
44
ماهنامه اختصاصی

فناور ی های مالی ایران

درباره ناحیه نوآوری دانشگاه شریف در گفت وگو با مجید دهبیدی پور

گرافی با ۵۰۰ یال
پارک های علم و فناوری از ارکان اصلی اکوسیستم فناوری در کشورها محسوب می شوند؛ فضایی که هدف اصلی شان توسعه 
کّمی و کیفی کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان و توسعه کارآفرینی در کشورهاست که به کسب وکارها کمک 
می کنند در یک محیط فناورانه و با دسترسی حداکثری به امکانات مورد نیاز، فعالیت کنند. اکنون بیش از ۴0 پارک علم و 
فناوری با هدف توســعه اکوسیســتم فناورانه در کشــور فعالیت می کنند. آخرین گزارش علمی یونسکو در ســال 2021 که 
خردادماه 1۴00 منتشر شد نیز بیانگر این است که کشورمان در زمینه شکل گیری شرکت های دانش بنیان و خالق، تحقیق و توسعه و ایجاد 
پهنه های نوآوری، رشدی شــتابان را تجربه کرده و توسعه شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری در پنج ســال اخیر به افزایش سریع استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان در کشور منجر شده است. ناحیه نوآوری دانشگاه شریف به عنوان یکی از این نواحی، موجب شتاب دهی به روند 
شکل گیری و رشد کّمی و کیفی شرکت های نوآور در پایتخت شده و در حال حاضر بیش از 500 شرکت، 15 شتاب دهنده، 8 صندوق و شرکت 
سرمایه گذاری و 10 مرکز نوآوری در ناحیه نوآوری شریف مستقر هستند. در گفت وگو با مجید دهبیدی پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 

شریف درباره ناحیه نوآوری شریف، اقداماتی که تاکنون انجام داده و برنامه هایی که تا پایان سال دارد، گفت وگو کردیم.

 روندی طبیعی در شکل گیری ناحیه نوآوری شریف

شکل گیری پارک دانشگاه شــریف یک فرایند طبیعی 
را طی کرده که از حدود دو دهه پیش آغاز شــده است. 
ســال ۱3۷۹ مرکــز کارآفرینــی، ســال ۱3۸۲ مرکز رشــد، 
ســال ۱3۸۸ صنــدوق پژوهــش و فنــاوری و ســال ۱3۹۲ 
شــتاب دهنده تشــکیل شــد. هــدف مرکــز کارآفرینــی 
ترویج کارآفرینی و توســعه مهارت های دانشجویان در 
ارتباط بــا مفاهیم کارآفرینــی و ملزومــات آن بود. مرکز 

رشــد، خدمات حمایتــی الزم را در اختیار شــرکت های نوپا قرار می دهــد و صندوق 
پژوهش و فناوری با هدف ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و اعطای وام 
و ضمانت نامه تشکیل شــد. شــتاب دهنده نیز با هدف سرعت بخشی به تیم های 
نوآوری و خالق دانشجویی شکل گرفت. در حقیقت در گذر زمان نهادهای جدید 
متناســب بــا نیــاز روز و بــا مأموریت هــای مختلف بــرای ســرویس دهی بــه جامعه 
مخاطب خود شــکل گرفتند. ســال ۱3۹3 مجوز پارک علم و فناوری اخذ شد تا کل 
این فراینــد را راهبــری و مدیریــت کند؛ در واقــع پارک، مســئول هدایــت، راهبری و 
نظارت بر کل این فرایند و اکوسیستم است. نکته مهم این است که طبق گفته های 

فاطمه رستمی



45
 آبان 1400

سال پنجم
شماره پنجاه ویکم

گزارش

دهبیدی پور، شکل گیری این جریان نوآوری یک روند طبیعی بوده و متناسب با نیاز، 
نهادهای جدید هم برای ارائه خدمات به مخاطبان شکل گرفته است.

