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پردیس مشترک پارک علم و فناوری خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد میشود
با توجه به امضای تفاهمنامه بین دانشــگاه فردوســی مشــهد و پارک علم و فناوری ،پردیس جدید پارک علم
و فناوری خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد میشود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراســان به نقل از قدس آنالیــن؛ معاون هماهنگی
امور اقتصادی اســتانداری خراســان رضوی در نشســت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،درخصوص تفاهمنامه بین
پــارک علــم و فناوری خراســان و دانشــگاه فردوســی ،تصریح کــرد :ما قصد داریم فضــای فیزیکی را برای شــرکتهای
دانشبنیــان توســعه دهیــم و هــم شــعبات جدیــدی بــه پــارک علم و فنــاوری در اســتان اضافه شــود تا شــرکتهای
دانشبنیان بهتر بتوانند محلهای فعالیت خود را انتخاب کنند.
رســولیان خاطرنشــان کرد :در همین راســتا دکتر محمد کافی رئیس دانشــگاه فردوســی مشــهد و دکتر رضا قنبری،
م و فناوری توافق کردند که شــعبه جدید پارک علم و فناوری اســتان در دانشــگاه فردوســی مشــهد
رئیــس پــارک عل ـ 
ایجاد شود و این تفاهمنامه در حضور دکتر ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.
بــه نقــل از شــهرآرا نیــوز؛ «از پــول دولتی تــا جایــی که می توانید فاصلــه بگیرید .این اقتصــاد دولت نیســت و نباید به
دنبــال پــول دولــت در آن باشــیم ».این جمالت جــان کالم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اســت .دکتر ســورنا
ســتاری برای چندمین بار در ســال 98به خراســان رضوی و مشهد ســفر کرد و با حضور در جلسه ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید اســتان ،مثل همیشــه با تأ کید بر اهمیت توســعه اقتصاد فناور ،درباره آینده رو به توســعه شــرکت های
دانش بنیان مشهدی ابراز امیدواری کرد.

انعقــاد تفاهــم نامه ایجاد پردیس مشــترک پارک علم و فناوری خراســان در دانشــگاه فردوســی
مشهد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :خراسان رضوی قطب موثر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بــه نقــل از روزنامــه قدس؛ پارک های علــم و فناوری باید بتوانند متناســب با قابلیت های موجــود به گونه ای مدل
های بومی را پیاده کنند تا روند توســعه محقق شــود .معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشــاره به اینکه پارک
علم و فناوری خراسان رضوی در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته ،افزود :حجم شرکت های دانش
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بنیــان و تــوان فــوق العاده نیروی انســانی ،این اســتان را به یکی از قطب هــای موثر در حوزه توســعه اقتصاد دانش
بنیــان کشــور تبدیــل کــرده اســت .وی همچنین تصریح کــرد :پارک هــای علم و فنــاوری به طور کلــی بودجه های
اختصاصــی دارنــد امــا در بازدیدهایــی کــه انجام می دهیــم نیز کمک های زیربنایی انجام می شــود تا توســعه الزم
صورت گرفته و اتفاق های مطلوبی شکل گیرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :خراسان رضوی قطب موثر توسعه اقتصاد دانش
بنیان است.

 45پروژه دانش بنیان در مثلث اقتصادی
علیرضا رزم حســینی ،اســتاندار خراســان رضوی ،هم در ابتدای این جلســه ضمن قدردانی از ســفر معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور به این استان برای چندمین بار در سال ،98گفت :حضور دکتر ستاری در استان و تالش های
ایشــان به رشــد و توســعه شرکت های دانش بنیان منجر شــده اســت .البته در دوره ای که برجام اجرا شد و اقتصاد
ایران نفس کشــید ،شــرکت های دانش بنیان رشــد خوبی داشــتند .با این حال این رشــد متوقف نشد و باید تالش
کنیم تا مسیر توسعه را ادامه دهیم.
معاون امور هماهنگی اقتصادی اســتاندار خراســان رضوی نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد طرح مثلث
توســعه اقتصادی فرهنگــی در اســتان پرداخــت و گفت45 :پروژه در شــرکت هــای دانش بنیان 2721 ،شــغل ایجاد
خواهد کرد.
علی رسولیان ادامه داد268 :شرکت دانش بنیان در استان وجود دارد .فرصت های سرمایه گذاری در حوزه فناوری
و دانش بنیان34 ،فرصت به ارزش 3123میلیارد تومان اســت که در همایش فرصت های ســرمایه گذاری در استان
رونمایی خواهند شــد .دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی نیز در این جلســه گفت186 :معین اقتصادی در اســتان
داریم که آمدند تا مســئولیت های اجتماعی خود را احیا کنند و با مشــارکت مردم ،توســعه را در روستاها رقم بزنند.
98درصد معین های اقتصادی از بخش خصوصی هستند.
علی ا کبــر لبافــی ادامــه داد :از 2400روســتا در اســتان1100 ،روســتا دارای طــرح کســب وکار اســت1896 .طــرح خــرد
اقتصــادی توســط  85معین ســامان دهی شــده کــه  1127فعالیت در  22شهرســتان تأیید شــده و  579فعالیت که
حدود  2500فرصت شغلی ایجاد کرده اند ،کار خود را شروع کرده اند.
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معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ از نمایشگاه تجهیزات پزشکی و دارویی در پارک
علم و فناوری خراسان بازدید کرد
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری صبح ششــم اســفند ماه ســال جاری ،از شــرکت های دانش بنیان و
نمایشگاه دستاوردهای دارویی و تجهیزات پزشکی در پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از خبرگزاری ایســنا؛ ســورنا ستاری،
معــاون علم ـی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در مراســم بازدید از پــارک علم و فناوری خراســان و شــرکتهای دانش
بنیــان در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :شــرکتهای دانــش بنیــان و اتفاقاتی کــه در داخل و خــارج از پــارک علمو
فنــاوری اســتان خراســان میافتــد ،مورد توجه همگان اســت و بــرای ما مهم و قابل قبول هســتند ،ا گرچــه هنوز با
پتانسیلهای ذاتی استان فاصله زیادی دارند.
وی افزود :در حال حاضر با وجود تحریمها ،اتکای کشــور به این شــرکتها است .خوشبختانه در یک سال گذشته
اتفاقــات خوبــی برای توســعه بازار شــرکتها رقم خورده اســت .در تمــام حوزهها ،شــرکتهای دانشبنیان در حال
فعالیت هستند و امید داریم این روند ادامه داشته باشد.

بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان
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رئیس پارک علم و فناوری خراسان ۳۰ :شرکت دانشبنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی داریم
دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی گفت :خوشبختانه با خوش فکریهایی که در استان
ن شرکتها در
وجود داشته ،ما نزدیک به  30شرکت دانشبنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی داریم که بعضی از آ 
واحدهای فناور هستند .نزدیک به  20شرکت از آن ها عضو پارک علمو فناوری خراسان هستند.
وی افزود :بعضی از این شرکتهای فناور و جوانان نخبه توانسته اند محصوالتی را تولید کنند که قبل از آن ،ما فقط وارد
کننده آن ها بودیم .درحال حاضر ،با توجه به مشکالتی که در کشور وجود دارد ما نمیتوانیم نیازهای اولیه را وارد کنیم
و ا گر این جوانان را نداشتیم نمیدانستیم کشور را چگونه اداره کنیم.
دکتر قنبری ادامه داد :ا کنون درنقطهای هستیم که میتوانیم مسائل کشور را به این جوانان وا گذار کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری خراســان ۳۰ :شــرکت دانشبنیان در حوزه تجهیزات پزشــکی
و دارویی داریم

هدف ما افزایش امید ،بهبود کیفیت زندگی و ایجاد امنیت خاطر در بیماران صعبالعالج است
امیــر حســین مقصودلو ،مدیرعامل شــرکت ســامان داروی هشــتم ،مســتقر در پــارک علم و فنــاوری خراســان در جمع
خبرنگاران افزود :رسالت ما تولید محصوالت با کیفیت با هدف افزایش امید ،بهبود کیفیت زندگی و ایجاد امنیت خاطر
در بیماران صعبالعالج اســت .ســازمان ما اعتقاد دارد خواســتن ،توانســتن اســت .ما توانســتهایم همراه با استفاده از
نوآوریهای علم بیوتکنولوژی ،شرایط منحصر به فردی برای تحقق اهداف سازمان فراهم کنیم.
وی افزود :با اجرای اصول راهبردی ،وفاداری به ارزشهای اخالقی و کرامت انسانی توانستیم به هدف اصلی که كشف
توسعه و ارائه داروهای جدید برای غلبه بر بیماریهای خاص است ،برسیم.
مدیر عامل شــرکت ســامان داروی هشــتم در خصوص اهداف شرکت بیان کرد :شرکت سامان داروی هشتم ،براساس
اســتانداردهای الزم در پــی اهــداف خود اســت که شــامل افزایش امیــد ،بهبود کیفیت زندگی و ایجــاد امنیت خاطر در
بیماران خاص و صعب العالج ،دســتیابی به باالترین اســتانداردهای جهانی در تولید داروهای نوترکیب انسانی ،دقت
عمل و رعایت اصول اخالقی ،دستیابی به نوآوری های علمی برای تولید محصوالت با کیفیت و ایمن ،تصمیمگیری به
موقع و عمل سریع و شجاعانه همراه با پذیرش ریسک معقول ،برنامهریزی دقیق جهت رسیدن به اهداف شرکت و توان
تغییر تا کتیک و استراتژی جهت دستیابی به اهداف عالی ،باور به توانمندیهای نیروهای جوان ،متعهد ،متخصص و
ایجاد فرصتهای مبتنی بر شایستگی و توانمندی علمی آنها جهت رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته است.
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اقدامات بهداشتی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در پارک علم و فناوری خراسان انجام شد
به همت معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان ،اقدامات بهداشتی در جهت پیشگیری از ویروس
کرونا در پارک علم و فناوری خراسان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ پیرو برگزاری جلسه ی شورای سالمت پارک
علــم و فنــاوری خراســان ،با حضــور معاونین ،رئیس حراســت و روابط عمومی این پارک ،درخصــوص انجام اقدامات
ضروری و بهداشتی ،به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تصمیم گیری شد.
مهدی مروی معاون پشــتیبانی پارک خراســان ،ضمن بیان اهمیت این موضوع و تشــکیل جلســات فوری در این
خصوص ،اقدامات ذیل را ضروی و الزم االجرا دانست که بالفاصله عملیاتی و اجرایی شد.
 .1نصب دســتمال کاغذی جلوی همه درب های ورودی ســاختمان پارک ،ســرویس های بهداشــتی ،سالن های
جلسات ،عابربانک ،آسانسور و ...
 .2درج سطل زباله پشت درب سرویس های بهداشتی ،آسانسور ،عابربانک و ...
 .3لغو کارگاه های آموزشی ،رویدادها و جلسات غیر ضروری
 .4اطالع رســانی و نصب پوســترهای مناســب در این زمینه در اتوماســیون اداری ،بردها ،جلوی درب ها ،شــبکه
های اجتماعی و سایر مکان های در معرض دید
 .5ضدعفونی کردن سرویس های بهداشتی و فضای داخلی ساختمان اداری
 .6ضدعفونی کردن سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان
 .7آماده سازی بستر حضور و غیاب پرسنل از طریق سیستم اتوماسیون و عدم ثبت با اثر انگشت
 .8دراختیار قرار دادن ماسک و دستکش به پرسنل خدمات
 .9درج ژل شستشو در اداره جهت ضدعفونی دست ها برای پرسنل
 .10ضدعفونی کردن و شستن مداوم دستگیره های درب اتاق ها ،سالن ها و سرویس های بهداشتی
 .11امکان مرخصی برای پرسنل باالی  50سال و کسانی که دارای بیماری زمینه ای و یا دارای عالئم سرماخوردگی
مروی در پایان ،ضمن آرزوی ســامتی ،بر رعایت بهداشــت فردی و انجام توصیه های الزم در این خصوص تا کید
کرد.

اقدامات بهداشتی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در پارک علم و فناوری خراسان
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هفتمین نشست از دور سوم کمیسیون دائمی خراسان رضوی ،در پارک خراسان برگزار شد
هفتمین نشســت از دور ســوم کمیسیون دائمی هیأت امنای خراســان رضوی 29 ،بهمن  1398در پارک علم
و فناوری خراسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از واحد طرح و برنامه؛ این نشست
بــا حضــور اعضــای حقوقــی و حقیقــی کمیســیون و همچنیــن به صــورت ویدیــو کنفرانس در پــارک علــم و فناوری
خراسان رضوی برگزار شد.
از مهمترین دســتورات این نشســت بررســی گزارش عملکرد  3ساله  96تا  98پارک علم و فناوری خراسان و گزارش
حسابرسی سال  97آن بود.
شــایان ذکر اســت در پایان ،پیشــنهادات موثر و ســازنده ای در جهت بهبود و گسترش فعالیت های پارک خراسان
مطرح و مورد گفتگو و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

برگزاری هفتمین نشست از دور سوم کمیسیون دائمی هیأت امنای خراسان رضوی در پارک
علم و فناوری خراسان
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معرفی توانمندی های شــرکت های فناور پارک علم و فناوری خراســان در حوزه پیشــگیری
از شیوع ویروس کرونا
ردیف

نام شرکت فناور

عنوان محصول

1

احیا درمان پیشرفته

سازنده دستگاه های ونتیالتور (کمک تنفسی)

2

ا کسیر طب ستاره حیات مشهد

تولید ماسک جراحی و صنعتی و  N95سوپاپ دار

3

همراه دکتر

4

آرایشی آرینا تیوا آذین

5

توس درمان طب

تولید لباس یکبارمصرف مخصوص کادر مرا کز درمانی

6

شیمی پارسیان عطار

تولید سفید کننده و جرم گیر بدون بو و فاقد اسید و کلر

7

یکتا نانو فناوران طوس

تولید کاورهای ترمومتر

8

آرون زیست طب پاژ

تولید لوله آزمایشگاه خونگیری

9

تابان اندیش برجیس

تولید محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح نانو

10

رامان صدرا

ایجاد ابزارهای اموزش مجازی و تولید محتوای تعاملی

11

ویدابیا

12

دایاموز

13

ایزی وبینار

14

مرکز اموزش الکترونیک اریانا

ایجاد ابزارهای تله مدیسن و اپلیکیشن تماس صوتی تصویری
بیمار و پزشک و غربالگری کرونا
تولید محلول های آنتی با کتریال و ضدعفونی کننده های دست
و سطوح برپایه نانو

