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پیشگفتار 

خبرنامه پیشرو که زیر نظر مجموعه پارك علم و فناورى دانشگاه 
تربیت مدرس تهیه و تدوین مى شود اکنون با یارى خداوند متعال 
و تیم متخصص پارك علم و فناورى، شماره ششم خود را تقدیم 
مى کند. پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس سعى کرده در 
این شماره از خبرنامه ،همچون شماره هاى قبلى، مطالب هم راستا 
با اهداف ترسیم شده و رسالت خود را در اختیار مخاطبان گرامى 

قرار دهد. اهم این موارد به شرح زیر است:
جلسات پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس با

• مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسالمى نور
• سازمان نهضت سوادآموزى

• دانشکده پرستارى و مامائى دانشگاه علوم پزشکى تهران 
• کمیته ناحیه نوآورى مدرس

برگزارى وبینار، رویداد و دوره آموزشى
• فروش B2B به زبان ساده

• طراحى پرایمر؛ از تحقیقات تا صنعت
• طراحى محصول

پزشکى،  تجهیزات  حوزه  در  صنایع  فناورانه  نیازهاى  معرفى   •
کارآفرینى  جشنواره  سومین  قالب  در  داروسازى،  و  سالمت 

دانشگاهى
• بروکرى فناورى اساتید دانشگاه تربیت مدرس

• شناسایى درآمد عملیاتى (استاندارد حسابدارى 3)

پارك هاى علم و  فناورانه اى که در  اخبار  به مهم ترین  ادامه  در 
اخبارى همچون  پرداخته شده است؛  فناورى کشور رخ مى دهد 
اختراعات و رونمایى از محصوالت فناورانه اى که توسط صاحبان 
ایده و فناوران خالق در سطح کشور انجام شده است. مطالب این 
بخش از خبرنامه با رصد مداوم اخبار پارك هاى علم و فناورى 
شما  اختیار  در  آگاهى  افزایش  هدف  با  و  شده  تجمیع  کشور 

عزیزان قرار گرفته است.
بین المللى  انجمن  از  نقل  به  جهان  فناورانه  اخبار  بخش  در 
پارك ها (IASP)، افتتاح آزمایشگاه اِنترا در پردیس علمى اپن زون 

مورد بررسى قرار گرفته است.
بخش چهارم با عنوان «فرهنگ کده پارك علم و فناورى دانشگاه 
تربیت مدرس» که به تازگى به فهرست خبرنامه اضافه شده به 
شامل  و  پرداخته  جامعه  و  فرهنگ  بخش  در  آگاهى  افزایش 
بخش هایى همچون زندگى نامه افراد مشهور و مخترعین (در این 
و  اشعار  و  دوربین)  مخترع  ایستمن،  جورج  زندگى نامه  شماره 
عبارات زیبا در قالب قرار همدلى و همراهى است. در این بخش 
در کنار ایجاد تنوع در مطالب سعى شده ارتباط متون فرهنگى با 

حوزه فناورى و نوآورى حفظ شود.
در بخش پایانى خبرنامه، به مقاالتى از واحدهاى فناور مستقر در 
آینده  تربیت مدرس تحت عناوین  دانشگاه  فناورى  و  پارك علم 
روشن و اکوسیستم کسب وکارهاى نوین کشور اشاره شده است. 
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جلسه  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 

و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور به 

صورت مجازی
 

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، 
معاون  انصارى،  سبط الشیخ  محمدصادق  مهندس  جلسه  این  در 
برنامه ریزى و توسعه پارك تربیت مدرس با دکتر مرتضى رضایى 
شریف آبادى، معاون مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسالمى نور، 

به تبادل نظر و بحث و گفتگو درباره ناحیه نوآورى پرداختند.
نوآورى  ناحیه  معرفى  به  پارك  معاون  ابتدا  در  جلسه،  این  در 
مدرس و مزایاى بهره مندى از آن و ایجاد ارزش آفرینى پرداخت 
از  یکى  به عنوان  اسالمى  علوم  کامپیوترى  تحقیقات  مرکز  از  و 
هدفمند  بیشتر  تعامالت  از  و  برد  نام  نوآورى  ناحیه  بازیگران 
به عنوان یکى از ابزارهاى سودمند شبکه سازى و تبدیل شدن آن 

سازمان به عنوان یک عضو مؤثر در ناحیه، نام برد.
وى به پتانسیل باال به منظور ایجاد ساختارهاى مشترك در حوزه 
علوم انسانى اشاره و به کمبود اکوسیستم نوآورى و فناورى در 

این حوزه ها تأکید کرد.
به منظور  گرفته  صورت  فعالیت هاى  از  رضایى،  دکتر  پس ازآن 
ایجاد و راه ا ندازى ناحیه نوآورى مدرس استقبال و ابراز خرسندى 
کردند و سپس به معرفى مرکز تحقیقات باسابقه فعالیت بیش از 

30 سال پرداخت.
وى در ادامه توضیحاتى در خصوص راه اندازى پایگاه جامع االحادیث 
و نرم افزار جامع تفاسیر و نرم افزارهاى هوشمند در مسیر ویرایش 
براى  شیعى  وبگاه هاى حدیث  بزرگ ترین  به عنوان  فارسى  ادب 
این  متخصصان  و  عالقه مندان  پژوهشى  فعالیت هاى  تسهیل 
مرکز  کارشناسان  توسط  که  ویراستیار  پروژه  همچنین  و  حوزه 

تحقیقات، برنامه نویسى و راه اندازى شده، ارائه دادند.

برگـزاری هفتمین جلسـه داخلی کمیته ناحیه 

نوآوری مـدرس

در خاتمه طرفین در خصوص نحوه مشارکت و همکارى در ناحیه 
ابزارهاى موردنیاز در حوزه هوش  و  ارائه خدمات  مانند  نوآورى 
مصنوعى و پردازش داده، حوزه هاى مرتبط با زبان و ادب فارسى، 
نوآورى  ساختارهاى  راه اندازى  مشترك،  فناورانه  پروژه هاى 
و  دوره  برگزارى  شتاب دهنده،  و  نوآورى  مراکز  مانند  مشترك 
رویداد مشترك، استفاده از پتانسیل هاى عناصر ناحیه نوآورى و 
و  مرکز  با  اعضا  مؤثر  ارتباط  و  شبکه سازى  فناور،  شرکت هاى 

ایده هاى اثرگذار و تبادل تجربیات، توافق کردند.

