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پارک علم و فناوری استان سمنان



معظـم  رهبـر  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
انقـاب اسـامی در پیامـی به مناسـبت آغاز 
سـال ۱۳۹۹ هجـری شمسـی، بـا اشـاره بـه 
شـهادت  سـالروز  بـا  سـال  اول  روز  تقـارن 
)علیه السـام(  موسـی بن جعفر  حضـرت 
و  آن حضـرت سـام  مقـدس  پیشـگاه  بـه 
بـا تبریـک عیـد سـعید  درود فرسـتادند و 
مبعـث و عیـد پـر طـراوت نـوروز بـه همـه 
ملـت بویـژه خانواده هـای معظـم شـهیدان 
و  و جانبـازان، جهادگـران عرصـه سـامت 
همـه خدمتگزاران سـختکوش، سـال جدید 
را سـال »جهـش تولیـد« نامگـذاری کردند. 
بـا تسـلیت و  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای 
تبریـک بـه خانواده هـای شـهدای سـال ۹۸ 
از جملـه شـهدای دفاع از حـرم و مرزها و در 
رأس آنـان شـهید بزرگوار سـردار سـلیمانی، 
همراهـان  و  المهنـدس  ابومهـدی  شـهید 
آنهـا و همچنیـن شـهدای حادثـه کرمـان و 
حادثـه هواپیمـا و شـهدای سـامت، سـال 
۹۸ را سـالی پـر تاطـم بـرای ملـت ایـران 
خواندنـد و خاطرنشـان کردنـد: سـال قبل با 
سـیل آغـاز و بـا کرونا تمـام شـد و در طول 
سـال نیـز حـوادث گوناگونـی ماننـد زلزله و 
تحریم هـا پدیـد آمـد امـا اوج ایـن حـوادث، 
جنایت تروریسـتی آمریکا و شـهادت سـردار 
نامـدار ایران و اسـام، شـهید سـلیمانی بود.

رهبـر انقـاب اسـامی افزودنـد: سـال قبل، 
مـردم  گرفتاری هـای  و  بـود  سـال سـختی 
سـختی ها،  کنـار  در  امـا  نبـود  کـم  نیـز 
وجـود  بی سـابقه ای  بعضـا  سـربلندی های 
داشـت و ملت ایـران واقعا خوش درخشـید.

ایشـان روانه شـدن سـیل مـردم مؤمـن و با 
همـت بـرای کمـک بـه مناطق آسـیب دیده 
جملـه  از  را  سـال  اول  سـیل  قضیـه  در 
زیبایی هـای سـال ۹۸ برشـمردند و افزودند: 
هیجـان عمومـی و حضـور ده هـا میلیونـی 
شـهید  بـزرگ  شـهادت  حادثـه  در  مـردم 
سـلیمانی و خلـق اجتماعـات شـکوهمند در 
تهـران، قم، اهـواز، اصفهان، مشـهد و کرمان  1
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بیانات رهبر معظم انقالب به مناسبت آغاز سال 1399
»سال 1399 سال جهش تولید«

کـه در دنیـا و در تاریـخ کشـورمان بی نظیر بود، 
جلـوه دیگـری از سـربلندی مردم و مایـه آبروی 

کشـور و عـزت ملـت بود.
فداکاری هـای  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
قضیـه  در  مـردم  تحسـین برانگیز  و  چشـم گیر 
کرونا را نمونه دیگری از درخشـش ملت در سال 
۹۸ خواندنـد و گفتنـد: زحمـات مجموعه هـای 
بهیـاران،  پرسـتاران،  پزشـکان،  یعنـی  درمانـی 
مدیـران و کارکنـان مراکـز درمانـی و در کنـار 
آن هـا خدمـات مجموعه هـای داوطلـب مردمـی 
ماننـد دانشـجویان، طـاب و بسـیجیان، همگی 

مایـه عـزت و آبـرو اسـت.
رهبـر انقاب اسـامی با برشـمردن مصادیقی از 
همـکاری و تعـاون اجتماعی مـردم در این روزها 
ماننـد تولید و توزیع اقام بهداشـتی، ضدعفونی 
کردن معابر، کمک به افراد سـالمند، بخشـودگی 
اجاره هـا و به تاخیـر انداختن دریافـت مطالبات، 
افزودنـد: ملـت ایـران زیبایی ها و فضائـل خود را 
در خـال حوادث سـخت نشـان داد و من قلبا و 
صمیمانـه از همـه ایـن فعالیت هـا و افراد تشـکر 
می کنـم و مـژده می دهـم کـه پـاداش الهـی در 

انتظار آن ها اسـت.
آزمون هایـی  را   ۹۸ سـال  آزمون هـای  ایشـان 
اینکـه هیـچ  بـر  تاکیـد  بـا  و  دشـوار خواندنـد 
ملتـی بـا راحت طلبـی و رفاه جویـی محـض بـه 
جایـی نمی رسـد، گفتنـد: غلبـه بـر دشـواری ها 
و عبـوِر بـا روحیـه از آن هـا موجـب قدرتمنـد 
شـدن یک ملت و کسـب اقتـدار و اعتبار اسـت، 
هم چنان کـه ملـت ایـران تاکنـون به این شـکل 
ایـن نیـز  از  بـر مشـکات غلبـه کـرده و بعـد 
خواهـد کـرد. حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای درس 
دیگـر حـوادث مختلـف را شـناخت ضعف هـای 
درونـی، خـارج شـدن از غـرور و غفلـت و لـزوم 
توجـه بـه پـروردگار دانسـتند و بـا درخواسـت 
از خداونـد بـرای قـرار دادن سـال ۹۹ به عنـوان 
از  اسـتمداد  بـا  و  بـزرگ  پیروزی هـای  سـال 
پیشـگاه حضرت بقیـه اهلل برای حمایـت از مردم 
مومـن ایـران گفتنـد: ملـت هم چنانکـه در طول 
سـال های متمـادی، شـجاعانه و بـا روحیـه بـا 

حـوادث مواجـه شـدند، از ایـن پـس نیـز با 
روحیـه و امیـد بـا همـه حـوادث برخـورد 
تلخی هـا  کـه  باشـند  مطمئـن  و  کننـد 
می گـذرد و یُسـر و آسـانی در انتظـار ملـت 
ایـران خواهـد بـود چـرا کـه اِنَّ َمـَع الُعسـِر 

. ا یُسر
ایشـان بـا اشـاره بـه جریـان داشـتن کار و 
از  کشـور  مختلـف  بخش هـای  در  تـاش 
تحقیقـی،  علمـی،  بخش هـای  در  جملـه 
افزودنـد:  قضایـی،  و  دولتـی  اجتماعـی، 
تاش هـا  ایـن  همـه  بـه  متعـال  خداونـد 
برکـت می دهـد و ملـت را از این گـذرگاه با 

داد. خواهـد  عبـور  سـربلندی  و  عافیـت 
بـه  ادامـه  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در 
ارزیابـی میـزان پیشـرفت شـعار سـال ۹۸ 
یعنـی رونـق تولیـد پرداختنـد و بـا اشـاره 
بـه گزارش هـای موثـق از بازگشـت بـه کار 
تعطیـل،  یـا  راکـد  کارخانه هـای  از  برخـی 
افزایـش ظرفیـت تولیـد بعضـی از واحدهـا، 
بـه میـدان آمـدن شـرکت های دانش بنیـان 
و برداشـتن گام هـای جـدی در پژوهـش و 
تحقیـق به عنـوان سرچشـمه تولیـد، گفتند: 
ایـن گزارش هـا نشـان می دهد در سـال ۹۸ 
عـاوه بـر اسـتقبال صاحب نظـران از شـعار 
رونـق تولیـد، در عمـل نیـز از آن اسـتقبال 
شـد و بـا کار و تاش دسـتگاه های مختلف، 
تولیـد تا حـدودی بـه راه افتاد البتـه اثر آن 

در زندگـی مـردم محسـوس نشـد.
باید  اینکه  بر  تاکید  با  انقاب اسامی  رهبر 
که  برسد  جایی  به  تولید  برابری،  ده  کار  با 
در زندگی مردم اثر بگذارد، افزودند: مسایل 
جمله  از  است  متعدد  کشور  اقتصادی 
و  مالیاتی«  و  گمرکی  بانکی،  »اصاحات 
تولید  نقش  اما  کسب وکار«  فضای  »بهبود 
بی همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده 
از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل و ضمناً 
ارتباط با فروش و بازارهای خارجی، مشکات 
به  تحریم ها  و  می یابد  پایان  قطعا  اقتصادی 

نفع کشور تمام خواهد شد.
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1- برگزاری وبینار بررسی گرنت رشد با 
حضور اعضای شبکه تاد

وبینـار گرنت رشـد با حضور معـاون فناوری 
و نـوآوری و مدیـر مراکـز رشـد پـارک علـم 
و فنـاوری اسـتان سـمنان و اعضـای شـبکه 
اقتصـاد دیجیتـال )تـاد( بـه میزبانـی پارک 
بـه  )فـاوا(،  ارتباطـات  و  فنـاوری اطالعـات 
منظـور توسـعه شـبکه تـاد و مشـارکت در 
تامیـن منابـع مالـی حمایتی اعضای شـبکه 
در تاریـخ 1399/03/31 در محل پارک علم 
و فنـاوری اسـتان سـمنان برگـزار گردیـد. 
در ایـن نشسـت مباحثـی پیرامـون اجـرای 
پروژه هـای  از  حمایـت  مشـترک  فراخـوان 
واحدهـای  محصـول  توسـعه  تحقیقاتـی 
شـبکه،  عضـو  مراکـز  در  مسـتقر  رشـدی 
رعایـت و اجـرای آیین نامـه اعطـای گرنـت 
و  داوران  ثبـت  سـامانه  راه انـدازی  و  رشـد 
متقاضیـان گرنـت، از سـوی اعضـای شـبکه 

طـرح و پیشـنهاداتی ارایـه شـد.

2- بازدیـد فرماندارمحترم شهرسـتان 
مهدی شـهر از فروشـگاه و نمایشـگاه 
شـرکت صنایـع دسـتی و گردشـگری 

سنگسـر اطلس 

ــا روز صنایــع دســتی، در تاریــخ 24  همزمــان ب
خــرداد مــاه ســال1399 جنــاب آقــای مهنــدس 
عبدالرضــا میقانــی فرمانــدار محتــرم شهرســتان 
ــی  ــان فرمان ــای رحم ــاب آق ــهر، جن مهدی ش
ــتان  ــی شهرس ــراث فرهنگ ــت اداره می سرپرس
مهدی شــهر و هیــات همــراه، از نمایشــگاه و 
فروشــگاه شــرکت صنایــع دســتی و گردشــگری 
اطلــس سنگســر از واحدهــای فنــاور مســتقر در 
ــارک  ــه  پ ــته ب ــی وابس ــاوری کیان ــس فن پردی
علــم و فنــاوری اســتان ســمنان بازدیــد بــه عمل 
آوردنــد. در ایــن بازدیــد ســرکار خانــم خادمیــان 
و آقــای صبــوری بــه معرفــی محصوالت شــرکت 
پرداختــه و در پایــان از زحمــات ایــن هنرمنــدان 

قدردانــی بــه عمــل آمــد.
نظارت  استقرار،  اداره  رییس  بازدید   -3
خدمات  و  تجاری سازی  مدیر  و  ارزیابی  و 
استان  فناوری  و  علم  پارک  تخصصی 

سمنان از واحدهای فناور مرکز سمنان

فعالیت هـای  و  عملکـرد  ارزیابـی  منظـور  بـه 
واحدهـای فناور سـمنان، سـرکار خانـم مهندس 
و  نظـارت  اسـتقرار،  اداره  رییـس  سـاعدی، 
مدیـر  غریبـی  دکتـر  آقـای  جنـاب  و  ارزیابـی 
تجاری سـازی و خدمـات تخصصی پارک اسـتان 

 1399/04/11 مـورخ  چهارشـنبه،  روز  در 
از مرکـز سـمنان بازدیـد بـه عمـل آوردنـد. 
نشسـت های جداگانـه و تخصصـی بـا هـدف 
ارزیابـی عملکرد، ارایه مشـاوره های تخصصی 
در جهـت رفع مشـکالت بـا واحدهـای فناور  
از جملـه شـرکت های آینـده سـازان بـرق و 
الکترونیـک قومـس، زیـکان صنعـت پـارس، 
مهندسـین مشـاور علـم و فنـاوری قومـس، 
هسـته های  سیسـتم،  آریـن  نویـن  صنایـع 
انجـام  نویـن  پردازش هـای  و  نقشـو  فنـاور 
شـد و از نزدیـک بـا رونـد فعالیت  هـا، تاثیـر 
شـیوع ویـروس کرونـا بـر رونـق اقتصـادی 
فنـاور  واحدهـای  آتـی  برنامه ریزی هـای  و 
آشـنا شـدند. در ایـن بازدیـد عـالوه بـر ارایه 
مشـاوره های تخصصـی، خدمـات تخصصـی 

پـارک نیـز معرفـی شـد.
در پایـان مذاکـرات الزم بـرای پیشـبرد بهتر 
امـور صـورت گرفتـه و راهکارهـای کاربردی 
بـرای رفـع معضـالت پیـش روی شـرکت ها 

پیشـنهاد داده شـد.
4-  برگزاری نشست مشترک پارک علم 
و فناوری استان سمنان با سازمان نظام 

مهندسی استان سمنان

بررسـی  و  مشـترک  همـکاری  منظـور  بـه 
زمینه هـای کاری مشـترک در حـوزه ایـده 
پـردازی و اسـتارتاپ هـا نشسـت مشـترک 
و  اسـتان سـمنان   فنـاوری  و  پـارک علـم 
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه  شـد.  برگـزار 
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان، در 
رییـس شـربتدار  دکتـر  نشسـت  ابتـدای 

پارک علم و فناوری استان سمنان در بهار 1399
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اسـتان،  مهندسـی  نظـام  فنـاوری  کمیتـه 
بـه توضیـح مختصـری از اقدامـات صـورت 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  در  گرفتـه 
پرداختنـد، ایشـان با اشـاره به وجـود تفاهم 
نامـه همـکاری مشـترک بین سـازمان نظام 
مهندسـی کشـور و معاونت علمـی و فناوری 
فعالیت هـای  تمرکـز  جمهـوری  ریاسـت 
نـوآوری  شـبکه  ایجـاد  بـرای  شـده  انجـام 

