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پــارک علــم و  بنیــان مســتقر در  دانــش  کت هــای  �ش
فنــاوری اســتان مرکــزى  ایــن روز هــا مشــغول تولیــد 
ضدعفــو�ن کننده هــاى شــیمیا�ي و گیاهــی هســتند تــا 
ــازه  ــیاه اج ــازار س ــر ب ــه اگ ــد، البت ــردم دوا کنن دردی از م

ــد. ده
کــت دانــش بنیــان کیــان فرآینــد کــه خــط تولیــد مــواد  �ش
شــیمیا�ي صنعــیت دارد، بــرای اینکــه ایــن روز هــا بخــیش از 
نیــاز مــردم بــه مــواد ضدعفــو�ن کننــده را برطــرف کنــد، 
ظرفیــت یــی از خطــوط تولیــد خــود را بــرای ســاخت ایــن 

مــواد اختصــاص داده اســت.
کــت می گویــد: بــا توجه  محمــد مهــری، مدیرعامــل ایــن �ش
م بــه  ایطــی کــه پیــش آمــده و اینکــه مــردم نیــاز مــرب بــه �ش
مــواد ضدعفــو�ن کننــده دارنــد، تصمیــم گرفتیــم بــاری از 
دوش مــردم برداریــم و تــاش کنیــم تــا مــواد ضدعفــو�ن 

د. کننــده راحت تــر در اختیــار مــردم قــرار گــري
ــد مــواد شــیمیا�ي صنعــیت اســت  کــت در کار تولی ــن �ش ای
 را دارد، 

گ
و بــا اینکــه تــوان تولیــد مــواد شــیما�ي خانــی

امــا بــرای تغیــري خــط تولیــد خــود، نیــاز بــه مجــوز دارد. 
مهــری در ایــن بــاره توضیــح می دهــد: همــان ابتــدای کار 
نامــه ای بــه دادســتا�ن دادیــم و درخواســت مجــوز کردیــم. 
ــدی، در  ــه بع ــد. در مرحل ــادر ش ــت ص ــه �ع ــوز ب مج
ــنبه  ــه ش ــه روز س ــم ک ــتان ه ن اس ــ�ي ــورای تأم ــه ش جلس
برگــزار شــد، مجــوز فعالیــت مــا در حــوزه مــواد شــیمیا�ي 
 صــادر شــد و آخریــن موانــع قانــو�ن هــم تــا پنــج 

گ
خانــی

ــا برداشــته شــد. شــنبه از � راه م
کــت از روز گذشــته یــی از خط هــای تولیــد خــود  ایــن �ش
را بــه صــورت رســمی بــه تولیــد مــواد ضدعفــو�ن کننــده 
ــه مدیرعامــل  ــه گفت ــا ب  اختصــاص داده اســت. ام

گ
ــی خان

کــت، در هفتــه گذشــته هــم کارکنــان آن بخــیش از  �ش
ــاز بیمارســتانها، بهداری هــای ســپاه و دیگــر ارگان هــا�ي  نی
کــه پیــش از آن در زمینــه مــواد ضدعفــو�ن کننــده بــا آنــان 

ــد. همــکاری داشــتند، برطــرف کردن
ــد:  ــد شــده مــي گوی ــع مــواد تولی ــاره شــیوه توزی وى درب
کــت تولیدکننــده هســتیم و توزیــع کار مــا نیســت.  مــا �ش
د؛ مــا تولیــد  یــک ارگا�ن بایــد ایــن مهــم را بــه عهــده بگــري

ــد. ــع کنن ن مــردم توزی ــ�ي ــان ب ــم و آن می کنی
در ایــن میــان مشــکات و کارشــکین ها�ي هــم وجــود دارد. 
راه آنقدر هــا هــم کــه بــه نظــر می رســد همــوار نیســت. 
کــت کیــان فراینــد بــرای تهیــه مــواد اولیــه دچــار مشــکل  �ش
ــک  ــا ی ــد: م ــوع می گوی ــن موض ــاره ای ــری درب ــت. مه اس
وشــیمی خصــویص هســتیم و هیــچ ســهامدار  کــت پرت �ش
ایــط کشــور  کــت مــا وجــود نــدارد. اگــر �ش حقــو�ت در �ش

می توانیــم  شــود،  هــم  بحرا�ن تــر 
مــواد  کشــور  تمــام  بــرای  حــیت 
ــم. از  ــد کنی ــده تولی ــو�ن کنن ضدعف
نداریــم،  محدودیــیت  جهــت  ایــن 

ن مــواد اولیــه  آنچــه مــا را محــدود کــرده، بحــث تأمــ�ي
ــت. اس

ــکل  ــروش ال ــت ف ــه وزارت بهداش ــد ک ــی ده ــه م او ادام
ن امــر باعــث  بــه صــورت عمومــی را ممنــوع کــرده و همــ�ي
کتــش نتوانــد مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد مــواد  شــده �ش

ن کنــد. ضدعفــو�ن کننــده را تأمــ�ي
کت هــای دیگــر تولیــد کننــده مــواد ضدعفــو�ن کننــده  �ش
ن مشــکا�ت گریبانگــري  هــم وجــود دارنــد کــه بــا چنــ�ي
کــت دانــش بنیــان خوشــه چینــان  هســتند؛ ماننــد �ش

مرکــزی، مســتقر در پــارك علــم وفنــاورى اســتان مرکــزى 
ــد. ــد می کن ــی تولی ــده گیاه ــو�ن کنن ــواد ضدعف ــه م ک

کــت مــی گویــد:  ژالــه محســین مدیــر عامــل ایــن �ش
کــت مــا، ضدعفــو�ن کننــده گیاهــی اســت کــه  محصــول �ش
از اســانس آویشــن و چنــد گیــاه دیگــر بــه دســت می آیــد 
و در آن از مــواد شــیمیا�ي و الــکل اســتفاده نشــده اســت. 
در واقــع فنــاوری نانوامولســیون اســت کــه بــرای تولید این 
محصــول بــه کار گرفتــه شــده اســت. ایــن مــواد ضدعفو�ن 
کننــده بــه دلیــل اینکــه در ترکیبــات آن مــواد شــیما�ي به کار 
نرفتــه، بــرای محیط هــا�ي پرخطــر بــرای مــواد اشــتعال زا، 

کاربــرد بســیار دارد.
در  می تــوان  را  محصــول  ایــن  می گویــد:  محســین 
مکان هــای زیــار�ت یــا داخــل هواپیما هــا و قطار هــا مــورد 
ی هــا و  اســتفاده قــرار داد و هــم ویروس هــا و هــم باکرت

ــرد. ن ب ــ�ي ــا آن از ب ــرن را ب ــای م قارچ ه
او ادامــه می دهــد: ایــن ضدعفــو�ن کننــده می توانــد 
بــرای هــوا هــم اســتفاده شــود، بــه ایــن صــورت کــه مــاده 
ــن  ــم و ای ــس می کنی ــرده و آن را تنف ی ک ــرپ ــوا اس را در ه
ن  عمــل باعــث ضدعفــو�ن شــدن سیســتم تنفــی بــدن نــري

خواهدشــد.
ــه  ــرای تهی ــم ب ــان ه ــه چین ــت خوش ک ــال، �ش ــن ح ــا ای ب
مــواد اولیــه گرفتــار مشــکا�ت هســتند؛ امــا ایــن بــار پــای 

ــان اســت. ــازار ســیاه درمی ب
محســین توضیــح می دهــد: از وقــیت خطــر کرونــا مــردم 
را تهدیــد کــرده، شــیفت کاری را افزایــش داده ایــم و 
ــا  ــتند، ام ــای کار هس ــم پ ــب ه ــا ۱۱ ش ــت ت ک ــان �ش کارکن
مشــکل مــا بــازار مــواد اولیــه اســت. او می گویــد: ظــروف 
ــا  ــم. ت ــد می کنی ن تولی ــ�ي ــی اتل ــا ظرف هــای پ ی را ب اســرپ
پیــش از انتشــار اخبــار مربــوط بــه کرونــا، مــا هــر کــدام 
ــم،  ــان می خریدی ــا ۱۷۰۰ توم ن ۱۵۰۰ ت ــ�ي ــروف را ب ــن ظ از ای
امــا پــس از آن قیمــت ظــروف بــه ۳۰۰۰ تومــان رســید. امــا 
ــا در کشــور قطعــی شــده  شــنبه هفتــه گذشــته کــه کرون
بــود، ایــن ظرف هــا را کــی حــیت بــه قیمــت ۳۰۰۰ تومــان 
فاکتــور نمــی  کــرد، تــا اینکــه قیمــت بــه ۶۰۰۰ تومــان رســید 
و دوشــنبه بــه ۸۰۰۰ تومــان ظــرف را فاکتــور می کردنــد. االن 
یــم هــر ظــرف بــا قیمــت ۱۰ هــزار تومــان هــم  مــا حا�ن

خریــداری کنیــم، امــا در بــازار وجــود نــدارد!
ــود  ــی و خ ــانس های گیاه ــت اس ــین قیم ــه محس ــه گفت ب
گیاهــان هــم بــاال رفتــه و باعــث شــده مــواد اولیــه تولیــد 
ــازار  کــت در ب ی ها و ضدعفــو�ن کننده هــای ایــن �ش اســرپ

نایــاب شــوند.

 از وقــیت خطــر کرونــا مــردم را تهدیــد کــرده، شــیفت کاری 
هــم  شــب   ۱۱ تــا  کــت  �ش کارکنــان  و  ایــم  داده  افزایــش  را 
اســت اولیــه  مــواد  بــازار  مــا  امــا مشــکل  کار هســتند،  پــای 

خــط  در  کرونــا  بــا  مبــارزه 

تولیــد ضدعفونــی کننــده  هــا

هــاى  شــرکت  توســط    

مرکــزى  اســتان  بنیــان  دانــش 
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ــز  ــاوری مرک ــورای فن ــه ش جلس
بــه  جــاری  ســال  در  رشــد 
ــاور  ــد فن ــرش واح ــور پذی منظ
ــورا، در  ــای ش ــور اعض ــا حض ب
روز یکشــنبه مــورخ 01/10/1398 
در محــل ســالن جلســات پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی 

ــد. ــزار ش برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک 
علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، 
در ایــن جلســه طــرح ارســایل بــه 
مرکــز رشــد کــه مراحــل ارزیــا�ب 
ــش  ــا پی ــی آنه و داوری تخص
از آن انجــام شــده بــود، بــا 
واحــد  نماینــدگان  حضــور 
ــت  ــرریس و در نهای ، ب ــایصن متق
»روشــن  کــت  �ش پذیــرش  بــا 

کــت روشــن کننــدگان راه شــب بــا هــدف کاهــش  کننــدگان راه شــب« بــا ایــده محــوری »ارائــه خدمــات خریــد و فــروش ســهام در بــازار بــورس بــا تکیــه بــر نــرم افــزار ابداعــی �ش
ر در �مایــه« در دوره رشــد موافقــت گردیــد. ریســک تــرن

فنــاورى شــوراى  جلســه  هفدهمیــن 
شــد برگــزار   98 ســال  در  رشــد   مرکــز    

ــارک علــم  ــر توســط پ ــوان غرفــه برت کســب عن

ن نمایشــگاه  فنــاوری اســتان  مرکــزی در بیســتم�ی

کشــور فنــاوری  و  پژوهــیش  دســتاوردهای 

ن  ــتم�ی ــن روز از بیس ــا آخری ــان ب همزم
پژوهــش،  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
غرفه هــای  بــازار،  فــن  و  فنــاوری 
ــدند. ــر�ن ش ــگاه مع ــن نمایش ــر  ای برت

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
مرکــزی، غرفــه ایــن پــارک بــه عنــوان غرفــه برتــر معــر�ن و مــورد 

تجلیــل قــرار گرفــت.
ســطح فنــاوری ارائــه شــده، حضــور صاحبــان فنــاوری، غرفــه 
ســازی، چیدمــان، ارائــه مناســب فناوری هــا در غرفــه، حضــور 
مســئول غرفــه و تعامــل بــا بازدیدکننــدگان و متقاضیــان 
ــر در  ــه برت ــاوری )B2B, B2C( از شــاخص های انتخــاب غرف فن
ــن  ــاوری و ف ــش، فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ن نمایش ــتم�ي بیس

ــد.  ــازار می باش ب
ــت  ک ــراه ۱۰ �ش ــه هم ــزی ب ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
دانــش بنیــان و فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد و پــارک، در ایــن 
کــت نمــوده و جدیدتریــن محصــوالت و  دوره از نمایشــگاه �ش
ــه  ــن نمایشــگاه ارائ ــا در ای کته ــن �ش ــه ای دســتاوردهای فناوران

گردیــد.
ــش از  ــه ارزش بی ــاور ب ــوالت فن ــروش محص ــرارداد ف ــد ق عق
ــان  ــکاری می ــه هم ــم نام ــاد 9 تفاه ــال و انعق ــارد ری ۱۸ میلی
یان بخــش  کتهــای فنــاور بــا دســتگاه هــای اجــرا�ي و مشــرت �ش
ن عقــد تفاهــم نامــه همــکاری هــای  خصــویص و همچنــ�ي
ــارک  ــاوری اســتان مرکــزی و پ ــارک علــم و فن ــان پ متقابــل می
دســتاوردهای  دیگــر  از  تهــران  دانشــگاه  فنــاوری  و  علــم 
ن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری کشــور  بیســتم�ي

ــت. ــوده اس ب
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پــارک  مابیــن  همــکارى  نامــه  تفاهــم 
ــز  ــزى  و مرک ــتان مرک ــاورى اس ــم و فن عل
تحقیقــات و آمــوزش جهــاد کشــاورزى و 
منابــع طبیعــی  اســتان مرکــزى منعقــد شــد

ــان  ک می ــکاری مشــرت ــه هم تفاهــم نام
ــزی  ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
و مرکــز تحقیقــات و آمــوزش جهــاد 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
ــه منظــور ایجــاد  مرکــزی در 7 مــاده  ب
ی  ــرب ــعه و راه ــت توس ــه الزم جه زمین
در  فنــاوری  واحدهــای  رشــد  مرکــز 
ــات  ــز تحقیق ــاورزی در مرک ــش کش بخ
و ایســتگاه هــای وابســته در شهرســتان 
هــای اســتان  منعقــد شــد. بــه گــزارش 
ــارک علــم و فنــاوری  روابــط عمومــی پ
ک  مشــرت نشســت  مرکــزی،  اســتان 
ــاد  ــات جه ــز تحقیق ــران مرک ــان مدی می
پــارک  کشــاورزی، منابــع طبیعــی و 
هــدف  بــا  اســتان  فنــاوری  و  علــم 
توســعه  جهــت  الزم  زمینــه  ایجــاد 
واحدهــای  رشــد  مرکــز  ی  راهــرب و 
فنــاوری در بخــش کشــاورزی در مرکــز 
تحقیقــات و ایســتگاه هــای وابســته 
ــل  ــتان، در مح ــای اس ــتان ه در شهرس
ــد. ــزار گردی ــارک برگ ــات پ ــالن جلس س

ن پارک و مرکز تحقیقات کشــاورزی پرداخته شــد. در این جلســه به برریس اهداف، موضوعات و تعهدات �ن ماب�ي
 بــا انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه، زمینــه ایجــاد جــذب کارآفرینــان و اشــتغال دانــش آموختــگان در قالــب 
واحدهــای فنــاور بخــش کشــاورزی ، حمایــت از تبدیــل فرآینــد ایــده بــه محصــول و ترسیــع در رونــد 
توســعه  هــدف  بــه  فنــاور  واحدهــای  توســعه  و  ایجــاد  از  حمایــت  فنــاوری،  و  فــین  دانــش  انتقــال 
ــدی از  ــره من ــق به ــاورزی از طری ــش کش ــای بخ ــش ه ــائل و چال ــل مس ــه ح ــک ب ــان وکم ــش بنی ــاد دان اقتص
ــه  ــه دو جانب ــم نام ــن تفاه ــد.  ای ــد ش ــم خواه ــوزه و... فراه ــن ح ــاوران ای ن و فن ــ�ي ــگان متخصص ــوان نخب ت
ــود،  ــد ب ــد را دارا خواه ــت تمدی ــازمان قابلی ــر دو س ــت ه ــا موافق ن ب ــري ــد از آن ن ــه بع ــال ک ــدت 3 س ــرای م ب
بــه امضــای آقایــان دکــرت محمــد رفیعــی و دکــرت غامرضــا گــودرزی، رؤســای هــر دو ســازمان رســید.

»تفاهمنامه«
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ــم و  ــارک عل ــن پ ــکارى بی ــه هم ــم نام ــاد تفاه انعق
ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــتان و  کمیت ــاورى اس فن

ی بــه منظــور توســعه زمینــه هــای اشــتغالزا�ي فناورانــه و نوآورانــه پایــدار بــرای مددجویــان کمیتــه امــداد  هــدف از انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه ایجــاد بســرت
اســتان مرکــزی اســت کــه در ایــن بخــش فراهــم کــردن امــکان پذیــرش هســته هــای فنــاور )تیــم مددجویــان مســتعد دارای ایــده( در دوره پیــش رشــد مرکــز 
رشــد پــارک بــا تخصیــص اعتبــار، تســهیات، آمــوزش، مشــاوره، خدمــات تخصــی مطابــق شــیوه نامــه مرکــز رشــد از تعهــدات پــارک می باشــد.  از دیگــر 
تعهــدات پــارک می تــوان بــه فراهــم کــردن امــکان داوری و برگــزاری جلســات شــورای مرکــز رشــد بــه منظــور پذیــرش مددجویــا�ن کــه مســتعد ورود بــه مرکــز 
مــورد  در  پــارک  توســط  تحقیقــا�ت  و  آمــوزیسش  خدمــات  انجــام  رشــد،  دوره  در  مشــاوره  آمــوزش،  تســهیات  تخصیــص  ن  همچنــ�ي کــرد.  اشــاره  رشــد هســتند 
توســعه فضــای کســب و کار در اســتان مرکــزی در راســتای اهــداف کارآفریــین کمیتــه امــداد از تعهــدات مهــم دیگــر پــارک در انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه اســت.

***
ن دارای تعهــدا�ت از جملــه شناســا�ي مددجویــان توانمنــد و ایده پــرداز بــه منظور معــر�ن به مرکز رشــد در زمینــه راه اندازی کســب و کارهای  در ایــن تفاهــم نامــه کمیتــه امــداد نــري
ن می  یب ریســک مشــارکت می باشــد. از ســوی دیگــر نري نویــن و دانــش محــور، تعریــف بســته هــای حمایــیت در قالــب تســهیات و یا حمایت های باعوض به منظور کاهش �ن
، برگــزاری رویدادهای اســتعدادیا�ب و کارآفریــین برای مددجویان اشــاره کرد. تــوان بــه فراهــم کــردن زیرســاخت هــای الزم تفاهــم نامه و همــکاری در برگزاری دوره هــای آموزیسش

گذار باشد. این تفاهم نامه قطعا می تواند در زمینه افزایش نفوذ فناوری در استان و کاهش فقر و محرومیت در مناطق کمرت توسعه  یافته استان بسیار تاثري

)ره( در چارچــوب سیاســت هــای اقتصــاد مقاومــیت  ن پــارک علــم و فنــاوری اســتان و کمیتــه امــداد امــام خمیــین تفاهــم نامــه همــکاری بــ�ي
و بــه منظــور هــم افــزا�ي و تعامــل در زمینــه ارتقــای بهــره وری اقتصــادی، کارآفریــین و بهــره منــدی از ظرفیــت هــای علمــی و فنــاوری 
کشــور منعقــد شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، بــا انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه کــه بــه امضــای آقایان 
)ره( اســتان مرکــزی  دکــرت محمــد رفیعــی و قنــرب مــویس نــژاد، رؤســای پــارک علــم وفنــاوری اســتان مرکــزی و کمیتــه امــداد امــام خمیــین
رســید، توانمندســازی مددجویــان کمیتــه امــداد از طریــق اشــتغال پایــدار در حــوزه مشــاغل نویــن، نوآورانــه و دانــش بنیــان بــا اســتفاده 
ــود. ــه امــداد معــر�ن خواهنــد شــد میــرس  خواهــد ب ــاوری کــه از ســوی کمیت ــارک علــم و فن از ظرفیــت هــای حمایــیت و تخصــی پ
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ن پارک در محل ســایت جامع پــارک علم و فناوری اســتان مرکزی برگزار شــد. به  دفــرت بنیــاد نخبــگان اســتان مرکــزی بــا حضــور مدیــران و جمعــی از نخبگان ایــن بنیاد و مســئول�ي
ک بنیاد نخبگان استان مرکزی و پارک که در روز شنبه مورخ 7 آذر ماه 98 و به منظور آشنا�ي بیشرت  و جلسه ی مشرت گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان مرکزی، پري
ن در همــان روز دفرت بنیاد در پارک، افتتاح شــد. جمعــی از نخبــگان بــا رســالت هــا و فعالیــت هــای پــارک علم و فناوری در محل ســایت جامع این پارک برگــزار گردید و همچن�ي

کارگاه  برگــزاری  ضمــن  پــارک،  فنــاوری  و  علمــی  معــاون   ، الدیــین کریــم  محمــد  دکــرت  ن  نــری ادامــه  در 
ارائــه  بــه  باشــد،  مــی  کار  و  کســب  مهــم  ارکان  از  یــی  کــه  ســازی  تیــم  و  ســازما�ن  نــوآوری  آمــوز�ش 
نمــود. اشــاره  فنــاوری  و  علــم  هــای  پــارک  هــای  حمایــت  و  اهــداف  معــر�ن  و  کار  و  کســب  پایــه  مفاهیــم 

