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دکتــر محمــد رفیعــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی در پیامــی فرارســیدن ســال نــو 
)ســال 1399( را بــه ملــت ایــران بویــژه کارکنــان تالش گــر پــارک و واحدهــای فنــاور تبریــک گفــت.

از همه سوی جهان جلوه او می بینم                      جلوه اوست جهان کز همه سو می بی
چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل                  آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم

ســنت مبــارک نــوروز در کشــور مــا آغــاز نــو شــدن هــا، آغــاز تغییــر و تحــول و تــاش بــرای بهتــر شــدن در تمامــی ابعــاد و 
ارکان زندگــی اســت. ســالی کــه گذشــت بــا فــراز و نشــیب هایــی همــراه بــود. خداونــد منــان را سپاســگزاریم کــه بــه همــه مــا 
توفیــق عطــا نمــود تــا در کنــار یکدیگــر بــا خاقیــت، ســخت کوشــی، هــم افزایــی و صمیمیــت گام هــای بلنــدی در خدمــت 

بــه فعــاالن حــوزه علــم و فنــاوری، کارآفرینــان و جوانــان عزیزمــان برداریــم.

اینجانــب فرارســیدن ســال نــو و بهــار طبیعــت را بــه تمامــی همــکاران گرامــی، مدیــران و کارکنــان محتــرم واحدهــای فنــاور 
مســتقر در پــارک و ملــت پــاک و شــريف ایــران اســامی صمیمانــه شــادباش عــرض نمــوده و امیــدوارم بــا حمایــت از نــوآوری 

و توســعه فنــاوری بتوانیــم بــرای شــکوفایی ایــن مــرز و بــوم، کوشــا و پویــا باشــیم.

از درگاه خداوند متعال سالی توأم با سامتی، شادکامی و موفقیت برای همگان آرزومندم.
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وزی رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی پیام تبریک نور



اســتند تشــخيص تـَـب ديجيتــال ليــزری بــه همــت 
از  خاورمیانــه  صنعــت  گســترش  فنــاور  گــروه 
واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان مرکــزی، طراحــی و ســاخته شــد.

شــهريار موبــدی نماينــده واحــد فنــاور گســترش صنعــت 
دســتگاه،  ايــن  از  بهــره  بــرداری  حاشــیه  در  خاورميانــه 
اظهــار داشــت؛ ايــن گــروه در راســتای عمــل بــه مســئوليت 
اجتماعــی خــود و هميــاری بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی، 
بــه منظــور تســريع در شناســایی و کنتــرل مبتايــان بــه 
تــوان فنــی و  بــا بکارگيــری  ويــروس کوویــد-19 )کرونــا(، 
و ســاخت  بــه طراحــی  موفــق  خــود،  اعضــای  مهندســی 
»اســتند تشــخیص تـَـب ديجيتــال ليــزری« و اخــذ مجوزهــا 
اراک،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  از  هــای الزم  تأييدیــه   و 
ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت و اداره کل اســتاندارد 

اســتان مرکــزی گرديــده اســت.

ایــن  از  گســترده  اســتفاده  پیش ــبینی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دســتگاه در تمامــی مراکــز بهداشــتی و درمانــی و همچنيــن 
مراکــز اداری کشــور، اعــام نمــود تأييديــه قیمــت فــروش 
ايــن محصــول نيــز وزارت صمــت دريافــت شــده اســت و 
توليــد انبــوه آن بــه ميــزان 300 دســتگاه در هفتــه آغــاز 
شــده اســت و اميدواريــم بــا عرضــه ايــن دســتگاه بخشــی 
از نيــاز کشــور در حــوزه تشــخيص ايــن بيمــاری بــا مرتفــع 

ــم. نمایی

الزم بذکر اســت اين دســتگاه قابلیت نصب و اســتفاده در 
کلیــه مکانهــای عمومــی از جملــه بانک هــا، بیمارســتان ها، 
داروخانــه هــا، درمانگاه هــا، ادارات، دانشــگاه ها و ... را 
دارا بــوده و بــدون نيــاز بــه اپراتــور، قــارد بــه تشــخیص 
دقيــق دمــای بــدن افــراد بصــورت غیــر تماســی می باشــد و 
ضمــن نمايــش دقيــق دمــای بــدن فــرد بــر روی نمايشــگر، 
در صــورت بــاال بــودن درجــه حــرارت، نســبت بــه اعــام 

هشــدار ديــداری و شــنيداری عمــل مــی  نمايــد.
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طريــق  از  مؤثــر  رســانی  اطــاع    -6
صــدا و ســيمای اســتان، خبرگزاری هــا، 
مطبوعــات محلــی، فضــای مجــازی 
و  نهادهــا  بــا  مســتقيم  مکاتبــه  و 
بــا  دســتگاه  هــای اجرایــی ذیربــط، 
هــدف معرفــی و کمــک بــه توســعه 
بــازار محصــوالت شــرکتهای فنــاور در 

مــوارد مرتبــط بــا بحــران کرونــا.

7- برگــزاری دوره  هــای آموزشــی و 
بصــورت  مشــاوره،  خدمــات  ارائــه 

آنایــن.

الزم بذکــر اســت بــا توجــه بــه شــرایط 
موجــود و همچنیــن ضــرورت ادامــه 
در  ارزیابــی  و  پذیــرش  فعالیت هــای 
مرکــز رشــد و پــارک، تــا اطــاع ثانــوی 
کلیــه جلســات شــورای مرکــز رشــد 
و پــارک، بصــورت مجــازی و آنایــن 

ــزار خواهــد شــد. برگ

بــر اســاس مصوبــه هیــأت رئیســه 
اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
ایــن  مرکــزی، راهکارهــای حمایتــی 
حمایتــی  »بســته  عنــوان  بــا  پــارک 
ويــژه« جهــت کلیــه واحدهــای فنــاور 
ــا  ــز رشــد و ب ــارک و مرک مســتقر در پ
هــدف حمایــت از کســب و کارهــا در 
برابــر خســارتهای احتمالــی ناشــی از 
گســترش بیمــاری کرونــا بــه شــرح 

ذیــل بــه تصویــب رســید؛

ــه  هــای  ــرخ هزین ــش ن ــدم افزای 1- ع
اســتقرار در دفاتــر، آزمایشــگاهها و 
... و اعمــال تخفیــف هزينــه  هــای 
اســتقرار بــرای واحدهــای مســتقر بــه 
ميــزان 70% در ســايت جامــع و %50 
در ســاختمان مرکــز شــهر، تــا پايــان 

خردادمــاه 99

2- بخشــودگی هزينــه  هــای اســتقرار 
کلیــه  جهــت   99 مــاه  فرورديــن 
ــر،  ــاور مســتقر در دفات واحدهــای فن
آزمایشــگاهها و ... متعلــق بــه پــارک 

و مرکــز رشــد.

هــای  تعرفــه   افزایــش  عــدم   -3
بــه  خدمــات تخصصــی قابــل ارائــه 
خــرداد  پایــان  تــا  فنــاور  واحدهــای 
بــر  آنهــا  مــاه ســال 99 و محاســبه 
تعرفــه  هــای ســال 1398. اســاس 

تــا  مالــی  حمايت هــای  پرداخــت   -4
ســقف 700 ميليــون ريــال در قالــب 
تأميــن  هــدف  بــا  ويــژه  اعتبــارات 
شــرکت های  بــه  گــردش  در  ســرمايه 
يــا  و  توليــد  کــه  مســتقری  فنــاور 
ــه  ــا در راســتای کمــک ب ــات آنه خدم
تشــخيص، پیشــگيری و يــا مقابلــه 

بــا ویــروس کرونــا باشــد.

5- تمدیــد 3 ماهــه قــرارداد اســتقرار 
تمامــی واحدهــای فنــاور )در صــورت 
اتمــام  تاريــخ  کــه  درخواســت(، 
قــرارداد آنهــا بــا دوران فاصلــه  گــذاری 
کرونــا  بحــران  از  ناشــی  اجتماعــی 

دارد. همپوشــانی 

تصویب بسته حمایتی ویژه جهت حمایت از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و پارکتصویب بسته حمایتی ویژه جهت حمایت از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و پارک

پــارک  حمایتــی  راهکارهــای 
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی 
حمایتــی  »بســته  عنــوان  بــا 
حمایــت  هــدف  بــا  و  ويــژه« 
مســتقر  فنــاور  واحدهــای  از 
در مقابــل کاهــش آثــار ســوء 
ناشــی از بحــران کرونــا، تصویب 

گردیــد. اعــالم  و 
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تصویب بسته حمایتی ویژه جهت حمایت از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و پارک



تشریح اقدامات پارک علم و فناوری استان مرکزی در 
ونا در جلسه مجازی با وزیر علوم مقابله با کر

فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
نشســت  در  مرکــزی  اســتان 
مجــازی وزیــر علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری بــا رؤســای پارک هــای 
علــم و فنــاوری کشــور کــه بــا 
محوریت بررســی دســتاوردهای 
پارک هــا در مبــارزه بــا بیمــاری 
کوییــد-۱۹ برگــزار شــد، از تولیــد 
تجهيــزات و امکانــات الزم بــه 
ــا  ــه ب منظــور پیشــگیری و مقابل
بیمــاری در ايــن پــارک خبــر داد.

ایــن  در  رفیعــی  محمــد  دکتــر 
و  مجــازی  بصــورت  کــه  نشســت 
برگــزار  کنفرانــس  ویدئــو  طريــق  از 
شــد، اظهــار داشــت: تولیــد محلــول 
ضدعفونــی کننــده شــیمیایی ســازگار 
انــواع  تولیــد  دســت،  پوســت  بــا 
لباس هــای لمینــت شــده و ضــدآب 
درمانــی،  کادر  و  پرســتاران  بــرای 
ــده گياهــی،  ــی کنن ــول ضدعفون محل
راه انــدازی  و  تجهیــزات  ســاخت 
خــط تولیــد ماســک N95، طراحــی، 
دیجیتــال  اســتند  ســاخت  و  تولیــد 
و  طراحــی  تــب،  تشــخیص  لیــزری 
پياده ســازی ســامانه ارائــه خدمــات 
ــت تشــخیص  ــن و کی آموزشــی آنای
مهمتريــن  از  کرونــا  بیمــاری 
فنــاور  شــرکت های  فعالیت هــای 
مســتقر در ایــن پــارک بــوده اســت.

حمایت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  فنــاور  شــرکت های  از  پــارک 
ــا  ــط ب ــد محصــوالت مرتب جهــت تولی
پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری کرونا 
از تصویــب و ارائــه بســته حمایتــی 
ویــژه بــه شــرکت های فنــاور مســتقر 
و همچنیــن آماده ســازی و توســعه 
جهــت  الزم  ســاخت های  زیــر 
بــه واحدهــای  ارائــه خدمــات بهتــر 
فنــاور در جهــت تســهيل و توســعه 
فعاليت هــای شــرکت ها اشــاره کــرد.

در ادامه این نشســت، رؤســای دیگر 
پــارک هــای علــم و فنــاوری کشــور 
گزارشــی از اقدامــات و محصــوالت 
تولیــدی شــرکت هــای فنــاور مســتقر 

خــود ارائــه نمودنــد.
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وی بــا بیــان اینکــه یکــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان 
مســتقر در ایــن پــارک موفــق شــده اســت روزانــه ۲۵۰۰ 
عــدد لبــاس لمینــت شــده ضــد آب تولیــد کنــد، افــزود: 
همچنیــن در ایــن شــرکت هــا روزانــه دو هــزار عــدد ماســک  
N۹۵، حــدود ســه هــزار ماســک اکســیژن، ۵۰۰ عــدد ســت 

بیهوشــی و... تولیــد مــی شــود. 
رفیعــی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه برخــی از مشــکات 
حــدود  در  روزانــه  اســتان،  در  کرونــا  بــه  مبتــا  بیمــاران 
۲۵۰۰ عــدد ســوند نــازال اکســیژن در یکــی از شــرکت هــای 
مســتقردر ایــن پــارک تولیــد مــی شــود، تاکیــد کــرد: یکــی از 
شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان موفــق شــده اســت در 
راســتای مبــارزه بــا ایــن ویــروس، خــط تولیــد ماســک خــود 
را راه انــدازی کنــد، بــه گونــه ای کــه روزانــه در حــدود ۱۵۰۰ 
ــد مــی  ــه تولی ماســک N۹۵ و ۳۵۰۰ عــدد ماســک ســه الی

کنــد.
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شرکت های دانش بنیان استان مرکزی برای شرکت های دانش بنیان استان مرکزی برای 
ونا چه کردند؟ ونا چه کردند؟مبارزه با کر مبارزه با کر

محمــد رفیعــی، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا، بــا بیــان 
اینکــه ویــروس کرونــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم دومیــن 
بــه چالــش  عاملــی اســت کــه توانســته همــه جهــان را 
بکشــد، اظهــار کــرد: ایــن ویــروس در مــدت شــیوع خــود، 
ــگاه هــای اقتصــادی در کل  ــه کاهــش فعالیــت بن منجــر ب
جهــان و همیــن طــور ایــران شــده اســت کــه بــه نــوع خــود 
منحصــر بــه فــرد اســت و تقریبــا کل زنجیــره تأمیــن جهانــی 

را دچــار اختــال کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده توســط شــرکت 
فنــاوری  و  علــم  پــارک  در  مســتقر  بنیــان  دانــش  هــای 
اســتان مرکــزی در راســتای کمــک بــه مقابلــه بــا شــیوع ایــن 
ویــروس، بیــان کــرد: پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی 
خوشــبختانه بــا همــت شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر 
در ایــن پــارک توانســته اســت اقدامــات خوبــی در راســتای 
تولیــد اقــام اولیــه بهداشــتی و درمانــی انجــام دهــد و در 
ایــن زمینــه جــزو یکــی از مراکــز شــاخص مبــارزه بــا ایــن 

ــروس شــناخته مــی شــود. وی

حــدود دو مــاه از شــیوع ویــروس 
طــور  همیــن  و  کشــور  در  کرونــا 
اســتان مرکــزی مــی گــذرد؛ ویروســی 
کــه در همــان روزهــای اول ورودش 
بــه کشــور، مهمــان ناخوانــده مــردم 
اکثــر  اســتان مرکــزی شــد و تقریبــا 

را  اســتان  ایــن  کارهــای  و  کســب 
ــه  ــور ب ــردم را هــم مجب ــل و م تعطی

خانــه نشــینی کــرد.

شرکت های دانش بنیان استان مرکزی برای 
ونا چه کردند؟ مبارزه با کر



رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی ادامــه داد: 
ــارک موفــق شــده  همچنیــن یکــی دیگــر از شــرکت هــای پ
اســت خــط تولیــد دســتگاه ضــد عفونــی کننــده هــوا بــا 
اســتفاده از تکنولــوژِی یــو-وی را بــا در نظــر گرفتن فضاهای 
بیمارســتانی و غیــر بیمارســتانی راه انــدازی کنــد، همچنیــن 
یکــی دیگــر از شــرکت هــای مســتقر در پــارک توانســته 
اســت تــب ســنج دیجیتالــی لیــزری بــدون نیــاز بــه تمــاس 

ــا بــدن فــرد را در محــل اســتقرار خــود طراحــی کنــد. ب
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان 
اســتان مرکــزی در زمینــه تولیــد مــواد ضــد عفونــی کننــده 
گیاهــی بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو فعالیــت مــی کنــد، 
تصریــح کــرد: ایــن شــرکت ایــن توانایــی را دارد کــه روزانــه 
دو هــزار عــدد اســپری ضــد عفونــی کننــده یــا ۵ هــزار لیتــر 
مایــع ضدعفونــی کننــده بــه منظــور مبــارزه بــا ویــروس 
کرونــا تولیــد کنــد. همچنیــن شــرکت دیگــری در پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان تــا کنــون توانســته اســت روزانــه هــزار 
لیتــر مایــع ضدعفونــی کننــده شــیمیایی ســازگار بــا پوســت 

بــدن تولیــد کنــد.

رفیعــی از راه انــدازی کامــل خطــوط تولیــد الــکل توســط 
یکــی از شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان خبــر داد و گفــت: تولیــد کیــت هــای تشــخیص 
بیمــاری کرونــا و راه انــدازی ســامانه هــای آمــوزش مجــازی 
ویــژه آمــوزش مراکــز اســتان نیــز از دیگــری اقداماتــی اســت 
کــه تــا کنــون توســط شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی انجــام شــده اســت.

وی افــزود: اخیــرا کارخانــه نــوآوری نیــز با همــکاری معاونت 
علمــی و فنــاوری کشــور، اســتانداری مرکــزی و ماشــین 
ــدازی  ســازی اراک در محــل شــرکت ماشــین ســازی راه ان
شــده اســت کــه خوشــبختانه تــا کنــون چندیــن شــرکت 
در  ایــن کارخانــه مســتقر شــده انــد و فعالیــت خــود را در 
زمینــه تولیــد مــواد بهداشــتی و درمانــی و همچنیــن ســایر 

اقــام مــورد نیــاز شــروع کــرده انــد.
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در جلســه هــم اندیشــی ریاســت محتــرم جمهــور 
مديــران  و  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  رؤســای  بــا 
شــرکتهای دانــش بنیــان، اقدامات و دســتاوردهای 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و شــرکتهای 
ــا  ــاور مســتقر در ايــن پــارک در زمینــه مقابلــه ب فن

ــا ارائــه و تشــریح شــد. بحــران کرون

در ایــن جلســه کــه از طریــق ویدئــو کنفرانــس و بــا حضــور 
ریاســت محتــرم جمهــور، وزیــر علــوم، معــاون علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــور، رئیــس دفتــر رییــس جمهــوری، 
معاونيــن وزارت، رؤســای پــارک هــای علــم و فنــاوری و 
ــاور و دانــش بنیــان فعــال در حــوزه  مدیــران شــرکتهای فن
بــا بحــران کرونــا در روز دوشــنبه 8 اردیبهشــت  مقابلــه 
مــاه 99 برگــزار شــد، دکتــر محمــد رفیعــی، رئیــس پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی بــه عنــوان يکــی از پارکهــای 
دســتاوردهای  و  اقدامــات  تشــريح  بــه  کشــور،  منتخــب 
پــارک و شــرکتهای فنــاور در زمینــه مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا 

پرداخــت.

دکتــر رفیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان مرکــزی از ســال 1381 فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده 
ــم و  ــای عل ــن پارکه ــارک یکــی از اولی ــن پ اســت، گفــت؛ ای
فنــاوری کشــور اســت کــه تاکنــون 631 واحــد و شــرکت 
فنــاور در آن مســتقر و از خدمــات و حمایتهــای آن بهــره 

منــد شــده انــد.

ارائه دستاورد  های پارک علم و فناوری ارائه دستاورد  های پارک علم و فناوری 
ونا در  ونا در استان مرکزی در زمینه مبارزه با کر استان مرکزی در زمینه مبارزه با کر
نشست مجازی با ریاست محترم جمهورنشست مجازی با ریاست محترم جمهور

ارائه دستاورد  های پارک علم و فناوری 
ونا در  استان مرکزی در زمینه مبارزه با کر
نشست مجازی با ریاست محترم جمهور



وی بیان کرد: این پارک در حال حاضر دارای 135 شــرکت 
و هســته فنــاور مســتقر مــی باشــد کــه ضمــن توســعه 
ــرای تعــداد 1080  ــه و تجــاری خویــش ب فعالیتهــای فناوران
نفــر اشــتغال ایجــاد نمــوده انــد و درآمــد حاصــل از فــروش 
ــارد  ــر 535 ميلي ــغ ب محصــوالت آنهــا در ســال گذشــته بال
ريــال و درآمــد صادراتــی آنهــا بیــش از 2.5 ميليــون یــورو 

بــوده اســت.

پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی در ادامــه  رئیــس 
گفــت؛ پــس از شــیوع ویــروس کرونــا و بــا اعــام فراخــوان 
پــارک، 11 شــرکت فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد و پــارک 
آمادگــی خــود در جهــت توليــد محصــوالت و ارائــه خدمــات 
در حــوزه پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا اعــام نمودنــد کــه 
ايــن  در  را  اثربخشــی  و  اقدامــات بســیار مهــم  در حــال 

ــد. ــه کردن ــه ارائ زمين

ــدات شــرکتهای  ــه تولی ــا اشــاره ب ــه ب ــر رفیعــی در ادام دکت
فنــاور و دانــش بنیــان پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی 
در حــوزه کرونــا گفــت؛ تولیــد بیــش از 10 هــزار عــدد انــواع 
ســت تنفســی ونتیاتور، ســت بیهوشــی، ماســک اکســيژی 
ســت، لبــاس هــای لمینیــت شــده بیمارســتانی در روز، 
دســتگاه ضدعفونــی کننــده هــوا بــا اســتفاده از تکنولــوژی 
UV، ســاخت دســتگاه خــط تولیــد ماســک N95 و تولیــد 
روزانــه بیــش از 6000 عــدد انــواع ماســک N95 و ماســک 3 
الیــه، ســاخت و عرضــه دســتگاه تــب ســنج لیــزری دیجیتال 
غیــر تماســی، تولیــد روزانــه بیــش از 5000 لیتــر محلــول 
 4000 و  نانــو  پایــه  بــر  گیاهــی  کننــده  ضدعفونــی  هــای 
ــد 35 کیلوگــرم مخمــر  ــی و همچنیــن تولی ــکل طب ــر ال لیت
ساکارومایســس بــه عنــوان مــاده اولیــه تولیــد الــکل در 
روزه و ارائــه خدمــات ویدئــو کنفرانــس و جلســات مجــازی 
و بســتر ارائــه آمــوزش هــای الکترونیکــی، از مهمتریــن 
توليــدات و خدمــات ارائــه شــده توســط ایــن شــرکتها در 

پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی مــی باشــد.
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دکتــر رفیعــی تصریــح کــرد؛ تولیــد کیــت هــای تشــخیص کوويــد 19 نیــز توســط یکــی از شــرکتهای دانــش بنیــان مســتقر در 
ایــن پــارک در حــال گذرانــدن آزمایشــات تکمیلــی بــوده و در صــورت اخــذ تأييدیــه هــای الزم بــزودی ارائــه خواهــد شــد.  

رئیــس جمهــور اســامی ایــران نیــز در بخشــی از ســخنان خــود از اســتان مرکــزی یــه عنــوان یکــی از اســتان هــای موفــق در 
ارائــه دســتاوردهای اقتصــادی و پزشــکی یــاد کــرد و گفــت؛ اشــتغال 1080 نفــر نیــروی متخصــص در پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان مرکــزی، اتفــاق بســیار ارزشــمندی اســت. ایشــان اظهــار داشــتند، رونــد شــتابان درآمدزایــی و اشــتغال زایــی پارکهــای 
علــم و فنــاوری کشــور بســیار ارزنــده اســت و اظهارداشــت: از ســال ۹۲ تــا امــروز ۱۹ درصــد بــر شــمار پارکهــای علــم و فنــاوری 
کشــور افــزوده شــده و همزمــان شــرکتهای دانــش بنیــان فعــال در پــارک هــای علــم و فنــاوری در ســال گذشــته موفــق بــه 

کســب درآمــد ۱۳ هــزار میلیــارد تومانــی شــدند.

جلســه هم اندیشــی رئیــس جمهــور اســامی ایــران بــا رؤســا و مدیــران پارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان 
عصــر دوشــنبه )۸/۲/۱۳۹۹( بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی برگــزار شــد.

افتتاح و راه اندازی اولین کارخانه 
نوآوری بیوتکنولوژی کشور در پارک 

علم و فناوری استان مرکزی

حــوزه  در  کشــور  نــوآوری  کارخانــه  اولیــن 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان  بیوتکنولــوژی، در 

رســید. بــرداری  بهــره  بــه  مرکــزی 

در ادامــه ایــن مراســم، دکتــر نادرقلــی ابراهیمــی، دبیــر 
ســتاد توســعه فنــاوری هــای آب، خشکســالی و محیــط 
جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  زیســت 
گفــت: پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی از پــارک هــای 
فعــال در ســطح کشــور اســت کــه توانســته جایــگاه خوبــی 

ــه خــود اختصــاص دهــد. را ب
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وی بیــان کــرد: در مجموعــه کشــور پــارک هــای علــم و 
فنــاوری یکــی  از عناصــر اصلــی و مهــم زیســت بــوم فنــاوری 
هســتند کــه بایــد مــورد توجــه و حمایــت هــای بیشــتر و 

ــد. ــری قــرار گیرن جــدی ت
ابراهیمــی، جایــگاه علــم و فنــاوری در اســتان مرکــزی را 
فرصتــی بــرای رشــد و شــکوفایی دانــش، بینــش و ایــده 
هــای نخبــگان در اســتان دانســت، کــه مــی توانــد یــک 
ــده هــا در ســطح کشــور  ــور اي فرصــت اســتثنایی را در تبل

فراهــم کنــد.



در ایــن مراســم کــه بــا حضــور دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری-
هــای آب، خشکســالی و محیــط زیســت معاونــت علمــی 
منابــع  توســعه  معــاون  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و 
اســتانداری مرکــزی، جمعــی از رؤســا و معاونيــن پژوهــش 
و  اســتان  پژوهشــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  فنــاوری  و 
در  اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  مســئولین  همچنیــن 
روز چهارشــنبه 10 اردیبهشــت مــاه 99 برگــزار شــد، دکتــر 
مرتضــی غریبــی مديرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
اســتان گفــت: ایــن مجموعــه بــا حمایــت مالــی صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری اســتان بــه میــزان 25 میلیــارد و پانصــد 
میلیــون ریــال و بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی بــه عنــوان اوليــن کارخانــه نــوآوری کشــور در حــوزه 

بیوتکنولــوژی در محــل پــارک، راه انــدازی شــده اســت.
مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان مرکــزی 
اظهــار کــرد؛ ايــن مجموعــه بــا هــدف کمــک بــه فنــاوران 
و تکمیــل زنجیــره تجــاری ســازی ایــده هــای فناورانــه در 
حــوزه بیوتکنولــوژی راه انــدازی شــده اســت و ایــن امــکان 
و  و صاحبــان کســب  فنــاوران  تــا  نمایــد  مــی  فراهــم  را 
کارهــای نوپــا در ایــن حــوزه بتواننــد بــا اســتفاده از امکانــات 
ــی را مــورد  ــد محصــول در مقیــاس صنعت آن، امــکان تولی

ارزیابــی و آزمایــش قــراد دهنــد.
عنــوان  بــه  می توانــد  مجموعــه  ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
مرکــز تحقیــق و توســعه کارخانه هــای حــوزه بیوتکنولــوژی 
ــی  ــازوی کمکــی بســیار خوب ــرد و ب ــرار گي مــورد اســتفاده ق
بــرای توســعه محصــوالت فناورانــه در حــوزه بیوتکنولــوژی 
توســط کســب و کارهــای نوپــا و دانــش بنیــان در اشــل 

صنعتــی محســوب شــود.
مرتضــی غریبــی گفــت پــس از ایــن مجموعــه، راه انــدازی 
کارخانــه نــوآوری دیگــری نیــز در حــوزه صنايــع شــیمیایی در 
ــرای  ــون زیرســاخت های الزم ب ــدام اســت و تاکن دســت اق

ایجــاد آن آمــاده شــده اســت.

همکاری پارک علم و فناوری و بانک همکاری پارک علم و فناوری و بانک 
تجارت در ارائه خدمات بهینه بانکی تجارت در ارائه خدمات بهینه بانکی 

به واحدهای فناور مستقربه واحدهای فناور مستقر

همکاری پارک علم و فناوری و بانک همکاری پارک علم و فناوری و بانک 
تجارت در ارائه خدمات بهینه بانکی تجارت در ارائه خدمات بهینه بانکی 

به واحدهای فناور مستقربه واحدهای فناور مستقر

 ارائــه خدمــات بانکــی و دسترســی شــرکت هــای 
فنــاور مســتقر در پــارک و مرکــز رشــد بــه خدمــات 
بانــک تجــارت در نشســت مشــترک هیئــت رئیســه 
پــارک و مدیــران بانــک تجــارت اســتان مرکــزی، 

ــادل نظــر قــرار گرفــت. مــورد بحــث و تب

در جلســه ای که در روز ســه شــنبه مورخ 16 اردیبهشــت و 
بــا حضــور مديرامــور شــعب بانــک تجــارت اســتان مرکــزی، 
معاونيــن بانــک و اعضــای هیئــت رئیســه پــارک، در محــل 
آســان  دسترســی  شــد،  برگــزار  پــارک  جلســات  ســالن 
شــرکتهای فنــاور مســتقر در پــارک و مرکــز رشــد بــه خدمــات 
ــک  ــان بان ــق توســعه تعامــات همــکاری مي بانکــی از طری
تجــاری اســتان مرکــزی و پــارک علــم و فنــاوری مــورد بحــث 

و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
در ایــن نشســت دکتــر محمــد رفیعــی، رئیــس پــارک ضمــن 
معرفــی مجموعــه پــارک و نقــش آن در توســعه کســب 
هــای  پــارک   گفــت:  بنیــان،  دانــش  و  فنــاور  کارهــای  و 
علــم و فنــاوری بــا ارائــه خدمــات تخصصــی و پشــتیبانی 
و همچنیــن اعطــای تســهيات مالــی، عــاوه بــر امــکان 
پذیــر کــردن فعالیــت شــرکت های کوچــک و متوســط فنــاور 
در یــک محیــط اقتصــادی، بســتر الزم را بــرای انتقــال و 
توســعه فنــاوری هــا و تولیــد بــا ارزش افــزوده بــاال، جــذب 
واحدهــای  و  کارآفرینــان  ورود  و  ســرمایه گذاری خارجــی 

صنعتــی بــه بازارهــای هــدف را فراهــم می نماینــد.
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فنــاوری، دسترســی شــرکت هــای  و  پــارک علــم  رئیــس 
دانــش بنیــان بــه جــذب ســرمایه و دسترســی بــه خدمــات 
بهينــه بانکــی بــه بهترین شــکل و زمــان ممکن را بويژه برای 
شــرکتهای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری مهــم ارزیابــی 
کــرد و بیــان داشــت کــه نقــش بانــک هــا در ایــن مســیر مــی 
توانــد بســیار ســازنده باشــد و پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی بــه دنبــال رایزنــی و ایجــاد راهکارهــای مناســب 
جهــت برقــراری ارتبــاط مناســب بــا بانــک هــا در جهــت 
تســهیل نیــاز واحدهــای فنــاور بــه خدمــات بانکــی اســت.

