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ــزی، ارتقا فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت های دانش بنیان ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــت پ مأموری
ــرکتها و  ــه ش ــاال ب ــزوده ب ــا ارزش اف ــات ب ــه خدم ارائ
ــال در حــوزه هــای دارای  ــش محــور فع مؤسســات دان
ــای  ــدف رشــد و ارتق ــا ه ــه، ب ــت نســبی در منطق مزی
آنهــا و در نتیجــه افزایــش ثــروت در جامعــه مــی باشــد.

ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــداف پ ــن اه از مهمتری
ــود: ــاره نم ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــی ت ــزی م مرک

ــق 	  ــروت در جامعــه از طری ــه افزایــش ث کمــک ب
توســعه اقتصــاد دانــش محــور

تحقــق 	  و  تحقیقــات  نتایــج  ســازی  تجــاری 
و  تولیــدی   ، تحقیقاتــی  بخشــهای  ارتبــاط 

جامعــه خدماتــی 
افزایــش قــدرت رقابــت و رشــد شــرکتهای متکــی 	 

ــر دانش ب
کمــک بــه جــذب دانــش فنــی و ســرمایه هــای 	 

داخلــی و بیــن المللــی
افزایــش حضــور و مشــارکت تخصصی شــرکتهای 	 

فنــاور داخلــی در ســطح بیــن المللــی
ــت از ایجــاد و توســعه شــرکتهای کوچــک 	  حمای

ــا و  ــت از مؤسســه ه ــاوری و حمای و متوســط فن
ــا  ــوآوری ب ــی ن ــی و مهندس ــرکتهای تحقیقات ش

ــی ــاوری و کار آفرین ــعه فن ــدف توس ه

یکــی از الزامــات رشــد تولیــد در هــر جامعــه ای بــدون 
شــک توجــه و تمرکــز ویــژه بــر مقولــه نــوآوری 
اســت. کــه ایــن مهــم در کشــور های پیشــرفته و 
ــه خوبــی درک شــده و برنامــه ریــزان  توســعه یافتــه ب
و مســووالن کشــور های مزبــور، تمامــی امکانــات و 
ــوآوران،  ــت از ن ــق آن و حمای ــرای تحق ــا را ب ظرفیت ه
ــط  ــاد و بس ــت ایج ــردازان در جه ــده پ ــران و ای مبتک

ــد. ــرده ان ــیج ک ــی، بس ــدار مل ــد پای رش
ــاً  ــه نوع ــور ک ــی کش ــرایط فعل ــه ش ــر ب ــی نظ از طرف
ــوان  ــه عن ــت ب ــروش نف ــش ف ــی و کاه ــار تحریم فش
مهمتریــن منبــع ارزآوری، اقتصــاد کشــور را تحــت 
ــه شــعار ابالغــی ســال  ــت ب ــا عنای ــرارداده و ب ــر ق تأثی
از ســوی مقــام معظــم رهبــری )ســال جهــش تولیــد(، 
ــه  ــگاه مســووالن کشــور بایســتی بیــش از گذشــته ب ن
گســترش و نهادینــه ســازی مقولــه نــوآوری در تمامــی 
ــور  ــی کش ــدی و خدمات ــای تولی ــا و فرآیند ه عرصه ه
معطــوف شــود. در ایــن مســیر، نقــش پارک هــای علــم 
ــت و  ــد خالقی ــای مول ــوان موتور ه ــه عن ــاوری ب و فن

ــگ و برجســته اســت. ــوآوری بســیار پررن ن

ــن  ــاوری ای ــای فن ــا پارک ه ــاط ب ــر در ارتب ــه دیگ نکت
اســت کــه تــالش می شــود تــا اعضــای مختلــف 
اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری در یــک جــا ِگــرد هــم 
ــان  ــاط می ــی، ارتب ــن مجــاورت جغرافیای ــا ای ــد ت بیاین
شــرکت های عضــِو ایــن چرخــه را مســتمر کنــد و 

ــد. ــترش ده گس
ــه  ــا ب ــد ت ــک می کن ــت کم ــوارد در نهای ــن م ــه ای هم
ــه  ــی ک ــد از دره مرگ ــا بتوانن ــرکت های نوپ ــژه ش وی
ــارت دیگــر دانشــگاه  ــه عب ــش و صنعــت و ب ــان دان می
ــد  ــه تولی ــد و چرخ ــذر کنن ــود دارد، گ ــت وج و صنع

ــد. ــود دهن ــور را بهب کش

کاربــردي کــردن تحقیقــات علمــي و اســتفاد ه از 
فنــاوري هــاي نویــن مهــم تریــن وظیفــه اي اســت کــه 

ــر عهــده  ب
پــارک هــاي فنــاوري بــا هــدف تقویــت روحیــه 
کارآفرینــي در دانشــگاه هــا و جوامــع علمــي تشــکیل 
ــه توســعه  ــادي جهــت دســتیابي ب ــوان نه شــده و بعن

ــود. ــه میش ــر گرفت ــه در نظ ــه جانب هم

ساخت آلیاژسازهای آلومینیومی در کشور 
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تأکید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم بر لزوم گسترش پارک های علم و فناوری استانی

ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــی، مع ــین رحیم ــر غالمحس دکت
ــترش  ــزوم گس ــر ل ــاوری، ب ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
پارک هــای علــم و فنــاوری اســتانی در کشــور تأکیــد 
ــارک علــم و فنــاوری  ــه گــزارش روابــط عمومــی پ کــرد. ب
اســتان مرکــزی و بــه نقــل از روابــط عمومــی وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر رحیمــی در نشســت رؤســای 
ــاوری کشــور کــه در روز چهارشــنبه  ــم و فن پارک هــای عل
ــاوری  ــارک فن ــی پ ــه میزبان ــاری ب ــاه ج ــورخ 16 مهرم م
ــه  ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــاوا( برگ ــات )ف ــات و ارتباط اطالع
آغــاز ســفرهای اســتانی در راســتای ســاماندهی دانشــگاه ها 
و پارک هــای علــم و فنــاوری اظهــار داشــت: در یــک دهــه 
اخیــر موضــوع توســعه فنــاوری بــه مــدد دانــش رواج یافتــه 
اســت. همچنیــن ســازوکارهای تبدیــل علــم بــه فنــاوری و 
ســپس فنــاوری بــه محصــول در کشــور فراهــم شــده کــه 
پارک هــای علــم و فنــاوری نقــش محــوری در ایــن زمینــه 
دارند.بــه گفتــه وی، در حــوزه توســعه فنــاوری هنــوز اوایــل 
ــران  ــاور، نقش پذی ــای فن ــر نهاده ــالوه ب ــتیم و ع راه هس
دیگــری وجــود دارنــد کــه بــه همــکاری آنــان نیــاز اســت.

