری« برای شکستن انحصار »اسنپ فود« ادغام شدند

اســتراتژی آینــده »چیلیوری«
مدیرعامــل  دیگــر  کــه  کــرد  اعــالم  صادقیــان 
از  و  نیســت  ایرانیــان  نویــن  کســب وکار  هلدینــگ 
»چیلیــوری«  مدیرعامــل  عنــوان  بــه  بعــد  بــه  ایــن 
نیــز  هلدینــگ  ایــن  مدیرعامــل  و  کــرد  خواهــد  کار 
گفــت:  انتخــاب خواهــد شــد. صادقیــان  بــه زودی 
گرفتــه  تصمیــم  ریحــون  و  چیلیــوری  ادغــام  »بــا 
بــرای  کــه  چرا بمانــد؛  »چیلیــوری«  برنــد  کــه  شــده 
اســت.«  بهتــری  برنــد  آینــده  ســرمایه گذاری های 
نیســت  ایــن  معنــی  بــه  ایــن  کــه  کــرد  کیــد  تا او 
اســت.  خریــده  را  »ریحــون«  »چیلیــوری«،  کــه 
چــه  ادغام هــا  ایــن  اینکــه  بــه  پاســخ  در  صادقیــان 
ــازار آنهــا در مقابــل رقیب شــان  تاثیــری روی ســهم ب
»اســنپ فود  گفــت:  می گــذارد،  »اســنپ«  گــروه  در 
بــازار را  بــا یــک رقابــت نابرابــر توانســت ایــن ســهم 
بگیــرد و حــاال بــا رای شــورای رقابــت مبنــی بــر پایــان 
ناســالم  رقابــت  فضــای  ایــن  اســنپ فود  انحصــار 

کنیــم.« رشــد  می توانیــم  و  شکســته 
کیــد می کنــد بــا ایــن ادغــام آنهــا می خواهنــد  او تا
غــذا  آنالیــن  ســفارش  بــازار  یــک  جایــگاه  بــرای 
گفتــه او »چیلیــوری«  ــه  ــگاه دوم. ب ــه جای بجنگنــد ن
در  جدیــد  پوســت اندازی  یــک  در  اســت  قــرار 
ســال های آینــده از یــک ســرویس ســفارش آنالیــن 
غــذا بــه سرویســی بــرای ســفارش همه چیــز تبدیــل 

شــود.
کبیــری،  بابــک  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
گفــت: »در ســال ۹۷ بــه ایــن  مدیرعامــل »ریحــون« 
ــد ادغــام  ــرای رشــد بیشــتر بای ــه ب ک نتیجــه رســیدیم 
کردیــم. یکــی  شــویم و مدل هــای مختلــف را بررســی 
چیلیــوری  بــود.  چیلیــوری  تیــم  گزینه هــا  ایــن  از 
ســخت.  آن  بــا  کــردن  رقابــت  و  بــود  خوبــی  تیــم 
نســبت  را  بیشــتری  مــدت شــناخت  ایــن  در طــول 
نتیجــه  ایــن  بــه  و  کردیــم  پیــدا  مجموعــه  ایــن  بــه 
را  ایــن مجموعــه  بهتــر می تواننــد  ایشــان  رســیدیم 

کننــد.« مدیریــت 

انحصارگرایــی و رقابــت ســنگین
 در فضای اســتارت آپی

خواجه نصیــری،  محمودرضــا  ادامــه  در 
در  تمــدن«  ســرمایه  »تامیــن  شــرکت  مدیرعامــل 
بزرگ تریــن  تمــدن  گفــت: »صنــدوق  ایــن نشســت 
بزرگ تریــن  و  اســت  کشــور  جســورانه  صنــدوق 
مجموعــه  در  مــا  اســتارت آپی  ســرمایه گذاری 
فضــای  داد: »در  ادامــه  او  بــود.«  آقــای صادقیــان 
ســنگینی  رقابــت  و  انحصارگرایــی  اســتارت آپی 
کــه در ایــن حــوزه  کســانی  وجــود دارد و بســیاری از 
ــرای اجتنــاب از ایــن  ــه راه حــل ب فعالیــت می کننــد ب
از  یکــی  نمی کننــد.  فکــر  انحصــار  و  رقابــت  مــدل 

کــه خیلــی خوشــحالیم دارد ایــن  اینهــا ادغــام اســت 
کار  ایــن  کــه  می کنیــم  اســتقبال  و  می افتــد  اتفــاق 

شــود.« موفــق 

کــه  بــه ایــن ســوال  مدیرعامــل ســرآوا در پاســخ 
حقــوق  پرداخــت  بابــت  مشــکلی  ریحــون  تیــم  آیــا 
یادداشــت  در  چــون  نداشــت؟  هم موسســان 
موضــوع  ایــن  بــه  )حیــدری(  ریحــون  اولیــه  فانــدر 
آواتــک  از  ریحــون  »تاریخچــه  گفــت:  شــد،  اشــاره 
طبیعــی  ایــن  اســتارت آپ ها  در  گرفــت.  شــکل 
کــم یــا زیــاد شــوند. نــوع  کــه افــرادی از تیم هــا  اســت 
کارآفرین محــور  ســرمایه گذاری های ســرآوا همیشــه 
بــه  مایــل  حیــدری  آقــای  خــود  اســت.  بــوده 
راه  را  »ســرمیز«  اســتارت آپ  و  بودنــد  شــدن  جــدا 

نداختنــد.« ا
گفــت: »در حــال حاضــر یــک  صادقیــان در ادامــه 
کــه طبیعــی هــم  تعــدادی از نیروهــا ریــزش داشــتند 
اســت. یــک تعــداد زیــادی از نیروهــا به دلیــل دور شــدن 
راه جــدا شــدند. دفتــر ریحــون غــرب تهــران اســت 

بــه  پاســخ  در  صادقیــان  ونــک.«  در  چیلیــوری  و 
کــه چــه  کــه آیــا زمــان مشــخصی اســت  ایــن ســوال 
زمانــی ادغــام تمــام می شــود؟ چــون هنــوز ریحــون 
انحصارگرایــی  »رونــد  گفــت:  می دهــد،  ســرویس 
کم رنگ تــر شــده اســت. به طــور موقــت  اســنپ فود 
پلتفــرم ریحون باالســت تا فرایند اطالع رســانی بــه کاربران 
و  شــود  طــی  قانونــی  مراحــل  بایــد  و  شــود  انجــام 
آخــر ســال  تــا  کنیــم.  را  کار  ایــن  زودتــر نمی توانیــم 
ریحــون برچیــده می شــود.« وی در پاســخ بــه ایــن 
کــه ریحــون زیرمجموعــه چیلیــوری می شــود،  ســوال 
از  پــس  دارد.  مختلفــی  متدهــای  »ادغــام  گفــت: 
نگهــداری  کــه  رســیدیم  نتیجــه  ایــن  بــه  تحقیــق 
ــی و بدهی هــا  ــر اســت. مســائل مالیات چیلیــوری بهت
دارایی هــای  االن  بــود.  دخیــل  تصمیــم  ایــن  در 
ریحــون بــه چیلیــوری منتقــل شــد و پــس از مدتــی 

می شــود.« منحــل  ریحــون 
اســنپ فود  »گرچــه  گفــت:  پایــان  در  صادقیــان 
قســمت عمــده ای از بــازار را در اختیــار دارد و یــک 
اخیــر  ســال  دو  در  بــازار  ســهم  از  بــزرگ  قســمت 
ایــن  اســت.  آمــده  دســت  بــه  ناســالم  رقابــت  بــا 
ــا  موضــوع شکســته شــده و حکــم آن ابــالغ شــده و ب
ایــن موضــوع امیدواریــم چیلیــوری  بررســی شــدن 
کــه  بــازاری  ســهم  بتواننــد  هــم  کنــار  در  ریحــون  و 
بــا  را  باشــند  حق شــان اســت و می بایســت داشــته 
ــت  ــه دس ــا ب ــر مجموعه ه ــر از دیگ ــرویس بهت ــه س ارائ
کار  بــه  اســنپ فود  همچنــان  متاســفانه  بیاورنــد. 
کمتــر ادامــه می دهــد و ایــن را  انحصــار بــا ســرعتی 
کشــور  کل  مــا بــه اطــالع شــورای رقابــت و دادســتانی 
حــال  در  کــه  چیــزی  آن  متاســفانه  کــه  رســاندیم 
صــورت  شــود  رعایــت  بایــد  و  اســت  قانــون  حاضــر 

» . د نمی گیــر
گــزارش : مینا حســینی

»در فضای استارت آپی 

انحصارگرایی و رقابت سنگینی 

وجود دارد و بسیاری از کسانی که 

در این حوزه فعالیت می کنند به 

راه حل برای اجتناب از این مدل 

رقابت و انحصار فکر نمی کنند
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کز شــکوفایی راه انــدازی مرا
 و نــوآوری صنایع دســتی

دســتی  صنایــع  معــاون  جعفرصالحــی،  جعفــر 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  اداره کل 
در  خالقیــت  بــا  رابطــه  در  اصفهــان  اســتان  دســتی 
گفــت: در هنرهــای  صنایــع دســتی بــه خبرنــگار ایمنــا 
ســنتی نــگاه از مــواد اولیــه تــا مراحــل ســاخت و تولیــد 
کامــال ســنتی اســت، امــا در حــوزه صنایــع دســتی بــه 
کــه بحــث اقتصــاد صنایــع دســتی هــم  ایــن دلیــل 
مدنظــر مــا قــرار دارد ناچــارا باعــث شــد خالقیــت را 
یــا ســه دهــه قبــل  بــه دو  گــر  ا کار بکنیــم.  چاشــنی 
برگردیــم خالقیــت معنــی و مفهــوم خاصــی در صنایــع 
کــه امــروز رقبــای بزرگــی  دســتی نداشــت؛ ولــی وقتــی 

در اقصــی نقــاط دنیــا در حــوزه صنایــع دســتی پیــدا 
ایــن  گردش هــای مالــی بســیار باالیــی  می شــوند و 
اســت  مشــخص  نکتــه  ایــن  می کنــد  پیــدا  حــوزه 
اهمیــت  بــه  مــا  از  زودتــر  بســیار  کشــورها  ایــن  کــه 

کرده انــد. توجــه  خالقیــت 
شــود  تجــاری  کاالیــی  کــه  زمانــی  افــزود:  وی 
نــوآوری  و  خالقیــت  و  می یابــد  افزایــش  رقابت هــا 
در صنایــع دســتی یکــی از نیازهــا اســت. بــر همیــن 
اســاس از چنــد ســال پیــش ایــن موضــوع در دســتور 
کــز  مرا در  شــرکت ها  از  بســیاری  و  گرفــت  قــرار  کار 
در  البتــه  گرفته انــد،  شــکل  هنــر  و  رشــد  تخصصــی 
کار  از  کورســویی  تنهــا  دســتی  صنایــع  کــز  مرا ایــن 
بــوده و بیشــتر انرژی هــا صــرف هنرهــای تجســمی، 

از اواخــر قــرن بیســتم مفهــوم خالقیــت بــه طــرز فزاینــده ای در مباحثــی چــون بازســازی شــهری و توســعه گردشــگری و صنایــع دســتی 
مــورد توجــه قــرار گرفــت. رقابــت شــدید شــهرها در حوزه هایــی چــون صنایــع دســتی، باعــث شــد تــا از ابــزار خالقیــت جهــت تمایــز و پیشــی 

گرفتــن از دیگــر شــهرها اســتفاده کننــد.
بــه گــزارش ایمنــا، در اکتبــر ســال ۲۰۰۴ یونســکو شــبکه  شــهرهای خــالق را بــا هــدف توســعه  خوشــه های فرهنگــی در سراســر جهــان بــه منظــور 

تبــادل دانــش، تجربــه و دســت یابی بــه بهتریــن مســیر بــرای توســعه اجتماعــی و اقتصــادی از طریــق صنایــع خــالق راه انــدازی کــرد.
یونســکو شــبکه  شــهرهای خــالق را در هفــت حــوزه دســته بنــدی کــرد کــه در بخــش »صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی« شــاخص هایی چــون 
پیشــینه طوالنــی در نوعــی خــاص از صنایــع دســتی، دارا بــودن مراکــز آموزشــی، دارا بــودن تولیــدات معاصــر و تــالش بــرای حفــظ آن هــا از طریــق 

برگــزاری فســتیوال ها، بازارچه هــا و نمایشــگاه ها از جملــه اصلــی تریــن عوامــل شناســایی شــهرهای خــالق صنایــع دســتی اســت.    
اصفهــان نــه تنهــا در ایــران، بلکــه در جهــان بــه عنــوان شــهری منحصــر بــه فــرد در حــوزه صنایــع دســتی شــناخته می شــود؛ زیــرا بخــش بزرگــی 
از صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی ایــران در ایــن شــهر همچنــان زنــده اســت. از طرفــی دیگــر صنایــع دســتی بــه عنــوان یــک خــرده فرهنــگ کــه 
ســودآوری باالیــی داشــته، می توانــد در جهــت رشــد گردشــگری خــالق و ایجــاد شــبکه  اقتصــادی قــوی نیــز کارآمــد باشــد. نــوآوری صنایــع دســتی 

در گــرو فعالیت هــای خالقانــه کارآفرینــان، هنرمنــدان، متخصصــان و شــهروندان اســت

خالقیت و نوآوری
 در صنایع دستی 

یکی از نیازها
 است

شهر خالق صنایع دستی
 در پیچ و خم استارت آپ ها
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شــد. و...  ســینما 
کــرد: در دو ســال اخیــر بــر  جعفرصالحــی اظهــار 
ــوآوری  ــت و ن ــز خالقی ک ــدازی مرا ــوع راه ان روی موض
توجــه  تخصصــی  صــورت  بــه  دســتی  صنایــع  در 
مرکــز  اولیــن  آینــده  مــاه  یــک  از  کمتــر  در  و  شــده 
کــه خالقیــت  نــوآوری صنایــع دســتی  شــکوفایی و 
افتتــاح  دارد  قــرار  مدنظــر  را  فــروش  و  تولیــد  در 
کــه در نــوع  خواهــد شــد. زیرســاخت های ایــن مرکــز 
کشــور محســوب می شــود آمــاده و  خــود اولیــن در 
ــای  گروه ه ــای  ــا و ایده ه ح ه ــت طر ــه دریاف در مرحل

اســت. فعالیــت  متقاضــی 

اســتارت آپ ها بــه بی راهه نروند
بســیار  دســتی  صنایــع  در  اســتارت آپ ها  بحــث 
کارشناســان تنهــا راه  گــواه برخــی  بــه  داغ اســت و 
از  اســتفاده  رکــود  باتــالق  از  خــروج صنایــع دســتی 
روش هــای نویــن فــروش و پیــش رفتــن بــه ســمت 
گســترش اســتارت آپ ها اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
کنــار شــهر خــالق صنایــع دســتی عنــوان  اصفهــان در 
شــهر جهانــی صنایــع دســتی را نیــز یــدک می کشــد، 
بایــد فضایــی مناســب بــرای رشــد اســتارت آپ ها در 

ــد. ــم آی آن فراه
معــاون صنایــع دســتی اســتان اصفهــان در ایــن 
کــرد: اصفهــان دو لقــب شــهر خــالق و  کیــد  بــاره تا
ــهر  ــا ش ــت، ام ــتی را داراس ــع دس ــی صنای ــهر جهان ش
قــرار  دســتی  صنایــع  جهانــی  شــهر  کنــار  در  خــالق 
شــدن  جهانــی  مجموعــه  زیــر  خالقیــت  زیــرا  دارد 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه »انگیزه هــای اســتارت آپ ها 
کــه نگاهــی جدیــد و متفــاوت از  بایــد بــه ســمتی بــرود 
فعــاالن آن حــوزه بــه یــک موضــوع خــاص نگریســته 
گــر اســتات آپ ها مســیر  کــرد: ا بشــود« خاطرنشــان 
کننــد  ماننــد دیگــران حرکــت  و  کننــد  کــج  را  خــود 
متاســفانه  ندارنــد.  را  اســتارت آپ  معنــی  دیگــر 
کــه  داشــتند  وجــود  اســتارت آپ هایی  اســتان  در 
علی رغــم شــروع خــوب بــه بیراهــه رفتنــد بــه همــان 

نــگاه ســنتی تولیــد و فــروش روی آوردنــد.

کاری و عــدم نظارت مــوازی 
 میــراث بر اســتارت آپ   ها

دلیــل  بــه  کشــور  در  اســتارت آپ ها  بــر  نظــارت 
نبــود قانــون مصــوب دربــاره ایــن مــدل از فعالیــت 
دارد.  قــرار  ابهــام  از  هالــه ای  در  تجــاری همچنــان 
و  معــادن  صنعــت،  وزارت  حوزه هــا  برخــی  در 
تجــارت متولــی نظــارت بــر اســتارت آپ ها شــناخته 
و  علمــی  معاونــت  دیگــر  برخــی  در  و  می شــود 
فنــاوری ریاســت جمهــوری؛ امــا در ایــن بیــن خــال 
حوزه هایــی  در  خصوصــا  تخصصــی  نظارت هــای 

می شــود. احســاس  دســتی  صنایــع  ماننــد 
پیش تر عباس شــیردل، رئیس اتحادیه صنایع دســتی 
کار نظارتــی بــر  گالیــه از ســاز و  اســتان اصفهــان بــا 
ــا  ــگار ایمن ــه خبرن اســتارت آپ های صنایــع دســتی ب
زیــر نظــر  بایــد  بــود: »فعالیــت  اســتارت آپ ها  گفتــه 
نظــارت  تــا  باشــد  ارگان هــای تخصصــی  و  اتحادیــه 
وزارت  شــود.  انجــام  درســت  آن هــا  روی  کنتــرل  و 
کــه اتحادیــه  صنعــت، معــدن و تجــارت قصــد دارد 
کنــد در حالــی  جــدا بــرای اســتارت آپ ها راه انــدازی 
و  اســت  بــاال  بســیار  آن هــا  فعالیــت  گســتردگی  کــه 
ــر حــوزه فعالیــت بایــد زیــر نظــر  هــر اســتارت آپ بنــا ب

باشــد.« تخصصــی  اتحادیــه ای 
مــردم  بیــن  زدایــی  اعتمــاد  از  همچنیــن  وی 
در  ســودجو  افــراد  توســط  کننــدگان  تولیــد  و 
گــر  کــه » ا کــرد  قالــب اســتارت آپ خبــر داد و بیــان 
اســتارت آپ های صنایــع دســتی زیــر نظــر اتحادیــه 
کیفیــت، قیمــت و داد و  صنایــع باشــند، نظــارت بــر 
کاالهــا انجــام می شــود و در ایــن صــورت یــک  ســتد 
ــا  ــن فض ــه ای ــود ب ــوذ خ ــا نف ــد ب ــی نمی توان ــرد خاط ف
اعتمــاد مــردم را از بیــن ببــرد. بــا همــکاری پلیــس 
ارگان هــا تخصصــی می تــوان فضــای  فتــا و نظــارت 
ک نگــه داشــت و از ورود افــراد  اســتارت آپ ها را پــا

کــرد.« بــه آن خــودداری  ســودجو 

نظــارت  بحــث  بــه  اشــاره  بــا  نیــز  جعفرصالحــی 
کــرد:  بــر اســتارت آپ های صنایــع دســتی، تصریــح 
پایگاهــی تحــت نظــارت  کــه می توانــد  تنهــا جایــی 
اداره کل میــراث فرهنگــی باشــد و بتوانیــم آن هــا را 
کنیــم همیــن مرکــز نــوآوری و شــکوفایی  خــط دهــی 
اســتارت آپ ها  بــه  فرهنگــی  میــراث  وزارت  اســت. 
دیگــری  نهــاد  آن هــا  متولــی   و  نمی دهــد  مجــوز 
اســت، اخیــرا هــم معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری نــگاه ویــژه ای بــه حــوزه صنایــع دســتی 
کــرده اســت. ســعی معاونــت صنایــع دســتی  پیــدا 
تــا  کــردن صفــر  فرهنگــی هماهنــگ  میــراث  وزارت 
صــد فعالیت هــای صنایــع دســتی از جملــه نظــارت  

بــر برنامه هــا و ســپس حمایــت از آن هــا اســت.
اســتارت آپ نقــش مهمــی در پاشــیدن چاشــنی 
ایــن  می کنــد.  ایفــا  دســتی  صنایــع  در  خالقیــت 
و  ســنتی  بــازار  می توانــد  کاری  و  کســب  مــدل 
کــرده  ج  رکــود خــار از  را  یکنواخــت صنایــع دســتی 
و ایــن هنــر را بــه یــک هنــر صنعــت واقعــی تبدیــل 
ابتــدا حداقــل  ایــن اهــداف در  بــرای تحقــق  کنــد. 
کار درســت  چیــز نیــاز بــه یــک متولــی واحــد و ســاز و 
کالف پیچیــده اســتارت آپ ها را بــه ســر و  اســت تــا 

برســاند. ســامان 
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اخبار
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ــز  ــا و مراک ــور پارکه ــازی و ام ــاون تجاری س   مع
رشــد جهــاد دانشــگاهی گفــت: 1۵ درصــد تیــم هــای 
ــالمت  ــوزه س ــگاهی در ح ــاد دانش ــتارت آپی جه اس

فعالیــت می کننــد.
ــاری  ــر، حســین بختی ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
در نخســتین نشســت تخصصــی هــم اندیشــی الزامــات 
کارآفرینــی و نــوآوری در ســالمت بــا اشــاره بــه 
فعالیــت حــدود 7۰۰ تیــم، اســتارت آپ، واحــد فنــاور و 
شــرکت در مجموعــه جهــاد دانشــگاهی، گفــت: حدود 
1۵ درصــد آنهــا در حــوزه ســالمت فعالیــت می کننــد 
کــه در ایــن میــان حــدود 3۰ درصــد واحدهایــی کــه 
ــان شــده اند در حــوزه ســالمت هســتند و  ــش بنی دان
ایــن نشــان دهنده بــار دانشــی باالتــر حــوزه ســالمت 

ــا اســت. ــه ســایر حوزه ه نســبت ب
ــه برخــی تفاوت هــای بیــن حــوزه  ــا اشــاره ب وی ب
ــروی  ــه نی ــاز ب ــد نی ــا مانن ــایر حوزه ه ــا س ــالمت ب س
ــرای  ــم ب ــار ه ــزات در کن ــص و تجهی ــانی متخص انس
ــاالن  ــر فع ــل پایین ت ــزود: تعام ــی، اف ــق کارآفرین تحق
ــا  ــب آنه ــا و تعص ــایر حوزه ه ــا س ــالمت ب ــوزه س ح
ــه دانــش فــردی، نقطــه ضعفــی اســت کــه  نســبت ب

ــد اصــالح شــود. بای
ــر اهمیــت ارزش اجتماعــی  ــد ب ــا تاکی ــاری ب بختی
کســب و کارهــا در حــوزه ســالمت، گفــت: کارآفرینــی 
اجتماعــی در حــوزه ســالمت محســوس تر بــوده و 

ــی بیشــتری دارد. کارآی

حرکات غیرکارشناسی به هدررفت منابع 
کشور منجر می شود

حمیدرضــا مقیمــی مدیــر فنــاوری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی نیــز در ایــن نشســت بــا بیان 
ــات  ــا در موضوع ــگاه تنه ــد دانش ــز رش ــه مراک اینک
ــود،  ــدازی می ش ــیل الزم راه ان ــت و پتانس دارای ظرفی
بــا اشــاره بــه بــروز و ظهــور تــب  موضوعاتــی در کشــور 
طــی ســال های اخیــر، گفــت: تــب نانوفنــاوری، 
تــب بیوتکنولــوژی، تــب فنــاوری برخــی از ایــن 
نمونه هاســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــده و در ایــن 
مســیر حســاب شــده و بــدون جوزدگــی حرکــت کــرد.
وی نبود تیم مناســب را از دالیل شکســت اســتارت آپها 
دانســت و گفــت: حرکات حســاب نشــده و غیرکارشناســی 

بــه هدررفــت منابــع کشــور منجر می شــود.

