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دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراسان

امــروز ادبیــات کشــور جنــگ اقتصــادی اســت و
شــرکتهای فنــاور و دانشبنیــان ســرداران ایــن
جنــگ اقتصــادی و زائیــده انقــاب هســتند.
هــم اکنــون نزدیــک بــه  4300نفــر در  320شــرکت
فنــاور و دانشبنیــان پــارک خراســان مشــغول فعالیــت
هســتند کــه در ســال گذشــته حــدود  200میلیــارد تومان

محصــوالت فناورانــه خــود را بــه فــروش رســاندهاند
و نکتــه جالــب توجــه میانگیــن ســنی نیروهــای ایــن
شــرکتها اســت کــه حــدود ســی ســال بــوده و اکثــرا
از جوانــان فارغالتحصیــل دانشــگاهی میباشــند.
در دنیــا اقتصــاد فیزیکــی وجــود داشــته ولــی مــا بــر
اقتصــاد دانشبنیــان تمرکــز کردهایــم.
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برگزاری ششمین نشست کمیسیون دائمی
خراسان رضوی
در پارک علم و فناوری خراسان

ششــمین نشســت از دور ســوم کمیســیون دائمــی هیــأت
امنــای خراســان رضــوی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان؛ ششــمین نشســت از دور
ســوم کمیســیون دائمــی هیــأت امنــای خراســان رضوی،
مــرداد مــاه ســال جــاری بــه صــورت آنالیــن در پــارک
علــم و فنــاوری خراســان برگــزار شــد.

در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اعضــای حقوقــی و
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حقیقــی جدیــد کمیســیون برگــزار شــد ،بــه بررســی
خالصــه وضعیــت پــارک علــم و فنــاوری خراســان و
بودجــه هــای تفصیلــی آن پرداختــه شــد.
همچنیــن در ایــن نشســت پیشــنهادات موثــر و ســازنده
ای در جهــت بهبــود و گســترش فعالیــت هــای پــارک
خراســان مطــرح و مــورد گفتگــو و تبــادل نظــر قــرار
گرفــت.

اصلی ترین رکن و پیشران
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
همین جوانان نخبه و دانا و پرانگیزه اند.
مشاهده ویدیو:
HTTPS://WWW.KSTP.IR/FA/POST/92589
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/KSTP.IR
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معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری خراسان رضوی:

بهره گیری از ظرفیت شرکت های پارک خراسان
در توسعه استان ،مایه افتخار است
معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی
اســتانداری خراســان رضــوی در حاشــیه بازدیــد
از پــارک علــم و
فنــاوری خراســان
گفــت :بهــره گیــری
از ظرفیــت شــرکت
هــای فنــاور پــارک
علــم و فنــاوری
خراســان در توســعه
مایــه
اســتان،
افتخــار اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان؛ مهنــدس موســوی کاخکــی
معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ،یــاوری
مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی ،نوســازی و تحــول اداری
و همچنیــن مهنــدس روحبخــش مدیــرکل فنــاوری
اطالعــات و شــبکه دولــت و جمعــی از مدیــران و
کارشناســان اســتانداری خراســان رضــوی از پــارک علم
و فنــاوری خراســان و شــرکت هــای دانــش بنیــان آن
بازدیــد کردنــد.
دکتــر قنبــری رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان،
هدفگــذاری پــارک خراســان در حــوزه هوشمندســازی
را عنــوان کــرد و تضمیــن خریــد دانــش فنــی را نکتــه
کلیــدی در حــل پــاره ای از مشــکالت شــرکت هــا
دانســت.
وی همچنیــن ضمــن معرفــی ســامانه مدیریتــی ایجــاد
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شــده در پــارک علــم و فنــاوری خراســان ،مزایــای ایــن
ســامانه را بررســی وضعیــت شــرکت هــا ،گزارشــات و
 ...بــه صــورت آنالیــن عنــوان کــرد.
مهنــدس موســوی معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه
انســانی اســتانداری خراســان رضــوی ضمــن ابــراز
خرســندی از ایــن بازدیــد و آشــنایی بــا حــوزه
هوشمندســازی شــرکت هــای پــارک خراســان ،تکمیــل
زنجیــره ارتباطــی شــرکت هــای دانــش بنیــان ،پــارک
علــم و فنــاوری ،ســرمایه گــذاران ،دانشــگاه هــا و  ...را
مهــم دانســت و حمایــت و پشــتیبانی از ایــن شــرکت
هــا در توســعه اســتان و کشــور را هــدف تمــام دســتگاه
هــای اجرایــی عنــوان کــرد.
دکتــر جاهــدی مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات

و ارتباطــات پــارک خراســان ،پتانســل ارزشــمند حــوزه
فنــاوری اطالعــات در اســتان خراســان رضــوی را
یــادآور شــد و پــارک علــم و فنــاوری خراســان را
مرکــزی درجهــت همگرایــی نخبــگان دانســت.
جاهــدی نقــش پــارک در توســعه ســتادهای توســعه
فنــاوری اســتان را بیــان و از جملــه تدویــن ســند شــهر
هوشــمند مشــهد را حاصــل تــاش و پتانســیل شــرکت
هــا و نخبگانــی دانســت کــه توســط پــارک خراســان
گــرد هــم آمــده انــد.
عربشــاهی مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری هــای فرهنگــی
و زیــارت پــارک خراســان ،تــاش در جهــت رشــد و
توســعه صنایــع خــاق بــه ویــژه در اســتان خراســان
رضــوی را مطــرح و صنایــع خــاق را حــوزه مهمــی در

زمینــه صــادرات دانســت.
دکتــر امینــی معــاون حمایت و پشــتیبانی فنــاوری پارک،
تفــاوت اصلــی پــارک علــم و فنــاوری بــا دانشــگاه ها و
ســایر مراکــز پژوهشــی را حضــور جوانانــی دانســت که
خــود ارزش آفریــن شــده اند.
در پایــان مهنــدس مظلــوم زاده مدیــر امــور موسســات
پــارک علــم و فنــاوری خراســان مزایــای حضــور
شــرکت هــا در پــارک را بیــان کــرده و بــه معرفــی
کمیتــه توســعه دانــش بنیــان اســتان در پــارک پرداخــت.
شــایان ذکــر اســت مســئولین اســتانداری از شــرکت
هــای دانــش بنیــان آهــار شــرق ،بهپویــان امیــن منتظــر
و اتوماســیون اداری حســیب بازدیــد کــرده و از نزدیــک
بــا دســتاوردهای آنــان آشــنا شــدند.
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دیدار استارتاپ نشـان به عنوان یکی از
ده استارتاپ برتر کشور با رئیس جمهور

رئیسجمهــور در حاشــیه نشســت ایــران هوشــمند
بــا مدیــران اســتارتآپهای برتــر کشــور و از جملــه
اســتارتاپ نشــان بــه گفــت و گــو نشســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان بــه نقــل از مرکــز رشــد
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات؛ در حاشــیه همایــش
ایــران هوشــمند و افتتاحیــه بیســت و پنجمین نمایشــگاه
بینالمللــی الکامــپ در  26تیرمــاه  ،98نشســت
صمیمانــه رییــس جمهــور بــا اســتارتاپ هــای برتــر
کشــور و از جملــه اســتارتاپ نشــان برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ،تعــدادی از مدیــران جــوان شــرکتهای
نوآفریــن موفــق (اســتارتآپ) در نشســتی صمیمانــه بــا
رییــس جمهــور ،بــه تشــریح فعالیتهــای خــود و
همچنیــن وضعیــت ایــن شــرکتها از ابتــدای فعالیــت
تاکنــون پرداختــه و مشــکالت پیــش روی خــود را در
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ادامــه راه مطــرح کردنــد.
در ایــن نشســت  10اســتارتاپ برتــر کشــور بــه معرفــی
اقدامــات انجــام شــده و تاثیــر فعالیــت هــای انجــام
شــده پرداختنــد .در ایــن میــان آقــای مهنــدس جــواد
عامــل مدیــر عامــل شــرکت ســازه هــای اطالعاتــی
راژمــان از شــرکت هــای عضــو پــارک علــم و فنــاوری
خراســان ،ضمــن معرفــی «مســیریاب نشــان» گفــت:
ایــن اپلیکیشــن نزدیــک بــه  3میلیــون نصــب فعــال دارد
و روزانــه دویســت و ســی هــزار و ماهانــه یــک میلیــون
و ششــصد هــزار نفــر از آن اســتفاده مــی کننــد.
در ایــن نشســت اســتارتاپ هــای «نشــان» از مشــهد
و همچنیــن اســتارتاپ هــای «کشــمون» و «اســنپ»،
«باســام»« ،مامــان پــز»« ،تخفیفــان»« ،شــیپور»،
«اســتادکار»« ،تپســی» و «آچــاره» از ســایر شــهرها
حضــور داشــتند.