افتتاح
 دفتر بنیاد نخبگان

 استان مرکزى  
در پارک علم و فناورى
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فنــاورى شــوراى  جلســه  هجدهمیــن 
شــد  برگــزار   98 ســال  در  رشــد  مرکــز   

روز  در  شــورا،  اعضــای  حضــور  بــا  فنــاور  واحــد  پذیــرش  منظــور  بــه  رشــد  مرکــز  فنــاوری  شــورای  جلســه 
شــد. برگــزار  مرکــزی  اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  جلســات  ســالن  محــل  در   15/10/1398 مــورخ  یکشــنبه 

ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــزی، در ایــن جلســه طــرح هــای ارســایل بــه مرکــز رشــد کــه 
ــا پیــش از آن انجــام  ــا�ب و داوری تخصــی آنه مراحــل ارزی
 ، شــده بــود، بــا حضــور نماینــدگان واحدهــای متقــایصن
کــت فنــاور ذیــل در دوره  بــرریس و در نهایــت بــا پذیــرش 3 �ش

ــد: رشــد موافقــت گردی
نــیت فرتــاش« بــا ایــده محــوری  کــت »رایانــش اینرت  1- �ش
»طراحــی و پیــاده ســازی گردنبنــد هوشــمند بــه منظــور پایــش 

ــارم« ــیت چه ــاب صنع ــای انق ــاوری ه ــر فن ــین ب دام مبت
ــوری  ــده مح ــا ای ــما« ب ن پاس ــرب ــمان س ــل آس ــت »پ ک  2- �ش
ــیدی« ــوره خورش ــد منظ ات چن ن ــري ــاخت تجه ــی و س »طراح
کــت »زیســت پاالیــش رازی« بــا ایــده محوری »دســتیا�ب   3- �ش
بــه دانــش فــین و تولیــد مکمــل هــای دارو�ئ ویــژه انــواع دام 

 »
گ

و حیوانــات خانــی

شهادت رسدار بزرگ و 

پرافتخار اسالم حاج قاسم 

سلیامنی که سال ها با 

مجاهدت مخلصانه و 

شجاعانه در میدان های 

مبارزه با استکبار جهانی، 

آرزوی شهادت در راه 

خدا را داشت را به 

پیشگاه حرضت بقیه الله 

 ارواحناه فداه، مقام 

معظم رهربی، ملت 

بزرگ ایران و خانواده 

محرتم وی تسلیت عرض 

می مناییم.
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فنــاورى  و  علــم  پــارک  زیرســاختی  مشــکالت 
شــد  خواهنــد  فصــل  و  حــل  مرکــزى  اســتان 

امــور   
گ

بــه ریاســت معــاون هماهنــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی  جلســه حــل و فصــل مشــکات زیرســاخیت 
مربوطــه  اجــرا�ي  هــای  دســتگاه  مدیــران  و  ن  مســئول�ي دیگــر  و  پــارک   رئیــس  بــا حضــور  و  مرکــزی  اســتانداری  اقتصــادی 
گردیــد. برگــزار  مرکــزی  اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  جلســات  ســالن  محــل  در   98 مــاه  دی   14 مــورخ  شــنبه  روز  در 
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی در ایــن جلســه ســعید فرخــی ضمــن تســلیت شــهادت �دار ســپهد 
وهــای آمریــکا�ي گفــت: ایــن اتفاق نشــانه ترس دشــمن از اقتــدار نظام  حــاج قاســم ســلیما�ن و شــهادت ناجوانمردانــه ایشــان توســط نري
و فعالیــت هــای شــجاعانه و جســورانه �دار ســپهبد حــاج قاســم ســلیما�ن در منطقــه بــوده کــه قطعــا بــدون پاســخ نخواهــد مانــد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری آخریــن جلســه مربــوط به 
ــاوری اســتان  ــم و فن ــارک عل ــرریس مشــکات زیرســاخیت پ ب
مــاه بیــان کــرد: در آن جلســه تصمیمــا�ت اتخــاذ  در اواخــر تري
شــد کــه بــه نظــر می رســد تاکنــون در زمینــه تحقــق آن هیــچ 
اتفــاق خــایص نیفتــاده و در زمینــه انجــام فــاز بــرق رســا�ن 
فقــط یــک فــاز انجــام شــده و فــاز 2 بــا�ت مانــده عــاوه بــر 

ن انجــام نشــده اســت. ایــن آبرســا�ن نــري
پــارک علــم و فنــاوری اســتان  ایــن جلســه رئیــس   در 
ــه داد:  ــارک ادام ــژه پ ــه دســتاوردهای وی ــا اشــاره ب ــزی ب مرک
ــود زیرســاخت هــای الزم و  ــات و نب ــود امکان متاســفانه کمب
کا�ن مــی توانــد فعالیــت هــای پــارک را بــا چالــش های بســیار 
جــدی مواجــه کنــد کــه از مهــم تریــن ایــن مــوارد مــی تــوان 
بــه مشــکات موجــود در حــوزه گاز، مخابــرات، آب و راه 

ــرد. یس اشــاره ک دســرت
 محمــد رفیعــی توضیــح داد: نبــود سیســتم فاضــاب و نیــاز 
ــه  ــن مــوارد اســت البت ــی از ای ــه آب ی کــت هــا ب وری �ش �ن
بــا توجــه بــه اینکــه فــاز عملیــات اجــرا�ي پــارک هــم زمــان بــا 
ن  وجــود مشــکات اقتصــادی در کشــور همــراه شــده، همــ�ي
ــف  ــازی در ردی ــاز محوطه س ــدن ف ــده نش ــبب دی ــئله س مس
ــتفاده از  ن اس ــ�ي ــته و همچن ــنوات گذش ــه در س ــای بودج ه
کــت  ــه شــبکه گاز توســط �ش ــه جــای اتصــال ب کپســول گاز ب
هــای دانــش بنیــان در ســایت پــارک شــده کــه ایــن مســئله 

زیبنــده پــارک نیســت.
ــور افــزود: در   در ادامــه ایــن جلســه ســیدمهدی حســیین پ
زمینــه مباحــث مربــوط بــه آبرســا�ن بــه ایــن بخــش نقشــه و 
ــون  ــه شــده و 300 میلی ــت ارائ ــه ســازمان مدیری مطالعــات ب
تومــان هزینــه دارد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود 

ــد. ــرده ان ــتقبایل نک ــون اس ــکاران تاکن پیمان
کــت آب و فاضاب اســتان مرکزی  قائــم مقــام مدیرعامــل �ش
ــکار انتخــاب  ــا یــک مــاه آینــده پیمان اظهــار کــرد: حداکــرش ت
خواهــد شــد و عملیــات اجــرا�ي آغــاز می شــود )موافقتنامــه 
و تخصیــص( زمــان پیش بیــین بــرای اجــرا دو مــاه می باشــد.
 معــاون راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی 
ن در ایــن جلســه بیــان کــرد: مســئله راهــداری هنــوز حــل  نــري

نشــده و بحــث حریــم تاکنــون 3 بــار تغیــري کــرده اســت.
ــت و  ــرت اس ــم 22.5 م ــرد: حری ــوان ک ی عن ــرت ــا اخ ض  علري

ــر  ــه دارد و اگ ــد هزین ــم باش ــل حری ــیش داخ ــه گازک چناچ
خــارج از حریــم انجــام شــود رایــگان خواهــد بــود بنابرایــن 
ن شــود و در ایــن  ابتــدا بایــد محــدوده انتقــال خــط گاز تعیــ�ي
کــت گاز بایــد بــه توافــق برســند. زمینــه اداره راهــداری و �ش
ــا  ــزی ب ــاوری اطاعــات اســتان مرک ــرکل ارتباطــات و فن  مدی
ــراه  ــه دســت هم ــه ب ــه بعــد از صورتجلســه ای ک ــان اینک بی
اول رســیده 2 ســایت دانشــگاه فلــق و طوفــان بــه ایــن مهــم 
ــه  ــاز هــم نقایــی وجــود دارد گفــت: ب اف دارنــد امــا ب ا�ش
دلیــل تعهــدات رگوالتــوری هــم اکنــون مشــکا�ت وجــود دارد 
و بــا توجــه بــه اینکــه ســایت پــارک در منطقــه شــهری نیســت 
اداره کل ارتباطــات نمــی توانــد توســعه دیتــا در قســمت 

ســایت  پــارک را داشــته باشــد.
ــه لحــاظ عــرف  ــی دهــد: ب ــح م الدن مهــدوی هــزاوه توضی
ی  ــري ــه پیگ ــاز ب ــی را انجــام داد و نی ــوان اقدام ــی ت هــم نم
ــع  ــکل را مرتف ــن مش ــم ای ــا بتوانی ــه دارد ت ــوی وزارتخان از س

کنیــم.
ــه  ــاره ب ــا اش ن ب ــري ــت گاز ن ک ــل �ش ــه مدیرعام ــن جلس  در ای
ــط  ــرای خ ــه اج ــرد: هزین ــار ک ــط گاز اظه ــرای خ ــه اج هزین
لولــه گاز 670 میلیــون پیش بیــین شــده کــه 440 میلیــون تومــان 

ــارک اســت. ســهم پ
ــرد  ــه ک ان هزین ن ــري ــن م ــرد: ای ــه ک  محمدرضــا ســمیعی اضاف
ــت و  ــدور نیس ــارک مق ــرای پ ــه گاز ب ــط لول ــرای خ ــرای اج ب
ن مســئله ســبب شــده کــه ایــن مهــم تاکنــون محقــق  همــ�ي

نشــود.
اقتصــادی  امــور   

گ
هماهنــی معــاون  جلســه  پایــان  در   

اســتانداری مرکــزی بــا تاکیــد بربهبــود وضعیــت پــارک تریح 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت پــارک بــرای آینــده اســتان 
بســیار مهــم اســت بایــد همــکاری و تعامــل الزم بــرای رفــع 
ن دســتگاه هــا وجود  مشــکات زیرســاخیت در ســایت پــارک بــ�ي

داشــته باشــد.
ــر شــده  ــوارد ذک ــر م ــاوه ب ــح داد:  ع  ســعید فرخــی توضی
ن بــه عنــوان یــی از ظرفیــت هــای  پــارک اقتصــاد دیجیتــال نــري
موجــود بایــد اســتفاده شــود و از ظرفیــت پــارک برای توســعه 

ی شــود. اقتصــاد دیجیتــال بهره گــري
ــذار  گ ــت اســتان تاثري ف ــه در پیرسش ایطــی ک ــه داد: �ش وی ادام
خواهــد بــود در پــارک علــم و فنــاوری رقــم خواهد خــورد و 
ایــن محقــق نمــی شــود مگــر بــا مســاعدت و همــکاری تمامــی 
ــارک  ــط پ ای ــه �ش ــارک البت ــران پ دســتگاه هــای اجــرا�ي و مدی
نســبت بــه ســال گذشــته بســیار بهــرت اســت امــا تــا رســیدن 
ایــط مطلــوب فاصلــه دارد کــه ایــن فاصلــه بســیار کــم  بــه �ش

می باشــد.
ن  ــ�ت ــارک، حــل و فصــل آن ــاز پ ــورد نی ــوری م ــرب ن ن فی ــ�ي  تام
ــارک،  ــدوده پ ــراه در مح ــن هم ــبکه تلف ــت ش ــی و تقوی ده
ک، ایجــاد  ن آب مــورد نیــاز از شــبکه آب روســتای انجــري تامــ�ي
یس بــه جــاده اصــی پــارک و  کنارگــذر بــه منظــور دســرت
ــه هــای الزم در  ــارک و صــدور موافقــت نام ــه پ گازرســا�ن ب
ــورد  ــرق م ن ب ــ�ي ــه از ســوی اداره کل راهــداری، تام ــن زمین ای
نیــاز پــارک از مهــم تریــن دســتور کارهــای ایــن جلســه بــود 

ــادل نظــر قــرار گرفــت. ــه مــورد بحــث و تب ک

نشریه دیجیتال زیست بوم ناب / زمستان 11298



ن پــارک علم و فناوری اســتان مرکــزی و دانشــگاه تهران به منظــور همکاری  تفاهــم نامــه همــکاری ب�ی

کت های فنــاور، تحقق اقتصــاد دانش بنیــان و همزمان  در زمینــه توســعه خدمــات قابــل ارائــه بــه �ش

، فنــاوری و فــن بازارمــی منعقــد شــد. ن نمایشــگاه دســتاورد هــای پژوهــیش بــا برگــزاری بیســتم�ی

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 

فنــاوری اســتان مرکــزی بــا توجــه بــه اینکــه یــی 

ــم و  ــای عل ــم پارک ه ــی و مه ــداف اص از اه

فنــاوری بــه ویــژه این پــارک، حمایت و توســعه 

کــت هــای فنــاور و  خدمــات قابــل ارائــه بــه �ش

ــم  ــن تفاه ــاد ای ــا انعق ــت ب ــان اس ــش بنی دان

ــدی  ــد از توانمن ــی توانن ــارک م ــر دو پ ــه ه نام

ــد  ــتفاده کنن ــر اس ــای یکدیگ ــت ه ــا و ظرفی ه

ــه  ــوان ب ــی ت ــوارد م ــن م ــن ای ــه از مهم تری ک

کــت هــا�ی کــه در یــی  اســکان متقابــل �ش

پــارک عضــو هســتند اشــاره نمــود. از دو 

ــی  ــارک م ــر دو پ ــو ه ــای عض ــت ه ک ــه �ش ــم نام ــن تفاه ــای ای ــا امض ب

ن در  تواننــد از خدمــات و مزایــای صنــدوق هــای مــایل و اعتبــاری طرفــ�ی

ن  صــورت تاییــد صندوق هــای هــر دو طــرف بهــره منــد شــوند و همچنــ�ی

کــت هــای عضــو هردو پــارک با انعقــاد این مهــم می توانند در خوشــه  �ش

ک داشــته باشــند. ک ایجــاد شــده حضــور مشــرت هــای تخصــی مشــرت

پــارک  بیــن  همــکارى  نامــه  تفاهــم 
پــارک  و  مرکــزى  اســتان  فنــاورى   و  علــم 
ــد ــد ش ــران منعق ــگاه ته ــاورى  دانش ــم و فن عل
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فنــاوری  حــوزه  در  دانــا�ي  بــر  مبتــین  کارآفریــین  و  نــوآوری  در  مــی  تــوان  توســعه  و  بســط  منظــور  بــه 
فنــاوری  گرنــت  اعطــای  میتــوان  را  نامــه  توافــق  ایــن  هــدف  یــن  مهمرت و  تریــن  اصــی  ارتباطــات،  و  اطاعــات 
دانســت. ی  دکــرت و  ارشــد  کارشــنایس  مقاطــع  در  کاربــردی  هــای  نامــه  پایــان  از  حمایــت  جهــت  در  تــاد 

ــاد   ــاورى ت ــت فن ــاى گرن اعط
ــان ــت از  پای ــت حمای در جه
کاربــردى هــاى  نامــه 

ن وزارت  ک بــ�ي توافــق نامــه همــکاری مشــرت
پــارک  و  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
ــت  ــات در جه ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
ــردی در  ــای کارب ــه ه ــان نام ــت از پای حمای
ی منعقــد  مقاطــع کارشــنایس ارشــد و دکــرت

شــد.
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و  ــري ــه ای پ ــزی، جلس ــتان مرک ــاوری اس فن
ایــن توافــق نامــه درروز یکشــنبه مــورخ  
ن پژوهــش  15/10/1398، بــا حضــور معاونــ�ي
ــزرگ اســتان و  ــاوری دانشــگاه هــای ب و فن
ن پــارک اســتان، در ســالن جلســات  مســئول�ي
مرکــزی  اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک 

ــد. ــزار ش ــس برگ ــو کنفران ــورت ویدئ بص
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انعقــاد قــرارداد فــروش 
پوشــش هــاى ضدحریــق 
فــوالدى  هــاى  ســازه 
توســط شــرکت ارگ ســازه 

ــر آریامه

قرارداد فروش پوشش های ضدحریق سازه های فوالدی 

کت ارگ سازه آریامهر و توافق نامه بهره مندی  توسط �ش

ن نمایشگاه  از یارانه تجاری سازی وزارت عتف در بیستم�ی

دستاوردهای پژوهیش و فناوری کشور به امضا رسید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، 

قــرارداد فــروش پوشــش هــای ضــد حریــق ســازه هــای فــوالدی 

کــت  کــت ارگ ســازه آریامهــر )ایــران پــروف( و �ش ن �ش �ن مابــ�ی

ن توافــق  کارفرمــای پــروژه بــرج بــاغ فرمانیــه تهــران و همچنــ�ی

نامــه تخصیــص یارانــه تجــاری ســازی بــه ایــن قــرارداد بــا حضــور 

ــم و  ــارک عل ــاوری و پ ــات و فن ــوم تحقیق ــدگان وزارت عل نماین

کــت در محــل  فنــاوری اســتان مرکــزی و مدیــران عامــل هــر دو �ش

ن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش  غرفــه وزارت عتــف در بیســتم�ی

ــید. ــا رس ــه امض ــال ب ــارد ری ــه ارزش ۱۲ میلی ــور ب ــاوری کش و فن

ــت  ــدف حمای ــا ه ــازی ب ــاری س ــه تج یاران

از توســعه تجــاری ســازی محصــوالت و 

در  مســتقر  فنــاوری  کتهــای  خدمــات �ش

ــاوری از  ــم و فن ــای عل ــد و پارکه ــز رش مراک

ســوی وزارت عتــف و همزمــان در ایــام 

ــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش  برگ

کتهــا�ی کــه موفــق  و فنــاوری کشــور بــه �ش

محصــوالت/  فــروش  قــرارداد  عقــد  بــه 

ــن  ــزاری ای ــام برگ ــه در ای ــات فناوران خدم

نمایشــگاه مــی شــوند تعلــق خواهــد گرفت.

یــن شــاخص هــا در رابطــه بــا  از مهمرت

تخصیــص یارانــه تجــاری ســازی میتــوان به؛ 

ــاوری،  ــطح فن ــده، س ــرارداد منعق ارزش ق

ــاوری  ــت و کارا�ی فن ــاوری، اهمی ــوزه فن ح

ان ســاخت  ن در حــل مشــکالت کشــور و مــری

و تولیــد داخــی فنــاوری اشــاره نمــود. 

کــت ارگ ســازه آریامهــر  الزم بذکــر اســت �ش

ــز رشــد  ــاور مســتقر در مرک کتهــای فن از �ش

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاوری پ واحدهــای فن

ــه  ــق ب ــه موف ــد ک ــی باش ــزی م ــتان مرک اس

ــاوری پوشــش  تجــاری ســازی و توســعه فن

هــای ضدحریــق جهــت مقــاوم ســازی 

اســت. گردیــده  فــوالدی  هــای  ســازه 
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قــرارداد فــروش دســتگاه چندمنظــوره 

کــت  ن توســط �ش تــراش آســفالت و بــ�ت

توافــق  و  و  پیــرش راه  نویــن  ریــو  آ 

تجــاری  یارانــه  از  منــدی  بهــره  نامــه 

ن  بیســتم�ی در  عتــف  وزارت  ســازی 

پژوهــیش  دســتاوردهای  نمایشــگاه 

رســید. امضــا  بــه  کشــور  فنــاوری  و 

بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری اســتان مرکــزی، قــرارداد فروش دســتگاه چندمنظــوره تراش 
آســفالت و بتــن فــی مابیــن شــرکت آ ریــو نویــن راه پیشــرو و پیمانــکار بخــش خصوصــی و همچنیــن توافق 
نامــه تخصیــص یارانــه تجاری ســازی به ایــن قرارداد بــا حضــور نماینــدگان وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری 
و پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و مدیران هــر دو شــرکت در محــل غرفــه وزارت عتف در بیســتمین 
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری کشــور بــه ارزش ۳ میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون ریال به امضا رســید.

دســتگاه  فــروش  قــرارداد  انعقــاد 
و بتــن  چندمنظــوره تــراش آســفالت 
توســط شــرکت آریــو نویــن راه پیشــرو 
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ک مســئوالن پــارک و مرکــز رشــد بــا مدیــران  نشســت مشــرت

واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد بــه منظــور بحــث و تبادل 

نظــر و آشــنا�ي بــا فعالیــت هــای ایــن بخــش هــا در روز دوشــنبه 

مــورخ 30/10/1398، در ســالن همایــش ســایت جامــع پــارک علــم 

و فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 

ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزی، ب ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ

ــوزیسش  ــات آم ــه خدم ــوزیسش و ارائ ــای آم ــزی ه ــه ری ــام برنام انج

ــارک و  ــتقر در پ ــات مس ــا و مؤسس ــای واحده ــا نیازه ــب ب متناس

بــه منظــور ارتقــای دانــش و مهــارت هــای تخصــص ایــن واحدهــا 

برگــزاری ایــن نشســت هــا مــی توانــد بســیار دارای اهمیــت باشــد.