ــزوم گســترش پارک هــای  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــر رحیمــی ب دکت
ــن  ــرد: سیاســت ای ــاوری اســتانی خاطرنشــان ک ــم و فن عل
اســت کــه در هــر اســتان یــک پــارک جامــع داشــته باشــیم 
و بایــد در جهتــی حرکــت کنیــم کــه رئیــس پــارک اســتان 

بــه اســتاندار فنــاوری اســتان تبدیــل شــود. وی نســبت بــه 
عملکــرد خالقانــه پارک هــای اســتانی تاکیــد کــرد و گفــت:

ــاوری یکســان  ــم و فن ــای عل ــه پارک ه اگرچــه اصــول اولی
ــت  ــهود و رقاب ــد مش ــا بای ــای پارک ه ــا تفاوت ه ــت، ام اس
ــرا  ــد؛ چ ــل باش ــد اص ــکارات بای ــوآوری و ابت ــر ن ــی ب مبتن
ــن  ــن اولی ــتند و بنابرای ــوآوری هس ــز ن ــا مراک ــه پارک ه ک
مظهــر نــوآوری بایــد در پــارک دیــده شــود که خوشــبختانه 
زمینــه آن موجــود اســت. در ادامــه دکتــر مهدی کشــمیری، 
ــوم،  ــاوری وزارت عل ــور فن ــزی ام ــر برنامه ری ــرکل دفت مدی
ــام  ــتای ادغ ــت: در راس ــار داش ــاوری، اظه ــات و فن تحقیق
فعالیــت پارک هــای علــم و فنــاوری بــا دانشــگاه ها، امضــای 
ــتانی  ــارک اس ــا پ ــتان ب ــگاه های اس ــن دانش ــه بی توافق نام

ــه دارد.  ــد ادام ــن رون ــاز شــده و ای آغ
کــه  گــذاری  هم ســرمایه  پــروژه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تصریــح  شــده،  آغــاز  نــوآوری  صنــدوق  کمــک  بــا 
ــد  ــز رش ــا و مراک ــروژه پارک ه ــن پ ــان ای ــرد: مخاطب ک
ــش و  ــه پژوه ــه در هفت ــن برنام ــم ای ــتند و امیدواری هس
فنــاوری بــه ثمــر برســد. دکتــر کشــمیری در ادامــه

در  مســتقر  شــرکت های  از  تعــدادی  آماده ســازی  بــه 
ــورس  ــازار ب ــه ب ــرای ورود ب ــاوری ب ــم و فن ــای عل پارک ه
ــرکت  ــی ۲۰ ش ــم 15 ال ــزود: امیدواری ــرد و اف ــاره ک اش
تحــت پوشــش ایــن برنامــه قــرار گیرنــد تــا نهایتــاً ســه تــا 

ــوند. ــورس ش ــد ب ــاً وارد فراین ــرکت حتم ــج ش پن
وزارت  فنــاوری  امــور  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل 
ــزار  ــرکت کارگ ــا ش ــه ب ــن زمین ــرد: در ای ــان ک خاطرنش
بــورس نیــز رایزنــی شــده و آمــاده هســتیم تــا شــرکت ها 
وارد فراینــد آمــوزش معامــالت شــوند. مشــخصاً شــرکتی 
ــری  ــت بورس پذی ــه قابلی ــود ک ــد ش ــن فراین ــد وارد ای بای
ــی شــرکت،  ــا کــه اندوختــه مال داشــته باشــد؛ بدیــن معن
جهش هــای آن و گذشــته خــوب مالــی شــرکت بایــد مــد 

ــرد. ــرار گی نظــر ق
وی تاکیــد کــرد: پارک هــای علــم و فنــاوری شــرایط 
خوبــی از لحــاظ حمایت هــای بیرونــی دارنــد و بایــد 
ــت، در درون  ــئولیت پذیری و ظرفی ــن مس ــا ای ــب ب متناس
نیــز از جهــت توانمندســازی نیــروی انســانی و زیرســاخت 

ــد. ــز کنن ــان را تجهی ــتمی خودش سیس

ــاون شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان و اعضــای  مع
شــورای فنــاوری پــارک بــه صــورت ارتبــاط مجــازی برگزار 

گردید.
در ایــن جلســه مســتندات و اطالعــات طرح هــای ارســالی 
بــه دبیرخانــه کمیتــه علمــی انتخــاب فنــاوران برتــر بــر 
اســاس شــاخص های ارزیابــی، مــورد بررســی و داوری قرار 
گرفــت و در نهایــت، 3 طــرح برگزیــده بــه دبیرخانــه هفته 

پژوهــش و فنــاوری اســتان مرکــزی معرفــی گردیــد.

جلســه کمیتــه علمــی انتخــاب شــرکت های فنــاور و 
دانش بنیــان برتــر ســال 1399 بــه صــورت غیــر حضــوری 
و بــا حضــور مجــازی اعضــای ایــن کمیتــه برگــزار گردیــد. 
بــه گــزارش  روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی، جلســه کمیتــه علمــی انتخــاب شــرکت های 
ــای  ــور اعض ــال 1399 باحض ــر س ــان برت ــاور و دانش بنی فن
ایــن کمیتــه و متشــکل از ریاســت پــارک، معاونیــن 

پژوهشــی دانشــگاه های اراک و صنعتــی اراک، 

 برگزاری جلسه کمیته علمی انتخاب شرکت های فناور و دانش بنیان برتر سال 1۳99
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ــاخت  ــه س ــود در زمین ــت خ ــارس فعالی ــاژ پ ــاز آلی بهس
ــی  ــم تحقیقات ــک تی ــب ی ــوم در قال ــازهای آلومینی آلیاژس
نمونــه  ســاخت  از  بعــد  و  کــرده  آغــاز   9۷ ســال  از 
اولیــه، در اوایــل ســال 9۸ شــرکت خــود را ثبــت و 
رشــد  مرکــز  در  نیــز   99 ســال  مــاه  در اردیبهشــت 
ــت. ــده اس ــتقر گردی ــرش و مس ــاوری پذی ــای فن  واحده

ــاوری،  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــه  ــارس در زمین ــاژ پ ــاور بهســاز آلی مدیرعامــل هســته فن
فعالیــت هــای ایــن شــرکت می گویــد: آلیاژســازهای 
را  آلومینیــوم خالــص  آلومینیــوم می توانــد اســتحکام 
افزایــش دهــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکه ایــن محصول 
بــا حجــم بســیار باالیــی از خــارج کشــور و بــه ویــژه کشــور 
ــده ای  ــد کنن ــز تولی ــد و در کشــور نی ــن وارد می گردی چی
ــن ــا ســاخت ای ــا ب ــر آن شــدیم ت ــز وجــود نداشــت، ب نی

 محصــول موجــب کاهــش واردات آن را فراهــم نماییــم.
وحیــد امیــدوار گفــت: برای ســاخت این محصــول، ابتــدا نمونه 
ــق  ــم و از طری ــرار دادی ــی ق ــورد بررس ــی را م ــی و اروپای چین
مهندســی معکــوس بــه ترکیبــات آن دســت پیــدا نمودیــم. و 
بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از ترکیبــات بــرای ســاخت مــواد 
اولیــه ایــن محصــول در داخــل ایــران موجــود نبــود، مجبــور به 
اســتفاده از ترکیبــات دیگــر برای ســاخت مــواد اولیه آن شــدیم.

وی در ادامــه گفــت: هــم اکنــون بــا 3 کارخانــه بــزرگ 
ــوم  ــورد آلومینی ــاوه، ن ــارس در س ــوم پ ــر آلومینی ــران، نظی ای
ــوالت  ــم و محص ــکاری می کنی ــان هم ــات کرم اراک و آلومنی
تولیــدی خــود را بــه ایــن کارخانجــات ارائــه می دهیــم. 
مدیرعامــل شــرکت بهســاز آلیــاژ پــارس تصریــح نمــود 
خوشــبختانه کیفیــت محصــول تولیــدی شــرکت مــا از 
ــف  ــم ردی ــرا ه ــوان آن ــوده و می ت ــر ب ــی باالت ــول چین محص
 محصــوالت اروپایــی و البتــه بــا قیمــت مناســب تــری دانســت.

ــای  ــه روش ه ــر ب ــازهای دیگ ــران آلیاژس ــزود: در ای ــدوار اف امی
متفاوتــی نســبت بــه روش مــا، یعنــی بــه روش ذوبــی 
تولیــد می شــوند. امــا روش ایــن شــرکت جهــت تولیــد 
ــذا  ــد. و ل ــود می باش ــوژی پ ــه روش متال ــوالت ب ــن محص ای
ــن  ــده ای ــد کنن ــتین تولی ــا نخس ــرکت م ــت ش ــن جه بدی
 محصــوالت بــا روشــی متفــاوت در کشــور مــی باشــد.