منوچهــر خاطــری، مدیــر امــور شــعب بانــک تجــارت اســتان 
مرکــزی نیــز ضمــن بیــان تجربــه بانــک تجــارت در ارائــه 
ــان داشــت  ــان، بی ــش بنی ــه شــرکت هــای دان تســهیات ب
کــه بــا توجــه نــوع فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان، این 
بانــک آمــاده ارائــه انــواع خدمــات بانکــی نظيــر تســهیات 
در قالــب قراردادهــای ســرمایه در گــردش و ثابــت، ارائــه 
انــواع ضمانــت نامــه و ســایر مــوارد و بــا ظرفیــت ســنجی و 

بــر اســاس قوانیــن موجــود مــی باشــد.

مدیــر شــعب بانــک تجــارت اســتان مرکــزی اضافــه کــرد: 
شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی مــی تواننــد در جهــت تســریع در دریافــت خدمــات 
بانکــی، بــا ارائــه معرفــی نامــه از طــرف مجموعــه پــارک، 
خدمــات مــورد نيــاز را خــود را در کمتریــن زمــان ممکــن 

دریافــت نماینــد.

در پایــان مقــرر شــد بــا ارائه فهرســتی از نيازهــای واحدهای 
فنــاور مســتقر در مجموعــه پــارک بــه خدمــات بانکــی و 
بررســی آن توســط بانــک تجــارت، ضمــن انعقــاد تفاهــم 
تجــارت  بانــک  و  پــارک  ميــان  مشــترک  همــکاری  نامــه 
اســتان مرکــزی، نصــب يــک دســتگاه خودپــرداز در ســايت 

ــرد. ــرار گي ــز در دســتور کار ق ــارک ني ــع پ جام

بــا هــدف بررســی عملکــرد شــرکتهای فنــاور مســتقر 
اســتقرار  زمــان  تمدیــد  امــکان  و  در مرکــز رشــد 
آنهــا در ســال جــاری، جلســه شــورای مرکــز رشــد 
ــارک  بصــورت مجــازی در محــل ســالن جلســات پ

برگــزار شــد.

با هدف بررسی عملکرد شرکتهای با هدف بررسی عملکرد شرکتهای 
فناور مستقر، جلسات شورای مرکز فناور مستقر، جلسات شورای مرکز 

رشد بصورت مجازی برگزار شد.رشد بصورت مجازی برگزار شد.
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ــرد  ــه منظــور بررســی عملک ــز رشــد ب جلســات شــورای مرک
ايــن  اســتقرار  مــدت  تمدیــد  امــکان  و  فنــاور  واحدهــای 
واحدهــا در روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه مــورخ 15 و 16 
اردیبهشــت مــاه جــاری بــا حضــور اعضــای شــورای مرکــز 
رشــد و مديــران شــرکتهای فنــاور در محــل ســالن جلســات 
پــارک بصــورت مجــازی و از طریــق ویدئــو کنفرانــس برگــزار 
و  عملکــرد  گــزارش  ارائــه  ضمــن  جلســه  ایــن  در  شــد. 
دســتاوردهای 8 شــرکت فنــاور در ســال گذشــته توســط 
مديــران ايــن شــرکت هــا، مســتندات و نحــوه فعالیــت آنهــا 
در مــدت اســتقرار در مرکــز رشــد توســط اعضــای شــورا، 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و در نهایــت بــا تمديــد زمــان 
اســتقرار 6 شــرکت توســط اعضــای شــورا موافقــت گردیــد.

همچنیــن بــا عنایــت بــه اعــام بســته ويــژه حمایتــی از 
ســوی پــارک بــرای شــرکتهای دارای محصــول و يــا خدمــات 
در حــوزه مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا، درخواســت 
تســهيات  دریافــت  جهــت  متقاضــی  شــرکتهای  هــای 
حمایتــی، در جلســه مطــرح و پــس از بررســی مســتندات 
الزم، بــا پرداخــت مجموعــاً 6 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال 

بــه ايــن شــرکت هــا موافقــت بــه عمــل آمــد.

با هدف بررسی عملکرد شرکتهای 
فناور مستقر، جلسات شورای مرکز 

رشد بصورت مجازی برگزار شد.



دپارتمان تخصصی محیط زیست در مرکز رشد جامع پارک علم و دپارتمان تخصصی محیط زیست در مرکز رشد جامع پارک علم و 
فناوری استان مرکزی راه اندازی می شود.فناوری استان مرکزی راه اندازی می شود.

دکتــر محمــد رفیعــی در جلســه 
و  علــم  هــای  پــارک  رؤســای 
حفاظــت  معــاون  بــا  فنــاوری 
انســانی ســازمان محیــط زیســت 
کشــور کــه بصــورت مجــازی و از 
برگــزار  کنفرانــس  ویدئــو  طریــق 
شــد، گفــت: پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان مرکــزی بــا هــدف کمــک 
بــه شــکل گیــری و توســعه کســب 
ــاور و دانــش بنیــان  و کارهــای فن
فعــال در حــوزه محیــط زیســت 
بــه  تخصصــی  خدمــات  ارائــه  و 
ايــن کســب و کارهــا، بــا همــکاری 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
تخصصــی  دپارتمــان  اســتان 
محیــط زیســت را در مرکــز رشــد 
جامــع پــارک راه انــدازی خواهــد 

نمــود.
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در ادامــه ايــن نشســت دکتــر رضــا میرزایی، مدیر 
کل اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان نيــز 
بــا اشــاره بــه مشــکات زیســت محیطــی موجــود 
در ســطح اســتان و نیازهــای ایــن حــوزه نظیــر 
مدیریــت و جمــع آوری پســاب هــا و پســماندها 
ــه  ــا توجــه ب ــواع کاتالیســت، گفــت: ب ــد ان و تولی
بســیار  تخصصــی  تجهیــزات  و  فنــی  امکانــات 
خوبــی کــه در مجموعــه اداره کل حفاظــت محیط 
بســیار  فرصــت  دارد،  وجــود  اســتان  زیســت 
مناســبی بــرای ورود بخــش خصوصــی و شــرکت 
هــای دانــش بنیــان در ایــن حــوزه بوجــود آمــده 
ــن اداره  ــارک و اي ــان پ ــل می ــا همــکاری متقاب و ب
کل مــی تــوان بــا مشــارکت بخــش خصوصــی، بــه 

رفــع مشــکات موجــود کمــک شــایانی نمــود.

در پایــان ایــن جلســه مقــرر شــد، بــا برگــزاری 
نامــه  تفاهــم  انعقــاد  و  مشــترک  نشســتهای 
همــکاری ميــان پــارک و اداره کل محیــط زیســت 
مرکــز  اولیــن  انــدازی  راه  کار  و  ســاز  اســتان، 
نــوآوری و دپارتمــان تخصصــی محیــط زیســت در 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان تدويــن و در آینــده 

نزدیــک بــه بهــره بــرداری رســد.

فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
اســتان مرکــزی تصریــح کــرد؛ در 
فنــاور  هســته  و  واحــد   15 حــال 
در حــوزه محیــط زیســت و رفــع 
در  محیطــی  زیســت  مشــکات 
پــارک و مرکــز رشــد فعــال بــوده 
مــی  مرکــز  ايــن  ايجــاد  بــا  کــه 
شــرکتهای  حضــور  شــاهد  تــوان 
بیشــتری در ایــن حــوزه در پــارک 
بــا  و  باشــیم  اســتان  ســطح  و 
توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود در 
شــرکتهای فنــاور مســتقر در پــارک 
و بــا همــکاری خوبــی کــه ميــان 
پــارک و اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان وجود دارد، برنامه 
ریــزی در جهــت کمــک بیشــتر بــه 
رفــع مشــکات زیســت محیطــی 
ظرفيــت  از  اســتفاده  بــا  اســتان 
بخــش خصوصــی و متخصصیــن و 
همچنین ایجاد دپارتمان تخصصی 
محیــط زیســت در مرکــز رشــد جامع 

در دســتور کار قــرار دارد.

بــه شــکل  بــا هــدف کمــک 
کســب  توســعه  و  گیــری 
دانــش  و  فنــاور  کارهــای  و 
بنیــان فعــال در حوزه محیط 
زیســت، دپارتمــان تخصصی 
محیط زیســت در مرکز رشــد 
جامــع پــارک علــم و فنــاوری 
انــدازی  راه  مرکــزی  اســتان 

خواهــد نمــود.

دپارتمان تخصصی محیط زیست در مرکز رشد جامع پارک علم و 
فناوری استان مرکزی راه اندازی می شود.



ــاوری مرکــز رشــد  ســومین جلســه شــورای فن
در ســال جــاری بــه منظــور پذیــرش واحدهــای 
روز  در  شــورا،  اعضــای  حضــور  بــا  فنــاور 
یکشــنبه مــورخ 28/02/1399 در محــل ســالن 
جلســات جامــع پــارک علــم و فنــاوری اســتان 

ــد. ــزار گردی مرکــزی برگ

ــاوری اســتان  ــم و فن ــارک عل ــط عمومــی پ ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــزی، در ایــن جلســه طــرح هــای ارســالی بــه مرکــز رشــد 
ــی و داوری تخصصــی آنهــا پیــش از آن  کــه مراحــل ارزیاب
ــدگان واحــد متقاضــی،  ــا حضــور نماین ــود، ب انجــام شــده ب
بررســی و در نهایــت بــا پذیــرش شــرکت »هوشــمند ســامانه 
آریــا گســتر« بــا ایــده محــوری »موتــور جســتجوی هوشــمند 

خریــد« در دوره رشــد موافقــت گردیــد.
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  سومین جلسه شورایسومین جلسه شورای
  فناوری مرکز رشد در سالفناوری مرکز رشد در سال

9999 برگزار شد برگزار شد

 سومین جلسه شورای
 فناوری مرکز رشد در سال

99 برگزار شد



چهارمین جلسه شورای فناوری 
مرکز رشد در سال 99 برگزار شد

مرکــز  فنــاوری  شــورای  جلســه  چهارمیــن 
رشــد در ســال جــاری بــه منظــور پذیــرش 
ــا حضــور اعضــای شــورا،  ــاور ب واحدهــای فن
در روز چهارشــنبه مــورخ 31/02/1399 در 
ــم و  ــارک عل محــل ســالن جلســات جامــع پ

فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار گردیــد.

اولین جلسه شورای مرکز رشد 
تخصصی کشاورزی

در این جلســه درخواســت شــرکت نانو زیســت فناور پایدار 
مرکــزی بــا ایــده تولیــد کودهــای بیولوژیــک و نانوبیولوژیــک 
بــا حضــور اعضــای هیــات مدیــره ایــن شــرکت مطــرح و 
در نهایــت بــا پذیــرش و اســتقرار شــرکت در دوره رشــد 
اعتبــار حمایتــی مرکــز رشــد موافقــت گردیــد.  و ســقف 
بــه ذکــر اســت مرکــز رشــد تخصصــی کشــاورزی و  الزم 
ــا مشــارکت پــارک علــم و فنــاوری و مرکــز  منابــع طبیعــی ب
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان از 
ــه  ــا هــدف پذیــرش و ارائ ســال گذشــته فعالیــت خــود را ب
فنــاور  شــرکت های  بــه  نســبت  تخصصــی  حمایت هــای 

ــن حــوزه آغــاز نمــوده اســت.   فعــال در ای

اولیــن جلســه مرکــز رشــد تخصصــی کشــاورزی 
اســتان بــا حضــور اعضــای ایــن شــورا و بــا هدف 
بررســی درخواســت های شــرکت های متقاضــی 
چهارشــنبه  روز  در  رشــد  مرکــز  در  پذیــرش 
مــورخ 07/03/1399 در ســالن جلســات مرکــز 

تحقیقــات کشــاورزی اســتان برگــزار گردیــد.
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ــاوری اســتان  ــم و فن ــارک عل ــط عمومــی پ ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــزی، در ایــن جلســه طــرح هــای ارســالی بــه مرکــز رشــد 
ــی و داوری تخصصــی آنهــا پیــش از آن  کــه مراحــل ارزیاب
ــدگان واحــد متقاضــی،  ــا حضــور نماین ــود، ب انجــام شــده ب
بــا پذیــرش 2 شــرکت فنــاور ذیــل  بررســی و در نهایــت 

ــد؛ موافقــت گردی
شــرکت »بهســاز آلیــاژ پــارس« بــه مــدت یــک ســال در دوره 
رشــد و شــرکت »گســترش صنعــت الکترونیــک خاورمیانــه« 

بــه مــدت یــک ســال در دوره رشــد



پنجمیــن جلســه شــورای مرکــز رشــد جامــع پــارک، در ســال جــاری بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد واحدهــای 
ــاور و بررســی امــکان تمدیــد دوره اســتقرار مــورخ 19/03/1399 در مرکــز رشــد، برگــزار شــد. فن

پنجمین جلسه شورای مرکز رشد در سال جاری برگزار شدپنجمین جلسه شورای مرکز رشد در سال جاری برگزار شد

ــا هــدف ارزیابــی  ــاوری اســتان مرکــزی، پنجمیــن جلســه شــورای مرکــز رشــد ب ــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فن ب
عملکــرد واحدهــای فنــاور و بررســی امــکان تمدیــد دوره اســتقرار در مرکــز رشــد، بــا حضــور اعضــای شــورا و اعضــای واحدهــای 

فنــاور متقاضــی، در روز دوشــنبه مــورخ ۱۹/۰۳/۹۹ در محــل ســالن جلســات پــارک برگــزار شــد.
در ایــن جلســه گــزارش فعالیــت هــا، دســتاوردهای کســب شــده و همچنیــن نتایــج ارزیابــی عملکــرد انجــام شــده توســط 
مرکــز رشــد بــرای ســه شــرکت فنــاور در طــی یکســال گذشــته، مطــرح و در نهایــت بــا تمدیــد دوره اســتقرار شــرکت هــای ذیــل 

موافقــت بــه عمــل آمــد.
۱- شــرکت داده افــزار روشــان پــارس لیــان بــا ایــده محــوری »ارائــه خدمــات مشــاوره و اجــرای پــروژه هــای داده و کان داده 

بــه ســازمان هــا و کســب و کارهــا« جهــت ورود بــه ســال دوم
ــی  ــواع مالکیــت فکــری و بازاریاب ــه خدمــات تجــاری ســازی، ثبــت ان ــا ایــده محــوری »ارائ ــان جــوان ب ۲- شــرکت خــاق روی

ــه ســال ســوم دوره رشــد ــرای ورود ب دانــش بنیــان«  ب
۳- شــرکت فنــاوری توســعه ابــری آریــا بــا ایــده محــوری« ارائــه پلتفــرم ســامانه آمــوزش مجــازی ابرآمــوز« بــرای ورود بــه ســال 

ســوم در مرکــز رشــد
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پنجمین جلسه شورای مرکز رشد در سال جاری برگزار شد



 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری
استان مرکزی و اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان

بــا هــدف توســعه زيســت بــوم نــوآوری و کارآفرينــی اســتان در حــوزه فــاوا، تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک 
ميــان پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه امضــای رؤســا دو 

ســازمان رســید.
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و  هــا  آمــوزش  تخصصــی،  خدمــات  ارائــه  و  پذيــرش  از 
تســهيات حمایتــی بــه هســته هــا و شــرکتهای فنــاور حــوزه 

فــاوا در اســتان خبــر داد.
خانــم مهنــدس مهــدوی نیــز بــا اشــاره بــه منابــع در اختیــار 
وزارتخانــه هــای ارتباطــات و فنــاوری بیــان کــرد؛ بــه منظــور 
هدفمنــد  ارائــه  و  منابــع  جــذب  در  مســاعی  تشــریک 
خدمــات بــه کســب و کارهــای نوپــای مبتنــی بــر فــاوا امضای 
گســترش  بــرای  مناســب  فرصتــی  را  تفاهم نامــه  ایــن 
همکاری هــای مشــترک اداره کل ارتباطــات و پــارک علــم و 

فنــاوری اســتان دانســت 
اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  کل  اداره  افــزود:  وی 
همــکاری خوبــی بــا پــارک علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد 
و نــوآوری و شــکوفایی دارد و امیــد اســت ایــن همــکاری 
بتوانــد موجبــات رشــد بیــش از پیــش شــرکت هــای فعــال 

در حــوزه ICT و شــاغلین ایــن حــوزه را فراهــم ســازد.
ــه  ــرر شــد، ب ــن تفاهــم نامــه مق ــر اســت در ای ــه ذک الزم ب
منظــور تســهیل در اجــرای مفــاد تفاهــم نامــه و حصــول 
نتایــج مــورد انتظــار، ظرفیــت موجــود یکــی از ســاختمانهای 
ســایت جامــع پــارک بــا حفظ مالکیــت پارک در مــدت تفاهم 

نــام بــرای بهره بــرداری مشــترک، تخصیــص داده شــود.

عطــف بــه اســناد باالدســتی اباغــی و منابــع در اختیــار 
وزارتخانه هــای علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات و بــه منظــور تشــريک مســاعی در جــذب 
کارهــای  و  بــه کســب  ارائــه هدفمنــد خدمــات  و  منابــع 
ــب خدمــات توســعه کســب  ــاوا در قال ــر ف ــی ب ــای مبتن نوپ
و کار و پرداخــت تســهیات و تســهیل گری، در جلســه ای 
ــرکل و معــاون  ــا حضــور مهنــدس الدن مهــدوی مدي کــه ب
اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســتان و مديــران 
پــارک در روز ســه شــنبه مــورخ 20 خردادمــاه جــاری، در 
محــل پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار شــد، 
تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک ميــان پــارک و اداره کل 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســتان بــا هــدف توســعه 
زيســت بــوم نــوآوری و کارآفرينــی اســتان در حــوزه فــاوا بــه 

امضــای مديــران دو ســازمان رســید.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی در ايــن جلســه 
ضمــن اشــاره بــه زيرســاختهای موجــود و تــوان تخصصــی 
ــه شــرکتهای  ــی ب ــه خدمــات حمایت ــارک در ارائ ــی پ و اجرای
فنــاور و دانــش بینــان، از پتانســیل بــاالی مرکــز رشــد جامــع 
پــارک و دپارتمــان تخصصــی فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات



بازدید مدیر کل اداره کل بازرسی استان مرکزی از پارک 
علم و فناوری استان مرکزی

 بازدیــد مدیــرکل و معاونیــن اداره کل بازرســی اســتان از پــارک و واحدهــای فنــاوری بــا هــدف آشــنایی بــا 
وظایــف و فعالیــت هــای پــارک علــم و فنــاوری اســتان و بازدیــد از دســتاوردهای واحدهــای فنــاور.

ســید مهــدی تقــوی مدیــر کل اداره کل بازرســی اســتان مرکــزی بــه همــراه معاونیــن آن اداره بــا هــدف آشــنایی بــا وظایــف 
و فعالیــت هــای پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و دســتاوردهای شــرکت های فنــاور مســتقر، از پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر محمــد رفیعــی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان ضمــن خیــر مقــدم، بــه ارائــه تعاریــف و 
ــاوری و تجــاری ســازی و دســتاوردهای  ــر فن ــی ب ــاوری و کســب و کارهــای مبتن ــا در توســعه فن ــارک و نقــش آنه ــف پ وظای
ــه راه  ــه دو ســال اســت ک ــب ب ــاوری اســتان قری ــم و فن ــارک عل پژوهشــی دانشــگاهیان پرداخــت و گفــت ســایت جامــع پ
انــدازی شــده اســت کــه بــا راه انــدازی آن ظرفیــت پذیــرش و اســتقرار واحدهــای فنــاور در مرکــز رشــد و پــارک اســتان افزایــش 

پیــدا کــرده اســت.
در ادامــه دکتــر محمــد کــرم الدینــی، معــاون فنــاوری پــارک بــا اشــاره بــه ماموریــت پــارک هــای علــم و فنــاوری در زیســت 
بــوم نــوآوری و کارآفرینــی در جوامــع، بــه اهــداف پــارک اســتان در توســعه شــرکت های فنــاور و افزایــش ثــروت در جامعــه 

از طریــق توســعه فرهنــگ نــوآوری اشــاره نمــود.
ــه واحدهــای  ــه ب ــل ارائ ــت هــای قاب ــات و حمای ــه خدم ــا اشــاره ب ــز ب ــارک نی ــع پ ــز رشــد جام ــر مرک ــدس شمســی، مدی مهن
فناور،بــه معرفــی انــواع پذیــرش و اســتقرار واحدهــای فنــاور در مجموعــه مرکــز رشــد و پــارک پرداخــت و ارائــه ایــن خدمــات 
ــد تجــاری ســازی و توســعه فعالیت هــای هســته ای و شــرکت های معرفــی نمــود. را در جهــت تســهیل و تســریع در فراین
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شمســی در ادامــه از راه انــدازی پــارک اقتصــاد دیجیتــال بــا 
همــکاری اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســتان و 
همچنیــن ایجــاد دپارتمــان ICT در  مرکــز رشــد جامــع پــارک 
بــا هــدف کمــک بــه شــکل گیــری و توســعه شــرکت های 

فنــاور حــوزه ICT خبــرداد.
در ادامــه مهنــدس مــددی، معــاون پشــتیبانی پــارک بــه 
وضعیــت زیرســاخت هــای عمرانــی و انــرژی پــارک از برنامــه 
ــن زیرســاخت هــا و رفــع  ــل ای ــرای توســعه و تکمی ــارک ب پ
محدودیــت هــای موجــود در ایــن زمینــه اشــاره نمــود و 
ــا حمایــت نهادهــای اســتانی بتــوان  ــراز امیــدواری کــرد ب اب

ــاه تــر ایــن مــوارد را مرتفــع کــرد. ــازه زمانــی کوت در یــک ب
در ادامــه ایــن جلســه تقــوی، مدیــرکل بازرســی اســتان 
ضمــن تقدیــر از فعالیت هــای صــورت گرفتــه در مجموعــه 
پــارک، از تکلیــف بــر اداره کل بازرســی اســتان در کمــک 
بــا  بــه رفــع موانــع و مشــکات پــارک خبــر داد و گفــت 
اســتفاده از ظرفیــت هــای اســتان و اولویــت قــرار دادن 
نیازهــای پــارک هــر چــه ســریع تر بتــوان ایــن محدودیت هــا 
را برطــرف نمــود و پذیــرش و حمایــت از شــرکت های فنــاور 

را توســعه داد.
وی گفــت: بــا توجــه بــه پتانســیل و تــوان فنــی موجــود در 
میــان شــرکت هــای فنــاور موجــود بــا برنامه ریــزی صحیــح 
می تــوان تحقــق شــعار ســال و جهــش تولیــد را شــاهد بــود 
و بــه اهتمــام پــارک بــه شناســایی ظرفیت هــای توســعه 
فنــاوری و رفــع مشــکات فنــی و تکنولــوژی ســایر صنایــع بــا 
اســتفاده از تــوان فنــی و مهندســی شــرکت هــای موجــود 

در پــارک تاکیــد نمــود.
در ادامــه ایــن جلســه از شــرکت هــای فنــاور مســتقر و 
دســتاوردهای نوآورانــه و فناورانــه آنهــا بازدیــد بــه عمــل 

ــد. آم

بازدید مدیرکل و معاونین اداره بازدید مدیرکل و معاونین اداره 
کل امور مالیاتی استان مرکزی کل امور مالیاتی استان مرکزی 
از پارک و واحدهای فناور مستقراز پارک و واحدهای فناور مستقر

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی 
حمایــت از فعالیــت هــای فناورانــه و نوآورانــه 
را یکــی از اولویــت هــای پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان دانســت.
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بازدید مدیرکل و معاونین اداره 
کل امور مالیاتی استان مرکزی 
از پارک و واحدهای فناور مستقر



روز شــنبه 31 خردادمــاه، بــه منظــور 
ایجــاد هــم افزایــی و نظــم بخشــیدن 
بــه مقــررات مالیــات شــرکت هــای 
در  مســتقر  بنیــان  دانــش  و  فنــاور 
بــا  جلســه ای  پــارک،  و  رشــد  مرکــز 
اداره  معاونیــن  و  مدیــرکل  حضــور 
کل امــور مالیاتــی اســتان و مدیــران 

پــارک علــم و فنــاوری برگــزار شــد.
محمــد رفیعــی ، رئیــس پــارک علــم 
ضمــن  مرکــزی  اســتان  فنــاوری  و 
ــارک  ــان اهــداف و رســالت هــای پ بی
فعالیــت  از  حمایــت  راســتای  در 
هــای فناورانــه و نوآورانــه در قالــب 
شــرکت هــای بــا ارزش افــزوده بــاال 
بــه بخشــی از فعالیــت هــا، موفقیــت 
هــا و دســتاوردهای واحدهــای فنــاور 
جــاری،  ســال  و  گذشــته  ســال  در 
پیشــگیری  راســتای  در  ویــژه  بــه 
کــرد:  اظهــار  کرونــا،  ویــروس  از 
و  گرفتــه  صــورت  هــای  تــاش  بــا 
ــد، بخــش  ایجــاد دســتاوردهای جدی
چشــمگیری از نیازهــای کشــور و بــه 
ویــژه اســتان در ایــن حــوزه تامیــن 
و  مــواد  واردات  بــه  نیــازی  بــی  و 

اســت. شــده  حاصــل  تجهیــزات 
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رفیعــی افــزود: یکــی از رســالت هــای پــارک 
و مرکــز رشــد ارائــه آمــوزش هــای الزم در 
بــا  فنــاور  واحدهــای  آشــنایی  خصــوص 
قوانیــن و مقــررات کشــور در حــوزه کســب 
و کار از جملــه قوانیــن و مقــررات مالیاتــی 
تاکنــون  منظــور  بــه همیــن  و  باشــد  مــی 
دوره هــای آموزشــی مناســب و همچنیــن 
ســتاد  ســوی  از  کارآمــدی  هــای  مشــاوره 
شــده  ارائــه  فنــاور  واحدهــای  بــه  پــارک 

اســت.
در ادامــه جلســه عبــاس مزیکــی، مدیــرکل 
بــر  تاکیــد  بــا  نیــز  اســتان  مالیاتــی  امــور 
قانــون  در  شــده  لحــاظ  هــای  معافیــت 
بــرای فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان 
و شــرکتهای مســتقر در پــارک هــای علــم 
ــز رشــد گفــت: شــرکتهای  ــاوری و مراک و فن
مســتقر در پارکهــا و مراکــز رشــد نیــز ماننــد 
ــت  ــه شــرط رعای ــان ب ــش بنی شــرکتهای دان
ــه  ــی و ارائ ــوط در حــوزه مالیات ــف مرب تکالی
دفاتــر و اظهارنامــه خــود میتواننــد از نــرخ 
ــی صفــر بصــورت ســاالنه بهــره منــد  مالیات

گردنــد.
کــه  کــرد  امیــدواری  اظهــار  وی همچنیــن 
ــا مجموعــه  ــا تعامــل و همــکاری بیشــتر ب ب
پــارک علــم و فنــاوری اســتان بتــوان شــاهد 

تســهیات بیشــتر

درخواســت  بــه  رســیدگی  رونــد  در 
فنــاور  شــرکتهای  مالیاتــی  هــای 

باشــیم. پــارک  در  مســتقر 
حسابرســی  حســینخانی،معاون 
مالیاتــی اشــخاص حقوقــی بیــان کــرد: 
مصــرف  بــر  مالیــات  افــزوده،  ارزش 
کننــده اســت بطوریکــه مصــرف کننــده 
میباســت حداکثــر ظــرف مــدت ســه 
مــاه 9 درصــد از ارزش کاالی خــود را 

پرداخــت کنــد.
هــای  مالیــات  در  داد:  ادامــه  وی 
مســتقیم، معافیــت در ارزش افــزوده 
بلکــه  نــدارد  وجــود  اشــخاص  بــرای 
معافیــت نســبت بــه کاال و خدمــات 
اعمــال مــی شــود کــه میباســت پــس 
از مشــخص شــدن بــه شــرکت اعــام 

شــوند.
و  داد  کــرد:  اضافــه  حســینخانی 
ســتدهایی کــه فــی مابیــن گروه هــا 
صــورت می گیــرد، معــاف از پرداخــت 
مالیــات هســتند و به عبارتــی فراخوان 

نمی شــوند.
در پایــان جلســه نیــز بازدیــدی توســط 
اعضای جلسه از تعدادی از واحدهای 
فنــاور مســتقر در پــارک انجــام گردیــد.





رهبــر انقــاب اســامی در پیامــی به مناســبت آغــاز ســال ۱۳۹۹ هجــری شمســی، بــا اشــاره بــه تقــارن روز 
ــه پیشــگاه مقــدس آن حضــرت  ــا ســالروز شــهادت حضــرت موســی بن جعفر )علیه الســام( ب اول ســال ب
ســام و درود فرســتادند و بــا تبریــک عیــد ســعید مبعــث و عیــد پــر طــراوت نــوروز بــه همــه ملــت بویــژه 
خانواده هــای معظــم شــهیدان و جانبــازان، جهادگــران عرصــه ســامت و همــه خدمتگــزاران ســختکوش، 

ســال جدیــد را ســال »جهــش تولیــد« نامگــذاری کردنــد.
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 رهبر انقالب سال ۱۳۹۹ را سال
»جهش تولید« نامگذاری کردند



وهش های دانش بنیان؛ شتاب بخشیدن به پژ
 رسالت وزارت علوم در سال »جهش تولید«

دکتــر منصــور غالمــی در یادداشــتی تاکیــد کــرد: 
در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  رســالت 
ســال ۱۳۹۹ کــه ســال جهــش تولیــد نامیــده شــده 
پژوهش هــای  بــه  بخشــیدن  شــتاب  اســت،  
بــه منظــور  بــا رویکــرد مســئله یابی  دانش بنیــان 
شناســایی موانــع و ارائــه راه حل هــای کاربــردی، 
بازطراحــی زنجیــره  ســاختارهای تولیــد محصــول، 
بازاریابــی، توزیــع و بهبــود ارزش افــزوده  صنایــع 

تولیــدی کشــور خواهــد بــود.