بخشی از بودجه دانشگاه به آموزش، 
پیشگیری و ترویج خودمراقبتی اختصاص یابد

جهــاد  پژوهشــی  معــاون  حســینیان  فــرج 
ــا  ــز ب ــتی نی ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاهی عل دانش
تاکیــد بــر اهمیــت حــوزه پیشــگیری و آمــوزش 
ــای ســطح ســواد ســالمت  ــی در راســتای ارتق همگان
برنامه هــا و بودجه هــا  از  جامعــه، گفــت: بخشــی 
بایــد بــه موضــوع آمــوزش، پیشــگیری و ترویــج 

خودمراقبتــی اختصــاص یابــد.
ــه در حــوزه  ــرد ک ــن رابطــه پیشــنهاد ک وی در ای
فنــاوری و کارآفرینــی بــه موضــوع آمــوزش و تقویــت 
اســتارت آپ های آموزشــی در جهــت ارتقــای فرهنــگ 

ــودکان  ــژه ک ــه وی ــه ب ــواد ســالمت جامع و ســطح س
توجــه بیشــتری شــده و ظرفیــت و پتانســیل خاصــی 

بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده شــود.

راه اندازی آزمایشگاه جامع روباتیک در 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همچنیــن دکتــر نــادر جهانمهــر مدیــر گــروه 
ــت سیاســتگذاری و اقتصــاد ســالمت دانشــگاه  مدیری
بــا اشــاره بــه دالیــل شکســت اســتارت آپها در حــوزه 
ــاله را  ــن مس ــه ای ای ــل ریش ــی از دالی ــالمت، یک س
ــالمت و  ــه س ــوزه و عرص ــح ح ــناخت صحی ــدم ش ع
ــت: در  ــت و گف ــا دانس ــایر عرصه ه ــا س ــاوت آن ب تف
عرصــه ســالمت ارزش از نیــاز سرچشــمه مــی گیــرد.

ــالمت  ــوزه س ــف در ح ــای مختل ــار بیماری ه وی ب
کشــور را مصــداق ایــن نیــاز و مشــکالت عنــوان کــرد 
و ادامــه داد: همــه این هــا نشــانه هایی بــرای ضــرورت 
ــه خدمــت مــورد نیــاز وزارت  ــه حوزه هــای ارائ ورود ب
ــرای ایجــاد  ــان ب بهداشــت و همچنیــن ورود کارآفرین

کســب و کار و نــوآوری اســت.
جهانمهــر، بــاال بــودن تقاضــا در مقایســه بــا عرضــه، 
رقابــت انحصــاری و محدودیــت ورود و خــروج در بــازار 
ــث و از  ــل بح ــم و قاب ــکات مه ــی از ن ــالمت را برخ س
تفاوت هــای بــازار ســالمت بــا ســایر حوزه هــا دانســت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش شــدید هزینه هــای 
حــوزه ســالمت در بــازار داخلــی و جهانــی، ایــن 
ــوزه  ــاالن ح ــرای فع ــن ب ــانه روش ــک نش ــاله را ی مس
کارآفرینــی دانســت و گفــت: در دنیــا ســرمایه گذاری 
باالیــی در حــوزه ســالمت می شــود ولــی همیــن 
هزینه هــای بــاال بــه خصــوص در بخــش نیــروی 

ــت. ــاز اس ــا دردسرس ــانی گاه انس
جهانمهــر بــا اشــاره بــه افتتــاح آزمایشــگاه جامــع 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در آینــده 
ایــن آزمایشــگاه  نزدیــک، گفــت: بخــش اعظــم 
ــانی  ــروی انس ــه نی ــی ب ــاز باالی ــوده و نی ــک ب روباتی

ــادی از  ــم زی ــوان حج ــق می ت ــن طری ــدارد و از ای ن
تقاضــا را بــدون اســتفاده از نیــروی انســانی پاســخ داد.

ــتارت آپی و  ــترهای اس ــا بس ــه ب ــر در رابط جهانمه
ــف  ــه ص ــاره ب ــا اش ــالمت، ب ــوزه س ــی در ح کارآفرین
پشــت  پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  واردکننــدگان 
درهــای وزارت بهداشــت، اظهــار کــرد: مکانیزمــی برای 
مدیریــت ایــن شــرایط وجــود نــدارد، درحالیکــه بــا راه 
انــدازی اســتارت آپهای مرتبــط بــرای فیلترینــگ ایــن 
شــرایط در جهــت ارزیابــی فناوری هــای ســالمت 
و جلوگیــری از ورود داروهــا و تجهیــزات پزشــکی 
ــن  ــود ای ــت و بهب ــه مدیری ــوان ب ــی ت غیراثربخــش م

ــرد. شــرایط کمــک ک

تجویز یک نسخه واحد کارافرینانه در سیستم 
پیچیده سالمت امکانپذیر نیست

دکتــر ســاالر ارزیــده معــاون آموزشــی جهــاد 
دانشــگاهی علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی نیــز 
ــم  ــت ه ــن نشس ــده ای ــد برگزارکنن ــوان واح ــه عن ب
ــده در  ــرح ش ــث مط ــدی مباح ــا جمع بن ــی، ب اندیش
ــازار ســالمت شــبیه بقیــه  ــا بیــان اینکــه ب نشســت، ب
بازارهــا نیســت، گفــت: کســب و کار در حــوزه ســالمت 
بــا ادبیــات و مفاهیــم بــازار رقابتــی کامــل اداره 
ــاوت اســت.  ــا متف ــایر بازاره ــا س ــا ب نمی شــود و قطع
ــی اســت کــه هنــوز  ــازار بیمــه ســالمت از حوزه های ب
نــوآوری و مدل هــای جدیــد کســب و کار وارد آن 
نشــده و در ایــن راســتا بســتر و شــرایط بــرای حضــور 
ــوزه  ــی ح ــکی و حت ــتارت آپ های پزش ــت اس و فعالی

ــت. ــا اس ــکی مهی ــات غیرپزش ــه خدم ارائ
وی بــا بیــان اینکــه در سیســتم پیچیــده ســالمت 
بــه خصــوص در کشــور مــا تجویــز یــک نســخه واحــد 
کارآفرینانــه کار ســاده ای نیســت، تصریــح کــرد:  
ــه  ــد عرص ــب بای ــل مناس ــه راه ح ــتیابی ب ــت دس جه
ســالمت را بــه درســتی شــناخته و بــا تحلیــل درســت 

ــم. ــه کنی ــد ارائ ــای کارآم موضــوع راهکاره

معاون تجاری سازی و امور پارکها و مراکز رشد جهاد دانشگاهی

فعالیت ۱۵ درصد تیم های استارت آپی 
جهاد دانشگاهی در حوزه سالمت
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اخبار
 استارت آپ

ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور )نصــر( در گــزارش »فضــای اســتارت آپی ایــران« بــه تحلیــل زیســت 
بــوم فضــای اســتارتاپی کشــور در ســال ۹8 پرداخــت.

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری مهــر، ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور )نصــر( بــا انتشــار 
ــوم فضــای اســتارتاپی کشــور در ســال  ــران«، زیســت ب ــا عنــوان » فضــای اســتارت آپی ای گزارشــی تحلیلــی ب

۹8 را مــورد بررســی قــرار داد.
ایــن گــزارش شــامل نتایــج پژوهشــی دربــاره وضعیــت فعلــی اســتارت آپ ها، چالش هــا و مســائل مربــوط بــه 

آن هــا اســت کــه شــرایط کنونــی کســب وکارهای نوپــای ایــران را ترســیم می کنــد.
داده هــای آمــاری مختلفــی در ایــن گــزارش وجــود دارد کــه از طریــق پرسشــنامه ای کــه اســتارت آپ ها بــه 

صــورت آنالیــن بــه آن پاســخ داده انــد ، جمــع آوری شده اســت.
ــود،  ــتارت آپ خ ــی اس ــرای معرف ــه ب ــواالت پای ــه س ــخ  ب ــر پاس ــالوه ب ــنامه ع ــن پرسش ــتارت آپ ها در ای اس
بــه ســواالتی ماننــد روش هــای تامیــن مالــی، بازارهــا، انتظــار آن هــا از دولــت و تعامــل آن هــا بــا شــرکت های 

ــد. خصوصــی بــزرگ نیــز پاســخ  داده ان
ــن  ــوال ای ــه ۴۴ س ــتارز ۹8 ب ــگاه الکام اس ــده در نمایش ــرکت کنن ــتارت آپ ش ــش، 3۴7 اس ــن پژوه در ای

ــت. ــه شده اس ــک ارائ ــب اینفوگرافی ــل در قال ــس از تحلی ــج آن پ ــد و نتای ــخ داده ان ــش نامه پاس پرس
ــار و  ــران، آم ــتارت آپ ها در ای ــی اس ــن گردهمای ــوان بزرگتری ــه عن ــتارز ب ــت الکام اس ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــت  ــه واقعی ــد ب ــش می توان ــن پژوه ــج ای ــت و نتای ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــداد از اهمی ــن روی ــی ای خروج

زیســت بوم اســتارت آپی ایــران بســیار نزدیــک باشــد.
پرسشــنامه ایــن پژوهــش و اطالعــات آمــاری آن نیــز بــه گونــه ای تنظیــم شــده کــه منبــع مناســبی بــرای 
تحلیــل و بررســی اکوسیســتم اســتارت آپی ایــران باشــد و بــه تمامــی فعــاالن حــوزه کمــک  کنــد تــا از ســمت 

و ســوی اکوسیســتم اســتارت آپی ایــران و نیازهــای آن باخبــر شــوند.
بــا کســب وکارهای  مرتبــط  و ســازمان های  تصمیم گیــری  نهادهــای  گــزارش،  ایــن  جامعــه هــدف 
نوپــا، دانشــگاه های فعــال در حــوزه کارآفرینــی و نــوآوری و ســایر عالقه منــدان و ذی نفعــان زیســت بوم 

کســب وکارهای نوپــا اســت.

توسط نظام صنفی رایانه ای؛ 

تحلیل فضای استارت آپی ایران 
در سال ۹۸ منتشر شد 

معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اداره  کل 
ــت  ــراز رضای ــا اب ــالم ب ــتان ای ــان اس ورزش و جوان
از عملکــرد مرکــز نــوآوری و شــکوفایی جهــاد 
دانشــگاهی ایــالم در راســتای اجــرای برنامــه 
شــتابدهی کســب و کارهــای فناورانــه جوانــان 
گفــت: عالقه مندیــم همکاریهــای مشــترک بــا 
جهــاد دانشــگاهی ایــالم در ســال هــای آتــی 

ــد. ــعه یاب توس
ــی و  ــاون فرهنگ ــت« ، مع ــا تردس » محمدرض
ــتان  ــان اس ــان اداره  کل ورزش و جوان ــور جوان ام
ایــالم در دیــدار بــا اعضــای اجرایــی مرکــز نــوآوری 
و شــکوفایی جهــاد دانشــگاهی ایــالم اظهــار کــرد: 
ــاد  ــق جه ــارب موف ــوابق و تج ــه س ــه ب ــا توج ب
دانشــگاهی ایــالم در زمینــه هــای آموزشــی، 
ــم برنامــه  پژوهشــی، اشــتغال و فرهنگــی امیدواری
شــتابدهی کســب و کارهــای فناورانــه جوانــان 
ــان  ــرای جوان ــت و درخشــانی را ب ــج مثب ــز نتای نی

ــد. ــته باش ــی داش ــی در پ ایالم
در  ســمن ها  مشــارکت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زمینه هــای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی بــا 
ــوآوری و شــکوفایی  ایــن معاونــت، گفــت: مرکــز ن
ــن  ــرای توســعه عملکــردی ای ظرفیتــی مناســب ب
ســازمان هــای مــردم نهــاد اســت کــه بایــد نســبت 
ــن  ــا ای ــا ب ــتر آنه ــکاری بیش ــی و هم ــه هم افزای ب

ــود. ــزی ش ــز برنامه ری مرک
بشــارتی، دبیــر مرکــز نــوآوری و شــکوفایی 
ــا  ــدار ب ــن دی ــز در ای ــالم نی ــگاهی ای ــاد دانش جه
ــا کنــون  ــن مرکــز ت ــه گزارشــی از عملکــرد ای ارائ
بــر توســعه همکاری هــا بــا معاونــت فرهنگــی 
اداره کل در زمینه هــای  ایــن  امــور جوانــان  و 
مختلــف تأکیــد کــرد: هم افزایــی و همــکاری 
ایــن  زیرمجموعــه  نهــاد  مــردم  ســازمان های 
معاونــت بــا تیم هــای مســتقر در مرکــز نــوآوری و 
ــری  ــف و بهره گی ــای مختل ــکوفایی در زمینه ه ش
می توانــد  موجــود  تجــارب  و  ظرفیت هــا  از 
زمینه ســاز اجــرای فعالیت هــای ســازنده ای در 
راســتای برنامــه شــتابدهی کســب و کارهــای 

ــد. ــان باش ــه جوان فناوران
ــه  ــای فناوران ــب و کاره ــتابدهی کس ــه ش برنام
جهــاد  بیــن  مشــترک  برنامــه ای  جوانــان 
ــتای  ــان در راس ــگاهی و وزارت ورزش و جوان دانش
ــب و  ــه کس ــان ب ــه جوان ــای نوآوران ــل ایده ه تبدی

ــت. ــا اس ــه نوپ ــای فناوران کاره

معاون فرهنگی ورزش و جوانان

 استان ایالم: 

روند اجرایی برنامه 
شتابدهی کسب و 

کارهای فناورانه جوانان 
رضایت بخش است 

ــا هــدف توســعه فناوری هــای  ــه ای اســت کــه ب »کاهــش تبخیــر آب هــای ســطحی« عنــوان رویــداد نوآوران
ــع آب هــای ســطحی برگــزار می شــود. ــا حفــظ مناب مرتبــط ب

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرنــگار مهــر، بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع تبخیــر و هــدر رفــت آب هــای 
ــا همــکاری ســتاد توســعه فناوری هــای آب  ــران یــک شــتابدهنده ب ــع در ای ســطحی و همچنیــن کمبــود مناب
خشکســالی فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری رویــداد »کاهــش تبخیــر آب هــای ســطحی« 

ــد. ــزار می کن را برگ
در ایــن رویــداد کاهــش تبخیــر آب هــای ســطحی بــا جــذب و شناســایی ایده هــا و طرح هــای نویــن و کمــک 
ــر  ــر در کاهــش تبخی ــی مؤث ــس برداشــتن گام ــا انجــام می شــود پ ــن فناوری ه ــه توســعه و تجاری ســازی ای ب

آب هــای ســطحی و ذخیــره ســازی آنهــا بــا شــتابدهی در آن دنبــال می شــود.
همچنیــن آمــوزش تیم هــای فنــاور، ایجــاد و رشــد فناوری هــا و شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه توســعه 
ــع آب هــای ســطحی از جملــه اهــداف برگــزاری رویــداد »کاهــش تبخیــر  ــا حفــظ مناب فناوری هــای مرتبــط ب

آب هــای ســطحی« اســت.
عالقمنــدان بــرای حضــور در ایــن چالــش و ثبــت ایــده خــود تــا 1۰ بهمــن مــاه ســال جــاری فرصــت دارنــد 

و طرح هــای برتــر نیــز اســفندماه ســال جــاری معرفــی می شــوند.
تیم هــای برگزیــده عــالوه بــر دریافــت جایــزه 1۵ میلیــون تومانــی از خدمــات متنوعــی از جملــه فضــای کاری 
ــرای توســعه کســب و کار خــود بهره منــد  و آزمایشــگاهی، تأمیــن ســرمایه اولیــه، آموزش هــای کســب و کار ب

خواهنــد شــد.

●●●
با هدف حفظ منابع آبهای سطحی؛ 

رویداد نوآورانه »کاهش تبخیر آب های 
سطحی« برگزار می شود
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اخبار
 استارت آپ

خانه استارت آپی شهرستان ملکان 
راه اندازی می شود

سرپرســت اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
هماهنگی هــای  طبــق  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
ــتان  ــداری شهرس ــکاری فرمان ــا هم ــده و ب ــام ش انج
ــرای  ــن شهرســتان ب ــی ای ــه اســتارت آپ ــکان، خان مل
اســتقرار اســتارت آپ هــا ) شــرکت هــای فنــاور نوپــا ( 
و کمــک بــه رشــد و توســعه آن هــا در محــل دانشــگاه 

ــود. ــدازی می ش ــور راه ان ــام ن پی
بــه گــزارش ایرنــا مهــدی خرامــش در نشســتی بــا 
ــت  ــی از وضعی ــه گزارش ــن ارائ ــکان ضم ــدار مل فرمان
پوشــش تلفــن همــراه و اینترنــت در شهرســتان گفــت: 
ایــن شهرســتان هم اکنــون تحــت پوشــش نســل 3 و 

ــرار دارد. ۴ همــراه ق
ــه برقــراری اینترنــت پرســرعت در  ــا اشــاره ب وی ب

روســتاهای شهرســتان ملــکان افــزود: در حــال حاضــر 
از 7۵ روســتای بــاالی 2۰ خانــوار این شهرســتان 73 روســتا 

دارای اینترنــت پرســرعت هســتند.
سرپرســت اداره کل ict آذربایجــان شــرقی اظهــار 
کــرد: همچنیــن ۹7 روســتای شهرســتان ملــکان 

ــد. ــرار دارن ــراه ق ــن هم تحــت پوشــش تلف
ــا بیــان برنامــه هــای وزارت ارتباطــات بــرای  وی ب
ــا  ــزود: ب ــکان اف ــتان مل ــات در شهرس ــعه ارتباط توس
برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده و بــا اعتبــاری افــزون 
بــر ۹ میلیــارد و 6۰۰ میلیــون تومــان، هشــت ســایت 
مخابراتــی جدیــد در شهرســتان احــداث و تکنولــوژی 

یــک ســایت مخابراتــی ارتقــا خواهــد یافــت.
محمدباقــر خانــی فرمانــدار شهرســتان ملــکان، 

اداره  فعالیت هــای  و  تالش هــا  از  قدردانــی  ضمــن 
کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان در توســعه 
وضعیــت ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات ایــن شهرســتان  
و روســتاهای تابعــه، از وضعیــت موجــود ابــراز رضایــت 
ــد. ــتار ش ــبکه را خواس ــداری ش ــظ و پای ــرده و حف ک

ــالح  ــرای اص ــا ب ــتارت آپ ه ــت: از اس ــرو گف ــر نی وزی
الگــوی مصرف،جلوگیــری از هدررفــت آب و انــرژی وکاهش 

ــم. ــی کنی ــتفاده م ــانی اس ــبکه های آبرس ــات درش تلف
وزیــر نیــرودر مصاحبــه با خبرنــگار خبرگزاری صدا و ســیما 
گفــت: ایــن وزارت خانــه با توجه بــه گســتردگی کار در چندین 
ــتارت  ــات اس ــد از خدم ــا می توان ــالب و آبف ــه آب و فاض زمین
آپ هــا بــرای اصــالح الگــوی مصــرف و در بخــش ســازه ای برای 
جلوگیــری از هــدر رفــت آب و انــرژی و همچنین بــرای کاهش 

تلفــات در شــبکه های آبرســانی اســتفاده کند.
ــد از  ــه می توان ــن وزارت خان ــزود: ای ــان  اف رضــا اردکانی
خروجــی کار اســتارت آپ هــا و مجموعــه دانــش بنیان هــا 

ــود. ــد ش بهره من
ــزات  ــاخت تجهی ــه س ــن در عرص ــزود: همچنی وی اف
ــا در  ــتارت آپ ه ــتفاده از اس ــر اس ــالوه ب ــم ع ــز می توانی نی
بازار هــای داخلــی در بــازار کشــور های منطقــه نیــز از 

ــویم. ــد ش ــا بهره من آن ه
ــاز و  ــه س ــه ب ــا توج ــرو ب ــت: وزارت نی ــرو گف ــر نی وزی
ــتیبان  ــک پش ــوان ی ــه عن ــد ب ــه دارد می توان ــی ک کار های
و حمایــت کننــده جوانــان عالقمنــد و متخصــص در 

بازار هــای منطقــه باشــد.
وی افــزود: ایــن وزارت خانــه بــا همــه کشــور های 
همســایه امــکان تبــادل انــرژی را دارد و در آینــده ای 
ــوآور  نزدیــک نحــوه نزدیکــی و اتصــال ایــن متخصصــان ن

را می توانیــم تعریــف کنیــم.
وزیــر نیــرو به دســتور رئیس جمهــور در زمینــه حمایت از 
اســتارت آپ هــا اشــاره کــرد و گفــت: فکــر می کنــم مســئوالن 
ــان،  ــن جوان ــاط ای ــور و نش ــدن ش ــدن و دی ــا آم ــی ب اجرای
خودشــان بیش تــر احســاس می کننــد نیازمنــد حمایــت ایــن 

ســطح از نــوآوری هســتند.
ــک  ــه از ی ــا ک ــی م ــام حکمران ــرای نظ ــت: ب وی گف
نظــام بخشــی نگــر و تمرکــز گرایــی شــدید رنــج می بــرد اگر 
چــاره ای برایــش نشــود و اصالحــی صــورت نگیــرد گرفتــاری 

ــد. ــاد می کن ــی را ایج بزرگ

اردکانیان در حاشیه بازدید 
از کارخانه نوآوری آزادی:

استفاده از
 استارت آپ ها 
در مدیریت انرژی

●●●

مدیــرکل پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی گفــت: نیــاز امــروز کشــور در شــرایط تحریــم 
نــگاه اســتارت آپ دانشــگاهی اســت کــه می توانــد در قالــب ســه محــور اقتصــاد کشــور را متحــول کــرده و بــه 

معنــای واقعــی اقتصــاد مقاومتــی را در ســطوح مختلــف جامعــه پیــاده کنــد.
ــا  ــردی در گفت وگــو ب ــرکل پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه جامــع علمــی کارب محمدحســین موســی زاده مدی
ــی در  ــک اقتصــاد مقاومت ــوان ی ــه عن ــد ب ــه اســتارت آپ دانشــگاهی می توان ــان اینک ــا بی ــارس، ب ــزاری ف خبرگ
شــرایط تحریــم نقش آفرینــی کنــد، گفــت: در حــال حاضــر کشــور بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــاد خاصــی کــه 
ــا اســتفاده  ــف ب ــزاری اســتارت آپ های مختل ــا برگ ــد ب دارد، دانشــگاه ها، مراکــز علمــی و پژوهشــگاه ها می توانن
از پتانســیل  داخلــی چرخنده هــای اقتصــاد را در راســتای رونــق تولیــد بــه کار انداختــه و تولیــد ثــروت کننــد 

کــه ایــن کار بایــد توســط نظــام آمــوزش عالــی کشــور اســتارت بخــورد.
* اقتصاد مقاومتی در راستای نیاز محوربودن جامعه

وی افــزود: نخســتین نــگاه در برگــزاری اســتارت آپ دانشــگاهی کــه می توانــد در راســتای اقتصــاد مقاومتــی 
ــور  ــتان های کش ــیاری از اس ــه بس ــوری ک ــه ط ــت ب ــه اس ــودن جامع ــور ب ــوع نیازمح ــد موض ــی کن نقش آفرین
دارای نخبــگان دانشــگاهی اســت کــه می توانــد بــرای بهبــود وضعیــت تولیــد ســوخت در داخــل ایــران ایــده و 

ــد.  ــا اســتفاده از آنهــا کیفیــت ســوخت افزایــش یاب ــا بتــوان ب ــه دهنــد ت طرح هــای جدیــدی را ارائ
*  ۵۰ درصد ایده های اقتصادی مربوط به افرادی است که دارای تجربه باال هستند

ــم موضــوع پتانســیل محور  ــگاه اســتارت آپی در راســتای شــرایط تحری ــن ن ــرد: دومی ــح ک موســی زاده تصری
ــه  ــوط ب ــادی مرب ــای اقتص ــد ایده ه ــه ۵۰ درص ــوری ک ــه ط ــت ب ــگاهی اس ــی و دانش ــای علم ــودن فعالیت ه ب
ــق تولیــد اســتفاده  ــراد در راســتای رون ــوان از ایــن اف ــاال هســتند کــه می ت ــه ب ــرادی اســت کــه دارای تجرب اف
ــود  ــه خ ــت را ب ــوآوری و خالقی ــای ن ــد ایده ه ــا 13 درص ــگاه ها تنه ــه دانش ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ک
اختصــاص داده انــد کــه در ایــن رابطــه بایــد بگویــم حلقــه گمشــده بیــن مــردم و دانشــگاه کار شــود کــه ایــن 

ــه وجــود آورد.  ــی چرخــش اقتصــاد را ب ــش داخل ــا اســتفاده از دان ــد ب ــاق می توان اتف
*مهارت افزایی نیروی انسانی موتور اقتصاد را روشن کنند

ــتارت آپ  ــگاه اس ــومین ن ــه داد: س ــردی  ادام ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــاوری دانش ــش و فن ــرکل پژوه مدی
ــجویان  ــگاه ها دانش ــه دانش ــده هم ــن ای ــا ای ــد ب ــه می توان ــت ک ــانی اس ــروی انس ــی نی ــگاهی مهارت افزای دانش
خــود را بــا آمــوزش مهارتــی آنهــا را کاربــردی کــرده کــه بتواننــد در بخش هــای مختلــف جامعــه حضــور یافتــه 

ــور اقتصــاد را روشــن کننــد. و موت
* خرده اقتصادها در شهرها کشور توسط دانشگاه ها زنده شود

ــود  ــود دارد نب ــران وج ــتارت آپ در ای ــوزه اس ــروز در ح ــه ام ــکالتی ک ــی از مش ــت: یک ــان گف وی در پای
ــی  ــج خوب ــد نتای ــی را انجــام ده ــت کاف ــن رابطــه حمای ــس در ای ــت و مجل ــر دول ــه اگ ــرمایه گذار اســت ک س
بــرای رونــق تولیــد و اقتصــاد مقاومتــی اتفــاق خواهــد افتــاد. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر خــرده اقتصادهــای 
موجــود در شــهرها و اســتان های مختلــف کشــور را بتوانیــم توســط دانشــگاه ها زنــده کنیــم می توانیــم آینــده 

اقتصــادی کشــور را متحــول کنیــم.

مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی:

 استارت آپ دانشگاهی یک اقتصاد 
مقاومتی در شرایط تحریم است
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اخبار
 استارت آپ

متاســفانه مشــکالت مالــی اجــازه نمی دهــد 
ــده و  ــال ش ــق دنب ــازی عالی ــازی س ــرای ب ــه ب ک
ــوان  ــه عن ــی« ب ــدا »درآمدزای ــد در ابت ــواره بای هم

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــت در نظ اولوی
اســتودیو  بنیانگــذار  شــهبازی  ســروش 
ــوزه  ــح ح ــز، در توضی ــوط گیم ــازی بل ــازی س ب
ــت:  ــوز گف ــورس نی ــگار ب ــه خبرن ــود ب ــت خ فعالی
ایــن اســتودیو از ســال ۹۴ تاکنــون 6 عنــو ان بــازی 

ــت. ــه داده اس ــازار ارائ ــه ب ب
ــا  ــی« ب ــفره چ ــازی »س ــه داد: ب وی ادام
ــای  ــر فروش ترین ه ــوان پ ــود، عن ــون دانل ۵ میلی

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــازار را ب ــه ب کاف
ــائل  ــا و مس ــه ه ــوص دغدغ ــهبازی در خص ش
فعالیــت خــود عنــوان کــرد: چنــد مبحــث بــر ســر راه فعالیــت مــا قــرار دارد. اولیــن موضــوع ایــن اســت کــه 
اســتودیو بــازی ســازی بلــوط گیمــز بــا عنــوان شــرکتی دانــش بنیــان در حــال اضافــه کــردن یــک ارزش بــه 

ــر هســتند. ــربازی درگی ــت س ــه خدم ــن ب ــا مســئله رفت ــذاران آن ب ــا بنیانگ ــوده ام ــه ب جامع
فضایی برای دنبال کردن عالیق وجود ندارد

وی افــزود: موضــوع بعــدی بحــث »منابــع انســانی« اســت کــه در اســتان یــزد همــواره ایــن مشــکل وجــود 
داشــته و اکثــر افــرادی کــه در شــرکت بلــوط گیمــز نیــز مشــغول فعالیــت هســتند ، اســتعدادهایی بودنــد کــه 

توســط بنیانگــذاران آمــوزش دیــده انــد.
بنیانگــذار اســتودیو بــازی ســازی بلــوط گیمــز از اهمیــت صنعــت بــازی ســازی در دنیــا خبــر داد و گفــت: 

ایــن صنعــت هنــوز در کشــور جایــگاه خــود را نیافتــه و  بــه آن بهــا داده نمــی شــود.
وی ادامــه داد: متاســفانه نــگاه  بــه ایــن صنعــت عنــوان« بازیچــه » و ابــزار دســت کــودکان بــوده و حمایتــی 
ــی در  ــای درآمدزای ــی از قطــب ه ــازی یک ــازی س ــت ب ــه صنع ــی ک ــاد در صورت ــی افت ــاق نم ــع اتف ــز بالطب نی

دنیاســت.
ــی و عــدم حمایــت در ایــن حــوزه ســخن گفــت و افــزود: متاســفانه مشــکالت  شــهبازی از مشــکالت مال
مالــی اجــازه نمــی دهــد کــه بــرای بــازی ســازی عالیــق دنبــال شــده و همــواره بایــد در ابتــدا »درآمدزایــی« 

بــه عنــوان اولویــت در نظــر گرفتــه شــود.

بنیانگذار استودیو بازی سازی بلوط گیمز: 

استارت آپ درآمدزا بوده و صنعتی 
»بازیچه« نیست 

●●●

ــور  ــا حض ــن ب ــتارتاپی قزوی ــتودیوی اس ــن اس اولی
عامــل  مدیــران  از  جمعــی  و   مدیــران  رئیــس، 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاور مســتقر در پ ــای فن واحده

ــد. ــاح ش ــن افتت قزوی
ــن  ــنا، ای ــل از ایس ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
اســتودیو بــا هــدف تســریع در تبدیــل ایده هــای 
شــرکت های فنــاور بــه کســب و کار و ایجــاد پیونــدی 
عمیــق بیــن صنعــت و دانشــگاه تاســیس شــده اســت.
ــتاب دهنده  ــک ش ــع ی ــه در واق ــت ک ــتودی راک اس
اســت، فضایــی را بــرای ایجــاد ایده هــا و نوآوری هــا در 
ــرای  ــا را ب ــا آنه ــد ت ــم می کن ــاور فراه شــرکت های فن
محیــط کســب و کار آمــاده کنــد. ایــن اســتودیو در دل 

پــارک علــم و فنــاوری قزویــن قــرار گرفتــه اســت.
ــتودیو  ــن اس ــه ای ــی ک ــر از ویژگی های ــی دیگ یک
ــت  ــن اس ــد، ای ــز می کن ــش متمای ــر رقبای را از دیگ
ــب و  ــق کس ــای موف ــتاب دهنده، نمونه ه ــن ش ــه ای ک

ــی دارد. ــه م ــارک نگ ــا را در پ ــای نوپ کاره

ــود  ــعی می ش ــتارتاپی س ــتودیوی اس ــن اس در ای
ــا اســتفاده از روش هــای خالقانــه و نــوآوری، مســیر  ب

ــرد. ــی ک ــریع تر ط ــت را س موفقی
ایــن اســتودیوی اســتارتاپی بــه عنــوان یــک نهــاد 
ــم و  ــارک عل ــه در پ ــای نوآوران ــده راه حل ه ارائه دهن
ــایی  ــا شناس ــا ب ــذاری شــده ت ــن پایه گ ــاوری قزوی فن
نیازهــای دقیــق صنعــت و بــازار و اســتفاده از نیروهای 
ــت  ــان صنع ــدی می ــوان پیون ــالق و ج ــص، خ متخص
ــر  ــالوه ب ــتودیو ع ــن اس ــد. ای ــاد کن ــگاه ایج و دانش
ارائــه زیرســاخت و بــازار نیــاز، ریســک شکســت 

کســب وکارهای نــو را نیــز کاهــش می دهــد.
ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــالم رواب ــاس اع ــر اس ب
اســتودیوی راکــت امکانــات زیــادی را در اختیــار 
اســتارت آپ ها قــرار می دهــد کــه از ایــن میــان 
می تــوان بــه فضــای کار اشــتراکی، آموزش هــای 
از  گســترده ای  شــبکه  بــه  معرفــی  تخصصــی، 

کــرد. اشــاره  و…  ســرمایه گذاران 

با هدف تسریع در تبدیل ایده های شرکت های فناور به کسب  وکار؛ 

اولین استودیوی استارت آپی در پارک 
فناوری قزوین افتتاح شد 

ــوم  ــه توســعه روزافــزون »زیســت ب ــا توجــه ب ب
نــوآوری  و  اشــتغال  و  خــالق«  شــرکت های 
قابــل توجــه ایجــاد شــده در ایــن عرصــه، »اولیــن 
دوره شــتابدهی صنایــع خــالق« بــا حمایــت 
ــاز و  ــرم و هویت س ــای ن ــعه فناوری ه ــتاد توس س
ــزار  ــبنیان برگ ــاد دانش ــازی اقتص ــتاد فرهنگ س س
ــا  ــرد ت ــد ک ــالش خواه ــداد ت ــن روی ــود. ای می ش
ــه ســمت  ــا و اســتارتاپ هــای بیشــتری را ب تیم ه

شــتابدهنده های حرفــه ای راهنمایــی کنــد.
»اولیــن دوره شــتابدهی حــوزه صنایــع خــالق« 
پوشــش  را  مختلفــی  رشــته های  و  حوزه هــا 
ــی  ــوای صوت ــازی ســازی«، »محت خواهــد داد.  »ب
ــتند«،  ــینمایی و مس ــای س ــری«، »فیلم ه و تصوی
ــژه ســینمایی«،  ــای وی ــی ســریال«، »جلوه ه »مین
»مینــی ســریال«، »جلوه هــای ویــژه تلویزیونــی«، 
ــزر  ــی«، »تی ــای تلویزیون ــن«، »برنامه ه » انیمیش
»طراحــی  لبــاس«،  »طراحــی  تبلیغــات«،  و 
صنعتــی«، »معمــاری و دکوراســیون داخلــی«، 
ــرم  ــی« و »ن ــای اینترنت ــب و کاره ــرم کس »پلتف
ــه  ــت ک ــای اس ــه زمینه ه ــی« از جمل ــزار موبایل اف
ــت. ــده اس ــز ش ــا تمرک ــر روی آنه ــن دوره ب در ای
ــاه  ــا از اول دی م ــار و ایده ه ــال آث ــت ارس مهل
ــا 2 مــاه  ــداد ت ــن روی ــه ای آغــاز می شــود. دبیرخان
ــرای طرح هــا و ایده هــای  ــخ پذی ــن تاری پــس از ای

ارســالی خواهــد بــود.
ایــن  در  فعــال  اســتارت آپ های  و  نــوآوران 
اطالعــات  کســب  جهــت  می تواننــد  حوزه هــا 
ــازی  ــتادفرهنگ س ــایت س ــه آدرس س ــتر ب بیش
ــاوری  ــت علمــی و فن ــان معاون ــش بنی اقتصــاد دان
 /http://farhang.isti.ir  ریاســت جمهــوری بــه نشــانی

ــد. ــه کنن مراجع
ــداد،  ــن روی ــه ای ــوط ب ــات مرب همچنیــن اطالع
در ســایت ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم هویــت ســاز 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری به نشــانی 

http://stdc.isti.ir/  در دســترس عالقــه منــدان قــرار دارد

با حمایت معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری: 

اولین دوره 
شتابدهی صنایع 

خالق برگزار 
می شود 
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معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه باید بنیه تعاونی های کشور تقویت شود تا در 
فضای رقابت با بخش خصوصی موفق شوند گفت: با توسعه 
فناوری، شفافیت و تخصیص اعتبارات مناسب می توانیم 

تعاونی های کشور را شبکه سازی و توانمندسازی کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، محمدجعفر 
استان  توسعه  و  هماهنگی  کمیته  جلسه  در  کبیری 
همدان با بیان اینکه به خاطر تحریم در عرصه اقتصاد 
تحریم ها  جریان  در  کرد:  اظهار  نداریم  خوبی  شرایط 
در  کردند  تالش  اسالمی  جمهوری  نظام  مسووالن 
چارچوب  منطق از منافع ملی کشور در عرصه جهانی و 

در برابر نظام سلطه دفاع کنند.
از  یاری هم می توانیم  با کمک و  اینکه  بیان  با  وی 
مشکالتی که دشمن ایجاد کرده عبور کنیم افزود: در 
سال های گذشته با همین همگرایی توانستیم در مقابل 
برنامه های دشمنان بایستیم و به موفقیت دست یابیم.

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تأکید کرد: اگر روی یک سکه تحریم چالش است روی 
دیگر آن متعلق به فرصت هاست که باید از این فرصت ها 

برای رونق تولید در کشور بهره گرفته شود.
وی افزود: به لطف خدا امروز کشور در شرایطی قرار 
گرفته که تولیدکنندگان داخلی می توانند برای تثبیت 

فروش کاالهای خود در بازارهای خارجی کار کنند.
کبیری با اشاره به نقش مهم تعاونی ها و لزوم توسعه 
آنها تصریح کرد: توسعه تعاونی ها می تواند به تاب آوری 

اقتصاد کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه باید بنیه تعاونی های کشور تقویت 
شود تا در فضای رقابت با بخش خصوصی موفق شوند 
تخصیص  و  شفافیت  فناوری،  توسعه  با  کرد:  بیان 
را  کشور  تعاونی های  می توانیم  مناسب  اعتبارات 

شبکه سازی و توانمندسازی کنیم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و جذب سرمایه های  اقدامات  این  با  اینکه  به  اشاره  با 
خرد مردم، بازتولید ثروت و اشتغال در کشور را شاهد 
خواهیم بود از توسعه زیست بوم، نوآوری و فناوری در 

تعاونی های کشور خبر داد.
وی با اشاره به تخصیص 3۵ میلیارد تومان برای بخش 
تعاون کشور گفت: هر استانی که بتواند در این مسیر پاشنه 
کشیده وارد کار شود سهم بیشتری از این اعتبارات خواهد برد.

گفت:  نیز  کشور  تعاونی های  ادغام  درباره  کبیری 
وقوع  حال  در  کنسرسیوم  ایجاد  برای  خوبی  اتفاقات 
است که نمونه آن را در دهه فجر مشاهده خواهیم کرد.

بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو   
می گویــد بــا اجــرای رمــز دوم یکبــار مصــرف 
کســب وکار  اینترنتــی،  تراکنش هــای  بــرای 
اســتارت آپ هایی کــه بــر روی کیف های پــول الکترونیکی 
خواهــد  پیــدا  رونــق  کرده انــد،  ســرمایه گذاری 

ــرد. ک
بــه گــزارش بــازارکار نقــل از ایبنــا، مجیــد 
سیاســت  اجــرای  خصــوص  در  حســینی نژاد 
ــار  ــز دوم یکب ــتفاده از رم ــرای اس ــزی ب ــک مرک بان
ــت:  ــش فیشــینگ گف ــر کاه ــر آن ب مصــرف و تاثی
بــا اجــرای ایــن سیاســت، اســتارت آپ هایی کــه بــر 
ــرمایه گذاری  ــی س ــول الکترونیک ــای پ روی کیف ه
کرده انــد بــار دیگــر وارد بــازار شــده و رونــق 

ــت. ــد گرف خواهن
وی تصریــح کــرد: در چنــد هفتــه ابتدایــی 
اجرایــی شــدن سیاســت الــزام بــه اســتفاده از رمــز 
ــی  ــای اینترنت ــش تراکنش ه ــاهد کاه ــا، ش دوم پوی
ــود و همزمــان ســرعت تراکنش هــا نیــز  خواهیــم ب
کاهــش خواهــد یافــت امــا بــه طــور حتــم اجــرای 

ــد داد. ــن سیاســت فیشــینگ را کاهــش خواه ای
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران 
دربــاره اینکــه در حــال حاضــر چــه میــزان از 
تراکنش هــا فیشــینگ شــده و بــا اجــرای ایــن 
ــود از  ــی می ش ــزان پیش بین ــه می ــا چ ــت ت سیاس
رقــم آن کاســته شــود، اظهــار داشــت: رقــم دقیقــی 
تراکنش هــای  در  فیشــینگ  بــرای  نمی تــوان  را 
ــا اجــرای  ــه هرحــال ب ــی ب ــی انجــام داد ول اینترنت
آمــار  از  مصــرف،  یکبــار  دوم  رمــز  سیاســت 

ــد. ــد ش ــته خواه ــینگ کاس فیش
کســب وکارهای  بیشــتر  گفــت:  حســینی نژاد 
طریــق  از  را  خــود  فــروش  کــه  اینترنتــی 
تراکنش هــای اینترنتــی انجــام می دهنــد، خــود 
ــرای اجــرای ایــن سیاســت و احتمــال کاهــش  را ب

کرده انــد. آمــاده  اینترنتــی  فروش هــای 
ــی  ــن حــال و در طوالن ــا ای ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــای  ــر روی کیف ه ــه ب ــتارت آپ هایی ک ــدت اس م
کرده انــد  ســرمایه گذاری  الکترونیکــی  پــول 
توســعه خواهنــد یافــت زیــرا بــا اجــرای ایــن 
ــد از  ــه نمی خواهن ــرادی ک سیاســت، بســیاری از اف
رمــز یکبــار مصــرف اســتفاده کننــد، تراکنش هــای 
ــکل  ــه ش ــول و ب ــای پ ــق کیف ه ــود را از طری خ

آفالیــن انجــام می دهنــد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی:  

استارت آپ های 
کیف  پول 

الکترونیکی با
 رمز دوم پویا رونق 

می گیرند 

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

توسعه نوآوری و فناوری در تعاونی ها 

●●●
رکورد باورنکردنی استارت آپ های هندی؛ 

رشد 2700 درصدی در یک دهه
می تواند  کشوری  هر  در  استارت آپی  فرهنگ  رشد 
ایجاد  را  اقتصاد  و  صنعت  در  تحول  ایجاد  موجبات 
سریعترین  اخیر  سالیان  طی  که  هند  کشور  کند. 
به  حاال  داده  اختصاص  به خود  را  اقتصادی  رشد  نرخ 
رکوردی بسیار جذاب در حوزه کسب درآمد در حوزه 
استارت آپ ها رسیده که تا به امروز بی سابقه بوده است.

از  بنابر گزارش موسسه تحقیقاتی tracxn، و به نقل 
techcrunch، شرکت ها و گروه های استارت آپی هندی تنها 
در سال 2۰1۹ موفق به کسب درآمد 1۴.8 میلیارد دالری 
شده اند که جهشی نزدیک به ۴۰ درصد را در مقایسه با 
درآمد 1۰.6 میلیارد دالری سال 2۰18 آنها نشان می دهد.

در این گزارش آمده که در کسب این رکورد 1،18۵ 
استارت آپ هندی سهم داشته اند که از این میان ۴۵۹ 
استارت آپ در گروه استارت آپ های سری A قرار دارند 
)اولین مرحله پس از مفهوم سازی و تأسیس(. همچنین 
81 شرکت از این مجموعه نیز به حدی از درآمدزایی 
رسیده اند که تنها در یک سال توانسته اند قراردادهای 

مالی بین 2۵ تا 1۰۰ میلیون دالر را به اجرا برسانند.
همچنین در گزارش دیگری که توسط یک موسسه 
آماری با نام innoVen capital منتشر شده اینطور عنوان 
شده که رشد استارت آپ های جدید و تازه تأسیس سری 
 6.۹ تا  مالی  تبادالت  توانسته اند  که  بوده  حدی  به   A
میلیارد دالر با به ثبت رسانده که بیش از دو برابر بیشتر 

از تبادالت مالی 3.3 میلیارد دالری سال گذشته است.

عالوه بر این 128 استارت آپ در هند نیز توانسته اند با 
جذابیت های خود برای بازار جهانی توجه سرمایه گذاران 
بین المللی را جلب نمایند. البته بنابر عقیده کارشناسان 
در  بزرگ  رشد  این  از  اعظمی  قسمت  و صاحب نظران، 
حوزه فعالیت استارت آپی مرتبط به رشد اخیر کشور هند 
در اقتصاد بوده و برای اینکه بتوانید این جهش بزرگ را 
بیشتر لمس کنید باید بگوییم که در ابتدای دهه جاری 
مالی  تبادالت  کل  حجم   ،2۰1۰ سال  یعنی  میالدی 
استارت آپ های هندی تنها ۵۵۰ میلیون دالر بود که در 

حال حاضر نزدیک به 27 برابر شده است.
استارت آپ های هندی  فعالیت  عمده  کار  ابتدای  در 
سمت و سویی در راستای ترندهای فعال در کشورهای 
این  کاربری  بیشتر  حاضر  حال  در  ولی  داشت  غربی 
استارت آپ ها در حوزه منطقه ای و محلی معطوف شده و 
در تالش هستند تا نیازهایی که در آسیا خواهان بیشتری 
برای رفع آنهاست را در چارچوب اهداف خود جای دهند.

