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نمایشگاه دستاوردهای حوزه فناوری و نوآوری جهاد 
دانشگاهی گزیده ای از محصوالت و خدمات شاخص 
خود را طی روزهای هشتم و نهم شهریور در معرض 
دید متخصصان و مسئوالن کشور قرار داد. این سازمان 
با شعار »جهاد دانشگاهی، زیست بوم نوآوری نخبگان 
ایرانی« و با قرار گرفتن در مســیر نــوآوری تالش 
می کند نخبگان ایرانی سراســر جهان را جذب کند. 
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، رئیس جهاددانشگاهی 
کشور چندی پیش در مراسمی عنوان کرده بود که 
اگر پیش از این باید نگران مهاجرت نخبگان می بودیم 
اکنون باید نگران مســئله مهاجــرت دانش بنیان ها 
باشیم. بنابراین نمایشگاه اخیر با ارائه دستاوردهای 
شــاخص جهاددانشــگاهی به عنوان یک نمایشگاه 
تخصصی می تواند امکان اســتفاده و بــه کارگیری 
محصوالت داخلی برای بخش های دولتی و خصوصی 
را فراهم کند. درصورت تحقق این موضوع، نخبگان 
و شــرکت های دانش بنیان امیدوار خواهند شد که 
آنچه عرضه می کنند، در کشــور مورد استقبال قرار 
می گیرد و شاید »مهاجرت« از اولویت آنها خارج شود. 
درواقع، سیاستگذاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان 
با رویکرد درون زا، مهم ترین عامل در جذب و حفظ 

نخبگان و نوآوران کشور هستند.

500محصول شاخص 
ابوالقاســم رئیســی، مدیرکل روابط عمومی جهاد 
دانشگاهی کشــور در گفت وگو با همشهری هدف 
از برگزاری این نمایشــگاه را نمایــش توانمندی ها 
و ظرفیت های نهاد انقالبی جهاد دانشــگاهی برای 
مســئوالن بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور و سایر 

مسئوالن تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام می داند.
رئیسی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در حوزه های 
صنعتی، فنی و مهندســی، پزشــکی و ســالمت، 
منابع طبیعی، کشــاورزی، علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی بیش از 500محصول، خدمت و توانمندی 
را به نمایش گذاشــته اســت، می گوید: »در حوزه 
صنعت، محصوالت مرتبط با انرژی و نفت، صنعت 
ریلی و دیگر محصوالت شــاخص فنی و مهندسی 
را در ایــن نمایشــگاه ارائه کرده ایم که بخشــی از 
 این محصوالت عملیاتی شــده و در مجموعه های 

مربوطه در حال به کارگیری هستند.«

محصوالت شاخص
در حوزه فنی و مهندســی محصوالتی چون دکل 
حفاری، بازوهای بارگیری نفــت خام، مته حفاری 
PDC، ســامانه تســت تجهیزات دوار، یوپی اس و 
شارژر صنعتی، سیستم کنترل دو الکتروموتورهای 
ولتاژ متوسط، فرستنده رادیویی موج متوسط با توان 
یک مگاوات، سیستم رانش و سامانه کنترل و نظارت 
قطار مترو و سیســتم های کنترل تردد و دسترسی 
بخشی از محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه بود.

همچنین محصــوالت کاربردی در حــوزه ناباروری 
و تولیدمثل، بانک ســلول های انســانی و جانوری، 
بانک مولکولی، بانک سلول های بنیادی، محصوالت 
فناورانــه، تجهیــزات و مواد مصرفی تشــخیصی و 
درمانی سرطان پســتان، زخم پوش های پیشرفته و 
بیولوژیک، داروی گیاهی کاهش وزن و داروی گیاهی 
کنترل کننده آلزایمر در حوزه سالمت و پزشکی قابل 
توجه بود. در بخش کشــاورزی و منابع طبیعی هم 
تولید واکسن های پرکاربرد در صنعت پرورش ماهی، 
تولید رنگ های طبیعی خوراکی و تولید فرآورده های 
گیاهان دارویی به نمایش درآمده بود. همچنین در 

نمایشگاه دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی، علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی، مسائل فرهنگی، هنری، 
مطالعات انسان شناختی و مسائلی که جامعه درگیر 
آن است، مورد توجه قرار گرفته و بخشی از خدمات 
حوزه اشتغال درخصوص مدرسه ملی مهارت، مشاغل 
خانگی، مشاغل آینده و آینده مشاغل و ظرفیتی که 
جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش و کارآفرینی دارد، 

به نمایش گذاشته شده است.

