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قائــم مقــام تولیــد شــرکت احیا درمان پیشــرفته ،عضو پارک علم و فناوری خراســان رضوی:
روزانه " ۳۰دستگاه ونتیالتور" برای مراقبتهای ویژه در دوران ابتال به کرونا تولید می شود
قائم مقام تولید شــرکت احیا درمان پیشــرفته ،عضو پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت :در حال حاضر
و با توجه به بحران بیماری کرونا در کشور ،روزانه  ۳۰دستگاه ونتیالتور (دستگاه تنفس مصنوعی) توسط این
شرکت دانش بنیان تولید و عرضه میشود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراســان رضوی؛ حمیدرضا بهفرمقدم در گفتوگو با
خبرنــگار ایــن پارک درخصوص تولید دســتگاه ونتیالتور (دســتگاه تنفس مصنوعی) اظهار کرد :شــرکت احیا درمان،
عضو پارک علم و فناوری خراســان رضوی و اولین شــرکت دانش بنیان اســت که از سال  1390فعالیت خود را با تولید
ونتیالتور و دستگاه بیهوشی آغاز نمود و همچنین در سال  1397توانست دستگاه سی تی اسکن را تولید کند.

وی افزود :در حال حاضر با توجه به بحران بیماری کرونا در کشور ،نیاز بیشتری به تولید دستگاه ونتیالتور(دستگاه
تنفس مصنوعی) احساس میشود و ما نیز برای تامین این دستگاه اقدام نمودهایم.
تا کنون دستگاه ونتیالتور در  460مرکز درمانی و بیش از سه هزار  500تعداد از آن در کل کشور نصب شده است
بهفرمقدم عنوان کرد :تا کنون دستگاه ونتیالتور در 460مرکز درمانی مورد استفاده قرار گرفته و بیش از سه هزارو و 500
تعداد از این دســتگاه در کل کشــور نصب شــده اســت .مجوز تولید آن تا قبل از شــیوع بیماری کرونا برای  5دستگاه
بود که با توجه به شرایط پیش آمده و در "جهش تولید" این تعداد را به  30دستگاه رساندهایم .این تعداد دستگاه
به وزرات بهداشت که متولی توزیع آن در کل کشور است ،تحویل میشود.
وی درخصوص افزایش حجم تقاضا و افزایش تولید این دســتگاه تا کید کرد :وزراتخانه پیشبینی هزار دســتگاه را
داشته و قرارداد ما با آنها تولید  960دستگاه است .برای تولید هزار دستگاه 48 ،روز زمان الزم داریم؛ ا گر وزراتخانه
در این خصوص تقاضای بیشتری داشته باشد ،ما برای افزایش تولید مشکلی نخواهیم داشت.
تسهیالت  400میلیارد ریالی برای تولیددستگاه ونتیالتور
قائم مقام تولید شــرکت احیا درمان پیشــرفته ادامه داد :شــرکت احیا درمان پیشــرفته با اســتفاده از تســهیالت 400
میلیارد ریالی صندوق نوآوری و شکوفایی موفق به تولید این دستگاه شده است .این دستگاه ،قیمت باالیی دارد
و برای تولید آن نیاز به پشــتیبانی مالی باالیی اســت .صندوق نوآوری و شــکوفایی به دستور معاون علمی و فناوری
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رئیس جمهور ،این مبلغ را به ســرعت در اختیار ما قرار داد .ا کنون این هزینه برای تولید این تعداد دســتگاه کافی
است و همه کارها به خوبی در حال پیشروی میباشد.
وی خاطرنشــان کرد :شــرکت احیا درمان پیشــرفته در دو زمینه تشــخیص و درمان بیماری کرونا به پزشــکان یاری
میرســاند .تشــخیص کلی در ابتدا توسط سیاتیاسکن صورت میگیرد؛ یعنی دستگاه سیتیاسکن به طور دقیق
نشــان میدهد چه مقدار از ریه درگیر این بیماری شــده اســت .دوم ،درمان میباشد که از طریق دستگاه ونتیالتور
انجام میشود و این دستگاه در تنفس بیمار نقش بسزایی دارد.

دستگاه ونتیالتور تا زمانی که یک درصد از ریه باقی مانده باشد مریض را زنده نگه میدارد
بهفرمقدم ادامه دارد :وقتی ریه درگیر این بیماری میشــود نمیتواند تبادل ا کســیژن را به راحتی انجام دهد .این
دســتگاه به ریه کمک میکند؛ یعنی اختیار تنفس بیمار را میگیرد و بهگونهای که برای بیمار مفید اســت ،توســط
پزشک و پرستار تنظیم میشود و کمکاری ریه را جبران میکند.
بیمارانی که فوت میشوند به دلیل این است که درمان بر روی آنها دیر صورت گرفته و ریه صددرصد از کار افتاده
است .این دستگاه تا زمانی که یک درصد از ریه باقی مانده باشد ،بیمار را زنده نگه میدارد.
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رئیس پارک علم و فناوری خراســان رضوی :شــرکتهای دانشبنیان توانســتهاند در بحران
کرونا نقش مهمی ایفا کنند
رئیــس پــارک علم و فناوری خراســان رضــوی گفت :با توجه به شــیوع ویروس کرونا ،شــرکتهای دانشبنیان
توانستهاند نقش مهمی را در عرصه تولید محصوالت استراتژیک ایفا کنند.

بــه گــزارش روابــط عمومی و امور بیــن الملل پارک علم و فناوری خراســان رضــوی ،به نقل از خبرگزاری ایســنا؛ دکتر
رضا قنبری در گفتوگو با ایســنا در خصوص اقداماتی که پارک علم و فناوری و شــرکتهای دانشبنیان اســتان در
مــورد ویــروس کرونــا انجــام دادهانــد ،اظهار کرد :اقداماتــی که ما در این رابطــه انجام دادیم و بعضی از شــرکتهای
دانشبنیــان توانســتند نقــش مهمی را در این زمان کم برای کشــور ایفا کنند این بــود که محصوالت خود را تغییر و
بعضی دیگر نیز ســاخت آن محصول را توســعه دادند که این محصوالت بســیار اســتراتژیک هستند ،مانند دستگاه
تنفس مصنوعی که یکی از شرکتهای پارک توانست به یکباره بازار روزانه تولید را  6برابر کند.
وی افــزود :شــرکتهای دانشبنیــان دیگــری هــم وجود داشــتند که در ســاخت بیمارســتان صحرایــی ،کار بر روی
تســت کرونا و دیگر موارد را انجام دادند .نکته مهم دیگری که در بعضی از این شــرکتها وجود دارد این اســت که
محصوالتــی را تولیــد میکردنــد ،امــا احتیــاج به کمک داشــتند تا به زنجیــره تأمین و توســعه بازار به عنــوان معرفی
محصول اقدام کنند که با مکاتبات صورت گرفته ،مفید و فایده داشــته باشــد در نتیجه ا کوسیســتم پارک توانست
در خصوص بحث کرونا اقداماتی از این قبیل انجام دهد.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی رضوی تصریح کرد :اصلیترین اقدامی که پارک علم و فناوری در خصوص
کرونا انجام داده این بود که بتوانیم به رشد کسب و کارها کمک کنیم و شاید با شرایط بحرانی که کرونا برای اقتصاد
کشور و بالطبع استان به وجود آورده ،این شرایط را پیچیده کرده است .شاید در بیشتر مواقع رشد به مفهوم حفظ به
کار برود و ا گر ما بتوانیم کسب و کارهای آسیب دیده را حفظ کنیم ،در واقع کار بزرگی انجام دادهایم.
وی عنــوان کــرد :بعضــی از کســب و کارهایــی که در ا کوسیســتم پــارک وجود دارند ،در بحث کرونا رشــد بســیار زیادی
کردند ،بازار داشتند و آن را توسعه دادهاند اما برای دیگر کسبوکارها مشکالتی به وجود آمده و ما در این راستا دو کار
جدی انجام دادیم .با اســتفاده از شــبکه پارک ،آســیبی که به شرکتها در زمینه حملونقل محصوالت ،وارد شده را
به حداقل رساندیم.
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مهمترین هدف پارک علم و فناوری ،حفظ نیروی نخبه شاغل در شرکتهای دانشبنیان است
قنبری خاطرنشان کرد :مشکل دیگری که برای شرکتها به وجود میآید ،تحویل و معوقات بعضی از محصوالت
اســت کــه دچار مشــکل شــده و با انجــام اقدامــات و پیگیریهایی در این زمینه ،توانســتیم کاری کنیم تا شــرکت
بتواند محصول خود را به موقع تحویل دهد .همچنین با استفاده از ا کوسیستم انجمن شرکتهای دانشبنیان،
بتوانیم بعضی از موارد را در سطح کشور و استان پیگیری کنیم که بیشتر موضوعات حفظ نیروی نخبه شاغل در
شرکتهای دانشبنیان بود که مهمترین هدف به شمار میرود.

