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فیروزآبــادی  دهقانــی  دکتــر 
در  جهاددانشــگاهی   رییــس 
ایــن رویــداد  مهــم از ایجــاد 
ــرای  ــی ب ــاخت و معاونت ــر س زی
و  نــرم  نوآوری هــای  توســعه  
ــاد  ــن نه ــی در ای ــع فرهنگ صنای
خبــر داد و اعــام کــرد: یکــی از 
ــوزه  ــاد در ح ــن نه ــت ای ماموری
ــث  ــت در بح ــن صنع ــعه ای ــی، توس ــرم و فرهنگ ــای ن فناوری ه
تولیــد، فــروش، بازاریابــی و صــادرات محصــوالت موجــود اســت. 
ماموریــت دیگــر جهاددانشــگاهی حرکــت بــرای ایجــاد زیرســاخت  
نوآوری هــای نــرم و فرهنگــی بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد بــا 

ــت. ــور اس ــاز کش ــگ و نی ــوم، فرهن ــه ب ــه ب توج

بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی در ایــن مراســم 
ــا  ــه زمینه ه ــذاب در هم ــوع ج ــوا و موض ــک محت ــوآوری را ی ن
دانســت و گفــت: گردشــگری یــک فنــاوری بــه شــمار مــی رود و  
ــی  ــاوری توجــه خوب ــه حوزه هــای مختلــف فن امــروز در کشــور ب

شــده اســت.
ــه  ــادی ب ــای م ــن دنی ــان اینکــه به واســطه زندگــی در ای وی بابی
فناوری هایــی کــه وابســته بــه زندگــی ســخت افزاری مــا هســتند 
توجــه خوبــی شــده اســت افــزود: بــه همیــن دلیــل فناوری هایــی 
همچــون حمل ونقــل، غــذا، مســکن و ازاین دســت بســیار خــوب 
ــن  ــاد را در ای ــادی اقتص ــرکت های زی ــد و ش ــعه پیداکرده ان توس
انســان ها  جســم  نیازهــای  رفــع  ســراغ  بــه  تــا  دیدنــد 

ــد. ــت کنن حرک

طرح ایجاد معاونت  نوآوری های نرم
 و صنایع فرهنگی؛

جهاد دانشگاهی محور توسعه کسب و کارهای
 فرهنگی، هنری و گردشگری در کشور

ــگری«  ــی و گردش ــع فرهنگ ــوزه صنای ــاق در ح ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــی ش ــی و هم افزای ــن »رونمای آیی
ــر روح اهلل  ــتی؛ دکت ــگری و صنایع دس ــراث فرهنگی،گردش ــر می ــی وزی ــزت اهلل ضرغام ــدس ع ــور مهن ــا حض ب
ــرم و  ــای ن ــتاد فناوری ه ــر س ــز و دبی ــس مرک ــی رئی ــگاهی؛پرویز کرم ــس جهاددانش ــادی ریی ــی فیروزآب دهقان
توســعه صنایــع خــاق، امیــد رضایــی فــر مدیــرکل پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــع  ــرم و صنای ــای ن ــوم وفناوری ه ــی عل ــارک مل ــس پ ــخو رئی ــی خوش ــین ایمان ــر محمدحس ــاوری، دکت و فن
فرهنگــی جهاددانشــگاهی و دکتــر ســید ســعید هاشــمی رئیــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ و فعــاالن ایــن حــوزه، 

در دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار شــد.
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رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز در دورانــی هســتیم 
کــه یــک اتفاقــات تــازه در حــال اتفــاق افتــادن اســت ادامــه داد: امــروز 
ــی  ــات رفاهــی را در اختیــار دارد، ول ــوع بشــر همــه امکان باوجودآنکــه ن
حالــش همچنــان خــوب نیســت؛ روح آرامــی نــدارد، بــه همیــن جهــت 
شــاهد اتفاقــات جدیــدی در بحــث هنرهــای نــو همچــون ورود چــوب، 
چــرم و ســنگ بــه زندگــی آدم هــا در قالب هــای هنــری، تابلوهــا، کمدها، 

میزهــا و ... هســتیم .

آنچه امروز به آن نیاز داریم، نوآوری است
ــا  ــر ی ــی هن ــرم و فرهنگ ــای ن ــی فناوری ه ــه زمان ــان اینک ــا بی وی ب
عاقه مندی هــای شــخصی بودنــد افــزود: امــا هم اکنــون ایــن فناوری هــا 
اقتصــاد دارنــد و ســال های آینــده شــاهد رونــق و شــکوفایی نوآوری هــا و 

فناوری هــای نــرم و فرهنگــی خواهیــم بــود.
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا تاکیــد بــر اینکــه آن چیــزی کــه امــروز 
ــه  ــب خاقان ــوآوری ترکی ــت: ن ــت گف ــوآوری اس ــم ن ــاز داری ــه آن نی ب
چنــد فنــاوری تعریــف می شــود و در کشــور فناوری هــا را خــوب توســعه 
داده ایــم، امــا آنچــه امــروز بــه آن نیــاز داریــم، نــوآوری اســت. به واقــع باید 
اندیشــید کــه چــه کاال، محصــول  و خدماتــی را می توانیــم ارائــه کنیــم 

کــه »نــو« باشــد.
رییــس جهاددانشــگاهی بابیان اینکه گردشــگری ، نقاشــی ، فیلم بــرداری، 
عکاســی یــک فنــاوری اســت ادامــه داد: اما ترکیــب خاقانــه فناوری های 
ــوآوری  ــا ن ــرداری، مهارت هــای کامپیوتــری همــراه ب گردشــگری، فیلم ب

گردشــگری مجــازی را پدیــد می آورنــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز نیازمند ایــن هســتیم نــوآوری را به صورت 
خــاص در حــوزه فناوری هــای نــرم و فرهنگــی در کشــور گســترش دهیم 
گفــت: جهاددانشــگاهی دو ماموریــت در ایــن حــوزه بــرای خــود قائــل 
ــرم و فرهنگــی در  ــای ن اســت. اول توســعه آنچــه در صنعــت فناوری ه
کشــور تاکنــون اتفــاق افتــاده اســت. ایــن توســعه در بحث توســعه تولید، 

فــروش، بازاریابــی و صــادرات صنایــع موجــود خواهــد بــود.
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی ادامــه داد: ماموریــت دیگــر جهاددانشــگاهی 
حرکــت بــرای ایجاد زیرســاخت های نــوآوری نــرم و فرهنگی بــرای تولید 

محصــوالت جدیــد بــا توجــه بــه بــوم، فرهنــگ و نیــاز کشــور اســت.
وی در پایــان ســخنانش ابــراز امیــدواری کرد تا شــاهد توفیقــات روزافزون 

جهاددانشــگاهی به عنــوان زیســت بوم نوآوری نخبگان کشــور باشــیم.

جهاد دانشگاهی می تواند با نوآوری توسعه 
کسب و کارهای گردشگری را متحول کند 

آییــن  ایــن  دیگــر  بخــش  در 
عــزت اهلل  مهنــدس  رونمایــی، 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ضرغام
ــتی  ــی و صنایع دس ــراث فرهنگ می
ارتبــاط با یکدیگــر دارند، اظهــار کرد: 
ایــن دو یــک مجموعــه بــوده و بــا 
ــه  ــتند. آنچ ــط هس ــر مرتب یکدیگ
امــروز بــا آن مواجــه هســتیم 
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یکپارچه ســازی به ویــژه در حــوزه گردشــگری اســت؛ به واقــع 
ارائــه  خدمــات مختلــف در مکان هــا و محل هــای مختلــف 
ــران از یک ســو، یکپارچه ســازی  ــا توانمندســازی کارب می شــود ام
مجموعــه ایــن خدمــات و دسترســی آســان بــه آن و ضمنــا تقویت 
ــود را  ــف خ ــاط ضع ــد نق ــه بتوانن ــا به طوری ک ــت از آن ه و حمای

ــت. ــی ماس ــائل اصل ــر ، مس ــوی دیگ ــد از س ــرف کنن برط
و  خــاق  شــرکت های  اینکــه  بابیــان  ضرغامــی  مهنــدس 
ــت  ــتای تقوی ــت: در راس ــم  گف ــت می کنی ــان را حمای دانش بنی
ــش روی  ــع پی ــم و موان ــهیات بدهی ــم وام و تس ــا میتوانی آن ه

ــم. ــا را برداری آن ه
وی ضمــن بیــان اینکــه در ســال 2021 در حــوزه گردشــگری در 
ــرار گرفتیــم، تصریــح کــرد: در حــوزه تنظیــم گــری  رتبــه 60 ق
ــه  ــت ک ــی اس ــت مهم ــک واقعی ــم و ی ــرار داری ــه 130 ق در رتب
مــا در حــوزه گردشــگری نقــاط قوتــی داریــم و بایــد آن را ارتقــا 
دهیــم امــا در حــوزه دیگــر کــه بخــش زیــادی از آن بــه دولــت 
و حاکمیــت مرتبــط اســت، دچــار عقب ماندگــی هســتیم و بایــد 

آن را برطــرف کنیــم.
ــاره  ــا اش ــتی ب ــگری و صنایع دس ــی گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــرای  ــن ب ــرد: م ــوان ک ــوزه عن ــن ح ــکات ای ــی از مش ــه برخ ب
امــر  ایــن  و  هســتم  قائــل  زیــادی  ارزش  یکپارچه ســازی 
می توانــد بســیاری از مشــکات مــا را مرتفــع کنــد. مــا در حــوزه 
ــد آن  ــه فرآین بین رشــته ای و یکپارچه ســازی و نظــام مســائلی ک
ــم؛ در  ــود داری ــم مشــکل و کمب ــع کنی ــم و رف را یکدســت ببینی
ایــن حــوزه بایــد عقب ماندگی هــا جبــران شــود. در زمینــه حــل 
ــتی  ــی و صنایع دس ــراث فرهنگ ــائل می ــگری، مس ــائل گردش مس

ــز تنیــده شــده اســت. نی
مهنــدس ضرغامــی بــا اشــاره بــه اینکــه کســب وکارها و خدمــات 
ســنتی حــوزه گردشــگری و کســب وکارها و خدمــات نویــن 
ــب  ــت: هم کس ــتند گف ــر هس ــده یکدیگ ــوزه تکمیل کنن ــن ح ای
ــم  ــا هســتند و ه ــد م ــاوری جدی ــد فن ــای ســنتی نیازمن و کاره
کاربــران و مــردم نیــاز بــه ایــن فضــا دارنــد کــه از هــر دو مطلــع 
ــه  ــوزه ارائ ــن ح ــمندی را در ای ــعه ارزش ــد توس ــا بای ــوند و م ش
دهیــم. مــا بایــد گردشــگری را تســهیل کنیــم ازایــن رو کــه حــق 
همــه مــردم اســت. گردشــگری بســیاری از مســائل اقتصــادی مــا 

را حــل خواهــد کــرد.
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی کــه پــس 
ــه گردشــگری  ــی محصــوالت هفــت اســتارت آپ در زمین از معرف
و صنایع دســتی ســخن می گفــت، ارائــه و ایده هــای آن هــا را 
جســورانه، در فضایــی راحــت و سرشــار از اعتمادبه نفــس توصیــف 
کــرد و پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی 
ــی در  ــرمایه گذار خوب ــت را س ــرده اس ــت ک ــا حمای ــه از آن ه ک
ــگاهی  ــاد دانش ــه جه ــجره طیب ــت و آن را ش ــه دانس ــن زمین ای

توصیــف کــرد.
ــد  ــی توان ــاد دانشــگاهی م ــه داد: جه ــی ادام ــدس ضرغام مهن
بــا نــوآوری توســعه کســب و کارهــای گردشــگری را متحــول 

کنــد.

جهاددانشگاهی یک مرکز نوآوری است
دیگــر  از  کرمــی  پرویــز 
ســخنرانان ایــن مراســم بــود 
یــک  را  جهاددانشــگاهی  کــه 
شــتاب دهنده خوانــد و گفــت: 
مرکــز  یــک  جهاددانشــگاهی 
نــوآوری بــوده و بهتــر اســت 
در اینجــا بــه دنبــال نــوآوری 
کــه  الهــی  نعمــت  باشــید؛ 
خداونــد در انســان بــه ودیعــه گذاشــته و تمام شــدنی نیســت. اگــر 
ــوآوری  ــوب از ن ــری خ ــت بهره گی ــون دوام آورده اس ــان تاکن انس
و فنــاوری نــرم اســت. فنــاوری نــرم یکــی از مســائلی اســت کــه 
ــور محرکــه باشــد. ــد موت ــوآوری منــزوج شــود، می توان ــا ن اگــر ب

وی تاکیــد کــرد: بــه عقیــده مــن  پــارک ملــی علــوم و 
ــگاهی،می تواند  ــی جهاددانش ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن فناوری ه
ــی،  ــوم اجتماع ــه عل ــگاهی ازجمل ــای جهاددانش ــام فعالیت ه تم

ــرد. ــر را دربربگی ــگ و هن ــانی، فرهن ــوم انس عل
 رئیـس مرکـز و دبیر سـتاد فناوری هـای نرم و توسـعه صنایع خاق 
در ادامـه عنـوان کـرد: امـروز باید کمـک کنیم شـرکت دانش بنیان 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  حـوزه  در  خـاق 
بیشـتر شـده تـا بـه معرفی هرچـه بیشـتر و بهتـر میـراث فرهنگی 
و گردشـگری مـا بپردازنـد. تاریـخ، پیشـینه، فرهنـگ و تمـدن مـا 
هرکـدام یـک دنیا کار اسـت و نیازمند یک زیسـت بوم و اکوسیسـتم 
کـه وزارتخانـه به عنـوان حامـی، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری  و جهاددانشـگاهی هرکـدام یـک بخـش از آن هسـتند و 

عمـده کار بـه دسـت شـرکت های خـاق و دانش بنیـان اسـت.

وزارت علوم از توسعه صنایع خالق و فرهنگی
 حمایت می کند

آییــن  ایــن  در  همچنیــن 
دکترامیــد رضایــی فــر بــا اشــاره 
ــرار دادن  ــم ق ــه کناره ــه این ک ب
خاقیــت، نــوآوری و فرهنــگ 
ــت  ــاز هوی ــک پیکرس ــدون ش ب
ــرد:  ــوان ک ســرزمینی اســت، عن
وقتــی بــه میــراث و فرهنــگ 
بــه  قطعــاً  میکنیــم  نــگاه 
ــزاری در  ــث ســخت افزاری و نرم اف ــه از حی ــواردی می رســیم ک م
حــوزه صنعتــی و اجتماعــی در دوره خــود یــک نــوآوری و فنــاوری 

می شــوند. محســوب 
مدیــرکل پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری ادامــه داد: اگــر بتوانیــم امــروز بــه نــوآوری 
و فنــاوری ویــژه برســیم هماننــد میراثــی کــه از گذشــته داشــتیم 
در آینــده می توانیــم بــه آن به عنــوان یــک میــراث ســاز فرهنــگ 
آینــده نــگاه کنیم؛بنابرایــن امــروز بایــد اهمیــت ویــژه ای بــرای آن 

قائــل شــویم.
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وی افــزود : در وزارت علــوم ســعی کردیــم بــا احیــای ســاختارهای 
ــک  ــتن ی ــا داش ــوآور ب ــاور و ن ــای فن ــرای مجموعه ه ــی ب حمایت
ــز  ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل شــبکه گســترده در حــوزه پارک ه
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن ــار معاون ــاوری در کن ــوآوری و فن ن

جمهــوری یــک مجموعــه کارآمــد و پویــا را راهبــری کنیــم.
ــی از  ــرد: یک ــوان ک ــود عن ــخنان خ ــه س ــر در ادام ــی ف رضای
اتفاقاتــی کــه انتظــار داریــم ایــن اســت کــه مجموعه هایــی شــبیه 
بــه پــارک صنایــع فرهنگــی بتوانــد بــه یــک پیوســت بــرای کلیــه 
ــل شــود. ــروز اســت، تبدی ــی کــه در حــال ظهــور و ب فناوری های

ــزود:  ــوآوری وزارت عتــف اف ــاوری و ن ــور فن ــرکل پشــتیبانی ام مدی
امیدواریــم نظــام ایــده هــا و نیازهــا بــه همرســانی ایــده هــا در همــه 
حوزه هــا کمــک کنــد. برخــی از نگاه هــای مــا بــه حــوزه فرهنــگ 
و هنــر بایــد بــه موضــوع بازآفرینــی بازگــردد؛ موضوعــی که شــاید 
ــا در  ــیاری از فناوری ه ــان در بس ــاط پنه ــه نق ــل ب ــروز تبدی ام
ســطح دنیــا می شــود. اگــر بتوانیــم بازنگــری فرهنگــی و فنــاوری 
را در دســتور کار قــرار دهیــم ، مستندســازی در حــوزه فرهنگــی 

ــرد. ــز شــکل می گی و تاریخــی نی

اهمیت کشف ظرفیت های ناشناخته گردشگری
ــی  ــارک مل ــس پ ــخو ـ ریی ــی خوش ــین ایمان ــر محمدحس دکت
ــع فرهنگــی ـ کــه نمایشــگاه  ــرم و صنای ــاوری هــای ن ــوم وفن عل

محصــوالت دانش بنیان گردشــگری 
ــن  ــت ای ــه هم ــتی ب و صنایع دس
پــارک در دانشــگاه علــم و فرهنــگ 
برگــزار شــد، گفــت:  بــا حضــور آقای 
ضرغامــی در وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اتفاقات 
ــای  ــد، یکــی از کاره ــی می افت خوب

ــت،  ــگری اس ــناخته گردش ــای ناش ــف ظرفیت ه ــان کش ــوب ایش خ
اصفهــان و شــیراز بســیار شناخته شــده اند، امــا ایشــان در سفرهایشــان 

در حــال کشــف جاذبه هــای گردشــگری هســتند.
او همچنیــن از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و بــا یــادآوری 
ــام محــرم،  ــر و گردشــگری در ای تعطیلــی پارک هــا، ســینما، تئات
بــه جذابیــت آیین هــای محــرم بــرای گردشــگران خارجــی اشــاره 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می ــرد و از وزی ک
درخواســت کــرد پیگیــر رفــع تعطیلــی گردشــگری در محرم باشــد.

گفتنــی اســت در حاشــیه ایــن مراســم نمایشــگاه توســعه 
گردشــگری ایــران کهــن بــا خاقیــت و نــگاه دانش بنیــان 
برگــزار شــد و بــا حمایــت وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی از پلتفــرم »بزنیــم بیــرون« باهــدف توزیــع متــوازن 

ــد. ــی ش ــور رونمای ــر کش ــفر در سراس س

گزارش: امیرعلی بینام
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ــا تاکیــد بــه تــاش  رییــس پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی ب
ــاروری در بیمــاران ســرطانی، در  ــرای حفــظ ب ــن پژوهشــگاه ب ای
ــان جهاددانشــگاهی  ــا برنامه هــای آینــده پژوهشــگاه روی رابطــه ب
در زیســت بــوم نــوآوری جدیــد کشــور بیــان کــرد: ایجــاد مرکــز 
ــاد  ــک، ایج ــامت متابولی ــز س ــاد مرک ــانان، ایج ــی نخستی س مل
ــای  ــاروری از برنامه ه ــوزه ب ــی در ح ــوق تخصص ــای ف کلینیک ه

آینــده ایــن پژوهشــگاه اســت. 
ــر  ــی جهاددانشــگاهی، دکت ــط عموم ــازارکار از رواب ــزارش ب ــه گ ب
عبدالحســین شــاهوردی رییــس پژوهشــگاه رویــان بــه مناســبت 
فرارســیدن چهــل و دومیــن ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی بــا 
اشــاره بــه مهمتریــن دســتاوردهای شــاخص و نوآورانــه پژوهشــگاه 
رویــان در راســتای پاســخ بــه نیازهــای ملــی و منطقــه ای گفــت: 
ــان  ــه هموطن ــت ب ــه خدم ــاروری و ارائ ــرفته ناب ــای پیش درمان ه
مراجعــه کننــده در طــی ســه دهــه گذشــته، بومی ســازی و ترویــج 
دانــش درمان هــای پیشــرفته نابــاروری در ســطح جهاددانشــگاهی، 
ملــی و منطقــه ای، تأســیس بانــک تخمــدان انســانی جهــت حفــظ 
ــط  ــد محی ــرطانی، تولی ــاران س ــاروری در بیم ــظ ب ــاروری، حف ب
ــن  ــت و جنی ــاد ذوب گام ــای انجم ــت و کیت ه ــوی گام شستش
مــورد نیــاز آزمایشــگاه های جنیــن شناســی تحقیقاتــی _ بالینــی 
ــا تخصیــص مرکــز  ــا ب و ایجــاد آزمایشــگاه تشــخیص طبــی کرون
آموزش هــای کوتــاه مــدت رویــان، در راســتای رفــع نیــاز کشــور 
ــن  ــتاوردهای ای ــن دس ــی از مهمتری ــی بخش ــالت اجتماع و رس

پژوهشــگاه اســت.
وی افــزود: از دیگــر دســتاوردهای شــاخص ایــن پژوهشــگاه 
ــلول های  ــش س ــای دان ــردن یافته ه ــردی ک ــه کارب ــوان ب می ت

بنیــادی نظیــر ارایــه خدمــات تخصصــی ســلول درمانــی در 
ــن  ــاوری ب ــرکت های فن ــیس ش ــو و تاس ــان ویتیلیگ ــوزه درم ح
یاخته هــای خــون بنــد نــاف رویــان، ســل تــک فارمــد، بکارگیــری 
ســلول های ایمنــی در درمــان ســرطان بدخیــم مغــزی، تاســیس 
ــان،  ــلولی روی ــرفته س ــوالت پیش ــاوری محص ــعه فن ــز توس مرک
ارایــه خدمــات تخصصــی در حــوزه بیماری هــای متابولیــک نظیــر 
ــرد در  ــب پرکارب ــای نوترکی ــد پروتئین ه ــی و تولی ــت و چاق دیاب

ــرد. ــاره ک ــادی اش ــلول های بنی ــژه س ــتی بوی ــات زیس تحقیق
ــا،  ــاری کرون ــدل بیم ــوش م ــد م ــان تولی ــس پژوهشــگاه روی ریی
ــاال  ــی ب ــیل ژنتیک ــی دارای پتانس ــات اهل ــازی حیوان ــد س همانن
ماننــد ایجــاد مزرعــه بزهــای همانندســازی شــده ســانن، هماننــد 
ــر  ــک غی ــد بیولوژی ــراض، تولی ــرض انق ــات در مع ــازی حیوان س
ــتای ســامت  ــی در راس ــهال دام ــک داروی ضــد اس ــی بیوتی آنت
ــاالنه در  ــی س ــای بین الملل ــزاری کنگره ه ــی، برگ ــره غذای زنجی
ــزاری  ــادی، برگ ــلول های بنی ــل و س ــد مث ــکی تولی ــوزه پزش ح
بیســت دوره جشــنواره بین المللــی در حــوزه پزشــکی تولیدمثــل 
و ســلول های بنیــادی در راســتای تقدیــر از محققــان پرتــاش در 
ایــن حــوزه، تقدیــر از محققــان شــاخص و تأثیرگــذار جهانــی در 
حــوزه علــوم زیســتی بــا اعطــای جایــزه زنــده یــاد دکتــر کاظمــی 
آشــتیانی را از دیگــر فعالیت هــای موفــق ایــن پژوهشــگاه دانســت.

دکتــر شــاهوردی ادامــه داد: برگــزاری اولیــن دوره کنگــره 
منطقــه ای وانا)کشــورهای غــرب آســیا و شــمال آفریقــا( در حــوزه 
درمــان نابــاروری، برگــزاری بیــش از 10 دوره مدرســه تابســتانی 
ــرای دانشــجویان،  یــک هفتــه ای در حــوزه ســلول های بنیــادی ب
ترویــج دانــش علــوم زیســتی در حــوزه ســلول های بنیــادی 

رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی خبر داد:

ایجاد مرکز ملی نخستی سانان؛ تالش برای حفظ باروری در بیماران سرطانی
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ــوزان و  ــش آم ــژه دان ــدارس وی ــطح م ــل در س ــوم تولیدمث و عل
فرهنگیــان، انتشــار بــه روزتریــن یافته هــای تحقیقاتــی در قالــب 
چــاپ دو نشــریه بین المللــی تخصصــی در حــوزه علــوم ســلولی و 
پزشــکی تولیدمثــل، همــکاری در تألیــف و انتشــار کتــب مرجــع 
حاصــل از تجــارب اعضــا هیئــت علمــی در ســطح ملــی و همکاری 
در تألیــف کتــب بین المللــی، مشــارکت در تدویــن قوانیــن 
ــاروری و موضوعــات  کشــوری در حــوزه درمان هــای پیشــرفته ناب
ــن  ــارکت در تدوی ــک و مش ــن و تخم ــدا جنی ــد اه ــط مانن مرتب
ــلول  ــاروری، س ــان ناب ــوزه درم ــوری در ح ــتورالعمل های کش دس
ــگاه  ــن پژوهش ــای ای ــر فعالیت ه ــی از دیگ ــی و ژن درمان درمان

اســت.
ــان در ســطح  ــذاری پژوهشــگاه روی ــه تاثیرگ ــر شــاهوردی ب دکت
اســتان ها و کشــور اشــاره کــرد و گفــت: کاربــرد فــراورده 
نارســایی زودرس تخمــدان،  بنیــادی در درمــان  ســلول های 
همــکاری در اجــرای کار آزمایــی هــای بالینــی در حــوزه ســلول 
ــای  ــه فاکتوره ــگاهی، مطالع ــتان های دانش ــا بیمارس ــی ب درمان
ــا  ــژه ب ــاروری به وی ــاالت ناب ــواع اخت ــروز ان ــر ب ــر ب ــی مؤث ژنتیک
الگــوی بــروز خانوادگــی، اســتفاده از ســلول های بنیــادی در 
ــت  ــد پوس ــی، تولی ــه نخاع ــون و ضایع ــاری پارکینس ــان بیم درم
ــون،  ــرطان خ ــی در س ــوختگی، ژن درمان ــان س ــه در درم دوالی
ــدازی  ــدران در راه ان ــن اســتان مازن اســتفاده از امــکان همــکاری خیری
مرکــز تحقیقاتــی تشــخیص ســرطان در بابــل، همــکاری در تأســیس 
دانشــکده علــوم و فناوری هــای نوین زیســتی در دانشــگاه علــم و فرهنگ 
در جــذب دانشــجویان کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری 
ــیس  ــکاری در تأس ــی و هم ــف زیست شناس ــته های مختل در رش
دانشــکده علــوم پایــه و فناوری هــای نویــن علــوم پزشــکی 

جهاددانشــگاهی در رشــته های ســلولی کاربــردی، بیولــوژی 
ــن  ــه ای تولیدمثــل و مهندســی بافــت در مقطــع دکتــری از جمل

تأثیرگذاری هــا اســت.
دکتــر شــاهوردی بــا اشــاره بــه میــزان تعامــل پژوهشــگاه رویــان 
در همــکاری بــا مســئوالن اســتانی گفــت: همــکاری در راه انــدازی 
۷ مرکــز درمــان نابــاروری وابســته بــه جهاددانشــگاهی در ســطح 
ــردی  ــکاری در کارب ــتان و ...، هم ــل، خوزس ــر اردبی ــور نظی کش
ــا  ــت ب ــی باف ــوزه مهندس ــواد در ح ــی م ــش مهندس ــردن دان ک
واحــد یــزد جهاددانشــگاهی، همــکاری در برگــزاری همایش هــای 
مرتبــط بــا حــوزه علــوم تولیدمثــل و ســلول های بنیــادی 
در ســطح کشــور، همــکاری در بومی ســازی دانــش پیونــد 
ــیح  ــتان مس ــکاری بیمارس ــا هم ــراس ب ــس پانک ــر النگرهان جزای
دانشــوری و مرکــز تحقیقــات دیابــت یــزد و همــکاری تخصصــی 
ــا ســایر واحدهــای  در حــوزه اخــاق در پژوهش هــای پزشــکی ب
جهاددانشــگاهی، در ســطح ملــی و بین المللی)دبیرخانــه یونســکو 
ــتان ها  ــا اس ــان ب ــگاه روی ــات پژوهش ــه تعام ــران( از جمل در ای

اســت.
برنامه هــای آینــده پژوهشــگاه رویــان در  بــا  وی در رابطــه 
ــز  ــاد مرک ــرد: ایج ــان ک ــور بی ــد کش ــوآوری جدی ــوم ن ــت ب زیس
ــاد  ــک، ایج ــامت متابولی ــز س ــاد مرک ــانان، ایج ــی نخستی س مل
کلینیک هــای فــوق تخصصــی در حــوزه بــاروری ماننــد کلینیــک 
ــوش  ــد م ــرطان و MS، تولی ــه س ــاران مبتاب ــژه بیم ــاروری وی ب
ــکاوری  ــگاه بیودیس ــاد آزمایش ــال، ایج ــج اطف ــاری فل ــدل بیم م
ــود در  ــاخت های موج ــعه زیرس ــش و توس ــدل زبرافی ــه م ــر پای ب
ــان  ــز رشــد و شــرکت های دانش بنی ــت مرک ــا فعالی راســتای ارتق

ــت. ــگاه اس ــن پژوهش ــده ای ــای آین از برنامه ه



پارک علم و فناوری

www.bazarekar.ir 14
سال ششم - شماره33

مرداد 1401

ــینا  ــن س ــی پژوهشــگاه اب ــات علم ــر ظفردوســت، عضــو هی دکت
مــی گویــدد: پژوهشــگاه های جهــاد دانشــگاهی توانســتند میــان 
پزشــکان و درمانگــران و افــرادی کــه بــه طــور ویــژه در زمینه علم 
فعالیــت می کننــد، ارتبــاط ایجــاد کننــد. تــا زمانــی کــه پزشــک 
و محققــی کــه در زمینــه علــم فعالیــت می کنــد، نتواننــد بــا هــم 
ارتبــاط بگیرنــد، هیچــگاه دســتاوردهای آزمایشــگاه نمی توانــد وارد 
بالیــن و جامعــه شــود. پژوهشــگاه های جهــاد دانشــگاهی، افــرادی 
ــم  ــار ه ــد، کن ــت می کنن ــم فعالی ــان و عل ــه درم ــه در زمین را ک
ــی  قــرار داده و ایــن افــراد می تواننــد در کنــار هــم اتفاقــات خوب

را رقــم بزننــد. 
ــاروری و  ــازارکار، مرکــز فــوق تخصصــی درمــان ناب ــه گــزارش ب ب
ــان،  ــن متخصص ــکاری مجرب تری ــا هم ــینا ب ــرر ابن س ــقط مک س
ــتاوردهای  ــتوانه دس ــا پش ــا و ب ــزات و تکنیک ه ــن تجهی به روزتری
ــن  ــای نوی ــوم و فناوری ه ــگاه عل ــگران پژوهش ــه پژوهش نوآوران
ــاد دانشــگاهی- ابن ســینا، یکــی از قطب هــای مهــم  زیســتی جه

ــود. ــوب می ش ــه محس ــور و منطق ــاروری در کش ــان ناب درم
ایــن مرکــز توانســته بــا ارائــه خدمــات تشــخیصی و درمانــی جامع 
ــاروری؛  ــان ناب ــامل درم ــی ش ــک فوق تخصص ــب ۸ کلینی در قال
تشــخیص و درمــان ســقط مکــرر؛ روش هــای جایگزیــن در درمــان 
ــن(؛  ــن و رحــم جایگزی ــدای جنی ــدای تخمــک، اه ــاروری )اه ناب
ــامت  ــارداری(؛ س ــرل ب ــوزاد )کنت ــن و ن ــادر، جنی ــامت م س
جنســی؛ دردهــای لگنــی، اندومتریــوز و الپاروســکوپی پیشــرفته؛ 
ســلول درمانــی )و ســلول های بنیــادی خــون قاعدگــی(، پســتان، 
ــذت و  ــن، ل ــارور را تأمی ــای ناب ــی زوج ه ــای درمان ــام نیازه تم