دانسـتند. سـاختمان  صنعـت 
مهنـدس تابان مسـوول مرکز رشـد سـمنان 
نحـوه  و  پـارک  رسـالت  معرفـی  ضمـن 
حمایت هـای مالـی و معنـوی پـارک خاطـر 
نشـان سـاخت پارک علـم و فناوری اسـتان، 
ایده هـا بـه تکنولـوژی  در راسـتای تبدیـل 
سـاختمان  صنعـت  در  آفرینـی  ثـروت  و 
برنامه هـای مشـخصی داشـته و تمایـل بـه 
ایجـاد همـکاری مشـترک بـا سـازمان نظام 
مهندسـی اسـت. در ایـن جلسـه مهنـدس 
خسـروی رییـس سـازمان نظـام مهندسـی 
اسـتان بـا اشـاره بـه ضـرورت بـه کارگیری 
فناوری هـای نویـن در حـوزه سـاختمان در 
اسـتان و در کشـور و بهره منـدی از نیروهای 
ایـن  در  اسـتان  جـوان  و  خـاق  فنـاور 
زمینـه، از همراهـی پـارک علـم و فنـاوری 
پایـان  .در  کـرد  اسـتقبال  سـمنان  اسـتان 
جلسـه مهنـدس دیانـی رییـس دفتـر نظـام 
مهندسـی شـهمیرزاد خاطـر نشـان سـاخت 
کـه با اسـتفاده از پتانسـیل ها و ظرفیت های 
در  کیانـی  فنـاوری  پردیـس  در  موجـود 
در  مهمـی  اقدامـات  می تـوان  شـهمیرزاد؛ 
فناورانـه   هـای  ایـده  از  حمایـت  راسـتای 

انجـام داد. حـوزه سـاختمان 

سـامانه  تولیـد  کارگاه  انـدازی  راه   -5
مخابراتی خطایاب خطـوط 20 کیلوولت در 

پردیـس فنـاوری ابوریحـان دامغـان

شـرکت صـدرا مـدار قومـس پیشـرو در طراحی 
الکتریکـی  و  مخابراتـی  سـامانه های  سـاخت  و 
در تاریـخ 99/03/27 موفـق بـه ورود بـه پـارک 
هـم  گردیـد،  سـمنان  اسـتان  فنـاوری  و  علـم 
سـامانه  تولیـد  کارگاه  راه انـدازی  بـا  اکنـون 
مخابراتـی خطایـاب خطـوط 20 کیلـو ولـت در 
پردیـس فنـاوری ابوریحـان دامغـان و قـرارداد 
بـا شـرکت های توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان و 
اسـتان سـمنان گامـی بلنـد در جهـت تجـاری 

سـازی محصـوالت خـود برداشـته اسـت .
6- بازدید از واحد های فناور مستقر در مرکز 

رشد گرمسار )پردیس فناوری رازی(

فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرکز  فعالیت  ارزیابی  منظور  به  سمنان  استان 
رشد واحدهای فناور گرمسار و واحد های مستقر 
رییس  این مجموعه، خانم مهندس ساعدی  در 
غریبی  دکتر  ارزیابی،  و  نظارت  استقرار،  اداره 
رییس اداره تجاری سازی و مهندس شارق رییس 
اداره توسعه زیرساخت های فناوری پارک علم و 
مورخ  روز چهارشنبه  در  استان سمنان  فناوری 
گرمسار  رشد  مرکز  ساختمان  از   1399/03/21
و واحدهای فناور مستقر بازدید به عمل آوردند.

محصـوالت  و  هـا  شـرکت  دفاتـر  از  ابتـدا  در 
واحدهـای مسـتقر در مرکـز رشـد بازدیـد بـه 
نشسـتی صمیمانـه آمـد.  سـپس طـی  عمـل 

کارشـناس  قزلـو  مهنـدس  بـا حضـور  کـه 
امـور واحـد هـای فنـاور گرمسـار تشـکیل 
گردیـد، گفتگـوی ویـژه ای بـا واحـد هـای 
و مشـکات  فنـاور در خصـوص دغدغه هـا 
شـرکت های مسـتقر در مرکز رشـد گرمسار 
انجـام شـد. در ادامـه راهـکار حـل برخـی 
مشـکات شـرکت ها بـه مدیران  آنهـا ارایه و 
نحـوه اسـتفاده از مزایـای اسـتقرار در پارک 
و همچنیـن قوانیـن و مقـررات موجـود در 

پارک هـا و مناطـق آزاد تشـریح شـد.
7-  نظارت های دوره ای شرکت های مستقر

به منظور پایش و ارزیابی دوره ای واحدهای 
در  فناوری،  مراکز  و  پارک  در  مستقر  فناور 
زیر  شرکت  های  جاری  سال  اول  ماهه  سه 

مورد نظارت و ارزیابی دوره ای قرار گرفتند.
1- شرکت پارس تراش شاهوار 

2- شرکت تجیران 
3- شرکت تورآن 

4- شرکت آبخیز گستر کومش                                                          
5- شرکت صنعتی ساتراپ مهدیشهر 

6- شرکت سازه سازان خاق الالن 
7- شرکت شیمی آزمایان شاهوار   

8- شرکت علم گستران صنعت آرتا جاوید 
9- شرکت آروین صنعت شاهرود

10- شرکت جهان برکت ایرانیان 
11- شرکت دانش آفرین شمیسا

12- شرکت قدس سلیمان 
13- شرکت فن پردازان جستجوگر کاال پرداز

14- شرکت اندیشه نوآوران نبض 
15- کشت بافت گیاه افزا
16- شکوه معماری خوار 
17- هسته فناور کولر آبی



4

فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

سال نهم، نسخه 31

بهار 1399
Se

m
na

n 
Sc

ie
nc

e 
an

d 
Te

ch
no

lo
gy

 P
ar

k

8- نشسـت کارگـروه ارزیابی طرح های 
تجاری سـازی واحدهـای فنـاور  پـارک 

علم و فناوری اسـتان سـمنان

ــی  ــت ارزیاب ــخ 1399/03/26 نشس در تاری
درخواســت های تســهیالت تجاری ســازی 
واحدهــای فنــاور مســتقر در پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان ســمنان بــا دفتر نــوآوری و 
کســب و کار نویــن معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت محتــرم جمهــوری بــا حضــور 
دکتــر سیدمحمداســماعیل جاللــی، رییــس 
ــاوری  ــاون فن ــی، مع ــل راحت ــارک، خلی پ
و نــوآوری پــارک و مدیــر و کارشــناس 
تجاری ســازی و خدمــات فنــی- تخصصــی، 
دفتــر  مدیــرکل  ملونــی،  مریــم  دکتــر 
نــوآوری و کســب و کار نویــن و مشــاوران و 
کارشناســان ایــن دفتــر و مهنــدس حمیــده 
ــش  ــدوق پژوه ــل صن ــی، مدیرعام عجم زمان
و فنــاوری اســتان ســمنان و مدیــران عامــل 
واحدهــای فنــاور مســتقر و تحــت حمایــت 
ایــن  شــد.طی  برگــزار  اســتان،  پــارک 
شــرکت های  عامــل  مدیــران  نشســت، 
ــت  ــگا صنع ــان، م ــر ایرانی ــدار داده نگ فی
شــاهرود، پتــرو ایــده شــاهوار و پــارس 
تــراش شــاهوار، اقــدام بــه معرفــی شــرکت 
و محصــوالت و خدمــات خــود نمــوده و 
ــد. ــریح نمودن ــود را تش ــای خ توانمندی ه

9- مصاحبـه آقـای دکتـر جاللـی، رییس 
پـارک بـا صداو سـیمای اسـتان

بـا توجه بـه درخواسـت خبرنگار صدا و سـیمای 
در  گرفتـه،  صـورت  هماهنگی هـای  و  اسـتان 
تاریـخ 1399/03/06 مصاحبـه  رییس پارک علم 
و فنـاوری اسـتان سـمنان در خصـوص موانـع و 
مشـکالت مالی و بانکی شـرکت های دانش بنیان 
صـورت پذیرفت. در ابتـدای ایـن مصاحبه آقای 
دکتـر جاللـی بـه تشـریح مفهـوم دانش بنیان و 
اهمیـت و طبقه بنـدی شـرکت های دانش بنیـان 
و تولیـدی پرداختنـد. ایشـان ضمـن اشـاره بـه 
موانـع  بـه  دسـته  هـر  سـاختاری  تفاوت هـای 
و مشـکالت رایـج ایـن شـرکت ها بـه ویـژه در 
نمودنـد.  اشـاره  مالیاتـی  و  مالـی  زمینه هـای 
آقـای دکتـر جاللی با اشـاره به ایـن موضوع که 
خدمـات پارک هـای علـم و فنـاوری در جهـت 
کمینـه کـردن آسـیب های ناشـی از مخاطـرات 
پیـش روی شـرکت های نوپـا اسـت، از مهمترین 
دالیـل این آسـیب ها را عـدم آشـنایی صاحبان 
ایـن شـرکت ها بـا قوانین مالـی و مالیاتی و عدم 
آگاهـی از قوانیـن حمایتـی موجـود و دریافـت 
داشـتند.  بیـان  نادرسـت  منابـع  از  تسـهیالت 
کمک هـای  و  تسـهیالت  خدمـات،  ایشـان  
پارک هـای علـم و فنـاوری،  تسـهیالت حمایتی 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری 
طریـق  از  گاه  و  مسـتقیم  بصـورت  گاه  کـه 
در  وفنـاوری  علـم  پارک هـای  بـا  موافقت نامـه  
تسـهیالت  می گیـرد،  قـرار  متقاضیـان  اختیـار 
و مشـارکت های صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، 
صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری و صندوق های 
سـرمایه گذاری خطرپذیر را به عنوان مسـیرهای 

مختلـف و مناسـب تامین و حمایـت مالی از 
نمودنـد. بیـان  دانش بنیـان  شـرکت های 

ایـن  بـر  همچنیـن  جاللـی  دکتـر  آقـای 
از  بسـیاری  کـه  داشـتند  تاکیـد  موضـوع 
سـرمایه ی  دارای  دانش بنیـان  شـرکت های 
اولیـه کـم امـا ایـده ی محـوری بـا فنـاوری 
بـاال هسـتند کـه ارزش افزوده بسـیار باالیی 
نیـز دارد و مبنـای سـرمایه گذاری پارک هـا 
و سـایر منابـع حمایتـی همیـن ایـده اسـت 
عنـوان  بـه  فکـری  مالکیـت  قالـب  در  کـه 
سـرمایه ی شـرکت ها لحـاظ می شـود. ایـن 
درحالـی اسـت کـه مالکیـت فکـری، بـرای 
بانک هـا و بنگاه هـای اقتصـادی مبنایـی در 
ارایه تسـهیالت بـه شـرکت های دانش بنیان 

نخواهـد بـود.

در انتهـای ایـن مصاحبه آقـای دکتر جاللی 
بازتـاب  در  رسـانه  اصحـاب  مسـوولیت  بـه 
مسـایل و مشکالت شـرکت های دانش بنیان 
آگاهـی  در  آن هـا  نقـش  و  نمودنـد  اشـاره 
بخشـی بـه اقشـار مختلف به ویـژه  صاحبان 
ایـده را اثرگـذار خواندند. ایشـان ضمن بیان 
ایـن موضـوع کـه پارک هـای علـم و فناوری 
شـرکت های  از  حمایتـی  مرجـع  بهتریـن 
نوپـا هسـتند، افزایـش بودجـه ی پارک ها را 
از جملـه راهکارهـای رفـع مشـکالت مالـی 
چراکـه  دانسـتند  دانش بنیـان  شـرکت های 
میـان  معامـالت  و  مبـادالت  مـراودات، 
بـا  دانش بنیـان  شـرکت های  و  پارک هـا 
پارک هـا  سـوی  از  فـراوان  مسـاعدت های 
در  تمهیـدات  ایـن  کـه  می پذیـرد  صـورت 
بانک هـا  نظیـر  اقتصـادی  بنگاه هـای  سـایر 

فراهـم نیسـت.
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بـا شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور و لـزوم 
قطـع  و  ویـروس  ایـن  انتشـار  بـا  مقابلـه 
زنجیـره انتقـال، واحـد اداری پـارک علـم و 
فناوری اسـتان سـمنان  اقداماتـی را در این 

زمینـه در دسـتور کار خـود قـرار داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک علـم و 
فنـاوری اسـتان سـمنان ، مهنـدس مجتبی 
طاهـری محمـودی، مدیر امـور اداری پارک 
بـا اشـاره بـه اقدامـات ایـن واحـد در مبارزه 
بـا شـیوع ویـروس کرونـا در پـارک علـم و 
فنـاوری اسـتان سـمنان ، گفـت: همزمان با 
اعـام شـیوع ایـن ویـروس در کشـور و بـه 
تبـع آن در اسـتان سـمنان ، سـعی کردیـم 
جهـت جلوگیـری از شـیوع آن در پارک علم 
و فنـاوری اسـتان سـمنان اقداماتـی انجـام 

دهیـم، کـه بـه شـرح ذیـل می باشـد:
1- عفونی کردن فضاهای فیزیکی پارک

2- تهیـه مـواد ضدعفونـی کننـده دسـت و 
ماسـک و تحویـل بـه پرسـنل

3- خرید دستگاه تب سنج
4- حذف توزیع چای بین پرسنل

بهداشـت  رعایـت  بروشـورهای  نصـب   -5
ارایـه  و  اطاع رسـانی  و  پـارک  در  فـردی 
کاهـش  در  موثـر  پیشـنهادات  و  توصیه هـا 
اثـرات کرونـا بـر کسـب و کار شـرکت هـا از 

طریـق فضـای مجـازی.
جهـت  فنـاوری  زیرسـاخت های  ایجـاد   -6
انجـام دور کاری و ارایـه خدمـات فنـاوری 
بـه صورت غیـر حضـوری برای شـرکت های 

مسـتقر فناور 
و  پیشـگیری  بـرای  تجهیـزات  سـاخت   -7
هـای  شـرکت  توسـط  بیمـاری  بـا  مقابلـه 
فناور)مشـروح در بخـش اختصاصی اقدامات 
واحدهـای فنـاور و شـرکت های دانش بنیـان 

مسـتقر در پـارک(
8- اجـرای طـرح فاصله گـذاری اجتماعی در 

برگزاری جلسـات 
9- تصویـب  بسـته حمایتـی از واحدهـای 

فنـاور مسـتقر

10- تعامـل بـا سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا 
الزم هماهنگی هـای  انجـام  جهـت 

11- اطاع رسـانی در خصـوص اهتمـام شـاغلین 
در پـارک بـه حفظ بهداشـت شـخصی و محیطی 

و افزایـش تعـداد دفعات نظافـت اصولی
12- تاش در جهت تعویق تجمعات و برنامه های 

جمعی و همچنین کاهش جلسات کاری
13- حذف الزام ثبت اثر انگشت در دستگاه های 
ثبت حضور و غیاب و تمهید راهکارهای جایگزین

14- تعطیلـی باشـگاه ورزشـی پـارک تـا مـدت 
زمـان مشـخص

15- تامین اقام و تجهیزات مورد نیاز کادر اداری 
 2000 )تهیه  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
و  ماسک  عفونی،  بهداشتی شامل ژل ضد  بسته 

دستکش(

اقدامات عمومی پارک علم و فناوری استان سمنان
 در مقابله با شیوع ویروس کرونا
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1- شرکت نانو شرق ابزار توس )نانوشات(
محصول 1: سیستم ضـدعفونی کننده UV مدل 

Mic75
تالش برای مقابله با گسترش ویروس کرونا   
کردن  ضدعفونی  فرآیند  تسهیل  رویکرد  با 
سطوح اشیا، البسه و مواد غذایی و مهمتر از 
آن کاهش مصرف آب )که با نزدیک شدن به 
فصل گرما و طوالنی شدن دوره همه گیری 
ویروس به یک معضل جدید تبدیل خواهد 
شد(، از اهداف شرکت نانوشات برای طراحی 
و ساخت چهار مدل مختلف از سیستم های 
ضدعفونی کننده UV  است که یک مدل آن 
سازی  نمونه   UV-Sterilizer Mic75 نام  با 

اولیه شده است.
حسب  بر  سیستم ها  ساخت  و  طراحی  در 
مختلف  موج های  طول  از  کاربری،  مورد 
هر  برای  استاندارد  تابش  دزهای  با   UV
های  یافته  آخرین  اساس  )بر  کاربری  مورد 
معتبر تحقیقاتی و اسناد مورد تایید انجمن 
بین المللی UV  آمریکا و سازمان بهداشت 

جهانی( استفاده می شود. 