اولین قرارداد همکاری مشترک (رویالیتی) امضا شد:

فی مابین پارک علم و فناوری خراسان و شرکت
کارن افزار نوید پارسیان

اولیــن قــرارداد همــکاری مشــترک (رویالیتــی) فــی
مابیــن پــارک علــم و فنــاوری خراســان و شــرکت
دانــش بنیــان کارن افــزار نویــد پارســیان منعقــد و بــه
امضــای طرفیــن رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان؛ شــرکت دانــش بنیــان کارن
افــزار نویــد پارســیان یکــی از شــرکت هــای موفــق
مرکــز رشــد جامــع مــی باشــد کــه از ســال 1394
فعالیــت خــود را در زمینــه طراحــی ،تولیــد و تســت
انــواع کانکتورهــای الکتریکــی و دســته ســیم آغــاز
کــرده اســت.
دکتــر قنبــری رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان

و مهنــدس ســیادتی مدیــر مرکــز رشــد جامــع ،ابتــدا از
شــرکت کارن افــزار بازدیــد کــرده و درخصوص مســائل
و مشــکالت ایــن شــرکت بــه گفــت و گــو نشســتند.
مهنــدس ســلیمانی مدیرعامــل شــرکت کارن افــزار نوید
پارســیان ضمــن ابــراز خرســندی و قدردانــی از حمایت
هــای پــارک خراســان ،حــل مشــکالت شــرکت هــا را
عامــل موثــری در رشــد و پیشــرفت آن هــا دانســت.
وی همچنیــن ضمــن اشــاره بــه بومــی ســازی و دانــش
ســاخت کانکتورهــا توســط ایــن شــرکت ،حــوزه هــای
مختلــف فعالیــت آن در صنایــع مختلــف دفاعــی،
خودرویــی ،پزشــکی ،مخابراتــی ،فضایــی ،دریایــی،
ریلــی ،نفــت و گاز و انــرژی هــای پــاک را عنــوان کــرد.
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نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس در شرکت سامان داروی هشتم
مستقر در پارک علم و فناوری خراسان
نشســت هــم اندیشــی اعضــای کمیســیون بهداشــت
و درمــان مجلــس شــورای اســامی و شــرکتهای
خراســانی تولیدکننــده دارو در شــرکت ســامان داروی
هشــتم مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری خراســان
برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان؛ جلســه هــم اندیشــی شــرکت
هــای دارویــی اســتان خراســان رضــوی بــا حضــور
اعضــای کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس ،رئیــس
ســازمان غــذا و دارو و مدیــرکل امــور دارو ســازمان،
رئیــس ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،رئیــس مرکــز پیونــد
و بیمــاری هــای خــاص معاونــت درمــان وزارت
بهداشــت ،نماینــدگان ســازمان اقتصــادی رضــوی،
رئیــس ســندیکای شــرکت هــای دارویــی اســتان
خراســان رضــوی ،رئیــس پــارک علــم و فنــاوری
خراســان و مدیــران شــرکت هــای دارویــی اســتان
خراســان رضــوی در روز پنجشــنبه ســوم مــرداد مــاه
ســال جــاری در محــل شــرکت ســامان داروی هشــتم
یکــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان پــارک علــم و
فنــاوری خراســان برگــزار شــد.

اســتفاده از داروهــای نوترکیــب بــه جــای داروهــای
پالســمایی مزایــای زیــادی در بــر دارد و ســرعت درمان
را بهبــود مــی بخشــد ،امــا ایــن فراینــد موجــب تولیــد
دارو بــا هزینــه باالتــر شــده و در نتیجــه قیمــت دارو
بیشــتر خواهــد شــد .لــذا حمایــت از شــرکت هــای

تولیدکننــده دارو در کشــور از جملــه مطالبــات شــرکت
هــای دارویــی اســت.
شــرکت ســامان داروی هشــتم یکــی از شــرکت هــای
دانــش بنیــان مســتقر در پــارک علــم وفنــاوری خراســان
و تولیدکننــده داروی فاکتــور هشــت خــون مــی باشــد
کــه عــاوه بــر نیــاز داخــل ،مــی توانــد نیــاز کشــورهای
منطقــه را نیــز تأمیــن کنــد .ایــن شــرکت همچنیــن در
آینــده ای نزدیــک تولیــد  5داروی ضدســرطان دیگــر
را نیــز وارد بــازار خواهــد کــرد کــه تولیدکننــده داخلــی
نــدارد.
بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنا؛ رئیس کمیســیون بهداشــت
و درمــان مجلــس شــورای اســامی در ایــن نشســت
بســیاری از مشــکالت را ناشــی از چرخــه بوروکراســی
اداری ذکــر و بیــان کــرد :ایــن موضــوع نشــان میدهــد
درک درســتی از جنــگ اقتصــادی نداریــم.
دکتــر علــی نوبخــت حقیقــی در نشســت هــم اندیشــی
اعضــای کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای
اســامی و شــرکتهای خراســانی تولیدکننــده دارو
در پــارک علــم و فنــاوری خراســان در مشــهد افــزود:
تحریمهــای اقتصــادی مشــکالتی را ایجــاد کــرده و
دشــمنان بــا راه انــدازی جنــگ اقصــادی در پــی ضربــه
زدن بــه جمهــوری اســامی ایــران هســتند .همــان طــور
کــه در دوران دفــاع مقــدس از شــرایط بــه بهتریــن نحــو
بهــره گیــری و باعــث رشــد نظامــی امنیتــی کشــور
شــد ،مــی بایســت در وضعیــت کنونــی نیــز در همیــن
چارچــوب بهتریــن بهــره بــرداری صــورت گیــرد.
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وی ادامــه داد :بایــد جبهــه ای در مجلس شــورای اســامی
تشــکیل شــود تــا بــرای حضــور فعــال و موثــر در عرصــه
جنــگ اقتصــادی آمــاده و تجهیــز شــویم.
رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای
اســامی همچنیــن گفــت :فعاالنــی کــه  ۹۷درصــد داروی
مــورد نیــاز کشــور را در داخــل تولیــد مــی کننــد بایــد
بیشــتر مــورد حمایــت قــرار گیرنــد ۵۴۰ .میلیــون دالر
بــرای تولیــد  ۹۷درصــد داروهــای مــورد نیــاز در داخــل
کشــور هزینــه مــی شــود امــا بــرای واردات  3درصــد
داروی مــورد نیــاز باقیمانــده ،یــک میلیــارد و ســیصد
میلیــون دالر هزینــه مــی شــود کــه مطلــوب نیســت.
رئیــس مرکــز مدیریــت پیونــد و امــور بیماریهــای وزارت
بهداشــت نیــز در ایــن نشســت گفــت :شــرکتهای دانــش
بنیــان در عرصــه هــای مختلــف ورود کــرده انــد ،از جملــه
در ســاخت دســتگاه دیالیــز ،تولیــدات داخلــی ایــران پــا به
پــای تولیــدات خارجــی رقابــت مــی کنند.

دکتــر مهــدی شــادنوش در ادامــه اظهــار داشــت :در
فرآینــد تولیــد محصــول دارویــی «فاکتــور هشــت» برخــی
مشــکالت وجــود دارد کــه منجــر بــه انباشــت آن در
انبارهــا شــده اســت .لــذا بایــد در خصــوص واردات بــی
رویــه ایــن محصــول کــه در داخــل هــم تولیــد مــی شــود
بررســی صــورت گیــرد تــا تولیدکننــدگان داخلــی ضــرر
نکننــد.
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس شــورای
اســامی نیــز در نشســت هــم اندیشــی اعضــای کمیســیون
بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی و شــرکت
هــای خراســانی تولیدکننــده دارو گفــت :بایــد بــه شــرکت
هــای دانــش بنیــان کــه در حــوزه تولیــدات دارو فعالیــت
مــی کننــد بیشــتر توجــه کنیــم .موضــوع بهداشــت و
محصــوالت دارویــی جــدای از اینکــه تکنیکــی و فنــی
مــی باشــد ،بــرای کشــور هــم مهــم اســت.
حجــت االســام محمدحســین حســین زاده بحرینــی بــر
لــزوم توجــه بــه «اقتصــاد درمــان» بــه عنــوان یــک اصــل
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در مجلــس شــورای اســامی تاکیــد و بیــان کــرد:
نقدینگــی و نوســانات نــرخ ارز بــرای مجموعــه هــای
تولیــدی مشــکلی اســت کــه بایــد بــه صــورت ویــژه در
دســتور کار مجلــس قــرار گیــرد.
ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی دیگــر نماینــده
مــردم مشــهد و کالت در مجلــس شــورای اســامی نیــز
بــر لــزوم بهــره منــدی هرچــه بیشــتر از ظرفیت شــرکت
هــای فنــاور تاکیــد و بیــان کــرد :شــرکت هــای دانــش
بنیــان بــا وجــود همــه مشــکالت رشــد خوبــی داشــته
انــد.
تولیدکننــدگان خراســانی دارو نیــز در نشســت با اعضای
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســامی
ضمــن بیان نظرهــای خــود« ،افزایــش نــرخ ارز ،واردات

بــی رویــه دارو و طلــب هــای مالــی» را از مشــکالت
پیــش روی فعــاالن عرصــه تولیــد دارو در کشــور ذکــر
و خواســتار تــاش بــرای کاهــش ایــن مــوارد شــدند.
نماینــدگان عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس
نیــز قــول مســاعد دادنــد تــا بــا برپایــی نشســت هــای
تخصصــی ،راهکارهــای حــل مشــکالت تولیدکننــدگان
دارو در کشــور تدویــن شــود.