شــادی داشــتن فرزنــد را بــه صدهــا خانــواده  ایرانــی هدیــه کنــد.
در آســتانه چهــل و دومیــن ســالگرد تأســیس جهــاد دانشــگاهی، 
دکتــر ســیمین ظفردوســت، فلوشــیپ نابــاروری، مدیــر کلینیــک 
ــاروری  ــان ناب ــز درم ــی مرک ــم تخصص ــو تی ــلول درمانی و عض س
ــا  ــو ب ــگاهی در گفت وگ ــاد دانش ــینا جه ــن س ــرر اب ــقط مک و س
ــه  ــگاه در زمین ــن پژوهش ــم ای ــتاوردهای مه ــی از دس ــنا، یک ایس
اســتفاده از ســلول های بنیــادی خــون قاعدگــی در درمــان 

ــرد ــاروری را تشــریح ک ناب
ــادی اشــاره  ــرد مهــم ســلول های بنی ــه کارب ــر ظفردوســت ب دکت
ــه  ــتند ک ــلول هایی هس ــادی، س ــلول های بنی ــت: س ــرد و گف ک
ــور  ــته تص ــد. در گذش ــلول ها را دارن ــواع س ــه ان ــز ب ــدرت تمای ق
ــن  ــوزادان از بی ــد در ن ــس از تول ــلول ها پ ــن س ــه ای ــد ک می ش
ــن  ــه ای ــد ک ــان دریافتن ــم محقق ــرفت عل ــا پیش ــا ب ــد، ام می رون
ســلول ها در افــراد بالــغ نیــز می تواننــد وجــود داشــته باشــند؛ بــه 
ــلول های  ــتخوان، س ــز اس ــادی مغ ــلول های بنی ــال، س ــوان مث عن
بنیــادی بافــت چربــی و ســلول های بنیــادی خــون قاعدگــی کــه 

ــت. ــادی اس ــلول های بنی ــدی از س ــاخه ای جدی ش
ــرر  ــقط مک ــاروری و س ــان ناب ــز درم ــی مرک ــم تخصص ــو تی عض
ــد  ــی دارن ــر خوب ــدرت تکثی ــلول ها ق ــن س ــزود: ای ــینا اف ــن س اب
ــف را  ــلول های مختل ــه س ــز ب ــت تمای ــاص، قابلی ــرایط خ و در ش
ــه عنــوان مثــال، محققــان توانســته اند در آزمایشــگاه ها،  ــد. ب دارن
ــی  ــی و حت ــدی، قلب ــلول های کب ــه س ــادی را ب ــلول های بنی س
ــه همیــن دلیــل  ــه تخمــک تبدیــل کننــد. ب ســلول های شــبیه ب
ــد در  ــی بتوانن ــم حت ــا پیشــرفت عل ــد ب ــان تصــور می کنن محقق

جهاددانشگاهی زیست بوم نوآورِی نخبگان ایران

پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی،

 زمینه ساز ارتباط بهتر پزشکان و پژوهشگران
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ــی،  ــای قلب ــرای بیماری ه ــلول ها ب ــن س ــز از ای ــار نی ــن بیم بالی
ــد.  ــتفاده کنن ــاروری اس ــان ناب ــی در درم ــی و حت ــزی نخاع مغ
ــادی  ــلول های بنی ــای س ــا، بانک ه ــت در کل دنی ــن جه ــه همی ب
تشــکیل شــده اســت. در ایــن بانک هــا، ســلول های بنیــادی افــراد 
نگهــداری و فریــز می شــوند. یکــی از منابــع ســلول های بنیــادی، 
ــن  ــاف اســت. از آنجــا کــه ای ســلول های بنیــادی )خــون( بنــد ن
ســلول ها تنهــا یــک بــار موقــع تولــد بــه دســت می آیــد، والدیــن 
ــود را در  ــدان خ ــاف فرزن ــد ن ــادی بن ــلول های بنی ــد س می توانن
ــورد  ــده م ــا در آین ــد ت ــادی نگهــداری کنن ــک ســلول های بنی بان

اســتفاده قــرار گیــرد.
ــون  ــادی خ ــلول های بنی ــه س ــاره ب ــا اش ــت ب ــر ظفردوس  دکت
ــا  ــی ی ــت چرب ــده باف ــوم ش ــه معل ــی ک ــت: از زمان ــی گف قاعدگ
ــرای  ــی ب ــود دارد، نگران ــز وج ــغ نی ــراد بال ــی در اف ــون قاعدگ خ
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــادی کاه ــلول های بنی ــازی س ذخیره س
امیــد داریــم کــه در آینــده بتوانیــم از ســلول های بنیــادی 
مختلــف  بیماری هــای  درمــان  در  زیــادی  اســتفاده های 

داشــته باشــیم.

افزایش میزان باروری با تزریق سلول های بنیادی 
خون قاعدگی 

ــن  ــگاه اب ــه در پژوهش ــام گرفت ــش انج ــه پژوه ــاره ب ــا اش وی ب
ــژه روی  ــور وی ــه ط ــا ب ــرد: م ــار ک ــگاهی اظه ــاد دانش ــینا جه س
ســلول های بنیــادی خــون قاعدگــی در طــول نازایــی کار کردیــم 
ــادی  ــا ســلول های بنی ــار در دنی ــن ب ــرای اولی ــش ب و ۴ ســال پی
ــش  ــار کاه ــه دچ ــی ک ــدان خانم های ــه تخم ــی را ب ــون قاعدگ خ
ذخیــره تخمــدان شــده بودنــد، تزریــق کردیــم. ایــن افــراد عــادت 
ــدازه ای  ــه ان ــا ب ــی آنه ــره تخمدان ــی ذخی ــدند، ول ــه می ش ماهیان
ضعیــف بــود کــه بــدن آنهــا بــه درمان هــای آی وی اف )IVF( نیــز 
ــا  ــتند و ی ــی داش ــیار کم ــک بس ــداد تخم ــی داد و تع ــواب نم ج
تخمک هــای آنهــا کیفیــت بســیار کمــی داشــت. ایــن افــراد غالبــا 

ــی اســتفاده کننــد. ــد از تخمــک اهدای مجبورن
دکتــر ظفردوســت بــا اشــاره بــه پیــری جمعیــت در کشــور افــزود: 
بــا توجــه بــه اینکــه این روزهــا جوانــان دیــر اقدام بــه فرزنــدآوری 
می کننــد و در مــورد فرزنــدآوری بــه فاکتــور ســن توجــه چندانــی 
ــدرت  ــتند و ق ــال  هس ــاالی 3۵ س ــا ب ــتر زوج ه ــد، بیش نمی کنن
بــاروری زنــان 3۵ تــا ۴0 ســال بســیار کمتــر از زنــان زیر 3۵ ســال 
ــن  ــی ای ــادی قاعدگ ــا ســلول های بنی ــل م ــن دلی ــه همی اســت. ب
افــراد را بــه داخــل تخمــدان آنهــا تزریــق کردیــم و مشــاهده کردیــم 
کــه میــزان بــاروری ایــن افــراد کــه زیــر 10 درصــد اســت، بــا تزریــق 
ایــن ســلول ها بــه 3۵ تــا ۴0 درصــد افزایــش پیــدا می کنــد. البتــه 
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه تمامــی افــرادی کــه ایــن ســلول ها را 
تزریــق می کننــد، حتمــا صاحــب فرزنــد می شــوند؛ امــا افزایــش 
ــا ۴0 درصــد یــک افزایــش کامــا معنــی دار اســت  ــه 3۵ ت 10 ب
ــادی خــون  ــق ســلول های بنی ــه تزری ــم ک ــا دیدی ــی م و از طرف
ــاند.  ــیبی نمی رس ــچ آس ــراد هی ــن اف ــدان ای ــه تخم ــی ب قاعدگ

در حــال حاضــر پــس از گذشــت ۴ ســال، ایــن بیمــاران پیگیــری 
می شــوند و خوشــبختانه فرزندانــی کــه بــه دنیــا آمده انــد و خــود 

بیمــاران، تاکنــون مشــکلی نداشــته اند.
ــا تاکیــد بــر اینکــه  عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ابــن ســینا ب
تزریــق ایــن ســلول ها بــه ســن بســتگی دارد،  ادامــه داد: خانم هایی 
کــه ذخیــره تخمدانــی کمــی دارنــد، ولــی زیــر ۴0 ســال هســتند، از 
ــی  ــد، ول ــی دارن ــدان کم ــره تخم ــش ذخی ــه کاه ــی ک خانم های
سن شــان بــاالی ۴1 اســت،  نتیجــه بهتــری می گیرنــد. ایــن 
روش بــرای زنانــی کــه کامــا یائســه شــدند، چنــدان موثــر نبــود، 
چراکــه در زنــان یائســه در جایگــذاری ایــن ســلول ها در تخمــدان 

ــود. ــاد می ش ــر ایج ــی تغیی ــر بافت شناس از نظ

پژوهشگاه های جهاد دانشگاهی، زمینه ساز 
انجام پژوهش های خوب در حیطه های مختلف 

دکتـر ظفردوسـت با اشـاره بـه فعالیت هـای مختلف جهاد دانشـگاهی 
اسـت،  سـاخته  دانشـگاهی  جهـاد  کـه  پژوهشـگاه هایی  گفـت: 
زیرسـاخت ها و زمینـه الزم بـرای انجـام پژوهش را فراهم کرده اسـت. 
بـه عنوان مثـال، زیرسـاخت های پژوهشـی کـه ما انجـام دادیم، 
10 سـال پیـش در پژوهشـگاه ابـن سـینا بنیان گذاشـته شـده 
بـود و جهـاد دانشـگاهی بـه طـور کامـل حمایت کـرد و ما جزء 
اولیـن کشـورهایی بودیـم کـه ایـن پژوهـش را در فـاز انسـانی 
انجـام دادیـم که این پیشـرفت بـرای مملکت ما افتخـار بزرگی 
اسـت. اینکـه جهاد دانشـگاهی چنیـن پژوهشـگاه هایی را ایجاد 
کـرده و دسـت پژوهشـگران را بـرای انجـام پژوهش هـای خوب 
ارزشـمند  بسـیار  اسـت،  گذاشـته  بـاز  مختلـف  در حیطه هـای 
اسـت و امیـدوارم در سـال های آینـده بـه سـمتی پیـش رویـم 
کـه هیـچ ایـده ای در کشـور روی زمین نمانـد و پژوهشـگر، نخبه 
و دانشـمند ایرانـی بتوانـد ایـده خود را کشـور خـودش خودش 

بـه عرضـه اجـرا بگذارد.
بــه نقــل از ایســنا، عضــو تیــم تخصصــی مرکــز درمــان 
ــرد  ــه عملک ــاره ب ــا اش ــینا ب ــن س ــرر اب ــقط مک ــاروری و س ناب
جهــاد دانشــگاهی در زمینــه پزشــکی گفــت: در گذشــته 
ــدان  ــا چن ــکی فض ــای پزش ــش در زمینه ه ــام پژوه ــرای انج ب
ــی پژوهشــگاه های جهــاد دانشــگاهی  توانســتند  ــاز نبــود، ول ب
ــژه  ــور وی ــه ط ــه ب ــرادی ک ــران و اف ــکان و درمانگ ــان پزش می
در زمینــه علــم فعالیــت می کننــد، ارتبــاط ایجــاد کننــد. 
تــا زمانــی کــه پزشــک و محققــی کــه در زمینــه علــم 
ــد، هیچــگاه  ــاط بگیرن ــم ارتب ــا ه ــد ب ــد، نتوانن ــت می کن فعالی
دســتاوردهای آزمایشــگاه نمی توانــد وارد بالیــن و جامعــه 
شــود و بی فایــده خواهــد بــود؛ بنابرایــن، پژوهشــگاه های 
و  درمــان  زمینــه  در  کــه  را  افــرادی  دانشــگاهی،  جهــاد 
ــراد  ــن اف ــرار داده و ای ــم ق ــار ه ــد، کن ــت می کنن ــم فعالی عل
می تواننــد در کنــار هــم اتفاقــات خوبــی را رقــم بزننــد؛ 

ــت. ــردم اس ــردن م ــی ک ــر زندگ ــم، بهت ــدف از عل ــون ه چ
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دکتـر علـی خیرالدیـن در نشسـت مدیـران مراکـز رشـد واحدهـای 
فنـاور کشـور که بـه میزبانـی شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان 
برگـزار می شـود بـا تاکید بر جایگاه ویژه مراکز رشـد در اکوسیسـتم 
نـوآوری و فنـاوری کشـور گفـت: فعالیـت ایـن مراکز توسـط وزارت 

علـوم رصـد و مراکـز غیرفعـال تعطیل می شـوند.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر علـی خیرالدیـن در ارتبـاط تصویری با 
نشسـت مدیـران مراکـز رشـد واحدهـای فناور کشـور  گفـت: مقام 
معظـم رهبـری در سـخنرانی ابتـدای سـال خـود فرمودنـد امسـال 
سـال »تولیـد؛ دانش بنیان و اشـتغال آفرین« اسـت. تولیـدی مد نظر 
اسـت که اشـتغال آفریـن، دانش بنیـان و مبتنـی بر نیازهای کشـور 
باشـد. در همیـن راسـتا مـا ۵ راهبرد اصلـی را در معاونـت فناوری و 

نـوآوری وزارت علـوم دنبـال می کنیم.
وی افـزود: راهبـرد اصلـی مـا تکمیـل و تقویت زیسـت بـوم فناوری 
و نـوآوری کشـور اسـت. جایگاه مراکز رشـد در زیسـت بـوم فناوری 
و نـوآوری کشـور ویـژه اسـت و بـه نوعـی بیـن مراکـز دانشـگاهی و 

پارک هـای علمـی و فناوری واسـط هسـتند.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری گفـت: 
سـیر تکاملی زیسـت بـوم کارآفرینی و نـوآوری به گونه ای اسـت که 
بایـد حتما در مجموعه های کشـور مرکز کارآفرینی و نوآوری شـکل 
گرفتـه باشـد. در بند »ت« قانون جهش تولیـد دانش بنیان به وزارت 
علـوم و وزارت بهداشـت اجـازه داده شـده اسـت کـه پردیس هـای 
دولتـی و خصوصـی را ایجاد کنـد. بنابراین امیدواریـم این پردیس ها 
را در اسـتا ن ها داشـته باشـیم. مـا تاکنـون پردیس هـای تخصصی و 
دهکـده فنـاوری و نـوآوری کشـاورزی را ایجـاد کردیـم. قـرار شـده 

اسـت کـه در 10 اسـتان پردیس ایجاد شـود.
خیرالدیـن افـزود: مـا 2۴6 مرکز رشـد فعـال داریم. ایـن مراکز باید 
شـرکت ها را مسـتقر کننـد تـا بـه نوعـی ورودی و خروجـی داشـته 
باشـند. بایـد بتوانیـم فعالیـت این مراکـز را رصـد و آن هـا را ارزیابی 

کنیـم. قطعـا مجـوز مراکـزی که فعـال نباشـند، لغو می شـود.
وی بـا اشـاره بـه طـرح »تانا« در اسـتان  گفت: این طـرح با همکاری 

اسـتانداری و پارک هـای علـم و فناوری اجرا می شـود و اکوسیسـتم 
نـوآوری و فنـاوری اسـتان را تقویـت می کنـد. در ایـن طـرح مراکـز 
رشـد نقـش بسـیار مهمی دارنـد. ما اعتقـاد داریم در هر اسـتان یک 
پـارک علـم و فناوری داشـته باشـیم اما بایـد در هر شهرسـتان یک 

مرکز رشـد وجود داشـته باشـد.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با  اشـاره 
بـه طـرح ملـی ترویـج کارآفرینـی و تـور فنـاوری گفـت: بر اسـاس 
ایـن طـرح از 30 هـزار دانشـجو حمایت می شـود و بـا پرداخت یک 
میلیـون تومـان به هـر نفر بـرای شـرکت در دوره های مهـارت ورزی 
بـا  افـراد  نیـز  فنـاوری  تـور  در  می شـود.  حمایـت  کارآفرینـی  و 

دسـتاوردهای مراکـز رشـد آشـنا می شـود.
خیرالدیـن اظهـار کـرد: جایـزه یونسـکو را در ایـن حـوزه داریم که 

قرار اسـت بـا همـکاری دانشـگاه تهران اجرا شـود.
وی بـه طـرح دسـتیار فناوری نیز اشـاره کرد و گفت: در تاشـیم که 
مراکز رشـد فنـاوری نیز بتواننـد در این طرح شـرکت کنند. تاکنون 
20 هـزار دانشـجو در این طـرح ثبت نام و از آن اسـتقبال کردند. در 
ایـن طـرح دانشـجویان به مدت 6 ماه در شـرکت های فّنـاور فعالیت 
می کننـد و بـه دانشـجویان کارشناسـی یـک میلیـون تومـان و بـه 

دانشـجویان ارشـد 2 میلیون تومان تسـهیات پرداخت می شـود.
معـاون فناوری و نـوآوری وزارت علوم تحقیقات و فنـاوری اظهار کرد: 
تجاری سـازی فناوری و اشـتغال آفرینی دانش بنیـان برای ما اهمیت 
دارد. همچنیـن طرح پسـا دکتـرای فنـاوری را داریم کـه متقاضیان 

می تواننـد بـه صـورت کامل تـر در ایـن حـوزه فعالیـت کنند.
خیرالدیـن بـا بیان اینکه 16 اتـاق فکر با 300 نخبـه در وزارت علوم 
راه انـدازی شـده اسـت، اظهـار کرد: فعالیت هـای خوبـی در اتاق  های 

فکر انجام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـامانه سـدف گفـت: همـه مراکـز رشـد بایـد 
اطاعـات خـود را در ایـن سـامانه ثبـت کننـد. همچنیـن از مراکـز 
رشـد می خواهیـم که در سـامانه نظـام ایده ها و نیازها یـا به اختصار 

سـامانه نـان اطاعـات خـود را ثبـت کنند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر علوم تاکید کرد؛

نقش مهم مراکز رشد در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور
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در  بـازار  تـا  ایـده  »از  موضـوع  بـا  هم اندیشـی  پنـل  اولیـن  در 
شـرکت های نوپـا« کـه در نشسـت مدیـران مراکز رشـد کشـور در 
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان برگـزار شـد، نحـوه حمایـت 
پارک هـای علـم و فنـاوری بـرای تجـاری سـازی ایده تشـرح شـد.

تحقیقاتـی   و  علمـی  از شـهرک  نقـل  بـه  بـازارکار   گـزارش  بـه 
اصفهـان، کتایـون رحیـم زادگان، مدیـر دفتـر طرح هـای پژوهـش 
و فنـاوری شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان بـا بیـان اینکـه ما 
از شـرکت ها حمایـت می کنیـم تـا بتواننـد بـه بـازار هـدف خـود 
دسـت پیـدا کننـد، ادامـه داد: انتخـاب نـوع صحیـح حمایت هدف 
اصلـی ایـن موضـوع اسـت. دو نوع حمایـت در این خصـوص وجود 
دارد کـه یکـی، حمایـت ایـده محـوری و دیگـری حمایـت توسـعه 
محصـول از محـل منابـع مالی داخلی شـهرک اسـت که بـا نظارت 

شـهرک در اختیـار شـرکت های مرکـز رشـد قـرار می گیـرد.
وی افـزود: حمایت هـای ایـده محوری یـک بار در طول دوره رشـد 
بـه شـرکت ها تعلـق می گیـرد. در ایـن بخـش ابتدا جلسـه راهبری 
برگـزار می شـود کـه هـدف و خروجـی ایده محـوری مـورد انتظـار 
مشـخص و شـرکت بـرای جلسـه بعـدی آمـاده شـود. پـس از آن 
جلسـه تعییـن فرآیند اجـرای طرح برگزار می شـود که بـه مواردی 
از جملـه زمـان و هزینـه مـورد نیـاز، فعالیت هـای برون سـپاری، 
تسـت ها و آزمایشـات مـورد نیـاز پرداختـه می شـود. نظارت هـای 
شـرکت  و  منتـور  ناظـر،  حضـور  بـا  شـرکت ها  بـر  شـهرک 

می شـود. انجـام 
و  علمـی  شـهرک  فنـاوری  و  پژوهـش  طرح هـای  دفتـر  مدیـر 
تحقیقاتـی اصفهـان ادامـه داد: حمایـت بعدی شـهرک در خصوص 
توسـعه محصول اسـت که سـه مرحله نمونه سـازی، پیـش از تولید 
صنعتـی و تولیـد محـدود و سفارشـی را شـامل می شـود. از مرحله 
مهمتریـن  توسـعه محصـول  تـا  ایده محـوری  نظـارت  و  حمایـت 
پارامتـر موجـود، امـکان تجاری سـازی طـرح اسـت. بر این اسـاس 
اگـر در هـر مرحلـه از فرآینـد، ایـن نتیجـه حاصل شـود کـه طرح 

امـکان تجـاری شـدن نـدارد، حمایـت از طـرح متوقـف می شـود.

حمایت بر اساس نیاز تیم های مستقر در مراکز رشد
دکتـر محسـن علی اکبریـان، مدیـر مرکـز رشـد نخبـگان پـارک 
فنـاوری پردیـس، نیـز در ایـن نشسـت اظهـار کـرد: در خصـوص 
حمایت هـای  بـه  شـرکت ها  بـه  آن هـا  تبدیـل  و  تیم هـا  جـذب 

مالـی نیـاز اسـت و حتـی ایـن موضـوع در جلسـات اولیـه تیم  ها با 
پارک هـای علـم و فنـاوری هـم مطرح می شـود. این مسـئله به عقیده 

مـن غلـط اسـت و چنیـن تفکـری منجـر به شکسـت می شـود.
وی افـزود: در حمایـت از تیم هـا بایـد بـه چنـد اصـل توجـه کـرد. 
اولیـن اصـل این اسـت که هیـچ خدمتی رایـگان نیسـت. از طرفی 
حمایـت غیرمسـتقیم موثرتـر از حمایت  هـای مسـتقیم )پرداخـت 
پـول نقـد( اسـت و ایـن یعنـی هزینـه بخشـی از خدماتـی کـه به 
ایـن  پرداخـت شـود.  آن هـا  توسـط  بایـد  ارائـه می شـود  تیم هـا 
مسـائل باعـث می شـود اصـول ابتدایـی کسـب وکار یعنـی مسـائل 

اقتصـاد از همـان ابتـدا در تیـم نهادینـه شـود.
مدیـر مرکز رشـد نخبـگان پارک فنـاوری پردیس با اشـاره به روند 
پذیـرش تیم هـا در مراکز رشـد فنـاوری گفت: این فرآیند مسـتلزم 
پرداخـت هزینـه اسـت امـا تیم هایـی که موفـق به پذیـرش در این 
مراکـز شـوند، هزینـه پرداخت شـده را مجـددا دریافـت می کنند و 

بنابرایـن فرآینـد پذیرش بـرای آن ها رایگان می شـود.
علی اکبریـان افـزود: در مجموعـه پردیـس یـک آیین نامـه حمایتی 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت که بر اسـاس آن در قالب 20 سـرفصل 
از تیم هـا بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم حمایـت می شـود. 
ایـن حمایت هـا بـا توجه بـه نیاز هـر تیم انجـام خواهد شـد. منابع 
متعـددی در کشـور وجـود دارد کـه می توانـد بـه صـورت هدفمند 
بـه تیم هـا و هسـته ها سـوق داده شـود. بـرای مثـال منابـع تبصره 
1۸ قانـون بودجـه در ایـن حـوزه وجـود دارد. روش تامیـن مالـی 
جمعـی نیـز یکـی از دیگر روش هـای موجـود در این زمینه اسـت.

3 هزار ایده نانوشته؛ یک ایده تجاری سازی شده
دکتـر محمـد ولیـا بیدگلـی، مدیـر مرکـز رشـد علـوم انسـانی و 
اسـامی قـم، نیـز گفـت: از هـر سـه هـزار ایـده نانوشـته تنها یک 
ایـده بـه تجاری سـازی پایـدار می رسـد. در سـال اول ورود به مرکز 
رشـد علوم انسـانی و اسـامی قم نهایتا تسـت بازار انجام می شـود. 
بعـد از سـال اول و دوم بیشـتر تثبیـت عملکرد حائز اهمیت اسـت 
پایـدار  تجاری سـازی  شـرکت  از  نیـز  سـوم  سـال  از  پـس  و 

انتظـار مـی رود.
وی افزود: در مرکز رشـد علوم انسـانی و اسـامی قم بیش از ۴0 نوع 
حمایـت از شـرکت ها انجـام می شـود کـه در مراحل متفاوت رشـد 

و فعالیـت کشـور ایـن حمایت ها بـا یکدیگر متفاوت اسـت.

در اولین پنل هم اندیشی تخصصی از ایده تا بازار؛

نحوه حمایت پارک های فناوری 
برای تجاری سازی ایده تشریح شد
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در پنل انتقال تجربیات نشست مدیران مراکز رشد کشور که در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد به مسئله شبکه سازی و هم افزایی 

فی مابین واحدهای مستقر در مراکز رشد پرداخته شد.
به گزارش بازارکار به نقل از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، زینت 
همت، سرپرست مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان 
تعریفی از مراکز رشد و اهمیت شبکه سازی اظهار کرد: »در شهرک 
 1۸۹ که  دارد  وجود  رشد  مرکز   6 اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی 
موفقیت  نرخ  خوشبختانه  و  هستند  مستقر  آنها  در  فناور  شرکت 

آنها ۷۵ درصد است.«
او افزود: »ورود به بازار یکی از نیازهای شرکت های مستقر در مراکز رشد 
هستند که بیشتر باید بر آن تمرکز کرد تا شرکت ها در آن ارتقا پیدا کنند.«

شبکه سازی و تسهیل فرآیند تجاری سازی
سرپرست مرکز رشد شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان با تاکید بر اهمیت 
شبکه سازی خاطر نشان کرد: »منابع 
و امکانات دولتی، محدوده ای کمی و 
کیفی دارد و شبکه سازی به تسهیل 
فرآیند تجاری سازی کمک می کند و 
در کنار آن، شرکت ها با دارایی ها و 
توانمندی های متفاوت را به یکدیگر 

مرتبط می کند.«
در  چالش ها  »پایش  داد:  ادامه  او 
مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای 

رشد و ارائه پیشنهادها یکی از اقدامات اصلی مراکز رشد به شمار می آید 
که به توسعه همه جانبه منجر می شود.«

همت برگزاری نشست های تخصصی و تعامل بین شرکت های نوپا و 
هم افزایی بین شرکت هایی که زمینه تخصصی یکسانی دارند را در امر 
شبکه سازی موثر دانست و افزود: »بهبود مدل های کسب و کار، بهبود 
مدل درآمدی، تامین مالی و سرمایه گذاری از نتایج شبکه سازی است.«

تبدیل مشکل به مساله برای شبکه سازی
منتظری  حرفه ای  و  فنی  دانشکده  رشد  مرکز  مدیر  جالی،  طیبه 
شبکه سازی  شدن  محقق  »برای  کرد:  اظهار  نشست  این  در  مشهد 
نباید جزیره ای نگاه کنیم و دانشگاه فنی و حرفه ای مزیتی که دارد، 

کارگاه های آن تجهیز شده و البته نیروی حرفه ای تربیت می کند.«
زبان  حرفه ای،  و  فنی  دانشگاه های  علمی  هیئت  »اعضای  گفت:  او 

مشترک با صنعت را پیدا کردند و پیشینه صنعت دارد و رویکرد مهارت 
محور را سرمنشا راه اندازی مرکز رشد در این دانشگاه قرار دادند«.

جالی خاطر نشان کرد: »به منظور شبکه سازی باید مشکات را تبدیل 
به مسئله کرد تا قابل حل شود.«

اقدامات شبکه سازی در مراکز رشد گیالن
بهاره پورمرادی، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور در پارک علم و فناوری 
گیان با بیان اینکه یکی از توانایی های مورد نظر یونسکو در قرن 21 
برقراری تعامل بین ذی نفعان است، گفت: »شبکه سازی کمک می کند 
شرکت های توانمند بهتر دیده بشوند و هزینه تبلیغات برای آنها به 

حداقل برسد و همچنین اطاعات در سریع ترین زمان تبادل شود.«
پورمرادی با بیان اینکه تمام ظرفیت های استان به منظور شبکه سازی 
در استان گیان شناسایی شده، گفت: »نهادهای استان را به شرکت ها 
متصل کردیم تا بهترین حضور را 

در بازار داشته باشند.«
او ایجاد مراکز رشد مشترک با مرکز 
تحقیقات، منتورینگ شرکت های 
کوچک  شرکت های  برای  بزرگ 
راستا  این  در  اقدامات  دیگر  از  را 
این  بر  »عاوه  گفت:  و  برشمرد 
باید شرکت هایی که زمینه فعالیت 
مرتبط دارند را با یکدیگر آشنا و 

تعامل بین آنها را برقرار کرد.«

استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی در شبکه سازی
محمد ابراهیم پور، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور آمل  نیز در این نشست با 
بیان اینکه شبکه سازی در کشور وجود دارد اما ارتباطات ضعیف است، گفت: 
»یکی از اهداف مراکز رشد در شهرستان ها همین موضوع شبکه سازی است 

و در واقع باید ارتباط دو سویه و چندسویه وجود داشته باشد.«
او ادامه داد: »بین شرکت های مستقر در مراکز رشد باید تعامل ایجاد شود 
و نگاه ما در مراکز، رفع چالش ها و نیازهای مردم است که بتوانیم به این 

هدف برسیم و همه شرکت ها را در این مسیر همسو کنیم.«
ابراهیم پور حضور در نمایشگاه ها، رویدادها و استفاده ابزاری از شبکه های 

اجتماعی را از جمله راهکارهای تقویت شبکه سازی عنوان کرد.
نشست مدیران مراکز رشد کشور با همکاری معاونت نوآوری و فناوری 
وزارت علوم در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در روزهای چهارشنبه 

و پنجشنبه 1۵ و 16 تیرماه برگزار شد.