مشخصـات فنـی:
UVC نور فرابنفش تابشی از نوع

تابشی  شدت  پنج  با  دهی  تابش  امکان   -
مختلف

- دارای تایمر با دقت ثانیه
- دارای میکروسِویچ درب برای  قطع تابش 

جهت ایمنی کاربر
- تغذیه با برق 220 ولت 50 هرتز

- توان مصرفی 75 وات
- دارای فیوز برق ورودی جهت ایمنی

فرا  کننده  عفونی  ضد  سیستم  اولیه  نمونه 
بردن  بین  از  جهت   Mic75 مدل  بنفش 

ویروس، میکروب، قارچ و باکتری از روی سطوح 
 50 ماهانه:  تولید  ظرفیت  غذایی  مواد  و  اشیا 

دستگاه در حال حاضر )قابل افزایش در آینده(

محصـول 2: طراحـی کریـدور ضدعفونی کننـده 
ورودی هـای مراکـز پرتـردد )بـرای ضدعفونـی 

کـردن سـطوح، افـراد و بارهـای ورودی(

مدیرعامل: دکتر حمید هراتی زاده
شماره تماس:09122731517  

       www.nanoSATco.com:تارنما
info@nanosatco.com  :ایمیل
2- شرکت نوآوران صنعت کاج

اتوماتیـک ضدعفونی کننـده  محصـول: اسـپری 
پرخطـر  محیط هـای 

باالترین  در  ضدعفونی  منظور  به  اسپری  این 
بدون  محیطی  هر  در  کیفیت،  و  سطح 
بدون   ، دستگاه ها  با  کار  پیچیدگی های 
هزینه های هنگفت نگهداری و تعمیرات و بدون 
محدودیت در مقدار فضا طراحی شده است. در 
حال حاضر امر مهم ضدعفونی هوا و سطوح در 
توسط  یا  دستی  بصورت  کشور  بیمارستان های 
)که  پرهزینه  و  گران قیمت  پرتابل  دستگاه های 
بیمارستان های معدودی توان تهیه آنرا دارند( و 
یا المپ های UV و بصورت ناقص انجام می شود. 

دشواری  با  غذایی  صنایع  تولید  خطوط  در 
بسیار و در اکثر کلینیک ها، دندانپزشکی ها، 
و  هواپیماها  دانشگاه ها،  مدارس،  زندان ها، 
متاسفانه  دامی  یا  انسانی  تجمع  مراکز  اکثر 
کارکرد  با  اسپری  این  نمی شود.  انجام 
ضدعفونی  توانایی  اتوماتیک،  و  ساده  بسیار 
خطرهای  درجه  با  مختلف  محیط های 
نگهداری  هزینه  دارد.  را  مختلف  آلودگی 
قابل  نوع محیطی  و  مقدار  و در هر  نداشته 
بودن  مصرفی  به  توجه  با  و  است  استفاده 
محصول و قیمت آن، هر قشری توانایی تهیه 
آن را خواهد داشت. شرکت نوآوران صنعت 
 20 فروش  و  محصول  بهبود  و  توسعه  کاج 
 HighLevel الی 25 هزار اسپری بیمارستانی
در شش ماه اول طرح توسعه و افزایش ۴0 
درصدی فروش در شش ماهه دوم و بررسی 
را  محصول  صادرات  زمینه  سازی  آماده  و 
قصد  شرکت  این  است.  کرده  هدف گذاری 
مورد   Intermediate اسپری  تولید  دارد 
مصرف کلینیک های درمانی، دندانپزشکی ها، 
آمبوالنس ها، بیمارستان های صحرایی و... از 
تولید  نماید. همچنین  آغاز  دوم  ماهه  شش 
مصرف خطوط  مورد  اسپری های ضدعفونی 
تولید صنایع غذایی، صنایع دفاعی و صنایع 
دوم،  ماهه  شش  از  پیشرفته  الکترونیک 
تولید اسپری های LowLevel  مورد مصرف 
در  دوم،  سال  ابتدای  از  عمومی  محیط های 

سال دوم در برنامه کاری این شرکت است.

مدیرعامل: محمد استادهاشمی
تلفن: 0912735۶0۴0 

ostadhashemi@gmail.com :ایمیل

محصوالت شرکت های پارک علم و فناوری استان سمنان
در زمینه مقابله با ویروس کرونا 
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3- شرکت داروسـازی کیمیا طیران زکریا
محصول:تولیـد انـواع مـواد ضـد عفونـی بـا 

Ketzia برنـد کتزیـا 

- ضد عفونی کننده  دست و پوست
- ضدعفونی کننده  ابزار پزشکی و اتاق عمل

- ضد عفونی کننده ی سطوح پزشکی
بـا توجه به شـیوع بیمـاری کرونـا و تقاضای 
بـاالی ضدعفونی کننده های دسـت و پوسـت 
در حـال حاضـر فقط تمرکز شـرکت بر روی 
تولیـد این نـوع مواد ضدعفونی کننده اسـت.

انبـار  ایـن محصـوالت در  در حـال حاضـر 
موجـود و شـرکت در حـال تولیـد اسـت.

ظرفیت تولید: 10.000 لیتر در روز.
مدیر عامل: محمد جواد ریاضی   
  شماره تماس:09159255433  

hamed.riazy@hayoo.com :ایمیل
4- شرکت زیست نانو شاهوار

محصـول: تولید نانـو ذرات آنتـی میکروبیال 
بـر پایـه الـکل برای تهیـه فرموالسـیون های  
در  صـورت  و  دسـت  ضدعفونی کننده هـای 

قالـب اسـپری. ژل و کرم

شـرکت زیسـت نانو شـاهوار اقدام بـه تولید 
فـرم خاصـی از نانـو ذرات نقـره کرده اسـت 
ترکیبـات  در  شـدن  محلـول  توانایـی  کـه 
ترکیبـات  کـه  چـرا  باشـد.  دارا  را  الکلـی 
الکلـی از سـمت سـازمان جهانـی بهداشـت 
معتبـر  و  اول  خـط  عنـوان  بـه   )WHO(
مبـارزه بـا ویـروس غـاف دار کرونـا تاکیـد 
و تجویـز گردیـده اسـت. از طرفـی خاصیت 
آنتـی میکـرو بیالـی نانـو ذرات نقـره اثبـات 
شـده و مـورد تاکیـد کامـل می باشـد حتـی 
بـه  ذرات  نانـو  ایـن  آبـی  پایـه  فرم هـای 
تنهایـی به عنـوان بیو سـاید فرموله و عرضه 

شـده اسـت. امـا تولیـد نانـو ذرات نقـره ای کـه 
بتوانـد در غلضت هـای حدود 70% اتانـول پایدار 
باشـد بسـیار مشـکل می باشـد. ایـن خاصیـت 
در کنـار خـواص ذاتـی نانـو ذرات نقـره  امـکان 
عوامـل  عنـوان  بـه  را  فرموالسـیون هایی  تهیـه 
ضدعفونی کننـده دسـت فراهـم می کنـد کـه در 
دنیـا کـم نظیـر خواهد بـود.  با توجه بـه مقدمه 
گفتـه شـده برخی از مشـخصات و کاربـرد های 

چنیـن نانـو ذراتـی عبـارت اسـت از:

1- افزایـش خاصیـت آنتـی میکروبیالـی و بـه 
مـورد  در  )بخصـوص  ویروسـی  ضـد  خصـوص 

اتانـول. کرونـا(  دار  غـاف  ویروس هـای 
2-مانـدگاری و مصونیـت بیشـتر سـطح محلول 
پاشـی شـده )بخصوص کـه اتانول سـریعا تبخیر 

می شـود و از بیـن مـی  رود(.
3- افزایش اثر سـینر ژیسـتی این نانـو ذرات در 
کنـار ترکیبات آنتی ویروسـی و آنتـی باکتریالی 
بـرای مـواردی کـه احتمـال مقـاوت میکروبـی 

مطـرح می باشـد.
نانـو  بـودن کاربـرد چنیـن  الطیـف  4- وسـیع 
ویـروس  غیرطغیانـی  مواقـع  بـرای  ذراتـی 
کرونـا. از قبیـل زخم پوش هـا و سـوختگی های 
شـدید. و آمادگـی بـری طغیان هـای احتمالـی  

ویروسـی... عفونـی  بیماری هـای 
5- قابلیـت امـکان تغییـر پوشـش سـطحی نانو 
ذرات بـرای  تهیـه فرموالسـیون های  غیرقابـل 
اشـتعال  بـر پایـه آب یـا افزایش خاصیـت آنتی 
باکتریالـی بـا افزایـش دوز یـا اختـاط بـا سـایر 
اسـتریل  کاربـرد  جهـت  ضدعفونی کننده هـای 

کـردن تجهیـزات و سـطوح بیمارسـتانی.
6- پایـداری بـاال حرارتـی ایـن نانـو ذرات بـه 
منظـور ترکیب با فرموالسـیون های السـتیکی و 
پاسـتیکی بـه منظـور تهیه دسـتکش ها و حتی 
ماسـک هایی و البسـه بیمارسـتانی و دامپـروری 
و مصـارف خانگـی بـا خاصیـت ضـد میکروبـی 

طوالنی تـر.
7- امـکان تلفیق نانو ذرات در فرموالسـیون های 
لوسـیون- ژل و کـرم  بـرای محافظـت طوالنـی 

مدت تـر دسـت و صـورت بخصـوص بـرای 
افـرادی کـه تمایـل یـا امـکان اسـتفاده از 

دسـتکش و ماسـک را ندارنـد.
ظرفیت تولید: 3000 لیتر در روز

مدیرعامل: دکتر سید جمال اشرفی 
شماره تماس: 0912673336  

ashrafi.shmu@gmail.com :ایمیل
5- شـرکت توسـعه گران فناوری جاوید 

لبرز ا
محصول 1: سامانه عمده فروشی آناین بریسل

لـوازم  فـروش    B2B2C پلیـس  مارکـت 
خانگـی، آشـپزخانه و کلیـه ملزومات خانگی 
بـا قابلیـت ارایـه پنل فروشـگاهی بـه تامین 
 ، کننـدگان  )تولیـد  کاال  اصلـی  کننـدگان 
جهـت   ) برنـد  صاحبـان  و  کننـدگان  وارد 
فـروش  و مدیریـت در بـازار عمده فروشـی و 
خرده فروشـی بـه تفکیک و با قابلیـت اجرای 
بـازار  در  موجـود  هـای  رویـه  و  سیاسـت ها 
سـنتی، ارایـه خدمات لجسـتیکی در سراسـر 
کشـور )انبار داری و ارسـال( و امکان ارایه پنل 
فروشگاهی به فروشـندگان کاال در بازار خرده 
فروشـی جهت فـروش در منطقه جغرافیایی ) 
شـهر و اسـتان(، بریسـل راهـکار ورود فعاالن 

بـازار سـنتی به بـازار آناین اسـت.
محصول 2: هایپر مارکت آناین وبرود

مدیرعامل: محمدمهدی رزازان
   www.brisle.com
021-88481870-2
09121319701
 www.webrood.ir 
  09021101870  
0201101871 
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6- شرکت نو فناوران ستاره برتر آسیا
)Face Shield( محصول1: محافظ صورت

ایـن محصـول جهـت محافظت از صـورت و 
چشـم هـا در برابـر آلودگی هـای مسـتقیم 
توسـط ایـن شـرکت تولیـد عرضه می شـود. 
روش تولیـد این محصول فناوری چاپ سـه 
بعـدی و تیراژ تولید کنونـی 50 عدد در روز 
می باشـد. این محصول مناسـب اسـتفاده در 
کارخانجـات، بیمارسـتان ها و اماکن عمومی 

می باشـد.

ظرفیت تولید: 200 عدد در روز
محصول2: ونتوری 

رابط بین ماسـک و دسـتگاه ونتیالتور است. 
ایـن محصول بـه منظور ترکیـب درصدی از 
هـوا با اکسـیژن خالـص  مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد. در شـرایط کنونـی بـا توجـه بـه 
نیـاز افـراد مبتـال به مشـکالت حاد تنفسـی 
و همچنیـن با توجـه به یکبـار مصرف بودن 
ایـن قطعـه وکاربـرد گسـترده آن در بخـش 
مراقبت هـای ویـژه، ایـن شـرکت اقـدام بـه 
تولیـد آن بـا فنـاوری پرینـت سـه بعـدی 

اسـت.  نموده 

تصویـر فـوق ونتوری تولید شـده بـا فناوری 
چاپ سـه بعـدی  را نشـان می دهد.

