
نشریه دیجیتال پارک علم و فناوری استان مرکزی

w w w . a s t p . i r

سال دوم / شماره ٤ / تابستان ٩٩



طبق ت�ريف ارائه شده توسط انجمن بين  الملل� پارکهای علم و فناوری، 
پارک علم و فناوری، سازمان� است که به وسیله متخصصان حرفه ای
اداره م� شود و هدف اصل� آن افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق
و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکتها و مؤسسات�

است که متک� بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت م� کنند. 

استان مرکزی به دلیل صن�ت� بودن، وجود متخصصان با تجربه و نیز 
جمعیت جوان تحصیل کرده، یک� از انتخاب های مناسب جهت ایجاد پارک
فناوری در ایران بوده که با برنامه  ریزی و راهبری مناسب، به یک� از پارک های

موفق و سطح يک در کشور تبدیل گردیده است.

پارک علم و فناوری استان مرکزی از شهریور ماه سال ١٣٨١ و بر اساس 
آغاز را  اجرایی خود  فعالیت  عال�،  آموزش  مصوبه شورای گسترش 

نموده است.

نخست: سخن 



رهبری معظم  مقام 

در زمینه ی علم و فناوری، آن کاری را که ذهن بشر به آن دست 
نیافته است، آن را وجهه ی همت قرار بدهید و دنبال بکنید؛ این 
طوری است که ما خط مقدم علم را شکسته ایم و یک قدم به 

جلو برداشته ایم.







وه کاری نوآوری، فناوری، کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد دومین جلسه گر

دومیــن جلســه گــروه کاری نــوآوری، فنــاوری، کارآفرینــی و اقتصــاد دانــش بنیــان بــا حضــور ســعید فرخــی، 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری مرکــزی، زهــرا آخانــی سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت 
و منابــع اســتانداری، ســعید موســایی، سرپرســت دفتــر منابــع انســاني و تحــول اداري اســتانداري ،دکتــر 
محمــد رفیعــی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و همچنیــن اعضــای شــورای فنــاوری پــارک، 

در روز دوشــنبه مــورخ ۲ تیرمــاه ۹۹ در محــل ســالن جلســات پــارک برگــزار گردیــد.

در ایــن جلســه کــه بــا هــدف ارائــه گــزارش 
اقدامــات انجــام شــده در حــوزه گرنت هــای 
جوانــه و رشــد، فعالیــت هــای انجــام شــده 
پیشــگیری  در  فنــاور  واحدهــای  توســط 
و همچنیــن  کرونــا  بیمــاری  بــا  مقابلــه  و 
بررســی درخواســت ایجــاد کریــدور توســعه 
توســط  اســتان  در  گیــاه  و  گل  نــوآوری 
پژوهشکده گل و گیاه محالت و همچنین 
امــکان برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای 

واحدهــای فنــاوری مســتقر در پــارک

جهــش  نمایشــگاه  عنــوان  بــا   
بحــث  از  پــس  شــد،  برگــزار  تولیــد 
و تبــادل نظــر پیرامــون موضوعــات 
جلســه مقــرر شــد موضــوع برگــزاری 
نمایشــگاه دســتاوردهای واحدهــای 
بــا  مقابلــه  ســتاد  بــا  ابتــدا  فنــاور 
درصــورت  و  مطــرح  اســتان  کرونــا 
وجــود شــرایط الزم ایــن نمایشــگاه 
و  شــهریورماه  نخســت  هفتــه  در 
همزمــان بــا ایــام هفتــه دولــت در 

شــود. برگــزار  پــارک  محــل 

همچنیــن درخصــوص ایجــاد کریــدور 
در  گیــاه  و  گل  نــوآوری  توســعه 
اســتان مقــرر شــد در جلســه آتــی و 
بــا دعــوت از نماینــدگان پژوهشــکده 
مــورد  گیــاه موضــوع مجــددا  گل و 
پایــان  و  قرارگیــرد  بررســی  و  طــرح 
جلســه نیــز بازدیــدی توســط اعضــای 
واحدهــای  از  تعــدادی  از  جلســه 
پــارک  هــای  زیرســاخت  و  فنــاور 

گردیــد. انجــام 
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حمایت از کسب و کارهای حقوقی و قضایی، یکی از 
اولویت های پارک علم و فناوری استان مرکزی

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی گفــت: 
کار،  و  کســب  خدمــات  شــدن  روز  بــه  و  تغییــر 
توســعه محصــول، افزایــش تــوان منــدی و تــاب 
آوری شــرکت، توســعه ســبد محصــول، توســعه 
فنــاوری، ایجــاد ارزش افــزوده و... از اولویــت هــای 

ــاوری اســتان اســت. ــم و فن ــارک عل پ

امــا در خصــوص جایــگاه فنــاوری جمهــوری اســالمی ایــران از 
بیــن 130 کشــور در جایــگاه 60 قــرار دارد کــه نیــاز اســت در 

ایــن خصــوص کار ویــژه ای صــورت گیــرد.
ــاوری اســتان مرکــزی تصریــح کــرد:  رئیــس پــارک علــم و فن
بــه روز  بــه دنبــال نقــش تغییــر و  پــارک علــم و فنــاوری 
شــدن خدمــات کســب و کار، توســعه محصــول، افزایــش 
تــوان منــدی و تــاب آوری شــرکت، توســعه ســبد محصــول، 

توســعه فنــاوری، ایجــاد ارزش افــزوده و... اســت.
رفیعــی تعــداد مراکــز آمــوزش عالــی اســتان مرکــزی را  75 
مرکــز دانســت و گفــت: 67 هــزار و 149 دانشــجو در ایــن 
مراکــز در ســطوح مختلــف تحصیــل مــی کننــد کــه 48 درصــد 
از ایــن دانشــجوها در فیلــد علــوم انســانی هســتند و انتظــار 
مــی رود ایــن دانشــجویان بــا اســتفاده از واحدهــای ارائــه 
خدمــات و ظرفیــت هــای پــارک در راســتای توســعه فنــاوری 

و ایجــاد ارزش افــزوده بهــره وری بهتــری داشــته باشــند.
ــدازی  ــاوری آمادگــی راه ان ــارک علــم و فن وی اضافــه کــرد: پ
اولیــن مرکــز نــوآوری ارائــه خدمــات قضایــی بــا ســازوکار 
ــد شــرکت هــای  ــد رشــد و تولی ــا کلی دســتگاه قضــا را دارد ت
مرتبــط بــا مفاهیــم حقوقــی و قضایــی در اســتان آغــاز شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی، محمــد رفیعــی در نشســت رئیــس کل دادگســتری 
اســتان مرکــزی بــا منتخبیــن و نخبــگان اســتان اظهــار کــرد: 
پــارک علــم و فنــاوری حلقــه واســط دانشــگاه هــا و جامعــه 
و صنعــت اســت، در چهــار دهــه اخیــر شــاهد ارتقــای زیــاد و 
پیشــرفت شــگرف در تربیــت نیروهــای انســانی متخصــص، 
اســاتید و تاســیس رشــته هــای مختلــف و تربیــت دســتیاران 
تخصصــی در دانشــگاه های تحــت نظــارت وزارت علــوم و 

وزارت بهداشــت بوده ایــم.
وی بــا اشــاره بــه رتبــه 15 ایــران در جایــگاه علمــی افــزود: 
ــل  ــاال و قاب ــگاه علمــی بســیار ب ــران در جای شــتاب کشــور ای

تحســین اســت
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دومین جلسه شورای فناوری پارک برگزار شد

دومیــن جلســه شــورای فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی بــا حضــور اعضــای جدیــد و بــا هــدف 
بررســی درخواســت پذیــرش دو شــرکت فنــاور در روز ســه شــنبه مــورخ 10  تیرمــاه 99، در ســالن جلســات 

ســایت پــارک برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، در ایــن جلســه درخواســت پذیــرش دو شــرکت »ســفید 
نــوآوران امیــد«  بــا ایــده محــوری » شــتابدهی تیم هــای نوپــا« و شــرکت » اکســیر پویــش دیبــا« بــا ایــده محــوری« ارائــه 
ــا حضــور  ــه بهبــود عملکــرد زیســت محیطــی مجموعــه هــای فعــال در صنعــت، کشــاورزی و خدمــات« ب مشــاوره در زمین
اعضــای شــرکت های فــوق در جلســه مــورد طــرح و بررســی قــرار گرفــت و اعضــای شــورا نیــز ســواالت خــود را در خصــوص 
مزایــای طــرح، ویژگــی هــای فنــی و تکنولوژیکــی طــرح، وضعیــت بــازار و رقبــا مطــرح و در نهایــت و بــا اتفــاق نظــر اعضــا بــا 

پذیــرش دو شــرکت بــه عنــوان واحــد فنــاور در پــارک موافقــت گردیــد.
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و گذشت گردش مالی شرکت های دانش بنیان استان مرکزی از مرز ۲ میلیون یور

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی گفــت: بیــش از یک هــزار نفــر در ۱۷۱ واحــد فنــاور و دانــش 
ــورو  ــون ی ــرز ۲ میلی ــن واحدهــا پارســال از م ــی ای ــردش مال ــه گ ــد ک ــت می کنن ــن اســتان فعالی ــان ای بنی

گذشــت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا، »محمــد رفیعــی« روز 
چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا، گفــت: حمایت هــای پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی از واحدهــای فنــاور به صــورت 
بســته های آموزشــی، معافیت هــای مالیاتــی، عــوارض گمرکــی بــر اســاس مــاده ۹ قانــون حمایــت از مجموعه هــای دانــش 

ــا نــرخ بهــره انــدک انجــام می شــود. بنیــان، آزمایشــگاهی، کارگاه هــای شبکه ســازی و پرداخــت تســهیالت ویــژه ب

رئیــس پــارک علــم فنــاوری اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه خدمــات شــرکت های فنــاور در شــیوع کرونــا اظهــار داشــت: 
شــرکت های فنــاور اســتان مرکــزی در حــوزه تولیــد کیت هــای تشــخیص کوویــد۱۹، تولیــد ماســک n۹۵، تولیــد ماســک های 
معمولــی بــه میــزان هــر روز ۵۰ هــزار عــدد، مــواد ضدعفونــی کننــده گیاهــی نانــو، تشــخیص ســنجش تــِب غیرتماســی و 

ــد. ــاق عمــل فعالیــت می کنن ــزات ات تجهی

وی ادامــه داد: تمامــی خطــوط تولیــد تجهیــزات پزشــکی شــرکت های فنــاور اســتان مرکــزی زیرنظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و بــا بهتریــن کیفیــت ممکــن تولیــد و بــه مراکــز درمانــی اســتان و اســتان های همجــوار صــادر می شــود.

رئیــس پــارک علــم فنــاوری اســتان مرکــزی بیــان کــرد: تجهیــزات پزشــکی بــه صــورت انبــوه در واحدهــای فنــاور ایــن اســتان 
ــدات هــر چــه  ــا امــکان تولی ــروس کرون ــه لحــاظ شــیوع وی ــا قرمــز شــدن اســتان ب ــد می شــود و در صــورت نارنجــی ی تولی

بیشــتر نیــز وجــود دارد.

رفیعــی، واحدهــای فنــاور اســتان مرکــزی را از موفق تریــن واحدهــای کشــور دانســت و گفــت: ۱۴ شــرکت فنــاور و دانــش 
بنیــان ایــن اســتان بــا تولیــد انــواع تجهیــزات پزشــکی در ســنگر مقابلــه بــا شــیوع کرونــا، همــکاری می کننــد.

وی بیــان کــرد: طــرح »جــوان رشــد« بــا هــدف حمایــت از پایان نامه هایــی کــه منجــر بــه تولیــد محصــول و یــا معرفــی 
فنــاوری نویــن می شــوند در اســتان مرکــزی آغــاز شــده و بــه پایان نامه هــای مقطــع کارشناســی ارشــد، ۱۲۰ میلیــون و بــه 

پایان نامه هــای مقطــع دکتــرا نیــز ۲۴۰ میلیــون ریــال کمــک مالــی می شــود.

۱۷۱ مرکــز رشــد و شــرکت دانــش بنیــان در اســتان مرکــزی فعالیــت می کننــد کــه از ایــن تعــداد ۳۷ مرکــز در مجموعــه پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی فعالیــت می کننــد.
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هفتمین جلسه شورای مرکز رشد در سال جاری برگزار شد

هفتمیــن جلســه شــورای فنــاوری مرکــز رشــد بــه منظــور پذیــرش واحدهــای فنــاور بــا حضــور اعضــای 
شــورا، در روز ســه شــنبه مــورخ 17/04/1399 در  محــل ســالن جلســات جامــع پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان مرکــزی برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، در ایــن جلســه طــرح هــای ارســالی بــه مرکــز رشــد کــه 
مراحــل ارزیابــی و داوری تخصصــی آنهــا پیــش از آن انجــام شــده بــود، بــا حضــور نماینــدگان واحــد متقاضــی، بررســی و 
در نهایــت بــا پذیــرش دو شــرکت »ســپند داریــا مرکــزی« بــا ایــده محــوری » طراحــی، ســاخت و تولیــد انــواع جک هــای گاز 
ــا ایــده محــوری« طراحــی و ســاخت دســتگاه  ــا رایــکا » ب فشــرده و یــراق آالت رفاهــی و صنعتــی« و شــرکت » مهیــار توان
ــا ایــده  تمییــز کننــده خــودکار پنل هــای خورشــیدی«  در دوره رشــد و همچنیــن شــرکت » حــالل پویــش پتــرو صنعــت« ب

محــوری » تولیــد حالل هــای اســتری بــا خلــوص و ظرفیــت بــاال« در پــارک موافقــت گردیــد.
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ونا مقابله می کند صنایع خالق هم گام با دانش بنیان ها با کر

اســتارتاپ های حــوزه صنایــع خــاق عملکــرد خوبــی در مقابــل کرونــا از خــود نشــان دادنــد و هم راســتا بــا 
شــرکت های دانش بنیــان، مشــغول مقابلــه بــا ویــروس هســتند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و بــه نقــل از مرکــز ارتباطــات و اطــالع رســانی معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، ســجادی نیــری دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و هویــت ســاز معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری در »نشســت نقــد اندیشــه و تاثیــر کرونــا بــر کســب و کارهــای نوپــا« بیــان کــرد: تمــام اجــزاء 
ــز از ایــن مســئله مصــون  ــا نی ــد و صــد البتــه کســب و کارهــای نوپ ــد 19 تاثیــر پذیرفته ان اقتصــاد، از شــیوع ویــروس کووی
نمانده انــد. بــا ایــن همــه در زیســت بوم نــوآوری کشــور، کســب و کارهــای نوپــا از ایــن نظــر بــه دو دســته تقســیم می شــوند. 
دســته اول کســب و کارهــای نوپــای هســتند کــه ماننــد مشــاغل ســنتی از شــیوع ویــروس کرونــا غافلگیــر شــدند و دســته 
ــرای جهــش در  ــه ای ســاختند ب ــد و از آن پل ــل کردن ــه فرصــت تبدی ــا را ب ــد کرون ــد کــه تهدی ــوآوری بودن دوم شــرکت های ن
ــای ایرانــی در برخــی از زمینه هــا از  تولیــد محصــوالت جدیــد. نیــری ادامــه داد: معتقــد هســتم کــه کســب و کارهــای نوپ
کســب و کارهــای نوپــای غربــی موفق تــر عمــل کردنــد. بــرای مثــال یــک شــرکت دانش بنیــان را کــه در عــرض کمتــر از دو 
مــاه یــک خــط تولیــد کامــل تولیــد ماســک و مــواد ضــد عفونــی را در کنــار دیگــر محصوالتــش را انــدازی کــرد بــا یــک شــرکت 
ــل  ــان قاب ــن چالــش همــگام ســازد و ضــرر و زی ــا ای ــد کــه نتوانســت خــود را ب ــر مقایســه کنی ــد اوب ــی مانن ــم بین المل عظی
ــه الزم برخــوردار  ــل آمادگــی جهــش را داشــتند و از چابکــی فناوران توجــه ای متوجــه آن شــد. کســب و کارهــای کــه از قب

بودنــد، توانســتند از ایــن بحــران بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کننــد.
تبدیل تهدید به فرصت

ــه مــا  ــا ب ــاوری ریاســت جمهــوری افــزود: کرون ــت علمــی و فن ــرم و هویــت ســاز معاون ــر ســتاد توســعه فناوری هــای ن دبی
یــاد داد کــه بایــد کــه بایــد بــه بخــش فــرس مــاژور )رخدادهــای غیر قابــل اجتنــاب( برنامــه تجــاری شــرکت ها پیــش از 
گذشــته توجــه کــرد. یــک اســتارتاپ بایــد توجــه داشــته باشــد کــه ممکــن اســت مســائلی ماننــد شــیوع ویــروس یــا تحریــم 
پیــش بیاییــد کــه خــارج از اراده او اســت، می تــوان بــه جــای شــکوه از ایــن تهدیدهــا فرصتــی ســاخت و بــه موفقیت هــای 
خیره کننــده دســت یافــت. چنانکــه بســیاری از شــرکت های دانش بنیــان، علی رغــم کوهــی از مشــکالت، بــا اســتفاده ار 

ــد. ــد را بومی ســازی کردن ــم کاالی جدی ــم و نوســانات ارزی، صدهــا قل ــش تحری چال
ســجادی نیــری در ادامــه گفــت: کرونــا درس هــای متعــدد دیگــری نیــز بــرای مــا داشــت، ســاختارهای اقتصــادی در مواجــه 
بــا کســب و کارهــای نوپــا نیازمنــد دگرگونــی کامــل اســت. بســیاری از اســتارتاپ ها و شــرکت های نــوآور و خــالق مشــکالت 
خــود را  بــا مــا در میــان می گذارنــد. بــرای مثــال، ســازمان امور مالیاتــی کشــور و ســازمان تامیــن اجتماعــی، دو نهــادی 

هســتند کــه بایــد نــگاه ســنتی خــود را تغییــر دهنــد و شــرایط کســب و کارهــای نوپــا را درک کننــد.
مقابله با کرونا

ــا و تیم هــای  ــا اشــاره بــه اهمیــت زیرســاخت های ماننــد فضــای مجــازی، بیــان کــرد: صاحبــان کســب و کارهــای نوپ وی ب
فنــاور، افــرادی هســتند کــه در خــط مقــدم جنــگ اقتصــادی قــرار دارنــد، ایجــاد بســترهای مناســب ارتباطــی ماننــد مهمــات 
مناســبی اســت کــه بایــد بــه ایــن ســربازان خــط مقــدم رســانده شــود. دســتگاه های اجرایــی بایــد در همــکاری بــا معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بــرای احــدث مکان هــای جدیــد نــوآوری، همــکاری خــود را ارتقــاء بخشــند. خوشــبختانه 

شــرکت های خــالق نیــز هم راســتا بــا شــرکت های دانش بنیــان مشــغول مقابلــه بــا ویــروس کرونــا هســتند.
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دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای نــرم و هویــت ســاز معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه افزایــش 
ــه 800 شــرکت افزایــش  ــن شــرکت ها از30 شــرکت ب ــه 800 شــرکت فعــال، گفــت: تعــداد ای تعــداد شــرکت های خــالق ب
یافتــه اســت و ایــن مســئله باعــث تربیــت صدهــا فعــال حرفــه ای در فضــای صنایــع خــالق شــده اســت کــه زبــان تجــارت 
را درک می کننــد، بــا ایــن همــه تعــداد ایــن شــرکت ها هنــوز بــا ظرفیت هــای کشــور  فاصلــه دارد و بــرای ایجــاد  یــک رشــد 
انفجــاری در حــوزه صنایــع خــالق نیازمنــد همــکاری تمــام دســتگاه های اجرایــی هســتیم.  بــی شــک اگــر ایــن همــکاری و 
هم افزایــی محقــق شــود، می تــوان اطمینــان داشــت کــه حوزه هــای ماننــد گردشــگری، صنایــع دســتی، انیمیشن ســازی و 

تولیــد محتــوا، صدهــا میلیــون دالر ارز بــرای کشــور بــه ارمغــان بیــاورد.

وبینار آموزشی آشنایی با فرآیندهای 
پذیرش، استقرار و ارزیابی واحدهای 

فناور در مرکز رشد کشاورزی برگزار شد

و  علمــی  هیئــت  اعضــای  آشــنایی  هــدف  بــا 
کارشناســان مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی اســتان بــا فرآیندهــای پذیــرش، 
استقرار و واحدهای فناور در مرکز رشد کشاورزی، 

وبینــار آموزشــی بــا ایــن موضــوع برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــا فرآيندهــای پذيــرش،  ــار آموزشــی آشــنایی ب مرکــزی، وبين
اســتقرار و ارزيابی واحدهای فناور در مرکز رشــد کشــاورزی، 
بــا هــدف آشــنایی اعضــای هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات و 
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان و مشــارکت آنهــا 
در ارزیابــی و داوری طــرح هــای فناورانــه متقاضــی پذیــرش 
از ســاعت  تيرمــاه  روز شــنبه 28  در  ايــن مرکــز رشــد  در 
8:30 الــی 12:30 برگــزار شــد. تدريــس ايــن را دوره توســط 
مهنــدس مجيــد شمســی، مديــر مرکــز رشــد جامــع فنــاوری 

پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی ارائــه گرديــد.
الزم بــه ذکــر اســت مرکــز رشــد تخصصــی کشــاورزی بــا هدف 
گســترش خدمــات و حمايت هــای الزم در راســتای توســعه 
کســب و کارهــای فناورانــه و دانــش بنيــان در بخــش هــای 
کشــاورزی و منابــع اســتان و بــا همــکاری مشــترک پــارک علم 
ــاوری و مرکــز تحقيقــات و آمــوزش جهــاد کشــاورزی و  و فن
منابــع طبيعــی اســتان مرکــزی، از دی مــاه ســال 1398 ايجــاد 

و راه انــدازی شــده اســت.

تجهیزات دانش بنیانی بیمه می شود

بســته بیمــه مهندســی در »حــوزه شکســت ماشــین آالت« 
خدمتــی دیگــر اســت کــه بــه شــرکت های دانش بنیــان ارائــه 
می شــود. ایــن شــرکت ها می تواننــد بــرای برخــورداری از ایــن 

خدمــت، بــه نمایندگی هــای بیمــه ایــران مراجعــه کننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و بــه نقــل از مرکــز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، حمایــت همه جانبــه 
از شــرکت های دانش بنیــان بــا ارائــه 110 خدمــت مختلــف 
توســعه می یابــد. ایــن خدمــات هــر کــدام به صــورت جداگانه 
یــک ســرفصل بــزرگ هســتند کــه زیرشــاخه های مختلفــی را 
شــامل می شــوند. بــرای مثــال بســته حمایتــی مربــوط بــه 
را شــامل می شــود.  مــورد حمایــت مختلــف  چنــد  بیمــه، 
تفاهمنامه هــای  اســاس  بــر  دانش بنیــان  شــرکت های 
حوزه هــای  در  بیمــه ای  حمایتــی  بســته های  از  دوجانبــه 

مختلفــی ماننــد بیمــه مســئولیت برخــوردار می شــوند. 
ــاوری ریاســت  ــر اســاس تفاهم نامــه معاونــت علمــی و فن ب
جمهــوری و بیمــه ایــران، ایــن شــرکت بســته بیمــه مهندســی 
از  حفاظــت  منظــور  بــه  ماشــین آالت  شکســت  حــوزه  در 
بــه  را  آزمایشــگاهی  و  تولیــدی  تجهیــزات  و  ماشــین آالت 
بــه  بــا توجــه  بنیــان عرضــه می کنــد.  شــرکت های دانــش 
نوســانات نــرخ ارز و تغییــرات در بــازار، قیمــت ماشــین آالت 
ایــن  اســت،  یافتــه  افزایــش  تولیــد  خــط  تجهیــزات  و 
ببیننــد  آســیب  کــه  صورتــی  در  گرانقیمــت  دســتگاه های 
می تواننــد باعــث ایجــاد خســارت مالــی قابــل توجــه در رونــد 
تولیــد شــوند. بــه همیــن دلیــل، یــک بســته خدمتــی جدیــد 

بــرای حــل ایــن مشــکل تدویــن شــده اســت.
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ــر اســاس تفاهــم نامــه جدیــد، ماشــین آالت و تجهیــزات  ب
دانــش  شــرکت های  بــه  متعلــق  آزمایشــگاهی  و  تولیــدی 
بنیــان زیــر پوشــش چتــر بیمــه قــرار می گیرنــد. ایــن مســئله 
مــی توانــد تــداوم تولیــد محصــوالت دانش بنیــان را تضمیــن 

کنــد.
از  برخــورداری  بــرای  می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
ایــن بســته بیمــه ، بــه نمایندگی هــای بیمــه ایــران در سراســر 

کشــور مراجعــه کننــد.

جلسه هماهنگی داوران 
ح گرنت جوانه طر

جلســه هماهنگــی داوران طــرح گرنــت جوانــه بــا 
حضــور کارشناســان دفتــر وزارت علــوم و مدیــران 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان، در روز ســه شــنبه 
مــورخ 31 تیرمــاه 99 در محــل ســالن جلســات 

ســایت جامــع پــارک برگــزار گردیــد.

در ایــن جلســه پیرامــون چگونگــی تشــکیل جلســات پیــش 
داوری، داوری و ارســال گزارشــات از جانــب پــارک علــم و 
فنــاوری بحــث و بررســی صــورت گرفــت. الزم بــه ذکــر اســت 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  از ســوی  گرنــت جوانــه  طــرح 
فنــاوری و بــا همــکاری وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
، 5 پــارک علــم و فنــاوری و مــن جملــه پــارک علــم و فنــاوری 
ســازی  تجــاری  از  حمایــت  هــدف  بــا  و  مرکــزی  اســتان 
دســتاوردهای پایــان نامــه هــای مقاطــع کارشناســی ارشــد و 
PHD در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در حــال اجــرا 

مــی باشــد.
دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و PHD کــه موضــوع 
پایــان نامــه آنهــا مرتبــط بــا فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات می 
باشــد، میتوانند از طریق دانشــگاه خود و بر اســاس ضوابط 
و مقــررات الزم در خصــوص بهــره منــدی از حمایتهــای مالــی 

طــرح گرنــت جوانــه اقــدام نماینــد.

گزارش تصویری:

هشتمین جلسه شورای مرکز رشد در 
سال جاری برگزار شد

هشــتمین جلســه شــورای فنــاوری مرکــز رشــد بــه 
منظــور پذیــرش واحدهــای فنــاور با حضــور اعضای 
شــورا، در روز ســه شــنبه مــورخ 31/04/1399 در  
محــل ســالن جلســات جامــع پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان مرکــزی برگــزار گردیــد.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی، در ایــن جلســه طــرح ارســالی بــه مرکــز رشــد کــه 
مراحــل ارزیابــی و داوری تخصصــی آنهــا پیــش از آن انجــام 
شــده بــود، بــا حضــور نماینــدگان واحــد متقاضــی، بررســی و 
در نهایــت بــا پذیــرش  شــرکت »برلونــی« بــا ایــده محــوری » 
طراحــی و ســاخت انــواع دســتگاه های تصفیــه، مقطرســازی 
دســتگاه های  در  مصــرف  جهــت  آب  کننــده ی  دیونیــزه  و 
اسپرســو ســاز و تصفیــه آب خانگــی، صنعتــی، پزشــکی، 

آزمایشــگاهی و دندانپزشــکی«  موافقــت گردیــد.
همچنیــن در ایــن جلســه نتایــج ارزیابــی عملکــرد 4 شــرکت 
فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد جهــت امــکان تمدیــد دوره 

ــرار گرفــت. اســتقرار مــورد بررســی ق

بازدید از سایت جامع پارک و 
واحدهای فناور

بــا عنایــت بــه برنامــه هــای بازدیــد از ســایت جامــع 
و  شنــــبه  روزهــای  در  فنــاور  واحدهــای  و  پــارک 
یکشــنبه مــورخ 4 و 5 مردادمــاه 99 مطابــق برنامــه 
ــاور  ــرم واحدهــای فن ــران و پرســنل محت ــل؛ مدی ذی
ــر از ســاعت 9 در محــل کار  ــور حداکث ــام مذک در ای

خــود حضورداشــته باشــند.

