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        جهان برای مقابله با کرونا از چه فناوری هایی 

کمک گرفته است؟
          آشنایی با

شش راه موثر برای پیشگیری از کرونا ویژه 
کسب و کارها

          برای آموزش محافظت از بیماری های واگیردار طراحی شد:

بازی های ویدئویی عصر کرونا
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حمایت از شکل گیری استارت آپ ها در قالب »شرکت تعاونی«
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سال 98 نیز با همه ی فراز و نشیب های خود به 
روزهای پایانی رسید. در روزهایی که گذشت ایران 
عزیز به خصوص در ماه های پایانی سال ایامی را 

گذراند که قطعا در تاریخ ثبت خواهند شد.
شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و اتحاد 

بزرگ ملت ایران در بزرگداشت این پاسدار 
سلحشور، انتخابات یازدهمین مجلس شورای 
اسالمی از ایام تاریخی بوده اند که بار دیگر جلوه هایی 
از وحدت و یکپارچگی مردم در دفاع از نظام مقدس 

جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشتند.
در ماه های پایانی سال،  سانحه تلخ سقوط هواپیمای 
اوکراینی و فضای ملتهب ناشی از ویروس کرونا و 
درگذشت برخی از هموطنان در این حوادث نیز 
خاطرات تلخی در اذهان عمومی باقی گذاشتند . 
ورای تمامی آنچه در جای جای ایران عزیز می گذرد 
عظمت و استقامت ملت ایران درس بزرگی 
برای جهانیان است. مردم ایران درحالی ناظر 
که  هستند  خود  پیرامون  تحوالت  شاهد  و 
استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا به خیال 
خود با انواع فشارها و تحریم ها در پی به زانو 
درآوردن این ملت بزرگ هستند و در این راه از 
هیچ تالش شیطان صفتانه ای خودداری نمی کنند 
ولی فراموش کرده اند که ایرانیان، ملت روزهای 
سخت هستند و قادرند هر تهدیدی را به فرصت 

تبدیل نمایند.
درکنار همه حوادث آنچه در تمامی سال جریان 
داشته تالش قابل تقدیر و ستایش جوانان است. 
اگر امروز استکبار در تالش است تا دسترسی ایرانیان 

را به فناوری های مختلف و نوین محدود سازد این 
جوانان غیور ما در سراسر کشور هستند که موانع 
و حصارها را می شکافند تا کشور به خودکفایی و 

استقالل کامل برسد.
روز یا هفته ای نیست که رسانه ها خبر از تحول 
علمی جدیدی در کشور ندهند، پیشرفت های 
بزرگی در جهت علمی و صنعتی داشته ایم. 
پایانی  روزهای  این  از جمله خبرهای مهم 
می توان به موفقیت جهاددانشگاهی در ساخت 
دکل های نفتی اشاره نمود. بدون شک این 
موفقیت در اصلی ترین و بزرگترین صنعت کشور 
یعنی صنعت نفت تاثیر گذار خواهد بود و با 
توسعه تدریجی آن کشورمان به جایی خواهد 
رسید که کمترین اتکا و نیاز به خارج از کشور 
را خواهد داشت. این تالش ها را ارج نهاده و 

روزهای بهتری را آرزو می کنیم.
در آستانه سال 1399 برای همه ی ایرانیان به 
خصوص همراهان نشریات بازارکار و بازارکارنوین 
شادکامی و سالمتی آرزو داریم و ضمن تبریک 
آغاز سال جدید امید آن داریم این سال نیز با 
وحدت همه ی آحاد ملت به سالی پر از برکت،  

سالمتی و موفقیت تبدیل شود.

■  سید کاظم حسینی
مدیر مسئول

نوروز بمانید هک ایام شمایید



پرونده ویژه
◄ فرهنگ دورکاری در کشور جا نیفتاده است  

استارت آپ ها پیشتاز دورکاری برای مقابله با کرونا
◄ جهان برای مقابله با کرونا از چه فناوری هایی کمک گرفته است؟

◄ آشنایی با
شش راه موثر برای پیشگیری از کرونا ویژه کسب و کارها

◄ برای آموزش محافظت از بیماری های واگیردار طراحی شد:
بازی های ویدئویی عصر کرونا
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دورکاری، بهره وری را کاهش داده است
عادل طالبی، مدیر نرش برآیند 

)نارش تخصصی کسب و کارهای آنالین(

اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم، این 
است که دورکاری در تمام کسب و کارها امکان پذیر نیست. 
یا سیستم های لجستیک،  نانوایان  به طور مثال 
فروشگاه های موادغذایی، داروخانه ها و مانند آن 
واقعًا نمی توانند دورکاری را به عنوان یک راهکار 
پیش رو داشته باشند. به هر حال این عزیزان هستند 
که محصوالت را به مشتریان تحویل می دهند و باید در 
محل کار حضور داشته باشند. پزشکان، فروشگاه های 
اینترنتی کاال، رانندگان و مانند آن به هر حال باید به 
خدمات دهی بپردازند. بنابراین دورکاری یک نسخه 
که  نیست  کارها  و  کسب  همه  برای  شمول  جهان 
بتوانیم به همه تعمیم دهیم. نسخه دورکاری را فقط 
برای تعداد محدودی )اگر نگوییم معدودی( از کسب و 

کارها می توان پیچید.
خود ما در »نشر برآیند« و مجموعه »تیزلند« و 

»میم« مجموعًا حدود ۲۲ همکار داریم. شرایط کار ما 

چون خدمات ما آنالین است )به جز فروشگاه اینترنتی 
»کتابم کو« که محصول فیزیکی ارائه می کند( به شکلی 
است که می توانیم کارها را به شکل دورکاری انجام 
بدهیم. از اعالم کردیم که همکارانمان می توانند به 
صورت دورکاری به فعالیت خود ادامه دهند. حتی به 
تعداد کارمندان لپ تاپ تهیه کردیم تا همراه خود به 
منزل ببرند و با استفاده از آن کار کنند. نگاه ما این بود 
و هست که کارمندان را از تردد در درون شهر و خطر 
ابتال به ویروس محفوظ نگه داریم؛ البته حدود ۲۲ تا ۲۲ 
درصد نیروها ترجیح دادند که در دفتر حاضر باشند و کار 
کنند. دلیلشان هم این بود که در منزل نمی توانستند 
کار کنند یا شرایط به شکلی که بتوانند روی کار تمرکز 
کنند را نداشتند. با آن ۲۲ ۲۲ درصد همکاران که 
دورکاری را با رضایت پذیرفتند البته به مشکل خوردیم. 
تصور ما این بود که با حذف تردد کارمندان بین خانه 
و محل کار، حذف زمان الزم برای این تردد، اضافه 

»دورکاری!«؛ واژه ای بیگانه با فرهنگ ما! واژه ای که این روزها دهان به دهان می چرخد تا راهکاری باشد برای مقابله با گسترش کرونا.
به گزارش کسب و کار نیوز، گشتی در توئیتر نشان می دهد خیلی از شرکت های فناوری یا استارت آپی برای ایفای مسئولیت اجتماعی 

خود برای جلوگیری از شیوع کرونا نیروهای خود را تا حد ممکن دورکار کرده اند یا به اصطالح »ریموت کار می کنند.«
در  باید  کارها  و  کسب  از  بسیاری  و  نیست  کارها  و  کسب  همه  برای  واحدی  نسخه  کار  نوع  این  قطع  طور  به  که  است  حالی  در  این 
از شرکت ها مقاومتی در برابر دورکار کردن نیروهای خود  اما یک سری  ارائه خدمات بپردازند. در مقابل  محل کار خود حاضر شده و به 
دارند که نشان می دهد یا واقعا از سرعت ابتال و شیوع این بیماری بی اطالع اند یا به نوعی چشم خود را روی این واقعیت بسته اند؛ 
اما دلیل نمی شود که چشم  این بیماری هستیم. هرچند بزرگ نمایی اصال کار پسندیده ای نیست؛  واقعیتی تلخ که همه ما در معرض 
از آن، حضور کمتر در مکان های  از عوامل پیشگیری  و یکی  ایران هم رسیده  به  واقعیات بست. در شرایطی  که ویروس کرونا  بر  را  خود 
عمومی عنوان شده است، شرکت هایی که پیش تر فرهنگ دورکاری را برای کارکنان خود جا انداخته اند، با برخورداری از ابزارهای فناوری، 
راحت تر می توانند از این امکان برای ادامه فعالیت خود استفاده کنند، درحالی که کسب وکارهای سنتی مسیر دشوارتری در پیش دارند.

اما یکی از مواردی که این روزها برای کاهش هرچه بیشتر مراجعه به مکان های عمومی مورد توجه قرار گرفته، استفاده از دورکاری در 
از راه هایی است که می تواند از حضور افراد مبتال و احتمال انتقال  محیط های اداری است. دورکاری یا انجام وظایف کاری در منزل، یکی 

این ویروس توسط آن ها بکاهد و همچنین کسانی که در معرض انتقال هستند را در برابر این ویروس حفظ کند.
»کسب و کار« در گفتگو با فعاالن استارتاپی به بررسی این نوع مدل کار می پردازد.

فرهنگ دورکاری در کشور جا نیفتاده است

استارت آپ ها پیشتاز دورکاری برای مقابله با کرونا

 دورکاری در تمام 
کسب و کارها امکان پذیر 
نیست و برخی از مشاغل 

باید در محل کار 
هنوز داشته باشند
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شدن زمان ایاب و ذهاب و هزینه های آن به وقت آزاد 
آنها باید راندمان و بهره وری نیروها افزایش می یابد؛ اما 
در عمل ارزیابی عملکرد کارمندان از، نشان می دهد 
متاسفانه خروجی حاصل شده طبق برآورد ما حدود 
۵۲ درصد کاهش داشته است و خروجی آنها کمتر از ۵۲ 
درصد در مقایسه با روزهای عادی در محل کار است. 
البته ناگفته نماند که می دانیم شرایط روحی و روانی 
کارمندان در چنین شرایطی در عملکرد آنها به طور قطع 
تاثیر داشته است. چه بسا اگر این نیروها در محیط 
کار هم حضور داشتند با توجه به بار روانی ایجادشده 
درباره این بیماری، باز شاهد کاهش عملکرد آنها به 
دلیل شرایط روحی و روانی می بودیم. به هر حال، این 
عوامل دست به دست هم داده و باعث شده شاهد 
کاهش عملکرد همکارانمان باشیم. یک نکته دیگر هم 
این است که ما عادت به دورکاری نداریم. یعنی برایش 
تمرین نکرده ایم. بلد نیستیم. ضمن اینکه به نظر می 
رسد ابزارهای به هم ریزاننده تمرکز موجود در خانه مثل 
تلویزیون و سرگرمی های دیگر، باعث می شود آن زمانی 
که باید برای کار در منزل وقت گذاشته شود صرف 
کارهای دیگر شود. عدم تمرکز در منزل احتمااًل چیزی 
است که ما برای حل آن تمرین نکرده ایم. البته، ما با 
وجود اینکه بهره وری نیروها کاهش یافته، دورکاری را با 
همکارانمان ادامه می دهیم تا بحران کاهش یابد چون 
من به عنوان یک کارفرما حاضر نیستم مسئولیت این 
را بپذیرم که در مسیر رفت و آمد خدای نکرده همکار 
من در معرض ابتال به بیماری قرار بگیرد. زیرا مسئولیت 
اجتماعی ما خیلی مهم تر از خروجی کار است. ما برای 
همکارانی هم که تمایل داشتند در محیط کار حضور 
داشته باشند، الزامی کردیم که حق استفاده از وسایط 
نقلیه عمومی ندارند. هزینه های استفاده از اتوموبیل 
کرایه )آنالین و آژانس( را پرداخت کردیم که با کمترین 
میزان در معرض آلودگی قرار گرفتن ایاب و ذهاب شان 
اجرا شود. استفاده از مترو و اتوبوس و تاکسی را ممنوع 
کردیم. در محیط کار هم یک سری قوانین بهداشتی 
را در نظر گرفتیم تا از این بیماری جلوگیری کنیم. این 
نهایت کاری است که در حال حاضر از سوی کارفرما 
می تواند اجرا شود. امیدوار هستم عزیزانی که دورکاری 
هم می کنند به این موضوع توجه داشته باشند که با 
تالش برای افزایش بهره وری و بهبود عملکرد، کمک 
کنند اگر کارفرما می تواند، با توجه به خروجی، طول 
دوره دورکاری را افزایش دهد تا بتوانیم از این بحران هم 

با کمک و همراهی هم به سالمت عبور کنیم و آماده 
بحران بعدی که قطعًا طبق تجربیات سال هایی که 

داشته ایم، دور نیست، شویم.
کارایی قابل قبول کارمندان در دورکاری

امیر حقیقت، روابط عمومی »کافه بازار«

ما مشخصًا مانور دورکاری را بسیار جدی برگزار 

کردیم و بعد در پایان روز از تیم لیدرها )مدیران هر تیم( 
خواستیم که ارزیابی خود را از آنچه گذشته و شکل و 
کارایی رابطه دورکاری تیم را در اختیار مجموعه منابع 
انسانی قرار دهند. سپس تمهیداتی اندیشیدیم که 
کسانی که به هر دلیل می خواهند در مجموعه حاضر 
شوند، با اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به خود و 
اطرافیان حاضر شوند. بنابراین یک سری مالحظات 
بهداشتی و ایمنی را رعایت کردیم. این مالحظات 
عبارتند از: قرار دادن انواع ژل و الکل در طبقات و کنار 
آسانسورها و دستمال های کاغذی در کنار دستگیره 
ها و دکمه های آسانسور. همچنین کسانی که می 
خواستند وارد ساختمان شوند درجه حرارت بدن خود 
را اندازه می گرفتند. به جز این، به جای لوازم مورد 
استفاده همیشگی، لوازم یک بار مصرف و دستکش 
را گذاشتیم تا همکاران در محیط کار حداقل تماس 
را با سطوح داشته باشند. در طول این مدت خیلی 
ها از طریق دورکاری مشغول کارند و با تیم لیدرشان 
مستقیم در ارتباط اند و با یک سری از ابزارها و ویدئو 

کار می کنند. همچنین ابزارهایی هستند که نیروها در 
جلسات چند نفری در تماس با یکدیگر هستند و در 
کنار جلسه، صفحه ای مشابه صفحه وایت برد دارند 
که هرگاه کسی روی آن چیزی می نویسد، همه آن را 
می بینند. چنین راهکاری کمک می کند که حداکثر 
البته  ایجاد شود.  با یک جلسه حضوری  شباهت 
ابزارهای دیگری نیز هست که تیم لیدرها و نیروها از 
طریق آن متوجه می شوند که هر روز چه کاری انجام 
می شود و در آنجا روند کارها و میزان پیشرفت آنها را به 
اطالع یکدیگر می رسانند. این مجموعه کارهایی است 
که تاکنون انجام شده و به نظر می رسد که اثر خوبی 
داشته است. از کارایی کارمندان چیزی کم نشده و در 
عین حال امنیت روانی و فیزیکی آنها تا حد ممکن کم 

نشده است.

آمادگی فرهنگی برای دورکاری نداریم
عطا خلیقی، 

کارشناس حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

هنوز امکان دورکاری در بسیاری از شرکت ها فراهم 
نشده است زیرا ما آمادگی فرهنگی برای این کار را 
نداریم و این یک موضوع جدید در کشور ماست. البته 
برخی از شرکت ها قبال آزمایش کردند و به نتیجه  رسیدند 
و بنا به نوع مدیریتشان برای تحویل کارها، اقدام به 
دورکاری کردند. شرکت هایی که از ابزارهای فناوری 
اطالعات استفاده می کنند، می توانند به دورکاری اقدام 
کنند. به همین دلیل این کار برای استارت آپ ها که از 
این ابزار استفاده می کنند و قبال تجربه اش را داشتند، 
راحت تر است، هرچند این شرکت ها هم بخش های 
مختلفی دارند، برای مثال بخش های محتوایی یا فنی 
می توانند اقدام به دورکاری کنند، اما این کار شاید 
برای بعضی از بخش ها از جمله کسانی که نیاز به ارتباط 
۲2۲ )مدل ارتباط با مشتری( دارند، دشوار باشد، زیرا 
در این کسب وکارها ارتباط چهره به چهره الزم است. 
شرکت هایی که پیش از این امکان دورکاری را برای 
کارکنانشان فراهم کرده و تجربه اش را داشته باشند، 
می توانند از این امکان استفاده کنند. درنهایت و از 
آنجاکه خیلی از شرکت ها هم شروع به دورکاری کردند، 
اگر این تجربیات به صورت دارایی در شرکت ها مورد 
استفاده قرار گیرد، می تواند در آینده سودمند باشد.
میناسادات حسینی

هنوز امکان 
دورکاری در بسیاری 

از شرکت ها 
فراهم نشده است 

زیرا ما آمادگی 
فرهنگی برای

 این کار را نداریم 
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استفاده از یک اپلیکیشن خاص

اپلیکیشنی در چین طراحی شده که مدعی است به کاربر 
اجازه می دهد متوجه شود آیا در نزدیکی فردی که به 

کروناویروس مبتال است، قرار دارد یا خیر؟
چین برای جلوگیری از گسترش کروناویروس، اپلیکیشنی 
طراحی کرده که به کاربران امکان می دهد تا تشخیص دهند که 

در معرض این ویروس قرار دارند یا خیر.
این اپلیکیشن موسوم به »ردیاب تماس نزدیک« 
)۲۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲(، طوری طراحی شده که خطر 
تماس کاربران با کروناویروس را بر اساس میزان نزدیکی 
آنها با افراد مبتال به این بیماری و یا مشکوک به ابتال 

مورد بررسی قرار می دهد.
یک  باید  خود،  وضعیت  بررسی  برای  کاربران 
کیوآر کد را با استفاده از اپلیکیشن هایی مانند »علی 
پی«)۲۲۲۲۲۲(، »وی چت«)۲۲۲۲۲۲( یا »کیوکیو«)۲۲(، 
در تلفن همراه خود اسکن کنند. پس از ثبت اپلیکیشن 
در تلفن همراه، باید نام کاربر و شماره شناسایی او در 
آن وارد شود. هر تلفن همراه می تواند وضعیت سه نفر 

را مورد بررسی قرار دهد.

در گزارش مربوط به این اپلیکیشن، جزئیات مربوط 
به چگونگی عملکرد آن مشخص نشده، اما در تعریف 
آن آمده است که وقتی کاربر فاقد محافظت کافی باشد 
و در تماس نزدیک با شخصی قرار بگیرد که نشانه های 

ابتال به کروناویروس را دارد، هشدار می دهد.
تعریف تماس نزدیک، شامل افرادی می شود که 
با یکدیگر همکار یا همکالس هستند و یا در یک خانه 
زندگی می کنند. عالوه بر این، کادر پزشکی که با بیماران 
مبتال به کروناویروس در تماس هستند و یا مسافرانی که 
حمل و نقل انبوه را تجربه می کنند نیز در معرض ابتال 

قرار دارند.

کمک گرفنت از هوش مصنوعی

شــــــــرکـــــــــت »عــــلــــی بــــابــــا«)۲۲۲۲۲۲۲( کــــــــه غــــول 
فناوری چینی هاست، یک سیستم »هوش مصنوعی« 
راه انــــدازی کــــرد کــــه می تــــواند افــــرادی کــــه تب دارند 

را شناسایی کند.
فناوری هوش مصنوعی تازه  راه اندازی شده توسط 
شرکت »علی بابا« می تواند مسافرانی که بدون ماسک 

هستند و یا تب دارند را شناسایی کند.
هدف از ساخت این سیستم هوش مصنوعی، انجام 

اقدامی برای کنترل »کروناویروس« است.
این سیستم هوش مصنوعی مبتنی بر فناوری هایی 
از قبیل تصویربرداری حرارتی برای تشخیص تب از راه 

دور است.
میزان خطای سیستم در تشخیص تب با تماس 
غیر مستقیم هم تنها ۲.۲ درجه سانتی گراد است.
»یون تائو«)۲۲۲ ۲۲۲(، مهندس الگورتیم شرکت 
»علی بابا« اظهار کرد: زمانی  که یک فرد، مشکوک 
به داشتن تب باشد، سیستم مذکور به طور خودکار به 
کارمندان هشدار می دهد و به سرعت مکان مسافر را 

پیدا می کند.
قرار است این سیستم هوش مصنوعی در مراحل 
نخست در برخی از فروشگاه های زنجیره ای علی بابا 
و پس از آن در مکان های عمومی بیشتری همچون 
بیمارستان ها، ایستگاه های راه آهن و مترو به کار 

گرفته شود.
رونق فناوری های گوناگون در چین سبب شده که 

حدود یک ماه است که افراد برخی کشورهای جهان به کروناویروس که اکنون »COVID-۱۹« نام گرفته، مبتال شده اند و تاکنون دارو یا واکسن 
خاصی برای درمان این بیماری توسعه داده نشده است.

به گزارش ایسنا، تاکنون بیش از ۸۰ هزار فرد در جهان به کرونا ویروس که اکنون با نام »کووید COVID-۱۹( »۱۹( شناخته می شود، مبتال شده اند 
و در این میان حداقل ۱۷۰۰ کادر پزشکی در چین نیز مبتال به آن شده اند. تاکنون نزدیک به ۲۵۰۰ نفر بر اثر این ویروس جان خود را از دست داده اند.

پس از شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، صدها ربات در بیمارستان ها، ساختمان های اداری و فرودگاه های سراسر جهان 
مستقر شده اند تا بتوانند به متخصصان در پیشگیری از این بیماری کمک کنند. طی این خبر قصد داریم فناوری هایی را که کشورهای مختلف 

برای مبارزه با این ویروس مرگبار از انها استفاده می کنند، معرفی کنیم.
کمک گرفتن از پهپادها

با شیوع ویروس کرونا در سراسر چین، برنامه های جدیدی برای پیشگیری از ابتال به این ویروس در نظر گرفته شده است. مقامات چین، 
پهپادها را در سطح این کشور به کار گرفته اند تا افرادی که بدون ماسک از خانه بیرون می آیند، شناسایی کنند. چین برای پیشگیری از گسترش 
ویروس کرونا، پهپادهایی را به کار گرفته تا استفاده از ماسک را به مردم گوشزد کنند. پهپادهایی که در نواحی شهری و بر فراز جمعیت به پرواز 
درمی آیند، می توانند به مردم هشدار دهند که یا از ماسک استفاده کنند و یا از خانه بیرون نیایند. هنگامی که پهپادها به افراد بدون ماسک 

می رسند، صدایی به آنها هشدار می دهد.

جهان برای مقابله با کرونا 
از چه فناوری هایی کمک گرفته است؟
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این کشور از موجی از نوآوری های فناورانه برای نبرد 
با کروناویروس از کیت های آزمایشی سریع گرفته تا 

ردیاب های جدید دما استفاده کند.
عالوه بر علی بابا، بسیاری از شرکت های فناوری دیگر 
در چین هم سیستم های هوش مصنوعی غربالگری تب 

را توسعه داده اند.

کمک گرفنت از تلفن همراه

یکی از مهمترین وسایل برای شناسایی افراد مبتال 
به این ویروس دماسنج است و چک کردن معمواًل با 
قرار دادن آن در مقابل پیشانی هر فرد انجام می شود. 
اما این روش جالبی نیست، چرا که نه تنها وقت گیر 
است؛ بلکه سبب می شود افراد کنار یکدیگر جمع شوند 
و این کار احتمال انتقال ویروس را افزایش می دهد.
اطالعات  جامع  سیستم های  تازگی،  به 
سالمت سنگاپور)۲۲۲۲( و شرکتی به نام »کرونی 
کر«)۲۲۲۲۲۲۲۲۲( یک سیستم جدید غربالگری برای 
سنجش تب مسافران توسعه داده اند که این سیستم 
مجهز به یک تلفن هوشمند و دوربین های حرارتی و 
لیزری است و توسط آنها قادر به اندازه گیری دمای بدن 
افراد است. این فناوری می تواند سرعت عبور مسافران 
در مراکز و مکان های مختلف را افزایش دهد و امکان 

انتقال ویروس را کاهش دهد.
سیستم مذکور »آی ترمو«)۲۲۲۲۲۲۲( نام دارد و 
درون این سیستم یک تلفن هوشمند تعبیه شده است 
و می توان سیستم مذکور را بر روی درب ورودی مراکز 

مختلف نصب کرد.
سیستم مذکور با کمک فناوری هوش مصنوعی 
حتی قادر به اندازه گیری دمای بدن افرادی که کاله، 

عینک و ماسک صورت پوشیده اند نیز است.
هنگامی که افراد از کنار این سیستم عبور می کنند، 
دوربین های حرارتی و لیزری این سیستم با دیدن 

پیشانی افراد دمای بدن آنها را اندازه می گیرند.
سیستم یادشده تاکنون در دو بیمارستان سنگاپور 
مورد آزمایش قرار گرفته است و اگر شیوع این ویروس 
همچنان ادامه داشته باشد، احتماال سیستم آی ترمو 
در تمام مکان ها نصب خواهد شد تا توسط آن بتوانند 
افراد مبتال به ویروس کرونا را از افراد سالم جدا کنند.

کمک گرفنت از رباتها

ـــاس  ـــاندن تم ـــل رس ـــه حداق ـــرای ب ـــالش ب در ت
بیـــن افـــراد، دســـتگاه های مجهز به فنـــاوری هوش 
مصنوعی که دارای تجهیزاتی از جمله چند دماسنج 
و دوربین هســـتند، عالئـــم حیاتی بیماران را اندازه 
گیـــری می کننـــد و بـــه پزشـــکان کمـــک می کننـــد تـــا 
افـــراد مبتـــال به ایـــن ویروس را ســـریع تر شناســـایی 
کنند. عالوه بر شناســـایی سریع تر، این دستگاه ها 
یک مزیت دیگر نیز دارند و آن این اســـت که ســـبب 
می شـــوند پزشـــکان ارتبـــاط مســـتقیم بـــا بیمـــاران 
مبتال به کروناویروس نداشـــته باشـــند. این ربات ها 
کارهـــای دیگـــری نیـــز انجـــام می دهند کـــه می توان 
بـــه ضد عفونـــی کردن اتاق های بیمارســـتان و حتی 

هواپیماها نیز اشـــاره کرد.
یکـــی از این رباتها، رباتـــی به نام »تمی«)۲۲۲۲( 
است که می تواند میزان ارتباط مستقیم پزشکان با 
بیماران مبتال به کروناویروس را به حداقل برساند. 

»تمی« دارای سه پای بلند است و مجهز به صفحه 
نمایـــش لمســـی، فنـــاوری صوتـــی الکســـا آمـــازون، 
سیســـتم صوتی داخلی، محلی برای شـــارژ تلفن ها 
و یک سیســـتم ناوبری خودکار است که به او اجازه 
می دهد تا بدون برخورد با موانع به راحتی حرکت 
کند. تاکنون صدها ربات »تمی« در بیمارستان ها، 
فرودگاه هـــا و خانه هـــای مراقبت از ســـالمندان قرار 

ـــتگاه  ـــن دس ـــز«، ای ـــه »یوئل ـــه گفت ـــده اند. ب داده ش
همچنین در دفاتر سراسر چین مورد استفاده قرار 
می گیرد تا کارکنان آن دفاتر را روزانه مورد بررسی 
قـــرار دهد و درجه حرارت بدن آنهـــا را اندازه گیری 
کند تا دریابد آیا آنها تب دارند یا خیر. چرا که تب 

یکی از بارزترین عالئم 19-۲۲۲۲۲ است.
اگر فرد مذکور تب داشـــت، »تمـــی« کارمند را به 
مطب پزشـــک راهنمایـــی می کند تـــا از آلوده کردن 

دیگر همکارانش جلوگیری به عمل آورد.
عـــالوه بـــر ایـــن، ربات هـــای حضـــور از راه 
ـــت  ـــام »الی ـــه ن ـــس«)۲۲۲۲۲ ( ب ـــرکت »زنک دور ش
استرایک«)۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ( که امکان برقراری ارتباط 
تصویـــری، نظارت و تحویـــل بی خطر مواد غذایی و 
دارو را فراهم می کنند و اتاق های بیمارســـتان ها را 
ضد عفونی می کنند، کمک ارزشـــمندی به پرسنل 
بیمارســـتان ها برای مقابله با ویـــروس ۲۲-۲۲۲۲۲ 
می کننـــد. ربات هـــای این شـــرکت در بیـــش از ۵۲۲ 

مرکـــز درمانـــی در سراســـر ایـــاالت متحـــده در حـــال 
اســـتفاده هســـتند. ایـــن ربات ها از زنـــون )گاز بی بو 
و پایـــدار( بـــرای ایجـــاد یک اشـــعه فرابنفش شـــدید 
اســـتفاده می کنند که باعث از بین رفتن باکتری ها، 
ویروس ها و قارچ ها در سطوح بیمارستان می شود.
بنابـــر گزارش هـــا، اســـتفاده از ایـــن ربـــات در 
بیمارستان ها سبب از بین رفتن ۵۲ تا ۲۲۲ درصد 
باکتری های »کلستریدیوم دیفیسیل«)۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ 
۲۲۲۲۲۲۲۲۲( و باکتری های »ام.آر.اس.ای«)۲۲۲۲( و 
عفونت محل جراحی)۲۲۲( شده است. از آنجا که 
ایـــن ربات ها قابـــل حمل هســـتند، می تـــوان آنها را 
در سراســـر بیمارستان ها، آزمایشگاه و اتاق انتظار 
و حتی در آمبوالنس اســـتفاده کرد. آنها طی ۲۲ تا 
۲۵ دقیقـــه قـــادر بـــه ضدعفونی کردن اتـــاق بیماران 

. هستند

 گوگل

گـــوگل در پـــی اعـــالم وضعیـــت اضطـــرار از طـــرف 
سازمان بهداشت جهانی برای بیماری کرونا، برای 
جستجوها در مورد ویروس کرونای جدید که شیوع 
آن مـــردم و دولت هـــای سراســـر دنیا را نگـــران کرده 
است، سرویس هشدار را برای چنین جستجوهایی 

کرد. فعال 
ســـازمان بهداشـــت جهانـــی)۲۲۲( بـــه دلیـــل 
ـــاری  ـــورد بیم ـــده در م ـــاد ش ـــد ایج ـــت جدی وضعی
کروناویـــروس کـــه جهـــان را تحـــت تأثیـــر خـــود قـــرار 
داده اســـت، وضعیت اضطراری جهانی اعالم کرده 
اســـت. جـــای تعجب نیســـت کـــه این موضـــوع باعث 
تـــرس و وحشـــت و البته ســـیل جســـتجوها در مورد 
این بیماری در گوگل شـــده اســـت. بـــه همین دلیل 
ایـــن غول فنـــاوری با علم بـــه اینکه می توانـــد اولین 
تاثیر را روی مردم داشـــته باشـــد، ســـرویس هشدار 
اضطراری)۲۲۲۲۲ ۲۲۲( را برای چنین جستجوهایی 
فعال کرده اســـت تا کاربران مســـتقیما به اطالعاتی 
که از ســـوی سازمان بهداشت جهانی و سایر منابع 
معتبر درباره این بیماری و شـــیوع آن منتشـــر شده 
اســـت، دست یابند و با مطالب دروغ و گمراه کننده 

مواجه نشـــوند.
گـــوگل و فیســـبوک معمـــواًل ســـامانه های هشـــدار 
قرمز را با توجه به فجایع طبیعی و انسانی راه اندازی 
می کنند. فیسبوک از شبکه اجتماعی خود استفاده 

کمک گرفتن 
از تلفن همراه 
و استفاده از 

ربات ها از جمله 
فناوری های 

مقابله با کرونا 
در جهان است 
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می کنـــد تا بـــه کاربـــران و دوستان شـــان اطالع دهد 
که در امنیت هستند. از طرف دیگر سرویس هشدار 
گـــوگل، به خصـــوص برای پاییـــن آوردن پیوندهای 
مشـــکوک، اطالعاتی را که از منابع تأییدشده تهیه 
می شـــود، در اولویت منابع جستجو قرار می دهد. 
گـــوگل در توییتـــر اعالم کرده اســـت که به هر کســـی 
کـــه می خواهد اطالعاتـــی راجع به بیمـــاری کرونا و 
کروناویروس یا مطالب مرتبط با آن جستجو کند، 
مطالب و منابعی از سازمان بهداشت جهانی نشان 
داده می شود. این موارد شامل وضعیت شیوع این 
ویروس و همچنین مشاوره در مورد چگونگی حفظ 

امنیت خود در برابر آن است.

هر آنچه می بایست درباره ویروس کرونا بدانید

و  چین  کشور  مناطق  برخی  افراد  اخیرا 
نام  به  ویروسی  به  دیگر  کشورهای  برخی 
»کروناویروس«)۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲( مبتال شده اند و این 
ویروس به قدری خطرناک است که مقامات چین 
دستور قرنطینه چند شهر این کشور را صادر کرده 
بودند. شیوع این بیماری در »ووهان«، ششمین 
شهر پرجمعیت چین بوده است. اکنون دانشمندان و 
بسیاری از شرکتهای زیست فناوری به شدت به دنبال 
دستیابی به یک واکسن برای ویروس خطرناک و در 

حال شیوع کرونای جدید هستند.
کروناویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند 
که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا سندرم حاد 
و شدید تنفسی یا همان ۲۲۲۲ )سارس( را شامل 
می شوند. کروناویروس ها در سال ۲۲۶۵ کشف شدند 
و مطالعه بر روی آنها به طور مداوم تا اواسط دهه ۲۲۲۲ 
ادامه داشت. مقامات چین پس از انتشار این خبر 
در جهان، به سرعت کد ژنتیکی ویروس )توالی ژنوم 
ویروس جدید کرونا( را منتشر کردند. کروناویروس ها 
دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی را در انسان ها درگیر 
می کنند و عامل یک سوم سرماخوردگی های شایع 
هستند. بنابر گفته ها زمان و دوره کمون این بیماری 

بین ۲۴ تا ۲۲ روز است.
ــوم  ــک ژنـ ــا دارای یـ ــاختار کروناویروس هـ سـ
۲۲۲ معمولـــی اســـت. افـــرادی کـــه همزمـــان 

دارای بیمـــاری دیگـــری باشـــند و کـــودکان مبتال به 
بیماری های قلبی، بیشـــتر در معرض خطر ابتال به 
کروناویروس ها هستند. معمواًل شدت سرماخوردگی 
کـــه کروناویـــروس عامـــل آن باشـــد، بیشـــتر اســـت. 
کروناویروس ها که پس از راینو ویروس ها بزرگترین 
عامـــل ابتال بـــه ســـرماخوردگی هســـتند، بیشـــتر در 
زمستان و بهار باعث سرماخوردگی می شوند. اگرچه 
کروناویروس ها بیشتر در حیوانات دیده می شوند، 
امـــا پنـــج نوع از آن ها دســـتگاه تنفســـی بدن انســـان 
را تحت تأثیر قرار می دهند. تشـــخیص اینکه علت 

بیمـــاری کروناویـــروس باشـــد یا خیر، کمی مشـــکل 
اســـت؛ چرا که برخالف راینو ویروس ها به ســـختی 
در آزمایشـــگاه رشـــد و نمـــو می کننـــد. ایـــن ویروس 
همچنین از حیوانات به انســـان قابل انتقال است. 
بیماری زایی این ویروس، سیستم تنفسی را تحت 
تأثیر قرار می دهد و عالیمی مشـــابه سرماخوردگی 
ســـاده ایجـــاد می کند. عالیـــم ویروس کرونا شـــامل 
آبریزش بینی، سرفه و گلو درد است که می تواند با 
سر درد و تب نیز همراه باشد و تا چند روز به طول 
می انجامد. در افرادی با نقص سیستم ایمنی، افراد 
مسن و کودکان این عالیم می تواند شدیدتر شده و 

ذات الریه و برونشـــیت را ایجاد کند.
پژوهشگران چینی اخیرا اعالم کرده اند حیوانی 
بـــه نـــام »پولک پوســـت« ممکـــن اســـت علـــت شـــیوع 
ـــا  ـــروس« باشـــد. پولک پوســـت ی بیمـــاری »کروناوی
پانگولین یا مورچه خوار پولک دار جانوری از راسته 
پولک پوست سانان »فولیدوتا«)۲۲۲۲۲۲۲۲۲( است. 
در این راسته تنها یک خانواده یعنی پولک پوستان 
»مانیـــدا«)۲۲۲۲۲۲۲( قـــرار دارد کـــه به ســـه ســـرده  
»مانیس«)۲۲۲۲۲(، »فاتاجینس«)۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲( و 
»اسموتسیا«)۲۲۲۲۲۲۲( تقسیم می شود. در سرده 
ـــه پانگولیـــن حضـــور دارنـــد کـــه  مانیـــس چهـــار گون
همگی بومی شـــرق آســـیا هســـتند و دو سرده دیگر 
هـــم هر کدام دو گونه دارند کـــه همگی بومی آفریقا 
هستند. اکنون مقامات«دانشگاه کشاورزی جنوب 
چین«)۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲( 
در گوانـــگ ژو اظهـــار کرده انـــد که دو پژوهشـــگر این 
دانشگاه به نام های »شن یونگی« )۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲( 
و »شـــیائو لیهـــوا« )۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲( بر این باورند که 
پولک پوســـت ها حیواناتی هســـتند که سبب شیوع 
کرونـــا ویـــروس شـــده اند. آنها این ادعا را بر اســـاس 
یـــک مقایســـه ژنتیکـــی از کروناویروس هـــای گرفتـــه 
شـــده از پولک پوســـت ها و انســـان های آلوده به این 
ویروس شناســـایی کرده اند. محققان در کنفرانس 
مطبوعاتـــی کـــه  ۲ فوریه برگزار شـــد اعالم کردند که 
توالـــی ژنتیکـــی کروناویروس هـــای گرفتـــه شـــده از 
پولک پوســـتها و انســـان های آلـــوده به ایـــن ویروس 

۲۲ درصد یکســـان و مشابه یکدیگر است.
از سویی، با توجه به این که کروناویروس جدید در 
ماه دسامبر در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد، بنابر 
تصورات، ممکن است علت شیوع این بیماری و ابتالی 
افراد به آن، مصرف غذاهای دریایی و حیوانات وحشی 
باشد؛ زیرا اکثر افرادی که این بیماری در آنها شناسایی 
شد، در آن مناطق کار می کردند. اما پولک پوستها به 
دلیل این موضوع که فروش آنها غیر قانونی است، در 
فهرست غذاهای فروخته شده در آن مناطق نبودند. 
ماه گذشته دانشمندان در پکن ادعا کردند مارها منبع 
۲۲۲۲-۲۲۲۲ هستند، اما این نظریه توسط محققان 

دیگر رد شد.

گوگل در پی 
اعالم وضعیت اضطرار 

از طرف سازمان 
بهداشت جهانی 

برای بیماری کرونا 
سرویس هشدار 

را برای چنین 
جستجوهایی 

فعال کرد 
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1- شست و شوی مکرر دست فراموش نشود

به محل کار که می رسید اولین کار شستن دست ها 
است. همینطور می توانید یک ژل ضدعفونی کننده هم 
خریداری کنید و هنگامی که از اتوبوس یا مترو پیاده 
می شـــود آن را به دستانتان بمالید. تا جای ممکن از 
دست دادن با همکاران و ارباب رجوع خودداری کنید و 
یا پس از دست دادن بالفاصله با آب و صابون شستشو را 

انجام دهید.

۲- یک جعبه پیشگیری از کرونا بسازید!

اگر کپسول اتش نشانی و جعبه کمک های اولیه از 
لوازم ضروری برای مقابله با حادثه هستند، یک پک 
پیشـــگیری از کرونا هم می تواند حسابی موثر باشد. 
ماسک با استاندارد ۲95، پد الکلی، مایع الکلی شستن 
سطوح و شستن دست و حتی قرص جوشان مولتی 

ویتامین می تواند در این پکیج قرار بگیرد.

۳- کارمندان میوه بخورند!

خوردن میوه فـــراوان و خصوصـــًا مرکبات برای 
پیشگیریاز کرونا به شدت توصیه می شود. پیشنهاد 
می شود در ساعات خاصی بین کارکنان میوه پخش 
شود. مثال بعدا از ظهرها و یا بعد از صبحانه همه پرتقال 

و لیمو بخورند!

۴-کیبورد ها و موبایل ها را دریابید

پیشگیری از کرونادر محیط های استارتاپی انگشت 
همه روی کیبورد اســـت! پس کیبوردها را دریابید. 
تحقیقات نشان می دهد میزان باکتری ها و میکروب 
های موجـــود روی دکمه های کامپیوتر، بیشـــتر از 
مقدار متوسط این موجودات بر سنگ سرویس های 

است. بهداشتی 
بهترین کار  شســـتن دست ها با صابون پس از کار 
کردن با این وسیله و پیش از غذا و پرهیز از خوردن در 
هنگام کار و نظافت کیبوردها در فواصل کوتاه با اسپری 

های مخصوص است.
موبایل ها هم از آنچه که به نظرتان می آید هم آلوده 
تر هستند. پیشنهاد می شود در فواصل معینی صفحه 
نمایش آن را با دستمال مرطوب یا پد الکلی تمیز کتید.

۵-یک دستامل روی میز هر کارمند!

هنگام عطســـه یا ســـرفه دهان و بینی خود را با 
دستمال بپوشانید، یک بسته دستمال کاغذی روی 

میز کار هر شـــخصی واجب است!
از آنجائی که دســـتمالی که بـــرای آبریزش بینی 
استفاده می شود، حاوی ویروس می باشد بنابراین 
دستمال آلوده می باشد . این ویروسها می توانند تا ۲ 

روز زنده بمانند و با استفاده مجدد از آن امکان ورود این 
ویروس به بدن زیاد می باشد

پس حتما دستمال را پس از استفاده فورا در درون 
یک سطل  زباله دربسته بیندازید.

۶- از دفرت کار مجازی استفاده کنید!

پیشگیری از کروناهر ابزار دیجیتالی که کارهای اداری 
مـــا را بدون نیاز به حضور فیزیکی راه بیندازد در این 
شرایط مثل فرشته نجات است! مثال به جای حضور 
در سمینار و همایش از وبینار می توانید استفاده کنید.
استفاده از دفتر کار مجازی می تواند یک راه عالی 
برای پیشگیری از کرونا باشد! منشی دور کار شما بدون 
آنکه در محل کارتان حضور پیدا کند به صورت دورکاری 
پاسخگوی تماس هایتان است و در صورت نیاز تماس را 

به شما انتقال می دهد.
این روزها ابزارهای زیادی برای ارتباطات مجازی 
وجود دارد و شما هم می توانید تماس های کاریتان را 

با دفتر مجازی مدیریت کنید.
دورکاری و برونسپاری مزایای و معایبی دارد ولی حاال 
که یک ویروس اپیدمیک جهانی باعث تهدید جوامع 
و کسب و کارها شده اســـت، با کاهش رفت آمد ها و 

قرارهای غیرضروری می توان با آن مقابله کرد.

آشنایی با

شش راه موثر برای پیشگیری از کرونا 
ویژه کسب و کارها

این روزها همه دنیا درگیر ویروس کرونا و راه های پیشگیری از کرونا است. شیوع این ویروس به بازارهای مالی ضرر و زیان فراوانی رسانده است 
و باعث اختالل در روند بسیاری از کسب و کارها شده است. فعاالن اقتصادی خصوصا در شرق آسیا با اضطراب اخبار کرونا را دنبال می کنند.

این ویروس حتی کسب و کارها و استارتاپ های موفق را هم تحت تأثیر قرار داده است. مثال گفته می شود به دلیل شیوع کرونا، محموله های 
موبایل در سراسر جهان حدود ۵ درصد کاهش یافته است و یا اینکه استارتاپ ها و کسب و کارهای گردشگری با ضرر فراوان مواجه شده اند.

متاسفانه این بیماری به ایران هم رسیده و باعث نگرانی های بسیاری شده است. اگر صاحب کسب و کاری هستید و یا در یک دفتر کار 
مشغول فعالیتید، با این روش ها می توانید محیط کار خود را از گزند این بیماری دور کنید.
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بازی های ویدئویی عرص کرونا

این روزها تب کرونا نه تنها در ایران، بلکه در کل 
جهان داغ است. هرچند خبری از دارو و واکسن این 
بیماری جدید نیست، اما در حال حاضر مهم ترین 
توصیه پزشکان برای مقابله با این بیماری، ماندن 
شستن  به ویژه  فردی  بهداشت  رعایت  و  خانه  در 
دست ها است. به هر حال، مقابله با ویروس کرونا یا 
بیماری هایی از این دست، نیاز به همراهی جمعی دارد 
و آموزش در برخورد با بیماری های واگیردار و به ویژه 
برای نسل جوان و نوجوان نقش مهمی ایفا می کند. 
در این شرایط بیماری های واگیردار و شیوع گسترده 
آن از جمله بحران  های جهانی است که خسارت های 
جبران ناپذیری به دنبال دارند. طراحان بازی ، برای 
مقابله با بحران هایی از این دست، با خلق بازی هایی 
در جهت آموزش و اطالع رسانی به کاربران خود گام 
برداشته اند. این روزها که شیوع بیماری کرونا در 
کشورمان در صدر اخبار و وقایع مهم قرار گرفته، شاید 
نگاهی به برخی از این بازی ها و معرفی آنها کمی از 
نگرانی ها و استرس ها کم کند. به ویژه در حال حاضر که 
به خاطر تعطیلی مدارس و دانشگاه نوجوانان و جوانان 

باید در خانه قرنطینه شوند.

آموزش  های فردی

دسته ای از این بازی ها برای پیشگیری و آموزش 

در ســـطح رعایت بهداشت فردی طراحی شده اند. 
در این مدل از بازی ها ضمن آموزش انواع راه های 
مهـــم مقابله بـــا بیماری های واگیردار، ســـعی شـــده 

تـــا رفتارهای صحیحی بـــرای مقابله با بیماری های 
واگیردار مثل شســـتن مرتب دست ها را در بازیکن 
نهادینـــه کنـــد و اســـتراتژی های مختلـــف مقابلـــه بـــا 
بیمـــاری را بـــرای کاربـــر توضیـــح دهـــد. بازی هـــای 

زیرمثال هایی از این دســـته از بازی ها هســـتند.
Battle of pathogens: این بازی در سبک ۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲ 

اســـت. در ایـــن بـــازی که بـــا ایـــده شکســـت کرونا در 
چین ساخته شده است، بازیکن باید ویروس های 

کرونا را شکســـت دهد. هدف از ساخت بازی بنا به 
گفته بازی ســـازان این بـــازی، انگیزه دادن به مردم 
و ایجاد سرگرمی در دوران قرنطینه است. در طول 
این بازی، بازیکـــن پیام های مختلفی برای رعایت 

بهداشـــت فردی دریافت می کند.
ـــگیری  ـــرای پیش ـــازی ب ـــن ب AIDS Prevention: ای

از بیماری  ایدز طراحی شده است. در این بیماری، 
کاربـــر بـــا انـــواع روش هـــای مختلـــف پیشـــگیری بـــا 
بیماری ایدز آشنا می شود و در مراحل مختلف بازی 
ضمن آموزش روش های صحیح آنها را در بازی به 

کار می برد.
۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲: این بازی توسط مرکز بیماری های 
عفونی کمبریج طراحی شـــده اســـت. در این بازی، 
بازیکـــن بایـــد باکتری هـــای خـــوب و بد را تشـــخیص 
دهـــد و در مراحـــل مختلف، باکتری هـــای مضر را از 

ببرد. بین 
 

  آگاهی  در مورد نحوه شیوع بیامری های واگیردار

اطـــالع از نحـــوه و ســـرعت شـــیوع بیماری هـــای 
واگیردار بســـیار مهم اســـت. دســـته ای از بازی ها به 
اهمیت شیوع بیماری های واگیردار می پردازند و به 
مردم در مورد نحوه شیوع و سرعت آن اطالع رسانی 
می کننـــد. همچنیـــن می تـــوان در ایـــن بازی هـــا 
ـــری  ـــی و تاثیـــرات تصمیم گی ـــتراتژی های جهان اس

طراحان بازی  های کامپیوتری، برای مقابله با بحران هایی مانند شیوع بیماری های خطرناک و واگیردار، با خلق گیم هایی در جهت آموزش 
و اطالع رسانی به کاربران گام برداشته اند. حاال که شیوع ویروس کرونا در کشورمان در صدر اخبار قرار گرفته است، شاید نگاهی به برخی 
تعطیلی  با  نوجوانان  و  از جمله جوانان  و  خانواده  افراد  که  روزهایی  در  به خصوص  باشد.  کاربران مفید  برای  آنها  و معرفی  بازی ها  این  از 

از همیشه در خانه حضور دارند. مدارس و دانشگاه ها بیشتر 

برای آموزش محافظت از بیماری های واگیردار طراحی شد:

بازی های ویدئویی عصر کرونا

 دسته ای از بازی ها 
به اهمیت شیوع بیماری های 

واگیردار می پردازند 
و به مردم در مورد 

نحوه شیوع و سرعت آن 
اطالع رسانی می کنند
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ـــر  در ســـطح کالن را مشـــاهده کـــرد. بازی هـــای زی
مثال هایـــی از ایـــن دســـته از بازی هـــا هســـتند.

The Great Flu game: ایـــن بـــازی دربـــاره بیمـــاری 

آنفلوآنزا است. طبق طراحی بازی، ویروس آنفلوآنزا در 
مدت زمان کمی در جهان پخش خواهد شد و شما ۲ 
میلیارد دالر بودجه دارید که استراتژی های مقابله با 
این ویروس را پیاده کنید. در این بازی، روش هایی که 
در جهان برای مقابله با بیماری وجود دارد، در قالب 
بازی و در طول مراحل انجام می شود. واکسیناسیون، 

اطالع رسانی و... شامل این مراحل است.
ــه ویـــروس  ــردم بـ ــازی مـ Killer Flu: در ایـــن بـ

آنفلوآنـــزا آلوده می شـــوند و آن را پخـــش می کنند. 
ســـپس بازیکـــن بایـــد بـــه دســـتکاری های ژنتیکـــی 
درخصـــوص این ویروس اقدام کنـــد. در واقع بازی 
توصیفی از نحوه توسعه و شیوع آنفلوآنزای فصلی 
اســـت. در ایـــن بـــازی می توانیـــد نحـــوه انتشـــار یک 

ـــروس را مالحظه کنید. وی
Pandemic: بازی رومیزی ۲۲۲۲۲۲۲۲، یک بازی 

تخته ای چندنفره اســـت که در آن بازیکنان باید با 
همـــکاری یکدیگر،  از شـــیوع بیماری های مختلف 
در سطح زمین جلوگیری کنند. داستان این بازی 
از ایـــن  قرار اســـت کـــه چهـــار بیمـــاری اپیدمیک در 
حـــال شـــیوع در کـــره زمین هســـتند کـــه هرکـــدام از 
آن هـــا، بـــرای بخشـــی از زمیـــن خطرناک هســـتند. 
بازیکنـــان بایـــد با همـــکاری یکدیگر از شـــیوع این 
بیماری ها جلوگیری کنند تا بتوانند پیروز شوند. 
پنـــج تخصـــص در بازی وجـــود دارد کـــه هرکدام از 
بازیکنان،  یکی از این تخصص ها را بازی می کنند. 
توزیع کننده، دکتر، دانشمند، محقق و متخصص 
عملیات، پنج تخصصی هستند که در بازی وجود 
دارند. بازیکنان باید با همکاری یکدیگر، درمان 
ایـــن چهار بیمـــاری را پیدا کنند و زمیـــن را از مرز 
نابـــودی نجات دهند. چندین ســـناریوی مختلف 
برای باختن بازیکنان وجود دارد و تنها در صورت 
از بیـــن بـــردن هر چهار بیمـــاری،  بازیکنـــان برنده 

می شوند.
DANGEROUS-VIRUS-PREVENTION: 

 در این بازی باید از ویروس خطرناکی که افراد
 غیرمجاز ناقل آن هستند، جلوگیری کنید. ابتدا
 باید قبل از سوءاســـتفاده توســـط هر شـــخص، آن
 ویروس را جمع آوری و از بین ببرید. کاربر باید در
 فرآیند بازی برخی از معماهای جالب را حل کرده
 و سرنخ هایی را به دست آورد و در آخر ویروس را

.جمع آوری کرده و از بین ببرد

VA X | G A M I F Y I N G  E P I D E M I C 

P R E V E N T I O N :

 این بازی درباره پیشگیری از اپیدمی است. 
»وکس« یک بازی پازلی است که با الهام از چالش های 
دنیای واقعی و الگوسازی از بیماری های عفونی 
ساخته شده است. در بازی بازیکنان وظیفه دارند 
با واکسینه کردن شبکه ای که شبیه شبکه های بدن 
انسان است، آماده مبارزه با شیوع بیماری شوند. 
پس از مرحله توزیع واکسن ها، بیماری عفونی شروع 
به گسترش می کند و بازیکن وظیفه دارد با قرنطینه 
افراد در معرض خطر آلودگی، از شیوع بیماری 

جلوگیری کند.
   آموزش به کادر درمانی

کادر  و  پزشکان  به  بازی های جدی  از  دسته ای 
درمانی بیمارستان برای مقابله با این شرایط آموزش 
می دهند. این بازی ها با شبیه سازی شرایط بیمار و 
پیشنهاد راهکارهای درمانی، روش های مختلف معالجه 
بیماران را امتحان می کنند و در نهایت به نحوه تشخیص 
و عملکرد کادر درمانی نمره داده می شود. بازی های زیر 

مثال هایی از این دسته از بازی ها هستند.
بازی  این  در   :Dr. Wise-Medical Mysteries

شما عضو یک تیم می شوید و در مورد بیماری های 
عفونی تحقیق می کنید. در هر مرحله مشکلی پیش 
می آید و شما باید استراتژی مناسب و راه حل درست را 
انتخاب کنید. شما می توانید در این بازی توانایی خود 
را در حل معماهای پزشکی محک زده و زندگی یک 

پزشک را تجربه کنید.
علوم  تحقیقاتی  مرکز  توسط  بازی  این   :Septris

پزشکی استنفورد طراحی شده است و استراتژی های 
مقابله با بیماری های عفونی را برای کادر درمانی پیاده 
می کند. در هر مرحله بیمار با شرایط مختلف ظاهر 
می شود و باید تصمیم گیری شود که چه روش ها و 

داروهایی برای این نوع بیمار درست است.
Power of Research: این بازی یک بازی استراتژی 

است که شما در آن نقش دانشمندی را بازی می کنید 
که در تالش برای پیشرفت حرفه ای در تحقیق است. 
شما چیزهای جدید در مورد بیماری ها یاد می گیرید، 
پروژه های تحقیقاتی را انجام می دهید، به کنفرا نس ها 
می روید و هم زمان با پیشرفت بازی، مقاله منتشر 
می کنید و سعی می کنید راهکارهای درمانی برای درمان 
بیماری ها ارائه دهید. هر مساله در بازی نیاز به ارائه یک 

راهکار دارد که بازیکن باید آن را طراحی کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

 دسته ای از بازی های 
جدی به پزشکان 

و کادر درمانی 
بیمارستان برای 

مقابله با این شرایط 
آموزش می دهند
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دانش بنیان
◄ با حضور وزیر نفت رونمایی شد  

تولید دکل حفاری دستاوردی نوین از جهاددانشگاهی
◄ توصیه هایی به شرکت های دانش بنیان و نوپا 

تولید باید آسان ترین روش کسب درآمد شود
صفر تا صد خدمت سربازی گروه های فناور

◄ امریه دانش بنیان ها؛ هست ولی کم است
◄ اخبار
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درباره  دانش فنی طراحی و ساخت دکل های حفاری

اشتغال زایی برای 300 نفر به صورت مستقیم 

و 100 نفر غیرمستقیم

در حال حاضر دانش فنی طراحی و ساخت دکل های 
حفاری سنگین تا 3000 اسب بخار با جدیدترین طراحی 
سازه ی دکل حفاری که مطابق با استاندارد ۲۲۲ می باشد، 
توسط جهاددانشگاهی به داخل کشور منتقل و بومی سازی 
شده است؛ هم چنین زیرساخت الزم به منظور ساخت و 
بازسازی دکل های حفاری خشکی با ظرفیت ساخت دو 
دکل و بازسازی 2 دکل در سال در استان البرز فراهم شده که 

می تواند در خدمت صنعت حفاری کشور قرار بگیرد.
میزان اشتغال زایی این طرح برای 300 نفر به صورت 
مستقیم و 100 نفر غیرمستقیم برای ساخت هر دکل است و 

میزان صرفه جویی ارزی، 50  درصد قیمت خرید خارجی در 
زمان عقد قرارداد می باشد.

گفتنی است، برپایی اولین دکل حفاری )71 فتح( 
در منطقه ی عملیاتی اهواز )میدان منصوری( و انجام 
تست های عملیاتی به منظور آغاز عملیات حفاری در سال 
1391، ساخت، نصب و راه اندازی شد و دومین دکل حفاری 
)72 فتح( در سایت بازسازی شماره ی یک شرکت ملی 
حفاری ایران، تست های الزم را انجام داده و تحویل شرکت 
ملی حفاری ایران شده است تا بعدازاین مراسم، عملیات 
حفاری به صورت کامل از جمله طراحی، ساخت، مونتاژ و 
راه اندازی توسط جهادگران جهاددانشگاهی انجام شود.
پیش بینی تحویل سومین دکل حفاری )73 فتح( در 

سال 1399 است.

وزیر نفت در مراسم رونمایی از دومین دکل ساخت 
جهاددانشگاهی:

تالش های رسسختانه و خستگی ناپذیر 

جهاددانشگاهی برای ساخت دکل حفاری جواب داد

مهندس زنگنه وزیر نفت در مراسم رونمایی از دومین 
دکل ساخت جهاددانشگاهی اظهار کرد: تقاضا و اصرار 
می کنم که جهاددانشگاهی این کار را ادامه دهد و عمقش 

را بیشتر کند که این موضوع برای ما مهم است.
 مهندس زنگنه وزیر نفت در مراسم رونمایی از دومین 
دکل ساخت جهاددانشگاهی اظهار کرد: ما برای سال های 
طوالنی نیاز به حفاری و تجهیزات حفاری و تجهیزات 

جنبی آن داریم.
وی با بیان این که از دکل برای نصب سریع سیستم 

با حضور وزیر نفت رونمایی شد

تولید دکل حفاری 
دستاوردی نوین از جهاددانشگاهی

 مراسم رونمایی از دکل  حفاری خشکی »۷۲ فتح« ساخته شده توسط جهاددانشگاهی موردنیاز صنعت نفت ایران با حضور دکتر زنگنه برگزار شد.
توسط  فتح« ساخته شده   72« دکل  حفاری خشکی  از  رونمایی  مراسم  بهمن ماه  عمومی جهاددانشگاهی، سه شنبه، 29  روابط  گزارش  به 
جهاددانشگاهی موردنیاز صنعت نفت با حضور مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر غالم رضا 
شریعتی استاندار خوزستان، دکتر مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت در اهواز برگزار شد.

این دکل در سایت بازسازی  شماره ی یک شرکت ملی حفاری ایران مستقر شده است. حداکثر عمق قابل حفاری توسط این دکل ۲۰ هزار فوت، 
ارتفاع دکل از سطح حدود ۱۵۰ فوت و حداکثر بار استاتیکی قابل تحمل توسط دکل یک میلیون پوند است.

این دکل مجهز به یک تاپ درایور به قدرت ۵۰۰ تن، میز دوار با سایز ۱۳۷.۵ اینچ و سه دستگاه پمپ گل از نوع رفت و برگشتی هرکدام به 
قدرت ۱۶۰۰ اسب بخار است. دکل ۷۲ فتح دومین دکل ساخت جهاددانشگاهی است که در قالب قرارداد ساخت ۳ دکل میان شرکت ملی حفاری 

ایران و جهاددانشگاهی ساخته و تحویل داده شده است.
پیش بینی می شود سومین دکل حفاری ساخت جهاددانشگاهی )دکل ۷۳ فتح( نیز در سال ۱۳۹۹ تحویل داده شود.
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های بهره برداری و نمک زدایی ایده گرفتیم، افزود: یک 
دکل یک تجهیز نیست در واقع یک کارخانه است. جدا از 
کارخانه هایی که ما در کشور داریم، سرمایه گذاری آن ها 
به اندازه یک دکل نیست.یک دکل یک کارخانه ای است 
که  شما می توانید به سرعت آن را جمع کرده و انتقال 
دهید و دوباره سرپایش کنید تا کار کند. در واقع یک 

کارخانه ی سیال است.
سرسختانه  های  تالش  از  تشکر  با  نفت  وزیر 
از  کرد:  بیان  دکل،  ساخت  برای  جهاددانشگاهی 
جهاددانشگاهی و دکتر طیبی تشکر می کنم که سرسختانه 

این کار را دنبال کردن و در حوزه نفت موفق شدند.
مهندس زنگنه تصریح کرد: دکتر طیبی سال های زیادی سر 
سختانه این کار را دنبال کرد و خسته نشد تا توانست موفق شود. 
هم به خودشان و هم تیم جوانشان که حتما معتقد به توسعه 
کشور هستند، تبریک می گویم. این کار خیلی ارزش دارد.

وی در ادامه بیان کرد: تقاضا و اصرار می کنم که 
جهاددانشگاهی این کار را ادامه دهد و عمقش را بیشتر 
کند که این موضوع برای ما مهم است. وقتی عمق را 

دنبال می کنیم یعنی به فکر آینده بودیم.
وزیر نفت یک دکل را دارای تجهیزات مفصلی دانست و 
گفت:  این تجهیزات باید ساخته شود وظیفه ما این است 

که برای کارخانه های داخلی کار درست کنیم.
از  یکی  ایران  در  دکل  ساخت  کرد:  تاکید  وی 
آرزوهای صنعت نفت بود که امروز محقق شده است 
و جهاددانشگاهی را برای ساخت این تجهیزات تحت 

حمایت خود قرار می دهیم.

رییس جهاددانشگاهی در مراسم رونمایی از 
دومین دکل حفاری نفت:
تحویل دکل سوم تا سال آینده

طیبی رییس جهاددانشگاهی با بیان این که تحویل 
دکل سوم تا شهریورماه انجام می شود، ادامه داد: در 
حال حاضر انتقال دانش به طور کامل انجام شده است و 
صاحب طراحی دانش دکل های کوچک حفاری سنگین تا 

۲ هزار اسب بخار هستیم.
 دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در مراسم 
رونمایی از دومین دکل ساخت جهاددانشگاهی گفت: یکی 
از وظایف اصلی این نهاد، تولید فناوری مورد نیاز صنایع 
کشور بود چه این که خودمان تولید کنیم، چه این که 

انتقال و جذب فناوری و ارتقای آن را داشته باشیم.
وی افزود: طبیعی بود که در ابتدای کارمان صنعت 
نفت را به عنوان یکی از حوزه های مهم و استراتژیک 
در  ما  اگر  است.  اصلی  صنعت  چون  کنیم؛  انتخاب 
مجموعه فناوری های جامع که در این صنعت به کار 
می رود، صاحب دانش شویم، این کار می تواند موتور 

محرک در سایر صنایع شود.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: دهه ی 60 کارمان 
را با ساخت رکتیفایرها و دقیقا براساس استانداردهای 
۲۲ آغاز و چند هزار تولید کردیم و وقتی بخش خصوصی 
وارد شد، ما بیرون آمدیم و به سراغ ساخت ۲۲۲ها و 
شارژرهای صنعتی رفتیم و اولین خط ما هم اهواز به ری 
بود که با خوشحالی انجام دادیم، چون گفته شده بود این 

کار جزو فناوری های پیشرفته است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در ساخت 
۲۲۲ها و شارژرها تا رسیدن به همه ی قدرت های مورد 

نیاز این صنعت نداریم.
دکتر طیبی با اشاره به این که قدم بعدی ما سیستم 
برق و کنترل دکل های حفاری بود، بیان کرد: با توجه به 
این که به تعداد زیادی از این سیستم ها نیاز است و برای 
ما با وجود مجموعه ی دانش هایی را که در اختیار داریم، 

موضوع خوبی می باشد.
رییس جهاددانشگاهی با تشکر و قدردانی از اعتماد و 
کمک های صنعت حفاری، تصریح کرد: این نهاد توان خوبی 
هم در حوزه ی مکانیک دارد و تالش کرد تا غبارگیرهای 
صنعتی، الکتروفیلترها، بک فیلیترها و... را تولید کند و با 

تالش هایی که انجام شد وارد صنعت ایران شدیم.
وی با بیان این که تحویل دکل سوم تا شهریورماه 
انجام می شود، ادامه داد: در جهاددانشگاهی به این 
نتیجه رسیدیم وارد بحث دکل ها بشویم و با همکاری 
شرکت ملی حفاری نفت مناطق نفتی جنوب وارد شدیم 
و قرار شد ساخت 5 دکل را انجام دهیم. اما با توجه به این 
که ما رتبه برای طراحی دکل نداشتیم و کسی هم نیست 
که به ما رتبه دهد، در نتیجه تصمیم گرفتیم به جای کپی 
کردن رتبه ی دکلهای قدیمی، انتقال فناوری انجام دهیم 
که در حال حاضر انتقال دانش به طور کامل انجام شده 
است و صاحب طراحی دانش دکل های کوچک حفاری 

سنگین تا 3 هزار اسب بخار هستیم.

با امضای قرارداد بین جهاددانشگاهی 
و شرکت مهندسی و توسعه ی نفت انجام می شود؛

داستان اعتامد به توان داخلی رنگ واقعیت گرفت

با حضور وزیر نفت و رییس جهاددانشگاهی، آیین امضای 
قرارداد )۲.۲.۲( واحد فرآورش پیش ساخته  )۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲( 
در میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی بین جهاددانشگاهی 

و شرکت مهندسی و توسعه ی نفت برگزار شد.
سه شنبه، 29 بهمن ماه، مراسم امضای این قرارداد با 
حضور دکتر بیژن زنگنه وزیر نفت، دکتر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی و جمعی از مدیران وزارت نفت و 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
انجام خدمات طراحی و مهندسی، تامین کاال و تجهیزات، 
ساخت و نصب، راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری 
و برچیدن واحد پیش ساخته )۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲( فرآورش 
نفت به میزان متوسط 50 هزار بشکه نفت )۲۲۲( در روز در 
میدان نفتی آزادگان جنوبی به همت دانش متخصصان 

جهاددانشگاهی، موضوع این قرارداد است.
با توجه به رویکرد جدید وزارت نفت مبنی بر ساخت و نصب 
واحدهای بهره برداری به صورت پیش ساخته و دست یابی به 
نفت با مشخصات فروش استاندارد بین المللی، پروژه ی حاضر بین 
جهاددانشگاهی و شرکت مهندسی و توسعه ی نفت منعقد شد.

