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 هب انم آفریننده مهر

  1398 مرداد-هفتم شماره-امه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال، سال اولنماه 

 بررسی شتاب دهنده ها و نحوه فعالیت آنها

خوانیددر این شماره می   

 استارت آپ پیش بینی آب و هوا از سیگنال تلفن همراه

 داستان کارآفرینی در شهرک فناوری اطالعات

 کودکان امروز، کارآفرینان فردا

 شویمبا رفتن به دانشگاه شاغل نمی 

 

 ماهنامه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال

 موضوع: اجتماعی، اقتصادی

 83271شماره مجوز وزارت ارشاد:

 

 

 :صاحب امتیاز 

 سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

 پرفسور داود فداییمدیر مسئول: 

 مهندس آزاده عباسی سردبیر:

 شیما شجاعی طراح جلد:

 صائب میاررستمی :فناوریدبیر بخش 

 شیما شجاعی دبیر بخش خبر:

 
 راه های ارتباطی:

www.nethami.com 

info@nethami.com 

@nethami 

nethami_ 

02188452687 

 
 

 

 

 

 

 راه اندازی سومین کارخانه نوآوری کشور

 استارت آپی که آلودگی هوا را به بنزین تبدیل می کند

http://www.nethami.com/
mailto:info@nethami.com
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 رشد یهامدل ریاخ یهادهه یط و مرور به یفناور جهان

 چهار آن در که کرده جادیا ژهیو مدل کی و داده رییتغ را خود

 توجه کانون در فرهنگ و هیسرما نخبه، یروین ده،یا عامل

 و تیموفق از روزمره طور به ما هرچند. است گرفته قرار

 و گوگل اپل، چون ییهاشرکت یکیتکن یهاشرفتیپ

 نیریز هیال در اما م،یشنویم ادیز هارسانه در کروسافتیما

 انیبندانش یوکارها کسب رشد ژهیو مدل کی صنعت نیا

 یهاشرکت توجه مورد عیسر رشد لیدل به که دارد وجود

 بزرگ یهاشرکت و نانیکارآفر ها،دانشگاه ،یگذارهیسرما

 .است گرفته قرار یفناور

 دهندهشتاب یکار مراحل و تیفعال

 ثبات و رشد ت،یحما یبرا را ییهاتیفعال دهنده شتاب

 یمرحله 4 هااستارتاپ شتریب در. دهدیم انجام هااستارتاپ

 :شودیم دهید ریز

 از فراخوان با دهندهشتاب هر مرحله نیا در: هیاول انتخاب -1

برای  یسازآماده یبرا را یتعداد موجود یهااستارتاپ انیم

 ای رانیمد توسط انتخاب نیا. کندیم انتخاب ماه 3 تا 1 مدت

 .شودیم انیمرب

 طول ماه 3 تا 1 نیب که هیاول یآمادگ بخش در: یسازآماده -2

 یبرا را وکارکسب ییابتدا میمفاه دهندهشتاب کشد،یم

  به را هااستارتاپ یسازهدف با و داده آموزش هااستارتاپ

 

 

 

 

 

 

 تعداد دوره نیا انیپا در. کندیم کینزد هیاول یسازمانده

 و شده انتخاب شتاب یاصل یدوره یبرا نظر مورد استارتاپ

 .مانندیم دهندهشتاب در

 در باقیمانده یهااستارتاپ دوره نیا در: شتاب یدوره -3

 دالر هزار 20 تا هزار5 نیماب معموال) یمبلغ افتیدر قبال

 از یدرصد( تومان ونیلیم 80 تا ونیلیم 20 حدودا معادل

 انیم معموال سهام نیا. کنندیم دهندهشتاب نام به را سهامشان

 از هااستارتاپ یمال کمک نیا کنار در. است درصد 20 تا 10

 خود استارتاپ دهندهشتاب مرکز آن مشاوران و انیمرب قیطر

 نیا. رسانندیم شدن یتجار مرز به ای کنندیم یسازیتجار را

 .کشدیم طول ماه ۹ تا 4 حدود دوره

 یدوره اتمام از پس(: گذارهیسرما به یمعرف) شیروزنما -4

 و شودیم تمام دهندهشتاب در باًیتقر هااستارتاپ کار شتاب

 را خود هااستارتاپ ش،ینما روز همان ای Demo Day در

 استارتاپ یبرا بتوانند تا کنندیم یمعرف گذارانهیسرما یبرا

 .کنند دایپ گذارهیسرما خود

 

 

 

 

 

 بررسی اجمالی شتابدهنده ها و نحوه فعالیت آنها

نژاد محمد عبدالرضا و یاسیق درضایحم -آزاده عباسی مقاله پژوهشی  
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 ها دهنده شتاب اهداف  