همچنیــن بــا عنایــت بــه اهمیــت موضــوع مقتضــی اســت 
نســبت بــه آمــاده ســازی اقــالم اطــالع رســانی آن شــرکت 

ــردد. ــدام گ اق

بازدید معاونین شهرداری و 
جمعی از اعضای شورای شهر 

اراک از ظرفیت های پارک علم و 
فناوری استان مرکزی

معاونیــن شــهرداری و جمعــی از اعضــای شــورای 
شــهر اراک امــروز بــه منظــور دیــدار از ظرفیــت هــای 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان و همچنیــن اقدامــات 
نیازهایــی  بررســی  و  مرکــز  ایــن  در  شــده  انجــام 
انجــام  بازدیــد  پــارک  از  بخــش  ایــن  ای  توســعه 

دادنــد.
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در ایــن بازدیــد عــالوه بــر دیــدار از فضاهــای آزمایشــگاهی، 
ــاوری  ــارک علــم و فن ــاور، رئیــس پ کارگاهــی و واحدهــای فن
اســتان مرکــزی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک واســطه بســیار 
مهــم و اصلــی بیــن دانشــگاه، جامعــه و صنعــت اســت، 
افــراد  دســت  بــه  هــا  بخــش  ایــن  تمامــی  قطعــا  گفــت: 
متخصــص اداره می شــوند کــه ایــن افــراد بــه دنبــال تبدیــل 
دانــش بــه ثــروت هســتند و تنهــا چیــزی کــه در پــارک بســیار 
دارای اهمیــت مــی باشــد تربیــت و رشــد شــرکت هایی بــا 

ــود. ــودن ســطح علمــی خواهــد ب ــاال ب ب
محمــد رفیعــی در ایــن بازدیــد بیــان کــرد: هــدف اصلــی پــارک 
بــه  فعالیــت هــای فناورانــه و مفاهیــم نوآورانــه اســت و 
دنبــال رشــد صنایــع متکــی بــر دانش می باشــد. خوشــبختانه 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان توانســته در تمامــی بخــش هــا 
رتبــه هــای بســیار خوبــی را کســب کنــد و همــکاری و تعامــل 
بســیار مثبــت و ســازنده ای را بــا بخــش هــای مختلف داشــته 
باشــد. وی ادامــه داد: پــارک علــم و فنــاوری اســتان در زمینــه 
ــا راه انــدازی و تاســیس صنــدوق پژوهــش و  کســب و کار ب
فنــاوری بــا مشــارکت پــارک، دانشــگاه هــای اســتان و بخــش 
خصوصــی توانســته گام تاثیرگــذاری را نیــز در ایــن بخــش 
مرکــز  انــدازی  راه  آمادگــی  اکنــون  هــم  بــردارد همچنیــن 
توســعه صنایــع خــالق بــا همــکاری شــهرداری و شــورای شــهر 

را نیــز دارد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری در ادامــه این بازدید با اشــاره به 
ســایر اقدامــات انجــام شــده توســط پــارک اســتان و ضــرورت 
تعامــل بیشــتر بیــن تمامــی بخش هــا و رفــع مشــکالت و 
موانــع موجــود بــا همگرایــی بیــن دســتگاه هــای مختلــف بــه 
ــاز  ــوان کــرد: نی ــارک اشــاره کــرد و عن نیازهــای توســعه ای پ
بــه حمایــت در راســتای ایجــاد راه دسترســی اســتاندارد و 
ایمــن، نیــاز بــه پوشــش آســفالت مســیر ورودی و معابــر 
درون ســایت جامــع، عــدم اتصــال بــه شــبکه آب لولــه کشــی 
و ســالم، عــدم اتصــال بــه گاز شــهری، عــدم وجــود خــط 
ــاور  اتوبوســرانی بــه منظــور تــردد مراجعیــن و واحدهــای فن
مســتقر، ضعــف در شــبکه ارتباطــی موبایــل و آنتــن دهــی، 
کمبــود فضاهــای اســتقرار و قابــل واگــذاری بــه واحدهــای 
فنــاور بــا توجــه بــه افزایــش روز افــزون متقاضیــان پذیــرش 
در مراکــز رشــد و پــارک و همچنیــن عــدم واگــذاری اراضــی بــه 
شــرکت هــای فنــاور بــه دلیــل عــدم آمــاده شــدن زیرســاخت 

هــای عمرانــی از مهــم تریــن ایــن مــوارد اســت.
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ایجاد مرکز نوآوری خدمات شهری در شهرداری اراک

در بازدیــد معاونیــن شــهرداری و جمعــی از اعضــای شــورای شــهر اراک از ظرفیــت هــای پــارک علــم و 
ــارک هــای کشــور در حــوزه  ــر پ ــه اینکــه اکث ــا اشــاره ب ــارک ب ــوآوری پ ــاوری و ن ــاوری اســتان معــاون فن فن
خاصــی فعالیــت دارنــد گفــت: حیطــه فعالیــت پــارک اســتان بســیار گســترده اســت و در زمینــه فعالیــت 
هــای درون ســازمانی و بــرون ســازمانی نیــز موفقیــت هــای بســیار چشــمگیری را داشــته اســت کــه یکــی از 
ایــن اقدامــات مــی توانــد ایجــاد مرکــز نــوآوری خدمــات شــهری در شــهرداری اراک باشــد در حقیقــت مــی 

تــوان گفــت تــوان تجمیعــی وزارت علــوم در پــارک اســتان وجــود دارد.

محمد کریم الدینی بیان کرد: پارک استان مرکزی از نظر فناوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و تعامل بسیار خوبی 
را نیز با سایر پارک های علم و فناوری در استان های دیگر توانسته برقرار کند و بیشترین تمرکز پارک استان تبدیل 

ایده و یا همان فکر به یک محصول قابل تجاری سازی است.
وی ادامه داد: از مهم ترین ویژگی های پارک علم و فناوری استان این است که از یک طرف به دانشگاه و از طرف دیگر 

به شهرک های صنعتی متصل است و هم اکنون پیشنهادی که برای شهرداری می توانیم داشته باشیم پیشنهاد پسا 
پژوهش است به این شکل که ایده از شهرداری آورده شود و سرمایه و آموزش از سمت پارک علم و فناوری از طریق 

تسهیالت انجام شود.
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری پارک ادامه داد: چنین سرمایه گذاری در دراز مدت می تواند برای 

شهرداری در انجام پروژه ها در تمامی بخش ها تاثیرگذار باشد زیرا قطعا تمامی اقدامات بسیار علمی و کارشناسانه 
پیش خواهد رفت این مرکز تحت عنوان مرکز نوآوری خدمات شهری می تواند در شهرداری، شورای شهر و یا در پارک 

علم و فناوری استان ایجاد شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک نیز در این بازدید عنواان کرد: با توجه به پتاسیل و ظرفیت بسیار 

عظیم مانند پارک علم و فناوری غفلت از چنین ظرفیتی می تواند مانع رشد این بخش شود.ایرج رضایی بیان کرد: 
پارک علم و فناوری استان مصداق اصلی تبدیل علم به ثروت است و خوشبختانه در چند سال اخیر رشد بسیار خوبی 

را داشته و یکی از افتخارات استان مرکزی محسوب می شود بنابراین رفع مشکالت و موانع این بخش باید با جدیت 
بیشتری دنبال شود.

وی توضیح داد: به منظور رفع مشکل راه دسترسی با توجه به اینکه سایت خارج از محدوده شهر قرار دارد آسفالت 
آن بر عهده راه و شهرسازی است اما با توجه به اینکه یک میلیارد تومان به منظور اصالح هندسی میدان امام خمینی 

در نظر گرفته شده اصالح این بخش انجام خواهد شد و رفع مشکل دوربرگردان و ایجاد پل نیز با توجه به اینکه 
استانداری در این زمینه قول مساعد داده است در یک جلسه مشترک این مشکل پیگیری و حل و فصل خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک تصریح کرد: در زمینه اتصال گاز، مشکل آب و رفع مشکالت آنتن 
دهی تلفن با توجه به اهمیت و جایگاه پارک علم و فناوری در تولید ثروت تمامی این موارد نیز توسط شورای شهر و 

شهرداری پیگیری خواهد شد.
رضایی در پایان خواستار برگزاری نشست های مشترک بین شورای شهر، شهرداری، دانشگاه های استان و پارک علم 

و فناوری به منظور تعامل و همکاری بیشتر بین این بخش ها شد.
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بازدید نمایده محترم مردم شریف 
شهرستان های محالت و دلیجان از پارک 
و توانمندی های واحدهای فناور مستقر
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی، حجــت االســالم دکتــر علیرضــا ســلیمی نماینــده 
مــردم شــریف شهرســتان هــای محــالت و دلیجــان در 
مجلــس شــورای اســالمی بــه همــراه روســای دانشــگاه 
ــا هــدف  ــور اســتان و شهرســتان محــالت ب ــام ن هــای پی
در  انجــام شــده  اقدامــات  و  هــا  فعالیــت  بــا  آشــنایی 
فنــاور  هــای  شــرکت  دســتاوردهای  و  پــارک  مجموعــه 

مســتقر در پــارک بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
در ایــن بازدیــد عــالوه بــر ارائــه گــزارش عملکــرد فعالیــت 
هــای پــارک علــم و فنــاوری اســتان صورتجلســه و تفاهــم 
نامــه همــکاری مشــترک بــه منظــور راه انــدازی و تاســیس 
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری در شهرســتان محــالت در 
راســتای تحقــق اهــداف ســند چشــم انــداز و سیاســت 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  مقــدس  نظــام  کلــی  هــای 

تنظیــم و منعقــد شــد.
و  علــم  نخبــگان  و  دانشــگاه  ارتبــاط  مســتمر  توســعه 
فنــاوری اســتان مرکــزی بــا صنعــت و جامعــه فــی مابیــن 
هــدف  بــا  اســتان  نــور  پیــام  دانشــگاه  اســتان،  پــارک 
در  نوآفرینــی  و  کارآفرینــی  هــای  زیرســاخت  توســعه 
اســتان مرکــزی از طریــق توســعه مراکــز رشــد و اســتفاده 
در  دانشــگاه  ایــن  زیرســاخت های  و  هــا  ظرفیــت  از 
راســتای کمــک بــه تجــاری ســازی دســتاوردهای پژوهشــی 
و نوآورانــه و شــکل گیری کســب و کارهــای نوپــای دانــش 
بنیــان در شهرســتان محــالت بــا عنایــت بــه ظرفیت هــای 
علمــی، دانشــگاهی، معدنــی، کشــاورزی و صنعتــی ایــن 
شهرســتان بــا حضــور نماینــده محتــرم شــریف شهرســتان 
هــای دلیجــان و محــالت در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
روســای ایــن دو مجموعــه بــه منظــور راه انــدازی و ایجــاد 
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری شهرســتان محــالت بــه 
عنــوان مرکــز رشــد اقمــاری پــارک علــم و فنــاوری یکــی 
ــن  ــن مــوارد ذکــر شــده در ای ــن و مهــم تری ــی تری از اصل

تفاهــم نامــه مــی باشــد.
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 نهمین جلسه شورای مرکز رشد
در سال جاری برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
هــدف  بــا  رشــد  مرکــز  شــورای  جلســه  نهمیــن  مرکــزی، 
ارزیابــی عملکــرد واحدهــای فنــاور و بررســی امــکان تمدیــد 
دوره اســتقرار در مرکــز رشــد، بــا حضــور اعضــای شــورا و 
اعضــای واحدهــای فنــاور متقاضــی، در روز ســه شــنبه مــورخ 
07/05/1399 در محــل ســالن جلســات جامــع پــارک برگــزار 
شــد. در ایــن جلســه گــزارش فعالیــت هــا، دســتاوردهای 
کســب شــده و همچنیــن نتایــج ارزیابــی عملکرد انجام شــده 
توســط مرکــز رشــد بــرای ســه شــرکت فنــاور در طــی یکســال 
گذشــته، مطــرح و در نهایــت بــا تمدید دوره اســتقرار شــرکت 

هــای ذیــل بــه مــدت یــک ســال موافقــت بــه عمــل آمــد.
ف1- شــرکت »تکویــن فنــاوری انــرژی و آب« بــا ایــده محــوری 

»طراحــی و ســاخت حمام هــای هوشــمند کــم مصــرف«
ایــده  بــا  شــایلین«  طــب  گســتران  »نبــوغ  شــرکت  ف2- 
ــا و اســتفاده از آن در ســاخت  ــاه لوف ــرآوری گی محــوری »ف

بهداشــتی« و  آرایشــی  منســوجات 
ف- شــرکت »مهندســی طــرح و ســاخت پایــدار بــن کیانمهــر« 
آســان  اجــرای  بــرای  فنــاوری  توســعه  محــوری«  ایــده  بــا 

داخــل« ســقف های 

نهمین جلســه شــورای مرکز رشــد جامع پارک، در 
ســال جــاری بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد واحدهــای 
فنــاور و بررســی امــکان تمدیــد دوره اســتقرار در 
مرکــز رشــد، روز ســه شــنبه مــورخ 07/05/1399 
در  محــل ســالن جلســات جامــع پــارک علــم و 

فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار گردیــد.
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 بررسی راهکارهای رفع چالش های شرکت های فناور و دانش بنیان به منظور
بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی

بــه منظــور تســریع از مزایــای قانونــی در جهت 
مجوزهــای  بــرداری،  بهــره  پروانــه  دریافــت 
زیســت محیطــی و روابــط کار در پــارک هــای 
علــم و فنــاوری جلســه بررســی راهکارهــای 
رفــع ایــن چالــش هــا بــا حضــور معاونینــی 
از اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت، اداره 
کل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان، اداره 
نماینــده  و  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
دادســتان در زمینــه جهــش تحقــق  تولیــد 
بیــن ایــن دســتگاه هــا و مدیــران پــارک در روز 
سه شــنبه مــورخ 7 مردادمــاه 99 در ســایت 

جامــع پــارک برگــزار گردیــد.

موضــوع  بــا  نامــه ای  تهیــه  پیشــنهاد 
ــودن شــرکت هــای مســتقر  مشــمول نب
در پــارک هــای علــم و فنــاوری از قوانیــن 
اداره کار و ارســال آن بــه ایــن اداره را 
ارائــه داد و عنــوان کــرد ایــن موضــوع 
ــا شــرکت  بایــد در متــن قــرارداد کارگــر ب
هــای مســتقر درج و نماینــده قانونــی 
شــرکت نیــز از آن اطــالع داشــته باشــد. 
همچنینــی مقــرر شــد بــر اســاس مجــوز 
فنــاوری شــرکت هــای مســتقر از ســوی 
پــارک علــم و فنــاوری بــر اســاس ضوابــط 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری صادر 
شــود و همچنیــن نهایــت همــکاری ادراه 
کل حفاظــت محیــط زیســت و ســازمان 
بــا  اســتان  تجــارت  و  صنعــت، معــدن 
تســهیل  منظــور  بــه  فنــاور  واحدهــای 

صــدور مجوزهــای الزم انجــام شــود.

ــم  ــارک عل ــط عمومــی پ ــزارش رواب ــه گ ب
ابتــدای  و فنــاوری اســتان مرکــزی، در 
جلســه مدیــر مرکــز رشــد پــارک بــا اشــاره 
بــه مفــاد قانونــی ذکــر شــده در قانــون 
اقتصــادی،  توســعه  چهــارم  برنامــه 
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی 
ایــران و همچنیــن تصویب نامــه هیئــت 
وزیــران بــه شــماره 48608/ت/120997 
بــه تســریع در رونــد صــدور مجوزهــای 
فنــاور  واحدهــای  درخواســت  مــورد 
بــرداری  بهــره  پروانــه  بــا  ارتبــاط  در 
مجوزهــای زیســت محیطــی و روابــط کار 
ویــژه  پــارک هــای علــم و فنــاوری اشــاره 
کــرد. مجیــد شمســی در ادامــه اهــداف 
شــکل گیری پارک هــای علــم و فنــاوری 
را بیــان کــرد و در زمینــه حمایــت هایــی 
کــه الزم اســت از گروه هــا و واحدهــای 
فنــاور انجــام شــود نیــز توضیحاتــی را 

ارائــه داد

ظرفیت هــای  زمینــه  در  همچنیــن   
قانونــی پــارک هــای علــم و فنــاوری و 
قوانیــن حاکــم بــر پــارک هــا و تشــریح 
بهره منــدی  چگونگــی  پیرامــون  آنهــا 
و  مقــررات  ایــن  از  فنــاور  واحدهــای 
قوانیــن نیــز بحــث و و بررســی صــورت 

پذیرفــت.
در ایــن جلســه مقــرر شــد نماینــدگان 
دســتگاه ها نســبت بــه آگاهــی از بخــش 
نامــه هــا و اطالعیــه هایــی وزارتخانــه 
هــای مربوطــه بــه پــارک هــای علــم و 
ــاق  ــس از انطب ــد و پ ــدام کنن ــاوری اق فن
آنهــا بــا قوانیــن حاکــم بــر پــارک هــای 
مــوارد  ایــن  تمامــی  فنــاوری،  و  علــم 
توســط نماینــده محتــرم دادســتانی نیــز 

مــورد بررســی قــرار گیــرد.
در ادامــه ایــن جلســه، یــاری نماینــده 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

اســتان
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دهمین جلسه شورای مرکز رشد در سال جاری برگزار شد

دهمیــن جلســه شــورای مرکــز رشــد جامــع پــارک، در ســال جــاری بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد واحدهــای 
فنــاور و بررســی امــکان تمدیــد دوره اســتقرار در مرکــز رشــد، روز ســه شــنبه مــورخ 14/05/1399 در  محــل 

ســالن جلســات جامــع پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار گردیــد.

ــا هــدف ارزیابــی  بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، دهمیــن جلســه شــورای مرکــز رشــد ب
عملکــرد واحدهــای فنــاور و بررســی امــکان تمدیــد دوره اســتقرار در مرکــز رشــد، بــا حضــور اعضای شــورا و اعضــای واحدهای 

فنــاور متقاضــی، در روز ســه شــنبه مــورخ 14/05/1399 در محــل ســالن جلســات جامــع پــارک برگــزار شــد.
در ایــن جلســه گــزارش فعالیــت هــا، دســتاوردهای کســب شــده و همچنیــن نتایــج ارزیابــی عملکــرد انجــام شــده توســط 
مرکــز رشــد بــرای ســه شــرکت فنــاور در طــی یکســال گذشــته، مطــرح و در نهایــت بــا تمدیــد دوره اســتقرار شــرکت هــای 

ذیــل، موافقــت بــه عمــل آمــد.

1- شرکت »بهارطب امین« با ایده محوری »طراحی و تولید مدار تنفسی و بیهوشی«.
2- شــرکت »پیشــرو الکتــرو رایــان اورانــوس« بــا ایــده محــوری »طراحــی و پیــاده ســازی ســامانه مبتنــی بــر اینترنــت اشــیاء 

در صنعــت بــه منظــور ثبــت خــودکار زمــان کارکــرد تجهیــزات الکتریکــی«
3- شرکت »رویان سبز آیالر« با ایده محوری« تولید و فرآوری مکمل های گیاهی رژیمی و ارگانیک«
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ح گرنت جوانه در پارک علم و فناوری استان مرکزی آغاز فرآیند داوری طر

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی اولیــن جلســه داوری طــرح گرنــت جوانــه، امــروز 14 
مردادمــاه 99 در محــل ســالن جلســات پــارک و بــا حضــور داوران منتخــب ایــن طــرح و بــه منظــور بررســی طــرح هــای ارســالی 

برگــزار گردیــد.
ــا هــدف حمایــت از تجــاری ســازی پایاننامــه هــای دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری  ــه ب طــرح گرنــت جوان
ّــاوری در مراکــز  و زمینه ســازی حرکــت دانشــگاه های کشــور بــه ســوی دانشــگاه کارآفریــن و ارتقــا ظرفیــت توســعه فن
پژوهشــی و حمایــت از صاحبــان ایده هــای فنـّـاور در جهــت تولیــد نمونــه اولیــه )MVP( ایجــاد شــده اســت. در ایــن راســتا 
فــاز نخســت طــرح گرنــت جوانــه از ســوی دفتــر امــور فنـّـاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بــا محوریــت پنــج پــارک 

علــم و فنــاوری اســتان هــای ... اجرایــی شــده اســت.
تاکنــون 30 طــرح بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی ارجــاع شــده اســت کــه فرآینــد داوری آنهــا توســط داوران برگزیــده 

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.
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برگزاری یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد

یازدهمیــن جلســه شــورای مرکــز رشــد فنــاوری جامــع پــارک در ســال جــاری بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد واحدهــای فنــاور و 
بررســی امــکان تمدیــد دوره اســتقرار در مرکــز رشــد، روز ســه شــنبه مــورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ در  محــل ســالن جلســات جامــع 

پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، یازدهمیــن جلســه شــورای مرکــز رشــد بــا هــدف ارزیابــی 
عملکــرد واحدهــای فنــاور و بررســی امــکان تمدیــد دوره اســتقرار در مرکــز رشــد و همچنیــن اســتماع گــزارش پایانــی دوره 
اســتقرار در دوره رشــد یــک شــرکت فنــاور، بــا حضــور اعضــای شــورا، اعضــای واحدهــای فنــاور متقاضــی، و همچنیــن 
ــع مــس کرمــان در روز ســه شــنبه مــورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۹ در محــل ســالن جلســات  ــران شــرکت ملــی صنای تعــدادی از مدی

جامــع پــارک برگــزار شــد.
در ایــن جلســه گــزارش فعالیــت هــا، دســتاوردهای کســب شــده و همچنیــن نتایــج ارزیابــی عملکــرد انجــام شــده توســط 
مرکــز رشــد بــرای ســه شــرکت فنــاور در طــی یکســال گذشــته، مطــرح و در نهایــت بــا تمدیــد دوره اســتقرار شــرکت هــای 

ذیــل، موافقــت بــه عمــل آمــد.
۱- شــرکت »بدیــع گســتر ویــرا »بــا ایــده محــوری »طراحــی و ســاخت پرینتــر ســه بعــدی قالبهــای ســرامیکی در ریختــه گــری« 

جهــت تمدیــد دوره اســتقرار در ســال ســوم.
ــواع ماشــینهای ظرفشــویی صنعتــی« جهــت  ــده محــوری »طراحــی و ســاخت ان ــا ای ــع شــوی ســرآب« ب ۲- شــرکت »صنای

ــد دوره اســتقرار در ســال ســوم. تمدی
۳- شــرکت »زیســت فنــاور پــارس رویــش« بــا ایــده محــوری« تولیــد انبــوه و اصــالح گل رز و گل محمــدی از طریــق کشــت 

بافــت« جهــت ارائــه گــزارش عملکــرد ســه ســاله اســتقرار در مرکــز رشــد و بررســی امــکان ورود بــه پــارک.
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بازدید مدیران شرکت ملی صنایع مس کرمان از 
مجموعه پارک و شرکت های فناور مستقر

ــع  ــران ارشــد شــرکت ملــی صنای تعــدادی از مدی
مــس کرمــان بــا هــدف آشــنایی بــا فرآیندهــا 
فنــاوری  و  علــم  پارک  هــای  دســتاوردهای  و 
واحدهــای فنــاور مســتقر، از پــارک بازدیــد بــه 

آوردنــد. عمــل 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی، تعــدادی از مدیــران ارشــد شــرکت ملــی صنایــع 
مــس کرمــان بــا هــدف آشــنایی بــا فرآیندهــای جــاری در 
مرکــز رشــد و پــارک وهمچنیــن نحــوه شــکل گیــری و کارکــرد 
مراکــز نــوآوری در روز ســه شــنبه 21مــرداد مــاه ســال جــاری 

ــد. ــه عمــل آوردن ــد ب ــز رشــد بازدی ــارک و مرک از پ
بــا  ایــن جلســه مدیــران شــرکت ملــی صنایــع کرمــان  در 
ارزیابــی  نحــوه  از  رشــد  مرکــز  شــورای  در جلســه  حضــور 
مرکــز  در  مســتقر  فنــاور  شــرکت های  پذیــرش  عملکــرد 
رشــد آشــنا شــدند و در ادامــه از امکانــات، زیــر ســاخت ها 
وهمچنیــن تعــدادی از شــرکت های فنــاور مســتقر بازدیــد بــه 

عمــل آوردنــد.

وه کاری نوآوری، فناوری،  سومین جلسه گر
کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد
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ســومین جلســه گــروه کاری نــوآوری، فنــاوری، کارآفرینــی 
ــا حضــور ســعید فرخــی، معــاون  ــان ب ــش بنی و اقتصــاد دان
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری مرکــزی، زهــرا آخانــی 
سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری، 
و  پژوهــش  صنــدوق  مدیرعامــل  غریبــی  مرتضــی  دکتــر 
فنــاوری اســتان ، دکتــر دیلمــی، رئیــس بنیــاد نخبگان اســتان 
مرکــزی ودکتــر محمــد رفیعــی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
ــارک، در روز  ــاوری پ اســتان و همچنیــن اعضــای شــورای فن
یکشــنبه مــورخ 26 مــرداد مــاه ۹۹ در محــل ســالن جلســات 

پــارک برگــزار گردیــد. 
ــه گــزارش اقدامــات انجــام شــده  ــا هــدف ارائ ایــن جلســه ب
در حــوزه  اجــرای طرح هــای گرنــت  هــای جوانــه و رشــد، 
بررســی درخواســت ایجــاد کریــدور توســعه نــوآوری گل و 
گیــاه در اســتان توســط پژوهشــکده گل و گیــاه و همچنیــن 
امــکان برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای واحدهــای فنــاوری 
مســتقر در پــارک برگــزار شــد، کــه پــس از بحــث و تبــادل 
نظــر پیرامــون موضوعــات جلســه مقــرر شــد، نمایشــگاه 
دســتاوردهای واحدهــای فنــاور بــه صــورت مجــازی برگــزار 

گــردد.

گیاهــان  صــادرات  کریــدور  ایجــاد  درخواســت  همچنیــن 
زینتــی مــورد طــرح و بررســی قــرار گرفــت و مقــرر شــد در 
جلســه آتــی بــا حضــور نماینــدگان محتــرم جهــاد کشــاورزی، 
خوشــه گیاهــان زینتــی بیشــتر بررســی شــود، و در ادامــه 
گزارشــی از رونــد کســب مجوزهــای راه انــدازی و فعالیــت 
مراکــز رشــد و همچنیــن لــزوم تعامــل میــان مراکــز رشــد 
بیشــتر و  افزایــی  ایجــاد هــم  بــه منظــور  و دانشــگاه هــا 
گســترش چتــر حمایــت هــای اثــر بخــش از توســعه کســب 
و کارهــای دانــش بنیــان ارائــه شــد و مقــرر شــد از ســوی 
معاونــت محتــرم توســعه مدیریــت و منابــع اســتان جلســه 
وظایــف  در خصــوص  گــردد.  برگــزار  ایــن موضــوع  بــا  ای 
صنــدوق و ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه 
ــا، ایجــاد و  جهــت حمایــت از توســعه کســب و کارهــای نوپ
ــی،  ــاده کــردن زیرســاخت هــای الزم در ســه حــوزه غذای آم
شــیمی و دارویــی از طریــق ایجــاد کارخانــه هــای نــوآوری و 
شــتاب دهنــده هــا نیزمباجثــی مطــرح شــد و همچنیــن بــه 
طــرح شــهید احمــدی روشــن، کــه در طــول  ســه دوره اجرایــی 
، جمعــاً بالــغ بــر ۸۷ هســته بــا هــدف توانمندســازی، تعــداد 
706 نفــر از مســتعدان در کشــور شــکل گرفــت کــه در میــان 
۷ اســتان، ۱۰۹ نفــر از اســتان مرکــزی بــوده انــد؛ نیــز اشــاره 

شــد.