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
از شرکت سامان داروی هشتم
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بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
از مرکز رشد فناوری نیشابور
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از مرکــز رشــد
فنــاوری نیشــابور پــارک علــم و فنــاوری خراســان و
شــرکت هــای فنــاور آن بازدیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا؛
در ایــن بازدیــد محمدجــواد آذری جهرمــی از نزدیــک
بــا فعالیــت تعــدادی از شــرکت هــای فنــاور فعــال در

مرکــز رشــد نیشــابور آشــنا شــد و مدیــران این شــرکت
هــا نیــز بــا تشــریح فعالیــت هایشــان بــه بیــان مســائل و
مشکالتشــا ن پرداختنــد.
معــاون پشــتیبانی فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری
خراســان در حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت :در اســتان
خراســان رضــوی بیــش از  ۷۰۰شــرکت فنــاور در پارک
علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد فعــال هســتند کــه از
ایــن تعــداد بیــش از  ۱۰درصــد در مرکز رشــد نیشــابور
هســتند.
دکتــر اکبــر امینــی افــزود :بــرای بیــش از چهــار هــزار
و  ۳۰۰نفــر در ایــن شــرکت هــا اشــتغال زایــی شــده و
امســال  ۶۰میلیــارد تســهیالت بــرای ایــن شــرکت هــا
اختصــاص پیــدا کــرده اســت.
وی ادامــه داد :ایــن شــرکت هــا از ابتــدای امســال بیــش
از  ۴۰۰میلیــارد ریــال فــروش محصــوالت و ارائــه
خدمــات فنــاوری بــا ارزش افــزوده بــاال داشــته انــد.
معــاون پشــتیبانی فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری
خراســان گفــت :ســال گذشــته بیــش از یــک میلیــون
ن محصــوالت و خدمــات صــادر شــده اســت
دالر از ایـ 

و اســتان خراســان رضــوی بعــد از تهــران و اصفهــان
ســومین اســتان دانــش بنیــان کشــور اســت.
امینــی افــزود :شــرکت هــای فنــاور متقاضــی از ۱۲۰
میلیــون ریــال تــا یــک میلیــارد و  ۳۶۰میلیــون ریــال از
تســهیالت پــارک علــم و فنــاوری خراســان برخــوردار
مــی شــوند.
مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری نیشــابور هــم در ایــن بازدید
گفــت :بــا وجــود ایــن کــه شــبکه فیبــر نــوری تــا ایــن
مرکــز رســیده ،بــه دلیــل بــه روز نبــودن تجهیــزات
امــکان برخــورداری از اینترنــت پــر ســرعت را نداریــم.
علیرضــا شــیرازی افــزود :بــرای بــه روزرســانی
تجهیــزات ایــن مرکــز بــه یــک میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون
ریــال اعتبــار نیــاز اســت.
وی اضافــه کــرد :از مجمــوع بیــش از  ۷۵واحــد فنــاوری
پذیــرش شــده در ایــن مرکــز تاکنــون  ۲۲شــرکت فنــاور
در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات فعــال بودنــد
کــه از ایــن تعــداد  8شــرکت رشــد یافتــه و از ایــن
مرکــز بــا موفقیــت خــارج شــده انــد و در حــال حاضــر
 ۱۰واحــد فنــاوری در دوره هــای پیــش رشــد و رشــد
ایــن مرکــز فعالنــد.
مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری نیشــابور گفــت :عمــده
فعالیــت هــا و خدمــات قابــل ارائــه ایــن شــرکت هــا در
حــوزه بســترهای نویــن ارتباطــی ،ســامت الکترونیــک،
بیمــه و امــور مالــی الکترونیــک ،خدمــات شــهری و
امنیــت داده اســت و مجمــوع فــروش ایــن شــرکت هــا
از ابتــدای امســال بیــش از  ۱۰میلیــارد ریــال بوده اســت.
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بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
از مرکز رشد فناوری گناباد

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از مرکــز رشــد
فنــاوری گنابــاد پــارک علــم وفنــاوری خراســان و
نمایشــگاه دســتاوردهای واحدهــا و هســته هــای فنــاور
بازدیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
پــارک علــم و فنــاوری خراســان ،بــه نقــل از مرکــز
رشــد فنــاوری گنابــاد ،مهنــدس آذری جهرمــی ،وزیــر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه اتفــاق مســئولین
اســتانی از مرکــز رشــد گناباد و نمایشــگاه دســتاوردهای
واحدهــا و هســته هــای فنــاور بازدیــد کــرد.
پــس از بازدیــد از نمایشــگاه ،نشســت پرســش و پاســخ
جهــت بررســی اولویــت هــا و نیازهــای حــوزه فنــاوری
اطالعــات برگــزار گردیــد .در ایــن نشســت مهنــدس
تقــوی مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری گنابــاد ضمــن
خــوش آمدگویــی و تقدیــر از حضــور رتبــه ی عالــی
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،بــه ارائــه ی
گزارشــی از فعالیــت هــای چنــد ســاله مرکــز رشــد
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گنابــاد پرداخــت و اذعــان داشــت :تــا کنــون  20درصــد
ایــده هــای مــورد حمایــت در حــوزه فنــاوری اطالعات
بــوده اســت.
ایشــان در ادامــه مهــم تریــن نیازهــای بخــش  ITو
بســترهای الزم جهــت ارائــه ســرویس هــای مخابراتــی
را مطــرح نمــود.
آذری جهرمــی بــا ابــراز خرســندی از حضــور واحدهای
فنــاور و نــوآوران حــوزه ی فنــاوری اطالعــات در ایــن
مجموعــه بــا توســعه زیرســاخت هــای منطقــه جهــت
اتصــال مرکــز رشــد فنــاوری گنابــاد بــه شــبکه فیبــر
نــوری و راه انــدازی سیســتم  FTTHموافقــت نمــود.
در پایــان آذری جهرمــی بــا اشــاره بــه بســترهای بــه
وجــود آمــده در ســامانه ایــران نوآفریــن اذعــان داشــت:
شــرکت هــای نوپای حــوزه  ITمــی توانند از تســهیالت
حمایتــی وزارت مطبــوع بهــره منــد گردنــد.

رونمایی ردیاب خودرو

محصول شرکت کارینا صنعت فرتاک

توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

ردیــاب خــودرو محصــول شــرکت کارینــا صنعــت
فرتــاک ،از شــرکت هــای مرکــز رشــد فنــاوری گنابــاد
پــارک علــم وفنــاوری خراســان توســط وزیــر ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات رونمایــی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان بــه نقــل از مرکــز رشــد
فنــاوری گنابــاد؛ در حاشــیه بازدیــد وزیــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات از نمایشــگاه دســتاوردهای هســته
هــا و واحدهــای فنــاور مرکــز رشــد فنــاوری گنابــاد،
از محصــول ردیــاب خــودروی شــرکت کارینــا صنعــت
فرتــاک بــا مدیریــت عامــل مهنــدس زنــده دل رونمایــی
شــد.
تقــوی مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری گنابــاد بــا تأکیــد
بــر رونــد رو بــه رشــد شــرکت کارینــا صنعــت فرتــاک

گفــت :ایــن محصــول بــا متخصصیــن بومــی و بــا
اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی روز تولیــد شــده اســت.
مهنــدس زنــده دل مدیرعامــل شــرکت کارینــا صنعــت
فرتــاک درخصــوص تولیــد ردیــاب خــودرو گفــت :این
ردیــاب بــا قابلیــت اتصــال بــه سنســورها و بردهــای
الکترونیکــی طراحــی کاربــر بــا امکانــات HTTP/ SMS
 CALL / MySQL/ TCP / UDPبــه صــورت بســیار
ســاده و در یــک خــط دســتوری در دســترس کاربــر
قــرار مــی گیــرد.
ایشــان در ادامــه بــه ســایر محصــوالت شــرکت از
قبیــل ســرور ردیــاب بــا ظرفیــت بســیار بــاال ،دزدگیــر
و اعــام حریــق ،دزدگیــر خــودرو ،دزدگیــر -ردیــاب،
ردیــاب ســالمندان و کــودکان و  ...اشــاره نمــود.
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وزیر ارتباطات در بازدید از شرکت های مرکز رشد تربت حیدریه:

سیاست دولت ،حمایت از حوزه استارت آپ ها و
شرکت های دانش بنیان است
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در حاشــیه بازدید
از مرکــز رشــد تربــت حیدریــه پــارک علــم و فنــاوری
خراســان بیــان داشــت :سیاســت دولــت ،حمایــت از
حــوزه اســتارت آپ هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان
اســت تــا بــا اســتفاده از ایــن گــروه هــای توانمنــد آینده
اقتصــاد ایــران را نیــز بســازند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان بــه نقــل از شــهرآرانیوز؛
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،محمدجــواد
آذری جهرمــی در راس هیئتــی متشــکل از معاونــان
و مدیــران وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا
ت و همچنیــن
هــدف بررســی رونــد توســعه ارتباطــا 
افتتــاح پــروژه هــای واحدهــای تابعــه وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات در شهرســتانهای تربــت حیدریــه،
مــه والت ،زاوه ،گنابــاد ،بجســتان ،کاشــمر ،بردســکن،
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خلیــل آبــاد ،نیشــابور و فیــروزه صبــح روز دوشــنبه 14
مــرداد مــاه ســال جــاری وارد اســتان خراســان رضــوی
شــد.
وی گفــت :بــر ایــن بــاور هســتیم حمایــت از حــوزه
اســتارتاپ هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان ،آینــده
خوبــی را در حــوزه اقتصــاد کشــور رقــم خواهــد زد.
وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای حمایــت
از مجموعــه اســتارت آپ هــا و شــرکت هــای دانــش
بنیــان از هیــچ کوششــی دریــغ نخواهــد کــرد ،افــزود:
تاکنــون بیــش از  ۱۰۰۰مجموعــه اســتارت آپــی در
کشــور ثبــت نــام کردنــد و فرآینــد آنهــا در حــال اجرایی
شــدن اســت تــا پــس از صــدور کارت عضویــت بتوانند
از مزایــای آن شــامل بیمــه و تســهیالت و همچنیــن
معافیــت مالیاتــی بهــره منــد شــوند.

