
برگزاری کارگاه ارتقای قابلیت 
تحول در اقتصاد دیجیتال 

کارگاه بین المللی  ایج���اد و ارتقای قابلیت 
تحول دیجیتال در اقتصاد دیجیتال در تیرماه 

برگزار می شود.  
نصر تهران -  سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور در راستای ترویج مفهوم تحول دیجیتال 
در نظر دارد با همکاری اتحادیه جهانی مخابرات 
)ITU( و دانش���کده علمی کاربردی پس���ت و 
مخابرات و نیز در چارچ���وب برنامه های مرکز 
نخبگان آسیا و اقیانوسیه این اتحادیه، کارگاه بین 
المللی » ایجاد و ارتقای قابلیت تحول دیجیتال 
در اقتصاد دیجیتال« را در روزهای ۱۵ تا ۱۹ 
تیرماه در هتل بین المللی فردوسی تهران برگزار 
کند. در این راس���تا از عالقمندان واجد شرایط 
درخواست شده با ارس���ال نامه به دبیر خانه 
 info@irannsr.org سازمان کشور به نشانی
تا تاریخ ۲۷ خرداد م���اه آمادگی خود را جهت 
شرکت در این کارگاه اعالم کنند. شرایط شرکت 
در این فراخوان در فایل های ضمیمه این خبر 

بارگذاری شده است.

شافعی 4 سال دیگر در سمت 
ریاست اتاق ایران ابقا شد

غالمحسین ش���افعی رییس دوره هشتم اتاق 
بازرگانی ایران برای دوره نه���م نیز به عنوان 

رئیس این اتاق برگزیده شد.
فناوران- صب���ح دیروز با حض���ور اعضای 
هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی کش���ور در 
نخستین جلس���ه از نهمین دوره اتاق بازرگانی 
ایران اولین انتخاب اعضای هیات رییس���ه اتاق 
برگزار شد. غالمحسین ش���افعی رییس دوره 
قبل اتاق بازرگانی ایران  و یونس ژائله سعدآباد 
رییس اتاق بازرگانی تبریز  تنها نامزدهای ریاست 
اتاق بودند. ریاست سنی جلسه نیز بر عهده عال 
میرمحمد صادقی بود. اعضای اتاق پس از شنیدن 
برنامه های دو نامزد، رای گی���ری برای انتخاب 
رییس اتاق را آغاز کردند. در نهایت پس از رای 
گیری انجام ش���ده از اعضای هیات نمایندگان 
اتاق های بازرگانی کشور، شافعی مجددا برای یک 
دوره چهار ساله ریاست پارلمان بخش خصوصی 
را در اختیار گرف���ت. طبق اعالم عال میرمحمد 
صادقی، رییس سنی جلسه، تعداد حاضران در 
این جلسه ٤۵٨ نفر بود که از این تعداد، ٤٤٨ 
رای اخذ شد. شافعی در این رأی گیری ٣٠۲ 
رای و یونس ژائله دیگر کاندیدای ریاست اتاق، 

۱٤٠ رأی آورد. ۶ رای نیز باطل اعالم شد.

جشنواره بهکامپ برگزار می شود
اولین جش���نواره بهکامپ، ۲۷ خرداد ماه جاری در 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
ایرنا - دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه 
شهید بهشتی درنظردارد سلسله جشنواره های سالیانه ای 
را با هدف گس���ترش و تعمیق ارتباط میان دانشگاه و 
صنعت برگزار کند. ازاین رو جشنواره نخست که خردادماه 
۱٣۹٨ برگزار می شود، به فناوران و متولیان صنعت رایانه 
و فناوری اطالعات اختصاص دارد تا با نمایش خدمات 
و محصوالت مشترک در حوزه های مختلف، زمینه های 
الزم برای گفت وگو و تعامل بیشتر میان دانشگاه و صنعت 

