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معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری :پارک خراســان از معدود پارک
های رشدیافته در کشور است
دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری عصر روز  ۲۴مهر
ماه ســال جاری ضمن بازدید از پارک علم و فناوری خراســان و شــرکت های دانش بنیان گفت :پارک خراسان
از معدود پارک های رشدیافته در کشور است.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،دکتر غالمحســین رحیمی شــعرباف در نشســت مشــترک با
رئیس و مســووالن پارک علم و فناوری خراســان بر توســعه و توزیع رســالت و ماموریت پارک در اســتان تا کید و اظهار
کرد :پارک علم و فناوری استان باید برای توسعه نهادهای فناوری در استان ،عزم جدی داشته باشد.
وی بــا اشــاره بــه این که "پارک خراســان از معدود پارک های رشــدیافته در کشــور اســت" ،گفت :دانشــگاه هــا باید از
ظرفیت پارک های علم و فناوری اســتان ها اســتفاده کرده و در مدیریت مرا کز رشــد و پردیس های مشترک با پارک،
از تجربه انباشته پارک ها استفاده کنند.
کاربرد دانشگاه باید در قد و قامت نهادهای فناوری همچون پارک
دانش معطوف به
سرریز
رحیمی شعرباف افزود:
ِ
ِ
ِ
های علم و فناوری ظاهر شود.

دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراسان در ابتدای جلسه به معرفی جامع پارک خراسان و ارائه گزارش
مبسوطی از فعالیت های پارک پرداخت.

وی با اشــاره به اینکه پارک خراســان برگزارکننده اولین تور فناوری صنعت نفت در ســال  ۹۸بوده است ،گفت :پارک
خراسان یکی از  ۴پارک معین وزارت نفت می باشد.
قنبــری افــزود :پــارک خراســان دبیرخانه ملی پــارک های علم و فناوری کشــور با ماموریت توســعه فنــاوری در جزیره
کیش می باشد.
رئیــس پــارک خراســان در این نشســت پروژه های توســعه ای اخیــر این پــارک را از جمله موارد زیر برشــمرد :پردیس
دانشــگاه فردوســی ،پردیس سالمت ثامن ،مرکز نوآوری حرم مطهر ،مرکز توســعه فناوری تیراژ ،مرکز بازی های رایانه
ای ،مرکز ساختمانی گمرک ،مرکز نوآوری پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد و مرکز رشد سبزوار
همچنین از جمله موضوعات مطرحه در این نشســت توســط مســووالن پارک خراسان را می توان موارد ذیل عنوان
کرد:
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 راه اندازی اولین مرکز رشــد فناوری های فرهنگی و زیارت و صنایع خالق در ســال  ۹۳در کشــور که در زمینه هایمختلف آموزش ،گردشــگری ،ســبک زندگی ،ســوغات و صنایع دســتی ،اسباب بازی و  ...شــرکت ها را پذیرش می
کند؛
 همکاری با شتاب دهنده های خصوصی ،همچون شتاب دهنده هاوش در حوزه صنایع خالق به عنوان نمونهای موفــق در بررســی تنــوع اولیه ایــده ها ،که خروجی های این شــتاب دهنده ها می تواند ورودی های مرکز رشــد
پارک باشند؛
 پایش مستمر شرکت ها و نظارت و ارزیابی مداوم آن ها به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت ها؛ ایجاد شبکه نوآوری مرا کز دانشگاهی استان خراسان رضوی؛ مجتمــع آزمایشــگاهی پارک ،عضو شــاعا و شــبکه آزمایشــگاه هــای راهبردی کــه دارای مجوز اســتاندارد مدیریتکیفیت بوده و به عنوان همکار اداره استاندارد فعالیت می کند؛

شــایان ذکر اســت معاون پژوهــش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از پــروژه در حال احداث پایلوت های
فناوری پارک ،شــرکت دانش بنیان کاوش صنعت توس و نیز آزمایشــگاه دیسپاچینگ شرکت دانش بنیان بهپویان
امین منتظر بازدید و از نزدیک با روند فعالیت آن ها آشنا شد.
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ریی ــس مجم ــع نمایندگان اس ــتان خراس ــان رض ــوی :در تامیــن نیازهای داخلــی ،دیگر به
دان شهای خارجی متکی نیستیم
رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان خراســان رضوی در حاشــیه بازدیــد از پارک علــم و فناوری خراســان گفت:
شــرکتهای دانشبنیــان پــارک علــمو فناوری خراســان توانســتهاند با اســتفاده از دانش فنی جوانــان زیر ۳۰
شهــای خارجی متکی
ســال ،محصــوالت و خدماتــی ارائــه دهنــد که در تامیــن نیازهــای داخلی ،دیگر بــه دان 
نباشیم.

بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ۲۲ ،مهرماه ،پارک علمو فناوری خراســان میزبان محســن
زنگنــه «نماینــده تربتحیدریــه و عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجه و محاســبات مجلــس» ،احســان ارکانی«رییس
مجمــع نمایندگان اســتان خراســان رضوی» ،مهدی خالقی«مدیــرکل امور مجلس و ذینفعــان صندوق نوآوری و
شکوفایی ریاست جمهوری» و هانیه شعبانی«کارشناس امورمجلس و ذینفعان» بود.
این مســووالن از شــرکتهای دانشبنیانی همچون «شــرکت آهار شــرق ،نیان الکترونیک ،احیا درمان پیشــرفته و
آزمایشگاه هوشمندسازی و دیسپاچینگ شرکت بهپویان» بازدید به عمل آوردند.
در طــی ایــن بازدید احســان ارکانی ،رییس مجمع نمایندگان اســتان خراســان رضــوی اظهار کرد :امــروز از چندین
شرکت موفق دانشبنیان پارک علمو فناوری خراسان بازدید کردیم و آنچه که برای ما بسیار قابل تامل بود ،توان
فوقالعاده باال و دانش فنی ممتاز این شــرکتها اســت که نمونه آن ســاخت دســتگاه تنفس مصنوعی یا ونتیالتور
بود که در این شرایط بحرانی توانسته نیاز کشور را برطرف نمایند.
وی افزود :شرکتهای دانشبنیان پارک علمو فناوری خراسان توانستهاند با استفاده از دانش فنی جوانان زیر ۳۰
سال ،محصوالت و خدماتی ارائه دهند که در تامین نیازهای داخلی دیگر به دانشهای خارجی متکی نباشیم.
ارکانی بابیان اینکه «ما در برابر این دانش موظف هستیم و باید این محصوالت در کشور مورد مصرف قرار بگیرند»،
ادامــه داد :متاســفانه علیرغم زحماتی که این شــرکتها میکشــند و با توجه به محصوالت خوبــی که تولید و ارائه
میکنند ،اما مجموعهها و دســتگاههای ما از این تولیدات داخلی با چنین ســطح فناوری باال اســتقبال نمیکنند
و مشــابه این محصوالت و خدمات را از کشــورهای خارجی خریداری میکنند که این خود ضربه بزرگی به انگیزه و
روحیه این جوانان و همچنین به منابع مالی ما به ویژه منابع ارزی است که باید بهصورت جدی با آن مواجه شد.
رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان خراســان رضــوی گفــت :پیگیریهــای الزم در ایــن زمینــه انجــام خواهد شــد و
قصــد داریــم بــا توجــه به اطالعات کاملــی که در زمینه تولیــد و خدمات این شــرکتها در اختیار ما قــرار میدهند با
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مجموعههایی که به این تجهیزات نیاز دارند صحبت کنیم و آنها را از وجود چنین شرکتهایی آ گاه سازیم.
با تزریق منابع مالی الزم ،اقتصاد شرکتهای دانشبنیان را به حرکت درخواهیم آورد
در ادامــه ایــن بازدیــد مهــدی خالقــی ،مدیــرکل امــور مجلــس و ذینفعــان صنــدوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت
م و فناوری خراسان ظرفیتهای فراملی دارند و توانستهاند
جمهوری اظهار کرد :شرکتهای دانشبنیان پارک عل 
ســهم باالیــی از اقتصــاد دانشبنیان را به خود اختصاص دهند .ما تالش خواهیم کــرد تا با تزریق منابع مالی الزم
اقتصاد شرکتهای دانشبنیان را به حرکت در آوردیم.
شرکتهای دانشبنیان عضو پارک علمو فناوری خراسان که مورد بازدید قرار گرفتند شامل؛
شــرکت احیا درمان پیشــرفته ،عضو پارک علمو فناوری خراســان و اولین شــرکت دانشبنیان اســت که از ســال۹۰
فعالیت خود را با تولید دســتگاه بیهوشــی آغاز نمود و همچنین در ســال  ۹۷توانست دستگاه سی تی اسکن تولید
کند .در حال حاضر این شــرکت با توجه به بحران بیماری کرونا در کشــور ،توانســته نیاز کشــور به دستگاه ونتیالتور
(دستگاه تنفس مصنوعی) را تامین کند.
یســـازی دان ــش الکترونیک در شـــاخه الکترونی ــک قــدرت در صنایع مهم
شــرکت نیــان الکترونیــک ،با نیت تجار 
زیربنایــی کشــور و طراحــی و ســاخت مبدلهــای الکترونیکــی انــرژی الکتریکــی ،فعالیت خــود را آغاز نمــود .ا کنون
توانســته راه موفقیــت را بــا حرکــت بــر لبــه تکنولــوژی و تولیــد محصــوالت با کیفیــت بــه عنــوان بزرگتریــن طــراح و
تولیدکننده مبدلهای انرژی در کشور طی نماید .این شرکت در زمینه تغذیه مخابراتی ،انرژی تجدید پذیر ،باتری
و کابینت باتری ،بهینهسازی مصرف انرژی ،نرمافزارهای کنترل و مانیتورینگ ،ماژولهای مبدل و ...محصوالت
و خدماتی را ارائه دهد.
شــرکت آهــار شــرق کــه در زمینــه تولیــد سیســتمهای کنتــرل توربوپمــپ و توربوکمپرســور ،سیســتمهای کنتــرل
توربینهــای نیروگاهــی ،سیســتمهای کنتــرل بویلــر ،سیســتمهای تحریــک و حفاظــت ژنراتــور ،رامونــا و ســاخت
کارتهای الکترونیکی در زمره بهترین شرکت های جهان فعالیت می کند.
شــرکت دانــش بنیــان بهپویان امین منتظر خدمات جامع مهندســی را جهت افزایش ســطح کمــی و کیفی تولید،
کاهش هزینهها و بهبود مدیریت فرایندهای عملیاتی ارائه داده و با استفاده از جدیدترین استانداردهای جهانی
و فنون مهندســی روز دنیا ،ضمن خالقیت و کار تیمی به طراحی و اجرای پروژههای مرتبط با افزایش بهرهوری با
باالترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن میپردازد ..این شــرکت به عنوان اولین شــرکت دانش بنیان در زمینه
بهینهسازی مصرف انرژی در کشور معرفی شده که نمونه آن آزمایشگاه هوشمندسازی و دیسپاچینگ است.
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مدیرکل امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی از مرکز رشد فناوری نیشابور بازدید کرد
مدیــرکل امــور مجلــس صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری گفــت :از ابتدای امســال از محل این
صندوق  ۱۸هزار و  ۸۰۰میلیارد ریال تســهیالت به شــرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته که تا آخر امســال
به چهل هزار میلیارد ریال می رسد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از خبرگزاری ایرنا ،مهدی خالقی دوشــنبه شــب ۲۱
مهرماه  ۱۳۹۹در نشســت با شــرکتهای فناور مســتقر در مرکز رشــد فناوری نیشــابور افزود :برای کاهش بوروکراسی
ادارای یــک خــط اعتبــاری مســتقیم بــه صندوقهــای پژوهــش اختصاص یافتــه و یک هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومان
بــرای ایــن بخش در نظر گرفته شــده کــه از اینمیزان یکصد میلیــارد تومان به صندوق پژوهش فناوری خراســان
اختصاص یافته اســت .وی با بیان اینکه این تســهیالت فقط به شرکتهای دانشبنیان تعلق میگیرد ادامه داد:
در حــال حاضــر بــا  ۱۲بانــک تفاهمنامه داریم که ســه برابر منابعی که اختصــاص میدهیم بانکها ســرمایهگذاری
کنند و از این طریق نرخ تسهیالت را بتوانیم تا  ۱۲درصد کاهش دهیم.
مدیــرکل امــور مجلــس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری با بیــان اینکه تســهیالت و ســرمایهگذاری
ارزان قیمــت از طریــق ایــن صنــدوق در اختیار شــرکتهای دانشبنیان قرار میگیرد گفت :اولویت نخســت ما این
شرکتهاست و طی  ۲سال گذشته پنج هزار و  ۷۹میلیارد تومان تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان کشور داده
شــده اســت .وی افزود :در حال حاضر  ۴۹صندوق پژوهش فناوری در کشــور وجود دارد و برای جلوگیری از تمرکز
آنها در تهران با شبکه سازی بخشی از این تسهیالت از طریق این صندوقها توزیع شده است.
خالقــی ادامــه داد :طی  ۲ســال اخیر  ۵۸۸میلیارد تومان تســهیالت نقــدی در اختیار این صندوقهــا قرار گرفته تا
از این محل به شــرکتهای فناور و خالق کمک شــود .وی گفت :در ســال  ۸۹قانون حمایت از شــرکتهای دانش
بنیان تصویب و این صندوق در همان قانون در نظر گرفته شد و از سال  ۹۲شروع به کار کرد.
مدیــرکل امــور مجلس صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری با بیان اینکه ســعی کردهایــم کلیه نیازهای
مالی شــرکتهای دانش بنیان را در همه بخشها پیشبینی کنیم افزود :برخی شــرکتهای دانشبنیان به خاطر
اینکه محصوالت با ســطح فناوری باال تولید میکنند نیازمند تســهیالت لیزینگ هســتند و در این بخش با برخی
دســتگاههای دولتی جهت خرید از شــرکتهای دانشبنیان قرارداد بسته شده تا به هر میزان خرید از این شرکتها
تســهیالت  ۹درصــدی دریافــت کننــد و  ۷۰درصــد آن مبلغ را هــم لیزینگ میکنیم تــا بازار محصوالت شــرکتهای
دانشبنیان تقویت شود.
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وی ادامــه داد :بــرای توســعه بــازار شــرکتهای دانشبنیــان بایــد لیزینــگ تقویــت شــود و تســهیالت در این حوزه
اختصاص دادهایم و برای تخصیص و تجهیز دفاتر شــرکتهای دانشبنیان طی ســه ســال تســهیالت چهار درصد
اختصاص مییابد و هرگونه نیاز مالی شرکتهای دانشبنیان در قالب مدلهایی که پیشبینی شده تسهیل شده
است.
وی افــزود :طــی وبینــاری کــه بــا ســه شــرکت دانــش بنیــان نیشــابور داشــتیم پیشــنهاد اختصــاص تســهیالت و
ســرمایهگذاری  ۶میلیــارد و یکصــد میلیــون تومــان در حــوزه لیزینگ و ســرمایه درگردش داده شــد کــه باید بر روی
سامانه بارگذاری شود.
خالقــی ادامــه داد :مزایــای شــرکتهای دانش بنیــان طبق قانــون برخــورداری از معافیت های مالیاتــی ،گمرکی و
ســربازی اســت به طوری که پس از ابتدای پیدایش ســربازی اجباری برای نخســتین بار ســرباز به صورت امریه به
بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان وا گذار میشود.
رییس صندوق پژوهش فناوری خراسان رضوی نیز گفت :پارسال  ۴۰۰میلیارد ریال تسهیالت به واحد های فناور
این استان پرداخت شد که  ۴۰درصد آن ها شرکت های دانش بنیان هستند.
دکتر حمیده رضوی افزود :در بودجه امسال  ۶۰۰میلیارد ریال تسهیالت پیشبینی کرده بودیم که به دلیل شرایط
