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 ۹طرح دانشبنیان با حضور معاون رییس جمهوری در مشهد رونمایی شدند
 9طــر ح مربــوط بــه شــرکت هــای دانشبنیــان پــارک علــم و فناوری خراســان عصــر سهشــنبه در ادامه
برنامههای سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به مشهد طی مراسمی در محل پارک علم و
فناوری خراسان در این شهر رونمایی شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علم و فنــاوری خراســان ،به نقــل از خبرگزاری ایرنا؛ ســورنا ســتاری در این
مراســم "دســتگاه ضدعفونی ســطوح و محیط بخار آب ا کســیژنه پالســمایی ،پمپ فشــار قوی ســامانه آب
شیرینکن و توربین بادی  ۲۵۰کیلووات شرکت پیشرفته هوا خورشید" را رونمایی کرد.

همچنین "مجتمع توســعه فناوری تیراژ ،مجتمع کارگاهی شــهید ســتاری یک ،آزمایشگاه تست پمپ های
ســرعت باالی شرکت کاوش صنعت توس ،آزمایشگاه هوشمندسازی و دیسپاچینگ شرکت بهپویان ،مرکز
فنــاوری هــای نوین شــرکت طاها قالــب توس در پارک علــم و فناوری خراســان و نیز مرکز نــوآوری جواهرات
و گوهرســنگها در مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــهای مشــهد" با حضــور معاون رییــس جمهوری بطور رســمی به
بهرهبرداری رسیدند.
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آغاز عملیات اجرایی پردیس مشــترک دانشــگاه فردوســی و پارک علم و فناوری نیز در ادامه این برنامه در
قالب ارتباط ویدیوکنفرانس با محل اجرای آن ،کلنگزنی شد.

پردیس مشــترک دانشــگاه فردوسی مشهد و پارک علم و فناوری خراسان در زمینی به مساحت پنج هکتار
برای اســتقرار شــرکتهای فناور و دانش بنیان مشــترک پارک و دانشــگاه طی پنج ســال راه اندازی و سه هزار
دانش آموخته تحصیالت تکمیلی در این پردیس مستقر خواهند شد.
آزمایشــگاه هوشمندســازی دیسپاچینگ که با مشــارکت پارک علم و فناوری خراسان برای توسعه فناوری
هوشمندســازی در صنایع مرتبط با شــبکههای بزرگ از جمله آب ،برق و حمل و نقل توســط دکتر ستاری
مورد بهرهبرداری قرار گرفت ،مجری آزمایش های تخصصی هوشمندســازی شــبکه آبرســانی مشــهد برای
نخستین بار در کشور است.
همچنین "پمپ فشــار قوی آب شــیرینکن ماشین های دوار" در قالب یک طرح ملی کالن برای نخستین
بار در ایران طراحی و ساخته شده است.
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"مجتمــع کارگاهــی شــهید ســتاری یــک" نیز که امروز در مشــهد به بهرهبرداری رســید در گســتره ســه هزار
مترمربع ظرف مدت یک سال برای استقرار شرکتهای فناور و دانش بنیان بنا شده است .شرکتهای فعال
در حوزههای تجهیزات پزشکی ،انرژی و آی.سی.تی در این مجتمع مستقر شدهاند.
فعالیــت "مجتمــع کارگاهی شــهید ســتاری یــک" ظرفیت اســتقرار برای شــرکت های کوچــک را در فضای
کارگاهی پارک علم و فناوری خراسان به میزان دو برابر قبل افزایش داد.

همچنیــن فناوری "دســتگاه ضدعفونی ســطوح و محیط بخار آب ا کســیژنه پالســمایی" کــه امروز با تالش
مهندسان ایرانی در مشهد رونمایی تا کنون در انحصار آمریکا بود.
این دستگاه پیشرفته با حمایت معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری توسط مهندسان یکی از
شرکتهای دانشبنیان داخلی در قالب یک طرح ملی کالن ملی ساخته شده است.
"دستگاه ضدعفونی سطوح و محیط بخار آب ا کسیژنه پالسمایی" کاربردی خاص و حساس در پا کسازی
تجهیزات پزشکی اما کن بسیار ویژه برای مقابله با بیوتروریسم دارد.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری صبــح امــروز  ۱۴بهمن وارد مشــهد شــد و در برنامهای فشــرده
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عــاوه بــر حضور در مراســم رونمایــی و بهرهبرداری چندین طرح فناورانه پیشــرفته ،فعالیت شــرکت های
دانشبنیان و پارک علم و فناوری خراسان را مورد بازدید قرار دارد.
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مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم؛ روحیه کار گروهی و اشــتیاق به کار در
پارک خراسان قابل تقدیر است
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری و مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری از پارک علم و فناوری خراســان ،شــرکتهای مســتقر ،پروژههای جدید پارک و شهرســتان
تربت حیدریه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان؛ به نقل از دفتر ریاســت؛ بازدید از ســاختمان تیراژ،
پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه فردوســی ،پردیــس ســامت ثامــن ،آزمایشــگاه دیســپاچینگ ،مجتمع
آزمایشــگاهی و شــرکتهای ا کســیر رایانه صبا و آرمان نیرو پایا گســتران پاژند از جمله برنامههای مدیرکل
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در بازدید از پارک علم و فناوری خراسان بود.

دکتــر کشــمیری ،قائــم مقــام معاون پژوهــش و فنــاوری و مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی امور فنــاوری وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،همچنین از ســاختمان نوآوری و توســعه فناوری شــماره  1و  2تربت حیدریه
و شــرکتهای مســتقر ،مجتمع صنعتی ســحان ،پایلوت پلنت تخصصی صنعت زعفران ،مجتمع توســعه
فنــاوری گیاهــان دارویی داروگیــاه ،مرکز نوآوری و کارآفرینی حامی (پروژه مشــترک پــارک و کمیته امداد)،
مجموعه تاریخی رباط طبسی و نیز ساختمان مرکز رشد تربت حیدریه بازدید کرد و از نزدیک با دستاوردها
و مراحل پیشرفت پروژهها آشنا شد.
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شــایان ذکــر اســت مدیــرکل دفتــر برنامــه ریزی امــور فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری ضمــن ابراز
خرســندی از اقدامات صورت گرفته ،روحیه کار گروهی و حس عالقمندی و اشــتیاق به کار را در مجموعه
پارک علم و فناوری خراسان مورد تقدیر قرار داد.
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رئیس پارک علم و فناوری خراسان :بازار یک مملکت ،ناموس آن مملکت است
رئیس پارک علم و فناوری خراســان در نشســت خبری که صبح  ۲۸بهمن ماه سال جاری برگزار شد،
اظهــار کــرد :بــازار یــک مملکــت ،ناموس آن مملکت اســت و برای توســعه و نگهداشــت این بــازار ،در
تالشیم تا شرایط عدم خرید مدیران از تولیدات دانش بنیانی ،اصالح شود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان؛ دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان
در جمــع خبرنــگاران بــه ارائــه گــزارش جامعــی از اقدامات و دســتاوردهای پــارک علم و فناوری خراســان و
شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان در ســال  1399پرداخت و اظهــار کرد :ما بــه دلیل مســائل اقتصادی و
تحریرمهــا در جنــگ اقتصادی به ســر میبریم ،اما براســاس تجربیات ،باید بگویم ،جنــگ اصلی ما جنگ
ناامیدی است که باید با تمام قوا در برابر آن ایستادگی کنیم.
وی بــا اشــاره بــه «فرمایــش مقــام معظــم رهبری کــه فرمودنــد؛ شــرکتهای دانشبنیــان هــم علمند ،هم
اقتصادنــد» ،افــزود :ایــن شــرکتها به عنــوان یک دانشــمند ،عالــم ،کارآفرین و ســردار جنــگ اقتصادی و
ناامیدی در کنار ما هستند.
قنبــری بیــان کــرد :در ســال  ۹۹بزرگتریــن دســتاورد پــارک خراســان ،همــکاری شــرکتهای دانشبنیــان و
واحدهای فناور در بخش سیاستگذاریها است که این اتفاق برای ما بسیار سودآور بود .همچنین سعی
کردهایم که گوش شنوایی برای شنیدن تمام مسائل و مشکالت شرکتها داشته باشیم.

رئیــس پــارک علــمو فنــاوری خراســان بــا بیــان اینکــه «از ســال  ۹۶چهــار محــور را بــرای ارتقاء شــرکتهای
دانشبنیان اســتان ســرلوحه کار خود قرار دادهایم» ،گفت :تعیین این محورها با کمک ،همکاری و بنا به
درخواست شرکتها ،تعیین و سیاستگذاری شده است .اصلی ترین محور برای شرکتهای دانشبنیان
ایجاد بازار است.
