برنامه ششم

تسهیل و تسریع تجاریسازی با فراهمسازی خدمات
توسعة فناوری مورد نیاز فناوران و شرکتهای دانشبنيان

شناخت جایگاه فناوری ،شرکت و تدوین نقشه راه تجاریسازی
در راستای بهبود نرخ موفقیت
شناسایی ،ایجاد وارتقاء خدمات توسعه فناوری

ه ششم
برنام ٔ

تسهیل و تسریع تجاریسازی
تجاریسازی فناوریهای نوین ،فرآیندی پیچیده ،پرخطر و چالشبرانگیز است .این موضوع ،باعث میشود که زمان توسعه فناوری/
محصول و حصول ثروت از آن ،افزایش یابد و احتمال موفقیت آن در بازار کم شــود .بررســیهای علمی حوزه مدیریت فناوری نشان
میدهد تجاریســازی موفق فناوریهای نوین از طریق توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان و تسهیل دسترسی آنها به خدماتی چون
دریافت استانداردهای محصول ،مطالعه بازار ،رصد فناوری ،امکانسنجیفنی وغیره امکانپذیر است .این خدمات در چارچوب «خدمات
توسعه فناوری» تعریف میشود.
«مؤسسه خدمات فناوری تا بازار» (کریدور) ،با هدف کاهش زمان تجاریسازی و افزایش میزان موفقیت فناوریهای نوین در حوزه
نانو ،شــکل گرفته است .به زبان ساده ،کریدور با شناسایی و ارزیابی خدمات توسعه فناوری و تشخیص نیازهای تجاریسازی ،برآورده
شــدن آنها را ساده میکند؛ این مؤسســه با توافق با سازمانها و نهادهای حمایتی ،بر اســاس آییننامههای مشخص ،از شرکتهای
دانشبنیان در قالب ارائه خدمات تجاریسازی حمایت میکند؛ در ادامه فعالیتهای این مؤسسه در سال  93ارائه شده است.
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سـال 139۳؛
سال دیدار خانواده فناوری نانو
با رهبر انقالب

18

شــناخت جایگاه فناوری ،شرکت و تدوین نقشه راه تجاریسازی در راستای

بهبود نرخ موفقیت
شــناخت جایگاه فناوری و شرکت ،نقشی بسزا در افزایش نرخ موفقیت تجاریسازی محصوالت مبتنی
بر فناوری دارد؛ این امر در بخش امور فناوران و شــرکتهای دانشبنیان کریدور ،با هدف تدوین نقشــه
راه تجاریسازی و هدفمندسازی حمایتها بر اساس این برنامه ،صورت میپذیرد .این شناخت متشکل از
فرآیندی است که از ابتدای پذیرش فناوری در کریدور آغاز میشود و تا پایان مسیر تجاریسازی فناوری
ادامه پیدا میکند .این فرآیند ،با شناخت نیازهای فناوری و شرکت در هر مرحله از مسیر تجاریسازی ،به
بروزرسانی نقشه راه ،مبتنی بر آخرین تغییرات شرکت ،میانجامد.
اصلیترین مأموریت امور فناوران و شــرکتهای دانشبنیان ،شناخت جایگاه فناوری و شرکت با هدف
تدوین نقشه راه تجاریسازی و هدفمندسازی حمایتها بر اساس این برنامه است.

 -1-18پذیرش و تأییدیه نانومقیاس

هدف از پذیرش و ارزیابی اولیه فناوری و شــرکت ،بررســی قابلیتهای فناوری جهت دریافت تأییدیه نانومقیاس و استفاده از خدمات تجاریسازی
اســت .در این فرآیند ،امکان بررســی محصول و اعتبار مدارک ارائهشــده از طرف مالک فناوری (متقاضی) ارزیابی میشود .در صورت صحت مدارک
ارائهشده و امکان اخذ تأییدیه نانومقیاس ،کارگزار کریدور خدمات مشاوره فنی و تکمیل مدارک را به مالک فناوری ارائه میکند تا پرونده محصول جهت
بررسی در واحد بررسی مواد و محصوالت نانو و اخذ تأییدیه نانو مقیاس ،تکمیل شود .مراحل فرآیند پذیرش عبارتند از :ارسال مدارک توسط متقاضی،
برگزاری جلسه پذیرش اولیه با حضور متقاضی و کارگزار مشاوره فنی ،تشکیل کارتابل در پرتال کریدور ،ارائه خدمت مشاوره و تکمیل پرونده محصول.
جدول  .۱تعداد شرکتهای پذیرششده در سال ۹۳
عنوان