 کی توسعه و یانداز راه یروندها کردن کوتاه به کمک-

 نوپا کار و کسب

 و خدمات، و محصوالت تیفیک بردن باال جهت در کمک-

 نوپا کار و کسب یمال ثبات

 صورت به شده رشیپذ یها استارتاپ پرورش و آموزش-

 گروه یمشخص یها زمان در که لیدل نیا به یگروه و یمواز

 مراکز مدل خالف بر) شوند یم خارج و وارد یاستارتاپ یها

 .کنند یم  عمل یمورد صورت به و کی کی که رشد

 یبرا نوپا کار و کسب توسعه ی فشرده ندیفرآ در مشارکت-

 (ماه 6 حداکثر) محدود مدت کی

 محور کار و کسب یآموزش البسیس کی بودن دارا-

 از مشاوره و ییراهنما و نگیمنتور ای و یگر یمرب ی ارائه-

 .نانیکارآفر به باتجربه و شکسوتیپ نانیکارآفر

 یها یژگیو با ها، شتابدهنده( ی همه نه) ها، نیا بر افزون

 :شوند یم زیمتما ریز

 یرقابت اریبس یداور و انتخاب، ندیفرآ 

 هیاول هیسرما ی ارائه 

 یاحتمال گذاران هیسرما به نانیکارآفر یمعرف 

 ماهه 4 تا 3 یزمان ی بازه 

 متیق کاهش و کمک با همراه مشترک یکار یفضا 

 یادار خدمات و ها ساخت ریز به یدسترس یبرا

 یمال نیتام

 :شوند یم یمال نیتام قیطر سه با معموال ها شتابدهنده

 (ریپذ خطر گذاران هیسرما)یخصوص-1

 ها دانشگاه مانند)یعموم موسسات و بزرگ یها شرکت- 2

 (یارتقاءاقتصاد یها بخش و

 یدولت یشرکتها و یمال وموسسات بانکها -3

 ریپذ خطر یگذار هیسرما یها شرکت در آنچه خالف بر

 پرداخت الزحمه حق رانیمد به ها شتابدهنده در افتدیم اتفاق

 برسد یده سود به آنها شرکت که یصورت در تنها و شودینم

 یدرصد صورت به باشد داشته زیآم موفقت خروج کی ای و

 .شودیم داده پاداش آنها به تیموفق از

 ها استارتاپ انتخاب پروسه و ارهایمع

 باال اریبس احتمال با شوند یم انتخاب که ییها استارتاپ

 واقع در.کنند دایپ گذار هیسرما رشد مرحله در توانندیم

       یبرا را آنها از%3 از کمتر دوره هر در ها شتابدهنده

  .کنند یم انتخاب یگذار هیسرما

 اجرا به ها طرح انتخاب یبرا را قیدق اریبس پروسه کی آنها

 باشد یم ریز بصورت که آورند یم در

 نیآنال شنیکیاپل 

o ییاجرا میت یبررس 

o هیاول یدهایکاند با با هیاول مصاحبه 

o چهره به وچهره وررودر مصاحبه مرحله 

 دهیا یخوب به موسسان که رود یم انتظار پروسه نیا طول در

 پرداز دهیا عنوان به را خود مهمتر همه از و دهند ارائه را خود

 افراد خود را دهیا که باشد یم مهم اریبس رایز ندینما یمعرف

 در حتم بطور رایز باشند کرده خلق خود خالق یذهنها با

 رییتغ دستخوش ها دهیا نیا ها آموزش و یشتابدهندگ مدت

 یساز دهیا دوباره تا باشندیم خالق ذهن ازمندین و شوندیم

 .ندینما
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 انواع شتاب دهنده ها 

خدمات خود را در قالب  شتابدهنده مدل سه ما یکل بطور

 های مختلف به افراد صاحب ایده ارایه می دهند:

 محور گذار هیسرما-1

 یاصل گذاران هیسرما سهامداران: یدیکل گذاران هیسرما

 (یخصوص. )هستند

 .یگذار هیسرما یبرا شتریب یفرصتها افتنیو جستجو:  هدف

 کسب وفرشتگان نانیمنتورهاوکارآفر شامل:  زانیر برنامه

  .خاص یبخشها یوگاه وکار

 براساس ستمیس آزاد، کاربرد: ها شاخص نشیگز ندیفرا

 شده اثبات سوابق که یگذاران هیسرما از تیحما ،یکارگروه

 .دارند

 گذاران هیسرما یسو از یگذار هیسرما: یساختارمال

 یها وشرکت vc یصندوقها ، وکار کسب فرشتگان)هیاول

  یتساو به درآمد و یتساو به یگذار هیسرما vc بزرگ

   (یدالل) یگر واسطه-2

 .بزرگ یشرکتها:  یدیکل گذاران هیسرما

 بالقوه انیمشتر ی هیبرپا یرسان خدمات و یساز آماده:  هدف

 (یانتفاع ریغ) استارتاپها با

 بصورت ساختاررا که شرکتها یداخل کارشناسان:  زانیر برنامه

 .کنند یم تیهدا منتورها

 براساس ستمیس آزاد، کاربرد: ها شاخص نشیگز ندیفرا

 شده اثبات سوابق که یگذاران هیسرما از تی،حمایکارگروه

 .دارند

 ی،کسان کوچک گذاران هیسرما ، بزرگ یشرکتها: یساختارمال

 .آورند یم هیسرما یتساو به که

 