ایجاد پلتفرم ترجمه و صدا گذاری محتوای ویدیویی غیرفارسی
و بین المللی و امکان آموزش پیشگیری و درمان کرونا
ایجاد پلتفرم و شبکه اجتماعی برای ارتباط معلمین ،دانش
اموزان و والدین در دوران تعطیلی مدارس به منظور ارائه برنامه
درسی و آموزش و پیگیری
ایجاد سرویس اموزش آنالین بر بستر  Adobe connectجهت
برگزاری دوره های آموزشی کرونا
راه اندازی بستر اموزش انالین برای آموزش در دوره کرونا
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ردیف

نام شرکت فناور

15

یگانه ابتکار رایان سنا

16

منشور فناوری فردا

17

نوبان

ماهنامهداخلی

عنوان محصول
راه اندازی بستر اموزش الکترونیک و امکان تولید محتوای
اموزشی مرتبط با ویروس کرونا
تولید اپلیکیشن های سرگرمی ،آموزشی و استفاده از
 Gamificationدر آموزش و فرهنگ سازی بر بستر موبایل و ارائه
سامانه جامع آموزش ویدیویی ،صوتی و متنی به صورت آنالین
در حوزه پیشگیری از شیوع بیماری های وا گیردار
راه اندازی بستر نوبت دهی آنالین پزشکان و پاسخ به سواالت
پزشکی بیماران
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علمای اسالمی کشور افغانستان از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند
علمای شیعه و اهل سنت کشور افغانستان از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند و به منظور آشنایی
با دستاوردهای علمی و فناوری کشور با مسئولین این پارک به گفت و گو نشستند.

بازدید علمای اسالمی کشور افغانستان از پارک علم و فناوری خراسان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ علمای شیعه و اهل سنت کشور افغانستان
صبح روز ســی ام بهمن ماه ســال جاری ،از پارک علم و فناوری خراســان بازدید کردند و با مهندس هاشــم مهذب،
مدیر طرح و برنامه پارک علم و فناوری خراسان به گفت و گو نشستند.
مهنــدس مهــذب ضمــن بیــان دســتاوردها و پیشــرفت هــای علمــی کشــور ایــران در صنایــع مختلــف ،بــه معرفــی
دســتاوردهای شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیان پــارک خراســان پرداخت و گفت :گام اول پیشــرفت ایــران پس از
انقــاب ،توســعه علــم و تغییــرات دانشــگاه ها و عجین کــردن دانش با پژوهش بــود و گام کنونی انقــاب ،کاربردی
کردن این علم و دانش در جهت رفع نیازهای کشور است.
وی با اشــاره به این که راه نجات کشــور ،رشــد و توســعه مبتنی بر ظرفیت داخلی اســت ،ابراز کرد :پارک های علم و
فناوری به عنوان یکی از ارکان موثر در این خصوص و درجهت حمایت از شــرکت های فناور و دانش بنیان و بومی
سازی دانش در کشور ،فعالیت می کنند.
در پایان ،علمای کشــور افغانســتان ضمن ابراز خرســندی از این بازدید و تحسین رشد علمی و فناوری ایران ،آن را
الگویی درجهت رشد و توسعه کشور افغانستان عنوان کردند.

مدیر طرح و برنامه پارک علم و فناوری خراســان :راه نجات کشــور ،رشــد و توســعه مبتنی بر
ظرفیت داخلی است.
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بــا حضــور وز یــر صنعــت صــورت گرفــت؛ امضــای قرارداد بین پتروشــیمی ســلمان فارســی و
شرکت صنعت پروژه توس
شــرکت صنعــت پــروژه تــوس ،مســتقر در پارک علــم و فناوری خراســان ،قرارداد ســومین میــز تخصصی تعمیق
ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی را امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از مرکز رشد انرژی؛ در این جلسه که با
حضور دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،دکتر هاشمی نماینده مجلس شورای اسالمی ،دکترهادوی
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت ،مهندس صادقی نیا معاون امور صنایع وزارت صمت و مهندس مهدوی
رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشــیمی برگزار گردید ،امضای قرارداد ســومین میز ســاخت داخل پتروشــیمی،
بین شرکت پتروشیمی سلمان فارسی و 13شرکت توانمند داخلی در  23بهمن ماه صورت گرفت.
شــرکت دانش بنیان صنعت پروژه توس عضو امور موسســات فناور پارک علم و فناوری خراســان ،به عنوان یکی از
شرکت های توانمند ،قرارداد ساخت  4عدد سایلنسر ونت بخار را با مدیر عامل پتروشیمی سلمان فارسی به امضا
رساند.
الزم به ذکر اســت پتروشــیمی سلمان فارسی تحت مشاوره طراحی مهندسی شرکت  ،PIDECبزرگترین طر ح تولید
پروپیلن در صنعت پتروشــیمی با ظرفیت تولید ســاالنه  450هزار تن محصول پروپیلن در کشور است که قرار است
در سال  1400در بندر ماهشهر به بهره بردای برسد.