تعداد

محصوالت پذیرششده

153

شرکتهای پذیرششده

110

فناوران پذیرششده

43

محصوالت پذیرششده از واحدهای مستقر در مرکز رشد

58

در فرآیند اعطای تأییدیه نانومقیاس ،پس از تکمیل مدارک و فرمهای درخواســت بررسی ،پرونده برای احراز قرار داشتن محصول در حوزه فناوری،
به واحد بررســی مواد و محصوالت نانو ارجاع میشــود؛ در این واحد ،سه پارامتر بررسی میشود :مقیاس بین  1تا  100نانومتر ،مهندسی و تکرارپذیری
فرآیند تولید و بهبود خواص نسبت به حالت غیر نانو (طبق استاندارد  ISO TS 27687-2008و استاندارد ملی  .)12098فرآیند بررسی شامل :بررسی و
کارشناســی اولیه مدارک ،تدوین طرح آزمون بازرســی ،بازدید از محل تولید و نمونهگیری از محصول (و در صورت نیاز از مواد اولیه) ،انجام آزمونهای
طبق طرح آزمون بازرســی ،دریافت نظر داوران و کمیته تخصصی برای بررسی نتایج آزمونها و اعالم نظر فنی ،اعالم نتیجه نهایی به کریدور و ستاد
نانو و در صورت تأیید ،صدور گواهی تأییدیه مقیاس است .جدول  ،۲تعداد تأییدیههای صادرشده به محصوالت پذیرششده در سال  ۹۳را نشان میدهد.
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جدول  .۲تأییدیههای صادرشده در سال ۹۳
تأییدیه صادرشده در سال 93
نوع تأییدیه

تعداد

تأییدیه نانومقیاس

31

تأییدیه آزمایشی نانومقیاس

33

پذیرش طرح

50

تعداد کل محصوالت دارای تأییدیه تا پایان سال 93
جمع

114

نوع تأییدیه

تعداد

تأییدیه نانومقیاس

49

تأییدیه آزمایشی نانومقیاس

78

پذیرش طرح

59

جمع

186

با توجه به لزوم بازرسی مجدد محصوالت دارای تأییدیه ،در این سال تأییدیه نانومقیاس  11محصول و تأییدیه آزمایشی  24محصول
نیز تمدید شد.
ضمن ًا در ســال  ،93تأییدیه  31محصول (به دالیلی چون عدم تولید محصول ،غیرفعال شــدن شرکت ،عدم تجاری شدن محصول
پس از  3سال و )...لغو اعتبار شد.
ســتاد ویژه توسعه فناورینانو این امکان را فراهم کرده است که شــرکتهای نانویی با کسب تأییدیه نانومقیاس بتوانند از خدمات
تجاریسازی کریدور با یارانه الزم بهرهمند شوند.

 -2-18پرتال شناخت جایگاه محصوالت در چرخه عمر نوآوری

به منظور هدفمندســازی حمایتها و اعتبارات اختصاصیافته به فناوری ،مدلی تحت عنوان «شــناخت جایگاه محصوالت در چرخه
عمر نوآوری» ایجاد شده است تا به کمک آن بتوان ،هم بر مبنای اصول آکادمیک و هم مطابق با فضای واقعی صنعت و کسبوکار،
شناخت بهتری نسبت به شرکتها و محصوالت ایجاد کرد.
این مدل ،با طبقهبندی فناوری بر اســاس توانمندی ذاتی و شناســایی ظرفیتهای آن و تعریف نوع حمایتها متناســب با وضعیت
شرکت ،با معرفی معیارهای مطلوب منجر به راهبری نرم شرکت میشود .در این مدل ،کل چرخه نوآوری به  4عرصه :توسعه فناوری،
توسعه محصول ،راهاندازی خط تولید و توسعه بازار تقسیم میشود .پس از تکمیل مدل ،سرویسی در پرتال جهت اتوماسیون و تسهیل
شناخت جایگاه ایجاد شده است.
جدول  .3تعداد شرکتها و فناوران دارای صورت وضعیت در پرتال
تعداد شرکتها و فناوران