وی اضافه کرد :برای رفع مشــکالت شــرکتها مواردی مانند استفاده از شرایط اضطراری وجود دارد که نامههایی
تنظیم شــده و برای اینکه اســتفاده از معوقات با مطالبات شــرکتها به نوعی متعادل شــود ،از صندوق نوآوری و
شــکوفایی درخواس ـتهایی داشــتیم و ســرفصلبندی کردیــم تــا از طریق وزارت علــوم و معاونت علمــی و فناوری
ریاست جمهوری آنها را پیگیری کنیم تا صندوق بتواند قوانین خود را هماهنگ کند.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان از جمله فعالیت های پارک درخصوص کرونا را چنین برشمرد :اجاره هایی که
شرکتها پرداخت میکنند را معوق کردیم ،حتی تسهیالت و وامهایی که از منابع پارک دریافت کرده بودند ،این
نفوذ را داریم که مطرح کنیم تا چه زمانی پرداخت شود و بازپرداختها را به تعویق بیاندازیم .همچنین شرکتها
را دستهبندی کردیم تا بررسی کنیم کدام یک از شرکتها در بحران کرونا سود بردند یا متضرر شدند تا بنا به وسع
پارک بستههای حمایتی را برای این شرکتها در نظر بگیریم و امیدوارم برای آنها مفید واقع شود.
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وزیر علوم در نشســت مجازی با رؤســای پارکهای علم و فناوری :شــرایط کشــور موجب
شکوفایی توانایی علمی و چابکی شرکتهای دانش بنیان شده است
وز یــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در نشســت مجازی(ویدئو-کنفرانــس) با رؤســای پارکهای علــم و فناوری
سراسر کشور گفت :دستاوردهای اخیر بیش از پیش نشان داد که شرکتهای دانشبنیان و پارک های علم
و فنــاوری سراســر کشــور ،هــم در زمینه توانایی علمــی و هم در زمینــه چابکی حرفهای بســیاری برای گفتن
دارند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراســان رضوی ،به نقل از اداره کل روابط عمومی
وزارت علــوم؛ نشســت مجــازی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با روســای پارکهای علم و فناوری سراســر کشــور با
موضوع بحث و بررســی دســتاوردهای پارکها در مبارزه با بیماری کووید 1399/1/25،19با حضور دکتر عبدالرضا
باقری ،قائم مقام وزیر علوم ،دکتر مســعود شــمس بخش ،مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی ،دکتر مسعود برومند،
معاون پژوهش و فناوری ،دکتر غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی و اجتماعی ،دکتر محمدتقی نظرپور ،معاون اداری،
مالی و مدیریت منابع ،دکتر حســین ســاالر آملی ،قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل ،دکتر مهدی کشــمیری،
مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم ،دکتر علی وحدت ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ،مهدی
یوســفی ،رییس هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران و  ۴۳نفر از روســای پارکهای علم و فناوری و
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به صورت مجازی برگزار شد.
دکتــر منصــور غالمــی ،در این نشســت مجازی ســخنان خود را با تشــکر از مدیــران پارکهای علم و فناوری سراســر
کشور به خاطر تالشهای تاثیرگذار در ماههای اخیر آغاز کرد و گفت :دستاوردها و تالشهای شما در حوزه مقابله
بــا شــیوع کوویــد  ۱۹در کشــور راضیکننــده و موفقیتآمیز بــوده اســت .ارزیابی وزارت علــوم از اقدامــات پارکها در
ماههای اخیر حا کی از توفیقات نســبی بوده و امیدواریم بیش از پیش بتوانیم تهدید پیشآمده برای کشــور را به
فرصت تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد :پارکهای علم و فناوری و مرا کز رشد دانشگاهها بایستی تاثیر خودشان را در همکاری و کمک به
بخشهای مختلف صنعت و فناوری به خصوص در تبدیل دانش به فناوری نشان بدهند .انتظار جامعه هم این
است که صحنه فناوری کشور بیش از همه در اختیار پارکهای علم و فناوری باشد.
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وزیــر علــوم ،بــا امیدوارانــه خوانــدن اقدامــات اخیر پارکهای سراســر کشــور خاطرنشــان کرد :آثــار تعداد زیــادی از
دســتاوردهای ارزشــمند شــرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری سراسر کشــور ،در سطح جامعه نمود پیدا
کرده است؛ پارکهای علم و فناوری کشور توانستند در شرایط فعلی ،تهدیدی که برای سالمتی مردم ایجاد شده
بود را در زمینههای مختلف تخصصی شرکتهای مستقر در خود به فرصت تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه شــرکتهای دانشبنیان توانســتند با چابکی مورد انتظار ،به ســمت تامین نیازهای فوری تغییر
مســیر داده و زمینــه فعالیــت خــود را عــوض کننــد ،عنــوان کــرد :دســتاوردهای اخیــر بیــش از پیش نشــان داد که
شــرکتهای دانشبنیان سراســر کشــور هم در زمینه تواناییهای علمی و هم در زمینه چابکی حرفهای بسیاری
برای گفتن دارند.
دکتــر غالمــی در ادامــه افــزود :تقاضای من از پارکهــای علم و فناوری آن اســت که این دســتاوردها را برای آ گاهی
بیشتر مردم به خصوص در استانها منتشر و در اختیار رسانهها بگذارند.
وی خاطرنشــان کــرد :درخصــوص تامیــن منابــع نیز دســتور اولیه از ســوی رئیس جمهــوری محترم صادر شــده تا
منابع بیشتری تامین شود .همچنین رئیس جمهوری دستور دادند نشست وبینار دیگری با حضور ایشان داشته
باشیم تا پارکها بتوانند دستاوردها و نیازهای خود را به صورت مستقیم با ایشان در میان بگذارند.
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وزیــر علــوم با اشــاره به شــعار ســال  ۱۳۹۹باعنوان "جهــش تولید" اظهار داشــت :اقدامــات پارکهای علــم و فناوری
جدای از شــرایط خاص کنونی باید در قالب کمک به جهش تولید در ســال جاری ســازماندهی شــود .امیدواریم به
زودی مشکالت ناشی از شیوع بیماری در کشور با تالش همه بخشها از جمله آموزش عالی کشور برطرف شود.
وی در پایان ســخنان خود خاطرنشــان کرد :دســتاوردهای ماههای اخیر و دیگر اقدامات پارکهای علم و فناوری و
مرا کز رشد دانشگاهها باید در مسیر هدف تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری یعنی جهش تولید تنظیم شود.
امیدوارم در پایان ســال به درجهای از تولید برســیم که بتوانیم محصوالت تولید شــده در کشــور را به دیگر کشــورها
صادر کرده و بیش از پیش سهم خود را در اقتصاد جهانی کسب کنیم.
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چرخه هایپ گارتنر یا ( Gartner's Hype Cycleچرخه محبوبیت یا جذابیت فناوری)
ی دارد .راههــای زیادی برای به
تصمیمــات در کس ـبوکارها اغلــب بــه درک خوبی از بلوغ و تکامل تکنولوژی بســتگ 
دســت آوردن این درک وجود دارد .برای مثال ،با اســتفاده از منحنی چرخه عمر فناوری می توانیم بلوغ محصول
مــورد نظــر را از نظر موقعیت در بازار بررســی نماییم اما این چرخــه اطالعاتی از مراحل اولیه چرخه زندگی فناوری و
نحوه تکامل آن ارائه نمیکند.
 Hype cycleیــک نمایــش گرافیکــی از بلوغ ،پذیرش و کاربــرد تجاری تکنولوژیهای خاص و نوظهور می باشــد .به
عبــارت دیگــر  Hype cycleکــه توســط موسســه تحقیقاتــی گارتنر بــا هدف برطرف نمــودن محدودیــت های چرخه
عمــر فناوری یا منحنی  Sمعرفی شــده اســت ،ابــزاری برای ارزیابی و پیــش بینی فناوری بوده بهطــوری که منحنی
محبوبیــت یــا جذابیــت فنــاوری ،مراحــل گــذار فناوری هــای جدیــد را از پیدایش تا فــراز و فــرود و در نهایت یافتن
جایگاه واقعی فناوری در بازار توصیف مینماید.
از آنجــا کــه نمــودار  hypeبــه شــرکت ها و مدیــران کســب و کار ،کمک می کند تــا تصمیمگیریهای ســرمایهگذاری
خدمات و فناوری را بحث ،بررســی و توجیه عقالنی نمایند؛ لذا برآن شــدیم تا در ســال  99در خبرنامه داخلی پارک
اطالعاتــی راجــع بــه این نمــودار و تحلیل آن که امری حیاتی برای کســب و کارها به شــمار مــی رود ارئه دهیم .این
بخــش بــه آشــنایی کلــی در مورد این چرخه و از شــماره هــای بعدی تحلیــل آن را برای تکنولوژی هــای مختلف در
شرکت های ایرانی ارائه می نماییم.
بررسی دقیق : Hype cycle
همانظور که در شکل  1دیده می شود منحنی  Hype cycleدارای  5مرحله می باشد.