این شــرکتها به عنوان یک کنشگر دانشــی و اقتصادی میدانند چه فعالیتی را انجام میدهند ،بهشــرط
اینکه ما بتوانیم بازار درست و مناسب برای آنها فراهم کنیم.
وی بــا اشــاره به اینکه برخی از شــرکتهای پارک خراســان چندیــن میلیارد تومان از دولــت مطالبه دارند،
ادامه داد :انجام کار اقتصادی و دانشی در کنار عدم دریافت مطالبات دولتی ،کار را برای شرکتها سخت
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میکند و این امر ســبب کوتاه شــدن عمر آنها میشــود .بازار یک کشــور ،ناموس آن کشور است .بنابراین
باید برای حفظ آن کوشید.
قنبــری تا کیــد کــرد :متاســفانه در ایــران قوانین و اســتانداردها به گونهای تنظیم شــده کــه واردات کاال با
تکنولــوژی بــاال ،از تولیــد و فــروش داخلــی آن راحتتر اســت .شــرکتهای دانشبنیان قبل از فــروش باید
اســتانداردهایی بــرای محصــول خود دریافــت کنند که برخی از این اســتانداردها در داخــل ایران مرجعی
برای تایید ندارد .شایان ذکر است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اداره استاندارد در حال
رسیدگی به این موضوع هستند و در این زمینه اقداماتی انجام دادهاند.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان همچنین با بیان اینکه «رتبه کسبوکار ایران در دنیا حدود  ۱۳۷است
که این عدد ،در شــأن ملت ایران نیســت» ،ادامه داد :از مشــکالت مهم دیگر این شــرکتها در حوزه بازار،
عــدم اطمینــان و حمایت مدیران از شــرکتهای دانشبنیان اســت کــه در حال پیگیری ایــن موضوع نیز
هستیم و امیدوارم به نتایج خوبی دست یابیم.
وی در زمینه محور دوم که تامین منابع و نیروی انســانی اســت ،خاطرنشــان کرد :در پارک خراسان  ۴هزار
و  ۷۰۰نیرو مشــغول فعالیت هســتند که حدود  ۵۰درصد آنها فار غالتحصیالن دانشــگاه فردوسی هستند
و حدود  ۸۵درصد آنها مدارک باالتر از لیسانس دارند .بنابراین برای پارک خراسان تعداد آنچنان مهم
نیست ،بلکه کیفیت حرف اول را میزند.
قنبری ادامه داد :بهدســتآوردن و مهمتر از آن نگهداشــت نیروی انســانی ،نیاز شــرکتهای دانشبنیان
است .در این زمینه اقداماتی انجام شده است؛ همچون ایجاد شبکه نوآوری با همکاری دانشگاهها ،زیرا
منبع تغذیه اصلی ســرمایه انســانی برای شرکتها دانشگاهها هستند .همچنین براساس تامین این نیاز،
«پردیس مشــترکی بین پارک علم و فناوری خراســان و دانشــگاه فردوسی مشــهد» برای اولین بار در کشور
شکل گرفته است که به زودی شاهد راهاندازی آن خواهیم بود.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان درخصوص محور ســوم اینگونه گفــت :درگاهی را با کمــک معاونت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در پارک خراســان ایجاد نمودهایم که شــرکتهای خــاق و نوآور برای
پذیــرش بــه آن مراجعــه میکننــد و درصــورت تاییــد ،گرید دریافت میکنند .شــایان ذکر اســت کــه قوانین
مربوط به دانش بنیانی نوع  3هم درخصوص شرکتهای خالق و نوآور وضع شده است.
رئیــس پــارک علــمو فناوری خراســان با بیان اینکه «هشــت ســال پیش ۵۰ ،شــرکت دانشبنیان در کشــور
مشــغول فعالیت بودند و ا کنون به پنج هزار و  ۷۰۰شــرکت در کشــور و  ۳۰۳شــرکت دانش بنیان در اســتان
رســیدهاند ،طبق فرمایشــات مقام معظم رهبری ما باید  ۴۰۰هزار شــرکت دانشبنیان داشــته باشیم .این
امر نشــان میدهد که صعود خوبی داشــتهایم ،اما تا نقطه ایدهآل فاصله زیاد اســت .شــایان ذکر است که
درصد  GPDکشور ،از اقتصاد دانش بنیان است.
حدود بیست
ِ
وی با اشاره به درخواست شرکتها مبنی بر اینکه «پارک علم و فناوری خراسان ،مرجع دانشبنیانی برای
شــرکتهای اســتان باشــد» ،درخصوص محور چهارم اظهار کرد :پارک خراســان با همکاری دانشــگاهها،
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شــهرداری و اســتانداری نهادی را تشــکیل داده است که شامل د و کمیسیون نوآوری و فناوری و کمیسیون
اقتصاد دانشبنیان است .براین اساس شرکتها میتوانند مطالبات خود را از حا کمیت ،درخواست کنند.
قنبری ادامه داد :دبیر کیمسیون ،انجمن شرکتهای دانشبنیان و رئیس آن ،پارک خراسان است .این
اتفاق که دبیر کمیسیون حا کمیتی و دولتی ،یک  NGOخصوصی باشد کار نوآورانهای است .در حال حاضر
میتوانیم امورات مربوط به شرکتها را در داخل پارک انجام دهیم و نیازی به رفتوآمد به تهران نیست.
وی بابیان اینکه «خراسان رضوی در حوزه توانمندسازی شرکتها و استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و
شکوفایی به وسیله کارگزار ،رتبه اول را در کشور داراست» اضافه کرد :بزرگترین دستاورد پارک در سال ۹۹
عضویت مجموعه کافه بازار (هلدینگ هزاردســتان) در پارک علم و فناوری خراســان اســت .همچنین قرار
است مجموعه باد صبا نیز به زودی عضوی از خانواده پارک و ا کوسیستم فناوری و نوآوری شود.
قنبری با اشــاره به اینکه پارک خراســان در حوزه کرونا بینظیر عمل کرده اســت ،ادامه داد :نمونه بارز آن
شــرکت احیا درمان پیشــرفته در تولید دســتگاههای ونتیالتور اســت .همچنین نرم افزار نشان که با نشان
دادن مکانهــای شــلوغ بــه مــردم ،کمک شــایانی در پیشــگیری از کرونا داشــته اســت .از دیگــر افتخارات
شــرکت های پارک خراســان ،آزمایشگاه هوشمندسازی و دیسپاچینگ شرکتبهپویان است که در تحلیل
منابــع آبــی کمک شــایانی وزارت نیرو کــرده واثبات نمود که مصــرف آب در زمان شــیوع کرونا  ۴درصد در
شبکههای آب تاثیر داشته است.
رئیــس پــارک علــمو فناوری خراســان ادامــه داد :در حوزه محیط زیســت هفــت طرح برگزیده داشــتهایم و
نمونه آن در یک شــرکت دانش بنیان اســت که روغن ســوخته را به روغن قابل اســتفاده ،بدون آســیب به
محیط زیست تبدیل میکند.
وی در پایــان بــا بیــان اینکه «از مجموع هفت نفر هئیت امنای پارک خراســان ،مفتخریم که دو نفر از اعضا
از مدیران شــرکتهای دانش بنیان اســتان هســتند» و در تصمیمگیرهای مهم پارک ،در کنار ما هســتند.
همچنین از اقدامات انجام شده این بود که شرکتها را به صورت زنجیره ای با عنوان پردیس شرکتها،
کنار هم قرار دادهایم تا بر این اســاس ،شــرکتهای کوچک توســط شــرکتهای بزرگ شــناخته شده و بازار
آنها نیز گسترش یابد.