محصول3: ونتیالتور پرتابل
تنفسـی  بـروز مشـکالت حـاد  بـه  باتوجـه 
در بیمـاران کرونایـی، پیش بینـی می شـود 
کـه کشـور نیـاز بـه دسـتگاه های تنفسـی 
بیشـتری دارد. دسـتگاه ونتیالتـور پرتابل به 
عنـوان محصولـی اضطـراری مـورد مطالعـه 
ایـن شـرکت قـرار گرفتـه اسـت. نمونه های 
توسـط  اخیـرا  ونتیالتـور  ایـن  مشـابه 

دانشـگاه های فلوریـدا، MIT و چندیـن موسسـه 
مراکـز  اختیـار  در  و  دیگـر سـاخته  و شـرکت 
درمانـی آن کشـورها قـرار گرفتـه اسـت. قیمت 
ارزان، قابلیـت اسـتفاده در خانـه، قابلیت اتصال 
بـه مخزن اکسـیژن، قابلیـت تنظیـم دم و بازدم 
متناسـب بـا بیمـاران مختلـف و سـنین مختلف 

از جملـه ویژگی هـای ایـن دسـتگاه اسـت. 
ایـن محصـول مراحـل پایانـی طراحـی خـود را 
بـا مشـاوره متخصصیـن پزشـکی و بیهوشـی و 
طـی  مکانیـک  حـوزه  پژوهشـگران  همچنیـن 
نمـوده و در ابتـدای تولیـد نمونه اولیه قـرار دارد. 
همچنیـن بـه دلیـل طراحـی خـاص آن، امـکان 
تولیـد انبـوه بـا قیمـت مناسـب جهـت عرضـه 

سـریع در کشـور وجـود خواهـد داشـت.
ظرفیت تولید:10 دستگاه در روز

مدیرعامل: پیمان مهدوی     
اطالعات تماس:

 09104872560 
    09102888267 
  www.nfsooba.ir
7- شـرکت علـم گسـتران صنعـت آرتـا 

آسـیا جاوید 
محصول: ونتیالتور

باتوجه به شـیوع ویروس کرونا در کشـور و بروز 
مشـکالت حاد تنفسـی در بسـیاری از بیماران و 
رشـد سـریع این بیماری در کشـورهای مختلف 
و همچنیـن بـا توجـه بـه تحلیل هـای منطقی، 
باعـث  ریـوی  مشـکالت  بـا  بیمـاران  افزایـش 
کمبـود تجهیـزات در ایـن حـوزه خواهـد شـد. 
باتوجـه بـه در دسـترس نبـودن ونتیالتورهـای 
پیشـرفته بـه دالیلی اعم از تحریـم و هزینه باال. 
ایـن مجموعـه توانایی سـاخت ونتیالتـور پرتابل 

را بـا توجـه به شـرایط کشـور دارد.
در ایـن ونتیالتـور، محلـی بـرای قرارگیری یک 
آمبوبـگ )کیسـه ای بـا قابلیـت انعطاف پذیـری 
مناسـب و البتـه عمـر مناسـب( در نظـر گرفتـه 
قابـل  و  تنظیـم  قابـل  بادامـک  اسـت.  شـده 
تعویـض دسـتگاه، کیسـه آمبـو بـگ را فشـرده 
کـرده و هـوا را )بـا حجـم مناسـب و البتـه قابل 
تنظیـم متناسـب بـا بیمـار( وارد ریه هـای بیمار 

می کنـد. شـیرهایی کـه بـر روی ونتیالتـور 
تعبیـه شـده اسـت، ایـن امـکان را بـه بیمار 
مـی دهد کـه بتواند در صورت نیـاز خارج از 
سـیکل ونتیالتور، تنفس کنـد و در مودهای 
مختلـف عمـل کنـد. سیسـتم کنترلـی بـه 
همراه دسـتگاه، طراحی و ارایه شـده اسـت.

ایـن تجهیز بـا برخـورداری از وزن کم، قابل 
حمـل بـوده و می توانـد بـا برق شـهری و یا 
باطـری مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بدیـن 
ترتیـب امـکان اسـتفاده از آن در فضاهایـی 

خـارج از بیمارسـتان فراهـم می باشـد. 
تجهیــز،  ایــن  ویژگی هــای  دیگــر  از 
می تــوان بــه امــکان اســتفاده از آن در 
حالــت متصــل و غیرمتصــل بــه منبــع 
ــدم  ــورت ع ــود. در ص ــاره نم ــیژن اش اکس
اتصــال بــه منبــع اکســیژن، سیســتم هــوای 
می کنــد.  پمــپ  ریه هــا  بــه  را  محیــط 
امــکان نصــب یــک Blender بــرای ترکیــب 
ــز در  ــاز بیمــار نی ــرای نی اکســیژن و هــوا ب

طــرح می توانــد دیــده شــود.
8- شرکت گام بلند تمدن

بتنـی  بلوک هـای  انـواع  اول:   محصـوالت 
نمـا بـه صـورت بتـن شـفاف و غیـر شـفاف 
جهـت اجـرا در دیـوار و کف سـاختمان ها و 
انـواع نماهـای داخلی و خارج سـاختمان که 
بوسـیله ترکیبـات خـود قابلیـت خـود تمیز 
شـوندگی و همچنیـن تصفیـه هـوا را دارند.

بـا  پلیمـری  آسـفالت سـرد  محصـول دوم: 
تصفیـه  و  شـوندگی  تمیـز  خـود  قابلیـت 
هـوا و در رنگ هـای متنـوع و مختلـف ایـن 
نانـو،  فـن آوری  از  اسـتفاده  بـا  محصـوالت 
قابلیـت از بیـن بـردن عوامـل آلوده کننـده 
ماننـد ویروس هـا و باکتری هـا و میکروب هـا 

را دارنـد.

مدیرعامل: آرش معصومی    
شماره های تماس:

02332280789
  09122571786
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9- شرکت تیبا الکترونیک آسمان
محصول: دستگاه ویروس کش تابشی

ایـن دسـتگاه بـرای از بیـن بـردن ویروس ها 
مـاورا  نـور  تابـش  براسـاس  میکروب هـا  و 
می توانـد  کـه  اسـت  ازن  گاز  و  بنفـش 
ویروس هـا و میکـرو ارگانسـیم ها با سـاختار 
اسـید نوکلئیک را از بین ببـرد. کروناویروس 
جدید نیز سـاختار اسـید نوکلئیک دارد این 
دسـتگاه در زمـان 30 ثانیـه تـا 99.9 درصد 

از ویـروس را از بیـن می بـرد.
ظرفیت تولید: 10 دستگاه در روز
مدیرعامل: کیوان میرزاحسینی  

شـماره تمـاس:           09363438084  
tiba.22000@gmail.com ایمیـل:  

10- شرکت آرمان الکترونیک
uv محصول: دستگاه ضدعفونی التراویوله

فرابنفـش  اشـعه  کوتـاه  موج هـای  طـول 
می توانـد باکتری هـا و سـایر ارگانیسـم های 
کوچـک را منهـدم کنـد. بـه همیـن دلیـل 
ماننـد  سـطوح  کـردن  ضدعفونـی  بـرای 
اسـتفاده  مـورد  بیمارسـتان ها  اتاق هـای 
بـرای  فرابنفـش  پرتـو  از  می گیرنـد.  قـرار 
ضدعفونـی آب، مـواد خوراکـی، تجهیـزات 
پزشـکی و لـوازم صنعتـی و غیـره می تـوان 

نمـود. اسـتفاده 
نیـاز  فرابنفـش:  اشـعه  پذیـرش  دالیـل 
انبـار مـواد شـیمیایی  بـه حمـل و نقـل و 
نـدارد، بـا تغییـرات PH و دمـا، کارایـی آن 
چنـدان تغییـر نمی کنـد، فـراورده جانبی به 

وجـود نمـی آورد، ایجـاد طعـم و بوی شـیمیایی 
نمی کنـد، زمـان تمـاس الزم بـرای گندزدایـی 
اثـر  بسـیار کوتـاه اسـت و روی گـروه هـوازی 
فوق العـاده دارد. باتوجـه به تاثیرات مثبت اشـعه 
 COVID-19 فرابنفـش روی ویروس هـا ازجمله
ازایـن دسـتگاه میتـوان جهـت ازبین بـردن این 
ویـروس درفضـا هـای مختلـف اسـتفاده نمـود.

ظرفیت تولید: 1000 دستگاه در سال
مدیرعامل: محسن اسمعیلی

 09120816682 تمـاس:             شـماره 
catcontroller@gmail.com ایمیـل: 

11- شرکت آرش شاتین
محصـول: انـواع بیمارسـتان های صحرایـی بادی 
 COVID-19 جهـت کنترل و نگهـداری بیماران
بـا ویژگی برپایی سـریع در مدیریـت بحران ها و 

کاربـرد نظامـی و غیر نظامی

ظرفیت تولید: 3 عدد در ماه 
مدیرعامل: عباس رحمانی 

شــماره تمــاس:          09111209402
abbas.rahmany@gmail.com :ایمیــل

12- شرکت ایرانیان پژوهش نصیر
ــا  ــونیک ب ــر اولتراس ــول: ترانسدیوس محص
ــک و  ــت ماس ــراي دوخ ــري  ب ــورن تب ه

لبــاس بیمارســتاني

کاربـرد ایـن دسـتگاه در دوخت ماسـک، در 
دوخـت صنعتـي عـادي دوخـت بـه وسـیله 
چـرخ خیاطـي انجـام مي شـود کـه بـه ازاي 
هر دوخـت حدود دو دقیقه زمـان نیاز دارد. 
امـا توسـط دسـتگاه دوخـت اولتراسـونیک 
امـکان دوخـت بـا چنـد نـوع پارچـه وجـود 
دارد و همچنیـن بـه دلیـل تعبیـه غلطـک 
مخصـوص، دسـتگاه توانایي دوخـت 30 الي 

90 ماسـک در دقیقـه را  دارد.
اولتراســونیک دوخــت کــش  محصــول: 

ماســک

دوخــت کــش ماســک از طریــق چســباندن 
بــا چســب یــا دوختــن صــورت مــي گیــرد 
آماده ســازي  جهــت  پروســه  ایــن  کــه 
ــب  ــدن چس ــک ش ــش و خش ــک و ک ماس
و یــا زمــان دوخــت نیــز بــه تقریبــا 3 الــي 
4 دقیقــه زمــان نیــاز دارد. امــا بــا دســتگاه 
ــک  ــه ی ــر ثانی ــونیک ه ــه زن اولتراس نقط
ــرد. ــورت مي گی ــم ص ــیار محک ــال بس اتص

ظرفیت تولید: 90 عدد در دقیقه
مدیرعامل: رضا افضل زاده

شــماره تمــاس:        09123842826   
iranpajoh@gmail.com ایمیــل: 
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مقدمه
امـروزه با پیشـرفت علوم و پیچیده تر شـدن 
فرآیندهـای فناورانه، همـکاری فناورانه بین 
سـازمان های مختلـف، از ویژگی هـای مهـم 
و اسـتراتژیک کسـب وکارها و سیاسـت های 
در سـطح  فنـاوری  توسـعه  بـرای  عمومـی 
جهـان به شـمار مـی رود. همـکاری فناورانه 
حـوزه  اسـتارت آپ های  بیـن  به ویـژه 
فنـاوری و شـرکت های بـزرگ، یـک راهـکار 
نـوآوری  اشـاعه  و  تقویـت  بـرای  کلیـدی 
محسـوب شـده کـه البتـه در کنـار مزایـا و 
فرصت هـای فـراوان، چالش هایـی هـم پیش 
روی آن وجـود دارد. بـا توجـه بـه اهمیـت 
شـرکت های  بیـن  فناورانـه  همکاری هـای 
و  نوپـا  کسـب وکارهای  و  فنـاور  بـزرگ 
الزامـات و محدودیت هـای خاص هـر یک از 
طرفین، شناسـایی مـدل مناسـب همکاری، 
خواهـد  آن  موفقیـت  در  اثرگـذار  نقشـی 
داشـت. بـر ایـن اسـاس، در ایـن مقالـه بـه 
از  فناورانـه  همـکاری  مدل هـای  بررسـی 
دیدگاه شـرکت های بـزرگ و اسـتارت آپ ها 
پرداختـه و الزامـات، مزایـا و محدودیت های 
هـر یـک از ایـن مدل هـا را به تفصیـل بیان 

خواهیـم کـرد.
مدل های همـکاری فناورانـه؛ مفاهیم و 

تعاریف
کـه  معتقدنـد  صاحب نظـران  از  بسـیاری 
دسـتیابی بـه فنـاوری جدیـد، از دو طریـق 

کلـی ممکـن اسـت:
و  توسـعه  معنـای  بـه  درون زا  توسـعه   •
دسـتیابی بـه فنـاوری، صرفاً از طریـق منابع 
داخلـی کـه با کمـک فعالیت هـای تحقیق و 

توسـعه ممکـن خواهـد بـود؛
توسـعه  معنـای  بـه  فناورانـه  همـکاری   •
منابـع  بـا کمـک  فنـاوری  بـه  و دسـتیابی 
خارجـی، از جملـه خرید فنـاوری، همکاری 

... و  مشـترک 
روش هـای متفاوتـی بـرای ایجـاد همـکاری 
میـان بنگاه هـای فنـاور وجـود دارد کـه هـر 

کـدام از آن هـا، مزایـا و معایـب خـاص خـود را 
دارنـد. در ادامـه، برخـی از مهم تریـن روش های 
همـکاری فناورانـه در قالب دو رویکرد رسـمی و 

غیررسـمی آمده اسـت:
•  انتقـال فنـاوری بـه صـورت رسـمی: دریافت 
یـا  پیمان سـپاری  اخـذ،  یـا  تملـک  لیسـانس، 
توسـعه،  و  تحقیـق  قـرارداد  بیـرون،  از  تأمیـن 
سـرمایه گذاری در تحقیقـات، تملـک آموزشـی، 
ادغام، شبکه سـازی، سـرمایه گذاری مشـترک یا 
ایجـاد واحد تجاری مشـترک، تحقیق و توسـعه 
کنسرسـیوم،  اسـتراتژیک،  پیمـان  مشـارکتی، 
قراردادهـای بیـع متقابـل، قراردادهـای فرعی و 
دسـت دوم، مـدل پارک هـای علمی و آموزشـی، 
سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی، شـرکت های 
خدمـات  فنـی،  خدمـات  قـرارداد  زایشـی، 

مهندسـی و قـرارداد کلیـد در دسـت.
• انتقـال فناوری به صورت غیررسـمی: اسـتخدام 
پرسـنل فنی و علمی، خرید و واردات ماشین آالت 
و دریافـت کمک هـای فنی به وسـیله سـازندگان 
اصلی ماشین آالت، مهندسـی معکوس، اعزام نیرو 
بـه خـارج، برگـزاری کنفرانس ها و نمایشـگاه های 
کتاب، انتشـار مقاالت و نمایشگاه های بین المللی، 

تجاری و صنعتی.
هـر یـک از ایـن روش هـای همـکاری فناورانـه، 
ماهیـت و الزامـات متفاوتـی داشـته و موفقیت در 
یـک نمونـه همـکاری، لزوماً قابل تعمیم بـه موارد 
دیگر نخواهد بود. پرسـش اینجا اسـت که چگونه 
مدل مناسـب همـکاری فناورانه برای کسـب وکار 
خـود را انتخـاب کنیـم. بـه صـورت کلی تـر، چـه 
بایـد در همکاری هـای  را  فاکتورهـا و شـرایطی 
فناورانـه و مدل متناسـب بـا آن در نظـر بگیریم؟ 
در پاسـخ بایـد گفـت، مدل هـای متعـددی جهت 
انتخـاب روش همـکاری فناورانـه توسـعه یافتـه 
اسـت که شـاخص های مرتبط با آن هـا را می توان 

در چهـار دسـته کلی تقسـیم نمود:
1( توانمندی و سیاسـت های گیرنده فنـاوری، 2( 

توانمندی و سیاسـت های دارنـده فناوری،
گیرنـده  و  دارنـده  مشـترک  سیاسـت های   )3

فنـاوری

4( ویژگی هـای فناوری. برای مثال، دسترسـی 
به بازار فناوری چگونه اسـت، فرهنگ سازمانی 
دو شـرکت تـا چـه حد بـا یکدیگـر هم خوانی 
دارد، پتانسـیل های یادگیری و ظرفیت جذب 
در هـر یک از طرفین همـکاری به چه صورت 
اسـت، شـرکت های گیرنـده و دارنـده فناوری 
چـه قابلیت هـا و منابعـی در اختیـار داشـته و 
ضـرورت فناوری بـرای هر یـک از آن ها تا چه 