برگزاری دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد
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دوازدهمیــن جلســه شــورای مرکــز رشــد فنــاوری جامــع پــارک در ســال جــاری بــا هدف بررســی درخواســت پذيــرش واحدهای 
فنــاور در دوره رشــد مرکــز رشــد، در روز ســه شــنبه مــورخ ۲8/۰۵/۱۳۹۹ در  محــل ســالن جلســات ســايت جامــع پــارک علــم 

و فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار گردیــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، دوازدهمیــن جلســه شــورای مرکــز رشــد بــا هــدف بررســی 
درخواســت و پذیــرش 2 شــرکت فنــاور در دوره رشــد مرکــز رشــدفناوری جامــع، بــا حضــور اعضــای شــورا و مديــران شــرکتهای 

متقاضــی، در روز ســه شــنبه مــورخ ۲8/05/۱۳۹۹ در محــل ســالن جلســات جامــع پــارک برگــزار شــد.
در این جلسه درخواست، 2 شرکت فناور  مطرح و در نهایت با پذیرش آنها به شرح ذيل، موافقت به عمل آمد.

۱- شــرکت »بینــش کاوان رایــکا »بــا ایــده محــوری »طراحــی و ســاخت ســامانه کنتــرل فشــار ســوخت خودروهــای 1300 تــا 
2000 ســی ســی« 

۲- شــرکت »داده پــردازی دیپیــا ) داده پــردازی کتیبــه ایرانیــان( بــا ایــده محــوری »طراحــی و پياده ســازی پلتفــرم هنرمنــدان 
صنایع دســتی«

رشد 14 برابری صادرات شرکت های فناور و دانش بنیان استان مرکزی

صــادرات شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان اســتان مرکــزی کــه در ســال ۹۲ رقــم ۱۷۴ هــزار یــورو بــوده، بــه مــرور در ســال 
هــای بعــد افزایــش یافتــه و در حــال حاضــر بــه دو میلیــون و ۵۱۳ هــزار یــورو رســیده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و بــه نقــل ایســنا، بــر اســاس اعــالم پــارک علــم و فنــاوری 
ــوده اســت کــه ایــن  ــاوری اســتان ۳۴ شــرکت ب ــارک علــم و فن ــاور پ اســتان مرکــزی، در ســال 92 تعــداد شــرکت هــای فن
تعــداد تــا ســال جــاری بــه ۱۵۱ شــرکت رســیده اســت. همچنیــن در ســال ۹۲ هیــچ شــرکت دانــش بنیانــی در اســتان مرکــزی 

فعالیــت نداشــته ولــی تــا ســال ۹۹ تعــداد ایــن شــرکت هــا بــه عــدد ۸۴ رســیده اســت.

در ســال ۹۲ حــدود ۲۶۰۰ مترمربــع فضــا در اختیــار پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــوده اســت کــه ایــن فضــا در حــال حاضــر 
بــا رشــد ۵۴۲ درصــدی، بــه ۱۴۱۰۰ مترمربــع رســیده اســت.

صــادرات شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان اســتان کــه در ســال ۹۲ رقــم ۱۷۴ هــزار یــورو بــوده، بــه مــرور در ســال هــای 
بعــد افزایــش یافتــه و در حــال حاضــر بــه دو میلیــون و ۵۱۳ هــزار یــورو رســیده اســت. همچنیــن در ســال ۹۲ میــزان فــروش 
محصــوالت فنــاور اســتان ۸۳ هــزار ریــال بــوده کــه در حــال حاضــر بــه رقــم ۵۳۴ هــزار میلیــون ریــال افزایــش پیــدا کــرده 

است.

تعــداد شــاغلین واحدهــای فنــاور اســتان از ســال ۹۲ تــا ۹۵ بــه ترتیــب ۱۸۸، ۳۸۵، ۴۹۰ و ۵۹۶ نفــر بــوده انــد، ایــن تعــداد 
تــا ســال 99 بــا رشــدی نزدیــک بــه دو برابــر بــه ۱۰۸۶ نفــر رســیده اســت.
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نشست هماهنگی و هم اندیشی میان پارک علم و فناوری و 
دانشگاه پیام نور استان مرکزی برگزار شد

جلســه هم اندیشــی و هماهنگی با هدف توســعه 
و  خدمــات  توســعه  و  دوجانبــه  همکاری هــای 
فعالیتهــای مرکــز رشــد بــه شهرســتان های اســتان، 
ــاوری و  ــم و فن ــارک عل ــران پ ــن رؤســا و مدی ــا بی م

دانشــگاه پیــام نــور اســتان مرکــزی برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی، جلســه هــم اندیشــی و هماهنگــی میــان رؤســا 
و مدیــران پــارک علــم و فنــاوری اســتان و دانشــگاه پیــام 
نــور اســتان مرکــزی، بــا هــدف امــکان توســعه فعالیتهــا و 
خدمــات مراکــز بــه ســایر شهرســتان های اســتان، در روز 
ســه شــنبه مــورخ 99/06/11 در محــل پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان مرکــزی برگــزار شــد.
واحدهــای  دســتاوردهای  معرفــی  جلســه ضمــن  ایــن  در 
ــارک و  ــه و اهــداف پ ــاور و اهــم فعالیتهــای صــورت گرفت فن
مرکــز رشــد و همچنیــن پیــرو تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک 
اســتان  نــور  پیــام  دانشــگاه  و  پــارک  منعقــد شــده میــان 
مرکــزی، بــر امــکان توســعه مراکــز رشــد اقمــاری بــا اســتفاده 
از ظرفیت هــای دانشــگاه های پیــام نورمراکــز شهرســتانی در 

اســتان تاکیــد شــد.
در نهایــت مقررشــد بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و پتانســیل های 
موجــود در شهرســتان محــالت، اقدامــات الزم در خصــوص 
ــا همــکاری دو  ایجــاد مرکــز رشــد اقمــاری ایــن شهرســتان ب

ســازمان محقــق گــردد.
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تفاهم نامه همکاری بین شرکت بین 
المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما و 

پارک علم و فناوری استان مرکزی منعقد شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی، در ایــن تفاهــم نامــه، پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و شــرکت بیــن المللــی تحقیقــات صنعــت و معــدن 
آیرمــا، از ایــن پــس ماینتــک نامیــده مــی شــود و بــر اســاس 
ــردی در  ایــن تفاهــم نامــه در حــوزه اســتارت آپ هــای کارب
زمینــه معــدن و صنایــع معدنــی تمامــی مــوارد منعقــد و 

مبادلــه مــی گــردد.
ــان  ــه می ــن تفاهــم نامــه همــکاری نظــام یافت ــر اســاس ای ب
شــتابدهی،  شناســایی،  جهــت  ماینتــک  و  مرکــزی  پــارک 
ارتفــاع و مشــاوره در زمینــه رشــد و جــذب ســرمایه در زمینــه 
اســتارپ آپ هــای حــوزه متالــوژی، شــیمی، زمیــن شناســی، 
اکتشــاف و اســتخراج معــدن و صنایــع و تجهیــزات معدنــی 

برقــرار مــی شــود.
اعتبــار  بــه  نســخه  و 2  مــاده  دارای 5  نامــه  تفاهــم  ایــن 
واحــد تنظیــم و مــورد تاییــد طرفیــن قــرار گرفتــه همچنیــن 
طــرف  اطالعــات  انــد  شــده  متعهــد  طرفیــن  از  یــک  هــر 
ــه صــورت مســتقیم و  ــد و ب ــه قلمــداد کنن ــل را محرمان مقاب
غیرمســتقیم آن را در اختیــار فــرد دیگــری قــرار ندهنــد، ایــن 
اطالعــات شــامل توضیحــات نقشــه هــا و مشــخصات فنــی، 
پیشــنهادهای فنــی و یــا اقتصــادی و یــا نــرم افزارهــای رایانــه 

ــوع مــدرک دیگــری میباشــد. ــا هــر ن ای و ی

وهش و فناوری  وه پژ جلسه کارگر
استان برگزار شد

ــه  ــاوری اســتان ب ــروه پژوهــش و فن جلســه کارگ
منظــور بررســی و تبــادل نظــر در خصــوص ایجــاد 
کارخانــه نــوآوری صنایــع شــیمیایی و راه انــدازی 
کریــدور صادراتــی گل هــای زینتــی برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
بــا  اســتان  فنــاوری  و  مرکــزی، جلســه کارگــروه پژوهــش 
حضــور زهــرا آخانــی، سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت 
منابــع اســتانداری مرکــزی، محمــد رفیعــی، رئیــس پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، مرتضــی غریبــی، مدیرعامــل 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان مرکــزی و جمعــی از 
مدیــران و کارشناســان پــارک، دانشــگاه هــا و دســتگاه هــای 
اجرایــی مــورخ ۱۶ شــهریور مــاه ۹۹ در محــل ســالن جلســات 

ــد. ــارک برگــزار گردی ســایت جامــع پ
در ایــن کارگــروه در زمینــه ســاخت کلینیــک دندانپزشــکی 
و کارخانــه نــوآوری صنایــع شــیمیایی و غذایــی بــا توجــه 
بــه اهمیــت حــوزه صنایــع غذایــی و دارویــی و حمایــت از 
شــرکت هــای فعــال در حــوزه غــذا و دارو و ترویــج فعالیــت 
هــای صنــدوق توســط صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان، 

ــادل نظــر شــد. بحــث و تب
کارخانــه  فعالیــت  زمینــه  در  توضیحاتــی  ارائــه  همچنیــن 
هــای نــوآوری و ضــرورت ایجــاد و چگونگــی جایــگاه کارخانــه 
نــوآوری کارنــا در کشــور و اقدامــات انجــام شــده در ایــن 

کارگــروه نیــز انجــام شــد.
و  علــم  پــارک  بیــن  برگــزاری جلســات مشــترک  پیشــنهاد 
فنــاوری و دانشــگاه بــه منظــور رســیدن بــه یــک تفاهــم و 
اینکــه حــوزه هــای مختلــف از جملــه دانشــگاه هــا، کارخانــه 
هــا و پــارک هــا در زمینــه وظایــف خــود گام بردارنــد در ایــن 

ــرار گرفــت. ــد ق ــز مــورد تأکی ــروه نی کارگ

تفاهــم نامــه همــکاری بیــن شــرکت بیــن المللــی 
تحقیقــات صنعــت و معــدن آیرمــا و پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان مرکــزی در جهــت امــور شــتاب 
ســرمایه،   جــذب   ، تحقیقــات  انجــام  دهــی، 
و  فنــی  دانــش  توســعه  راســتای  در  همــکاری 
اســتفاده بهینــه از امکانــات و توانایــی مالــی، 

ــد شــد. ــن منعق ــی طرفی علمــی و فن
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در ادامــه رئیــس موسســه علــوم باغبانــی پژوهشــکده گل و 
گیــاه محــالت کــه بــه صورت آنالین در جلســه حضور داشــت 
در زمینــه ضــرورت راه انــدازی کریــدور صادراتــی گیاهــان 
زینتــی مســائلی را عنــوان کــرد و مقــرر شــد اساســنامه ایــن 
مهــم تاســیس و در جلســات آتــی مــورد بحــث و بررســی 
قــرار گیــرد. راه انــدازی مرکــز توســعه نــوآوری در بخــش نــرم 
افــزاری و ســخت افــزاری و هزینــه هــای انجام شــده در پارک 
از دیگــر مســائل مطروحــه در ایــن جلســه بــود عــالوه بــر ایــن 
در زمینــه ایجــاد ســرای  تکنولــوژی نســاجی در دانشــگاه آزاد 

نیــز توضیحاتــی ارائــه گردیــد.
در ایــن زمینــه دانشــگاه موافقــت خــود جهــت بهــره منــدی 
از حمایــت هــای پــارک بــر اســاس مقــررات را نیــز اعــالم کــرد 
و مقــرر شــد در ایــن زمینــه جلســات مشــترک برگــزار گــردد.  

وه ارزیابی تجاری  نخستین جلسه کارگر
سازی پارک علم و فناوری برگزار شد.

ــی تجــاری ســازی  ــروه ارزیاب نخســتین جلســه کارگ
پــارک علــم و فنــاوری بــا هــدف حمایــت از طــرح 
تجــاری  تســهیات  دریافــت  شــرایط  واجــد  هــای 
ســازی از معاونــت محتــرم علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری در تاریــخ ۱۸ شــهریورماه ۹۹ برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی، جلســه کارگــروه مذکــور بــا بررســی 4 طــرح مبلــغ ۴ 

ــون و ۷۵۰ هــزار ریــال انجــام پذیرفــت. میلی
از مهمتریــن ایــن طــرح هــا مــی تــوان بــه طــرح ارائــه شــده 
از ســوی شــرکت زیســت فنــاوران فــرا رویــش، مســتقر در 
مرکــز رشــد پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و دانشــگاه 
اراک، طــرح هــای ارائــه شــده از ســوی شــرکت درمــان گســتر 
ســینوهه زرندیــه و پوششــش ارتوپــدی پارســان مســتقر در 
مرکــز رشــد دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک و همچنیــن طــرح 
ارائــه شــده از ســوی شــرکت ســاتراس زیســت فنــاور مســتقر 

در مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســالمی خمیــن اشــاره کــرد.

24



برگزاری کمیسیون دائمی هیات امنای پارک علم و فناوری استان مرکزی

کمیســیون دائمــی هیــات امنــای پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی بــا حضــور اعضــای کمیســیون دائمــی 
ایــن پــارک، دوشــنبه 24 شــهریور 99 بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اعضــای حقیقــی و حقوقــی 
کمیســیون دائمــی ايــن پــارک برگــزار شــد، بررســی گــزارش حسابرســی ســال های 97 و 98 پــارک، بررســی بودجــه تفضیلــی 
ــا  ــات امن ــادل نظــر جهــت طــرح در هی ــط مــورد پــس از بحــث و تب ــه ســال 98 و ســاير مــوارد مرتب ســال 1399 و اصالحي

مصــوب گردیــد.

گفتنــی اســت کمیســیون دائمــی پــارک، ســاالنه حداقــل دو جلســه در ســال برگــزار و در خصــوص مهمتریــن موضوعــات 
ــری می شــود. ــم گی ــه برنامه هــا و بودجــه آن هــا تصمی پارک هــا از جمل

25





 برنامه ریزی برای رشد تعداد، فعالیت ها و بازار
حوزه دانش بنیان در مجلس

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی یازدهــم بــا تاکیــد بــر اینکــه ســهم حــوزه 
دانــش بنیــان از اقتصــاد کشــور بایــد بــه شــدت توســعه پیــدا کنــد، گفــت: مــا ظرفیــت نیــروی انســانی، 

دانشــی، فنــاوری و نــوآوری بالقــوه زیــادی داریــم کــه بایــد از آن اســتفاده کنیــم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان مرکزی و به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر عبدالحسین 
روح االمینی، نماینده تهران و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در مورد برنامه های مجلس 
یازدهم برای تقویت شرکت های دانش بنیان، به اجماع حداکثری نمایندگان در این حوزه اشاره کرد و گفت: بنای ما 

در مجلس جدید اجماع کلی نمایندگان در حوزه علم و فناوری، حوزه های دانش بنیان و بهداشت و درمان و سالمت 
است، به این معنی که اگر قانونی برای ارتقای سطح سیاست گذاری و تصمیمات ملی برای حمایت از این حوزه ها 

مطرح می شود به گونه ای باشد که باالی 220 رای بیاورد و وارد مسائل اختالفی مجلس نشود.
وی بر ارتقای حمایت های کشوری در این حوزه تاکید و تصریح کرد: کارهایی که در زیست بوم نوآوری کشور انجام 

می شود به لحاظ کیفی بسیار خوب است ولی از لحاظ کمی مانند تعداد شرکت ها، حجم فعالیت، بازار صادرات و نوع 
حمایت هایی که از این جامعه انجام می شود باید 10 تا 100 برابر ارتقاء پیدا کند.
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اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ابعــاد اقتصــادی حــوزه 
بــزرگ کشــور خیلــی  بــه صنایــع  را نســبت  بنیــان  دانــش 
کوچــک عنــوان کــرد و گفــت: ابعــاد اقتصــادی حــوزه دانــش 
بنیــان در مقایســه بــا صنایــع دیگــر کشــور مثــل نفــت و 
گاز و معــادن خیلــی کوچــک اســت و بایــد بزرگتــر شــود. 
مــا در کمیســیون های مختلــف چــون کمیســیون آمــوزش 
صنایــع  کمیســیون  و  بهداشــت  کمیســیون  تحقیقــات،  و 
ــکار می بریــم کــه در وضــع قوانیــن  تمامــی تــالش خــود را ب
ــه ای عمــل شــود کــه حوزه هــای  ــه گون و انجــام نظارت هــا ب
دانــش بنیــان جــزو حوزه هــای اجماعــی کشــوری مثــل بحــث 
وحــدت ملــی و امنیــت ملــی قــرار بگیــرد و همــه بــرای رشــد 

ــد. ــای کار بیاین ــن حــوزه پ ای
جامعــه  ســهم  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  روح االمینــی 
و  کوچــک  کشــور  اقتصــاد  از  کشــور  نــوآوری  و  فنــاوری 
مینیاتــوری اســت و ابعــاد آن بــا حــوزه هــای دیگــر کشــور 
قابــل مقایســه نیســت. بنابرایــن ســهم حــوزه دانــش بنیان از 
اقتصــاد کشــور بایــد بــه شــدت توســعه پیــدا کنــد. مــا ظرفیت 
ــادی  ــوآوری بالقــوه زی ــاوری و ن نیــروی انســانی، دانشــی، فن

ــد تشــدید شــود . ــم کــه بای داری
ــازار  ــرای ارتقــای ســهم ب ــی کــه در مجلــس ب ــه اقدامات وی ب
ــوان انجــام  ــان کشــور از اقتصــاد می ت ــش بنی ــاوری و دان فن
داد اشــاره کــرد: بــرای توســعه ایــن حــوزه می تــوان در زمینــه 
بهــره بــرداری از صنــدوق توســعه ملــی یــا ارائــه تشــویق های 
صادراتــی اقداماتــی انجــام داد و بــه صــورت کلــی در تمامــی 
مســائلی کــه بــه صــورت عــام در مجلــس مطــرح اســت ســهم 
علــم و فنــاوری، نــوآوری و تحقیقاتــی و دانــش بنیــان بایــد 

ده هــا برابــر شــود.
نماینــده تهــران در مجلــس در پایــان دربــاره صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی نیــز تاکیــد کــرد: صنــدوق بودجــه و امکانــات 
بســیار کمــی بــرای حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان 
در اکوسیســتم نــوآوری کشــور در اختیــار دارد و بــا توجــه 
بــه اهدافــی کــه در ســطح کشــور بــرای ایــن حــوزه درنظــر 
گرفتــه شــده اســت ایــن مقــدار ســرمایه جوابگــو نیســت. 
صنــدوق نــوآوری از ابتــدای تاســیس بــه کنــدی حرکــت کــرد 
و اقداماتــش بایــد شــتاب بیشــتری بگیــرد، بــه عبــارت دیگــر 
ــوده اســت و بایــد شــتاب لگاریتمــی  رشــد صنــدوق خطــی ب

پیــدا کنــد.

 دانش بنیان ها برای طراحی صنعتی
 و بسته بندی محصوالت شان

خدمات می گیرند

بســته بنــدی زیبــا نقــش اثرگــذاری در جلــب نظــر 
و جــذب مصرف کننــده محصــوالت دانــش بنیــان 
فنــاوری  توســعه  ســتاد  راســتا  همیــن  در  دارد. 
ــاوری ریاســت جمهــوری  ــت علمــی و فن ــو معاون نان
بســته  و  صنعتــی  طراحــی  حــوزه  در  خدماتــی 
بــه  صنعتــی  طراحــی  مشــاوره  و  طراحــی  بنــدی، 

می دهــد. ارائــه  تولیدکننــدگان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
رســانی  اطــالع  و  ارتباطــات  مرکــز  از  نقــل  بــه  و  مرکــزی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری؛ بســته بنــدی 
محصــوالت موضــوع مهمــی اســت کــه اثرگــذاری باالیــی در 
جــذب مصــرف کننــده دارد. پــس آشــنایی تولیدکننــدگان بــا 
ایــن مبحــث بــه صــورت اصولــی اهمیــت باالیــی دارد. در 
ــو معاونــت علمــی  ــاوری نان همیــن راســتا ســتاد توســعه فن
برنامــه ای در نظــر دارد تــا بــر اســاس آن خدماتــی بــا حمایــت 
ســتاد در حــوزه طراحــی صنعتــی و بســته بنــدی، طراحــی و 

ــه شــود. ــی ارائ مشــاوره طراحــی صنعت
بســیاری از کســب و کارهــای نوپــا کــه محصــول جدیــدی 
را تولیــد می کننــد بــا بســته بنــدی زیبــا می تواننــد مصــرف 
کننــده را ترغیــب بــه خریــد کننــد و ایــن قدمی بــرای موفقیت 

اســت.
موضــوع مهــم در بســته بنــدی ورود نــوآوری و خالقیــت 
ــوان فــروش  ــن حــوزه می ت ــا خالقیــت در ای ــه آن اســت. ب ب

محصــول را افزایــش داد و بــازار آن را گســترش داد.
پــس در ایــن برنامــه کریــدور خدمــات فنــاوری تــا بــازار بــا 
حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری نانــو معاونــت علمــی بخشــی 
از هزینه هــای طراحــی صنعتــی را بــا هــدف توســعه بــازار 
محصــوالت دانــش بنیــان شــرکت های نانــو حمایــت می کنــد.

عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت ســتاد 
مراجعــه کننــد.
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شرکت های دانش بنیان می توانند 
وهشی انجام دهند وژه های پژ پر

دانشــگاه ها  ماننــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
در  تــا  دارنــد  صاحیــت  پژوهشــی  موسســات  و 
برخــی حوزه هــا پروژه هــای پژوهشــی را بــه انجــام 
از  می تواننــد  اجرایــی  دســتگاه های  برســانند. 
ــه  ــن زمین ــان در ای ــش بنی ــت شــرکت های دان ظرفی

کننــد. اســتفاده  نیــز 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
رســانی  اطــالع  و  ارتباطــات  مرکــز  از  نقــل  بــه  و  مرکــزی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری؛ هــر ســاله 
دســتگاه های اجــرای بــرای پیشــبرد کار و انجــام برنامه ریــزی، 
نیازمنــد پژوهــش در حوزه هــای مختلــف هســتند. نهادهــای 
اجرایــی بــرای انجــام پژوهــش از همــکاری دانشــگاه ها و 
ــه  ــر اســاس  تصویب نام ــد. ب ــره می برن ــی به ــز تحقیقات مراک
ــد در برخــی  ــی می توانن ــران، دســتگاه های اجرای ــت وزی هیئ
حوزه هــای پژوهشــی از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان 

نیــز بهــره ببرنــد.
ــر اســاس ایــن ظرفیــت قانونــی، شــرکت های دانش بنیــان  ب
مجــاز بــه انجــام پژوهش هــای کابــردی و توســعه ای بــرای 
تولیــد دانــش فنــی یــا توســعه کاالهــا و خدمــات دانش بنیان 
در زمینــه تخصصــی تاییــد شــده از ســوی کارگــروه هســتند.

انجــام  تحقیــق  مختلفــی  حوزه هــای  در  شــرکت ها  ایــن 
ایــن  دهنــد.  گســترش  را  خــود  محصــوالت  تــا  می دهنــد 
مســئله باعــث ایجــاد تــوان تحقیقــی قابــل توجــه در ایــن 
شــرکت ها شــده اســت. برخــی شــرکت های دانــش بنیــان 
کــه  برخــوردار هســتند  قــوی  توســعه  و  واحــد تحقیــق  از 
می توانــد در یــک حــوزه تخصصــی  بــه دســتگاه های اجرایــی 

کمــک کنــد.
ــرای کســب اطالعــات  ــد ب ــان می توانن شــرکت های دانش بنی
دانــش  شــرکت های  مرکــز  اینترنتــی  ســامانه  بــه  بیشــتر 
http:// آدرس  بــه  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بنیــان 

کننــد. مراجعــه     /daneshbonyan.isti.ir
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ایــن  دهنــد.  گســترش  را  خــود  محصــوالت  تــا  می دهنــد 
مســئله باعــث ایجــاد تــوان تحقیقــی قابــل توجــه در ایــن 
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ــاوری  ــال و هوشمندســازی معاونــت علمــی و فن ــر ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه اقتصــاد دیجیت دبی
ریاســت جمهــوری از حمایــت از اســتارتاپ های حــوزه دیجیتــال بــرای ارائــه خدمــات در دوران کرونــا خبــر 
داد و گفــت: مــا عــاوه بــر اعطــای تســهیات بــه ۳۰۰ اســتارتاپ ارائه دهنــده خدمــات بــه مــردم در دوران 
شــیوع کرونــا، تســهیاتی را بــرای اســتارتاپ های فعــال در زمینــه ارائــه آمــوزش بــه دانش آمــوزان نابینــا و 
ناشــنوا در نظــر گرفتیــم تــا در مهرمــاه بتواننــد آماده تــر خدماتــی را بــه ایــن دســته از دانش آمــوزان ارائــه 

دهنــد.

استارتاپ ها همکار شبکه »شاد« می شوند

ــی اســتارتاپ های منتخــب،  ــه مابق ــرد: ب ــه ک محمــدی اضاف
سوبســید ۱۰ میلیــون تومانــی بــرای توســعه زیــر ســاخت ها، 
زیــر  ســرویس های  زیــر  یــا  و  ابــری  از خدمــات  اســتفاده 

ــه شــد. ــد ســرور ارائ ســاختی مانن
اقتصــاد دیجیتــال  فناوری هــای حــوزه  دبیــر ستادتوســعه 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  ســازی  هوشــمند  و 
جمهــوری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن برنامــه در حــال 

ــرد:  ــه ک اجــرا اســت، اضاف
شــرکت   ۳۰۰ کــه  می شــود  موجــب  کمپیــن  ایــن  اجــرای 
اســتارتاپی خدمــات خــود را بــرای ارائــه در دوران پســا کرونــا، 

توســعه دهنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرویس هایی کــه ایــن اســتارتاپ ها 
ارائــه کردنــد مرتبــط بــا شــرایط کرونــا بــوده اســت، یــادآور 
شــد: آمــوزش آنالیــن، ســالمت دیجیتــال آنالیــن کــه مــردم 
ــرای  ــل ب ــه پزشــک داشــته باشــند و حمــل و نق دسترســی ب
ــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای  جــا بــه جایــی کاال و ی
ایــن  کــه  اســت  از جملــه حوزه هایــی  بیمــاری  تشــخیص 
اســتارتاپ ها بــه محصــوالت خوبــی دســت یافتنــد و تــالش 

ــد. ــد در قالــب برنامــه دیگــری ادامــه یاب داریــم ایــن رون

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و بــه نقــل از ایســنا، مهــدی محمــدی مهمتریــن 
اقــدام ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه اقتصــاد دیجیتــال 
معاونــت علمــی از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا را راه انــدازی 
کمپیــن »کرونــا پــالس« دانســت و افــزود: ایــن کمپیــن، 
فراخوانــی بــرای اســتارتاپ هایی بــوده اســت کــه در دوران 
شــیوع کرونــا می توانســتند ســرویس و خدمتــی بــه مــردم 
ارائــه دهنــد تــا نیــاز آنهــا را در زمــان قرنطینــه برطــرف کننــد.