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نماینده مردم طرقبه ،شاندیز و چناران و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:
وظیفه ماست که در جهت توسعه و تجهیز پارک های علم و فناوری قدم برداریم
دکتر حسین امامی ،نماینده مردم طرقبه ،شاندیز و چناران و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای
اســامی ظهر شــنبه  ۲۵بهمن ماه  ۱۳۹۹ضمن بازدید از شــرکت های دانش بنیان آرون زیســت طب
پــاژ ،ا کســیر رایانــه صبا و شــرکت فالت شــرق پارثــاوا ،به گفــت و گو با رئیس و مســووالن پــارک علم و
فنــاوری خراســان نشســت و اظهار کرد :این وظیفه ماســت کــه در جهت توســعه و تجهیز پارک های
علم و فناوری قدم برداریم
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،دکتر حســین امامی نماینده مردم طرقبه ،شاندیز
و چنــاران و عضــو کمیســیون آموزش مجلس شــورای اســامی ضمن تبریک ایــام اهلل دهه فجر بــا تا کید بر
اهمیــت علــم و دانــش در باورهــای دینــی و اعتقــادی ،اظهار کــرد :در دین اســام برای همه احــکام قید و
محدودیت های زمانی و مکانی عنوان شده ،اما برای علم و دانش هیچ محدودیتی نیست و این وظیفه
ماست که در جهت توسعه و تجهیز پارک های علم و فناوری قدم برداریم.
وی ســطح پارک خراســان و شــرکت های آن را به برکت وجود بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع) ســطح ویژه
ای دانســت کــه با توجه به شــرایط ویژه اســتان خراســان رضــوی باید هرچه بیشــتر از قبل ارتقــا یابد .وی
همچنیــن ظرفیــت های ویژه ای چون آســتان قدس رضوی و مجمع نمایندگان اســتان خراســان رضوی
را یاداور شد و آمادگی کمیسیون اموزش مجلس را در رشد و توسعه همه جانبه پارک خراسان اعالم کرد.

وی در پاســخ بــه تــاش در جهــت نیــل به تعــداد 400هزار شــرکت دانــش بنیان در کشــور ،اظهار کــرد :این
فرمایــش در کنــار ســایر فرمایشــات مقام معظــم رهبری باید مدنظــر قرار گرفتــه و در کنار دیگر فرمایشــات
ایشــان در رســیدن بــه مرجعیت علمی ،همه باید تابع باشــیم و بــا توجه به تا کید ایشــان در حوزه آموزش
و علــم و دانــش ،از همــه ظرفیــت ها در این زمینه اســتفاده کنیم تا به زودی شــاهد تولید 400هزار شــرکت
دانش بنیان در کشور باشیم.
دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراســان در این نشســت ،به معرفی جامع پارک علم و فناوری
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خراسان و شرکت های فناور و دانش بنیان آن پرداخت.
وی در ابتــدا بــا اشــاره به بیان مقام معظم رهبری که فرمودند؛ "شــرکت های دانــش بنیان هم علمند هم
اقتصاد" ،اظهار کرد :شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که هم با پیچیدگی های علم مواجهند
و هم با پیچیدگی های اقتصاد.

قنبری به تعداد حدود  4700نفر نیروی شــاغل در شــرکت های پارک خراســان اشــاره کرد و نســبت نیروی
انســانی ســتاد پارک خراســان را به نیروی انســانی شــاغل در شــرکت ها ،کمتر از یک درصد عنوان کرد و به
تبیین نقش و جایگاه شرکت های فناور و دانش بنیان در کشور پرداخت.
وی فرموده مقام معظم رهبری؛ "که باید 400هزار شرکت دانش بنیان در کشور داشته باشیم" را مدنظر قرار
داد و گفت :در سال  92تعداد  50شرکت دانش بنیان در کشور داشته ایم و ا کنون  5700شرکت .اما تا رقم
400هزار شرکت دانش بنیان هنوز راه بزرگی در پیش داریم ،که همه باید در تحقق این مهم تالش کنیم.
در ادامه مهندس هاشــم مهذب مدیر برنامه ریزی و توســعه سیســتم های پارک خراســان به معرفی پروژه
های توسعه ای پارک علم و فناوری خراسان در سال اخیر پرداخت و  9منطقه فناوری پارک را عنوان کرد.
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وی افزود :با وجود اهمیت شرکت های فناور و دانش بنیان و تالش پارک در جهت رشد و توسعه روزافزون
این شرکت ها ،نیاز به توجه بیشتری به تخصیص بودجه این پارک می باشد.
مهــذب گفــت :در ایــام ســخت شــیوع ویروس کرونــا ،تعدادی از شــرکت هــای همین پــارک علــم و فناوری
خراسان نجات بخش کشور و مردم بودند ،از جمله تنها تولیدکننده بومی دستگاه ونتیالتور در کشور و ...
که از جمله شرکت های عضو پارک خراسان هستند.
دکتــر حســین امامــی نماینده مــردم طرقبه ،شــاندزی و چناران و عضو کمیســیون آموزش مجلس شــورای
اســامی ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهه فجر بــا تا کید بر اهمیــت علم و دانــش در باورهای دینــی و اعتقادی،
اظهــار کــرد :در دیــن اســام برای همه احکام قیــد و محدودیت های زمانی و مکانی عنوان شــده ،اما برای
علم و دانش هیچ محدودیتی نیســت و این وظیفه ماســت که در جهت توســعه و تجهیز پارک های علم و
فناوری قدم برداریم.
وی سطح پارک خراسان و شرکت های آن را به برکت وجود بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع) سطح ویژه ای
دانست که با توجه به شرایط ویژه استان خراسان رضوی باید هرچه بیشتر از قبل ارتقا یابد .وی همچنین
ظرفیت های ویژه ای چون آستان قدس رضوی و مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی را یاداور شد و
آمادگی کمیسیون اموزش مجلس را در رشد و توسعه همه جانبه پارک خراسان اعالم کرد.
وی در پاســخ بــه تــاش در جهــت نیــل بــه تعــداد 400هزار شــرکت دانش بنیــان در کشــور ،اظهار کــرد :این
فرمایــش در کنــار ســایر فرمایشــات مقــام معظــم رهبری بایــد مدنظر قــرار گرفتــه و در کنار دیگر فرمایشــات
ایشــان در رســیدن به مرجعیت علمی ،همه باید تابع باشــیم و با توجه به تا کید ایشــان در حوزه آموزش و
علم و دانش ،از همه ظرفیت ها در این زمینه استفاده کنیم تا به زودی شاهد تولید 400هزار شرکت دانش
بنیان در کشور باشیم.
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رئیس شرکت آبرسانی کشور افغانستان با شرکت های دانش بنیان صنعت آب به گفتوگو
نشست
رئیس شــرکت آبرســانی و کانالیزاســیون کشور افغانســتان شب گذشــته  ۱۹بهمن ماه  ،۱۳۹۹از شرکت
هــای دانــش بنیان فعال در حوزه هوشمندســازی صنعــت آب در پارک علم و فناوری خراســان بازدید
کرد و خواســتار همکاری های شــرکت های دانش بنیان پارک در جهت رفع مشــکالت و بهینه ســازی
مسائل آبی افغانستان شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،در این بازدید شــرکت های بهپویان امین منتظر در
حوزه "هوشــمند و بهینه سازی شــبکه آبرسانی" ،شرکت پیمان خطوط شرق در زمینه "مدیریت هوشمند
در صنعت آب و فاضالب" ،شــرکت زرین ســامانه شــرق با "سامانه های هوشمند آب و پمپاژ" و شرکت سازه
گســتر آریــان پــاری بــا تخصص "اتوماســیون و تلــه متری چاه هــای عمیق" بــه معرفی توانمنــدی های خود
پرداخته و آمادگی همکاری در جهت هوشمندسازی شبکه اب و فاضالب افغانستان را اعالم کردند.
حمیداهلل یالنی ،رئیس شــرکت آبرســانی و کانالیزاســیون کشــور افغانســتان ضمن ابراز خرســندی از حضور
در جمع مســئولین پارک و شــرکت های دانش بنیان با بیان اینکه "ایران در دهه های اخیر پیشــرفت های
چشمگیری در تکنولوژی و فناوری داشته است" گفت :آمادگی عرضه فناوری توسط ایران نه تنها در سطح
منطقه ،بلکه در سطح دنیا قابل ارائه است.

وی بــه همســایگی ایــران و افغانســتان با وجود اشــترا کات و فرهنگ های مشــابه اشــاره کــرد و درخصوص
همکاری ایران و افغانستان در انجام پروژه های بهسازی و هوشمندسازی صنعت آب ابراز امیدواری کرد.
دکتــر رضــا قنبــری رئیس پارک علم و فناوری خراســان ضمــن خوشآمدگویی به هیآت افغــان ،گفت :پارک
علــم و فنــاوری خراســان به نوعــی بازوی معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری اســت کــه توانمندی
شرکت های خود را به نمایش گذاشت.