شکل  -1مراحل منحنی hype cycle
هر هایپ سایکلی به پنج مرحله اصلی از چرخه زندگی فناوری به شرح ذیل تقسیم می شود:
مرحله  -1محرک فناوری(:)Technology Trigger
شامل تحقیق و توسعه ،اختراع ،نمایش عمومی و ارائه اولیه محصوالت و بیان داستان های مفهومی میباشد.
مرحله  -2نقطه اوج انتظار از فناوری (:)Peak of inflated expectation
در ایــن مرحلــه اســتفاده از فناوری در پــروژه ها افزایش مییابد و رهبران فناوری ســعی در عمومی کردن و اغراق در
مورد تواناییهای فناوری دارند.
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مرحله  -3ناامیدی از انتظارات (:) Trough of disillusionment
بــا توجــه بــه اینکــه فناوری مــورد نظر در زمان اوج خــود نمی تواند پاســخگوی کلیه انتظارات موجود از آن باشــد از
میزان عالقه به آن در جامعه کاسته می گردد به همین دلیل بسیاری از نشریات از ارائه مطالب اغراق آمیز در مورد
آن خــودداری نمــوده و حتی گاهی از علل شکســت آن نیــز مطالبی را ارایه می نمایند و در انتظار میمانند تا نتیجه
بهره برداری از فناوری مشخص گردد.
مرحلــه  -4شــیب مثبــت یــا سراشــیبی بهســوی انتظــارات واقعــی یــا انتظــارات متناســب از نــوآوری (Slope of
:)enlightenment
در این مرحله انجام آزمایشــات ســخت و کســب تجربه از فناوری توســط ســازمانهای گونا گون انجام میشــود تا
درک صحیحــی از فنــاوری ،ریس ـکها و مزایای آن بدســت آورد تا بتوان با اســتفاده از روشهــای تجاری و ابزارهای
موجود در زمینه تسهیل فرآیند تجاری سازی گام برداشت .محصوالت نسل دوم و سوم از ارائه دهندگان فناوری
ظاهر میگردند .در این مرحله سازمانهای بیشتری بر روی نمونههای اولیه سرمایهگذاری میکنند و شرکتهای
محافظهکار همچنان محتاط باقی میمانند.
مرحله  -5جایگاه واقعی فناوری یا فالت بهرهوری (:)Plateu of productivity
در ایــن مرحلــه مزایــای فناوری در دنیای واقعــی و پذیرش عمومی فناوری صورت میگیــرد .ارتباط و کاربرد بازاری
گســترده به وضوح شــکل میگیرند .فناوری جایگاه واقعی خود را یافته و به ســمت تولید سومین و چهارمین نسل
خــود پیش میرود .اوجگیری این بخش وابســته به گســتردگی اســتفاده از فناوری و درک مزایــای آن در بازار متغیر
است.
نگاهی دقیقتر به :hype cycle
شــکل زیر اتفاقاتی را که در هر مرحله از چرخه  hypeرخ داده اســت را نشــان میدهد .بدیهی اســت پس از رسیدن
فناوری به جایگاه واقعی چرخه منحنی  Sشروع به ایجاد مینماید.

شکل  -2فرآیندها در هر مرحله از چرخه Hype cycle
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شکل  -2فرآیندها در هر مرحله از چرخه Hype cycle
درس های مهم از : Hype cycle
شرکتها نباید فقط به خاطر این که تکنولوژیها در حال رشد هستند در آن سرمایهگذاری نمایند.
ً
شــرکتها همچنیــن نباید فنآوریها را صرفا به این دلیل نادیــده بگیرند که تکنولوژیها در حال حاضر در معرض
دید نیستند و رشد چندانی ندارند.
ا گرچه چرخه هایپ ابزار مفیدی به شرکت ها برای فهم الگوهای اجتناب ناپذیر از فرود و فراز تکنولوژیها است .به
هرحــال بــرای اولویتبندی فناوریهای داخلی در برنامهریزی فنــاوری ،رویکردهای دیگری نیز نظیر رادار فناوری
که صریحا فرصتهای مربوط به آن تکنولوژی ها را ارزیابی کند (نظری رادار فناوری) موثر است.
شــرکتهایی که در حوزه های  B,Cقرار دارند ممکن اســت با پذیرش زودهنگام فناوری به اهداف کلیدی کســب
و کار خود کمک نمایند.
حتی شــرکتهایی که در حوزه  Aهســتند باید انتخابی تهاجمی نســبت به فناوریهای زودهنگام داشــته باشــند
فقط تکنولوژیهایی که از نظر استراتژیک مهم باشند باید قبل از ورود به دوره ناامیدی از انتظارات مورد پذیرش
و توجه شرکت قرار گیرند.
دالیل لزوم آ گاهی کسب و کارها از : Hype cycle
براســاس راهبرد بازاریابی چه فناوری ونوآوریهایی ،مربوط به کســب وکار ســازمان خواهد بود و در آینده رفتار اقبال
عمومی با توجه به سایر فناوریها و نوآوریها در مقایسه با این فناوری مذکور چگونه رقم خواهد خورد.
با اســتفاده از این نمودار و پس از تعیین جایگاه موسســات یا کشــورها بر اساس عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی ،می
توان تکنولوژی مناسب جهت پذیرش را انتخاب نمود.
چرخه  hypeابزاری جهت تعیین فازهای سرمایه گذاری است و با استفاده از آن سرمایهگذاران میتوانند تکنولوژیهای
مناسب برای سرمایه گذاری را انتخاب نمایند .تعیین جایگاه سرمایهگذاران بر روی این نمودار بر اساس دو شاخص
ریسکپذیری و دانش تکنولوژی (آ گاهی و شناختی که در مورد یک تکنولوژی وجود دارد) صورت می پذیرد.
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مدیر عامل شــرکت ســامان داروی هشــتم ،مســتقر در پارک علم و فناوری خراســان رضوی
خبر داد؛ ایران دومین کشور جهان با توانایی تولید داروی "سافا کتو " AF
مدیر عامل شــرکت ســامان داروی هشــتم با بیان اینکه این شــرکت با تولید داروی "ســافا کتو " AFتوانســته
ایــران را بــه دومیــن کشــور جهــان در تولید این داروی مهــم تبدیل کند ،گفت" :ســافا کتو  " AFآخرین نســل
از فا کتور هشــت موجود در دنیاســت که ســامان داروی هشــتم پس از یک شــرکت آمریکایی بهعنوان دومین
شرکت در جهان موفق به تولید آن شده است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل پارک علــم و فناوری خراســان رضــوی ،به نقــل از قدس آنالیــن؛ دکتر
امیرحســین مقصودلــو بــا بیان اینکــه پیش از جمهوری اســامی تنها آمریکا توان ســاخت داروی "ســافا کتو  " AFرا
داشــته اســت ،فا کتــور هشــت را یکــی از پیچیدهتریــن محصــوالت دارویــی روز دنیا در زمان ســرمایهگذاری شــرکت
سامان داروی هشتم معرفی و ابراز کرد :محصول فا کتور هشت نوترکیب شرکت سامان داروی هشتم با نام تجاری
"ســافا کتو  " AFآخریــن نســل از فا کتــور هشــت موجــود در دنیاســت کــه ســامان داروی هشــتم پس از یک شــرکت
آمریکایی بهعنوان دومین شرکت در جهان موفق به تولید آن شد.
وی "ســافا کتو  " AFرا فا کتــور هشــت نوترکیــب و متفــاوت با فا کتور هشــت پالســمایی معرفی کــرد و توضیح داد :به
دلیل احتمال آلودگی داروهای پالســمایی ،اســتفاده از فا کتور هشــت نوترکیب "ســافا کتو  " AFتوصیه شــده است.
ً
این امر در حالی است که در سالهای گذشته نسبت مصرف داروهای نوترکیب به پالسمایی در کشور تقریبا ناچیز
و نزدیــک بــه صفر بود و بســیاری از بیماران هموفیلی به علت امکان انتقال بیماری از طریق داروی پالســمایی ،در
خطر ابتال به بیماریهای گونا گون بودند.
مقصودلــو اضافــه کــرد :پــس از دو مــاه عرضــه ایــن محصول ،پزشــکان و بیمــاران هموفیلی کشــور بــر کیفیت باالی
محصول فا کتور هشــت نوترکیب تولید شــده در شرکت ســامان داروی هشتم در مقایسه با محصول وارداتی مشابه
آن اذعان کردند و از معاونت درمان خواستند تا محصول تولید داخل در کشور مصرف شود که امری بیسابقه در
حوزه دارو و درمان بود.
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افزایش ۳برابری تولیدات سامان داروی هشتم
مدیر عامل شرکت سامان داروی هشتم با اشاره به اقدامات این شرکت دانش بنیان در تحقق شعار «رونق تولید»
سال  ،۹۸ابراز کرد :این شرکت دانشبنیان در سال  ۹۷نیاز دارویی حدود  ۲۰درصد بازار ایران را به محصول فا کتور
هشــت نوترکیــب تأمین کرد ،اما در ســال  ۹۸این شــرکت دارویــی طی یک حرکت جهادی حجــم و کیفیت تولیدات
خود را با راهاندازی و اخذ معتبرترین گواهی دارویی کشور یعنی  GMPبرای سایت پیشرفته خود در مشهد و تهران،
به نحوی ارتقا داد که امروز بیش از  ۸۵درصد بازار فا کتور هشت کشور را در اختیار دارد ،البته توانایی تولید ما صد
در صد نیاز داخلی است ،منتهی هنوز مقداری از وارداتی که از پیش شده بود در بازار وجود داشت.
وی گفت :شرکت سامان داروی هشتم توانست در سال گذشته تولید فا کتور هشت (سافا کتو) را  ۳۰۰درصد افزایش
دهــد کــه در کنــار صرفهجویــی قابل توجه ارزی ،خدمترســانی و ایجاد امنیــت خاطر برای بیمــاران هموفیلی را به
ارمغان داشته است.
مدیــر عامــل شــرکت ســامان داروی هشــتم بــا تأ کیــد بر اینکــه این شــرکت به واســطه ســرمایهگذاری آســتان قدس
رضــوی بــر روی دانش فنی محصوالت نوین (بایوتکنولوژی) بنیان نهاده شــده اســت ،افزود :این جهش ،توانســت
اعتباری ارزشمند برای شرکت سامان داروی هشتم و مجموعه آستان قدس رضوی به عنوان یکی از تولیدکنندگان
دانشهای روز دنیا به ارمغان بیاورد.
وی گفــت :شــرکت ســامان داروی هشــتم تولیــد  ۵محصــول اســتراتژیک دیگــر در ردیــف داروهــای ضدســرطانی را
نیــز در مرحلــه نهایــی تولیــد و اخــذ مجوز خــود دارد .هر کدام از ایــن محصوالت چــه از نظر میــزان درآمدزایی و چه
خدماترسانی به بیماران خاص کشور میتواند همچون یک فا کتور هشت و حتی مهمتر و باارزشتر از آن برای ما
باشد.
لزوم توجه به حفظ نخبگان
مدیر عامل شــرکت ســامان داروی هشــتم ابراز کرد :در طی چند ســالی که این شــرکت دانشبنیان در پرتوی بارگاه
ملکوتــی رضوی در کشــور فعالیت کرده اســت توانســته یک تیم جــوان ،باانگیزه ،مؤمن و بینظیــر علمی را در زمینه
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی گردهم بیاورد که به جرأت میتوان گفت در دنیا کمنظیر است.
مقصــودی گفــت :بــا تخصیص اعتباردهی بهموقع به پنج محصول جدید شــرکت ســامان داروی هشــتم و ورود آنها
به بازار در آینده نزدیک ،این شــرکت به واســطه دانش فنی در ســه سال آینده میتواند از خروج بیش از یک میلیارد
دالر ارز از کشور جلوگیری کند.
وی با تأ کید بر اینکه امروزه آســتان قدس رضوی با بهرهگیری از ظرفیتهای شــرکت ســامان داروی هشتم میتواند
اقدامات مهمی در کشور انجام دهد ،افزود :این شرکت با وجود داشتن مشکالتی در وصول مطالبات خود از دولت
فعالیتش را متوقف نکرده است.
مدیر عامل شــرکت ســامان داروی هشتم خاطرنشان کرد :این شرکت دانشبنیان همانطور که در سال  ۹۸شاهد
یک جهش چشمگیر در تولید کمی و کیفی خود بود ،امسال نیز با تکیه بر دانش فنی همین مسیر را در پیش گرفته
اســت و بیتردید به لطف خداوند نقشــی نیز در تحقق شــعار جهش تولید طبق فرمایش رهبر معظم انقالب خواهد
داشت.
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پارک علم و فناوری خراسان رضوی به عنوان اولین پارک در میان پارک های علم و فناوری
دنیا؛" کمپ شکار فرصت های نوآوری" را برگزار کرد
پارک علم و فناوری خراســان رضوی در راســتای ارائه خدمات بهتر به شــرکت های فناور و دانش بنیان ،برای
اولین بار در میان پارک های علم و فناوری دنیا ،کمپ شکار فرصت های نوآوری را با موفقیت برگزار کرد.