چــون  حوزه هایــی  در  را  اســتارتاپ ها  ایــن  فعالیــت  وی 
»ســالمت« و »آمــوزش« عنــوان کــرد و ادامــه داد: در ایــن 
برنامــه ۶۰۰ اســتارتاپ شــرکت کردنــد کــه پــس از ارزیابــی 
ــرای حمایــت  ــز شــرایط الزم ب آنهــا، حــدود ۳۰۰ شــرکت حائ
شناســایی شــدند و از میان این ۳۰۰ شــرکت منتخب تعداد  
۲۰۰ شــرکت اســتارتاپی موفــق بــه دریافــت تســهیالت ۵۰ تــا 
۱۵۰ میلیــون تومانــی معاونــت علمــی بــرای توســعه محصول 

و یــا توســعه بــازار شــدند.
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محمــدی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ایــن ســتاد بــرای توســعه 
از  کــرد:  نشــان  خاطــر  اســتارتاپ ها،  کرونایــی  خدمــات 
زمــان مطــرح شــدن شــبکه آمــوزش آنالیــن، همکاری هایــی 
بــرای شناســایی ظرفیــت   پــرورش  بــا وزارت آمــوزش و  را 
می تواننــد  آنهــا  کــه  خدماتــی  و  آموزشــی  اســتارتاپ های 
ارائــه دهنــد، داشــتیم. ایــن همــکاری ادامــه خواهــد داشــت 
آمــوزش  خدمــات  و  مهرماهســرویس ها  در  بتوانیــم  تــا 
ارائــه دهیم.دبیــر ســتاد  بــه معلمــان  آماده تــر  را  آنالیــن 
توســعه فناوری هــای حــوزه اقتصــاد دیجیتــال در خصــوص 
برخــی انتقــادات در زمینــه انحصــاری بــودن آمــوزش آنالیــن 
در وزارت آمــوزش و پــرورش بــا تاکیــد بــر اینکــه »شــبکه 
ــرورش انحصــاری نیســت، اظهــار  شــاد« وزارت آمــوزش و پ
کــه  اســت  پوســته ای  آنالیــن  آمــوزش  شــبکه  ایــن  کــرد: 
را  اســتارتاپ ها خدمــات الزم  از  آن مجموعــه ای  کنــار  در 
ــه ای کــه در حــال حاضــر ۵ شــرکت  ــه گون ارائــه می دهنــد؛ ب
ارائــه  خدمــات  شــبکه  ایــن  ذیــل  پیام رســان  اســتارتاپی 

می دهنــد.
وی افــزود: مــا بــا همــکاری کــه بــا وزارت آمــوزش و پــرورش 
داریــم، در تــالش هســتیم تــا ســایر اســتارتاپ ها را ذیــل این 
شــبکه قــرار دهیــم تــا ســرویس های الزم را بــه دانش آموزان 
و مــردم ارائــه دهــد. مبنــای شــبکه شــاد شبکه ســازی اســت 

نــه انحصــار.
محمــدی در خصــوص راهکارهــای توســعه آمــوزش آنالیــن 
افــراد توان یــاب، توضیــح داد: چنــد اســتارتاپ داریــم کــه 
ناشــنوایان  و  نابینایــان  و  معلــوالن  حــوزه  در  اختصاصــا 
زیــر  داریــم  برنامــه  مــا  کــه  آنجایــی  از  دارنــد،  فعالیــت 
ســاخت های الزم را بــرای آمــوزش آنالیــن ایــن دســته از 
بــرای  تســهیالت  یکســری  کنیــم،  فراهــم  دانش آمــوزان 
تــا  نظــر گرفتیــم  در  ایــن حــوزه  در  اســتارتاپ های فعــال 

دهیــم. توســعه  را  آنهــا  فعالیت هــای 
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا حمایــت وزارت آمــوزش و 
پــرورش ایــن دســته از اســتارتاپ ها تقویــت شــوند تــا در 
مهــر مــاه بــرای افــراد معلــول ســرویس های الزم ارائــه شــود.

 شرکت های دانش بنیان 50درصد کمک
 هزینه تحقیقاتی دریافت می کنند

شــرکت های دانــش بنیــان بــرای توســعه بــازار محصــوالت 
دانــش بنیــان خــود بایــد همــواره بــازار را رصــد کننــد و بــا 
دهنــد.  انجــام  پژوهــش  و  تحقیــق  علمــی،  روش هــای 
ســبد  در  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
حمایتــی متنــوع خــود، کمــک مالــی بــه ایــن تحقیقــات را نیــز 

قــرار داده اســت.
معاونــت  رســانی  اطــالع  و  ارتباطــات  مرکــز  از  نقــل  بــه 
مفهــوم  یــک  بــازار  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
تغییــر  حــال  در  یعنــی همــواره  اســت،  متغیــر  اقتصــادی 
بایــد  محصــوالت،  کننــده  عرضــه  شــرکت های  و  اســت 
همیشــه تحــوالت آن را بــا دقــت رصــد کننــد. ممکــن اســت 
محصولــی کــه بــه بــازار عرضــه می شــود دیگــر بــا ســلیقه 
مصرف کننــده همخوانــی نداشــته باشــد و یــا آنکــه رقبــای 
ــازار وارد شــده باشــند. بــه همیــن  ــه ب جدیــد و قدرتمنــدی ب
دلیــل شــرکت های تجــاری بایــد بــا اســتفاده از روش هــای 

علمــی همیشــه تحــوالت بــازار را زیــر نظــر بگیرنــد.
شــرکت های دانــش بنیــان نیــز ماننــد هــر بنــگاه اقتصــادی، 

بــه گــزارش تحقیقــات بــازار شــفاف و کار آمــد نیــاز دارنــد.
شناســایی مخاطبــان و مصرف کننــدگان محصــول، تحلیــل 
رقبــا، تخمیــن صحیــح از میــزان کشــش بــازار و ســهم قابــل 
کســب از آن، از جملــه موضوعاتــی هســتند کــه ایــن گونــه 
می شــود. تهیــه  آنهــا  محوریــت  بــا  مالــی   هــای  گــزارش 

بــازار و  گزارش هــای مطالعــه فرصــت، گزارش هــای رصــد 
گــزارش هــای بــازار داخلــی، ســه نــوع گزارشــی هســتند کــه 

در راســتای تحقیقــات بــازار انجــام می گیرنــد.
ــارد  ــر از  100 میلی ــا درآمــد کمت ــان ب ــش بنی شــرکت های دان
ریــال می تواننــد بــه میــزان 50درصــد از هزینه هــای تهیــه 
ایــن گزارش هــا را بــا رعایــت ســقف منــدرج در قانــون، از 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری کمــک دریافــت 
کننــد. همچنیــن شــرکت های دانــش بنیــان بــا درآمــد بیشــتر 
از 100 میلیــارد ریــال نیــز می تواننــد بــه صــورت آزاد و بــدون 

تســهیالت از ایــن خدمــات بهره منــد شــوند.
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ورت تحقق اعطای تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی به  ضر
شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری

ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل ــزی امــور فن ــر برنامه ری ــرکل دفت ــر مهــدی کشــمیری، مدی دکت
ــاور مســتقر در  ــه شــرکت های فن ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن ــر ضــرورت تحقــق اعطــای تســهیات صن ب

ــرد. ــد ک ــاوری تأکی ــم و فن پارک هــای عل

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و بــه نقــل از وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
نشســت مجــازی مســئوالن صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا 
روســای پارک هــای علــم و فنــاوری و صندوق هــای پژوهــش 
فرآینــد  بــه  مربــوط  ابهامــات  رفــع  منظــور  بــه  فنــاوری  و 
از  دیــده  آســیب  فنــاور  شــرکت های  تســهیالت  پرداخــت 
شــیوع ویــروس کرونــا بــا حضــور دکتــر مهــدی کشــمیری، 
امــور  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل  و  عامــل  هیئــت  عضــو 
فنــاوری وزارت علــوم، دکتــر رضــا قربانــی، معــاون تســهیالت 
نــوآوری و مدیــران ۴۳ صنــدوق  و تجاری ســازی صنــدوق 

پژوهــش و فنــاوری و پــارک علــم و فنــاوری برگــزار شــد.

بــه  اشــاره  بــا  دکتــر کشــمیری،  ایــن نشســت  ابتــدای  در 
بــه  نــوآوری  صنــدوق  تســهیالت  اعطــای  تحقــق  اهمیــت 
شــرکت های فنــاور مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری،

از مســئوالن پارک هــا و صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری 
ــی  ــا نقطــه انتهای همــکار آنهــا درخواســت کــرد موضــوع را ت

اعطــای تســهیالت بــه شــرکت ها پیگیــری کننــد.
وی تأکیــد کــرد: عــالوه بــر ارزش افــزوده ایــن تســهیالت برای 
شــرکت های فنــاور، نفــس ارائــه خدمــات صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی به این دســته از شــرکت ها از طریق صندوق های 
پژوهــش و فنــاوری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه 

اهمیــت پیگیــری موضــوع فــوق را دو چنــدان می کنــد.
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دکتــر رضــا قربانــی، معــاون تســهیالت و تجاری ســازی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه ایــن نشســت بــر سیاســت 
ــد کــرد و گفــت:  ــا تاکی ــده از کرون ــه شــرکت های آســیب دی ــرای اعطــای تســهیالت ب شــفافیت و تســهیل گری حداکثــری ب
ــروس  ــده از وی ــاور آســیب دی ــه شــرکت های فن ــه تســهیالت ب ــری در ارائ ــدوق، ســهولت و شــفافیت حداکث سیاســت صن

کرونــا اســت.
ــوآوری و شــکوفایی و شــرکت های  ــدوق ن ــق صن ــا از طری ــده از کرون ــان آســیب دی ــش بنی ــه داد: شــرکت های دان وی ادام
خــالق و فنــاور از طریــق معرفــی پارک هــای علــم و فنــاوری و صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری از تســهیالت اســتفاده 
می کننــد. ایــن تســهیالت تنهــا شــرکت هایی را کــه از شــیوع ویــروس کرونــا دچــار آســیب شــده اند، پوشــش می دهــد و بــه 

ــوط نمی شــود. ــر شــرکت ها مرب مشــکالت دیگ
ــن  ــوع تضمی ــن ن ــان، مرجــع اعتبارســنجی و تعیی ــوآوری و شــکوفایی در پای ــدوق ن معــاون تســهیالت و تجاری ســازی صن
شــرکت های فنــاور و خــالق بــرای دریافــت تســهیالت کرونایــی را صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری و پارک هــای علــم و 

فنــاوری اعــالم کــرد.

وهش های فناورانه حمایت می شود همکاری شرکت های دانش بنیان و دستگاه های اجرایی در پژ

شــبکه فــن بــازار معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانــش 
بنیــان بــا پروژه هــای پژوهــش و فنــاوری در دســتگاه های اجرایــی همــکاری می کنــد.

ه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و بــه نقــل از مرکــز ارتباطــات و اطــالع رســانی معاونــت علمــی 
ــد در برخــی حوزه هــای  ــران، دســتگاه های اجرایــی می توانن ــر اســاس تصویــب  هیئــت وزی ــاوری ریاســت جمهــوری، ب و فن
پژوهشــی از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان نیــز بهــره ببرنــد. بــر ایــن اســاس، شــبکه فــن بــازار معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــا  ــع دولتــی، ب ــه صنای ــان در جهــت رفــع نیازهــای فناوران ــا اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانش بنی ریاســت جمهــوری ب

پروژه هــای پژوهــش و فنــاوری در دســتگاه های دولتــی همــکاری می کنــد.
در ســامانه عرضــه و تقاضــای پژوهــش و فناوری)ســاتع(، پژوهش هــای مختلفــی ثبــت شــده اســت و شــرکت  های دانــش 

بنیــان می تواننــد بــرای انجــام بهینــه ایــن پــروژه هــا همــکاری کننــد.
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه در نظــر گرفتــه شــده، اولویت هــای پژوهشــی ثبت شــده 
توســط دســتگاه های اجرایــی و شــرکت های دولتــی را بررســی کننــد. شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور در صــورت توانمنــدی 
در اجــرای هــر یــک از پروژه هــا، در صــورت تمایــل می تواننــد، پروپــوزال پــروژه را بــرای بررســی، اخــذ مشــاوره و حمایــت بــه 

شــبکه فــن بــازار معاونــت علمــی و فنــاوری ارســال کننــد.
برخــی شــرکت های دانــش بنیــان، عــالوه بــر عرضــه محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان و نوآورانــه از توانایــی پژوهشــی و 

تحقیقاتــی قابــل توجهــی برخــوردار هســتند. دســتگاه های اجرایــی می تواننــد از ایــن توانایــی بهره منــد شــوند.
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تسهیل دریافت ضمانت بانکی از شرکت های دانش بنیان

شــرکت های دانش بنیــان بــرای ایفــای تعهــدات کاری و مالــی خــود، نیازمنــد ضمانت نامــه بانکــی )ضمانــت 
پیمــان( هســتند. ایــن ضمانت نامــه بــا تســهیات ویــژه در اختیــار شــرکت های دانش بنیــان قــرار می گیــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و بــه نقــل از خبرگــزاری ایســنا، بیــش از پنــج هــزار شــرکت  
دانش بنیــان مشــغول فعالیــت هســتند کــه بیــش از ۱۱۰ خدمــت گوناگــون بــرای توســعه و گســترش فعالیــت توســط 

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه آنهــا ارائــه می شــود.

صــدور انــواع ضمانت نامه هــا، بخشــی از ایــن خدمــات بانکــی و مالــی اســت کــه بــه شــرکت های دانش بنیــان عرضــه 
انجــام کار« و  بانکــی شــامل »ضمانت نامــه پیش پرداخــت«، »ضمانت نامــه حســن  نــوع ضمانت نامــه  می شــود. ســه 
ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن ــا صن ــی توســط بانک هــای همــکار ب ــن بســته خدمت »ضمانت نامــه شــرکت در مناقصــه« در ای

ارائــه می شــود.

ــرای شــروع کار، توســط  ــوان پیــش پرداخــت ب ــه عن ــکار، مبلغــی ب ــا و پیمان ــن کارفرم ــرارداد بی معمــوالً پــس از امضــای ق
ــه  ــکار مطالب ــل، ضمانت نامــه ای معــادل وجــه پرداخــت شــده، از پیمان ــکار پرداخــت می شــود و در مقاب ــه پیمان ــا ب کارفرم

خواهــد شــد، ایــن ضمانت امــه کــه توســط بانــک صــادر می شــود، ضمانت نامــه پیش پرداخــت نــام دارد.

ضمانت نامــه حســن انجــام کار نیــز، همان گونــه کــه از اســم آن معلــوم اســت، از پیمانــکار دریافــت می شــود تــا او کارهــای 
محــول شــده را بــه شــکل مطلــوب و مطابــق خواســت کارفرمــا انجــام دهــد.  

ــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی در مناقصــات مختلــف شــرکت کننــد.  همچنیــن شــرکت های دانش بنیــان ممکــن اســت ب
کارفرمــا و دســتگاهی کــه مناقصــه را برگــزار می کنــد، ممکــن اســت از پیمانــکار یــک ضمانت نامــه بانکــی تحــت عنــوان 

ضمانــت شــرکت در مناقصــه دریافــت کنــد کــه بــه آن »ضمانت نامــه شــرکت در مناقصــه « می گوینــد.  

ایــن ســه ضمانت نامــه کــه ضمانــت پیمــان نیــز خوانــده می شــوند از ســوی بانک هــای عامــل صــادر می شــوند تــا پیمانــکار 
بــر ســر عهــد و پیمــان خــود باقــی بمانــد و تعهــدات خــود را بــه شــکل درســت انجــام دهــد.

البتــه شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد از مســیرهای عــادی و مرســوم نیــز بــرای دریافــت ضمانت نامــه اقــدام کننــد، امــا 
دریافــت ضمانت نامــه از مســیر صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از چنــد مزیــت برخــوردار اســت.

بــر اســاس اعــالم معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، در ایــن نــوع ضمانت نامه هــا ۵۰ درصــد ســپرده نقــدی مــورد 
نیــاز بانــک، توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تامیــن می شــود و تخفیــف ۳۰ درصــدی در کارمــزد صــدور ضمانت نامــه 

بانکــی منظــور  می شــود.
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 پایان تیرماه آخرین مهلت
ونایی  استفاده از تسهیالت کر

شرکت های کوچک آسیب دیده

آخریــن مهلــت اســتفاده از تســهیات ویــژه صندوق 
دانــش  شــرکت های  بــرای  شــکوفایی  و  نــوآوری 
بنیــان کوچــک آســیب دیده از شــیوع ویــروس کرونا 
و همچنیــن شــرکت های خــاق، شــتاب دهنده هــا 
ــا پایــان تیرمــاه خواهــد  و فضاهــای کار اشــتراکی ت

بــود و ایــن زمــان تمدیــد نخواهــد شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و بــه نقــل از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، بــرای 
ــر  ــر اث ــده ب ــت از کســب و کارهــای کوچــک آســیب دی حمای
نــوآوری  صنــدوق  در  تســهیالتی  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
تعریــف شــد. ایــن تســهیالت بــا هــدف حمایــت و کمــک بــه 
تــداوم کســب و کارهــای کوچــک ) نیــروی انســانی کمتــر از 
50 نفــر یــا فــروش کمتــر از 20 میلیــارد ریــال در ســال 98( 
کــه از شــیوع ویــروس کرونــا آســیب دیــده انــد طراحــی شــده 
اســت کــه در ایــن مرحلــه تســهیالت تــا ســقف 500 میلیــون 
نــرخ 9 درصــد و دوره پرداخــت 6 مــاه و دوره  بــا  تومــان 
تنفــس 6 مــاه و بازپرداخــت یــک ســاله بــرای شــرکت های 

دانــش بنیــان اجرایــی می شــود.
پرداخــت ایــن تســهیالت مشــروط بــر حفــظ اشــتغال 90 
درصــدی شــرکت اســت کــه متناســب بــا عملکــرد، ابعــاد، 
شــرکت  اســتقرار  محــل  و  دســتمزد  حقــوق،  هــا،  هزینــه 
شــده  مشــخص  ضوابــط  می شــود.  پرداخــت  و  ارزیابــی 
از  آســیب دیدگی  و تخمیــن معیــار  اعطــای تســهیالت  در 

نیســت. برخــوردار  خاصــی  پیچیدگــی 

بــر اســاس ایــن گــزارش معیــار کمــی میــزان آســیب دیدگــی 
شــرکت ها تغییــر درصــد رژیــم فــروش شــرکت در زمســتان 
ســال ۹۸ نســبت بــه ســال ۹۷ اســت و در صــورت افــت 
فــروش در زمــره شــرکت های آســیب دیــده قــرار می گیرنــد.

ــا از طریــق  شــرکت های دانــش بنیــان آســیب دیــده از کرون
صنــدوق نــوآوری و شــرکت های خــالق، شــتاب دهنده هــا 
و فضاهــای کار اشــتراکی از طریــق صندوق هــای پژوهــش 
بــا همــکاری دبیرخانــه شــرکت های خــالق و  و  و فنــاوری 
ــاوری ریاســت جمهــوری از تســهیالت  ــت علمــی و فن معاون

اســتفاده می کننــد.
گفتنــی اســت از بیــن شــرکت های دانــش بنیــان تاکنــون ۸۰۰ 
شــرکت بــرای دریافــت تســهیالت شــرکت های آســیب دیــده 
از شــیوع ویــروس کرونــا در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــداد حــدود  ــن تع ــه از ای ــد ک ــرده ان ــت ک تقاضــای خــود را ثب
تاییــد شــده و بســیاری تســهیالت دریافــت  ۳۰۰ شــرکت 

کرده انــد.

ونایی صندوق نوآوری،  تسهیالت کر
فرصتی برای حفظ چرخه کسب و کار 

شرکت های دانش بنیان

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
هــزار  حــدود  می کنــم  بینــی  پیــش  گفــت: 
شــرکت متقاضــی دریافــت تســهیات کســب و 
ــژه شــرکت های  ــا وی کار هــای آســیب دیده از کرون
دانش بنیــان متوســط و بــزرگ باشــند کــه بیشــتر 

ICT و ســامت هســتند. در حــوزه 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و بــه نقــل از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، دکتــر 
و  نــوآوری  صنــدوق  توســعه  معــاون  ملکی فــر،  ســیاوش 
شــکوفایی عصــر روز گذشــته بــا حضــور در برنامــه »روی خــط 
خبــر« شــبکه خبــر ســیما جزئیــات مرحلــه ســوم حمایــت از 
کســب و کار هــای آســیب دیده از کرونــا ویــژه شــرکت های 
گفــت:  و  کــرد  تشــریح  را  بــزرگ  و  متوســط  دانش بنیــان 
بــه صــورت کلــی کســب و  یــا  بنیــان  شــرکت های دانــش 
ــد  ــا در فرآین ــروس کرون ــه بعــد از شــیوع وی کار هــای فناوران
آســیب  محصــول  فــروش  و  اولیــه  مــواد  تامیــن  تولیــد، 
دیدنــد. ایــن در حالــی اســت کــه پلتفرم هــای وبینــاری و 
برگزارکننــدگان رویداد هــای مجــازی توانســتند در ایــن دوران 

بــه کســب و کار خــود رونــق بدهنــد.
از  نــوآوری  صنــدوق  حمایت هــای  مجموعــه  بــه  ملکی فــر 
بــا  مقابلــه  حــوزه  در  فنــاور  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــا اشــاره کــرد و گفــت: پــس از تامیــن  شــیوع ویــروس کرون
مالــی شــرکت های فعــال در حــوزه ســاخت تجهیــزات و لوازم 
مرتبط و حمایت و کمک به تداوم کســب و کار شــرکت های 
دانش بنیــان، خــالق و فنــاور کوچــک آســیب دیده از شــیوع 
ویــروس کرونــا و همچنیــن شــتابدهنده ها و تأمین کننــدگان 
فضــای کار اشــتراکی، در مرحلــه جدیــد ایــن حمایت ها )دوره 
ــرای شــرکت های دانش بنیــان متوســط  ســوم(، تســهیالت ب
و بــزرگ )نیــروی انســانی بیشــتر از ۵۰ نفــر و فــروش بیشــتر 
از ۲۰ میلیارد ریال در ســال ۹۸( در نظر گرفته شــده اســت.

ملکی فــردر مــورد جزییــات مرحلــه ســوم تســهیالت صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی اظهــار کــرد: در ایــن مرحلــه حمایــت از 
کســب و کار هــای آســیب دیده از کرونــا ویــژه شــرکت های 
بینــی  پیــش  کــه  اســت  بــزرگ  و  متوســط  دانش بنیــان 
می کنیــم حــدود هــزار شــرکت متقاضــی دریافــت تســهیالت 
هســتند.  ســالمت  و   ICT حــوزه  در  بیشــتر  کــه  باشــند 
تســهیالت مرحلــه ســوم تــا ســقف ۱۰ میلیــارد تومــان و نــرخ 
۹ درصــد و بازپرداخــت ۱۸ ماهــه اســت کــه در یــک مرحلــه 
صنــدوق  ارزیابــی  از  بعــد  تســهیالت  می شــود.  پرداخــت 
نــوآوری از طریــق شــعب ســه بانــک آینــده، کار آفریــن و 

صنعــت و معــدن پرداخــت خواهــد شــد.

 معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در مــورد 
عملکــرد مراحــل گذشــته تســهیالت کرونایــی ایــن صنــدوق 
بــرای شــرکت های دانــش بنیــان گفــت: در مراحــل گذشــته 
بــرای ۴۰۰ شــرکت دانــش بنیــان کوچــک، فنــاور و خــالق، 
 ۱۳۵ از  بیــش  اســتارت آپ ها  و  اشــتراکی  کار  فضا هــای 
میلیــارد تومــان تســهیالت مصــوب و پرداخــت شــده اســت.

بــه ۲۶۰  کرونایــی  تســهیالت  اول  دور  در  داد:  ادامــه  وی 
شــرکت دانش بنیان کوچک در مجموع بیش از ۹۰ میلیارد 
تومــان تســهیالت مصــوب یــا پرداخــت شــده اســت. پیــش 
از آن نیــز صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از ابتــدای شــیوع 
ویــروس، حمایــت خــود را از شــرکت های تولیدکننــده اقــالم 
مرتبــط بــا کنتــرل و مدیریــت بیمــاری کرونــا نظیــر تجهیــزات 
پزشــکی و ونتیالتــور، ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده و 
حتــی نرم افزار هــای مرتبــط آغــاز کــرد و تــا پایــان اســفند 
مــاه، ۶۱ طــرح منتخــب را شناســایی و بــرای تولیــد بیشــتر بــه 
آن هــا ۲۵۰ میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت کــرده اســت.