دکتر قنبری با اشــاره به شــرکت های حاضر در این بازدید به عنوان نمونه های موفقی از شــرکت های فعال
در صنعــت آب ،گفــت :پارک خراســان با توجه به تجــارب موفق خود آمادگی برگزاری "تــور فناوری آب" را به
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طور تخصصی و با هدف "توسعه تکنولوژی" چه در ایران و چه در افغانستان داراست.
رئیس پارک خراسان افزود :ایران در سال  92تنها دارای  50شرکت دانش بنیان بوده است و ا کنون حدود
 100شــرکت دانــش بنیــان در اســتان خراســان و نزدیک به  5700شــرکت دانش بنیان در کشــور مشــغول به
فعالیت هستند .وی ادامه داد :با توجه به متوسط رشد علمی ایران در دهه اخیر ،ایران جزو  5کشور اول
دنیا در این زمینه است و توانسته جایگاه 16ام تولید علم در دنیا را کسب کند.
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قائم مقام تولیت اســتان قدس رضوی :در تالشــیم ظرفیت های آســتان قدس را با دســتاوردهای

فناورانه و دانش بنیان ،گره بزنیم
قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــه اتفــاق رئیــس بنیــاد بهــره وری موقوفــات اســتان ،صبــح
چهارشــنبه  ۱۵بهمن ماه ضمن بازدید از پارک علم و فناوری خراســان ،با رئیس ،مســئولین و مدیران
شرکت های فناور و دانش بنیان این پارک به گفت و گو نشست و درخصوص تامین نیازهای فناورانه
استان قدس رضوی از طریق دستاوردهای علمی و فناورانه اعالم آمادگی نمود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،مصطفی خا کسار قهرودی ،قائم مقام تولیت آستان
قدس رضوی پس از بازدید از شــرکت دانش بنیان ســامان داروی هشــتم و گفت و گو با رئیس و مســئولین
پارک خراسان و مدیران سایر شرکت های فناور و دانش بنیان ،با تبریک ایام اهلل دهه فجر و سالروز والدت
باسعادت حضرت زهرا (س) ،از چنین دستاوردهایی ابراز خرسندی کرد و گفت :آستان قدس رضوی نقطه
رجوع خیل زیادی از مردم است و این مردم شایسته دریافت بهترین خدمات از سوی آستان هستند.
وی افزود :این مهم زماین به صورت شایســته رخ می دهد که خدمات به گونه علمی و فناورانه ارائه شــود
و از توان شرکت های فناور و دانش بنیان استفاده شود.
وی ادامه داد :تصمیم ما در بنیاد موقوفات اســتان قدس رضوی ،بهره برداری از ذخیره ها و داشــته های
آستان در راستای پیوند با پارک علم و فناوری و دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان است.
وی با بیان اینکه هیچ جایی در کشــور همچون آســتان قدس رضوی وجود ندارد که چنین محل تجمعی
از مردم به صورت ملی و فراملی باشــد ،اظهار کرد :این مهم ظرفیت باالیی بریا اطالع رســانی دارد که پارک
خراسان می تواند از این بستر برای معرفی و نمایش قابلیت های علمی و فناورانه این نظام استفاده کند.
دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراسان نیز در این جلسه به معرفی جامع پارک علم و فناوری
خراســان پرداخت و شــبکه ســازی را از اصلی ترین وظایف پارک در جهت ارتقای شــرکت های دانش بنیان
دانســت و گفت :پارک با شــبکه ســازی گســترده می تواند توانمندی های جوانان فناور کشــور را به سرمایه
گذاران بشناساند .قنبری گفت :این زنجیره باید هرچه بیشتر از قبل تکمیل و گسترده شود ،و این مهم با
همکاری و همکاری مجموعه های بزرگی چون آستان قدس رضوی شتاب بیشتری خواهد داشت.
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علیرضــا جاوید عربشــاهی نیز در این جلســه به معرفی مرکز رشــد فناوری های فرهنگــی و زیارت پرداخت و
ضمن اشــاره به محصوالت فناورانه شــرکت های این مرکز در حوزه ســوغات زائر ،توســعه بازار محصوالت و
همکاری فروش را یکی از زمینه های خوب همکاری پارک خراسان با آستان قدس بیان کرد.
همچنیــن مدیــران شــرکت های نــاوش و داریادانش بارثاوا هم ضمن معرفی شــرکت و محصــوالت فناورانه
شان ،به قابلبت های همکاری بیشتر با آستان قدس رضوی اشاره کردند.
در پایان ،مالک رحمتی ،رئیس بنیاد بهره وری موقوفات استان قدس رضوی زمینه های همکاری آستان
قدس رضوی با شــرکت های فناور و دانش بنیان را از جمله موارد ذیل اعالم کرد :امنیت غذایی و دارویی
،مالی و سرمایه گذاری،زیرساختی و عمران ،انرژی های نوظهور و عام
وی افــزود :باتوجــه بــه اینکــه دهــه پیــش رو ،هــم فرصت اســت و هم تهدیــد ،گفت :ایــن خالها مــی تواند
به صورت مناســبی با دســتاوردهای دانش بنیان های کشــور پر شــده و به حل مســائل و مشــکالت نظام
بیانجامد.
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کمیســیون فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات انجمن شــرکتهای دانش بنیان خراســان رضوی
تشکیل شد
به همت بلند شــرکت های دانش بنیان حوزه فاوا ،کمیســیون  ICTانجمن دانش بنیان با طی مراحل
و فرآیندهای قانونی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از شرکت ا کسیر ریانه صبا؛ از آنجایی که سهم
قابــل توجهــی معــادل بیش از یک چهارم از شــرکت های دانش بنیان در کشــور در دســته فناوری اطالعات
و ارتباطــات و نرمافزارهــای رایانــهای مجــوز گرفته اند و همچنین اســتان خراســان رضوی به عنــوان یکی از
قطب های فناوری اطالعات در کشــور شــناخته می شود و بیش از یک سوم شرکت های فناور در پارک علم
و فنــاوری خراســان و نیــز تعــداد زیادی از شــرکت های انجمن دانش بنیان خراســان در رســته  ICTپذیرش
شده اند و با دغدغه حل چالش ها و احصاء نیازهای حقیقی این شرکت ها که محرک اقتصاد مقاومتی در
شــرایط تحریمی و مولد کارآفرینی و اشــتغال زایی بوده اند و در شــرایط همه گیری کرونا بیشــترین نقش را
در ثبات و حل راهکارهای جایگزین در جامعه ایفا نمودند .این کمیســیون با اســتقبال بینظیر و پتانســیل
باالیی شکل گرفت.
مهندس ســید مهدی حســینی ســمنانی مدیرعامل شرکت دانش بنیان ا کســیر رایانه صبا (سهامی خاص)
به عنوان موســس و رئیس هیئت رئیســه کمیســیون  ICTدر گزارشی به تشریح اقدامات جهت شکل گیری
این کمیسیون پرداخت.

وی گفت :با نظر مثبت هیئت مدیره ی محترم انجمن دانش بنیان و حمایت ا کوسیســتم فناوری اســتان
در تاریخ یکم بهمن ماه  1399پس از طی مراحل اولیه ،جلســه صفرم هم اندیشــی اعضاء بصورت حضوری
و برخط شکل گرفت و طی یک هفته از طریق افکارسنجی الکترونیک نیازها و مشکالت اشترا کی استخراج
شــده و آئین نامه تشــکیل کمیســیون  ICTتدوین و پس از امضاء هسته مرکزی به تصویب هیئت مدیره ی
محترم انجمن دانش بنیان رسید.
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پس از آن انتخابات بال کچینی هیئت رئیسه کمیسیون در روز یکشنبه مورخ  991119با مشارکت حدا کثری
و حضور بیش از  95درصدی صاحبین رای مجاز در بازه یک ساعته با موفقیت رکورد شکست و به فاصله
کمی از اتمام و پس از تأیید هیئت ناظرین نتایج به اطالع عموم رســید و هیئت رئیســه  5نفره کمیســیون
تشــکیل شــد و از همان روز جلســات آنالین اعضای منتخب و با انگیزه کمیســیون  ICTدر جهت پیگیری
امور آغاز شــد و اولین جلســه حضوری در روز پنجشنبه مورخ  991123در کارخانه نوآوری مشهد با برگزاری
انتخابــات داخلــی هیئــت رئیســه انجام و مهندس ســید مهدی حســینی ســمنانی با کســب کامــل  5رأی
هیئت رئیسه به عنوان مسئول و رئیس کمیسیون و مهندس احمدرضا منصوری با کسب  3رأی از  5رأی
ممکن تائب رئیس کمیسیون شدند.