ثبات رسیده در  به  استارت آپ  در حال حاضر 16۰ 
حوزه آموزش و نرم افزارهای یادگیری، 16۰ استارت آپ 
در حوزه مالی، 82 استارت آپ در حوزه خدمات حمل و 
نقل و جابجایی آنالین و ۴2 استارت آپ در حوزه بیمه به 
همراه هزاران استارت آپ تخصصی و عمومی دیگر در این 
کشور فعالیت می کنند که آینده بسیار روشن این صنعت 

را در کشور قدرتمند و بزرگ هند، تصویر می نمایند.
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ــتارت آپ ها،  ــت از اس ــی حمای ــه دائم ــز دبیرخان مرک
صنعــت زعفــران در مرکــز علمــی کاربــردی گــروه 
کشــاورزی تولیــدی زعفــران ســحرخیز افتتــاح گردیــد.
ــد  ــده تولی ــت از ای ــاره حمای ــحرخیز، درب ــرزاد س ف
کاغــذ بــا گلبرگ هــای دور ریــز زعفــران گفــت: شــرکت 
زعفــران ســحرخیز بــا رویکــرد اســتفاده از فناوری هــای 
ــت و  ــه حمای ــدام ب ــی اق ــئولیت های اجتماع ــو و مس ن
ــرده  ــران ک ــت زعف ــتارت آپ ها در صنع ــتاب دهی اس ش
اســت. در همیــن راســتا مرکــز دبیرخانــه دائمــی حمایت 
ــز  ــران را در مرک ــت زعف ــا، صنع ــتارت آپ ه از اس
ســحرخیز  زعفــران  شــرکت  کاربــردی  علمــی 
ــت از  ــه حمای ــدام ب ــز اق ــحر خی ــرده و س ــر ک دای
ــد  ــوزه تولی ــه در ح ــرد ک ــد ک ــتارت آپ هایی خواه اس

ــد ــتفاده کنن ــران اس ــای زعف ــز گل ه ــذ از دور ری کاغ
اقــای دکتــر فــرزاد ســحر خیــز ، عضــو هیــات مدیــره 
ــه  ــزود: باتوج ــحرخیز اف ــران س ــرکت های زعف ــروه ش گ
ــی  ــد؛ فضای ــی دارن ــتارت آپ ها خالقیت های ــه  اس به اینک
ایجــاد کننــد تــا در ایــن زمینــه رونــدی رو بــه رشــد را 
شــاهد باشــیم. امــا نیــاز بــه حمایــت مهم تریــن موضوعی 
ــاج  ــه آن احتی ــتارت آپ ها ب ــیاری از اس ــه بس ــت ک اس
ــی آن  ــه عملیات ــه مرحل ــود را ب ــای خ ــا ایده ه ــد ت دارن

هــم بــه صــورت گســترده برســانند.
فــرزاد ســحرخیز افــزود: گــروه شــرکت هــای زعفــران 
ســحرخیز  از یــک اســتارت آپ حــوزه گلبــرگ زعفــران 

ــت میکند. حمای
تولیــد کاغــذ بــا گلبرگ هــای دور ریــز زعفــران 
ایده ایســت کــه اســتارت آپ های ایرانــی آن را بــه مرحلــه 
عملیاتــی شــدن رســاندند و بــرای همیــن نیــاز بــه حامی 

ــای  ــرکت ه ــروه ش ــه گ ــن زمین ــتند. در ای ــی داش مال
ــه و  ــران ســحرخیز ســرمایه گذرای را برعهــده گرفت زعف
ــا در  ــرار داده ت ــردازان ق ــار ایده پ ــرمایه ای را در اختی س
کارخانــه ای واقــع در تربت حیدریه ســاخت ماشــین آالت 
تولیــد کاغــذ بــا گلبــرگ را بــه اتمــام رســانده و پــروژه را 

بــه مرحلــه عملیاتــی شــدن برســانند.
وی بــه امیــد اســتفاده از گلبــرگ هــای دورریــز بــرای 
تولیــد کاغــذ اشــاره کــرد و افــزود: ایــن ایــده ای اســت که 
بــرای نخســتین بــار در جهــان بــه آن پرداختــه شــده و 
اگــر بــا موفقیــت عملیاتــی شــود می تــوان امیــدوار بــود 

درخــت کم تــری قطــع و زبالــه کم تــری تولیــد شــود.
او بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه محیط زیســت ادامــه 
می دهــد: ایــن حمایــت از اســتارت آپ ها بــا هــدف 
ــغ  ــه بال ــی ک ــوده و از آنجای ــت ب ــه محیط زیس ــه ب توج
بــر 2۰ هــزار تــن گل زعفــران پــاک کــرده دور ریختــه 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــه ب ــن زبال ــوان از ای ــود می ت می ش

ــرد. ــرداری ک ــن بهره ب ممک
ــط  ــه توس ــول نوآوران ــده محص ــت: ای ــحرخیز گف س
گــروه اســتارتاپ بــرای شــرکت ســحرخیز پرزنــت 
شــده و بــا در نظــر گرفتــن زنجیــره ارزش شــرکت 
و ارزش ســازمان ها در حــوزه مســئولیت اجتماعــی 
بــه ایــن جمع بنــدی رســیده ســرمایه گذاری بــرای 
اســتارت آپ ها انجــام گیــرد و بــا پشــتیبانی پــارک علمی 
فنــاوری اســتان خراســان رضــوی آغــاز و ایــن کارخانــه 
تولیــد کاغــذ را بــا ســاخت ماشــین آالت و دســتگاه هایش 

ــت. ــرده اس ــروع ک ــه  ش ــت حیدری در ترب
ایــن کارشــناس صنعــت غــذا اظهــار امیــدواری کــرد 
و افــزود: براســاس پیش بینی هــای صــورت گرفتــه شــده 

تــا یــک مــاه آینــده ســاخت ماشــین آالت تولیــد کاغــذ 
ــه اتمــام خواهــد رســید و  از طریــق گلبــرگ زعفــران ب
تولیــد آزمایشــی صنعتــی بــرای نخســتین بــار در جهــان 

آغــاز خواهــد شــد.
فــرزاد ســحرخیز) عضــو هیــات مدیــره گــروه 
شــرکت های زعفــران ســحرخیز( در نهایــت افــزود: ایــن 
ــردم  ــی م ــت محیطی در زندگ ــات زیس ــا موضوع روزه
ــا هــدف  بســیار مهــم و تاثیرگــذار اســت و ســحرخیز ب
انجــام یــک مســئولیت اجتماعــی و اینکــه کاغذهایــی بــا 
کیفیت هــای مختلــف از گلبــرگ زعفران و ســایر گلبرگ 
گل هایــی کــه دور ریختــه می شــود تولیــد خواهــد کــرد 
ــا زعفــران در بســته بندی از جنــس خــودش خــودش  ت

ــد.  ــده برس ــه دســت مصرف کنن مجــددا ب
ــش و  ــگاه پژوه ــن نمایش ــتا در پنجمی ــن راس در ای
ــاوری گــروه شــرکت هــای زعفــران ســحرخیز تفاهــم  فن
نامــه حمایــت از اســتارت آپ تولیــد کاغــذ بــا حضورآاقای 
ــور  ــزی ام ــر برنامه ری ــرکل دفت ــمیری مدی ــر کش دکت
فنــاوری وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری منعقــد کــرد 
و پــس از ان  قــرارداد اجرایــی تولیــد ایــن ایــده اســتارت 
ــاره  ــن عص ــد حس ــر محم ــای دکت ــور اق ــا حض ــی ب اپ
ــی  ــت علم ــی معاون ــان داروی ــتاد گیاه ــت س ریاس

ــد ــد گردی ــوری منعق ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــت  ــت دغدغه ایس ــه محیط زیس ــه ب ــت و توج اهمی
ــت را  ــاالن محیط زیس ــا فع ــه تنه ــا ن ــن روزه ــه ای ک
درگیــر کــرده بلکــه بســیاری از فعــاالن حوزه هــای 
اقتصــادی دیگــر را نیــز بــه فکــر واداشــته از چــه راه هایی 
ــوی  ــرده و جل ــک ک ــت کم ــه محیط زیس ــد ب می توانن
ــد. ــن نعمــت الهــی را بگیرن ــب ای ــد ســرعتی تخری رون

افتتاح مرکز دبیرخانه دائمی 
حمایت از استارت آپ  ها 

توسط شرکت زعفران سحرخیز 

رئیس کمیسیون کارآفرینی، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس: 

گالیه شرکت های دانش بنیان از مشکالت بیمه 
مشــکالت بیمــه ای شــرکت هــای دانــش بنیــان در 
حــال بررســی در اتــاق ایــران مــی باشــد و امیــد مــی 
رود کــه خبرهــای خوبــی بــه زودی بــه گــوش برســد.

بــه گــزارش خبرگــزاری علــم و فنــاوری از فــارس؛ 
ــی  ــن اجتماع ــون 1۴12 تامی ــق قان ــه طب در حالیک
از  معــاف  را  بنیــان  دانــش  هــای  بایــد شــرکت 
ــن مهــم  ــا ای ــد ام ــات نمای پرداخــت حــق بیمــه مالی
توســط تامیــن اجتماعــی رعایــت نمــی شــود. رئیــس 
ــن و  ــای نوی ــب و کاره ــی، کس ــیون کارآفرین کمیس
دانــش بنیــان اتــاق بازرگانــی فــارس بــا بیــان جملــه 
فــوق گالیه منــد گفــت: شــرکت هــای دانــش بنیــان 
در بحــث قانــون ۴2 تامیــن اجتماعــی نیــز دارای 
ــک  ــت ی ــه مهل ــورت ک ــن ص ــتند بدی ــکل هس مش
ماهــه ای بــرای رســیدگی بــه مســائل ایــن شــرکت هــا 

و هیئت هــای تجدیدنظــر تعییــن شــده اســت، حــال 
اگــر شــرکت های دانش بنیــان بــرای ارائــه اطالعــات و 
مــدارک تأخیــر داشــته باشــند جریمــه می شــوند اّمــا 
اگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ایــن عرصــه تأخیــر 
ــن  ــد از ای ــش پیــش نمی آی ــچ مشــکلی برای ــد هی کن
رو بایــد یــک زمــان مشــخص بــرای ســازمان تأمیــن 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ اجتماع
امیــد ماهرانــی در خصــوص دیگــر مشــکالت بیمــه 
ای شــرکت هــای دانــش بنیــان تصریــح کــرد: عــدم 
ــدن  ــی ش ــه و منقض ــک ماه ــه ی ــق بیم ــت ح پرداخ
ــده  ــال ش ــای اعم ــه ه ــن جریم ــه و همچنی دفترچ
ــای  ــرکت ه ــکالت ش ــر مش ــی از دیگ ــن اجتماع تامی

ــی باشــد. ــه ای م ــان در مباحــث بیم ــش بنی دان
وی در ادامــه مطــرح کــرد: ضــرورت بازنگــری 

ســلیقه ای  اجــرای  اجتماعــی،  تأمیــن  قانــون  در 
ــا،  ــخگویی بیمه ه ــود پاس ــنامه ها، نب ــن و بخش قوانی
ــد  ــان، رش ــه کارفرمای ــنگین ب ــای س ــال جریمه ه اعم
پرونده هــای رســیدگی بــه نحــوه پرداخــت حــق 
تأمیــن  شــعب  در  کارفرمایــان  توســط  بیمه هــا 
اجتماعــی و اتــالف وقــت آنهــا در ایــن حــوزه از دیگــر 
ــازمان  ــا س ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــکالت ش مش

هــای تامیــن اجتماعــی محســوب می شــود.
بــه گفتــه رئیــس کمیســیون کارآفرینــی، کســب و 
کارهــای نویــن و دانــش بنیــان اتــاق بازرگانــی فــارس 
ــان در  ــش بنی ــای دان ــه ای شــرکت ه مشــکالت بیم
حــال بررســی در اتــاق ایــران مــی باشــد و امیــد مــی رود 

کــه خبرهــای خوبــی بــه زودی بــه گــوش برســد
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اخبار
 استارت آپ

مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی خبر داد: 

دولت، پشتیبان و تسهیل گر
 استارت آپ های کشاورزی 

مجــری پــروژه کســب و کارهای نوپــا در بخــش 
کشــاورزی گفــت: بــرای موفقیت آمیــز بــودن پروژه هــای 
ــش  ــور بخ ــه حض ــد زمین ــی بای ــی و نوآفرین کارآفرین
خصوصــی و ســرمایه گذاری ایــن بخــش در حــوزه 
اســتارت آپ های کشــاورزی فراهــم شــود و دولــت 
ــن  ــش پشــتیبان و تســهیل گر در ای ــط در نق ــد فق بای

ــود. ــوزه وارد ش ح
ــب و کارهای  ــروژه کس ــری پ ــا، مج ــزارش ایان ــه گ ب
نوپــا در بخــش کشــاورزی بــا حضــور در مرکــز 
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ــا رمضانپــور رییــس مرکــز و معاونیــن وی  ــدران ب مازن

دیــدار و گفت وگــو کــرد.
ــرای  ــت: ب ــدار گف ــن دی ــاری در ای ــا مخت حمیدرض
و  کارآفرینــی  پروژه هــای  بــودن  موفقیت آمیــز 
ــی و  ــش خصوص ــور بخ ــه حض ــد زمین ــی بای نوآفرین
ســرمایه گذاری ایــن بخــش در حــوزه اســتارت آپ های 
کشــاورزی فراهــم شــود و دولــت بایــد فقــط در نقــش 

ــود. ــوزه وارد ش ــن ح ــهیل گر در ای ــتیبان و تس پش
او همچنیــن از مســئوالن مرکــز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزی خواســتند تــا بــا مشــارکت بخــش خصوصی 
و اســتارت آپ ها بــرای برگــزاری یــک رویــداد نوآفرینــی 
ــدام الزم را  ــتان اق ــطح اس ــاورزی در س ــوزه کش در ح
ــایی  ــه شناس ــق، زمین ــن طری ــا از ای ــد ت ــل آورن به عم

ایده هــای برتــر و تشــکیل تیم هــای اســتارت آپی و 
شــرکت های دانــش بنیــان فراهــم شــود. 

رییــس مرکــز کارآفرینــی موسســه آمــوزش و 
ــب و کارهای  ــروژه کس ــری پ ــاورزی و مج ــج کش تروی
ــور در  ــا حض ــن ب ــاورزی همچنی ــش کش ــا در بخ نوپ
ــن  ــدران ضم ــتان مازن ــاوری اس ــارک  علم و فن ــل پ مح
ــا اشــاره  ــا معتمــدزادگان، رییــس پــارک ب گفت وگــو ب
بــه پتانســیل های موجــود در اســتان در حــوزه ی 
ی  ــرا کشــاورزی خواســتار همــکاری در شبکه ســازی ب
در  پی  ســتارت آ ا کوسیســتم های  ا رشــد 

شــد. ورزی  کشــا بخــش 
ــم  ــارک عل او همچنیــن ضمــن دعــوت از رییــس پ
ــد از  ــرای بازدی ــن وی ب ــدران و معاونی ــاوری مازن و فن
مرکــز نــوآوری مســتقر در مرکــز آمــوزش امــام خمینــی )ره( 
کــه بــا ســرمایه گذاری 1.2 میلیــارد تومانــی یــک 
شــرکت آلمانــی و بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری 
البــرز ایجــاد شــده، خواســتار الگوبــرداری از ایــن نــوع 

ــدند. ــتان ها ش ــایر اس ــارکت در س مش
مختــاری در ادامــه افــزود: ما در پروژه کســب و کارهای 
ــا فعالیت هایمــان را حــول پنــج محــور فرهنگ ســازی،  نوپ
پایــش  و  نهادســازی، تســهیل گری  توانمندســازی، 

ــم. ــم کرده ای تنظی
معتمــدزادگان هــم ضمــن تشــکر از حضــور دکتــر 
ــراز  ــدران اب ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل ــاری در پ مخت
امیــدواری کردنــد کــه ارتبــاط پــارک بــا مراکــز 
ــاورزی  ــوزه کش ــال در ح ــی فع ــی و آموزش تحقیقات

روز بــه روز گســترده تر شــود.
جمــع  در  حضــور  بــا  ادامــه  در  مختــاری 
اســتارت آپ های فعــال در حــوزه کشــاورزی در برنامــه 
دورهمــی بــا اســتارت آپ ها، ضمــن بررســی مشــکالت 
ــه  ــای الزم را ارائ ــا راه کاره ــراروی آنه ــای ف و چالش ه

ــرد. ک

در دانشگاه شریف برگزار می شود

بررسی چالش های
 پیش رویاستارت آپ های 

موفق در جشنواره
 فناوری اطالعات 

ــور  ــات کش ــاوری اطالع ــنواره فن ــن جش هفتمی
امســال در  مــاه  اســفند  اول   )7 itWeekend(
دانشــگاه صنعتــی شــریف برگــزار می شــود.

ــا هــدف  ــداد ب ــن روی ــه گــزارش  ایســنا، ای ب
انتقــال تجربــه بــزرگان ایــن حــوزه، ارائــه دالیــل 
ــن  ــناس در ای ــراد سرش ــت اف ــت و شکس موفقی
حــوزه، ایجــاد انگیــزه بــرای راه انــدازی کســب و 
کارهــای نویــن و خالقانــه و بررســی چالش هــای 
نوپــا  و  موفــق  اســتارت آپ های  روی  پیــش 

ــود. ــزار می ش برگ
ــه همــت  ــداد ب ــن روی ــه گــزارش ایســنا، ای ب
دانشــگاه  همــکاری  بــا  و   sharif ict گــروه 
فنــاوری  نــوآوری  مرکــز  شــریف،  صنعتــی 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــات و ارتباطــات و پ اطالع
ایــن دانشــگاه و بــا حمایــت اســتراتژیک ســازمان 
نظــام صنفــی  ســازمان  اطالعــات،  فنــاوری 
رایانــه ای کشــور، پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــور، معاون ــات کش اطالع
ــه  ــال تجرب ــدف انتق ــا ه ــوری و ب ــت جمه ریاس
ــت و  ــل موفقی ــه دالی ــوزه، ارائ ــن ح ــزرگان ای ب
شکســت افــراد سرشــناس در ایــن حــوزه، ایجــاد 
ــن  ــب وکارهای نوی ــدازی کس ــرای راه ان ــزه ب انگی
و خالقانــه و بررســی چالش هــای پیــش روی 
اســتارت آپ های موفــق و نوپــا در تاریــخ اول 
اســفند مــاه امســال در محــل دانشــگاه صنعتــی 

شــریف برگــزار می شــود.
ــوزه  ــناس در ح ــراد سرش ــداد اف ــن روی در ای
فنــاوری اطالعــات تجربیــات و داســتان های 
قالــب  در  را  و شکســت های خــود  موفقیــت 
مخاطبیــن  بــرای  کوتــاه  ســخنرانی های 
ســبک  بــه  ســخنرانی ها  می کننــد.  مطــرح 
کنفرانس هــای tedx انجــام شــده و پــس از 
اتمــام رویــداد در قالــب کلیپ هــای تدویــن 
ــداد، ســرویس های  شــده در ســایت رســمی روی
مجــازی  شــبکه های  و  ویدئــو  اشــتراک 

می شــوند.  گذاشــته  اشــتراک  بــه 
ســخنرانی ها  ایــن  حاشــیه  در  همچنیــن 
و  چالشــی  پنل هــای  تخصصــی،  پنل هــای 

می شــود. برگــزار  نیــز  آموزشــی  کارگاه 
ــداد،  ــن روی ــه ای ــالم دبیرخان ــاس اع ــر اس ب
ثبت نــام در ایــن رویــداد از ابتــدای دی مــاه 
ــا 2۰ بهمــن مــاه امســال ادامــه  آغــاز شــده و ت

ــت. ــد داش خواه
اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقه مندان 
تکمیلی به وب سایت www.itweekend.ir مراجعه 
 ۰21-66۰28۹63-۵ تلفن  شماره  با  یا  و  کنند 

تماس بگیرند.
 

ــگاه های  ــاوره دانش ــز مش ــای مراک ــژه رؤس ــالمت روان، وی ــتارت آپ س ــزاری اس ــی روش برگ کارگاه آموزش
ــه برگــزار شــد. مناطــق ده گان

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تهــران بــه نقــل از معاونــت دانشــجویی، مرکــز مشــاوره دانشــگاه تهــران 
بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری، ســوم دی 13۹8 کارگاه آموزشــی روش برگــزاری اســتارت آپ ســالمت روان 

را برگــزار کــرد.
در ابتــدای ایــن کارگاه حمیــد پیــروی، رئیــس مرکــز مشــاوره دانشــگاه، ضمــن ارائــه گزارشــی از برگــزاری 
اولیــن اســتارت آپ ســالمت روان الکترونیکــی در دانشــگاه تهــران بــه ضــرورت اجــرای اســتارت آپ ها در 
ــرای  ــی ب ــت کارآفرین ــردن فرص ــم ک ــتارتاپی و فراه ــای اس ــرورش ایده ه ــاد و پ ــدف ایج ــا ه ــگاه ها ب دانش
ــرد. ــد ک ــی تأکی ــی اجتماع ــا ســالمت روان و پیشــگیری از آســیب های روان ــژه در حــوزه ارتق دانشــجویان به وی
در ادامــه نیــز جلســه دبیــران مناطــق کشــور بــا حضــور مدیــر کل دفتــر مشــاوره و ســالمت ســازمان امــور 
دانشــجویان وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد. بررســی عملکــرد دبیــران مناطــق و مراکــز مشــاوره 
دانشــگاه ها، فعالیت هــای کانــون همیــاران )یاریگــران زندگــی( دانشــجویی، ارائــه گــزارش دبیــران از برنامه هــا، 

کارگاه هــا و فعالیت هــای انجــام شــده از جملــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن جلســه بــود.
ــتارتاپ  ــداد 1۰ اس ــی ۹۹-۹8، تع ــال تحصیل ــان س ــا پای ــر دارد ت ــران، در نظ ــگاه ته ــاوره دانش ــز مش مرک

ــد. ــزار کن ــگاهی برگ ــاوره دانش ــز مش ــه مراک ــق ده گان ــجویان را در مناط ــالمت روان دانش س

کارگاه آموزشی روش برگزاری استارت آپ 
سالمت روان برگزار شد



69

سال چهارم - شماره 23- بهمن 1398
ماهنامه غیر برخط

www.bazarekar.ir

اخبار
 استارت آپ

ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــه ات ــت رئیس ــو هیئ عض
ــت: یکي از  ــارس گف ــتان ف ــاورزی اس ــادن و کش مع
مالکیت  قوانین  وجود  استارت آپ ها  موفقیت  الزامات 
درستي  به  قوانین  این  که  زماني  تا  و  است  کشور  در 
استارت آپ ها  موفقیت  امکان  نشوند  اجرایي  و  تدوین 

ندارد. وجود 
نخســتین  در  دی   ۴ چهارشــنبه  راهــدار  یلــدا 
ــای  ــب و کاره ــن و کس ــت نوی ــی مدیری ــش مل همای
نوپــا در رونــق تولیــد کــه در دانشــگاه شــیراز برگــزار 
شــد، بیــان کــرد: در کشــور اخیــرا کســب و کارهایــی 
شــکل گرفتــه کــه مبتنــی بــر تکنولــوژی و داده هــای 
فنــاوری اســت کــه ایــن کســب و کارهــای نوپــا کــه 
بــه اســتارت آپ مشــهور شــده انــد تحولــی عظیــم در 
ــد. ــاد کرده ان ــده ایج ــه مصــرف کنن ــات ب ــه خدم ارائ

ــه  ــا ک ــای نوپ ــب و کاره ــوع کس ــن ن ــزود: ای او اف
عمدتــا بــر پایــه فنــاوری و تکنولــوژی اســتوار هســتند 
ــر  ــاس پذی ــداری، مقی ــار پای ــد در کن ــه بتوانن چنانچ
ــش داده  ــتغالزایی را افزای ــد اش ــند می توانن ــم باش ه
و فراینــد کارآفرینــی را در حــوزه اقتصــاد اینترنتــی و 

ــش دهــد. ــی افزای دیجیتال
راهــدار اظهــار کــرد: بــر اســاس آمــار وزارت صمت، 
در ســال گذشــته از میــان 188 کشــور ایــران بــا تعداد 
161 اســتارتاپ رتبــه ۴8 را بــه خــود اختصــاص داده و 
ــش  ــی اســت کــه تعــداد شــرکت های دان ــن درحال ای
بنیــان در ســطح اســتان کــه مشــغول بــه کار هســتند 
ــرکت در  ــداد33 ش ــن تع ــت و از ای ــرکت اس 1۵۴ ش
حــوزه فنــاوری اطالعــات، ارتباطــات و نــرم افزارهــای 

ــد. ــه ای فعالیــت می کنن رایان
ــتارت آپ ها  ــه اس ــل اینک ــه دلی ــرد: ب ــه ک او اضاف
ــوز قوانیــن  کســب و کارهــای نوظهــوری هســتند هن
و مقــررات مــدون شــده ای بــرای آنهــا تعریــف نشــده 
ــای اداری  ــتم ه ــای سیس ــچ و خم ه ــا پی ــت و ب اس
دســت و پنجــه نــرم می کننــد و رونــد رشــد آنهــا بــا 