امضای قرارداد همکاری بین پتروشیمی سلمان فارسی و شرکت صنعت پروژه توس
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رئیــس هیــات مدیــره شــرکت اتوماســیون اداری حســیب :پــروژه رصدخانــه انــرژی اســتان
خراسان ،در راستای انجام مسئولیت اجتماعی انجام شد
رئیــس هئیــت مدیــره شــرکت اتوماســیون اداری حســیب گفــت :پــروژهای که به شــرکت مــا در راســتای انجام
مسئولیت اجتماعی سپرده شده ،پروژه رصدخانه انرژی استان خراسان است و قرار است پروژه مانیتورینگ
و رصدخانه انرژی استان را اجرا کند و تامین مالی این پروژه نیز بر عهده خود شرکت است.
م و فناوری
هــادی خواجه،رئیس هیئت مدیره شــرکت اتوماســیون اداری حســیب در گفتوگو با خبرنگار پــارک عل 
خراسان اظهار کرد :شرکت ما یکی از شرکتهای اتوماسیون اداری است و از جمله شرکتهای دانشبنیان مستقر
در پــارک علــم و فنــاوری خراســان اســت .این شــرکت حدود  14ســال اســت که در خصــوص هوشمندســازی نظام
مدیریت منابع در سازمانهای کالن و بزرگ فعالیت و کار میکند.
وی افزود :تخصص ما این اســت که ســامانههای مدیریتی منابع را برای شــرکتهای بزرگی که در ابتدا به انان ME
گفته میشود و از سازمانهای پایین دستی تشکیل میشوند ،همچون شهرداری ،سازمان ترافیک ،عمران ،حوزه
اقتصادی آستان قدس ،بهزیستی و ...را ایجاد کنیم.
رئیس هیئت مدیره شــرکت اتوماســیون اداری حســیب بیان کرد :ســامان ه ایجاد شــده توســط این شرکت ،سامانه
ســیبنا نام دارد که که درواقع کل فرآیند مدیریت منابع را در این ســازمانهای بزرگ مدیریت میکند .این ســامانه
تالش میکند که به صورت متمرکز کل منابع را تحت کنترل خود قرار دهد و از مرحله برنامهریزی تا مرحله پرداخت
و دریافت را شــامل میشــود .این حوزه تحت مدل بینالمللی به نام  IPABSاســت که در واقع ،سیبنا اولین تجربه
استفاده از این مدل در ایران می باشد.
خواجه ادامه داد :ســامانه ســیبنا افتخارات زیادی دارد ،از جمله برنده جشــنواره شیخ بهایی ،دارنده لوح تقدیر از
ریاست جمهور ،جزء  10طرح برتر دانشبنیان کشور در حوزه کارآفرینی دانشبنیان و ...
وی ادامه داد :اســتاندار خراســان رضوی ،مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگی را ایجاد کرده که براســاس آن ،روشی
در تامین منابع توســعه زیرســاختهای اطالعاتی و اقتصادی اســتان تعریف شده و این مثلث برای توسعه استان
در شرایط رکود و بحران مالی ایجاد شده است .این مثلث دارای سه ضلع حا کمیت ،مردم و معینهای اقتصادی
اســت .معینهای اقتصادی شــرکتهای بزرگی هســتند که در بدنه استان فعالند و میتوانند در ذیل فعالیتهای
اجتماعی خود و در قالب این طرح ،در جهت توسعه زیرساختهای اقتصادی استان کمک کنند.
رئیس هیئت مدیره شــرکت اتوماســیون اداری حسیب گفت :درواقع اســتاندار خراسان رضوی یک سری نیازهای
اقتصادی را در اســتان و بنگاههای بزرگ شناســایی کرده و مســئولیت هر بخش را بر عهده یک بنگاه اقتصادی قرار
داده اســت .معینهــای اقتصــادی خود به چند بخش صنعت ،خدمات و ...تقســیم میشــوند و در حوزه فناوری
اطالعات و هوشمندســازی شــرکتهای فناوری اطالعات انتخاب میشــوند و تا کنون پنج شــرکت به عنوان معین
اقتصادی در استان شناسایی شده اند که شرکت حسیب یکی از این معین های اقتصادی است .وی تا کید کرد:
پروژهای که به شرکت ما در راستای انجام مسئولیت اجتماعی سپرده شده ،پروژه رصدخانه انرژی استان خراسان
اســت و قرار اســت پروژه مانیتورینگ و رصدخانه انرژی اســتان را اجرا کند و تامین مالی این پروژه نیز بر عهده خود
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شرکت است.

شــرکت اتوماســیون اداری حســیب ،معین اقتصادی پروژه رصدخانه انرژی اســتان خراسان
رضوی

خواجه تصریح کرد :رصدخانه انرژی استان یک مرکز مانیتورینگ مصرف انرژی است که قرار است تمام مصرف انرژی
دســتگاههای دولتی در اســتان در این رصدخانه کنترل شــود و درواقع یک زیرســاخت اطالعاتی برای بهینهسازی
مصرف در اســتان باشــد .یکی از مشــکالت استان این است که شــرکتهای آب ،برق ،گاز و تلفن هرکدام به صورت
مستقل بر روی بحث انرژی اقداماتی انجام میدهند که این اقدامات معموال به صورت جزیرهای صورت میگیرد.
رئیس هئیت مدیره شــرکت اتوماســیون اداری حســیب افزود :وظیفه رصدخانه این اســت که دادههای مختلف را
از شــرکتها دریافــت کــرده و در اختیــار گروههای تحقیقی مهندســی انرژی قــرار میدهد تا آنان به مــرور به مباحث
بهینهسازی مصرف انرژی ،برچسب انرژی و ممیزیهای سیستمهای انرژی تخصصی بپردازند.
وی در پایان گفت :ما درواقع یک شرکت دانشبنیان هستیم که با حمایت دولت رشد کردهایم و ا کنون به نقطهای
رسیدیم که میتوانیم از دولت حمایت کنیم.
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در راستای تامین داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی؛ تفاهم نامه همکاری توسط
شرکت های گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان منعقد شد
نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل صنعت پتروشــیمی در جزیره کیش در  28بهمن ماه ســال جاری ،شــاهد
عقــد تفاهمنامــه همــکاری بین شــرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس در راســتای ســاخت داخل تجهیزات
صنعت پتروشیمی با شرکت های عضو گروه انرژی پارک علم و فناوری خراسان بود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از مرکز رشد انرژی؛ دراین نمایشـگاه
کلیه شـرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس حضور داشته و درخصوص زمینههای داخلیسازی ،با تولیدکننـدگان
تجهی ــزات و ش ــرکت های دانش بنیان به عقد تفاهم همکاری پرداختند ،که از این میان شــرکت های گروه انرژی
پارک علم و فناوری خراسان با عقد  5تفاهم نامه همکاری ،بیشترین سهم همکاری را داشتند.
تفاهــم نامــه هــای همکاری شــرکت های گــروه انرژی پــارک خراســان ،در زمینه های مهندســی معکوس و ســاخت
قطعــات توربــو کمپرســور ،Atlas Copcoســاخت قطعــات کنتــرل ولــو ،ا کچویتــور و تجهیــزات ابــزار و کمپرســورهای
سانتریفیوژ منعقد شده است.
ازجمله ،شــرکت پتروشــیمی اروند تفاهمنامه ای با عنوان «ســاخت داخل دیالج ولوهای آتشنشانی» با شرکت برنا
صنعت توس منعقد کرد.
همچنین شرکت پتروشیمی تندگویان نیز دو تفاهمنامه با عناوین «کنترل ولوهای فرآیندی» و «دکانترهای عمودی
واحدهای » PTAبا شرکتهای برنا صنعت توس و کاوش صنعت توس عضو گروه انرژی پارک علم و قناوری خراسان
به امضا رسانید.
گفتنی اســت نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل در صنعت پتروشــیمی از  27الی  29بهمن ماه در محل نمایشــگاه
بین المللی جزیره کیش و با تمرکز تامین نیازمندی های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.
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همکاری پارک علم و فناوری خراســان و شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد در راستای؛
توسعه کارآفرینی استان با تمرکز بر شهرستان سرخس صورت گرفت
پیرو تعامالت و همکاری های پارک علم و فناوری خراســان و شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد ،جلسه
هم اندیشــی درخصوص توســعه کارآفرینی اســتان با تمرکز بر شهرستان ســرخس ،دهم اسفند ماه  98در محل
دفتر شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از مرکز رشد انرژی؛ مهندس منبتی،
مدیرعامل پاالیشگاه خانگیران ،ضمن اشاره به پیشرفت شرکت های دانش بنیان و فناور استان خراسان رضوی،
خواستار توجه بیشتر کارآفرینان و شرکت ها به مسئولیت های اجتماعی شد.
وی ضمن اشــاره به اینکه بســیاری از شــرکت های نوپای استان با همکاری های بین پارک و پاالیشگاه ،امکان رشد
و پیشــرفت را پیدا کرده اند ،از شــرکت های رشــد یافته به عنوان منتور و راهنمای شــرکت های نوپا و استارت آپ ها
یاد کرد و خواستار تالش بیشتر در این زمینه شد.
دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراســان ،ضمن تشــکر از حمایت های همیشــگی پاالیشگاه خانگیران،
پارک خراســان را به عنوان متولی توســعه فناوری در اســتان برشــمرد و بزرگترین کمک به شــهر ســرخس را با عنوان
ورود نیروهای متخصص به ا کوسیســتم کارآفرینی و نوآوری اســتان خراسان ذکر کرد .وی مهمترین مسئولیت مرکز
نوآوری پاالیشگاه خانگیران را معرفی و جذب نخبگان به ا کوسیستم نوآوری دانست.
معصومــه ذا کریــان ،مدیر مرکز رشــد انرژی پارک خراســان با ارائه تازه ترین دســتاوردهای شــرکت هــای گروه انرژی و
همچنین فعالیت های شاخص مرکز رشد انرژی در سال  ،98موارد همکاری مشترک پارک با مرکز نوآوری پاالیشگاه
خانگیران را ذکر کرد .برخی از این موارد ،برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کسب و کار در سرخس ،انجام مشاوره
های تخصصی به استارت آپ ها ،حضور در جلسات پذیرش و جذب شرکت ها و تیم های فناوری و همچنین ارائه
خدمات منتورشیپ و نظارت و ...می باشد.
در پایان ،دکتر نیک پرســت ،مدیر مرکز نوآوری پاالیشــگاه خانگیران نیز با ارائه دســتاوردهای آن مرکز ،از جمله مهم
ترین زمینه های همکاری مشترک با شرکت های پارک را شامل موارد زیر عنوان کرد:
 استفاده از فضاهای اداری و کارگاهی در محل پاالیشگاه خانگیران و پردیس آن استفاده از ظرفیت های پاالیشگاه در زمینه های فنی و تخصصی امــکان اســتفاده از نیروهــای آموزش دیده که پس از پایان خدمت ســربازی در پاالیشــگاه ،می تــوان از آن ها برایتوسعه تیم فنی بهره برد.