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، 
این جلسه با حضور دکتر مسعود ابراهیمى، رئیس پارك، دکتر نازنین 
ابراهیمى،  حامد  مهندس  پارك،  ریاست  حوزه  مدیر  داراب زاده، 
معاون فناورى و مهندس محمدصادق سبط الشیخ انصارى، معاون 

برنامه ریزى و توسعه پارك برگزار شد.

بخش اول: در پـارک علـم و فنـاوری دانشگاه تربیت مدرس چه می گذرد؟

گزیده نشست های اخیر پارک



و  موانع  گرفته،  اقدامات صورت  درباره  گزارشى  کمیته،  این  در 
براى  آتى  اقدامات  براى  برنامه ریزى  و  رو  محدودیت هاى پیش 

پیشبرد اهداف در ناحیه نوآورى مدرس ارائه شد.
اشاره  گسترده  و  عمومى  تبلیغات  موضوع  اهمیت  به  همچنین 
ناحیه  اعضاى  تمامى  شبکه سازى  خصوص  در  راهکارهایى  و 
نوآورى مدرس و شهروندان ساکن در محدوده، به منظور انتشار و 
اطالع رسانى اخبار، رویدادها و دوره هاى آموزشى، طراحى و ارائه 

شد.
پیش روى  افتتاحیه هاى  به منظور  الزم  تدابیر  اخذ  به  خاتمه،  در 
مراکز نوآورى، فناورى و شتابدهنده هاى مستقر در ناحیه نوآورى 

مدرس، پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، در 
این جلسه معاون برنامه ریزى و توسعه پارك تربیت مدرس، مهندس 
محمدصادق سبط   الشیخ انصارى و دکتر مهدى نامجومنش، مدیرکل 

دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابى سازمان نهضت سوادآموزى به  
بحث درباره ناحیه نوآورى مدرس پرداختند. در ابتداى این جلسه 
مزایاى  و  اهداف  معرفى  به  پارك  توسعه  و  برنامه ریزى  معاون 
عضویت و بهره مندى از ناحیه  نوآورى پرداخت و اظهار داشت که 
سازمان نهضت سوادآموزى به عنوان یکى از بازیگران مهم ناحیه 
نوآورى به شمار مى رود که مى تواند با تعامالت بیشتر و هدفمند 

به یکى از اعضاء موثر در شبکه سازى ناحیه تبدیل شود.
پس از آن دکتر نامجومنش، از ظرفیت هاى ایجاد شده و فعالیت هاى 
صورت گرفته در ناحیه نوآورى، ابراز خرسندى کردند و سپس به 
معرفى نهضت سوادآموزى و تشریح شرایط خاص و چالش هاى 

پیش رو، در خصوص سوادآموزان پرداختند.
در خاتمه طرفین در خصوص نحوه مشارکت و همکارى در ناحیه 
نوآورى مانند پروژه هاى فناورانه مشترك، برگزارى دوره و رویداد 
معرفى  نوآورى،  ناحیه  عناصر  پتانسیل هاى  از  استفاده  مشترك، 
در  و  پارك  شرکت هاى  اثرگذار،  ایده هاى  و  فناور  شرکت هاى 
حوزه هاى مورد نیاز نهضت سوادآموزى به منظور رفع چالش ها و 

مشکالت، توافق کردند.

3

دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  جلسه  برگزاری 

سوادآموزی نهضت  سازمان  با  تربیت مدرس 
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مامائی  و  پرستاری  دانشکده  با  تربیت مدرس 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، 
در ابتداى جلسه معاون برنامه ریزى و توسعه پارك علم و فناورى 
دانشگاه تربیت مدرس، مهندس محمدصادق سبط الشیخ انصارى 
بابائى،  پردیس هاى  گردآفرید،  رشد  مراکز  و  پارك  معرفى  به 
و  اهداف  برنامه ها،  پرداخت؛ سپس چشم اندازها،  نور  و  پژوهش 
اجتماعى،  مسئولیت  خصوص  در  نوآورى  ناحیه  دستاوردهاى 

ارتباط با اعضاى ناحیه و بحث کارآفرینى را مطرح کرد.
دکتر  مامائى،  و  پرستارى  دانشکده  رشد  مرکز  معاون  همچنین 
راستى، به معرفى اجمالى توانمندى ها، تیم ها و ارتباطات پرداخت 

و مسائل و مشکالت پیش روى دانشکده را عنوان کرد.

در ادامه، طرفین به بیان امکانات مجموعه و شرایط همکارى در 
ناحیه نوآورى، مانند معرفى ایده هاى اثرگذار و تجارى سازى آن ها، 
تبدیل دانش به ثروت، برگزارى دوره و رویداد مشترك، برقرارى 
حوزه هاى  در  آن ها  توانمندسازى  و  ناحیه  شهروندان  با  ارتباط 
کارآفرینى،  متخصص  گروه هاى  معرفى  اجتماعى،  و  پزشکى 
عقد  درنهایت  و  دانشکده  رشد  مرکز  افتتاح  در  پارك  مساعدت 

تفاهم نامه پرداختند.
و  پرستارى  دانشکده  هیأت علمى  اعضاى  و  مدیران  خاتمه،  در 
آن  در  مستقر  شرکت هاى  و  گردآفرید  فناورى  برج  از  مامائى، 

بازدید کردند.
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس با همکارى الوبیزنس وبینار آموزشى «فروش B2B به زبان ساده» را برگزار کرد.
الوبیزنس یک شبکه از مشاوران برتر کسب وکار است که شامل اپ اندروید، آى او اس و نسخه تحت وب است. مشاوران در حوزه هایى 
نظیر تامین مالى و سرمایه گذارى، بازاریابى و فروش، صادرات و واردات، مدیریت منابع انسانى، مالیات و امورمالى، بیمه و قانون کار، ثبت 

و امور فعالیت مى کنند.
محورها

1. خریدشناسى در مشتریان سازمانى
2. متقاعدسازى در فروش سازمانى

3. ارائه و پرزنت محصول یا کاال
4. شناخت و تحلیل نیاز مشترى

5. اصول چانه زنى در فروش
6. آشنایى با فروش سازمانى

7. فرآیند فروش سازمانى
8. موانع فروش سازمانى

وبینارهای برگزار شده از تاریخ 1400/04/01 تا 1400/05/31

وبینار آموزشی «فروش B2B به زبان ساده»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس نشست گپ گعده مدرس با موضوع «طراحى پرایمر؛ از تحقیقات تا صنعت» را برگزار 
کرد.