 درباره ی تاسیسات فرآورش پیش ساخته 

)Skid – Mounted(

تولید سریع محصول از نفت خام با تجهیزات نفتی 
به صورت یک پکیج کامل با عنوان تاسیسات فرآورش 
پیش ساخته )۲۲۲۲۲۲۲ – ۲۲۲۲(، طراحی و اجرا می شوند.
با استفاده از این مجموعه تجهیزات، نه تنها قابلیت 
انتقال و احداث سریع امکان پذیر خواهد بود، بلکه امکان 
طراحی انعطاف پذیر و ماژوالر سیستم بر اساس مشخصات 

نفت استخراج شده از چاه میسر می شود.
تاسیسات فرآوری پیش ساخته، مجموعه ای از تجهیزات 
فرآیندی، انتقال سیال، جابه جایی حرارتی و... می باشد.
گفتنی است، سابقه و تجربه ی احداث واحد فرآورش 
پیش ساخته و سریع االحداث، تنها یک مورد در میدان 
آزادگان جنوبی توسط یک شرکت ایتالیایی انجام گرفته 
است؛ در این قرارداد ضمن بومی سازی دانش فنی، 
طراحی و ساخت این تجهیز راهبردی برای اولین بار در و 

با استفاده از توان داخلی اجرا خواهد شد.
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شرکت های 
دانش بنیان 

در اصل اساسی
 جلب اعتماد 

دچار مشکل هستند

توصیه هایی به شرکت های دانش بنیان و نوپا

تولید باید آسان ترین روش کسب درآمد شود
بـــه  را  توصیه هایـــی  باشـــد،  درآمـــد  کســـب  روش  آســـان ترین  بایـــد  تولیـــد  اینکـــه  خصـــوص  در  رادیویـــی،  مکان یابـــی  و  شناســـایی  رشکت هـــای  ســـندیکای  خزانـــه دار 

کـــرد. نوپـــا  و  دانش بنیـــان  رشکت هـــای 
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـعید محمـــودی بـــا تاکیـــد بـــر شـــناخت بـــازار و نیازهـــای مشـــرتیان و نگاهـــی بـــه زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد کشـــور و همچنیـــن بررســـی مشـــکالتی کـــه 
از رشوع  پیـــش  کـــرد:  توصیـــه  نوپـــا  و  دانش بنیـــان  بـــه رشکت هـــای  اقتصـــادی صاحبـــان کســـب وکار؛  فعالیـــت  تـــداوم  بـــرای  راهکارهایـــی  و  روبـــه رو هســـتند  آن  بـــا  تولیدکننـــدگان 

فعالیـــت، اصـــول و قواعـــد بـــازار را بـــرای انتخـــاب محصـــول، نحـــوه عرضـــه، قوانیـــن کســـب و کار و غیـــره بیاموزنـــد.
ــای  ــود راه هـ ــت، وجـ ــده اسـ ــور شـ ــد در کشـ ــت تولیـ ــودن وضعیـ ــاعد بـ ــب نامسـ ــه موجـ ــی کـ ــه دالیلـ ــرد: از جملـ ــان کـ ــدگان، بیـ ــی تولیدکنننـ ــل رسخوردگـ ــه عامـ ــاره بـ ــا اشـ ــودی بـ محمـ
ــان  ــارد تومـ ــک میلیـ ــه یـ ــبانه روزی بـ ــای شـ ــا فعالیت هـ ــی بـ ــال مالـ ــک سـ ــت در یـ ــن اسـ ــک ممکـ ــا کوچـ ــدی تقریبـ ــت تولیـ ــک رشکـ ــال یـ ــوان مثـ ــه عنـ ــت. بـ ــول درآوردن اسـ ــرای پـ ــاده تر بـ سـ
گـــردش مالـــی رســـیده باشـــد، در حالـــی کـــه در صنعـــت ســـاختامن بـــا تحوالتـــی کـــه رخ می دهـــد و عددهایـــی کـــه جابه جـــا می شـــود یـــک میلیـــارد تومـــان بـــه هیـــچ عنـــوان رقـــم 

بزرگـــی نیســـت.

این مقام مسئول در ارتباط با موانع رشد و رونق 
تولید در کشور، مطرح کرد: واحدهای تولیدی ملزم 
بـــه شـــفافیت مالـــی و پرداخـــت مالیات هســـتند اما 
فعالیت هـــای اقتصـــادی شـــفاف نیســـت. همچنین 
در حـــال حاضر شـــرایطی حکم فرماســـت که برخی 
از اصنـــاف نیـــازی به پرداخت مالیـــات نمی بینند  و 
کسی هم آن ها را بازخواست نمی کند؛ درصورتی که 
تولیدکننده باید کد اقتصادی، شناسه ملی، دفاتر 
حسابداری، محاسبه ارزش افزوده، مالیات و غیره را 

به صورت شـــفاف داشـــته باشد.
خزانـــه دار ســـندیکای شـــرکت های شناســـایی و 
مکان یابـــی رادیویـــی با اشـــاره به فرآینـــد با اهمیت 
» اعتمادســـازی«، گفـــت: اعتمـــاد ســـازی یک اصل 
اقتصـــادی اســـت که هر فعـــال اقتصادی بایـــد آن را 
بدانـــد. ایـــن فرآینـــد هیچ ارتباطـــی بـــه تحریم ها یا 

دانش بنیان بودن یا نبودن، ندارد. خدمت و کاالی 

ارائه شـــده باید به نحوی باشـــد که رضایت مشـــتری 

را جلـــب کند؛ ایـــن رضایت نه تنها موجب وفاداری 
مشـــتری می شـــود، بلکه بازهم برای خرید به شـــما 
مراجعـــه می کنـــد و مشـــتری جدیـــد هم برای شـــما 

می آورد.
وی افـــزود: امـــا شـــرکت های دانش بنیـــان در 
اصل اساســـی جلب اعتماد دچار مشـــکل هستند. 
شـــرکت های دانش بنیـــان نوپـــا، گاهـــی متوهـــم 
می شـــوند کـــه خیلـــی بلـــد هســـتند و فعالیت هایـــی 
انجام می دهند که تکنولوژی باالیی در آن به کاررفته 
اســـت و برای همین باید همه از آن ها خرید کنند. 
درحالی کـــه تولیـــدات شـــرکت های دانش بنیـــان تـــا 
ـــرای مصرف کننـــده حـــل نکنـــد کاال  مســـئله ای را ب
یـــا خدمـــت محســـوب نمی شـــود. بنابـــر ایـــن چنین 
رویکـــردی هـــم شـــرکت های دانش بنیـــان را متوهم 
می کنـــد و هـــم آن هـــا را  از ماهیت و اصل بـــازار دور 
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داشتن سبد محصول 
برای شرکت های 

تولیدی که از 
تکنولوژی  های تک 
استفاده می کنند 

ضروری است

می کند و درنهایت موجب سرخوردگی تولیدکننده 
می شـــود. صاحبان این شـــرکت ها فکر می کنند که 
یک شـــرکت دانش بنیان اســـت و چرا »توجه« کافی 
به آن ها و محصول و شرکتشـــان نمی شـــود؛ این در 
حالی اســـت کـــه توجـــه مـــورد نظر نبایـــد ارائـــه وام و 

ـــهیالت و پول باشد. تس
ـــی،  ـــه مثال ـــا ارائ ـــوص ب ـــن خص ـــودی در ای محم
تصریح کرد: در برخی شرکت های داخلی به واسطه 
تحریم هـــا تجهیـــزات بیشـــتری از داخـــل خریداری 
می شـــود. مصرف کننده دســـتگاه تســـت که پیش از 
این از  برندهای خارجی استفاده می کرد، به دلیل 
مشکالتی که در واردات آن ها وجود دارد اکنون به 
دنبال نمانام های داخلی اســـت. درســـت اســـت که 
ایـــن موضـــوع فـــروش مـــا را بـــاال می بـــرد و به صورت 
ـــی  ـــد ول ـــحال کننده باش ـــی خوش ـــاید خیل ـــذرا ش گ
به صـــورت کلـــی در نبود فضای رقابتی شـــرکت های 

داخلـــی را عقب نگـــه می دارد.
وی در ادامه در خصوص شرکت های دانش بنیان،  
گفـت: در شـرایط رقابتی، بخش تحقیق و توسـعه 
شرکت ها به طور مداوم در حال بهبود و بهینه سازی 
دستگاه ها و تجهیزات هستند که هم ازنظر قیمت و 
هم کیفیت بتوانند با برندهای بزرگ در بازار رقابت 
کننـد. عالوه بر این سـاده ترین نکتـه ای که در یک 

بنگاه اقتصادی باید به آن توجه شود »نقطه سر به 
سر« است. 

وی افـــزود: صاحبـــان کســـب و کار بایـــد حســـاب 
وکتاب کنند وقتی قرار است پروژه ای را اجرا کنند 
که نتیجه آن محصول مشـــخصی است، الزم است 

چـــه هزینه هایی در چه بـــازه زمانی صورت بگیرد و 
پس از آنکه کاال تولید و روانه بازار شد، چقدر طول 
می کشد تا هزینه های صرف شده بر خواهد گشت. 
عـــالوه بـــر ایـــن یکـــی از علت هـــای وجـــو مشـــکل در 
شـــرکت های دانش بنیان پیچیدگی فنی را به جای 

تعامـــل با بـــازار مد نظر قـــرار می دهند.
محمـــودی بـــا توضیـــح چگونگـــی محاســـبه نقطه 
ســـر بـــه ســـر، مطرح کـــرد: در ایـــران به دلیـــل وجود 
بی ثباتی در اقتصاد، انجام محاســـبات اولیه بسیار 
ســـخت اســـت و امکان دارد همه حساب و کتاب ها 
پـــس از گذشـــت ۶ مـــاه بـــه طور کامـــل به هـــم بریزد 
نیاز به بازبینی و حتی محاسبه مجدد باشد، بنابر 
این باید خیلی حرفه ای باشید که محاسبات شما 
بعد از دو سال همچنان پابرجا باشد و دچار نگرانی 

در این موضوع نشوید.
بر اساس اعالم مجمع تشکل های دانش بنیان، 
وی در پایـــان افزود: داشـــتن ســـبد محصول برای 
شـــرکت های تولیـــدی کـــه از تکنولـــوژی هـــای تک 
ـــد  ـــت. ذات تولی ـــروری اس ـــد ض ـــتفاده می کنن اس
محصـــول، نیازمنـــد صـــرف وقـــت اســـت. در بنـــگاه 
اقتصادی باید ســـبد محصول وجود داشـــته باشـــد 
تـــا وقتـــی محصـــول جدیـــد تولیـــد می شـــود، تمـــام 
موجودیت بنگاه به آن یک محصول وابسته نباشد 
چون از محصوالت دیگر درآمدزایی وجود دارد. یک 
شـــرکت نوپا که قصد وارد شدن به بازار را دارد باید 
خیلی هوشـــمندانه عمل کند و ســـرمایه گذار جذب 
کند تا امکان تحمل دوره تولید تا رسیدن به نقطه 

سربه ســـر را داشته باشد.
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چالش های پیش روی دانش بنیان ها

پیـش از آنکـه چالش هـای پیش روی شـرکت های 
دانش بنیان در بخش نظام وظیفه مورد بررسی قرار گیرد، 
بهتر است مرور کوتاهی بر مشموالن تسهیالت معافیت از 
خدمت سربازی داشته باشیم. طبق قانون افرادی که 
تمایل دارند از این تسهیالت استفاده کنند باید دارای 
چند ویژگی باشند؛ نخست آنکه شخص باید به عنوان 
یک فرد کلیدی مانند موسس، مدیرعامل و کارمند ثابت 
در شرکت های دانش بنیان مشغول کار باشد. دوم اینکه 
شرکت دانش بنیان باید اظهارنامه مالیاتی داشته و در 
یک سال مالی گذشته بیش از 100 میلیون تومان فروش 
داشته باشد. همچنین فرد متقاضی باید حداقل سه ماه 

دارای سابقه بیمه از شرکت دارای مدرک دانش بنیان 
باشد و بیشتر از سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل او 

نگذشته باشد.
نکته قابل توجه اینکه منظور از شرکت های دانش بنیان، 
شرکت هایی است که طبق قوانین مورد تایید معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری باشند و در یکی از چهار 
گروه شرکت  دانش بنیان نوپا نوع یک، دانش بنیان نوپا نوع 
دو، دانش بنیان تولیدی نوع یک و دانش بنیان تولیدی 
نوع دو قرار داشته باشند. در این صورت افراد کلیدی 
فعال در این شرکت ها می  توانند فرآیند خدمت سربازی را 
طبق قانون طی کنند.  در این فرآیند فرد متقاضی باید 
اطالعات خود و شرکت را در سامانه ۲۲۲۲.۲۲۲.۲۲ ثبت و 

صفر تا صد خدمت سربازی گروه های فناور

امریه دانش بنیان ها؛ هست ، ولی کم است
و  نخبه  افراد  را  آن  و مدیران  ایجاد شرکت های دانش بنیان که عموما موسسان  و  نخبگان  تعداد  افزایش  به دنبال  و  اخیر  در سال های 

تحصیلکرده های مقاطع باالی دانشگاهی تشکیل می دهند، موضوع خدمت سربازی این قشر از جوانان مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش »فرهیختگان آنالین«، یکی از دغدغه های جوانان برای ادامه کار و فعالیت پس از پایان دوره تحصیالت، خدمت سربازی است. 
این دغدغه عموما در پایان هریک از مقاطع تحصیلی نگرانی هایی را برای پسران ایجاد می کند، چراکه درصورت عدم موفقیت در آزمون های 
دانشگاهی، به ناچار باید برای ورود به دوران سربازی اقدام کنند. از سوی دیگر جوانی که پس از 12 سال تحصیل در مدرسه و چهار تا پنج سال 
تحصیل در دوره لیسانس و دو تا سه سال تحصیل در دوره فوق لیسانس و چهار تا پنج سال تحصیل در دوره دکتری تازه آماده فعالیت در جامعه 
شده است و می تواند تخصص خود را برای توسعه کشور به کار گیرد، باید 24 ماه برای خدمت سربازی خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی 
کند. درواقع این جوان متخصص باید در این 24 ماه کارهایی انجام دهد که به تخصص و دانش وی ارتباطی ندارد و در اکثر موارد باعث می شود 
حتی به واسطه دوربودن از فضای علمی و آموزشی، آموخته های خود را از یاد ببرند. لذا باید راهکاری اندیشیده شود که نخبگان و متخصصان در 

حوزه های مختلف بتوانند دوران انجام وظیفه سربازی خود را حداقل به گونه ای بگذرانند که فاصله زیادی با حوزه تخصصی آنها نداشته باشد. 
و  نخبه  افراد  را  آن  و مدیران  ایجاد شرکت های دانش بنیان که عموما موسسان  و  نخبگان  تعداد  افزایش  به دنبال  و  اخیر  در سال های 
تحصیلکرده های مقاطع باالی دانشگاهی تشکیل می دهند، موضوع خدمت سربازی این قشر از جوانان مورد توجه قرار گرفت و در راستای 
از  اعم  و نظریه پردازی در کشور، مقرر شد برخی مشموالن خدمت سربازی  و توسعه علم  تولید  تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص 
نخبگان و فعاالن در شرکت های دانش بنیان طبق ضوابطی، مشمول امتیازاتی از قبیل کسر خدمت یا معافیت از خدمت شوند. این روند 
اگرچه امکان بهره گیری از تخصص و دانش نخبگان و تحصیلکرده های دانشگاهی را در جهت توسعه و ترقی کشور فراهم می کند اما همچنان 

مشموالن وظیفه سربازی را که در زمره نخبگان و فعاالن شرکت های دانش بنیان هستند، با مشکالتی روبه رو کرده است.

 مشموالن تسهیالت معافیت 
از خدمت سربازی باید 

فرد کلیدی مانند موسس، 
مدیرعامل و کارمند ثابت 

در شرکت های دانش بنیان 
مشغول کار باشند
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فرآیند ثبت نام را تکمیل کند. همزمان با تکمیل اطالعات 
مورد نیاز، متقاضی باید معرفی نامه ای از سوی شرکت 
دانش بنیان دریافت و اسکن آن را همراه با اطالعات خود 
در سامانه ثبت کند. پس از اتمام فرآیند معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و پیگیری صحت و سقم مدارک 
ارسالی از سوی متقاضی، معرفی نامه ای  را برای فرد 

متقاضی صادر می کند.

ورشکستگی رشکت دانش بنیان پس از خدمت 

رسبازی!

تـا پیـش از تصویب قانون تسـهیالت نظـام وظیفه 
تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان، 
بنیانگـذاران یا افراد کلیدی شـرکت های دانش بنیان 
زمانی که مشمول وظیفه سربازی می شدند، برای اعزام 
به خدمت سربازی مجبور به توقف فعالیت در شرکت 
دانش بنیـان بودند. در این شـرایط و با توجه به نقش 
مهـم این افـراد در اداره شـرکت دانش بنیان، در نبود 
آنها شرکت دچار ضرر و زیان و درنهایت ورشکستگی و 
تعطیلی می شد. بدیهی است فردی که سال ها سرمایه 
مـادی و معنـوی و تخصـص و دانش خـود را در جهت 
تاسیس و راه اندازی یک شرکت دانش بنیان صرف کرده  
و اکنون به دلیل ضرورت انجام خدمت سربازی و عدم 
حضور و اداره شرکتش با ورشکستگی و تعطیلی شرکت 
مواجه شده است، دیگر توان ادامه کار و شروع مجدد 
را نخواهد داشـت. این واقعیـت به حدی نگران کننده 
بود که حتی موجب می شـد برخـی نخبگان در همان 
مقاطع تحصیلی پایین تر و پیش از ورود به مقاطع دکتری 
یـا باالتر، به جـای ادامـه تحصیل به خدمت سـربازی 
اعزام شوند. این روند دو پیامد منفی به همراه داشت؛ 
نخسـت آنکه فرد نخبه پس از گذراندن دوره سربازی 
بـرای تامین هزینه  های زندگی امـکان ادامه تحصیل 
نداشت و به عبارتی، استعداد او در همان مراحل نخست 
بایکوت می شد. دوم اینکه حتی درصورت ادامه تحصیل 
و تاسیس شرکت دانش بنیان، همواره باید این نگرانی را 
با خود داشت که در زمان انجام خدمت سربازی چگونه 
می تواند شرکت خود را اداره کند. با ایجاد معاونت علمی 
و فناوری ریاسـت جمهوری به نظر می رسـد از دغدغه 
همیشـگی فعاالن حـوزه دانش بنیان و چالـش آنها با 
خدمت سـربازی به شـکل قابل توجهی کاسته شد. بر 
این اساس، پس از جلسات متعدد میان معاونت علمی 
و فناوری با ستاد کل نیروهای مسلح، سه راه پیش روی 
شرکت های دانش بنیان قرار گرفت تا به واسطه آن افراد 
کلیدی، موسسان و بنیانگذاران شرکت های دانش بنیان 
بتوانند طبق سازوکار مشخصی دوران خدمت سربازی را 

در شرکت خود بگذرانند.

    دریافت امریه و اعطای پروژه

ایمان اعیانی، کارشناس مرکز شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در گفت وگو با »فرهیختگان« در توضیح و تشریح خدمت 
سربازی فعاالن شرکت های دانش بنیان گفت: »معاونت 
علمـی و فناوری طبـق قانون و برای تسـهیل در روند 
ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان، شرکت های 
ایـن  درواقـع  می کنـد.  امتیازبنـدی  را  دانش بنیـان 
امتیازبندی که براساس شاخصه های معینی از سوی 
معاونت تعیین شده است، مسیر را پیش روی متقاضیان 
و شـرکت های دانش بنیـان قـرار می دهد. افـرادی که 
مشمول خدمت سربازی باشند درصورتی که مدیرعامل، 
یک فرد کلیدی، موسس یا بنیانگذار شرکت دانش بنیان 
باشند، با ارائه مدارک خود در مسیر امتیازدهی از سوی 
معاونت قرار می گیرند. پس از امتیازدهی، فرد متقاضی 

می تواند یا به صورت امریه در شرکت دانش بنیان خود 
فعالیـت کنـد یا به صـورت پروژه جایگزیـن خدمت در 
شـرکت دانش بنیـان خدمت سـربازی را انجام دهد.«  
به گفته وی، مبحث امریه از آبان ماه سال 97 تاکنون 
اجرا می شود و طی این مدت 507 نفر توانسته اند امریه 
دریافت کنند و به عنوان فردی که داخل یک شرکت و یک 
مجموعه خصوصی امریه دریافت کرده، فعالیت خود را در 
قالب نیروی نظام وظیفه ضمن خدمت انجام دهد. این 
افراد درواقع با دریافت امریه به شرکت خود بازمی گردند 
و فعالیت پیشین خود را ادامه می دهند. البته ناگفته 
نماند این افراد پس از معرفی از سوی معاونت به ستادکل 
نیروهای مسلح، باید دوره دوماهه آموزشی سربازی را در 
پادگان بگذرانند. پس از پایان این دوره نامه ای از سوی 
سـتادکل نیروهای مسـلح به معاونت علمی و فناوری 

ارسـال و فرد به عنوان کسـی که دوره آموزشی خود را 
گذرانده، معرفی می شود. معاونت نیز طی نامه ای این 
افراد را به عنوان سرباز در شرکت های دانش بنیان مامور 
به 22 ماه خدمت می کند.  اعیانی ادامه داد: »فرآیند 
امریه شبیه این است که پروژه ای برای فرد تعریف شده و 
عمال باید همان فعالیت هایی را که پیش از دریافت امریه 
در شرکت دانش بنیان داشته است، انجام دهد. در طول 
این 22 ماه، حقوق و حق بیمه فرد دارای امریه مطابق 
یک سرباز پرداخت می شود. به عبارتی، تمام شرایط 
یک سرباز را دارد با این تفاوت که به جای انجام خدمت 
سربازی در پادگان، در شرکت خود مشغول به گذراندن 

دوران سربازی است.«

       نخبگان فناور، امتیاز بیشرتی دریافت می کنند

فعـاالن  پیـش روی  کـه  دیگـری  راه هـای  از  یکـی 
شـرکت های دانش بنیـان کـه مشـمول انجـام خدمت 
سربازی هستند قرار دارد، پروژه جایگزین خدمت است. 
این فرآیند با فرآیند امریه در مواردی متفاوت است. طبق 
گفته کارشناس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فرآیند دریافت 
پروژه جایگزین خدمت نیز همانند دریافت امریه انجام 
می شـود با این تفاوت که بـرای دریافت امریه حداقل 
امتیاز مورد نیاز 80 است اما برای دریافت پروژه جایگزین 
خدمت، حداقل امتیاز 300 در نظر گرفته شده است. 
مضاف بر این، دوره خدمت امریه 22 ماه و دوره خدمت 
پروژه جایگزین خدمت، حداقل 14 ماه و حداکثر 19 ماه 

است. 
اعیانی افزود: »افرادی که در امتیازبندی معاونت، 
حداقـل 300 امتیاز کسـب کنند به عنـوان نخبه فناور 
شـناخته و بـا همین عنوان به سـتاد نیروهای مسـلح 

معرفی می شوند. به این ترتیب دانشگاه دفاع ملی که 
زیرمجموعه ستاد نیروهای مسلح است، پروژه هایی را 
که در اولویت ملی کشور قرار دارد به مشموالن خدمت 
واگذار می کند. این پروژه  ها عموما دقیق تر و بااهمیت تر 
از فعالیتی اسـت که در خدمت امریه انجام می شـود. 
درواقـع هدف از پروژه جایگزین خدمت، رسـیدن به 
نتیجه مطلوب است در حالی که در امریه گذراندن 22 

ماه خدمت بیشتر مورد اهمیت قرار می گیرد.«
اجازه خروج از کشور حین انجام پروژه جایگزین و 
دریافـت حقوق بیشـتر نسـبت به امریه و عـدم نیاز به 
حضور تمام وقت ازجمله مزایایی است که اعیانی با اشاره 
به آن ادامه داد: »در حال حاضر ظرفیت ساالنه امریه 500 
نفر و ظرفیت پروژه جایگزین خدمت 100 نفر است. این در 
حالی است که تاکنون چهارهزار و 800 شرکت دانش بنیان 
تاییدیه معاونت علمی و فناوری را دریافت کرده اند و 
متقاضی دریافت این تسـهیالت هسـتند، اما طبیعتا 

امکان ارائه آن به تمامی متقاضیان نیست. «
       رضورت افزایش ظرفیت

به نظر می رسد با توجه به افزایش ساالنه شرکت های 
دانش بنیان، ارائه تسهیالت به تنها 600 نفر در سال چه 
در قالب امریه و چه در قالب پروژه جایگزین خدمت، 
می تواند در سـال های آینده بار دیگر مشـکل پیشین 
شـرکت های دانش بنیان را درخصوص ورشکستگی و 
تعطیلی شـرکت تشـدید کند. اگرچه خدمت سربازی 
جزء ضروریات حوزه دفاعی کشور محسوب می شود و 
طبیعتا حضور و آموزش جوانان در طول دو سال خدمت 
سربازی، نظام دفاعی کشور را تقویت می کند، اما نباید از 
این نکته غافل شد که در حال حاضر اهمیت استفاده از 
تخصص و دانش جوانان برای توسعه کشور کمتر از توان 
نظامی و دفاعی آنها نیست. اعیانی در پاسخ به چرایی 
این اتفاق به این نکته اشاره می کند که معاونت علمی 
و فناوری در حال رایزنی با ستادکل نیروهای مسلح برای 

افزایش ظرفیت مشموالن ارائه تسهیالت است. 
به گفته وی، فرآیند دیگری پیش روی شرکت های 
دانش بنیـان قرار دارد که طبق مـدل پروژه جایگزین 
خدمـت اسـت با ایـن تفاوت که فـرد پـس از گذراندن 
دوره آموزشـی، پروژه خود را به جای اجرا در شـرکت 
دانش بنیان، در یکی از صنایع دفاعی اجرا می کند؛ برای 
مثال در دانشگاه مالک اشتر یا آجا.  مدیرعامل یکی از 
شرکت های دانش بنیان که برای دریافت پروژه جایگزین 
خدمت در یکی از صنایع دفاعی کشور اقدام کرده است، 
در گفت وگو با »فرهیختگان« با اشاره به مشکالتش برای 
دریافت پروژه گفت: »متاسفانه بسیاری از نخبگان در 
جریان این فرآیند با چالش های زیادی مواجه هستند و 

به نوعی در این مسیر سردرگم می شوند.
  به گفته وی، مرکز نخبگان و استعداد های برتر دانشگاه 
دفاع ملی که زیرمجموعه ستادکل نیروهای مسلح است، 
وظیفه ارائه پروژه های جایگزین خدمت را دارد. ضرورت 
است.  نتیجه  کسب  دفاعی،  صنایع  در  پروژه  انجام 
کسب نتیجه نیازمند امکانات و زیرساخت های مورد نیاز 
نخبگان است، در حالی که بعضا این امکانات وجود ندارد، 
لذا باید پروژه تغییر کند. نکته دوم اینکه معرفی مشموالن 
به پروژه ها نیز همواره با چالش مواجه است. به این معنا 
که معموال پروژه ها متناسب با تخصص فرد نیست یا اگر 
هست، به دلیل نبود برخی امکانات مورد نیاز، ممکن 
است به نتیجه نرسد. مشکل زمانی که تشدید می شود 
پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسد در این صورت مدت 
زمان برای فرد تمدید می شود تا پروژه  را به نتیجه برساند. 
حال اگر همچنان پروژه به نتیجه مطلوب نرسد، فرد به 
پادگان معرفی می شود و مجبور است خدمت سربازی را 

دوباره در پادگان بگذراند.■

در حال حاضر ظرفیت 

ساالنه امریه 500 نفر 

و ظرفیت پروژه 

جایگزین خدمت

 100 نفر است
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تولید ۹۷ درصد داروی 
موردنیاز در داخل کشور

ـــام ســـامت  ـــای نظ ـــت ه ـــه موفقی ـــر بهداشـــت ب وزی
کشـــور در عرصـــه خدمـــات دارویـــی اشـــاره کـــرد 
ـــد  ـــا ۲۵درص ـــش ، تنه ـــای پی ـــال ه ـــزود: در س و اف
ــی  ــد مـ ــل تولیـ ــور در داخـ ــاز کشـ داروی موردنیـ
ـــه  ـــار ب ـــن آم ـــش ای ـــر افزای ـــاوه ب ـــون ع ـــد و اکن ش
۹۷ درصـــد، موفـــق بـــه صـــادرات دارو بـــه دیگـــر 
کشـــورها نیـــز شـــده ایـــم و کمبودهـــای دارویـــی، 
ـــوم کاهـــش  ـــک س ـــه ی ـــته، ب ـــال گذش ـــه س نســـبت ب

ـــت. ـــه اس یافت
وی افـــزود: بـــا پیشـــرفت هـــای قابـــل توجـــه 
ــه  ــان در زمینـ ــش بنیـ ــرکت دانـ ــزار و ۲۰۰ شـ هـ

ــتند. ــال فعالیـــت هسـ ــای مختلـــف در حـ هـ
وزیـــر بهداشـــت، راه انـــدازی خدماتـــی ماننـــد 
دســـتگاه MRI را از آرزوهـــای شـــهرهای بـــزرگ 
ـــامی  ـــاب اس ـــش از انق ـــای پی ـــال ه ـــور در س کش
ـــامی،  ـــاب اس ـــت انق ـــه برک ـــون ب ـــه اکن ـــمرد ک برش
ـــت. ـــق اس ـــال تحق ـــور در ح ـــق کش ـــی مناط در تمام

یک شرکت دانش بنان در کشورمان توانسته با طراحی 
و تولید محصوالت خود عاوه بر اشتغال زایی برای کشور را 
از واردات این قبیل تجهیزات و نیز از خروج مبالغ بسیاری 

ارز از کشور جلوگیری کند.
نخبگان؛  ملی  بنیاد  اطاع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
صنعت تجهیزات برق به دالیل مختلف مانند نیروی انسانی 
متخصص، بازارهای خوب داخلی و صادراتی، ایجاد اشتغال 
گسترده و همچنین موضوعات تحریم از اهمیت باالیی در 

توسعه و پیشرفت کشورمان برخوردار است.
یک شرکت دانش بنان در کشورمان توانسته با طراحی 
و تولید محصوالت خود عاوه بر اشتغال زایی برای کشور را 
از واردات این قبیل تجهیزات و نیز از خروج مبالغ بسیاری 

ارز از کشور جلوگیری کند.
»زرین  دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل  کتابدار  رضا 
تولیدی  محصوالت  و  فعالیت  نوع  درباره  شرق«  سامانه 
این شرکت گفت: این مجموعه در زمینه طراحی و تولید 
سیستم های تله متری و اتوماسیون صنعتی آب و همچنین 
فعالیت های  و  توزیع  اتوماسیون شبکه های  و  برق  صنعت 
صنعتی و نیز طراحی و ساخت PLC های ماژوالر و تولید 
نیز طراحی و ساخت رادیو  نیاز و  RTU مورد  تابلوهای 

مودم های صنعتی فعالیت دارد.

 PLC/RTU کاربرد دستگاه  درباره  فناور  فعال  این 
تولید شده این شرکت توضیح داد: این تجهیز در صنایع 
نفت و گاز، شرکت های برق، شرکت های گاز، شرکت های 

آب و بسیاری دیگر از صنایع کاربرد فراوانی دارد.
وی ادامه داد: این تجهیز، یک سیستم کنترلی است که 
PLC/ در کنار تجهیزات موجود نصب می شود، دستگاه

RTU این امکان را به کاربر می دهد تا سطح سایت را از 
طریق اتاق کنترل مرکزی کنترل و مانیتور کند.

بودن  ماژوالر  قابلیت  کرد:  اضافه  همچنین  کتابدار 
خروجی های  ورودی  تعداد  گسترش  امکان  دستگاه 
دیجیتال و آنالوگ را فراهم ساخته و دستگاه را منعطف با 
نیازهای یک سیستم کنترل و مانیتورینگ جامع و کامل 
می سازد  و قابلیت ارتباط با سایر تجهیزات و نرم افزارهای 

اترنت و  و  بسترهای سریال  از طریق  مانیتورینگ  کنترل 
پروتکل های مختلف را دارد.

این فعال فناور درباره میزان اشتغال زایی صورت گرفته 
نفر  و مستقیم ۵۰  ثابت  به صورت  این شرکت گفت:  در 
این  نیز  غیرمستقیم  صورت  به  و  هستند  کار  به  مشغول 

تعداد بسیار بیشتر است.
نیز  منطقه  کشورهای  به  محصول  صادرات  درباره  وی 
توضیح داد: قطعا به دنبال صادرات هستیم ولی برای صادرات 
به کشورهای منطقه به دلیل نبود زیرساخت مناسب در کشور 

مقصد هنوز امکان صادرات فراهم نشده است.
شرق«  سامانه  »زرین  دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل 
این  تامین  شرکت  این  فعالیت  آغاز  از  پیش  کرد:  بیان 
حال  در  و  می گرفت  صورت  واردات  طریق  از  تجهیزات 
حاضر نیز به دلیل شرایط موجود واردات بسیار به سختی 

صورت می گیرد.
این  تولیدی  محصول  قیمت  اختاف  درباره  کتابدار 
کاالی  قیمت  گفت:  آن  خارجی  مشابه  نمونه  با  شرکت 
ساخته شده کشور کره حدود ۵۰ درصد و نمونه اروپایی 
ایرانی  از محصول  تا 6۰۰ درصد گران تر  آن حدود ۵۰۰ 
دستگاه  کارایی  و  قابلیت  که  است  حالی  در  این  و  است 

خارجی و ایرانی تفاوتی با یکدیگر ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: 
با توجه به شرایط تحریم، شرکت های دانش بنیان و فناورانه، 
این  ظرفیت  از  باید  و  دارند  تولید  رونق  در  مهمی  نقش 

مجموعه ها در رشد و شکوفایی تولید استفاده کنیم.
ـــوج  ـــزاری م ـــا خبرگ ـــو ب ـــیجانی در گفت وگ ـــود س محم
قـــم عنـــوان کـــرد: جـــذب ســـرمایه گذار در بخش هـــای 
تولیـــدی یکـــی از اولویت هـــای مهـــم قـــم اســـت کـــه 

ـــی رود. ـــش م ـــتی پی ـــناد باالدس ـــاس اس ـــر اس ب
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: 
اجرا و تکمیل پروژه های نیمه تمام اقتصادی نیز یکی دیگر از 
رویکردهای مهم در رونق بخشیدن به صنعت و تولید قم است 
که در این راستا در ایام اهلل دهه فجر نیز 11 پروژه اقتصادی 
و صنعتی با اعتبار 1۲۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

ماه سال  بهمن  این طرح ها در  افتتاح  با  بیان کرد:  وی 
جاری برای 3۵8 نفر اشتغال زایی در بخش های مهم تولیدی، 

صنعتی و کشاورزی ایجاد شد.
سیجانی تصریح کرد: در سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع 
در قم، اولویت ها را در جهت توسعه و رشد اقتصادی قم در 
تا  می کنیم  استفاده  ظرفیت ها  تمامی  از  و  می گیریم  نظر 

تحریم  تهدیدات  و  تقویت کرده  را  بتوانیم صنایع داخلی 
را به فرصتی برای رشد تولید تبدیل نمائیم.

وی عنوان کرد: در سال جاری هدف گذاری استان قم، 
پرداخت هزار و 8۰ میلیارد تومان تسهیات در قالب طرح 
رونق تولید شامل ۷8۰ میلیارد تومان ویژه بخش های صنعت، 
معدن و تجارت، ۷۰ میلیارد تومان در بخش جهاد کشاورزی 

و ۲3۰ میلیارد تومان ویژه بخش گردشگری بود.
قم  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خاطرنشان کرد:بخش زیادی از این هدف گذاری تحقق یافت 
و بالغ بر ۹۰4 میلیارد تومان تسهیات رونق تولید در استان 

قم پرداخت  شده است
وی بیان کرد: یکی دیگر از رویکردهای مهم، تحقق نهضت 
داخلی سازی قطعات و مواد اولیه صنعتی در مواجهه با تحریم 
است تا بتوان از ورود کاالهای مشابه خارجی در روند تولید 

جلوگیری کرد.
تحریم،  شرایط  به  توجه  با  همچنین  گفت:  سیجانی 
شرکت های دانش بنیان و فناورانه، نقش مهمی در رونق تولید 
دارند و باید از ظرفیت این مجموعه ها در رشد و شکوفایی 

تولید استفاده کنیم.
در  خصوصی  بخش  توانمندی های  به  توجه  افزود:  وی 
تولید، تکمیل زنجیره تولید در تامین مواد اولیه مورد نیاز، 
حمایت از تولید داخلی و حفظ ظرفیت های تولید و اشتغال از 

جمله  برنامه های مهم در تحقق رونق تولید است.
رییس سازمان صمت استان قم بیان کرد: همچنین توجه 
به برپایی نمایشگاههای مختلف جهت معرفی دستاوردهای 
صنعتی و تولیدی و حمایت از صنعتگران ، سرمایه گذاران ، 
تولید کنندگان و ایجاد بستر برای رونق بخشیدن به صنعت 
و تولید از دیگر برنامه ها و سیاست های اقتصادی در استان 

قم است.

توسط یک شرکت دانش بنیان

محصول دانش بنیان 600 درصد ارزان تر از محصول خارجی تولید شد

●●●
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم: 

شرکت های دانش بنیان و فناورانه، نقش مهمی
 در رونق تولید دارند



25

سال چهارم - شماره 24- اسفند 1398- فروردین 1399
ماهنامه غیر برخط

www.bazarekar.ir

اخبار
 شرکت های 
دانش  بنیان

●●●

●●●

وزیر بهداشت از فعالیت 1۲۰۰ شرکت دانش بنیان در 
زمینه های مختلف در کشور خبر داد و گفت: تعداد تخت 
اسامی  انقاب  از  پیش  های  سال  در  بیمارستانی  های 
انقاب،  از  بود که در طول سال های پس  ۵6هزار تخت 

به 1۲۰ هزار تخت افزایش پیدا کرد.
نمکی ضمن  المرد، سعید  از  ایلنا  خبرنگار  گزارش  به 
قبل  گفت:   ، اسامی  انقاب  پیروزی  مناسبت  به  تبریک 
از انقاب حدود 14 هزار پزشک داشتیم که آن هم اکثرا 

پزشکان خارجی بودند.
ادامه داد: در سه استان هرمزگان،بوشهر و فارس  وی 
جمعا 6۰ متخصص نداشتیم اما امروز در یکی از شهرستای 
که  است  درحالی  این  و  داریم  متخصص   6۰ دیار،  این 
دانشکده   6 تنها  اسامی،  انقاب  از  پیش  سال های 

علوم پزشکی در کشور وجود داشت ولی امروز این تعداد 
و   کرد  پیدا  افزایش  کشور  در  دانشکده  و  دانشگاه   66 به 
تربیت متخصصان برجسته، به عنوان یکی از دستاوردهای 

مهم حوزه سامت است.
وزیر بهداشت اضافه کرد:  در حوزه سامت، خانه های 
بهداشت کشور از هزار و 8۰ مورد، اکنون به 18 هزار مرکز 
افزایش و تا دورترین مناطق کشور نیز توسعه یافته است.

نمکی آمار واکسیناسیون جمعیت بیش از 8۰میلیونی 
به  امسال   : افزود  و  کرد  عنوان  1۰۰درصد  نیز  را  کشور 
دریافت  به  موفق  منطقه،  کشورهای  در  پیشتاز  عنوان 
گواهی حذف سرخک از سازمان جهانی بهداشت شدیم و 
امیدواریم ریشه کنی ماالریا را نیز به زودی جشن بگیریم.

و  نـــوآوری  صنـــدوق  عامـــل  هیـــات  رییـــس 
شـــکوفایی ریاســـت جمهـــوری از اعطـــای تســـهیات 
ـــرکت های  ـــه ش ـــود ب ـــد س ـــرخ ۲ درص ـــا ن ـــتغالزایی ب اش

داد. خبـــر  دانش بنیـــان 
ــل از  ــه نقـ ــتان بـ ــزاری شبسـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ــوری،  ــت جمهـ ــکوفایی ریاسـ ــوآوری و شـ ــدوق نـ صنـ
ـــر  ـــا مدی ـــو ب ـــت و گ ـــدار و گف ـــدت«  در دی ـــی وح »عل
عامـــل بانـــک قرض الحســـنه مهـــر ایـــران ضمـــن 
بررســـی عملکـــرد ایـــن بانـــک در تامیـــن مالـــی 
ــریع  ــهیل و تسـ ــر تسـ ــان بـ ــرکت های دانـــش بنیـ شـ
ــزان  ــهیات و میـ ــت تسـ ــه درخواسـ ــیدگی بـ در رسـ
تســـهیات اشـــتغالزایی بـــرای شـــرکت هـــای دانـــش 

بنیـــان تاکیـــد کـــرد.
و  نـــوآوری  صنـــدوق  عامـــل  هیـــات  رییـــس 
شـــکوفایی ریاســـت جمهـــوری گفـــت: از ابتـــدای 
تابســـتان 13۹8 تاکنـــون بیـــش از ۹۰ میلیـــارد ریـــال 
ـــوآوری و  ـــدوق ن ـــی صن ـــا معرف ـــتغالزایی ب ـــهیات اش تس
ـــران  ـــر ای ـــنه مه ـــرض الحس ـــک ق ـــط بان ـــکوفایی توس ش
ــه  ــده کـ ــت شـ ــان پرداخـ ــرکت های دانش بنیـ ــه شـ بـ

ـــه  ـــرکت را ب ـــرای 13۵ ش ـــد ب ـــغل جدی ـــاد ۵۰۰ ش ایج
دنبـــال داشـــته اســـت.

ـــدار  ـــتغال پای ـــهیات اش ـــت: تس ـــار داش ـــدت اظه وح
صنـــدوق بـــه منظـــور رونـــق اشـــتغال و کمـــک بـــه 
توســـعه نیـــروی انســـانی شـــرکت های دانش بنیـــان و 

ــد. ــص می یابـ ــنه تخصیـ ــورت قرض الحسـ ــه صـ بـ
ـــه  ـــهیات ب ـــغ تس ـــرد: مبل ـــح ک ـــن تصری وی همچنی
ـــا  ـــاری ب ـــال ج ـــال در س ـــون ری ـــر 3۰۰ میلی ـــر نف ازای ه
نـــرخ ۲ درصـــد در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت کـــه 

ـــود. ـــد ب ـــه خواه ـــت آن 36 ماه دوره بازپرداخ
سقف  گفت:  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  رییس 
شرکت  هر  برای  پایدار  اشتغال  تسهیات  از  بهره مندی 
دانش بنیان در هر سال، معادل 1۵ نفر با مدرک کاردانی 
و باالتر است و دامنه شمول این تسهیات شامل نیروی 
از  گذشته  ماه   1۲ از  کمتر  در  شده  کارگیری  به   انسانی 

تاریخ ارائه درخواست شرکت است.

وزیر بهداشت در المرد : 

1200 شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند

مدیرعامل صندوق نوآوری خبر داد 

اعطای تسهیالت اشتغالزایی ۲ درصدی به دانش بنیان ها

معاون حقوقی رییس جمهوری در امور زنان گفت: حدود 
۵۰۰ نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان را زنان تشکیل 
می دهند و ۲۲ هزار پزشک و ۲3 هزار و 464 عضو هیات 

علمی زن در جامعه فعالیت می کنند.
به گزارش ایرنا لعیا جنیدی در نخستین رویداد گفتمان 
پیشروی علمی با موضوع ایده ها و تجربه های زنان در علم، 
فناوری و نوآوری که در دانشگاه الزهرا برگزار شد با بیان 
ریاست  حقوقی  معاونت  کارمندان  از  درصد   4۵ اینکه 
انتصاب  داد:  ادامه  دهند،  می  تشکیل  زنان  را  جمهوری 
مدیران زن از سال ۹6 به رشد 36 درصدی رسید و تعداد 
مدیران پایه در سال  های ۹6، ۹۷ و ۹8 به ترتیب هفت 
هزار و )سال ۹6(، ۹ هزار و ۷36 نفر)سال ۹۷( و 1۰ هزار 

و 8۵۹ نفر)سال ۹8( است.
میانی زن در سال های  تعداد مدیران  جنیدی درباره 
 ۹6 های  سال  فاصله  در  کرد:  خاطرنشان  نیز   ۹8 تا   ۹6
 4۲3 و  هزار  ترتیب،  به  زن  میانی  مدیران  تعداد   ۹8 تا 

نفر)سال ۹۷( و هزار و ۹۲4  نفر)سال ۹6(، هزار و 6۷۰ 
نفر)سال ۹8( است؛ بر اساس آمار دیگری، تعداد مدیران 
عالی زن در همین سال های ذکر شده به ترتیب 31، 

48 و 6۷ نفر بود.
معاون حقوقی رییس جمهوری در امور زنان تاکید کرد: 
آمار اعام شده حاکی از رشد مناسب اشتغال زنان است اما 

باید برای برقراری تناسب بیشتر، تاش کرد.
دادگاه  های  سطح  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  جنیدی 
اظهار  هستند،  فعال  زنان  خانواده،  دادگاه  و  نظر  تجدید 
داشت: این گروه از زنان با رتبه قضایی در مسند خدمت 
بازخوانی منابع فقه اسامی رسیده است  هستند و زمان 
خدمت  با  منافاتی  حوزه،  این  در  مرجع  تفسیر  که  چرا 

بانوان در بخش قضایی و حقوق عمومی ندارد.
به گفته معاون حقوقی رییس جمهوری در حوزه حقوق مدنی، 
بیش از ۹۰ درصد حقوق زن و مرد به غیر از برخی موارد مانند دیه 
و ارث، در قانون یکسان است؛ البته در مورد دیه می  توان راه حل 

 هایی برای تحقق برابری در چارچوب بیمه تعریف کرد.
وی درباره مناصب دولتی زنان و مردان، گفت: در بخش 
دولتی، مردان دو و نیم میلیون و زنان یک میلیون منصب را از 
آن خود کرده اند که البته این فاصله باید جبران و کمتر شود.
جنیدی در ادامه توصیه ای به وزارت علوم کرد و افزود: 
کار  در دستور  آمیز  تبعیض  غیر  مهارت  و  دانش  گسترش 
وزارت علوم قرار گیرد؛ البته تا این لحظه در جهت رفع این 
تبعیض تاش های زیادی انجام شد اما باید توجه داشت که 
تامین اشتغال، عزت نفس بانوان را در جامعه تضمین می کند.

مریم  مرحوم  با  خود  دوستی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
میرزاخانی، نخستین بانوی برنده مدال فیلدز در ریاضیات، یادآور 
شد: زمانی که دوره پسا دکتری در دانشگاه هاروارد می  گذراندم، 

مرحوم میرزاخانی در مقطع دکتری تحصیل می  کرد.
به گفته معاون حقوقی رییس جمهوری، نکته ای که 
قرار  تاثیر  تحت  میرزاخانی،  مریم  با  برخورد  در  را  انسان 

می داد اخاق او بود.

معاون حقوقی رییس جمهوری:

۵۰۰ مدیر شرکت های دانش بنیان زن هستند
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حضور شرکت های 
دانش بنیان ایرانی 
در رویداد شهرهای 

هوشمند ژنو 

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  گزارش  به 
پایدار  و  هوشمند  هکتون شهرهای  رویداد  جمهوری، 
که با هدف شناسایی و حمایت از راه حل های نوآورانه 
می شود،  برگزار  شهرها  جهانی  چالش های  درباره 
میزبان نوآوران ایرانی خواهد بود. خاقان و نوآورانی که 
در صورت داشتن ایده های نو با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری به ژنو می روند.
بر اســـاس آمارهـــای جهانی، امـــروز ۵۵ درصد 
از جمعیت جهان، در شـــهرها زندگـــی می کنند و 
ایـــن تعداد  پیش بینی می شـــود تا ســـال ۲۰۵۰ 
بـــه 66 درصد برســـد. شـــهرهای جهانـــی که با 
اشـــغال 3 درصد از کل زمین، 6۰ تـــا 8۰ درصد از 
انرژی های موجـــود در زمین را مصـــرف می کنند.

بافت  پیچیدگی های  شهری  جمعیت  افزایش  این 
اجتماعی در شهرها را تشدید می کند. در این صورت 
توجه به مساله پایداری بیش از پیش مورد توجه قرار 
با  شهری  اکوسیستم  حاضر،  حال  در  گرفت.  خواهد 
ازدحام  آلودگی،  شهرنشینی،  افزایش  مانند  مواردی 
جمعیت، تغییرات آب و هوایی، زیرساخت های منسوخ 

شده و غیره دچار آشفتگی شده است.

هکتون شهرهای هوشمند پایدار
برای  مشترک  تاش  از  بخشی  برنامه  این   
اطاعاتی  جامعه  در  ساالنه  هکتون  یک  سازماندهی 
جهانی است که امسال با هدف شناسایی و پشتیبانی 
از راه حل های نوآورانه برای مقابله با چالش های شهری 

در سطح جهان در حال برگزاری است.
این  در  مختلف  کشورهای  مشارکت  به  توجه  با 
کاهش  در  رویداد  این  که  نقشی  و  نوآورانه  رویداد 
فناوری های  توسعه  ستاد  دارد،  شهری  مخاطرات 
و  علمی  معاونت  هوشمندسازی  و  دیجیتال  اقتصاد 
اطاعات  فناوری  سازمان  و  ریاست جمهوری  فناوری 
ایران، اقدام به حمایت از حضور خاقان و ایده مندان 
این حوزه به رویداد هکتون شهرهای هوشمند پایدار 

کرده اند.
آینده در  ماه سال  فروردین  رویداد 1۷ و 18  این 

شهر ژنو سوئیس برگزار می شود.  

وزیر علوم:

پنج هزار شرکت 
دانش بنیان ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کردند 

معاون علمی رئیس جمهور: 

شرایط تحریم در پارس جنوبی توسط 
شرکت های دانش بنیان رفع خواهد شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به رشد شرکت های 
دانش بنیان در پارک های علم و فناوری کشور طی 6 سال 
گذشته گفت: حدود پنج هزار شرکت با اشتغال زایی تقریبی 

4۰۰ هزار نفر 846 میلیون دالر صادرات داشتند.
به گزارش بازارکار منصور غامی در نشستی با آیت اهلل 
سیدکاظم نورمفیدی امام جمعه گرگان و هادی حق شناس 
استاندار گلستان اظهار داشت: این میزان صادرات بعد از 
خیلی  ظرفیت ها  و  گرفت  انجام  داخلی  نیازهای  تامین 

بیشتر از این است.
وی با بیان اینکه 1۹8 مرکز رشد علمی در دانشگاه ها 
و 43 پارک علم و فناوری در کشور فعالیت دارند، اضافه 
کرد: باوجود تشدید تحریم هنوز برخی شرکت های دانش 

بنیان بازار بین المللی دارند.
وزیر علوم جایگاه علمی ایران در بین 14۰ کشور دنیا را 
رتبه 1۵ اعام و اضافه کرد: هر چند نخبگان کشور مسلط 
به سواد روز هستند اما امکانات و زیرساخت ها در عمده 

بخش ها قدیمی است.
فرار  واژه  گفت:  نخبگان  مهاجرت  یادآوری  با  غامی 
باشد  که  نقطه  هر  در  علم  طلبات  نیست،  صحیح  مغزها 

که  افرادی  بیشتر  دهد  می  نشان  ها  بررسی  است،  مفید 
دارند  برگشت  قصد  رفتند  کشور  خارج  به  تحصیل  برای 
هرچند جاذبه های دیگر کشورها سبب ماندن می شود به 
همین منظور باید جاذبه هایی همچون اشتغال، تسهیات 

و غیره را بیشتر فراهم کنیم.
وی توسعه کیفی مراکز علمی کشور را بار دیگر مورد 
تاکید قرار داد و ابراز داشت: با تصویب شورای عالی انقاب 
با  استان  هر  در  ها  دانشگاه  ساماندهی  طرح  فرهنگی 

محوریت یک دانشگاه از سال آینده اجرایی می شود.
نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان هم 
در این دیدار به خواسته های دانشگاهیان استان در دانشگاه 
و  و گنبدکاووس  دانشگاه جامع گلستان  علوم کشاورزی، 
پارک علم و فناوری اشاره کرد و خواستار رفع مشکات از 

طریق تامین اعتبار ملی و ردیف های وزارتی شد.
هـادی حـق شـناس اسـتاندار گلسـتان هـم خواسـتار 
توجـه بیشـتر وزارت علـوم بـه ایـن اسـتان شـد و گفـت: 
در سـطح اسـتان هـم مشـکات دو مرکـز پـارک علـم و 
فنـاوری و دانشـکده فنـی و مهندسـی با جدیت بیشـتری 

برطـرف خواهد شـد.

معـاون علمـی رئیس جمهـور ابراز کـرد: رویکـردی که 
وزارت نفت در اسـتفاده از ظرفیت شـرکت های دانش بنیان 
پیـش گرفتـه شـده، اقـدام بسـیار خوبـی اسـت کـه بتوان 

شـرایط تحریم را پشـت سـر گذاشت.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از شهرسـتان عسـلویه، 
سـورنا سـتاری معـاون رییس جمهـور در حاشـیه رونمایی 
از چنـد طـرح مجتمـع گاز پارس جنوبی در عسـلویه اظهار 
داشـت: امـروز چندیـن پروژه پـارس جنوبی افتتـاح خواهد 
شـد امـا مهمتر از آن رویکـرد و فرهنگ جدیدی که حاصل 

۲۰ سـال زحمـات متخصصیـن ایـن مرز و بوم اسـت.
معـاون علمـی رئیس جمهـور ابراز کـرد: رویکـردی که 
وزارت نفت در اسـتفاده از ظرفیت شـرکت های دانش بنیان 
پیـش گرفتـه شـده، اقـدام بسـیار خوبـی اسـت کـه بتوان 

شـرایط تحریم را پشـت سـر گذاشت.
وی افـزود: اینکـه مـا بـه دانش داخلـی بهـا داده ایم که 
بتوانـد مشـکات پـاس جنوبـی را مرتفع کند، اقدام بسـیار 

خوبـی اسـت که در رخ دادن اسـت.

قراردادهای دانش بنیان معافیت بیمه ای دریافت کردند 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری بـا امضای 
تفاهم نامه هـای مختلـف بـا سـازمان ها و ارگان هـای مرتبط 
بـا حـوزه شـرکت های دانش بنیـان، سـعی دارد تا مسـائل 
مرتبـط بـا حـوزه کاری آنهـا را مرتفع سـازد کـه بیمه یکی 

از این مسـائل اسـت.
بـه گزارش  گـروه علمی و دانشـگاهی خبرگزاری فارس 
بـه نقـل از مرکـز ارتباطات و اطـاع رسـانی معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، معاونـت علمـی و فنـاوری 
مختلـف  تفاهم نامه هـای  امضـای  بـا  جمهـوری  ریاسـت 
بـا سـازمان ها و ارگان هـای مرتبـط بـا حـوزه شـرکت های 
دانـش بنیـان، سـعی دارد تا مسـائل مرتبط با حـوزه کاری 

آنهـا را مرتفـع سـازد. بیمـه یکـی از این مسـائل اسـت.

پرویـز کرمـی رئیـس مرکـز ارتباطـات و اطاع رسـانی 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری در ایـن باره 
گفـت: در یکـی از ایـن تفاهم نامه هـا کـه میـان معاونـت 
تأمیـن  و سـازمان  ریاسـت جمهـوری  فنـاوری  و  علمـی 
اجتماعـی بـه امضـاء رسـید، مقـرر شـد تـا در راسـتای 
کلیـه  دانش بنیـان،  شـرکت های  کسـب وکار  تسـهیل 
قراردادهـای دانش بنیـان کـه بـه تأییـد معاونـت علمـی و 
فنـاوری رئیس جمهور می رسـند، از پرداخت ضرایب حق بیمه 

قراردادهـا معـاف گردنـد.
وی در ادامـه گفـت: شـرکت هایی که متقاضی اسـتفاده 
از ایـن معافیـت هسـتند، می تواننـد بـا مراجعه به  سـامانه 
REG.DANESHBONYAN.IR درخواست خود 
را بـه همـراه متن قـرارداد و نامه اعـام پایان پروژه ارسـال 

. کنند
رئیـس مرکـز ارتباطات و اطاع رسـانی معاونت علمی و 
فناوری ریاسـت جمهـوری، افزود: پس از ارزیابـی قرارداد و 
در صـورت انطبـاق آن بـا فعالیت های دانش بنیان شـرکت، 
نامـه تأییـد معافیـت از ضرایـب، توسـط معاونـت علمـی و 
در  موردنظـر  شـعبه  بـرای  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری 

سـازمان تأمیـن اجتماعـی ارسـال خواهد شـد.
 کرمـی اضافـه کـرد: قراردادهـای معرفی شـده، منحصراً 
بـا  و  تاییـد  مـورد  دانش بنیـان  موضوعـات  خصـوص  در 
معرفـی معاونـت علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور بـوده و 
سـایر قراردادهـای منعقـده شـرکت ها و مؤسسـات مزبـور 
طبـق مقـررات جـاری سـازمان و بـا رعایـت قانـون تامین 

اجتماعـی محاسـبه و مطالبـه خواهـد شـد.
مشـاور معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، 
افـزود: در زیسـت بـوم کار آفرینـی فناورانـه سـعی معاونت 
بـر این بوده اسـت، که  بـا ایجاد تسـهیات در زمینه بیمه، 
شـرکت  های  فعالیـت  رونـد  واردات،  و  صـادرات  مالیـات، 

دانـش بنیـان را تسـهیل کند. 

●●●
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حوزه های  در  فعال  ایرانی  بنیان  دانش  های  شرکت 
نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، برق، صنایع غذایی، معدن 
و متالورژی، صنعت ساختمان، تاسیسات، آب و فاضاب، 

خدمات بازرگانی به کابل می روند.
به گزارش بازارکار به نقل از معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، ایجاد بازار برای محصوالت دانش بنیان 
با کیفیت ایرانی یکی از حلقه های اصلی زیست بوم فناوری 
این  فروش  برای  بازاری  اگر  است.  کشور  در  نوآوری  و 
ابتر  حوزه  این  در  تاش ها  همه  نشود،  پیدا  محصوالت 
می ماند. این دلیلی است بر حمایت های معاونت علمی و 

فناوری از اعزام دانش بنیان ها به دیگر کشورها. با همین 
به  ایرانی  توانمند  دانش بنیان  شرکت های  هم  هدف 

افغانستان اعزام می شوند.
مرکز تعامات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری که یکی از پیشگامان عرصه 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و خاق است، در این 
سال ها تاش کرده تا با اعزام این نوع شرکت ها و ایجاد 
و  فناوری  زیست بوم  بازیگران  این  برای  جهانی  بازاری 

نوآوری، به رشد اقتصادی آن ها کمک کند.
اعزام شرکت های توانمند دانش بنیان، خاق و فناور در 

هشتمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل هم با همین 
هدف صورت می گیرد. در این نمایشگاه که ۲۹ بهمن ماه تا 
۲ اسفندماه امسال برپا می شود، شرکت های ایرانی توانمندی ها، 

محصوالت و خدمات خود را به نمایش خواهند گذاشت.
نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان در بخش های 
مختلف نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، برق، صنایع غذایی، 
و  آب  تاسیسات،  ساختمان،  صنعت  متالورژی،  و  معدن 

فاضاب، خدمات بازرگانی و غیره برگزار می شود.
فنـــاور  و  خـــاق  دانش بنیـــان،  شـــرکت های 
ـــف  ـــگاه از تخفی ـــن نمایش ـــور در ای ـــه حض ـــد ب عاقمن
ـــل  ـــه و حمل ونق ـــاخت غرف ـــاره، س ـــدی اج ـــد در ص ص

ــوند.  ــوردار می شـ ــگاهی برخـ کاالی نمایشـ

رئیس دانشگاه آزاد اسامی گفت: امروز به برکت انقاب 
انجام  اسامی فعالیت هایی که در ۲۰ سال اخیر در کشور 
شده، بی نظیر است؛ به طوری که نسل ها و سبک های علمی 

در حال متولد شدن هستند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی در برنامه 
جمهوری  سیمای   ۵ شبکه  از  که  چهل ستون  تلویزیونی 
فجر  دهه  مبارک  ایام  تبریک  با  شد،  پخش  ایران  اسامی 
گفت: خداوند را به واسطه توفیقاتی که به من عطا کرده، 

شاکر هستم.
دکتر طهرانچی با بیان اینکه علم آموزی یکی از بهترین 
استعدادهای جوانان است و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
تأثیر پیشرفت های علمی کشور و نمود عینی این پیشرفت ها 
در زندگی روزمره مردم چگونه است؟ گفت: زندگی مردم بدون 
علم، آگاهی و فناوری های منتج از علم بی معناست. انسان ها در 
طول زندگی روزمره خود با محصوالت توسعه علم و فناوری درگیر 
هستند. امروزه ما یک شهروند تکنولوژیک هستیم. تمام ابعاد 

زندگی انسان ها با علم سروکار دارد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه توصیه شما 
به جوانانی که هیچ امیدی برای آینده تحصیلی خود متصور 
نمی شوند و محیط ایده آلی برای بروز توانایی های خود نمی یابند، 
چیست؟ اظهار کرد: واقعیت این است به عنوان فردی که در کشور 
تحصیل و زندگی کرده و فراز و فرودها و تحوالت اجتماعی داخل 
و خارج از کشور را از نزدیک لمس کرده، دریافتم که بذر نا امیدی 
دارای اثراتی است. نا امیدی می تواند انسان را برای ساختن امیدوار 
و یا اینکه انسان را مجبور به ترک کشور کند. باید بدانیم اساساً 

روح ناامیدی از کجا سرچشمه می گیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسامی ادامه داد: انگلستان در سال 
۲۰1۰ چشم اندازی برای پژوهش تدوین کرد که بر اساس 
جوانان  جذب  ربای  آهن  باید  کشور  این  چشم انداز،  این 
دانشگاهی در دنیا باشد. در گزارش »فراتر از طوفان« اوباما و 
اسناد ۲۰16، ۲۰1۷ و ۲۰18 اروپا می بینیم که موتور محرک 
اقتصاد دانش بنیان، نیروی جوان و دانشگاهی است. در هر دو 
اسناد، نوشته شده که کشوری برتر است که نیروی جوان 

تحصیلکرده دنیا را داشته باشد.
اقتصاد  اول  رکن  اینکه  بر  تأکید  با  طهرانچی  دکتر 
کرد:  اظهار  است،  تحصیلکرده  انسانی  نیروی  دانش بنیان، 
تحصیلکرده  نیروی  گرفتن  کار  به  گرو  در  دنیا  رهبری 
کشورهای مختلف است. در حال حاضر تاش دنیا در راستای 
ایجاد جاذبه برای جذب نیروی انسانی جوان و ناامید کردن 
جوانان در کشورهایشان متمرکز شده است. ناامیدی در دنیای 
امروز خیلی طبیعی نیست و باید عمیق تر به آن نگریسته شود. 

باید جریان طبیعی را به جوانان نشان دهیم.
فضای  خصوص  در  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  عضو 
حاکم بر جامعه خاطرنشان کرد: جو عمومی و غالب کشور 

امید است، البته جو فضای رسانه های خاص مدنظرم نیست. 
محسوب  اجتماعی  تحوالت  جدی  رکن  عنوان  به  رسانه 
می شود. مردم بی نظیر ایران با 3 هزار سال سابقه فرهنگی، 

فراز و فرودهای کشور را به خوبی سپری کرده اند.
رئیس دانشگاه آزاد اسامی ادامه داد: در قرن ۷ هجری 
که مصادف با قرن 13 میادی است، پادشاه ولز گروهی را 
به آندلس می فرستد و در نامه ای به پادشاه آنجا می نویسد 
دانشجویان را به سرزمین شما می فرستم تا دانایی که کشور 
شما را فرا گرفته، بیاموزند و برای ما که از چهار طرف در 
جهالت قرار گرفته ایم، راهگشا باشند. همچنین عباس میرزا 
طی نامه ای به سفیر فرانسه می نویسد »آفتابی که در سرزمین 
شما می تابد، چگونه است که در سرزمین من نمی تابد، به من 
بگو راه پیشرفت کجاست؟ آیا من نیز همانند تزار روسی باید 

ترک وطن کنم و به سرزمین شما بیایم؟«
وی افزود: همه این اتفاقات فراز و فرودهای کشور ایران 
بوده است. دورانی بوده که خودمان اراده ساختن و پیشرفت 
که  بوده  هم  دورانی  است.  شده  محقق  امر  این  و  داشتیم 
مغول ها همه کتابخانه ها را به آتش کشیدند و در شهرهای 
سبزوار و نیشابور هیچ مردی را باقی نگذاشتند، اما ایران به 
رشد و پیشرفت خود ادامه داد و امروز از خیلی جهات بزرگ 

و پیشرفته است.
عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسامی در ادامه سخنان 
خود گفت: انقاب اسامی ایران یک خودباوری ایجاد کرد. 
بعد از جنگ دیدیم می شود سرپا بود و به داشته ها تکیه کرد. 
مقام معظم رهبری حرکتی را مبنی بر باور علم در اداره امور 

کشور شکل دادند.
دکتر طهرانچی تصریح کرد: در سال ۷6 با یک ادبیات و 
نگاه جدید و متفاوت شروع به کار، فعالیت و رشد کردیم. در 
آن سال ها تعداد مقاالت کشور اندک بود، اما خوشبختانه در 
حال حاضر در کشور دانشمندان بسیاری داریم که دنیا بر 
توانایی آنها در طراحی و حل مسائل گوناگون صحه می گذارد 

و دستاوردهایشان قابل تکیه است.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی به جایگاه 1۵ کشور 
در نظام رتبه بندی سایمگو اشاره و تصریح کرد: در باالدست 
و پایین دست ایران در این نظام رتبه بندی، جزو کشورهای 
پیشرو دنیا قرار دارد. جایگاه کشور در این رتبه بندی با توجه 
به اینکه سال ها تجهیزات و مواد آزمایشگاهی به سختی وارد 
کشور می شود، قابل توجه است. با همه محدودیت ها رشد 

شتابان و لشکر جدی داریم.
برکت  به  امروز  تأکید کرد:  آزاد اسامی  دانشگاه  رئیس 
انقاب اسامی فعالیت هایی که در ۲۰ سال اخیر در کشور 
شده، بی نظیر است. به طوری که نسل ها و سبک های علمی 

در حال متولد شدن هستند. این یک نگاه ارزشمند است.
بر  مبنی  )ع(  امیرالمومنین  از  به حدیثی  اشاره  با  وی 

»العلم السطان«، گفت: بر اساس فرمان روزولت در سال 1۹46 
پس از پایان جنگ جهانی، سند علمی تهیه می شود که در آن 
تأکید شده اگر می خواهید در دنیا حاکم باشید، امنیت داشته 
باشید، بیکاری را به حداقل برسانید و ... راهش علم است. 
مسیر کیفیت از داالن کمیت عبور می کند. کارآمدی محصول 
به وجود آمدن فضای تولید علم است. به دنبال حل مسائل 

صنعت در آزمایشگاه ها هستیم.
عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسامی ادامه داد: در سند 
پژوهشی ۲۰1۰ انگلستان تأکید شده که دولت در شرایط 
ریاضت اقتصادی باید بین هزینه عمومی و هزینه پژوهش 
یکی را انتخاب کند. هزینه پژوهش، فردا را و هزینه عمومی 
امروز را می سازد. باید به دانشگاه ها در حل مسائل اجتماعی و 

صنعت، آزادی عمل دهیم.
دکتر طهرانچی همچنین درباره اینکه اگر روزی فرا برسد 
که دیگر قرار نباشد کارمند یا مدیر نهاد دولتی باشید، چکار 
می کنید؟ گفت: به تازگی از مجموعه ای بازدید داشتم که سه نفر 
تأسیس  دانش بنیان  محصوالت  با  خصوصی  مجموعه  یک 
کرده و دستاوردهای جالب و قابل توجهی داشتند. همواره 
به دانشجویان خود می گویم که سراغ کار دولتی و کارمندی 

نروند، چرا که تاشی برای پیشرفت صورت نخواهد گرفت.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی تأکید کرد: فضایی که 
امروز در کشور ایجاد شده، شاید در گذشته نبود. آینده را این فضا 
خواهد ساخت. در این فضا تعدادی از جوانان دور هم جمع شده 
و کسب و کار جدید خلق می کنند. به همین دلیل دشمنان 
از ایران واهمه دارند. اساساً کار و رشد، پایداری می خواهد. 
هر کس پایدار باشد و از داشته ها، ذهن و استعدادش به نحو 

احسن استفاده کند، قطعاً پیروز می شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسامی به دیدار خود با یکی از سفرای 
کشورهای اروپایی اشاره و تصریح کرد: در این دیدار به سفیر 
گفتم »3۰۰ سال آینده خواهند گفت اروپایی ها استقال علمی 
ایران را برنتابیدند و دانشمندانش را در راه کسب و ترویج علم 
شهید کردند.« سفیر جمله من را پذیرفت و گفت »چه کنیم که 

دنیا همه چیز را علیه شما گروگان گرفته است.«

طهرانچی مطرح کرد 

»نیروی انسانی تحصیلکرده« رکن اول اقتصاد دانش بنیان

دانش بنیان های توانمند ایرانی راهی کابل می شوند 
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کشور  مستضعفان  بنیاد  اماک  و  اموال  سازمان  رئیس 
با بیان اینکه این صحبت که مزایده های بنیاد مستضعفان، 
به  و  عرضه  عدم  افزایش می دهد، گفت:  را  زمین ها  قیمت 
مزایده نگذاشتن زمین ها و تقاضای زیاد باعث ایجاد قیمت 

نامتعادل می شود.
سید صولت مرتضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
خراسان جنوبی اظهار کرد: به استناد قوانین و حسب اساسنامه 
است،  مشخص  نامش  از  که  همانطوری  مستضعفان  بنیاد 
رسالتش خدمات رسانی به محرومان و مستضعفان در چارچوب 

الگوهای تبیین شده است.
وی افزود: عمده امکاناتی که در اختیار بنیاد مستصعفان 
منابع  از  انقاب  از  قبل  در  که  است  اماکی  و  اموال  است 
عمومی و غاصبانه در اختیار برخی از دولتمردان بوده است 
و به اعتبار احکام دادگاه ها مدیریت و بهره برداری از آن ها در 

اختیار بنیاد قرار گرفته است.
کشور  مستضعفان  بنیاد  اماک  و  اموال  سازمان  رئیس 
تصریح کرد: خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند نیز یکی 
از استان هایی است که بخشی از اموال و دارایی های مصادره 
شده از حکام رژیم غاصب گذشته در آن در اختیار بنیاد است.

