
 فراخوان سرمایه گذاری در حوزه جلبک

 

 و اهمیت موضوع سئلهتوضیح م

ها، برخی این میکروارگانیسم هایرند که با توجه به خصوصیت ها کاربردهای گوناگونی داامروزه جلبک 

میلیارد    32این کاربرد گسرررده طراگ گتشرره در ج ا   شرود   ها برآورده میکاربردها، منحصررا توطرج جلبکاز این 

های آ  در بازارهای ایرا   ها و فرآوردهدرصرد رشرد دارد  طر م جلبک  8دالر طر م بازار داشرره که طراالنه بیز از 

دهنده  شرود  این اراا  نورا درصرد از این نیاز در داخ  کورور تودید می  1 6میلیو  دالر اطرت که تن ا   62حدود 

باشررد که با توجه به اینکه محصرروالآ فرآوری شررده از ها و فرآوری آ  میوررور به تودید بیورررر جلبکنیاز ک

تر این نیاز جدی  ،کورررورما های ظادتانه علیه  ها مواد اودیه برخی از صرررنایس هسررررند و هتحنین تحریمجلبک

 شود  می

های باالی  پرانسری  از  هوایی ایرا ، نورا ها و شررایج جررافیایی و آ  و بررطری شررایج کورت و فرآوری جلبک

دارد  خصروصرا منا ج جنوبی ایرا  با آ  و هوایی و توطرهه پایدار صرنایس این حوزه   ترکورور برای تودید گسرررده

های توطررهه صررنایس حوزه جلبک و صررنایس مرتبج با آ   ترین مواهیت تر و طررواحلی گسررررده، از مناطرر  گر 

اند  های خوبی در این حوزه داشررههای خصروصری، دودری و دانوریاهی فهادیت جتوعهها اخیر مدر طراگ  باشرد می

های اکنو  در حوزه مکت همهای رو به رشررد این حوزه وجود دارد  اما هنوز فاصررله بسرریار زیادی با ظرفیت 

و فیکوطریانین(؛ مواد    ها زمانند براکاروتن، آطرراگاانریندانهو    (؛ رنگ  6، امیا3توده، امیاغتایی انسرانی ززیسرت 

هرای  اودیره صرررنرایس غرتایی؛ مواد اودیره آرایوررری و ب رداشرررری؛ خوراو آبایرا ، دا  و  یور و هتحنین فهرادیرت 

زیسرری، نیازهای جدی و اطراطری وجود دارد که باید از  ریج صرنایس حوزه جلبک تامین پاالیی و محیجزیسرت 

طرررازی گونه جلبکی تا جداطرررازی و ید از انرخا  و ب ینهرفس این نیرازها توجه به تترا  فرآینرد تودج رت گردد  

طرازی کیفیت و ااب  ابوگ، ضرروری اطرت و ب ینه  ایتت و  کیفیت دطرریابی به اطررخرا  محصروگ ن ایی برای  

ایتت هریک از این مراح ، منرج به افاایز کیفیت محصروگ ن ایی و کاهز ایتت تتا  شرده و در ن ایت مایت 

 شود یمراابری محصوگ تودیدی 



بنابراین حوزه جلبک و صرنایس مرتبج با آ  بازار بارگی دارد و نیازهای کورور در این حوزه بسریار زیاد اطرت که  

های خوبی شرود و این درحادی اطرت که در ایرا  مایت در حاگ حاضرر بیوررر این نیازها از  ریج وارداآ رفس می

 حری برای راابت با بازارهای ج انی وجود دارد 

 

 فراخوانشرح 

در حادی که در کورور ما مجتوعه بار  و بادری وجود ندارد که کار تودید جلبک و محصروالآ موررج  

د  ن ی در این حوزه وجود دارهای خصروصری و دانوریاهی فهادمجتوعهای انجا  دهد اما از آ  را در مقیاس منطقه

برای توطررهه و  اند وهرکدا خودشررا  کسرر  کرده ا  فهادیت که هرکدا  تجار  و تخصررخ خاصرری در دور

کتک به اجرای  فراخوا ها و موانهی دارند  هدف و تترکا اصرلی این  شرا  برنامهپیوررفت کسر  و کار و فهادیت 