ملکی فــر شــرایط شــرکت های دانــش بنیــان بــزرگ و متوســط 
بــرای دریافــت تســهیالت مرحلــه ســوم را تشــریح کــرد و 
ایــن تســهیالت شــامل دارا  از  گفــت: شــرایط بهره منــدی 
بــودن فــروش رســمی اظهــار شــده در ســامانه الکترونیکــی 
کــه آســیب  بــوده  ابتــدای ســال ۹۷  از  صــورت معامــالت 
ــا، از طریــق کاهــش  دیدگــی آن هــا از شــیوع ویــروس کرون
حداقــل ۲۰ درصــدی در نســبت فــروش زمســتان ۹۸ و بهــار 
۹۹ بــه کل ســال ۹۸، در مقایســه بــا همیــن نســبت در ســال 
تــا ســقف  تســهیالت  میــزان  احــراز شــود. همچنیــن   ۹۷
۱۰ میلیــارد تومــان بــر اســاس هزینه هــا، فــروش، حقــوق 
و دســتمزد توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تعییــن 
و مطابــق بــا ظرفیــت اعتبــاری تعییــن شــده توســط بانــک 

می شــود. پرداخــت 
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وی ادامــه داد: منابــع صنــدوق توســعه ملــی در نــزد ســه 
بانــک پرداخــت کننــده بــرای ایــن تســهیالت وجــود دارد و 
بــرای  را  نــوآوری و شــکوفایی حداکثــر همــکاری  صنــدوق 
تســهیل ضمانــت بازپرداخــت انجــام می دهــد. وثیقــه مــورد 
نیــاز بــرای تســهیالت تــا ســقف ۲۰۰ میلیــون تومــان از طریق 

ــر اســت. ــا ضامــن معتب چــک و ســفته و بیشــتر از آن ب
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از پرداخــت 
در  کار  و  کســب  پنــج  بــرای  فــوری  گــردش  در  ســرمایه 
اســفندماه ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: بــا وجــود شــیوع 
نقــل  و  حمــل  بــزرگ  کار هــای  و  کســب  کرونــا  ویــروس 
اینترنتــی و گردشــگری بــا ناامیــدی مواجــه شــده بودنــد کــه 
ــر  ــد. ب ــوآوری ســرایت کن ــه کل اکوسیســتم ن می توانســت ب
همیــن اســاس بــه ســرعت بــرای پنــج کســب و کار حمــل و 
نقــل اینترنتــی و گردشــگری تســهیالت ســرمایه در گــردش 
فــوری بــه میــزان ۵۰ میلیــارد تومــان مصــوب و پرداخــت 
شــرکت های  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  ملکی فــر  شــد. 
دانــش بنیــان در جهــش تولیــد و توســعه اقتصــاد مقاومتــی 
نقــش آفریننــد و مــا در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز بــا 

تمــام قــوا در خدمــت آن هــا هســتیم.
در ادامــه برنامــه، ســه شــرکت دانــش بنیــان کوچــک کــه 
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  اول  مرحلــه  تســهیالت  از 
ــان آســیب های وارد شــده  اســتفاده کــرده بودنــد ضمــن بی
بــه کســب و کار خــود در اثــر شــیوع ویــروس کرونــا، ســرعت 
پرداخــت تســهیالت صنــدوق را مناســب عنــوان کردنــد و 
آن را فرصتــی بــرای حفــظ چرخــه کســب و کار شــرکت های 

ــد. ــوان کردن ــا عن ــان نوپ دانــش بنی

ابالغ بسته پیشنهادی حمایت سازمان 
و از شرکت های دانش بنیان غذا و دار

بــه  رســیدن  همچنیــن  و  شــغلی  فرصت هــای  افزایــش   
از  بــرداری  بهــره  و  گوناگــون  زمینه هــای  در  خودکفایــی 
فعالیــت  توســعه  و  ایجــاد  کشــور  نســبی  مزیت هــای 
و  حیاتــی  امــری  بنیــان،  دانــش  شــرکت های  حداکثــری 
راهگشــا می باشــد. لــذا در راســتای ایجــاد زمینــه بهــره وری 
هرچــه بیشــتر ایــن شــرکت ها الزم اســت اقدامــات ذیــل 

گــردد: معمــول 
طرح هــای  بــرای  اصولــی  موافقــت  صــدور  در  _تســهیل 

فنــاوری و  تولیــدی 
ــان در حداقــل  ــه امــور شــرکت های دانــش بنی _رســیدگی ب

زمــان ممکــن
_مدیریــت کنتــرل وادرات محصــوالت مشــابه تولیــد داخــل 
شــرکت های دانــش بنیــان مشــروط بــه داشــتن کیفیــت 

برتــر
_اعــزام دانــش آموختــگان داروســازی بــرای خدمــت در ایــن 

شــرکتها در قالــب طــرح نیــروی انســانی
_تســهیل صــدور پروانــه مســئول فنــی جهــت شــرکتهای 

دانــش بنیــان
_انجــام پیگیریهــای الزم بــرای تحــت پوشــش بیمــه قــرار 

گرفتــن داروهــای تولیــدی ایــن شــرکتها
_کمــک بــه ثبــت پتنــت و عالمــت تجــاری جهــت شــرکتهای 

دانــش بنیــان
_تشــکیل کمیتــه رســیدگی بــه امــور و مشــکالت شــرکتهای 
دانــش بنیــان در هــر اداره کل و پیگیــری تحقــق حمایــت 

هــای تصویــب شــده
ــه منظــور تســهل و  _الکترونیکــی نمــودن انجــام روندهــا ب

تســریع انجــام امــور
_ایجــاد زمینــه هــای فعالیــت و اعــالم نیازهــای دارویــی، 
تجهیزاتــی و... بــه ایــن شــرکتها بــرای مطالعــه و تولیــد 

اقــالم مــورد نظــر
_ایجــاد مشــوقهای الزم بــرای ترغیــب شــرکتهای مذکــور بــه 
منظــور ورود بــه عرصــه مطالعــه و تولیــد اقــالم مــورد نیــاز 

نظــام دارویــی کشــور
ــه شــرکتهای  ــه اطالعــات و مشــاوره هــای تخصصــی ب _ارائ

ــرای تســریع در انجــام امــور ایــن شــرکتها مذکــور ب

شــدن  بومــی  لــزوم  بــه  توجــه  بــا  می رســاند  اطــالع  بــه 
دانش هــای نویــن در راســتای تحقــق سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی و نظــر بــه ضــرورت ایــن امــر و بــه جهــت کاهــش 
وابســتگی بــه وادرات، جلوگیــری از هــدر رفــت منابــع کشــور،
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9 خدمت توانمندسازی جدید به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود

ســید محمــد صاحبــکار خراســانی رئیــس مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانــش بنیــان به معرفــی جدیدترین 
خدمــات توانمندســازی ایــن مرکــز پرداخــت و گفــت: در ســال جــاری بــا هــدف توســعه بــازار شــرکت هــای 
دانــش بنیــان،  9 خدمــت جدیــد بــه خدمــات توانمندســازی شــرکت های دانش بنیــان اضافــه شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و بــه نقــل از مرکــز ارتباطــات و اطــالع رســانی معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، صاحبکارخراســانی بــا اشــاره بــه خدمــات جدیــد توانمند ســازی مرکــز دانش بنیــان ادامــه 
داد: بــا توجــه بــه اســتقبال شــرکت ها از خدمــات توانمندســازی، خدمــات متنــوع دیگــری بــرای توانمندســازی شــرکت های 
ــال  ــی دیجیت ــان، بازاریاب ــی شــرکت های دانش بنی ــه برنامــه بازاریاب ــان در ســال 1399 در نظــر گرفتــه شــد؛ تهی دانــش بنی
شــرکت های دانش بنیــان، عارضه یابــی بازاریابــی و فــروش شــرکت های دانش بنیــان، خریــد نرم افزارهــای اداری، مالــی 
ــه  ــی، تهی ــزر تبلیغات ــه تی و حســابداری، ایجــاد وب ســایت، طراحــی و چــاپ اقــالم تبلیغاتــی، طراحــی نشــان تجــاری، تهی
پرونــده جامــع فنــی دارویــی محصــوالت شــرکت های دانش بنیــان خدماتــی هســتند کــه به تازگــی بــه بســته توانمندســازی 

ــان اضافــه شــده اســت. شــرکت های دانش بنی
عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری در مــورد میــزان اســتفاده شــرکت های دانش بنیــان از ایــن خدمــات 
در ســال 1398 بیــان کــرد: در ســال گذشــته نزدیــک بــه 350 خدمــت توانمندســازی بــه شــرکت های دانش بنیــان ارائــه 
 شــد کــه مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان بیــش از 50 درصــد هزینه هــای ایــن خدمــات را بــه شــرکت ها پرداخــت 
کــرده اســت. از میــان خدمــات ارائــه شــده در ســال 98، »خدمــات مالــی و حســابداری« بیشــترین میــزان اســتفاده را 
داشــته و پــس از آن »تدویــن و ویرایــش قراردادهــای داخلــی«، »گــزارش نیازســنجی تأییدیه هــای مــورد نیــاز شــرکت« و 

ــد. ــرار گرفتن ــی و قیمت گــذاری ســهام« در رتبه هــای بعــدی ق »ارزش گــذاری دانــش فن
دبیــر کارگــروه ارزیابــی شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان در ادامــه بــه توضیــح خدمــات و ســرفصل های مشــاوره ای مرکــز 
ــی و فــروش، مشــاوره در  ــان پرداخــت و گفــت: مشــاوره های حقوقــی، مشــاوره بازاریاب شــرکت ها و مؤسســات دانش بنی
ــدار اراده شــده در  ــه مشــاوره های پرطرف ــات از جمل ــن اجتماعــی و مالی ــه گمــرک و واردات، مشــاوره های بیمــه تأمی زمین

ایــن مرکــز در ســال 98 بودنــد.
وی همچنیــن افــزود: بیــش از 1300 جلســه مشــاوره رایــگان بــرای شــرکت های دانش بنیــان و نزدیــک بــه 200 جلســه 
مشــاوره نیــز بــرای شــرکت های خــالق برگــزار شــد کــه هــم بــه لحــاظ تعــداد و هــم میــزان حمایــت نســبت بــه ســال 97 رشــد 

قابل توجهــی داشــته اســت.
صاحبــکار خراســانی در ادامــه بــه نحــوه درخواســت شــرکت های دانش بنیــان بــرای اســتفاده از خدمــات توانمندســازی 
اشــاره کــرد و گفــت: شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور می تواننــد بــرای دریافــت خدمــات توانمندســازی مرکــز شــرکت ها و 

مؤسســات دانش بنیــان بــه ســایت مرکــز مراجعــه کننــد.
 رئیــس مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان در نهایــت ابــراز امیــدواری کــرد مراکــز توانمندســازی و شــبکه مشــاوران 
بومــی در کل کشــور گســترش یابــد تــا تمامــی شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور در ســطح ایــران از ایــن خدمــات بهره منــد 

شوند.
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تفاهم نامه؛ شرکت های دانش بنیان 
و خالق ضمانت نامه تامین مالی 

دریافت می کنند

و  علمــی  معاونــت  میــان  همــکاری  تفاهم نامــه  
ضمانــت  صنــدوق  و  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری 
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک منعقــد شــد تــا رونــد 
تامیــن مالــی شــرکت های دانــش بنیــان، فنــاور و 

خــاق تســهیل شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
رســانی  اطــالع  و  ارتباطــات  مرکــز  از  نقــل  بــه  و  مرکــزی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، امضــای ایــن 
تفاهم نامــه می توانــد بســتری را فراهــم کنــد تــا شــرکت های 
دانش بنیــان، دسترســی بهتــری بــه خدمــات مالــی و بانکــی 
حســین  امضــای  بــه  تفاهم نامــه  ایــن  باشــند.  داشــته 
ســرمایه  جــذب  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  اســفندیاری 
محمــد  و  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
حســین مقیســه مدیــر عامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه 

کوچکرســید. صنایــع  گــذاری 
جــذب  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  اســفندیاری  حســین 
ســرمایه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در 
مراســم امضــای ایــن تفاهــم نامــه گفــت: بــا توجــه بــه حــوزه 
فعالیــت ایــن صنــدوق کــه صنایع کوچک را شــامل می شــود، 
امیــدوار هســتیم ایــن همــکاری مشــترک بــه افزایــش ارائــه 
خدمــات مالــی بــه زیســت بــوم نــوآوری کشــور، منتهی شــود.

وی همچنیــن بیــان کــرد: بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه 
نــوع  از  بیشــتر دارایــی شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور 
از  تســهیالت  اخــذ  در  شــرکت ها  ایــن  اســت،  نامشــهود 
دلیــل   بــه همیــن  بــا چالــش  مواجــه می شــوند.  بانک هــا 
و  پشــتیبانی  نیازمنــد  فنــاور،  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

هســتند.  دولتــی  ضمانــت  صندوق هــای  حمایــت 

همچنیــن روح هللا اســتیری مدیــرکل دفتــر توســعه کســب 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  الملــل  بیــن  کار  و 
جمهــوری نیــز ضمــن اشــاره بــه اهمیــت ارتقــاء ابزارهــای 
مالــی، گفــت: بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه، معاونــت علمــی 
ضمــن  تــا  می کنــد  تــالش  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و 
معرفــی خدمــات صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع 
کوچــک بــه شــرکت های دانــش بنیــان، زمینــه اســتفاده ایــن 

شــرکت ها از خدمــات صنــدوق را فراهــم آورد.

در ادامــه محمــد حســین مقیســه  مدیــر عامــل صنــدوق 
ضمانــت ســرمایه گــذاری صنایــع کوچــک  نیــز ابــراز امیدواری 
کــرد کــه امضــای ایــن تفاهــم نامــه بــه گســترش بیشــتر 

همــکاری منتهــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه نقــش محــوری معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری در راهبــری زیســت بــوم نــوآوری کشــور، 
گفــت: ایــن صنــدوق آمــاده اســت تــا بــا بهره گیــری از تمــام 
ظرفیت هــای قانونــی موجــود، بــه شــرکت های دانش بنیــان 
و فنــاور خدمــات ارائــه دهــد. صــدور انــواع ضمانــت نامــه بــه 
نفــع بانک هــا، موسســات عالــی، صنــدوق هــای پژوهــش و 
فنــاوری و ســایر صنــدوق هــای فعــال در زیســت بــوم نوآوری 

کشــور از جملــه خدمــات صنــدوق اســت.

وی اولویــت صنــدوق در زمــان کنونی را توجه به شــرکت های 
صــادرات محــور کشــور و شــرکت های دانــش بنیــان عنــوان 

کرد.
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ح حمایت از شرکت های دانش بنیان در کمیسیون صنایع بررسی طر

ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی از بررســی طــرح حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان در 
ایــن کمیســیون خبــر داد.

ــه نقــل از خبرگــزاری ایســنا، حجــت هللا فیــروزی در  ــاوری اســتان مرکــزی و ب ــارک علــم و فن ــه گــزارش روابــط عمومــی پ ب
گفــت و گــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: طرحــی توســط تعــدادی از نماینــدگان در زمینــه حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان 
تهیــه  شــده بــود کــه هیــات رئیســه مجلــس آن را بــه کمیســیون صنایــع و معــادن ارجــاع داد و در حــال حاضــر ایــن طــرح 

در کمیتــه صنایــع هــوا و فضــا و فناوری هــای نویــن در حــال بررســی اســت.
ــا دعــوت از دســتگاه های اجرایــی ایــن  وی افــزود: کمیتــه صنایــع هــوا و فضــا و فنــاوری هــای نویــن در چندیــن جلســه ب

طــرح را مــورد بررســی قــرار داده و ایــن جلســات همچنــان ادامــه دارد.
نماینــده مــردم فســا در مجلــس شــورای اســالمی یــادآور  شــد: اگــر ایــن طــرح بــه قانــون تبدیــل شــود حمایــت خوبــی از 
شــرکت های دانــش بنیــان صــورت خواهــد گرفــت و بــه توســعه زیرســاخت ها در حــوزه صنعتــی و خدمــات کمــک می کنــد.

ســخنگوی کمیســیون صنایــع در پایــان خاطــر نشــان کــرد: در ایــن طــرح جنبه هــای ســرمایه گــذاری، مالیــات، تامیــن 
اجتماعــی و صــادرات در حــوزه حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان پیــش بینــی شــده کــه امیدواریــم پــس از بررســی  و 

ــه ایجــاد کنــد. ــون در صحــن علنــی کمــک و گشایشــی در ایــن زمین ــه قان تصویــب در کمیســیون و تبدیــل ب

اینوتکس ۲۰۲۰ افتتاح شد
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رئیــس پــارک فنــاوری پردیــس در مــورد نقــش نمایشــگاه 
بین المللــی فنــاوری و نــوآوری گفــت: اینوتکــس محملــی  
کلیــدی  عناصــر  و  اجــزا  تمامــی  آمــدن  گردهــم  بــرای 
اکوسیســم نــوآوری زیــر یــک ســقف اســت. اینوتکــس بــه 
ایــن اجــزا فرصتــی بــرای همــکاری و شبکه ســازی بــا یکدیگــر 
می دهدتــا امــکان هم افزایــی آنهــا وجــود داشــته باشــد و در 

مســیر پیشــرفت کشــور حرکــت کننــد.
کــه  اســت  نقش آفرینــی  همیــن  دلیــل  بــه  افــزود:  وی 
بــود و نبــود آن بــرای زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری مهــم 
اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه شــرایط بــه وجــود آمــده بــر اثــر 
همه گیــری ویــروس کرونــا، بایــد تصمیــم گرفتــه می شــد کــه 
امســال اینوتکــس برگــزار شــود یــا نــه. از زمانــی کــه تصمیــم  
گرفتیــم اینوتکــس امســال را بــرای اولیــن بــار  در کشــور 
بــه صــورت یــک نمایشــگاه مجــازی برگــزار کنیــم، همکارانــم 
زحمــت بســیاری کشــیدند و بــرای برگــزاری آن همــت واالیــی 

از خــود نشــان دادنــد.
صفــاری در مــورد میــزان مشــارکت در اینوتکس ۲۰۲۰ گفت: 
در  اقتصــادی  فعالیت هــای  کــه  کنونــی  شــرایط  علی رغــم 
کشــور بــا مشــکل مواجــه شــده اســت، تعــداد اســتارتاپ های 
شــرکت کننــده در اینوتکــس از نمایشــگاه ســال گذشــته 
بیشــتر اســت کــه نشــان از اهمیــت و جایــگاه ایــن نمایشــگاه 

دارد.
برگــزاری  کــرد:  اظهــار  پردیــس  فنــاوری  پــارک  رئیــس 
نخســتین نمایشــگاه مجــازی در کشــور نشــانگر ایــن اســت 
بن بســتی  و  دیــوار  هیــچ  پشــت  نــوآوری  زیســت بوم  کــه 
ــد. ــد و مثــل یــک رود در مســیر خــود حرکــت می کن نمی مان

وی افــزود: برگــزاری نمایشــگاه اینوتکــس امســال بــه صــورت 
برخــط تجربــه جدیــدی بــود. بخــش کوچکــی از آن بــه صــورت 
حضــوری در پــارک فنــاوری پردیــس برگــزار می شــود کــه آن 
نیــز تــم و مــدل جدیــدی دارد. آنالین برگزار شــدن نمایشــگاه 
ــاط  ــراد بیشــتری از نق ــه اف ــد ک ــن امــکان را فراهــم می کن ای
مختلــف کشــور بتواننــد در آن شــرکت کننــد و از جریــان 

تبــادل دانــش بهره منــد شــود.

ــران در  ــوآوری ای ــاوری و ن ــی فن ــن نمایشــگاه بین الملل نهمی
روز چهارشــنبه 22 مــرداد مــاه ســال جــاری بــا ســخنرانی 
رئیــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا  آنالیــن 
جمهــوری در محــل پــارک فنــاوری پردیــس کار خــود را آغــاز 

کــرد.
بــه نقــل از خبرگــزاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری کــه بــه 
صــورت آنالیــن در ایــن مراســم حضــور داشــت، گفــت: در 
پنــج ســاله گذشــته کشــور در حــوزه نــوآوری پیشــرفت های 
بســیاری داشــته اســت. در ایــن مــدت  شــتابدهنده ها، مراکــز 
نــوآوری، پارک هــای علــم و فنــاوری، کارخانه هــای نــوآوری 
و نواحــی نــوآوری تاســیس شــدند و تعــداد اســتارتاپ های 

کشــور افزایــش یافــت.
زیســت بومی  چنیــن  قبــل  ســال  چنــد  در  داد:  ادامــه  وی 
ــوآوران بســیاری  ــان و ن وجــود نداشــت. امــا امــروز کارآفرین
در حوزه هــای مختلــف علمــی در ایــن زیســت بوم در حــال 

فعالیــت هســتند.
ســتاری اضافــه کــرد: نــگاه فرهنــگ عمومــی بــه فعالیــت 
اســتارتاپی هــم در حــال تغییــر اســت. برخــالف گذشــته کــه 
اســتخدام شــدن امــر مهمــی بــود، ایــن روزهــا کارآفرینــی در 

حــال تبدیــل شــدن بــه یــک ارزش اســت.
وی در خاتمــه گفــت: از پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بــرای فراهــم آوردن 
زمینــه برگــزاری نمایشــگاه اینوتکــس بــه صــورت مجــازی 

می کنــم. تشــکر 
مهــدی صفاری نیــا رئیــس پــارک فنــاوری پردیــس کــه بــه 
صــورت حضــوری در ایــن مراســم حضــور داشــت گفــت: نــه 
ســال پیــش کــه برگــزاری نمایشــگاه اینوتکــس را شــروع 
ــگاه مهــم  ــن جای ــه ای ــم ب ــم، خودمــان تصــور نمی کردی کردی

برســد.
کــه فرزنــد زمانــه خــود  اینوتکــس نشــان داد  افــزود:  وی 
اســت. زمانــی کــه برگــزاری آن را آغــاز کردیــم کشــور در 
اینوتکــس  بنابرایــن  بــود.  فعــال  فنــاوری  انتقــال  زمینــه 
فعالیــت خــود را بــر ایــن حــوزه متمرکــز کــرد. مدتــی بعــد 
کــه کشــور بــه ســمت جلــو حرکــت کــرد و نیــاز بــه صــادارت 
محصــوالت تولیــدی خــود داشــت، اینوتکــس در ایــن زمینــه 

کــرد. نقش آفرینــی  نیــز 
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صفاری نیــا در خاتمــه گفــت: امیدواریــم ایــن تجربــه جدیــد 
کــه نشــان داد اکوسیســم مــا زنــده اســت و هیــچ  چیــز، حتــی 
کرونــا مانعــش نخواهــد شــد، باعــث شــود کــه اینوتکســبا 
کمــک اجــزا و عناصــر ایــن اکوسیســم در ســال  های بعــد 
ــال شــود و منفعــت آن باعــث فعالیــت  بیــش از پیــش دنب
ــدار کشــور شــود.  ــان و پیشــرفت و اقت و اشــتغال زایی جوان
ــه ۱۰هــزار  ــا ب ــان م ــم تعــداد شــرکت های دانش بین امیدواری
شــرکت کــه مــد نظــر مقــام معظــم رهبــری نیــز اســت، برســند 
ــی فعالیــت  ــه ۵ هــزار شــرکت فعــال کنون ــر نزدیــک ب و نظی
کننــد. ایــن امــر می توانــد اتــکای کشــور را از منابــع زیرزمینــی 

بــه منابــع نــوآوری تغییــر دهــد.
ســجاد عباســی فشــمی دبیــر نمایشــگاه اینوتکــس ۲۰۲۰ در 
ســخنرانی خــود بــه تبییــن اهــداف و برنامه هــای اینوتکــس 
پرداخــت. او بــا اشــاره بــه شــعار نمایشــگاه اینوتکــس کــه 
»همــه اجــزای اکوسیســتم نــوآوری زیــر یــک ســقف« اســت، 
گفــت: بــه طــور کلــی اینوتکــس ســه هــدف ایجــاد همــکاری 
فنــاوری  بــوم  زیســت  اصلــی  بازیگــران  بیــن  مشــارکت  و 
بــه  ســرمایه گذاری  نویــن  فرصت هــای  ارائــه  نــوآوری،  و 
ســرمایه گذران و فراهــم کــردن امــکان گفتگــو و شبکه ســازی 

بیــن عناصــر ایــن زیســت بوم را، دنبــال می کنــد.
وی ادامــه داد: بــرای دســت یافتــن بــه ایــن اهــداف در کنــار 
نمایشــگاه اصلــی ۱۲ رویــداد جانبــی هــم برگــزار می شــود. 
ــی بیشــتری  ــداد اســتیج امســال از ســخنرانان بین الملل روی
بهــره  می گیــرد و بــه صــورت ســخنرانی، مناظــره، پنــل و تئاتــر 
شــورایی برگــزار می شــود. کافــه  ســرمایه نیــز بــه صــورت 
مجــازی بــر بســتر پلتفــرم اینوتکــس برگــزار می شــود. تــا 
کنــون برگــزاری بیــش از ۳۵۰ جلســه برنامه ریــزی شــده کــه 

ــزار شــده اند. ــر امــروز ۵۰ جلســه برگ از ظه

دبیــر اینکوتکــس ۲۰۲۰ در مــورد دیگــر رویدادهــا توضیــح 
داد: پاویــون مشــاوران نیــز برگــزار می شــود و افــرادی کــه 
ایــن رویــداد  از منتورهــا را دارنــد در  درخواســت مشــاوره 
پیش بینــی  منتورشــیب  ظرفیــت   ۳۰۰ می کننــد.  شــرکت 

شــده اســت کــه تــا کنــون ۶۰ عــدد از آن رزرو شــده اند.

نمایشــگاه  اپلیکیشــن  اینوتکــس  دبیرخانــه  افــزود:  وی 
مجــازی اینوتکــس را نیــز عرضــه کرده اســت. این اپلیکیشــن 
عــالوه بــر امــکان شبکه ســازی، پیشــنهادات مختلفــی بــر 

اســاس عالقه منــدی کاربــر بــه او ارائــه می دهــد.

عباســی در خاتمــه گفــت: ۳ الــی ۴ مــاه گدشــته اســتبیش 
از ۲۰۰ نفــر از بخــش خصوصــی شــبانه روز بــرای برگــزاری 
دبیرخانــه  کردنــد.  فعالیــت   ۲۰۲۰ اینوتکــس  مجــازی 
اینوتکــس تنهــا مدیریــت هماهنگــی ایــن اجــزا را برعهــده 
بــه  پــارک فنــاوری پردیــس معاونــت علمــی نیــز  داشــت. 
عنــوان صاحــب امتیــاز اینوتکــس در برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
مشــارکت داشــت. اینوتکــس بــه عنــوان یکــی از برنامه  هــای 
اکوسیســتم  در  پردیــس  فنــاوری  پــارک  تاثیرگــذاری  کالن 

فنــاوری و نــوآوری تعریــف شــده اســت.
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دانش بنیان ها تا ۱۰ شهریور 
فرصت ثبت نام در نمایشگاه 

فناوری های پیشرفته چین دارند

شــهریور   ۱۰ تــا  کشــورمان  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
امســال فرصــت دارنــد بــرای حضــور در پاویــون ایــران در 
بزرگتریــن نمایشــگاه علمــی و فنــاوری چیــن ثبــت نــام کننــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و بــه نقــل از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، امســال شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی بــرای 
ششــمین بــار متوالــی در ایــن نمایشــگاه کــه از 18 تــا 26 

آبــان دایــر اســت حضــور می یابنــد.

و  بزرگتریــن   )CHTF( برتــر چیــن  فناوری هــای  نمایشــگاه 
در حوزه هــای  فنــاوری  و  علمــی  نمایشــگاه  نفوذتریــن  بــا 
اطالعــات،  فنــاوری  جملــه  از  فنــاوری  جدیــد  نســل 
الکترونیــک،  جدیــد، سیســتم های  انرژی هــای  و  ســوخت 

اســت. محیط زیســت   از  حفاظــت  زیســت فناوری، 

ایــن نمایشــگاه هــر ســال بــه میزبانــی مشــترک وزارتخانه هــا 
و کمیســیون های دولتــی چیــن و شــهرداری شهر»شــنزن« 

برگــزار می شــود.

بــر اســاس ایــن گــزارش مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم 
و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و 
رایــزن علمــی و فنــاوری ایــران مســتقر در چیــن از حضــور 
دانش بنیان هــای ایرانــی در ایــن نمایشــگاه حمایــت می کنــد.

 وام اشتغال به شرکت های
دانش بنیان تعلق گرفت

ظرفیــت  از  فناورانــه  و  دانش بنیــان  محصــوالت  تولیــد 
باالیــی بــرای اشــتغال زایی برخــوردار هســتند. بــرای حمایــت 
شــرکت های  شــرکت ها،  ایــن  در  اشــتغال  توســعه  از 
ایجــاد کننــد،  اشــتغال،  کــه ظرفیــت جدیــد  دانش بنیانــی 

شــوند. برخــوردار  اشــتغال  تســهیالت  از  می تواننــد 
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و بــه نقــل از مرکــز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بــا توجــه بــه رشــد روز 
افــزون شــرکت های دانش بنیــان در هــر دو حــوزه کمــی و 
کیفــی، ایــن شــرکت ها نیازمنــد جــذب و اســتخدام نیروهــای 
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  هســتند.  جدیــد  فنــاور 
بــرای کمــک بــه افزایــش ســطح اشــتغال در شــرکت های 

دانش بنیــان، تســهیالتی را در نظــر گرفتــه اســت.
شــرکت های  در  جدیــد  نیروهــای  اســتخدام  صــورت  در 
دانش بنیــان و اضافــه کــردن نــام آنهــا بــه لیســت بیمــه بــه 
ازای هــر نفــر ســیصد میلیــون ریــال تســهیالت پرداخــت 
می شــود. شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد تــا ســقف 4 
میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال از ایــن تســهیالت بهره منــد 
ــن تســهیالت، کارمــزدی  شــوند. شــرکت های برخــوردار از ای
بــه مبلــغ 2 درصــد پرداخــت می کننــد و می تواننــد تســهیالت 
دریافتــی را در یــک بــازه زمانــی 36 ماهــه پرداخت کنند. این 

تســهیالت از طریــق بانک های عامــل پرداخــت می شــود.
بدیهــی اســت کــه شــرکت دانش بنیــان نمی توانــد لیســت 
تمــام افــراد اســتخدام شــده را بــرای دریافــت تســهیالت ارائه 
کنــد و اســتخدام های صــورت گرفتــه در صورتــی کــه  از یــک 
شــرایط حداقلــی برخــوردار باشــند، می تواننــد بــه مبنایــی 
دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  تســهیالت  پرداخــت  بــرای 

تبدیــل  شــوند.
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ایــن  از  بهره منــدی  بــرای  لیســت  بــه  اضافــه شــده  افــراد 
و  باشــند  داشــته  ســال ســن  زیــر چهــل  بایــد  تســهیالت 
حداقــل مــدرک آنهــا کاردانــی باشــد. همچنیــن اســامی ایــن 
اشــخاص بایــد حداقــل ســه مــاه در لیســت بیمــه شــرکت 
وجــود داشــته باشــد و بــرای آنهــا هزینــه بیمــه پرداخــت 
شــده باشــد. در صــورت دارا بــودن ایــن شــرایط، شــرکت های 
دانش بنیــان می تواننــد حداکثــر تــا ســقف 15 نفــر را بــرای 
لیســت  در  اشــتغال،  بــا  مرتبــط  تســهیالت  از  بهره منــدی 

ارائــه شــده معرفــی کننــد.
همچنیــن نبایــد بیــش از 12 مــاه از تاریــخ به کارگیــری افــراد 
معرفی شــده جهت برخورداری از تســهیالت گذشــته باشــد.  
ایــن تســهیالت بــر اســاس اشــتغال خالــص ایجــاد شــده 
ــه  ــر اســاس ارزیابی هــای صــورت گرفت پرداخــت می شــود. ب
جدیــد  اشــتغال  میــزان  و  شــرکت  قبلــی  اشــتغال  میــزان 
ایجــاد شــده در ایــن واحــد اقتصــادی محاســبه می شــود و 

بــر اســاس آن تســهیالت پرداخــت می شــود.