 :(ستمیاکوس)بوم ستیز-3

 یدولت ینهادها و دولت: یدیکل گذاران هیسرما

 یها ستمیاکوس یطراح و خلق به ها استارتاپ کیتحر: هدف

  .ینیکارآفر دیجد

 توسعه و موفق نانیمنتورهاوکارآفر شامل: زانیر برنامه

 بخش در یزیر برنامه شیافزا یبرا وکارها کسب دهندگان

 .توسعه

 براساس ستمیس آزاد، کاربرد: ها شاخص نشیگز ندیفرا

 شده اثبات سوابق که یگذاران هیسرما از تیحما ،یکارگروه

 .دارند

       و یمل ، یمحل یها درپروژه یگذار هیسرما:یساختارمال

 یمدلها در ثبات با یمال یساختارها کردن تجربه ،یالملل نیب

 . یدرآمد
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 ماهواره و رادار یگنالهایس به ها یکمپان از یاریبس امروزه 

  استارتاپ کی  اما اند وابسته هوا و آب ینیب شیپ یبرا ها

 داده Climacell نام به( کایآمر یشهرها از یکی) یبوستون

 نی،دورب همراه یهاتلفن مثل یمختلف منابع از را خود یها

 یآورجمع پهپادها و نترنتیا به متصل هینقل لیوسا ها ابانیخ

 .کندیم

 بهتر را منطقه کی یهوا و آب دهد یم اجازه آنها به کار نیا

 آنها ستمیس دقت اند کرده که ییادعا طبق بر. کنند ینیب شیپ

 .است حاضر حال یها یتکنولوژ از بهتر درصد 60

 یادیز ییایاش که است گفتهclimacell  موسس گافر یر 

 و کندیم احساس را هوا و آب که دارند وجود ما اطراف در

 نیا!!! هستند هوا و آب یبرا ییسنسورها حکم در  واقع در

 هوا و آب ریتأث تحت ایاش نیا ندارد یربط آنها یطراح  به

 قرار ریتاث تحت یچگونگ کردن دنبال با و رندیگیم قرار

 از و دیکن معکوسشان یمهندس دیتوان یم شما آنها گرفتن

 .دیکن مشاهده را هوا و آب وضع آنها قیطر

 بودبه دیام با نقل و حمل و ییمایهواپ یها یکمپان از یاریبس

 یرو ییوهوا آب طیشرا ینیب شیپ در شان ییتوانا

Climacell وجود نیا با اند کرده یگذار هیسرما 

climacell بگذارد یمناطق در را خود ریتاث نیشتریب ممکنه 

  آب وضع ینیب شیپ یبرا میمستق و مستقل یستمیس فاقد که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال در موسسان از گرید یکی الکابنز مونیشا. هستند هوا و

 حال در یکشورها: بود گفته فوربز معتبر  مجله به 2017

 ینیب شیپ یبرا الزم یهارساختیز از هند مانند یا توسعه

 یهواشناس یهاستگاهیا و رادار مانند هوا و آب وضع

 بخش به خدمات و یعموم تیامن تا ستندین برخوردار

 کشورها همه به ما یتکنولوژ و ندینما نیتضم را یخصوص

 هستند ییهوا و آب اطالعات هرگونه فاقد که ییها آن از

. کرد خواهد کمک صنعت نیا در آنها نیتر شرفتهیپ تا گرفته

 خواه میکن هشدار اعالم لیس وقوع هنگام به میتوانیم ما

 و نجات یها میت به هشدار خواه باشد شهروندان به هشدار

 .آنها اریاخت در اطالعات گذاشتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استارت آپی که از سیگنال های تلفن همراه برای پیش بینی آب و هوا استفاده می کند

 

rostami@nethami.com  

 

 صائب میاررستمی، دبیر بخش فناوری

 

 Futurismمنبع: 
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 یک از بیش که گفتند می، رسید می بگوش بدی ارهایآم

 .بیکارند اطالعات فناوری التحصیالن فارغ از نفر میلیون

 حوزه از دانشگاهی بیکاران میزان بیشترین گفتند می

 .است اطالعات فناوری

 :که دانستم می

 سهم دالر میلیارد هزار هزار چند اطالعات فناوری اقتصاد

 .دارد جهانی اقتصاد کل در درامدی

 میلیون 3 از کمتر اقتصاد این در ما کشور مدآدر چرا خب

 زیر نه و داریم انسانی منابع در کمبودی نه! است دالر

 دالر میلیارد 60 حد تا وفور به داخل در هم بازار. ساخت

 .دارد وجود

 ه بودمکرد تجربه قبال هم آنرا راهکار و میدانستم را مشکل

 فناوری محصوالت تولید در شرکتها توانمندی عدم مشکل

 است پیوسته هم به تخصصی گروههای بصورت اطالعات

 .بود کنند مشارکت زمینه یک در هم با که

 یک و نهاد یک در 13۹2 الی 1385 سال در همرا   تجربه

 کسب های خوشه ایجاد طرح عنوان تحت حمایتی صندوق

 .داشتم خرد مشاغل برای بومی مدل کار و

 پایداری جلدی 13 کتاب به تبدیل تجربیات مجموعه این

 .....شد مشاغل

 :شد می دیده ها بررسی در

 