بــه  غامــی  دکتــر  یادداشــت  متــن 
اســت: زیــر  شــرح 

معظــم  مقــام  حکیمانــه  ســخنان 
بایــد  رهبــری در آغــاز ســال ۱۳۹۹، 
اساســی  تکالیــف  ابــاغ  مثابــه  بــه 
بــرای نهادهــای اجتماعــی و آموزشــی 
بــه ویــژه جامعــه علمــی و پژوهشــی 
کــه  اکنــون  شــود.  تلقــی  کشــور 
بی ســابقه   تحریم هــای  وجــود  بــا 
جمهــوری  ســلطه،  نظــام  ظالمانــه  
اســامی توانســته اســت بــه تولیــد 
بــه  توجــه  ببخشــد،  رونــق  داخلــی 
بــرای  کشــور  در  تولیــد«  »جهــش 
رفــاه  و  گســترشِ عدالت  و  ایجــاد 
اجتماعــی و رســیدگی کارســازتر بــه 
جامعــه  برخــوردار  کمتــر  طبقــات 

اســت.

شــرکت های  تقویــت  بــا  مهــم،  ایــن 
پژوهش هــا  تولیــد  در  دانش بنیــان 
رویکــرد  بــا  جدیــد  فناوری هــای  و 
رفــع  و  داخلــی  ِحــل مســایل صنایــع 
مشــکات پیــش روی کشــور و تقویــت 
صنعــِت  بــر  مبتنــی  کــه  تولیداتــی 
ــی در وزارت  انفورماتیــک اولویتــی اصل
قابــل  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم 

اســت. دســتیابی 
بــا  دیجیتــال  صنایــع  پرشــتاب  رشــد 
حــال  در  پیش بینــی  غیرقابــل  تــواِن 
تغییــرات  و  بشــر  زندگــی  آینــده  و 
گســترده در ایجــاد مشــاغل متعــدد و 
پــر تنــوع، هرگونــه کنــدی و تاخیــری را 
ــرای جامعــه علمــی و اجرایــی کشــور  ب

می ســازد. ناموجــه 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  رســالت 
فنــاوری در ســال ۱۳۹۹ کــه بــه ســال 
اســت، شــده  نامیــده  تولیــد  جهــش 

22

تحقــق ایــن مهــم جــز بــا تاکیــد بــر اصــول 
ســرمایه  گســترش  انقــاب،  اصلــی 
ظرفیت هــای  بــه  توجــه  اجتماعــی، 
و  دانــا  جوانــان  بــه  اتــکا  و  داخلــی 
پرانگیــزه و بخصــوص نخبــگان علمــی و 
ــود. دانشــگاهی امــکان پذیــر نخواهــد ب

و  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
نهــاد بالنــده آمــوزش عالــی کشــور بــه 
و  دانش پژوهــی  مقــدم  خــط  عنــوان 
آینده نگــری رســالتی ســترگ بــر عهــده 
رویکــرد  رو،  پیــش  مســیر  در  دارنــد. 
علــم،  کاربردی ســازی  و  کیفی ســازی 
حــل  جهــت  در  فنــاوری  و  پژوهــش 
مشــکات دولــت و جامعــه در شــرایط 
امــور  تمامــی  در  بایســتی  خطیــر، 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  در  برنامه ریــزی 
جامعــه   همــت  وجهــه  عالــی  آمــوزش 

باشــد. کشــور  دانشــگاهی 



 شــتاب بخشــیدن بــه پژوهش هــای دانش بنیــان 
بــا رویکــرد مســئله یابی بــه منظــور شناســایی موانــع 
و ارائــه راه حل هــای کاربــردی، بازطراحــی زنجیــره  
ســاختارهای تولیــد محصــول، بازاریابــی، توزیــع و 
بهبــود ارزش افــزوده صنایــع تولیــدی کشــور خواهــد 

بــود.
مشــکات  همــه  رغــم  بــه  اســامی  جمهــوری 
از دشــمنی ها  ناشــی  از آن  کــه بخشــی  پیــش رو 
اعتــای جامعــه  در  را  خــود  راه  تحریم هاســت،  و 
علمــی کشــور و زمینه ســازی بــه منظــور رســیدن بــه 
تمــدن نویــن اســامی طــی می کنــد. تثبیــت جایــگاه 
هــای  نظــام  براســاس  جهانــی  علــم  شــانزدهم 
رتبــه بنــدی معتبــر بیــن المللــی، رشــد قابــل توجــه 
شــاخص مقــاالت علمــی و پژوهش هــای بنیــادی 
در  تکنولوژیــک  ابزارهــای  پیشــرفته ترین  تولیــد  و 
زمینه هــای صنایــع گوناگــون، امیدبخــش اســت و 
کــه مقدمــه هرگونــه  علمــی  پیشــرفت  بارقه هــای 
توســعه و جهــش در زمینــه تولیــد بــه شــمار می رود، 

نمایــان ســاخته اســت.
فعالیت هــای گســترده دانشــگاه های سراســر کشــور 
و بیــش از ۶۰ شــرکت دانش بنیــان و مراکــز رشــد در 
زمینــه تولیــد ملزومــات بومــی و تولیــد داخــل مرتبــط 
بــا پیشــگیری، تشــخیص و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
نمونــه ای از حضــور موثــر نهــاد آمــوزش عالــی در 

حــل مشــکات جامعــه بــه شــمار مــی رود.
آمــوزش  در  اینجانــب  همــکاران  تــاش  بی گمــان 
در  وابســته  مؤسســات  و  دانشــگاه ها  و  عالــی 
موانــع  شــناخت  بــرای  عزیزمــان  میهــن  سراســر 
ایــن  تحقــق  بــرای  عملیاتــی  برنامه هــای  ارائــه  و 
و  ماســت  جــاری  ســال  اولویــتِ   عظیــم،  جهــش 
تردیــد نــدارم کــه جامعــه دانشــگاهی کشــور بــرای 
کاهــش شــکوفایی تولیــد داخلــی و گســترش رفــاه 
اجتماعــی، توســعه  متــوازن و کاهــش وابســتگی ها، 
بیــش از گذشــته آمــاده  کمــک علمــی و کاربــردی بــه 
برنامه ریــزان دولتــی و کارآفرینــان بخــش خصوصــی 
در حوزه هــا ی اقتصــاد و صنعــت کشــور خواهــد بــود.

کانون های  هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار در سال 1399 

افزایش می یابد

کانون هــای  هماهنگــی دانــش، صنعــت و بــازار در 
ســال 1398 شــاهد تحــوالت و تغییــرات مختلفــی 
در مســیر کاری خــود بودنــد، افزایــش قابــل توجــه 
تعــداد ایــن کانون هــا، اصــالح نظام نامــه بررســی 
حمایــت  و  برنامه هــا  پیاده ســازی  و  کانون هــا 
مــادی و معنــوی از فعالیــت کانون هــای هماهنگــی 
ــازار، بخشــی از تحــوالت ایــن  دانــش، صنعــت و ب

حــوزه در ســال 1398 بــود.

بــه  منظــور بهبــود رابطــه  نظــام »تقاضــای فنــاوری« و نظــام 
»عرضــه  فنــاوری« و بــه  طــور خــاص، بهبــود رابطــه  بخــش 
بــا مراکــز علمــی، پژوهشــی و فنــاوری،  بــازار  صنعــت و 
ــا کســب  ــازار ب کانون هــای  هماهنگــی دانــش، صنعــت و ب
ریاســت جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  از معاونــت  مجــوز 

تشــکیل و فعالیــت می کننــد.
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بازنگری در فرایندهای تأسیس و 
فعالیــت کانون هــا از برنامه هــای 
مســتمر دفتــر هماهنگــی دانــش، 
صنعــت و بــازار می باشــد. در ســال 
1398 نیــز دســتورالعمل اجرایــی 
بــر  نظــارت  و  راهبــری  افتتــاح، 
 1395 ســال  در  کــه  کانون هــا 
تدویــن شــده بــود مجــددا مــورد 
بازنگــری قــرار گرفتــه و در جلســه 
کمیســیون تصویــب و بــه کانــون 

هــا ابــاغ گردیــد.
تدویــن  در  کانون هــا  راهبــری 
و  برنامه هــا  پیاده ســازی  و 
از  معنــوی  و  مــادی  حمایــت 
از  آنهــا  برنامه هــای  تحقــق 
دیگــر اقدامــات دفتــر هماهنگــی 
دانــش، صنعــت و بــازار می باشــد 
کــه در ایــن راســتا حمایت هــای 
الزم از کانون هــا صــورت گرفتــه 

اســت. 
 بــا شــکل گیــری و توســعه کیفــی 
دانــش  هماهنگــی  کانون هــای 
اثربخشــی  و  بــازار  و  صنعــت 
عرصــه  در  تشــکل  ایــن  بیشــتر 
بخــش  محوریــت  بــا  و  ملــی 
ضمــن  می تــوان  خصوصــی، 
ضعــف  یــا  خــا  کــردن  برطــرف 
بخــش  نهادهــای  بیــن  ارتبــاط 
برخــی  در  دانــش  و  صنعــت 
حوزه هــا، توســعه و نفــوذ فنــاوری 
در صنعــت را بــا جدیــت بیشــتری 

کــرد. دنبــال  کشــور  در 
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اساسنامه جدید:
هماهنگــی  کانون هــای  کلیــدی  اهــداف 
افزایــش  بــازار؛  و  صنعــت  دانــش، 
همگرايــي، هماهنگــي و هــم افزایــی ميــان 
نهادهــای عرضــه و تقاضــاي فنــاوري، کمــک 
صنعــت  در  فنــاوری  نفــوذ  و  توســعه  بــه 
مربوطــه، کمــک بــه حــل مشــکات تولیــد، 
محصــوالت  صــادرات  و  فــروش  توســعه، 
دانــش بنیــان و ایجــاد رویه هــای مناســب 
اطاعــات  مناســب  گــردش  و  یادگیــری 
دوره  می باشــد.  کلیــدی  بازیگــران  میــان 
ســال 1395  از  کانون هــا  فعالیــت  جدیــد 
بــا تصویــب اساســنامه جدیــد کانون هــای 
آغــاز  بــازار  هماهنگــی دانــش، صنعــت و 
بخــش  بــه  دادن  اســت. محوریــت  شــده 
کانون هــا،  اداره  و  ســاختار  در  خصوصــی 
کانون هــا  در  ســاختاری  تغییــرات  ایجــاد 
آن  هــا،  ســاختار  چابک ســازی  منظــور  بــه 
صاحب نظــر  افــراد  از  بهره گیــری  امــکان 
و خبــره دانشــگاهی و حرفــه ای در قالــب 
و  کانــون،  در  تخصصــی  کارگروه هــای 
در  نمایندگــی  و  شــعبه  تأســیس  امــکان 
مناطــق مســتعد، از مهمتریــن ویژگی هــای 
ایــن  می باشــد.  جدیــد  اساســنامه 
اساســنامه، ثبــت کانون هــا را در اداره ثبــت 
شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری امــکان 
ایــن پــس کانون هــای  پذیــر ســاخته و از 
بــه  بــازار  و  صنعــت  دانــش،  هماهنگــی 
تجــاری  غیــر  غیردولتــی،  تشــکل  عنــوان 
و شناســنامه دار و دارای ســاختار اداری و 
مالــی مســتقل می تواننــد بــه فعالیت هــای 

خــود ادامــه دهنــد.

در  کانون هــا  تعــداد  افزایــش 
1398 ســال 

از ســال 1398، تعــداد  تــا قبــل 
کانون هــای مصــوب 9 کانــون در 
نــان،  و  آرد  گنــدم،  حوزه هــای: 
ــی،  جواهــرات و ســنگ های قیمت
گل محمــدی و گیاهــان معطــر، 
شــهری،  ریلــی  نقــل  و  حمــل 
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی 
رزیــن،  و  رنــگ  ایــران،  ســاخت 
زنبورعســل، فــرش و آبزیــان بــوده 

اســت.

اقدامــات   1398 ســال  در 
شناســایی  جهــت  در  مناســبی 
مجموعه هــای  و  حوزه هــا 
کانــون  تاســیس  بــرای  مســتعد 
انجــام گرفــت و پــس از برگــزاری 
اتــاق  بــا تشــکل های  نشســت هایی 
صنعتــی  خوشــه های  بازرگانــی، 
 20 نهایــت  در  علمــی،  مراکــز  و 
بــا  و  شناســایی  مســتعد  حــوزه 
موضــوع  بیشــتر  بررســی های 
بــا خبــرگان و صاحبنظــران ایــن 
 5 تأســیس  نهایــت  حوزه هــا،در 
ــون در حــوزه  هــای؛ ســلولز و  کان
و  پســماند  ســلولزی،  مشــتقات 
بازیافــت، امنیــت فضــای تبــادل 
شــکر  و  گردشــگری  اطاعــات، 
جلســات  در  جانبــی  صنایــع  و 

شــد. تصویــب  کمیســیون 



نشســت  در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  رؤســای  بــا  مجــازی 
از  بیــش  اخیــر  دســتاوردهای  کشــور؛  سراســر 
پیــش نشــان داد کــه شــرکت های دانش بنیــان و 
پارک هــای علــم و فنــاوری در سراســر کشــور، هــم 
در زمینــه توانایــی علمــی و هــم در زمینــه چابکــی 

حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن دارنــد.

فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  مجــازی  نشســت  در 
ــا موضــوع بحــث و بررســی دســتاوردهای پارک هــای  ــه ب ک
علــم و فنــاوری در مقابلــه بــا بیمــاری کوییــد ۱۹ و بــا حضــور 
معاونــان و مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی امــور فنــاوری وزارت 
نــوآوری و شــکوفایی و رؤســای  علــوم، رئیــس صنــدوق 
پارک هــای علــم و فنــاوری بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد، 
دکتــر غامــی، ضمــن قدردانــی از تــاش مدیــران پارک هــای 
تاش هــای  خاطــر  بــه  کشــور  سراســر  فنــاوری  و  علــم 
تأثیرگــذار در ماه هــای اخیــر در حــوزه پیشــگیری و مقابلــه 
بــا شــیوع بیمــاری کرونــا، اظهــار کــرد ارزیابــی وزارت علــوم 
از اقدامــات پارک هــا در ماه هــای اخیــر حاکــی از توفیقــات 
آنهــا بــوده و امیدواریــم بیــش از پیــش بتوانیــم تهدیــد 

ــم. ــل کنی ــه فرصــت تبدی ــرای کشــور را ب پیش آمــده ب

اخیــر  اقدامــات  خوانــدن  امیدوارانــه  بــا  علــوم،  وزیــر 
پارک هــای سراســر کشــور خاطرنشــان کــرد: آثــار تعــداد 
ــادی از دســتاوردهای ارزشــمند شــرکت های مســتقر در  زی
پارک هــای علــم و فنــاوری، در ســطح جامعــه نمــود پیــدا 
کــرده اســت و پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور توانســتند 
در شــرایط فعلــی، تهدیــدی کــه بــرای ســامتی مــردم ایجــاد 
شــده بــود را در زمینه هــای مختلــف تخصصــی شــرکت های 

ــد. ــه فرصــت تبدیــل کنن مســتقر در خــود ب

ــا  ــا بیــان اینکــه شــرکت های دانش بنیــان توانســتند ب وی ب
چابکــی مــورد انتظــار، بــه ســمت تأمیــن نیازهــای کشــور 
تغییــر مســیر داده، عنــوان کــرد: دســتاوردهای اخیــر بیــش 
از پیــش نشــان داد کــه شــرکت های دانش بنیــان سراســر 
کشــور، هــم در زمینــه توانایی هــای علمــی و هــم در زمینــه 

چابکــی حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن دارنــد.

دکتــر غامــی در ادامــه افــزود: تقاضــای مــن از پارک هــای 
علــم و فنــاوری آن اســت کــه ایــن دســتاوردها را بــرای 
آگاهــی بیشــتر مــردم بــه خصــوص در اســتان ها منتشــر و 

در اختیــار رســانه ها بگذارنــد.

وی خاطرنشــان کــرد: درخصــوص تأمیــن منابــع نیــز دســتور 
اولیــه از ســوی رئیــس جمهــوری محتــرم صــادر شــده تــا 
منابــع بیشــتری تأمیــن شــود. همچنیــن رئیــس جمهــوری 
ــا حضــور ایشــان  ــری ب ــار دیگ ــد نشســت وبین دســتور دادن
برگــزار گــردد تــا پارک هــا بتواننــد دســتاوردها و نیازهــای 
خــود را بــه صــورت مســتقیم بــا ایشــان در میــان بگذارنــد.
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وزیر علوم؛ شرایط کشور موجب شکوفایی توانایی علمی و 
چابکی شرکت های دانش بنیان شده است.



وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه شــعار ســال ۱۳۹۹ بــا عنــوان 
ــم  ــد" اظهــار داشــت: اقدامــات پارک هــای عل "جهــش تولی
ــب  ــد در قال ــی بای ــاوری جــدای از شــرایط خــاص کنون و فن
کمــک بــه جهــش تولیــد در ســال جــاری ســازماندهی شــود 
و امیدواریــم بــه زودی مشــکات ناشــی از شــیوع بیمــاری 
در کشــور بــا تــاش همــه بخش هــا از جملــه آمــوزش عالــی 

کشــور برطــرف شــود.

وی در پایــان ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد: دســتاوردهای 
ماه هــای اخیــر و دیگــر اقدامــات پارک هــای علــم و فنــاوری 
و مراکــز رشــد دانشــگاه ها بایــد در مســیر هــدف تعییــن 
شــده از ســوی مقــام معظــم رهبــری یعنــی جهــش تولیــد 
تنظیــم شــود. امیــدوارم در پایــان ســال بــه درجــه ای از 
تولیــد برســیم کــه بتوانیــم محصــوالت تولیــد شــده در 
کشــور را بــه دیگــر کشــورها صــادر کــرده و بیــش از پیــش 

ســهم خــود را در اقتصــاد جهانــی کســب نماییــم.

رئیس جمهور؛ پارک های علم و 
فناوری سرمایه بسیار عظیم 

برای کشور هستند.

ــا رؤســا و  ــی در جلســه هم اندیشــی ب ــر روحان دکت
ــاوری و شــرکت های  ــران پارک هــای علــم و فن مدی
دانش بنیــان: پارک هــای علــم و فنــاوری ســرمایه 

بســیار عظیــم بــرای کشــور هســتند.

دکتــر حســن روحانــی، ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی 
ــا رؤســای  ــران، عصــر دوشــنبه در جلســه هم اندیشــی ب ای
دانش بنیــان  شــرکت های  و  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای 
کشــور کــه از طریــق ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد، گفــت: 
تقویــت بیــش از پیــش زنجیــره روابط و همکاری دانشــگاه، 
تولیــد کننــده و پــارک هــای علــم و فنــاوری ضــروری اســت و 
بــی تردیــد ایــن رونــد بــه نفــع هــر ســه بخــش خواهــد بــود.
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ــن جلســه کــه از ســاعت ۱۶ روز دوشــنبه آغــاز شــد،  در ای
رؤســای 5 پــارک علــم و فنــاوری برگزیــده کشــور و از جملــه 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و تعــدادی از مدیــران 
از  گزارشــی  دانش بنیــان،  و  فنــاور  شــرکت های  عامــل 
محصــوالت و خدمــات شــرکت های خــود در حــوزه مقابلــه 

بــا کرونــا ارایــه نمودنــد.

بهره مندی از توان پارک های علم و 
فناوری و شرکت های دانش بنیان در 

کمک به حل مسائل محیط زیست

و  علــم  پارک هــای  رؤســای  مجــازی  نشســت  در 
بــا مســئولین ســازمان حفاظــت  فنــاوری کشــور 
ــر ضــرورت بهره منــدی از  محیــط زیســت کشــور، ب
و شــرکت های  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  تــوان 
فنــاور و دانش بنیــان در کمــک بــه حــل مســائل 

محیــط زیســت تأکیــد شــد.

رئیــس جمهــور رفــع عمــده نیازهــای کشــور در بخــش هــای 
درمانــی و حفاظتــی در موضــوع بیمــاری کرونــا را بیانگــر 
قــدرت علمــی و تــوان کشــور در رســیدن بــه خودکفایــی و 
اقتصــاد دانــش بنیــان کشــور دانســت و گفــت؛ تأمیــن ایــن 
نیازهــا و همزمــان فراهــم کــردن زمینــه صــادرات بســیاری 
از محصــوالت از جملــه ماســک و ضدعفونــی کننــده هــا 
و دســتگاه هــای ونتیاتــور، نمایــش غیــرت مؤمنانــه ملــی 

یــک کشــور بــود.
دکتــر روحانــی پیشــنهاد داد کــه در شــرایط کنونــی ۴۳ 
پــارک علــم و فنــاوری کشــور بــا یــک تقســیم کار، روی 
بخــش هــای تخصصــی تــر در حــوزه هــای تشــخیص و 

تولیــد تجهیــزات و مراقبــت فعــال شــوند.

در جلســه ای کــه در روز چهارشــنبه بــا حضــور معــاون 
حفاظت انســانی ســازمان محیط زیســت، معاون پژوهش 
و فنــاوری و مديــرکل دفتــر سياســت گــذاری فنــاوری وزارت 
علــوم و رؤســای پــارک هــای علــم و فنــاوری کشــور از طريق 
ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد، بــر ضــرورت بهره منــدی از 
تــوان پارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت های فنــاور و 
حــل  بــه  کمــک  در  هــا  پــارک  در  مســتقر  دانش بنیــان 

ــد. ــد گردی مســائل محیــط زیســت تأکی
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در ايــن جلســه دکتــر تجریشــی، معــاون 
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط 
بــا  کشــور  زیســت  محیــط  حفاظــت 
اساســی  قانــون   ۵۰ اصــل  بــه  توجــه 
در خصــوص وظیفــه آحــاد جامعــه در 
از محیــط زیســت گفــت: در  حفاظــت 
از  حفاظــت  ایــران  اســامی  جمهــوری 
محیــط زیســت وظیفــه عمومــی تلقــی 
فعالیت هــای  رو  ایــن  از  و  شــود  مــی 
اقتصــادی کــه بــا آلودگــی محیــط زیســت 

اســت. ممنــوع  باشــد  ارتبــاط  در 

مســئله  گفــت:  تجریشــی  دکتــر 
اهمیــت  حائــز  بســیار  زیســت  محیــط 
و  علــم  پارک هــای  کلیــه  از  و  اســت 
بنیــان  دانــش  شــرکت های  و  فنــاوری 
کــه  خواســته ایم  تحقیقاتــی  مراکــز  و 
ــه حــل  ــوان خــود در کمــک ب ــام ت ــا تم ب
مســائل محیــط زیســت کوشــا بــوده و 
اســتان هایی کــه مشــکات حــاد زیســت 
کوتــاه  طرح هــای  از  دارنــد  محیطــی 
مــدت، کار را شــروع کــرده و جلــو ببرنــد.
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ماننــد  افــزود: چالش هایــی  وی 
گــرم  زیســت،  محیــط  تخریــب 
شــدن زمیــن، تولیــد انبــوه پســاب 
آبــی  منابــع  کمبــود  پســماند،  و 
پایــدار و تغییــرات آب و هوایــی، 
علــم  و  پایــدار  توســعه  نیازمنــد 
و نــوآوری اســت کــه بتوانــد بــه 
هــا  چالــش  ایــن  از  بســیاری 

دهــد. پاســخ 

معــاون ســازمان محیــط زیســت 
هــای  زمینــه  خصــوص  در 
و  علــم  هــای  پــارک  همــکاری 
فناوری و ســازمان محیط زیســت 
کشــور گفــت: مدیریــت پســماند، 
احیــا و بازیابــی اکوسیســتم هــای 
هــای  انــرژی  توســعه  آلــوده، 
هــای  تکنولــوژی  و  پایــش  نــو، 
رفــع آلودگــی و توســعه صنایــع 
بازیافــت از زمینــه هــای همــکاری 
ایــن ســازمان بــا پــارک هــای علــم 

و فنــاوری مــی باشــد.

ــی  وی در خصــوص دســتورالعمل اجرای
رفــع آالیندگــی گفــت: ســازمان محیــط 
زیســت همه ســاله نســبت به شناسایی 
واحدهــای آالینــده اقــدام و آنهــا را بــه 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور معرفــی 
ــات  ــون مالی ــاده ۳۸ قان ــر اســاس م و ب
ــف  ــن واحدهــا مکل ــزوده ای ــر ارزش اف ب
عــوارض  از  درصــد   ۳۵ پرداخــت  بــه 
آالیندگــی بــه ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت هســتند و جهــت کاهــش اثــر 
فــروش  محــل  از  پســماندها  مخــرب 
کاالهایــی کــه مصــرف آنهــا منجــر بــه 
تولیــد پســماند مخــرب مــی شــود نیــز 
حفاظــت  ســازمان  اختیــار  در  مبالغــی 

محیــط زیســت قــرار مــی گیــرد.
دکتــر تجریشــی گفــت: اولویــت بخشــی 
ایــده  از  معنــوی  و  مــادی  حمایــت  و 
هــای نویــن و جلــب همــکاری شــرکت 
هــای دانــش بنیــان بــرای رفــع چالــش 
هــا و برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای 
توســعه شــرکت هــا دانــش بنیــان در 
زمینــه محیــط زیســت از انتظــارات ایــن 
ــاوری  ــم و فن ــارک هــای عل ســازمان از پ

بــه شــمار مــی رود.



در نتیجــه ایــن امــر کــه پــارک هــای علــم و فنــاوری بــه 
ــا وارد شــدند  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــدان مقابل ــه می ســرعت ب
و فعالیــت هــای خــود را حــول رفــع نیازهــای کشــور شــکل 
ــرای  ــه بســیاری ب ــد، شــاهد تولیــد محصــوالت فناوران دادن

ــم. ــا بودی ــا کرون ــه ب مقابل

برومنــد افــزود: ایــن فعالیــت هــا باعــث درخشــش بیشــتر 
شــرکت هــای خصوصــی فنــاور و دانــش بنیــان در مراکــز 
ــاوری از ابتــدای ســال شــده  ــارک هــای علــم و فن رشــد و پ
اســت، در ســال قبــل هــم عملکــرد خوبــی را از شــرکت  
هــای مســتقر در مراکــز رشــد و پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــی  ــوان گفــت در حال ــه مــی ت ــه طــوری ک ــم، ب شــاهد بودی
کــه کل بودجــه پژوهشــی کشــور حــدود ۱۳ هــزار میلیــارد 
تومــان اســت یــا حتــی بــه تعبیــر دیگــر مــی تــوان گفــت 
بودجــه وزارت علــوم حــدود ۱۳ هــزار میلیــارد تومــان اســت 
شــرکت هــای خصوصــی فنــاور و دانــش بنیــان در مراکــز 
رشــد و پــارک هــای علــم و فنــاوری در ســال ۹۸ همیــن 
ــن امــر نشــان  ــد کــه ای ــدازه فــروش محصــول داشــته ان ان
مــی دهــد کــه ســرمایه گــذاری دولــت در آمــوزش عالــی 
فنــاور  هــای  شــرکت  در  آن  معــادل  فــروش  بــه  منجــر 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  هــای  مجموعــه  در  مســتقر 

ــاوری مــی شــود. فن
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ــا وارد شــدند و نقــش  ــا کرون ــارزه ب ــدان مب ــه می ــار دیگــر آحــاد جامعــه ب ــی کــه در کن یکــی از بخــش های
مهمــی را ایفــا کردنــد، بخــش علمــی کشــور بــود. در ایــن راه همــه تــوان دانشــگاهی، پژوهشــی، فنــی و 
فنــاور جامعــه علمــی کشــور بــه کار گرفتــه شــد و آنهــا توانســتند بــا موفقیــت و ســربلندی از عهــده بخــش 
مهمــی از مســئولیت  هــای مقابلــه بــا کرونــا برآینــد و در نهایــت نتایــج اثربخشــی در زمینــه هــای مختلــف 

از جملــه تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز، مطالعــات علمــی و پژوهــش هــای کاربــردی حاصــل شــد.

وختند دانش بنیان ها به اندازه بودجه یک وزارتخانه محصول فر

ــاوری اســتان  ــم و فن ــارک عل ــط عمومــی پ ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــزی و بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس؛ پــارک هــای علــم و 
فنــاوری، دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا از ارکان مهــم علــم 
و پژوهــش در کشــور هســتند، بــا شــیوع ویــروس کرونــا در 
کشــور، در بســیجی سراســری همــه ظرفیت هــای موجــود 
در دانشــگاه هــا، پژوهشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش 
عالــی بــرای انجــام اقدامــات عمومــی و تخصصــی در حــوزه  

هــای مختلــف بــرای مقابلــه بــا کرونــا فعــال شــد.

برومنــد دبیــر شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات  مســعود 
انجــام  اقدامــات  نتیجــه  در  می گویــد:  فناوری)عتــف(  و 
شــده می بینیــم کــه ارتبــاط نزدیکــی بیــن پــارک هــای علــم 
ــاوری، مراکــز رشــد، دانشــگاه هــا، صنعــت و جامعــه  و فن
ــا ویــروس  ــرای شــناخت نیازهــای روز در زمینــه مقابلــه ب ب
کرونــا شــکل گرفتــه اســت، بــه طــوری کــه هــم اکنــون بیش 
ــا  از چهــار درصــد شــرکت  هــای فنــاور بــه میــدان مقابلــه ب

کرونــا وارد شــده اند. 



وهش و فناوری  مجوز تاسیس صندوق پژ
غیردولتی صنایع خالق تصویب شد

فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  تاســیس  مجــوز 
و هفتمیــن  در چهــل  خــالق  غیردولتــی صنایــع 
جلســه کارگــروه صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری 

صــادر شــد.
چهــل و هفتمیــن جلســه کارگــروه صنــدوق هــای پژوهــش 
و فنــاوری بــا حضــور منصــور غامــی وزیــر علــوم، تحقیقــات 
هــای  کارگــروه صنــدوق  دبیــر  وحــدت  علــی  فنــاوری،  و 
پژوهــش و فنــاوری و رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
و دیگــر اعضــا برگــزار و در ایــن جلســه مجــوز تاســیس 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیــر دولتــی صنایــع خــاق 

صــادر شــد.
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیــر دولتــی صنایــع خــاق بــا 
هــدف تبدیــل شــدن بــه مرجــع اصلــی و بزرگتریــن ارائــه 
دهنــده خدمــات مالــی و ســرمایه گذاری در زمینــه فنــاوری 
هــای نــرم و هویــت ســاز، صنایــع خــاق و فرهنگــی در 

ــدازی شــده اســت. ســطح کشــور راه ان
توســعه ســرمایه گذاری در حوزه صنایع نرم، هویت ســاز، 
خــاق و فرهنگــی، توســعه صنایــع فرهنگــی بــر اســاس 
اولویــت هــای فرهنگــی ایرانــی و اســامی، افزایــش ســهم 
تولیــدات ملــی و صــادرات محصــوالت و خدمــات نســبت به 
ســایر صنایــع و محصــوالت کشــور، افزایــش ضریــب نفــوذ 
نــوآوری و فنــاوری در تولیــد محصــوالت و ارائــه خدمــات 
در حــوزه فعالیــت صنــدوق، ایجــاد و توســعه زیرســاخت 
الزم بــرای تســهیل و تســریع فرایندهــای صادراتــی و جــذب 
ســرمایه خارجــی در دامنــه فعالیــت صنــدوق و ارتقــاء و 
بهــره بــرداری از ســرمایه هــای متخصص انســانی کشــور در 
حــوزه فنــاوری هــای نــرم از ماموریــت هــای ایــن صنــدوق 

بــه شــمار مــی رود.
ایــن صنــدوق برنامــه دارد تــا خدماتــی چــون اعطــای انــواع 
ــی وجــوه اداره  ــی، عاملیــت و مدیریــت مال تســهیات مال
شــده، خدمــات توســعه بــازار و مشــارکت و ســرمایه گــذاری 

خطرپذیــر را بــه متقاضیــان ارائــه کنــد.