به گزارش ایسنا، مرتضوی با اشاره به حدود این اماک و 
کیفیت بهره برداری از آن ها، افزود: اماکی که در اختیار بنیاد 
مستضعفان قرار دارد به چند بخش تقسیم می شود؛ بخشی 
ابنیه تاریخی است که بنیاد آن ها را مرمت و بازسازی و بخشی 
را به دستگاه های بهره بردار واگذار کرده و بخشی را صیانت 

و حفاظت می کند.
وی ادامه داد: بخش دیگری از اماک، اماک کشاورزی 
وجود  آب  تامین  پیرامون  که  مشکاتی  رغم  به  که  است 
دارد، بنیاد با بهره مندی از تکنولوژی مدرن، آبیاری نوین و 
مکانیزه کردن اماک کشاورزی بهره وری و برداشت در سطح 

و اشتعالزایی را افزایش داده است.
رئیس سازمان اموال و اماک بنیاد مستضعفان کشور بیان 
کرد: بخشی از اماک در محدوده خدماتی شهرها قرار دارند 
که حسب کاربری هایی که در پهنه های طرح جامع تعریف 
شده و بارگذاری هایی که در اجرای طرح های تفصیلی تهیه 

شده برای آن ها کاریری تعریف شده است.

کاربری  بنیاد  اموال  ترین  عمده  ابنکه  بیان  با  مرتضوی 
عمونی دارند که به دستگاه های بهره بردار مانند آموزش و 
واگذار  بیرجند  دانشگاه  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرورش، 
و  امداد  کمیته  اختیار  در  اماک  از  بخشی  افزود:  می کند، 
بهزیستی برای تامین مسکن محرومان و همچنین در اختیار 

طرح تعریض خیابان ها قرار می گیرد.
وی با اشاره به اماکی که کاربری مسکونی، توریستی و 
یا تجاری دارند، تصریح کرد: اماک همواره در مناظره های 
متناوب در اداره کل اموال و اماک استان با کارشناسی رسمی 

دادگستری و به نرخ عادالنه به مزایده گذاشته می شوند.
رئیس سازمان اموال و اماک بنیاد مستضعفان کشور با 
بیان اینکه منابع درآمدی اساسا برای مناطق محروم هزینه 
و  اموال  کل  اداره  که  گزارشی  کرد: حسب  اظهار  می شود، 
اماک تدوین کرده است، از ابتدای مزایده های فروش ملک 
از این  حدود 33۰ مبلیارد تومان فروش صورت گرفته که 
مجموع 3۰3 میلیارد تومان در همین استان پروژه عمرانی و 

خدماتی تعریف و اجرا شده است.
اتخاذ تصمیم بزرگ برای خراسان  با اشاره به  مرتضوی 
جنوبی، افزود: در دوره جدید در سفر بهمن ماه رئیس بنیاد 
عنوان  به  درمیان  شهرستان  استان  به  کشور  مستضعفان 
شهرستان هدف به منظور الگوسازی برای رفع محرومیت به 

عهده بنیاد قرار داده شد.
وی با بیان اینکه عاوه بر این خدمات، بنا شده که بنیاد 
در این راستا خدمات ارزنده ای را در شهرستان درمیان داشته 
باشد، افزود: در سفر رئیس بنیاد مستضعفان کشور مطالباتی 
مطرح شد که باعث شد سفر امروز بنده با هدف اتخاذ تصمیم 

انقابی و به نفع مردم صورت گیرد.
رئیس سازمان اموال و اماک بنیاد مستضعفان کشور با 
و  استان  اجرایی  مسئوالن  با  جلسات  برگزاری  به  اشاره 
31 دستگاه اجرایی در رابطه با مشکات در این سفر، اظهار 
کرد: یکی از مشکات، تامین زمین برای مسکن نیازمندان بود 

که قرار است مرتفع شود.
مرتضوی با اشاره به تصمیم برای واگذاری قنوات مربوط 
به بنیاد مستضعفان به روستائیان و افزایش محدوده خدماتی 
روستاها و توسعه طرح تعالی روستاها، تصریح کرد: مصوبه 
3۰ بندی اتخاذ شد که تمام مشکاتی که فراروی استان بود 

را طی آن حل کردیم.
نیز  تاریخی  بناهای  برخی  مورد  در  اینکه  بیان  با  وی 
تصمیماتی اتخاذ شد، افزود: ارگ بهارستان به آب منطقه ای 

واگذار شد.

مرتضوی با اشاره به اینکه میانگین رشد قیمت زمین و 
مسکن در خراسان جنوبی، از میانگین کشوری باالتر نیست، 
افزود: عدم عرضه و به مزایده نگذاشتن زمین ها، تقاضای زیاد 

باعث ایجاد قیمت نامتعادل می شود.
وی با اشاره به اینکه وقتی سیاست ریاضتی و انقباضی بر 
اقتصاد مسکن افزایش می یابد قیمت نامتعادل می شود، اظهار 
کرد: چندین سال است محدوده خدماتی شهر بیرجند افزایش 
پیدا نکرده است و در طی این سال ها عدم عرضه، عدم افزایش 
محدوده خدماتی و مهاجرت بی رویه جمعیت باعث افزایش 

قیمت در بیرجند شده است.
رئیس سازمان اموال و اماک بنیاد مستضعفان کشور با 
بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه در خصوص مهاجرت بی رویه و 
تاش برای مهاجرت معکوس و یا متعادل از این امر جلوگیری 
خواهد کرد، بیان کرد: باید سیاست انقباضی در حوزه مسکن 

را کنار بگذاریم و محدوده شهری را افزایش دهیم.
مرتصوی با بیان اینکه مزایده، حقوقی ترین و منطقی ترین 
فرآیند است، تصریح کرد: در گذشته تمام درآمدها و عواید 
فروش زمین های بنیاد در استان هزینه شده و در آینده نیز 
عاوه بر همه درآمدهای استان از سمت فروش اماک باید در 

استان هزینه شود.
وی با بیان اینکه بخشی از منابع کان بنیاد در شهرستان 
براساس  باید  دولت  داد:  ادامه  شد،  خواهد  هزینه  درمیان 
بنیاد  و  کند  پرداخت  را  اعتبارات هر شهرستان  شاخص ها 

مستضعفان در کنار دولت فعالیت خواهد کرد.
رئیس سازمان اموال و اماک بنیاد مستضعفان کشور با 
بیان اینکه تمام استان های محروم کشور از جمله خراسان 
و  احمد  بویر  و  کهگیلویه  ایام،  شمالی،  خراسان  جنوبی، 
گلستان و در هر کدام چند شهرستان تحت پوشش بنیاد 
هستند، افزود: مجموعه دانش بنیان بنییاد از نخبگان در این 
حوزه حمایت می کند و نیز در راستای پرداخت تسهیات 

کمک های خوبی صورت می گیرد.
مرتضوی ادامه داد: عاوه بر آن اگر مجامع دانش بنیانی نیاز 
به کمک در حوزه اماک داشته باشند به آن ها کمک می کنیم.

وی افزود: برای تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی و کاهش 
اثرات ظالمانه دشمنان، بنیاد مستضعفان تقویت پروژه های 
دانش بنیان و حمایت از فکرهای خاق و نخبگان کشور را 

براساس رهنمودهای رهبری در دستور کار دارد.
کشور  مستضعفان  بنیاد  اماک  و  اموال  سازمان  رئیس 
این  رهبری  معظم  مقام  بازوی  عنوان  به  بنیاد  شد:  یادآور 

رسالت را به بهترین وجه انجام خواهد داد.

رئییس سازمان اموال و امالک این بنیاد

حمایت بنیاد مستضعفان از طرح های دانش بنیان 

مازندران  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
خواستار بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
در حوزه پسماند شد و گفت: شهرداری ها در این حوزه 

با شرکت های دانش بنیان قرارداد ببندند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان در جلسه 
برای  بنیان  دانش  تسهیات  اخذ  قرارداد  انعقاد  نحوه 
مدیریت پسماند شهرهای استان خواستار اقدام عملی 
شهرداری ها نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های دانش 
بنیان در حوزه پسماند شد و با اشاره به اینکه تمامی 
د  ردا قرا اخذ  به  نسبت  می بایست  شهرداری ها 

در  گذاری  سرمایه  جهت  بنیان  دانش  شرکت های  با 
حوزه پسماند اقدام کنند خاطر نشان کرد: برای اجرای 
این رویداد مهم ارائه تضمین الزم از جمله موضوعات 

مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
قرارداد  انعقاد  شاهد  بار  اولین  برای  افزود:  وی 
استان  شهرداری های  با  شکوفایی  نوآوری  صندوق 
صندوق  و  هستیم  پسماند  و  زباله  معضل  پیرامون 
تحویل  و  تکنولوژی  خرید  دنبال  به  شکوفایی  نوآوری 

آن به شهرداری ها است.
خاص  قوانین  شهرداری ها  تضامین  کرد:  اظهار  وی 

شاهد  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که  دارد  را  خود 
و  شهرداری ها  گذاری  سرمایه  پیرامون  عملی  اقدامات 
شرکت های دانش بنیان در بخش زباله و پسماند باشیم.

معاون استاندار مازندران: 

ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
در حوزه پسماند بهره گیری شود 
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اخبار
 شرکت های 
دانش  بنیان

فراخوانی برای 
استقرار شرکت های 

دانش بنیان در 
»پردیس کارآفرینی« 

فــراخـوان پـذیـرش و واگـذاری اراضـی در فــاز 
سوم پارک فـنـاوری پردیس معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهـوری، بـه عـنـوان یکی از فـازهای توسعه 

ناحیه نوآوری پردیس، منتشر شد.
به گزارش ایسنا، متقاضیان می توانند تا تاریخ ۵ اسفند ماه 

امسال درخواست پذیرش و عضویت خود را ثبت کنند.
با  تولیدی  »واحدهای  شده،   منتشر  فراخوان  مطابق 
که   )HI-TECH( پیشرفته  فناوری  دارای  محصوالت 
ارزش افزوده محصوالتشان باال و تولیدشان مبتنی بر نیروی 
باشند«،  نداشته  و حجیم  انبوه  تولید  و  باشد  متخصص 
»واحدهای تحقیق و توسعه )R&D( صنایع -که تولیدات آن ها 
در مناطقی بیرون از پارک صورت می  گیرد« و »آزمایشگاه ها، 
کارگاه ها و فب لب های خاص که خدماتی با فناوری پیشرفته 
ارائه می کنند« از واحدهای فناور و دانش بنیان، واجد شرایط 
برای عضویت و استقرار در پارک فناوری پردیس معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند.
همچنین هولدینگ های بزرگ صنعتی و سرمایه گذاری 
می توانند کمپ های تخصصی خود را بر اساس ضوابط 

پارک مستقر کنند.

حوزه های دارای اولویت برای پذیرش شرکت ها
برای پذیرش و عضویت شرکت های جدید، متقاضیانی 
که در حوزه های »تجهیزات پزشکی پیشرفته«، »فناوری 
اطاعات و ارتباطات«، »الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق« و 
»ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی با فناوری پیشرفته« 

فعالیت می کنند، در اولویت واگذاری خواهند بود.
مساحت زمین قطعات قابل واگذاری و شرایط پرداخت 
وجه زمین مطابق اعام فراخوان، صرفا تعداد 3۵ قطعه از 
کل قطعات موجود در پردیس کارآفرینی )فاز 3(، در این 

طرح قابل واگذاری است.
و  مربع  متر   ۵۵۰ واگذاری  قابل  مساحت  حداقل 
حداکثر ۲۵۰۰ مترمربع اعام شده است. در صورت احراز 
نیاز شرکت ها، امکان واگذاری قطعات به صورت تجمیعی 
و حداکثر تا سقف ۵۰۰۰ مترمربع نیز وجود خواهد داشت 
و قیمت قطعات بر اساس عواملی ازجمله دسترسی ها، 

موقعیت، متراژ و...، متغیر خواهد بود.
و  کلنگ زنی  مراسم  علمی،  معاونت  اعام  اساس  بر 
آغاز عملیات آماده سازی اراضی این فاز از پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که 
کارآفرینی«  »پردیس  نام  با  و  دارد  وسعت  هکتار   ۲1

شناخته می شود، در شهریور ماه امسال برگزار شد.

ـــه دانشـــگاه  رئیـــس جمهـــور تاکیـــد کـــرد: دانشـــجویان ب
ـــن  ـــد و در عی ـــاد بگیرن ـــد و ی ـــم بیاموزن ـــا عل ـــد ت آمدن
حـــال نیـــز در مســـائل سیاســـی حضـــور یابنـــد و در 

ـــند. ـــال باش ـــات فع انتخاب
بـــه گـــزارش بـــازارکار بـــه نقـــل از ایســـنا، حجـــت 
االســـام و المســـلمین حســـن روحانـــی رئیـــس جمهـــور 
ـــن  ـــه ســـی و ســـومین جشـــنواره بی در مراســـم اختتامی
المللـــی خوارزمـــی کـــه در ســـالن اجـــاس ســـران 
ــار  ــه افتخـ ــن کـ ــر ایـ ــد بـ ــا تاکیـ ــد بـ ــزار شـ برگـ
می کنیـــم کـــه در جامعـــه بشـــری امـــروز عالمـــان 
و فرهیختـــگان مســـیر علـــم و دانـــش را بـــه پیـــش 
ـــن  ـــر ای ـــان ب ـــه ارزش انس ـــرد: هم ـــار ک ـــد اظه می برن
ـــت و  ـــه، حرک ـــرار گرفت ـــه ق ـــه ای ک ـــه در نقط ـــت ک اس
ـــردن  ـــذار ک ـــرای واگ ـــو را ب ـــرایطی ن ـــد و ش ـــاش کن ت

ـــد. ـــاد نمای ـــود ایج ـــد خ ـــل بع ـــه نس ـــور ب ام
ـــرای  وی خاطـــر نشـــان کـــرد: آن چـــه کـــه پیشـــینیان ب
ـــا  ـــش قرن ه ـــاش و کوش ـــل ت ـــد، حاص ـــام دادن ـــا انج م
ـــروز  ـــه ام ـــه ک ـــوده و آن چ ـــریت ب ـــخ بش ـــول تاری در ط
ـــف  ـــای مختل ـــش ه ـــش در بخ ـــم  و دان ـــوان عل ـــه عن ب
مشـــاهده می کنیـــم حاصـــل کوشـــش و تـــاش 

ـــت. ـــل اس ـــمندان ادوار قب ـــمندان و دانش اندیش
ـــن  ـــه بزرگتری ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــور ب ـــس جمه رئی
امتیـــاز انســـان ها فهمیـــدن، عالـــم شـــدن و تربیـــت 
ـــاس  ـــم اس ـــم و تعلی ـــت: تعل ـــت گف ـــر اس ـــان دیگ عالم
ـــت.  ـــال اس ـــمت کم ـــه س ـــت او ب ـــر و حرک پیشـــرفت بش
ـــم،  ـــق ، عل ـــه تحقی ـــان را ب ـــم جوان ـــه می خواهی چنانچ
ــتاق  ــو مشـ ــای نـ ــت در فناوری هـ ــش و فعالیـ پژوهـ
کنیـــم بایـــد فضـــا و زیســـت بـــوم مناســـب و الزم را 
ـــد  ـــوث ش ـــی مبع ـــام در زمان ـــر اس ـــم. پیامب ـــاد کنی ایج
کـــه هیـــچ کـــس را بـــا علـــم تجلیـــل نمی کردنـــد و 
ـــل  ـــه دلی ـــار ب ـــن افتخ ـــتند، ای ـــاری داش ـــراد افتخ ـــر اف اگ
ـــژاد، شمشـــیر زنـــی و فتوحـــات جنگـــی  قبیلـــه، خـــون، ن
ــش و  ــم و دانـ ــتن، علـ ــدن، نوشـ ــود  و خوانـ ــا بـ آنهـ

ـــت. ـــود نداش ـــم وج ـــرای تعلی ـــزی ب مرک
وی ادامـــه داد: پیـــش از بعثـــت پیامبـــر حتـــی 
برخـــی علـــم و دانـــش را جـــزو خدمـــات رده پاییـــن 
ـــون  ـــتن مت ـــرای نوش ـــف ب ـــای طوای ـــتند و روس می دانس

ـــد؛  ـــتخدام می کردن ـــت اس ـــرای کتاب ـــردی را ب ـــود ف خ
ـــود،  ـــاز ب ـــدن امتی ـــتن  و نخوان ـــه ندانس در آن دوران ک
ـــه  ـــرد ک ـــازل ک ـــی ن ـــوث  و کتاب ـــر را مبع ـــد پیامب خداون

ــوند. ــه خوانـــدن دعـــوت می شـ ــگان بـ در آن همـ
روحانی اظهار کرد: براساس روایات فرا گرفتن علم و دانش 
و تعلیم افراد حتی گاهی از سال ها عبادت باالتر است. پس 
از نزول اسام و قرآن و تاسیس مساجد، یکی از ارزش های 
بزرگ آن بود که در مساجد می آموختند و آموزش می دادند 
و مساجد در کنار این که محلی برای مشورت های اجتماعی 

و ساماندهی مسائل اجتماعی و سیاسی بود 
ـــل  ـــوم در اوای ـــر عل ـــه وزی ـــه گزارشـــی ک ـــا اشـــاره ب وی ب
بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری بـــه ریاســـت جمهـــوری 
ـــی  ـــاس گزارش ـــرد: براس ـــان ک ـــر نش ـــرده خاط ـــه ک ارائ
ـــت  ـــام واقعی ـــار، ارق ـــه داده در آم ـــوم ارائ ـــر عل ـــه وزی ک
حرکـــت مـــا در مســـیر پیشـــرفت و تعالـــی اســـت. 
براســـاس ایـــن گـــزارش جایـــگاه ایـــران در شـــاخص 
جهانـــی ، نـــوآوری در ابتـــدای دولـــت یازدهـــم 1۲۰ 
ـــه  ـــه رتب ـــان ســـال ۹۷ ب ـــگاه در پای ـــن جای ـــه ای ـــوده ک ب
6۵ ارتقـــا یافتـــه اســـت و ایـــن رونـــد بـــه گونـــه ای 
ـــان  ـــگاه 61 در جه ـــه جای ـــال ب ـــه امس ـــه ک ـــداوم یافت ت
ــود و  ــم نبـ ــرایط تحریـ ــر شـ ــه اگـ ــیده ایم. البتـ رسـ
ـــی  ـــد در جایگاه ـــی تردی ـــتیم ب ـــری داش ـــت بهت وضعی
ـــار  ـــی و آم ـــت فعل ـــا وضعی ـــم ام ـــرار می گرفتی ـــر ق باالت
ـــز  ـــم نی ـــار و تحری ـــرایط فش ـــه در ش ـــد ک ـــان می ده نش
ـــم. ـــرعت پیمودی ـــه س ـــیر را ب ـــم و مس ـــم نکردی راه را گ

وی ادامه داد: ارتقای ۵۹ پله ای جایگاه ایران در نوآوری 
طی شش سال به این معناست که مسیر انقاب، مردم و 

دانش پژوهان صحیح بوده است.
روحانی گفت: براساس گزارش وزیر علوم تعداد پارک های 
علم و فناوری از 36 در سال ۹3 به 43 در سال ۹8 و 
پارک های  فناوری مستقر در  واحدهای  تعداد  همچنین 
علم و فناوری از 3۰۰۰ در سال ۹۲ به ۷864 در سال 
۹۷ رسیده است. امروز بیش از 16۲۵ واحد فناور به کسب 
رتبه دانش بنیان نائل شدند این در حالی است که در سال 
۹۲ تنها 11 شرکت دارای این رتبه بودند.  این که در علم 
و فناوری از جایگاه ۲1 به 16 رسیدیم به معنای حرکت 

سریع و رشد علمی ماست.

رییس جمهور در جشنواره بین المللی خوارزمی : 

300 هزار شغل توسط 
شرکت های دانش بنیان ایجاد شد
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همکاری  به  اشاره  با  دانشمند  مؤسسه  مدیرعامل 
از  گفت:  مستضعفان  بنیاد  با  دانش بنیان  شرکت های 
دانش بنیان،  فناوری های شرکت های  و  نوآوری  دانش، 

استفاده و از آنها حمایت می کنیم.
علی  مهر،  خبرنگار  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
نیازهای  ارائه  رویداد  نخستین  مراسم  در  خطیبی، 
همزمان  رویداد  این  گفت:  مستضعفان  بنیاد  صنعتی 
است  شده  برگزار  اسامی  انقاب  پیروزی  سالگرد  با 
شرکت های  روی  به  مستضعفان  بنیاد  درب های  و 

دانش بنیان گشوده شده است.
وی با اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان در بیش از 
۵۲ رشته صنعتی فعالیت می کند، گفت: فوالد، سیمان، 
الستیک، شیشه، کاشی و ... از جمله صنایعی هستند 
که بنیاد مستضعفان در این زمینه ها فعالیت می کنند.

خطیبی با اشاره به اینکه ظرفیت عظیمی از صنایع 
داخلی کشور در بنیاد مستضعفان وجود دارد، افزود: بیشتر 

این صنایع در زمینه صنایع ایجادی فعالیت می کنند.
چنانچه  کرد:  تأکید  دانشمند  مؤسسه  مدیرعامل 
برقرار کنند،  ارتباط  روز  فناوری های  با  نتوانند  صنایع 
از بین می روند و برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، ما از 

دانش شرکت های دانش بنیان استفاده می کنیم.
وی با تأکید بر اینکه می خواهیم نوآوری ها وارد صنایع 
بنیاد مستضعفان شوند، افزود: بنیاد یک بازار بزرگ برای 
شرکت های دانش بنیانی است که بتوانند وابستگی صنایع 

ما را به تکنولوژی های وارداتی مرتفع کنند.
گفت:  و  کرد  اشاره  مؤسسه  این  نقش  به  خطیبی 
بنیاد  فناورانه  نیازهای  اتصال  در  دانشمند  مؤسسه 
مهمی  نقش  دانش بنیان  شرکت های  به  مستضعفان 
دارد و رویدادی که امروز برگزار شد، یکی از 1۵ رویداد 
مجازی  فضای  در  حاضر  حال  در  که  است  مشابهی 

وجود دارد.
دانشمند، شبکه  مؤسسه  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
دانشمند ایجاد کرده ایم، گفت: تمامی نیازهای مربوط 
به فناوری بنیاد مستضعفان در این شبکه ایجاد شده 
می کند،  رفع  را  ما  نیازهای  بتواند  که  شرکتی  هر  و 

می تواند به بنیاد مراجعه و با ما همکاری کند.
تکیه گاه  و  حامی  مستضعفان،  بنیاد  وی،  گفته  به 

شرکت های دانش بنیان در صنایع مختلف است.
هلدینگ  مدیرعامل  چگینی  یحیی  همچنین 
گفت:  مراسم  این  در  سینا  صنعت  پایا  گسترش 
همکاری  برای  جدی  عزم  ما  زیرمجموعه  شرکت های 
با شرکت های دانش بنیان و استفاده از فناوری و دانش 

روز آنها دارند.
مدیرعامل هلدینگ گسترش پایا صنعت سینا ادامه 
داد: ما در زمینه کاشی و سرامیک فعالیت می کنیم به 
طوری که 6۵ درصد محصوالت سرامیک و 4۵ درصد 
ظروف شیشه ای مان صادر می شود. همچنین در صنایع 
تاکنون  و  داریم  فعالیت  نیز  و چادر مشکی  تایرسازی 
برای  دانش بنیان  شرکت های  با  نیز  قرارداد  چندین 

همکاری با آنها امضاء شده است.

خطیبی عنوان کرد: 

حمایت 
بنیاد مستضعفان 

از شرکت های 
دانش بنیان 

آمادگی  از  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
ایجاد صندوق مشترک بین المللی برای  این صندوق برای 
خط  راه اندازی  گفت:  و  داد  خبر  خطرپذیر  سرمایه گذاری 
اعتباری ویژه برای حمایت از ارتباطات بین المللی شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها از دیگر پیشنهادهای ما برای 

افزایش همکاری های بین المللی است.
مراسم  در  ملکی فر  سیاوش  دکتر  سیتنا،  گزارش  به 
فناوری  سرمایه گذاری  گردهمایی  دومین  اختتامیه 
برنامه های  راستای  در  امروز  صبح  که   )TIM2020(
شبکه انتقال و تبادل فناوری کشورهای عضو گروه هشت 
برگزار  در صندوق   )D8( توسعه  حال  در  اسامی   کشور 
نوآوری  صندوق  خدمات  و  تسهیات  معرفی  ضمن  شد، 
فرصت های  درباره  فناور،  و  بنیان  دانش  شرکت های  به 
گفت:  بین المللی  سرمایه گذاری  صندوق های  با  همکاری 
ایجاد صندوق مشترک  برای  صندوق نوآوری و شکوفایی 
دارد.  آمادگی  خطرپذیر  سرمایه گذاری  برای  بین المللی 
صندوق  که  عملیاتی  پیشنهادات  از  دیگر  یکی  همچنین 
دهد  ارائه  بین المللی  همکاری های  افزایش  برای  می تواند 
راه اندازی یک خط اعتباری ویژه برای حمایت از ارتباطات 
بین المللی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها است.

و  و شکوفایی، خدمات  نوآوری  توسعه صندوق  معاون 
تسهیات این صندوق را در قالب سه دسته سرمایه گذاری، 
الحسنه  قرض  یا  بهره  کم  تسهیات  و  باعوض  خدمات 
طبقه بندی کرد و در مورد مدل های سرمایه گذاری صندوق 
در اکوسیستم نوآوری گفت: نقطه عطف نظام علم فناوری 
و نوآوری ایران، تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش 
مشوق های  بر  عاوه  قانون  این  اساس  بر  که  بود  بنیان 
صندوق  بنیان،  دانش  شرکت های  برای  شده  طراحی 
شرکت ها  این  از  حمایت  برای  نیز  شکوفایی  و  نوآوری 
انجام  سرمایه گذاری  مدل  سه  صندوق  شد.  راه اندازی 
می دهد که شامل سرمایه گذاری مستقیم برای پروژه های 
مثل  عامان صندوق  با  مدل هم سرمایه گذاری  راهبردی، 

صندوق های VC است و در نهایت در ایجاد صندوق های 
VC هم مشارکت می کند. عاوه بر این با طراحی خدماتی 
چون بیمه نوآوری و بیمه سرمایه گذاری، صکوک و اوراق 
نوآوری، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و باعث جذب 

سرمایه گذاری های بیشتر می شود.
وی در مورد دیگر خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی 
تسهیات  انواع  با  را  بنیان  دانش  شرکت های  ما  افزود: 
می کنیم.  حمایت  بهره  بدون  الحسنه  قرض  یا  بهره  کم 
همچنین برای تحقیق و توسعه و افزایش ظرفیت تولید، 
سرمایه در گردش شرکت ها را تامین و فضای کاری آنها 

را تامین می کنیم.
ملکی فر با اشاره به تسهیات صندوق نوآوری و شکوفایی 
گفت:  ایرانی،  بنیان  دانش  محصوالت  خریداران  برای 
صندوق نوآوری به خریداران داخلی و بین المللی محصوالت 

دانش بنیان ایرانی تسهیات لیزینگ اعطا می کند.
به گفته وی، حمایتهای باعوض هم از دیگر خدمات 
بنیان  دانش  شرکت های  به  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
است که بخشی از آن شامل دریافت استاندارد ها، حضور 
تجاری،  پذیرش هیات  و  اعزام  نمایشگاه های خارجی،  در 
نهایت  در  و  پتنت  ثبت  خدمات  با  معنوی  مالکیت 

آموزش های الزم است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اشاره 
در  خاورمیانه  در  علم  تولید  زمینه  در  ایران  اول  رتبه  به 
مورد انتشار مقاالت علمی  ایران نیز گفت: انتشار مقاالت 
علمی  ایران طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰18 به سهم 3۰ درصدی 
در خاورمیانه رسیده است و در عرصه بین المللی نیز رتبه 
ایران با سهم 1.۵ درصدی به رتبه 16 دنیا در سال  ۲۰18 

رسیده است.
شرکت های  تعداد  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ملکی فر 
دانش بنیان ایران از 48۰۰ شرکت گذشته است و از این 
میزان نزدیک به ۲3۰۰ شرکت از خدمات صندوق نوآوری 
کشور  دانشجویان  تعداد  کرده اند.  استفاده  شکوفایی  و 
به  در سال ۲۰۰۵  نفر  هزار  و 4۰۰  میلیون  دو  از حدود 
بالغ بر 4 میلیون و 8۰۰ هزار نفر در سال ۲۰1۷ رسیده 
مرکز   ۲۰۰ حدود  دارای  ایران  حاضر  حال  در  و  است 
رشد، ۲۰۰ شتاب دهنده و 43 پارک علم و فناوری است. 
همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی از همکاری شبکه پر 
تعداد 3۷ صندوق پژوهش و فناوری در سراسر ایران بهره 
می گیرد که عاوه بر ارائه خدمات به شهرهای مختلف، در 
غیره  و  پزشکی  تجهیزات  نانو،  مانند  تخصصی  حوزه های 

نیز فعالیت می کنند.

آمادگی صندوق نوآوری و شکوفایی
 برای ایجاد صندوق مشترک بین المللی 

برای سرمایه گذاری خطرپذیر

●●●

رویدادی مبنی بر آشنایی شرکتهای دانش بنیان ایرانی با 
بازار روسیه و ازبکستان با هدف ایجاد زمینه های همکاری بین 

ایران و این دو کشور برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری، معرفی زمینه های همکاری میان ایران و 
دیگر کشورها دروازه توسعه بازار بین المللی محصوالت ایرانی 
مبنای  بر  و  روز  علم  با  که  دانش بنیان  محصوالتی  است. 

نیازهای فناورانه تولید شده است.
امسال،  این موضوع، چهارم اسفندماه  بر مبنای اهمیت 
قصد  که  دانش بنیان هایی  میزبان  فناوری  و  علمی  معاونت 

دارند،  را  ازبکستان  و  روسیه  در  محصوالتشان  بازار  توسعه 
خواهد بود.

حمایتی  »خدمات  است  قرار  فناورانه  رویداد  این  در 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه صادرات«، 
»فرصت های همکاری فناوری و تجاری با کشور روسیه« و 
دانش بنیان  پایگاه صادراتی محصوالت  و  دائمی  »نمایشگاه 
حوزه کشاورزی و دامپروری در ازبکستان« به شرکت کنندگان 

معرفی شود.
همین برنامه، زمینه های همکاری ایران و دو کشور روسیه 

و ازبکستان را فراهم می کند.

شرکتهای دانش بنیان با بازار روسیه و ازبکستان آشنا می شوند 
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فن بازار
◄ فن بازار استان مرکزی و گذرگاه مبادالت نوین

◄ در آیین پایانی نخستین جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی 
مطرح شد

صنایع فرهنگی؛ هویت ساز و اشتغال آفرین
◄ مشهورترین صندوق های خطر پذیر ایران را بشناسید

سرمایه گذاری جسورانه چیست؟
◄ اخبار
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فن بازار

استان مرکزی دومین فن بازار منطقه ای کشور

استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
مرکزی  گفت: این استان به دلیل ظرفیت مطلوب در 
تعدد واحدهای تولیدی و تنوع محصوالت تولیدی از 
سوی مرکز فن بازار ملی ایران، به عنوان دومین فن بازار 
منطقه ای کشور معرفی شده است و  اکنون  شمار  
زیادی از واحدها و فعاالن تولیدی استان عضو این 

فن بازار هستند.
بنگاه  فن بازار  واقع  در  افزود:  آمره«  »مصطفی 
واسطه  نقش  ایفای  با  که  است  فناوری  معامالت 
اطالعاتی و حقوقی وظیفه نزدیک کردن طرف های 
عرضه و تقاضا در حوزه فناوری و محصوالت پیشرفته 

را برعهده دارد.

وی ادامه داد: مرکز فن بازار ملی ایران به عنوان مرجع 
اطالعات فناوری کشور با هدف رفع نیازهای اطالعاتی 
افرادی که با مقوله تجاری سازی دانش فنی و مبادله آن 
سرو کار دارند و همچنین توسعه بازار فناوری از طریق 
تجاری سازی نوآوری های کشور تاسیس شده است.

استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
مرکزی بیان کرد: فن بازار بستری را فراهم می کند تا 
واحدهای تولیدی نیازمندی های فناورانه خود را در 
آن منعکس کرده و از طرفی واحدهای تولیدکننده این 
نیازمندی ها را مشاهده کرده و آمادگی خود را برای 
تامین نیازمندی های واحدهای مذکور اعالم می کنند. 
آمره اظهار داشت: از طرفی بسیاری از واحدهای 
تولیدی و شرکت های دانش بنیان نیز اختراعات و 

ابداعات خود را در فن بازار منطقه ای اعالم می کنند و 
از این طریق تولیدات خود را برای واحدهای نیازمند 

عرضه می کنند. 
وی بیان کرد: توسعه و توجه ویژه به فن بازارها گامی 
اساسی در راستای خودکفایی و قطع وابستگی به خارج 
از کشور است که به خصوص در شرایط تحریم می توانند 
گام نقش مهمی در خودکفایی کشور داشته باشند. 
مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی افزود: 
۲۵۲ فقره نیاز فناور توسط صنعت، معدن و تجارت 
استان استخراج و به دانشگاه های استان اعالم شده 
است تا در بازه زمانی مشخص در این موضوعات راهبرد 

ارایه کنند.
فعالیت ۲۴۶ کاربر در سامانه فن بازار استان مرکزی

فن بازار استان مرکزی و گذرگاه مبادالت نوین
از  می شود  فناوری«  بازار  »توسعه  به  منجر  که  فنی  دانش   تجاری سازی  روند  تسهیل  و  رسمایه گذاران  جلب  فناوری،  حوزه  در  رسمایه گذاری  فرصت های  ارایه  و  شناسایی 

جمله نقش های اساسی فن  بازارها است که می تواند راه میان بری برای نظام مدیریت و مبادالت نوین در حوزه تولید باشد.
انتقال  اسرتاتژی  از  بیشرت  و  نبودند  نوین  فناوری  تولیدکننده  خود  که  »هنگ کنگ«  و  »چین«  »ژاپن«،  چون  کشورهایی  و  برمی گردد  رشقی  آسیای  کشورهای  و   ۱۹۹۰ دهه  به  بازارها  فن   تولد 

آن ها استفاده می کردند و برای سامان دهی به جریان انتقال تکنولوژی در کشورشان دست به ایجاد ساختارهایی زدند که امروزه با عنوان فن بازار در متام نقاط جهان مطرح است. 
منجـــر  کـــه  حرفـــه ای  فعالیت هـــای  ســـایر  و  فنـــی  دانـــش   تجاری ســـازی  رونـــد  تســـهیل  رسمایه گـــذاران،  جلـــب  فنـــاوری،  حـــوزه  در  رسمایه گـــذاری  فرصت هـــای  ارایـــه  و  شناســـایی 
ــای  ــن  بازارهـ ــی و فـ ــش  فنـ ــال دانـ ــاوری، انتقـ ــات فنـ ــته اطالعـ ــه دسـ ــه سـ ــازارا بـ ــن  بـ ــای فـ ــت و در دنیـ ــوزه اسـ ــن حـ ــی ایـ ــای اساسـ ــه نقش هـ ــود از جملـ ــاوری« می شـ ــازار فنـ ــعه بـ ــه »توسـ بـ

اســـت. شـــده  تقســـیم بندی  ترکیبـــی 
مورد  در  کاملی  اطالعات  مسکن   معامالت  بنگاه  یک  به   مراجعه  در  که   هامن طور  واقع  در  و  می شود  عرضه  مخاطبان  به  اطالعاتی  نوین  عرصه  اطالعات  تنها  اطالعات،  بازار  فن   در 

مسکن قابل خرید یا فروش با متام ویژگی هایش ارایه می شود، در فن بازار اطالعات هم با برخورداری از عرصه های نوین فناور از اطالعات قابل خرید و فروش می توان مطلع شد.
فن بازارهای  و  شود  تامین  آنان  منافع  شکل  بهرتین  به  تا  می دهند  بازار  و  حقوقی  فنی،  مشاوره های  تکنولوژی  انتقال  معامله  طرف های  به  فناوری  انتقال  یا  مشاوره  بازار  فن   در 

ترکیبی نیز هر ۲ حوزه اطالعات و مشاوره ای را در می گیرد.
رسوکار  آن  مبادله  و  فنی  دانش  تجاری سازی  با  که  افرادی  اطالعاتی  نیازهای  رفع  هدف  با  کشور،  فناوری  اطالعات  مرجع  به عنوان  ایران«  ملی  بازار  فن   »مرکز  ایرنا  گزارش  به 
در  با  مرکز  این  و  کرد  به کار  آغاز  تاسیس  پردیس  فناوری  پارک  توسط   ۱۳۸۳ سال  در  کشور،  در  نوآوری ها  تجاری سازی  طریق  از  فناوری  بازار  توسعه  به  کمک  همچنین  و  دارند 
شبکه  تخصصی،  و  منطقه ای  بازارهای  فن   گسرتده  شبکه  از  برخورداری  بین املللی،  و  ملی  متعدد  برنامه های  اجرای  کشور،  فناوری  اطالعات  بانک  بزرگرتین  داشنت  اختیار 
اصلی  مأموریت  بعنوان  را  کشور«  فناوری  بازار  مدیریت  و  »توسعه  موضوع  سخت افزاری،  و  نرم افزاری  زیرساخت های  قانونی،  ابزارهای  سایر  و  فناوری  تبادل  حرفه ای  کارگزاران 

خود قرار داده است.
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مدیرفن بازار منطقه ای استان مرکزی گفت: ۲۴۶ 
کاربر در سامانه تخصصی فن بازار این استان فعالیت 
دارند که  بیش از ۲۲ درصد اعضای آن ها از مدارک 
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بهره مند هستند.
سید»پیام میرنظامی« افزود: ۲۲۲ شرکت دانش 
بنیان و فناور در قالب ۲۲۲ محصول در سامانه فن بازار 
منطقه ای استان مرکزی معرفی شده   که تا کنون ۲۲ 
تقاضای فناوری از سطح واحدهای صنعتی برای 

جذب فناوری مورد نیاز به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: ۲۲ شرکت مستعد دانش بنیان 
امسال در استان مرکزی شناسایی و ۲۲ شرکت مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان نیز با ارزیابی 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نشان دانش 

بنیان دریافت کردند.
اضافه  مرکزی  استان  منطقه ای  فن بازار  مدیر 
کرد: فن بازار منطقه ای این استان سال گذشته در 
ارزیابی های تخصصی ملی در بین ۲۴ فن بازار منطقه ای 

کشور در بین سه فن بازار برتر کشور قرار گرفت.
سراسری  نشست  در  کرد:  بیان  میرنظامی 
فن بازارهای کشور با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری که آذرماه امسال در تهران برگزار شد 
۲۲ قرارداد در فن بازارهای مختلف کشور به ثبت رسید 
که از این تعداد سه قرارداد به ارزش ۲ میلیارد و ۲۲۲ 
میلیون ریال مربوط به فن بازار استان مرکزی بود.
وی اظهار داشت: در مجموع ۲۴ فن بازار منطقه ای 
در کشور فعالیت می کنند و سه فن بازار نیز به صورت 
تخصصی در حوزه های سالمت، کشاورزی و گاز در 

کشور به ثبت رسیده است.

فن بازار حلقه اتصال عرضه و تقاضا در بازار فناوری

رئیس پارک علم فناوری استان مرکزی نیز گفت: 
فن بازار حلقه اتصال عرضه و تقاضا در بازار فناوری 
است که این مهم به خوبی برای اعضای شرکت های 
زیرمجموعه این پارک آموزش داده شده و حتی تا 
سال گذشته فن بازار استان در محل پارک در یک دفتر 

اختصاصی فعالیت می کرد.
»محمد رفیعی« افزود: فن  بازار در ۲ بخش بازار 
فیزیکی و بازار مجازی فعالیت می کند و پارک علم و 
فناوری این استان در هر ۲ بخش آن فعالیت می کند.
با  فناوری  متقاضیان  آشنایی  داد:  ادامه  وی 
محصوالت عرضه شده و بیان نیازهای فناورانه به 
تولیدکننده محصوالت فناور از مهمترین مزیت های 
فن بازار است که می تواند برای شرکت های مستقر در 

پارک علم و فناوری استان کارگشا باشد.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی اظهار 
داشت: مهمترین مشکل شرکت های دانش بنیان 
جذب سرمایه گذار است که فعالیت فن بازار می تواند 

این مشکل را نیز رفع کند.

جایگاه فن بازار استان مرکزی با وجود موفقیت های 

چشمگیر نیازمند تقویت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی 
نیز در گفت و گو با ایرنا، گفت: فن بازار  این استان با 
وجود ظرفیت های چشمگیر هنوز هم نتوانسته جای 
خود را در نظام فناوری  مستحکم کند و در برخی 
بخشنامه های مرتبط با این حوزه به بحث فن بازار 

اشاره ای نشده است.
»سعید فرخی« بیان کرد: به منظور کسب عملکرد 

بهتر در این زمینه  و رسیدن به شرایط مطلوب باید بین 
دارندگان فناوری و مشتریان این حوزه آشنایی، تعامل 
و ارتباط وسیع تری برقرار شود و البته این مهم بایستی 

در سطح ملی انجام پذیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی 
خاطر نشان کرد:  گروه کاری فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان در استان ایجاد شده که دبیر آن مسوول پارک 
علم و فناوری استان مرکزی است و باید این کارگروه در 
مورد یک اقدام کامل و جامع در این استان در زمینه 

فن بازار، هم اندیشی و برنامه ریزی کند.
وی تصریح کرد: همچنین اتصال دانشگاه ها و مراکز 
دانشگاهی با فن بازار باید برقرار شود و با این حوزه 
آشنایی پیدا کنند، در این صورت، مقوله فن بازار به 

خوبی راه رشد و توسعه خود را خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی 
ادامه داد: حلقه گمشده در حوزه فن بازار  وجود ندارد 
و مسئله  اتصال داشته های مرتبط در این زمینه است 

و باید تدبیر مؤثری برای این اقدام اندیشید.
بخش های   در  تسهیالتی  داشت:  اظهار  فرخی 
بازاریابی، انتقال فناوری، خرید و تجاری کردن محصول و 
سرمایه گذاری برای فعاالن بخش فن بازار در نظر گرفته شده 
که اعطای آن منوط به معامله و مبادله محصول است.
وی افزود: تقاضا در حوزه فن بازار به روز است و 
تغییرات آن باید زمینه برای عرضه محصول متناسب 
با بازار مهیا کند و صاحبان صنایع، کشاوری و خدمات 
باید از ظرفیت فن بازار استان آگاه شوند و برنامه 

هدفمندی را در این حیطه ارایه کنند.
۲۴۶ کاربر و ۲۲۲ شرکت دانش بنیان در سامانه 
فن بازار منطقه ای استان مرکزی فعالیت می کنند.
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صنایع فرهنگی هویت بخش و درآمدزا هستند

ـــاد  ـــس جه ـــازارکار، رئی ـــگار ب ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ـــت:  ـــخنانی گف ـــم در س ـــن مراس ـــگاهی در ای دانش
»کشـــورهای پیشـــرفته کـــه در ابعـــاد مختلـــف رشـــد 
کرده انـــد بعـــد از مدتـــی بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدند که 
باید به صنایع فرهنگی توجه ویژه ای داشته باشند 
چرا که اوال باعث معرفی هویت کشورشان می شود 
و ثانیا توســـعه فناورانه می تواند باعش درآمدزایی 

بـــرای آن ها شـــود.«
او افـــزود: »بعد از انقـــالب که باعث ایجاد روحیه 
خودبـــاوری در بیـــن جوانـــان شـــد موضـــوع توســـعه 
صنایع سخت مورد توجه قرار گرفت و دستاوردهای 
خوبـــی نیز کســـب کردیم امـــا بعد از مدتی مـــا نیز به 
ایـــن نتیجـــه رســـیدیم کـــه فناوری های نرم نیـــز نیاز 
اصلـــی کشـــور اســـت و اقداماتـــی در ایـــن خصـــوص 
انجام شـــد و اکنون شـــاهد نتایج توســـعه صنایع نرم 

هستیم.«
دکتـــر حمیـــد رضـــا طیبـــی ادامـــه داد: »هرجا که 
مـــردم کارفرما هســـتند کار در آنجا بســـیار راحت تر 

است و سرعت پیشرفت مشهود است، باید بتوانیم 
از ظرفیت های مردمی بیش از پیش استفاده کرد.«

او اضافـــه کرد: »یکی از حـــوزه هایی که می تواند 
مشکالت را رفع کند اتحادیه ها و سندیکاها هست 
کـــه می تواننـــد بـــا نظـــرات خـــود بـــه رفـــع مشـــکالت 

صنوف مختلف کمک کنند. اتحادیه ها و صنوف به 
صورت تخصصی در حوزه های خود وارد شده اند و 

باید از نظرات و تجربه آن ها اســـتفاده کرد.«
رییس جهاد دانشـــگاهی همچنین  تبدیل شـــدن 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه را 
مســـاله مهمی دانســـت که موجـــب  پیشـــرفت در این 
زمینه می شود و افزود: باید از سندیکاها و صنوف در 
حل مشکالتشـــان کمـــک بگیریم زیرا آنها خودشـــان 
مشکالتشان را بهتر می شناسند و در جهت پیشرفت 

گام برمی دارند.
وزارت میـــراث و صنایع دســـتی، وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اسالمی، معاونت علمی و فناوری ریاست 
ـــم و  ـــگاه عل ـــگاهی و دانش ـــاد دانش ـــوری، جه جمه
فرهنـــگ اعصای سیاســـت گذاری این جایـــزه و این 

رویداد هســـتند.

بسته بندی؛ »فروشنده خاموش«

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، عضو شورای 
عالی میراث فرهنگی، صنایع دســـتی و گردشگری 

مراســـم آییـــن پایانـــی نخســـتین دوره جایـــزه ملـــی طراحـــی بســـته بندی بـــا تقدیـــر از فعـــاالن صنایـــع فرهنگـــی دو بخـــش ایده هـــای نـــو و محصـــول و چهـــار محـــور بســـته بندی 
دانشـــگاه  بین املللـــی  هامیش هـــای  مرکـــز  در  دیجیتـــال  و  هـــری  محصـــوالت  بســـته بندی  و  کتـــاب  و  اســـباب بازی  بســـته بندی  صنایع دســـتی،  بســـته بندی  خوراکـــی،  ســـوغات 

ــد. ــزار شـ ــگ برگـ ــم و فرهنـ علـ
آییـــن پایانـــی نخســـتین دوره جایـــزه ملـــی طراحـــی بســـته بندی در صنایـــع فرهنگـــی بـــا حضـــور  دکـــرت علـــی اصغـــر مونســـان وزیـــر میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری، 
حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهـــاد دانشـــگاهی، دکـــرت محمـــد حســـین ایامنـــی خوشـــخو رییـــس پـــارک ملـــی علـــوم و فناوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی جهـــاد دانشـــگاهی و عضـــو 

شـــورای عالـــی میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری، و ســـعید هاشـــمی رییـــس دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ برگـــزار شـــد.

در آیین پایانی نخستین جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی مطرح شد

صنایع فرهنگی؛ هویت ساز و اشتغال آفرین

بعد از انقالب که باعث 
ایجاد روحیه خودباوری 

در بین جوانان شد موضوع 
توسعه صنایع سخت 
مورد توجه قرار گرفت
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نیز درباره این رویداد گفت: جایزه ملی طراحی به 
عنوان یک روش برگزیده و تجربه شده در تمام دنیا 
شناخته شده و به عنوان بهترین راه برای رسیدن و 
شناســـایی ایده های نوآورانـــه و راه حل های نو و نیز 
قدردانی از تالش های طراحان خبره و دارای فکر نو 

مورد استقبال طراحان و صنعتگران قرار می گیرد.
وی بـــا تصریـــح اینکـــه یکـــی از مولفه هـــای مهـــم در 
پیشرفت کشورهای توسعه یافته، صنعت بسته بندی 
است. خاطرنشان کرد: بسته بندی زیبا، اغواکننده و 
جذاب، کیفیت را تحت الشعاع قرار می دهد بگونه ای 
که بسته بندی را »فروشنده خاموش« می نامند. عدم 
آشنایی و گاه بی رغبتی صنعت گران و تولیدکنندگان 
صنایع دستی و محصوالت فرهنگی نسبت به اهمیت، 
ضرورت و ارزش آفرینی بسته بندی، کمبود دستگاه های 
صنعتی پیشرفته و ضعف تکنولوژی به روز، عدم رعایت 
اســـتانداردهای الزم در طراحـــی و تولیـــد بســـته بندی 
محصوالت فرهنگی و... از جمله ضعف های کشور ما در 

این حوزه است.
عضـــو هیئـــت علمـــی و رییـــس پارک ملـــی علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی 
برگزاری این رویدادها و ارزیابی بسته بندی صنایع 
فرهنگی را  قدم سازنده ای در جهت نیل به اهداف 
برشـــمرد و تاکید کرد: با این اقدام می توان رقابتی 
ســـالم و حقیقـــی را برای محصـــوالت از جهت اکرام 
مشـــتری و احقاق حقوق آنها رقم زد. بســـیار پیش 
آمـــده کـــه محصولـــی بـــا وجـــود کیفیـــت پایین تـــر بـــه 
دالیـــل متعـــدد همچون تبلیغات از توجه بیشـــتری 
در بازار برخوردار می شود و محصولی با کیفیت باال 
تنها به دلیل عدم برنامه ریزی و ضعف در معرفی در 
دست مصرف کنندگان قرار نمی گیرد و در نهایت این 
ظلـــم به مشـــتری و در دیـــد کلی به ضـــرر تولید ملی 

بود. خواهد 
وی افـــزود: با برگزاری ســـالیانه این جایزه ملی، 
ارزیابی درستی از بسته بندی محصوالت فرهنگی 
ـــق تولیـــد در  ـــه عمـــل خواهـــد آمـــد و موجـــب رون ب

حـــوزه بســـته بندی و نیـــز رقابـــت ســـالم و عملی بین 
محصـــوالت خواهـــد شـــد کـــه ایـــن امـــر می توانـــد در 
آینـــده ای نزدیـــک باعـــث اعتمـــاد مصرف کننـــدگان 
داخلی به محصوالت تولیدی توسط تولیدکنندگان 
ایرانـــی شـــود و رونـــق و بالندگی را بـــرای تولید ملی 
به ارمغان آورد.در این راستا، از تیرماه امسال آثار 
هنرمندان به دبیرخانه ارسال شده و هیئت داوران 
پس از بررسی، آثار برگزیده در دو بخش ایده های نو 

در بســـته بندی و محصـــوالت بســـته بندی را معرفی 
خواهنـــد کرد که به صاحبان آثـــار منتخب جوایزی 

ـــد. اهدا خواهد ش
آثار نخستین رویداد صنایع فرهنگی

ایمانی خوشـــخو دربـــاره نحوه برگـــزاری و میزان 
اســـتقبال از ایـــن رویداد یـــادآور شـــد: از ۲۵ تیرماه 
امسال دریافت آثار از  ۲۲ استان کشور، در دو بخش 
ایده هـــای نـــو و محصـــول و چهار محور بســـته بندی 
ســـوغات خوراکـــی، بســـته بندی صنایع دســـتی، 
بســـته بندی اســـباب بازی و کتـــاب و بســـته بندی 
محصوالت هنری و دیجیتال آغاز شد و  تا ۲۲ مهر 
ادامه داشت.در بخش ایده های نو بیشترین تعداد 
اثر متعلق به حوزه بســـته بندی ســـوغات خوراکی با 

58 اثر و بعد از آن به حوزه صنایع دســـتی با ۲۲ اثر 
و در نهایت حوزه اسباب بازی و کتاب و محصوالت 
هنری و دیجیتال هر کدام با ۶ اثر اختصاص داشت. 
سه استان تهران با ۵۲ اثر اصفهان و خراسان رضوی 
با ۲۲ اثر بیشترین میزان مشارکت در ارسال آثار را 
داشـــته اند. همچنین در بخش محصول نیز بالغ بر 
250 اثر به دبیرخانه ارسال شد که در روز پایانی از 
برگزیدگان در بخش ایده و محصول تجلیل به عمل 

خواهد آمد.
در خـــالل مراســـم بـــه مناســـبت والدت حضـــرت 
فاصمه)س( و روز زن از دکتر پویا محمودیان معاون 
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و دکتر الدن حیدری معاون پشتیبانی 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی به پاس تالش در 
حـــوزه صنایـــع فرهنگـــی و فناوری هـــای فرهنگـــی 
از ســـوی دکتـــر طیبـــی رئیـــس جهـــاد دانشـــگاهی و 
دکتر مونســـان وزیـــر میراث فرهنگی، گردشـــگری و 

صنایع دســـتی تقدیر شـــد.
جعبه قرآن از شرکت ققنوس یکی از محصوالتی بود 
که  در نخستین دوره جایزه ملی طراحی بسته بندی در 

صنایع فرهنگی برنده این جایزه شد.
معرفـــی برگزیـــدگان بخش هـــای مختلـــف بخـــش 
دیگر مراسم آیین پایانی نخستین دوره جایزه ملی 

طراحی بســـته بندی در صنایـــع فرهنگی بود.
همچنین در ادامه این مراســـم از اعضای هیئت 
داوران نخستین دوره جایزه طراحی و بسته بندی 
صنایع فرهنگی و نیز از برگزیدگان این دوره با حضور 
دکتر مونســـان وزیـــر میراث فرهنگی، گردشـــگری و 

صنایع دســـتی تجلیل شد.
دکتـــر مونســـان، دکتـــر طیبـــی و همچنیـــن پویـــا 
محموی و الدن حیدری، همچنین از نمایشگاه آثار 
برگزیدگان این دوره بازدید به عمل آورد و با تعدادی 
از برگزیـــدگان و تولیدکننـــدگان آثار فاخر از نزدیک 

گفت و گـــو کرد.
گزارش: امیرعلی بینام

جایزه ملی طراحی به عنوان 
یک روش برگزیده و تجربه شده 
در تمام دنیا به عنوان بهترین 
راه برای رسیدن و شناسایی 

ایده های نوآورانه و راه حل های 
نو مورد استقبال طراحان و 

صنعتگران قرار می گیرد
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سرمایه گذاری خطرپذیر )۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲۲۲( به 
تأمین سرمایه الزم برای شرکت ها و کسب وکارهای 
نوپا و کارآفرینانی که مستعد جهش و رشد هستند 
و البته ریسک فراوانی هم دارند، گفته می شود. این 
شرکت ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی 
خود، موردتوجه سرمایه گذارانی قرار می گیرند که با 
ارزیابی، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت های 
کارآفرین را جبران می کنند و در گروه سهام داران آن ها 
قرار می گیرند. درواقع ســرمایه گذار ریسک پذیر با 
مدیریت و برنامه ریزی در توسعه کسب وکار و رسیدن 

به اهداف آن نقش مهمی ایفا می کنند.
در 10 ســـال گذشـــته در کشـــور مـــا شـــرکت های 
ــر  ــرمایه گذاری خطرپذیـ ــوزه سـ ــددی در حـ متعـ
شـــکل گرفته اند و حامـــی اســـتارت آپ هـــای بزرگی 
همچون دی جی کاال، دیوار، شـــیپور و... بوده اند 
همچنین در این فضا تعدادی از اســـتارت آپ های 
ایرانـــی موفق شـــده اند که ســـرمایه گذار خارجی هم 
جذب کنند. در حال حاضر موسسه توسعه فناوری 
نخبگان، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرانیان، 

ـــعه  ـــی توس ـــاوری غیردولت ـــش و فن ـــدوق پژوه صن
صادرات شـــریف، شرکت پیشـــگامان امین سرمایه 
پاســـارگاد )شناســـا(، صندوق توســـعه فناوری های 
نوین، صندوق پژوهش و فناوری دانشـــگاه تهران، 
شرکت کارآفرینی و سرمایه گذاری سیمرغ )شرکت 
مادیران(، شرکت سرآوا پارس، حرکت اول )همراه 
اول(، صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد، شـــرکت فنـــاوری 
اطالعات پاسارگاد آریان )فناپ(، بنیاد برکت و... 
تعدادی از مهم ترین شتابنده های ایرانی محسوب 

می شـــوند.
تجارب کشورهای گوناگون برای ایجاد نهادهای 
مالی درزمینه۲ سرمایه گذاری خطرپذیر نشان می دهد 
در صورت فراهم بودن مکانیزم ها و زیرساخت های 
مناســـب، این گونه ســـرمایه گذاری ها مناســـب ترین 
راه برای توســـعه طرح های نوآورانه اســـت. معمواًل 
بانک هـــا و دیگـــر مراکـــز اعطای تســـهیالت بـــه دلیل 
ریسک های موجود، از این طرح ها حمایت چندانی 
نمی کنند بنابراین این شـــرکت های سرمایه گذاری 
خطرپذیر هستند که پا در میدان می گذارند. نکته۲ 

مهم در ساختارهای تأمین مالی طرح های نوآورانه 
و استارت آپی، وجود سرمایه ابتدایی و راه اندازی 
کسب وکار است. ازاین رو، اگر صاحب طرح یا ایده 
پرداز اصلی نتواند منابع مالی ضروری و اولیه و حتی 
ضمانت های الزم برای سرمایه گذار را فراهم آورد، 
درواقع، با اولین وجدی ترین مسئله روبه رو خواهد 
شـــد. ازایـــن رو، در بازارهـــای مالی دنیـــا، به تازگی، 
شاهد شـــکل گیری نهادهای ســـرمایه گذار جدیدی 
هســـتیم، این نهادهای مالی با مشـــارکت مســـتقیم 
و فعـــال در طرح هـــای فناورانـــه جدیـــد و همچنین، 
در شـــرکت هایی بـــا ریســـک بیشـــتر از متوســـِط 
ریسک در بازارهای سرمایه ای رسمی و غیررسمی 
سرمایه گذاری می کنند؛ این گونه نهادهای مالی را 
»شـــرکت ها یا صندوق های سرمایه گذار خطرپذیر« 
ـــب وکارهای  ـــوالت کس ـــن در تح ـــد همچنی می نامن
جهانی می بینیم که بورس های اوراق بهادار نیز به 
جمع سرمایه گذاران خطرپذیر در بسیاری از کشورها 
اضافه شـــده اند و حتـــی بـــورس هایـــی تحـــت عنوان 

بورس های ایده شـــکل گرفته اســـت.

در 10 ســـال گذشـــته در کشـــور مـــا رشکت هـــای متعـــددی در حـــوزه رسمایه گـــذاری خطرپذیـــر شـــکل گرفته اند و حامـــی اســـتارت آپ هـــای بزرگـــی همچـــون دی جـــی کاال، دیـــوار، 
شـــیپور و... بوده انـــد همچنیـــن در ایـــن فضـــا تعـــدادی از اســـتارت آپ هـــای ایرانـــی موفـــق شـــده اند کـــه رسمایه گـــذار خارجـــی هـــم جـــذب کننـــد.

یکـــی از حلقه هـــای مهـــم رشـــد اســـتارت آپ هـــا در یـــک دهـــه گذشـــته در ایـــران بـــه بازیگـــران پشـــت پـــرده ای بازمی گـــردد کـــه نـــام چندانـــی از آن هـــا نیســـت ولـــی درواقـــع 
فرشـــتگان  خطرپذیـــر،  رسمایه گـــذاران  شـــتاب دهنده،  ماننـــد  بانام هایـــی  آن هـــا  از  کـــه  بازیگرانـــی  می کننـــد.  فراهـــم  ایـــران  در  را  نویـــن  کســـب وکارهای  اصلـــی  رسمایه گـــذاران 

می شـــود. یـــاد  ســـی ها  وی  و  جســـورانه  رسمایه گـــذاری  رسمایه گـــذار، 

مشهورترین صندوق های خطر پذیر ایران را بشناسید

سرمایه گذاری جسورانه چیست؟
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ــران از  ــی ایـ ــازار ملـ ــن بـ ــبکه فـ رییـــس شـ
ـــهر  ـــی ش ـــای تخصص ـــن بازاره ـــمی ف ـــکار رس آغازب

هوشـــمند و ســـامت در ســـال ۹۹ خبـــر داد.
ــت  ــه در گفـ ــو روز جمعـ ــدر خانلـ ــاد صـ میـ
ـــال،  ـــزود: امس ـــا اف ـــی ایرن ـــگار علم ـــا خبرن ـــو ب وگ
ــن  ــت در فـ ــاظ فعالیـ ــه لحـ ــاری بـ ــال پربـ سـ
ــن  ــاد فـ ــرارداد ایجـ ــاد قـ ــتیم، انعقـ ــازار داشـ بـ
همـــکاری  بـــا  شهرهوشـــمند  بازارتخصصـــی 
ـــران  ـــهرداری ته ـــمند و ش ـــران هوش ـــه ته دبیرخان
و نیـــز انعقـــاد قـــرار داد ایجـــاد فـــن بـــازار 
ـــت از  ـــت وزارت بهداش ـــا هم ـــامت ب ـــی س تخصص

جملـــه کارهـــای انجـــام شـــده اســـت.
جلسات  برگزاری  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  بازارها هستیم،  فن  این  بکار  برای شروع 
فن بازارها بستری برای تبادالت فناوری هستند، فن 
نهادهای تخصصی هستند که در  بازارها یک سری 
استان ها ایجاد می شوند تا بستری را فراهم کنند که 
کنند.  پیدا  را  فناوری همدیگر  متقاضیان  و  فناوران 
انجام این بهم رسانی توسط بروکرهای شبکه فن بازار 

انجام می شود که همگی از بخش خصوصی هستند.
صدرخانلـو ادامـه داد: در واقـع دولـت در فـن بـازار 
مهیـا  فنـاوران  بـرای  را  شـرایط  و  بسترسـازی 
متعلـق  بروکرهایـی کـه  ایـن جهـت  در  می کنـد، 
بـه بخـش خصوصـی هسـتند ارزیابـی و پذیرفتـه 
می شـوند و بـه بخـش صنعـت و دانشـگاه معرفـی 
خواهنـد شـد و در نهایـت بروکرهـا این هـم افزایی 

انجـام می رسـانند. بـه  را  وهـم رسـانی 
به  قریب  ما  گذشته  درسال  یادآورشد:  وی 
وفروش  خرید  مالی  گردش  تومان  14۰میلیارد 
بازارهای  فن  توسط  کشور  سراسر  در  فناوری 
تخصصی و استانی را داشتیم که همه حاصل فعالیت 

بروکرهای شبکه فن بازار ملی بوده است .
صدرخانلو افزود: بیشتر این هم افزایی در بخش 
و سایرصنایع هم رشد خوبی  است  بوده  وگاز  نفت 
تمرکز  آینده  در سال های  داریم  امید  ما  داشته اند، 
این رقم گردش مالی از صنعت نفت و گاز کم شود 

و سایر صنایع نیز رشد کنند.
برای  محلی  فناوری،  بازار  معنای  به  فن بازار 
بنگاه  یک  فن بازار  واقع  در  است.  فناوری  مبادالت 
واسطه  نقش  ایفای  با  که  است  فناوری  معامات 
اطاعاتی و حقوقی، وظیفه نزدیک کردن طرف های 
»عرضه« و »تقاضا« در حوزه فناوری و محصوالت 

پیشرفته را بر عهده دارد.

آغاز به کار 
فن بازارهای تخصصی 

شهرهوشمند و 
سالمت در سال آینده

مدیرعامل شرکت ساتکاب با اشاره به اینکه 3۰ شرکت 
نیاز  مورد  کاالهای  بومی سازی  حال  در  دانش بنیان 
صنعت آب و برق هستند، گفت: ساتکاب در حال ایجاد 
بازار الزم برای خرید تضمینی محصوالت دانش بنیان ها 

و حمایت از کاالی ایرانی است.
به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  برق  و  آب  کاالی  ساخت 
همکاری مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با بیان این مطلب افزود: این تفاهم نامه 
با هدف حمایت از »توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در 

حوزه آب و برق کشور« به امضا رسیده است.
نوینی  فصل  اینکه  بر  تاکید  با  عاءالدینی  محمدولی 
دانش بنیان های  و  فناوران  نخبگان،  از  حمایت  برای 
صنعت آب و برق آغاز خواهد شد، گفت: »توانمندسازی 
استارتاپ های  و  فناور  و  دانش بنیان  شرکت های 
مرتبط با حوزه آب و برق«، »همکاری در توسعه بازار 
محصوالت، خدمات و راهکارهای فناورانه و نوآورانه در 
طرح های  اجرای  در  »همکاری  و  برق«  و  آب  صنایع 
موضوعات  از  برق«  و  آب  صنعت  ملی  مقیاس  بزرگ 

اصلی این تفاهم نامه است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت کاالی آب و برق 
ادامه داد: در راستای این تفاهم نامه برنامه های متعددی 
حوزه  در  تخصصی  فن بازار  راه اندازی  و  ایجاد  جمله  از 

آب و برق، حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان و 
همکاری  برق،  و  آب  حوزه  تخصصی  شتاب دهنده های 
برای راه اندازی پارک علم و فناوری و کارخانه های نوآوری 
حوزه صنعت آب و برق و همکاری در اجرای طرح های 
بزرگ مقیاس ملی همانند شبکه هوشمند برق ایران در 

دستور کار دو طرف قرار خواهد گرفت.
عاءالدینی دانش بنیان ها را یک مسئله استراتژیک برای 
و  احیا  از  ساتکاب پس  افزود: شرکت  و  دانست  کشور 
شرکت های  با  همکاری  خود  فعالیت  جدید  دوره  در 
دانش بنیان را در دستور کار قرار داده و تاکنون هفت 
رویداد استارتاپی نیرو در حوزه های داخلی و بین المللی 

برگزار کرده است.

