
فعالیت ۱۷شرکت پارک
 علم و فناوری خراسان در حوزه کرونا

رضا قنبری رییس پارک علم و فناوری خراس��ان با بیان 
اینکه هم اکنون ۱۷ ش��رکت عض��و پارک عل��م و فناوری 
خراس��ان به تولید اقالم و محصوالت مرتبط با پیش��گیری 
و مقابله با ویروس کرونا مشغول هستند، گفت: محصوالت 
از نظر ماهیتی در س��ه دس��ته محصوالتی که از قبل تولید 
شده اند و در این ایام توسعه بازار داشته اند، تولید محصول 
جدید در این بازه زمانی و پروژه های تحقیق و توس��عه قرار 

می گیرند.
مهر - وی افزود: بیش��ترین می��زان تولید به دس��تگاه 
ونتیالتور با ظرفیت روزانه ۳۰ دستگاه اختصاص دارد که ۷۵ 
درصد از تولید روزانه کش��ور را شامل می شود. این دستگاه 
برای تنفس بیم��اران ریوی و کرونایی مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد و دارای استاندارد CE اتحادیه اروپا است.
قنبری اف��زود: تولید محص��والت متنوع��ی نظیر لباس 
حفاظت فردی یکبار مصرف مخصوص کادر مراکز درمانی به 
میزان ۲۰۰ دست در روز، شیلد محافظ صورت، محلول های 
آنتی باکتریال و ضدعفونی های دست و س��طح با استفاده 
از فناوری نان��و، تولید روزان��ه ۱۰۰ هزار لوله آزمایش��گاه 
خونگیری، اپلیکیشن مسیریابی و نمایش بیمارستان های 
مربوط به بیماران کرونایی در اپ نشان و نمایش مکان های 
پر ت��ردد )افراد پی��اده(، پلتفرم و ش��بکه اجتماعی ارتباط 
معلمان، دانش آموزان و والدین در دوران تعطیلی مدارس 
برای ارائه برنامه درس��ی و آموزشی برای بیش از ۶۵۰ هزار 
دانش آموز و معلم، بخش��ی از دس��تاوردهای شرکت های 
مس��تقر در پارک اس��ت. قنبری در مورد تعامالت صندوق 
نوآوری و شکوفایی با شرکت های مستقر در پارک نیز گفت: 
شرکت احیا درمان پیش��رفته با عاملیت صندوق پژوهش و 
فناوری دانشگاه تهران مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای تولید 
ونتیالتور از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت دریافت 
کرده است و برخی از ش��رکت ها مانند تولید کننده محلول 
ضد عفون��ی کننده بی بو نی��ز از طریق صن��دوق پژوهش و 

فناوری خراسان اقدام به دریافت تسهیالت کرده است. 
رییس پارک علم و فناوری خراس��ان به حمایت های این 
مجموعه از شرکت های مستقر در پارک در قالب تخفیف و 
تعویق در پرداخت اجاره بها و بازپرداخت تسهیالت پرداخت 
و گفت: عالوه بر حمایت های مالی، ش��رکت های مستقر در 
پارک علم و فناوری خراس��ان از حمایت های معنوی نظیر 
معرفی محصوالت و برقراری ارتباط با دستگاه های استانی و 
کشوری و نیز عرضه محصوالت نیز برخوردار شده اند. پارک 
در راس��تای تولید محتوا یک وبینار تح��ت عنوان »کرونا و 
اقدامات خالقانه س��ازمان های آینده نگر« برای ش��رکت ها 
و کارکن��ان برگزار کرده اس��ت و محیط کلیه ش��رکت ها و 
سازمان ها و همچنین سرویس های رفت و آمد را با محلول 
ضدعفونی پراکسید هیدروژن و نیترات نقره به صورت مداوم 

ضدعفونی می کند.

پنجره

3 بخش خصوصی

رییس شبکه فن بازار:

کارگزارانتجارتفناوریوامبالعوضدریافتمیکنند
شبکه فن بازار تسهیالتی همچون اعطای تسهیالت، وام بالعوض و جایزه 
به بروکرها و تدوین آیین نامه فعالیت را برای کارگزاران تجارت فناوری در 

نظر گرفته است.
معاونت علمی - میالد صدرخانلو رییس شبکه فن بازار معاونت علمی 
 در این باره اظهار کرد: شبکه فن بازار ملی در راستای نامگذاری سال جاری 
به عنوان س��ال جهش تولید، طرحی را به نام طرح جهش تجارت فناوری 
تدوین کرد. این طرح که با حمایت معاون علمی  و فناوری ریاست جمهوری 
آغاز به کار کرد، تالش دارد تا تسهیالتی را برای کارگزاران تجارت فناوری 