وی افزود  :نیازهای اشــترا کی شــرکت های دانش بنیان در  12ســرفصل اولویت بندی شد که به شرح
زیر میباشد:
•چالشسرمایههایانسانیدر جذبوتربیتوحفظونگهداشتو کاهشرقابتهایمنفیباتدوینمرامنامه
•چالشاعتمادسازیدر نهادهایاستانیو کشوریواستفادهاز ظرفیتهایبالفعلشرکتهایدانشبنیان
• چالــش کاهــش زمــان پاســخگویی متولیان و اضافه شــدن شــاخص زمــان در ارائــه خدمات به شــرکت ها
• چالــش اســتقرار و تامیــن زیــر ســاخت و حمایــت از ســاخت و ســاز در نواحــی پــارک هــای علــم و فنــاوری
• چالــش کســورات مالیاتــی و بیمــه ای و کاهــش حــق عضویــت هــاو کاهــش هزینــه هــای ســربار
• چالــش هــم افزایــی داخلــی شــرکت هــا و اشــترا ک تجــارب و انتقــال دانــش و فنــاوری
• چالــش پیگیــری معضــل دارایــی هــای نامشــهود در شــرکت هــای دانــش بنیــان ICT
• چالش اطالع رسانی شفاف و آ گاهی رسانی به موقع برای بهره مندی شرکت ها از حقوق و امتیازات قانونی
• چالــش مشــارکت در تصمیــم ســازی هــا و تعریــف خدمــت واقعی در بهینه ســازی ا کوسیســتم حــوزه ICT
• چالــش بانــک اطالعاتــی دانــش بنیــان هــای  ICTو ارتباطــات هــم افــزا و شــبکه ســازی نخبــگان ICT
• چالــش مطالبــه گــری از متولیــان و تصمیــم ســازان ا کوسیســتم فنــاوری و ایجــاد تعامــات ســازنده
• چالــش مــوازی کاری در نهــاد هــای حا کمیتــی و بهبــود فضــای کســب و کارهــای ایــن حــوزه
وی تصریــح کــرد  :بــا تمام توان و انگیزه به دنبال ایجاد تحــول و پیگیری و مطالبه گری جهت حذف چالش
های اشترا کی همه شرکت های عضو هستیم و برای اثربخشی و نتیجه گیری با تمام اجزای ا کوسیستم فاوا
و فناوری همکاری و تعامل خواهیم داشت.
مهنــدس حســینی تا کید کــرد :به هیچ عنوان در این مســیر به دنبــال تولیگری و تصدیگــری نخواهیم بود و
همه با هم با هماهنگی و هم افزایی و سرعت عمل مبتنی بر رعایت دقت الزم و ارزش آفرینی های خالقانه و
مبتنی بر نوآفرینی و نوآوری آینده ی روشنی را ترسیم خواهیم نمود.
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وی اضافــه نمــود :در پایــان جــادارد مراتب تشــکر و قدردانی و تبریــک و تهنیت خویش را بــه همه نخبگان
و فرهیختگانــی کــه بــا امیدآفرینی و تالش خســتگی ناپذیر در ترســیم الگویی فوق العــاده از همکاری و هم
افزایی نقش آفریدند ،ابراز دارم و بدون شک این حرکت ها برکت افزای بهبود فضای کسب و کار در حوزه
دانش بنیانی خواهد بود.
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لوح تقدیر فرمانده کل سپاه پاسداران به بسیجی و رزمنده دفاع مقدس اهدا شد
لوح تقدیر بسیجی دالور و رزمنده دفاع مقدس ،با امضای سرلشگر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده
کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی ،توسط رئیس پارک علم و فناوری خراسان به محمدصادق شاه
تقی راد اهدا شد.
بــه گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان؛ در متن این تقدیر که به امضای سرلشــگر پاســدار
حسین سالمی رسیده است ،چنین آمده:
بسیجی دالور ،رزمنده دفاع مقدس ،آقای محمدصادق شاه تقی راد
سالم علیکم
چهل سال از آغاز حماسه باشکوه عاشورایی دفاع مقدس گذشت و این درخشان ترین قطعه تاریخ ایران
با الهام از نهضت حســینی (ع) هر روز پرفروغ تر از پیش نورافشــانی می کند و جهان را به قیام علیه ظلم و
ستم فرا می خواند.
امنیت و اقتدار بی نظیر امروز ما ،آزادی بیت المقدس و پیروزی فردای ما مرهون فدا کاری دیروز شماست.
هرچند دست ما از خدمت گزاری شایسته به یادگاران روزهای جهاد و شهادت کوتاه است اما دل های ما
و قلب های همهی آزادی خواهان و حق طلبان جهان ماالمال از عشق و احترام به شماست.
از خداوند قادر متعال برای شما سعادتمندی در سایه والیت امام خامنه ای (مدظله العالی) عزیز و توفیق
سربازی در رکاب حضرت ولی عصر (عج) را خواهانیم.
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سرلشگر پاسدار حسین سالمی
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسانرضوی و هیأت همراه ،امروز چهارشنبه  ۱بهمن ماه سالجاری،
ضمن بازدید از شرکتهای فناور و دانشبنیان پارک علم و فناوری خراسان ،با رئیس و مسئولین این
پارک به گفتوگو نشستند.
بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری خراســان ،دکتر مســعود طاهــری الری رئیس دانشــگاه آزاد
اسالمی خراسان رضوی و جمعی از مدیران و اعضای هیأت علمی این دانشگاه از شرکت های فالت شرق
پارثاوا ،داریا دانش ،مطلق کاران شرق و آزمایشگاه هوشمندسازی و دیسپاچینگ شرکت بهپویان بازدید
کردند.
دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراســان ضمن خوش آمدگویی به بررســی شیوه های حمایتی
پارک خراســان از شــرکت های فناور و دانش بنیان پرداخت و اظهار کرد :شــرکت های مســتقر در محدوده
جغرافیایــی پــارک علــم و فناوری خراســان که دارای مجــوز فناور هم باشــند ،از مزایای منطقــه ازاد پارک و
قوانین مربوط به آن بهره مند خواهند شد.
وی افزود :فضای دانشــی و فضای کســب و کار به خودی خود فضایی ریســک پذیر اســت .لذا بیشــترین
حمایــت پــارک از شــرکت ها ،در دوره رشــد می باشــد .پس از اتمام این دوره ،شــرکت ها یا فــار غ التحصیل
شده و یا می توانند واحد  R&Dخود را در پارک باقی گذارند و به فعالیت خود ادامه دهند.

دکتر مسعود طاهری رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی با بیان اینکه "دانشگاه آزاد دارای 60000
دانشجو و  1000استاد در استان خراسان رضوی دارد که حدود  50درصد این تهداد مربوط به شهر مشهد
می باشد" اظهار کرد :همکاری و هم اندیشی پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه ازاد اسالمی می تواند
بستری برای رشد و توسعه ا کوسیستم فناوری و نوآوری استان باشد.
مهندس داود تفضلی معاون توسعه فناوری پارک ضمن معرفی پارک خراسان ،بر اهمیت اشترا ک صنعت،
دانشــگاه و دولــت تا کیــد کرد و گفت :پــارک علم و فناوری می توانــد نقطه ارتباطی بین اجزا و ا کوسیســتم
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صنعت ،دانشگاه و دولت در توسعه فناوری باشد.
وی مــن اشــاره به توســعه فضای کاری شــرکت ها و فضاهای اشــترا کی ،افزود :موضوع قابــل مالحظه این
است که این سرمایه گذاری حضور شرکت ها ،توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.
در ادامه مهندس ا کبر امینی معاون پشــتیبانی پارک خراســان به بیان جامع ســرویس ها و خدمات قابل
ارائــه پــارک در جهــت حمایــت از شــرکت هــا پرداخــت و مــواردی چون آمــوزش ،شــبکه ســازی  ،حضور در
نمایشــگاه ها ،برنامه ریزی هوشــمندانه بازدیدها ،ظرفیت های ســاختاری و سالن های همایش و  ...را از
جمله خدمات حضور شرکت ها در پارک بیان کرد.
همچنین دکتر خیاط مقدم معاون پژوهشی دانشگاه ازاد اسالمی مشهد به راه اندازی شبکه آزمایشگاهی
و ایجاد مرا کز تحقیقاتی توســط دانشــگاه ازاد پرداخت و خواســتار همکاری های مشــترک این دانشــگاه با
پارک علم و فناوری خراسان شد.