همکاری پارک علم و فناوری خراسان و شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد درجهت توسعه کارآفرینی استان
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آمار و ارقام خواندنی از نگاه مجمع جهانی پارکهای علم و فناوری ()IASP
حوزههای اصلی فناوری در پارکهای علم و فناوری
پارکهای علم و فناوری در سطح جهان ممکن است در برخی حوزههای خاص دارای فعالیت گستردهتری نسبت
به دیگر حوزهها باشند .این موضوع به ظرفیتهای مناطق خاص و ارزش افزوده آن حوزه بستگی دارد.
بر اساس آمار سایت مجمع جهانی پارکهای علم و فناوری ( )IASPحدود  64.1درصد از پارکهای علم و فناوری
و مناطــق نــوآوری در ســطح جهــان اعــام کردهاند که حوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات یکی از چهــار حوزه اصلی
فناوری در آن پارکها میباشد .حوزههای بیوتکنولوژی ( ،)35%علوم کامپیوتر و سخت افزار ( ،)31.6%الکترونیک
( ،)%29.1مهندسی نرم افزار ( )29%و سالمت و داروسازی ( )27.4%در رتبههای بعدی قرار دارند.

درصد کارکنان فعال در واحد تحقیق و توسعه در پارکهای علم و فناوری
تحقیــق و توســعه( )R&Dفعالیتــی حیاتــی بــرای واحدهــای تحقیقاتــی و فناور مســتقر در پارکهای علــم و فناوری
و دانشــگاهها میباشــد .بــر اســاس تحقیق صورت گرفته توســط  IASPبــرای آ گاهی از وضعیت تحقیق و توســعه در
پارکهــای علــم و فنــاوری ،در حــدود 21.8درصــد پارکهای علــم و فناوری جهــان ،بیش از  60درصــد از کارکنان در
واحد تحقیق و توسعه مشغول به فعالیت هستند که رقم قابل توجهی است و حدود  9.9درصد از پارکهای علم و
فناوری جهان بین  41الی  60درصد از کارکنانشان در واحد تحقیق و توسعه فعالیت دارند.
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افزایش ظرفیت نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط ))SME
ا کثر پارکهای علم و فناوری اقداماتی را به منظور حمایت از شــرکتهای مســتقر برای افزایش ظرفیت نوآوری آنها
انجام میدهند .بر اساس نظرسنجی  ،IASPبیشترین نوع حمایت پارکهای علم و فناوری جهان در این خصوص
مربــوط بــه خدمــات مشــاوره یــا ارتباط دادن آنها با ســازمانهایی اســت کــه بتواننــد در این خصوص مشــاوره ارائه
کنند .این موضوع نشــان دهنده نقش مهم مشــاوره به عنوان یکی از خدمات اصلی پارکهای علم و فناوری برای
شرکتهای کوچک و متوسط است.
بــر اســاس این نظرســنجی 27.6 ،درصــد از پارکهای علم و فنــاوری از  machmakingبرای ارتبــاط برقرار کردن بین
شرکتها با نهادها و یا افراد توانمند در ارائه خدمات مشاوره استفاده میکنند؛ در عین حال  24.1درصد پارکها از
جلسات مشاوره موردی در صورت لزوم استفاده کرده و  20.7درصد پارکها کارگاههایی را برای آموزش مهارتهای
نوآوری برگزار میکنند 13.8 .درصد پارک ها از آموزش شــخص به شــخص و  13.8درصد از پارکها نیز از تمام موارد
باال برای افزایش ظرفیت نوآوری شرکتها بهره میبرند.

مترجم :احسان سید کشمیری

منبع :سایت IASP
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شرکت نسل رویش فرصت ویستا موفق به اخذ مجوز «صنایع خالق» شد
شرکت نسل رویش فرصت ویستا از اعضای دوره رشد مقدماتی مرکز رشد فناوریهای فرهنگی و زیارت پارک
علم و فناوری خراسان ،موفق به اخذ مجوز «صنایع خالق» از «برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق»
شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از مرکز رشــد فناوری های فرهنگی
و زیــارت؛ شــرکت نســل رویــش فرصت ویســتا با مدیریت عامل محســن افشــارپور ،با ایــدۀ محوری «پلتفــرم هدایت
تحصیلی و شغلی مبتنی بر آموزشهای هدفمند» در مردادماه  97وارد دوره رشد مقدماتی این مرکز شد.
این شرکت با اتکا به توان فنی و تخصصی خود توانست از«برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق» که از جمله
کارگروههای زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد ،مجوز صنایع خالق را کسب کند .بدیهی
است کار تیمی در تحقق این هدف و سایر اهداف محققشده و پیشرو ،از اثر بهسزایی برخوردار بوده و هست.
تأیید مجوز شرکت را میتوان در ردیف  414از سایت برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق مشاهده کرد.

