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امـروزه ایجـاد پارک هـای علـم و فنـاوری یکـی از اسـتراتژی های اساسـی 
شـمار  بـه  نـوآور  نواحـی  ایجـاد  و  منطقـه ای  کار  و  کسـب   توسـعه 

می رود. 
پارک هـای علـم و فنـاوری بـا هـدف توانمندسـازی بخـش صنعـت و 
ایده هـا  تجاری سـازی  و  دانشـگاه  و  بـازار  سـاختاری  زنجیـره  تکمیـل 
شـکل گیری  محـوری  هـدف  دیگـر  عبـارت  بـه  گرفته انـد.  شـکل 
پارک هـای علمـی، افزایش ضریـب رقابت پذیری میان گروه هـای نوآور 

آن هاسـت. نتایـج  بهسـازی  و  ترغیـب  بـرای  مرتبـط،  فنـاور  و 
ایجـاد  بـا  پشـتیبان  نهـاد  عنـوان  بـه  فنـاوری  و  علـم  پـارک  رو  ایـن  از   
را  نـوآوری  تجاری سـازی  فرآینـد  کلیـدی،  نقش آفرینـان  بیـن  شـبکه 

می کنـد.  تسـهیل 
پـارك علـم و فنـاوری اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه عنـوان یـک 
نهـاد مکمـل دانشـگاه، بـا ارائـه نقـش محـوری در توسـعه کسـب و 

کارهـای دانـش محـور منطقـه ای، هـدف اصلـی خـود را افزایـش ثروت 
جامعـه محلـی از طریـق تشـویق و ارتقـای فرهنـگ نـوآوری و افزایـش 

ضریـب توانمنـدی شـرکت های دانـش بنیـان اسـتان می دانـد.
نـوآوری،  ترغیـب  و  ترویـج  منظـور  بـه  اسـتان  فنـاوری  و  علـم  پـارک   
تضمیـن  و  بنیـان  دانـش  دسـتاوردهای  سـازی  صنعتـی  تشـویق 
توسـعه پایـدار منطقـه ای تـاش نمـوده اسـت بـا ایجـاد بسـتر نهادی 
، تعامـل سـازنده ای میان دانشـگاه، صنعت و بـازار ایجاد نماید  موثـر
پارک علم و فناوری سیسـتان و بلوچسـتان می کوشـد تا با حمایت و 
پشـتیبانی از ایده های نو در حوزه های مختلف، ضمن ایجاد بسـتری 
مناسـب جهـت بکارگیـری تمامی متخصصین حـوزه فنـاوری و تولید 
محصـوالت دانـش بنیـان، زمینـه توسـعه علمـی، فنـاوری و توسـعه 

اقتصـادی را فراهـم آورد.
یت های پارک علم و فناوری  برخی از مامور

پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان می کوشـد تـا بـا 
از ایده هـای نـو در حوزه هـای مختلـف، ضمـن  حمایـت و پشـتیبانی 
ایجـاد بسـتری مناسـب جهـت بکارگیـری تمامـی متخصصیـن حـوزه 
علمـی،  توسـعه  زمینـه  بنیـان،  دانـش  محصـوالت  تولیـد  و  فنـاوری 

آورد.  فنـاوری و توسـعه اقتصـادی اسـتان را فراهـم 
 : یت های این مجموعه عبارت است از برخی از مهم ترین مامور

غ التحصیـان و   ایجـاد فرصت هـای شـغلی مناسـب بـرای جـذب فـار
متخصصیـن حـوزه فنـاوری. 

منطقـه  در  موجـود  امکانـات  و  قابلیت هـا  سـاماندهی  و  جـذب   
اقتصـاد  اهـداف  تحقـق  جهـت  در  امکانـات  ایـن  دادن  سـوق   و 

دانش بنیان.  
محصـوالت  تولیـد  هـدف  بـا  پژوهشـی  فعالیت هـای  دهـی  جهـت   

بنیـان.  دانـش 

دانـش  محصـوالت  و  دسـتاوردها  سـازی  تجـاری  رونـد  در  تسـریع   
بنیـان. 

 ایفای نقش موثر در نظام نوآوری استان. 
اولویت هـای توسـعه فنـاوری پـارک علم وفناوری اسـتان سیسـتان و 

بلوچستان 
 حمایـت از کسـب و کارهـا و ایده های مرتبط با حـوزه فناوری اطاعات 

 ICT)( و ارتباطات
انرژی هـای  حـوزه  بـا  مرتبـط  ایده هـای  و  کارهـا  و  کسـب  از  حمایـت   

 . تجدیدپذیـر
 حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط با حوزه صنایع دستی. 

 حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط با حوزه معدنی. 
 حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط با حوزه گیاهان دارویی. 
 حمایت از کسب و کارها و ایده های مرتبط به حوزه زیست فناوری. 