راه اندازی فن بازار تخصصی 
در حوزه آب و برق

آمره گفت: 11 عنوان فناورانه جدید از سوی استان 
مرکزی در سامانه ملی فن بازار به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری شبستان از اراک، »مصطفی آمره« 
استان  فن بازار  هماهنگی  شورای  جلسه  سومین  در  در 
مرکزی گفت: تاکنون اقدامات خوب و ملموسی در این 

شورا انجام شده و گزارشات آن نیز ارائه شده است.
نایب رییس شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای با بیان 
شرکت   13 شده  انجام  پیش بینی های  اساس  بر  اینکه 
دانش بنیان در استان مرکزی تاکنون شناسایی شده افزود: 
۲۵۰  نیاز فناورانه تا ابتدای سال جاری شناسایی و در 
سامانه فن بازار ثبت شده بود و 11 عنوان فناورانه جدید 
از سوی استان مرکزی در سامانه ملی فن بازار به ثبت 

رسید.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
ادامه داد: استان مرکزی موفق شد مبادله فناورانه بین متقاضی 

و عرضه کننده فناوری بین 3 نیاز فناورانه انجام دهد.
وی اظهار کرد: اقداماتی در راستای ترویج فعالیت ها 
و شناسایی جایگاه دستاوردهای فن بازار انجام گرفته که 
از جمله می توان به حضور در نمایشگاه های تخصصی، 
نمایشگاه بین المللی سنگ محات، نمایشگاه صنعت و 

نمایشگاه الکامپ استان اشاره کرد که شرکت ها آخرین 
دستاوردهای فناورانه خود را به نمایش گذاشتند.

در  بازارها  فن  اساسی  پایه  یک  اینکه  بیان  با  آمره 
ارائه فناوری های جدید، دانشگاه ها است، تصریح کرد: 
در استان مرکزی دانشگاه های توانمندی مانند دانشگاه 
صنعتی استان و دانشگاه اراک وجود دارد که طبیعتا می 

تواند یک پایه عرضه فناورانه همین دانشگاه ها باشد.
ـــتان  ـــی اس ـــهرک های صنعت ـــرکت ش ـــل ش مدیرعام
ـــا، ۲۵۰  ـــگاه ه ـــا دانش ـــه ب ـــی مکاتب ـــزود: ط ـــزی اف مرک
ـــه  ـــازار ب ـــن ب ـــامانه ف ـــده در س ـــت ش ـــه ثب ـــاز فناوران نی
ـــه  ـــه چنانچ ـــده ک ـــت ش ـــام و درخواس ـــا اع ـــگاه ه دانش
در هـــر یـــک از ایـــن حـــوزه هـــا امـــکان همـــکاری 
ـــه و شـــرایط  ـــاط شـــکل گرفت ـــد؛ ارتب ـــد، اعـــام کنن دارن
ـــه  ـــای فناوران ـــا بخـــش خصوصـــی نیازه ـــده ت ـــم ش فراه
ـــاط  ـــد ارتب ـــه بای ـــد و البت ـــم کن ـــل فراه ـــود را از داخ خ

ـــد ـــده باش ـــف ش ـــی و تعری دایم
استان  فن بازار  هماهنگی  شورای  جلسه  سومین 
مرکزی با حضور فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری مرکزی برگزار شد.

نایب رییس شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای: 

۱۱ عنوان فناورانه جدید از سوی استان مرکزی 
در سامانه فن بازار به ثبت رسیده است

●●●
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فن بازار تخصصی صنعت فوالد برگزار می شود

ورود استان اردبیل به بازار فناوری 

دانش بنیان  اقتصاد  و  سرمایه گذاری  مدیرکل 
دانشگاه آزاد اسامی از برگزاری فن بازار صنعت فوالد 
با مشارکت واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان و 

صنایع در بهمن ماه سال جاری خبر داد.
با  ایسکانیوز  با  گفت وگو  در  شیرنگی  سیداحسان 
در  تخصصی  بازارهای  فن  برگزاری  ضرورت  اشاره 
نقش  بازارها  فن  کرد:  اظهار  اسامی  آزاد  دانشگاه 
بسیار مهمی در ارتباط بین صاحبان ایده و محصول 

و سرمایه گذاران دارد.

دستگاه  بازرسی اشعه ایکس چمدانی بومی شد
معرفی  موجب  بازارها  فن  اینکه  بیان  با  وی 
محصول به جامعه مخاطب و مصرف کننده نهایی نیز 
نمایشگاه های  برگزاری  که  معتقدیم  افزود :  می شود، 

کلی و عمومی کارآیی خود را بین صاحبان محصول 
و سرمایه گذاران از دست داده است.

دانش بنیان  اقتصاد  و  سرمایه گذاری  مدیرکل 
باید  نمایشگاه ها  کرد:  اضافه  اسامی  آزاد  دانشگاه 
نتیجه  تا  شوند  طراحی  محور  محصول  به صورت 
مفصل  برنامه ریزی های  شود.  حاصل  انتظار  مورد 
شاهد  نزدیک  آینده  در  تا  شده  انجام  دقیقی  و 

برگزاری فن بازارهای تخصصی در هر ماه باشیم.
با  فوالد  صنعت  بازار  فن  داد:  خبر  شیرنگی 
دانش بنیان  شرکت های  فناور،  واحدهای  مشارکت 
و صنایع در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود. 
محصول  و  موضوعی  نمایشگاه های  برگزاری  روند 

محور در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

اسامی  آزاد  دانشگاه  دیجیتال  مجموعه  نوآور  سرای 
اردبیل در راستای توسعه و رشد دیجیتال استان اردبیل با 
برگزاری دوره های تخصصی موشن گرافیک و انیمیشن سازی 
ضمن استعدادیابی به دنبال ورود به بازار فناوری کشور است.
نوآور  سرای  اردبیل،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
مجموعه دیجیتال دانشگاه آزاد اسامی اردبیل با یک برنامه 
جامع و کامل به سوی اهداف بزرگ در حال حرکت است و 
با برگزاری دوره های به هم پیوسته به استعدادیابی، تربیت 

و به کارگیری نیروهای متخصص و کاربلد خواهد پرداخت.
برای آگاهی بیشتر از مجموعه فعالیت ها و اهداف این 
سرای نوآور به گفت وگو با بابک نوری مقدم، زینب رضایی 
و شیوا رزاق زاده، سه عضو این مجموعه و هیأت علمی گروه 

کامپیوتر دانشگاه آزاد اسامی پرداختیم.

برگزاری استارت اپ و ورود به حوزه کسب وکار 
در دستور کار سرای نوآور دیجیتال

بابک نوری مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی 
اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل دارای پتانسیل و نیروی کار 
بالقوه برای ورود به حوزه بازی های رایانه ای و انیمیشن است 

اما متاسفانه تاکنون مرجعی برای جهت دهی، پروژه یابی و 
آموزش اعضا در اردبیل وجود نداشت.

وی افزود: سرای نوآوری مجموعه دیجیتال دانشگاه آزاد 
اسامی اردبیل در نظر دارد استان را وارد بازار فناوری کند 
و با بهره مندی از نیروی کار و اساتید مجرب در حوزه های 

دیجیتالی سیاست گذاری و جهت دهی ایجاد کند.
فعالیت ها  این  انجام  از  هدف  گفت:  مقدم  نوری 
بهره مندی از جوانان و اساتید گروه کامپیوتر در راستای 
ایجاد استارت آپ ها و ورود به حوزه کسب وکار است که در 
ادامه نیز شاهد حضور شتاب دهنده های کشوری در این 

حوزه خواهیم بود.

برگزاری دوره های موشن گرافیک و انیمیشن سازی
زینب رضایی، عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه 
مجموعه  نوآوری  سرای  کرد:  بیان  اردبیل  اسامی  آزاد 
دیجیتال دانشگاه آزاد اسامی اردبیل در مرحله اول دو 
که  کرد  خواهد  برگزار  را  هم  با  مرتبط  تخصصی  دوره 
این دوره ها شامل دوره حرفه ای موشن گرافیک و مبانی 

انیمیشن است.

وی افزود: دوره انیمیشن شامل بخش های گراف موشن 
و انیمیشن دوبعدی و سه بعدی است که بخش موشن گرافی 
در واقع مقدمه ای برای ورود به انیمیشن سازی است که 

توسط نوآموزها سپری خواهد شد.
ــر دانشــگاه آزاد  ــأت علمــی گــروه کامپیوت عضــو هی
ــا اســتعداد  ــوزان ب ــرد: نوآم ــوان ک ــل عن اســامی اردبی
جهــت  ادامــه  در  دوره هــا  ایــن  در  شــرکت کننده 
ــن و  ــاخت انیمیش ــای س ــام پروژه ه ــکاری در انج هم

ــد. ــد ش ــی خواهن ــک معرف ــن گرافی ــد موش تولی
با  کار  آموزشی  کاس  برگزاری  به  اشاره  با  رضایی 
فتوشاپ اظهار کرد: دوره رایگان کار با فتوشاپ به عنوان 
مقدمه دوره های ذکر شده برگزار خواهد شد و جزئیات 

سایر برنامه ها در این دوره توضیح داده می شود.
وی گفت: برای دوره های مذکور مدرسان مجرب و زبده 
کشوری هماهنگ شده اند که سابقه فعالیت در رسانه های 

مطرح کشور را دارند.
اردبیل تبدیل به قطب تولید بازی های رایانه ای می شود

شـــیوا رزاق زاده دیگـــر عضـــو ایـــن ســـرای نـــوآور 
ـــورت  ـــات ص ـــا و اقدام ـــق تاش ه ـــرد: مطاب ـــح ک تصری
ــا اردبیـــل بـــه عنـــوان  گرفتـــه تـــاش می شـــود تـ

قطـــب بازی هـــای کامپیوتـــری تبدیـــل شـــود.
وی افزود: در راستای تحقق این موضوع، یک آزمایشگاه 
مجهز با تجهیزات و دستگاه های به روز در حال ایجاد است 
که با بهره مندی از این آزمایشگاه قطعا خبرهای خوبی از 

حوزه بازی های کامیپوتری استان اردبیل خواهیم شنید.
عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسامی 
اردبیل بیان داشت: قرار است در تولید بازی های کامپیوتری 

بحث های آموزشی و فرهنگی مد نظر قرار گیرد.
رزاق زاده گفت: مجموعه شکل گرفته در دانشگاه آزاد 
اسامی اردبیل پس از سپری کردن این دوره ها و شناسایی 
دوره های  سایر  برگزاری  صدد  در  برتر  استعدادهای 
تخصصی و حرفه ای است که سرفصل تمامی این برنامه ها 

پیش بینی شده است.
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فن بازار

فناوری اطالعات
◄ بررسی دالیل افزایش گرایش به دور کاری و آزاد کاری؛ 

چرا فری  لنسر ها در ایران زیاد شده اند؟

◄ اخبار
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چرا فری  لنرس ها در ایران زیاد شده اند؟

بررسی ها نشان می دهد در اتحادیه اروپا از سال ۲۲۲۲ 
تا سال ۲۲۲۲، ۴۵ درصد به تعداد فری  لنسر ها اضافه 
شده است. همچنین پیش بینی ها حاکی از این است 
که تا پایان سال ۲۲۲۲ در آمریکا تعداد فری  لنسر ها از 
کارکنان عادی بیشتر می شود. در ایران آمار دقیقی از 
فری  لنسر ها نیست، اما با نگاه به آگهی هایی که آمادگی 
افراد برای کار کردن را نشان می دهد، می توانیم بر 
افزایش تعداد افرادی که متمایل به این نوع کار کردن 

هستند، صحه بگذاریم.
 حداقل سه دلیل برای افزایش گرایش به فری  
لنسری وجود دارد. دلیل اصلی آن به وجود آمدن 
امکانات زیرساختی است. همانطور که عنوان شد در 
ایران فری  لنسر را اغلب معادل دور کار در نظر می گیرند. 
شاید دو دهه پیش دور کاری در ایران در مورد بسیاری 
از مشاغل امکان پذیر نبود یا حداقل افراد نمی توانستند 
به طور کامل دور کاری کنند. این روند که فرد باید از کم 
و کیف کاری که باید انجام دهد، مطلع شده و بعد از 
اتمام کار آن را به دست سفارش دهنده برساند عمال 

باعث می شد فرد مراجعاتی به محل کار داشته باشد. 
اینترنتی در کار نبود و همین کار ها را کند می کرد. در 

نهایت افراد می توانستند بخشی از کار را دور از محل کار 
انجام دهند یا پروژه هایی را بگیرند که زمان بر است. در 
واقع، این امکان که مدام، ساعتی و روزانه، سفارش کار 

فری لنسری گرفته شود، ممکن نبود.

فراگیر شدن استفاده از اینترنت امکان سفارش دهی 
و سفارش گیری و مهم تر از آن تحویل کار بدون کمترین 
تماس رو در رو را فراهم آورده است. تازه ترین آمار نشان 
می دهد بیش از ۲۲ درصد ایرانیان به اینترنت دسترسی 
دارند. این دسترسی در کنار بهبود زیرساخت های 
حمل و نقل، فعالیت شرکت های متعدد پستی و 
همچنین تاکسی های اینترنتی، به رشد مشاغل فری  
لنسری کمک کرده است، اما در ایران این تنها دلیل 

گرایش به این نوع مشاغل نیست.
نرخ بیکاری در ایران باالست و در کنار آن تمایل 
به جست و جوی رسمی کار نیز کاهش یافته است. 
پذیرفتنی نیست که حدود ۶۲ درصد از افرادی که 
می توانند کار کنند نه تنها سر کار نباشند که دنبال 
کار هم نگردند. نرخ مشارکت اقتصادی که حدود ۴۲ 
درصد اعالم شده، در ظاهر نشانه این است که این 
اتفاق در ایران افتاده اســـت، اما واقعیت این اســـت 
که درآمد های پنهانی وجود دارد که افراد به ظاهر 
بیکار را ســـر پا نگه می دارد. گذشته از درآمد هایی 
کـــه ربطی به کار کردن ندارند، مانند اجاره گرفتن، 

آیا  اما  بازار کار هستند،  افزوده می شود. فری  لنسر ها در حال فتح  آزاد کاری عالقه دارند  و  افرادی که به دور کاری  بر تعداد  روز به روز 
از آنها در حال تغییر است؟ قوانین برای حمایت 

 به گزارش ایلنا، این روز ها بیش از پیش تعبیر فری لنسر را می شنویم. وقتی این تعبیر را آزاد کار ترجمه کنیم، شاید عنوان شود کار 
آزاد به معنایی که ما می شناسیم نیست. آنکه فری  لنسر دقیقا کار  آزاد چیز جدیدی نیست، حال 

اولین بار در قرهم هجدهم والتر اسکات، رمان نویس مشهور اسکاتلندی از تعبیر فری لنسر استفاده کرد. اشاره او به سربازان مزدوری 
سربازان  رد  می توان  آمریکا  مانند  کشور هایی  در  نظامی  خدمات  برون سپاری  با  هم  حاال  هرچند  می جنگیدند.  و  می گرفتند  پول  که  بود 
مزدور را پیدا کرد، اما همه فری لنسر ها سربازان مزدور نیستند. فری  لنسر کسی است که کاری را در قبال قراردادی برای فرد یا شرکت 
و  برساند  سرانجام  به  شرکت  یا  فرد  یک  برای  را  پروژه  یک  است  ممکن  اینکه  یعنی  ندارد،  تداوم  لزوما  او  کار  می دهد.  انجام  دیگری 
عکاسی،  برنامه نویسی،  نویسندگی،  چاپ،  موسیقی،  از  مختلف  حوزه های  در  لنسر ها  فری   برود.  دیگر  شرکت  یک  یا  فرد  یک  سراغ  بعد 
فراگیر شدن  با  فعالیت می کنند.   ... و  تور  راهنمای  گرافیک، طراحی سایت، مشاوره،  ویرایش، طراحی  آرایشگری،  تا  گرفته  روزنامه نگاری 

ارتباطات جمعی کار های بیشتری به این صورت انجام می شود و آدم های بیشتری به این نوع کار عالقه نشان می دهند. وسایل 

بررسی دالیل افزایش گرایش به دور کاری و آزاد کاری؛

چرا فری  لنسر ها در ایران زیاد شده اند؟

بررسی ها نشان می دهد
 در اتحادیه اروپا 

از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۳، 
۴۵ درصد به تعداد 
فری  لنسر ها اضافه 

شده است.



41

سال چهارم - شماره 24- اسفند 1398- فروردین 1399
ماهنامه غیر برخط

فناوری اطالعات
و ارتباطات

www.bazarekar.ir

افراد به کار هایی می پردازند که مقطعی، غیررسمی 
و ثبت نشدنی هستند. بسیاری از افراد نان خود را 
از فری  لنســـری به دست می آورند و بعضا درآمدی 
بهتـــر از افرادی دارنـــد که کار ثابت انجام می دهند. 
این واقعیت باعث می شـــود افراد بیشـــتری وسوسه 
شوند کار رسمی خود را رها و دور کاری و آزاد کاری 

کنند.
عالوه بر این، دستمزد پایین نیز یکی از دالیل گرایش به 
مشاغل فری  لنسری است. حداقل بگیران در ایران چیزی 
بین ۲.۲ تا دو میلیون تومان حقوق می گیرند. آشکارا 
مشخص است که این دستمزد کفاف هزینه های آنها را 
نمی دهد. این وضعیت داشتن شغل دوم یا سوم را توجیه 
می کند. شغل دوم یا سوم خیلی ها فری  لنسر است.

بی ثباتی شغلی

کاظم فرج اللهی )کارشناس بازار کار و فعال کارگری( 
معتقد است که عمده دلیل گرایش افراد به مشاغل 

فری لنسری بی ثباتی شغلی است.
او در گفتگو با خبرنگار ایلنا، می گوید: لزومی به اثبات 
ندارد که در ایران امنیت شغلی وضعیت نامناسبی 
دارد. افراد به دلیل وجود قرارداد های کوتاه مدت 
و سفید امضا بار ها مجبور به تغییر شغل می شوند. 
طبیعی است که چنین افرادی از کوچک ترین فرصت 
استفاده می کنند تا حداقل امنیت شغلی را برای خود 
ایجاد کنند. در بسیاری مواقع چاره کار این است که 
خودت کارفرمای خودت باشی و برای کسی کار نکنی.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دلیل دیگر 
گرایش به مشاغل فری  لنسری نبود نظارت کافی بر 
شرکت هایی است که افراد را به استخدام درمی آورند، 
عنوان می کند: در بسیاری موارد شرکت هایی که افراد 
به واسطه آنها سفارش کار داده اند پورسانت های 
زیادی طلب می کنند. گاه آنها بر قول و قرار خود وفادار 
نمی مانند و به بهانه های مختلف از دستمزد کارگران 
می زنند. این وضعیت باعث می شود خیلی ها فکر کنند 
دارند استثمار می شوند. آنها سعی می کنند حین کار 
روابطی برای خود دست و پا کنند و بعد خودشان 

سفارش بگیرند و کار را انجام دهند.
او تصریح می کند: نمونه بارز آن افرادی هستند که 
برای نظافت منازل اعزام می شوند یا رانندگان آژانس ها و 

تاکسی های اینترنتی که شماره می دهند و شماره می گیرند 
و از مشتری می خواهند مستقیما به خود آنها زنگ بزند.
از  لنسر ها  فری   می گوید:  همچنین  فرج اللهی 
مشکالتی رها می شوند و با مشکالت جدید مواجه 
می شوند؛ مشکالت بیمه ای یا موارد مرتبط با حوادث 

کار ازجمله آنها هستند.
به گفته او، اگر فرد زیرمجموعه یک شرکت باشد 
راحت تر و با هزینه کمتری حق بیمه می پردازد، اما بیمه 
خویش فرمایی گران است و مهم تر از آن پیگیری ماجرا 

هم به عهده خود فرد است.
    بررسی ها نشان می دهد در اتحادیه اروپا از سال 
۲۲۲۲ تا سال ۲۲۲۲، ۴۵ درصد به تعداد فری  لنسر ها 
اضافه شده است. همچنین پیش بینی ها حاکی از این 
است که تا سال ۲۲۲۲ در آمریکا تعداد فری  لنسر ها از 
کارکنان عادی بیشتر می شود. در ایران آمار دقیقی از 
فری  لنسر ها نیست، اما با نگاه به آگهی هایی که آمادگی 
افراد برای کار کردن را نشان می دهد، می توانیم بر 
افزایش تعداد افرادی که متمایل به این نوع کار کردن 

هستند، صحه بگذاریم
این فعال کارگری با بیان اینکه بدون اینکه بخواهیم 
از رشد مشاغل فری  لنسری دفاع یا انتقاد کنیم باید به 

فکر رفع مشکالت آنها باشیم، عنوان می کند: به هر حال 
امروزه تعداد زیادی از افراد دورکاری یا آزادکاری می کنند. 
حقوق این افراد با دو شیوه قابل پیگیری است. از طرفی 
می شود از ظرفیت تعاونی ها برای حمایت از مشاغل فری  
لنسری بهره گرفت و از طرف دیگر می توان به فکر ایجاد 

اتحادیه یا تشکلی برای فری  لنسرها بود.

پوست اندازی بازار کار

تحوالت جدیدی رخ داده و تحوالت جدیدی در راه 
است. وقتی شیوه زندگی ما تغییر کرده مشخص است 
که شکل و شمایل کار کردن و پول درآوردن هم عوض 
می شود، اما اگر قوانین مربوط به کار همان قوانین 
قبلی باشد، آیا می توان ادعای هم گامی با تحوالت 
جدید را داشت؟ در شرایط کنونی افراد زیادی ترجیح 
می دهند جای داشتن کاری ثابت که مستلزم حضور در 
محل کار و ساعت پرکردن است در خانه خود بنشینند 
و کار کنند. آنها حتی پا را از این فراتر می گذارند و 
سیستم سفارش گیری را نیز به عهده می گیرند. اینطور 

دیگر الزم نیست به واسطه ها پورسانت بدهند.
سوال اساسی این است که فردی که به هر طریق، 
تلفنی، با استفاده از پیام رسان ها یا با استفاده از 
شبکه های اجتماعی، سفارش کار می گیرد و محصولی 
تولید می کنند چه کار اشتباهی انجام داده که نباید 
از حمایت برخوردار باشد؟ تنها در بحث بیمه شاهد 
تفاوت عمده بین حق بیمه پرداختی یک خویش فرما 
با کسی هستیم که به استخدام شرکتی درآمده است. 
هرچند عنوان می شود ما به تفاوت حق بیمه را کارفرما 
و دولت می دهند، اما آیا نمی توان ساز و کاری ایجاد کرد 

که حق بیمه فری  لنسر ها کاهش یابد؟
واقعیت این است که به دو دلیل گرایش به مشاغل 
فری  لنسری در ایران افزایش یافته است. در ایران 
مثل جاهای دیگر جهان با ایجاد برخی زیرساخت ها 
گرایش به دور کاری و آزاد کاری بیشتر شده است. عالوه 
بر این واقعیت های بازار کار در ایران باعث می شود 
افراد بیشتری عالقه مند به مشاغل فری  لنسری شوند. 
مشاغل فری  لنسری تا حدی فشار بیکاران بر اقتصاد را 
کاهش می دهد. از این نظر ایجاد ساز و کار های حمایتی 

در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

دستمزد 
پایین نیز 

یکی از دالیل 
گرایش به مشاغل 

فری  لنسری
 است
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آی تی ایران : شرکت فیس بوک روز گذشته رسما 
از تصمیم خود برای عدم برگزاری کنفرانس سالیانه 
توسعه دهندگان F8 به دلیل افزایش نگرانی ها نسبت 
قرار  رویداد  این  داد.  ویروس کرونا خبر  به گسترش 
بود در روزهای پنجم و ششم ماه مه میادی برگزار 
افزایش  و  جهان  فعلی  شرایط  به  توجه  با  که  شود 
برگزار  مراسم  این  ویروس،  این  به  مبتایان  تعداد 
کرد  اعام  رابطه  این  در  فیس بوک  شد.  نخواهد 
خاص،  محل  یک  در  رویداد  این  برگزاری  به جای 
و  مختلف  مناطق  در  محلی  به صورت  کنفرانس  این 
زنده  پخش  و  ویدئو  به صورت  محتوا  ارائه  به صورت 

دنبال خواهد شد.
در بیانیـه ای که اخیرا از سـوی فیس بوک منتشـر 
شـده، آمـده اسـت: بـا توجـه بـه افزایـش نگرانی هـا 
در خصـوص ویـروس کوییـد-1۹، ما تصمیم سـختی 
را مبنـی بـر لغـو برگـزاری کنفرانـس F8 خـود در 
بتوانیـم  طریـق  ایـن  از  تـا  گرفتیـم؛  جـاری  سـال 
آنهـا  بـا  کـه  توسـعه دهندگانی  امنیـت  و  سـامت 
کار می کنیـم، کارمنـدان و همچنیـن تمامی افـرادی 
ارتبـاط هسـتیم، حفـظ کنیـم.  در  آنهـا  بـا  کـه  را 
مدیر برنامه هـا  پاپامیلتیادیـس،  کانسـتانتینوس 
در  فیس بـوک  توسـعه دهندگان  پلت فرم هـای  و 
امنیـت  و  سـامت  بایـد  مـا  گفـت:  این خصـوص 
تمامی افـراد و توسـعه دهندگانی را کـه بـا آنهـا کار 
می کنیـم، در اولویـت قـرار دهیـم. وی در ادامه گفت 
کـه اگرچـه فیس بـوک در ایـن مـدت تـاش کـرد 
تـا بتوانـد روش هـای جایگزینـی را بـرای برگـزاری 
ایـن کنفرانـس پیـدا کنـد، امـا در نهایـت بـه ایـن 
بـدون حضـور   F8 برگـزاری  نتیجـه رسـیدیم کـه 
شـرکت کنندگان بین المللـی و توسـعه دهندگان مان، 

کار درسـتی نخواهـد بـود.

لغو کنفرانس 
توسعه دهندگان
F8 فیس بوک 

در پی شیوع کرونا 
امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی دارایی 
اوراق  و  بورس  سازمان  رییس  محمدی،  شاپور  دکتر  و 
اطاعات  آوری  فن  حوزه  دستاوردهای  آخرین  از  بهادار 
مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت  محل  در  بازارسرمایه 

)سمات( رونمایی شد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا(، حسین فهیمی، 
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه 
فناورانه  دستاوردهای  آخرین  معرفی  ضمن  )سمات(، 
بازارسرمایه با محوریت نقشه راه اقتصاد هوشمند گفت: 
نقشه راه در  وزارت اقتصاد طراحی شده و بخشی از آن 
مربوط به حوزه بازار سرمایه است. هویت دیجیتال، سواد 
مهمی  نکات  دیجیتال،  دسترسی  و  امنیت  و  دیجیتال 
هستند که برای همه ذی نفعان بازارسرمایه در نقشه راه 

اقتصاد هوشمند پیش بینی شده است.
وی در خصوص ضرورت  ارتقای ارتباطات مکانیزه و 
هوشمندسازی ذی نفعان بازارسرمایه اظهار کرد: در تحقق 
این مسیر درگاه های متعدد ارتباط الکترونیکی تعریف 
شده که مهمترین آن درگاه »دارا« است. این درگاه در 
مدت کوتاهی توانسته نظر تعداد زیادی استفاده کنندگان 
را به خود جلب کند به طوری که به بزرگترین درگاه با 

یوزرهای فراوان تبدیل شده است.
فهیمی اضافه کرد: پیش از این ارایه دو امکان »میز 
خدمت« و »گواهی الکترونیکی« وعده داده شده بود که 
سهامداران  به  الکترونیکی  گواهی  دریافت  امکان  امروز 
عملی می شود به این معنی که پیش از این هر امکان 
و مزیتی که دیگر دارایی های فیزیکی داشتند را از امروز 

اوراق بهادار نیز خواهد داشت.
وی افزود: در امکان »میز خدمت« افراد به جای مراجعه 
فیزیکی به دفاتر مرکزی سمات، دفاتر کارگزاری و پیشخوان 

دولت برای دریافت خدمات مورد نیاز میتوانند تنها با یک بار 
اهراز هویت در سامانه سجام و با مراجعه به سامانه »دارا« از 

امکانات موجود )مانند توثیق( استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
ناشران  الکترونیکی  درگاه  از  رونمایی  وجوه،  تسویه  و 
خدمت  میز  از  گروه  دومین  عنوان  به  را  بازارسرمایه 
با  امروز سرمایه گذاران  افزود:  و  دانست  سرمایه گذاران 
و وبسایت مربوط می  اپلیکیشن  این  از  برداری  بهره  به 
توانند از خدمات درنظر گرفته شده، استفاده کنند. این 
خدمات شامل ارایه گزارش روزانه، امکان برگزاری مجمع 
الکترونیک، درگاه توزیع سود، ارایه اطاعیه ها وغیره است.

بازارسرمایه  در ادامه این مراسم، دستاوردهای جدید 
توسط وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس به بهره برداری 
رسید. طی این مراسم فهیمی عنوان کرد: حدود دومیلیون 
ورقه در سال در خصوص دارایی های افراد صادر می شود 
که اکنون با راه اندازی سامانه های مذکور ضمن امکان 
اوراق  مشاهده مدارک و گواهی های الزم مانند گواهی 

بهادار  در حفظ محیط زیست هم تاش می شود.

ایســنا : به تازگــی تحلیل گــران فعــال در حــوزه 
ــترش  ــه گس ــد ک ــام کرده ان ــرآورد و اع ــوژی ب تکنول
ویــروس کرونــا، پــروژه راه انــدازی شــبکه 5G در جهــان 
ــروس  ــا شــیوع وی ــان ب ــرد. همزم ــف خواهــد ک را متوق
خطرنــاک و کشــنده کرونــا کــه در ابتــدا از چیــن شــروع 
ــورهای  ــر از کش ــیاری دیگ ــه بس ــون ب ــم اکن ــد و ه ش
ــرده اســت، بســیاری از کارشناســان  ــان ســرایت ک جه
ــی  ــوژی پیش بین ــوزه تکنول ــال در ح ــران فع و تحلیل گ
کردنــد کــه شــرکت های فنــاوری و تولیدکننــدگان 

موبایــل یکــی از بزرگ تریــن قربانیــان ایــن ویــروس بــه 
شــمار می رونــد؛ چراکــه تاکنــون منجــر بــه تعطیلــی و 
ــای  ــیاری از کارخانه ه ــد بس ــط تولی ــدن خ ــف ش متوق

فعــال در چیــن و نواحــی شــرق آســیا شــده اســت.
ــه  ــان از جمل ــر جه ــیاری در سراس ــورهای بس کش
ــادا، اســترالیا، چیــن، کــره  ایــاالت متحــده آمریــکا، کان
ــی و...  ــورهای اروپای ــیاری از کش ــن و بس ــی، ژاپ جنوب
ــان در حــال  ــای جه ــن اپراتوره ــکاری بزرگ تری ــا هم ب
برقــراری نســل پنجم اینترنــت همراه 5G هســتند و در 
ایــن زمینــه فعالیت هــای گســترده ای را انجــام داده انــد. 
و  مخابراتــی  شــرکت های  بزرگ تریــن  از  بســیاری 
ــا، اریکســون،  ــر نوکی ــان نظی ــال در جه ــای فع اپراتوره
ــال  ــدت در ح ــه ش ــپرینت و... ب ــی، اس ــوآوی، ال ج ه
ــه  ــبکه اتصــال ب ــدازی نخســتین ش ــرای راه ان ــت ب رقاب
اینترنــت نســل پنجم 5G هســتند. نســل پنجم شــبکه 
ــرای  ــنهادی ب ــتانداردهای پیش ــراه 5G، اس ــن هم تلف

نســل جدیــد ارتباطــات ســیار اســت کــه پــس از نســل 
چهــارم شــبکه تلفــن همــراه فعلــی ارائــه می شــود. امــا 
ــزارش وب ســایت pymnts، به نظــر  حــاال براســاس گ
می رســد کــه شــیوع گســترده ویــروس کرونــا، عاوه بــر 
از کار انداختــن چــرخ اقتصــاد در بســیاری از کشــورها، 
ــاخت های الزم  ــعه زیرس ــه توس ــوط ب ــای مرب فعالیت ه
بــرای برقــراری و راه انــدازی نســل پنجــم شــبکه اینترنت 
همــراه موســوم بــه شــبکه 5G را نیــز تحت تاثیــر قــرار 
خواهــد داد. بــه گفتــه ایــن کارشناســان و تحلیل گــران، 
ــان  ــون ج ــه تاکن ــا ک ــروس کرون ــترده وی ــیوع گس ش
ــز  ــر را نی ــزار نف ــش از 8۰ ه ــه و بی ــر را گرفت ۲8۰۰ نف
ــا کــرده  ــر و مبت ــف جهــان درگی در کشــورهای مختل
اســت، قابلیــت متوقــف کــردن پــروژه راه انــدازی و 
برقــراری شــبکه نســل پنجــم اینترنــت همــراه را 
ــه  ــای مربوطــه را ب ــد کســب و کاره داراســت و می توان

شــدت مختــل کنــد.

با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد: 

آخرین دستاوردهای فن آوری اطالعات 
در بازار سرمایه

شبکه 5G زیر تیغ ویروس کرونا!
●●●
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اخبار
 فناوری اطالعات

و ارتباطات

از تعیین سهم ده  ارتباطات و فناوری اطاعات  وزیر 
درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کل کشور تا 14۰4 

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
و  عمومی  روابط  مرکز  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
جلسه  اطاعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اطاع رسانی 
شورای عالی فضای مجازی، عصر امروز به ریاست حسن 
روحانی، رئیس جمهوری با تصویب اهدافی در حوزه اقتصاد 
دیجیتال برگزار شد. در پایان این جلسه محمدجواد آذری 
جهرمی، در رشته توییتی مصوبات این جلسه را تشریح کرد.
او توییت نخست خود را با عنوان »یک هدف گذاری 
خوب« منتشر کرد و نوشت: امشب در شورای عالی فضای 
مجازی، مصوب شد که تا 14۰4، اندازه اقتصاد دیجیتال 
ایران، ده درصد کل اقتصاد کشور شود. اولین هدف گذاری 

مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت آپی.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه »برای رسیدن به این 
هدف تغییرات زیادی الزمه، مشکات قرن۲1، راه حل های 
قرن بیست  و یکمی دارد« ادامه داد: حجم سرمایه گذاری 

خطرپذیر در سال باید به عدد ۲۰۰ میلیون یورو برسد، این 
عدد در حال حاضر 1۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود. 
تغییرات و نیز تسهیل مقررات در جذب سرمایه از طریق 

بورس یک اتفاق مهم است که رخ خواهد داد.
آذری جهرمی تأکید کرد: در تجارت الکترونیک، خرده فروشی 
الکترونیکی باید به سهم ده درصدی برسد، تسهیل گری 
ویژه برای این مهم در نظر گرفته شده است. متوسط سرعت 
دسترسی خانگی برای همه جمعیت ایران تا سال 14۰۰، 
بایستی به عدد ۲۵مگابیت در ثانیه برسد و در موبایل به حداقل 
1۰مگابیت در ثانیه، تا 14۰4، ده درصد جمعیت ایران باید به 

خدمات فیبرنوری منازل و یا 5G متصل شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در ادامه با اشاره به مصوبه 
دیگر شورای عالی فضای مجازی نوشت: شکل گیری سه قطب 
مرکز داده در کشور، و در کنار آن، ارتقای خدمات ابری از دیگر 

هدف گذاری هاست که باید تا 14۰4 عملیاتی شود.
او ادامه داد: بیست درصد گوشی تلفن همراه مورد نیاز 
بازار باید تولید داخل باشد، در تولید تجهیزات امنیتی برای 

حفاظت از زیرساخت های حیاتی در شبکه ملی اطاعات 
باید به خودکفایی برسیم. رشد خدمات پایه در شبکه ملی 
باید به گونه ای باشد که از  اقتصاد دیجیتال کشور در برابر 

تحریم های ظالمانه محافظت کند.
آذری جهرمی در خاتمه خطاب به مردم ایران نوشت: به 

آینده روشن خوش آمدید.

مدیر رسته فناوری اطاعات طرح ملی توسعه کسب و کار 
درصد  تا 8۵  تواند  می  صنایع خاق  اینکه  به  اشاره  با 
فرصت های جدید شغلی به کمک هوش مصنوعی ایجاد 
کند گفت:اقتصاد خاق می تواند تولید درآمد و ایجاد شغل 

کند و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد.
حمد عبده ابطحی،مدیر رسته فناوری اطاعات طرح ملی 
توسعه کسب و کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، از تاسیس بنیاد فناوری های نوین در حوزه کسب و 
کارهای فرهنگی، گردشگری و هنری در آینده نزدیک خبرداد.

وی با بیان اینکه دنیا از صنایع فرهنگی به سمت اقتصاد 
خاق عبور کرده است گفت:اقتصاد خاق می تواند تولید 
درآمد و ایجاد شغل کند و درآمدهای ارزی کشور )حاصل 
از صادرات( را افزایش دهد، در حالی که به تنوع فرهنگی 
و توسعه انسانی نیز کمک می کند و جنبه های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی را در تعامل با فناوری، مالکیت معنوی 

و اهداف گردشگری دربرمی گیرد.
ابطحی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی بخش های فرهنگی 
و خاق بسیار باال است گفت:  بر اساس طبقه  بندی و آمارهای 

یونسکو در سال ۲۰13،  نزدیک 3۰ میلیون اشتغال در حوزه 
صنایع خاق و فرهنگی وجود داشته و حدود ۲۲۵۰ میلیارد 

دالر نیز گردش مالی در این صنایع ایجاد شده است.
 وی  گفت: در سال ۲۰1۵ میزان صادرات محصوالت 
و خدمات خاق و فرهنگی بیش از ۵۰۹ میلیارد دالر بوده 
که سهم کشورهای در حال توسعه در این حوزه بیش از 
کشورهای توسعه یافته و معادل ۲6۵ میلیارد دالر بوده 
فرهنگی کشور  در سال 13۹۷، صادرات صنایع  است.  
بوده که سهم عمده آن  ایران حدود ۵۰۰ میلیون دالر 
صنایع دستی و به ویژه فرش دستباف بوده است. این نشان 
می دهد که این حوزه بسیار جای کار دارد و در این حوزه 

فرصت های شغلی و خلق ثروت بسیار می توان انجام داد.
 مدیر رسته فناوری اطاعات طرح ملی توسعه کسب و 
کار گفت: صنایع خاق و فرهنگی، به عنوان نقطه تقاطع هنر، 
کسب و کار و فناوری، سرریز به سایر صنایع را تسهیل می کند. 
وی بیان کرد: فناوری های تحول آفرین نظیر باکچین، 
واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، پرینت سه بعدی، تحلیل ابر 
داده ها، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و سایر موارد، روش های 
خاقانه  ای برای تولید، توزیع و مصرف کاالها به وجود آورده 
است که به عنوان پیشران  های مهم اقتصاد خاق به شمار 
می                                آیند و بدون استفاده مؤثر از آنها توسعه صنایع خاق با 
چالش های زیادی روبه رو می باشد.استفاده از این فناوری ها 
در تمامی مراحل بازارسازی، بازاریابی، طراحی، تولید، کنترل 
کیفیت، فروش، ارزشیابی، آموزش و پژوهش زمینه ساز رشد 

روزافزون و صنایع فرهنگی و خاق شده است .
ابطحی افزود:گزارشات جهانی بیانگر این است که هوش 
به حذف شغل  در همه حوزه ها  اتوماسیون  و  مصنوعی 

منجر خواهد شد اما در حوزه صنایع خاق تا 8۵ درصد 
فرصت های جدید شغلی به کمک هوش مصنوعی ایجاد 
خواهد شد.رشد سریع فناوری های تحول آفرین در جهان 
و عقب ماندن کشور از این فناوری زمینه ساز از دست 
دادن بازارهای جهانی شده است و در این میان صنایع 
فرهنگی شاید بیشترین آسیب را متحمل شده اند. تبلیغات 
و  دستی  است. صنایع  دگرگون شده  امروزی  در جهان 
گردشگری متحول شده اند. صنعت سینما و موسیقی با 
سرعت رشد کرده اند و انیمیشن و بازی های دیجیتال 
میلیاردها دالر در عرصه جهانی ارزش آفرینی می کنند. ما 
هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت ارزشمند در حوزه صنایع 

خاق بهره برداری کنیم.
وی بیان کرد: موسیقی آناین، گالری آناین، تلویزیون 
و  سازها  شبیه  بعدی،  سه  پرینترهای  اینترنتی،  های 
تحول  و  افزوده  واقعیت  مجازی،  واقعیت  سیموالتورها، 
سرعت  به  که  است  هایی  زمینه  از  آموزش  در  اساسی 
جای پای خود را در عرصه صنعت امروز باز کرده است. 
واقعیت مجازی، شکل جدیدی از گردشگری را پایه نهاده 
مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  و  آناین  های  موزه  و  است 
گامی ارزشمند در دسترسی دایم تاریخ و فرهنگ ایجاد 
کرده است. ورود صنعت نانو در حوزه های سفال، رنگ، 
فرش و......، ورود اینترنت اشیا در صنعت پوشاک، مبل، 
صنایع دشتی و گردشگری، ورودن صنعت بایو و نورو به 
عرصه تبلیغات، دگرگون شدن تبلیغات در بستر تبلیغات 
دیجیتال و دگرگون شدن شیوه های فروش و ارزیابی در 
جهان مبتنی بر فناوری اطاعات زنگ خطری جدی برای 

توسعه فناوری در صنایع فرهنگی است.

آذری جهرمی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تشریح کرد: 

تا ۱۴۰۴ اندازه اقتصاد دیجیتال ایران ده درصد کل اقتصاد کشور می شود 

مدیر رسته فناوری اطالعات طرح ملی توسعه کسب و کار  

ایجاد فرصت های شغلی جدید در سایه فناوری های نوین 

●●●
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و ارتباطات
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اخبار
 فناوری اطالعات

و ارتباطات

استارت آپ
◄ با استفاده از گوشی های هوشمند؛ 

استارت آپ ها سالمت دیجیتال در کشور را توسعه می دهند
◄ نگاهی به

نقش پیشران های اقتصاد دانش بنیان در رشد استارتاپ ها
◄ مدیران ارشد از درس ها و تجربیات خود در سال ۲۰۱۹ می گویند

آمادگی کسب وکارها برای چالش های دهه ۲۰۲۰
◄ در مصاحبه با آرمان صفایی بررسی شد

از دانشگاه تا تجربه شکست استارت آپ
◄ در یک گزارش پژوهشی با رصد تحوالت اقتصادی اعالم شد

افق ۱۰ساله کسب وکارهای آسیا
◄ معاون وزیر تعاون تشریح کرد؛

حمایت از شکل گیری استارت آپ ها در قالب »شرکت تعاونی«
◄ هنوز برای راه اندازی استارت آپ و کسب درآمد »ایده« وجود دارد!

◄ در گفتگو با غالمرضا ملکی مدیر تشکل های اتاق بازرگانی تهران مطرح شد؛
تشکل های تخصصی محل تالقی دو گفتمان سنتی و نوین کسب وکارهای اقتصادی است

◄ دردومین هکاتون قرآنی برگزار شد 
وقتی مفاهیم قرآنی اساس طراحی لباس و زیورآالت می شود

◄ اخبار
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هوشمندسازی ارائه خدمات نظام سالمت یکی از 
راه های پوشش کمبود های خدمات سالمت در دنیا 
بـــوده و کمک می کند تا دسترســـی مـــردم به خدمات 

نظام سالمت افزایش یافته و هزینه ها کم شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســـت جمهوری، هوشمندسازی 
ارائه خدمات نظام ســـالمت یکی از راه های پوشـــش 
کمبود هـــای خدمـــات ســـالمت در دنیـــا اســـت. ایـــن 
روش کمـــک می کنـــد تا دسترســـی مردم بـــه خدمات 
نظـــام ســـالمت افزایـــش یابـــد و هزینه هـــای درمانـــی 

آن هـــا تا حـــد قابـــل قبولی کم شـــود.
ایـــن راه جز بـــا اجرای طرح ســـالمت دیجیتال که 
یکی از اهداف بلندمدت ســـتاد توســـعه فناوری های 
اقتصـــاد دیجیتـــال و هوشمندســـازی معاونـــت علمی 
ـــر  ـــت میس ـــم هس ـــوری ه ـــت جمه ـــاوری ریاس و فن

ـــود. نمی ش
فناوری یکی از تاثیرگذارترین موضوعات در چند 
سال اخیر است. یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذاری 
کـــه زندگـــی و معیشـــت مردم را به شـــکل جدی تحت 
تاثیر قرار داده اســـت. این پدیـــده همه گیر مدیریت 

جوامع و کشـــور ها را نیز تغییر داده است.
یکی از صنایعی که این روز ها تحت تاثیر توســـعه 
فناوری قرار گرفته، نظام سالمت است. مراقبت های 
پزشکی و بهداشتی که رنگ دیگری به خود گرفته و 
بـــا اســـتفاده از فناوری هـــای مدرن شـــیوه مدیریت و 

ارائه خدمات آن شـــکلی نوین یافته است.
در دنیای دیجیتال امروزی شاید دیگر الزم نباشد 
ســـاعت ها از زمان خود را صرف طی کردن مســـیری 
در ترافیـــک کـــرد و بعـــد از آن در صف هـــای طوالنـــی 
انتظار نوبت کشـــید تا بتوان نزد پزشـــک رفت و یا از 
خدمـــات درمانی اســـتفاده کرد. ایـــن روز ها می توان 
در شـــرایط نامناســـب جســـمی از منـــزل و بـــا کمـــک 
فناوری هـــای نوین بـــدون نیاز به مراجعه به پزشـــک 

از راه دور، دستورات درمانی را دریافت کرد.

بـــا توجـــه بـــه این کـــه نظـــام ســـالمت ایـــران یکی از 
پرچالش ترین حوزه های مدیریتی در کشـــور اســـت، 
ـــن  ـــی از ضروری تری ـــال یک ـــالمت دیجیت ـــرای س اج
نیاز هـــای ایـــن حـــوزه اســـت. البتـــه کـــه ایـــران هـــم به 
این نظام جهانی پیوســـته است؛ اما هنوز در ابتدای 
مســـیر ســـالمت دیجیتال قرار دارد. ایران در تالش 
اســـت تا با کمک اســـتارت آپ ها و شتاب دهنده ها به 

جرگه کشور های دارای ســـالمت دیجیتال بپیوندد. 
کاری که با وجود نظام مدیریت سنتی چندین ساله 

آن کمـــی ســـخت و زمان بر به نظـــر می آید.

فعالیت ۱۵۰ اســـتارت آپ

بـــر اســـاس اطالعـــات موجـــود، در حـــال حاضـــر با 
کمک زیست بوم فناوری و نوآوری، سالمت دیجیتال 
بـــا فعالیـــت بیش از ۲۵۲ اســـتارت آپ فعال در تالش 
اســـت تا جای خود را در نظام ســـالمت کشور باز کند. 
دانش بنیان هایـــی کـــه بـــا حمایت هـــای دولتی مســـیر 
توســـعه ایـــن پدیـــده نوظهـــور در کشـــور را هموارتـــر 

می کننـــد
محدوده فعالیت شرکت های فعال عرصه سالمت 
دیجیتال کشور به حوزه های مختلفی مانند تناسب 
اندام و سبک زندگی، مراقبت در منزل، شبکه های 
اجتماعی و بازارگاه های الکترونیکی، مدیریت دانش، 
تشـــخیص و مراقبـــت پیشـــرفته و خدمـــات آموزشـــی 
محـــدود می شـــود. ایـــن در حالـــی اســـت که ســـالمت 
دیجیتال گســـتره بزرگ تر و وسیع تری برای فعالیت 

دانش بنیان هـــا و شـــتاب دهنده ها دارد.

معاونـــت علمی به دنبال 

راه کار های توســـعه ســـالمت دیجیتال در کشور

و  دیجتیال  اقتصاد  فناوری های  توسعه  ستاد 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  هوشمندسازی 
جمهوری با نظر به اهمیت موضوع سالمت دیجیتال 
در دنیا، به این عرصه ورود کرده است و این موضوع 
اولویت های  از  کاربردی در زندگی مردم را به یکی 

نیازمحور و مساله محور ستاد قرار داده است.
داشـــتن گوشـــی همراه به یکی از بدیهیات زندگی 
ـــد  ـــه می توان ـــی ک ـــل شـــده اســـت. اتفاق امـــروز تبدی
منشـــا اثـــری باشـــد بـــرای مدیـــران نظـــام ســـالمت تـــا 
از ایـــن فنـــاوری بـــرای درگیـــر کـــردن همـــه مـــردم در 
برنامه های سالمت دیجیتال بهره بگیرند. وسیله ای 
کاربردی که می تواند رابطی بین مردم و برنامه های 
اینچنینـــی باشـــد. به عالوه حضـــور دانش بنیان های 
فعـــال ایـــن حوزه کـــه از بطـــن جامعه بیـــرون آمده اند 
هـــم کمک مضاعفی برای آشـــنایی مردم با این نظام 

پرکاربرد و جهانی است.
ایـــن مهـــم در زیســـت بوم فنـــاوری و نوآوری و 
بـــه مدد دانش بنیان های خالق و شـــتاب دهنده های 
موثر در کشـــور اجرایی خواهد شـــد. زیست بومی که 
چند سالی است در کشور مسیر خود را یافته است و 
با کمک همه بازیگران خود، ســـرعتی شتابان گرفته 

است.

نظام سالمت 
یکی از راه های 

پوشش کمبود های 
خدمات سالمت 

در دنیا است

با استفاده از گوشی های هوشمند؛

استارت آپ ها سالمت دیجیتال 
در کشور را توسعه می دهند

ماموریت اصلی شتاب دهنده ها به عنوان پیشران های اقتصاد دانش بنیان به اعتقاد فعاالن این عرصه، حمایت از استارتاپ ها تا رساندن 
آنها به محصول نهایی است؛ ولی از سوی دیگر تعداد زیادی از شتاب دهنده ها در شهرهای بزرگ مستقر شدند، ضمن آنکه به دلیل محدودیت 

مالی،  این شتاب دهنده ها ظرفیت پذیرش تعداد زیادی از شرکت های استارتاپی را ندارند.
دکتر حسین ممبینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و از فعاالن عرصه کسب و کارهای نوآور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به توسعه 
شرکت های شتاب دهنده  کسب و کار )Startup accelerator( در کشور گفت: در سال های اخیر استارتاپ ها در سطح جهانی تبدیل به کسب 
و کاری ارزشمند با درآمد باال شده اند و تالش می کنند هر روز سهم بیشتری از بازار کار را به خود اختصاص دهند. بر این اساس شرکت های 
شتاب دهنده از ابتدای کار تا تجاری سازی و سرمایه پذیری نهایی محصول از استارتاپ ها حمایت می کنند و از سوی دیگر شتاب دهنده ها در 

ازای این خدمت درصدی از سهام استارتاپ ها را از آن خود می کنند.
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و  سازی  شبکه  ارتباطات،  آموزش ها،  ارائه  وی 
راهنمایی های شتاب دهنده ها را بسیار گرانبها توصیف کرد 
و ادامه داد: این حمایت ها شانس موفقیت استارتاپ ها را 
افزایش می دهد؛ از این رو وقتی یک شتاب دهنده بخشی 
از سهام یک استارتاپ را می خرد، اطمینان خاطری برای 
آن استارتاپ حاصل می شود که ایده اش ارزشمند است 
و شریکی قابل اتکاء دارد، ضمن آنکه شتاب دهنده در 

ریسک شرکت ها نیز شریک هستند.
ممبینی، ظهور شتاب دهنده ها را از سال ۲۲۲۵ همزمان 
با توسعه فضای دیجیتال در دنیا دانست و خاطر نشان 
کرد: اولین شتاب دهنده در کمبریج انگلستان خود را به 
دنیای استارتاپ ها معرفی کرد و  بعد از آن، شرکت های 
متعددی در این عرصه وارد شدند و به عنوان شتاب 
دهنده فعالیت خود را آغاز کردند، به طوری که هم اکنون 
۲۵ شرکت موفق به عنوان شتاب دهندگان مطرح، به دنیا 

معرفی شده اند.
این استاد دانشگاه، شکل گیری شتاب دهنده ها در 
ایران را از سال ۲۲۲۲ عنوان کرد و یادآور شد: در این سال 
با پیشنهاد دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، پارک فناوری پردیس ایجاد شد و مدلی 
برای توسعه فضای استارتاپی کشور و ورود هرچه بیشتر 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی به کسب و 
کارهای جدید نوآورانه تدوین شد و به این ترتیب اولین 
شتاب دهنده رسمی کشور با عنوان »آوای تک پردیس« 

در پارک فناوری پردیس ثبت و فعال شد.
وی با بیان اینکه پس از آن، شرکت های شتاب دهنده 
دیگری به تدریج در دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان، فعال 
شدند، اضافه کرد: هم اکنون تعداد شرکت های فعال و 
موفق با معیارهای جهانی در ایران افزایش یافته و از این 

نوع فعالیت بسیار استقبال شده است.
این فعال عرصه کسب و کارهای نوآور، اصلی ترین 
رسالت شتاب دهنده ها را حمایت از استارتاپ های حوزه 
فناوری ذکر کرد و افزود: روش کاری شتاب دهنده ها 
موجب  حمایت هایی  ارائه  با  که  است  ترتیب  این  به 
رشد کارآفرینان مستعدی می شوند که در زمینه فناوری 
ایده های جذابی دارند. این اقدام موجب می شود که 
 شرکت ها با شجاعت پا در جاده کارآفرینی بگذارند و در 

جهت پویایی بیشتر اقتصاد کشور گام بردارند.
ممبینی با تاکید بر اینکه »تجاری سازی دانش« نقش 
مهمی در فرایند ورود شرکت های دانش بنیان به حوزه 
تجارت دارد، اظهار کرد: در این زمینه تجربه حرف اول 
را می زند. شروع یک کسب و کار نیاز به مشاوره دارد و 
شرکت های شتاب دهنده می توانند شرایطی را فراهم 
و  صنعت  زمینه  در  دانش بنیان  شرکت های  تا  کنند 
فناوری بتوانند از شرایط کارآفرینان موفق آگاه شوند و با 
سرمایه گذاران و بازرگانان در این زمینه تبادل اطالعات و 

همفکری کنند.
وی ضمن اشاره به جایگاه شرکت های استارتاپی 

فعالیت های  کرد:  تاکید  کشور،  اقتصادی  رشد  در 
این شرکت ها نقش مهمی در فرایند ورود شرکت های 

دانش بنیان به حوزه تجارت دارد. 
این استاد دانشگاه به چالش های شرکت های شتاب 
دهنده اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین مشکالت در 
این زمینه، استقرار شتاب دهنده ها در شهرهای بزرگ 
است. این امر موجب می شود که بسیاری از استارتاپ ها 
در شهرهای کوچک دسترسی به این شرکت ها نداشته 

باشند.
وی تامین سرمایه برای شتاب دهنده ها را از دیگر 
مسائل مطرح عنوان کرد و یادآور شد: از آنجایی که 
استارتاپ ها درصدی از سهام خود را بابت خدمات به 
به  شتاب دهنده ها  می کنند،  واگذار  شتاب دهنده ها 
سرمایه کافی برای سرمایه گذاری نیاز دارند؛ از این رو توان 
مالی شتاب دهنده ها از اهمیت باالیی برخوردار است.
ممبینی اضافه کرد: گاهی دیده می شود بعضی از 
شتاب دهنده ها از سرمایه کافی جهت ماندن در این چرخه 
برخوردار نیستند و این در حالی است که شتاب دهنده ها 
باید از توان استفاده از ابزارهای مالی و تخصصی الزم برای 

حمایت از استارتاپ ها برخوردار باشند.
به گفته وی، در حال حاضر شتابدهنده ها در ایران 
میزان پذیرش کمی دارند؛ در این صورت، شتاب دهنده ها 
فضای کافی برای حضور تمامی کارآفرینان و استارتاپ ها 

را ندارند.

ماموریت اصلی شتاب دهنده ها به عنوان پیشران های اقتصاد دانش بنیان به اعتقاد فعاالن این عرصه، حمایت از استارتاپ ها تا رساندن 
آنها به محصول نهایی است؛ ولی از سوی دیگر تعداد زیادی از شتاب دهنده ها در شهرهای بزرگ مستقر شدند، ضمن آنکه به دلیل محدودیت 

مالی،  این شتاب دهنده ها ظرفیت پذیرش تعداد زیادی از شرکت های استارتاپی را ندارند.
دکتر حسین ممبینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و از فعاالن عرصه کسب و کارهای نوآور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به توسعه 
شرکت های شتاب دهنده  کسب و کار )Startup accelerator( در کشور گفت: در سال های اخیر استارتاپ ها در سطح جهانی تبدیل به کسب 
و کاری ارزشمند با درآمد باال شده اند و تالش می کنند هر روز سهم بیشتری از بازار کار را به خود اختصاص دهند. بر این اساس شرکت های 
شتاب دهنده از ابتدای کار تا تجاری سازی و سرمایه پذیری نهایی محصول از استارتاپ ها حمایت می کنند و از سوی دیگر شتاب دهنده ها در 

ازای این خدمت درصدی از سهام استارتاپ ها را از آن خود می کنند.

