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◄اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی
ـــتاگرام در  ـــدی اینس ـــهم 7.3 درص ـــای س ـــا و اگره ام
ـــد؟   ـــی گوین ـــه م ـــان چ ـــال، کارشناس ـــاد دیجیت اقتص

◄ 5  ارمغان استارت آپ ها برای اعضای تیم کاری 
◄ محدودیت هـــای اینترنتـــی چـــه بـــر ســـر 

اســـتارت آپ   هاآورد؟ 
◄ بـــه عنـــوان یـــک کارآفریـــن بـــا رکـــود چـــه 

کنیـــم؟ 
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◄رییـــس جهاددانشـــگاهی در مجتمـــع علمـــی و تحقیقاتـــی 24
شـــهدای و پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز؛ 

تجـــاری ســـازی بـــرای تولیـــد درآمـــد و ثـــروت 
ـــود ـــه ش ـــدی گرفت ج

◄با هدف حمایت از طرح های دانش محور و اشتغال زا
بنیـــاد برکـــت بـــا پارک هـــای علـــم و فنـــاوری 

ـــد  ـــی کن ـــکاری م هم
◄معـــاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تاکید کرد:

تقویـــت تجــاری ســــازی در زیســـت بوم فنـــاوری و 
نوآوری کشــــور یـک ضــــرورت است 

ـــتری  ـــاوری و دادگس ـــم و فن ـــارک عل ـــکاری پ ◄هم
ـــرز ـــتان الب اس

دانش بنیان
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◄رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شـــکوفایی خبر داد

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان به شرکت های دانش بنیان 
و خالق

◄رئیس کمیســـیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:
گردش مالی اقتصاد دانش بنیان 400 هزار میلیارد تومان 

است 
ــهیالت  ــای تس ــی اعط ــه اجرای ــات آیین نام ◄جزئی

قرض الحســنه بــه دانــش بنیان هــا 
◄یک مسئول مطرح کرد

ــرای شــرکت های  ــرای جــذب ســرمایه گذار ب تــالش ب
ــوزه آب ــی ح دانش بنیان
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پارک علم و فناوری
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دانشگاه ها
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◄ماندگاری نخبگان، سیاســـت نظام حکمرانی کشور؛

در نخستین روز همایش ملی نخبگان چه گذشت؟
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◄با حضور رییس جهاددانشگاهی انجام گرفت؛8
تلفیق فناوری های پزشکی  و مهندسی توسط  

جهاددانشگاهی در پژوهشگاه رویان 
◄رییس جهاددانشگاهی اعالم کرد:

قبول مدارک آموزشی جهاددانشگاهی برای صدور 
مجوز راه اندازی و اخذ تسهیالت مشاغل خانگی 

◄در جلســـه شورای عالی انقالب فرهنگی صورت گرفت؛
انتخاب اعضای جدید هیات امنای جهاددانشگاهی 

◄معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف:
برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شود 
◄قائم مقام وزیر علوم در امور علوم انســـانی تأکید کرد:

ضرورت تدوین نقشه راه برای تحول علوم انسانی و 
قرآن بنیان 

◄معاون پژوهشی وزیر علوم در جلسه مجمع پژوهشگاه های ملی 
کشور تاکید کرد:

پژوهشگاه ها برای برگزاری آئین هفته پژوهش و 
فناوری اهتمام ویژه داشته باشند

◄رئیس مرکز آمار ایران:
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مرجع 

رسمی آمار آموزش عالی است

◄برگزیدگان دهمین جشنواره ملی رویش معرفی شدند
ـــل  ـــا مدیرعام ـــوم ب ـــر عل ـــوآوری وزی ـــاوری و ن ـــاون فن ـــت مع ◄در نشس

ـــد؛ ـــرح ش ـــم مط ـــه آزاد قش ـــازمان منطق س
لـــزوم برنامه ریـــزی بـــرای توســـعه فعالیت هـــای 
ــا  ــم بـ ــره قشـ ــور  در جزیـ ــه محـ ــان و نخبـ دانش بنیـ

محوریـــت پـــارک زیســـت فناوری خلیج فـــارس 
◄معاون آموزشی وزیر علوم در بازدید از دانشگاه صنعتی ارومیه :

ـــم و  ـــوزه عل ـــالب درح ـــه گام دوم انق ـــه بیانی ـــر مای خمی
فنـــاوری و پژوهـــش اســـت
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طوفـان فکـری 

46

کارآفرینی



رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
گفــت: بــر اســاس تبصــره ۱۶ قانــون بودجه 
۱40۱، پنــج هــزار میلیــارد تومــان از محــل 
ــاری  ــداز و ج ــس ان ــپرده های پ ــع س مناب
بــه  بانکــی  نظــام  الحســنه  قــرض 
شــرکت های دانــش بنیــان و خــاق 

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
بــه گزارش بــازارکار ، یک شــنبه ۲۲ 
هماهنگــی  نشســت   ،۱40۱ آبان مــاه 
ــون  ــره ۱۶ قان ــد »ب« تبص ــرای بن اج
بــا حضــور مســئوالن  بودجــه ۱40۱ 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، معاونــت 
ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
جمعــی از نماینــدگان مجلــس و روســای 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــل کش ــای عام ــی بانک ه برخ
ــه  ــون بودج ــره ۱۶ قان ــد »ب« تبص ــاس بن ــر اس ب
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــور، بان ــال ۱40۱ کل کش س
ــای  ــق بانک ه ــت از طری ــف اس ــران مکل ــامی ای اس
عامــل، مبلــغ ۵0 هــزار میلیــارد ریــال از محــل منابــع 
قرض الحســنه  جــاری  و  پس انــداز  ســپرده های 
نظــام بانکــی را بــا معرفــی صنــدوق نــوآوری و 
ــاق  ــان و خ ــش  بنی ــرکت های دان ــه ش ــکوفایی ب ش

ــد. ــاص ده اختص
ــد  ــرای بن ــون هماهنگــی اج ــه پیرام ــن نشســت ک در ای
»ب« تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ۱40۱ در محــل صنــدوق 
ــوآوری و شــکوفایی برگــزار شــد، دکتــر علــی وحــدت،  ن
رئیــس هیــات عامــل ایــن صنــدوق در ســخنانی بــا بیــان 
اینکــه در ســال دانــش  بنیــان قــرار اســت بعــد از فراینــد 
ــط  ــارت توس ــان و نظ ــش  بنی ــرکت های دان ــی ش بررس
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، بانک هــا تســهیات 
ــد، گفــت:  ــن شــرکت ها پرداخــت کنن ــه ای موردنظــر را ب
ــه هــر یــک از بانک هــا عــددی اختصــاص یافتــه کــه  ب
ــان تســهیاتی  ــه شــرکت های دانش بنی ــر حســب آن ب ب
اعطــا کننــد؛ اگــر هــر بانکــی ایــن عــدد را قبــول نــدارد، 
ــام  ــزی اع ــک مرک ــاون بان ــه مع ــوب ب ــد مکت می توان

کنــد.
ــوآوری  ــدوق ن ــای صن ــی ارزیابی ه ــه داد: ط ــدت ادام وح
و شــکوفایی تــا ۱۵ آبــان مــاه حــدود ســه هــزار  شــرکت 
ــد و  ــام کردن ــت ن ــن تســهیات ثب ــرای ای ــان ب دانش بنی
قــرار اســت تــا ســقف یــک میلیــارد تومــان بــه صــورت 

ــد. ــاص یاب ــرکت ها اختص ــه ش ــنه ب قرض الحس
ــارد  ــن تســهیات 3۵00 میلی ــه وی ســقف ای ــه گفت ب
ــن  ــت، همچنی ــا اس ــرای کل دانش بنیان ه ــان ب توم
۱۵00 میلیــارد تومــان بــه صندوق هــای پژوهــش 
ــاق و  ــرکت های خ ــه ش ــا ب ــرای اعط ــاوری ب و فن

می یابــد. اختصــاص  اســتارت آپ ها 
وحــدت بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن پنــج هــزار میلیــارد 
ــددی نباشــد،  ــرای اقتصــاد کشــور ع ــاید ب ــان ش توم
امــا بــرای مــا رقــم قابــل ماحظــه ای اســت، گفــت: 
در حــال حاضــر ۶0 صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
و  خــاق  شــرکت های  می تواننــد  کــه  داریــم 
ــهیاتی  ــن تس ــت چنی ــرای دریاف ــی را ب ــتارت آپ اس

ــد. ــی کنن ــا معرف ــه بانک ه ب

ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن ــات عامــل صن رئیــس هی
ریاســت جمهــوری اظهــار کــرد: امیــد اســت بــا 
ــون بودجــه  ــد »ب« تبصــره ۱۶ قان اجــرای کامــل بن
ســال ۱40۱ شــاهد تجربــه خوبــی در ســال دانــش  بنیــان 
بــرای شــرکت های دانــش بنیــان باشــیم. مــا نیــز در 
صنــدوق نــوآوری آمادگــی داریــم ایــن بنــد از قانــون 

ــم. ــی کنی ــی اجرای ــه خوب بودجــه را ب

اقتصاد دانش بنیان امروز به گفتمان 
محوری اقتصاد تبدیل شده است

ــادی، معــاون علمــی و  دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآب
فنــاوری رئیــس جمهــور نیــز در ادامــه این نشســت در 
ســخنانی اظهــار کــرد: اکنــون دربــاره اقتصاد دانــش  بنیانی 
ــری از  ــش خب ــال پی ــه ۱0 س ــم ک ــت می کنی صحب
آن نبــود امــا اکنــون بــه گفتمــان محــوری حاکمیــت 
ــده  ــت. آین ــده اس ــل ش ــاد تبدی ــبرد اقتص ــرای پیش ب
کشــور قطعــا در گــرو ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه اســت.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور در ادامــه بــا 
بیــان اینکــه منابــع کشــور بــه ســمت اقتصــاد دانــش 
ــش  ــاد دان ــون اقتص ــد چ ــد ش ــت خواه ــان هدای  بنی
فراهــم  را  چندبرابــری  ســودهای  امــکان   بنیــان، 
ــان  ــش  بنی ــرکت های دان ــرد: ش ــح ک ــد، تصری می کن
در حوزه هــای پزشــکی، ســامت، انــرژی و کشــاورزی 
صــد  چنــد  ارزش افزوده  هــای  بــا  را  محصوالتــی 

ــد. ــد می کنن ــدی تولی درص

بانک ها، وثایق صندوق نوآوری برای 
شرکت های دانش  بنیان را بپذیرند

ــر محســن دهنــوی،  ــز دکت در ادامــه ایــن نشســت نی
ــس  ــان مجل ــش بنی ــاد دان ــیون اقتص ــس فراکس رئی
ــرد: عناصــر  ــار ک ــورای اســامی در ســخنانی اظه ش
ــان  ــش بنی ــان، شــرکت  های دان ــش بنی ــد دان ــال در تولی فع
عامــل  بانک  هــای  منطقــی  هــر  بــا  هســتند. 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــهیات ب ــن تس ــه ای ــد ارائ می توانن

ــد. ــرار دهن ــت ق ــان را در اولوی ــش بنی دان

نسبت به ارائه تسهیالت به شرکت های 
دانــش بنیان نباید با دید هزینه نگاه کرد

مجتبــی توانگــر، رئیــس کمیتــه دانــش  بنیــان و 
اقتصــاد دیجیتــال مجلــس نیــز در ادامــه ایــن جلســه، 

اظهــار کــرد: یکــی از تبصره هــای مــورد 
ــا  ــوده اســت. م ــس تبصــره ۱۶ ب ــه مجل توج
در مجلــس وظیفــه نظارتی مــان را دنبــال 
ــد و  ــرای رش ــتر ب ــه و بس ــا زمین ــم ت می کنی
توســعه شــرکت های دانــش بنیــان فراهــم 
شــود. امیدواریــم در ایــن مــورد چالشــی 
ایجــاد نشــود و نیــاز بــه پیگیری هــای جــدی 

ــد. ــس نباش مجل

تنها سالح ما برای مقابله با شرایط 
اقتصادی، توسعه اقتصاد دانش  بنیان است

دکتــر علیرضــا منــادی ســفیدان، رییــس 
کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری 
مجلــس بــا بیــان اینکــه گــردش مالــی یــک 
اقتصــاد خــوب، وابســته بــه توســعه نــوآوری و فنــاوری 
ــرکت  ــزار ش ــت ه ــدود هش ــروز ح ــت: ام ــت، گف اس
دانــش بنیــان در کشــور مشــغول بــه فعالیــت هســتند 
و خروجی هــای خوبــی را نیــز از ایــن شــرکت ها 
ــش  ــرکت های دان ــز ش ــه آن نی ــتیم؛ نمون ــاهد هس ش
ــتند  ــریف هس ــی ش ــگاه صنعت ــده از دانش ــان برآم  بنی
ــارد  ــزار و ۶00 میلی ــز دو ه ــته نی ــال گذش ــه در س ک

ــتند. ــروش داش ــان ف توم

ثبت نام ســه هزار شرکت دانش بنیان برای 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه

و  تســهیات  معــاون  ذوالفقــاری،  روح اهلل  دکتــر 
تجاری ســازی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز در 
ــد »ب«  ــه بن ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــت در س ــن نشس ای
تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ســال ۱40۱ کل کشــور اظهــار 
کــرد: بــر اســاس ایــن بنــد، بانــک مرکــزی مکلــف شــده 
ــه شــرکت های دانــش  اســت از طریــق شــبکه بانکــی ب
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــق صن ــه از طری ــی ک  بنیان
معرفــی می شــوند، پنــج هــزار میلیــارد تومــان تســهیات 
قرض الحســنه بــا هــدف کمــک بــه اشــتغال دانــش بنیان 

ــردازد. ــاق بپ و خ
وی افــزود: همچنیــن بــر مبنــای آیین نامــه اجرایــی 
ــران  ــات وزی ــال ۱40۱ هی ــه س ــون بودج ــره ۱۶ قان تبص
مقــرر کــرده اســت کــه ۷0 درصــد از ایــن مبلــغ را 
ــرکت های  ــه ش ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــل ب ــای عام بانک ه
ــز  ــده نی ــد و 30 درصــد باقی مان ــان اعطــا کنن ــش  بنی دان
بــه صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری بــه منظــور اعطــای 
تســهیات بــه شــرکت های نــوآور )اســتارت آپی(، فنــاور و 

خــاق پرداخــت شــود.
ذوالفقــاری بــا اشــاره بــه اینکــه تعییــن ســهمیه 
ــون  ــره ۱۶ قان ــد »ب« تبص ــل در بن ــای عام بانک ه
بودجــه ســال ۱40۱ کل کشــور در مــرداد ۱40۱ 
ــک  ــن اســاس ســهمیه بان ــر ای ــت: ب انجــام شــد، گف
ــنه  ــک قرض الحس ــان، بان ــارد توم ــت ۱۵00 میلی مل
رســالت هــزار میلیــارد تومــان، بانــک صــادرات ایــران 
ــک توســعه صــادرات ۵00  ــان، بان ــارد توم ــزار میلی ه
میلیــارد تومــان، بانــک صنعــت و معــدن 300 میلیــارد 
ــن  ــان تعیی ــارد توم ــی ۷00 میلی ــک مل ــان و بان توم

شــده اســت.

خبرهای خوب مجلس و دولت برای توسعه شرکت های دانش بنیان



دانشگاه ها 

◄با حضور رییس جهاددانشگاهی انجام گرفت؛
تلفیق فناوری های پزشکی  و مهندسـی تـوسـط جهـاددانشگـاهی در

 پـژوهشگـاه رویـــان
◄رییس جهاددانشگاهی اعالم کرد:

قبول مدارک آموزشی جهاددانشگاهی برای صدور مجوز راه اندازی
 و اخذ تسهیالت مشاغل خانگی 

◄در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی صورت گرفت؛
انتخاب اعضای جدید هیات امنای جهاددانشگاهی

◄معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف:
برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شود
◄قائم مقام وزیر علوم در امور علوم انسانی تأکید کرد:

ضرورت تدوین نقشه راه برای تحول علوم انسانی و قرآن بنیان 
◄معاون پژوهشی وزیر علوم در جلسه مجمع پژوهشگاه های ملی کشور تاکید کرد:

پژوهشگاه ها برای برگزاری آئین هفته پژوهش و فناوری اهتمام ویژه داشته باشند 
◄رئیس مرکز آمار ایران:

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مرجع رسمی آمار آموزش عالی است
◄برگزیدگان دهمین جشنواره ملی رویش معرفی شدند

◄در نشست معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد؛
لزوم برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان و نخبه محور  در جزیره 

قشم با محوریت پارک زیست فناوری خلیج فارس
◄معاون آموزشی وزیر علوم در بازدید از دانشگاه صنعتی ارومیه :

خمیر مایه بیانیه گام دوم انقالب درحوزه علم و فناوری و پژوهش است
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بــه مناســبت روز جهانــی »خــون بندنــاف« بــا حضــور رییــس 
جهاددانشــگاهی در پژوهشــگاه رویــان از آخریــن دســتاوردهای شــرکت 

ــد.  ــی ش ــان رونمای ــای روی ــن یاخته ه ــاوری ب فن
 بــه گــزارش بــازارکار، همزمــان بــا آییــن گرامیداشــت روز جهانــی »خــون 
بندنــاف« و پاسداشــت خدمــات پزشــکان و پیشــگامان عرصه علوم ســلول های 
بنیــادی، مراســم رونمایــی از دســتاوردهای جدید شــرکت فناوری هــای بن یاخته 
رویــان چهارشــنبه ۲۵ آبــان مــاه بــا حضــور دکتــر حســن مســلمی نائینــی 
رییــس جهاددانشــگاهی، دکتــر مهــدی اســام پناه معــاون رییــس جمهور و 
رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، دکتــر امیرعلــی حمیدیــه دبیر ســتاد 
توســعه علــوم و فنــاوری ســلول های بنیــادی، دکتر عبدالحســین شــاهوردی 
رییــس پژوهشــگاه رویــان و دکتــر مرتضــی ضرابــی، مدیرعامــل شــرکت 

فنــاوری بــن یاخته هــای رویــان برگــزار شــد.
ــواره  ــه هم ــان اینک ــا بی ــم ب ــن مراس ــگاهی در ای ــس جهاددانش ریی
ــگان از  ــا نخب ــدار ب ــاب در دی ــر انق ــه رهب ــورم از این ک ــه می خ غبط
پژوهشــگاه رویــان و اقداماتــی کــه زنده یــاد مرحــوم کاظمــی آشــتیانی 
در ایــن پژوهشــگاه انجــام داده انــد، یــاد می کننــد گفــت: تحقیقــات در 
ــد  ــر رش ــال های اخی ــورمان در س ــادی در کش ــلول های بنی ــوزه س ح
ــرای  ــلول ها را ب ــن س ــی از ای ــتفاده درمان ــه اس ــته و زمین بســیاری داش

بیمــاران مختلــف کــه بعضــًا صعب العــاج هســتند فراهــم کــرده اســت.
ــول  ــک تح ــوان ی ــی به عن ــلول درمان ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
صــورت  پیشــرفت های  و  می آیــد  به حســاب  پزشــکی  دنیــای  در 
ــده درخشــان در حــوزه پزشــکی  ــه نویدبخــش آین ــن زمین ــه در ای گرفت
بازســاختی خواهــد بــود تأکیــد کــرد: خوشــبختانه بــا اقدامــات به موقــع 
ــت  ــه هم ــگاهی ب ــان جهاددانش ــگاه روی ــه در پژوهش ــی ک و تاش های
مرحــوم کاظمــی آشــتیانی و همکارانــش انجام شــده اســت کــه در حــال 
حاضــر نیــز ادامــه دارد، جمهــوری اســامی ایــران در زمــره کشــورهای 

ــت. ــه اس ــادی قرارگرفت ــلول های بنی ــش س ــوزه دان ــرو در ح پیش
ــه اینکــه تاش هایــی کــه تاکنــون  ــا اشــاره ب دکتــر مســلمی نائینــی ب
در پژوهشــگاه رویــان در جهــت دســتیابی بــه چرخــه کامــل دانــش فنــی 
ســلول های بنیــادی صــورت گرفتــه، ســتودنی اســت ادامــه داد: 
جداســازی، اســتحصال و نگهــداری و بــرای مــدت طوالنــی ســلول های 

ــت. ــده اس ــگاه انجام ش ــن پژوهش ــادی در ای بنی
ــود  ــلول هایی موج ــد س ــان می ده ــی ها نش ــه بررس ــان اینک ــا بی وی ب
ــاز  ــوع خون س ــادی از ن ــلول های بنی ــار از س ــاف سرش ــد ن در خون بن
ــًا  ــا خصوص ــیاری از بیماری ه ــان بس ــرای درم ــد ب ــه می توان ــت ک اس
بیماری هــای خونــی مورداســتفاده قــرار گیــرد افــزود: امــا ایــن 
ــوزاد دور  ــد ن ــد از تول ــی بع ــه بیولوژیک ــک زبال ــوان ی ــلول ها به عن س
انداختــه می شــد کــه بانــک خــون بنــد نــاف رویــان نیــز بــرای همیــن 
امــر مهــم شــکل گرفته اســت و در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۱90 هــزار 

ــت. ــده اس ــاف در آن ذخیره ش ــد ن ــه خون بن نمون
رییــس جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه در ایــن مرکــز امــکان فــراوری 
از ســایر محصــوالت زایمانــی نیــز فراهم شــده اســت ادامــه داد: 
ــی و ســلول های مختلفــی در جفــت وجــود  ــرده جنین ــاف، پ ــد ن خون بن
ــوان محصــوالت ارزشــمند و  دارد کــه همگــی در حــوزه پزشــکی به عن
قابل اســتفاده در درمــان به حســاب می آینــد و گفته شــده اســت کــه خون بنــد 

ــدان محســوب می شــود. ــداز ســامتی فرزن ــوان یــک پس ان ــاف به عن ن
وی بــا بیــان اینکــه پیشــرفت در حوزه ســلول های بنیــادی و توســعه کارآزمایی های 
بالینــی آینــده روشــنی را پیــش روی مــا در حــوزه پزشــکی بازســاختی قــرار 
می دهــد گفــت: بــه امیــد خــدا باتجربــه به دســت آمده در پژوهشــگاه رویــان 
ــای  ــایر زمینه ه ــاورزی و س ــی، کش ــف مهندس ــای مختل ــم در حوزه ه بتوانی

فعالیــت جهاددانشــگاهی ده هــا رویــان دیگــر راه انــدازی کنیــم.
 

تلفیق فناوری های پزشکی و مهندسی 
توسط جهاددانشگاهی

دکتــر حمیدیــه نیــز در ایــن مراســم بــا تشــبه جریــان علــم و فنــاوری 
ــن  ــو ای ــوان لوکوموتی ــار، از جهاددانشــگاهی به عن ــک قط ــه ی کشــور ب
ــد  ــز همانن ــود جهاددانشــگاهی را نی ــر خ ــت: اگ ــرد و گف ــام ب ــار ن قط

ــان اســت. ــن آن پژوهشــگاه روی ــم، نگی ــک انگشــتر در نظرگیری ی
ــان ادامــه داد: هم اکنــون  ــر از فعالیت هــای پژوهشــگاه روی ــا تقدی وی ب
ــته  ــد صــادرات داش ــه بای ــه ک ــی قرارگرفت ــان در زمان ــای روی فعالیت ه
باشــد، زیــرا تولیــد قطعــات یدکــی بــدن انســان بــه ســمتی مــی رود کــه 

بــازار مهمــی خواهــد داشــت.

با حضور رییس جهاددانشگاهی انجام گرفت؛

تلفیق فناوری های پزشکی
و مهنـدسـی تـوسـط   
جهــاددانشگــاهی در
 پـژوهشگـاه رویـــان
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ــان  ــا بی ــادی ب ــلول های بنی ــاوری س ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس ــر س دبی
ــرد:  ــد ک ــت، تأکی ــته ای اس ــته بین رش ــادی یک رش ــلول بنی ــه س اینک
ــروری  ــت و ض ــوژی اس ــی و بیول ــانه مهندس ــاوری شانه به ش ــن فن ای
اســت تیــم مهندســی قــوی در رویــان شــکل گیــرد؛ زیــرا تــا چنــد وقت 
دیگــر قــرار اســت تصادفــات رانندگــی بــا هوشمندســازی خودروهــا کــم 
ــه  ــد، کلی ــه آن کب ــد. در ادام ــزی کاهــش یاب ــرگ مغ ــوارد م شــود و م

ــا ســاخته شــوند. ــد اینه ــدی کــم می شــود و بای اعضــای پیون
دکتــر حمیدیــه بــا تاکیــد بــر اینکــه کمــا اینکــه تولیــد اعضــای یدکــی 
شــروع شــده اســت گفــت: ایــن کار فقــط پزشــکان علــوم پایــه ســلولی 
ــه مهندســانی دارد کــه در رشــته هــای مختلــف  ــاز ب نیســت، بلکــه نی
ــو پرینترهــای ســه بعــدی کار و پروژه هــا را  ــا بای ــد ب ــا بتوانن هســتند ت

پیــش ببرنــد.
ــا بیــان اینکــه نمی توانیــم خــط و خطوطــی بیــن علــوم بکشــیم  وی ب
ــان مشــترک ایجــاد شــود گفــت: تلفیــق فناوری هــای  ــد یــک زب و بای
پزشــکی و مهندســی توســط جهاددانشــگاهی بــه خوبــی انجــام گرفتــه 

اســت و بایــد ایــن امــور حمایــت شــود.
وی بــا اشــاره بــه پاالیشــگاه ضایعــات زایمانــی گفــت: هــر چیــزی کــه 
خــدا آفریــده دور انداختنــی نیســت؛ 3۷ محصــول از ایــن ضایعــات قابــل 

تولیــد اســت.

بانک بند خون رویان در منطقه نمونه است
دکتــر عبدالحســین شــاهوردی، رییــس پژوهشــگاه رویــان نیــز در ایــن 
مراســم گفــت: بانــک خــون بنــد نــاف رویــان در ابتــدا بــه شــکل بانــک 
ــا حــدود ۵0 میلیــون تومــان شــکل گرفــت، امــا امــروز  خصوصــی وب

بــه صــورت بانــک عمومــی و خصوصــی اداره مــی شــود.
عضــو هیــات امنــای جهاددانشــگاهی ادامــه داد: این موسســه امــروز به عنوان 
یــک ســرمایه ملــی اســت و از کشــورهای منطقــه و حتــی ایرانیــان خــارج از 

کشــور بــرای نگهــداری خــون بنــد نــاف مراجعــه می کننــد.

دکتــر شــاهوردی بــا بیــان اینکــه بانــک بنــد خــون رویــان در منطقــه 
نمونــه اســت ادامــه داد: هــدف مــا ایــن اســت کــه امیــد را در بیمــاران 
زنــده نگه داریــم و بــرای کاهــش آالم آن هــا قدمــی برداریــم؛ همچنیــن 
نســل جــوان نیــز بداننــد کــه در کشــور می تواننــد کارهــای ارزشــمندی 

انجــام دهنــد.

ذخیره 190 هزار نمونه
 در بانک خون بند ناف رویان

ــاد دانشــگاهی،  ــی جه ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــازارکار، ب ــزارش ب ــه گ ب
دکتــر ضرابــی نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه تاریخچــه شــکل گیــری 
شــرکت فنــاوری بــن یاختــه هــای رویــان و بیــان اینکــه ایــن شــرکت بــا 
همــت مرحــوم دکتــر ســعید کاظمــی آشــتیانی شــروع بــه کار کــرد گفت: 
هــم اکنــون در بانــک خصوصــی خــون بنــد نــاف رویــان  ۱۸۵ هــزار و 
ــه ذخیــره شــده اســت و از ایــن  بانــک عمومــی پنــج هــزار و ۱00 نمون

نظــر بزرگتریــن بانــک خــون هیبریــد در خــاور میانــه هســتیم.
ــر اســت  ــی لیت ــا ۲00 میل ــاف ۸0 ت ــد ن ــون بن ــه خ ــان اینک ــا بی وی ب
کــه می توانــد بــه هنــگام زایمــان در فرصــت پنــج تــا هفــت دقیقــه ای 
ــع آوری  ــد از جم ــا بع ــن نمونه ه ــرد: ای ــد ک ــود، تأکی ــع آوری ش جم
ــروژن  ــی نیت ــای آب ــل و در تانک ه ــاف منتق ــد ن ــون بن ــک خ ــه بان ب

ــود. ــداری می ش ــع نگه مای
مدیرعامــل شــرکت فنــاوری بــن یاخته هــای رویــان ادامــه داد: در زمــان 
ــا  ــن نمونه ه ــلول های ای ــاف، س ــد ن ــون بن ــای خ ــداری نمونه ه نگه
جداســازی شــده و در دمــای منفــی ۱9۶ درجــه نگهــداری خواهنــد شــد.

