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تبدیل به ثروت ،از ویژگی
ایده های جشنواره شیخ بهایی
کوروش خسروی ،دبیر جشنوراه
فنآفرینیشیخبهایی

جشنوراه شیخ بهایی هر ساله
در اردیبشــهت ماه برگزار می
شود و در این جشنوراه تعداد
زیادی از دانشجویان ،سازمانها
و فعاالن عرصه های مختلف شــرکت می کنند.در
سیزدهمین دوره از این جشنواره  800عنوان از آثار
مختلف به دبیرخانه ارائه و با داوری هیئت داوران90
عنوان از این آثار برگزیده شد؛ ویژگی این آثار را می
توان قابلیت سرمایه گذاری و تبدیل به ثروت شدن
آنان دانست و داوری دبیرخانه نسبت به این ایده ها
نیز به دلیل اطمینان از قابلیت سرمایه گذاری آنان
بود.خوشــبختانه ایده های برگزیده قابلیت اجرای
در سطوح ملی و بین المللی را دارد که از کشور های
خارجی هم سرمایه گذاران ایرانی اعالم آمادگی برای
همکاری با ایده پردازان را کرده اند.امسال تصمیم بر
این شد تا پس از داوری در مورد آثار ارسالی؛ این ایده
ها به سرمایه گذاران معرفی شود؛ البته نکته جالب تر
اینکه سرمایه گذار می تواند با رجوع به دبیرخانه از
خواسته مورد نظر خود برای سرمایه گذاری آشنا و
ایده پرداز و سرمایه گذار وارد عرصه فعالیت شوند .به
عنوانمثالاگرشخصیبازرگان،یافعالدربورسوبه
دنبال ایده ای در این زمینه باشد می توانیم مدل های
متنوعی را به وی معرفی کنیم.همچنین یکی دیگر
از نکات قابل توجه این دوره از جشنوراه را می توان
برگزاری کالس های آموزشی به صورت تصویری،
برای شرکت در این جشــنواره دانست که در اوایل
نیمه دوم سال گذشته برگزار شد.هدف از این کار این
بود تا شرکت کنندکان در این جشنواره از مدل های
مشارکتی سرمایه گذاری و انواع آنها و سایز جزئیاتی
که برای شرکت در این جشنواره نیاز است آشنا شوند.
از جمله پیشرفت های مهم این جشنواره برپایی آن
در عرصه ملی پس از برگزاری منطقه ای بود و امید
استتاپسازبرگزاریکنفرانسبینالمللیپارکهای
فناوری دنیا که در سال 2018که به عهده ایران است،
این جشنواره را نیز در سطح فرا ملی برگزار کنیم.این
کنفرانس در دوره های قبلی در کشور مسکو برگزار
شده و با تالش های ایران دوره بعدی در ایران برگزار
می شود و این افتخار بزرگی برای ماست.

تولیـد ثـروت ریکـی از
مصطفیصداقت
اهدافـی اسـت کـه هـر
گروه اقتصاد
سـاله جشـنواره شـیخ بهایی به
دنبال آن می گـردد و برای آن حاضر اسـت ارتباطـات محکمی را
بیـن صاحبـان ایـده و سـرمایه برقـرار کنـد البتـه لـزوم توجه
سـرمایه گـذاران به ایـده های این جشـنوراه بسـیار قابـل توجه
اسـت و با گسـترش همکاری هـای بین صاحبـان ایده و سـرمایه
اسـت که مـی توان شـاهد شـکوفایی اقتصاد شـهر بود.بـه گفته

ایـن جشـنواره فرصتی اسـت تا بوسـیله آن
دانشـجویان ،صاحبـان مشـاغل و صاحبـان
ایـده و فکـر دسـت بـه طـرح ایـده هـای
گوناگونی بزنند کـه البته با تولیـد ثروت هم
همراه اسـت و البتـه ادامـه به ثمر نشسـتن
ایـن ایـده هـا بسـتگی بـه نـوع همـکاری
سـرمایه گـذاران دارد.
تالش برای معرفی اکوسیسـتم
ایده پردازی
از جملـه اقداماتـی که بایـد در مسـیر توجه
بـه ایـده هـا و تجـاری سـازی آنهـا انجـام
شـود آشـنایی فضای فکـری جامعـه و قائل
شـدن جایگاهی بـرای این جشـنواره اسـت
تـا صاحبـان ایـده و سـرمایه کـه قرار اسـت
پـس از ارائـه ایده هـا در قالـب جشـنواره ،با
هم مرتبط و همکار شـوند ،اقدامات خوبی را
انجام دهنـد و از یک ایده مطمئن و حسـاب
شـده ثـروت بدسـت آورند.
البته ایـن مهـم در سـالهایی که ایـن برنامه
ها صـورت گرفتـه به صـورت صـد درصدی
محقـق نشـده اسـت و این بسـته بـه فضای
فکـری جامعـه و میـزان تحقـق فرهنـگ
اسـتفاده از ایده های صاحبان فکر و اندیشـه
و میـزان ریسـک پذیـری صاحبان سـرمایه
هـم دارد.
در این بـاره کشـمیری معتقد اسـت که این
جشـنواره در ایران دارای سـن زیادی نیست
و بایـد ادبیـات ایـن جشـنواره در کشـور ما
نهادینه شـود؛ این در حالی اسـت که رسالت
وجـودی ایـن جشـنواره مرتبـط سـاختن