نگاهی به

نقش پیشران های اقتصاد دانش بنیان 
در رشد استارتاپ ها
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ارشد  »رانی کان«، مدیر 

OzHarvest و بنیانگـــذار رشکت

اهمیت اســـتخدام افراد بر اساس 

معیارهایـــی فراتـــر از مهارت و تجربه

او در ایـــن بـــاره می گویـــد: »من بـــاور دارم که 
افـــراد معمولـــی می توانند کارهـــای خارق العاده 
ـــودم  ـــت دارم خ ـــه دوس ـــا اینک ـــد. ب ـــام دهن انج
شـــخصا تغییـــر ایجـــاد کنـــم امـــا مـــن یک انســـان 
خارق العـــاده نیســـتم و لزومـــی ندارد که باشـــم. 
در ســـالی که گذشـــت، دور خودم را با نیروهای 
درجـــه یـــک پـــر کردم و بـــا کمـــک آنها توانســـتیم 
کارهـــای خارق العـــاده انجـــام دهیـــم. به عنـــوان 
رهبر کســـب وکار، باید بـــه نیروهای خود قدرت 
و اختیـــار بدهیـــد و بـــه توانایی هایشـــان ایمـــان 
داشـــته باشـــید. برای مـــن این یعنی اســـتخدام 
افـــراد براســـاس معیارهایـــی فراتـــر از تجربـــه و 

مهارت.
ــی  ــب کنـ ــا را کسـ ــی مهارت هـ ــو می توانـ  تـ
ـــاد دهـــی کـــه مثـــال  ـــه کســـی ی ـــی ب امـــا نمی توان
ســـخاوتمند باشـــد. ایـــن درســـی اســـت کـــه در 
ســـال جدیـــد و ســـال های آینـــده به یـــاد خواهم 

ـــت.« داش

»رابرت شوارتز«، مدیر عامل

 Nuance Communications/ ANZ 

Australia and New Zealand

نگاهـــی به آینـــده و تاکید بر فرآیندهای امنیتی

او می گویـــد: »به عنـــوان رهبـــری که هـــر روز با 
امنیـــت دیجیتال ســـروکار دارم، خیلی ناراحت 
می شـــوم وقتـــی می بینـــم در ســـال گذشـــته، 

دوباره شـــاهد نقض حریم داده ها در شرکت ها و 
برندهایـــی بودیم که جزئیات و اطالعات مربوط 
به میلیون ها مشتری را در اختیار دارند. عرصه 
دیجیتـــال اســـترالیا در حـــال حاضـــر بیـــش از هر 
زمانی در خطر اســـت و بخش خصوصی و دولتی 
همـــه بـــا هم بایـــد روی این مســـاله تمرکـــز کنند. 
امیدوارم سازمان ها از سال ۲۲۲۲ درس گرفته 
و تعهـــدات گســـترده تری که در مقابل مشـــتریان 
دارنـــد را بشناســـند. توصیـــه می کنم شـــرکت ها، 
ـــازمانی،  ـــوغ س ـــطح بل ـــدازه و س ـــر از ان صرف نظ
ـــد،  ـــاال ببرن ـــود را ب ـــی خ ـــتانداردهای امنیت اس
فرآیندهای احراز هویت را قدرتمندتر کنند و از 
پین کدها و پســـوردها که دســـت و پای مشتریان 
را بسته اند فراتر روند، چون شکستن این کدها 

بـــرای هکرهـــا مثل آب خوردن شـــده.«

»جف اولســـون«، رئیس واحد هوش مصنوعی و 

Cognizant/ ANZ تحلیـــل کاربردی رشکت

آگاهی از هوش مصنوعی

یکی از درس هایی که در سال ۲۲۲۲ گرفتیم 
این بود که هوش مصنوعی اینجاست و تاثیرات 
عمیقـــی بـــر زندگی روزمـــره مـــا دارد. تکنولوژی 
جدیـــدی وجـــود دارد بـــه نـــام هـــوش مصنوعـــی 

ــد. در  ــاده می کننـ ــرن ۲۱ آمـ ــوم قـ ــه سـ ــد دهـ ــای جدیـ ــرای چالش هـ ــود را بـ ــذرد و کســـب وکارها خـ ــال ۲۰۲۰ می گـ ــاز سـ ــه از آغـ ــر از دو هفتـ کمتـ
ــر چـــه تحوالتـــی در عرصـــه کســـب وکار  ــال بـــه پایـــان رســـیده، در ســـال جدیـــد بایـــد منتظـ ــاال کـــه سـ ســـال ۲۰۱۹ چـــه درس هایـــی گرفتیـــم؟ و حـ
باشـــیم؟ مدیـــران ارشـــد اســـترالیایی در مصاحبـــه ای بـــا Business Insider بـــه ایـــن دو ســـوال پاســـخ داده انـــد و تجربیـــات خـــود را در اختیـــار مـــا 

ــم: ــم می خوانیـ ــا هـ ــی از آن را بـ ــه بخشـ ــته اند کـ گذاشـ

شرکت ها، 
صرف نظر از اندازه

و سطح بلوغ سازمانی، 
استانداردهای امنیتی 

خود را باال ببرند

مدیران ارشد از درس ها و تجربیات خود در سال ۲۰۱۹ می گویند

آمادگی کسب وکارها برای چالش های دهه ۲۰۲۰
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تکاملـــی، که چند اســـتراتژی را به طور همزمان 
ـــن  ـــی ای ـــن یعن ـــد. ای ـــان می کن ـــی و امتح بررس
تکنولوژی، به جای آنکه توســـط انسان آموزش 
داده شود، از طریق تجربیاتش به استراتژی های 
جدیـــد دســـت می یابـــد. کســـب وکارها می توانند 
بـــرای انتخـــاب بهتریـــن تصمیـــم از ایـــن قابلیـــت 
اســـتفاده کنند. پس تکلیف کســـانی که مسوول 
تصمیمـــات مهـــم هســـتند چیســـت؟ راســـتش را 
بخواهید، این روزها روش تصمیم گیری ما دارد 
از مـــد می افتـــد، همان طـــور که ماشـــین تایپ از 
مـــد افتـــاده. پـــس باید آگاهـــی خود را نســـبت به 
هـــوش مصنوعی باال ببریـــد و به این منظور باید 
بـــه داده هـــا به عنـــوان منبـــع دانـــش و ارزش نگاه 
کنیـــد. برای پیدا کردن ریشـــه مســـائل، دائما از 

خودتان بپرســـید چرا؟

»نیـــنت نایت«، مدیر گروه مرکز داده های

Lenovo/ ANZ 

تاکید بر حفظ ارتباطات کســـب وکار

او می گویـــد: »شـــاید واضـــح به نظـــر برســـد اما 
ـــت  ـــه در موفقی ـــی ک ـــظ ارتباطات ـــت و حف مراقب
کســـب وکارتان نقـــش کلیدی دارند، بســـیار مهم 
اســـت. از طریـــق جمـــع آوری بازخـــورد در تمـــام 
مراحل چرخـــه محصول، می توانیم مشـــتری را 
در تمامـــی ایـــن مراحـــل ســـهیم کنیم. بـــرای هر 
کســـب وکاری که می خواهد همزمـــان با افزایش 
مشـــتریان، رشـــد و توسعه یابد، ســـرمایه گذاری 
در شبکه شـــرکا بسیار مهم است. قصد داشتید 
در ســـال جدید به افراد مهم شبکه ارتباطی تان 
چـــه مزایایی ارائه کنید؟ دربـــاره اش تجدیدنظر 

کنید.«

»پیرتدانیو«، مدیر ارشـــد و یکی از بنیانگذاران 

Secure Code Warrior

تاکید بر اهمیت نقش مدیر ارشـــد 

امنیت اطالعات

او می گویـــد: »در ســـال ۲۲۲۲، شـــاهد موجی 
از ســـازمان ها بودیـــم کـــه بـــرای ارتقـــای امنیـــت 
سایبری نرم افزارهای تولید خودشان، بی وقفه 
تالش می کردند. بخشی از این حرکت می تواند 
در واکنـــش به قوانین ســـفت و ســـختی باشـــد که 
در رابطه با امنیت و حریم داده ها اعمال شده، 
امـــا حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه ایـــن روزهـــا، همـــه 
شرکت ها شرکت نرم افزاری هستند و در نتیجه، 
حفـــظ امنیـــت داده هـــا، چه بـــا دخالـــت دولت ها 
چه بدون دخالت آنها، وظیفه ماســـت. در سال 
۲۲۲۲، رهبـــران بایـــد بـــا مدیـــران ارشـــد امنیت 
ـــته  ـــی داش ـــکاری نزدیک ـــات )۲۲۲۲( هم اطالع
باشـــند، تا امنیت، هم رده بـــا کیفیت نرم افزارها 
و بخشـــی از آن باشـــد. ابزارهـــا بـــه تنهایـــی قادر 
بـــه رفـــع ریســـک ها و آســـیب پذیری نرم افزارهـــا 
نیســـتند. بنابراین، ایجاد توازن میان ابزارها و 
امنیـــت اطالعـــات در تیم هـــای توســـعه نرم افزار 
بایـــد در بودجه بنـــدی و اســـتراتژی ها لحـــاظ 

شود.«

»گرگ اسرتوســـکی«، مدیر ارشد فناوری 

AppDynamics ،منطقه ای

اســـتفاده گسرتده  تر از هوش مصنوعی و فناوری 

اطالعات در ســـالی که گذشت

او می گویـــد: »مشـــتریان انتظـــار دارنـــد 
امـــا  ســـاده  طراحـــی  دارای  اپلیکیشـــن ها 
هوشـــمندانه و عملکـــرد باال باشـــند کـــه نیازهای 
آنها را تامین کنند. من یاد گرفتم که به کارگیری 
تکنولوژی هـــای جدیـــد یعنی تغییـــر ایدئولوژی 
ـــورت  ـــن ص ـــا در ای ـــی. تنه ـــای داخل و فرآینده

می توانیـــم بـــا پیشـــرفت ها همـــگام شـــویم.«

Isentia اد هریســـون«، مدیر ارشد«

تاکیـــد بر لزوم آمادگی رهربان

او می گویـــد: »تجربـــه و داده هـــای مـــا نشـــان 
داده که به علت ســـرعت فزاینـــده چرخه اخبار، 
رهبـــران کســـب وکارها هنـــگام وقـــوع بحران هـــا 
بیـــش از هر زمان دیگری زیر ذره بین هســـتند و 
باید به سرعت تصمیم بگیرند. در سال ۲۲۲۲، 
بارهـــا پیـــش آمـــد کـــه اعتمـــاد مـــردم نســـبت بـــه 
بعضی ســـازمان ها خدشه دار شد و پاسخ آنها از 
نظـــر مـــردم قانع کننده نبـــود. اولیـــن توصیه من 
ایـــن اســـت که از قبل، آمـــاده باشـــید. این یعنی 
قبـــل از وقـــوع بحـــران، اعتمادســـازی کنید، هم 
بـــا کارکنان هم با مشـــتریان. دوما، هنگام وقوع 
بحران، برقراری ارتباطات شـــفاف و به موقع را 
فراموش نکنید. این بســـیار حائز اهمیت است. 
اگـــر جوابـــی بـــرای عمـــوم نداریـــد، صادقانـــه این 
را بگوییـــد. و توصیـــه آخـــر ما به ســـازمان ها این 
است که نقش مدیر ارشد را در ارتباطات دست 
کـــم نگیرند، چـــون هنگام بروز بحران، او کســـی 
اســـت که مردم در نهایت می خواهند پیامش را 

بشنوند.«

»جیمی نلســـون«، مدیر عامل خدمات بازاریابی 

Hotwire ،و اسرتاتژی

تغییر، به یک امر عادی تبدیل شـــده

او می گوید: »طی سال ۲۲۲۲، تغییر به یک امر 
عـــادی تبدیـــل شـــد و بـــه اعتقاد من، بـــرای آنکه 
یک رهبر موفق باشید، باید خودتان را به شرایط 
عـــدم اطمینـــان عـــادت دهیـــد و بـــا آن نجنگید. 
چشـــم انداز بازاریابی استرالیا تحت تاثیر ادغام 
و اکتساب ادارات، کاهش اطمینان کسب وکارها 
و مشـــتریان و عـــدم قطعیت سیاســـی به ســـرعت 
در تغییـــر اســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب، نحـــوه انجـــام 
کسب وکار نیز دائم در حال تغییر است. با توجه 
بـــه کاهش مـــدت زمان همکاری کســـب وکارها با 
هم، شرکت ها باید دست بجنبانند و برای ایجاد 
روابط مســـتحکم تر تالش کنند تا شـــریک مورد 
اطمینـــان شـــرکای خود باشـــند، از طریـــق ارائه 
مشاوره های استراتژیک.« او همچنین به رهبران 
کســـب وکارها توصیه می کند که برای دســـتیابی 
به راه حل، با تیم های خود همکاری مشـــارکتی 

باشند. داشته 

»روری مک نیـــل«، مدیر ارتباطات بازاریابی، 

Brennan IT

اهمیت دگرگونی

او می گوید: »ما در صنعتی فعالیت می کنیم که 
اصال ایستا نیست و رهبران تکنولوژی و کسب وکار 
باید روش های جدید کار کردن را یاد بگیرند و اعمال 
کنند تا بتوانند رو به جلو حرکت کنند. داغ ترین 
موضوع سال ۲۲۲۲، یک بار دیگر، دگرگونی دیجیتال 
بود و توصیه من به رهبران در آستانه سال ۲۲۲۲ 
این است که واژه دیجیتال را از این عبارت حذف 
کنند و به جای آن، روی دگرگونی خدمات تمرکز 
کنند. این یعنی اتخاذ یک رویکرد جامع و متمرکز 
بر نتیجه. ابتدا خدماتی که قصد دارید ارائه دهید 
را در نظر بگیرید )در آخرین مرحله، یعنی زمانی که 
به مشتری رسیده(. سپس از آن مرحله به عقب 
برگردید تا نحوه ارائه آن را تعیین کنید. استفاده از 
یک تکنولوژی به تنهایی کافی نیست. باید آدم ها، 
فرآیندها و تکنولوژی های الزم را برای خلق و ارائه 

خدمات نیز در نظر بگیرید.«
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»مایک فدرستون«، 

Pluralsight/ ANZ&APAC ،مدیر عامل

کنش گرایی اهمیت 

او می گویـــد: »تکنولـــوژی در تمامـــی صنایـــع 
فراگیر اســـت و با ســـرعت بیشـــتری، گســـترش و 
تکامـــل خواهـــد یافـــت و ایـــن یعنـــی نیاز بیشـــتر 
بـــه نیـــروی کار در این حوزه. حاال در نخســـتین 
روزهـــای ســـال ۲۲۲۲، رهبـــران تکنولـــوژی، به 
خصوص مدیران ارشـــد فنـــاوری ناچارند دیر یا 
زود برای رفع این شـــکاف مهارتـــی، یک برنامه 
کنش گرایانـــه در نظـــر بگیرنـــد. و از آنجـــا که تا ۵ 
ســـال آینـــده، اســـتراتژی بســـیاری از شـــرکت ها 
دیجیتال محـــور خواهد بود، مســـوولیت اجرای 
ایـــن برنامـــه برعهده مدیر ارشـــد فناوری اســـت. 
طـــی ســـال های آینـــده، بخشـــی از وظیفـــه آنها، 
آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات، رایانش 
ابری، امنیت سایبری و سایر حوزه های مرتبط 

بـــه تمامـــی ســـطوح ســـازمان خواهـــد بود.«

 McAfee گـــری دمنن«، نایب رئیس«

در اســـرتالیا و نیوزیلند

چگونگی جلوگیری از حمالت ســـایربی

او با تاکید بر اهمیت جلوگیری از این حمالت 
می گوید: »ســـال گذشـــته از نظر امنیت سایبری 
ســـال مهمی بود و همه فعاالن این حوزه شاهد 
بودنـــد که تهدیدها همچنـــان به قوت خود باقی 
هســـتند. درســـی که گرفتم این بود که به خودم 
مطمئن نباشم. چون در این حوزه، این رویکرد 
می توانـــد خطرنـــاک باشـــد. نقض حریـــم داده ها 
حـــاال به تکنولوژی هـــای کلود نیز راه پیدا کرده. 
ارزش کســـب وکارها حاال به داده هایشـــان است 
و مجرمـــان ســـایبری همین را هـــدف گرفته اند. 
توصیه من به رهبران امنیت و فناوری اطالعات 
این اســـت که بداننـــد چه زمانی سازمانشـــان در 
خطر است و چه تهدیدهایی بر سر راهشان قرار 
دارد. حاال، جلوگیری از حمله بیش از هر زمانی 
اهمیـــت یافته. این روزها، داده ها شـــریان های 

حیاتـــی هســـتند، نـــه تنهـــا در حـــوزه آگاهـــی از 
تهدیدات، بلکه برای ســـازمان ها.«

Datorama لیا پوپ« مدیر ارشـــد بازاریابی«

هره برداری از داده ها

او می گوید: »در سال ۲۲۲۲، شاهد گسترش 
داده هـــا در صنایع بودیم. حجم زیاد داده ها که 
از چند کانال و سیستم وارد شرکت ها می شود، 
آنهـــا را از پـــا درآورده. بســـیاری از شـــرکت ها در 
جمـــع آوری و یکپارچه ســـازی داده ها با مشـــکل 
مواجهنـــد و بـــه همیـــن خاطـــر نمی تواننـــد درک 
بهتری از مشـــتری ها داشته باشـــند. در نتیجه، 
بســـیاری از کسب وکارها در حال روی آوردن به 
برنامه هـــای مبتنی بر تکنولوژی های هوشـــمند 
هســـتند. در ســـال ۲۲۲۲، تجربـــه مشـــتری و 
پاســـخگویی در رابطـــه بـــا توســـعه ســـازمان، دو 
مبنـــای اصلـــی موفقیـــت خواهنـــد بـــود. داده هـــا 
در تحقـــق هـــر دو مـــورد، نقـــش اساســـی دارنـــد. 
ـــه ای کـــه  ۲۲ درصـــد مشـــتریان می گوینـــد تجرب
یک ســـازمان برایشـــان فراهم می کنـــد به اندازه 
محصـــول یـــا خدمـــات آن ســـازمان مهـــم اســـت. 
در همیـــن حیـــن، رهبـــران بیـــش از هـــر زمـــان 
دیگری باید در رابطه با سنجش و گزارش رشد 
سازمان به سهامداران، پاسخگو باشند. امروزه 
رهبـــران بایـــد از تکنولوژی هـــا برای اســـتخراج، 
یکپارچه ســـازی و بهره برداری آســـان از داده ها 
اســـتفاده کننـــد تـــا در تـــک تـــک نقـــاط تمـــاس با 
مشـــتری، با او در ارتباط باشـــند، از بازاریابی تا 
فـــروش و خدمات. آنهـــا همچنین باید به دنبال 
راه هایی برای سنجش دقیق باشند و همزمان، 
داده های مرتبط با رشـــد و توســـعه را بی درنگ، 

تجزیـــه و تحلیـــل کنند.«

گولیسکارام«، »پراسانا 

Commvault ،نایـــب رئیس ناحیه ای 

آمادگـــی برای احیا پس از بالیای طبیعی 

ناشی از دمای هوا

او می گوید: »تغییرات آب و هوایی در سراسر 
جهان به بالیای طبیعی شدیدتری منجر شده. 
شورای محلی استرالیا، ۲۲۲ در سال گذشته، ۲۲۶ 
مورد افزایش بی سابقه دما، آتش سوزی جنگل ها 
در زمستان و خشکسالی طوالنی را گزارش کرده. 
تنها درسی که از این اتفاقات می توان گرفت این 
است که آب و هوا بیش از پیش غیرقابل پیش بینی 
برای  هم  و  جوامع  برای  هم  شده،  ویرانگر  و 
سازمان ها. پس شرکت ها باید آماده باشند، آماده 
برای احیا و بهبودی پس از یک آتش سوزی یا 
سیل ویرانگر. آماده برای انتقال نسخه پشتیبان 
منطقه  یک  به  سازمان  مهم  اپلیکیشن های 
ابری دیگر )۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲(، و آماده برای قطعی 
غیرمنتظره برق که آنها را ملزم می دارد برنامه 
احیای خود را به اجرا درآورند.« او در ادامه می گوید 
تجزیه و تحلیل داده ها با تمرکز بر تطبیق قانونی 
و امنیت، به اولویت مهم شرکت ها در سال های 

آینده تبدیل خواهد شد.
در  مدیران  تجربیات  از  بخشی  تنها  این 
سال ۲۲۲۲ بود؛ مدیرانی که حوزه فعالیت آنها 
نقاط  سایر  در  سازمانی  رهبران  استرالیاست. 
جهان ممکن است شرایط متفاوتی را تجربه کنند 
اما بدون شک می توان گفت که اغلب مدیران در 
سراسر جهان در چند زمینه با هم اتفاق نظر دارند: 
اقتصادی،  نوسانات  تحوالت،  سرعت  اهمیت 
عدم قطعیت سیاسی، گرمایش زمین، پایداری، 
ریسک های غیر قابل پیش بینی، تکنولوژی و سایر 
موضوعاتی که زندگی و بقای کسب وکار تک تک ما 
به آنها گره خورده است. مرور تجربیات این مدیران 
می تواند به ما کمک کند که از اشتباهات یا حتی 
فجایع جلوگیری کنیم. شاید مشکلی که یکی از آنها 
در سال ۲۲۲۲ داشته، همان مشکلی باشد که شما 
همین حاال دارید با آن دست و پنجه نرم می کنید.
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آرمان صفایی از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف است که به عنوان ارائه دهنده و مدرس مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف 
در تهران و شهرستان ها به تدریس مفاهیم استارت آپ ها و کسب وکارهای دیجیتال می پردازد.

به گزارش گروه رسانه های دیگر واحد بازرگانى خبرگزاری آنا، آرمان صفایی از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف است که به عنوان 
ارائه دهنده و مدرس مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در تهران و شهرستان ها به تدریس مفاهیم استارت آپها و کسب وکارهای دیجیتال 

می پردازد. او در زمینه راه اندازی استارت آپ ها نیز تجربیاتی داشته است که در این مصاحبه ایشان به بیان این تجربیات می پردازند.
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ســـوابق  از  قـــدری  و  کـــرده  معرفـــی  را  خودتـــان  لطفـــاً 

بگوییـــد. خـــود 

ســـالم، من آرمان صفایی هســـتم متولد ســـال ۲۲. 
فارغ التحصیـــل رشـــته مهندســـی شـــیمی از دانشـــگاه 
شریف و مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران. به دلیل 
وجود دیرینه روحیه کارآفرینی در خانواده و اقوام، بنده 

نیز همیشـــه به این ســـمت گرایش خاصی داشـــتم.
از سال ۲۲ در دانشگاه شریف با مفاهیم استارتاپی 
آشـــنا شـــده و شـــروع به مطالعه و همکاری با نهادهای 
مختلف دانشـــگاه کردم تا این فضا را در کشـــور توسعه 
دهیـــم. همکاری بـــا شـــتاب دهنده و مرکـــز کارآفرینی 
شـــریف تـــا نهادهای بیرون دانشـــگاه کـــه در این زمینه 

می کردند. فعالیت 
خودم هم با راهنمایی دوستانی که استارتاپی نوپا 
داشتند، تالش کردم استارتاپ خودم را راه اندازی کنم 
کـــه شکســـت خـــورد. وارد فضای شـــرکت های تولیدی 
شـــدم کـــه در آنجـــا موفقیـــت خوبـــی حاصل شـــده که تا 
به امروز نیز این شرکت تولیدی در حال رشد و ورود به 

فضاهای بین المللی است.
تدریس هم همیشه اما از عالیقم بوده و در شریف 
و سایر دانشـــگاه های تهران و شهرستان ها و دانشگاه 
آزاد اســـالمی به تدریس همین مفاهیم اســـتارتاپی با 
چاشـــنی تجربیـــات انـــدک خـــودم پرداختـــم. اگـــر نیـــاز 

بـــه توضیح بیشـــتری وجود دارد، رزومـــه کامل تر بنده 
در بالگ شخصی خودم به نام ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲.۲۲۲ 

بارگذاری شـــده است.
ــه  ــه تجربـ ــیم بـ ــا برسـ ــد تـ ــود بگوییـ ــه شکســـت خـ از تجربـ

موفقیـــت. ایـــن شکســـت چـــه عللـــی داشـــت تـــا تیم هـــای 

اســـتارتاپی جدیـــد از آ ن هـــا اجتنـــاب کننـــد.

نمی خواهـــم بگویم شکســـت مقدمه پیروزی اســـت 
و از ایـــن حرف هـــای قشـــنگ بزنـــم. چـــرا کـــه ایـــن قـــدر 
ایـــن حرف هـــا زده شـــده کـــه قبـــح شکســـت تا حـــدی از 
بیـــن رفته اســـت. به هـــر حال هر شکســـتی یک هزینه 
ســـنگین است به منابع و امیدهای یک تیم جوان. ما 
استارتاپی داشتیم که پلتفرمی بود بین وکال و مردم. 
سعی می کردیم این ارتباط را تسهیل و ارزان تر کنیم 
تا هرچه بیشـــتر به ســـمت پیشگیری از جرائم برویم و 
چشم انداز ما کاهش ۵ درصدی ورود پرونده به قوه قضاییه 

بـــود تا کار مردم ســـریع تر بتواند انجام شـــود.
ـــی  ـــای حقوق ـــا فناوری ه ـــت در دنی ـــن صنع ـــه ای ب
یـــا اختصـــارًا ۲۲۲۲۲۲۲۲۲ می گوینـــد. تالش هـــای ما 
داشـــت نتایـــج خوبی مـــی داد. تیمی بودیـــم ۴ نفره که 
سرمایه گذار اولیه را نیز جذب کرده  بودیم. اپلیکیشن 
ما آماده شـــده بود و بیـــش از ۵۲ وکیل همراه ما بودند 
و به آن ها پرونده ها و ســـؤاالت مختلف ارجاع می شـــد 
و مـــا تالش می کردیم تا به طور مســـتمر این ارتباط را 

بـــرای هر دو طـــرف از هر لحاظ بهینه ســـازی کنیم. ما 
به بیش از ۵۲ هزار کاربر رسیدیم و جریان نقدی نسبتًا 

خوبی را ایجاد کردیم.
امـــا علـــت شکســـت را می توانم در تیـــم خالصه کنم 
و ارتباطات سازمانی. متأسفانه برخی سوتفاهم های 
بی مـــورد پیش آمـــده مـــدام اعضـــای تیـــم را نســـبت بـــه 
یکدیگر بی اعتمادتر کرد و فاصله  ایجاد شـــد. مشـــکل 
هـــم ایـــن بـــود کـــه اعضـــای تیـــم نمی آمدند بنشـــینند و 
درباره دلخوری  ها با هم صحبت کنند تا برای همیشه 
حل شود. علت مهم دیگر نیز ناشی از مواردی بود که 
ما کار خود را معطل سازمان های بیرونی کرده  بودیم.
یعنـــی قرار بود قراردادهایی با برخی ســـازمان های 
دولتی و شـــبه دولتی ببندیم که آن قدر این سازمان ها 
لخـــت و کنـــد بودند که کلی از ما زمان تلف کرد و نهایتًا 
نتیجـــه ای نگرفتیـــم و ایـــن اتـــالف زمـــان باعـــث شـــد تا 
ســـرمایه اولیـــه ما تمام شـــده و بـــه اهدافی که گذاشـــته 

بودیم تا دور بعدی ســـرمایه را جذب کنیم، نرسیم.
از مشکالتی که ثبت شرکت و افتادن در دل مسائل 
حقوقی فراوان مالیات و بیمه برای ما ایجاد کرد که بگذریم 
که برای خودش مثنوی خواهد شد. توصیه بنده این 
است که اگر نمی خواهند مثل ما یک استارتاپی که دوتا 
دوتا چهارتای بیزینس درستی دارد و سودآور است را از 

دست دهند به این نکات توجه کنند:

آرمان صفایی از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف است که به عنوان ارائه دهنده و مدرس مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف 
در تهران و شهرستان ها به تدریس مفاهیم استارت آپ ها و کسب وکارهای دیجیتال می پردازد.

به گزارش گروه رسانه های دیگر واحد بازرگانى خبرگزاری آنا، آرمان صفایی از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف است که به عنوان 
ارائه دهنده و مدرس مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در تهران و شهرستان ها به تدریس مفاهیم استارت آپها و کسب وکارهای دیجیتال 

می پردازد. او در زمینه راه اندازی استارت آپ ها نیز تجربیاتی داشته است که در این مصاحبه ایشان به بیان این تجربیات می پردازند.

در مصاحبه با آرمان صفایی بررسی شد

از دانشگاه تا تجربه شکست استارت آپ
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    الزامًا با دوستان نزدیک خود قرار نیست شریک 
شوید برای استارتاپ. بگردید دنبال آدم هایی که مکمل 

مهارت های شما هستند و آورده مشخصی دارند.
    با تیم خود از ابتدا توافق نامه بنیان گذاران را امضا 
کنیـــد تا هـــم حیطـــه وظایف و مســـئولیت ها مشـــخص 

باشـــد و هم میزان سهام.
    تالش کنید تا استارتاپ تان هر وقت اراده کردید 
بتوانـــد بـــدون نیـــاز بـــه ســـرمایه گذاری روی پـــای خود 

بایســـتد و اصطالحًا بوت اســـترپ کند.
از کمک مشاوران خبره و باتجربه حتمًا استفاده کنید.

آن  بـــرای  اینکـــه  و  بگوییـــد  تجربـــه موفقیـــت خـــود  از 

از  اســـتارتاپی جدیـــد  تیم هـــای  کـــه  عللـــی می بینیـــد  چـــه 

آن هـــا الگـــو بگیرنـــد.

شرکت لکو یک شرکت تولیدی تجهیزات پژوهشی 
دانش آمـــوزان اســـت کـــه از دل یک نیاز واقعـــی بیرون 
آمد و آن عدم وجود امکانات پژوهشـــی در کشـــور و از 
آن طرف وجود دانش آموزان خالق در سراســـر کشـــور 
اســـت. ما تالش کردیم تا محصوالتی طراحی و تولید 
کنیـــم که بتواند مفاهیم ابتدایـــی فناوری های نوین را 

بـــه دانش آمـــوزان منتقل کند.
امـــروز ۲۲ محصول در حوزه های رباتیک و هوافضا 
و پرینتر ســـه بعـــدی و کمیکار و ... آمـــاده کرده ایم که 
دانش آمـــوزان بتواننـــد بـــا آموزش هایـــی کـــه می گیرند 
ـــاًل  ـــات مث ـــک رب ـــان ی ـــتان خودش ـــا دس ـــان ب خودش
ـــوزان  ـــن دانش آم ـــه ای ـــازند. در ادام ـــت بس فوتبالیس
ـــه اســـم لکـــوکاپ در  ـــزرگ ب می تواننـــد در رویـــدادی ب
دانشگاه شریف به رقابت با سایر دانش آموزان سراسر 

بپردازند. کشور 
در نهایت امروز که لکوکاپ بین المللی شـــده اســـت 
و دانش آموزان ایرانی با دانش آموزان بیش از ۲۲ کشور 
منطقه و همسایه در محل کشور امارات یا ترکیه یا ... 

رقابت می کنند.
این کسب وکار ما، شاید علت موفقیتش در گام اول 
شناسایی نیازی درست از جامعه هست و بعد روحیه 

جنگندگی تیم کارآفرین و در گام سوم طراحی و پیاده سازی 
درست مدل های کسب وکار نوینی مانند فرنچایز یا اعطای 

نمایندگی به شیوه منحصر به فرد خودمان.
عالوه بر لکو، در ســـال های اخیر در دل اســـتارتاپ 
موفق یکتانت، استارتاپ دیگری را به نام تریبون ایجاد 
کرده ایم که پلتفرمی بین رســـانه ها و کسب وکارهاست 
و این اســـتارتاپ نیز خدا را شـــکر در حال رســـیدن به 

موفقیت ها و دستاوردهای بزرگی است.

در  بومی  کتابی  ظاهراً  شام  که  می خواندم  خربها  در 

توضیح  دراین باره  نوشته اید.اوالً  نیز  استارتاپ ها  حوزه 

آموزشی  کارگاه های  از  چکیده ای  بخواهید  اگر  ثانیاً  دهید 

کتاب  نکات  و  استارتاپی  مشاوره  های  و  سخرانی  ها  و 

استارتاپ  راه اندازی  به  عالقه مند  جوانان  برای  را  خود 

بگویید چه خواهید گفت؟

کتـــاب بنـــده نامـــش مدل  های اســـتارتاپی اســـت که 
با حمایت های مالی و معنوی مرکز کارآفرینی دانشگاه 
صنعتـــی شـــریف به چاپ رســـید. در ایـــن کتاب تالش 
کـــردم تا خأل وجود کتابی بومی در حوزه اســـتارتاپ ها 

در کشور را پر کنم.
در این کتاب درباره طراحی مدل کسب وکار و نوآوری 
در آن مخصوص بازار ایران مطالبی نوشته شده است 
که برای شروع راه اندازی استارتاپ مفید خواهد بود. 
امتیـــاز مالـــی ایـــن کتـــاب بـــا دانشـــگاه شـــریف اســـت و 
بـــرای تهیـــه آن می توانند به ســـایت بنـــده بخش کتاب 

استارتاپ مراجعه کنند.
اما درباره چکیده آن چه من از راه اندازی استارتاپ 

در اکوسیستم استارتاپی کشور فهمیده ام:
    تیم تیم تیم. از ایده و ســـرمایه اولیه و هرچیزی 
مهم تر برای موفقیت استارتاپ فقط و فقط تیم است. 
در انتخاب تیم هم  بنیان گذار استارتاپ خود باید مثل 

انتخاب همسر خود دقیق باشید و حساس.
    واهلل ســـرمایه اولیـــه در مقابـــل انگیـــزه و مهارت هـــا 
و مطالعه همیشـــگی خود کارآفرینـــان هیچ جایگاهی 
نـــدارد. چه بســـا اســـتارتاپ هایی کـــه توان مالـــی کافی 
نداشـــتند ولی موفق شـــدند و چه بســـا استارتاپ هایی 
کـــه بـــا میلیاردها ســـرمایه گذاری بـــه جایی نرســـیدند. 
شـــروع نکـــردن بـــه دلیل نبود ســـرمایه اولیـــه فقط یک 

ـــت. بهانه اس
    نگاه بهبود مستمر داشته باشید. استارتاپ چیزی 
نیست جز بهبود مستمر محصول و مدل کسب وکار بر 
اساس نیازها و بازخوردهای گرفته شده و همیشگی از 
بازار. تنها با تکیه بر فکر و ایده خود امکانات جدید به 
محصول اضافه نکنید بلکه باید از مشتریان بخواهید تا 
دراین باره به شما نظر دهند و مطابق با رفتار آن ها و برای 

رفع نیازهای آن ها محصول خود را توسعه دهید.
همین ســـه مورد به نظر خودم آن قدر اهمیت دارد 
کـــه بقیه موارد را صرف نظر می کنـــم تا همین ها به یاد 

بماند و روی آن متمرکز شوند.
ممنون از وقتی که گذاشتید و تجربیاتی که انتقال دادید.

ـــم  ـــای تی ـــما و تالش ه ـــز از ش ـــده نی ـــن.  بن همچنی
خبرگزاری محترم آنا تشـــکر می کنـــم. امیدوارم مفید 

بـــوده باشـــد.

از ایده
 و سرمایه اولیه

 و هرچیزی 
مهم تر برای 
موفقیت 
استارتاپ 
فقط و فقط
 تیم است
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ظهـــور الگوهای مرصفی جدید

درحالی که برآوردها، تصویری از رشد مصرف انبوه را 
نشـــان می دهد، الگوهای مصرفی گوناگونی در بازارها 
درحـــال ظهـــور هســـتند که نرخ رشـــد آنها بـــه جمعیت 
محلـــی و ســـایر عوامـــل کالن، بســـتگی دارد. به عنوان 
مثـــال، همان طـــور کـــه انتظـــار مـــی رود آینـــده مصـــرف 
اقتصـــاد جهـــان معطـــوف بـــه بازارهـــای با رشـــد ســـریع 
باشـــد، از ســـویی پیر شـــدن جمعیت چین تاثیر منفی 
بر پتانســـیل رشد اقتصادی این کشور خواهد گذاشت 
و از سویی دیگر افزایش دستمزدها، مهاجرت شهری، 
مشـــاغل خدماتـــی و کاهـــش پیش بینـــی شـــده در نـــرخ 

پس انداز خانگی، باعث افزایش مصرف خواهد شـــد. 
ســـهم عظیـــم جمعیتـــی هنـــد و بزرگ تـــر شـــدن طبقـــه 
متوسط در این کشور نیز باعث افزایش مصرف و رشد 

اقتصادی خواهد شـــد.
در همیـــن حال، اندونـــزی، فیلیپیـــن و مالزی قرار 
اســـت نیروهـــای کار خـــود را بـــه میـــزان قابل توجهـــی 
افزایـــش دهنـــد که ایـــن امر می تواند منجـــر به افزایش 
درآمد شود. اقتصاد دیجیتالی که به سرعت در منطقه 
آسیا درحال پیشرفت است، زمینه دسترسی بیشتر به 
امکاناتی که قبال در دسترس نبوده را فراهم کرده و رفاه 

و کارآیی را برای مصرف کننده ایجاد کرده اســـت.

مشخصات مرصف کنندگان جدید

کلیـــه نیروهـــای کالنـــی که پیـــش از این به آنها اشـــاره 
شـــد، باعـــث دوقطبـــی شـــدن مصـــرف شـــده اســـت. این 
حالت زمانی اتفاق می افتد که همزمان مصرف کنندگان 
قدرت بیشتر و تقاضای بیشتری برای کاالها و خدمات 
برتر دارند. مصرف کنندگان آینده به احتمال زیاد در همه 
چیز – از آنچه که مصرف می کند مانند اقالم مورد مصرف 
شـــخصی، جنبه های ســـالمت و پایداری تـــا جایی که از 
آن خرید می کند و حتی چگونگی اثرپذیری وی )توجه 
بیشـــتر به شـــبکه های اجتماعی تا بنگاه ها( - نســـبت به 

مصرف کننده کنونی، آگاه تر و دقیق تر هســـتند.

بنگاه های آسیایی آینده کسب وکار خود حداقل تا ۱۰ سال آینده را باید براساس پاسخ به چند سوال پیش بینی کنند؛ »آیا استراتژی برگشت 
از آینده )تصور آینده و سپس کار روی مراحل مورد نیازی که بنگاه بتواند موقعیت رقابتی طی ۱۰ یا ۲۰ سال بازه بین حال و تصویر آینده داشته 
باشد( که در سازگاری با ماهیت پویای منطقه باشد، در بنگاه تعریف شده است؟«، »آیا بنگاه ها درحال ایجاد مزایای رقابتی و مدل های تجاری 
ضدآینده هستند؟«، »مصرف کنندگان از بنگاه ها چه می خواهند، چه محصوالت جدیدی نیازهای آنها را تامین می کند، چگونه می توانند به 
بهترین روش به آنها خدمات ارائه دهند؟«، »بنگاه ها چگونه باید داده ها را مدیریت و اداره کنند؟«، »آیا برنامه پایداری وجود دارد که بتواند از 
این مصرف بیش از اندازه، بدون آسیب بیشتر به کره زمین حمایت کند؟« و »چگونه باید به سازماندهی خود در جهت چابکی بیشتر بپردازند 
تا از فرصت بی سابقه ای که نصیب آنها شده، استفاده کنند؟«. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در گزارشی با استناد به 

داده هایی از مجمع جهانی اقتصاد، به بررسی تحوالت آسیا و کسب وکارها در ۱۰ سال آینده پرداخته است.
نکته مورد توجه  باید چند  این رو  از  را خواهد داشت؛  ناخالص داخلی جهان  تولید  این گزارش، در سال ۲۰۲۰ آسیا بیشترین  براساس 
کسب وکارها و سیاست گذاران قرار گیرد. نخست اینکه کسب و کارها باید خود را با تحوالت سریعی که در رفتار مصرف کننده شکل گرفته است، 
انطباق دهند؛ دوم اینکه سیاست گذاران  باید با یافتن روش های جدید، رشد منطقه را پایدار نگه دارند، سوم اینکه فقر و فقدان زیرساخت به 
چالش های دیجیتالی شدن و تحول نیروی کار که در پی انقالب چهارم صنعتی شکل می گیرند، افزوده خواهد شد. این گزارش می افزاید: »در 
سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی آسیا از تولید ناخالص داخلی سایر نقاط جهان، سبقت خواهد گرفت. همچنین پیش بینی می شود تا سال 
۲۰۳۰، این منطقه تقریبا ۶۰ درصد از رشد جهانی را به خود اختصاص دهد. عالوه بر این، از میان ۴/ ۲ میلیارد عضو جدید از طبقه متوسط که 
وارد اقتصاد جهانی خواهند شد، سهم آسیا و اقیانوسیه حدود ۹۰ درصد خواهد بود. بخش عمده این رشد نیز از بازارهای درحال توسعه چین، 
هند و سراسر آسیای جنوب شرقی نشات خواهد گرفت و منجر به تصمیمات جدیدی برای مشاغل، دولت ها و سازمان های غیردولتی خواهد 

شد؛ به گونه ای که توسعه آسیا را به سمت برابری و عدالت و با هدف حل مشکالت اجتماعی و اقتصادی هدایت خواهد کرد.

در یک گزارش پژوهشی با رصد تحوالت اقتصادی اعالم شد

افق ۱۰ساله کسب وکارهای آسیا
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بازیگـــران محلی و منطقه ای

یکـــی از روندهایـــی کـــه نقـــش مهمـــی را در آینـــده 
منطقـــه آســـیا ایفـــا می کند، مشـــاغل محلـــی و درحال 
ظهوری هستند که درحال رشد بوده و بازار را مختل 
می کننـــد. در این بین، بازیگـــران محلی زیرکی پیروز 
می شـــوند که از دسترسی اختصاصی و آشنایی محلی 
اســـتفاده می کنند. آســـیا همچنین شاهد ادامه ظهور 
شرکت های چندملیتی آسیایی خواهد بود )برای مثال 
هوآوی در فناوری، ۲۲۲ در بانکداری، ۲۲۲۲۲۲۲۲ و ۲۲۲ 
در مراقبت های شخصی و ۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ،۲۲۲۲۲۲۲ 
و ۲۲۲۲۲۲۲۲ در غذا و نوشیدنی(. سبک و تفکر کارآفرینی 
با شکل گیری بیش از ۲۴۲ یونیکورن )کسب وکارهای 
آنالین( نیز در آسیا درحال رشد است. چین نیز درحال 
افزایش تعداد حق ثبت اختراعات خود در زمینه هوش 

مصنوعی است.

بازار شغلی درحال تحول

دولت هـــا در کشـــورهای درحال توســـعه آســـیایی و 
اقیانوسیه برای غلبه بر فقر، فقدان زیرساخت ها و سایر 
موانـــع قابل توجـــه بـــرای رویارویی با جهـــان دیجیتال 
درحـــال رقابـــت هســـتند. تحـــول دیجیتالـــی و انقالب 
صنعتـــی چهـــارم در بازارهـــا باعث جابه جایی مشـــاغل 
موجود می شود و توزیع مشاغل درحوزه های گوناگون 
ـــوان  ـــرد. به عن ـــد ک ـــر خواه ـــی تغیی ـــور قابل توجه به ط
مثـــال، انتظـــار مـــی رود کـــه اشـــتغال در مراقبت هـــای 
ـــالمندان  ـــت س ـــش جمعی ـــطه افزای ـــتی به واس بهداش
افزایـــش یابـــد. با ایـــن وجـــود، بخش های کاربـــر مانند 
کارخانه های تولیدی، حمل و نقل و انبارداری، احتماال 

شـــاهد کاهش سطح اشـــتغال در نتیجه مکانیزه شدن 
هســـتند. پیش بینـــی می شـــود ۵۲ میلیـــون کارگر فقط 
در کشورهای آسه آن مجبور به فرا گرفتن مهارت های 
جدید در جهت یافتن شغل شوند. این وضعیت برای 
شـــغل های پاره وقت با پیچیدگی های بیشتری همراه 

خواهـــد بود؛ به طوری که فارغ التحصیالن دانشـــگاهی 
ممکن اســـت حتـــی مجبور به کار کردن در شـــغل هایی 

ماننـــد رانندگی یا ســـرویس تحویل غذا هم بشـــوند.

نگاه جدید به پایداری

ثبات و تاثیرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی 
آن همچنان در برنامه های دولت و سازمان های مردم نهاد 

منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. تعریف نهادی و دامنه 
فعالیت برای تجارت ادامه خواهد یافت تا موضوعاتی 
از قبیل سالمتی گرفته تا تنوع و فرصت های برابری را 
پوشش دهد. سرمایه گذاران نیز باید نقش خود را ایفا 
کنند، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ در 
آسیا و اقیانوسیه به جای سرمایه گذاری در صنایع اولیه 
مانند نفت و گاز، معادن و کاالهای کشاورزی شروع به 
سرمایه گذاری در مدل های تجاری کرده اند که در راستای 
برآورده کردن نیازهای محیط  زیستی و اجتماعی، مانند 
انرژی های تجدیدپذیر و شبکه بیمارستان های انتفاعی را 
که به افراد تحت پوشش خود خدمات درمانی بهتری ارائه 

می دهند، باشد.
 بـــا آشـــکار شـــدن آینـــده، دولت هـــا بایـــد نســـبت به 
ایجاد اصالحات تجاری و دوســـتدار ســـرمایه گذاران، 
تقویـــت فراگیـــری اجتماعـــی و مالـــی، ســـرمایه گذاری 
ـــردن  ـــه ک ـــرم و نهادین ـــخت و ن ـــاخت های س در زیرس
مشارکت های دولتی و خصوصی اقدام کنند. همچنین 
آنهـــا بـــرای حصول اطمینان از وجود نیـــروی کار ماهر 
رقابتـــی و مناســـب، باید بـــه نوآوری و اصـــالح آموزش 
بپردازند. عالوه بر موارد ذکرشده، این انتظار از دولت ها 
وجود دارد تا میان پیشـــرفت های تکنولوژیکی، خلق 
ـــادی و  ـــعه اقتص ـــا، توس ـــد مهارت ه ـــاغل و تجدی مش
پایـــداری، مزیت هـــای مقیاس و تمرکـــز قدرت، توازن 
برقـــرار کننـــد. توانایـــی آســـیای جنـــوب شـــرقی بـــرای 
دســـتیابی به پتانســـیل رشـــد، تا حد زیادی بستگی به 

رعایـــت این الزامات دارد.
 روزنامه دنیای اقتصاد ، شامره 4816

 تاریخ 12 بهمن ما سال 1398/ صفحه 5

فارغ التحصیالن 
دانشگاهی ممکن 
است حتی مجبور 

به کار کردن در 
شغل هایی مانند 

رانندگی یا سرویس 
تحویل غذا هم 

بشوند
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تدوین بودجه اختصاصی بخش تعاون برای 

اولین بار

وی افزود: در دولت تدبیر و امید سـعی شـده 
حمایت های ویژه ای در این بخش صورت گیرد. 
اعم از اینکه بودجه شکل گیری و توانمندسازی 
بخـش تعـاون که در گذشـته وجود نداشـت طی 
سـه سال گذشته ایجاد شده و نسبت آن از سال 
گذشته نسبت به امسال ۲۲ برابر افزایش یافته اما 
حقیقتًا بخش تعاون بیش از این به حمایت نیاز 
دارد. لذا کاری که در بخش تعاون باید انجام دهیم 
کـه هـم جامعه و هـم دولـت و حاکمیـت بتوانند 
از ظرفیت هـای ایـن بخـش بـه خوبـی اسـتفاده 
کننـد احیـای اعتمـاد عمومی بـه توانمندی ها و 
ظرفیت های بخش تعاون است که در این زمینه 

برای اینکه این بخش را ممکن کنیم دو رویکرد 
توسعه شفافیت و دیگری توسعه نوآوری در بخش 

تعاون بوده است.
معـــاون وزیـــر تعـــاون، با بیـــان اینکـــه در حوزه 
توســـعه شـــفافیت هدف ما این اســـت کـــه اعضای 
تعاونی ها نظارت مســـتمر بـــر فعالیت های بخش 
داشـــته باشـــند، گفـــت: نظـــام تعاونـــی در حـــوزه 
تولیـــدی، توزیعـــی و خدماتی فعالـــت دارد که در 
حـــوزه تولیدی توانمـــدی های فعالـــی داریم، در 
حوزه توزیعی نیز خدمات خوبی در حوزه تعاون 
در بخش هـــای مســـکن، مصـــرف و اعتبـــار ارائـــه 
شـــده امـــا نـــوع نظـــارت اعضـــای تعاونی هـــا بعضـــًا 
دچار اخالل شـــده اســـت که در دو ســـال گذشـــته 
با رویکرد نوینی که در پیش گرفتیم این امکان را 

فراهم کردیم که مردم آسوده خاطر سرمایه های 
خـــرد خـــود را در ایـــن تعاونی هـــا ســـرمایه گذاری 

کننـــد و به صورت مســـتمر بر آن نظـــارت کنند.
کبیری گفت: دومین رویکرد ما در حوزه توسعه 
طریق  این  از  تا  است  تعاون  بخش  در  نوآوری 
ظرفیت های خوب حوزه تعاون از گذشته به روز 

رسانی شود.

حامیت از شکل گیری استارت آپ ها

 در قالب »رشکت تعاونی«

وی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه ورود 
استارت آپ ها و شکل گیری آنها در قالب شرکت های 
تعاونی گفت: در همین راستا این نیاز را احساس 
کردیم که بخش تعاون به دلیل بسترهای قانونی 

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر حمایت از شکل گیری استارت آپ ها در قالب »شرکت تعاونی« جزئیات حمایت 
از ایده های استارت آپی در قالب ثبت شرکت های تعاونی را تشریح کرد.

به گزارش مهر، محمد کبیری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع اقتصاد تعاونی، با اشاره به جایگاه بخش تعاون اظهار داشت: در 
فرمایشات رهبر انقالب هم به وضوح به مزیت های بخش تعاون برای اقتصاد کالن کشور اشاره کردند.

وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از بهترین بسترهای ممکن برای جذب سرمایه های خرد مردمی به منظور ایجاد اشتغال منطقه ای با 
منابع مردمی است و دولت تنها باید تسهیل گری و بستری سازی کند، افزود: در قانون اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی، به اقتصاد 

بخش تعاونی هم اشاره شده و اقتصاد کشور را به سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی کرده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: عالوه بر این قوانین حمایتی زیادی در حوزه تعاون وجود دارد اما باید اذعان کنیم که 
تجربه کشورهای دیگر در حوزه تعاون به مراتب موفق تر بوده است. حجم اقتصادی بخش تعاون از اقتصاد کالن بخشایی در کشورهای حتی 
اروپایی و کشورهایی که با اقتصاد بازار اداره می شوند، نسبت به کشور ما بیشتر است. دلیل آن هم این است که آنچه در قوانین ما در حوزه 

تعاون موجود است به دلیل محدودیت های بعد از انقالب جاری و ساری نشده است.
کبیری با بیان اینکه البته توجه ویژه نظام جمهوری اسالمی موجب شده تا بخش تعاون برکات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: 
به صورت کلی می توان گفتم در دهه شصت بخش تعاون خدمات قابل توجهی را به مردم و حاکمیت در نظام توزیع داشته و توانسته قیمت 
تمام شده را برای مصرف کننده نهایی به شدت کاهش دهد، اما هر چه جلوتر آمدیم در عین حال که بخش هایی در حوزه تعاون قوی تر شده 

اما بخش هایی هم مغفول مانده است.

معاون وزیر تعاون تشریح کرد؛

حمایت از شکل گیری استارت آپ ها 
در قالب »شرکت تعاونی«
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این ظرفیت را دارد. روح تعاون روح حاکم بر استارت 
آپ ها است که چند جوان با رأی برابر بر اساس یک 
ایده مشترک با سرمایه های خرد خود یک فعالیتی 

را آغاز می کنند.
معاون وزیر تعاون افزود: ما برای اینکه جوانان 
با انگیزه و خالق را وارد عرصه تعاون کنیم چند 
اقدام مختلف انجام دادیم. یکی از این اقدامات 
ایجاد مرکز نوآوری و توســـعه بخش تعاون اســـت 
که ما به دنبال این هســـتیم تا مراکز استان هایی 
کـــه جغرافیـــای کســـب و کار ایـــن مناطـــق اجـــازه 
تشـــکیل چنین مجموعـــه ای را می دهند، بخش 
غیردولتی لکوموتیو توسعه این مجموعه ها شود 
و ایـــن جوانـــان تحصیل کـــرده، با انگیـــزه و دارای 
ایده مورد حمایت قرار گیرند تا ضمن حمایت از 
طرح های نوآورانه، منجر به افزایش بهره وری در 

تعاونی های ســـنتی موجود شود.

راه اندازی مرکز نوآوری بخش تعاون در سه 

استان

کبیری ادامـــه داد: در همین زمینه به صورت 
مشـــترک بـــا همـــکاری معاونـــت علمـــی و فناوری 
ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی 
در گام نخست مرکز نوآوری بخش تعاون در سه 
اســـتان رونمایی شـــد و در گام دوم نیز ۲ اســـتان 
دیگر راه اندازی می شود. در این مراکز نوآوری، 
صندوق های خطرپذیر را برای حمایت از جوانان 
به کار خواهیم گرفت که برای اولین بار در بخش 
تعاون با مشـــارکت بخـــش غیردولتی و دولتی در 

قالب تشـــکیل صندوق های تعاونی ریسک پذیر 
شکل می گیرد.

وی افزود: عالوه بر این اخیر تفاهم نامه ای با 
وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از تعاونی های 

جوانان امضا کردیم. تعاونی هایی که حداقل ۵۲ 
درصـــد تعدادی اعضای آنها بین ۲۲ تا ۲۵ ســـال 
باشـــند تعاونی های جوانان محســـوب می شـــوند 
کـــه پرداخت تســـهیالت بـــا نرخ ســـود ترجیحی و 
صدور ضمانت نامه تا ســـقف ۵۲۲ میلیون تومان 
بـــرای ایـــن نـــوع تعاونی هـــا در نظـــر گرفتـــه شـــده 

است.

تأمین مالی خرد تضمین شده

 از تعاونی های استارت آپی

معـــاون وزیـــر تعـــاون گفت: اقـــدام جدید دیگر 
ـــی خـــرد تضمیـــن شـــده اســـت.  هـــم تأمیـــن مال
بـــه ایـــن معنـــا کـــه اســـتارت هایی کـــه بـــه صـــورت 
ـــای  ـــد طرح ه ـــت می کنن ـــی فعالی ـــرکت تعاون ش
خـــود را می تواننـــد بـــه صنـــدوق ضمانت ســـرمایه 
گـــذاری بخـــش تعـــاون ارائـــه دهنـــد کـــه اگـــر طرح 
آنهـــا اقتصـــادی باشـــد اجـــازه داده می شـــود کـــه 
طـــرح خود را به ســـایت این صنـــدوق ارائه دهند 
و ســـرمایه های مردمی را جذب کنند که ما برای 
اولین بار اصل سرمایه های مردمی که مستقیمًا 
در طرح هـــای این جوانان ســـرمایه گـــذاری کنند 
تضمیـــن می شـــود و ریســـک ســـرمایه گـــذاری را 

کاهـــش می دهـــد.
وی با بیان اینکه دچار یک فقر نسبی فرهنگ 
مشـــارکت پذیـــری هســـتیم، گفـــت: طبیعتـــًا باید 
مزیـــت ایجاد کنیم تا جوانان ما ترغیب شـــوند تا 
در قالب و کالبد تعاونی طرح خود را ارائه دهند.

کبیری با اشاره به ویژگی ثبت شرکت در قالب 
تعاونی نســـبت به شـــرکت خصوصی گفت: اینکه 
چـــه دلیلی دارد جوانان شـــرکت خود را در قالب 
تعاونـــی ثبـــت کنند، قانـــون مزیت هـــای مختلفی 
در ایـــن زمینـــه پیـــش بینـــی کـــرد که اصلـــی ترین 
آن تخفیف ۲۵ درصدی از مالیات بر درآمد برای 
شرکت های تعاونی است. ضمن اینکه مزیت های 
دیگری برای تعاونی ها در نظر گرفته شـــده است 

که بعضًا اجرا نمی شـــود.

یکی از این 
اقدامات ایجاد 
مرکز نوآوری 

و توسعه بخش 
تعاون است
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مسافرت

در بخـــش راه انـــدازی ایده هـــای مســـافرتی 
ـــازماندهی  ـــه س ـــدام ب ـــوان در گام اول اق می ت
تورهـــای مســـافرتی انفـــرادی ویـــژه بـــر مبنای 
ترجیحات سبک زندگی شخصی، سن، رژیم 
ـــون  ـــای گوناگ ـــی ه ـــت شناس ـــی و جمعی غذای
کـــرد. همچنیـــن می توان یک برنامـــه فرودگاه 
محـــور طرح ریزی کـــرد؛ برنامه هایـــی که برای 
مسافران امکان آشـــنایی با اطالعات سفر در 
زمان واقعی آن هم در فرودگاه های ناآشنا را 
فراهم می کند و تمامی اطالعات مفید درباره 
ســـاعات عبـــور و مـــرور، زمـــان انتظـــار خطوط 
ریلی، چگونگی حمل و نقل و نقشه های الزم 

را در اختیار مســـافران قرار می دهد.
از دیگـــر ایده های ارائه شـــده در این بخش 
اســـتفاده از گزینـــه ســـفر برای مراســـم ازدواج 
زوج های جوان به منظور دور کردن استرس و 

خســـتگی بحساب می آید.

مکانی موقعیت 

تبدیـــل شـــدن بـــه یـــک راهنمـــای محلی که 
تجربیـــات جدید و منحصربه فردی در اختیار 
دیگـــران می گذارد و تا حدودی از مســـیرهای 
شناخته شـــده معمـــول و رایـــج دور می شـــود، 
از بهتریـــن راهکارهـــا بـــرای شـــریک شـــدن در 
مشاغل محلی و کسب درآمد بحساب می آید. 

اســـتفاده از مســـیری برای خدمات رســـانی که 
دیگـــران نمی داننـــد فـــرد را تبدیل بـــه یک نام 

شـــناخته شـــده می کند.
ـــتم  ـــک سیس ـــدازی ی ـــر راه ان ـــوی دیگ از س
تحویـــل و ارائـــه خدمـــات مناســـب بـــه جامعه، 
خصوصـــًا ســـالخوردگان و یـــا عاشـــقان خریـــد 
کـــه دست هایشـــان توانایـــی حمـــل تمامـــی 
خریدهایشان را ندارد، می تواند در عین پیش 

پـــا افتادگـــی بســـیار کاربـــردی و مفیـــد باشـــد.
راه اندازی یک شرکت برنامه ریزی رویداد در 
منطقه برای ارتباط گرفتن با جامعه محلی، 
تحقیق و شبکه سازی دقیق و شروع برنامه های 
تعاملی از راه دور، کلید موفقیت راه اندازی یک 

از آنجایی که به نظر می رسد تمامی ایده های خوب تجاری قبالً ارائه و اجرا شده، ممکن است بسیاری از کارآفرینان ایده های جدید راه اندازی 
مشاغل نوآورانه را نوعی تقلب بحساب آورند.

به گزارش ایمنا، به رغم این که دنیای امروز پر از ایده های نوآورانه ای است که همگی به مرحله اجرا درآمده ، اما می توان گفت بهبود محصوالت 
موجود و یا پیاده سازی راهکارهای نوآورانه و خالقانه روی ایده های قدیمی می تواند موفقیت های بسیاری دنبال داشته باشد و در شکلی ساده 

و آسان مشاغلی ایجاد کند که بسیار کاربردی است.
بهترین راه برای این اقدام، خوداشتغالی است که یکی از مزایای آن، تالش برای راه اندازی استارت آپ است که ارزش ریسک کردن دارد. عالوه 
بر این خود اشتغال بودن باعث می شود که فرد رئیس خود باشد، با استقالل بیشتری کار کند، رضایت شغلی باالیی داشته باشد، پتانسیل 
درآمدی خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد و به این ترتیب به موفقیت های باالیی دست یابد. جالب آنکه یک فرد خود اشتغال حتی 
می تواند ایده هایی که از رده خارج شده است و یا احتمال اجرای آن به طور کامل مردود شمرده را پرورش دهد و در این زمینه به نوعی پیشرفت 

باورنکردنی دست یابد که برای او فواید بسیاری در بر دارد.
در ادامه به ارائه لیستی از بهترین ایده های استارت آپ برای سال جدید می پردازیم که هر چند ممکن است بعضی از آن ها در وهله اول 
غیرمتعارف و یا محال به نظر برسد ولی هر یک می تواند الهام بخش آغاز تجارتی موفق باشد. این ایده ها می تواند بر اساس موقعیت مکانی، 

مسافرت، غذا، محصوالت تولیدی، فن آوری و مشاغل آنالین دسته بندی شود.

هنوز برای راه اندازی استارت آپ 
و کسب درآمد »ایده« وجود دارد!
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منطقه  یک  مکانی  موقعیت  اساس  بر  شغل 
است. ایجاد فضاهای مدرن همکاری در این 
بخش نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

غذا

پول سازترین  از  غذا  گفت  بتوان  شاید 
بحساب  جامعه  یک  در  موجود  بخش های 
سرویس  یک  راه اندازی  بنابراین  می آید. 
آماده سازی وعده های غذایی یا تهیه غذاهای 
مخصوص مانند رژیم »وگان« یا رژیم غذایی 
ایجاد  با  می تواند  خاص  بیماران  مخصوص 
موفقیت های  زندگی،  متفاوت  شیوه های 

بیشماری را برای فعاالن رقم بزند.
ایجـــاد یـــک اســـتارت آپ بـــرای کاهـــش 
دورریزهـــای مـــواد غذایـــی نیـــز باعـــث تغییـــر 
کارآمد سیستم غذایی، کمک به صرفه جویی 
در فروشـــگاه های مواد غذایی، رستوران ها و 

نیـــز درآمدزایـــی فردی می شـــود.

تولیدی محصوالت 

یکـــی از بهترین ایده های موجود در بخش 
محصوالت تولیدی، راه اندازی دراپ شیپینگ 
)۲۲۲۲۲۲۲۲ ۲۲۲۲( است. این نوع حمل و نقل 
یک الگوی تجارت الکترونیک است که طی آن 
خرده فروش کاالها را در انبار ذخیره نمی کند 
و بر مبنای ســـفارش مشـــتری اقدام به تهیه و 
ارسال مستقیم آن می کند. اقدام دیگر فروش 

محصوالت زباله -صفر )۲۲۲۲۲-۲۲۲۲( است که 
عالوه بر اینک ه تصمیمی اخالقی و دوستدار 
ـــد  ـــد، می توان ـــاب می آی ـــت بحس ـــط زیس محی
توجـــه روزافزون مصرف کننـــدگان عالقمند به 
پایدارسازی را در پی داشته باشد. بازار لوازم 
جانبـــی تلفـــن همراه نیز به رغم اشـــباع شـــدن 

هنـــوز هـــم جایـــی بـــرای کار ذهن هـــای خـــالق 
و هوشمند دارد. از دیگر محصوالت تولیدی 
که از محبوبیت باالیی برخوردار اســـت، بازار 
پوشـــاک و خدمـــات خیاطـــی بحســـاب می آید 
کـــه با توجـــه به مدگرایـــی در دنیـــای امروز بی 
شک منبع درآمد مناسبی برای عالقمندان و 

شـــاغالن این حرفه خواهد بود.

فن آوری و مشاغل آنالین

عصر امروز، دوره فناوری است و ورود به 
این عرصه می تواند موفقیت های چشمگیری 
همراه داشته باشد. البته نکته حائز اهمیت 
این  در  کافی  توان  و  مهارت  از  برخورداری 
به  شدن  تبدیل  با  مثال  برای  است.  زمینه 
یک مربی آنالین و برگزاری دوره های آموزشی 
آنالین، راه اندازی وب سایت های خرید و فروش 
محصوالت که البته نیازمند درک باالی بازار و 
توسعه مهارت های وب است، تبدیل شدن به 
یک توسعه دهنده وب برای طراحی سایت های 
سفارشی که نیازمند آشنایی با یک یا ترجیحًا 
دو زبان برنامه نویسی است، آغاز یک پادکست 
به عنوان راهی آسان برای ارتباط با مخاطب، 
راه اندازی اینفلوئنسر مارکتینگ که ترکیبی از 
ابزارهای بازاریابی قدیمی و جدید با استفاده از 
عنصر محبوبیت و شهرت است، تبدیل شدن 
به یک مشاور بازاریابی آنالین، تبدیل لوازم 
جانبی به تجارب واقعیت های مجازی، فروش 
کتاب های الکترونیکی، راه اندازی یک سرویس 
نوشتن رزومه، توسعه هوش مصنوعی برای 
انجام مشاغل حرفه ای و حتی امور خانه داری و 
مواردی از این قبیل همگی از جمله ایده هایی 
است که می تواند در راه اندازی یک شغل جدید 

نقش مؤثری ایفا کند.

یکی از بهترین 
ایده های موجود 

در بخش محصوالت 
تولیدی، راه اندازی 

دراپ شیپینگ است

رویکردهـــای نویـــن در ایجـــاد تشـــکل هـــای اقتصـــادی، اتـــاق بازرگانـــی تهـــران را محـــل گفتمـــان دو گـــروه از کســـب وکارهای ســـنتی  کـــه کارآزمـــوده 

ـــاری از تجربـــه دارنـــد و همینطـــور کســـب وکارهای نویـــن کـــه دارای اندیشـــه، هـــوش و خالقیـــت هســـتند، تبدیـــل کـــرده اســـت. ـــه ب هســـتند و کول
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به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های 
مدیر  ملکی  غالمرضا  ایران،  دانش بنیان 
این  بابیان  تهران  بازرگانی  اتاق  تشکل های 
مطلب گفت: اگر اکنون وظیفه تسهیلگری اتاق 
تهران به خوبی انجام می شود به دلیل ماموریت 
به  جدید  دوره  در  که  است  چشم اندازی  و 
معاونت کسب وکار سپرده شده تا سراغ استارتاپ 
ها و دانش بنیان ها برود و اتاق به محل گفتمان 

این دو گروه تبدیل شود.
مدیر تشکل های اتاق بازرگانی تهران بابیان 
اینکه نتیجه این رویکرد جدید را می توان در 
جشنواره امین الضرب که در سالگرد 136 سالگی 
اتاق بازرگانی برگزار شد مشاهده کرد و گفت: 
در جشنواره امین الضرب در کنار جناب آقای 
مهندس عابدی آملی از گروه صنعتی تاژ، جناب 
آقای نوربخش از شرکت دامداران از مدیرعامل 
جوان تپسی، آقای میالد منشی پور هم تقدیر 
شد. بنابراین هدف گذاری و نقشه راه ما در اتاق 
بازرگانی تهران به درستی انتخاب شده است. تا 

محل تعامل این دو گروه باشد.
استراتژی اتاق بازرگانی تهران دوجانبه است، 
ملکی بابیان این مطلب افزود: اینکه به تشکل ها 

یاری می رسانیم تا ماموریت هایشان را به خوبی 
در  هم  تشکل ها  داریم  انتظار  دهند  انجام 
برنامه های اجرایی اتاق همکاری کند. تشکل ها 
جلساتمان  و  نشست ها  در  حضور  برای  را 
نخواهیم بلکه ما هم گرهی از مشکالت آن ها 
بازکنیم. این مدل منجر به اعتمادسازی می شود 
تا هم از امکانات و ظرفیت های اتاق استفاده 

کنند و هم در کنار اتاق باشند. 
راه اندازی واحد امور تشکل ها در اتاق، برگزاری 
دوره های آموزشی، تاسیس ساختمان خانه 
تشکل ها به منظور ایجاد فضایی برای برگزاری 
نشست ها و همایش ها و غیره ازجمله خدماتی 
است که در جهت توانمندسازی تشکل ها انجام 

می پذیرد.

تشـــکل داری با بنگاه داری متفاوت است

او در پاسخ به این سوال که رسالت تشکل ها 
چیست و چرا هر تشکل خدمات متفاوتی به 
اعضایش ارائه می کند، گفت: اعتقاددارم تشکل 
نظر  جمع  دارد.  تفاوت  بنگاه داری  با  داری 
هیات مدیره، ذی نفعان و ذی اثران ماموریت 
تشکل را به وجود می آورد که می تواند شامل، 

آموزش، توسعه بازار، گفتمان دولت، گفتمان با 
حاکمیت، مشارکت اعضا در فعالیت های صنفی 
دغدغه  که  است  موفق  تشکلی  باشد  غیره  و 

اعضایش را داشته باشد. 
به گفته مدیر تشکل های اتاق بازرگانی تهران، 
نقشه راه تشکل ها در اساسنامه قیدشده است. 
هیات مدیره باید در جلساتی به تشریح ماموریتی 
که در اساسنامه آمده بپردازد. تشکل های بزرگ 
از اعضا که ذینفعان هستند نظرسنجی می کند تا 
مشخص شود به چه مواردی باید توجه کنند.
ملکی افزود: ذی اثران یعنی نهادهایی که 
به حوزه فعالیت تشکل نزدیک هستند و باید با 
آن ها هم از دیدگاه منافع صنف مذاکره شود تا 
نظراتشان به یکدیگر نزدیک شود این جلسات 
نباید به بحث و نقد بخش خصوصی از دولت 
منحصر شود این ها ذی اثران هستند و باید با 
آن ها تعامل مطلوب برقرار شود. برخی تشکل ها 
برای گفتگو با دولت نیاز به آموزش دارند تا ذی 
اثران را حفظ کنند. یکی از این ذی اثران اتاق 

بازرگانی است.

رویکردهـــای نویـــن در ایجـــاد تشـــکل هـــای اقتصـــادی، اتـــاق بازرگانـــی تهـــران را محـــل گفتمـــان دو گـــروه از کســـب وکارهای ســـنتی  کـــه کارآزمـــوده 

ـــاری از تجربـــه دارنـــد و همینطـــور کســـب وکارهای نویـــن کـــه دارای اندیشـــه، هـــوش و خالقیـــت هســـتند، تبدیـــل کـــرده اســـت. ـــه ب هســـتند و کول

در گفتگو با غالمرضا ملکی مدیر تشکل های اتاق بازرگانی تهران مطرح شد؛

تشکل های تخصصی محل تالقی دو گفتمان 
سنتی و نوین کسب وکارهای اقتصادی است
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نیروی انسانی پاشنه آشیل کسب وکارها

او با تاکید بر اینکه در ایران رویکرد کارگران 
و کارفرمایان باید حفظ و نگهداری جایگاه 
واقع  در  گفت:  باشد،  کار  نیروی  و  شغلی  
پاشنه آشیل فعاالن اقتصادی در کشور نیروی 
انسانی است. دو طرف نیز با این مسئله روبرو 
هستند. واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ 
نیز با مشکل کمبود نیروی انسانی کارشناس و 
وفادار روبرو هستند بنابراین تشکل ها که بنیه 
ضعیف تری هم دارند از این مسئله مستثنا 

. نیستند
ملکی، فاصله عمیق میان خروجی دانشگاه ها 
فضای  با  آموزشی  نظام  کالن تر  نگاه  در  و 
نیروی  مشکالت  اصلی  عامل  را  کسب وکار 

می داند. کشور  در  انسانی 
او در ادامه به جمع آوری بانک اطالعاتی 
از نیروی انسانی کارشناس در اتاق بازرگانی 
اشاره کرد و گفت: می توان در اتاق بازرگانی 
و  شود  جمع آوری  اطالعاتی  بانک  تهران 
حتی نیروهایی که به هر دلیلی در انجمن ها 
سیاه  لیست  در  هم  شدند  خسارت  موجب 
قرار داده شوند و همین طور برعکس جوانان 
اتاق  شغلی  فرصت های  با  هم  خوش سابقه 

آشنا شوند و حتی آموزش های الزم را هم برای 
کنند. دریافت  اتاق  از  عملکردشان  بهبود 

راهربی  تخصصی  تشکل های  ماموریت 

اعضاست

مدل  بهترین  را  انجمن ها  تشکیل  ملکی 
دو  به  که  شرطی  به  می داند  صنفی  فعالیت 
فعالیت،  حوزه  شود.  توجه  اساسی  عامل 
موازی با انجمن های دیگر نباشد همین طور 
و  اتاق  فعالیت های  جنس  از  هم  موضوع 
صنفی باشد به دنبال اهداف شخصی نباشند.
دغدغه  تخصصی  انجمن  اینکه  بابیان  او 
هدف  یک  به  رسیدن  برای  را  خود  اعضای 
مشخص دنبال می کنند، تشریح کرد در اتاق 
تهران، بی نهایت صنایع مختلف وجود دارد 
با  بنابراین  شود  توجه  هرکدام  به  باید  که 
ابزار تشکل ها به وضعیت هر صنعت رسیدگی 
طریق  از  صنعت  هر  اطالعات  می شود. 
تشکل ها به اتاق منتقل می شود و ما در اتاق 
پیگیری  را  مسائل  انجمن ها  خواست  پیرو 
تخصصی  تشکل های  شکل گیری  می کنیم. 
بزرگ ترین مزیت راهبری ماموریت اعضاست 

به آن می پردازند. به صورت خاص  که 

و  دانش بنیان ها  روی  به  اتاق  درهای 

استارتاپ ها باز است

او با تاکید بر اینکه رویکرد اتاق بازرگانی 
بسیار  نوپا  و  جدید  صنایع  به  نسبت  تهران 
باز است، افزود: برای مثال اخیرا تشکلی به 
نام انجمن شرکت های دانش بنیان سالمت 
تشکیل و ثبت شده است که اعضای این تشکل 
کسب وکار  در  که  هستند  جوان هایی  همان 
تجربه ای ندارند سابقه فعالیت صنفی ندارند 
روحیه  هستند  بی تجربه  هم  تیمی  کار  در 
متفاوتی  دیدگاه های  و  دارند  جوان گرایی 
ایده  صاحب  و  دارند  کسب وکار  به  نسبت 
هستند. این تغییر رویکرد در اتاق بازرگانی 
تهران را در جشنواره امین الضرب می توان 
رویت کرد از دو سال گذشته یکی از نشان های 
و  دانش بنیان  کسب وکار  به  الضرب  امین 

می شود.  داده  اختصاص  استارتاپی 
او یادآور شد: در تهران 27 انجمن ثبت شده 
که 20 انجمن جزو جوانانی هستند که کارهای 
نو و بدیع انجام دادند و درعین حال در قالب 
تشـــکــل هــای مــوجــود و قــدیــمی قابل تعریف 

نبودند. 
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به گزارش خبرنگار بازارکار ،در این هکاتون ۲۲ 
تیـــم طـــراح مد و لباس و ۲ تیـــم زیورآالت به رقابت 

پرداختند. 
در ایـــن دوره شـــرکت کنندگان برداشـــت های 
خـــود از تفســـیر ســـوره مبارکـــه شـــمس کـــه در یکـــی 
کارگاه های رویداد، توسط دبیر شورای عالی توسعه 
فرهنـــگ قرآنـــی برای آنان ارائه شـــد را در قالب اثر 
ارائـــه دادنـــد و هیئت هـــای داوری در دو مرحلـــه بـــا 
ـــت در  ـــت، دق ـــد خالقی ـــی مانن ـــه معیار های ـــه ب توج
ســـاخت و کار تیمـــی، مـــواد و روش هـــای ســـاخت و 
تولید، امکان ســـنجی توسعه محصول در بازار های 
داخلـــی و بین المللـــی و تکنیک های ارائه محصول، 
ســـه مجموعه کار را به عنوان آثار برتر این هکاتون 

معرفـــی کردند.
ایـــن روزهـــا بـــا توجـــه بـــه گســـترش انـــواع هنـــر و 
پیچیده شـــدن زندگی انسان به ویژه در حوزه هایی 
ماننـــد لباس، تلفیق هنـــر و مفاهیم قرآنی می تواند 
ـــد  ـــز رش ـــد، مرک ـــته باش ـــددی داش ـــان متع مخاطب
واحد هـــای فن آور هنر های قرآنی جهاددانشـــگاهی 
در رویـــدادی کـــه هـــم جنبـــه آمـــوزش و هم مســـابقه 

دارد، تـــالش کـــرده تا مســـیر ایـــن پیونـــد را هموارتر 
سازد.

 همچین ،سال گذشته این رویداد هنری قرآنی 
بر مبنای ســـوره مبارکه کوثر با حضور تعداد زیادی 
از هنرجویان و هنرمندان مختلف در این دو حوزه 
برگزار شد و امسال نیز سوره مبارکه شمس، مبنای 
این اتفاق قرار گرفت و بیش از ۲۲۲ هنرمند جوان 
در حوزه های طراحی لباس و زیورآالت در آن شرکت 

کردند.
هکاتـــون فقط یک مســـابقه نیســـت، چـــرا که طی 
آن شرکت کنندگان مورد آموزش نیز قرار می گیرند 
و راه هـــای تجاری ســـازی هنر خود را کـــه متبرک به 
آیات و مضامین قرآنی شده است را می آموزند. در 
این رویداد هنرمندان ایده هایشـــان را ارائه داده و 
بـــا کمک و مشـــاوره منتور هـــا به طرح هـــای گوناگون 

می شود.  منجر 
طرح هایی که در ادامه به مســـابقه گذاشـــته شده 
و مورد داوری قرار می گیرند و سپس رتبه های برتر 
معرفـــی می شـــوند. اما کار به اینجا ختم نمی شـــود؛ 
تیم هـــای برتر در ادامه مورد حمایت این مرکز قرار 

می گیرنـــد تـــا به واحد هـــای تجاری مســـتقلی تبدیل 
شوند.

