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پس از آنکه عنوان سال1401 با محوریت تولید 
محصــوالت دانش بنیانی از ســوی مقام معظم 
رهبــری مطرح شــد، صاحبان ایــده و فعاالن 
اکوسیســتم دانش بنیان امیدوار شدند. اگرچه 
از سال های گذشته، شــرکت های دانش بنیان 
فعالیت خود را آغاز کرده اند و اکنون تعداد آنها 
به بیش از 6600شرکت رسیده است، اما هنوز در 
بسیاری از حوزه ها عقب ماندگی هایی مشاهده 
می شود. از سوی دیگر مردم انتظار دارند که تأثیر 
تاسیس شــرکت های دانش بنیان و محصوالت 
تولیدی آنها در زندگی روزمره مردم دیده شود. 
درواقع، انتظار می رود که این شرکت ها از سطح 
»علم« عبــور کنند و به ســطح تولید »ثروت« 
دســت یابند تا اثر آن اصطالحا در سفره مردم 
دیده شود. کارهای زیادی طی این سال ها صورت 
گرفته است. ازجمله اینکه بعضی از این شرکت ها 
اکنون به مرحله تولید مبتنی بر فناوری های برتر 
دســت یافته اند. بعضی از آنها با تولیدات خود 
توانسته اند از واردات و ارزبری جلوگیری کنند 
و برخی دیگــر اکنون در حــال یافتن بازارهای 
بین المللــی برای محصوالت خود هســتند. در 
این میان شــرکت هایی هم دیده می شوند که 
به مرحله صادرات رسیده اند و محصوالت خود 
را در بازارهای بین المللــی عرضه می کنند. این 
در حالی اســت که عده ای هم در فکر راه اندازی 
یک شرکت دانش بنیان هستند تا نیازهای کشور 
و مردم را تامین کنند. به این منظور »آیین نامه 
ارزیابی شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان« 
در بهمن ماه1400 از ســوی »کارگروه ارزیابی 
و تشــخیص صالحیت شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان و نظارت بر اجرا« تصویب شــده که 
براساس مصوبه هیأت وزیران در سال 91است. 
در این گزارش با معیارهای دانش بنیان شــدن 
یک شــرکت، انواع دانش بنیان هــا، برنامه های 

حمایتی و خدمات توانمندسازی آشنا می شوید.

دانش بنیان به چه معناست؟
شــرکت دانش بنیان یک شــرکت یا مؤسســه 
خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی 
علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق 
اهداف علمی و اقتصادی )شــامل گســترش و 
کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری ســازی نتایج 
تحقیق و توسعه )شــامل طراحی و تولید کاالها 
و خدمــات( در حــوزه فناوری های برتــر و با 
ارزش افزوده فراوان و براســاس معیارهای مورد 
نظر »آیین نامه ارزیابی شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیــان«، به تأییــد کارگــروه »ارزیابی و 
تشخیص شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان« 

می رسد.

معیارهای دانش بنیان شدن
با این حال، معیارهایی بــرای کاالها و خدمات 
دانش بنیان درنظر گرفته شده است. یکی از این 
معیارها، »سطح فناوری« است. به عبارت دیگر، 
کاالها و خدمات باید در حوزه فناوری های باال یا 
متوسط به باال باشند. به این معنی که دانش فنی 
طراحی و ساخت نمونه  آزمایشــگاهی یا دانش 
فنی فرایند تولید محصــول به دلیل پیچیدگی 
فنی دارای شرایطی باشد. یکی از این شرایط این 
است که کاال و خدمات دانش بنیان به سختی قابل 
کپی برداری باشد و دستیابی به آن از موانع اصلی 
ورود شــرکت های دیگر به بازار باشد. همچنین 
کاال و خدمــات دانش بنیان نیازمنــد تحقیق و 
توسعه قابل توجه توســط تیم فنی خبره، برای 
کسب آن باشد. ویژگی دیگر این است که منجر 
به ایجاد خواص یا کارکردهــای پیچیده ای در 

محصول شده باشد.
معیار دوم با عنوان »مرحله تولید« به این معنی 
است که کاالهای ارائه شــده باید در حال تولید 
باشــند یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی )با 
قابلیت بررسی فنی(  ساخته شده باشند. در مورد 

خدمات هم اسناد فروش الزامی است.

همچنین معیار بعدی »طراحی مبتنی بر تحقیق 
و توسعه« است. این معیار به این معنی است که 
شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی 
بر فعالیت های تحقیق و توسعه مطابق با پیوست 
یک »آیین نامه ارزیابی شــرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان« حداقل در یکــی از موارد طراحی 
»زیرسیســتم اصلی کاال و خدمات«، »طراحی 
یکپارچه ســازی  کاال و خدمــات« و »طراحی 
فرایند)یا تجهیزات( تولید کاال و خدمت مشروط 
به پیچیده بودن این فرایند یا تجهیزات تولید« 

انجام داده باشد.