شعار "ما می توانیم" در پارک های علم و فناوری محقق می شودشعار "ما می توانیم" در پارک های علم و فناوری محقق می شود

: استاندار

هر مدیری در سیستان و بلوچستان از پارک علم و 
فناوری فاصله بگیرد ضرر می کند

: معاون رئیس جمهور

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از 
ین های کشور است موفق تر

نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان
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برنامه های راهبــردی

 توسعه و ایجاد مراکز رشد تخصصی، بسته به شرایط اقلیمی و توانمندی هر منطقه 

از استان پهناور سیستان و بلوچستان.

 تقویت ارتباط بین سازمانی از طریق شبکه سازی توسعه فناوری و تجاری سازی با 

پارک های علم و فناوری استان های مجاور و کشورهای همسایه.

و  پـــارک  رقابتی  تـــوان  افــزایــش  جهت  بین المللی  و  ملی  همکاری های  گسترش   

. واحدهای فناور

و  سیستان  اســتــان  در  دانــش مــحــور  کــســب وکــارهــای  توسعه  و  تــوانــمــنــدســازی   

بلوچستان.

و  سیستان  استان  در  دانش محور  کارآفرینی  اکوسیستم  ایجاد  و  فرهنگ سازی   

بلوچستان.

 بومی سازی تکنولوژی و تاش جهت افزایش استفاده از فناوری در بهبود تولیدات 

بومی و سنتی استان.

 افزایش سطح تعامات با دانشگاه ها و صنایع منطقه.

 ایجاد تبادل علمی و فناوری با پارک های علم و فناوری کشورهای همسایه.

در ادامه زیرساخت های شکل گرفته توسط پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان 

جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در منطقه ارائه شده است:

تعداد و حوزه فعالیت واحدهای فناور فعال در مرکز استان
تعداد واحدهای فناور در سال 1400 شامل 191 شرکت، واحد 

فناور و هسته نوآور می باشد.
 پارک علم و فناوری دارای بخش های مختلفی است از جمله:

: 1.مرکز رشد جامع واحدهای فناور

که  را  سازمان هایی  همه  عام،  طور  به  رشد  مرکز  واژه  امروزه 
آن  سازی  تجاری  و  ایده  توسعه  در  کارآفرینان  به  نوعی  به 
رشد  مرکز  می گیرد.  بر  در  می کنند  کمک  بنگاه  یک  ایجاد  و 
برای تشویق و توسعه  ایجاد محیطی  آن  که در  مکانی است 
بدانیم  باید  است.  مشترک  هدف  یک  کارآفرینی  مهارت های 
 کسب و کار و شغل ایجاد نمی کنند 

ً
که مراکز رشد مستقیما

آنها  حمایت  و  یارانه ها  محرک هاو  و  کمکی  برنامه های  و 
و  کارآفرینان  حفظ  و  جذب  به  منجر  که  فعالیت هاست  از 
شغل  ایجاد  برای  تالش  از  آنها  می شود.  نوپا  شرکت های 
حرفه  متخصصان  به  دسترسی  تأمین  با  می کنند.  حمایت 
آنها، کارآفرینان را در  ای و علمی و فنی که دانش و صالحیت 
ایجاد داراییهای فکری و تبدیل آنها به محصوالت، خدمات و 
گاه و حمایت می کند. ارائه خدمات  فناوری های قابل فروش آ
متفاوت، باعث تفاوت در مشتریان و همچنین منابع خاص 
. این تفاوت ها منجربه ایجاد مدل های  در دسترس می گردد 
از  رشد  مراکز  راستا،  این  در  است.  شده  متفاوت  دهی  رشد 
مراکز  اهداف:  اند.  شده  بندی  طبقه  مختلفی  رویکردهای 
اما  متنوعند  هدف،  و  نوع  نظر  از  آنها  نیستند،  یکسان  رشد 
با وجود تفاوت انواع مختلف مراکز رشد و مأموریت و اهداف 
آنها، مهم ترین اهداف عمومی مراکز رشد را می توان در ایجاد 
شرکت،  ایجاد  با  اقتصادی  فعالیت های  تشویق  اشتغال، 
سود، انتقال و تجاری سازی فناوری، بهسازی مناطق محروم، 
تشویق، حمایت و ایجاد روحیه کارآفرینی و رقابت خالصه کرد.

2.امور موسسات و شرکت ها:

فناوری  سیاستگذاری های  جهت  در  موسسات  امور  واحد 
پارک علم و فناوری، به عنوان واحد ارزیابی، پذیرش و استقرار 
واحدهای فناور و نیز شناسایی و بررسی ظرفیت های فناورانه 
استان ایفای نقش می نماید. از دیگر فعالیت های این واحد 
ارتباطی  پل  عنوان  به  استان  فناوری  و  علم  پارک  معرفی 
نقش  با  فناوری  صاحبان  آشنایی  و  صنعت  و  دانشگاه  بین 
پژوهشی،  دستاوردهای  تجاری سازی  در  نهاد  این  حمایتی 