ــران و  ــط اقتصــادی ای ــه رواب ــا توجــه ب ــن ب ــر ای ــالوه ب . ع
ــز از  ــوالت نی ــن محص ــم واردات ای ــترین حج ــن بیش چی
ایــن کشــور صــورت می گیــرد. ایــن در حالــی اســت 
کــه محصــول تولیــدی شــرکت مــا از نظــر کیفیــت 
ــد.  ــی باش ــک م ــیار نزدی ــی بس ــای اروپای ــه ه ــه نمون ب
ــن  ــوان صــادرات ای ــن شــرکت ت ــرد: ای ــار ک ــدوار  اظه امی
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــور را دارد ام ــارج از کش ــه خ ــول ب محص
ــل  ــرکت بدلی ــن ش ــرداری ای ــه بهره ب ــدور پروان ــدم ص ع
ــط در  ــی ذیرب ــتکاههای اجرای ــی دس ــکاری برخ ــدم هم ع
ــون  ــم اکن ــت و ه ــده اس ــق نش ــم محق ــن مه ــتان، ای اس
ــیم  ــارک می باش ــوی پ ــی از س ــری و رایزن ــال پیگی در ح
ــه  ــم صــادرات ب ــی توانی ــر، م ــن ام ــق ای و در صــورت تحق
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، عــراق و ترکیــه را 
داشــته باشــیم. همچنیــن صــادرات بــه کشــورهای اروپایــی 
ــرار دارد. ــداز بلنــد مــدت ایــن شــرکت ق  نیــز در چشــم ان

وی گفــت: بــا تمامــی مــوارد ذکــر شــده بیشــترین تمرکــز 
مــا هــم اکنــون تولیــد ایــن محصــول بــرای داخــل کشــور 
اســت و بــه دلیــل اینکــه حــدود ۸ شــرکت تولیــد کننــده 
ــا،  ــرآورد م ــاس ب ــر اس ــود دارد، ب ــور وج ــاژی در کش آلی
ســاالنه حــدود۴۰ تــا 5۰ تــن آلیاژســاز آلومینیومــی مــورد 

ــد.  ــوزه می باش ــن ح ــور در ای ــع کش ــاز صنای نی

 ساخت آلیاژسازهای آلومینیومی در کشور توسط واحد فناور بهساز آلیاژ پارس

بازدید نماینده خمین در مجلس شورای اسالمی از پارک علم و فناوری و واحدهای فناور

در پــارک و مراکــز رشــد و همچنیــن خدمــات و حمایتهای 
ارائــه شــده بــه واحدهــای فنــاور مســتقر در جهــت کمــک 
دســتاوردهای  و  ایده هــا  تجاری ســازی  بــه  توســعه 
پژوهشــی و کمــک بــه اشــتغال دانش آموختگان دانشــگاهی، 
ارائــه نمودنــد. دکتــر رفیعــی بــا اشــاره بــه ضرورت گســترش 
خدمــات و حمایت هــای مرکــز رشــد در ســایر نقــاط اســتان، 
۴ شهرســتان ســاوه، خمین، محالت و دلیجان را از مهمترین 
ــاورزی  ــی، کش ــژه صنعت ــای وی ــا ظرفیت ه ــتان ها ب شهرس
ــوان  ــه عن ــد ب ــز رش ــترش مراک ــور گس ــه منظ ــی ب و معدن
ــان  ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ــاد ش ــرای ایج ــتری ب بس
در اســتان دانســت و گفــت بــا مشــارکت دانشــگاه پیــام نــور 
اســتان اولیــن مرکــز رشــد اقمــاری پــارک علــم و فنــاوری در 
شهرســتان محــالت راه انــدازی شــده اســت و ابــراز امیــدواری 
ــن در  ــرم شهرســتان خمی ــده محت ــت نماین ــا حمای ــرد ب ک
مجلــس شــورای اســالمی، شــاهد افتتــاح و راه انــدازی مرکــز 

رشــد اقمــاری پــارک در شهرســتان خمیــن نیــز باشــیم. 

و  فنــاور  و  دانش بنیــان  کارهــای  و  توســعه کســب  و 
ــای  ــه حمایت ه ــعه و ارائ ــکان توس ــی ام ــن بررس همچنی
ــدازی و  ــارک در شهرســتان خمیــن از طریــق راه ان ایــن پ
ایجــاد مرکــز رشــد اقمــاری، ضمــن حضــور در جلســه ای 
ــدادی از  ــتاوردهای تع ــارک و دس ــور، از پ ــن منظ ــه ای ب
ــه  ــد ب ــتقر، بازدی ــاور مس ــان و فن ــرکت های دانش بنی ش
ــد  ــر محم ــه، دکت ــن جلس ــدای ای ــد. در ابت ــل آوردن عم
ــزی  ــتان مرک ــاور اس ــم و فن ــارک عل ــس پ ــی، رئی رفیع
گزارشــی از اهــم اقدامــات و فعالیت هــای صــورت گرفتــه

علیرضــا نظــری نماینــده مردم شــریف شهرســتان خمیــن در 
مجلــس شــورای اســالمی و هیــأت همــراه در روز سه شــنبه، 
۲۰ آبان مــاه جــاری از پــارک علــم و فنــاوری اســتان و تعدادی 

از شــرکت های فنــاور مســتقر بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
ــاوری اســتان  ــم و فن ــارک عل ــط عمومــی پ ــه گــزارش رواب ب
ــریف  ــردم ش ــرم م ــده محت ــری نماین ــا نظ ــزی؛ علیرض مرک
ــأت  ــالمی و هی ــورای اس ــس ش ــن در مجل ــتان خمی شهرس
همــراه، بــا هــدف آشــنایی بــا اهــداف و اقدامــات پــارک علــم و 

ــکل گیری ــت از ش ــزی در حمای ــتان مرک ــاوری اس فن

۳
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برگزاری مجازی چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان مرکزی توسط پارک علم و فناوری استان

چهاردهمیــن نمایشــگاه مجــازی دســتاوردهای پژوهشــی و 
فنــاوری اســتان مرکــزی بــه همــت پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان مرکــزی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــارک در روز  ــس پ ــی ریی ــد رفیع ــر محم ــزی، دکت مرک
ــل از  ــی و تجلی ــت معرف ــاه در نشس ــنبه ۲۷ آذرم چهارش
پژوهشــگران و فنــاوران برگزیــده اســتان مرکــزی کــه در 
اســتانداری مرکــزی برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــه پژوهــش اســتان، اظهــار کــرد:  مجــازی نمایشــگاه هفت
شــیوع بیمــاری کرونــا، محدویت هــا و لــزوم رعایــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی باعــث شــد تــا امســال برخــالف 
ــی و  ــتاوردهای پژوهش ــگاه دس ــته نمایش ــالهای گذش س
ــه شــکل مجــازی برگــزار کنیــم. وی  فنــاوری اســتان را ب
ــی  ــه بیــش از ۴1 دانشــگاه، دســتگاه اجرای ــان اینک ــا بی ب
و شــرکت فنــاور اســتان در ایــن نمایشــگاه ۸3 دســتاورد 
پژوهشــی و فناورانــه خــود را ارائــه نمودنــد، تصریــح کــرد: 
در نمایشــگاه امســال بــه عــدم وجــود محدودیــت در 
ــداد شــرکت های  ــل توجــه تع ــی، رشــد قاب فضــای فیزیک
فنــاور و دســتاوردهای قابــل ارائــه را شــاهد بودیــم و 

قابلیت هــای طریــق  از  توانســتند  شــرکت کنندگان 

ــا  ــه ب ــی را در رابط ــات کامل ــه آن، اطالع ــس از ورود ب پ
شــرکت کننده و دســتاوردهای ارائــه شــده، مشــاهده نماینــد.

ــرد  ــان ک ــر نش ــان خاط ــگاه در پای ــی نمایش ــر اجرای دبی
انجــام شــده  امســال طبــق اطالع رســانی  نمایشــگاه 
آدرس طریــق  از  جــاری  آذرمــاه   ۲۷ لغایــت   ۲3 از 

 WWW.EXPO.ASTP.IR  برگزار گردید.