انواع دانش بنیان ها
شــرکت های دانش بنیان به طور کلی در 4گروه 
عمده تقســیم بندی می شــوند. شــرکت های 
دانش بنیان نوپای نوع یک، نوپای نوع2، تولیدی 
نوع یــک و تولیدی نــوع2 انواع شــرکت های 
دانش بنیــان را شــامل می شــوند. همچنین 
شــرکت هایی هم هســتند که به عنوان مستعد 
دانش بنیان شدن »نوع3« شناخته می شوند. این 
نوع از شرکت ها، شرکت های مستعدی هستند 
که حائز معیارهای این آیین نامه مذکور نیستند، 
اما درصورت ارائه فرصت و حمایت امکان کسب 
آنها را داشــته باشند. این شــرکت ها درصورت 
احراز بعضی از معیارها به صورت شرکت مستعد 

دانش بنیان )نوع3( تأیید می شوند.
تعــداد شــرکت های تولیــدی بــه بیــش از 
4200شــرکت رســیده اســت. در یک تعریف 
ســاده شــرکت های دانش بنیانی که در آخرین 
اظهارنامه خود دارای درآمد عملیاتی باشند، به 
شرط فعالیت در حوزه فناوری های برتر به عنوان 

تولیدی شناخته می شوند.
همچنین تعداد شــرکت های نوپا بــه بیش از 
2300شــرکت رســیده کــه طبــق تعریف، 
شــرکت های دانش بنیانی هستند که اظهارنامه 
مالیاتی ندارند یا براســاس آخریــن اظهارنامه 

مالیاتی خود بدون درآمد عملیاتی هستند.
شــاید مهم ترین نکتــه در مورد شــرکت های 

تولیدی نوع یک این باشد که از معافیت مالیاتی 
برخوردارند.

برنامه های حمایتی
بــرای حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان 
برنامه های حمایتی مختلفی درنظر گرفته شده 
است. ازجمله این برنامه ها می توان به معافیت ها 
و حمایت های مالیاتی، بیمــه تامین اجتماعی، 
تسهیالت سربازی کارکنان شــرکت ها )امریه، 
پروژه جایگزین خدمت در شــرکت دانش بنیان 
و پــروژه جایگزین خدمت در صنایــع دفاعی و 
کشــوری(، معافیت هــا و تســهیالت گمرکی، 
مجوزهای اســتقرار )جــواز تاســیس و پروانه 
بهره برداری، استقرار در ســاختمان های دارای 
کاربری مســکونی تهران، تخفیف 25درصدی 
خدمات مناطق ویــژه اقتصادی و اســتقرار در 
ســاختمان های دارای کاربری مسکونی مشهد( 
و همچنین استفاده از تســهیالت متعدد با سود 
کم و بلندمــدت صندوق نوآوری و شــکوفایی 
اشاره کرد. صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق 
ثبت نام در سامانه غزال می توانند با ارائه مدارک 
الزم تســهیالت مختلفی را از صندوق نوآوری 

دریافت کنند.

خدمات توانمندسازی
همچنین برای شرکت های دانش بنیان خدماتی 
با عنوان »توانمندسازی« پیش بینی شده است. 
بخشی از این خدمات شــامل مشاوره تخصصی 
کسب وکار، مشاوره های توسعه فنی محصوالت 
و نشست های پرسش و پاسخ است. ارزشگذاری 
و تبادل فنــاوری، بیمه های تامیــن اجتماعی 
و بازرگانــی، تحقیقات بــازار، خدمات حقوقی 
و طراحی صنعتی و ســاخت قالب هــم از دیگر 
عناوین خدمات توانمندســازی است. همچنین 
تبلیغات و اطالع رسانی، توسعه بازار داخلی، امور 
مالیات و خدمات مالی و اداری و منابع انسانی هم 
در توانمند کردن فعاالن اکوسیستم دانش بنیان 

کمک کننده است.