مهدی کشـمیری رئیس شـرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان یکی
از اهدافـی کـه از برگـزاری ایـن جشـنواره انتظـار مـی رود ایده
پـردازی و ارائـه ایده هـای متنوع اسـت تا دانشـجویان بـا توجه
به ایـن جشـنواره اجـازه ریسـک پذیـری و انجـام برنامـه های
خالقانـه را به خود بدهنـد.وی افزود :این جشـنواره هر سـاله و به
صورت منظـم برگزار می شـود و نسـبت به سـال هـای قبلی در
زمینـه هـای عملـی و علمـی هـم پیشـرفت هایـی داشـته
است.

صاحبـان ایـده و سـرمایه اسـت ،امـا رئیس
شـهرک علمـی و تحقیقاتی ایـن امـر را کار
آسـانی نمـی داند.
نبایـد بـه طـرح هـای نـو
بی توجهی شود
کشـمیری در این رابطـه افزود :مشـکلی که
در کشـور ما وجود دارد عدم ریسـک پذیری
صاحبـان سـرمایه اسـت و بـه راحتـی ایده
هـای ارائـه شـده را مـورد سـرمایه گـذاری
قرار نمـی دهند؛ امـا ما تلاش خـود را برای
ارتبـاط هر چه بیشـتر میـان صاحـب فکر و
سـرمایه می کنیم تا یک طرح فنـی و علمی
که از نظر جشـنواره دارای صالحیت است به
ثمر بنشـیند.
در حالی که ایده های جشـنواره شیخ بهایی
در بررسـی های صورت گرفته توسط هیئت
داوران جشـنواه از لحاظ اجرایی و سوددهی
مـورد بررسـی هـای دقیق قـرار مـی گیرند
اما بـاز هم ممکن اسـت شـاهد بـی اعتنایی
برخـی از سـرمایه گـذاران نسـبت بـه ایـده
ها باشـیم.
رئیس شـرکت علمی و تحقیقاتـی اصفهان،
این موضـوع را ماحصل درک غلـط جامعه از
ایـده هـای مطرح شـده مـی داند کـه منجر
بـه نادیـده گرفته شـدن برخـی از طـرح ها
می شـود.
وی یکـی از بهتریـن طـرح هـا در حـوزه
کشـاورزی را هم گرفتار این موضوع دانست
و گفـت کـه حـدود  8سـال یکـی از بهترین
طرح هـای کشـاورزی بـدون سـرمایه گذار

مانده بـود اما در سـالهای آخـر ارتباط خوبی
بین سـرمایه گـذار و صاحب ایده انجام شـد.
ضـرورت ارتباط دهی مناسـب
بین صاحب ایده و سرمایه
بـا توجـه بـه مباحـث مطـرح شـده ارتباط
دهی صاحبان ایـده و سـرمایه به عنـوان دو
بازوی محرک فعالیـت های تجـاری نو ،باید
شـناخت دقیقی را هم از هم داشـته باشند و
در این مسـیر با پسـتی ها و همـواری هایش
آشنا شـوند.
بـه گفته کشـمیری بـرای ایـن موضـوع هم
جشـنواره شـیخ بهایـی برنامـه ای دارد و
صاحبـان ایـده و سـرمایه را بـرای ایـن مهم
گـرد هـم آورده و طرفین را از مسـائل آشـنا
مـی سـازند.
وی افـزود :سـعی کردیـم بـرای آشـنایی دو
طرف با موضـوع ،حتی قبل از نشسـت های
تخصصی اطالعـات زمینه ای را بـه آنان ارائه
دهیم .ایـن امر باعث می شـود تـا دو طرف از
جزئیات طـرح آگاه شـوند .بـه عنـوان مثال
سـرمایه گـذار را با کاسـتی های طرح آشـنا
مـی کنیـم تـا توقعـات وی از طـرح تعدیل
شـود .البته در این جشـنواره برخـی از طرح
ها بسـیار ویژه هسـتند کـه رئیس شـهرک
علمی و تحقیقاتی از پیگیـری ویژه آنها خبر
داد و علت آن را درصد باالی به ثمر نشسـتن
ایـن ایده هـا عنـوان کرد.
نباید بیـن ایده هـای تولیدی و
خدماتی تفاوتیباشد
ظاهرا در این جشـنواره ایده هـای تولیدی و