را  فیلم هایــی  و  مســتندات  تصاویــر،  نمایشــگاه  ایــن 
از دســتاوردهای خــود بــرای بازدیدکننــدگان نمایــش 
دهنــد. وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن نمایشــگاه مجــازی 
دانشــگاه ها  اجرایــی،  دســتگاه های  از  هرکــدام  غرفــه 
و شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان بصــورت جداگانــه 
مشــخص گردیــد کــه و بازدیدکننــدگان می توانســتند

اســتاندار مرکــزی بــر افزایــش نقــش بخش خصوصــی در 
امــر پژوهــش تأکیــد کــرد و گفــت: اســتان مرکزی بــا دارا 
بودن ســه هــزار واحد صنعتــی و مراکز علمی و پژوهشــی، 
ــات را دارد. ــر تحقیق ــعه در ام ــش و توس ــت جه  ظرفی

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــزی  ــتاندار مرک ــازاده، اس ــی آق ــید عل ــتان مرکزی،س اس
در نشســت معرفــی و تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران 
برگزیــده اســتان مرکــزی کــه در روز چهارشــنبه ۲6 
ــور  ــه کش ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــاری برگ ــاه ج آذرم
ــزود:  ــدارد، اف ــودی ن ــات پژوهشــی کمب ــه لحــاظ امکان ب
ارتبــاط بیشــتر میــان بخــش خصوصــی و  صنعــت 
اســت. امــری  ضــروری  اســتان  دانشــگاه های   بــا 

ــه شــرکت های دانــش  ــا تبریــک هفتــه پژوهــش ب وی ب
بنیــان، اســاتید و دانشــجویان و تمامی کســانی کــه در راه 
نــوآوری، فنــاوری و تحقیقــات قــدم برمی دارنــد گفــت: در 

راســتای غلبــه بــر بیمــاری کوویــد 19 اقدامــات خوبــی

ــده  ــام ش ــش انج ــق و پژوه ــطه تحقی ــه واس ــور ب در کش
ــا  ــدان دور  محدودیت ه ــه چن ــده ن ــت در آین ــد اس و امی
در کشــور وجــود نداشــته باشــد و ســال آتــی و یــا 
زودتــر آیینــی در شــأن پژوهشــگران و مقــام شــامخ 
 آنــان در تولیــد علــم و نشــر مقــاالت برگــزار شــود.

وی افــزود : در دولــت فعلــی حمایــت هــای بســیار خوبــی 
از مراکــز علمــی و تحقیقاتــی انجــام شــده، همــان طــور کــه 

مشــاهده مــی کنیــد، بودجــه پارک هــای علــم و فنــاوری

در کشــور در ســال جــاری بــه پنــج هــزار میلیــارد ریال 
رســیده اســت و فروش شــرکت های دانش بنیان کشــور 
 در ســال گذشــته 9۷ هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت.

اســتاندار مرکــزی در  ادامــه گفــت: هفــت هــزار و ۸6۴ 
شــرکت فنــاور در پارک هــای علــم و فنــاوری رونمایــی 
شــده اســت کــه یــک هــزار و 6۲5 مجــوز بــرای ایجــاد 
ایــن شــرکت ها در ســال گذشــته صــادر شــده و  بــرای 

5۷ هــزار نفــر در آنهــا اشــتغال زایی شــده اســت.

ارتباط بیشتر بخش خصوصی با دانشگاه های استان امری ضروری است
استاندار مرکزی در مراسم تجلیل از فناوان برگزیده استان:
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جلســات شــورای مرکــز رشــد جامــع پــارک بــا هــدف 
بررســی درخواســت پذیرش ۲۲ شــرکت فناور و ارزیابی 
ــد 13  ــکان تمدی ــاور و  ام ــای فن ــرکت ه ــرد ش عملک
 شــرکت فنــاور در پــارک علــم و فنــاوری برگــزار گردید.

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان مرکــزی،  جلســات شــورای مرکــز رشــد جامــع 
ــرکت  ــرش ۲۲ ش ــدف  پذی ــا ه ــال 99 ب ــارک در س پ
ــاور و   ــای فن ــرکت ه ــرد ش ــی عملک ــن ارزیاب و همچنی
تمدیــد  فعالیــت 13 شــرکت در مرکــز رشــد بــا حضــور 
ــی  ــای متقاض ــرکت ه ــدگان ش ــورا و نماین ــای ش اعض
ــزار شــد. ــارک برگ ــع پ  در محــل ســالن جلســات جام

در ایــن جلســات درخواســت پذیــرش شــرکت »هــوش 
ــر کاوان«   ــان فک ــازه های کی س

پذیرش 22 گروه و شرکت فناور در پارک و  مرکز رشد  در ۳ ماهه سوم سال 1۳99

ــای  ــباب بازی ه ــد اس ــی و تولی ــوری »طراح ــده مح ــا ای ب
ــه مــدت 6 مــاه  فکــری و شــناختی« کــه پیــش از ایــن ب
ــی  ــورد بررس ــت، م ــوده اس ــتقر ب ــد مس در دوره پیش رش
و در نهایــت بــا پذیــرش آن در دوره رشــد موافقــت 
گردیــد. همچنیــن عملکــرد شــرکت های »پیشــرو الکتــرو 
ــده محــوری »طراحــی و ســاخت  ــا ای ــوس« ب ــان اوران رای
پایــه  بــر  برنامه پذیــر  منطقــی  کنترل کننده هــای 
نــاب  ســاخت  توســعه  شــرکت   ،»arm میکروکنترلــر 
ــا ایــده محــوری »بومی ســازی فنــاوری نویــن  امیرکبیــر ب
مدل ســازی اطالعــات ســاختمان در صنعــت ســاخت 
کشــور« و شــرکت زیســت پاالیــش رازی بــا ایــده محــوری 
ــک«  ــواع دام کوچ ــژه ان ــی وی ــای داروی ــد مکمل ه »تولی
مــورد طــرح و بررســی قــرار گرفــت. و در ادامــه  بــا 
هــدف بررســی درخواســت پذیــرش شــرکت آبــراه دشــت 
 ،)R&D( قالــب واحــد تحقیــق و توســعه مرکــزی در 
درخواســت پذیــرش ایــن شــرکت بــا ایــده محــوری 
تولیــد آب شــیرین کن هــای صنعتــی و پکیج هــای   «
ــا اســتفاده از روش هــای مبتنــی  تصفیــه آب و فاضــالب ب
ــوژی« مــورد طــرح و بررســی قــرار گرفــت و  ــر بیوتکنول ب
ــده ــرای ای ــادی اج ــاوری و اقتص ــل فن ــه دالی ــس از ارائ پ

 و طــرح ســؤاالت اعضــای شــورا، در نهایــت بــا پذیــرش 
ایــن جهــت اســتقرار در دوره پســا رشــد )پــارک( 

ــد. ــت گردی موافق
 در ادامــه ایــن جلســات درخواســت پذیرش دو شــرکت 
»فیــدار ماشــین آریــا« بــه مدیریــت آقای آرش شــفیعی 
و بــا ایــده محــوری »طراحــی و ســاخت دســتگاه نــورد 
ــع  ــاوری صنای ــترش فن ــرکت »گس ــرد ورق« و  ش س
غذایــی و دارویــی ایرانیــان« بــه مدیریــت آقــای 
ــد  ــوری« تولی ــده مح ــا ای ــدی و ب ــه کن ــدس روزب مهن
ــرح  ــل« مورد ط ــوم عس ــه م ــر پای ــوختگی ب ــاد س پم
و بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت بــا پذیــرش و 
ــه منظــور بهره منــدی  اســتقرار آنهــا در مرکــز رشــد ب
 از خدمــات و حمایت هــای پــارک موافقــت گردیــد.