تعیین ۱۰ حوزه آسیب پذیر 
دانش بنیان در شرایط شیوع/

حفظ اشتغال ۹۰ درصدی شرط 
ونایی اعطای تسهیالت کر

و  نــوآوری  صنــدوق  مشــتریان  بــا  ارتبــاط  مدیــر 
شــکوفایی حفــظ اشــتغال ۹۰ درصــدی، کاهــش 
میزان فروش و فعالیت در حوزه های آســیب پذیر 
ایــن  حمایتــی  تســهیالت  اعطــای  شــروط  از  را 
از  ناشــی  آســیب دیده  شــرکت های  بــه  صنــدوق 
شــیوع ویــروس کرونــا نــام بــرد و گفــت: گام دوم 
حمایت هــای مــا شــرکت های بــزرگ دانش بنیــان 
و شــرکت های فنــاور مســتقر در پارک هــای علــم و 

ــاوری اســت. فن

محســن نوتــاش، بــا اشــاره بــه اقدامــات صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی بــرای حمایــت از شــرکت های آســیب دیــده و 
متضــرر از شــرایط شــیوع کرونــا ویــروس در کشــور، افــزود: 
تصمیماتــی کــه مــا برای حمایت از این شــرکت ها داشــتیم، 
از اوایــل اردیبهشــت مــاه اجرایــی شــد و ایــن حمایت هــا 
شــامل ســه دســته از شــرکت های »دانش بنیــان کوچــک«، 
»شــرکت های خــاق« و  شــتابدهنده ها و تامین کننــدگان 

فضــای کار اشــتراکی« می شــود.
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شــامل  را  دانش بنیــان  کوچــک  شــرکت های  وی 
یــا  و  نفــر  از ۵۰  انســانی کمتــر  نیــروی  بــا  شــرکت هایی 
ــه داد:  ــان دانســت و ادام ــارد توم ــر از ۲ میلی ــروش کمت ف
نظــر  در  از شــرکت ها  ایــن دســته  بــرای  کــه  تســهیاتی 
گرفتــه شــد، تــا ســقف ۵۰۰ میلیــون تومــان بــا نــرخ بهــره ۹ 
درصــد اســت کــه پرداخــت آن از ســوی صنــدوق نــوآوری و 

می گیــرد. صــورت  شــکوفایی 
ــا دوره  ــن تســهیات ب ــه کــرد: بازپرداخــت ای ــاش اضاف نوت
تنفــس ۶ ماهــه تعییــن شــده اســت و در بــازه ۱۲ ماهــه 
دریافتــی  تســهیات  بازپرداخــت  بــه  اقــدام  شــرکت ها 

خواهنــد کــرد.
وی در پاســخ به این ســوال که از این میزان تســهیات چه 
مقــدار بــه شــرکت های متضــرر از شــرایط شــیوع ویــروس 
کرونــا تعلــق می گیــرد، توضیــح داد: ایــن تســهیات بــر 
و  اظهارنامه هــا  در  شــرکت ها  کــه  هزینه هایــی  اســاس 
صورت هــای مالــی شــرکت درج کرده انــد، میــزان فــروش و 
یــا بــر اســاس حقــوق و دســتمزدی کــه شــرکت بــه پرســنل 

پرداخــت کــرده اســت، اعطــا می شــود.
قالــب  در  تســهیات  ایــن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  نوتــاش 
شــرکت های  اختیــار  در  درگــردش  ســرمایه  تســهیات 
دانش بنیــان قــرار داده می شــود، یــادآور شــد: مــا بــر روی 
ــن تســهیات در شــرکت ها نظــارت  ــرد ای ــات هزینه ک جزئی
ــه مــورد نظــارت و  نداریــم و تنهــا مــوردی کــه در ایــن زمین
ــازه  ــی قــرار می گیــرد، »حفــظ اشــتغال« اســت. در ب ارزیاب
۶ ماهــه کــه تســهیات پرداخــت می شــود، شــرکت بایــد 
۹۰ درصــد اشــتغال خــود را حفــظ کــرده و نبایــد تعدیــل و 

کاهــش نیــرو داشــته باشــد.
نوتــاش، تاکیــد کــرد: ایــن تســهیات بــرای شــرکت های 
کوچــک دانش بنیــان، خــاق و شــتابدهنده ها تــا ســقف 
۲۰۰ میلیــون تومــان بــا چــک و ســفته پرداخــت می شــود و 
باالتــر از آن عــاوه بــر چــک و ســفته نیــاز بــه ضامــن اســت.

دیــده  آســیب  شــرکت های  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  نوتــاش 
گفــت: صنــدوق،  تســهیات  متقاضــی 

 تاکنــون بیــش از ۳۰۰ شــرکت  دانش بنیــان کوچــک، ۸۰ 
و  اشــتراکی  کار  فضــای  تامین کننــدگان  و  شــتابدهنده  
بیــش از ۱۱۰ شــرکت  خــاق بــرای دریافــت ایــن تســهیات، 
 ۱۳۰ از  بیــش  تاکنــون  کرده انــد.  ثبــت  را  خــود  تقاضــای 

شــرکت ایــن تســهیات را دریافــت کرده انــد.
فرمولــی بــرای بــرآورد میــزان آســیب دیدگــی شــرکت ها در 

شــرایط شــیوع کرونــا
ــوآوری و شــکوفایی  ــدوق ن ــا مشــتریان صن ــاط ب ــر ارتب مدی
در خصــوص شــاخص های ارزیابــی شــرکت ها بــرای بــرآورد 
میــزان آســیب دیدگــی ناشــی از شــیوع کرونــا ویــروس در 
کشــور، توضیــح داد: شــاخص در نظــر گرفتــه شــده نســبت 
ــا همیــن  فــروش زمســتان بــه کل ســال ۹۸ در مقایســه ب
نســبت )فروش زمســتان به کل( برای ســال ۹۷ اســت. در 
ایــن شــاخص اگــر میــزان فــروش شــرکتی کاهــش نشــان 
دهــد، مشــمول دریافــت تســهیات کرونایــی ایــن صنــدوق 

خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد: بــر اســاس ایــن شــاخص تشــخیص داده 
میــزان  چــه  بــه  شــرکت ها  آســیب دیدگی  کــه  می شــود 
اســت و بــر اســاس هزینه هــا، میــزان فــروش و حقــوق 
و دســتمزد، رقمــی کــه بایــد بــه شــرکت پرداخــت شــود، 

می شــود. تعییــن 
نوتــاش ادامــه داد: مــد نظــر مــا تنهــا فروش هــای رســمی 
در بازارهــای داخلــی و یــا خارجــی اســت کــه شــرکت ها در 

صورت هــای مالــی خــود اظهــار کــرده باشــند.
انجــام مراحــل  زمــان  ایــن مقــام مســؤول در خصــوص 
ارزیابــی شــرکت های متقاضــی، افــزود: فرآینــد ارزیابــی 
و  داشــتند  فــروش  کاهــش  کــه  شــرکت هایی  بــرای 
شــده  تعریــف  آســیب پذیر  حوزه هــای  در  فعالیت شــان 
باشــد، در کمتــر از یــک هفتــه انجــام می شــود؛ ولــی بــه 
طــور کلــی زمــان پرداخــت تســهیات بســتگی بــه همــکاری 
شــرکت ها بــا صنــدوق نــوآوری و یــا صندوق هــای پژوهــش 

دارد. فنــاوری  و 
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دوم  گام  دانش بنیــان  بــزرگ  شــرکت های  از  حمایــت 
نــوآوری  صنــدوق  حمایتــی 

نوتــاش، بــا بیــان اینکــه تاکنــون ســه دســته از شــرکت های 
تامیــن  و  دانش بنیــان کوچــک، خــاق و شــتابدهنده ها 
کننــده فضــای کاری اشــتراکی تحــت حمایت هــای کرونایــی 
ایــن صنــدوق قــرار گرفته انــد، خاطــر نشــان کــرد: برنامــه 
مســتقر  فنــاور  شــرکت های  شــامل  مــا  حمایــت  گام 
نوآفریــن  شــرکت های  فنــاوری،  و  علــم  پارک هــای  در 
)اســتارتاپ هایی کــه از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
ــد( و شــرکت های  ــن را دریافــت کردن ــد نوآفری اطاعــات ک
ایــن  اعطــای  نحــوه  کــه  می شــود  بــزرگ  دانش بنیــان 
ــه اطاع رســانی خواهــد شــد.   ــه مرحل ــه ب حمایت هــا مرحل
بــه گفتــه وی، کارهــای اجرایــی ایــن اقــدام در حــال اجرایــی 
شــدن اســت و بــه زودی شــرایط آن از ســوی وزارت علــوم 
و پارک هــای علــم و فنــاوری اعــام می شــود. نوتــاش بــا 
تاکیــد بــر اینکــه میــزان تســهیات بــرای شــرکت های بــزرگ 
دانش بنیــان آســیب دیــده مشــخص نشــده اســت، اظهــار 
کــرد: قاعدتــا میــزان تســهیات ایــن دســته از شــرکت ها در 
حــد ۴۰۰ تــا ۵۰۰ میلیــون تومــان نخواهــد بــود. وی بــا بیــان 
اینکــه ایــن تســهیات بــرای شــرایط ویــژه شــیوع کرونــا در 
نظــر گرفتــه شــده اســت، اظهــار کــرد: ســایر تســهیات ایــن 
صنــدوق چــون روش اقســاطی، تامیــن تجهیــزات، تامیــن 
ــه همچنــان اعطــا  فضــای کاری، نمونه ســازی، ضمانت نام
می شــود و تســهیات طراحــی بــرای شــرایط شــیوع کرونــا 
در بــازه چنــد ماهــه اعطــا می شــود و بعــد از مدتــی ایــن 

تســهیات از ســبد حمایتــی مــا حــذف خواهــد شــد.
حوزه های اولویت دار برای دریافت تسهیالت کرونایی

مدیــر ارتبــاط بــا مشــتری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه اولویــت حمایتــی مــا شــرکت های کوچــک 

ــوده اســت، ادامــه داد: دانش بنیــان ب
بــرای اعطــای ایــن تســهیات بایــد تعییــن کنیــم کــه آیــا 
شــرکت آســیب دیده اســت یــا خیــر و پــس از آن میــزان 

تســهیات تعییــن شــود. 

عــاوه  مــا  شــرکت ها،  آســیب دیدگی  تعییــن  بخــش  در 
بــر نســبت فــروش ســال ۹۸ نســبت بــه ســال ۹۷، رتبــه 
الکســا، میــزان نصــب و تعــداد کاربــران فعــال بــرای حــوزه 
نــرم افزارهــا و  اپلیکیشــن را مــد نظــر قــرار می دهیــم. 
عــاوه بــر آن یکســری از حوزه هــا نیــز بــه عنــوان حوزه هــای 
تعریــف  کرونــا  ویــروس  شــیوع  شــرایط  در  آســیب پذیر 

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــر شــرکتی کــه هــر کــدام از ایــن ســه 
آیتــم فــوق )میــزان فــروش، رتبــه الکســا و یــا قــرار داشــتن 
در حوزه هــای آســیب پذیــر( را داشــته باشــند، می تواننــد 
درخواســت خــود را بــرای دریافــت ایــن تســهیات ثبــت 
کننــد، اظهــار کــرد: حوزه های »گردشــگری«، »ســامت غیر 
دیجیتــال«، »صنایــع دســتی«، »حمــل و نقــل هوشــمند«، 
»هنــری«،  »معمــاری«،  »شــنیداری«،  »دیــداری«، 
»رســانه« و »ســرگرمی غیــر دیجیتــال« جــزو حوزه هــای 
و  اســت  شــده  تعییــن  شــیوع  شــرایط  در  آســیب پذیر 
شــرکت هایی کــه در ایــن حوزه هــا فعــال باشــند، بــدون 
ــد از تســهیات  ــن نســبت فــروش،  می توانن در نظــر گرفت
کرونایــی مــا بهره منــد شــوند، در غیــر ایــن صــورت نســبت 
فــروش و رتبــه الکســای آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.

همکاری صندوق های پژوهش و فناوری
مدیــر ارتبــاط بــا مشــتریان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا 
ــاوری در  ــه مشــارکت صندوق هــای پژوهــش و فن اشــاره ب
اعطــای تســهیات کرونایــی بــه شــرکت های آســیب دیده 
از شــرایط شــیوع کرونــا ویــروس بــا تاکیــد بــر اینکــه اعطــای 
ســوی  از  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  تســهیات  ایــن 
شــرکت های  گفــت:  می گیــرد،  صــورت  نــوآوری  صنــدوق 
خــاق و شــتابدهنده هایی کــه دانش بنیــان نیســتند، از 
مــورد حمایــت  فنــاوری  و  پژوهــش  ســوی صندوق هــای 
ــد  ــن صــورت کــه پــس از انجــام فرآین ــه ای ــد؛ ب ــرار گرفتن ق
فنــاوری معرفــی  و  پژوهــش  بــه صندوق هــای  ارزیابــی، 
ــه ایــن صندوق هــا، ایــن  ــارات ب ــا تزریــق اعتب می شــوند و ب
تســهیات از ســوی صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری در 
اختیــار شــرکت ها و شــتابدهنده های واجــد شــرایط قــرار 

می شــود. داده 
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شــرکت های دانش بنیــان حــدود 10 ســال اســت 
کــه راه  انــدازی شــده اند و بــرای ورود بــه عرصــه 
بین المللــی و فــروش محصــوالت عــالوه بــر تجربــه 
توانمنــدی  ماننــد  در حوزه هایــی  بایــد  و ســابقه 
مقــررات  و  قوانیــن  و   زیرســاخت ها  شــرکت ها، 
آموزشــی ورود کننــد و قابلیت هــای باالیــی بدســت 

آورنــد.

حمایت از شرکت های 
دانش بنیان برای عبور از تحریم

رئیــس مرکــز تعامــات بین الملــل علــم و فنــاوری معاونــت 
علمــی و فنــاوری بــه شــیوع کرونــا در کشــور اشــاره کــرد و 
گفــت: بــا شــیوع ویــروس کرونــا و تحریم هایی که داشــتیم 
بــودن  بــه دلیــل دارا  برخــی از شــرکت های دانش بنیــان 
زیرســاخت  و پتانســیل ها عکس العمــل ســریع و خوبــی 
انجــام دادنــد و بــا طراحــی، ســاخت و تولیــد محصــوالت 
مــورد نیــاز کشــور بــه توانمندی هــای ارزشــمندی دســت 
یافتیــم همچنیــن بــرای صــادرات محصــوالت بایــد طبــق 
صنعــت  وزارت  و  بهداشــت  وزارت  مقــررات،  و  قوانیــن 
هماهنگی هــای الزم را داشــته باشــند تــا بتوانیــم مــازاد 

محصــوالت را صــادر کنیــم.

حــوزه  بــه  ورود  قصــد  شــرکتی  کــه  زمانــی  افــزود:  وی 
بین المللــی را دارد بایــد از لحــاظ کیفیــت و قیمــت توانایــی 
الزم را داشــته باشــد. بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات و 
شــرایط تحریمــی و کمبودهایــی کــه در داخــل کشــور وجــود 
دارد بایــد از طریــق قوانیــن و ســاختار مشــکات داخلــی 
شــرکت های دانش بنیــان را مرتفــع کنیــم و وارد عرصــه 

شــویم.   بین  المللــی 

رئیــس مرکــز تعامــات بین الملــل علــم و فنــاوری معاونــت 
علمــی و فنــاوری افــزود: حــدود ۳۰-۲۰ کارگــزار در خــارج 
از کشــور داریــم کــه جــزو تجــار بســیار خــوب هســتند و از 
آنهــا درخواســت کرده ایــم کــه بــه شــرکت های دانش بنیــان 
کمــک کننــد. یارانــه ای بــرای شــرکت های دانش بنیــان در 
نظــر گرفته ایــم کــه بتواننــد محصوالتشــان را در کشــورهای 
ــن  ــی ای ــرای بازاریاب ــه ای ب ــد، حتــی هزین خارجــی ثبــت کنن
قــرار  اختیارشــان  در  کــه  گرفته ایــم  نظــر  در  شــرکت ها 

می گیــرد. 

ســعی  و  اســت  بین وزاتخانــه ای  مــا  مرکــز  افــزود:  وی 
می کنیــم از ظرفیــت وزارتخانــه، ســازمان توســعه تجــارت و 
تمــام ظرفیت هــای موجــود بین المللــی اســتفاده کنیــم تــا 
ــازار بین المللــی و آشــنایی  ــه ب ایــن شــرکت ها را در ورود ب

ــا قوانیــن بازاریابــی بــه خوبــی کمــک کنیــم. ب
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مهــدی قلعه نویــی رئیــس مرکــز تعامــات بین الملــل علــم 
و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
گفــت: دانش بنیان هــا حــدود ۱۰ ســال اســت کــه راه انــدازی 
شــده اند و ایــن شــرکت های جــوان در حــال رســیدن بــه 
بلــوغ هســتند. شــرکت یــا موضوعــی زمانــی می توانــد وارد 
ــدی  و  ــوغ کامــل، توانمن ــه بل ــه ب ــل شــود ک حــوزه بین المل

قابلیــت رقابــت در عرصــه بین المللــی رســیده باشــد.

عرصــه  بــه  ورود  بــرای  دانش بنیان هــا  افــزود:  وی 
ــه  ــر تجرب ــی و فــروش محصــوالت  خــود عــاوه ب بین الملل
و ســابقه بایــد در حوزه هایــی ماننــد توانمنــدی شــرکت ها، 
زیرســاخت ها و  قوانیــن و مقــررات آموزشــی ورود کننــد و 

بدســت  آورنــد. باالیــی  قابلیت هــای 



علــی وحــدت در جلســه ۱۳۲ ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور ضمــن ارائــه گزارشــی از خدمــات ایــن صنــدوق 
بــه اکوسیســتم نــوآوری کشــور گفــت: از ابتــدای اســتقرار تیــم مدیریتــی جدیــد در صنــدوق، چنــد ماحظــه وجــود داشــت کــه 

مهمتریــن آن تبدیــل شــدن صنــدوق بــه یــک نهــاد ســرویس دهنــده مالــی بــود.
وی ادامــه داد: مقــرر شــد تــا سیاســت گذاری و هدایــت کلــی اکوسیســتم بــه نهادهــای باالدســتی ماننــد وزارت علــوم، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات واگــذار شــود تــا اولویت هــا را مشــخص 
ــدوق برطــرف شــد چــون مرجعیــت  ــا ایــن شــیوه بســیاری از مشــکات صن ــی باشــیم. ب ــده مال ــد و مــا تنهــا تامیــن کنن کنن

ــود. ــرای صنــدوق تناقضاتــی را ایجــاد کــرده ب ــی ب ــار تامیــن مال سیاســت گذاری در کن

ریاســت  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رییــس 
تومــان  میلیــارد   ۲۸۰۰ پرداخــت  از  جمهــوری، 
تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان در ســال 
بــا  نیــز  ۱۳۹۸ خبــر داد و تصریــح کــرد: امســال 
وجــود شــرایط کرونــا تاکنــون ۵۰۹ میلیــارد تومــان 
تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان پرداخــت 

شــده اســت.
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پرداخت 2800 میلیارد تومان 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان



وحــدت بــا تاکیــد بــر اینکــه، بــه طــور حتــم یــک نهــاد مالــی، 
تلقــی  افــزود:  می کنــد،  تعییــن  نیــز  را  مالــی  مدل هــای 
می شــد کــه صنــدوق بایــد بــرای کارهــای نوآورانــه بــدون 
دریافــت وثیقــه، تســهیات ارائــه کنــد، در حالــی کــه امــور 
مالــی بایــد از شــیوه های خــود اســتفاده کــرده و پیــش رود، 
بــه همیــن دلیــل بــرای ســرویس ها، وثیقــه متناســب نیــز 

ایجــاد شــد.
نــوآوری  صنــدوق  رویکردهــای  دیگــر  خصــوص  در  وی 
نــوآوری  بــه اکوسیســتم  ارائــه خدمــات  و شــکوفایی در 
هــای صنــدوق صرفــا  کــرد: حمایــت  کشــور خاطرنشــان 
نبایــد در قالــب ارائــه پــول باشــد، بــر ایــن اســاس حمایــت 
مشــاوره ای و مدیریتــی نیــز در ســبد خدمــات صنــدوق قــرار 

گرفتــه اســت.
رییــس هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ادامــه 
داد: در کل رویکــرد مــا فعاالنــه بــود بــه ایــن معنــی کــه بــه 
دنبــال کار رفتیــم و ایــن مســاله منجــر بــه همکاری هــای 
خوبــی بــا وزارت علــوم، پارک هــای علــم و فنــاوری، معاونت 
بهداشــت،  وزارت  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 

درمــان و آمــوزش پزشــکی و نهادهــای دیگــر شــد.
وی همچنیــن بخشــی از رویکردهــای اصلــی دور جدیــد 
مدیریتــی در ایــن صنــدوق را عــدم تصدی گــری، کمــک بــه 
ارتقــای تــوان مدیریتــی شــرکت ها و توســعه کمــی و کیفــی 
اداره خدمــات صنــدوق عنــوان کــرد و گفــت: مــا در چرخــه 
عمــر تبدیــل یــک ایــده بــه محصــول تــا دریافــت ســهمی 
ــازار، بــا شــرکت ها همــراه هســتیم، بــه طــوری کــه مــا  از ب
از زمانــی کــه ایــده شــکل می گیــرد تــا تبدیــل شــدن بــه 
شــرکت دانــش بنیــان از شــرکت ها حمایــت کــرده تــا نمونــه 
قابــل ارائــه ســاخته و قابلیــت ارائــه بــه بــازار داشــته باشــد و 
در نهایــت بــه تولیــد انبــوه ایــن محصــول کمــک می کنیــم.

وحــدت ادامــه داد: در ایــن راســتا تســهیات الزم بــرای 
توســعه خــط تولیــد، ســرمایه در گــردش و تولیــد محصــول 
نیــز  ارائــه می شــود و در خریــد محصــول دانــش بنیــان 
تســهیات لیزینــگ را بــرای خریــداران طراحــی کرده ایــم.

وی گفــت: بــرای تقویــت بنیــه شــرکت های دانــش بنیــان و 
فنــاور بــرای اشــتغال زایــی و اخــذ ضمانت نامــه بــرای انجــام 
معامــات و اجــاره محــل کار نیــز خدماتــی در صنــدوق ارائــه 
می شــود کــه در قالــب چهــار خدمــت تســهیات و وام، 
ارائــه  باعــوض  خدمــات  و  توانمندســازی، ضمانت نامــه 
می شــود. در واقــع تــاش کرده ایــم کــه صنــدوق بــه عنــوان 
ســرویس دهنــده خدمــات متنــوع مالــی بــه شــرکت های 
دانــش بنیــان در طــول عمــر شــرکت ها، همــراه آنهــا باشــد.

وحــدت در مــورد تســهیات اعطــا شــده در دوره مدیریتــی 
جدیــد نیــز بیــان کــرد: 

بیــش از ۳.۸ برابــر کل ســنوات گذشــته در دوره جدیــد 
تســهیات ارائــه شــده اســت کــه ایــن تســهیات بــه صــورت 
بــا صندوق هــای  مــا  اعتبــاری  خــط  طریــق  از  مســتقیم، 
پژوهــش و فنــاوری و از طریــق شــبکه بانکــی بــا اهــرم 
قــرار دادن منابــع صنــدوق در نــزد بانک هــا پرداخــت شــده 
ادامــه  نــوآوری و شــکوفایی در  اســت. رییــس صنــدوق 
تصریــح کــرد:در ســال ۱۳۹۸ ایــن مجموعــه بــه تنهایــی 
بیــش از ۲۸۰۰ میلیــارد تومــان و در ســال ۱۳۹۹ بــا وجــود 
شــرایط کرونــا تاکنــون ۵۰۹ میلیــارد تومــان تســهیات بــه 

شــرکت های دانــش بنیــان پرداخــت شــده اســت.
و  نــوآوری  اکوسیســتم  بازیگــران  ســایر  بکارگیــری  وی 
برون ســپاری خدمــات را از جملــه سیاســت های راهبــردی 
ایــن صنــدوق عنــوان کــرد و گفــت: صندوق هــای پژوهــش 
کــه  هســتند  دولتــی  غیــر  مالــی  نهادهــای  فنــاوری،  و 
حداکثــر ۴۹ درصــد از ســهام آن بــه دانشــگاه ها، پارک هــا 
یــا نهادهایــی از ایــن دســت اختصــاص دارد کــه در سراســر 

کشــور و اســتان های مختلــف پراکنــده هســتند.
وحــدت اضافــه کــرد: در کارگروهــی کــه ریاســت آن بــر 
ــوم اســت عملکــرد صندوق هــای پژوهــش  ــر عل عهــده وزی
و فنــاوری نظــارت و ارزیابــی می شــود. بــه عبــارت دیگــر 
از  ایــن صندوق هــا بخــش مهمــی  تــوان  از  بــا اســتفاده 
زمــان  کاهــش  باعــث  و  شــده  برون ســپاری  فعالیت هــا 
رســیدگی بــه طرح هــا و جلــب رضایــت شــرکت ها شــده 

اســت.
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وحــدت گفــت: در ســال جــاری ســرویس ســرمایه گذاری 
صنــدوق بــه ســرویس اصلــی مبــدل خواهــد شــد و بخــش 
زیــادی از تامیــن مالــی  مــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد 
شــد، یعنــی بــدون دخالــت نهــاد حاکمیتــی روی موضوعــات 
تنهــا  صنــدوق  خصوصــی،  بخــش  آورده  بــه  اعتمــاد  و 

هم ســرمایه گــذاری انجــام خواهــد داد.
توســعه  و  تحقیــق  هزینــه  کمــک  جدیــد  خدمــت  وی، 
بــا  همــکاری  در  گفــت:  و  کــرد  تشــریح  را  )گرنــت( 
هــاب  بــه  را  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  دانشــگاه ها، 
هســته های  کردیــم.  تبدیــل  اســتان ها  توانمندســازی 
ــا نیازهــای  ــه می شــوند ت ــکار گرفت پژوهشــی دانشــگاه ها ب
تحقیقاتــی شــرکت های دانــش بنیــان برطــرف شــود. هــدف 
گرنــت تحریــک هســته های پژوهشــی و دانشــگاهی اســت 
بــه طــوری کــه تحقیــق و توســعه بــرای شــرکت ها لیزینــگ 
و  پژوهشــی  هســته های  تــا  داریــم  قصــد  و  می شــود 
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی را بــه شــرکت های دانــش 

بنیــان نزدیــک کنیــم.
رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در همچنیــن ضمــن 
زمینــه  در  صنــدوق  ایــن  شــده  ارائــه  خدمــات  تشــریح 
ــا  ــا در کشــور گفــت: کرون ــروس کرون ــا شــیوع وی ــه ب مقابل
یکــی از موضوعاتــی بــود کــه صنــدوق در دو محــور بــه آن 
ورود کــرد؛ در ابتــدا تامیــن مالــی تولیــد تجهیــزات پزشــکی 
و اقــام پرمصــرف بــرای شــرکت ها را انجــام دادیــم و بــه 
بیــش از ۷۰ طــرح از ۱۸ اســتان تســهیات پرداخــت شــد. 
بخــش دیگــر خدمــات صنــدوق در ایــن عرصــه مربــوط بــه 
شــرکت هایی بــود کــه در اثــر مواجهــه بــا کرونــا زیــان دیــده 
بودنــد و بعــد از انجــام بررســی ها بــه درخواســت تســهیات 
بیــش از ۸۰ درصــد شــرکت های متقاضــی پاســخ داده شــد.
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شــرکت های  کمتــر  تقاضاهــای  اینکــه،  بیــان  بــا  وی   
دانــش بنیــان را بــه صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری و 
تقاضاهایــی بــا عــدد باالتــر را بــه بانک هــا ارجــاع داده مــی 
شــود و منابــع مالــی پروژه هــای خاص تــر نیــز بــا اســتفاده 
در  افــزود:  می شــود،  تامیــن  صنــدوق  داخلــی  منابــع  از 
ایــن زمینــه مدلــی طراحــی کرده ایــم کــه ارائــه تســهیات 
بــه شــرکت های دانــش بنیــان بــرای بانک هــا جــذاب باشــد 
و در ایــن اکوسیســتم همــکاری داشــته باشــند. جامعــه 
اکوسیســتم نــوآوری در بازپرداخــت تســهیات بســیار قابــل 

اعتمــاد اســت.
و  نــوآوری  صنــدوق  خدمــات  توزیــع  مــورد  در  وحــدت 
تــاش  کــرد:  تاکیــد  نیــز  کشــور  ســطح  در  شــکوفایی 
کردیــم تــا در مناطــق کمتــر برخــوردار ماننــد اســتان ایــام 
و سیســتان و بلوچســتان بتوانیــم ضریــب نفــوذ خــود را 
افزایــش دهیــم تــا شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور از 
خدمــات مــا محــروم نماننــد؛ بــر ایــن اســاس میــزان رشــد 
ایــن مناطــق نســبت بــه ســایر اســتان ها نیــز قابــل ماحظــه 

بــوده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اســتراتژی صنــدوق نوآوری و شــکوفایی در 
حمایــت از فناوری هــای رو بــه آینــده گفــت: مبنــای اولویــت 
نقشــه جامــع علمــی کشــور کــه موضوعاتــی چــون هوافضــا، 
نانــو و فنــاوری اطاعــات بــود را بــه عنــوان اولویــت الــف 
ــز  ــم و بســیاری از طرح هــای حمایــت شــده نی قــرار داده ای

ــد. ــن حوزه هــا بوده ان در ای
خدمــت  شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  رییــس 
ســرمایه گذاری در صنــدوق را یــک روش مترقــی عنــوان 
کــرد و گفــت: مــا در ســرمایه گذاری بــا نســبت یــک بــه چهــار 
ــه جــذب ســایر  ــار طرح هــای پژوهشــی هســتیم و ب در کن
و  خصوصــی  ســرمایه گذارهای  ماننــد  ســرمایه  صاحبــان 
صندوق هــای جســورانه بورســی بــه ایــن اکوسیســتم کمــک 

می کنیــم.
زیــرا  اســت  جدیــد  ســرویس  یــک  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
طرح هــا  در  مســتقیم  صــورت  بــه  صنــدوق  گذشــته  در 
کمــک  بــا  جدیــد  روش   در  می کــرد.  ســرمایه گذاری 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری در صــورت تامیــن ۲۰ 
درصــدی آنهــا، مــا ۸۰ درصــد باقــی را تامیــن می کنیــم.