اقتصادی پیش آمده تقاضای دریافت آن کم شــده و در صدد هســتیم ا گر از طریق این تســهیالت موفق به کمک
به این واحد ها نشــدیم ،دس ـتکم به صورت مشــارکتی و ســرمایه گذاری به آن ها کمک کنیم .وی ادامه داد :در
حوزه شرکت های فناور و دانش بنیان سال ها در جایگاه دومکشور بودیم اما به تازگی با استان هایی از قبیل یزد
و اصفهــان رقابــت داریــم .رییس صندوق پژوهش فناوری خراســان رضوی گفت :بیشــتر باید به ســوی حوزههای
مشــارکت خطر پذیر یا  VCپیش برویم و ا گر شــرکتها موافقت کنند منابع مالی خوبی به کمک صندوق نوآوری و
شــکوفایی در اختیارشــان قرار خواهد گرفت.وی افزود :در حال حاضر بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال تســهیالت جاری در
واحدهای فناور و دانش بنیان نیشابور داریم و این شهرستان از طرفیت های بسیار خوبی در این حوزه برخوردار
است.
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فرماندار ویژه نیشــابور هم گفت :طی چند ســال گذشــته تســهیالت پرداختی به شــرکتهای دانشبنیان تا  ۶برابر
رشــد داشــته کــه به دلیل نوســانات قیمتها طی  ۶ماه گذشــته با مشــکالتی روبــرو بودهایم .علیرضــا قامتی افزود:
شهرســتان نیشــابور دارای ظرفیتهای ملی و بینالمللی در حوزه فناوری میباشــد که نیازمند توجه و برنامهریزی
ویژه اســت.وی ادامه داد :اطالعرســانی در زمینه موفقیتهای کســب شده در این حوزه باید بیشتر شود تا موجب
جلــب اســتعدادها و گســترش روحیــه امیــد در جوانــان خــاق و فعال گــردد.وی گفت :یــکشــرکت دانشبنیان در
نیشــابور با تهیه اســانس زعفران موفق به ایجاد  ۱۰برابر ارزش افزوده و صادرات آن شــده که نشــان دهنده توانایی
های این شهرستان است.
نماینده مرد م نیشــابور ،فیروزه و زبرخان در مجلس شــورای اســامی نیز گفت :در شــرکتهای دانشبنیان تا زمانی
که عرضه مطابق نیاز بازار نباشد دچار مشکل میشوند که نیازمند برنامهریزی و بازاریابی است و در این چارچوب
تولیدات و محصوالت شرکتهای دانشبنیان باید مسئله محور باشد.
احسان ارکانی افزود :شهر خرو قطب تولید آلو در کشور است ولی به دلیل نبود یک کارخانه فرآوری در حوزه فروش
و صادرات دچار ضعف جدی است.وی ادامه داد :موازی کاری مجموعه های مختلف برای حمایت از شرکتهای
فناور موجب شده برخی شرکتها از تسهیالت بیبهره مانده و برخی از چند محل تسهیالت دریافت کنند و در این
چارچوب باید بانک اطالعاتی یکپارچه تسهیالت گیرندگان هر چه سریعتر راه اندازی گردد تا شرکتهایی که فقط
کارشان گرفتن تسهیالت ارزان قیمت است شناسایی شوند.
این نماینده مجلس گفت ۹۰ :درصد زعفران دنیا در ایران و عمده آن در خراسان تولید میشود ولی سهم ما از این
تجارت مالی کمتر از  ۱۰درصد اســت و در حال حاضر یکی از قطبهای کشــت زعفران در اســتان نیشــابور اســت که
مشکل فروش آن برای زعفرانکاران به یک معضل تبدیل شده است.
وی افزود :راهکار بسیاری از مشکالت ما در این حوزهها یک راه حل فناورانه است و در مرز بین شرکت های عادی
و دانشبنیــان تعــداد بســیاری شــرکتهای خالق و نــوآور قــرار دارد که در این بخــش دارای خالءهــای قانونی برای
حمایت از آنها هستیم.
مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور نیز گفت :در سال  ۹۴پیشنهاد شد باجه ای از صندوق پژوهشو فناوری برای ارایه
خدمات به کارآفرینان در نیشــابور ایجاد شــود که با توجه به لزوم اســتقرار دولت الکترونیک و ارایه خدمات از طریق
اینترنت جزو اولویتها قرار نگرفت.
علیرضا شیرازی افزود :برای ایجاد این صندوق حدود  ۳۰میلیارد ریال مورد نیاز است و عالوه بر آن بیمه شرکتهای
دانش بنیان و فناور نیز نیازمند پیگیری است.
در پایان این نشســت از شــرکتهای فناور مســتقر در این مرکز رشد و دو شرکت دانش بنیان شرق صنعت نیشابور
و سنجش ابزار بینالود واقع در شهرک صنعتی خیام نیز بازدید به عمل آمد.
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شمیم رضوی در پارک علم و فناوری خراسان طنین انداز شد
همزمــان بــا ششــمین روز از هفتــه دفاع مقدس و در ســال جهش تولید؛ صبح شــنبه  5مهر ماه ســال جاری،
خادمــان آســتان قــدس رضوی با حضــور در پارک علم و فناوری خراســان رضوی از مدافعان علــم و فناوری و
شرکتهای دانشبنیان با اهدای پرچم و نبات متبرک تجلیل کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از قــدس آنالین؛ همزمان با ششــمین روز از هفته
دفاع مقدس و در ســال جهش تولید؛ صبح دیروز جمعی از خادمان آســتان قدس رضوی با حضور در پارک علم و
فناوری خراسان از مدافعان علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان با اهدای پرچم و نبات متبرک تجلیل کردند.
حــدود  ۳۰کیلومتــر دورتــر از مشــهدالرضا(ع) ،شــرکتهای دانشبنیــان در پارک علــم و فناوری خراســان ،در جبهه
اقتصادی ســعی میکنند به تأســی از رزمندگان هشت ســال دفاع مقدس تهاجم و تحریم بیرحمانه دشمنان این
مرز و بوم را خنثی کرده و امنیت اقتصادی ،علمی و فناوری را به مردمان سرزمینشان اهدا کنند .شب هنگام و در
مراجعــت هنگامی که خورشــید مهرش را جمــع مینماید؛ آنان در فضایی عارفانه و روحانی با رؤیت گلدســتههای
حــرم ،پنــاه میآورنــد به مهر امام مهربانیها و زمزمه میکنند« :الســام علیک یا عالم آل محمد(ع)» .شــاید در این
روزمرگیهایشان گمان نمیبردند که روزی عطر رضوی با حضور خادمان درگاهش و پرچم و سوغات متبرک ،تابلو
حرم و  ...به پاس قدردانی و تجلیل از خدمات جهادیشــان در حوزه علم و فناوری شــامهنواز شــود و نوای «یا عالم
آل محمد(ع)» در پارک علم و فناوری طنینانداز شود.
اما خادمان آستان قدس رضوی با حضور در این پارک و بالندگی ثابت کردند که قدردان نخبگان علمی و فناوری
به عنوان مدافعان این حوزه هستند و آن را فراموش نکردهاند.
رئیــس پــارک علم و فناوری نخســتین میعادگاه حضور خادمان اســت که با اســتقبال گرم مدیــران مجموعه روبهرو
شــدهاند .سیدحســن حســینی یکی از خادمان رضوی با اشــاره به حدیثی از رســول ا کرم(ص) که میفرماید :خدا
رحمت کند کسانی را که در حوزه صنعت و تولید نقشآفرینی نموده؛ در جمع مدیران پارک علم و فناوری میگوید:
و شــما ثابــت کردیــد کــه در بخــش صنعت و علــم و فناوری موفق بــوده و به طور حتــم رحمت الهی شــامل حالتان
خواهد شد.
پــس از قرائــت صلــوات خاصه امام رضا(ع) رئیس پارک علم و فناوری خراســان با قدردانــی از حضور گرم و صمیمی
خادمان رضوی در این مرکز به تشریح وظایف مجموعه پرداخته و اظهار میکند :کمک به تجاریسازی و حمایت
از ایدهپــردازان در قالــب انتقــال تجربیات علمی ،مفهومی ،دانشــگاهی ،بازاریابی ،مدیریت فروش و منابع انســانی
و ...بخشی از وظایف پارک علم و فناوری است.
رضا قنبری خاطرنشــان میکند ۵۵ :نفر در قالب مدیریتی و  ۳۵۰شــرکت با حضور حدود ۴هزار و  ۵۰۰نفر از جوانان
مؤمن و انقالبی با متوسط  ۳۰سال عمر در پارک مشغول فعالیت هستند.
وی در حالی که بغض کرده و اشــک گوشــه چشــمانش را پا ک میکند؛ میافزاید :پرچم امام رضا(ع) اینجاســت و
به برکت امام رضا(ع) در این ســرزمین موفق شــدیم با ســاخت ونتیالتور (دســتگاه تنفس مصنوعی) توسط جوانان
خوشفکر و خالق ،گام بلندی در راســتای مبارزه با بیماری کرونا برداریم که مورد تمجید مســئوالن ارشــد کشــور و
استان قرار گرفت.
وی میافزاید :طی جلسهای با محمدمهدی برادران ،مدیر عالی حرم مطهر رضوی قرار شد تا در بحث نوآوری حرم
مطهر مشارکت داشته باشیم و تعدادی از شرکتهای دانشبنیان در زمینه نور و صوت آماده مشارکت شدهاند.
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وی در پایــان تصریــح میکند :برند امام هشــتم(ع)؛ عالم آل محمد(ع) اســت و ما با برنــد روحانی و ملکوتی عالم آل
محمد(ص) در بخش علم و فناوری به پیش خواهیم رفت و در این جبهه به طور حتم پیروز خواهیم بود.
مجتبی شادلو دیگر خادم رضوی با اشاره به خدمات شایسته نخبگان انقالب در پارک علم و فناوری استان اظهار
کرد :به پاس قدردانی و سپاس از این زحمات و تالشها در این برهه حساس تاریخی و شرایط تحریم اینجا حضور
پیدا کردیم تا عالوه بر خداقوتی بلکه بتوانیم گوش ـهای از این اقدامهای جهادی را ارج نهاده و تجلیل کنیم .این
سعی و جهاد علمی و فناوری کمتر از خدمت خادمان رضوی نیست.
در پایــان پرچــم متبــرک رضــوی به همراه هدایای آســتان رضوی به دو شــرکت بهپویان امین منتظــر و داریا دانش
بارثاوا ،مستقر در پارک علم و فناوری خراسان اهدا شد.
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معاون پشــتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراســان :شــعار پارک ،کلیت ماموریت پارک
است
مهندس ا کبر امین ،معاون پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان گفت :ا گر به شعار پارک دقت کنیم،
جریانــی از ارائــه یک ایده اســت که رســیدن به موفقیــت و فتح بازار را دربــردارد و این ،دقیقــا کلیت ماموریت
پارک است.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،مهنــدس ا کبر امینی ،معاون پشــتیبانی فناوری این پارک
درخصوص شعار پارک «از طلوع ایده ،تا فتح بازار» اظهار کرد :ا گر به شعار پارک دقت کنیم ،جریانی از ارائه یک ایده
اســت که رســیدن به موفقیت و فتح بازار را دربردارد و این ،دقیقا کلیت ماموریت پارک اســت .پارک علمو فناوری
خراسان در ابتدا ایدههای جدید و فناورانه ای که توسط تیمهای متخصص و جوانان نخبه به پارک ارائه میشود
را پذیرش میکند .ســپس این ایدهها در یک بازه زمانی مشــخص و براســاس ضوابط و مقررات در دورههای پیش
رشد و رشد ،مورد حمایت قرار میگیرند تا رشد کنند.