سه بسته  حمایتی در حوزه بیمه به 
شرکت  های فناور، خالق و دانش بنیان 

عرضه شد

و  علمــی  معاونــت  کــه  بیمــه  ای  حمایت  هــای 
شــرکت  های  بــه  ریاســت  جمهوری  فنــاوری 
دانش  بنیان،خــاق و فنــاور ارائــه می دهــد، بــا عقــد 
قرار داد با شــرکت بیمه ایران و تاســیس پیشــخوان 
قابــل  بــه شــکل  تامین اجتماعــی،  بیمــه  مشــاوره 
توجهــی گســترش یافتــه اســت. در حــال حاضــر ایــن 
شــرکت ها ســه بســته حمایتــی مجــزا در حــوزه بیمــه 

می کننــد. دریافــت 

فنــاوری  و  علــم  پــارک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
از معاونــت علمــی و فنــاوری  نقــل  بــه  و  اســتان مرکــزی 
ــه  ریاســت جمهوری، بیــش از ۱۱۰ بســته خدمتــی مختلــف ب
شــرکت های دانش بنیــان عرضــه می کنــد و یــک ســرفصل 
از ایــن کتابچــه حمایتــی بــه موضــوع بیمــه اختصــاص یافتــه 

اســت.
دارایی هــای  بیشــتر  معمــوالً  عــادی  تجــاری  شــرکت های 
مشــهود خــود ماننــد تجهیــزات صنعتــی را تحــت پوشــش 
شــرکت های  ارزشــمند  دارایــی  امــا  قرارمی دهنــد،  بیمــه 
دانش بنیــان و فنــاور، از نــوع نامشــهود اســت و مســائلی 
ماننــد دانــش فنــی، حــق اختــراع و نظایــر ایــن را تشــکیل 

می دهــد.
بــه  شــرکت ها  ایــن  تــا  اســت  شــده  باعــث  مســئله  ایــن 
قالــب  در  کــه  کننــد  پیــدا  نیــاز  خاصــی  بیمــه ای  خدمــات 
سیســتم ســنتی بیمــه کشــور، قابــل عرضــه نیســت. بــر ایــن 
اســاس، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری تــالش 
کــرد تــا بــا رایزنــی بــا ارگان هــای مختلــف و عقــد قــرارداد 
بیمه گــر، خدمــات  بــا ســازمان ها و شــرکت های  دوجانبــه 
بیمــه ای ویــژه ای بــرای شــرکت های دانش بنیــان، فنــاور و 

خــالق فراهــم کنــد.
ســه  شــرکت ها،  ایــن  حاضــر  حــال  در  اســاس،  ایــن  بــر 
تعریــف شــده دریافــت می کننــد  و  بیمــه ای مجــزا  بســته 
کــه هــر کــدام بــه یــک نیــاز مشــخص بیمــه ای شــرکت های 

می دهــد. پاســخ  خــالق،  و  فنــاور  دانش بنیــان، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری قــراردادی بــا 
ــر،  ــن شــرکت بیمه گ ــا ای ــرد ت ــد ک ــران منعق شــرکت بیمــه ای
ــه آنهــا خدمــات  ــان ب ــاز شــرکت های دانش بنی ــا نی ــق ب منطب
ــن  ــر اســاس ای ــران ب ــد. شــرکت بیمــه ای بیمــه ای عرضــه کن
ارائــه  بیمــه ای  در موضوعــات مختلــف، خدمــات  قــرارداد 

می دهــد.
یکــی از ایــن خدمــات، بســته بیمــه درمــان تکمیلــی اســت. 
شــرکت  ایــن  از  همچنیــن  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
بیمــه  و  آتش ســوزی  بیمــه  مســئولیت،  بیمــه  حــوزه  در 
مهندســی نیــز از شــرکت بیمــه ایــران، بیمه نامــه دریافــت 
می کننــد. شــرکت های دانش بنیــان بــرای برخــورداری از ایــن 
خددمــات، می تواننــد بــا مراجعــه بــه هــر کــدام از شــعب 
بیمــه ایــران در سراســر کشــور، خدمــت بیمــه ای مــورد نظــر 

خــود را انتخــاب کننــد.
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مســائل و چالش هــای مرتبــط بــا تامیــن اجتماعــی و حــق 
مدیــران  کــه  بــود  مشــکالتی  جملــه  از  قراردادهــا،  بیمــه 
و  علمــی  معــاون  بــا  دیــدار  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
فنــاوری رئیس جمهــوری، مطــرح می کردنــد. در حــال حاضــر 
ــه، تســهیالت بســیار خاصــی در  ــا رایزنی هــای انجــام گرفت ب
ایــن زمینــه بــرای شــرکت های دانش بنیــان در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

بــر اســاس قانــون، بنگاه هــای اقتصــادی، بابــت، قراردادهــای 
تجــاری مختلــف ماننــد قــرارداد پیمانــکاری معمــوالً مبلغــی 
را تحــت عنــوان ضرایــب حــق بیمــه قراردادهــا، بــه ســازمان 
بــا  حاضــر  حــال  در  می کننــد.  پرداخــت  اجتماعــی  تامیــن 
توجــه بــه بخشــنامه و مســاعدت ایــن ســازمان، قراردادهــای 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  تاییــد  بــه  کــه  دانش بنیانــی 
ریاســت جمهوری رســیده باشــند، از پرداخــت ضرایــب حــق 

بیمــه قراردادهــا معــاف هســتند.

مرکــز شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان معاونــت علمــی 
از  مختلفــی  بخش هــای  در  ریاســت جمهوری،  فنــاوری  و 
جملــه در حــوزه بیمــه بــه شــرکت های دانش بنیــان خدمــات 
بــه گســتردگی مســائل  بــا توجــه  ارائــه می کنــد.  مشــاوره 
قانونــی مرتبــط بــا بیمــه تامیــن اجتماعــی، ایــن مرکــز، یــک 
پیشــخوان مشــاوره بیمــه تامیــن اجتماعــی تاســیس کــرده 

اســت.

ایــن پیشــخوان در حوزه هــای مختلفــی ماننــد، ارائــه خدمــات 
ــا محوریــت بیمــه  مشــاوره ای قبــل و بعــد از عقــد قــرارداد ب
ــه  ــم الیحــه دفاعی ــه و تنظی ــن اجتماعــی، تهی ســازمان تأمی
بررســی  و  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  بــه  ارائــه  جهــت 

قراردادهــا از نظــر بیمــه، خدمــات عرضــه می کنــد.

برنامه ویژه مجلس برای ورود 
شرکت های دانش بنیان به بازار

از  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
تدویــن طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان خبــر داد 
و گفــت: ایــن طــرح در کمیتــه صنایــع هوافضــا، 
دانــش بنیــان و فناوری هــای نویــن در حــال تدویــن 
اســت و تــا دو هفتــه دیگــر بــه صحــن علنــی مجلــس 

ارائــه خواهــد شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و بــه نقــل از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، لطف الــه 
ســیاهکلی، رییــس کمیتــه صنایــع هوافضــا، دانــش بنیــان و 
فناوری هــای نویــن مجلــس بــا اعــالم ایــن خبــر، بــه جزئیــات 
ــان اشــاره کــرد و گفــت: در  ــد دانــش بنی طــرح جهــش تولی
ــار یــک صنعــت را  ــرای اولیــن ب ــه کســانی کــه ب ــن طــرح ب ای
ایجــاد می کننــد خدمــات ویــژه ای ارائــه می شــود، زیــرا کســی 
ــد  ــا دانــش تولی ــق ب ــی را منطب ــار محصول ــرای اولیــن ب کــه ب
می کنــد نمی توانــد بــا دیگــر رقبــای خارجــی و داخلــی خــود در 
بــازار رقابــت کنــد و همیشــه در فــروش دچــار مشــکل اســت، 

بــر ایــن اســاس نیازمنــد کمــک و حمایــت اســت.

بــا  کار  شــروع  در  بنیــان  دانــش  شــرکت های  افــزود:  وی 
ســختی های فراوانــی مواجــه هســتند تــا محصــول اولیــه 
را تولیــد کننــد. ضمــن اینکــه بعــد از تولیــد محصــول، در 
نیــز نمی تواننــد در  بــازار  بــه  مرحلــه تجاری ســازی و ورود 
عرصــه رقابــت، توانمنــدی خــود را بــه خوبــی عرضــه کننــد، بــر 
ایــن اســاس مجلــس بــرای حمایــت از ایــن شــرکت ها بــرای 

ورود بــه بــازار برنامه ریــزی کــرده اســت.

45



نماینــده مــردم قزویــن در مجلــس تصریــح کــرد: قوانیــن 
طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان، متشــکل از اقدامــات 
حمایتــی، تســهیالت کم بهــره، بهره منــدی از صندوق هــای 
ویــژه و حمایت هــای مــادی و معنــوی بــه صــورت ویــژه اســت 
تــا بــه واســطه آن شــرکت های دانــش بنیــان بــه توانایــی 
ــن  ــر ای ــد، در غی ــرار بگیرن ــر ق ــع دیگ ــار صنای رســیده و در کن
صــورت در البــالی چــرخ دنده هــای بــازار، توانمنــدی آنهــا از 

بیــن مــی رود.
ســیاهکلی بــا اشــاره بــه اینکــه اندیشــه علمــی، تولیــد ثــروت 
از طریــق علــم، بهینه ســازی تکنولــوژی و بهره منــد کــردن 
مــردم از دســتاوردهای علمــی از مواهــب الهــی اســت، تاکیــد 
ــوژی نویــن و  ــا تکنول کــرد: هــر چقــدر ایــن علــم متناســب ب
موقعیــت عصــری خــود باشــد در افزایش بهــره وری تاثیرگذار 
بــوده و ثــروت را تکثیــر می کنــد، بنابرایــن امــور دانــش بنیــان 
رقابت هــای  در  کشــور  ظرفیت هــای  ارتقــای  بــه  می توانــد 

بین المللــی و افزایــش بهره برداری هــا کمــک کنــد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن در مــورد تدویــن قوانیــن 
تســهیل کننــده نهادهــای تامیــن مالــی شــرکت های دانــش 
از  کننــده  حمایــت  مالــی  نهادهــای  گفــت:  نیــز  بنیــان 
اکوسیســتم نــوآوری در کشــور و صندوق هــای متعــدد ماننــد 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای کمــک بــه توســعه ایــن 
عرصــه تشــکیل شــده اند کــه ایــن نهادهــا بــرای تســهیل 
امــور خــود بــه قوانینــی نیــاز دارنــد کــه تدویــن ایــن قوانیــن 

در دســتور کار مجلــس قــرار دارد.
رییــس کمیتــه صنایــع هوافضــا، دانــش بنیــان و فناوری های 
نویــن مجلــس در پایــان خاطرنشــان کــرد: همــه موظــف 
هســتیم بــرای خودکفایــی و صــادرات محصــوالت دانــش 
بنیــان بــه دیگــر کشــورها تــالش کنیم. ما در مجلس شــورای 
اســالمی بــه عنــوان پشــتیبان و نویســنده قانــون وظیفــه 
داریــم کــه بیشــتر بــه ایــن امــور بپردازیــم. حمایــت مجلــس 
و توجــه ویــژه بــه محصــوالت دانــش بنیــان، می توانــد بــه 

بــازار فــروش محصــوالت آنهــا کمــک کنــد.

دانش بنیان ها برای ساخت 
محصوالت جدید حمایت می شوند

فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق  معاونــت علمــی و 
نــوآوری و شــکوفایی در راســتای کمــک بــه جهــش تولیــد 
مشــترک  برنامــه  از  دانش بنیــان  خدمــات  و  محصــوالت 
ــد دارای  ــان جدی ــت از ســاخت محصــوالت دانش بنی »حمای

می کننــد. پشــتیبانی  بهره بــردار« 
بــه گــزاش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی و بــه نقــل از خبرگــزاری ایســنا، چنانچــه یــک شــرکت 
بــرای  بــا یــک بهره بــردار )کارفرمــا(  دانش بنیــان قــراردادی 
ســاخت »محصــول فناورانــه بــا قابلیــت دانش بنیــان شــدن« 
منعقــد کنــد، ایــن محصــول جدیــد توســط معاونــت علمــی و 
فناوری ریاســت جمهوری از نظر فنی ارزیابی می شــود و در 
صــورت تأییــد ایــن معاونــت، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 

نیــز ایــن قــرارداد را از نظــر مالــی تامیــن می کنــد.

مرحلــه ای  دو  برنامــه،  ایــن  در  تســهیالت  اعطــای  فراینــد 
محصــول  دانش بنیانــی  ارزیابــی  اول،  مرحلــه  در  اســت. 
جدیــد توســط معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
و  تســهیالت  ارزیابــی  دوم  در مرحلــه  و  صــورت می گیــرد 
تامیــن مالــی توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی انجــام 

مــی  شــود.

بایــد توجــه داشــت کــه شــرکت متقاضــی بایــد در زمــان ارائــه 
تقاضــا، دانش بنیــان باشــد. همچنیــن محصــول جدیــد بایــد 
بــه لحــاظ فنــاوری، بــا یکــی از محصــوالت تاییدشــده قبلــی 
آن محصــول  یافتــه  ارتقــاء  یــا  داشــته  مشــابهت  شــرکت 
مرکــز  ســوی  از  مســأله  ایــن  باشــد.  قبلــی  دانش بنیــان 
و  علمــی  معاونــت  دانش بنیــان  موسســات  و  شــرکت ها 

می شــود. ارزیابــی  ریاســت جمهوری  فنــاوری 
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تســهیالت ایــن برنامــه در قالــب تســهیالت ســفارش ســاخت 
ویــژه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی پرداخــت می شــود کــه 
تــا ســقف ۸۰ درصــد مبلــغ قــرارداد بــه شــرکت دانش بنیــان 
)مجــری( اختصــاص می یابــد و باقیمانــده مبلــغ بایــد توســط 
بهره بــردار )کارفرمــا( تامیــن شــود. نکتــه مهــم ایــن اســت 
کــه تســهیالت بــه شــرکت دانش بنیــان مجــری پرداخــت مــی 
شــود و تعهــدات بازپرداخــت بــر عهــده بهره بــردار )کارفرمــا( 

اســت.
ســفارش  تســهیالت  از  اســتفاده  امــکان  کــه  صورتــی  در 
ــی  ســاخت وجــود نداشــته باشــد، ممکــن اســت تامیــن مال
قــرارداد بــا اســتفاده از ســایر ابزارهــای تأمیــن مالــی صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی، ماننــد تســهیالت ســرمایه در گــردش 

ــرد. انجــام گی
ــدوق  ــزال صن ــه ســامانه غ ــا ورود ب ــد ب شــرکت متقاضــی بای
نــوآوری و شــکوفایی درخواســت خــود را در بخــش »حمایــت 
از ســاخت محصــوالت دانــش بنیــان جدیــد« تکمیــل کنــد 
و اطالعــات محصــول جدیــد و محصــوالت تاییدشــده قبلــی 
را کــه بــه لحــاظ فنــاوری بــا ایــن محصــول مشــابهت دارنــد، 
ارائــه کنــد. همچنیــن اطالعاتــی ماننــد، اطالعــات قــرارداد یــا 
ــار اول  ــا بهره بــردار )کارفرمــا( بــرای ســاخت ب پیش قــرارداد ب
محصــول بــا قابلیــت دانش بنیانــی نیــز، در زمــان درخواســت 

بایــد ارائــه شــود. 
مرکــز شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان معاونــت علمــی 
محصــول  ســاخت  پیشــنهاد  ریاســت جمهوری،  فنــاوری  و 
جدیــد را ارزیابــی کــرده و نتیجــه را بــه اطــالع متقاضــی مــی 

 رســاند.
بــر اســاس اعــالم معاونــت علمــی، پــس از دریافــت تائیدیــه 
معاونــت  دانش بنیــان  موسســات  و  شــرکت ها  مرکــز  از 
ــن  ــرای تامی ــاوری ریاســت جمهوری، متقاضــی ب علمــی و فن
مالــی قــرارداد مربوطــه، خدمــت مــورد نظــر را بــا راهنمایــی و 
مشــاوره کارشــناس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، انتخــاب 
مــی کنــد و فراینــد ارزیابــی ارائــه تســهیالت توســط صنــدوق 

ــوآوری و شــکوفایی انجــام می شــود. ن
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وی در ادامــه خاطــر نشــان میســازد همــه آنچــه یــک شــرکت 
ــدان  ــوآوری ب ــدگاری در عرصــه اکوسیســتم ن ــرای مان ــا ب نوپ
نیــاز دارد، داشــتن یــک تعریــف دقیــق از آورده هــای مــادی و 
معنــوی خــود و همــه آن چیزهایــی اســت کــه وی را از رقبــای 
ســنتی و نــوآور متمایــز خواهــد ســاخت. متاســفانه تفکــر 
رایــج بــر طیــف عمــده ای از ایــن شــرکتهای نوپــا، ایشــان را 
ــاز  ــن تمــام نقــش هــای مــورد نی ــر عهــده گرفت ــه ســمت ب ب

مســیر از ایــده تــا ثــروت ســوق میدهــد. 
صــرف توجــه بــه ایــن مســئله کــه یــک شــرکت نوپــای صاحــب 
ــا همــه محدودیــت هــای  ــل تجــاری ســازی، ب ــده قاب یــک ای
ذاتــی در تولیــد دانــش، تامیــن مالــی، بازاریابــی، ظرافــت 
هــای حقوقــی، معضــات تولیــد و حتــی توانایــی کار تیمــی، 
در همــان آغــاز مســیر، تصمیــم بــر انجــام مســتقل تمــام 
مراحــل مذکــور بگیــرد، دالیــل فروپاشــی و گسســت بســیاری 
از ایــن شــرکت هــا را در یکــی از گام هــای پیــش روی ایشــان 
نمایــان میســازد. اگرچــه ســاختارهایی همچــون پارکهــای 
علــم و فنــاوری، شــتابدهنده هــا و ســایر مجموعــه هــای 
تســهیل کننــده نــوآوری همــواره در تــاش بــرای تعدیــل 
حیــات  آغازیــن  روزهــای  شــکننده  فشــارهای  از  بخشــی 
ایــن  دانســت همــه  بایســتی  ولــی  انــد،  بــوده  اســتارتاپها 
ــر  ــم ب ــی حاک ــدگاه هــای کل ــر در دی ــدون تغیی ــاش هــا، ب ت
ــزش شــدید در  ــه ری ــان منجــر ب ــران اســتارتاپها، همچن مدی
شــرکت هایــی میشــود کــه بعضــا میتوانســتند بنیانگــذاران 

ــده باشــند. ــازار هــای آین تحــوالت اساســی ب
بــا در نظــر گرفتــن تمامــی ایــن احــواالت، شــرکت اکســیر 
پویــش دیبــا کــه ادامــه دهنــده تجربیــات ده ســاله چندیــن 
ــون بــوده  ــروی جــوان و متخصــص در حــوزه هــای گوناگ نی
اســت، در ســال 1396 بــه ثبــت رســید و در همــان ســال 
زمینــه  در  بنیادیــن  بســیار  محــوری  ایــده  یــک  پیرامــون 
تکمیــل چرخــه هــای تصفیــه پســاب شــهری، وارد مجموعــه 

مرکــز رشــد پــارک علــم و فنــاوری گردیــد.

توســعه  دیبــا  پویــش  اکســیر  مدیرعامــل شــرکت 
شــرکت  اصلــی  اهــداف  از  یکــی  را  فنــی  دانــش 
دانســت و گفــت: اولویــت اصلــی شــرکت در کنــار 
تولیــد و توســعه دانــش فنی، ارائــه آن به واحدهای  

نیازمنــد ایــن فنــاوری هــا مــی باشــد.

در گفتگویــی کوتــاه بــا منوچهــر بهــزادی، مدیرعامــل شــرکت 
ایــن  تاســیس  چگونگــی  پیرامــون  دیبــا  پویــش  اکســیر 
شــرکت، چنــد و چــون شکســتها و موفقیــت هــا و در نگاهــی 
کلــی، بایــد هــا و نبایدهــای فعالیــت هــای نوآورانــه ایشــان، 

ــم. ــه ای ــران پرداخت در اقلیــم کســب و کار ای
وی در آغــاز بــه دشــواریهای ایــن مســیر پر تاطــم میپردازد و 
اینکــه چگونــه بــرای تبدیــل یــک ایــده بــه محصــول، مجموعــه 
ای از فراینــد هــای بــه هــم پیوســته، یــک بارقــه فکــری خــام 
را از دل انبوهــی از بیــم هــا و امیدهــا، بــه ســوی تولیــد 
ثــروت بــه پیــش میبرنــد و از بطــن ایــن زنجیــره از اتفاقــات، 
ــازار  ــه جلــب ســلیقه ی بخشــی از ب ــد، ب یــک محصــول جدی

هــدف خــود رهنمــون مــی گــردد. 
او مــی افزایــد: متاســفانه مشــکل اصلــی از آنجــا آغاز میگردد 
کــه قــوی تریــن چالــش هــای تاریــخ یــک شــرکت فنــاور، در 
همــان گام هــای لــرزان و آغازیــن راه انــدازی شــرکت نمایــان 
میشــوند و در واقــع، ایــن دوره از حیــات اســتارتاپها، گــرداب 
فروبرنــده شــرکتهایی اســت کــه بینــش عمیقــی از آنچــه در 
فضــای پیرامونــی در انتظــار ایشــان اســت بــه دســت نیــاورده 

اند.
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ایــن  بیــان  بــا  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل  بهــزادی  منوچهــر 
تاســیس  از  ســال  یــک  گذشــت  بــا  افزایــد:  مــی  مقدمــه 
هــای  توانمنــدی  و  هــا  کاســتی  شــدن  نمایــان  و  شــرکت 
مجموعــه در همــه زیــر بخــش هــای توســعه کســب و کار، 
جمــع بنــدی مدیریــت شــرکت بــر آن شــد تــا بیشــتر فعالیــت 
هــای مجموعــه، بــر حــوزه هــای نفــوذ ذاتــی شــرکت متمرکــز 
گــردد و از درگیــر شــدن در ســایر بخــش هــا، تــا حــد امــکان 

خــودداری گــردد.
نتیجــه ایــن تصمیــم بــه تدریــج، شــرکت را تبدیــل بــه مرجــع 
صــدور فنــاوری در حــوزه هــای زیســت محیطــی و کشــاورزی 
مبــدل ســاخت و از ایــن طریــق عــاوه بــر عقــد قــرارداد هــای 
مشــارکت راهبــردی و مشــاوره بــا مجموعــه هــای صنعتــی 
عظیمــی همچــون ماشــین ســازی اراک، شــرکت معدنــی 
امــاح ایــران و نیــز بســیاری از فعــاالن حــوزه صنعــت و 
کشــاورزی، در جهــت رفــع معضــات زیســت محیطــی و 
فراینــدی ایــن مجموعــه هــا، گام هــای اساســی برداشــته 

شــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه پــس لــرزه هــای ایــن چرخــش 
راهبــردی در سیاســت هــای شــرکت، از تمرکــز بــر زایــش 
چرخــه هــای بــا ســطح فنــاوری بــاال بــه جــای مســتهلک 
ــه  ــازار، ب ــرژی مجموعــه در فرایندهــای تولیــد و ب نمــودن ان

عنــوان نقطــه عطــف فعالیــت شــرکت یــاد میکنــد 

و همیــن تغییــر مســیر تاکتیکــی را موجــب مصــون مانــدن 
طبیعــی، از نوســانات مالــی و اقتصــادی حاکــم بــر یــک بــازار 

بــا مولفــه هــای نظــام اقتصــادی ایــران میدانــد. 
آنچنــان کــه از البــای واژگان مــورد تاکیــد مدیرعامــل شــرکت 
اکســیر پویــش دیبــا، بــه وضــوح میتــوان دریافــت، خــود 
ایــن الگــوی کســب و کار نوآورانــه نیــز گویــا بخشــی از یــک 
رویکــرد نواندیشــانه پژوهشــی بــوده اســت کــه تــا بحــال بــه 
ثبــت دههــا عنــوان اختــراع داخلــی و بیــن المللــی توســط 
ایــن شــرکت منجــر گردیــده اســت. رویکــردی کــه بــه طــور 
مشــخص بــر دوری از فرســایش هــای ناشــی از تصمیمــات 
ــز از پژوهــش هــای  ــداز از یــک ســو و پرهی ــدون چشــم ان ب
منجــر بــه تولیــد خروجــی هــای بــدون کاربــرد میدانــی از 

ــوده اســت. ســوی دیگــر ب
ــه  ــا منوچهــر بهــزادی ب ــا ب بخــش دیگــری از گــپ و گفــت م
دســتاوردهای ایــن نــوع متفــاوت از نــگاه بــه بــازار میپــردازد 
و آنجــا کــه میگویــد، گویــا دغدغــه هــای ایــن شــرکت فراتــر از 
مرزهــای ایــران نیــز بســیار شــنیدنی بــوده، و توانســته انــد بــا 
مشــارکت دو شــتاب دهنــده خوشــنام ایرانــی، یــک شــرکت 
جدیــد بــه ثبــت رســانده و ســهام آن را بــه ارزش چندیــن 
میلیــاردی برســانند، و ســرریز مــوج تکنولوژیــک برآمــده از 
ایــن هــم افزایــی را نیــز در قالــب رویــش یــک شــرکت فنــاور 

در شــمال اروپــا رخ نمــون ســازند.

توسعه شرکت ورزش آفرینان سخت کوش ایرانیان در جهت صادرات

ســخت  آفرینــان  ورزش  شــرکت  مدیرعامــل 
کــوش ایرانیــان گفــت: توســعه شــرکت ورزش 
جهــت  در  ایرانیــان  کــوش  ســخت  آفرینــان 
اســتفاده  جهــت  دنیــا  سراســر  بــه  صــادرات 
تمــام اقشــار مــردم، مدنظــر شــرکت قــرار دارد.



51

مهــدی حیــدری در خصــوص فعالیــت ایــن شــرکت اظهــار 
کــرد: در ســال 1396 پــس از فــارغ التحصیلــی از دانشــگاه، 
بــا ارائــه ســه طــرح و ایــده در حــوزه دســتگاه های توانبخشــی 
و ورزشــی بــه پــارک علــم و فنــاوری و مشــورت بــا مهندســان 

مربوطــه در ایــن پــارک، دو طــرح  بــه تاییــد رســید.

وی افــزود: الزمــه عضویــت در پــارک علــم و فنــاوری، ثبــت 
شــرکت بــود کــه در همــان ســال شــرکت ورزش آفرینــان 
پــارک،  در  عضویــت  بــا  و  ثبــت  ایرانیــان  کــوش  ســخت 
فعالیــت شــرکت در حــوزه طراحــی ســاخت دســتگاه های 
ورزشــی و توانبخشــی و طراحــی نــرم افزارهــا و ســامانه های 

ورزشــی آغــاز شــد.