چهار هزارمین جلسه میز پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد

چهــار هزارمیــن جلســه پذیــرش به منظور آشــنایی 
بــا خدمــات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و نحــوه 

اســتفاده از ایــن خدمــات برگــزار شــد.
ــاوری اســتان  ــم و فن ــارک عل ــط عمومــی پ ــزارش رواب ــه گ ب
ــز  ــوآوری و شــکوفایی، می ــدوق ن ــه نقــل از صن مرکــزی و ب
بــا  دانش بنیــان  شــرکت های  آشــنایی  مســیر  پذیــرش، 
مجموعــه خدمــات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اســت 
ــواع خدمــات و نحــوه  ــا ان ــه طــوری کــه شــرکت ها ابتــدا ب ب
اســتفاده از آن آشــنا می شــوند و ســپس بر اســاس شــرایط 

خــاص هــر شــرکت خدمــات پیشــنهادی ارائــه می شــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، میــز پذیــرش، در واقــع جلســات 
اختصاصــی بــا شــرکت های دانش بنیــان متقاضــی دریافــت 
خدمــات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اســت کــه طــی آن، 
کلیــه خدمــات صنــدوق یکبــار بــه طــور کامــل و بــا جزئیــات 
معرفــی می شــود. ســپس بــا توجــه بــه شــرایط هــر شــرکت 
ماننــد میــزان فــروش، تعــداد پرســنل و طرح هــای جــاری، 
خدمــات مرتبــط پیشــنهاد می شــود؛ و در نهایــت مســیر 
ــرای شــرکت  ــز ب ثبــت درخواســت و پیگیــری درخواســت نی
تشــریح خواهــد شــد. در حالــی چهــار هزارمیــن جلســه میــز 
پذیــرش از ابتــدای فعالیــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
تاکنــون برگــزار شــد کــه حــدود هــزار جلســه آن در ســال 98 
ــش از 200  ــون بی ــز تاکن ــدای ســال جــاری نی ــوده و از ابت ب

جلســه میــز پذیــرش برگــزار شــده اســت.

از درخواســت هایی کــه در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری 
از طریــق ســامانه غــزال ثبــت شــده اســت 81 درصــد آنهــا 
جلســه میــز پذیــرش را طــی کرده انــد کــه ایــن موضــوع 
بــرای معرفــی  ایــن جلســه  تاثیــر مثبــت  نشــان دهنــده 
خدمــات و راهنمایــی آنهــا بــه اســتفاده از ایــن خدمــات 

اســت.
بــا توجــه بــه تنــوع خدمــات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
و جزئیــات شــرایط اســتفاده از آنهــا، شــرکت ها نیــاز دارنــد 
ــا  ــوآوری، ب ــدوق ن ــه پیــش از اســتفاده از تســهیات صن ک
ــوان  ــه عن ــاز خــود بیشــتر آشــنا شــوند. ب ــورد نی خدمــت م
در  ســرمایه  تســهیات  بــه  کــه  می دانــد  شــرکت  مثــال 
تســهیات  مــدل  ســه  وجــود  بــا  امــا  دارد  نیــاز  گــردش 
ســرمایه در گــردش، نمی دانــد کــه کــدام بــا شــرایط شــرکت 
همخوانــی دارد و بــرای اخــذ آن چــه مســیری را بایــد طــی 
ــه ای انتخــاب شــود  ــه گزین ــی ک ــد و متاســفانه در صورت کن
کــه بــا شــرایط شــرکت همخوانــی نــدارد طــرح در فراینــد 
ارزیابــی رد شــده کــه منجــر بــه هــدر رفــت زمــان و فرصــت 

می گــردد. شــرکت ها  بــرای 
شــایان ذکــر اســت کــه حضــور در جلســه پذیــرش الزامــی 
نبــوده و شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد بــه صــورت 

ــد. ــاری از آن اســتفاده کنن اختی
ــه  ــد ب ــه شــدن خدمــات جدی ــه اضاف ــا توجــه ب ــن ب همچنی
لیســت خدمــات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی یــا تغییــر 
حضــور  بــرای  محدودیتــی  موجــود،  خدمــات  شــرایط  در 
وجــود  ایــن  بــا  نیســت.  پذیــرش  جلســات  در  چندبــاره 
افــراد  می کنــد  پیشــنهاد  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
تصمیم گیــر در شــرکت ها ماننــد مدیــران عامــل یــا مدیــران 
مالــی در جلســه میزپذیــرش حضــور داشــته باشــند کــه 
آشــنایی کامــل بــا ابعــاد، فعالیت هــا و نیازهــای شــرکت 

داشــته باشــند.
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برگزاری نمایشگاه های تخصصی بدون بازدید عموم تخفیف 
۵۰درصدی برای دانش بنیان ها

مدیر عامل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
برگــزاری  تصویــب  از  بین المللــی 
بازدیــد  بــدون  تخصصــی  نمایشــگاه های 
عمــوم خبــر داد و گفــت: مــا ایــن نمایشــگاه 
را تبدیــل بــه بهشــت شــرکت های دانــش 
بنیــان کردیــم و بــرای حضــور ایــن شــرکت ها 
تخفیــف ۵۰ درصــدی در نظــر گرفته ایــم.

برگــزاری  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  زاده  حســین  بهمــن 
تولیــد و صــادرات  نمایشــگاه های تخصصــی در توســعه 
محصــوالت شــرکت ها، افــزود: بــا شــیوع کرونــا ویــروس در 
کشــور بســیاری از شــرکت های دانش بنیــان محصوالتــی 
در حــوزه پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا عرضــه کردنــد و 
ایــن  بــه منظــور شناســایی و معرفــی دســتاوردهای  مــا 

ایــن نمایشــگاه کردیــم. برگــزاری  بــه  اقــدام  شــرکت ها 
اســاس  بــر  نمایشــگاه  ایــن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
پروتکل هــای چهارگانــه برگــزار شــده اســت، اظهــار کــرد: 
ایــن پروتکل هــا کــه بــا حضــور متخصصــان نمایشــگاهی و 
پزشــکی تدوین شــده، شــامل پروتکل های »غرفه ســازی«، 
بازدیــد«، » ســایت نمایشــگاهی« و »مشــارکت  »نحــوه 

می شــود. کننــدگان« 
حســین زاده بــا بیــان اینکــه از ۱.۵ ســال گذشــته ایــن محیط 
اســتارتاپ ها  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بهشــت  بــه 

ــه داد: ــل شــده اســت، ادام تبدی
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مــا بــرای حضور شــرکت های دانش بنیان در نمایشــگاه های 
تخصصــی ۵۰ درصــد تخفیــف در نظــر گرفته ایــم؛ ضمــن 
نمایشــگاه ها،  مدیــره  هیــات  مصوبــه  اســاس  بــر  آنکــه 
در هــر نمایشــگاه تخصصــی در حوزه هایــی چــون نفــت، 
بــورس و بانــک، صنعتــی و محصــوالت مقابلــه بــا کرونــا 
ــا جزیــره ای بــرای شــرکت های دانش بنیــان  یــک ســالن و ی

در نظــر می گیریــم.
بین المللــی  نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت  مدیرعامــل 
نمایشــگاه  برگــزاری ســایر نمایشــگاه ها در  در خصــوص 
امنیتــی_  کمیتــه  جلســه  در  شــد:  یــادآور  بین المللــی 
ســایر  برگــزاری  کرونــا  بــا  مقابلــه  ســتاد  اجتماعــی 
نمایشــگاه های تخصصــی بــدون بازدیــد عمــوم و تنهــا بــا 
ــه در حــال  حضــور متخصصــان مصــوب شــد و ایــن مصوب

اســت. اداری  مراحــل  کــردن  طــی 
بــه گفتــه وی، بــر اســاس تقویــم نمایشــگاه تــا پایــان ســال 

نمایشــگاه های تخصصــی برگــزار خواهــد شــد.



شرکت های دانش بنیان در حوزه مالکیت فکری کمک قانونی دریافت می کنند

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در راســتای حــل مشــکالت حقوقــی شــرکت ها اقــدام بــه 
ارائــه خدمــات حقوقــی کــرده اســت. خدمــات حقوقــی در حوزه هــای ماننــد تدویــن قراردادهــای حقوقــی و 

ــه می شــود. مالیکــت فکــری ارائ

بــا افزایــش گــردش مالــی حــوزه زیســت بوم اقتصــاد دانش بنیــان، پیچیدگی هــا و مســائل حقوقــی شــرکت های فنــاور و 
دانــش بنیــان نیــز افزایــش یافتــه اســت. بــر ایــن اســاس مرکــز شــرکت های دانــش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، اقــدام بــه ارائــه خدمــات حقوقــی کــرده اســت. ایــن خدمــات در دو ســرفصل مشــاوره های حقوقــی و مالکیــت 

فکــری و تدویــن قراردادهــای حقوقــی بــه شــرکت های دانــش بنیــان ارائــه می شــود.
کمــک بــه تدویــن قراردادهــای حقوقــی: شــرکت های دانــش بنیــان بــرای خریــد مــواد اولیــه، فــروش کاال، دریافــت تســهیات، 
ــا توجــه بــه گســتردگی مســائل  ــه مالیکــت فکــری و مــوارد متعــدد بایــد  قــرارداد تنظیــم کننــد. ب تنظیــم مســائل مربــوط ب
مربطــو بــه قانــون، الزم اســت تــا ایــن شــرکت ها بــرای هــر مــورد مشــخص، مشــاوره های تخصصــی دریافــت کننــد. کمــک بــه 

تدویــن قراردادهــای حقوقــی یکــی از حوزه هــای اســت کــه شــرکت های دانــش بنیــان بــرای آن مشــاوره دریافــت می کننــد.
مشــاوره حقوقــی در زمینــه حقــوق قراردادهــا شــامل مــواردی ماننــد ویرایــش و نــگارش قراردادهــای تجــاری، قوانیــن تجــارت، 

ثبــت تغییــرات اساســنامه و هیــات مدیــره شــرکت و قوانیــن اســناد تجــاری اســت.
مشــاوره حقــوق و مالکیــت فکــری: اختراعــات، ابتــکارات، ایده هــا و مــوارد مشــابه از جملــه ارزشــمند ترین داشــته های 

می شــوند. محســوب  دانش بنیــان  شــرکت های 
برایــن اســاس الزم اســت تــا ایــن شــرکت ها از کلیــه جزئیــات مرتبــط بــا حفاظــت حقوقــی از دارایی هــای فکــری مطلــع 
باشــند. بــه همیــن خاطــر بســته خدمتــی تخصصــی تدویــن شــده در ایــن حــوزه بــه شــرکت های دانــش بنیــان عرضــه 
می شــود. بهره منــدی از خدمــات مشــاوره در ســرفصل های حقــوق کســب و کار، حقــوق بیــن الملــل، تبــادل فنــاوری و 

اســتفاده از محتــوای پتنــت و ماننــد ایــن، از جملــه خدماتــی اســت کــه در ایــن بخــش در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مشــاوره در حــوزه قانــون کار: مشــاوره قانــون کار شــامل مشــاوره پیرامــون کلیــه قوانیــن کار روابــط کار، مدیریــت کارخانــه، 
امــور اداری و پرســنلی و همچنیــن تهیــه و تنظیــم الیحــه دفاعیــه جهــت ارایــه بــه ســازمان مربوطــه می شــود. بررســی 
قراردادهــا از نظــر قوانیــن کار و ارائــه خدمــات مشــاوره ای قبــل و بعــد از اســتخدام نیــز بخــش دیگــری از ایــن بســته خدمتــی 
است.شــرکت هــای مــورد حمایــت می تواننــد بــا اســتفاده از خدمــات ایــن بخــش بــه قــرارداد مــورد نیــاز خــود دســت یابنــد.

دفتــر مصالحــه و ارجــاع بــه داوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری: اختافــات حقوقــی بــه ســه روش صلــح 
ــه و  ــی پر هزین ــق محاکــم قضای ــاف از طری ــی کــه حــل اخت ــی حــل می شــود. از آن جای و ســازش، داوری و محاکــم قضای
ــد.  ــا داوری دارن طوالنــی مــدت اســت، بنابرایــن شــرکت ها تمایــل بیشــتری بــه حــل اختــاف از طریــق صلــح و ســازش و ی
دفتــر مصالحــه و ارجــاع بــه داوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه منظــور حــل و فصــل اختافــات بازرگانــی 
داخلــی و خارجــی شــرکت های دانــش بنیــان راه انــدازی شــده اســت. شــرکت های دانــش بنیــان بــرای مصالحــه و یــا داوری 
می تواننــد بــه ایــن دفتــر مراجعــه کننــد و از مشــاوران و وکا حقوقــی خبــره آن به صــورت رایــگان اســتفاده کننــد. در صــورت 
عــدم مصالحــه نیــز، ایــن دفتــر موضــوع داوری را بــه مراکــز داوری همــکار ارجــاع داده و بخشــی از هزینــه آن را پوشــش 

می دهــد.
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شرکت های دانش بیان کمک هزینه »عارضه یابی« می گیرند

شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور ممکــن اســت در مســیر کاری خــود بــا مشــکالت جــدی مدیریتــی مواجــه 
شــوند، ایــن شــرکت ها می تواننــد تــا ســقف 70 درصــد هزینه هــا از خدمــات عارضه یابــی بهره منــد شــوند. ایــن 

خدمــت بــه شــرکت ها کمــک می کنــد تــا بــا دریافــت کمــک تخصصــی بــر مشــکالت مدیریتــی پیــروز شــوند.

خدمــت عارضه یابــی همانگونــه کــه از نــام آن مشــخص اســت بــه شــرکت هایی کــه در خــط تولیــد یــا در زمینــه مدیریــت و 
منابــع انســانی دچــار مشــکل شــده اند کمــک می کنــد تــا مشــکات را ریشــه یابی کننــد و بــا دریافــت مشــاوره های تخصصــی 

بــر ایــن مشــکات پیــروز شــوند.
 گاهــی الزم اســت تــا مشــاورین و متخصصیــن از بیــرون از شــرکت، ایــن مشــکات را بررســی کننــد تــا بتواننــد راه حل هــای 
درســت بــرای حــل آنهــا ارائــه کننــد. بــه ایــن خدمــات عارضه یابــی گفتــه می شــود. معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری تــاش کــرده اســت تــا بــا ارئــه مشــاوره های تخصصــی شــرکت های دانش بنیــان را بــه ســمت بهره گیــری از 

ــد.  ــن مدیریتــی هدایــت کن روش هــای نوی
ــا بهره منــدی از تیــم مشــاوران متخصــص خــود  ــوآوری و شــکوفایی نیــز، خدمــات مشــاوره ای و عارضه یابــی را ب صنــدوق ن
تــا ســقف 70 درصــد هزینــه بــه شــرکت های دانــش بنیانــی کــه بــه هــر دلیــل بــه ورشکســتگی نزدیــک بــوده و بــا مشــکات 
جــدی مدیریتــی مواجــه  شــده اند ارائــه می دهــد. در واقــع 70 درصــد هزینــه مشــاوران و دیگــر هزینه هــای جــاری خدمــات 
عارضه یابــی از ســوی ایــن صنــدوق تقبــل شــده اســت تــا شــرکت های دانش بنیــان بتواننــد بــر مشــکات خــود غلبــه کننــد.

ارائــه کمــک تخصصــی بــرای غلبــه بــر مشــکالت: هــدف از ارائــه خدمــت عارضه یابــی بــه شــرکت های دانش بنیــان پیــش از 
هــر چیــز، رفــع ضعف هــای مدیریتــی اســت. بســیاری از شــرکت های دانش بنیــان، تیم هــای فنــی بســیار قــوی دارنــد و حــول 
ایــده ای فنــی و مهندســی شــکل گرفته انــد. ایــن شــرکت ها عمدتــاً در جنبه هــای مدیریتــی ضعف هایــی دارنــد کــه رفــع آن هــا 

از تــوان تیم هــای داخلــی شــرکت خــارج اســت.
در راســتای کمــک بــه شــرکت های دانــش  بنیــان بــرای شناســایی نقــاط قــوت، ضعــف و چالش هــای مدیریتــی خــود و 
دریافــت مشــاوره های اثربخــش و آشــنایی بــا راهکارهــای مناســب بــرای رفــع ایــن چالش هــا، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 

بــا اســتفاده از ظرفیــت و تــوان کارگــزاران خصوصــی، اقــدام بــه ارائــه خدمــات عارضه یابــی کــرده اســت.
کارگــزاران صنــدوق در ایــن حــوزه، بــر اســاس مدل هــای عارضه یابــی بومــی، فرایندهــای مختلــف ســازمان از جملــه مدیریــت 
راهبــردی، مدیریــت منابــع انســانی، مدیریــت بازاریابــی و فــروش را بــا اســتفاده از معیارهایــی جامــع، ارزیابــی می کننــد و 
نقــاط قــوت  و ضعــف  شــرکت را شناســایی می کننــد. عاقه منــدان می تواننــد جهــت کســب اطــاع  و ثبــت نــام بــه ســامانه 

اینترنتــی Ghazal.inif.ir  مراجعــه کننــد.
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وزه گوشتی مقاوم به سرما توسط  تولید جوجه های یک ر
شرکت فرتاک جوجه تیمره

شــرکت فرتــاک جوجــه تیمــره در 
ســال ۹۶ تاســیس و در همــان 
ســال توانســت در پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان پذیــرش بگیــرد. 
ایــده  دنبــال  بــه  شــرکت  ایــن 
محــوری تولیــد جوجــه هــای یــک 
بــه ســرما  روزه گوشــتی مقــاوم 
توانســته تاییدیــه هــای علمــی را 

کســب کنــد.

ایــن شــرکت در زمینــه تولیــد جوجــه 
بــه  مقــاوم  گوشــتی  روزه  یــک  هــای 
ســرما موفــق بــه چــاپ دو مقالــه در 
شــده  دنیــا  معــروف  هــای  ژورنــال 
اســت همچنیــن ایــن ایــده در ســازمان 
ثبــت اختراعــات نیــز بــه ثبــت رســیده و 
در ســال ۹۷ توانســت عنــوان دانــش 
علمــی  معاونــت  از  را  نوپــا  بنیــان 

کنــد. کســب  جمهــوری  ریاســت 

انجــام دادیــم و بــر مبنــای ایــن ایــده 
علمــی جلــو رفتیــم. 

وی ادامــه مــی دهــد: محققــان زیــادی 
گونــه  ســایر  روی  بــر  زمینــه  ایــن  در 
هــای جانــوری کار کــرده انــد و بــا تغییــر 
دمــای محیــط میــزان بیــان ژن هــای 
حــس کننــده ســرما و گرمــا را تغییــر 
داده بودنــد، مــا نیــز همیــن اقدام را در 
ــم  ــف انجــام دادی ــکل هــای مختل پروت
کــه حــدود ۲ تــا ۳ ســال زمــان بــرد تــا 
بــه پروتــکل واقعــی رســیدیم تــا میــزان 
تلفــات جنینــی در دوران جوجــه کشــی 
افزایــش پیــدا نکنــد، در ایــن تحقیــق 
مــا در دوره جوجــه کشــی بــا تغییــرات 
دمایــی خــاص و در نهایــت بعــد از تولد 
جوجــه هــا متوجــه شــدیم جوجــه هــا 

نســبت بــه ســرما مقــاوم شــده انــد.
جوجــه  فرتــاک  شــرکت  مدیرعامــل 
تیمــره مــی افزایــد: بــرای جوجــه هــای 
معمولــی دمــای محیــط در بــدو ورود به 
ســالن ابتــدا بایــد ۳۰ درجــه ســانتیگراد 
ــه ۲ درجــه کاهــش  و بعــد از هــر هفت
پیــدا کنــد تــا در هفتــه هفتــم بــه ۱۸ 

درجــه ســانتیگراد برســد.
امــا بــرای جوجــه هــای مقــاوم بــه ســرما 
تــوان  پــرورش مــی  ابتــدای هفتــه  از 
جوجه را در دمای ۱۵ درجه ســانتیگراد 
نگــه داشــت بــدون اینکــه اثــرات منفــی 

را بــه همــراه داشــته باشــد.
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شــرکت  مدیرعامــل  زمینــه  ایــن  در 
بــه  اشــاره  بــا  تیمــره  جوجــه  فرتــاک 
مشــکالت صنعت مرغدارای در شــرایط 
کنونــی مــی گویــد: مشــکل آســیت و 
مشــکل میــزان مصــرف ســوخت هــم 
اکنــون جــزو مشــکالت اصلــی صنعــت 
مرغــداری اســت در حالیکه کوچکترین 
تغییــر دمایــی در ســالن هــای پــرورش 
بــروز  بــه  طیــور ممکــن اســت منجــر 
آســیب و زیــان شــدیدی بــه مرغــدار 
شــود البتــه در ایــن زمینــه راهکارهــای 
بســیار متعــددی از جملــه اســتفاده از 
الکترولیــت هــا در آب، غلظــت جیــره 
بــه  ســالن  تهویــه  بهبــود  و  غذایــی 
منظــور متابولیــک آســیت مطــرح شــده 
کــه هیچکــدام از ایــن مــوارد نتوانســته 
در جلوگیــری و پیشــگیری از آســیب 

بــه مرغــدار تاثیرگــذار باشــد.
در  کنــد:  مــی  بیــان  افســریان  امیــد 
ــه در دانشــگاه هــای علمــی،  ایــن زمین
ژنتیــک  اپــی  عنــوان  تحــت  بخشــی 
بــر  محیــط  تاثیــر  کــه  شــده  مطــرح 
روی بیــان برخــی از ژن هــا را مطــرح 
ــز از ایــن طــرح الهــام  ــد، مــا نی مــی کن
گرفتیــم و طراحــی اولیــه را مبنــی بــر 
اینکــه ممکــن اســت ژن هایــی کــه در 
و  دارنــد  گرمــا دخالــت  و  درک ســرما 
تحــت تاثیــر محیــط قــرار می گیرنــد را



افســریان توضیــح مــی دهــد: کاهــش مصــرف ســوخت 
بــه میــزان ۶۰ درصــد در واحدهــای مرغــداری نیــز از دیگــر 
مزایــای تولیــد جوجــه بــه ایــن روش اســت کــه مــی توانــد 
منجــر بــه ســودآوری مرغــدار شــود، بنابرایــن تمامــی تــالش 
مــا در ایــن شــرکت بــا جــذب نیــرو در بخــش تحقیــق و 
توســعه اخــذ مجــوز از مراکــز قانونــی از جملــه وزارت جهــاد 

کشــاورزی اســت.
وی عنــوان مــی کنــد: بــر اســاس اظهــارات وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــر اســاس ممنوعیــت ابالغــی کــه وجــود دارد 
امــکان صــدور پروانــه بهــره بــرداری و تامیــن بــرای شــرکت 
مــا وجــود نــدارد زیــرا مــا بــه یــک واحــد پــرورش مــرغ مــادر 
گوشــتی و یــک واحــد جوجــه کشــی نیــاز داریــم تــا بتوانیــم 
ایــده خــود را اجرایــی کنیــم، البتــه در ایــن زمینــه ســرمایه 
گــذاری نیــز جــذب شــده کــه در صــورت عــدم همــکاری نهــاد 
مربوطــه، شــرکت بــا مشــکالت جــدی مواجــه خواهــد شــد.

مدیرعامــل شــرکت فرتــاک جوجــه تیمــره مــی گویــد: هــم 
اکنــون مرغــداران مــزارع پــرورش مــرغ گوشــتی مشــتریان 
مــا در اســتان هــای مختلــف هســتند کــه در صــورت اخــذ 
مــادر گوشــتی ۱۰ هــزار  مــرغ  تولیــد  یــک واحــد  مجــوز، 
قطعــه ای و یــک واحــد جوجــه کشــی یــک میلیــون قطعــه 
ای ایجــاد خواهــد شــد همچنیــن پلــن مــا بــرای آینــده ایــن 
اســت کــه بتوانیــم ۵ درصــد ســهم اســتان و 1 درصــد ســهم 

کل کشــور را از جوجــه یــک روزه  تامیــن کنیــم.
افســریان ادامــه مــی دهــد: بــا توجــه بــه اینکــه بحــث اپــی 
ژنتیــک جــزو دانــش هــای هایتــک مطــرح در تمــام دنیــا در 
بحــث هــای جمعیــت شناســی و پزشــکی جمعیــت اســت، 
ایــن بخــش مــی توانــد تولیــد جوجــه مقــاوم بــه گرمــا را هــم 
داشــته باشــد کــه در صــورت حمایــت و اخــذ مجــوز مــی 

توانیــم ایــن بخــش را نیــز داشــته باشــیم.
وی بیــان مــی کنــد: فرصــت هایــی کــه ایــن فعالیــت پیــش 
روی شــرکت و شــهر اراک دارد اشــتغالزایی مســتقیم بــرای 
۱۵ نفــر و غیرمســتقیم بــرای ۳۰ نفــر اســت و همچنیــن در 
مرحلــه ملــی دو مزیــت دارد کــه یکــی از ایــن مزایــا صرفــه 
ســوخت  یارانــه  کاهــش  و  ســوخت  مصــرف  در  جویــی 
ســود  درصــدی   ۲۰ افزایــش  دیگــر  مزیــت  و  مرغــداران 
واحدهــای مرغــداری اســت بنابرایــن افــق بســیار خوبــی 

ــود. ــن صنعــت خواهــد ب پیــش روی ای

 حمایت از تولیدات
 بومی با حمایت از

تولید داخل

میهــن  ســامت  کاچارســازان  شــرکت 
کــه در زمینــه ســاخت دســتگاه هــای 
فشــارخون فعالیت دارد یکی از شــرکت 
هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان مرکــزی اســت کــه فعالیــت خــود 
را در ایــن بخــش از آذرمــاه ســال ۹۶ 

آغــاز کــرده اســت.

43



ایــن شــرکت توانســته در زمینــه تولیــد 
دســتگاه هــای فشــارخون از نوعــی کــه 
ــال را نداشــته  معایــب دســتگاه دیجیت
دســتگاه  مزایــای  همچنیــن  و  باشــد 
باشــد  داشــته  را  غیردیجیتــال  هــای 
ــد و مشــتریان بســیار  موفــق عمــل کن
زیــادی را در مراکــز پرتــردد و حضــور 
ــرای ســنجش فشــار خــون بــه  ــراد ب اف
ویــژه مراکــز درمانــی تامیــن اجتماعــی، 
درمانــگاه هــا و مطــب هــای پزشــکان 
در اســتان مرکــزی و برخــی از اســتان 
هــای کشــور بــه خــود اختصــاص دهــد.

شــرکت  مدیرعامــل  زمینــه  ایــن  در 
کاچارســازان ســالمت میهــن بــا اشــاره 
بــه اینکــه فعالیــت خــود را از شــرکت 
نویــن کار در زمینــه طراحــی و ســاخت 
ــوان  ــه عن دســتگاه هــای فیزیوتراپــی ب
مســئول R&D آغــاز کــرده، مــی گویــد: 
بــا  شــرکت  ایــن  در  فعالیــت  از  بعــد 
ــه اینکــه رشــته تحصیلــی مــن  توجــه ب
بــه  تصمیــم  بــود  پزشــکی  مهندســی 
ایجــاد و تاســیس شــرکت خــودم در 
اصفهــان گرفتــم کــه در ســال ۹۵ بــا 
توجــه بــه هــم ریختــن اوضــاع واردات 
و مســائل ارزی وارد کار تولیــد شــدم و 
بــه شــهر اراک آمــدم و بــا پــارک اســتان 
آشــنا شــدم. علــی ســجادی بیــان مــی 
ایــده  آمــدم  اراک  بــه  زمانیکــه  کنــد: 
بحــث عملکــرد دســتگاه فشــار خــون و 
بســط دادن آن بــه ســمت و ســوی ۷ 
ــود کــه تحقــق ایــده هــای  ــا ۸ ایــده ب ت
ــه  ــی ک ــت های ــه حمای ــر بســتگی ب دیگ

انجــام مــی شــود دارد.
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وی در زمینــه نیروهــای فعــال در ایــن 
 ۴ اکنــون  هــم  افزایــد:  مــی  شــرکت 
نفــر در ایــن شــرکت در زمینــه هــای 
مختلــف مشــغول بــه فعالیــت هســتند 
انســانی  نیــروی  افزایــش  طــرح  کــه 
البتــه  دارد،  قــرار  کار  نیــز در دســتور 
شــرایط  بــه  بســتگی  نیــز  مهــم  ایــن 
اقتصــادی و حمایــت هــای انجــام شــده 
از ایــده هــای شــرکت در تمامــی بخــش 

هــا دارد.
کارچارســازان  شــرکت  مدیرعامــل 
ســالمت میهــن در زمینــه تامیــن مــواد 
اولیــه مربــوط بــه تولیــدات ایــن شــرکت 
ایــن  از  بخشــی  دهــد:  مــی  توضیــح 
تجهیــزات کــه مــواد اولیــه و بردهــای 
الکتریکی اســت توســط خودمان تولید 
مــی شــود امــا تعــدادی از قطعــات از 
جملــه پمــپ پرســتیال تیــک در ژاپــن و 
چیــن تولیــد مــی شــود کــه در حقیقــت 
تــوان تولیــد آن در داخــل نیــز وجــود 
دارد ولــی بــا توجــه بــه اینکــه توجیــه و 
صرفــه اقتصــادی در ایــن بخــش وجــود 
نــدارد واردات آن مقــرون بــه صرفــه تــر 
اســت بنابرایــن مــی تــوان گفــت مــا در 
ــا مشــکل مواجــه  تامیــن مــواد اولیــه ب
نیســتیم و تاکنــون تولیــد شــرکت مــا بــا 

چالشــی همــراه نبــوده اســت.