کنــدی مواجــه اســت.
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی فــارس 
ــتارت آپ ها  ــه اس ــکالت اولی ــی از مش ــه داد: یک ادام
ــوزه  ــون مناســب و کارا در ح ــود قان در شــروع کار نب
حقــوق مالکیــت معنــوی اســت و اگــر فــردی احســاس 
ــوق  ــده و حق ــدن ای ــوظ مان ــه محف ــت نســبت ب امنی
مربــوط بــه آن نداشــته باشــد نمی توانــد کســب و کار 

ــد. ــت کنن ــاد و فعالی را ایج
تفــاوت  دلیــل  بــه  کــرد:  عنــوان  راهــدار 
اســتارت آپ ها بــا ســایر کســب و کارهــا، ریســک 
پذیــری آنهــا بســیار باالســت و ســرمایه گــذاران 
معمــوال تمایــل دارند در جایي سرمایه خود را صرف 
کنند که ریسک کمي داشته باشد و پول آنها در معرض 
ــا شکســت  خطر قرار نگیرد و چنانچــه کســب و کار ب
ــن  ــر دوش کارآفری ــا ب ــه هزینه ه ــود کلی ــه ش مواج
ــای  ــدوق ه ــم صن ــال حاضــر ه ــود و در ح ــد ب خواه
ســرمایه گــذاری ریســک پذیــر بــرای ایــن نــوع 

ــت. ــده اس ــف نش ــا تعری ــب و کاره کس
ــر  ــی ناپذی ــز جدای ــعه ج ــق و توس ــزود: تحقی او اف
ــد  ــان تولی ــد و جری ــه حســاب می آین اســتارت آپ ها ب
ــا  ــت ام ــدی اس ــور ج ــده در کش ــق ای ــش و خل دان
اثربخشــی و بــه کارگیــری ایــن دانــش ضعیــف اســت 
ــای  ــان نهاده ــی می ــی از ناهماهنگ ــا ناش ــه عمدت ک
ــب و  ــای کس ــگاه ها و فض ــعه و دانش ــق و توس تحقی

ــت. کار اس
فعالیــت  همچنیــن  کــرد:  بیــان  راهــدار 
و  اطالعــات  فنــاوری  پایــه  بــر  اســتارت آپ ها 
ــرد  ــی کارک ــروط اصل ــی از ش ــت و یک ــت اس اینترن
ــام  ــرعت در تم ــر س ــت پ ــه اینترن ــی ب ــا دسترس آنه
مکان هــا، پهنــای بانــد مناســب و قیمــت مقــرون بــه 
صرفــه اســت کــه متاســفانه شــاهد بودیــم کــه بــا قطع 
اینترنــت در مــاه گذشــته ضــرر هنگفتــی بــه بســیاری 

کــرد. وارد  اســتارت آپ ها  ایــن  از 

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس: 

موفقیت استارت آپ ها در گرو اجرای
 درست قوانین است 

●●●

وزیــر نیــرو در حاشــیه ســفر بــه شهرســتان خوشــاب 
ــور و  ــرف در کش ــوی مص ــالح الگ ــرای اص ــت: ب گف
ترویــج صرفه جویــی از ظرفیــت اســتارت آپ هــا 

اســتفاده خواهــد شــد.
ــا  ــر  رض ــل از مه ــه نق ــازارکار ، ب ــزارش ب ــه گ ب
اردکانیــان بــا اشــاره بــه پویــش »الــف ب ایــران« که 
ــار  ــاز شــده اســت، اظه ــاه ســال جــاری آغ از مهرم
ــزار و 12۴ روســتا  ــش در ه ــن پوی ــق ای ــرد: مطاب ک
ــاح  ــال ۹8 افتت ــر س ــا آخ ــرق ت ــای آب و ب پروژه ه
ــز  ــوی نی ــان رض ــن در خراس ــد. همچنی ــد ش خواه
ــد  ــاح ش ــی افتت ــای آب ــن پروژه ه ــتا ای در 31 روس
ــه 1۰  کــه یکــی از آن هــا افتتــاح پــروژه آبرســانی ب
ــتای  ــه روس ــاب از جمل ــتان خوش ــتای شهرس روس

ــود. ــاط جــز ب رب
ــه روســتاها  ــه اینکــه آبرســانی ب ــا اشــاره ب وی ب
از برگ هــای زریــن دولــت در خدمت رســانی بــه 
ــت،  ــتاها اس ــدگاری در روس ــرای مان ــتاییان ب روس
ــاری  ــال ج ــدای س ــا از ابت ــت بارش ه ــزود: وضعی اف
ــر  ــور ۹۰ میلی مت ــط در کش ــور متوس ــون به ط تاکن
بــوده کــه نســبت بــه ســال گذشــته کمــی کاهــش 
ــل وضعیــت  ــه ســال های قب ــی نســبت ب داشــته ول

مناســبی را شــاهد هســتیم.
وی تصریــح کــرد: در خراســان رضــوی بارش هــای 
ســال جــاری 3۰ درصــد از میانگیــن بلندمــدت 

بیشــتر و از پارســال کمــی کمتــر بــوده اســت.
وی بــا توصیــه بــر صرفه جویــی و رعایــت الگــوی 
مصــرف توســط مــردم و کشــاورزان، افــزود: مخــازن 
ــش دارد و  ــرای ســیالب ها گنجای ســدهای کشــور ب
ــت  ــر خیروبرک ــالی پ ــی س ــا صرفه جوی ــم ب امیدواری

وتــوام بــا آســایش داشــته باشــیم.
ــه در  ــنهادی ک ــه پیش ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
رابطــه بــا اصــالح الگــوی مصــرف و حمایــت از 
ــرح  ــور مط ــگان کش ــا نخب ــات و پژوهش ه تحقیق
ــات  ــت تحقیق ــا در معاون ــت: م ــت، گف ــرده اس ک
ــرای اســتفاده از  ــع انســانی برنامــه مفصلــی ب و مناب
ــه  ــم و ک ــر گرفتی ــا در نظ ــتارت آپ ه ــکاری اس هم
ــوق های آن  ــرق مش ــف آب و ب ــای مختل در بخش ه

ــد. ــد ش ــال خواه ــرف فع ــت مص ــرای مدیری ب

وزیر نیرو در حاشیه سفر 
به شهرستان خوشاب

استفاده از استارت آپ ها 
برای صرفه جویی 

در آب و برق 

ــت:  ــان گف ــور جوان ــی وام ــاون فرهنگ ــری مع  عام
ــره  ــوب کشــور )جزی ــن استارت آپ  تخصصــی جن اولی
قشــم( بــا محوریــت از ایــده تــا درآمــد ویــژه مشــاغل 

خانگــی ،جــذب توریســت برگــزار مــی گــردد.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
اداره کل ورزش وجوانــان هرمزگان،عامــری افزود:یکــی 
ــن  ــیاری از متخصصی ــن بس ــه ذه ــم ک ــائل مه از مس

و کارآفرینــان را بــه خــود مشــغول مــی ســازد،چگونگی 
تجــاری ســازی یــک ایــده خــاص اســت ،ارزش یــک ایده 
و دنبــال نمــودن آن منــوط بــه کاربــرد عملــی آن اســت.
ــود:  ــان نم ــان بی ــور جوان ــی و ام ــاون فرهنگ مع
ــه جــذب  ــرای رشــد و توســعه ب ــام کســب وکار ب تم
ــد ،بحــث جــذب ســرمایه  ــدا میکنن ــاز پی ســرمایه نی
ــب وکار  ــک کس ــازی ی ــارت س ــعه و تج ــرای توس ب

ــت محســوب  ــی موفقی ــات اصل همــواره یکــی از الزام
ــی شــود. م

ــا  ــم ب ــای مه ــن رویداده ــت: ای ــر اس ــه ذک الزم ب
ــردم  ــی اســتان ،موسســه م همــکاری انجمــن بازاریاب
ــوب در  ــرورزان جن ــون مه ــاء وکان ــم االنبی ــاد خات نه
ــن و اجــرا  ــره قشــم طراحــی ،تدوی ــدم اول در جزی ق

ــردد. ــی گ م

استارت آپ در حوزه مشاغل خانگی و جذب توریسم درقشم برگزار می گردد
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اخبار
 استارت آپ

پرداخت تسهیالت به شرکت های نوپا

تسهیالت دولتی به شرکت های نوپا 
پرداخت می شود

     اولین استار آپ ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
کشور در قزوین در دانشگاه کار قزوین با همکاری 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و 

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر برگزار شد.
کل  اداره  عمومــی  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
قزویــن،  اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــط  ــت محی ــر کل حفاظ ــژاد مدی ــاس ن ــن عب حس
ــوق  ــر ف ــد خب ــن تایی ــن ضم ــتان قزوی ــت اس زیس
ــام  ــه ن ــتارآپ ب ــار اس ــن ب ــرای اولی ــرد: ب ــار ک اظه
ــه همــت  ــط زیســت« ب ــی و محی »بهداشــت، ایمن
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت، خانــه کارگــر و 

ــد. ــزار ش ــگاه کار برگ دانش
شــهرهای  از  طــرح   76 کــرد:  تصریــح  وی 
البــرز،  تهــران،  اصفهــان،  قبیــل  از  مختلــف 
ــن  ــال و از بی ــن ارس ــدران و  قزوی ــتان، مازن کردس
آنــان 1۵ طــرح انتخــاب شــد و طــی مرحلــه داوری 
ســه طــرح برگزیــده و معرفــی شــدند. از 1۵ طــرح 
حداقــل ســه تــا چهــار طــرح امــکان تجــاری شــدن 

ــد. دارن
عبــاس نــژاد بــا بیــان اینکــه برگــزاری رویداهــای 
شــتاب می توانــد موجــب دریافــت ایــده شــود، 
تصریــح کــرد: اگــر ایــده مراکــز دانش بنیــان آن هــا 
ــق  ــاً موف ــد قطع ــد کن ــب درآم ــه کس ــزم ب را مل
خواهنــد شــد و در حفــظ محیــط زیســت و امنیــت 

ــر اســت. ــی افــراد موث جان
در پایــان برنامــه ســه ایــده طــرح بهینــه ســازی 
ــب  ــه اول ، نص ــی رتب ــو گاز دام ــد بی ــان تولی زم
سنســور آالرم رنگــی و سنســور صــدا بــر روی خــط 
کشــی عابــر پیــاده بــرای نابینایــان و ناشــنوایانرتبه 
دوم و ماســک دیــد در دود در رده ســوم جــای 

ــت. گرف

برگزاری اولین 
استارت آپ ایمنی، 

بهداشت
 و محیط زیست

 در قزوین 

گردهمایــی بازاریابــی دیجیتــال، اســتارت آپ هــا و تولیــد محتــوا بــا هــدف بررســی نویــن تریــن روش هــا و 
ــی در راســتای شــکل گیری اســتارت آپ های اقتصــادی برگــزار شــد. ــی دیجیتال ــی بازاریاب برنامــه هــای جهان

 ،)dMday(ــال ــی دیجیت ــدرکاران بازاریاب ــت ان ــی »دس ــومین گردهمای ــر، س ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــا و دانشــجویان و  ــا حضــور متخصصــان، کارشناســان، اســتادان دانشــگاه ه ــوا« ب ــد محت اســتارت آپ ها و تولی
ــازمان  ــی س ــن الملل ــای بی ــز همایش ه ــف در مرک ــع مختل ــا و صنای ــب و کاره ــران کس ــن مدی همچنی

ــد. ــزار ش ــیما برگ ــدا و س ص
امیرحســین قنبــری دبیــر اجرایــی ایــن رویــداد گفــت: در ایــن گردهمایــی ســه روزه، نویــن تریــن روش هــا و 
برنامــه هــای جهانــی بازاریابــی دیجیتالــی و شــکل گیــری اســتارت آپ های مختلــف اقتصــادی، علمــی، پزشــکی 

و اجتماعــی ارائــه مــی شــود.  
ــه  ــرای کمــک ب ــداد نیســت، بلکــه بســتری اســت ب ــک روی ــا ی ــال« صرف ــی دیجیت ــزود: »روز بازاریاب وی اف
ــرای  ــز ایجــاد بســتری مناســب ب ــی آن نی ــت اصل ــال مارکتینــگ و ماموری ــال و دیجیت ــازار دیجیت گســترش ب

ــف کشــور اســت. ــع و کســب و کارهــای مختل ــه صنای ــال مارکتینــگ ب ــی ظرفیــت هــای دیجیت معرف
قنبــری بــا بیــان اینکــه بــازار دیجیتــال مارکتینــگ همــواره تغییــرات بســیاری را شــاهد اســت و روز بازاریابــی 
ــا فعــاالن و عالقه منــدان  ــا آخریــن دغدغــه هــا، راهکارهــا و روش هــای مختلــف را ب دیجیتــال تــالش کــرده ت
ایــن حــوزه بــه اشــتراک بگــذارد، گفــت: خلــق فرصت هــای همــکاری، اشــتراک گــذاری تجربیــات و هــم افزایــی 

دانــش باعــث رشــد ایــن بــازار می شــود.
ــرده اســت،  ــع ک ــر جم ــده را دور یکدیگ ــوع 18۰۰ شــرکت کنن ــداد در مجم ــن روی ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــئو  ــگ، س ــال برندی ــک، دیجیت ــات ری تارگتین ــا موضوع ــی ب ــی تخصص ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــت: برگ گف
ــداد  ــومین روی ــت. در س ــوده اس ــی ب ــای قبل ــای رویداده ــره از بخش ه ــگ و غی ــس مارکتین و seM، پرفورمن
بازاریابــی دیجیتــال نیــز، مباحثــی همچــون ایجــاد بســتر مناســب بــرای معرفــی روش هــای مــدرن تبلیغاتــی و 
دیجیتــال مارکتینــگ و بررســی تاثیــر آنهــا بــر صنایــع مختلــف، بررســی دغدغــه هــای روز در حــوزه دیجیتــال 
ــای  ــدگان از محوره ــانه ها و برگزارکنن ــکاران، شــرکای تجــاری، رس ــا هم ــگ و همــکاری گســترده تر ب مارکتین

اصلــی برگــزاری اســت.
دبیــر اجرایــی ایــن رویــداد با بیــان اینکــه روز بازاریابــی دیجیتــال تصمیــم دارد تــا کاربردپذیــری، تاثیرگذاری 
دیجیتــال مارکتینــگ در حوزه هــا و صنایــع مختلــف را بررســی کنــد، گفــت: ایــن بخــش  تمامــی حــوزه هــای 
ــزات  ــل و تجهی ــتیک، موبای ــفر و لجس ــل ، س ــل و نق ــی، حم ــتی، غذای ــی، بهداش ــع مصرف ــا صنای ــط ب مرتب

ــری، لبــاس و فروشــگاه های تجــاری و زنجیــره ای و مــواردی از ایــن دســت را شــامل مــی شــود. کامپیوت

گردهمایی بازاریابی دیجیتال و استارت آپها برگزار شد

گردهمایی بازاریابی دیجیتال و استارت آپها

گــزارش خبــر گــزاری صــدا وســیما، مرکــز فــارس، مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان فــارس 
گفــت: شــرکت هــای نوپــا و دانــش بنیــان بــرای برخــورداری از تســهیالت دولتــی بــه ســامانه ایــران نوآفریــن 

بــه نشــانی irannoafarin.ir مراجعــه و ثبــت نــام کننــد.
مهــرداد ســهرابی افــزود: پــس از ثبــت نــام، در صورتــی کــه شــرکت ها تولیــد یــا خدمتــی داشــته باشــند 
ــایر  ــی و س ــای مالیات ــمول معافیت ه ــت، مش ــد صالحی ــورت تأیی ــد و در ص ــرار می گیرن ــی ق ــورد ارزیاب م

ــوند. ــده می ش ــی ش ــش بین ــای پی حمایت ه
ــا  ــرای اســتارتاپ هــا وجــود دارد و ب در طــرح نوآفریــن تســهیالتی چــون معافیــت مالیــات و بیمــه ای ب
ســاخت پــارک اقتصــاد دیجیتــال، اســتارتاپ هایــی کــه درآمــد ســاالنه آنهــا بــه ۵۰۰ میلیــون تومــان برســد 

ــه پنــج میلیــارد تومــان برســانند. ــات ایــن پارک هــا درآمــد خــود را ب ــا اســتفاده از امکان می تواننــد ب
وی بــا بیــان اینکــه فــارس بعــد از اســتان تهــران بیشــترین تعــداد ثبــت نامــی را در تارنمــای ایــران نــو 
آفریــن دارد، از شــرکت هایی کــه تاکنــون در ایــن ســامانه ثبــت نــام نکــرده انــد خواســت بــا هــدف اســتفاده 

از بســته های حمایتــی در ســامانه ایــران نوآفریــن ثبــت نــام کننــد.
ســامانه ملــی ایــران نوآفریــن بــه نشــانی irannoafarin.ir خــرداد مــاه امســال بــرای شناســایی و ارزیابــی 

ــدازی شــده اســت. ــی راه ان ــا از حمایت هــای دولت ــان و برخــورداری آن ه ــش بنی ــا و دان شــرکت های نوپ
ــالش  ــه کمــک ت ــده خــام، ب ــک ای ــان آن، ی ــه می شــود کــه در جری ــی گفت ــه طــرح های اســتارت آپ ب
ــم  ــروش آن محصــول فراه ــرای ف ــه ب ــد و زمین ــک محصــول می انجام ــد ی ــه تولی ــروه ب ــک گ و کوشــش ی

می شــود.
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اخبار
 استارت آپ

فناوری اطالعات
◄ رئیس مرکز ملی فضای مجازی:

 اشتغالزایی؛ بزرگترین خدمت شبکه ملی اطالعات
◄ آشنایی با

 تاثیر داروخانه اینترنتی بر اشتغال داروسازان  
◄ دومین کشور پرجمعیت جهان بحران اشتغال زایی را چگونه حل کرد؟

رمز اینترنتی قفل بیکاری
◄ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس:  

تحریم فضای کسب و کار فاوا را با چالش مواجه کرده است  
◄ اخبار
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وی افزود: در شبکه ملی اطالعات به روز هستیم و 
سطح فناوری خوبی داریم، اما برای اشتغالزایی باید این 
شبکه توسعه یابد و از 1۵۰ میلیون دستگاه کارتخوانی 
که اکنون در کشور وجود دارد به ۵۰۰ میلیون دستگاه 

برسیم. 
افزاری  سخت  شاخص های  در  گفت:  فیروزآبادی 
شبکه ملی اطالعات نیز وضع خوبی داریم و به عنوان 
برابر  چند  کشور  کارتخوان  دستگاه های  تعداد  نمونه 

ترکیه است.
وی ادامه داد: دوران اخبار محرمانه و انتشار محدود 
اخبار به سر آمده و بحث سانسور ذاتاً در فضای مجازی 

منتفی است.
او با بیان اینکه در سال گذشته 2۰ میلیارد تراکنش 
تولید  اطالعاتی  حجم  و  شد  انجام  کشور  در  بانکی 
زمانی  گفت:  است  زیاد  بسیار  مجازی  فضای  در  شده 
نیم میلیارد خبر در  بود یک و  تلگرام فیلتر نشده  که 
این پیام رسان دیده می شد بنابراین بحث سانسور در 
باید مقررات  این فضا  بلکه  ندارد  فضای مجازی معنی 

گذاری شود.
که  ممیزی  ندارد  امکان  فیزیکی  نظر  از  گفت:  وی 
در مطبوعات انجام میشد در فضای مجازی اجرا کنیم.

فضای  در  پراکنده  و  نرم  قدرت  توسعه  افزود:  او 
مجازی وجود دارد و مهار آن سخت است و این قدرت 
بر پلت فرم هایی جمع می شود و قدرت متمرکزی ایجاد 

میکند.

فیروزآبادی اضافه کرد: به عنوان نمونه 2 میلیارد و 
این  دارد که  بوک وجود  کاربر در فیس  میلیون   3۰۰

برای صاحب فیس بوک اعمال قدرت می کند.
پی  در  را  امنیت  موضوع  قدرت  این  داد:  ادامه  وی 
و  مرز ها  به  اعتقادی  پلتفرم ها  این  صاحب  زیرا  دارد، 

دولت ها ندارد.
قدرت  این  گفت:  مجازی  فضای  ملی  مرکز  رئیس 

می تواند  و  می گیرد  خود  به  اقتصادی  شکل  زودی  به 
جایگاه نخست دالر را به لرزه در آورد بنابراین آمریکا از 

ظهور و بروز آن جلوگیری می کند.

وی افزود: به عنوان نمونه تلگرام حدود 13۰ میلیون 
کاربر دارد که ۴۰ میلیون آن ایرانی هستند و صاحب 
این پلتفرم پولی به نام گرام خلق کرد که آمریکایی ها 

جلوی آن را گرفتند.
کشور ها  فکری  دارایی  بزودی  گفت:  فیروزآبادی 
و  می شود  ارزش تر  با  آن ها  مالی  دارایی  از  کشور ها 
این مسئله برلزوم حفاظت از حریم خصوصی و امنیت 

اجتماعی  اقتصادی و سیاسی کشور ها تاکید می کند.
با بیان اینکه پدیده ها در عرصه فضای مجازی  وی 
هزارم  یک  در  سایبری  حمالت  افزود:  است  اجتماعی 
ثانیه می تواند زیرساخت های هر کشوری را تهدید کند 
و در شبانه روز هزاران حمله به کشور ما انجام بشود، 
اما گزارشی مبنی بر اینکه بخواهند زیر ساخت های ما 
را از کار بیاندازند نداشته ایم، اما جنگ سایبری بسیار 

جدی است.
زیرساخت  اطالعات  ملی  شبکه  گفت:  فیروزآبادی 
شبکه ارتباطی ما و زیست بوم کشور است که ضریب 

نفوذ بسیار باالیی دارد.
 7 دستگاه،  میلیون   1۵۰ از  بیش  داد:  ادامه  وی 
میلیون مودم خانگی، 8 میلیون پُز بانکی،  بیش از یک 
میلیون تلویزیون هوشمند و 63 میلیون تلفن هوشمند 

به شبکه ملی اطالعات متصل هستند.
فیروزآبادی افزود: ضریب موبایل در کشور 8۴ درصد 
است و 61 میلیون مشترک از پهنه باند استفاده می کنند 

و در ادارات نیز سه میلیون پهنه باند استفاده می شود.