وی افزود :بستر رشد ایده توسط پارک و اعضای آن فراهم میشود و با حمایت آنها باعث میشود که این جوانان
کمکم رشد کنند .در اصطالح پارک باغبانی است که از بذرهایی که میکارد مواظبمیکند و آنها را رشد میدهد
تا به ثمر برســند .بعد از به ثمر نشســتن ،محصول ،تجاری و وارد بازار شــده و ســبب کسبدرآمد میشود .فتح بازار
زمانــی اتفــاق میافتدکــه این محصول بین ســایر محصوالت دیگر تک باشــد .تــک بودن محصــوالت در بازار ،وجه
متمایز شعار پارک است .فتح بازار در این شعار به معنی برند شدن شرکت ،پارک و توسعه بازار است.
امینــی بیــان کــرد :آنچــه کــه باعثمیشــود یک ایــده منجر به فتــح بازار شــود وظایــف و ماموریتهــای واحدهای
مختلف داخل پارک اســت .این واحدها شــامل واحد روابط عمومی است که شرکتها را معرفی میکند و نیز مرا کز
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رشد که در ابتدای خط هستند و پذیرش ایدهها را انجاممیدهند .این مرا کز ماموریت سنگینی دارند و باید تیمها
را راهبــری و توانمنــد کننــد تــا منجــر به تجاریســازی محصول شــوند .در ادامه واحدهای پشــتیبانی کــه در زمینه
مشاوره ،آموزش ،مالکیت فکری و معنوی ،ارزشگذاریفناوری و حمایت مالی در کنار شرکتها هستند.
معــاون پشــتیبانی فنــاوری پارک علــم و فناوری خراســان عنوان کــرد :همچنیــن واحدهای پشــتیانیهای عمومی
همچون اسکان شرکتها ،تسهیالت عبور و مرور ،زیرساخت انرژی و اینترنت است که اینها در کنار یکدیگر سبب
میشــوند تا یک ایده به عنوان محصول فناورانه وارد بازار شــود و شــرکتها به موفقیت الزم برســند .این محصول
ماننــد درختــی خواهــد شــد که به بار نشســته و میــوه مرغوبی می دهــد و این امر بــا تالش تمــام ارکان پارک محقق
خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه پارک عل ـم و فناوری خراســان نقش ســازمان حامی ،پشــتیبان و واســط را برای شــرکتها
داراســت ،ادامه داد :ابتدا و انتهای فعالیتها ،شــرکتهای خصوصی هســتند .ایده را بخش خصوصی و فناور ارائه
میدهــد و بــازار را شــرکتهای فنــاور فتح میکنند و پارک نقش ســازمان حامی ،پشــتیبان و واســط را دارد .با توجه
ضوابــط ،مقــررات و ماموریتهایــی که پارک دارد این تیمها را به موفقیت میرســاند .بنابرایــن پارک نقش کلیدی
در فتح بازار به معنی اجرایی ندارد ،بلکه تمام تالش پارک این اســت ایده¬ای که وارد پارک شــده را به مرحله فتح
بازار برساند.
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رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان :مدیریــت موفــق هزینه هــا و درآمدها ،حاصــل توازن
ناشی از بودجه ریزی عملیاتی
حجت االســام والمســلمین قطبی ،رئیس دفتر تبلیغات اســامی اصفهان و مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خالقیت
اشــراق و جمعی از علمای حوزه علمیه در بازدید از پارک علم و فناوری خراســان و شــرکت های دانشبنیان ،ضمن
تحســین فعالیتهــای چشــمگیر مدیریــت هزین ـهای پــارک علــم و فناوری خراســان در ســالهای اخیــر ،از مدیریت
هزینهها و درآمدها در پارک خراســان به عنوان یک اقتصاد واقعی یاد کردند که از حالت نمایشــی خارج شــده و به
طور ماهرانهای مدیریت شده است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،علمای دفتر تبلیغات اســامی حوزه علمیه ظهر سه شنبه 8
مرداد  1399از پارک علم و فناوری خراســان و شــرکت های دانش بنیان آن بازدید کرده و با مســئولین این پارک به
گفت و گو نشستند.
رئیــس پارک علم و فناوری خراســان در ابتدا با اشــاره به تا کید مقام معظم رهبــری درخصوص اقتصاد دانش بنیان
گفت :در شرکت های دانش بنیان ،اقتصاد بر دانش پیشی گرفته است.
دکتر رضا قنبری اظهار کرد :هر تغییری که باعث ایجاد ارزش افزوده شود و بتوان سهم خود را در این ارزش به دست
آورد ،نــوآوری نامیــده مــی شــود .اقتصاد دانش بنیان درواقع نوع خاصی از دانش اســت کــه ارزش افزوده ایجاد می
کند و وقتی این اقتصاد در حوزه نوآوری وارد شود ،بسیار حائز اهمیت می شود .قنبری پارک های علم و فناوری را
شاهد این گفته ها دانست.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان ادامــه داد :در پارک خراســان  4500نفــر در  350شــرکت پــارک و در حوزه های
مختلف تکنولوژی با شــناوری باال مشــغول به فعالیت هســتند که متوســط ســنی آن ها  30ســال و  85درصدشــان
لیســانس به باال هســتند .این در حالی اســت که دولت به ازای ایجاد هر شــغل در شــرکت های فناور و دانش بنیان
پارک های علم و فناوری ،تنها  4میلیون تومان هزینه می کند.
وی باتوجــه بــه حــدود دو دهه تجربه پارک علم و فناوری خراســان ،وظیفه پارک را شــبکه کردن و آشــنایی و آ گاهی
برای شرکت های فناور و دانش بنیان عنوان کرد.
وی گفت :ما در پارک خراسان سعی کرده ایم که پارک را کمی شبیه یک شرکت ببینیم تا بتوانیم هزینه ها و درآمدها
را بــه شــیوه ملمــوس تری مدیریت کنیم .وی فرمایش مقــام معظم رهبری را در اجرای بوجه ریــزی عملیاتی یادآور
شــد و موفقیــت پــارک خراســان در مدیریت هزینــه ها و درآمدهــا را حاصل توازن ایجاد شــده ناشــی از بودجه ریزی
عملیاتی بیان کرد .همچنین اشترا ک گذاری دانش با نهادهای خصوصی را مهم دانست.
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حجت االســام و المســلمین قطبی ،رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خالقیت
اشراق ضمن تحسین فعالیت های چشمگیر مدیریت هزینه ای پارک علم و فناوری خراسان در سال های اخیر ،از
مدیریت هزینه ها و درآمدها در پارک خراسان به عنوان یک اقتصاد واقعی یاد کرد که از حالت نمایشی خارج شده
و به طور ماهرانه ای مدیریت شده است.
علمای دفتر تبلیغات اســامی با اشــاره به حوزه علوم انسانی و فرهنگ در مرکز ملی نوآوری و خالقیت حوزه علمیه،
خواستار تبادل تجربیات پارک علم و فناوری خراسان در راستای رشد و شکوفایی نوآوری و جذب نخبگان در این
زمینه شــدند و اســتفاده از دانش و تجربه انباشــته پارک خراســان را بســتر مناســبی درجهت رونق نوآوری در حوزه
علمیــه دانســتند .همچنیــن تجربه پارک خراســان در راه اندازی مرکز رشــد فنــاوری های فرهنگی و زیــارت را الگوی
موفقی از فعالیت در حوزه علوم انسانی و فرهنگی عنوان کردند.
شــایان ذ کــر اســت علمای دفتــر تبلیغات حوزه علمیه قم در پایان از شــرکت هــای دانش بنیان آهار شــرق ،بهپویان
امین منتظر و کارن افزار بازدید و از نزدیک با دســتاوردهای آن ها اشــنا شــده و همچنین درخصوص نحوه شــروه به
کار و هسته اولیه این شرکت ها در آغاز ،به گفت و گو نشستند.
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هوش تجاری ( )BIدر خدمت مدیریت بهینه مرا کز رشد واحدهای فناور
مدیر مرکز رشد فناوری جامع دربارهی استفاده از مفاهیم هوش تجاری ()BIدر پایش مرا کز رشد و شرکتهای
فناور اظهار کرد :با این رویکرد بهراحتی می توان بر روند رشد شرکتها و عوامل موثر در ارزیابی آنها نظارت
داشت.
بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از مرکز رشــد فناوری جامع ،مهندس ســید موســی
ســیادتی در این گفتوگو به تشــریح چگونگی عملکرد سیســتم نظارت و ارزیابی که در قالب داشبوردهای مدیریتی
تدوین شــده اســت پرداخت و اذعان کرد :با رویکرد جدید میتوان بهراحتی بر روند رشــد شرکتها و عوامل موثر در
ارزیابی آنها نظارت داشت.
ســیادتی ادامــه داد :در ایــن سیســتم ســعی بر آن بوده اســت تا با کمک مجموعــه ای از ابزارهــا و فرایندها ،به جمع
آوری داده هــای خــام پرداختــه و بتوان آنها را به اطالعاتی معنادار در جهــت تصمیمگیری بهتر برای ارائه خدمات
به شرکتهای فناور تبدیل کرد.
وجود اطالعات کامل از  17ســال فعالیت مرکز رشــد فناوری جامع و تحلیل آنها نتایج بســیار مفیدی از جمله روند
بوکارها در حوزه های مختلف،
تقاضای پذیرش در حوزه های مختلف در سال های اخیر ،میزان موفق بودن کس 
علل موفقیت و شکســت شــرکتها ،مدت زمان واقعی حضور شــرکتها در مرکز ،میزان استفاده هریک ازشرکتها از
تسهیالت و حمایتها و  ...را مشخص می نماید که بدون شک در تدوین سیاستگذاریهای آتی مرکز درخصوص
حمایتهای موثرتر از شرکتها ،میتواند نقش ویژه ای داشته باشد.
همچنین با اســتفاده از دادههای موجود ،شناســنامه عملکردی برای هر شــرکت تحت پوشش ایجاد شده که تمام
فعالیت آنها در طی حضور در مرکز رشد ،پایش و مورد بررسی قرار گرفته و براساس میزان عملکرد و نیاز شرکت ،به
ارائه مشاورههای مورد نیاز و خدمات مختلف اقدام میگردد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که زمینه استفاده سایر پارکها و مرا کز رشد نیز از چنین سیستمهایی فراهم شده
تا بتوانیم با عارضهیابی و تحلیل کامل عملکرد مرا کز رشــد و شــرکتهای فناور در جهت توســعه فناوری و حمایت از
فناوران و نوآوران کشور ،گامهای موثرتری برداشت.
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معاون واحد نوسازی آستان قدس رضوی از پارک خراسان بازدید کرد
هادی زنگنه معاون واحد نوســازی تاسیســات آستان قدس رضوی به همراه جمعی از متخصصان و مسئولین
فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی ،صبح شنبه  ۱۲مهرماه  ۱۳۹۹از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های
مستقر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از اداره پروژه ها و پیمان ها؛ آشــنایی با فناوری های
شرکت پیمان خطوط شرق ،زرین سامانه شرق و بهپویان امین منتظر و همچنین مباحث مربوط به مشکالت اخذ
مجــوز ،دسترســی بــه بانک اطالعات بهرهبرداران بخش هــا و حوزه های مختلف پارک ،ارتبــاط موثرتر با بخشهای
اجرایی سازمان وشرکت ها و واحدهای فناور ،اهم موضوعات مطرح شده دراین بازدید بودند.
باتوجه به درخواســت های مطرح شــده از ســوی مســئولین فنی ونگهداری حرم مطهر معارفه ای از کلیه شــرایط و
ضوابط پارک علم و فناوری و واحدها و شرکت های عضو پارک علم و فناوری توسط مهندس ساناز حسینیان نژاد،
سرپرست اداره توسعه بازار و پروژه ها انجام گرفت که در آن به تفضیل درمورد گروه های تخصصی ،جذابیت های
فناورانه برای کارفرمایان جهت عقد قرارداد و دیگر موارد ارائه شد.
معــاون واحد نوســازی تاسیســات حرم مطهــر رضوی دراین بازدید برای کمک به شــکل گیری ایدههــای فناورانه و
احصاء نیاز و رفع نیازهای موجود در حرم مطهر رضوی عالقه مندی خود را ابراز نمود.
در ادامه نمایندگان شــرکت های خدمات نیروگاهی آهار ،هوشمندســازان شــرق ،کیاسیســتم و بهســامان انرژی به
طرح زمینه فعالیت و پیشنهادات مربوطه برای حرم مطهر رضوی پرداختند.
در همین راســتا مقرر شــد شــرکت های فناور در جلسات ستاد فنی سازمان حضور یافته و ضمن ارائه زمینه فعالیت
خود ،راهکارهای مربوط به نحوه همکاری و تعامل مســئولین حرم مطهر رضوی با واحدهای فناور را مورد بررســی
قرار دهند.
مهنــدس ا کبــر امینــی معاون پشــتیبانی فنــاوری نیز در پایــان بازدید ضمن تشــکر از حضور متخصصان و مســئولین
فنــی و نگهــداری حــرم مطهر رضوی ،اولویت بخشــی ایشــان بــرای بازدید از پارک و شــرکت های فنــاور را نقطه امید
واحدهای فناور برای فعالیت موثرتر و بهتر در سال جهش تولید ذکر کرد.
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مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری به جمع مرا کز رشد تحت حمایت پارک خراسان پیوست
در کنار مرا کز رشــد نیشــابور ،گناباد و تربت حیدریه ،مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری نیز به جمع مرا کز رشد
پارک علم و فناوری خراسان در شهرستانها پیوست.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فناوری خراســان ،بــه نقــل از اداره امور مرا کــز فنــاوری و نوآوری ،بــا امضای
توافقنامه همکاری بین روســای پارک علم و فناوری خراســان و دانشــگاه حکیم ســبزواری و اخذ مصوبه کمیسیون
دائمی و هیئت امنای دو سازمان ،شرکتهای مرکز رشد سبزوار تحت حمایت پارک علم و فناوری خراسان خواهند
بود.
همکاری در اداره مرکز رشــد در جهت تســهیل و بهبود فرایندهای جذب ،پذیرش و حمایت از فعالیتهای فناورانه
و نوآورانه در سطح دانشگاه و شهرستان ،موضوع این توافقنامه است و در همین راستا کلیه فرآیندهای عملیاتی،
اجرایی و حمایتی پارک از این پس به شرکتهای پذیرش شده در مرکز رشد سبزوار نیز اختصاص خواهد گرفت.
مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در حال حاضر  ۳۸واحد فناور مستقر تحت حمایت خود دارد که این واحدها در
فضایی به وسعت  ۱۲۰۰مترمربع مشغول فعالیت هستند.
الزم به ذکر است که در راستای گسترش همکاری های دوجانبه دانشگاه با پارک علم و فناوری خراسان ،دانشگاه
حکیم سبزواری  ۱۰هکتار از اراضی ضلع جنوب غربی پردیس خود را با دسترسی مستقل برای احداث و راه اندازی
پردیس علم و فناوری درنظر گرفته و مجوز الزم را اخذ نموده است.
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هر ساله بیش از ده هزار ساعت ،آموزش و مشاوره به شرکتها ارائه میشود
مسئول واحد آموزش ومشاوره پارک علمو فناوری خراسان گفت :آموزش از مهمترین خدماتی است که پارک
به شــرکتهای مســتقر ارائه میدهد .امروزه در مقایســه با گذشــته محیط کســب وکارها پیچیده ،پویا و بسیار
رقابتی شــده اســت .افراد در راهاندازی شــرکت ،سازماندهی تیم ،ورود به بازارهای جدید و تأمین منابع مالی و
 ...با مجموعهای از تصمیم گیریها مواجه هستند و این واحد آموزشهای الزم را به آنان ارائه میدهد.
زهرا خسروی ،در گفتوگو با خبرنگار پارک علمو فناوری خراسان اظهار کرد« :واحد آموزش ومشاوره» از سال  88با
هدف توانمندسازی شرکتها و هستههای تحقیقاتی در پارک ایجاد شد و بنده بهعنوان کارشناس آموزش ومشاور
از سال  93در این واحد مشغول فعالیت هستم.
وی افــزود :آمــوزش از مهمتریــن خدماتی اســت که پارک به شــرکتهای مســتقر ارائــه میدهد .امروزه در مقایســه با
گذشــته محیط کســب وکار پیچیده ،پویا و بســیار رقابتی شــده اســت .افراد در راهاندازی شــرکت ،ســازماندهی تیم،
ورود بــه بازارهــای جدیــد و تأمیــن منابــع مالــی و  ...بــا مجموع ـهای از تصمیم گیریهــا مواجه هســتند و این واحد
آموزشهای الزم را به آنان ارائه میدهد.
مســئول واحد آموزش ومشــاوره پارک علموفناوری خراسان در خصوص نحوهی آموزشها ،عنوان کرد :آموزشها به
صورت کارگاهی و طبقهبندی برای واحدهای نوپا ،درحال رشــد و رشــدیافته انجام میشود .شرکتها و هستههای
فنــاور در بــدو پذیرش مجموعهای از دورههای مرتبط با توســعه کس ـبوکار را میگذراننــد .هزینههای این آموزشها
ن اســت .همچنین با همکاری کارگزاران در بخــش آموزش ،امکان ارائه
از محــل بســتههای حمایتــی پارک قابل تامی 
آموزش در محل شرکت و برنامهریزی اختصاصی برای آنها وجود دارد.
هر ساله بیش از ده هزار ساعت آموزش و مشاوره به شرکتها ارائه میشود
خسروی با اشاره به اینکه در این واحد ،پنج کارگزار خدمات آموزشی را ارائه میدهند ،گفت :شرکتهایی همچون
اندیشه پژوهان ادیب ،رشدانا و موسسه راهبردی بشرا پژوه خدمات آموزشی واحدهای مستقر در مشهد را بهعهده
دارنــد .همچنیــن شــرکت فــروغ گنابــاد بــه شــرکتهای مرکز رشــد گناباد و شــرکت فرهیختــگان صنعت به مرکز رشــد
نیشابور خدمات آموزشی ارائه میدهند .هر ساله نزدیک به ده هزار ساعت آموزش به شرکتها ارائه داده میشود.