به منظور خدمت رسانی و آبادانی کشور فراهم شود. 
پردازش زبان فارسی، امنیت سخت افزار، امنیت شبکه و 
اطالعات، کیفیت و کارایی، نرم افزار، اتوماسیون هوشمند، 
بالک چین، رایانش ابری، اپلیکیش���ن های موبایلی در 
حوزه بانکی، پردازش هوشمند و سامانه های بیومتریک، 
غرفه های تخصصی دانشگاهی و شرکت های خصوصی 
و مسابقه تخصصی ارزیابی امنیتی محصوالت محورهای 

این جشنواره هستند.
بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، 
اولین جشنواره بهکامپ با برپایی ۶٠ غرفه، میزبان مدیران 

و شرکت های فناوری اطالعات کشور خواهد بود.

عضو فدراسیون واردات ایران مطرح کرد:
ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین شود

عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: با توجه 
به محدودیت های تامین ارز برای واردات، در حال حاضر 
تخصیص ارزهایی همچون یورو یا روبل روسیه محدود و 
صرفا برای تامین نیاز شرکت های دولتی در نظر گرفته 

می شود.
ایسنا- محمدمهدی نهاوندی اظهار کرد: در رابطه با 
یوان چین نیز دو مشکل وجود دارد، یکی هزینه هایی که 
برای انتقال ارز از چین به حساب فروشنده اصلی کاال 
دریافت می شود و نکته دوم طوالنی شدن این فرایند تا 
بیش از دو ماه است که هر دو این اتفاقات باعث افزایش 
قیمت تمام شده کاالهای وارداتی به ویژه کاالهای اساسی 

و مواد اولیه تولید می شود.
وی ادامه داد: در هزینه های انتقال هر چند صرافی های 
رسمی بانک های عامل رسماً این هزینه ها را اعالم و از 
صاحب کاال دریافت می کنند اما تا این لحظه بانک مرکزی 
نسبت به پذیرش و پوشش این هزینه ها اقدامی نکرده 
است. بنابراین واردکنندگان باید مازاد ۶ درصد هزینه قابل 
قبول بانک مرکزی را به صورت ارز آزاد تأمین کنند یا 

معادل همین میزان مشکل تعهد ارزی خواهند داشت.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به 
اینکه گمرک ایران اخیرا با اتخاذ برخی تصمیمات گره گشا 
کمک خوبی به تعدیل بخشی از مشکالت واردات کشور 
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به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:

شرکت های دانش بنیان ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند

ایرنا - بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور سه هزار و ۵۹۹ فقره جواز تاسیس صنعتی در ۲ ماهه نخست امسال و رشد ۲۵ درصدی 
آن نسبت به مدت مشابه پارسال است. در فروردین و اردیبهشت ماه ۹۷ تعداد دو هزار و ٨۷۹ فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده بود. بررسی آمارهای یاد شده 

همچنین نشان دهنده صدور ٨۶۲ پروانه بهره برداری صنعتی در این مدت است که در مقایسه با پارسال رشد ٣٤.۵ درصدی نشان می دهد.

رشد ۲۵ درصدی صدور جواز تاسیس 
صنعتی در ۲ ماه نخست امسال

معاون علمی و فناوری ریاس���ت جمهوری تاکید کرد: تاکنون ش���رکت های 
دانش بنیان برابر با ۹٠ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند.

مهر- سورنا ستاری در نشست رییس مجلس شورای اسالمی با شرکت های 
دانش بنیان و مدیران پارک فناوری پردیس، اظهار کرد: علیرغم برخی کم لطفی ها ما 

از سوی مجلس شورای اسالمی حمایت شدیم و بودجه خوبی گرفتیم.
وی افزود: ما باید اکوسیستم داشته باش���یم زیرا پول حرف اول را در اقتصاد 

نمی زند بلکه عامل پنجم یا ششم در پیشرفت محسوب می شود.
معاون علمی و فناوری با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر برنامه های خوبی 
برای شرکت های دانش بنیان پیاده سازی شده است، گفت: با حمایت مجلس، قانون 
حمایت از شرکت های دانش بنیان به تصویب رسید و شرکت ها بر اساس این قانون 