53

تعداد محصوالت تعیین جایگاهشده

111

 -3-18حمایت از مراکز رشد و شرکتهای فعال در این مراکز

ستاد ویژه توسعه فناورینانو به منظور تشکیل هستهها و شرکتهای دانشبنیان و استقرار آنها در مراکز رشد ،طرح حمایت از مراکز
رشد و شرکتهای مستقر در آن را از سال  1387آغاز کرده است .حمایتهای انجامشده در این طرح ،به صورت پرداخت مالی مستقیم،
اعطای گرنت استفاده از خدمات توسعه فناوری و همچنین ،بازدید و برگزاری جلسات با مدیران و رابطان مراکز رشد است.
جدول  .4حمایتهای ستاد نانو از مراکز رشد و شرکتهای مستقر در آن
عنوان

تعداد

حمایت از شرکتهای مرکز رشد

 23/5میلیون تومان بابت  10شرکت

بازدید و جلسات با مدیران و رابطان مراکز رشد

 12مورد

حمایت از کارکنان مرکز رشد
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در ســال  ،۱۳۹۳مراکز رشــد و پارکهــای علم و فناوری در نهمین جشــنواره فناورینانو به ارائه خدمات و فعالیتهای خــود پرداختند .در بخش
برترینهای فناورینانو نیز «مؤسسه خدمات فناوری تا بازار» ،مراکز رشد را ارزیابی و رتبهبندی کرد که نتایج این ارزیابی در جشنواره فناورینانو اعالم
و برگزیدگان تشویق شدند .در سال  ،۹۳با توجه به ارزیابی بر مبنای شاخص ارائهشده« ،مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران»« ،مرکز
رشــد واحدهای فناور شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان» و «مرکز رشد فناوری پلیمر» به عنوان مراکز رشد برتر برگزیده شدند .امتیازات کسبشده
این مراکز به شرح جدول  5است.
جدول  .5برترین مراکز رشد در نهمین جشنواره برترینهای فناورینانو
نام مرکز رشد

رتبه

امتیاز کل

مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

1

132/5

مرکز رشد واحدهای فناور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

2

119/5

مرکز رشد فناوری پلیمر

3

82/5

 -4-18فراهمآوری اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان

با توجه به تجربیات کریدور در زمینه تعیین جایگاه شرکتهای دانشبنیان ،ستاد ویژه توسعه فناورینانو به عنوان کارگزار کارگروه ارزیابی و تشخیص
صالحیت شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مسؤولیت فراهمآوری اطالعات شرکتهای متقاضی ،برای ارائه در کمیته
این کارگروه را به کریدور واگذار کرده اســت .در همین راســتا ،در سال  ،93تعداد  70پرونده بررسی شد و پس از تکمیل اطالعات در کمیته کارگزاری
ستاد ویژه فناورینانو این کارگروه مطرح و در مورد آنها تصمیمگیری شد.
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شناسایی ،ایجاد و ارتقاء خدمات توسعه فناوری

شناسایی خدمات توسعه فناوری و به تبع آن ،گسترش
ارتباط با کارگزاران و نهادهای ارائهکننده خدمات و نظارت
بر کیفیت خدمات ارائهشــده ،از اهداف امــور کارگزاران
کریدور در ســال  93بوده اســت .بخش امور کارگزاران
کریدور با مطالعه خدمات توســعه فناوری و نیز با استناد
به نیازســنجی خدمــات در امور فناوران و شــرکتهای
دانشبنیــان ،مطابق با این نیازها ،کارگزارانی جدید ایجاد
و جــذب میکند .اولویت و رویکرد کریدور در ســال 93
نیازســنجی مســتمر ،نظارت بر کیفیت ،تسهیلگری در
دسترسی و ارتقای ســطح خدمات تجاریسازی و در پی
آن ،معرفــی محصوالت نانویی به بازارهــای بالقوه بوده
است .در سال  ،93برای دستیابی به این هدف ،چند استراتژی به کار گرفته شد که مهمترین آنها عبارتند از:
شناسایی و فعالسازی خدمات جدید در حوزه توسعه فناوری،
ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات توسعه فناوری.