در نشست مدیران مراکز رشد کشور

تجربیات شبکه سازی میان واحدهای مستقر در مراکز رشد بررسی شد
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ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش ــاوری وزی ــات و فن ــاون تحقیق مع
ــکی  ــوم پزش ــوآوری عل ــز ن ــیس مراک ــا تاس ــترش ب ــورای گس ش
ــدازی  ــیس و راه ان ــه تاس ــت: آیین نام ــت، گف ــرده اس ــت ک موافق
ــرای  ــترش ب ــورای گس ــه ش ــه و ب ــامت تهی ــوآوری س ــز ن مراک
تصویــب نهایــی و ابــاغ بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی ارســال 

شــده اســت.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر یونــس پناهــی بــا اشــاره بــه 
اقدامــات ایــن معاونــت در راســتای تحقــق شــعار ســال »تولیــد، 
راه انــدازی کمیتــه مشــورتی  اشــتغال آفرین«،  و  دانش بنیــان 
شــورای عالــی فنــاوری، حمایــت از پارک هــای فنــاوری ســامت، 
توســعه و راه انــدازی مراکــز نــوآوری ســامت و حمایــت از مراکــز 

ــرد. ــوان ک ــم عن ــن مه ــق ای ــت تحق ــاوری را در جه ــد فن رش
ــاوری گفــت: اساســنامه  وی دربــاره حمایــت از پارک هــای فن
پارک هــای علــم و فنــاوری ســامت بــا توجــه بــه زیرســاخت های 
ــا  ــیس پارک ه ــه تاس ــکی و آیین نام ــوم پزش ــگاه های عل دانش
گســترش  شــورای  بــه  و  بازنگــری  اســتانی،  صــورت  بــه 

ــت. ــده اس ــاغ ش ــکی اب ــوم پزش ــگاه های عل دانش
پناهــی ادامــه داد: درخواســت های راه انــدازی پارک هــای فنــاوری 
ســامت در دانشــگاه های علــوم پزشــکی در حــال بررســی اســت 
ــامت  ــاوری س ــم و فن ــای عل ــی پارک ه ــه فن ــات کمیت و جلس
جهــت سیاســت گذاری و اتخــاذ تصمیمــات اجرایــی برگــزار 
ــت  ــر فعالی ــارت ب ــی و نظ ــه ارزیاب ــس آیین نام ــده و پیش نوی ش
ــوم  ــگاه های عل ــه دانش ــن و ب ــاوری تدوی ــم و فن ــای عل پارک ه

ــاغ شــده اســت. ــه فعالیــت اب ــرای ارزشــیابی اولی پزشــکی ب
ــاوری وزارت  ــات و فن ــت تحقیق ــت معاون ــه حمای ــا اشــاره ب وی ب
بهداشــت از مراکــز رشــد فنــاوری، تصریح کــرد: چارت تشــکیاتی 
مراکــز رشــد فنــاوری تهیــه و بــرای طــرح و تصویــب در شــورای 
معاونــان وزارت بهداشــت ارســال شــده و بــا اداره طــرح و تحــول 
ــورد  ــتندات م ــده و مس ــه ش ــورت گرفت ــی ص ــز مکاتبات اداری نی
نیــاز بــرای ســاختار ســازمانی مراکــز رشــد ارســال شــده اســت.

ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش  ــاوری وزی معــاون تحقیقــات و فن
پزشــکی ادامــه داد: بــا طراحــی نظــام اعتباربخشــی مراکــز رشــد 
فنــاوری موافقــت شــده و شــیوه نامه تاســیس و راه انــدازی مراکــز 
ــز  ــی نی ــر دولت ــی غی ــای عموم ــی و نهاده ــش خصوص ــد بخ رش

مصــوب شــده اســت.
ــز  ــیس مراک ــا تاس ــترش ب ــورای گس ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب پناه
ــوآوری علــوم پزشــکی موافقــت کــرده اســت، گفــت: آیین نامــه  ن
تاســیس و راه انــدازی مراکــز نــوآوری ســامت، تهیــه و به شــورای 
گســترش بــرای تصویــب نهایــی و ابــاغ بــه دانشــگاه های 

ــوم پزشــکی ارســال شــده اســت. عل
ــن  ــت، وی همچنی ــی وزارت بهداش ــط عموم ــام رواب ــر اع بناب
خبــر داد: در راســتای خودکفایــی کشــور در تامیــن دارو، واکســن 
و ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی بــا حفــظ اســتانداردها و کیفیــت 
ــث  ــران هل ــان در نمایشــگاه ای ــوب از 22 محصــول دانش بنی مطل

1۴01 رونمایــی شــد.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت: 

مراکز نوآوری علوم پزشکی تاسیس می شوند
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مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان قزویــن گفــت: 
ایجــاد شــهرک فنــاوری در قزویــن کــه از مصوبــات ســفر رییــس 
جمهــور در اردیبهشــت مــاه امســال بــه اســتان بــود، وارد مرحلــه 

مــکان یابــی شــد.
رضــا صفــاری روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اعــام ایــن 
خبــر افــزود: تــاش داریــم تــا زمینــی مناســب در اطــراف قزویــن 

را بــرای ایجــاد شــهرک فنــاوری تامیــن کنیــم.
ــا دانشــگاه بیــن المللــی امــام  وی ادامــه داد: در همیــن رابطــه ب
ــی در  ــی از اراض ــا بخش ــم ت ــده ای ــره ش ــی)ره( وارد مذاک خمین

ــم. ــداری کنی ــن کار خری ــرای ای ــگاه را ب ــن دانش ــار ای اختی
ایــن مســوول همچنیــن گفــت: در صــورت عــدم تامیــن اراضــی 
مــورد نظــر، از اداره کل راه و شهرســازی درخواســت کــرده ایــم تــا 
اراضــی مناســب اطــراف قزویــن کــه امــکان واگــذاری آنهــا وجــود 
دارد را بــه شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان معرفــی کنــد.

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان قزویــن اظهــار 
ــهرک  ــاخت ش ــرای س ــن ب ــار زمی ــا 30 هکت ــن 20 ت ــت: بی داش

فنــاوری در قزویــن پیــش بینــی و درنظــر گرفتــه ایــم.
ــش  ــاوری پی ــهرک فن ــورمان 11 ش ــه در کش ــان اینک ــا بی وی ب
ــهرک  ــت ش ــوه کار و فعالی ــت،افزود: نح ــده اس ــاد ش ــن ایج از ای
هــای فنــاوری بــا پــارک هــای علــم و فنــاوری مشــابهت دارد بــا 
ایــن تفــاوت کــه تولــی گــری شــهرک هــا بــا وزارت صنعت،معــدن 
ــت و  ــوم اس ــا وزارت عل ــا ب ــارک ه ــری پ ــی گ ــارت و تول و تج
همچنیــن شــرکت هــای مســتقر در شــهرک هــای فنــاوری در پی 

ــع هســتند. ــاوری صنای ــن نیازهــای فن تامی
صفــاری اظهــار داشــت: در شــهرک فنــاوری مــا ســایر شــهرک هــای 

صنعتــی تولیــد کاال نداریــم امــا تولیــد آزمایشــی داریــم چــرا کــه 
ــت  ــان اس ــش بنی ــه دان ــتقر در آن ک ــای مس ــرکت ه ــز ش تمرک
ــع  ــه صنای ــای فناوران ــع نیازه ــات و رق ــات و تحقیق ــام مطالع انج

اســت.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان قزویــن 
ــر  ــرژی از دیگ ــی ان ــهرک تخصص ــاخت ش ــت: س ــن گف همچنی
ــود کــه زمیــن آن  ــن ب ــه قزوی ــات ســفر رییــس جمهــور ب مصوب
تامیــن شــده و محــل آن در شهرســتان آبیــک و اراضــی 

ــت. ــاد اس ــت ا.. آب دش
وی اظهــار داشــت: 1۴ ســاختگاه یــا مــکان مســتعد بــرای تولیــد 
انــرژی هــای نــو در اســتان پیــش بینــی شــده کــه یکــی از آنهــا 
در قالــب شــهرک انــرژی و بــه شــکل تجمیعــی خواهــد بــود کــه 
ــذاران  ــرمایه گ ــار س ــی آن در اختی ــازی اراض ــاده س ــس از آم پ

متقاضــی قــرار خواهــد گرفــت.
صفــاری بــا بیــان اینکــه تــاش داریــم تــا آمــاده ســازی اراضــی 
ایــن شــهرک را در کــم تریــن زمــان انجــام دهیــم، افزود: شــهرک 
انــرژی قزویــن پــس از آمــاده ســازی بــه عنوان نخســتین شــهرک 
ــوزه در  ــن ح ــه ای ــوط ب ــته مرب ــع وابس ــرژی و صنای ــی ان تخصص

کشــور تبدیــل خواهــد شــد.
ــا  ــن ب ــتان قزوی ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــت ه ــش فرص ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
انــرژی در قزوین،گفــت: پیــش بینــی مــی شــود ســرمایه گــذاران 
داخلــی و خارجــی اســتقبال خوبــی بــرای حضــور در ایــن شــهرک 

داشــته باشــند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین: 

ایجاد شهرک فناوری در قزوین وارد مرحله مکان یابی شد
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البـرز  فنـاوری  و  علـم  پـارک  رئیـس 
امضـای  و  بازدیـد  ایـن  حاشـیه  در 
بـر  تأکیـد  ضمـن  همـکاری  تفاهم نامـه 
همـه  در  فناورانـه  سـاختارهای  توسـعه 
نیازمنـد  گفـت:  اسـتان  شهرسـتان های 
سـاختارهای  و  زیرسـاخت ها  ایجـاد 
همه جانبـه  توسـعه  بـرای  فناورانـه 
به ویـژه  اسـتان  مشـکات  حـل  بـرای 
بـرای حـل مشـکات شـهری و توسـعه 

زیرسـاخت های فناورانـه در بخش هـای مختلـف هسـتیم کـه در 
ایـن زمینـه شـهرداری ها و مجموعـه مدیریـت شـهری می تواننـد 
خدمـات ارزشـمندی داشـته باشـند و بـه هم افزایـی و همـکاری 
بـرای حـل مشـکات بـا مشـارکت پـارک علـم و فنـاوری البـرز 

کننـد. کمـک 
رئیـس پـارک علم و فنـاوری البرز گفـت: برنامه ریزی و اسـتفاده از 
ظرفیت هـا و امکانـات بیـن بخشـی به منظـور توسـعه همکاری های 
علمی، آموزشـی، پژوهشـی و اجرایی جهت اسـتفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های پارک و شـورایی اسـتان، زمینه سـازی برای استفاده 
از تـوان، دانـش و تخصـص سـرآمدان، شـرکت های دانش بنیـان در 
سـطح اسـتانی و ارائـه خدمات مشـاوره ای شـرکت های دانش بنیان 
و صاحبـان نظـران مسـتقر در پارک در حوزه های علمی، پژوهشـی 
و  طرح هـا  کلیـه  و  شـهری  مدیریـت  حوزه هـای  در  مدیریتـی  و 
مدل هـای علمـی در مسـائل و موضوعـات شـهری و روسـتایی و 

اسـتانی موضـوع ایـن تفاهم نامه همکاری اسـت.
مهنـدس مهـدی عباسـی بـا اشـاره بـه اینکـه کمـک بـه رفـع یـا 
بهبـود چالش هـا و مشـکات حوزه های مدیریت شـهری اسـتان در 
قالـب رویدادهـای فناورانـه از محورهـای ایـن تفاهم نامـه همکاری 
اسـت گفـت: اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های پـارک در راسـتای 
حـل چالش هـای موجـود در حـوزهٔ فعالیت شـورای اسـتان، فراهم 
آوردن امـکان آمـوزش نیروهـا و فعـاالن شـرکت های دانش بنیـان 
و مسـتعدان عاقه منـد و تحصیل کـرده در حوزه هـای مرتبـط بـا 
فعالیت هـای حـوزه مدیریـت شـهری به منظـور احیـای دوره هـای 
کارورزی و کارآمـوزی اختیـاری باهـدف ارتقـای شـناخت اجتمـاع 
نخبگانـی از نیازهـا و شـرایط واقعـی جامعه و فراهم آوردن شـرایط 
اسـتقرار نمایندگـی پـارک علـم و فنـاوری در شـهرهای اسـتان از 

دیگـر محورهـای ایـن تفاهم نامـه همکاری اسـت.

ساماندهی و مدیریت پسماند محور تفاهم نامه همکاری 
مدیریت شهری و پارک علم و فناوری البرز

اعضای شـورای شـهر و مدیریت شـهری اسـتان البرز ضمـن امضاء نامه 
همکاری مشـترک با پارک علم و فناوری البرز اعام کردند: سـاماندهی 
و مدیریت پسـماند محور همکاری شـورای شـهر و مدیریت شهری 

اسـتان و پارک علـم و فناوری البرز اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، دکتـر علیرضـا 
اسـامی  شـورای  رئیـس  حسـنلو  قـره 
و  شـهرداران  همین طـور  و  البـرز  اسـتان 
اسـتان  مدیریـت شـهری  حـوزه  مدیـران 
نیـز  و  فنـاوران  و  نخبـگان  همـکاری  بـر 
مجموعـه  بـا  دانش بنیـان  شـرکت های 
شـهری اسـتان البـرز و کان شـهر کرج در 
زمینه هـای مختلـف به ویـژه سـاماندهی و 

تأکیـد کردنـد. زبالـه  مدیریـت پسـماند و 
قـره حسـنلو رئیـس شـورای اسـامی اسـتان البـرز نیـز در ایـن 
نشسـت بـا اشـاره بـه تاش هـای پـارک علـم و فنـاوری البـرز و 
شـرکت های دانش بنیـان در حـوزه دانش بنیـان گفـت: کان شـهر 
کـرج و شهرسـتان های اسـتان البـرز روزانـه 1۵00 تن تولیـد زباله 
دارنـد و بـرای توسـعه اقتصاد شـهری، اسـتفاده از فناوری ها و حل 
معضـل پسـماند نیازمنـد همـکاری با پارک علـم و فنـاوری البرز و 

شـرکت های دانش بنیـان اعـم از نخبـگان و فنـاوران هسـتیم.
رئیس شـورای اسـامی استان البرز سـاماندهی پسـماند و زباله در 
کان شـهر کـرج و نیـز در همـه شهرسـتان های اسـتان را یکـی از 
مطالبـات اصلـی مـردم عنـوان کـرد و گفـت: بخـش مهمـی از این 
موضـوع بـه پـارک و شـرکت های دانش بنیـان برمی گـردد، نیازمند 
حضـور مؤثـر پـارک علـم و فنـاوری البـرز در شـوراها و مدیریـت 
از  بتوانیـم  تـا  آن هسـتیم  مختلـف  و شـهرهای  اسـتان  شـهری 
دانـش و توانمنـدی نخبـگان پارک در توسـعه فضای سـبز، کنترل 
و  فعالیت هـا  هوشـمند شـدن  پسـماند،  سـاماندهی  و  آالیندگـی 

توسـعه اقتصاد شـهری هسـتیم.
بـه  اشـاره  بـا  کـرج  شـهردار  قائم مقـام  میـری  عبـاس  مهنـدس 
پـارک علـم و  مشـکات شـهری در زمینه هـای مختلـف گفـت: 
فنـاوری البـرز بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای کشـاورزی  پژوهشـکده 
گیاهـان دارویـی و نیـز در حـوزه رنـگ و دکوراسـیون شـهری از 
طریـق پژوهشـکده شـیمی و نیز برگـزاری رویدادهـای مختلف در 
حـوزه فنـاوری و دانـش روز بـه مجموعـه مدیریت شـهری اسـتان 

کند. کمـک 
 وی افـزود: یکـی از وظایـف پـارک علـم و فنـاوری ایـن اسـت که 
شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور را بـه شـهر و اقتصـاد شـهری 
وصـل کننـد و مـا هـم در حوزه هـای مختلـف به ویـژه در حـوزه 
پسـماند نیازمنـد کمـک شـرکت های دانش بنیـان و اسـتارت آپ ها 

. هستیم
 گفتنـی اسـت در حاشـیه ایـن نشسـت نیـز شـهرداران و اعضـای 
شـورای شـهر برخـی شهرسـتان های اسـتان دیدگاه هـا و نظـرات 
خـود را بـرای همـکاری و هم افزایـی بـا پـارک علم و فنـاوری البرز 

نمودند ارائـه 

باهدف حل مشکالت کالن شهر کرج و مجموعه شهرهای استان
 پارک علم و فناوری البرز و شورای اسالمی استان البرز تفاهم نامه همکاری امضا کردند
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در راسـتای نهادینـه کردن فرهنگ نوآوری و ارتقاء سـواد اقتصادی 
در همـه اقشـار به ویـژه کـودکان و نوجوانان، تفاهم نامـه همکاری 
فـی مابیـن پارک علم و فناوری خراسـان جنوبی و کانون پرورشـی 

و فکری اسـتان منعقد شـد.
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت علـوم به نقـل از پارک 
علـم و فنـاوری خراسـان جنوبـی، ناصـری در ایـن نشسـت گفـت: 
هرچـه آموزش هـای کارآفرینـی زودتـر فـرا گرفتـه شـود، شـاهد 

پیشـرفت بیشـتر و سـریع تری در ایـن حـوزه خواهیـم بـود.
کانـون  گفـت:  جنوبـی  خراسـان  فنـاوری  و  علـم  پـارک  رئیـس 
پرورشـی و فکـری کـودکان و نوجوانـان از ارکان اصلـی و موثـر در 
نگـرش کـودکان و نوجوانـان نسـبت بـه آینـده اسـت و بـا وجـود 
مخاطبـان گسـترده و عاقمنـد بـه فعالیت هـا نویـن، می تـوان این 
ظرفیـت بالقـوه را در حـوزه اقتصـاد و اشـتغال مبتنـی بـر دانـش، 

کرد. بالفعـل 
 حمیـدی مدیـرکل کانـون پرورشـی و فکـری کـودکان و نوجوانان 
خراسـان جنوبـی گفـت: تا کنون قریـب به ۴2000 دانـش آموز در 
حوزه هـای مختلـف علمـی، فرهنگـی، هنـری و مذهبـی از خدمات 
کانـون اسـتفاده می کننـد و ایـن ظرفیـت مناسـبی بـرای توسـعه 

فعالیـت هـای مرتبـط بـا پارک علـم و فناوری اسـت.
وی انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را نقطـه اتصالـی بـرای ورود کانـون به 
حـوزه جدیـدی از فعالیت هـای خود دانسـت و افـزود : در قدم اول 
بعـد از تفاهـم نامـه دوره های آموزشـی ویژه کارکنـان کانون جهت 
آشـنایی بـا فرایندهـای پـارک علم و فنـاوری برگزار خواهد شـد تا 
پـس از آن رویدادهای متناسـب بـا نیاز کودکان و نوجوانان اسـتان 

منعقد شـود.

رئیـس پارک فنـاوری اطاعات و ارتباطات )فـاوا(، در بازدید از پارک 
علـم و فنـاوری اسـتان قم بـا بیان اینکـه ظرفیت ها و دسـتاوردهای 
پـارک قـم فراتـر از انتظـار و قابل سـتایش اسـت گفت: بدون شـک 
بـا راه انـدازی گرنت هـای سـه گانه خوشه سـازی، مهارت و رشـد این 
ظرفیت هـا و قابلیت هـا بیش از پیش رشـد و توسـعه خواهند داشـت.

بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت علـوم بـه نقـل از پارک 
علـم و فنـاوری اسـتان قم،دکتـر محمـد جعفـر صدیـق، رئیـس 
پـارک فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات )فـاوا( بـر اجـرای گرنت هـای 
خوشه سـازی، مهـارت و رشـد در اسـتان قـم با محوریـت پارک های 

علـم و فنـاوری تاکیـد کرد.
دستاوردهای پارک قم ستودنی و فراتر از انتظار است

وی بـا بیـان این کـه دولـت بایـد خـود را بـا دسـتاوردهای فناورانـه 
شـرکت  های فنـاوری تطبیـق دهـد گفـت: قرار نیسـت هـر حرکت 
و فراینـد شـرکت  های فنـاور کـه بـرای مدیـران دولتـی قابـل فهـم 
نبـود دچـار محدودیـت و منـع و لغو شـود و جلوی رشـد و توسـعه 

ایده هـای فناورانـه گرفتـه شـود.
رئیـس پـارک فـاوا بـا تاکیـد براین که هیـچ برنامـه ای بـرای فعالیت 
مـوازی و خـارج از چهارچـوب زیسـت بوم فنـاوری اسـتان ها نداریم 
گفـت: خـود را ملـزم کرده ایـم که امکانـات و ظرفیت های خـود را با 

مشـارکت و در بطـن پارک هـای علم و فنـاوری بـه کار بگیریم.

صدیـق حمایت از شـرکت  های فناور عضو پارک های علـم و فناوری 
را ضـروری و مهـم ارزیابـی کـرد و گفت: خوشـبختانه در اسـتان قم 
ظرفیت  هـای بسـیار خوبـی وجـود دارد کـه بایـد بـا مشـارکت و 

همراهـی زیسـت بوم فنـاوری اسـتان بـه بهره برداری برسـد.
وی هدف از اجرای گرنت خوشه سـازی را حمایت از شـرکت های زایشـی 
برآمـده از واحدهای فناور و شـرکت های دانش بنیان عنـوان کرد و گفت: 
پارک  هـای علـم و فنـاوری باید بـرای توسـعه گرنت  های خوشه سـازی، 

مهارت و رشـد با مجموعه فاوا همکاری موثر داشـته باشـند.
دکتـر سـید حسـین اخـوان علـوی، رئیـس پـارک علـم و فنـاوری 
اسـتان قـم، ضمـن معرفـی توانمندی هـا و ظرفیت های زیسـت بوم 
نـوآوری و فنـاوری و تشـریح عملکـرد پارک علـم و فناوری اسـتان، 
هـم افزایـی و همـکاری پـارک فـاوا و پارک اسـتان قم را در توسـعه 

اقتصـاد دانـش بنیـان مهم و ضـروری قلمـداد کرد.
گفتنـی اسـت، در ایـن بازدیـد دکتـر صدیـق، رئیـس پـارک فـاوا، 
مهنـدس یـزدان پنـاه، معـاون فنـاوری فـاوا، مهنـدس غامپـور، 
مدیـرکل فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات اسـتان قـم و دکتـر هانی، 
رئیـس هیئـت مدیـره نظـام صنفـی رایانـه از شـرکت دانـش بنیان 
جوامـع تدبیـر سـام )باسـام( و شـرکت دانش بنیـان نـرم افـزاری 
آفـاق بازدیـد کـرده و در جریـان فعالیت هـا و دسـتاوردهای آنهـا 

گرفتند. قـرار 

انعقاد تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری 
 و کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی

با همکاری پارک علم و فناوری استان قم؛

گرنت های خوشه سازی، مهارت و رشد اجرا می شود
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ــیس  ــال 2002 تاس ــه در س ــگ ک ــگ کن ــی هن ــارک علم در پ
ــه  ــود دارد ک ــعه وج ــق و توس ــگاه تحقی ــت 2۸ آزمایش ــده اس ش
توســط دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی تــراز اول هنــگ کنــگ اداره 
ــا ۴0/000 متــر  ــر ب ــارک دارای مســاحتی براب مــی شــوند. ایــن پ
مربــع و 23 ســاختمان اســت کــه بــا آخریــن فنــاوری هــای روز 

ــز شــده اســت. ــان تجهی جه
بــه گــزارش لیزنــا، دکتــر جعفــر مهــراد اســتاد دانشــگاه 
ــه  ــگ، ب ــگ کن ــی هن ــارک علم ــت: پ ــس  ISCگف ــیراز و موس ش
ــان  ــن، میزب ــه چی ــل ب ــن ســال تحوی مناســبت بیســت و پنجمی
رییــس جمهــوری ایــن کشــور بــود. پــارک علمــی هنــگ کنــگ 
کارکردهــای متنوعــی دارد. نقــش ایــن پــارک در توســعه 
ــر و  ــکار ت ــش آش ــش از پی ــون بی ــور اکن ــای نوظه ــاوری ه فن

ــت. ــده اس ــر ش ــان ت نمای
ــن  ــزرگ تری ــگ ب ــگ کن ــی هن ــارک علم ــت: پ ــس  ISCگف موس
ــن ســرزمین  ــگاه تحقیــق و توســعه و مرکــز رشــد تجــاری ای پای
ــازمانی(،  ــبکه س ــرکت )ش ــش از 1،100 ش ــه دارای بی ــت ک اس
ــزات  ــا تجهی ــاال ب ــطح ب ــای س ــگاه ه ــوآور و آزمایش 1۷/000 ن
 SenseTime ،پژوهــش هــای علمــی پیشــرفته دارد. در ایــن میــان
غــول هــوش مصنوعــی و نــوآوری هــای Da Jiang پیشــگام جهانــی 
ــرکت هایی  ــه از ش ــا دو نمون ــاری تنه ــای تج ــاخت پهباده در س
ــگ  ــگ کن ــورس هن ــوان در ب ــی ت ــام آن دو را م ــه ن ــت ک اس

ــرد. مشــاهده ک
دکتــر جعفــر مهــراد  افــزود: در پــارک علمــی هنــگ کنــگ کــه 
ــق و  در ســال 2002 تاســیس شــده اســت 2۸ آزمایشــگاه تحقی
توســعه وجــود دارد کــه توســط دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی 
تــراز اول هنــگ کنــگ اداره مــی شــوند. ایــن پــارک دارای 
مســاحتی برابــر بــا ۴00/000 متــر مربــع و 23 ســاختمان اســت 
کــه بــا آخریــن فنــاوری هــای روز جهــان تجهیــز شــده اســت. بــا 
وجــود ایــن ، پــارک علمــی هنــوز بــرای رشــد فضاهــای تحقیــق 

و توســعه در حــال گســترش اســت.
وی گفــت: بــر اســاس برنامــه پنج ســاله، اهمیــت همــکاری هــای 

ــزرگ(  ــج ب ــه خلی ــو )ناحی ــگ، هنــگ کنــگ و ماکای ــگ دون گوان
بــا شــرکت هــا و دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی و تبدیــل ایــن 
ناحیــه بــه هــاب جهانــی نــوآوری علمــی و فنــاوری مــورد تأکیــد 

قــرار گرفتــه اســت.
اســتاد دانشــگاه شــیراز  تصریــح کــرد: ناحیــه خلیــج بزرگ شــامل 
ــه شــهر در  ــو( و ن دو ناحیــه اداری خــاص )هنــگ کنــگ و ماکای
ــر  ــا ۵6/000 کیلومت ــر ب ــا مســاحتی براب ــگ ب ــگ دون ــت گوان ایال
ــک درصــد مســاحت از  ــر از ی ــا کمت ــه ب ــن ناحی ــع اســت. ای مرب
کل ســرزمین چیــن در حــدود 6٪  از جمعیــت آن را در خــود جای 
داده اســت. تولیــد ناخالــص داخلــی ناحیــه خلیــج بــزرگ در ســال 
ــن  ــود. ای ــون دالر( ب ــوان )۹۷/1 تریلی ــون ی ــته 6/12 تریلی گذش
ناحیــه 11٪  بــه تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن کمــک مــی کنــد.

وی گفــت: در ســال 2021، ســهم ایــن ناحیــه در تحقیــق و 
ــد  ــا ۷/3٪  از تولی ــر ب ــوان براب ــارد ی ــش از 360 میلی ــعه بی توس
ــن  ــن در ای ــق چی ــوری خل ــهم جمه ــود. س ــی ب ــص داخل ناخال
ــت. ــی اس ــص داخل ــد ناخال ــوع، ۴۴/2٪  از تولی ــورد، در مجم م

دکتــر مهــراد افــزود: تعــداد شــرکت هــای فنــاوری پیشــرفته در 
ناحیــه خلیــج بــزرگ بــه ۵۷/000 شــرکت مــی رســد. تعــداد کل 
گواهــی اعطــای اختــراع ۷۸0/000 مــورد گــزارش شــده اســت که 
ــه اختراعــات  در ایــن بیــن بیــش از 100/000 اختــراع مربــوط ب
ــی  ــوآوری جهان ــر ن ــه اســت. در فهرســت 100 خوشــه برت نوآوران
ــی منتشــر  ــوی جهان ــت معن ــازمان مالکی ــاالنه توســط س ــه س ک
مــی شــود خوشــه شــنژن-هنگ کنــگ- گوانــگ ژو طــی دو ســال 
گذشــته جایــگاه دوم جهــان را بدســت آورده اســت. جهشــی کــه 
در ایــن خوشــه مــی بینــم همــراه بــا رشــد قابــل توجــه در تعــداد 
اختراعــات و انتشــارات علمــی ســیب شــده اســت تــا شــکاف ایــن 
ــان را در  ــه اول جه ــه رتب ــا ک ــه توکیو-یوکوهام ــا خوش ــه ب خوش

اختیــار دارد کمتــر شــود.
وی در پایــان تاکیــد کــرد: وزارت علــوم و فنــاوری چیــن بــا تدوین 
ــگ و  ــگ کن ــه هن ــی و فناوران ــعه علم ــردی از توس ــن راهب موازی
ماکایــو بــرای هماهنگــی و یکپارچــه ســازی بیشــتر ایــن نواحــی 
بــا سیســتم ملــی نــوآوری چیــن پشــتیبانی مــی کنــد. پشــتیبانی 
ایــن وزارت از هنــگ کنــگ مشــمول ســاخت دســته ای از 
پاتفــرم هــای نــوآوری از جملــه 26 آزمایشــگاه کلیــدی دولتــی، 
ــگاه  ــه پای ــی، س ــی مهندس ــی پژوهش ــز مل ــعبه از مراک ــش ش ش
ملــی بــرای صنایــع هــای تــک و دو مرکــز رشــد بــرای شــرکت هــای 

علــم و فنــاوری اســت.

پارک علمی هنگ کنگ بزرگ ترین 
پایگاه تحقیق و مرکز رشد تجاری

 این سرزمین است
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رییـس  و  وزیـر  مشـاور 
پـارک فنـاوری اطاعات و 
ارتباطات )فـاوا( گفت:تمرکز 
جـدی ایـن پـارک بـر روی 
همـکاری با قاره آفریقاسـت 
زیـرا بـا توجـه بـه محیـط 
و  گردشـگران  آنجـا،  بکـر 
آینـده  گـذاران،  سـرمایه 
روشـنی را برای کشورهای 
آفریقایـی متصور هسـتند.

دکتـر محمدجعفـر صدیق 
حاشـیه  در  زاده  دامغانـی 

بازدیـد وزیـر علـوم کشـور مالـی از پـارک فنـاوری اطاعـات و 
ارتباطـات )فـاوا(  مشـهد در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنـا افزود: 
امسـال نخسـتین نمایندگـی پـارک فـاوای کشـورمان در یکـی 
اقتصـادی  از کشـورهای آفریقایـی، همچـون تونـس کـه قطـب 

می شـود. ایجـاد  آفریقاسـت 
وی ادامـه داد: مسـووالن کشـور مالـی نیـز ابراز عاقـه کرده اند تا 
بـا محصـوالت حـوزه دانـش بنیان فاوا در کشـور ما بیشـتر آشـنا 
شـوند و از سـوی دیگـر و بـا توجـه بـه عـدم وجـود پـارک فـاوا 
در کشـور مالـی، وزیـر علـوم ایـن جمهـوری، عاقـه منـدی خود 
را بـرای ایجـاد ایـن نـوع پـارک در کشـور متبـوع خـود بیـان 

اسـت. کرده 
مشـاور وزیـر ارتباطـات گفـت: فعالیتهـای پـارک فـاوا فقـط بـه 
حـوزه فنـاوری مخابراتـی ختم نمی شـود بلکه اسـتفاده از فناوری 
اینترنـت اشـیا بـرای رسـیدن بـه جایـگاه برتـر ایـران در منطقـه 

مـورد توجه اسـت.
دسـت  ایـن  تـا  اسـت  شـده  سـعی  افزود:امسـال  زاده  دامغانـی 
تولیـدات در شـرکت های نـوآور، بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیـرد 
تـا نیازهـای اصلـی کشـور برطـرف شـود و بـر همیـن اسـاس به 
حـوزه هـای اقتصـادی همچـون کشـاورزی و معدن بیشـتر توجه 

است. شـده 
وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه نیـاز کشـور در حـوزه کشـاورزی، 
سـعی شـده اسـت تا با فنـاوری اینترنت اشـیاء، اقتصـادی کردن 
گلخانـه هـای 60 متـری مـورد توجـه قرار گیـرد زیرا در گذشـته 
وزارت جهـاد کشـاورزی مجـوز بهـره بـرداری گلخانـه ای را فقـط 
بـرای مسـاحت هـای بیـش از 2 هـزار و ۵00 متـر صـادر می کرد 
نیـز  تـر  زمیـن هـای کوچـک  بـه  ایـن مجوزهـا  اکنـون  امـا 

می گیـرد. تعلـق 
مشـاور وزیـر ارتباطـات گفـت: در کشـاورزی سـنتی بـرای تولید 
یـک کیلوگـرم گوجـه فرنگـی بیـش از 2۵0 لیتـر آب اسـتفاده 
مـی شـود و  ایـن در حالـی اسـت کـه کشـور هلنـد بـرای تولید 

همیـن مقـدار گوجـه فقـط چهـار لیتـر آب اسـتفاده می کنـد.