ً
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛پارک علم و فناوری خراسان رضوی اخیرا با مشارکت کلیه پرسنل خود در
برنامهای با عنوان "کمپ شکار فرصت های نوآوری" ( ،)Innovation Opportunity Bootcampگام بلندی در جهت
نوآوری و خالقیت برداشته است تا بتواند فضای نوآوری را در تمام سطوح فعالیت ایجاد کند.
تجربه برگزاری این کمپ ،در ســایت "مجمع جهانی پارک های علم و فناوری دنیا" ( )IASPمنتشــر شــده و به عنوان
یک تجربه بین المللی در اختیار خوانندگان دنیا قرار گرفته است.
"کمپ شــکار فرصت های نوآوری" بر شناســایی فرصت های نوآوری در پارک تمرکز دارد و توســط دکتر ســید کامران
باقری ،مشــاور ارشــد نوآوری ،طراحی شــده است .این کمپ ،شــرکت کنندگان را قادر میسازد تا به طور نظام مند،
منابــع نــوآوری در ســازمان را شناســایی و فرصــت هــای نــوآوری را بــه صــورت فعاالنه رصد و مــورد بهره بــرداری قرار
دهنــد .در ایــن کمپ شــركت كننــدگان نحوه اســتفاده از ابزارهــای جدید را در مشــاغل خود فرا میگیرنــد .از جمله
این که الگوهایی برای تقویت كار گروهی به مدیران و همكاران ارائه میدهد که میتوانند هریك از منابع نوآوری را
شناسایی کرده و آن را با فرآیندهای داخلی خود مرتبط سازند.
تجربــه کمــپ در پــارک علم و فناوری خراســان رضوی ،یک تجربه شــبکهای منحصــر به فرد فراتــر از مرزهای داخلی
سازمان بود .همکاران پارک با یکدیگر بیشتر تعامل کردند و روشهای جدیدی برای همکاری و چگونگی استفاده
از تفاوتهایشان برای نوآوری ،یاد گرفتند.
شــرکت کنندگان ،گروههای چند رشــتهای (گروه هایی که شــامل افرادی از بخش های مختلف پارک بود) تشــکیل
دادند و حداقل یک روز کاری را در ســایت پارک و در محل اقامت شــرکت های داخل پارک گذراندند .هدف از این
کار ،ارتقاء حس همدلی با کارکنان شرکتها و نگاه به فرآیندهای پارک و خدمات از دید آنها بود .این تجربه منحصر
به فرد بسیار مفید واقع شد و منجر به تعداد قابل توجهی فعالیت نوآورانه شد که در طول دوره کمپ ظهور کردند.
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در کل  340ایده ابتکاری در این کمپ ارائه شد که  74مورد از آن ها به صورت آزمایشی و یا در مقیاس کامل انجام
شد .از جمله این ایدهها شامل موارد زیر بود:
برنامه ( Data Cafeمجموعهای از جلسات حرفهای در زمینه علوم داده)
منطقه مشهور  InnoTechمشهد (الگویی جدید برای توسعه فناوری و تقویت نوآوری در شهر مشهد)
برگزاری تور روزانه برای استارتاپها جهت بازدید از شرکتها و شتاب دهندههای دانش بنیان
همچنین از جمله نتایج حاصل از این کمپ می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ارائه بیزینس مدل پارک
راه اندازی ابزارهای هوش تجاری و ایجاد داشبوردهای مدیریتی
انعقاد تفاهم نامه ایجاد پردیس مشترک پارک علم و فناوری خراسان رضوی با دانشگاه فردوسی مشهد
شــایان ذ کــر اســت بازتــاب جهانی این تجربه بــه عنوان اولین پــارک علم و فنــاوری در دنیا ،از طریق لینــک زیر قابل
مشاهده است:
https://www.iasp.ws/activities/news/innovation-opportunity-bootcamp-at-khorasan-science-andtechnology-park
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 IASPعملکرد محققان پارک علم و فناوری خراسان رضوی را بازتاب داد
تحسین جهانی محققان خراسانی
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از روزنامه خراسان رضوی؛ عملکرد
موفــق مســئوالن و محققــان پــارک علــم و فناوری خراســان رضــوی در اجــرای «کمپ شــکار فرصت های نــوآوری»،
تحســین «مجمــع جهانــی پــارک هــای علم و فنــاوری دنیــا» ( )IASPرا به همراه داشــت و ایــن مجمع با قــرار دادن
اطالعــات ایــن فعالیــت در ســایت خــود ،آن را بــه دیگــر محققان جهــان معرفی کــرد و نوشــت :پارک علــم و فناوری
خراســان رضــوی بــه تازگی با مشــارکت کلیه کارکنــان خود در برنامهای با عنوان «کمپ شــکار فرصــت های نوآوری»
( ، )Innovation Opportunity Bootcampگام بلنــدی در جهــت نوآوری و خالقیت برداشــته تا بتواند فضای نوآوری
را در تمام سطوح فعالیت ایجاد کند.
«کمپ شــکار فرصت های نوآوری» بر شناســایی فرصت های نوآوری تمرکز دارد و توســط دکتر «سید کامران باقری»
مشــاور ارشــد نوآوری ،طراحی شــده اســت .این کمپ ا گرچه در گذشــته در برخی نقاط ایران اجرایی شــده بود اما
اجرای موفق آن در خراســان ســبب شــد تا به عنوان یک تجربه موفق ،بازتاب جهانی داشته باشند .درباره جزئیات
کمــپ بایــد گفــت که این کمپ شــرکت کنندگان را قادر می ســازد که به طــور نظاممند ،منابع نوآوری در ســازمان را
شناسایی و فرصت های نوآوری را به صورت فعاالنه رصد کنند و از آن بهره بگیرند.
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بنیانگذار و مدیرعامل شرکت ابرسالمت هوشمند سینا ،عضو پارک علم و فناوری خراسان
رضوی:همراه دکتر ،کوتاهترین و سریعترین راه دریافت خدمات درمانی و مراقبتی است
بنیانگذار و مدیرعامل شــرکت ابرســامت هوشــمند ســینا عضو مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک
علم و فناوری خراسان رضوی گفت :همراه دکتر مجموعه ای از ابزارهای نوین نرمافزاری و سختافزاری است
کــه بــه کار بــران این امــکان را میدهــد در هر زمــان و مکان ،بــدون محدودیت ،بــه خدمات درمانــی و مراقبتی
دسترســی پیــدا کننــد .ایــن خدمات شــامل اتصال مســتقیم به پزشــکان متبحــر ،دریافت مشــاوره کاربردی و
دریافت خدمات مراقبتی از راه دور به واسطه تلفن همراه و سخت افزارهای جانبی است.