محورها
کاربردى نرم افزارهاى  معرفى   .1

PCR 2. انواع
مسائل  .3

عملى شرکت کنندگان طراحى   .4
کاربردها

غیره و  جنایى  تحقیقات  جنسیت،  تعیین  بیمارى،  تشخیص  داروسازى،  تولد،  از  قبل  بیمارى هاى  تشخیص   .1

نشست گپ گعده مدرس با موضوع «طراحی پرایمر؛ از تحقیقات تا صنعت»



پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس نشست گپ گعده مدرس با موضوع «طراحى پرایمر؛ از تحقیقات تا صنعت» را برگزار 
کرد.

محورها
کاربردى نرم افزارهاى  معرفى   .1

PCR 2. انواع
مسائل  .3

عملى شرکت کنندگان طراحى   .4
کاربردها

غیره و  جنایى  تحقیقات  جنسیت،  تعیین  بیمارى،  تشخیص  داروسازى،  تولد،  از  قبل  بیمارى هاى  تشخیص   .1

7

پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس با همکارى صندوق نوآورى و شکوفایى دوره آموزشى «طراحى محصول» را برگزار کرد.
محورها

1. Product Management & Product Design Concepts

2. Feature Development

3. Design �inking

4. Product Ideation & Validation

5. Experience Design + Design Process

دوره آموزشی «طراحی محصول»
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و  سالمت  پزشکى،  تجهیزات  حوزه  در  صنایع  فناورانه  نیازهاى  معرفى  رویداد  تربیت مدرس  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك 
برگزار مى کند. دانشگاه  کارآفرینى  قالب سومین جشنواره  در  را  داروسازى 

ارائه  داروسازى،  و  پزشکى، سالمت  تجهیزات  حوزه  در  فعال  شرکت هاى  فناورانه  نیازهاى  ارائه  رویداد،  این  برگزارى  از  هدف 
هیأت علمى  اساتید  طرف  از  ارائه  شده  پروپوزال هاى  براى  همکارى  تفاهم نامه  انعقاد  و  استارت آپ ها  و  فناوران  چالش هاى 

است. با صنایع  تربیت مدرس  پارك  فعال  و شرکت هاى  تربیت مدرس  دانشگاه 
پارك علم و فناورى دانشگاه در تالش است با معرفى اساتید برتر این حوزه و هدایت آن ها به سمت جامعه سرمایه گذاران کشور، 
فناورى سالمت   رفع چالش هاى حوزه  در مسیر  مؤثر  گامى  آن ها،  تجارى سازى  راستاى  در  و  معنوى طرح ها  و  مادى  با حمایت 

بردارد. پزشکى کشور  تجهیزات  و 

رویداد «معرفی نیازهای فناورانه صنایع در حوزه تجهیزات پزشکی، سالمت و داروسازی، در قالب سومین جشنواره کارآفرینی دانشگاه»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس وبینار آموزشى «شناسایى درآمد عملیاتى (استاندارد حسابدارى 3)» را براى عالقه مندان و به 
صورت رایگان برگزار کرد.

محورها
1. شناسایى درآمد فروش کاال در حالت هاى مختلف فروش نقد، فروش اقساطى و فروش امالك

2. شناخت درآمد سود تضمین شده، حق امتیاز و سود سهام
3. مسائل خاص در شناسایى درآمد

4. اندازه گیرى درآمد

وبینار آموزشی «شناسایی درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری 3)»
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پارك علم و فناورى دانشگاه تربیت مدرس، در راستاى توسعه اکوسیستم نوآورى در دانشگاه، ارتباط هرچه بیشتر صنعت با دانشگاه و تولید 
ثروت از یافته هاى پژوهشى دانشگاهى و ایجاد رقابت سازنده در بستر دانشگاهى اقدام به پیاده سازى برنامه هاى تجارى سازى ویژه اساتید 

دانشگاه تربیت مدرس کرده است.
برنامه بروکرى فناورى ویژه اعضاى هیأت علمى دانشگاه تربیت مدرس و در حمایت از تجارى سازى یافته هاى پژوهشى دانشگاه راه اندازى 
شده است. یکى از اهداف مهم این برنامه، شناسایى یافته هاى پژوهشى فناورانه اساتید دانشگاه تربیت مدرس با قابلیت تجارى سازى است.

رویـداد ویــژه

برنامه «بروکری فناوری اساتید دانشگاه تربیت مدرس»



بخش دوم: در پارک های علم و فناوری کشور چه می گذرد؟ 
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 مروری بر اخبار پارک های علم و فناوری کشور

عنوان خبرپارك

پارك علم و فناورى اردبیل

پارك علم و فناورى آذربایجان غربى            

پارك علم و فناورى البرز 

(ICT) پارك فناوري اطالعات و ارتباطات

 پارك علم و فناورى آذربایجان شرقى          

جهانى  سازمان  در  اردبیل  فناورى  و  علم  پارك  فناور  واحد  اختراع  ثبت   .1
مالکیت فکرى WIPO در آمریکا

2. رونمایى از دستگاه اسپرى درایر محصول شرکت مستقل در دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اردبیل

1. آغاز عملیات اجرایى پروژه سوخت بیودیزل در منطقه آزاد ماکو با همکارى 
شرکت دانش بنیان مستقر در پارك علم و فناورى آذربایجان غربى

1. تولید نیمه صنعتى چهار محصول توسط واحد فناور مستقر در پارك علم و 
فناورى البرز

2. تولید دستگاه تصفیه آب براى مصارف خانگى و صنعتى توسط واحد فناور 
مستقر در پارك علم و فناورى البرز

3. راه اندازى سامانه ارتباط با مخترعان و مالکان اختراعات (دارکوب) در پارك 
علم و فناورى البرز

4.  افتتاح چهل و هفتمین صندوق پژوهش و فناورى در استان البرز با حضور 
رئیس صندوق نوآورى و شکوفایى

1. انتشار چهارمین شماره از سلسه بولتن هاى تولید محتواى پارك فاوا با 
عنوان «تولید محتواى دیجیتال و جایگاه آن در آینده بازار جهانى»

2. تولید میکروداکت فیبر نورى توسط واحد فناور مستقر در پارك علم و 
فناورى اطالعات و ارتباطات 

1. آغاز فرآیند احداث خط تولید مخازن کرایژونیک در پارك علم و فناورى 
آذربایجان شرقى

2. راه اندازى سامانه مبادالت الکترونیکى بین المللى بین بنگاهى محصوالت 
ساختمان توسط واحد فناور مستقر در پارك علم و فناورى آذربایجان شرقى

3. رونمایى از سامانه جامع کتابخانه دیجیتال مدیریت شهرى، محصول شرکت 
دانش بنیان مستقر در پارك علم و فناورى آذربایجان شرقى
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عنوان خبرپارك