حد اسـت؟
این هـا پرسـش هایی اسـت که بـرای انتخاب 
یـک مـدل مناسـب، بایـد بـه دقت بـه آن ها 
اثربخشـی  دیگـر،  سـوی  از  داد.  پاسـخ 
انتقـال فنـاوری به عنـوان نتیجـه همـکاری 
فناورانـه، در گـرو پنج دسـته عوامـل نهادی 
)سیاسـت ها، ارزش های مشـترک و سیسـتم 
مشـوق ها(، سـازمانی )ظرفیت جـذب، اندازه 
شـرکت، شـهرت و اعتبـار، جریـان اطالعات 
و اشـکال حقوقـی(، فردی )اخـالق حرفه ای، 
اهـداف فـردی و نگرش ها، مهارت هـا، دانش 
و تجـارب(، دانشـی )سـاختار حـوزه علمـی، 
صنعتـی،  حوزه هـای  در  دانـش  جریـان 
جابجایـی کارکنـان( و ارتباطـات و تعامـل 

ست. ا
بـا این مقدمـه، همکاری شـرکت های بزرگ 
یـک  می تـوان  را  اسـتارت آپ ها  و  فنـاور 
دانسـت  فناورانـه  از همـکاری  نـوع خـاص 
سـاختار  منظـر  از  فراوانـی  تضادهـای  کـه 
سـازمانی، فرهنـگ و راهبردهای شـرکت ها، 
از  هـدف  حتـی  و  دسـترس  در  منابـع 
همـکاری فناورانـه وجـود دارد. بـرای مثال، 
در یـک همـکاری فناورانـه بیـن دو شـرکت 
تقریبـاً هم انـدازه، هـدف همـکاری احتمـاالً 
یکپارچه سـازی و هدایت منابـع دو طرف در 
راسـتای توسـعه یـک فنـاوری جدید اسـت 
کـه می توانـد منافع مشـابهی بـرای آن ها در 
بـر داشـته باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
در همـکاری بیـن یـک اسـتارت آپ و یـک 
اسـتارت آپ،  فنـاور، هـدف  بـزرگ  شـرکت 
دسترسـی بـه منابـع مالـی جهـت توسـعه

مدل های همکاری فناورانه بین شرکت های بزرگ و استارت آپ ها
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فنـاوری و رشـد کسـب وکار و هدف شـرکت 
جدیـد  فنـاوری  به کارگیـری  نیـز،  بـزرگ 
بـرای تنوع بیشـتر در مدل کسـب وکار خود 
اسـت. بدیهـی اسـت، خواسـته ها و انتظارات 
متفاوتی در این مسـیر وجود خواهد داشـت. 
انـواع مدل هـای همـکاری  پیـش از آن کـه 
بررسـی  مـورد  را  فنـاور  شـرکت های  بیـن 
قـرار دهیـم، می بایسـت مفاهیـم و الزامـات 
مرتبـط بـا نـوآور بـودن یـک کسـب وکار را 
مطالعـه  آکادمیـک،  مطالعـات  بشناسـیم. 
مـوردی، پرسشـنامه و مصاحبه هـای عمیـق 
بـا نـوآوران و کارآفرینان، نشـان می دهد که 
غالـب مدل هـای تعاملـی بین اسـتارت آپ ها 
ویژگی هـای  فنـاور،  بـزرگ  شـرکت های  و 
ایـن  مهم تریـن  شـاید  دارنـد.  مشـترکی 
بـرای  مکانیسـم هایی  ایجـاد  ویژگی هـا، 
کاهش ریسـک تعامـل دوجانبه باشـد. آن ها 
در حیـن همـکاری بـرای ارایـه نـوآوری در 
تـا  دارنـد  سـعی  کسـب وکار،  فرآیندهـای 
ریسـک  خـاص،  تمهیداتـی  اندیشـیدن  بـا 
مذاکـرات  بـه  ورود  بـرای  اسـتارت آپ ها 
اغلـب  نیازمندهـای  پیرامـون  پیچیـده 
گیج کننـده و متعـارض شـرکت های بـزرگ 

را کاهـش دهنـد.
مدل هـای همـکاری فناورانـه از نـگاه 

بـزرگ شـرکت های 

فنـاور  شـرکت  از  بخشـی  کلـی،  به طـور 
بـا  تعامـل  مدیریـت  وظیفـه  کـه  بـزرگ 
اسـتارت آپ ها را بـر عهـده دارد، از تفویـض 
بـرای  خودمختـاری  معنـادار  شـکل های 
و  آینده نگرانـه  نوآوری هـای  پیگیـری 
راهبـردی، اسـتفاده می کند کـه مزایای این 
رویکـرد، فـارغ از نـوع فرآیندهـای شـرکت، 
محدودیت هـای زیرسـاختی و حتـی ماهیت 
ایـن  بهتـر،  عبـارت  بـه  می باشـد.  صنایـع 
تمامـی  بـرای  محسوسـی  منافـع  رویکـرد 
سـازمان های بـزرگ همکار با اسـتارت آپ ها 

بـه همـراه خواهـد داشـت.
بـرای توسـعه اسـتقالل و خودمختـاری در 
پنـج مـدل عمـده  فناورانـه،  همکاری هـای 

دارد: وجـود 

واحدهـای  کـه  ثابـت  بسـیار  مـدل  یـک   •
بـا  مسـتقیما  بـزرگ،  شـرکت  کسـب وکار 

می کننـد. مشـارکت  اسـتارت آپ 
• یـک واحـد نـوآوری اختصاصی که در شـرکت 

بـزرگ فعالیت دارد.
• یـک مرکـز رشـد مجـزا، بـا وظیفه شناسـایی 
و جـذب اسـتارت آپ های دارای پتانسـیل بالقوه 
آینـده در  احتمـاال در  نوآوری هـای آن هـا  کـه 

عملیـات شـرکت مـادر ادغـام خواهد شـد.
• یـک شـرکت تابعـه خارجـی کـه شـرکت مادر 
بـر اسـاس ایده های کسـب وکاری کـه می تواند در 
داخل شـرکت مثمرثمر باشـد، وظیفه نمونه سازی 

نوآورانـه سـریع را بـه آن محـول می کند.
• یـک فرآینـد کامل طراحی شـده بـرای زایش 
یـک نهاد کسـب وکار جدیـد که در آن، شـرکت 
مـادر نقـش سـرمایه گذار را بـر عهـده دارد. در 
ایـن حالت، هر ایده کسـب  وکاری کـه با راهبرد 
کلـی شـرکت مـادر هم تراز اسـت، امـا نمی توان 
آن را در محیـط شـرکت مـادر به شـکل موثری 
پیگیـری نمود، در شـرکت زایشـی جدیـد مورد 
توجـه قـرار گرفته و توسـعه و تجاری سـازی آن 

در دسـتور کار قـرار می گیرد.
در ادامـه، مدل هـای پنج گانـه فـوق، بـه تفصیل 

بیـان خواهند شـد:
الف( منبع یابی مستقیم:

و  اسـتارت آپ ها  همـکاری،  از  مـدل  ایـن  در 
شـرکای  به عنـوان  بـزرگ،  فنـاور  شـرکت های 
تجـاری عـادی و بـدون هیـچ کانـال یـا واسـطه 
داخلـی، تعامـل برقـرار می کننـد. فراینـد آغـاز 
همـکاری در ایـن مـدل، بدیـن صـورت اسـت:
• یـک اسـتارت آپ بـا طرحـی نوآورانـه و یـک 
واحـد  یـک  بـا  همـکاری  بـرای  جدیـد،  ایـده 
کسـب وکار بـزرگ وارد گفتگـو می شـود. البتـه 
عکـس ایـن حالـت نیـز وجـود داشـته و ممکن 
اسـت کـه یـک شـرکت فنـاور بـا توجه بـه نیاز 
خـود، بـاب صحبت با یـک اسـتارت آپ فعال در 

آن حـوزه را بـاز کنـد؛
• دو طـرف بـا اسـتفاده از منابـع شـرکت بزرگ 
فناورانـه  قابلیت هـای  و  دانـش  مهـارت،  و 
اسـتارت آپ، بـر ایجـاد ارزش تجـاری مسـتقیم، 

می کننـد؛ تمرکـز 
فرآیندهـای  مجموعـه  در  بـزرگ  شـرکت   •
داخلـی کسـب وکار خـود، از محصـول و نوآوری 
توسـعه یافته در اسـتارت آپ اسـتفاده نمـوده یـا 

مجـددا آن را بـه فـروش می رسـاند.
بـه  نه تنهـا  مسـتقیم،  همـکاری  در  موفقیـت 
مدیـران توانمنـد بـرای ریسـک کـردن و ایجـاد 
انگیزه هـای مناسـب نیاز داشـته، بلکه به سـطح 
بسـتگی  نیـز  فناورانـه  قابلیت هـای  و  دانـش 

دارد. اینجـا اسـت که مـدل »واحـد نوآوری 
داخلـی«، بـه عنـوان دومین مـدل همکاری 
فناورانـه مطـرح می شـود. این مـدل، به طور 
خـاص سـعی دارد تـا محدودیـت ناشـی از 

کمبـود دانـش فناورانـه را رفـع نمایـد.
ب( واحد نوآوری داخلی:

همان طـور کـه پیش از این نیز اشـاره شـد، 
همـکاری فناورانـه در شـرکت های بـزرگ، 
واحـد  یـک  راه انـدازی  طریـق  از  می توانـد 
نـوآوری اختصاصـی در این شـرکت ها انجام 
گیـرد. هـدف از این اقدام، در درجه نخسـت 
»همگام سـازی کلیـه فعالیت هـای نـوآوری 
حمایـت  تضمیـن  و  شـرکت  سـطح  در 
و  هیات مدیـره«  سـوی  از  مالـی(  )به ویـژه 
مجـرای  یـک  »ارایـه  بعـدی،  درجـات  در 
مبادالتـی مجـزا و یکپارچـه بـرای هدایـت 
تعامـالت اسـتارت آپ های نوآور مشـترک با 

اسـت. کل بخش هـای شـرکت« 
واحـد نـوآوری، از کانال هـای مختلفـی برای 
اسـتفاده  مناسـب  اسـتارت آپ های  جـذب 
آن هـا  مهم تریـن  از  برخـی  کـه  می کنـد 

از: عبارتنـد 
• تعامـل بـا  شـتاب دهنده ها و مراکـز رشـد 
کمـک  نـادر،  مـوارد  در  حتـی  و  مسـتقل 
گرفتـن از دولت هـای محلی برای شناسـایی 

اسـتارت آپ ها؛
فرآینـد  از  گردآوری شـده  اطالعـات   •
شـرکت؛ مخاطره پذیـر  سـرمایه گذاری 

• رویدادهـا و نمایشـگاه های صنعتـی برگزار 
شـده به ویژه بـا موضوعـات فناورانه؛

• تماس های تجاری شفاهی و شخصی.
الزم به ذکر اسـت که واحد نوآوری تاسـیس 
شـده، بـر ایـده نوآورانـه مطرح بیـن یکی از 
بخش هـای شـرکت و اسـتارت آپ به عنـوان 
دو طـرف همـکاری مشـترک نظـارت نموده 
کسـب وکار  واحدهـای  سـمت  بـه  را  آن  و 
مناسـب هدایـت می کنـد، تا ادغـام فنی آن 
ایـده در  و تجاری سـازی  تسـهیل گردیـده 

کوتاه تریـن زمـان ممکـن انجـام گیرد.
ج( مرکز رشد شرکتی:

مراکـز رشـد، نهادهایـی متخصـص در حوزه 
نوآوری و توسـعه فناوری محسـوب می شوند 
کـه بـا حمایـت از اسـتارت آپ ها و نـوآوران 
صاحـب ایده، فرآیند راه اندازی کسـب وکار و 
توسـعه آن را تسـریع می کنند. ایـن مفهوم، 
عمومـاً بـه مجموعـه نهادهـای وابسـته بـه 
فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  )ماننـد  دولـت 
برخـی  و  محلـی(  دولت هـای  زیرمجموعـه 
غیرانتفاعـی  و  خصوصـی  مجموعه هـای 
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بــه  توجــه  بــا  می گــردد.  اطــاق 
ــعه و  ــد و در توس ــز رش ــای مراک کارکرده
یــک  فناورانــه،  ایده هــای  تجاری ســازی 
می توانــد  نیــز  بــزرگ  فنــاور  شــرکت 
اقــدام بــه راه انــدازی مرکــزی تحــت عنــوان 
مرکــز رشــد فنــاوری نمایــد. در ایــن حالت، 
پشــتیبانی و حمایــت مالــی از ایــن مرکــز، 
ــرای تحــت پوشــش قــرار دادن ایده هــای  ب
نــو، بــر عهــده شــرکت فنــاور خواهــد بــود.

ــرکت های  ــن ش ــکاری بی ــه هم ــا ک از آنج
ــل  ــه دلی ــا، ب ــب وکارهای نوپ ــزرگ و کس ب
ــیار  ــی بس ــاختاری و فرهنگ ــای س تفاوت ه
ــز  ــک مرک ــدازی ی ــت، راه ان ــش اس پرچال
ــدل  ــومین م ــوان س ــرکتی، به عن ــد ش رش
می توانــد  فناورانــه،  همکاری هــای  از 
پیچیدگی هــای ایــن همــکاری را تــا حــدی 

ــاس: ــن اس ــر ای ــد. ب ــش ده کاه
مرکــز  یــک  فنــاور،  بــزرگ  شــرکت   •
ــزا  ــادی مج ــوان نه ــرکتی را به عن ــد ش رش
تاســیس نمــوده و آن را تحــت حمایــت 

مالــی قــرار می دهــد؛
کــه  اســتارت آپ هایی  رشــد،  مرکــز   •
فناوری هــای آن هــا بــه صــورت گســترده ای 
ــق  ــرکا تطاب ــب وکار ش ــای کس ــا راهبرده ب
می کنــد.  جــذب  و  شناســایی  را  دارد 
ــرای اســتارت آپ های جــذب  مرکــز رشــد ب
ــات را  ــع و امکان ــه ای از مناب ــده، مجموع ش
ــا توســعه و تجاری ســازی  ــوده ت ــم نم فراه
ایــده خــود را بــه پیــش برنــد. ایــن منابــع 
ــع محاســباتی و  شــامل فضــای اداری، مناب
ــن  ــوزش و تامی ــری و آم ــی، مربی گ عملیات

ــی اســت؛ مال
• در صورتــی کــه یکــی از اســتارت آپ های 
پذیــرش شــده، نــوآوری خاصــی را توســعه 
دهــد کــه بــرای ادغــام در فعالیت هــای 
تجــاری موجــود یــا آتــی شــرکت بــه انــدازه 
کافــی توجیــه داشــته باشــد، شــرکت 

ــد. ــد ش مشــتری آن خواه
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت بــا توجــه 

ــه  ــام گرفت ــی های انج ــا و بررس ــه گزارش ه ب
ــت  ــن اس ــود، ممک ــد خ ــز رش ــوی مرک از س
ــق  ــتارت آپ های موف ــادر، از اس ــواردی ن در م
ــه  ــت، ب ــن حال ــت نمــوده کــه در ای ــز حمای نی
اســتارت آپ مذکــور،  اختیــاری در  صــورت 

می گیــرد. انجــام  ســرمایه گذاری 
د( شرکت های تابعه خارجی:

