


 با تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ضرورت اطالع رسانی و ترویج پدیده جدید
پارک ها، مراکز رشد و شهرک علمی و تحقیقاتی در ایران بیش از بیش احساس می شد.

 بر همین اساس در سال دوم (1377) آغاز فعالیت این شهرک و بنا بر نظر مدیریت وقت،
این محتوای  گرفت.  شکل  عمومی  روابط  واحد  در  خبری-ترویجی  صفحه ای  دو   نشریه 
 نشریه که در قطع Aَ4 آماده می شد، مطالبی شامل اخبار شهرک، مقاالتی در زمینه ی مقوله

پارک های علم و فناوری و نیز پیشرفت های فناوری جهان را شامل می شد.
 این نشریه در آغاز ماهیانه منتشر می شد که همپای رشد و توسعه شهرک، به میزان کمی
و کیفی مطالب و طراحی و صفحه آرایی نشریه افزوده شد و به فن آفرین تغيير نام داد.

افکار به  محتوا  ارائه  برای  تبلیغی  ابزارهای  داشتن  اختیار  در  ضرورت  و  زمان   مرور   به 
 عمومی، عالوه بر استفاده مفید و موثر از صداوسیما و مطبوعات محلی و کشوری، چند
کنفرانس نیز  و  بهایی  شیخ  فن آفرینی  ملی  جشنواره  بولتن  مانند  دیگر  ترویجی   بولتن 
 آسیایی و جهانی پارک های علم و فناوری و ... به خانواده انتشارات روابط عمومی افزوده

شد که هرکدام بنابر مناسبت و ضرورت خاصی منتشر می شد.
 جامعه هدف و مخاطبان نشریات خبری و اطالع رسانی شهرک در آغاز شروع فعالیت خود
 چندین قشـر را شامل مـی شدنـد. بعضـی از این مخاطبـان، دانشجـویـان دانشگاه های
 فنی-مهندسی استان، شرکت های مستقر در شهرک، وزیر و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات
 و فناوری و رؤسا و معاونان و تعدادی از مدیران استان و کارکنان شهرک علمی و تحقیقاتی

اصفهان بودند.
 با پیشرفت فناوری و ضرورت تغيير، در سال 1394 ساختار انتشار خبرنامه شهرک تغيير کرد
 و با تشکیل هیات تحریریه متشکل از برخی مدیران شهرک، نام آن به شهر فردا تغيير داده
 شد که شامل اخبار و اطالعات شهرک و شرکت ها و نیز مطالب مهم ترویجی در مباحث

اقتصاد دانش بنیان می شد.
 در حال حاضر و به دلیل نفوذ فضا و رسانه های مجازی به عنوان اولویت اطالع رسانی در
 کشور، ساختار این نشریه به صورت دیجیتال و همراه با المان های چند رسانه ای، آماده و

در پیش مخاطبان قرار خواهد گرفت.
 امید است این نشریه بتواند در بسط و گسترش اقتصاد دانش بنیان تاثیرات خوبی داشته

باشد.
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عامل هیات  عضو  خیاطیان،  محمدصادق  دکتر      
 صندوق نوآوری و شکوفایی طی نشست خبری در
تخصیص از  اصفهان،  تحقیقاتی  و  علمی   شهرک 
از به حدود 70 درصد  این صندوق   خدمات مالی 
داد. خبر  کشور  در  فعال  دانش بنیان   شرکت های 
 این خدمات در قالب تسهیالت مالی، ضمانت نامه،
 سرمایـه گـذاری و توانمنـدسـازی به شرکـت هـای

دانش بنیان ارائه شده است.
را صنـدوق  این  خدمت  مهـم تریـن  خیاطیـان    
افزود: و  کرد  عنوان  مالی  تسهیالت   پرداخت 
صندوق خدمــات  از  دیگر  یکی   «سرمایه گذاری، 
از  نوآوری است که در سال های گذشته به خوبی 
الگوهای تعریف  با  امیدواریم  و  نشد  استفاده   آن 
امسال اولویت  به  نیاز کشور  به  توجه  با  و   جدید 

تبدیل شود.»
  وی یکـی از عـاملیت هـای همکــار بـا صنـدوق
 نوآوری کشور را صندوق های پژوهش و فناوری در
صندوق  45 کنون  «تا  گفت:  و  خواند   استان ها 
 پژوهش و فناوری مجوز گرفته اند که از بین آن ها

حدود 25 صندوق فعال هستند.»

۱

  دکتـر محمدصادق خیاطیـان عضـو هیات
از شکـوفـایـی  و  نـوآوری  صنـدوق   عامل 
 خدمـات دهـی صندوق نوآوری و شکوفایی

  به شرکت های دانش بنیان خبر داد.

اینکه صندوق های پژوهش و بیان  با     خیاطیان 
برابر منابع مالی خود می توانند برای  فناوری تا 9 
دانش بنیان، شرکت های  به  تسهیالت   پرداخت 
 اعتبار دریافت کنند، تاکید کرد: «هرچه سرمایه این
ارائه برای  آن ها  اعتبار  باشد،  بیشتر   صندوق ها 

خدمات مالی نیز افزایش می یابد.»
صندوق های اینکه  به  اشاره  با  خیاطیان  دکتر          
 پژوهش و فناوری مجاز به پرداخت تسهیالت مالی
 تـا سقف 18 درصـد به شرکـت هـای دانش بنیـان،
 فنـاور و استـارتاپ هـا هستنـد، خاطرنشـان کـرد:
میلیارد پنج  از  کمتر  که  دانش بنیان   «شرکت های 
خط طریق  از  می توانند  دارند،  نیاز  اعتبار   ریال 
و نوآوری  صندوق  منابع  تسهیالت  از   اعتباری، 

شکوفایی کشور استفاده کنند.»
  وی با بیان اینکه تسهیالت صندوق های پژوهش
و مناسب  بازار  قابلیت  با  طرح های  به  فناوری   و 
اضافه می شود،  پرداخت  فنی  نظر  از  تایید   قابل 
 کرد: «هیچ سقفی در صندوق نوآوری و شکوفایی

کشور برای پرداخت تسهیالت وجود ندارد.»
شکوفایی و  نوآوری  صندوق  عامل  هیات  عضو    
بازار را  دانش بنیان  شرکت های  مشکالت  از   یکی 
 محصوالت آن ها عنــوان و خاطــر نشــان کرد:
پوشش بر  عالوه  می کند  تالش  نوآوری   «صندوق 
خریداران محصوالت و  تقاضا  طرف  عرضه،   طرف 
 دانش بنیان را نیز پوشش داده و ریسک خریدار را

متقبل  شود.»

