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بخش اول: پیشگفتار

طرح تأسیس پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس در سال 
1381 پیشنهاد شد. اساسنامه مرکز رشد به عنوان پیش نیاز تاسیس 
پارك علم و فناورى و اساسنامه پارك علم و فناورى پس از طى 
مراحل قانونى در سال 1382 در هیات امنا دانشگاه تربیت مدرس 
مورد تصویب قرار گرفت و موافقت اصولى از وزارت عتف گرفته 
شد. در همان سال مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس با پذیرش 
18واحد فناور فعالیت خود را آغاز کرد و به دنبال آن افتتاح رسمى 
پارك علم و فناورى مدرس در مرداد 1384، صورت گرفت. روند 
افزایش تعداد واحدهاى فناور تحت پوشش تا سال 1393به دلیل 
محدودیت هاى مالى به کندى ادامه یافت. از اواخر سال 1393 با 
تغییر نگاه دانشگاه نسبت به فعالیت هاى پارك علم و فناورى و 
در راستاى تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین دور جدید فعالیت هاى 
پارك با خرید ساختمان مرکز رشد در مجاورت دانشگاه آغاز شد. 
این مجموعه با برخوردارى از دو پردیس به وسعت 60 هکتار در 
شمال شرق تهران در اتوبان بابایى و 6/4هکتار در غرب تهران 
در بلوار پژوهش و تعریف منطقه جنوبى دانشگاه تربیت مدرس به 
عنوان منطقه فناورى مصمم است با تبدیل دانشگاه تربیت مدرس 
به دانشگاه کارآفرین نقش شایسته اى در اقتصاد محلى و ملى ایفا 

کند.
در حال حاضر تعداد 30 واحد در دوره پیش رشد، 90 واحد در دوره 

رشد و 20 واحد بعنوان مؤسسات پارکى مستقر هستند.
الزم به ذکر است این میزان از ابتداى تأسیس پارك تاکنون براى 
واحدهاى پیش رشد تعداد 275 واحد، دوره رشد تعداد 202 واحد 

و دوره پارك 21 واحد است.
اولین شماره از خبرنامه پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس 
انتقال اطالعات و اخبار مربوط به حوزه  با هدف افزایش سطح 
ستادى و شرکت هاى مستقر در پارك، همچنین انعکاس هر چه 
بیشتر اخبار و دستاوردهاى دنیاى فناورى در بهار 1399 به همت 
دفتر ریاست و روابط عمومى پارك منتشر شده است. امید است این 
فعالیت گامى در راستاى تحقق اهداف عالیه پارك علم و فناورى 

دانشگاه تربیت مدرس باشد.

البته  است،  استمرار  نیازمند  کشور  در  شده  آغاز  علمى  حرکت 
رتبه هاى باالى علمى ایران در برخى رشته هاى نوپا مانند نانو و 
زیست فناورى بسیار افتخارآمیز است اما به هیچ وجه کافى نیست 
و نباید ما را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمى با شتاب ادامه یابد.

الزمۀ تحقق این هدف ایجاد زیرساخت هاى قانونى در خصوص 
شرکت هاى دانش بنیان و رفع موانع پیِش روى آن هاست. مکرراً 
مثًال  شود  اصالح  باید  کار  و  کسب  محیط  که  کرده ایم  تأکید 
مجوزى که باید ظرف یک هفته صادر شود، شش ماه زمان نبرد، 

موازى کارى هاى غلط حذف، و انحصار برداشته شود.
اجراى کامل سند راهبردى امور نخبگان موجب رفع بسیارى از 
محصوالت  تجارى سازى  علمى،  پیشرفت  زمینه  در  مشکالت 
علمى و فناورى و حل سایر مشکالت بخش علمى خواهد شد. 
شوراى عالى  و  بپردازد  سند  این  به  است  موظف  نخبگان  بنیاد 
را  آن  این سند، تحقق  به روزرسانى  با  باید  نیز  فرهنگى  انقالب 

مطالبه و دنبال کند. 
علمى  که جنبش  بددل  منفى جریانى  القائات  از  نشدن  مأیوس 
و  بددل  جریان  یک  است.  بعدى  نکته  مى کند  انکار  را  کشور 
اصل  دارد،  نیز حضور  دانشگاه ها  داخل  در  متأسفانه  که  بدخواه 
جهش علمى کشور را که یک واقعیت عیان است، انکار کرده و 
نداده  رخ  مهمى  علمى  اتفاق  هیچ  اینکه  القاء  با  مى کند  تالش 
اما شما در  ناامید کند،  را  نخبگان  و  تردید  را دچار  است، مردم 
مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید. جوان نخبه به ایران تعلق 
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وزارتخانه هاى  مسئوالن  بنابراین  است،  کشور  تن  پاره  و  دارد 
بهداشت و علوم موظفند از دانشگاه ها در مقابل جریانات منفى 

مراقبت کنند.
هنر انقالب اسالمى جرأت دادن به مرد و زن و پیر و جوان براى 
ورود به میادین دشوار از جمله ورود در میادین علمى که حتى 
تحسین دشمنان را نیز به دنبال داشته است، مى باشد. استفاده از 
ظرفیت علمى در بخش هاى مختلف کشور به «باال بردن قدرت 
دفاعى»، «درمان و پزشکى پیشرفته و کنترل بیمارى ها»، «مسائل 
با  دوام  با  محصوالت  تولید  و  «زیست فناورى  مهندسى»،  فنى 

فناورى نانو» و «فناورى صلح آمیز هسته اى»، منجر شده است.
وقتى جوان نخبه ایرانى، در زمینه مهندسى در تراز جهانى عمل 
بسیار  کارهاى  پیچیده،  بسیار  در ساخت دستگاه هاى  و  مى کند 
مهمى انجام مى دهد، طبعًا حضور او در عرصه هایى مانند اقتصاد، 
و  اقتصادى  مشکالت  براى  راه حل  ارائۀ  و  مدیریت  و  حقوق 
آسیب هاى اجتماعى، مؤثر و راهگشا خواهد بود.حضور نخبگان 
جوان در عرصه علوم انسانى موجب مى شود پرورش اندام علمى 
بخش  یک  اینکه  نه  گیرد،  صورت  متناسب  صورت  به  کشور 

فوق العاده قوى باشد و بخشى دیگر ضعیف و کم جان.
شرایط ما با شرایط دیگران متفاوت است. ما باید ایرانى بیندیشیم، 
ایرانى فکر کنیم و ایرانى زندگى کنیم که رعایت و اجراى الگوى 
این هدف کمک شایانى  به  ایرانى مى تواند  اسالمى-  پیشرفت 
رفتن  بین  از  باعث  غربى  دانشگاه هاى  فرهنگ  از  تقلید  کند. 
نوآورى و ابتکارات علمى است و تقلید از دیگران، نوزایى و نشاط 

حقیقى علمى را هم از بین مى برد.
گردآوردن «نخبگان ایراِن فرهنگِى بزرگ» یعنى نخبگان قلمرو 
ظرفیت  از  نمونه اى  گذشته  قرن هاى  در  ایرانى  فرهنگ  وسیع 
نخبگان  گردآورى  و  ارتباط گیرى  است.  نخبگانى  جامعه  بالقوه 
منطقه غرب آسیا، جهان اسالم، محور مقاومت و حتى گردآورى 
نخبگان حق جوى عالم در همه کشورها از جمله آمریکا و اروپا 
و  پاك  «دانش  ترویج  و  ارائه  به  نهادسازى  نوعى  با  مى تواند 

باشرافت» و «اندیشه درست» منجر شود.
راه ما نه سوسیالیستى است نه متکى بر لیبرال دموکراسى. ما به 
برکت اسالم راه سومى را به ملت ها ارائه کرده ایم که باید بیش 
از پیش با سخن منطقى و عمل خود، دل ها را به این راه سودمند 
براى بشریت جذب کنیم و ملت ها را از نفوذ روزافزون فرهنگ 

منحط غرب نجات دهیم.
نخبگان، اساتید و پیشروان حرکت علمى نگذارند امید به وجود 
آمده براى پیشرفت علمى کشور دچار اختالل شود.در کشور البته   

کشور  براى  عظیم  بسیار  سرمایه اى  فناورى  و  علم  پارك هاى 
هستند. شاید یک سرمایه بزرگ پنهان که به تدریج براى مردم 
آشکار مى شود که فعالیت این پارك ها چقدر مى تواند در اقتصاد 
فارغ و  تحصیلکرده  افراد  و  دانشجویان  اشتغال  در  دانش بنیان، 

ارزشمندى  کم کم  باید  باشد.  تأثیرگذار  دانشگاه ها   التحصیالن 
دانشگاه هایمان بر این مبنا باشد که این دانشگاه چند پارك علم 
و فناورى دارد و چگونه مى تواند علم را از طریق این پارك ها به 

بازار برساند.
پارك هاى علم و فناورى در مجموع هم از لحاظ درآمد و هم از 
لحاظ اشتغال، شتاب بسیار خوبى داشته اند، یعنى اگر از سال 92 
و  علم  پارك هاى  تعداد  که  دید  کنیم خواهیم  امروز محاسبه  تا 

فناورى 19 درصد اضافه شده است.
امروز کرونا معضل و مشکل بزرگى براى همه جوامع انسانى و از 
جمله ایران، در ارتباطات و زندگى مردم درست کرده است. امروز 
کشورى نیست که تحت تأثیر این مشکل نباشد. اما باید در نظر 
داشته باشیم که به تعبیر قرآن، هر چه هم شما به دانش و علم 
نزدیک شوید دانش و علم بشر کًال اندك است. ضمن اینکه این 
را بوجود آورده، در عین حال فضا و  ویروس مشکالت فراوانى 

فرصت خاصى هم براى فعالیت مان ایجاد شده است. 
فعالیت شرکت هاى دانش بنیان و پارك هاى علم و فناورى نشان

مشکالت مختلفى وجود دارد اما نباید این مشکالت را یک طرفه 
و بدون توجه به موفقیت ها مدام مطرح و بر سر آن مرثیه خوانى 
کرد، چرا که در این صورت امید در دل جوانان کم فروغ مى شود.