کمک به انتقال فناوری و بومی سازی تکنولوژی می باشد.
و  علم  پارک  حمایتی  نقش  تبیین  جهت  در  و  راستا  این  در   
از  فناوری  صاحب  افراد  و  مخاطبین  با  بیشتر  ارتباط  فناوری، 
موسسات  دانشگاه ها،  در  آشنایی  جلسات  برگزاری  طریق 
آموزشی، انجمن های علمی و شرکت در نمایشگاه ها از دیگر 

برنامه های این واحد می باشد.:
ح های واحدهای فناور متقاضی پذیرش  - بررسی و ارزیابی طر

در پارک
- برگزاری جلسات شورای راهبردی پارک علم و فناوری فناوری 

ح های متقاضیان پذیرش در پارک به منظور بررسی طر
فناور  واحدهای  و  استقرار موسسات  به  امور مربوط  انجام   -
پذیرفته شده در پارک بصورت استیجاری و یا واگذاری اراضی 

بصورت مالکیت مشروط
- انجام ارزیابی دوره ای از واحدهای فناور 

- برقراری ارتباط و پیگیری امور مربوط به واحدهای تحقیق و 
صنایع  در  فناوری  تزریق  چگونگی  منظور  ) (R&Dبه  توسعه 

بزرگ
موسسات  فنی  همکاری  و  ارتباط  ایجاد  جهت  ریزی  برنامه   -
در  مستقر  شرکت های  با  پارك  در  مستقر  فناور  واحدهای  و 

سایر پارک ها
پارك  مختلف  بخش های  تعامالت  و  فرآیندها  بهینه سازی   -
ارائه  شرکت های  و  فناور  واحدهای  مؤسسات،  مسئوالن  با 

دهنده خدمات تجاری سازی مستقر در پارك
از جمله وظایف این بخش می باشد.

3..مرکز نوآوری صنایع خالق

مهم  مبادی  از  یکی  عنوان   به  خالق  صنایع  نوآوری  مرکز 
با  خالق  و  نوآور  شرکت های  پشتیبانی  و  پذیرش  جذب، 
مرکز  اولین  عنوان  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجوز 
آغاز  نوآوری صنایع خالق کشور فعالیت خود را از سال 1396 
و در این مدت گام های مهمی جهت جذب ایده های نوآورانه، 
تقویت خالقیت و ارتقای نوآوری در حوزه صنایع خالق،کمک 
از ظرفیت ها  با استفاده  به توسعه شرکت های دانش بنیان 
دانشگاه های  و  فناوری  و  علم  پارک  در  موجود  امکانات  و 
استان و فراهم نمودن زیرساخت های اساسی برای حمایت 
تحت  زمینه های  در  نوآور  واحدهای  و  هسته ها  فعالیت  از 
فرهنگ،  تالقی  نقطه  خالق  صنایع  است.  برداشته  حمایت 
از  استفاده  صنایع  این  بارز  شاخصه  و  بوده  تکنولوژی  و  هنر 
بروندادهای فکری و ذوقی که ماهیت هنری و فرهنگی دارند، 

است. 

دفتر مالکیت فکری:

و  سیستان  فناوری  و  علم  پارک  فکری  مالکیت  دفتر 
از  رسما  محوری  هدف  این  قراردادن  سرلوحه  با  بلوچستان 

سال 1394 شروع به فعالیت نمود.
جهت  ای  مشاوره  متنوع  خدمات  ارائه  کنار  در  دفتر  این  در 

مالکیت  متعدد  مفاهیم  با  فناوران  و  نوآوران  آشنایی 
برخورداری  در  تسریع  و  تسهیل  است  گردیده  تالش  فکری، 
خدمات  ارائه  با  نیز  افراد  این  از  متعدد  قانونی  حمایت های 
این  متعدد  انواع  پیگیری  و  ثبت  در  فکری  مالکیت  کارگزاری 
موجود  خروجی های  خوشبختانه  که  گردد  انجام  حمایت ها 
نشان از این دارد که این  دفتر توانسته به اندازه ای مناسب 

از ظرفیت های موجود در استان بهره گیرد.
از  نشان  اختراع  ثبت  اداره  مکاتبه   180 از  بیش  به  رسیدگی 
تالش این مجموعه به ورود فناوری ها وایده های نو به بازار و 

اقتصاد این سرزمین است.