فعالیت می کنند.
وی تاکید کرد: قانون حمایت از ش���رکت های دانش بنیان یکی از مترقی ترین 

قانون ها در حوزه فناوری بوده است.
ستاری با تاکید بر تعیین اولویت ها در کشور و تامین نیازها به واسطه شرکت های 

دانش بنیان گفت: شرکت های دانش بنیان به زودی باید بار شرکت های خودرویی، 
نفتی، پتروشیمی، معدن و … را بر دوش بگیرند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ٤٠ 

پارک فناوری در کشور مشغول فعالیت هستند گفت: اکنون ایجاد مراکز نوآوری در 
کنار دانشگاه ها از جمله موضوعاتی است که به آن توجه می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۵٠٠ شرکت دانش بنیان در نواحی دانشگاه شریف 
اکنون مشغول فعالیت هستند. ستاری درباره فروش شرکت های پارک فناوری 
پردیس گفت: سال گذشته فروش شرکت های دانش بنیان این پارک برابر با ۷ هزار و 
۵٠٠ میلیارد تومان بوده است. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه 
در حال حاضر ٤ هزار و ٤٠٠ شرکت دانش بنیان در کشور مشغول فعالیت هستند، 

گفت: تاکنون این تعداد شرکت برابر ۹٠ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند.
به گفته وی پارک های علمی و فناوری و پارک فناوری پردیس نسل قدیمی از 
پارک ها به شمار می روند اما اکنون موضوع جدیدی در کشور با عنوان کارخانه های 

نوآوری مطرح است که توسط بخش خصوصی ایجاد شده اند.
وی با تاکید بر اینکه کارخانه های نوآوری می تواند زایشگاه شرکت های دانش بنیان 
باشد، گفت: این کارخانه ها در حال حاضر بیش از ٣ هزار نفر در حوزه های مختلف 

را مشغول به کار و فعالیت کرده است.
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ظهور ناگهانی تبلیغات 
در گوشی های هواوی

کاربران گوش����ی  های هواوی در توییتر 
از ظهور یکباره تبلیغات در الک اس����کرین 

دستگاه های خود شکایت کردند.
مهر- شرکت هواوی پس از تحریم های 
آمریکا با مش����کلی جدید روبرو شده است. 
کاربران موبایل های این شرکت چینی در 
شبکه های اجتماعی از تبلیغاتی گله می کنند 
 )lock screen( که در الک اسکرین های

آنان ظاهر می شود.
کاربران هواوی با مش����اهده تبلیغات یک 
آژانس مسافرتی )Booking.com( به 
 home( عنوان تصویر اصلی هوم اسکرین

screen( خود در توییتر گله کردند.
به نظر می رس����ید این تصاویر به ویژگی 
Magazine Unlock موبای����ل اضافه 
شده اس����ت. هنگامیکه نمایشگر دستگاه 
فعال و قفل آن باز می ش����ود، این ویژگی 
مجموعه ای از تصاویر را ب����ه طور متوالی 

نمایش می دهد.
بس����یاری از کاربران با انتشار تصاویری 
در توییتر اعالم کردند عکس های مختلفی 
از جمله لینک و لوگوی آژانس مس����افرتی 
مذکور را در الک اس����کرین خود مشاهده 

کرده اند.
Booking. هرچند هواوی ی����ا آژانس
com درباره این مشکل هیچ اظهار نظری 
نکردند اما حس����اب کاربری رسمی توییتر 
هواوی در آلمان به س����واالتی درباره این 
قابلیت پاسخ داد و از کاربران عذرخواهی 
کرد. همچنین در ادام����ه جزییاتی درباره 
خاموش کردن این قابلیت را برای کاربران 

توضیح داد.
این در حالی است که هواوی مجبور شده 
 Mate( عرضه نخستین موبایل تاشو خود
X( را به تعویق بیندازد. این شرکت چینی 
تأیید کرده عرضه نخس����تین موبایل تاشو 
خود را به تعویق می اندازد تا آزمایش های 
بیشتری روی دس����تگاه و نمایشگر انعطاف 

پذیر آن انجام دهد. 