و  پذیــرش  درخواســت های  بــا  جلســه  ادامــه  در   
اســتقرار شــرکت های » ماشین ســازی ابتــکار آذرخــش 
کارا« بــا ایــده محــوری » ســازنده دســتگاه های تــراش 
و فــرز سی ان ســی« و  شــرکت » زیبــا ویراســتاران 
ــی و  ــوری« طراح ــده مح ــا ای ــم« ب ــاک و قل ــن خ که
تولیــد محصــوالت هنــری ســفالی و ســرامیکی خالقانــه 
بــا تکنیــک مینــا و زیرلعابــی«  موافقــت بــه عمــل آمــد.

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان مرکــزی، واحدهــای فنــاور مســتقر در دوره 
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــد پ ــد و رش ــش رش پی
مرکــزی نیازمنــد اســتفاده از خدمــات مشــاوره در 

ــات مشــاوره  ــی باشــند. فهرســت خدم ــز رشــد م مرک
ــه  ــارک ب ــد و پ ــز رش ــوی مرک ــه از س ــل ارائ ای قاب

فنــاور: هســته های  و  شــرکت ها 
1- تجاری سازی و توسعه کسب و کار

 )BM( ۲- تدوین مدل کسب و کار
)BP( 3- تدوین طرح کسب و کار

۴- بازاریابی و تدوین برنامه بازار
5- تکمیل و توسعه تیم کاری

6- حقوقی و عقد قراردادها
۷- قانون تجارت و ثبت شرکت

ــت  ــت عالم ــراع، ثب ــت اخت ــری )ثب ــت فک ۸- مالکی
ــی(  ــرح صنعت ــت ط ــاری، ثب تج

9- مالی و حسابداری
1۰- امور مالیاتی

11- قانون کار و تأمین اجتماعی
1۲- مشاوره های تخصصی در راستاي ایده محوری

تحقیقــات  می توانــد  پذیــرش  متقاضیــان 
ــي  ــی، مهندس ــي مهندس ــعه اي)R&D( ، طراح کاربردي،توس
ــي محصــول ،  معکــوس ، بهینه ســازي و رشــد کمــي و کیف
توســعه وانتقــال فنــاوري و ارائــه خدمــات تخصصی می باشــد. 

برگزاری ۳۸جلسه مشاوره تخصصی ویژه شرکت های فناور مستقر در مراکز رشد ۳ ماهه سوم سال 1۳99

ــرکت هاي  ــوان ش ــه عن ــارک ب ــتقرار در پ ــان اس متقاضی
رشــد یافتــه عمدتــاً شــامل شــرکت های کوچــک و 
متوســط فنــاور و دانش بنیــان، واحدهــای تحقیق و توســعه 

ــت  ــای فعالی ــتند. زمینه ه ــی هس ــز تحقیقات و مراک

13 رشکت در دوره رشد، 7 هسته فناور در دوره پيش رشد، 2 رشکت فناور در پارک
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حمایت پارک علم و فناوری از واحدهای فناور دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی

ــا هــدف توســعه خدمــات و حمایتهــای مرکــز رشــد  ب

ــگاه  ــتقر در دانش ــاور مس ــای فن ــا و واحده ــه گروه ه ب

فنــی و حرفــه ای اســتان مرکــزی، جلســه هم اندیشــی 

میــان رؤســا و معاونیــن پــارک و دانشــگاه فنــی و 

ــزار شــد. ــه ای اســتان برگ حرف

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــنبه  ــه در روز ش ــه ک ــن جلس ــزی، در ای ــتان مرک اس

مــورخ 1۷ آبان مــاه جــاری بــا حضــور رؤســا و مدیــران 

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه ای و پ ــی و حرف ــگاه فن دانش

اســتان برگــزار شــد، دکتــر احمــدی رئیــس دانشــگاه 

فنــی و حرفــه ای اســتان بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز و 

راه انــدازی مرکــز شــکوفایی در ایــن دانشــگاه در طــی ۲ 

ســال گذشــته،  گفــت: در حــال حاضــر 5 واحــد فنــاور 

در قالــب گروه هــا و شــرکت های فنــاور در ایــن مرکــز 

پذیــرش و در مســیر تجاری ســازی دســتاوردهای خــود 

ــد. ــر می دارن گام ب

بســیار  ظرفیــت  دارای  دانشــگاه  ایــن  گفــت:  وی 

حوزه هــای در  تجهیــزات  لحــاظ  از  مناســبی 

ــگاه   ــه دانش ــارک و مجموع ــن پ ــای فی مابی همکاری ه

ــه  ــی مجموع ــالم آمادگ ــه ای اســتان، از اع ــی و حرف فن

پــارک و مرکــز رشــد در جهــت ارائــه خدمــات و 

حمایتهــای خــود در جهــت توســعه کســب و کارهــای 

دانش محــور از طریــق ایجــاد دفتــر مرکــز رشــد در آن 

ــر داد. ــگاه خب دانش

ــه منظــور بررســی  در پایــان ایــن جلســه مقــرر شــد ب

و تدویــن فرآیندهــای الزم در ایــن خصــوص، جلســات 

کارشناســی بصــورت مشــترک برگــزار گــردد.

ــه  ــد ب ــم می توان ــن مه ــدکه ای ــک می باش ــرق و مکانی ب

توســعه واحدهــای فنــاور در جهــت تأمیــن نیازهــای فنــی 

خــود کمــک شــایانی نمایــد.

ــا توســعه تعامــال  ــراز امیــدواری کــرد ب ــر احمــدی اب دکت

میــان پــارک و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان فرآینــد 

شــکل گیری و توســعه کســب و کارهــا و شــرکت های 

فنــاور توســط دانشــجویان و اســاتید ایــن دانشــگاه نســبت 

بــه گذشــته شــتاب بیشــتری داشــته باشــد.

در ادامــه دکتــر رفیعــی، رئیــس پــارک علــم و فناوری اســتان 

نیــز بــا ابــراز خرســندی از ایجــاد تعامــل و گســترش

برگزاری شورای ارتقای سالمت کارکنان پارک علم و فناوری استان مرکزی

الزامــات  رعایــت  پیرامــون  نظــر  تبــادل  و  بحــث 
ــترش  ــار و گس ــری از انتش ــت جلوگی ــتیدر جه بهداش
بیمــاری کرونــا، مقــرر شــد کمیتــه ســالمت بــا 
ــه  ــبت ب ــارک نس ــی پ ــط عموم ــد رواب ــکاری واح هم
ــق وب  ــتی از طری ــای بهداش ــام ه ــار پی ــه و انتش تهی
ــب در  ــانی و نص ــالع رس ــای اط ــارک، کاناله ــایت پ س
ــد  ــرر ش ــن مق ــود. همچنی ــدام ش ــارک اق ــن پ اماک
کننــده  ضدعفونــی  مــواد  پاشــش  دســتگاه های 
ــکان  ــارک و م ــایت پ ــل ورودی س ــداری و در مح خری

ــود. ــب ش ــب نص ــای مناس ه
از دیگــر مــوارد مهــم در ایــن جلســه رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی توســط شــرکت هــای مســتقر بــا فعــال 
ــت  ــب جه ــب برچس ــگ، نص ــتم پیجین ــردن سیس ک
ــه گــذاری اجتماعــی و همچنیــن اطــالع رســانی  فاصل
جهــت غربالگــری فشــارخون از طریــق اتوماســیون بــود 

کــه مــورد تصویــب قــرار گرفــت.