و  هــا  فعالیــت  گــزارش  ارائــه  نشســت  ایــن  در 
ن نامــه  اقدامــات پــارک علــم و فنــاوری، معــر�ن آئــ�ي
هــا و دســتورالعمل هــای مرکــز رشــد، معــر�ن آخریــن 
مقــررات و دســتورالعمل هــای حاکــم بــر فضــای کار 

ــد. ــه ش ــب ارائ و کس
 معــر�ن جایــزه فنــاران برتــر و ارزیا�ب واحدهــای فناور، 
خوشــه بنــدی و معــر�ن نماینــدگان واحدهــای فنــاور 
ن از دیگــر  ن بهبــود خدمــات قابــل ارائــه نــري و همچنــ�ي
موضوعــات مهــم بحــث شــده در ایــن نشســت بــود.
ایــن نشســت گــزاریسش از برگــزاری دوره هــای   در 
آمــوزیسش توســط پــارک تحــت عنــوان برگــزاری ۴۵ دوره 
ــیب  ــات منتورش ــزاری جلس ــاه، برگ ــوزیسش در ۱۵ م آم
ال( ۲۵۰ ســاعت در یــک ســال، برگــزاری دوره  )جــرن
ــروش،  ، ف ــا�ب ــی( بازاری ــیب )تخص ــور ش ــای منت ه
ــاق ۱۵  ــع خ ــری، صنای ــت، فک ، مالکی ــو�ت ــایل، حق م
، راه انــدازی کلینیــک کار و  جلســه در یــک مــاه اخــري
کســب از آذرمــاه و تشــکیل ۲۰ جلســه تاکنــون در زمینه 
، فــروش، مــایل، حقــوق، مالکیــت، فکــری،  ــا�ب بازاری

ــه شــد. ــع خــاق و...ارائ صنای
ن در ایــن نشســت عناویــن خوشــه هــای   همچنــ�ي
تخصــی واحدهــای فنــاور پــارک و �گــروه ایــن 
خوشــه هــا انتخــاب شــدند کــه خوشــه هــای انتخــاب 
و  گاز  نفــت،  خوشــه  از:  هســتند  عبــارت  شــده 
وشــیمی، فنــاوری، اطاعــات و ارتباطــات، خوشــه  پرت
خــودرو و حمــل ونقــل، خوشــه رباتیــک و مکاترونیک، 
خوشــه صنایــع خــاق، خوشــه کشــاورزی، ســامت، 
زیســت و فنــاوری، خوشــه ســاخت و تولیــد، خوشــه 
عمــران، معمــاری و شهرســازی و خوشــه خدمــات 

ــازی. ــاری س تج

نشســت مشــترک مســئوالن 
پــارک و مرکــز رشــد بــا مدیران 
مســتقر  فنــاور  واحدهــاى 
در مرکــز رشــد برگــزار شــد
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ت فاطمــه زهــرا)س(، مراســم تجلیــل از بانــوان شــاغل در  بــه مناســبت ســالروز والدت حــرن

پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، در روز شــنبه مــورخ ۲۶ بهمــن مــاه ۹8، بــا حضــور 

مدیــران، کارمنــدان و بانــوان پــارک، در ســالن جلســات ســایت جامــع پــارک برگــزار گردیــد.

ــرت  ــن مراســم دک ــدای ای ــزی، در ابت ــاوری اســتان مرک ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ت فاطمــه زهــرا )س( را بــه  محمــد رفیعــی، رئیــس پــارک، ســالروز والدت بــا ســعادت حــرن

یــک و تهنیــت گفــت و ادامــه داد: موفقیــت هــر مجموعــه ای مرهــون  تمامــی همــکاران ترب

توســط  امــور  هــای  و ظرافــت  اجــرا  در  دقــت  و  و مشــارکت صمیمانــه  همــکاری، همــدیل 

ــد در هــر مجموعــه  ــوان کارمن ــه بان ــه ثابــت کــرده اســت امــوری کــه ب ــوان اســت چــرا کــه تجرب بان

ــا اهــدای  ــن مراســم ب ــه ای ــه نحــو احســن اجــرا خواهــد شــد. در خاتم ــرت و ب ده شــود به ای ســرپ

هدیــه و گل از بانــوان شــاغل در پــارک علــم و فنــاوری اســتان  قــدر دا�ن بــه عمــل آمــد

پــارک  شــاغل  بانــوان  از  تجلیــل  مراســم 
علــم و فنــاورى اســتان بــه مناســبت روز زن
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مناســبت  بــه  نهــال  اصلــه   200 کاشــت 
درختــکارى  روز  و  طبیعــت  بهــار  فرارســیدن 
مرکــزى اســتان  فنــاورى  و  علــم  پــارک  در 

  بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی؛ بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه 

ن و کارکنــان پــارک و تعــدادی از واحدهــای  ــا حضــور مســئول�ی منابــع طبیعــی و روز درختــکاری، ب

ــه  ــن مراســم کــه ب ــارک غــرس شــد.   در ای ــه نهــال در محوطــه ســایت جامــع پ مســتقر، 200 اصل

ــزار  ــکاری و فرارســیدن بهــار طبیعــت برگ ــع طبیعــی و روز درخت ــه مناب مناســبت گرامیداشــت هفت

ن کارکنــان واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز  ن و کارکنــان پــارک و همچنــ�ی شــد، هــر یــک از مســئول�ی

ــارک در  ــس پ ــی، رئی ــد رفیع ــرت محم ــد.     دک ــدام نمودن ــال اق ــک نه ــت ی ــه کاش ــارک ب ــد و پ رش

ــه منابــع طبیعــی  ــکاری و هفت ــکاری اظهــار کــرد؛ روز درخت ــا گرامیداشــت روز درخت ایــن مراســم ب

ن و کاشــت نهــال درخــت  فرصــیت اســت بــرای توجــه بــه محیــط زیســت و افزایــش �انــه فضــای ســرب

ن پــاک را بــار دیگــر مــورد تأکیــد قــرار دهیــم و برنامــه هــای توســعه  تــا اهمیــت هــوای پــاک و زمــ�ی

پــارک را بــر مبنــای توجــه بــه محیــط زیســت اجــرا کنیــم و همــه بایــد بــه ســهم خــود در توســعه 

ن محوطــه ســایت جامع  ن گام برداریــم. وی گفــت بــه منظــور توســعه فضــای ســرب �انــه فضــای ســرب

ورت حفــظ منابــع آ�ب از کاشــت گونــه هــا�ی مقــاوم بــه کــم آ�ب و ســازگار بــا  پــارک و بــا توجــه �ن

اقلیــم و آب و هــوای اســتان در ســایت جامــع پــارک اســتفاده شــده اســت. شــایان ذکــر اســت طبــق 

برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده و بــه همــت امــور عمــرا�ن و دفــرت فــین پــارک در مرحلــه نخســت 

200 اصلــه نهــال تــوت کاکــوزا، �و نقــره ای، بیــد مجنــون، ارغــوان و ســایر گونــه هــا کاشــته شــد.
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پژوهــیش  دســتاوردهای  نمایشــگاه  ن  بیســتم�ی از  روز  ن  چهارمــ�ی در 
کتهــای  �ش میــان  همــکاری  نامــه  تفاهــم   ۹ کشــور،  فنــاوری  و 
شــد. منعقــد  تهــران  شــهرداری  و  رشــد  مرکــز  در  مســتقر  فنــاوری 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم فناوری اســتان 
مرکــزی، در راســتای رفــع نیازهــای کشــور و افزایــش 
ن تســهیل در  بهــره وری و رونــق تولید داخل و همچن�ي
همــکاری هــای فناورانــه، ۹ تفاهم نامه همــکاری میان 
کــت ارگ ســازه  و، �ش ــن راه پیــرسش ــو نوی کتهــای آری �ش
کتهــای  کــت زیســت تجزیــه گســرت از �ش آریامهــر و �ش
 ، فنــاور مســتقر در پــارک بــا معاونــت فــین و عمــرا�ن
ســازمان مدیریت پسماند و ســازمان مهندیس و عمران 
ــید. ــا رس ــه امض ــه ب ــور جداگان ــران بط ــهرداری ته ش

امضــاى 9 تفاهــم نامــه همــکارى میــان 
ــهردارى تهران  ــارک و ش ــرکتهاى فناور پ ش
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گفت 
و گو

ــه  ــاد کارخان ایج
ــارک  ــرت در پ بیوب
علــم و فنــاوری 
اســتان بــه صــورت 
بــا  مشــارکتی 
ــکی  ــوم پزش عل

ــارکیت  ــورت مش ــه ص ــتان ب ــاوری اس ــدوق فن * صن

توســط پــارک علــم و فنــاوری اســتان و علــوم 

ــی راه  ــوزه پزش ــال ۹۴ در ح ــارک از س ــی در پ پزش

ــا  کــت از ســال ۹۵ ب ــن �ش ــدازی شــده اســت.   ای ان

ــینوهه،  ــوان س ــت عن ــروژه تح ــدود ۳ پ ــام ح انج

قالــب  در  و...  ســینوهه  نشــی  دندانرپ کلینیــک 

ک بــا بخــش هــای ذکــر شــده  �مایــه گــذاری مشــرت

توانســته اقدامــات مثبــیت را در حــوزه فنــاوری 

انجــام دهــد. در ایــن زمینــه مدیــر فنــاوری علــوم 

ــه  ــا توجــه ب کــت ب ــن �ش ــد: ای پزشــی اراک مــی گوی

ــده  ــر عه ــا را ب ــای نوپ ــت ه ک ــت از �ش ــه حمای اینک

جملــه  از  برنامــه  چندیــن  بخــش  ایــن  در  دارد 

ک را انجــام داده اســت. �مایــه گــذاری مشــرت

ــت  ک ــش �ش ــن بخ ــد: در ای ــی کن ــان م ــیب بی ــین غری مرت
فنــاور، فنــاوری خــود را بــه همــراه �مایــه انــدیک وارد مــی 
کــت کمــک  کنــد و صنــدوق در حــوزه بازاریــا�ب بــه ایــن �ش
خواهــد کــرد بطــوری کــه اگــر در ایــن بخــش طرحــی 
شکســت بخــورد �مایــه گــذار شکســت نمــی خــورد و تنهــا 

ــد داد. ــت خواه ــان را از دس زم
کــت  ــه مشــکات مــایل کــه �ش ــا توجــه ب ــد: ب وی مــی افزای
ــا  ــم تنه ــن مه ــد ای ــتارت آ�پ دارن ــا و اس ــاور نوپ ــای فن ه
کــت  کــت هــا اســت زیــرا �ش روش بــرای حمایــت از ایــن �ش
هــای اســتارت آ�پ در مرحلــه اســتارت آپ نمــی تواننــد وام 

دریافــت کننــد.
ــاوری دانشــگاه علــوم پزشــی اراک توضیــح مــی  ــر فن مدی
ــه  ــا�ي ک ــت ه ک ــاوری، �ش ــدوق فن ــت صن ــا حمای ــد: ب ده
عاقمنــد بــه ایــن حــوزه هســتند مــی تواننــد بــا قــرار دادن 
وثیقــه تســهیات را دریافــت کننــد و بعــد از ایــن اقــدام 

راســیت آزمــا�ي انجــام خواهــد شــد.
غریــیب ادامــه مــی دهــد: صنــدوق فنــاوری اســتان در 
ــن  ــات در ای ــا امکان ــوده ام ــق ب ــوژی موف ــوزه بیوتکنول ح
بخــش حداقــل بــوده اســت بنابرایــن بــا ایجــاد کارخانــه ای 
تحــت عنــوان بیوبــرت در پــارک کــه یــک کارخانــه فنــاوری 
بنیاختــه و بیوتکنولــوژی اســت ایــن مشــکل تــا حــد زیــادی 

مرتفــع مــی شــود.
وی اضافــه مــی کنــد: فعالیــت ایــن کارخانــه در زمینــه 

ــد محصــوالت در حــوزه غــذا اســت  کشــت ســلول و تولی
ــه  ــا توجــه ب ــاور انجــام مــی شــود، ب ــد فن ــه توســط چن ک
اینکــه هیــچ کار تحقیقــا�ت و فنــاوری در حــوزه بیوتکنولوژی 
انجــام نشــده ایــن اقــدام تولید صنعــیت را محقــق خواهد 
ــار  ــوم پزشــی اراک اظه ــاوری دانشــگاه عل ــر فن ــرد. مدی ک
مــی کنــد: بــا توجــه بــه اینکــه در اکــرش دانشــگاه هــای علوم 
ن و یــک محیــط کشــت و...  پزشــی کشــور یــک پروتئــ�ي
وجــود دارد متاســفانه تولیــد صنعــیت ایــن موارد بــرای فناور 
ــه  ــن بخــش هزین ــد در ای ــه نیســت و بای ــه �ف ــرون ب مق
هــای بســیار زیــادی را متحمــل شــود بنابرایــن بــا توجــه بــه 
اینکــه پــارک فضــا را بــرای ایــن اقــدام در اختیــار مــا قــرار 
ن بــه عنــوان �مایــه گــذار از فنــاوران کــه بیشــرت  داد مــا نــري
ــایل را انجــام  ــت م ــوم پزشــی هســتند حمای ــس عل از جن

د. مــی دهیــم تــا ایــن اکوسیســتم شــکل بگــري
غریــیب بــا اشــاره بــه مزایــای ایــن اقــدام مــی گویــد: 
ــوزه  ــال در ح ــدود ۱۵ س ــور در ح ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بیوتکنولــوژی وارد کننــده بــوده و در حــوزه غــذا بــر خــاف 
ن بــا توجه  کــیت شــکل نگرفتــه و همچنــ�ي حــوزه دارو هیــچ �ش
ن اســت  ــران فقــر پروتئــ�ي ــه غــذا در ای ــه اینکــه عمــده پای ب
بنابرایــن فنــاور بایــد بــه ایــن بخــش ورود کنــد کــه در ایــن 
صــورت در حــوزه غــذا بــه ویــژه غــذای دام مــی توانیــم بــه 

موفقیــت برســیم.
وی چرخــه کارآفریــین را یــک مثلــث مــی دانــد کــه ســه ضلع 

ــن  آن را فــرد، دانشــگاه و دولــت تشــکیل مــی دهــد بنابرای
ن دانشــگاه  فــرد بایــد فنــاوری داشــته باشــد و همچنــ�ي
ــرای  ــط را ب ای ــد �ش ن بای ــري ــت ن ــده باشــد و دول ــت کنن حمای
ــرد محصــول را  ــن ف ــه ای ــد ک ــا کن ــه ای مهی ــه گون ــاور ب فن

ــد. ــازار کن وارد ب
کــت هــای  غریــیب اهــداف مهــم ایــن فعالیــت را تولیــد �ش
کــت  ــرای �ش R&D ب ن تابعــه و بعــد از مســتقر شــدن گرفــ�ت
کــت تولیــدی بتواننــد در  هــای غــذا�ي بیــان مــی کنــد تــا �ش
کــت ایــن واحــد را بــرای تولیــد باکیفیــت داشــته  داخــل �ش

باشــند.
ــات از  ــوزه تحصی ــفانه در ح ــد: متاس ــی ده ــه م وی ادام
ــر  ــگاه ب ــرد از دانش ــل ف ــت از تحصی ــان فراغ ــا زم ــدا ت ابت
اســاس نظــام مــدرک گــرا�ي عمــل شــده و حرفــه ای بــودن 
مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت  کــه ایــن مهــم بایــد مــورد 
ــوم پزشــی  ــاوری عل ــر فن ــع شــود. مدی توجــه بیشــرت واق
اراک در مــورد �مایــه گــذاری هــای انجــام شــده در ایــن 
کارخانــه توضیــح مــی دهــد: ۴ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان 
ــک  ن ی ــ�ي ــت همچن ــه اس ــن کارخان ن آالت ای ــ�ي ــه ماش هزین
میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان توســط صنــدوق فنــاوری و ۲ 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان توســط صنــدوق ســینوهه در 
ن فضاهــا�ي را  ایــن بخــش �مایــه گــذاری شــده و پــارک نــري
بــرای آزمایشــگاه، کارگاه و دفــرت کار را بــه صــورت مشــارکیت 

بــه مــدت ۵ ســال در اختیــار مــا قــرار داده اســت.
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 مصاحبــه بــا شــرکت دانــش
بنیــان زیســت فنــاوران ســانا آزمــا

مصاحبه

کت ها و  کت های دانش بنیان می تواند در زمینه تجاری سازی محصوالت آنها و جذب �مایه گذار برای این �ش حمایت پارک از �ش

گذار باشد بنابراین تسهیل در زمینه ارائه تسهیالت به  کت ها بسیار تاثری قطعا ایجاد بازارهای فروش برای محصوالت تولیدی این �ش

کت های دانش بنیان  کت ها می تواند بسیاری از این مشکالت را مرتفع سازد.زیرا یی از اصی ترین و مهم ترین مشکالت �ش این �ش

کت ها  بوروکرا� های دست و پاگری اداری و قوانیین است که در زمینه ارائه تسهیالت توسط پارک علم و فناوری استان برای این �ش

کت دانش بنیان زیست فناوران سانا آزما به گفت و گو نشستیم که در دامه می خوانید. وجود دارد. در این زمینه با مدیر عامل �ش
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خودتــان را معــرف کنیــد و در مــورد 
آن  تولیــدات  و  کــت  �ش فعالیــت 

دهیــد؟ ارائــه  را  توضیحــا�ت 

ای    مــن ســید داوود حســیین دارای دکــرت
ــت  ــو هیئ ــوژی و عض ــی بیوتکنول تخص
علمــی موسســه تحقیقــات واکســن و �م 
ن مدیرعامــل  رازی و دانشــیار و همچنــ�ي
کــت دانــش بنیــان زیســت فنــاوران  �ش
ــال  ــدود ۲۷ س ــه ح ــتم ک ــا هس ــانا آزم س
ــر شــده دارای  ــه هــای ذک ــی زمین در تمام

ــم. ــی باش ــت م ــابقه فعالی س
ــیس و در  ــال ۹۴ تأس ــت در س ک  ایــن �ش
ســال ۹۵ دانــش بنیــان شــد و از نظــر 
فنــاوری و زمینــه فعالیــت در حــوزه تولید 
فــرآورده هــای بیولوژیــک از جملــه کیــت 
هــای تشــخیی بــه منظــور تشــخیص 

ــد بیمــاری هــای دام،  بیمــاری هــا�ي مانن
و  پایــش  ن  و همچنــ�ي آبزیــان  و  طیــور 
ــت  ــا و متابولی ــون ه ی هورم ــري ــدازه گ ان
هــای انســا�ن در حــدود ۲۷ ســال تحقیــق 
ن  نخســت�ي حقیقــت  در  و  اســت   کــرده 
کــیت هســتیم کــه توانســتیم از ســازمان  �ش
ــت  ــوه کی ــد انب ــه تولی ــی در زمین ش ن دامرپ
بروســلوز گاوی مجــوز دریافــت کنیــم کــه 
بعــد از ایــن اقــدام مهــم بــر روی کیــت 
ی هورمــون هــای انســا�ن  هــای انــدازه گــري

ــم. ــرده ای کار ک

ــدی توســط  ــت هــای تولی   در مــورد کی
ــان خــود توضیحــات  کــت دانــش بنی �ش

ــد؟ ــه دهی ی را ارائ بیشــرت

هــای  پنــل  شــامل  هــا  کیــت  ایــن    

ــل  ــدی، پن وئی ــل تري ــه پن ــی از جمل مختلف
بــاروری، پنــل کــم خــو�ن و متابولیــت 
هــای اســتخوا�ن هســتند کــه هــر کــدام از 
ایــن مــوارد شــامل بخــش هــای مختلفــی 
وئیــدی  مــی شــود، بــه طــور مثــال پنــل تري
شــامل TSH ،TupTaKe، T4، T3 و پنــل 
 LH بــارداری،  تســت  شــامل  بــاروری 
مــی  ون  پروژســرت و  ن  پروالکتــ�ي  ،،FSH

ــود. ش
ن  ــ�ي ــری ت ــامل ف ن ش ــري ــو�ن ن ــم خ ــل ک  پن
ن  و پنــل متابولیــت هــای اســتخوا�ن نــري
ــه  ــود ک ــی ش ن D م ــ�ي ــت ویتام ــامل کی ش
تمامــی ایــن کیــت هــا بــه روش االیــزا 
ن  طراحــی شــده اســت.  ایــن روش نــري
ــم و  ــیله آنزی ــه وس ی ب ــري ــک روش ردگ ی
ــی از  ــه ی ــت ک ــین اس ــای ایم ــنجش ه س
روش هــای بســیار دقیــق و در ســطح 

ی  مولکــویل بــرای تشــخیص و انــدازه گــري
کــه  اســت  هــا�ي  متابولیــت    تمامــی 

خاصیــت آنــیت ژنتیــک دارنــد.

ن    دلیــل اصــی و مهــم شــما بــرای رفــ�ت
ــه  ــت چ ــن فعالی ــوی ای ــمت و س ــه س ب

بــوده اســت؟

ن بــه �اغ    از دالیــی اصــی و مهــم رفــ�ت
ایــن فعالیــت ایــن بــود کــه بســیار دقیــق 
و حســاس اســت و نســبت بــه روش هــای 
ی را  دیگــر راحــت تــر و خطــرات کمــرت
مرکــزی  اســتان  در  دارد.  انســان  بــرای 
ــت  ن کی ــري ــاوه ن ــا س ــت م ک ــر �ش ــاوه ب ع
ــد امــا کیــت هــای  ــد مــی کن هــا�ي را تولی
بنیــان  دانــش  کــت  توســط �ش تولیــدی 
ــا در  ــرا م ــت زی ــرد اس ــه ف ــر ب ــا منح م



کــت دانــش بنیــان بــرای چیــدن تیــم بایــد مــوارد خــایص را مصاحبه  یــک �ش
ینــس پلــن داشــته باشــد  ن مــورد توجــه قــرار دهــد و در حقیقــت بری
ــازار مــدل عمــی  ــه ب ــه اینک ــا توجــه ب ــازار ب ــه ب ــل از ورود  ب و قب
ــد تمامــی ایــن مــوارد را از  نــدارد و یــک مــدل تجــر�ب اســت بتوان
قبــل بــه درســیت  رعایــت کنــد  تــا  بــه موفقیــت دســت پیــدا کنــد 
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ن هــای نوترکیــب  تولیــد کیــت هــا از پروتئــ�ي
ن هــا  ــن پروتئــ�ي اســتفاده مــی کنیــم کــه ای
کــت  ن �ش ن همــ�ي ن توســط متخصصــ�ي نــري
ــوان  ــد و مــی ت طراحــی و ســاخته شــده ان
ــن روش  ــه ای ــد ب ــران تولی ــه در ای ــت ک گف

ــت. ــت اس ک ــن �ش ــه ای ــر ب منح

  در مــورد هزینــه هــای مربــوط بــه ایــن 
ن بــرای مــا توضیــح دهیــد؟ فعالیــت نــری

وع کار ۱۲۰ میلیــون تومــان    مــا بــرای �ش
وام از پــارک علــم و فنــاوری دریافــت 
کردیــم کــه در واقــع ارزش ایــن تکنیــک 
بــرای هــر کیــت یــک میلیــارد تومــان اســت 
ــا و  ــیت ژن ه ــول، آن ــا محل ــت م ک ــرا �ش زی
ن هــای نوترکیــب را خــودش مــی  پروتئــ�ي
ــادا  ــواد از کان ــک �ی از م ــا ی ســازد و تنه
ــد.   کــت مــی آی ــه �ش ــق واســطه ب و از طری
بــا توجــه بــه هزینــه هــای بــاالی تولیــد و 
مــوارد ذکــر شــده در ایــن بخــش عــاوه بــر 
ــان  ــون توم ن ۲۵۰ میلی ــري ــارک، ن تســهیات پ
ــه  ــه هزین ــن زمین ــخی در ای ن آورده ش ــري ن

شــده اســت.