هزینه تولید آیفون
 ۳۰ درصد باال می رود

کارشناسان معتقدند جنگ تجاری آمریکا 
و چین سبب می ش����ود هزینه های تولید 

آیفون ٣٠ درصد افزایش یابد.
مهر- احتمال دارد قیم����ت آیفون ۱۱ 
حدود ٣٠٠ پوند افزایش یاب����د. به گفته 
کارشناس����ان جنگ تجاری میان آمریکا و 
چین احتماالً سبب می شود هزینه های تولید 
محصوالت اپل سر به فلک بکشد و بنابراین 

قیمت آن نیز بالطبع افزایش یابد.
بیشتر گجت های ش����رکت اپل در چین 
ساخته می شوند اما جنگ تجاری میان دو 
کشور به معنای آن اس����ت که اپل مجبور 
می شود محصوالت خود را در نقاط دیگری 

تولید کند.
کارخانه »فاکس����کان« که بس����یای از 
آیفون ها را می س����ازد نیز اعالم کرده در 
صورت افزایش تعرفه های مالیات بر واردات 
محصوالت چینی، محص����والت اپل را در 
واحدهای خود در کش����ورهای دیگر تولید 
خواهد کرد. اگر اپ����ل موبایل های خود را 
خارج از چین تولید کن����د هزینه های آن 

حدود ٣٠ درصد افزایش می یابد.
به نوش����ته بلومبرگ، ای����ن روند فقط 
به آیف����ون مرب����وط نیس����ت تجهیزات 
آی پد، اپ����ل واچ و رایانه ه����ای مک نیز 
 در این کش����ور تولید یا س����رهم بندی

 می شود.
رزمری کوتس مدیر ارشد اجرایی شرکت 
خدمات مش����اوره بلوس����یلک در این باره 
می گوید: همزمان با انتقال تولید محصوالت 
از آمریکا به آسیا در ۲٠ سال گذشته، تمام 
زنجیره های تأمین زخایر نیز به این منطقه 

منتقل شده اند.
هرچند بسیاری از ش����رکت های بزرگ 
می توانند مکان تولی����د محصوالت خود را 
تغییر دهند اما این بدان معنا نیس����ت که 
چنین تغییری یک شبه اتفاق می افتد. این 
روند نیازمند آموزش و استخدام کارگران 
بیشتری اس����ت. فرایند ایجاد دوباره یک 
زنجیره تأمین ذخای����ر ۱۲ تا ۱٨ ماه طول 

می شود.
به گفته کوتس افزایش قیمت ها به کاهش 

تقاضای خریداران منجر می شود.
این روند سبب می ش����ود هزینه تولید 
آیفون ۱۱ که در س����پتامبر عرضه می شود 

صدها پوند افزایش یابد.
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عرضه میت ایکس هواوی به تاخیر افتاد

تالش برای اصالح محصول یا ارایه سیستم عامل اختصاصی؟
چینی  ش���رکت 
هواوی که گوش���ی 
ر  یکس را قرا میت ا
بود به زودی راهی ب���ازار کند، اعالم کرده 
تا اواخر تابستان این گوش���ی راهی بازار 

نخواهد شد.
آی تی من - هواوی اوایل س���ال جاری 
میالدی همزمان با گلکسی فولد سامسونگ، 
گوش���ی میت ایکس را به عنوان نخستین 
گوشی تاشونده نس���ل پنجمی دنیا معرفی 
کرد. قرار بود این گوشی اوایل تابستان به 
بازار عرضه شود که حاال هواوی اعالم کرده 
عرضه این گوشی با تاخیر انجام می شود و 
احتماال تا اواخر تابس���تان این محصول در 