: فن بازار

هفدهمین  بعنوان  بلوچستان  و   سیستان  استان  فن بازار 
اقتصادی  رونق  بر  عالوه  است  توانسته  کشور  ملی  بازار  فن 
منطقه، موجب شناسایی و حمایت از افراد توانمند در حوزه 
تولید و صادرات نیز باشد. همچنین با توجه به این که استان 
ما از استان های مرزی ایران است و تبادل خوبی با کشورهای 
این  شده  سبب  آن  جغرافیایی  موقعیت  لذا  دارد،  خارجی 
فنبازار درگاهی برای صادرات محصوالت استان های دیگر نیز 
حمایت  با  بلوچستان  و  سیستان  منطقه ای  فن بازار  باشد. 
بازاریابی  به  کمک  و  شده  ایجاد  استان  فناوری  و  علم  پارک 
فناوری  سطح  ارتقای  فناوری،  انتقال  فناورانه،  محصوالت 
ح های  طر برای  سرمایه  جذب  استان،  در  مستقر  صنایع 
آنها و برقراری روابط تجاری و  فناورانه و کمک به تجاری سازی 

فناوری بین کسب  و کارها را بر عهده دارد. 
در شبکه فناوری و نوآوری سیستان و بلوچستان که توسط 
سازمان ها،  شرکت ها،  تمام  است،  شده  ایجاد  بازار  فن 
فرصت  این  استان  نوآوری  زیست بوم  بازیگران  و  ارگان ها 

پژوهشی،  ح های  طر فناورانه،  نیازهای  تا  می کنند  پیدا  را 
و  کنند  عرضه  را  خود  سرمایه گذاری  و  کارآفرینی  فرصت های 
پاسخ های مناسب دریافت نمایند. فن بازار منطقه ای استان 
و  عرضه  پانزده  تا  است  شده  موفق  بلوچستان  و  سیستان 
تقاضای فناوری را مدیریت کند. این موارد در دید عموم قرار 
گرفته است تا شرکت های توانمند  بر اساس نیاز خود به آن 

پاسخ دهند.

: مرکز خدمات کسب و کار

نشان  استان  در  موجود  کارهای  و  کسب  وضعیت  بررسی 
می دهد یکی از خألهای موجود که باعث ایجاد آسیب به این 
کسب و کارها و عدم توسعه کافی آنها شده است، نبود مراکز 
از  بسیاری  است.  استان  در  تخصصی  مشاوره ای  و  آموزشی 
راه  متقاضیان  همچنین  و  موجود  کارهای  و  کسب  مدیران 
کسب  مشکالت  رفع  جهت  جدید  کارهای  و  کسب  اندازی 
گذاری،  سرمایه  و  اقتصادی  مشاوره های  انجام  خود،  کاری  و 
آموزش منطبق بر نیازهای خود و سایر خدمات مورد نیاز خود 
در این زمینه به علت نبود یک مرکز تخصصی مشاوره کسب 

و کاری با چالش جدی مواجه هستند.
 این مساله بویژه در شرایط محیطی و اقتصادی فعلی شدت 
بیشتری یافته و آسیب های جدی تری به این گونه افراد وارد 

ساخته است. 
مرکز خدمات پارک علم و فناوری با ایجاد یک نهاد تخصصی 
متمرکز به ارائه بسته کاملی از خدمات مشاوره ای و آموزشی 
ارائه خدمات مورد نیاز اجرایی فعالین کسب و کاری  کنار  در 
این  توسط  شده  ارائه  خدمات  پرداخت.  خواهد  استان  در 
تسهیالت  کنندگان  دریافت  راهبری  و  هدایت  می تواند  مرکز 

اشتغال زایی در استان را نیز بر عهده گیرد. 

مجتمع فناوری نوگام
مجتمـع فنـاوری نـوگام بـا 6 هـزار و ۲00 متـر مربـع مسـاحت در پـارک 
علـم و فنـاوری سیسـتان و بلوچسـتان افتتـاح گردیـد تا با اسـتقرار 
4۵ شـرکت دانش بنیـان و اسـتارت آپی سـبب سـرعت بخشـیدن 

بـه فعالیت هـای فناورانـه و نوآورانـه آنهـا گـردد.
در ایـن مجموعـه، فعالیت هـای زیسـت بوم فنـاوری شـتاب گرفتـه 
و سبب تسهیل محصوالت فناورانه و ورود آنها به بازار می شود. 
سـاختمان نـوگام مجموعـه ای اسـت برای کمک بـه فرهنگ پویا و 

 . شـکل گیری کسـب و کارهـای دانش محور
فنـاوری  فعالیت هـای  بـه  بخشـیدن  رونـق  هـدف  بـا  مرکـز  ایـن 
محققـان  دسـتاوردهای  و  محصـوالت  بـروز  سـبب  نـوآوری  و 
فضاهـا،  کلیـه ی  از  متشـکل  اسـت  مجموعـه ای  و  می شـود 
سـازوکارها و سـاختارهای الزم برای شـکل گیری، رشـد و توسـعه ی 

نوآورنـه. کارهـای  و  کسـب  و  اسـتارت آپ ها 
الزم  نیازهـای  همـه ی  گرفتـن  نظـر  در  بـا  بـزرگ  مجموعـه ی  ایـن 
بـه جمـع آوری  اقـدام  کوچـک،  کار  و  کسـب  یـک واحـد  بـرای رشـد 
زیرسـاخت های الزم در کنـار هـم نمـوده اسـت. ایـن مجموعـه ی 
بـزرگ بـا در نظـر گرفتـن همـه ی نیازهـای الزم بـرای رشـد یـک واحـد 
کسـب و کار کوچـک، اقـدام بـه جمـع آوری زیرسـاخت های الزم در 

کنـار هـم نمـوده اسـت.