در حالی که ایده های جشنواره
شیخ بهایی در بررسی های
صورت گرفته توسط هیئت
داوران جشنواه از لحاظ اجرایی و
سوددهی مورد بررسی های دقیق
قرار می گیرند اما باز هم ممکن
است شاهد بی اعتنایی برخی از
سرمایه گذاران نسبت به ایده ها
باشیم
خدماتی نسـبت بـه هم تفـاوت دارنـد و این
موضـوع در نحـوه داوری هـم موثـر اسـت تا
جایی که یکـی از شـرکت کنندگان بـه این
موضـوع اشـاره کـرد و میـل هیئـت داوران
نسـبت بـه طـرح هـای تولیـدی را بیشـتر
دانسـت گرچه با پا فشـاری های وی طرح او
هم بـه مسـیر مسـابقات راه یافتـه بود.
این موضوع در حالی اسـت که ظرفیت های

تولیدی و صنعتی شـهر اصفهـان از مرز خود
فراتر رفتـه اسـت و در صورت نیاز به توسـعه
صنایع اصفهـان بایـد به ایـن مسـئله توجه
داشـت در حالـی کـه طـرح هـای خدماتی
کـه مبتنـی بـر وب هسـتند بـه طـور یقین
مشـکالت زیسـت محیطی را برای شـهر به
همـراه نخواهد داشـت.
در ایـن رابطـه کشـمیری عملکـرد هیئـت
داوران را در دوسـطح دانسـت و گفت :اولین
وظیفه هیئت داوران تشـخیص صحت ایده
های ارسـال شـده اسـت و در گام بعدی باید
میـزان ارزش آنان سـنجیده شـود تـا درصد
اهمیت سـرمایه گذاری بر آن هم مشـخص
شـود.
این صحبـت نشـان دهنـده میـزان اهمیت
تجـاری شـدن طـرح و ایـده اسـت کـه این
موضـوع از اولویت باالتـری برخوردار اسـت.
ورود ممنـوع دولتـی هـا بـه
جشنواره
یکـی از موضوعاتی که ممکن اسـت کسـب
و کار هـای نـو را بـا مشـکالت و در برخـی از
موارد عـدم بهـره وری همـراه کند سـپردن
کار هـا بـه عهده بخـش هـای دولتی اسـت.
خوشـبختانه جشـنواره شـیخ بهایی از دوره
های قبلی فکر این موضوع را کـرده و تابلوی
ورود ممنوعـی را بـه سـمت بخـش هـای
دولتـی قـرار گرفته اسـت.

در ایـن بـاره هـم رئیـس شـهرک علمـی و
تحقیقاتی اصفهان جلوگیـری از ورود بخش
هـای دولتـی را باعـث ادامـه رقابـت هـای
سـازنده میان بخش های خصوصی دانسـت
که این موضـوع باعث پیشـرفت های علمی
هم می شـود؛ همچنیـن ورود سـرمایه های
خصوصـی در ایـن طـرح هـا و منع سـرمایه
ها عمومـی پیشـرفت هـای بهتـری را برای
مـردم بـه ارمغـان دارد .جشـنواره شـیخ
بهایـی که بـه دنبـال راهـی برای توسـعه
همکاریهـای ایـده پـردازان و صاحبـان
سـرمایه اسـت به روش مسابقات سـالیانه
خواستار گسترش اکوسیسـتم کارآفرینی
در سـطح شـهر و حتی کشـور اسـت .این
موضـوع در حالـی اهمیت دوچنـدان پیدا
می کنـد که طـرح هـای شکسـت خورده
ای که مـورد ارزیابـی قـرار نگرفتـه اند به
وفور یافـت می شـود امـا این طـرح معبر
همـواری را بـرای تولیـد ثـروت ترسـیم
کـرده اسـت کـه تنهـا توجـه صاحبـان
سـرمایه را می طلبد .اما نکته مهم ریسـک
پذیـری صاحبان سـرمایه اسـت تـا فرصت
های خوبی کـه پا به ایـن عرصه مـی گذارند
مورد توجه قـرار گرفتـه و با سـرمایه گذاری
روی ایـده هـای آنـان شـاهد تولیـد ثـروت
باشـیم .توجه به ایـن مقوله می توانـد آینده
روشـنی را بـرای اقتصاد کشـور رقـم زند.