بـا  افـزود:  زاده  دامغانـی 
توجـه بـه نیـاز کشـور بـه 
آب و کمبود آن توانسـته ایم 
در نسـل اول گلخانـه ایـن 
بـه  را  آب  مصـرف  مقـدار 
کمتـر از ۴0 لیتر برسـانیم 
و سـعی مـا بـر ایـن اسـت 
کـه آن را بـه حدود 10 لیتر 

برسـانیم. آب 
حـوزه  کـرد:  اضافـه  وی 
دارای  نیـز  محتـوا  تولیـد 
اسـت  بسـیاری  ارزآوری 
بـه گونـه ای کـه در بهتریـن شـرایط کشـورمان می توانـد 20 
میلیـارد دالر نفـت بفروشـد ولـی اکنـون محتوایـی که در کشـور 
ترکیـه تولیـد و بـه فـروش می رسـد در حـدود 1۵ میلیـارد دالر 
اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه ظرفیـت مـا در ایـن خصوص از 

ترکیـه نیـز بیشـتر اسـت.
مشـاور وزیـر ارتباطـات با اشـاره بـه این که هـم اکنـون تولیدات 
محتوایـی مـا توسـط رسـانه هـا و صـدا و سـیما فقـط در داخـل 
کشـور مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و باید ایـن نـگاه را با هدف 
افزایـش ظرفیـت درآمـد ارزی در عرصـه بین المللـی تقویت کرد 
گفـت: وزارت ارتباطـات بـرای ایـن اقدام به دنبال توسـعه شـبکه 
ملـی اطاعـات اسـت زیـرا اگـر عرضـه و فـروش ایـن محتـوا در 
شـبکه اینترنـت فراهم شـود مـا نیز یکـی از صادر کننـدگان برتر 

محتـوا، در جهـان خواهیـم بود.
دامغانی زاده افزود: بر اساس این رویکرد، پارک فاوای مشهد قرار است 
به مرکز تولید و فروش محتوا در منطقه تبدیل شود و این ظرفیت می تواند 
منجر به این شود که فردی در دورترین نقطه کشور پس از تولید محتوا، 

امکان فروش آن را در فضای بین المللی کسب کند.
وی ادامه داد: بر اساس این رویکرد تصمیم گرفته شد این نوع شرکت ها در 
10 استان کشور و با محوریت پارک مشهد در سال جاری گسترش یابند 
تا زمینه اشتغالزایی انفرادی بیشتری ایجاد شود و در نهایت باعث اقتدار 

فرهنگی کشور شود.
پارک فاوا در شهر مشهد در سال 13۹۷ آغاز به کار کرد. این پارک با 
زیربنای سه هزار مترمربع در 10 طبقه در اختیار شرکت های عضو قرار دارد.

آمـادو کیتـا وزیـر علـوم جمهـوری مالـی روز پنجشـنبه در رأس 
هیاتـی پنـج نفـره با هدف آشـنایی و گسـترش تعامات 2 کشـور 
مالـی و ایـران در زمینـه پـارک داری ضمـن دیدار با وزیـر علوم و 
روسـای چنـد دانشـگاه کشـور از پـارک علـم و فنـاوری اطاعات 
خراسـان رضـوی نیـز بازدیـد کـرد. وی قـرار اسـت در روزهـای 
آینـده از پـارک فـاوای البـرز نیـز دیـدن کنـد و بـا معـاون علمی 
و فنـاوری رییـس جمهـور نیـز در مورد تعامات بیشـتر 2 کشـور 

بـه گفـت و گو بپـردازد.

مشاور وزیر ارتباطات: 

همکاری پارک فناوری اطالعات با کشورهای قاره آفریقا بیشتر می  شود
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ــات و  ــاوری اطاع ــارک فن ــی از پ ــوری مال ــوم جمه ــر عل وزی
ــبت  ــه نس ــران ب ــت: ای ــرد و گف ــد ک ــهد بازدی ــات مش ارتباط
کشــورهایی کــه تــا کنــون از آنهــا بازدیــد کــرده ام در زمینــه 

فنــاوری اطاعــات و ارتباطات)فــاوا( پیشــرفته تر اســت.
آمــادو کیتــا در حاشــیه ایــن بازدیــد افــزود: امــروز در بازدیــد 
از پــارک فــاوای خراســان رضــوی از پیشــرفتهایی کــه در ایــن 
ــطح  ــدوارم س ــدم و امی ــگفت زده ش ــیار ش ــدم بس ــز دی مرک
همکاریهــای 2 کشــور در موضوعــات مختلــف از جملــه صنایــع 

ــد. ــش یاب ــاوری افزای ــرفته فن پیش
ادامــه داد: کشــور مالــی در حــال پیشــرفت اســت و  وی 
ــه  ــف عاق ــای مختل ــود در حوزه ه ــای خ ــن نیازه ــرای تامی ب
ــران  ــه ای ــورها و از جمل ــایر کش ــا س ــود را ب ــط خ دارد رواب

ــد. ــترش ده گس
وزیــر علــوم جمهــوری مالــی گفــت: برخــی از فناوریهــای 
موجــود مربــوط بــه رفــاه زندگــی و برخــی نیــز در حــوزه هــای 
آموزشــی بــود و از نکتــه هــای جالــب ایــن فناوریهــا مــی تــوان 
ــار مصــارف  ــا در کن ــن فناوریه ــا از ای ــواده ه ــه اســتفاده خان ب

ــه ای و صنعتــی نیــز اشــاره کــرد. حرف
فــاوا  پــارک  مالــی  کشــور  در  متاســفانه  افــزود:  کیتــا 
ــات  ــا مقام ــده ب ــام ش ــای انج ــه در دیداره ــدارد ک ــود ن وج
ــی  ــان ایران ــک متخصص ــا کم ــد ب ــه ش ــم گرفت ــی تصمی ایران
امــکان ایجــاد ایــن نــوع پارکهــا در کشــور مالــی نیــز 

ــود. ــم ش فراه
وی اضافــه کــرد: پــس از دیدارهــای خــود بــا مدیــران برخــی 
حوزه هــای  در  ایــران  مختلــف  شــرکتهای  و  ســازمانها 

ــورم  ــه کش ــت ب ــم در بازگش ــی توان ــاور م ــان و فن ــش بنی دان
ــه  ــران ب ــی و پیشــرفت های ای ــی از تحــوالت صنعت ــار خوب اخب

ــه دهــم. ــردم ســرزمینم ارائ م
او بــا اشــاره بــه ســفر وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور بــه ایــران 
ــه ایــن ســفر، مقدمــات اجرایــی  ــا توجــه ب ــزود: امیــدوارم ب اف
ــه زودی فراهــم شــود. 2 کشــور ب شــدن همــکاری علمــی 

آمــادو کیتــا وزیــر علــوم جمهــوری مالــی در رأس هیاتــی پنــج نفــره 
ــی و  ــور مال ــات 2 کش ــترش تعام ــنایی و گس ــدف آش ــا ه ب
ــا  ایــران در زمینــه پارک هــای علــم و فنــاوری ضمــن دیــدار ب
وزیــر علــوم و روســای چنــد دانشــگاه کشــور از پــارک علــم و 

ــد کــرد. ــز بازدی ــاوری اطاعــات خراســان رضــوی نی فن
وی قــرار اســت در روزهــای آینــده از پــارک فــاوای البــرز نیــز 
دیــدن کنــد و بــا معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــو  ــت و گ ــه گف ــور ب ــتر 2 کش ــات بیش ــورد تعام ــز در م نی

ــردازد. بپ
ــاوا( در شــهر مشــهد  پــارک فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )ف
ــع در  ــزار مترمرب ــه ه ــای س ــا زیربن 13۹۷ ب ــال  ــی س ط

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــه آغ 10 طبق
مالــی کشــوری محصــور در خشــکی واقــع در غــرب آفریقاســت 
کــه از شــمال خــاوری بــا الجزایــر و از خــاور و جنــوب خــاوری 
ــوب  ــو و از جن ــا بورکینافاس ــاوری ب ــوب خ ــر و از جن ــا نیج ب
ــاور  ــه و از خ ــا گین ــری ب ــوب باخت ــاج و از جن ــاحل ع ــا س ب
ــرز  ــی م ــا موریتان ــر ب ــری و باخت ــمال باخت ــنگال و از ش ــا س ب

ــترک دارد. مش

وزیر علوم جمهوری مالی از پارک فناوری اطالعات و ارتباطات مشهد بازدید کرد



پارک علم و فناوری

www.bazarekar.ir 26
سال ششم - شماره33

مرداد 1401

مدیـرکل پشـتیبانی امور فنـاوری و نوآوری وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری گفـت: مراکـز رشـد بایـد بـه عنـوان یـک حلقـه میانـی 

مهـم در رشـد واحد هـای نـوآور نقـش آفرینـی کنند.
بـه گـزارش بـازارکار، امیـد رضایی فـر، مدیـرکل امـور فنـاوری و 
نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در نشسـت مدیـران 
مراکـز رشـد واحد هـای فنـاور کشـور کـه بـا همـکاری معاونـت 
فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهـان برگـزار شـد، بـا اشـاره به شـعار سـال اظهـار کـرد: بهبود 
زیرسـاخت های زیسـت بوم فنـاوری بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.

رضایی فـر بـا بیـان اینکـه تیم سـازی در ایـن مسـیر حائـز اهمیت 
اسـت، اظهـار کـرد: مجموعه های ایـن مراکز باید از نظر مسـئولیت 
اجتماعـی و هـم توسـعه کسـب وکار خودشـان، از افـراد جدیـد در 

تیم سـازی اسـتفاده کنند.
مدیـرکل امـور فناوری و نـوآوری وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری 
افـزود: سـامانه نظـام ایده هـا و نیاز هـا )نـان( سـامانه مهمی اسـت 
کـه بـرای پارک هـا و مراکـز رشـد طراحـی شـده اسـت. فعـاالن 
ایـن بخـش می تواننـد بـا ورود اطاعـات خـود در ایـن سـامانه، 
توانمندی هـا و نیاز هـای تکنولوژیـک خـود را به اشـتراک بگذارند. 
نکتـه مهمـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه ایـن طـرح بـرای 
اتصـال بـه پارک هـای بین المللی طراحی شـده اسـت. ایـن فرآیند 
می توانـد کمـک موثـری در توسـعه و صـادرات خدمات فنـاوری و 

باشـد. نوآوری 
وی گفـت: مـا بـه دنبـال تدوین آییـن نامه هـای اجرایـی به کمک 
دسـتگاه های ذی ربـط بـرای قانـون جهـش دانش بنیـان هسـتیم 
بنابرایـن الزم اسـت نظـر فعـاالن ایـن حـوزه بـه مـا منتقل شـود.

مدیـرکل امـور فناوری و نـوآوری وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری 
افـزود: امـروز نبایـد در مراکـز رشـد در انتظـار آمـدن ایده هـای 
مختلـف بنشـینیم بلکـه بایـد یـک خـط دهـی و سیاسـت گذاری 
را  تولیـد  زنجیـره  بتوانیـم  تـا  باشـیم  داشـته  برنامه ریزی شـده 

تکمیـل کنیـم.
وی گفـت: الزم اسـت مراکـز رشـد در طرح هایی کـه در راهبر های 
پنج گانـه وجـود دارد فعـال باشـند. اکنـون در مجمـوع 2۴6 مرکز 
رشـد وجـود دارد کـه 110 مرکـز در پارک هـای علـم و فنـاوری و 
۷2 مرکـز در دانشـگاه ها فعـال هسـتند. یکـی از معضـات مـا در 
مراکـز رشـد موضـوع خـروج شـرکت ها از پارک های فناوری اسـت 

کـه متاسـفانه آیین نامـه مشـخصی در ایـن زمینـه نداریم.
 SWOT رضایی فـر در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه تحلیـل
مراکـز پرداخـت و اظهـار کرد: امکان تشریک مسـاعی بـا واحد های 
مراکـز  صنعتـی،  شـهرک های  بـا  تعامـل  و  مجـاور  دانشـگاهی 
پژوهشـگاهی و تحقیقاتـی جـزو نقاط قـوت و مواردی، چـون نبود 
روحیـه مرکـز بـا همـکاران سـتادی واحد هـای فنـاور یـا کمبـود 

فضـای کار جـزو نقـاط ضعـف مراکـز رشـد محسـوب می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: سیاسـت معاونـت فنـاوری و نـوآوری وزارت 
علـوم، بیشـتر ایجاد مراکـز کارآفرینـی و نوآوری و همچنین رشـد 
مراکز پردیس های مشـترک اسـت. در این راسـتا الزم اسـت تعامل 

و ارتبـاط موثـری بـا دسـتگاه های ذی ربط وجود داشـته باشـد.
در ایـن نشسـت کـه بیـش از 1۵0 نفـر از مدیـران مراکـز رشـد 
کشـور و مسـئوالن مرتبـط حضـور داشـتند، بـه بیـان چالش هـا و 
راهکار هـای امـروز عرصـه فنـاوری و نوآوری کشـور پرداخته شـد.

مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم:

مراکز رشد به عنوان حلقه میانی مهم در رشد واحد های نوآور نقش آفرینی کنند



◄هـوش مصنـوعـی، تعامل انسان و ربات

◄چگونه از متاروس کسب درآمد کنیم؟

◄دکتر حسینی تاکید کرد:

ضرورت تدوین استراتژی بازاریابی کسب و کارهای دیجیتال

اقتصاد دیجیتال



www.bazarekar.ir 28
سال ششم - شماره33

مرداد 1401

اقتصاد دیجیتال 

هـوش مصنـوعـی،

 تعامل انسان و ربات

بـا ظهـور هـوش مصنوعـی در جهـان،  زندگی مـردم نیز 
بـا تغییـرات بسـیاری همـراه بـوده کـه برخـی مثبت و 

تعـدادی از آنهـا نیـز منفـی بوده اند.
بـه گـزارش سـرویس فرهنگـی و اجتماعـی خبرگزاری 
رسـا، هوش مصنوعی بـا ورودش به دنیـا درهای جدیدی 
را بـه روی انسـان باز کرد بـا کمک این فنـاوری کارهایی 

کـه تـا پیش از این با کمک انسـان انجام می شـد به سـمت 
ماشـینی شـدن حرکت کرد با وجـود تمامـی مزایایی که 
این فناوری نوظهور برای بشـریت داشـته امـا معایبی هم 
وجـود دارد که مـی تواند زندگی سـاکنین کـره زمین را 

بـه خطـر بیندازد.
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اقتصاد دیجیتال 

تغییـرات به وجود آمـده با کمک هـوش مصنوعی 
جهان در 

در حالـی کـه هـوش مصنوعـی تنهـا یکـی از فناوری هـای مورد 
ایـن فنـاوری بـه ربات هـا کمـک  اسـتفاده در رباتیـک اسـت، 
می کنـد تا بـه حوزه هـای جدیـدی مانند ماشـین های خـودران، 
یادگیـری  در  یکدیگـر  بـه  کمـک  و  تحویل دهنـده  ربات هـای 
مهارت هـای جدیـد برونـد. در آغـاز سـال 2020، جنـرال موتورز 
و هونـدا کـروز اوریجیـن، یـک خـودروی بـدون راننـده بـا موتور 
الکتریکـی را معرفـی کردند و Waymo، گـروه خودران در داخل 
گـوگل آلفابـت مـادر، اخیـرا سـرویس روباتاکسـی خـود را در 

فینیکـس، آریزونـا در اختیـار عمـوم مـردم قـرار داد.

تشخیص گفتار و زبان
سیسـتم های یادگیـری ماشـینی بـه رایانه هـا کمـک کرده انـد تا 
آنچـه را کـه مردم می گویند بـا دقت تقریباً ۹۵ درصد تشـخیص 
دهنـد. گروه هوش مصنوعی و تحقیقات مایکروسـافت گزارش داد 
کـه سیسـتمی را توسـعه داده کـه انگلیسـی گفتاری را بـه همان 

دقتـی کـه یک فـرد پیـاده می کند، بـه  متن تبدیـل کند.

سیستم های تشخیص چهره
در سـال های اخیر، دقت سیسـتم های تشـخیص چهره پیشرفت 
کـرده، تـا جایـی کـه »بایـدو« می گویـد می توانـد چهره هـا را به 
شـرطی کـه بـه انـدازه کافـی واضـح باشـد، بـا دقـت ۹۹ درصد 

مطابقـت دهـد. نیروهـای پلیـس در کشـورهای غربـی اسـتفاده از 
سیسـتم های تشـخیص چهـره را در رویدادهـای بـزرگ آزمایـش 
کرده انـد. در چیـن، مقامـات این کشـور در حـال اجـرای برنامه ای 
سراسـری برای اتصال دوربین های مداربسـته به فناوری تشـخیص 
چهـره و اسـتفاده از سیسـتم های هـوش مصنوعـی بـرای ردیابـی 
مظنونان و رفتارهای مشـکوک هسـتند. همچنین اسـتفاده پلیس 

از عینـک هـای تشـخیص چهره گسـترش یافته اسـت.
اگرچـه مقررات حفـظ حریم خصوصی در سـطح جهانی متفاوت 
اسـت، احتمـاالً اسـتفاده از ایـن فنـاوری بـه تدریـج گسـترده تر 
خواهـد شـد. بـا ایـن حـال، واکنش هـای فزاینده و پرسـش هایی 
دربـاره عادالنـه بـودن یـا نبـودن سیسـتم های تشـخیص چهـره 
باعـث شـده کـه آمـازون، آی بـی ام و مایکروسـافت فـروش ایـن 

سیسـتم ها را بـه پلیـس و نیروهـای امنیتـی متوقـف کنند.

مراقبت های بهداشتی
مراقبت هـای  بـر  شـگرفی  تأثیـر  می توانـد  مصنوعـی  هـوش 
بهداشـتی داشـته باشـد. این فنـاوری بـه رادیولوژیسـت ها کمک 
مـی کنـد تـا تومورهـا را بـا اسـتفاده از اشـعه ایکـس تشـخیص 
دهنـد و محققـان را در شناسـایی توالی هـای ژنتیکـی مرتبـط با 
بیماری هـا و شناسـایی مولکول هایـی کـه می تواننـد بـه کشـف 
داروهـای مؤثرتـری منجـر شـوند، یـاری می دهـد. انتظار مـی رود 
 AlphaFold 2 ماشـینی  یادگیـری  سیسـتم  اخیـر  پیشـرفت 
گـوگل، زمان صرف شـده بـرای تولید و توسـعه داروهـای جدید 

را از مـاه هـا بـه سـاعت هـا کاهـش دهد.
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نگرانی درخصوص تبعیض و تعصب
موضوعـی کـه وجـود دارد این اسـت کـه سیسـتم های یادگیری 
ماشـینی، تعصبـات انسـانی و نابرابری های اجتماعـی را منعکس 
کننـد. داده هایـی کـه به این سیسـتم ها انتقال مـی یابد ممکن 
اسـت پیامدهایی منفی در دنیای واقعی داشـته باشـد،  از تبعیض 

جنسـیتی گرفته تا نژادپرسـتی.
در سـال 201۸، یک مقاله تحقیقاتی نشـان داد که سیسـتم های 
تشـخیص چهـره که توسـط شـرکت های بزرگ فنـاوری فروخته 
می شـوند، میزان خطای قابـل توجهی در شناسـایی افراد رنگین 
پوسـت دارنـد. یـک سـال بعـد مطالعـه دیگـری نشـان داد کـه 
سیسـتم تشـخیص چهره آمازون دارای مشـکاتی در شناسـایی 
جنسـیت افـراد اسـت، اتهامی که توسـط مدیـران آمازون رد شـد.

از زمـان انتشـار ایـن مطالعـات، بسـیاری از شـرکت هـای بزرگ 
فنـاوری، حداقـل به طور موقت، فروش سیسـتم های تشـخیص 

چهـره را بـه ادارات پلیـس متوقف کـرده اند.

آیا هوش مصنوعی همه ما را خواهد کشت؟
از آنجایـی کـه سیسـتم های مجهـز بـه ایـن فنـاوری توانمندتـر 
شـده اند، هشـدارها در مـورد جنبه هـای منفی نیـز افزایش یافته 
اسـت. ایـان ماسـک، مدیرعامـل تسـا و اسـپیس ایکـس ادعـا 
کـرده کـه هوش مصنوعی یک خطر اساسـی برای تمدن بشـری 
اسـت. در همیـن راسـتا او شـرکت OpenAI را راه انـدازی کرد که 
هدفـش ترویـج و توسـعه هوش مصنوعی سـالم و کمـک کننده 

بـه جامعـه اسـت. عاوه بـر ایـن اسـتیون هاوکینگ هشـدار داد 
زمانـی کـه این فنـاوری به اندازه کافی پیشـرفته شـود، به جایی 
خواهد رسـید که از توانایی های انسـانی پیشـی می گیرد و می تواند 

یک تهدید برای نسـل بشـر باشـد.

آیـا هـوش مصنوعـی جایگزیـن مشـاغل انسـانی 
می شـود؟

امکان اسـتفاده از سیسـتم های هوشـمند که جایگزین بسـیاری 
از کارهـای یـدی مـدرن می شـوند، احتمـاالً در آینـده نزدیک به 
واقعیـت تبدیل می شـود. در حالی کـه هوش مصنوعی جایگزین 
همه مشـاغل نخواهد شـد، آنچه مسـلم به نظر می رسـد این است 

کـه این فنـاوری ماهیت کار را تغییـر خواهد داد.
شـواهدی مبنـی بـر اینکـه کـدام مشـاغل بـا گسـترش ایـن 
تکنولـوژی از بیـن خواهد رفت، وجـود دارد. اکنون 2۷ فروشـگاه 
آمازون گو و سـوپرمارکت بدون صندوق وجود دارد که مشـتریان 
فقـط اقام را از قفسـه ها برداشـته و بیرون می رونـد. این موضوع 
بـرای بیش از سـه میلیون نفـر در آمریکا که به عنـوان صندوقدار 
کار مـی کننـد،  نگرانی هایی را ایجاد کرده اسـت. آمـازون درباره 
اسـتفاده از ربـات ها بـرای بهبود کارایی در انبارهای خود پیشـرو 
اسـت. ایـن شـرکت بیـش از 200 هـزار ربـات در مراکـز اجرایی 
خـود دارد و قصـد دارد تعـداد آنهـا را بیشـتر کنـد. این شـرکت 
مـی گویـد که با افزایـش تعداد ربات هـا، تعداد کارگران انسـانی 
در ایـن انبارهـا نیـز افزایـش یافته اسـت. بـا این حال، آمـازون و 
شـرکت های رباتیـک کوچـک در حـال کار روی خودکارسـازی 

کارهای دسـتی باقی مانـده در انبار هسـتند.
وسـایل نقلیـه خـودران کامًا خـودکار هنـوز واقعیـت ندارند، اما 
طبـق برخـی پیش بینی هـا، صنعـت کامیون هـای خـودران بـه 
تنهایـی در دهـه آینـده بیـش از 1.۷ میلیـون شـغل را از بیـن 

برد. خواهـد 
ماننـد هـر تغییـر فناورانـه ای، مشـاغل جدیدی بـرای جایگزینی 
مشـاغل از دسـت رفتـه ایجـاد خواهد شـد. بـا این حـال، چیزی 
کـه نامشـخص اسـت ایـن اسـت کـه آیـا این مشـاغل جدیـد با 
سـرعت کافـی ایجـاد می شـوند و آیـا افـراد بیـکار مهارت هـا یـا 
خلـق و خـوی الزم را بـرای ایفای این مشـاغل نوظهـور خواهند 

داشـت یـا خیر.
بـرای برخـی، هـوش مصنوعـی فنـاوری اسـت کـه بـه جـای 
میـان  در  کنـد.   مـی  تقویـت  را  آنهـا  کارگـران،  جایگزینـی 
کارشناسـان ایـن حـوزه، طیف وسـیعی از نظرات درباره سـرعت 
پیشـی گرفتـن سیسـتم های هوشـمند از توانایی هـای انسـانی 

دارد. وجـود 
کارشناسـان تخمیـن زده اند هـوش مصنوعی در ۴۵ سـال آینده 
رشـد قابـل توجهـی خواهد داشـت و تمام مشـاغل انسـان را در 

120 سـال بعد خـودکار خواهـد کرد.
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متاورس چیست؟
سـالیان سـال ایـده دنیایـی مجـازی و خلـق جهانـی مملـو از 
فرصت هـا در ذهـن برنامه نویسـان و توسـعه دهندگان تکنولـوژی 
بـوده اسـت. متـاورس ایـده ای جدیـد یـا امـروزی نیسـت، بلکـه 
چندیـن دهه اسـت کـه برنامه نویسـان قصد دارند چنیـن ایده ای 
را پیـاده کننـد. به نقل از سـایت والکس اگر تمام نقاط مشـترک 
ایده هـای پیشـین متـاورس را در نظـر بگیریـم می تـوان همـه 

آن هـا را در ایـن جملـه خاصـه کـرد که:
»متـاورس یـک واقعیت مجازیسـت که افراد بسـته به پیشـرفت 
زمانـه خـود، هـر کاری را کـه در زندگـی واقعی انجـام می دهند، 

قادرنـد در آن انجـام دهند.«
در واقـع تعریـف متاورس نیز چیزی جز این نیسـت. متاورس فضایی 
اسـت کـه در آن افراد می توانند به صـورت آناین با یکدیگر از طریق 
یـک پلتفرم مشـخص ارتباط برقـرار کنند. افـراد در دنیـای متاورس 
آواتـار مخصـوص بـه خـود را دارنـد، امـا ایـن آواتار تنها یـک تصویر 
سـاده نیسـت بلکه کل بدن مجازی شماسـت که در آن پلتفرم قرار 

می گیـرد. متـاورس مثـل خانـه ای مجازی اسـت کـه همه افـراد در 
مکان هـای مختلف جهـان زیر آن سـقف قـرار می گیرند.

روش خرید زمین در متاورس
متـاورس،  از طریـق  راه هـای کسـب درآمـد  بهتریـن  از  یکـی 
خریـداری زمین اسـت. بـرای خرید زمین در متاورس نیاز به داشـتن 
رمـزارز داریـد؛ پس بهتر اسـت سـری بـه صرافی هـای دیجیتال 
مثـل والکـس بزنیـد تـا هـم بـا مفاهیـم امروزیـن رمـزارزی و 
متاورسـی آشـنا شـوید هـم بتوانیـد سـرمایه خـود را تبدیـل به 
رمـزارز کنیـد. بـرای خریـدن زمیـن در متـاورس بایـد بدانیـد 
کـه می شـود از پلتفرم هـای مختلفـی اسـتفاده کـرد. منظـور از 
پلتفـرم بـازی یا فضایی اسـت که به شـما امکان خریـد و فروش 
زمیـن را می دهـد. بـرای مثـال بـازی سـندباکس )SandBox( از 
جملـه این پلتفرم هاسـت. ایـن بازی بـه کاربرانش مقـدار زیادی 
زمیـن )البتـه محـدود( ارائـه کـرده اسـت و هـر کاربـر می توانـد 
بـا مبلغـی مشـخص قطعه ای زمیـن را خریـداری کنـد. البته که 

چگونه از متاروس 
کسب درآمد کنیم؟

اقتصـاد ایـران: بسـیاری افـراد به دنبـال فرصتی بـرای کسـب درآمد از طریـق فضای مجـازی هسـتند از همین جهت 
فضا هایـی را دنبـال می کننـد کـه هنـوز عـده زیـادی بـه آن هـا وارد نشـده اند و بـه همیـن دلیـل می تواننـد در آنجا 

سـرمایه گذاری کنند.
بـه گـزارش خبرگـزاری اقتصادایـران، یکی از ایـن فضا ها که امـروز حرفـش را زیاد می شـنویم، متاورس اسـت. در این 
مقالـه قصـد داریـم تـا در مورد ایـن دنیـا و فرصت هایی کـه می توانید از طریـق آن کسـب درآمد کنید صحبـت کنیم. 
متـاورس فضایـی بـا بی نهایـت امکانـات و مسـتعد اتفاقـات خـارق العـاده ای در آینـده نزدیک اسـت. به همیـن دلیل 
توسـعه دهندگان وب توجـه بسـیار ویـژه ای بـه آن دارنـد زیـرا می داننـد دنیـای متـاورس می توانـد به سـادگی بازار 

رمزارز هـا و تجـارت مجـازی را متحـول کند.
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بـه  نیـاز  بـرای خریـدن زمیـن 
کیـف پـول دیجیتال نیـز دارید. 
بـرای آشـنایی بـا آن می توانیـد 
بـه سـایت های راهنمایـی مثـل 

والکـس مراجعـه کنید.
هنگـــامی کـــه کیـف پـــول 
الکترونیکـی خود را ایجاد کردید 
و مقدار کافـی از رمزارزی که در 
بـازی از آن اسـتفاده می شـود را 
می توانیـد  آوردیـد  دسـت  بـه 
چنـد  زدن  بـا  را  زمیـن  مبلـغ 
کلیـک سـاده درون خـود بـازی 
پرداخـت کنیـد و از آن بـه بعـد 

زمیـن متعلـق بـه شـما خواهد شـد. البته اگـر پیش از شـما فرد 
دیگـری صاحـب آن زمین باشـد، مبلغ پیشـنهادی تان به صاحب 
زمیـن ارسـال خواهـد شـد و سـپس او تصمیـم می گیرد کـه آیا 
حاضـر اسـت بـا ایـن مبلـغ زمیـن را بـه شـما بفروشـد یـا خیر.

متاورس کجاست؟
نظریـه  طبـق  هسـتید؟  آشـنا  مـوازی  جهان هـای  نظریـه  بـا 
جهان هـای مـوازی، جهاِن مـا تنها جهان موجود در عالم هسـتی 
نیسـت و بی نهایـت جهـان دیگـر شـبیه بـه همیـن جهـان نیـز 
وجـود دارنـد که به مـوازات ما قـرار گرفته اند. البته ما دسترسـی 
بـه ایـن جهان هـا نداریـم ولـی وجـود دارنـد. می توانیـد فضـای 
متـاورس را بـه مجموعـه ای از جهان هـای مـوازی تشـبیه کنیـد 
کـه می توانیـد در هـر یـک از آن هـا حاضـر شـوید. مثـًا جهـاِن 
سـندباکس )SandBox( و جهـاِن دسـنترالند )Decenteraland( هر 
دو در متـاورس هسـتند و هـر دو بـه صـورت 2۴ سـاعته آنایـن 
هسـتند و وجـود دارنـد. شـما می توانیـد بـه هـر کـدام از ایـن 
جهان هـا وارد شـوید. بنابراین خیلی سـاده اگـر بخواهیم صحبت 
کنیـم، متـاورس را می تـوان مجموعـه ای از فضا هـای مجـازی 
دانسـت که افـراد در آن هـا وارد می شـوند و از برنامه های مجازی 
اسـتفاده می کننـد. وقتـی کـه هدسـت واقعیـت مجـازی را بـه 
ماجـرا اضافـه کنیـد، خـود را در آن دنیا می بینیـد و نزدیک ترین 

تجربـه بـه واقعیـت را احسـاس خواهیـد کرد.

کسب درآمد از متاورس چه شکلی است؟
بایـد بدانیـد کـه فقـط یـک راه بـرای کسـب درآمـد از طریـق 
متـاورس وجـود نـدارد، و توسـعه دهندگان می تواننـد از طریـق 
راه هـای مختلـف در متـاورس درآمدزایـی کنند. به برخـی از این 

مـوارد در ادامـه اشـاره می کنیـم:

Play to earn بازی های
یکـی از بهتریـن راه های کسـب درآمـد از طریق متاورس، بـازی کردن 
اسـت. بلـه افـراد می تواننـد صرفاً با بـازی کـردن کسـب درآمد کنند. 