دهبیدی پــور در این باره این طــور توضیــح می دهد: »مظهــر اتفاقاتی که اســمش را 
توسعه نوآوری و توســعه نهادی در زمینه کارآفرینی می گذاریم، ایجاد شرکت های 
دانش بنیان و شــرکت های نوآور در اطراف دانشگاه است. طی این سال ها دیده ایم 
که این شرکت ها عالقه دارند دفاتر کارشان نزدیک دانشگاه باشد؛ به این دلیل که 
دسترسی به نیروی انسانی برایشان بسیار مهم اســت. امروز بیش از ۵۰۰ شرکت 
گوناگون که فعالیت های دانشی و نوآورانه انجام می دهند، در ناحیه نوآوری شریف 
مستقر هستند و کار می کنند و همین مسئله باعث ایجاد ناحیه ای به اسم ناحیه 
نوآوری شریف شده است. بنابراین این طور نبوده که ناحیه نوآوری شریف مثال ًدر 
سال ۱3۹۵ تأسیس شده باشد، بلکه شکل گیری آن محصول گذر زمان است و از دل 
مفهوم کنار هم قرارگیری شرکت های نوآور و نیاز به گردهمایی نیروهای متخصص، 

به  دست  آمده است.«

  همکاری و تعامل؛ انگیزه عضویت شرکت ها در نواحی نوآوری 

شاید بد نباشــد یادآوری شــود که دو مفهوم پارک علم و فناوری و نواحی نوآوری با 
هم تفاوت هایی دارند. ناحیه نوآوری، منطقه ای است که شرکت های دانشی در آن 
مستقر هستند، اما پارک علم و فناوری یک نهاد حقوقی است، یعنی مجوز شورای 
گسترش دارد، جزء سازمان دانشــگاه است، ردیف بودجه مســتقل دارد، حمایت 
قانونی از آن می شود و... . به گفته دهبیدی پور حضور در ناحیه نوآوری و عضویت 
در پارک، با انگیزه هــای گوناگونی صورت می گیرد؛ یکی از دالیــل می تواند همکاری 
باشد. وقتی شرکت ها در کنار یکدیگر هستند و تعامل دارند، همکاری و هم افزایی 
شــکل  می گیرد. به عنوان  مثال، دو شــرکت بــا زمینــه کاری مشــترک، می توانند در 
ناحیه نوآوری بــا یکدیگر همــکاری کنند یــا یکی از شــرکت ها مکمل شــرکت دیگر 
شــود. موضوع دیگری کــه در پارک علــم و فناوری بیشــتر دنبال می شــود، خدمات 
قانونی است که شرکت ها می توانند طبق قوانین حاکم بر پارک ها از آن بهره ببرند. 
فرض کنید شــرکتی نوپا و دانشــجویی بخواهد در شتاب دهنده مســتقر شود. این 
شرکت ها می توانند از خدمات شتاب دهنده اســتفاده کنند یا اگر شرکتی در مرکز 
رشد مستقر باشد، می تواند به مدت سه سال فضای استقرار، وام و مشاوره توسعه 

کسب وکار دریافت کنند.«
از این توضیحات می توان متوجه شد که اگر شــرکتی عضو پارک باشد، می تواند از 
خدمات قانونــی مانند معافیت های مالیاتــی که قانون گذار برای شــرکت های عضو 
پارک تعیین کرده، استفاده کند. بنابراین حضور در ناحیه و عضویت در پارک علم 
و فناوری، مزایای گوناگونی دارد و هر گروه و شرکتی، بر اساس نیازش برای بهره بردن 
از این مزایا عضو پارک های علم و فناوری می شود. الزم به ذکر است که برخورداری 
از خدمات قانونی پارک مســتلزم پذیرش و عضویت در پارک اســت و پــارک در این 

ارتباط بررسی های متعدد و نظام مندی دارد.
به عبارت دیگر تمام شــرکت هایی که در ناحیه مســتقر هســتند، لزوما ًعضو پارک 
نیســتند؛ یعنی حضور در ناحیه شــرط الزم بــرای عضویت در پارک اســت و بعد از 
آن، باید تأیید کمیته پذیرش را هم بگیرند و پس  از آن، به عضویت پارک دربیایند. 
هم اکنون حدود یک ششــم شــرکت هایی که در ناحیه نوآوری شــریف هستند، در 

پارک علم و فناوری هم عضویت دارند.