ــر نمایندگــی در  ــان 4۵ دفت ــاف روی ــد ن ــه وی بانــک خــون بن ــه گفت ب
ــای  ــد نمونه ه ــا می توانن ــک از آنه ــر ی ــه ه ــتان ها دارد ک ــام اس تم
ــی  ــی و خصوص ــک عموم ــزا در بان ــورت مج ــه ص ــده را ب ــال ش ارس

ــد. ــازی کنن ــره س ذخی
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بــا  رویــان  یاخته هــای  بــن  فنــاوری  شــرکت  مدیرعامــل 
ــک  ــن بان ــان بزرگتری ــاف روی ــد ن ــون بن ــک خ ــه بان ــر اینک ــد ب تأکی
ــش از  ــون بی ــود و تاکن ــوب می ش ــی محس ــیای غرب ــورهای آس در کش
ــد داشــتیم گفــت: در حــال  هــزار بیمــار پذیــرش کــرده ایــم 4۸0 پیون
ــارس،  ــتان، ف ــان، خوزس ــوی، اصفه ــان رض ــتان های خراس ــر اس حاض
آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، کرمــان، همــدان، البــرز و 
کرمانشــاه جــزو اســتان هایی هســتند کــه بیشــترین نمونه هــای خــون 

ــد. ــرده ان ــره ســازی ک ــاف را ذخی ــد ن بن
ــه درصــد ذخیــره ســازی نمونه هــای خــون  ــا اشــاره ب دکتــر ضرابــی ب
بنــد نــاف از نظــر جنســیتی گفــت: بــه صــورت کلــی ۵۵ درصــد ایــن 
ــوزادان  ــه ن ــوط ب ــوزادان پســر و 4۵ درصــد مرب ــه ن ــوط ب نمونه هــا مرب
ــره شــده حاصــل  ــای ذخی ــن ۱۷ درصــد نمونه ه ــر اســت؛ همچنی دخت

زایمــان طبیعــی و ۸3 درصــد حاصــل زایمــان ســزارین هســتند.
ــا  ــت: ب ــاف، گف ــد ن ــون بن ــادی خ ــلول های بنی ــرد س ــاره کارب وی درب
اســتفاده از ســلول های بنیــادی خــون بنــد نــاف می تــوان بیــش از ۸0 بیماری 
خونــی و غیرخونــی را درمــان کــرد. در حــال حاضــر بیشــترین کاربرد در 
ــواع ســرطان خــون،  ــی شــامل تاالســمی، ان ــان بیماری هــای خون درم

ــادرزادی اســت. ــی و کــم خونی هــای م بیماری هــای نقــص ایمن
دکتــر ضرابــی بــا بیــان اینکــه پاالیشــگاه محصــوالت زایمانــی از جملــه 
ــس  ــاوری پردی ــارک فن ــت در پ ــرار اس ــه ق ــت ک ــان اس ــات روی اقدام
ــوالت  ــن محص ــول از ای ــش از ۱۵ محص ــت: بی ــود، گف ــدازی ش راه ان

زایمانــی مــی تــوان بــه تولیــد رســاند.
ــوص  ــان در خص ــای روی ــن یاخته ه ــاوری ب ــرکت فن ــل ش مدیرعام
ــاف  ــد ن ــون بن ــای خ ــتفاده از نمونه ه ــا اس ــده ب ــام ش ــای انج پیونده
ــمی،  ــی )تاالس ــای خون ــوزه بیماری ه ــار در ح ــت: 3۱ بیم ــار داش اظه
ــج  ــار فل ــتیک(، ۵۵ بیم ــی آپاس ــی، آنم ــص ایمن ــی، نق ــرطان خون س
ــاف  ــد ن ــادی خــون بن ــا ســلول های بنی ــج بیمــار اتیســم ب مغــزی و پن

ــد. ــان شــده ان درم
دکتــر ضرابــی تصریــح کــرد: انجــام بیــش از 400 کارآزمایــی بالینــی در 
دنیــا بــرای بیماری هــای اطفــال و بالغیــن بــا ســلول های بنیــادی خــون 
بنــد نــاف در حــال انجــام اســت. ایــن بیماری هــا شــامل فلــج مغــزی، 

اوتیســم، ناهنجاری هــای قلبــی نــوزادان، اس ام ای، آسفکســی، دیابــت، 
ســکته مغــزی، آلزایمــر، ام اس، پارکینســون، آرتــروز، صدمــات نخاعــی، 

آرتریــت روماتوئیــد، آنفارکتــوس قلبــی می شــود.
ــج  ــاری فل ــرای بیم ــی ب ــای بالین ــی ه ــن کارآزمای ــت: همچنی وی گف
مغــزی )شــروع فــاز 3 در ســال ۱40۱(، بیمــاری اتیســم، بیمــاری آرتــروز 

و ای ال اس )شــروع در ۱40۱( در کشــور مــا در حــال انجــام اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن پانســمان سرشــار از پروتئیــن و فاکتــور رشــد 

بــرای ترمیــم و بازســازی بافــت اســت.
ــز از دیگــر  ــاف نی ــد ن ــت بن ــک باف ــان اینکــه بان ــا بی ــی ب ــر ضراب دکت
ــت،  ــان اس ــاف روی ــد ن ــون بن ــک خ ــان در بان ــتاوردهای محقق دس
تصریــح کــرد: ایــن بانــک منبــع غنــی از ســلول های بنیــادی مزانشــیم 
اســت کــه در ســلول های درمانــی بــرای بیماری هــای غیرخونــی مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد؛ در ایــن بانــک بــدون نیــاز بــه تطابــق ژنتیکــی 
می تــوان نمونه هــا را بــه همــراه خــون بنــد نــاف ذخیــره ســازی کــرد.

وی افــزود: از دیگــر دســتاوردهای محققــان کشــور بــا همــکاری بانــک 
خــون بنــد نــاف رویــان می تــوان بــه ســرم خــون بنــد نــاف اشــاره کــرد 
کــه مشــتق از خــون بنــد نــاف انســانی بــوده و کاربردهــای تحقیقاتــی 
و درمانــی دارد. ایــن ســرم ایمــن تــر از نمونــه حیوانــی بــوده و قابلیــت 

بهینــه ســازی شــرایط کشــت ســلول جهــت ســلول درمانــی دارد.
مدیرعامــل شــرکت فنــاوری بــن یاخته هــای رویــان بیــان کــرد: یکــی 
ــن  ــره تأمی ــمند زنجی ــرل هوش ــده کنت ــد ش ــوالت تولی ــر از محص دیگ
ســرما اســت کــه نمونه هــای خــون بنــد نــاف و محصــوالت بیولوژیکــی 
کــه حســاس بــه دمــا هســتند، در زمــان انتقــال از بیمارســتان بــه بانــک 
ــی  ــامانه طراح ــن س ــوند. ای ــداری می ش ــاف در آن نگه ــد ن ــون بن خ
ــه  ــا محصــوالت بیولوژیــک ب ــال را فراهــم کــرده ت شــده شــرایط انتق

صــورت ســالم بــه بانــک خــون بنــد نــاف انتقــال یابنــد.
در ایــن آییــن از اولیــن نمونــه مخــزن یــا تانــک نگهــداری ازت مایــع؛ 
ــیمی  ــلول مزانش ــک س ــک؛ بان ــرده آمنیوتی ــاف؛ پ ــد ن ــون بن ــرم خ س
بافــت بنــد نــاف؛ ذخیــره ســاز یــا بانــک بافــت بنــد نــاف و ابــزار کنتــرل 

هوشــمند زنجیــره تامیــن ســرما )کــول تــگ( رونمایــی شــد.
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دانشگاهها

رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه 
ــه  ــداف عالی ــق اه ــتای تحق ــه در راس اینک
دولــت مردمــی ســیزدهم در حــوزه اشــتغال 
و توســعه کارآفرینــی، بــا مصوبــه ســتاد 
خانگــی  مشــاغل  ســاماندهی  و  توســعه 
مأموریــت  جهاددانشــگاهی  بــه  کشــور، 
ــه  ــن مصوب ــا ای ــدی داده شــد گفــت: ب جدی
ــدت  ــی کوتاه م ــی و مهارت مــدارک آموزش
بــرای  جهاددانشــگاهی  توســط  صــادره 
ــدازی مشــاغل خانگــی  صــدور مجــوز راه ان

و معرفــی متقاضیــان بــه بانــک بابــت اخــذ تســهیات مــورد تاییــد شــد. 
رییــس  نائینــی  مســلمی  حســن  دکتــر  بــازارکار،  گــزارش  بــه   
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه برگــزاری چهــل و هفتمیــن نشســت ســتاد 
ــه ریاســت دکتــر ســید  توســعه و ســاماندهی مشــاغل خانگــی کشــور ب
صولــت مرتضــوی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در تاریــخ ۲3 آبــان 
ــدارک آموزشــی  ــا م ــد ت ــن جلســه مصــوب ش ــت: در ای ــاه ۱40۱ گف م
ــدور  ــرای ص ــگاهی ب ــط جهاددانش ــادره توس ــدت ص ــی کوتاه م و مهارت
ــت اخــذ  ــه بانــک باب ــان ب ــدازی مشــاغل و معرفــی متقاضی مجــوز راه ان

ــد باشــد. ــورد تایی تســهیات م
دکتــر مســلمی نائینــی بــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی در طــول 4 دهــه 
ــادی در حــوزه توســعه فرهنــگ کارآفرینــی  فعالیــت خــود اقدامــات زی
ــف  ــای مختل ــتگاه ها و نهاده ــاری دس ــکاری و همی ــا هم ــتغال ب و اش
انجــام داده اســت گفــت: امــا ایــن اقدامــات از ابتــدای دولــت مردمــی 
ــا  ــگاهی ب ــتور کار جهاددانش ــژه در دس ــورت وی ــی به ص ــت اهلل رئیس آی
بهره منــدی از تمامــی ظرفیت هــا و توانمندی هــای در دســتور کار 

ــه اســت.  ایــن نهــاد برآمــده از انقــاب اســامی قرارگرفت
ــوزه  ــه ح ــاس ب ــن اس ــر همی ــه داد: ب ــگاهی ادام ــس جهاددانش ریی
ــا ضمــن  ــت داده شــد ت ــی جهاددانشــگاهی مأموری آمــوزش و کارآفرین
بهره گیــری بیش ازپیــش از ظرفیت هــا و توانمندی هــای حوزه هــای 
پژوهشــی و فرهنگــی از شــبکه ملــی و گســترده خــود به منظــور توســعه 
ــای  ــور برنامه ریزی ه ــتغال مح ــی اش ــی و مهارت ــای تخصص آموزش ه

ــد. ــی کن ــوط را پیگیــری و عملیات الزم و اقدامــات مرب
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم، ایــن نهاد 
ــور  ــوط به منظ ــازمان های مرب ــا و س ــه وزارتخانه ه ــود را ب ــی خ آمادگ
کمــک و همراهــی در تحقــق اشــتغال و توســعه کارآفرینــی به صــورت 
ــه دلیــل اعتمــاد مدیــران  رســمی اعــام داشــت افــزود: خوشــبختانه ب
ــتغال و  ــوزه اش ــی در ح ــای مختلف ــون مأموریت ه ــام ، تاکن ــد نظ ارش
ــر  ــف نظی ــای مختل ــا و نهاده ــی از ســوی وزارتخانه ه توســعه کارآفرین

طــرح ملــی مشــاغل خانگــی، طــرح ملــی 
ــازی  ــی توانمندس ــرح مل ــر، ط ــرباز ماه س
خانــوار،  سرپرســت  زنــان  اقتصــادی 
طــرح ملــی توانمندســازی مددجویــان 
و مــوارد مشــابه از ســوی وزارتخانه هــا 
و نهادهایــی نظیــر وزارت تعــاون، کار و 
ــان،  ــی، وزارت ورزش و جوان ــاه اجتماع رف
ســتاد کل نیروهــای مســلح، کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی )ره( و بنیــاد علــوی، بــه ایــن 
نهــاد محــول شــده اســت کــه خوشــبختانه 
بــه همــت جهادگــران پرتــاش ایــن نهــاد و همــکاری بســیار مطلــوب 
دســتگاه ها و نهادهــا بــر اســاس ارزیابی هــای به عمل آمــده نتایــج 

ــی داشــته اســت.  ــی در پ ــل قبول خــوب و قاب
دکتــر مســلمی نائینــی بــا بیــان اینکــه در آخریــن اقدامــی کــه ایــن نهــاد 
ــت  ــری از ظرفی ــت بهره گی ــته اس ــه آن ورود داش ــدی ب ــورت ج به ص
ــدت در  ــی و تخصصــی کوتاه م ــای مهارت ــز آموزش ه ــش از ۱۶۷ مرک بی
گســتر ملــی، بــرای توســعه آموزش هــا و مشــاورهای تخصصــی مهــارت 
ــا  ــن اســاس ب ــر همی ــوده اســت ادامــه داد: ب محــور و اشــتغال محــور ب
توجــه بــه ســوابق، تجربیــات و عملکــرد رضایت بخــش و مطلــوب 
ــت  ــور و کیفی ــتغال مح ــی اش ــای مل ــام طرح ه ــگاهی در انج جهاددانش
مطلــوب آموزش هــای تخصصــی و مهــارت محــور، در چهــل و هفتمیــن 
ــه  ــه ب ــاماندهی مشــاغل خانگــی کشــور ک ــتاد توســعه و س نشســت س
ریاســت دکتــر ســید صولــت مرتضــوی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
برگــزار شــد مقــرر گردیــد تــا مــدارک آموزشــی و مهارتــی کوتاه مــدت 
صــادره توســط جهاددانشــگاهی بــرای صــدور مجــوز راه انــدازی 
مشــاغل و معرفــی متقاضیــان بــه بانــک بابــت اخــذ تســهیات مــورد 

تاییــد باشــد. 
ــاد  ــن اعتم ــکر از حس ــن تش ــان ضم ــگاهی در پای ــس جهاددانش  رئی
ــاه اجتماعــی و همچنیــن ســایر اعضــای ســتاد  ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــت  ــی جه ــم گام مهم ــن تصمی ــخ دارم ای ــاد راس ــت: اعتق ــام داش اع
ایجــاد اشــتغال و توســعه کارآفرینــی در حــوزه مشــاغل خانگــی 
و کســب وکارهای خــرد به ویــژه در مشــاغل نویــن و روزآمــد در 
ــه خــدا و باهمــت  ــوکل ب ــا ت ــود و  جهاددانشــگاهی ب کشــور خواهــد ب
ــا  ــرد ت ــد ک ــاش خواه ــود ت ــاش و خســتگی ناپذیر خ ــران پرت جهادگ
ــوآوری و  ــی، ن ــی، فرهنگ ــی، پژوهش ــای آموزش ــی ظرفیت ه از تمام
ــژه اقشــار  ــه به وی ــاوری خــود جهــت بهره منــدی همــه اقشــار جامع فن
کمتــر برخــوردار بــرای تحقــق کیفــی و کمــی ایــن مصوبــه در گســتره 

ــود. ــد ش ــی بهره من مل

رییس جهاددانشگاهی اعالم کرد:

 قبول مدارک آموزشی جهاددانشگاهی برای صدور مجوز راه اندازی
 و اخذ تسهیالت مشاغل خانگی
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ــک  ــی و ی ــو حقیق ــی 3 عض ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــای ش اعض
ــد.  ــاب کردن ــگاهی را انتخ ــای جهاددانش ــات امن ــی هی ــو حقوق عض

عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه   
در  فرهنگــی  انقــاب  اعضــای شــورای عالی  جهاددانشــگاهی، 
ــت  ــی صاحی ــه بررس ۱40۱( ب ــاه  ــان م ۲4 آب ــنبه ) ــه سه ش جلس
ــر  ــد کــه دکت ــای جهاددانشــگاهی پرداختن 3 عضــو حقیقــی هیئــت امن
ــوان  ــر کی ــاهوردی و دکت ــین ش ــر عبدالحس ــی، دکت ــا طیب حمیدرض
مجیــدزاده کــه از ســوی ایــن نهــاد بــرای ایــن منظــور پیشــنهاد شــده 
بودنــد، مــورد تاییــد اعضــای شــورای عالی انقــاب فرهنگــی قــرار گرفتند.

همچنیــن دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی معــاون علمــی، فنــاوری 
و اقتصــاد دانــش بنیــان رئیــس جمهــور نیــز بــه عنــوان عضــو حقوقــی 

بــه اعضــای هیئــت امنــای جهاددانشــگاهی اضافــه شــد.
ــارم   ــاده  چه ــای جهاددانشــگاهی  براســاس  م ــات  امن ــی اســت هی گفتن

ــه   ــی  ب ــاب  فرهنگ ــی  انق ــورای  عال ــوب  ش ــنامه  مص ــم  اساس و پنج
ــن  مرجــع   ــه عنوان،"عالی تری ــوان  یکــی  از ارکان  جهاددانشــگاهی  ب عن

ــود. ــناخته  می ش ــاد ش ــن  نه ــتگذاری " ای سیاس
رئیــس جهاددانشــگاهی رییــس هیــات امنــا اســت، وزرای علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
رییــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها، 
ــه کشــور ،  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــور و ریی ــس جمه ــاون ریی مع
ــا  ــات امن ــی انقــاب فرهنگــی اعضــای حقوقــی هی ــر شــورای عال دبی
ــاوری و  ــی، فن ــاون علم ــع مع ــن جم ــه ای ــه ب ــد ک ــکیل می دهن را تش

ــد. ــه ش ــز اضاف ــور نی ــس جمه ــان رئی اقتصاددانش بنی
ــن  ــای ای ــات امن ــز در هی ــن دوره نی ــه ای ــر شــاهوردی ک ــار دکت در کن
نهــاد حضــور دارد، پیــش از ایــن دکتــر قرنفلــی و  دکتــر ایمانی خوشــخو 

نیــز جــز اعضــای حقیقــی هیــات امنــای جهاددانشــگاهی بودنــد.

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی صورت گرفت؛

انتخاب اعضای جدید هیات امنای جهاددانشگاهی 
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معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در جلســه 
ــی  ــی، پژوهش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها، مراک ــای دانش ــا روس ــترک ب مش
ــتغال های  ــگ اش ــر ایجــاد فرهن ــد ب ــن تأکی ــزگان ضم ــاوری هرم و فن
ــرای  ــبی ب ــه مناس ــد برنام ــت: بای ــه گف ــه در جامع ــه و نوآوران فناوران

ــود.  ــن ش ــان تدوی ــاد دانش بنی ــعه اقتص توس
ــزگان؛  ــاوری هرم ــم و فن ــارک عل ــه نقــل از پ ــازارکار ب ــه گــزارش ب  ب
ــا روســای دانشــگاه ها و  ــن  در جلســه مشــترک ب ــی خیرالدی ــر عل دکت
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری تصریــح کــرد: اقتصــاد بــر پایــه دانــش 
ــای  ــا و پارک ه ــگاه ه ــاط دانش ــش ارتب ــی و افزای ــه آن همگرای الزم

ــاوری اســت. ــم و فن عل
وی ادامــه داد: امیــد بــه آینــده در بیــن جوانان با گســترش  شــرکت های 
ــگاه  ــب وکار و ن ــای کس ــه فض ــد رابط ــود می آی ــه وج ــان ب دانش بنی

ــی به ســوی پیشــرفت اســت. ــه آن می شــود گام ــت ب مثب
ــی  ــه تعال ــان داشــت: راه رســیدن ب ــز بی رئیــس دانشــگاه هرمــزگان نی
هیچ چیــزی جــز گفتگــو و توافــق نیســت. مــا در عصــر ســیاب 
اطاعاتــی قــرار داریــم در عصــری کــه داده هــای مکــرری بــه ســراغ 

ــرد. ــار می گی ــا را در اختی ــت م ــًا مدیری ــد و بعض ــا می آین م
ــه  ــان هایی مواج ــا انس ــا ب ــری م ــن عص ــزود: در این چنی ــی اف صادق
هســتیم کــه ســؤاالت چندوجهــی دارنــد کــه ایــن ســؤاالت مجهــوالت 
بســیار زیــادی دارنــد و ســؤاالت چنــد مجهولــی آن هــا مــا را بــه ایــن 
ــا را  ــازل ه ــن پ ــه ای ــم ک ــان هایی را می خواهی ــه انس ــرده ک ــمت ب س
حــل کننــد و چــاره ای جــز ایــن نداریــم کــه انســان هایی دارای مهــارت 

دارای فنــاوری و نــوآوری تربیــت کنیــم تــا بتوانیــم از پــازل گــذر کنیــم 
و بتوانیــم مســئله را جــواب بدهیــم.

ــت  ــاوری صحب ــر از فن ــروز اگ ــت ام ــه داد: شــاید می شــود گف وی ادام
ــه  ــخ دادن ب ــرای پاس ــم و ب ــی بردی ــم پ ــفه عل ــه فلس ــا ب ــود م می ش
ــم و  ــزگان رفته ای ــگاه هرم ــاوری در دانش ــراغ فن ــش ها س ــن پرس ای
ــگاه و  ــترک دانش ــس مش ــه پردی ــتیم ک ــگاه هایی هس ــدود دانش از مع
ــی  ــن گام مبارک ــه ای ــم ک ــکیل داده ای ــاوری را تش ــم و فن ــارک عل پ
اســت و قطعــًا بــرای دانشــجویان مــا و جامعــه پیرامــون مــا هم افزایــی 
مؤثــری را خواهــد داشــت و در کنــار آن همگرایــی کــه مابیــن یکایــک 
مــا در عرصــه توســعه آمــوزش عالــی در ســطح اســتان وجــود دارد نویــد 

ــد خواهــد داد. ــه لطــف خداون آینــده ای روشــن را ب
ــن جلســه ضمــن  ــز در ای ــاوری هرمــزگان نی ــم و فن ــارک عل رئیــس پ
ــعه  ــا توس ــه ب ــف در رابط ــای وزارت عت ــاش ه ــه ت ــاره ب اش
ــت:  ــا گف ــت ه ــش حمای ــان و افزای ــش بنی ــای دان ــب و کاره کس
ــی را  ــده خوب ــی کــه وجــود دارد آین ــه واســطه همگرای در هرمــزگان ب

ــتیم. متصــور هس
 علیرضــا نصیــری تصریــح کــرد: ظرفیــت هــای نهفتــه اســتان توســط 
ــا نتایــج مثبتــی  ــه پــارک معرفــی شــود ت دانشــگاه هــا شناســایی و ب

بــه ارمغــان آیــد.
ــا  ــل را ب ــترین تعام ــتان بیش ــا در اس ــگاه ه ــای دانش ــت: روس وی گف
ــدن  ــک ش ــب نزدی ــه موج ــن روی ــد و ای ــاوری دارن ــم و فن ــارک عل پ

ــت. ــده اس ــگاه ش ــارک و دانش پ

معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف:

برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شود
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رئیــس مرکــز توســعه پژوهــش آمــوزش عالــی قــرآن و علــوم انســانی 
ــانی  ــوم انس ــول عل ــرای تح ــه راه ب ــن نقش ــرورت تدوی ــر ض ــور ب کش

ــد کــرد.  تاکی
 بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم، 
ــول و  ــیون تح ــه کمیس ــتین جلس ــی در نخس ــواد هرات ــر محمدج دکت
برنامــه ریــزی درســی علــوم انســانی و اســامی، ضمــن ارائــه گزارشــی 
ــز  ــک ســال گذشــته از تاســیس مرک از فعالیت هــای انجــام شــده در ی
علــوم انســانی، از تشــکیل کمیســیون علــوم انســانی در ذیــل شــورای 
برنامــه ریــزی وزارت علــوم بــه عنــوان یــک اقــدام موثــر یــاد کــرد و 
گفــت: ایــن مهــم در تاریــخ وزارت علــوم بــی نظیــر بــوده اســت و بــا 
روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم محقــق شــد کــه مــی توانــد زمینــه را 

بــرای گام هــای بعــدی فراهــم آورد.
ــن نشــده  ــی تبیی ــه خوب ــن موضــوع ب ــح کــرد : متاســفانه ای وی تصری
کــه چــرا علــوم انســانی ماهیــت متفــاوت از دیگــر علــوم دارد و حــوزه 
ــوم  ــر عل ــدای از دیگ ــد ج ــی آن بای ــی و پژوهش ــتگذاری آموزش سیاس
باشــد و هــرگاه از موضــوع توجــه بــه سیاســتگذاری دقیقتــر بــرای علــوم 
انســانی می شــود ایــن شــبه ایجــاد مــی شــود کــه اگــر مرکــزی بنــام 
علــوم انســانی ایجــاد شــده پــس بایــد مرکــزی نیــز بــه نــام علــوم پایــه 

ایجــاد شــود.
وی ادامــه داد: ایــن اشــکال بــه عــدم تبییــن دقیــق از تفــاوت ماهیــت 
علــوم انســانی و دیگــر علــوم بــر مــی گــردد و اگــر بــه خوبــی تبییــن 
شــود، شــاید کمتــر ایــن ســوال دغدغــه سیاســت گــذاران علمــی باشــد.
ــوم  ــی عل ــز متول ــی مراک ــم افزای ــر ه ــوم ب ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع

ــرد ــد ک ــانی تأکی انس
دکتــر قاســم عمــو عابدینــی نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه وجــود 
مراکــز متعــدد در حــوزه آمــوزش و پژوهــش علــوم انســانی در کشــور 

بــر ضــرورت هــم راســتا شــدن هــم افــزا شــدن ایــن مجموعــه هــا از 
یــک طــرف و عــدم تداخــل در فعالیــت ایــن مراکــز تاکیــد کــرد.

ــا اشــاره  ــوم ب ــوم انســانی وزارت عل ــزی عل رئیــس کمیســیون برنامه ری
بــه ضــرورت توجــه فــوری بــه مباحــث علــوم انســانی افــزود: اگــر چــه 
تاکنــون اقدامــات و فعالیت هــای خوبــی در چهــار دهــه بعــد از انقــاب 
در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه امــا تــا رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب و 
ایــده آل فاصلــه زیــادی داریــم کــه بــا هماهنگــی همــه نهادهــای متولی 

ایــن امــر بایــد محقــق شــود.
ــرآن و  ــی ق ــوزش عال ــش و آم ــعه پژوه ــاون توس ــی مع ــر بهرام دکت
علــوم انســانی کشــور نیز در ایــن جلســه، درخصوص »تحــول علوم انســانی؛ 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه بیان ــی« ب ــات اجرای ــا و اقدام راهبرده
خصــوص ضــرورت حتمــی و فــوری تحــول علــوم انســانی و ضــرورت 
بازبینــی اساســی رشــته هــا و متــون درســی مبتنــی بــر علــوم انســانی 
اســامی اشــاره کــرد و گفــت: مدیریــت دانــش در عرصــه علــوم انســانی 
ــاالن عرصــه  ــای فع ــر جهــت کنش ه ــامان دادن و تغیی ــای س ــه معن ب
ــه  ــت در عرص ــوب فعالی ــوی مطل ــمت الگ ــه س ــانی ب ــوم انس عل

ــت. ــامی اس ــانی اس ــوم انس عل
وی بــا بیــان اینکــه نقطــه عزیمــت در مدیریــت دانــش »نیــاز« 
ــش  ــت دان ــذاری در عرصــه مدیری ــه سیاســت گ ــزود: هرگون اســت، اف
می بایســت مبتنــی بــر نیــاز اهــل علــم انجــام شــود و نظــام نیازهــای 

ــت. ــادی اس ــوی و م ــای معن ــامل نیازه ــم ش ــل عل اه
ــت  ــور مدیری ــه منظ ــی ب ــات اساس ــور اقدام ــوص مح ــی درخص بهرام
ــاع  ــانی دارای اض ــوم انس ــول عل ــزود: تح ــانی اف ــوم انس ــول عل تح
ــه همــه اضــاع آن توجــه شــود و  ــاز اســت  ب مختلفــی اســت کــه نی
توجــه بــه یــک بخــش موجــب ناکارآمــدی دیگــر اضــاع خواهــد شــد.