مـدل دیگـر همـکاری فناورانه بین شـرکت های 
بـزرگ و اسـتارت آپ ها، تاسـیس یـک شـرکت 
اسـت  بـزرگ  شـرکت  سـوی  از  زیرمجموعـه 
شـرکت  مدنظـر  نوآوری هـای  توسـعه  بـه  کـه 
مدل هـای  حالـت،  ایـن  در  می پـردازد.  مـادر 
کسـب وکار جدیـدی کـه بـا فناوری هـای فعلی 
ندارنـد،  پیاده سـازی  و  اجـرا  امـکان  شـرکت 
بـه  سـریع،  نمونه سـازی  بـرای  و  شناسـایی 
شـرکت تابعـه محـول می شـود. در ایـن حالت، 
بـدون  را  مناسـب  فناوری هـای  تابعـه  شـرکت 
هیچ گونـه محدودیـت ناشـی از زیرسـاخت های 
فعلـی شـرکت مـادر، توسـعه داده و یـک نمونه 
اولیـه یا حداقل محصـول پذیرفتنی »MVP« را 

در عـرض چنـد مـاه تولیـد می کنـد.
یـک  خـود  تابعـه  شـرکت  بعـدی،  مرحلـه  در 
اسـتارت آپ خارجـی را به عنوان بهترین شـریک 
شناسـایی نمـوده و بـه کمـک این اسـتارت آپ، 
حداقـل محصـول پذیرفتنـی را توسـعه می دهـد. 
البتـه شـرکت تاسـیس شـده، وظیفـه شناسـایی 
اسـتارت آپ های نوظهور با مدل کسـب وکار جدید 
که می توانند از دسترسـی به منابع شـرکت بزرگ 
فنـاور، سـودآوری دوجانبـه بـرای خود و شـرکت 
بـزرگ داشـته باشـند را نیز بـر عهـده دارد )برای 
مثال، ایده های مبتنی بر توسـعه شـبکه مشتریان 

یـا تامین کنندگان شـرکت(.
گفتنـی اسـت، در صورتـی که حداقـل محصول 
پذیرفتنـی از اسـتانداردهای الزم بـرای رشـد و 
برخـوردار  بـزرگ  شـرکت  کسـب وکار  توسـعه 
باشـد، در فرآیندهـای تجـاری فعلـی یـا آتـی 
شـرکت ادغـام می شـود. در غیـر ایـن صـورت، 
ممکـن اسـت بحث فـروش نـوآوری با اسـتفاده 
از امکانـات فروش و بازاریابی شـرکت بزرگ، در 

دسـتور کار قـرار گیرد.
هـ( سازندگی مشترک کارآفرینانه:

شـاید این مدل را بتوان نقطه بلـوغ فعالیت های 
همکاری فناورانه در شـرکت های فناور دانسـت. 
اقـدام  فنـاور  بـزرگ  شـرکت  حالـت،  ایـن  در 
یـک هیـات مشـترک متشـکل  راه انـدازی  بـه 
نماینده هـای  داخلـی،  نـوآوری  قهرمانـان  از 
خارجـی  کارآفرینـان  و  شـرکت  هیات مدیـره 
ایـن هیـات، یـک تحلیـل راهبـردی  می کنـد. 
سـریع انجـام داده و فرصت هـا و تهدیدهایی که 

شـرکت نمی توانـد بـا سـاختار کنونـی خود 
بـه آن هـا دسـت یافتـه و نیازمنـد نـوآوری 
دیجیتالـی  نـوآوری  یـک  )مثـا  جدیـدی 
قابل ماحظـه( اسـت را شناسـایی می کنـد.
فوق الذکـر،  فرصت هـای  از شناسـایی  پـس 
و  نـوآوری  بودجـه  از  اسـتفاده  بـا  شـرکت 
تحقیـق و توسـعه خـود، بـه سـرعت )بین 6 
تـا 12 هفتـه( مناسـب بـودن بـرای رشـد و 
توسـعه مـدل کسـب وکار، مرتبـط بـودن به 
لحـاظ راهبردی و نیازمندی های سـرمایه ای 
ایـن نوآوری هـا را ارزیابـی می کنـد. در کنار 
ایـن موضـوع، امکان پذیـری فنـی و جذابیت 
اولیـه نـوآوری بـرای مشـتریان شـرکت نیز، 
نهایـت،  در  و  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد 
تصمیـم گرفتـه می شـود کـه ایـن نـوآوری 

توسـعه پیـدا کنـد یـا خیر.

در گام بعـدی، برای هر یـک از نوآوری هایی 
کـه یـک تصمیـم به سـاخت و توسـعه برای 
آن ها حاصل شـده باشـد، شـرکت بـه همراه 
قانونـی  نهـاد  یـک  باتجربـه،  کارآفرینـان 
خارجـی ایجـاد نمـوده کـه وظیفـه توسـعه، 
تجاری سـازی و عرضـه نوآوری به بـازار را بر 
عهـده خواهـد داشـت. کارآفرینـان باتجربه، 
عمومـاً از بیـن کارآفرینانـی هسـتند کـه در 
هیئت هـای مشـترک قبلـی حضور داشـته و 
بـا فضـای کسـب وکار شـرکت بـزرگ فناور، 
و  آن  مشـتریان  انتظـارات  و  اولویت هـا 
الزامـات مرتبـط بـا راهبردهای کسـب وکار، 
اسـت،  گفتنـی  هسـتند.  آشـنا  خوبـی  بـه 
شـرکت با تبدیل شـدن به تنها سـرمایه گذار 
بـا سـرمایه گذاران  یـا همـراه  نهـاد جدیـد 
دیگـر، بودجـه مـورد نیـاز شـرکت جدید را 

می کنـد. تامیـن 
باید دقت داشـت که حمایت و پشـتیبانی از 
شـرکت جدیـد، تنها در قالب سـرمایه گذار و 
تامیـن مالی خاصه نشـده و شـرکت بزرگ 
فنـاور، همراه با مشـاوران کارآفریـن باتجربه 
و از طریـق یـک هیات مدیـره فعـال، از گروه 
حمایـت  جدیـد  زایشـی  شـرکت  موسـس 
می کنـد. کارآفرینـان، کار را بـا توسـعه فنی 
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نـوآوری و آزمایـش مسـتمر راه حـل بـرای 
انتظـارات  و  خواسـت ها  بـا  آن  تطابـق 
مشـتریان آغـاز نمـوده کـه می توانـد انطباق 
بـه  کوتـاه  زمانـی  در  را  بـازار   / محصـول 
همـراه داشـته باشـد. پس از توسـعه نوآوری 
سـودآوری  بـا  کـه  بـازار  بـه  آن  عرضـه  و 
همـراه اسـت، شـرکت بـزرگ فنـاور اقـدام 
بـه بازخریـد سـهام متعلـق بـه کارآفرینـان 
پیـش  از  فرمـول  یـک  طـی  و  نمـوده 
تعیین شـده، نـوآوری در عملیـات موجـود یا 
جدیـد شـرکت، ادغـام می شـود. بـا توجه به 
ریسـک شکست کسب وکار زایشـی و نیاز به 
مـدل  ایـن  قابل توجـه،  سـرمایه گذاری های 
اسـت  قابل اجـرا  شـرکت هایی  بـرای  تنهـا 
کـه درآمدهـای سـالیانه زیاد )یـک تخمین 
میلیـون   50 قضیـه،  ایـن  بـرای  منطقـی 
یـورو اسـت( یـا ابزارهـای سـرمایه ای دیگـر 
مجموعـه ای  روی  بـر  می تواننـد  و  داشـته 
صـورت  بـه  و  مختلـف  کسـب وکارهای  از 

نماینـد. سـرمایه گذاری  هم زمـان، 
دیدگاه  از  فناورانه  همکاری  گزینه های 

استارت آپ ها

آنچـه تـا بدیـن جـا مطـرح گردیـد، الزامات 
و دغدغه هـای همـکاری فناورانـه از دیـدگاه 
شـرکت های بـزرگ فنـاور بـود کـه در قالب 
پنـج مـدل همـکاری متفـاوت بیـان گردید. 
امـا تنهـا شـرکت های بـزرگ نیسـتند کـه 
بایـد یک مـدل همـکاری فناورانه متناسـب 
اسـتارت آپ ها  و  بیاینـد  نیازهـای خـود  بـا 
نیـز بایـد تصمیـم بگیرنـد کـه کـدام نـوع 
ایـده،  از توسـعه  بـرای حمایـت  همـکاری، 
عرضـه محصـول، فـروش و در حالـت کلـی، 
بـرای  اسـت.  منطقی تـر  کسـب وکار  رشـد 
آن کـه بـا دغدغه هـا و الزامات اسـتارت آپ ها 
شـرکت های  بـا  فناورانـه  همکاری هـای  در 
بـزرگ بهتـر آشـنا شـویم، برخـی از مفاهیم 
مرتبـط بـا ایـن موضـوع را مـرور نمـوده و 
مدل هـای همـکاری از نگاه اسـتارت آپ ها را 

بررسـی خواهیـم کـرد.

»Stand-up Phase«1- فاز پیش راه اندازی
مراکـز  سـوی  از  شـده  پیش بینـی  برنامه هـای 
همـکاری  مدل هـای  شـتاب دهنده ها،  و  رشـد 
مناسـبی برای کارآفرینانی اسـت که در آسـتانه 
راه انـدازی شـرکت های خـود هسـتند. در ایـن 
مرحلـه، معموالً اثبـات مفهومی ایده در دسـتور 
نتیجـه،  در  و  داشـته  قـرار  بنیان گـذاران  کار 
فـروش مسـتقیم ایده در یـک چرخه فروش یک 
تـا دوازده ماهه )بسـته به صنعـت(، هدف اصلی 
کسـب وکار خواهـد بـود. ایـن فـروش، بـا هدف 
اعتمادسـازی  بـرای  مرجع هـا  اولیـن  دریافـت 
بـه کسـب وکار صـورت گرفتـه و مزایـای جانبی 
مشـتری،  جـذب  اولیـه،  سـودآوری  همچـون 
فرآیندهـای  درک  صنعتـی،  تخصـص  اعتمـاد، 
فضـای  در  فعالیـت  روش هـای  و  شـرکتی 

کسـب وکار را بـه همـراه خواهـد داشـت.
در برنامـه شـتاب دهنده ها، مدت زمـان معمـول 
بـرای آغـاز همکاری ها، 3 مـاه برای درخواسـت 
و پذیـرش بـوده کـه در ادامه، برنامه هـای عموماً 
3 ماهـه بـرای پیـش راه انـدازی کسـب وکار آغاز 
می گـردد. هـدف همـکاری را می تـوان آمادگـی 
بـرای جـذب سـرمایه دانسـت. گفتنـی اسـت، 
شـتاب دهنده،  برنامه هـای  در  پذیـرش  بـرای 
عـاوه بـر ایده نـو، عموما بـه یک تیم نیـاز بوده 
و شـرکت های دارای موسـس تـک، بـا احتمـال 
کمتـری پذیرفته می شـوند. همچنیـن از آنجاکه 
نمی خواهنـد  تصمیم گیرنـدگان  از  بسـیاری 
بیش ازحـد ریسـک نمایند، بایسـتی یک حداقل 
محصـول قابل عرضه یا مجازی باید در دسـترس 
باشـد. توجـه بـه این نکته نیز بسـیار مهم اسـت 
کـه کارآفرینـان بایـد بـرای برنامه هـای متعـدد 
درخواسـت داده و بـه یـک برنامـه اکتفـا نکنند.

معمـول  مدت زمـان  رشـد،  مراکـز  برنامـه  در 
بـرای آغـاز همکاری هـا 3 تـا 12 مـاه و همـراه 
بـا فازهـای متعـدد اسـت. هـدف از همـکاری، 
توسـعه یک ایده بـه حداقل محصـول پذیرفتنی 
و آماده سـازی بـرای ورود بـه فازتامیـن مالـی از 
طریـق یـک سـرمایه گذاری مخاطره پذیر اسـت.

»Start-up Phase« 2- فاز راه اندازی

در فـاز راه انـدازی، شـرکت ها اغلـب می خواهنـد 
فنـاوری یـا ایـده کسـب وکار را امتحـان نمـوده 

قراردادهـای  تنهـا  علـت،  همیـن  بـه  و 
کار  ایـن  می گـردد.  ارایـه  کوتاه مـدت 
معایـب و مزایایـی دارد: از یک سـو در بخش 
نـوآوری، آزمایش هـای زیـادی انجـام گرفته 
و نواقـص و اصاحـات مـورد نیـاز ایـده بـه 
خوبـی مشـخص می شـود. از سـوی دیگـر، 
ممکـن اسـت چندیـن سـال طـول بکشـد 
تضمیـن  و  طوالنی مـدت  قـرارداد  یـک  تـا 
در  مدل هـا  از  یکـی  شـود.  بسـته  شـده 
یـا مشـترک«  »نـوآوری  مـدل  فـاز،  ایـن 
اسـت   »Partnership Co-Innovation«
که بسـته بـه نیاز صنعـت، طـی قراردادهای 
6 تـا 48 ماهـه و در فازهـای متعـدد انجـام 
همکاری هـا  نخسـت  اولویـت  می گیـرد. 
و  نـوآوری  بخش هـای  بـا  مشـارکت  نیـز، 
تحقیـق و توسـعه صنایـع بـزرگ و ایجـاد 
محصـول از یـک نمونـه اولیـه یـا فنـاوری 
بـه  دسترسـی  بتـوان  شـاید  اسـت.  خـام 
فنـاور  قابل توجـه شـرکت  و شـبکه  منابـع 
بـزرگ را بزرگ تریـن مزیـت همکاری هـای 
دلیـل  بـه  البتـه  کـه  دانسـت  این چنینـی 
افـراد،  از  زیـادی  تعـداد  شـدن  درگیـر 
می توانـد کنـد شـدن فرآینـد توسـعه را در 

پـی داشـته باشـد.