  چهار اصل مشترک در نواحی نوآوری

زمانی که نگاهی به وضعیت نواحــی نوآوری در دنیا می اندازیــم، می بینم که چهار 
اصل بین این نواحی نوآوری مشــترک اســت؛ تعامــل و همگامی نواحی نــوآوری با 
زیست مردم شهر، حضور رهبران نوآوری در این مناطق، جلوه ظاهری این نواحی در 
شهر و مناظر شهری خاص و برخورداری از مشوق ها در نواحی نوآوری. دهبیدی پور 
اصل اول یعنی تعامل نواحــی نوآوری بــا کار، زندگی و تفریح مــردم را این طور معنا 
می کند که نواحی نوآوری، شهرکی خارج از شهر مثل شهرک های صنعتی نیستند. 
او توضیح می دهد: »به خاطر نوع فعالیت شرکت های نوآور، عمال ًحضور آنها در دل 
شــهر، مزاحمتی برای زندگی مردم ندارد؛ این یک نکته کلیدی محسوب می شود. 
اگر کار یک شرکت دانشی به صورتی باشد که آلودگی ایجاد می کند، باید پروتکل ها 

را رعایت کند و در شــهر بــه فعالیــت نپردازنــد، اما اگر 
شــرکتی مثــال ًدر حــوزه فنــاوری اطالعــات کار می کند و 
مزاحمتی برای مــردم ندارد و اتفاقا ًشــاید بتواند باعث 
توسعه شهری هم شــود، چه  بهتر که در شهر مستقر 

باشد.«
بــه گفتــه او، اصــل دوم نواحــی نــوآوری یعنــی حضــور 
رهبــران نــوآوری در نواحــی بــه ایــن معناســت کــه 
شــرکت های بــزرگ کــه متکــی بــه نــوآوری هســتند و 
ارزش افزوده آنها در گــرو نوآوری اســت، در این مناطق 
حضور داشــته باشــند و تالش کننــد لوکوموتیو جریان 

نوآوری را پیش ببرند.
دهبیدی پــور اصــل ســوم نواحــی نــوآوری یعنــی بحث 
برخــورداری از منظــر و المان هــای شــهری در نواحــی 
نــوآوری را نیز این گونه شــرح می دهد: »وقتــی از ناحیه 
نــوآوری در یــک شــهر اروپایــی گــذر می کنیــم، معابــر، 
میدانگاه هــا و... هــر کــدام پیامــی از جنــس نــوآوری و 
توســعه فناوری دارند و وجــه تمایز این نقاط شــهری با 
دیگر اماکن به بینندگان این نواحی مخابره می شود.«

اصل چهارم یعنی برخورداری از مشوق های خاص ملی 
یا محلی هم از نگاه رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 
شــریف یعنــی حمایت هایــی کــه ممکــن اســت دولت 
در ســطح ملی از نوآوران داشــته باشــد یا مثال ًحمایت 
شــهرداری ها کــه در ســطح محلــی می تواننــد چنیــن 

خدمتی ارائه دهند.

  مزایای رقابتی ناحیه نوآوری شریف

این چهــار شــرط در نواحــی نــوآوری در نقــاط مختلف 
دنیا وجود دارد، اما اولین مزیت رقابتی ناحیه شــریف 
بــا دیگــر نواحــی نــوآوری در ایــران، ارگانیک بــودن آن 
اســت. ارگانیک بودن ایــن ناحیه بــه این معناســت که 
ناحیه نوآوری شــریف به صــورت طبیعی شــکل  گرفته 
و این طور نیســت که مثــال ًاز یک زمانــی تصمیم گرفته 
باشند چنین ناحیه ای را به ناحیه نوآوری تبدیل کنند. 
دهبیدی پور یکی از مزایای دیگر این ناحیه را نزدیکی و 
هم جواری با دانشگاه شــریف می داند که اتفاقا ًمزیت 
بســیار مهمی هم هســت. ایــن ویژگی از حیــث نیروی 
انسانی، دسترسی به اســتارتاپ ها، دانش فنی و سایر 
مزایایــی که دانشــگاه صنعتی شــریف ایجــاد می کند، 