     

 نشریه دیجیتال شهر فردا / شماره اول/ تابستان 98



هدف با  ایران  دانش بنیان  تشکل های  مجمع              
 ساماندهی تولید و صادرات محصوالت و خدمات
 دانش بنیان از طریق سازماندهی فعاالن مربوطه در
 تشکل های حرفه ای و صنعتی، زمینه سازی، تقویت
 و مؤثر نمودن نقش و فعالیت تشکل های تولیدی
 و صادراتی مربوطه، ارائه نظرات مشورتی به مراجع
امور در خصوص  ذیربط حاکمیتی   و دستگاه های 
خدمات و  محصوالت  صادرات  و  تولید  با   مرتبط 
مشارکت با   1391 ماه  اسفند  در   دانش بنیان 
 "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" و "اتاق
زیر و  ایران"  و کشاورزی   بازرگانی، صنایع، معادن 
 نظر هر دو نهاد، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
انجمن است.  رسیده  ثبت  به  ایران   کشاورزی 
به نیز  استان  اصفهان  دانش بنیان   شرکت های 
فناوری، حوزه  اقتصادی  فعاالن  از  تشکلی   عنوان 
اتاق در  ایران  اسالمی  جمهوری  قوانین   براساس 
 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس

و به ثبت رسیده است.

  سید عادل امامی، مدیـــر تحقیق و توسعه شرکت
 فنــاور ساخــت و تجهیز سپاهـان، مستـــقر در
 شهرک علمـی و تحقیقـاتی اصفهـان، عضــو هیات
 مدیـــره مجمــع تشــکل هــای  دانـــش بنیــان

ایران شــد.

بنیاد رئیس  مشاور  عسکری  حامد  سید    
بنیاد اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب   مستضعفان 
 مستضعفان انقالب اسالمی در دو وجه به حمایت
 از شرکت های فناور و دانش بنیان می پردازد، گفت:
 «این بنیاد در وجه اول با اعالم نیازهای فناورانه به
 شرکت های فناور، درخواست های این شرکت ها را
نهایت در  و  مذاکره  وارد  آن ها  با  و  کرده   بررسی 

همکاری خواهد شد.»
را وجه دیگر این شرکت ها  در  او سرمایه گذاری     
 همکاری بنیاد با شرکت های فناور دانست و افزود:
 «بنیاد مستضعفان آمادگی دارد تا سقف 40 درصد

سهام شرکت های فناور را خریداری کند.»
اسالمی انقالب  مستضعفان  بنیاد  رئیس  مشاور    
در مدل ها  بهترین  از  یکی  را  فراگیر  نوآوری   مدل 
 جهت همکاری با شرکت های فناور دانست و ادامه
 داد: «این بنیاد از شرکت هایی حمایت خواهد کرد

که فعالیت آن ها در جهت منافع عمومی باشد.»

    مشاور رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در
اصفهان تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  از   بازدیدی 
و خدمات  در  مشارکت  بنیاد،  این  «رویکرد   گفت: 
که است  فناوری  شرکت های   فعالیت های 
تاثیر داشته افزایش منافع عمومی   خدماتشان در 

باشند.»
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عادل امامی عضو هیات مدیره
مجمع تشکل هـای دانش بنیان

ایران شد



پنج ماده  به  عنایت  با  آمده است:  این حکم  در    
 دستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور در
عضو عنوان  به  حکم  این  موجب  به   استان ها، 
به اصفهان  استان  کارآفرینی  کانون  امناء   هیات 

  مدت دوسال منصوب می شوید.
سیاست های اجرای  راستای  در  می رود  انتظار       
 اقتصاد مقاومتی و با توجه به اهمیت ارتقا، توسعه
 و ترویج فعالیت های کارآفرینی در استان، استفاده
با هماهنگی  و  تعامل  در  موجود  ظرفیت های   از 
در موثر  و  منظم  مشارکت  و  و حضور  اعضا   سایر 
 جلسات هیات امناء این کانون، نقش ارزنده ای در
توسعه مطلوب کارآفرینی در استان داشته باشید.

کارشناسی فارغ التحصیل  کریمیان،   محسن 
مدیرعامل حاضر  حال  در  و  پزشکی   مهندسی 
و علمی  شهرک  در  مستقر  رویشگر،   شرکت 

 تحقیقاتی اصفهان است.

  دکتر عباس رضایی، استاندار اصفهان با صدور
شرکت مدیرعامل  کریمیان،  محسن   حکمی، 
کانون امناء  هیات  عضویت  به  را   رویشگر 

کارآفرینی استان اصفهان منصوب کرد.

  در راستای ایجاد و گسترش همکاری های علمی،
و کارآفرینـی  فرهنـگ  ترویج  فناوری،  و   آموزشی 
 خودبـاوری، توجـه به فعالیت هـای دانش بنیـان،
 کشف و پـرورش ایـده های خالقانـه، تفـاهم نامه
 همکاری بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و
به و  منعقد  اصفهان  استان  فرهنگیان   دانشگاه 

امضا مدیران دو مجموعه رسید.
  همکاری در زمینه برگزاری سمینارها، همایش ها،
کوتاه آموزشی  کارگاه های  و  تخصصی  دوره های 
جلسات و  همایش ها  برگزاری  در  همکاری    مدت، 
 ایده شو و کشف ایده های نو، هدایت و حمایت از
 ایده های خالقانه منجر به تولید محصول، همکاری
 در بازدید استادان و دانشجویان از مجموعه شهرک
دوره های برگزاری  اصفهان،  تحقیقاتی  و   علمی 
فرهنگ با  آشنایی  و  کارآفرینی  آموزش   مشترک 
جمله از  دانشجویان  و  استادان  ویژه  وکار   کسب 
شده عنوان  تفاهم نامه  این  در  همکاری   موارد 

است.