خراسان
بازدید وزیر ارتباطات از مرکز رشد تربت حیدریه پارک علم و فناوری
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برگزاری دومین کارگاه توانمندسازی رویداد رشدآفرینی
توسط مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات
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بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
پــارک علــم و فنــاوری خراســان ،بــه نقــل از مرکــز
رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات؛ دومیــن کارگاه
آموزشــی از کمــپ توانمندســازی رشــدآفرینی برگــزار
شــد.
کارگاه اول ایــن دوره توســط دکتــر محمــود کریمــی
نماینــده انجمــن  TRIZاروپــا و کارگاه طراحــی مــدل
کســب و کار بــا ارائــه علــی جاهــدی مدیــر مرکز رشــد
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات پــارک خراســان در
محــل پــارک کوهســنگی برگــزار شــد.
در ابتــدا علــی جاهــدی ،اســتارتاپ را تیــم یــا ســازمانی
کــه بــر پایــه نــوآوری اســتوار بــوده و در شــرایط عــدم
قطعیــت ،دائمــا در جســتجوی مــدل کســب و کاری

گســترش پذیــر ،تکــرار پذیــر و ســودده اســت و بــه
ســرعت قصــد رشــد و گســترش دارد ،تعریــف نمــود.
ایشــان در ادامــه اظهــار داشــت :یــک اســتارتاپ در
ابتــدای راه انــدازی نمــی توانــد بــا فراینــد هــای رســمی
پیــش رود و بهتریــن راه طراحــی مــدل کســب و کاری

اســت کــه بتــوان آن را در بــازه هــای زمانــی مختلــف
بررســی و اصــاح نمــود .وی همچنیــن بــر اهمیــت
طراحــی و نــوآوری در همــه ابعــاد کســب و کار تاکیــد
کــرد.
در ایــن کارگاه کــه در راســتای اجــرای مرحلــه دوم
رویــداد رشــدآفرینی و بــه منظــور توانمندســازی تیــم
هــای شــرکت کننــده در مرحلــه اول (مســابقه ایــده
شــو) و بــه شــکل کامــا کارگاهــی و بــه صــورت کار
گروهــی برگــزار شــد ،ضمــن ارائــه بیزینــس مــدل یــک
کســب و کار بــزرگ ایرانــی ،از هریــک از گــروه هــا
خواســته شــد تــا بــه تکمیــل مــدل کســب و کار یــک
اســتارتاپ در حــوزه آمــوزش پرداختــه و مرحلــه بــه
مرحلــه اشــکاالت خــود را رفــع نماینــد و آمادگــی الزم
بــرای طراحــی مــدل کســب و کاری خــود را کســب
نماینــد .کارگاه بعــدی از همیــن کمپ با عنــوان « mvpو
اعتبارســنجی» و توســط مهنــدس حمید چرمفروشــان از
منتورهــای مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
و بنیانگــذار اســتارتاپ مانیشــن برگــزار خواهــد شــد.
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راه اندازی اولین سامانه آنالین

محاسبه اجزای سیستم پمپ حرارتی زمین
گرمایی و آبگرمکن خورشیدی
توسط شرکت بهپویان

بــرای اولیــن بــار در کشــور ســامانه آنالیــن جهــت
محاســبه اجــزای سیســتم پمــپ حرارتــی زمیــن
گرمایــی و همچنیــن آبگرمکــن خورشــیدی توســط
شــرکت بهپویــان ایجــاد گردیــد.
اولیــن ســامانه آنالیــن محاســبه اجــزای سیســتم پمــپ
حرارتــی زمیــن گرمایــی و آبگرمکــن خورشــیدی بــرای
اولیــن بــار در کشــور توســط شــرکت دانــش بنیــان
بهپویــان امیــن منتظــر مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
خراســان راه انــدازی و در قالــب دو جلــد کتــاب بــه
چــاپ رســید.
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در ایــن پــروژه کــه توســط شــرکت بهپویــان و بــا
همکاری شــرکت گاز و ســازمان نظام مهندســی خراسان
رضــوی بــا موفقیــت بــه اتمــام رســید؛ مطالعــات و تهیه
دســتورالعمل طراحــی و اجــرای انــرژی هــای تجدیــد
پذیــر (آبگرمکــن خورشــیدی و پمــپ حرارتــی زمیــن
گرمایــی) جهــت ســامانه هــای تاسیســاتی ســاختمان در
دســتور کار قــرار گرفــت .از نتایــج ایــن پــروژه مــی
تــوان بــه چــاپ دو جلــد کتــاب تخصصــی در زمینــه
آبگرمکــن خورشــیدی و پمــپ حرارتــی زمیــن گرمایــی
اشــاره کــرد.

کتــب مذکــور تنهــا مراجــع بومــی شــده در زمینــه
طراحــی ،نصــب و نگهــداری پمــپ حرارتــی زمیــن
گرمایــی و آبگرمکــن خورشــیدی در کشــور می باشــند.
مهنــدس حامــد مصلحــی مدیــر پــروژه فــوق گفــت:
آبگرمکــن خورشــیدی از جملــه سیســتم هــای غیــر
فعالــی مــی باشــد کــه مــی توانــد بــا بهــره گیــری از
تابــش خورشــیدی ،حــرارت مــورد نیــاز جهــت آب
گــرم مصرفــی و همچنیــن گرمایــش ســاختمان را فراهم
نمایــد .بــا توجــه بــه اینکــه انــرژی تابشــی خورشــید در

ایــران نســبت بــه میانگیــن جهانــی در وضعیــت مطلوبی
قــرار دارد ،پتانســیل خوبــی جهــت اســتفاده از انــرژی
خورشــید از جملــه بــرای آبگرمکــن خورشــیدی در
کشــور وجــود دارد .پمــپ حرارتــی زمیــن گرمایــی
نیــز از جملــه سیســتم هــای پربــازده تامیــن حــرارت و
بــرودت مــورد نیــاز ســاختمان بــوده کــه مــی توانــد بــا
بهــره گیــری از ثبــات دمایــی زمیــن ،موجــب کاهــش
مصــرف انــرژی سیســتم ســرمایش و گرمایــش شــود.
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همایش رشدآفرینی با حمایت
پارک علم و فناوری خراسان
برگزار شد
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری
خراســان ،بــه نقــل از مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات؛ همایــش رشــدآفرینی در مردادمــاه  98در
محــل ســالن همایــش هــای مصلــی نــژاد برگــزار شــد.
در ایــن رویــداد کــه بــا حمایــت پــارک علــم و فنــاوری
خراســان ،شــتابدهنده تریــگ آپ و مرکــز نــوآوری
شــهری و باحضــور فعالیــن اکوسیســتم کشــور برگــزار
شــد ،ژوبیــن عالقبنــد مدیرعامــل اســنپ ،جــواد
عامــل مدیرعامــل مســیریاب نشــان ،مهــدی اردســتانی
مدیرعامــل بیــدود ،شــهریار آل شــیخ معــاون برنامــه
ریــزی شــهری و توســعه شــهرداری ،محمــود کریمــی
نماینــده انجمــن تریــز ســنتر در ایــران ،ســیدحمیدرضا
علــوی میرعامــل شــتابندهنده تریــگ آپ و علــی
جاهــدی مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات پــارک علــم و فنــاوری خراســان بــه عنــوان
ســخنرانان کلیــدی همایــش حضــور یافتنــد.
در ابتــدا شــهریار آل شــیخ معــاون برنامــه ریزی شــهری
و توســعه شــهرداری ،ســخنان خــود را بــه حــوزه
حمایــت شــهرداری از جامعــه خــاق اختصــاص داد و
شهرهوشــمند را رویکــرد جدیــد شــهری نامیــد.
حمیدرضــا علــوی مدیرعامــل شــتابدهنده تریــگ آپ به
عنــوان دومیــن ســخنران کلیــدی همایــش رشــدآفرینی،
بــه تبییــن نقــش شــتابدهنده هــا در رشــد اســتارتاپ هــا
پرداخــت و مهمتریــن عامــل موفقیــت یــک اســتارتاپ
را بهــره بــردن از تجربــه شکس ـتهای قبلــی دانســت.