قائم مقام وزیر علوم در امور علوم انسانی تأکید کرد:

ضرورت تدوین نقشه راه

 برای تحول علوم انسانی و قرآن بنیان



www.bazarekar.ir15
سال ششم - شماره 37

آذر 1401

دانشگاهها

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم از همــه پژوهشــگاه های کشــور خواســت 
ــور  ــجو مح ــورت دانش ــال را به ص ــاوری امس ــش و فن ــه پژوه ــا هفت ت
برگــزار کننــد و از تمــام تــوان دانشــجویان جهــت برگــزاری نمایشــگاه 

ــه، اســتفاده نماینــد.  دســتاوردهای پژوهشــی و فناوران
 نهمیــن نشســت مجمــع پژوهشــگاه های ملــی کشــور در ســال جــاری 
بــا موضــوع بررســی پیش نویــس آئین نامــه اســتخدامی اعضــای 
ــاون  ــی مع ــان صالح ــر پیم ــور دکت ــا حض ــی، ب ــی پژوهش هیات علم
پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر علــی باقر طاهــری نیا 
دبیــر مجمــع پژوهشــگاه های ملــی کشــور و رئیــس موسســه پژوهــش 
ــای  ــوزه پژوهشــی و روس ــران ح ــی مدی ــوزش عال ــزی آم ــه ری و برنام
پژوهشــگاه های عضــو مجمــع، بــه میزبانــی پژوهشــگاه مــواد و انــرژی 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــوری و مج ــورت حض به ص
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از  پژوهشــگاه مــواد و انــرژی، دکتــر  صالحــی در  
ســخنرانی خــود در ایــن نشســت،  آذرمــاه را مــاه پژوهــش و فنــاوری خوانــد و 
اظهــار داشــت: مــی بایســت تمــام همــت خــود را در برنامه هــای اســتانی و 

ملــی هفتــه پژوهــش و موضوعــات پژوهشــی بگذاریــم.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه دســتور جلســه ایــن 
ــی اعضــای  ــه موظف ــس آئین نام ــن پیش نوی نشســت درخصــوص تدوی
هیات علمــی پژوهشــی، افــزود: در ایــن آئین نامــه بایــد بــه ایــن 

موضــوع توجــه داشــت کــه رابطــه ای متناســب و ملمــوس بیــن آمــوزش 
ــا از یکدیگــر مجــزا  ــا و خروجی  ه ــرار شــود و موظفی ه و پژوهــش برق
ــازمان  ــداف س ــت و اه ــاس ماموری ــر اس ــا ب ــه خروجی ه ــد، چراک گردن

می باشــد.
ــه حمایــت از پژوهشــگاه ها  ــا اشــاره ب ــوم ب ــر عل معــاون پژوهشــی وزی
بــا تامیــن منابــع ارزی، خطــاب بــه اعضــای مجمــع، گفــت: بــه ســمت 
ــد و انعقــاد  تجاری ســازی در راســتای اولویت هــای کشــور حرکــت کنی
جهــت  در  دانش بنیــان  شــرکت های  بــا  همــکاری  و  تفاهم نامــه 

ــد. ــود بگذاری ــای خ ــازمان را در برنامه ه ــای س ماموریت ه
ــش و  ــۀ پژوه ــس مؤسس ــا رئی ــر طاهری نی ــی باق ــر عل ــه دکت در ادام
برنامه ریــزی آموزش عالــی و دبیــر مجمــع پژوهشــگاه های ملــی 
ــورت  ــات ص ــل و اقدام ــت قب ــی از نشس ــه گزارش ــن  ارائ ــور ضم کش
ــه  ــس آئین نام ــه پیش نوی ــس از ارائ ــا پ ــت ت ــاء خواس ــه، از اعض گرفت
ــن  ــر محس ــط دکت ــی توس ــی پژوهش ــای هیات علم ــتخدامی اعض اس
ــور پژوهشــی  ــزی و سیاســتگذاری ام ــر برنامه ری ــرکل دفت شــریفی مدی

ــد . ــرح کنن ــود را مط ــنهادات خ ــرات و پیش ــه نظ ــوم، نقط وزارت عل
ــه  ــرژی  ب ــواد و ان ــس پژوهشــگاه م ــدوار رئی ــد امی ــر حمی ســپس دکت
ــه گزارشــی درخصــوص تاریخچــه تاســیس پژوهشــگاه، فعالیت هــا  ارائ
ــز  ــتاوردها، مرک ــا، دس ــا و پایلوت ه ــگاه ها، کارگاه ه ــات، آزمایش و اقدام

رشــد و ســاختمان ســبز پژوهشــگاه پرداخــت.
ــد  ــاخت و تولی ــای س ــاد دو پژوهشــکده فناوری ه ــن از ایج وی همچنی
ــاوری و  ــی فن ــس تخصص ــاد پردی ــتگذاری، ایج ــکده سیاس و پژوهش
نــوآوری بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری البــرز و ایجــاد تکنوپــارک 
باتری هــای لیتیمــی بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و 
همچنیــن راه انــدازی ۲ مرکــز نــوآوری انــرژی در ایــن پژوهشــگاه خبــر داد.

دکتــر امیــدوار در ادامــه افــزود: اخیــرا طــی دو حکــم جداگانــه از ســوی 
ــی انقــاب فرهنگــی، وظیفــه "تدویــن پیش نویــس ســند  شــورای عال
ملــی توســعه علــوم و فناوری هــای حــوزه مــواد پیشــرفته" و نیــز عنــوان 
"راهبــر برنامــه مــواد پیشــرفته و تحــول صنایــع" بــه پژوهشــگاه مــواد 

و انــرژی محــول گردیــده اســت.
ــن  ــف چندی ــه تعری ــن ب ــرژی همچنی ــواد و ان ــگاه م ــس پژوهش رئی
طــرح کان ملــی در ایــن پژوهشــگاه اشــاره کــرد و درخصــوص آنهــا 

ــود. ــه نم ــی را ارائ توضیحات
دکتــر شــریفی نیــز درخصــوص پیش نویــس آئین نامــه مذکــور توضیحــات 
ــع به صــورت حضــوری و  ــه اعضــای مجم ــود و در ادام ــه نم الزم را ارائ

آنایــن بــه طــرح پیشــنهادات و نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد.
در پایــان دکتــر طاهری نیــا بــا جمع بنــدی مطالــب مطــرح شــده در ایــن 
نشســت، ضمــن قدردانــی از دکتــر شــریفی و همکارانشــان بــه خاطــر 
ــس  ــن پیش نوی ــه تدوی ــرد: کمیت ــام ک ــس، اع ــن پیش نوی ــه ای تهی
ــا حضــور دکتــر علــی محمــد حکیمیــان رئیــس پژوهشــگاه حــوزه و  ب
ــه نقطــه نظــرات مطــرح شــده،  ــا توجــه ب دانشــگاه تشــکیل شــود و ب
ــا بعــد از  ــه مجمــع ارســال شــود  ت ــه دبیرخان ــد تهیــه و ب نســخه جدی
نهایــی شــدن، توســط معاونــت پژوهشــی وزارت علوم مصــوب و اباغ شــود.

معاون پژوهشی وزیر علوم در جلسه مجمع 
پژوهشگاه های ملی کشور تاکید کرد:

پژوهشگاه ها برای برگزاری آئین 
هفته پژوهش و فناوری اهتمام 

ویژه داشته باشند
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دکتــر جــواد حســین زاده در نشســت گرامی داشــت روز آمــار و برنامه ریزی 
کــه در ســالن شــهید ســلیمانی موسســه پژوهــش و برنامه ریزی آمــوزش عالی 
برگــزار شــد، موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی را مرجــع 

رســمی آمــار آمــوزش عالی دانســت. 
ــزی  ــه ری ــل از موسســه پژوهــش و برنام ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ  ب
ــس  ــا رئی ــری نی ــر طاه ــت دکت ــن نشس ــدای ای ــی، در ابت ــوزش عال آم
موسســه ضمــن خیرمقــدم بــه ریاســت مرکــز آمــار ایــران گفــت: بســیار 
عاقمنــد بودیــم کــه ایــن نشســت همزمــان بــا روز آمــار و برنامــه ریــزی 
برگــزار شــود امــا بدلیــل تعــدد برنامــه هــا در ایــن ایــام و اینکــه حضــور 
جنابعالــی بــرای مــا اصالــت داشــت زمــان را بــرای امــروز تنظیــم کردیــم.

اعالم آمادگی موسسه برای انجام طرح های 
تحقیقاتی مشترک با مرکز آمار

ــه داد:  ــی ادام ــوزش عال ــزی آم ــش و برنامه ری ــه پژوه ــس موسس رئی
آمــار ظرفیــت نســبی و قابــل ارتقــای موسســه اســت و مــا نیــز در نظــر 
داریــم تــا آن را توســعه دهیــم. در گــروه آمــار موسســه عــاوه بر جمــع آوری 
ــی در حوزه هــای مختلــف اعــم از: دانشــجو، هیئــت  آمــار آمــوزش عال
ــاری  ــی آم ــای تحلیل ــان، گزارش ه ــگان و کارکن ــش آموخت ــی، دان علم

نیــز آمــاده و در اختیــار مراکــز ذیربــط قــرار مــی گیــرد.
طاهــری نیــا همچنیــن بــا اعــام آمادگــی بــرای انجــام طرح های پژوهشــی 
مشــترک بیــن موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی و مرکــز آمار 
ایــران خواســتار اســتفاده از تجــارب مرکــز آمــار بــرای ارتقــاء توســعه نظــام 
آمــار آمــوزش عالــی شــد و اظهــار امیــدواری کــرد در یــک جلســه جداگانــه 

ظرفیت هــای موسســه بــرای مرکــز آمــار ایــران تشــریح شــود.
 

تالش برای مدرن سازی نظام آمار کشور
ــران ضمــن  ــار ای ــز آم ــس مرک ــر جــواد حســین زاده رئی ــه دکت در ادام
ــت:  ــکاری مشــترک گف ــای هم ــرای  توســعه زمینه ه ــه ب ــار عاق اظه
یکــی از نکاتــی کــه هــم اکنــون در مرکــز آمــار ایــران در حــال پیگیری 
اســت مدرن ســازی نظــام آمــار کشــور اســت و یکــی از مصادیــق مهــم 

ــاس  ــه براس ــری ک ــای آمارگی ــه طرح ه ــت ک ــن اس ــازی ای مدرن س
ــای  ــیوه ه ــم و از ش ــش دهی ــود را کاه ــی ش ــام م ــاری انج خوداظه
جدیــدی کــه همــان اســتفاده از منابــع داده اســت را بــه کار گیریــم. در 
ــای اداری  ــی داده ه ــتگاههای اجرای ــت دس ــطه فعالی ــور بواس کش
ــن  ــک کار سیســتمی ای ــا ی ــه ب ــاز اســت ک ــی نی ــور اســت ول ــه وف ب

داده هــا فــراوری و تبدیــل بــه دانــش شــوند.
رئیــس مرکــز آمــار ادامــه داد: نظام هــای آمــاری بــرای حاکمیــت مــورد 
ــا  ــاز اســت و یکــی از شــیوه های مهــم ایــن حــوزه شــیوه ثبــت مبن نی
اســت و اســتفاده از ریــز داده هــا و تبدیــل آنهــا بــه آمــار، لــذا یــک نهــاد 
ســازی صــورت گرفتــه اســت و برخــی از وزرا از جملــه وزیــر علــوم عضو 
ســتاد سرشــماری نفــوس و مســکن شــدند. در سرشــماری های ســنتی 
مرکزیــت و محوریــت بــا مرکــز آمــار بــوده اســت ولــی در سرشــماری 
ثبتــی مبنــا، همانطــور کــه از ســتاد و زمــان تشــکیل آن معلــوم اســت 
یــک سرشــماری متفــاوت اســت و کار قــرار نیســت بــا تمرکــز در مرکــز 
آمــار انجــام شــود. لــذا نیــاز اســت تــا دســت در دســت هــم ایــن مــگا 

پــروژه ملــی را ســامان دهیــم.
ــماری  ــش سرش ــی از محصوالت ــروژه یک ــن پ ــزود: ای ــین زاده اف حس
ــر  ــه یکدیگ ــامانه ها ب ــا و س ــز داده ه ــال ری ــکان اتص ــر ام ــت و اگ اس
ــی در  ــک ســامانه ذیقیمت ــر اینکــه ی ــع عــاوه ب فراهــم شــود آن موق
حــوزه نظــام آمــار آمــوزش عالــی داریــد ویژگی هــای ســایر ســامانه ها 
ــه  ــد ک ــاد می کن ــی را ایج ــود و قابلیت های ــل می ش ــه آن متص ــز ب نی
پیــش از آن وجــود نداشــته و در نهایــت باعــث ارتقــای خدمــات دولــت 

ــود. ــز می ش ــک نی الکترونی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مرجع 
رسمی آمار آموزش عالی است

ــات و  ــوم، تحقیق ــی عل ــار بخش ــه آم ــتقرار کمیت ــه اس ــاره ب ــا اش وی ب
ــمی  ــع رس ــه موسســه مرج ــم اینک ــت: علیرغ ــاوری در موسســه گف فن
ــد  ــای آماربخشــی نیازمن ــا کمیته ه ــی اســت ام ــوزش عال ــای آم آماره
ــز  ــا دانشــگاه آزاد اســامی نی ــاز اســت ت توجــه بیشــتری هســتند و نی
همــکاری بیشــتری را بــا ایــن کمیتــه داشــته باشــد. از نظــر مرکــز آمــار 
ــی  ــز داده های ــت و ری ــه اس ــا موسس ــی ب ــوزش عال ــار آم ــت آم محوری
ــا  ــن پایگاه ه ــی از بهتری ــت یک ــار داده اس ــز آم ــه مرک ــه ب ــه موسس ک
بــوده اســت و از نظــر کیفیــت نیــز جــزو برتریــن داده هــای واصلــه بــه 
ــی  ــای ثبت ــوزه پژوهش ه ــن موسســه در ح ــار اســت. همچنی ــز آم مرک
مبنــا می توانــد کمــک زیــادی بــه مرکــز آمــار کنــد و مــا نیــز از ایــن 

ــم. ــتقبال می کنی ــوع اس موض
ــای  ــعه همکاری ه ــتار توس ــان خواس ــران در پای ــار ای ــز آم ــس مرک رئی
ــنهاد  ــت: پیش ــد و گف ــار ش ــکده آم ــه و پژوهش ــن موسس ــترک بی مش
می کنــم پژوهش هــای صــورت گرفتــه در گــروه آمــار موسســه بــه ســمت 
پژوهش هــای ثبتــی مبنــا متمرکــز شــود زیــرا ایــن موضوعــی جدید اســت.

ــر اشــکان شــباک رئیــس پژوهشــکده  ــن نشســت همچنیــن دکت در ای
ــی  ــای ثبت ــاری و آماره ــای آم ــاون طرح ه ــری مع ــر نصی ــار و دکت آم

ــد. ــی می کردن ــار را همراه ــز آم ــس مرک ــار، ریی ــز آم مرک

رئیس مرکز آمار ایران:

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 
مرجع رسمی آمار آموزش عالی است
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دانشگاهها

لزوم ورود کانون ها به مسئله محوری
 و پیوند آن ها با زنجیره  صنایع خالق

دکتــر ذوالفقــارزاده، مدیــرکل دفتــر سیاســت گذاری و برنامه ریــزی امــور 
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت عتــف در آییــن پایانــی دهمیــن جشــنواره 
ملــی رویــش ضمــن قدردانــی از دســت اندرکاران ایــن دوره از جشــنواره 
در دانشــگاه شــیراز بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــه انتظــاری در عرصــه 
اجتماعــی از کارکــرد فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه ها داریــم؟ اظهــار کــرد: 
ــه  ــگاه ها ک ــی دانش ــی اجتماع ــای فرهنگ ــن کارکرده ــی از مهم تری یک
ــن اســت  ــردد، ای ــای دانشــجویی بازمی گ ــت کانون ه ــه عرصــه  فعالی ب
کــه دانشــجویان در ایــن کانون هــا مســئولیت پذیری، کنشــگری و 
ــرای  ــب ب ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــن کنن ــه را تمری نحــوه  اثرگــذاری در جامع

پذیــرش مســئولیت و تأثیرگــذاری در جامعــه آمــاده شــوند.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت جشــنواره رویــش در زمینــه  کشــف و بــروز 
اســتعدادهای دانشــجویان، افــزود: حــال کــه جشــنواره  رویــش بــه مرحلــه  
دهــم رســیده، الزم اســت کــه مــا بازنگــری کــرده و تغییــر و جهشــی 

در آن ایجــاد کنیــم.
دکتــر ذوالفقــارزاده خبــر داد: در عرصــه سیاســت گذاری و فرهنگ گــذاری 

برنامه ریزی هــای مختلفــی درنظــر گرفتــه شــده ازجملــه اینکــه تــاش 
ــری و  ــی هن ــای فرهنگ ــاص کانون ه ــت خ ــه ظرفی ــه ب ــم باتوج کنی
اجتماعــی، کانون هــا بــه مســئله محوری ورود کننــد و همین طــور، 

ــم. ــم بزنی ــع خــاق را رق ــره  صنای ــا زنجی ــا ب ــان کانون ه ــدی می پیون
مدیــرکل دفتــر سیاســت گذاری و برنامه ریــزی امــور فرهنگــی و 
ــه  ــامانه ای در عرص ــدازی س ــن از راه ان ــف همچنی ــی وزارت عت اجتماع
فرهنــگ ویــژه  همیــاری همــه  دانشــگاهیان خبــر داد و گفت: درتاشــیم 

ــم. ــرداری کنی ــامانه بهره ب ــن س ــریع تر از ای ــه س ــه هرچ ک
کانون های فرهنگی نماد وحدت در عین کثرت هستند

ــی  ــور فرهنگــی و اجتماع ــرکل پشــتیبانی ام ــا، مدی ــر مهــدی بادپ دکت
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز در ایــن مراســم بــا اعتقــاد بــه اینکــه 
وقایــع اخیــر در کشــور بــه دلیــل نبــود مفاهمــه اســت، گفــت: بایســتی 
ــایق  ــات و س ــرش اختاف ــر و پذی ــی یکدیگ ــکاری و همدل ــا هم ب
و همچنیــن بــا کمــک اقــوام مختلــف بــرای ســاختن کشــور و 

ــم. ــاش کنی ــگاه ت ــه و دانش ــردن جامع امیدوارک
ــور  ــه حض ــگاه ب ــرزندگی دانش ــی و س ــه پویای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی در  ــای فرهنگ ــرد: کانون ه ــار ک ــت، اظه ــجویان اس ــود دانش و وج
مســئوالن  بی ِمهری هــای  کم وکاســتی ها،  وجــود  بــا  دانشــگاه ها 

برگزیدگان دهمین جشنواره ملی رویش معرفی شدند
آییــن پایانــی دهمیــن جشــنواره ملــی رویــش بــا معرفــی و تقدیــر از برگزیــدگان ایــن دوره از جشــنواره، در دانشــگاه 

شــیراز برگــزار شــد. 
 بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از دانشــگاه شــیراز، اختتامیــه  دهمیــن جشــنواره ملــی رویــش، بــا حضــور مســئوالن 
ــگاه های  ــی دانش ــان فرهنگ ــجویان و کارشناس ــی از دانش ــیراز و جمع ــگاه ش ــارس، دانش ــتان ف ــوم، اس وزارت عل

ــاالر فجــر دانشــگاه شــیراز برگــزار شــد. سراســر کشــور در ت
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ــیقی،  ــعر، موس ــر ش ــد. هن ــد می کنن ــر تولی ــا  هن ــه  محدودیت ه و هم
ــاارزش اســت. ــه بســیار ب ــد می شــود ک ــا تولی ــن کانون ه نقاشــی در ای

ــگاه  ــنواره در دانش ــن جش ــدگان ای ــی از برگزارکنن ــن قدردان ــا ضم بادپ
ــگاه  ــر در دانش ــاد تکث ــی نم ــای فرهنگ ــرد: کانون ه ــار ک ــیراز اظه ش
ــاد  ــرت و نم ــن کث ــاد وحــدت در عی ــای فرهنگــی نم هســتند؛ کانون ه

گفت وگــو در دانشــگاه ها هســتند.
دانشجویان و دانشگاه ها نباید تک بعدی باشند

ــه   ــن اختتامی ــز در آیی ــارس نی ــتاندار ف ــه، اس ــادی ایمانی ــر محمده دکت
دهمیــن جشــنواره  ملــی رویــش اظهــار کــرد: دانشــجویان از اســتعدادها 
ــرای  ــد شــرایط را ب ــا بای ــد؛ ام ــل توجهــی برخوردارن و ظرفیت هــای قاب

ــم. ــم کنی ــتعدادها فراه ــن اس ــری از ای بهره گی
وی ادامــه داد: طبــق قانــون اساســی جمهــوری اســامی وظیفــه  
حاکمیــت و دولــت ایــن اســت کــه راه را بــرای شــکوفایی اســتعدادهای 
هــر فــرد بــاز کنــد؛ وظیفــه  مــا ایــن اســت کــه شــرایط را بــرای پــرورش 
ــا،  ــاش خانواده ه ــر ت ــا افزون ب ــم ت ــم کنی ــان فراه ــتعدادهای جوان اس
ــه  رشــد اســتعدادهایش در  ــد مســیر خــود را در زمین هــر دانشــجو بتوان

ــد. ــه ده ــی ادام ــس از فارغ التحصیل ــی پ ــگاه و حت دوران دانش
اســتاندار فــارس گفــت: هــر دانشــجو می توانــد در کنــار رشــته  
ــد؛ از  ــز باش ــی نی ــکار خوب ــا ورزش ــد ی ــک هنرمن ــود، ی ــی خ تخصص
ــان را در راســتای شــکوفایی  ــه  نخســت بایســتی جوان ــن رو در وهل همی

ــم. ــرورش دهی ــد پ ــه دارن ــتعدادهایی ک اس
ــی  ــه وقت ــت ک ــن اس ــا ای ــکات م ــی از مش ــرد: یک ــار ک ــه اظه ایمانی
دانشــجویی تک بعــدی رشــد کنــد و فقــط مشــغول خوانــدن درس هایــش 
باشــد و تنوعــی را تجربــه نکنــد، دچــار خســتگی و افســردگی می شــود؛ 
کارهــای فرهنگــی و اجتماعــی در کنــار درس خوانــدن بــه ایجــاد نشــاط 

ــد. ــزه در دانشــجویان کمــک شــایانی می کن و انگی
ــردم  ــای م ــا و نیازه ــه درده ــی متوج ــرد: دانشــجویان وقت ــان ک وی بی
ــا ایــن امیــد  شــوند، به طــور جدی تــر بــه درس خــود توجــه می کننــد ب
کــه پــس از فارغ التحصیلــی گوشــه ای از دردهــای مــردم را برطــرف کننــد 

و آالم جامعــه را کاهــش دهنــد.

ــت  ــوم، وزارت بهداش ــه  وزارت عل ــرد: وظیف ــوان ک ــارس عن ــتاندار ف اس
و دانشــگاه ها نیــز ایــن اســت کــه اعتبــارات الزم را بــرای تهیــه 
اســت  کــه الزم  پیش زمینه هایــی  و  پیش فرض هــا  و  زیرســاخت ها 
فراهــم کننــد. در حــال حاضــر اکثــر دانشــگاه ها بــرای برپایــی 
ــار مواجــه می شــوند؛ چراکــه  ــود اعتب ــا کمب همایش هــا و جشــنواره ها ب

ــتند. ــی هس ــکات مال ــار مش ــم دچ ــا ه در حداقل ه
ــدی باشــد،  ــد تک بُع ــه اینکــه دانشــگاه نبای ــاد ب ــا اعتق ــه ب ــر ایمانی دکت
گفــت: نمی توانیــم بــا دانشــجوی تک بُعــدی انتظــار پیشــرفت در 
کشــور داشــته باشــیم؛ بــه همیــن دلیــل هــم از رؤســای دانشــگاه های 
اســتان فــارس خواهشــمندم زمینه هــا را بــرای بــروز اســتعدادهای متنــوع 
ــا  ــم ب ــوم ه ــت و وزارت عل ــد و دول ــم کنن ــجویان فراه ــدد دانش و متع
تخصیــص اعتبــارات بــه ایــن مهــم به ویــژه در بودجــه ۱40۲ در مســیر 
ظهــور و بــروز اســتعدادها در یــک محیــط علمــی و بــدون حاشــیه گام 
ــد. همین طــور، نماینــدگان مجلــس هــم بایســتی در ایــن زمینــه  بردارن

کمــک کننــد.
اســتاندار فــارس ایجــاد یــک محیــط علمــی، بــدون حاشــیه و بــا نشــاط 
در دانشــگاه را مبتنی بــر بازکــردن مســیرهای منطقــی و علمــی و ایجــاد 
راه دســتیابی بــه حــق مــردم و جوانــان دانســت و گفــت: در غیــر ایــن صورت 
دانشــجویان یــا بــه حاشــیه می رونــد و یــا بــه افســردگی و گوشــه گیری 

ــوند. ــیده می ش کش
ــه  ــانی ک ــم انس ــد بوده ای ــواره معتق ــا هم ــرد: م ــار ک ــه اظه وی در ادام
تک بُعــدی بــار بیایــد و تنهــا بــه درس خوانــدن اکتفــا کنــد، در زندگــی 
ــر  ــود و اگ ــد ب ــق نخواه ــز موف ــی نی ــی و اجتماع ــخصی، خانوادگ ش
بــه ایــن رونــد ادامــه دهــد در جامعــه بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد.
گفتنــی اســت دهمیــن جشــنواره ملــی رویــش کــه بــا حضــور فعــاالن 
کانون هــای فرهنگــی و دانشــجویی و کارشناســان و مدیــران حوزه هــای 
ــاز  ــیراز آغ ــی دانشــگاه ش ــه میزبان فرهنگــی دانشــگاه های کشــور و ب
ــه کار  ــنواره ب ــن دوره از جش ــدگان ای ــی برگزی ــا معرف ــرد، ب ــه کار ک ب

خــود پایــان داد.
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ــم،  ــاوری قش ــت فن ــارک زیس ــل از  پ ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ  ب
ــوم،  ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن ــن، مع ــی خیرالدی ــر عل دکت
ــد  ــا می توانن ــت: دانش بنیان ه ــن جلســه گف ــاوری در ای ــات و فن تحقیق
ــز علمــی- ــت، دانشــگاه و مراک ــن اقتصــاد، صنع ــاط بی ــا ایجــاد ارتب ب
ــم و صنعــت باشــند. ــان عرصه هــای عل ــه ارتباطــی می ــی حلق تحقیقات

وی مجموعــه پــارک زیســت فناوری خلیج فــارس )قشــم( را دارای 
ــان  ــای دانش بنی ــعه فعالیت ه ــرای توس ــی ب ــیار خوب ــای بس ظرفیت ه
ــور  ــه حض ــوان زمین ــزی بت ــا برنامه ری ــم ب ــزود: امیدواری ــت و اف دانس
ــه  ــن منطق ــی در ای ــرمایه گذاران بخــش خصوص ــی و س ــگان علم نخب

فراهــم کــرد.
ــطه  ــم به واس ــره قش ــرد: جزی ــد ک ــان تأکی ــوم در پای ــر عل ــاون وزی مع
موقعیــت اســتراتژیک دارای ظرفیت هــای بســیاری اســت کــه بــا حضــور 
نخبــگان عــاوه بــر توســعه فعالیت هــای دانش بنیــان در منطقــه 
ــادی،  ــی و اقتص ــف علم ــای مختل ــرفت حوزه ه ــرای پیش ــوان ب می ت
ــره  ــاکنان جزی ــی س ــت زندگ ــود کیفی ــدار و بهب ــتغال پای ــاد اش ایج

ــود. ــاش نم ت

ــز در  ــم نی ــه آزاد قش ــازمان منطق ــل س ــی مدیرعام ــح اله ــار فت  افش
ــرکت های  ــت ش ــعه فعالی ــت و توس ــت: تقوی ــار داش ــه اظه ــن جلس ای
ــگاهی  ــوری و دانش ــگان کش ــت از نخب ــرد حمای ــا رویک ــان ب دانش بنی
ــه یکــی از برنامه هــای دارای  ــا و توســعه منطق ــع نیازه ــت رف ــا اولوی ب

ــه آزاد قشــم اســت. ــت منطق اولوی
ــم و دانشــی  ــد عل ــد تولی ــره قشــم به شــدت نیازمن ــه داد: در جزی وی ادام
ــرار  ــتفاده ق ــا مورداس ــرای طرح ه ــه اج ــد در چرخ ــه بتوان ــتیم ک هس
گرفتــه و عملیاتــی شــود و بــرای ایــن منظــور مجموعــه پــارک 
زیســت فناوری می توانــد به عنــوان حلقــه اتصــال دانــش و حــوزه 

ــد. ــش کن ــای نق ــرا ایف اج
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم در ادامــه بــا اســتقبال 
توســعه  بــرای  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  حضــور  از 
کــرد:  اظهــار  جزیــره،  دانشــگاهی  و  دانش بنیــان  فعالیت هــای 
امیدواریــم بــا همــکاری تمــام بخش هــا و دســتگاه های دولتــی 
ــی  ــد علم ــه رش ــیدن ب ــرعت بخش ــرای س ــی ب ــار خوب ــم اعتب بتوانی

ــم. ــذب کنی ــه ج منطق

در نشست معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد؛

لزوم برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان و نخبه محور
 در جزیره قشم با محوریت پارک زیست فناوری خلیج فارس

ــره و  ــأت مدی ــس هی ــاوری، رئی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن ــترک مع ــت مش در نشس
ــرای توســعه  ــر برنامه ریــزی ب ــاوری قشــم ب مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم و رئیــس پــارک زیســت فن
ــارس و  ــت فناوری خلیج ف ــارک زیس ــت پ ــا محوری ــم ب ــره قش ــور در جزی ــه مح ــان و نخب ــای دانش بنی فعالیت ه

ــد.  ــد ش ــان تأکی ــش بنی ــای دان ــه فعالیت ه ــادی برپای ــعه اقتص ــرای توس ــگان ب ــارکت نخب ــن مش همچنی
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فتــح الهــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از شــیوه های ســنتی 
و منسوخ شــده در حوزه هــای مختلــف بــه بهانــه تولیــد اشــتغال 
قابل قبــول نیســت و برنامه ریــزی خوبــی بــرای توســعه فعالیــت 
ــش روز  ــتفاده از دان ــت اس ــان جه ــای دانش بنی ــرکت و مجموعه ه ش
و کمــک بــه توســعه متــوازن، پایــدار و ســریع منطقــه صــورت گرفتــه 

اســت.