یا همان بروکرها فراهم کند.
رییس ش��بکه فن بازار  در ادامه افزود: با توجه به اینکه بروکرها یکی از 
عوامل تاثیر گذار و مهم زیست بوم دانش بنیان کشور هستند، این تسهیالت 
می تواند به آنها در جهت انجام وظایفش��ان کمک کند. جزئیات مربوط به 
شیوه نامه اعطاء و اس��تفاده از این تس��هیالت  در کنفرانسی سراسری به 

صورت کامل به بروکرهای شبکه فن بازار معاونت علمی  توضیح داده شد. 
این تسهیالت ش��امل وام های قرض الحس��نه، جایزه های تبادل فناوری و 

همچنین کمک های بالعوض به بروکرها است.  
وی درباره زمینه های ش��روع چنین طرحی گفت: همانگونه که معاون 
علمی در سیزدهمین نشست سراسری فن بازارهای کشور بر کاهش ریسک 
فعالیت های بروکری اعالم کرد، شبکه فن بازار تالش دارد تا به وسیله این 
طرح و این تسهیالت ریسک فعالیت بروکرها را کاهش دهد و به فعالیت فن 

بازارهای کشور کمک کند.
وی رونمایی از آیین نام��ه فعالیت بروکری را یکی دیگ��ر از اتفاقات این 
همایش خواهد و افزود: ه��دف از تدوین آیین نامه این اس��ت که فعالیت 
بروکرها مورد تالیف قرار گیرد و در یک چهارچوب شناخته شده قرار گیرد. 
این آیین نامه کمک می کند که بروکره��ا مورد ارزیابی قرار گیرند و فرایند 

هویت بخشی در مورد آنها انجام گیرد.

صدرخانل��و افزود: امیدوار هس��تیم برایند این فعالیت ه��ا کمک کند تا 
منویات مقام معظم رهبری محقق شود و فعالیت شرکت های نوپا و عرضه 
محصوالت فناورانه توام با جهش در تولید و افزایش راندمان زیس��ت بوم 

دانش بنیان کشور باشد.
در این طرح مدل های حمایتی برای ۴ فعالیت سرمایه گذاری، رفع نیاز 
فناورانه، بازاریابی و برگزاری رویداد فس��تیوال نوآوری در نظر گرفته شده 
است. این چهار مورد بیشتر فعالیت های در نظر گرفته شده برای کارگزاران 

فناوری را در بر می گیرد.
از جمله بخش های جالب توجه طرح مذکور، اهدای جایزه بروکری است. 
بررسی فعالیت بروکرها بر اساس ۶ ش��اخص و اهدای جایزه به بروکرهای 
منتخب از جمله قسمت های قابل توجه طرح جهش تجارت فناوری بوده 

است.
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حذف ۴ صفر از پول ملی
 نمایشی و مخرب

حذف چهار صفر از پ��ول ملی یک کار غیرضروری 
و نمایشی است که هیچ اثر و ارزش واقعی در اقتصاد 
کشور ندارد و امیدواریم مسووالن به جای ادامه این 
مس��یر مخرب بازی با اعداد، به فکر حل مش��کالت 

واقعی اقتصاد ایران باشند.
گفت وگو و کار در مورد حذف چه��ار صفر از پول 
ملی در شرایط حاضر چیزی ش��بیه تجویز جراحی 
زیبایی برای بیمار مبتال به س��رطان است. دوستان 
صحبت از کاهش هزینه های حس��ابداری بر اثر این 
تغییر می کنند ک��ه در میان مدت ح��رف صحیحی 

است.
البته در کوتاه مدت این اقدام، با توجه به لزوم اصالح 
ارقام آمارها و صورت ها مالی سال های گذشته، برای 
مقایسه پذیر شدن، هزینه زاس��ت و شانس خطا هم 
در دوران تغییر، در محاس��بات مالی باال می رود. اما 
به طورکلی، در مقیاس ناکارآمدی های نظام اقتصادی 

ایران، این اعداد و ارقام خنده آور است.
در ایران، دول��ت تقریباً هم ان��دازه تولید ناخالص 
داخلی، سوبس��ید پیدا و پنهان توزیع می کند؛ و این 
سوبس��ید در برخی حوزه ها همچ��ون آب و انرژی، 
عالوه بر ایج��اد ناکارآمدی اقتصادی ش��دید، اثرات 
مهمی  بر ناپایدار کردن زیس��ت بوم ای��ران دارد؛ که 
به��ای آن را نس��ل های بع��دی به س��ختی خواهند 