و علمی  شهرک  بین  همکاری  تفاهم نامه      
 تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه فرهنگیان استان
 اصفهان منعقد و به امضاء مدیران دو مجموعه

رسید.
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   دکتر مسعود برومند، معاون وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری، در
و علمی  شهرک  و  فناوری  و  علم  «پارک هـای  گفت:  مراسم   این 
 تحقیقاتی اصفهـان، مسئـول برآورده کردن نیـازهای نهـان مـردم

که روز به روز پیچیـده تر می شونـد، هستنـد.»
 وی ادامه داد: «مسئولیت پارک هـای علم و فناوری و مراکز رشـد باید
 به عهده افـرادی باشد که بداننـد ایجـاد یک شرکت دانش بنیـان، کار

ساده ای نیست و چه فرآیندها و سختی هایی به همراه دارد.»
 دکتر جعفر قیصری، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در
 این مراسم گفت: «بهبود مستمر بهره وری سازمانی، افزایش کمی و
 کیفی تجاری سازی دانش فنی، تامین فناوری های تولید در صنایع
 بزرگ، ایجـاد بازار بزرگ بین المللـی برای محصوالت دانش بنیـان و
مشارکت بیشتر با دانشگاه ها از محورهای کاری این شهرک است.»
 دکتـر سید مهدی ابطحی، رئیـس سابـق شهرک علمی و تحقیقاتی
 اصفهان نیز این مجموعه را یک سازمان بی نظیر خواند و اظهار کرد:
 «این مجموعه به مدیریت پرانگیزه و بلند پروازنه و همچنین حضور

فعال در اکوسیستم نوآوری و سیاست گذاری استان نیاز دارد.»
 دکتر ابطحی با بیان اینکه شرایط خوبی نیز در استان اصفهان برای
 فعالیت شهرک و شرکت های دانش بنیان فراهم شده است،  افزود:
 «نـگاه نـو، پویایـی و شفـاف سـازی بیشتــر در یک سال اخیـر در
 دستور کار مدیریت شهـرک بود و در زمان حاضر همه از فرآیندهای

این مجموعه مطلع هستند.»
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میان ارتباطی  پل  ایجاد  رویداد،  این  از  هدف       
و فناوری  (عرضه کنندگان  ایده پردازان  و   طراحان 
 محصول) با سرمایه گذاران (تقاضا کنندگان فناوری
در بهره وری  افزایش  و  است.نوآوری  محصول)   و 
راستای در  نوین  فناوری های  سنگ،   استخراج 
 افزایش بهره وری در تولید سنگ، ماشین آالت خط
بازیافت نوین  روش های  بسته بندی،  و   تولید 
 پسمانـد و رفـع چالـش هـای زیست محیطـی آن،
 اتـوماسیـون خط تولیـد و سنـگ هـای تزئینـی از
 جمله محورهـای این رویداد بود. در این فستیوال،
 طرح ها و اختراعات حائز شرایط پس از طی کردن
 فرآیند ارزیابی و انتخاب در روز برگزاری فستیوال به

مخاطبان و سرمایه گذاران معرفی شدند.

 
 

    رفع نیاز فناورانه و مشکالت موجود در صنعت از
طریق ارائه طرح ها و محصوالت جدید

فناوری های در  سرمایه گذاری  فرصت های  رصد     
ارائه شده

طرح های با  مذاکره  جلسات  برگزاری  امکان     
مختلف جهت انتخاب بهینه

    استفاده از ظرفیت فناوران جهت کاهش ریسک
هزینه تحقیق و توسعه

   وجـود مشـاوران علمـی جهت صحه گـذاری بر
عملیاتی بودن راهکارهای پیشنهادی

    کاهـش دغدغـه هـای صنعت گــران در افـزایش
بهـره وری و کاهـش هزینـه های تولیـد

مزایای رویداد برای صنعت گران و سرمایه گذاران:

    وجود مشاوره کسب وکار در کنار صاحب فناوری
صنعتی دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  وجود     

اصفهان به عنوان مشاور علمی بر روی طرح ها
     برگزاری دوره آموزشی برای طرح های منتخب به
به ارائه  هنگام  طرح  جذابیت  افزایش   جهت 

سرمایه گذاران
جهت مستندات  تکمیل  برای  تسهیالت  وجود      
ارائه و معرفی طرح به سرمایه گذاران و صنعت گران
     امکان تجاری سازی طرح از طریق سرمایه گذاری

مشترک
    اعطای لیسانس و یا فروش مالکیت معنوی

ایجـاد طریـق  از  تولیـد  توسعـه  و  رشد  امکان     
 همکاری مشترک و استفاده از توانمندی مدیریتی

و تولیدی صنعتگران
و ظرفیت  از  استفاده  با  محصول  بازار  توسعه     

تجربه سرمایه گذاران/صنعت گران در بازار
در تولیدی  و  مدیریتی  توانمندی  از  استفاده     
 همکاری هـای مشتـرک برای توســعه و ارتقــای

محصول
    امکان حضور در نشست های رو در رو

مزایای این رویداد برای صاحبان ایده و فناوران:
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   امروزه نقش دانش در   اقتصاد
برخوردار ویژه ای  اهمیت   از 
به دانش بنیان  اقتصاد   است. 
توزیع و تولید،  بر   طور مستقیم 
 بهره برداری از دانش و اطالعات
 استوار است و نقش عمده ای در
همه در  رفاه،  و  اشتغال   ایجاد 
 بخش ها ایفا می کند. در اقتصاد
 دانـش بنیــان، علـم، فنــاوری،
 نوآوری و کارآفرینی ارکان اصلی
که می دهند  تشکیل  را   اقتصاد 
دانش انباشت  در  ریشه   همگی 

دارند.
  از مهم ترین دالیل سرمایه گذاری
و باال  فناوری  با  صنایع   در 
می توان جدید  های   تکنولوژی 

به موارد زیر اشاره کرد:

 سرعت: تکنـولوژی هـای جدیـد
 اجازه می دهند همه چیز سریع تر
 انجـام شـود و روند رشد جریان
 نقــدی و درآمــدی افـزایــش

می یابد.
 
 

ایجاد پیشرفت های         بهره وری: 
فناوری با  صنایع  در   شده 
 پیشرفته، کارآمدتر شدن کارها،
 کاهش بروز خطا در فرآیندهای
 کاری و مدیریت حجم باالیی از
کارها را در حداقل زمان امکـان

  پذیر می کند.

در مزایایی  نوآوری   نوآوری: 
افزایش و  عملکرد  بهبود   جهت 
کاری فرآیندهای  در   اطمینان 

فراهم می کند.