وی ادامه داد :همچنین در واحد آموزشــی حدود  ۲۰نفر بهعنوان مشــاور مشــغول فعالیت هســتند .این مشاوران در
حوزههــای حقوقــی ،مناقصات مالــی ،مالیاتی ،بیمه ،بازرگانــی و صادرات ،گمرک ،بازاریابــی و فروش ،هویتبصری،
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دیجیتال مارکتینگ ،سئو و  ...پاسخگوی نیازها و سواالت شرکتهای مستقر در پارک هستند.
منتورها مدیران شرکتهای موفق و بزرگ کشور هستند
خسروی گفت :برای شرکتهای متقاضی ،منتورهای باتجربه در نظر گرفته شده است که در مسیر رشد و توسعه
شــرکت نقش ب هســزایی دارند .این منتورها مدیران شــرکتهای موفق و بزرگ کشور هستند .در این واحد تالش بر
این است تا از متدها و نظامهای جدید آموزشی استفاده شود تا گرههای ذهنی مدیران را برطرف و آنها را در حل
مشکالت کسب وکار توانمند سازد.
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مرکز توسعه فناوری پارک خراسان در مرکز شماره یک فنی و حرفهای راه اندازی شد
مدیــر مرکــز توســعه کســب و کار پارک عل ـم و فناوری خراســان گفت :با مرکز شــماره یــک اداره کل آموزش فنی
وحرفهای اســتان تفاهمنامهای جهت تقویت و توســعه زیست بوم فناوری استان منعقد نمودهایم که به این
یو
منظــور مرکــز توســعه فنــاوری پــارک علم و فنــاوری خراســان در محل مرکز شــماره یــک اداره کل آمــوزش فن 
حرفهای استان راه اندازی شد.
ســیدایمان شــریعتی در گفتوگــو بــا خبرنــگار پارکعلموفنــاوری در ایــن خصــوص اظهــار کــرد :در ســال  ۹۸پــارک
علموفناوری خراســان در راســتای ماموریت خود جهت تقویت و توســعه زیســت بوم فناوری اســتان و اســتفاده از
ظرفیتهــای تخصصــی موجــود در دســتگاهها و مرا کــز علمــی و آموزشــی ،تفاهــم نامهای بــا اداره کل آمــوزش فنی
وحرفهای استان منعقد نمود تا زمینه ارتباط بیشتر متخصصان و مهارتآموزان این مجموعه با شرکتهای فناور
و دانش بنیان فراهم کند.
شــریعتی با اشــاره به اینکه مدیرکل و مدیران ســازمان آموزش فنی وحرفهای اســتقبال خوبی از این پیشنهاد برای
اســتفاده از ظرفیت ســاختمان آموزشــی واقع در مرکز شماره یک این سازمان داشتند ،ادامه داد :با توجه به تامین
زیرساختهای استقرار برای شرکتهای فناور ،موقعیت این ساختمان مورد توجه پارک علموفناوری خراسان قرار
گرفت .به همین منظور از ابتدای سال جاری ،برنامهریزی و تعامالت بین ما قوت گرفت و در نهایت این ساختمان
با ۱۵۰۰مترمربع زیربنا توســط تیم عمرانی پارک برای اســتقرار شــرکتهای فناور حوزه  ICTمورد تعمیر و آمادهسازی
قرار گرفت.
شــریعتی بیان کرد :از ابتدای مهرماه شــرکتهای فناور و دانشبنیان در حوزه  ICTکه حضور در مرا کز داخل شــهر
بــرای آنهــا دارای اهمیــت اســت ،میتوانند در ســاختمان مرکز شــماره یک ســازمان فنیحرفهای واقــع در میدان
تلویزیون طبق مقررات پارک مســتقر گردند .همچنین حضور شــرکتهای فناور در کنار ظرفیت تخصصی کارگاهها،
آزمایشگاهها ،اساتید و مهارتآموزان در شبکهسازی و توسعه زیستبوم فناوری نقش مهمی ایفا خواهد نمود.
شــریعتی گفت :امیدواریم این مدل تعامل ایجاد شــده بتواند به عنوان یک الگوی مناســب در راســتای همافزایی
اعضای شــبکه فناوری اســتان و حتی کشــور مورد توجه قرار گیــرد و بتوانیم با بهرهگیــری حدا کثری از ظرفیتهای
موجود در تمامی بخشهای دولتی و خصوصی ،زمینه ظهور و بروز شرکتهای فناور و دانشبنیان را بیش از پیش
فراهم آوریم.
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دومین نوبت رویداد «همراهانه» با کمک های داوطلبانه اهالی نوآوری برگزار شد
رویــداد «همراهانــه  »۲با هدف حل مشــکالت اســتارتاپها و کس ـبوکارهای نــوآور ،در فناپ خراســان برگزار
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از مرکز رشــد فناوری اطالعــات و ارتباطات؛ رویداد
«همراهانــه »2در ادامــه رویــداد اول و بــا هــدف حــل مشــکالت اســتارتاپها و کس ـبوکارهای نوآور ،بــا کمکهای
داوطلبانه اهالی نوآوری ،عصر سه شنبه  28مهرماه سال جاری در فناپ خراسان برگزار گردید.
ایــن رویــداد کــه در قالــب مســئولیت اجتماعی بازیگران زیس ـتبوم نوآوری طراحی شــده اســت ،با اســتقبال اهالی
نوآوری در سراســر کشــور روبرو شــد .پیش تر ،با افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا ،تیم برگزاری رویداد تصمیم
گرفت تا جلســات مشــاوره را در فضای آنالین برگزار کند؛ تصمیمی که  100درخواســت مشــاوره از  11اســتان کشــور را
روانه دبیرخانه رویداد کرد.
به نقل از مهندس جاهدی ،مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان و دبیر علمی
رویداد؛ همراهانه از دو بخش «میز مشــاوره» و «میز خدمت» تشــکیل شــده تا کس ـبوکارها را در حل مشکالتشــان
راهنمایــی نمایــد .در دومیــن نوبــت همراهانــه 24 ،مشــاور شناختهشــده کشــور حضور داشــتند که به بیــش از 50
ش شــده در این بخش ،مشــاوره دادند؛  67جلسه مشاوره برای استارتاپ های شرکت کننده برگزار
اســتارتاپ پذیر 
شــد که حوزههای مشــاوره ابعاد مختلف کس ـبوکار را در برمیگرفت؛ از قبیل ارزیابی ایده ،طراحی مدل و مدیریت
کسب و کار ،جذب سرمایه و تامین مالی ،قیمت گذاری ،فروش و مدل های درآمدی و...
وی افــزود :در میــز خدمــت نیز خدماتی معادل  7.000.000.000ریال در انتظار شــرکتکنندگان رویداد بود تا نیازهای
آنان را به صورت داوطلبانه و کامال رایگان برآورده ســازد .مســیریاب نشــان ،مشهدهاســت ،رشدانا ،ویدابیا ،فناپ،
نرمافــزاری آمــوت ،گــروه هنــری و تبلیغاتــی چلیپا ،آپال ،شــرکت فنــاوری اطالعات پرنیــا و پادیــوم خدمتدهندگان
دومیــن نوبــت همراهانــه بودنــد و خدمات متنوعــی از قبیل خدمات حقوقــی ،دیجیتال مارکتینــگ ،تولید محتوا،
زیرساختهای نرمافزاری و ...را به شرکتکنندگان ارائه کردند.
بــه جهــت برگزاری شایســته همراهانــه ،برندهای مطرحی نظیــر فناپ ،خبر فــوری ،اســکایروم ،ا کوموتیو ،همفکر
مشهد ،رشدانا و کمراپالس نیز در جمع حامیان رویداد به چشم میخوردند.
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یکــی از ویژگیهــای ممتــاز همراهانــه ،بهرهگیــری از تســهیلگران اســت؛ چهرههــای فعــال ا کوسیســتم نــوآوری کــه
تیــم برگــزاری رویــداد را در فرآینــد ارزیابــی ،انتخاب مشــاور و خدمــت متناســب و همچنین ،حفظ ارتبــاط رویداد با
شرکتکنندگان همراهی میکنند .در اولین نوبت از همراهانه 20 ،تسهیلگر از سه استان کشور مشارکت داشتند.
گفتنــی اســت رویــداد «همراهانــه  »2بــه همت پارک علم و فناوری خراســان ،شــتابدهنده تری ـگآپ و همراهی
برخی از مجموعههای اثرگذار در ا کوسیســتم نوآوری طراحی شــده اســت .برای کسب اطالعات بیشتر ،کافی است
به سایت  www.Hamrahaneh.irمراجعه کنید.
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چالش های مالکیت فکری در عصر دیجیتال
قبل از ارائه مقاله الزم است خوانندگان محترم با مفهوم اقتصاد دیجیتال آشناشوند:
اقتصاد دیجیتال ( )Digital Economyمفهومی نیست که یک باره خلق شده باشد ،بلکه یک روند تکاملی
آن را شــکل داده اســت .اقتصاد دیجیتال ( )Digital Economyرا میتوان سیر تکامل یافته اقتصاد اطالعات
در دهه  ،۱۹۷۰اقتصاد دانشبنیان در دهه  ،۱۹۸۰اقتصاد نوین در دهه  ۱۹۹۰و اقتصاد شبکه و اینترنت در دهه
اول ۲۰۰۰معرفی کنیم .سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،ریشه آن چیزی که امروز اقتصاد دیجیتال نامیده
میشــود را در اقتصــاد دانشبنیــان میداند .ایــن مجموعه ،اقتصــاد دانشبنیان را اقتصادی بــر مبنای تولید،
توزیع و کاربرد دانش تعریف میکند که در آن برخالف اقتصاد کالسیک ،مبنا بر کمیابی منابع نیست و در آن
یشــوند ،میتواند بارها و بارها مصرف
دانش بر خالف ســایر منابع کالســیک که هنگام مصرف مســتهلک م 
شود و هر بار رشد بیشتری داشته باشد.
همزمــان بــا حرکت تولیدکنندگان به ســوی مدل های کســب و کار دیجیتال ،موضوع مالکیــت فکری اهمیت قابل
توجهی پیدا می کند .دکتر فرانک تیتزه ،رئیس گروه تحقیقاتی نوآوری و مدیریت مالکیت معنوی در IfM (Institute
 ،)for Manufacturingپنج چالش اساسی برای حوزه مالکیت فکری و برخی استراتژی ها را برای حل آن ها در نظر
مــی گیــرد :در داســتان اقتصاد دیجیتالی در حــال ظهور ،چالشگران ،ایــده های جدید را با قابلیــت تغییر و تبدیل
تولیدات سنتی به صنعت ساخت و تولید می آورند .مشکل سازندگان فعلی نه تنها این است که تکنولوژی در حال
تکامل اســت و به طور فزاینده ای پیچیده می شــود بلکه ممکن اســت در وجود یا عدم وجود مالکیت های فکری
تکنولوژی های دیجیتال ابهامت زیادی موجود باشــد .این تکنولوژی ها با یک مشــکل اساسی روبرو هستند .پایه
قابلیت های آن ها براســاس مدل ها و ایده های تجاری ســنتی ســاخته شــده اســت که در معرض منســوخ شــدن
و کمرنگ شــدن هســتند .یکی از بارزترین این مثال ها در حوزه مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال وســایل نقلیه
هوشمند است.
تغییر رانندگی:
بخش خودرو نمونه ای از این موارد اســت .به احتمال زیاد در یک دهه گذشــته وســایل نقلیه بیشــتر از موتورهای
الکتریکی استفاده می کردند این وسایل نقلیه هوشمندتر خواهند شد ،ا گر خودران نشوند .چنین تغییراتی انواع
مختلف شــرکت ها از جمله غول های دیجیتال را به دام می اندازد که چالش کامال جدیدی را برای تولیدکنندگان
سنتی خودرو ایجاد کند.
ایــن تحــوالت در وســایل نقلیه ریســک هــای فراوانی را برای صاحبین شــرکت هــا بوجود می آورد .دو ریســک مهم
عبارتند از:
ً
اول ،شــرکت هایی که در بخش تولید خودروهای آینده مشــهور هســتند .آن هایی که واقعا صاحب مالکیت فکری
برای فناوری های نوظهور یا عناصر اصلی آن ها هســتند .ا گر این دانش فنی متعلق به غول های دیجیتالی باشــد
که وارد این بخش می شوند ،این می تواند به این معنی باشد که تولیدکنندگان خودروی سنتی برای ادامه حیات
خــود نیــاز بــه ایجاد همــکاری دارند و درنهایت هزینه دسترســی به این فنــاوری را باید پرداخت کنند .دوم شــرکت
های بزرگی که ســال ها بر بخش خودورو تســلط داشــتند و یک ســبد پتنت را برای تکنولوژی های مرتبط کنونی یا
(قدیمی) در مدل کسب و کار خود گنجانده اند .این سبد پتنت در خطر جدی از دست دادن ارزش است.
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پنج چالش  IPدر اقتصاد دیجیتال
بنگاه های تولیدی در اقتصاد دیجیتال با چالش های زیادی در مورد مالکیت فکری مواجه هستند ،از جمله پنج
مورد زیر:
 .1محافظت و بهره برداری از ارزش داده ها:
در حجم زیادی از داده های جمع آوری شده در شرکت ها ارزش فزاینده ای وجود دارد .عالوه بر داده های فروش