پارك علم و فناوري پردیس 

پارك علم و فناورى چهارمحال و بختیارى    

پارك علم و فناورى دانشگاه
 تحصیالت تکمیلى علوم پایه زنجان

پارك علم و فناورى خراسان شمالى                                    

پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان

پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شریف

پارك علم و فناورى فارس                

پارك علم و فناورى قزوین            

1. انتشار سومین شماره خبرنامه الکترونیکى پارك علم و فناورى پردیس
2. انتشار فراخوان سلسله مسابقات «یه حس خوب»

3. آغاز بهره بردارى از چندین پروژه عمرانى در پارك علم و فناورى پردیس

1. افتتاح 2 مرکز رشد در چهارمحال و بختیارى

خبرنامه پارك علم و فناورى پردیسراه اندازى سامانه مبادالت الکترونیکى بین المللى در پارك علم و فناورى آذربایجان شرقى

1. آغاز ساخت اولین پاالیشگاه زعفران خراسان   رضوى در پارك علم و فناورى 
خراسان رضوى

2. ساخت جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه شست وشوى دهان و دندان توسط 
یک مخترع در پارك علم وفناورى خراسان

1. فراخوان چهاردهمین جشنواره انتخاب کار آفرینان برتر

1. راه اندازى وبسایت جدید پارك علم و فناورى دانشگاه سمنان همزمان با 
عید سعید قربان

نوآورى  ناحیه  محوریت  با  شریف  فناورى  و  علم  پارك  ویژه نامه  انتشار   .1
شریف

و  علم  پارك  الکترونیکى  نشریه  نشریه حامى،  از  پنجمین شماره  انتشار   .1
فناورى فارس

1. افتتاح صندوق پژوهش و فناورى غیردولتى استان قزوین
فناورى  و  علم  پارك  فناورانه  پروژه هاى  و  فکرى  مالکیت  مرکز  افتتاح   .2

قزوین با حضور معاون محترم رئیس جمهور



عنوان خبرپارك13

پارك علم و فناورى قم                    

پارك علم و فناورى کردستان                

پارك علم و فناورى کرمانشاه  

پارك علم و فناورى کهگیلویه و بویراحمد                

شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

پارك علم و فناوري هاي نرم و صنایع فرهنگی

1.رونمایى از نخستین میز شینه تمام اتوماتیک CNC بومى توسط واحد فناور 
مستقر در پارك علم و فناورى قم

1. رونمایى از خدمات ترافیکى جدید ویژه شهروندان توانخواه در سنندج به 
همت واحد فناور مستقر در پارك علم و فناورى کردستان به مناسبت هفته 

بهزیستى

1. فرایند جدیدى از شناخت محیط اطرافمان را در قالب یک اپلیکیشن توسط 
واحد مستقر در پارك علم و فناورى هاى نرم و صنایع فرهنگى

2. برگزارى آیین رونمایى از کتاب «هنر امکان»

1. حمایت مالى بالعوض از تمامى پایان نامه هاى ارشد و رساله هاى دکترا با 
رویکرد فناورى و قابلیت تجارى سازى

1. طراحى و اجراى نرم افزار همکالسى توسط شرکت مستقر در شهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان

1.بومى سازى مدل آموزشى «کیو سى تى» توسط فناوران پارك علم و فناورى 
کرمانشاه براى اولین بار در کشور

2.تولید «آجرهاى لیسیدنى گرد» براى اولین بار در کشور توسط فناوران پارك 
علم و فناورى کرمانشاه

شرکت  توسط  بیمارستانى  هوشمند  مدیریت  سامانه   30 بیش از  3.طراحى 
دانش بنیان پارك علم و فناورى کرمانشاه

سامانه ارتباط با مخترعان در پارك علم و فناورى البرز
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یک  افتتاح  از  خبر  اِنترا   دارویى  مواد  فناورى  زیست  شرکت 
آزمایشگاه جدید در محوطه اُپن زون داد. اُپن زون  یک محوطه 
پردیس  این  است.  ایتالیا  میالن  حومه  در  علمى  (پردیس)  باز 

علمى به مسائل مرتبط با سالمت اختصاص دارد.
این فضاى جدید به شرکت اِنترا این اجازه را مى دهد تا اثر داروى 
اصلى خود یعنى Ent001 را در بیمارى هاى دیگر بررسى و برنامه هاى 
تحقیقاتى جدید خود را با تمرکز بر شرایط فیبروتیکى شروع کند. 
تجهیزات  با  و  پیشرفته  آزمایشگاه هاى  به  زون، شرکت  اُپن  در 
بیانى ژن ها از جمله  آنالیز  باالیى دسترسى دارد. تعیین توالى و 
فناورى هاى قابل دسترس است که جزء الینفک از مراحل کار 

خواهد بود. 
مجموعه  بزرگترین  شدن  بسته  از  بعد  جدید  فضاى  این  افتتاح 
سرمایه گذارى براى یک شرکت زیست فناورى ایتالیایى در ژانویه 
2021 انجام شد. تا به اکنون 35 میلیون یورو از طریق کمپانى 
صندوق   ،So�nnova Partners توسط  و  شده  جمع آورى  اِنترا 
سرمایه گذارى AbbVie، صندوق سرمایه گذارى Roche  و صندوق 

JDRF T1D حمایت مى شود.

گیووانى آمابیل ، مدیرعامل اِنترا در این باره مى گوید: "آزمایشگاه هاى 
جدید به ما این امکان را مى دهد تا به تحقیقاتمان در حوزه ایمن شناسى 
احیاکننده و شرایط خود ایمنى غیرقابل درمان مانند IBD و دیابت 
نوع یک، سرعت ببخشیم. همچنین در نظر داریم تا برنامه هاى 
جدیدى را در راستاى گسترش خط تولید خود اجرا کنیم. شرایط 
فیبروزه یا فیبروتیکى از جمله موضوعات کلیدى مورد توجه براى 
پزشکى  نیازهاى  که  است  ما  تحقیقاتى  روزافزون  تالش هاى 
تعاملى  علمى  مرکز  یک  زون  اُپن  نمى کند.  برآورده  را  باالیى 
فوق العاده، با امکانات و منابع استثنایى است. ما مشتاقانه منتظر 

این هستیم تا بخشى از این واقعیت هیجان انگیز باشیم."
با ورود اِنترا به محوطه اپن زون، تعداد کمپانى هاى مستقر در این 
پردیس علمى به 30 عدد مى رسد که گام بزرگى در توسعه است: 
به لطف سرمایه گذارى 65 میلیون یورویى، فضاها و آزمایشگاه هاى 
این محوطه تا سال 2022 دوبرابر خواهد شد. فضاى کلى آن به 
را  نفر   1200 از  میزبانى  توانایى  و  مى رسد  مربع  متر  هزار   37

خواهد داشت.