بازاریابی تحقیقاتی  فصل نامه   منبع: 
نوین، ناظر اقتصاد

 هزینـه هـا: سرمایـه گـذاری در
پیشرفتـه، معموال  فنـاوری های 
 در طی یک دوره زمانی طوالنـی
 صـرفـه  جویـی زیـادی ایجــاد
 می کنــد و در بسیـاری از موارد
 مـی تـوان بـا مبـالـغ حاصـل از
 صـرفـه جویـی در فعـالیت های

بیشتری سرمایه گذاری کرد.
 رقـابت: بـرخـورداری از مزیـت
 رقابتی، برای توسعه و بقای هر
 کسب وکاری در بازار، الزم است.
 استفـاده از فنـاوری های جدید
 با ایجاد مزیـت رقابتـی، جایگاه
کسب و کار برای   منحصربه فردی 

فراهم می  کند.
امروزه پیشرفت:  و   گسترش 
و آشفته تر  کسب و کار   محیط 
 رقابتـی تر از پیـش شـده است،
انجـام و   بنـابـرایـن شنـاخـت 
 فعالیت های استراتژیک در جهت
 پیشرفت و رشد در حوزه هایی که
برخوردارند بيشتري  اهمیت   از 
از استفاده  است.  حیاتی   بسیار 
موجب پیشرفتـه،   فنـاوری های 
 گسترش و رشد هرچه بیشتر در

 حوزه های مختلف می شود.

  در نهایت می توان گفت:
 کسب وکارهــای دانش بنیــان از
 طریق بهبود کیفیت محصوالت و
 خدمات، استفاده بهینه از منابع
 و ارتقـای سطح فنــاوری، تولید
 با فرآیند کاراتـر را فراهم کرده و در
 نهایت باعث دست یابی به رشد
 اقتصادی باالتر کشور می شود. از
 سـوی دیگر پیشـرفت فنــاوری
 موجب کاهش قیمت ها شده و
 درنتیجـه تقاضــا برای کاالهــا و
 سپس تقاضـا برای نیـروی کار و
 دستمــزدها افــزایش می یابـد.
 ازایـن رو، دانــش و نــوآوری در
 اقتصـاد جهانـی قوی تریـن ابـزار
برای تقویت رقابت پذیری است.
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 عرضـه محصـوالت، فناوری ها و
 خدمـات جدیـد عمدتا پرهزینه،
ریسک با  همراه  و   پرمخاطره 
 هستند و برای تولید و عرضه آن
 داشتن نیروی انسانی متخصص،
و مـرتبـط، خالقیــت   دانــش 
 سـازوکاری که ایـن خالقیـت هـا
و آن حمایـت  درون   بـتواننــد 
 هدایت شونـد، از اهمیت زيادی
سازوکار بهترین  است.   برخوردار 
 برای ایجاد چنین ظرفیتی حرکت
 به سمت شرکت های دانش بنیان
 و منافع حاصل از آن ها است. از
 جملـه منافعـی که شرکـت  های
 دانـش بنیـان به همـراه دارنـد،
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   
   کمک به افزایش علم، برطرف 

 کردن موانعی که پیش روی تولید
و عرضه فناوری وجود دارد.

   تحقق اهداف علمی و اقتصادی    
 در یـک راستــا و در نهــایـت
 تجاری سازی نتایج تحقیقاتی که
به برتر  فناوری های  حوزه  در 

 دست آمده است.
  سـازوکار ایجاد و عرضه خالقیت
  و فرصت های جدید را فراهم کرده
 و بهتــریـن ظرفیــت را بـــرای
 بــه کارگیـــری فـارغ التحصیـالن

  دانشگاهــی فراهـم می کننــد.

 
   شرکـت هـای دانش بنیــان، بـا
 ویژگی هایی چون پویایی، تطبیق
 بـا شـرایـط محیـط پیرامـون و
ظرفیت بيشتر،   انعطاف پذیـری 
با شدن  روبه رو  برای   مناسبی 
دارا را  اقتصادی  بحرانی   شرایط 

هستند.
 منبع: خبرگزاری ایرنا 

    علم و دانش موجود در فعالیت
 شرکت های دانش بنیان، عالوه بر
 جنبه های فنی در سایر حوزه های
 موثر کسب و کار شامل بازاریابی،
غیره و   مالی، مدیریتی، حقوقی 
خود این  که  دارد  مثبت   تاثیر 
 منجر به افزایش کارآیی فعالیت

آن ها می شود.
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   با ایجاد ظرفیت اشتغال برای
 متخصصین از مهاجرت نخبگان

جلوگیری می کند.

   ارزش افزوده و تاثیر گذاری بازده
 اقتصادی فعالیت های تولیدی و
 اقتصادی شرکت های دانش بنیان
 بر کل اقتصاد کشور، بسیار بيشتر
 از فعالیت های تولیدات  سنتی و

 یا حتی صنعتی است.
شـرکـت هــای تـقویـت  بـا     
 دانش بنیان ضمن فراهـم کردن
 زیـرسـاخـت منــاسـب بــرای
 تجاری سازی دانــش، می تـوان
و فناوری  و  بازار  میان   پلی 

 دانشگاه و صنعت ایجاد کرد.

با دانش بنیان  شرکت های    
و اختراعات  زمینه   گسترش 
 نوآوری، اهداف علمی و توسعه

اقتصادی را تحقق می بخشند.
  



 فـرهنــگ سـرمایــه گـذاری به
 مجموعــه رفتـارهـا، نگـرش هـا،
 سطح دسترسی و امکانات برای
 سرمایه گذاری گفته می شود که با
 تاثیر بر میزان سرمایه گذاری، رشد
 اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر
 قرار می دهد. برخالف تصور رایج
 در نظریــه هـای مالـی که بیــان
 می کنــد، تـصمیـم گیرنــدگان و
 سـرمایـه گذاران دارای رفتار کامال
 عقالنـی و در پی حداکثـرسازی
 منفعت خود هستند، مطالعات در
 حوزه مالی رفتاری نشان می دهد
 میانبرهای ذهنی بر تصمیم گیری
 افراد تاثیـر زیادی دارد و در برخی
با تصمیمـات  به  منجـر   مـوارد 
 بهره وری کم می شود. زمینه های
از فقدان درک صحیح   فرهنگی، 
از مالی  تامین  و   سرمایه گذاری 
 دالیل عدم سرمایه گذاری کافی در
صنایع با فناوری پیشرفته است.