بــه گــزارش خبرگــزاري صداوســيما، ســید ابوالحســن فیروزآبــادی در برنامــه گفتگــوی ویــژه خبــری شــبکه دو ســیما، بــا بیــان اینکــه بــرای 
ایجــاد شــغل نیازمنــد هزینــه کرد هــای زیــادی هســتیم گفــت: بــه عنــوان نمونــه در پتروشــیمی بــه ازای هــر شــغل یــک میلیــارد تومــان 
بایــد هزینــه شــود، امــا اشــتغالزایی در فضــای مجــازی براســاس شــبکه ملــی اطالعــات ارزان اســت البتــه نیازمنــد توســعه شــبکه ملــی 

اطالعــات هســتیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی:

اشتغالزایی؛ بزرگترین خدمت شبکه ملی 
اطالعات

اشتغالزایی در فضای 
مجازی براساس شبکه ملی 
اطالعات ارزان است ، البته 

نیازمند توسعه شبکه 
ملی اطالعات هستیم.
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ملی  شبکه  روی  راننده  میلیون  یک  گفت:  وی 
اطالعات خدمت رسانی می کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: از ویژگی های 
شبکه ملی اطالعات ایجاد خدمت رسانی در روستاهاست 

و مشاغل روستایی از کاربران جدی ما هستند.
و  اینترنت  ما  ملی  شبکه  پایه  افزود:  فیروزآبادی 
ناخالص  تولید  زیرا کشوری که  اینترنت است،  قرارداد 
آن  خرید  قدرت  دالر،  میلیارد   ۴۵۰ از  بیش  آن  ملی 
2۰۰ میلیارد دالر، صادراتش بیش از ۵۰ میلیارد دالر 
گوناگون  حوزه های  در  رقمی  تک  رتبه های  صاحب  و 
علمی است هیچگاه نمی تواند اینترنت خارجی را قطع 

یا محدود کند.
اینترنت  قطع  شبهه  که  کسانی  کرد:  اضافه  وی 
در  ما  موفقیت  می خواهند  می کنند  مطرح  را  خارجی 

شبکه ملی اطالع را پنهان کنند.
او گفت: شبکه ملی اطالعات فقط در کشور ما نیست 

بلکه در 28 کشور مانند این شبکه وجود دارد.
اخیر  سال  چند  در  حتی  افزود:  فیروزآبادی 
فرانسوی ها به طور جدی اینترنت اروپایی را برای لحاظ 

کردن دغدغه های خود مطرح می کنند.
اطالعات  ملی  شبکه  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
داشتن شبکه کیفی تر، ارزانتر و امن تر است گفت: از 
دوران صنعتی عبور کرده ایم و در حال ورود به اقتصاد 

خدماتی هستیم.
فیروزآبادی گفت: اکنون اقتصاد خدماتی ۵۰ درصد 
اقتصاد را شامل می شود و در کشور های پیشرفته این 

رقم تا 7۰ درصد است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در اینترنت باز 
شرکت های بزرگ می خواهند دولت ها حداقل مداخله را 
داشته باشند و در این اینترنت به منافع این شرکت ها 
بیش از منافع ملت ها توجه می شود و حریم خصوصی 

مردم اهمیت ندارد.
فیروزآبادی افزود: دولت ها می توانند از حریم خصوصی 
مردم حفاظت کنند، اما شرکت هایی که اینترنت آزاد را 
گسترش می دهند دولت ها را به رسمیت نمی شناسند 

خصوصی  فضای  وارد  می کنند  تالش  روشی  هر  به  و 
مردم شوند.

وی درباره سرعت اینترنت در کشورمان گفت: امروز 
شبکه ای داریم که از آخرین فناوری ها استفاده می کند، 
اما آرایش شبکه مناسب نیست و در برخی نرم افزار ها 

نیاز به خودکفایی داریم.
و  است  نامتوازن  ما  شبکه  داد:  ادامه  فیروزآبادی 
اختالالتی داریم و باید بخش هایی برای افزایش سرعت 

اینترنت ایجاد می شد که نشده است.
مجازی  فضای  ملی  مرکز  برآورد  کرد:  اضافه  وی 

پیشرفت زیر 8۰ درصد در شبکه ملی اطالعات است.
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
در  و  نامناسب  اطالعات  ملی  شبکه  تعرفه های  گفت: 
از  ارزانتر  اینترنتی  ظرفیت  خرید  کاربرد ها  از  بسیاری 

شبکه ملی اطالعات است.
مردم  به  رسانی  اطالع  بخش  در  افزود:  فیروزآبادی 
با شبکه های اجتماعی مشکل داریم، اما وزیر ارتباطات 

قول داد در سه هفته طرح تکمیلی شبکه ملی اطالعات 
با  نیز  شورا  و  کند  ارائه  رسان ها  پیام  حوزه های  در  را 

بررسی دو ماهه درباره آن نتیجه گیری می کند.
وی ادامه داد: باید موتور جستجو و پیام رسان ها را 
این  در  فقط  دولت  و  کنیم  واگذار  به بخش خصوصی 

زمینه پشتیبان و حمایت کننده باشد.
فیروزآبادی گفت: ۹8 درصد جستجوی اینترنتی در 

کشور در گوگل انجام می شود.
وی افزود: در اقتصاد دیجیتال وضع ما بسیار خوب 
است، زیرا در دولت متناظری برای این اقتصاد نداشتیم 

که بخواهد در آن دخالت کند.
او اضافه کرد: در برخی خدمات ماننده خرده فروشی، 
در  و  داریم  خوبی  پیشرفت  تاکسی  و  بیمه ای  بانکی، 
کنیم،  ریزی  برنامه  باید  نیز  آموزش  و  بهداشت  بخش 
زیرا اگر در فضای مجازی به این موضوع پرداخته نشود 

خارجی ها برای ما برنامه می کنند.
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
در  کشور  رسانه ای  فضای  نمی کردیم  فکر  گفت: 
اما اکنون ۵۰ درصد  پلتفرم های خارجی شکل بگیرد، 
فضای رسانه ای کشور در این پلتفرم ها ایجاد شده است.
شورای  و  مرکزی  بانک  با  نشست هایی  افزود:  وی 
اقتصاد برای پول مجازی داشتیم، اما هم بانک مرکزی 
و  ثبات  که  مجازی  پول  با  ما  و  اقتصاددان ها  هم  و 

پشتبانه ای ندارد مخالفیم.
فیروزآبادی ادامه داد: البته در دوران تحریم و برای 
کوین  بیت  شبیه  مجازی  پول  از  تحریم ها  زدن  دور 
می توان استفاده کرد، اما در رابطه با پول های مجازی 

بدون پشتوانه دیدگاه ما مخالف است.
پول  زمینه  در  که  کشور هایی  تعداد  گفت:  وی 
مجازی تصمیم نهایی گرفته اند به انگشتان یک دست 

نمی رسد.
شورای  جلسات  برای  می خواهیم  جمهور  رئیس  از 
عالی فضای مجازی وقت اختصاص دهد، زیرا براساس 
آیین نامه این شوار هر ماه باید یک جلسه داشته باشیم.

 از ویژگی های شبکه 

ملی اطالعات ایجاد 

خدمت رسانی در 

روستاهاست و مشاغل 

روستایی از کاربران 

جدی ما هستند
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وی در رابطـه بـا رونـد اینترنتـی شـدن داروخانه هـا، 
گفـت: ایـن مسـاله در کالم بسـیار سـاده اسـت، امـا در 
عمـل کار بسـیار دشـواری بـه نظر می رسـد؛ چـرا که در 
این شـیوه بایـد اطالعات جامع و کامل از سـوابق بیماری 
افراد به همراه سـری کامل مدارک پزشـکی )آزمایشـات، 

عکس هـا و...( بیمـار را در اختیار داشـته باشـیم.

قصـور داروسـاز در داروخانه هـای الکترونیـک 
بـه راحتی قابـل پیگیری اسـت

وی ادامـه داد: بـا فـرض اینکـه این سیسـتم از صحت 
و سـالمت کامـل برخـوردار باشـد، نظـارت بـر تجویـز و 
تحویـل دارو بـه صـورت الکترونیکـی راحت تر و سـریع تر 
از نـوع فیزیکـی آن اسـت؛ چراکه در سیسـتم اینترنتی با 
توجـه به وجـود امضاهـای الکترونیکی، هرگونـه کوتاهی 
و قصـور از طـرف پزشـک و همچنین داروسـاز به راحتی 

قابل پیگیری اسـت.

در حـال حاضر فـروش اینترنتـی دارو در ایران 
ممنوع اسـت

وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر فـروش اینترنتی 
دارو در ایـران ممنـوع اسـت، اظهـار کـرد: بـا ایـن حـال 
بـدون شـک در آینـده نـه چنـدان دور بـا ایـن موضـوع 
روبـرو خواهیـم شـد و بعید نیسـت که در سـال های آتی 

دیگـر اثـری از داروخانه های فیزیکی در سـطح شـهرها 
. شد نبا

زیرساخت های الزم برای تقویت 
داروخانه های اینترنتی

کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  همچنیـن  راسـخ 
بـرای  بهداشـت  وزارت  جامـع  و  الزم  زیرسـاخت های 
تقویـت داروخانـه هـای اینترنتـی چیسـت، گفـت: یکی 
از تکالیـف معاونـت غـذا و داروی وزارت بهداشـت ایـن 

اسـت کـه اطمینان یابد زنجیـره تامین دارو در کشـور به 
صـورت کامـل و تمام بـا راندمان باال در حال انجام اسـت.

وی بـا اشـاره بـه سـایر زیرسـاخت های الزم گفـت: 
راه انـدازی دپارتمانـی در سـازمان غـذا و دارو کـه متولـی 
فعالیت هـای مرتبـط بـا تاسـیس داروخانـه و اسـتمرار 
فعالیـت داروخانه هـا باشـد از اقدامـات الزم بـرای اجرای 

ایـن طرح اسـت.

تحلیل و بررسی اقتصاد داروخانه مطالبه 
دانشجوی امروز

وی بـا بیـان اینکـه کاری کـه در حـال حاضـر انجـام 
می شـود تـا 3۰-۴۰ سـال پیـش قابـل قبول بوده اسـت، 
ادامـه داد: مطالبه دانشـجوی امروز ایجـاد دپارتمانی برای 
تحلیـل و بررسـی اقتصـاد داروخانه و کسـب اطمینان از 

عملکرد حـوزه  تامین داروسـت.

ایجاد محدودیت به جای تقویت 
نظارت راه چاره نیست

راسـخ با اشـاره به برخی مشـکالت نظارتی در کشـور، 
گفت: متاسـفانه یکـی از قوانینی کـه در دنیا وجـود دارد 
ولـی در ایران با مشـکالتی روبروسـت، ایجـاد محدودیت 
بـه جـای تقویت نظـارت و ایجـاد سیسـتم های نظارتی و 
تحلیلی کارآمد اسـت. بـه عبارت دیگر با ایـن دیدگاه که 

مدیــر گــروه اقتصــاد و مدیریــت دارویــی دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا اشــاره بــه نقــش داروخانه هــای اینترنتی 
در آینــده شــغلی داروســازان، تاکیــد نمــود نقــش داروســاز بــا اینترنتــی شــدن داروخانــه  کمرنــگ نمی شــود.

دکتــر حمیدرضــا راســخ در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه رشــد ســریع تکنولوژی هــای جدیــد در دنیــای امــروز و بــا بیــان اینکــه جامعــه امــروز 
بــرای بکارگیــری تکنولوژی هــای جدیــدی ماننــد اســنپ، خودروهــای برقــی و اســتفاده از کارت هــای بانکــی بــه جــای پــول نقــد حــق انتخابــی نــدارد، 
گفــت:  بــه بیــان دیگــر نمی تــوان بــا ایــن مــوج دیجیتــال مقابلــه کــرد و تحــت تاثیــرآن قــرار نگرفــت؛ در ایــن میــان داروخانه هــای اینترنتــی نیــز بــه 
عنــوان بخشــی از ایــن تکنولــوژی نویــن موجــی بــه وجــود مــی آورد کــه جامعــه تنهــا می توانــد رونــد آن را آهســته کنــد، ولــی قــادر بــه متوقــف کــردن 

آن بــه طــور کامــل نخواهــد بــود. لــذا بایــد از ایــن شــرایط بــه نحــو بهینــه اســتفاه کنیــم.

تاثیر داروخانه اینترنتی بر اشتغال داروسازان  
آشنایی با

در حال حاضر فروش اینترنتی 
دارو در ایران ممنوع است، با 
این حال بدون شک در آینده 

نه چندان دور
 با این موضوع روبرو 

خواهیم شد
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نمی تواننـد کنتـرل کنند، پس اساسـا مجـوز نمی دهند.
وی اولیـن الـزام در سـازمان غـذا و دارو را تقویـت 
واحد داروخانه های سـازمان دانسـت و گفـت: تقویت به 
معنـای توانمند شـدن و ارتقـای ظرفیت هـای علمی نه 

بـه لحـاظ تعداد.

بسترهای الزم برای جلوگیری از خطا و تخلف 
در داروخاته های اینترنتی

این اسـتاد مدیریت و اقتصاد دارو با اشـاره به بسترهای 
الزم بـرای عملکـرد مطلـوب داروخانه هـای اینترنتی برای 
جلوگیـری از خطـا و تخلـف، تصریح کـرد: بخـش اول به 
زیرسـاخت های الزم در خود سازمان غذا و دارو بازمی گردد 
از سیسـتم های گزارش گیـری  بـا اسـتفاده  بتوانـد  کـه 
الکترونیکـی و بر خط، عملکرد داروخانه هـا را ارزیابی کند.

ضرورت راه اندازی داروخانه های زنجیره ای
وی در ایـن رابطـه بـه داروخانه های زنجیره ای اشـاره 
کـرد و گفت: در حقیقت حسـنی که بـرای داروخانه های 
ایـن اسـت کـه یـک شـرکت  زنجیـره ای وجـود دارد، 
زمینه هـای الزم را بـه لحاظ نـرم افـزاری و نظارتی کافی 
ایجـاد می کنـد و سـازمان غـذا و دارو فقـط بـر عملکـرد 
همـان شـرکت نظـارت می کنـد. بـه عنـوان مثـال یـک 
شـرکت 3۰ داروخانـه را تحـت نظـارت داشـته باشـد و 

خـود تحـت نظارت سـازمان غـذا و دارو باشـد.

نقـش داروسـاز بـا اینترنتـی شـدن داروخانه  
نمی شـود کمرنـگ 

راسـخ با بیـان اینکه اینترنتی شـدن داروخانه ها نقش 
داروسـاز را در جامعـه کمرنـگ نمی کنـد، تاکیـد کـرد: 
داروسـاز بایـد مهارت هـای خـود را در حـوزه دیجیتـال 

تقویـت کـرده و خـود را بـرای آینـده آمـاده کند.
شـهید  داروسـازی  دانشـکده  علمـی  هیـات  عضـو 

بهشـتی بـا اشـاره بـه برخـی از مالک هـا و ویژگی هـای 
الزم داروسـازان بـرای حضـور در فضـای اینترنتی، گفت: 
داروسـاز بایـد از قـدرت مشـاوره ای خود به جـای قدرت 
خدمـات بیشـتر اسـتفاده کند. نگاه داروسـاز نبایـد الزاما 
بـه داروخانـه  متصـل شـود؛ چراکـه داروسـاز در دوره 
مدیریـت  حـوزه  در  متعـدد  خدمـات  ارایـه  آموزشـی، 

بیماری هـا را آموختـه و بایـد از آنهـا اسـتفاده کنـد.

حوزه های کاری نوین برای داروسازان
وی بـا بیـان اینکـه مـدل کسـب و کار داروسـاز در 
دنیـا از حالـت داروخانـه داری خـارج شـده اسـت، گفت: 
مطالبـات فناوری هـای جدیـد هـم در همین راستاسـت. 
آنالیـن  مشـاوره های  حـوزه  در  می تواننـد  داروسـازها 
بـرای بیماری هـای صعب العـالج و مزمـن و یـا بیمارانـی 
کـه اعمـال جراحـی انجام داده انـد و نیاز بـه مراقبت های 

دارویـی دارنـد نیـز موثـر واقع شـوند.
اسـتاد مدیریت و اقتصاد داروی دانشـکده داروسـازی 
در  دارو  مصـرف  مدیریـت  پایـان  در  بهشـتی  شـهید 
داروخانه هـای بـزرگ بیمارسـتانی کـه فوایـد بسـیاری 
مثـل صرفه جویی ریالـی و اجتماعی دارد و سـود بیمه ها 
و بیمـاران را افزایـش می دهـد را از دیگـر حوزه هایـی 
دانسـت کـه داروسـاز می توانـد بـه آن هـا ورود پیـدا کند و 
درواقع نقش آفرینی داروسـاز باید در مدیریت داروها باشـد.

 اینترنتی شدن 

داروخانه ها نقش 

داروساز را در جامعه 

کمرنگ نمی کند
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بـازار کار در قـرن حاضـر بـه سـرعت درحـال تحـول 
اسـت. بـه وجـود آمـدن اینترنـت و بسـترهای مجـازی 
اکنـون تحولـی بـزرگ در ایجـاد ارزش افزوده شـرکت ها 
ایجـاد کـرده اسـت. امروزه شـرکت های پیشـرو در جهان 
شـرکت هایی هسـتند کـه بـر پایه تجـارت و کسـب وکار 
اینترنتـی فعالیـت خـود را گسـترش می دهنـد و ناگفته 
پیداسـت کـه ملت ها و کشـورهایی که از ایـن قافله عقب 
بماننـد و همچنـان بـر ایجـاد شـغل بـر پایـه روش هـای 
قدیمـی اصـرار بورزنـد، امـکان دارد فاصلـه زیـادی بـا 
اقتصـاد دیگـر کشـورها پیـدا کننـد. ایجـاد شـغل های 
اینترنتـی بر پایـه آنچه از آن با عنـوان تجارت الکترونیک 
بسترسـازی  نیازمنـد  می شـود،  یـاد   )e-commerce(
شـبکه های اینترنتی و دسترسـی راحـت و ارزان اینترنت 
برای مردم اسـت. یکی از کشـورهایی که در دهه گذشـته 
اینترنتـی  اشـتغال  ایجـاد  بزرگـی در زمینـه  قدم هـای 
برداشـته، هنـد اسـت. کشـوری کـه در گذشـته ای نـه 
چنـدان دور با فقر گسـترده و عمیقی روبه رو بـود امروزه، 
ناظـران اقتصادی با چهره ای متفاوت از این کشـور روبه رو 

هسـتند. طبـق پیش بینی صنـدوق بین المللی پـول این 
کشـور در سـال 2۰1۹ پنجمیـن اقتصـاد بـزرگ جهـان 
خواهـد بـود. امـا هند چگونه توانسـت بسـتر کسـب وکار 
الکترونیکـی را در کشـوری بـا فرهنگـی بسـته و فقـری 

عمیـق ایجـاد کند؟

آماده سازی زیرساخت ها
بـا مترهـای مختلـف و اندازه گیری بـا اسـتانداردهای 
متفـاوت، هنـد بـه سـرعت درحـال تبدیل شـدن به یک 
کشـور پیشـرو در زمینه دیجیتال اسـت. شـرایطی که با 
افـت شـدید هزینه هـای اینترنتـی، افزایش دسترسـی به 
گوشـی های هوشـمند و در ضمن اتصال با سـرعت بسیار 
زیـاد بـه اینترنـت مهیـا شـده اسـت. این شـرایط سـبب 
شـده اسـت کـه هنـد به عنـوان پایگاهـی کـه بیشـترین 
و  دیجیتالـی  اقتصـادی  بسـترهای  زمینـه  در  را  رشـد 
اینترنتـی داشـته، در نظـر گرفتـه شـود؛ کشـوری کـه با 
اقتصادهـای  از  بـه بسـیاری  بیشـتری نسـبت  سـرعت 
توسـعه یافته و اقتصادهـای نوظهـور درحـال دیجیتالیـزه 
شـدن اسـت. طبـق آمـار سـپتامبر سـال 2۰18 هنـد با 
۵6۰ میلیـون مشـترک اینترنـت، بعد از چین بیشـترین 
سـرویس های  دارد.  را  اینترنـت  از  اسـتفاده کننده 
دیجیتـال به طـور موازی درحال رشـد هسـتند. هندی ها 
در سـال 2۰18 بـا دانلـود 3/ 12 میلیـارد اپلیکیشـن و 
سـپری کـردن 17 سـاعت به طـور میانگیـن در هفتـه 

دومیــن کشــور پرجمعیــت جهــان چطــور توانســت مســاله اشــتغال را حــل کنــد؟ یکســری نهادهــای بین المللــی معتقدنــد هنــد بــا اســتفاده از 
توســعه اینترنــت و دیجیتالی شــدن توانســت بــر معضــل بیــکاری فائــق آیــد. بــا اینکــه جمعیــت هنــد نســبت بــه ســال ۲۰۱۰ بــا رشــد بیــش از 
۱۰۰ میلیــون نفــری همــراه بــوده، امــا نــرخ بیــکاری تغییــر چندانــی نکــرده اســت. البتــه دربــاره تعریــف نــرخ بیــکاری در هنــد شــبهه  هایی وجــود 
دارد. از همیــن رو شــاخص دیگــری کــه می توانــد وضعیــت بــازار کار را در ایــن کشــور نشــان دهــد، درآمــد ســرانه اســت کــه طــی ســال های ۲۰۰۹ تــا 

۲۰۱۷ بــه میــزان ۷۷ درصــد رشــد کــرده اســت. یکــی از دالیــل ایــن عملکــرد مطلــوب، افزایــش ســهم IT بــوده اســت. 
بــه گــزارش اقتصادنیوزســهم IT از تولیــد ناخالــص داخلــی از حــدود یــک درصــد از ســال ۱۹۹۸ بــه ۵/ ۷ درصــد در ســال ۲۰۱۲ رســیده و ســهم ایــن 
بخــش در ســال های بعــد افزایــش یافتــه اســت. ســرعت اشــتغال زایی ایــن بخــش کم نظیــر بــوده اســت. تنهــا بخــش IT و فرآیندهــای برون ســپاری 
شــرکت ها معــادل ۵۵۰ تــا ۶۰۰ هــزار شــغل را در بــازه ســه ســاله منتهــی بــه ۲۰۱۷ خلــق کــرده اســت. تحقــق ایــن رقــم در صنایــع دیگــر نیــاز بــه 
هزینه هــای بیشــتر و زمــان بیشــتری داشــت. هنــد بــا اســتفاده از اینترنــت و تکنولوژی هــای ارتباطــی بــرای جمعیــت جــوان خــود فرصــت شــغلی 

فراهــم کــرد. ایــن تجربــه می توانــد بــرای کشــورهایی کــه بــه دنبــال حــل معادلــه اشــتغال هســتند، مفیــد باشــد.

رمز اینترنتی قفل بیکاری
دومین کشور پرجمعیت جهان بحران اشتغال زایی را چگونه حل کرد؟

 به وجود آمدن 
اینترنت و بسترهای 
مجازی اکنون تحولی 
بزرگ در ایجاد ارزش 

افزوده شرکت هــــا
 ایجاد کرده است
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زمـان بیشـتری از کاربرهـای چینـی و آمریکایـی را در 
در  پیشـرفت  ایـن  گذرانده انـد.  اجتماعـی  شـبکه های 
دسترسـی بـه اینترنـت و افزایـش کاربرهـای اینترنتـی 
تاثیـرات اقتصـادی خـود را نیـز بـر جـا گذاشـته اسـت. 
سـهم افـراد بالـغ هنـدی کـه حداقـل یک حسـاب مالی 
دیجیتـال دارنـد از سـال 2۰11 بـه بیـش از دو برابـر و 
بـه حـدود 8۰ درصـد رسـیده اسـت. طبـق تحقیقی که 
موسسـه مک کینـزی در سـال 2۰18 انجـام داده اسـت، 
از بیـن 17 اقتصاد توسـعه یافته و نوظهور و براسـاس 3۰ 
شـاخص بسـترهای اینترنتی، هند از سـال 2۰1۴ بعد از 
اندونـزی، سـریع ترین رونـد دیجیتالیـزه شـدن بین این 
کشـورها را داشـته اسـت. جـدول ایـن کشـورها شـامل 
بریتانیـا،  سـوئد،  جملـه  از  توسـعه یافته ای  کشـورهای 
آمریـکا، کانـادا، ژاپـن، آلمان و فرانسـه بـوده. این تحقیق 
بـر پایـه سـه شـاخص مهـم اندازه گیری شـده اسـت: 1( 
بنیان هـای دیجیتـال شـامل هزینـه اینترنـت و قابلیـت 
اطمینان سـرویس های اینترنتی، 2( دسترسـی دیجیتال 
شـامل تعـداد دسـتگاه های موبایـل هوشـمند، دانلـود 
اپلیکیشـن ها و مصرف اینترنـت و 3( ارزش دیجیتال که 
شـامل مقـدار درگیر بـودن مشـتریان با کارهایـی مانند 
چـت کـردن، توییت کردن، خریـد اینترنتی و... اسـت. با 
وجـود ایـن هنـوز مقـدار مطلق این شـاخص بـرای هند 
باال نیسـت و پتانسـیل های زیـادی در این زمینـه در این 

کشـور وجـود دارد.