آشنایی با بخش های مختلف پارک علم و فناوری:
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آزمایشـگاه ها، فضـای اداری و کارگاهـی شـرکت ها و واحدهـای  بـا اولویـت شـکل گیری  عملیـات اجرایـی فضایـی کـه بعدهـا مجتمـع فنـاوری نامیـده شـد 
، محل برگـزاری اسـتارتاپ ها و عمده کارگاه های آموزشـی  فنـاوری محـل برگـزاری جلسـات و هم اندیشـی های پـارک و شـرکت های دانش بنیـان، مرکـز فن آمـوز

در دسـتور کار قـرار گرفـت. عملیـات اجرایـی ایـن فضـا از دی مـاه 139۵ آغـاز و در تیرمـاه 1396 پایـان یافـت.

مجتمع نوین

در سال 1397 با توجه به توسعه فیزیکی پارک علم و فناوری استان، ساختمان فناوران 1 و نوآوران 1و۲ با 
هدف استقرار واحدهای فناور متقاضی فضای کارگاهی،فرآوری معدن و استقرار در مرکز رشد افتتاح  و 

راه اندازی گردید.
در سال 1398 با توجه به گسترش پارک و افزایش تعداد متقاضیان فضای کارگاهی و شرکت های فناور 
آماده استقرار شرکت های متقاضی شد. همچنین  ساختمان فناوران ۲ و 3 در دستور کار قرار گرفت و 
حوزه  در  توانمندسازی  و  رباتیک  و  الکترونیک  حوزه  شتابدهنده  استقرار  3جهت  نواوران   ساختمان 

سخت افزارهای الکترونیکی، بازسازی و در اختیار واحدهای متقاضی قرار گرفت.

فناوران و نوآوران 

کارخانه نوآوری
و  سازوکارها  فضاها،  کلیه ی  از  متشکل  مجموعه ای  نوآوری  کارخانه 
کسب  و  استارتاپ ها  توسعه ی  و  رشد  شکل گیری،  برای  الزم  ساختارهای 
یک  رشد  برای  الزم  نیازهای  همه ی  گرفتن  نظر  در  با  که  نوآورانه  کارهای  و 
هم  کنار  در  زیرساخت ها  جمع آوری  به  اقدام  کوچک،  کاری  و  کسب  واحد 
می نماید و نقش بسزایی در شکل گیری فرهنگ پویا و اجتماع نوآوری دارد. 
مراکز رشد، شتاب دهنده ها، پارک های علم و فناوری، شرکت های سرمایه-

، شرکت های بزرگ فناوری، استارتاپ ها، فضاهای اشتراکی  گذاری خطرپذیر
کارخانه ای  چنین  وجود  از  کارها  و  کسب  به  خدمات  دهندگان  ارائه  کاری، 

سود می برند. ورود شتاب دهنده هایی در حوزه سالمت الکترونیکی، تولید 
محتوا، نوآوری مالی و بیمه ای، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، نانو داروها، 
مجموعه  از  توریسم  و  گردشگری  همچنین  و  شهری  زندگی  و  معماری 
چندین  یک  هر  که  می شوند  قلمداد  نظرکارخانه  مورد  شتا ب دهنده های 

استارتاپ گوناگون را در دل خود می توانند جای دهند. 
زاهدان در پی تکمیل سبد پذیرش خود سعی دارد طیف  کارخانه نوآوری 
از بازیگران اقتصاد دانش بنیان)از استارتاپ ها تا شرکت های فناور  کاملی 
توانمند در حوزه های  )Hi-techرا مورد حمایت خود قرار داده و در راستای 

تقویت و توسعه تکنولوژی و همچنین بازار کمک نماید. 
 هدف از تأسیس این مجموعه مبدل شدن پارک علم و فناوری سیستان و 
بلوچستان به قطب نوآوری و استارتاپ در منطقه جنوب شرق کشور است 
استارت  اپی  بازیگران  و  امکانات  که  نوآوری  کارخانه های  مانند  فضاهایی  و 
برای ورود به عرصه  انگیزه جوانان  ج و باعث رونق و  از پراکنده کاری خار را 
و  کارآفرینان  فعالیتهای  برای  مناسبی  محل  می توانند  می شوند  کارآفرینی 
نخبگان استان باشد. مهمترین مزیت تأسیس این کارخانه نزدیکی آن به 

دانشگاهها و مراکز آموزشی می باشد.