 عوامــل فرهنـگــی نیز ماننــد
و ادراک  بر  انسانی   احساسات 
 تصمیم گیـری سرمایـه گذاران اثر
 مـی گـذارد. بـرای مثـال ریسـک
تخمین زده  شده توسط سرمایه
  گذاران برای سرمایه گذاری بر روی
براساس قضـاوت های  پروژه هـا 
 ذهنـی آن هـا شکـل می گیـرد که
را در محاسبــات   امـکان خطـا 
 افزایش داده و می تواند منجر به
 اتخاذ تصمیمات متفاوت از سوی

 سرمایه گذاران گردد.

 صنایـع با فـنــاوری پیشرفتــه و  
 تالش برای نشان دادن ظرفیت ها
 و فـرصـت هـای موجـود در ایـن
  زمینه، باعث تغيير ذهنیت افراد و
 افـزایش سـرمایـه گـذاری در این
 حوزه می شود. این صنایـع غیر از
 درآمدهای مستقیمی که از طریق
 صـادرات برای کشــور هـا ایجـاد
 می کننـد، با تاثیـرگذاری بر صنایع
 متوسـط و ارتقــاء کیفیـت آن ها
 منجـر به رشـد فنـاوری و اقتصـاد

کشور می شونـد.
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 تاثیــر فرهنـگ سرمایـه گذاری
 بـر رشــد اقتصــادی کشــور را
توصیف زیر  شکـل  با   می توان 

کــرد.
 طبـق پژوهـش های انجـام شده
سه میان  موضوع،  این   درباره 
 عامـل ارزش هــای فـرهنــگی،
امکانات و   رفتارهای شخصیتی 
 موجـود برای سرمایـه گـذاران و
 نـوع سرمایـه گـذاری آنان رابطه
بنابراین دارد.  وجود   معناداری 
    ارزشمند نمودن سرمایه گذاری در

    منبع: فصل نامه مدیریت نوآوری



ساده تعریف  یک  در  نوآوری     
از دانش  انتقال  یا   استفاده 
به سپس  و  توسعه  به   تحقیق 
 مرحله ی عملی یا کاربردی است.
 نــوآوری یا دربـردارنــده ی یک
از  محصول جدید است که قبل 
 آن وجود نداشته و یا اینکه یک
 سطـح ارتقــا یافته از محصول
 پیشیــن را شـامــل مـی شـود.
 سـازمـان همـکاری و تـوسعــه
 اقتصادی «OECD» و کمیسیون
تعریف این گونه  را  نوآوری   اروپا 
به معنای تنها   می کند: «نوآوری 
 یک ایده جدید نیست بلکه یک
 فرآینـد پیوستـه از اجرا یا بهبود
 یک محصـول، خدمت یا فرآیند،
 روش جدیـد بازاریابـی و یا یک
 روش سـازمانـی جدیـد در امـور
 تجـاری، محیـط کـاری و روابـط
 خارج سازمانی است که مفاهیم
 مختلفی چون آموزش، تحقیق و
 توسعـه، ساختـارهای پشتیبانی،
 انتقــال فـنــاوری، مـدیـریـت،
 بـازاریابـی و سـرمایـه گـذاری را

شامـل می شـود.»

   در حقیقت نـوآوری را می تـوان
 تبدیل دانـش به ثـروت، تعریف
 نمود. به ایـن معنـی که اگر شما
 بتوانیـد دانـش خود را به مرحله
 اجـرا نزدیـک نماییــد، و چیزی
 کـه وجـود نـداشتـــه اسـت را
 ایجـاد کنیـد فرآینـــد نــوآوری

 را انجام داده اید.
       نوآوری با ایجاد مزیت رقابتی
و پیشرفت  اصلی  عامل   پایدار، 
کسب وکارها در  اقتصادی   رونق 
برای منـافع گسترده ای  و   است 
 جوامع به همراه دارد. در نتیجه
 نـــوآوری را می تـــوان یکــی
 از مؤلفــه هـای مهــم اقتصــاد
 دانـش بنیان به حساب آورد چرا
 که تـا مـادامـی که دانـش شما
باشـد، نداشتـه  اجـرایی   ارزش 
  ثروتی هم در پی نخواهد داشت.

نـوآوری مفهـوم  اصلـی   ویژگــی 
 پیاده سازی ایده جدید یا روش های
 بهبودیافتـه است. در واقع ایــده و
 اجــرا در کنـار هم نوآوری را شکل
 می دهنـد و هیـچ کـدام از ایـن دو
 عنصــر به تنهایــی دامنـه وسیـع

 نــوآوری را نشان نمی دهـد.

 منبع: مجمع اقتصاد فناوری نانو
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انتشارات رسا
ترجمه محمد نوری زاده

تعداد صفحات: 320

شما وقت  تمام  کنيد  تصور     
 صرف چيزهايی می شود که واقعا
 به آن عالقه داريد و دوست داريد
 انجام دهيد. شرايطی را در نظر
 بگيريد که تمام توجه شما متمرکز
 روي پروژه ای است که خودتـان
 خلـق کرده ايـد. هـزاران نفــر در
را کار   سراسـر دنيا دقيقا همين 
که کسـانـی  می دهنـد،   انجـام 
 راه هــایـی بـرای از بیــن بـردن
 اشتغـال سنتــی پیـدا کرده اند و
 زمــان و درآمــد را صـرف دنبال
 کـردن آنچــه که بـرای آن هــا

معنی دار است می کنند.
بازنويسی را  کار  قوانين  آن ها    
 کرده اند و آينده جديد برای خود
 می سـازند. کتاب هـای بسيـاری
می گويد شما  به  که  دارد   وجود 
هشتاد کاری  طرح  يک   چگونه 
 صفحه ای بنويسيد که هيچ کس
 تاکنون آن را نخوانده و هيچ گونه
 مطابقتـی با کسـب وکـار واقعی
 نــدارد اما اين کتـاب متفــاوت

 است.