  در مــورد حمایــت هــای پــارک نظــر شــما 
ن  ــری ــت ن ک ــای �ش ــورد اعض ــت؟در م چیس

کمــی توضیــح دهیــد؟

  در واقــع مــی تــوان گفــت حمایــت هــای 
ن حمایــت  پــارک خــوب بــوده زیــرا اگرهمــ�ي
ن نمــی توانســتیم دوام  هــا نبــود مــا نــري
ادامــه  خــود  فعالیــت  بــه  و  بیاوریــم 
دهیــم، امــا پــارک بهــرت از ایــن هــم مــی 
ط اینکــه درگــري  توانــد حمایــت کنــد بــه �ش
بوروکــرایس هــای دســت و پاگــري اداری 

ــد. نباش

مدیــره  هیئــت  شــامل  کــت  �ش ایــن   
ا،  دکــرت دانشــجویان  از  متشــکل  کــه 
ــایل  ــناس م ، کارش ــازرگا�ن ــوژی، ب میکروبیول
ن در بخــش  هســتند مــی باشــد همچنــ�ي
ــه  ــد ک ــت دارن ــر فعالی ــد حــدود ۳۰ نف تولی
کــت  متاســفانه فضــای تولیــدی ایــن �ش
در  امیدواریــم  کــه  اســت  اســتیجاری 
صــورت گــردش مــایل مناســب بتوانیــم 
فضــا�ي را بــرای تولیــد داشــته باشــیم، 
ــران،  ــون در ته ــم اکن ــا ه ــت م ک ــه �ش البت
از و در شــهرهای مختلــف بازاریــا�ب  شــري
ــن  ــد و در ای ــی ده ــام م ــروش را انج و ف

ن ۲۰ نفــر فعــال هســتند. زمینــه نــري

 در زمینــه فعالیــت بــا چــه مشــکال�ت 
هســتید؟ مواجــه 

 متاســفانه هــم اکنــون بــازار ســخیت بــرای 
ــاد اســت  ــرا دالیل زی فعالیــت مــا اســت زی
ــوز  ــا هن ــت م ــن وضعی ــه ای ــه ب ــا توج و ب
نتوانســته ایــم بــه هزینــه هــا�ي کــه در 
ــده  ــل ش ــت متحم ک ــن �ش ــاد ای ــه ایج زمین
ایــم دســت پیــدا کنیــم و در حقیقــت 
ایــن  بــا  بــرای مــا  بــازار  ایــن  نفــوذ در 
ــوده،  مــا حــدود ۵  ایــط کمــی ســخت ب �ش
مــاه اســت کــه فعالیــت مــی کنیــم و ۸ مــاه 
ــه  ــازار ب ــا بتوانیــم در ب طــول مــی کشــد ت
ــن مهــم بیشــرت  ــرای ای فــروش برســیم و ب

در مرحلــه اعتمادســازی هســتیم.
 از مهــم تریــن مشــکا�ت کــه بــا آن دســت 
ــه  وپنجــه نــرم مــی کنیــم ایــن اســت ک
ــرا  ــارک کا�ن نیســت زی ــت هــای پ اوال حمای
هزینــه اجــاره از مــا گرفتــه مــی شــود و 
کــت تــازه کار کــه  ایــن مســئله بــرای یــک �ش
تســهیات زیــادی هــم دریافــت نمــی کنــد 
بــاال اســت بنابرایــن ایــن انتظــار را داریــم 

ایــط اقتصــادی ایجــاد  کــه بــا توجــه بــه �ش
ی از مــا و  شــده حمایــت هــای مــایل بیشــرت
کــت هــای دانــش بنیــان انجــام  تمامــی �ش

شــود.
 در مرحلــه بعــد مجوزهــا�ي اســت کــه بایــد 
شــی بــه  ن توســط وزارت بهداشــت و دامرپ
کــت مــا داده شــود کــه کار بســیار ســخت  �ش
و طاقــت فرســا�ي اســت کــه در ایــن زمینــه 
ــع  ــه مان ــین ک ــرایس هــا و قوانی ــد بوروک بای

انجــام کار مــی شــود تســهیل شــود.

 بــرای آینــده کاری خــود چــه برنامــه ای را 
در نظــر داریــد؟

کــت دانــش  کــت مــا بــه عنــوان یــک �ش   �ش
ــک  ــه کم ــه جامع ــا ب ــت ت ــده اس ــان آم بنی
ــت  ــرای ثب ــون ب ــا هــم اکن ــن م ــد بنابرای کن
برنــد بــا مشــکا�ت مواجــه هســتیم امــا بــا 
ــر کار  ــرا ه ــرد زی وع ک ــد �ش ــال بای ــن ح ای
بــا ارزش، ســخیت هــا�ي هــم دارد بنابرایــن 
ــت  ــه دس ــت ب ــه دس ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــرار  ــر ق ــار همدیگ ــم و در کن ــر دهی یکدیگ

یــم تــا کارهــا بــه خــو�ب پیــش بــرود در  گري
ــد. ــد ش ــخت خواه ــورت کار س ــري اینص غ

 بنابرایــن مــا در ابتــدا بایــد خودمــان را 
ثابــت کنیــم و بعــد از ایــن بــه جــذب 
دازیــم یعــین بایــد بــه  �مایــه گــذار برپ
درآمــد برســیم تــا �مایــه گــذار راغــب بــه 

�مایــه گــذاری شــود.
کــت هــای دانــش   متاســفانه دســت �ش
بنیــان بــاز نیســت و حمایــت هــای الزم 
ــای  ــه معن ــان ب ــش بنی ــت هــای دان ک از �ش

واقعــی و در ســطح کان نمــی شــود.

   سخن پایا�ن

ــدن  ــرای چی ــان ب ــش بنی ــت دان ک ــک �ش  ی
ــه  ــورد توج ــایص را م ــوارد خ ــد م ــم بای تی
ینــس پلــن  ن قــرار دهــد و در حقیقــت بري
ــا  ــازار ب ــه ب داشــته باشــد و قبــل از ورود ب
توجــه بــه اینکــه بــازار مــدل عمــی نــدارد و 
یــک مــدل تجــر�ب اســت بتوانــد تمامــی ایــن 
مــوارد را از قبــل بــه درســیت رعایــت کنــد تــا 

بــه موفقیــت دســت پیــدا کنــد.



مشــاوره در زمینه کسب و کارهاى نوپا
 توســط شرکت  خالق رویان جوان 

کــت هــم اکنــون در پــارک علــم  ایــن �ش
و فنــاوری اســتان مرکــزی مســتقر اســت 
ــا مرکــز مالکیــت  ــاط مســتمر ب و در ارتب
معنــوی ایــران، ســازمان جهــا�ن مالکیــت 
فکــری wipo، فــن بــازار منطقــه ای، 
ــاق  ــیت و ات ــای صنع ــهرک ه ــت ش ک �ش

بــازرگا�ن اســتان مرکــزی مــی باشــد.
کــت   در ایــن زمینــه مدیــر عامــل �ش
خــاق رویــان جــوان در مــورد خــط 
مــی  کــت  ایــن �ش فعالیــت  و  مــیش 
ــون دارای  کــت هــم اکن ــن �ش ــد: ای گوی
۴ گــروه تخصــی در زمینــه تجــاری 
ــت  ــب و کار اس ــات کس ــازی و خدم س
ــرح  ــی از ط ــای مختلف ــه ه ــه در زمین ک
ــا  ــت ه ــذب حمای ــا ج ــن ت ــده از ذه ای
و امکانــات دولــیت در زمینــه تولیــد و 
بــه تمامــی  کار  انــدازی کســب و  راه 
متقاضیــان حقیقــی و حقــو�ت خدمــات 

الزم را ارائــه مــی دهــد.
کنــد:  مــی  بیــان  صفــا�ي  بهــزاد   
ــه  ــرت ب ــر دف ــاوران ه ــان و مش کارشناس
ــد دوره هــای مــی  ــداوم بای صــورت م
ــی  ــده تخص ــزار ش ــی برگ ن المل ــ�ي و ب
کــت  فعالیــت خــود را بگذراننــد زیــرا �ش
کســب  زمینــه  در  هــا  دوره  ایــن  در 
ــن  ــی ای ــر تخص ــرای دفات ــت ب موفقی
گــذار  تاثري و  مهــم  بســیار  کت هــا  �ش

خواهــد بــود.
 وی ادامــه مــی دهــد: خوشــبختانه 
کــت تاکنــون موفــق  مدیــران ایــن �ش
بــه کســب بورســیه رایــگان تحصیــی از 
ــده  ــری ش ــت فک ــا�ن مالکی ــازمان جه س
کــت تاکنــون توانســته  انــد و ایــن �ش
بیــش از دو هــزار قــرار داد از �ا� 
ایــران منعقــد کنــد کــه بیــش از ۹۵ 
ــان  ــه پای ــت ب ــا موفقی ــا را ب ــد آنه درص

رســانده اســت.

کــت خــاق رویــان    مدیــر عامــل �ش
جــوان در زمینــه قراردادهــای منعقــد 
شــده از زمــان فعالیــت و ورود ایــن 
ــد:  ــی ده ــح م ــارک توضی ــه پ ــت ب ک �ش
کــت از زمــان ورود بــه پــارک ۱۸۰  ایــن �ش
قــرارداد را منعقــد کــرده کــه در حــدود 
۱۴۵ قــرارداد بــه پایــان رســیده و مابقــی 
در حــال انجــام اســت خوشــبختانه در 
کــت تیمــی کــه فعالیــت دارد  ایــن �ش
ــتند  ــری هس ــص و متبح ــراد متخص اف
ن مســئله زمینــه ســاز رشــد و  و همــ�ي
ــا�ي  ــت.  صف ــوده اس ــت ب ک ــای �ش ارتق
ادامــه مــی دهــد: علــت اصــی ورود مــا 
ــه اعضــای  ــود ک ــن ب ــن عرصــه ای ــه ای ب
ع بودنــد و بــرای  کــت خودشــان مخــرت �ش
ــود  ــات خ اع ــی اخرت ــام کار تخص انج
ن دلیــل مــا  مشــکا�ت را داشــتند بــه همــ�ي
بــه فکــر آمــوزش ایــن دوره هــا افتادیــم 
و دوره هــای تخصــی تجــاری ســازی 
مالکیــت فکــری را در ایــران بــه صــورت 

ــم. ــازی گذراندی مج
 صفــا�ي اضافــه مــی کنــد: در دوره 
هــای مجــازی آمــوزش هــای کامــل را 
فــرا گرفتیــم و بــا توجــه بــه ایــن آمــوزش 
ــن  ــات در ای ــه خدم ــه ارائ ــدام ب هــا اق
بخــش کردیــم البتــه در ایــن زمینــه 
مالکیــت  جهــا�ن  ســازمان  راه کارهــای 
فکــری را بــرریس کردیــم کــه بعــد از آن 
بــه مــا پیشــنهاد تاســیس دفــرت در ایــن 
بخــش داده شــد، در ابتــدا ایــن دفــرت را 
در دانشــگاه تاســیس کردیم و بعــد وارد 

ــدیم. ــارک ش پ
ــن و  ــی تری ــد: اص ــی کن ــوان م  وی عن
ــت  ک ــن �ش ــاد ای ــل ایج ــن دلی ــم تری مه
دانشــگاه،  نــوآوران،  ن  بــ�ي ارتبــاط 
صنعــت و پــارک بــوده کــه بــا توجــه بــه 
ــوان  ــی ت ــده م ــد ش ــای منعق قرارداده

ایــم در  توانســته  گفــت  بــه جــرات 
ی را داشــته  ــه رشــد چشــمگري ــن زمین ای

باشــیم.
کــت خــاق رویــان   مدیــر عامــل �ش
ــبختانه  ــد: خوش ــی کن ــار م ــوان اظه ج
حمایــت هــای خــو�ب در ایــن زمینــه 
ــار  ــا انتظ ــده، ام ــت ش ک ــون از �ش تاکن
مــا از پــارک ایــن مــی باشــد کــه در زمینه 
کــت بــه ســازمان هــای  معــر�ن بیشــرت �ش
تابعــه دولــت بــه ویــژه صنعت بــا توجه 
ــه  ــه اینکــه در حــوزه صنعــت در زمین ب
مالکیــت معنــوی محصــوالت مشــکا�ت 
ن معر�ن  وجــود دارد کمــک کنــد همچنــ�ي
بــه ســایر پــارک هــا و شــبکه پــارک هــای 
ن بایــد مــورد حمایــت و توجــه  کشــور نــري

د. ی قــرار گــري بیشــرت
کــت  صفــا�ي تریــح مــی کنــد: ایــن �ش
ــه  ــه �مای ــاز ب ــات نی ــه خدم ــرای ارائ ب
حمایــت  بیشــرت  بلکــه  نــدارد  مــادی 
بحــث  در  امــا  دارد  الزم  را  معنــوی 
ی بــرای  قراردادهــا مبالغــی بــا مشــرت
قــرار  توافــق  مــورد  قــرارداد  انعقــاد 
ــص  ــه تخص ــه ب ــا توج ــه ب د ک ــري ــی گ م
کــت ایــن مبالــغ بســیار کــم  اعضــای �ش

و حداقــل اســت.
کــت در ابتــدای   وی مــی گویــد: ایــن �ش
کار بــا بحــث مالکیــت فکــری در ســطح 
ایــران آغــاز بــه فعالیــت کــرد و بعــد از 
آن وارد بحــث فــرا مــی شــدیم و هــم 
ــد را در ســطح  اع برن ــون ثبــت اخــرت اکن
مــی انجــام مــی دهیــم و موضــوع 
فعالیــت  وارد  را  ات  تغیــري و  ثبــت 
ــم امــا در ادامــه  کــت کــرده ای هــای �ش
ین تمرکــز بــر ارائــه ایــن  فعالیــت بیشــرت
ونیــک بــا  خدمــات بــه صــورت الکرت
ایجــاد وب ســایت و نــرم افزارتخصــی 

ــت. ــایص اس و اختص

 

رویــان  خــاق  کــت  عامــل �ش مدیــر 
جــوان بیــان مــی کنــد: بایــد بــه ســمت 
ــته  ــا گام برداش ــده ه ــردن ای ــا�ت ک عملی
شــود زیــرا مباحــث تئــوری در ذهــن 
د امــا اجــرای تخصــی و  قــرار مــی گــري
ــدگاری  ــر و مان عمــی قطعــا مناســب ت
ــد  ن بای ــري ــن مهــم ن ــه ای ی دارد ک بیشــرت
مــورد توجــه و حمایــت بیشــرت متولیــان 
د.  صفــا�ي در  ایــن بخــش قــرار گــري
ــت  ــراد شکس ــه اف ــان اینک ــا بی ــه ب ادام
خــورده کســب و کارهــای قــوی تــری 
دارنــد، توضیــح مــی دهــد: زیــرا برخــی 
از ایــن افــراد بــا توجــه بــه رعایــت قانون 
بــه دالیــل دیگــری دچــار شکســت شــده 
ی  بیشــرت تجربــه  دارای  بنابرایــن  انــد 
هســتند امــا در نهایــت هــر فــردی کــه 
قــرار اســت وارد فعالیــت هــای دانــش 
بنیــان و خــاق شــود بایــد قانونمنــد 
باشــد زیرابیشــرت شکســت های کســب و 
کارهــا بــه دلیــل فرارهــای قانــو�ن اســت 
الزاماســت. یــک  قانــون  حالیکــه  در 

کت خاق  * �ش
رویان جوان 
فعالیت خود 

را از سال ۹۲ با 
راه اندازی دفرت 
مالکیت فکری 
جوان با ارائه 

خدمات مختلفی 
از جمله مشاوره 
و راهنما�ي کسب 
و کارهای نوپا، 
مشاوره و ثبت 
انواع مالکیت 
اع،  فکری)اخرت
عامت تجاری، 
طرح صنعیت و 

 ) نشان جغرافیا�ي
و مشاوره طرح 
دعاوی مرتبط 

با انواع مالکیت 
فکری آغاز کرده 

است.
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ول
ت ا

سم
ق برنامــه  نبــود  فنــاور  واحدهــاى   مشــکل  عمــده 

اســت  محصــوالت  ســازى   تجــارى  بــراى 

ن  کــت ســگال پژوهــان زمــ�ی �ش

در ســال ۱۳۹۵ فعالیــت خــود را 

در ابتــدا بــه صــورت طرحــی در 

داخــل دانشــگاه صنعــیت �مایه 

ــرد. گــذاری ک

 ، ن ایــن طــرح در زمینه علــوم زم�ی

مهنــد� معــدن، حــوزه نفت و 

اکتشــاف ذخایــر زیرزمیــین مــورد 

ــه  ــت ک ــی گرف ــرار م ــتفاده ق اس

ــا  ــدا پیشــنهاد داده شــد ت در ابت

ــاخته  ــی س ونی ــورت الکرت ــه ص ب

ن رشــته ای  شــود کــه یــک کار بــ�ی

بــود.

کت  در ایــن زمینــه مدیر عامــل �ش

ن مــی گویــد:  ســگال پژوهــان زمــ�ی

کــت بعــد از فعالیــت در  ایــن �ش

دانشــگاه موضــوع فعالیــت را 

بــا پــارک علــم و فنــاوری مطــرح 

ــادی  ــت م ــورد حمای ــه م ــرد ک ک

قــرار  بخــش  ایــن  معنــوی  و 

ــدا در قالــب  گرفــت. مــا در ابت

کــت پیــش رشــد معــر�ن  یــک �ش

شــدیم و بعــد از حــدود ۷ مــاه 

پیمایــش  دســتگاه  توانســتیم 

ن شــنا�  صحــرا�ی دیجیتــال زمــ�ی

ن  اع کنیــم و همچن�ی را ثبــت اخــرت

در ســال ۹۶ تمامــی تاییــده هــای 

ــتگاه از  ــن دس ــرای ای ــی را ب علم

کبــری اخــذ کردیــم. دانشــگاه امری

مصطفــی یوســفی راد بیــان مــی کنــد: بعــد از تمامــی ایــن اقدامــات بهینه کــردن این دســتگاه 

ن بــه دلیــل وجود  ات را نداشــتیم و همچنــ�ی ن را آغــاز کردیــم و بــه دلیــل اینکــه برخــی از تجهــری

ــال ۹۷  ــم در س ــات را وارد کنی ــی از قطع ــم خی ــود نتوانی ــده ب ــث ش ــه باع ــا ک ــم ه تحری

ن اقــدام توانســتیم  خودمــان بازطراحــی قطعــات ایــن دســتگاه را انجــام دادیــم و بــا همــ�ی

یــم و چندیــن طــرح  مجــوز حــوزه مرکــز پژوهــش را از اداره صنعــت و معــدن اســتان بگری

ن دریافــت کنیــم و بــا انجــام ایــن طــرح هــا در ارزیــا�ب هــای  ن شــنا� را نــری مطالعــا�ت زمــ�ی

ن شــناخته و معــر�ن شــدیم. واحدهــای فنــاور بــه عنــوان یــک واحــد فنــاور برتــر نــری

ن شــنا� کــه توســط ایــن   وی ادامــه مــی دهــد: دســتگاه پیمایــش صحــرا�ی دیجیتــال زمــ�ی

کــت ایجــاد شــده در ســاخت قطعــات مشــکال�ت داشــته و یــی از مشــکالت ایــن بــوده کــه  �ش

ایــن قطعــات بایــد بــه صــورت یکپارچــه کار مــی کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از قطعــات 

ــی و  ــش کدنوی ــده، در بخ ــی ش ــد م ــور تولی ــارج از کش ــی در خ ــور و برخ ــل کش در داخ

مطالعــات نمــی توانســتند بــا یکدیگــر کار کننــد بنابرایــن مــا بــا همــکاری برخــی از کارشناســان 

توانســتیم ایــن مشــکل را مرتفــع ســازیم و کدشــنا� و برنامــه نویــی ایــن برنامــه را کامــال 

کــت هــای داخــی طراحــی شــده  ن قــاب ایــن دســتگاه بــه همــکاری �ش بومــی کردیــم، همچنــ�ی

و هــم اکنــون آمــاده بهــره بــرداری اســت.