 

 

 

 

 

 

 

        از اعم اطالعات فناوری محصوالت درصد ۹۹ تقریبا

 های بانک و دانش های پایگاه و افزار سخت و افزار نرم

 دارای اطالعات تحلیل و اجتماعی های شبکه و اطالعاتی

 که هستند تومانی میلیارد 50 از بیش گذاری سرمایه ارزش

 میلیون چند توان حداکثر که کوچک شرکتهای توان در

 .نیست دندار بسختی را تومان

 ارتباطات وزارت و کار وزارت در 13۹4 سال در را پیشنهاد

 جلسه چندین در شرکت و دوندگی سال چند .کردم مطرح

 .داشتم کارگاه چند برگزاری و

 اولین و شد آماده وزارتخانه سه هماهنگی با بستر رحاله به

 در رسمی و اداری تشریفات طی اطالعات فناوری شهرک

 دانشگاه اطالعات فناوری پارک با عنوان زنجان استان

 .شد اندازی راه تکمیلی تحصیالت

 نشد همراه کامل موفقیت با تجربه این البته

 قطب و اطالعات فناوری توسعه بدنبال بشدت که استاندار

 از نامربوط درخواستهای !!شد عوض بود استانآن   در آن

 .شد متوقف کار البته و !!.شد مطرح افراد توسط شهرک

 شدت تمایل ابراز دیگر استانهای در بستر همان بواسطه اما

 .گذاشتند پیش پا راسخ اعتقاد با مدیرانی و گرفت

 داستان کارآفرینی در شهرک فناوری اطالعات

کتاب های خوب را 

 به اشتراک بگذاریم

من برگرفته از کتاب داستان زندگی  

 عضو یقاسم احمد دیسدکتر  از یخاطرات

 حوزه محقق و دانشگاه یعلم اتیه

یابیبازار  
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 جذب هدف. افتاد راه مراکز این استان و شهر چندین در

 زمینه در کار به مند عالقه که ها رشته همه در نخبه جوانان

 .بود هستند اطالعات ی فناور

 های پروژه برای آنها سازی خوشه و سازی شبکه بر قرار

 ایجاد متولی بعنوان را مجموعه این کار وزارت .شد کالن

 متخصصان .کرد معرفی کشور کار و کسب جامع بانک

 را ایران اقتصاد تا امدند کمک به دانشگاهها بازاریابی

 . کنند هدفمند

 ایران اقتصاد مفقوده حلقه بازار هم باز و بازار و بازار

 .....است

 در ام ساله 20 تجربیات همه خالصه است حقیر شعار این

 .....اشتغال ققتح

 و بازار سازی هوشمند طرحهای تا کرد کمک شعار این

 و کشاورزی سازی هوشمند و فروشگاهها سازی هوشمند

. گیرد قرار اطالعات فناوری شهرکهای کار دستور در ....

 !!!!باشد داشته ولی سیلیکون هم ایران شد قرار

 !!!کنند همکاری هم با همه شد قرار

 .کنند کار هم کنار در و هم با شرکتها تا شد قرار

 در موفقیت عدم از بعد و رسیدیم مازندران استاندار خدمت

به  زنجان در اطالعات فناوری بزرگ انقالب استمرار

 .کردیم پیشنهاد مازندران در ولی سیلیکون مرکزیت

 از ماه 6 حدود و استاندار یک پیگیری از یکسال از بعد البته

 پیگیری را کار دو هر عاشقانه که جدید استاندارد پیگیری

 کردند

 ...گذاری سرمایه مانع و سنگین سازمانهای با البته

 سرمایه به اجازه بزرگ مانع و چیز همه مدعی کارشناسان با

 ....گذاری

 بزرگ بروکراسی

 سیستمی فساد و ایران در مدیریت جهالت گویم می من و

 .ساالری شایسته مدیریت تحقق عدم و کارشناسی سطح در

 رسید نتیجه به کار حال بهر

 زمینه در توانمند شرکت 1000 از بیش استقرار بر قرار

 ۹5 و  شبکه افزار، نرم دیجیتال، ، الکترونیک افزار، سخت

 رشته همه از اطالعاتی بانکهای متعدد های زمینه در درصد

 .است شهر این در ها

 هستند ملی طرح این به پیوستن حال در جوانان

 رازخدمتگ هم جمعی و
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 وجود زیبرانگ چالش سوال کی ما ی همه یکودک دوران در