اهمیت این کار زمانی به چشم می آید که بدانیم 
جمعیت بیش از یک میلیاردی مسلمانان، مشتریان 
بالقوه محصوالت با مد روز و البته مطابق با فرهنگ 
اسالمی هستند و این جمعیت مطمئنا محصوالتی که 
بر مبنای فرهنگ قرآنی طراحی شده و از سوی دیگر 
در آن ها نهایت هنر و زیبایی نیز وجود دارد را بیشتر 
از محصوالت بی مفهومی که هیچ تناسبی با فرهنگ 

پسندند. می  ندارند،  خود 

حجت االســـالم واملســـلمین حمید محمدی:

طراحـــان لبـــاس و زیورآالت از منادهای

 زیبای ســـوره شـــمس بهره مند شوند

ـــدی،  ـــد محم ـــلمین حمی ـــالم والمس حجت االس
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در نخستین روز 
از این رویداد که از سوی مرکز رشد واحدهای فناور 
هنرهـــای قرآنـــی جهاددانشـــگاهی برگـــزار شـــد طی 
ســـخنانی با اشـــاره به اهمیت ســـوره مبارکه شـــمس 
در قـــرآن کریـــم، اظهار کرد: خداوند در این ســـوره 

دومیـــن هکاتـــون مـــد و لبـــاس و طراحـــی زیـــورآالت بـــر مبنـــای ســـوره مبارکـــه شـــمس از روز سه شـــنبه، ۱۵ بهمن مـــاه تـــا روز پنجشـــنبه  
17 بهمـــن مـــاه کـــه از ســـوی مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاور هنرهـــای قرآنـــی جهاددانشـــگاهی در مجتمـــع صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی شـــرکت های 

دانش بنیـــان بـــه مـــدت ســـه روز بـــا حضـــور بیـــش از ۱۱۰ نفـــر از طراحـــان مـــد و لبـــاس کشـــور و طراحـــان زیـــورآالت برگـــزار شـــد.

دردومین هکاتون قرآنی برگزار شد 

وقتی مفاهیم قرآنی اساس طراحی لباس 
و زیورآالت می شود
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بـــه هفـــت رکن قســـم خورده اســـت کـــه اســـاس نظام 
خلقت را شکل می دهد. از جمله این موارد، روز و 
شب   است. خداوند در یکی از آیات شب را پوشش 
روز می دانـــد و در واقـــع آن را بـــه لبـــاس روز تشـــبیه 

است. کرده 
حجت االســـالم محمـــدی بیـــان کـــرد: پوشـــش 
وســـیله ای بـــرای خیـــر رســـاندن و همزمـــان آســـیب 
رساندن است؛ بر همین اساس در طراحی پوشش 
و لباس باید مراقبت کرد که به دنبال خیر رســـاندن 

. شیم با
دبیر شـــورای توســـعه فرهنگ قرآنی ادامه داد: 
از دیگـــر مـــواردی که خداوند به آن قســـم یاد کرده، 
نفس انســـان اســـت؛ نفســـی که تصفیه شده و انسان 

را به مراقبت از آن فرا می خواند.
ـــان  ـــا بی ـــدی ب ـــلمین محم ـــالم والمس حجت االس
اینکـــه در نظـــام خلقـــت طراحـــی انســـان بـــه صـــورت 
ـــازی  ـــام قرینه س ـــت نظ ـــت: اهمی ـــت، گف ـــه اس قرین
در طراحـــی پوشـــش و زیـــورآالت نیـــز مهـــم اســـت؛ 
ـــد،  ـــت نکنن ـــه را رعای ـــام قرین ـــه نظ ـــش هایی ک پوش

ـــتند. ـــندیده نیس ـــدان پس چن
نظام قرینه سازی در طراحی پوشش و زیورآالت 
نیـــز مهـــم اســـت؛ پوشـــش هایی کـــه نظـــام قرینـــه را 

رعایـــت نکننـــد، چندان پســـندیده نیســـتند
وی بـــا بیـــان اینکـــه نفس حقیقت انســـان اســـت، 

گفـــت: ایـــن نفـــس می توانـــد انســـان ها را دفـــن کرده 
ـــان را  ـــد انس ـــاند. خداون ـــه اوج برس ـــا را ب ـــا آنه و ی
در بهتریـــن زمـــان آفریـــده و آن گاه به خـــود آفرین 
گفـــت، چـــرا کـــه انســـان کامل ترین موجود اســـت که 
اختیار دارد و صرفًا براســـاس غرایز عمل نمی کند. 
انســـان بیـــن دو بعـــد حیوانی و انســـانی مخیر شـــده 
نـــی بپردازد،  بـــه بعـــد حیوا اســـت؛ چنانچـــه تنهـــا 
بـــه اســـفل الســـافلین  کـــه پایین تریـــن جایـــگاه بـــرای 
موجـــودات اســـت ســـقوط می کنـــد و چنانچـــه، بعـــد 
روحانـــی و انســـانی خـــود را ارتقـــا دهـــد، تـــا اعلـــی 

ـــن اوج می گیرد. علیی
حجت االســـالم والمســـلمین محمـــدی تأکیـــد 
کرد: پوشـــش بـــرای انســـان می تواند عامل ســـقوط 
یـــا صعود باشـــد. پوشـــش خوب، زیبا و مناســـب در 
دین مورد تأکید قرار گرفته اســـت، در واقع اســـالم 
پوشـــش را برای حفظ و صیانت در اجتماع مدنظر 

دارد.
وی در ادامه با اشـــاره به سوره شمس و اهمیت 
آن در طراحی لباس و زیورآالت، اظهار کرد: این 
سوره ما را به نظام قرینه سازی، زیباسازی، توجه 

بـــه ابعاد انســـانی و پاکی ها هدایـــت می کند.
ایـــن ســـوره مملـــو از نمادهـــای زیبایـــی اســـت که 
می توانـــد مـــورد توجـــه طراحان لبـــاس و زیورآالت 

گیرد. قرار 

نســـبت به سال گذشته

 مفاهیـــم را تغییر دادیم 

رحیم خاکی، رئیس مرکز رشـــد واحدهای فناور 
هنرهـــای قرآنـــی نیـــز بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری دومین 
هکاتـــون طراحـــی لبـــاس و زیـــورآالت، اظهـــار کرد: 
ـــه ســـال گذشـــته مفاهیـــم را تغییـــر داده و  نســـبت ب
سعی کردیم الگوهای جدیدی را برای هکاتون دوم 

در پیـــش گیریم.
ـــور  ـــر مح ـــوره کوث ـــته س ـــال گذش ـــزود: س وی اف
هکاتـــون لبـــاس و زیـــورآالت بـــود اما امســـال ســـوره 
شـــمس بـــه لحـــاظ فضاســـازی شـــکل و فرمـــت مـــورد 
توجـــه قـــرار گرفته اســـت. هدف ایـــن هکاتـــون ارائه 

محصـــول  خالقانـــه در حـــوزه مـــد و لبـــاس اســـت.
وی با بیان اینکه برای شرکت در این دوره ۲۵۲ 
نفـــر ثبـــت نـــام کرده اند، افـــزود: شـــرکت کنندگان در 
ایـــن هکاتـــون طرح هـــای خود را ارائـــه داده و ما هم 
بـــه دنبـــال ایـــن هســـتیم کـــه ایده هـــا را ثبـــت کنیم  و 
ـــا  ـــا طرح هـــا ب ـــرای آنهـــا شناســـنامه صـــادر شـــود ت ب
حضـــور منتورهـــا توســـعه پیـــدا کننـــد. ضمـــن اینکـــه 
کارگاه های آموزشی برای نحوه ورود به بازار کار نیز 

در هکاتون برگزار می شـــود.
وی ابـــزار امیدواری کرد که این هکاتون طراحی 
مـــد و لبـــاس براســـاس مفاهیم قرآنـــی راه خود را به 

صـــورت ملـــی و بین المللـــی ادامه دهد.
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رییـــس مرکـــز شـــکوفایی و نـــوآوری مرکـــز قرانـــی 
ـــن  ـــرکت کنندگان ای ـــده ش ـــرد: عم ـــان  ک ـــر نش خاط
دوره هکاتـــون را دانشـــجویان تشـــکیل می دادند که 
بـــا نگاه هـــای جســـورانه و خالقانـــه تـــالش کردنـــد تـــا 
براســـاس مفاهیـــم ســـوره مبارکه شـــمس، ایده های 
خـــود ارائـــه کننـــد و ما هـــم از تنـــوع ایده هـــا حمایت 

ـــم. می کنی
وی اولین دوره برگزاری هکاتون طراحی لباس و 
زیورآالت را بسیار خوب ارزیابی و بیان کرد: کیفیت 
آثار ارائه شده در اولین دوره برگزاری این هکاتون 
بـــه خصـــوص در بخش زیورآالت  بیـــش از انتظار ما 
بود و آثار ارائه شـــده با ایده های بســـیار خوب تهیه 
شـــده بود. ســـه گـــروه برتـــر دوره قبل در مرکز رشـــد 
واحدهای فناور هنرهای قرآنی مستقر و دو گروه از 
ایـــن ســـه گروه موفق شـــدند تـــا طرح و ایـــده خود را 
تجاری ســـازی کنند که این آمار بسیار خوبی است.
خاکی به مشکالتی که حوزه زیورآالت در کل کشور 
با آن درگیر است اشاره و اظهار کرد: به دلیل مسائل 

ندارد. چندانی  رونق  زیورآالت  بازار  اقتصادی 
ــر بخـــش طراحـــی  همیـــن مشـــکالت دامن گیـ
زیـــورآالت هکاتون دوره قبل شـــد. البته از ابتدای 
ـــه  ـــم ک ـــه گروه هـــای شـــرکت کننده تأکیـــد کردی کار ب
نـــگاه جهانـــی داشـــته و هدف گیـــری آنهـــا بازارهـــای 
کشورهای اسالمی و همسایه باشد. البته گروه های 

اســـتارتاپی زیـــورآالت هـــم در حـــال برنامه ریـــزی و 
ـــد. ـــان بودن ـــری برنامه هایش پیگی

ـــاس  ـــد و لب ـــوزه م ـــه در ح ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی وی ب
اسالمی و حتی در زیورآالت می توانیم کار مفهومی 
با کیفیت بســـیار باال که قابلیت جذب مشـــتری های 
زیادی دارد، تولید کنیم، اظهار کرد : باید این نگاه 
نهادینه و در راستای آن فرهنگ سازی انجام شود. 
بایـــد بـــاور کنیـــم کـــه حـــوزه مـــد و لبـــاس و زیورآالت 
اســـالمی حـــوزه راکدی نیســـت بلکـــه می تواند حوزه 
پررونقی باشـــد و اگر مشـــکالت اقتصادی حل شـــود 
می توانـــد بازار خوبی به دســـت آورد. اگرچه اکنون 
کـــه بـــا تحریـــم  مواجـــه هســـتیم نیـــز محصـــول ایرانی 
می توانـــد جایگاه خود را پیدا کند و با تنوع اشـــکال 
مفهومـــی کـــه فلســـفه ای قـــوی و ارزشـــمند در پـــس 
تولیـــد دارد، بـــازار و ذائقه مردم را تســـخیر و جذب 

کند.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی 
جهاددانشـــگاهی بـــه ایـــن مســـئله نیز اشـــاره کرد که 
اولیـــن دوره ایـــن رویـــداد ظهـــور و بـــروز چندانی در 
جامعـــه نداشـــت و گفـــت: این رویـــداد به دلیـــل نوپا 
بودن در دوره اول نتوانست تأثیر عمیقی بر جامعه 
ـــه  ـــورت گرفت ـــای ص ـــا برنامه ریزی ه ـــا ب ـــذارد، ام بگ
انتظـــار داریـــم کـــه ایـــن رویـــداد در پنجمیـــن دوره، 
فضـــای مناســـبی را در جامعـــه ایجـــاد کنـــد. البتـــه 

رســـانه ها خصوصًا رســـانه های دیـــداری باید در این 
زمینـــه بـــه مـــا کمـــک کنند؛ مـــد و لبـــاس و زیورآالت 
ـــتانداردهای  ـــا اس ـــری ب ـــانه های تصوی ـــد در رس بای

تبلیغـــی بـــه مـــردم معرفی شـــود.  
وی از مخالفانـــی کـــه برگزاری چنین برنامه ای را 
قبـــول ندارنـــد بـــرای گفت وگـــو در این زمینـــه و بیان 
دیدگاه هایشـــان دعـــوت کـــرد و گفـــت: شـــخصًا از 
افرادی که بر چنین برنامه ای اشکال وارد می کنند 
و یـــا نکتـــه نظـــر مخالفـــی دارنـــد دعـــوت می کنـــم کـــه 
نظـــرات خود را بیـــان کنند تا به گفت و گو بنشـــینیم.
وی یـــادآور شـــد: تیم هـــای برتـــر عالوه بـــر جوایز 
نقـــدی بـــه مـــدت ســـه مـــاه می تواننـــد در مرکز رشـــد 
واحد هـــای فـــن آور هنـــر قرآنـــی مســـتقر شـــده و در 
صـــورت توفیـــق در تأســـیس شـــرکت کســـب و کار بـــه 

مـــدت ســـه  ســـال از آن هـــا حمایـــت می کنیـــم.

 متام آثار دراین دوره براســـاس ســـوره شمس است 

دردومین روز که با رقابت 20 گروه در 16 بهمن 
مـــاه برگزار شـــد ،مریم مونســـی، عضو هیئـــت علمی 
دانشـــگاه الزهـــرا)س(، و داور بخـــش مد و لباس در 
توضیـــح رونـــد ایـــن هکاتـــون در دومیـــن روز ازایـــن 
رویداد گفت: اســـاس تمامی آثار ارائه شده در این 
دوره بر مبنای ســـوره مبارکه شـــمس بود که تمامی 
ایـــن محتو اهـــا تبدیـــل بـــه عناصـــر بصـــری از جملـــه 
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فرم هـــای بصـــری، جنـــس پارچـــه و رنگ بندی هـــای 
ـــب  ـــی کار، موج ـــر زیبای ـــالوه ب ـــه ع ـــد ک ـــف ش مختل

مجموعـــه شـــدن آثار نیز شـــد.
وی با بیان اینکه آثار تصویرســـازی و الگوسازی 
نیز در فرایند داوری ها تأثیر گذاشت، یادآور شد: 
اســـتفاده از یـــک ســـری عناصـــر دینـــی، محتوا هـــای 
فکـــری مناســـبی را در پـــی داشـــت و می تواند آن را 
تبدیـــل بـــه عناصـــر بصـــری کنـــد و بـــه کمـــک طراحی 

ـــاس بیایید. لب
ماننـــد  فراینـــد  و  زندگـــی  درســـاحت  قـــرآن  اهمیـــت 

لبـــاس  طراحـــی 

آزاده عسکری، منتور طراحی لباس نیز با اشاره 
بـــه محتوای هکاتون دوم اظهار کرد: یکی از موارد 
ـــز  ـــا نی ـــه منتور ه ـــی ب ـــون حت ـــن هکات ـــه ای ـــی ک مهم
آموخت، اهمیت قرآن در ساحت زندگی ما به ویژه 
در فرآیند هایـــی ماننـــد طراحـــی لبـــاس اســـت. این 
اتفـــاق موجب شـــد کـــه من هـــر بار ســـوره های قرآن 
ـــای  ـــم و ایده ه ـــیر های آن بخوان ـــراه تفس ـــه هم را ب
مختلفـــی را از آن هـــا بـــرای طراحـــی لبـــاس در نظـــر 

گیرم.
ایده وخالقیت دراین دوره بســـیار مهم است 

منیـــژه سیدحســـین، منتور زیورآالت نیز با بیان 
اینکـــه این دوره بـــرای دانشـــجو ها و هنرجویانی که 
در حـــوزه طراحی زیورآالت فعالیـــت می کنند، یک 
تجربـــه بســـیار مفیـــد بود، گفـــت: محوریـــت موضوع 
دینـــی و ترکیبـــی از یـــک ســـری فرم ها، موجب شـــد 
تا شـــرکت کنندگان تمرکز بیشـــتری کرده و ایده ها و 

خالقیـــت خود را پیـــاده کنند.

دومیـــن هکاتـــون مـــد و لبـــاس بـــه ایســـتگاه پایانـــی 

رســـید؛ لـــزوم پیونـــد هـــر و قـــرآن

ـــر  ـــورآالت ب ـــد و زی ـــی م ـــون طراح ـــن هکات دومی
مبنای ســـوره مبارکه شـــمس که از سوی مرکز رشد 
واحد هـــای فناور هنر هـــای قرآنی جهاددانشـــگاهی 
 ، پنجشـــنبه ه  مگا شـــا شـــد  ر  ا گـــز بر ز  و ر ســـه  طـــی 
ــکوفایی  ــدوق شـ ــه صنـ ــاه، در مؤسسـ ۲۲ بهمن مـ
ـــه  ـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری ب ـــوآوری معاون و ن

ایســـتگاه پایانـــی خود رســـید.
در ابتدای این مراسم سیدمحمدجواد شوشتری، 
رئیـــس ســـازمان قرآنـــی دانشـــگاهیان کشـــور در این 
مراســـم، ضمـــن تقدیـــر از برگزارکنندگان، داوران، 
منتور ها و شرکت کنندگان در این رویداد هنری ۲۲ 
قرآنی اظهار کرد: تالش سازمان قرآنی دانشگاهیان 
این است که بتواند ابعاد هنری قرآن کریم را برای 

دانشـــجویان هنر کشـــور تبیین کنیم.
شوشـــتری افـــزود: فعالیت هـــای گوناگونـــی در 

زمینه هـــای گوناگـــون در ایـــن ســـازمان انجـــام شـــده 
اســـت و موضوعاتی در زمینـــه طراحی لوگو و ایجاد 
مجســـمه هایی با بهره گیری از آیات قرآنی از جمله 

ـــت. این فعالیتهاس
وی ادامه داد: کتاب فعالیت های سازمان قرآنی 
دانشگاهیان و مرکز رشد واحد های فن آور هنر های 
قرآنی جهاددانشگاهی در زمینه هنر های قرآنی که 
از ســـوی هنرمنـــدان مختلـــف انجـــام شـــده؛ موجود 
اســـت. ایـــن فعالیت هـــای قرآنـــی در چهـــار مرحلـــه 
مشتمل بر ۶۲۲ اثر در رابطه با تایپوگرافی، گرافیک، 

نقاشـــی و هنر های تجســـمی در این ســـازمان انجام 
است. شده 

رئیس سازمان قرآنی جهاددانشگاهی یادآور شد: 
فعالیت هـــای تخصصـــی گوناگونـــی در ایـــن ســـازمان 
احیـــا شـــده کـــه ایـــن فعالیت هـــای هنـــری بخشـــی از 
این فعالیتهاســـت؛ در مرکز رشـــد واحد های فن آور 
هنر هـــای قرآنـــی نیـــز تـــالش می کنیم که کوشـــش ها 
و فعالیت هـــای هنرمنـــدان را بـــه بازار نزدیـــک کنیم 
ایـــن توانایـــی را کـــه در کشـــور های دیگـــر نیـــز وجود 

دارد را در بازار هم پیگیری کنیم.
وی بـــا تأکید بر اینکه وظیفه ما حمایت از تولید 
تا مصرف اســـت؛ گفت: امیدواریم آثار خروجی در 
رویداد هکاتون تکمیل شده و مسیر نزدیکی هنر و 

قرآن محقق شود.
وی افـــزود: کار محتوایـــی معنـــا محـــور براســـاس 
آیات قرآن سرشار از تنوع و رنگ است که می تواند 
بـــه مـــا در عرضـــه تولیـــدات مختلـــف و گرفتـــن بـــازار 

ـــک کند. کم
ـــر  ـــی، مدی ـــم خاک ـــم، رحی ـــن مراس ـــه ای در ادام
مرکـــز رشـــد واحد هـــای فنـــاور هنر هـــای قرآنـــی 
جهاددانشگاهی نیز ضمن تقدیر از شرکت کنندگان 
در این رویداد گفت: مسیر سختی را برای نزدیک کردن 

قـــرآن و هنر هـــای مختلـــف پیش رو داریـــم، این کار 
تـــالش زیـــادی می طلبـــد، امـــا محقـــق می شـــود.

وی افـــزود: کار محتوایـــی معنـــا محـــور براســـاس 
آیات قرآن سرشار از تنوع و رنگ است که می تواند 
بـــه مـــا در عرضـــه تولیـــدات مختلـــف و گرفتـــن بـــازار 

ـــک کند. کم
در ادامـــه مراســـم کـــه بـــا حضـــور حســـین 
بختیاری، معاون سازمان تجاری سازی و اشتغال 
جهاددانشـــگاهی برگزار شد از داوران و منتور های 
دو بخش طراحی مد، لباس و زیورآالت تقدیر شد.

همچنین برگزیدگان بخش طراحی زیورآالت نیز 
معرفـــی شـــدند. تیـــم نور از دانشـــگاه هنـــر تهران به 
عنوان تیم برگزیده این دوره هکاتون انتخاب شد، 
همچنیـــن تیـــم آفرینش در جایـــگاه دوم و تیم های 
آفاق و ســـوره نیز به صورت مشـــترک برگزیده ســـوم 

مسابقات هکاتون طراحی زیورآالت شدند.
در بخـــش مـــد و لبـــاس گروه ماه نـــو برگزیده رتبه 
اول و گروه های ســـدنا و هور به صورت مشـــترک در 
جایـــگاه دوم و گروه هـــای شمســـه و میســـون نیـــز به 

صورت مشـــترک در جایگاه ســـوم قرار گرفتند.
 در ایـــن دوره بـــه صـــورت همزمـــان کارگاه هـــای 
نحـــوه ورود بـــه بـــازار و آشـــنایی با موضـــوع رویداد) 

تفســـیر ســـوره مبارکه شـــمس( برگزار شـــد.
طاهـــره بنیســـی، برنده رتبـــه اول بخش طراحی 
لبـــاس بـــا اشـــاره بـــه اثـــر طراحی شـــده توســـط خود 
و هـــم تیمـــی اش زینـــب مســـعودی نیـــز اظهـــار کرد: 
مـــا یک لبـــاس بـــرای همایش ها و مجالـــس طراحی 
کردیـــم کـــه فـــرم و نقش هـــای آن ریشـــه در فرهنـــگ 

قرآنی و اســـالمی داشت.
وی افزود: این نوع رویداد ها برای کشـــور بسیار 
مـــورد نیـــاز اســـت چرا که اصـــاٌل چنیـــن رویدادی در 
ایـــران وجـــود نداشـــت. ایـــن هکاتـــون آغـــاز بســـیار 
خوبـــی برای رویداد هـــای مختلف و برجســـته حوزه 

مـــد و لبـــاس در آینـــده خواهد بود.
چنیـــن رویـــدادی اصاًل در ایران وجود نداشـــت. 
ایـــن هکاتـــون آغاز بســـیار خوبی بـــرای رویداد های 
مختلـــف و برجســـته حـــوزه مـــد و لبـــاس در آینـــده 

ـــد بود خواه
حوزه  نخست  جایگاه  برنده  طهماسبی،  نینا 
طراحی زیورآالت با توضیح اثر خود گفت: در ابتدای 
این هکاتون، یک سری نکات کلیدی از سوره مبارکه 
شمس مانند نور، خورشید و تزکیه نفس به دست 
آوردیم و ۲۲ قسم موجود در این سوره را در نظر گرفتیم 
و یک جواهر با شمایل خورشید و با ترکیبی از طال، 

کردیم. طراحی  شیشه  و  نقره 
گزارش: لیـــال قرنفلی

این هکاتون 
آغاز بسیار خوبی
 برای رویداد های 

مختلف و برجسته 
حوزه مد و لباس 

در آینده خواهد بود
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اخبار
 استارت آپ

با مشارکت پارک البرز:

اولین رویداد استارت آپی در حوزه برق و انرژی برگزار شد 
و  علم  پارک  مشارکت  با  آپ  استارت  نخستین 
کل  اداره  و  استان  برق  توزیع  شرکت  البرز،  فناوری 
برق  حوزه  در  البرز  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
و انرژی روز پنجشنبه 1اسفندماه  در شرکت نیروی 

توزیع برق استان برگزار شد.
بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک  به گزارش 
اولین   13۹8 اسفندماه  یکم  البرز،  فناوری  و  علم 
رویداد کارآفرینی چاره جو که با هدف رفع معضات 
و نیازهای فناورانه طراحی گردیده است، با همکاری 
کل  اداره  البرز،  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
ارتباطات و فناوری اطاعات استان و سایر همکاران 

برگزار شد.
مطالبات  وصول  بهبود  رویداد  این  موضوع 
که  بود  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مشترکین 
در دو بخش ارائه ایده پردازان و پنل گفتگو انجام شد.
در این رویداد نیم روزه، هفت ایده پرداز شروع به بیان 
ایده های خود نمودند و تیم داوری رویداد به بررسی ایده 
ها در فضایی کاما تخصصی و کسب وکار پرداختند. از 
میان ایده های ارائه شده سه ایده آقای رمضانی)استارتاپ 
و  روش(  پایا  رفیعی)شرکت  دکتر  آقای   ،)Icontor
همچنین آقای مهندس نصیری)شرکت نوفن پردازش 

البرز( مقام اول تا سوم را کسب کردند.

با  گفتگویی  پنل  داوری،  زمان  طی  در  همچنین 
حضور آقایان دکتر ربانی)رییس پارک علم و فناوری 
نیروی  توزیع  شرکت  بیات)مدیرعامل  دکتر  البرز(، 
شرکت  نژاد)مدیرعامل  تقی  دکتر  البرز(،  استان  برق 
پژوهشی  زاده)معاون  و دکتر شنبه  البرز(  استان  گاز 
بیان  به  آن  در  که  شد  برگزار  خوارزمی(  دانشگاه 
کار در  و  و معضات پیش روی حوزه کسب  مسائل 

استان پرداخته شد.
دکتر عطاء اله ربانی درمراسم برگزاری این رویداد 
با اشاره به اهداف و برنامه های پارک علم و فناوری 
کارآفرینی  رویداد  اولین  برگزاری  از  هدف  البرز 
توزیع  شرکت  فناورانه  نیازهای  رفع  را  »چاره جو« 
نیروی برق استان البرز عنوان کرد و گفت: پارک علم 
و فناوری البرز با حمایت از استارت آپ ها و شرکت 
های فناور و دانش بنیان زمینه ساز این حرکت های 

کارآفرینانه است.
استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  بیات  بهنام 
این  اجرای  از  هدف  گفت:  رویداد  این  در  نیز  البرز 
و  برتر  و  خاق  های  ایده  نو،  طرح های  ارایه  رویداد 
ایجاد لینک های ارتباطی با ایده پردازان از طریق منابع 
انسانی، ایجاد ارتباط موثر با دیگران برای رسیدن به 

هدف مشترک جهت انجام کار تیمی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز با اشاره 
است  شده  متحول  دنیا  در  کار  و  کسب  مدلهای  به 
ایده  از  البرز  استان  برق  توزیع  داشت: شرکت  اظهار 
حمایت  هم  و  مالی  حمایت  هم  آپی  استارت  های 
معنوی می نماید تا تجاری شده و در خدمت صنعت 

برق استان قرار بگیرند.
ایده  و  داوران  اجرایی،  تیم  کلیه  از  نیز  پایان  در 
به  به عمل آمد. همچنین  پردازن تقدیر شایسته ای 
مبلغ هشت  نفر دوم  ریال،  میلیون  ده  مبلغ  اول  نفر 
میلیون ریال و نفر سوم مبلغ شش میلیون ریال جایزه 
نقدی به همراه امکان استفاده از استقرار در مرکز رشد 
جامع پارک علم و فناوری البرز و همچنین استفاده از 

خدمات مشاوره ای و آموزشی پارک اعطا شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به امضای تفاهم نامه 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با  همکاری 
نقاط کشور چتر خود  تمام  وپرورش در  آموزش  گفت: 
استارت آپ ها  برای  این موضوع بستری  را گسترانیده و 
فراهم می کند تاخدمات آموزشی و دیگر خدمات نوآورانه 

خود را به این حوزه ارائه کنند.
ـــی در  ـــی میرزای ـــن حاج ـــنا، محس ـــزارش ایس ـــه گ ب
مراســـم آییـــن تبـــادل تفاهـــم نامـــه همکاری هـــای 
مشـــترک معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت 
جمهـــوری، بنیـــاد ملـــی نخبـــگان و وزارت آمـــوزش 
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــروز در معاون ـــه ام ـــرورش ک و پ
ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــزار ش ـــوری برگ ـــت جمه ریاس
کـــه اصـــل تقســـیم کار مـــا را از هـــم جـــدا کـــرده 
ـــترک را  ـــداف مش ـــا، اه ـــی کاره ـــه روح کل ـــی ک در حال
ترغیـــب می کنـــد، تاکیـــد کـــرد: مـــا بایـــد داشـــتن 
ـــم  ـــن کنی ـــترک را تامی ـــت مش ـــداز و ماموری ـــم ان چش
ـــزار شـــده  ـــن منظـــر برگ ـــم از همی ـــروز ه و نشســـت ام
کـــه زمینه هـــای گســـترده همـــکاری و اهـــداف 
مشـــترکی بیـــن معاونـــت علمـــی وفنـــاوری ریاســـت جمهوری 

و وزارت آمـــوزش و پـــرورش وجـــود دارد.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد:  یکـــی از ســـاحت هایی 
ـــرورش  ـــده ی تربیـــت و پ ـــح کنن ـــد درآن تصحی ـــه بای ک
ـــاش  ـــت و در ت ـــاوری اس ـــم و فن ـــاحت عل ـــیم س باش
ـــش  ـــم دان ـــد داری ـــی قص ـــت علم ـــا معاون ـــترک ب مش
آمـــوزان را بـــا تحـــوالت ســـریع ایـــن حـــوزه آشـــنا 
کـــرده و نســـل کارآفریـــن و خـــاق تربیـــت کنیـــم.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر تربیت روح پرسشگری 
اظهار کرد: بیش از 6۵۰ پژوهش سرای فعال در سراسر 
کشور داریم که نیازمند حمایت و هدایت هستند و در 
مواردی دانش آموزان نیازمند تجاری سازی محصوالت 

هستند که این موارد باید پیگیری شود.
و  و  پرورش  و  آموزش  بین  زمینه دیگر همکاری  وی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را زمینه شناسایی 
بهره  از  افراد  داد:   توضیح  و  دانست  استعداد  هدایت  و 
هوشی متفاوتی برخوردارند و یکیاز ماموریت های آموزش 
و پرورش نیز شناسایی استعداد و عاقه از دوران ابتدایی 
و نیز فراهم آوردن زمینه خدمات مورد نیاز برای پرورش 
این استعدادهاست. که این مهم ۵ سال است در قالب طرح 

شهاب اجرا شده و به تدریج نیز گسترش پیدا می کند.
وی افزود: جمعیت بزرگ آموزش و پرورش شامل 1۵ میلیون 
در  معلم  هزار   ۷۷۰ و  مدرسه  هزار   ۹1۰ آموز،  دانش 
تمام نقاط کشور گسترده شده و عرصه ی مناسبی برای 
ارائه  را  خود  خدمات  که  می کند  فراهم  آپ ها  استارت 
کنند. ما نیز نسبت به این تفاهم نامه خوشبین هستیم و 

امیدواریم نتایج این نشست الگوی همکاری های مشترک 
بین دو نهاد را شکل دهد.

معاونت  و  پرورش  و  آموزش  مشترک  همکاری 
علمی برای تجهیز پژوهش سراها

به  اشاره  با  نیز  میرزایی در جمع خبرنگاران  حاجی 
اینکه از دو ماه قبل گفت و گوهایی درباره ی تفاهم نامه 
اقتصاد  فرهنگ  تقویت  اهمیت  بر  بود  شده  آغاز  امروز 
دانش بنیان و کارآفرینی تاکید کرد و گفت: دانش آموزان 
ما بایستی در ساعت های مختلف از جمله علم و فناوری 
و کارآفرینی تربیت شوند تا جذب سریعتر و موثرتر در 

اقتصاد جامعه اتفاق افتد.
وی افزود: دانش آموزان زبده ما در 6۵۰ پژوهش سرای 
و  جدید  علوم  پژوهشی،  حوزه  با  کشور  سراسر 
پژوهش های کاربردی آشنا می شوند که در این راستا بنا 
شده تا ۵۰ درصد تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز این 
پژوهشگاه ها را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

و ۵۰ درصد باقی مانده را آموزش و پرورش تامین کند.
گسترده  شبکه های  گفت:  پایان  در  حاجی میرزایی   
آموزش و پرورش بستر مناسبی برای خدمات استارتاپ ها 
پرورش  و  آموزش  مأموریت های  و  اهداف  چارچوب  در 
از  هوشمندانه ای  ترکیب  امیدوارم  می کند.  فراهم 
مأموریت های دو دستگاه را به نمایش بگذاریم و آثار و 
نتایج این همکاری را تا قبل از پایان دولت دوازدهم به 

نمایش بگذاریم و به مردم نشان دهیم.

دعوت از استارت آپ ها 
برای ارائه خدمات در حوزه

 آموزش و پرورش 
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اخبار
 استارت آپ

مرکزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات استان مرکزی 
از برگزاری استارت آپ گردشگری با همکاری جهاد دانشگاهی 

استان خبر داد.
الدن مهدوی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به برگزاری 
از  یکی  کرد:  بیان  اراک  در  گردشگری  آپ  استارت 
توسعه  اطاعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اهداف 
راستا  این  در  است.   IT بر  مبتنی  کارهای  و  کسب 
و  آمایش  و  تمرکززدایی  سازی،  ظرفیت  دیدگاه  سه 
مطرح  استان  در  شغلی  فرصت های  ایجاد  همچنین 
می شود که پیرو این رویکرد، تفاهم نامه ای از سوی 
سازمان فناوری اطاعات کشور با سازمان تجاری سازی 
دانشگاهی  جهاد  آموختگان  دانش  اشتغال  و  فناوری 

منعقد شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه منطقه ای است و هفت 
استان ذیل این تفاهم نامه قرار دارند که استان مرکزی 

یکی از آنهاست، افزود: در راستای تفاهم نامه مذکور، 
نماینده  به عنوان  ارتباطات و فناوری استان  اداره کل 
با همکاری  سازمان فناوری اطاعات کشور در استان، 
سازمان تجاری سازی جهاد دانشگاهی بعنوان کارگزار 
طرح، استارت آپ گردشگری را از تاریخ 16 لغایت 18 

اسفندماه در اراک برگزار خواهد کرد.
مهدوی تصریح کرد: این رویداد با محورهای گردشگری 
حوزه  در  محتوا  تولید  الکترونیک،  گردشگری  خاق، 
گردشگری، اکوتوریسم، توریسم روستایی و برند سازی 

در این حوزه و ... برگزار خواهد شد.
حوزه  در  مرکزی  استان  های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
این  برگزاری  دالیل  مهمترین  از  یکی  که  گردشگری 
رویداد است، مخاطبان این استارت آپ را فعاالن حوزه 
به فعالیت در حوزه های گردشگری  IT و عاقمندان 

الکترونیک بیان کرد.

افزود:  مرکزی  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
سایر  ظرفیت های  از  استارتاپی  رویداد  این  اجرای  در 
فرهنگی،  میراث  همچون  استان  اجرایی  های  دستگاه 
استانداری مرکزی، دانشگاه ها، شهرداری و ... استفاده 

خواهد شد.

ـــکان  ـــوان ام ـــران، فراخ ـــات ای ـــاوری اطاع ـــازمان فن س
همـــکاری اســـتارت آپ ها و کســـب وکارهای ایرانـــی 
ـــر را  ـــال ۲۰۲۲ قط ـــی فوتب ـــام جهان ـــزاری ج در برگ

ـــرد. ـــد ک تمدی
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر، ســـازمان فنـــاوری 
ــال  ــه دنبـ ــه بـ ــرد کـ ــام کـ ــران اعـ ــات ایـ اطاعـ
اطـــاع  بـــه  به عمل آمـــده،  رایزنی هـــای 
ـــات  ـــاوری اطاع ـــوزه فن ـــال در ح ـــب وکارهای فع کس
ـــدد  ـــازمان درص ـــن س ـــه ای ـــاند ک ـــات می رس و ارتباط
فراهـــم آوردن امـــکان همـــکاری اســـتارت آپ هـــا و 
کســـب وکارهای ایرانـــی در برگـــزاری جـــام جهانـــی 

فوتبـــال ۲۰۲۲ قطـــر، اســـت.
ـــاوری  ـــوزه فن ـــال در ح ـــب وکارهای فع ـــی کس از تمام
ــه  ــه هرگونـ ــل بـ ــه مایـ ــات کـ ــات و ارتباطـ اطاعـ
ـــال ۲۰۲۲  ـــی فوتب ـــام جهان ـــزاری ج ـــکاری در برگ هم
ـــخ  ـــا تاری ـــده ت ـــوت ش ـــتند دع ـــر هس ـــور قط در کش

1۰ اســـفند 13۹8 بـــا ارســـال نامـــه رســـمی بـــه 
ــراه  ــه همـ ــران بـ ــات ایـ ــاوری اطاعـ ــازمان فنـ سـ
ــه  ــر دو صفحـ ــود )حداکثـ ــب وکار خـ ــی کسـ معرفـ
ــرف  ــال به طـ ــت ارسـ ــی جهـ ــان انگلیسـ ــه زبـ و بـ

قطـــری(، آمادگـــی خـــود را اعـــام کننـــد.
ــه  ــا هزینـ ــکاری، بـ ــی همـ ــب وکارهای متقاضـ کسـ
خـــود همـــراه بـــا هیئـــت همـــراه رئیـــس ســـازمان 
فنـــاوری اطاعـــات در آینـــده نزدیـــک بـــه کشـــور 
ــی  ــری معرفـ ــرف قطـ ــرده و به طـ ــفر کـ ــر، سـ قطـ
ـــزاری  ـــارکت در برگ ـــت مش ـــاب جه ـــوند و انتخ می ش
ـــا طـــرف  ـــکاری، ب ـــرایط هم ـــی ۲۰۲۲ و ش ـــام جهان ج

ـــود. ـــد ب ـــری خواه قط

استارت آپ گردشگری در اراک برگزار می شود

توسط سازمان فناوری اطالعات؛ 

فراخوان همکاری استارت آپ های ایرانی 
در جام جهانی قطر تمدید شد 

●●●

نشست آشنایی با استارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک
 در البرز برگزار شد

نشســـت آشـــنایی بـــا اســـتارت آپ ها و کســـب و 
کارهـــای کوچـــک بـــا حضـــور رئیـــس دانشـــکده 
ــاتید و  ــی، اسـ ــگاه خوارزمـ ــتی دانشـ ــوم زیسـ علـ
ـــر تجـــاری ســـازی  دانشـــجویان دانشـــکده توســـط دفت
آموختـــگان  دانـــش  اشـــتغال  و  فنـــاوری 

جهـــاد دانشـــگاهی البـــرز برگـــزر شـــد.
ابوالحســـن قاســـم پور مدیـــر دفتـــر تجـــاری 
ــگان  ــتغال دانـــش آموختـ ــاوری و اشـ ــازی فنـ سـ
ـــت:  ـــت گف ـــن نشس ـــزاری ای ـــوص برگ ـــرز در خص الب
ـــب و  ـــا و کس ـــتارت آپ ه ـــا اس ـــنایی ب ـــت آش نشس
ـــاتید  ـــی اس ـــاط دائم ـــدف ارتب ـــا ه ـــا ب ـــای نوپ کاره
و دانشـــجویان بـــا فرآینـــد اجرایـــی یـــک کار 
ـــده اســـت. ـــزار ش ـــل برگ ـــا عم ـــده ت ـــتارتاپی از ای اس
ـــهیل  ـــه تس ـــان اینک ـــا بی ـــنا، وی ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــه عرصـــه اکوسیســـتم  ورود دانشـــجویان و اســـاتید ب

جامـــع اســـتارت آپـــی اســـتان البـــرز از اهدافـــی 
ـــازی  ـــاری س ـــر تج ـــط دفت ـــواره توس ـــه هم ـــت ک اس
آموختـــگان  نـــش  دا اشـــتغال  و  فنـــاوری 
ــود،  ــی شـ ــال مـ ــرز دنبـ ــگاهی البـ ــاد دانشـ جهـ
افـــزود: از نـــکات حائـــز اهمیـــت برگـــزاری ایـــن 
نشســـت آشـــنایی اســـاتید و دانشـــجویان بـــا 
ـــتان در  ـــای اس ـــدی ه ـــا و توانمن ـــت ه ـــزان مزی می
پذیـــرش طـــرح هـــای نوآورانـــه و هماهنگـــی بـــا 
منتورهـــا، مربیـــان و مشـــاوران مراکـــز نـــوآوری، 
ــای  ــا و پارک هـ ــتاب دهنده هـ ــد، شـ ــز رشـ مراکـ

علـــم و فنـــاوری اســـت.
ـــت، دکتـــر میثاقـــی  گفتـــی اســـت، در ایـــن نشس
ـــک  ـــر نی ـــا، دکت ـــده توان ـــتاب دهن ـــز ش ـــر مرک مدی
ــده  ــتاب دهنـ ــوآوری و شـ ــز نـ ــر مرکـ وش مدیـ
ـــوآوری و  ـــز ن ـــر مرک ـــی مدی ـــدس رحمان ـــتا، مهن وس

ـــه  ـــه تبـــادل نظـــر و ارائ کارآفرینـــی اجتماعـــی کاج ب
ـــجویان  ـــاتید و دانش ـــا اس ـــی ب ـــی ارتباط ـــط و مش خ
ـــاتید  ـــجویان و اس ـــواالت دانش ـــه س ـــد و  ب پرداختن

ـــد. ـــخ دادن پاس
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اخبار
 استارت آپ

ارزش افزوده هر هکتار زمین کشاورزی در هلند، 
هم چنین  و  اروپاست  میانگین  از  بیشتر  برابر  پنج 
بخش  در  افزوده  ارزش  دالر  میلیارد   1.۲ با  هلند 
کشاوزی فناوری محور، به فرصتی برای استارت آپ های 

این حوزه تبدیل شده است.
بخش کشاورزی از محروم ترین بخش های ایران 
در استفاده از استارت آپ هاست. تجربه کشورهای 
دیگر در این زمینه چه الگویی برای ایران ایجاد می 
کند؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی سیاست 
های دولت هلند در این زمینه را بررسی کرده است.

هلند کشوری کوچک است اما به عنوان دومین 
جهان  در  کشاورزی  غذایی  محصوالت  صادرکننده 
از   ،۲۰18 سال  در  کشور  این  شود.  می  شناخته 
معادل  درآمدی  به  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
۹۰.3 میلیارد یورو رسیده است. آمریکا که در رتبه 
اول در صادرات محصوالت کشاورزی قرار دارد،۲3۷ 
توانسته  اما چطور هلند  است  بزرگتر  از هلند  برابر 
با  کشاورزی  محصوالت  تولید  در  را  خود  فاصله 

ایاالت متحده آمریکا کم کند؟
دولت هلند برای استفاده از فناوری های جدید در 
بخش کشاورزی اهمیت ویژه ای قائل است. در سال 
۲۰11، سیاست صنعتی جدیدی از سوی دولت این 
کشور با عنوان رهیافت بخش های ممتاز تعریف کرد. 
بلکه بخش  فناوری  بخش  لزوما  نه  رهیافت  این  در 
هایی مثل باغبانی، آب، کشاورزی و مواد غذایی هم 
این رهیافت  از  بودند. هدف  قرار گرفته  مورد توجه 
و  ها  شرکت  ها،  آپ  استارت  بین  همکاری  بهبود 
موسسات دانشی و دولت هلند برای تقویت زیست بوم 
استارت آپی هلند بود. دولت هلند برای قرار گرفتن 
اقتصاد این کشور در بین پنج اقتصاد دانش بنیان در 
جهان برنامه ریزی کرده است و سهم فعالیت های 
در  سال ۲۰۲۰  در  کشور  این  در  توسعه  و  تحقیق 

تولید ناخالص داخلی آن به ۲.۵ درصد می رسد.
هلنـــد بـــا توجـــه بـــه ایـــن برنامـــه ریـــزی 
و اهتمـــام ویـــژه بـــه بخـــش هـــای تحقیـــق و 
ـــن کشـــورها در اســـتارت  توســـعه، از پیشـــرفته تری
ــال ۲۰16،  ــت. در سـ ــاورزی اسـ ــای کشـ آپ هـ
ــای  ــرکت هـ ــعه در شـ ــق و توسـ ــه تحقیـ هزینـ
ــش از 1۰  ــه بیـ ــد کـ ــاورزی در هلنـ ــش کشـ بخـ
ـــال  ـــه س ـــبت ب ـــد، نس ـــی کردن ـــر در آن کار م نف
۲۰14، 1۹ درصـــد رشـــد کـــرده اســـت یعنـــی 
از ۷۲8 میلیـــون یـــورو بـــه 864 میلیـــون یـــورو 
ـــن  ـــار زمی ـــر هکت ـــزوده ه ـــت. ارزش اف ـــیده اس رس
ــتر از  ــر بیشـ ــج برابـ ــد، پنـ ــاورزی در هلنـ کشـ
ـــا 1.۲  ـــد ب ـــن هلن ـــم چنی ـــت و ه ـــن اروپاس میانگی
ـــاوزی  ـــش کش ـــزوده در بخ ـــارد دالر ارزش اف میلی
فنـــاوری محـــور، بـــه فرصتـــی بـــرای اســـتارت آپ هـــای 

ایـــن حـــوزه تبدیـــل شـــده اســـت.

تکیه هلند بر فناوری

بیشترین استفاده هلند 
از استارت آپ ها 

در بخش کشاورزی
خراسان رضوی معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
در حوزه گردشگری،  استارت آپی  گفت: کسب وکارهای 
هنوز به لحاظ رسمی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته 
تخصصی  جامعه  کمک  با  گردشگری  وزارت  البته  و 
الکترونیکی گردشگری کشور در حال تهیه شیوه نامه ای 

برای استارتاپ های حوزه گردشگری هستند.
در  ایسنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  دیناری  احمد 
نمایشگاه گردشگری تهران، اظهار  حاشیه سیزدهمین 
گردشگری  حوزه  در  استارت آپی  کسب وکارهای  کرد: 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  رسمی  و  قانونی  نظر  از  هنوز 
و دلیل آن این است که هنوز شیوه نامه و دستورالعمل 
نگرفته؛  این کسب وکارها شکل  تعریف  برای  مشخصی 
در ابتدا باید مصداق های آن ها تعیین شود و بعد از آن 
برای  بتوان  اجرایی  کار  گردش  و  فرایند  یک  براساس 

آن ها مجوز فعالیت صادر و از آن ها حمایت کرد.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرمایه گذاری  معاون 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری با کمک جامعه تخصصی 
الکترونیکی گردشگری کشور در حال تهیه شیوه نامه ای 
شیوه نامه  این  تعیین  با  هستند،  استارت آپ ها  برای 
گردشگری  استارت آپی  کسب وکارهای  این  تکلیف 

مشخص خواهد شد.
شیوه نامه  این  تعیین  از  بعد  کرد:  عنوان  دیناری 
این  به  را  بیشتری  تیم های  و  تهیه  فراخوانی  می توان 
با جرات  این صورت می توانیم  سمت جذب کرد و در 
بیشتری در این حوزه رویداد برگزار کنیم، مجوز صادر 
اکنون  اما  کنیم.  حمایت  کسب وکارها  این  از  و  کنیم 
که  دارد  وجود  زمینه  این  در  پراکندگی هایی  و  خاء 
امیدواریم هر چه سریع تر این پراکندگی ها سامان دهی 

شوند.

نمایشگاه ها و رویدادهای گردشگری؛ مکانی 
برای شبکه سازی و توسعه ارتباطات است

دیناری در خصوص نمایشگاه گردشگری تهران بیان 
کرد: امسال استقبال مردم از این نمایشگاه بسیار قابل 
و  دستی  صنایع  گردشگری،  نمایشگاه  زیرا  بود؛  توجه 
وجود  علت  به  و  شد  برگزار  هم زمان  فرهنگی  میراث 

تنوع، بازدید از نمایشگاه افزایش داشته است.
و  رویدادها  که  است  این  بنده  اعتقاد  افزود:  وی 
نیست؛  توانایی ها  معرفی  و  تبلیغات  صرفا  نمایشگاه ها 
ارتباطات  توسعه  و  شبکه سازی  برای  مکانی  بلکه 
با  افرادی  رویدادهایی  چنین  و  مکان ها  این  در  است. 
و  گردشگری  مانند  حوزه هایی  در  خاص  تخصص های 
صنایع دستی در کنار هم جمع می شوند و بستر بسیار 
خوبی برای شروع همکاری بین آن ها و جذب مخاطب 

فراهم می شود.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرمایه گذاری  معاون 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اظهار کرد: 
یکی از اتفاقات خوب و مورد توجه در رویدادهایی مانند 
کسب وکارهای  که  است  این  گردشگری،  نمایشگاه 
مختلف گردشگری یک کشور جذب شده اند و در یک 
و  دارند  قرار  هم  کنار  در  مشخص  مساحتی  با  مکان 

افراد فعال و عاقه مند در این حوزه به راحتی  تمامی 
و همزمان به تمامی این افراد و کسب وکارها در زمانی 
مشخص دسترسی دارند و می توانند با آن ها آشنا شوند، 
انجام  سفر  برای  برنامه ریزی  و  کرده  کسب  اطاعات 

دهند.
غرفه های  قالب  در  ما  امسال  داد:  ادامه  دیناری 
خراسان رضوی بسیار قوی تر از سال های گذشته شرکت 
کردیم و تنوع غرفه ها بسیار زیاد بود. از جمله این که 
هنرمندان صنایع دستی در رشته های مختلف، مناطق 
نمونه گردشگری خراسان رضوی، شرکت های خدمات 
و  بوم گردی  اقامت گاه های  هتل ها،  استان،  مسافرتی 
حضور  گردشگری  سرمایه گذاری  پروژه های  همچنین 

داشتند.

لزوم توجه به پروژه های عمرانی 
در حوزه گردشگری سالمت

وی افزود: ما در خراسان رضوی می توانیم از جنبه 
زیارتی گردشگری و حوزه سامت خود استفاده کنیم 
پروژه های  و  کرده  سرمایه گذاری  بخش ها  این  در  و 
عمرانی از جمله دهکده های سامت و هتل بیمارستان ها 
خوب  بسیار  ظرفیت های  از  یکی  عاوه  به  بسازیم.  را 
مناطق  در  بوم گردی  اقامتگاه های  رضوی،  خراسان 

طبیعی و سنتی هستند.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرمایه گذاری  معاون 
در  گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
قرار  تکنولوژی  و  اطاعات  دنیای  در  ما  حاضر  حال 
داریم و نمی توان اظهار کرد شهری مانند مشهد از تنوع 
زیارتی  گردشگری  تنها  و  نبوده  برخوردار  گردشگری 
از  اطاعات  به  سریع  دسترسی  با  می توان  بلکه  دارد؛ 
اصلی  انگیزه  شد.  آگاه  شهر  این  در  گردشگری  انواع 
بیش از ۹۰ درصد از گردشگران مشهد زیارت است؛ اما 
گردشگران در طول دوره اقامت خود به غیر از زیارت از 

دیگر جاذبه های این شهر نیز استفاده می کنند.
امر  در  بهبود  وظیفه  از  بخشی  کرد:  بیان  دیناری 
و  تاریخی  جاذبه های  و  گردشگری  تنوع  شناساندن 
بخشی  و  بوده  ما  برعهده  در خراسان رضوی  فرهنگی 
از آن برعهده بخش خصوصی است و باید در این حوزه 
فعالیت بیشتری انجام شود؛ اما اکنون به واسطه وجود 
از  به خوبی می تواند  و  است  آگاه  تکنولوژی، گردشگر 

جاذبه های مشهد و اطراف آن مطلع شود.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی: 

کسب وکارهای استارت آپی 
حوزه گردشگری، مورد توجه نیست 
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خانه استارت آپی شهرستان ملکان 
راه اندازی می شود

سرپرســـت اداره کل ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات 
آذربایجان شـــرقی گفـــت: طبـــق هماهنگی هـــای 
ـــتان  ـــداری شهرس ـــکاری فرمان ـــا هم ـــده و ب ـــام ش انج
ــتان  ــن شهرسـ ــی ایـ ــتارت آپـ ــه اسـ ــکان، خانـ ملـ
بـــرای اســـتقرار اســـتارت آپ هـــا ) شـــرکت هـــای 
ـــا  ـــعه آن ه ـــد و توس ـــه رش ـــک ب ـــا ( و کم ـــاور نوپ فن
ـــود. ـــدازی می ش ـــور راه ان ـــام ن ـــگاه پی ـــل دانش در مح

بـــه گـــزارش ایرنـــا مهـــدی خرامـــش در نشســـتی بـــا 
ـــت  ـــی از وضعی ـــه گزارش ـــن ارائ ـــکان ضم ـــدار مل فرمان
پوشـــش تلفـــن همـــراه و اینترنـــت در شهرســـتان 
ـــش  ـــت پوش ـــون تح ـــتان هم اکن ـــن شهرس ـــت: ای گف

ـــرار دارد. ـــراه ق ـــل 3 و 4 هم نس
ـــرعت  ـــت پرس ـــراری اینترن ـــه برق ـــاره ب ـــا اش وی ب

ـــال  ـــزود: در ح ـــکان اف ـــتان مل ـــتاهای شهرس در روس
حاضـــر از ۷۵ روســـتای بـــاالی ۲۰ خانـــوار ایـــن شهرســـتان 

ـــتند. ـــرعت هس ـــت پرس ـــتا دارای اینترن ۷3 روس
اداره کل ICT آذربایجـــان شـــرقی  سرپرســـت 
اظهـــار کـــرد: همچنیـــن ۹۷ روســـتای شهرســـتان 
ـــد. ـــرار دارن ـــراه ق ـــن هم ـــش تلف ـــت پوش ـــکان تح مل
ـــرای  ـــا بیـــان برنامـــه هـــای وزارت ارتباطـــات ب وی ب
ـــا  ـــزود: ب ـــکان اف ـــتان مل ـــات در شهرس ـــعه ارتباط توس
برنامـــه ریـــزی هـــای انجـــام شـــده و بـــا اعتبـــاری 
ــان،  ــون تومـ ــارد و 6۰۰ میلیـ ــر ۹ میلیـ ــزون بـ افـ
ــتان  ــد در شهرسـ ــی جدیـ ــایت مخابراتـ ــت سـ هشـ
ـــا  ـــی ارتق ـــایت مخابرات ـــک س ـــوژی ی ـــداث و تکنول اح

ـــت. ـــد یاف خواه

محمدباقـــر خانـــی فرمانـــدار شهرســـتان ملـــکان، 
ــای اداره  ــا و فعالیت هـ ــی از تاش هـ ــن قدردانـ ضمـ
کل ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات اســـتان در توســـعه 
وضعیـــت ارتباطـــی و فنـــاوری اطاعـــات ایـــن 
ـــود  ـــت موج ـــه، از وضعی ـــتاهای تابع ـــتان  و روس شهرس
ـــبکه را  ـــداری ش ـــظ و پای ـــرده و حف ـــت ک ـــراز رضای اب

خواســـتار شـــد.

●●●

گفت:  تمدن  سرمایه  تامین  مالی  خدمات  معاون 
شرکت های »تخفیفان« و »نت برگ« طی یک یا دو سال 
و  داشته  نظر  در  بورس  به  ورود  برای  برنامه ای  آینده 
مذاکرات پس از ادغام در فضایی بسیار جدی در حال 
بررسی  تحلیل،  ارقام،  است  ذکر  به  الزم  است.  انجام 
معکوس و هوش ریاضی مالی، این دو شرکت تخفیف 

گروهی را مجاب به ادغام کرد.
بابک باقری، معاون خدمات مالی تامین سرمایه تمدن 
شرکت  گفت:  بورس نیوز  خبرنگار  به  رابطه  همین  در 
نام »آرمان فناوری هوشمند آریا« تاسیس  با  جدیدی 
شده که »نت برگ« و »تخفیفان« براساس ارزش گذاری 
و آورده های خود،  سهمی از شرکت جدید را به خود 

اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط سخت گیرانه » قانون تجارت«، 

ادغام دو شرکت »نت برگ« و »تخفیفان« را می توان 
طاقت  و  سخت  بسیار  کاری  و  ادغام ها  نادرترین  جزو 

فرسا دانست که نتیجه بخش بود. 
از صاحبان کسب و کار  باقری تصریح کرد: هر کدام 
شده  سهامدار  جدید،  شرکت  در  قبلی  سهامداران  و 
و  »نت برگ«  فعالیت های  از  حاصل  فروش  میزان  و 
فناوری  آرمان  شرکت  در  درآمد  به عنوان  »تخفیفان« 

هوشمند آریا اثر خود را نشان خواهد داد. 

حضور کمرنگ حوزه استارتاپی در بورس
معاون خدمات مالی تامین سرمایه تمدن درخصوص 
خاطرنشان  بورس  در  استارتاپی  حوزه  کمرنگ  حضور 
کرد: علت این امر را می توان نوع سرمایه گذاری دانست 

که در این گونه شرکت ها اتفاق افتاده است.

آرمانی  فناوری  توسعه  افزود: صندوق جسورانه  وی 
خروج  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  قوانین  براساس 
از سرمایه گذاری را در بازه زمانی عمر صندوق تکلیف 
شفافیت  یک  و  بورس  به  ورود  اولویت،  چراکه  کرده 

جدید است.
باقری با اشاره به اینکه اکوسیستم استارتاپی به لحاظ 
دارد  قرار  خود  اولیه  مراحل  در  سرمایه گذاری  جذب 
سرمایه گذار  ورود  اصا   اکوسیستم  این  کرد:  اظهار 

جدید از کانال بورس  را تجربه نکرده است.
معاون خدمات مالی تامین سرمایه تمدن در پایان 
فناوری  توسعه  جسورانه  »صندوق  ورود  کرد:  اضافه 
آرمانی« با توجه به سبقه مدیریتی، به این اکوسیستم 
رنگ بوی حرفه ای تر داده تا جذب سرمایه گذار از کانال 
بازارسرمایه را با ورود به بورس یا فرابورس تجربه کند.

تکلیفی به عمق ورود به بورس

استارت آپ ها و نبود تجربه ای به نام »بورس«

فراخوان سومین رویداد ملی 
»ایده  آزاد اسباب بازی«منتشر شد 

فراخـــوان ســـومین رویـــداد ملـــی ایـــده آزاد 
اســـباب بازی از ســـوی اداره  کل ســـرگرمی های 
ســـازنده و بازی هـــای رایانـــه ای کانـــون پـــرورش 

ــد. ــر شـ ــان منتشـ ــودکان و نوجوانـ فکـــری کـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، ایده پـــردازان و طراحـــان 
ـــروزی  ـــالگرد پی ـــن س ـــل و یکمی ـــبت چه ـــه مناس ب
ــی 1۵  ــازه زمانـ ــران در بـ ــکوهمند ایـ ــاب شـ انقـ
بهمـــن تـــا 1۵ اســـفند 13۹8 فرصـــت دارنـــد بـــا 
ـــه  ـــده آزاد ب ـــی ای ـــداد مل ـــای روی ـــه تارنم ـــه ب مراجع
ـــرایط  ـــه ش ـــانی www.ideaazad.ir و مطالع نش

عمومـــی اقـــدام بـــه ثبت نـــام کننـــد.
بـــر اســـاس ایـــن فراخـــوان شـــرکت کنندگان 
ـــت  ـــک نشس ـــفند در ی ـــام روز ۲۰ اس ـــس از ثبت ن پ
توجیهـــی و پـــس از انتخـــاب آثارشـــان از ســـوی 
هیـــات داوران اردیبهشـــت ســـال 13۹۹ در دوره هـــای 

آموزشـــی مرتبـــط بـــا فعالیت های شـــان شـــرکت 
خواهنـــد کـــرد و پـــس از راه یابـــی طـــرح و ایـــده 
ـــرار  ـــر ق ـــل و تقدی ـــورد تجلی ـــی م ـــه نهای ـــه مرحل ب

ـــت. ـــد گرف خواهن
ســـرگرمی های  مدیـــرکل  حمولـــه  محســـن 
ســـازنده و بازی هـــای رایانـــه ای کانـــون دربـــاره ی 
ــب  ــای منتخـ ــح داد: ایده هـ ــداد توضیـ ــن رویـ ایـ
در نهایـــت در شـــورای تولیـــد کانـــون، بررســـی و 
ـــد  ـــه تولی ـــدام ب ـــرایط، اق ـــودن ش ـــورت دارا ب در ص

ــرد. ــم کـ ــده خواهیـ ــای برگزیـ ایده هـ
ــون  ــی کانـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــاس گـ ــر اسـ بـ
پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان، ســـومین 
ـــکاری  ـــا هم ـــباب بازی ب ـــده آزاد اس ـــی ای ـــداد مل روی
ــدف  ــاغ و هـ ــری چهاربـ ــی هنـ ــه فرهنگـ موسسـ
شناســـایی اســـتعدادها و خاقیت هـــای جوانـــان و 

ـــا  ـــدن قابلیت ه ـــت و نمایان ـــد و هدای ـــه رش ـــک ب کم
ــار  ــباب بازی بهـ ــت اسـ ــو در صنعـ ــای نـ و ایده هـ

13۹۹ برگـــزار می شـــود.
فراخوان کامل این رویداد همچنین در سایت خبری 
نشانی  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پروش  کانون 

www.kanoonnews.ir  قابل دسترسی است.
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منظور  به  نوپا  کسب وکارهای  اعتبارسنجی  دوره 
توسعه کسب وکارهای نوپا از سوی ستاد توسعه فناوری 

نانو برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، گروه نوآوری و توسعه فناوری ستاد نانو 
در راستای توسعه کسب وکارهای نوپا نسبت به برگزاری 
با  محصولی  که  نوپا  کسب وکارهای  اعتبارسنجی  دوره 

تائیدیه نانومقیاس آزمایشی دارند، اقدام کرده است.
تیم ها و شرکت هایی که با تولید نمونه اولیه فناورانه، 
موفق به دریافت تاییدیه نانومقیاس آزمایشی شده اند و 
انگیزه و تمرکز کافی برای توسعه کسب وکار مبتنی بر 
آن فناوری را دارند، با کمک این برنامه می توانند مسیر 
برنامه  این  در  کنند.  شفاف  را  خود  کسب وکار  آینده 
که با پشتیبانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف 
مراحل  در  نانویی  نوپای  کسب وکارهای  رشد  تسریع 
ابتدایی تشکیل آنها برگزار می شود، افراد و شرکت های 
زیست بوم  در  مجرب  مشاوران  و  مربیان  توسط  فناور 

نوآوری نانو به صورت ساختارمند پشتیبانی می شوند.
مهمترین هدف از برگزاری دوره اعتبارسنجی کمک 
تبدیل  قابلیت  بررسی  برای  شرکت کنندگان  به  کردن 
و  تکرارپذیر  کسب وکار  یک  به  خود  فناوری  کردن 

مقیاس پذیر است. این دوره در مدت 3 ماه )1۲ هفته( 
به شرکت کنندگان کمک می کند به یک تصویر روشن 
از ظرفیت های فناوری و بازار خود برسند تا یک تصمیم 
کلیدی برای ادامه کار و یا کنار گذاشتن آن بگیرند. در 
هر هفته، یک روز کامل به بازخورد و بحث به صورت 
روزها،  دیگر  در  و  دارد  اختصاص  آموزش  و  حضوری 
گروه های کارآفرین باید با ارتباط با مشتری و یادگیری 
و  تکمیل  و  طراحی  را  خود  کسب وکار  مدل  آنها،  از 

اعتبارسنجی کنند.
با استفاده از روش های  باید  در این مدت، کارآفرینان 
آموزش داده شده، مشتریان خود را شناسایی کنند و در یک 
فرآیند ساختارمند، فعالیت های اصلی، مشکات، و منافع 
مشتریان را استخراج و تحلیل کنند و عاوه بر آن، قابلیت 
ارائه یک ارزش قابل توجه به مشتریان را بررسی کنند. این 
فرآیند ویژگی های فناوری های سطح باال را درنظر می گیرد 
و با بهره گیری از مربیان متخصص بر روی ارائه راه حل های 

نوآورانه برای مشکات واقعی تمرکز می کند.
لحاظ ساختار  از  تیم ها  دوره  این  در  این،  بر  عاوه 
تیمی توسط مربیان مجرب ارزیابی می شوند و راهکار 

الزم برای بهبود شرایط تیم به فناوران داده می شود.
چشم انداز این برنامه آن است که در پایان این دوره 
تیم ها با توجه به توانمندی ها و نیازهای کسب وکاری، با 
شناخت مدل کسب وکار خود قابلیت هایی چون جذب 
سرمایه، ورود به شتابدهنده ها، خلق جریان درآمدی و 

یا افزایش حجم فروش فعلی را داشته باشند.
آن  در  و  نیست  آموزشی  دوره  دوره صرفا یک  این 
تیم ها به صورت فعال و مشارکتی مطالبی را فراگرفته و 
اجرا می کنند. در طول این برنامه منتورها کنار تیم های 
شرکت کننده قرار دارند و شرکت کنندگان را در راستای 
دستیابی به اهداف خود راهنمایی و همراهی می کنند.

ارزیابی کسب وکارهای نانویی نوپا 
در دوره اعتبارسنجی ستاد نانو

●●●

خریداران  کرد  اعام  فناوری  و  علمی  معاونت 
تا سقف  توانند  می  بنیان  دانش  محصوالت شرکتهای 

8۰ درصد قیمت محصول تسهیاتی دریافت کند.
به گزارش بازارکار به نقل از معاونت علمی و فناوری 
تایید  و  علمی  معاونت  حمایت  با  جمهوری،  ریاست 
مرکز شرکت های دانش بنیان این معاونت، هر خریدار 
کاالی  محصول،  قیمت  درصد   8۰ سقف  تا  می تواند 

دانش بنیان را به صورت اقساطی خریداری کند.
برخی خریداران ممکن است تمایل به خرید محصول 
دانش بنیان ایرانی داشته باشند، اما با مشکل نقدینگی 
مواجه باشند. بر این اساس، امکانی فراهم شده است تا 
خریداران حقیقی یا حقوقی بتواند به صورت اقساطی 

محصول دانش بنیان مورد نظر را خریدار کند.
به  مراجعه  با  می تواند  شرکت  طرح،  این  اساس  بر 
بنیان  دانش  شرکت های  مرکز  سوی  از  که  سامانه ای 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده 
خرید  از طرح  بهره مندی  برای  را  تقاضای خود  است، 

اقساطی محصوالت دانش بنیان ثبت کند.
دارا  و  بودن محصول  بنیان  دانش  تایید  در صورت 
تخصیص  محصول  خرید  تسهیات  شرایط،  بودن 

محصوالت  اقساطی  خرید  تسهیات  سقف  می یابد. 
بنیان  دانش  کاالی  قیمت  درصد   8۰ تا  بیان  دانش 

تعیین شده است.
همچنین نرخ موثر سود رقمی بین 16 تا 18 درصد 
در نظر گرفته شده است. دوره بازپرداخت اصل و سود 
نیز  بنیان  دانش  محصوالت  اقساطی  خرید  تسهیات 
حداکثر 1۲ ماهه است. بازه های زمانی پرداخت  بین 1 

تا 3 ماه، قابل تنظیم است.  
مانند:  وثایقی  تسهیات  نامه  ضمانت  صدور  برای 

چک، سفته، و وثایق ملکی در نظر گرفته شده است.
تولید کننده کاال و محصول دانش بنیان در ابتدا به 
بنیان  دانش  شرکت های  مرکز  سوی  از  که  سامانه ای 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این منظور 

در نظر گرفته شده است، مراجعه می کند.
همچنین درخواست خریدار نیز باید در این سامانه 
به صورت موردی ثبت شود. پس از آن »اعتبار سنجی« 
انجام می گیرد و وثایق الزم تودیع می شود. عقد قرارداد 
مرحله  بنیان  دانش  شرکت  حساب  به  مبلغ  واریز  و 

نهایی این فرایند را در بر می گیرد.