دیدار نخبگان و استعدادهاى برترعلمى با رهبر انقالب
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مى دهد که چگونه با همه قدرت از روز اولى که با این ویروس 
مواجه شدیم، به میدان آمدند و در مسیر تامین نیازمندى هایى که 
درمان  و  مراقبت  پیشگیرى،  تشخیص،  ضدعفونى،  بخش  در 

داریم، وارد شدند.
اکثر  امروز  و  شدیم  مواجه  خطرناك  ویروس  یک  با  اینکه 
و  تولید مى شود، خیلى مسأله مهمى است  نیازهایمان در داخل 
نشان دهنده قدرت علمى، خودکفایى و اقتصاد دانش بنیان کشور 
این غیرت  و  انجام دهد  را  این حرکت خوب  توانسته  که  است 
مؤمنانه ملى یک کشور است که از آن روزى که متوجه شدند، 
مردم گرفتار شدند در برابر این ویروس، همه توان خودشان را به 

کار گرفتند.
تشخیصى  و  بهداشتى  مسایل  تنها  دانش بنیان  شرکت هاى  کار 
بزرگى  و  عظیم  بسیار  کارهاى  نیست،  کرونا  ویروس  به  نسبت 
دارند که با بسیارى از کارهایشان آشنا هستم. باید کارى کنیم که 
بخش خصوصى و تولیدکننده ها به گونه اى تشویق شوند و بدانند 
که براى آینده صنعت، خدمات و تولید خود باید به شرکت هاى 

دانش بنیان و پارك هاى علمى و فناورى متصل شوند.
نکته آخر، کارخانه هاى نوآورى است که در واقع مراکز عظیم و 
را در  از شرکت هاى دانش بنیان  زیادى  تعداد  بزرگى هستند که 
خودشان جاى مى دهند، شتاب دهنده ها و شرکت هاى دانش بنیان 
در آنجا فعال مى شوند. شتاب دهنده ها مى توانند این کار و فعالیت 
را تسهیل کنند. این کارخانه در چند استان شروع به فعالیت کرده 
نوآورى  کارخانه هاى  فعالیت  شاهد  زودى  به  امیدواریم  و  است 

باشیم.
فعالیت و خدمات  دانشگاه سنتى،  اقتصاد سنتى،  بدانیم که  باید 
علمى  و  نوین  فعالیت هاى  به  را  خود  جاى  باید  کم  کم  سنتى، 
یا  دانش بنیان شدن  به سمت  خدمات  کم کم  اینکه  کما  بدهد. 
حتى دیجیتالى شدن حرکت مى کند؛ دانشگاه ها هم باید به این 
دانشگاه هاى  به  باید  سنتى  دانشگاه هاى  کنند.  حرکت  سمت 
فناورانه تبدیل شود، به دانشگاهى که کامًال به تولید متصل است. 
دانشگاهى مى ایستد.  خودش  پاى  روى  خودش  که  دانشگاهى 

مى تواند افتخار آفرین باشد که عالوه بر اینکه عالم و فناور تربیت 
و  در علم  بتواند  بیاورد  بوجود  در کشور خالقیت  بتواند  مى کند، 

دانش و پیشرفت هاى علمى پیشتازى کند.
خداوند این قدرت و استعداد را به ما داده و این تحول را باید شاهد 
پارك هاى  دوش  به  جدید  تحول  مسئولیت  این  امروز  و  باشیم 
است.  دانش بنیان  شرکت هاى  دوش  به  است.  فناورى  و  علمى 
امروز باید تحوالت جهان را مد نظر قرار بدهیم. یک مقدار به 10
20 سال آینده نگاه کنیم و بر آن مبنا بتوانیم تحوالت الزم را، 

بوجود بیاوریم.
جلسـه هم اندیشى رئیس جمهـور با رؤسـا و مدیران پارك هاى 

علم و فناورى و شرکت هاى دانش بنیان
8 اردیبهشت ماه 1399

در شرایط کنونى کشور، اشتغال مهم ترین دغدغه اجتماعى است 
بزهکارى،  مانند طالق،  ناهنجارى ها  از  بسیارى  آمار  افزایش  و 
افزایش سن ازدواج و غیره ناشى از ناتوانى در یافتن شغل مناسب 
است؛ لذا تالش براى حل این بحران از ملزومات انکارناپذیر زمان 
حاضر است. در این رهگذر، پارك هاى علم و فناورى  به پنجره 
امیدى براى کمک به ایجاد تحول در این عرصه تبدیل شده و به

 واقع در سال هاى اخیر، نقشى تاثیرگذار داشته اند. از سوى دیگر 
براى مقابله با تحریم هاى ظالمانه دشمن، باید چرخ هاى صنعت 
به  پارك ها  این  در  مستقر  شرکت هاى  توانمند  بازوى  با  کشور 

گردش درآمده و موجبات خودکفایى ملى را فراهم آورند. 
پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس مصمم است هم راستا 
و  فناورى  عرصه  در  مؤثرى  نقش  اسالمى،  انقالب  دوم  گام  با 
کارآفرینى برداشته و کشور عزیزمان را در نیل به اهداف اقتصاد 
دانش بنیان و نیز دانشگاه پرافتخار تربیت مدرس را در رسیدن به 
دانشگاه نسل سوم یارى کند. در راستاى تحقق اهداف مذکور، 
زیادى مدون شده  بلندمدت  و  کوتاه مدت  راهبردى  برنامه هاى 
است که بخش مهمى از آن ها، به افزایش ارتباطات رسانه اى و 
انعکاس هر چه بیشتر اخبار معطوف است. خبرنامه حاضر گوشه اى 
از تالش همکاران پارك براى تحقق این هدف است که انشاءاهللا 

با عنایت شما مخاطب گرامى، مورد اقبال واقع شود.

3

سخن رئیس پارک

دکتر مسعود ابراهیمى
رئیس پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس
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بى گمان، دنیاى امروز دنیاى شتاب است. دنیاى آد م هاى پیشرو   ... 
آدم هاى خالق، متفکر و متعهدى که با سرعت، حرکت به سمت 
دنیاى  مى کنند.  تجربه  را  گذشته  سال هاى  از  متفاوت  اهدافى 

آدم هاى تاثیرگذار...
و  نخبگان  فرهنگى،  و  علمى  سیاسى،  اقتصادى،  تحوالت 
فرهیختگان حوزه هاى مختلف را بر آن داشته است تا به توسعه 

فناورى هاى مبتنى بر دانش بپردازند.
خوشبختانه در این راستا، کشور عزیز و پرافتخارمان "ایران" در 
چند سال اخیر رشد چشم گیرى داشته و افزایش آمار شرکت هاى 
دانش  بر  مبتنى  اقتصاد  به  تکیه  بر  مکرر  تأکیدات  دانش بنیان، 
صحه  مهم  این  بر  فناورى  و  علم  پارك هاى  حوزه  به  توجه  و 

مى گذارد.
متولیان پارك هاى علم و فناورى با هدایت صحیح و خردمندانه 
ایده هاى کوچک و واحدهاى فناور و حمایت از آن ها، فانوسى در 
مقصد  به  رسیدن  تا  و  کرده  روشن  ایشان  خم  و  پیچ  پر  مسیر 

همراهیشان مى کنند. 

سخن سردبیر

پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس با عزمى جزم براى 
تبلور دانش و تخصص  و  بوم  و  این مرز  تعالى جوانان شایسته 
ایشان در قالب دستاوردهاى ارزنده براى جامعه، مى کوشد . ما بر 
این باوریم که در سایه رهنمودهاى عالمانه مقام معظم رهبرى 
جامعه  از  حمایت  و  جوانان  به  اعتماد  بر  مبنى  العالى)  ظله  (مد 
نخبگانى کشور در حوزه هاى مختلف، مى توان به جهش در تولید 

ملى رسید.
مسئولین پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس با توکل به 
خدا و امید به تحقق خودکفایى تولید در کشور، تولید کاالى با 
کیفیت ایرانى، توانایى حل معضالت کشورى از مسیر ایده هاى 
گسترده  ارتباط  تحقق  انسانى،  علوم  حوزه  در  نخبگانى  نوین 
دانشگاه با صنعت و تولید ثروت از مسیر تبدیل علم به فناورى، 
با  «پیشرو»  خبرنامه  راستا،  در همین  دارند.  شبانه روزى  تالشى 
و  مهم  اخبار  انعکاس  کارآفرینى،  فرهنگ  ترویج  هدف 
دستاوردهاى شرکت هاى مستقر و افزایش شناخت بدنه جامعه و 
تربیت  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  فعالیت هاى  از  دانشگاه 
اهداف  تحقق  ما  که  آنجا  از  همچنین  است.  شده  تهیه  مدرس 
عالیه را پروژه اى گروهى و ایران شمول مى دانیم، بخشى از این 
خبرنامه به انعکاس دستاوردهاى ارزشمند شرکت هاى مستقر در 

سایر پارك هاى علم و فناورى کشور اختصاص دارد.
در انتها مشتاقانه اعالم مى داریم در انتظار پیشنهادات و انتقادات 
ارتقا  و  «پیشرو»  خبرنامه  خصوص  در  بزرگواران  شما  ارزشمند 
کیفیت آن هستیم . ما معتقدیم با ایمان راسخ و دست در دست 

شما مى توانیم باور زیباى "توانستن" را تحقق ببخشیم.
دکتر نازنین داراب زاده

مدیر حوزه ریاست پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس و 
سردبیر خبرنامه پیشرو



بخش دوم: در پارک علم و فناوری
دانشگاه تربیت مدرس چه می گذرد؟ 

شرکت دیبا نوآوران آزما

آزمایشگاه مکاترونیک
دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس 
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«مجید  دکتر  آقاى  مدیرعاملى  به  آزما»  نوآوران  «دیبا  شرکت 
اسدى» اقدامات زیر را در راستاى مبارزه با ویروس کرونا انجام 

داده است:

محدود  تولید  و  فرموالسیون  و  خصوصى  سرمایه گذارى   .1
در  سطوح  و  دست  کننده  ضد عفونى  ژل  و  امولسیون  محلول، 
مقیاس آزمایشگاهى و ارائه محدود به مردم و دانشگاهیان (این 
تهیه  درصد  ایزوپروپانول70  یا  اتانول  الکل  پایه  بر  محصوالت 

مى شوند).