محصول ،سوابق مشتری ،قیمت اجزا ،اطالعات زنجیره تامین یا آمار بازار ،موارد الکترونیکی از نظر تجاری از جمله
نقشــه هــای فنــی ،فرآیندهــا و فرم ها و  ...نیز وجــود دارد .چنین داده هایی از نظر نقض احتمالی امنیت ســایبری
خطــر مالکیــت فکــری را بــه همــراه دارد .الگوریتم هــای اختصاصی مبتنی بر "ابــر" و مخازن داده های تقویت شــده
مقیاس بزرگ که از طریق دســتگاه های اینترنت اشــیا جمع آوری می شــوند ،از ارزش فوق العاده ای برخوردارند.
الگوریتــم هــای هــوش مصنوعــی با جمــع آوری و اســتفاده از داده های پــرورش یافته جهت بهبود دقــت آن ها ،به
ارزش این داده ها می افزایند .در اقتصاد دیجیتالی این الگوریتم های اختصاصی و داده های ارتقا داده شده می
تواند بســیار پرارزش باشــد تا جایی که ســهم قابل توجهی از ارزش شــرکت را تشکیل دهد .در نتیجه شرکت ها باید
توجه زیادی به بهره برداری از این ارزش داشــته باشــند .در گذشــته ،امنیت مالکیت فکری بر حفظ دانش موجود
در افــراد نیــروی کار متمرکــز بود و از تا کتیک هایــی مانند بندهای قراردادی برای جلوگیری از خروج افراد از شــرکت
و پیوســتن به رقبا اســتفاده می کرد .ا گرچه این ممکن اســت در بســیاری از موارد هنوز مرتبط باشــد ،اما تمرکز به
ســمت امنیت ســایبری برای محافظت از داده ها تغییر یافته اســت .عالوه بر این جهت افزایش ارزش مشتق شده
از داده ها ،شرکت ها می توانند از طریق قراردادهای الیسنس اقدام به وا گذاری داده ها نمایند .اهمیت مدیریت
حقــوق داده هــای دیجیتــال در حــال افزایش اســت .آن ها مــی توانند رویکــرد محافظه کارانه در این حوزه داشــته
باشــند و بــا تعــداد معــدودی از طــرف های خــود در زنجیره تامین یا ا کوسیســتم ارتباط داشــته باشــند و یــا رویکرد
دیگــری را در پیــش گیرنــد کــه بتوانند روابط باز و گســترده تری با طرف های خود داشــته باشــند و روابط خود را با
ســایر عناصر ا کوسیســتم خود افزایش داده و یا حتی منجر به این شــوند که رقبا برای اســتفاده از داده های آن ها
قراردادهای الیسنس منعقد نمایند ledger technology.یا فناوری دفتر دیجیتال همچون بال ک چین به احتمال
زیاد نقش عمده ای در حفاظت و تجاری سازی داده ها و مالکیت فکری آن ها دارند.
 -2حرکت به سمت سبد دارایی های فکری:
درک قــدت ســبد دارایــی های فکری حیاتی اســت .در مثال ما از بخش خودرو ،فناوری هــای مبتنی بر الکترونیک
مربــوط بــه تولیــد خودروهــای آینــده می توانــد شــامل اینترنت اشــیاء ،هــوش مصنوعــی ،مدیریت باتــری و کنترل
هواپیماهــای بــدون سرنشــین باشــد .شــرکت هــای موفــق کســانی خواهند بود کــه می فهمنــد چگونه مــی توانند
اســتراتژی هایــی کــه محــرک ســبد مالکیت فکری هســتند را پوشــش دهند که چندیــن فناوری مرتبــط ،نوظهور و
همگرا را پوشش می دهد .این شرکت ها همچنین برای یافتن و توسعه مسیرهای مطلوبی که باعث تحریم رقبا یا
عدم دسترسی آن ها می شود ،باید دانش و مهارت های مکمل را داشته باشند (یا به آن ها دسترسی پیدا کنند).
ا گر تازه واردان مانند غول های دیجیتال بتوانند این کار را با موفقیت و در اوایل کار انجام دهند ،آن ها می توانند
در مقابل شــرکت های بزرگ یک مزیت رقابتی کســب کنند که ممکن اســت دشوار باشد .ا گر چنین نباشد ،جبران
و رفع شکاف غیر ممکن است.
(In-licensing’ and ‘out-licensing‘ -3نیازها و فرصت ها):
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با توجه به فضای پیچیده و چند بعدی چشــم انداز پتنت در دنیای اقتصاد دیجیتال برای شــرکت ها ،به مالکیت
درآوردن تمام پتنت های مربوط به سیســتم های هوشــمند بســیار مشــکل خواهد بود .در نتیجه شــرکت ها باید
یــاد بگیرنــد کــه چگونه بهترین اســتفاده را از مالکیت فکری خود بنمایند .اغلب شــرکت ها نیــاز دارند قبل از آن که
محصــول خــود را در بــازار وارد کننــد و بــرای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل ،قرارداد الیســنس با شــرکت های
طرف دوم ببندند به طوری که بتوانند از ســرمایه آن شــرکت ها برای راه اندازی محصول خود اســتفاده نمایند .از
طرفی ممکن است فناوری های انحصاری که تولیدکنندگان دارند ،برای شرکت هایی که حاضرند هزینه دسترسی
به این فناوری ها را بپردازند ،ارزش داشته باشد .با این وجود راه اندازی محصوالت و خدماتی که ازطریق الیسنس
وارد شرکت می شوند به مهارت ها و دانش کارکنان شرکت یا توانایی جذب آن ها نیز بستگی دارد که شرکت ها نیاز
دارند در این مورد نیز سرمایه گذاری الزم برای افزایش توانمندی جذب انجام دهند.
 -4درک هزینه های واقعی تولید نرم افزارهای رایگان:
شــرکت هــای تولیــدی ،نرم افزارهــای مرتبط با محصوالت تولیدی خود را توســعه می دهند اما ممکن اســت از نرم
افزارهای منبع آزاد "رایگان" که از پلتفرم های پیشرفته مانند ( Githubتوسعه دهنده نرم افزار) به دست آمده است
نیز استفاده کنند .آنچه ممکن است بالفاصله مشخص نشود هزینه های اجرای نرم افزارهای منبع باز می باشد.
اغلب استفاده از کلمه "رایگان" تحت برخی از شرایط است و آن این است که کاربر را ملزم کند که همه نرم افزارهای
توســعه یافته توســط منبع بازها را در اختیار عموم جامعه قرار دهد .شرکت های تولیدکننده به دالیل انطباق باید
پیچیدگــی هــا ،تفــاوت ها و الزامات انــواع مجوزهای مختلف را درک و تســلط یابند .در حال حاضر برخی از شــرکت
های بزرگ با همکاری مشاوران با هزینه های قابل توجه ،مدل تجاری خوبی را ارائه داده اند که خدمات سازگاری
را برای استفاده از نرم افزار منبع باز به شرکت ها ارائه می دهد.
 -5مدیریت اسرار تجاری:
در حال حاضر شاهد تشدید قوانین مرتبط با اسرار تجاری شرکت ها هستیم .از جمله الگوریتم های هوش مصنوعی
تقویــت شــده ،ایــن موضوع نیازمند آن اســت که شــرکت قادر به شناســایی و جدا نمودن معاهــدات و پروتکل ها و
اجرای دانش فنی و داده های ارزشمند (اسرار تجاری) از داده های عمومی (سوابق مشتریان) خود باشد.
استراتژی مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال:
به منظور داشــتن موقعیتی مناســب و آمادگی برای موفقیت در اقتصاد دیجیتال ،ســه رکن اصلی برای شرکت های
تولید کننده وجود دارد که باید آن ها را برای مدیریت مالکیت فکری در نظر بگیرند.
اولین این اســت که شــرکت ها باید از توانایی کســب دانش مالکیت فکری و مدیریت مالکیت فکری برای موفقیت
در اقتصاد دیجیتال برخوردار باشند یا به آن ها دسترسی داشته باشند.
مورد دوم مربوط به اهداف و ســاختارهای تجاری اســت .هر اســتراتژی مالکیت فکری خوب و آینده نگرانه ای باید
با ساختارهای سازمانی و اهداف تجاری همسو باشد .این ممکن است به ادغام مدیریت مالکیت فکری موجود،
که اغلب در چندین بخش پرا کنده شده است ،نیاز داشته باشد :به عنوان مثال ،در حالی که فناوری ها در بخش
های ثبت اختراع مدیریت می شــوند ،خرید و پیش بینی بازار در بخش های بازاریابی ،عالئم تجاری و قرارداده ها
توسط تیم های حقوقی و نرم افزار و داده ها در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت می شوند.
ســوم اســتراتژی اســت .ســازمان هــا بایــد اســتراتژی مالکیت فکــری دیجیتــال یکپارچه خــود را توســعه دهند .این
ً
احتماال متفاوت از استراتژی سنتی مالکیت فکری است .الزم است انواع مختلف مالکیت فکری از جمله نرم افزار
و داده و همچنین شرکت رویکرد  license-in، license outرا در نظر بگیرد .این رویکرد می تواند شامل یک رویه در
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سبد دارایی های فکری باشد که در آن چندین مالکیت فکری مکمل یکدیگر خواهند بود.
منبع:
https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/insights/innovation-and-ip-management/intellectual-property/challenges-for-the-digital-economy
تهیه کننده :مهندس نیکا خواجه پور  -مسئول مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان
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در بازدید مدیرکل پســت اســتان از پارک علم و فناوری خراســان مطرح شــد؛ اســتفاده از
ظرفیتهای پارک علم و فناوری خراسان در پست
مدیرکل پســت اســتان خراســان رضوی به اتفاق معاونین ،روز یکشنبه  27مهرماه  99ضمن بازدید از پارک
علم و فناوری خراسان و شرکتهای مستقر ،در نشستی با حضور مسووالن پارک ،درخصوص استفاده از
ظرفیت شرکتهای فناور و دانشبنیان در پست و گسترش همکاریهای متقابل به گفت و گو نشستند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،موســوی ،مدیرکل پســت اســتان ضمن ابراز خرسندی از
حضور در جمع فعاالن پارک علم و فناوری خراســان بر ضرورت شــناخت نیازهای سازمانهای مختلف از سمت
پارک برای برطرف ساختن آنها و اطالع رسانی گستردهتر در خصوص فعالیتهای پارک تا کید کرد.
وی همچنین آمادگی این سازمان را برای در اختیار دادن فضا به شرکتهای فناور و دانشبنیان اعالم کرد.
دکتــر رضــا قنبــری ،رئیــس پارک علــم و فناوری خراســان مهم ترین کمک به بخش خصوصی را پوشــش ریســک
مدیران برای خرید محصوالت شرکتهای فناور عنوان کرد.
شایان ذکر است مدیرکل پست استان خراسان رضوی و هیات همراه از شرکت فنی مهندسی فالت شرق بارثاوا،
تولید کننده پهپادهای عمودپرواز و افقپرواز ،شــرکت اتوماســیون اداری حســیب و نیز آزمایشگاه دیسپاچینگ
شرکت بهپویان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.
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هیئــت مدیــره صنــدوق پژوهــش و فناوری ســامت از شــرکت های حــوزه تجهیزات پزشــکی
بازدید کرد
معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد بــه اتفاق مدیرعامــل صندوق ســامت ثامن و مدیر
شــتاب دهنده پرتقال و جمعی از مدیران دانشــگاه علوم پزشــکی از شــرکت های داریا دانش بارثاوا ،ایمن موج
توس و آرون زیســت طب بازدید کرده و طی جلســه ای محصوالت ســایر شــرکت های فناور و دانش بنیان پارک
علم و فناوری درحوزه فناوری سالمت معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از پردیس فناوری جامع ،دکتر تفقدی ،معاون پژوهش
و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد به اتفاق دکتر فرهادی مدیرعامل صندوق سالمت ثامن ،دکتر ممیزان مدیر
مرکز رشــد فناوری ســامت ،جمعی از مدیران حوزه معاونت پژوهش و فناوری و عقیلی ،مدیر شــتاب دهنده پرتقال
روز ســه شــنبه اول مهر ماه ســال جاری از شــرکت های داریا دانش بارثاوا ،ایمن موج توس و آرون زیســت طب بازدید
کردند و طی جلسه ای محصوالت سایر شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری درحوزه فناوری سالمت
معرفی شدند.