اخذ مجوز "صنایع خالق" توسط شرکت نسل رویش فرصت ویستا
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شرکت طراحی نو نقش پارت موفق به اخذ مجوز «صنایع خالق» شد
شرکت طراحی نو نقش پارت با برند «طراحی نو» ،از اعضای دوره رشد مرکز رشد فناوریهای فرهنگی و زیارت
پارک علم و فناوری خراســان ،موفق به اخذ مجوز «صنایع خالق» از «برنامه توســعه زیس ـتبوم شرکتهای
خالق» شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از مرکز رشد فناوری های فرهنگی
و زیارت؛ شرکت طراحی نو نقش پارت با مدیریت عامل اسحاق رحمانی نسب ،با ایدۀ محوری «سازههای فضایی
ساپو» در اسفندماه  95وارد دوره رشد این مرکز شد.
این شــرکت با اتکا به توان فنی و تخصصی خود ،موفق به اخذ مجوز «صنایع خالق» از «برنامه توســعه زیســتبوم
شرکتهای خالق» شد.
الزم بــه ذکر اســت شــرکت طراحی نو عالوه بر ســازههای فضایی ســاپو ،در زمینــه طراحی و تولید ســایر محصوالت
مــدرن و روز دنیــا در زمینــه معمــاری ،از جملــه ســازههای خــاص ،ســازههای تاشــونده ،ســازههای جمعشــونده،
سازههای غشایی و سازههای کابلی بهصورت تخصصی فعالیت میکند.
س قراردادن محصوالت روز دنیا در حوزه زیرساخت و نیز حوزههای فرهنگی،
مهمترین رســالت این تیم در دســتر 
هنری ،ورزشی ،گردشگری و ...برای همه ،با قیمت و کیفیت مناسب است.
تأیید مجوز شرکت را میتوان در ردیف  688از سایت برنامه توسعه زیستبوم شرکتهای خالق مشاهده کرد.

اخذ مجوز "صنایع خالق" توسط شرکت طراحی نو نقش پارت

23

ماهنامه داخلی

پارک علم و فناوری خراسان  -شماره سی و هفتم  -اسفندماه 98

به مناسبت والدت امام علی (ع)؛ از پرسنل مرد پارک علم و فناوری خراسان تقدیر شد
به مناسبت والدت امام علی (ع) و گرامیداشت روز مرد ،از پرسنل مرد شاغل در مجموعه پارک علم و فناوری
خراسان تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری
خراســان به اتفاق هاشــم پوراحمدان ،مســئول امور رفاهی این پارک ،ضمن عرض تبریک والدت باســعادت مولی
الموحدین ،امام علی علیه السالم ،با اهدای هدیه ،از پرسنل مرد شاغل در پارک خراسان تقدیر کردند.

تقدیر از پرسنل مرد شاغل در پارک علم و فناوری خراسان به مناسبت والدت امام علی (ع)
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دفتر ارتباطات و هماهنگی با پارک علم و فناوری خراسان در شهرستان فیروزه افتتاح شد
همزمان با آغاز عملیات اجرایی مرکز نخبگان و جوانان شهرستان فیروزه ،دفتر ارتباطات و هماهنگی با پارک علم
و فناوری خراسان در این شهرستان افتتاح و آغاز به کار کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل پارک علــم و فناوری خراســان ،بــه نقل از مرکز رشــد فناوری نیشــابور؛
همزمان با آغاز عملیات اجرایی مرکز نخبگان و جوانان شهرستان فیروزه توسط فرمانداری فیروزه ،دفتر ارتباطات
و هماهنگی با این پارک در محل فرمانداری شهرستان فیروزه ،افتتاح و آغاز به کار کرد.
دکتر قنبری ،رییس پارک علم و فناوری خراســان در این مراســم که با حضور فرماندار شهرســتان فیروزه ،مدیر مرکز
رشــد فناوری نیشــابور ،اعضای شــورای اداری و کارگروه اشــتغال و اقتصاد مقاومتی و جمعی از فعاالن و معین های
اقتصادی این شهرســتان در محل ســالن جلســات این فرمانــداری برگزار گردید ،ضمن معرفی پــارک علم و فناوری
خراســان و اشــاره به فعالیت ها و دستاوردهای بزرگ شرکت های توانمند عضو پارک در حوزه های مختلف ،گفت:
فرهنگ سازی و ایجاد فضای مناسب فکری در بین مردم و مسئوالن ،گامی موثر در راستای توسعه نوآوری مبتنی
بر کسب و کارهای موجود و بر اساس ظرفیت های ویژه این شهرستان به ویژه در حوزه کشاوری و دامپروری است.
رییس پارک علم و فناوری خراســان با تا کید بر تقویت روحیه خودباوری در بین جوانان این شهرســتان و اســتفاده
از همه امکانات مادی و معنوی در این راســتا ،خاطرنشــان کرد :ظرفیت های مناســبی در شهرستان فیروزه وجود
دارد که چنانچه در امر آموزش و پشتیبانی خوب عمل شود ،گام های توسعه ،سریع تر برداشته خواهد شد.

افتتاح دفتر ارتباطات و هماهنگی با پارک علم و فناوری خراسان در شهرستان فیروزه

وی با اشــاره به پیگیری ها و پشــتیبانی های موثر فرمانداری فیروزه در راهکارهای اجرایی و برنامه ریزی به منظور
ارایــه مشــاوره و آمــوزش ،هدایــت و حمایــت الزم از اســتعدادهای این شهرســتان و مشــارکت و همکاری مرکز رشــد
فناوری نیشابور را از اصلی ترین اهداف ایجاد دفتر ارتباطات و هماهنگی با پارک علم و فناوری خراسان برشمرد.
دکتر حکیم پور ،فرماندار شهرستان فیروزه با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور ایجاد توسعه کسب و کارها
بــر پایــه نــوآوری و فناوری در این شهرســتان ،از اجرایی کردن مرکز نخبگان و جوانان شهرســتان فیــروزه در فضایی
با زیربنای بیش از هزار متر مربع خبر داد که با مشــارکت خیرین و معین اقتصادی چیکا در دســت اقدام می باشــد

25

ماهنامه داخلی

پارک علم و فناوری خراسان  -شماره سی و هفتم  -اسفندماه 98

و این مرکز محلی مناســب در راســتای برنامه ریزی برای بهره مندی از ظرفیت اســاتید دانشــگاه و متخصصین حوزه
های مختلف نوآوری و کســب و کار به منظور هدایت و حمایت از کســب وکارهای جدید خواهد بود تا بتواند زمینه
ساز تحولی بزرگ در شهرستان فیروزه باشد.
در ادامه ،علیرضا شــیرازی مدیر مرکز رشــد فناوری نیشــابور با اشــاره به برگزاری دوره های عمومی و تخصصی کســب
و کار ،با هدف بســتر ســازی و آشــنایی بیشــتر اقشــار تحصیل کرده در شهرســتان فیروزه ،گفت :فضای کســب و کار
جدیدی در این شهرســتان ،به همت اعضای ســتاد و مشاورین و منتورهای مرکز رشد نیشابور در فیروزه ایجاد شده
است.
شــیرازی در ادامــه بــه بیــان رئــوس اصلــی تفاهــم نامه فــی مابین پــارک علم و فنــاوری خراســان و فرمانــداری فیروزه
پرداخت.