زیست بوم نخبگان
مدیــرکل روابط عمومــی جهاد دانشــگاهی، این 
نمایشگاه را با توجه به تخصصی و اختصاصی بودن 
آن، محلی برای تعامل نخبگان و متخصصان حرفه ای 
حوزه های مختلف می داند که عالوه بر این، می توانند 

دستاوردهای جهاددانشگاهی را رصد کنند.
رئیسی با اشاره به عنوان »جهاد دانشگاهی، زیست بوم 
نوآوری نخبگان ایرانی« به عنوان یک هدف، می گوید: 
»یک نخبه برای زیست، جذب و نگهداشت، نیاز به 
بستری دارد که جهاد دانشگاهی تالش می کند این 
زیســت بوم را برای همه نخبگان ایرانی فراهم کند. 
این زیست بوم )جهاددانشــگاهی( اکنون با توجه 
به سابقه 42ســاله خود پذیرای نخبگان و ایده های 

آنهاست.«  او معتقد است که جهاد دانشگاهی تنها 
جایی اســت که در همه حوزه های علــم، فناوری، 
نوآوری، دانش و پژوهش دارای تجربه اســت و آنها 
را کاربردی کرده و به همین دلیل، این زیســت بوم 
شــکل گرفته برای معرفی به ذی نفعان به نمایش 

گذاشته شده است.

ترجیح مسئوالن به استفاده از نمونه خارجی
در حاشیه این نمایشگاه یکی از نخبگان و متخصصان 
جهاد دانشگاهی در گفت وگو با همشهری با گالیه از 
بعضی دستگاه ها که تمایل به خرید نمونه های خارجی 
دارند، می گوید: »پیشرانی را تولید کرده ایم که پس از 
مدت ها فقط توانســته ایم یک مورد از آن را به فروش 
برسانیم.« این متخصص که مایل به افشای نام خود 
نیست، تأکید می کند که پیشران مورد اشاره، باوجود 
دریافت استانداردهای بین المللی مورد توجه مسئوالن 
مربوطه قرار نگرفته و برخی از آنها به دالیل مختلف 
نمونه های خارجی را به داخلــی ترجیح می دهند. او 
یادآوری می کند که این اتفــاق در حالی رخ می دهد 
که این نوع پیشران با وجود نیازهایی که در کل کشور 
وجود دارد، می توانــد از نمونه داخلی مــورد تأیید 

آزمایشگاه های مرجع بین المللی استفاده کند.

نمایش نوآوری به روایت نخبگان ایرانی
 500محصول، خدمت و توانمندی در نمایشگاه دستاوردهای شاخص جهاد دانشگاهی به نمایش گذاشته شد

عمادالدین قاسمی پناهگزارش
روزنامه نگار

 جایزه نوآوری »آزاده« برای
 زنان کارآفرین

نخستین دوره جایزه نوآوری »آزاده« با هدف حمایت و توسعه 
جایگاه زنان کارآفرین در اکوسیستم استارت آپی ایران به منظور 
گرامیداشــت یاد بانوی فقید، آزاده داننده برپا می شود. آزاده 
داننده، رئیس هیأت مدیره انجمن زنان کارآفرین و ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران سال گذشته درگذشت. به گزارش 
همشــهری، جایزه نوآوری آزاده در 2بخش اســتارت آپ ها و 
شرکت های دارای محصول نوآورانه برگزار می شود. در بخش 
اول، اســتارت آپ هایی که از تیم های حداقل دو نفره تشکیل 
شده به شــرط داشــتن نمونه محصول اولیه و تکمیل بودن 
مدل کســب وکار می توانند در جایزه نوآوری آزاده شــرکت 
کنند. بخش دوم جایزه با حضور مجموعه های فناور یا نوآوری 
برگزار می شود که یکی از شــرایط، ارائه محصول کاربردی یا 
سابقه تاسیس 2سال )یا بیشــتر( یا درآمد مناسب و روبه رشد 

را داشته باشند.