ــهریورماه  ــی ام ش ــورخ س ــنبه م ــان در روز یکش کارکن
ــارک  ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــزار ش 99 برگ
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، در ایــن جلســه پــس

ــا حضــور  ــارک ب ــان پ ــای ســالمت کارکن شــورای ارتق
دکتــر محمــد رفیعــی، رئیــس و تعــدادی از مدیــران و 

ــا هــدف ارتقــای ســالمت  ــارک و ب کارشناســان پ
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اعالم آمادگی بانک تجارت در ارائه خدمات بانکی به واحدهای فناور در پارک علم و فناوری استان

دسترســی ســریع و بهینــه شــرکت های فنــاور مســتقر در 
ــاز بانکــی در  ــه خدمــات مــورد نی ــارک و مرکــز رشــد ب پ
نشســت مشــترک هیئــت رئیســه پــارک و مدیــران بانــک 
تجــارت اســتان مرکــزی، مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار 

گرفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــورخ 11  ــنبه م ــه در روز یکش ــه ای ک ــزی، در جلس مرک
ــعب  ــور ش ــلطانی مدیرام ــلم س ــور مس ــا حض ــاه و ب آبان م
و معاونیــن بانــک تجــارت اســتان مرکــزی و اعضــای 
ــارک، در محــل ســالن جلســات ســایت  هیئــت رئیســه پ
جامــع پــارک برگــزار شــد، ایجــاد تســهیل در دسترســی 
ــه  ــد ب ــز رش ــارک و مرک ــتقر در پ ــاور مس ــرکتهای فن ش
ــکاری  ــالت هم ــعه تعام ــق توس ــی از طری ــات بانک خدم
میــان بانــک تجــارت و پــارک علــم و فنــاوری مــورد بحــث 

ــت. ــرار گرف ــادل نظــر ق و تب
ــارک  ــس پ ــی، رئی ــد رفیع ــر محم ــت دکت ــن نشس در ای
ــعه  ــارک در توس ــگاه پ ــش و جای ــه نق ــاره ب ــن اش ضم
کســب و کارهــای فنــاور و دانش بنیــان در اســتان، گفــت: 

ــی  ــات تخصص ــه خدم ــا ارائ ــاوری ب ــم و فن ــای عل پارک  ه
و پشــتیبانی و همچنیــن اعطــای تســهیالت مالــی، عــالوه 
ــک  ــرکت های کوچ ــت ش ــردن فعالی ــر ک ــکان پذی ــر ام ب
ــط اقتصــادی، بســتر الزم  ــک محی ــاور در ی و متوســط فن
ــا ارزش  ــد ب ــا و تولی ــعه فناوری ه ــال و توس ــرای انتق را ب
بــاال، جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و ورود  افــزوده 
ــه بازارهــای هــدف را  ــان و واحدهــای صنعتــی ب کارآفرین

فراهــم می نماینــد. 
ــرکت های  ــی ش ــاوری، دسترس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــی  ــی و دسترس ــت مال ــع ارزان قیم ــه مناب ــان ب دانش بنی
ســریع و آســان بــه خدمــات بانکــی را بویــژه بــرای 
شــرکتهای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری مهــم ارزیابی 
ــن مســیر  ــا در ای ــه نقــش بانک ه ــان داشــت ک ــرد و بی ک
مــی توانــد بســیار ســازنده باشــد و پــارک علــم و فنــاوری 
ــای  ــی و ایجــاد راهکاره ــال رایزن ــه دنب ــزی ب اســتان مرک
ــا بانک هــا در  مناســب جهــت برقــراری ارتبــاط مناســب ب
جهــت تســهیل نیــاز واحدهــای فنــاور بــه خدمــات بانکــی 
اســت. مســلم ســلطانی، مدیــر امــور شــعب بانــک تجــارت 

ــواع خدمــات ــه ان ــا اشــاره ب اســتان مرکــزی نیــز ب

ــه شــرکت ها و  ــک ب ــه از ســوی بان ــل ارائ و تســهیالت قاب
صاحبــان کســب و کار، بیــان داشــت بــا توجــه نــوع فعالیت 
ــواع  ــه ان ــاده ارائ ــک آم ــن بان ــان، ای شــرکت های دانش بنی
خدمــات بانکــی نظیــر تســریع در فرآینــد افتتــاح حســاب، 
ســرمایه  قراردادهــای  قالــب  در  تســهیالت  پرداخــت 
ــا  ــه، ب ــت نام ــواع ضمان ــدور ان ــت و ص ــردش و ثاب در گ
ــد. ــود می باش ــن موج ــاس قوانی ــر اس ــنجی و ب ظرفیت س

مدیــر شــعب بانــک تجــارت اســتان مرکــزی اضافــه کــرد: 
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ ــرکت های مس ش
مرکــزی مــی تواننــد در جهــت تســریع در دریافــت 
ــا ارائــه معرفی نامــه از طــرف مجموعــه  خدمــات بانکــی، ب
پــارک، خدمــات مــورد نیــاز را خــود را در کمتریــن زمــان 

ــد. ــت نماین ممکــن دریاف
ــترک  ــات مش ــزاری جلس ــا برگ ــد ب ــرر ش ــان مق در پای
همکاری هــای  توســعه  ظرفیت هــای  کارشناســی، 
ــاد  ــا انعق ــت ب ــرد و در نهای ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــی م آت
تفاهم نامــه، همــکاری مشــترک توســعه و بــه مرحلــه 

ــد. ــرا درآی اج
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در ســه ماهــه ســوم ســال1399 دوره هــای آموزشــی آنالیــن 
اختراعات و اســتفاده از داده های آن، هویت ســازی در کســب 
و کارهــای نوپــا، اصــول و فنــون مذاکــره، بــا هــدف آشــنایی 
 واحدهــای فناور مســتقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشــد

و هســته هــای پیــش رشــد، برگــزار شــده اســت. برگــزاری  
ایــن دوره هــا، مجموعــه ای از دوره هــای آموزشــی کاربــردی 
ــان ــای کارآفرین ــدی ه ــای توانمن ــت ارتق ــه جه ــت ک اس

و  دانشــجویان و آشــنایی بــا فضــای کســب و کار و 
ــن  ــه شــده در ای ــر مباحــث ارائ ــات اســت. از دیگ ملزوم
ــای آن، مراحــل  ــی ه ــف کســب و کار و ویژگ دوره؛ تعری
ایجــاد یــک کســب و کار دانــش محــور، مفهــوم تجــاری 
ســازی و دالیــل اهمیــت آن، فرایندهــای کلیــدی تجــاری 
ســازی محصــول و مــدل ارزیابــی پتانســیل و میــزان بلوغ 

فنــاوری مــی باشــد.

برگزاری دوره های آموزشی آنالین برای واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم از پارک علم و فناوری و شرکت های فناور

ــاوری  ــی و فن ــاون پژوهش ــی، مع ــین رحیم ــر غالمحس دکت
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ســفر دو روزه بــه 
ــات و  ــان از امکان ــنبه ۲9 آب ــزی در روز پنجش ــتان مرک اس
ــدادی  ــتان و تع ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــاخت های پ زیرس
از واحدهــای فنــاور و دانش بنیــان مســتقر بازدیــد نمودنــد.