اهمیت دارد.
او موقعیت جغرافیایی ناحیه نوآوری دانشگاه شریف 
را ســومین مزیــت ایــن ناحیــه معرفــی می کنــد. ناحیه 
نــوآوری شــریف از نظــر دسترســی های شــهری بــه آن 
موقعیــت خوبــی دارد و از طریق چند اتوبــان در تهران، 
می تــوان بــه آنجــا رســید. همچنیــن متــرو و اتوبــوس 
به عنوان حمل ونقل عمومی راه رســیدن بــه این ناحیه 
را آســان می کنند و از طرف دیگر، فــرودگاه مهرآباد نیز 
به ایــن ناحیــه نزدیک اســت و شــاید ایــن مزیــت برای 
نخبگانی که از ســایر شــهرها به ناحیه نوآوری شــریف 

می آیند، مفید باشد. 
دهبیدی پــور تأکیــد می کند کــه ویژگی هــا و مزیت های 
ناحیه نوآوری شریف قابلیت توسعه دارد و می تواند با 
هم افزایی شــرکت های حاضر در ناحیه نــوآوری هر روز 

گسترده تر شود. 
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  تمرکز روی توسعه مهارت های نرم

به گفتــه رئیس پارک علــم و فناوری دانشــگاه صنعتی 
شریف، شرکت های دانش بنیان مظهر اتصال دانشگاه 
و صنعت هستند. شرکت های دانش بنیان با استفاده 
از نیروی فنی و توانمند خود، دانشی را عرضه می کنند 
کــه ایــن فنــاوری و دانــش دارای بــازار اســت و کســانی 
هســتند که به آن نیاز دارند. در واقع نیروی انســانی از 
یک  ســو به دانشــگاه و محل کســب علم و دانــش و از 
ســوی دیگر به صنعتی متصل می شــوند کــه نیاز فنی 

دارد.
دهبیدی پــور بــا تأکید بــر اینکه شــرکت های نــوآور هم 
مظهــر ارتباط صنعــت و دانشــگاه هســتند، می گوید: 
»اتفاقی که در این فضای ارتباطی می تواند به ما کمک 
کند، این است که نیروهای انسانی مهارت کافی کسب 
کنند. در یک دانشــگاه فنی و مهندســی، دانشجویان 
از نظــر مهارت هــای ســخت، بســیار قــوی هســتند و 
وقتی کســی مهندســی می خواند و ۱4۰ واحد درسی را 
می گذراند، در واقع مهارت های فنی و سخت آن رشته 
را خوب یاد گرفته، ولی ما باید در زمینه مهارت های نرم 

کمی بیشتر کار کنیم.«
به اعتقــاد دهبیدی پــور پــارک علــم و فنــاوری در یکی، 
دو دهــه گذشــته، کــم کاری کــرده و بــرای مهــارت نــرم 
دانشــجویان بایــد نســخه های بهتــری می پیچیــد تــا 
همان قدر که در زمینه مهارت های فنی رشــد کرده اند، 
مهارت های نرم را هم یاد بگیرند و ارتقا پیدا کنند. امروز 
می بینیــم کــه کســب وکارهای نــوآور و اســتارتاپ های 
زیادی با اینکه از نظر فنی در سطح خوبی قرار دارند، اما 

نبودن مهارت نرم یکی از نواقص آنهاست.
موضــوع دیگــری کــه در ارتبــاط با صنعــت و دانشــگاه 
مطــرح می شــود، ایــن اســت کــه زیرســاخت ها تــا چه 
اندازه آماده عملیاتی کردن ایده های نوآوران هســتند؟ 
دهبیدی پور می گوید: »وقتی شرکت نوپایی قرار است 
شــکل بگیرد و حمایت شــود، نیازمند زیرساخت های 
مختلفی، اعم از زیرســاخت ســخت و نرم است. برای 
این هدف، باید فضای فیزیکی مناسب داشته باشیم. 
یعنی باید زیرساخت هایی با فضاهای گوناگون داشت 
که دارای مکانی مشخص و متناسب برای کار اشتراکی، 
کار اقتصادی و... باشــد؛ بنابراین جنــس نیازها متنوع 
اســت و مــا در زیرســاخت ها هــم ضعــف داریــم و این 
در حالــی اســت کــه زیرســاخت بــرای رشــد شــرکت 