در این بازدید و جلسه که با حضور دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم وفناوری خراسان ،مهندس داود تفضلی معاون
توســعه واحدهــای فنــاور ،مهندس ا کبــر امینی ،معاون حمایت و پشــتیبانی فناوری و جمعی از شــرکت هــای فناور و
دانش بنیان حوزه ســامت پارک برگزار شــد ،مهندس ســیادتی مدیر پردیس جامع فناوری پس از عرض خیر مقدم،
خالصه ای از فعالیت های پردیس جامع در حوزه ســامت را ارائه کرد .ســپس شــرکت های حوزه سالمت پارک علم و
فناوری خراسان پس از معرفی خود ،به بیان مشکالت و چالش ها در این حوزه پرداختند.
در ادامــه دکتــر تفقدی از قول مســاعد دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد بــرای پرداخت مطالبات به شــرکت هــای فناور
و دانــش بنیــان ،بررســی ویــژه مشــکالت این شــرکت هــا در دانشــگاه و زیرمجموعه های مرتبــط و پیگیــری موردی و
سیستماتیک مشکالت شرکت ها در وزارت بهداشت خبر داد.
دکتــر فرهــادی نیــز ضمــن اســتقبال از طــرح ها و محصوالت شــرکت هــای حوزه ســامت مســتقر در پارک ،بــه معرفی
خدمات صندوق سالمت ثامن در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت.
در پایان مهندس عقیلی مدیرعامل شتاب دهنده پرتقال از انعقاد تفاهم نامه مشترک این شتاب دهنده با صندوق
ســامت خبــر داد و خدمــات این شــتاب دهنده و مدل های تعاملی که این شــتاب دهنده با شــرکت هــای می تواند
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داشته باشد را تشریح و برای مشارکت با شرکت ها اعالم آمادگی کرد.
شــایان ذکر اســت شــرکت های ارتوپدی اراد طب توس ،تجهیزات پزشــکی دایا دانش ،ارســک یکتا تجهیز ،مبتکران
نویــن پزشــکی ســپر ،نیــا کان رونق پــارس ،کارن افزار ،بزرگمهر منیر ســورن ،کیان گســترش ســامت آســیا ،تجهیزات
پیشرفته درمان توس ،سنجش از دور و مدیریت داده سامد و تابان اندیش برجیس در این جلسه حضور داشتند و
خدمات و محصوالت خود را معرفی کردند.
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مدیرعامل شــرکت دنیای هوشــمند آوا :ما توانســتهایم هزینه هوشمندســازی ســاختمان را
کاهش دهیم
مدیرعامل شــرکت دنیای هوشــمند آوا ،عضو پارک علم و فناوری خراســان ،تولیدکننده نرمافزار و ســختافزار
هوشــمند صنعتی و ســاختمانی گفت :خوشبختانه ما توانستهایم نمونههایی ارائه دهیم که سبب شود هزینه
هوشمندسازی ساختمان از  ۷۰۰دالر به حدود بین  ۱۰۰تا  ۱۲۰دالر کاهش یابد.
م و فناوری خراســان اظهار کرد :شــرکت دنیای هوشــمند آوا عضو
مهــدی شــیدائی ،در گفتوگــو با خبرنگار پارک عل 
م و فناوری خراســان اســت .این شــرکت متشــکل از نخبگان پر تالش ایرانی اســت
مرکز رشــد فناوری گناباد پارک عل 
که از ســال  ۸۴در زمینههای برق ،تاسیســات ،الکترونیک و فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت خود را آغاز نمود و
توانست در خرداد ماه سال  ۹۹در پارک علم و فناوری خراسان پذیرش شود.
وی با اشاره اینکه شرکت دنیای هوشمند آوا متشکل از تیم های مکانیک ،الکترونیک و  ITاست ،افزود :این شرکت،
تولیدکننده نرمافزار و سختافزار هوشمند صنعتی و ساختمانی ،مناسب برای مکانهایی همچون ساختمانهای
اداری دولتــی و خصوصــی ،کارخانههــای تولیــدی و صنعتــی ،ســاختمانهای مســکونی ،ســاختمانهای تجاری،
گلخانه هوشمند ،مانیتورینگ و اینترنت اشیاء ،طراحی ،تجهیز ،ساخت و اجرای مانیتورینگ دیتاسنترها و ...می
باشد.
شــیدایی بــا بیــان اینکه «نرمافزارهای ارائه شــده توســط شــرکت ،در کاهش هزینههــا مثمرثمر بــوده و قابلیتهای
بهتــری نیــز دارد» ،ادامــه داد :بــا توجه به وجود تحریمها و مشــکالت ایجاد شــده در کشــور در زمینــه ورود و خروج
قطعات ،خوشبختانه ما توانستیم نمونههایی ارائه دهیم که سبب شودهزینه هوشمندسازی از ۷۰۰دالر به حدود
ی مدنظر برای ســازمانها و شــرکتهای را
بیــن  ۱۰۰تــا  ۱۲۰دالر کاهــش یابــد .همچنین با ســاخت مبدلهایی ،ایزو 
متقاضی فراهم سازیم.
مدیرعامل شــرکت دنیای هوشــمند آوا با اشــاره به اینکه تجهیزات این شــرکت راهکار مناســبی جهت بهینهســازی
مصــرف انــرژی و ســوخت ارائــه داده و مطابق با اســتانداردهای روز دنیا پیش رفته اســت ،گفــت :محصوالتی با نام
تجاری  ovioارائه دادهایم که به صورت چند زبانه اســت .نمونهای از این محصول را به کشــور لهســتان فرستادهایم
و برای آن بازار الزم را ایجاد کردهایم .قصد داریم با کشور امارت و همچنین با کشورهای غربی همچون کانادا ،وارد
مذا کره شویم و شرایطی را فراهم آوریم تا مشکالتی که در زمینه دریافت نقدینگی وجود دارد را حل کنیم و بتوانیم
بازاری را در آن کشورها ایجاد و قطعات خود را ارسال نماییم .در ایران نیز در شهرهایی همچون رشت ،اهواز ،کیش
و کرمانشاه نمایندگی داریم.
وی خاطرنشــانکرد :در سیســتمهای خانگی توانســتهایم کنترل کلیه تجهیزات از قبیل سیســتمهای سرمایشــی،
گرمایشی ،روشنایی ،پرده ،کنترلشیرهای آب و گاز ،سیستمهای صوتی و تصویری و موتورخانهها را پوشش دهیم.
همچنین در سازمانها و ارگانهای اداری تمامی سیستمهای آنها ،هوشمندسازی و قابلیت کنترل دارند.
بــرای مرا کــز کشــاورزی مانیتورینــگ آنالین جهت مشــخص نمــودن وضعیت جوی ،کنتــرل آبیاری،سمپاشــی و ...
آماده کردهایم و پلتفرمی برای کنترل سیستم گلخانهها ارائه دادهایم.
شــیدایی تا کید کرد :همچنین توانســتهایم پروژه مانیتورینگ دیتاسنتر  DCIMرا انجام و خدمات آن را ارائه دهیم.
در ایــن پــروژه اطالعاتــی از قبیــل دما ،رطوبــت و کلیه اطالعــات و پارمترهــای اندازهگیری برق ،اطالعــات و وضعیت
بانــک خازنــی ،یــو پی اسها ،ترانسهای برق ،دیزل ژنراتورها و مواردی اختصاصی برای دیتا ســنتر افرانت را ثبت و
راهاندازی کنیم.
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وی در خصوص برنامه و هدفهای آینده شرکت دنیای هوشمند آوا گفت :تالش خواهیم کرد تا بر روی لیست تهیه
شدهای از تجهیزات و محصوالت مورد نیاز کشور و مردم که باعث جلوگیری از خروج ارز شود ،کار کنیم و ما بر روی
بازگشت سرمایه تمرکز کردهایم .همچنین قصد داریم بخش صادرات خود را تقویت کنیم.
شــیدایی بــا اشــاره بــا اینکه شــرکت مــا جزء تــازه واردها در پــارک علم و فناوری خراســان ســت ،گفت :از پــارک علمو
فناوری خراســان خواســتاریم تا هرچه زودتر ما را به شــرکتی دانشبنیان و پیشــتاز ارتقا دهند .فضایی در اختیار ما
قرار دهند که بتوانیم تجهیزات خود را بهروز کنیم و نیروی انســانی با مهارتهای باال را آموزش دهیم .همچنین از
لحاظ مالی تا حدودی پشتوانه ما باشند تا بتوانیم دستگاههایی را تهیه نماییم که تمام تجهیزات سختافزاری را
خود شرکت تولید کند ،که این امر در اشتغالزایی نیز کمک کننده است.
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چگونه اختراعمان را ثبت کنیم؟
ـئول دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراســان گفت :اختراع یک راهحل فنی برای حل یک مشکل
مسـ ِ
فنی است که تمامی افراد میتوانند تقاضای ثبت اختراع کنند.