پرداخت.
این فقط یک قلم از مشکالت حاد در کشور ما است 
و حاال در میان فهرست مطول مشکالت ناکارآمدی 
در کشور، چرا دوستان نگران هزینه های حسابداری 

به دلیل وجود صفرهای اضافه شده اند؟!
انگار در انباری که شتر با بارش در آن گم می شود؛ 
شما برای افزایش دقت انبارداری، واحد اندازه گیری 

ارزن ورودی انبار را، از کیلوگرم به دانه تغییر دهی!
در کوتاه مدت هم، اثر حذف چهار صفر از پول ملی، 
با گرد شدن قیمت ها به سمت باال، اثر تورمی  خواهد 
بود. اما درمجموع این فعالیت یک کار غیرضروری و 
نمایشی اس��ت که هیچ اثر و ارزش واقعی در اقتصاد 
کشور ندارد و امیدواریم مسووالن به جای ادامه این 
مس��یر مخرب بازی با اعداد، به فکر حل مش��کالت 

واقعی اقتصاد ایران باشند.
*نایب رییس اتاق ایران 
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

New Tab

نظرگاه
بازسازی ۱۵۰۰ واحد
 صنفی-تولیدی در سال 99

اتاق اصناف ایران- وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتقای بهره وری از طریق بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ و صنوف تولیدی را از جمله برنامه های مهم وزارت صمت در سال جهش تولید عنوان کرد 
و گفت: بازسازی و نوسازی حداقل ۵۰ واحد صنعتی بزرگ و بازسازی و نوسازی حداقل ۱۵۰۰ واحد صنفی تولیدی در سطح کشور در سال ۹۹ در دستور کار است. رضا رحمانی گفت: این برنامه همسو 

با برنامه راه اندازی مجدد ۲۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل و فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای صنعتی با اولویت تامین بازار ۸۰ میلیونی داخل کشور در سال ۹۹ پیگیری می شود.

دبیر کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران اعالم کرد:

دولت شرایط فورس ماژور را بپذیرد

نظر

عضو هیات مدیره و دبیر کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی 
رایانه اس��تان تهران  گفت: دولت باید با پذیرش شرایط فورس ماژور 
ضمن تعمیم آن به قراردادها و تعهدات مربوط به خود، شرایط تسهیل 
و استمهال در حقوق بیمه و مالیات کسب و کارها را نیز با هدف اقتصاد 

مقاومتی مهیا کند.
نص�ر ته�ران - مه��رداد خداوردی��ان گف��ت: در س��ال های 
اخی��ر ش��اهد هس��تیم در کش��ور  مس��تعد و خ��الق همانن��د 
س��ایر کش��ورهای توس��عه یافت��ه در قال��ب اس��تارتاپ ها ب��ر پایه 
اقتص��اد دانش بنی��ان، ب��ا ایده ه��ای نو آورانه اق��دام ب��ه راه اندازی 
 خدم��ات و کس��ب و کاره��ا دیجیت��ال در بس��تر فض��ای مجازی 

کرده اند.
وی گفت: بدیهی اس��ت توجه به این موضوع ضمن اش��تغال زایی 
و رونق تولید و خدمات داخلی، زمینه دس��تیابی ب��ه اهداف اقتصاد 
مقاومتی را نیز تس��هیل کرده اس��ت. حاال بدیهی است بهره گیری از 
فضای مجازی در قالب اینترنت و یا اینترانت مستلزم بستر فیزیکی و 
زیر ساخت است که برخی از اقالم آن در کشور تولید نمی شود و شاید 
بس��یاری از تولیدات و خدمات با س��طح فناوری باال بر همین بستر 

شکل می گیرد.
وی اضافه ک��رد: همچنین در نظر بگیری��د در ماه های اخیر جهان 
در معرض شیوع ویروس کرونا قرارگرفته اس��ت و عماًل وابستگی ما 
به فضای مجازی به س��بب آموزش های از راه دور و دورکاری بیشتر 
از پیش نیز شده است. ش��اید اکنون تجهیزات و خدمات فاوا تبدیل 
به محصوالتی راهبردی و ضروری شده اند و چه پسندیده است که ما 

با برنامه ریزی بلند مدت به فکر س��اخت و تولید تجهیزات مورد نیاز 
خود نیز باشیم و برای ش��روع همانند برخی اقالم از مونتاژ تا ساخت 