ن در مــورد مزایــای ســاخت ایــن دســتگاه بــرای اســتان  کــت ســگال پژوهــان زمــ�ی  مدیرعامــل �ش

کــت هــای خارجــی  و کشــور توضیــح مــی دهــد: نمونــه مکانیــکال ایــن دســتگاه توســط �ش
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ق کــت هــم اکنــون بــه درآمــدزا�ی رســیده و خوشــبختانه ایــن �ش

ســازمان و  نفــت  هــای  کــت  �ش بــا  رایــز�ن  حــال  در   
هســتیم خصــویص  صــورت  بــه  کشــور  شــنا�  ن  زمــ�ی  

ســاخته مــی شــود امــا دســتگاه دیجیتــال آن وجــود نداشــت و مــا ایــده آن را 

ی در حــدود  مطــرح کردیــم کــه دســتگاه مــا هــم اکنــون قابلیــت انــدازه گــری

ــت  ــه نیس ــکال اینگون ــتگاه مکانی ــا دس ــاال دارد ام ــت ب ــا دق ــه را ب ــدم درج ص

ن کار بــا دســتگاه مکانیــکال بســیار ســخت اســت زیــرا ایــن دســتگاه بایــد  همچنــ�ی

 دســتگاه 
گ

یــن ویــژ� ن و مهمرت تــراز باشــد ویل دســتگاه مــا اینگونــه نیســت ســوم�ی

ــای  ــرم افزاره ی داده در ن ــری ــدازه گ ــه ان ــت ک ــن اس ــا ای ــت م ک ــال �ش دیجیت

ــه در  ــل اینک ــه دلی ن ب ــ�ی ــی را دارد همچن ــای تخص ــرم افزاره ــبا�ت و ن محاس

ــادی وجــود دارد مــا مــی  ــژه اســتان معــادن بســیار زی ــه وی ســطح کشــور و ب

توانیــم ایــن دســتگاه را در اختیــار آنهــا قراردهیــم.

یان ایــن دســتگاه در حــوزه معدن،   یوســفی راد اضافــه مــی کنــد: عمــده مشــرت

ن  ــ�ی ــر زم ــد از نظ ــه بای ــا�ت ک ــرا مطالع ــتند زی ــت و گاز هس ــنا�، نف ن ش ــ�ی زم

ن  ده ای دارد و همچنــ�ی شــنا� در ایــن بخــش هــا انجــام شــود طیــف گســرت

ده اســت کــه  دســتگاه هــا�ی کــه در ایــن بخــش بایــد ســاخته شــود بســیار گســرت

ن داریــم. مــا توانــا�ی انجــام ایــن اقــدام را نــری

 وی ۶۰ درصــد هزینــه هــای ســاخت دســتگاه را از طریــق تســهیالت و بخــیش 

ــوان  ــت عن ک ــط �ش ــد را توس ــدود ۲۰ درص ــیت و ح ــگاه صنع ــق دانش را از طری

کــت مــی گویــد بــا توجــه بــه اینکــه  وهــای فعــال در �ش مــی کنــد و در مــورد نری

کــت  وهــا قابــل تغیــری هســتند و ایــن �ش کــت علمــی و پژوهــیش اســت نری �ش

هــم اکنــون بــرای ۴ نفــر کارآفریــین ایجــاد کــرده اســت.

ــکل  ــده مش ــد: عم ــی کن ــار م ن اظه ــ�ی ــان زم ــگال پژوه ــت س ک ــل �ش  مدیرعام

واحدهــای فنــاور بــه پــارک و دولــت برنمــی گــردد بلکــه بــه خــود فــرد مرتبــط 

اســت زیــرا افــراد بیشــرت بــه فکــر تولید هســتند نــه تجاری ســازی محصــوالت، 

، کارگاهــی و کســب وکار نمــی توانــد بــه  بنابرایــن برگــزاری دوره هــای آمــوز�ش

ایــن مهــم کمــک کنــد بلکــه بایــد ایــن واحدهــا در میــدان عمــل وارد فعالیــت 

ــا  ــس حــل شــود ت ــوم و مجل ــق وزارت عل ــد از طری ــن مشــکل بای شــوند و ای

ن  تجــاری ســازی محصــوالت انجــام شــود و فــروش ایــن محصــوالت تضمــ�ی

ــع  ــد و موان ــام ده ــین را انج ــروش تضمی ــد و ف ــت خری ــارک و دول ــود و پ ش

قانــو�ن رفــع شــود.

 یوســفی راد مــی گویــد: جوانــا�ن کــه وارد ایــن عرصــه می شــوند بایــد در فرآیند 

ی فعالیــت  ه بیشــرت ن نــد تــا بتواننــد بــا انگــری کســب و کار مــورد حمایــت قــرار گری

کننــد، بنابرایــن بــرای ایــن افــراد حمایــت در فــروش محصــوالت بیشــرت از دوره 

هــای آمــوز�ش مــی تواند کارســاز باشــد.

کــت مــی گویــد: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه   وی در مــورد برنامــه اصــی �ش

کــت دانــش بنیــان شــود، در ایــن زمینــه تمامــی اقدامــات  کــت یــک �ش ایــن �ش

انجــام شــده بایــد ارزیــا�ب شــود و بــا توجــه بــه اینکــه عمــده ســهامداران مــا 

اعضــای هیئــت علمــی هســتند مــا فقــط مــی توانیــم بــا بخــش خصــویص کار 

کــت دانــش بنیــان تبدیــل شــویم قطعــا بــا بخــش هــای  کنیــم امــا اگــر بــه �ش

ــگاه منطقــه ای و  ــون ن ــگاه مــا هــم اکن ن کار خواهیــم کــرد، امــا ن ــری ــیت ن دول

ن الملــی اســت زیــرا گریــد دســتگاه بســیار خــوب و قابــل رقابــت بــا دســتگاه  بــ�ی

هــای خــارج از کشــور اســت بنابرایــن امیــد بــه آینــده بیشــرت خواهــد بــود.

ــن  ــبختانه ای ــد: خوش ــی کن ــان م ن بی ــ�ی ــان زم ــگال پژوه ــت س ک ــل �ش  مدیرعام

کــت هــای  کــت هــم اکنــون بــه درآمــدزا�ی رســیده و در حــال رایــز�ن بــا �ش �ش

ن شــنا� کشــور بــه صــورت خصــویص هســتیم. نفــت و ســازمان زمــ�ی
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بســته بندى و برندســازى 
صنایــع  و  ســوغات 
ــط  ــتان توس ــتی اس دس

ــاویس ــرکت س ش
 تحفه پارس 

کت ساویس تحفه پارس* * مهدیار مهاجری، مدیرعامل �ش

بنــدی  بســته  صنایــع  مهنــد�  هــای  کــت  �ش از  یــی  پــارس  تحفــه  ســاویس  کــت  �ش
بنــدی ســوغات و صنایــع  کــردن بســته  ه  ن کانالــری و  تجــاری ســازی  کــه در زمینــه  اســت 
دهــد. مــی  انجــام  را  الزم  اقدامــات  مرکــزی  اســتان  ویــژه  بــه  ایــران،  دســیت 
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ــارک  ــاور پ کــت هــای فن ــی از �ش کــت ی ــن �ش ای
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــتان اس ــاوری اس ــم و فن عل
بــه خــاء و کمبــودی کــه بــه دلیــل نبــود بســته 
بنــدی مناســب در زمینــه معــر�ن ســوغات و 
ــژه اســتان مرکــزی  ــه وی ــع دســیت کشــور ب صنای
ــه  ــا توجــه ب وجــود داشــت، فعالیــت خــود را ب
ظرفیــت هــای ایــن اســتان در بخــش هــای 
مختلــف و تنــوع محصــوالت آغــاز کــرده اســت.
ــاویس  ــت س ک ــل �ش ــر عام ــه مدی ــن زمین  در ای
کــت ۲۱ مــورد  تحفــه پــارس مــی گویــد: ایــن �ش
ســوغات و خــورایک را در اســتان مرکزی شناســا�ي 
ن برنــد و بســته بنــدی  کــرده کــه بــه دلیــل نداشــ�ت
ن بــوده  ن رفــ�ت مناســب در حــال نابــودی و از بــ�ي

اســت.

کــت مــا بر   مهدیــار مهاجــری بیــان مــی کنــد: �ش
روی برخــی از ایــن محصــوالت در زمینــه بســته 
بنــدی و برندســازی اقدامــات الزم را انجــام 
کــت  داده و هــم اکنــون فعالیــت هــای ایــن �ش
ــر  ــت ب ــدا فعالی ــرا در ابت ــده زی ــر ش ده ت ــرت گس

مصنوعــات  بنــدی  بســته  و  برندســازی  روی 
پــارس  کــت ســاویس تحفــه  بــود. �ش چــو�ب 
منــدان اســتان را بــا برنــد تحفــه  محصــوالت هرن
درویــش بســته بنــدی مــی کنــد کــه اصــی تریــن 
یان ایــن محصــوالت ســازمان هــا و ادارات  مشــرت

هســتند.
پــارس  تحفــه  ســاویس  کــت  �ش مدیرعامــل   
 ۶ در  مــا  محصــوالت  دهــد:  مــی  توضیــح 
ه ســفید، انگــور،  دســته ســوغات خــورایک، شــري
باســلوق، فتــري و... کــه در حقیقــت ایــن ۶ 



ــازى  ــدى و برندس ــته بن بس
ــتی  ــع دس ــوغات و صنای س
اســتان توســط شــرکت 
پــارس  تحفــه  ســاویس 

ما به دنبال این هستیم در بخش سوغات و صنایع دسیت استا�ن 
به یک قطب تبدیل شویم و عالوه بر این بتوانیم در بازارهای 
 که در دست 

گ
جها�ن با استفاده از ابزار بسته بندی و برندینی
ن انجام دهیم داریم صادرات را نری
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ــت  ــی شــناخته شــده نیســتند فعالی دســته خی
ــع  ــب صنای ــه ترتی ــدی ب ــای بع ــته ه دارد. دس
، ســفال و مینــاکاری هســتند کــه مربــوط  دســیت
ــدی  ــته بن ن دس ــ�ي ــت همچن ــهر اراک اس ــه ش ب
بعــدی ترکیــیب از ســوغات و صنایــع دســیت 
اســت کــه در کنــار ایــن مــوارد، آفــاق پــو�ي 
نمادهــای  یــا همــان  بــه معنــای گردشــگری 

ن وجــود دارد. گردشــگری نــري
 وی اظهــار مــی کنــد: دســته بنــدی دیگــر تحــت 
عنــوان پرنیــان کــه مربــوط بــه تولیــد فــرش 
هــای دســتباف اســتان مرکــزی و یــی از قدمــت 
ن  دارتریــن فعالیــت هــا در ایــن اســتان اســت نــري

ــه صــورت ســفاریسش انجــام مــی شــود. ب
کــت هــم اکنــون بــا تعــداد ۷ نفــر   ایــن �ش
ــدی، ســوغات  ــد، بســته بن ــه تولی و در زمین ــري ن
مرکــزی  اســتان  در  تولیــدات  و  محصــوالت 
ــدی  ــته بن ــی و بس ــه کار طراح ــت دارد ک فعالی
را بــه صــورت اصــویل و بــر اســاس دانــش 

ــار ایــن  ن در کن روز انجــام مــی دهــد. همچنــ�ي
اقــدام کار بازاریــا�ب و فــروش را بــا جدیــت 

ــد. ــی کن ــال م دنب
کــت بــا    یــی از برنامــه هــای مهــم ایــن �ش
توجــه بــه اینکــه فــروش ســازما�ن داخــل اســتان 
را دارد ورود بــه تولیــد محصــوالت مــواد غــذا�ي 
ن بــه ســمت و ســوی چنــد برنــدی شــدن  و رفــ�ت
و پخــش محصــوالت در شــهرهای دیگــر اســت.
کــت ســاویس   مهاجــری بیــان مــی کنــد: �ش
ــار موفــق شــده  ن ب ــرای نخســت�ي ــارس ب ــه پ تحف
اســت در ســطح اســتان نســبت بــه اســتان هــای 
یــز بــا توجــه  پیشــتاز ماننــد اصفهــان، یــزد و ترب
ــیت  ــع دس ــدات صنای ــه تولی ــه در زمین ــه اینک ب
ن دارنــد،  حــرف هــای بســیاری را بــرای گفــ�ت
ی را بــه عنــوان هدایــا بــرای  محصــوالت بیشــرت
داشــته  مختلــف  هــای  بخــش  در  اســتفاده 
باشــد. ایــن مجموعــه خوشــبختانه در حــال 
ــده  ــودآوری ش ــه س ــت و وارد مرحل ــعه اس توس

و میتــوان گفــت بخــش عمــده فــروش �ف 
ــود. ــی ش ــت م ک ــعه �ش توس

 وی افــزود: مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم در 
بخــش ســوغات و صنایــع دســیت اســتا�ن بــه 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــویم و ع ــل ش ــب تبدی ــک قط ی
بتوانیــم در بازارهــای جهــا�ن بــا اســتفاده از ابزار 
 کــه در دســت داریــم 

گ
بســته بنــدی و برندینــی

ن انجــام دهیــم زیــرا ایــران دارای  صــادرات را نــري
تنــوع تولیــد بــوده امــا در بخــش بســته بنــدی و 

ــه خــو�ب معــر�ن نشــده اســت. برندســازی ب
ــرای ورود  ــان اینکــه افــراد ب ــا بی ــان ب  وی در پای
بــه فعالیــت هــای نوآورانــه بایــد دارای پشــتکار 
باشــند، خاطــر نشــان مــی کنــد: ایــن اقدامــات 
ــه  ــت منجــر مــی شــود ک ــه موفقی در صــور�ت ب
افــراد بــه عنــوان یــک کار حاشــیه ای بــه آن 
نــگاه نکننــد و از شکســت هــا دلــرسد و نــا امیــد 
ــا عشــق و عاقــه در مســري حرکــت  نشــوند و ب

کننــد.



گــروه صنعــیت آریــو نویــن راه بــه منظــور بومی ســازی تکنولوژی هــای 

ــین  راه   ات ایم ن ــری ن آالت و تجه ــ�ی ن ماش ــ�ی ــد، تام ــی،  تولی ــه طراح ــوط ب مرب

ــکاری  ــات پیمان ــار خدم ــه در کن ــن زمین ــت خــود را از ســال ۹۳  در ای فعالی

مرتبــط بــا ایمــین راه هــا و  جــاده هــای کشــور آغــاز کــرده اســت.

معرفی

کسب و کار
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ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــکاری از س ــت پیمان ــه صاحی ــت دارای گواهینام ک ــن �ش ای
ــاک  ــت شــامل دســتگاه های پ ک ــد شــده توســط �ش ن دســتگاه های تولی ــ�ي ــی باشــد همچن م
کننــده خطــوط ترافیــی، دســتگاه تریلــر پیــام رســان، آشــکار ســاز عملیــات اجــرا�ي راه هــا و 
بــه گــري ایمــین تصادفــات، دســتگاه چنــد منظــوره  مجهــز بــه هشــدار دهنــده �ب ســیم و �ن
س( روی ســطح آســفالت و خــط پــاک  )مــرن

گ
آســفالت تــراش، شــیار لرزاننــده، ضــد لغزندیک

کــن و تولیــد قطعــات اتصــایل اســت.
کــت هــای برتــر فنــاور اســتان مرکــزی مســتقر در پــارک اســت  کــت جــزو یــی از ۳ �ش  ایــن �ش
ــود  ــه خ ــا را ب کت ه ــن �ش ــوم ای ــه س ــت رتب ــران توانس ــده در ته ــزار ش ــه درنمایشــگاه برگ ک
کــت  اختصــاص دهــد، علــت ایــن انتخــاب را بــا توجــه بــه ورود کمــرت از یــک ســال ایــن �ش

بــه پــارک مــی تــوان کار تیمــی و کاربــردی کــردن مفاهیــم کار تیمــی دانســت.
کــت آریــو نویــن راه مــی گویــد: متاســفانه در ایــران کمــرت بــه   در ایــن زمینــه مدیــر عامــل �ش
کــت مــا ایــن مســئله اولویــت و مــورد توجــه اســت  ایــن کار تیمــی توجــه می شــود امــا در �ش
ن موضــوع بــوده و دلیــل  کــت فنــاور برتــر همــ�ي کــه یــی از دالیــل انتخــاب مــا بــه عنــوان �ش
ن مــی تــوان بــاال بــودن ســطح تکنولــوژی بــه کار رفتــه در تولیــد  دیگــر ایــن انتخــاب را نــري

محصــوالت دانســت.
کــت ســاخته مــی شــود   بهنــام احمدلــو بیــان مــی کنــد: محصــوالت تولیــدی کــه در ایــن �ش
ــا  ــود و ب ــی ش ــده م ــل گنجان ــل و نق ، راه و حم ــین ــوزه ایم ــازار و در ح ــاز ب ــاس نی ــر اس ب

ســامت و جــان انســان هــا ارتبــاط 
بســیار مســتقیمی دارد و تولیــد هــر 
ی  ــرت ــاز مش ــاس نی ــر اس ــول ب ۳ محص

ــت. ــده اس ــی ش طراح
کنــد:  مــی  نشــان  خاطــر  وی    
خوشــبختانه هــر ۳ محصــول تســت 
ایط  شــده و جــواب داده و قطعا در �ش
تحریــم هــا در کشــور کاربــردی اســت 
ــیاری از  ــا بس ــم ه ــد از تحری ــرا بع زی
ات مشــابه آن در داخــل وجــود  ن تجهــري
ــر  ــده و فک ــن، ای ــر ای ــاوه ب دارد و ع
ــت  ــن اس ــا ممک ــت ام ــی اس ن داخ ــري ن
در کشــورهای دیگــر هــم ایــن ایــده و 

محصــوالت وجــود داشــته باشــد.
کــت آریــو نویــن راه   مدیرعامــل �ش
بــرای  مهــم  دهــد:  مــی  توضیــح 
ــده  ــن ای ــه ای ــن اســت ک ــا ای ــت م ک �ش
ایــط داخــل و نیــاز  را بــر اســاس �ش
ا�ت همــراه  ی در داخــل بــا تغیــري مشــرت
ــر روی  ــا تحریــم هــا ب کــرده ایــم ت
ات خیــی  ن ن قطعــات و تجهــري تامــ�ي
ــی  ــذار نباشــد در حقیقــت م اثرگ

ات و قطعــا�ت کــه در ســاخت ایــن محصــوالت بــه کار مــی رود  ن تــوان گفــت برخــی از تجهــري
ــد. ــذار باش ــی اثرگ ــش خی ــن بخ ــته در ای ــا نتوانس ــم ه ــت و تحری ــود اس ــازار موج در ب

وع   ایــده ایــن طراحــی و فعالیــت عنــوان مــی کنــد: قبــل از �ش
گ

 احمدلــو در مــورد چگونــی
ــدم و  ــنا ش ــا وزارت راه آش ــا ب ــه در آنج ــتم ک ــت داش ــیت فعالی ک ــن در �ش ــت م ــن فعالی ای
ــام  ات اع ن ــري ــه تجه ــاده ای در زمین ــل ج ــل و نق ــور و حم ــداری کش ــت راه ــا در صنع آنه
ی  نیــاز کردنــد و هــم اکنــون ایــن ســازمان هــا و شــهرداری هــا و ســازمان فرودگاهــی مشــرت
ــه وزارت راه و  ــول تاییدی ــر محص ــرای ه ــت ب ک ــن �ش ن ای ــ�ي ــتند همچن ــا هس ــوالت م محص
کــت را  ن دارد و توانســته ایــم در ۱۵ اســتان کشــور فــروش محصــوالت �ش شهرســازی را نــري

داشــته باشــیم.
ــق  ــروش محصــوالت موف ــه ف ــزی در زمین ــد: متاســفانه در اســتان مرک ــی کن ــان م  وی اذع
ــروش برســانیم  ــه ف ــم محصــویل را هــم ب ــه توانســته ای ــم و در بخــش هــا�ي ک ــوده ای نب
نتوانســته ایــم هزینــه ای را دریافــت کنیــم کــه ایــن مســئله بــه فرهنــگ مســئوالن و مدیــران 
ــد و  ــده ندارن ــام ش ــای انج ــه کاره ــاد الزم را ب ــاد و اعتم ــرا اعتق ــردد زی ــی گ ــر م ــتا�ن ب اس
حمایــت هــای الزم را انجــام نمــی دهنــد حــیت ایــن افــراد حــا�ن بــه برگــزاری جلســات بــرای 
ن محصــول نیســتند مــا در ایــن بخــش مکاتبــات زیــادی را بــا همــکاری پــارک انجــام  شــناخ�ت

داده ایــم کــه �ب نتیجــه بــوده اســت.
کــت در نمایشــگاه  ــن راه اضافــه مــی کنــد: حضــور ایــن �ش ــو نوی کــت آری ــر عامــل �ش مدی
دســتاوردهای بســیار خــو�ب را بــرای مــا بــه همــراه داشــته امــا متاســفانه تعامــل و همــکاری 
ســایر دســتگاه هــا در اســتان بــا مــا کــم اســت و بــرای فعالیــت و توســعه بیشــرت کار قطعــا 
بــه حمایــت هــای بیشــرت و بــه ویــژه حمایــت هــای مــادی در کنــار حمایــت هــای معنــوی 

نیــاز داریــم.
 وی توضیــح مــی دهــد: کار بــا دســتگاه هــا بســیار حســاس اســت بنابرایــن مــا بایــد از کارگران 
ن دلیــل از کارگــران هپکــو و پیمانــکاران و کارگــران  متبحــر و کاربلــد اســتفاده کنیــم بــه همــ�ي
کــت هــم اکنــون در ۲۰ تــا ۲۵  روزمــزد و پــاره وقــت اســتفاده مــی شــود،  خوشــبختانه ایــن �ش

اســتان ســایت دارد امــا بازاریــاب مســتقیم نداریــم.
ــم و  ــارک عل ــا از پ ــه م ــاری ک ــد: انتظ ــی کن ــار م ــن راه اظه ــو نوی ــت آری ک ــل �ش  مدیرعام
ــه  ــرای کمــک ب ــاوری اســتان داریــم ایــن اســت کــه از حداکــرش تــوان و ظرفیــت خــود ب فن
ی دارنــد  کــت هــا اســتفاده کنــد و بــا ســازمان هــای اســتان کــه ردیــف بودجــه ای بیشــرت �ش

ــد. ــزار کن کــت هــا برگ ــرای معــر�ن �ش ی را ب جلســات بیشــرت
ــا توجــه  کــت اضافــه مــی کنــد: مــا در آینــده ب  احمدلــو در مــورد آینــده فعالیــت ایــن �ش
اع کنیــم، نیــم نگاهــی بــه صــادرات  بــه اینکــه توانســته ایــم محصــوالت خــود را ثبــت اخــرت
ــادرات را دارد.  ــت ص ــن راه قابلی ــو نوی ــت آری ک ــوالت �ش ــرا محص ــم زی ــوالت داری محص
ــا  ــرد از جــاده هــای زاهــدان ت ــر اســاس کیفیــت و کارب ــا ب کــت م ن محصــوالت �ش ــ�ي همچن
ــن  ــده بنابرای ــمال کار ش ــای ش ــاده ه ج
ــت از  ــت و دس ــه اس ــا امیدواران ــگاه م ن
تــاش بــر نمــی داریــم و قطعــا بــه 
ن   ــري ــان ن ــش بنی ــت دان ک ــک �ش ــوان ی عن
ن بــه دنبــال  ورود خواهیــم کــرد همچنــ�ي
همــکاری و صــادرات بــه عمــان و ترکیــه 

ــتیم. ن هس ــري ن
ــد  ــه قص ــرادی ک ــرای اف ــان ب  وی در پای
ــح  ــد توضی ــه را دارن ــن عرص ــه ای ورود ب
ایــط  مــی دهــد: کار کــردن در ایــن �ش
بــا توجــه بــه مســائل اقتصــادی موجــود 
ســخت اســت امــا نبایــد دســت از تــاش 
کار  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  و  برداشــت 
ــر مشــقت  ــک کار ســخت و پ ــدی ی تولی
اســت افــرادی کــه عاقمنــد هســتند 
ــا  ــد و ت ــه ورود کنن ــن عرص ــه ای ــد ب بای
ن بدون  ن بــه نتیجــه نــري زمــان دســت یافــ�ت
 کننــد کــه در ایــن 

گ
 ایســتادیک

گ
خســتی

ــی  ــت حتم ــه موفقی ــتیا�ب ب ــورت دس ص
ــود. ــد ب خواه

ــو  ــرکت آری ــی ش معرف
نویــن راه بــه عنــوان 
شــرکت  از   یکــی 
برتــر فنــاور  هــاى 
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حمایت از کسب و کارهاى 
جدید  توسط پارک

یــی از اهــداف اصــی و مهــم پــارک 

ــر�ن  ــزی مع ــتان مرک ــاوری اس ــم و فن عل

ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای ایــن 

کــت  ســازمان در زمینــه حمایــت از �ش

هــای فنــاور و جوانــان دارای  ایــده و 

خــالق در بخــش هــای مختلــف اســت تــا 

بتوانــد ایــن افــراد را جــذب پــارک کنــد. 