دانش بنیان اهمیت زیادی دارد.«
شناخت بازار هم از مواردی است که هر فعال و صاحب 

کســب وکاری تا زمانی کــه به شــناخت درســتی از آن نرســیده باشــد، نمی تواند به 
موفقیت یا ادامه دار شدن موفقیت خود امیدوار باشد. دهبیدی پور با بیان اهمیت 
شناخت بازار به عنوان مسئله سومی که پیش روی فعاالن صنعت و دانشگاه است، 
این طور عنوان می کند: »حس می کنم یکی از مواردی که به شرکت های دانش بنیان 
کمک می کند، دسترسی آنها به بازار است. دسترسی به بازار، توسعه شرکت های 
دانش بنیان را تسریع می کند. من به کســانی که می خواهند در این مسیر حرکت 
کنند، می گویم که نیاز، مادر نوآوری اســت. برای طراحی کسب وکار، اول فکر کنید 
که آیا این بازار خواهانی دارد یا نه؟ کســی بابت ایده شما پول می پردازد؟ سازمانی 
خریدار ایده شما هســت؟ اگر کسب وکاری بازار نداشته باشــد، یعنی نیروی کافی 
برای حرکت آن کسب وکار وجود ندارد. از طرف دیگر حاکمیت باید تالش کند بازار 
کشــور را در حالتی که اقتصاد بیشــتر دولتــی و در اختیار دولت اســت، به ســمت 
شــرکت ها ببــرد و در اختیــار آنهــا بگــذارد. مکانیســم هایی کــه بتوانند بــازار بزرگ 
کشــوری با جمعیت ۸۰ میلیون را تأمین کنند و در اختیار شرکت های دانش بنیان 
قرار بدهند تا آنها بتوانند به کمک نیروی خود رشد و توسعه پیدا کنند، یک اصل 

کلیدی است.«
با رصد وضعیت صنعت و دانشگاه و پیوند آنها با بازار، این نکته حاصل می شود 
که اگر مشکالت را تنها برآمده از یکی از این ســه نهاد )صنعت، دانشگاه و دولت( 

بدانیم، قطعا ًخطا کرده ایم. این گزاره از پایه اشتباه است.
دهبیدی پــور در ادامه یــادآوری می کند کــه برای توســعه فناوری و نوآوری، بخشــی 
از وظایــف بر عهــده نهادهــای حامی نــوآوری اســت، مســئولیت هایی هــم متوجه 
صاحبان ایده و کارآفرینان است و یکسری وظایف هم به حاکمیت ارتباط دارد. او 
تصریح می کند: »ما باید به عنوان پارک علم و فناوری، مهارت های نرم دانشجویان 
را ارتقا بدهیم و کمک کنیم زیرساخت های نرم و سخت برای توسعه و شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان آماده شــود و از کارآفرینان و صاحبان ایده هم توقع داریم 
خودشــان متوجه این ضعف باشــند و تالش کنند مهارت های نرم خــود را افزایش 
بدهنــد و حتما ًدر طراحی کســب وکار، بــه تیم خــوب و نیازمحور بودن فکــر کنند و 
حاکمیت هم ضمــن تأمیــن زیرســاخت های الزم، بــازار را در اختیار کســب وکارها 
بگذارد و فضا را تسهیل کند و عمال ًسرعت رشد شرکت های دانش بنیان را افزایش 

بدهد و آن را دوچندان کند.«

  نقش غیرقابل  انکار نواحی نوآوری در جلوگیری از مهاجرت

حال باید دید در صورتی  که نواحی نوآوری واقعا ًبتوانند خواســت صاحبان ایده را 
برآورده کنند و فرض بر اینکه زیرساخت دانشگاه و صنعت هم برای بروز خالقیت 
این افراد آماده باشد، آیا حقیقتا ًنواحی نوآوری می توانند جلوی مهاجرت نخبگان 
از کشــور را بگیرند؟ مهاجرتی که این روزها با وعده های وسوســه برانگیز کشورهای 
مختلف، به خصوص همین کشورهای اطراف ایران، به معضل و شاید بحران تبدیل 