دانش بنیان شدن؛ از صفر تا صد
همه  چیزهایی که باید  درباره دانش بنیان شدن بدانید

 شرکت های دانش بنیان در 4گروه عمده طبقه بندی می شوند و می توانند از طیف گسترده حمایت های دولت استفاده کنند

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

دوز چهارم واکسن کرونا برای چه 
کسانی الزم است؟

 متخصصان معتقدند هم اکنون تزریق دوز دوم 
تقویت کننده واکسن کووید برای افراد باالی 50سال با 
بیماری زمینه ای بهترین راه مقابله با این بیماری است

هفته گذشته سازمان غذا و داروی آمریکا به تزریق دومین 
دوز واکسن تقویت کننده کووید-19 ساخت شرکت های 
فایزر و مدرنا، مجــوز داد. این تأییدیه شــامل افراد باالی 
50سال و همچنین افراد باالی 12سال دچار نقص سیستم 
ایمنی می شــود. به گزارش الیوســاینس، دکتر روشــل 
والنسکی، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها گفت 
دوز دوم تقویت کننده به طور خاص برای افراد 65سال به باال 
و افراد باالی 50سال با بیماری زمینه ای تجویز می شود که 

در معرض خطر ابتال به کووید-19 وخیم هستند.

ابهام بر سر دوز دوم واکسن تقویت کننده
تزریق دوز دوم تقویت کننده اما برای بســیاری که واجد 
شرایط دریافت آن هستند، محل ابهام و سؤال است. اکثر 
کارشناســان موافق ایمن و اثربخش بودن دوزهای اضافی 
تقویت کننده، هســتند و معتقدند افراد 65ســال به باال 
مبتالیان به نقص سیستم ایمنی در همه سنین از مزایای 
این دوز سود خواهند برد. جان مور، استاد میکروبیولوژی 
و ایمنولوژی در مرکز پزشکی ویل کورنل در این باره گفت: 
من فکر می کنم جایی که تناقص افکار وجود دارد مربوط به 
افراد سالم باالی 50سال است. مور تأکید کرد که او پزشک 
نیســت و بنابراین نمی تواند توصیه های پزشــکی کند اما 
معتقد است که افراد سالم 50ساله اگر بخواهند می توانند 
دوز دوم تقویت کننده را هــم بگیرند ولي برای آنها اولویت 

و یا الزامی نیست.
به گفته ســازمان غذا و داروی آمریکا، همه افراد 50سال 
به باال می تواننــد دومین دوز واکســن تقویت کننده خود 
را از واکســن های mRNA فایــزر و مدرنــا بگیرند ولی 
درصورتی که، 4ماه از زمان تزریــق دوز اول تقویت کننده 

آنها گذشته باشد.

افراد جوان تر)باالی 12ســال برای واکســن فایزر و باالی 
18سال برای واکســن مدرنا( همچنین در صورت داشتن 
شرایطی که موجب سرکوب سیستم ایمنی آنها می شود، 
می توانند دومیــن دوز تقویت کننده خود را دریافت کنند. 
شرایطی که موجب سرکوب سیستم ایمنی می شود، مربوط 
به افرادی است که تحت پیوند عضو جامد قرار گرفته اند و 
باید داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت کنند 
یا افرادی که به واسطه شرایطی خاص، سطحی متعادل از 

نقص ایمنی دارند.

آمار چه می گوید؟
سازمان غذا و دارو تأییدیه خود را براساس مطالعات انجام 
شده درباره دوز دوم تقویت کننده در چند کشور اروپایی، 
صادر کرده اســت. یکی از این مطالعات که اول فوریه روی 
ســایت medRxiv منتشر شد، شــامل داده های بیش از 
یک میلیون نفر باالی 60ســال اســت که یک یا 2دوز از 
واکســن تقویت کننده خود را دریافت کرده بودند. اریک 
توپول استاد پزشکی مولکولی در مرکز تحقیقات اسکریپز 
کالیفرنیا گفت: زمان رهگیری این افراد بســیار کم و فقط 
12روز بود اما نشان می داد که ابتال به بیماری وخیم حدود 
4برابر در افرادی کــه 2دوز تقویت کننده زده بودند، کمتر 

شد.
مطالعه دیگری که در ســرزمین های اشــغالی انجام شده 
اســت در تاریخ 24مارس در مرکز داده های نیچر منتشر 
شد. این مطالعه شامل داده های بیش از 560هزار نفر باالی 
60سال بود که نشــان می داد در میان افرادی که دومین 
دوز تقویت کننده خود را دریافت کرده بودند، در مقایسه با 
افرادی که فقط یک دوز تقویت کننده زده بودند، 78درصد 

کمتر مرگ ومیر رخ داده است.
اما اینکه محافظت حاصل از ایــن دوز دوم تا چه حد باقی 
می ماند، هنوز جای سؤال است. توپول در پاسخ به این سوال 
گفت: کمبود در پایگاه دانش ما به عدم پیگیری برمی گردد. 
افراد حاضر در مطالعه باید حداکثر تا 40روز پیگیری شوند 
تا افزایش حفاظت در مقابل بیماری شدید، بستری شدن 
در بیمارستان و مرگ در آنها بررسی شود اما پیگیری با این 
مدت هنوز رخ نداده است ولي در کل به سازمان غذا و دارو، 
داده های در دسترس نشان می دهد که تقویت کننده دوم 

هیچ نگرانی قابل توجهی درباره ایمنی به دنبال ندارد.

