طلوع

روزنامه فرهنگی /سیاسی /اجتماعی /ورزشی

شماره استاندارد بین المللی روزنامه طلوع (شاپا ) 5873-8002 :
شیراز :خیابان انقالب (نادر) /نبش پارک انقالب /مجتمع رز /طبقه اول

روزنامه
پنجشنبه  15آذرماه 1397

شماره 2397

قیمت در کازرون  800تومان

صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :محمدمهدی جعفریزاده
عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور

ISSN: 5873 - 8002
تلفن 071-32344772:

فاکس32344771 :

کازرون :خ قدمگاه /پایین تر از تقاطع امیرکبیر 071-42229246

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

حساب جاری سپهر  0101455837001بانک صادرات به نام روزنامه طلوع

آدرس سایتwww.tolounews.com :

مرامنامه اخالقیtolounews.com/Regulations.aspx :

چاپخانه :خلیج فارس

همزمان با برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ رخ داد؛

رونمایی از  21طرح دانشبنیان ،فناورانه و استارتاپی
همزمان با برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی
الکامپ که با حضور مرتضی براری معاون
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،از  21طرح
دانشبنیان ،فناورانه و استارتاپی اتاق بازرگانی
فارس رونمایی شد.
سرویس خبری /مریم زارع خفری :رئیس
اتاق بازرگانی فارس در مراسم رونمایی از این
دستاوردهای علمی گفت :طی چند سال گذشته
رویکرد علمی و پژوهشی بهعنوان یک اولویت در
اتاق بازرگانی فارس همواره مدنظر قرارگرفته شده
است و در این نمایشگاه نیز از  21طرح دانشبنیان،
فناورانه و استارتاپی با مشارکت دانشکده علوم
نوین دانشگاه علوم پزشکی شیراز رونمایی
شد.
جمال رازقی افزود :طرح بازیافت از مبدأ ،دستگاه
علوفه هیدروپونیک ،دستگاه هوشمند کدینگ،
صفحات خورشیدی ،استارتاپ زیداکس ،نرمافزار
 ،crtطراحی ،ساخت انواع پرتزهای پیچیده جراحی
و استارتاپ سازن (سامانه تجارت الکترونیک
تخصصی صنعت ساختمان) از جمله این طراحها
است.
به گفته وی این طرحها در حوزههای کشاورزی،
مهندسی ،پزشکی و گردشگری است.
رازقی تأکید کرد :اتاق بازرگانی در تجاریسازی،
صادرات فناوری و خدمات مالکیت فکری در این
طرحها با دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی
شیراز همکاری و مشارکت خواهد داشت.
وی ادامه داد :اتاق بازرگانی فارس حامی اکوسیستم
کارآفرینی و نوآوری ،طراحی دفاتر تبادل فناوری
در اتاقهای بازرگانی کشور و تسهیلکننده
صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان جنوب

کشور است.
این مسئول ادامه داد :اتاق بازرگانی فارس خدمات
تجاریسازی ،صادرات و انتقال فناوری را به
واحدهای اقتصادی و بخش خصوصی استان و
کشور ارائه میکند و با افتتاح دفتر فناوری زمینه