شده است. 
جوانانــی که ســال ها در ایــران درس خوانده اند، درســت وقتــی زمان بهره بــرداری از 
توانایی آنهــا فرامی رســد، بــا فراخوان کشــورهای مختلــف و بــه امید دســتیابی به 
آرزوهایشــان به کشــورهای مرفه مهاجــرت می کننــد و این یعنــی ما از نظــر نیروی 
انسانی خلع ســالح می شــویم و بدون اینکه توجه کرده باشــیم، به مرور ریشه های 
اقتصــاد و صنعت مــان خشــک خواهــد شــد. دهبیدی پــور معتقــد اســت اینکــه 

اولین مزیت رقابتی ناحیه شریف با دیگر نواحی نوآوری در ایران، ارگانیک بودن آن است. ارگانیک بودن این ناحیه به 
این معناست که ناحیه نوآوری شریف به صورت طبیعی شکل  گرفته و این طور نیست که مثالً از یک زمانی تصمیم گرفته 
باشند چنین ناحیه ای را به ناحیه نوآوری تبدیل کنند. یکی از مزایای دیگر این ناحیه نیز نزدیکی و هم جواری با دانشگاه 

شریف است که اتفاقاً مزیت بسیار مهمی هم هست. این ویژگی از حیث نیروی انسانی، دسترسی به استارتاپ ها، دانش 
فنی و سایر مزایایی که دانشگاه صنعتی شریف ایجاد می کند، اهمیت دارد
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شــرکت های دانش بنیــان و پارک هــای علم و فنــاوری توانســته اند جلــوی مهاجرت 
برخی نخبگان را بگیرند، قابل  انکار نیســت و واقعا ًمی تواننــد چنین کاری کنند. او 
تأکید می کند که این حرف ها شعار نیست و اضافه می کند: »استارتاپ هایی که در 
دو دهه اخیر، به خصوص سال گذشته در کشــور شکل  گرفته اند، هم  بنیان گذاران 
این شرکت ها، هم کارمندان شان، می توانستند با پیشنهادهای جذابی به خارج از 
کشور بروند. هم اکنون نیروهای نخبه ما در همین شرکت ها مشغول به کار هستند 

و اگر این شرکت ها نبود، این نیروها کجا باید توانمندی خود را نشان می دادند؟«
بر اســاس آنچه رئیس پــارک علم و فناوری دانشــگاه شــریف در مورد تــوان نواحی 
نوآوری در جلوگیری از مهاجرت نخبگان می گوید، شرکت های نوپا، دانش بنیان ها 
و اســتارتاپ ها جایی مناســب برای جذب نخبگان و ماندگاری افراد بااســتعداد در 

کشور هستند.
در این ســال ها شــرکت های نوآوری جلوی مهاجرت برخی نخبگان را گرفته اند و در 
آینده نیز ممکن است چنین پتانسیلی وجود داشته باشد. دهبیدی پور هم تأکید 
می کند: »هرچه به توسعه زیرساخت ها کمک کرده و شرایط کسب وکار را تسهیل 
کنیم و باعث شکل گیری شرکت های دانش بنیان بیشــتر و بزرگ تری شویم، یعنی 
هم تعداد و هم گستره این شرکت ها را افزایش بدهیم، عمال ًقابلیت جذب نخبگان 
را باال برده ایم و این کاری نیست که یک نفر به تنهایی بتواند انجام بدهد. در انجام 
این وظیفه دانشــگاه، پارک علم و فناوری، حاکمیت و دولت نیز مسئول هستند و 
نیاز به همدلی و همراهی است. شرکت های دانش بنیان محل مناسبی برای جذب 
نخبــگان بوده اند و در گذشــته هم این اتفاق افتاده اســت. امروز هم این شــرکت ها 