طرح دستیار فناور باید در همه پارک های 
علم و فناوری اجرایی شود

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا هدف 
بررســی و رفــع مشــکات و موانــع پیــش روی فعالیــت هــای فناورانــه 
قشــم از شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان مســتقر در پــارک زیســت 

فنــاوری خلیــج فــارس بازدیــد کــرد.
ــای  ــد از نمایشــگاه محصــوالت شــرکت ه ــن ضمــن بازدی ــر الدی خی
ــا  ــاوری قشــم، ب ــارک زیســت فن ــان مســتقر در پ ــش بنی ــاور و دان فن
ــان چالــش  ــه گفتگــو پرداخــت و در جری ــران ایــن شــرکت هــا ب مدی

ــرار گرفــت. ــان ق هــا و اقدامــات آن
ــوان  ــه عن ــه ب ــجویانی ک ــت دانش ــتقبال از فعالی ــا اس ــن ب وی همچنی

ــاوری  ــت فن ــارک زیس ــتقر در پ ــرکت های مس ــاور در ش ــتیار فن دس
خلیــج فــارس قشــم مشــغول فعالیــت هســتند، بــر ضــرورت  اجــرای 
ــرد  ــد ک ــاوری تاکی ــم و فن ــای عل ــارک ه ــاور در پ ــتیار فن ــرح دس ط
ــارت و  ــب مه ــازی، کس ــگ س ــدف فرهن ــا ه ــرح ب ــن ط ــزود: ای و اف
آشــنایی دانشــجویان بــا فعالیــت هــای نوآورانــه و فناورانــه در پــارک های 

ــی شــده اســت. ــاوری اجرای ــم و فن عل
ــندی از  ــراز خرس ــن اب ــوم ضم ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن ــاون فن مع
فعالیــت هــای انجــام شــده در پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس 
ــای  ــای واحده ــش ه ــع و چال ــع موان ــت و رف ــت، حمای ــم،  تقوی قش
فنــاور و دانــش بنیــان و نیــز برگــزاری رویدادهــای فناروانــه بــا هــدف 
معرفــی فعالیــت شــرکت ها را بســیار حائــز اهمیــت و رضایــت بخــش 

دانســت.
ــارک زیســت  ــس پ ــر ریی ــد شــریف رنجب ــر محم ــی اســت، دکت گفتن
فنــاوری خلیــج فــارس قشــم نیــز ضمــن قدردانــی از حضــور معــاون 
ــه  ــه ارائ ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن
ــراری  ــت: برق ــت و گف ــارک پرداخ ــن پ ــای ای ــت ه ــی از فعالی گزارش
ــان مســتقر   ــش بنی ــاور و دان ــن شــرکت هــای فن ــاط و تعامــل بی ارتب
یکــی از ضروریــات توســعه و پیشــرفت فعالیــت هــای فناورانــه اســت.
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ــال  ــت: امس ــاوری گف ــات و فن ــوم تحقیق ــوزش وزارت عل ــاون آم مع
ــا، انتخــاب  ــته در دانشــگاه ه ــه انتخــاب رش ــراد مجــاز ب 4۵درصــد اف

ــد. ــته نکردن رش
ــت  ــورای مدیری ــت ش ــاه در نشس ــان م ــی ۲۶ آب ــو عابدین ــم عم قاس
آمــوزش عالــی اســتان کــه در ســالن جلســات دانشــگاه ارومیــه برگزار شــد، 
افــزود: متقاضیــان ورود بــه دانشــگاه هــا در کشــور رونــد کاهشــی دارد 
بطــوری کــه امســال 4۵درصــد از افــراد مجــاز بــه انتخــاب رشــته و ورود 

بــه دانشــگاه ، انتخــاب رشــته نکردنــد.
ــی در  ــد آموزش ــدود ۲۱۶0 واح ــور ح ــه در کش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کشــور وجــود دارد، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه کاهــش متقاضیــان ورود 
ــرد  ــورت بگی ــگاه ص ــوزه دانش ــش در ح ــت آمای ــاز اس ــگاه نی ــه دانش ب
ــام  ــت آموزشــی کشــور ادغ ــن کیفی ــاال رفت و برخــی واحدهــا جهــت ب

شــوند.
عمــو عابدینــی اظهــار کــرد: آذربایجــان غربــی بایــد در حــوزه علــم و فناوری 

در خــط مقــدم قــرار گیــرد و جایــگاه ویــژه ای داشــته باشــد.
ــاغ شــده و  ــت اب ــه اینکــه طــرح تحــول توســط دول ــا اشــاره ب وی ب
بــرای هرمجموعــه برنامــه دارد و بــرای آمــوزش عالــی هــم برنامــه ریزی 
شــده، یــاد آور شــد: در طــرح تحــول نگــرش هــا در دیپلماســی علمــی 

ــور  ــای کش ــگاه ه ــاوری در دانش ــود ب ــی خ ــد و نوع ــر کن ــد تغیی بای
ایجــاد شــود.

معــاون آمــوزش وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره 
ــن اســامی  ــاب ایجــاد تحــول نوی ــدف گام دوم انق ــه ه ــه اینک ب
ــاب  ــه گام دوم انق ــه بیانی ــر مای ــرد: خمی ــان ک ــر نش ــت، خاط اس

ــت. ــش اس ــاوری و پژوه ــم و فن ــوزه عل درح
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نظــام آمــوزش بایــد اشــتغال زا باشــد، اظهــار کــرد: 
بایــد کارورزی در دانشــگاه هــا انجــام شــود و نخبــگان بــه دانشــگاه هــا 

برگردنــد و مهــارت آفرینــی در دانشــگاه هــا توســعه یابــد.
عمــو عابدینــی ادامــه داد: شــورای آمــوزش عالــی اســتان مــی توانــد 
بــه نحــو مناســب چالــش هــای آموزشــی اســتان را بررســی و تصمیمات 

ویــژه ای بــرای آنهــا اتخــاذ کنــد. 
بــه گــزارش بــاازارکار بــه نقــل از  دانشــگاه صنعتــی ارومیــه، در نشســتی 
ــاوری و  ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل ــاون آموزشــی وزی ــا حضــور مع کــه ب
هیئــت همــراه، رئیــس دانشــگاه ارومیــه و هیئت همــراه، اعضای هیئت رئیســه 
ــی  ــران آموزش ــا و مدی ــکده ه ــای دانش ــه، روس ــی ارومی ــگاه صنعت دانش
برگــزار شــد؛ در مــورد جایــگاه دانشــگاه ها در تحقــق ســند تحــول دولت 
ــر نقــش دانشــگاه های صنعتــی و  ــد ب ــا تأکی ــوم ب مردمــی در وزارت عل

معاون آموزشی وزیر علوم در بازدید از دانشگاه صنعتی ارومیه :

خمیر مایه بیانیه گام دوم انقالب درحوزه علم و فناوری و پژوهش است 
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آمایــش ســرزمین آذربایجــان غربــی مباحــث جامعــی انجــام گرفــت.
دکتــر عمــو عابدینــی اقدامــات انجــام شــده در حــوزۀ آمــوزش هدفمنــد 
در وزارت علــوم را بطــور کامــل تشــریح نمــود و در حــوزۀ بسترســازی 
بــرای تحــول در نظــام پذیــرش و تخصیــص دانشــجو )اســتادمحوری، 

شــاگرد پــروری و نیازمحــوری( مــوارد متعــددی مطــرح شــد.
همچنیــن اقدامــات انجــام شــده در حــوزۀ تحــول در حمایت، نگهداشــت 
و بکارگیــری اســتعدادهای درخشــان و نخبــگان و اســاتید جــوان در نظام 

آمــوزش عالــی کشــوربطور تفصیــل مــورد اشــاره قــرار گرفــت.
در راســتای حــل مســائل و مشــکات دانشــگاهها و افزایــش پیشــرفت 
و بالندگــی دانشــگاهها، دکتــر علیجانپــور بــه نقــش کلیــدی و حاکمیتــی 
ــداد  ــود تع ــرای بهب ــت ب ــم دول ــزم مصص ــود و ع ــاره نم ــت اش دول
ــا ء  ــکار ارتق ــن راه ــی تری ــوان اصل ــی را بعن ــوزش عال ــات آم موسس

ــود. ــان نم ــت دانشــگاهها بی کیفی
ــه مأموریــت  ــت ب ــا عنای ــه  ب ــان رئیــس دانشــگاه  ارومی ــر مختاری دکت
دانشــگاه در تربیــت متخصصــان فنــی و کار آزمــوده مــورد نیــاز بخــش 
صنعــت، کمــک بــه توســعه دانــش محــور صنعــت اســتان و اثرگــذاری 

در رشــد علــم و فنــاوری در کشــور بــه معرفــی پتانســیل هــای دانشــگاه 
صنعتــی ارومیــه از قبیــل فضاهــای فیزیکــی، تجهیــزات آزمایشــگاه هــا، 

کارگاه هــا، اعضــای هیئــت علمــی و آمــار دانشــجویی پرداخــت.
در ادامــه اعضــای جلســه در مــورد ســند تحــول آموزشــی و چگونگــی 
تحقــق آن در دانشــگاه بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد. در انتهــای ایــن 
ــتای  ــته ای در راس ــن رش ــای بی ــته ه ــاد رش ــورد ایج ــز در م ــن نی آئی
ســند تحــول و آمایــش ســرزمینی بــا توجــه بــه امکانــات و توانمندیهــای 
ــا راه  ــجویان ب ــب دانش ــتغال متناس ــاد اش ــای ایج ــگاه و راهکاره دانش

انــدازی رشــته هــای جدیــد گزارشــی ارائــه شــد.
الزم بــه ذکــر اســت دانشــگاه صنعتــی ارومیــه بــه عنــوان تنها دانشــگاه 
صنعتــی اســتان آذربایجــان غربــی بــه کمــک اعضــای هیئــت علمــی 
جــوان و دانشــجویان و یــاوران علمــی و دانــش آموختــگان عاقــه منــد 
ــای  ــعه فناوریه ــش و توس ــای دان ــتن در مرزه ــا گام برداش ــته ب توانس
نویــن بــه تربیــت و آمــوزش نخبــگان مومــن و توانمنــد مبــادرت ورزد.



پارک علم و فناوری

◄ معاون 
گزارش آقای بینام 

◄با هدف حمایت از طرح های دانش محور و اشتغال زا
بنیاد برکت با پارک های علم و فناوری همکاری می کند 

◄معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تاکید کرد:
تقویت تجــاری سـازی در زیست بوم فناوری و نوآوری کشـور 

یـک ضـرورت است 
◄همکاری پارک علم و فناوری و دادگستری استان البرز 
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لزوم توجه ویژه به تجاری سازی طرح های پژوهشی
ــر  ــی دکت ــا همراه ــه ب ــفر ک ــن س ــگاهی در ای ــس جهاددانش ریی
محمدرضاپورعابــدی معــاون پژوهــش و فنــاوری، دکتــر مهــدی 
باصولــی معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابع، امیــر طهرانچی مدیرکل 
حــوزه ریاســت و دکتر ابوالقاســم رئیســی مدیــرکل روابــط عمومی ایــن نهاد 
انجــام گرفــت، در جمــع رواســای واحدهــا و پژوهشــگاه های مســتقر 
در ایــن مجتمــع گفــت: تاکنــون توفیقــات و دســتاوردهای خوبــی در 
ــب  ــات مناس ــا تبلیغ ــد ب ــه بای ــت ک ــت آمده اس ــاد به دس ــن نه ای

ــه مــردم معرفــی شــوند. ب
ــی توســط  ــت درآمدزای ــه اهمی ــن ب ــی همچنی ــر مســلمی نائین دکت
مراکــز تحقیقاتــی در کنــار انجــام کار پژوهشــی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــژه ای شــود و  ــات توجــه وی ــه موضــوع تجاری ســازی تحقیق ــد ب بای

ــرد. ــرار گی ــا ق ــزء اولویت ه ج
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــرکت های ــا ش ــرد: در دنی ــان ک وی خاطرنش
ــف  ــای مختل ــرح ه ــام ط ــا انج ــتند ب ــال هس ــاوری فع ــم و فن عل
درآمدهــای خوبــی دارنــد و مــی تواننــد نیازهــای نیروهــای شــاغل خــود را 
تامیــن کننــد و ایــن موضوع در کشــور مــا و در مجموعــه هــای دانش بنیان 

و فنــاور جهــاد دانشــگاهی نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
دکتــر مســلمی نائینــی یکی از مشــکالت را ضعــف در حــوزه تجاری ســازی 
عنــوان و تاکیــد کــرد: مجموعــه هــای دانــش بنیــان و فنــاور مــی تواننــد بــا 
توجــه ویــزه بــه بحــث تجــاری ســازی حقــوق و درآمــد نیــرو هــای خــود را 

تامیــن نمایند.
وی افــزود: وقتــی تــالش هــای علمــی و پژوهشــی بــه مرحلــه نیمه صنعتی 
و صنعتــی مــی رســد مــی توانــد بــه نیازهــای مجموعــه خــود پاســخ دهــد 
و ایــن موضــوع بایــد در مجموعــه مجتمــع علمــی و تحقیقاتــی شــهدای 
جهــاد دانشــگاهی مــورد توجــه قــرار بگیــرد و تجاری ســازی بیــش از هر 

زمانــی جــدی گرفتــه شــود.

از پیشنهادات نیرو های جهاد دانشگاهی استفاده می شود
مســلمی نائینــی حضــور همچنیــن در مجتمــع و پــارک علــم و فنــاوری 
البــرز را بــرای خــود بســیار آموزنــده توصیــف و خاطرنشــان کــرد: از نظــرات 
ــکاران  ــه هم ــان و هم ــران، کارشناس ــوب مدی ــنهادات خ و پیش
ــکاران  ــرد و از هم ــد ک ــتفاده خواه ــف اس ــای مختل ــش ه در بخ

ــد. ــد نماین ــا را رص ــار دارم م انتظ

رییس جهاددانشگاهی در مجتمع علمی و تحقیقاتی شهدای و پارک علم و فناوری البرز؛ 

تجاری سازی برای تولید درآمد و ثروت جدی گرفته شود

رییــس جهاددانشــگاهی در ســفر بــه اســتان البــرز در نشســت صمیمانــه بــا اعضــای شــاغل در مجتمــع تحقیقاتــی 
شــهدای جهاددانشــگاهی از اهمیــت توجــه بــه نیــروی انســانی بــرای موفقیــت ســازمان ها ســخن گفــت و تاکیــد کــرد؛ 

تجــاری ســازی بــرای تولیــد درآمــد و ثــروت جــدی گرفتــه شــود.
ــفر  ــاه( در س ــان م ــنبه ۳۰ آب ــگاهی )دوش ــس جهاددانش ــی ریی ــلمی نائین ــن مس ــر حس ــازارکار، دکت ــزارش  ب ــه گ ب
یــک روزه بــه اســتان البــرز ضمــن برگــزاری نشســت بــا مدیــران واحدهــای مســتقر در مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای 
ــع  ــن مجتم ــاغل در ای ــای ش ــع اعض ــرا در جم ــت اج ــای در دس ــی از پروژه ه ــا برخ ــنایی ب ــگاهی و آش جهاددانش
ــه پذیــرای ســخنان آنهــا پیرامــون مشــکالت مختلــف شــد. تحقیقاتــی نیــز حضــور یافــت و در یــک نشســت صمیمان
او در یــک اقــدام جالــب بــا اتوبــوس همــکاران مجتمــع علمــی و تحقیقاتی شــهدای جهــاد دانشــگاهی و پــارک علــم و فناوری 
ــی از  ــا برخ ــک ب ــز از نزدی ــوس نی ــا اتوب ــفر ب ــیر س ــت و در مس ــرز رف ــتان الب ــع در اس ــن مجتم ــل ای ــه مح ــرز ب الب

همــکاران جهــادی بــه گفتگــو نشســت و بــا مســائل و مشــکالت آنهــا آشــنا شــد.
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وی بــا اشــاره بــه تجربــه تحصیــل و زندگــی خــود در کشــور ژاپــن 
گفــت: از ژاپنــی هــا یــاد گرفتــم کــه »نــه گفتــن« را بایــد فرامــوش 
کنــم. بنابرایــن بایــد تــالش کنیــم مســائل و مشــکالت را حــل کنیــم 

و آن هــا را بــه کمبــود یــا نبــود بودجــه و امکانــات گــره نزنیــم.
رئیــس جهــاد دانشــگاهی در ادامــه بــا اشــاره بــه حــل مشــکالت نیــرو هــا 
ــن  ــت: اولی ــگاهی گف ــاد دانش ــی در جه ــای خدمات ــرو ه ــزه نی بوی
جلســه مــن بــا حضــور در جهــاد دانشــگاهی بــه دیــدار بــا ایــن نیــرو ها 
اختصــاص داشــت و اراده مــا بــر ایــن کــه کــه مشــکالت کــه در ایــن 

بخــش هــا بیشــتر اســت از پائیــن بــه بــاال برطــرف شــود.

اهمیت توجه به نیروی انسانی برای موفقیت سازمان ها
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه نشســت صمیمانــه ای را بــا اعضــای 
شــاغل در مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی برگــزار کرد.
ــای  ــاغل در واحده ــای ش ــور اعض ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
ــگاهی  ــهدای جهاددانش ــی ش ــز تحقیقات ــتقر در مرک ــف مس مختل
برگــزار شــد، مــواردی چــون مشــکالت کمبــود حقــوق، مزایــا، بحــث 
بیمــه بیــکاری بــرای نیــرو هــای جهــاد دانشــگاهی، اختــالف حقــوق 
ــات  ــی،  خدم ــات علم ــای هی ــادی و اعض ــای ع ــرو ه ــد نی و در آم
رفاهــی، تبدیــل وضعیــت و ارتقــا، قراردادهــای کار، تســهیالت مالــی، 
ــی  ــث و بررس ــورد بح ــرح و م ــرف و… مط ــکن و مص ــی مس تعاون

ــت. ــرار گرف ق
ــه و پژوهشــی و ســختی کار  مشــکالت بودجــه ای طرح هــای فناوران
فعــاالن در آزمایشــگاه و پژوهشــگران فعــال در ایــن مرکــز تحقیقاتــی 

از دیگــر مــوارد مطرح شــده در ایــن نشســت صمیمانــه بــود.
در پاســخ بــه مــوارد مطرح شــده رییــس جهاددانشــگاهی از اهمیــت 
توجــه بــه نیــروی انســانی بــرای موفقیــت ســازمان ها ســخن گفــت 

و دســتور پیگیــری مشــکالت طرح شــده را داد.
ــه  ــر اینکــه از برگــزاری این گون ــد ب ــا تأکی ــی ب ــر مســلمی نائین دکت
نشســت های صمیمانــه و بیــان شــفاف و صریــح مشــکالت اســتقبال 
می کنــم گفــت: در نظــر دارم در ســفرهای اســتانی و بازدیــد از 

ــا مشــکالت اعضــا آشــنا شــوم. واحدهــای ســازمانی از نزدیــک ب
ــگاهی  ــس جهاددانش ــت ریی ــا موافق ــوق ب ــه ف ــن در جلس همچنی
ــص  ــده تخصی ــکالت مطرح ش ــی از مش ــل برخ ــرای ح ــی ب مبالغ

ــد. داده ش

توسعه خدمات رفاهی و مالی اعضای واحدهای
 سازمانی جهاددانشگاهی

دکتــر باصولــی معــاون پشــتیبانی و امــور منابــع جهاددانشــگاهی نیــز 
ــه توضیحاتــی پیرامــون ابهامــات مطرح شــده، از  ــا ارائ در ســخنانی ب
راه انــدازی نظــام پیشــنهادات ســخن گفــت و افــزود: در حــال حاضــر 
ــت نظــرات وجــود  ــکان دریاف ــط عمومــی ام ــق اداره کل رواب از طری
ــامانه  ــق س ــک از طری ــورت الکترونی ــک به ص ــده نزدی دارد و در آین
نــرم نــگاران نیــز امــکان دریافــت پیشــنهادات فراهــم خواهــد شــد.

ترمیــم حقــوق اعضــا بــا دریافتــی پائیــن، توســعه خدمــات رفاهــی و 
تســهیالت مالــی بــرای اعضــای واحدهــای ســازمانی سراســر کشــور، 
حــل مشــکل اســتخدام و تبدیــل وضعیــت و پیگیــری دیگر مشــکالت 
ــتیبانی و  ــاون پش ــط مع ــه توس ــود ک ــی ب ــه نکات ــده ازجمل مطرح ش

مدیریــت منابــع جهاددانشــگاهی در نشســت مطــرح شــد.

منحصربه فرد بودن اکوسیستم مجتمع تحقیقاتی
 شهدای جهاددانشگاهی

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی نیــز در ســخنانی 
ــهدای  ــی ش ــع تحقیقات ــه در مجتم ــتمی ک ــه اکوسیس ــان اینک بابی
جهاددانشــگاهی گــرد هــم آمده انــد در نــوع خــود در کشــور 
ــرد  ــت منحصربه ف ــن ظرفی ــد از ای ــت: بای ــت گف ــرد اس منحصربه ف

ــیم. ــته باش ــتری داش ــتفاده بیش اس
ــی  ــه توضیحات ــه ارائ ــت ب ــن نشس ــز در ای ــدی نی ــور عاب ــر پ دکت
پیرامــون نحــوه تخصیــص بودجه هــای پژوهشــی و طرح هــای 

فناورانــه پرداخــت.

مهندس عباسی:
جشن صد واحدی شدن شرکت های دانش بنیان و فناور 

در پارک علم و فناوری البرز برگزار می شود
مهنــدس مهــدی عباســی رییــس مجتمــع علمــی و تحقیقاتــی 
ــرز در  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــس پ شــهدای جهاددانشــگاهی و رئی
نشســت مشــترک بــا دکتــر مســلمی نائینــی رئیس جهــاد دانشــگاهی 
و معاونــان پژوهــش و فنــاوری و پشــتیبانی ایــن نهــاد گفــت: بــزودی 
جشــن صــد واحــدی شــدن شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور در 

پــارک علــم و فنــاوری البــرز برگــزار مــی شــود.
ــکالت  ــائل و مش ــز مس ــا و نی ــت ه ــی ظرفی ــریح برخ ــا تش وی ب
ــارک  ــگاهی و پ ــهدای جهاددانش ــی ش ــی و تحقیقات ــع علم مجتم
علــم و فنــاوری البــرز خاطرنشــان کــرد: بــزودی در جلســه مســتقلی 
دســتاوردها، ظرفیــت هــا و برنامــه هــای پــارک علــم و فنــاوری البــرز 

ــرای دکتــر مســلمی نائینــی تشــریح خواهــد شــد. ب
مهنــدس عباســی بــا اشــاره بــه جایــگاه مجتمــع علمــی و تحقیقاتــی 
شــهدای جهاددانشــگاهی در کشــور و نیــز در نزدیکــی پایتخت گفت: 
مجتمــع علمــی و تحقیقاتــی جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان چشــم و 
چــراغ و ویتریــن کــه مجموعــه هــای مختلــف از جملــه پــارک علــم 
و فنــاوری البــرز، پژوهشــکده گیاهــان دارویــی، مرکــز ملــی ژنتیــک، 
بخشــی از مراکــز تخصصــی و فعالیــت هــا و دســتاوردهای رویــان و 
نیــز پژوهشــگاه هــای صنعتــی و فنــی جهــاد دانشــگاهی را در خــود 

جــای داده بایدبــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســابقه ایجــاد زیرســاخت هــای 
ــرد:  ــح ک ــی رســد تصری ــا 30 ســال م ــه 25 ت ــه ب ــن مجموع ای
ضــرورت دارد زیرســاخت هــای ایــن مجموعــه بــا حمایــت هــای 
ــه  ــری ب ــات بهت ــوان خدم ــا بت ــت و بازســازی شــود ت الزم تقوی
نیازهــای علمــی و فنــاوری و توســعه تجــاری ســازی در بخــش هــای 

ــرد. ــف اراده ک مختل
ــهدای  ــی ش ــع تحقیقات ــس مجتم ــی ریی ــدی عباس ــدس مه مهن
ارائــه  بــه  نشســت  ایــن  ابتــدای  در  نیــز  جهاددانشــگاهی 
ــی و  ــع تحقیقات ــن مجتم ــتقر در ای ــای مس ــی از واحده گزارش
ــع  ــن مجتم ــت: ای ــت وگف ــرز پرداخ ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ
ــه عنــوان نمــادی از دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی همــواره  ب
محــل بازدیــد مســئوالن و مدیــران کشــور اســت و مــس تــوان 
بــا حمایــت هــای الزم جایــگاه آن را در ســطح کشــور ارتقــاء داد.

گــزارش : امیر علی بینام 
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با هدف حمایت از طرح های دانش محور و اشتغال زا

بنیاد برکت با پارک های علم و فناوری همکاری می کند 

بنیـاد برکـت سـتاد اجرایی فرمـان امام با پارک هـای علم و فنـاوری و مراکز 
رشـد دانشـگاهی سراسـر کشـور تفاهم نامه همکاری امضا می کند. 

بـه گزارش بـازارکار، مدیرعامل بنیـاد برکت ضمن اعام این خبـر تاکید کرد: 
تـا پایـان سـال جاری با پارک هـای علم و فناوری و مراکز رشـد دانشـگاهی 
تمامـی اسـتان های کشـور تفاهم نامـه همـکاری مشـترک بـرای حمایت از 

طرح هـای دانش محـور بـه امضا می رسـد.
محمـد ترکمانـه تصریـح کرد: بنیـاد برکت ایـن تفاهم نامه های همـکاری را 
بـا پارک هـای علم و فنـاوری و مراکز رشـد دانشـگاهی در راسـتای منویات 
مقـام معظـم رهبـری، تحقق سیاسـت های مد نظر ایشـان و عمل به شـعار 
سـال ۱40۱ و بـا هـدف حمایـت از هسـته ها و واحدهای فناوری مسـتقر در 

ایـن پارک هـا و مراکز بـه امضا می رسـاند. 
مدیرعامـل بنیـاد برکـت از آغاز امضـای تفاهم نامـه همکاری بـا پارک های 
علـم و فنـاوری سراسـر کشـور خبـر داد و افـزود: بـه تازگـی تفاهم نامـه 
همـکاری میـان بنیاد برکـت و پارک  علـم و فناوری و مرکز رشـد دانشـگاه 
آزاد اسـامی خراسـان شـمالی بـرای حمایـت از 300 طـرح دانش محـور به 

امضا رسـیده اسـت.
ترکمانـه ادامـه داد: همچنیـن بـا پارک هـای  علـم و فنـاوری اسـتان های 
هرمـزگان، کرمانشـاه و همـدان نیز تفاهم نامه هایی به امضا رسـیده اسـت تا 

در هـر یـک از ایـن پارک هـا از ۲00 طـرح دانش محـور حمایـت شـود.