شـرکتی«  »سـرمایه گذاری  دوم،  مـدل 
کـه  اسـت   »Corporate Venture« یـا 
در یـک بـازه 6 تـا 12 ماهـه و بـا دریافـت 
انجـام  بودجـه سـرمایه مخاطره پذیـر  یـک 
سـرمایه گذاری،  ایـن  خـال  در  می گیـرد. 
عـاوه بـر تامیـن مالـی و دریافـت بودجـه، 
شـرکت  تصمیم گیرنـدگان  بـه  دسترسـی 
و شـبکه صنعـت هـم فراهـم گردیـده کـه 
مزیتـی چشـمگیر بـرای اسـتارت آپ خواهد 
بـود. سـودآوری، جـذب مشـتری، اعتمـاد، 
تخصـص صنعتی، درک فرآیندهای شـرکتی 
و روش هـای فعالیـت در فضای کسـب وکار، 
بـود.  ایـن مـدل خواهـد  مزایـای  از دیگـر 
دارد. وجـود  هـم  ریسـک هایی  البتـه 
سـرمایه گذاری از سـوی »VC«هـا، می تواند
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رقیـب  شـرکت های  رقبـای  بـا  همـکاری 
شـرکت مـادر یـا خـروج بـرای پیوسـتن به 
ایـن  نمایـد.  منـع  را  رقیـب  شـرکت های 
همـکاری  طریـق  از  می تـوان  را  ریسـک 
مخاطره پذیـر  سـرمایه گذار  یـک  بـا 
ایـن  در  کـه  چـرا  داد؛  کاهـش  مسـتقل 
بـه  خاصـی  حـق  هیـچ  اعطـای  حالـت، 
عمـا  و  نبـوده  الزامـی  فـوق،  شـرکت 
می گـردد. ایجـاد  کمتـری  محدودیت هـای 
مـدل راه انـدازی،  فـاز  در  مـدل  سـومین 
 Technology« یـا  فنـاوری«  »شـریک 
Partner Model« اسـت. در ایـن حالـت، 
اسـتارت آپ از بسـترهای فنـاوری به عنـوان 
خـود  نوآوری هـای  و  محصـوالت  اسـاس 
معمـول  مدت زمـان  و  نمـوده  اسـتفاده 
همـکاری بسـته بـه صنعـت و بالـغ بـودن 
بـود خواهـد  مـاه   12 تـا   3 شـریک، 

نیـز،  از همـکاری فناورانـه  نهایـی  . هـدف 
ایجـاد شـراکت و ادغـام برای فراهـم نمودن 
امـکان همـکاری آسـان تر مشـتریان بالقـوه 
بـا اسـتارت آپ اسـت کـه عـاوه بـر افزایش 
سـطح اعتمـاد و سـهولت اسـتفاده از اعتبار 
مشـتریان، دریافـت درخواسـت های فناوری 
از سـوی رهبـران بـازار را تسـریع می کنـد.

مـدل پایانـی از فـاز راه انـدازی نیـز، مـدل 
 Sales Partner« شـراکت در فروش« یـا«
Model« بـوده کـه هـدف از آن، همـکاری 
برای فـروش محصول با اسـتفاده از امکانات 
و روابـط گسـترده شـرکت های فنـاور )برای 
مثال، فروشـندگان بزرگ و متعدد در اقصی 
نقـاط جهـان( اسـت. مدت زمـان معمول در 
ایـن مدل، حداکثر 12 ماه اسـت کـه عمدتاً 
بـرای فرآینـد تاییـد و پذیـرش سـازمانی به 
کار مـی رود. از مهم تریـن مزایـای این مدل، 
می تـوان بـه کاهـش ریسـک و هزینه هـای 
افزایـش مقیـاس از مشـتریان اولیـه گرفتـه 
تـا گسـترش جغرافیایی کسـب وکارهای نوپا 

اشـاره نمود.
Scale-« 3- فـاز افزایـش مقیـاس یـا

»up Phase
یکـی از تصمیمـات مهم و کلیدی در کسـب

در  شـرکت  مقیـاس  افزایـش  و  توسـعه   وکار، 
مزایـای  کنـار  در  کـه  اسـت  مختلـف  سـطوح 
خـاص  پیچیدگی هـای  و  چالش هـا  متعـدد، 
خـود را دارد. در افزایـش مقیـاس فعالیت هـا در 
سـطح جهانی، مجموعـه عواملی مانند شـرکای 
شـرکای  حتـی  و  فنـاوری  نـوآوری،  فـروش، 
سـرمایه گذاری شـرکت، بسـیار مهـم هسـتند. 
شـرکت،  یـک  کـه  صورتـی  در  مثـال،  بـرای 
زیـر 50 تـا 100 نفـر کارمنـد داشـته باشـد، به 
سـختی می توانـد با بیـش از پنج شـریک تعامل 
نمایـد. عـاوه بـر ایـن، مشـارکت شـامل یـک 
فرآینـد پذیـرش سـازمانی طوالنی مـدت اسـت.

نخسـتین مـدل در این حـوزه را می توان فروش 
 »B2B« موافقت نامه هـای  قالـب  در  مسـتقیم 
دانسـت. فـروش مسـتقیم، یـک روش و مـدل 
همـکاری کلیـدی بـرای تمامـی اسـتارت آپ ها 
بـه حسـاب آمـده کـه سـودآوری کسـب وکار را 
افزایـش داده و منابـع در دسـترس سـازمان را 
گسـترش می دهـد. مدل هـای فـروش مسـتقیم 
بـه یـک  متعـددی وجـود دارنـد کـه معمـوالً 
بـرای شـروع  ماهـه  تـا 12   6 فـروش  چرخـه 
همـکاری بـا هر یـک از مشـتریان، نیـاز خواهد 
بـود. ایـن همکاری هـا بـا ایـن هـدف صـورت 
می گیـرد که برای رشـد همه جانبه کسـب وکار، 
یـک بسـتر فـروش واقعی ایجـاد گـردد. بدیهی 
اسـت، بـا توجه بـه این که مسـاله کلیـدی اغلب 
بهتریـن  اسـت،  درآمدهـا  افزایـش  شـرکت ها، 
روش بـرای همـکاری بـا یـک شـرکت بـزرگ 
بـود. آن خواهـد  بـه  فـروش محصـول  فنـاور، 
افزایـش  بـرای  همـکاری  مـدل  دومیـن 
تجهیـزات  سـازندگان  بـا  مشـارکت  مقیـاس، 
 12 معمـوال   کـه  اسـت  »OEM«هـا  یـا 
می انجامـد. طـول  بـه  مـاه   24 تـا 

شـرکت  از  اسـتفاده  همـکاری،  ایـن  از  هـدف 
خـود  محصـول  فـروش  بـرای  فنـاور  بـزرگ 
کسـب وکار  راه حـل  از  بخشـی  به عنـوان 
زمینـه، ایـن  در  مـدل  مشـهورترین  اسـت. 

آن،  در  که  داشته  نام   »Intel Inside«
تامین کنندگان بدل  به مولفه اصلی  فناوری 
می شود. در این حالت، فروش نه به صورت 
و  داخلی  فروش  قالب  در  بلکه  مستقیم، 
محصول  یا  خدمت  یک  از  بخشی  به عنوان 
همکاری  مدل  این  می گیرد.  انجام  بزرگ تر 
نیز، ریسک هایی به همراه دارد. برای مثال، 
درجات  با  و  طوالنی مدت  حدی  تا  فرآیند 
وابستگی باال است که هر تغییر کوچک در 
راهبرد شرکت مادر، می تواند مرگ کسب وکار 

نوپا را موجب گردد.
همـکاری  در  مشـترک  درک  یـک  توسـعه 
و  شـرکت ها  بیـن  همـکاری  فناورانـه 
اسـتارت آپ ها، چالشـی ذهنی هـر دو طرف 
اسـت. کارمنـدان شـرکت طـوری آمـوزش 
دیده انـد که از فرآیندهای اسـتاندارد پیروی 
نمـوده و با رفتـار خاقانـه کارآفرینـان، این 
کشـیده  چالـش  بـه  سـاختاری  آمـوزش 
از  بسـیاری  دیگـر،  سـوی  از  می شـود. 
کارآفرین هـا، شـرکت های خـود را بـا هـدف 
راه انـدازی  موجـود  وضعیـت  در  اخـال 
فعـاالن  بـا  همـکاری  ایـده  بـا  و  می کننـد 
کسـب وکاری کـه قصـد برانـدازی و تغییـر 
نظـم آن هـا را دارنـد، بـه چالـش کشـیده 
بایـد  اسـتارت آپ ها  و  می شـوند. شـرکت ها 
بـه یکدیگر کمک نمایند تا ادراک مشـترکی 
از هـم بـه دسـت آورنـد. کارآفرینـان اغلـب 
احسـاس می کننـد کـه شـرکت ها آن هـا را 
بـه  و  نمی گیرنـد  کافـی جـدی  انـدازه  بـه 
آن هـا در قیـاس بـا سـایر شـرکا، بـه یـک 

نمی شـود. نگریسـته  چشـم 
گرفتن  نظر  در  از  باید  بزرگ  شرکت های 
یا  نوآوری  واحدهای  به عنوان  استارت آپ ها 
آن ها  و  بکشند  دست  رایگان  مشاوره  منابع 
و  رشد  حال  در  کسب وکار  یک  به عنوان  را 
بشناسند.  رسمیت  به  بالقوه  پتانسیل های 
درک متقابل به این بستگی دارد که هرکدام 
از طرفین، ریسک و اختاف هایی که هرکدام 
را  مواجه می شوند  آن  با  اتخاذ همکاری  در 
بهتر بشناسند. برای مثال، استارت آپ ها باید 
دلیل  به  پول  شدن  تمام  دایمی  ریسک  با 
و  شرکت ها  طوالنی مدت  فروش  فرآیندهای 
ارزیابی های ریسک طوالنی مدت دست وپنجه 
ممکن  نیز،  بزرگ  شرکت های  کنند.  نرم 
است شهرت یا برند خود را در معرض خطر 

ببینند. این انتظارات باید هم تراز گردد.

مرجع:
World Economic Forum. January 2018
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معرفی شرکت امداد گیاه آریا

مقدمه:
درحـال حاضـر مصـرف نادرسـت سـموم و 
آفت کش هـا درکشـور یـک مشـکل جـدی 
اسـت لـذا بایسـتی بـرای آن مداخله هایـی 
اثربخشـی  هـم  کـه  آورد  در  اجـرا  بـه  را  
موجـود  شـواهد  از  اسـتفاده  بـا  آن هـا 
اجـرا  قابلیـت  هـم  و  باشـد  شـده  تاییـد 
داشـته باشـند. بـا مـروری بـر علـل مصرف 
بی رویـه آفت کش هـا، معلـوم می شـود کـه 
و  سـموم  کنونـی  مدیریـت  فراینـد  تمـام 
آفت کش هـا در کشـور نیـاز بـه ارتقـا کیفی 
دارد. تاکنـون سـند سیاسـتی جامعـی برای 
اجـرای مداخـات مدیریتی کنتـرل مصرف 
آفت کـش ها درکشـور وجود نداشـته اسـت. 
 1985 سـال  در  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
سـازمان جهانی بهداشـت WHO تعداد سه 
میلیـون مسـمومیت شـدید و حاد ناشـی از 
آفت کش هـا را گـزارش نمـود کـه سـالیانه 
حـدود 20 هـزار مـورد آن منجـر بـه مـرگ 
می شـود. تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه 
سـموم آفت کـش باعـث احتمـال بـروز انواع 
سـرطان ها از جمله لوکمی، لمفوم، دسـتگاه 
گوارش، پسـتان، پروسـتات و تیرویید، سقط 
جنیـن، کاهش رشـد و نمـو جنیـن، نازایی، 
اثـرات  پارکینسـون،  فکـري،  رشـد  عـدم 
مخـرب سـاختماني در بـدن هنـگام تولـد 
و نقص هایـي در اعمـال و بافت هـاي بـدن 
مي شـوند. از سـوی دیگر اسـتفاده از سـموم 
کشـاورزی بی کیفیت سـبب آلودگی شـدید 
محیـط زیسـت می شـود. از دالیل بـروز این 
مشـکل در کشـور وجـود فروشـگاه های غیر 
مجـاز فـروش سـم، عـدم نظـارت کافـی بر 
فـروش محصـوالت حـاوی مقادیـر بیـش از 
حـد مجـاز سـم و نیـز فـروش سـموم بدون 
نسـخه گیاه پزشـکی می باشـد. دالیـل دیگر 
اصـول  از  کشـاورزان  ناآگاهـی  بـه  مربـوط 
دفـع آفـات، کاشـت بی رویـه محصوالتی که 
سـم زیـاد می برنـد و نیـز تبعیـت سـنتی از 
سـایر کشـاورزان می باشـد. در گزارش دفتر 

مطالعـات گـروه کشـاورزی مرکـز پژوهش هـای 
سـال1388   در  اسـامی  شـورای  مجلـس 
اشـاره شـده اسـت کـه %66 سـموم مصرفـی 
از کشـورهای چیـن و هنـد وارد می شـود کـه 
قیمـت ارزان و کیفیـت پایینـی دارند. از سـوی 
دیگـر طبق گزارش موسسـه خاک و آب کشـور 
قیمـت باالی سـموم مجـاز و باکیفیـت و ضعف 
مالـی کشـاورزان منجـر بـه خریـد ارزان سـم 
می شـود. عـدم تجهیـز آزمایشـگاه های کنتـرل 
بـه  سـموم  کیفیـت  کاهـش  سـموم،  کیفیـت 
سـبب فقـدان سیسـتم توزیـع سـالم از دیگـر 

دالیـل بـروز مشـکل در کشـور می باشـند.

تاریخچه و فعالیت های شرکت امداد گیاه آریا
شرکت امداد گیاه آریا در تاریخ 1398/12/14 با 
شماره ثبت 3223 و شناسه ملی : 14009035847 
در شهرستان گرمسار به آدرس: گرمسار، شهرک 
صنعتی حاجی آباد، خیابان اصلی، قطعه 72 طبقه 

همکف تاسیس گردید .
زمینه فعالیت این شرکت تولید انواع حشرات مفید 

شکارگر جهت مبارزه با آفات کشاورزی است.
لغایت   1399  /02/08 تاریخ  از  شرکت  این 
موضوع  با  ساله   3 قراردادی  طی   1402/02/07
اجرای طرح ایده محوری تولید عوامل شکارگر 
جهت مبارزه با آفات کشاورزی، فعالیت خود را 
آغاز نموده و هم اکنون از شرکت های مستقر در 

پارک علم و فناوری استان سمنان می باشد.
دالیل رویکرد شرکت به این طرح

پراداتورها  و  پارازیت ها  وجود  لحاظ  از  کشورما 
توجه  مورد  و  غنی  بسیار  شکارچی(  )حشرات 
عاقه مندان مبارزات بیولوژیک در سراسر جهان است 

برای مثال زنبور پارازیتTryoxis pallius   از 
ایران به کالیفرنیا برده شده و به عنوان یکی 
از مؤثرترین عوامل بیولوژیک علیه شته گردو 
به کار می رود. ایران به عنوان بخشی از جامعه 
مدیریت  استراتژی  بکارگیری  با  بین الملل 
محصوالت  بهینه سازی  جهت  آفات  تلفیقی 
کشاورزی، استفاده انبوه از عوامل بیولوژیک را 
از سال 1374 به صورت اجرایی درآورده است.

راهکار غالب کنترل آفات و بیماری ها، کاربرد 
آفت کش های شیمیایی است. بیش از64 نوع 
قارچ کش،  حشره کش،  شامل  آفت کش ها  از 
ضد  ترکیبات  و  حلزون کش  نماتد-کش، 
قبیل متام سدیم و غیره در  از  عفونی خاک 
گیاهان  خسارت زای  عوامل  علیه  گلخانه ها 
سمپاشی های  می شوند.  مصرف  گلخانه ای 
ادامه  ادامه دارد.  بی رویه علیه آفات هم چنان 
افزون سامت  روز  تهدید  موجب  راهکار  این 
مصرف کنندگان سبزی های گلخانه ای که اغلب 
مصرف تازه خوری دارند، می شود. روش کنترل 
بیولوژیک به عنوان یکی از روش های کنترل 
تلفیقی آفات و بیماری های گیاهان گلخانه ای 

مورد تاکید متخصصین گیاه پزشکی است.