شکل-1 سمت راست: محلول ضدعفونى کننده تولیدى شرکت دیبانوآوران 
آزما، سمت چپ: کیت تشخیصى تولیدى

بیوانفورماتیکى و طراحى  2. سرمایه گذارى خصوصى و مطالعه 
همزمان 3 واکسن پپتیدى نوترکیب برعلیه کرونا.

ماده اولیه این طرح به خارج از کشور سفارش داده شده و مراحل کار 
تبیین شده است. متخصصان پس از رسیدن ماده اولیه مراحل را به 
ترتیب پیش خواهند برد. با مشارکت شتاب دهندة رستا مقدمات 

تأمین مواد اولیه در حد تولید آزمایشگاهى انجام گرفته است.

3. سرمایه گذارى بخش خصوصى و تولید کیت ستونى استخراج 
RNA ویروسى بهینه شده جهت استخراج ژنوم کروناویروس.

استخراج ژنوم، اولین مرحله در تشخیص مولکولى این ویروس 
است. در این راستا ابتدا با استفاده از این نوع محصوالت از نمونه 
خلط یا سایر ترشحات فرد مشکوك، RNA ویروسى استخراج و 
خالص سازى جهت تشخیص مولکولى COVID-19  به کار برده 
مى شود. این محصول در 2 حجم 50 و 100 واکنشى آماده عرضه 
به بازار و مدت انجام مراحل آن نیز حدود 25 دقیقه است.  این 
شرکت در حال حاضر پتانسیل تهیه این محصول را تا 50.000 
واکنش دارد. در صورت نیاز این عدد تا سقف 500.000 واکنش 

نیز با فاصله زمانى 7 روز قابل ارتقا خواهد بود.

اقدامات انجام شده توسط آقاى دکتر مجید ساده دل در راستاى 
مبارزه با ویروس کرونا:

در این مدل اولیه با استفاده از یک محیط کاربري ساده، این امکان 
براي کادر درمانی فراهم شده است که بتوانند بسته به نیاز بیماران 
براي مقادیر مختلف، حجم هواى جارى Tidal Volume بین مقادیر 
300 تا 700 سیسی تنظیم کنند. در مدلهاي آتیمیتوان اطالعات 
بیمار همچون سن، جنسیت، مقدار پیشرفت بیماري و... را به عنوان 
ورودي در نظر گرفت و حجم و سرعت دم و بازدم را مطابق آن 
تنظیم کرد. براي انجام این محاسبات میتوان از اپلیکیشن استفاده کرد. 

دسـتاوردهای شرکت های مسـتقر در پارک 
در راستای مبارزه با ویروس کرونا



آقاى دکتر  به مدیر عاملى  پارس»  نوآوران  افزار  شرکت «آرمان 
«سجاد رجبى جالل»، فعال در زمینه هاى مختلف نظامى، هوافضا، 
نیروگاهى و تجهیزات پزشکى است که با توجه به وضعیت حال 
آالت  ماشین  و  متخصص  نیروهاى  از  استفاده  با  کشور  حاضر 
کرده  اقدام  ونتیالتور  دستگاه  ساخت  و  طراحى  براى  پیشرفته، 

است.

شرکت «تحركفناور رباتیک» به مدیر عاملى آقاى دکتر «مجید 
محمدى مقدم» کار طراحی و ساخت ونتیالتور اورژانسی با رعایت 
الزامات اساسی مورد استفاده در ونتیالتورها را انجام داده است. 
این شـرکت در زمینه طراحی و سـاخت دستگاه هاى توانبخشی 

رباتیک فعالیت دارد.

«امین  دکتر  آقاى  مدیر عاملى  به  «دلتا»  شرکت  محصوالت  از 
محافظ  شیلد  اکسیژن،  دستگاه  ماسک  به  مى توان  فرخ آبادى» 
صورت و کیسه ساکشن یکبار مصرف به همراه پودر جامد کننده 
براى کنترل عفونت  و جلوگیرى از انتقال بیمارى در بین بیماران 

و پرسنل بیمارستان اشاره کرد.

و  مصرف  یکبار  ساکشن  کیسه  صورت،  شیلد  راست:  سمت  از  شکل2- 
ماسک اکسیژن تولیدى شرکت دلتا

شرکت آرمان افزار نوآوران پارس  

شرکت تحرکفناور رباتيک

شرکت بارکاو پویا بینش

شرکت صنعت بازار

شرکت دلتا

شرکت «صنعت بازار» به مدیرعاملى آقاى «علیرضا ریاضى» در 
زمینه تأمین قطعات و خدمات دیجیتال شرکت هاى دانش بنیان 
مشغول به کار است. با توجه به شرایط ایجاد شده در اواخر سال 
98،  این شرکت بخش بزرگی  از ظرفیت  خود را  به  طراحی و 
تولید وسایل مربوطه جهت جلوگیرى از همه گیر شدن ویروس

کرونا قرار داده است. همچنین با توجه به ظرفیت هاى وبسایت 
(بازدید باالى دانشجویان، محققین و شرکت هاى دانش بنیان و 
تولید  حوزه  در  پویش  یک  اندازى  راه  جهت  الزم  اقدامات   (...
سخت افزار در حال انجام است که بزودى آماده خواهد شد. این 

شرکت همچنین به تولید شیلد صورت مشغول است.

شکل3- شیلد محافظ Prusaساخته شده توسط شرکت صنعت بازار
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شرکت «بارکاو پویا بینش» به مدیر عاملى آقاى مهندس «محمد 
و  علم  پارك  در  که  است  فناورى  شرکت هاى  از  سمنانیان»، 
کننده  ضدعفونى  دستگاه  مدرس،  تربیت  دانشگاه  فناورى 
«دتراید» را توسط تیمى متخصص و بین رشته اى ساخته است. 
این دستگاه قابلیت هاى زیادى از جمله ضد عفونى کردن هوشمند 
دست به وسیله محلول، ایجاد جذابیت فضایى و برقرارى تعامل 

میان افراد و دستگاه را دارد.



شرکت تولیدی بازرگانی مروابن 
و شرکت درخش شیمی فـرآیند 
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شکل4- دستگاه ضدعفونى کننده دتراید DeterAid ساخت شرکت شرکت 
بارکاو پویا بینش

دکتر  آقاى  مدیر عاملى  به  مروابن»  بازرگانى  «تولیدى  شرکت 
«سیدمحمدرضا مرتضوى» مستقر در بخش موسسات پارك علم 
«درخش  شرکت  همکارى  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  فناورى  و 
مظفرى»  «شیما  دکتر  خانم  مدیریت عاملى  با  فرآیند»  شیمى 
خطوط تولید و بسته بندى مایعات خود را به تولید محلول و ژل 

ضدعفونى کننده دست و سطوح اختصاص داده اند.

شکل 5- محلول و ژل ضدعفونى دست و سطوح تولید شرکت مروابن و 
درخش شیمى فرآیند

آقاى  مدیرعاملى  به  نیز  پارس»  صنعت  ساحل  «پترو  شرکت 
به  حاضر  مهمش  پروژة  کنار  در  صدرآبادى»،  انصارى  «سعید 
همکارى جهت تولید مواد ضدعفونى کننده است. با توجه به در 
دسترس بودن تجهیزات براى این شرکت، آمادگى کامل جهت 

این امر وجود دارد.

شرکت «رهاورد زیست پویش» به مدیرعاملى خانم دکتر «پریسا 
ضد عفونى  جوشان  قرص  تولید  زمینه  در  جونقانى»  پور  رحیم 

کننده ظروف فعالیت دارند.

شکل6-  دستگاه تولید محلول ضدعفونى کننده شرکت پترو ساحل صنعت پارس

شکل7-  قرص جوشان ضدعفونى کننده ظروف

شرکت پترو ساحل صنعت پارس 

شرکت رهاورد زیست پویش



و  داخلى  توانمندى  بر  تکیه  با  تخشا»  تجهیز  شرکت «شایگان 
نیروهاى علمى متخصص در زمینه هاى فارماکولوژى و بهداشت 
و همچنین بر اساس دستورالعمل هاى سازمان جهانى بهداشت در 
رابطه با مایع هاى ضدعفونى کننده مجاز و همچنین با توجه به 
کمبود الکل در کشور اقدام به تهیه فرمولى مناسب و کارآمد براى 
ترکیبات  اساس  بر  و محیط  کننده دست  مایع ضدعفونى  تولید 

کلردار و بدون نیاز به الکل کرده است.

آقاى  مدیرعاملى  به  ایرانیان»  فراورش  بسپار  «پارس  شرکت 
و  پلیمرى  ماسک هاى  کننده  تولید  بذرافشان»  «وحید  مهندس 
بدون سوپاپ است.  این ماسک ها از دو الیه پلیمر گرما نرم و 
اند به طورى که درصد  یک الیه پلیمر گرما سخت تولید شده 
زیادى از ذرات را در خود نگه مى دارد. همچنین این ماسک به 
هیچ وجه تنگى نفس ایجاد نمى کند و براى عموم مردم و افرادى 

که مشکل تنگى نفس دارند مفید و قابل استفاده است.

شرکت شایگان تجهیز تخشا

شرکت پارس بسپار فراورش ایرانیان

شرکت فن آوری نوین قرن
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شکل10- ربات طراحى شده توسط شرکت فن آورى نوین قرنشکل 8-  مایع ضدعفونى دست تولید شرکت شایگان تجهیز تخشا

شکل9-  ماسک تولیدى شرکت پارس بسپار فراورش ایرانیان

شرکت «فن آورى نوین قرن» به مدیرعاملى آقاى دکتر «مهدى 
سجودى» رباتى را ساخته است که مى تواند بیمارستان ها و مراکز 
عمومی را با استفاده از نور اشعه ماوراء بنفش ضد عفونی کرده و 
به  ربات  کند. حرکت  کم  بشدت  را  کرونا  ویروس  عفونت  تاثیر 
دلیل آسیب اشعه به صورت برنامه پذیر از راه دور و خودکار صورت 

می پذیرد.