دالری  100 استارت آپ  کتاب    
نوشتـه  (The  100$  Startup) 
حاصـل گـیـلبــو»،   «کـریـس 
و مصاحبه های میدانی   تحقیقات 
بـا گـیـلبــو  کـریـس   پـرشمــار 
که اسـت  بـوده   کـارآفـرینـانـی 
بـا را  خــود   استــارت آپ هــای 
 سرمایه ای اندک و با شعار «از کم
 شروع کن» به راه انداختـه اند و در
توانسته اند کوتاهی  زمـان   مـدت 
 با درآمـدزایی، خـود را از قیــد و
 بنــدهـای کارهــای استخـدامـی
 برهانند. همین موضوع وجه تمایز
 ایـن کتـاب با سایـر کتـاب هـای

کارآفرینی موجود در بازار است.
یک شروع  کتاب  این  نویسنده    
زندگـی یک  را شـروع   استارتـاپ 
 جـدیــد می دانـد و معتقـد است
 تـمایـل و عالقــه شمــا در مسیـر
 کارآفرینــی مهمتـریــن فاکــتور
 موفقیت شماست و نتیجه نهایی و
 خروجی استارت آپ به میزان درجه

تالش شما بستگی دارد.
  وی همچنیــن معتقــد است با
 مــیزان بودجــه صــد دالر هــر
 استارتاپی را می توان شروع کرد و
 بهانـه های مالـی غیـرقابـل  توجیه

 است.

 صنایـع با فـنــاوری پیشرفتــه و
 تالش برای نشان دادن ظرفیت ها
 و فـرصـت هـای موجـود در ایـن
  زمینه، باعث تغيير ذهنیت افراد و
 افـزایش سـرمایـه گـذاری در این
 حوزه می شود. این صنایـع غیر از
 درآمدهای مستقیمی که از طریق
 صـادرات برای کشــور هـا ایجـاد
 می کننـد، با تاثیـرگذاری بر صنایع
 متوسـط و ارتقــاء کیفیـت آن ها
 منجـر به رشـد فنـاوری و اقتصـاد

کشور می شونـد.
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   شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا از یک دهه
ساخت، طراحی،  زمینه  در  را  خود  فعالیت   پیش 
 مشاوره، نصب و راه اندازی، نگه داری و پشتیبانی
ادوات تولید،  خطوط  دقیق  ابزار   ماشین آالت 
 آزمایشگاهی و دستگاه های خاص صنعتی آغاز کرد.
 این شرکت در سال 1393 به صورت رسمی ثبت شد
صنایعی در  را  خود  خدمات  و  تولیدات  ارائه   و 
انرژی گاز،  و  نفت  شرکت های  نساجی،   همچون، 
 هسته ای، چاپ و بسته بندی، مواد غذایی و دارو،
 پزشکی، آهن و فوالد، کاشی و سرامیک، پاالیشگاه و
 پتروشیمی، مراکز علمی و دانشگاهی و   گسترش

داد.
   واحد مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت صدرا
 طرح و تجهیز اسپادانا با استقرار در شهرک علمی و
تبدیل برای  زمینه ای  توانست  اصفهان   تحقیقاتی 
 ایده هـای خـود به محصوالت دانـش بنیان و نـوآور

 فراهم آورد و به دانش ساخت تعداد زیادی از این
 محصوالت دست یابد. صدرا طرح و تجهیز اسپادانا
9 ثبت  به  موفق  خود  راه  آغاز  در  و   93 سال   در 

محصول دانش بنیان شد.
   این شرکت همچنین از همان سال تا کنون موفق
 به کسب رتبه اول در گروه شرکت های فناور مستقر
اخذ مجوز اصفهان،  تحقیقاتی  و  علمی   در شهرک 
 واحد فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،
کسب مقام سوم در دوازدهمین جشنواره ملی فن
  آفرینی شیخ بهایی، ثبت اختراع مدل سازی آوایی
آماده دستگاه  اختراع  ثبت  کوانتومی،  پدیده های 
  سازی و تزریق چسب گرم، کسب رتبه اول در ارزیابی
 دوره ای سال 1396 در گروه واحدهای فناور بین یک
و علمی  شهرک  رشد  مراکز  در  مستقر  سال  دو   تا 
 تحقیقاتی اصفهان و کسب گواهی نامه ایزو 2000 و

ایزو 9001 شده است.
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 متخصصان متبحر شرکت یاخته فناور اصفهان، با
کیت شدند،  موفق  روزافزون  تالش  و   پشتکار 
 تشخیص سرطان دهانه رحم تك مرحله ای یا همان
 "لیکوئید بیس سیتولوِژی" را با تکیه بر دانش  بومی
برای سیتولوِژی  بیس  لیکوئید  کیت  کنند.   تولید 
متفاوتی و  فرموالسیون جدید  با   HPV تشخیص 
امکان این کیت،  با  نمونه گیری   تولید شده است. 
 تشخیص سرطان دهانه رحم را به سادگی و در یک

مرحله فراهم خواهد کرد.
تک دیگر  مشابه  موارد  برخالف  محصول  این    
 محلوله بوده و نیاز به محلول پاک کننده و الیه ساز
آن فاز سلولی  بار سانتریفیوژ،  با یک  تنها  و   ندارد 
مراحل تسهیل  بر  عالوه  روش  این  می شود.   جدا 
 نمونه گیری، امکان رشد قارچ و میکروب در محلول

نمونه را از بین می برد.
  این محصول دانش بنیان افزون بر اینکه با فناوری
 داخلی و دانش بومی تولید شده است در مقایسه
تمام شده پایین تری نمونه های خارجی، قیمت   با 
 دارد و به صورت دستی و دستگاهی قابل استفاده

است.

   ناگهانی اتفاق نمی افتد و ممکن است در پی یک
 دوره چند ساله از التهابات به تغييرات خوش خیم و

سپس بدخیم بدل شود.
دوره ای معاینات  انجام  نکات،  این  به  توجه  با     
 شش ماه یک بار و همچنین انجام تست پاپ  اسمیر
که زمانی  فواصل  در  رحم  دهانه   یا تست سرطان 
ابتال به سرطان از  پزشک درنظر می گیرد می تواند 

  دهانه رحم جلوگیری کند.