بــا توجــه بــه اینکــه تمــام دنیــا بــه دنبال 

کســب و کارهــای جدیــد و حمایــت از 

کــت هــای دانــش  ایــده هــای خــالق و �ش

ــط  ن توس ــری ــم ن ــن مه ــتند ای ــان هس بنی

ن بایــد  پــارک علــم و فنــاوری اســتان نــری

ی دنبال  بــا برنامــه ریــزی و جدیــت بیشــرت

ــش  ــن بخ ــبختانه در ای ــه خوش ــود ک ش

اقدامــات خــو�ب در حــال  انجــام اســت.
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کــت هــای مســتقر در  کــت کیــان راد صنعــت پارســیان کــه یــی از �ش در ایــن زمینــه مدیــر عامــل �ش
پــارک علــم و فنــاوری اســتان اســت مــی گویــد: مــن دارای لیســانس صنعــیت از دانشــگاه اصفهــان 
و فــوق لیســانس صنعــیت در رشــته مکانیــک از دانشــگاه صنعیت اراک هســتم. شــهاب مقــدم راد 
بیــان مــی کنــد: متاســفانه بــا توجــه بــه اینکــه معــر�ن کامــی از پــارک وجــود نداشــت همیشــه ایــن 
ســوال کــه فعالیــت پــارک علــم و فنــاوری چیســت در ذهــن مــن وجــود داشــت تــا اینکــه در ســال 
کــت هــا بــه صــورت پــاره وقــت وارد فعالیــت شــدم و  ۹۵ بــرای انجــام یــک پــروژه بــا یــی از �ش
ن مســئله بــاب آشــنا�ي مــن بــا فعالیــت پــارک شــد، بعــد از ایــن اتفــاق در اواخــر ســال ۹۶ بــا  همــ�ي
تعــدادی ایــده وارد پــارک شــدیم کــه متاســفانه یــی از ایــن ایــده هــا مــورد قبــول قــرار نگرفــت اما 
ن کــردن کــف کفــش بــود مــورد قبــول واقع شــد. ایــده دیگــر مــا کــه مربــوط بــه تولیــد دســتگاه تمــري
ن کــردن  کــت کیــان راد صنعــت پارســیان توضیــح مــی دهــد: در بیشــرت اماکــن تمــري  مدیــر عامــل �ش
کــف محیــط دارای اهمیــت بســیار زیــادی اســت از جملــه ایــن اماکــن مــی تــوان بــه کارخانجــات 
ونیــک، مرغــداری هــا و گاوداری هــا اشــاره  ، صنایــع الکرت ، بهداشــیت ، آرایــیش ، دارو�ي مــواد غــذا�ي
ی کــف محیــط بــرای آنهــا بســیار دارای اهمیــت اســت بــه طــور مثــال اگــر مرغــداری  ن کــرد کــه تمــري
ن در صنایــع غــذا�ي وجود   باشــد خســارات و تلفــات زیــادی را بــه همــراه دارد همچنــ�ي

گ
دارای آلــودیک

 کــف کفــش 
گ

ن بــردن آلــودیک ن محصــوالت مــی شــود بنابرایــن بایــد از بــ�ي ن رفــ�ت  ســبب از بــ�ي
گ

آلــودیک
د. ن مشــکا�ت مــورد توجــه قــرار گــري ی از بــروز چنــ�ي بــرای جلوگــري

کت  کننــده کــف کفــش، ۴ مدل توســط �ش ن  مقــدم راد اضافــه مــی کنــد: بــرای ســاخت دســتگاه تمري
، مــدل بــرای پارکینــگ، انبــار، چــرخ  مــا طراحــی شــده کــه ایــن مــدل هــا شــامل مــدل صنعــیت
ن و تایــر، مــدل بــرای اماکــن عمومــی پرتــردد ماننــد هتــل هــا، رســتوران هــا و بیمارســتان هــا  ماشــ�ي

ن مــدل بــرای اماکــن کــم تــردد و آپارتمــا�ن اســت. و همچنــ�ي
 وی عنــوان مــی کنــد: طراحــی و ســاخت بــرای ۳ مــدل انجــام شــده و طراحــی و ســاخت بــرای 
مــدل عمومــی و پرتــردد در حــال انجــام اســت متاســفانه مشــکل اصــی کــه هــم اکنــون در ایــن 
بخــش وجــود دارد و ســبب شــده رونــد انجــام کارهــا بــه کنــدی پیــش بــرود ایــن اســت کــه مــا 
ــم و  ی ــد از دوســتان کمــک بگري ــه صــورت مــوردی بای ــم و ب ــرای انجــام کارهــا تیمــی را نداری ب
دلیــل ایــن مســئله هــم ایــن اســت کــه بیشــرت افــراد بــه دنبــال کارهــای مشــخص و بــا درآمدهــای 

ایــط اقتصــادی موجــود هســتند. مشــخص بــا توجــه بــه �ش
کــت کیــان راد صنعــت پارســیان اظهــار مــی کنــد: متاســفانه بیشــرت افــراد بعــد از   مدیرعامــل �ش
فراغــت از تحصیــل بــه دنبــال مشــاغل دولــیت هســتند در حالیکــه افــراد بایــد بــه دنبــال کارهــای 
تیمــی همــراه بــا خاقیــت و نــوآوری باشــند البتــه خاقیــت و نــوآوری اکتســا�ب اســت و بایــد از 
وع و مــدام بــرای افــراد تکــرار شــود بــه گونــه ای کــه ملکــه ذهــن آنهــا شــود و  دوران آمــوزیسش �ش

آنهــا بــه ســمت و ســوی کارهــای تیمــی تمایــل پیــدا کننــد.
 مقــدم راد خاطــر نشــان مــی کنــد: افــراد بایــد بتواننــد ایــده هــای خودشــان را بــه کار تبدیــل 
ــازی دارد در  ــگ س ــه فرهن ــاز ب ــئله نی ــن مس ــه ای ــد ک دازن ــین برپ ــه کارآفری ــت ب ــد و در حقیق کنن
ایــن بخــش پــارک علــم و فنــاوری اســتان مــی توانــد ایــن مهــم را در جامعــه نهادینــه کنــد زیــرا 
متاســفانه ۹۵ درصــد مــردم بــا فعالیــت هــای پــارک آشــنا نیســتند و ایــن یــک آفــت بــرای جامعــه 

اســت.
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 جدید توسط پارک

نمونه دستگاه 
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ــای  ــت ه ــت و حمای ک ــن �ش ــاد ای ــای ایج ــه ه ــه هزین ــاره ب ــا اش ــه ب  وی در ادام
کــت مــی گویــد: بــرای بــرآورد هزینــه تنهــا نبایــد بــه  پــارک از فعالیــت هــای �ش
هزینــه تولیــد یــک قطعــه توجــه شــود بلکــه زمــا�ن کــه بــرای جســتجوی مطالــب و 
ن هزینــه محســوب مــی شــود کــه بــرای  ن در ایــن بخــش �ف شــده نــري طراحــی نــري
کــت مــا یــک ســال جســتجو و بخــش طراحــی نمونــه اولیــه طــول کشــید و هم  �ش
ــات  ن تســهیات و امکان ــري ــارک ن ــه پ ــم البت ــون در مســري تبلیغــات قــرار داری اکن
کــت هــا قــرار داده کــه مهــم تریــن ایــن مــوارد  خــو�ب را در اختیــار مــا و ســایر �ش
ن فضــا و ایجــاد زمینــه  مــادی پــارک از جملــه در اختیــار گذاشــ�ت حمایــت هــای غري
کــت هــای دیگــر و اســتفاده از دانــش  ــا ســایر �ش ــاط ب ــه منظــور برقــراری ارتب ب

آنهــا اســت.
کــت کیــان راد صنعــت پارســیان بیــان مــی کنــد: برگــزاری کاس هــا  مدیرعامــل �ش
گــذار هســتند،  ــن بخــش بســیار تاثري و رویدادهــا و دعــوت از افــرادی کــه در ای
ــرای  ــود ب ــی ش ــزار م ــار برگ ــاه یکب ــر دو م ــه ه ــاوره ای ک ــث مش ن مباح ــ�ي همچن
کــت مــا  کــت هــا بســیار مفیدتــر از تســهیات و امکانــات مــادی اســت، بــرای �ش �ش

گــذار باشــد. کــه توانســته بســیار کارآمــد و تاثري
 وی در ادامــه در زمینــه ســایر ســخیت هــا و مشــکا�ت کــه در مســري فعالیــت هــای 
ایــن چنیــین وجــود دارد توضیــح مــی دهــد: متاســفانه دانشــجویان بعــد از فراغت 
از تحصیــل تنهــا در رشــته تحصیــی خــود دارای اطاعــات هســتند در صورتیکــه 
بــرای کســب و کار و موفقیــت در ایــن بخــش بایــد در چندیــن حــوزه مختلــف از 
ی در بــازار، قــدرت  ی، ارتبــاط گــري جملــه تحقیقــات در بــازار، قــدرت تعامــل گــري
ن افــرادی  کــت مــا جــزو همــ�ي چانــه ز�ن و مهــارت تیــم ســازی توانمنــد باشــند �ش
بــود کــه ایــن اطاعــات الزم و کا�ن را در ایــن بخــش هــا نداشــت و زمــان زیــادی 
ــا و  ــارک، منتوره ــای پ ــاوره ه ــا مش ــات الزم را ب ــد اطاع ــا بتوان ــرد ت را �ف ک

مطالعــه بــه دســت بیــاورد و بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد.
کت  کــت کیــان راد صنعــت پارســیان در مــورد ایــده فعالیــت ایــن �ش  مدیرعامــل �ش
ن و زمســتان  ــري ــرا در پای ــود زی ــن طــرح بســیار ســاده ب ــده ای ــد: ای اظهــار مــی کن

زمانیکــه وارد هــر ســاختما�ن مــی شــدیم بــا پــادری هــا�ي مواجــه بودیــم کــه بــرای 
ن کــردن کفــش هــا قــرار داده شــده بــود بعــد از مشــاهده این مــوارد ایــن ایده  تمــري
ن کننــده کــف کفــش را انجــام دهیــم بــه ذهــن مــا  کــه ســاخت دســتگاه هــای تمــري
ی برخــوردار  رســید کــه در مــورد صنایــع و بخــش هــای دیگــر از اهمیــت بیشــرت
ن بــرس  اســت نحــوه کار ایــن دســتگاه بــه ایــن شــکل اســت کــه در ایــن دســتگاه نــري
ــه صــورت دورا�ن و رفــت و برگشــیت کــف کفــش هــا را  ــه شــده کــه ب هــا�ي تعبی

ن مــی کنــد. تمــري
ن عنــوان مــی کنــد: در ایــن   مقــدم راد در مــورد فــروش محصــوالت تولیــدی نــري
ــک �ی  ــرا ی ــم زی ــده ای ــروش نش ــاز ف ــدی وارد ف ــورت ج ــه ص ــوز ب ــش هن بخ
ــازار از جملــه قیمــت گــذاری را بلــد نیســتیم بنابرایــن نمــی  اتژی هــای ب از اســرت
اتژی ورود  توانیــم بــدون برنامــه وارد بــازار شــویم امــا در حــال کســب دانــش اســرت
بــه بــازار هســتیم خوشــبختانه اســتقبال از ایــن دســتگاه در بــازار بســیار خــوب 
اســت امــا کار بایــد بــه صــوت منســجم و کارشناســانه باشــد تــا بــا مشــکل مواجــه 
کــت اســت کــه بــه دنبــال ثبــت  نشــود، بحــث برنــد یــی از مــوارد مهــم بــرای �ش
برنــد و طراحــی لگــو هســتیم زیــرا ایــن کار یــک نمونــه داخــی اســت کــه تمــام 

اجــزای ســاخت آن تولیــد داخــل و بومــی اســت.
کــت و ســایر اقدامــات پیــش رو خاطــر نشــان   وی در مــورد ادامــه فعالیــت �ش
کــت همــواره مــورد توجــه و مدنظر  مــی کنــد: بحــث تحقیــق و توســعه در ایــن �ش
ن  کــت بــه ایــن مســئله مهــم اختصــاص دارد همچنــ�ي اســت بخــیش از درآمــد �ش
ن ورود کــرده  کــت هــای دیگــر در بحــث تولیــد نانــو ذرات نــري ا بــا همــکاری �ش اخــري
کــت کیــان راد صنعــت پارســیان بــرای افــرادی کــه قصــد ورود  ایــم.  مدیرعامــل �ش
بــه ایــن عرصــه را دارنــد مــی گویــد: تنهــا راهــی کــه افــراد مــی تواننــد بــرای خــود 
 ، کســب و کار ایجــاد کننــد اســتفاده از ظرفیــت هــای پــارک اســت گرچــه مســري
ــوب  ــده خ ــد ای ــه بای ــید بلک ــا ترس ــخیت ه ــد از س ــا نبای ــت ام ــخیت اس ــري س مس

وخــاق را از ذهــن خــارج و نواقــص آن را رفــع و چکــش کاری کــرد.



پارک علم و فناوری استان با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در تاش است تا بتواند از جوانان دارای ایده که هیچ گونه �مایه و پویل را 
ی دست پیدا  ن توانسته به موفقیت های چشمگري وع فعالیت و تبدیل ایده خود به محصول تولیدی ندارند حمایت کند و در این بخش نري برای �ش
کت آراد انرژی پویا گفت وگو�ي  کت های این چنیین داشته باشد. در این زمینه با مدیرعامل �ش کند و حمایت های بسیار خو�ب را از این افراد و �ش

داشتیم که در ادامه می خوانید.

ــه  ــا�ت را ارائ ــد توضیح ــت داری ــه در آن فعالی ــیت ک ک ــان و �ش ــورد خودت در م
ــد؟ دهی

ــن  ــتم، ای ــا هس ــرژی پوی ــت آراد ان ک ــل �ش ــا�ن مدیرعام ــدی آقاخ ــن محمدمه  م
ن فعالیــت  ات تهویــه مطبــوع اتــاق تمــري ن کــت در ابتــدا در حــوزه تولیــد و تجهــري �ش
ن یــا  داشــت، امــا هــم اکنــون حــدود دو ســال اســت انجــام پــروژه هــای اتــاق تمــري
کــت اضافــه شــده کــه خــود  همــان )Cleanroom( هــم بــه فعالیــت هــای ایــن �ش

ات مربــوط بــه ایــن بخــش را ســاخته و نصــب و اجــرا مــی کنیــم. ن تجهــري
ــی از  ــرد ی ــت ک ــد در آن رعای ــای را بای ه ــه پارامرت ــت ک ــا�ي اس ــروژه فضاه ــن پ  ای
ــق  ــده هــای گازی و ذرات معل ــه آالین ــده هــای درون آن اســت ک ــوارد آالین ــن م ای
ــک و...  ونی ــع الکرت ــد دارو، صنای ــن روش در تولی ــود و از ای ل ش ــرت ــد کن در آن بای
ونیــک  ــه اینکــه در کشــور مــا صنایــع الکرت ــا توجــه ب ــه ب اســتفاده مــی شــود. البت
فتــه نیســتند کــه بخواهنــد صنایــع میکــرو چیــپ را تولیــد کنند و بیشــرت  خیــی پیرسش
ن را در صنعــت دارو مــی شناســند ایــن مهــم در صنعــت  )Cleanroom( اتــاق تمــري

د. ونیــک شــناخته شــده و مــورد اســتفاده قــرار مــی گــري دارو بیشــرت از صنعــت الکرت
ن کمــی بــرای  کــت بــا شــما فعالیــت دارنــد نــری در مــورد افــراد و تیمــی کــه در �ش

مــا صحبــت کنیــد؟
ی تعــدادی افــراد فعــال  کــت عــاوه بــر پرســنل ثابــت کارگاهــی و دفــرت  در ایــن �ش
کــت را داریــم کــه ۳ نفــر از ایــن افــراد مهنــدس مکانیــک بــا  در هســته مرکــزی �ش

تخصــص هــای مختلــف و یــک نفــر مهنــدس فرآینــد اســت
کت چه بوده است؟ نه شما از فعالیت در این زمینه و ایجاد این �ش انگری

زمانیکــه مــا در ایــن فیلــد وارد شــدیم حــدودا ســال ۹۲ یــا ۹۳ بــود، در آن زمــان بــا 
توجــه بــه اینکــه تحریــم هــا خــا�ئ را در ایــن بخــش بــرای دســتگاه هــای موجــود 
ــه از ســمت  ــه اینک ــا توجــه ب ــود و از طــر�ن هــم ب ــرده ب ــن بخــش ایجــاد ک در ای
ن خــط GMP وارد مــی شــد و واردات  وزارتخانــه بــه داروســازی ها فشــار بــرای داشــ�ت
ن بــا مشــکل مواجــه بــود کشــیش در بــازار بــرای فعالیــت در ایــن زمینــه وجــود  نــري

داشــت بنابرایــن مــا هــم وارد ایــن عرصــه شــدیم.

حمایت پارک از 
جوانان 
داراى ایده
 اما بدون
 سرمایه
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ماننــد  نتوانســتیم  متاســفانه  امــا 
کنیــم  دیگــر رشــد  کــت هــای  �ش
نبــود  ایــن مســئله هــم  و دلیــل 
ــود  ــردش ب ــه در گ  و �مای

گ
ــی نقدین

ــرش  ــا حداک ــان م ــر در آن زم ــرا اگ زی
 

گ
نقدینــی تومــان  میلیــارد  یــک 
ــک  ــون ی ــم اکن ــا ه ــتیم قطع داش
فتــه در ایــن زمینــه شــده  کــت پیرسش �ش

بودیــم.
ا�ت کــه  بعــد از آن بــا توجــه بــه تغیــري
در بــازار ایجــاد شــد و بــا توجــه بــه 
اینکــه کشــیش در بــازار بــرای ایــن 
ــم  ــا ه ــت م ــود نداش ات وج ن ــري تجه
ــه ایــن  ــا توجــه ب تصمیــم گرفتیــم ب
ــم و  ــه دهی ــس را ادام ین ن ــط بري ای �ش
بــه دلیــل اینکــه نمــی توانســتیم بــر 
روی تولیــد فوکــوس کنیــم تمــام 
 )Cleanroom( پــروژه را بــه ســمت

ــم. ن بردی ــري ــاق تم ات
ــازار فــرو�ش بــرای  ــا در اســتان ب آی

ــد؟ تولیــدات خــود داری
ــتان و در  ــا در اس ــازر م ــفانه ب متاس
ســاوه  در  مــا  البتــه  نیســت  اراک 
فــروش داریــم کــه مــی تــوان گفــت 
کــت هــا�ي کــه در ســاوه فعالیــت  �ش
دارنــد و ســایت تولیــدی زده انــد 
ــات  ــط از امکان ــتند و فق ــی نیس بوم
شــهرک  و  ســلفچگان  آزاد  منطقــه 
صنعــیت کاوه اســتفاده مــی کننــد.