تایم الین
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سیزدهمینجشنوارهملیفنآفرینیشیخبهایی
و سومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی

در این دوره از جشنواره ،سه
پدیده نوظهور و البته مبارک
معرفی خواهند شد:
پدیده اول -ارائه دهها
فرصت سرمایهگذاری
مبتنیبرفناوری
پدیده دوم -نشستهای
انتقالتجربه
پدیده سوم -معرفی ابزارها
و مدلهای نوین توسعه
کارآفرینی

جشنواره شیخ بهایی از نگاه ایده پردازان و شرکت کنندگان

3

665

 665طرح کسب و کار به دبیرخانه جشنواره
ارسال شده که از این تعداد  402طرح در بخش
طرح کسب و کار دانشجویی و  263طرح
مربوط به بخش آزاد است.

مهدیانصاری،مسئولاجراییجشنوارهشیخبهایی

کشــور ایران با بهره بردن از
مهم ترین عوامل پیشــرفت
و توســعه در حــوزه اقتصاد
تاکنون نتوانســته اســت به
جایگاه واقعی خود در سطح
بین الملل دســت یابد .آنچه
مسلم اســت وجود نیروی متخصص در تمامی
حوزه های صنعتی و دانشــگاهی این امکان را
فراهم کرده تا با تکیه بر تولید دانش ،اقتصادی
دانش محور بنیان نهاده و بــا برنامه ریزی بلند
مدت سطح وابستگی کشور را به حداقل برسانیم.
صحبــت از اقتصاد دانش محــور جهت گیری

ما را در حمایت از شــرکت هــای دانش بنیان
متجلی می ســازد ،جایی که دانش به شــکل
فناوری های مختلف قــادر به تولید محصوالت
متنوع با ارزش افزوده بســیار باالســت .الجرم
این حوزه همواره باید مورد توجه و حمایت های
مادی و معنوی قرار گیرد.جشنواره ملی فناوری
شــیخ بهایی به عنوان اولین رویداد حمایتی،
اکنون و در سیزدهمین دوره آن ،به دنبال تحقق
سخن رهبری است که فرمودند :اقتصاد دانش
بنیان زیربنای اقتصاد مقاوتی است.
جشــنواره ای که با ایجاد فضای تعامل بین فن
آفرینان و ســرمایه گذاران این امکان را فراهم

محمدعرفان،ایدهپردازپاکستانیمقیمایران

ضرورت راه یابی ایده های کشور های مختلف به جشنواره

علی رغم تمامی توجهات و نقاط
مثبتی که در جشــنواره شیخ
بهایی وجود دارد موضوع تاکید
داوران بر ارائه طرح های تولیدی
قابل تامل بود در صورتی که باید
به ایده های خدماتی که مبتنی
بر فضای اینترنت هم هستند توجه کرد.
این در حالی رخ داده اســت که می توان با توجه به
این مهم به عنوان مثال با ایده های متنوع در صنعت

توریسم تحولی شــگرف پدید آورد و شاهد توسعه
اقتصاد بدون توجه به توسعه صنایع آالینده زا باشیم.
در کل طرحی که ارائه شد در حوزه خدمات اینترنتی
بود و با سخت گیری های زیاد داوران مواجه شد اما
در نهایت مورد اهتمام داوران قرار گرفت.
جشنواره شــیخ بهایی دارای قابلیت های مختلفی
اســت که زمینه ای را برای سرمایه گذاری در ایران
فراهم کرده اســت و ایران قابلیت سرمایه گذاری
زیادی دارد.

بســیاری از اهالی پاکستان هر ســاله در مسابقات
مختلفی شرکت می کنند که جایزه نفرات اول را به
خود اختصاص می دهند و باید ساز و کاری تعریف
شود تا مردمان پاکستان و سایر کشور ها هم بتوانند
در این جشنواره شرکت کنند.
جشنواره شیخ بهایی در این رابطه می تواند با تاسیس
شرکت های چند ملیتی از افراد سایر کشور ها هم
دعوت کند تا شاهد ایده های بهتری در این رابطه
باشیم.

در بخش فنآفرینان 159طرح ارسال
شده که 43طرح به صورت تلفنی و
 29طرح به صورت بازدید در سراسر
کشور داوری شده است.