بـه ایـن صـورت که بـه شـما این 
امـکان داده می شـود کـه بـا انجام 
یک سـری مأموریت هـا در بازی ها، 
رمـزارز آن بـازی را دریافت کنید و 
سپس می توانید سـرمایه به دست 

آمـده خـود را به فروش برسـانید.

برگزاری رویداد متاورسی
یکـی از راه هـای کسـب درآمـد 
برگـزاری  متـاورس،  طریـق  از 
از  رویداد هـا  رویدادهاسـت. 
کنسـرت گرفتـه تـا برنامه هـای 
طنـز و پخـش فیلـم می تواننـد 
بـا بلیـط همراه باشـند و هـر کس مجبور بـه ارائه توکن باشـد. با 
جمـع آوری و فـروش ایـن توکن هـا می توانیـد کسـب درآمـد کنیـد

.
NFT فروش آثار به صورت

بسـیاری از هنرمندان، متاورس را بسـتری برای پیشرفت و نشان 
دادن هنرشـان می داننـد. شـما می توانیـد بـا تبدیـل کـردن آثار 
خـود بـه NFT و سـپس فـروش آن ها به کسـب درآمـد از طریق 
متـاورس فکـر کنیـد. بعضـی از هنرمندان نیز دسـت بـه این کار  

زده انـد و برخـی آثـار خـود را تبدیل بـه NFT کرده اند.

بهترین بازی های متاورس
بازی های زیادی در متاورس وجود دارند که از جذابیت باالیی نیز 
برخوردار هستند. برخی از این بازی ها ساده و برخی پیچیده ترند. 
برخی داستان های تخیلی دارند و برخی مرتبط با جهان واقعیت 
هستند. بازی هایی مثل همسایه من آلیس )My Neighbour alice( از 
آن دسته بازی های پرطرفدار است که با توجه به مقاله های وبسایت 
والکس می تواند از آن بازی هایی باشد که در آینده نزدیک رمزارز 
آن پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت. بازی های جذاب دیگری نیز 
در ژانر فانتزی مثل جهان های بیگانه )Alien worlds( وجود دارند که 
رمزارز مخصوص به خود را استفاده می کنند و می توان از بازی کردن 

با آن ها هم سرگرم شد هم سرمایه کسب کرد.
جمع بندی

و  وب  توسعه دهندگان  برای  مهم  فرصتی  تنها  نه  متاورس 
سرمایه گذاران است بلکه تکنولوژی آن می تواند تا حد زیادی روی 
آینده و دنیای اینترنت اثرگذار باشد به همین دلیل بسیاری از 
فکر  آن  فضای  و  متاورس  مفاهیم  به  بخشیدن  توسعه  به  افراد 
بازار رمزارز ها  می کنند. برای حضور در متاورس الزم است وارد 
و فروش رمزارز  برای خرید  والکس  از سایت هایی مثل  و  شوید 
و باال بردن سرمایه خودتان استفاده کنید. همچنین الزم است 
تا دانش کافی را برای ورود به دنیای سرمایه گذاری در متاورس 

داشته باشید.
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دکتر حسینی تاکید کرد:

ضرورت تدوین استراتژی بازاریابی کسب و کارهای دیجیتال

رئیـــس کمیـسیـــون جهش و رونـق تولید مجلس گفت: کسـب و کارهای دیجیتال برای توسـعه فعالیـت خود و ورود بـه بازارهای 
منطقـه بایـد اسـتراتژی بازاریابی و بازرگانـی خود را تدویـن و تنظیم کنند و هیـچ منع قانونی بـرای ورود این کسـب وکارها به بورس 

ندارد. هم وجـود 
بـه گـزارش خبرگـزاری اقتصادایران، سـید شـمس الدین حسـینی رئیس کمیسـیون ویژه جهـش و رونـق تولید در مجلس شـورای 
اسـامی بـا توجه بـه داده های گزارش عملکرد سـاالنه دیجـی کاال پیرامون سـهم 4درصدی خرده فروشـی آناین در ایـران از کل بازار 
خرده فروشـی در مقابـل سـهم 9درصـدی ترکیه، 7درصـدی هنـد و 30 درصدی چیـن در توضیح دلیل عقـب ماندگی ایـران و برنامه 
مجلـس برای حمایـت از پلتفرم های حوزه تجـارت الکترونیک و توسـعه اقتصاد دیجیتال گفت: توسـعه اقتصاد دیجیتـال الزاماتی دارد؛ 
بخشـی از الزامات به توسـعه زیرسـاخت ها بـر می گردد. هنـوز آن طور که باید توسـعه زیرسـاخت های تجارت الکترونیکی فراهم نیسـت، 

کمـا اینکـه هنـوز کار فرهنگـی و بازاریابی مناسـب هم صورت نگرفته اسـت لـذا یک عامـل را نمی توانیم دخیـل بدانیم.
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وی در ادامـه افـزود: هنـوز بخـش قابل توجهـی از جامعه به لحاظ 
ذهنـی اعتمـاد نکردنـد و حتـی آگاهـی ندارنـد کـه می توانند در 
فضاهـای اقتصاد الکترونیکـی مبادله کنند، این آمـار دور از انتظار 
نیسـت، لـذا فکر می کنم در برخی بخش ها به توسـعه شـبکه نیاز 

داریـم، ایـن عامل مسـلط نیسـت، اما عامل مهمی اسـت.
حسـینی همچنیـن تصریـح کـرد: نکتـه بعـدی اینکـه در ایـن 
حوزه هـا، زمینـه فرهنگـی و بازاریابـی بـه صـورت کافـی صـورت 
نگرفتـه اسـت و بخـش قابـل توجهـی از خانوارهـا به مزایـای این 
کار اشـراف ندارنـد، فـرد بایـد محصول یـا کاالی خـود را در محل 
ببینـد زیـرا اعتمـاد ندارنـد البتـه ایـن نـوع شـرکت ها هـم بایـد 
توسـعه پیـدا کنند. در کل تعداد شـرکت های ما کـه در این زمینه 
فعال هسـتند، فـراوان نیسـت. نکته دیگر توسـعه جغرافیـای این 
شـرکت ها اسـت، شـرکت هایی هـم کـه فعـال هسـتند در تامین 

کاال و خدمـات در سـطح شهرسـتان ها فعـال نیسـتند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم یـادآور شـد: بـه عنـوان 
مثـال در حـوزه خدمـات حمـل و نقـل یـا شـرکت فـروش کاال، 

در تهـران شـرکت های منسـجمی دیـده 
می شـود امـا در شـهرهای بـزرگ 

دیگـر این میـزان گسـتردگی و 
پوشـش ندارد. نکته قابل تامل 
دیگـر اینکـه بخشـی از خـرده 

فروشـی ترکیه در ایـران صورت 
می گیـرد  یعنـی در حـال حاضر 

ایرانی هـا  توسـط  آنایـن  خریـد 
از ترکیـه صـورت می گیـرد امـا بعیـد 

اسـت خرید آناینـی در ترکیه از 
ایـران انجام شـود.

فقدان همکاری  بین کسب وکارهای آنالیـن ایرانی و خارجی
ایـن عضو کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسـبات مجلس شـورای 
اسـامی در توضیـح تاثیـر تحریم هـا بـر ایـن وضعیـت و اینکـه 
پلتفرم هـای ایرانی بـا وجود تحریم ها چگونه می توانند برای رشـد، 
سـرمایه خارجـی جـذب کنند، گفـت: تحریـم ها دو طرفه اسـت  
لـذا اگـر مـا می توانیم از ترکیـه خرید کنیم پس ایـن کار بالعکس 
هـم می توانـد رخ دهـد. یکـی از نـکات همکاری بین شـرکت های 
ایرانـی و خارجـی اسـت لـذا باید دیـد که آیـا شـرکت های ایرانی 
کـه عرضـه الکترونیکـی و آناین دارنـد با شـرکت های خارجی در 
ارتبـاط هسـتند یا خیـر در حقیقت بخشـی از این مسـئله به نوع 
فعالیـت شـرکت های ایرانـی مربوط اسـت و همـه مسـاله را نباید 

حاکمیتی نـگاه کرد.
وی در توضیـح سـوالی پیرامـون واردات قانونـی و نظـارت موثـر با 
توجـه بـه مزایای فروش آنایـن در مقابل معایـب بازارهای آفاین 
بـه ویـژه بـا وجـود توسـعه کاالی قاچـاق در بـازار آفایـن، گفت: 
معتقـدم ایـن موضوع را نباید بـه کاالی قاچاق گـره زد. به هرحال 

بخشـی از تجـارت الکترونیـک نیازهـای روزمـره 
خانوارهاسـت. فکـر می کنـم در مجمـوع نکتـه 
حائـز اهمیـت اسـت کمـا اینکـه آن ها از شـبکه 
غیر رسـمی اسـتفاده می کنند و تعرفـه پرداخت 
نمی کننـد، شـرکت های آناین خارجـی کاالهایی 
بـه ایـران عرضـه می کننـد کـه گویـی مشـابه آن در 
ایـران هسـت لـذا ایـن موضـوع بـه خـود کاال و محصول 

بـر می گـردد.
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دولـت باید مسـیر ورود کسـب و 
کارهای آنایـن به بازارهای 

منطقـه را فراهم کند
حسینی در توضیح سوالی 
در مــورد راه کــارهـــای 
ورود کسب وکــارهــــای 
آنایــن بــه بازارهــا منطقه 
و اقداماتــی کــه در ایــن 
زمینــه انجــام گرفته اســت 
و موانــع پیــش رو گفت: در 
مجلــس زیرســاخت قانونی 
ایجــاد مــی شــود و دولــت 

بایــد اجــرا کنــد، در تبصــره 
بودجــه 1۴01  قانــون   1۸

ــی در آن ایجــاد  ــع خوب ــا مناب ب
شــده، دولــت مســیر دسترســی به 

ــد  ــد فراین ــع را دارد و بای ــن مناب ای
اثربخــش کــردن منابــع را ایجــاد مــی کنــد 

کمــا اینکه امــروز مــا در قوانین مختلف تحــت عنوان  
قانــون اصــاح مــواد 1 و ۷ قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصل 

۴۴ قانــون اساســی و تســهیل صــدور مجوزهــای کســب وکار فضا 
را بــه لحــاظ حقوقــی و قانونــی فراهــم کردیــم حــال دولــت بــا 
عمــل بــه قوانیــن و اســتفاده از ظرفیت هــا مــی توانــد ایــن کار را 

انجــام دهــد.
وی تصریـح کـرد: البتـه دیپلماسـی اقتصـادی هم مهم اسـت، 
بـه ایـن معنـی کـه اگـر مـا دغدغـه ایـن را داریـم کـه تولیـدات 
سـبک مـا بتوانـد به کشـور دیگر عرضه شـود یـا برند سـازی که 
یکـی از الزامـات اسـت، وزارت صمـت مـی توانـد ابتـکار عمـل را 
بـه دسـت گیـرد و بـا فعالیـت هـای ترویجـی و بـا فعالیـت های 
تشـویقی آن را بـه نتیجـه برسـاند. در کشـور هم شـرایط برای 

آنهـا فراهم اسـت.

استراتژی بازاریابی و بازرگانی کسب وکارهای 
دیجیتال اهمیت فراوان دارد

حسـینی در ادامـه اظهـار کـرد: زمانی به عنـوان خانـوار ایرانی ما 
حاضر می شـویم کاالیی را با برند کشـور خارجـی خریداری کنیم 
کـه قیمـت و کیفیـت آن قابل رقابت بیشـتری داشـته باشـد. لذا 
بخـش عمـده این مسـاله را بایـد در خـود بنگاه ها جسـتجو کرد. 
بخشـی از فـروش شـرکت و بنـگاه دیجیتـال در پایتخـت اسـت، 
آنها در پایتخت توانسـتند مشـتری جذب کنند اما در کل کشـور 
نتوانسـتند شـبکه را گسـترش دهند. در شهرسـتان ها نمی بینیم 
کـه بازاریابـی ویـژه برای شهرسـتانی ها صورت گیرد. امـا تردیدی 
نـدارم که شـرکت کشـور ترکیـه بازاریابی ویـژه برای ایـران انجام 

داده اسـت. اسـتراتژی بازاریابـی و بازرگانـی 
این شـرکت ها بسـیار مهم اسـت.

    مجلس پشتیبانی مالی 
خوبی از مشاغل خرد

 و خانگی کرده است
رئیـس کمیسـیون ویـژه 
تولیـد  رونـق  و  جهـش 
پاسـخ  در  مجلـس  در 
بـه سـوالی در خصـوص 
بـرای  مجلـس  برنامـه 
و  حمایـت  بسترسـازی، 
توسـعه کسـب و کارهـای 
خـرد و خانگـی، گفـت: ما در 
مجلـس بر روی مسـائلی مانند 
متمرکـز  بنیـان  دانـش  تولیـد 
شـدیم اما اینکه به طور مشـخص آن 
مشـاغل خـرد و متوسـط از منظر متقاضی 
یعنـی بـازار شـاید کمتر مـورد توجه قـرار گرفتند 
البتـه از منظـر واحدهـای پشـتیبانی و تولیـدی اقدامـات خیلـی 
خوبی صورت گرفته اسـت. اگر تبصره 16 و مهم از آن تبصره 1۸ 
قانـون بودجه سـال 1۴01 را مشـاهده کنید متوجه خواهید شـد 
کـه ما در موضوع پشـتیبانی مالـی، منابع مالـی خوبی پیش بینی 
کردیـم تـا جایی که حتـی نرخ های سـود خیلی پایین بـرای این 

نـوع بنگاه هـا پیش بینـی کردیـم.
وی یـادآور شـد: سـال گذشـته در تبصـره 1۸ قانـون بودجـه 
32 هـزار میلیـارد تومـان بـرای این موضـوع پیش بینـی کردیم، 
منابـع آن هـم از محـل تبصـره 1۴ تامیـن شـد تا بتواننـد با یک 
درصـد بنگاه هـا در بانک هـا سـپرده گـذاری کننـد و بـا نرخ هـای 
سـود پایین تـر تلفیـق کننـد. لـذا مـا از بنگاه هـا و فعالیت هـا در 
از آن  فراتـر  بودجـه سـال 1۴01  قانـون   1۸ 16 و  تبصـره 
پیش بینـی کردیـم بنابرایـن منابـع الزم پیش بینی شـده اسـت 
منتهـی فکـر می کنـم در مجموع برند سـازی حائز اهمیت اسـت.

حسـینی معتقـد اسـت: بخش قابـل توجهـی از فـروش ترکیه در 
حـوزه پوشـاک تحـت تاثیر یـک برند اسـت یعنی آنها توانسـتند 
یـک برند را در ایـران جا بیاندازند که البته کیفیت و قیمت خوبی 
هـم دارد، ایـن نوع مشـاغل هم بایـد در ایران چنیـن عمل کنند. 
بـه عنـوان مثـال مـا وقـت مشـاغل خانگـی را می بینیـم، برندی 
نمی بینیـم، وقتـی برنـد باشـد خریـدار اعتمـاد می کنـد. وقتـی 
برنـد بـا تخفیـف در بـازار فـروش آناین قـرار می گیـرد، جذابیت 
بیشـتری خواهـد داشـت زیرا فـرد می دانـد جنس باکیفیـت را با 

قیمـت مناسـب تر می خرد.
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اقتصاد دیجیتال 

توجه ویژه مجلس به مشاغل محلی و خرد در قانون 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

ایـن عضو کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسـبات مجلس شـورای 
اسـامی ادامـه داد: قیمـت مناسـب تر از آنجایـی ایجـاد می شـود 
که کسـی بـا اسـتفاده از نوآوری هـا و فنـاوری هزینه هـا را کاهش 
داده اسـت، ایـن نکتـه باید مورد توجه قـرار گیرد. جـای خالی آن 
محسـوس اسـت البتـه اقدامی کـه در کمیسـیون جهـش و رونق 
تولیـد صـورت گرفت و به آنهـا کمک کرد، موضوع قانون تسـهیل 
صدور مجوزهای کسـب وکار بود البته تسـهیل محیط کسـب وکار 
را بـرای تمـام بنگاه هـا در نظـر گرفتیـم امـا می بینیـد کـه بخش 
عمـده صرف این شـد که مشـاغل خانگـی که عمدتـا تولید بومی 

و منطقه ای را شـامل می شـود، تسـهیل کنیم.

هیچ منع قانونی برای ورود کسب وکارهای آنالین 
به بورس وجود ندارد

وی در توضیـح تمهیداتـی کـه مجلـس بـرای رفع مشـکات ورود 
کسـب وکار هـای آنایـن و اقتصاد دیجیتـال به بورس اندیشـیده، 
گفـت: هیـچ منعی بـرای ورود آنها به بورس ندارنـد، اما پذیرش در 
بـورس شـرایطی دارد بـه عنوان مثال صـورت های مالـی آنها باید 
شـفاف باشـد. ضمـن اینکـه شـرایط در فرابـورس راحت تر اسـت 
و منعـی برای شـرکت های شـفاف مشـکلی نیسـت، بـرای تامین 
مالـی روش هـای مختلف اسـت و روش های جدید تامیـن مالی را 

هم نبایـد از نظر دور داشـت.
رئیـس کمیسـیون جهـش و رونق تولید مجلس شـورای اسـامی 
ایـن  اعـام آمادگـی مـی کنـم،  تصریـح کـرد: در همیـن جـا 
کسـب وکارها اگـر احسـاس مـی کننـد ضوابطی در بورس هسـت 
که با شـرایط آنها سـازگار نیسـت و نیاز به انعطاف اسـت، پیگیری 

کننـد و منعکـس کنند. مـا منـع مقرراتـی نمی بینیم.



UV طراحی و ساخت ربات میکروب زدایی و ضدعفونی هوشمند با استفاده از اشعه◄

◄ اقتصاد دانش بنیان به رگوالتور نیاز دارد 

◄ 10 دهکده و 1200 شرکت دانش بنیان کشاورزی  در کشور راه اندازی می شود

◄ در نشست طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی مطرح شد

جهش دانش بنیان ها در اقتصاد معدن

◄ اخبار

دانش بنیان 
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طراحی و ساخت ربات میکروب زدایی
 و ضدعفونی هوشمند با استفاده

UV از اشعه 
مجری: دکتر هادی دالوری

همکاران: سینا نادریان، مجید روشنایی، مهدی غامی، 
سمانه کیانی، محمد ترکاشوند

در شـرایط فعلـی کشـور و بـا توجـه به شـرایط بـه وجود آمـده ناشـی از ویـروس کرونا، احسـاس نیـاز شـدید داخلی 
بـه دسـتگاه های ضدعفونـی کننـده و میکروب زدایی در بیمارسـتان ها، درمانگاه هـا، سـازمان ها و ادارات و ... وجـود دارد. 
شـیوع ویـروس کرونـا و سـایر ویروس هایی ازاین دسـت باعث شـده اند روش هـای مرسـوم ضدعفونی با مواد شـیمیایی 
بـا چالش هایـی مواجـه شـوند. ازجملـه مهم تریـن ایـن چالش هـا آسـیب های تنفسـی ناشـی از اسـتفاده از ایـن مواد 
اسـت. امـروزه در دنیـا ربات هـای ضدعفونی با اشـعه UV مـورد اسـتقبال قرارگرفته اند، زیـرا ایـن روش ضدعفونی مورد 
تائیـد بسـیاری از سـازمان های بهداشـت در دنیا اسـت. این روش ضدعفونی بسـیار سـریع عمـل می کند و در مقایسـه 
بـا روش هـای شـیمیایی مضـرات کمتـری دارد. لـذا طراحـی رباتی کـه بـدون نیاز به حضـور انسـان، بتوانـد محیط های 
خطرنـاک و پررفت وآمـد را ضدعفونـی و اسـتریلیزه کنـد مـد نظر قـرار گرفـت. همچنین این ربـات می توانـد با کاهش 
رویایـی مسـتقیم اپراتـور در محیط¬های آلـوده باعث کاهش تلفات انسـانی شـود و همچنیـن هزینه هـای ضدعفونی را 
کاهـش دهـد. ایـن ربـات به منظـور ضدعفونـی محیط با اشـعهUV بـدون نیاز بـه حضـور اپراتور انسـانی طراحی شـده 
اسـت. کاهـش هزینـه ها بـا به کاربـردن راه حل هـای فنی و تخصصـی در این ربات بسـیار مد نظر بوده اسـت. سیسـتم 
انتقـال تصویـر و سیسـتم کنتـرل ربات بصـورت یکپارچه تحـت کنترل کننـده مرکـزی رزبری پـای انجام می شـود. با 
طراحـی دقیـق و فنـی در ایـن ربـات تعـداد موتورها بـه دو عدد کاهـش یافتـه و هزینه ربات کمتر شـده اسـت. کنترل 
از راه دور ربـات بـه کمـک برنامـه نویسـی تخصصـی، توسـط رایانه و گوشـی تلفن همراه می باشـد. مشـکل برخـورد با 
موانـع بـه کمـک انتقال تصویـر آناین برای جلـوی ربات و سنسـورهای آلتراسـونیک برای عقب ربات حل شـده اسـت. 
تشـخیص حضور انسـان بـا اسـتفاده از سنسـور PIR برای خامـوش کردن خودکار المپ ها انجام شـده اسـت. بـا طراحی 
دقیـق رفلکتـور و نصب المپ هـا در ارتفاع صحیـح، امکان ضدعفونـی دقیق تر و موثرتر فراهم شـده اسـت. همچنین به 
کمـک رابـط کاربـری طراحی شـده بـرای این ربـات که مبتنی بـر اینترنت اشـیا می باشـد، امـکان کنترل ربات توسـط 

گوشـی های اندرویـدی و IOS را فراهـم می¬کند. 
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مراحل طراحی ربات
طراحـی و سـاخت ایـن ربات حـدود ۹ ماه زمان گرفـت و در غالب 
هسـته پژوهشـی شـهید احمـدی روشـن، ایـده این طرح توسـط 
سرپرسـت گـروه جنـاب آقـای دکتـر دالوری مطـرح گردید. پس 
تشـکیل گـروه تخصصـی و انجـام تحقیقـات مرتبط بـا ربات های 
موجـود در سـطح جهـان و ربات های داخلی یـک پلتفرم یکپارچه 
مبتنـی بـر کنترل ربات توسـط رزبـری پای مطرح گردیـد. در این 
تحقیقـات نیازهـای اولیه شناسـایی و طـرح اولیه ربات اعام شـد. 

در ایـن پژوهـش ضرورت هـای زیر درنظر گرفته شـد:

 شکل1. ضرورت تحقیق
بـا توجـه بـه ایـن ضرورت ها تصمیـم گرفته شـد ربات مـورد نظر 

دارای ویژگی هـای زیر باشـد:

 شکل2. ویژگی های اولیه ربات ضدعفونی هوشمند

تمامـی ایـن ویژگی هـا بـا هـدف طراحی یـک ربات هوشـمند بود 
کـه بتوانـد حضور مسـتقیم کاربـر انسـانی را کاهش دهـد و دقت 
ضدعفونـی را افزایـش دهد. پـس از بیان این ویژگی هـا برای ربات 
یک تقسـیم کار مناسـب بین اعضـای گروه صورت گرفـت تا ابتدا 
یـک موبایـل ربـات مبتنی بر مینـی کامپیوتر رزبری پـای طراحی 

گـردد، کـه بتواند به صـورت تانکی و کنترل ازراه دور توسـط رایانه 
ایـن فعالیـت را انجام دهـد. در موبایل ربات اولیه ابتـدا صرفا رباتی 
طراحـی شـد که بتوانـد به کمک برنامه نویسـی پایتون و به کمک 
وای فای و به صورت کنترل از راه دور کنترل گردد.  سـپس  انتقال  
تصویـر  آنایـن  که  بـه  صـورت video streaming صورت می گرفت 
نیـز بـه ایـن موبایل ربـات اضافه گردیـد. درواقـع در مرحلـه اولیه 
یـک صفحه وب طراحی شـد کـه آدرس آن با آی پی وای فایی که 
ربـات بـه آن متصـل می شـد در ارتبـاط بود و همزمـان صفحه ای 
مبتنـی بـر تولباکـس pygame در زبان برنامه نویسـی پایتـون و در 
سیسـتم عامـل لینوکـس بـاز می شـد که امـکان حرکـت موبایل 
ربـات از راه دور را بـا اسـتفاده از تصاویر آناین ارسـال شـده فراهم 
می کـرد. پـس از این مرحله سـایر قابلیت ها به ربـات افزوده گردید 
کـه بـه تفصیـل در بخـش مزایای ربـات به آن اشـاره خواهد شـد. 

تصاویر ربات سـاخته شـده در شـکل 3 آورده شـده اند.

 
  
 

شکل3: ربات طراحی و ساخته شده



دانش بنیان
www.bazarekar.ir 40

سال ششم - شماره33
مرداد 1401

مزایا و اطالعات اصلی ربات
در این بخش برتری های ربات مورد ادعا در مقایسه با اختراعات 

موجود به تفصیل ارائه می گردند:
1.کنترل به کمک رایانه با استفاده از نسخه دسکتاپ برنامه: 
اکثر ربات های موجود تنها این قابلیت را دارند که از یک نقطه قابلیت 
کنترل را دارند اما ربات طراحی شده به کمک کنترل از راه دور ربات 
و در بستر اینترنت بی سیم می تواند امکان کنترل ربات به کمک 
تعداد بیش از یک رایانه را فراهم کند. این قابلیت به منظور ایجاد 
تصویر انتقالی بزرگتر در صفحه رایانه می باشد. همچنین قابلیت 

کنترل ربات را گسترده تر می نماید. 
2.کنترل به کمک تلفن همراه به کمک نسخه UI طراحی شده: 
با توجه به آنکه امروزه گوشی تلفن همراه در اختیار همگان می باشد، 
برای این ربات یک نسخه برنامه تحت وب نوشته شده است که 
می توان به کمک آن ربات را با هر گوشی تلفن همراهی فارغ از 
نوع سیستم عامل که اندروید باشد یا IOS، می توان ربات را کنترل 
و همچنین تصویر انتقالی از ربات را در گوشی تلفن همرا مشاهده 
کرد. در این بخش از فناوری IOT )اینترنت اشیا( استفاده شده است 
اپراتور کنترل کننده ربات در  که این امکان را فراهم می کند که 
محیط های خطرناک حضور نداشته باشد. در مقایسه با نمونه داخلی 
کنترل ربات به کمک فناوری IOT میتواند محدودیت بر روی فاصله 

کاربر تا ربات را رفع نماید. 
از  یکی  اپراتور)پرستاری(:  ایستگاه  به  تصویر  3.انتقال 
برتری های این ربات انتقال تصویر به شیوه video streaming و در 
بستر اینترنت می باشد که این امکان را فراهم می کند که تصاویر 
محیط های آلوده را برای کاربر نمایش داده و اپراتور به کمک این 
تصاویر می تواند همزمان ربات را کنترل کند. در ربات های داخلی 
به دلیل عدم یکپارچگی طراحی امکان دریافت تصاویر در فاصله 

دور از ربات و کنترل همزمان آن فراهم نمی باشد. 
۴.کنترل المپ ها و حرکت ربات  از راه دور بدون نیاز به حضور انسان: 
هم در نسخ موبایل و هم در نسخه دسکتاپ این مزیت فراهم است 
که المپ های ربات از راه دور روشن شده و همچنین در حین 

ضد عفونی ربات به حرکت درآید. 
5.قطع اتوماتیک المپ ها در حضور عامل انسانی به کمک 
سنسورهای PIR: با توجه به اینکه اشعه UV به شدت برای انسان 
مضر است و یکی از موضوعاتی که در سایر نمونه ها به آن توجه نشده 
است، حضور تصادفی انسان یا حیوانات در محل ربات و زمانی که 
چراغ ها روشن است می باشد. لذا در این ربات به کمک سنسورهای 
PIR تشخیص حضور انسان و حیوانات فراهم شده است. به طوریکه 

اگر در فاصله 1 تا 2 متری ربات حضور انسان یا حیوان حس شود، 
چراغ ها به صورت اتوماتیک خاموش می شوند. 

6.جلوگیـری از برخـورد بـا موانـع بـه کمـک سنسـورهای 
التراسـونیک:  در ایـن ربـات باتوجه به آنکـه فضـای روبرو تحت 
پوشـش دوربیـن می باشـد لذا حرکت به سـمت عقب ربـات دارای 
خطراتـی اسـت چـون وزن ربـات زیـاد اسـت و احتمـال آسـیب 

المپ هـا در برخـورد با اشـیا وجـود دارد لذا در حرکـت روبه عقب، 
قسـمت پشـت ربات تحت پوشش کامل سنسـورهای التراسونیک 

هسـتند کـه از برخـورد با موانـع جلوگیـری می کند. 
7.کنترل سـرعت مناسـب: با توجـه بـه وزن بـاالی ربات و 
در خطـر بـودن المپ هـا کنترل سـرعت ربات از اهمیـت باالیی 

برخوردار اسـت. 
این ربات در  8.سیم جمع کن متصل به شارژر اتوماتیک: در 
بحث شارژ نیز توجه ویژه ای شده است و سطح شارژ ربات بر روی 
بدنه آن به خوبی نمایش داده شده و همچنین در صورت اتصال به 
برق شهری پس از شارژ شدن باتری به صورت خودکار اتصال از برق 
شهری قطع می شود. این دو مورد در ربات های داخلی و برخی از 
ربات های خارجی نادیده گرفته شده است. همچنین برای راحتی کار 
اپراتور یک سیم جمع کن خودکار برای این ربات طراحی شده است. 
9.کلید قطع اضطراری: در بسیاری از ربات های داخلی و خارجی 
این احتمال در نظر گرفته نشده است که اگر به هر دلیل ربات از 
کنترل خارج شود بایستی چکار کرد؟ لذا در این ربات از کلیدهای 

قطع ضربه ای و اضطراری نیز استفاده شده است.  
10.نمایش سطح شارژ باتری: در قسمت پشتی ربات قسمتی 
برای نمایش سطح شارژ در نظر گرفته شده است که این امکان را 
برای کاربر فراهم می¬کند که در حین کار از سطح شارژ اطاع یابد. 
11.کارکرد هم زمان با برق شهری و باتری: در بسیاری از ربات ها 
بافاصله پس از خالی شدن شارژ باتری عملکرد ضدعفونی ناقص باقی 
می ماند لذا در این ربات عملکرد همزمان در حین شارژ نیز در نظر گرفته 
شده است. یک سیم بلند نیز فراهم شده که می تواند فضای یک اتاق را 

در حین ضدعفونی پوشش دهد. 
12.سیستم اعان هشدار پیش از روشن شدن المپ ها:

 پیش از روشن المپ ها سیستم اعان خطر شروع به آژیر کشیدن می کند 
که افراد حاضر در محیط جهت حفاظت از خود از آن محل دور شوند.

13.کنترل به کمک وای فای بدون نیاز به اینترنت
همچنین در جدول 1 مشخصات فنی این ربات ارائه شده است:

جدول 1: مشخصات فنی ربات
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 نحوه کار ربات
کنترل ربات ضدعفونی کننده با استفاده از تلفن همراه یا کامپیوتر 
توسط اپراتور انجام می شود که این ارتباط از  طریق  Wi Fi  است. در 
حین تشخیص مانع با فاصله ۴0 سانتی متری حرکت ربات در جهت 
مانع توسط سنسورهای التراسونیک )فراصوت( متوقف خواهد شد.  
در این حالت حرکت تنها در یک جهت امکان پذیر است تا زمانی که 
مانع برطرف شود و تمام حرکات در دسترس خواهند شد. به منظور 
 UV سامت و حفظ ایمنی افراد، در زمان روشن بودن المپ های
به مدت ۵ الی 10 ثانیه صدایی به عنوان هشدار شنیده می شود. 
همچنین با استفاده از سنسورهای مادون قرمز، در زمان تشخیص 
حضور افراد توسط ربات المپ ها به صورت خودکار خاموش خواهند 
شد. برای رفع مشکات ناگهانی در طول کار ربات، کلید اضطراری 
فشاری در قسمت باالی بدنه تعبیه شده است. تا زمانی که کلید 
اضطراری در حالت پایین باشد ربات خاموش خواهد بود و به محض 
قرارگیری این کلید در حالت باال مجددا ربات راه اندازی خواهد شد. 
شکل ۴ نمایی واقعی از پشت ربات و امکاناتی که برای ربات درنظر 

گرفته شده است را نمایش می دهد:

 شکل4. نمای پشتی ربات ساخته شده
پس از روشـن شـدن ربات می تـوان آی پی رزبری پـای را دریافت 
کـرده و بـه کمـک آن وارد محیط کنترل ربات در دسـکتاپ رایانه 
و یـا گوشـی تلفـن هوشـمند شـد. تصویـر UI طراحی شـده برای 

این ربات در شـکل ۵ آورده شـده اسـت. 