مهنــدس نیــکا خواجهپــور درخصــوص چگونگی شــرایط ثبت اختــراع در گفتوگــو با ایســنا ،اظهار کــرد :اختراع یک
راهحــل فنــی برای حل یک مشــکل فنی اســت و حتما مشــکل فنی وجود داشــته اســت که در ذهن فــرد راهحلی به
وجــود آمــده و بــه ایــن معنی نیســت کــه دیگران متوجــه حل آن نشــدهاند .امــا عموما راهشــان با فــرد مختر ع یکی
نبوده اســت .بنابراین تمامی افراد میتوانند تقاضای ثبت اختراع کنند اما باید ســه شــاخص را رعایت کنند چرا که
اســتثنائاتی در قوانیــن وجــود دارد که افراد قبل از اینکه اقدام به ثبت اختراع کننــد ،حتما چند نکته را باید در نظر
بگیرند.

وی اضافه کرد :ابتدا به آییننامه اجرایی که در ســامانه ثبت اســناد و امال ک کشــور یا ســامانه ثبت مالکیت معنوی
که بخشی از سازمان اسناد و امال ک کشور است ،مراجعه کنند و قوانین و آییننامههای ثبت اختراع ،عالئم تجاری
و طر حهای صنعتی را مطالعه تا از ویژگیهای هر کدام از این سه بخش آ گاهی پیدا کنند.
مســئول دفتــر مالکیــت فکــری پــارک علــم و فناوری خراســان تصریح کــرد :افراد بــرای ثبــت اختراع ،عالئــم تجاری و
طر حهای صنعتی باید ویژگیهایی که در ســامانه ثبت اســناد درج شــده را مشــاهده کنند و ا گر محصول آنها جزء
موارد غیر قابل ثبت اســت ،اصال به دنبال ثبت نروند .نکته دوم اینکه ا گر قابل ثبت بود افراد باید چهار شــاخص را
در نظر داشته باشند که ابتدا در کل دنیا جدید باشد و شاخص جدید بودن را میتوان با جستوجو به دست آورد
و این جستوجو صرفا برای اختراعات نیست.
وی عنــوان کــرد :اختــراع باید جــزء راهحلهای روتین و روزمره نباشــد تا بتوان خالقیت را از درون آن احســاس کرد.
اختراع باید اصول علمی را دارا باشــد به گونهای که بتوان محصولی را ســاخت و اســتفاده کرد .اختراع باید به اندازه
کافی افشــا شــده باشــد بدین معنا که وقتی ارزیاب اختراع ،آن محصول را مشــاهده میکند ،متوجه مکانیزم اختراع
شود .ا گر افشا گنگ و مبهم باشد شاید مشکلی رقم نخورد اما ممکن است در ادامه شکایتی شود و به دادگاه برسد
زیرا فرد به درستی افشا نکرده و حق وی ضایع میشود.
نکــه بــرای تجاری کــردن اختــراع باید چــه فعالیتهایــی را انجــام داد؟
خواجهپــور در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر ای 
خاطرنشــان کرد :درصد باالیی از اختراعات ممکن اســت هیچ وقت تجاری نشــوند .اختراع از جنس تجاریسازی و
بازار اســت و صرفا از جنس دانش نیســت .اختراع در دنیا معموال توســط شــرکتها انجام میشــود زیرا مزیت رقابتی
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دارد و بــرای شــرکت قــدرت م ـیآورد کــه در دنیا با هدف تجاریســازی انجام میشــود امــا معموال در کشــور ما افراد،
اختراعات را ثبت میکنند .همچنین در تجاریســازی ،ارگانهای واســطی هستند که به مختر ع کمک و تسهیالتی
را در اختیار آنها قرار میدهند تا اختراع تجاریسازی شود.
وی بیان کرد :منظور از تجاریســازی اختراع این اســت که با خلق ،محصولی وارد بازار شــود تا مشــکلی از مشکالت
کشــور یا منطقه را مرتفع کند .عالوه بر اینکه شــرکت ،ارزشــی را برای خود و مشتری خلق میکند ،در نهایت راهحلی
برای رفع مشکل مردم جامعه به وجود میآورد .برای تجاریسازی پیش نیازهای زیادی الزم است و قبل از اینکه
فــرد محصولــی را وارد بــازار کند ،باید از بازار دیدگاهی داشــته باشــد که آیا این فناوری کشــش بــازار را دارد یا خیر ،آیا
مشــتری محصــول را بــا ایــن کیفیــت میپذیــرد و ســواالتی در این رابطه کــه به فرد کمــک میکند تا چــه محصول با
کیفیت و ارزشمندی را وارد بازار کند.
مســئول دفتــر مالکیــت فکــری پــارک علــم و فنــاوری خراســان گفــت :بنابراین فردی کــه میخواهــد اختــراع خود را
تجاریســازی کنــد بایــد ابتــدا مفهوم کس ـبوکار ،مدل کس ـبوکار و طرح کس ـبو کار را برای خود ترســیم و ســپس
محصــول خــود را وارد بــازار کنــد .زمانی که محصول وارد بازار شــد نباید دســت از کس ـبوکار کشــید زیــرا باید به طور
مداوم بازار را رصد کرد و محصول خود را گسترش داد.
وی درخصــوص فرآینــد ثبــت اختــراع افــزود :افراد برای نوشــتن مســتندات اختــراع خود ،بایــد به چهــار فایلی که در
تقاضانامــه اختــراع وجــود دارد ،مراجعه کرده و این چهار فایل که شــامل توضیح ،ادعا ،نقشــه و خالصه اســت را در
داخل پنل اداره ثبت آپلود کنند .ســامانه اداره ثبت مالکیتهای معنوی به آدرس  iripo.ssaa.irدر میز خدمت در
بخش ثبت اختراع راهنمایی را قرار داده و توضیح داده که هر فایل باید چه بندهایی داشــته باشــد و در مورد فایل
ادعا تنها ویژگیها را نوشته چرا که برای نوشتن ادعا باید دارای مهارت بود و بسیار پیچیده است و برای این منظور
مطرح نکرده که اختراع باید چگونه نوشته شود.
خواجهپــور تصریح کرد :در نتیجه افراد باید مســتندات اختراع را به گونهای یاداشــت کننــد که در ادامه مراحل کار،
با مشــکل مواجه نشــوند و حتما با یک مشــاور و فردی که آ گاه است ،مشورت کنند .بنابراین افراد اظهارنامه خود را
بارگــذاری میکننــد و مبلغــی را پرداخت و در ادامه مرجع خود را برای عرضه انتخاب میکنند .درخواســت خود را به
اداره ثبت ارســال و اداره ثبت به آن مرجعی که فرد درخواســت داده ،ارســال میکند و اظهارنامه در آن سه شاخصی
که مطرح شد ،بررسی میشود.
مالکیت فکری ،بازوی اداره ثبت در ارزیابی اختراعات است
وی درخصــوص برنامههــای دفتــر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراســان اظهار کرد :مالکیــت فکری به حقوق
ناشی از آفرینشهای فکری ،هنری ،علمی و صنعتی گفته میشود که در قالب محصول یا فرآیند تبلور پیدا میکند.
تقســیمبندی مالکیــت فکــری اینگونــه اســت کــه مالکیــت صنعتی شــامل اختــراع ،طرح صنعتــی ،عالئــم تجاری،
نشــانههای مبــدا جغرافیایــی ،گونههای گیاهــی ،مدلهای مصرفی ،رازهــای تجاری و  ...اســت .همچنین حقوق
مربوط به پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری که شامل نرمافزار ،شعر ،کتاب ،موسیقی ،عکاسی و ...میشود.
مســئول دفتــر مالکیــت فکــری پارک علــم و فناوری خراســان درخصوص خدمــات دفتــر مالکیت فکری پــارک علم و
فنــاوری خراســان خاطرنشــان کرد :دفتــر مالکیت فکری پــارک علم و فناوری کــه در واقع مرجع منطق ـهای مالکیت
فکــری اســت ،مجوز خود را از ســال  ۱۳۸۸دریافت کــرد .این دفتر بازوی اداره ثبت در ارزیابــی اختراعاتی که افراد در
سامانه اداره ثبت مالکیت معنوی ثبت میکنند ،است و برحسب اینکه درخواست خود را برای پارک خراسان
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بدهد یا نه ،پروندههایی از اداره ثبت برای بررسی شاخصهای اختراعی برای ما ارجاع میشود.
وی بیــان کــرد :خدماتــی کــه ما برای شــرکتهای فناور و دانشبنیــان ارائه میکنیــم ،آموزش حــوزه مالکیت فکری و
مزایایی که مالکیت فکری برای شرکتها در دنیا نیز دارد .همچنین حوزه مالکیت فکری بسیار گسترده است و صرفا
منتهی به اختراع ،عالئم تجاری و طر حهای صنعتی نمیشــود .مدیریت مالکیت فکری و اســتراتژیهایی که شرکت
باید برای مالکیت فکری داشته باشد ،یکی از خدماتی است که به شرکتها ارائه میدهیم .حتی اسرار تجاری مانند
مستندات دانش فنی شرکت به عنوان یک ِسر تجاری محسوب میشود.
خواجهپور عنوان کرد :در واقع به شرکتها میگوییم که داراییهای فکری خود را طبقهبندی و آنهایی را براساس
شرایطی که توضیح میدهیم ،از طریق ثبت اختراع ،عالئم تجاری و ...محافظت کنند و بعضی موارد دیگر را به عنوان
اســرار تجاری نزد خود نگه دارند .در واقع شــرکتها مالکیت فکری خود را طبقهبندی و آن را مدیریت و بررســی کنند
که رقبا در دنیا چه تکنولوژیهایی را در دست انجام دارند.
وی اضافه کرد :ما به شرکتها کمک میکنیم که تکنولوژیها و فناوریهای خود را مانیتور کنند و شاهد این باشند
که رقبا بر روی چه تکنولوژی کار میکنند و آن صنعت در دنیا به چه سمتی میرود و در ادامه بازار منطقه را رصد کنند
کــه بــه چه ســمتی م ـیرود و در آن تکنولوژی چــه نوآوریهایی باید انجام شــود .ما عالوه بر اینکه به شــرکتها کمک
میکنیم که داراییهای خود را مدیریت کنند ،شرکتها را راهنمایی خواهیم کرد که دانش خود را در زمینه تکنولوژی
توسعه دهند و بازارهای مرتبط با شرکت را رصد کرده تا در حوزه تکنولوژی توانمندتر عمل کنند.
مسئول دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان رضوی تصریح کرد :همچنین ما به شرکتها کمک میکنیم
که ا گر بخواهند شــرکت خود را وا گذار یا بفروشــند که باید قیمت شــرکت یا ســرمایهگذاری را نیز داشته باشند و به این
دلیل برای ارزشگذاری فناوری ،تکنولوژی و داراییهای فکری هم خدماتی به شرکتهای پارک علم و فناوری استان
داده میشود.
وی اظهــار کــرد :خدمــات دیگــری هــم به مشــتریانی که عضو شــرکتهای پارک نیســتند ارائــه میکنیم زیــرا هدف ما
این اســت که فرهنگ مالکیت فکری را در بین اعضای ا کوسیســتمی که پارک هم بخشــی از این ا کوسیســتم اســت،
ی چه به صورت تلفنی ،حضوری یا از شبکههای اجتماعی
گسترش دهیم .همچنین خدماتی مانند مشاوره ،راهنمای 
ارائه میکنیم و بخش دیگر خدمات هم از طریق ســایت پارک اســت که افراد میتوانند درخواســت مشــاوره دهند و از
خدمات مشاوره پارک نیز استفاده کنند.
خواجهپــور خاطرنشــان کــرد :خدمــات مشــاوره هــم عمدتا در حــوزه حقوق مالکیت فکری اســت که ما به شــرکتها
مشاوره میدهیم .مشاوره برای نحوه نوشتن مستندات ثبت اختراع است که به افراد خارج پارک هم در این زمینه
کمک خواهیم کرد .دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری استان عضو کانون پتنت ایران(حمایت از ثبت اختراعات
خارجی) اســت که ا گر شــرکتهای پارک و افراد دیگر بخواهند اختراعشان در خارج از کشور ثبت کنند ،ما خدماتی را
به آنها ارائه میدهیم.
مســئول دفتــر مالکیــت فکــری پــارک علم و فناوری خراســان رضــوی افزود :هــر ســاله فعالیتهایی ماننــد برگزاری
کارگاههــا و آموزشهایــی در حــوزه مالکیــت فکــری ،طر حهای صنعتــی ،جســتجوی پتنتها ،طر حهــای صنعتی،
عالئــم تجــاری و اختــراع در نظــر داریــم که برای عالقهمندان تشــکیل میشــود .همچنیــن ما عضو کمیته ســازمان
جهانی مالکیت فکری نیز هستیم که از طریق اداره ثبت اسناد و امال ک اداره ثبت مالکیت معنوی در ارتباط بوده
و آموزشهایی را از این سازمان دریافت میکنیم.
38

پارک علم و فناوری خراسان  -شماره چهل و چهارم -مهر ماه 99

39

ماهنامهداخلی

ماهنامه داخلی

پارک علم و فناوری خراسان  -شماره چهل و چهارم -مهر ماه 99

40