آناالیزرهای ا کســیژن ســاخته شده از فناوری ا کســید زیرکونیوم برای اندازهگیری میزان ا کسیژن در جریان
گاز اســتفاده میکنــد .از مهمتریــن مزایــای ایــن فناوری ،طول عمر باالی آن و قابلیت اســتفاده در شــرایط
ســخت (همچون بویلرها و کورهها) اســت .همچنین به دلیل طراحی خاص این آناالیزرها برای بویلرهای
دارای ســوخت مایــع (مــازوت و گازوییــل) ،در شــرایط مذکــور بــدون گرفتگی و بــدون نیاز به تمیــزکاری به
خوبی عملکرد خود را انجام می دهد.
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مقاله "هوش مصنوعی و مالکیت فکری ،تعارض یا مکمل؟"
امــروزه هــوش مصنوعــی فرا گیر شــده اســت .ا گــر آلن تورینــگ از اوایل ســال  1950مســئله ارائه نوعی
هوش به ماشین ها را مطر ح کرد ،از آن زمان هوش مصنوعی به لطف داده های بزرگ و بهبود قدرت
محاسبات ،توانایی بالقوه خود را نشان داده است.
اصطالح "هوش مصنوعی" توســط جان مک کارتی و ماروین لی مینســکی ،برگزارکنندگان کنفرانس 1956
دارتمــوث کــه هوش مصنوعی را به خودی خود بــه عنوان یک زمینه تحقیقاتی مطرح کردند ،رواج یافت.
هوش مصنوعی به سیستم هایی گفته می شود که رفتارهای هوشمندانه را با تجزیه و تحلیل محیط خود
و اقدام با درجه ای از اســتقالل برای دســتیابی به اهداف خاص نشــان می دهند .درواقع "هوش" به این
واقعیت اشاره می شود که دستگاه از عملکردهای شناختی مرتبط با مغز انسان یا حیوان تقلید می کند،
یعنی توانایی یادگیری و حل مشــکالت .این ممکن اســت شــامل فکر کردن یا عمل کردن با تقلید از رفتار
انســان (رویکرد شــناختی) یا عقالنیت (رویکرد محاســباتی) باشد .ا گر برای چندین دهه ،هوش مصنوعی
مــوج هــای پیشــرونده و عقــب گــرد را تجربــه کرد ،ا کنــون بخشــی از زندگی روزمره اســت ،خواه اســتفاده از
دســتیار مجازی شــخصی باشد ،یا مسافرت با وسیله نقلیه خودکار .ســازگاری هوش مصنوعی کاربردهای
قابــل اســتفاده آن را افزایــش داده اســت .برخــی از زیردســته های هوش مصنوعــی موارد روبرو می باشــد:
پردازش خودکار زبان طبیعی ،نقشه دانش ،استدالل خودکار ،یادگیری ماشین ،دید رایانه و رباتیک و ...
 .سیستم های هوش مصنوعی نه تنها با نرم افزار کار می کنند ،بلکه با سخت افزارها نیز ارتباط تنگاتنگ
دارند .لذا تعجب آور نیست که این فناوری جدید به طرق مختلف با مالکیت فکری سروکار داشته باشد.
سه رویکرد اصلی بین هوش مصنوعی و مالکیت فکری وجود دارد :هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری
اســت کــه مــی تواند بــه مدیریت حقــوق مالکیــت معنوی کمک کنــد ،مالکیت فکــری به عنــوان یک رژیم
حقوقــی بــرای حفاظت از هــوش مصنوعی بوده و از طرفــی مالکیت فکری به عنوان مانعی برای شــفافیت
سیســتم های هوش مصنوعی محســوب می شود .همانطور که مشــاهده می شود ،رابطه بین هردو مورد
متقابل اســت :مالکیت فکری بر هوش مصنوعی تأثیر می گذارد و هوش مصنوعی برمالکیت فکری .عالوه
بــر ایــن ،ارتبــاط این دو می تواند در عین حالی که مفید باشــد ،نوعی تعارض محســوب شــود .حال اجازه
دهید رویکردهای باال را دقیق تر توضیح دهیم.
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ً
اوال ،هــوش مصنوعــی یــک فناوری مفید بــرای مدیریت حقوق مالکیت فکری اســت .هــوش مصنوعی به
طور فزاینده ای در مدیریت برنامه های کاربردی برای محافظت از مالکیت فکری اســتفاده می شــود .به
عنــوان مثــال WIPO Translate ،و  WIPO Brand Image Searchاز برنامــه هــای مبتنی بر هوش مصنوعی
برای ترجمه خودکار و تشخیص تصویر استفاده می کنند .در سراسر جهان ،چندین دفاتر مالکیت فکری
برنامه های کاربردی مختلف دیگری از هوش مصنوعی را توسعه داده و به کار گرفته اند .در ماه مه ،2018
جلســه ای توســط ســازمان جهانــی مالکیت فکــری ( )WIPOبــرای بحث در مــورد اســتفاده از برنامه های
هوش مصنوعی در حوزه مالکیت فکری ،به اشترا ک گذاری آنها و تبادل اطالعات تشکیل شد.
ثانیــا مالکیــت فکــری یــک سیســتم حقوقی اســت که می توانــد از هــوش مصنوعی محافظــت کند .هوش
مصنوعــی در حــال حاضــر تأثیــر مهمــی در ایجــاد ،تولیــد و توزیــع کاالهــا و خدمــات اقتصــادی و فرهنگــی
دارد .یکــی از اهــداف اصلــی سیاســت مالکیت فکــری تحریک نــوآوری و خالقیت در حوزه هــای اقتصادی
و فنــاوری اســت ،جایی کــه هوش مصنوعی و مالکیت فکــری به راحتی با یکدیگر تالقــی می کنند .حقوق
مختلــف قوانیــن مالکیــت فکری می تواند از هوش مصنوعی محافظت کنــد .حق ثبت اختراع و کپی رایت
مربوطتریــن سیســتم هــای حفاظتی درمــورد هوش مصنوعی هســتند ،به ویژه هنگامی کــه اختراعات به
طور مســتقل توســط هوش مصنوعی تولید شــوند .چندین مورد از درخواســت های مربوط به حمایت از
حق ثبت اختراع گزارش شده است که در آن متقاضی از یک برنامه هوش مصنوعی به عنوان مختر ع نام
برده اســت .آیا قانون مجاز اســت که برنامه هوش مصنوعی را به عنوان مختر ع نامگذاری نماید ،یا اینکه
باید از بشــر به عنوان مختر ع نام برد؟ در این صورت ،آیا قانون باید فقط انســان را بعنوان مختر ع بپذیرد
یا به ذینفعان اجازه دهد با توافق های برنامه های تولید شــده یا ربات ها را نیز به عنوان مالک اختراع به
رسمیت بشناسند؟
عــاوه بــر ایــن ،ســوال اصلی این اســت که چه کســی باید به عنــوان صاحب حــق ثبت اختراع شــامل یک
برنامه هوش مصنوعی ثبت شود؟ آیا مقررات قانونی فعلی برای در نظر گرفتن ویژگی های اختراعات تولید
شــده توســط هوش مصنوعی کافی اســت یا احکام قانونی خاصی باید ارائه شــود؟ از طرف دیگر ،آیا قانون
باید دسترســی به حق اختراع ،اختراعات تولیدشــده توســط برنامه های هوش مصنوعی را مستثنی کند؟
ســرانجام ،شــرط افشــا می تواند برای اختراع تولید شده توســط یک برنامه هوش مصنوعی چالش برانگیز
باشــد .بــه طور خاص ،در صورت تغییر الگوریتم های یادگیری ماشــین با گذشــت زمــان ،چگونه می توان
شــرط افشــا را توجیح نمود؟ همچنین تفســیر گام ابتکاری یا بدیهی نبودن در مورد اختراعاتی که حاصل
هوش مصنوعی است چیست؟ آیا داده های مورد استفاده برای آموزش الگوریتم باید در درخواست ثبت
اختراع فاش شود؟ بسته به پاسخ داده شده به این سواالت ،ممکن است قانونگذار فکر کند که باید یک
سیســتم خارج از قوانین روتین مطابق با حقوق مالکیت فکری برای اختراعات تولید شــده توســط هوش
مصنوعی ایجاد شود تا انگیزه های نوآوری برای هوش مصنوعی نیز به تناسب آن شکل گیرد.
یکی از سواالت چالش برانگیز در مورد کپی رایت مطرح می شود .در حالی که برنامه های کاربردی هوش
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مصنوعی قادر به تولید آثار ادبی و هنری به طور مستقل هستند ،این ظرفیت با سیستم کپی رایت که
از نزدیک با روح خالق انســان مرتبط اســت و با احترام و پاداش برای ابراز خالقیت انســان سرو کار دارد،
در این مورد با ابهام روبرو می شود.