ســجادی اظهــار مــی کنــد: خوشــبختانه 
اصــل کار و ایــده مــا کــه در پــارک نیــز 
مــورد حمایــت و پذیــرش قــرار گرفتــه 
اســت نمونــه دیگــری در داخــل و خــارج 
دو  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  نــدارد 
نمونــه دســتگاه فشــار ســنج دیجیتــال 
و غیردیجیتــال کــه شــامل انــواع عقربه 
ای، جیــوه ای و.. اســت بــرای ســنجش 
فشــار خــون وجــود دارد کــه در نــوع 
دیجیتــال دقــت الزم وجــود نــدارد و در 
نــوع غیــر دیجیتــال تخصــص و مهــارت 

بــرای ایــن اقــدام نیــاز اســت.
بــه  بــا توجــه  وی تصریــح مــی کنــد: 
مــوارد ذکــر شــده پزشــکان بــه دســتگاه 
ــال  هــای ســنجش فشــار خــون دیجیت
و  ندارنــد  را  کافــی  و  الزم  اطمینــان 
تنهــا دســتگاه هــای غیردیجیتــال آن 
هــم از نــوع جیــوه ای را قبــول دارنــد 
بنابرایــن در مراکــز درمانــی پرتــردد کــه 
پرســتاران بــا بیمــاران بســیار زیــادی در 
قــرار اســت فشــار  ارتبــاط هســتند و 
خــون افــراد زیــادی را مــورد ســنجش 
قــرار دهنــد قطعــا کار بــا دســتگاه هــای 
غیردیجیتــال  خــون  فشــار  ســنجش 
مشــکالت بســیار زیــادی را بــرای ایــن 
افــراد از نظــر جســمی ایجــاد خواهــد 

کــرد.



مدیرعامــل شــرکت کارچارســازان ســالمت میهــن خاطــر 
نشــان مــی کنــد: همیــن مســئله و تقاضــای بیمارســتان 
تامیــن اجتماعــی اصفهــان مــا را بــر ایــن داشــت تــا اقــدام 
بــه ســاخت دســتگاهی داشــته باشــیم کــه مابیــن ایــن دو 
دســتگاه باشــد امــا محاســن بیشــتری را نســبت بــه ایــن دو 
دســتگاه نیــز بــرای مراکــز درمانــی پرتــردد بــه همــراه داشــته 
باشــد عــالوه بــر ایــن، نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه ایــن 
دســتگاه هیــچ کاربــرد خانگــی نــدارد و مــا نیــز بــرای کاربــرد 

خانگــی هیــچ توصیــه ایــی نداریــم.

ســجادی با اشــاره به مشــتریان این محصول در شــهرهای 
مراکــز  بیشــتر  پزشــکان  بــر  عــالوه  گویــد:  مــی  مختلــف 
درمانــی پرتــردد در اســتان هــای اصفهــان، کرمــان، مرکــزی 
و تهــران مشــتریان ایــن محصــول هســتند کــه متاســفانه با 
توجــه بــه شــرایط ایجــاد شــده و درگیــری مراکــز درمانــی بــا 
بیمــاری کرونــا هــم اکنــون مــا بــه دســت فراموشــی ســپرده 

شــده ایــم.

وی در مــورد آینــده فعالیــت ایــن شــرکت توضیــح مــی 
دهــد: مــا در زمینــه صــادرات بــا توجــه بــه اینکــه در داخــل 
کشــور مشــتریان زیــادی را داریــم و بــازار بســیار خوبــی 
بــرای فــروش ایــن محصــول وجــود دارد فعــال هیــچ تمایلــی 
بــه صــادرات نداریــم زیــرا اطالعاتــی در مــورد مراجعــات بــه 
ــدون در  ــی ب ــژه در کشــورهای اروپای ــه وی ــی ب ــز درمان مراک

نظــر گرفتــن شــرایط کنونــی نداریــم
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امــا در کشــور مراجعــات بــه مراکــز درمانــی زیــاد اســت 
همچنیــن طرحــی تحــت عنــوان طــرح پایــش فشــار خــون 
در صــورت  بنابرایــن  مــی شــود  اجــرا  مــا  در کشــور  نیــز 
ــه  ــد داخــل و شــعارهایی کــه در ایــن زمین حمایــت از تولی
وجــود دارد ایــن شــرکت مــی توانــد در داخــل کشــور بــه 

موفقیــت هــای چشــمگیری دســت پیــدا کنــد.

بیــان  میهــن  کارچارســازان ســالمت  مدیرعامــل شــرکت 
مــی کنــد: البتــه اگــر بتوانیــم ایــده هــای دیگــر خــود را 
ــی از محصــوالت  ــج کامل ــم و پکی ــل کنی ــه محصــول تبدی ب
تولیــدی را داشــته باشــیم قطعــا مــی توانیــم در بازارهــای 
جهانــی موفــق تــر وارد شــویم امــا ورود بــه بــازار جهانــی بــا 
یــک محصــول محکــوم بــه شکســت اســت خوشــبختانه در 
ــا اســت  کشــور شــرایط و پتانســیل فــروش محصــول مهی
از قوانیــن حمایتــی، بســتری  بــا اســتفاده  بایــد  بنابــرای 
ایجــاد شــود تــا بتوانیــم محصــول را بــا قیمــت مناســب تــری 

ــده و مشــتری برســانیم. ــه دســت مصــرف کنن ــد و ب تولی

وی در پایــان مــی افزایــد: انتظــار مــا بــا توجــه بــه اینکــه 
هزینــه  از  کرونــا  بیمــاری  شــیوع  از  قبــل  ایــم  توانســته 
کــرد ۷۵ میلیــون تومانــی ۵۵ میلیــون تومــان برگشــتی 
را داشــته باشــیم ایــن اســت کــه بــه جــای تســهیالت در 
تامیــن مــواد اولیــه بــه مــا کمــک شــود کــه البتــه ایــن مهــم 

نیــاز بــه ســازماندهی در ســطح کالن و کشــوری دارد.



ــاد تاســیس شــد و  شــرکت تجهیــزات پزشــکی بهــار طــب امیــن در ســال ۹۶ در قطــب صنعتــی حاجــی آب
فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد ۴ محصــول کلیــدی تنفســی، بیهوشــی از اوایــل ســال ۹۷ در ایــن منطقــه 
آغــاز کــرده اســت، ایــن شــرکت هــم اکنــون توانســته تولیــدات خــود در ایــن بخــش را بعــد از گذشــت دو 

ســال بــه ۱۰ محصــول برســاند.
در ایــن زمینــه مدیــر عامــل شــرکت تجهیــزات پزشــکی بهــار طــب امیــن مــی گویــد: از تعــداد محصــوالت 
 CCU و ICU اضافــه شــده بــه تولیــدات ایــن شــرکت مــی تــوان بــه ســت بیهوشــی مخصــوص بخــش هــای
اشــاره کــرد کــه ایــن محصــوالت بــرای نخســتین بــار در ایــران و در اراک توســط ایــن شــرکت بــا تیــراژ روزانــه 

۱۵۰ هــزار عــدد تولیــد مــی شــود.
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شرکت تجهیزات پزشکی بهار طب امین در نبرد 
ونا در استان مرکزی مقابله با کر

ــد کــه تمامــی ایــن  ــه صــورت مســتقیم فعالیــت دارن ــرو ب ــد: در ایــن شــرکت هــم اکنــون ۳۰ نی ــان مــی کن امیــن باقــری بی
نیروهــا بیمــه هســتند همچنیــن ۴۳۰ نیــرو بــه صــورت غیرمســتقیم بــا مــا در سراســر کشــور نیــز ارتبــاط دارنــد عــالوه بــر ایــن 

بیــش از ۱۲۰ بیمارســتان در سراســر کشــور مســتقیما بــا مــا در تعامــل کاری مــی باشــند.
وی بــا اشــاره بــه دســتورالعمل اداره کل تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی در ۱۵ اســفندماه ســال ۹۸ کــه ایــن شــرکت را یــک 
شــرکت آنــکال معرفــی کــرده بــود توضیــح مــی دهــد: بــا توجــه بــه ایــن مهــم مــا حــق تعطیلــی در هیــچ شــیفتی را نداشــتیم 
کــه بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور و نیــاز کشــور بــه ۳ عــدد از محصــوالت ایــن شــرکت از ۱۵ اســفند مــاه تاکنــون 

کارکنــان شــرکت بــه صــورت ۳ شــیفت مشــغول بــه فعالیــت هســتند.



بــه  توجــه  بــا  کنــد:  مــی  بیــان  وی 
شــرکت  تاســیس  از  ســال   ۲ اینکــه 
چالــش  بــا  مســیر  در  مــا  گــذرد  مــی 
بودیــم  مواجــه  زیــادی  بســیار  هــای 
بنابرایــن امیدواریــم بــا همــکاری پــارک 
و معــاون علمــی ریاســت جمهــوری در 
ایــن بخــش ایــن مســائل و چالــش هــا 
از پیــش رو برداشــته شــود تــا شــرکت 
ــت را پشــت ســر  ــد مســیر موفقی بتوان
بگــذارد. مدیرعامــل شــرکت تجهیــزات 
امیــن در بخــش  بهــار طــب  پزشــکی 
ایــن  تولیــدی  محصــوالت  صــادرات 
ــه عــراق در ســال ۹۸ اضافــه  شــرکت ب
ایــن بخــش مذاکراتــی  مــی کنــد: در 
انجــام شــده کــه در صــورت رســیدن 
بــه  و  بــاال  میــزان  بــه  تولیــد  حجــم 
میزانــی کــه بتوانیــم صــادرات را داشــته 
باشــیم امســال قطعــا ایــن مهــم اتفــاق 
هــای  هزینــه  باقــری  افتــاد.  خواهــد 
ــدازی شــرکت  ــرای راه ان انجــام شــده ب
و  کــرده  بــرآورد  تومــان  میلیــارد   ۸ را 
اذعــان مــی کنــد ایــن میــزان هزینــه 
بــرای راه انــدازی کارخانــه، دســتگاه و 
تجهیــزات پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه البتــه از تســهیالت پــارک نیــز 
اســتفاده شــده ایــن در حالــی اســت 
بــه جــز دو  کــه تمامــی دســتگاه هــا 
دســتگاه ســاخت داخــل اســت و مــی 
تــوان کفــت ۷۰ درصــد تجهیــزات تولید 
در ایــن شــرکت تولیــد داخــل کشــور 
اســت. وی در پایــان تعــداد محصــوالت 
موجــود در ســبد بیهوشــی بیمارســتان 
هــا را حــدود ۲۰ قلــم عنــوان کــرد و 
گفــت تولیــد شــرکت مــا در ایــن زمینــه 
بــر روی 10 قلــم اســت کــه بایــد بــه 20 

قلــم برســانیم.
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مدیرعامــل شــرکت تجهیــزات پزشــکی 
بهــار طــب امیــن ادامــه مــی دهــد: از ۱۶ 
اســفندماه امســال نیــز دســتورالعملی 
لبــاس مخصــوص  دوخــت  بــر  مبنــی 
پرســتاران و بیمــاران بــه ایــن شــرکت 
داده شــده کــه از ۱۸ اســفندماه ایــن 
فعالیــت نیــز آغــاز شــده و تاکنــون ۹۰ 
بیمارســتان و دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کشــور بــه صــورت مســتقیم ایــن لباس 
را از مــا تهیــه کــرده انــد و مــی تــوان 
اســتان  در  شــرکت  تنهــا  مــا  گفــت 
مرکــزی هســتیم کــه در نبــرد مقابلــه بــا 
کرونــا روزانــه ۲۵۰۰ لباس مخصوص و 
۳ هــزار ماســک و ســوندهای اکســیژن 
اختیــار  در  را  تنفــس  مخصــوص 

ــم. ــرار مــی دهی بیمارســتان هــا ق
ایــن  هــای  برنامــه  زمینــه  در  باقــری 
شــرکت بــرای ادامــه فعالیــت بــا توجــه 
بــه  مربــوط  ملزومــات  تولیــدات  بــه 
بیمــاری کرونــا اضافــه مــی کنــد: مــا بــه 
دنبــال افزایــش ســبد کاالیــی بــه ویــژه 
ــوان  ــه عن ــا ســوپردار ب ــر ی ماســک فیلت
کاالی OPL هســتیم بــه ایــن معنــا کــه 
کاالی تولیــد شــده در شــرکت دیگــری 
آوریــم  مــی  خودمــان  شــرکت  بــه  را 
تــا در مــاه هــای آینــده بتوانیــم نیــاز 
اســتان و غــرب کشــور را بــرای تولیــد 
ماســک ســوپاپ دار و فیلتــردار برطــرف 

ــم. کنی
بــه  بــا توجــه  وی تصریــح مــی کنــد: 
اینکــه از ۸ محصــول ۴ محصــول جــزو 
کاالهــای وارداتــی بــه ایــران بوده اســت 
و همچنیــن بــه دلیــل اینکــه تولیــد مــا 
نیــز از نظــر کیفیــت، بســته بنــدی و 
نــوع تولیــد کاال مــورد اســتقبال وزارت 

ــه ــرار گرفت بهداشــت ق

مــا  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  و همچنیــن 
توانســته ایــم مجــوز تولیــد بســیاری 
بهداشــت  وزارت  از  را  محصــوالت  از 
دریافــت کنیــم منحصــر بــه فــرد اســت

بنابرایــن ۸ محصــول دیگــر در ســال 
و  بیهوشــی  کاالی  ســبد  بــه  جدیــد 
تنفســی ایــن شــرکت اضافــه خواهیــم 
کــرد و محصــوالت مــا بــه ۱۸ محصــول 

خواهــد رســید.
مدیرعامــل شــرکت تجهیــزات پزشــکی 
کنــد:  مــی  اظهــار  امیــن  طــب  بهــار 
 ۹۵ فیلتــردار  ماســک  اســت  گفتنــی 
حــدودا ۳  در  کشــور  در  اکنــون  هــم 
شــرکت تولیــد مــی شــود کــه بــه دنبــال 
ایــن هســتیم کــه آنهــا را بــه صــورت 
خــرد بــه شــرکت خودمــان بیاوریــم و بر 
روی آن کار انجــام دهیــم و نســبت بــه 
تولیــد ایــن کاال بتوانیــم ســهم خوبی را 
در کشــور داشــته باشــیم، خوشــبختانه 
در حــال حاضــر در بیشــتر اســتان هــای 
ــه  ــا توجــه ب ــم و ب ــده داری کشــور نماین
نوپــا بــودن شــرکت بــه دنبــال انجــام 
ــز بهداشــتی و  ــا تمامــی مراک ــره ب مذاک

درمانــی در کشــور هســتیم.
شــرکت  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  باقــری 
حــدود یــک ســال اســت کــه بــا پــارک 
علــم و فنــاوری ارتبــاط مســتقیمی دارد 
مــی گویــد: بــا توجــه بــه نوپــا بــودن 
شــرکت و برنامــه هــای کالنــی کــه بــرای 
شــرکت در نظــر داریــم و همچنیــن بــه 
دلیــل اینکــه درمــان یــک بحــث کلیــدی 
در کشــور اســت انتظــار داریــم پــارک 
در رونــد کارهــا و در مســیر پیشــرفت 
کمــک بیشــتری را بــه شــرکت داشــته 

باشــد.



راه اندازی خط تولید ماسک N95 توسط شرکت کیان پاالیش رادمان

شــرکت کیــان پاالیــش رادمــان یکــی دیگــر از شــرکت 
هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی 
ایــن  بــا  اســت کــه فعالیــت خــود را از ســال 1395 
بخــش در زمینــه تولیــد فیلتــر و فیلتراســیون هــای 

ــرده اســت. ــاز ک ــه صــورت تخصصــی آغ ــی ب صنعت
ــوان یــک  البتــه ایــن شــرکت از ســال 1387 تحــت عن
شــرکت بــا عنــوان دیگــر در زمینــه تامیــن و ســاخت 
قطعــات صنعتــی فعالیــت داشــته کــه در ســال 95 بــه 

شــکل تخصصــی نیــز در زمینــه ســاخت فیلتــر و فیلتراســیون صنعتــی نیــز ورود کــرده اســت و هــم 
اکنــون و بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا نیــز در زمینــه تولیــد ماســک هــای ســه الیــه و راه انــدازی 

خــط تولیــد ماســک هــای N95 اقدامــات بســیار مهــم و ارزشــمندی را انجــام داده اســت.
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مدیــر عامــل شــرکت کیــان پاالیــش رادمــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه هــم اکنــون تعــداد 5 نفــر بــا ایــن شــرکت فعالیــت 
گرفــت  شــکل  شــرکت  کــه  زمانــی  گویــد:  مــی  دارنــد 
بــود  بــازار فیلترهــای معمولــی  فیلترهــای موجــود در 
کــه عمدتــا 99 درصــد فیلترهــا وارداتــی بودنــد بنابرایــن 
تولیــد فیلتــر و فیلتراســیون صنعتــی یکــی از نیازهــای 
مبــرم کشــور بــود کــه شــرکت کیــان پاالیــش رادمــان 
تصمیــم بــه ایــن کار گرفــت. وحیــد امیــری بیــان کــرد: بــا 
ــه اینکــه ســاخت فیلترهــا و فیلتراســیون هــای  توجــه ب
صنعتــی از حساســیت بســیار باالیــی برخــوردار بــود و 
اســتفاده از ایــن فیلترهــا بــر روی ماشــین هــا بــه ویــژه 
تــراک هــای معدنــی بســیار دارای اهمیــت بــود شــرکت 
ایــن فیلترهــا و فیلتراســیون هــای  تولیــد  بــه  موفــق 
صنعتــی بــا کیفیــت و بــازده بســیار باالتــری از فیلترهــای 
وارداتــی شــد و توانســت ایــن فیلترهــا و فیلتراســیون 

ــد.  ــی کن ــوارد واردات ــن م ــی را جایگزی هــای صنعت

وی ادامــه داد: هــم اکنــون بیشــترین مشــتریان ایــن 
ــه  ــی هســتند ک شــرکت، 90 درصــد شــرکت هــای صنعت
شــرکت  ایــن  فیلترهــای  از  و  دارنــد  آالیندگــی  عمدتــا 
اســتفاده مــی کننــد همچنیــن فیلترهــای تــراک هــای 
معدنــی از جملــه معــادن گلگهــر و برخــی معــادن دیگــر 
از ایــن شــرکت تامیــن مــی شــود بخــش هــای دیگــر 
ماننــد تمامــی کارخانــه هــای فــوالد، ایــزوگام و آســفالت 
نیــز مشــتریان ایــن شــرکت هســتند. مدیرعامــل شــرکت 
کیــان پاالیــش رادمــان توضیــح می دهــد: البته در داخل 
اســتان نیــز در دو ســال اخیــر توانســته ایــم مشــتریانی 
داشــته باشــم امــا اکثــر مشــتریان ایــن شــرکت در خــارج 
از اســتان هســتند و بیشــتر در تهران می باشــند و در 2 
ســال اخیــر تعــدادی فیلتــر و دســتگاه هــای فیلتراســیون 
بــه شــرکت هــای خــاص بــرای کــوره هــای آلومینیــوم در 

اســتان فروختــه شــده اســت. 



امیــری جایــگاه ایــن تکنولــوژی را در ســطح دنیــا، کشــور 
و اســتان در ســطح بســیار باالیــی معرفــی مــی کنــد و مــی 

افزایــد: 
هــای  دســتگاه  و  فیلتــر  تولیــد  زمینــه  در  شــرکت  ایــن 
فیلتراســیون بســیار خــاص و بــه صــورت تخصصــی چندیــن 
ســال کار کــرده زیــرا ماشــین هایــی کــه فیلترهــای آنهــا 
تامیــن مــی شــود بســیار خــاص اســت و هزینــه تعمیــر 
باالیــی را دارد بنابرایــن ایــن اقــدام کاری نیســت کــه یــک 
شــبه بــه نتیجــه رســیده باشــد بلکــه نتیجــه چندیــن ســال 

تــالش، زحمــت و تخصــص افــراد یــک تیــم اســت.
وی عنــوان مــی کنــد: مــا بــرای آینــده ایــن شــرکت بــر روی 
ــم  ــی را انجــام خواهی ــت های طــرح توســعه شــرکت فعالی
رفــع  صــورت  در  و  داریــم  برنامــه  زمینــه  ایــن  در  و  داد 
ــه اینکــه حــدود  ــا توجــه ب ــه ب مشــکل در تامیــن مــواد اولی
80 درصــد مــواد اولیــه وارداتــی اســت برنامــه هایــی بــرای 
صــادرات بــه کشــورهای اطــراف نیــز خواهیــم داشــت زیــرا 
متاســفانه تحریــم در ایــن بخــش بســیار ســختگیرانه اســت 
ایــن در حالــی اســت کــه تامیــن مــواد اولیــه بایــد تخصصــی 

انجــام شــود.
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امیــری در زمینــه اقدامــات انجــام شــده در زمینــه تولیــدات 
ــن شــرکت مــی  ــا در ای ــه بیمــاری کرون ــوط ب ــزات مرب تجهی
گویــد: بــا توجــه بــه آشــنایی و پیــش زمینــه ای کــه شــرکت 
در بخــش فیلتراســیون و آشــنایی بــا ماســک هــا بــه ویــژه 
ماســک هــای ســه الیــه و ماســک هــای N95 داشــت هــم 
اکنــون روزانــه تولیــد 5 هــزار ماســک ســه الیــه را انجــام 
مــی دهــد همچنیــن بــا توجــه بــه مشــکل و کمبــود دســتگاه 
ســاخت  بــا  مــا   N95 ماســک  تولیــد  بــرای  آلتراســونیک 
جــای  بــه  دســتگاه  ایــن  جایگزینــی  و  حرارتــی  دســتگاه 
دســتگاه آلتراســونیک توانســتیم خــط تولیــد ایــن ماســک 
را نیــز راه انــدازی کنیــم. وی توضیــح مــی دهــد: بــا ایــن 
اقــدام عــالوه بــر اینکــه ســرعت کار باالتــر مــی رود کیفیــت 
ــن  ــا ای ــر شــده باشــد ب ــر نکــرده و شــاید هــم بهت ــز تغیی نی
روش روزانــه حــدود 4800 ماســک تولیــد مــی شــود کــه 
بــه دنبــال بــاال بــردن تیــراژ بــه 2 یــا 3 برابــر ایــن تعــداد 
هســتیم عــالوه بــر ایــن بــا ایــن اقــدام اشــتغالزایی بــرای 10 

نفــر نیــز ایجــاد خواهــد شــد.
خــاص  نســبتا  اقــدام  یــک  را  اقــدام  ایــن  پایــان  در  وی 
معرفــی کــرد کــه شــرکت کیــان پاالیــش رادمــان موفــق بــه 
انجــام ایــن کار شــده و در ایــن بخــش حــدود 100 میلیــون 

ــه کــرده اســت. ــز هزین تومــان نی



تولید محصوالت سالمت محور توسط شرکت خوشه چینان مرکزی

از  تعــدادی  بــا  را  از ســال 87 فعالیــت خــود  اســانس آال  برنــد رویــال  شــرکت خوشــه چینان مرکــزی 
دانش آموختــگان رشــته کشــاورزی بــه صــورت تعاونــی بــه منظــور ارتقــای ســطح علمــی بخــش کشــاورزی 

اســتان آغــاز کــرده اســت.

ایــن شــرکت در بیشــتر زمینه هــای مشــاوره ای و دوره هــای مختلــف کشــاورزی در همــان ســال اقدامــات بســیار 
مهــم و ارزشــمندی را انجــام داده و بــه همیــن دلیــل توانســته اســت دو ســایت بــزرگ اســتان را بــه منظــور اقدامــات 
ترویجــی، کشــت، مــزارع نمایــش، انتقــال یافتــه هــا، جشــنواره و... برنــده شــود. همچنیــن ایــن شــرکت دو بخــش 
ایبــک آبــاد و شــیالت شــازند و بیشــتر ســایت هــای زراعــی و باغــی را بــرای انجــام فعالیــت هــای خــود در اختیــار 

داشــته اســت.
ــه تمامــی اقدامــات  ــا توجــه ب ــد: ایــن شــرکت ب ــر عامــل شــرکت خوشــه چینان مرکــزی می گوی ــه مدی در ایــن زمین
انجــام شــده در ســال 87 در بخــش کشــاورزی و بــا توجــه بــه اینکــه کشــاورزی در ایــن اســتان بــه دلیــل توجــه بــه 
صنعــت بســیار مهجــور مانــده توانســت جــزء 10 شــرکت برتــر در نظــام مهندســی شــود زیــرا شــرکت تحــت نظــر نظــام 

مهندســی و صنایــع تبدیلــی مــی باشــد.
ژالــه محســنی بیــان مــی کنــد: در ســال 87-88 نیــز وضعیــت بــه همیــن شــکل بــود تــا اینکــه در ســال 90 بــا 
ســهامدار شــدن در صنــدوق حمایــت از بخــش کشــاورزی توانســتیم کشــت گیاهــان دارویــی را آغــاز کنیــم و 
شــرکت از ســمت ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه ســمت تولیــد و توزیــع رفــت و جــواز صنایــع تبدیلــی را کســب کــرد 

ــع تبدیلــی را احــداث کردیــم. ــه صنای ــا کســب ایــن جــواز کارخان ب
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وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی دســتگاه هــای اســتفاده 
شــده در بخــش صنایــع تبدیلــی توســط مجموعــه شــرکت 
ایــن دســتگاه هــا  بــا  مــی دهــد:  ادامــه  طراحــی شــده، 
درصــد اســانس و مــاده موثــر بــه دســت آمــده بــه صــورت 
در  یونیــک  کــه  محصولــی  و  مــی رود  بــاال  چشــمگیری 
کشــور باشــد در 3 بخــش توســط شــرکت کار مــی شــود 
کــه ایــن بخــش شــامل اســانس هــا و صمــغ هــا  هســتند 
کــه گیاهــان ســخت اســانس و پــر مصــرف را در بــر مــی 
گیــرد کــه در صنایــع دارویــی و داروســازی از آن اســتفاده 

می شــود.

مدیرعامــل شــرکت خوشــه چینان مرکــزی توضیــح می دهد: 
بخــش دیگــر گیاهــان روتینــی اســت که گیاهان خــود ایران 
مــی باشــد ماننــد گیاهــان بهداشــتی، غذایــی، آرایشــی و 
بهداشــتی و تعــدادی هــم گیاهــان خــاص هســتند  کــه 
در بحــث هــای درمانــی و گیاهانــی دارویــی مــورد اســتفاده 

ــد. ــرار می گیرن ق

محســنی عنــوان می کنــد: ترویــج زندگــی ســالم و تولیــد 
ــک مســئله بســیار  ــا ی ــرای م محصــوالت ســالمت محــور ب
مهــم و دارای اهمیــت اســت بنابرایــن در ایــن زمینــه مجــوز 
دیگــری را از صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای ایجــاد مکمــل 
هــای دارویــی تحــت عنــوان ضدعفونــی کننــده هــا نیــز 
توانســتیم اخــذ کنیــم کــه از دو ســال گذشــته کار بــر روی 
آن آغــاز شــده بــود و یــک ســری از گواهــی هــای IRCT و 
اقدامــات قارچــی و میکروبــی بــر روی آن انجام شــده بود و 
توانســتیم مــاده ای را درســت کنیــم کــه بتوانــد آنتی بــارال، 
آنتی باکتریــال، آنتی فونــگال باشــد و هــم بــرای هــوا و هــم 
 IC بــرای بــدن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد در ایــن زمینــه کــد
توســط صنعــت و معــدن بــرای تولیــد ایــن محصــول داده 
ــز دارد و  ــط زیســتی نی ــر رده محی ــن محصــول زی شــد و ای

تحــت نظــر ســازمان غــذا و داروی تهــران اســت.

وی اظهــار می کنــد: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا 
ــن محصــول فاقــد هرگونــه مــاده  و بــا توجــه بــه اینکــه ای
شــیمیایی اســت و قابلیــت استنشــاق در اماکــن پرتــردد را 
دارد تولیــد ایــن محصــول هــم اکنــون بــا ســرعت بیشــتری 
در ایــن شــرکت ادامــه دارد و بــا توجــه بــه اینکــه آزمایشــات 
بالینــی بــر روی آن ادامــه دارد اســتفاده از آن بــا توجــه بــه 
اینکــه اشــتعال زا نیســت می توانــد در اماکــن شــلوغ مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد و بــه دلیــل نداشــتن مــواد شــیمیایی 

بــه عنــوان ژل دســت بــرای کــودکان اســتفاده شــود.

مدیرعامــل شــرکت خوشــه چینان مرکــزی تصریــح کــرد: 
آشــنایی ایــن شــرکت از ســال 96 و از زمانیکــه از صنعــت 
و معــدن گواهــی R&D را دریافــت کردیــم آغــاز شــده و بــا 
عضویــت در پــارک ایــده  هــای تیمــی بســیار خوبــی را داریــم 
و حیطــه کاری مــا بســیار گســترده شــده اســت. بــا توجــه به 
اینکــه ایــن مجموعــه از افــراد مختلفــی از جملــه داروســاز، 
مهنــدس مــواد، صنایــع غذایــی، ژنتیــک و گرایش هــای 
مختلــف کشــاورزی و گیــاه پزشــکی تشــکیل شــده مــی 
تــوان گفــت مــا یــک زنجیــره ارزشــی را در ایــن بخــش داریــم 
کــه هم اکنــون 100 هکتــار قــرارداد بــا شــرکت مــا وجــود دارد 
و زمین هــا مســتقیم تحــت نظــر شــرکت، کشــت انجــام 
مــی دهنــد و همچنیــن بــا بخــش هــای کشــاورزی مختلــف 

در داخــل و خــارج از اســتان قــرارداد داریــم.