امکان خرید اقساطی محصوالت 
دانش بنیان فراهم شد 

ـــازمان  ـــان س ـــی و متقاضی ـــس اداره بازاریاب رئی
راه انـــدازی  از  کشـــور  اطاعـــات  فنـــاوری 
ــی  ــرای نام نویسـ ــن« بـ ــران نوآفریـ ــامانه »ایـ سـ
شـــرکت های اســـتارپ آپ خبـــر داد و گفـــت: 
ـــا«  ـــران کارف ـــامانه »ای ـــام س ـــری به ن ـــامانه دیگ س
نیـــز وجـــود دارد کـــه جهـــت حمایت هـــای 
مالـــی در نظـــر گرفتـــه شـــده و شـــرکت ها 
ــته  ــتندات خواسـ ــری مسـ ــک سـ ــد یـ می تواننـ
شـــده را آپلـــود کننـــد تـــا کمتـــر از یـــک مـــاه 

بـــه آنـــان تســـهیات پرداخـــت شـــود. 
رحمت اله صابری در آیین اختتامیه استارپ آپ 
که صبح امروز در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی ساری برگزار شد، با اشاره به جایگاه جهاد 
استارپ آپی  شرکت های  از  حمایت  در  دانشگاهی 
اظهار کرد:  با توجه به اینکه کل کشور در حوزه فناوری 
و  دانشگاهی  جهاد  است،  شده  تقسیم  منطقه  به ۵ 
انتخاب  کارگزار  عنوان  به  سازی  تجاری  سازمان 
شده که در حوزه حمایت های مالی و معنوی فعالیت 

دارند. 
وی تصریـــح کـــرد: ایـــن کارگـــزاران وظیفـــه 
شـــرکت های  شناســـایی  در  کـــه  دارنـــد 
و  مالـــی  حمایت هـــای  جهـــت  اســـتارپ آپ 

باشـــند.  شـــرکت ها  کنـــار  در  معنـــوی 
ـــازمان  ـــان س ـــی و متقاضی ـــس اداره بازاریاب رئی
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــور بـ ــات کشـ ــاوری اطاعـ فنـ
ــون  ــد از 3۰ میلیـ ــرخ 4 درصـ ــا نـ ــهیات بـ تسـ
ـــق  ـــان از طری ـــه متقاضی ـــان ب ـــارد توم ـــا 3 میلی ت
پســـت بانـــک اعطـــا می شـــود، گفـــت: در کنـــار 
حمایـــت مالـــی یـــک ســـری حمایت هـــای 
معنـــوی از جملـــه معرفـــی بـــه معاونـــت وزارت 
ـــی  ـــام صنف ـــازمان نظ ـــد وس ـــدوق امی ـــوم، صن عل

ــرد. ــورت می گیـ ــوز  صـ ــای مجـ و اعطـ
ـــه  ـــی ک ـــی زمان ـــرد:  ط ـــان ک ـــری خاطرنش صاب
دوره هـــای آموزشـــی برگـــزار می شـــود، ایده هـــا 
نیـــز تبلـــور پیـــدا می کنـــد کـــه در ایـــن میـــان 
شـــرکت هایی بـــه ایـــن ایده هـــا کمـــک  و 

می کننـــد. ســـرمایه گذاری 

رئیس اداره بازاریابی 
و متقاضیان سازمان فناوری 

اطالعات کشور خبر داد  

راه اندازی سامانه 
»ایران نوآفرین« 
برای نام نویسی 

شرکت های استارپ آپ  
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اخبار
 استارت آپ

غریب پور: »یونیدرو«، مرکز استارت آپ های معدنی ایمیدرو 
را راهبری می کند/ پوشش ریسک دانش بنیان ها توسط شرکت 
های بزرگ/ روسای دانشگاه های تهران و امیرکبیر: دکتر غریب 

پور در پیوند صنعت و دانشگاه موفق عمل کرد
یونیدرو  اینکه  بیان  با  ایمیدرو  عامل  هیات  رییس 
)موسسه مشترک ایمیدرو و دانشگاه تهران( نخستین مرکز 
استارت آپ های معدنی ایمیدرو را راهبری خواهد کرد، 
گفت: با راه اندازی این مرکز، جریان تولید علم در پروژه 

های معدن و صنایع معدنی عملیاتی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور 
های  آپ  استارت  مرکز  »نخستین  از  بازدید  در  امروز 
معدنی« که روسای دانشگاه های تهران و امیرکبیر در آن 
حضور داشتند، افزود: این مرکز شرکت های دانش بنیان 
را به منظور رفع نیازهای معدنی کشور، به شرکت های 

معدن و صنایع معدنی ارتباط خواهد داد.
هفته  طی  مجموعه  این  رسمی  افتتاح  برنامه  از  وی 
های آتی خبر داد و گفت: سازمان ایمیدرو زمینه ارتقای 
دانش بنیان ها در این حوزه را فراهم می کند و به زودی 
های  آپ  استارت  مرکز  اجرای  های  شیوه  و  اساسنامه 

معدنی ایمیدرو تعیین می شود.
سوی  از  معدنی  های  آپ  استارت  مرکز  نخستین 
و  تهران  های  دانشگاه  همکاری  با  و  ایمیدرو  سازمان 

امیرکبیر ایجاد شده است.

پوشش ریسک استارت آپ ها توسط شرکت های بزرگ
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پوشش 
ریسک استارت آپ ها توسط شرکت های بزرگ مورد توجه 
است، گفت: با توجه به اینکه فعالیت در حوزه معدن و صنایع 
معدنی دارای ریسک های مرتبط با خود است؛ شرکت ها باید 
ریسک فعالیت دانش بنیان ها را پوشش دهند تا خللی در 

ارتباط دایمی بین آن ها وارد نشود.

تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی
غریب پور با اشاره به تعامل مستمر ایمیدرو با دانشگاه ها و 

مراکز علمی، گفت: راه اندازی کافه معدن، برگزاری جشنواره 
برنامه تجاری  و  انجام چندین طرح تحقیقاتی  بهره وری، 
سازی ایده های برتر جشنواره ایده های ارزش آفرین، بخشی 
از همکاری های این سازمان با دانشگاه های تهران، امیرکبیر، 

صنعتی شریف و علم و صنعت است.
وی ادامه داد: ایمیدرو طی ماه های گذشته در زمینه 
و  است  داشته  توجهی  قابل  اقدامات  پژوهش  و  آموزش 
افزایش بودجه 1۰۰ و ۵۰ درصدی بخش های »آموزش« 

و »پژوهش« گواه این ادعا است.

رویکرد ایمیدرو به آینده پژوهی
 در معدن و صنایع معدنی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به حوزه آینده 
پژوهی در معدن و صنایع معدنی را از رویکردهای سازمان 
ایمیدرو خواند و اظهار داشت: جریان تکنولوژی که بر تحقق 
»علم به عمل« داللت دارد، باید در فرآیندهای صنعتی به ویژه 

در حوزه معدن و صنایع معدنی نهادینه شود.
نیاز  که  تحقیقاتی  های  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
معدن و صنایع معدنی را برشمارند، مورد حمایت ایمیدرو 
است، افزود: حمایت از استارت آپ ها، ایده های ارزش 
آفرین، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشگاهی 
که در زنجیره عملکرد این حوزه موثر باشد، در سطح ملی 

مورد حمایت این سازمان است.

رفع مشکالت توسط دانش بنیان ها
 و تجاری سازی ایده ها

در ادامه احمد معتمدی رییس دانشگاه امیرکبیر نیز 
طی سخنانی گفت: اعام مشکات اساسی معدن و صنایع 
معدنی به این مرکز و اقدامات استارت آپ ها در جهت 
از کارکردهای اصلی مرکز  تواند  این مشکات، می  حل 

استارت آپ معدنی باشد.
معتمدی با بیان اینکه این رویه موجب ایجاد تحرک در 
بین استارت آپ ها خواهد شد، گفت: از تاش های رییس 
هیات عامل ایمیدرو در ایجاد ارتباط موثر صنعت و دانشگاه، 
تشکر می کنیم و امیدواریم همکاری های بین دو طرف در 

جهت شکوفایی ظرفیت های داخلی ادامه داشته باشد.
این  از  بازدید  تهران در  دانشگاه  نیلی رییس  محمود 
مرکز استارت آپی عنوان کرد: حجم قابل توجهی از پایان 
ارزش  های  ایده  حاوی  ها،  دانشگاه  های  رساله  و  نامه 
و  معدن  مشکات  رفع  در  تواند  می  که  است  آفرینی 

صنایع معدنی اثرگذار باشد.
قابلیت تجاری سازی دارند  ایده هایی که  افزود:  وی 
مورد  مرکز،  این  در  تخصصی  ای  کمیته  توسط  باید 

ارزیابی قرار بگیرند.

موسسه آینده پژوهی دانشگاه شریف، 
پیگیر همکاری ها با ایمیدرو

در این نشست حمیدرضا حسینی مدیر شتاب دهنده 
با بیان  پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نیز 
اینکه این دانشگاه در ایجاد پارک علم و فناوری پیشتاز 
است، گفت: دانشگاه شریف در حوزه تجاری سازی ایده 

ها، تاکنون موفق کرده است.
وی با بیان اینکه همکاری های این دانشگاه با ایمیدرو 
در موسسه آینده پژوهی دانشگاه شریف دنبال می شود، 
افزود: امیدورایم همکاری دوجانبه ای که ایمیدرو با این 
اهداف  تحقق  در  تسریع  به  است،  کرده  برقرار  دانشگاه 

توسعه ای این سازمان کمک کند.

در بازدید از نخستین مرکز استارت آپ های معدنی ایمیدرو مطرح شد

ایمیدرو و مرکز استارت آپ های معدنی را راهبردی می کند

آیین  در  ایران  اطاعات  فناوری  سازمان  رییس 
اختتامیه برنامه نویسی دانش آموزان گفت: به دنبال ایجاد 
فضایی هستیم تا زیست بوم استارت آپی کشور در راستای 
توانمندسازی  پروژه های  به  خود  اجتماعی  مسوولیت 
اجتماعی در حوزه هایی مانند آموزش، سامت، اشتغال، 

مدیرت بحران و گروه هایی با ویژگی خاص کمک کند.
سازمان  رئیس  و  ارتباطات  وزیر  معاون  ناظمی،  امیر 
رویداد  اختتامیه  در  )جمعه(   امروز  اطاعات  فناوری 
برگزار  ارتباطات  موزه  در  که  دانش آموزان  برنامه نویسی 
شد، نخست با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای این 
چنینی گفت: آینده خواهد آمد و این دست ما نیست. کار 
مهمی که از دست ما بر می آید این است که به آینده شکل 
دهیم. برای رسیدن به این هدف هیچ راهی جز هم افزایی 

و همکاری با یکدیگر نداریم.
وی افـزود: تاکنـون بیسـت دوره از ایـن رویـداد بـا 
مشـارکت گروه های مختلف حاکمیتـی و بخش خصوص 
برگـزار شـده اسـت. مربیـان و حامیـان ایـن رویـداد، تـا 
بـه ایـن جای کار براسـاس مسـئولیت اجتماعـی وارد آن 
شـده اند و همـکاری آنهـا بـا این پـروژه هیـچ منافع مالی 

بـرای آنها نداشـته اسـت. این افـراد ترجیـح داده اند برای 
سـاخت آینده مشـارکت داشـته باشـند و به جـای اینکه 
بـدون دعوت به آینده ای وارد شـوند که برای سـاخت آن 

هیـچ تاشـی نکرده انـد، به اسـتقبال آینـده بروند.  
رییس سازمان فناوری اطاعات ایران در ادامه با اعام 
یک  طراح هایی  چنین  در  مشارکت  توسعه  برای  اینکه 
سایت مخصوص طراحی شده است، تصریح کرد: در دوره 
برگزاری مدرسه فناوری با مشارکت چشم گیر افراد مختلف 
روبه رو شدیم تا جایی که خودمان هم این سطح مشارکت 
را باور نداشتیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای توسعه 
و سامان دادن به این گونه مشارکت ها سایت مسئولیت 
راه اندازی  را   )www.noafarincsr.ir( اجتماعی 
کنیم. با کمک این سایت قصد داریم فضایی ایجاد شود 
راستای مسئولیت  در  استارت آپی کشور  اکوسیستم  که 
در  اجتماعی  توانمندسازی  پروژه های  به  خود  اجتماعی 
و  بحران  مدیرت  اشتغال،  سامت،  آموزش،  حوزه های 

گروه هایی با ویژگی خاص کمک کند.
به نقل از ناظمی، آن دسته از افرادی که عاقمند به 
بهتر  آینده  برای ساخت  مشارکت در طرح های مختلف 

کشور هستند،  می توانند با وارد کردن اطاعات خود در 
این سایت تمایل به حضور در پروژه های گوناگون در حوزه 
منتورینگ، مشاوره، تولید محتوا، راه اندازی کمپین و غیره 

را اعام کنند.
اظهارات  از  دیگری  بخش  در  ارتباطات  وزیر  معاون 
افراد  ساماندهی  بر  عاوه  سایت  این  کرد:  خاطرنشان 
متقاضی برای مشارکت در پروژه های به دانش آموزان نیز 
کمک می کند تا این فرصت را داشته باشند که از بینش 

افراد موفق کشور نیز بهره ببرند.
مسیر  می تواند  اطاعات  فناوری  مدرسه  افزود:  وی 
آنها  بین  در  را  باور  این  و  دهد  تغییر  را  دانش آموزان 
ایجاد کند که انتخاب های شغلی شان محدود به پزشکی 
و مهندسی نیست. این مدرسه می تواند به دانش آموزان 
نوآوری دنیای  نگاه  با  و  باشند  کمک کند که کارآفرین 

اطراف خود را تغییر دهند.
در مراسم اختتامیه این رویداد، تیم های برنامه نویسی 
در قالب گروه های ده نفره حاضر شدند و به ارائه پروژه های 
خود پرداختند و برنامه های تجاری خود برای درآمدزایی 

را تشریح کردند. 

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران مطرح کرد؛ 

کمک زیست بوم استارت آپی به توانمندسازی اجتماعی 
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اخبار
 استارت آپ

بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 
می گویــد بــا اجــرای رمــز دوم یکبــار مصــرف بــرای 
تراکنش هــای اینترنتــی، کســب وکار اســتارت آپ هایی 
کــه بــر روی کیف های پــول الکترونیکــی ســرمایه گذاری 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــق پی ــد، رون کرده ان
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:  ــینگ گف ــش فیش ــر کاه ــر آن ب ــرف و تاثی مص
بــا اجــرای ایــن سیاســت، اســتارت آپ هایی کــه بــر 
ــرمایه گذاری  ــی س ــول الکترونیک ــای پ روی کیف ه
بــازار شــده و رونــق  کرده انــد بــار دیگــر وارد 

ــت. ــد گرف خواهن
ابتدایــی  وی تصریــح کــرد: در چنــد هفتــه 
الــزام بــه اســتفاده  اجرایــی شــدن سیاســت 
از رمــز دوم پویــا، شــاهد کاهــش تراکنش هــای 
ســرعت  همزمــان  و  بــود  خواهیــم  اینترنتــی 
ــه  ــا ب ــت ام ــد یاف ــش خواه ــز کاه ــا نی تراکنش ه
طــور حتــم اجــرای ایــن سیاســت فیشــینگ را 

کاهــش خواهــد داد.
ــی تهــران  ــاق بازرگان عضــو هیــات نماینــدگان ات
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 
ــرای  ــا اج ــال ب ــه هرح ــی ب ــام داد ول ــی انج اینترنت
سیاســت رمــز دوم یکبــار مصــرف، از آمــار فیشــینگ 

ــد. ــد ش ــته خواه کاس
کســب وکارهای  بیشــتر  گفــت:  حســینی نژاد 
اینترنتــی کــه فــروش خــود را از طریــق تراکنش های 
ــرای  ــرای اج ــود را ب ــد، خ ــام می دهن ــی انج اینترنت
فروش هــای  کاهــش  احتمــال  و  ایــن سیاســت 

اینترنتــی آمــاده کرده انــد.
طوالنـی  در  و  حـال  ایـن  بـا  کـرد:  تصریـح  وی 
کیف هـای  روی  بـر  کـه  اسـتارت آپ هایی  مـدت 
توسـعه  کرده انـد  سـرمایه گذاری  الکترونیکـی  پـول 
خواهنـد یافـت زیـرا با اجرای این سیاسـت، بسـیاری 
از افـرادی کـه نمی خواهنـد از رمـز یکبـار مصـرف 
طریـق  از  را  خـود  تراکنش هـای  کننـد،  اسـتفاده 
کیف هـای پـول و بـه شـکل آفایـن انجـام می دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: 

استارت آپ های کیف  پول الکترونیکی با رمز دوم پویا رونق می گیرند 

ـــت  ـــت ریاس ـــت معاون ـــا حمای ـــد ب ـــی کمن ـــرح مل ط
جمهـــوری در امـــور زنـــان و خانـــواده و صندوق هـــای 
حامـــی کارآفرینـــی بـــا هـــدف ایجـــاد ارتبـــاط بیـــن 
در  بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های  و  دانشـــجویان 
دانشـــگاه های منتخـــب سراســـر کشـــور برگـــزار 

می شـــود.
ـــی کار،  ـــرح مل ـــجو؛ ط ـــزاری دانش ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
مهـــارت و نـــوآوری دختـــران دانشـــجو موســـوم بـــه 
کمنـــد بـــرای اولیـــن بـــار در 1۰ دانشـــگاه منتخـــب 
حکیـــم  یـــزد،  دانشـــگاه های  جملـــه  از  کشـــور 
ـــه)س(  ـــه حضـــرت معصوم ســـبزواری و دانشـــگاه دختران

برگـــزار می شـــود.
ــت  ــا حمایـ ــه بـ ــد کـ ــی کمنـ ــرح ملـ ــدف طـ هـ
ـــواده  ـــان و خان ـــور زن ـــوری در ام ـــت جمه ـــت ریاس معاون
و معاونـــت فرهنگـــی و اجتماعـــی وزارت علـــوم، تحقیقـــات 
و فنـــاوری و در منطقـــه چهـــار کشـــور بـــا حمایـــت 
صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد و جهـــاد دانشـــگاهی برگـــزار 
ـــم کار،  ـــا مفاهی ـــجو ب ـــران دانش ـــنایی دخت ـــود، آش می ش
ـــای  ـــزاری کارگاه ه ـــی، برگ ـــوزی و کارآفرین ـــارت آم مه
ـــرای دختـــران، ایجـــاد  تخصصـــی کار و مهـــارت افزایـــی ب
ــش  ــرکت های دانـ ــجویان و شـ ــن دانشـ ــاط بیـ ارتبـ
ـــای  ـــدوق ه ـــاوری و صن ـــم و فن ـــای عل ـــارک ه ـــان، پ بنی

ـــت. ـــی اس ـــی کارآفرین حام
ارائـــه محصـــوالت و طرح هـــای دختـــران دانشـــجو 
ـــا  ـــای ب ـــاد فض ـــع،  ایج ـــان صنای ـــد صاحب ـــت بازدی جه
ـــران  ـــازی دخت ـــجویان، توانمندس ـــن دانش ـــاط در بی نش
دانشـــجو و حمایـــت از ایده هـــا و طرح هـــای نوآورانـــه 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــرح مل ـــن ط ـــداف ای ـــر اه ـــا از دیگ آن ه
ــزار  ــور برگـ ــر کشـ ــب سراسـ ــگاه های منتخـ در دانشـ

می شـــود.
ـــداد در منطقـــه چهـــار  ـــن روی ـــه ذکـــر اســـت ای الزم ب
ـــزی(  ـــدان و مرک ـــن، هم ـــم، قزوی ـــتان های ق ـــور )اس کش
ــگاه  ــی دانشـ ــه میزبانـ ــه ای و بـ ــورت منطقـ ــه صـ بـ
دخترانـــه حضـــرت معصومـــه)س( برگـــزار می شـــود.

ایـــن طـــرح بـــا محوریـــت صنایـــع دســـتی 
ــازی  ــاب سـ ــور آالت، قـ ــش، زیـ ــف، کفـ ــرم، کیـ )چـ
ــی،  ــی و خوراکـ ــدات غذایـ ــی(، تولیـ ــای چوبـ و کار هـ
ــه و  ــت پارچـ ــی و دوخـ ــات، طراحـ ــاوری اطاعـ فنـ
ـــت در  ـــط زیس ـــژه محی ـــش وی ـــگری و بخ لباس،گردش
ـــار  ـــه چه ـــاری و در منطق ـــال ج ـــفندماه س ـــن و اس بهم
ـــود. ـــد ب ـــا خواه ـــده برپ ـــال آین ـــن س ـــا فروردی ـــور ت کش
ــای  ــزاری کارگاه هـ ــس از برگـ ــت پـ ــی اسـ گفتنـ
تخصصـــی الزم بـــرای شـــرکت گننـــدگان، آثـــار 
دانشـــجویان داوری شـــده و آثـــار نهایـــی در مرحلـــه 
تـــا  می شـــوند  نمایشـــگاهی حاضـــر  و  رقابتـــی 
توســـط دانشـــجو بـــه صاحبـــان صنایـــع، حامیـــان و 
ـــوند و  ـــه ش ـــی ارائ ـــاد و کارآفرین ـــه اقتص ـــاالن عرص فع
ـــداد  ـــی روی ـــش رقابت ـــده در بخ ـــار برگزی ـــت آث در نهای
ـــا،  ـــتاب دهنده ه ـــی، ش ـــان کارآفرین ـــه کارشناس ـــز ب نی
صندوق هـــای حامـــی کارآفرینـــی و دیگـــر حامیـــان 

مالـــی معرفـــی خواهـــد شـــد.

شرایط شرکت در طرح ملی کمند
◄ کلیـــه دانشـــجویان دختـــر دانشـــگاه های 
ــه 4  ــجویان منطقـ ــه دانشـ ــده از جملـ ــزار کننـ برگـ
کشـــور)قم، قزویـــن، همـــدان و مرکـــزی( اعـــم از 
دولتـــی و غیردولتـــی کـــه در تـــرم جـــاری مشـــغول 
ـــن  ـــرکت در ای ـــه ش ـــاز ب ـــند، مج ـــل می باش ـــه تحصی ب

رویـــداد هســـتند.
◄ متقاضیـــان شـــرکت در رویـــداد می تواننـــد 
به صـــورت فـــردی یـــا گروهـــی در هـــر یـــک از 

حوزه هـــای رقابتـــی رویـــداد شـــرکت نماینـــد.
ــر در  ــراد حاضـ ــداد افـ ــرای تعـ ــی بـ ◄محدودیتـ
امـــا  نـــدارد؛  وجـــود  شـــرکت کننده  گروه هـــای 
حداکثـــر ۲ نفـــر از هـــر گـــروه می تواننـــد در مرحلـــه 
نهایـــی رویـــداد حضـــور یابنـــد )به اســـتثنای مراســـم 

اختتامیـــه(.
مطالعـــه  ضمـــن  می بایســـت  متقاضیـــان   ◄
شیوه نامه منتشـــر شـــده توســـط هـــر دانشـــگاه و 
ــای  ــداد، فرم هـ ــد رویـ ــل از رونـ ــاع کامـ ــب اطـ کسـ
شـــرکت در رویـــداد را تکمیـــل و حداکثـــر تـــا زمـــان 

اعـــام شـــده بـــرای دبیرخانـــه ارســـال نماینـــد.
◄ کلیـــه اعضـــای گروه هـــای شـــرکت کننده 

ــند. ــجو باشـ ــوان دانشـ ــت از بانـ می بایسـ
◄ شـــرکت کنندگان می بایســـت در نظـــر داشـــته 
ـــه  ـــش در مرحل ـــرای نمای ـــود را ب ـــرح خ ـــه ط ـــند ک باش

ـــد. ـــازی نماین ـــز آماده س ـــی نی نهای
ـــران /  ـــبک دخت ـــه س ـــد؛ کســـب و کار ب ـــداد کمن روی
ـــای  ـــده و طرح ه ـــور از ای ـــم کش ـــای مه ـــت نهاده حمای
ـــه  ـــب و کار ب ـــد؛ کس ـــداد کمن ـــب و کار دخترانروی کس
ـــور از  ـــم کش ـــای مه ـــت نهاده ـــران / حمای ـــبک دخت س

ایـــده و طرح هـــای کســـب و کار دختـــران

رویداد کمند؛ کسب و کار به سبک دختران 

حمایت نهادهای مهم کشور از ایده 
و طرح های کسب و کار دختران
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اخبار
 استارت آپ

ــارکت   ــه مشـ ــامان دادن بـ ــعه و سـ ــرای توسـ بـ
ـــتم  ـــای اکوسیس ـــاد فض ـــه ایج ـــک ب ـــت کم ـــا جه ه
اســـتارت آپی کشـــور ســـایت مســـئولیت اجتماعـــی 

راه انـــدازی شـــد.
ـــی  ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــازارکار ب ـــزارش ب ـــه گ ب
ســـازمان فنـــاوری اطاعـــات ایـــران ، دکتـــر امیـــر 
ـــش  ـــه نویســـی دان ـــداد برنام ـــه روی ـــی در اختتامی ناظم
ـــارکت  ـــعه مش ـــرای توس ـــه ب ـــام اینک ـــا اع ـــوزی ، ب آم
ــوص  ــایت مخصـ ــک سـ ــی یـ ــن طراح هایـ در چنیـ
طراحـــی شـــده اســـت توضیـــح داد: »در دوره برگـــزاری 
ـــف  ـــراد مختل ـــم گیر اف ـــارکت چش ـــا مش ـــه IT ب مدرس
ـــن  ـــم ای ـــان ه ـــه خودم ـــی ک ـــا جای ـــدیم ت ـــه رو ش روب
ــن  ــه همیـ ــتیم. بـ ــاور نداشـ ــارکت را بـ ــطح مشـ سـ
ـــه  ـــن گون ـــعه ای ـــرای توس ـــم ب ـــم گرفتی ـــل تصمی دلی
ــن  ــه ایــ ــامان دادن بــ ــع سـ ــارکت ها و در واقـ مشـ
مـشـارکــــت ها،  سـایــــت مــــسئولیت اجتماعـــی 

ــم.« ــدازی کنیـ )www.noafarincsr.ir( را راه انـ
ــایت  ــن سـ ــات ایـ ــات خدمـ ــورد جزییـ او در مـ
ــایت  ــن سـ ــک ایـ ــه کمـ ــت بـ ــرار اسـ ــت: »قـ گفـ
ـــتارت آپی  ـــتم اس ـــه اکوسیس ـــود ک ـــاد ش ـــی ایج فضای
ــود  ــی خـ ــئولیت اجتماعـ ــتای مسـ ــور در راسـ کشـ
در  اجتماعـــی  توانمندســـازی  پروژه هـــای  بـــه 
حوزه هـــای آمـــوزش، ســـامت، اشـــتغال، مدیـــرت 
بحـــران و گروه هایـــی بـــا ویژگـــی خـــاص کمـــک 

کننـــد.«
بـــه گفتـــه دکتـــر ناظمـــی، همـــه افـــرادی کـــه 
دوســـت دارنـــد در طرح هـــای مختلـــف بـــرای 
ســـاخت آینـــده بهتـــر کشـــور مشـــارکت  داشـــته 
ـــود  ـــات خ ـــردن اطاع ـــا وارد ک ـــد ب ـــند می توانن باش
در ایـــن ســـایت تمایـــل بـــه حضـــور در پروژه هـــای 
گوناگـــون در حـــوزه منتورینـــگ، مشـــاوره، تولیـــد 
ـــد. ـــام کنن ـــره را اع ـــن و غی ـــدازی کمپی ـــوا، راه ان محت

 ناظمـــی ادامـــه داد: »ایـــن ســـایت عـــاوه بـــر 
اینکـــه کمـــک می کنـــد تعـــداد افـــراد بـــرای 
مشـــارکت در پروژه هـــای مختلـــف ســـاماندهی داده 
شـــود بـــه دانش آمـــوزان هـــم کمـــک می کنـــد تـــا 
ـــراد  ـــش اف ـــه از بین ـــند ک ـــته باش ـــت را داش ـــن فرص ای
ـــد.« ـــره ببرن ـــز به ـــور نی ـــق کش ـــده و موف ـــناخته ش ش
ـــد  ـــه بای ـــام اینک ـــا اع ـــات ب ـــر ارتباط ـــاون وزی مع
ــازیم گفـــت:  ــر بسـ ــکاری یکدیگـ ــا همـ ــده را بـ آینـ
»چـــه بخواهیـــم و چـــه نخواهیـــم آینـــده خواهـــد 

ـــکل  ـــده ش ـــن آین ـــه ای ـــا ب ـــت م ـــر اس ـــس بهت ـــد پ آم
ـــی  ـــچ راه ـــده هی ـــه آین ـــکل دادن ب ـــرای ش ـــم و ب دهی
جـــز هم افزایـــی و همـــکاری بـــا یکدیگـــر نداریـــم.« 
ناظمـــی بـــا تاکیـــد اینکـــه برگـــزاری ایـــن رویـــداد 
ـــا مشـــارکت  ـــه بیســـت دوره رســـیده ب ـــا کنـــون ب کـــه ت
گروه هـــای مختلـــف حاکمیتـــی و بخـــش خصـــوص 
بـــوده توضیـــح داد: »تـــا کنـــون مربیـــان و حامیـــان 
ـــی وارد آن  ـــئولیت اجتماع ـــاس مس ـــداد براس ـــن روی ای
شـــده اند و همـــکاری آنهـــا بـــا ایـــن پـــروژه هیـــچ 
ـــراد  ـــن اف ـــت. ای ـــته اس ـــا نداش ـــرای آنه ـــی ب ـــع مال مناف
ترجیـــج داده انـــد بـــرای ســـاخت آینـــده مشـــارکت 
داشـــته باشـــند و آن آینـــده ای را بســـازند کـــه 
ـــه  ـــد ب ـــح داده ان ـــروه ترجی ـــن گ ـــد. ای ـــتش دارن دوس
ـــدون  ـــه ب ـــه جـــای اینک ـــد ب ـــد بگوین ـــده خـــوش آم آین
ـــاخت  ـــرای س ـــه ب ـــوند ک ـــده ای وارد ش ـــه آین ـــوت ب دع

ــد.« ــی نکرده انـ ــچ تاشـ آن هیـ
براســـاس اعـــام ناظمـــی تاکنـــون نزدیـــک بـــه 
1۰۰ مدرســـه و ۲ هـــزار دانـــش آمـــوز در سراســـر 
کشـــور در رویـــداد مدرســـه IT درگیـــر بوده انـــد و 
ـــی خـــود  ـــف براســـاس مســـئولیت اجتماع ـــراد مختل اف
بـــه ایـــن گـــروه دانش آمـــوزی آمـــوزش داده انـــد. 

ــه  ــه اختتامیـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــی همچنیـ ناظمـ
)پســـر(  دانش آمـــوزان  برنامه نویســـی  رویـــداد 
ـــوزه  ـــه در م ـــات ک ـــاوری اطاع ـــتانی فن ـــه زمس مدرس
ـــن دوره  ـــوب ای ـــات خ ـــد از اتفاق ـــزار ش ـــات برگ ارتباط
از رویـــداد یـــاد کـــرد و گفـــت: »در ایـــن دوره کـــه 
بیســـتمین دوره آن بـــود اتفاق هـــای خوبـــی افتـــاد 
ـــد  ـــات بع ـــوزه ارتباط ـــی  م ـــه در اصل ـــه اینک از جمل
ــاختمان  ــد. سـ ــاز شـ ــوم بـ ــرای عمـ ــال ها بـ از سـ
ایـــن مـــوزه یـــک ســـاختمان قدیمـــی اســـت کـــه 
ــت  ــی دویسـ ــد و حتـ ــول یکصـ ــانه هایی از تحـ نشـ
ــروه از  ــن گـ ــرای ایـ ــد بـ ــر را می توانـ ــال اخیـ سـ

ــد.« ــو کنـ ــوزان بازگـ دانش آمـ
بـــه بـــاور ناظمـــی مدرســـه فنـــاوری اطاعـــات 
ــد و  ــر دهـ ــوزان را تغییـ ــیر دانش آمـ ــد مسـ می توانـ
ـــط  ـــه فق ـــد ک ـــاد کن ـــا ایج ـــن آنه ـــاور را در بی ـــن ب ای
ـــه  ـــرد ک ـــد ک ـــود. او تاکی ـــدس ب ـــر و مهن ـــد دکت نبای
ایـــن مدرســـه می توانـــد بـــه دانش آمـــوزان کمـــک 
کنـــد کـــه کارآفریـــن باشـــند و بـــا نـــگاه نـــوآوری 

ـــد ـــر دهن ـــود را تغیی ـــراف خ ـــای اط دنی

راه اندازی »سایت مسئولیت اجتماعی« 
با هدف توسعه مشارکت در رویدادهای 

اکوسیستم استارت آپی 

طـــرح رویـــش پـــارک علـــم و فنـــاوری 
دانشـــگاه تهـــران، از تیم هـــای کاری دارای ایـــده 
ــده  ــی ایـ ــات مفهومـ ــت اثبـ ــند در جهـ بازارپسـ
حاصـــل از فعالیت هـــای علمـــی در دانشـــگاه 

تهـــران حمایـــت می کنـــد.
ــای  ــجویان، اعضـ ــنا، دانشـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
هیـــأت علمـــی و دانش آموختـــگان دانشـــگاه 
تهـــران کـــه دارای ایـــده فنـــاور بـــا ســـطح 
ـــا قابلیـــت  آمادگـــی فنـــاوری کمتـــر از TRL( 3( ب
ـــت  ـــد جه ـــتند، می توانن ـــب و کار هس ـــاد کس ایج
ثبت نـــام در برنامـــه رویـــش پـــارک علـــم و 

فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران اقـــدام کننـــد.
هـــدف ایـــن برنامـــه حمایتـــی، کمـــک بـــه 
تبدیـــل ایده هـــای اولیـــه بـــه ایده هـــای اثبـــات 
شـــده و تبدیـــل آن بـــه نمونـــه محصـــول / 

خدمـــت قابـــل ارائـــه بـــه بـــازار اســـت.
ثبت نـــام  بـــرای  می تواننـــد  عاقه منـــدان 
از امـــروز، ۲۷ بهمـــن تـــا 4 اســـفند ۹8 بـــه 
 http://utstpark.ir/rooyesh2-98 آدرس 
ــماره تلفن های 4  ــا شـ ــا بـ ــد و یـ ــه کننـ مراجعـ
-88۲۲۰۷۰۰ داخلـــی 164، 1۵4 و 1۹۲ تمـــاس 

بگیرنـــد.
ـــق  ـــن از طری ـــورت آنای ـــه ص ـــا ب ـــام تنه ثبت ن
ـــران  ـــگاه ته ـــاوری دانش ـــم و فن ـــارک عل ـــگاه پ وب
ــام  ــوان اعـ ــی فراخـ ــازه زمانـ ــراً در بـ و منحصـ
شـــده، انجـــام می شـــود و امـــکان بررســـی 
ـــارج  ـــا خ ـــی و ی ـــی، کارتابل ـــت های ایمیل درخواس

از زمـــان مقـــرر وجـــود نـــدارد.

در قالب طرح رویش پارک فناوری تهران 
صورت می گیرد 

حمایت از 
ایده های فناورانه 

دانشجویان
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پارک علم و فناوری و مراکز رشد

◄ در مراسم رونمایی از دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید اعالم شد
اولین پارک فناوری سالمت در داخل شهر تهران راه اندازی می شود

◄ رئیس پارک علم و فناوری استان:

واحدهای فناور کرمانشاه 152 محصول تولیدی دارند
◄ رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی خبر داد؛

ایجاد ۷۰۰ شغل از طریق شرکت های دانش بنیان
◄ باهدف رفع نواقص قانونی صنایع خالق؛

تفاهم نامه همکاری بین وزارت دادگستری 
و پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی منعقد شد

◄ اخبار
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اسرتاتژی حامیتی وزارت بهداشت

 از مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه حل مشکل جامعه 

دکتـــر حســـین وطن پـــور، مدیـــر کل دفتـــر توســـعه 
فناوری وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشـــاره به استراتژی حمایتی وزارت بهداشت از مراکز 
تحقیقاتی فعال در زمینه حل مشـــکل جامعه و تولید 
محصـــول، اظهار کرد: در رابطه با دســـتگاه شبیه ســـاز 
جراحی آب مروارید، طراحی این دستگاه نیازسنجی 
شـــده و با شناسایی مشـــتری، محصول در بازار عرضه 

شـــده است.
وی با تقدیر از همکاری مشترک دانشگاه های علوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی و صنعتی شـــریف در ساخت 
این دستگاه، عنوان کرد: بهترین محصوالت فناورانه 

حوزه سالمت ماحصل همکاری مشترک مهندسان و 
جراحان است که خوشبختانه مسیر آن در کشور ما نیز 

باز شـــده است.

نقش موثر دستگاه شبیه ساز در آموزش دستیاران و  

کاهش خطاهای انسانی

همچنیـــن دکتـــر محمد علی جـــوادی، رییس مرکز 
تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در مراسم رونمایی از این دستگاه شبیه ساز، بر نقش 
موثر این دستگاه در آموزش به دستیاران تخصصی و  
کاهـــش خطاهـــای انســـانی و صدمـــه به بیمـــاران تاکید 

کرد.
وی همچنیـــن با تاکید بر ضرورت همراســـتا شـــدن 

فعالیت مراکز تحقیقاتی با نیازهای کشور، گفت: این 
طـــرح بـــا کمـــک مرکـــز تحقیقات چشـــم دانشـــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه شریف با صرف صدها 

ســـاعت وقت انجام شـــده است.
دکتر جوادی ضمن قدردانی از تمام کســـانی که در 
بـــه ثمـــر رســـیدن این محصـــول وقـــت صـــرف کرده اند، 
یادآور شـــد: این دســـتگاه از تابستان سال ۲۲ قابلیت 
اســـتفاده پیـــدا کـــرد و از اول مهـــر ۲۲ دســـتیاران ملزم 
شـــدند پیش از انجام جراحی در اتاق عمل، شیوه کار 

کـــردن با این دســـتگاه شبیه ســـاز را فراگیرند.
رییس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی هدف از ساخت این محصول را تضمین 
سالمت و صدمه کمتر به بیماران، کاهش وابستگی به 

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا بیــان اینکــه راه انــدازی اولیــن پــارک علــم و فنــاوری ســالمت در داخــل شــهر تهــران کلیــد خــورده اســت، گفــت: اولیــن پــارک 

علــم و فنــاوری دانشــگاه در زمینــی بــه مســاحت ۱۵ هــزار مرتمربــع در داخــل شــهر تهــران راه انــدازی می شــود.

بــه گــزارش ایســنا، دکــرت افشــین زرقــی   در مراســم رومنایــی از دســتگاه شبیه ســاز جراحــی آب مرواریــد، حرکــت بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم را از ماموریت هــای مهــم دانشــگاه عنــوان کــرد و 

گفــت: تبدیــل پژوهــش بــه فنــاوری، ثروت آفرینــی و تولیــد محصــول در همیــن راســتا انجــام می شــود.

و  شــده  ایجــاد  دانشــگاه  در  رشــد  مرکــز  و ۴  دانش بنیــان  رشکــت  حــارض ۸۱  حــال  در  کــرد:  اظهــار  محصــول،  تولیــد  فراینــد  تکمیــل  بــرای  دانش بنیــان  رشکت هــای  راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 

اســت. شــده  مصــوب  پزشــکی  تجهیــزات  حــوزه  در  دانشــگاه  رشــد  مرکــز  پنجمیــن 

دکــرت زرقــی بــا اشــاره بــه فعال ســازی ســتاد کارآفرینــی دانشــگاه بــا هــدف افزایــش دانــش فنــاوری دانشــجویان، اظهــار کــرد: همچنیــن در ایــن مســیر ۴۶ محصــول نوآورانــه دانشــگاه بــه مرحلــه 

رســیده اند. تجاری ســازی 

جراحــی  شبیه ســاز  دســتگاه  ســاخت  از  دانشــگاه  فناورانــه  محصــوالت  تجاری ســازی  و  رومنایــی  رونــد  ترشیــح  بــا  بهشــتی  شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 

آب مرواریــد توســط محققــان دانشــگاه در جهــت ارتقــای دانــش و مهــارت دانشــجویان و دســتیاران تقدیــر کــرد.

در مراسم رونمایی از دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید اعالم شد

اولین پارک فناوری سالمت در داخل شهر تهران 
راه اندازی می شود



75

سال چهارم - شماره 24- اسفند 1398- فروردین 1399
ماهنامه غیر برخط

پرونده
ویژه

www.bazarekar.ir

75

سال چهارم - شماره 24- اسفند 1398- فروردین 1399
ماهنامه غیر برخط

پارک های 
علمو فناوری 
و مراکز رشد

www.bazarekar.ir

دستگاه های وارداتی، ایجاد انگیزه و شوق در محققان 
جوان و ارتقای فناوری کشور عنوان کرد.
کارکرد تکرار و آموزش نامحدود 

برای دستیاران از مزایای دستگاه شبیه ساز

دکتر مرتصی قندهاری، مدیر دپارتمان شبیه سازی 
چشـــم دانشـــگاه صنعتی شـــریف نیز با بیان اینکه این 
دستگاه شبیه ساز دومین نمونه آن در دنیاست، گفت: 
این محصول ماحصل فعالیت و تالش ۶ ساله مجموعه 

فنی و متخصصان چشم پزشکی است.
وی کارکرد تکرار و آموزش نامحدود برای دستیاران 
را از مزایای این دستگاه بیان کرد و گفت: طبق گفته 
متخصصان چشـــم پزشکی برخی خطاهای شایع این 
حوزه مخصوص دستیاران کشور ما بوده که با استفاده 
از این دستگاه شبیه ساز می توان ضمن شناسایی این 
خطاهای شایع، نسبت به کاهش آن و افزایش مهارت 

جراحان اقدام کرد.
قندهاری با بیان اینکه از طریق این دستگاه امکان 
جراحـــی در شـــرایط خاص فراهم شـــده اســـت، گفت: 
امیدواریم با حمایت وزارت بهداشت و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری شرایط برای صادرات این 

محصول فناوری »های تک« فراهم شـــود.

مزایا و ویژگی های دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید

بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، از مزایـــای ایـــن دســـتگاه 
شبیه ســـاز در مقایســـه بـــا روش های آموزشـــی ســـنتی 
می توان به افزایش سرعت عمل و مهارت دستیاران، 

توانایـــی ارزیابـــی عملکـــرد کاربـــر و ضبـــط ســـوابق آن، 
توانایی ارائه بازخورد به فراگیران جهت اصالح مهارت، 
ارزیابـــی و مقایســـه ســـطح مهـــارت بیـــن خبرنـــگاران و 

فراگیران اشـــاره کرد.
امکان تمرین دســـتیاران به تنهایی و بدون حضور 

اســـاتید، کاهش خطر آسیب رســـانی به بیماران، نبود 
محدودیـــت مـــواد مصرفـــی و مقـــرون بـــه صرفـــه بـــودن 
قیمـــت نهایـــی آن نســـبت بـــه نمونـــه خارجـــی از دیگـــر 

مزایای این دســـتگاه شبیه ســـاز اســـت.
آب مروارید )کاتاراکت( شـــایع ترین عامل منجر به 
نابینایی قابل برگشـــت در کشـــورهای در حال توســـعه 
و علـــت ۴۲ درصـــد از کل نابینایی ها در سراســـر جهان 

اســـت. در ایـــران نیز آب مروارید شـــیوع باالیی دارد و 
شیوع آن در جمعیت باالی ۴۲ سال شهر تهران، حدود 

۲۲ تا ۲۲ درصد گزارش شده است.
اگر دید بیمار به علت آب مروارید کاهش پیدا کند 
و بـــا عینـــک قابل اصـــالح نباشـــد، تنهـــا روش بازیابی، 
جراحی است. تکنیکی که امروزه به طور معمول برای 
جراحی آب مروارید مورد استفاده قرار می گیرد، »فیکو 

امولسیفیکاسیون« نام دارد.
با توجه به احتمال افزایش تعداد اعمال جراحی آب 
مروارید در سال های آینده و اهمیت مهارت جراحان در 
کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران، آموزش صحیح 
جراحی آب مروارید به شیوه »فیکوامولسیفیکاسیون« 
یکی از اولویت های اصلی آموزش چشم پزشکی است.
ایـــن جراحی نیاز بـــه دقت و مهارت کافـــی از جمله 
هماهنگـــی بیـــن دســـت و پـــا و چشـــم جـــراح بـــا پـــدال 
دســـتگاه دارد و عـــدم کســـب ایـــن مهارت هـــا می توانـــد 
باعـــث بروز آســـیب به بیمـــار در عمل شـــود؛ همچنین 
مواجهه زودهنگام دستیار با بیمار واقعی ممکن است 
باعث استرس و طوالنی شدن زمان جراحی و افزایش 

ـــانس عوارض عمل شود. ش
اجزای تشـــکیل دهنده این دســـتگاه شـــامل صفحه 
ـــد  ـــم، واح ـــل تنظی ـــه بعدی قاب ـــتم س ـــش، سیس نمای
میکروسکوپی سه بعدی، ماکت سر و چشم بیمار، ابزار 
جراحی، تنظیم گر میکروسکوپ، پدال پایی دستگاه و 

پایه تنظیم کننده ارتفاع دســـتگاه می شـــود.

از مزایای این دستگاه 
شبیه ساز در مقایسه 
با روش های آموزشی 

سنتی می توان به افزایش 
سرعت عمل و مهارت 
دستیاران اشاره کرد 
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رئـیــس پـارک عـلـم و فـناوری جهاددانشگاهی استان 
در  فناور  واحد  و  شرکت   88 فعالیت  به  بااشاره  کرمانشاه 
ها  شرکت  این  گفت:  کرمانشاه  فناوری  و  علم  پارک 
میلیارد   3۰ گذشته  سال  و  دارند  تولیدی  محصول   1۵۲

تومان فروش داشتند.
به گزارش ایسنا معصومه خان احمدی در نشست ستاد 
ساماندهی جوانان استان که با موضوع رسانه، فضای مجازی، 
تکنولوژی های نوین و اشتغال جوانان برگزار شد، با اشاره به 
فرصت های فضای مجازی جهت ایجاد اشتغال برای جوانان، 
اظهار کرد: کسب و کاری های مجازی برخاف دیگر کسب 
و کارها، سرمایه گذاری و امکانات اندکی نیاز دارند و بیشتر 

مغزافزاری و نرم افزاری هستند.
وی با بیان اینکه مصرف کنندگان تولیدات مجازی هم 
طیف گسترده ای را شامل می شوند، اعام کرد: همین مسئله 
باعث شده تا کسب و کارهای این حوزه بتواند برچالش های 

اقتصادی غلبه کند و رونق زیادی داشته باشد.
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه تولید گیم 
و انیمیشن را یکی از پردرآمدترین کسب و کارهای حوزه 
فضای مجازی در دنیا دانست و افزود: طراحی سایت، ساخت 
فروشگاه اینترنتی، وباگ نویسی تخصصی، خرید و فروش 
سایت و... نیز از پردرآمدترین کسب و کارهای حوزه فضای 
مجازی هستند که می توانیم اشتغالزایی خوبی در آنها داشته 

باشیم.

خان احمدی با اشاره به فعالیت 88 شرکت و واحد فناور 
تعداد  این  کرد:  تاکید  کرمانشاه،  فناوری  و  علم  پارک  در 
واحد فناور در استان 1۵۲ محصول تولیدی دارند و سال 
گذشته نیز از محل فروش تولیداتشان 3۰ میلیارد تومان 

درآمد داشتند.
وی افزود: شرکت ها و واحد فناور کرمانشاه تاکنون چند 
و  خون  انتقال  سامانه  زائریار،  افزا  نرم  همچون  دستاورد 
اورژانس ملی را در حوزه مجازی داشته اند که در سطح ملی 

مطرح شده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه به راه اندازی 
مرکز تخصصی گیم و انیمیشن در این پارک اشاره کرد و 
گفت: باتوجه به اهمیت حوزه گیم و انیمیشن و ایجاد ارزش 
افزوده فراوان در این حوزه و همچنین روند رو به رشد آن 

در استان این مرکز را راه اندازی کردیم.
وی تاکید کرد: این مرکز در بخش های موشن گرافی، 
انیمیشن دو بعدی و سه بعدی، طراحی دیجیتال و بازی های 
ویدئویی بستری مناسب برای ورود عاقمندان به این حوزه 

فراهم کرده است.

دستگاه های اجرایی در حوزه فضای مجازی به توانایی 

جوانان استان اعتامد کنند

دانشگاه  رئیس  اختری  اکبر  علی  نشست  این  ادامه  در 
صنعتی کرمانشاه نیز به رشد سریع کسب و کارهای حوزه 

چند  گفت:  و  کرد  اشاره  کنونی  دنیای  در  مجازی  فضای 
دهه پیش انقابی در حوزه الکترونیک دنیا شکل گرفت، اما 
کشور ما چندان از ظرفیت های این انقاب استفاده نکرد و 
در مقابل کشوری مانند ژاپن استفاده حداکثری برد و همین 

مسئله فاصله کنونی اقتصادی دو کشور را بوجود آورد.
از  استفاده  حوزه  در  هم  کنونی  شرایط  در  افزود:  وی 
دنیا شکل  در  انقابی  کامپیوتر،  و  رسانه  و  مجازی  فضای 
گرفته که اگر ورود خوبی نداشته باشیم، باز هم از کشورهای 

دیگر عقب خواهیم افتاد.
رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه تصریح کرد: استفاده از 
کتاب های دیجیتالی صوتی امروزه درحال گسترش است و 
استان کرمانشاه هم در این حوزه جوانان فعالی دارد که باید 
به آنها کمک کنیم تا با تشکیل شرکت های فناور به تولید 

در این زمینه بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه جوانان کرمانشاهی در حوزه فضای 
متاسفانه  کرد:  عنوان  دارند،  زیادی  توانایی های  مجازی 
داریم،  حوزه  این  در  که  زیادی  ظرفیت های  علیرغم 
سایت  طراحی  مانند  کارهایی  استان  اجرایی  دستگاه های 

و سامانه های خود را به خارج از استان سفارش می دهند.
اختری خاطرنشان کرد: همچنین درحوزه بازی سازی، 
ساخت اپلیکیشن ها و ... ظرفیت های خوبی داریم که باید 

روی آنها تمرکز کنیم و ایجاد اشتعال داشته باشیم.

مرکـــز تجـــاری ســـازی و شـــتاب دهـــی فناوری هـــای نوآورانـــه پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی ۲۲ دی بـــا حضـــور دکـــرت ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــور 

و دکـــرت حمیدرضـــا طیبـــی رییـــس جهاددانشـــگاهی افتتـــاح شـــد.

مرکـــز تجـــاری ســـازی و شـــتاب دهـــی فناوری هـــای نوآورانـــه پژوهشـــگاه رویـــان جهاددانشـــگاهی بـــا حضـــور دکـــرت ســـورنا ســـتاری معـــاون علمـــی و فنـــاوری رییـــس جمهـــور ، دکـــرت 

و حـــارضان  ادامـــه مســـووالن  در  و  شـــد  افتتـــاح  رســـانه  اصحـــاب  از  تعـــدادی  و  رویـــان  پژوهشـــگاه  رییـــس  شـــاهوردی  عبدالحســـین  دکـــرت  رییـــس جهاددانشـــگاهی،  حمیدرضـــا طیبـــی 

ــدند. ــنا شـ ــگاهی آشـ ــان جهاددانشـ ــگاه رویـ ــد پژوهشـ ــای جدیـ ــه هـ ــا و برنامـ ــرح هـ ــا طـ ــک بـ ــم از نزدیـ درمراسـ

رئیس پارک علم و فناوری استان:

واحدهای فناور کرمانشاه 152 محصول تولیدی دارند
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ـــم  ـــارک عل ـــی پ ـــگاه اصل ـــتار درک جای ـــری خواس ناص
ـــاختار  ـــار س ـــا گرفت ـــد ت ـــی ش ـــان جنوب ـــاوری خراس و فن
بروکراســـی ســـایر دســـتگاه هـــای اجرایـــی نشـــوند، گفـــت: 
ــاور  ــان و فنـ ــش بنیـ ــای دانـ ــرکت هـ ــال در شـ امسـ
مســـتقر در پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان بـــرای 

۷۰۰ نفـــر اشـــتغال ایجـــاد شـــده اســـت.
ــتان از  ــزاری شبسـ ــگار خبرگـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
ــن( در  ــری« )۲1 بهمـ ــی ناصـ ــد علـ ــد، »محمـ بیرجنـ
نشســـت خبـــری بـــا اصحـــاب رســـانه اظهـــار کـــرد: 
ایـــران از نظـــر تعـــداد کارمنـــد بـــه نســـبت جمعیـــت 
بزرگتریـــن دولـــت را داریـــم و متاســـفانه هنـــوز هـــدف 

اولیـــه مـــا اســـتخدام دولتـــی اســـت. 
ـــا  ـــی ب ـــان جنوب ـــاوری خراس ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ رئی
ـــرای  ـــدی ب ـــای تولی ـــوآوری در واحده ـــزوم ن ـــه ل ـــاره ب اش
ـــای  ـــارک ه ـــت: پ ـــازار، گف ـــه ب ـــت در چرخ ـــه فعالی ادام
ــتباه  ــا ادارات دولتـــی اشـ ــد بـ ــاوری را نبایـ علـــم و فنـ
ــای علمـــی  ــارک هـ ــه ماموریـــت پـ ــرا کـ ــم چـ بگیریـ
ـــراد  ـــت اف ـــرای فعالی ـــترهای الزم را ب ـــازی بس ـــم س فراه

عاقمنـــد در حـــوزه فنـــاوری اســـت.
ـــم  ـــارک عل ـــی پ ـــگاه اصل ـــتار درک جای ـــری خواس ناص
ـــی  ـــاختار بروکراس ـــار س ـــا گرفت ـــد ت ـــتان ش ـــاوری اس و فن
ـــال  ـــزود: در ح ـــوند، اف ـــی نش ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــایر دس س
ــم و  ــارک علـ ــک پـ ــی یـ ــان جنوبـ ــر در خراسـ حاضـ
ـــد،  ـــتان بیرجن ـــد در شهرس ـــز رش ـــار مرک ـــاوری و چه فن

قایـــن، فـــردوس و طبـــس مســـتقر اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت 146 شـــرکت دانـــش 
بنیـــان و فنـــاور در اســـتان خراســـان جنوبـــی، ادامـــه 
داد: از ایـــن تعـــداد 3۵ درصـــد شـــرکت دانـــش بنیـــان 

هســـتند.
رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری خراســـان جنوبـــی 
ـــان  ـــش بنی ـــای دان ـــرکت ه ـــوع ش ـــرد: از مجم ـــان ک بی
ـــد، 6۵  ـــش رش ـــرکت در دوره پی ـــتان ۵۹ ش ـــاور اس و فن
شـــرکت در دوره رشـــد و ۲۲ شـــرکت در دوره امـــور 

موسســـات قـــرار دارنـــد.
ـــر اینکـــه ۵۷ شـــرکت معـــادل 3۹  ـــا تاکیـــد ب ناصـــری ب
ـــتان در  ـــاور اس ـــان و فن ـــش بنی ـــای دان درصـــد شـــرکت ه
ـــرد: در  ـــوان ک ـــد، عن ـــت دارن ـــی فعالی ـــی ت ـــوزه آی س ح
ســـال جـــاری 6۲ کارگاه عمومـــی بـــا 1۵۰ ســـاعت در 

ـــت. ـــده اس ـــزار ش ـــازی برگ ـــگ س ـــوزه فرهن ح
ـــوان کارگاه  ـــن ۲4 عن ـــال همچنی ـــرد: امس ـــان ک وی بی
بـــا 1۲6 ســـاعت ویـــژه واحدهـــای فنـــاوری و شـــرکت 
هـــای پـــارک علـــم و فنـــاوری خراســـان جنوبـــی در حـــوزه 

ـــت. ـــده اس ـــزار ش ـــازی برگ توانمندس
رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری خراســـان جنوبـــی 
تاکیـــد کـــرد: شـــرکت های مســـتقر در اراضـــی پـــارک 
ــاوری خراســـان جنوبـــی از مزایـــای ویـــژه  علـــم و فنـ
ـــه 11۰  ـــن زمین ـــتند و در ای ـــوردار هس ـــق آزاد برخ مناط

عنـــوان حمایـــت هـــای قانونـــی داریـــم.
ــد  ــش از 8۰ درصـ ــه بیـ ــان اینکـ ــا بیـ ــری بـ ناصـ
ـــی در  ـــان جنوب ـــاوری خراس ـــم و فن ـــارک عل ـــارات پ اعتب
ـــت:  ـــود، گف ـــی ش ـــه م ـــاوران هزین ـــت از فن ـــه حمای زمین
ــال  ــان و در سـ ــون تومـ ــته ۷6۲ میلیـ ــال گذشـ در سـ
ـــت  ـــان حمای ـــون توم ـــارد و 86۰ میلی ـــک میلی ـــاری ی ج
ـــده  ـــام ش ـــتان انج ـــاوران اس ـــه فن ـــتقیم ب ـــت مس و پرداخ

ـــت. اس
ـــار از  ـــان اعتب ـــارد توم ـــال ۵4 میلی ـــه داد: امس وی ادام

ـــت از  ـــرای حمای ـــکوفایی ب ـــوآوری و ش ـــدوق ن ـــل صن مح
ـــی  ـــان جنوب ـــاور خراس ـــان و فن ـــش بنی ـــای دان ـــرکت ه ش

ـــت. ـــده اس ـــوب ش مص
رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری خراســـان جنوبـــی 
ـــاور مســـتقر  ـــان و فن ـــش بنی ـــای دان ـــزود: در شـــرکت ه اف
ــر  ــرای ۷۰۰ نفـ ــتان بـ ــاوری اسـ ــم و فنـ ــارک علـ در پـ

اشـــتغال در ســـال جـــاری ایجـــاد شـــده اســـت.
ناصـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه »کشـــمون« یکـــی 
از اســـتارتاپ های موفـــق خراســـان جنوبـــی در مرکـــز 
رشـــد قایـــن اســـت کـــه اکنـــون جـــزو 1۰ اســـتارتاپ 
برترکشـــور مـــی باشـــد، گفـــت: شـــرکت هـــای تحـــت 
ــگاه  ــش از 1۰ نمایشـ ــال در بیـ ــارک امسـ ــت پـ حمایـ

شـــرکت کـــرده انـــد.
ــم و  ــارک علـ ــه ای پـ ــارات هزینـ ــد اعتبـ وی از رشـ
فنـــاوری خراســـان جنوبـــی خبـــر داد و تصریـــح کـــرد: 
ــارد و  ــه میلیـ ــته سـ ــال گذشـ ــارات سـ ــن اعتبـ ایـ
ـــارد  ـــه 6 میلی ـــال ب ـــه امس ـــوده ک ـــان ب ـــون توم ۵۰۰ میلی

و ۷۰۰ میلیـــون تومـــان رســـیده اســـت.
رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری خراســـان جنوبـــی 
بـــا بیـــان اینکـــه ســـاختمان جدیـــد پـــارک پیشـــرفت 
فیزیکـــی بیـــش از ۷۵ درصـــد دارد، گفـــت: زیرســـاخت 
ــال  ــا سـ ــاال تـ ــت احتمـ ــرق، آب، گاز و اینترنـ ــای بـ هـ
ـــم  ـــاوری فراه ـــم و فن ـــارک عل ـــد پ ـــل جدی 14۰۰ در مح

ـــود. ش
ناصـــری ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه ضعیـــف بـــودن 
ــم و  ــارک علـ ــتقرار پـ ــای اسـ ــث فضـ ــتان در بحـ اسـ
ـــر در  ـــرکت دیگ ـــتقرار 3۰ ش ـــرای اس ـــل ب ـــاوری حداق فن

اســـتان فضـــای مناســـب نیـــاز اســـت.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی خبر داد؛

ایجاد ۷۰۰ شغل از طریق شرکت های دانش بنیان
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 تفاهم نامه همکاری بین معاونت حقوق مالکیت فکری 
وزارت دادگستری و پارک ملی علوم و فناوری های نرم و 
مالکیت  و  قانونی  نواقص  رفع  منظور  به  فرهنگی  صنایع 

فکری فناوری های نرم و صنایع خاق امضا شد.
به گزارش سیناپرس، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو 
رییس پارک ملی علوم و فناوری  های نرم و صنایع فرهنگی 
در مراسم این تفاهم نامه که ۲1 بهمن ماه در پارک  ملی علوم 
و فناوری  های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد، گفت: جهاد 
دانشگاهی نهادی بر آمده از وجود انقاب اسامی است. این 
نهاد به منظور سرعت دهی بیشتر انجام طرح های پژوهشی، 
علمی و تحقیقاتی از ابتدای جمهوری اسامی ایران شکل 
گرفته است. طی چهل سال گذشته با کمک جهادگران این 
نهاد، طرح های تحقیقاتی و کاربردی کشور که نیمه کاره باقی 

مانده بودند، به سرانجام رسیده است.
وی افزود: در شرایط اقتصاد کنونی کشور، جهاد دانشگاهی 
نقش عمده ای در مبارزه با تحریم های دشمن دارد. چه 
در  ایران  رتبه  افزایش  باعث  گذشته  های  سال  طی  بسا 

برخی از علوم مانند سلول های بنیادی شده است.
دکترایمانی اظهارداشت: یکی از حوزه هایی که ضرورت 
داشت جهاددانشگاهی به آن ورود کند، حوزه فناوری های 
سابقه  و  قدمت  ایران  هرچند  بود.  فرهنگی  صنایع  و  نرم 
ایران  این علم در  اما  دارد  درخشانی در حوزه علم و هنر 
نسبت به کشورهای دیگر طی چند سال گذشته مغفول باقی 
مانده است. در حالی که حوزه فرهنگ و هنر ظرفیت های 
بزرگ و گردش مالی زیادی دارد. اهمیت این بحث باعث شد 
تا جهاد دانشگاهی از حدود دو سال پیش با تاسیس پارک 
ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی به این قضیه 

ورود پیدا کند تا خاءهای این حوزه را از بین ببرد.
وی بیان کرد: هم اکنون یکی از خاءهای این حوزه، 
فرهنگی  صنایع  و  نرم  های  فناوری   فکری  مالکیت  بحث 
نامه  نمایش  دانان،  موسیقی  از  بسیاری  اکنون  است. 
نویسان، سینماگران و .... با مشکل مالکیت فکری مواجه 
شود.  می  کپی  راحتی  به  آنها  محصوالت  اغلب  هستند. 

اثبات این مساله نیز بسیار سخت است.

کسب و کارهای نوپا نیازمند حمایت هستند
و  علوم  ملی  پارک  فناوری  معاون  عباسی  مهدی 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی نیز در این مراسم گفت: هم 
اکنون بخش خصوصی پذیرفته که موضوع صنایع فرهنگی، 
جذاب است به همین منظور تاکنون دو کمیسیون) از جمله 
کمیسیون گردشگری که شامل پنج کمیته است( و کمیته 

مالکیت فکری در اتاق ایران راه اندازی کرده ایم.
وی افزود: همچنین ما سعی کرده ایم برخی از شرکت 
های فعال این حوزه را نیز که می توانند کمک حال باشند، 
به صورت خصوصی، وارد مجموعه پارک کنیم. یکی از این 
این  در  ها  نمایندگی دیگر شرکت  به  امروز  ها که  شرکت 
مراسم حضور دارد، برند ثبت شو است که اکنون با استفاده از 

فناوری باک چین در حوزه مالکیت فکری فعالیت می کند.
معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگی اظهارداشت: اکنون برخی از شرکت ها راه و مسیرشان 
را می شناسند اما کسب و کارهای استارتاپی در این زمینه 
نیازمند حمایت های ویژه هستند. امیدواریم به زودی با حمایت 

های مجموعه شما کسب و کارهای نوپا نیز ساماندهی شوند.

ضرورت به سرانجام رسیدن مالکیت فکری
دکتر علی حسنی معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ 
نیز در این مراسم اظهارداشت: در هر دوره ای چندین بار 
مساله مالکیت فکری  و معنوی و همچنین کپی رایت از 
سوی دولت، وزارت دادگستری و سازمان ثبت مطرح شده 
مسایل،  سایر  مانند  است  ممکن  نیز  بحث  این  در  است. 
قوانین مزاحم و متناقص وجود داشته باشد. امیدواریم تا 
پایان این دولت، ما نیز در جهاد دانشگاهی در این حوزه 
و  فکری  مالکیت  موضوع  تا  باشیم  داده  انجام  خدمتی 

معنوی و کپی رایت به سرانجامی برسد.
وی افزود: پرداختن به این مساله در هر میزان و محدوده 
ای می تواند حمایت از زحمات و ارزش های حوزه فرهنگ و 
هنر را تثبیت کند تا حق و حقوق صاحبان هنر از بین نرود. 
قطعا آیندگان دعاگوی شما در رفع این مساله خواهند بود.

وجود قوانینی پراکنده 
در حوزه مالکیت فکری صنایع خالق

دکتر نجارزاده عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ 
نیز در این مراسم اظهارداشت: رفع بسیاری از موانع قانونی 
است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  فکری  مالکیت  بحث  در 
ثبت  مباحثی همانند  در  فرهنگی  در حوزه صنایع  اکنون 
عایم تجاری، نشانه های جغرافیایی، مالکیت ادبی، کتاب 
ها و آثار علمی و آثار هنری با قوانین پراکنده ای مواجه ایم.
وی افزود: متاسفانه برخی از این قوانین به لحاظ زمانی 
با مقتضیات ما سازگار نیستند از اینرو ضرورت دارد تا روی 
بحث مالکیت فکری تمرکز بیشتری شود تا بتوانیم با وضع 

قوانین جدید، مشکات این حوزه را رفع کنیم.
دکتـر مهدیه شـهرابی فراهانی، مسـوول دفتـر مالکیت 
فکـری پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نـرم و صنایـع 
ایـن در  از  ایـن مراسـم گفـت: پیـش  فرهنگـی نیـز در 
جلسـه ای کـه در شـورای سیاسـتگذاری بـا حضـور وزیر 
دادگسـتری و سـایر مقامات برگزار شـد، دوستان گزارشی 
از آمارهـای سـازمان جهانـی مالکیـت فکری اعـام کردند 
کـه طبـق ایـن آمارها سـهم ایـران در بخـش آثـار ادبی و 
هنـر صفـر بـود؛ در حالی کـه در بخش های دیگـر عددها 

و رقـم هایـی مشـاهده می شـد.
وی افزود: امیدواریم در قالب این تفاهم نامه و حمایت ها، با 
همکاری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی،  
گزارشی هرچند کم در بخش آثار ادبی و هنری داشته باشیم. 