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری خراسان و فرمانداری شهرستان فیروزه

همچنیــن خاطــر نشــان مــی نمایــد ،در این جلســه جمعــی از کارآفرینــان ،خیریــن و مدیران دســتگاه هــای اجرایی
شهرستان فیروزه به بیان پیشنهادات خود در حوزه کارآفرینی و نحوه همکاری با دفتر ارتباطات و هماهنگی با پارک
علم و فناوری خراسان پرداختند.
شــایان ذکر اســت در حاشــیه این جلسه ،مراســم کلنگ زنی ســاخت مرکز نخبگان و جوانان فیروزه نیز با حضور دکتر
قنبری ،دکتر حکیم پور و سایر اعضا صورت گرفت.
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بلیط بین هزینه ی بلیط هالل احمر را کاهش داد
بلیــط بین ،عضو مرکز رشــد  ICTپارک علم و فناوری خراســان توانســت هزینه ی ســفرهوایی هــال احمر در اربعین
امسال را به نصف هزینه ی پیش بینی شده کاهش دهد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از مرکز رشد ICT؛ طی مصاحبه ای که با علی فوالدی
طوســی مدیرعامــل بلیــط بین در خصوص همکاری این شــرکت در پروژه اربعین هالل احمر صــورت گرفت ،وی به
موفقیت این پروژه و کاهش چشمگیر هزینه ها اشاره کرد و در شرح آن گفت :با برگزاری مراسم اربعین ،هالل احمر،
گروهــی  2000نفــره متشــکل از کادر تخصصی پزشــکی ،امدادگران ،پرســتاران و داوطلبانان هالل احمــر را برای ارائه
خدمات به زائران ایام اربعین به عراق اعزام می کند .اعزام این افراد به صورت هوایی بوده و هزینه نسبتا باالیی را
برای جمعیت هالل احمر به دنبال دارد.
خوشــبختانه در پروژه مشــترکی که میان بلیط بین و هالل احمر تعریف شــد ،تیم بلیط بین توانست با نصف هزینه
ی پیــش بینــی شــده توســط هالل احمر بلیت هــا را تهیه کند .انجام مطلوب این پروژه توســط بلیــط بین ،در کنار
کاهــش چشــمگیر هزینــه اجرای آن ،موجب شــد جمعیت هالل احمر ،اســتفاده از پنل ســازمانی بلیــط بین را برای
تمامــی زیــر مجموعــه های خود در سراســر کشــور الزامی نماید .این ســازمان امیدوار اســت با ایــن محصول دانش
بنیان ،بتواند عالوه بر شفافیت ،مدیریت یکپارچه و کاهش هزینه ها را برای آن سازمان محفق نماید.
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مدیرعامــل شــرکت ســامانههای دقیــق نوین افراز؛ ماشــینآالت برش  CNCلیــزر فایبر را در
کشور ،بومی سازی کردیم
مدیرعامل شــرکت ســامانههای دقیق نوین افرازگفت :این شــرکت اولین دارنده عنوان دانش بنیان درزمینه
ماشــین آالت برش و دارنده سیســتم مدیریت تضمین کیفیت اســت .جدیدترین محصول شرکت،که در ایران
بومی ســازی شــده اســت ،با نام «ماشــینآالت برش سی ان سی لیزر فایبر» می باشــد که با ابعاد و اندازههای
سفارشی و طبق نیاز مشتری در حال خدمترسانی است.
رسول خارکش ،مدیرعامل شرکت سامانههای دقیق نوین افراز در گفتوبا خبرنگار پارک علمو فناوری خراسان اظهار
کرد :شــرکت ما مســتقر در امور موسســات پارک علم و فناوری است .ما از سال  ۱۳۹۲با ایده محوری سیستمهای کنترل
حرکتی برای توسعه و رشد این سیستمها و افزایش کاربرد روشهای جدید در ماشین آالت پیشرفته در پارک مشغول
به کار شدیم.
وی افزود :در حال حاضر توانستهایم  6ثبت اختراع و  ۲گواهی علمی ثبت اختراع را کسب نماییم .همچنین چند طرح در
بخش تحقیق ،توسعه ،برنامه توسعه منابع و امکانات جهت افزایش سطح تولید در دست اقدام داریم.
مدیرعامل شــرکت ســامانههای دقیق نوین افراز بیان کرد :شرکت سامانههای دقیق نوین افراز در سال  ۱۳۹۶موفق به
کســب عنوان دانشبنیان برتر اســتانی شــد .این شــرکت اولین دارنده عنوان دانشبنیان درزمینه ماشــین آالت برش و
دارنده سیستم مدیریت تضمین کیفیت است.
خارکش عنوان کرد :یکی از کاربردهای عمده سیستمهای کنترل حرکتی ،در زمینه ماشینآالت CNCاست .ماشینآالت
ت برشــی که توانایی انجام چندکار و فرآیند روی یک دستگاه را
تخصصی برش پالســما ،هوا گاز لوله پروفیل ،ماشــین آال 
دارند ،از جمله محصوالت طراحی و ساخته شده توسط این شرکت است.
خارکش درخصوص اهداف شرکت سامانههای دقیق نوین افراز گفت :هدف ما استفاده از سیستمهای کنترل حرکتی
در صنایع نظامی است ،که در حال انجام و توسعه این بخش نیز هستیم .همچنین به کارگیری تکنولوژیهای جدید و
یسازی این فناوری ،توسعه هرچه بیشتر ماشینآالت جهت افزایش بهرهوری کارخانجات کشور اعم از کارخانجات
بوم 
تولیدی ،نظامی ،کاهش وابستگی صنایع کشور و نیز ارائه خدمات پس از فروش ،جزء اهداف این شرکت است.
مدیر عامل شــرکت ســامانههای دقیق نوین افراز تا کید کرد :ا کنون در پارک علم و فناوری خراســان مســتقر هستیم و از
امکانات آموزشــی و مشــاورهای پارک اســتفاده میکنیم .همچنین پس از پذیرش در امور موسســات ،با تخصیص زمین
و امکانات اولیه ،اقدام به احداث ســالن اداری کردهایم .در حال حاضر برای توســعه سازمانی از حمایتها و کمکهای
پارک بهره میبریم .از جمله این حمایتها ،اخذ ضمانت نامههای مربوط به قراردادهای جاری پارک در قالب قرارداد سه
جانبه با صندوق فرآیند صدور ضمانت نامه بود که در بسیاری از مسائل کمک شایانی به ما کرده است.