بـه گفتـه مدیرعامل بنیاد برکـت، این بنیاد از هسـته ها و واحدهـای فناوری 
مسـتقر در پارک هـای علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد دانشـگاهی از طریـق 
پرداخـت تسـهیات متناسـب بـا میـزان سـرمایه گذاری مـورد نیـاز و یـا 
مشـارکت در طـرح از طریـق مشـارکت در سـهام، مشـارکت مدنـی و عقود 

مبادلـه ای حمایـت می کنـد. 
وی خاطرنشـان کـرد: بنیـاد برکـت تا پایان سـال جاری حمایـت از یک هزار 
و ۲00 طـرح  دانش محـور در هسـته ها و واحدهـای فنـاوری مسـتقر در 
پارک هـای علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد دانشـگاهی را در دسـتور کار دارد.

ترکمانـه تاکیـد کـرد: بنیـاد برکت بـرای حمایـت از هر طـرح دانش محور 
بـه طـور متوسـط ۵00 میلیـون تومـان اعتبـار در نظـر می گیـرد کـه بـا 
احتسـاب سـایر آورده هـا، مجمـوع حجـم سـرمایه گذاری بـرای هر طرح 

بـه یک میلیـارد و ۲00 میلیـون تومـان می رسـد. 
وی دربـاره میـزان اشـتغال ایجـاد شـده با حمایـت از طرح هـای دانش محور 
توضیـح داد: بـا حمایـت و راه انـدازی هـر طرح ، به طور متوسـط بـرای ۸ نفر 

اشـتغال مسـتقیم و فرصت کسـب وکار ایجاد می شـود.
مدیرعامـل بنیـاد برکت در پایان تاکیـد کرد: بنیاد برکت برای سـال ۱40۲ 
نیـز حمایـت از طرح هـای دانش محـور در هسـته ها و واحدهـای فنـاوری 
مسـتقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشـد دانشـگاهی را در دسـتور 

کار دارد.
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ــس علمــی  ــن کنفران ــوم در دومی ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
زیســت بــوم نــوآوری کشــور در رشــت گفــت: تقویــت تجاری ســازی و 
توجــه بــه ســمت بــازار و تقاضــا یــک ضــرورت مهــم بــرای موفقیــت 
ــرکت های  ــت ش ــور و فعالی ــوآوری در کش ــاوری و ن ــوم فن ــت ب زیس

ــت.  ــان اس دانش بنی
ــاش  ــی از ت ــا قدردان ــن، ب ــی خیرالدی ــر عل ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــداد  ــرای برگــزاری ایــن روی ــارک علــم و فنــاوری گیــان ب ــران پ مدی
گفــت: بدنبــال ایــن هســتیم کــه تقویــم رویدادهــای فنــاوری کشــور در 
پــارک هــای علــم و فنــاوری را تدویــن کنیــم همچنیــن بدنبــال قطعــی 
کــردن نمایشــگاه رینوتکــس هســتیم کــه در آذربایجــان شــرقی برگــزار 
مــی شــود و جشــنواره فیلــم نوآورانــه در قــم را برگــزار خواهیــم کــرد.

وی در ادامــه ســخنان خــود  تجــاری نشــدن را از چالــش هــای زیســت بــوم 
اعــام کــرد و گفــت : مشــکل مــا ایــن اســت کــه در فنــاوری و ایــده پــردازز 
ــر  ــای اخی ــال ه ــه در س ــتیم. البت ــازی آن نیس ــاری س ــازار و تج ــال ب بدنب
ــیم و  ــته باش ــه داش ــن زمین ــی در ای ــرفت های ــن پیش ــته ایم ای توانس
شــاخص جهانــی نــوآوری ایــران از ۱۲0 در ســال ۲0۲۲ بــه رتبــه ۵3 در 
جهــان رســید همچنیــن در آســیای مرکــزی و جنوبــی بعــد از هنــد رتبــه 

ــروت داریــم. ــه ث ــم ب ــی در تبدیــل عل خوب
ــای  ــی ، فض ــازی سیاس ــم س ــرد : در تصمی ــد ک ــن تاکی ــر خیرالدی دکت
ــازی  ــاری س ــرای تج ــد ب ــب و کار بای ــای کس ــذاری و فض ــون گ قان
ــی برســیم. ــه رتبــه خوب ــا ب ــاوری ســرمایه گــذاری داشــته باشــیم ت فن
ــای  ــرکت ه ــاوران و ش ــان فن ــگ در می ــن فرهن ــد ای ــزود: بای وی اف
دانــش بنیــان شــکل بگیــرد تــا همزمــان بــا ایجــاد فنــاوری بــه فکــر 

ــند. ــم باش ــروش محصــول ه ــازار و ف ب

ــدود  ــت: ح ــا گف ــازار و تقاض ــرف ب ــت ط ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــوآوری در  ــاوری و ن ــم ، فن ــوزه عل ــای ح ــت ه ــد از سیاس ــک درص ی

ــوده اســت. ــازار ب ــرف تقاضــا و ب ــه ط ــتی معطــوف ب ــناد باالدس اس
معــاون وزیــر علــوم بــه عوامــل شکســت طــرح هــای فناورانــه و بــه عبارتی  
گرفتــاری در دره مــرگ فنــاوری گفــت : حــدود ۸0 درصــد فنــاوری های 
ــازار برســند و شــناخت ناکافــی از اکوسیســتم  ــه ب نویــن نمــی تواننــد ب
نــوآوری ، عــدم وجــود تقاضــا و بــازار بــرای محصــوالت ، نداشــتن طــرح 
ــی و  ــع مال ــن مناب ــوه تامی ــی نح ــش بین ــف در پی ــب و کار ، ضع کس

جــذب ســرمایه گــذار از عوامــل ایــن گرفتــاری اســت.
هــا،  آپ  اســتارت  روی  پیــش  چالش هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت: از  ــران گف ــاور در ای ــای فن ــان و واحده ــش بنی ــرکت های دان ش
ــرای  ــی ب ــات علم ــای هی ــتن اعض ــزه نداش ــاوری، انگی ــای فن چالش ه
تجــاری ســازی فنــاوری اســت کــه در کشــور تنهــا ۱0 درصــد اســاتید 

ــد. ــرده ان ــاوری ورود ک ــازی فن ــاری س ــوزه تج در ح
وی افــزود : کمــک بــه بخــش خصوصــی پــارک هــای علــم و فنــاوری 
مــی بایســت جــدی گرفتــه شــود و از بخــش خصوصــی حمایــت شــود.

وی راز پــارک هــای علــم و فنــاوری موفــق را بــرون ســپاری کارهــا و 
ایجــاد کارگزارهــای متعــدد اعــام کــرد و گفــت: پارک هــای علــم و فنــاوری 
بایــد بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه کار کند و تیــم ســازی صــورت گیــرد و کارها 

را  بیــن ایــده پــردازان پخــش کننــد.
ــل  ــوم کشــور در حــال تکمی ــه زیســت ب ــن اظهــار کــرد: برنام خیرالدی
اســت و در کل کشــور ۲۶0 مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور و ۵۱ پــارک 
علــم و فنــاوری داریــم کــه ۲۸00 شــرکت دانــش بنیــان در پــارک هــا 

مســتقر هســتند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تاکید کرد:

تقویت تجــاری سـازی در 
زیست بوم فناوری و نوآوری 
کشـور یـک ضـرورت است
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پارک های
 علم وفناوری

همکاری پارک علم و فناوری و دادگستری استان البرز 

ــن  ــتری ای ــگاهی و دادگس ــرز جهاددانش ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ
ــان همــکاری  ــش بنی ــد دان ــون جهــش تولی ــرای اجــرای قان اســتان ب

ــد.  ــی کنن م
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــی ریی ــدس عباس ــا؛ مهن ــزاری برن خبرگ
ــس  ــی رئی ــاون قضای ــوروزی مع ــد ن ــر احم ــا دکت ــت ب ــرز در نشس الب
کل دادگســتری البــرز و رئیــس توســعه حــل اختــاف اســتان،  ضمــن 
ــران و همــکاران قــوه قضائیــه، ســازمان ثبــت اســناد و  تشــکر از مدی
امــاک کشــور و بویــژه دادگســتری و شــورای حــل اختــاف اســتان 
البــرز در کمــک بــه زیســت بــوم نــوآوری و کارآفرینــی اســتان البــرز 
اعــام کــرد: نخســتین مرکــز پیشــخوان خدمــات مالکیــت معنــوی در 
ــناد و  ــت اس ــازمان  ثب ــکاری س ــا هم ــرز ب ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ

ــدازی مــی شــود. امــاک اســتان راه ان
وی گفــت: دو مجموعــه در راســتای حمایــت از فنــاوران و حــل 
ــود را  ــکاری خ ــاور هم ــان و فن ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــکات ش مش

ــد. ــی دهن ــترش م گس

ــوروزی رییــس  توســعه حــل اختــاف  ــر احمــد ن ــن نشســت دکت درای
اســتان  از تــاش هــای  رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز و مدیــران 
مجتمــع  تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی و پــارک علم و فنــاوری البــرز در 
زمینــه تحقق شــعار ســال )تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن( و در حمایت از 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور و همچنین کمــک به زیســت بوم نــوآوری 

و کارآفرینــی اســتان البــرز تشــکر  ویــژه کرد.
ــر  ــری کــه  دکت ــد اخی ــی بازدی ــن راســتا و در پ ــی اســت، در همی گفتن
حســین فاضلی هریکنــدی رییــس کل دادگســتری و دکتــر احمــد نوروزی 
معــاون قضایــی رییــس کل دادگســتری البــرز از پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
و شــکل گیــری همــکاری تعاملــی و گــره گشــای ایــن دو مجموعــه از 
شــرکت هــای دانــش بنیــان، فنــاور و اســتارت آپ هــا، مهنــدس عباســی 
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه تــاش هــای خــوب دســتگاه 
قضایــی اســتان واکنــش نشــان داد و از تــاش هــای مســتمر و موثــر 
ایــن دســتگاه در کمــک بــه زیســت بــوم نــوآوری و کارآفرینــی اســتان 

البــرز قدردانــی نمــود.



دانش بنیان 

◄معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان:
کمتر از ۵ سال دیگر دانش بنیان ها بزرگترین مشتریان بانک ها می شوند 

◄رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد
اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به شرکت های دانش بنیان و خالق

◄رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:
گردش مالی اقتصاد دانش بنیان ۴00 هزار میلیارد تومان است 

◄جزئیات آیین نامه اجرایی اعطای تسهیالت قرض الحسنه به دانش بنیان ها 
◄یک مسئول مطرح کرد

تالش برای جذب سرمایه گذار برای شرکت های دانش بنیانی حوزه آب
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بـه گـزارش بازارکار، دکتر روح اهلل دهقانی فیروز آبادی در نشسـت هماهنگی 
اجرایـی بنـد ب تبصـره ۱۶ قانون بودجه ۱40۱ کشـور کـه در محل صندوق 
نوآوری و شـکوفایی برگزار شـد گفت :۱0_۱۵ سال گذشـته خبری از اقتصاد 
دانـش بنیـان، حمایت های مالی، منابع و سیاسـت گذاری های بر پایـه دانش نبود. 
مـا در دو سـال آینـده با سیاسـت گـذاری خوبـی می توانیم منابع کشـور را 
بـه سـمت اقتصـاد دانش بنیان هدایت کنیـم چون تنها اقتصـادی که امکان 

سـود چندبرابری دارد اقتصاد دانش بنیان اسـت.
دهقانـی افـزود: مـا وقتـی دربـاره اقتصـاد دانـش بنیـان حـرف می زنیـم 
منظـور  بلکـه  نمی زنیـم  حـرف  خـاق  شـرکت های  و  اسـتارت آپ ها  از 
شـرکت هایی در حوزه هـای مختلـف فنـاوری چـون کشـاورزی، سـامت، 
پزشـکی و غیـره هسـتند کـه محصوالتـی بـا ارزش افـزوده باالیـی تولیـد 

می کننـد.
معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانـش ریاسـت جمهـوری عنوان کـرد: با 

رشـد روز افـزون دنیـا، آینـده اقتصـاد بـرای چنیـن بنگاه هایی خواهد شـد.
وی دربـاره بنـد ب تبصـره ۱۶ قانـون بودجـه کشـور خاطـر نشـان کـرد: لذا 
قانـون تکلیـف کرده که از طریـق بانک های عامل مبلغ ۵0 هـزار میلیارد ریال 
از محـل منابـع سـپرده های پس انـداز و جاری قرض الحسـنه نظـام بانکی 

بـه شـرکت های دانـش بنیان اختصـاص یابد.
وی تاکیـد کـرد: ایـن عـدد، رقم باالیی نیسـت امـا باید به درسـتی مدیریت 
شـود، تـا موج امیـد و انگیـزه را برای شـرکتهای دانش بنیان و خوشـنامی را 

بـرای مجموعه هـای بانکی ایجـاد کند.
دهقانـی فیروزآبـادی گفـت: ما اگـر به فکر آینـده بانک هـا و بنگاه های مالی 
هسـتیم امـروز فرصـت سـرمایه گـذاری روی بزرگتریـن مشـتریان اقتصـاد 
دانـش بنیـان اسـت. ایـن شـرکت ها در آینـده گردش هـای مالـی بزرگی در 

بانک هـا خواهند داشـت.
دهقانـی فیروز آبـادی اضافه کرد: این شـرکتها در آینده سـرمایه های بزرگی 
خواهنـد داشـت و اینهـا تصمیم می گیرند کـه در کجا منابع خـود را مدیریت 

کنند.
وی بـا بیـان اینکـه کمتر از ۵ سـال آینـده در مورد منابع مالی این شـرکت ها 
صحبـت خواهیـم کرد، گفـت: آن ها تصمیـم می گیرند کجا سـرمایه گذاری 
کنند.مجموعه هایـی کـه با آغوش باز این شـرکت ها را تحویـل می گیرند در 

واقـع مشـتری های بـزرگ آینده خود را می سـازند.
معـاون علمـی گفـت: معاونـت علمـی بـا توجه بـه رویکـرد جـدی دولت در 
توزیـع منابـع، مدیریـت خواهـد کـرد و تعاملی بـا بانک ها خواهد داشـت که 

شـرمنده مجموعه هـای دانـش بنیان نشـویم.
وی ابـراز امیـدواری کرد: در دی و بهمن ماه جلسـه ای مجدد برگزار می شـود 

کـه در آن میزان حمایت از این شـرکت ها گزارش خواهد شـد.
بـه گفتـه وی، در شـرایطی که جامعه نیاز بـه تزریق امیـد دارد، باید خبرهای 

خوبی در این زمینه منتشـر شـود.

معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان:

کمتر از 5 سال دیگر دانش بنیان ها بزرگترین مشتریان بانک ها می شوند
ــرکت های  ــده ش ــال آین ــر از ۵ س ــت: کمت ــوری گف ــت جمه ــان ریاس ــش بنی ــاوری و اقتصاددان ــی، فن ــاون علم مع

ــد. ــذاری کنن ــرمایه گ ــا س ــد کج ــم می گیرن ــا تصمی ــتند و آنه ــا هس ــزرگ بانک ه ــتریان ب ــان مش ــش بنی دان
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ــوآوری و شــکوفایی گفــت: قــرار اســت  رئیــس هیــات عامــل صنــدوق ن
امســال ۵هــزار میلیــارد تومــان تســهیات قــرض الحســنه بــه 

شــرکت های دانــش بنیــان اختصــاص یابــد.
ــد ب  ــی بن ــت هماهنگ ــدت در نشس ــی وح ــازارکار، عل ــزارش ب ــه گ ب
تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ۱40۱ کشــور کــه در محــل صنــدوق 
ــره ۱۶، ۵  ــاس تبص ــر اس ــت: ب ــد، گف ــزار ش ــکوفایی برگ ــوآوری و ش ن
ــداز و جــاری  ــع ســپرده های پس ان ــان از محــل مناب ــارد توم هــزار میلی
قــرض الحســنه نظــام بانکــی بــه شــرکت های دانــش بنیــان و خــاق 

ــه اســت. اختصــاص یافت
ــوآوری و  ــدوق ن ــق صن ــرکت ها از طری ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــی می شــوند،  ــا معرف ــه بانک ه ــت تســهیات ب ــرای دریاف شــکوفایی ب
ــک  ــان ی ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــهیات ب ــن تس ــقف ای ــزود: س اف
میلیــارد تومــان قرض الحســنه اســت و ارزیابــی ایــن شــرکت ها و 
معرفــی ایــن شــرکت ها از ســوی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی انجــام 

خواهــد شــد.
ــان اینکــه  ــا بی ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن رئیــس هیئــت عامــل صن
ســال گذشــته هــزار میلیــارد تومــان بــرای ایــن منظــور بــه شــرکت های 
ــا توانســتیم  ــرد: م ــار ک ــود، اظه ــان اختصــاص داده شــده ب ــش بنی دان
ــه  ــا ب ــق بانک ه ــی از طری ــه خوب ــزان را ب ــن می ــته ای ــال گذش در س

ــم. ــاص دهی ــان اختص ــش بنی ــرکت های دان ش
ــد  ــل کرده ان ــی عم ــه خوب ــا ب ــی از بانک ه ــی برخ ــه وی حت ــه گفت ب
ــه  ــود ب ــع خ ــان از مناب ــارد توم ــزان ۲0 میلی ــه می ــال ب ــی دو س و ط
ــا  ــی ب ــکاری خوب ــد و هم ــاص دادن ــان اختص ــرکت های دانش بنی ش

ــد. ــم زدن ــکوفایی رق ــوآوری و ش ــدوق ن صن
وحــدت خطــاب بــه عامــان بانک هــا گفــت: بــه هــر یــک از 
بانک هــا عــددی اختصــاص یافتــه کــه بــر حســب آن بــه شــرکت های 
دانش بنیــان تســهیاتی اعطــا کننــد؛ اگــر ایــن عــدد را قبــول نداریــد، 

ــد. ــام کنی ــزی اع ــک مرک ــاون بان ــه مع ــوب ب ــد مکت می توانی
وی خاطرنشــان کــرد: در واقــع ســبد هــر بانــک از ایــن میــزان بــرای 
ــه شــرکت های دانش بنیــان متفــاوت اســت و ایــن  تخصیــص اعتبــار ب
ــا  ــه دانش بنیان ه ــتی را ب ــهیات درخواس ــد تس ــد بتوانن ــا بای بانک ه
اعطــا کننــد؛ زیــرا ســابقه نــدارد کــه ایــن شــرکت ها از ســوی صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی بــه بانک هــا معرفــی شــوند، ولــی تســهیاتی بــه 

آن هــا اعطــا نشــود.
ــع در  ــه توق ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن ــس صن رئی
ــه  ــی ب ــه خوب ســال دانش بنیان هــا ایــن اســت کــه چنیــن اعتباراتــی ب

ــن  ــا در همی ــه داد: م ــد، ادام ــاص یاب ــان اختص ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــن تســهیاتی را ب ــد چنی ــر بانکــی نمی توان ــم اگ ــا اعــام می کنی ج
ــرکت های  ــا ش ــا م ــد ت ــام کن ــد، اع ــاص ده ــا اختص دانش بنیان ه

ــم. ــاع ندهی ــک ارج ــه آن بان ــان را ب دانش بنی
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــای صن ــی ارزیابی ه ــه داد: ط ــدت ادام وح
ــن  ــرای ای ــان ب ــرکت دانش بنی ــزار ش ــدود 3 ه ــاه ح ــان م ــا ۱۵ آب ت
ــارد  ــک میلی ــقف ی ــا س ــت ت ــرار اس ــد و ق ــام کردن ــت ن ــهیات ثب تس
ــد. ــاص یاب ــرکت ها اختص ــه ش ــنه ب ــورت قرض الحس ــه ص ــان ب توم

ــرای  ــان ب ــارد توم ــهیات 3۵00 میلی ــن تس ــقف ای ــه وی س ــه گفت ب
بــه  تومــان  میلیــارد   ۱۵00 همچنیــن  اســت،  دانش بنیان هــا  کل 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری بــرای اعطــا بــه شــرکت های 

می یابــد. اختصــاص  اســتارت آپ ها  و  خــاق 
اینکــه شــرکت های دانش بنیــان توســط صنــدوق  بیــان  بــا  وی 
نــوآوری و شــکوفایی ارزیابــی شــده اند تــا بتواننــد چنیــن تســهیاتی را 
از بانک هــا دریافــت کننــد، امــا هنــوز آن هــا را معرفــی نکردیــم، چــون 

ــود. ــزار ش ــا برگ ــان بانک ه ــا معاون ــن جلســه ای ب ــد چنی بای
وحــدت بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن ۵ هــزار میلیــارد تومــان شــاید بــرای 
اقتصــاد کشــور عــددی نباشــد، امــا بــرای مــا رقــم قابــل ماحظــه ای 
اســت، گفــت: در حــال حاضــر ۶0 صنــدوق پژوهــش و فنــاوری داریــم 
ــرای دریافــت  ــی را ب ــد شــرکت های خــاق و اســتارت آپ کــه می توانن

ــد. ــه بانک هــا معرفــی کنن چنیــن تســهیاتی ب
وی بــا بیــان اینکــه، امــا پروتــکل بیــن بانک هــا و صنــدوق نــوآوری و 
ــان جهــت دریافــت تســهیات  ــرای شــرکت های دانش بنی شــکوفایی ب
از بانک هــا همچنــان برقــرار اســت، گفــت: مــا بــه صــورت عدم النفــع 

ــم. ــران کنی ــا جب ــرای آن ه ــم ب ــم و می توانی ــا کار می کنی ــا بانک ه ب
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته توانســتیم تبصــره ۱۶ 
ــم و  ــاص دهی ــان اختص ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــی ب ــه خوب را ب

ــم. ــام کنی ــزی اع ــک مرک ــه بان ــوص ب ــن خص ــی در ای گزارش
ــده  ــاه آین ــک م ــی ی ــم ط ــم بتوانی ــرد: امیدواری ــان ک ــدت خاطرنش وح
گزارشــی بــه مجلــس شــورای اســامی و بانــک مرکــزی بــرای 
اختصــاص ایــن تســهیات از طریــق بانک هــای عامــل بــه شــرکت های 

ــم. ــه دهی ــان ارائ دانش بنی

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان

 به شرکت های دانش بنیان و خالق



دانش بنیان
www.bazarekar.ir 32

سال ششم - شماره 37
آذر 1401

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

گردش مالی اقتصاد دانش بنیان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
گفــت: گــردش مالــی اقتصــاد دانــش بنیــان 400 هــزار میلیــارد تومــان 
ــر یــک ســوم پــول دولــت اســت کــه  ــوده اســت و ایــن میــزان براب ب

ــد.  ــرج می کن خ
ــادی ســفیدان در  ــل از مهــر، علیرضــا من ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــون بودجــه ۱40۱  نشســت هماهنگــی اجرایــی بنــد ب تبصــره ۱۶ قان
ــا  ــزار شــد ب ــوآوری و شــکوفایی برگ ــدوق ن ــه در محــل صن کشــور ک
اشــاره بــه بحــث تولیــد علــم گفــت: ایــران دو درصــد تولیــد علــم دنیــا 
را دارد و در بیــن ۵۷ کشــور اســامی میــزان باالیــی اســت. شــاید ایــن 

۵۶ کشــور بــه انــدازه ۲ درصــد هــم تولیــد علــم نداشــته باشــند.
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس افــزود: در حــال حاضــر 
در دنیــا مســئله دانــش بنیانــی جــدی اســت و اگــر دانــش بنیــان نباشــد 

بایــد بــه دنبــال کار دیگــری بــرود.
ــت:  ــی اســت، گف ــش بنیان ــان اینکــه اســاس هــرکاری دان ــا بی وی ب
ــک ســوم )3 درصــد( از رشــد  ــاله کشــور، ی ــه ۵ س ــر اســاس برنام ب
اقتصــادی کشــور مــا از بهــره وری اســت؛ محقــق شــدن ایــن موضــوع 

ــر اســت. ــکان پذی ــان ام ــش بنی ــه دســت شــرکت های دان ــا ب تنه
ــتی از  ــد درس ــر دی ــروز اگ ــت ام ــه داد: حاکمی ــفیدان ادام ــادی س من
دانــش بنیان هــا نداشــته باشــد بایــد تعطیــل کنــد؛ اکنــون همــه چیــز 
مبنــای دانــش بنیانــی پیــدا کــرده و رهبــری هــم بــا شــعار ســال مؤکــد 

ایــن موضــوع شــده اســت.