علــی جاهــدی مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات پــارک علــم و فنــاوری خراســان نیــز
رویــداد رشــدآفرینی را نســخه تکاملیافتــ ه از تمــام
رویدادهــای اســتارتاپی چندســال اخیــر مشــهد دانســت
کــه بــر مســاله محــوری و توانمندســازی تمرکــز
بیشــتری شــده اســت.
ژوبیــن عالقبنــد مدیرعامــل اســنپ ،در ســخنرانی خــود
بــه موضــوع چگونــه شکســت نخوریــم پرداخــت

و بیــان کــرد  90درصــد اســتارتاپ هــا شکســت مــی
خورنــد زیــرا نیــاز واقعــی بــازار را نمــی شناســند.
محمــود کریمــی نماینــده تریــز ســنتر در ایــران نیــز بــه
موضــوع اهمیــت خالقیــت در حــل مســائل پرداخــت و
بــه مــواردی در ایــن زمینــه اشــاره کــرد.
در ادامــه مهــدی اردســتانی مدیرعامــل بیــدود ،بــه بیــان
تجــارب خــود در مســیر موفقیــت بیــدود و ریســک
هایــی کــه متحمــل شــده اســت ،پرداخــت.
و جــواد عامــل مدیرعامــل نقشــه مســیریاب نشــان بــه
عنــوان آخریــن ســخنران کلیــدی ،بــه بیــان تجــارب
خــود در مواجهــه بــا رقبــا اشــاره نمــود و اســتراتژی
خــود را چــراغ خامــوش کار کــردن و تمرکــز برکارهایی
کــه رقبــا نمــی تواننــد انجــام دهنــد معرفــی کــرد.
در مهمتریــن بخــش رویــداد رشــدآفرینی یعنــی ایــده
شــو 105 ،ایــده بــا موضــوع حــل چالــش هــای محــور
پــارک هــا و فضــای ســبز ،آلودگــی هــوا و پســماند بــه
دبیرخانــه علمــی رویــداد ارســال شــد کــه از بیــن آن
هــا  24ایــده بــه مرحلــه بعــدی راه یافتــه وایــده خــود
را بــه شــیوه آسانســوری درحضــور داوران رویــداد
رشــدآفرینی ،حمیدرضــا علــوی مدیرعامــل شــتابدهنده
تریــگ آپ ،علــی جاهــدی مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات و دو داور از شــهرداری ارائــه
نمودنــد .در پایــان و پــس از اجمــاع نظــرات داوران،
ســه ایــده تولیــد گازوئیــل از پالســتیک ،مبلمان شــهری
هوشــمند و بتــن بازیافتــی رتبــه اول تــا ســوم را بــه
خــود اختصــاص دادنــد.
درگام دوم رویــداد رشــدآفرینی تمامــی ایــده هــای
ارســال شــده ،مــی تواننــد در کمــپ توانمندســازی ده
روزه کــه در راســتای تبدیــل ایــده هــا بــه اســتارتاپ
اســت شــرکت کننــد .در گام ســوم نیــز ایــده هــا وتیــم
هــا بعــد از توانمندســازی و تکمیــل تیــم خــود وارد
رقابــت اســتارتاپی بــا مــدل هاکاتــون خواهنــد شــد.
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حمایت مرکز نوآوری
از طرح دانش آموزی
منتخب جشنواره
نوجوان خوارزمی
حمایــت مرکــز نــوآوری پــارک علــم و فناوری خراســان
از طــرح دانــش آمــوزی انجام شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان ،بــه نقــل از مرکــز نــوآوری؛
اولیــن طــرح دانــش آمــوزی  23مــرداد مــاه بــه جلســه
شــورای نــوآوری پــارک خراســان و بــا حضــور مدیــر
مراکــز رشــد فنــاوری ،مدیــر مرکــز رشــد جامــع،
مدیرمرکــز نــوآوری و شــکوفایی خالقیــت و مســئول
مالکیــت فکــری پــارک خراســان راه پیــدا کــرد.
طــرح ارائــه شــده بــا عنــوان «سیســتم هوشــنمد ایجــاد
الیــن ضــروری بــا قابلیــت کنتــرل ترافیــک» یکــی از
طــرح هــای منتخــب و راه یافتــه بــه جشــنواره نوجــوان
خوارزمــی در ســطح کشــوری اســت کــه تمامـ ًا توســط
نــوآوران خــاق و نوجــوان ســاخته شــده اســت.
امیــد اســت بــا پشــتکار و تــاش مضاعــف ایــن عزیزان
و حمایــت نهادهــای ذیربــط ،ایــن افــراد در جهت رشــد
و تعالــی گام بردارند.
شــایان ذکــر اســت ،تیــم مرکــز نــوآوری خرســند اســت
کــه بــه عنــوان یکــی از پیــکان هــای کمــا ِن پــارک علــم
و فنــاوری خراســان بــا مراکــز و نهادهــای آموزشــی
ســطح اســتان بــه جهــت گســترش اکــو سیســتم
نــوآوری همــکاری مــی کنــد.
و این راه ادامه دارد . . .
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برگزاری کارگاه کمپ
شکار فرصت های
نوآوری در پارک علم
وفناوری خراسان
دوره آموزشــی کمــپ شــکار فرصــت هــای نــوآوری
توســط پــارک علــم وفنــاوری خراســان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم وفنــاوری خراســان؛ جلســه اول دوره آموزشــی
کمــپ شــکار فرصــت هــای نــوآوری بــا موضــوع «تئوری
و آشــنایی عملــی بــا ابزارهــا از طریــق کار گروهــی» در
پــارک علــم و فنــاوری خراســان برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه کــه بــه تدریــس دکتــر کامــران باقــری،
مشــاور نــوآوری در صنعــت برگــزار شــد ،رئیــس ،مدیران
و کارشناســان پــارک علــم وفنــاوری خراســان و همپنیــن
پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی حضــور داشــته و
بــه طــور عملــی در قالــب تیــم هــای مختلــف بــه موانــع و
راه هــای نــوآوری در ســازمان پرداختنــد.
شــایان ذکــر اســت کمــپ شــکار فرصــت هــای نــوآوری
در ســه روز مــی باشــد کــه روز میانــی و پایانــی آن در
آینــده برگــزار خواهــد شــد.
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پارک علم و فناوری خراسان ،شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد (ص)
و جمعی از سرمایه گذاران کشور عراق:

گفت و گو پیرامون تعامل ایران و عراق در حوزه
انتقال فناوری
گفــت و گــو پیرامــون تعامــل دو کشــور ایــران و عــراق
در حــوزه انتقــال فنــاوری در بازدیــد رئیــس شــهرک
علــم و نــوآوری عالــم آل محمــد (ص) و ســرمایه
گــذاران کشــور عــراق از پــارک علــم و فنــاوری
خراســان مطــرح شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان؛ دکتــر دوســتی رئیس شــهرک
علــم و نــوآوری عالــم آل محمــد (ص) و هیــات همــراه
ایشــان بــه اتفــاق تعــدادی از ســرمایه گــذاران کشــور
عــراق از پــارک علــم و فنــاوری خراســان و شــرکت
هــای دانــش بنیــان آن بازدیــد کــرده و در خواســتار
انتقــال فنــاوری در حــوزه تحقیقــات دانــش بنیــان بیــن
دو کشــور شــدند.

مهنــدس تفضلی معــاون ایجاد و توســعه پارک خراســان
ضمــن معرفــی جامــع پــارک خراســان و نحــوه پذیــرش
و خدمــات پــارک بــه شــرکت هــا ،به ارائــه نمونــه های
موفــق شــرکت هــای پــارک اشــاره کــرد و گفــت :پارک
علــم و فنــاوری خراســان ،رتبــه اول پــارک های کشــور
در حــوزه انــرژی و از منظــر شــرکت هــای موفــق ایــن
حــوزه می باشــد.
دکتــر دوســتی رئیــس شــهرک علــم و نــوآوری عالــم
آل محمــد (ص) هــدف از ایــن بازدیــد را ایجــاد یــک
رابطــه تعاملــی بیــن ایــران و عــراق در حــوزه انتقــال
فنــاوری و ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا وجــود
ارتباطــات آســتان قــدس رضــوی در عــراق دانســت.
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وی بــا اشــاره بــه هــدف گــذاری کشــور عــراق در
ایجــاد مجموعــه هــای دانــش بنیــان ،تعامــل و همکاری
طوالنــی مــدت دو کشــور در حــوزه فعالیــت هــای
اقتصــادی و توســعه دانــش بنیــان را مدنظــر قــرار داد و
در جهــت تحقــق ایجــاد اولیــن مرکــز توســعه فنــاوری
در عــراق ابــراز امیــدواری کــرد.
مهنــدس مدنــی مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان پیمــان

خطــوط شــرق و رئیــس هیــأت مدیــره ســندیکای بــرق
گفــت :شــرکت پیمــان خطــوط شــرق در حــوزه هــای
کنتــرل ،اتوماســیون و سیســتم هــای اســکادا در صنایــع
زیرســاختی کشــور ایــران بــه ویــژه صنعــت بــرق و
حــوزه انــرژی مشــغول بــه فعالیــت اســت.
وی همچنیــن بــه عنــوان رئیــس انجمــن دانــش بنیــان
اســتان خراســان رضــوی ،ظرفیــت بــاالی شــرکت هــای
دانــش بنیــان را زمینــه خوبــی بــرای همــکاری و انتقــال
فنــاوری بــه کشــور عــراق دانســت.