احمد دســتجردی ،در گفتوگو با خبرنگار پارک علم و فناوری خراســان رضوی در خصوص "نرمافزار تلهمدیســین"
اظهار کرد :تله مدیسین ( )telemedicineدر ادبیات موضوع به معنای "پزشکی از راه دور" است .طبق تعریف ITU
(اتحادیه بین المللی مخابرات) ،تله مدیسین عبارت است از عمل مراقبت پزشکی با استفاده از ارتباطات صوتی و
تصویری .بهطور عمومی تله مدیسین به کاربرد فناوریهای پزشکی و ارتباطی جهت تبادل هرگونه اطالعات ،اعم
از داده ،صــدا یــا ارتباطات تصویری بین پزشــک و بیمار ،پزشــک و متخصصان بهداشــت و درمان در موقعیتهای
مجزای جغرافیایی و به منظور ایجاد امکان تبادل جهت مقاصد پزشــکی ،بهداشــتی درمانی ،تحقیقاتی و آموزشــی
تحصیلی اطالق میشود.
وی افــزود :حــدود چهــار ســال اســت که بــر روی ایــن نرمافــزار کار میکنیم ،البتــه این نرمافــزار تلهمدیســین دردنیا
شــناخته شــده اســت و بهگونهای برای ما آغاز کلینیکهای مجازی خواهد بود .عملکرد نرمافزار بدین گونه اســت
که به عنوان مثال؛ در یک منطقه روستایی به علت نبود دکتر ،بیمار دچار شرایط حاد میشود ،در همین زمان ا گر
پرســتار یا بهیاری به ســامانه تله مدیســین دسترسی داشته باشد ،میتواند سنســورها و ابزارهای این نرم افزار را به
بیمــار متصــل کــرده و اطالعات کامل بیمار مانند صــدای قلب ،ریه و حتی معاینات پیشــرفتهتر را به صورت تصاویر
ســونوگرافی و ...همزمان به صورت آنالین به پزشــک در بیمارســتان شهر نشــان دهد و پزشک به سرعت راه درمان
را تجویز کند.
بنیان گذار و مدیرعامل شرکت ابرسالمت هوشمند سینا ادامه داد :ما میتوانیم از این نرمافزار برای درمان بیماران
کرونایی نیز اســتفاده کنیم که مزایای زیادی به همراه دارد .مزیت عمده این اســت که با اســتفاده از تلهمدیســین،
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همه افراد نیاز نیســت به مرا کز بیمارســتانی مراجعه کنند .حدود  70درصد از مبتالیان به کرونا ،عالئم خفیفی دارند
که با تشخیص به موقع و ماندن در خانه با کمک راهنمایهای سیستم پزشکی از راه دور ،میتوانند خود را درمان
کننــد و اســترس را در جامعــه کاهــش دهند .همچنین رفتو آمد فرد بیمار موجب میشــود تا افراد بیشــتری به این
بیماری مبتال شوند.
دســتجردی عنــوان کــرد :همچنیــن نرم افزار تلهمدیســین میتواند برای افــرادی که بیماری کرونا بــرای آنها جدی
محســوب میشــود؛ مانند بیماران مبتال به دیابت ،قلب و عروق و افرادی که مشــکل ریه وکلیه دارند نیز بسیار مفید
باشــد .این بیماران میتوانند برای معاینه ،تمدید و تجویز نســخههای پزشکی خود به مرا کز پزشکی مراجعه نکنند
و از خانه تحت مراقبت پزشکان خود قرار بگیرند ،در این صورت این بیماران از مبتال شدن به بیماری کرونا در امان
خواهند بود.
بنیانگــذار و مدیرعامل شــرکت ابرســامت هوشــمند ســینا تا کید کرد :نرم افزار تله مدیســین در آمــوزش بیمار نقش
مهمی دارد؛ به عنوان مثال ،بیمار توســط این نرم افزار ،صدای پزشــک خود را از خانه میشــود و کمکهای الزم را
ی که شــرایط بیمار حاد شــود ،او را به اورژانس
از او میگیرد .پزشــک نیز بیمار را تحت کنترل خود قرار داده و هنگام 
ارجاع می دهد.
وی ادامــه داد :ا گــر فردی مشــکوک به بیماری کرونا اســت میتواند با پزشــک تله مدیســین تماس برقــرار کند .ابتدا
پزشک از او میخواهد با استفاده از دستگاه تبسنج دمای بدن و همچنین تعداد تنفسهای خود را در یک دقیقه
به او اعالم کند .بعد از بررس ـیهای الزم توســط پزشــک ،ا گر فرد مبتال به کرونا در مرحلهای باشــد که بتواند در خانه
درمــان شــود ،بــا ادامــه همین روند "پزشــکی از راه دور" ،بیمــار را تحت کنترل قــرار میدهد تا درمان شــود و فقط در
صورت حاد شدن شرایط ،او را به بیمارستان ارجاع میدهد.
بنیان گذار و مدیرعامل ابرســامت هوشــمند ســینا افزود :راهنمای درمانی جهانی میگوید؛ فردی که دچار اختالل
تنفسشــود و میزان ا کســیژن خون جریانی او کمتر از  93درصد باشــد نیاز به مراقبهای ویژه پزشــکی دارد ،در غیر
اینصورت بیمار را میتوان در خانه تحت کنترل قرار داد.
دســتجردی گفت :حدود  50پزشــک در ســامانه تله مدیســین عضو هســتند و تبلیغات سراســری اســتان نســبت به
اســتفاده مردم از این نرمافزار به زودی آغاز خواهد شــد .این نرم افزار میتواند میلیاردها دالر در ســال از هزینههای
پزشکی را کاهشدهد .همچنین خدمات پزشکی این نرمافزار به صورت  24ساعته و هفت روز در هفته خواهد بود.
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مدیر عامل شرکت آرون زیست طب پاژ:لولههای خونگیری شرکت آرون زیست در تشخیص
بیماری کووید  19استفاده می شود
مدیرعامــل شــرکت آرون زیســت طب پاژ عضو مرکز رشــد فناوری جامــع پارک علم و فناوری خراســان رضوی
گفــت :دو مــدل از لولههای شــرکت آرون زیســت ،برای تســت اولیه و تشــخیص بیمــاری کرونا مورد اســتفاده
بیمارستانها قرار گرفته است.