 د؟یشو کاره چه ندهیآ در دیدار دوست: داشت

 دکتر، شانفرزندان که دارند آرزو مادرها و پدر از یاریبس

 به را تفکرات نیا اغلب و شوند... و خلبان مهندس،

 را یمادر و پدر چیه بایتقر اما. کنندیم القا هم شانفرزندان

 نیکارآفر ندهیآ در فرزندم دارم دوست دیبگو که دیکنینم دایپ

 مربوط مباحث متفکران از یاریبس ی دهیعق به امروزه! شود

 درس کالس به کودک که یاول روز همان از دیبا ینیکارآفر به

 آموزش نیب عمده تفاوت کی. شود داده آموزش او به رود یم

 آموزش. دارد وجود کودک با ساله 20 فرد کی به ینیکارآفر

 وجود در موضوع نیا شود یم باعث کودکان به ینیکارآفر

 کی مانند شهیهم عمر سراسر در کودکان و شود نهینهاد ها آن

 کی دنبال به کودکان دیجد نسل. بنگرند جهان به نیکارآفر

 یبخش خواهند یم ها آن ستند،ین ثابت درآمد با مطمئن شغل

 .کند یم متحول را جهان که باشند بزرگ کار کی از

 کسب کی یانداز راه اتییجز تمام کودکان که است درست

 خالق و باهوش ها آن اما کنند درک توانند ینم را کار و

 یرفتارها ها آن به توانند یم مادرها و پدر و هستند

  .کنند قیتشو راه نیا در را ها آن و اموزندیب را نانهیکارآفر

 

 

 

 

 

 

 

 

         در را نانهیکارآفر رفتار ریز یها روش از استفاده با

  :دیبده شکل تان فرزندان

 حل راه شان مشکالت رفع یبرا که دیاموزیب ها آن به .1

 ابندیب موثر

 فردا تا دیاموزیب تان فرزندان به را حل راه افتنی مهارتِ امروز

 یکار و کسب ی دهیا کی مشکل هر دل از بتوانند ها آن

 مواجه یمشکل با ها درس یریادگی در ها آن یوقت مثال. ابندیب

 و دیندازیب راه یخانوادگ یفکر طوفان جلسه کی شوند یم

 ها آن به. دهند ارائه ییها حل راه که دیکن قیتشو را ها آن

 دیبخواه ها آن از کنند، درک یخوب به را مشکل که دیکن کمک

 و بیمعا کنند، انیب را رسد یم شان ذهن به که یحل راه هر

 در و دیکن یبررس هم با را ها حل راه از کدام هر یایمزا

 هر. کنند انتخاب را نهیگز نیبهتر دیبخواه ها آن از تینها

 شتریب و تر ساده خود کودک یبرا را مسئله مادر و پدر چقدر

 موثر حل راه افتنی ندیفرآ تواند یم بهتر کودک دهد حیتوض

 .اموزدیب را

 دیبده ادی تان کودکان به را شکست از گرفتن درس  .2

 آن به ندهیآ در کودکان که باشد یمهارت نیتر مهم دیشا نیا

 دیبا کودکان. نشوند چه بشوند نیکارآفر چه کنند یم دایپ ازین

 خود شکست از بخورند، شکست کنند، تالش که رندیبگ ادی

 کودکان امروز ، کارآفرینان فردا

 modirinfoبرگرفته از سایت 

مقاله های خوب 

 را انتشار دهیم
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 شما کار، نیا انجام یبرا. کنند تالش دوباره و رندیبگ درس