 شکل5. نمایی از UI )رابط کاربری ربات(

بـه کمـک دکمه های تعبیه شـده در ایـن صفحه می تـوان ربات را 
کنتـرل کـرد و به کمـک تصویر آناینـی که توسـط دوربین ربات 
ارسـال می گـردد می تـوان در فاصلـه ای دورتـر ربـات را کنترل و 
بـه سـمت های مختلـف حرکـت داد. همچنین امـکان کنترل از 

راه دور المپ هـای ربـات نیـز فراهم اسـت. 
کاربرد صنعتی و پزشکی ربات

بـا توجـه به مزایای اصلی ایـن ربات که عبارتند از کنتـرل از راه دور 
به کمک تلفن همراه و رایانه، قابلیت تشخیص موانع و عدم برخورد 
با آنها به کمک سنسـورهای التراسـونیک، کنترل شـارژ و سـرعت، 
انتقـال تصویـر، اعـام آالرم جهت جلوگیـری از مضـرات مربوط به 
روشـن شـدن المپ هـا، قطع اتوماتیک و دسـتی المپ هـا به کمک 
سنسـورهای PIR و رلـه الکتریکـی، قابلیـت کار بـا بـرق شـهری و 
باتـری، انتقـال تصویـر بـه صـورت Video streaming  لـذا ایـن ربات 
نیازمنـد یـک کاربـر آموزش دیده می باشـد تـا ابتدا ربات را روشـن، 
 UI آی پـی مربـوط بـه رزبـری را دریافـت و ارتباط با ربـات از طریق
و رایانـه را برقـرار کنـد و سـپس از ربـات جهت ضدعفونی اسـتفاده 
کنـد. باتوجـه به آنکه روش ضدعفونی با اشـعه UV یـک روش مورد 
تاییـد توسـط مراجع پزشـکی می باشـد لـذا از این ربات مـی توان 
جهت ضدعفونی و استرلیزاسـیون محیط های مخلف اسـتفاده کرد.  
به طور مثال اگر هدف اسـتفاده از ربات در بیمارسـتان باشـد، اپراتور 
می تواند در داخل ایسـتگاه پرسـتاری مستقر شـود و از راه دور ربات 
را کنتـرل کنـد و اتـاق هـای مختلـف بیمارسـتان را یـک بـه یـک 
ضدعفونـی کنـد و پس از پایان ربات را به محل مشـخص بازگرداند. 
بـه عنـوان مثالی دیگر می تـوان از کاربـرد این ربـات در ضدعفونی 
واگن هـای متـرو و اتوبوس های درون شـهری و برون شـهری اشـاره 
کـرد، در ایـن حالـت اپراتـور میتوانـد در انتهـای قطـار یـا خـارج از 
اتوبـوس مسـتقر شـود و ربـات را تـا انتهای دیگـر قطار یـا اتوبوس 
هدایـت کنـد و کار ضدعفونـی را انجـام دهـد. همچنین ایـن ربات 
قابلیـت اسـتفاده در دانشـگاه ها، کتابخانه هـای عمومی، سـازمانها و 

نهـاد هـای مختلف و کلینیک هـا و درمانگاه هـا و .. را نیـز دارد.

فعالیت های در دست اقدام
در حـال حاضـر ایـن گروه در تاش اسـت تا شـرکتی دانش بنیـان در 
این زمینه را تاسـیس و به تولید محصوالت مهندسـی پزشـکی بپردازد. 

پیش بینی ادامه کار و توسعه ربات
در مورد ایجاد پیشـرفت و نوآوری های بیشـتر در ایـن پروژه موارد 

زیر پیشـنهاد می گردند:
1.خودران کردن ربات

2.اضافـه کـردن قابلیت هـای بیشـتر بـه ربـات برای تبدیل شـدن 
به دسـتیار پزشـکی

3.اضافـه کردن قابلیت هـای هوش مصنوعی جهـت ارتباط موثر با 
انسـان جهت انجام وظایف بیشتر

۴.اضافـه کردن قابلیت تماس با بیمـاران و یا فراهم کردن خدماتی 
همچون توزیع دارو در بخش های بسیار آلوده بیمارستانی
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اقتصاد دانش بنیان به رگوالتور نیاز دارد
ــکات  ــاله مش ــه مس ــران ب ــاق ته ــدگان ات ــات نماین ــی وپنجم هی ــت س ــی در نشس ــش خصوص ــدگان بخ نماین

شــرکت های دانش بنیــان پرداختنــد.
اعضــای هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران در یــک نشســت فوق العــاده، گــرد هــم آمدنــد تا نشســت اردیبهشــت ماه 
را کــه بــه دلیــل آلودگــی هــوا لغــو شــد، جبــران کننــد. در ایــن نشســت عــاوه برســخنرانی رئیــس و نواب رئیــس 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــای ش ــورد چالش ه ــران در م ــاق ته ــال ات ــول دیجیت ــوآوری و تح ــاد ن ــیون اقتص کمیس
ــعار  ــرای ش ــرای اج ــه ب ــن وزارتخان ــای ای ــوم از برنامه ه ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن ــن، مع ــی خیرالدی عل

جهــش تولیــد دانش بنیــان و رفــع مشــکات ایــن حــوزه اقتصــاد خبــر داد.

 رئیـس کمیسـیون اقتصاد نـوآوری و تحـول دیجیتال اتـاق تهران 
در ایـن جلسـه، زیربنای شـکل گیری اقتصـاد دانش بنیـان در ایران 
را توسـعه فرآیندهـای نـوآوری عنـوان کـرد و راه میان بـر بـرای 
رونـق تولیـد دانش بنیان را تقلیـد از نوآوری هـای رخ داده در دیگر 
کشـورها، حضـور در زنجیـره ارزش جهانـی ارتقـای تکنولـوژی و 

بـازار و همچنیـن اسـتفاده از پنجره هـای فرصـت دانسـت.
وی شـرط اصلـی بـرای تحقـق ایـن سـه راهـکار را تعامـل کشـور 
بـا دنیـا عنـوان کـرد و بـا اشـاره بـه تصویـب قانـون جهـش تولید 
دانش بنیـان، یـادآور شـد کـه بـا تدویـن آئین نامه هـای ایـن قانون 
بـا کمـک تشـکل های حـوزه کسـب و کارهای دانش بنیـان، می توان 

بـه رونـق در ایـن بخـش امیـدوار بود.
افشـین کاهـی، نایب رئیـس کمیسـیون اقتصـاد نـوآوری و تحـول 
توسـعه  الزامـات  بـه  نیـز طـی سـخنانی  تهـران  اتـاق  دیجیتـال 
شـرکت های  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  دانش بنیـان  شـرکت های 
دانش بنیـان نیازمنـد زیسـت بوم مناسـبی هسـتند که با دسترسـی 
شـرکت های  از  حمایـت  )قانـون  هدفمنـد  حمایت هـای  بـه 

و  کـرده  دانش بنیـان(، دوره گـذار از ایـده تـا محصـول را طـی 
کننـد. ر  زا بـا بـه  ورود  آمـاده  ا  ر خـود  کاالی  یـا  خدمـت 

ــدی  ــش ج ــای نق ــعه و ایف ــه توس ــت ک ــن گف ــی همچنی کاه
ــب وکار  ــای کس ــتلزم فض ــور، مس ــاد کش ــا در اقتص دانش بنیان ه
مناســب، دسترســی بــه بــازار رقابتــی و برقــراری ارتباطــات 
بین المللــی اســت. او بــا بیــان اینکــه دســتیابی بــه اهــداف مــورد 
ــر  ــی، و تغیی ــزرگ حاکمیت ــات ب ــاذ تصمیم ــد اتخ ــاره، نیازمن اش
ــر شــرکت ها و  ــزود: اگ ــه موضــوع توســعه اســت، اف ــگاه ب ــوع ن ن
ــد  ــر عهــده گیرن ــزرگ نقــش مناســبی در زیســت بوم ب ــع ب صنای
و بــا شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان همــکاری کننــد، در 
ایــن موضوعــات پیشــرفت خواهیــم داشــت. همچنیــن همــکاری 
ــوم  ــاوری وزارت عل ــت فن ــی و معاون ــاق بازرگان ــن ات ــب بی مناس

ــد. ــک کن ــاط کم ــن ارتب ــن ای ــکل گرفت ــه ش ــد ب  می توان
جهــش  قانــون  ظرفیت هــای  برخــی  بــه  ادامــه  در  او 
تولیددانش بنیــان اشــاره کــرد و اضافــه شــدن واحدهــای مســتقر 
در پارک هــای علــم و فنــاوری و واحدهــای خــاق بــه حمایت هــای 
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قانونــی، اســتقرار در ملــک مســکونی، صدور ســند برای ســاختمان های 
احداثــی بخــش خصوصــی در پارک هــای علــم و فنــاوری و امــکان ترک 
تشــریفات مناقصــه توســط دســتگاه های دولتــی بــرای ســاخت اول را 
بــه عنــوان بخشــی از ظرفیت هــای ایجــاد شــده بــه واســطه قانــون 

معرفــی کــرد.

 ضرورت ایجاد رگوالتوری 
در اقتصاد دانش بنیان

نایب رئیـس  دیگـر  جوانمـردی،  شـهاب 
تحـول  و  نـوآوری  اقتصـاد  کمیسـیون 
ضـرورت  بـر  نیـز،  تهـران  اتـاق  دیجیتـال 
رگوالتـوری در اقتصـاد دانش بنیـان کشـور 
تاکیدکـرد و بـا بیـان اینکـه صنایـع بـزرگ 
و سـنتی در کشـور، بایـد بـه سـمت حمایت 
عملـی  گام هـای  دانش بنیـان  شـرکت های  از 

بردارنـد، افـزود: نقـش پارلمـان بخش خصوصـی در توسـعه اقتصاد 
دانش بنیـان قابـل توجه اسـت و در این راسـتا، اتـاق بازرگانی طی 
سـال های اخیـر، ایـن حـوزه را به رسـمیت شـناخت و تـاش کرد 
تـا در برقـراری نظـام رگوالتـوری در ایـن بخـش نقش آفرینی کند 
و از سـوی دیگـر، ارتبـاط و تعامـل اقتصـاد دانش بنیان بـا دولت و 

حاکمیـت را برقـرار کنـد.
ــه  ــرد ک ــد ک ــران، تاکی ــاق ته ــدگان ات ــات نماین ــو هی ــن عض ای
بــرای رونــق در اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور، بایــد بــه اقدامــات 

ــرای رگوالتــوری در ایــن حــوزه دســت پیداکــرد. عملــی ب

 هم افزایی برای تجاری سازی محصوالت دانش بنیان
در ادامــه این جلســه، معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علوم گزارشــی 
از اقدامــات و برنامه هــای ایــن وزارتخانــه در حــوزه فنــاوری و همچنین 
وضعیــت پارک هــای علــم و فنــاوری ارائــه کرد و گفــت: در کشــور ۴۹ 
پــارک علــم و فنــاوری،  12 پردیــس علــم و فنــاوری، 2۴6 مرکز رشــد 
واحدهــای فنــاور، 10۸00 واحــد فنــاور و 1۷۷۸ شــرکت دانــش بنیان 

مســتقر در پارک هــا و مراکــز رشــد وجــود دارد.
علـی خیرالدیـن سـپس بـا اشـاره بـه رشـد 1۵ درصـدی اسـتقرار 
واحدهای فناور در پارک های علم و فناوری در سـال 1۴00 نسـبت به 
سـال 13۹۹ گفت: شـرکت های دانش بنیان مسـتقر در این پارک ها از 
۹۹۴ شـرکت در سـال 13۹۹ به 1۷00 شرکت در سال 1۴00 رسیده 

و ایـن حاکـی از رشـد ۷1 درصدی این شرکت هاسـت.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، رمز موفقیت شــرکت های 
دانــش بنیــان را ورود بــه بــازار دانســت و در عیــن حــال گفــت کــه 
ــوز وارد  ــی هن ــان ایران ــش بنی ــی از شــرکت های دان بخــش بزرگ
بــازار نشــده اند. او در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامه هــای وزارت علــوم 
بــرای توســعه تولیددانش بنیــان بــه برخــی اقدامــات ایــن معاونــت 
ــروه  ــن، تشــکیل کارگ ــه خیرالدی ــه گفت ــوزه پرداخــت. ب ــن ح در ای
تدویــن ســند نظــام ملــی نــوآوری، توســعه تعامــات و همکاری هــای 
موثــر بــا بازیگــران اصلــی زیســت بوم نــوآوری و تســهیل و تســریع در 

صــدور مجــوز مراکــز فنــاوری و نــوآوری بــا اولویــت بخــش خصوصــی 
از جملــه ایــن اقدامــات اســت.

او در ادامــه بــه برخــی فرصت هــای قانــون جهــش تولیددانش بنیــان 
از جملــه مــواد 11 و 13 ایــن قانــون اشــاره کــرد و ســپس 
ــای  ــعه و ارتق ــکاری توس ــای هم زمینه ه
همــکاری وزارت علــوم و اتــاق تهــران 
ــده  ــتمر نماین ــور مس ــمرد. او حض را برش
اتــاق  در  نــوآوری  و  فنــاوری  معاونــت 
تهــران، همــکاری در ایجــاد و توســعه 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــا و پردیس ه پارک ه
بــا محوریــت بخــش خصوصــی، همــکاری 
و  بین المللــی  تعامــات  توســعه  در 
ــن  ــی و همچنی ــای صادرات ــاد پایگاه ه ایج
کارگــزاری  نظــام  ایجــاد  در  همــکاری 
خدمــات تجــاری ســازی فنــاوری را از 

جملــه زمینه هــای همــکاری عنــوان کــرد.

 وزارت علوم از آیین نامه های پیشنهادی اتاق حمایت کند
در ادامـه ایـن جلسـه، دبیـرکل اتـاق تهـران بـا اشـاره بـه تاسـیس 
مرکـز نـوآوری اتاق تهـران و دفاع از عملکرد این مرکز در شناسـایی 
بازیگـران زیسـت بوم فنـاوری و حمایت از آنهـا، ابراز امیـدواری کرد 
کـه امضـای تفاهم نامه میـان اتاق تهران و معاونت فنـاوری و نوآوری 

وزارت علـوم خـط فکـری جدیـدی را در هر دو نهـاد ایجادکند.
بهمـن عشـقی سـپس بـه تدویـن آیین نامه هـای قانـون جهـش 
تولیـد دانـش بنیان توسـط مرکـز نوآوری اتـاق تهران بـا همکاری 
خبـرگان ایـن حـوزه اشـاره کـرد و گفت: درخواسـت ما این اسـت 
تـا  کنـد  آیین نامه هاحمایـت  ایـن  تصویـب  از  علـوم  وزارت  کـه 
بخشـی از نگرانی هایـی کـه در جلسـه مطـرح شـد، برطرف شـود.

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم نیز در ادامه این جلسـه، با 
اعـام اینکـه آئین نامـه قانون جهـش دانش بنیـان در حـال تدوین 
اسـت، گفـت: در مـاده 1۴ آئین نامـه ایـن قانـون، بـه دانشـگاه ها و 
مراکـز علمی کشـور اجـازه داده شـده که سـازمان سـرمایه گذاری 
و توسـعه احـداث کننـد. وی همچنیـن یـادآور شـد کـه بر اسـاس 
برخـی از مفـاد ایـن آئیـن نامه، اعتبـار مالیاتـی برای شـرکت های 

دانـش بنیـان درنظر گرفته شـده اسـت.
علـی خیرالدیـن سـپس بـا اشـاره به اینکـه قـرار بود طی امسـال، 
بـا سـال  تعـداد شـرکت های دانش بنیـان در کشـور در مقایسـه 
گذشـته بـه 2 برابـر افزایـش یابـد، افـزود: طـی سـه ماهـه ابتدای 
امسـال تنها ۴۵0 شـرکت دانش بنیان در کشـور ایجاد شـده است.
اتـاق تهـران  در پایـان ایـن جلسـه، تفاهم نامـه همـکاری میـان 
مسـعود  سـوی  از  علـوم،  وزارت  نـوآوری  و  فنـاوری  معاونـت  و 
خوانسـاری رئیـس اتـاق تهـران و علـی خیرالدیـن معـاون وزیر 

امضـا رسـید. بـه  علـوم، 

 در ماده 14 آئین نامه این قانون، 
به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور 

اجازه داده شده که سازمان 
سرمایه گذاری و توسعه 

احداث کنند
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رئیــس ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج )تات(گفــت: راه انــدازی 
1200 شــرکت دانش بنیــان تخصصــی، 10 دهکده و 30 هنرســتان 
ــرداران و  ــره ب ــاورزان و به ــش کش ــای دان ــرای ارتق ــاورزی ب کش

افزایــش بهــره وری در اولویــت برنامــه هــای امســال اســت.
بــه گــزارش برنــا از قزویــن؛ ســید مجتبــی خیــام نکویــی معــاون 
وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان تــات در ســفر یــک روزه 
ــاری قطــره ای در  ــاح ســامانه آبی ــن ضمــن افتت ــه اســتان قزوی ب
ــر آبیــک از چنــد طــرح کشــاورزی از جملــه  ایســتگاه پســته یزب
ــه  ــد و در جلس ــتان بازدی ــایبان در تاکس ــاری س ــرح 1۵ هکت ط
شــورای تحقیقــات و قــرارگاه دانــش بنیــان کشــاورزی اســتان نیــز 

شــرکت کــرد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در حاشــیه ایــن ســفر در 
ــه ســواالت مختلفــی از  ــا ب ــگار برن ــا خبرن گفتگــوی اختصاصــی ب
ــدازی هنرســتانهای  ــرداران، راه ان ــره ب ــش به ــش دان ــه افزای جمل
کشــاورزی، ورود دانــش بــه مــزارع و کاربــردی کــردن تحقیقــات 

ــت. ــخ گف پاس

احداث هنرستان کشاورزی در استانهای کشور
ســید مجتبــی خیــام نکویــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــرای 
افزایــش دانــش کشــاورزان و بهــره بــرداران چــه برنامــه ای داریــد.

گفــت: ارزیابــی هــا نشــان مــی دهــد حــدود ۷0 درصد بهــره بــرداران 
ــا کــم ســوادند )3۵ درصــد  ــا بیســواد و ی بخــش کشــاورزی ی

کــم ســواد و 3۵ درصــد بیســواد( لــذا طرحــی را بــرای 
آمــوزش کشــاورزان پیشــنهاد کــرده ایــم کــه بــا ایجــاد هنرســتان های 
ــن  ــم ای ــرورش بتوانی ــوزش و پ ــکاری وزارت آم ــا هم تخصصــی ب

خــاء را جبــران کنیــم.
ــاورزان  ــدان کش ــرح فرزن ــن ط ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــان ک وی بی
مــی تواننــد در ایــن هنرســتانها تحصیــل کننــد و پــس از گرفتــن 
دیپلــم در دوره هــای علمــی کاربــردی تــا ســطح کاردانــی ادامــه 
تحصیــل دهنــد کــه بــا ایــن روش مــی توانیــم کشــاورزان آینــده 

را تربیــت کنیــم.
ــان در شــرایط  ــر جهــاد کشــاورزی یادآورشــد: همزم ــاون وزی مع
موجــود مجموعــه کارشناســان ترویــج هــم یــک ســری کارهــای 
آموزشــی و ترویجــی و برنامــه هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت 
ــرداران  ــره ب ــش به ــای دان ــه ارتق ــا زمین ــد ت ــده ان ــدارک دی ت

ــا شــود. مهی
ــا  ــاس نیازه ــر اس ــتان ب ــر اس ــد: در ه ــی یادآورش ــام نکوی خی
ــداث  ــاورزی اح ــتان کش ــا دو هنرس ــک ت ــود ی ــای موج و تقاض
خواهیــم کــرد تــا تربیــت نیــروی انســانی ماهــر در عرصــه 

ــود. ــاز ش ــاورزی آغ کش
ــه مزرعــه و اســتفاده  وی در خصــوص ورود دانــش و تحقیقــات ب
از کارشناســان ترویــج هــم گفــت: در ایــن راســتا پنجمیــن کاروان 
ــم  ــدازی کردی ــا کمــک محققــان راه ان بهــره وری کشــاورزی را ب
کــه ایــن افــراد دانــش خــود رابــه طــور مســتقیم بــه کشــاورزان 

10 دهکده و 1200 شرکت دانش بنیان کشاورزی 
در کشور راه اندازی می شود
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منتقــل مــی کننــد و در عیــن حــال بــا ســازمان نظــام مهندســی 
ــده  ــف ش ــای تعری ــرکت ه ــب ش ــا در قال ــم ت ــق کردی ــم تواف ه
ــم از  ــان باشــد و بخشــی ه ــوا در اختیارم ــد محت بخشــی از تولی

طریــق آنهــا در اختیــار کشــاورزان قــرار گیــرد.

فعالیت 310 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی
رئیــس ســازمان تــات) تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج( در خصــوص 
ــم  ــاورزی ه ــه کش ــان در عرص ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــداد ش تع
ــرکت  ــزار ش ــش ه ــش از ش ــر بی ــال حاض ــت: در ح اظهارداش
ــده و در  ــدازی ش ــف راه ان ــای مختل ــه ه ــان در عرص ــش بنی دان
بخــش کشــاورزی فقــط 310 شــرکت دانــش بنیــان داریــم کــه 

حــدود ۵ درصــد اســت.
ــد  ــا 20 درص ــد ت ــداد بای ــن تع ــرد: ای ــح ک ــی تصری ــام نکوی خی
ــل 1200  ــدازی حداق ــا راه ان ــزی م ــه ری ــد و برنام ــش یاب افزای
ــم  ــا بتوانی ــت ت ــاورزی اس ــش کش ــان در بخ ــش بنی ــرکت دان ش
ضمــن ارتقــای بهــره وری در تولیــد از هزینــه هــای تولیــد نیــز بــا 

ــم. ــم روز بکاهی ــری از عل ــره گی به

ایجاد پارکهای فناوری کشاورزی در اولویت است
وی در خصــوص احــداث پــارک هــای فنــآوری و نــوآوری 
کشــاورزی هــم گفــت: اولین پــارک فنــآاوری و نــوآوری کشــاورزی را 
یــک مــاه قبــل ایجاد کردیــم و قــرار اســت 10 دهکده کشــاورزی 
ــا  ــان در آنه ــش بنی ــا شــرکت های دان ــم ت ــدازی کنی ــم راه ان ه

مســتقر شــوند.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد: تاکنــون ۴ دهکــده 
کشــاورزی در کشــور راه انــدازی شــده و امیدواریــم در یــک ســال 
ــل  ــه دلی ــه ب ــز احــداث شــود ک ــر نی ــده شــش دهکــده دیگ آین
ظرفیــت هــای خــوب دشــت قزویــن آمادگــی داریــم در صــورت 
فعــال شــدن حداقــل 20 شــرکت دانــش بنیــان در ایــن اســتان، 
مجــوز احــداث دهکــده کشــاورزی در قزویــن را نیــز صــادر کنیــم.

گلخانه
ــردی شــدن  ــورد کارب ــوالی در م ــه س ــی در پاســخ ب ــام نکوی خی
ــردی  ــرای کارب ــت: ب ــاورزی اظهارداش ــش کش ــات در بخ تحقیق
ــه و در  ــی وزارت خان ــای اجرای ــه معاونت ه ــات هم ــدن تحقیق ش
اســتان ها معاونــت هــای ســازمانها را درکمیته هایــی تلفیــق کرده ایــم تــا 
طــرح هایــی کــه قابلیــت اجــرا ندارنــد از دســتور اجــرا خــارج شــده و هر 

تحقیقاتــی کــه کاربــردی اســت حمایــت شــده و اجــرا شــود.
ــن ســازمان در  ــت هــای ای ــورد اولوی ــات در م رئیــس ســازمان ت
ســال جــاری هــم گفــت: کاهــش اقــام وارداتــی  ماننــد خــوراک 
دام و طیــورو توســعه برنامه هــای آموزشــی و حمایــت از تحقیقــات 

کاربــردی از اولویت هــای مهــم امســال اســت.
وی در مــورد راه انــدازی بــورس خدمــات دانش بنیــان هــم 
ــاوری  ــم و فن ــت عل ــق معاون ــد از طری ــنهاد بای ــن پیش ــت: ای گف

ــود. ــری ش ــوری پیگی ــت جمه ریاس
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سـهم شـرکت  های دانش  بنیـان از اقتصاد کشـور از ۹00 هـزار میلیارد 
ریـال فراتر رفته و از سـال 13۹۸ تاکنون رشـد بیـش از ۴۵0 درصدی 
را تجربه کرده اسـت. رشـد سرمایه  گذاری در اسـتارت آپ  ها در دو دهه 
اخیـر یکـی از مهم تریـن ارکان موثـر بـر زیسـت  بوم نـوآوری و فناوری 

بوده اسـت، روندی که می تواند به رشـد و توسـعه اقتصادی منجر شـود.
نشسـت طـرح زیسـت  بوم نـوآوری و فنـاوری بخـش معـدن و صنایع 
معدنـی با حضـور جمعـی از شـرکت  های دانش  بنیان و اسـتارت آپی و 
همچنیـن فعاالن حـوزه معدن در محـل صندوق نوآوری و شـکوفایی 

نهـاد ریاسـت جمهوری برگزار شـد.

استارت آپ  ها به کمک بخش معدن آمده  اند
بـه گـزارش »دنیای اقتصـاد«، در ابتدای این برنامه حسـین منصوری، 
مدیـر مرکز نـوآوری معادن و صنایع معدنی ایران )ایمینـو( در رابطه با 
عوامـل گرایـش معدنی  ها به اسـتارت آپ  ها اظهـار کرد: یکـی از عمده 
دالیلی که موجب شـده شـرکت  ها به سـمت شـرکت  های استارت آپی 
حرکـت کنند، بـه موضوع کاهش عیار معادن و ذخایر سـطحی ارتباط 
دارد. طی سـال های اخیر نرخ کشـف سـنگ  های با کیفیت باال و قابل 
دسـترس در حال کاهش اسـت. اسـتفاده از راه  حل  هایی برای اکتشاف 
و بهبـود اسـتخراج مـواد معدنی کمیاب ماننـد طا، عمـر بهره  برداری 
از معـادن را افزایـش می دهـد. از سـوی دیگـر در عصـر جدیـد حتـی 
می تـوان بـا بهره  گیری از بازیافت و اسـتفاده مجدد از معـادن و کاالها، 
مشـکات ناشی از کمیاب شـدن مواد معدنی را به صورت چشمگیری 

کاهش داد.

منصـوری افـزود: یکـی دیگـر از دالیـل بـه »رشـد تقاضـای جهانـی« 
مربـوط می شـود؛ طـی سـال های اخیر افزایش شهرنشـینی و توسـعه 
سـریع اقتصادی در کشـورهای در حال توسعه و پیشرفت های فناورانه، 
موجـب افزایش تقاضا برای منابع معدنی خواهد شـد. »رقابت جهانی« 
یکی دیگر از مواردی اسـت که شـرکت  های معدنی را به سمت شرکت  های 
اسـتارت آپی هدایت کرده اسـت؛ در این خصوص می توان به این نکته 
اشـاره کـرد که بـا توجه به پیشـرفت تکنولـوژی، رقابت میـان صنایع 
معدنی بسـیار گسـترده  تر از گذشـته اسـت، با این شـرایط اسـتفاده از 

اسـتارت آپ  ها می توانـد شـرکت  ها را در ایـن میـدان موفق  تـر کند.
مدیـر مرکـز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایـران به وجود چالش  های 
بنیادین اکوسیسـتم نـوآوری بخش معدن و صنایع معدنی اشـاره کرد 
و گفـت: ایـن بخـش بـا چالش  های بسـیاری روبه رو اسـت کـه در این 
خصـوص می تـوان به »سـنتی بـودن صنعـت و نقش پررنـگ دولت«، 
» اختصـاص منابع مالـی ناکافـی«، »یارانه های انـرژی و نظـام رانتی«، 
»چالش  هـای مدیریتـی ریسـک«، » چالـش مالکیـت فکـری«، »عدم 
حمایـت کافـی نهادهـای قانون گـذار«، »دانـش ناکافـی و بی اعتمادی 
بـه اکوسیسـتم اسـتارت آپی« و »سـرعت تغییـر قوانیـن و مجوزهـای 

چندگانه« اشـاره کرد.

سهم صادرات محصوالت فناورانه 2 درصد است
منصـوری همچنیـن بـه سـهم صـادرات شـرکت  های دانش  بنیـان در 
اقتصـاد کشـورها اشـاره و تاکیـد کرد: ایـن موضوع از اهمیت بسـیاری 
صـادرات  سـهم  شـده  اعـام  داده هـای  براسـاس  اسـت.  برخـوردار 

نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی مطرح شد بوم  در نشست طرح زیست 

جهش دانش بنیان ها در اقتصاد معدن
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محصـوالت فناورانه و دانش  بنیان کشـور در حال حاضـر کمتر از ۷۵0 
میلیون دالر اسـت که 2 درصد کل صادرات غیرنفتی کشـور را شـامل 
می شـود. از سـوی دیگـر سـهم ایـن بخـش در تولیـد ناخالـص ملـی 
۴ درصـد اسـت کـه انتظـار مـی رود در سـال 1۴01 ایـن رقـم بـه ۵ 
درصد برسـد و در سـال های آتی شـاهد رشـد 10 درصدی سهم تولید 
ناخالـص داخلی باشـیم، اما سـهم شـرکت  های دانش  بنیـان از اقتصاد 
کشـور از ۹00 هـزار میلیـارد ریـال نیـز فراتـر رفتـه و از سـال 13۹۸ 

تاکنـون رشـدی بیـش از ۴۵0 درصـد را تجربـه کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه شـرکت  های دانش  بنیـان معدنـی بـر اسـاس زنجیره 
صنعـت عنـوان کرد: از میان 6۸۸0 شـرکت دانش  بنیان ثبت شـده در 
معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، تعداد 3۷0 شـرکت فعال 

در بخـش معـدن و صنایع معدنی شناسـایی شـده  اند.
از این میان تعداد ۸۹ شـرکت در زنجیره صنعت فوالد، 36 شـرکت در 
زنجیـره مس، ۹6 شـرکت در حوزه سـاخت ماشـین  آالت و تجهیزات، 
۴۵ شـرکت در حـوزه فـرآوری، ۴۴ شـرکت در زنجیـره اکتشـاف و 
اسـتخراج، 1۵ شـرکت در زنجیره سـرب و روی، 20 شـرکت در حوزه 
محیـط زیسـت، 10 شـرکت در حوزه اسـتحصال فلـزات گرانبها و 1۵ 

شـرکت در سـایر زمینه ها مشـغول فعالیت هسـتند.
منصـوری بـا اعتقاد بر اینکـه اصلی  ترین موضوعی کـه ایمینو می تواند 
در آن راسـتا یاری  رسـان شـرکت  های دانش  بنیـان باشـد، کمـک بـه 
توسـعه بـازار آنهـا اسـت گفت: بـه همین منظـور ایمینو با شناسـایی 
دقیـق چالش  هـای شـرکت  های بـزرگ معدنـی و صنایـع مرتبـط و 
هدایـت شـرکت  های دانش  بنیـان در ایـن زمینـه موجبـات رفـع ایـن 

چالش  هـا را بـه صـورت اثربخـش فراهـم می کند.