شــرکت آرون زیســت از ســال  97اقدام به تولید لولههای خونگیری نموده اســت .این شــرکت مواد افزودنی داخل
لوله ،مانند ژل جدا کننده ،مادههای انعقادی و ضدانعقادی تولید میکند .همچنین این لولهها در 12مدل تولید
میشود که دو مدل از آن برای تشخیص بیماری کرونا بسیار موثر است.
مهدی جبرائیلی ،مدیرعامل شرکت آرون زیست طب پاژ افزود :در مدل اول؛ لولههای خونگیری برای غربالگری و
تشخیص عفونتهای ویروسی از تست  CBCاستفاده میشود .این مدل نشان میدهد که فرد ،مبتال به ویروس
وعفونت است یا خیر .این ویروس ممکن است ویروس آنفوالنزا ،کووید  19یا عفونت باشد و به محض اینکه پزشک
مطمئــن شــد کــه در بــدن فرد ،ویروس یــا عفونت وجــود دارد او را قرنطینه و تحت درمان قــرار میدهد و در صورت
لزوم برای تشخیص بیشتر ،از سی تی اسکن می شود .درواقع این تست ،جزء موارد اصلی تجویز پزشک است.
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مدیرعامــل شــرکت آرون زیســت بیــان کــرد :مــدل دوم؛ ســرم خــون را از لختــه خــون جــدا میکننــد .آزمایشهــای
سرمشناســی اغلب براین اســاس اســتوار هســتند که بهجای یافتن یک آنتیژن یا عامل بیماریزا در بدن ،آسانتر
اســت کــه پاســخ اختصاصی بــدن به آن آنتیژن (آنتیبادی) را جســتجو کننــد .به عنوان مثال بهجای جســتجوی
ویــروس ایــدز  ،آنتیبــادی علیــه ویــروس ایــدز ،در بدن ســنجیده می شــود .باال بودن ســطوح آنتیبــادی در خون
نشــانه مواجهه فرد با ویروس ایدز اســت که درمورد تمامی ویروسها یکســان عمل میکند .این ،همان تستهای
جدیدی است که برای تشخیص قطعی کوئید  19به بازار آمده و سرعت پاسخگویی آن باال است .برای انجام این
نوع تست از محصوالت شرکت آرون زیست طب پاژ استفاده میشود که به آن لوله لخته ژ لدار میگویند.
جبرائیلــی تا کیــد کــرد :تنهــا تولیدکننــده این محصول شــرکت آرون زیســت اســت .مــواد اولیه داخل لولــه ،ژ لهای
جدا کننده و تمامی مواد آن در داخل ایران تولید میشــود و برای راهاندازی خط تولید ،حدود ســه میلیارد تومان
سرمایهگذاری کردهایم .روزانه  30هزار عدد از این لوله ،برای مرا کز درمانی به خصوص بیمارستانها تولید میشود.
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مدیرعامــل شــرکت ا کســیرطب ســتاره حیــات مشــهد :روزانه حــدود  10هزار شــیلد محافظ
صورت برای مرا کز درمانی تولید میکنیم
مدیرعامل شــرکت ا کســیرطب ستاره حیات مشهد ،عضو پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت :در حال
حاضر با توجه شیوع ویروس کرونا ،استفاده از شیلدهای محاظ در مرا کز درمانی افزایش پیدا کرده است و ما
توانســتهایم با راهاندازی خط تولید شــیلدهای محافظ صورت ،روزانه حدود  10هزار شیلد برای مرا کز درمانی
تولیدکنیم.

مســعود مــوذن ،مدیــر تولید شــرکت ا کســیرطب ســتاره حیات مشــهد در گفتوگــو با خبرنــگار پارک علــم و فناوری
خراســان رضــوی درخصــوص راهاندازی خط تولید شــیلدهای محافظ صــورت اظهار کرد :این شــیلدهای محافظ
جــزء کاالهــای پزشــکی اســت که در مرا کز درمانی برای محافظت از پاشــیده شــدن بــزاق دهان بیمار بر اثر ســرفه یا
عطســه ،بــاال آوردن بیمــار هنگام گرفتن نمونهگیری از حلق و ...اســتفاده میشــود .در حال حاضر با توجه شــیوع
ویروس کرونا استفاده از این شیلدهای محاظ در مرا کز درمانی افزایش پیدا کرده است.
وی افــزود :از آنجایــی کــه یکــی از راههــای انتقــال ویروس کرونا از طریق بزاق دهان ،عطســه یا ســرفه اســت ،کادر
درمانــی مجبــور هســتند هنگام انجــام نمونهگیری از فرد مشــکوک مبتال به کرونــا و در زمان برخورد بــا این بیماران
از ایــن شــیلدها اســتفاده کننــد .همچنین برخی از افراد در این شــرایط مجبــور به تردد و انجام فعالیت شــغلی می
باشــند .ماننــد صندوقدارهای فروشــگاهها ،ســوپر مارکتها ،پرســنل داروخانههــا و ...که این افراد نیــز باید از این
شیلدها استفاده کنند.
مدیر تولید شــرکت ا کســیرطب ســتاره حیات مشهد بیان کرد :شرکت ما با توجه به شــیوع این بیماری ،خط تولید
خــود را کــه تولید ونهای بیوپســی تشــخص ســرطان بــود را متوقف کرد و خــط تولید شــیلدهای محافظ صورت را
راهانــدازی کــرده اســت .بر این اســاس ،ظرفیــت تولید ما روزانه در حدود  10هزار شــیلد اســت که در ســه مدل ارائه
میشود و هر مدل حالت استریل و غیراستریل دارد.
مــوذن عنــوان کــرد :حــدود  20هــزار از این نوع شــیلدها را بــه صورت خیریــه در اختیار مرا کــز درمانی قــرار دادهایم.
شــیلدهای محافــظ صــورت در حــال تولید ،کلیه مجوزهای الزم از وزارت بهداشــت ،ســازمان غذا و دارو ،دانشــگاه
علوم پزشــکی و اداره کل تجهیزات پزشــکی را داراســت و در یک محیط کامال کلینروم تولید میشــود و همچنین
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استاندارد بین اللملی ایزو  13485برای شرایط تولید و مدیریت کیفیت را دار می باشد.
وی تصریــح کــرد :برای راهانــدازی این خط تولید ،نزدیک  400میلیون تومان هزینــه کردهایم و تعداد  40نفر نیرو در
سه شیفت فعالیت میکنند که کلیه سرمایهگذاری برای راهاندازی این خط تولید ،شخصی بوده است .راهاندازی
این خط تولید از دوم فروردین ماه و با تعطیلی ارگانها و مرا کز دولتی همراه بود و ما در تامین مواد اولیه مشکالت
بســیاری داشــتیم و حتی به خاطر قرنطینه ،امکان ارســال بار از تهران وجود نداشــت ،اما تمام ســختیها را تحمل
کردیم و خوشبختانه امروز توانسته ایم نیاز مرا کز درمانی را در این خصوص تامین کنیم.
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شرکت تابان اندیش برجیس ،مواد ضدعفونی کننده برپایه نانوذرات تولید می کند
مدیرعامل شــرکت تابان اندیش برجیس ،عضو مرکز رشــد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراســان رضوی
گفت :مقدار نانو ذرات مواد ضدعفونی کننده ما بهگونهای است که بر روی سطوح 4 ،ساعت ماندگاری دارد.

ســیامک ســلیمی ســلطان ،در گفتوگــو بــا خبرنگار پــارکو علم فناوری خراســان اظهــار کرد :شــرکت تاباناندیش
برجیــس از ســال  1396بــا هــدف تولیــد انواع نانــو موادها و کاربــردی کردن آنها در صنایع مختلف تاســیس شــد.
امروزه تولید نانو در مواد مختلف با کاربردهای متفاوت را در حال اجرا و پشــتیبانی داریم و توانســتهایم علم نانو را
در صنایع سرامیک ،نساجی و پلیمر استفاده کنیم.
وی افزود :محصول ما بر پایه الکل شکل گرفته است اما با این تفاوت که نانو ذرات که خواص آنتی با کتریال دارند،
می تواند برای از بین بردن ویروس و با کتری ،اثربخشــی بیشــتری داشــته باشد .همچنین این امر باعث شده که بر
روی سطوح و دست نیز تاثیر قوی بگذارد و این ،ویژگی منحصر به فرد محصول ماست.
مدیرعامل شــرکت تابان اندیش برجیس ادامه داد :الکل بعد از پاشــیده شــدن بر روی ســطوح و دســت ،به سرعت
تبخیر میشود ،اما اثر نانو اینگونه نیست و مدت زمان بیشتری بر روی سطوح و دست باقی میماند.
ســلیمی بیان کرد :در ابتدای تولید محصول ،تس ـتها به صورت میدانی انجام شــد و توســط آزمایشــگاههای فنی
مــورد تائیــد ســتاد نانو و وزرات بهداشــت مــورد آزمایش قرار گرفت .ایــن آزمایشها در دورههــای زمانی متفاوت که
شــامل دورههــای  60و  180ثانی ـهای و همچنیــن دورههــای زمانی  15 ،10 ،5و 20دقیقه ای بود ،انجام شــد .ســپس
کارکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که ا گر مقدار نانو ذرات در مواد بیشتر باشد ،باعث
میشــود ســاعت ماندگاری آن افزایش یابد .ماندگاری این مواد ضدعفونی کننده بر روی ســطوح  4ســاعت اســت،
اما برای اســتفاده بر روی دســت ،مطابق با اســتانداردهای تعریف شــده وزرات بهداشت عمل کردهایم .با توجه به
شیوع ویروس کرونا ،بالغ بر چند هزار عدد از این محصول را وارد بازار کردهایم.
وی درخصــوص تولیــد ســایر محصــوالت شــرکت تابــان اندیش برجیــس که بــر پایه فناوری نانو اســت ،گفــت :مواد
28
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نانــو را میتوانیــم در حوزه نســاجی نیز اســتفاده کنیم .یعنی؛ این مــواد را به پارچهها ،لباسها و ماس ـکهای قابل
شستوشو و همچنین به سطح موکت ،فرش ،کاشی و سرامیک میتوان اضافه کرد.
ســلیمی ادامــه داد :همچنیــن ایــن مــواد بــه پالســتیکها ،پلیمرهــا ،لــوازم خانگــی ،نخهــای پالســتیکی و حتــی
ماسکهای طبی یکبار مصرف اضافه شده و اثر آن بر روی این محصوالت ،میتواند به صورت مدام العمر باشد.
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مدیرعامل شرکت توس درمان طب :لباسهای حفاظتی یکبار مصرف /هدیه به بیمارستان
امامرضا (ع)
مدیرعامل شرکت توس درمان طب عضو مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت:
ا کنون بیمارســتان امام رضا(ع) در شــرایط بحرانی و در حال خدمترســانی به بیماران کرونایی است ،بر این
اساس تصمیم گرفتیم برای کادر درمانی این بیمارستان ،لباسهای حفاظتی یکبار مصرف تولید کنیم.