مهنــدس هاتــف مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان آهــار
شــرق بــه عنــوان یکــی از اعضــای انجمــن دانــش بنیــان
اســتان ،ضمــن بیــان همــکاری هــای ایــن شــرکت
بــا کشــور عــراق ،بــه وجــود کنســریوم صــادرات
محصــوالت دانــش بنیــان اشــاره کــرد و آمادگــی خــود
جهــت همــکاری بــا کشــور عــراق را اعــام کــرد.
مهنــدس تقوایــی مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان
بهپویــان نیــز فعالیــت تخصصــی ایــن شــرکت را در

حــوزه هوشمندســازی و تولیــد مغزافــزار و در زمینــه
هــای مختلــف روشــنایی ،مکانیــک ،عمــران ،مخابــرات،
کنتــرل و  ...عنــوان کــرد .وی همچنیــن مــدل هــای
مختلــف انتقــال تکنولــوژی را مطــرح و بهترین مــدل را،
مــدل مبتنــی بــر پــروژه دانســت و گفــت :شــرکت هــای
مبــدا و مقصــد بــا قــرار گرفتــن در یــک مبنــای عملیاتی
و توســعه ارتبــاط و آمــوزش ،مــی تواننــد بســتر پــروژه
هــای انتقــال تکنولــوژی را فراهــم کننــد.
گــداز مدیرعامــل شــرکت افــق روشــن صحــرا محصول
شــرکت خــود را دســتگاه تصفیــه ســیالب بــدون مشــابه
خارجــی معرفــی کــرد و حتــی جداســازی جلبــک و
ســایر مــواد موجــود در آب را از فنــاوری هــای ایــن
شــرکت دانســت.
ســرمایه گــذاران کشــور عــراق ضمــن ابــراز خرســندی
از ایــن بازدیــد ،وجــود شــهرک هــای صنعتــی عــراق را
زمینــه ســاز ایــن جریــان و حرکــت بــه ســوی ایجــاد
شــرکت هــای دانــش بنیــان در عــراق را گامــی موثــر در
جهــت تعامــل و همــکاری دو کشــور دانســتند.
در پایــان مهنــدس امینــی معــاون پشــتیبانی فنــاوری
پــارک خراســان بــا اشــاره بــه پیشــرو بــودن پــارک
خراســان در حــوزه بیــن الملــل ،همــکاری پــارک علم و
فنــاوری خراســان و آســتان قــدس رضوی را در توســعه

انتقــال فنــاوری بــه عــراق موثــر دانســت و گفــت:
وجــود اعتمــاد ملــی دو کشــور بــا حضــور جوانــان و
متخصصیــن ،مــی توانــد بســترهای مناســبی را در جهت
ظرفیــت هــای زیرســاختی خصوصــا در حــوزه نفــت و
گاز فراهــم کنــد.
شــایان ذکــر اســت در انتهــا از شــرکت هــای دانــش
بنیــان آهــار شــرق ،افــق روشــن صحــرا و ســامان داروی
هشــتم نیــز بازدیــد بــه عمــل آمــد.
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در بازدید مدیران و کارشناسان پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد از پارک علم و
فناوری خراسان مطرح شد:

توسعه همکاری شرکای استراتژیک حوزه انرژی
استان خراسان رضوی
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نشســت مشــترک شــرکت هــای فنــاور پــارک علــم
وفنــاوری خراســان بــا مدیــران و کارشناســان پاالیشــگاه
شــهید هاشــمی نــژاد برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
پــارک علــم و فنــاوری خراســان؛ نشســت مشــترک
شــرکت هــای فنــاور پــارک علــم وفنــاوری خراســان بــا
مدیــران و کارشناســان پاالیشــگاه شــهید هاشــمی نــژاد
بــه همــت مرکــز رشــد انــرژی پــارک و درخصــوص
توســعه همــکاری شــرکای اســتراتژیک حــوزه انــرژی
اســتان برگــزار شــد.
دکتــر قنبــری رئیــس پــارک علــم وفنــاوری خراســان
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه میهمانــان ،پاالیشــگاه را
بــه عنــوان یــک همــکار اســتراتژیک در زمینــه توســعه
فنــاوری دانســت.

وی گفــت :بایــد زمینــه بــرای صنعتگــران و فــارغ
التحصیــان فراهــم شــود تــا وارد اکوسیســتم فنــاوری
شــده و بتواننــد مســائل و مشــکالت فنــاوری را در
کشــور حــل کننــد.
مهنــدس ذاکریــان مدیــر مرکــز رشــد انــرژی پــارک
ضمــن معرفــی جامــع پــارک و مرکــز رشــد انــرژی،
گفــت :ایــن مرکــز رشــد تخصصــی در ســال  89و بــا 5
شــرکت راه انــدازی شــد و اکنــون بالــغ بــر  50شــرکت
را تحــت حمایــت و پشــتیبانی دارد.
مدیــر مرکــز رشــد انــرژی بــه ظرفیــت هــای خــوب
اســتان خراســان رضــوی در حــوزه انــرژی اشــاره کــرد
و تنــوع حــوزه هــای کاری مختلــف از جملــه تجهیزات
صنعــت نفــت ،مــواد و متالــورژی ،کامپوزیــت و
ســرامیک ،بهینــه ســازی و مدیریــت انــرژی ،تجهیــزات
آزمایشــگاهی ،بــرق و الکترونیــک و ابــزار دقیــق و  ...در
ایــن مرکــز را مدنظــر قــرار داد.
همچنیــن در ایــن جلســه شــرکت هــای فنــاور و دانــش
بنیــان پــارک بــه معرفــی شــرکت و محصــول خــود
پرداختنــد و زمینــه هــای همــکاری آن هــا بــا پاالیشــگاه

مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
از جملــه ایــن شــرکت هــا؛ شــرکت صنعــت پــروژه
تــوس بــا پیشــنهاد ارتقــای سیســتم هــای اکوســتیک
و سایلنســرها موجــود در پاالیشــگاه ،شــرکت مطلــق
کاران شــرق طــراح و ســازنده ابــزار هیدرولیــک
صنعتــی ،شــرکت کاوش صنعــت تــوس در حــوزه
ســاخت و تامیــن تجهیــزات ،قطعــات و ارائــه خدمــات
فنــی مهندســی مــورد نیــاز صنعــت نفــت ،گاز و
پتروشــیمی ،شــرکت بهســامان انــرژی روژان طــراح
و ســازنده ســیکل تولیــد تــوان ارگانیــک از منابــع
بازیافــت حــرارت ،شــرکت شــاخص صنعــت پــارس
تولیدکننــده قطعــات شــیرآالت ،شــرکت پیشــرو پیونــد
بارثــاوا تولیدکننــده قطعــات کامپوزیتــی و انــواع چســب
هــای اپوکســی ،مجتمــع آزمایشــگاهی و پایلــوت
ســرامیک پــارک بــا پیشــنهاد بازطراحــی تیــوپ شــیت
هــای پاالیشــگاهی ،شــرکت یســنا پــارس بــا پیشــنهاد
اجــرای سیســتم مدیریتــی ،شــرکت نیروپژوهــان مرصــاد
طــراح و تولیدکننــده قطعــات مصرفــی توربیــن هــا و
کمپرســورها بودنــد.
در پایــان مهنــدس تفضلــی معــاون ایجــاد و توســعه
واحدهــای فنــاور پــارک بــه همــکاری هــای خــوب
دو مجموعــه اشــاره کــرد و خواســتار ارتبــاط بیشــتر
و هدفمندتــر در ایــن زمینــه شــد .وی بازدیدهــای
تخصصــی از شــرکت هــای فنــاور و اســتفاده از مشــاوره
هــای مدیــران و کارشناســان پاالیشــگاه بــرای شــرکت
هــا را نیــز بیــان کــرد.
مدیــران و کارشناســان شــرکت پاالیــش گاز شــهید
هاشــمی نــژاد ضمــن بازدیــد از شــرکت هــای کاوش
صنعــت تــوس ،پدیــده انــرژی پارســیان ،پرتــو صنعــت
پــاژ ،آهــار شــرق و مجتمــع آزمایشــگاهی پــارک ،از این
بازدیـ د ابــراز خرســندی کــرده و آمادگــی خــود جهــت
ارتبــاط بیشــتر و اســتفاده از محصــوالت شــرکت هــای
فنــاور و دانــش بنیــان پــارک در ایــن حــوزه را اعــام
کردنــد.
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مدیرعامل شرکت ایمن موج توس:

وقتی کار دولت گیر
میکند ،به شرکتهای
دانشبنیان روی
میآورد
آورد
می
مدیــر عامــل شــرکت دانشبنیــان ایمــن مــوج گفــت :زمانــی
کــه کار دولــت گیــر میکنــد و تمــام درهــا بســته میشــود،
بــه شــرکتهای دانشبنیــان روی میآورنــد ،در حالــی
کــه ایــن کار بایــد از قبــل انجــام میشــد تــا االن بتــوان
ثمــره آن را دیــد .ایــن کار صــورت نگرفتــه و ظرفیــت و
پتانســیل الزم ایجــاد نشــده اســت.
محمدصــادق ثانــوی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا-
منطقــه خراســان ،اظهــار کــرد :شــرکت ایمــن موج ،شــرکتی
دانشبنیــان در پــارک علــم و فنــاوری خراســان ،بــا 10
ســال ســابقه کار در زمینــه تولیــد سیســتمهای حفاظتــی
و تجهیــزات ضــد ســرقت مخصوصــا گیتهــای ضــد
ســرقت فروشــگاهها اســت.
وی افــزود :خوشــبختانه محصــوالت مــا بــه دلیــل ســطح
بــاالی کیفیــت در ســه ســال اخیــر در ایــران و خــارج
از ایــران مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه ،هــم در ایــران
نیــز تامینکننــده عمــده بــازار هســتیم و هــم بــه خــارج
از ایــران صــادرات داریــم .صــادرات مــا بــه طــور مســتمر
بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ،عــراق و افغانســتان
انجــام میشــود .مــا بــه صــورت مســتمر هــر ســال
نمایشــگاه خارجــی داشــته و دفتــری نیــز در خــارج از
ایــران داریــم کــه ســال بــه ســال فعالیتهــای خــود را
گســترش میدهیــم.
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اخذ یارانه تجاری
سازی فناوری
توسط شرکت
کارن افزار

نوید پارسیان
شــرکت کارن افــزار نویــد پارســیان مســتقر در
پــارک علــم و فنــاوری خراســان موفــق بــه اخــذ
یارانــه تجــاری ســازی فنــاوری شــد.
بــه گــزاش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
پــارک علــم و فنــاوری خراســان؛ شــرکت کارن
افــزار نویــد پارســیان عضــو مرکــز رشــد جامــع
پــارک علــم و فنــاوری خراســان موفــق بــه اخــذ
یارانــه تجــاری ســازی فنــاوری در نمایشــگاه
هفتــه پژوهــش و فنــاوری ســال  97شــد.
شــرکت کارن افــزار نویــد پارســیان درخصــوص
تولیــد مجموعــه کامــل کانکتــور  32پیــن
جدایــش ،بــا ســرمایه گــذاری شــرکت نیوســاد
پلیمــر ایرانیــان مشــمول دریافــت یارانــه تجــاری
ســازی فنــاوری توســط پــارک دانشــگاه تهــران
شــد.