پوشش  های جدید ریسک برای استارت آپ  ها
ایـن نشسـت فریـد دهقانـی مدیرعامـل صنـدوق بیمـه  ادامـه  در 
فعالیت  هـای معدنـی بـا بیـان اینکـه ماموریـت صنـدوق بـرای کل 
زنجیـره ارزش تعریـف شـده، مطـرح کـرد: در سـال جدیـد مـا بـرای 
اسـتارت آپ  های دارای ۴TRL بـه بـاال بیمه نامـه سـرمایه  گذاری بـرای 
پوشـش ریسـک فعالیت در زمینه معـدن و صنایع معدنـی را خواهیم 
داشـت کـه البتـه بعـد از تاییـد ایمینـو و معرفـی بـه صنـدوق ایـن 

بیمه  نامـه تهیـه می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه عمـده فعالیت صندوق بر مبنـای حمایت مالی 
و پوشـش ریسـک پروژه ها تعریف شـده، افـزود: برای اسـتارت آپ  های 
۷TRLتـا ۹TRL هـم پوشـش ریسـک را خواهیم داشـت و هـم اعطای 

تسـهیات تا یک سـقف مشـخص که بعـد از طـرح در مجمع عمومی 
فوق العـاده و اخـذ مجـوز تا دو هفتـه دیگر اجرایی می شـود.

دهقانـی در ادامـه ابـراز کـرد: در ارتبـاط بـا شـرکت  های دانش  بنیـان 
کـه دارای تاییدیـه معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری یـا 
صنـدوق نوآوری و شـکوفایی هسـتند و قصد دارند سـرمایه  گذاری در 
پایلوت  هـای صنعتـی و نیمه صنعتی کنند و تسـت  های آزمایشـگاهی 
را انجـام داده  اند، هم پوشـش بیمه  ای برای شکسـت پـروژه و هم   اقدام 

بـه اعطای تسـهیات بـرای ایـن پروژه هـا داریم.
وی بـا بیان اینکه تفاهم  نامه  ای با شـرکت ملی فوالد منعقـد کرده  ایم که 
بخشـی از منابـع را بـرای حمایت از شـرکت  های دانش  بنیـان اختصاص 
دهیـم، گفـت: قصد داریم برای شـرکت  های دانش  بنیانی که در راسـتای 
تجاری  سـازی نیازمند پوشـش ریسک  های باال هستند، شرایط مساعدی 

فراهـم کـرده و در ایـن عرصه به صورت جـدی ورود کنیم.
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رئیـس صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـا بیـان اینکـه 
اقتصـاد دانش بنیـان می توانـد محـرک وجـوه توسـعه 
در اسـتان یزد باشـد، بـر ضـرورت افزایش حمایت های 
مسـئوالن این استان از توسعه اقتصاد دانش بنیان تاکید 

کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از صنـدوق 
نـوآوری و شـکوفایی، دکتـر علـی وحدت در جلسـه 
سـتاد نـوآوری، فنـاوری و اقتصاد دانش بنیان اسـتان 
یزد که به ریاسـت اسـتاندار یزد برگزار شـد، با اشـاره 

بـه شـرایط این اسـتان و ظرفیت هـای آن در حوزه فناوری گفت: اسـتان 
یـزد مولد ثروت های عظیمی در کشـور اسـت و بایـد از این تولید ثروت در 

جهت توسـعه اسـتان نیز بهره گرفت.
وی افزود: به نظر می رسـد که نگرش رایج در اسـتان یزد نسـبت به توسـعه 
در سـال های اخیر با اشـکاالتی همراه بوده اسـت. در حوزه توسـعه  نکته ای 
کـه بایـد بدانیم این اسـت که آیـا فعالیت هایی کـه انجام می شـود، تاثیری 

در زندگـی مردم نیز خواهد داشـت؟
رئیس صندوق نوآوری و شـکوفایی ادامه داد: به نظر می رسـد در اسـتان یزد 
به یک حکمرانی منطقه ای هوشـمند نیاز داریم. این حکمرانی با پایشـی که 
انجـام می دهـد می تواند امکانات زیسـت بوم فناورانه اسـتان را نیز به خدمت 

نیازهای آن درآورد.
وحـدت در ادامه به سـندی اشـاره کـرد که در اسـتانداری یزد تدوین شـده 
اسـت و گفـت: سـند »یـزد نوین« کـه به همـت اسـتانداری تدوین شـده، 

سـندی حائز اهمیت اسـت و باعث خوشحالی است که 
مدیریت اسـتان، مسـئله یـزد را به خوبـی فهمیده اند و 

ایـن خـود گامی رو به جلوسـت.
وی گفـت: سـند »یـزد نویـن« در دو حـوزه اقتصـاد 
فناوری و گردشـگری متمرکز اسـت؛ این مغتنم اسـت 
کـه مدیریـت اسـتان ظرفیت هـای یـزد را بـه خوبـی 

دریافتـه و بـرای آن برنامه ریـزی دارد.
رئیـس صندوق نوآوری و شـکوفایی ادامـه داد: ظرفیت 
مهمـی کـه می تواند به مـردم و آینده یـزد کمک کند، 
توسـعه اقتصاد دانش بنیان اسـت. اگر در سطح کشـور نگاه کنیم، می بینیم 
در اقتصاد دانش بنیان اتفاقات مهمی افتاده اسـت و رشـد آن در هر حوزه ای 

از کشـاورزی گرفته تا تجهیزات پزشـکی واقعا تصاعدی است .
وحـدت افـزود: بایـد همیـن فرایند در اسـتان نیز طی شـود کـه تحقق آن 
پیـش از هـر چیـز به ایجاد و تثبیت زیرسـاخت ها نیـاز دارد. نیروی انسـانی 
متخصـص در اسـتان و نیـز ظرفیت های علمی دانشـگاه یـزد از جمله نقاط 

بالقـوه ای هسـتند کـه باید هر چـه زودتـر از آن ها حمایـت کرد.
وی بـا تاکیـد بر اینکه پـارک علم و فناوری اسـتان یزد، صنـدوق پژوهش و 
فناوری اسـتان و دیگر بازیگران زیسـت بوم نوآوری اسـتان باید ظرفیت های 
خـود را بـرای تسـریع توسـعه اقتصـاد دانش بنیان اسـتان باال ببرند، یـادآور 
شـد: صندوق نوآوری و شـکوفایی نیز هر حمایتی را که برای دسترسـی به 

ایـن هدف الزم باشـد، به ثمر می رسـاند.

معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهـوری در دیـدار با وزیر آمـوزش عالی 
و علـوم تحقیقـات جمهـوری مالی گفـت: دولت ها می توانند پـل ارتباطی 
میـان فعـاالن فنـاور را ایفـا و ارتبـاط میـان شـرکت های دانش بنیـان و 

خاق دو کشـور را مسـتحکم کنند.
سـورنا سـتاری در دیدار با »آمادو کیتا« با بیان اینکه در بسـیاری از موارد 
در حـوزه فنـاوری بـا اتکا به نیـروی انسـانی در شـرکت های دانش بنیان 
و خـاق، توانسـته ایم بـه توسـعه  محصـوالت ایران سـاخت دسـت یابیم، 
گفت: در حوزه نانو، زیسـت فناوری و هوافضا توانسـته ایم پیشـران باشیم؛ 
آمادگـی داریـم پل هـای ارتباطـی خود را جهـت انجام همکاری با کشـور 

اسـامی مالی مسـتحکم تر کنیم.
معـاون علمـی رئیس جمهـوری بـا بیان این کـه مدل هایـی را در سـالیان 
اخیـر توسـعه داده ایـم تـا از آمـوزش بـه اقتصـاد برسـیم، اظهـار کـرد: 
سـال های اخیر، زیسـت بـوم اقتصاد دانش بنیـان در ایران شـکل گرفته و 

شـرایط تحریـم بـه رشـد این زیسـت بوم کمـک کرده اسـت.
سـتاری با اشـاره بـه حمایـت از تعامـات فناورانـه میان شـرکت های دو 
کشـور، اظهـار کـرد: می توانیـم نمایشـگاهی بـه صـورت اختصاصـی در 
حوزه هـای تجهیـزات آزمایشـگاهی و همچنین کشـاورزی در ایـران برای 
کشـور مالـی برگـزار کنیـم. بیـش از ۹۵ درصـد تجهیزات آزمایشـگاهی 
در ایـران تولیـد می شـود، ایـن تجهیـزات با قیمـت پایین تر امـا کیفیت 
مشـابه سـاخته می شـوند و در حال حاضـر آمادگی تجهیز دانشـگاه های 

مالـی را داریم.

آمادگـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
فنـاوران  و  شـرکت ها  پذیـرش 
از  بازدیـد  بـرای  مالـی  کشـور 
امکانـات فناورانه ایـران را داریم، 
سـال  حـدود 2  کـرد:  تصریـح 
پیـش نخسـتین خانـه خـاق و 

نـوآوری را در کشـور کنیـا واقـع در قـاره آفریقـا تأسـیس کردیـم کـه 
بیـش از 60 اسـتارتاپ کنیایـی در این خانـه خاق و نوآوری مشـغول به 
فعالیـت هسـتند. همچنیـن تعـداد زیادی شـرکت ایرانی نیـز محصوالت 

خـود را در ایـن کشـور ارائـه می کننـد.
پتانسیل همکاری با ایران وجود دارد

بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری، »آمـادو 
کیتـا«، وزیـر آمـوزش عالـی و علـوم تحقیقـات جمهـوری مالی نیـز  در 
ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه ایـران امـروز بـه عنـوان یـک کشـور بزرگ 
در زمینـه تکنولـوژی شـناخته می شـود، گفـت: ایـران در تمـام زمینه ها 
پیشـرفت کرده اسـت. پتانسـیل باالیـی برای شـروع همکاری هـای جدید 
بـا ایـران وجـود دارد، کیفیـت تکنولـوژی در دانشـگاه های ایـران بسـیار 
پیشـرفت کرده اسـت. مایل هسـتیم دانشـجویان خـود را بـرای تحصیل 
بـه دانشـگاه های ایرانی بفرسـتیم. مدل های پـارک داری فنـاوری در ایران 
بسـیار خـوب اسـت، امیدواریـم بتوانیـم از ظرفیـت بـاالی همـکاری این 

کشـور اسـتفاده کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نواوری و شکوفایی:

اقتصاد دانش بنیان می تواند محرک وجوه توسعه در استان یزد باشد

دولت  ها می توانند روابط شرکت های دانش بنیان را مستحکم کنند
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مشـاور وزیـر و رییـس پـارک ارتباطـات و 
فنـاوری اطاعـات گفـت: هـدف از ایجـاد 
از  حمایـت  اطاعـات  فنـاوری  پـارک 
کسـب وکارهای حـوزه فنـاوری اطاعـات و 

اسـت. فنـاور  شـرکت های 
بـه گزارش بـازارکار بـه نقل از  مرکـز روابط 
عمومـی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، 
محمـد جعفـر صدیـق دامغانی زاده مشـاور 
وزیـر و رییـس پـارک فنـاوری اطاعـات و 

ارتباطـات بـه همـراه یزدان پناه معاون پارک فاوا در سـفر به اسـتان قم 
و دیـدار بـا اسـتاندار، اظهـار کرد: پارک فـاوا با معجوز رسـمی از وزارت 
ارتباطـات بـرای اسـتان قم با تمرکز بـر تولید محتوای ایرانی اسـامی 

می کند. احـداث 
وی بـا اشـاره بـه اینکه احداث پـارک فاوا یکی از بندهای اصلی شـبکه 
ملـی اطاعـات اسـت گفـت: پـارک فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات با 
حمایـت از کسـب وکارهای حـوزه فنـاوری اطاعـات و شـرکت های 
فنـاور، تولیـد محتـوا در حوزه بازی و انیمیشـن در بسـتر شـبکه ملی 
اطاعـات، اینترنـت اشـیاء زمینـه ایجـاد اشـتغال را در ایـن اسـتان 

فراهـم می کنـد.
رییـس پـارک ارتباطـات و فنـاوری اطاعات با دعـوت از اسـتاندار قم 
بـرای بازدیـد از پـارک فـاوا مشـهد افـزود: وزارت ارتباطـات و فنـاوری 
اطاعـات باهـدف حمایت از واحدهای فناور و کسـب وکارهای فعال در 
حـوزه ICT، در سـال 13۹6 اقـدام به تأسـیس پارک فنـاوری اطاعات 

و ارتباطـات )فـاوا( کرد.
وی بیـان کـرد: پـارک فـاوا به عنوان یـک پارک ملـی، در حـال حاضر 
قطـب تولیـد فنـاوری در کشـور و نیـز ارائه دهنده خدمات، تسـهیات 

و تجهیـزات بـرای شـرکت های فنـاور داخلی 
ارتباطـات  و  اطاعـات  فنـاوری  حـوزه  در 

می شـود. محسـوب 
صدیـق تصریـح کـرد: سـه نـوع همـکاری در 
قالـب ارایه گرنت به شـرکت های عضو شـبکه 
تـاد، ارایـه آموزش هـای مهارتـی بـا همکاری 
نصـر و فنـی  وحرفـه ای و نیز راه اندازی شـعبه 
فـاوا  پـارک  قالـب حمایت هـای  اسـتانی در 

وجـود دارد.
سـردار شـاهچراغی اسـتاندار قـم بـا تاکیـد بـر برنامه ریـزی در تولیـد 
محتـوای غنـی در ادامه افـزود: افزایـش مهارت ها و اسـتعدادها، ایجاد 
از خـروج  و جلوگیـری  فارغ التحصیـان  بـرای  فرصت هـای شـغلی 
نخبـگان و تقویـت شـرکت های دانش بنیـان بـا تامین نیروی انسـانی 
متخصـص از جمله مهمترین اهداف انعقاد تفاهم نامه اسـتانی و پارک 

فاوا اسـت.
وی تصریـح کـرد: نظر بـه اهمیت توسـعه اقتصاد دیجیتـال در تحقق 
اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و نیـز بـا عنایت بـه نقـش آن در کارآفرینی 
مبتنـی بـر دانایـی، ایـن تفاهم¬نامـه به منظـور ایجـاد واحد اسـتانی 
شـبکه ملی توسـعه اقتصاد دیجیتال )تاد( بین پارک فاوا و اسـتانداری 

قـم منعقد می شـود.
در پایـان جـواد غـام پور، مدیـر کل ارتباطات و فنـاوری اطاعات این 
اسـتان بـا اشـاره بـه ظرفیت های اسـتان قـم از جملـه مراکـز حوزوی 
فرهنگـی، مرکز نـور، مرکز حوزه علمیه، نزدیکی بـه تهران و مرجعیت 
نخبگانـی ، گفـت: تاش می شـود شـرکت های توانمند و نـوآور در این 
پـارک مسـتقر شـده و در کنـار یکدیگـر بـه توسـعه ایـن دانـش 

کنند. کمـک 

هدف از راه اندازی پارک فناوری اطالعات قم

سرپرست اداره کل پسـت گیان از آمادگی 
بنیـان  بـا شـرکت های دانـش  و تعامـل 
و  پسـتی  سـرویس های  توسـعه  جهـت 

خدمـات لجسـتیک خبـر داد.
محمدحسـین هوشـنگی با مدیر موسسات 
پـارک علـم و فنـاوری گیـان و نماینـده 
فنـاوری  و  بنیـان  دانـش  شـرکت های 

اطاعـات اسـتان دیـدار کـرد.
او در ایـن دیـدار بـر آمادگی و تعامل پسـت 
اسـتان گیـان با شـرکت های دانـش بنیان 

لجسـتیکی  خدمـات  و  پسـتی  سـرویس های  توسـعه  جهـت  در 
کرد. تأکیـد 

اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های دانـش بنیان 
و  خدمـات  توسـعه  راسـتای  در  فنـاور  و 
سـرویس های پسـتی و همچنیـن تعامـل بـا 
شـرکت های دانـش بنیان برای توسـعه بازار و 
حضور در بازار الکترونیک شـرکت ملی پسـت 
با هدف توسـعه تجارت الکترونیک و برگزاری 
رویداد هـای اسـتارتاپی بـا محوریت پسـت از 

دیگـر مباحـث ایـن دیـدار بود.
در ایـن دیـدار مجتبـی مومنـی طارمسـری، 
نماینـده شـرکت های دانـش بنیـان و فناوری 
گیـان و ابراهیـم کوهسـتانی مدیـر موسسـات پـارک علـم و فناوری 

اسـتان حضور داشـتند.

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در توسعه خدمات پستی گیالن
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بـر اسـاس طـرح جهش تولیـد دانـش بنیان، دسـتگاه هـای اجرایی 
می توانند از محل بودجه پژوهشـی شـان، با شـرکتهای فناور مسـتقر 

در پـارک هـای علم و فنـاوری قرارداد پژوهشـی منعقد کنند.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، طـرح جهش تولیـد دانـش بنیان که 
بـه تازگـی توسـط مجلـس شـورای اسـامی بـه تصویـب و بـه تأیید 
شـورای نگهبـان رسـیده اسـت هم اکنـون بـرای اجرا به دسـتگاه های 

اجرایی اباغ شـده اسـت.
ایـن طـرح که بـه پشـتوانه همفکـری با فعـاالن زیسـت بوم فنـاوری 
و نـوآوری کشـور تدویـن شـده، در جهـت مانـع زدایـی از تولیـد 
دانـش بنیـان طراحـی و به تصویـب رسـیده و به اعتقـاد طراحان 
آن در صـورت اجـرا می توانـد مسـیر پیشـرفت و تحقـق اهـداف 

اقتصـاد دانـش بنیـان را هموارتـر کنـد.
قانـون جهـش تولیـد دانـش بنیـان مشـتمل بـر 20 مـاده اسـت و در 
راسـتای تکمیل »قانون حمایت از شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیان 
و تجاری سـازی نوآوری هـا و اختراعـات« و بـا هـدف رفـع چالشـهای 
شـرکتهای دانـش بنیـان تهیـه و تدویـن شـده اسـت. از دیگـر اهداف 
ایـن قانـون، تأمیـن الزامـات مـورد نیاز برای رشـد اقتصـادی حوزه 

دانـش بنیـان به شـمار مـی رود.
مجلـس معتقـد اسـت بـا قانونی شـدن ایـن طـرح، »شـورای راهبری 
فناوری هـا و تولیـدات دانش بنیـان« کـه ریاسـت آن را رئیـس جمهور 
بـر عهـده دارد، می توانـد شـرکت های دانش بنیان را از حاشـیه اقتصاد 

خـارج کند.
تولیـد  قانـون جهـش  »بـا  از سلسـله مطالـب  قبـل  در شـماره 

دانـش بنیان« به مفـاد ۵و6طرح پرداختیم و در این شـماره مفاد ۷و۸ 
منتشر شـده است.

مـاده ۷ و ۸ ایـن قانـون بـه »حمایـت از کاالهـای ایرانـی تولیـدات و 
خدمـات شـرکتها و مؤسسـات دانـش بنیـان« و »حمایت از شـرکتها 
و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجـاری سـازی نوآوری هـا و اختراعـات« 

ارتبـاط دارد.
تکلیف دستگاه های اجرایی در حمایت از کاالهای ایرانی

مـاده ۷- بـه منظـور حمایـت از کاالهـای ایرانـی، تولیـدات و خدمات 
شـرکتها و مؤسسـات دانـش بنیان

الـف- دسـتگاه های اجرایـی موضوع مـاده )۵( قانـون مدیریت خدمات 
کشـوری مجازند با شـرکتها و مؤسسـات دانش بنیان و واحدهای فناور 
مسـتقر در مراکز رشـد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کاال 
و خدمـات دانـش بنیان از محل بودجه به پژوهشـی در آن دسـتگاه ها 
منعقـد نماینـد. مزایـای بندهای »الـف« و با مـاده )12( قانون حداکثر 
اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانی 
بـه قراردادهای آنهـا در حوزه تولید کاال و خدمات دانش بنیان تسـری 

می یابد.
ب- در مـاده )26( قانـون حداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی و خدماتی 
کشـور و حمایـت از کاالی ایرانی، عبارت مـواد )12( و )13(، جایگزین 

عبـارت »ماده )12(« می شـود.
وظایف شورای راهبری فناوری ها و تولید دانش بنیان

مـاده ۸- در قانـون حمایـت از شـرکتها و مؤسسـات دانـش بنیـان و 
تجـاری سـازی نوآوری هـا و اختراعـات:

با قانون جهش تولید دانش بنیان-4

انعقاد قرارداد پژوهشی دستگاههای اجرایی با دانش بنیان ها
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الـف- در مـاده )2(؛ 1- عبارت »شـورای راهبـری فناوری ها و تولیدات 
دانـش بنیان متشـکل از رئیس جمهور رئیس شـورا(، معـاون علمی و 
فنـاوری رئیـس جمهـور )نایب رئیـس شـورا(، وزیر دفاع و پشـتیبانی 
نیروهـای مسـلح، وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت، وزیر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی، وزیر امور 
اقتصـادی و دارایـی، وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، وزیـر جهاد 
کشـاورزی و چهـار نفر از اعضای کمیسـیون های آمـوزش، تحقیقات و 
فنـاوری، صنایـع و معـادن، اقتصـادی و کشـاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیـط زیسـت بـه انتخاب مجلس شـورای اسـامی به عنـوان ناظر 
جایگزیـن عبارت »شـورای عالـی علوم، تحقیقات و فناوری« می شـود.

2- دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:
تبصره 1- هرگونه اسـتفاده از مزایا، امتیازات و تسـهیات عنوان شـده 
در ایـن قانـون برای شـرکتها و مؤسسـات دانش بنیان، پـس از انطباق 
بـا اهـداف منـدرج در ایـن قانون و متناسـب بـا ویژگی ها و انـواع آنها، 
توسـط هـر یـک از اعضا جهـت تصویب به شـورای راهبـری فناوری ها 
و تولیـدات دانـش بنیـان ارائه می گـردد. همچنین کلیه دسـتگاه های 
مجری این قانون موظف هسـتند مزایا، امتیازات و تسـهیات خود در 
حمایـت از شـرکت ها و مؤسسـات دانـش بنیـان را بـه منظور بررسـی 
انطبـاق بـا اهداف مندرج در این قانون به شـورای راهبـری فناوری ها و 
تولیـدات دانـش بنیان اطاع رسـانی کرده و در صورت تشـخیص عدم 
انطبـاق و مغایـرت، نسـبت بـه توقـف و در صـورت کوتاهی نسـبت به 

انجـام آن اقدام کنند:
تبصـره 2- دبیرخانـه شـورای راهبـری فناوری هـا و تولیـدات دانـش 
بنیـان در معاونـت علمی و فناوری رئیس جمهور تشـکیل و جلسـات 

آن شـورا حداقـل ماهـی یکبـار برگزار می شـود.

ب- در مـواد )2(، )۷( و )12( عبـارت »معاونـت علمی و فناوری رئیس 
جمهـور« حسـب مـورد جایگزیـن عبـارت »دبیرخانـه« و »دبیرخانـه 

می شود. شـورا« 
پـس در مـاده )۴( عبـارت »شـورای عالی علـوم، تحقیقـات و فناوری، 
قبـل از عبـارات »ارائـه نمایـد« و »موظـف اسـت« جایگزیـن کلمـه 

»شـورا« می شـود.
ت- در مـاده )۵( عبارت زیر نظر شـورای راهبـری فناوری ها و تولیدات 
دانـش بنیـان بـه عنـوان هیـأت امنای صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
جایگزیـن عبارت وابسـته به شـورای عالی علوم، تحقیقـات و فناوری و 

زیـر نظر رئیس شـورا می شـود.
- در تبصـره )3( ذیـل مـاده )۵( و ماده )13( کلمه »شـورا«، جایگزین 

عبـارت »شـورای عالی علـوم، تحقیقات و فناوری« می شـود
ج- در مـاده )۹( عبـارت دو در چهارچـوب مصوبـات شـورای راهبـری 
فناوری هـا و تولیـدات دانـش بنیان و پـس از انطباق با اهـداف مندرج 
در مـاده )1( ایـن قانـون توسـط شـورای مذکـور، از مزایای شـرکتها و 
مؤسسـات دانـش بنیان« پـس از عبارت مبـادالت مالی بیـن المللی« 

می شـود. اضافه 
ج- متن زیر جایگزین ماده )10( می گردد:

مـاده 10- کارکنـان شـاغل در پارکهـای علـم و فناوری مشـمول ماده 
)۹1( قانـون مالیات های مسـتقیم مصـوب 3/12/13۹۷ بـا اصاحات و 
الحاقـات بعدی می باشـند. آئیـن نامه اجرایـی این ماده ظرف سـه ماه 
پـس از تصویب این قانون به پیشـنهاد وزارتخانه هـای علوم، تحقیقات 
و فنـاوری، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و معاونـت علمـی و 

فنـاوری رئیـس جمهـور تهیـه و به تصویب هیـأت وزیران می رسـد.
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 مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای 
صنعتی اسـتان قزوین گفـت: ایجاد 
شـهرک فنـاوری در قزویـن کـه از 
مصوبـات سـفر رییـس جمهـور در 
اردیبهشـت مـاه امسـال به اسـتان 
بـود، وارد مرحلـه مـکان یابی شـد.
رضـا صفـاری در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا بـا اعـام ایـن خبـر 
زمینـی  تـا  داریـم  تـاش  افـزود: 
مناسـب در اطـراف قزویـن را بـرای 
ایجاد شـهرک فناوری تامین کنیم.
رابطـه  همیـن  در  داد:  ادامـه  وی 
امـام  المللـی  بیـن  دانشـگاه  بـا 

خمینـی)ره( وارد مذاکـره شـده ایـم تـا بخشـی از اراضـی در اختیـار این 
کنیـم. خریـداری  کار  ایـن  بـرای  را  دانشـگاه 

ایـن مسـوول همچنین گفت: در صـورت عدم تامین اراضی مـورد نظر، از 
اداره کل راه و شهرسـازی درخواسـت کـرده ایـم تا اراضی مناسـب اطراف 
قزویـن کـه امـکان واگـذاری آنها وجـود دارد را به شـرکت شـهرک های 

صنعتی اسـتان معرفی کند.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتی اسـتان قزویـن اظهار داشـت: 
بیـن 20 تـا 30 هکتـار زمیـن بـرای سـاخت شـهرک فنـاوری در قزوین 

پیـش بینـی و درنظر گرفتـه ایم.
وی بـا بیـان اینکه در کشـورمان 11 شـهرک فنـاوری پیـش از این ایجاد 
شـده اسـت،افزود: نحوه کار و فعالیت شـهرک های فناوری با پارک های 
علـم و فنـاوری مشـابهت دارد بـا این تفـاوت که تولی گری شـهرک ها با 
وزارت صنعت،معـدن و تجـارت و تولی گری پارک ها با وزارت علوم اسـت 
و همچنیـن شـرکت های مسـتقر در شـهرک های فنـاوری در پی تامین 

نیازهای فناوری صنایع هسـتند.

صفـاری اظهار داشـت: در شـهرک 
مـا سـایر شـهرک هـای  فنـاوری 
صنعتی تولیـد کاال نداریم اما تولید 
آزمایشـی داریـم چـرا کـه تمرکـز 
شـرکت هـای مسـتقر در آن کـه 
دانـش بنیان اسـت انجـام مطالعات 
و تحقیقات و رقـع نیازهای فناورانه 

اسـت. صنایع 
مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای 
صنعتـی اسـتان قزویـن همچنیـن 
گفـت: سـاخت شـهرک تخصصـی 
سـفر  مصوبـات  دیگـر  از  انـرژی 
رییـس جمهـور بـه قزوین بـود که 
زمیـن آن تامیـن شـده و محـل آن در شهرسـتان آبیـک و اراضی دشـت 

اهلل آبـاد اسـت.
وی اظهار داشـت: 1۴ سـاختگاه یا مکان مسـتعد برای تولید انرژی های 
نـو در اسـتان پیـش بینی شـده که یکـی از آنهـا در قالب شـهرک انرژی 
و بـه شـکل تجمیعـی خواهـد بود که پـس از آماده سـازی اراضـی آن در 

اختیار سـرمایه گـذاران متقاضی قـرار خواهد گرفت.
صفـاری بـا بیـان اینکه تـاش داریم تـا آماده سـازی اراضی این شـهرک 
را در کـم تریـن زمـان انجـام دهیـم، افزود: شـهرک انـرژی قزوین 
پـس از آمـاده سـازی بـه عنـوان نخسـتین شـهرک تخصصی انـرژی و 

صنایـع وابسـته مربـوط بـه این حـوزه در کشـور تبدیل خواهد شـد.
بـا  قزویـن  اسـتان  صنعتـی  هـای  شـهرک  شـرکت  مدیرعامـل 
اشـاره بـه برگـزاری همایـش فرصـت های سـرمایه گـذاری انـرژی در 
قزوین،گفـت: پیـش بینـی می شـود سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجی 

اسـتقبال خوبـی بـرای حضـور در ایـن شـهرک داشـته باشـند.

ایجاد شهرک فناوری در قزوین وارد مرحله مکان یابی شد

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی آذربایجـان شـرقی فرشـکاران 
گفـت: ارتباط منطقی بیـن دانش و حوزه صنعت، کشـاورزی، علوم پایه و 
حتـی علوم انسـانی ما وجـود ندارد و شـرکت های دانش بنیـان می توانند 

ایـن نقیصـه را رفـع و ارتبـاط منطقی بین دانـش و اقتصاد برقـرار کنند.
بـه گـزارش خبرگـزاری مـوج آذربایجـان شـرقی، محمـد فرشـکاران در 
نشسـت تخصصی با تعـدادی از نخبگان علمی و مسـووالن کارگروه های 
امـداد صنعـت اظهـار کرد: الزمه توسـعه و پیشـرفت در هر مدلـی فراهم 

آوری الزامات آن اسـت.
وی افـزود: بایـد هـم افزایـی های مقتضی بـرای برطرف کردن مشـکات 
و ایجـاد موقعیـت هـای برتر که بتواند بـه خروجی های متقـن بیانجامد، 

ایجاد شـود.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی آذربایجان شـرقی ادامه داد: سـرانه 
دانشـجویی در کشـور ما باال اسـت؛ اما در کنار آن باید همگرایی فرهنگی الزم 
نیـز ایجـاد شـود و دانش آموختگان ما در هر موقعیتی که باشـند بـا انگیزه از 

دانش و مهارت خود در جهت توسـعه و پیشـرفت کشـور بهـره ببرند.