اختیار کاربران قرار نخواهد گرفت.
اما این تاخیر در عرضه گوشی های تاشونده 
کمی مشکوک به نظر می  رسد. سامسونگ 
نیز عرضه گلکسی فولد را به تاخیر انداخت. 
البته این گوشی به دلیل مشکلی که برای 
نمایش���گر آن به وجود آمد ب���ا تاخیر در 
عرضه رو به رو شد و سامسونگ مدت زمان 
بیشتری صرف کرد تا محصولی بی عیب و 
نقص راهی بازار کند. البته سامس���ونگ به 
تازگی اعالم کرده که مش���کل نمایشگر را 
حل کرده و تا اواخر ماه آینده این گوشی را 

به بازار عرضه خواهد کرد.
اما هواوی چرا عرضه گوشی میت ایکس 
را به زم���ان دیگری موکول کرده اس���ت؛ 
آیا این غول فناوری چین���ی هم به زمان 
بیش���تری برای تکمیل گوشی جدیدشان 
که قرار است انقالبی در صنعت گوشی های 
موبایل ایج���اد کند، نیاز دارن���د. آیا این 
کمپانی چینی هم هراس دارد که به دلیل 
نوآوری به کار رفته در پرچمدار جدیدش 
ممکن است با شکست روبه رو شود و تالش 
می کند تا مدتی را به آزمایش و بررس���ی 
روی این گوشی اختصاص دهد تا محصولی 
بی نقص راهی بازار کند ی���ا تحریم های 
آمریکا عاملی ب���رای تاخیر در زمان عرضه 

این گوشی بوده است.
لبته به گفته  س���خنگوی ه���واوی به   ا
CNBC، این شرکت قصد ندارد محصولی را 
به بازار عرضه کند که به شهرت شان خدشه 
وارد کند. اما درواقع به نظر می رسد مشکل 
هواوی ربطی به بخش تاش���وی نمایشگر 

گوشی میت ایکس ندارد بلکه تأثیرات ناشی 
از تحریم های تجاری ایاالت متحده است. 
به خاطر قرار گرفتن هواوی در لیست سیاه 
ایاالت متحده، شرکت های آمریکایی مجاز 
به فروش یا صدور مجوز برای هیچ فناوری 
به این شرکت نیستند. این موضوع مشکالت 
فراوانی را برای هواوی موجب شده است که 
مهم ترین آن ها، ناتوانی برای تهیه  گواهینامه  

سیستم عامل آندرویید گوگل است.
صرف نظر از اینکه آی���ا میت ایکس در 
س���پتامبر آینده عرضه خواهد شد یا خیر، 
استفاده کردن یا نکردن از آندرویید در این 
گوشی ها هم موضوع مهمی است که هنوز 
تکلیف آن روشن نشده اس���ت. بر اساس 
گزارش CNB قطعا این گوش���ی  همراه  با 
آندرویید عرضه خواهد شد؛ چرا که آن ها 
پیش از قرار گرفتن گوشی در لیست سیاه 
تحریم های آمریکا، تولید ش���ده اند. اما وال 
استریت ژورنال معتقد است که این موضوع 

هنوز در دست بررسی است.
پس از قرار گرفتن نام هواوی در لیس����ت 
س����یاه تحریم های آمریکا، شرکت هایی مثل 
گوگل، کوالکام و س����ایرین اعالم کردند که 
همکاری خود را با ه����واوی قطع می کنند. 

هواوی هم بیکار ننشست و از توسعه سیستم 
 عامل اختصاصی خودش خبر داد. این سیستم 
عامل که هونگ منگ معرفی شده، مبتنی بر 
آندرویید گوگل است و هواوی وعده داد که نه 
تنها از وابستگی خود به شرکت های آمریکایی 
می کاهد، بلکه سیستم عاملی ارایه می کند که 
با همه دستگاه ها اعم از گوشی هوشمند، تبلت 
و لپ تاپ سازگار است. حتی گفته می شود که 
این سیستم عامل اختصاصی هواوی ۶٠ درصد 