ــارک علــم و فنــاوری اســتان  ــی پ ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
دکتــر غالمحســین رحیمــی، معــاون پژوهــش وفنــاوری وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه منظــور آشــنایی بــا فعالیت ها 
و دســتاوردهای پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و 
شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان مســتقر، طــی ســفر دو روزه 
خــود بــه اســتان مرکــزی از امکانــات و زیرســاخت های پــارک و 

ــه عمــل آورد.  دســتاوردهای شــرکت های فنــاور مســتقر ب
دکتــر رحیمــی پــس از ایــن بازدیــد و در جلســه ای کــه بــا 

حضــور مدیــران پــارک برگــزار شــد اظهــار داشــت:

ــه  ــد ب ــم و فنــاوری اســتان و مراکــز رشــد آن بای ــارک عل پ
ــده  ــه در آین ــند و چنانچ ــع باش ــه ای مرج ــوان مجموع عن
ــردد،  ــاد گ ــد ایج ــتان بخواه ــطح اس ــری در س ــز دیگ مراک
ــق  ــری از آن محق ــه آن و الگوپذی ــگاه ب ــا ن ــت ب می بایس

ــردد. گ
ــارک در  ــر رحیمــی از تالش هــای صــورت گرفتــه در پ دکت
جهــت آماده ســازی زیرســاخت ها و شــرایط الزم جهــت 
اســتقرار و پذیــرش شــرکت های فنــاور و ارائــه خدمــات بــه 
آنهــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای موجــود را قابــل تقدیــر 
ــاعدت  ــکاری و مس ــا هم ــت ب ــت می بایس ــت و گف دانس
ــریع  ــد تس ــن رون ــارک ای ــئولین پ ــتان و مس ــه اس مجموع
گــردد. در پایــان دکتــر رحیمــی پیشــنهاد دادند.بــه منظــور 
اســتفاده از ظرفیتهــای قانونــی و تــوان سیســات گذاری 

نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســالمی، 

ضمــن دعــوت از ایشــان جلســاتی مســتمر پیرامــون رفــع 
ــهیل  ــن تس ــارک و همچنی ــکالت پ ــع و مش ــریعتر موان س
توســعه خدمــات و حمایتهــای پــارک در ســایر نقــاط 

ــردد. ــزار گ ــتان برگ ــف اس مختل
ــی، رئیــس پــارک نیــز  ــر محمــد رفیع در ایــن جلســه دکت
ــم  ــارک عل ــتاوردهای پ ــا و دس ــی از فعالیت ه ــزارش کامل گ
و فنــاوری اســتان و شــرکت های فنــاور مســتقر در پــارک و 

مراکــز رشــد، ارئــه نمودنــد.
وی افــزود، پــارک بایــد در پذیــرش واحدهــای فنــاور 
ــاوری  ــوآوری و فن ــطح ن ــوص س ــات الزم را درخص مالحظ
ــه  ــرکتی ک ــر ش ــوده و ه ــاظ نم ــده لح ــه ش ــای ارائ ایده ه
ــت  ــردد می بایس ــتقر می گ ــارک مس ــد و پ ــز رش در مراک

ــد. ــته باش ــاوری را داش ــوآوری و فن ــه ای از ن مؤلف

ــش روی  ــی مشــکالت پی ــه برخ ــا اشــاره ب ــی ب ــر رحیم دکت
ــذا و  ــا غ ــط ب ــای مرتب ــال در حوزه ه ــاور فع ــای فن واحده
ــتی از  ــاوری فهرس ــم و فن ــارک عل ــوی پ ــت از س دارو، گف
ــه  ــه و ب ــن واحدهــا تهی ــش روی ای مشــکالت و مســائل پی
وزارت علــوم منعکــس گــردد تــا بتــوان بــا هماهنگــی وزارت 

ــود.  ــری نم بهداشــت موضــوع را پیگی
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۸50 شرکت دانش بنیان معافیت بیمه دریافت کردند معرفی هفته جهانی کارآفرینی

ــای  ــه ای در قرارداده ــای بیم ــته معافیت ه ــن بس تدوی
دانش بنیــان یکــی از مطالبــات مهــم شــرکت های 
دانش بنیــان محســوب می شــود. بــر ایــن اســاس 
بــا  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
انعقــاد قــراردادی بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــرد ت ــم ک ــه ای فراه زمین
در ایــن زمینــه از معافیــت برخــوردار شــوند. تــا کنــون 
ــه ای  ــت بیم ــن معافی ــان از ای ــرکت دانش بنی ۸5۰ ش

شــده اند. بهره منــد 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان مرکــزی و بــه نقــل از مرکــز ارتباطــات و اطــالع 
رســانی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ــا صــدور بخشــنامه 1۴.1۲ تامین اجتماعــی در ســال  ب
ــرکت های  ــا از ش ــن حمایت ه ــی از مهمتری 139۷ یک

ــورد. ــم خ ــان رق دانش بنی
قراردادهــای  تمــام  بخشــنامه،  ایــن  اســاس  بــر 
ــه تاییــد معاونــت علمــی و فنــاوری  دانش بنیــان کــه ب
ریاســت جمهوری برســند، از پرداخــت حــق بیمــه 
کــه   139۷ ســال  از  می شــوند.  معــاف  قراردادهــا 
معافیــت حــق بیمــه قراردادهــای دانش بنیــان بــه 
ــرکت  ــش از ۸5۰ ش ــروز بی ــه ام ــا ب ــاد، ت ــان افت جری
توانســتند از ایــن معافیت هــای بیمــه ای بهره منــد 

ــوند. ش
تصویــب ایــن بخشــنامه و تدویــن ایــن بســته حمایتــی، 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــزرگ ب ــت ب ــک مزی ی
ــن  ــه ای ــل توج ــره وری قاب ــم به ــرد. علیرغ ــاد ک ایج
برخــی  دانش بنیــان،  شــرکت های  بــرای  خدمــت، 
ــود  ــه وج ــان کار ب ــز در جری ــکالت نی ــائل و مش مس
آمــد. در صــدر ایــن مشــکالت، نبــود شــعبات تخصصــی 
تامیــن اجتماعــی، ویــژه شــرکت های دانش بنیــان 
ــان ــن خواســته شــرکت های دانش بنی ــرار داشــت. ای ق

 و زیســت بــوم نــوآوری کشــور در جلســات دو طرفــه، به 
اطــالع مســئولین امــر رســانده شــد. مســئولین ســازمان 
ــکاری  ــول هم ــه ق ــن رابط ــز در ای ــی نی ــن اجتماع تامی

دادنــد.
در نهایــت ایــن ســازمان، راه انــدازی شــعبات تخصصــی 
تامیــن اجتماعــی، ویــژه شــرکت های دانش بنیــان 
ــی در  ــعب تخصص ــن ش ــرار داد. ای ــتور کار ق را در دس
ابتــدا در شــهر تهــران راه انــدازی شــد. پــس از آن 
شــهر اصفهــان میزبــان تاســیس شــعب تخصصــی 
ــود  ــان ب ــژه شــرکت های دانش بنی تامیــن اجتماعــی وی
ــد. در  ــد ش ــت بهره من ــن خدم ــز از ای ــتان نی و خوزس
ــه  ادامــه در دیگــر شــهرها و اســتان های کشــور نیــز ب
صــورت تدریجــی، شــعب تخصصــی تامیــن اجتماعــی 

تاســیس شــد.
ــا  ــاق آن ب ــرارداد و در صــورت انطب ــی ق ــس از ارزیاب پ
فعالیت هــای دانش بنیــان شــرکت، نامــه تأییــد معافیــت 
ــرای  ــاوری ب ــی و فن ــت علم ــط معاون ــب، توس از ضرای
شــعبه موردنظــر در ســازمان تأمیــن اجتماعــی ارســال 
ــراً در  ــده منحص ــای معرفی ش ــد. قرارداده ــد ش خواه
ــا  ــد و ب ــورد تایی ــان م ــات دانش بنی ــوص موضوع خص
معرفــی معاونــت علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــوده 
ــات  ــرکت ها و مؤسس ــده ش ــای منعق ــایر قرارداده و س
ــن  ــازمان تامی ــاری س ــررات ج ــق مق ــان، طب دانش بنی
اجتماعــی و بــا رعایــت مــاده ۴1 قانــون تامیــن 

ــد. ــد ش ــه خواه ــبه و مطالب ــی محاس اجتماع
ــت  ــن معافی ــه متقاضــی اســتفاده از ای شــرکت هایی ک

هســتند، بــا مراجعــه بــه ســامانه
ــود  ــت خ ــد درخواس  Reg.Daneshbonyan.ir می توانن
را بــه همــراه متــن قــرارداد و نامــه اعــالم پایــان پــروژه 
)درخواســت مفاصاحســاب توســط کارفرمــای قــرارداد( 

در ســامانه ارســال کننــد.