 او اگر مثال. دیکن صحبت او با فرزندتان عملکرد درباره دیبا

 فیتعر کنار در بار هر است، یهنر یکاردست ساخت مشتاق

 کارش شرفتیپ و بهبود یبرا زین ییشنهادهایپ او، قیتشو و

 را یکار دیبخواه ای و دیکن انتقاد او از زین یگاه. دیبده او به

 و دهد انجام یگرید روش با و گرید بار کی داده انجام که

 بار چند تان کودک اگر. دیریبگ نظر در یا زهیجا آن یبرا

 دهد یم ادی او به شکست نیا د،ینشو نگران خورد شکست

 .شکست: بپردازد را آن دیبا که دارد ییبها تیموفق که

  دیاموزیب ها آن به را دیترد و ترس با یزندگ .3

 ینیکارآفر قلمرو. بکنند یبزرگ یها سکیر دیبا نانیکارآفر

 یم که یکس و ست ها ترس و ها نانیاطم عدم دها،یترد از پر

. باشد داشته ها نیا ی همه تحمل دیبا شود آن وارد خواهد

 یم مواجه سکیر از پر تیموقع کی با شما کودک که یزمان

 تنها را او جیتدر به اما دیکن کمک او به یابتدا در شود،

 نیا. ردیبگ ادی را سکیر با مواجهه قهیطر خودش تا دیبگذار

 کودک در شجاعت و قدرت از یاحساس کند یم کمک کار

 کی در دیبا داند ینم تان کودک که یزمان مثال. دیایب وجود به

 صحبت باره نیا در او با ابتدا نه، ای کند شرکت بزرگ مسابقه

 تا دیکن رها خود حال به را او سپس دیبده دیام او به و دیکن

 .کند غلبه نانشیاطم عدم و ترس بر خودش

 دیبده یریگ میتصم اجازه تان کودکان به .4

 میتصم اراده با و مصمم ،یبحران طیشرا در که ینانیکارآفر

. اند گرفته ادی را دنیشیاند مستقل یکودک در رندیگ یم

 یم میتصم ها آن یبرا مادر و پدر شهیهم که وابسته کودکان

 مختلف یها تیفعال انجام در دیبا. شوند ینم نیکارآفر رندیگ

. کنند اتنخاب خودشان تا دیبده عمل یآزاد تان فرزندان به

 دیببر تولد جشن کی به را خود کودک است قرار که یزمان

 را یکی خودش مختلف لباس چند انیم از که دیبخواه او از

 دیده یم نشان ها آن به واقع در کار نیا با شما. کند انتخاب

 استقالل احساس ها آن در و است چگونه یریگ میتصم که

 .دیکن یم جادیا

 دیکن تیتقو ها آن در را تیخالق .5

 یباق طور نیا اما هستند مبتکر و خالق اریبس کودکان معموال

 ی قوه به یتوجه یب با ها مادر و پدر از یاریبس. مانند ینم

 یها سال همان در را تیخالق چراغ شان، کودکان ی خالقه

 اریبس راه کی. کنند یم خاموش کودکان در یکودک ییابتدا

: دارد وجود کودکان در تیخالق پرورش یبرا آشنا و ساده

 چه به شتریب او دیبفهم و دیبشناس را خود کودک. کردن یباز

 یمختلف انواع دیبا کار نیا یبرا. دارد عالقه ییها یباز نوع

 او با خودتان یگاه. دیبگذار او اریاخت در را یباز لیوسا از

 که دیبخواه او از و دییبگو قصه کودکتان یبرا کند، یباز

 کاغذ وارهاید یرو بر. دیبگو قصه شما یبرا او اوقات یبعض

 را ها آن خواهد یم دلش چقدر هر او دیبگذار و دیکن نصب

 یمهم نقش توانند یم هم منزلتان یوارهاید. کند یخط خط

 راه. است حل راه کی یباز! باشند داشته کودکتان ندهیآ در

 کسب کی دیده اجازه تان کودک به که است نیا گرید حل

 چند مثال. اندازدیب راه خودش یبرا کوچک یول یواقع کار و

 با را ها آن دیبخواه فرزندتان از و دیکن درست یفنجان کیک

 .بفروشد ها هیهمسا به سپس و کند نییتز خودش قهیسل
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 بکشند چالش به را زیچ همه که دیده ادی تان کودکان به .6

 نیقوان از یا مجموعه هیاول یها سال همان در معموال کودکان

 جامعه و مدرسه مادر، و پدر جانب از را یتکرار مقررات و

 اگر. کنند یزندگ نیقوان همان طبق دیبا که کنند یم افتیدر

 کند رفتار کند، فکر همه مثل باشد مجبور امروز شما کودک

 کی نه و شد خواهد همه نیا از یجزئ ندهیآ در کند یزندگ و

 را آن افراد و جهان ها آن. شکنند سنت نانیکارآفر. نیکارآفر

 و کنند یم بیتخر را کهنه یها هیرو. دارند یم وا چالش به

 یم اگر. سازند یم را خودشان یامپراطور نو از آن یرو بر

 افکار از یا دسته او به باشد گونه نیا هم شما کودک دیخواه

  تو: دیبپرس او از یمورد هر در بلکه دینده یا شهیکل دیعقا و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست؟یچ اتفاق نیا لیدل تو نظر به ؟یکن یم فکر چگونه

 معموال کودکان کرد؟ جادیا را رییتغ نیا توان یم چگونه

 آن پرسند، یم یاریبس سواالت خود رامونیپ جهان ی درباره

 فکر سواالت نیا جواب به خودشان ابتدا که دیکن وادار را ها

 درست را دنیشیاند و تفکر دیبا کودکان. اورندیب لیدل و کنند

 .رندیبگ ادی

 یتیترب یالگو نیبهتر مادر و پدر رفتار که دیبدان دیبا تینها در

 فرزندتان تا دیکن رفتار نیکارآفر کی مانند است، کودکان یبرا

 .  شود نیکارآفر هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهم فرد کی نکهیا یجا به ندهیآ در فرزندتان دیخواه یم اگر

 ذهن کی امروز باشد، جامعه یبرا موثر فرد کی باشد جامعه در

 دیبده هیهد او به نیکارآفر
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      فکر یول کونیلیس همان ای کونیلیس دره رهبران از یکی

 دارد وجود نیزم کره ندهیآ در نیبنز یبرا ییجا هنوز کند یم

 .میده رییتغ هوا به نیزم از را آن هیته منبع دیبا فقط ما و

 است،   prometheus رعاملیمد و انگذاریبن زیگن مک راب

 از را کربن که است ینیماش توسعه حال در  که یاستارتاپ

 قابل نیبنز به لیتبد را آن و کرده یآور جمع نیزم اتمسفر

 که است نیا کندیم انیب دهیا نیا آنچه. کند یم استفاده

 یآقا نیماش که آنچه به نسبت را یشتریب اریبس کربن دستگاه

 ژهیو به!! کند لیوتبد اندازدیب دام به کند یم دیتول زیمکگن

 کربن نوع به را یلیفس سوخت هیپا بر نقل و حمل شکل

 .کند لیتبد آن( یکربن یآلودگ بدون) یخنث

 دهنده شتاب کی از را خود بودجه حاضر حال در ئوسیپرومت

 کرده اعالم که کند یم افتیدر y combinator نام به معتبر

 خود را روی  پول البته و توجه تمام اکتبر ماه در تا دارد برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بگذارد کربن کننده یآور جمع یها یتکنولوژ