جلو برویم.
وی گفت: ولی اکنون باید در نظر داشته باش��یم باتوجه به تجارب 
گران به��ای قبلی در تحریم ها، در این ش��رایط بح��ران کرونا ما بهتر 
می توانی��م تهدیدها را ب��ه فرصت تبدیل کنی��م و با اتکا ب��ه اقتصاد 
غیر نفتی با اقتصادی چاب��ک تر گوی رقاب��ت را از رقبای بین المللی 
 نیز برباییم و از ح��اال اقتصاد پ��س از کرونا خود را نی��ز برنامه ریزی

 کنیم.  وی گفت: این مس��تلزم آنس��ت که م��ا بدانیم ب��ه این مهم 
دس��ت پیدا نمی کنیم جز ب��ا تصمیم گیری های هوش��مندانه دولت 
و تصمیم س��ازی های به موق��ع، لذا به نظ��ر می آید در ح��ال حاضر 
دولت می بایس��ت باحمایت و تس��ریع در وارادت کااله��ای فاوا که 
فعاًل ام��کان تولید آن وج��ود ندارد و تس��هیل ثبت س��فارش آن با 
اولویت دادن به عن��وان کاالهای ضروری زمین��ه حمایت از خدمات 
ضروری آموزش��ی و خدماتی قش��ر کثیری از جامعه و اشتغال زایی 
و کارآفرینی در فضای مج��ازی را فراهم آورد و ب��ا برنامه ریزی بلند 
مدت در جهت تولید چنین کاالهای راهبردی همانند سایر تولیدات 
موفق داخلی ق��دم بردارد، چراک��ه ممانعت غیر کارشناس��ی منجر 
 به ورود غیر قانون��ی کاالها به ص��ورت قاچاق و ایج��اد رانت خواهد 
ش��د. وی تاکید کرد: ضمن آنکه دولت باید با پذیرش شرایط فورس 
ماژور ضمن تعمیم آن به قراردادها و تعهدات مربوط به خود، شرایط 
تسهیل و استمهال در حقوق بیمه و مالیات کسب و کارها را با هدف 

اقتصاد مقاومتی نیز مهیا کند.

حسین سالح ورزی*

وبینار فرصت های عراق برای شرکت های 
دانش بنیان برگزار شد

عالوه بر بازار گسترده داخلی، فرصت های متعددی در کشورهای همسایه وجود 
دارد که می تواند فراهم کننده مشتریان جدیدی برای محصوالت دانش بنیان تولید 
شده در زیست بوم نوآوری کشور باشد. در همین راس��تا معاونت علمی  و فناروی 
ریاست جمهوری رخدادهای مختلفی را در طول سال برگزار می کند تا شرکت های 

دانش بنیان هر چه بیشتر، با نکات فنی فعالیت در این کشورها آشنا شوند.
معاونت علمی- کشور عراق یکی از مقاصد صادراتی عمده برای تولید کنندگان 
و صادر کنندگان کشور محسوب می شود. با این همه تغییرات عمده در بخشنامه ها 
و قوانین و مقررارت آن کشور و لزوم آش��نایی با جزئیات مختلف بازاریابی و نحوه 
صادرات محصوالت دانش بنیان به این کش��ور، لزوم آموزش توس��ط خبرگان این 

عرصه را برای شرکت های دانش بنیان ضرورری ساخته است.
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا، امکان برگزاری حض��وری این گونه رخدادها از 
برگزارکنندگان، سلب شده اس��ت، به همین خاطر مرکز شرکت های دانش بنیان 
معاونت علمی، این رویداد را در قالب وبینار برگزار ک��رد. این وبینار با حضور کاوه 
دلیری  مدیر پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان ایرانی و به همت مرکز شرکت ها 

و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
بررس��ی برخی چالش ها و واکاوی فرصت  های پی��ش روی متقاضیان صادرات 
محصوالت دانش بنیان به این کشور از جمله سرفصل های مطرح شده در این وبینار 
بود. به گفته س��خنران این وبینار، کشور عراق به س��ه منطقه تجاری عمده )اقلیم 
کردستان عراق، بغداد و بصره( تقسیم می ش��ود که کار کردن در هر یک از این سه 

ناحیه اقتصادی، ویژگی  ها و مختصات خود را دارد.
بررس��ی ش��رایط رقبای مانند ترکیه و چین نیز از جمله دیگر، موضوعات مورد 

بررسی در این وبینار بود.
فایل ویدوئوی این وبینار و فایل پاور پوینت مدرس از روزهای آتی  از طریق سایت 

daneshbonyan.ir در دسترس  عالقه مندان خواهد بود.
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