(IASP) بخش سوم: اخبار فناورانه جهان به نقل از انجمن بین المللی پارک ها

شرکت زیست فناوری ِانترا آزمایشگاه جدیدی در محوطه ُاپن زون افتتاح می کنند



بخش چهارم: فرهنگ کـده پارک علم و فناوری 

                      دانشـگاه تربیـت مـدرس     

کداك،  کمپانى  بنیان گذار  و  آمریکایى  کارآفرین  ایستمن  جرج 
شرکت  کرد.  ممکن  مردم  عموم  براى  را  عکاسى  به  دسترسى 
کداك یکى از بزرگترین شرکت ها در صنعت عکاسى جهان است.

جرج در سال 1880 توانست دستگاهى را با قابلیت نگاتیو خشک 
براى گرفتن عکس اختراع کند. اولین دوربین او به نام کداك، در 
سال 1888 به فروش رسید که شامل یک دوربین جعبه اى بود. 
مخصوص  که  داد  ارائه  را  براونى  دوربین  اولین  وى  آن  از  بعد 
کودکان بود. تا سال 1927، ”ایستمن کداك“ بزرگترین شرکت 

آمریکایى در صنعت عکاسى به شمار مى آمد.

جرج ایستمن در سال 1854 در یکى از روستاهاى نیویورك متولد 
دانشکده  سال  همان  در  ایستمن  واشنگتن  جرج  پدرش  شد. 
اقتصاد جرج ایستمن را در روچستر بنا کرد و چند سال بعد خانواده 
را به روچستر برد. در سال 1862 در حالى که دانشکده در حال 
رشد و گسترش بود و ایستمن  تنها 8 سال داشت، ناگهان جرج 

واشنگتن از دنیا رفت.
پس از درگذشت پدرش به علت اینکه تنها پسر خانواده بود، در سن 
و دو  مادر  به ترك تحصیل شد و سرپرستى  14 سالگى مجبور 
خواهرش را برعهده گرفت. جرج ابتدا براى یک شرکت کوچک 
بیمه کار مى کرد و پس از آن در بانک محلى روچستر به عنوان 
دفتردار استخدام شد. هنگامى ایستمن 16 سال داشت یکى از دو 
خواهر بزرگ وى که از بیمارى فلج اطفال رنج مى برد درگذشت.

جرج وقتى 24 ساله بود، قصد داشت از شهر سانتو دومینگو دیدن 
کند و به توصیه یکى از همکارانش، تصمیم گرفت سفر را مستند 
کند. با اینکه تهیه تجهیزات عکاسى خیلى پرهزینه و سنگین بود، 
ایستمن آن ها را خریدارى کرد ولى هرگز به سفر نرفت. در عوض 
از عکاسى براى یک فرد  تحقیق در مورد چگونگى لذت بردن 
امولسیون  فرمول  دیدن  از  پس  ایستمن  کرد.  آغاز  را  عادى 
”صفحه خشک“ در یک نشریه انگلیسى و آموزش گرفتن از دو 
و  ژالتین  بر  مبتنى  کاغذى  فیلم  یک  محلى،  آماتور  عکاس 

دستگاهى براى صفحات خشک تهیه کرد.

15

زندگـی نامه

مقدمـه

بیوگرافی جرج ایستمن و دوران کودکی

اختراعات جرج ایستمن
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عکاسـی کداک

دوربین براونـی

کمپانى   ،“Henry Strong” مالى   با کمک هاى  سال  از یک  پس 
”Eastman Dry Plate“ دایر و به سبب فعالیت هاى شدید جرج ایستمن 
مجبور شد از بانک استعفا دهد. در سال 1885 فعالیت هاى کمپانى 
ایستمن که درحالى به یک کمپانى تولید فیلم تبدیل شده بود گسترش 
یافت و او توانست فیلم هاى حلقه اى را جایگزین نگاتیوهاى شیشه اى 
کند که با استقبال بسیار زیادى مواجه شد. جرج همچنین با نام کداك 
روبرو شد، زیرا او معتقد بود که محصوالت باید هویت خاص خود را 
داشته باشند. در نهایت جرج ایستمن در سال 1888، اولین دوربین 

کداك را راه اندازى کرد و کمپانى ایستمن کداك افتتاح شد.
شعار شرکت جرج این بود: ”شما دکمه را فشار دهید، ما بقیه کارها را 
انجام مى دهیم“. این بدان معنى است که دوربین پس از استفاده از 
نوردهى 100 در رول فیلم به شرکت ارسال مى شود. آن ها آن را توسعه 
براى  ایستمن  در سال 1889،  کردند.  ارسال  براى مشترى  و  داده 
بیشترى  سهولت  با  مى تواند  که  انعطاف پذیر  فیلم  نوعى  ساختن 
کرد.  استخدام  را  شیمیدان  رایخنباخ»  «هنرى  شود،  دوربین  وارد 

دوربین براونى در سال 1900 با هدف قرار دادن عکاسان جدید 
براى کودکان عالقه مند راه اندازى شد و با قیمت 1 دالرى خود، 
مورد عالقه نیروهاى خدماتى نیز قرار گرفت. ایستمن ارتش را 
نیز پشتیبانى کرد و در طول جنگ جهانى اول لنزهاى شیشه اى 
براى  ویژه اى  دوربین  و  گازدار  ماسک هاى  براى  نشکن 
نوآورى ها  این  نتیجه  در  کرد.  تهیه  هواپیماها  از  عکسبردارى 
ایستمن عکاسى آمارتور را آغاز کرد که امروز همچنان ادامه دارد.