محســنی می گویــد: اقــدام ارزشــمند دیگــری کــه توســط 
شــرکت مــا انجــام شــده افــزودن گیاهــان خشــک بــه ســبد 
محصــوالت و اســانس گیری از ایــن محصــوالت و در نهایت 
ــه دارو اســت در  ــل آن ب ــن عصــاره عرقیجــات و تبدی گرفت
حقیقــت مــی تــوان گفــت محصــوالت شــرکت مــا از کیفیــت 

بســیار باالیــی برخــوردار اســت
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محسنی اظهار می کند:
هم اکنــون بیشــتر مشــتریان محصــوالت مــا در خــارج از 
اســتان بــه ویــژه تهــران و قــم هســتند و بــرای صــادرات 
نیــز در حــال انجــام مذاکــره بــا کشــورهای همســایه نیــز 
هســتیم البتــه ایــن موضــوع در مــورد مــاده ضدعفونــی 
کننــده اســت کــه قــم بیشــترین میــزان خریــد را تاکنــون 
داشــته اســت امــا در مــورد اســانس هــا صــادرات یــک مــاه 
بعــد از اخــذ پروانــه انجــام شــده اســت در حقیقــت مــا بــه 
تمامــی قــول هــا و تعهــدات خــود عمــل کــرده ایــم و هــم 
اکنــون ســایر بخش هــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن اســتان 
دارای ســطح بســیار بــاالی زیــر کشــت گیاهــان دارویــی 
بخــش،  ایــن  در  کشــور  مینیاتــور  حقیقــت  در  و  اســت 

ــد. ــا همــکاری کنن ــد ب ــزی مــی باشــد بای اســتان مرک

وی تصریــح کــرد: پــارک و مرکــز رشــد تاکنــون اقدامــات 
ــه حمایــت از مــا انجــام داده امــا  بســیار مثبتــی را در زمین
ســایر بخــش هــای مرتبــط بــا حــوزه کشــاورزی بــا توجــه 
توانــد در زمینــه کشــاورزی  مــی  اســتان  ایــن  اینکــه  بــه 
برنــد باشــد و اشــتغالزایی خوبــی را ایجــاد کنــد همراهــی و 
همــکاری الزم را نداشــته اند کــه بــرای رســیدن بــه تمامــی 
اهــداف در بخــش کشــاورزی ایــن مهــم یــک ضــرورت اســت 
زیــرا تهیــه گیاهــان دارویــی بایــد هدفمنــد صــورت پذیــرد.

پایــان  در  مرکــزی  خوشــه چینان  شــرکت  مدیرعامــل 
خواســتار ســاخت ســوله، معرفــی محصــول بــه ارگان هــای 
مختلــف و پارک هــای همجــوار توســط پــارک و تســریع در 
رونــد بوروکراســی هــای اداری شــد تــا ایــن شــرکت بتوانــد 

ــع خــالق محســوب شــود. جــزو صنای

 و ایــن محصــوالت بــا توجــه بــه اینکــه ســالمت محــور 
هســتند و مــاده شــیمیایی ندارنــد و از طرفــی زمــان تولیــد 
آنهــا بســیار کــم مــی باشــد مولکــول موثــر در آنهــا شکســته 
و از بیــن نمــی رود و کیفیــت محصــول نیــز تحــت تاثیــر قــرار 
نخواهــد گرفــت زیــرا در روش کاری مــا اســتحصال در 2 
ســاعت انجام می شــود و 80 درصد اســانس در 2 ســاعت 

اول قطعــا دارای کیفیــت و غلظــت باالیــی اســت.

وی بیــان مــی کنــد: زمانیکــه اســتحصال بــا ســرعت  بیشــتر 
و زمــان کمتــری انجــام شــود درمــان ســریع و اثربخشــی 
بیشــتر خواهــد شــد و ایــن مهــم توســط پزشــکان طــب 
ســنتی نیــز تاییــد شــده و معاونــت علمــی ریاســت جمهوری 
ــت خــود  ــد رضای ــن بخــش داشــته ان ــه از ای ــدی ک در بازدی
را اعــالم کــرده انــد بــا توجــه بــه اینکــه همچنیــن حــدود 
90 درصــد اســانس مصرفــی ایــران وارداتــی اســت و ایــن 
اســانس ها دارای ســنتتیک باالیــی هســتتند مــا بــا تولیدات 
محصــوالت شــرکت توانســته ایم محصولــی بــدون افزودنــی 
و ســنتتیک کــه بســیار ســرطان زا هــم مــی باشــد را تولیــد 
کنیــم زیــرا تولیــد محصــوالت ســالمت محــور اولویــت و 

هــدف اصلــی شــرکت اســت.

مدیرعامــل شــرکت خوشــه چینان مرکــزی در بخــش دیگــر 
از صحبــت هــای خــود بــا اشــاره بــه خــام فروشــی برخــی از 
گیاهــان در کشــور عنــوان مــی کنــد: تعــدادی از محصــوالت 
کــه ایندمیــک ایــران هســتند و فقــط در ایــران رشــد مــی 
کننــد خــام فروشــی مــی شــوند بنابرایــن شــرکت مــا بــه 
ــا انجــام شــود  ــر روی آنه ــرآوری ب ــه ف ــن اســت ک ــال ای دنب
ــرا در ایــن صــورت  و از خــام فروشــی جلوگیــری شــود زی
داشــته  بــه همــراه  بــرای کشــور  را  ارزآوری  توانیــم  مــی 

باشــیم.
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تولید کیت های تشخیص متانول توسط شرکت زیست تجزیه گستر

تولیــد کیــت هــای تشــخیص متانــول در شــرایط 
تجزیــه  زیســت  شــرکت  توســط  کرونــا  شــیوع 
گســتر در کنــار تولیــد کیــت هــای آزمایشــگاهی 
آب و فاضــاب یکــی از اقدامــات ارزشــمند ایــن 
شــرکت در زمینــه ارائــه خدمــات ســامت محــور بــه 

اســت. شــهروندان 

از  برخــی  میــر  و  مــرگ  آمــار  بــه  توجــه  بــا  ایــن شــرکت 
شــهروندان بــه دلیــل مصــرف متانــول، بــا تولیــد کیــت هــای 
تشــخیص متانــول گامــی تاثیرگــذار بــه منظــور شناســایی 
ــول موجــود در  ــزان متان ــن می ــول و همچنی ــول از متان اتان

ــکل برداشــته اســت. ال
در ایــن زمینــه مدیرعامــل شــرکت زیســت تجزیــه گســتر 
ــاال رفتــن متقاضــی  ــازار و ب ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب ــد: ب مــی گوی
بــرای مصــرف مــواد ضدعفونــی کننــده و همچنیــن بــا توجــه 
بــه اینکــه شــرکت هــای مختلفــی ایــن مــواد را تولیــد مــی 
کردنــد مــی تــوان گفــت ایــن مــواد بــه دو دســته الــکل طبــی 
یــا اتانــول 70 درصــد و دســته دوم بــه مــواد گنــدزدا تحــت 
عنــوان هیــدروژن پراکســید تقســیم مــی شــود کــه بیشــتر 

بــرای ســطوح مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
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عنــوان  تحــت  مــوادی  کنــد:  مــی  بیــان  بغــدادی  مجیــد 
تصفیــه  بــرای  و  فاضــالب  و  آب  صنایــع  در  پراســتیک 
اســتفاده مــی شــود، بنابرایــن شــرکت مــا نیــز بر حســب نیاز 
بــازار، بــه ســمت و ســوی تولیــد ایــن محصــوالت رفــت کــه 
نخســتین محصــول کیــت تشــخیص متانــول بــود. بنابرایــن 
ــن  ــزو در ای ــه دســتورالعمل و اســتانداردهای ای ــا توجــه ب ب
زمینــه شــروع بــه فعالیــت کردیــم. الزم بــه توضیــح اســت 
ایــن مهــم نیــز دو روش دارد؛ یکــی از روش هــا انــدازه 
گیــری یــک صــدم تــا دو دهــم درصــد حجمــی متانــول و 
ــم درصــد  ــک و نی ــا ی ــک دهــم ت ــری از ی ــدازه گی ــری ان دیگ

حجمــی متانــول را نشــان مــی دهــد.
وی ادامــه مــی دهــد: در متــد دوم از یــک معــرف فوشــیل 
اســتفاده مــی شــود کــه یــک مــاده ســرطانزا اســت بنابرایــن 
ــا دو دهــم درصــد  ــک صــدم ت ــه ی ــر ک ــد دیگ ــک مت ــا از ی م
نبــود  هــم  ســرطانزا  و  داد  مــی  تشــخیص  را  متانــول 
اســتفاده کردیــم کــه ایــن روش هــم مطابــق دســتورالعمل 

ــزو اســت. ای
مدیرعامــل شــرکت زیســت تجزیــه گســتر توضیــح مــی 

دهــد: 



مدیرعامــل شــرکت زیســت تجزیــه گســتر بیــان مــی کنــد: 
پارامترهــای اســتاندارد کیفیــت آب و فاضــالب کــه بایــد 
مــورد پایــش قرارگیــرد، حــدود 60 مــورد اســت کــه اگــر ایــن 
ــل شــرب خواهــد  ــر قاب اســتانداردها رعایــت نشــود آب غی
بــود و در بخــش فاضــالب اگــر ایــن اســتانداردها رعایــت 
ــط زیســت و اکوسیســتم رخ خواهــد  ــب محی نشــود تخری
داد. بغــدادی اضافــه مــی کنــد: کیــت هــای تولیــدی توســط 
شــرکت مــا هــم اکنــون در بخشــی از دانشــگاه هــا و تصفیــه 
خانــه هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن شــرکت در 
ابتــدا فعالیــت خــود را بــا تولیــد یــک نــوع کیــت آغــاز کــرد و 
هــم اکنــون تعــداد آنهــا بــه 60 مــورد رســیده و خوشــبختانه 

فــروش رو بــه افزایــش اســت.
مدیرعامــل شــرکت زیســت تجزیــه گســتر خاطــر نشــان مــی 
ــت هــای آزمایشــگاهی آب و فاضــالب  ــه کی ــد: در زمین کن
مــی تــوان گفــت قیمــت آن نســبت بــه نــوع خارجــی بســیار 
ارزانتــر اســت و از خــروج ارز از کشــور جلوگیــری مــی کنــد، 
ایــن در حالــی اســت کــه از نظــر کیفیــت بــا نمونــه خارجــی 

توانایــی رقابــت دارد.
بغــدادی در زمینــه مشــکالت موجــود در ایــن بخش نیز می 
گویــد بیشــتر ارگان هــا نمونــه محصــول را تهیــه میکننــد بــا 
ــن مســئله در  ــد. ای ــداری انجــام نمــی دهن ــن حــال خری ای
اســتان مرکــزی بیشــتر وجــود دارد امــا در خــارج از اســتان 
مشــتریان مــا بســیار زیــاد هســتند و تعــداد آنهــا بیــش از 
100 برابــر ایــن اســتان مــی باشــد کــه انتظــار مــا از پــارک و 

مرکــز رشــد، رفــع ایــن مهــم اســت.
وی در پایــان اضافــه کــرد: اگــر پــارک و مرکــز شــد در زمینــه 
تجــاری ســازی کیــت هــا بــه مــا کمــک کند و مســیر صادرات 
بــاز شــود قطعــا بــه دنبــال صــادرات به کشــورهای همســایه 
هســتیم، عــالوه بــر ایــن قــرار دادن امکانــات دیگــر از جمله 
ــت هــای  ــرای انجــام فعالی ــکان ب ــش و م ــرای آزمای فضــا ب
دیگــر بــه منظــور تعلــق گرفتــن معافیــت هــای مالیاتــی بــه 

شــرکت از دیگــر مطالبــات مــا مــی باشــد.
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در زمینــه اســتفاده از ایــن کیــت بایــد از روش دســتگاهی 
اســتفاده شــود کــه متاســفانه همــه دســتگاه الزم را ندارنــد 
بنابرایــن اقدامــی کــه شــرکت انجــام داد الگــو گرفتــن از 
متــدی بــود کــه بــه ســمت تشــخیص کیــت هــای ســریع مــی 
ــدارد. ایــن روش مقــدار  ــه دســتگاه ن ــازی هــم ب رفــت و نی
متانــول موجــود در الــکل را از یــک صــدم تــا دو دهــم درصد 

نشــان مــی دهــد.
ایــن  دیگــری  شــرکت  البتــه  کنــد:  مــی  اضافــه  بغــدادی 
اقــدام را انجــام مــی دهــد بــا ایــن تفــاوت کــه در کیــت 
هــای تشــخیص متانــول ایــن شــرکت دو مشــکل عمــده 
وجــود دارد اول اینکــه حساســیت آن 5 درصــد اســت واگــر 
ــول داشــته باشــد را نشــان نمــی  ــر 5 درصــد متان ــکل زی ال
دهــد امــا کیــت تشــخیص مــا ایــن مشــکل را رفــع کــرده و 
دیگــری بحــث قیمــت اســت کــه شــرکت مــا بــا هــدف تاثیــر 
بــر کاهــش مــرگ و میــر ناشــی از مصــرف متانــول را بــا 
قیمــت پاییــن و ســود ناچیــز در قیــاس بــا شــرکتی کــه ایــن 

ــد. ــد مــی کن اقــدام را انجــام مــی دهــد تولی
وی اظهــار مــی کنــد: بــا توجــه بــه فعالیــت شــرکت در زمینــه 
تولیــد کیــت هــای آزمایشــگاهی آب و فاضــالب تمامــی 
مــواد اولیــه بــرای تولیــد کیــت های تشــخیص متانــول را در 
اختیــار داشــتیم و بــرای ایــن اقــدام هزینــه هــا را بــا حــدود 
40 میلیــون تســهیالت از پــارک و مابقــی را از فــروش کیــت 

هــای آب و فاضــالب تامیــن کردیــم.
مدیرعامــل شــرکت زیســت تجزیــه گســتر عنــوان مــی کنــد: 
خوشــبختانه فــروش ایــن کیــت هــا در تمــام کشــور انجــام 
مــی شــود و فــروش شــخصی هــم وجــود دارد همچنیــن 
بــرای اینکــه ایــن کیــت هــا در اختیــار تمامــی افــراد جامعــه 
قــرار گیــرد مــا آنهــا را در بســته هایــی بــا تعــداد کمتــر تهیــه 
و بــا قیمــت بســیار پاییــن در اختیــار مــردم قــرار داده ایــم. 
بغــدادی اذعــان مــی کنــد: متاســفانه هــم اکنــون مســیر 
ــاز نیســت و شــرکت  ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــت م ــرای فعالی ب
نیــاز بــه اطــالع رســانی، تبلیغــات، همــکاری و همراهــی 
دارد کــه در ایــن زمینــه انتظــار مــا از پــارک علــم و فنــاوری 

و مرکــز رشــد اســتان حمایــت در ایــن بخــش مــی باشــد.



تولید دستگاه تب سنج دیجیتال لیزری غیر تماسی

شــرکت گســترش صنعــت خاورمیانــه ســهامی خــاص، فعالیــت خــود را از ســال 1389 تحــت عنــوان شــرکت 
نشــانگر مهســاز آغــاز کــرده و در زمینــه سیســتم هــای الکترونیکــی بــه عنــوان پیمانــکار ارشــد شــرکت 

کمبایــن ســازی و هپکــو بــا ایــن بخــش هــا فعالیــت خــود را شــروع کــرد.
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موبــدی عنــوان مــی کنــد: از ایــن دســتگاه در مجمــوع ۱۶۰ 
نمونــه در سراســر ایــران در ایــن بــازه زمانــی ارســال شــده 
و هــم اکنــون در حــال انعقــاد قــرارداد ۱۳۰۰ دســتگاه بــا 
کشــور آذربایجان، ۲۴۰۰ دســتگاه با ترکیه و ۱۵۰۰ دســتگاه 
ــا  ــده سفارشــات م ــاه آین ــا م ــه ت ــا ارمنســتان  هســتیم ک ب

قطعــی مــی شــود.
اســتند  محصــول  برجســته  هــای  ویژگــی  زمینــه  در  وی 
دیجیتــال لیــزری تــب کرونــا اضافــه مــی کنــد: ایــن دســتگاه 
اولیــن دســتگاهی اســت کــه بــرای تشــخیص تــب کرونــا 
در دنیــا طراحــی و تولیــد شــده و بــا اســتفاده از هــوش 
مصنوعــی پارامترهایــی را انــدازه گیــری مــی کنــد و در کمتــر 
از یــک ثانیــه اعــالم مــی کنــد کــه آیــا فــرد در حالــت نرمــال 
و یــا مشــکوک بــه بیمــاری اســت، همچنیــن ایــن دســتگاه 

افــراد ناقــل را نیــز شناســایی مــی کنــد.
خاورمیانــه  صنعــت  گســترش  شــرکت  مدیرعامــل 
خاطرنشــان مــی کنــد: بســیاری از تــب ســنج هــای موجــود 
در بــازار نیــاز بــه اپراتــور دارنــد و همین مســئله اپراتورهایی 
کــه بیمــاران را معاینــه مــی کننــد را نیــز آلــوده خواهــد کــرد 
امــا ایــن دســتگاه بــا توجــه بــه اینکــه نیــاز بــه اپراتــور نــدارد، 
ــور کار خــود را انجــام مــی دهــد و اطالعــات را  ــدون اپرات ب

ثبــت مــی کنــد.
موبــدی در مــورد مزایــای دســتگاه ضــد تگــرگ نیــز مــی 
امــا  شــده  ابــداع   ۱۹۶۰ ســال  از  دســتگاه  ایــن  گویــد: 
نواقصــی را داشــته کــه بــه مــرور زمــان نواقــص شناســایی 
ــوده اســت در  ــه ب ــن گون ــز ای ــا نی ــع شــده  دســتگاه م و رف
ایــن دســتگاه از محــل نصــب، تــا شــعاع ۱۰۰ هکتــار تحــت 
پوشــش دســتگاه اســت و زمانیکــه دســتگاه در منطقــه ای 
نصــب مــی شــود تــا ارتفــاع ۱۲ کیلومتــری دســتگاه هرگونــه 
بــارش تگــرگ تبدیــل بــه بــاران مــی شــود و تــوده هــای ابــر 
را دچــار متالشــی ســازی درونــی مــی کنــد بــا ایــن اقــدام یک 
مصیبــت الهــی بــه یــک موهبــت الهــی تبدیــل و از بــروز 

ــری مــی شــود. خســارات جلوگی
وی خاطر نشــان می کند: این سیســتم موانع و مشــکالت 
را بــرای کشــاورز و ســایر افــراد از جملــه مــردم عــادی مرتفع 
مــی کنــد همچنیــن ایــن ســامانه نخســتین ســامانه اســت 

کــه  سیســتم کنتــرل آن HMI مــی باشــد

ایــن شــرکت از بهمــن مــاه ســال 1398 بــه صــورت مســتمر 
بــا پــارک علــم وفنــاوری اســتان در حــال همــکاری مــی 
باشــد و هــم اکنــون وارد دوره رشــد شــده و فیلــد اصلــی 
ــد ســامانه هوشــمند ضــد  ــن شــرکت طراحــی و تولی کار ای
تگــرگ مــی باشــد کــه بــرای نخســتین بــار در خاورمیانــه 

انجــام شــده اســت.
شــرکت گســترش صنعــت خاورمیانــه هــم اکنــون بــا ۱۲ نفــر 
در بخــش مهندســی و اداری فعالیــت دارد و بــه زودی نیــز 
ــن  ــرد تمامــی ای ــد را جــذب خواهــد ک ــروی جدی ــر نی ۲۰ نف
افــراد نیروهــای جــوان و خــالق هســتند و ۴۷ درصــد ایــن 

افــراد را نیــز بانــوان تشــکیل داده انــد.
مدیرعامــل شــرکت گســترش صنعــت خاورمیانــه در ایــن 
زمینــه مــی گویــد: مــن دارای مهندســی الکترونیــک هســتم 
و هــم اکنــون مشــغول بــه تحصیــل در رشــته مهندســی 
بازرگانــی هســتم همچنیــن دکتــرای افتخاری را از دانشــگاه 
تهــران اخــذ کــرده ام و دارای ۲۸ ثبــت اختــراع در ایــران 

مــی باشــم.
شــهریار موبــدی بیــان مــی کنــد: 5 مقاله ترویجــی، ۲ مقاله 
علمــی و پژوهشــی، یــک ترجمــه کتــاب دارم همچنیــن در 
زمینــه طراحــی سیســتم هــای الکترونیــک و سیســتم هــای 

مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی نیــز فعالیــت دارم.
وی ادامــه مــی دهــد:  فعالیــت اصلــی شــرکت طراحــی 
و تولیــد ســامانه هوشــمند ضــد تگــرگ اســت کــه نمونــه 
اولیــه آن طراحــی و تولیــد شــده و از مهرمــاه امســال تولیــد 

نهایــی آن آغــاز مــی شــود.
ــه توضیــح  مدیرعامــل شــرکت گســترش صنعــت خاورمیان
مــی دهــد: در اواخــر بهمــن مــاه و بــا توجــه بــه شــیوع 
بیمــاری کرونــا و اپیدمــی ایــن بیمــاری در کشــور بنــا بــه 
ــم و  ــن بخــش ورود کردی مســئولیت اجتماعــی خــود در ای
اســتند دیجیتــال لیــزری تــب کرونــا را طراحــی کردیــم و در 
کمتــر از ۱۰ روز توانســتیم آن را بــه تولیــد انبــوه برســانیم 
بهداشــت،  وزارت  تاییدیــه  دســتگاه  ایــن  اســت  گفتنــی 
اســتاندارد و مجــوز تولیــد وزارت صمــت را دارا می باشــد 
و در ورودی وزارت بهداشــت، وزارت علــوم، نهــاد علمــی 
ــوری، اســتانداری هــای و برخــی از ادارات و  ریاســت جمه

.... نصــب و قابــل اســتفاده اســت.



مدیرعامــل شــرکت گســترش صنعــت خاورمیانــه اظهــار 
مــی کنــد: در زمینــه ســامانه هوشــمند ضــد تگــرگ نیــز 
هــم اکنــون ۳ تــا شــرکت فعــال وجــود دارد کــه یکــی از 
ــات  ــل اینکــه امکان ــه دلی ــا ب ــن ســازی اســت ام ــا کمبای آنه
و خدمــات پــس از فــروش مــا بیشــتر اســت و در حــال 
تبدیــل شــدن بــه یــک برنــد هســتیم و همچنیــن بــا توجــه 
بــه اینکــه آرژانتیــن ایــن محصــول را تولیــد مــی کنــد نمونــه 
هایــی را کــه بــرای آنهــا فرســتادیم کیفیــت، امکانــات و 
عمــر محصــول مــا نســبت بــه تولیــد ایــن محصــول توســط 
آرژانتیــن در جایــگاه باالتــری توســط خــود ایــن کشــور قــرار 
گرفــت و مــا تــا دو ســال آینــده مــی توانیــم در ایــن زمینــه 
تولیــد کننــده برتــر باشــیم و ارزآوری خوبــی را بــرای کشــور 

رقــم بزنیــم.
موبــدی مــی گویــد: در زمینــه ادامــه فعالیــت هــای ایــن 
شــرکت در هــر دو زمینــه بــا توجــه بــه ادامــه دار بــودن 
ــا  ــر ســبک زندگــی مــردم م ــا و تغیی موضــوع بیمــاری کرون
پلــن هایــی را بــرای توســعه محصــول داریــم کــه از اول 
مهرمــاه طــرح توســعه آن بــا امکانــات بیشــتر در برنامــه 
اســت تــا در مراکــز عمومــی در اختیــار مــردم بــدون نیــاز بــه 
ــد و از  ــد از آن اســتفاده کننن ــان بتوانن ــه و صــرف زم هزین
ســالمتی خــود اطمینــان پیــدا کننــد زیــرا تنهــا شــرکت تولیــد 

کننــده هســتیم.
وی عنــوان مــی کنــد: در مــورد محصــول ضد تکــرگ با توجه 
بــه امکانــات خــوب محصــول و تکنولــوژی جدیــد محصــول 
مــی توانیــم بــه شــرکت برتــر در کشــور، خاورمیانــه و دنیــا 
ــداز  ــه چشــم ان ــده ب ــا ۲ ســال آین تبدیــل شــویم و قطعــا ت

اول دســت پیــدا خواهیــم کــرد.
مدیرعامــل شــرکت گســترش صنعــت خاورمیانــه در زمینــه 
ــدات محصــوالت شــرکت مــی  ــه تولی ــن قطعــات اولی تامی
گویــد: قطعــات اولیــه الکترونیــک وارداتــی اســت و از چین، 
کــره جنوبــی و ســنگاپور وارد مــی شــود و مابقــی قطعــات 
در داخــل تولیــد و طراحــی مــی شــود و ضمانــت نیــز دارد.
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و دارای یــک مانیتــور لمســی رنگــی نیــز اســت کــه تمــام 
پارامترهــای دســتگاه روی آن نمایــش داده مــی شــود و 
سیســتم از راه دور و از طریــق موبایــل  و تبلــت بــه صــورت 

ــود. ــل کنتــرل و رهگیــری خواهــد ب هوشــمند قاب
ــد:   ــان مــی کن ــه بی مدیرعامــل گســترش صنعــت خاورمیان
ــوژی  ــل اینکــه از تکنول ــه دلی تمامــی محصــوالت شــرکت ب
دارای  محصــوالت  شــرکت  و  هســتند  برخــوردار  باالیــی 
کیفیــت بــاال و بســیار مرغــوب را تولیــد مــی کنــد تمامــی 
ایــن تولیــدات دارای ۲ ســال ضمانــت بــی قیــد و شــرط و ۱۰ 

ــت پــس از فــروش مــی باشــد. ســال ضمان
موبــدی توضیــح مــی دهــد: مشــتریان محصــوالت ســامانه 
هوشــمند ضــد تگــرگ و اســتند دیجیتــال لیــزری تــب کرونــا 
از سراســر کشــور هســتند و این مشــتریان انحصاری داخل 
اســتان نیســت البتــه بــا توجــه بــه جــو اســتان و مشــکالتی 
ایــن  شــاهد  اوقــات  گاهــی  دارد  وجــود  اســتان  در  کــه 
هســتیم کــه در اســتان محصولــی تولیــد مــی شــود کــه در 
کشــور خواهــان زیــادی نیــز دارد امــا متاســفانه در اســتان 
ــرد، اگــر هــم توســط ادارات  ــرار نمــی گی مــورد اســتقبال ق
اســتفاده شــود پرداخــت هــا بــه موقــع انجــام نخواهــد شــد 
و شــرکت هــا را بــا چالــش هــای بســیار زیــادی مواجــه مــی 

کنــد.
وی عنــوان مــی کنــد:  بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون مــوج 
کرونــا در کشــور کــم شــده و مــردم نــکات بهداشــتی را کمتر 
ــرای  ــه ب ــه اینک ــا توجــه ب ــن ب ــد و همچنی ــات مــی کنن مراع
اواخــر مهرمــاه بــا مــوج جدیــدی از کرونــا مواجــه خواهیــم 
ــان  ــش بنی ــا دان ــه محصــول م ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک شــد و ب
اســت و تکنولــوژی آن از صفــر تــا صــد در اختیــار خودمــان 

اســت.
و ایــن محصــول یــک محصــول هایتــک و کاالی اســتراتژیک 
مــی باشــد کــه مــورد اســتقبال اســت بــا توجــه بــه مزایــای 
ایــن دســتگاه و قیمــت رقابتــی موقعیــت بســیار خوبــی را 
ــا  ــرای م ــد ب ــا مــی توان هــم در داخــل کشــور و هــم در دنی

رقــم بزنــد.



ایجاد نرم افزار ابر آموز توسط شرکت فناوری توسعه 
ابری آریا به منظور آموزش مجازی

شــرکت فنــاوری توســعه ابــری آریــا از اواخــر ســال 
۹۴ فعالیــت خــود را در زمینــه رفــع کــم و کاســتی 
هــای نظــام آموزشــی کنونــی بــا ایجــاد وب ســایت 
آموزشــی تحــت عنــوان وی اکــس پــرت ، بــه منظور 
رفــع مشــکل در ایــن بخــش و افزایــش وســعت 
کاری آموزشــگاه هــا آغــاز کــرده اســت. ایــن اقــدام 
ــا  ــه شــیوع بیمــاری کرون ــا توجــه ب ــون و ب هــم اکن
ــات محســوب مــی شــود و  ــن اقدام ــی از بهتری یک
مــی تــوان گفــت ایــن مهــم جــزو یکــی از مطالبــات 
آموزشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی در شــرایط فعلــی 

مــی باشــد.