چه افرادی باید هرچه سریع تر دوز دوم تقویت کننده 
بزنند؟

توپول در بالگ خود نوشــت: توصیه می شود که اگر 4 تا 
6ماه از دوز اول تقویت کننده شــما گذشته است و باالی 
50سال ســن دارید و توانســتید عوارض دوز قبلی را به 
 BA.2 راحتی تحمل کنید و همچنین نگران زیرســویه
اومیکرون هستید، بهتر اســت دوز دوم تقویت کننده را 
بزنید. اما این اجباری نیســت. بســیاری از افراد تمایلی 
به دریافت این دوز ندارند و با رعایــت پروتکل ها منتظر 
هستند تا چرخش ویروس در محل زندگی آنها کم شود. با 
این حال توصیه می شود، افرادی که 3دوز واکسن زده اند 
و باز هم به اومیکرون مبتال شــده اند، به تزریق دوز دوم 

تقویت کننده بیشتر فکر کنند.

عیسی زارع پور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

مــورد  در  امســال خبرهــای خوشــی 
پرتــاب ماهواره هــای ایرانــی خواهیــم 
داشــت. یکــی از آخریــن مصوباتــی کــه 
در شــورای عالی فضایــی داشــتیم، ایــن 
بود کــه در ســال۱۴۰۱ مــا فنــاوری پرتاب 
ماهواره در الیه لئو را به تثبیت برسانیم. 
بیشــتر ماهوارهــای ایرانی بــرای الیه لئو 
هســتند و اگر فناوری پرتاب ماهواره در 
الیه لئو تثبیت شود می توانیم تمام این 

ماهواره ها را در مدار قرار بدهیم.

ایالن ماسک 
بنیانگذار تسالموتورز

»دکمه ویرایش، توییت می خواهید؟« 
ایالن ماســک که بــه تازگی بــا پرداخت 
2.89میلیــارد دالر حــدود 9.2درصــد 
ســهام توییتــر را خریــده، در توییتر این 
نظرســنجی جنجالــی را بــه  راه  انداختــه 
اســت. تاکنــون بیشــتر از ۷۰درصــد 
کاربــران بــه ایــن ســؤال پاســخ مثبــت 

داده اند.

۴۷ســالگی  تولــد  مایکروســافت 
گرفتــه  جشــن  را  خــود  تاســیس 
اســت. ۴۷ســال پیــش 2 مهنــدس 
جــوان شــرکتی را تاســیس کردنــد که 
آینده دنیــای فنــاوری را متحــول کرد. 
»بیل گیتس« و »پل آلن« در ۴آوریل 
ســال۱9۷5 رســما مایکروســافت را 
بنیــان گذاشــتند. حوزه هــای فعالیت 
این شرکت حاال فوق العاده زیاد شده 
و این شــرکت در بخش های مختلفی 
از دنیــای بازی هــا گرفتــه تــا حــوزه 
سالمت و رایانش ابری فعالیت دارد.

 ۴۷
سال

 گــوگل تصمیــم گرفتــه بــرای آنکــه 
کارمنــدان خــود را تشــویق بــه پایــان 
دورکاری و بازگشت به محل کار کند، 
به آنها اســکوتر برقــی رایــگان بدهد. 
کارمندانــی کــه در گــوگل مشــغول 
فعالیت هستند می توانند از اسکوتر 
Unagi مــدل وان )One( اســتفاده 
کنند. اســکوتر وان با قیمت 99۰دالر 

به فروش می رسد.

 ۹۹۰
دالر

سرگردان بین طرح و الیحه 
مدیریت یکپارچه سازی داده ها

نمایندگان مجلــس در صحن علنی روز گذشــته 
با کلیات طــرح مدیریت یکپارچه ســازی داده ها و 
اطالعات ملی با 199رأی مثبت موافقت کردند. در این 
جلسه اما رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت 
ارتباطات اعالم کرد؛ نظر دولت این است که براساس 
سیاست های ابالغی رهبری در حوزه قانونگذاری، این 
طرح به صورت الیحه مطرح شــود. آنطور که در این 
طرح آمده، کمیسیون داده ها و اطالعات ملی )دوام( 
ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل خواهد شد. 
نماینده وزارت ارتباطات تأکید داشته: نظر دولت این 
است، تشکیل کمیسیون دوام باعث می شود تعامل  
خوبی را که در کارگروه تعامل پذیری ایجاد شــده، 
کاهش یابد. ایجاد این کمیســیون و خروج دولت از 
این موضوع، سبب می شود تا ما نتوانیم تبادل داده را 

با کیفیت بیشتری انجام دهیم.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر
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