برای فعالیت بهتر استارتآپها در استان فارس
فراهم شده است.
رازقی همچنین یادآور شد :شکوفایی استعدادها
و انتقال تکنولوژی نیاز به پشتیبانی و حمایت
دارد و اتاق بازرگانی فارس حرکت خود به
سمت دانشبنیان کردن فعالیتها و ارائه خدمات
تخصصی موردنیاز به فعاالن بخش خصوصی را با
جدیت دنبال میکند.
معاون تحقیق و توسعه اتاق بازرگانی فارس نیز
در بخش دیگری از این مراسم گفت :این اولین
باری است که اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی در کشور ،دارای دفاتر تبادل تکنولوژی
و استانداردسازی شدهاند و اتاق بازرگانی فارس نیز
در این حوزه پیشرو بوده و بر اساس برنامه قرار
است در سایر اتاقهای بازرگانی کشور نیز این
دفاتر راهاندازی شود.
یلدا راهدار اضافه کرد :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی فارس عالوه بر راهاندازی این دفتر ،به
حوزه کارآفرینی نیز وارد شده و از کسبوکارهای
ِ
تسهیلگری تجاریسازی،
نوپا با ارائه خدمات
ِ
صادرات فناوری ،خدمات سرمایهگذاری خطرپذیر
و مالکیت فکری محصوالت و ...حمایت میکند.
وی در مورد فعالیتهای اتاق بازرگانی فارس در
هفدهمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ نیز گفت:
روز اول به ارائه و معرفی دستاوردهای در حوزه
خدمات فنی مهندسی و سالمت اختصاص داده شد و
در کنار آن ،از  21محصول دانشبنیان استان فارس
رونمایی و تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی
فارس و دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی
شیراز نیز منعقد شد.
راهدار اضافه کرد :در روز دوم نمایشگاه یعنی
چهارشنبه از استارتآپی در حوزه فناوری
اطالعات با حضور مقامات کشوری و استانی با
نام «زیداکس» که خدمات اشتراکگذاری منابع
آموزشی را با قیمت ارزان عرضه میکند ،رونمایی
شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد :در
این روز همچنین یک نشست تخصصی با عنوان
«فرصتها و چالشهای سرمایهگذاری خطرپذیر»
در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ برگزار
شد.
به گفته وی در روز پنجشنبه نیز اتاق بازرگانی
فارس دستاوردها و توانمندی خود در حوزه
کشاورزی را معرفی میکند و در روز جمعه نیز
برای آشنایی بیشتر افراد ،نشستی تخصصی برای
تبدیل کسبوکار سنتی به نوین برگزار خواهد
کرد و در این روز همچنین از یک استارتآپ
رونمایی خواهد شد.
وی با اشاره به تبادل فناوری در دفتر اتاق بازرگانی

فارس گفت :از زمان راهاندازی این دفتر تاکنون
بیش از  100میلیارد ریال استارتآپها در آن
ارزشگذاری شده است و عالوه بر آن در چند
پروژه نیز توانستهایم برای صنایع فارس انتقال
فناوری انجام دهیم و حتی از کشورهای آمریکا،

فرانسه ،آلمان و سوئد نیز به داخل کشور فناوری
انتقال داشتهایم.
راهدار ادامه داد :عالوه بر این ،انتقال فناوری از
خارج ،در داخل کشور نیز چندین طرح انتقال فنی
به سازمانها و دستگاههای داشتهایم.
به گفته وی منظور از انتقال فناوری ایجاد ارتباط
بین تولیدکننده ایده و تکنولوژی و خریدار آن
است و انتقال تجاری دانش فنی ،فرایند صادرات
فنآوری ،فرآیند تبادل فنآوری به داخل ،فرایند
استفاده دوطرفه ،از خدمات قابلارائه در دفتر تبادل
تکنولوژی در اتاق بازرگانی فارس است.
راهدار ادامه داد :اتاق بازرگانی فارس بهعنوان یکی
از ارکان کلیدی بخش خصوصی که دارای بستر
مناسب ارتباطی و اقتصادی در داخل و خارج از
کشور است ،میتواند میزبان مناسبی جهت توسعه
دفتر بینالمللی تبادل فنآوری بهعنوان یکی از
ارکان کلیدی زیرساختی باشد و زمینه را برای
تولید ثروت از طریق دانش فراهم کند.
رئیس دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی
شیراز نیز در مراسم تبادل تفاهمنامه همکاری اتاق
بازرگانی فارس و دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،گفت :برای رسیدن به موفقیت باید
به سمت تجاریسازی محصوالت نیز میرفتیم که
با این تفاهمنامه قدم محکمی در این راستا برداشته
شده است.
غالمرضا حاتم افزود :طی توافقات انجام شده اتاق
بازرگانی فارس در بحث تجاریسازی تولیدات
دانشجویان همکاری خواهد کرد .وی تصریح کرد:
اگر حمایتهای الزم انجام شود ،برخی از تولیدات
دانشجویان جنبه صادراتی نیز دارد و میتواند برای
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کشور ارزآوری داشته باشد.