1. تهیۀ ماسک، دستکش، ژل و اسپرى ضدعفونى براى پرسنل
در  جلو  بهداشتى  ملزومات  قراردادن  هفته،  در  بار  دو  پارك، 

آسانسورها و داخل شان.

2. ضدعفونى کامل ساختمان هاى گردآفرید، پردیس پژوهش و 
پردیس بابایى.

3. قراردادن ژل ضدعفونى، جلو در ورودى ساختمان پارك علم 
و فناورى.

اقدامات پارک علم و فناوری دانشگاه 
تربیت مدرس در راسـتای پیشگیری

از ویروس کرونا
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مبحث اجاره محل (مستأجر و موجر)

امکان  مستأجر  که  کند  دریافت  را  اجاره بها  نباید  زمانى  موجر 
استفاده از ملک اجاره داده شده را نداشته باشد. به عبارتى زمانى 
که  باشد  داده شده  اجاره  موضوعى  همان  براى  اجاره  مورد  که 
توسط مقامات صالحه ممنوع اعالم  شده است. (اجاره باشگاه هاى 

ورزشى، استخر سالن مجالس) مبحث کارگر، کارفرما و حقوق.
ناگهانى» در  با عنوان «مقوله حوادث  طبق ماده 15 قانون کار 
مواردى که فعالیت آن سازمان (کارگاه یا مجموعه) ممنوع اعالم
معلق کارگر  با  مجموعه)  یا  (کارگاه  سازمان  کار  قرارداد  شود، 

مى شود و لزومى ندارد کارفرما به کارگران حقوق بپردازد. 

اقدامات آموزشی

ارائه اطالعات الزم از طریق کتابخانه 
سایت

رصد کامل اخبار، گزارش هاى منتشر شده، وبینارها 
و ... در سطح ملى و بین المللى در مورد تأثیر کرونا 
بر حوزه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى ، فرهنگى 
و ... با نگاه ویژه به کسب و کارهاى نوپا و بازنشر 
فناورى  و  علم  پارك  کانال  و  وب سایت  در  آن ها 

دانشگاه تربیت مدرس.

پرسنل  کلیه  به  پیشگیرانه  بهداشتى  آموزش هاى 
پروتکل هاى  با  مطابق  فناور،  واحدهاى  و  پارك 

مراجع ذى صالح به ویژه ستاد ملى مبارزه با کرونا.
2

1

1. در راستاى ارائه آموزش ها، گزارشى از خالصه وبینار «بررسى 
ابعاد حقوقى و تأثیر شیوع کرونا بر تعهدهاى قراردادى» توسط 

کارشناس حاضر در وبینار در سایت قرار گرفته است:
ابعاد  بررسى  موضوع  با  اینستاگرامى  الیو  گزارش  از  چکیده اى 
حقوقى و تأثیر شیوع کرونا بر تعهدهاى قراردادى با حضور دکتر 
«فرهاد بیات» وکیل پایه یک دادگسترى و مدرس حقوق کسب

 وکار در دانشکده کارآفرینى دانشگاه تهران.

طبق ماده 20 قانون کار بعد از برطرف شدن مسئله همه  کارگران 
یا  (کارگاه  سازمان  به  کار  ادامه  براى  روز   30 مدت  باید ظرف 
محسوب مستعفى  صورت  این  غیر  در  کنند  مراجعه  مجموعه) 

کارفرما  اما  کند  مراجعه  روز   30 تا  کارگر  اگر  حال  مى شوند. 
تصمیم به تعدیل کارگران داشته باشد (که حق این کار را ندارد) 
اگر تعدیل صورت گیرد باید تسویه حساب با احتساب سنوات 45 

روز به صورت کامل انجام شود.
به صورت کلى طرفین قرارداد باید سعى کنند در این شرایط توافق
 هایشان را تعدیل کنند. چون متأسفانه در قانون مدنى شرایط به

 صورت صفر و یک قید شده و در خصوص تعدیل شرایط بحثى 
نشده است.

ادامه مقاله اى به نام «تجربه و عکس العمل شرکت هاى  2. در 
چینى در مقابل ویروس کرونا» که توسط هاروارد بیزینس ریویو 
تهیه و توسط مؤسسه رشد سرمایه انسانى ترجمه و پخش شده 

است در سایت قرار گرفته است:
به کانون هاى جدید  بیمارى کووید-19  نزدیک شدن بحران  با 
شیوع در اروپا و امریکا، بسیارى از شرکت هاى بزرگ به سرعت 
دنبال آماده سازى الگوى مقابله خودند. درواقع پاسخ هاى آسانى 
براى حل این مسئله وجود ندارد زیرا پویایى هاى این بیمارى قابل 
و  ندارد  وجود  آن  مورد  در  قبلى  تجربه  نیستند،  پیش بینى 
دستورالعمل هاى ساده و روان براى مقابله با آن توسط دولت ها یا 

سازمان هاى بین المللى براى سازمان ها ارائه نشده است.
مى دانیم که شرایط در کشورهاى مختلف با یکدیگر فرق دارد، اما 
معتقدیم که این فرصت براى بسیارى از شرکت ها وجود دارد که 
از تجربیات دیگر سازمان ها در مناطق و کشورهایى که چند هفته 
پیش تر درگیر پاسخگویى به شیوع کرونا بوده اند استفاده کنند. به 
نظر مى رسد که چین در جایگاه اول اقتصادهایى قرار دارد که در 
حال بازگشت به شرایط عادى اند. این برداشت از مشاهدات مان 
درزمینۀ افزایش جابجایى انسان ها و محصوالت، افزایش تولید و 

بهبود اطمینان عمومى ایجادشده است.
درس   12 توانسته ایم  چینى،  شرکت هاى  تجربه هایى  بر  مبتنى 
در  شرکت ها  مدیران  براى  را  بازیابى  برنامه هاى  تدوین  اولیۀ 
نظام  چین  که  مى دانیم  استخراج کنیم.  جهان  مختلف  مناطق 
اما  دارد  را  خود  خاص  اجتماعى  سنت هاى  و  سیاسى  و  ادارى 
بسیارى از این درس ها در مناطق مختلف جهان قابل استفاده اند.
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را  زمان خود  اغلب  و  روزمره خود چشم پوشى کنند   نقش هاى 
کارى  اصول  دهند.  اختصاص  کرونا  ویروس  با  مقابله  براى 
لزوم  به  مى توان  که  دارد  وجود  اغلب شرکت ها  براى  مشترکى 
حفظ سالمت و اموال کارکنان، تست استرس مالى و ایجاد برنامه 
اضطرارى براى مواقع ضرورى، نظارت بر زنجیره تأمین و پاسخ 
سریع به بحران، پاسخ مناسب به شوك هاى بازار و افت تقاضا و 
درنهایت هماهنگى و ارتباط با دیگر حوزه هاى اجرایى اشاره کرد.

حفـظ نقدینــگی الزم برای عبــور از 
بحــران

راستاى  در  و  پیش بینى  را  سناریوهایى  دارند  نیاز  کسب وکارها 
و  درآمد  بر  که  حیاتى  متغیرهاى  براى  شرکت  سیاست هاى 
هزینه ها تأثیرگذارند، تهیه و تدوین کنند. آن  ها مى توانند حساب هاى 
مالى نظیر چرخش نقدینگى را براى هر سناریو در نظر بگیرند و 
محرك هایى را که تا حد زیادى بر نقدینگى مؤثرند، مثل کاهش 

هزینه ها شناسایى و اجرایى کنند.

تثبیت زنجیره تأمین
شرکت ها باید مقیاس و بازه زمانى که ممکن است زنجیره تأمین 
کاالى آن ها در معرض اخالل قرار بگیرد را تشخیص دهند. اغلب 

شرکت ها سریعًا بر تثبیت فورى زنجیره کاال متمرکز مى شوند. 
و  آن ها  آمادگى  و  کاال  انتقال  رزرو خطوط  باید  آن ها همچنین 
همچنین آماده ساختن زنجیره هاى تأمین خود را در نظر بگیرند. 
به عالوه درزمانى که اخالل در زنجیره تأمین ایجاد مى شود، باید 

از این منابع در راستاى تولیدات مهم تر استفاده کنند.

حفظ ارتباط با مشتریان
رصد  بهتر  را  عرضه  که  شد  خواهند  موفق  اغلب  شرکت هایى 
مى کنند، چراکه آن ها در بخش اصلى مشتریان خود سرمایه گذارى 
و رفتار آن ها را پیش بینى مى کنند. براى نمونه در چین درحالى که 
تقاضاى مصرف کنندگان پایین است، اما از بین نرفته و مردم به

و  تمامى کاالها  تأمین  براى  آنالین  به سوى خرید   طور وسیعى 
از  اطمینان  شامل  همچنین  روند  این  کرده اند.  حرکت  خدمات 
نیز  مى شوند  فروخته  آنالین  به صورت  که  محصوالتى  کیفیت 

مى شود.

مستمر  را  خود  تالش هاى  و  کنید  نگاه  پیش رو  به   •
بازنگرى کنید.

براى  باال  به  پایین  و  رویکردى سازگار  از  استفاده   •
تکمیل تالش هاى باال به پایین.

امنیت براى کارکنان تالش  براى ایجاد شفافیت و   •
کنید.

فعالیت هاى  به  را  کار  نیروى  انعطاف پذیر  به شکلى   •
مختلف تخصیص دهید.

• آمیخته کانال هاى فروش خود را تغییر دهید.
و  کارکنان  هماهنگى  براى  اجتماعى  شبکه هاى  از   •

شرکاى خود استفاده کنید.
• براى بازیابى سریع تر از چیزى که انتظار دارید آماده 

شوید.

بر  تاثیرات کرونا  از  3. گزارشى توسط مؤسسه مشاوره مکنزى 
کسب وکارها تهیه شده و در سایت قرار گرفته است:

شیوع کرونا ویروس قبل از هر چیز یک فاجعه انسانى است که تا 
به امروز صدها هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. مک کنزى 
شناخته شده ترین شرکت مشاوره مدیریتى در جهان، در تازه ترین 
گزارش خود به بررسى پیامدهاى کیفى و کمى شیوع ویروس و 
این  همچنین  است.  پرداخته  کسب وکارها  بر  کرونا  تأثیرات 
گزارش مواردى را عنوان کرده است که در این مدت باید کسب

 وکارها بر آن متمرکز باشند که ما در اینجا به صورت مختصر این 
موارد را شرح خواهیم داد.