بخش عمومی و خصوصی در نقش تسهیلگر
بخـش عمومـی در هنـد گام هـای بزرگـی در جهـت 

دیجیتالیـزه کردن اقتصاد کشـور برداشـته اسـت. یکی از 
بزرگ تریـن اقدامـات دولـت در ایـن زمینـه راه انـدازی 
پـروژه ادهـار بـود کـه شناسـه بیومتریـک بـرای تمـام 
افـراد و ایجـاد پایـگاه داده بـزرگ بـود. به عنـوان مثال 
در فوریـه سـال 2۰18 حـدود 87۰ میلیـون حسـاب 
بانکـی بـه ایـن سـامانه وصـل شـدند و آن را تبدیل به 
بزرگ تریـن پـروژه اکانـت دیجیتـال در دنیـا کردند. به 
همیـن ترتیـب دولـت در اقدامـی دیگـر بـا راه انـدازی 
شـبکه مالیاتـی کاالهـا و خدمـات کـه در سـال 2۰13 
تراکنش هـای 3/ 1۰  تمـام  توانسـت  راه انـدازی شـد، 
مالیاتـی  پرداخت هـای  بـرای  را  کسـب وکار  میلیـون 
به صـورت اینترنتی سـامان دهـد که این امـر انگیزه ای 
کـردن  دیجیتالیـزه  جهـت  در  کسـب وکارها  بـرای 

فرآیندهـای عملیاتی شـان شـد.
بخش خصوصی نیز به طور همزمان، با ارائه اینترنت به 
میلیون ها مشتری به این چرخه کمک کرد. نکته ای که در 
این سال ها در هند به اقبال عمومی به اینترنت کمک کرد 
و از این طریق زیرساخت های اقتصاد اینترنتی این کشور را 
تقویت کرد کاهش ۹۵ درصدی هزینه داده از سال 2۰13 
تاکنون بوده است. به عالوه سرعت دانلود خط ثابت در 
این کشور بین سال های 2۰1۴ تا 2۰17 چهار برابر شده 
است. در نتیجه این اقدامات مصرف داده موبایل در این 
کشور به ازای هر یوزر 1۵2 درصد به طور ساالنه افزایش 
پیدا کرده است. به دلیل این سرعت چشمگیر در گسترش 
اینترنت در هند، اکنون این کشور به میزبان مناسبی برای 
شده  تبدیل  محلی  و  جهانی  دیجیتالی  کسب وکارهای 
است. یکی دیگر از ویژگی های هند سرعت باالی پذیرش 

است.  بوده  اینترنت  تکنولوژی  برای  فقیرتر  ایالت های 
ایالت های کم درآمد سرعت بیشتری را در شاخص نفوذ 
اینترنت ثبت کرده اند. ایالت اوتار پرادش به تنهایی بین 
سال های 2۰1۴ تا 2۰18 درحدود 36 میلیون مشترک 

اینترنت را به شبکه اینترنت هند اضافه کرده است.

بازده سریع در اشتغال زایی
یکـی از چالش هایـی کـه سیاسـت گذاران هنـدی بـا 
آن مواجـه هسـتند، میانگیـن سـنی پاییـن جمعیت این 
کشـور و سـیل جوانانی اسـت که هر سـاله وارد بازار کار 
می شـوند. پاسـخگویی به این حجم از جمعیـت، نیازمند 
مسـلما  کـه  اسـت  جدیـد  شـغلی  فرصت هـای  ایجـاد 
کارهـای مربـوط بـه کسـب وکار دیجیتال و اشـتغال زایی 
اینترنتـی، نقـش مهمی در این زمینه بـازی خواهند کرد. 
شـرکت های کسـب وکار اینترنتی و اسـتارت آپ ها بخش 
مهمـی از ایـن چرخـه را تشـکیل می دهند. گزارشـی که 
در ژوئن 2۰17 توسـط موسسـه مک کینزی منتشـر شد 
نشـان می دهـد، شـرکت های اوال و اوبـر کـه در زمینـه 
حمل ونقـل اینترنتـی در هنـد دو رقیـب بـزرگ همدیگر 
محسـوب می شـوند، در این سـال بیشـتر از یک میلیون 
شـغل ایجـاد کرده انـد درحالـی کـه ایـن دو شـرکت در 
سـال 2۰1۵ چیـزی درحـدود 3۰۰ هـزار شـغل ایجـاد 
کـرده بودند. بـه عبارتی طی مـدت زمان کوتاه دو سـال، 
میـزان اشـتغال زایی این دو شـرکت بیـش از 2۰۰ درصد 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت، بازدهی که به نظر نمی رسـد در 
نایـع دیگـر به آسـانی به دسـت بیاید و دسترسـی بـه این



78

سال چهارم - شماره 23- بهمن 1398
ماهنامه غیر برخط

فناوری اطالعات
و ارتباطات

www.bazarekar.ir

حـد از اشـتغال زایی در دیگـر صنایـع مسـتلزم هزینـه 
بسـیار زیـاد خواهـد بـود. همچنیـن داده هـای منتشـر 
شـده از سـوی انجمـن ملـی شـرکت های نرم افـزاری و 
خدماتـی هنـد نشـان می دهـد بیـن سـال های 2۰1۴ 
تـا 2۰17، بخـش فنـاوری اطالعات و بخـش فرآیندهای 
برون سـپاری شـرکت ها بیـن ۵۵۰ هـزار تـا 6۰۰ هـزار 
شـغل ایجـاد کـرده اسـت. درحقیقـت باید توجه داشـت 
کـه تنها اکتفا کردن به شـغل های مسـتقیمی که بخش  
دیجیتـال و اینترنـت ایجـاد می کند، کافی نیسـت و باید 

بـه شـغل های غیرمسـتقیم نیـز توجه داشـت.

تجارت الکترونیک؛ پشتیبان بازار کار
طبـق داده هـا نـرخ بیـکاری هنـد طـی مـدت تحول 
زیرسـاختی و انفجار اینترنتی تغییر خاصی نکرده اسـت. 
جمعیـت هنـد در سـال 2۰۰۹ در حـدود یـک میلیارد و 
21۴ میلیـون نفـر بـوده اسـت و در سـال 2۰17 طبـق 
آخریـن سرشـماری به یـک میلیـارد و 33۹ میلیون نفر 
رسـیده اسـت. به عبارتی طـی این 8 سـال 12۵ میلیون 
نفـر به جمعیت این کشـور اضافه شـده اسـت. همچنین 
جمعیـت هنـد، جمعیت بسـیار جوانی اسـت و میانگین 
سـنی ایـن کشـور ۹/ 27 سـال اسـت. ایـن آمـار نشـان 
می دهـد که هر سـال جمعیت بسـیار زیادی به بـازار کار 
اضافـه می شـوند. بـا وجود این نـرخ بیکاری هند از سـال 
2۰۰۹ کـه در حـدود ۴/ 2 درصـد بـوده، در سـال 2۰17 
به ۵/ 2 درصد رسـیده اسـت و تغییر زیادی نکرده اسـت. 
البتـه در مـورد نحوه محاسـبه شـاخص نرخ بیـکاری در 
هنـد اختالف نظرهای بسـیاری وجـود دارد؛ امـا با وجود 
این، موضوعی که مشـخص اسـت این اسـت کـه انقالب 
دیجیتالـی هنـد و فرصت هـای شـغلی که از ایـن طریق 
ایجاد شـده، توانسـته اسـت تا حد زیادی جوابگوی سیل 

نسـل جوانـی باشـد که هر سـال به جمعیـت جویای کار 
اضافـه می شـود و از افزایش نرخ بیـکاری جلوگیری کند. 
در همیـن بـازه زمانی طبق داده هـای بانک جهانی درآمد 

سـرانه مـردم هنـد، 77 درصـد افزایش پیدا کرده اسـت.

سهم بخش it از اقتصاد هند
آمارهـا نیـز نشـان می دهـد سـهم بخـش فنـاوری 
اطالعـات )it( در تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـور 
در حـال افزایـش اسـت. در حالی کـه سـهم ایـن بخـش 
از تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 1۹۹8 میـالدی در 
حـدود 2/ 1 درصـد بـوده، بـا پیشـرفتی قابـل توجـه در 
سـال 2۰12 بـه ۵/ 7 درصـد رسـیده اسـت. طبـق آمـار 
سـال 2۰1۵ نیـز بخـش فنـاوری اطالعـات 13 درصد از 
GdP این کشـور را به خود اختصاص داده اسـت و با این 
رونـد می تـوان حـدس زد که سـهم بخـش it در اقتصاد 

هنـد در سـال های آینـده بیشـتر شـود.

تقویت اشتغال زنان
شـدن  دیجیتالیـزه  و  پارادایمـی  تغییـرات  مـوج 
بسـتر فضـای کسـب وکارهای جدیـد در هنـد، از سـوی 
دیگـر بـه اشـتغال زنـان نیـز کمک قابـل توجهـی کرده 
و سـبب اشـتغال زنـان زیـادی در شـغل های پرمنفعـت 
شـده اسـت. به عنـوان مثـال درحـدود ۵۵ هـزار زن در 
مناطـق روسـتایی در مراکز خدمات دولتـی، درحال ارائه 
سـرویس های دیجیتال به مردم محلی هسـتند. در سـال 
2۰16 پرتـال باباجـاب، که محلی برای پیدا کردن شـغل 
در این کشـور اسـت، در گـزارش خود خبـر از هفت برابر 
شـدن شـغل راننده های تاکسـی زن داده بـود. گزارش ها 
در دیگـر صنعت ها نیز حکایت از افزایش تعداد اسـتخدام 
شـاغالن زن در صنایـع دیگـر دارد، موضوعـی که سـبب 

شـده اسـت در این سـال ها سـطح ثبت نـام دختـران در 
مدارس نیـز افزایـش یابد.

سریع ترین رشد کسب کار it در جهان
اینترنتـی  زیرسـاخت های  آوردن  فراهـم  بـا  هنـد 
در  رشـد  سـریع ترین  اخیـر  سـال های  طـی  توانسـت 
بـازار  کنـد.  تصاحـب  را  دنیـا  در  خرده فروشـی  بـازار 
خرده فروشـی هنـد کـه بخش مهمـی از کل کسـب وکار 
طـی  می دهـد،  تشـکیل  را  کشـور  ایـن  الکترونیکـی 
سـال های 2۰13 تـا 2۰1۹ طبـق گزارشـی کـه شـرکت 
مشـاوره ای Bain & company منتشـر کـرد، با نرخ رشـد 
مرکـب سـاالنه ۵3 درصـد، افزایش حجم داشـته اسـت. 
ناگفتـه پیداسـت کـه ایـن حجم از رشـد ایـن صنعت تا 
چـه انـدازه بـه اشـتغال زایی در این کشـور جـوان کمک 
کـرده و توانسـته اسـت به رشـد اقتصاد هند یـاری دهد. 
ایـن درحالی اسـت کـه نرخ رشـد مرکب سـاالنه اقتصاد 
هنـد در همیـن در دوره درحـدود 7۵/ 8 درصـد بـوده 
اسـت. ایـن گـزارش همچنیـن نشـان می دهـد کـه این 
بخـش می تواند با بازدهی سـریع رشـدی بسـیار بیشـتر 
داشـته باشـد و افـراد بسـیاری را در ایـن زمینه مشـغول 
بـه کار کنـد. داده های سـال 2۰17 نشـان می دهد حجم 
صنعـت خرده فروشـی در این سـال بـه 2۰ میلیـارد دالر 
رسـیده اسـت کـه در صـورت جـذب مشـتریان جدید و 
مشـترکان آنالینی کـه خرید اینترنتی انجـام نمی دهند، 
۵۰ میلیـارد دالر دیگـر در کوتاه مـدت می توانـد به حجم 
ایـن حـوزه افـزوده شـود. در کنـار ایـن پتانسـیل رشـد، 
جـای رشـد بسـیار بـاال در بخـش اینترنت این کشـور و 
حرکـت رو بـه جلـوی ایـن بخـش در هنـد، چشـم انداز 
بسـیار روشـنی برای آینده اشـتغال اینترنتی و دیجیتال 
پیـش روی کارشناسـان قـرار داده اسـت. همچنین حجم 
کل تجـارت الکترونیـک در ایـن کشـور از ۹/ 3 میلیـارد 
دالر در سـال 2۰۰۹ بـه ۵/ 38 میلیـارد دالر در سـال 
2۰18 رسـیده اسـت و بـه عبارتـی طی حـدود یک دهه 

حجـم ایـن بخـش 1۰ برابر شـده اسـت.

چشم انداز آینده
پیش بینی هـا نشـان می دهـد کـه هنـد می توانـد تـا 
سـال 2۰23 بیـش از 7۰۰ میلیون کاربر تلفن هوشـمند 
و 8۴۰ میلیـون کاربـر اینترنـت داشـته باشـد، بنابرایـن 
بـرای شـرکت های دیجیتالـی و نوآورانـه بهتـر خواهـد 
بـود کـه از بـازار بـزرگ هنـد اسـتفاده کنند.  بـر همین 
اسـاس پیش بینی هـا نشـان می دهـد کـه ارزش افـزوده 
ایـن بخـش می توانـد تـا سـال 2۰2۵ دو برابـر شـود. در 
واقـع تخمین ها حکایـت از این دارد کـه بخش دیجیتال 
در اقتصـاد هند در سـال 2۰2۵ بـه 3۵۵ تا ۴3۵ میلیارد 
دالر خواهـد رسـید. در نتیجـه جایـگاه بـازار اینترنتـی و 
اشـتغال زایی در ایـن حـوزه همچنـان درحال گسـترش 
بـوده و می توانـد نقش قابل توجهی در اقتصاد این کشـور 
بازی کند. مطالعات نشـان می دهد گسـترش بسـترهای 
دیجیتـال و اینترنتـی تا سـال 2۰2۵با تاثیرات مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم خـود می تواند در حـدود 6۰تا 6۵ میلیون 

شـغل در این کشـور ایجـاد کند.
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یلـد راهدار چهارشـنبه 11 دی در جلسـه کمیسـیون 
فنـاوری اطالعـات اتـاق بازرگانـی فـارس گفـت: حـوزه 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات هماننـد سـایر حوزه هـا 
تحـت تاثیـر مشـکالتی چـون واردات تجهیـزات و ابـزار 

تکنولـوژی در تمـام زیرشـاخه های آن اسـت.
او افزود: در بخش تجهیزات سـخت افزاری شـبکه که 
این بخش از تجهیزات که شـامل تجهیزات پسـیو مانند 
رک و کابـل و همچنیـن تجهیـزات اکتیو نظیـر فایروال، 
روتر، سـوئیچ اسـت، درگیر یکی از بخش هـای تاثیرپذیر 

از تحریمها شـده است.
عضو هیئت رئیسـه اتاق بازرگانی فـارس ادامه داد: در 
بخـش واردات و تامیـن تجهیـزات نیـز با توجـه به اینکه 
بـرای راه اندازی مراکزی نظیر دیتاسـنترها بـا امنیت باال 
و پاسـخگویی مناسـب به حجم باالی بسـته های ارسالی 
در شـبکه نیاز به اسـتفاده از برندهای معتبر داریم، یکی 
از مشـکالت موجـود تامیـن این تجهیـزات و اصالت کاال 
اسـت کـه بـر اثـر تحریم هـا محدودیت هـای زیـادی بـه 
خصـوص در واردات تجهیـزات اکتیو وجـود دارد که غیر 
از بـاال بـردن هزینه هـای تمـام شـده خرید، بحـث ورود 

تجهیـزات تقلبی را نیز در پی داشـته اسـت.
راهـدار اضافـه کـرد: در زمینـه تهیـه مجوزهـای نـرم 
افـزاری نیـز بـا مشـکالتی روبـرو هسـتیم بـه طـوری 
کـه عمومـا خریـد نـرم افزارهـای بـا امـکان دسترسـی 
نامحـدود، بـر روی تجهیـزات اکتیـو هزینه بسـیار باالیی 
دارنـد و بـه همیـن دلیـل مجوزهـای پیش فـرض دارای 

محدودیت هـای کاربـری و دسترسـی هسـتند. 
او بـا بیـان اینکـه پشـتیبانی و تعمیـر و نگهـداری 
از مسـئله اساسـی و معضـل مـا در بخـش ict کشـور 
اسـت، ادامـه داد: در بحث پشـتیبانی و تعمیر و نگهداری 
تجهیـزات عـالوه بر ایـن کـه نمایندگی های رسـمی این 
شـرکت ها در کشـور وجـود نـدارد کـه تعمیـر نگهـداری 
را دچـار مشـکل می کنـد، بحـث تامیـن قطعـات بـرای 
تعمیـرات نیـز تحت اثر تحریم ها دچار مشـکالتی اسـت.

ایـن فعال اقتصـادی خاطرنشـان کـرد: در حوزه هایی 
همچـون نـرم افزار دسترسـی بـه جدیدترین نسـخه های 
پیشـرفته و محیـط هـای تحـت فضـای اینترنـت، متـن 
بازهـا و توسـعه دهنـدگان ایـن فضا به دلیـل تحریم های 

پـی در پـی در کشـور به آسـانی امکانپذیر نیسـت. 
راهـدار افـزود: بدون شـک آسـیب هایی کـه تحریم بر 
ارتبـاط، حـق دسترسـی و دانلود فعاالن ایرانی در شـبکه 
اینترنـت برجای گذاشـت، لطمه های خاصـی را بر پیکره 
صنعـت ict وارد کـرده اسـت؛ چراکـه دسترسـی به این 
حقـوق درحـوزه وب در حقیقـت ابـزار تولیـد در صنعـت 

فاوا محسـوب می شـود.

عضــو هیئــت رئیســه و رئیــس کمیســیون فنــاوری اطالعــات، ارتباطــات و اقتصــاد رســانه اتــاق بازرگانــی فــارس اعتقــاد دارد کــه فضــای کســب 
و کار فــاوا بــه واســطه تحریم هــا بــا چالش هــای جــدی مواجــه شــده اســت.

تحریم فضای کسب و کار
 فاوا را با چالش مواجه کرده است  

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس:  

فضای کسب و کار فاوا 
به واسطه تحریم ها 
با چالش های جدی 
مواجه شده است
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او بـا ارائـه راهکارهای بـرای متوقف نشـدن فعالیت ها 
در ایـن حـوزه، حمایـت از تولیـدات بومـی از راه حل های 
فعالیت در حوزه فناوری اطالعات کشـور دانسـت و گفت: 
بـا توجـه بـه اهمیـت زیرسـاخت های ارتباطـی و فناوری 
اطالعـات در حـال حاضـر و در سـال های آتـی، داشـتن 
دانـش و تکنولـوژی تولید این دسـته از تجهیـزات دارای 

اهمیت بسـیار باالیی اسـت. 
و  ارتباطـات  اطالعـات،  فنـاوری  رئیـس کمیسـیون 
در  کـرد:  بیـان  فـارس  بازرگانـی  اتـاق  رسـانه  اقتصـاد 
حـال حاضـر برخـی متخصصیـن جـوان در ایـن عرصـه 
محصوالتـی را نظیـر فایـروال، سـوئیچ و غیـره را تولیـد 
کرده انـد کـه طبیعتـا نیاز بـه ارتقـای طراحی و سـاخت 
دارنـد کـه بـا توجه به اهمیـت این دسـته از تجهیزات در 
الیه هـای متخلف زندگـی روزمره مـردم برخی حمایت ها 
از چنیـن تکنولوژی هـای باالیی می تواند عـالوه بر تامین 
نیازهـای داخلـی، بـا توجـه بـه قیمت هـای تمـام شـده 
پاییـن تر بـه دلیل پایین بـودن برخی هزینه هـای تولید، 
امـکان صـادرات بـه برخی کشـورهای دیگر را نیـز فراهم 

کرد. خواهـد 
راهـدار تقویـت زیرسـاخت های نـرم افـزاری را یکـی 
از راهکارهـا عنـوان و اضافـه کـرد: معضـالت در خصوص 
مباحـث نـرم افـزاری نیز کشـور دچـار برخی مشـکالت 
اسـت کـه در زمینـه تامین نـرم افزارها یکی از مشـکالت 
موجـود خریـد نـرم افزارهـای قانونـی اسـت و  اگرچه در 
بسـیاری از مـوارد بـه دلیـل عدم وجـود قانون حق نشـر 
در ایـن خصـوص و برای نـرم افزارهای خارجـی، این نیاز 
تامیـن می شـود اما همیـن نـرم افزارهای کرک شـده در 

برخـی مـوارد معضـالت زیـادی را ایجـاد می کند.
او گفت: توسـعه نرم افزارهای آزاد یکی دیگر از راهکارهای 
مهم مقابله با این دسـت از تحریم ها توسـعه فرهنگ استفاده 
از نرم افزارهای آزاد اسـت که گسـتره ای را از سیستم عامل ها 

تا نرم افزارهای کاربردی را شـامل می شـود.

عضـو هیئـت رئیسـه اتـاق بازرگانـی فـارس، تصویب 
قانـون حق نشـر)کپی رایت( همـراه با ضمانـت اجرایی و 
اسـتفاده از مبـادالت مالـی مبتنی بر ارزهـای دیجیتال را 

از دیگـر راهکارها مطـرح کرد.
او عنـوان کـرد: عـالوه بـر روش هـای سـنتی انجـام 
تبـادالت مالـی بیـن داخـل و خارج از کشـور، بـا توجه 
بـه گسـترش توجـه بـه اسـتفاده از ارزهـای دیجیتـال 
می تـوان ایـن راه را بـه عنوان یکی از روش هـای مقابله 
بـا ایـن مشـکالت را تبـادل مالـی دانسـت امـا وجـود 
برخـی قوانیـن مشـکالتی را در این راه بـه وجود آورده 

ست. ا
راهـدار افزود: اعتقاد فعاالن بخـش خصوصی در حوزه 
فـاوا براین اسـت کـه این صنعت برای رشـد و شـکوفایی 
بایـد در چارچـوب قوانیـن کشـور حرکـت کنـد و قطعـا 
بـرای همکاری با سـرمایه گـذاران خارجـی در این حوزه 
نیازمنـد چارچوبهـای الزم هسـتیم، چراکـه دسترسـی و 
ارتبـاط بـا صنعـت ict به دلیـل ماهیـت آن، از هر نقطه 
جهـان امـکان پذیر اسـت بنابراین لـزوم کنتـرل آگاهانه 
ایـن همکاری هـا بیـش از هـر حـوزه دیگـری احسـاس 

می شـود.

عبور از شرایط سخت تحریم ما را به استقالل 
کامل نزدیک می کند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اسـتان فارس نیز 
گفـت: تحریـم ابزاری کوتاه مدت اسـت؛ کشـورهایی که از 
این شـرایط سـخت عبور کنند، می تواند بیـش از پیش در 
مسـیر کسـب اسـتقالل حرکت داشته و پیشـرفت کنند؛ 
در شـرایط فعلـی کشـور می بینیـم در برخـی از حوزه هـا 
نیازهـا شناسـایی شـده و به دنبـال ارائه راهکارهای ناشـی 
از تحریم ها توسـط نخبگان و متخصصان داخلی هسـتیم.