سرعت بیشتری نسبت به آندرویید دارد.
بر این اس���اس این احتم���ال هم وجود 
دارد که میت ایکس همراه با سیستم عامل 

اختصاصی هواوی به فروش برسند. 
البته یکی از س���خنگویان هواوی اعالم 
کرده است که چینی ها ترجیح می دهند با 
سیستم عامل گوگل کار کنند، اما در صورت 
لزوم این آمادگی را دارند که با سیستم عامل 
خود به کار ادامه بدهند. به گفته  این فرد، 
آن ها توانایی های کافی برای انجام این کار 

در مدت ۶ تا ۹ ماه آینده را دارند.
موض���وع تأثیرگذار دیگر آن اس���ت که 
چسب های شفافی که BOE، تأمین کننده  
نمایش���گر OLED انعطاف پذیر هواوی از 
آن برای چسباندن استفاده می کرد، توسط 

شرکت آمریکایی ٣M تأمین می شد. اکنون 
که مقامات کاخ سفید شرکت های آمریکایی 
را از تجارت با هواوی منع کرده اند، تأمین 
این محصول با مانع رو به رو شده است. این 
تحریم، اتفاقات خوبی را برای آینده  صنعت 

گوشی های انعطاف پذیر رقم نخواهد زد. 
حاال بای���د منتظر بمانی���م و ببینیم که 
در آینده چه اتفاق���ی می افتد و آیا هواوی 
گوشی جدیدش را با سیستم عامل آندرویید 
راهی بازار خواهد کرد یا از سیستم عامل 
اختصاصی خود بهره خواهد برد. البته این 
محصول پیش از اعمال تحریم های آمریکا 
معرفی ش���ده، بنابراین امکان استفاده از 

آندرویید را در این گوشی دارد.
البته ممکن است هواوی از این گوشی دو 
نس���خه راهی بازار کند. یکی با آندرویید و 
یکی با سیستم عامل اختصاصی هواوی که 
با نام هونگ منگ یا سلفیش ارایه خواهد 
ش���د. با همه این اوصاف ه���واوی اگرچه 
هم اکنون جای���گاه دوم را در بازار موبایل 
دنیا دارد، اما تحریم ه���ای آمریکا احتماال 
تاثیر بدی روی وضعیت این کمپانی خواهد 
گذاشت و حتی گزارش ها حکایت از کاهش 

میزان فروش و تولید این شرکت دارند.

ساحره چمنی

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کرد:

جزییات اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان سیل زده

مصوبه

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری حمایت های 
این صندوق از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل اخیر را تشریح 

کرد.
صندوق نوآوری و شکوفایی - سیاوش ملکی فر به تشریح حمایت های 
صندوق نوآوری از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل اخیر پرداخت 
و گفت: از مجموع بیش از چهار هزار شرکت دانش بنیان در کشور، بر اساس 
آخرین آمار کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان صالحیت، 
٣۷ شرکت در استان گلستان، ۱۹ شرکت در استان لرستان، ٤۵ شرکت در 
استان کرمانشاه، ۷۲ شرکت در استان خوزستان و ۱۵٤ شرکت در استان 
فارس مشغول به فعالیت هستند که ممکن است بر اثر سیل دچار آسیب 

شده باشند.
وی درباره نح���وه ورود صندوق نوآوری و ش���کوفایی برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل، گفت: بر اساس مصوبه هیات 
عامل صندوق پس از وقوع سیل، ما با استانداری های مناطق سیل زده مکاتبه 
و رونوشتی هم برای سازمان صنایع و معادن استان، پارک های علم و فناوری 
و دستگاه های ذینفع در این حوزه ارسال کردیم و در این نامه از آنها خواستیم 
تا شرکت های آسیب دیده در سیل را شناسایی و اسامی و میزان خسارت 
وارده به آنها را به صندوق اعالم کنند. تا این لحظه تنها نهادی که با ما مکاتبه 
داشته پارک علم و فناوری گلستان است که آن هم به سبب آسیب فراوانی 
است که شرکت های دانش بنیان فعال در این استان متحمل شده اند. در این 
استان هشت شرکت اعالم خسارت کرده اند که در این زمینه اقداماتی خوبی 
برای کمک به آنها انجام شده است. در استان خوزستان هم تا االن یک 