 خود وبالگ در  y combinator عامل ریمد آلتمن سم 

 در ارزشمند تالش کی نیا که میا دهیعق نیا بر ما: گفت

 کره یهوا از دیاکس ید کربن همان ای CO2 حذف یراستا

 کشف ای و است استفاده قابل موضوع کی به آن لیتبد و نیزم

 میبتوان یطوالن مدت یبرا را شده گرفته CO2 چطور که نیا

 است ممکن که می کند انیب نیهمچن یو. میکن ینگهدار

 نظر به دسترس از دور و پروازانه بلند یلیخ دهیا نیا کنونا

 یهایتکنولوژ به دنیرس یبرا تالش ما برنامه یول برسد

 .است یواقع و مناسب یها متیق در شرفتهیپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 استارتاپی که آلودگی هوا را به بنزین تبدیل می کند

 صائب میاررستمی، دبیر بخش فناوری

 
rostami@nethami.com  

 

 

 Futurismمنبع: 
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 راه اندازی سومین کارخانه نوآوری کشور

. شودیم یاندازراه رازیش در کشور ینوآور کارخانه نیسوم

 معاونت یراهبرد یهایفناور مرکز سیرئ فریقادر لیاسماع

 کارخانه نیسوم درباره ،یجمهور استیر یفناور و یعلم

 کارخانه محل و رازیش در مرکز نیا: اظهارکرد کشور، ینوآور

 .شودیم یانداز راه رانیا مخابرات سابق

 لیتکم یبرا یخصوص بخش گذار هیسرما: داد ادامه یو

 لیتشک آن یراهبر تهیکم و است شده عمل وارد کارخانه

    به دولت هفته در متر هزار 3 حدود ییفضا در و شودیم

 .دیرس خواهد یبردار بهره

 امسال، آبان انیپا تا میهست نیا دنبال به: گفت فر،یقادر

 .میکن مستقر آن در را هامیت و آماده را کارخانه

 است انجام حال در زدی ینوآور کارخانه یینها مذاکرات

 درباره یعلم معاونت یراهبرد یهایفناور مرکز سیرئ

 کارخانه یینها مذاکرات: افزود نیز زدی استان ینوآور کارخانه

 و راه وزارت با و است انجام حال در زدی استان ینوآور

 متر هزار 15 حدود: داد ادامه یو میاکرده مذاکره یشهرساز

 .دارد وجود نوآوران یبرا کارخانه نیا در فضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشهد در: گفت ،ینوآور کارخانه نیدوم درباره فریقادر

 اتیعمل و است ساخت حال در ینوآور کارخانه نیدوم

 کارخانه نیا آذر، انیپا تا میدواریام و رودیم شیپ آن یعمران

 .شود ینوآور چرخه وارد زین
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 شد افتتاح کشور یتجار آزاد مناطق ینوآور مرکز نخستین

  

 مناطق یفناور و پژوهش صندوق و ینوآور مرکز نینخست

 یفناور و یعلم معاون حضور با کشور یتجار آزاد

 سازمان رعاملیمد و رهیمد اتیه سیرئ و یجمهورسیرئ

 صندوق و ینوآور مرکز نیا. شد افتتاح ارس آزاد منطقه

 منطقه کی در که است بار نینخست یبرا یفناور و پژوهش

 و جادیا یخصوص بخش کامل یگذارهیسرما با یتجار آزاد

 حدود و دانشگاه 8. شودیم فناور و نوآور یهامیت زبانیم

 یکارها و کسب توسعه یبرا یفرصت دانشجو هزار8

 مرکز. است ارس آزاد منطقه بستر بر فناور و انیبندانش

 یتجار و آزاد منطقه یفناور و پژوهش صندوق و ینوآور

 زبانیم است قرار یخصوص بخش کامل یگذارهیسرما با ارس

 توسط که باشد یانوآورانه یکارها و کسب و هاآپاستارت

 کمک به. شودیم جادیا منطقه نیا یبوم و یدانشگاه جوانان

 کسب نیا پردازاندهیا ،یشرقجانیآذربا یفناور و علم پارک

 ای محصول ارائه و یسازیتجار مرحله به دنیرس تا کارها و

 .شوندیم تیحما و تیهدا نوآورانه خدمت

 یبرا یفرصت را یشرقجانیآذربا یبوم یهاتیظرف یستار

 انیبندانش اقتصاد: گفت و دانست انیبندانش اقتصاد رونق

 یاریبس از یشرقجانیآذربا و است یجد یهابحث از یکی

 برخوردار انیبندانش اقتصاد رونق یهاالزمه و ازهاینشیپ از

 و ینیکارآفر بومستیز رونق راه تا شودیم موجب و است

 یاریبس نکهیا انیب با یو. شود هموار استان نیا در ینوآور

 وجود استان نیا در شدن انیبندانش هدف تحقق یهاالزمه از

  یاعضا و مستعد انیدانشجو با زیتبر: کرد دیتاک دارد،

 

 

 

 

 

 

 