 هفتــه جهانــی کارآفرینــی )GEW( بزرگتریــن رویــداد 
ــان  ــی در جه ــع کارآفرین ــج و ترفی ــرای تروی ــگ ب هماهن
اســت کــه هــر ســال در بــازه زمانــی 1۸ تــا ۲۴ نوامبــر برابــر 
بــا ۲۸ آبــان تــا ۴ آذر برگــزار می شــود. بزرگتریــن رویــداد 
هماهنــگ بــرای ترویــج و ترفیــع کارآفرینــی درجهــان بــه 
نــام Global Entrepreneurship week )هفتــه جهانــی 
ــازه  ــران در ب ــی در ای ــرای هفتمیــن ســال متوال آفرینــی( ب
زمانــی 1۸ تــا ۲۴ نوامبــر برابــر بــا ۲۸ آبــان لغایــت ۴ آذرماه 
ــود. ــزار می ش ــا برگ ــور دنی ــه 1۷۰ کش ــان ب  1399 همزم

در ایــن رویــداد هماهنــگ، بــا تشــویق افــراد تــالش 
ــدازی  ــه راه ان ــان ب ــدی از کارآفرین ــا نســل جدی می شــود ت
را  و کار شــخصی خــود  و کار فکــر و کســب  کســب 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــیاری برای ــده بس ــد. عقی ــاز کنن آغ
ــگاه  ــع جای ــث ترفی ــد باع ــی می توان ــم جهان ــن عظی کمپی
ــرای  ــوقی ب ــده و مش ــکار گردی ــان و اف ــی در اذه کارآفرین
 راه انــدازی کســب و کار توســط عمــوم جامعــه شــود.

ایــن رویــداد مراســمی بــرای ارج نهــادن بــه نــوآوران 
ایده هــای  و خالقــان کســب و کار اســت. کســانی کــه 
را  وکاری  کســب  و  بخشــیدند  حیــات  را  خــود 
پایه گــذاری کــرده و باعــث رشــد اقتصــادی در کشــور 
شــده اند. انســانی  رفــاه  و  جامعــه  توســعه  و   خــود 

ایــن رویــداد  جهانــی از ســال ۲۰۰۷ تاکنــون حــدود 
  ۲۰۰۰۰ از  بیــش  همــکاری  بــا  را  فعالیــت   35۰۰۰
بــرای  کشــور   1۷۰ از  بیــش  در  کننــده  مشــارکت 
کــرده  نفــر  برنامه ریــزی  میلیــون   1۰ از  بیــش 
می باشــند. آنهــا  اجــرای  حــال  در  اکنــون  هــم   و 

از آنجــا کــه امســال ایــن رویــداد بــا پاندمــی ویــروس کرونــا 
ــراه  ــی بشــر هم ــا و ســبک زندگ ــر عادت ه ــارا” تغیی و ناچ
می باشــد، انجــام فعالیت هــا بــر بســتر دیجیتــال و آنالیــن،  
بیــش از پیــش اهمیــت یافتــه و بســیاری از کســب و 
کارهــا را بــر آن داشــته کــه در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری 
ــه  ــد ب ــرایط می توان ــن ش ــذا ، ای ــد. ل بیشــتری انجــام دهن
ــای  ــات و همکاری ه ــعه ارتباط ــرای توس ــکویی ب ــم س چش
تمامــی نقش آفرینــان عرصــه کارآفرینــی در ســطح جهانــی

مطرح و دیده شود.
ــز، ۴۰۰  ــش دوره موفقیت آمی ــزاری ش ــا برگ ــز  ب ــران نی ای
برنامــه و 1۲ مشــارکت کننده بــا حضــور وزیــر محتــرم 
ــال های 9۷  ــه س ــی در اختتامی ــاه اجتماع ــاون،کار و رف تع
و 9۸، دانشــگاه های مطــرح کشــور همچــون دانشــگاه 
تهــران، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، دانشــگاه صنعتــی 
شــریف، دانشــگاه Essex انگلســتان، معاونــت علمی ریاســت 
جمهــوری، صنــدوق کارآفرینــی امیــد، بانــک توســعه تعــاون، 

ســازمان های مردم نهــاد و مؤسســات بخــش خصوصــی 
ــوان)  ــق ج ــان موف ــوت و کارآفرین ــان پیشکس و کارآفرین
فــرش آنالیــن زودفــود دیجــی کاال نکســت و…(  در 
تهــران و همزمــان بــا 15 اســتان بــه ایــن رویــداد جهانــی 
پیوســت. امســال نیــز پردیــس بین المللــی دانشــگاه تهــران 
و کلینیــک کارآفرینــی ایــران بــا شــعار ” یادگیــری در زمان 
ــا  ــب و کاره ــردن کس ــی ک ــر بین الملل ــز ب ــا تمرک کرونا” ب
بــرای هفتمیــن ســال مجــری ایــن رویــداد خواهنــد بــود.
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سردبیر و مسئول اجرایی: مجید شمسی

طراحی صفحه آرایی و جمع آوری محتوا:

شرکت بیتا نگاره آرمان

ــاد  ــازی اقتص ــتاد فرهنگ      س ــر س ــی دبی ــز کرم ــوری، پروی ــت جمه ریاس
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت:  دانش بنیــان و توســعه صنایــع خــالق و نرم ب
ــدی  ــف طبقه بن ــوزه مختل ــالق در 9 ح ــرکت های خ ــر ش ــال حاض در ح
شــده اند. کســب و کارهــای دیجیتــال و فضــای مجــازی، بــازی، اســباب 
بــازی و ســرگرمی، صنایع دســتی، گردشــگری و میــراث فرهنگــی، صنایع 
دیــداری و شــنیداری، طراحــی، یادگیــری، چــاپ و نشــر،  گیاهــان داروئــی 
ــالق و  ــع خ ــایر صنای ــی و س ــمی و نمایش ــای تجس ــنتی، هنره ــب س و ط

ــرد. ــام ب ــوان ن فرهنگــی را می ت

دبیــر کارگــروه برنامــه توســعه 
شــرکت های  بــوم  زیســت 
اینکــه  بیــان  بــا  خــالق 
ــی،  ــاخص ارزیاب ــن ش مهمتری
بیــن محصــول ارائــه شــده 
ــب  ــازی و کس ــرای تجاری س ب
ســهمی از بــازار اســت، افــزود: 
ــوارد اداری، ســعی  در دیگــر م
حداقــل  تــا  اســت  شــده 
مــدارک و الزامــات بــرای قبول 
متقاضیــان در نظــر گرفتــه 
ــی  ــا کاف ــن رو تنه ــود. از ای ش
ــه شــرکت متقاضــی  اســت ک
دارای یــک شــخصیت حقوقــی 
ــی  ــام قانون ــت در نظ ــل ثب قاب
کشــور باشــد و محصــول و 
خدمــت معرفــی شــده در عین 
ویژگی هــای  از  برخــورداری 
فناورانــه و تجــاری، قابلیــت 
ــوان  ــه عن ــت ب ــزار صالحی اح
محصــول دانش بنیــان نباشــد، 
و  ورود  اولیــه  شــرایط  تــا 
فراهــم  محصــول  ارزیابــی 

ــود. ش

 شرکت های خالق در 9 حوزه مجوز می گیرند

ارائــه تســهیالت بــه شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه در حــال افزایــش 
ــتا  ــن راس ــیم. در همی ــا باش ــد بیشــتر آنه ــا و رش ــاهد ارتق ــا ش اســت ت
ســتاد فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان و توســعه صنایــع نــرم و 
خــالق بــرای تســهیل تجاری ســازی محصــوالت خــالق، 9 رشــته و 
ــرده  ــف ک ــالق تعری ــرکت های خ ــایی ش ــرای شناس ــف را ب ــوزه مختل ح

اســت.
ــزی و  ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــه نقــل از مرکــز ارتباطــات و اطــالع رســانی معاونــت علمــی و فنــاوری 