شرکت به ما اعالم خسارت کرده است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و ش���کوفایی افزود: در عین حال ما این 
آمادگی را داریم که هر زمانی گزارشی از استان های سیل زده درباره خسارت 
سیل به شرکت های دانش بنیان این استان ها اعالم شود با تمام توان به 

کمک آن شرکت ها بشتابیم.
ملکی فر در ادامه به نوع تسهیالت ارایه شده از سوی صندوق نوآوری و 
شکوفایی به شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل پرداخت و اظهار 
داش���ت: یکی از اقداماتی که می تواند به این شرکت ها کمک کند، بحث 
استفاده از تسهیالت صندوق در حوزه تامین دفاتر کاری، کارگاه ها و واحدهای 
تولیدی است که با نرخ ترجیحی نسبت به نرخ بهره بانکی و با اقساط چهار 
ساله و در کمترین زمان ممکن در اختیارشان قرار می گیرد. این تسهیالت که 
در اختیار همه شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد، در سه منطقه از کشور 
با شرایط مختلف داده می شود؛ در تهران سقف این تسهیالت که به میزان 
۷٠ درصد خرید آن کارگاه و یا دفتر کاری درنظر گرفته شده، تا سقف دو 
میلیارد تومان قابل پرداخت است. این رقم در سایر کالنشهرها تا سقف ۱.۵ 

و در سایر شهرها تا سقف یک میلیارد تومان است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه در پاسخ به این سوال 
که آیا با تسهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل، 
این شرکت ها به همان سطح تولید پیش از وقوع سیل برگشته اند؟ گفت: به 
طور قطع بازگشت این شرکت ها به چرخه تولید طول می کشد و زمانبر است 
و خیلی هم نباید انتظار داشت این شرکت ها سریع به این چرخه بازگردند اما 
ما و تمامی دستگاه های درگیر در اکوسیستم دانش بنیان استان های سیل زده، 

نهایت تالش خود را به کار می گیریم تا این شرکت ها هرچه سریع تر به حوزه 
تولید بازگردند.

ملکی فر در ادامه ضمن تشریح برنامه های صندوق نوآوری و شکوفایی در 
تسریع اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: ما از سال 
گذشته تدابیری ویژه ای برای این منظور اندیشیدیم و فکر می کنیم توانسته ایم 

تا حد قابل قبولی روند اعطای تسهیالت را سرعت بخشیم.
ملکی فر در ادامه با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی هیچگاه 
شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها را در مراحل کاری خود تنها 
نمی گذارد، تصریح کرد: ما معتقدیم نیازهای ش���رکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها همزمان با رشد آنها، بزرگ تر می شود لذا شعار ما این است 
که از لحظه شکل گیری این شرکت ها تا زمانی که وارد بورس می شوند در 
کنار آنها خواهیم بود و آنها می توانند از ابزارها و منابع مالی متنوع صندوق 
بهره مند شوند. در مراحل باالتر نیز ما با همکاری با صندوق های جسورانه 
بورسی که مجوزشان را از شورای عالی بورس دریافت می کنند کسب و 
کارها را حمایت می کنیم. معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان 
فعالیت استارت آپ ها در حوزه نیازهای اساسی و روز کشور را از چالش های 
اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور عنوان کرد و گفت: در این زمینه ما 
نیازمند کمک دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور هستیم به همین خاطر 
در صندوق باب همکاری را با این نهادها بیش از بیش گشوده ایم و تالش 
می کنیم دستگاه های اجرایی نیازهای اساسی کشور را به فراخوان بگذارند تا 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و فناور که فکر می کنند راه حل های 
فناورانه برای رفع آن چالش ها را دارند شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.
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