اســتان  در  کوچــک  کــت  �ش چنــد 
خیــی  کــه  دارد  همــکاری  مــا  بــا 
چشــمگري نیســت و بیشــرت پــروژه 
هــای مــا خــارج از اســتان اســت مــا 
ــی  ــب کار م ــکان ط ــازی نی ــا داروس ب
تهویــه   )Cleanroom( کــه  کنیــم 
مطبــوع آن هــزار مــرت مربــع شــامل 
تهویــه  ات  ن تجهــري و   )Cleanroom(
ــرودگاه  ــه آزاد ف ــوع آن در منطق مطب

ــت. ــرج اس ــام ک پی
ن در پــارک  پــروژه دارالم دارو را نــري

انجــام  پردیــس  فنــاوری  و  علــم 
ــروژه در  ــک پ ن ی ــ�ي ــم همچن داده ای
را  تهــران  پزشــی  علــوم  دانشــگاه 
ــر  ــاوه ب ــم ع ــام داری ــال انج در ح
بیمارســتان  در  شــده  ذکــر  مــوارد 
ســبان اردبیــل یــک تــک دســتگاه را 
ــرای  ــروژه ای را ب ــم و پ ــام دادی انج
ــا  ــم ب ــته ای ن توانس ــري ــتاژن دارو ن رس

موفقیــت انجــام دهیــم.
ــوالت  ــروش محص ــدم ف ــل ع دلی
تولیــدی شــما در داخــل اســتان 

ــت؟ ــوده اس ــه ب چ
ی  یــی از مــوارد ایــن اســت کــه مشــرت
ــتان  ــل اس ــوالت در داخ ــن محص ای
وجــود نــدارد امــا مشــکل اصــی 
ین  ــه بیشــرت ــن اســت ک در اســتان ای
خریــد  اســتان  ایــن  در  ترغیــب 
در  تولیدکننــدگان  از  محصــوالت 
خــارج از اســتان اســت در صورتیکــه 
محصــول  کیفیــت  اســت  ممکــن 
داخــل  کــت  �ش توســط  تولیــدی 
کــت  �ش از  باالتــر  بســیار  اســتان 
ــفانه  ــا متاس ــد ام ــتان باش ــارج اس خ
بــه کیفیــت هیــچ توجهــی نمی شــود.
ــان  ــود کارشناس ــم نب ــر ه ــل دیگ دلی
باســواد و دارای علــم در ایــن بخــش 
اســت زیــرا زمانیکه کارشناســان ســواد 
و علــم کا�ن را نداشــته باشــند قطعــا 
نمــی تواننــد راهنمــا�ي هــا و مشــاوره 

هــای الزم بــرای خریــد محصــول 
هیــچ  بــه  را  مناســب  و  باکیفیــت 

ــد. ــه دهن بخــیش ارائ
جــذب  زمینــه  در  دیگــر  مشــکل 
�مایه گــذار در اســتان اســت کــه 
هــم  بخــش  ایــن  در  متاســفانه 
ــط حضــور  ای ــم و �ش موفــق نبوده ای
نکرده ایــم  تســهیل  را  افــراد  ایــن 
ن دســت و  متاســفانه بــا ایجــاد قوانــ�ي
پاگــري و ســنگ انــدازی هــای مختلف 
، بیمــه ای  بــه ویــژه در بخــش مالیــا�ت

و بانــی �مایه گــذاران را از اســتان 
فــراری داده ایــم البتــه بانک هــای 
ــه همــکاری الزم را  ــدیک هســتند ک ان

ــت. ــه کا�ن نیس ــد ک دارن
بــه طــور مثــال هــم اکنــون چندیــن 
ســال اســت کــه شــهرک صنعــیت 
آزاد  منطقــه  اســت  قــرار  آبــاد  خري
تجــاری صنعــیت شــود کــه هنــوز 
ایــط  ــا ایــن �ش هــم محقــق نشــده ب
ــه جــذب  ــد ب ــوان امی ــی ت ــه م چگون
ــذاران  ــدگاری �مایه گ ــا حــیت مان و ی
در اســتا�ن ماننــد مرکــزی بــا ظرفیــت 
ــی بخــش  ــه در تمام ــراوا�ن ک هــای ف

ــیم. ــته باش ــا دارد داش ه
انجــام  هــای  هزینــه  مــورد  در 
ــت  ــت و حمای ــن فعالی ــده در ای ش
ــد؟ ــح دهی ن توضی ــری ــارک ن ــای پ ه
ــاد  ــت و ایج ــام فعالی ــرای انج ــا ب م

کــت آورده شــخی نداشــتیم زیرا  �ش
زمانیکــه کار را آغــاز کردیــم تنهــا یــک 
دفــرت داشــتیم کــه آن را هــم پــارک 
ــار  ــتان در اختی ــاوری اس ــم و فن عل
وع کار  مــا قــرار داده بــود بــرای �ش
ــا  ــه م ــان وام ب ــون توم ــارک 5 میلی پ
ات  ن ــري ــا آن توانســتیم تجه ــه ب داد  ک
ــداری و طراحــی  ــه اداری را خری اولی
ــم. بعــد  وب ســایت را انجــام دهی
از آن طــرح را عرضــه کردیــم و از 
پیــش رشــد بــه رشــد رفتیــم کــه در 
ــه  ــتیم در دو مرحل ن توانس ــري ــا ن آنج
ابتــدا 50 میلیــون و بعــد از آن 100 
ــم  ــت کنی ــهیات دریاف ــون تس میلی
کــه ایــن رقــم در ســال 93 رقــم 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــود ع ــو�ب ب ــیار خ بس
چــون تنفــس داشــت کمــک بســیار 
خــو�ب بــه مــا کــرد در حقیقــت پــارک 
مــا  بــا  را  همــکاری بســیار خــو�ب 
انجــام داد تــا توانســتیم بــه رشــد و 

ــیم. ــکوفا�ي برس ش
بــرای آینــده فعالیــت خــود چــه 

برنامــه ای را داریــد؟
ــده  ــاد ش ــادی ایج ــط اقتص ای ــا �ش ب
ــه  ــی برنام ــود تمام ــانات موج و نوس
زیــرا  اســت  تعلیــق  مــا  هــای 
یــی از برنامــه هــای مــا ورود بــه 
حــذف  و  نفــت  صنعــت  حــوزه 
بــه  نفــیت  خطرنــاک  آالینده هــای 
کــه  بــود  فتواکسیدیشــن  روش 
تاکنــون در ایــران نیامــده در ایــن 
کــت اروپــا�ي هــم  بخــش یــک �ش
پیــدا کــرده بودیــم و بــا وزارت نفــت 
هــم صحبــت هــای الزم انجــام 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــا ب ــود ام شــده ب
ــد  ــه مــا نمــی دهن ــوژی آن را ب تکنول
و نقــل و انتقــال پــول هــم نمــی 
ــون  ــیم هم اکن ــته باش ــم داش توانی

اســت. متوقــف  کار 

ــان داراى   ــارک از  جوان ــت پ حمای
ایــده، امــا بــدون ســرمایه
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حمایــت هــای پارک علــم و فنــاوری اســتان مرکزی 
ــه  ــو و ارائ ــداه هــای ن ــان و افــراد دارای ای از جوان
ــد  ــازی و تولی ــاری  س ــرای تج ــاوره ب ــکار و مش راه
محصــوالت بــا کیفیــت و قابــل رقابــت بــا نمونــه 
ی از هــدر رفــت  هــای خارجــی بــه منظــور جلوگــري
�مایــه هــای اولیــه ایــن افــراد و ارائــه تســهیات 
در کنــار تمامــی ایــن خدمــات مهــم تریــن هــد�ن اســت کــه 
توســط ایــن مجموعــه انجــام مــی شــود و تاکنــون توانســته 
در زمینــه تحقــق ایــن هــدف بســیار موفــق عمــل کنــد. در 
ــات  ــا آیل آســیاب م ــت آری ک ــل �ش ــا مدیرعام ــه ب ن زمین ــ�ي هم
ن آن را در زیــر مــی خوانیــد. گفــت و گــو�ي داشــتیم کــه مــ�ت

مجموعه ما 
با تکمیل و 

توسعه این 
خط تولید 

به دنبال 
این است که 

بتواند این 
محصول را با 
قیمت مناسب 

و در اندازه 
محصوالت 
خارجی و با 

دانش فین باال
 و با کیفیت 

تولید کند

هــدر  از  جلوگیــرى 
رفــت ســرمایه شــرکت 
ــا  ــان ب ــاى دانش بنی ه
عضویــت در پــارک و 

ــتان  ــد اس ــز رش مرک
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ــت ان  ــت و فعالی ک ــورد �ش ــد و در م ــر�ن کنی ــان را مع  خودت
ــد؟  ــه دهی ــا�ت را ارائ توضیح

محمــد فلــک افــایک دانــش آموختــه بیوتکنولــوژی  مــن امري
کشــاورزی در مقطــع لیســانس هســتنم و هــم اکنــون در مقطع 
ا در رشــته طــراح صنعــیت مشــغول بــه تحصیــل می باشــم. دکــرت
کــت آریــا  مجموعــه مــا نزدیــک بــه دو ســال و نیــم اســت کــه �ش
ن مــا یــک تیــم 10  آیل آســیاب مــات را تاســیس کــرده همچنــ�ي
ــا  ــه 3 نفــر در بخــش R&D ب ــن مجموعــه هســتیم ک نفــره در ای
، یــک نفــر دکــرت داروســاز، یــک  ــردن دانــش فــین ــاال ب هــدف ب
ــکاری  ــرد و هم ــن ف ــص ای ــا تخص ــه ب ن آالت ک ــ�ي ــص ماش متخص
ن آالت تولیــد محصــوالت ســاخته شــده، 3 نفــر  مجموعــه ماشــ�ي
وی ادارای و 5 نفــر کارگــر ایــن مجموعه را تشــکیل داده اســت. نــري
هــدف اولیــه مجموعــه مــا تولیــد مکمــل هــای ارگانیــک بــه ویــژه 
مکمل هــای کلســیمی ارگانیــک اســت. زیــرا ایــن نــوع مکمل هــای 
ــم  ــر ه ــدارد و اگ ــود ن ــران وج ــل ای ــک در داخ ــیمی ارگانی کلس
ــه واردا�ت  ــین می باشــد ک ــی پایی وجــود داشــته باشــد درصــد خی
ــه دســت  ــرا ب ــدارد زی ــوان گفــت وجــود ن ــا مــی ت اســت و تقریب

مــردم نمــی رســد.
فتــه تــر ماننــد  بعــد از یــک مــدت بــه فکــر تولیــد داروهــای پیرسش
ــرای  ــتیم ب ــم و توانس ــوژی افتادی ــو تکنول دی نان ــرب ــاوری راه فن
ن بــار در ســطح کشــور و منطقــه تولیــد نانــو ســاختارهای  اولــ�ي
کپســویل گرایــش پــودر اســتخوان مصنوعــی را کــه در داخــل ایــران 
خیــی گــران اســت را انجــام دهیــم زیــرا ایــن محصــول تولیــدی 
ــزار  ــون و 600 ه ــک میلی ــا ی ــزار ت ــدود 400 ه ــرم آن در ح ــر گ ه

تومــان مــی باشــد.

ایــن محصول بیشــرت در اســتفاده عمل کاشــت دانــدان و ایمپلنت 
و عمــل پیونــد اســتخوان کــه بســیار هزینــه بــر اســت اســتفاده 
می شــود کــه مــی تــوان گفــت ایــن پــودر و پــودر اســتخوان 
ــا کیفیــت داخــل ایــران تولیــد نمــی شــود و بایــد از  مصنوعــی ب
ــا  نشــکان ب ــن بیشــرت دندانرپ ــه خارجــی اســتفاده شــود بنابرای نمون

ایــن قضیــه مشــکل دارنــد.
مجموعــه مــا بــا تکمیــل و توســعه ایــن خــط تولیــد بــه دنبــال ایــن 
اســت کــه بتوانــد ایــن محصــول را بــا قیمــت مناســب و در انــدازه 
ــد  ــا کیفیــت تولی ــاال و ب ــا دانــش فــین ب محصــوالت خارجــی و ب
کنــد مــا ادعــا می کنیــم کــه محصــول تولیــدی مــا دارای دانــش 

فــین بســیار بــاال و قابــل رقابــت بــا نمونــه واردا�ت اســت.

 تولیــد محصــول مجموعــه شــما در چــه مرحلــه ای اســت و آیا 
هــم اکنــون فــروش محصــول را دارید؟

ــران بیشــرت در  ــوژی در داخــل ای ــو تکنول ــو و نان محصــوالت نان
حــد نانــو ذره هســتند و بــا توجــه اینکــه دنیــای علــم هــم اکنــون 
ــت  ــدی حرک ــه بع ــای س ــا و نانوه ــه ه ــو صفح ــمت نان ــه س ب
کــرده محصــول مــا ســاختارهای دو بعــدی و صفحــات کلســیمی 
هســتند کــه نســبت بــه نانــو ذرات کلســیمی دارای کیفیــت بســیار 

ــد. ی می باش ــرت به
مســئله ای کــه بــرای اســتفاده نانــو داروهــا و و پــودر اســتخوان 
مصنوعــی مطــرح اســت ایــن اســت کــه چــون بــه شــدت درگــري 
پســا مجــوز هســتیم و ایــن مرحلــه بســیار پروســه ســخیت اســت 
و زمــان زیــادی نیــاز دارد تــا مــا بتوانیــم تمامــی مجوزهــای الزم 
ــم،  ــازار کنی ــت وارد ب ــال راح ــا خی ــول را ب ــه محص ــرای اینک را ب



دانش بنیــان  هــاى  شــرکت  ســرمایه  هدررفــت  از  جلوگیــرى 
اســتان   رشــد  مرکــز  و  پــارک  در  عضویــت  بــا 

سخن پایا�ن
با توجه به اینکه هر کاری سخیت و هزینه زیادی دارد افرادی که به دنبال تولید محصوالت دانش بنیان هستند 
ابتدا باید اعتماد به نفس باال�ی را داشته باشند و با آگاهی و دانش وارد این کار شوند تا �مایه آنها هدر نرود 

ین کار برای این  افراد عضویت در مجموعه پارک علم و فناوری و مرکز رشد است. بنابراین بهرت
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ــازار  ــن محصــول را وارد ب ــده ای ــن اســت کــه در تابســتان ســال آین ــا ای ــین م پیش بی
کــرده و بــه فــروش برســانیم.

ــه  ــی شــود و ب ــور اســتفاده م ــرای خــوراک دام و طی ــه ب ــه از کلســیم مجموع البت
ــداری  ــه در بحــث دام ــرا مشــکی ک ــی اســت زی ــک داروی دام ــروش می  رســد و ی ف
هــا و مرغــداری هــا وجــود دارد کمبــود کلســیم بــرای پــرورش دام و طیــور اســت 
کــه خطــرات زیــادی را بــه همــراه دارد  خســارت و هزینــه زیــادی را بــه مجموعــه دار 

وارد خواهــد کــرد.
ن مکمــل هــای کلســیمی کــه در حــوزه دام و طیــور اســتفاده می شــود  همچنــ�ي
بســیار قدیمــی اســت و متاســفانه در ایــران بــرای جــذب کلســیم بــرای دام و طیــور 
ــه ســکته و شــوک  ــادی ازجمل ــب زی ــه دارای معای ــات اســتفاده می شــود ک از تزریق
حیــوان اســت. امــا محصــول مــا بعــد از مــرف 15 دقیقــه در خــون جــذب می شــود 

و احتیاجــی بــه تزریــق نخواهــد بــود.

آیا برای تولید مکمل کلسیم انسا�ن برنامه ای دارید؟

هــدف مــا از اول تولیــد مکمــل کلســیم انســا�ن بــود امــا چــون پروســه مجــوز دادن 
طــوال�ن شــد مــا تصمیــم گرفتیــم ابتــدا ایــن کار را انجــام دهیــم تا مجموعــه فروش 
ی را تولیــد کنــد البتــه چــون مشــکل اصی  داشــته باشــد و ارزش افــزوده هــای بیشــرت
در داخــل کشــور اســتفاده از مکمــل هــای کلســیمی معــد�ن اســت در داخــل ایــران 
ن بــاال بیــداد مــی کنــد بنابرایــن مکمــل  ن زنــان در ســن�ي پــویک اســتخوان بــه ویــژه در بــ�ي
ــن مشــکل حــل  ــا ای ــران اســتفاده شــود ت ــک و آیل در داخــل ای ــد ارگانی کلســیم بای

شــود.
تمــام محصــول تولیــدی مــا ارگانیــک اســت و یــک مــاده شــیمیا�ي در آن اســتفاده 
ن منظــور محصــول مــا از نظــر ســازمان دارو و غــذای جهــا�ن  نمی شــود کــه بــه همــ�ي
د. در ایــران بــه دلیــل  یــک محصــول خــورایک اســت و در پروتــکل هــا قــرار نمی گــري
 مراحــل اخــذ مجوزهــا متاســفانه مــا  نتوانســتیم در بخــش انســا�ن تولیــدی 

گ
پیچیــدیک

را داشــته باشــیم.

در مورد هزینه های تولید محصول هم توضیحا�ت را ارائه دهید؟

مجموعــه مــا هیــچ نــوع تســهیات بانــی و مــایل از بانــک دریافــت نکــرده و هزینــه 
هــای تولیــد دســتگاه هــا �مایه گــذاری شــخی و جــذب �مایــه بــوده و 90 درصــد 
هزینــه هــای تولیــد را بــا جــذب �مایــه انجــام داده ایــم و هم اکنــون خوشــبختانه 
ن آالت را خودمــان تولیــد کرده ایــم و قطعــه دســتگاه و سیســتم  صفــر تــا صــد ماشــ�ي

واردا�ت در مجموعــه مــا وجــود نــدارد.

حمایت های پارک از مجموعه شما چگونه بوده است؟

مجموعــه پــارک در حــد تــوان و امکانــات هــم حمایــت هــای معنــوی و هــم مــادی 
را انجــام مــی دهــد کــه هــر دوی ایــن مــوارد در کنــار یکدیگــر رشــد مجموعــه مــا را 
بــه همــراه داشــته و مــا توانســتیم در مــدت زمــان دو ســال بــه تولید اســمی برســیم.

برای آینده مجموعه خود چه برنامه ای را دارید؟

بــرای ایــن مجموعــه وارد شــدن کامــل بــه بــازار پــودر اســتخوان مصنوعــی در بــازار 
ــه  ــا ب ــگاه م ــام ن ــد تم ــادرات و بع ــه ص ــی ب ــم نگاه ــم نی ــد از آن ه ــور و بع کش
صــادرات ایــن محصــول اســت و بــا توجــه اینکــه ایــن تکنولــوژی در داخــل منطقــه و 
در غــرب آســیا هــم وجــود نــدارد مــا مــی توانیــم قســمیت از بــازار صــادرات را ســهم 

خودمــان کنیــم.



کمک به بومی سازى طرح هاى نو و 
جدید توسط پارک

حمایــت هــای پــارک و علــم و فنــاوری اســتان در زمینــه 
ارزش گــذاری طــرح هــا و برگــزاری دوره هــای آمــوز�ش 
ــه  ــد ب ــو و جدی کــت هــای دارای طــرح هــای ن ــرای �ش ب
ویــژه طــرح هــا�ی کــه بتوانــد بــه بومــی ســازی بســیاری 
از خدمــا�ت  یــی دیگــر  کنــد،  از محصــوالت کمــک 
اســت کــه توســط پــارک بــه جوانــان خــالق و دارای 
ایــده در حــوزه هــای مختلــف ارائــه مــی شــود در ایــن 
ــرگاس  ــت پ ــیمی صنع ــت ش ک ــل �ش ــا مدیرعام ــه ب زمین
ــد. ــی خوانی ــه م ــه در ادام ــتیم ک ــو نشس ــت وگ ــه گف ب

در مورد خودتان، شرکت و زمینه ای 
که در آن فعالیت دارید توضیحاتی را 

ارائه دهید؟ 

مهنــد�  مــدرک  دارای  فراهــا�ن  رضــا  مــن 

فرآینــد  طراحــی  مهنــد�  ارشــد  و  شــیمی 

دانشــگاه آزاد اســالمی هســتم هــم اکنــون 

در زمینــه تولیــد محصــویل کــه در بــازار بــه 

فعالیــت  دارد  وجــود  ایــرا�ن  برنــد  عنــوان 

ــد ایــن محصــول  ــل از اینکــه در تولی داریــم قب

ورود کنیــم در زمینــه تعمــری دســتگاه هــای 

داشــتیم. فعالیــت  کــیپ  فیلــرت  و  فیلــرت 
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ــر  ــره متشــکل از 4 نف ــم 7 نف ــک تی ــب ی ــا در قال  م
تیــم علمــی و 3 نفــر تیــم بازاریا�ب و فــروش فعالیت 
ــوالت  ــم محص ــاهده کردی ــه مش ــه ک ــم زمانیک داری
ــرا�ن مســتقیم از کشــورها دیگــری وارد مــی شــود  ای
ــه  ــران خــورده می شــود در حالیک ــد ســاخت ای و برن
کشــور ایــن پتانســیل را دارد کــه بــا توجــه بــه مــواد 
اولیــه مــورد نیــاز بتوانــد ایــن محصــول را تولیــد کند 

خودمــان دســت بــه تولیــد ایــن محصــول زدیــم.
محصــوالت تولیــدی مــا محصــوال�ت ماننــد اکســید 
آهــن، انــواع و اقســام رزیــن هــا و پلیمرهــای خــاص 
ایــط خــایص کــه داشــت مــا  بــود کــه بــا توجــه بــه �ش
ایــن را در ایــران بومــی  ســازی و مهنــدیس معکــوس 
کردیــم و توانســتیم نمونــه اولیه را بســازیم و تســت 

. کنیم
هــم اکنــون فابریــک ژاپــن ایــن محصــول 15 هــزار 
عــدد زده مــی شــود و نمونــه مــا 20 هــزار بــرگ را رد 
ن مــا توانســته ایــم نمونــه  کــرده و از نظــر کیفیــیت نــري

خــوب و بــا کیفیــیت را تولیــد کنیــم.