نصرالــه فرامــرز نیا ،مدیرعامل شــرکت توس درمان طب در گفتوگو با خبرنگار پارک علم و فناوری خراســان رضوی
اظهار کرد :شــرکت ما تولیدکننده شــان،گان ،پک جراحی و البســه یكبار مصرف بیمارســتانی است .ا کنون به دلیل
بحــران کرونــا تصمیــم گرفتیم بــرای کادر درمانی بیمارســتانهای درگیر بیمــاری کرونا ،لباسهــای حفاظتی تولید
کنیم.
وی افزود :کمتر از هزار عدد از این لباسها را تولید کردهایم و به عنوان هدیه به بیمارستان امام رضا(ع) که در حال
خدمترســانی به بیماران کرونایی اســت ،فرســتادیم .همچنین گروهی از خیرین در تهران ،این نوع لباس ها را از
ما خریداری کرده اند.
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مدیرعامل شرکت همراه افزار دایا :مدیریت آسان مدرسه با اپلیکیشن دایاموز امکان پذیر
است
مدیرعامل شرکت همراه افزار دایا گفت :با دایاموز مدرسه خود را به راحتترین شکل مدیریت کنید و ارتباط
موثر و هدفمندی با والدین برقرار کنید.

م و فناوری خراسان اظهار کرد :شرکت
نوید طبسی ،مدیرعامل شرکت همراه افزار دایا در گفتوگو با خبرنگار پارک عل 
همــراه افــزا دایــا دارای محصول با مجوز دانشبنیان و ارائه دهنده اپلیکیش ـنهای نرمافزاری در قالب اندرویدios ،
و وب ســایت اســت .پلتفرم و شــبکه اجتماعی به نام دایاموز ،درواقع پل ارتباطی بین مدرســه و خانواده اســت .با
دایاموز مدرسه خود را به راحتترین شکل مدیریت کنید و ارتباط موثر و هدفمندی با والدین برقرار کنید.
وی افــزود :نزدیــک بــه چهار ســال اســت که بر روی ایــن پلتفرم کار کردهایم .هــدف ما این بوده کــه کلیه ارتباطات
تحصیلی بین مدرسه و خانواده را تسهیل و مدیریت کنیم .این پلتفرم شامل پیامرسان ،محتوایآموزشی ،آزمون،
ثبت نمرات ،حضور و غیاب ،اخبار ،تشویق و تذکر و هرگونه اطالعاتی که در مدرسه بین والدین و دانشآموزان رد و
بدل میشود را پوشش میدهد .متاسفانه هنوز پلتفرم دیاموز را آموزشو پرورش نپذیرفته است و به پلتفرمهای
خود که به تازگی و با توجه به شرایط پیش آمده و تعطیلی مدارس راهاندازی کرده ،ا کتفا کرده است.
مدیرعامــل شــرکت همــراه افزار دایا ادامــه داد :خوشــبختانه پلتفرم دیاموز از طــرف مدارس و اولیاء مورد اســتقبال
زیادی قرار گرفته و بیش از  50هزار دانشآموز و هفت هزار معلم از این پلتفرم در حال اســتفاده هســتند که در این
مدت تعطیلی مدارس ،استفاده از این پلتفرم افزایش داشته است.
طبسی عنوان کرد :در این پلتفرم ،برای دانشآموزان درخصوص هر درس ،ویدیوای درست میشود و دانشآموزان
ویدیوهــا را میبیننــد و براســاس آن ،تمرینــات هــر درس را حل میکنند و ســپس بــا معلم خود صحبــت میکنند تا
مشکالت درسی خود را رفع کنند.
ت زیادی از این شــرکت کرده اســت ،تا کید کرد :از
وی بــا بیــان اینکــه کــه پارک علم و فناوری خراســان رضوی حمای 
ابتــدای ورودمــان بــه پــارک ،مورد حمایت آنهــا بوده ایــم .از خدمات مشــاورهای گرفته تا شبکهســازی افراد برای
آشــنایی محصــول مــا بــا آنهــا و همچنین ارائــه اعتبار و مجوز که باعث شــد مدارس اعتماد بیشــتری به ما داشــته
باشــند .همچنین با ادامه این حمایتها قصد داریم محصول خود را به عنوان محصولی کشــوری در اختیار تمام
مدارس قرار دهیم و با تالش بیشتر ،دیاموز را به افرادی که تصمیمگیرنده هستند معرفی کنیم.
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طبسی گفت :برای این پلتفرم سرمایهای از بیرون نداشتیم و تنها سه سال پیش مبلغ بیست میلیون تومان از
پارک وام گرفتیم و مابقی هزینهها شخصی و با در آمدهای خود بوده است .بخشی زیادی از پپلتفرم ما رایگان
است و معلمان میتواند از طریق کافه بازار آن را دانلودکنند و دانشآموزان خود را درآن عضو کنند .بخش دیگر
این پلتفرم متعلق به مدارس است که برای استفاده از یکسری امکانات خاص باید هزینه پرداخت کنند.
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مدیرعامل شرکت راژمان ،عضو پارک علم و فناوری خراسان رضوی :با شیوع کرونا ،مسیرهای
پرتردد خودرو و پیادهرو ،توسط اپلیکیشن نشان اعالم می شود
مدیرعامل شرکت سازههای اطالعاتی راژمان عضو مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری
خراســان رضوی گفت :با توجه به شــیوع ویروس کرونا ،نقش ـه و مســیریاب نشــان ،مســیرهای پرتردد خودرو،
پیادهرو و حتی مکانهای شلوغ را به شما اعالم میکند تا در آن مسیرها رفتوآمد نکنید.