 -1-19شناسایی و فعالسازی خدمات جدید در حوزه توسعه فناوری

در سال  ،93با شناسایی نیازهای شرکتهای دانشبنیانی که در طی سالهای گذشته با مجموعه در ارتباط بودند ،سعی شد تا خدمات
جدیدی تعریف شود و با تدوین آییننامههای جدید و بهروزرسانی برخی آییننامههای قبلی ،تا حد ممکن نیازهای خدماتی شرکتهای
تحت پوشش مدنظر قرار گیرد .خالصه این فعالیتها در جدول  ۶قابل مشاهده است.
جدول .6پروژههای مطالعاتی شناسایی نیازمندیهای شرکتهای دانشبنیان
عنوان شاخص

تعداد

فعالسازی خدمات فناوری جدید

5

تدوین و بهروزرسانی آییننامههای حمایتی و دستورالعملهای
کاری خدمات

4

توضیح

صدور ضمانتنامه
مشاوره تأمین مالی
مشاوره انتقال مالی بینالمللی
ارزیابی شرکتهای دانشبنیان
مطالعه فرصت ()Opportunity Study
تدوین آییننامه حمایت از آموزش فناوران و شرکتها
بهروزرسانی آییننامه حمایت از اخذ مجوز و استانداردها
بهروزرسانی آییننامه پیشخوانهای مشاوره
تدوین آییننامه حمایت از خدمت عارضهیابی
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 -2-19ارائه خدمات و توسعه کارگزاران خدمات توسعه فناوری

امور کارگزاران خدمات توســعه فناوری ،پس از نیازسنجی و استخراج شاخصهای خدمات توسعه فناوری در قالب پروژههای تعریفشده (جدول ،)6
بازه خدمات قابل ارائه به شرکتهای دانشبنیان را در هر حوزه با دو رویکرد تکمیل میکند:
تأمین اطالعات؛
تسهیل دسترسی ب ه خدمات.

 -1-2-19تأمین اطالعات

بســیاری از موانع در مســیر تجاریسازی ناشی از دسترسی نداشتن صاحبان فناوری به اطالعات شــفاف ،بهروز و کارآمد است؛ اطالعاتی در زمینه
شناســایی محیط کســبوکار و الزامات آن ،شناسایی سازمانها و نهادهای فعال و سازوکارهای اجرایی آن وغیره .کریدور با استفاده از چندین ابزار این
نیازها را برطرف میکند:
خدمات آموزشی

به منظور آموزش و توانمندســازی شرکتها ،فناوران و کارگزاران جهت افزایش میزان موفقیت آنها در فضای کسبوکار ،از ابتدای سال  93تالشی
نظاممند برای طراحی یک مدل آموزشــی مناســب برای این گروه مخاطبان انجام شد و پس انجام نیازسنجی آموزشی ،نهایت ًا سه دوره آموزشی در این
سال برگزار شد که آمار آن در جدول  7آمده است.
جدول  .7دورههای آموزشی برگزارشده در سال 93
عنوان شاخص

تعداد

دورههای آموزشی

3

عنوان دوره آموزشی

مدیریت مالی برای مدیران
آشنایی با مالکیت فکری و جستجوی پتنت
آشنایی با تسهیالت لیزینگ صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتهای دانشبنیان
تعداد کل شرکتهای آموزشدیده

50

میزان کل نفرساعت آموزشدیده

280

خدمات مشاورهای

در ادامه رویکرد ارائه خدمات مشاورهای به شرکتها و فناوران در سالهای گذشته (راهاندازی پیشخوانهای مشاورهای) ،در سال  93این ظرفیت با
ایجاد  3پیشخوان جدید توسعه یافت (جدول .)8
جدول  .8راهاندازی پیشخوان مشاوره جدید در سال 93
عنوان شاخص

تعداد

راهاندازی پیشخوان مشاوره جدید

3

توضیح

مشاوره مراکز رشد

مشاوره تأمین مالی
مشاوره انتقال مالی بینالملل
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تهیه بانکهای اطالعاتی و گزارشهای کاربردی