حفاظت از کارکنان
بحران کرونا براى بسیارى از افراد ازنظر احساسى چالش برانگیز 
بوده و زندگى روزمره را به شکل بى سابقه تغییر داده است. براى 
کسب وکارها و شرکت ها، تجارت و کسب درآمد دیگر جزو گزینه

پایه  بر  مى توانند  کسب وکارها  مدیران  نیست.  اصلى   هاى 
دستورالعمل هاى محتاطانه، برنامه اى را تنظیم و اجرا کنند که به 
از کارکنان مجموعه حمایت کرده و زمینه هایى را براى  نحوى 

تغییر سیاست ایجاد کنند.

تشکیل تیم مقابله با کووید19
شرکت ها باید افرادى را از هر زمینه و تخصص الزم در این تیم 
از  باید  تیم  اعضاى  موارد،  از  بسیارى  در  به عالوه  بگمارند. 
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درست  فهم  صرف  را  خود  زمان  حرفه اى،  تیم هاى  از  بسیارى 
اضطرارى  شرایط  در  عرضه  برنامه ریزى  براى  الزم  نیازهاى 
نمى کنند؛ مگر زمانى که گرفتار آن شده باشند. این جایى است 
که میزگردها و کارگاه ها مى توانند نقش گرانبهایى داشته باشند. 
شرکت ها مى توانند از مدل سازى براى نشان دادن پروتکل فعال

باید  بگیرند.  بهره  اضطرارى  پاسخ  مختلف  فازهاى  در   سازى 
اطمینان حاصل شود که نقش هر تیم مشخص و مجزا از دیگران 

است.

قدرتمند  آن ها  جوامع  که  قوى اند  اندازه  به همان  کسب  و کارها 
از  که چگونه  نمایند  درك  تا  کنند  باید تالش  باشند. شرکت ها 
تالش هاى پاسخ اضطرارى براى فراهم ساختن پول، تجهیزات یا 
تخصص حمایت کنند. براى مثال چند شرکت در چین با تغییر 
نوع فعالیت خود به تولید ماسک و لباس مخصوص روى آورده اند.

تمرین برنامه

هدف گذاری

بحـــران کرونـا و 
اقدامـات ابتکاری

شرکت ها و کسب 
و کــــــــــارها



12

کسب موفقیت در واحدهای فناور مستقر در پارک

اطالع رسانى  سامانه  برنامه  دانش»  گستران  «برنا  شرکت 
کرده  پیاده سازى  و  طراحى  را  ساینج  دیجیتال  یا  یکپارچه 
است. سامانه اطالع رسانى یکپارچه یا دیجیتال ساینج برنا با 
و  مختلف  نواحى  به  صفحه نمایش  تقسیم  قابلیت  داشتن 
پخش انواع فایل هاى پاورپوینت، ویدیو، تصویر، متن و غیره 
ایجاد محتوا و ارسال آن ها به  امکانات بسیار زیادى براى 
انتخاب  دلیل  همین  به  و  است  کرده  فراهم  نمایشگرها 
مناسبى براى استفاده در امر اطالع رسانى دیجیتال در محل
 هاى مختلف از مراکز درمانى تا ادارات و مراکز خرید است.

این برنامه براى سازمان ها و نهادهایى که داراى پراکندگى 
آن طریق  از  زیرا  است؛  مناسب  بسیار  هستند  جغرافیایى 
به را  موردنظر  فایل هاى  و  مطالب  سهولت  به  مى توانند 

خود  ساختمان هاى  یا  شعب  تمامى  در  یکپارچه   صورت 
اطالعیه هاى  از  را  مراجعین  و  کارمندان  و  کنند  بارگذارى 

مدنظر خود باخبر سازند.
این شرکت موفق شده است تکنولوژى مذکور را در سازمان هاى 

زیر نصب و ترویج نماید:

برنامه دیجیتال ساینج در اتاق بازرگانى 
تهران

 

بیمارستان  در  ساینج  دیجیتال  برنامه 
قلب جماران

 
دانشــگاه  در  ساینج  دیجیتال  برنامه 

خوارزمى
 

برنامه دیجیتال ساینج در شرکت کاسل 
نوش

 
در  رسانه  برنا  ساینج  دیجیتال  سامانه 

شرکت توزیع برق همدان

برنامه دیجیتال ساینج شرکت
برنا گستران دانش
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اجراى پروژه ایجاد مدرسه مجازى در مرکز آموزشى بین المللى 
حکیم که توسط شرکت فرآیند ساز سیستم هاى آزاد قشم ( فرسا) 
انجام گرفت با استقبال زیادى از سوى خبرگزارى ها مواجه شد. 
انگلیسى و  فارسى،  زبان  به سه  بین الملل  پروژه مدرسه  این  در 
عربى ایجاد شد تا تمامى دانش آموزان خارجى این مرکز از منابع 

آموزشى به نحو احسن استفاده نمایند.
وزارت آموزش  و پرورش نیز در سایت رسمى خود از این پروژه 
پرداخته  این خصوص  در  کاملى  توضیحات  به  و  رونمایى کرده 
که  بین الملل  آموزشى  مرکز  اولین  به عنوان  شرکت  این  است. 
حال  در  گردیده  ارائه  مختلف  زبان  سه  به  آن  مجازى  مدرسه 

خدمت رسانى به دانش آموزان خارجى در ایران است.

ویدیو کنفرانس در سازمان  بزرگ ترین سامانه مدیریت جلسات 
راه اندازى  جمعیت هالل احمر کل کشور توسط شرکت «فرسا» 

شد.
در این سامانه کلیه استان ها و شهرهاى زیرمجموعه، به سامانۀ 
هالل احمر  جمعیت  کنفرانس  ویدئو  جلسات  مدیریت  مرکزى 
کلیه  قادرند  نیز  استان ها  از  یک  هر  همچنین  و  شده  متصل 
جلسات خود را در مجموعه هاى مرتبط با خود به وسیله سامانه، 
سامانه  این  در  را  خود  مجازى  کنفرانس هاى  و  کرده  مدیریت 

برگزار کنند.
این سامانه به کمک مجموعه هالل احمر، راهى نوین در خصوص 
جلسات  مدیریتى،  جلسات  مدیریت  به وسیله  بحران ها  مدیریت 

بحران و جلسات هماهنگى هاى مردمى گشوده است.

اجرای پروژه ایجاد مدرسه مجازی 
در مــرکز آموزشــی بین المللــی
حکیـم توسـط شرکت فرآینـد ساز 

سیسـتم های آزاد قشم ( فرسا)

راه انــدازی سیســتم مدیــریت 
جلسات توسط شرکت فرآیند ساز 

سیستم های آزاد قشم ( فرسا)
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همـکاران:
سرکار خانم دکتر نازنین داراب زاده: مدیر حوزه ریاست

سرکار خانم عطیه پناهى: کارشناس مسئول روابط عمومى
سرکار خانم رعنا مطرى: مسئول دفتر ریاست

سرکار خانم ستاره پاریان: کارشناس حوزه ریاست
جناب آقاى سهیل سپهرنژاد: کارشناس روابط عمومى (سایت و فناورى اطالعات)

سرکار خانم ملیکا قهرمانى: کارشناس روابط عمومى (شبکه هاى اجتماعى)

معرفـــی دفاتر
در این بخش در نظر داریم در هر شماره از خبرنامه، به معرفى پرسنل یکى
 از دفاتر پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس بپردازیم.
در شماره اول به معرفى مدیر و کارشناسان دفتر ریاست،

  روابط عمومى و امور بین الملل مى پردازیم. 
اهم فعالیت هاى این دفتر شامل:
 دبیرخانه، روابط عمومى، امور بین الملل و فناورى اطالعات است.
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گزیده نشست های اخیر پارک علم و فناوری

در ابتدا وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناورى گزارشى از تعداد 
و نوع فعالیت پارك هاى علم و فناورى و میزان درآمد و فارغ

 التحصیالن دانشگاهى فعال در این شرکت ها ارائه کردند.
در  روحانى»  «حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم   ادامه  در 
خصوص نقش و اهمیت پارك هاى علم و فناورى مواردى را ذکر 

فرمودند.
و  روابط  زنجیره  بیش ازپیش  تقویت  فرمودند:  همچنین  ایشان 
فناورى  و  علم  پارك هاى  و  تولیدکننده  دانشگاه،  همکارى 
ضرورى است و بى تردید این روند به نفع هر سه بخش خواهد 

بود.
دکتر روحانى همچنین رفع عمده نیازهاى کشور در بخش هاى 
درمانى و حفاظتى در موضوع بیمارى کرونا را بیانگر قدرت علمى 
دانش بنیان  اقتصاد  و  خودکفایى  به  رسیدن  در  کشور  توان  و 
فراهم  و هم زمان  نیازها  این  تأمین  و عنوان کردند که  دانسته 
ماسک،  ازجمله  محصوالت  از  بسیارى  صادرات  زمینه  کردن 
غیرت  نمایش  ونتیالتور،  دستگاه هاى  و  ضدعفونى کننده ها 

مؤمنانه ملى یک کشور بود.

1. افزایش همکارى  میان پارك علم و فناورى 
دانشکده کشاورزى  و  تربیت مدرس  دانشگاه 

دانشگاه تربیت مدرس
جلسه   تصمیم گیرى در بارة ساختمان نیمه کاره پردیس پژوهش 
پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس روز دوشنبه مورخ 1 
اردیبهشت 99، با حضور  رئیس محترم دانشگاه جناب آقاى دکتر 
«احمدى»، معاون محترم پشتیبانى و منابع انسانى دانشگاه جناب 
آقاى دکتر «موسوى کوهپر»، رئیس محترم پارك علم و فناورى 
آقاى دکتر «ابراهیمى» و برخى اعضاى محترم  دانشگاه جناب 
دانشکده  هیأت رئیسه  محترم  اعضاى  پارك،  هیأت رئیسه 
کشاورزى، مدیران محترم گروه ها و اعضاى محترم هیأت علمى 
دانشکده کشاورزى دانشگاه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
در این جلسه بر افزایش همکارى هاى مشترك بین پارك علم و 
فناورى و دانشکده کشاورزى دانشگاه تربیت مدرس تأکید شد. 
دانشکده کشاورزى  و  پارك  میان  توافقاتى  انجام  با  فوق  جلسه 

دانشگاه تربیت مدرس، پایان یافت.