توماس ادیسون این فیلم را براى استفاده در دوربین فیلمبردارى که
را  ایستمن  شرکت  موفقیت  و  کرد  اقتباس  بود   توسعه  حال  در 

بیش از پیش نیز پیش برد.
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چکیـده
 

امروزه شرایط سختى بر دنیا حکم فرما است و این مشکالت از 
فرایندهاى عمیق تر در گذشته نشئت مى گیرد. گسترش عجیب  و 
غریب نابرابرى طى این سال ها منجر به کاهش رشد اقتصادى 

نیز شده است.
بیمارى هاى  و  مفرط  چاقى  از  ناشى  مرگ هاى  به سوى  جهان 
دیابتى حرکت مى کند که تأثیر معکوسى بر کاهش نرخ مرگ ومیر 

دارد.
لذت ها هیچگاه در میزان رشد اقتصادى محاسبه نشدند اما بسیار 
مهم هستند؛ لذت هاى ناشى از دیدن فیلم هاى متنوع، گوش دادن 
را مدیون  ادبیات ملل  متفاوت و مطالعه  به موسیقى کشورهاى 
پیشرفت تکنولوژى هستیم. در برخى نقاط جهان امروزه با راه اندازى 
وجود  پیشرفته  کشورهاى  در  پیش تر  بسیارى  از  که  امکاناتى 

داشته، مى توان باعث کاهش چشمگیر نرخ مرگ ومیر شد.
بهبود  و  بیمارى  ناقل  حشرات  حذف  واکسیناسیون،  تمیز،  آب 
سیستم فاضالب به بهبود بهداشت عمومى کمک مى کند. برخى 
متغیرهاى  این  تمام  زندگى، خالف  یک  استانداردهاى  معتقدند 
امثال  و  داخلى  ناخالص  تولید  و  اقتصادى  رشد  نظیر  اقتصادى 

این ها است.

مقـدمه

اغلب  دارد؛  وجود  مردم  در ذهن  آینده  درباره  متفاوتى  ادعاهاى 
بدبینانه و گاهى خوش بینانه. ادعاهاى بدبینانه گاهى آن قدر قدرتمند 
مى شوند که تنها یک تصویر تاریک  از آینده را پیِش روى ما قرار مى دهد.

اظهارات متفاوتى در رسانه ها منتشر مى شود اما باید دقت کرد که 

گـذر از تاریکـی

گاهى این ادعاها درمورد کشورهاى ثروتمند است نه همه جهان. 
مقاله مشهورى از کینز با نام «احتماالت اقتصادى براى نوادگان 
ما» سال ها پیش منتشر شد و این مقاله در بازه اى نوشته شد که 

زمان تاریک و سختى بود و آینده روشن به نظر نمى رسید.
کینز در همین برهه به یک مسئله بسیار مهم اشاره کرد؛ نباید 
موارد  گرو  در  آینده  و  گرفت  اشتباه  بلندمدت  با  را  کوتاه مدت 
بنیادین اقتصادى در بلندمدت است. کینز پیش بینى هاى خود را 
مشروط بر دو مورد کرد، رخ ندادن جنگ مهم و اینکه جمعیت به 

میزان زیادى افزایش پیدا نکند.
او،  پیش بینى هاى  از  بعد  اینکه  با  بود.  روشن  آینده  کینز  دید  از 
استانداردهاى  اما  داد  رخ  جمعیت  انفجار  و  دوم  جهانى  جنگ 
زندگى امروز در همان سطحى است که او پیش بینى کرده بود. 
بااین حال نمى توان از بخش تاریک دنیا نیز چشم پوشى کرد. در 
ادامه به بررسى اتفاقات منفى در حال رخ دادن در دنیا و پیش بینى هاى 

مثبت درمورد آینده مى پردازیم.

از  مشکالت  این  و  است  حکم فرما  دنیا  بر  سختى  شرایط  امروزه 
فرایندهاى عمیق تر در گذشته نشئت مى گیرد. گسترش عجیب وغریب 
نابرابرى طى این سال ها منجر به کاهش رشد اقتصادى نیز شده است. 
در نتیجۀ این نابرابرى بخشى از جامعه به شدت ثروتمند مى شوند و 
براى حفظ منافع خود و آنچه دارند به شیوه هایى متوسل مى شوند که 

به آن ها سود مى رساند.

بخش پنجـم: دیـدگاه

کتابخـانه (آینـدۀ روشـن)



پراهمیت پارامترهاى  از  یکى  عمر  طول  و  زندگى  به  امید 
و  مفرط  چاقى  از  ناشى  مرگ هاى  به سوى  جهان  است.  جامعه 
بیمارى هاى دیابتى حرکت مى کند که تأثیر معکوسى بر کاهش 
نرخ مرگ ومیر دارد. سرطان نیز یکى دیگر از عوامل کشنده است 
اما به نظر مى رسد هنوز فاصلۀ زیادى با پیروزى در مقابل این 

بیمارى داریم.
ادعایى وجود دارد که بیان مى کند استانداردهاى زندگى خالف 
این مواردى است که گفته شد و خوشبختى بشر از طریق رشد 
روابط  مانند  دیگرى  موارد  در  باید  و  نمى شود  محقق  اقتصادى 

اجتماعى بهتر، سالمت بهتر و تفریح بیشتر جست وجو کرد.

است  بهتر  و  متفاوت  گونه اى  به  اقتصادى  رشد  رقم  گذشته  در 
آنچه  میزان  اساس  بر  پیشرفت  و  مى شد  محاسبه  غلط  بگوییم 
ساخته شده بود و با کاالى بیشتر براى هر نفر اندازه گرفته مى شد 
درصورتى که خیلى خوب مى دانیم که در مبحث کاالها، کیفیت 
حرف اول را مى زند؛ پس مبناى رفاه تغییر کرد و از رشد کمیت به 

رشد کیفیت تبدیل شد.
بااین حال سنجش میزان کیفیت تقریباً غیرممکن است. در مفاهیم 
کلى سنجش تولید مشکالت مفهومى وجود دارد؛ براى مثال در این 
وجود  خریدوفروش  قابل  غیر  خدمات  براى  ارزشى  نوع سنجش 
مهم ترین  از  یکى  داخلى  ناخالص  تولید  درصورتى که  ندارد 

سازوکارها در اقتصاد است.
انقالب  و  تکنولوژى  پیشرفت  دارد که  این وجود  مبنى بر  ایده اى 
اطالعات تأثیر اندکى بر رفاه و خوشبختى بشر داشته است اما شما 
یک فرد مهاجر در قرن هاى پیش با یک مهاجر در عصر حاضر را 
مقایسه کنید؛ آن ها براى صحبت چند دقیقه اى با عزیزان و دوستان 
برقرارى  امکان  یا  مى کردند  پرداخت  را  زیادى  هزینه هاى  خود 
ارتباط را تقریباً نداشتند درصورتى که در این عصر شما مى توانید 
ارتباط تصویرى رایگان با کسى که کیلومترها با شما فاصله دارد 

برقرار کنید.
کشورهاى  ادبیات  مطالعه  متفاوت،  موسیقى هاى  به  دسترسى 
مختلف، تماشاى فیلم در هر زمان و مکان از جمله لذت هایى است 
این  اما  امروزه مى بریم و مدیون پیشرفت تکنولوژى هستیم  که 
گرفته  نظر  در  اقتصادى  رشد  در  و  ندارند  آمار  در  جایى  لذت ها 

نمى شوند و این نشان از ضعف در آمارگیرى دارد.

