ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق
ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ« اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق
در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ را دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ »ﺳﯿﺎوش ﻣﻠﮑﯽﻓﺮ« در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۸ﻣﺒﻠﻎ  ۲۶۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻃﺮﯾﻖ  ۱۸ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻈﺎرت دارد و ﺑﻪ زودی

ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭼﻄﻮر و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻣﻠﮑﯽ ﻓﺮ از ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد؛ ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ در آن
ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﺮار ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
وﺟﻮد دارد:

»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ۷۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ راهاﻧﺪازی ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ را ﭼﻪ در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ
رﻫﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آن ﻫﻢ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﯾﺎ ﺳﻮﻟﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮐﻢ و ﻧﺮخ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻠﮑﯽﻓﺮ ،ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﯾﺰد ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ و وارد ﮐﺮدن ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺎزﺳﺎزی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ذﺧﯿﺮه ارزش و
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﯾﺎ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را
وارد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﯿﻢ«.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ،آﻣﻮزش،
ﭘﯿﺶ ﺷﺘﺒﺎدﻫﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎی روﯾﺪاد ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ دارد ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻠﮑﯽ ﻓﺮ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:

»در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﻗﻮی و ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼسﻫﺎ و ورﮐﺸﺎپﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ

ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ«.
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راه
ﺻﻨﺪوق ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﻠﮑﯽ ﻓﺮ اذﻋﺎن دارد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ راه اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﭼﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻄﺎی وام ﺑﻼﻋﻮض  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ۱۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدرات از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت از
ﺻﻨﺪوق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ:

»ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﮏ ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻏﺰال وارد ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯽ )وام و
ﺗﺴﻬﯿﻼت( و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ )ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی( از اﯾﻦ ﭘﻮرﺗﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ از آن

ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺖ :درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰاری ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺪ ﻣﯽرود ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﮔﺰاری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از آن ﮐﺎرﮔﺰار درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮدش از ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و در ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد«.
ﻣﻠﮑﯽ ﻓﺮ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻼﻋﻮض ﻻزم دارﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻤﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ ) (VCﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ وام را
دوﺳﺖ دارﻧﺪ» :ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﻮق
دﻫﯿﻢ«.
روﻧﺪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻠﮑﯽ ﻓﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:

»ﻣﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﻢ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وارد ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ:
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری در درﺳﺖ  ۱۸ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  ۹۰۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ دارﻧﺪ«.
ﻣﻠﮑﯽ ﻓﺮ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت

ﺑﺎﻧﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ آﯾﻨﺪه ،ﺳﯿﻨﺎ و ﺗﺠﺎرت و
ﻏﯿﺮه ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زودﺗﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ

ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