رد التهاب عضالت با داروی کلسترول
قرص های کاهش کلسترول اســتاتین طبق یافته های جدید 
به طور قطعی باعث درد عضالت نمی شوند. این قرص ها از حمالت 
قلبی و سکته های مغزی جلوگیری می کنند اما برخی عوارض 
جانبی هم دارند که یکی از آنها خطر نادر التهاب عضالت است. 

به گزارش بی بی سی، مؤسســه قلب بریتانیا می گوید بیماران 
نباید به طور خودسر دارو را به دلیل درد خفیف در عضالت قطع 
کنند. این نتیجه براســاس مطالعه روی 155هزار نفر به دست 
آمده است. درد یا ضعف عضالت به طور معمول از سوی افرادی 
که حتی این قرص را مصرف نمی کردند نیز گزارش شد. برخی 
از داوطلبان به جای استاتین دارونما گرفته بودند تا مقایسه با 
آنهایی که داروی اصلی را گرفته بودند به درســتی انجام شود. 
حدود یک چهارم در هر دو گروه درد عضالنی را گزارش دادند. 
طبق گفته محققان در طول ســال اول کارآزمایــی، درمان با 
استاتین در مقایسه با دارونما 7درصد باعث افزایش درد یا ضعف 
عضالت شده بود که نشان می داد تنها یک نفر در میان 15نفر 

به دلیل مصرف استاتین دچار این مشکل می شود.

رشد ۳0درصدی شرکت های 
دانش بنیان در یک سال 

گزارش عملکرد یک سال فعالیت دولت سیزدهم از افزایش 
۳0درصدی تعداد شــرکت های دانش بنیان در این ســال 
خبر می دهد. علــی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در 
توییتی توســعه شــرکت های دانش بنیان و پیشــرفت بر 
پایه علم را از کار ویژه هــای دولت معرفی کــرد. او در این 
رابطه نوشت: به این منظور فقط در سال جاری 1۳آیین نامه 
مصوب شد، تعداد شرکت های دانش بنیان از 5400مورد در 
شهریور1400 به 70۶4شرکت در مرداد امسال رسید، این 
شرکت ها ۳00هزار میلیارد تومان محصول فروختند. طبق 
گزارش دولت، این شــرکت ها 11هزارو۶۳2محصول تولید 
کرده اند و یــک میلیارد دالر صادرات داشــته اند. آنطور که 
در این گزارش آمده شــرکت های دانش بنیان تاکنون برای 

۳75هزار نفر اشتغال آفرینی داشته اند.
وزیر ارتباطات هم به تازگی بر حمایت دولت از کسب وکارها 
تأکید کرده و گفت: »از دی ماه سال1400 کارگروه اقتصاد 
دیجیتال تشکیل شده تا در حد اختیارات هیأت دولت، موانع 

سر راه اقتصاد دیجیتال برداشته شود. «

در  ســوئد  و  بریتانیــا  در  محققــان 
مطالعه ای دریافته اند که نوشیدن چای 
یــا قهــوه داغ می توانــد ریســک ابتــا به 
ســرطان مری را حدودا 3برابــر کند. این 
تحقیــق از پیونــدی میــان دمــای چــای و 
قهوه و افزایش احتمــال ابتا به این نوع 
از ســرطان خبر داده اســت. کسانی که 
چای گرم را ترجیح می دادند تا 2.7برابر 
بیشــتر در معــرض ایــن ریســک قــرار 
داشتند. این نرخ برای چای یا قهوه داغ و 
خیلی داغ به ترتیب 5.5 و 4.1برابر بود.

۳ 
برابر

مدیــر مرکــز نــوآوری معــادن و صنایع 
از  بیــش  گفــت:  ایــران  معدنــی 
4۰۰شــرکت در حوزه صنعــت و معدن 
فعالیــت می کننــد. حســین منصــور، 
مدیــر مرکــز نــوآوری معــادن و صنایع 
معدنــی ایــران می گویــد تــاش داریم 
بــا برگــزاری سلســله رویدادهایــی 
فرصت هــا و چالش هــای تولیــد و بازار 
شــرکت های دانش بنیان را شناسایی 

و معرفی کنیم.
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