زنان میان  در  رایج  سرطان  دومین  رحم  سرطان     
است. الزم به ذکر اســت این سرطــان به صـورت

سلول های از  نمونه  برداشت  واقع  در   پاپ اسمیر 
برای سیتولوژی  ساده  آزمون  یک  و  رحم    دهانه 
و رحم  دهانه  سرطان  تشخیص  و    غربالگری 
 همچنین ضایعات پیش سرطانی آن می باشد. این
پیشرفته و  (اسالید)  معمولی  روش  دو  به   تست 

(لیکوئید) انجام می شود.
 شرکت یاخته فناور اصفهان از شرکت های مستقر در
 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است که از سال 94
محیط آزمایشگاهی،  کیت های  تولید  زمینه   در 
فعال بیوتکنولوژی  و  دارویی  سلولی،   کشت های 
 است. این شرکت با رعایت اصول کیفی و تکیه بر
به موفق  در سال 1396   نیروهای متخصص خود، 
 تولید کیت پاپ اسمیر تک مرحله ای با کیفیت باال و
توان رقابتی با نمونه های مشابه خارجی شده است.

دانـــش بومــی به کمـک درمــان
سرطان دهانه رحم می آید
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تحقیقاتی و  علمی  در شهرک  واحدهای مستقر  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  بهیار صنعت سپاهان،   شرکت 
 اصفهان فعالیت خود را با تولید اولین برانکارد حرفه ای در سال 1378 آغاز کرد و تاکنون موفق به تولید 20
و علمی  در شهرک  این شرکت  حاضر  حال  در  درمانی شده  است.  و  پزشکی  حوزه  در  مهم   نوع محصول 
و متخصصان  از  نفر   200 تعداد  و  مربع  متر   6000 بر  بالغ  زیربنای  با  مجموعه ای  در  اصفهان   تحقیقاتی 
بهیار صنعت است. شرکت  دنیا  روز  تکنولوژی  باالی  حال ساخت محصوالت سطح  در  کشور   کارشناسان 
 سپاهان در طول سال های فعالیتش به مطالعات و تحقیقات خود برای تولید ایده های نو ادامه داده است،
 تا جایی که به تازگی این شرکت توانسته  است از فناورانه ترین محصول خود با نام "شتاب دهنده  خطی امید"
 برای درمان بیماران سرطانی پرده برداری کرده و نام ایران را در میان چهار کشور تولیدکننده این محصول

در دنیا ثبت کند.

«شتـاب دهنــده خطـی امیــــد»
 امیــد دوبــاره بیمـــاران سرطانــی
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زنان میان  در  رایج  سرطان  دومین  رحم  سرطان     
است. الزم به ذکر اســت این سرطــان به صـورت



فراتحقیق سپاهان در سال 1375 تحت    شرکت 
 عنـوان شرکـت مهندسـی ارائه دهنــده راه حل های
 صنعتـی تاسیس شد. این شرکت با استقــرار در
 شهـرک علمـی و تحقیقـاتـی اصفهان ضمن ایجاد
 فضایـی پویـا توانست بستـر الزم جهت افزایـش
آورد. فـراهم  را  کادر متخصـص خـود   بـهـره وری 
 فراتحقیق سپاهان با داشتن بیش از 100 عضو کادر
 مهندسی در دفاتر اصفهان، تهران و نروژ موفق به
اخذ و  خارجی  شرکت های  با  پویا  ارتباطی   ایجاد 
 پروژه های گستــرده در سطـح ملی و فــرا   ملـــی

 شده است.
       شرکت فرا تحقیق سپاهان دارای رتبه 1 صالحیت
2 رتبه  اساسی،  فلزات  زمینه  در  مشاوره   خدمات 
و گاز  و  نفت   3 رتبه  فنی،  بازرسی   3 رتبه   سازه، 
معدن و  صنعت  پیمانکاری   3 رتبه  و   پتروشیمی، 
خود مستمر  فعالیت  سال   20 طول  در  و   است 
با مجموعه های معتبر داخلی چون  توانسته است 
 فوالد مبارکه، ذوب آهن، مجتمع معدنی و صنعت
فوالد صبا  یزد،  آلیاژی  فوالد  بافق،  فوالد  و   آهن 
 خلیج فـارس، آذر فـوالد امیــن، شرکت معدنـی و
 صنعتی گل گهـر و شرکت هــای بین المللــی مانند
،SMS ،Marez ،Danieli ،Tenova ،Outotec 

وHWC همکاری کند. ،Kuttner

   پروژه گندله  سازی گل گهر با ظرفیت 5 میلیون تن
عنوان به  آهن  ذوب  ریل  ملی  پروژه  سال،   در 
 بزرگترین کارخانه تولید ریل ملی خاورمیانه، پروژه
 آهک فوالد سنگ با ظرفیت 1200 تن در روز، مشاور
 پروژه گندله سازی بافق، مشاوره قراردادهای توسعه
 ناحيــه فـوالدســازی و نـورد پيوسته سبا از جمله
 مهم تــرین پروژه هــای داخلی فراتحقیق سپاهان

است.
در متعدد  بر سوابق  تکیه  با   این شرکت همچنین 
 ارائه خدمات مهندسی در حوزه کاهش آلودگی هوا
و پساب  تصفیه  شیمیایی،  فرآیندهای  خاک،   و 
به توجه  با  و  صنایع  در  آب  مصرف   بهینه سازی 
محیط پروژه های  انجام  در  خود  رویکرد مشخص 
معضالت کاهش  جهت  در  است  توانسته    زیستی 

این حوزه در کشورمان گام بردارد.
     شرکت فرا تحقیق سپاهان از سال 1393 در شهرک
دو اصفهان مستقر شد و طی  و تحقیقاتی   علمی 
در برتر  دانش بنیان  شرکت  عنوان  به  متوالی   سال 
و علمی  شهرک  بهایی  شیخ  فناوری  و  علم   پارک 
 تحقیقاتی اصفهان و در سال1394 به عـنوان  واحد
 نمونه دانش بنیان استان از طرف سازمان صنعت،

معدن و تجارت استان اصفهان شناخته شد.