 شعاع اثرگذاری پارک علم و فناوری وخانه خالق و نوآوری شهری
یرساخت های شکل گرفته در شهرستان ها  ز

دفتر ارتباط با صنعتخانه خالق و نوآوری دانش آموزی

نوآوری  و  خالق  خانه های  توسعه  با  شهری  حوزه  در  خالق  شرکت های  فعالیت 
گسترش می یابد اقدامی که نوآوری و خالقیت را به این حوزه تزریق می کند و راهی 

برای توسعه خدمات شهری هوشمند است.
این  در  شده  ارائه  تجاری  ح های  طر مبنای  بر  نیز  استارتاپ ها  و  دهنده ها  شتاب 

مرکز مستقر می شوند 
و  صنایع  حوزه  در  فعال  بنیان  دانش  و  خالق  شرکت های  و  استارتاپ ها  جذب 

فناوری های نرم و خالق شهری از اهداف راه اندازی این مرکز است.

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در راستای ایجاد بستری برای جریان سازی اندیشه، حمایت از نوآوران و مهارت 
افزایی کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپا ، توسعه و گسترش مراکز نوآوری و رشد اقماری در شهرستان های استان 
را در دستور کار خود قرار داد و هم اکنون 8 مرکز در نواحی مختلف استان با توجه به مزیت های منطقه و نیروی انسانی 

مشغول به فعالیت می باشند.

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان به جهت ترویج اکوسیستم کارآفرینی ، اشاعه 
فرهنگ نوآوری و خالقیت از کودکی  و نوجوانی و توانمندسازی دانش آموزان و جوانان ، 
آموز به مساحت 800 متر مربع را برای تزریق دانش و مهارت در بین دانش  مجتمع فن 

آموزان در نظر گرفته است.
خانه خالق و نوآوری دانش آموزی، فعاالن زمینه های بسیاری از جمله خدمات و مشاوره با 
موضوعات بازی سازی، هوافضا، انیمیشن، توسعه مهارت های فردی، توسعه مهارت های 
، برنامه نویسی و  ، رباتیک و کمیکار کسب و کاری، نانوتکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر

هوش مصنوعی، زیست، شیمی و فیزیک را پوشش دهد.

به منظور تعامل مستمر و بهینه بین صنعت و پارک 
علم و فناوری و همچنین ارتباط بین اساتید و نخبگان 
به  تولیدی  واحد های  مدیران  با  دانشگاهی  جامعه 
منظور شناسایی نیازهای فناورانه، مشاوره، عارضه یابی 
و آموزش ، دفتر ارتباط با صنعت با هدف برگزاری تورهای 
مجموعه  دو  ظرفیت های  با  آشنایی  جهت  فناورانه 
اندازی  راه  مشترک  توسعه  و  تحقیق  بخش  ایجاد   و 

شد.
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 ، باید با ایجاد زمینه هاي الزم و هموار کردن مسیر
نخبگان و زبدگان و اهل علم و صاحبان سرمایه را به 

تشکیل شرکت های دانش بنیان تشویق کرد.
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رهبر انقاب

؛ اکو سیستم نو آوری   شهرستان چابهار

 مساحت 6 هزار متری
  با هدف حمایت از 

شرکت های دانش بنیان

 دانشگاه والیت ایرانشهر 
مرکز حمایت از هیات های علمی

مرکز نوآوری زابل؛ زمینه 
مناسب برای خالقیت

ینی و نو آوری سراوان مرکز رشد ؛ زمینه کار آفر

؛ مرکز نوآوری پردیس مکران دانشگاه بین المللی چابهار

 مرکز صنایع خالق پردیس مکران؛ 
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

وجود پارک علم و فناوری  در شهر چابهار می تواند در شکل گیری اکوسیستم نوآوری و کار آفرینی 
کند. وجود دانشگاه های جنوب استان سیستان و  ایفا  را  کلیدی  در طول سواحل مکران نقش 
صنعت،  شتابان  توسعه  و  سو  یک  از  نیاز  مورد  دانشی  نیروی  کننده  تامین  بعنوان  بلوچستان 
از  کننده  پشتیبانی  دالیل  مهمترین  جمله  از  دیگر  سوی  از  خانگی  کارهای  و  کسب  و  تجارت 
اهمیت تاسیس پارک علم و فناوری مکران می باشد. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از اهالی 
استان سیستان و بلوچستان به دلیل عدم حضور پررنگ صنایع و سایر فعالیت های اقتصادی 
کالن دولتی بدلیل نیاز به تامین معیشت خود و خانواده هایشان از روحیه جسورانه در بکارگیری 

خالقیت و نوآوری در کسب و کار برخوردارند.

سازمان  همکاری  با  و  مربع  6000متر  مساحت  با  مرکز  این 
و  استقرار  هدف  با  چابهار  صنعتی  و  تجاری  آزاد  منطقه 
حوزه  در   HI-TEC بنیان  دانش  شرکت های  از  حمایت 
الکترونیک و مخابرات با قابلیت صادرات محصوالت فناور 
راه  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با 

اندازی شده است .

از اعضای  با هدف حمایت  این مرکز 
دارای  دانشجویان  و  علمی  هیات 
ح های نوآورانه در مساحتی  ایده و طر
با همکاری دانشگاه  بر ۲000متر   بالغ 
والیت ایرانشهر در شهریور ماه 1400 

افتتاح و آغاز به کار  کرد.  

