اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﻠــﺖ؛ ﭘﯿﺸﮕــﺎﻣﯽ در ﺣﻤــﺎﯾﺖ از
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ،اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ
روﯾﮑﺮد از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺶ ﻣﺤﻮر
اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ  ۹ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻮزه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮده ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ رﮐﻮرددار ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ.
اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
راه اﻧﺪازی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺑﻮرﺳﯿﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺎﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ ﺑﻮرﺳﯽ در ﺳﻮق دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎ ارزش

اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و
ﯾﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﺤﺼﺎری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری
در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮ دارد
و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﯾﮏ داﻧﺸﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ
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ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان رﻧﮓ و ﺑﻮی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮل ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن را در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ

ﺑﻨﯿﺎدی

ﺗﺮﯾﻦ

زﻣﯿﻨﻪ

ﺗﺤﻘﻖ

اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻘـﺎوﻣﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧﻠـﯽ و اﻣﮑـﺎن ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺮای
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎری و آﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺧﻼق داﻧﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻫﺎ را در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد .وی ﻧﮕﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
و اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻧﯿﻠﯽ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ را اﺳﺘﻔﺎده
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺪرن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ذﮐﺮ ﮐﺮد .ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی  TH۱ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ و
ﺑﺮای دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ )ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﯾﺘﺎ ﺳﻨﺘﺮ
ﺑﻮرس و TH۲

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( ،اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎی وﯾﮑﻨﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ده ﻫﺎ ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوران از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل
اﺟﺮا در ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ در ﺟﻌﺒﻪ ی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎری
ﺑـﺎﮐﺲ در ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﻣـﺪرن ،ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﻠـﺖ
)زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ( ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
و ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻧﻬﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺨﻮرد.
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۶۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺠﺎورت
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی اﯾﺪه
ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻠﺖ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ؛ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻨﺘﯽ روﺑﻮﮐﺎپ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ
دارد .اﺳﭙﺎﻧﺴﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ روﺑﻮﮐﺎپ آزاد اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﭙﺎﻧﺴﺮی ﺗﯿﻢ روﺑﻮﮐﺎپ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ روﺑﺎﺗﯿﮏ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و
اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ و راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد اﻋﻀﺎی
ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﺣـﻮزه ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت داﻧﺸﮕـﺎه ﺗﻬـﺮان در اﺳـﻔﻨﺪ ۹۶
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﮔﺮﻧﺖ و ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی از
دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.
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