جواد عامل ،مدیرعامل شرکت سازههای اطالعاتی راژمان در گفتوگو با خبرنگار پارک علم و فناوری خراسان رضوی
اظهارکرد« :نقشه و مسیریاب نشان» محبوبترین اپلیکیشن نقشه و مسیریاب ایرانی است که با حدود چهار میلیون
کاربر ،مشغول فعالیت می باشد .مسیریاب نشان به سادگی به ما کمک میکند تا بتوانیم موقعیت فعلی خود را روی
نقشــه پیدا کرده و ســریعترین مســیر را تا مقصد مورد نظر بیابیم .نقشــه نشــان ،دارای راهنماییهای صوتی فارســی
است ،که تا رسیدن به مقصد ،کاربر را گامبهگام راهنمایی میکند.
وی افزود :به وسیله این مسیریاب ،میتوانید مسیرهای بدون ترافیک و مسیرهای حمل و نقل همگانی در  22شهر
را شناســایی کنید .همچنین این نقشــه میتواند ســرعتگیرهایی که در مســیر وجود دارند را قبل از نزدیک شدن به
آنها هشدار دهد.
مدیرعامــل ســازههای اطالعاتــی راژمــان ادامــه داد :در حــال حاضــر بــا توجــه به شــیوع بیمــاری کرونا ســعی کردهایم
برنامههایــی بــه نقشــه نشــان اضافه کنیم تــا در این شــرایط مفیدتر واقع شــویم .اضافه کردن برنام ـهای در خصوص
اعــام مســیرهای پرتــردد خــودرو و پیادهرو ،تــا کاربر بتواند از آن مســیرها اجتناب کند و نیز اعالم اینکه در  24ســاعت
گذشــته ،چــه مکانهایــی شــلوغ و یــا خلوت بودهانــد .همچنین زیرســاخت نقشــه را برای کســانیکه در زمینــه کرونا
فعالیت میکنند ،رایگان کردهایم و به عنوان «اپلیکیشن ماسک» دراختیار کارکنان دانشگاه شریف و سازمان وزرات
بهداشت قرار دادیم.
عامــل ادامــه داد :در ایــن هفتــه ،دو گزارش مرتبط به ایــام نوروز را منتشــر کردهایم .این گزارشها نشــان میدهد که
ســفرهای مــردم در کل کشــور ،بــه میزان  71درصد کاهش داشــته اســت .همچنین تحلیلهایی درخصوص ســفر در
محورهای مختلف مشهد -تهران ،کرج -چالوس و تهران -قم ارائه شده است.
وی افــزود :گــزارش دوم درخصــوص رف ـت و آمــد مــردم در داخــل و بیــرون از شــهر خــود بــوده و اینکــه مــردم ،در چــه
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مکانهایی از شــهر مانند پمب بنزینها ،ســوپرمارکتها ،خودپردازها و ...رفتو آمد داشــتهاند ،که در این مســیرها
حدود  50درصدکاهش رفتوآمد وجود داشته است.
مدیرعامــل شــرکت ســازه های اطالعاتی راژمــان بیان کرد :گزارشهــا در این خصوص مورد توجــه همه ،به خصوص
ســتاد ملی مبارزه با کرونا قرار گرفت و براین اســاس ،تصمیم به افزایش چند برنامه جدید در نقشــه نشــان کردیم که
یک مورد آن؛ اعالم گزارشات این چنینی به صورت هفتهای و مستمر برای کاربران خواهد بود.
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انیمیشن بوستان دانش توسط فناوران پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساخته شد
انیمیشــن بوســتان دانــش بــا مضمون گردشــی جــذاب در دنیای دانــش و انرژی ،توســط فناوران پــارک علم و
فناوری خراسان رضوی ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی ،به نقل از واحد پروژهها و پیمانها؛
انیمیشــن بوســتان دانش با مضمون گردشــی جذاب در دنیای دانش و انرژی توســط فناوران شرکت سیما پردازان
نوین عرشیان عضو پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساخته شد.
پارک علم و فناوری اســتان در راســتای مســئولیت اجتماعی و ترویج و تقویت علم و فرهنگ و همچنین با حمایت
از فناوران این حوزه ،در ساخت این انیمیشن با معرفی بخش های مختلف پارک دانش ،از جمله مباحث و المان
های مربوط به حوزه های گونا گون دانش و انرژی به تفهیم بیشتر این مباحث برای دانش آموزان و در کل کودکان
ونوجوانان می پردازد.
دردنیای امروز آموزش به شــیوه های گونا گونی انجام میشــود که انیمیشــن نیز یکی از ابزارهای بســیار تاثیر گذار و
کاربردی اســت که مباحث علمی و دانشــی حوزه های گونا گونی از جمله فیزیک ،شــیمی ،ریاضی را به شکلی واضح
و جذاب برای دانش آموزان به همراه خانواده های آنان ارائه می کند.
به عالوه اینکه این انیمیشــن با مضمون محتوای پارک دانش نگاهی به گذشــته ،حال و آینده داشــته و با نمادها و
ِالمان های علمی ،آموزشی توسط فناوران پارک علم و فناوری ساخته شده است.
شایان ذکر است که به زودی این انیمشن توسط متولیان این حوزه در شهرداری مشهد در اختیار آموزش و پرورش
قرار گرفته و با هدف کمک به آموزش بهتر در دسترس دانش آموزان در مقاطع مختلف قرار خواهد گرفت.
برای مشاهده این انیمیشن به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.kstp.ir/fa/post/113122
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بــه همــت مرکز رشــد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراســان رضــوی صورت گرفت؛ اخذ
مصوبه پرداخت بیش از  ۹۰میلیارد ریال تسهیالت به شرکتها
بیش از  ۹۰میلیارد ریال تسهیالت برای شرکت های فناور مرکز رشد جامع در سال  ۹۸اختصاص داده شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی به نقل از مرکز رشد فناوری جامع؛ به
همت این مرکز و در راســتای تامین منابع مالی الزم جهت تولید و توســعه محصوالت فناورانه شــرکتها ،این مرکز با
پیگیریهای متعدد موفق به اخذ مصوبه پرداخت بیش از  90میلیارد ریال شد که از این مقدار ،بیش از  70میلیارد
ریال آن تا کنون در اختیار شرکتها قرار گرفته است.
مرکــز رشــد فنــاوری جامــع با پیگیری و جــذب  90میلیارد ریال تســهیالت از منابع خارجی ،بهتریــن عملکرد را از این
حیث در میان مرا کز رشد پارکها در سال  98به نام خود ثبت کرده است.
بــه گفتــه ســیادتی ،مدیــر مرکز رشــد فناوری جامــع ،برای جــذب و پرداخت این تســهیالت ،از منابــع مختلفی نظیر
صندوق پژوهش و فناوری خراســان رضوی ،صندوق پزوهش و فناوری ســامت ثامن ،صندوق حمایت از توســعه
فناوری های نوین و  ...استفاده شده است و این مرکز در نظر دارد در سال جدید که مزین به نام جهش تولید می
باشــد ،تا حد ممکن ســقف حمابتها را افزایش داده و زمینه جذب بیش از پیش تســهیالت را برای ســایر شرکتها
فراهم آورد.

36

پارک علم و فناوری خراسان  -شماره سی و هشتـم  -فروردین ماه 99

ماهنامهداخلی

معرفــی محصــوالت شــرکتهای فنــاور و دانشبنیان پارک علم و فناوری خراســان رضوی در
حوزه مقابله با کرونا در سایت مجمع جهانی پارکهای علم و فناوری ()IASP
دســتاوردهای شــرکتهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری خراســان رضوی در زمینه مبارزه با کرونا در
سایت رسمی مجمع جهانی پارکهای علم و فناوری ( )IASPبازتاب داشت.

صفحه اختصاصی  IASPدر ارتباط با بیماری کووید ،19-محصوالت و خدمات شــرکت آرون زیســت طب در زمینه
تولید لولههای خونگیری و برپایی بیمارســتانهای صحرایی ،شــرکت احیا درمان پیشــرفته در زمینه تولید دستگاه
تنفس مصنوئی (ونتیالتور) ،شــرکت همراه دکتر در زمینه ابزارهای تله مدیســن و غربالگری ،شــرکت همراه افزار داریا
دانش بارثاوا در زمینه تولید دســتگاه اســتریالیزر پالســما برای ضدعفونی محیط ،شــرکت شــیمی پارســیان عطار در
زمینــه تولید محلولهای ضدعفونی کننده بدون حساســیت ،شــرکت توس درمان طــب در زمینه تولید لباسهای
محافــظ بیمارســتانی و البراتــور دکتــر ابراهیــم زاده در زمینه تولید ضدعفونیهــای آنتی با کتریال نانومحور را منتشــر
ساخت.
همچنین در حوزه محصوالت غیرمســتقیم با هدف بهبود شــرایط زندگی در دوران کرونا ،مســیریاب نشــان از سازه های
اطالعاتــی راژمــان (بــه جهــت قابلیت شناســایی نقــاط پرتــردد و مســیریابی نزدیکتریــن بیمارســتانهای پذیرنده
بیمــاران کرونایــی) و پلتفــرم آموزشــی شــرکت همــراه افــزار دایا (جهت ارتبــاط آنالین بیــن معلمان ،دانــش آموزان و
والدین) بازتاب خبری داشتند.
مشاهده کامل این محصوالت از طریق لینک زیر امکانپذیر است:
( https://www.iasp.ws/covid19در قســمت  IASP Memberگزینــه Khorasan Science and Technology Park
جستجو شود)
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پارکهای علم و فناوری به جای ویروس ،راه حل پخش میکنند!
جهان امروز با چالش بیســابقه شــیوع بیماری COVID-19روبرو است و پارکهای علم و فناوری در سرتاسر
جهان در پی ارائه راهحل هایی برای مقابله با این چالش و مبارزه با اثرات این ویروس هستند.

بســیاری از محققان ،کارآفرینان ،اســتارتاپها و شــرکتهای کوچک و متوســط در پارکهای علم و فناوری در حال
مقابله با گسترش این ویروس ،تولید محصوالت حیاتی پزشکی و نیز به دنبال کشف وا کسن این بیماری هستند.
ســایت مجمع جهانی پارکهای علم و فناوری ( )IASPاخیرا نســبت به انتشــار خدمات و محصوالت پارکهای علم
و فناوری از سراسرجهان اقدام نموده است.
از جملــه مــوارد قابــل توجه میتوان به اتاقک محصورســازی ،محصــول  salamanderUاز پارک علــم و فناوری والونیا
بلژیک اشاره کرد که میتواند در کمتر از نیم ساعت برپا شده و از دیوارهای انعطاف پذیرمتصل به سازه آلومینیومی،
دستگاه خال متناسب با فیلتر  HEPAو دستگاه ضدعفونی با قابلیت تولید بخار  H2O2تشکیل میشود .این محفظه
همچنین از قابلیت ارائه گزارش ضدعفونی به صورت دیجیتال برخوردار است و میتواند بیش از  350ماسک FFP2
را در یک بازه  6ساعته ضدعفونی کند.

 Money Showerدر تکنوپارک دانشگاه فنی استانبول از فناوری فرابنفش برای بانکها و موسسات استفاده میکند
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تا پول در گردش دستگاههای عابربانک را ضدعفونی کند.
 Zhen Roboticsاز پــارک علــم و فنــاوری ژونگــوان کــن در چیــن  ،راه حلهــای رباتیکــی را برای جایگزینــی پیکها و
مامــوران تحویــل ،نظافتچیها و پرســنل امنیتی ارائه داده اســت تا با ایجاد شــهرهای هوشــمند و پایدار ،عفونت
حاصل از تماس انسان به انسان را به حداقل برساند.

 Neosperience Spaاز پــارک علــم و فنــاوری پوینــت در ایتالیــا از شــبکههای عصبــی ویــژه بــرای تشــخیص الگوها در
تصاویــر و مدلهــای همبســتگی دادهها اســتفاده میکند که در زمینــه پیش بینی بیماری کوویــد  19با بهرهگیری از
هوش مصنوئی و جمع آوری داده موثر است.
برای آشنایی بیشتر با راهحلهای ارائه شده توسط پارکهای علم و فناوری جهان از صفحه ویژه https://www.
 iasp.ws/covid19بازدید نمایید.
مترجم :احسان سید کشمیری
ترجمه از سایت IASP
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