با  بلوچستان  و  سیستان  فناوری  و  علم  پارک 
همکاری دانشکده فنی و حرفه ای  فرخی سیستانی 
اقدام به راه اندازی مرکز نوآوری با هدف ایجاد زمینه 
رشد  برای  بستری  و  خالقیت  بروز  برای  مناسب 
حمایت  دانش،  مبنای  بر  نو  ایده های  پرورش  و 
دانشجویان  محققان،  پژوهشگران،  ح های  طر از 
حیات  و  شکل گیری  به  کمک  آموزان،  دانش  و 
مناسب  بستر  ایجاد  دانش بنیان،  شرکت های 
برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری سازی محصوالت ، 
تولید فن آوری، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت 
معنوی،  و  مادی  سرمایه های  تأمین  و  دولت  و 
ایجاد شور و انگیزه جهت نوآوری در علوم مختلف 
و  فناوری  گسترش  و  جدید  و  حاضر  علوم  از  اعم 
مختلف  زمینه های  در  تجاری سازی  بستر  ایجاد 
عادت  ترک  و  بودن  تک محوری  فرهنگ  از  )خروج 
که  است  نمده  خاص(  زمینه  یک  در  فقط  تولید 
برداری  بهره  مورد   1400 شهریور  در  هم  مرکز  این 
فعالیت به  مشغول  اکنون  هم  و  گرقت   قرار 

 می باشد.

المللی چابهار با مساحت ۲000متر مربع با هدف  مرکز نواوری پردیس مکران پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با همکاری دانشگاه بین 
ح های نوآورانه و فناورانه، مهارت افزایی کارآفرینان و استقرار شرکت های نوآور و فناور و بخش های تحقیق  شناسایی و حمایت از افراد دارای ایده و طر

و توسعه در تیرماه 1400 راه اندازی شد و مشغول به فعالیت می باشد.

این مرکز در مرداد ماه 1398با همکاری منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و حمایت معاونت علمی 
ایجاد و صادرات محصوالت و خدمات  از  با هدف پشتیبانی و حمایت  ریاست جمهوری  و فناوری 

شرکت های خالق و دانش بنیان نوع 3 آغاز به کار نمود.

 مرکز صنایع خالق ایرانشهر
در  راستای حمایت از شرکت ها

با توجه به این که ایرانشهر شهر ملی سوزن دوزی نامگذاری شده است و همجنین وجود 
، گردشگری ، صنایه  از جمله انیمیشن  افراد مستعد در حوزه های مختلف صنایع خالق 
دیجیتال و به ویژه صنایع دستی، پارک علم و فناوری اقدام به راه اندازی مرکز نوآوری صنایع 
خالق با همکاری دانشگاه والیت ایرانشهر و اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نمود که این 
مرکز هم در شهریور 1400 با هدف استقرار و حمایت از شرکت ها و افراد مستعد بومی راه 

اندازی شده است.

با هدف ایجاد زمینه کارآفرینی دانش بنیان و حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای محقق جوان، کمک به رونق اقتصاد محلی 
مبتنی بر فناوری ، ایجاد فضای الزم برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های 
کارآفرینی ، فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های منجر به توسعه 
فناوری ، تولید و توسعه محصوالت و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار و فراهم نمودن زمینه جهت تجاری کردن دستاوردهای 
پژوهشی ، پارک علم و فناوری با همکاری مرکز آموزش عالی سراوان، در شهریور ماه 1400 مرکز رشد این مجموعه را با حمایت 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی نمودند.

هر  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
با پارک علم  مدیری در استان رابطه خودش 
و فناوری و شرکت های دانش بنیان آن قوی 

نکند خودش متضرر خواهد شد.
ــارک علم  پـ گــفــت:  ــدرس خــیــابــانــی  حسین مـ
بـــه عـــنـــوان یک  ایـــن اســـتـــان  ــاوری در  ــنـ و فـ
که  می شود  محسوب  علم  تولید  نهالستان 
این نهالستان باید در کل استان رشد کرده 

و تکثیر یابد.
آثار  افــزود:  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
مفید و ارزشمند شرکت های دانش بنیان و 
باید به اطالع بدنه  پارک علم و فناوری  فعال 
از  شهروندان  و  برسد  استان  مــردم  عمومی 
و  کرده  لمس  را  شرکت ها  این  فواید  نزدیک 

بدانند که خروجی تمامی این فعالیت ها به 
نفع آرامش و آسایش خودشان است.