احمدمحسنیسرشت،ایدهپردازجشنوارهشیخبهایی

اقتصاددانشبنیانزیربنایاقتصادمقاوتیاست
نموده تا در سایه اعتبار جهانی ،شاهد شکوفایی
بیش از پیش دستاورد های علمی در قامت ثروت
ملی باشیم.
آنچه جشنواره بنا نهاده است ،ساختاری جامع
برای انتقال تجربیات ،بهره گیری از ابزارهای نوین
توسعه کار آفرینی و نمایشگاهی برای معرفی فن
آفرینان به عموم مردم می باشد.
لذا تکرار فضــای حاکم بر جشــنواره ،در قالب
های تخصصی ،برگزاری متعدد در سال ،فراهم
نمودن اســتفاده از ابزارهای تامین مالی خارج
از محدوده جشنواره ،منجر به بهره وری بیشتر
و در نهایت افزایش انگیزه در بین شــرکت های
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جشنواره شیخ بهایی کارایی دارد
جشنواره شیخ بهایی دارای فرصت
هایی بــرای شــرکت کنندگان
مختلف اســت کــه در صورت
اســتفاده بهینه از این فرصت ها
می توان ایده ای را به ثروت تبدیل
کرد.
دراین جشــنواره ابتدا ایده ای در بوتــه آزمایش قرار
می گیرد و اگر از لحــاظ صرفه اقتصادی قابل توجیه
باشد روی ان سرمایه گذاری می شود؛ این نکته مهمی
است که باید بدان توجه داشت و ایده ها را در راستایی
قرار داد که قابلیت تبدیل شدن به ثروت را داشته باشد.
با همین نگاه است که اکثر ایده های ارسال شده مشکل

دانش بنیان خواهد شــد تا در مســیر تولید در
کالس جهانی به منظور تحقق اهداف صادرات
غیر نفتی و ایجاد اشــتغال پایــدار گام بردارند.
الزم اســت تا فن آفرینــان با تکیــه بر تالش
وبهره گیری از تخصص خود در کنار مشــاوره
با نهاد های شــتاب دهنده کســب و کار اقدام
به مشــارکت در چنین رویدادهــای معتبری
نمایند.
امید اســت تعامل پیــش آمده بدین واســطه
گامی موثر در رشد و بقاء شرکت های کوچک و
متوسط و نیز ارتقاء شرکت های بزرگ در راستای
صادرات ثروت آفرین باشد.

گشای صنعت امروز ما هستند.
جشنواره شیخ بهایی با یک روال مشخص شروع به کار
کرد وکه امروز شاهد برگزاری آن خواهیم بود و پویایی
و تقاوت های هر سال آن مشهود است.
این در حالی است که بسیاری از جشنواره ها از ابتدای
شروع نه تنها دارای روال مشخصی نبوده اند بلکه در
سالهای طی شده پیشرفت چندانی را هم نداشته اند.
همچنین در برخی از مواقع تنهــا ایده ای به نمایش
گذاشــته می شــود و مورد ارزیابی و سرمایه گذاری
اقتصادی هم واقع نمی شود.
این بدان معناست که این جشنواره ابتر نیست و کارایی
مفیدی برای ایده پرداز ،سرمایه گذار و جامعه دارد.

امیرحسینبنایی،ایدهپردازجشنوارهشیخبهایی

ایده ای که می تواند چرخ صنعت را بگرداند

ســخت گیری های جشنواره
شیخ بهایی در مورد شاخصه
های فنی و اقتصادی ایده های
ارسال شده یکی از دغدغه های
اصلی ایده پردازانی اســت که
هر ســاله ایده های خود را به
دبیرخانه این جشنواره ارسال می کنند.
البته می توان گفت این سخت گیری ها علی رغم
چالش هایی که برای ایده پردازان بوجود می آورد

موجب پیدایش زمینه رشد و ترقی برای ایده پرداز
می شود و باعث می شــود تا ایده های زائدی که
قابلیت سرمایه گذاری را ندارند از گود میدان خارج
شده و ایده هایی که حرفی برای گفتن دارند وارد
این میدان شوند.
در این میان نکته مهم توجه ایده پردازان به مقوله
فنی و اقتصادی است .معموال صاحبان ایده و کسب
و کار با توجه به تجربیات خود می توانند ایده هایی
ارائه کنند که از لحاظ فنی نقایص خود را برطرف

کرده است ولی در مورد گرینه دوم شاید این امر
خالف باشد.
خیلی خودمانی می توان گفــت که اگر طرحی
قابلیت ســرمایه گذاری را نداشته باشد باید کنار
گذاشــته شــود زیرا تولید محتــوای علمی کار
دانشگاه است در صورتی که باید در این جشنواره
ایده های عملیاتی ارائه شــود و بــه نوعی باید با
این ایده هــا چرخــه کار و کارآفرینی به گردش
بیفتد.