رئیس  با  پارك ها  محترم  رؤســاى  جلسه   .2
محترم جمـــهور

جلسه مجازى رئیس محترم جمهور با رؤساى محترم پارك هاى 
علم و فناورى کشور روز دوشنبه مورخ 8 اردیبهشت 99 به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شد. در این جلسه رئیس محترم و جمعى از 
حضور  مدرس  تربیت  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  مدیران 

داشتند.

در شرایط کنونی 43 پارک علم و فناوری کشور با تقسیم کار، روی بخش های تخصصی تر در 

حوزه های تشخیص و تولید تجهیزات و مراقبت فعال شوند.

دکتر روحانی همچنین پیشنهاد دادند:
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4. جلسـه کمیتـه برنامه راهبـرد پارك علم و 
فناورى دانشگاه تربیت مدرس

جلسه   99 اردیبهشت   14 مورخ  یک شنبه  روز   10 تا   8 ساعت 
کمیته برنامه راهبرد پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس 
با حضور آقاى دکتر «ابراهیمى» رئیس پارك، اعضا محترم هیأت 
جلسات  سالن  در  راهبردى  کمیته  محترم  اعضا  سایر  و  رئیسه 

ساختمان «گردآفرید» برگزار شد.

5 . جلسه شوراى فناورى پارك علم و فناورى 
دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  جلسه شوراى  چهارمین  و  بیست 
تربیت مدرس در روز شنبه مورخ 23 فروردین 99 از ساعت 16 تا 
18 با حضور رئیس محترم دانشگاه جناب آقاى دکتر «احمدى»، 
رئیس محترم پارك جناب آقاى دکتر «ابراهیمى» و سایر اعضاء 
محترم شوراى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس برگزار 

شد.
انجام  ویدئوکنفرانس  به صورت  آن  برگزارى  که  جلسه  این  در 
گرفت، در خصوص اقدامات انجام شده در پارك باهدف مقابله با 
کرونا و همچنین برنامه هاى آتى پارك در این زمینه گزارشى ارائه 
کردن  فراهم  «پژوهش»،  پردیس  در  ساختمان  واگذارى  شد. 
از  حمایت  و  فناور  واحدهاى  به  تسهیالت  اعطاى  براى  شرایط 
دیگر  از  دارند  کرونا  با  مبارزه  درزمینه  تولیداتى  که  واحدهایى 

مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

3. جلسه مدیران پارك علم و فناورى دانشگاه 
تربیـت مدرس و انجـمن واردکننـدگان مـواد 

شیمیایــى
روز یکشنبه مورخ 14 اردیبهشت 99 جلسه اى با حضور مدیران 
پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس و انجمن واردکنندگان 

مواد شیمیایى در سالن جلسات پارك برگزار شد.
انجمن  رئیس  «رضایى»،  مهندس  آقاى  جناب  جلسه  این  در 
واردکنندگان مواد شیمیایى و عضو اتاق بازرگانى صنایع، معادن و 
آقاى مهندس «ملکى»،  البرز، جناب  و  تهران  ایران،  کشاورزى 
نایب رئیس انجمن و جناب آقاى مهندس «جبلى» دبیر انجمن و 
از پارك جناب آقاى مهندس «ابراهیمى»، معاون فناورى و آقایان 
مهندس «انصارى» و «حسین زاده» مدیران طرح و برنامه و امور 

مؤسسات پارك حضور داشتند.
مباحثى پیرامون برگزارى رویداد مشترك با چشم انداز راه اندازى 
یک ساختار فناورى مطرح شد و براى سرمایه گذارى روى استارت

 آپ ها و واحد هاى فناور مستقر توافقاتى انجام شد.
پارك  در  مستقر  فناور  واحدهاى  از  بازدیدى  جلسه  انتهاى  در 
صورت گرفت و هماهنگى براى عقد قرارداد با یکى از واحدهاى 
فناور انجام شد؛ همچنین مقرر شد کمیته اى متشکل از نمایندگان 
موضوعات  شدن  اجرایى  براى  آینده  هفته  ظرف  طرف  دو 

موردبحث تشکیل جلسه دهند.
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زمان برگزارىمدرسعنوان 

وبینار آموزشى «مباحث مالى و مالیاتى
 در کسب و کارها»

وبینار آموزشى «اصول بازاریابى
 و روش هاى فروش»

وبینار آموزشى «معرفى فرآیند طراحى
 و توسعه محصول جدید»

وبینار آموزشى «تحقیقات 
و مطالعات بازار»

وبینار آموزشى «تیم سازى 
و منابع انسانى در استارت آپ ها»

وبینار آموزشى 
«Mvp اعتبارسنجى ایده و ساخت»

وبینار «نکات حقوقى
 و کاربردى در قرارداد نویسى»  

وبینار آموزشى 
«طراحى مدل کسب و کار»

 «میالد کاظم پور»
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 «توحید على اشرفى»

«آرش دیانتى» 

«محمود ضیایى»
 بنیان گذار و مدیرعامل ترامدى

«کاوه گودرزى» 
مدیر عامل و موسس شتاب دهنده جهش

«مانوئل اوهانجانیانس»

«مرتضى سیمایى صراف»
وکیل پایه یک دادگسترى

«محمد گروئى»
مدیر سرمایه گذارى مرکز نوآورى نکسترا

 17 و 18 اردیبهشت 99

14 و 15 اردیبهشت99

10 اردیبهشت99

9 اردیبهشت 99

2 اردیبهشت 99

18 فروردین 99

24 فروردین 99

26 فروردین 99

وبینارهای برگزار شده از ابتدای سال 1399
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بخش سوم: در پارک های علم و فناوری کشور چه می گذرد؟
مروری بر اخبار پارک های علم و فناوری کشور

اقدامات پارك علم و فناورىپارك علم و فناورىردیف 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران

پارك علم و فناورى البرز

پارك فناورى پردیس

پارك علم و فناورى آذربایجان غربى

پارك علم و فناورى چهارمحال و بختیارى

پارك علم و فناورى خراسان رضوى

پارك علم و فناورى خراسان شمالى

پارك علم و فناورى خوزستان

پارك علم و فناورى کردستان

پارك علم و فناورى کرمانشاه

پارك علم و فناورى کهگیلویه و بویراحمد

هوشمندسازى بیمارستان ها

ساخت دستگاه تنفس مصنوعى براى بیماران کرونایى

تولید ماسک صورت با تکنولوژى روز جهت پیشگیرى از بیمارى کرونا

تولید بردهاى الکترونیکى صنایع لوازم خانگى

تولید اینورترهاى خورشیدى 5 کیلووات متصل به شبکه، با فناورى بومى

تولید کیت تشخیص سریع متانول

تولید چراغ روکار گندزداى محیط

ساخت تب سنج غیرتماسى با دقت باال

تولید 150 هزار ماسک سه الیه استاندارد

ساخت دستگاه تولید اتوماتیک ماسک

استفاده از لوله هاى خونگیرى در تشخیص بیمارى کرونا

مدیریت مدارس با استفاده از اپلیکیشن دایاموز

راه اندازى سامانه تشخیص هوشمند ویروس کووید 19

ساخت دستگاه تب سنج غیرتماسى هوشمند

تولید روزانه 2500 دست لباس محافظ کادر درمان

ساخت گیت رفع آلودگى ویروس کرونا

تولید یک نمونه داروى گیاهى براى بیماران کرونایى

ضدعفونى محیط هاى پرخطر گچساران را با استفاده از پهپادهاى رایان

N95 تولید شیلدهاى محافظ صورت و ماسک هاى
 براى مدافعان سالمت با حمایت صندوق نوآورى و شکوفایى

شناسایى مسیرهاى پرتردد خودرو و پیاده روها با استفاده از اپلیکیشن نشان

ساخت گیت ضدعفونى پرسنل براى محافظت از
 کادر درمانى در مقابل ویروس کرونا

ساخت دستگاه UPS صنعتى و مبدل ها به 60
 درصد قیمت خارجى براى صنایع داخلى
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اقدامات پارك علم و فناورىپارك علم و فناورىردیف

12

13

14

15

16

17

پارك علم و فناورى گلستان

پارك علم و فناورى لرستان

پارك علم و فناورى مازندران

پارك علم و فناورى استان مرکزى

پارك علم و فناورى یزد

پارك علم و فناورى کرمان

راه اندازى سامانه برگزاري جلسات، رویداد هاي آنالین و ارتباط با
 ارباب رجوع به صورت مجازى

طراحى سامانه نوبت دهى آنالین

ساخت دستگاه بى خطرساز زباله هاى عفونى بیمارستانى

توسعۀ سامانه خدمات نظافتى آنالین

طراحى نرم افزار مطب آنالین

راه اندازى پلتفرم رایگان براى خرید و فروش آنالین

راه اندازى اولین کارخانه نوآورى بیوتکنولوژى

راه اندازى خط تولید ماسک  N95و سه الیه

راه اندازى سرور آموزش مجازى

ساخت دستگاه تنفس مصنوعى براى کمک
 به بیماران کرونایى در کمتر از 14 روز
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صدها شرکت مبتکر عضو «انجمن بین المللى پارك هاى علمى و مناطق نوآورى» (IASP) راه حل هاى مقابله با ویروس کرونا (کوید- 19) 
را ارائه کرده اند.