هنوز ظرفیت خیلی خوبی برای جذب نخبگان دارند.«  

  مسئولیت ها فقط بر عهده یک  نهاد نیست

در این  بین ســؤال دیگری که مطرح می شود این است 
که مسئولیت تربیت دانشجویانی که بعد از تحصیل 
وارد صنعــت می شــوند، بــر عهــده چــه کســی اســت؟ 
دهبیدی پــور ایــن ســؤال را این طــور پاســخ می دهــد: 
»مســئولیت تنهــا بــر عهــده و مرتبــط بــا یــک  نهــاد 
نیست. باید به این موضوع در سطح کالن تر نگاه کرد. 
مطلق دانستن چنین گزاره ای درست نیست. من فکر 
نمی کنم مشــکل ما امروز این باشــد که مثال ًدانشــگاه 
نیرویی تربیت  کرده که جوابگوی نیاز صنعت نیست. 
دانشگاه کار خودش را می کند و حاال می توان گفت برای 
بهبود اوضاع، این نهاد باید وظیفه دیگری هم بر عهده 
بگیرد، مثال ًمهارت های شغلی دانشجویان را هم ارتقا 
بدهد. این انتظار درست است، اما باید این نکته را نیز 
در نظر داشته باشیم که صنعت هم باید آمادگی جذب 
نیروهای نخبه و با پتانســیل باال را داشــته باشــد. پس 
این مسئله چندجانبه است و باید موضوع را در گستره 
دانشــگاه-صنعت-حاکمیت بررســی کــرد. نمی تــوان 
گفت صنعت از خروجی دانشــگاه اســتفاده نمی کند 
یــا دانشــگاه نیرویــی تربیت  کــرده کــه بــه درد صنعت 
نمی خــورد. فکــر می کنــم درســت ایــن اســت کــه همه 
متوجه مسئولیت خود باشند و کمبودها را رفع کنند.«

  چشم انداز ناحیه نوآوری شریف تا پایان 1۴00

دهبیدی پــور دربــاره چشــم اندازهای ناحیــه نــوآوری 
شریف تا پایان سال ۱4۰۰، ابتدا از توسعه شرکت های 
عضو پــارک می گویــد: »پیش بینی من این اســت که تا 
پایان سال جاری، ۵۰ درصد رشد در مورد شرکت هایی 
کــه بــه مرحلــه رشــد )مرکــز رشــد( رســیده اند، داشــته 
باشیم. می خواهیم خدمات جدیدی را به سبد خدمات 
حمایتــی پــارک اضافــه کنیــم. بخشــی از آن خدمــات 
را در ماه هــای گذشــته انجــام دادیــم و مقــدار دیگــری 
از آن را تــا پایان ســال عملــی خواهیم کرد. مثــال ًحجم 
حمایت های مالی را افزایــش دادیم و خدمات جدیدی 

برای استارتاپ ها و شرکت ها تعریف کردیم.«
افزایش همکاری و تعامل بین شــرکت های مستقر در 
ناحیــه نــوآوری از دیگر برنامه هــای این ناحیه در ســال 
۱4۰۰ اســت. دهبیدی پــور معتقــد اســت اگــر در ایــن 
ناحیه ۵۰۰ شــرکت داشــته باشــیم که هر کــدام از آنها 
جزیره ای متفاوت باشــند، هیــچ نفعی وجــود نخواهد 
داشــت و مهم ترین نکته ای که ارزش ناحیه محســوب 
می شود، این اســت که چقدر می توانیم بین شرکت ها 
تعامل برقرار کنیم. ایجاد تعامل بین نهادهای گوناگون 
ناحیه بسیار مهم است. او در این رابطه مثالی می زند 
و نواحی نــوآور را ماننــد گــراف می داند؛ گرافــی که ۵۰۰ 
نقطــه دارد و بایــد یال هــای ایــن گــراف را زیاد کنیــم. او 
می گوید: »این امر از طریق افزایش همکاری پایدار بین 

مجموعه ها محقق می شود.«
آن طور که رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه شــریف 
توضیح می دهد، امســال حضور بخــش خصوصی در 
ناحیه نوآوری شــریف پررنگ تر و فعال تر خواهد شد و 
تعداد سرمایه گذارانی که باید در منطقه وجود داشته 

باشند و همچنین شرکت های نوآور افزایش می یابد. 