ســوال اصلی که در اینجا مطرح می شــود این اســت که آیا حق چاپ باید به آثار اصلی ادبی و هنری که
به طور مستقل توسط هوش مصنوعی تولید می شوند نسبت داده شود یا اینکه به یک سازنده انسانی
اعطا گردد.
ا گر کسی فکر کند که سیستم های هوش مصنوعی باید توسط حقوق مالکیت فکری محافظت شوند،
ایــن مســئله دیگــری را مطرح می کنــد که حقــوق مالکیت فکری هنوز مــی تواند مانعی برای شــفافیت
سیستم های هوش مصنوعی باشد .سوال اینجاست که چگونه این الزامات برآورده می شوند درجایی
که فرایند یادگیری ماشین شامل منابع متعدد داده ،رویکردهای پویا و عناصر غیر شفاف باشد؟
در اینجاســت کــه اســرار تجاری می توانــد موانعی ایجاد نمــوده و تعارض میان حفاظــت مالکیت فکری
و نیاز به شــفافیت را ایجاد کند .با این وجود ،افشــا گری برای دســتیابی به این اهداف مربوط به خود
الگوریتــم نیســت بلکــه فقط بــه نتایج آنها مربوط می شــود – یعنــی خروجی الگوریتم .بــه عبارت دیگر،
خطر نقض حقوق مالکیت فکری و اسرار تجاری وجود ندارد .عالوه بر این ،نباید از چنین حقوقی برای
جلوگیری از افشای و توضیح سیستم های هوش مصنوعی استفاده شود .این مسئله شفافیت را نشان
می دهد جایی که همپوشانی بین هوش مصنوعی و مالکیت فکری بیشترین تعارض را دارد.
در پایان مترجم اینگونه استنباط می نماید که قوانین حا کم بر مناسبات بشر با ظهور هوش مصنوعی
بایــد بازنگــری شــده و حتــی حــوزه های جدیــدی در آن خلق شــود که ســهم هوش مصنوعــی همچون
موجود خالق در آن لحاظ گردد.
منبعspringer :
مترجم :مهندس نیکا خواجه پور ،مسئول مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان
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م ــدیر عامل شرکت بهین صنعت سبز صدرا :ساخت کیـــتهای شیمیــایی تشخیـــص فحلی
دام با اطمینان باالی  ۹۵درصد
مدیرعامــل شــرکت بهین صنعت ســبز صدرا گفت :شــرکت مــا دارای اختراعــات و نوآوریهایی در زمینه
تولیــد  ۹محصــول کاربــردی بــا ویژ گیهــای جدید اســت که بــرای اولین بار در ایــران تولید میشــوند .از
جمله «برچسب تشخیص فحل دام سنگین یک محصول برچسبی است که پشت دام وصل میشود
و بــدون اینکــه بــرای پوســت دام مشــکلی ایجــاد کنــد ،به آن می چســبد» و نشــان دهنده فحــل دام با
اطمینان باالی  ۹۵درصد است.
م و فناوری خراســان اظهار کرد :شــرکت بهین صنعت
صدراله خا کســار در گفتوگو با روابط عمومی پارک عل 
ســبز صدرا عضو پارک علم و فناوری خراســان و در مرکز رشــد فناوری گناباد مســتقر اســت .این شرکت دارای
اختراعــات و نوآوریهایــی در زمینه تولید  ۹محصول کاربردی با ویژگیهای جدید اســت .همچنین با توجه
به دغدغهها و نیازهای مهم بخشهای خدماتی و صنعتی مانند کشاورزی و دامپروری توانست ه ایم در طی
مدت  ۵سال محصوالتی را با تکنولوژی و فرموالسیون جدید تولید کنیم که برخی از این محصوالت ،مراحل
آزمایشی را با موفقیت طی کرده و آماده ورود به بازار است .چندین محصول بسیار جدید دیگر نیز در دست
مطالعه است.
معرفی اختراعات و نوآوری های شرکت بهین صنعت صدرا
وی افزود :این شرکت برای اولین بار در ایران توانسته است کیت شیمیایی تشخیص فحلی دام (فحلییاب)،
کیت شــیمیایی تشــخیص آبستنی دام ،سوپر جاذب حشــرات و آفات با تکنولوژی نوردهی در شب را اختراع
کند .همچنین نوآوریهایی در تکنولوژی تولید نوار چسب ترمیم گلخانه ،بوبین گلخانه ،نوار عایق ،اسپری
زعفران ،تولید مکمل پروتئین دام و تله چسب موش ایجاد کند.
کیتهای شیمیایی تشخیص فحلی دام با اطمینان باالی  ۹۵درصد
خا کســار با بیان اینکه «برچســب تشــخیص فحل دام ســنگین یک محصول برچســبی اســت که پشــت دام
وصل میشــود و بدون اینکه برای پوســت دام مشــکلی ایجاد کند ،به آن می چسبد» ،عنوان کرد :زمانی که
تغییر رنگ ایجاد شود نشان دهنده فحل دام با اطمینان باالی  ۹۵درصد است.نمونههای مشابهای از این
محصول در دنیا وجود دارد ،اما دقت پایینتر و هزینه باالتری دارد.
کیتهای تشخیص آبستنی با صرفهتر از دستگاه سونوگرافی است
وی گفت :کیتهای تشخیص آبستنی در دام با فناوری جدید و با دقتی بالغ بر  ۹۸است .براساس مطالعات
دقیــق و نظرســنجی از اســاتید بــا تجربــه ا گر دامــداری بتواند به موقع آبســتنی دام را تشــخیص دهد حداقل
ســودی که دامداران به ازای هر دام در طول عمر اقتصادی آن به دســت می آورند معادل  ۲راس گاو شــیری
یا  ۱۹تن شــیر ســود مضاعف خواهد بود .همچنین این کیت در مقایســه با دســتگاه سونوگرافی بسیار ارزان،
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حمل آن آسان و برای دامدار با صرفهتر است.
سوپر جاذب حشرات و آفات برای اولین بار دارای قابلیت نوردهی در شب است
مدیرعامل شــرکت بهین صنعت ســبز صدرا تا کید کرد :سوپر جاذب حشرات و آفات یکی از عوامل مکانیکی
موثــر در کاهــش جمعیــت آفات اســت .این تلههای رنگی چســبنده بــا طول موج بین  ۳۰۰تــا  ۶۵۰که برای
اولین بار در ایران با قابلیت نوردهی در شب ،تولید و سبب جذب زیاد آفات میشود .این محصول در ابعاد
و شــکلهای مختلف همچون پروانهای ،رولی و کارتی با رنگهای زرد و آبی تولید شــده اســت .این ســوپر
جاذب حشرات را میتوان در باغات ،گلخانهها  ،گلدانهای خانگی استفاده نمود.
نوار عایق خود چسبدار  ۵۰درصد ارزانتر از محصوالت وارداتی است
وی بــا اشــاره بــه اینکه نوار عایق خود چســب دار کاربردها و ویژگیهای خاصی دارد ،خاطرنشــان کرد :این
نوار عایق نیازی به آتش و چســب ندارد ،آببندی کامل در محیط ســرد و در دمای پایین کارکرد مناســبی
دارد ،خاصیت چســبندگی و کششــی باال ،ارز آوری ،مقاوم در برابر خوردگی و فرسودگی ،بدون ایجاد آلودگی
و سازگار با محیط زیست است.
خا کســار در خصــوص کاربــرد و ویژگــی اقتصــادی ایــن نــوار عایــق گفــت :میتــوان از آن در تعمیــر و آپــارات
اســتخرهای ژئومبران ،آببندی تونلها و پلها ،کشتیســازی ،کف خودرو ،صندق عقب و وانت اســتفاده
کرد .همچنین برای جلوگیری از زنگزدگی ســطوح فلزی،کانالهای هوا ،کف کولر ،رفع نشــتی انواع لولهها
کاربــرد دارد .از لحــاظ اقتصادی با توجه به کاربــرد محصول در زمینههای مختلف ،تقاضای فوقالعاده بازار
مخاطب و همچنین قیمت بســیار رقابتی که حداقل  ۵۰درصد ارزانتر از محصوالت وارداتی اســت ،گردش
مالی بسیار قابل توجهی دارد و در نتیجه حجم مبلغ سود بسیار جذاب خواهد بود.