بخش تازه تأسیس کرونا (کوید- 19) واقع در انجمن بین المللى پارك هاى علمى و مناطق فناورى (IASP) به سرعت 200 راه حل از 25 
شرکت مبتکر در سراسر دنیا، ارائه کرده است؛ دانشمندان، کارآفرینان، شرکت هاى نوپا و بنگاه هاى کوچک و متوسط (Smes) در حال 
ارائه راه حل هاى نوآورانه به منظور مقابله با اثر ویروس کرونا بر روى زندگى روزمره مردم، تولید داروهاى ضرورى از طریق راه هاى جدید 

و تالش براى تولید واکسنند.
در سراسر جهان با کمبود ماسک براى کادر پزشکى و عموم مردم مواجه ایم. بسیارى از شرکت ها پرینترهاى سه بعدى و تسهیالت تولیدى 

خود را به گونه اى با شرایط حاضر تطبیق داده اند که بتوانند با سرعت  باال موارد موردنیاز را تأمین کنند.
راه  حل هاى دیگرى نیز در زمینه پزشکى ارائه شده است. از جمله:

(Cleanbubble) طرح حباب تمیز
اتاق جلوگیرى از گسترش که در شرکت «Salamaderu» واقع در «Spow» پارك علم و فناورى «Walloniabelgoym» ساخته شده است. 
 (hepa) این اتاق از دیوارهاى قابل  انعطافى که در یک چارچوب آلومینیومى قرار مى گیرند، یک دستگاه وکیوم هماهنگ شده با فیلتر هپا

و یک «dosymist» ضدعفونى کننده اى که مه (H2O2) تولید مى کند ساخته مى شود و مى تواند در کمتر از نیم ساعت برپا شود.
همچنین اقداماتى براى کاهش عفونت نیز ارائه  شده است:

ایده شست وشوى پول توسط آرى تکنو پارك (Ari Teknokent) دانشگاه فناورى «تکنو پارك استانبول ترکیه»: که به منظور ضدعفونى 
کردن پول، فناورى تابش نور فرابنفش به دستگاه هاى خودپرداز بانک ها و مؤسسات نظارتى را ساخته  است.

با همین هدف شرکت ژن روباتیک (Zhen robotics)، «Zhongguancom» پارك علمى در چین راه حل هاى روباتیک را براى جایگزینى 

IASP ارائه راه حل های مقابله با ویروس کرونا توسط صدها شرکت مبتکر عضو

بخش چهارم :
(IASP)اخبار فناورانه جهان به نقل از انجمن بین المللی پارک ها
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و  امنیتى  کادر  و  رفتگرها  خدماتى،  افراد  پستچى ها،  پیک ها، 
نظارتى به منظور ساختن شهرهایى هوشمند، پایدار، مقاوم و کم 

کردن انتقال آلودگى انسان به انسان ارائه مى دهد.
این شرکت سه مدل محصول دارد:

این دستگاه محصوالت خریدارى شده را بعد از ضدعفونى کردن 
کاربران به دست  اتاقک،  داخل یک  فرابنفش  نور  از  استفاده  با 

مى رساند.

دومین تعریف
اضافه شدن یادگرفتن رایانه و یک  زبان خارجى

در اواخر قرن بیستم، سازمان ملل تعریف دومى از سواد را ارائه 
کرد. در این تعریف جدید، عالوه بر توانایى خواندن و نوشتن زبان 
مادرى، توانایى استفاده از رایانه و یاد داشتن یک زبان خارجى هم 
نوشتن،  و  خواندن  توان  که  افرادى  به  ترتیب  بدین  اضافه شد. 
استفاده از رایانه و صحبت و درك مطلب به یک زبان خارجى را 

داشتند، باسواد گفته شد.

تمیز  از  بیمارستان ها،  مانند  عمومى  محیط هاى  در  دستگاه  این 
کردن زمین تا پاك سازى هواى محیط را انجام مى دهد. 

(Robopony) روبوپانی(Robowhale) روبو ویل

 (Robobat) روبوبات

این دستگاه گشت امنیتى و کنترل مکان هاى هوشمند از جمله بازرسى بصرى هم زمان فضاهاى عمومى را بر عهده مى گیرد.

شرکت هاى دیگرى نیز تمرکز خود را بر روى برطرف کردن اختالالت ایجادشده در زندگى روزمرة 
مردم، گذاشته اند.

«Xmreality» واقع در «Linkoping» پارك علم سوئد در مورد پیشرفت هاى ویدیو کنفرانس به کمک تکنولوژى واقعیت افزوده (AR) با 
هدف راهنمایى افراد از راه دور به منظور حل مشکالت فنى آنان جزئیاتى را به اشتراك گذاشته است.

بسیارى از شرکت ها امکانات محدودى را براى فرستادن افراد متخصص براى حل مشکالت فنى مشتریان شان دارند، این شرکت ها با 
استفاده از راهنماى ریموتى «Xreality» مى توانند مشترى یا همکاران شان را در حل مشکالت فنى کمک کنند.

مزیتى که استفاده از این روش دارد نحوه کار بسیار آسان آن است. به این دلیل که کاربر و فرد متخصص هر دو از یک زاویۀ دید، تصویر 
را مشاهده مى کنند و مى توانند با استفاده از حرکات دست، نشانگرها و کشیدن خطوط بر روى تصویر به طور مؤثرترى در حل مشکالت 

عمل کنند. گویى هر دو در آنجا حضور دارند.

کتابخــــــــانه

1. تعریف سواد ازنظر «یونسکو» و راهکارهاى بهبود 
زندگى

در ابتدا مرورى داریم بر تعاریف سواد از ابتدا تا کنون:

اولین تعریف
توانایى خواندن و نوشتن، اولین تعریفى که در اوایل قرن بیستم 
ارائه شد، صرفًا به توانایى خواندن و نوشتن زبان مادرى معطوف 
بود. طبق این تعریف، فردى باسواد محسوب مى شد که توانایى 

خواندن و نوشتن زبان مادرى خود را داشته باشد.

بخش پنجم:  دیدگــــــاه



جدیدترین تعریف
علم با عمل معنا مى شود.

سواد  تعریف  در  دیگر  یک  بار  «یونسکو»  به تازگى  و  بااین حال 
تغییر ایجاد کرد. در این تعریف جدید، توانایى ایجاد تغییر، مالك 
باسوادى قرارگرفته است یعنى شخصى باسواد تلقى مى شود که 
بتواند با استفاده از آموخته هاى خود، تغییرى در زندگى خود ایجاد 
صرفًا  زیرا  است  قبلى  تعریف  مکمل  تعریف  این  درواقع  کند. 
دانستن یک موضوع به معناى عمل به آن نیست. درصورتى که 
مهارت ها و دانش  آموخته شده باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگى 

شود، آنگاه مى توان گفت این فرد، انسانى باسواد است.

سومین تعریف
اضافه شدن 12 نوع سواد:

سازمان ملل در دهه دوم قرن 21، بازهم در مفهوم سواد تغییر 
ایجاد کرد. در این تعریف کًال ماهیت سواد تغییر یافت و مهارت هایى 
بدین  است.  بودن  باسواد  مصداق  آن ها  داشتن  که  شد  اعالم 
دریافت  به  موفق  دانشگاهى  رشته  یک   در  که  ترتیب شخصى 
مدرك دکترى مى شود، حدود 5 درصد باسواد است. این مهارت ها 

عبارت اند از:

و  خانواده  با  عاطفى  روابط  برقرارى  توانایى  عاطفى:  سواد 
دوستان

و  دیگران  با  مناسب  ارتباط  برقرارى  توانایى  ارتباطى:  سواد 
دانستن آداب اجتماعى

سواد مالى: توانایى مدیریت مالى خانواده، دانستن روش هاى 
پس انداز و توازن دخل  و خرج

سواد رسانه اى: توانایى تمیز دادن رسانه معتبر از نامعتبر
سواد تربیتى: توانایى تربیت فرزندان به نحو شایسته
سواد رایانه اى: دانستن مهارت هاى استفاده از رایانه

و  سالم  تغذیه  درباره  مهم  اطالعات  دانستن  سالمتى:  سواد 
کنترل بیمارى ها

اساس  بر  قومیت ها  و  نژادها  و قومى: شناخت  نژادى  سواد 
احترام و تبعیض نگذاشتن.

سواد بوم شناختى: دانستن راه هاى حفاظت از محیط  زیست
نظریه هاى  تحلیل  و  ارزیابى  شناخت،  تحلیلى: توانایى  سواد 
مختلف و ایجاد استدالل هاى منطقى بدون تعصب و پیش فرض

سواد انرژى: توانایى مدیریت مصرف انرژى
یا حل توانایى بحث  بر سواد دانشگاهى،  سواد علمى: عالوه 

 وفصل مسائل با راهکارهاى علمى و عقالنى مناسب
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چرا سوادمان باعث تغییر در زندگى مان نمى شود؟
جالب است بدانید که یادگیرى در متون روان شناسى، به صورت 
ایجاد تغییر پایدار در رفتار تعریف مى شود. پس ایجاد تغییر در 

رفتار، مهم ترین مؤلفه باسواد بودن است.