در سال  ،93برای تأمین اطالعات مورد نیاز فناوران و شرکتها و نیز جمعآوری اطالعات مورد نیاز جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات،
تعدادی بانک اطالعاتی جدید و گزارش کاربردی (در قالب گزارش رصد بازار) تهیه و در صورت لزوم منتشر شد .در جدول  9فهرست
این گزارشها و بانکهای اطالعاتی ارائه شده است.
جدول  .9بانکهای اطالعاتی ایجادشده در سال 93
عنوان شاخص

تعداد

بانکهای اطالعاتی ایجاد شده

8

توضیح

بانک اطالعات مدرسان دورههای آموزشی برنامه آموزشی شرکتها
بانک اطالعات NBهای فعال در ایران برای صدور نشان CE

بانک فرمت قراردادهای خدماتی جهت همکاری با کارگزاران و مشاوران
راهاندازی سایت E-Nano Market

تهیه گزارش بررسی بازار نانونقره در ایران
تهیه گزارش بررسی بازار نانورس در ایران
تهیه گزارش بررسی بازار مواد آبگریز در ایران
تهیه بانک اطالعاتی عوامل توزیع و فروش محصوالت فناورینانو در استان تهران

 -2-2-19تسهیل دسترسی به خدمات

با توجه بــه ماهیت و تنوع نیازهای شــرکتهای
دانشبنیان ،پاســخگویی به تمامی این نیازها صرف ًا
از طریق تأمین اطالعات امکانپذیر نیســت؛ این امر
نیازمند فرآیندی اســت که در آن ،ویژگی خاص هر
شــرکت در نظر گرفته شــود .یکی از مهمترین ابعاد
رسالت کریدور در مسیر تجاریسازی فناوری ،امکان
دسترســی ساده صاحبان فناوری به خدمات مورد نیاز
است؛ بدین معنی که کریدور به عنوان یک تسهیلگر
عمل کند و فرآیندی را که در آن ،شرکت دانشبنیان
از کارگزار خدمات توســعه فنــاوری خدمت دریافت
میکند ،تسهیل کند.
شناسایی و جذب کارگزار

در راستای توسعه کارگزاران ،از مجموع  42کارگزار ارزیابیشده در این سال 24 ،کارگزار جدید جذب شدند .همچنین 4 ،مشاور جدید
نیز در حوزههای مالکیت فکری ،تأمین اجتماعی ،بازرگانی و آموزش در این ســال همکاری خود را با مجموعه آغاز کردند .جدول ،10
کارگزارانی را که در سال  93شناسایی و جذب شدهاند ،نشان میدهد.
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جدول .10تعداد کارگزاران و مشاوران جدید در سال 93
نوع خدمت

کارگزاران جدید

ردیف

نام ایستگاه

بررسی مقیاس مواد و محصوالت

شرکت توسعه نانوفناوری آوید

نظارت و بازرسی محصوالت تأییدشده

شرکت راصد توسعه فناوریهای پیشرفته (ایجادی)

1

راستیآزمایی فناوری

شرکت صنعتپژوهان کوشای سپاهان

2

ثبت اختراع

جستجوی پتنت

3

انتقال فناوری

انتقال فناوری به صنعت

4

ضمانت فناوری

ضمانت فناوری

5

طرح کسبوکار

طرح کسبوکار

شرکت زیستفناوری صدرای طبیعت

مشاوره و پیادهسازی استاندارد سیستم

شرکت رشد عوامل بهرهوری (کاوش)

6

استاندارد و مجوز

7

تسهیالت

تسهیالت مالی (لیزینگ ،خرید تضمینی،
سرمایه در گردش ،ضمانتنامه ،وصول
مطالبات ،یارانه تسهیالت ،قرضالحسنه،
ترهین سهام ،یارانه قیمت محصوالت)

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

8

بازاریابی

بازاریابی

گروه مشاور بازاریابی و توسعه کسبوکار نور

خدمات مالی و حسابداری

شرکت پشتیبان امین نقش جهان

9

حقوقی

مشاوره حقوقی

شرکت مشاورین کسبوکار فناوری امین ایرانیان (مکفا)