نوار چسب ترمیم نایلون گلخانه سبب ارزآوری میشود
مدیر عامل شــرکت بهین صنعت ســبز صدرا افزود :نوار چســب ترمیم نایلون گلخانه را میتوان برای ترمیم
پارگــی ســطحی گلخانــه بهجــای خرید مجــدد نایلون اســتفاده نمــود که این امر ســبب کاهــش هزینههای
گلخانــه میشــود .همچنیــن بــرای کنترل و نگــهداری گلخانههــای شیشــهای در زمان وقوع شکســتگی نیز
اســتفاده کــرد .این نوار چســب مقــاوم در برابر اشــعه  UVو گرما اســت ،کیفیت باالیی دارد،ســبب ارز آوری
میشود و در برابر پارگی مقاوم و نگهداری آسانی دارد.
خا کســار ادامــه داد :بهدلیــل ایجــاد نــوآوری در فرآینــد تولیــد ،قیمــت تمــام شــده ایــن محصول نســبت به
محصوالت مشابه خارجی بسیار کمتر بوده و کیفیت آن توسط بیمه تضمین میشود.
وی در خصوص مصارف و کاربرد مکمل پروتئینی دامی بیان کرد :سرشــار از پروتئین قابل هضم و کلســیم
در جیره دامهای ســبک ،ســنگین و طیور اســت .اثرات و ویژگیهای این شــامل منبع کامال گیاهی اســت،
در داخــل کشــور تامیــن میشــود ،دارای ارزآوری ،بــدون نیــاز نگهدارنــده ،افزودنــی و مواد فراریخته اســت.
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همچنین در شکلهای گرانول ،پلیت و پودر مورد استفاده است.
مدیرعامل شــرکت بهین صنعت ســبز صدرا ادامه داد :از لحاظ اقتصادی این محصول دارای قیمت بســیار
مناسب و کیفیت تضمین شدهای دارد که مورد استقبال بخش بزرگی از بازار شده است و نتایج اقتصادی
آن بسیار چشمگیر است.
بوبین بوته گلخانه نیازی به نیروی متخصص ندارد
وی گفت :بوبین بوته گلخانه نوعی پایین کشــنده مکانیکی بوتهها اســت که در گلخانههای خیار و گوجه
مورد استفاده قرار میگیرد و به هیچ عنوان به بوتهها آسیبی نمیرساند .برای استفاده از این بوبین نیازی
به نیروی متخصص نیســت ،کاربری آســان و ســازگار با محیط زیســت اســت و ســبب افزایش راندمان بوته
میشود .از لحاظ اقتصادی باعث کاهش هزینه،سودآوری ،بهبود کیفیت محصول میشود.
مدیرعامــل شــرکت بهین صنعت ســبز صدرا اظهار کرد :تله چســبی موش برای کنتــرل بیولوژیک حیوانات
همچون موش ،مارمولک ،مار و قابل استفاده در منازل ،فاضالب و جویها ،انبارهای خورا ک دام ،طیور
و مواد غذایی است .این تله چسب سازگار با محیط زیست ،قدرت چسبندگی باالیی دارد و قابل نصب بر
روی تمامی سطوح مانند سیمان ،فلز ،سنگ ،گچ است.
وی گفــت :ایــن محصــول پلیمــری دوطرفه به صورت چســبدار ،ارول و شــیت تولید و عرضه میشــود .این
تلهها با کیفیت ،قیمت ارزان ،قابل رقابت و سودآور است.
خا کسار اضافه کرد :اسپری زعفران شرکت بهین صنعت قابل استفاده در منازل ،رستورانها ،آشپزخانهها
و مرا کز تهیه غذا در داخل و خارج از کشــور اســت .اســپری زعفران بســیار بهصرفه و بدون مواد نگهدارنده
است.
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آیین افتتاحیه دکوراچی برگزار شد
در روز چهارشنبه ۱ ،بهمن ماه  ،۱۳۹۹در یک مجلس صمیمی از تمام کسانی که در راه خلق پلتفرم
دکوراچی سهیم بودند قدردانی گردید.
بـــه گزارش روابط عمومی پارک علم و فنـــــــاوری خراسان ،به نقل از پردیس فناوری اطالعات و ارتباطات،
چهارشنبه  1بهمن ماه  ،1399در یک مجلس صمیمی از تمام کسانی که در راه خلــــــــق پلتفرم دکوراچی
سهیم بودند قدردانی گردید.
مجموعه دکوراچی در سال  1393با نام "ردپــنل" در قالب یک کارگاه تولیدی کوچـــک در شـــهرک صنعتی
توس مشهد پایهگذاری و کار خود را با تولید پنلهای مشبک و سه بعدی آغاز کرد.
دکــــــــوراچی پس از  5سال فعـــالیت رو به رشد ،در مهرماه سال  1398اقدام به ثبت شـــــرکت در اداره
ثبت شـرکت های مشهد با نام "بستر تـجارت الکترونیک اسپاد" نمود .پس از آن در تاریخ 03/09/1398
موفق بـــــــه دریافت مجوز واحد فناور از پارک علــــــــم و فـــــــناوری خــــــــراسان و مرکز رشد فنـاوری اطالعات
و ارتباطات شده و هم ا کنون به فعـــــــالیت خود در مرحله رشد ادامه میدهد .در همیـــــــــن راستا ،شرکت
بستر تجارت الکترونیک اسپاد در حال انجام اقدامات جهت اخذ مجوز دانش بنیانی از معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری نیز می باشد.
مدیـــــــــرعـــامل این شرکت افزود :ما سال های زیادی با برند "ردپنل" فعالیت می کردیم؛ که نشان دهنده
محصول اصلی و قدرت ما در بازار دکوراسیون بود.
در حـــــــــال حاضر ،زیر ساخت های ردپنل توسعه یافته و در حال تبدیل شدن به بزرگترین پلتفرم داخلی
حوزه دکوراسیون ،و درصـــــدد ارائه خدمات متـــنوع تر به جامعه گسترده تری از افــــراد هستیم ،از این رو
به نظر می رسید برند "ردپنل" پاسخگوی نیاز ما در این راستا نبوده و تصمیم بر ایـــــجاد برند جدید گرفته
شد.
"دکوراچی" نمــــــــــــــاد وسعت کاری ما در حوزه دکوراسیون ،تخصص و مهارت در این حوزه ،و توانائی ارائه
خدمات به طیف وسیعی از فروشگاه ها و تأمین کنندگان صنعـــت دکوراسیون می باشد .این پلتفرم یک
قدم کوچک برای ارتقا صنعت دکوراسیون و مبلمان در ایران بزرگ است.
"پیش به سوی همبستگی صنعت گران داخلی ،دسترسی همگانی به دکوراسیون های ناب ،و بازار های
جهانی"
منتظر رونمایی از محصوالت و خدمات جدید پلتفرم دکوراچی باشید.
راه های ارتباطی این مجموعه:
https://t.me/decorachi_com
/https://www.instagram.com/decorachii
/https://decorachi.com
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بازتاب رونمایی از دستاوردهای پارک خراسان در بازدید معاون علمی و فناوری ریاست
IASP جمهوری در سایت
New facilities launched by KSTP and its resident companies
Khorasan Science and technology Park (KSTP), Iran, has recently launched two new facilities,
further developing its infrastructure and providing more space for resident companies to grow.
The park recently opened its ‘Tiraj’ building, a 1500 m2 space for 12 technology and knowledge-based companies, at a launch attended by Dr. Sorena Sattari, Iranian Vice-president for
Science Technology and Sadegh Motamedian, the governor of Khorasan Razavi. Established in
cooperation with a technical and vocational training organization located in the city of Mashhad,
the building houses more than 70 workers active in the field of information and communication
technologies, with the number of staff and companies based there expected to increase rapidly.
KSTP also opened new workshop complex named ‘Martyr Sattari 1’ for companies active in the
field of medical equipment, energy and ICT, doubling the workshop space available for small
companies in the park.
And it’s not just the park that’s launching new initiatives: several resident companies at KSTP have
also begun new projects recently.
The Dariya Danesh Barsava company unveiled a surface and environment disinfection device;
Ehya Darman Pishrafte company opened an advanced ventilator production line and a CT scan
machine; the Kavosh Sanaat Toos Company opened a laboratory for testing oil well, gas and petrochemical products; with other SMEs in the park opening an intelligence and dispatching laboratory, a new facility for research and development, and unveiling a high-pressure desalination
system, all officially launched in the presence of Dr. Sattari.
To learn more about KSTP and the companies based there, please visit https://www.kstp.ir/en.
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