میانگین طول عمر در کشورهاى ثروتمند در حال کاهش و این 
متغیر در کشورهاى فقیر در حال رسیدن به کشورهاى پیشرفته 
است و این از جنبه هاى امید به زندگى است. امید به زندگى به

 راحتى قابل محاسبه است اما شاخص دقیقى از سالمت یک جامعه 
به را نمى توان  به زندگى  امید  به حساب نمى آید. کند شدن رشد 

 عنوان نشانه اى براى آنچه در آینده خواهد بود در نظر گرفت.
در برخى نقاط جهان امروزه با راه اندازى امکاناتى که از بسیارى 
پیش تر در کشورهاى پیشرفته وجود داشته، مى توان باعث کاهش 
چشمگیر نرخ مرگ ومیر شد. آب تمیز، واکسیناسیون، حذف حشرات 
ناقل بیمارى و بهبود سیستم فاضالب به بهبود بهداشت عمومى 

کمک مى کند.
از  ناشى  مرگ ومیرهاى  کنترل  حوزة  در  پزشکى  بهبودهاى 
بیمارى هاى قلبى و عروقى نیز جاى پیشرفت دارد. افراد به دنبال 
بهبود سالمت هستند و آمادة پرداخت هزینۀ نوآورى ها و بسیارى 
موارد دیگر هستند که همین امر موجب تداوم بهبود سالمت بشر 
خواهد شد. در کنار همۀ این موارد سیاست هایى که توسط دولت ها 

اتخاذ مى شود نیز بسیار تأثیرگذار خواهند بود.

از لحاظ  اگر یک جامعه  در بسیارى مطالب گفته شده است که 
متغیرهاى کمى سطح زندگى در سطوح باالیى قرار داشته باشد، 

لزوماً به معناى داشتن زندگى بهتر نیست.
یک زندگى خوب جنبه هاى دیگرى نیز دارد براى مثال سالمت 
مفهومى فراتر از فقط زنده ماندن است. موارد دیگرى نیز در دنیا 
بهبود پیدا کرده است مانند آموزش و گسترش دموکراسى البته این 

بهبودها در همه جا و به صورت پیوسته رخ نمى دهد.

کارآفرین،  جهان.  اقتصاد  آینده  و  دیگر  سال  صد  آنگس.  دیتن، 
1395.ص. 97-79
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استارت آپ ها و مجموعه هاى بزرگ و کوچک فراوانى در اکوسیستم 
استارت آپى ایران قرار دارند که هریک شامل زیرمجموعه هاى متفاوتى 
هستند و به یکدیگر مرتبط مى شوند. مطلع بودن از این اکوسیستم 
بزرگ به سرمایه گذاران کمک و مسیر مشخصى را پیش رویشان قرار 

مى دهد. به طورکلى سرمایه گذاران به ده دسته تقسیم مى شوند: 
1. سرمایه گذار خطرپذیر شرکتى

2. صندوق سرمایه گذارى جسورانه
3. سرمایه گذار کالن

4. سرمایه گذار خارجى
5. هلدینگ سرمایه گذارى

6. شتاب دهنده و استارت آپ استودیو
VC  7. شرکت سرمایه گذارى خطرپذیر

8. سرمایه گذاران دولتى و سازمانى
9. استارت آپ 
10. موارد دیگر

براى مثال شرکت ها و مجموعه هایى مانند آسان پرداخت، پیک برتر، 
سامان کیش، زومیت، ایران کیش، عتیق گشت، گروه گاج و حصین 

در دسته سرمایه گذاران خطرپذیر شرکتى هستند.

مقدمـه

و  سرمایه گذاران  گروه  ها،  از  بخشى  بررسى  به  گزارش  این  در 
نوع  از  دقیق  اطالعات  وجود  مى پردازیم.  استارتاپى  شرکت هاى 
فعالیت، زمان تأسیس، نوع سرمایه گذارى و بسیارى اطالعات دیگر 
براى داشتن تصویرى جامع از فعالین این حوزه براى عالقه مندان بسیار 
مفید است. هر یک از گروه ها در دسته خاصى از سرمایه گذارى قرار 
دارند، براى مثال سرمایه گذار خطرپذیر شرکتى، سرمایه گذاران دولتى،

سرمایه گذاران خارجى، هلدینگ سرمایه گذارى و غیره. در ادامه چندین 
سرمایه گذار بر اساس نحوه سرمایه گذارى و نوع فعالیت دسته بندى

شده اند و اطالعاتى درمورد تاریخ تأسیس، حوزه و محل فعالیت آن ها  
و همچنین ارتباط شتاب دهنده ها با سایر سرمایه گذاران نیز آورده شده 

است.

دسته بندی سرمایه گذاران

سرمایه گذاران به دسته هاى مختلف تقسیم مى شوند، از این موارد 
مى توان به سرمایه گذاران خطرپذیر شرکتى، صندوق سرمایه گذارى 
جسورانه، سرمایه گذار کالن دولتى و خارجى و بسیار دیگر اشاره کرد 
که در ادامه شرکت ها و گروه هایى که در این دسته ها قرار مى گیرند را 

آورده ایم.
• سرمایه گذار خطرپذیر شرکتى: آسان پرداخت، پیک برتر، سامان 

کیش، زومیت، ایران کیش، عتیق گشت، گروه گاج و حصین.
• صندوق سرمایه گذارى جسورانه: ایده نوتک آشنا، ونچرز، رویش 
توسعه شریف،  صادرات  توسعه  آرمانى،  فناورى  توسعه  لوتوس، 

 فناورى هاى نوین و توسعه تکنولوژى ایران.
ایران،  اعتبار  • سرمایه گذار کالن: فیروزه، تمدن، لوتوس پارسیان، 

توسعه صنعتى ایران و آتیه اندیشان مس.
.IIIC پامگرنت و ،MTN ،هایپراستار ،INDIGO :سرمایه گذار خارجى •

• هلدینگ سرمایه گذارى: آمن کپیتال، اسپاد، تدبیر گستران، فراکاو، 
پیش گامان، کوروش، اینترنت ایران، آینه جادو، پژواك پردیس، نوین 
ایرانیان، شاتل، صبا ایده، گلستان، فناپ، گرین وب، پارسه کیش، 
سامسونگ، نوین سینما، ارتباط فردا، برسا، آویژه، پیام گستران، پویا 