مهـرداد سـهرابی با بیـان اینکه در برخـی از فناوری ها 
وابسـته به خارج از کشـور هسـتیم، افزود: برای واردات و 
ایجـاد امکان رقابت در بخش سـخت افـزار و ورود قطعات 
و لـوازم جانبـی مشـکالتی از جملـه تعرفه هـای گمرکی 
وجـود دارد کـه اتاق بازرگانـی می تواند این موضـوع را به 

صـورت تخصصی دنبـال کند.
او بیـان کـرد: مزیـت کشـور مـا توانمنـدی از نیـروی 
کار ماهـر و متخصـص اسـت به همین دلیـل اگر موضوع 
تعرفه هـای واردات تجهیـزات حـل شـود ضمـن کاهـش 
قیمت تمام شـده و ایجـاد رقابت؛ شـرکت های دانش بنیان 
مـا می تواننـد از فرصـت تحریم هـا بـرای توانمنـد کردن 
خـود و یـا تولیـد تجهیـزات و اقـالم مـورد نیـاز در حوزه 

ict اسـتفاده کنند.
فـارس  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
خاطرنشـان کـرد: در بخش نرم افزار نیـز پیچیدگی هایی 
وجـود دارد و مـا نیـز ایـن مهـم را دنبـال می کنیـم امـا 
نکتـه حائـز اهمیـت در ایـن بحـث حاکـم کـردن نـگاه 
فرامنطقـه ای بر تولیدات نرم افزاری داخلی کشـور اسـت 
تا بتوانیم سـهم و جایگاه خودمان را از بازار بیشـتر کنیم.

سـهرابی همچنبـن بـا اشـاره بـه قطعـی اینترنـت در 
کشـور ادامه داد: قطع شـدن چند روزه اینترنت در کشور 
بـه برخـی از کسـب و کارها آسـیب وارد کـرد و برخی از 

کاسـبان تحریـم از این شـرایط بهـره بردند. 

پشتیبانی و تعمیر 
و نگهداری مسئله ای

اساسی و معضل
 ICT در بخــــــش 

کشور است
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بـا  تکاپـو  طـرح  اطالعـات  فنـاوری  رسـته  مدیـر 
اشـاره بـه موانـع و محدودیتهـای پیـش روی کسـب 
و کارهـای نوپـا بـر لـزوم بازنگـری و اصـالح قوانین و 
مقـررات و دسـتورالعمل های حاکـم بـر فضای کسـب 

و کار تاکیـد کـرد.
محمـد عبـده ابطحـی در گفت وگـو با ایسـنا، بـا بیان 
اینکـه کسـب و کارهـای نوپا با کسـب و کارهای سـنتی 
متفـاوت اسـت، گفـت: کسـب و کارهـای نوپـا اکثـرا در 
حوزه هایـی فعالیـت می کنند کـه مبتنی بـر فناوری های 
نویـن اسـت و ماهیـت آنهـا بـا کسـب و کارهای سـنتی 
منطبـق نیسـت. قوانیـن و مقـررات و سـاختار صـدور 
مجـوز کشـور، اغلـب بـر پایـه کسـب و کارهـای سـنتی 
شـکل گرفتـه و انطبـاق آن بـا کسـب و کارهـای جدیـد 
بـا چالش هـای متعـددی روبـه رو اسـت و ایـن امـر فـارغ 
اینکـه برخـی کسـب و کارهـای سـنتی، بـا ظهـور  از 
شـرکت های نوپـا در معـرض نابـودی قـرار می گیرنـد، 
تضـاد منافـع را بیـن کسـب و کارهـای سـنتی و نویـن 

تشـدید می کنـد.
وی ادامـه داد: در کشـور مـا سـاختار سیسـتم اداری 
جهـت توسـعه یـک حـوزه کسـب و کار، بـر پایـه رابطـه 
بیـن دولـت و بخـش خصوصـی شـکل گرفتـه و بـه این 
معناسـت که به طور معمول رابطـه ای از جنس پیمانکار، 
مشـاور، مجـری و کارفرمـا بین دولـت و بخش خصوصی 
ایجاد شـده و ابزار اصلی دولت برای پشـتیبانی از کسـب 
و کارهـا نیـز در قالـب صدور مجـوز و پرداخت وام اسـت 
اما اساسـاً بسیاری از کسـب و کارهای جدید از دل بخش 
خصوصـی بیرون آمـده و محصوالت و خدمـات آنها برای 
عمـوم مـردم عرضـه می شـود لـذا سـاختار اداری قبلـی 
کـه بـرای نـوع دیگـری از روابـط ایجـاد شـده، نمی تواند 

پاسـخگوی توسـعه ایـن نوع کسـب و کارها باشـد.
بزرگتریـن مانع توسـعه کسـب وکارهـای نوپا 

؟ چیست
بـه اعتقاد مدیر رسـته فنـاوری اطالعات طـرح تکاپو، 
بـرای توسـعه کسـب و کارهـای نوپـا، ابـزار وام و مجـوز 
کارایـی الزم را نـدارد و ابزارهـای دیگـر در حـوزه تأمیـن 
مالی نظیر سـرمایه خطرپذیر، توسـعه شـبکه های کسب 
و کار، پشـتیبانی از شـکل گیری و توسعه بنگاه ها، توسعه 
بـازار، شـکل دهی و حضـور در زنجیره هـای ارزش ملـی و 
بین المللـی، تربیـت نیـروی انسـانی ماهر و موارد مشـابه 

مـورد نیاز اسـت.
ابطحی بزرگترین مانع برای توسـعه کسـب و کارهای 
نوپـا را رویکـرد سـنتی و غیرکارآمـد سیسـتم اداری و 
قوانیـن و مقـررات کشـور دانسـت و گفـت: کمبـود و یـا 
ناکارآمـدی نهـادی پشـتیبان کسـب و کار مـورد نیـاز 
نظیر شـتابدهنده، مرکـز نوآوری، صندوق سـرمایه گذاری 
خطرپذیر، مراکز تحقیق و توسـعه و عدم بلوغ زیسـت بوم 

فعالیـت ایـن نوع کسـب وکارها اسـت.

پیشنهاد ایجاد سیستم خوداظهاری
 به جای صدور مجوز

وی پیشـنهاد کـرد بـه جـای صـدور انواع مجـوز یک 
سیسـتم خوداظهاری و رجیسـتری در کشـور ایجاد شود 
کـه اغلـب کسـب و کارهـا بتواننـد با ثبـت خـود در این 
سیسـتم و اخـذ کـد مالیاتی،  شـروع بـه فعالیـت کنند و 
در مقابـل قوانیـن و مقررات و سـاختار حاکمیتی بیشـتر 
در جهـت تنظیـم چارچوب فعالیت این کسـب و کارها و 

نظـارت بـر فعالیـت آنها اقـدام کند.
بـه گفته مدیـر رسـته فنـاوری اطالعات طـرح تکاپو، 
عمـر بسـیاری از فناوری هـا و ایده هـا بسـیار کوتاه شـده 
و چنانچـه یـک کسـب و کار نتوانـد بـه سـرعت ایـده 
خـود را بـه بـازار عرضـه کند،  احتمـال اینکه یـک رقیب 
همـان ایـده را پیـاده کـرده و امکان فعالیت را از او سـلب 

کنـد وجـود دارد، بـه همیـن دلیـل نمی توان یک کسـب 
و کار نوپـا، بـه ویـژه در حوزه هـای فناورانـه را ماه هـا در 

داالن هـای صـدور مجـوز سـرگردان کرد.

بازنگری و اصالح قوانین و مقررات حاکم بر 
فضای کسب و کار

ابطحـی خاطرنشـان کرد:یکـی از الزامـات ایـن حـوزه 
بازنگـری و اصـالح قوانیـن، مقـررات و دسـتورالعمل های 
حاکـم بـر فضـای کسـب و کار و در کنـار آن کمـک بـه 
ایـن  پیشـرو  شـرکت های  از  شـبکه هایی  شـکل گیری 
حـوزه بـرای تدویـن اسـتانداردهای کاری از دل بخـش 
خصوصـی )نظیـر تجربـه سـایر کشـورها( اسـت. در این 
راسـتا، فعالیت هایـی در ذیـل شـورای عالـی اشـتغال و 
شـورای عالـی فضای مجازی شـروع شـده کـه امیدواریم 
بـا توجـه به الزامات عصـر حاضر که عصـر ورود به انقالب 
چهـارم صنعتـی و دگرگونـی عظیـم تمامـی بخش هـای 
اقتصـادی اسـت، بتـوان در زمانـی معقـول بـه تنظیـم 
چارچـوب قوانیـن و مقـررات و رگوالتـوری ایـن حـوزه 

کرد. اقـدام 
بـه گـزارش ایسنا،کارشناسـان معتقدند یکـی از موانع 
پیـش روی کسـب وکارهای نوپـا، جـوان و آنالیـن که در 
حـال شناسـاندن خـود بـه  عنوان یـک صنعـت جدید به 
جامعـه و حاکمیت هسـتند،  نبـود قوانین مرتبـط به آنها 
اسـت و چنانچـه قوانینـی هم از قبل وجود داشـته باشـد 
بعضا توسـط بخشهای اجرایی کشـور یا مسئوالن مرتبط 
به شـکل سـلیقه ای اعمال می شـود.در سـالهای گذشـته 
تالشـهای بسـیاری بـرای شناسـایی قوانیـن و مقـررات 
مخـل کسـب و کار صـورت گرفتـه که به نتیجه نرسـیده 
اسـت. آبان ماه امسـال نمایندگان مجلس تشـکیل هیات 
مقـررات زدایـی و بهبـود محیـط کسـب و کار در وزارت 

امـور اقتصـادی و دارایـی را به تصویب رسـاندند.

مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو اعالم کرد 

بزرگترین مانع توسعه کسب  و کارهای نوپا و آنالین
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 رییـــس اداره پســـت بهشـــهر بـــا اشـــاره 
بـــه افزایـــش عالقمنـــدی همشـــهریان بـــه 
یـــش چشـــمگیر  فزا ا ز  خریدهـــای اینترنتـــی ا
کارهـــای  و  کســـب  پســـتی  خدمـــات 

ــر داد. ــازی خبـ مجـ
ـــا  ـــنا ب ـــا ایس ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــین رحمان حس
ـــام  ـــتان تم ـــن شهرس ـــت ای ـــه اداره پس ـــان اینک بی
ـــن  ـــریع و ام ـــات س ـــه خدم ـــود را در ارائ ـــعی خ س
ـــن  ـــر گرفت ـــرد: در نظ ـــار ک ـــرد، اظه ـــه کار می گی ب
ــژه جهـــت کســـب و  ــات ویـ ــات و خدمـ تخفیفـ
ـــه  ـــه غرف ـــه ارائ ـــاز از جمل ـــی مج ـــای اینترنت کاره
ـــه  ـــت ارائ ـــز پســـتی بهشـــهر جه ـــگاه در مرک و جای

ـــت. ـــب و کاری اس ـــوزه کس ـــن ح ـــات فعالی خدم
ــل  ــداد قابـ ــه تعـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
توجهـــی از ثبت نـــام کننـــدگان کارت ملـــی 
ـــود  ـــت کارت خ ـــه دریاف ـــق ب ـــوز موف ـــمند هن هوش
نشـــده اند، تصریـــح کـــرد: اداره پســـت بهشـــهر 
صرفـــاً کار تحویـــل و ثبت نـــام ایـــن کارت را 

انجـــام می دهـــد.
ـــرد:  رییـــس اداره پســـت بهشـــهر خاطرنشـــان ک
ـــده  ـــر عه ـــمند ب ـــی هوش ـــه کارت مل ـــاپ و تهی چ
ـــر  ـــت در دی ـــن اداره پس ـــت بنابرای ـــاد نیس ـــن نه ای
شـــدن دریافـــت کارت ملـــی هوشـــمند نقشـــی 

ـــدارد. ن

رییس اداره پست بهشهر

اختصاص۴۰ درصد 
از خدمات پستی 

به کسب و کارهای 
اینترنتی در بهشهر

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به 
گزارشی از توسعه علم و فناوری گفت: درحوزه مستندات 
می شود،  منجر  علم  تولیدات  به  که  استناداتی  و  علمی 

بهبودی در سال های 2۰1۴ تا 2۰18 را شاهدیم.
جلسه  حاشیه  در  کبگانیان  منصور  مهر،  گزارش  به 
یکصد و بیست و ششم شورای ستاد راهبری اجرای نقشه 

جامع علمی کشور گزارشی از جلسه مذکور ارائه داد.
ارائه شد  دستور  از  پیش  در  تذکراتی  داد:  ادامه  وی 
که اولین محور آن موضوع سند محیط زیست بود که در 

چارچوبی با سازمان محیط زیست به توافقاتی رسیدیم.
قائـم مقـام سـتاد علم و فناوری شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی خاطرنشـان کـرد: در خصوص این سـند میان 
دو دسـتگاه سـازمان محیـط زیسـت و معاونـت علمـی 
اختـالف نظراتی وجود داشـت و با جمع بندی مقرر شـد 
کـه توسـعه علـم و فنـاوری در ایـن حـوزه را تا انـدازه ای 

محـدود کنیم.
وی حمایت از خودروها و موتورسیکلت های الکتریکی 
و یـا برخـی از فناوری هـای مرتبـط بـا مقابله بـا آلودگی 
محیـط زیسـت و هوا را از جمله حوزه هـای مطرح در این 

سـند عنوان کرد.
کبگانیـان بـا اشـاره بـه گزارشـی از توسـعه علـم و 
فنـاوری گفـت: در حـوزه مسـتندات علمی و اسـتناداتی 
کـه بـه تولیـدات علـم و فنـاوری می شـود، بهبـودی در 

را شـاهدیم. تـا 2۰18  سـال های 2۰1۴ 
قائـم مقـام سـتاد نقشـه جامـع علمـی کشـور ادامـه 
بررسـی سـند توسـعه دانـش بنیـان اسـتان بوشـهر را از 
موضوعـات اصلی مطرح در این جلسـه ذکـر کرد و گفت: 
بخـش اصلـی این جلسـه به ادامه بررسـی سـند توسـعه 
دانـش بنیان اسـتان بوشـهر اختصـاص یافت. در جلسـه 
قبـل تـا انتهـای مـاده ۴ پیـش رفتیـم و در ایـن جلسـه 
اهـداف کالن ایـن سـند با اصالحاتـی به تصویب رسـید.

وی با اشاره به اصالحات این سند ادامه داد: در حوزه 
سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، نرخ 
رشد اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی، تعداد شرکت های 
دانش بنیان، تعداد اختراعات و تجاری سازی اختراعات، 
مقاالت بین المللی، شاخص سهولت فضای کسب و کار با 
اعداد و رقم مشخص شد؛ چراکه بر اساس این سند قرار 
است استان بوشهر در میان ۵ استان برتر کشور قرار گیرد.
دبیـر سـتاد راهبری نقشـه جامع علمی کشـور گفت: 
شـبکه حمـل و نقـل ریلی، بهـره بـرداری از طـرح جامع 
عمرانـی پـارک علـم و فنـاوری خلیج فـارس و تامین آب 
شـیرین از طریـق شـیرین سـازی آب دریـا، گسـترش 
پژوهش هـای  انجـام  آموزشـی،  مراکـز  و  موسسـات 
کاربـردی، جـذب منابـع مالـی و سـرمایه های داخلـی و 
خارجـی، گفتمـان سـازی و ترویـج بـه منظـور افزایـش 
جملـه  از  اسـتان  بنیـان  دانـش  همگانـی  مشـارکت 

راهبردهـای اسـتان بوشـهر اسـت.
قائـم مقـام سـتاد علم و فناوری شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی مهمتریـن راهبـرد اسـتان بوشـهر را راهبـرد 
شـماره 7 ذکـر کـرد و گفـت: ایـن راهبـرد بـر اصـالح 
نظـام اقتصـادی و تولید اسـتان بـا تاکید بر بـه کارگیری 

روش هـای و فناوری هـای نـو تاکیـد دارد.
اقدامـات  تعـداد  کـه  آنجایـی  از  کـرد:  اضافـه  وی 
زیـاد بـود، یـک هفتـه بـه اعضـا فرصـت دادیـم کـه اگر 
پیشـنهادی دقیق تـری در ایـن زمینـه دارنـد به مـا ارائه 
دهند و بر اسـاس این پیشـنهادات راهبردهای این سـند 
در جلسـه آینـده مصـوب و گـزارش آن ارائه خواهد شـد.

کبگانبـان بـا اشـاره بـه مـاده 7 و آخرین مـاده از این 
سـند، اظهـار کرد: بر این اسـاس شـورایی بـرای راهبری 
و اجرایـی سـازی، ایجـاد هماهنگی هـای الزم و پایـش 
شـاخص ها پیـش بینی شـده اسـت کـه ترکیـب اعضای 

ایـن شـورا با حضـور نماینـدگان اسـتان اصالح شـد.

دبیر ستاد نقشه علمی عنوان کرد 

بهبود وضعیت علم و فناوری
 در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ 
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اخبار
 فناوری اطالعات

و ارتباطات

ابعـاد  درک  کـه  داد  نشـان  جدیـد  تحقیـق  نتایـج 
شـخصیتی پنهان در نقش هـای مختلـف، می تواند کلید 

سـازگاری یـک فـرد بـا شـغل ایـده آل وی باشـد.
 بـه گـزارش سـاینس دیلـی، زمانـی که بین شـغل و 
شـخصیت افـراد، هم ترازی و ارتباط وجود داشـته باشـد، 
اشـتغال بـرای افـراد و جامعه، لذت بخش تر و سـودمندتر 
خواهـد بـود، امـا چگونه می تـوان این همخوانـی را ایجاد 

کرد؟
اطالعاتـی کـه افـراد از طریـق رسـانه های اجتماعـی 
منتشـر می کننـد، می توانـد در مطابقـت افـراد بـا شـغل 
آنـان مورداسـتفاده قـرار گیرد. ایـن نتایـج می تواند برای 
راهنمایـی شـغلی فارغ التحصیـالن جدیـد، کارمنـدان، 

تغییـر شـغل و افـراد بیـکار مؤثر باشـد.
دنبـال  بـه  تحصیـالت  اتمـام  از  بعـد  فـرد  هـزاران 
شـغل هسـتند، اما آیـا می دانیـد چه تعـداد از ایـن افراد 

می یابنـد؟ خـود  باشـخصیت  سـازگار  شـغل های 
اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه شـخصیت های مختلـف 
می تواننـد بـا مشـاغل مختلف سـازگاری داشـته باشـند. 
محققـان معتقدنـد، بـا اسـتفاده از رسـانه های اجتماعی 

می تـوان افـراد را بـا شغلشـان مطابقـت داد.
محققـان اظهـار کردند: بـرای همخوانی افراد با شـغل 
ایـده آل، نه فقـط شناسـایی مهـارت و تجربـه در یـک 
صنعـت خـاص الزم اسـت، بلکـه آگاهـی از ویژگی هـای 
شـخصیتی و ارزش هایـی کـه بـرای شـغل مهـم اسـت 

می توانـد تأثیرگـذار باشـد.
پگـی کـرن، محقق دانشـگاه ملبـورن اسـترالیا گفت: 
»محققـان بـر ایـن باورنـد کـه شـخصیت های مختلف با 
شـغل های مختلـف، بهتـر همخوانـی دارند. بـرای مثال، 

افـراد فروشـنده، معموال برون گـرا و افراد کتابـدار معموال 
درون گرا هسـتند.

گـروه تحقیقاتـی بیـش از 128 هـزار کاربـر توییتر و 
بیـش از 3 هزار و ۵۰۰ شـغل را موردبررسـی قراردادند تا 
ثابـت کننـد که مشـاغل مختلـف نیاز به شـخصیت های 

متفاوتـی دارند.
شـایان ذکر اسـت، بسـیاری از مشـاغل مشـابه فقط بر 
اسـاس ویژگی های شـخصیتی کاربران در آن نقش ها باهم 
گروه بنـدی می شـوند. به عنوان مثـال، یـک گـروه شـامل 
بسـیاری از مشـاغل مختلف فنـاوری مانند برنامه نویسـان 

نرم افـزار، وب نویسـان و محققـان رایانه اسـت.
وی در تحقیقـات خـود از انـواع روش هـای پیشـرفته 
هوش مصنوعی، یادگیری ماشـین و تحلیـل داده ها برای 

ایجـاد یک »قطـب نمای حرفـه ای« مبتنی بـر اطالعات 
اسـتفاده کـرد تـا یـک سیسـتم پیشـنهادی حرفـه ای 

متناسـب باشـخصیت افراد ایجـاد کند.
محققـان گفتنـد:« از ایـن طریـق، آن هـا قـادر بودند 
مشـاغل منطبـق بـا ویژگی هـای شـخصیتی افـراد را بـا 

دقـت بیـش از 7۰ درصـد پیـدا کننـد.«
پروفسـور پـل ایکـس مـک کارتـی از دانشـگاه نیـو 
سـاوت ولـز در سـیدنی، گفـت:« یافتـن شـغل هماننـد 
یافتن همسـر مناسـب در زندگـی فرد تأثیرگذار اسـت.«

مختلـف  مشـاغل  در  ابعـاد شـخصیتی  بهتـر  درک 
باشـد. شـغل  یافتـن  موفقیـت  در  عاملـی  می توانـد 

 national Academy of sciences نتایج این بررسـی در مجله
ارائه شـده است.

رسانه های اجتماعی، کلید سازگاری افراد با شغل مناسب خود 

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اسـتان تهران، گفت: طرح مهارت آموزی سـربازان وظیفه یکی از اقدامات ارزشـمندی اسـت که به صورت مشـترک بیـن وزارت ارتباطات 
و سـتاد کل نیروهای مسـلح انجام می شـود و هدف آن زمینه سـازی ایجاد اشـتغال برای سـربازان پس از پایان خدمت اسـت.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از سـیتنا، مرتضـی رضایی، در جلسـه هم اندیشـی و رفع موانع پیـش رو در جهـت افزایش کمی و کیفی آزمـون های تخصصی سـربازان وظیفه که 
بـا حضـور نماینـدگان دانشـکده پسـت و مخابـرات و سـتاد کل نیروهای مسـلح در محل دانشـکده ارتباطـات برگزار شـد، با تاکید بـر انجام تکالیف مقـرر در تفاهم نامـه فی مابین 
وزارت ارتباطات و سـتاد کل نیروهای مسـلح از سـوی طرفین به برخی از مشـکالت در روند اجرای صحیح تعهدات طرفین اشـاره کرد و خواسـتار اهتمام بیشـتر نمایندگان سـتاد 

کل نیروهای مسـلح در این خصوص شـد.
رضایـی، بـا بیـان اینکـه تـالش مـی کنیـم خروجی انجـام فرآیندهـای این تفاهم بـه ایجاد اشـتغال و رونق کسـب و کار در کشـور کمک کند، زمـان خدمت سـربازی را فرصتی 
مغتنـم بـرای مهـارت آمـوزی دانسـت و تاکیـد کـرد: در این مسـیر نبایـد نگاه صرفا رفع تکلیف باشـد بلکـه باید حداکثـر تالش را کرد که سـرفصل های آموزشـی به نحوی باشـد 
کـه متناسـب بـا نیازمنـدی هـای بـازارکار، بسـتری برای سـربازان فراهم کند تـا پس از پایـان خدمت بتوانند با اسـتفاده از دانش و مهارت کسـب شـده در زمان خدمـت برای خود 

شغل مناسـبی ایجاد کنند.
رضایـی، توجـه بـه اشـتغال جوانـان را یکـی از وظایف دولت دانسـت و افـزود: مجموعـه ی وزارت ارتباطات و فنـاوری اطالعات از هیچ تالشـی برای کمک به توسـعه کارآفرینی و 

ایجاد اشـتغال در کشـور دریـغ نخواهد کرد.
وی، ایجـاد فرصـت هـای شـغلی بـر بسـتر فنـاوری اطالعات را یکی از سیاسـت هـا و الویت هـای وزارت ارتباطات دانسـت و گفت: همه مکلف هسـتیم که در راسـتای انجام این 

مهم تـالش نماییم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان تهران

مهارت آموزی سربازان وظیفه در حوزه ICT با جدیت انجام می شود 
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