ــا ایــن مشــکل گــروه جدیــدی را بــه منظــور  بعــد از مواجــه ب
تعریــف پلــت فــرم جدیــد تشــکیل دادیــم کــه در آن تمامــی 
آموزشــگاه هایــی کــه تمایــل بــه داشــتن نــرم افــراز بودنــد بــه 

صــورت سرویســی حمایــت مــی شــدند،
  بنابرایــن ســامانه دیگــری تحــت عنــوان ابرآمــوز طراحــی 
شــد و در اواخــر ســال ۹۵ ایــن مهــم منجــر بــه دانــش بنیــان 
شــدن شــرکت مــا شــد و از ســال ۹۷ نیــز بــا فعالیــت بــر روی 
نــرم افــزار ابــر آمــوز وارد پــارک علــم و فنــاوری اســتان شــدیم. 
وی توضیــح مــی دهــد: اقدامــات انجــام شــده بــر روی ایــن 
نــرم افــزار بــه اتمــام رســیده امــا حــدود ۲ تــا ۳ مرحلــه بــرای 
نهایــی شــدن ایــن نــرم افــزار و آغــاز بــه کار آن باقــی مانــده 
ــه  ــی را ب ــه توضیحــات جامــع و کامل ــن زمین اســت کــه در ای

پــارک ارائــه داده ایــم.
مدیرعامــل شــرکت فنــاوری توســعه ابــری آریــا ادامــه مــی 
دهــد: اســتارت فعالیــت ایــن شــرکت بــه دلیــل ضعــف و 
کاســتی در نظــام آموزشــی زده شــد زیــرا در ایــن بخــش 
ناعدالتــی وجــود دارد و در حقیقــت تمامــی مراکــز آموزشــی 
پیشــرفته در مراکــز اســتانها و شــهر تهــران متمرکــز شــده 
و بســیاری از افــراد دارای اســتعداد نمــی تواننــد بــه ایــن 
مراکــز دسترســی داشــته باشــند کــه ایــن مســئله هــم از نظــر 
ــرای ایــن افــراد چالــش  مســافتی و هــم از نظــر اقتصــادی ب
هایــی را بــه همــراه دارد بنابرایــن مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم 
تــا تمامــی ایــن افــراد بتواننــد از امکانــات موجــود بــه طــور 

یکســان اســتفاده کننــد.
تمامــی  توانــد  مــی  آمــوز  ابــر  کنــد:  مــی  اضافــه  ســتوده 
نــرم  ایــن  بــا  ســازد.  مرتفــع  را  آموزشــگاه  یــک  مشــکالت 
افــزار ســایت آموزشــگاه هــا مــی تواننــد خودشــان تمامــی 
مشــخصات را پیــاده ســازی کننــد و بــرای ایــن اقــدام نیــاز 
بــه ســخت افزارهــای خاصــی ندارنــد و بــه صــورت سرویســی 
مــی تواننــد ســایت را آمــاده ســازی کننــد و در داخــل ســایت 
بــه سیســتم و مدیریــت یادگیــری دسترســی داشــته باشــند 
و عــالوه بــر ایــن ســایت را در پلــت فــرم شــخصی خودشــان 

پیــاده ســازی کننــد.
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در ایــن زمینــه مدیــر عامــل شــرکت فنــاوری توســعه ابــری 
نمایشــگاه  در  بــا حضــور  شــرکت  ایــن  گویــد:  مــی  آریــا 
الکامــپ در همــان ابتــدای فعالیــت در زمینــه طراحــی وب 
ســایت لــی اکــس پــرت متوجــه نواقــص موجــود در آن شــد 
کــه یکــی از مهمتریــن ایــن مــوارد تمایــل مراجعــه کننــدگان 

بــه داشــتن ایــن وب ســایت توســط خودشــان بــود.
سعید ستوده بیان می کند:
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مدیرعامــل شــرکت فنــاوری توســعه ابــری آریــا ادامــه مــی 
دهــد: بــا توجــه بــه اینکــه پذیــرش در آموزشــگاه هــا بــه 
صــورت حضــوری بــوده و قابلیــت دسترســی بــرای تمامــی 
افــراد بــه صــورت یکســان مقــدور نیســت بــا ایــن سیســتم 
مراکــز آموزشــی بــرای تمامــی افــراد یادگیرنــده در ســطح 
ــده هــا مــی  کشــور قابــل دسترســی اســت و آمــوزش دهن
تواننــد ظرفیــت پذیــرش خــود را افزایــش و وســعت دهنــد.

ســتوده عنــوان مــی کنــد: بــا توجــه بــه اینکــه ســرورهای 
ایــن برنامــه مختــص خــود شــرکت اســت قــادر هســتیم 
۱۰۰ آموزشــگاه را پوشــش دهیــم و هــم اکنــون نیــز ایــن 
سیســتم در اختیــار پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــه منظــور 
تســت بــه مــدت ۳ مــاه قــرار گرفتــه کــه بعــد از ایــن مــدت 
بــه صــورت حقیقــی اجرایــی خواهــد شــد تــا میــزان رغبــت 
آموزشــگاه هــا و میــزان درآمــد و آورده آن بــرای شــرکت 
گام  زیرســاخت  گســترش  بــرای  مــا  و  شــود  مشــخص 

برداریــم.
وی مــی گویــد: بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده مشــابه 
ایــن نــرم افــزار در ایــران وجــود نــدارد زیــرا هــدف ایــن 
نــرم افــزار مجــازی ســازی و دو فضــا ســازی آموزشــگاه هــا 
اســت عــالوه بــر ایــن نمونــه خارجــی ایــن نــرم افــزار نیــز در 
ــرم  ــا صــد ایــن ن دســترس نمــی باشــد در حقیقــت صفــر ت

ــات انجــام شــده اســت. افــزار توســط گــروه دب
ــان مــی  ــا بی ــری آری ــاوری توســعه اب مدیرعامــل شــرکت فن
کنــد: کار اصلــی ایــن سیســتم دو فضایــی کــردن آموزشــگاه 
هــا و فضاهــای آموزشــی اســت و ماننــد یــک آیینــه عمــل 
مــی کنــد در ایــن نــرم افــزار بخشــهای مختلفــی طراحــی 

شــده
کــه یکــی از ایــن مــوارد ســایت ســاز مــی باشــد و بــرای 
اطــالع رســانی در اختیــار خــود مراکــز آموزشــی و آموزشــگاه 
ــن وب ســایت سیســتم  ــن در داخــل ای هــا اســت همچنی

ــد. ــاده ســازی کنن ــد پی ــت LMS را مــی توانن مدیری
ــه در  ــی ک ــح مــی دهــد: تمامــی بخــش های ســتوده توضی
یــک مرکــز آموزشــی و آموزشــگاه هــا وجــود دارد از طریــق 
ایــن نــرم افــزار تحــت عنــوان دپارتمــان،  مجــازی ســازی می 
شــود و دسترســی بــرای تمامــی افــراد در تمامــی مناطــق 

میســر خواهــد شــد.

وی اضافــه مــی کنــد: در ایــن نــرم افــزار عــالوه بــر مــوارد ذکــر 
شــده ، در بخــش مدیریــت آموزشــگاه کــه بخــش آموزشــی 
اســت در مــورد نحــوه آمــوزش نیــز توضیــح داده مــی شــود و 
بخشــی نیــز تحــت عنــوان وبینــار وجــود دارد و یادگیرنــدگان 
مــی تواننــد از ایــن دوره هــا اســتفاده کننــد تــا پرزنــت شــوند 
ــر  ــوع آمــوزش مناســب ت ــن ن ــه ای ــاور برســند ک ــن ب ــه ای و ب
اســت.مدیرعامل شــرکت فنــاوری توســعه ابــری آریــا ادامــه 
مــی دهــد: بخــش دیگــری کــه در ایــن نــرم افــزار طراحــی 
شــده بخــش ویدیوهــا مــی باشــد کــه در یادگیــری نقــش 
بســیار عمیقــی دارد و بعــد از ایــن بخــش نیــز پرســش و 
پاســخ و مباحثــه در قســمت آنالیــن بیــن آمــوزش دهنــده و 
یادگیرنــده بــه منظــور رفــع اشــکال انجــام خواهــد شــد و بــه 
ســواالت پاســخ داده مــی شود.ســتوده اظهــار مــی کنــد: اگــر 
رفــع اشــکال بــا ایــن مراحــل انجــام نشــود یادگیرنــدگان مــی 
توانند درخواســت کالس حضوری داشــته باشــند و اقدامات 
ــا مرکــز آموزشــی انجــام خواهــد  الزم توســط آموزشــگاه و ی
شــد در واقــع ایــن نظــام آموزشــی توســط ایــن نــرم افــزار 
بایــد در تســت قــرار گیــرد و بعــد از بــه نتیجــه رســیدن نهایــی 
شــود.وی توضیــح مــی دهــد: در شــرایط کنونــی ایــن نــرم 
افــزار بهتریــن کاربــرد را دارد و بیمــاری کرونــا کاتالیــزوری 
شــده بــرای اینکــه آمــوزش مجــازی بــه عنــوان یک خواســته و 
مطالبــه بــرای آموزشــگاه هــا تبدیــل شــود.مدیرعامل شــرکت 
فنــاوری توســعه ابــری آریــا ادامــه مــی دهــد: ایــن نــرم افــزار 
توانایــی پوشــش تمامــی آموزشــگاه هــای کشــور را بــه شــرط 
ایجــاد زیرســاخت هــای الزم را دارد امــا نیــاز بــه یــک دوره 
ــا بررســی هــای الزم و تســت هــای  ــا ۷ ماهــه اســت،  ت ۶ ی
مــورد نظــر انجــام شود.ســتوده خاطــر نشــان مــی کنــد: بــرای 
پوشــش ملــی آموزشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی زیرســاخت 
ــد از  ــن بخــش بای ــادی الزم اســت کــه در ای هــای بســیار زی

افــراد متخصــص اســتفاده شــود.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه کمــک هــای مــادی پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان اضافــه مــی کنــد:  حمایتهــای معنــوی در 
کنــار حمایــت هــای مــادی در پیشــبرد اهــداف شــرکت بســیار 
ــا زمــان  ــارک ایــن اســت ت ــه مــا از پ ــوده و مطالب تاثیرگــذار ب
ــرم افــزار حمایــت از شــرکت را انجــام  رفــع اشــکاالت ایــن ن
دهنــد تــا بتوانیــم ســرویس جامــع و کاملــی را بــه نظــام 

ــم. ــه دهی آموزشــی و آموزشــگاه هــای کشــور ارائ



از  یکــی  شــایلین  طــب  گســتران  نبــوغ  شــرکت 
شــرکت هایــی اســت کــه از ســال 95 فعالیــت خــود 
را در زمینــه تولیــد لیــف بــا برنــد بیوالیــف آغــاز 
کــرده اســت و توانســته در تولیــد ایــن محصــول 
بــا کشــت گیــاه لوفــا موفقیــت هــای چشــمگیری را 

ــد. کســب کن

کشت گیاه لوفا در ایران توسط شرکت 
نبوغ گستران طب شایلین

کشــت گیــاه لوفــا بــه منظــور تولیــد لیــف بــا برنــد بیوالیــف 
هم اکنــون توســط ایــن شــرکت در بیــش از هــزار هکتــار از 
اراضــی اســتان هــای کرمــان، شــیراز و شــمال و در حــدود 3 
هــزار هکتــار از اراضــی ســه روســتای اســتان مرکــزی انجــام 

مــی شــود.
در ایــن زمینــه بومــی ســازی کشــت گیــاه لوفــا بــا توجــه بــه 
اینکــه میــوه گیــاه لوفــا از ترکیــه وارد ایــران می شــد، یکــی 
از اقدامــات ارزشــمند ایــن شــرکت در زمینــه بومــی ســازی 

تولیــد ایــن گیــاه مــی باشــد.
 مدیرعامــل شــرکت نبــوغ گســتران طــب شــایلین در زمینــه 

فعالیــت هــا و شــکل گیری شــرکت می گویــد: 
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قبــل از اینکــه بتوانیــم تولیــد لیــف بــا برنــد بیوالیــف را در 
ــا یــک شــرکت پخــش فرآورده هــای  ســال 95 آغــاز کنیــم ب
بهداشــتی همــکاری داشــتیم و تولیــدات ایــن شــرکت را در 

شــهرهای مختلــف اســتان انجــام می دادیــم.
عظیــم رفیعــی بیــان می کنــد: در همیــن زمــان بــه فکــر 
از  بعــد  توانســتیم  و  افتادیــم  مجموعــه  کــردن  بــزرگ 
گذرانــدن مشــکالت و مســائل فــراوان بــا شــرکتی کــه پخش 
فرآورده هــای بهداشــتی آن توســط مــا انجــام می شــد بــا 
ــم و فــروش  ــرار کنی ــاط برق فروشــگاه شــهروند تهــران ارتب
ایــن محصــول بــه فروشــگاه شــهروند را داشــته باشــیم، 
هم اکنــون فــروش ایــن محصــول بــه صــورت زنجیــره ای 
از جملــه  دیگــر  بــزرگ  و فروشــگاه های  انجــام می شــود 
ــن محصــول هســتند. ــداران ای ــز جــزو خری ــکا نی ــاه و ات رف

ــزرگ  ــا فروشــگاه های ب ــت اینکــه ب وی ادامــه می دهــد: عل
و زنجیــره ای در تهــران همــکاری داریــم ایــن اســت کــه 
اســتان مرکــزی پتانســیل الزم را بــرای انجــام ایــن فعالیــت 
نــدارد. بنابرایــن بیشــتر مشــتریان ایــن محصــول در خــارج 
از اســتان مرکــزی حضــور دارنــد. مدیرعامــل شــرکت نبــوغ 
گســتران طــب شــایلین در زمینــه ثبــت برنــد ایــن محصــول 
ثبــت  بــه  آخــر   e بــدون  ترکیــه  در  بیوالیــف  می گویــد: 
 e رســیده و مــا توانســتیم ایــن برنــد را بــا افــزودن کلمــه
ثبــت برنــد کنیــم کــه مشــکلی بــرای ایــن اقــدام ایجــاد نشــود 
و خوشــبختانه در حــال حاضــر تولیــد داخلــی ایــن محصــول 
بــدون وارد کــردن از ترکیــه بــا همیــن برنــد انجــام می شــود. 
زمینــه  زیــادی در  اضافــه می کنــد: فعالیت هــای  رفیعــی 
تولیــد ایــن لیــف در داخــل انجــام شــده و توانســته ایم 
خــط تولیــد ایــن لیــف را بــا ســاخت دســتگاهی توســط خــود 
شــرکت و بــه صــورت بومــی و داخلــی راه انــدازی کنیــم و 
هــم اکنــون از 22 مــدل لیــف، 18 مــدل آن توســط شــرکت 

مــا تولیــد مــی شــود.



وی اظهــار می کنــد: بــا توجــه بــه نــوع تولیــد لیــف و جنــس 
خــاص ایــن لیــف کــه الیه بــرداری پوســت و رفــع جــوش و 
آکنــه را انجــام می دهــد می تــوان گفــت جنــس ایــن لیــف 
بــا ایــن برنــد انحصــاری شــرکت مــا اســت و بــا ایــن اقــدام 
کشــور  از  ارز  خــروج  و  کاال  ایــن  واردات  از  توانســته ایم 

جلوگیــری کنیــم.

شــایلین  طــب  گســتران  نبــوغ  شــرکت  مدیرعامــل 
عنــوان می کنــد: شــرکت مــا تنهــا شــرکتی اســت کــه در 
مجموعه هــای زنجیــره ای فعالیــت دارد و عــالوه بــر ایــن 
ثبــت برنــد شــده اســت بــه همیــن دلیــل بــدون تــرس از 
مشــکالت بخــش مالیــات و دارایــی کــه بیشــتر شــرکت 
هــا و تولیدکننــدگان بــا آن مواجــه هســتند توانســته ایم 

فعالیــت خــود را آغــاز کنیــم.

رفیعــی می گویــد: ایــن شــرکت در حــدود ســال 96 و 97 
همــکاری خــود را بــا پــارک علــم و فنــاوری اســتان آغــاز کرده 
و بــه جــرات می تــوان گفــت در پخــش زنجیــره ای حــرف 
ــال توســعه فعالیــت پخــش  ــه دنب ــم و ب نخســت را می زنی
ــه هایپرهــا و داروخانه هــا در  ــر از جمل در بخش هــای دیگ

تهــران هســتیم.

وی بیــان می کنــد: تفــاوت ایــن لیــف بــا لیف هــای موجــود 
در  لیف هــای موجــود  اکثــر  کــه  اســت  ایــن  در  بــازار  در 
بــازار از جنــس پلی اســتر اســت، امــا ایــن لیــف از میــوه 
ــام لوفــا تهیــه می شــود کــه اســتفاده از ایــن  ــه ن گیاهــی ب
گیــاه عــالوه بــر تولیــد لیــف مــی توانــد در بخــش هــای 
دیگــر مــورد اســتفاده باشــد. در همیــن زمینــه افــراد در 
ــه  ــال ســاخت غضــروف ب ــه دنب ــان ب شــرکت های دانش بنی
جــای اســتخوان هســتند بنابرایــن می تــوان گفــت تولیــد 
ــت  ــوده و کیفی ــق ب ــا موف ــن محصــول توســط شــرکت م ای

مهم تریــن عامــل متمایــز شــدن ایــن محصــول اســت.
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مدیرعامــل شــرکت نبــوغ گســتران طــب شــایلین اضافــه 
ــون محصــول  ــز هم اکن ــده دیگــر نی ــک تولیدکنن ــد: ی می کن
تنــوع  اینکــه  دلیــل  بــه  امــا  می کنــد،  تولیــد  را  مشــابه 
محصــوالت تولیــدی شــرکت مــا را نــدارد، نتوانســته بــا مــا 
رقابــت داشــته باشــد. هم اکنــون یکــی از ایــده هــای مــا 
ــد اســفنج  ــده از یــک شــرکت اســپانیایی تولی ــا گرفتــن ای ب
کــودک بــا برنــد خــود شــرکت می باشــد کــه در مرحلــه تولیــد 

اســت.
روی  بــر  مــا  تمرکــز  بیشــترین  می دهــد:  ادامــه  رفیعــی 
فــروش ایــن محصــول در پایتخــت اســت زیــرا عــالوه بر دارا 
ــودن پتانســیل فــروش ایــن محصــول بیشــتر مشــتریان  ب
خودشــان بــه دنبــال خریــد محصــوالت مــا هســتند کــه 
قطعــا ایــن مهــم بــه دلیــل دارا بــودن کیفیــت ایــن محصــول 

و جلــب رضایــت مشــتریان محقــق شــده اســت.
وی توضیــح می دهــد: صفــر تــا صــد مــواد اولیــه توســط 
ــا  ــی اســت کــه ب خــود شــرکت تولیــد می شــود ایــن در حال
ــازه  ــو و ت ــک کار ن ــن محصــول ی ــد ای ــه اینکــه تولی توجــه ب
بنابرایــن  نیســت  جالــب  افــراد  از  بســیاری  بــرای  اســت 
بــدون  و  قیمــت  ارزان  جنــس  دنبــال  بــه  افــراد  بیشــتر 
کیفیــت هســتند و متاســفانه بــرای جنــس برنــد و باکیفیــت 

نمی کننــد. هزینــه 
مدیرعامــل شــرکت نبــوغ گســتران طــب شــایلین عنــوان 
هــای  مــدل  بــا  می رویــم  جلوتــر  هرچــه  مــا  می کنــد: 
ــا توجــه  جدیدتــری از ایــن محصــول آشــنا می شــویم کــه ب
بــه ظرفیــت و پتانســیل شــرکت تــوان ایــن را داریــم کــه هــر 
ســال یــک زنجیــره را بــرای فــروش و پخــش ایــن محصــول 

ــم. اضافــه کنی
ایــن فعالیــت می توانــد  از  وی عنــوان می کنــد: حمایــت 
در زمینــه ایجــاد اشــتغال بیشــتر بســیار دارای اهمیــت 
باشــد زیــرا هم اکنــون مــا بــا حــدود 90 فروشــگاه زنجیــره ای 
همــکاری داریــم کــه از ایــن تعــداد حــدود 60 فروشــگاه را 
ــه خــود اختصــاص داده و مابقــی را فروشــگاه های  ــاه ب رف
شــهروند و اتــکا تشــکیل داده اســت و حــدود 120 نفــر در 

ــا شــرکت همــکاری دارنــد. ایــن زمینــه ب



تولید محصوالت گیاهی صد در صد ارگانیک توسط 
ویان سبز آیالر شرکت ر

شــرکت رویــان ســبز آیــار از ســال 96 فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد عرقیــات، دمنــوش و شــربت 
گیاهــی و همچنیــن تولیــد ادویــه جــات غذایــی آغــاز کــرده اســت.

ایــن شــرکت بعــد از قــرار گرفتــن در زیرمجموعــه رشــد دانشــگاه آزاد و بعــد از آن تبدیــل بــه واحــد فنــاور فعالیــت خــود را در 
ســوله اجــاره ای دانشــگاه ادامــه داده و هم اکنــون در حــدود یــک ســال و نیــم اســت کــه زیرمجموعــه پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان ایــن رونــد را ادامــه می دهــد و توانســته جهــش مناســبی را در زمینــه تولیــد ایــن محصــوالت داشــته باشــد.
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وی اظهارمــی کنــد: ارگانیــک بــودن 
بــودن  بــاال  تولیــدی،  محصــوالت 
کیفیــت و پاییــن بــودن قیمــت ســبب 
خــاص  و  بــودن  فــرد  بــه  منحصــر 
ایــن  تولیــدی  محصــوالت  بــودن 
ــر ایــن خریــد  شــرکت اســت عــالوه ب
می شــود  انجــام  هایــی  بــاغ  از  گل 
کــه از کــود اوره اســتفاده نکننــد و 
در صــورت انجــام آزمایــش بــر روی 
محصولــی کــه ایــن کــود را داشــته 
خــود  خســارت  تمامــی  مــا  باشــد 
قبــل  از  زیــرا  می کنیــم  دریافــت  را 
ــرار  ــت ق ــن مــوارد در اولوی تمامــی ای
ــل  ــول طــرف مقاب داشــته و مــورد قب

اســت. بــوده 
ســبز  رویــان  شــرکت  مدیرعامــل 
دیگــر  یکــی  می کنــد:  عنــوان  آیــالر 
تولیــد  زمینــه  در  کــه  اقداماتــی  از 
دمنــوش هــای تولیــدی ایــن شــرکت 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه ترکیــب طب 
ــد باســتان  ــران قدیــم و هن ســنتی ای
اســت کــه بــا ایــن اقــدام دمنوش هــا 
بــرای طبیعــت هــای مختلــف تهیــه 

مــی شــود.
عــالوه  می کنــد:  تصریــح  نــادری 
بــر ایــن، 4 محصــول جدیــد توســط 
عرضــه  کــه  شــده  تولیــد  شــرکت 
عرقیــات بــه صــورت دراژه و کپســول 
مهــم  مــوارد  از  یکــی  خوراکــی 
ــد شــرکت اســت و در  ــدات جدی تولی
دنیــا بــرای نخســتین بــار ایــن اقــدام 

می  شــود. انجــام 
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در ایــن شــرکت 75 محصــول تولیــد 
ایــن تعــداد  35  از  مــی شــود کــه 
محصــول را عرقیــات گیاهی و مابقی 
دوگانــه،  هــای  دمنــوش  انــواع  را 
همچنیــن  و  ترکیبــی  و  چهارگانــه 
ادویــه  هــای مختلــف تشــکیل مــی 

دهــد.
شــربت  مــدل   3 شــرکت  ایــن  در 
نعنــاع،  شــربت  جملــه  از  خوراکــی 
تهیــه  نیــز  گالب  و  بیدمشــک 
می شــود کــه تمامــی ایــن تولیــدات 
باشــد.  مــی  ارگانیــک  صــد  در  صــد 
ســبز  رویــان  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــا اشــاره بــه تعطیلــی شــرکت  آیــالر ب
از بهمــن مــاه ســال گذشــته بــه دلیــل 
شــیوع بیمــاری کرونــا و آغــاز دوبــاره 
فعالیــت شــرکت از هفتــه گذشــته بــا 
گالب گیــری می گویــد: ایــن شــرکت 
تــن   4 در ســال گذشــته در حــدود 
صــادرات انــواع محصــوالت بــه اربیــل 
کــه   داشــته  را  عــراق  ســلیمانیه  و 
تولیــد عرقیــات و صــادرات امســال بــا 
شــیوع کرونــا کاهــش چشــمگیر و در 
حــدود 90 درصــدی را داشــته اســت.

بــا  بیــان می کنــد:  نــادری  غالمرضــا 
طبــع  مهرمــاه  از  اینکــه  بــه  توجــه 
پیــدا  افزایــش  عرقیــات  خریــد 
خواهــد کــرد شــرکت حــدود یــک تــن 
ــه  ــرده ک ــداری ک گل محمــدی را خری
از ایــن میــزان 3 هــزار لیتــر عــرق گل 

تولیــد خواهــد شــد. محمــدی 

لیتــر  هــزار   3 تولیــد  همچنیــن 
عــرق نعنــاع و هــزار لیتــر از ســایر 
تولیــد  برنامــه  در  محصــوالت 
دارد.  قــرار  شــرکت   ایــن  عرقیــات 
وی ادامــه مــی دهــد: البتــه ظرفیــت 
ــن اســت  ــد شــرکت بیشــتر از ای تولی
ــزان تنهــا 15 درصــد تولیــد  و ایــن می
ایــن بخــش را بــه خــود اختصــاص 
مــی دهــد ایــن هــم بــه دلیــل ملتهــب 
هــای  قیمــت  وجــود  و  بــازار  بــودن 
متفــاوت اســت، البتــه شــرکت مــا بــا 
ــه دارد  ــی ک ــروش مویرگ ــه ف توجــه ب
دچــار مشــکل در فــروش تولیــدات 

نمی شــود. خــود 
ســبز  رویــان  شــرکت  مدیرعامــل 
در  شــرکت  می کنــد:  اضافــه  آیــالر 
تولیــد  مجــوز  کرونــا  شــیوع  زمــان 
و  الکلــی  کننــده  ضدعفونــی  مــواد 
غیــر الکلــی را نیــز دریافــت کــرده و 
محصــول  ایــن  تولیــد  بــه  موظــف 
آزاد  دانشــگاه های  تمامــی  بــرای 
کشــور شــده اســت کــه هم اکنــون 
ایــن محصــول بــه 16 واحــد عرضــه 
شــده و 28 واحــد در نوبــت دریافــت 

باشــند. مــی  محصــول  ایــن 
شــرکت  می دهــد:  توضیــح  نــادری 
گل  هم اکنــون  گالب  تولیــد  بــرای 
ــا  ــا قیمــت پاییــن تهیــه کــرده و ب را ب
توجــه بــه اینکــه امســال گالب گیــری 
ــه نظــر  در کاشــان کاهــش داشــته ب
قیمــت  مهرمــاه  اول  از  می رســد 

پیــدا کنــد. افزایــش  گالب 



بــه همیــن دلیــل تمامــی محصــوالت 
ــی هــای خــود دانشــگاه  ــا در تعاون م
آزاد کــه حــدود 150 تعاونــی اســت 
آن  فــروش  کــه  می شــود  عرضــه 

بــرای مــا کافــی اســت.
نــادری عنــوان می کنــد: شــرکت مــا 
ظرفیت تولید 1200 لیتر گالب در روز 
را دارد کــه بــر اســاس ســفارش ایــن 
گالب گیــری انجــام می شــود انتظــار 
مــا از پــارک و مرکــز رشــد بــا توجــه 
از  تاکنــون  کــه  هایــی  حمایــت  بــه 
شــرکت هــای مســتقر در ایــن بخــش 
بــه ویــژه شــرکت مــا انجــام شــده ایــن 
ــا مــا  ــی ب ــه بازریاب اســت کــه در زمین
معرفــی  و  باشــد  داشــته  همــکاری 
شــرکت بــه واحدهــای بســته بندی را 

انجــام دهــد.
وی می گویــد: بــا ایــن اقدامــات قطعــا 
جلــوی خــروج پــول از اســتان گرفتــه 
خواهــد شــد و مــی توانیــم در زمینــه 
توجــه  بــا  برداریــم  گام  کارآفرینــی 
بــه ظرفیــت اســتان در ایــن زمینــه، 
افزایــش شــرکت هــای تولیــد چنیــن 
ایجــاد  آن  کنــار  در  و  محصــوالت 
کارگاه هــای فــرآوری مــی توانــد بــه 
رشــد و اشــتغالزایی در اســتان کمــک 
کنــد. هم اکنــون 2 مزرعــه نعنــاع و 
گل محمــدی و 2 هــزار بوتــه رزمــاری 
توســط ایــن شــرکت زیــر کشــت قــرار 

دارد.     
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وی می گویــد: تهیــه و تولیــد ادویــه 
ســفارش  بــه  آن  توزیــع  و  الغــری 
اداره کل اســتاندارد اســتان بــه 400 
نفــر، از دیگــر اقدامــات انجــام شــده 
توســط ایــن شــرکت بــوده کــه در ایــن 
زمینــه 360 نفــر جــواب گرفتند و این 
ادویــه نیــز ثبــت اختــراع شــده اســت. 
همچنیــن ثبــت اختــراع بوگیــر بــرای 
صــورت  بــه  ســربازی  هــای  پوتیــن 
بــه  باکتریــال  آنتــی  تی بک هــای 
منظــور جلوگیــری از بیمــاری هــای 
قارچــی و تــرک پــا جــزو مــوارد دیگــر 
تولیــدی توســط ایــن شــرکت اســت 
کــه بــه زودی ثبــت اختــراع خواهــد 

شــد.
مدیرعامــل شــرکت رویــان ســبز آیــالر 
بیــان می کنــد: تولیــد محلــول بــرای 
بریــده  شــاخه  گل هــای  نگهــداری 
توســط شــرکت مــا بــا توجــه بــه اینکــه 
می توانــد گیــاه را بــرای مــدت یکمــاه 
بــه حالــت اولیــه حفــظ  کنــد از دیگــر 
ــد  ــی اســت کــه می توان فعالیــت های
و  یخچــال  هزینه هــای  کاهــش 
نگهــداری گل بــرای گل کاران را ه بــه 
همــراه داشــته باشــد همچنیــن پــرت 
 70 تــا  را  فروشــی ها  گل  بــرای  گل 

ــد. درصــد کــم مــی کن
نــادری اضافــه می کنــد: بــا توجــه بــه 
اینکــه حــرف اول در عرقیــات را گالب 
در  ایــران  زعفــران  و  و گالب  می زنــد 
کشــورهای دیگر مورد اســتقبال است،

تولیــد ایــن محصــول بــا توجــه بــه 
رونــد کاهشــی کشــت گل محمــدی 
در کاشــان بــه دلیــل بیمــاری کرونــا 
و ظرفیتــی کــه اســتان در تولیــد ایــن 
گل دارد می توانــد جوابگــوی بخــش 
وســیعی از نیــاز داخــل باشــد، البتــه 
بازاریابــی مناســب در فــروش داخــل 
دارای  بســیار  کشــور  از  خــارج  و 
ایــن در حالــی  باشــد  اهمیــت مــی 
اســت کــه ایــن محصــول هــم اکنــون 
بیشــتر در کشــورهای حاشــیه مــورد 

ــرد. ــرار مــی گی اســتفاده ق
وی تصریــح مــی کنــد: عــالوه بر مورد 
ذکــر شــده بســته بندی مناســب بــرای 
ایــن محصــول مــی توانــد در جلــب 
مشــتری خارج از کشــور بسیار دارای 
ــن صــورت  ــرا در ای ــت باشــد زی اهمی
عــالوه بــر درآمدزایــی کارآفرینــی را 

نیــز بــه همــراه دارد.
مدیرعامــل شــرکت رویــان ســبز آیــالر 
مشــکالتی  و  معضــالت  مــورد  در 
اســت  مواجــه  آن  بــا  شــرکت  کــه 
بــزرگ  از  یکــی  کنــد:  مــی  اظهــار 
تریــن مشــکالت مــا دریافــت ســیب 
بهداشــت  اداره  توســط  ســالمت 
اســت کــه ایــن مســئله کار را بــرای ما 
ــور هســتیم در  مشــکل کــرده و مجب
خــارج از دانشــگاه محصــول تولیــدی 
بــا چنیــن کیفیتــی را بــا برنــد شــرکت 

هــای دیگــر روانــه بــازار کنیــم.
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