وضعیــت تولیــد محصــول شــما هــم اکنــون بــه 
چــه شــکل اســت؟

ــن محصــوالت  ــر یــی از پرفــروش تری محصــول تون
تولیــدی مــا اســت کــه دســتگاه های پرینــرت و فتوکــیپ 
از آن اســتفاده مــی کننــد و فــوق العــاده پــر مــرف 
اســت در حالیکــه ارزش افــزوده ایــن مــاده خیــی باال 

نیســت ویل فــروش و تولیــد آن الزم اســت.
 مــا ایــن محصــول را بــا اســتانداردها�ي کــه خارجــی 
ــم و  ــد می کنی ــد، تولی ــی کنن ــد م ــد و تولی ــا دارن ه
 ، اداره هــای مختلفــی از جملــه شــهرداری هــا ، دارا�ي
ی هــای  ــه مشــرت ــداری و شــهرداری فراهــان ک فرمان
ــرار مــی  ــا هســتند آن را مــورد اســتفاده ق دائمــی م
ــا  ــدی م ــت از محصــول تولی ــد و از نظــر کیفی دهن

بســیار رایصن هســتند.
بزرگــرت  مــا  دســتگاه های  دیگــر  وقــت  چنــد  تــا 
ی های خــارج از اســتان بــه ویــژه در  می شــود و مشــرت
تهــران از جملــه کنــون و سامســونگ را هم خواهیم 
داشــت زیــرا محصــول مــا قابــل رقابــت بــا محصول 

خارجــی اســت.

ــن  ــد ای ــه تولی ــه در زمین ــه هــا�ی ک در مــورد هزین
ــد؟ ــح دهی ــد توضی ــام داده ای ــول انج محص

 وارد پــارک علــم و فنــاوری 
گ

کــت مــا بــه تــازیک �ش
شــده و تســهیا�ت کــه بــرای مــا در نظــر گرفتــه 
شــده حــدود 100 میلیــون تومــان اســت. مــا تاکنــون 
توانســته ایــم 25 میلیــون تومــان از پــارک دریافــت 

ن 26 میلیــون تومــان در آزمایشــگاه ها  کنیــم همچنــ�ي
ــه  ن هزین ــري ــان ن ــون توم ــم و 51 میلی ــه کرده ای هزین
ــن کار  ــرای ای ــون ب ــه تاکن ــه هــا�ي شــده ک مــواد اولی
مــرف شــده و خــراب شــده تــا بــه تولیــد محصــول 

رســیده ایم.
ــا  ــتگاهی را ب ــت دس ــرار اس ــه ق ــه اینک ــه ب ــا توج ب
هزینــه 3 میلیــارد تومــان خریــداری کنیــم عــاوه بــر 
تســهیات پــارک بــه دنبــال وام هــا�ي کــه بــرای خرید 
ایــن دســتگاه هســتیم کــه می توانیــم از طریــق 
اســپانرسها و افــرادی کــه ایــن محصــول تولیــدی را 
مــورد اســتفاده قــرار داده انــد و از کیفیــت آن اطــاع 
ــم  ن کنی ــ�ي ــن دســتگاه را تام ــد ای ــه خری ــد هزین دارن

ــد. ــاد الزم را دارن ــرا اعتم زی

در مــورد حمایــت پــارک از ایــده هــای خــالق و نــو 
چــه نظــری دارید؟

حمایــت هــای پــارک بســیار خــوب بــوده و تاکنــون 
دوره هــای آمــوزیسش خــو�ب را بــرای افــراد دارای ایــده 
ــیار  ــه بس ــارک ک ــای پ ــی از دوره ه ــرده، ی ــزار ک برگ
مهــم اســت و می توانــد در جــذب �مایه گــذار 
ن  بــرای ایــن مهــم بــه مــا کمــک کنــد برگــزاری همــ�ي
دوره هــا اســت، البتــه دوره مهمــی کــه توســط پــارک 
برگــزار شــد و توانســت بســیار به مــا کمک کنــد دوره 
آمــوزیسش ارزش گــذاری طــرح بــود کــه ارزش طرحی را 
کــه بــرای مــا در نظــر گرفتنــد در حــدود 54 میلیــارد 
تومــان بــود. بحــث حمایــت هــای پــارک عــاوه بــر 
مــادی در زمینــه معنــوی بســیار دارای اهمیت اســت 
ــده  ــد کنن ــک تولی ــرای ی ــک مجــوزی اســت ب ــرا ی زی
جــوان کــه مــی توانــد خــود را بــه ارگان هــا و ادرات 

دولــیت معــر�ن کنــد تــا بــه آن اطمینــان کننــد.

بــرای آینــده تولیــد محصــول خــود چــه برنامــه ای 
داریــد؟

ــاده  ــد م ــد تولی ــام فرآین ــت HB تم ک ــال 2024 �ش س
هــای خــود را تغیــري خواهنــد داد و بــه ایــن ســمت 
روی مــی آورنــد کــه مــاده هــای تولیــدی خــود را بــه 
صــورت کامــل مــرف کننــد در حالیکــه محصــوالت 
تولیــدی مــا در بــازار بــه صــورت کامــل مــرف 
نمی شــود و قطعــا تونــر زائــد هــم داریــم کــه 
قابلیــت اســتفاده و ارزش گــذاری را نــدارد هــم 
اکنــون مــا در حــال کار کــردن بــر روی ایــن مســئله 
هســتیم کــه بتوانیــم بــر روی مــوج تکنولوژی ســوار 
ــم  ــم ه ــیم و بتوانی ــب نباش ــا عق ــیم و از آنه باش
ــم و صــادرات را داشــته  ــا حرکــت کنی ــا آنه  راســتا ب

باشــیم.

کمک به بومی سازى طرح هاى نو و جدید توسط پارک

سخن پایانی
از شکست نترسید زیرا 

فاصله کمی بین شکست و 
پیروزی است زیرا اگر افراد 
به خودشان اعتمادداشته 
باشند قطعا موفق خواهند 
شد همچنین باید تالش 

شود عالوه بر این مسئوالن 
نیز باید تالش کنند تا 

فرهنگ تولید و استفاده 
از کاالی ایرانی و اعتماد به 

تولیدات داخل در بین مردم 
شکل بگیرد و مهم ترین 

مسئله در این زمینه عالوه 
بر اعتماد سازی استفاده از 
سیاست های تشویقی است.
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دوره آموزشی با عنوان »نشست آشنایی با تسهیالت نظام وظیفه« در روز  شنبه مورخ ۳ اسفند ماه 1۳98 در محل سالن سمینار
 پارک علم و فناوری استان مرکزی واقع در بلوار شهید قدوسی برگزار شد.

د و ر ه
 آمـو ز شی

دوره آموزشی 
آشنایی با 

تسهیالت  نظام  
وظیفه برگزار شد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی؛ در ایــن دوره کــه بــه منظــور آشــنا�ی واحــد هــای فنــاور، 
کتهــای دانــش بنیــان و دانشــجویان بــا نحــوه اســتفاده از تســهیالت نظــام وظیفــه تخصــی برگــزار گردیــد، ســودابه  �ش
اژدر، کارگــزار دانــش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و مــدرس ایــن دوره بــه معــر�ن انــواع فرآیندهــای 
کــت  هــای دانــش بنیــان و  ایــط �ش تســهیالت نظــام وظیفــه تخصــی، نحــوه کســب امتیــاز علمــی و فناورانــه الزم، �ش
ی مشــمول تســهیالت  ایــط دانشــجویان کارشــنا� ارشــد و دکرت ن �ش واحدهــای فنــاور و خــالق مســتقر در پــارک و همچنــ�ی

پرداخــت.

در پایان، به پاس قدردا�ن از زحمات � کار خانم اژدر لوح تقدیری از طرف 

پارک علم و فناوری استان به ایشان اهدا گردید.
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ایــده  ســازی  تجــاری  و  کســب  و  کار  اصــول  بــا  »آشــنا�ی  عنــوان  بــا  آمــوز�ش  کارگاه 
محــل  در   ،1398 مــاه  دی   29 یکشــنبه  روز  در  کشــاورزی«  بخــش  در  فناورانــه  هــای 
شــد. برگــزار  مرکــزی،  اســتان  نداری  آبخــری و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  همایــش  ســالن 

آموزشــی دوره  ى    برگــزار 
 آشــنایی بــا اصــول کار و
ــازى ــارى س ــب و تج  کس
فناورانــه هــاى   ایــده 
کشــاورزى بخــش  در 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، ایــن دوره آمــوزیسش کــه توســط مجیــد شــمی، مــدرس دوره و مدیــر مرکــز رشــد واحدهــای 
 هــای ایــده مناســب کار و کســب، مؤلفــه هــای مؤثــر در ایجــاد کار و کســب دانــش محور، 

گ
فنــاوری، برگــزار شــد، بــه مفاهیمــی از قبیــل:  تعریــف ایــده و ویــژیک

نقشــه راه تجــاری ســازی ایــده هــا و آشــنا�ي بــا حمایــت هــای مؤثــر مرکــز رشــد کشــاورزی در تجــاری ســازی ایــده هــا پرداخــت و گفــت کارآفرینــان و عاقمندان 
د اهــداف تجــاری و کســب موفقیــت، �فــاً نیازمنــد پــول و �مایــه هســتند و ایــن در صــور�ت  بــه ایجــاد یــک کار و کســب نبایــد تصــور کننــد کــه بــرای پیشــرب
، تیــم ســازی، تدویــن مــدل کســب و کار و  ن �مایــه پــس از بــرریس ســایر اقدامــات الزم ماننــد ارزیــا�ب فــین ایــده، الزامــات قانــو�ن و حقــو�ت اســت کــه تأمــ�ي

طــرح کســب و کار مــی بایســت محقــق گــردد.
مهنــدس مجیــد شــمی در ادامــه ایــن دوره عــاوه بــر معــر�ن اهــداف و حمایــت هــای پــارک و مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری، بــه تعریــف کار و کســب و 
 هــای آن، مراحــل ایجــاد یــک کار و کســب دانــش محــور، مفهــوم تجــاری ســازی و دالیــل اهمیــت آن، فرایندهــای کلیــدی تجــاری ســازی محصــول و 

گ
ویــژیک

ان بلــوغ فنــاوری اشــاره نمــود. ن مــدل ارزیــا�ب پتانســیل و مــري

ــل  ــر عام ی مدی ــرب ــدس اک ــن دوره، مهن ــزاری ای ــن برگ ضم

ــه  ــوص تجرب ن در خص ــري ــات ن ــش مح ــارس روی ــت پ ک �ش

کارآفریــین خــود در حــوزه تکثــري و تولیــد گیاهــان زینــیت بــا 

اســتفاده از تکنیــک کشــت بافــت توضیحــا�ت را بیــان کــرد.

***

ــا  ــاورزی ب ــی کش ــد تخص ــز رش ــت مرک ــر اس ــه ذک الزم ب

همــکاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی و مرکــز 

ــتان  ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش کش ــات و آم تحقیق

مرکــزی راه انــدازی شــده اســت کــه در ایــن راســتا، گواهینامه 

ای معتــرب در جهــت اولویــت بخــیش بــه متقاضیــان پذیــرش 

ــه خواهــد شــد. در مرکــز رشــد ارائ
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ــوآورى  ــاى ن ــکار فرصت ه ــپ ش ــی کم کارگاه آموزش
ــد  ــزار ش ــزى برگ ــتان مرک ــاورى اس ــم و فن ــارک عل در پ

کارگاه آمــوزیسش کمــپ شــکار فرصــت هــای نــوآوری بــا حضــور دکــرت ســیدکامران باقــری، عضــو هیــأت مدیــره انجمــن مدیریــت فنــاوری ایران 

و از اســاتید برجســته حــوزه نــوآوری، بــا هــدف آشــنا�ي مدیــران و کارشناســان پــارک بــا راهکارهــای شناســا�ي فرصت هــای نــوآوری در جهــت 

بهبــود فرآیندهــا و خدمــات پــارک و بازطراحــی مــدل کســب و کار پــارک در  محــل پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار شــد.  بــه 

گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، در ایــن کارگاه آمــوزیسش کــه بــا حضــور مدیــران و کارشناســان پــارک و مرکز رشــد 

کــت  کننــدگان بــا مفاهیــم نــوآوری و راهکارهــای شناســا�ي فرصتهــای نــوآوری در ســازمان از طریــق مطالــب ارائــه شــده در  برگــزار گردیــد، �ش

ن دکــرت باقــری، مــدرس دوره در طــول برگــزاری ایــن کارگاه بــا بیــان اینکــه  کارگاه و انجــام تمرینــات در قالــب کارگروهــی آشــنا شــدند همچنــ�ي

هــر ســازما�ن کــه نتوانــد در ارائــه خدمــات و محصــوالت خــود نــوآوری داشــته باشــد، دیــر یــا زود بــه دســت رقبــا و یا ســایر عوامــل محیطی 

ون رانــده خواهــد شــد و چــاره ای جــز شکســت نــدارد، تأکیــد کــرد ســازمان اگــر بخواهــد در مســري نــوآوری گام بــردارد،  از فضــای بــازار بــري

ا�ت در ســاختار خــود، فرآیندهــا و رویه هــای کاری اعمــال نمایــد. وی گفــت؛ علــم مدیریــت نــوآوری مــی توانــد بــه ســازمان هــا  بایــد تغیــري

ی بردارنــد. امــا در کنــار ایــن نــوآوری توجــه  کــت هــای نــوآور کمــک کنــد تــا گام هــای خــود را بــا اطمینــان و موفقیــت بیشــرت ن  �ش و همچنــ�ي

د. ن بایــد مــورد توجــه قــرار گــري  نــري
گ

بــه ابعــاد فرهنــی

الزم بذکر است این دوره با هدف ارتقا و توانمندسازی مدیران و کارشناسان پارک و مرکز رشد  در طی 3 روز  برگزار خواهد شد.
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برگزارى کارگاه آموزشــی اصول تدوین کسب و کار 
کارگاه آموزیسش با عنوان »تدوین طرح کسب و کار« در روز  یکشنبه و دوشنبه مورخ 20 و 21 بهمن ماه 1398 در محل سالن سمینار پارک 

علم و فناوری استان مرکزی واقع در بلوار شهید قدویس برگزار شد.

یادآوری یوم هللا 22 
، یادآوری  بهمن; یعین
رشادت ها و فداکاری 
ها و شهادت طلیب های 
ملیت منسجم و خداجوی 
ی  و والیت و رهرب و پری
که با ایثار خون خود 
ثابت کرد که »خون بر 
شمشری و حق بر باطل 
وز است.« یادآوری  پری
، یادآوری  22 بهمن; یعین
تجی حکومت هللا در 
، روزی که برنده  ن روی زم�ی
ترین سالح معنوی; 
، ایمان، یعین
وزی آفرید.  پری

ن لوح تقدیری به پاس قدردا�ن از  در پایان این کارگاه نری
زحمات مهندس شمی از طرف رئیس پارک علم و 

فناوری استان مرکزی اهدا گردید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی؛در ایــن دوره آمــوزیسش کــه 
بــا حضــور هســته هــای فنــاور مســتقر در دوره پیــش رشــد و تعــدادی از واحدهــای فنــاور 
ــز رشــد واحدهــای  ــر مرک ــد شــمی، مدی ــدس مجی ــزار شــد، مهن مســتقر در دوره رشــد برگ
ــن  ــف و اهــداف تدوی ــح مباحــیش چــون تعری ــه توضی ــن دوره آمــوزیسش ب ــاور و مــدرس ای فن
ورت تدویــن طــرح کســب و کار، شــناخت ابعــاد مختلــف طــرح کســب  طــرح کســب و کار، �ن
ــق  ــن موف ــر کارآفری ــزود ه ــت و اف ــب و کار پرداخ ــرح کس ــا در ط ــا و نبایده و کار و بایده
ــد یــک برنامــه جامــع داشــته باشــد.  وی در ادامــه طــرح کســب و  در ابتــدای کار خــود، بای
ــد و  ــات کســب و کار پیشــنهادی را مشــخص می کن ــه جزئی ــوب دانســت ک کار را ســندی مکت
ــد نحــوه اجــرای  ــا شکســت کســب و کار را رقــم می زن ــت ی ــه موفقی اذعــان داشــت آنچــه ک
ــرار دارد. ــت ق ــم مدیری ــا در دســتان تی ــه اجــرای آن تنه ــری ک طــرح کســب و کار اســت، ام

نشریه دیجیتال زیست بوم ناب / زمستان 14298



جشــنواره مســابقات نقــا�ش و مقالــه نویــی بــا موضــوع نمــاز، بــا حضــور 

ــارک علــم و  ــارک در محــل ســالن جلســات ســایت جامــع پ ــن پ کارمنــدان ای

فنــاوری اســتان مرکــزی برگــزار گردیــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم 

، مقالــه نویــی ویــژه  و فنــاوری اســتان مرکــزی، جشــنواره مســابقات نقــا�ش

ــنل  ــژه پرس ــاز وی ــوع نم ــا موض ــوا�ن ب ــابقات کتابخ ــان و مس ــدان کارکن فرزن

ن  ــ�ی ــنواره و همچن ــن جش ــدگان ای ــه برگزی ــان ب ــه در پای ــد ک ــزار ش ــارک برگ پ

فرزنــدان پرســنی کــه بــه ســن تکلیــف رســیده بودنــد، جوایــزی اهــدا گردیــد.

تشــکیل خوشه هاى تخصصی در پارک علم و فناورى استان مرکزى
خوشــه هــای تخصــی در پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی بــه منظــور تعامــل و همــکاری بیشــرت واحدهــای فنــاور مســتقر در ایــن مرکــز تشــکیل شــد . بــه گــزارش 
روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، بــا توجــه بــه اســتقرار واحدهــای فنــاور و دانــش بنیــان و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای ایــن واحدهــا 
ک صــورت  تشــکیل خوشــه هــای تخصــی در زمینــه ایجــاد هــم افــزا�ي و تعامــل بیشــرت میــان واحدهــا و بهــره منــدی از تــوان مشــارکیت آنهــا در اجــرای پــروژه هــای مشــرت
د اهــداف واحدهــای فنــاور مســتقر در  کــت هــا انجــام شــد کــه قطعــا مــی توانــد در پیشــرب گرفــت. ایــن خوشــه بنــدی بــر اســاس زمینــه هــای فعالیــت هــای مختلــف �ش

گــذاری باشــد. در ایــن زمینــه 9خوشــه ی تخصــی انتخــاب شــد. ن اهــداف پــارک بســیار دارای اهمیــت و تاثري پــارک و همچنــ�ي

ــی و  ــابقات  نقاش ــنواره مس ــزارى جش برگ

مقالــه نویســی بــا موضــوع نمــاز  در پــارک 

ــاورى ــم و فن عل

جشنواره
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پــارک علــم و فنــاوری 
بــا  مرکــزی  اســتان 
ن  حضــور در بیســتم�ی
پژوهــش،  نمایشــگاه 
فن بــازار  و  فنــاوری 
جدیدتریــن  از  مــی 
محصــوالت و فنــاوری  
کت هــای  �ش هــای 
فنــاور و دانــش بنیــان 
کــرد. رونمــا�ی  خــود 

ن نمایشــگاه پژوهــش،  بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی، مراســم افتتاحیــه بیســتم�ی

ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــاع، مع ــر دف ــاوری، وزی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــور وزی ــا حض ــی ب ــازار م ــاوری و فن ب فن

ن پژوهــیش وزارت  ی در دانشــگاه ها و ســایر مســئول�ی  مقــام معظــم رهــرب
گ

ریاســت جمهــوری، رئیــس نهــاد نماینــد�

ــزار  ــران برگ ــی ته ن المل ــگاه های ب�ی ــی نمایش ــل دائم ــوری در مح ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــوم و معاون عل

شــد.  در ایــن نمایشــگاه کــه در واقــع محــل نمایــش آخریــن دســتاوردهای علمــی، پژوهــیش و فنــاوری یکســال اخــری 

کــت  مراکــز دانشــگاهی، پژوهــیش و فنــاوری کشــور اســت، پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی بــه همــراه ۱۱ �ش

کت هــای  ــان �ش ــه و دانش بنی ــن دســتاوردهای فناوران ــه آخری ــه ارائ ــا�ی غرفــه، ب ــا برپ ــاور خــود ب ــان و فن دانــش بنی

زیرمجموعــه اقــدام نمــوده اســت.  غرفــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی در ایــن نمایشــگاه در ســالن ۶ قــرار 

ــا شــعار »پژوهــش اثربخــش،  ــران ب ــازار ای ــاوری و فــن  ب ن نمایشــگاه پژوهــش، فن دارد. الزم بذکــر اســت بیســتم�ی

فنــاوری ارزش آفریــن، رونــق تولیــد« از صبــح امــروز بیســت و ششــم لغایــت بیســت و نهــم آذرمــاه بــه مــدت ۴ 

ــت. ــدان اس ــد عالقمن ــاده بازدی ــران آم ــی ته ن المل ــگاه های ب�ی ــی نمایش ــل دائم ــح ایل ۱۷ در مح ــاعت ۹ صب روز از س

حضور پارک علم و فناورى 
استان مرکزى در بیستمین 
نمایشگاه دستاوردهاى پژوهشی  
فناورى و فن بازار ملی
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