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۸ هــزار شــرکت 
ــای خوبــی دارنــد. ــه خروجی ه دانــش بنیــان داریــم ک

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی بــا 
ــد  ــد دانشــجویان شــریف از کشــور می رون ــان اینکــه همــه می گوین بی
امــا 3 هــزار و ۵00 نفــر در ۶00 شــرکت دانــش بنیــان ایــن دانشــگاه 
ــته  ــال گذش ــرکت ها س ــن ش ــت: ای ــتند، گف ــت هس ــغول فعالی مش

۲ هــزار و ۶00 میلیــارد تومــان فــروش داشــته انــد.
ــان  ــش بنی ــی اقتصــاد دان ــادی ســفیدان کل گــردش مال ــه من ــه گفت ب
400 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت و ایــن میــزان برابــر یــک ســوم 

ــد. ــت اســت کــه خــرج می کن ــول دول پ
وی تاکیــد کــرد: مــا بایــد شــرکت های دانــش بنیــان را تشــویق کنیــم 
ــن  ــم چــون ای ــه آنهــا اختصــاص دهی ــم ب ــوان داری ــدر در ت و هــر چق

وطــن پرســتی، عیــن ثــواب و خدمــت اســت.
آمریکایی هــا می ترســند  اکنــون  منــادی ســفیدان اضافــه کــرد: 
ــه  ــه مرحل ــوز ب ــرا هن ــه آنهــا واکســن استنشــاقی ندهیــم زی کــه مــا ب
تحقیــق نرســیده انــد و تنهــا کشــور مــا، چیــن و هنــد واکســن کرونــای 

ــم. ــاقی داری استنش
ایــن نماینــده مجلــس گفــت: اولویت خدمت همیشــه بــا دانش بنیان هاســت 
و اولویــت دار تــر از اینجــا نیســت زیــرا ایــن حــوزه اشــتغال آفریــن و 

عــزت آفریــن اســت.
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ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــازی صن ــاری س ــهیات و تج ــاون تس مع
جزئیــات آییــن نامــه اعطــای تســهیات قرض الحســنه بنــد ب تبصــره ۱۶ 

قانــون بودجــه ۱40۱ کشــور را تشــریح کــرد. 
بــه گــزارش بــازارکار، روح اهلل ذوالفقــاری در نشســت هماهنگــی بنــد ب 
تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ۱40۱ کشــور کــه در محــل صنــدوق نــوآوری 
ــان و  ــش بنی ــت: در راســتای اشــتغال دان ــزار شــد گف و شــکوفایی برگ
صنایــع خــاق در سراســر کشــور )اســتان ها بــا اولویــت مناطــق 
ــف اســت از  ــران مکل ــوری اســامی ای ــزی جمه ــک مرک محــروم (بان
ــل  ــال از مح ــارد ری ــزار میلی ــغ ۵0 ه ــل مبل ــای عام ــق بانک ه طری
ــداز و جایــزه قــرض الحســنه نظــام بانکــی  منابــع ســپرده های پــس ان

ــد. ــاص ده ــاق اختص ــان و خ ــش بنی ــرکت های دان ش
ــوآوری و  ــدوق ن ــق صن ــرکت ها از طری ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــقف  ــرایط و س ــت: ش ــوند گف ــی می ش ــا معرف ــه بانک ه ــکوفایی ب ش
تســهیات پرداختــی در بنــد ب تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ســال ۱40۱ 
کل کشــور توســط صنــدوق و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 

می شــود. تعییــن 
وی بــا بیــان اینکــه ســهمیه بانک هــای عامــل توســط بانــک مرکــزی 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــه صن ــی ک ــت: زمان ــود گف ــن می ش تعیی
درخواســت شــرکت های دانــش بنبــان را ارزیابــی می کنــد مبلــغ 
تســهیات را تعییــن کــرده و شــرکت ها را بــه بانک هــای عامــل 

معرفــی می کنــد.
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــازی صن ــاری س ــهیات و تج ــاون تس مع
خاطرنشــان کــرد: بعــد از معرفــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
را  وثیقــه  تعییــن  و  اعتبارســنجی  وظیفــه  عامــل  بانک هــای 

بــر عهــده دارد.
ــر اســاس  وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن تعییــن ســقف تســهیات ب
مصوبــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و همچنیــن صنــدوق نــوآوری 

ــرد. ــام می گی ــکوفایی انج و ش

وی در خصــوص جزئیــات ایــن تبصــره گفــت: در آئیــن نامــه اجرایــی 
ــه  ــت ک ــده اس ــور آم ــال ۱40۱ کل کش ــه س ــون بودج ــره ۱۶ قان تبص
حداکثــر دوره تنفــس و بازپرداخــت ۶ ماهــه بــرای شــرکتهای 
دانــش بنیــان و خــاق اســت کــه ســقف اعتبــار آنهــا 3۵ هــزار میلیــارد 

ــود. ــال خواهدب ری
ذوالفقــاری تصریــح کــرد: همچنیــن حداکثــر دوره تنفــس و بازپرداخــت 
بــرای شــرکت های نــوآور، اســتارت اپــی، واحــد فنــاور و خــاق 
ــن  ــد از ای ــال می توانن ــارد ری ــزار میلی ــا ۱۵ ه ــه ت ــوده ک ــه ب ۶0 ماه
تســهیات بهــره منــد شــوند؛ صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری 
ــت  ــرای دریاف ــل ب ــه بانک هــای عام ــن شــرکت ها ب ــده ای ــی کنن معرف

ــتند. ــهیات هس تس
وی بــا اشــاره بــه چارچــوب اهــداف تســهیات قــرض الحســنه توســط 
ــه  ــهیات ب ــت تس ــت: »پرداخ ــاوری گف ــش و فن ــای پژوه صندوق ه
متقاضیــان توســط صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری حداکثــر 
طــی مــدت 3 مــاه از تاریــخ دریافــت تســهیات«، »ســقف بهــره مندی 
ــن شــده اســت«، »پرداخــت  ــرای اخــذ تســهیات تعیی هــر شــرکت ب
مجــدد تســهیات از محــل وجــوه حاصــل از بازپرداخــت اقســاط توســط 
تســهیات گیرنــده« و »انجــام پایــش اشــتغال در شــرکت های 
ــده تســهیات« جــز چارچوب هــای پرداخــت تســهیات  ــت کنن دریاف

ــتند. ــاوری هس ــش و فن ــای پژوه ــط صندوق ه ــنه توس ــرض الحس ق
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۲ هــزار و ۷۱0 شــرکت دانــش بنیــان 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــه صن ــهیات ب ــن تس ــت ای ــرای دریاف ب
ــا ۲ هــزار و  ــر ب ــغ ایــن تســهیات براب ــد گفــت: مبل درخواســت داده ان

ــوده اســت. ــان ب ــارد توم ۵۵0 میلی
بــه گفتــه ذوالفقــاری همچنیــن از ســوی ۵4 صنــدوق پژوهــش و فناوری، 
مبلــغ هــزار و 3۵0 میلیــارد تومــان بــرای دریافــت ایــن تســهیات 

قــرض الحســنه بــه بانک هــای عامــل پرداخــت شــده اســت.

جزئیات آیین نامه اجرایی اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
به دانش بنیان ها
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یک مسئول مطرح کرد

تالش برای جذب سرمایه گذار برای 
شرکت های دانش بنیانی حوزه آب 

اینکه  بابیان  کشور  محیط زیست  حفاظت  سازمان  معاون 
حمایت از شرکت های استارت آپی لزومًا نباید حمایت های 
جذب  برای  توانمند  افراد  شناسایی  گفت:  باشد،  دولتی 
سرمایه و سرمایه گذار از دستاوردهای رویدادهای مختلف 
برای  بتوانیم  نیز  ویکند  گردهمایی  در  امیدواریم  و  است 
شرکت های دانش بنیانی حوزه آب سرمایه گذار جذب کنیم. 

ــداد  ــزاری روی ــه برگ ــاره ب ــن اش ــی ضم ــعود باقرزاده کریم ــر مس دکت
ــع  ــت از مناب ــن در حفاظ ــهم م ــوان »س ــت عن ــن تح ــد در قزوی ویکن
ــداد اســتارت آپی  ــه جهــت برگــزاری یــک روی آب« اظهــار کــرد: مــا ب
ــم کــه  ــه برخورداری ــن زمین ــی در ای ــه خوب ــه تاالب هــا از تجرب در زمین
حاصــل آن آشــنایی بــا مجموعه هــا و افــرادی توانمنــد اســت کــه هــر 
ــع پیشــروی توســعه و پیشــرفت  ــه گــره ای از موان ــد خاقان یــک قادرن

ــاز کننــد. کشــور ب
وی بابیــان اینکــه اســتارت آپ ها فرصتــی بــرای آشــنایی مجموعه هــای 
ــه  ــه به اینک ــا توج ــزود: ب ــر اســت، اف ــای یکدیگ ــا ظرفیت ه ــف ب مختل
ماهیــت رویدادهــا و گردهمایی هــای دانش بنیانــی تعامــل بیــن عرضــه 
ــی  ــرای تجل ــر ب ــی مؤث ــد گام ــد می توان ــن ویکن ــت، بنابرای و تقاضاس
ــه  ــن حــل نیازهــای فناوران ــا و همچنی ــده شــرکت های نوپ ــش و ای دان

ــد. ــرمایه گذار باش ــرکت های س ش
ــتارت آپ ها  ــرد: اس ــوان ک ــت عن ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــاون س مع
ــریع  ــی س ــد علم ــه رش ــتند ک ــی هس ــا مجموعه های ــرکت های نوپ و ش
دارنــد و از روش هــای نوآورانــه بــرای حــل یــک معضــل یــا نیازهــای 

ــد. ــتفاده می کنن ــه اس جامع
وی ادامــه داد: شــرکت های نوپــای دانش بنیانــی بــه دلیــل رشــد 
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــد ک ــاز دارن ــی نی ــع مال ــرمایه و مناب ــه س ــریع ب س

ــد. ــام ورزن ــوع اهتم ــن موض ــه ای ــبت ب ــد نس ــئوالن ارش مس
ایــن مســئول بابیــان اینکــه حمایــت از شــرکت های اســتارت آپی 
ــرد: شناســایی  ــی باشــد، خاطرنشــان ک ــد حمایت هــای دولت ــًا نبای لزوم
ــتاوردهای  ــرمایه گذار از دس ــرمایه و س ــذب س ــرای ج ــد ب ــراد توانمن اف
ــز  ــد نی ــی ویکن ــم در گردهمای ــت و امیدواری ــف اس ــای مختل رویداده
بتوانیــم بــرای شــرکت های دانش بنیانــی حــوزه آب ســرمایه گذار 

ــم. ــذب کنی ج

ــخگوی  ــر پاس ــول دیگ ــای معم ــه روش ه ــان اینک ــی بابی باقرزاده کریم
ــه جامعــه نیســت، گفــت: آلودگی هایــی کــه در حــوزه  نیازهــای فناوران
ــا  ــا ی ــوان آلودگی ه ــا به عن ــده و از آن ه ــود آم ــه وج ــت ب محیط زیس
ــر  ــاد می شــود؛ همچــون میکروپاســتیک ها،  اگ ــور ی معضــات نوظه
دانشــگاه بــه ســراغ حــل آن بــرود صرفــًا رویکــردی علمــی و عــاری از 
نــگاه ســرمایه گذاری دارد و اگــر شــرکت های فنــی مهندســی بخواهنــد 
مســائل آن را حــل کننــد، دانــش کافــی نداشــته و صرفــًا نگاهــی تجاری 
ــه  ــا شــرکت های اســتارت آپی هســتند ک ــل تنه ــن دلی ــه همی ــد؛ ب دارن
ــرای حــل ایــن  ــی ب ــزه مال ــه و هــم انگی ــزه علمــی و فناوران هــم انگی

معضــات دارنــد.
ــت  ــرمایه داران از ظرفی ــرکت ها و س ــری ش ــتفاده حداکث ــاره اس وی درب
اســتارت آپ ها تصریــح کــرد: صنایعــی کــه در پــی رشــد بــازار ســرمایه، 
ــرکت های  ــه ش ــد ب ــتند می توانن ــود هس ــی خ ــت کیف ــای رقاب در دنی
ــوده و  ــتارت آپ ها ریســک پذیر ب ــه اس ــد چراک ــاد کنن ــتارت آپی اعتم اس

قادرنــد تقاضــا را بــه نحــو احســن عرضــه کننــد.
معــاون ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفــت: متأســفانه اکثــر مدیــران، 
شــناختی از صاحبــان صنعــت و ابعــاد توانمندی هــا و ظرفیت هــای 
به خودی خــود،  ایــن موضــوع  و  ندارنــد  اســتارت آپی  شــرکت های 

ــود. ــداد می ش ــل قلم ــک معض ی
برخــی  علیرغــم  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  باقرزاده کریمــی 
ــی  ــخصیت، مقبولیت ــأن و ش ــاظ ش ــه لح ــتارت آپ ها ب ــا، اس بی مهری ه
اجتماعــی در جوامــع صنعتــی و تولیــدی کشــور دارنــد چــون اغلــب آنان 
جوانــان خوش فکــر، مســتعد و سرشــار از ایده هــای خاقانــه هســتند و 
ــر مشــکات کشــور  ــا بهره گیــری از دانــش بومــی خــود ب می تواننــد ب

غلبــه کننــد.



استارت آپ

◄اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی

اما و اگرهای سهم 7.3 درصدی اینستاگرام در اقتصاد دیجیتال
 کارشناسان چه می گویند؟  

◄ ۵  ارمغان استارت آپ ها برای اعضای تیم کاری 
◄ محدودیت های اینترنتی چه بر سر استارت آپ   ها آورد؟ 

◄ به عنوان یک کارآفرین با رکود چه کنیم؟ 
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اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی

اما و اگرهای سهم 7.3 درصدی 
اینستاگرام در اقتصاد دیجیتال
 کارشناسان چه می گویند؟ 

مرور نکات مهمی از گزارش مرکز ملی فضای مجازی 
سهم ۷.3 درصدی اینستاگرام در اقتصاد دیجیتال 

* حجــم بــازار اینســتاگرام در ایــران در ســال، ۷0 هــزار میلیــارد تومــان 
ــه آن  ــی ب ــار را به صــورت تخمین ــد آم ــر بخش هــای فاق ــه اگ اســت ک
اضافــه کنیــم حداکثــر ۷.3 درصــد از اقتصــاد دیجیتــال کشــور را تشــکیل 
ــه کل  ــازار اینســتاگرام ب ــن ۷.3 درصــد نســبت حجــم ب خواهــد داد. ای
اقتصــاد دیجیتــال کشــور بــوده و ســهم اقتصــاد اینســتاگرام نســبت بــه 

تولیــد ناخالــص داخلــی بســیار کمتــر از ایــن مقــدار اســت.
۶.۵ درصد شهروندان خرید اینستاگرام را ترجیح می دهند 

* بــر اســاس پیمایــش  ملــی کــه در شهریورامســال انجــام شــده، تنهــا 
ــد و  ــح می دهن ــتاگرامی را ترجی ــد اینس ــهروندان خری ــد از ش ۶.4 درص
کاال  تحویــل  و  فروشــنده  بــه  بی اعتمــادی  قبیــل  از  دالیلــی 
39 درصــد(، تحویــل کاال بــا مشــخصات متفــاوت )۱۱ درصــد( تاخیــر  (

در تحویــل کاال )3 درصــد( و نبــود امــکان شــکایت و پیگیــری تخلفــات 
)۸ درصــد( بــرای آن ذکــر شــده اســت.

 
فعالیت یک میلیون کسب و کار در پلتفرم های داخلی 

ــکوی  ــرد در ۱0 س ــب وکار خ ــون کس ــک میلی ــش از ی ــون بی ــم اکن ه
و  تقاطع گیــری  از  پــس  هســتند.  فعالیــت  بــه  مشــغول  داخلــی 
ــد از  ــش از ۶0 درص ــه بی ــد ک ــخص ش ــترک مش ــوارد مش ــذف م ح
ــت هســتند. ــی مشــغول فعالی کســب وکارهای خــرد در ســکوهای داخل

23 میلیون کاربر در پلتفرم های داخلی 
هــم اینــک 4۱.۸ درصــد از جامعــه کاربــران شــبکه های اجتماعــی )معــادل 
۲3 میلیــون کاربــر یکتــا( در پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعــی داخلــی 

عضــو شــده و بــه کاربــران فعــال ایــن ســکوها تبدیــل شــده اند.

بــا فیلترینــگ برخــی شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام و واتــس اپ، آمارهــای رســمی و غیررســمی دربــاره 
میــزان خســارت واردشــده بــه کســب وکارها بــر صــدر اخبــار آمــد. 

بــه گــزارش روزنامــه خراســان، امــا شــکاف عمــده ای میــان آمارهــا وجــود داشــت و هنــوز بــا گذشــت بیــش از 50 روز از 
مســدودی ایــن شــبکه ها و برخــی محدودیــت هــای اینترنتــی انتشــار آمارهایــی ازســهم هرکــدام از پلتفــرم هــای 
فضــای مجــازی در اقتصــاد دیجیتــال و میــزان خســارت واردشــده بــه کســب و کارهــای اینترنتــی همچنــان موجــب 
اختــالف نظــر مدیــران و فعــاالن کســب و کارهــای فضــای مجــازی مــی شــود. آخریــن جلســه شــورای عالــی فضــای 
مجــازی روز سه شــنبه هفتــه گذشــته بــه ریاســت رئیــس جمهــور برگــزار شــد و ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیــر شــورای 
عالــی فضــای مجــازی در حاشــیه ایــن جلســه گــزارش مهمــی از میــزان کمــک هــای حمایتــی بــه کســب و کارهــای 
خســارت دیــده از محدودیــت هــای اینترنتــی و فیلترینــگ، ســهم هرکــدام از پلتفــرم هــای فضــای مجــازی در اقتصــاد 
دیجیتــال کشــورمان و... اعــالم کــرد کــه بــا واکنــش هایــی همــراه بــود. گزارشــی کــه اعــداد و ارقــام آن، ابهاماتــی 
ــاره ایــن  بــرای فعــاالن اینترنتــی بــه وجــود آورد و توضیحــات بیشــتری بــه همــراه داشــت. امــا کارشناســان درب

گــزارش چــه مــی گوینــد؟
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کارشــناس فضــای مجــازی: صفحــه هــای پلتفــرم هــای ایرانــی رشــد 
کــرده انــد و آمــار مرکــز ملــی هــم درســت اســت.

بــرای بررســی بیشــتر ایــن گــزارش نظــر دو کارشــناس فضــای مجــازی 
را پرســیدیم. پــور ایمانــی کارشــناس کســب و کار اینترنتــی مــی گویــد: 
»بــا توجــه بــه ایــن کــه ســرویس هــای داخلــی بــه خوبــی مــی تواننــد 
پاســخگوی مــردم باشــند کســب و کارهــای اینترنتــی روی یــک بســتر 
امــن و ایمــن قطعــا مخاطــب بیشــتری پیــدا مــی کنــد تــا فضایــی کــه 
ممکــن اســت دچــار محدودســازی شــود. بنابرایــن آمار حضــور کســب و کارها 
و مــردم در پلتفــرم هــای داخلــی درســت اســت. خیلــی از کســب و کارهــا 
بــه روی ســکوهای داخلــی منتقــل شــده و مخاطــب خوبــی هم گرفتــه اند. 
هــر صفحــه در روبیــکا دنبــال کننــده باالیــی دارد. وقتــی حجــم دنبــال 
کننــده هــای صفحــه هــای کســب و کارهــا در روبیــکا تصاعــدی بــوده 
اســت مطمئــن مــی شــویم کــه هــم کســب و کارهــا و هــم مــردم بــه ایــن 

فضاهــای امــن منتقــل شــده انــد.«

کار آفریــن و موســس چنــد اســتارت آپ اینترنتــی : آمــار 
مرکــز ملــی فضــای مجــازی احتمــاال یک ایــراد مهــم دارد 
ــه  ــتارت آپ ب ــد اس ــس چن ــن و موس ــی کارآفری ــینا فرح ــه، س در ادام
ــا در  ــال ه ــه س ــم ک ــودم و همکاران ــرای خ ــد: ب ــی گوی ــان م خراس
اینســتاگرام و شــبکه هــای اجتماعــی کار مــی کنیــم جــای ســوال اســت 
ــد؟  ــی کنن ــام م ــدادی را اع ــام و اع ــن ارق ــی چنی ــه منطق ــا چ ــه ب ک
فقــط کافــی اســت در بازارهــا و خیابــان برویــد و بپرســید کــه چقــدر از 
فــروش تــان بــا اینســتاگرام بــوده اســت. متوجــه مــی شــوید کــه چقــدر 

فــروش هــا مربــوط بــه آنایــن شــاپ هــا بــود. فقــط کافــی اســت کــه 
تراکنــش هــای اینفلوئنســر مارکتینــگ و دیجیتــال مارکتینــگ را ببینیــد. 
ــزرگ  ــال شــرکت هــای ب ــا جایــی کــه مطلعــم بودجــه هــای دیجیت ت
ایرانــی ماننــد میهــن، کالــه، گلرنــگ و... کــم کــم بــه اعــداد نجومــی در 

حــد صــدا وســیما مــی رســید.
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــرم های ــداد صــرف پلتف ــن اع ــا ای ــان آی ــه نظرت ب
هیــچ آورده ای بــرای آن شــرکت هــا نداشــته باشــد؟ او از یــک ایــراد 
احتمالــی مهــم درگــزارش ســخن مــی گویــد و مــی افزایــد: »خیلــی از 
آنایــن شــاپ هــا صاحیــت دریافــت درگاه بانکــی را نداشــتند و فقــط 
بــا کارت بــه کارت و انتقــال وجــه، کار مــی کردنــد. بــه عنــوان خریــدار 
و مــدرس کســب و کارهــای اینســتاگرامی بــه نظــرم 90درصــد کســب 
ــد و اصــا  ــت مــی کردن ــن روش فعالی ــا ای و کارهــای اینســتاگرام ب

ــد. ــه سیســتم شــاپرک متصــل نبودن ب
ــارت  ــوان تج ــه عن ــاپرک را ب ــتم ش ــتفاده از سیس ــا اس ــاال صرف احتم
الکترونیــک در نظــر گرفتــه انــد کــه بــه ایــن ســهم ۷ درصــدی رســیده اند. 
ایــن کــه تراکنــش هــای شــاپرک را جــزو تجــارت الکترونیــک بدانیــم 
ــاره  ــار کافــی نیســت.« او درب ــه تنهایــی یــک معی درســت اســت امــا ب
آمــار ۲3 میلیــون کاربــر فعــال در پلتفــرم هــای داخلــی هــم می گویــد: »من 
فکــر مــی کنــم ایــن آمــار کاربــران فعــال نیســت. آمــار کســانی اســت 
کــه حداقــل یــک بــار پلتفــرم هــای داخلــی را نصــب کــرده انــد. مــن تــا 
ــکا و  ــه کارم را در روبی ــان نشــنیده ام ک ــی در کــف خیاب حــاال از آدم

پیــام رســان هــای دیگــر انجــام مــی دهــم. 
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1- با تغییر و نبود اطمینان سازگار می شوید
ــر و  ــای کوچک ت ــغ، تیم ه ــرکت های بال ــه ش ــبت ب ــتارت آپ ها نس اس
ــای  ــا نقش ه ــد ت ــکان می ده ــما ام ــه ش ــه ب ــد ک ــری دارن ــع کمت مناب
ــوان شــغلی شــما ممکــن اســت  ــی کــه عن ــد. در حال ــا کنی ــادی ایف زی
ــتید.  ــئولیت ها هس ــخصی از مس ــه مش ــه دارای مجموع ــد ک ــان ده نش
ــای  ــه اعض ــارکت هم ــه مش ــود دارد ک ــی وج ــتارت آپ ها مواقع در اس
یــک تیــم، مــورد نیــاز اســت، بنابرایــن از شــما انتظــار مــی رود زمانــی 
ــا آن کار را  ــه قب ــوید؛ چ ــرا ش ــود وارد ماج ــام ش ــد انج ــه کاری بای ک
ــه رو  ــا آن روب ــه ب ــت ک ــار اس ــرای اولین ب ــه ب ــید و چ ــام داده باش انج
ــرای انجــام  ــا ب ــع بی ج ــای داشــتن توق ــه معن ــن ب ــه ای ــوید. البت می ش

ــد  ــدرس ارش ــگانگ، م ــف باس ــت. ج ــما نیس ــوان ش ــارج از ت کاری خ
ــد:  ــاروارد می گوی ــی ه ــی دانشــکده بازرگان ــت کارآفرین ــد مدیری در واح
»اســتارت آپ ها آزمایش هــای بــزرگ را در خــود شــکل می دهنــد. 
ــت.  ــد اس ــا جدی ــرد کام ــورت می گی ــا ص ــه در آنج ــوآوری ک ــر ن ه
ــرد.  ــرار می گی ــش ق ــورد آزمای ــری م ــس از دیگ ــی پ ــا یک فرضیه ه
ــتر  ــئولیت ها در بیش ــا و مس ــراد، نقش ه ــرد اف ــای عملک ــن، مرز ه عناوی
ــد؛  ــه کار می کن ــه صــورت یکپارچ ــم ب ــر هســتند. تی ــوارد انعطاف پذی م
ــه  ــداف، هم ــمت اه ــه س ــت ب ــد، حرک ــای جدی ــق ایده ه ــراع، خل اخت
ــرای  ــی ب ــاب راهنمای ــچ کت ــه هی ــود ک ــام می ش ــی انج ــا در حال این ه
ــد  ــود می آی ــه وج ــره ب ــه در کار روزم ــی ک ــدارد.« ابهامات ــود ن آن وج

   5  ارمغان استارت آپ ها 
برای اعضای تیم کاری

ــمگیر  ــت چش ــد. موفقی ــردی باش ــر به ف ــز و منحص ــغلی هیجان انگی ــه ش ــد تجرب ــتارت آپ می توان ــک اس کار در ی
شــرکت های بــزرگ اســتارت آپی در دنیــا، بســیاری از کارآفرینــان را تشــویق کــرده تــا به دنبــال عالیــق خــود برونــد 
ــک  ــت ی ــن اس ــه ممک ــور ک ــیم همان ط ــته باش ــه داش ــد توج ــه بای ــد. البت ــدازی کنن ــان را راه ان ــب و کار خودش و کس

ــت.  ــم نیس ــر ه ــدون خط ــا ب ــد، ام ــر برس ــه نظ ــز ب ــت هیجان انگی ــو، بی نهای ــه جل ــق و روب ــرمایه گذاری موف س
ــذاران  ــی بنیان گ ــت. یعن ــب اس ــی مناس ــتن تیم ــتارت آپ، نداش ــک اس ــدن ی ــق نش ــل موف ــن دالی از مهم تری
ــک  ــت آن کم ــه موفقی ــند و ب ــود باش ــازمانی خ ــت س ــتاق ماموری ــه مش ــد ک ــاز دارن ــرادی نی ــتخدام اف ــه اس ب
ــوان  ــود را به عن ــیر خ ــد مس ــه می خواهی ــتید ک ــن نیس ــا مطمئ ــد، ام ــل داری ــی تمای ــای کارآفرین ــه دنی ــر ب ــد. اگ کنن
صاحــب کســب وکاری پیــش ببریــد، پــس ممکــن اســت پیوســتن بــه یــک اســتارت آپ در مراحــل اولیــه آن حرکــت 
مناســبی بــرای شــما باشــد، امــا قبــل از این کــه تصمیــم بگیریــد بــه یــک اســتارت آپ بپیوندیدچنــد نکتــه وجــود دارد 
کــه بایــد در نظــر بگیریــد تــا مطمئــن شــوید کــه آیــا ایــن مســیر شــغلی همــان اســت کــه می خواهیــد دنبــال کنیــد یــا 
خیــر؟ اگــر به تازگــی فعالیــت خــود را به عنــوان یــک نیــروی کار شــروع کرده ایــد یــا قصــد داریــد حرفــه خــود را بــه مســیری 
ــرای  ــی را ب ــا و تجربه های ــد مهارت ه ــوان می توان ــتارت آپی ج ــرکت اس ــک ش ــور در ی ــد، حض ــت کنی ــاوت هدای متف
شــما فراهــم کنــد کــه به ســختی در دنیــای شــرکت ها پیــدا خواهیــد کــرد. در ادامــه پنــج مزیتــی کــه پیوســتن بــه یــک 

اســتارت آپ بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آورد، بررســی می کنیــم.
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ــه تغییــرات واکنــش نشــان دهیــد.  ــا در لحظــه ب بــه شــما می آمــوزد ت
ــف  ــه در آن وظای ــاختار یافته ک ــازمانی س ــط س ــک محی ــاف ی برخ
ــی  ــای تخصص ــه بخش ه ــد ب ــما می توان ــغلی ش ــدوده ش ــارج از مح خ
ــد آســتین ها را  ــان می کن منتقــل شــود، کار در یــک اســتارت آپ مجبورت
بــاال بزنیــد و به طــور مســتقیم بــا مشــکات مقابلــه کنیــد. ایــن نه تنهــا 
ــد،  ــل می کن ــر در یــک گــروه تبدی ــال و مدبر ت ــه عضــوی فع شــما را ب
ــه شــما امــکان می دهــد روش هــا و مهارت هــای حــل مســأله  بلکــه ب

ــد. خــود را تقویــت کنی

2- کار شما تاثیری مشهود دارد
ــد  ــاد می کن ــی را ایج ــتارت آپی محیط ــم اس ــک تی ــک ی ــت کوچ ماهی
بخشــی  در  چرخ دنــده  یــک  فقــط  نکنیــد  احســاس  آن  در  کــه 
با ســابقه تر،  و  بزرگ تــر  شــرکت های  برخــاف  هســتید.  نامعلــوم 
ــه آن  ــن ب ــتند. ای ــدودی هس ــله مراتب مح ــتارت آپ ها دارای سلس اس
معناســت کــه جایــگاه شــما در ســازمان بســیار قابــل مشــاهده اســت و 
تأثیــر کار شــما نســبت بــه زمانــی کــه در موقعیــت تخصصی تــر قــرار 
ــوری در  ــش واضــح و ف ــی آشــکار می شــود. بین داشــته باشــید، به راحت
ــت  ــه احســاس رضای ــد ب ــورد اثربخشــی مشــارکت های شــما می توان م
شــغلی تان کمــک کنــد. ایــن رضایــت می توانــد تمایــل شــما را تقویــت 
کنــد تــا کار خــود را بــا باالتریــن کیفیــت انجــام دهیــد و به رشــد شــرکت 

خــود کمــک کنیــد.