مدیرعامــل شــرکت ورزش آفرینــان ســخت کــوش ایرانیــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه در ابتــدا فعالیــت ایــن گــروه بــا یــک 
دفتــر کار در پــارک علــم و فنــاوری آغــاز شــد، تصریــح کــرد: 
اوایــل آغــاز فعالیــت، اقدامــات بــه صــورت بــرون ســپاری وبــا 
فعالیــت بــر نمونــه هــای آزمایشــی کلیــد خــورد و بــا همــکاری 
و همفکــری فعــاالن در حــوزه فنــی مربــوط بــه ایــن حــوزه 
کاری و نتیجــه مثبــت بــر نمونه هــای آزمایشــی و فــروش 
آنهــا، در ســال دوم شــرکت تاســیس شــد. هــم اکنــون نیــز 
در حــال ورود بــه پــارک علــم و فنــاوری از طریــق مرکــز رشــد 

هســتیم.

نــرم افزارهــا  حیــدری اضافــه کــرد: طراحــی دســتگاه ها و 
طراحــی  ســبب  مجموعــه،  علمــی  و  فنــی  دانــش  و 
دســتگاه هایی شــد کــه بــرای جامعــه هــدف بســیار مفیــد 
و موثرخواهــد بــود، از طرفــی طراحــی ســامانه هــای ورزشــی 
ــا افــراد عــادی فعــال در  ــرای فدراســیون هــای ورزشــی و ی ب
حــوزه تغذیــه ورزشــی، از جملــه مزایــای ایــن شــرکت نســبت 

بــه ســایر شــرکت هــا می باشــد.

شــرکت  تولیــدی  مشــتریان محصــوالت  در خصــوص  وی 
خاطرنشــان ســاخت: دســتگاه تقویــت کننــده عضــات بــدن 
بــدون نیــاز بــه وزنــه بــه عنــوان محصــول محــوری این شــرکت 
ــرای تمامــی  ــه صــورت اختصاصــی ب ــراع شــده و ب ــت اخت ثب
افــراد جامعــه و همچنیــن ورزشــکاران و افــرادی کــه بــرای 
ــز  ــد تقویــت عضــات در باشــگاه ها، مراک توانبخشــی نیازمن
فیزیوتراپــی و یــا در منــزل هســتند کاربــرد دارد، دســتگاه 
بــه صــورت تاشــو طراحــی شــده و افــراد می تواننــد در فضــای 
کــم بــا حمــل و نقــل راحــت از ایــن دســتگاه اســتفاده کننــد.

حیــدری بیــان کــرد: همچنیــن بــه عنــوان دســتگاه تخصصــی 
تقویــت کننــده، قابلیــت اجــرای حــدود 80 درصــد حــرکات 

بدنســازی را دارد.

مدیرعامــل شــرکت ورزش آفرینــان ســخت کــوش ایرانیــان 
اضافــه کــرد: طبــق برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه بــر ایــن 
دســتگاه، عــاوه  بــر اســتفاده داخلــی بــه دنبــال صــاردات 
ــا مــورد  ــز هســتیم ت ــه ســایر کشــورها نی ــن محصــوالت ب ای
ــا باشــد، عمــده جامعــه هــدف  اســتفاده مــردم سراســر دنی
افــراد مدنظــر بــه منظــور اســتفاده ازایــن دســتگاه؛ افــراد 

عــادی جامعــه هســتند .

بــرای  ورزشــی  تخصصــی  ســامانه  کــرد:  اضافــه  حیــدری 
از دیگــر اقدامــات  پایــه  از ســنین  اســتعدادیابی کــودکان 
مدنظــر ایــن شــرکت اســت کــه در آینــده مباحــث تخصصــی 
تغذیــه ای نیــز بــه برنامــه ایــن دســتگاه اضافــه خواهــد شــد 
تــا در نهایــت تمامــی ســنین بتواننــد از ایــن ســامانه اســتفاده 

ــد. کنن

وی در خصــوص اقدامــات و حمایــت هــای پــارک علــم و 
فنــاوری افــزود: مســئوالن مرکــز رشــد پــارک علــم و فنــاوری 
در راســتای پــرورش شــرکت، نقــش والدیــن بــرای فرزنــد 
را داشــتند کــه از ابتــدا پــرورش شــرکت هــا را بــر عهــده 
می گیرنــد و بــه نوعــی شــرکت هــا فرزنــد پــارک محســوب 

می شــوند.
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استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور در زمینه فرهنگ 
نگهداری و تعمیرات جایگاه مناسبی ندارد

شــرکت فــرا پایــش باختــر فعالیــت خــود را از اردیبهشــت ســال 
87 بــا جــدا شــدن از نیــروگاه حرارتــی شــازند آغــاز کــرد و ایــن 
شــرکت توانســت در همــان ســال دوره رشــد و پیــش رشــد را 
نیــز پشــت ســر بگــذارد و در ســال 90 وارد پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان مرکــزی شــود.

وضعیــت پایــش صنایــع یکــی از مهم تریــن اقدامــات ایــن شــرکت اســت کــه از ســال 86 توســط شــرکت در حــال انجــام 
ــد. ــا ایــن شــرکت همــکاری دارن ــه صــورت پاره وقــت و تمام وقــت ب ــز تعــداد 8 نفــر ب ــون نی اســت و هم اکن

ــارت دیگــر فعالیــت پزشــکی  ــه عب ــا ب ــد: پایــش و ی ــر می گوی ــرا پایــش باخت ــره شــرکت ف ــت مدی ــه عضــو هیئ ــن زمین در ای
ماشــین آالت تمامــی صنایــع کشــور و شناســایی مشــکات و معایــب ماشــین آالت صنایــع توســط ایــن شــرکت ســنجیده  
ــا نقــص و عیــب جزئــی باشــند  می شــود، ایــن در حالــی اســت کــه اگــر ماشــین آالت موجــود در صنایــع دارای مشــکل و ی
شــاید بتواننــد بــه راحتــی کار کننــد امــا اگــر ایــن مشــکل بیــش از حــد باشــد قطعــا آن صنعــت را بــا مشــکات بســیار جــدی 
مواجــه خواهــد کــرد. احمــد کنــدی بیــان می کنــد: شــرکت فــرا پایــش باختــر بــه روش انــدازه گیــری، آنالیــز وضعیــت عملکــرد 
ــزات، راهکارهــای اصاحــی و  ــت تجهی ــا پایــش وضعی ــد و ب ــک پزشــک عمــل مــی کن ــد ی ماشــین آالت، در حقیقــت مانن

تعمیراتــی متناســب بــا نــوع عیــب را ارائــه میدهــد.
ــرات  ــرای پرســنل نگهــداری و تعمی ــزاری دوره هــای آموزشــی ب ــی برگ ــن بخــش شــرکت توانای وی ادامــه مــی دهــد: در ای
ــر بعــد از بررســی هــای انجــام شــده و شناســایی مشــکات و  ــی اســت شــرکت فــرا پایــش باخت ــز دارد. گفتن ــع را نی صنای
ــر عهــده دارد. ــز ب ــر رفــع ایــن مشــکات را نی ــه کارفرمــا وظیفــه نظــارت ب ــع و انتقــال مشــاوره ب معایــب موجــود در صنای

ــه رفــع ایــن  ــع اقــدام ب ــره شــرکت فــرا پایــش باختــر توضیــح می دهــد: در مــواردی هــم کــه خــود صنای عضــو هیئــت مدی
مشــکات مــی کننــد بعــد از اتمــام کار مــا بازرســی مجــدد را انجــام مــی دهیــم تــا از رفــع مشــکل اطمینــان حاصــل نمــوده و 

اثربخشــی فعالیتهــای تعمیراتــی نیــز مشــخص گــردد.
کنــدی عنــوان مــی کنــد: اســتان مرکــزی یکــی از صنعتی تریــن اســتانهای ایــران اســت و بســیاری از صنایــع مــادر و تخصصــی 

در اســتان مــا واقــع هســتند، امــا متاســفانه بــه لحــاظ فرهنــگ نگهــداری و تعمیــرات جایــگاه مناســبی نــدارد.
وی اظهــار مــی کنــد: متاســفانه هــدف اصلــی بســیاری از صنایــع بــزرگ، کســب رکــورد و افزایــش تولیــد بــوده و هزینــه  تمــام 
شــده و بهــای تولیــد اهمیــت چندانــی نــدارد. عضــو هیئــت مدیــره شــرکت فراپایــش باختــر خاطــر نشــان می کنــد: بــاالی 
95 درصــد فعالیــت هــای شــرکت مــا خــارج از اســتان اســت و پــارک علــم و فنــاوری بعنــوان یــک ارگان موثــر و شــناخته 
شــده در عرصــه صنایــع اســتان میتوانــد نقــش مهمــی در شناســاندن توانمنــدی شــرکتهای واقــع در پــارک در ســطح صنایــع 
اســتان داشــته باشــد. کنــدی می گویــد: در دنیــا، پایــش وضعیــت صنایــع از دهــه 30 میــادی در حــال انجــام اســت و در 
داخــل کشــور نیــز در صنایعــی ماننــد نفــت، گاز، پتروشــیمی، نیــروگاه و پاالیشــگاه نیــز در ایــن زمینــه اقدامــات ارزشــمندی 
صــورت گرفتــه اســت امــا در اغلــب صنایــع هنــوز پتانســیلهای بســیاری بــرای تدویــن، پیــاده ســازی و اجــرای برنامه هــای 

پایــش وضعیــت وجــود دارد.
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حمایت مالی پارک برای حضور شرکت های فناور در نمایشگاه های 
ج از کشور تخصصی خار

در  ویســتا  کــوش  بــه  نــام آوران  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد: ب ــن شــرکت می گوی ــه فعالیــت ای زمین
تجهیــزات در حــال ســاخت در حــوزه نفــت و گاز بــا فشــار 
بســیار باالیــی کار می کنــد و همیــن مســئله خطــرات بســیار 
زیــادی را هنــگام بهره بــرداری بــرای  بهره بــرداران نفــت و گاز 
در هنــگام انجــام کار ایجــاد می کنــد، بنابرایــن بــر اســاس 
تحقیقاتــی کــه توســط شــرکت انجــام شــد مــا در زمینــه بــاال 

بــردن ایمنــی تجهیــزات اقداماتــی را انجــام دادیــم.
محمــد مهاجرانــی بیــان می کنــد: علــت ایــن مســئله هــم ایــن 
ــه  ــران در منطق ــال گاز ای ــه در ســال 92 در خــط انتق ــود ک ب
الیگــودرز اتفاقــی رخ داد کــه منجــر بــه حادثــه ای تلــخ بــرای 
ــز  ــه نی ــن حادث ــی ای ــت اصل ــرداران شــد و عل ــن از بهره ب 3 ت
ــی  ــدات قبل ــزات ایمــن توســط ســازندگان تولی ــودن تجهی نب
اعــام شــد، بنابرایــن شــرکت ویســتا بــا همــکاری شــرکت 
خــط انتقــال گاز ایــن مشــکل را مرتفــع کرد و توانســت ایمنی 
بــرای تجهیــزات فراچاهــی و خطــوط انتقــال  تجهیــزات را 
افزایــش دهــد و خوشــبختانه بــا ایــن اقــدام هــم اکنــون ایــن 
مشــکل رفــع شــده و بیشــتر شــرکت هــای مرتبــط بــا حــوزه 

نفــت و گاز بــا شــرکت مــا همــکاری دارنــد.

ــه کــوش ویســتا در اســفند  ــام آوران ب شــرکت ن
مــاه ســال 90 در حــوزه نفــت و گاز تاســیس 
شــد، ایــن شــرکت فعالیــت خــود را در حــوزه 
نفــت و گاز بــه صــورت علمــی و تخصصــی از 
همــان ســال آغــاز کــرد و دو ســال بعــد توانســت 
ــاوری اســتان و همچنیــن  ــم و فن ــارک عل وارد پ
وارد شــرکت هــای دانــش بنیــان شــود و تاییدیــه 

شــرکت هــای نفتــی را نیــز اخــذ کنــد.

ــادی از  وی ادامــه مــی دهــد: در چنــد ســال اخیــر تعــداد زی
شــرکت هــا، شــرکت نــام آوران بــه کــوش ویســتا را شــناخته 
ــادی را در خــارج از  ــد و توانســته ایم پروژه هــای بســیار زی ان
اســتان انجــام دهیــم، البتــه در اســتان بــه واســطه اینکــه 
مــا کمتــر کار  بــا شــرکت  انجــام می شــود  از مرکــز  خریــد 
می کننــد و مــا بیشــتر بحــث آمــوزش را دنبــال مــی کنیــم. 
امــا بیشــتر شــرکت هــای مرتبــط در اســتان، کســب اطاعــات 
الزم در ایــن بخــش را از شــرکت ویســتا انجــام مــی دهنــد و 
خوشــبختانه تعامــات خوبــی در داخــل اســتان نیــز برقــرار 

اســت.
مدیــر عامــل شــرکت نــام  آوران بــه کــوش ویســتا توضیــح 
مــی دهــد: ایــن نکتــه بایــد مدنظــر گرفتــه شــود کــه اســتان 
دلیــل  همیــن  بــه  نیســت  خیــزی  نفــت  اســتان  مرکــزی، 
اســت  آمــوزش  در حــوزه  اســتان  در  مــا  بیشــتر فعالیــت 
و عمــده فعالیــت شــرکت در مناطــق نفــت خیــز از جملــه 

اســتان هــای جنــوب کشــور صــورت می گیــرد.
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ــت مــا در دنیــا جایــگاه  ــه مــی کنــد:  فعالی مهاجرانــی اضاف
تــا قبــل از شــروع تحریــم هــا  خــاص خــود را دارد و مــا 
صــادرات در زمینــه تجهیــزات بــه عربســتان را داشــتیم، زیــرا 
طرح هــای نــو نیــاز بــه تجهیــزات شــرکت مــا دارنــد؛ علــت 
ایــن مســئله هــم ایــن اســت کــه آنهــا بعــد از چنــد ســال از 
ســرویس خــارج خواهنــد شــد. در ایــران نیــز ظرفیــت هــای 
بســیار مناســبی در ایــن بخــش وجــود دارد کــه متاســفانه بــه 
ــم هــا بســیاری از ایــن پروژه هــا چندیــن  دلیــل وجــود تحری
ــا توجــه بــه  ســال اســت کــه عقــب افتــاده، امــا در اســتان ب
ــال از اســتان  ــا خطــوط انتق ــز نیســت و تنه اینکــه نفــت خی
عبــور کــرده اســت مســئله از ســرویس خــارج شــدن و طــول 
عمــر وجــود دارد کــه در ایــن زمینــه در صــورت اعــام نیــاز بــه 

ــم داد. ــا اقدامــات الزم را انجــام خواهی همــکاری، م

تولید محصوالت سازمانی برای 90 درصد سازمان های بزرگ 
توسط شرکت برنامه سازان شبکه داتیس

شــرکت برنامــه ســازان شــبکه داتیــس در ســال 88 بــا 
ایــده اســتارت آپی و فعالیــت در زمینــه بانــک اطالعــات 
پزشــکان یــا همــان ســالمت و نوبــت دهــی آنالیــن بــه 
ثبــت رســید کــه متاســفانه در همــان زمــان بــه دلیــل 
مشــکالت و چالــش هایــی کــه در زمینــه فعالیــت در 
ایــن بخــش وجــود داشــت نتوانســت فعالیــت خــود در 

ایــن حــوزه را ادامــه دهــد.
در ایــن زمینــه مدیرعامــل شــرکت برنامه ســازان شــبکه 
داتیــس می گویــد: گرچــه شــرکت نتوانســت فعالیــت 
خــود در زمینــه مــورد نظــر را ادامــه دهــد امــا بــا همیــن 
ایــده در ســال 90 فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و در ســال 
91 توانســت عضــو پــارک علــم و فنــاوری اســتان شــود.

مدیــر عامــل شــرکت نــام آوران بــه کــوش ویســتا عنــوان مــی 
کنــد: شــرکت ویســتا بــرای آینــده کاری تولیــد محصــوالت 
جدیــد و ورود ایــن محصــوالت بــه بــازار، حــوزه نفــت و گاز را 
در صــورت رفــع مشــکات مالــی و تحریــم هــا در دســتور کار 
ــی تامیــن  ــد از لحــاظ مال و برنامــه دارد و در صورتیکــه بتوان
شــود بــا توجــه بــه پتانســیل موجــود قطعــا ســرمایه گــذاری 

خــارج از کشــور را انجــام خواهــد داد.
وی در پایان با اشاره به حمایت های مادی و معنوی پارک 

و مرکز رشد اظهار می کند: پارک علم و فناوری می تواند 
در کنار این حمایت ها، امکان کمک های مالی را برای 

حضور شرکت های فناور در نمایشگاه های تخصصی در 
خارج از کشور را محیا نماید و یا اینکه پاویونی را در خارج 
از کشور برای این شرکت ها ایجاد کند تا بتوانند توانمندی 

ها و ظرفیت های بسیار باالی خود را به کشورهای دیگر 
معرفی کنند تا زمینه ای برای صادرات محصوالت این 

شرکت ها نیز فراهم شود.
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حســام روشــنایی بــا اشــاره بــه مشــکات 
و چالــش هــای موجــود در زمینــه عــدم 
اســتارت آپی  فعالیــت  در  پیشــروی 
از  می کنــد:  بیــان  شــرکت  آنایــن  و 
مهم تریــن ایــن چالــش هــا مــی تــوان 
بــه نبــود بودجــه و ســرمایه گذاری و عــدم 
دسترســی بــه بــازار بــا توجــه بــه فعالیــت 
بــا  کــه  کــرد  اشــاره  اراک  در  شــرکت 
توجــه بــه ایــن مســائل و چالــش هــا مــا 
تصمیــم بــه خــروج از ایــن حــوزه و رفتــن 
بــه ســمت و ســوی فعالیــت در حــوزه 
تصمیم ســاز)هوش  هــای  سیســتم 

تجــاری( را گرفتیــم.
وی ادامــه مــی دهــد: زمانیکــه مــا به این 
ــم ماجــرا ســازمانی  ســمت حرکــت کردی
شــد و محصوالتــی را تولیــد کردیــم کــه 
قــرار  اســتفاده  مــورد  هــا  ســازمان  در 
گیــرد، بنابرایــن در ایــن زمینــه بــه جــای 
جــذب ســرمایه گذار بــا بســتن قــرارداد 
را  محصــول  توانســتیم  ســازمان ها  بــا 

توســعه دهیــم.
مدیرعامــل شــرکت برنامه ســازان شــبکه 
داتیــس توضیــح می دهــد: محصــوالت 
تولیــدی ایــن شــرکت، سیســتم بانــک 
پیشــنهادها،  نظــام  و  ایــده  مدیریــت 
ارزیابــی عملکــرد و سیســتم  سیســتم 
بودجــه ریــزی می باشــد کــه در ســازمان 
هــای زیــادی نصــب شــده اســت؛ البتــه 
سیســتم بانــک مدیریــت ایــده و نظــام 
محصــول  موفق تریــن  پیشــنهادها 
تولیــدی بــوده و سیســتم بودجه ریــزی 
ــازار  عملیاتــی کمتریــن موفقیــت را در ب
کســب کــرده اســت. روشــنایی اظهــار 
می کنــد: از ســال 95 بــه بعــد فعالیــت 
و  اســتارت آپی  موضوعــات  زمینــه  در 
آنایــن را بــا تــوان خودمــان بــا یــک فیلــد

و تیــم جانبــی در کنــار ایــن بخــش آغــاز 
کــرده ایــم کــه تیــم جانبی اقدامــات الزم 
در زمینــه مشــاوره و اجــرا را عهــده دار 

اســت.
وی اضافــه می کنــد: گفتنــی اســت بعــد 
از ایــده مــا، نوبــت دهــی آنایــن شــکل 
ــا  ــن بخــش ب ــر در ای ــا دیگ ــا م گرفــت ام
توجــه بــه اینکــه بــازار حــوزه پزشــکی یــک 
ویژگــی خــاص و ارتباطــات خــاص خــود 
کلونــی  حقیقــت  در  و  خواهــد  مــی  را 
حــوزه ســامت در تهــران اســت دیگــر 
بــه ســمت و ســوی فعالیــت و همــکاری 
در ایــن بخــش نرفتیــم و بــه ســمت و 
ســویی رفتیــم کــه در حقیقــت بــا چالش 
کم تــری مواجــه باشــیم و در اراک نیــز 

ــه راحتــی بتوانیــم کار کنیــم. ب
مدیرعامــل شــرکت برنامه ســازان شــبکه 
حــوزه  در  مــا  تیــم  می گویــد:  داتیــس 
ســازمانی حــدود 8 نفــر اســت کــه در 
مــدت زمــان فعالیــت شــرکت تاکنــون 
بزرگ و کوچک شــده اســت، اما مســئله 
ای کــه بســیار بــر روی آن تاکیــد شــده 
دائمــی  همــکاران  مــا  کــه  اســت  ایــن 
داشــته باشــیم کــه بتواننــد بــه صــورت 

دورکاری بــا شــرکت همــکاری کننــد. 
شــرکت  بــرای  گروهــی  کار  مــدل  ایــن 
بســیار دارای اهمیــت می باشــد، عــاوه 
هــم  اســتارت آپی  حــوزه  در  ایــن  بــر 
و  اســت  شــکل  همیــن  بــه  فعالیــت 
بــه  بخــش  ایــن  در  ای  جداگانــه  تیــم 
ایــن صــورت در حــوزه وب، دیجیتــال، 
مارکتینــگ بــا شــرکت همــکاری دارنــد.

محصــول  کنــد:  مــی  بیــان  روشــنایی 
هــای  ویژگــی  دارای  شــرکت  تولیــدی 
منحصــر بــه فــردی اســت کــه از مهــم 
تریــن مــوارد آن مــی تــوان بــه هــوش 

کــرد،  اشــاره  تجــاری 

زیــرا باعــث شــده ارزش افــزوده خاصــی 
بــر روی سیســتم اضافــه کنــد کــه ســایر 
ــن  ــد، ای ــن مهــم را ندارن سیســتم هــا ای
ســازمان  در  کــه  اســت  مهــم  بســیار 
ــه نفــع و  ــه ب ــی اتخــاذ شــود ک تصمیمات
کمــک ســازمان باشــد و همیــن دیــدگاه 
ســبب شــده محصــول تولیــدی مــا در 

ــان شــود. ــش بنی ــد دان ــن فیل ای
مدیرعامــل شــرکت برنامه ســازان شــبکه 
سیســتم  می کنــد:  عنــوان  داتیــس 
ــده نظــام پیشــنهادی در حــوزه  ــک ای بان
سیســتم های مدیریــت بهبــود در تمــام 
دنیــا تحــت عنــوان الگــوی کایــزن وجــود 
دارد و بهبــود مســتمر در ایــن بخــش را 
شــاهد هســتیم، بــرای مــا نیــز جهــت 
بهبــود هــر ســاختار و یــا ســازمانی طبعــا 
الگــوی کایــزن الزم اســت کــه مــا نیــز در 
حــال آمــاده کــردن نســخه ای از آن برای 
بــازار جهانــی هســتیم کــه بتوانیــم آن را 
در قالــب ســرویس ارائــه دهیــم زیــرا بــا 
توجــه بــه شــرایط موجــود و تحریــم هــا 
نمــی توانیــم فــروش محصــول را داشــته 
مشــکلی  ســرویس  ارائــه  امــا  باشــیم 
در  می کنــد:  اظهــار  روشــنایی  نــدارد. 
داخــل کشــور شــرکت مــا جــزو 2 تــا 3 
شــرکت مشــهور اســت و بــه جــرات مــی 
ایــن  پیــکان  نــوک  در  بگوییــم  توانیــم 
شــرکت ها قــرار داریــم و شــرکت هــای 
دیگــر تنهــا بــه دلیــل ســابقه و قدمــت 
گفتنــی  شــوند.  مطــرح  توانســته اند 
اســت محصــول تولیــدی توســط شــرکت 
کارایــی  بــزرگ  ســازمان های  بــرای  مــا 
نیــز  مــا  مشــتریان  درصــد   90 و  دارد 
خــارج از اســتان و در تهــران هســتند 
کــه محصــول را خریــداری مــی کننــد و 
ســپس آن را اســتانی ارائــه  مــی دهنــد.
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وی در زمینــه برنامــه هــای آینــده شــرکت ادامــه مــی دهــد: 
تمــام تمرکــز مــا دسترســی بــه بــازار جهانــی اســت همچنیــن 
در حــوزه نــرم افــزار دو رویکــرد داریــم، یکــی اینکــه بتوانیــم 
محصــول نرم افــزاری را بــه مشــتریان بفروشــیم و یکــی از 
رویکردهــای دیگــر کــه میــل و رغبــت بیشــتری بــه ســمت 
آن می باشــد، ســرویس ابــری یــا همــان SEES اســت کــه 
جــای  بــه  بخــش  ایــن  در  اســت.  مرســوم  دنیــا  تمــام  در 
خودمــان  ســرور  فضــای  یــا  کاپ  در  محصــول  فــروش 
اجــازه دسترســی بــه مشــتری را بدهیــم و مشــتری ماهانــه 
ــی از  ــد و در صــورت عــدم نارضایت ــز کن یــک آبونمــان را واری
ــا ایــن اقــدام  نــرم افــزار اســتفاده آن را متوقــف کنــد، کــه ب
هزینــه دسترســی آســانتر خواهــد بود.مدیرعامــل شــرکت 
ــد: یکــی دیگــر  برنامه ســازان شــبکه داتیــس اضافــه مــی کن
از مــواردی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ارائــه تســهیات 
اســت زیــرا تــا زمانیکــه شــرکت هــا جــزو مرکــز رشــد هســتند 
حمایت هــای تســهیاتی خوبــی از آنهــا انجــام می شــود امــا 
وقتــی کــه پارکــی می شــوند حمایــت هــا کــم می شــود کــه 

ــن مســئله خــودش یــک چالــش اســت. ای
روشــنایی مــی گویــد: مســئله دیگــر ایــن اســت کــه پــارک 
ــه بازارهــای خارجــی  بایــد در زمینــه دسترســی شــرکت هــا ب
نیــز گام بــردارد و مســئله دیگــر اینکــه هزینــه هایــی کــه 
پــارک بــرای برگــزاری نمایشــگاه های داخلــی انجــام مــی دهــد 
شــاید بــرای شــرکت هــای کوچــک و تــازه کار خــوب باشــد امــا 
ــد بــرای شــرکت های عضــو تخفیــف بگیــرد و  پــارک مــی توان
ــر، یــک غرفــه  ــه جــای کانت ــد کــه ب ــی کن ــه رایزن ــن زمین در ای
مســتقل در اختیــار شــرکت هــای دارای ظرفیــت قــرار گیــرد.

وی توضیــح مــی دهــد: البتــه پــارک مــی توانــد ایــن هزینــه را 
بیــن شــرکت هــا در قالــب حمایــت مالــی تقســیم کنــد، زیــرا 
یکــی از هزینــه هــای پررنــگ مــا هزینــه بازاریابــی و تبلیغــات 
اســت و قطعــا ایــن حمایــت هــا مــی توانــد ایجــاد انگیــزه در 

بیــن شــرکت ها را تقویــت کنــد.

مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی 
توسط شرکت شبیه ساز مدار هوشمند

شــرکت شبیه ســاز مــدار هوشــمند فعالیــت خــود را از ســال 
88 بــا ایــده مدیریــت و بهینه ســازی مصــرف انــرژی آغــاز 
کــرد، ایــن شــرکت در همــان ســال بعــد از داوری توانســت 
وارد پــارک علــم وفنــاوری شــود و هم اکنــون تحــت دو گــروه 
مجــزا بــا عنوان هــای مدیــرت و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی 
و یــا همــان ممیــزی فنــی انــرژی در صنعــت و ســاختمان 
و ســاختمان هــای هوشــمند کــه بــه آن BMS می گوینــد 

فعالیــت دارد.
هــدف اصلــی فعالیــت ایــن شــرکت صرفه جویــی در مصــرف 
انــرژی و کاهــش هزینه هــا در حــوزه صنعــت و ســاختمان ها 
می باشــد کــه در ایــن بخــش هم اکنــون حــدود 10 نفــر در 
رشــته های مختلــف بــرق، صنایــع، مکانیــک و عمــران بــا 
شــرکت همــکاری دارنــد و از ایــن تعــداد 7 نفــر نیــروی ثابــت 

شــرکت هســتند.
درزمینــه  هوشــمند  مــدار  شبیه ســاز  شــرکت  مدیرعامــل 
تاکنــون   88 ســال  از  می گویــد:  شــرکت  فعالیت هــای 
شــرکت توانســته بــا ســاختمان های اداری بســیار زیــادی در 
اســتان مرکــزی، تهــران ولرســتان همــکاری داشــته باشــد 
ــع  ــز در حــوزه صنعــت، مشــاور شــرکت توزی ــون نی و هم اکن

نیــروی بــرق اســتان می باشــد.
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ــار  ــد: ایــن شــرکت مســئول پیــک ب ــان می کن زهــرا رجبــی بی
تابســتان اســت بــه ایــن صــورت کــه مدیریــت پیک زایــی 
فصــل تابســتان توســط شــرکت انجــام می شــود و بــار مصرف 
ــرق  ــه قطعــی ب ــری از هرگون ــه منظــور جلوگی ــرق اســتان ب ب
ــن  ــع، ســاختمان هــا و ســایر بخــش هــا توســط ای در صنای

شــرکت مــورد کنتــرل قــرار می گیــرد.
 وی ادامــه مــی دهــد: زمانیکــه شــرکت مــا ایــن فعالیــت را 
ــود و در اســتان  ــد ب ــده بســیار جدی ــک ای ــده ی ــرد، ای ــاز ک آغ
هیــچ فعالیتــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفته بــود و می توان 
گفــت مــا یکــی از شــرکت هــای پیشــرو در ایــن حــوزه بودیــم، 
امــا بــا گذشــت زمــان شــرکت هــای دیگــری در ایــن بخــش پــا 
بــه عرصــه گذاشــتند کــه شــرکت شبیه ســاز مــدار هوشــمند 
از آنهــا بــه منظــور پویــا شــدن در ایــن بخــش اســتقبال کــرد، 
امــا مســئله ای کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه تمامــی ایــن 
شــرکت ها بــه دنبــال دســت یابی بــه موفقیــت در کوتاه تریــن 

زمــان بودنــد کــه ایــن مهــم شــدنی نبــود.
اضافــه  هوشــمند  مــدار  شبیه ســاز  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه گذشــت زمــان و  ــاز ب ــن بخــش نی ــد: فعالیــت در ای می کن
افزایــش دانــش فنــی دارد و شــرکت مــا زمانیکــه فعالیــت 
خــود را آغــاز کــرد بــه آرامــی در حرکــت بــود و اســتراتژی های 
ــی  ــا شــرایط اقتصــادی فعل ــرا ب ــات را در نظــر داشــتیم زی ثب
نمی تــوان یکبــاره بــه ســمت توســعه بــزرگ گام برداشــت 
دلیــل ایــن مســئله هــم ایــن اســت کــه شــرایط مــا و شــرایط 
بودجه هــای  اقتصــادی،  شــرایط  بــه  وابســته  صنعــت، 
عمرانــی، نوســانات نــرخ ارز و هــزاران دلیــل دیگــر می باشــد، 
بــه همیــن دلیــل بــرای ثبــات و توســعه بایــد بــه تمامــی ایــن 
مــوارد توجــه شــود؛ بنابرایــن شــاید یکــی از دالیــل اصلــی 
ــودن شــرکت همیــن آهســته  ــازار و فعــال ب ــدن مــا در ب مان

ــن مســائل باشــد. ــه ای حرکــت کــردن و توجــه ب
رجبــی عنــوان می کنــد: شــرکت شبیه ســاز مــدار هوشــمند در 
حــوزه BMS در چنــد ســال گذشــته محصولــی را تولیــد کــرد 
کــه ایــن محصــول بــرای ثبــت اختــراع نیــز فرســتاده شــد، امــا 
ــت هــای الزم  ــرخ ارز و عــدم حمای ــه نوســانات ن ــا توجــه ب ب
درحــوزه بــرق و کنتــرل و بــا توجــه بــه اینکــه متوجــه شــدیم 
محصــول تولیــدی هیــچ صرفــه اقتصــادی نخواهــد داشــت.

و عــاوه بــر ایــن قابــل رقابــت بــا هیــچ بــازاری نیســت آن را 
کنــار گذاشــتیم و بــه دنبــال ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی 
رفتیــم کــه هم اکنــون شــرکت طراحــی، اجــرا و مانیتورینــگ 

پروژه هــا و خدمــات پیشــرفته را انجــام می دهــد.
مرتــب  صــورت  بــه  بایــد  شــرکت  می دهــد:  توضیــح  وی 
اســتراتژی های خــودش را ببینــد تــا بتوانــد بــه توســعه برســد 
و در بــازار بمانــد و در ایــن زمینــه عــاوه بــر پشــتکار و دانــش 
اهمیــت  بســیار حائــز  نیــز  روز شــده، مشــتری مداری  بــه 
اســت، کــه یکــی از ویژگــی هــای مهــم شــرکت مــا مشــتری 
مــدار بــودن در پــروژه هــای اجرایــی و مشــاوره ای اســت 
کــه در ایــن پــروژ ه هــا یــک ســری نیــاز را خلــق مــی کنیــم و 

پاســخ ایــن نیازهــا را نیــز مــی دهیــم.
اظهــار  هوشــمند  مــدار  شبیه ســاز  شــرکت  مدیرعامــل 
و  اســت  مهــم  بســیار  دنیــا  در  انــرژی  موضــوع  می کنــد: 
دنبــال ســاخت ســاختمان  بــه  یافتــه  توســعه  کشــورهای 
ــد مصــرف  ــا بتوانن ــرل فرآیندهــا هســتند ت هــای ســبز و کنت
ــز  ــه صفــر برســانند؛ در کشــور مــا نی ــرژی و اتــاف آن را ب ان
در ایــن زمینــه تــاش شــده ولــی بــا توجــه بــه مشــکات 
ــر ایــن  اقتصــادی ایــن مهــم بســیار کمرنــگ اســت، عــاوه ب
هزینــه انــرژی در کشــور مــا نســبت بــه کشــورهای دیگــر 
کمتــر اســت؛ در اســتان هــم شــرایط ماننــد کشــور اســت امــا 
در تهــران در بحــث ســاخت ســاختمان هــای لوکــس اتــاف 

انــرژی را داریــم.
رجبــی مــی گویــد: مــا عــاوه بــر همــکاری بــا بخــش هــای 
عنــوان شــده تــوان بازاریابــی را نیــز داریــم، امــا بایــد بــه فکــر 
هزینــه هــا هــم باشــیم و بــا باالتریــن تــوان بتوانیــم پــروژه را 
مدیریــت و اجــرا کنیــم تــا بــه کیفیــت کاری مــا لطمــه ای وارد 
نشــود و بــا ایــن روش کار کــردن همچنــان بــازار را در دســت 
داشــته باشــیم، در ایــن صــورت قطعــا مــی توانیــم بازارهــای 

بیشــتری را در آینــده از آن خــود کنیــم.
وی در زمینــه برنامه هــای کاری آینــده شــرکت ادامــه مــی 
دهــد: یکــی از برنامــه هــای مهــم شــرکت توســعه بازارهــای 
صنعتــی اســت کــه هــم اکنــون تیمــی متمرکــز را بــرای ایــن 
کار در نظــر گرفتــه ایــم و دیگــری حرکــت بــه ســمت بازارهــای 
از شــرکت هــا در حــال  زیــرا تعــدادی  آنایــن مــی باشــد 
حرکــت در ایــن مســیر هســتند بنابرایــن مــا نیــز بایــد مــدل 

ــم. ــر دهی ــت شــرکت را تغیی ســنتی فعالی
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مدیرعامــل شــرکت شبیه ســاز مــدار هوشــمند در زمینــه حمایت هــای پــارک و مرکــز رشــد توضیــح می دهــد: اگــر حمایت هــای 
ــار تمامــی ایــن  ــه ایــن موفقیــت هــا دســت پیــدا کنیــم؛ امــا انتظــاری کــه در کن پــارک نبــود مــا هم اکنــون نمیتوانســتیم ب
زحمــات از پــارک داریــم برقــراری تعامــل هرچــه بیشــتر بیــن شــرکت ها بــا یکدیگــر اســت زیــرا برگــزاری جلســات بــه منظــور 
آشــنایی و تبــادل نظــر میــان شــرکت هــا مــی توانــد بــه قــوی تــر شــدن و بازاریابــی شــرکت هــا کمــک کنــد، بنابرایــن پــارک 

در ایــن بخــش مــی توانــد نقشــی بســیار مهــم و اثرگــذار را داشــته باشــد.

ونیکی توسط شرکت آریا مدار پرداز اراک ساخت بردها و سنسورهای الکتر

شــرکت آریــا مــدار پــرداز اراک 
اردیبهشــت مــاه ســال  در ۲۹ 
مهرمــاه  در  و  تاســیس   ۸۶
همــان ســال وارد پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان مرکــزی شــد. 
هــدف از تاســیس ایــن شــرکت 
ســاخت تجهیــزات آموزشــی و 
کمــک آموزشــی بــرای دانشــگاه 
هــا و همچنیــن ســاخت بردهــا 
و  الکترونیکــی  و سنســورهای 
زیرمجموعــه هــای ایــن بخــش 

مــی باشــد.

مدیرعامــل شــرکت آریــا مــدار پــرداز اراک در ایــن زمینــه بــا اشــاره بــه اینکــه در ســاخت ایــن محصــوالت از قطعــات بومــی 
اســتفاده نمــی شــود مــی گویــد: تمامــی ایــن قطعــات چینــی هســتند و تنهــا چیــزی کــه در ســاخت ایــن تجهیــزات تــا 
حــدودی مــی تــوان گفــت آن را دارا هســتیم دانــش بومــی اســت؛ کــه در حقیقــت در بحــث الکترونیــک دانــش بومــی  وجــود 
نــدارد و تنهــا چیــزی کــه مــی توانــد وجــود داشــته باشــد برنامــه ای اســت کــه نوشــته، الگوبــرداری و مجــددا ســاخته مــی 

شــود؛ در حقیقــت مهندســی معکــوس بــه کار مــی رود.
محمــد قاســمی در مــورد فعالیــت شــرکت بیــان مــی کنــد: یکــی از ویژگــی هایــی کــه در ایــن شــرکت وجــود دارد ایــن اســت 
کــه مشــکات محصــول را شناســایی و همــان مشــکل را رفــع مــی کنــد، بــه طــور مثــال بســیاری از بردهایــی کــه در صنعــت 
کار مــی کنــد دارای ایــراد اســت، کــه مــا آن ایــراد را شناســایی، رفــع و بعــد از رفــع ایــراد، بــرد را تحویــل صنعــت مــی دهیــم، 
البتــه علــت وجــود ایــن ایرادهــا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تولیــد بردهــا در صنعــت بــه ایــن ایــرادات توجــه 

الزم و کافــی صــورت نمــی پذیــرد.
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قاســمی بیــان مــی کنــد: در چنیــن شــرایطی شــرکت هایــی 
مشــابه شــرکت مــا بــه دنبــال فرصــت هــای بــازار و رصــد بــازار 
هســتند تــا بتواننــد ایــرادی را در بخشــی از صنعــت پیدا کنند 
و بــه دنبــال رفــع آن ایــراد برونــد؛ البتــه مــا ادعــای کیفیــت 
نداریــم و تنهــا ادعــای مــا ایــن اســت کــه تاکنــون توانســته 
ایــم بردهایــی را تولیــد کنیــم کــه بــه فعالیــت صنعــت کمــک 

کنــد.
وی توضیــح مــی دهــد: شــرکت مــا بــرای آینــده کاری در 
شــرایط کنونــی برنامــه مدونــی را نــدارد؛ زیــرا بــا فرصــت هــا 
برنامــه هــای مــا نیــز تغییــر مــی کنــد، در حقیقــت مــا بــه 
دنبــال شــکار فرصــت هــا هســتیم زیــرا متاســفانه مشــکات 
اقتصــادی تولیــد را نابــود مــی کنــد و همیــن مهــم باعــث 
ــد و  ــد بردارن ــدگان دســت از تولی شــده عــده ای از تولیدکنن
یــا همچنــان تولیــد داشــته باشــند امــا نــه بــا کیفیــت قبلــی  
تــا فقــط بتواننــد در بــازار مانــدگار شــوند؛ امــا شــرکت مــا 
تــاش کــرده محصــول باکیفیــت تولیــد کنــد زیــرا اعتقــادی 

ــم. ــت نداری ــی کیفی ــد محصــول ب ــه تولی ب
مدیرعامــل شــرکت آریــا مــدار پــرداز اراک عنــوان مــی کنــد: 
مطالبــه مــا از پــارک و مرکــز رشــد اســتان بــا توجــه بــه اینکــه 
هــم اکنــون شــرکت هــا بــه منظــور حفــظ و مانــدگاری در بازار 
از مســیر خودشــان بــه ناچــار منحــرف شــده انــد ایــن اســت 
ــرا در  کــه قانــون حمایتــی را از شــرکت هــا داشــته باشــد زی
ایــن شــرایط قانــون معافیــت از مالیــات شــامل حــال شــرکت 
هــا نخواهــد شــد و امــور مالیاتــی قطعــا از ایــن وضعیــت 
سوءاســتفاده خواهــد کــرد و همیــن مســئله ســبب مــی 

شــود شــرکت هــا در مســیر تجــاری نباشــند.
ایــن اســت کــه  قاســمی اظهــار مــی کنــد: مســئله دیگــر 
مدیرعامــل شــرکت بعــد از بســتن قــرارداد و دادن ضمانــت 
هــای مختلــف نمــی توانــد در مــکان مربوطــه تــردد داشــته 
باشــد و خــودش بایــد ایــن مجــوز را بــرای خــودش اخــذ 
کنــد، در صورتیکــه ایــن مجــوز بعــد از ایــن اقدامــات بایــد 
بــه صــورت اتومــات بــرای مدیرعامــل ارائــه شــود؛ رفــع ایــن 
مشــکل جــزو قانــون کان نیســت و یــک قانــون داخلــی 

اســت و قطعــا قابــل حــل مــی باشــد.

وی ادامــه مــی دهــد: متاســفانه اگــر بــه ایــرادات بــه موقــع 
توجــه و رســیدگی نشــود باعــث مشــکات بعــدی خواهــد 
شــد، در حقیقــت دانــش فنــی مهندســی در اینجــا معکــوس 
مــی شــود و ایــراد را شناســایی، رفــع و مجــددا باعــث بــه 

ــد مــی شــود. فعالیــت درآمــدن چرخــه تولی
مدیرعامــل شــرکت آریــا مــدار پــرداز اراک اضافــه مــی کند: در 
اســتان بــا توجــه بــه صنعتــی بــودن و وجــود صنایــع متعــدد 
ــا ایــن بخــش هــا وجــود نــدارد، امــا  تعامــل قابــل توجهــی ب
ســازی  آلومینیــوم  از جملــه  از صنایــع  برخــی  بــا  شــرکت 
توانســته کار کنــد و هــم اکنــون بــه دلیــل شــرایط بــه وجــود 
آمــده و شــرایط اقتصــادی و همچنیــن رقابتهــای منفــی میــل 
چندانــی بــه کار کــردن نداریــم زیــرا بــازار مناســبی بــرای کار 

کــردن نیســت.
قاســمی اظهــار مــی کنــد: رقابــت هــای منفــی اجــازه اینکــه 
بتوانیــم ارزش افــزوده مناســب و خوبــی بــرای شــرکت بــه 
دســت بیاوریــم را نمــی دهــد، زیــرا بســیاری از شــرکت هــا بــا 
تولیــدات و فــروش محصــول زیــر قیمــت مشــکاتی را بــرای 

ســایر شــرکت هــا از جملــه شــرکت مــا ایجــاد مــی کننــد.
وی تصریــح مــی کنــد: بحــث الکترونیــک در دنیــا بــه عنــوان 
یــک تکنولــوژی در حــال پیشــرفت اســت و کار خــودش را 
ادامــه مــی دهــد، امــا متاســفانه در کشــور مــا اولیــن صنعتــی 
کــه بــر اثــر شــرایط اقتصــادی دچــار آســیب مــی شــود بحــث 
ــرا تحریــم هــا  ــوژی و مهندســی الکترونیــک اســت؛ زی تکنول
باعــث مــی شــود قطعــات بــی کیفیــت دســت تولیــد کننــده 
برســد و در نتیجــه محصــول تولیــدی نیــز بــی کیفیــت خواهد 
بــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه دانــش بــدون ابــزار وجــود دارد 
و در نهایــت مــا از تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت جــا خواهیــم 

مانــد.
ــرای  ــد: ب ــرداز اراک مــی گوی ــا مــدار پ مدیرعامــل شــرکت آری
فــردی  دانــش  خــوب،  و  باکیفیــت  محصــول  یــک  تولیــد 
بــه تنهایــی کافــی نیســت بلکــه در ایــن زمینــه بــه دانــش 
گروهــی نیــاز اســت و تمامــی ایــن مــوارد زنجیــره وار بــه 

یکدیگــر  متصــل هســتند.
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ایران ششمین کشور تولید کننده متیونین در دنیا

شــرکت صنایــع شــیمیایی دارویــی پتروتــک در ســال ۸۵ بــه 
ــا هــدف تولیــد اســید  عنــوان یــک شــرکت دانــش بنیــان و ب

آمینــه متیونیــن تأســیس شــد.
ایــن شــرکت در ســال هــای ۸۵ تــا ۸۸ توانســت تکنولــوژی و 
دانــش فنــی تولیــد متیونیــن در ایــن شــرکت را تدویــن و از 
ســال ۸۹ واحــد تولیــد متیونیــن را احــداث کنــد، البتــه ایــن 
شــرکت از ابتــدای کار توانســت وارد پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان نیــز شــود.
در ایــن زمینــه مدیرعامــل شــرکت صنایــع شــیمیایی دارویــی 
پتروتــک مــی گویــد: اســید آمینــه متیونیــن یــک اســید آمینــه 
ضــروری در تغذیــه طیــور اســت کــه هــم اکنــون در دنیــا 
توســط ۵ تولیدکننــده و تحــت لیســانس چنــد کشــور تولیــد 
مــی شــود و در حقیقــت مــی تــوان گفــت تولیــد آن انحصاری 
ایــن کشــورها مــی باشــد کــه ایــران نیــز جــزو ششــمین تولیــد 
کننــده متیونیــن در دنیــا نیــز فعالیــت خــود را در ایــن حــوزه 

آغــاز کــرده اســت.

ســید هــادی داوری بیــان مــی کنــد: بــا توجــه بــه مشــکات 
بــه وجــود آمــده در ســال هــای اخیــر از جملــه تحریــم هــا و 
افــزاش نــرخ ارز و همچنیــن بــه دلیــل اینکه در زمینه واردات 
ایــن محصــول مشــکات جــدی بــه وجــود آمــده و قیمــت این 
محصــول تحــت تاثیــر سیســتم تجــاری قــرار داشــته و اســید 
آمینــه متیونیــن نیــز یــک اســید آمینــه ضــروری اســت ایــن 

محصــول بــه روش ســنتز شــیمیایی قابــل تولیــد اســت.
وی ادامــه مــی دهــد: از ســال ۸۹ احــداث کارخانــه تجهیــزات 
ســاخت ماشــین آالت، تجهیــزات و...  توســط ایــن شــرکت 
در همــکاری  نیــز  مــدت شــرکت  ایــن  در  و  شــروع شــده 
ــا مرکــز رشــد و پــارک علــم و فنــاوری و صنعــت،  تنگاتنــگ ب
معــدن و تجــارت اجــرای ایــن واحــد را بــه نتیجــه رســانده 
دارویــی  شــیمیایی  صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل  اســت. 
ــن  ــرداری ای ــه بهــره ب ــا توجــه ب ــد: ب ــک اضافــه مــی کن پتروت
واحــد در ســال ۹۵ و صــدور پروانــه بــرای ایــن مهــم بــه دلیــل 
مشــکات مالــی از جملــه وارد کــردن یکــی از مــواد اولیــه 
تحــت عنــوان ســیانید هیــدروژن کــه امــکان وارد کــردن آن 
وجــود نداشــت کار متوقــف شــده و شــرکت اقــدام بــه اجــرای 

ــدروژن کــرده اســت. ــد ســیانید هی ــرای تولی واحــدی ب
داوری توضیــح مــی دهــد: ایــن محصــول بعــد از تولیــد مــی 
توانــد در فرآینــد تولیــد متیونیــن اســتفاده شــود و یــا تبدیــل 
بــه ســیانید ســدیم شــود کــه مــاده اولیــه مــورد اســتفاده در 
صنایــع معدنــی  طــا بــه ویــژه در اســتخراج طــا و در صنعــت 

آبــکاری مــی باشــد.
مدیــر عامــل صنایــع شــیمیایی دارویــی پتروتــک اذعــان مــی 
کنــد: بــا توجــه بــه کمبــود نقدینگــی بــرای فعالیــت دو واحــد 
ذکــر شــده و اینکــه شــرکت هــم اکنــون منابعــی را در اختیــار 

نــدارد؛ 
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بنابرایــن اقــدام بــه تولیــد ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده 
ــرای  ــق نقدینگــی را ب ــن طری ــد از ای ــا بتوان ــی کــرده ت غیرالکل
راه انــدازی واحدهــای تولیــد متیونیــن و ســیانید هیــدروژن 
را تامیــن کنــد، زیــرا ســاالنه یکصــد میلیــون دالر واردات 
متیونیــن و ســیانید هیــدروژن اســت کــه اگــر بهــره بــرداری 
ــه  ــی از ارز ب ــل توجه ــن دو واحــد انجــام شــود خــروج قاب ای

خــارج از کشــور محقــق خواهــد شــد.
داوری مــی گویــد: زمانیکــه مــا برنامــه ریــزی و طراحــی بــرای 
راه اندازی این واحد را داشــتیم دالر ارزان بود و هم اکنون 
یکــی از مهــم تریــن دالیــل عقــب افتــادن مــا از برنامــه هــا 
نوســانات قیمــت دالر و رشــد ناگهانــی قیمــت ارز اســت بــه 
گونــه ای کــه در ســال ۹۶ در حیــن تولیــد متیونیــن )شــرکت 
ادیسوفرانســه(اعام آمادگــی، همــکاری و مشــارکت بــرای 
تولیــد ایــن محصــول در منطقــه و نــه تنهــا  ایــران را داد کــه 
بــه دلیــل تحریــم هــا ایــن مســئله هــم اکنــون بــه حالــت 

تعلیــق درآمــده و منتظــر تغییــر شــرایط هســتیم.
موجــود  تجهیــزات  و  هــا  دســتگاه  زمینــه ســاخت  در  وی 
هیــدروژن  ســیانید  و  متیونیــن  تولیــد  بــرای  شــرکت  در 
بیــان مــی کنــد: عمــده دســتگاه هــا ســاخت داخــل اســت 
امــا ابزارهــای کنتــرل و ابزارهــای دقیــق اروپایــی هســتند و 
ــا از  ــدگان متیونیــن دنی ــه اینکــه عمــده تولیدکنن ــا توجــه ب ب
نظــر تکنولوژیــک ممکــن اســت نســبت بــه مــا برتــری داشــته 
باشــند، امــا از نظــر پتروشــیمی، نیــروی انســانی و قیمــت 
ــم و مــی  ــر آنهــا ارجحیــت داری ــه مراتــب مــا ب تمــام شــده ب
ــت محصــوالت  ــت رقاب ــت قابلی ــن وضعی ــم ای ــم بگویی توانی

ــا مــی دهــد. ــه م ــدی را ب تولی
پتروتــک  دارویــی  شــیمیایی  صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل 
عنــوان مــی کنــد: بــا توجــه بــه اینکــه تولیــد ایــن محصول یک 
اقــدام جدیــد و نویــی اســت و هــم اکنــون در ۵ کشــور دنیــا 
از جمله دگوســا( در آلمان،)ادیســو( در فرانســه،)نووس( در 
آمریــکا، )ســومیتومو( در ژاپــن و )اورگســنیتر( در روســیه( 
انجــام مــی شــود و ایــران نیــز جزو ششــمین کشــور اســت که 
در ایــن زمینــه ورود کــرده مــی تــوان گفــت تولیــد محصــول 
یــک فرموالســیون مشــابه دارد امــا فرآینــد تولیــد مــا بــی 
کربنــات اســت کــه مــورد تاییــد تولیدکننــدگان فرانســوی نیــز 

مــی باشــد.

داوری ادامــه مــی دهــد: درتولیــد بــه روش بــی کربنــات، 
مــواد بعــد از تولیــد بــه چرخــه تولیــد بازمــی گــردد و بــه 
محیــط زیســت آســیبی وارد نمــی شــود همچنیــن در فرآینــد 
تولیــد متیونیــن محصــوالت جانبــی وجــود دارد کــه مــواد 
اولیــه را هــدر مــی دهــد امــا بــا روش بــی کربنــات دیگــر 
چنینــی اتفاقــی نخواهــد افتــاد. وی در زمینــه میــزان تولیــد 
متیونیــن خاطــر نشــان مــی کنــد: زمانیکــه مــا طراحی شــرکت 
را شــروع کردیــم میــزان واردات متیــون ۵ هــزار تــن در ســال 
بــود امــا کارخانــه احداثــی مــا ظرفیــت تولیــدی ۱۰ هــزار تــن 
را داشــت کــه ایــن اقــدام را بــا هــدف صــادرات انجــام دادیــم 
هــم اکنــون صــادرات کشــور بــه ۲۰ هــزار تــن رســیده کــه بایــد 
ــاز داخــل را تامیــن  ــا بتوانیــم نی ــر کنیــم ت ظرفیــت را دو براب
کنیــم و صــادرت را نیــز داشــته باشــیم زیرا کشــورهایی مانند 
هنــد، روســیه، پاکســتان وکشــورهای GIS در خواســت ایــن 

محصــول تولیــدی را دارنــد.
مدیرعامل شــرکت صنایع شــیمیایی دارویی پتروتک اضافه 
مــی کنــد: عمــده مصــرف کننــدگان متیونیــن کارخانجــات 
تولیــد مکمــل هــای طیــور، آبزیــان و مرغــداری هــا هســتند 
ــن دیگــری چــه در  ــی اســت کــه جایگزی و متیونیــن محصول
داخــل و چــه در خــارج از کشــور نــدارد، بنابرایــن اگــر بتوانیــم 
تولیــد را داشــته باشــیم مــی توانیــم صــادرات بــه بســیاری از 
کشــورها از جملــه کشــورهای همســایه را انجــام دهیــم و 
هــم اکنــون نیــز بیشــتر مشــتریان محصــوالت مــا در شــمال 
ــن تمرکــز  ــوب کمتری و منطقــه مرکــزی کشوراســت و در جن
اینکــه عمــده  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  داوری  دارد.  وجــود 
مشــکل مــا نقدینگــی و جــذب ســرمایه گــذار اســت افــزود: در 
ایــن زمینــه بــا توجــه بــه اینکــه میــزان نقدینگــی بســیار بــاال 
اســت و پــارک و مرکــز رشــد تاکنــون حمایتهــای بســیار زیــادی 
را از مــا داشــته انــد هیــچ انتظــاری نداریــم امــا خواســتار 
ــد ماســک و  ــرای افزایــش تولی تامیــن ســرمایه در گــردش ب
مــواد ضدعفونــی در ایــن شــرکت هســتیم تــا بتوانیــم برخــی 

از مشــکاتمان را مرتفــع کنیــم.
ــد ماســک دارد  ــون روزی ۶ هــزار تولی ــن شــرکت هــم اکن ای
کــه در صــورت تامیــن نقدینگــی بــه ۱۰۰ هــزار ماســک و تولیــد 
روزی۳۰۰ لیتــر مــواد ضدعفونــی کننــده غیرالکــی را دارد کــه 
در صــورت رفــع مشــکل مالــی و حمایــت هــای الزم بــه ۱۰۰ 

هــزار لیتــر در روز خواهــد رســید.




	جلد2
	خبرنامه
	پیشران اخبار
	گفتمان
	جلد آخر