 کند: اطرفاده می اباارها و برداشرن این موانس اطت که از طه این برنامه

 تاریج طرمایه -1

 طازیشبکه -2

 انرقاگ تجربه -3

تاریج در ن ایت منجر به ، اما  داردگی تجربه صررفا نقز تسر ی  کنند  طرازی و انرقاگدر مورد شربکه فراخوا این 

ها نیازمند تکتی   هایی که صراحبا  آ   ر خصروصرا  ر    های توانا و مسررهد، خواهد شردعهطررمایه در مجتو

کاهز  ای گتار برطررمایه -هایی که نیاز به همهای خود هسررند و یا  ر برد  ر طررمایه مورد نیاز ج ت پیز

   گتاری دارندریسک طرمایه

رزیابی،  شرود و با شرروف فرآیند اطرازی آغاز میها در طرامانه در زما  مقرر، کار غربادیری و شربکهبا ثبت  ر 

داشرره    امکاناتیها متکن اطرت نیاز به شروند  برخی از این  ر گتاری میطررمایه  های منرخ  وارد فرایند ر 

شرده اطررفاده کنند  این امکاناآ  توانند از امکاناآ تدارو دیده گتاری میطررمایه  رایندز از ورود به فباشرند که پی

 عبارتند از:

 جلساآ منرورینگ تخصصی فنی و کس  و کار  -

 دوره آموزشی آنالین -



 های تخصصیمهرفی به آزمایویاه -

 فضاهای کار اشرراکی ها ومهرفی به مراکا حتایری مانند شرابدهنده -

 

 

 خروجی فراخوان

 گتاریج ت حتایت و طرمایه های مسرهد رشد در حوزه جلبکها و  ر تیممهرفی  

 

 حق مالکیت

 اطرت   محفوظ پرابلم  مجتوعه ناد  محرمانه صرورآ به  گردد، می  ارطراگ افراد توطرج  که  رح ایی تتامی 

 برا  و  نیرفرره  ارار  برداریب ره  برای  دییری  افراد  اخریرار  در  اثر  صررراحر    اجرازه  بردو   وجره  هیچ  بره  هرا ر   این  و

  گرددمی منهقد (ی ا العاآافوا عد ز NDA ارارداد اثر صاحبین

 توافج  بره  بسررررره  ،  برگایرده  هرای ر   انرخرا   و  داورا   ارزیرابی  و  افراد  توطرررج  مخرلف  هرای ر   ارائره  از  پس

 خواهد داشت  وجود گتاریدر غاد  طرمایه هتکاری امکا   ر  دهندگا ارائه و ها ر  مخا بین

 

 خالصه مراحل فراخوان

ه  شرود و تا زما  مقرر شرده ادام انرورار فراخوا  آغاز میاین مرحله، با آغاز ا و غربادیری:  ه دریافت  ر  

ها  کنند طرسس این  ر ؛ ا العاآ مورخخ شرده در طرامانه را تکتی  میدارد  ابردا مرقاضریا  برای بررطری  ر 

 گردند غربادیری و آماده ورود به مرحله بهد می

شررروند  اگر ها با توجه به مهیارهای ذکر شرررده توطرررج داورا  ارزیابی میارزیابی: در این مرحله  ر  

شررود و  رحی نیاز به اطرررفاده از امکاناآ ذکر شررده داشررره باشررد در این مرحله و پس از ارزیابی موررخخ می

 شوند گتاری مهرفی میورود به مرحله طرمایههای منرخ  برای  ر 



و در جلسراآ  گتاری اطرت که گتاری: آخرین مرحله این رویداد ورود به فرایند طررمایهجلسراآ طررمایه 

 پتیرد گتارا  صورآ میصحبت با طرمایه

 

 معیارهای داوری

 تیم مرخصخ و با انییاه -

 تودید، کاربرد( گی تکنودوژی، حجم ططح و پیحیدهای محصوگ زویژگی -

 حجم بازار و مدگ مورریا  -

 و برنامه مادی های غیر تودیدی( مدگ درآمدی زاهتیت برای  ر  -

 گتاریریسک طرمایه -

 جاییاه بین رابا -