3- میان تیمی باانگیزه قرار می گیرید
ــروع  ــکل ش ــک مش ــل ی ــرای راه ح ــده ای ب ــا ای ــتارت آپ ب ــک اس ی
ــاز دارد  ــتعداد نی ــا اس ــزه و ب ــراد باانگی ــی از اف ــه تیم ــا ب ــود، ام می ش

ــا  ــد. ب ــل کنن ــدار تبدی ــک تجــارت پای ــه ی ــد و ب ــده را بپذیرن ــا آن ای ت
ــت را  ــن فرص ــه آن، ای ــل اولی ــتارت آپ در مراح ــک اس ــه ی ــتن ب پیوس
ــه  ــا بخشــی از تیمــی کوچــک از افــراد باانگیــزه باشــید کــه ب داریــد ت
ــرکت  ــت ش ــه موفقی ــک ب ــتاق کم ــد و مش ــت می دهن ــود اهمی کار خ
ــا حقــوق  ــر اســتعداد ها را ب ــی کــه شــرکت های بزرگ ت هســتند. در حال
ــود  ــه خ ــتارت آپ ها توج ــد، اس ــذب می کنن ــترده ج ــای گس ــاال و مزای ب
ــد  ــازمان متعه ــدف س ــه ه ــه ب ــد ک ــز می کنن ــرادی متمرک را روی اف
ــا کار در  هســتند. جــف باســگانگ در هــاروارد بیزینــس می نویســد: »ب
ــق در  ــاس تعل ــا احس ــا ب ــی رود ت ــار م ــما انتظ ــتارت آپ، از ش ــک اس ی
ــی در  ــت و ماجراجوی ــتن ماموری ــس داش ــد. ح ــرمایه گذاری کنی آن س
یــک اســتارت آپ، بیشــتر از یــک ســازمان ســنتی اســت به طــوری کــه 
ــرکت  ــت ش ــا ارزش و موفقی ــتقیما ب ــما به وضــوح و مس ــای ش تاش ه
ــی، فرهنگــی  ــر ماجراجوی ــی ب ــط مبتن ــوع محی ــن ن ــط اســت.« ای مرتب
ــق،  ــش از احســاس تعل ــه بی ــد ک ــه ایجــاد می کن دوســتانه و رفاقت گون

ــد. ــا می کن ــان الق ــار در کارت ــس افتخ ــما ح ــه ش ب

4- کارآفرینی را یاد می گیرید
در طــول مــدت حضــور خــود در یــک اســتارت آپ، احتمــاال بــا 
بنیان گــذاران و مدیــران شــرکت همــکاری نزدیکــی خواهیــد داشــت کــه 
ــا  ــه شــما دیدگاهــی بی ســابقه از واقعیت هــای کارآفرینــی می دهــد. ب ب
دسترســی مســتقیم بــه مدیریــت ارشــد و تجربــه چگونگــی رشــد یــک 
ــدی  ــرای مقیاس بن ــی از آنچــه ب ــان، درک عمیق ــازمان در طــول زم س
کســب وکار الزم اســت بــه دســت خواهیــد آورد، از اســتخدام کارکنــان 
ــی،  ــر از بینش هــای تجــاری عمل ــد. فرات ــت برن ــا ایجــاد هوی ــه ت گرفت
ــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه  حضــور در کســب و کاری جدیــد ب
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ــوه  ــر نح ــتری ب ــر بیش ــر، تأثی ــله مراتبی ت ــط سلس ــه محی ــبت ب نس
ــوان عضــوی از  ــه به عن ــا آنجــا ک عملکــرد شــرکت داشــته باشــید. ت
ــرای  ــود را ب ــای خ ــا ایده ه ــد ت ــن فرصــت را داری ــی کوچــک، ای تیم
ــه  ــر ســاختن ســازمان، ارائ ــی در جهــت کارآمدت ــوآوری و راه حل های ن
ــد فــرد صاحــب  ــد مانن ــد، می توانی ــد. وقتــی ایــن فرصــت را داری دهی
کســب وکار فکــر کنیــد و ایده هایــی را ارائــه دهیــد کــه نه تنهــا بــرای 

ــه نفــع کل مجموعــه اســت. شــما و تیمتــان، بلکــه ب

5- تجربه فرهنگ شرکتی متفاوت
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــد، ب ــا کار کنی ــرکتی نوپ ــد در ش ــم داری ــر تصمی اگ
متوجــه خواهیــد شــد کــه فرهنــگ اســتارت آپی بــا فرهنــگ شــرکتی 
متفــاوت اســت. چــه به دنبــال تغییــر باشــید، چــه از ماهیــت ســفت و 
ــک  ــه ی ــتن ب ــا پیوس ــد، ب ــان نمی آی ــنتی خوش ت ــرکتی س ــخت ش س
اســتارت آپ می توانیــد فرصتــی عالــی بــرای تجربــه یــک محیــط کاری 
متفــاوت داشــته باشــد. اگــر عاشــق محــل کاری انعطاف پذیــر باشــید 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــت ب ــن اس ــد، ممک ــی نکنی ــانه خال ــئولیت ش و از مس
ــنخیت  ــاس س ــتر احس ــتارت آپی بیش ــگ اس ــا فرهن ــه ب ــید ک برس
داریــد، امــا اگــر بــه تعــادل بیــن کار و زندگــی بیشــتر فکــر می کنیــد 
یــا پــاداش را بــر اشــتیاق اولویــت می دهیــد، فرهنــگ شــرکتی 
ــتارت آپ  ــک اس ــه در ی ســنتی تر ممکــن اســت مناســب تر باشــد. البت

ــه  ــه اینجاســت ک ــا نکت ــن کار زندگــی وجــود دارد، ام ــادل بی هــم تع
طبیعتــا وقتــی احســاس تعلــق بیشــتری داشــته باشــید، مطمئنــا زمــان 
بیشــتری بــرای آن صــرف خواهیــد کــرد. مهــم اســت کــه هــم اهــداف 
ــا و  ــد و مزای ــی کنی ــود را ارزیاب ــه ای خ ــداف حرف ــم اه شــخصی و ه
معایــب هرکــدام را بســنجید تــا تعییــن کنیــد کــه کــدام محیــط بــرای 
شــما بهتــر اســت. اکنــون کــه درک بهتــری از مزایــای پیوســتن بــه 
اســتارت آپ ها داریــد، وقــت آن اســت کــه 3 ســؤال از خــود بپرســید:

آیا می توانم نسبت به اهداف شرکت همسو و با اشتیاق باشم؟
ــده  ــئولیت را به عه ــری از مس ــطح باالت ــه س ــتم ک ــل هس ــا مای آی

ــرم؟ بگی
آیا به طور طبیعی مشتاق یادگیری چیز های جدید هستم؟

ــال  ــا به دنب ــید ی ــته باش ــود را داش ــرکت خ ــدازی ش ــه آرزوی راه ان چ
ــی کــه در  ــان باشــید، درس های ــرای شــغل ســنتی خودت ــی ب جایگزین
ــا  ــد ت ــت و می توان ــمند اس ــیار ارزش ــد بس ــتارت آپ می آموزی ــک اس ی

ــراه باشــند. ــا شــما هم ــان دوران کاری ب پای

روزنامه جام جم
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محدودیت هــا و اختــاالت گســترده اینترنتــی ضربــه محکمــی بــر بدنــه 
ــن  ــه ای ــرده اســت. دامن ــتارت آپی کشــور وارد ک ــف اکوسیســتم اس نحی
ضربــات تــا جایــی پیــش    رفتــه کــه حــاال تعــداد زیــادی از اســتارت آپ   ها 
ــه تعطیــل کــردن کســب و کار خــود شــده   اند. در پــی اتفاقــات  ناچــار ب
ــی  ــر از تعطیل ــه   ای خب ــار بیانی ــا انتش ــدم« ب ــتارت آپ »انجام   می ــر اس اخی
ســایت خــود بعــد از ۸ ســال و تــا پایــان ســال ۱40۱ داد. »انجــام میــدم« 
ــان، بســتری  ــه دانش بنی ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــه ب ــود ک ــی ب پلت فرم
را فراهــم کــرد تــا کاربرانــش در هــر نقطــه از ایــران و حتــی از سراســر 
ــا،  ــاس تخصص   ه ــر اس ــه ب ــند ک ــته باش ــکان را داش ــن ام ــان، ای جه
ــروژه کاری فریلنســری  ــود پ ــای خ ــا و توانمندی   ه ــتعدادها، مهارت   ه اس
دریافــت کننــد. ایــن اســتارت آپ بــا انتشــار بیانیــه   ای اعــام کــرد بعــد از 
گذشــت ۸ ســال از فعالیــت خــود، قصــد دارد فعالیــت خــود را تــا پایــان 

ســال ۱40۱ متوقــف کنــد.
ایــن توقــف عملکــرد در حالــی اســت کــه »انجــام میــدم« پیــش از ایــن، 
بیــش از ۲۲0 هــزار فریلنســر در اختیــار داشــته و بیــش از 33۲ هزار ســفارش 
کســب و کار بــر بســتر آن انجــام شــده اســت. ایــن اســتارت آپ در اطاعیه 
ــواره  ــته هم ــال های گذش ــی س ــت: » ط ــود آورده اس ــت خ ــف فعالی توق

تاشــمان ایــن بــوده کــه پلت فرمــی را بــرای هموطنانمــان مهیــا کنیــم 
کــه بتواننــد در آن بــه خدمــات موردنیــاز بــرای توســعه   کســب و کارهــای 
ــا مهــارت  ــه شــکلی آســان دسترســی داشــته باشــند و افــراد ب خــود ب
ــه  ــی ک ــد )امکان ــد کنن ــود کســب درآم ــای خ ــد از مهارت   ه ــز بتوانن نی
البتــه در شــرایط نرمــال بایــد همزمــان بــا دیگــر کشــورهای جهــان از 
ــال ها  ــن س ــت(. در ای ــرار می   گرف ــان ق ــار ایرانی ــل در اختی ــال ها قب س
بــا مشــکات زیــادی دســت   وپنجه نــرم کردیــم ولــی همــواره امیــدوار 
بودیــم کــه بــا بهبــود شــرایط بتوانیــم بــا جــذب ســرمایه   های موردنیــاز، 
آن طــور کــه شایســته اســت بــه توســعه ایــن پلت فــرم بپردازیــم. بعــد از 
گذشــت ۸ســال از اولیــن روزی کــه در تیمــی کوچــک ایــده راه   انــدازی 
ــه ذهنمــان رســید، بعــد از اینکــه پذیــرای بیــش از  چنیــن پلت فرمــی ب
ــزار  ــش از 330 ه ــت بی ــه ثب ــم و ب ــب و کار بودی ــر و کس ۲۲0 فریلنس
ســفارش انجــام کار کمــک کردیــم، حــاال متاســفانه بــا دو چندان شــدن 
ــظ و توســعه    ــرای حف ــه   ســرمایه   گذاری ب ــوان ادام مشــکات، دیگــر ت
ــه  ــور روزان ــک و به   ط ــا از نزدی ــم. م ــود نمی   بینی ــدم را در خ ــام می انج
ــود ارزش  ــت خ ــا خاقی ــد ب ــوان می توانن ــراد ج ــه چطــور اف ــم ک دیدی
ــاه  ــده در دو م ــت ش ــفارش   های ثب ــداد س ــاال تع ــا ح ــد. ام ــاد کنن ایج

محدودیت های اینترنتی چه بر سر استارت آپ   ها آورد؟
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اخیــر بــه کمتــر از نصــف روزهــای عــادی تقلیــل پیــدا کــرده اســت 
ــای  ــب و کاره ــت    کس ــش فعالی ــان دهنده کاه ــوع نش ــن موض و ای
ــم  ــه امیدواری ــت. صمیمان ــور اس ــرها در کش ــرد و فریلنس ــک، خ کوچ
ــادی  ــد به   طــور ع ــا بتوانن ــردم و کســب وکاره ــه م ــم ک روزی را ببینی

بــه ایجــاد اشــتغال و تولیــد ثــروت بــرای میهنمــان کمــک کننــد.«
ــایت  ــت س ــف فعالی ــان توق ــتارت آپ، زم ــن اس ــه ای ــه اطاعی  در ادام
ــد از ۱3  ــران جدی ــام کارب ــق آن ثبت   ن ــه طب ــت ک ــده اس ــر ش منتش
ــت.  ــف شــده اس ــای جدیــد از ۲0 آبــان متوق ــت کاره ــان و ثب آب
ــه  ــود. در ادام ــف می ش ــم از ۲0آذر متوق ــد ه ــفارش   های جدی ثبت س
ــه  ــت وج ــت برداش ــت درخواس ــه ثب ــت ک ــده اس ــه آم ــن اطاعی ای
فــوری از ۲0 دی مــاه متوقــف می شــود و آخریــن مهلــت ثبــت 
درخواســت   های معمولــی برداشــت وجــه ۲0 بهمــن مــاه خواهــد بــود 
و آخریــن دور تســویه حســاب   ها تــا پایــان بهمــن مــاه انجــام خواهــد شــد. 
همچنیــن محتواهــا و فایل   هــای آپلــود شــده در ســایت تا ۱0 اســفند مــاه قابل 
ــی  ــس از آن تضمین ــود و پ ــد ب ــتیبان   گیری خواهن ــود و پش نل دا
بــرای در دســترس بــودن آنهــا وجــود نخواهــد داشــت. در پایــان ایــن 
ــران در  ــتیبانی کارب ــش پش ــت بخ ــه فعالی ــده ک ــته ش ــه نوش اطاعی

ــود. ــف می ش ــاه متوق ــفند م ــز از ۱0 اس ــف نی ــای مختل واحده
ــد.  ــم ش ــتودیو« ه ــتارت آپ »موبواس ــر اس ــکات دامن   گی ــن مش  ای
ــی  ــار توییت ــا انتش ــوز« ب ــو نی ــل »موب ــجاری«، مدیرعام ــدی ش »مه
ــت:  ــه نوش ــد. او در ادام ــع ش ــتودیو« جم ــه »موبواس ــرد ک ــام ک اع
»بــا ۱0 نفــر از کارمندانمــان خداحافظــی کردیــم. مــا در چهــار ســال 
ــه  ــیری ک ــاختیم؛ مس ــو س ــزار ویدئ ــک به ه ــتمر نزدی ــت مس فعالی
بــدون حمایــت تیــم موبواســتودیو امکان   پذیــر نبــود. بــا ایــن حــال مــا 

ــم.« ــاره برمی   گردی ــوب دوب ــای خ ــه   زودی در روزه ب
ــم  ــدی   وود« ه ــتارت آپ »وی ــه اس ــا ب ــن تعطیلی   ه ــوج ای ــه م  در ادام

ــروع  ــس از ش ــه پ ــت ک ــرده اس ــام ک ــتارت آپ اع ــن اس ــید. ای رس
ــد  ــا افــت ۷۸ درصــدی در درآم ــن مجموعــه ب ــت ای ــال در اینترن اخت
ــه تعدیــل 30 نفــر از نیروهــای خــود شــده.  مواجــه شــده و مجبــور ب
ــروش  ــا ف ــه قصــد دارد ب ــرد ک ــوان ک ــه عن ــن مجموع ــل ای مدیرعام
امــوال شــرکت، بدهی   هــا و دســتمزد کارکنــان را بپــردازد و کســب و کار 
ــران  ــن اســتارت آپ را از ای ــه زودی ای ــد ب ــا بتوانن ــده نگــه دارد ت را زن
ــی«،  ــار راکع ــل، »یاش ــی تپس ــزارش روابط عموم ــه گ ــد. ب ــارج کنن خ
ــاره  ــت، درب ــن اس ــاز آنای ــک ویدئوس ــه ی ــدی وود ک ــل وی مدیرعام
وضعیــت کســب و کار خــود پــس از شــروع اختــال در اینترنــت ایــران 
ــه  ــم ک ــه دهی ــی ارائ ــود سرویس ــن ب ــا ای ــه م ــده اولی ــد: »ای می   گوی
ــا امــکان ویرایــش گســترده  ــاز دارد، ب ــی نی ــد هــر ویدئوی ــر بتوان کارب
بــه آن    بدهیــم. ولــی بــه دلیــل زمان بــر و هزینه   بــر بودنــش، تصمیــم 
ــه  ــدود( ارائ ــخه اول )مح ــیم. نس ــه آن برس ــخه ب ــم در دو نس گرفتی
ــد از  ــا ۲0 درص ــر دادن ۱۵ ت ــا تغیی ــا ب ــود ت ــر ب ــه کارب ــی ب قالب   های
ــه شــدت مــورد  ــو مــورد نظــرش برســد کــه ب ــه ویدئ محتــوای آن، ب
اســتقبال قــرار گرفــت. امــا ورژن دوم )کامــل( ایــن امــکان را بــه کاربــر 
ــی  ــواه و کارگردان ــناریوهای دلخ ــا س ــی را ب ــر ویدئوی ــا ه ــد ت می ده
ــا هــر مدت   زمانــی کــه مدنظــرش اســت تولیــد کنــد. در  متفــاوت و ب
ــر  ــه کارب ــو ب ــش ویدئ ــکان ویرای ــش از ۷0 درصــد ام ــن شــرایط بی ای
داده می شــود.« یاشــار راکعــی دربــاره روزهــای قبــل از محدودیت هــا 
گفــت: »کمتــر از یــک هفتــه بــا النــچ فاصلــه داشــتیم؛ تمــام منابــع 
مالی   مــان را خــرج کــرده بودیــم تــا بــه ســرعت محصــول را بــه بــازار 
برســانیم. آن تیــم چهارنفــره تبدیــل شــده بــود بــه یــک خانــواده درجه 
یــک 30نفــره. یــک قــدم مانــده بــود کــه نتیجــه ایــن همــه تــاش 
ــم  ــران کنی ــا محدودیت هــای مالی   مــان را جب ــم ت شــبانه   روزی را ببینی
کــه یک   شــبه چــراغ اقتصــاد دیجیتالــی را خامــوش کردنــد و االن کــه 
بــا شــما صحبــت می   کنــم دیگــر نــه خبــری از آن تیــم اســت نــه آن 

شــرکت.«
ــح داد:  ــد توضی ــدی وود وارد ش ــه وی ــه ب ــارت   هایی ک ــاره خس ــی درب راکع
از دســت  وارد شــد،  بــه ویــدی وود  »مهم تریــن خســارتی کــه 
ــام  ــه تم ــا ب ــا آنه ــتیم ب ــه می توانس ــود ک ــی ب ــه       یک ــم درج ــن تی رفت
ــش  ــه بابت ــت ک ــاله ای اس ــن مس ــن بزرگ تری ــیم. ای ــان برس اهداف   م
ناراحتــم. مجبــور شــدیم کل تیــم را تعدیــل کنیــم و حــاال تنهــا تیــم 
چهــار نفــره بنیان گــذاران باقــی مانــده اســت. بــه تبــع آن شــرکت را 
هــم تحویــل دادیــم و تمــام وســایلش را بــرای فــروش گذاشــته   ایم تــا 
ــن  ــی، در ای ــه راکع ــه گفت ــم.« ب ــا را بدهی ــا و دســتمزد بچه   ه بدهی   ه
مــدت درآمــد ایــن اســتارت آپ شــاهد کاهشــی ۷۸ درصــدی در درآمــد 
ــوده اســت کــه  ویــدی وود و 90 درصــدی در درآمــد 9 هــزار نفــری ب
ــدی وود  ــد. وی ــد کســب می کرده   ان ــن اســتارت آپ درآم ــه واســطه ای ب
هــم در راســتای مســوولیت اجتماعــی شــرکتی خــود، بــه مــدت ۱۵ روز 

ــران رایــگان کــرده اســت. ــرای کارب تمــام خدماتــش را ب
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لــو شــیپلی، نویســنده مقالــه ای در هــاروارد بیزنــس ری ویــو، ســه دهــه 
گذشــته را در صنعــت نرم افــزار گذرانــده اســت، از جملــه ســه 
ــره  ــات مدی ــت در هی ــن خدم ــل و همچنی ــوان مدیرعام ــه عن دوره ب
ــرکت های  ــیاری ش ــاور بس ــوان مش ــه عن ــی و ب ــرکت خصوص ۱0 ش
دیگــر. لــو شــیپلی مدیــر عامــل ســابق نــرم افــزار بلــک داک و مــدرس 
فــروش فنــاوری در دانشــکده بازرگانــی هــاروارد و دانشــکده مدیریــت 
ــت  ــاوری خدم ــره فن ــات مدی ــج هی ــو در پن ــی اســت. ل ــلون ام آی ت اس
می کنــد و یکــی از مدیــران اجرایــی در جنــرال کاتالیســت بــوده اســت.  
ــی  ــران مال ــاب دات کام، بح ــدن حب ــال ترکی ــرکت ها را در خ او  ش
۲00۸ و رکــود کوویــد، رهبــری کــرده یــا بــه آنهــا مشــاوره داده اســت. 
او می نویســد: گــر چــه هــر رکــودی متفــاوت اســت، طبــق تجربــه مــن 
برخــی گام هــای اساســی وجــود دارد کــه اســتارت آپ ها بایــد در هنــگام 

بدتــر شــدن محیــط اقتصــادی انجــام دهنــد.

اقداماتــی را بــرای تمدیــد مهلت هــای خــود انجــام 
ــاال! ــن ح ــد. همی دهی

وقتــی رکــود شــروع می شــود، جــذب ســرمایه بســیار ســخت تر 
می شود.شــما بایــد مهلت هــای تعییــن شــده یــا »تاریــخ پرداخــت نقــدی« 
خــود را تمدیــد کنیــد، تــا بتوانیــد بــرای زنــده مانــدن اســتارت اپ خــود 
ــول  ــی پ ــد. فقــط در صورت ــزی کنی ــد برنامه ری ــا ســرمایه ای کــه داری ب
خــرج کنیــد کــه محصــول یــا خدمــات خــود را بهتــر کنیــد یــا فــروش 
ــرای کارهــای  ــه  کــردن ب ــد. دیگــر وقــت هزین ــدی را ایجــاد کنی جدی

»خوشــایند« نیســت: ابتــکارات جدیــد را کاهــش دهیــد، و فقــط آن هایی 
ــد. در  ــدی کنی ــد، اولویت بن ــدت دارن ــت کوتاه م ــانس موفقی ــه ش را ک
دوران رکــود، »پــول نقــد پادشــاه اســت«، بنابرایــن بایــد مطمئــن شــوید 
کــه بــه انــدازه کافــی بــرای عبــور از توســعه نهایــی در اختیــار داریــد. 
ــد.  ــاری اســتفاده کنی ــک خــط اعتب ــش ســرمایه خــود از ی ــرای افزای ب
ــد در  ــرمایه گذاری جدی ــر از س ــول و ارزان ت ــوز معق ــره هن ــای به نرخ ه

ــا وجــود افزایــش نرخ هــا. ــی ب ســهام هســتند، حت

فعاالنه از بهترین مشتریان خود استقبال کنید.
رکــود یــک فرصــت عالــی بــرای شــما بــه عنــوان مدیــر عامــل اســت 
ــا بزرگتریــن و مهم تریــن مشــتریان خــود تقویــت  ــا روابــط خــود را ب ت
کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه آنهــا تهدیــد رکــود را نیــز احســاس 
ــر عامــل شــرکتی کــه از  ــا مدی ــد ب ــد. مشــتریان همیشــه مایلن می کنن
آن خریــد کرده انــد ماقــات کننــد، بنابرایــن ایــن فرصتــی اســت بــرای 
ــا  ــی را ب ــد و زمان ــدن کنی ــد، از مشــتریان دی ــه جــاده بزنی ــه ب شــما ک
ــوری  ــه حض ــک جلس ــد ی ــر نمی توانی ــد. اگ ــود بگذرانی ــندگان خ فروش
ــر از  ــد. اگ ــات کنی ــا ماق ــا آن ه ــن زوم ب ــا اپلیکیش ــید، ب ــته باش داش
ــا یــک  ــه تازگــی ب ــد. مــن ب ــور کنی فــروش راضــی نیســتید، از آن عب
ــن  ــه م ــه ب ــردم ک ــت ک ــی صحب ــابقه فن ــا س ــل ب ــر عام بنیانگذار/مدی
گفــت »یــاد گرفتــه اســت کــه از فــروش شــرکت خــود قدردانــی کنــد« 
ــد  ــر می کردی ــر از فک ــود. اگ ــت ب ــروش ناراح ــدا از ف ــر در ابت ــی اگ حت
ــت آن  ــرای محصــول شــما صــرف شــده اســت، وق ــان ب ــن زم بهتری

به عنوان یک کارآفرین با رکود چه کنیم؟ 

ــا چالش هــای منحصــر بــه فــردی روبــرو هســتند. آنهــا معمــوالً هنــوز  اســتارت آپ ها در دوران رکــود اقتصــادی ب
ســودآور نشــده اند و بــه منابــع مالــی خارجــی متکــی هســتند - و بنابرایــن بــه ویــژه هنگامــی کــه شــرایط اقتصــاد 

ــد.  ــرار می گیرن ــر ق ــد در معــرض خط ــر می کن کالن تغیی
در شــرایطی کــه آمریــکا بــا کاهــش 20 درصــدی ارزش ســهام از باالتریــن ســطح خــود مواجــه اســت، مــا رســماً 
ــان پیش بینــی می کننــد کــه اگــر در حــال حاضــر در رکــود  ــازاری نزولــی قــرار داریــم. بســیاری از اقتصاددان در ب
نباشــیم، در چنــد فصــل آینــده وارد رکــود خواهیــم شــد. مدیــران عامــل اســتارت آپ ها بایــد از چــه اســتراتژی ها 

و تاکتیک هایــی بــرای آمــاده شــدن و زنــده مانــدن در رکــود اســتفاده کننــد؟
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اســت کــه در ایــن ایــده تجدیــد نظــر کنیــد: در شــرایط رکــود، بهتریــن 
ــا مشــتریان و فــروش اســت. اســتفاده شــما از زمــان، صحبــت ب

ــی  ــتریان فعل ــه مش ــتر ب ــروش بیش ــه ف ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــه  ــر ب ــن ام ــت. ای ــد اس ــتریان جدی ــذب مش ــر از ج ــان تر و ارزان ت آس
ویــژه در شــرایط رکــودی صــادق اســت، زیــرا همــه نگاهــی دوبــاره بــه 
همــه هزینه هــا دارنــد. اگــر در یــک کســب و کار B۲B هســتید، بازدیــد 
از مشــتریان بینشــی واقعــی در مــورد میــزان خوشــحالی مشــتریان شــما 
ــه  ــه ب ــا ن ــتید ی ــتری هس ــزش مش ــر ری ــرض خط ــا در مع ــه آی و اینک
ــای  ــد، در برنامه ه ــب و کار B۲C داری ــک کس ــر ی ــد. اگ ــما می ده ش
پــاداش و ســایر ابتــکارات ســرمایه گذاری کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه 
بهتریــن مشــتریان شــما احســاس قدردانــی می کننــد. ریســک ســقوط 
ــرا شــرکت ها هزینه هــای خــود را  ــد زی در طــول رکــود افزایــش می یاب
در اولویــت قــرار می دهنــد و از ابتــکارات جدیــد عقب نشــینی می کننــد. 
نــرخ ریــزش بــاال تأثیــر مســتقیمی بــر ارزش گــذاری شــرکت دارد. بــه 
عنــوان یــک مدیــر عامــل، شــما در موقعیــت منحصــر بــه فردی هســتید 
کــه می توانیــد ماننــد یــک الگــو عمــل کنیــد و کارمنــدان شــما تــاش 

شــما را تشــخیص خواهنــد داد.
با سرمایه گذاران خود که سرمایه گذاری مخاطره آمیز کردند، در 

ارتباط نزدیک بمانید.
ــرمایه گذاری  ــرای س ــی ب ــال های پررونق ــال های ۲0۲0 و ۲0۲۱ س س
ــر، ســرمایه گذاری  ــد و بســیاری از شــرکت های خطرپذی ــر بودن خطرپذی
اولیــه خــود را تــا ســطوح ناپایــدار پیشــنهاد دادند. همیــن ســرمایه گذاران 
اکنــون بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه کــدام یــک از شــرکت های پرتفــوی 
ــاد  ــرا اقتص ــد زی ــت کنن ــد و از آن حمای ــرار دهن ــت ق ــود را در اولوی خ
ــرای  ــود را ب ــرمایه خ ــد س ــرمایه گذاران بای ــود. س ــود می ش ــار رک دچ
ــوی  ــرکت های پرتف ــرای ش ــرمایه ب ــع آوری س ــدی جم ــای بع دوره
ذخیــره کننــد تــا آنهــا را بــه موفقیــت برســانند. در ســال ۲0۲۲ کنــدی 
اقتصــاد، بیشــتر می شــود. بــه عنــوان یــک مدیــر عامــل، اعتــراف بــه 
اینکــه شــرکت شــما ارزش کمتــری دارد می توانــد بســیار دشــوار باشــد. 
بــرای شــما مهــم اســت کــه اغلــب بــا ســرمایه گــذاران خطرپذیــر خــود 

ارتبــاط برقــرار کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه پتانســیل بلندمــدت شــما 
را می بیننــد.