شرکت ها  ایـــن  مــحــصــوالت  گــفــت:  او 
باید در سطح گسترده در اختیار مردم 
قرار بگیرد و مدیران استانی نیز بدانند 

ــیــدات در  ــول ــن ت ــر ایـ کــه اگـ
توسط  و  اســتــان  ــل  داخـ

ــان خــالق و نــوآور  جــوان
فــنــاوری  و  علم  پـــارک 

تولید می شود اجازه 
تولیدات  از  ندارند 

از  حمایت  و  کنند  خــریــداری  استان ها  سایر 
آنها  کار  اولویت  در  باید  استانی  داخل  کاالی 

باشد.
دستگاه  مــدیــر  هــر  گــفــت:  خیابانی   مـــدرس 
وبلوچستان  سیستان  در  دولتی  و  اجــرایــی 
که از پارک علم و فناوری استان فاصله بگیرد 
متضرر خواهد  تحت مدیریتش  اداره  و  خود 
ظرفیت  و  تــوان  با  شرکت ها  این  که  چرا  شد 
قبولی  قابل  حد  تا  می توانند  دارنــد  که  باالیی 
مسیر  در  و  بــرداشــتــه  را  آنــهــا  ــدراه  ســ مــوانــع 
مــوثــری  ــای  ــام ه گ ادارات  ــور  امـ تسهیل گری 
وبلوچستان  سیستان  اســتــانــدار  بـــردارنـــد. 
تاکید کرد: رفع موانع موجود در مسیر پویایی 
ــن شــرکــت هــا یــک اولــویــت  و شــکــوفــایــی ایـ
انــکــارنــاپــذیــر اســت و مــدیــر و یا 
نماینده این شرکت ها باید در 
استاندار  که  جلساتی  تمامی 
حضور دارد نقش موثر و فعال 
داشته باشد و مدیران نیز باید 
را  آنها  با  خود  ارتباطات 
با  و  کــــرده  نـــزدیـــک 
جلسات  بـــرگـــزاری 
مشکالت  متعدد 
بـــرطـــرف  را  آنـــهـــا 

کنند.

: استاندار
هر مدیری در سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری 

فاصله بگیرد ضرر می کند
و  سیستان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
پارک  محل  در  حضور  ضمن  محامی  آیت اهلل  بلوچستان؛ 
علم و فناوری استان از بخش های مختلف این مجموعه 

بازدید کرد.
در  ولی فقیه  نماینده  محامی  مصطفی  آیت اهلل 
سیستان وبلوچستان در حاشیه این بازدید ضمن حضور 
اعضای  با  چهره  به  چهره  دیدار  و  مختلف  بخش های  در 
فناوری،  و  علم  پارک  در  مستقر  بنیان  دانش  شرکت های 
کارها و اقدامات نوآوران، شرکت های  از نزدیک در جریان 
لزوم  بر  و  گرفته  قرار  استان  این  مخترعان  و  دانش بنیان 
تاکید  نخبگان  از  حمایت  و  زیرساخت  ها  ارتقاء  و  توسعه 
با  جوانان  اشتغال  و  فعالیت  زاهدان،  جمعه  امام  کرد. 
استان  توسعه  برای  امید  مایه  را  مکان  این  در  استعداد 
و  تفکر  با  می توانیم  ما  شعار  تحقق  داد:  ادامه  و  دانست 
پشتکار جوانان فعال در پارک علم و فناوری میسر خواهد 
استعدادهای  و  جوانان  توانمندی های  گفت:  وی  شد.  
ج از استان و کشور دیده شود و باید از  بومی می تواند خار

این توسعه، برای پیشرفت استان هم کمک گرفته شود.

شعار "ما می توانیم" در پارک های 
علم و فناوری محقق می شود

: معاون رئیس جمهور

پارک علم و فناوری سیستان و 
ین های  بلوچستان از موفق تر

کشور است

گفت:  جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
خوشبختانه با پیگیری های بسیار خوب انجام شده 
یکی از موفق ترین پارک های علم و فناوری کشور در 
استان سیستان و بلوچستان وجود دارد بطوری که 
دیگر  شهرهای  به  فعالیت ها  این  زاهدان  بر  عالوه 

هم توسعه یافته است.
و  سیستان  به  سفر  جریان  در  ستاری  سورنا 
در  شده  اجرا  ح های  طر از  بازدید  و  بلوچستان 
در  خوبی  خیلی  نوآوری  مراکز  اظهارکرد:  ایرانشهر 
، زابل، زاهدان و سراوان  ، ایرانشهر شهرهای چابهار

وجود دارد که به شدت در حال توسعه است.
و  سیستان  استعداد  با  جوانان  این که  بیان  با  وی 
بلوچستان در این مراکز نوآوری ایجاد شده کسب 
مراکز  تمام  از  افزود:  می دهند  توسعه  را  خود  کار  و 

نوآوری استان به طور کامل حمایت می کنیم.

توسعه  هدف  با  مجموعه  این 
در  نوآوری  و  کارآفرینی  ترویج  و 
وبلوچستان  سیستان  شمال 
و  علمی  معاونت  حمایت  با 
و  علم  پارک  پیگیری  و  فناوری 
فناوری استان در حال راه اندازی 

است. 
در  زابل  شهرستان  رشد  مرکز 
 40 پذیرش  گنجایش  اول  فاز 
آور  فن  و  بنیان  دانش  شرکت 

را دارد.

مرکز رشد دانشگاه زابل