مشاوره گمرک و ترخیص کاال

شرکت حامی تجارت ایرانیان

10

آموزش

شرکت شبکه رشد فناوری (شرف)
شرکت فناوران سختآرا
مهندسی سطح سوین پالسما
شرکت آریا پلیمر پیشگام
شرکت مدیریت فناوری یکتا دانش مفید (ویکیآیدیا)
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
صندوق توسعه فناوری ایرانیان

شرکت آراد نوین انرژی آریا
مشاوره و اخذ استاندارد و مجوز محصول

شرکت ایرانیان گواه دانشپژوه
شرکت رابین سنجش ایرانیان

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
آموزش

شرکت مشاورین انفورماتیک بینا
شرکت پیشران صنعت تهران (فعالشده در حوزه جدید)
شرکت کاریز اعتماد رایانه مهر (فعالشده در حوزه جدید)
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ارائه خدمات

مهمترین ابزار تســهیل دسترســی به خدمات ،عالوه بر آییننامههای تدوینشــده برای شناســایی ،جذب و ارزیابی کارگزار و نیز
آییننامههای حمایتی کریدور از هزینههای خدمات ،حضور در قراردادهای ارائه خدمات بین شــرکت متقاضی و کارگزار اســت .در این
راســتا ،کریدور ضمن حفظ حقوق دو طرف در توافق ،تا پایان ارائه خدمت بر فرآیند آن نظارت و موانع را برطرف میکند .این فرآیند
بهاصطالح «ارجاع خدمات» خوانده میشــود؛ بر این اساس ،عملکرد کریدور در تسهیل دسترسی به خدمات در سال  ،93در دو بخش
خدمات کارگزاری و خدمات مشاورهای به شرح جدول  11است.
جدول .11خدمات کارگزاری ارائهشده در سال 93
عنوان خدمت

تعداد ارجاع خدمات

عنوان ایستگاه

اخذ نشان  CEاروپا

4

اخذ نشان ISO 9001

3

مجوز کمیته نانو وزارت بهداشت

4

ارزیابی طرح کسبوکار

9

گزارش توجیهی

2

ضمانت فناوری

ضمانتنامه

5

ثبت اختراع

ثبت عالمت تجاری

4

رصد بازار

رصد بازار

4

رصد فناوری

رصد فناوری

6

کارگزاران

9

شرکتها

18

طراحی صنعتی

2

عارضهیابی

1

حسابداری

16

بازاریابی

3

طراحی و پشتیبانی از سایت اینترنتی

2

طراحی و تهیه اقالم تبلیغاتی

2

مشاوره مدیریت ،حقوقی ،مالیاتی ،بیمه تأمین اجتماعی و...

24

استاندارد و مجوز

طرح کسبوکار

تسهیالت

مشاوره تولید
حقوقی

بازاریابی

پیشخوان مشاوره

در زمینه کمک به تأمین محل استقرار شرکتها و حتی کارگزاران در سال  ،93مؤسسه در دو مرکز سولههای سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران برای شرکتهای تولیدی و مرکز رشد دانشگاه الزهرا برای شرکتهای خدماتی (کارگزاران توسعه فناوری) ،اقدام
به تعامل و تسهیلگری برای استقرار شرکتها کرده است .جدول  12خالصه این حمایتها را نشان میدهد.
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جدول  .12حمایت از استقرار شرکتها

تعداد کارگزاران استقراریافته در مرکز رشد دانشگاه الزهرا

12

تعداد شرکتهای جدید استقراریافته در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

4

کریدور عالوه بر حمایت مالی از حضور شــرکت در نمایشگاههای بینالمللی تخصصی نانو (که در بخش گزارش بینالملل ستاد به آن پرداخته شده
اســت) ،از حضور شرکتهای نانو در نمایشــگاههای تخصصی حوزه فعالیت خود نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حمایت مالی میکند .جدول 13
خالصه این عملکرد را نشان میدهد.
جدول  .13حمایت از حضور در نمایشگاهها

تعداد شرکت حمایتشده برای نمایشگاههای داخلی

تعداد شرکت حمایتشده برای نمایشگاههای خارجی

28
15
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