 از ،اینیکارآفر یبرا مناسب یفضا و عیصنا آن، یعلماتیه

 برخوردار انیبندانش اقتصاد توسعه یبرا الزم یهاتیظرف

 از یجمهورسیرئ یفناور و یعلم معاون سفر نیا در .است

 روش به کشور گلخانه نیتربزرگ «نیام تارالارس» شرکت

 با یهکتار 32 مجموعه نیا. کرد دنیدنیز  کیدروپونیه

 محصوالت از درصد 80 از شیب نفر، 550 از شیب اشتغال

 .کندیم صادر را خود یفیص

 که هوشمند یهاسامانه از استفاده با گلخانه یفن دانش انتقال

 از یدرصد۹0 یباال یوربهره با درصد کی از کمتر هدررفت

 انیبندانش گلخانه نیا یهاتیمز از دارد، همراه به را آب

: گفت نیام تارال رعاملیمد ،یاسکندر سعداهلل. است

 در اکنون کشور کیدروپونیه یاگلخانه مجتمع نیتربزرگ

 یالمللنیب و یداخل یبازارها به را خود محصوالت هکتار 32

 نیا به گرید هکتار 60 ندهیآ سال دو تا. کندیم عرضه

 به مجموعا دهیسرپوش یفضا و شودیم اضافه مجموعه

 محصول 4 نکهیا انیب با انیبندانش فعال نیا. رسدیم هکتار۹0

 به گلخانه نیا یدیتول بادمجان و فلفل ،یفرنگگوجه ار،یخ

 درصد80 از شیب: افزود شود،یم صادر کشورها گرید

 جادیا ضمن و است یصادرات گلخانه، نیا یدیتول محصول

 .است ارزآور کشور یبرا اشتغال
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 میشوینم شاغل دانشگاه به رفتن با

 گرفتن و دانشگاه به رفتن کار، بازار کارشناس کی اعتقاد به

 فارغ از بعد انیدانشجو و شودینم شغل جادیا موجب مدرک

 صاحب نانیکارآفر به ییکارجو یجا به دیبا یلیالتحص

  .کنند دایپ راه کار بازار به بتوانند تا شوند لیتبد مهارت

 یهاسال یط: کرد اظهار سنا،یا با وگوگفت در یلیاسماع حاج

 توسعه یبرا یسنت و یمیقد یهاروش بر همچنان گذشته

 نبوده کارساز هاروش نیا که یحال در میکرد دیتاک کار بازار

 ینیکارآفر تیمحور با دیبا کار بازار توسعه یبرا امروز. است

 شیافزا یبرا و میکن عمل یخصوص بخش توسعه و

 .میباش داشته برنامه کار بازار یهاتیظرف

 در ما کردیرو تا شودیم موجب یزیربرنامه: گفت یو

 هادانشگاه در که یانیدانشجو و یعال آموزش خصوص

 در اکنون که یزیچ آن چون کند رییتغ کنندیم لیتحص

 ستین جامعه یازهاین با متناسب شودیم سیتدر هادانشگاه

 را ییواحدها و میکن یریگیپ هادانشگاه در را یروند دیبا لذا

 مهارت صاحب یلیالتحصفارغ از بعد افراد که میبده آموزش

 .باشند کار بازار در تحول جادیا منشأ سر و

 به هادانشگاه که یانیدانشجو کار بازار کارشناس نیا گفته به

 با که دارند را تصور نیا کنندیم تیترب کار یروین عنوان

  ادارات در استخدام دنبال به دیبا یدانشگاه مدرک کی گرفتن

 

 

 

 

 

 

 

 جذب تیظرف که یحال در باشند یدولت یهاسازمان و

 .است نییپا شدت به یدولت ادارات در النیالتحصفارغ

 را نفر هزار 25 ساالنه میتوانینم نکهیا انیب با یلیاسماع حاج

 یاریبس رفتن هدر شاهد آنکه وجود با: افزود م،یکن استخدام

 بوده کشور یآموزش نظام ضعف لیدل به کشور یهاهیسرما از

 فهم و درک نیا به النیالتحصفارغ از یاریبس یول میهست و

 شانیبرا تواندینم دانشگاه در لیتحص صرفاً که انددهیرس

 استخدام یبرا یدولت بخش در هاتیظرف چون کند جادیا شغل

 مهارت کار بازار به ورود یبرا ناچارند و است محدود آنها

 .کنند کسب

 بدون یدانشگاه یهارشته از یاریبس معتقدند کارشناسان 

 در رشیپذ تیظرف به توجه و کار بازار مالحظات به توجه

 موجب امر نیا و رندیگیم قرار یدانشگاه یهارشته ستیل

 مورد شغل نتوانند یلیالتحصفارغ از پس انیدانشجو تا شودیم

 از یاعظم بخش که یحال در. کنند دایپ را خود نظر

 مواجه کار بازار در یمهارت یب چالش با النیالتحصفارغ

 به که یافراد درصد 50 تا 40 دهدیم نشان آمارها هستند،

 به یابیراه در شوند،یم یمهارت یهادوره وارد اشتغال قصد

 .ترندموفق کار بازار

  : ایسنامنبع: خبرگزاری

 مهمترین اخبار کارآفرینی در ماهی که گذشت

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  
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