شرکت همراه افزار
دایا میزبان هجدهمین
دورهمی مرکز رشد ICT
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک علــم و
فنــاوری خراســان ،بــه نقــل از مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات؛ ایــن نشســت بــه میزبانــی شــرکت همــراه افــزار
دایــا و بــا حضــور شــرکت هــای عضــو و اعضــای ســابق مرکــز
رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و بــا برخــی از شــرکتهای
مرکــز رشــد  ICTدانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد.
علــی جاهــدی مدیــر مرکز رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطات

ضمــن مــرور اتفاقــات اخیــر حــوزه فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات و ارائــه گــزارش و تحلیلــی از شــرکت هــای حاضــر
در نمایشــگاه الکامــپ تهــران ،بــر ضــرورت حضــور فعــال
شــرکت هــا در رویدادهــای تخصصــی (بــه شــکل غرفــه یــا
بازدیــد) اشــاره کــرد و در ادامــه بــه شــرکت هــای پذیــرش
شــده جدیــد مرکــز رشــد تبریــک گفــت.
در ادامــه دکتــر کســری حقیقــی بــه عنــوان بنیانگــذار اولیــن
شــرکت مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه بیــان
تجربیــات خــود از  15ســال کســب و کار در فضــای بیــن الملــل
و کشــور ســوئد پرداخــت.
فهمیــه حســامی معــاون مرکــز رشــد فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات نیــز ضمــن اشــاره بــه بازدیــد آتــی از ســازمان
پایانــه هــای مشــهد ،بازدیدهــا را نوعــی فرصــت بــرای معرفــی
شــرکت هــا کــه مــی تواننــد در جهــت تعالــی آن هــا کارایــی
داشــته باشــند ،دانســت.
همچنیــن نویــد طبســی از شــرکت همــراه افــزار دایــا بــه بیــان
تجــارب و فــراز و نشــیب هایــی کــه دایامــوز پشــت ســر
گذاشــته اســت ،پرداخــت و بــه نــکات ارزنــده ای در ایــن
خصــوص اشــاره نمــود.
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توسعه همکاری های فناورانه پارک علم و فناوری
خراسان و سازمان آتش نشانی مشهد
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان ،بــه نقــل از واحــد تجــاری
ســازی ،نماینــدگان ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات
ایمنــی شــهرداری مشــهد از پــارک علــم و فنــاوری
خراســان بازدیــد و بــا مدیــران پــارک و شــرکت هــای
فنــاور و دانــش بنیــان بــه گفــت و گــو نشســتند.
در ایــن دیــدار مهنــدس حســینیان نــژاد ضمــن معرفــی

پــارک علــم و فنــاوری خراســان و مراکــز رشــد ایــن
مجموعــه در خصــوص ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای
موجــود و در راســتای توســعه همــکاری هــای فناورانــه
گفــت :پــارک علــم و فنــاوری خراســان بــا بیــش از
 30قــرارداد فناورانــه در زمینــه خدمــات نویــن مدیریت
شــهری ،آمادگــی همــکاری در تأمیــن نیازهــای فناورانــه
ســازمان آتــش نشــانی در حــوزه ایمنــی در ســطح شــهر
و همچنیــن در حــوزه بــازار تجهیــزات ســازمان آتــش
نشــانی را دارد.
در ادامــه مهنــدس مظلــوم زاده مدیــر امــور موسســات
بــه ســابقه فعالیــت شــرکت هــای فنــاور و موسســات
همــکار در زمینــه هــای مرتبــط یــا فرایندهــای ســازمان
آتــش نشــانی اشــاره نمــود و گفــت :زمینــه هــای
مشــترک زیــادی بــرای توســعه همــکاری وجــود دارد.
در ادامــه مهنــدس خطیــب مشــاور رئیــس در امــور
تجــاری ســازی و صدیــق نماینــده مرکــز رشــد جامــع
پــارک علــم و فنــاوری خراســان نیــز ضمــن بررســی
زمینــه هــای فعالیــت در فرایندهــای ســه گانــه آتــش
نشــانی بــه معرفــی ابعــاد گوناگــون تکنولــوژی موجــود
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در پــارک پرداختنــد.
در پایــان جــودت نماینــده حــوزه معاونــت آمــوزش،
پیشــگیری و نظــارت ،کرمانــی مســئول واحــد اجرائیات
و درخشــی نماینــده واحــد فنــاوری اطالعــات ســازمان
آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری مشــهد
ســواالتی را در خصــوص نحــوه عملکــرد ،نــوع
حمایــت ،ســطح تکنولــوژی هــای شــرکت هــای عضــو
و ســایر مــوارد مطــرح کــرده و بــه شــرح فراینــد هــای
ســازمان در ســه قالــب عملیــات هــای اطفــاء و امــداد
و نجــات ،نظــارت بــر ســاخت و ســازها و فراینــد
پیشــگیری ،فرهنــگ ســازی و اصــول ایمنــی پرداختنــد.
شــایان ذکــر اســت نماینــدگان شــرکت هــای فنــاور
پــارک نیــز بــه معرفــی محصــوالت و خدمــات خــود
پرداختــه و بــا نماینــدگان ســازمان آتــش نشــانی بــه
بحــث و گفــت و گــو نشســتند.
همچنیــن کارشناســان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی
شــهرداری مشــهد از شــرکت هــای دانــش بنیــان بهپویان
امیــن منتظــر ،شــاخص صنعــت تــوس و کاوش صنعــت
تــوس بازدیــد کردنــد.

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد فناوری انرژی
پارک علم وفناوری خراسان
جلســه شــورای مرکــز رشــد فنــاوری انــرژی بــا حضور
مســئولین صنعــت نفــت و گاز برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری خراســان بــه نقــل از مرکــز رشــد
فنــاوری انــرژی؛ پیــرو افزایــش ســطح ارتباطــات حــوزه
انــرژی در کشــور و لــزوم شناســایی صنایــع نفــت،گاز و
پتروشــیمی و بــه منظــور ارتقــای همــکاری ها ،شــورای
مرکــز رشــد انــرژی در نهــم مــرداد برگــزار شــد.
مهنــدس محمــدی مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری
نفــت و گاز شــرق بــه عنــوان یکــی از مدیــران تاثیرگذار
در صنعــت نفــت کشــور ،بــا طــرح ســواالت فنــی،
شــرکت هــا را راســتی آزمایــی کــرده و ضمــن ابــراز
امیــدواری ،خواســتار همــکاری و تعامل بیشــتر شــرکت
هــای عضــو پــارک شــد .وی همچنیــن حمایــت از
کســب و کارهــای محلــی را از جملــه اهــداف خــود در
شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز شــرق عنــوان کــرد.

دکتــر پــاک سرشــت ،مدیــر ســابق پژوهــش شــرکت
ملــی گاز ایــران و مشــاور کنونــی معــاون وزیــر ،دیگــر
مهمــان ویــژه ایــن جلســه بــود .ایشــان بــا اشــاره بــه
بازدیــد چنــد مــاه قبــل از شــرکت هــای گــروه انــرژی
پــارک خراســان ،راهــکار بــرون رفــت از بحــران هــای
اقتصــادی را در حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان
و فنــاور اعــام و خواســتار ادامــه حرکــت در مســیر
توســعه شــرکت هــای پارکــی شــد.
در پایــان دکتــر رضــا قنبــری ،رئیــس پــارک علــم و
فنــاوری خراســان نیــز ضمــن اشــاره بــه اینکــه یکــی

از اهــداف پــارک خراســان ایجــاد شــبکه ســازی موثــر
و کارآمــد اســت ،شــبکه مراکــز رشــد انــرژی کشــور را
مثالــی در ایــن زمینــه عنــوان کــرد .ایشــان مهــم تریــن
ماموریــت پــارک را حمایــت از کســب و کار هــای نوپــا
و توســعه کســب و کارهــای باقدمــت دانســت.
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موفقیت شرکت سامانه های دقیق نوین افراز در
ساخت دستگاه برش  CNCتخصصی لیزر فایبر