برای کنترل آفات و بیماری های کلیدی شامل 
شته ها،  مینوز،  مگس های  کنه ها،  تریپس ها، 
پنج  در  خاکزاد  بیماری های  و  بالک ها  سفید 
محصول گلخانه ای شامل : خیار، گوجه فرنگی، 
 14 تعداد  گلخانه ای  رز  و  فلفل  توت فرنگی، 
نباتات  توسط سازمان حفظ  بیولوژیک  عامل 
کارایی  قرار گرفته که درنهایت  ارزیابی  مورد 
یازده عامل در گلخانه های کشور تایید شد و 
تولیدات حال حاضر و آتی این اینسکتاریوم بر 
اساس عوامل تأیید شده تنظیم و برنامه ریزی 

شده است.
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امداد گیاه آریا
مزایای فنی محصول

تولیـد  میـزان  توجـه  قابـل  افزایـش   -1
محصـول بـه دلیل عـدم اسـتفاده از سـموم 
شـیمیایی کـه باعث تضعیف گیـاه می گردد.

2- بـاال رفتـن کیفیـت محصـول تولیدی به 
دلیل عدم اسـتفاده از سـموم شـیمیایی 

3- عـدم آسـیب های زیسـت محیطی به آب 
خاک  و 

4- افزایش سایز )درشتی( محصول تولیدی 
5- هزینه هـای بـه مراتـب پایین تـر در دراز 
سـموم  از  اسـتفاده  بـا  مقایسـه  در  مـدت 

شـیمیایی تاییـد شـده. 
6- در حـال حاضـر این شـرکت تنهـا تولید 
کننـده تاییـد شـده توسـط سـازمان حفـظ 

نباتات کشـور اسـت.

میزان نیاز به تولید این محصول در کشور
اراضی  از  هکتار   8000 حدود  آمار  به  توجه  با 
که  دارد  قرار  گلخانه ای  کشت  تحت  کشاورزی 
درصد   25 اجرای  توسعه  پنجم  برنامه  مطابق 
پایان  تا  آفات  با  تلفیقی  مبارزه  مدیریت  طرح 

برنامه الزامی است.
سه  به  می توان  را  کشور  گلخانه ای  محصوالت 
گروه سبزی ها )خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای 
و..( گیاهان زینتی و دارویی ) رز، میخک، مریم، 
و  فرنگی  )توت  میوه ها  و   )... و   آنتوریم  ژربرا، 
زیرکشت  سطح  مجموع  نمود.  تقسیم  موز( 
می باشد  هکتار  از8000  بیش  محصوالت  این 
کشت  به  اختصاص  آن  درصد   56 حدود  که 
خسارت زای  آفات  که  آنجا  از  و  دارد  سبزی ها 
می باشند  محدود  کشور  مناطق  کلیه  در  عمده 
آفات  با  نیاز مبارزه  تامین  سرمایه گذاری جهت 
بسیار  اقتصادی  و  فنی  توجیه  دارای  یادشده 

باالیی است.

اهداف و برنامه های آینده شرکت
شرکت امداد گیاه آریا با برخورداری از سهم 
گلخانه ای  آفات  با  بیولوژیک  مبارزه  عمده 
سالم سازی  به  کمک  منظور  به  کشور 
استفاده  مورد  کشاورزی  غذایی  محصوالت 
آوردن  پایین  طریق  از  ایرانی  خانوارهای 
با  بوده و هم چنین  مصرف سموم شیمیایی 
بازارهای  نیاز  مورد  خاص  محصوالت  تولید 
انحصار کشورهای  بین المللی قصد شکستن 
صاحب نام اروپایی و غربی را در برنامه های 

آتی خود دارد.

صنعتی  شهرک  گرمسار،  شرکت:  نشانی 
طبقه   ۷2 قطعه  اصلی  خیابان  آباد،  حاجی 

همکف
شماره تماس ثابت: 02334533606 همراه 

مدیر عامل: 09122119235
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مقدمه
از آن جا کـه هنرهـای اصیـل ایرانـی هرکدام 
به نوبه ی خود بسـیار ارزشـمند می باشـند، 
اگـر بـرای زندگـی مدرن امـروز در سـاختار 
و کالبـدی کامـا طراحـی شـده بگنجنـد و 
بـرای  کـه  طرح هایـی  و  گردنـد  اسـتفاده 
و  فـرش  و  سـفال  نظیـر  دسـتی،  صنایـع 
دست سـاخته ها  و  دسـتبافته ها  نقـوش 
اسـتفاده می گـردد در هماهنگـی کامـل بـا 
دنیـای مـدرن قـرار گیرنـد بیـش از پیـش 
مورد اسـتقبال قـرار خواهند گرفـت. چراکه 
ایـن  اگـر  محیـط  روانشناسـی  اسـاس  بـر 
دسـتبافته ها  و  دست سـاخته ها  و  نقـوش 
بـرای قـرن 21 جـان بگیرنـد و بازآفرینـی 
شـوند بسـیار حس شـعف و آرامـش را برای 
فضاهـای زندگـی و محـل کار بـه ارمغـان  
می آورنـد و ایـن رسـالت اصلی هسـته فناور 

پاریـس اسـت.
ازاین رو ضرورت دارد متناسب با :

- نوع مکان مورد استفاده 
- نوع سبک مورد استفاده 

- نوع کاربری محصول 
- نوع فرهنگ مردمان هر سرزمین 

محصوالتـی هنـری و کاربـردی بازآفرینـی 
تـا  گردنـد  تولیـد  و  طراحـی  و  مجـدد 
حـال خـوش یـک زندگـی بـا کیفیـت را بـا 
هنـری  و  زیبـا  محصـوالت  از  بهره منـدی 
بتـوان بـه انسـان کـه در قـرن  21 زندگـی 
پرسـرعت خـود را طی می کند حـال خوش 

بازگردانـد.  را  زندگـی 
انگلیـس،  نظیـر  کشـورهایی  در  امـروزه 
  ... و  ترکیـه  و  چـک  ایتالیـا،  فرانسـه، 
بسـیار  کـه  می گـردد  تولیـد  محصوالتـی 
آنکـه  حـال  هسـتند،  ارزشـمند  و  اصیـل 
کشـور ما مهد هنر اسـت و بایسـتی کیفیت 
آن هـا  طراحـی  و  صنایع دسـتی  هنرهـای 
بازآفرینـی  متناسـب بـا تقاضـای روز دنیـا 
گـردد تـا بتوانـد جایـگاه اصلـی خـود را در 

دنیـا پیـدا کنـد. 

ماموریت هسته فناور پالریس
ماموریـت فعلـی گروه هنـری پاریس به شـرح 

می باشـد: زیر 
• شناسـایی و بازطراحـی و بازآفرینـی هنرهـای 
اصیـل ایرانـی بـا هـدف ارتقـا کیفیـت زیبایـی 

شناسـانه و کاربـردی صنایـع دسـتی ایـران
• اشـتغال به کار دانشـجویان و فـارغ التحصیان 
رشـته های هنرهـای صنایع دسـتی و هنرهـای 
و  محـوری  مشـتری  اصـول  برپایـه  وابسـته 

سیسـتم مدیریـت کیفیـت.
• دسـتیابی به باالتریـن سـطح ارزش افـزوده و 

توسـعه در ابعـاد جهانـی.
 ارزش ها

انسـان ها  زندگـی  کیفـی  سـطح  باالبـردن   •
بـر مبنـای اثرگـذاری بصـری بـا بهره گیـری از 

محیـط  روانشناسـی 
• احتـرام بـه شـخصیت انسـان و تـاش بـرای 
بـه فعـل رسـاندن توانمندی های بالقـوه ازطریق 
تامیـن نیازمندی هـای جسـمی و روحـی کلیـه 

مرتبط. افـراد 
• ارج نهـادن و بهره گیـری از تفکـر خـاق در  
تولیـد دانـش و فناوری هـای جدیـد و توسـعه 

موجـود.  فناوری هـای 
• تامین رضایت مشتریان به عنوان رکن اصلی 

سازوکار سیستمی در کشف و رفع نیاز.
اصلی  رکن  عنوان  به  انسانی  منابع  توسعه   •

توسعه پایدار.
• ایجـاد و توسـعه فرهنـگ بهـره وری، مدیریت 

کیفیـت و تفکر سیسـتمی.

تاریخچه فعالیت هسته فناور پالریس
1۳۹۶: شـروع فعالیت سـاخت مجموعه های 
ویتریـن  جهـت  کاربـردی  و  تزیینـی 
فروشـگاه ها و تبلیغـات برندهـا. الزم به ذکر 
اسـت کـه فعالیت های موسسـین ایـن طرح 
در سـال های قبـل بـه صـورت انفـرادی در 
داخلـی  دکوراسـیون  و  معمـاری  حـوزه ی 
و نیـز تولیـدات صنایـع دسـتی و هنرهـای 

اصیـل ایرانـی بـوده اسـت. 
اجرای  و  طراحی  پروژه های  شروع   :1۳۹۷
دکوراسیون ادارات و نیز واحدهای مسکونی 
و  اکسسوری  محصوالت  بازار  نیازسنجی  و 

دکوراتیو.  
1۳۹۸: پذیـرش در مرکـز رشـد واحدهـای 
فنـاور پـارک علم و فناوری اسـتان سـمنان، 
پردیـس فنـاوری کیانـی شـهمیرزاد. جهـت 
ایـن  تولیـد  تکنولـوژی  توسـعه ی  و  ایجـاد 
محصـوالت در کشـور بـا محورهـای توسـعه 
فنـاوری و خاقیـت  و نیز زیسـت بوم صنایع 
خـاق  کـه در برنامـه توسـعه شـرکت در 

بخـش اهـداف ارایه شـده اسـت. 
بـا  هسـته  ایـن  حاضـر  حـال  در   :1۳۹۹
بـا  و  خـود  ویـژه ی  تجـارب  از  بهره گیـری 
کارگاه هـای  شبکه سـازی  از  بهره گیـری 
مختلـف محصوالت دکوراتیو شـامل آباژورها 
و کنارسـالنی ها و نیـز ظـروف کاربـردی را 
در دسـت تولیـد دارد و نیـز در حـال ایجـاد 
بسـتر فـروش محصـوالت خـود در حـوزه ی 

می باشـد.  مارکتینـگ  دیجیتـال 

معرفی هسته فناور پالریس
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هــدف تولیــدات محصــوالت زیبــا و بــا کیفیــت 
ــی  ــل ایران ــای اصی ــردی در بســتر هنره و کارب
انســان ها  ذهــن  و  روح  در جهــت ســامت 
اســت. اکسســوری های پاریــس بــه علــت 
طراحــی و بازآفرینــی توســط هنرمنــدان و نیــز 
ســاخت آن هــا توســط اســتادکاران ایــن حــوزه 

ــت و دلنشــین اســت. ــا اصال بســیار ب
طراحــی کاربــردی در کنــار کارایــی بــاالی ایــن 
محصــوالت موجــب افزایــش کارایــی، بهــره وری 
و کیفیــت کار نیــروی انســانی  می گــردد و 
همیــن موضــوع باعــث افزایــش روزافــزون 
اهمیــت  طراحــی دکوراســیون داخلــی در 

ــتیم.  ــراد هس ــان اف می
مشخصات هسته فناور پالریس

نام واحد:   هسته فناور پاریس 
انــواع  فعالیــت جــاری : طراحــی و تولیــد 
بــا  داخلــی  دکوراســیون  اکسســوری های 

متریــال اصلــی ســفال و چــوب
ــس  ــهمیرزاد.  پردی ــمنان .ش ــر : س آدرس دفت

ــی  ــاوری کیان فن
کدپســتی:                    ۳۵۷۱۹۳۹۵۷۸
تلفــن همراه مدیر مســوول:    ۰۹۱۲۵۳۲۲۷۸۵
جهــت کســب اطاعــات بیشــتر می توانیــد  

عبــارت »صنایــع دســتی ایــران« یــا »هانیه 
دولــو«را بــه سرشــماره ی ۱۰۰۰۸۵۹۰ 
ــری  ــماره گی ــا ش ــا ب ــد و ی ــک نمایی پیام
ــات الزم را  ــد  #4۱4۰۰*66۵۵*  اطاع ک

ــد.  ــت نمایی دریاف

پست الکترونیک:
gheysarie2020@yahoo.com

آدرس سایت:                             
        www.gheysarie.ir
www.gheysarie.com 

آدرس اینستاگرام محصوالت:  
gheysarie.ir

ادرس اینستاگرام مشاوره طراحی: 
Polaris_architectural_studio

ــر  ــل ب ــه کام ــر احاط ــاوه ب ــن ع هم چنی
تنــوع متریال هــای ســاخت اکسســوری 
ــل  ــای اصی ــه ی هنره ــر پای ــی ب و کاالهای
ایــن  تولیــد  مراحــل  کلیــه  ایرانــی، 
ســاخت  مراحــل  جملــه  از  محصــوالت 
بدنــه، لعاب گذاری هــا و نقاشــی های روی 
ــا و  ــه ی کاهک ه ــت روی ــز باف ــه و نی بدن
ــازی هایی  ــبکه س ــط ش ــزی و ...  توس رومی
ــن هســته در حــال انجــام اســت،  ــه در ای ک

می پذیــرد. صــورت 
برنامه فعلی

فــروش محصــوالت در بســتر دیجیتــال 
مارکتینــگ اســت.

طرح هسته 
دانش بنیان)بــا  فنــاوری  توســعه  مســیر 
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــکاری پ هم

ســمنان(
مراحل تولید محصول برای هر گروه کاربردی 
متفاوت است و نیاز به تجهیزات خاص دارد.

اهمیت و مزایای استفاده از طرح
همـگام بـا پیشـرفت و توسـعه جوامع، حفظ 
انسـان ها  زندگـی  محیـط  بصـری  کیفیـت 

بسـیار حایـز اهمیت اسـت. 



19

فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان
سال نهم، نسخه 31

بهار 1399
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بازدید فرماندارمحترم شهرسـتان مهدی شـهر از فروشـگاه و نمایشـگاه شـرکت برگزاری وبینار بررسی گرنت رشد با حضور اعضای شبکه تاد 1399/03/31
صنایع دسـتی و گردشـگری اطلس سنگسـر 1399/03/24 

راه انـدازی کارگاه  تولیـد سـامانه مخابراتـی خطایـاب خطـوط 20 کیلوولـت در 
پردیـس فنـاوری ابوریحـان دامغـان 1399/03/27

برگـزاری نشسـت مشـترک پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان با سـازمان 
نظام مهندسـی اسـتان سـمنان

حضور دکتر جاللی رییس پارک در مصاحبه خبری صدا و سیمای استان سمنان با 
موضوع مشکالت مالی و بانکی شرکت های دانش بنیان 1399/03/06

نشست مشترک شرکت ریختگری دقیق پارس با کارگروه ارزیابی دانشگاه علم و 
صنعت و پژوهشگران شرکت مهندسی توربوتک 1399/03/25

ارزیابی طرح های تجاری سازی واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان سمنان  
1399/03/26

نشست رییس و مدیران پارک علم و فناوری استان سمنان با شهردار، امام جمعه و 
اعضای شورای شهر مجن درخصوص تاسیس مرکز رشد مجن 1399/03/27

پارک به روایت تصویر