در حال حاضر یکی از وظایف ما ، راه اندازی این دفتر و سپردن 
آن به دست صاحبان و متخصصان این حوزه است.

سرنوشتی تلخ در انتظار شرکت های دانش بنیان!
دکتـر محمـد حکمت نیـا معاون حقـوق مالکیـت فکری 
وزارت دادگسـتری نیـز در این مراسـم گفـت: مالکیت فکری 
اساسـا مبتنـی بر قانون اسـت به همیـن دلیل قوانیـن آن در 
حـال بازنگری اسـت. اکنـون قانـون مالکیت ادبـی و هنری را 
بـه صـورت الیحه به مجلـس داده ایم که البته بـه خاطر ورود 
مشـکاتی  فعـا بـه این مجلـس نمی رسـد و متوقف شـده 
اسـت. بحـث مالکیـت صنعتـی نیز بـه امیـد خدا بـه صورت 
الیحـه در خواهـد آمـد. در حـوزه فرهنگ عامه نیـز الیحه ای 

تقدیم مجلس شـده اسـت.
وی افـزود: اگـر شـرکت هـای دانـش بنیـان نتواننـد 
مشـکات شـان را حـل کننـد، در آینـده با بحرانـی مانند 
موسسـات مالـی روبرو خواهند شـد. مدیریت این شـرکت 
هـا ظرایـف خاصـی دارد که باید به درسـتی رعایت شـود.
معـاون حقـوق مالکیـت فکـری وزارت دادگسـتری بـه 
مشـکات ایـن شـرکت ها اشـاره کـرد و گفت: اکنـون در 
بحـث آمـار صنایع خاق یـا فرهنگی با مشـکل مواجه ایم 
و قانـون کپـی رایت در ایـن حوزه به درسـتی رعایت نمی 
شـود. آمـار بـرای مدیریـت) نه مالیـات( الزم اسـت. اغلب 
شـرکت هـا بـرای فـرار از مالیـات از دادن آمـار طفره می 
رونـد. در حـوزه شـرکت های دانـش بنیان تعداد شـرکت 
هـا و مشـاغل اعـام می شـود امـا آمـاری از این شـرکت 
هـا در خصـوص میـزان جـا بـه جایـی پـول وجود نـدارد. 
در حالـی کـه بایـد آمـاری از میـزان صـادرات، واردات و 
تولید محصوالت شـرکت ها داشـته باشـیم. از سوی دیگر 
مـدل بازار این شـرکت ها را نسـنجیده ایم تـا اعام کنیم 

صنایـع فرهنگـی چـه پتانسـیل هایـی در کشـور دارند.
وی اظهارداشـت: مالکیـت فکـری درصـدد غـرور ملـی 
نیسـت بلکـه ابـزاری برای پـول درآوردن اسـت؛ در بخش 
مالکیـت فکـری مـی تـوان بـا اسـتفاده از علوم انسـانی و 

صنایـع خـاق کسـب سـرمایه کرد.
مالکیت  بحث  در  کرد:  بیان  نیا  حکمت  محمد  دکتر 
کدهایی  ها  شغل  برای  باید  کپی،  قانون  رعایت  و  فکری 
ایجاد کنیم. شرکتی نیز باید در دفتر مالکیت فکری مستقر 
باشد تا انجام کارهای هماهنگی میان دستگاه ها و تنظیم 

قراردادها و کارهای ثبتی را برعهده داشته باشد.

باهدف رفع نواقص قانونی صنایع خالق؛

تفاهم نامه همکاری بین وزارت دادگستری و پارک ملی 
علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی منعقد شد
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

فرح ناز رافع در جلسه هماهنگی توسعه صنعت فرش 
کشور که با حضور وزیر صمت تشکیل شد، اولویت نخست 
روی  پیش  مشکات  و  موانع  رفع  را  فرش  ملی  مرکز 

بافندگان و ذینفعان فرش دستباف برشمرد.
ـــاز  ـــرح ن ـــران، ف ـــرش ای ـــی ف ـــز مل ـــزارش مرک ـــه گ ب
رافـــع، در جلســـه هماهنگـــی توســـعه صنعـــت فـــرش 
کشـــور کـــه بـــا حضـــور وزیـــر صمـــت برگـــزار شـــد، 
ـــتباف  ـــرش دس ـــوه ف ـــای بالق ـــت ه ـــه ظرفی ـــاره ب ـــا اش ب
ـــده تخصصـــی  ـــتاب دهن ـــاد ش ـــا ایج ـــرد: ب خاطرنشـــان ک
بهبـــود  بـــه  فـــرش دســـتباف، قصـــد داریـــم 
ـــتباف  ـــرش دس ـــای ف ـــوزه ه ـــای R&D ح ـــت ه فعالی

ـــم. ـــک کنی کم
وی ادامـــه داد: کوشـــش مـــا در مرکـــز شـــتاب 
ـــن  ـــای نوی ـــزار ه ـــه اب ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــرش ب ـــده ف دهن
ــرمایه و  ــازار سـ ــد بـ ــی ماننـ ــن مالـ ــی و نویـ بازاریابـ

بـــورس کاال را بـــه فـــرش متصـــل کنیـــم.
رافع گفت: تشکیل ستاد عالی راهبری فرش دستباف 

در  اساسی  چالش های  و  ضرورت  بررسی  هدف  با  ایران 
حوزه فرش دستباف ایران و ارائه راهکار های مناسب برای 
توسعه صادرات فرش از جمله برنامه های مهم این مرکز 

است .
وی اظهـــار داشـــت: مـــا در کشـــور بحـــث زنجیـــره 
ارزش فـــرش را داریـــم و درصـــدد هســـتیم از حـــوزه 
ــرش و  ــرای فـ ــوزی بـ ــال و تکنولـ ــول دیجیتـ تحـ
ـــم. ـــتفاده کنی ـــه آن اس ـــته ب ـــی و وابس ـــاخه جانب 31 ش
ــی  ــگاه دائمـ ــاد نمایشـ ــرد: ایجـ ــح کـ ــع تصریـ رافـ
تخصصـــی و اســـتقرار خانه هـــای فـــرش در بازارهـــای 
هـــدف یکـــی از برنامه هـــای مرکـــز بـــرای رشـــد 
و رونـــق صـــادرات ایـــن کاالی اصیـــل ایرانـــی اســـت 
ـــی را  ـــدف صادرات ـــای ه ـــق آن، بازاره ـــوان از طری ـــا بت ت
متنوع تـــر نمـــود. مرکـــز فـــرش ایـــران بـــرای تقویـــت 
ایـــن بخـــش، برنامه هایـــی را طراحـــی کـــرده اســـت.

ــرداری  ــی بـ ــری از کپـ ــرای جلوگیـ ــزود: بـ وی افـ
فـــرش دســـتباف ایـــران در دیگـــر کشـــورها، فـــرش 

ـــت  ـــت دریاف ـــت و هوی ـــد اصال ـــرش، ک ـــی و نقشـــه ف ایران
ـــد. ـــی کن م

رییـــس مرکـــز ملـــی فـــرش ایـــران تشـــکیل 
باشـــگاه کارآفرینـــان و پیشکســـوتان فـــرش دســـتباف 
ــا  ــتر بـ ــل بیشـ ــاد تعامـ ــت ایجـ ــی جهـ را گام بزرگـ
تولیدکننـــدگان و تکریـــم و تجلیـــل از کارآفرینـــان 
و پیشکســـوتان ایـــن عرصـــه دانســـت و بـــر هـــم 
افزایـــی بیـــن تولیدکننـــدگان بـــه منظـــور آشـــنایی و 
ــای  ــوان و ظرفیت هـ ــاء باشـــگاه از تـ بهره منـــدی اعضـ
فنـــی و تولیـــدی و زنـــده نگـــه داشـــتن نـــام و یـــاد 
بنیانگـــذاران و پیشکســـوتان عرصـــه تولیـــد برشـــمرد.

اصفهان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
ریسباف،  کارخانه  احیا  سر  بر  بحث  سالها  از  پس  گفت: 
در نهایت تصمیمات الزم برای احیا این کارخانه به عنوان 

کارخانه نوآوری اتخاذ شد.
ـــر  ـــا مه ـــو ب ـــت و گ سیدحســـن قاضـــی عســـگر در گف
ـــوان  ـــه عن ـــباف ب ـــه ریس ـــه کارخان ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــناخته  ـــان ش ـــخ اصفه ـــت و تاری ـــدگار صنع ـــراث مان می
می شـــود، اظهـــار داشـــت: در جلســـه هیـــأت اجرایـــی 
منطقـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری بـــر احیـــا مجموعـــه 
ــم  ــوآوری تصمیـ ــه نـ ــوان کارخانـ ــه عنـ ــباف بـ ریسـ

ـــد. ـــری ش گی

ــه  ــای مجموعـ ــه احیـ ــد کـ ــرر شـ ــزود: مقـ وی افـ
ـــوآوری  ـــه ن ـــوان کارخان ـــه عن ـــتفاده ب ـــرای اس ریســـباف ب
ـــن  ـــات الزم در ای ـــرح و تصمیم ـــا مط ـــایر کاربری ه و س

ـــود. ـــاذ ش ـــوص اتخ خص
ـــا  ـــتانداری ب ـــادی اس ـــور اقتص ـــی ام ـــاون هماهنگ مع
ـــم اقتصـــاد  ـــن مه ـــوان رک ـــه عن ـــی ب ـــر کارآفرین ـــد ب تاکی
ـــای  ـــی از بقای ـــباف یک ـــه ریس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــم  ـــت تصمی ـــان اس ـــاجی اصفه ـــت نس ـــده از صنع باقیمان
ـــهر  ـــوآوری در ش ـــز ن ـــه مرک ـــه را ب ـــن کارخان ـــم ای گرفتی
تبدیـــل کنیـــم تـــا بـــه رشـــد کارآفرینـــی و صنایـــع 

ـــود. ـــک ش ـــاق کم خ

کارخانـــه ریســـباف دومیـــن کارخانـــه ریســـندگی 
ــی از  ــارکت جمعـ ــا مشـ ــال 1311 بـ ــان، در سـ اصفهـ
ـــر  ـــن اث ـــد. ای ـــدازی ش ـــان راه ان ـــرمایه داران در اصفه س
در ســـال 1381 بـــه ثبـــت ملـــی رســـید و سالهاســـت 
ـــوزه  ـــه م ـــدن ب ـــل ش ـــری آن از تبدی ـــا کارب ـــر احی ـــر س ب
ــی  ــا صحبت هایـ ــایر کاربری هـ ــان و سـ ــزرگ اصفهـ بـ

ـــود.  ـــده ب ـــان آم ـــه می ب

کارگاه آموزشـــی فـــن بیـــان و ارتبـــاط موثـــر بـــا 

ـــد  ـــری توانمن ـــدی مج ـــه محم ـــر فاطم ـــس دکت تدری
صـــدا و ســـیما  و بـــا حضـــور دکترربانـــی رییـــس 
ــنبه ۲8  ــرز روز دوشـ ــاوری البـ ــم و فنـ ــارک علـ پـ
بهمـــن مـــاه در ســـالن اجتماعـــات پـــارک علـــم و 

فنـــاوری  برگـــزار شـــد.
به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم 
با  سخنوری  و  بیان  فن  آموزش  دوره  البرز،  فناوری  و 
هدف توانمند کردن مدیران و کارشناسان شرکت های 
فناور و دانش بنیان و افزایش توان چانه زنی ،مذاکره و 
تاثیرگذاری این مدیران و کارشناسان در فضای کسب 
و  مجریان  از  محمدی  فاطمه  دکتر  تدریس  با  کار،   و 
سخنوران توانمند صدا و سیما در پارک علم و فناوری 

البرز برگزار شد .
دکتـــر فاطمـــه محمـــدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 

ـــار  ـــت اظه ـــدن نیس ـــان ب ـــا زب ـــی صرف ـــرا و گویندگ اج
داشـــت: در هـــر شـــغل و حرفـــه ای فـــن بیـــان و 
ارتبـــاط موثـــر اهمیـــت دارد؛ یعنـــی افـــرادی کـــه 
دارای دانـــش، مهـــارت و انگیـــزه الزم در فـــن بیـــان 
ـــذاری  ـــت و تاثیرگ ـــا موفقی ـــتند قطع ـــخنوری هس و س
ـــن  ـــود و همچنی ـــط کاری خ ـــا و محی ـــتری در فض بیش
مدیریـــت جلســـات خواهنـــد داشـــت . پـــارک علـــم 
و فنـــاوری البـــرز بـــا پذیـــرش و حمایـــت بیـــش از 
ـــی  ـــش مهم ـــاور نق ـــان و فن ـــش بنی ـــرکت دان 1۷۰ ش
ــت از  ــگران و حمایـ ــاوران، دانشـ ــت از فنـ در حمایـ
ــزاری دوره  ــا برگـ ــا دارد و بـ ــای نوپـ کســـب و کارهـ
ـــاش  ـــا ت ـــازی آن ه ـــرای توانمندس ـــی ب ـــای آموزش ه

ـــد. ـــی نمای م

با حضور دکتر ربانی ؛ 

کارگاه آموزشی فن بیان و ارتباط موثر در پارک علم و فناوری البرز برگزار شد 

رئیس مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد:    

مراکز شتاب دهنده فرش راه اندازی می شود 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:     

احیای کارخانه ریسباف اصفهان 
به عنوان کارخانه نوآوری 
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

غفــاری گفــت: پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
گلســتان بــرای حمایــت از اســتارتاپ هــا در حــوزه 

دارد. آمادگــی  بانــوان 
به گزارش خبرگزاری شبسـتان از گـرگان، »مهدی غفاری« 
در آییـن افتتـاح نخسـتین اسـتارت آپ ویکنـد بانـوان 
خـاق در اسـتان گلسـتان اظهـار کـرد: تمـام ایده هـا در 
ایـن اسـتارتاپ ویکنـد توسـط بانـوان خـاق طراحـی و 

اجـرا می شـود.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان ادامــه داد: همه 
مــا مــی دانیــم کــه ســبک زندگــی مــا تغییــرات زیــادی 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــر کس ــروز کمت ــت و ام ــته اس داش
خریــد لــپ تــاپ و یــا لــوازم دیگــر بــه خیابــان هــا بــرود 
و در بازارهــا بچرخــد، همچنیــن در فضــای حمــل و نقــل 

اســنپ و ماکســیم جایــگاه خوبــی پیــدا کردنــد.
فرانسه  های  پارک  اجاس  در  شد:  متذکر  غفاری 
که  بردیم  پی  مهم  این  به  اجاس  در  و  کردیم  شرکت 

فضاهای  به  ما  و  است  کم  کشورها  این  با  ایران  فاصله 
نوآوری دنیا بسیار نزدیک هستیم.

وی گفت: ایران در حوزه پارک علم و فناوری جایگاه 
وجود  به  زمینه  این  در  اقتصادی  پتانسیل  و  دارد  خوبی 
آمده و در حوزه خدمات می توانیم کارهای زیادی را در 
بخش بانوان انجام دهیم و نکته اصلی این است که بتوانیم 
نیازی را پیدا کنیم و بتوانیم برای آن راه حلی ارائه کنیم.

ــان  ــا بی ــتان ب ــاوری گلس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــای  ــرکت ه ــه در ش ــرادی ک ــن اف ــن س ــه میانگی اینک
ــال  ــا ۲۵ س ــد ۲3 ت ــی کنن ــت م ــان فعالی ــش بنی دان
ــتارتاپ  ــی را از اس ــادی خوب ــد اقتص ــزود: رش ــت، اف اس
هــا شــاهد هســتیم و نســبت بــه ســال گذشــته بــا رشــد 

ــد. ــراه بودن ــدی هم ــا 4۰۰ درص 3۰۰ ت
ــی و  ــاظ جمعیت ــوان از لح ــت بان ــه ظرفی ــاری ب غف
ــتارتاپ  ــران اس ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــگاهی اش دانش
ــت. ــده اس ــدازی ش ــوان راه ان ــط بان ــی توس ــای خوب ه

وی بیــان کــرد: در مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری 
ــا در  ــتارتاپ ه ــت از اس ــاده حمای ــتان آم ــتان گلس اس
حــوزه بانــوان هســتیم و بــا تمــام مشــکاتی کــه وجــود 
ــه،  ــرمایه اولی ــن س ــا تأمی ــا ب ــتارتاپ ه ــن اس دارد از ای
ــم کــرد. ــت خواهی ــر کار و مشــاور اقتصــادی حمای دفات
زنان،  الکترونیکی، سامت  کار  و  کسب  است،  گفتنی 
کودک،  و  مادر  غذایی،  صنایع  ورزش،  زیبایی،  بهداشت، 
گردشگری، تشریفات و پذیرایی، مد و لباس، گیاهان دارویی 
و طب سنتی، اسباب بازی از جمله محورهای برگزاری این 

استارتاپ ویکند بانوان خاق در استان گلستان است.

پایان  تا  گفت:  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
سال ۹۷ حدود ۵6 هزار نفر در پارک های علم و فناوری 
مشغول کار هستند که ۲۷ درصد آن ها را فارغ التحصیان 

ارشد و دکتری تشکیل می دهند.
علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  برومند  مسعود 
تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو درباره 
تعداد ایده های تجاری شده در پارک های علم و فناوری و 
مراکز رشد گفت: طی سال های اخیر خوشبختانه مراکز رشد 
حمایت  و  هدایت  در  و  کردند  عمل  خوبی  به  پارک ها  و 

صاحبان ایده نقش اساسی داشته اند.
برومند با بیان اینکه تعداد واحد های فناور مستقر در مراکز 
رشد تا پایان سال ۹۷ را ۷864 واحد دانست و ادامه داد: تا 
پایان سال 13۹۷ حدود 16۲۵ شرکت مستقر در پارک  های 
علم و فناوری و مراکز رشد واحد های فناور، موفق به دریافت 

تأییدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابی مربوطه شده اند.

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
فناوری اظهار داشت: در سال ۹1 حدود ۵8۷ ایده، در سال 
۹۲ حدود ۷۷3 ایده، در سال ۹3 حدود ۹۷۵، در سال ۹4 
حدود 1۰4۰ ایده، در سال ۹۵ حدود 1۲۵۹ ایده، در سال 
۹6 حدود ۲888 ایده و در سال ۹۷ حدود ۷۷۰8 ایده در 

پارک های علم و فناوری تجاری سازی شده است
وی همچنین با اشاره به وضعیت اشتغال در پارک های 
علم و فناوری بیان کرد: تعداد فناوران شاغل در پارک  های 
علم و فناوری و مراکز رشد واحد های فناور بیش از ۵6 هزار 
نفر در پایان سال 13۹۷ رسیده است که قریب به 8۰ درصد 
شاغلین را دارندگان مدرک کارشناسی به باال در بر می گیرند.

افراد  این  درصد   ۲۷ درحقیقت  داد:  ادامه  برومند 
تشکیل  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  دانش آموختگان  را 
می دهند قابل توجه است که این تعداد در سال 13۹1، 

1۹ هزار نفر بوده است.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان: 

پارک علم و فناوری از استارتاپ های 
حوزه بانوان حمایت می کند

ــرای  ــران ب ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
ــی  ــب و کار، فراخوان ــوزه کس ــزار در ح ــذب کارگ ج

ــرد. ــر ک منتش
دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  ایسنا،  گزارش  به 
تهران برای ارائه خدمات مورد نیاز شرکت ها و هسته ها 
در حوزه کسب و کار بستری ایجاد کرده است تا آن ها 
وقت  اسرع  در  را  نیاز خود  مورد  بتوانند خدمات  هم 

دریافت کنند.
کارگزارانــی کــه ارائه دهنــده خدمــات مــورد نیــاز 
ــه  ــل ب ــورت تمای ــتند، در ص ــا هس ــب و کاره کس
همــکاری بــا پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
ــام  ــق ثبت ن ــود را از طری ــت خ ــد درخواس می توانن
ــس از بررســی  ــا پ ــد ت ــه کنن ــایت ارائ ــن س در همی
توانمندی های شــان، بــه عنــوان کارگــزار، عضــو 

ــوند. ــارک ش پ
معرفــی کارگــزار از ســوی پــارک بــه شــرکت های 
عضــو و مســتقر در پــارک و بهره منــدی از میــز ارائــه 
ــای  ــکان از مزای ــورت ام ــزاری در ص ــت کارگ خدم
ــب و کار  ــازی کس ــع توانمندس ــت در »مجتم عضوی

پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران« اســت.
مهلــت ارســال مــدارک  تــا ۲۰ اســفندماه 13۹8 

تعییــن شــده اســت.
شــرکت های  فراخــوان  ایــن  مخاطبــان 
ارائه دهنــده خدمــات کســب و کار در حوزه هــای 
فــروش،  بازاریابــی،  بیمــه،  مالیاتــی،  مالــی، 

اســت. اظهارنامــه  تنظیــم  و  حســابداری 
و  )صــادرات  بین المللی ســازی  حسابرســی، 
تبلیغــات، دریافــت اســتاندارد و مجــوز  واردات(، 
ــن برنامــه کســب و کار،  ــا خدمــت، تدوی محصــول ی
تنظیــم قراردادهــای تجــاری و ثبــت پتنــت از دیگــر 

ــت. ــوان اس ــن فراخ ــان ای مخاطب
از دیگــر مــوارد ایــن فراخــوان می تــوان بــه 
ــم  ــای تنظی ــت مجوزه ــد، دریاف ــت شــرکت و برن ثب
ســاختار ســازمانی و مدیریــت منابــع انســانی، کمــک 
ــاز  ــورد نی ــوارد م ــایر م ــدن و س ــان ش ــه دانش بنی ب

شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان اشــاره کــرد.
ــتر و  ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــدان ب عاقه من
ــی 4  ــماره 88۲۲۰۷۰۰ ال ــا ش ــد ب ــام می توانن ثبت ن

ــد. ــی 138 تمــاس بگیرن داخل

فراخوان جذب 
کارگزار کسب وکار 

در پارک فناوری تهران

●●●
برومند در گفتگو با دانشجو:

۲۷ درصد شاغالن پارک های علم و فناوری 
را فارغ التحصیالن ارشد و دکتری 

تشکیل می دهند
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مرکز جامع 
رشد و نوآوری واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی 

و صنعتی ایران را افتتاح کرد.
ـــت  ـــل از معاون ـــه نق ـــر ب ـــزاری مه ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری، 1۰ شـــرکت 
دانش بنیـــان برتـــر مســـتقر در مرکـــز جامـــع رشـــد 
و نـــوآوری واحدهـــای فنـــاور ســـازمان پژوهش هـــای 
علمـــی و صنعتـــی ایـــران دستاوردهایشـــان را 

ـــد. ـــی کردن ـــاوری معرف ـــی و فن ـــاون علم ـــه مع ب
ــت  ــوآوری، حمایـ ــد و نـ ــع رشـ ــز جامـ ــن مرکـ ایـ
ــوری در  ــت جمهـ ــاوری ریاسـ ــی و فنـ ــت علمـ معاونـ
ســـازمان پژوهش هـــای علمـــی و صنعتـــی ایـــران 
ــه و 43  ــانی دانش آموختـ ــروی انسـ ــان 1۹4 نیـ میزبـ
محصـــول دانش بنیـــان ایران ســـاخت شـــده اســـت.

میکروالکترونیک،  حوزه های  در  که  شرکت ها  این 
نانوالکرتوینیک، پلیمرها، فلومتر و سیاالت ، آزمونگر سامانه 

های هوایی، ساخت رادار، مکانیک، مکانیک، مکاترونیک 
فعال هستند به گردش مالی بیش از 1۵۷ میلیارد تومان 

رسیده اند.
ـــرکت  ـــه کار در ش ـــغول ب ـــاالن مش ـــع فع 1۹4 از جم
ـــه  ـــر ب ـــز رشـــد،  1۵8 نف ـــن مرک ـــان ای ـــش بنی ـــای دان ه
ـــت  ـــت فعالی ـــاره وق ـــر پ ـــت و 36 نف ـــام وق ـــورت تم ص
دارنـــد کـــه ۲۰ دانـــش آموختـــه دکتـــری در میـــان 

ـــد. ـــت دارن ـــان فعالی آن
ـــن  ـــط ای ـــان توس ـــش بنی ـــول دان ـــر 43 محص ـــغ ب بال
ده شـــرکت تولیـــد شـــده و بـــا رســـیدن بـــه مرحلـــه 
ـــی  ـــارد تومان ـــی 1۵۷ میلی ـــردش مال ـــازی گ ـــاری س تج

ـــت. ـــته اس ـــراه داش ـــه هم را ب
حمایـــت از تبدیـــل پژوهش هـــا بـــه فنـــاوری بـــه 
ـــد از  ـــای جدی ـــاوری ه ـــعه فن ـــت از توس ـــور حمای منظ
اهـــداف ســـازمان پژوهـــش هـــای علمـــی و صنعتـــی 
ـــور  ـــن منظ ـــق ای ـــدف تحق ـــا ه ـــا ب ـــن فض ـــت و ای اس

ــرکت های  ــاور شـ ــاالن فنـ ــار فعـ ــز و در اختیـ تجهیـ
ــت. ــه اسـ ــرار گرفتـ ــان قـ دانش بنیـ

همچنین حمایت هایی از جمله حمایت های ارتباطی 
سرمایه گذاری،  های  صندوق  با  تعامل  بازار،  با  تعامل   ،
راهبری و مالکیت فکری به این شرکت ها ارائه می شوند 
فناوری  به  پژوهش  محرک  موتور  فناوری  عنوان  به  که 

شناخته می شوند.

از  اصفهان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
تأسیس کارخانه نوآوری در استان در آینده نزدیک خبر 
گرفته  اشتباه  اشتغالزایی  با  کارآفرینی  نباید  گفت:  و  داد 
شود، کارآفرینی صرف کافی نیست، بلکه سیستم نیز باید 

پذیرش داشته و به کارآفرین کمک کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سید حسن قاضی عسگر امروز 
شنبه  1۹ بهمن ماه  در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان 
برتر استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر ایجاد ساز و 

کاری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان یکی از چالش های 
استان اصفهان است.

وی افزود: در چند سال گذشته شهرک علمی تحقیقاتی 
اندازی شده و در حال حاضر نیز این شهرک مراحل  راه 
چند  در  همچنین  می کند.  طی  را  خود  بلوغ  به  رسیدن 
ماه گذشته »منطقه ویژه علم و فناوری« شکل گرفته که 
قرار  با  و  دارد  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  مکمل  فعالیت 
دادن توانمندی های خرد در سطح استان منجر به توسعه 

فناوری می شود.
اصفهان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
دفاعی، سد  در 4۰ سال گذشته صنایع  خاطرنشان کرد: 
چشمگیری  پیشرفت  کشور  در  و…  سازی  راه  سازی، 
داشته است اما در بخش فناوری به غیر از در بخش دفاعی 

توسعه زیادی را شاهد نبوده ایم.
آینده  در  نوآوری  کارخانه  تأسیس  از  عسگر  قاضی 
و  »نوآوری  ناحیه  امروز  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  نزدیک 
باوجود  نهایت  در  شد؛  افتتاح  اصفهان«  دانشگاه  فناوری 
چند مجموعه در کنار یکدیگر، انتظار می رود خأل اقتصاد 
دانش بنیان در استان مرتفع شود و یک سیستم رو به رشد 

برای این بخش اقتصادی در استان پدید آید.
اشتغالزایی  با  کارآفرینی  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نیست،  اشتباه گرفته شود، گفت: کارآفرینی صرف کافی 
بلکه سیستم نیز باید پذیرش داشته و به کارآفرین کمک 
که  است  شده  طراحی  سامانه ای  زمینه  همین  در  کند. 
روند حرکت  می کند.  تسهیل  را  کار  و  فرآیندهای کسب 

این سیستم کند است و باید سرعت گیرد.

معاون استانداری اصفهان: 

کارخانه نوآوری در استان تاسیس می شود

درسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران؛ 

مرکز جامع رشد و نوآوری افتتاح شد 

تیـم متخصص و توانمند یک شـرکت فناور مسـتقر در 
پـارک علم و فناوری البرز موفق شـدند دسـتگاه های ایکس 

ری را در کشـورمان طراحی نموده و بسـازند.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از روابـط عمومـی پارک 
علـم و فنـاوری البـرز امیرفخرالدین نیکوبین مدیرشـرکت 
صنایـع پزشـکی پرتـو نـگار ماهـان خاورمیانـه بـا اعـام 
ایـن خبـر گفت: ایـن شـرکت در زمینـه طراحـی و تولید 
پرتـو  هـای  دسـتگاه  تولیـد  و  ایکـس ری  ژنراتورهـای 
و  هـا  از دسـتگاه  کـه  اسـت  فعـال  پزشـکی  تشـخیصی 
تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور در بخش های مختلف اسـت.

نیکوبیـن بـا اشـاره بـه اینکـه از سـال 13۹۷ در پارک 
علـم و فنـاوری البـرز پذیرش شـدیم خاطرنشـان کرد: در 
مدتـی کـه در پارک علم و فناوری البرز مسـتقر شـدیم از 

حمایـت هـای مدیـران و کارشناسـان بویـژه حمایت های 
پدرانـه دکتـر ربانی ریاسـت این پـارک بهره منـد بودیم و 
راهنمایـی هـای ایشـان یکـی از مشـوق های اصلـی ما در 

ادامـه مسـیر سـخت کار و تولید بوده و هسـت.
وی به سـابقه فعالیت خود و تیمی  خودشـان در زمینه 
دسـتگاه هـای پرتـو تشـخیصی پزشـکی اشـاره کـرد و 
گفـت:۲۷ سـال سـابقه و فعالیـت در زمینـه واردات ایـن 
دسـتگاه هـا وجـود دارد ولـی بـا توجـه بـه تحریـم هـای 
ظالمانـه از پنـج سـال پیـش به تولیـد این دسـتگاه ها در 

کشـورپرداختیم. داخل 
مدیرشـرکت صنایـع پزشـکی پرتـو نـگار ماهـان خاور 
میانـه از فعالیـت ۵ نیـروی متخصص در ایـن واحد دانش 
بنیـان خبـر داد و اعـام کرد: بـازار محصـوالت و تولیدات 

مـا خـود وزارت بهداشـت و بخش هـای زیـر مجموعه آن 
اسـت و خوشـبختانه پروانـه و مجوز تولیـد را هم از وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان انـرژی 

اتمـی اخـذ نمـوده ایم.
مدیرشـرکت صنایع پزشـکی پرتو نـگار ماهـان خاورمیانه  
مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری البرز که مهندس در رشـته 
الکترومکانیک اسـت افزود:  حدود1۰۰۰۰ دسـتگاه ایکس ری 
در کشـور مـورد نیـاز اسـت و مـا با بضاعـت فعلی  کـه داریم 
تنهـا مـی توانیـم در سـال 3۰ دسـتگاه تولیـد  کنیـم. لـذا با 
توجـه بـه اینکـه صفر تـا 1۰۰ دسـتگاه را خودمان سـاخته و 
تولیـد مـی کنیم انتظـار حمایـت داریم تـا به همـه نیازهای 

کشور پاسـخگو باشیم.

طراحی و تولید دستگاه های ایکس ری 
توسط شرکت فناور پارک علم و فناوری البرز 
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تفاهم نامه همکاری مشترک کمیته امداد استان مرکزی و 
پارک علم و فناوری با هدف توانمندسازی مددجویان از طریق 
ایجاد اشتغال پایدار در حوزه مشاغل نوین، نوآورانه و دانش بنیان 

با استفاده از ظرفیت های حمایتی و تخصصی منعقد شد.
به گزارش بازارکار به نقل ازسایت خبری کمیته امداد، 
با  امداد استان مرکزی  نژاد، مدیر کل کمیته  قنبر موسی 
بیان اینکه هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد بستر اشتغال 
زایی فناورانه و نوآورانه پایدار برای مددجویان کمیته امداد 
است، گفت: مخاطبین کمیته امداد از اقشار گوناگون هستند 
وشناسایی مددجویان توانمندو ایده پرداز و معرفی به مرکز 
رشد در جهت راه اندازی کسب و کار های نوین و دانش محور 

از برنامه های این تفاهم نامه است.
وی ادامه داد: کارگروهی نیازمند آموزش است، همکاری 
در بـرگــزاری دوره هـای آمـوزشـی ، بـرگزاری رویدادهای 
استعدادیـابی و کـارآفرینی برای مددجویان در توانمندسازی 

آنها نقش مؤثری دارد.
وی افزود: کمیته امداد با تعریف بسته های حمایتی در قالب 
تسهیات و یا حمایت های باعوض بسترهای الزم را به منظور 

کاهش ضریب مشکات در مسیر توانمندی فراهم می کند.
محمد رفیعی، رئیس پارک علم و فناوری استان  نیز با 

بیان اینکه آموزش اولین گام در توانمندی است، گفت: پارک 
علم و فن آوری آماده هم افزایی و تعامل با کمیته امداد به 
عنوان نهادی در خدمت محرومان به منظور کارآفرینی و 
فراهم نمودن شرایط بهره گیری از ظرفیت های علمی و فن 

آوری برای اقشار کم بضاعت است.
وی اضافه کرد: فراهم آوردن امکان پذیرش هسته های 
بررسی  آوردن  فراهم  مستعد،  مددجویان  بین  از  آور  فن 
رشدو  مرکز  به  ورود  برای  مستعد  مددجویان  درخواست 
پارک  برنامه های  از  تحقیقاتی  و  آموزشی  خدمات  انجام 

علم و فن آوری برای مددجویان تحت حمایت است.

معـاون تحقیقات، فنـاوری و نوآوری دانشـگاه آزاد 
اسـامی از برگـزاری چهـار چالـش فنـاوری ملـی در 
راسـتای رفـع نیازهـای صنایع کشـور در مراکز رشـد 

دانشـگاه آزاد اسـامی خبر داد.
دهقانـی  روح اهلل  آزاد،  دانشـگاه  گـزارش  بـه 
فیروزآبـادی بـا اشـاره بـه اینکـه چالش هـای فناوری 
بـر اسـاس رفـع نیازهـای فناورانـه صنایـع مختلـف 
برگـزار می شـوند، افـزود: انتخـاب عنـوان هـر چالش 
فنـاوری براسـاس اجـرای طـرح پویـش کارآفرینـی 

در واحدهـای دانشـگاهی انجـام شـده اسـت.
معـاون تحقیقات، فنـاوری و نوآوری دانشـگاه آزاد 
اسـامی بـا بیـان اینکـه طـرح پویـش کارآفرینـی 
بـه منظـور شناسـایی پتانسـیل واحدهای دانشـگاهی 
و اقلیـم منطقـه و همچنین احصـاء نیازهـای فناورانه 
صنایـع منطقـه اسـت، اظهـار کرد: در سـال جـاری با 
هـدف ترسـیم الگویی مناسـب برای برگـزاری چالش 
هـای فنـاوری در اسـتان ها، در برخـی از واحدهـای 
پویـش  طـرح  انجـام  بـه  موفـق  کـه  دانشـگاهی 
کارآفرینـی شـده اند، چالـش فناوری برگزار می شـود.

آزاد  دانشـگاه  داد:  ادامـه  فیروزآبـادی  دهقانـی 
فنـاوری،  حوزه هـای  در  اصفهـان  واحـد  اسـامی 
اطاعـات و ارتباطـات، بـرق، الکترونیـک و برخـی از 
رشـته های مهندسـی اولیـن چالـش فنـاوری ملـی با 
را برگـزار مـی کنـد. دانشـگاه آزاد  عنـوان »فابـام« 
اسـامی واحـد مشـهد نیـز پـس از احصـاء نیازهـای 
فناورانـه آن اسـتان اولیـن چالـش فنـاوری ملـی در 
حـوزه قطعـه سـازی در صنایـع مختلـف را برگـزار 
می کنـد. حوزه هایـی کـه در اولیـن چالـش فنـاوری 
ملـی صنعـت قطعه سـازی در آن مطرح شـده شـامل 
صنایـع خودروسـازی، صنایـع ماشـین آالت صنعتی، 
صنایـع نفت، گاز و تجهیزات وابسـته، صنایع پزشـکی 

و دارویـی و همچنیـن صنایـع غذایـی اسـت.
وی اظهـــار کـــرد: همچنیـــن دانشـــگاه آزاد 
اســـامی واحـــد قزویـــن پـــس از انجـــام طـــرح پویـــش 
کارآفرینـــی و شناســـایی نیـــاز و پتانســـیل منطقـــه در 
ـــود  ـــی خ ـــاوری مل ـــش فن ـــن چال ـــگ اولی ـــوزه رن ح
ـــد.  ـــزار می کن ـــت برگ ـــان صنع ـــور صاحب ـــا حض را ب
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد ســـیرجان بـــا 
ـــع  ـــن و صنای ـــره تامی ـــوالد، زنجی ـــت ف ـــوع صنع موض
ـــی خـــود  ـــاوری مل ـــش فن ـــن چال ـــه آن اولی وابســـته ب
ـــن واحـــد  ـــد. در ای ـــزار می کن را در ســـال جـــاری برگ
ـــت  ـــی صنع ـــگاه بین الملل ـــن نمایش ـــگاهی دومی دانش
ـــرکت  ـــد ش ـــاً ص ـــور تقریب ـــا حض ـــوالد ب ـــدن و ف مع
فعـــال در ایـــن حـــوزه برگـــزار شـــد و نیازهـــای 
فناورانـــه آنهـــا در ایـــن چالـــش فنـــاوری مطـــرح 

می شـــود.

معاون دانشگاه خبر داد؛

برگزاری ۴ چالش فناوری 
ملی در مراکز رشد 

دانشگاه آزاد  

همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر انجام شد 

انعقاد تفاهم نامه همکاری کمیته امداد 
استان مرکزی با پارک علم و فناوری 

●●●

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسامی 
رفع  راستای  در  ملی  فناوری  چالش  چهار  برگزاری  از 
نیازهای صنایع کشور در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسامی 

خبر داد.
به گزارش دانشگاه آزاد، روح اهلل دهقانی فیروزآبادی 
با اشاره به اینکه چالش های فناوری بر اساس رفع نیازهای 
انتخاب  افزود:  می شوند،  برگزار  مختلف  صنایع  فناورانه 
پویش  طرح  اجرای  براساس  فناوری  چالش  هر  عنوان 

کارآفرینی در واحدهای دانشگاهی انجام شده است.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسامی 
به منظور شناسایی  پویش کارآفرینی  اینکه طرح  بیان  با 
اقلیم منطقه و همچنین  و  پتانسیل واحدهای دانشگاهی 
احصاء نیازهای فناورانه صنایع منطقه است، اظهار کرد: در 
سال جاری با هدف ترسیم الگویی مناسب برای برگزاری 
واحدهای  از  برخی  در  استان ها،  در  فناوری  های  چالش 
کارآفرینی  پویش  طرح  انجام  به  موفق  که  دانشگاهی 

شده اند، چالش فناوری برگزار می شود.
اسامی  آزاد  دانشگاه  داد:  ادامه  فیروزآبادی  دهقانی 
واحد اصفهان در حوزه های فناوری، اطاعات و ارتباطات، 
اولین  مهندسی  رشته های  از  برخی  و  الکترونیک  برق، 
کند.  می  برگزار  را  »فابام«  عنوان  با  ملی  فناوری  چالش 
احصاء  از  پس  نیز  مشهد  واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه 
فناوری ملی در  اولین چالش  استان  فناورانه آن  نیازهای 

می کند.  برگزار  را  مختلف  صنایع  در  سازی  قطعه  حوزه 
حوزه هایی که در اولین چالش فناوری ملی صنعت قطعه 
سازی در آن مطرح شده شامل صنایع خودروسازی، صنایع 
ماشین آالت صنعتی، صنایع نفت، گاز و تجهیزات وابسته، 

صنایع پزشکی و دارویی و همچنین صنایع غذایی است.
واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  همچنین  کرد:  اظهار  وی 
قزوین پس از انجام طرح پویش کارآفرینی و شناسایی نیاز 
و پتانسیل منطقه در حوزه رنگ اولین چالش فناوری ملی 
خود را با حضور صاحبان صنعت برگزار می کند. دانشگاه 
آزاد اسامی واحد سیرجان با موضوع صنعت فوالد، زنجیره 
تامین و صنایع وابسته به آن اولین چالش فناوری ملی خود 
را در سال جاری برگزار می کند. در این واحد دانشگاهی 
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت معدن و فوالد با حضور 
تقریباً صد شرکت فعال در این حوزه برگزار شد و نیازهای 

فناورانه آنها در این چالش فناوری مطرح می شود.

معاون دانشگاه خبر داد؛   

برگزاری ۴ چالش فناوری ملی 
در مراکز رشد دانشگاه آزاد 
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اخبار
 پارک های علم

و فناوری و مراکز رشد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از افتتاح دو مجتمع 
در  بوشهر  استان  فناوری  و  علم  حوزه  در  بزرگ 

اسفندماه سال جاری خبر داد.
بازدید  حاشیه  در  ستاری  سورنا  مهر،  گزارش  به 
و  پتروشیمی ها  داشت:  اظهار  جم  پتروشیمی 
در  خصوصی  بخش  متعدد  شرکت های  سرمایه گذاری 
عسلویه یک بازار فوق العاده برای تمامی دانش بنیان ها 

ایجاد کرده است.
اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
در  که  دارد  وجود  بزرگ  مجتمع  دو  بوشهر  استان  در 
اسفندماه سال جاری افتتاح خواهد شد اضافه کرد: پارک 
استان  نوآوری  کارخانه  و  بوشهر  استان  فناوری  و  علم 

بوشهر در اسفندماه سال جاری افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری بر روی شرکت های 
شد  خواهد  داخلی  مشکات  حل  موجب  استارتاپی 
تصریح کرد: جذب نیروی انسانی بااستعداد در پارس جنوبی 
و عسلویه باعث شده تا در شرایط تحریمی شرکت ها 
برای حل مشکات خود به استفاده از تولیدات داخلی 

روی بیاورند.
ستاری با بیان اینکه عسلویه بازار فوق العاده برای 
شرکت های دانش بینان است اضافه کرد: پیشرفت های 
هر  برای  عسلویه  منطقه  گذشته  سال   ۲۰ چشمگیر 
ایرانی افتخار ملی است زیرا این منطقه را به بزرگ ترین 

تولیدکننده گاز در دنیا تبدیل کرده است.
وی افزود: ایران اکنون سومین تولیدکننده گاز جهان 
است و ۷۰ درصد تولید گاز کشور در منطقه عسلویه 

اتفاق می افتد.
خاطرنشان  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
کرد: حرکت به سمت شرکت های دانش بنیان اتفاق 
بزرگی است که در صنعت نفت در حال رقم خوردن 
که  بسیار خوبی  این جهت گیری  امیدواریم  که  است 
و  نفت  شرکت  و  پتروشیمی  مختلف  مجتمع های  در 
گاز پارس در منطقه عسلویه آغازشده است ادامه یابد.

ستاری با بیان اینکه امیدواریم زمینه فعالیت برای 
عسلویه  منطقه  بازار  در  بیشتر  داخلی  شرکت های 
فراهم شود و امکانات خوبی برای توسعه استارتاپ ها 
ایجاد شود گفت: به زودی یک مرکز رشد در عسلویه 

راه اندازی خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: 

دو مجتمع بزرگ 
علم و فناوری در استان 
بوشهر افتتاح می شود

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید 
سامت  فناوری  و  علم  پارک  اول  مرحله  گفت:  بهشتی 
داخل شهر تهران در زمینی به وسعت 1۵ هزار متر مربع 

و ابنیه ای به مساحت 1۰ هزار متر مربع آغاز خواهد شد.
شبیه  دستگاه  رونمایی  مراسم  در  زرقی  افشین  دکتر 
ساز جراحی آب مروارید در سالن همایش دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی افزود: ستاد کارآفرینی در دانشگاه 
فعال سازی شده است . این ستاد برای کمک به کارآفرینی 

فناوران و افزایش دانش فناوری راه اندازی شده است.
وی بـــا اشـــاره اینکـــه امـــروز هـــم یکـــی از 
ـــی  ـــتگاه جراح ـــورد دس ـــده در م ـــاری ش ـــوالت تج محص
ــن  ــت: ایـ ــت، گفـ ــده اسـ ــی شـ ــد رونمایـ آب مرواریـ
ــده دارد. ــازی شـ ــاری سـ ــول تجـ ــگاه 46 محصـ دانشـ

دانشگاه  که  ماموریت هایی  از  یکی  داد:  ادامه  زرقی 

حرکت  است،  آن  دنبال  به  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
به سمت دانشگاه نسل سوم است.

وی افزود: دانشگاه های نسل سوم، پژوهش خود را به فناوری 
تبدیل می کنند و فناوری را در مسیر ثروت آفرینی قرار 

می دهند و در چرخه ایده به محصول دامن می زنند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید 
به  ایده  تبدیل  فرایند  تکمیل  برای  داد:  ادامه  بهشتی 
محصول از توان شرکت های دانش بنیان استفاده می شود 

تا ایده به محصول تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد شرکت های دانش بنیان این 
دانشگاه به 81 شرکت رسیده است، ادامه داد: 4 مرکز رشد 
در دانشگاه داریم و پنجمین مرکز هم مصوب شده که در 

زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت خواهد کرد.

برق،  صنعت  در  فناوری  مدیریت  تحقیقات  مرکز 
مشترک بین برق منطقه ای باختر و دانشگاه تفرش با حضور 
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری مرکزی، 
منطقه ای  برق  عامل  مدیر  و  تفرش  شهرستان  فرماندار 

باختر در دانشگاه تفرش افتتاح شد.
و  توسعه  معاونت  آخانی  زهرا  بازارکار،  گزارش  به 
افتتاح  استانداری مرکزی در آیین  انسانی  مدیریت منابع 
و  علم  از  استفاده  با  جز  اقتصادی  رشد  گفت:  مرکز  این 
تکنولوژی و تبدیل آن به ثروت حاصل نمی شود و استفاده 
از تکنولوژی و ورود آن به فرایندهای کاری و آموزشی و 
حرکت به سوی دانشگاه های نسل چهارم نیازمند ایجاد 

زیرساخت های مناسب است.
مدیریت  تحقیقات  مرکز  این  ایجاد  اینکه  بیان  با  وی 
از  خاقانه  استفاده  راستای  در  موثر  حرکتی  فناوری 
فرایندمحور  باید  مرکز  این  کرد:  تصریح  است،  تکنولوژی 
توسعه  برای  محرکه  موتور  عنوان  به  و  بوده  سیستمی  و 

شهرستان تفرش، استان و کشور حرکت کند.
فرماندار شهرستان تفرش نیز در این آیین اظهار کرد: مرکز 
تحقیقات مدیریت فناوری در صنعت برق گامی مثبت در راستای 

فراهم کردن مقدمات تولید علم و تبدیل آن به ثروت است.
علمی  پدران  شهر  تفرش  افزود:  فراهانی  حمیدرضا 
ایجاد  راستای  در  مثبت  گامی  مرکز  این  و  است  کشور 

مسیر توسعه شهرستان از طریق دانشگاه است.
رئیس دانشگاه تفرش نیز در این نشست، ارتباط با صنعت 
را رسالت مهم دانشگاه های نسل سوم و چهارم عنوان کرد.

برای  سرآغازی  مرکز  این  افتتاح  که  این  بیان  با  وی 
افزود:  است،  صنعت  با  ارتباط  در  دانشگاه  رسالت  تحقق 
رسالت دانشگاه تفرش با قدمت 33 ساله و قرار گرفتن در 
استان مرکزی به عنوان یکی از استان های صنعتی کشور، 
از  بهره گیری  با  این راستا  با صنعت است که در  ارتباط 
پتانسیل های موجود از جمله اعضای هیات علمی توانمند، 

گام های مثبتی را برداشته است.
نشست  این  در  نیز  باختر  ای  منطقه  برق  عامل  مدیر 
مدیریت نوآوری، آینده پژوهی، آینده نگری در تکنولوژی و 

بومی سازی هوشمندانه را از مهمترین اهداف ایجاد مرکز 
بین  مشترک  برق  صنعت  در  فناوری  مدیریت  تحقیقات 

برق منطقه ای باختر و دانشگاه تفرش عنوان کرد.
 فرهاد شبیهی ادامه داد: افتتاح این مرکز زمینه ساز 
حرکت به سوی اهداف مهم از جمله  پویایی، خوداتکایی 

و برتری در صنعت برق است.
به گزارش ایسنا، در این آیین اساسنامه مرکز تحقیقات 
مدیریت فناوری در صنعت برق به امضاء مدیرعامل برق 
دکتر  و  رسید  تفرش  دانشگاه  رئیس  و  باختر  ای  منطقه 
شورای  اعضاء  و  مرکز  رئیس  عنوان  به  پیشوایی  مجتبی 

پژوهشی این مرکز احکام خود را دریافت کردند.
این  فعالیت  اولین  عنوان  به  آیین  این  در  همچنین 
مشخصات،  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  قرارداد  مرکز، 
مزایا و معایب استفاده از برق گیرهای چند محفظه ای در 
شبکه های فوق توزیع و انتقال برق و امکان سنجی فنی 
و اقتصادی طراحی و ساخت آن ها در داخل کشور« بین 

دانشگاه تفرش و برق منطقه ای باختر منعقد شد.
در پایان این آیین ساختمان پژوهشی دانشگاه تفرش 
سایر  و  تحقیقاتی  آزمایشگاههای  استقرار  منظور  به 
 8۰۰ و  هزار  زیربنای  با  دانشگاه،  پژوهشی  زیرساختهای 
متر مربع و اعتبار ۲3میلیارد و 68۰ میلیون ریال به بهره 

برداری رسید.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:     

مرحله اول پارک علم و فناوری سالمت 
به زودی اجرا می شود 

افتتاح مرکز تحقیقات برق در دانشگاه تفرش  

 مرکز تحقیقات مدیریت فناوری 
در صنعت برق در دانشگاه تفرش افتتاح شد

●●●
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ایده ها  پرورش  برای  مکانی  آزادی«  نوآوری  »کارخانه 
خاقیت  و  ایده ها  شتابدهی  برای  مرکزی  به  که  است 
جوانان تبدیل شده و استارتاپ ها در این مرکز حضور دارند 

تا با خاقیت محصولی نوآورانه را به جامعه عرضه کنند.
اطاع  و  ارتباطات  مرکز  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارخانه 
و  وزیران  میزبان  اخیر  ماه های  در  آزادی«  »نوآوری 
مسؤوالن از سازمان ها و نهادهای مختلف مانند رئیس کل 
بانک مرکزی، وزیر نیرو و معاون پارلمانی رئس جمهوری 
بوده است. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهوری نیز به تازگی با حضور در این زیست بوم فناوری 

و نوآوری از نزدیک با اقدامات این مرکز آشنا شد.
ایده ها  پرورش  برای  مکانی  آزادی«  نوآوری  »کارخانه 
است. در این مکان استارتاپ ها حضور دارند تا با خاقیت 

خود محصولی نوآورانه را به جامعه عرضه کنند.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
با حضور در این مرکز با جوانان کارآفرین استارتاپی گفتگو 

کرد.
پارک های  و  کارخانه ها  ایجاد  اهمیت  درباره  ابتکار 
نوآوری در کشور گفت: اینجا کانون امید، انرژی و فعالیت 
حرف  تاش  و  ایده  تفکر،  خافیت،  حوزه  این  در  است. 
روز  ایرانی  جوانان  تحصیلکرده  نسل  می زند.  را  نخست 
فعالیت  حال  در  بیشتر  امید  با  و  باالتر  کیفیت  با  روز  به 
در این حوزه هستند. پس احداث و راه اندازی مکتب های 
اینچنینی زمینه خوبی برای  فعالیت و پاسخگویی بسیاری 

از نیازهای جامعه است.
مهم  گام های  از  یکی  حوزه  این  اینکه  بیان  با  ابتکار 
اقتصاد  توانمندسازی  برای  مقاومتی  اقتصاد  زمینه  در 
ایران است، ادامه داد: باید اینگونه کارخانه ها و پارک های 
فناوری را در کشور توسعه دهیم. زیرا این ایده ها هستند 

که برای آینده بخش خصوصی در حوزه فناوری و خاقیت 
زمینه های الزم را فراهم می کند.

سهم بانوان در مراکز نوآوری چشمگیر است
نوآوری  کارخانه های  راه اندازی  افزود:  همچنین  وی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از سوی  اثرگذار  اقدامی 
زمینه  این  در  بسیاری  تاش های  که  است  جمهوری 
انجام شد و در حال حاضر نتایج آن را برداشت می کنیم. 
امیدوارم این مراکز توسعه یابد و شاهد راه اندازی آنها در 

سایر استان ها باشیم.
ابتکار با اشاره به اینکه سهم بانوان در این مراکز بسیار 
چشمگیر است ، گفت: دختران فارغ التحصیل جوان ما پر از 
ایده،  نوآوری و خاقیت هستند. آنها همچنین برنامه و نگاه 
دارند که می تواند آنها را به سمت تولید محصوالت مورد نیاز 
کشور هدایت کند. خوشبختانه با وجود سختی های موجود 

ناامید نشده اند و با تاش و پشتکار فعالیت می کنند.
بر اساس این گزارش، معاون امور زنان و خانواده رئیس 

پیشبرد  برای  که  اقداماتی  با  بازدید  این  در  جمهوری  
اهداف استارتاپ ها، حمایت و پشتیبانی از ایده های نو برای 
انجام  کارخانه  این  توسط  استارتاپ  یک  به  شدن  تبدیل 
می شود، آشنا شد. در این بازدید زینب حمیدزاده مشاور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در امور بانوان او 

را همراهی کرد.
آبان ماه سال جاری بود که آئین افتتاح و بهره برداری 
رسمی از کارخانه نوآوری آزادی، به عنوان نخستین شعبه 
رئیس  روحانی  حسن  حضور  با  پردیس،  فناوری  پارک 

جمهوری برگزار شد. 
را  مرکز  این  بهره برداری  روحانی،  مراسم  این  در 
افتخارآمیز دانست و گفت: اینکه امروز در فعالیت صنعتی 
و خدماتی، از حالت سنتی خارج می شویم موضوعی بسیار 

خوب و مهم به شمار می رود.
و  استارتاپ ها  وجود  با  آزادی  نوآوری  کارخانه 
و  ایده ها  شتاب دهی  برای  مرکزی  به  شتاب دهنده ها 

خاقیت جوانان تبدیل شده است. 

کارخانه »نوآوری آزادی« کانون امید و انرژی است 

معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم 
گفــت: در دهــه مبــارواک فجــر انقــاب اســامی، 1۲۷ 
پــروژه عمرانــی در دانشگشــی و پااه هــا، مراکز آموزشــی 
بهره بــرداری  بــه  فنــاوری  و  علــم  پژوهرک هــای  و 

خواهنــد رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از اداره کل 
ــور  ــی نظرپ ــد تق ــوم، محم ــی وزارت عل ــط عموم رواب
ــوم  ــع وزارت عل ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال مع
ــاب اســامی، 1۲۷  ــارک فجــر انق ــه مب ــت: در ده گف
آموزشــی  مراکــز  دانشــگاه ها،  در  عمرانــی  پــروژه 
بــه  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و  پژوهشــی  و 

رســید. بهره بــرداری خواهنــد 

*جزئیات پروژه های دهه فجر
اعام  پروژه های  داشت:  اظهار  این خبر  اعام  با  وی 
شده با کاربری های آموزشی، پژوهشی، کمک آموزشی، 
ورزشی سرپوشیده و روباز، خوابگاهی، فرهنگی، رفاهی، 
یادمان  و  محوطه سازی  سبز،  مدیریت  خدماتی،  اداری، 
شهدا می باشند که در مجموع زیربنایی بالغ بر 13۵ هزار 
متر مربع را شامل می شود و جهت اتمام و بهره برداری 
از آن مبلغ 3.1۰6 میلیارد ریال از اعتبارات ملی درآمد، 
اختصاصی، ردیف های متمرکز ستاد وزارت و کمک های 

خیرین هزینه شده است.
ارومیه،  دانشگاه های  در  پروژه ها  این  افزود:  وی 
قائنات،  بزرگمهر  بروجردی،  العظمی  ا…  آیت  اصفهان، 

شهید  زابل،  سبزواری،  حکیم  جهرم،  تفرش،  بیرجند، 
باهنر کرمان، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، صنعتی 
علوم  ایران،  صنعت  و  علم  قوچان،  صنعتی  ارومیه، 
و  منابع طبیعی خوزستان، علوم کشاورزی  و  کشاورزی 
گنبد،  گلستان،  حرفه ای،  و  فنی  گرگان،  طبیعی  منابع 
تبریز،  اسامی  هنر  هرمزگان،  گیان،  میبد،  مراغه، 
والیت و یزد، پارک های علم و فناوری خراسان شمالی و 
مازندران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به 

بهره برداری می رسد. 

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم  

افتتاح ۱۲۷ پروژه عمرانی در دانشگاه ها، 
مراکز آموزشی و پژوهشی 
و پارک های علم و فناوری 
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زودی  به  گفت:  کارآفرینی  نگرش  توسعه  پروژه  مدیر 
رونمایی  را  نوجوانان  و  کودکان  فناوری  و  نوآوری  مرکز 
تمام  را در  مراکز  این  احداث  داریم  و قصد  خواهیم کرد 

کشور ادامه دهیم.  
در  سلوکی  صائبه  ایرنا،  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
آیین اختتامیه رویداد برنامه نویسی دانش آموزان که صبح 
امروز )جمعه( با حضور مسووالن سازمان فناوری اطاعات 
و وزارت آموزش و پرورش در موزه ارتباطات برگزار شد، 
با اعام این خبر افزود: وزارت آموزش و پرورش، سازمان 
از  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  و  فناوری 
بخش حاکمیتی کمک کردند و دست به دست هم دادند 
تا در کنار شما بتوانیم چنین رویدادی را برگزار کنیم و 

آن را توسعه بدهیم.
وی با بیان اینکه پروژه تاسیس مراکز نوآوری و فناوری 

شده  آغاز  مهم  فاز  چند  در  کشور  کل  در  آموزان  دانش 
است، خاطرنشان کرد: فاز اول برگزاری این رویداد، برنامه 
نویسی برای دانش آموزان بود که پس از آن نیز فازهای 
بعدی با افتتاح کمپ برنامه نویسی و دوره های تخصصی 

برنامه نویسی ادامه پیدا خواهد کرد.
مدیر پروژه توسعه نگرش کارآفرینی ادامه داد: ما سعی 
کردیم حلقه واسطی شویم تا دانش آموزان بتوانند به واسطه 

آموزش هایی که می بینند به کسب وکارها متصل شوند.
سلوکی با اعام اینکه به زودی از مرکز نوآوری و فناوری 
کودکان و نوجوانان رونمایی خواهد شد، گفت: آرزوی ما 
ایران گسترش پیدا  این مدارس در سراسر  این است که 
کند. چیزی که برای ما قابل توجه است، همراهی و کار 
تیمی بود. روزهای اول کار تیمی ممکن نبود و هر کسی 
فکر می کرد با توجه به توانایی هایی که دارد باید به تنهایی 
بدرخشد اما در نهایت این کار ممکن شد و آن ها در قالب 

تیم های 8 تا 1۰ نفره کارشان را آغاز کردند.   
صرف  را  خود  تمرکز  است  مدتی  فناوری  سازمان 
و  به کودکان  منحصر  نویسی  برنامه  رویدادهای  برگزاری 

نوجوانان کرده است.
امروز  که  اطاعات  فناوری  زمستانی  مدرسه  تمرکز 
اختتامیه آن برگزار می شود، بر برنامه نویسی پروژه محور 
با رویکرد دانش آموزان دوره متوسطه بود. این مراسم صبح 
امروز )جمعه( با حضور دانش آموزان فعال در این رویداد، 
مسووالن سازمان فناوری اطاعات و آموزش و پرورش، در 

موزه ارتباطات برگزار شد.

بازار  و  صنعت  دانش،  هماهنگی  کانون  رییس 
نوآوری  مرکز  تاسیس  از  نان  و  آرد  گندم،  زنجیره 

صنایع غذایی خبر داد.
به گزارش ایسنا، علیرضا کریمی وثیق درباره ایجاد 
»مرکز نوآوری صنعت غذا«، گفت: این مرکز نوآوری 
توسط کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره 
گندم، آرد و نان و بر اساس تفاهم نامه مشترک معاونت 
و  غله  شرکت  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
خدمات بازرگانی منطقه به زودی تاسیس خواهد شد.
رشد  برای  مناسب  بستر  ایجاد  گفت:  ادامه  در  وی 
فعالیت های استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان فعال 
در حوزه صنایع غذایی از ماموریت های مهم این کانون 
است که در این راستا تا کنون ۲ مرکز نوآوری با مساعدت 
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و  این کانون در  و راهبری 

شرکت غله و خدمات بازرگانی ایجاد شده است.

نفوذ فناوری در صنعت
بازار  و  صنعت  دانش،  هماهنگی  کانون  رییس 
کرد:  اظهار  ادامه  در  نان  و  آرد  گندم،  زنجیره 
دانش،  هماهنگی  کانون های  اولین  جزو  کانون  این 
کانون ها  فعالیت  دوم  دوره  در  مصوب  بازار  و  صنعت 
توسط معاونت  اساسنامه جدید است که  اساس  بر  و 
و  افزایش  با هدف  فناوری ریاست جمهوری  و  علمی 

نفوذ فناوری در این صنعت تاسیس شده است.
وی در ادامه با اشاره به حجم باالی دور ریز نان در 
کشور، گفت: ساماندهی بحث نان در کشور، مستلزم این 
مسئله است که فرهنگ سازی از درون خانه ها آغاز شود 
و بر این اساس، جلساتی با وزیر آموزش و پرورش برگزار 
برای  دانش آموزی  الیه های  در  فرهنگ سازی  تا  شد 

اصاح الگوی فرهنگ تولید و مصرف نان انجام شود.

تشکیل آکادمی ملی نان 
در منطقه جنوب شهر تهران

وی همچنین تشکیل آکادمی ملی نان در منطقه 
کانون  آن  آتی  برنامه های  از  را  تهران  شهر  جنوب 

برشمرد.
فناوری  و  علمی  معاونت  اعام  اساس  بر 
بین  هم  افزایی  و  هم گرایی  افزایش  ریاست جمهوری، 
بازار،  و  صنعت  دانش،  بخش های  تأثیرگذار  عناصر 
ارتقاء تعامل میان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری، 
پیشنهاد  ارائه  و  راهکارها  تدوین  چالش  ها،  شناسایی 
برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار با هدف توسعه 
رقابتی  ایجاد مزیت  به  محصوالت دانش  بنیان، کمک 
مبتنی بر فناوری و نوآوری در سطح بنگاه  های تولیدی 
و خدماتی و بهبود فضای کسب  وکار کشور متناسب با 
زمینه تخصصی فعالیت کانون، از اهداف اصلی معاونت 
هماهنگی  کانون  های  شکل  دهی  در  فناوری  و  علمی 

دانش، صنعت و بازار است.
در این راستا تا کنون تاسیس 14 کانون در کمیسیون 

کانون  ها تصویب شده است.

رییس کانون هماهنگی دانش 

مرکز نوآوری صنایع غذایی 
تاسیس می شود 

در آیین اختتامیه رویداد برنامه نویسی دانش آموزان مطرح شد؛   

تاسیس مراکز نوآوری و فناوری 
دانش آموزان در کل کشور 

●●●

نوآوری  از  حمایت  و  فناوری  نوین  سامانه های  مدیر 
سازمان تجاری سازی اشتغال و فناوری دانش آموختگان 
جهاد دانشگاهی گفت: ۲4 مرکز رشد پارک علم و فناوری 

در کشور راه اندازی شده است.
سمیه قربانی در همایش رویداد استارت آپ کشاورزی 
ساری  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  در  که 
برگزار شد با اشاره به اینکه امروز  تمام زمینه های دانش 
به سمتی می رود که بر پایه آن یک کسب و کارهای جدید 
در کشور ایجاد شود، اظهار کرد: زمانی بود که در مقطع 
منابع طبیعی و جنگلداری کاس شبانه برگزار می شد و 
۷۰ نفر در یک کاس بودند اما در خیلی از این دانشگاه ها 

این رشته ها در حال جمع شدن است.
وی تصریح کرد: امروز دانشجو در این رشته به آینده 
شغلی خود اطمینان ندارد در حالی که از اساتید دانشگاهی 
انتخاب  اولویت آن ها در  از  شنیده بودیم که این رشته ها 

رشته بود و از آینده شغلی خود مطمئن بودند.
نوآوری  از  حمایت  و  فناوری  نوین  سامانه های  مدیر 
سازمان تجاری سازی اشتغال و فناوری دانش آموختگان 
جهاد دانشگاهی با بیان اینکه رویداد استارت آپ کشاورزی 
می تواند زمینه ای را برای ایجاد اشتغال دانشجویان فراهم 
کند، گفت: این رویداد به دانشجویان کمک خواهد کرد که 

اگر ایده ای در ذهن خود دارند و آنچه را که در دانشگاه 
می آموزند براساس آن کسب و کارهای نوپایی را برای خود 

ایجاد کنند و آن را به مقصد برسانند.
ـــه  ـــا ب ـــای نوپ ـــب و کاره ـــرد: کس ـــوان ک ـــی عن قربان
ـــا  ـــرای آن ه ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــان نوجوان ـــه انس مثاب
ـــد  ـــت آی ـــه دس ـــی ب ـــه خوب ـــا نتیج ـــود ت ـــزی ش برنامه ری
ـــد. ـــی را دارن ـــن ویژگ ـــم همی ـــتارت آپ ها ه ـــن اس بنابرای

ــزود: بـــه عنـــوان مثـــال اگـــر بخواهیـــم  وی افـ
ــل( در  ــرکت اپـ ــل شـ ــز) مدیرعامـ ــتیو جابـ ــک اسـ یـ
کشـــور داشـــته باشـــیم بایـــد 1۰۰ هـــزار شـــرکت در 
ــت  ــن الزم اسـ ــد بنابرایـ ــته باشـ ــود داشـ ــور وجـ کشـ
ـــرای  ـــاوره ب ـــه، مش ـــهیات عادالن ـــل تس ـــات از قبی امکان
اســـتارت آپ ها فراهـــم شـــود تـــا در ایـــن زمینـــه بـــه 

خروجـــی خوبـــی تبدیـــل شـــود.
نوآوری  از  حمایت  و  فناوری  نوین  سامانه های  مدیر 
سازمان تجاری سازی اشتغال و فناوری دانش آموختگان 
جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه این رویداد با همکاری 
است،  گرفته  شکل  ارتباطات  وزارت  و  دانشگاهی  جهاد 
خاطرنشان کرد: این رویداد در  1۹ استان کشور در حال 
انجام است که تاش می شود توانمندی های استارت آپ ها 

و ایجاد بازار آن ها فراهم شود.

مدیر سامانه های نوین فناوری ستفا جهاددانشگاهی: 

۲۴ مرکز رشد پارک علم و فناوری 
در کشور راه اندازی شد 
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