2. رشد کارآفرینى در شرایط سخت
شـاید ایـن ایـده تعجب آور باشـد کـه شـرایط خـوب اقتصـادى 
بـراى توسـعه مناسـب نیسـت. بهتریـن زمـان بـراى توسـعه 
در شـرایط اقتصـادى بـد ایجـاد مى شـود. درحقیقـت، رکـود 
اقتصـادى هماننـد گهـواره اى بـراى کارآفرینـان اسـت. تعـداد 
زیـادى از کارآفرینـان بـا تولدشـان رشـد نکرده اند، بلکـه آن هـا 
به خاطـر اجبــار و شــرایط بــد محیطــى ایجــاد شــده اند. 
ایجــاد  زمانــى  کوچــک  شرکت هاى  از  زیــادى  تعــداد 
شــده اند کــه مالــکان آنهــا از سیســتم کارمنــدى خـارج 
ایــن کارآفرینــان نمى توانند تصمیم هــاى  بیشــتر  شـده اند. 
درســتى دربــاره شرکت شــان بگیرنــد. کارآفرینى همواره در 

شرایط سخت ایجاد مى شود. 
افـرادى کـه شـغل خـود را در رکـود اقتصـادى از دسـت مى دهنـد 
بایـد بـه نکته «دکالن دونالن» کارگردان و نویسنده تئاتر گوش 

دهند: «کارت را جدى بگیر، اما شغلت را سرهم بندى کن.»
کارآفرینى  فرصت هاى  باشد،  بیشتر  اقتصادى  رکود  هرقدر 
بیشترى ایجاد مى شود و شرکت هاى بیشترى به وجود مى آید. در 
از  نیمى  از  بیش  «کافمن»،  موسسه  گزارش  براساس  حقیقت 
پانصد نفر پول دار دنیا و سریع ترین رشد شرکت ها، در بحران هاى 

اقتصادى ایجاد شده اند.
پایه اقتصــادى  بحران هــاى  زمــان  در  کــه  شــرکت هایى 

عملکـرد  اقتصـادى  وضـع  بهبـود  بــا  مى شــوند،   گــذارى 
بهتـرى دارنـد. مطالعـه اى کـه دانشـگاه «کمبریـج» بـر روى 
تولیدکننـدگان در سـال 2009 توسـط «الکـس دورفیـاك» و 
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بـا  صنایـع  کرد  مشخص  داد،  انجـام  گرانسـى»  «الیزابت 
تکنولـوژى بـاال اگر در شـرایط سـخت فعالیتشـان را شــروع 
کننــد موفقیــت بهتــرى دارنــد. درحقیقــت، طبــق گفتــه 
دانشــگاه «کمبریـج»، شـرکت هاى بـا تکنولـوژى بـاال کـه در 
بحـران اقتصـادى دهـه 1990 شــروع بــه فعالیــت کردنــد 
حضــور پایدارتــر و موفق تــرى نســبت بــه بقیــه شرکت ها 

دارند که در شرایط خوب اقتصادى شروع به فعالیت کردند.
کارآفرین  ها و مالکان باید بدانند که زنده ماندن آن ها به برنامه 
در  آسایش  نقطه  حقیقت  در  دارد.  بستگى  آن ها  تغییر  و  تحول 
که  گذشت  نخواهد  زمانى  زیرا  ندارد.  وجود  شرکت ها  فعالیت 
بازار  در  را  شما  جاى  که  شد  خواهند  پیدا  جدیدى  شرکت هاى 
طرز شگفت به  همیشه  کارآفرینان  باشید  داشته  یاد  به  بگیرند. 

 آورى در شرایط سخت اقتصادى رشد مى کنند.
برگرفته از کتاب: «ثبات افیون کسب و کارها»

نوشته: «روپرت مرسون»

شرکت «بارکاو پویا بینش» به مدیر عاملى آقاى مهندس «محمد 
و  علم  پارك  در  که  است  فناورى  شرکت هاى  از  سمنانیان»، 
کننده  ضدعفونى  دستگاه  مدرس،  تربیت  دانشگاه  فناورى 
«دتراید» را توسط تیمى متخصص و بین رشته اى ساخته است. 
این دستگاه قابلیت هاى زیادى از جمله ضد عفونى کردن هوشمند 
دست به وسیله محلول، ایجاد جذابیت فضایى و برقرارى تعامل 

میان افراد و دستگاه را دارد.
با  آن  شدن  مصادف  و  ایران  در  بیمارى  این  شیوع  به  توجه  با 
تکاپوى اقتصادى مردم ایران براى شروع سال جدید و نوروز این 
بیمارى اقتصاد کشور را به ویژه در کوتاه مدت به شدت تحت تاثیر 
قرار داده است. از سوى دیگر اگر اقدامات الزم براى پیشگیرى و 
اپیدمى توسط دولت و مقام هاى مسئول در اسرع  این  با  مقابله 
بدنه  بر  بیکارى  این  بلندمدت  آثار  سبب  نگیرد،  صورت  وقت 
اقتصادى کشور خواهد شد. به منظور پیشگیرى از آثار اقتصادى 
بلندمدت و همچنین کاهش آثار اقتصادى کوتاه مدت الزم است 
تا بخش هاى آسیب دیده و میزان خسارت به آن   ها مشخص شده 
تا اقدام الزم و سیاست در هر حوزه در اولین فرصت انجام گیرد.

اصفهان  کشاورزى  و  معادن  صنایع،  بازرگانى  اتاق  رو  این  از 
گزارشى را تهیه کرده است که در آن آسیب اقتصادى وارد شده 
به اقتصاد کشور به تفکیک بخش هاى کشاورزى، صنایع و معادن 
و خدمات مورد ارزیابى قرار گیرد. از آنجا که آمار مورد نیاز براى 
انجام محاسبات در دسترس نیست لذا الزم است ابتدا مفروضاتى 
در نظر گرفته شود و سپس بر اساس آن ها محاسبات انجام گیرد.

در این گزارش بر اساس آمار موجود گزارش هاى معتبر جهانى و 
از نظرات  از جمله گزارش «مک کنزى» و همچنین بهره گیرى 
خبرگان مانند اساتید دانشگاه ها، فعاالن بخش خصوصى و طرح 
پایش زمستان 1398 زیان تحمیل شده به اقتصاد کشور در اثر 

3. ارزیابى اثر کرونا بر اقتصاد ایران
سالمت   1398 اسفندماه  و  بهمن ماه  در  کرونا  ویروس  اشاعه 
شهروندان بلکه اقتصاد کشور را نیز با چالش مواجه کرده است. 
در  و  نفت  تقاضاى جهانى  از طریق کاهش  ویروس  این  شیوع 
نتیجه کاهش قیمت آن اقتصاد ایران را متأثر کرده است. به عالوه 
انتشار ویروس کرونا در شهرهاى بزرگ و تالش براى جلوگیرى 
از انتشار این بیمارى سبب شده تا بسیارى از واحدهاى اقتصادى 
و کسب و کارها به کاهش ساعت کارى و در برخى مواقع تعطیلى 
کامل روى آورند که خسارت هاى مالى زیادى را براى این بنگاه

بخش  هاى خدماتى،  در  آسیب ها  این  است.  داشته  همراه  به   ها 
نقل،  و  فروشى، حمل  رستوران، خرده  و  گردشگرى، هتل دارى 
پوشاك، آموزشى به مراتب بسیار بیش تر از سایر بخش  ها بوده 

است.
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شیوع ویروس کرونا در قالب سه سناریوى خوش بینانه، واقع بینانه 
اساس سناریوى خوش بینانه  بر  زیان  این  برآورد شد.  بدبینانه  و 
3.124.407 میلیارد ریال، سناریوى واقع بینانه 4.292.075 میلیارد 

ریال و سناریوى بدبینانه 5.428.181 میلیاردریال خواهد بود.
ارائه شده  از آن است که براساس 3 سناریوى  ارقام حاکى  این 
زیان وارده به اقتصاد کشور به میزان 9 درصد، 13 درصد و 17 
درصد از تولید ناخاص داخلى سال 1398 خواهد بود. اعداد و ارقام 
برآوردى توجه فورى به بخش هاى آسیب دیده و لزوم بسته هاى 
بکارگیرى  زیرا عدم  برجسته مى سازد.  از پیش  را بیش  حمایتى 
سیاست مناسب به صورت فورى منجر به تعمیق تورم رکوردى در 
کشور مى شود که اشتغال و تولید کشور را با بحران مواجه مى

 سازد. لذا از آن جا که سال 1399به عنوان سال جهش تولید نام 
اقدامات  و  سیاست ها  با  تا  است  الزم  تنها  نه  است  گرفته 
بلکه  شود،  داده  پوشش  کرونا  اپیدمى  از  ناشى  زیان  خردمندانه 
شدن جهش  محقق  مسیر  تولید،  بنیان  تقویت  با  تا  است  الزم 
تولید نیز هموار گردد. بنابراین بسته هاى حمایتى از یک سو باید 
نقدینگى الزم براى کسب و کارها را فراهم آورد و از سوى دیگر 
مانع از اخراج نیروى کار از واحدهاى آسیب دیده از کرونا شود.به 
گونه اى که به حفظ اشتغال در سطح کشور بپردازد. برنامه هایى 
مانند تأمین نقدینگى براى بنگاه ها، اعمال تمهیداتى مانند تنفس 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفى، بیمه و قبوض 

انرژى مانند آب، برق و گاز از خرداد ماه 1399 به مدت یک سال 
و وصول آن ها در سال 1400 مى تواند از برنامه هاى عملى در 
این رابطه باشد. همچنین برنامه هاى حفظ اشتغال و عدم تعدیل 
حقوق  تعداد  حداقل  معادل  پرداخت  مانند  بنگاه ها  توسط  نیرو 
پرسنل اسفند 98 تا سقف مبلغ دو میلیون و پانصدهزار تومان 
توسط دولت به بنگاه هاى آسیب دیده به شرط حفظ اشتغال طى 
در  سرمایه  تسهیالت  اعطاى  و  خرداد  و  اردیبشهت  فروردین، 
گردش معادل فروش اعالمى در اظهارنامه فصل سوم سال 97 
حمایتى،  بسته هاى  با  تا  است  الزم  سویى  از  راهگشاست.  نیز 
تقاضاى داخلى را تشویق نموده تا براى پاسخ به این تقاضا، تولید 
کشور نیز شرایط رشد و شکوفایى بیابد. به عبارتى جبران تولید 
ناخالص داخلى و کاهش صادرات غیرنفتى با استفاده از ظرفیت 
جامعه مصرفى و جوان کشور از طریق تسهیل اعتبار خریدار و 

تسهیل و ترتیب ازدواج و مسکن جوانان امکان پذیر است.
انجام  به  مى توان  کرونا  اپیدمى  با  مبارزه  ارهکارهاى  دیگر  از 
پروژه هاى زیربنایى که نیاز به ارز کمترى دارد از جمله پروژه هاى 
پیشرفت  با  پروژه ها  مالى  تأمین  معدنکارى،  برق،  راه آهن، 
ریسک پذیرى  خصوصى،  بخش  درصد   25 باالى  فیزیکى 
در  به خریداران  اعتبار  اعطاى  صندوق ضمانت صادرات جهت 
در  آن ها  کار  به  و شروع  رده بندى  صنایع  بازارهاى صادراتى، 
زمان قرنطینه و توجه به حفظ چرخه تأمین صنایع و جلوگیرى از 

توقف صنایع پیشران در دوران شیوع کرونا اشاره نمود.
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