«دســتگاه بــرش CNCتخصصــی لیــزر فایبــر» بــا همت
و تــاش متخصصــان شــرکت ســامانه هــای دقیــق
نویــن افــراز ســاخته شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
پــارک علــم وفنــاوری خراســان «دســتگاه بــرش CNC
تخصصــی لیــزر فایبــر» در شــرکت دانــش بنیــان ســامانه
هــای دقیــق نویــن افــراز ،یکــی از شــرکت هــای موفــق
مرکــز رشــد جامــع پــارک علــم وفنــاوری خراســان بــا
قابلیــت بــرش دقیــق و بــا کیفیــت انــواع فلــزات تــا
ضخامــت  20میلــی متــر و میــز اتومــات وابعــاد کاری
 1.5متــر در 3متــر طراحــی و ســاخته شــد.
مهنــدس خارکــش مدیــر عامــل شــرکت دانــش بنیــان
ســامانه هــای دقیــق نویــن افــراز در ایــن خصــوص
گفــت :درحــال حاضــر نیــاز فراوانــی بــه ماشــین آالت
تخصصــی مخصوصــا درحــوزه لیزر درکشــور احســاس
مــی شــود و قطعــا بومــی ســازی و ســاخت این ماشــین
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آالت مــی توانــد ارزش افــزوده باالیــی بــرای کشــور
ایجــاد نمایــد.
وی افــزود :تولیــد ایــن دســتگاه در داخــل ،صرفــه
جویــی ارزی ســاالنه حــدود  40میلیــارد ریــال را ایجــاد
خواهــد کــرد و عــاوه بــر رفــع نیــاز واحدهــای مختلف
خدماتــی و تولیــدی کشــور ،امــکان صــادرات بــه خارج
از کشــور نیــز وجــود دارد.
مدیرعامــل شــرکت ســامانه هــای دقیــق نویــن افــراز
اســتفاده از ماشــین آالت مــدرن بــرای رونــق تولیــد و
افزایــش بهــره وری صنایــع مختلــف تولیــدی را امــری
حیاتــی دانســت و گفــت :ســاخت ایــن ماشــین در
داخــل کشــور توســط شــرکت دانــش بنیــان ســامانه
هــای دقیــق نویــن افــراز عاملــی در جهــت کاهــش
وابســتگی فنــی بــه خــارج بــوده و مــی توانــد موجبــات
رشــد و رونــق تولیــد و نیــز افزایــش پتاســیل صادراتــی
را بــه دنبــال داشــته باشــد.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان منشور
فناوری فردا:

دستگاه ورزش در مترو
پیشرفتهتر از نمونه
خارجی آن است
مدیرعامــل شــرکت دانشبنیــان منشــور فنــاوری فــردا
ایرانیــان گفــت :دســتگاه ورزش در متــرو ســاخته شــده
در ایــران بســیار پیشــرفتهتر از نمونــه خارجــی آن
اســت.
حمیدرضــا جمشــیدیمقدم در گفتوگــو بــا خبرنــگار
ایســنا -منطقــه خراســان ،اظهــار کــرد :ایــن شــرکت
حــدود  7ســال قبــل تأســیس شــد و اکنــون حــدود
ســه ســال اســت کــه توســط یــک تیــم  10نفــره بســیار
جــوان فعالیــت جــدی خــود را در پــارک علــم و
فنــاوری خراســان آغــاز کردهایــم.
وی بــا اشــاره بــه ســاخت دســتگاه دریافــت بلیــت
متــرو بــا انجــام حــرکات ورزشــی ،ادامــه داد :ایــده
اولیــه ســاخت ایــن دســتگاه بــه ســال  96برمیگــردد.
در واقــع طــرح ســاخت ایــن دســتگاه از دســتگاهی
مشــابه در کشــور روســیه گرفتــه شــده کــه شــهروندان
بــا اســتفاده از آن میتواننــد بــا انجــام یــک حرکــت
ورزشــی بلیــت متــرو دریافــت کننــد.
جمشــیدیمقدم تصریــح کــرد :بعــد از مشــاهده ایــن
دســتگاه ،بــر روی آن کار کــرده و بــه تکنولــوژی آن
دســت پیــدا کردیــم .دســتگاه ســاخته شــده در ایــران
بســیار پیشــرفتهتر از نمونــه خارجــی آن اســت.
در حالــی کــه نمونــه خارجــی دســتگاه ،تنهــا تــوان
شناســایی یــک حرکــت ورزشــی را دارد ،در نمونــه

ایرانــی آن شــش حرکــت ورزشــی ثبــت و تشــیخص
داده میشــود.
مدیــر عامــل شــرکت دانشبنیــان منشــور فنــاوری
فــردا ایرانیــان گفــت :هــدف از ســاخت ایــن دســتگاه
تلنگــری بــرای مبــارزه بــا کــم تحرکیســت و قــرار
نیســت بــا ایــن دســتگاه همــه مــردم وزشــکار شــوند
یــا بــدن ورزیــدهای داشــته باشــند.
وی ادامــه داد :کار بــا ایــن دســتگاه فقــط  90ثانیــه زمان
میبــرد و فــرد بــه ازای ورزشــی کــه انجــام میدهــد
یــک بلیــت تکســفره متــرو هدیــه میگیــرد.
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کشت آزمایشی گیاه کینوا برای اولین بار
در شهرستان گناباد

کشــت آزمایشــی گیــاه کینــوا بــرای اولیــن بــار در شهرســتان گنابــاد
انجام شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک علــم و
فنــاوری خراســان بــه نقــل از مرکــز رشــد فنــاوری گنابــاد؛ کشــت
آزمایشــی گیــاه کینــوا بــرای اولیــن بــار در شهرســتان گناباد توســط
خانــم حســنی بــه عنــوان طــرح پذیــرش شــده در مرکــز رشــد
فنــاوری گنابــاد صــورت پذیرفــت.
تقــوی ،مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری گنابــاد در ایــن خصــوص
گفــت :کشــت آزمایشــی کینــوا و بررســی ســازگاری ایــن گیــاه
بــا شــرایط اقلیمــی ایــن منطقــه بــرای اولیــن بــار در گنابــاد مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت.
وی افزود :گیــاه کینــوا بــا نــام علمــی Chenopodium quinoa

از خانــواده اســفناج اســت و جــزو گــروه ســبزیجات برگــی
محســوب مــی شــود .کینــوا گیاهــی یــک ســاله اســت و بــه
منظور تولیــــد دانــــه کشــت مــی شــــود .تغییــر آب و هــوای
ایــــران بــــه ســــمت گــــرم و خشــــک و شورشــــدن تدریجی
خـــاك های زراعــــی کشــور از ســویی و تحمــــل زیــاد گیــاه
کینــــوا در مقابــل خشــکی ،شــــوری و یــخ زدگــی از ســوی
دیگــــر ،بــه طــور منطقــی بیانگــر ایــن اســت کــه از کینــوا
مــی تــــوان بــه عنــوان گیاهــی مناســب بــرای رســیدن بــه
کشــــاورزی پایــدار ،تغذیه مناســب و تولیــد صنعتــی اســتفاده
کــرد.
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بــر ایــن اســاس طــرح خانــم حســنی بــا ایــده محــوری کشــت
و غنــی ســازی ایــن گیــاه در مرکــز پذیــرش گردیــد و تســت
آزمایشــی بررســی عملکــرد ایــن گیــاه در گنابــاد مــورد بررســی
قــرار گرفــت.

توافق پارک علم و فناوری خراسان و مرکز تحقیقات کشاورزی
در تشکیل پردیس تخصصی کشاورزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
پــارک علــم و فنــاوری خراســان بــه نقــل از مرکــز
رشــد فنــاوری کشــاورزی؛ جلســه شــورای مدیــران
معاونــت ایجــاد و توســعه واحدهــای فنــاور در محــل
ســالن اندیشــه مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی
و منابعطبیعــی خراســانرضوی برگــزار گردیــد.
در ابتــدای جلســه رئیــس مرکــز تحقیقــات کشــاورزی
وظایــف و اهــداف ایــن مرکــز را برشــمرد .رضــا اقنــوم
ادامــه داد بــا وجــود بیــش از یکصــد محقــق ،حــدود
 300هکتــار زمیــن زراعــی و دههــا آزمایشــگاه و گلخانه
در پردیــس پژوهشــی طــرق ،امکانــات زیربنایــی الزم
بــرای ارتقــای مرکــز رشــد فعلــی بــه پردیــس تخصصی
فنــاوری کشــاورزی وجــود دارد و از عــزم ســازمان
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی در تشــکیل پردیــس
مذکــور در آینــده ای نزدیــک خبــر داد.

پــس از آن ناصــر باقرانــی مدیــر مرکــز رشــد فنــاوری
کشــاورزی ،ظرفیــت هــاي تخصصــی ایــن مرکــز در
جــذب ایــده هــای نوآورانــه در بخــش کشــاورزی
را برشــمرد و گفــت :تاکنــون  78واحــد فنــاور در
ایــن مرکــز پذیــرش شــده انــد و هرســال حــدود
 30درخواســت جدیــد دریافــت میشــود کــه بــا
تشــکیل پردیــس تخصصــی فنــاوری کشــاورزی امــکان
جــذب تعــداد بیشــتری از ایــن درخواســت هــا فراهــم
میگــردد.

در پایــان داوود تفضلــی معــاون ایجــاد و توســعه
واحدهــای فنــاور و ایمــان شــریعتی مدیــر مراکــز رشــد
پــارک علــم و فنــاوری خراســان بــه بیــان دیدگاههــای
خــود درایــن زمینــه پرداختنــد و از آمادگــی همــه جانبــه
پــارک بــرای همــکاری بــا مرکــز تحقیقــات کشــاورزی
خبــر دادنــد.
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