بهترین کارمندان خود را دریابید.
ــغل  ــاب ش ــا در انتخ ــد ت ــور می کن ــان را مجب ــادی کارکن ــود اقتص رک
ــه شــک در مــورد  ــدان شــروع ب ــد. اگــر کارمن ــد نظــر کنن خــود تجدی
ــد  ــازار کــه می توانن ــر در ب ــا شــرکت های بزرگ ت ــد، ب دوام شــرکت کنن
ــد  ــاس خواهن ــد تم ــتر بپردازن ــا را بیش ــا و مزای ــی، پاداش ه ــد فعل درآم
گرفــت. پیش تــر از ایــن، زمانــی را بــا بهتریــن کارمنــدان خــود 
ــد. از  ــا را درک کرده ای ــن شــوید کــه طــرز فکــر آنه ــد و مطمئ بگذرانی
ــر شــرکت شــما  دســت دادن اســتعدادهای برتــر تأثیــر بســیار منفــی ب
ــظ  ــر حف ــم از نظ ــما ه ــتاب ش ــظ ش ــت و حف ــت. مدیری ــد داش خواه
ــیار  ــد بس ــتعدادهای جدی ــذب اس ــر ج ــم از نظ ــر و ه ــتعدادهای برت اس

مهــم اســت.
بر فرهنگ منحصربه فرد خود تأکید کنید و آن را به کار گیرید.

در تجربــه مــن بــه عنــوان یــک مدیــر عامــل، فرهنــگ تــا حــد زیــادی 
ــدان ارزش  ــود. کارمن ــان ب ــظ کارکن ــده حف ــل تعیین کنن ــن عام مهم تری
خــود را در بــازار کار می داننــد و اکثــر آنهــا در صــورت تشــویق و 
ــا شــما  ــاوت هســتند، ب ــت و احســاس اینکــه در حــال ایجــاد تف رضای
می ماننــد. بــر فرهنــگ تمرکــز کنیــد و منحصــر بــه فــرد بــودن و ارزش 
 Black Duck ــد. در ــتراک بگذاری ــه اش ــان ب ــا کارکن ــود را ب ــرکت خ ش
Software، یــک اســتارت آپ امنیتــی ســازمانی، مــا یــک فرهنگ ارزشــی 
و یادگیــری ایجــاد کردیــم. هــر کارمنــدی ســهامدار بــود و شــرکت را 
ــوزش  ــری و آم ــای یادگی ــا فرصت ه ــت. م ــود می دانس ــه خ ــق ب متعل
ایجــاد کردیــم و کارمنــدان احســاس کردنــد کــه بــا حضــور در شــرکت 
ــرد و  ــه ف ــگ منحصــر ب ــد. فرهن ــه می دهن ــد ادام ــری و رش ــه یادگی ب
قابــل شناســایی بــرای ایجــاد انگیــزه در کل تیــم شــما بــرای مبــارزه در 
برابــر نامایمــات ضــروری اســت. ممکــن اســت هــم کاهــش هزینه هــا 
و هــم تمرکــز بــر فرهنــگ، غیرمنطقــی بــه نظــر برســد. ایــن امــکان 
پذیــر اســت زیــرا تأمیــن مالــی رویدادهــای فرهنگــی منحصــر بــه فــرد 
ــون  ــا اکن ــاوت اســت، ام ــگ هــر شــرکتی متف ــه نیســت. فرهن پرهزین
ــگ  ــک فرهن ــد. ی ــر کنی ــه آن را دو براب ــه ب ــه توج ــان آن اســت ک زم
خــوب بــه حفــظ اســتعدادها کمــک می کنــد و اطمینــان می دهــد کــه 
ــا بخشــی  ــد. رکوده ــس آن برآیی ــای ســخت از پ ــد در زمان ه می توانی
ــدازه  ــر ان ــرکت ها در ه ــتند و ش ــاری هس ــای تج ــی از چرخه ه طبیع
بایــد آن را تحمــل کننــد یــا پژمــرده شــوند. اســتارت آپ ها بــا چالشــی 
ــوددهی  ــه س ــه ب ــی ک ــا زمان ــرا ت ــتند، زی ــرو هس ــرد روب منحصربه ف
نرســند، بــه ســرمایه های خارجــی بــرای تامیــن مالــی رشــد و تکامــل 
ــی  ــور حت ــور از آن و ظه ــرای عب ــتند. ب ــی هس ــوغ متک ــا بل ــود ت خ
ــرمایه گذاران،  ــتریان، س ــه مش ــد و ب ــظ کنی ــد را حف ــول نق ــر، پ قوی ت

کارمنــدان و فرهنــگ خــود توجــه زیــادی داشــته باشــید.
HBR :منبع
نویسنده: لو شیپلی
مترجم: شادی آذری حمیدیان
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1-نقشه برداری ذهن
امــروزه ایجــاد نقشــه ذهنــی بــه یــک اصطــاح نســبتا متــداول تبدیــل 
ــای  ــا، قالب ه ــرم افزاره ــواع ن ــیاری از ان ــع بس ــت. در واق ــده اس ش
ــا  ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــه می کنن ــی ارائ ــرای ایجــاد نقشــه ذهن ــاده ای را ب آم
ــد. عــاوه   ــر ســازماندهی کنی اســتفاده از آن هــا، داده هــای خــود را بهت
ــرای ســازماندهی ایده هــای  ــر آن، اســتفاده از آن هــا روش مناســبی ب ب

شــما نیــز هســت.
ــداع(،  ــت )اب ــت خاقی ــی در جه ــه ذهن ــک نقش ــاد ی ــرای ایج ــف( ب ال
موضــوع یــا مشــکلی کــه می خواهیــد بــرای حــل آن اقــدام کنیــد را در 
وســط برگــه یــا بـُـرد خــود بنویســید )می توانیــد ایــن کار را در کامپیوتــر 
انجــام دهیــد، امــا اســتفاده از وایت بــرد بــرای انجــام آن ایــده آل اســت(.

ــر  ــما را بهت ــای ش ــه نیازه ــی ک ــا عبارات ــکل را ب ــن مش ــپس ای ب( س
ــکل  ــر مش ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه کنی ــد، احاط ــف می کن توصی

ــرای  ــات ب ــی اصطاح ــت، برخ ــایت اس ــک وب س ــود ترافی ــما کمب ش
نوشــتن در اطــراف آن می توانــد “ترافیــک ارگانیــک”، “محتــوای مــورد 

ــد. ــی” باش ــتراتژی ویدئوی ــاد”، “SEO” و “اس اعتم
پ( بــه ایــن ترتیــب نقشــه ذهنــی شــما دارای یــک الیــه )الیــه اول( 
اســت. اکنــون بــه هــر یــک از نیازهــای خــود یــک الیــه دیگــر اضافــه 
کنیــد و در آن توضیــح دهیــد کــه چگونــه می توانیــد هــر یــک از ایــن 
چالش هــا را حــل کنیــد. بــه عنــوان مثــال، در مــورد SEO ممکــن اســت 
ــاز، استراتژیســت  ــورد نی ــن م ــه عناوی ــر را بنویســید: مجموع ــوارد زی م

اختصاصــی ســئو و دوره بازاریابــی ویدئویــی.
بــا اســتفاده از مراحــل ذکــر شــده در باال، نقشــه ذهنــی خود را گســترش 
دهیــد تــا زمانــی کــه مشــکل شــما بــه انــدازه کافــی بــه قســمت های 
قابــل کنتــرل تقســیم شــده باشــد. ایــن روش یــک تکنیــک فــوق العــاده 
ــه ای  ــخ های خاقان ــاد پاس ــث ایج ــت و باع ــئله اس ــل مس ــرای ح ب

مفهــوم طوفان 
فکری و 15 روش 
بــرای اجـرای
 طوفـان فکـری

طوفان فکری چیست؟
اگــر مشــکلی داریــد کــه بایــد آن را حــل کنیــد یــا می خواهیــد پــروژه جدیــدی را شــروع کنیــد، ایده پــردازی بهتریــن 
راه بــرای پیشــبرد ســریع اســت. بــا خلــق ســریع ایده هــا و بررســی آن هــا بــا کارآیــی بیشــتر بــه ســمت یــک راه حــل 
یــا یــک محصــول حرکــت خواهیــد کــرد. اگــر احســاس می کنیــد کــه در حــل یــک مشــکل بــه مشــکل برخورده ایــد 
ــری  ــان فک ــید. طوف ــوه برس ــای بالق ــه راه حل ه ــد ب ــری می توانی ــان فک ــا طوف ــد، ب ــده ای خالقانه ای ــال ای ــه دنب ــا ب ی
یــک تکنیــک خالقیــت گروهــی اســت کــه تیم هــا جهــت رســیدن بــه ایــده ای بــرای حــل مشــکالت از آن اســتفاده 
ــور  ــد »چط ــواالتی مانن ــتفاده از س ــا اس ــا ب ــی، تیم ه ــط آزاد اندیش ــک محی ــده و ی ــرل ش ــرایط کنت ــد. در ش می کنن
ممکــن اســت کــه ...« بــه حــل یــک مســئله و خلــق ایــده نزدیــک می شــوند. آنهــا طیــف وســیعی از ایده هــا را تولیــد 
می کننــد و بــرای یافتــن راه حل هــای بالقــوه بیــن آنهــا پیونــد برقــرار می کننــد. درواقــع انــرژی گــروه بــه هــر فــرد 
کمــک می کنــد و او نیــز ســایر افــراد را تغذیــه می کنــد. عــالوه بــر ایــده پــردازی، طوفــان فکــری می توانــد بــه شــما 

کمــک کنــد تــا ایده هــای مرتبــط و نزدیــک را بهــم ببافیــد تــا یــک کل منســجم را تشــکیل دهنــد.
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می شــود کــه بــدون ایــن روش ممکــن اســت از آن هــا غافــل باشــید.
SWOT 2-تجزیه و تحلیل

ــف  ــاط ضع ــوت )Strengths( ، نق ــاط ق ــارات نق ــف عب S.W.O.T  مخف
 )Threats( و تهدیدهــا  )Opportunities(  فرصت هــا ،)Weaknesses(
اســت. نقطــه شــروع داســتان شــما، هنگامــی اســت کــه یــک شــرکت 

را راه انــدازی می کنیــد. 
ــگام  ــه هن ــت ک ــوب اس ــزار محب ــک اب ــل SWOT ی ــه و تحلی تجزی
ــا محیــط تجــاری اســتفاده  ــه و تحلیــل یــک موقعیــت خــاص ی تجزی
مــی شــود. بــرای شــروع تجزیــه و تحلیــل SWOT، یــک جــدول ۲×۲ 

ــع را نشــان دهــد: ــک رب بســازید کــه هــر حــرف از مخفــف ی
 S - نقاط قوت )به عنوان مثال، حفظ کارکنان باال (

 W – نقاط ضعف )یعنی حاشیه کم در محصوالت فروخته شده (
) X فرصت ها )به عنوان مثال، صنعت رو به رشد برای – O 

 T – تهدیدها )یعنی افزایش رقابت(.
توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه نقــاط قــوت و ضعــف بــه طــور 
داخلــی بــه کســب و کار نــگاه مــی کننــد، در حالــی کــه فرصــت هــا 

و تهدیدهــا بــه آنچــه خــارج از کســب و کار اســت نــگاه مــی کننــد.

3-ذهن نویسی 
ــرای  ــی را ب ــای احتمال ــد ایده ه ــروه بای ــای گ ــی، اعض در ذهن نویس
ــر  ــپس ه ــند؛ س ــذ بنویس ــه کاغ ــک تک ــر، روی ی ــئله مد نظ ــل مس ح
کاغــذ را بــه نفــر بعــدی داده تــا آن را  بخوانــد و ایده هــای خــود را بــه 
ــا همــه اعضــا  آن اضافــه کنــد. ایــن فراینــد آن قــدر تکــرار می شــود ت
حداقــل یــک بــار ایده هایشــان را بــه هــر کاغــذ اضافــه کننــد. در انتهــا 

ــوند. ــاده می ش ــث آم ــرای بح ــع و ب ــت ها جم ــن یادداش ای
 مهم تریــن مزیــت ذهن نویســی در طوفــان ذهنــی ایــن اســت کــه بــا 
ــه اعضــا بررســی می شــود؛ در  نتیجــه  ــکار هم ــا و اف انجــام آن، ایده ه
فقــط برون گراهــا و افــراد بــا صــدای بلنــد، ســکان جلســه را بــه دســت 

ــاوی  ــزان مس ــه و به می ــرای هم ــر ب ــت اظهار نظ ــد و فرص نمی گیرن
ــود.  ــم می ش فراه

۴-میزگرد
ــان فکــری اســت.  ــن اشــکال طوف ــرد یکــی از ســنتی تری روش میزگ
ایــن روش شــامل نشســتن تیــم خــود دور یــک میــز اســت. هــر فــرد 
یــک تکــه کاغــذ بــرای نوشــتن ایــده دارد و بــا صــدای بلنــد بــا تیــم 
بــه اشــتراک مــی گــذارد. ایــن رونــد تــا زمانــی ادامــه مــی یابــد کــه 

ــدا نشــود. ــده دیگــری پی ای
ــا  ــل ایده ه ــه  و تحلی ــا تجزی ــدف م ــری، ه ــان فک ــن روش طوف در ای
ــعه و  ــال توس ــی در ح ــی وقت ــت؛ یعن ــف اس ــای مختل ــه ی زوای از هم
ــما  ــه ش ــری ب ــان فک ــرد« در طوف ــتید، روش »میزگ ــردازی هس ایده پ
ــتیابی  ــورد دس ــید و در م ــته  باش ــدگاه داش ــد دی ــد چن ــکان می ده ام

ــد. ــم بگیری ــروژه تصمی ــه پ ب
ــیار  ــی بس ــای واقع ــتن صندلی ه ــی داش ــان ذهن ــن روش طوف در ای
ــینند.  ــا بنش ــد روی آن ه ــرکت کنندگان بتوانن ــا ش ــود ت ــه می ش توصی
ــک  ــرداز«، ی ــرای »رؤیاپ ــی ب ــک صندل ــه ی ــما ب ــاص، ش ــور خ ــه ط ب
ــد«  ــرای »منتق ــی دیگــری ب ــن« و صندل ــی مخصــوص »واقع بی صندل
ــه نقشــی کــه  ــا  توجــه ب ــدگاه و ب ــا هــدف توســعه ی دی ــد. ب ــاز داری نی
توســط هــر صندلــی تعییــن می شــود، شــما یــا داوطلبــان روی هریــک 
از صندلی هــا می نشــینند. )ایــن تمریــن را می توانیــد بــه صــورت 

ــد.( ــز انجــام دهی گروهــی نی
•صندلــی رؤیاپــرداز: تمــام افــکار مثبــت را در مــورد پــروژه، مفهــوم یــا 

ــظ  ــده حف ــن ای ــد ای ــد. چــرا بای ــه اشــتراک بگذاری ــده تعریف شــده ب ای
شــود؟ چــه ســودی دارد؟ وقتــی نظــر خــود را تمــام کردیــد، بــه صندلــی 

بعــدی برویــد؛ 
ــه از  ــن مرحل ــت. در ای ــدی اس ــی بع ــت صندل ــن: نوب ــی واقع بی •صندل

ــدف  ــید. ه ــن باش ــر واقع بی ــد بیش ت ــی، بای ــری در دیزن ــان فک طوف
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ــنجی،  ــه، امکان س ــورد بودج ــردن در م ــر ک ــودن، فک ــر ب ــما عملی ت ش
ــت؛ ــره اس ــاز و غی ــواد مورد نی م

ــؤال  ــر س ــده را زی ــوارد گفته ش ــام م ــا تم ــد: در این ج ــی منتق •صندل

ــرات  ــوند. خط ــام ش ــازنده انج ــور س ــه ط ــه ب ــرطی ک ــه ش ــد، ب ببری
ــش را دارد؟ ــا ارزش ــا واقع ــت؟ آی ــا چیس ــعه ی ایده ه توس

ــری،  ــردازی دیگ ــر روش ایده پ ــد ه ــه مانن ــید ک ــاد داشته باش ــه ی ب
ــد، از  ــران را بپذیرن ــرات دیگ ــا و نظ ــد ایده ه ــکاران بای ــک از هم هری

ــد. ــور مشــترک کار کنن ــه ط ــد و ب ــاب کنن ــردن اجتن قضــاوت ک

۵-انفجار ستاره ای  
ــا  ــش ی ــتاره ، چال ــز س ــد. در مرک ــاد کنی ــر ایج ــتاره شــش پ ــک س ی
ــرو هســتید را بنویســید. در هــر نقطــه از ســتاره ،  ــا آن روب فرصتــی کــه ب
یکــی از کلمــات زیــر را بنویســید: چــه کســی ، چــه چیــزی ، کجــا ، کــی ، 
ــد.  ــن کلمــات اســتفاده کنی ــرای ایجــاد ســوال از ای ــه. ب چــرا و چگون
ــا  ــتریان م ــتند؟ مش ــانی هس ــه کس ــا چ ــتری های م ــن مش راضی تری
ــرای ایجــاد بحــث اســتفاده  ــد؟ از ســواالت ب ــزی مــی  خواهن چــه چی

ــد.  کنی

6- طوفان فکری »چه می شد«
ــده  ــه از ای ــه اولی ــک مجموع ــما ی ــه ش ــی ک ــرای زمان ــرد ب ــن رویک ای
هــا داریــد، امــا تصمیــم داریــد کــه آنهــا را توســعه و گســترش دهیــد ، 
عالــی اســت. افــکار خــود را دور از هنجــار قــرار دهیــد و ســعی کنیــد 
احتمــاالت را تصــور کنیــد اگــر ایــده هــا واقعــًا مــی تواننــد کار کننــد.

در یــک محیــط گروهــی، تمریــن ایــن رویکــرد بــه صــورت دورگــرد 
مفیــد اســت. هــر بــار یــک ایــده را در نظــر بگیریــد و بــه نوبــت یــک 

عبــارت »چــه مــی شــود اگــر ..« را در اطــراف ایــده قــرار دهیــد.

7-تغییر فضای محیط کار 
بزرگتریــن مانــع بــرای تولیــد ایــده ایــن اســت که شــما در یــک محیط 
محــرک قــرار نداریــد. کار در یــک فضــا ممکــن اســت در طــول زمــان 
ــه  ــاق جلس ــا ات ــه ی ــک کاف ــد. در ی ــتگی ده ــاس خس ــما احس ــه ش ب

جدیــد کار کنیــد یــا ســعی کنیــد در حیــن پیــاده روی فکــر کنیــد.
ــتراحت  ــت اس ــرای دادن فرص ــود ب ــای کاری، خ ــدن از فض دور ش
بــه مغــز در اواســط طوفــان فکــری مــی توانــد بــه خلــق ایــده هــای 

نــو کمــک کنــد.

8-طوفان فکری معکوس
ــه  ــت. ب ــئله اس ــل مس ــًا برعکــس ح ــوس اساس ــری معک ــان فک طوف
جــای جســتجوی راه حــل، طوفــان فکــری معکــوس باعــث مــی شــود 
کــه بــه مشــکات بیشــتری فکــر کنیــد و از خــود بپرســید چــه چیــزی 
ــر  ــن فک ــه ای ــه ب ــای اینک ــه ج ــود. ب ــی ش ــن مشــکات م ــث ای باع
کنیــد کــه چگونــه مــی توانیــد X را بهتــر کنیــد، بــه ایــن فکــر کنیــد 
ــری  ــان فک ــی طوف ــد. وقت ــر کنی ــد X را بدت ــی توانی ــه م ــه چگون ک
را برعکــس می کنیــد، در  واقــع به جــای راه حــل ، مشــکل ایجــاد 

ــودآوردن  ــد؟ به وج ــام دهی ــن کاری را انج ــد چنی ــرا بای ــد. چ می کنی
مشــکل بــه شــما کمــک می کنــد تــا بفهمیــد چــه کارهایــی را نبایــد 
انجــام دهیــد؛ بــرای مثــال، کارهایــی کــه در تضــاد بــا منافــع پــروژه 
ــود را  ــرکت خ ــتم های ش ــه سیس ــد ک ــرض کنی ــد ف ــت. می توانی اس

ــد. ــک می کنی ــی، ه ــف احتمال ــاط ضع ــن نق ــرای یافت ب
ــد آنهــا را ورق  ــد، می توانی وقتــی ایــن پاســخ ها را در ذهــن خــود داری

بزنیــد تــا راه حل هــای مثبتــی بــرای مشــکل شــما باشــند.

9-فکر نویسی جمعی 
فکــر نویســی یــک رویکــرد متمرکــز بــر تیــم بــرای حــل مســئله ای 
اســت کــه در آن هــر یــک از اعضــای تیــم مــی تواننــد ایــده هــا را بــه 
صــورت ناشــناس روی یــک تکــه کاغــذ بنویســند. ایــن بــا میزگردهــا 
متفــاوت اســت زیــرا هیــچ کــس ایــده هــای خــود را بــا صــدای بلنــد 
بــه اشــتراک نمــی گــذارد. یــک مزیــت کلیــدی در اینجــا ایــن اســت 
ــود  ــرد خ ــه ف ــش و درک منحصــر ب ــد از دان ــی توان ــرد م ــر ف ــه ه ک
اســتفاده کنــد و تحــت تأثیــر ایــده هایــی کــه از هــم تیمــی هــا مــی 

شــنوند قــرار نمــی گیــرد.

10-تکنیک نردبان پله ای
در ایــن روش افــراد یکــی یکــی بــه تیــم اضافــه می شــوند و بــه ایــن 

ترتیــب مشــارکت اعضــای ســاکت باالتــر مــی رود.
تکنیــک نردبــان پلــه ای یــک فرآینــد ۵ مرحلــه ای بــرای هدایــت تیــم هــا 

اســت کــه شــامل:
ــام  ــه انج ــل از جلس ــت قب ــر اس ــن کار بهت ــکل، ای ــح مش ۱- توضی
شــود تــا شــرکت کننــدگان بتواننــد زمانــی را بــرای تأمــل و آمادگــی 

ــند. ــته باش داش
۲- ســاختن نردبــان،  دو نفــر از اعضــای گــروه خــود را انتخــاب کنیــد 

و بــا هــم در مــورد مشــکل صحبــت کنیــد.
3-  ادامــه رونــد،  یــک عضــو ســوم را بــه گــروه بیاوریــد تــا بــه بحــث 

ــود. اضافه ش
ــا ادامــه ایــن رونــد تــا زمانــی کــه گــروه شــما  4- تکمیــل نردبــان ب

ایــده هــای خــود را ارائــه کنــد.
۵- تصمیم گیری

11-طوفان فکری آنالین 
   در ایــن روش ، کیفیــت جلســات تمریــن خاقیــت و ایده هــای 
ــان  ــراد حاضــر در آن  بیشــتر می شــود. طوف ــش اف ــا افزای ــه، ب خاقان
ــدان اســت؛ ایــن  ــا کارمن ــن ب ــاط آنای ــراری ارتب ــن، برق فکــری آنای
ــا از نظــرات و بازخوردهــای بیشــتری  ــا اجــازه می دهــد ت ــه م روش ب

ــویم. ــد ش بهره من
الزم نیســت کــه روش طوفــان ذهنــی آنایــن، حتمــا از طریق جلســات 
تلفنــی انجــام شــود. پلتفرم هــای پیام رســانی آنایــن، می تواننــد 
ــی  ــا فضای ــوع مقاصــد باشــند؛ آنه ــن ن ــرای ای ــای مناســبی ب گزینه ه
ــد.  ــم می کنن ــام فراه ــب پی ــرات در قال ــا و نظ ــرح ایده ه ــرای ط را ب
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پــس از مشخص شــدن ایده هــای نهایــی، اعضــا می تواننــد بــه 
ــم  ــا ه ــا را ب ــن ه ــود رأی داده و بهتری ــه خ ــنهادات مورد عاق پیش

ــد. ــب کنن ترکی

12-ایده پردازی سریع
ــازده  ــده هــا در یــک ب ــه هــر چــه بیشــتر ای ایــن روش در مــورد ارائ
ــا اســتفاده از یادداشــت هــای چســبناک روی  ــاه اســت. ب ــی کوت زمان
ــا  ــازی ی ــورت مج ــه ص ــفید )ب ــه س ــتن روی تخت ــا نوش ــه ی تخت
حضــوری(، از هــر یــک از اعضــای تیــم خــود بخواهیــد کــه به ســرعت 
ایــده هــای خــود را تولیــد کننــد. نگــران ایجــاد مــوارد تکــراری یــا داشــتن 
ایــده هایــی کــه کامــًا منطقــی نیســتند نباشــید. هــدف ایــن رویکــرد 
ــه ایــده هــا بیــش از حــد فکــر نکنیــد. ایــن روش  ایــن اســت کــه ب

ــود. ــام ش ــر انج ــای کوچک ت ــت در گروه ه ــر اس بهت

13-انتخاب کننده تصادفی کلمه
ســاده و در عیــن حــال موثــر. همانطــور کــه بــه نظــر مــی رســد، ایــن 
تکنیــک شــامل انتخــاب کلمــات تصادفــی بــرای ایجــاد ایــده هــای 
جدیــد اســت. مــی توانیــد کلمــه تصادفــی خــود را از بــاز کــردن یــک 
کتــاب و انتخــاب کلمــه هفتــم در صفحــه انتخــاب کنیــد یــا از یــک 

تولیــد کننــده کلمــات تصادفــی آنایــن اســتفاده کنیــد.
ــد  ــد، مــی توانی ــی خــود را انتخــاب کردی هنگامــی کــه کلمــه انتخاب
برخــی از تکنیــک هــای دیگــر ذکــر شــده در اینجــا را بــرای انشــعاب 

ایــده هــای جدیــد بــه کار ببریــد.

1۴-تجزیه و تحلیل شکاف
رویکــرد تجزیــه و تحلیــل شــکاف زمانــی مفیــد اســت کــه شــما ایــده 
روشــنی از اینکــه اکنــون کجــا هســتید و مــی خواهیــد در آینــده کجــا 

باشــید، مفیــد اســت.
نگاهــی بــه آنچــه کــه در وضعیــت فعلــی شــما کــم اســت بیندازیــد و 
مشــخص کنیــد کــه بــرای رســیدن بــه آن چــه بایــد کــرد. برخــی از 

مــواردی کــه بایــد بــه آنهــا پرداختــه شــود عبارتنــد از:
• منابع مالی

• منابع انسانی
• زمان

• دارایی های فیزیکی
• الزامات اطاعاتی

1۵-تجزیه و تحلیل درایورها
ــل  ــه و تحلی ــن، تجزی ــت تری ــم اهمی ــه ک ــا ن ــا مطمئن ــن، ام آخری
ــد اســت  ــی مفی ــان فکــری زمان ــک طوف ــن تکنی ــا اســت. ای درایوره
ــن نیســتید کــه  ــًا مطمئ ــا واقع ــد، ام ــی می افت ــد چــه اتفاق کــه بفهمی
چــرا اتفــاق می افتــد. ایــن مــی توانــد بــرای ایجــاد انگیــزه در پشــت 

ــد باشــد. ــا مشــکل مفی ــش ی یــک چال
بــا ترکیــب ایــن رویکــرد بــا ابزارهــای دیگــر )ماننــد نقشــه بــرداری 
ــد،  ــی کنی ــازی م ــه س ــه بهین ــدی ک ــیم فرآین ــا ترس ــا ب ــی(، ی ذهن
ــد مناطقــی را کــه ممکــن اســت باعــث اصطــکاک شــوند  مــی توانی
ــش ممکــن  ــن چال ــی را کــه چــرا ای ــد. از آنجــا، دالیل مشــخص کنی

ــد. ــد را بررســی کنی ــه وجــود بیای اســت ب

نتیجه گیری
ــه  ــردازی، ارائ ــده پ ــرای ای ــی ب ــک عال ــک تکنی ــزی ی ــان مغ طوف
راه حل هــای مختلــف ، کشــف نقایــص مهلــک و ایجــاد رویکردهــای 
ــا  ــا تنه ــایر روش ه ــد س ــز مانن ــه نی ــن جلس ــا ای ــت. ام ــه اس خاقان
ــوب  ــری آن خ ــدگان و مج ــرکت کنن ــدازه ش ــه ان ــط ب ــد فق می توان
ــث  ــازی و بح ــرکت کنندگان ، زمینه س ــاب ش ــه در انتخ ــد. هرچ باش

ــد. ــت می آوری ــه دس ــز ب ــری نی ــج بهت ــید، نتای ــر باش بهت

گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد 