بومی سازی "ماشینآالت برش  CNCلیزر فایبر" توسط شرکت سامانههای دقیق نوین افراز
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نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو استان خراسان رضوی برگزار شد
به همت پارک علم و فناوری خراسان و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و ستاد نانو استان" ،نمایشگاه
دستاوردهای فناوری نانو استان خراسان رضوی" در دانشگاه فردوسی همراه با کارگاه آموزشی روش صنعتی
سازی نانو مواد در خط تولید کارخانه ها ،پنج شنبه یکم اسفند ماه  1398برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از امور پروژهها و پیمان ها" ،نمایشگاه دستاوردهای فناوری
نانو اســتان" با مشــارکت شــرکتهای تابان اندیش برجیس ،موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد ،مجموعه
تحقیقاتی پر طاووس ،نانو گستر کیمیا گران آروند ،آزمایشگاه تحقیقاتی نانوسنسور و نانوکیت ،توسعه فناوری های نوین
نانو مقیاس (توس نانو) و  ...برگزار گردید و محصوالت و دانش این شرکت ها در حوزه نانو فناوری به نمایش گذاشته شد.
از جمله فناوری شرکت های حاضر در این نمایشگاه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• بیش از  10محصول تجاری سازی شده نانو فناوری در حوزه صنایع غذایی مانند نانوحسگرهای حساس به حرارت،
غنی سازی آب پرتقال با امگا 3در ساختار نانولیپوزوم و ...
• محصوالت تجاری سازی شده نانو فناوری در حوزه دارویی مانند نانوکیت مورفین و نانوکیت استامینوفن و ...
• تنســیومتر (دســتگاه اندازه گیری کشــش سطحی و بین ســطحی مایعات) و دستگاه اندازه گیری ســطح ویژه و توزیع
حفرات ()BET&BJH
• نانو اسپری درایر ،الیه نشانی غوطه وری (دیپ کوتر) ،نانو ا کسید رویZno
• مستربچ و کامپاندهای آنتی با کتریال بر روی پلیمرهای PC ،PA ،polyester ،PE ،PP،ABSبر پایه نانو ا کسید روی
همچنین مجموعه کتاب های حوزه نانو فناوری در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفت.
از اهم بازدیدکنندگان این نمایشگاه می توان به جمعی از اساتید و فارغ التحصیالن دانشگاه فردوسی مشهد ،نمایندگان
پــارک علــم و فنــاوری خراســان ،نماینده ســازمان همیاری های شــهرداری مشــهد و نماینده دانشــگاه علوم پزشــکی و
نمایندگانی از شهرستان های گناباد و تربت حیدریه و قوچان اشاره نمود.
گفتنی اســت برای اولین بار در کشــور ،کارگاه کاربردی "روش صنعتی ســازی نانو مواد در خط تولید کارخانه ها" توســط
مهندس ســلیمی (فناور ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو کشــور و پارک علم و فناوری خراسان رضوی ،مشاور نانو مقیاس
شــرکت های الکترواســتیل ،موکت ظریف مصور انتی با کتریال ،فرش اب گریز مشــهد ،پوشا ک ضد لک کیان تن پوش،
مشــاور اخذ تاییدیه کمیته بهداشــت غذا و داروی ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو و عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی_
مشهد) برگزار گردید.
شایان ذکر است این کارگاه به صورت همزمان و آنالین نیز برای عالقه مندان برگزار شد و گواهی حضور در کارگاه توسط
پارک علم و فناوری صادر خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو استان خراسان رضوی
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در بازدیــد مســئوالن پارک خراســان از مجموعه چالیدره ،مطرح شــد :ردپــای فناوری های
نوین در مجموعه تفریحی چالیدره
در بازدید رییس ،معاون و مدیران پارک علم و فناوری خراســان از مجموعه تفریحی ،گردشــگری چالیدره در
طرقبه ،همکاری دو مجموعه برای ظهور و بروز فناوری های نو در این مجموعه آغاز شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملل پــارک علم و فناوری خراســان ،بــه نقل از واحــد پروژه هــا و پیمان ها؛
رییس ،معاون و برخی از مدیران پارک علم و فناوری خراســان ،چهارم اســفند ماه با همراهی مدیرعامل مجموعه
تفریحی ،گردشگری چالیدره ،از سایت ها ،امکانات و زیرساخت های موجود در این مجموعه بازدید کردند.
مهندس رحیمیان مدیرعامل مجموعه چالیدره با اشاره به اینکه این مجموعه در برخی اوقات سال ،روزانه نزدیک
به ده هزار نفر بازدید کننده دارد ،زیرســاخت ها و و تفریحات موجود در چالیدره را مدنظر قرار داد و خواســتار ورود
شرکت های فناور و دانش بنیان و بکارگیری فناوری های جدید در جهت رونق بیش از پیش این مجموعه شد.
دکتر رضا قنبری ،رییس پارک علم و فناوری خراسان ،ضمن توجه به بسترهای موجود در چالیدره ،حضور شرکت
های فعال در زمینه گردشگری ،مبلمان شهری ،بازی و سرگرمی و هوشمندسازی را موثر دانست .چرا که با پیاده
ســازی فنــاوری این شــرکت ها ،شــاهد رونق بیشــتر ایــن مجموعه و طبیعتا اســتقبال گســترده تــر بازدیدکنندگان و
مسافرین داخلی و خارجی خواهیم بود.
شــایان ذ کــر اســت بــا توجــه به اینکه پارک علــم و فناوری خراســان در بین پارک هــای علم و فناوری از ســوی وزارت
علوم به عنوان دبیرخانه توســعه فناوری های نو در منطقه آزاد کیش انتخاب شــده اســت ،مقرر شده که مجموعه
محصوالت مرتبط با تفریحات آبی و گردشــگری موجود را نیز با مجموعه تفریحی و گردشــگری چالیدره به اشــترا ک
بگذارد.

بازدید مسئوالن پارک علم و فناوری خراسان از مجموعه تفریحی ،گردشگری چالیدره
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گزارش عملکرد 6ماهه دوم سال  98واحد روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان
اعضای شورای ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان:
رئیس شورا :مهندس هاشم مهذب  -مدیر طرح و برنامه
دبیر شورا :مهندس فریده برقی -مسئول روابط عمومی
عضو شورا :رضا قاضی خانی  -مسئول دفتر ریاست و مشاور حقوقی رئیس
عضو شورا :مهندس رضا ا کبری  -کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات
عضو شورا :مهندس مصطفی مکارم -مدیر شتابدهنده کسب و کار فردوسی
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بازتاب خبری "ایجاد پردیس مشــترک پارک علم و فناوری خراســان در دانشــگاه فردوســی
) (انجمن بین المللی پارک های علم و فناوریIASP مشهد"در سایت

Khorasan Science and Technology Park to open new affiliate site
Khorasan Science and Technology Park (KSTP) has recently announced plans to open a new affiliate
park on the campus of the Ferdowsi University of Mashhad.
The announcement came as KSTP signed a contract in in the governor's office of Khorasan Razavi
province for the establishment of the new site
The contract for establishing the new affiliate was signed by Dr. Ghanbari, the president of KSTP, Dr.
Kafi, the president of Ferdowsi University, and Mr. Razm Hosseini, the governor of Khorasan Razavi
province, with the signing ceremony also attended by Dr. Sattari, Iran’s Vice President for Science and
Technology.
According to the agreement signed, Ferdowsi University of Mashhad will allocate premises to the new
affiliate of KSTP over a -33 year period. Once up and running, it will work to improve the technology
ecosystem in the city of Mashhad, provide more space for technology and science-based companies and
create an opportunity for closer relationships between the university and the park.
Khorasan Science and Technology Park is one of the largest science parks in Iran, and was established in
September 2008 to increase community wealth by encouraging and promoting a culture of innovation,
and enhancing the competitiveness of tech-based companies and institutions in the park environment.
It works to provide a platform for technology transfer, increase high value-added production, attract
foreign investment, and help growing companies to enter global markets.
To find out more about KSTP, please visit https://www.kstp.ir/en.
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