 نشریه دیجیتال شهر فردا / شماره اول/ تابستان ۱۶98



 نشریه دیجیتال شهر فردا / شماره اول/ تابستان ۱۸98

و علمی  شهرک  احداث  برای  نظر  مورد   زمین های 
در با وسعـت 520 هکتــار  اصفهــان   تحقیقاتی 
 کوهپــایـه ارتفاعــات محمـودآباد در شمال غربی
اصفهان صنعتی  دانشگاه  مجاورت  در  و   اصفهان 

وجود دارد.
 بنـابرایـن موقعیت، شهـرک علمـی و تحقیقـاتــی
 اصفهان در منطقــه ای است که به لحـاظ عوامــل
 دسـترســی، در ارتــباط ویــژه ای با محـــورهای
و موسسات اصلی  و  بزرگ   صنعتی-شهری، صنایع 
 آموزشی و پژوهشی قرار دارد. این موقعیت امکان
 برقراری ارتباطات علمی تحقیقاتی و تامین نیازهای
 متقابل را بین شهرک علمی و تحقیقاتی، صنایع و

موسسات آموزشی فراهم آورده است.
طراحی اصولی  ابزار  عنوان  به  شهرک  جامع   طرح 
 محیطی و کالبدی برای توسعه شهرک در یک افق
 20 ساله، در 520 هکتار شامل مجموعه ای از مراکز
 رشد فناوری، 5 تا 10 پارک علم و فناوری، پالک های
 قابل واگذاری به شرکت ها و موسسات دانش بنیان،
برای شهری  سکونت  فضاهای  و  سبز   فضاهای 
کارهای و  کسب  و  خالق  طبقه  استقرار  و   اسکان 
 دانـش بنیــان، مطابـق با استانـداردهای جهـانی
 طراحی شده است. تاکنون دو پارک علم و فناوری
مرکز یک  و  فناور  واحدهای  رشد  مرکز   8  و 
 علمی-تفریحی کودکان و نوجوانان در چارچوب این
 طرح جامع راه اندازی شده اند و پذیرای شرکت ها و
 موسسات دانش بنیــان و واحــدهای فنــاوری در
 فضاهای استیجــاری یا دارای مالکیت اختصاصی

می باشند.

 عناصر تشکیل دهنده ساخت کالبدی شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان عبارتند از:

    پارک های تحقیقاتی 200 هکتار
  فضای شهری 210 هکتار

  فضای سبز 90 هکتار
  فضای توسعه شهرک 20 هکتار

 مراکز رشد و رشد مقدماتی واحدهای فناور: محل
استقرار و رشد واحدهای فناور تازه تاسیس

 ساختمان های استیجاری: محل استقرار واحدهای
فناور شکل گرفته

تحقیقاتی مراکز  استقرار  محل  تحقیقاتی:   مراکز 
بزرگ وابسته به سازمان ها و صنایع
آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی

واحدهای تولید نمونه (پایلوت تجاری سازی)

 به طـور کلـی دو مجموعـه زیر در شهـرک احداث
می گردد:

 پردیس فناوری: محل استقرار شرکت های طراحی
و خدمات مهندسی

 مجموعــه شهــری: در مقیــاس یک شهر کوچک
 ساختـــه می شــود و محل سکونت محققان و
دارای و  بود  پارک خواهد  در   متخصصان مستقر 
 باالترین استانداردهای شهرسازی دنیا و به عنوان

یک شهر نمونه ساخته خواهد شد.
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 شهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در راستای
 توسعــه کسـب و کارهـای دانــش بنیان حاصل از
 فعالیت های علمــی و فنـاوری دانشگاه های همکار
اصفهان، صنعتـی  (دانشـگاه  استـان  در   شــهرک 
دانشگاه هنـر و  اصفهـان  پزشکـی  علوم   دانشگاه 
 اصفهــان در فراخـــوان اول)، از پایان نامــه های
 کارشناسی ارشــد و رساله های دکـتری دارای ایده
 فناورانه در قالب برنامـه رستـــار حمایت می کنـد.
نامه های پایان   و  رساله ها  برنامه،  این   مخاطبان 
مصوب و در حال اجرای دارای ایده بازارگرا هستند.
 هــدف از این برنامــه حمایتـی، کمــک به تبدیل
 ایده های اولیه متقاضیان به ایده های اثبات شده و
 تبدیل آن به نمونه محصول و یا خدمت قابل ارائه

به بازار می  باشد.

تحلیل «اعتبار  شامل  رستار،  برنامه   حمایت های 
 بازار و توانمندسازی» و «اعتبار تحقیق و توسعه»

 است.
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شهرک رشد  مراکز  دوره  پایان  آیین   دوازدهمین 
 علمی و تحقیقاتی اصفهــان، با هـدف تقدیــر از
 برتــرین شرکت هــای دانش بنیــان و با حضـــور
 استاندار اصفهان و جمعی از مدیران در اسفندماه
و شرکت ها  از  مراسم  این  در  شد.  برگزار   97 

واحدهای فناور با عناوین زیر تقدیر شد:
    17 شرکت رشد یافته که دوره رشد خود را در زمان
شهریور 96 تا شهریور 97 با موفقیت سپری کردند.
    3 شرکت برتر که کمتر از یک سال در مراکز رشد
 واحدهای فناوری شهرک استقرار دارند: «برنا بینش
نامدار پژوهشان  صنعت  «آژمان   درخشان»، 

اسپادانا» و «رهیافت سامانه آریا»
    3 شرکت برتر که یک تا دو سال از استقرار آن ها
مهان»، صنعت  «بهبود  گذرد:  می  رشد  مراکز   در 
گستر محور  «اندیشه  و  رستاخیز»  پویان   «سرور 

اصفهان»
    3 شرکت برتر که بیش از دو سال است در مراکز
رشد حضور دارند: «صدرا طرح و تجهیز اسپادانا»،

  «تامین پایدار انرژی» و «تحقیقات علوم ملکولی
یاخته فناور»

    3 شرکت برتر که در پارک علم و فناوری مستقر
پویا «فناور  پاسارگاد»،  پارسی  «تیام   هستند: 

سپاهان» و «پژواک طرح ایرانیان»
پل»، سی  پرداز  اندیشه  «پیشرو  شرکت های     
به طرح»  پارس  «محاسبان  و  البرز»  پژوه   «کیمیا 
سایر با  تعامل  بیشترین  شاخص های  در   ترتیب 
باالترین تحقیقاتی،  و  علمی  شهرک    شرکت های 
در مستقر  فناور  شرکت های  بین  در  امتیاز   ارتقاء 
 پارک علم و فناوری و باالترین حجم سرمایه گذاری

در پارک علم و فناوری
 عالوه بر این از سازمان های صدا و سیما و توزیع
همیار سازمان های  به عنوان  اصفهان  استان   برق 
ناظر به عنوان  نجات بخش  نوید  آقای  از   برتر، 
منتور به عنوان  غدیری  فرشته  خانم  و   برگزیده 

برگزیده شهرک، تجلیل شد.

برگزاری دوازدهمین آیین پایان دوره مراکز رشد و
 تقدیر از برترین شرکت های دانش بنیان
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