وی بـا اشـاره به فعالیت 20۸ شـرکت دانـش بنیان در اسـتان اظهار کرد: 
ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای حضـور در بـازار و مدیریـت چرخـه عرضه و 
تقاضـای محصـوالت دانش بنیان مهم اسـت و اگر این شـرکت ها نتوانند 

ارتبـاط منطقـی را با حـوزه اقتصاد برقـرار کنند ناموفـق خواهند بود.
فرشـکاران با اشـاره به ظرفیت هـای مختلف صنعتی و اقتصادی اسـتان، 
بـر لـزوم ایجاد همگرایی بیشـتر در بخـش های مختلف برای رسـیدن به 

اهداف توسـعه ای اسـتان تاکید کرد. 
وی گفـت: صاحبـان اندیشـه آینـده را تکوین و تشـریح می کننـد ما نیز 
تـاش داریـم وحـدت عملـی را بین حوزه آمـوزش، مهارت هـای ایجادی 

و ایجابـی و تولیـد برقرار کنیم.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی آذربایجان شـرقی خاطرنشـان 
کـرد: رسـالت مـا در قدم اول حفـظ وضع موجـود، در مرحله بعدی تغییر 
ایـن وضعیـت و در نهایـت گام برداشـتن به سـمت تعالی اسـت که بدون 

ایجـاد اسـلوب و فضای همدلـی و همگرایـی رخ نمی دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

شرکت های دانش بنیان ارتباط منطقی بین دانش و اقتصاد برقرار کنند
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ــره  ــات مدی ــس هی ــب رئی ــل و نائ ــی، مدیرعام ــیدصابر امام س
ــا کارآفریــن نیــوز،  شــرکت عصــر امیــن کارآفریــن در گفتگــو ب
در خصــوص فعالیــت هــای ایــن مجموعــه، اظهــار کــرد: شــرکت 
ــت  ــبکه پرداخ ــن ش ــال بی ــه اتص ــن، نقط ــن کارآفری ــر امی عص
بانکــی بــا شــبکه فنــاوری بانــک کارآفریــن اســت و از ایــن جهت، 
مســئولیت مســتقیم VC )ســرمایه گــذاری خطرپذیــر( شــرکت 

ــر عهــده دارد. مدیریــت ثــروت ســتارگان را ب
ــق  ــن متعل ــان اینکــه ۵0 درصــد ســهام عصــر امی ــا بی وی ب
ــه  ــق ب ــن و 30 درصــد آن متعل ــک کارآفری ــی بان ــروه مال ــه گ ب
هلدینــگ فنــاوری نــگاه و 20 درصــد نیــز متعلــق بــه ســهامداران 
مســتقیم اســت، افــزود: بــا اینکــه اقدامــات شــرکت عصــر امیــن 
از ســال هــای گذشــته شــروع شــده و ســرمایه تجــاری مجموعــه 
ثــروت ســتارگان در اختیــار ایــن شــرکت قــرار گرفته، ســال 1۴01 
ســال کلیــدی اقدامــات مــا اســت و امســال به صــورت خاص بــه دلیل 
اهمیــت و توجــه ویــژه ای کــه بــه حــوزه دانــش بنیــان و فعالیــت 
هــای اشــتغال آفریــن و رونــق تولیــد مــی شــود، اقدامــات عصــر 

امیــن بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
امامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتراتژی اصلی شــرکت عصــر امین 
کارآفریــن ســرمایه گــذاری در حــوزه هــای فناورانــه اســت، گفت: 
ــن شــرکت ترســیم شــده،  ــرای ای ــه ب ــدازی ک ــق چشــم ان طب
برنامــه داریــم طــی ۵ ســال عصــر امیــن بــه یکــی از اصلــی ترین 
ســرمایه گــذاران حــوزه فنــاوری در کشــور تبدیــل شــود کــه بــه طور 
ــا  ــوژی ب ــک و تکنول ــای های ت ــوزه ه ــز آن روی ح ــژه، تمرک وی

محوریــت موضوعــات فنــی باشــد.
وی افــزود: قطعــا تحقــق ایــن چشــم انــداز ۵ ســاله بــه صــورت 
یکبــاره اتفــاق نمــی افتــد؛ البتــه بخشــی از ایــن اقدامات در ســال 
 VC 1۴00 انجــام شــده کــه از جملــه آن مــی تــوان به خریــداری
شــرکت مدیریــت ثــروت ســتارگان اشــاره کــرد کــه فــاز اول ایــن 
اقدامــات بــوده و بــه نوعــی مــی تــوان گفــت کــه امســال دومیــن 
ــر  ــن اســت و ب ــن کارآفری ــاله عصــر امی ــه ۵ س ــال از برنام س
همیــن اســاس، برنامه ریزی هایــی بــرای دســتیابی بــه یکســری 

اهــداف در ســال جــاری داریــم.

چتر حمایتی عصر امین کارآفرین برای فناوران و نوآوران
مدیرعامـل شـرکت عصـر امین کارآفرین با اشـاره به اینکه توسـعه اکوسیسـتم کارآفرینـی و حمایت از بخـش فناوری 
بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن چشـم اندازهای ایـن مجموعـه اسـت، گفـت: طبق سیاسـتی که بـرای این شـرکت 
ترسـیم شـده، برنامه ریـزی کردیـم تا طی 5 سـال، عصـر امین کارآفریـن به یکـی از اصلی تریـن سـرمایه گذاران حوزه 

فناوری کشـور تبدیل شـود.
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ــه  ــان اینک ــا بی ــن ب ــن کارآفری ــر امی ــرکت عص ــل ش مدیرعام
امســال توجــه ایــن شــرکت روی تقویــت ظرفیــت هــای ثــروت 
ســتارگان بــه عنــوان زیرمجموعــه عصــر امین اســت، خاطرنشــان 
کــرد: ثــروت ســتارگان وظیفــه مدیریــت ســرمایه گــذاری هــای 

ــر عهــده دارد. خطرپذیــر در حــوزه فیــن تــک را ب
امامــی گفــت: بخــش دیگر فعالیــت عصر امیــن کارآفریــن مربوط 
بــه ســرمایه گــذاری هــای وســیع تــر اســت کــه ســطح آن هــا از 
اســتارتاپ هــا باالتــر بــوده و فعالیــت آن هــا در حوزه فنــاوری می 
توانــد بــه توســعه زنجیــره ارزش بانــک کارآفریــن کمک کنــد. در 
واقــع، در ایــن بخــش مــا بایــد بــه دنبــال این باشــیم کــه راه های 
فناورانــه ای پیــدا کنیــم کــه تــا جــای ممکــن ارائــه خدمــات بــه 
مشــتری نهایــی بانــک تســهیل شــود بــه طــور مثــال، بــا طــرح و 
اجــرای ایــده ای فناورانــه، ایــن امــکان بــرای صرافــی، کارگــزاری، 
لیزینــگ، بیمــه و هــر بخشــی کــه زیرمجموعــه بانــک کارآفریــن 
ــتری  ــه مش ــر ب ــات بهت ــه خدم ــا ارائ ــا ب ــود ت ــاد ش ــت، ایج اس
نهایــی، بــه تقویــت و توســعه زنجیــره ارزش بانــک پرداختــه شــود.

ــن  ــن کارآفری ــر امی ــرکت عص ــره ش ــات مدی ــس هی ــب رئی نائ
اضافــه کــرد: بانــک کارآفریــن بــه عنــوان بانکــی کــه بــه صــورت 
تخصصــی در حــوزه هــای کارآفرینانــه فعالیــت دارد، یــک 
ــرای  ــی دارد و ب ــئولیت عموم ــک مس ــی و ی ــئولیت اجتماع مس
اینکــه بتوانــد خدماتــی به شــرکت هایی کــه در حــوزه کارآفرینی 

فعالیــت دارنــد ارائــه دهــد )اســتارتاپ هــا یــا شــرکت هــای 
ــن  ــر امی ــت عص ــتفاده از ظرفی ــا اس ــان و...( ب ــش بنی دان
بــه تســهیل ایــن اقدامــات مــی پــردازد. از طرفــی، بــا توجــه بــه 
ــات  ــاری یکــی از موضوع ــروش اقســاطی و اعتب ــه حــوزه ف اینک
ــا  ــی شــده ت ــش بین ــوده و پی ــد در ســال 2021 ب مطــرح و ترن
ســال 202۹ جــزو ترندهــای اصلــی باشــد کــه اقتصــاد جهانــی 
را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد، یکــی از اســتارتاپ هــای ثــروت 
ــا  ــرای م ــن ب ــی ای ــن موضــوع توجــه کــرده ول ــه ای ســتارگان ب
کافــی نیســت و ضــرورت دارد بــه توســعه آن اســتارتاپ بپردازیــم 

تــا بــه کمــک لیزینــگ در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته باشــد.
وی ادامــه داد: در حــوزه فــروش اقســاطی و اعتبــاری، عصــر امین 
کارآفریــن عاقمنــد اســت کــه در بحث فــروش اعتبــاری خدمات 
ــرای  گردشــگری توســط بانــک کارآفریــن ورود کنــد و زمینــه ب
ســرمایه گــذاری روی پلتفــرم هــای گردشــگری فراهــم شــود که 
ایــن مــی توانــد یــک شــروع تــازه فناورانــه بــرای بانــک باشــد. 
در واقــع عصــر امیــن روی پلتفــرم هایــی کار مــی کنــد کــه بــا 
ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش هــا و توســعه آن هــا )از جملــه 
موضوعــات مرتبــط بــا امنیــت غــذا و دارو( عــاوه بــر آورندگــی 
مالــی بــرای بانــک بــه عنــوان یــک بانــک محــوری کارآفرینــی در 
کشــور، ایــن زیرســاخت را مهیــا کنــد کــه ایــن ســرویس هــا در 
ایــران بــه صــورت بهتــری ارائــه و بــه مــردم خدمــت رســانی کننــد.



صنایع خالق

www.bazarekar.ir 56
سال ششم - شماره33

مرداد 1401

ــوان گفــت کــه عصــر امیــن در  ــن، مــی ت امامــی گفــت: بنابرای
کنــار نــگاه ویــژه بــه حمایــت از اســتارتاپ هــا بــه دنبــال حمایت 
ــز اســت و صــرف  ــر نی ــزرگ ت ــان ب ــش بنی از شــرکت هــای دان
دانــش بنیانــی بــه معنــای اســتارتاپ مــورد توجــه مــا نیســت و 
شــرکت هــای بــزرگ تــر و شــناخته شــده را نیــز شــامل می شــود 
کــه مــی توانیــم روی آن هــا ســرمایه گذاری کنیــم. جــدای از آن 
تشــکیل صنــدوق هــای بورســی نیــز از موضوعــات مــورد توجــه 
ــن شــرکت در حــوزه  ــه ای ــن نحــو ک ــه ای ــن اســت ب عصــر امی
ــع های تــک در بحــث هــای تشــکیل  ای خــاص همچــون صنای

ــت  ــاوری اس ــوزه فن ــص ح ــه مخت ــی ک ــای بورس ــدوق ه صن
مشــارکت داشــته باشــد تــا فرصــت ســرمایه گــذاری جمعــی را با 
بخــش خصوصــی و بانــک مهیــا کنــد و اینگونــه بتوانــد در ایجــاد 

ــد. ــک نقــش آفرینــی کن تحــول در صنعــت های ت
ــت از اســتارتاپ هــا و شــرکت  امامــی در خصــوص زمــان حمای
ــه  ــه از مرحل ــه اظهــار کــرد: یــک محصــول فناوران هــای فناوران
بــدو تولــد تــا تولیــد محصــول مــی توانــد مــورد حمایــت عصــر 
ــا،  ــده ه ــت از ای ــث حمای ــرد. در بح ــرار گی ــن ق ــن کارآفری امی
یــک اســتارتاپ اســتودیو زیرمجموعــه ثــروت ســتارگان فعالیــت 
ــای  ــت کســب و کاره ــه فعالی ــه آن ایجــاد زمین ــه وظیف دارد ک
نوآورانــه اســت کــه بــه طــرق مختلــف )ارائــه فضــای اشــتراکی، 
ــه  ــی اولی ــات فن ــه خدم ــای الزم، ارائ ــل درآمده ــه حداق ارائ

و...( بــه حمایــت از بذرهــای نــوآوری مــی پــردازد. عــاوه بــر آن، 
ثــروت ســتارگان روی تیــم هــای فناورانــه کــه محصــول نوآورانه 
بــا کیفیــت تولیــد کردنــد و بــرای ورود بــه بــازار نیاز بــه حمایت 
دارنــد، ســرمایه گــذاری مــی کنــد تــا بــه شــرکت هــای بــزرگ 
تــری تبدیــل شــوند. در ایــن بخــش، تیــم هــای حرفــه ای کــه 
محصوالتشــان شــناخته شــده و بــه درآمدزایــی رســیده امــا نیــاز 
بــه حمایــت بــرای رونــق کســب و کار دارنــد، نیــز مــی تواننــد 
از حمایــت هــای عصــر امیــن کارآفریــن برخــوردار شــوند. نــوع 

ــه تشــکیل  ــوط ب ــز مرب ــن شــرکت نی ــت ای ــر از حمای دیگ
صندوق هــای مشــترک ســرمایه گــذاری بــا کمــک شــرکت هــای 
بالــغ و بخــش هــای عمومــی بــرای پشــتیبانی از واحدهــای فناور 

بالغــی اســت کــه درآمدزایــی خوبــی دارنــد.

معرفی استارتاپ های تحت حمایت ثروت ستارگان
وی در ادامــه بــه معرفــی 1۵ اســتارتاپ تحــت حمایــت شــرکت 
مدیریــت ثــروت ســتارگان پرداخــت و اظهــار کــرد: یکــی از ایــن 
مجموعــه هــای دانــش بنیــان »آدانیک« نــام دارد کــه محصوالت 
آن در دو حــوزه راهکارهــای زیرســاختی )کــه بــه کاربــران داخلی 
ســازمان هــا خدمــت مــی رســانند( و راهکارهــای دارای واســط 
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ــل  ــا موبای ــت ی ــق اینترن ــی از طری ــران نهای ــه کارب ــری )ک کارب
ــا  ــک ب ــد. آدانی ــی گیرن ــرار م ــد( ق ــی گیرن ــه کار م ــا را ب آن ه
محصــوالت کاریــز، کلــون، بومرنــگ، گمانیــک و پلــک در دســته 
نخســت و حســاب کتــاب و کیلیــد در دســته دوم، فرصــت ارائــه 
خدمــات بــه بانــک هــا، موسســات مالــی و اعتبــاری و موسســات 
ــیان،  ــی، پارس ــده، مل ــای آین ــک ه ــه بان ــدد از جمل ــه متع بیم
توســعه صــادرات، شــهر، کارآفریــن، موسســه مالــی اعتبــاری نور، 
بیمــه رازی و بیمــه ســامان و کســب اعتمــاد و رضایــت آن هــا را 

یافتــه اســت.
امامــی ادامــه داد: دیگــر مجموعــه دانــش بنیــان تحــت حمایــت 
شــرکت مدیریــت ثــروت ســتارگان، »آســان بــورس« اســت کــه 
یــک پلتفــرم مشــاوره مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و بیــگ دیتــا 
ــد  ــی مانن ــا امکانات ــبوردهایی ب ــه داش ــق ارائ ــه از طری ــت ک اس
اســتراتژی هــای معاماتــی، روش های فیلترینگ، مانیتورینــگ بازار 
امــکان تصمیــم گیــری درســت در خریــد و فــروش ســهام را بــه 

کاربــران مــی دهــد.
مدیرعامــل شــرکت عصر امیــن کارآفریــن در خصوص اســتارتاپ 
»پــی پینــگ« کــه تحــت حمایــت ثــروت ســتارگان اســت، گفت: 
ــه فعالیــت  ــاری مشــغول ب ــن اســتارتاپ در حــوزه پرداخــت ی ای
اســت و بــا ارائــه وب ســرویس هــای پرداخــت بــرای وبســایت ها و 
اپلیکیشــن هــا و ارائــه فاکتــور در ایــن حــوزه فعــال اســت و یکی 

از ارکان موفقیــت آن ایــن اســت کــه همــکار اســتراتژیکی در ایــن 
حوزه بیابد. کســب و کار دیگری که از آن حمایت می شــود، »حســابفا« 
اســت کــه یــک نــرم افــزار حســابداری تحــت وب و ابــری اســت 
کــه بســتری ســاده جهــت مدیریــت مالــی و حســابداری بــرای 
کســب و کارهــای کوچــک و متوســط اســت کــه بــا توجــه بــه 
فعالیــت ۴ ســاله ایــن مجموعه از ســال 13۹۵ رشــد محــدودی را 
محقــق کــرده کــه بیانگــر نیــاز بــه بازبینــی طــرح کســب و کار و 

اســتراتژی هــای موجــود ایــن مجموعــه اســت.
وی افــزود: »رده« دیگــر مجموعــه تحــت حمایــت ثــروت 
ســتارگان اســت کــه یــک وبســایت مرجــع محتوایــی در حــوزه 
ــی، ســرمایه گــذاری و بیمــه اســت و ایــن  خدمــات بانکــی، مال
ــاز  ــوای ممت ــگان، محت ــوای رای ــه محت ــر ارائ ــاوه ب ــه ع مجموع
ــه  ــت ارائ ــه صــورت افیلی ــی ب ــات بازاریاب ــگان و خدم ــر رای غی
ــن شــرکت  ــت ای ــر تحــت حمای ــد. کســب و کار دیگ ــی ده م
»شناســه« اســت کــه از آن بــه عنــوان راهــکاری بــرای شناســه 
دار کــردن پرداختــی هــای اشــخاص اســتفاده مــی شــود و ایــن 
مجموعــه ضمــن تســهیل در پرداخــت امــکان پیگیــری و ردیابی 
پرداختــی هــای افــراد توســط ســامانه یکپارچــه شناســه را مقدور 

مــی کنــد.
امامــی در معرفــی مجموعــه دانــش بنیــان »فــون پــی« گفــت: 
ــرای پرداخــت  محصــول فــون پــی کیــف پــول و اپلیکیشــنی ب
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کرایــه تاکســی، خریــد از 
فروشــگاه، ســوپرمارکت و 
وبســایت هــا و صفحــات 
اجتماعــی اســت کــه بــا 
توجــه بــه شکســت تقریبــی 
در ایــن مســیر چرخــش 
اســتراتژیک بــه ســمت ارائــه 
خدمــات پرداخــت بــه اتبــاع 
و گردشــگران خارجــی )بــه 
خصــوص افغــان ها( داشــته 
انــد؛ در عین حــال مذاکراتی 
بــا فروشــگاه زنجیــره ای 

ــی و  ــون پ ــول ف ــرای مشــارکت در کســب و کار کیــف پ ــاه ب رف
اپلیکیشــن پرداخــت و ... در جریــان اســت. اپ کارت فــون پــی بــا 
نــام تجــاری »پــی ســه« یــک کارت خریــد متصــل به اپلیکیشــن 
ــن کســب و  ــد و ای ــی ده ــه م ــگران ارائ ــاع و گردش ــرای اتب را ب
کار در ادامــه مــی توانــد بــا دریافــت مجــوز پرداخــت تبدیــل بــه 
یــک کیــف پــول رســمی شــود کــه ایــن امــر نیازمنــد وجــود یک 
شــریک اســتراتژیک در حــوزه بانکــی اســت و هلدینــگ فنــاوری 

ــد. ــگ کن ــش را پُررن ــن نق ــد ای ــی توان ــگاه م ن
ــن  ــرد: ای ــار ک ــطا« اظه ــب و کار »قس ــوص کس ــی در خص امام
ــگاه  ــوان فروش ــه عن ــرکت ب ــت ش ــت حمای ــب و کار تح کس
ــاف  ــاد انعط ــا ایج ــات ب ــاطی کاال و خدم ــروش اقس ــی ف اینترنت
ــرداد 13۹۷  ــد( از م در ســمت مشــتری )حــق انتخــاب در خری
شــروع بــه فعالیــت کــرده و ایــن پلتفــرم بــا توجــه بــه کاهــش 
قــدرت خریــد جامعــه مــی توانــد بــا اقبــال خوبــی مواجــه شــود. 
ــن  ــده ای ــک آین ــه بان ــاری از مجموع ــه کارت اعتب ــا ارائ قســطا ب
امــکان را بــه مشــتری مــی دهد کــه از تامیــن کننــدگان مختلف 
کاالی خــود را تهیــه کنــد. قســطا نیــاز بــه یــک خــط اعتبــاری 
ــرای  ــد ســرمایه در گــردش ب از موسســات بانکــی دارد کــه بتوان
ــک  ــر ی ــرخ نکــول زی ــن ن ــد همچنی ــا کن ــه تســهیات مهی ارائ
درصــد )کــه از میانگیــن نــرخ نکــول بانکــی خیلــی کمتــر اســت( 
کــه امــکان توســعه بــازار کســب و کار را بــه شــدت تقویــت مــی 
کنــد. ایــن مجموعــه برخــاف رقبایــی کــه فقط امــکان خریــد از 
تامیــن کننــدگان خــود را مــی دهنــد ایــن امــکان را بــه مشــتری 
مــی دهــد کــه از فروشــگاه هــای مختلــف بــا کارت قســطا خریــد 
کنــد همچنیــن مســائل مربــوط بــه مبــادالت بــا توجــه به مــوارد 
مالــی اســامی را تــا حــدی حــل کــرده کــه ایــن یــک مزیــت در 
مقابــل رقیــب قدیمــی تــر )لنــدو( اســت کــه ســال گذشــته دچار 
مشــکاتی شــده بــود بــا ایــن حــال هنــوز مجموعــه لنــدو )ایــران 

رنتــر ســابق( یــک رقیــب جــدی اســت.

وی درباره کســب و کار »کارن 
کــراد« گفــت: ایــن مجموعــه 
نیــز بــه عنــوان یــک پلتفــرم 
ــرمایه  ــان، س ــرای کارآفرین ب
گــذاران و منتورهــا، حامــی 
رشــد دهنــده ایــده هــای 
جدیــد اســت و عــاوه بــر 
خدمــات تکنیکــی و فنــی، 
دسترســی بــه منابــع مالــی را 
ــرای کســب و کارهــای  نیــز ب
و  ســاخته  ممکــن  نوپــا 
پــروژه هــا را بــه ســرمایه 
ــا دریافــت مجــوز از  ــن پلتفــرم ب گــذاران معرفــی مــی کنــد. ای
ــی جمعــی اســت و  ــن مال ــک ســامانه رســمی تامی ــورس ی فراب
جریــان درآمدهــای اصلــی آن از طریــق حــق کمیســیون اســت. 
ــوزه  ــراد در ح ــده، کارن ک ــرح ش ــای مط ــاس ادعاه ــر اس ب
واســطه گری تامیــن مالــی در ســال 13۹۸ موفــق بــه حــدود 
1۴0 میلیــارد ریــال و تــا بــه امــروز مجموعــا بیــش از ۵00 
میلیــارد ریــال واســطه گــری تامیــن مالــی کــرده اســت.

مدیــر عامــل شــرکت عصــر امیــن کارآفریــن در خصــوص کســب 
و کارهــای »ماباتــو« ابــراز کــرد: ماباتــو یــک پلتفــرم بــرای جمــع 
آوری حمایــت هــای مالــی از ســوی حامیــان و کاربران اســت و در 
واقــع هــر فــرد یــا گروهــی کــه در حــوزه فعالیــت خــود بــه نوعی 
ارزش آفریــن باشــد مــی توانــد از طریــق ایــن پلتفــرم از حمایــت 
مســتمر حامیــان خــود برخــوردار شــود کــه مــدل درآمــدی آن 
هــا، یــک مــاه عضویــت رایــگان اســت و پــس از آن ۵ درصــد از 
درآمــد ارزش آفریــن را بــه عنــوان کمیســیون دریافــت مــی کننــد.

نائــب رئیــس هیــات مدیــره شــرکت عصــر امیــن کارآفریــن در 
معرفــی مجموعــه دانــش بنیــان »نیــوو« و کســب و کار »وامچی« 
گفــت: اپلیکیشــن نیــوو، راهــکاری بــرای مدیریــت مالی شــخصی 
ــا بررســی هزینــه هــا و نــوع آن هــا  و کســب و کار اســت کــه ب
ــد  ــی کن ــم م ــی را فراه ــزی مال ــه ری ــت و برنام ــکان مدیری ام
همچنیــن ایــن اســتارتاپ در حــال توســعه محصــول خــود بــرای 
ــی  ــز پلتفرم ــی نی ــب و کار وامچ ــت. کس ــرمایه اس ــت س مدیری
ــه  ــه ب ــا توج ــت؛ ب ــراد اس ــن اف ــروش وام بی ــد و ف ــرای خری ب
وضعیــت اقتصــادی تعــداد وام گیرنــدگان در ایــن پلتفــرم بیشــتر 
از وام دهنــدگان اســت و همیــن امــر نیــاز ایــن اســتارتاپ را بــه 
پیونــد بــا نهادهــای مالــی بــرای پوشــش حجــم تقاضــای خــود را 

نشــان مــی دهــد.
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چهار عامل گرایش معدنی ها به استارتاپ ها
امـا چـرا در دهـه هـای اخیر شـرکت هـای دانش بنیان به سـمت 
ایجاد شـرکت های اسـتارتاپی حرکت کرده اند؟ حسـین منصوری 
مدیـر مرکـز نـوآوری معـادن و صنایـع معدنی ایـران) ایمینـو( در  
نشسـت طرح زیسـت بوم نوآوری و فناوری بخـش معدن و صنایع 
معدنـی در ایـن خصـوص بـه چهار عامل اصلی اشـاره کـرده و می 
گویـد: یکـی از عمـده دالیـل کـه موجـب شـده تـا شـرکت ها به 
سـمت شـرکت هـای اسـتارتاپی حرکـت کننـد »به کاهـش عیار 
معـادن و ذخایر سـطحی بـاز می گـردد«؛ طی سـالهای اخیر نرخ 
کشـف سـنگ های با کیفیت باال و قابل دسـترس در حال کاهش 
اسـت. اسـتفاده از راه حـل هایـی بـه منظـور اکتشـاف و بهبـود 
اسـتخراج مـواد معدنـی کمیـاب ماننـد طـا، عمـر بهره بـرداری 
از معـادن را افزایـش مـی دهـد.  از سـوی دیگـر در عصـر جدیـد 
حتـی مـی تـوان بـا بهـره گیـری از بازیفـت و اسـتفاده مجـدد از 
معـادن و کاالها، مشـکات ناشـی از کمیاب شـدن مـواد معدنی را 
بـه صورت چشـمگیری کاهـش داد. یکی دیگر از دالیل به »رشـد 
تقاضـای جهانـی« مربـوط می شـود؛  طی سـالهای اخیـر افزایش 

شهرنشـینی و توسـعه سـریع اقتصـادی در کشـورهای در حـال 
توسـعه و پیشـرفت هـای فناورانـه، موجـب افزایـش تقاضـا برای 

منابـع معدنـی خواهد شـد.
»رقابـت جهانی« یکی دیگر از مواردی اسـت شـرکت های معدنی 
را بـه سـمت شـرکت های اسـتارتاپی هدایـت کرده اسـت؛ در این 
خصـوص مـی تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه بـا توجـه بـه 
پیشـرفت تکنولـوژی، رقابت میان صنایع معدنی بسـیار گسـترده 
تـر از گذشـته اسـت، بـا این شـرایط اسـتفاده از اسـتارتاپ ها می 

توانـد شـرکت هـا را در ایـن میـدان موفق تـر کند.

8 چالش استارتاپی
منصـوری در ادامـه بـه وجـود چالـش هـای بنیادین اکوسیسـتم 
نـوآوری بخـش معـدن و صنایـع معدنی اشـاره کرده و مـی گوید: 
 ایـن بخـش بـا چالـش هـای بسـیاری  روبـرو اسـت کـه در ایـن 
خصـوص مـی تـوان بـه »سـنتی بـودن صنعـت و نقـش پررنـگ 
دولـت«، » اختصـاص منابـع مالی ناکافـی«، »یارانه هـای انرژی و 
نظـام رانتـی«، »چالش های مدیریتی ریسـک«، » چالش مالکیت 
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بـا نگاهـی بـه رونـد رو بـه رشـد سـرمایه گذاری روی اسـتارتاپ ها در 2 دهـه اخیر مـی توان گفـت یکی از مهـم ترین 
ارکان موثـر بـر زیسـت بـوم کارآفرینـی، بهـره منـدی اسـتارتاپ ها اسـت، رونـدی که مـی تواند به رشـد و توسـعه 

اقتصـادی منجر شـود.
بـه گـزارش اقتصادنیوز براسـاس آمار اعام شـده تا سـال تعـداد شـرکت های دانش بنیان در ایـران از حدود سـه هزار 
واحـد در سـال 2016 بـه بیـش از 6 هـزار و 882  شـرکت در سـال 2022 افزایـش یافت که براسـاس برنامه ریـزی باید 

روند افزایش شـرکت ها در کشـور ادامه داشـته باشـد.
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فکـری«، »عـدم حمایـت کافـی نهادهـای قانـون گـذار«، »دانش 
نکافی و بی اعتمادی به اکوسیسـتم اسـتارتاپی« و »سـرعت تغییر 

قوانیـن و مجوزهـای چندگانـه« اشـاره کرد.  

سهم دانش بنیان ها در اقتصاد کشورها
بـه گفتـه منصوری سـهم صادرات شـرکت هـای دانش بنیـان در 
اقتصاد کشـورها از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت. براساس داده 
های اعام شـده سـهم صادرات محصوالت فناورانـه و دانش بنیان 
کشـور در حـال حاضـر کمتـر از ۷۵0 میلیـون دالر اسـت کـه 2 
درصد کل صادرات غیرنفتی کشـور را شـامل می شـود. از سـوی 
دیگـر سـهم ایـن بخـش در تولیـد ناخالـص ملـی ۴ درصد اسـت 
کـه انتظـار مـی رود در سـال 1۴01 ایـن رقـم به ۵ درصد برسـد 
و در سـالهای آتی شـاهد رشـد 10 درصدی سـهم تولید ناخالص 

داخلی باشـیم.
اما سـهم شـرکت های دانش بنیـان از اقتصاد کشـور از ۹00 هزار 
میلیـارد ریـال هم فراتـر رفته و از سـال ۹۸ تاکنون رشـدی بیش 

از ۴۵0 درصـدی را تجربه کرده اسـت.

پوشش های جدید ریسک برای استارتاپ ها
فریـد دهقانـی مدیرعامـل صنـدوق بیمـه فعالیت هـای معدنی با 
بیـان اینکـه ماموریـت صنـدوق بـرای کل زنجیـره ارزش تعریـف 
شـده، مطـرح کرد: در سـال جدیـد ما بـرای اسـتارتاپ های دارای 
TRL۴ بـه بـاال بیمـه نامـه سـرمایه گذاری بـرای پوشـش ریسـک 

فعالیـت در زمینـه معـدن و صنایع معدنـی را خواهیم داشـت که 
البتـه بعـد از تاییـد ایمینـو و معرفـی بـه صنـدوق ایـن بیمه نامه 

تهیـه می شـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه عمده فعالیـت صنـدوق بر مبنـای حمایت 
مالـی و پوشـش ریسـک پروژه هـا تعریـف شـده، افـزود: بـرای 
اسـتارتاپی هـم  نیـز در حـوزه   TRL۹ تـا  TRL۷ اسـتارتاپ های
پوشـش ریسـک را خواهیم داشـت و هم اعطای تسـهیات تا یک 
سـقف مشـخص کـه بعد از طـرح در مجمـع عمومـی فوق العاده و 

اخـذ مجـوز تـا دو هفتـه دیگـر اجرایی می شـود.
دهقانـی عنـوان کـرد: در ارتبـاط بـا شـرکت هـای دانـش بنیـان 
کـه دارای تاییدیـه معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری یا 
صندوق نوآوری و شـکوفایی هسـتند و قصد دارند سـرمایه گذاری 
در پایلـوت هـای صنعتـی و نیمـه صنعتـی کننـد و تسـت هـای 
آزمایشـگاهی شـان را انجام داده اند، پوشـش بیمه ای داریم برای 
شکسـت پـروژه و هم  اقـدام به اعطای تسـهیات داریم بـرای این 

پروژه هـا.
او بـا بیـان اینکـه مـا تفاهم نامـه ای با شـرکت ملـی فـوالد داریم 
کـه قسـمتی از منابـع را برای حمایـت از شـرکت های دانش بنیان  
اختصـاص دهیـم، گفـت: قصـد داریـم بـرای شـرکت های دانـش 
بنیانی که در راسـتای تجاری سـازی نیازمند پوشـش ریسـک های 
بـاال هسـتند، شـرایط مسـاعدی فراهم کنیـم و در ایـن عرصه به 

صـورت جـدی ورود کنیم.
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