رسانه، تجارت گستران، نارین ایده و فاخر.
• شتاب دهنده و استارت آپ استودیو: بامبو، کنترل تک، سورس، رفاتک، 
منش، دیموند، طرفه نگار، جاویدان، شریف، هم آوا، اجوتک، تک، 
ایران سرور، مرکز فناورى سامسونگ، نوین  فارابى، تریگ آپ، 
استودیو هلثیو،  زاویه،  اول،  فینووا، فردوسى، هاب، حرکت  تک، 

خانه نوآورى، سریر، کوانتوم، نانومچ.
رایان  ایراتل،  سرآوا،   :VC خطرپذیر  سرمایه گذارى  شرکت   •
ونچرز، شناسا، آوند، تیهو، مکس، اوپاتان، داوین، اکتا، ستارگان، 

سینا، اسمارت آپ، برکت، بهمن، رهنما، B.I.G  و پایامان.
• سرمایه گذاران دولتى و سازمانى: پارسیان، بانک سامان، بانک هاى 
پژوهشگاه  رفاه،  ایرانسل،  اول،  همراه  ملت،  و  ملى  پارسیان، 
آزاد قزوین، سین تک،  دانشگاه  برکت، صداوسیما،  بنیاد  رویان، 

پاسارگاد، دانشگاه صنعتى امیرکبیر، بانک اقتصاد نوین و آینده.
• استارت آپ: دیجى کاال، على بابا و هزاردستان.

مقاله (اکوسیستم کسب وکارهای نوین کشور)



• سایر: کارن کراد، نیک اندیشان، گروه نوآورى مالى پارس، ایده 
هاب و گروه مالى آگاه.

پرداخت الکترونیک سامان کیش
این گروه در سال 1383 در تهران تأسیس شد و در حوزه خدمات 
مالى و فین تک فعالیت مى کند. گروه پرداخت الکترونیک سامان 
کرد؛ سرمایه گذارى  بخش   5 روى  سال ها  این  طى  در  کیش 
انتقال  و  پرداخت  مالى،  خدمات  حوزه  در  (فعالیت   ECM ،Pay.ir
پول)، تپ سى (حوزة حمل ونقل و تاکسى آنالین)، هم راستا (حوزة 
بالك چین) و 724 که در حوزة خدمات مالى، پرداخت و انتقال پول 
فعالیت مى کند. تمام این زیرگروه ها در حال حاضر فعال هستند به

 جز Pay.ir که از این سرمایه گذارى خارج شده است.

IIIC
4 گروه تحت IIIC در حال فعالیت هستند؛ دیجى کاال که در حوزه 
خرید و کاالى فیزیکى فعالیت دارد، کافه بازار، على بابا و نوار از دیگر 
گروه هاى زیرمجموعۀ IIIC هستند. کافه بازار و نوار در حوزة خرید 
و  ایران  تکنولوژى  توسعه  رهنما،  دارند.  فعالیت  دیجیتال  کاالى 

سرآوا از دیگران سرمایه گذاران کافه بازار هستند.

گروه اینترنت ایران
در  مى کند، سال 1393  فعالیت  حوزه ها  تمامى  در  که  گروه  این 
تهران تأسیس شد و 10 زیرمجموعه دارد. اسکانو، اسنپ، اسنپ 
باکس، اسنپ تریپ، اسنپ فود، اسنپ کیو، اسنپ  مارکت، بامیلو، 
اسنپ دکتر و اسنپ روم از زیرمجموعه هاى گروه اینترنت ایران 
هستند. تمام زیرمجموعه ها بجز اسکانو، اسنپ کیو و بامیلو فعال 

هستند. حوزه فعالیت دیگر مجموعه ها به شرح زیر است:
• اسنپ: حمل ونقل، تاکسى آنالین

• اسنپ باکس: حمل ونقل، زنجیره تأمین و انباردارى
• اسنپ تریپ: گردشگرى، رزرو اقامتگاه و اسکان

• اسنپ فود: خرید، آشپزخانه و رستوران
• اسنپ مارکت: خرید

• اسنپ دکتر: سالمت، خدمات مشاوره و پزشکى
• اسنپ روم: گردشگرى، رزرو اقامتگاه و اسکان

صبا ایده
این گروه در تهران در سال 1383 تأسیس شد و سرمایه گذارى 10 
مجموعه را برعهده دارد. گروه صبا ایده در حوزة خرید، گردشگرى، 
رسانه و سرگرمى فعالیت مى کند. آپارات (حوزة رسانه و سرگرمى – 
اشتراك ویدئو)، پالك (سبک زندگى و خدمات آنالین)، تله کوله، 
فیلیمو  (تبلیغات)،  صباویژن  فیزیکى)،  کاالى  (خرید  سینماتیکت 
شبکه  و  (ارتباطات  کلوب  فیلم)،  پخش  سرگرمى،  و  (رسانه 
برنامه هاى  از  بلیت)  رزرو  و  (گردشگرى  فالیتیو  و  اجتماعى) 
زیرمجموعۀ صبا ایده هستند. لنزور و میهن بالگ از دیگر گروه هاى 

تحت حمایت صبا ایده هستندکه در حال حاضر فعال نیستند.

انتشارات بین المللى گاج
این گروه آموزشى در سال 1381 در تهران تأسیس شد و تا به اکنون 
بر روى 4 زیرگروه سرمایه گذارى کرده است. انتشارات بین المللى 
فعالیت مى کند، گاج  الکترونیک  و تجارت  آموزش  گاج در حوزة 
مى آید،  به حساب  انتشارات  این  تخصصى  فروشگاه  که  مارکت 
گاجینو و دکتر آنالین در آموزش آنالین و ماى گاج در حوزه تبادل 
کتاب از زیرمجموعه هاى انتشارات بین المللى گاج هستند. الزم به 

ذکر است که هر چهار زیرمجموعه در حال حاضر فعال هستند.

پى نوشت
این گزارش بخشى از اطالعاتى است که توسط گروه راستا تحقیق 
و  سرمایه گذاران  طریق  از  اطالعات  این  است؛  شده  طراحى  و 
تحقیقات گروه راستا جمع آورى شده است. این گروه در سال 1398 
و با هدف پرکردن خأل ناشى از کمبود اطالعات صحیح در فضاى 
گزارش هاى  ارائه  با  مى کوشد  و  شده  ایجاد  الکترونیک  تجارت 
تحلیلى، مسیر روشن ترى پیِش روى سرمایه گذاران و کارآفرینان 

قرار دهد.

منبع
نقشه اکوسیستم استارت آپى ایران (نسخه دوم) (1400)، گروه راستا.
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