بسمه تعالی
گزارش نوزدهمین رویداد شتاب استان و دومین رویداد شتاب تخصصی ایده ای کشاورزی و صنایع وابسته
دبیر خانه رویداد شتاب استان در پارک علم وفناوری

نوزدهمین رویداد شتاب استان با موضوع " ایده های نوین در حوزه کسب وکار های بخش کشاورز و صنایع وابسته" با
همکاری پارک علم وفناوری ،مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی،
سازمان جهاد کشاورزی ،بانک کشاورزی استان ،صندوق حمایت از توسعه کشاورزی ،مرکز کارآفرینی جهاد کشاورزی و فن
بازار منطقه ای استان در سه روز متوالی در روزهای  8الی  10اسفند ماه سال  97در محل مرکز آموزش کشاورزی شهید
خیابانیان زاهدان برگزار گردید.
این رویداد با هدف شناسایی ایده های نوین کسب وکار بخش کشاورزی ،آموزش وحمایت از فارغ التحصیالن حوزه های
مختلف کشاورزی و منابع طبیعی با  10محور شامل موارد ذیل برگزار گردید:
 دیجیتال مارکتینگ و خدمات نوین بازاریابی و مشاوره فناوری های مالی در بخش کشاورزی هوشمند سازی مزارع و باغها تولید محتوی آموزشی و ترویجی ایده های نوین در حوزه تولید انواع نهاده ها و ماشین آالت فناورانه ایده های خالقانه و نوین در حوزه تکثیر و پرورش انواع گیاهان ،آبزیان ،طیور و دام روش های خالقانه و نوین بسته بندی تولید ارقام و گونه های اصالح شده تولید داروها و مکمل های دارویی گیاهی -پلت فرم های زنجیره فعالیت کشاورزی (کرادفاندینگ ،بازارگاه های اینترنتی ،تامین کاال ،بیمه و )...

نوزدهمین رویداد شتاب با حضور  98نفر از عالقه مندان از سراسر استان و جمعی از مدیران استانی و حضور مدیرکل
اقتصادی استاندار و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور 6 ،منتور و یک تسهیلگر و تیم اجرایی شتاب دهنده رستاک
(عضو پارک علم وفناوری استان سیستان وبلوچستان) برگزار گردید .عالقه مندان و صاحبان ایده در روز نخست رویداد 23
ایده را مطرح نمودند که در نهایت با رای شرکت کنندگان  10ایده جهت تیم سازی و امکان راه اندازی استارت آپ توسط
صاحبان ایده انتخاب گردید.

 تیم های تشکیل شده در نوزدهمین رویداد شتاب
 -1آکواپونیک (ایجاد چرخه تولید همزمان ماهی و گیاه در گلخانه تحت کنترل)
 -2طالی سفید خرما ( تولید فرومون بیولوژیک کنترل کننده سرخرطومی خرما و تولید محصوالت دارویی از پنیرک مغز ساقه
خرما)
 -3کراسیکودا (ایجاد اینسکتاریوم و استحصال و تولید سم انواع عقرب)
 -4رازیا تسکین (تولید دارویی ضد درد و بهداشت دهان ودندان از گیاهان دارویی)

 -5زالو درمانگر (راه اندازی مرکز تولید و تکثیر زالو)
 -6زیست کود (تولید کود بیولوژیک بسته بندی و ایجاد بازار جدید و متنوع)
 -7سالیکورنیا (تولید و تکثیر سالیکورنیا و محصوالت متنوع غذایی دامی و انسانی و مکمل های مختلف)
 -8سوخت سبز شرق (ایجاد مراکز خانگی و کوچک تولید سوخت زیستی قابل استفاده جهت انواع موتور اتومبیل و دوچرخ با
استفاده از گیاهان زراعی)
 -9مشاور سبز (راه اندازی سایت و کانال های مشاوره و جذب سرمایه گذار در خصوص کشاورزی)
 -10یرنا (تولید ،بازار یابی پماد ضد سوختگی ساخته شده از گیاهان دارویی بومی با استفاده از طب سنتی)

تیم های تشکیل شده با استقرار در محل برگزاری رویداد به کمک  6منتور رویداد و شرکت در کارگاه های متنوع و تخصصی
(جدول  )1به تکمیل بوم ناب پرداختند.
ردیف عنوان کارگاه
1

مدرس

معرفی فرصت های کارآفرینی در بخش

مدت زمان
 1ساعت

کشاورزی و استارت آپها ایرانی در حوزه
کشاورزی
2

بوم ناب

فرید شاهمرادی

 1ساعت

3

آزمون ایده ()validation

مهندس سارا ستوده

 1ساعت

4

MVP

فرید شاهمرادی

 1ساعت

6

نحوه ارائه ایده

مهندس سارا ستوده

 1ساعت

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی کسب وکاردر طی برگزاری رویداد

در انتهای روز سوم رویداد تیم ها به ارائه کار تیمی به داوران پرداختند و در نهایت چهار تیم برگزیده شدند.
 تیم داوری
 دکتر منصور فاضلی (رئیس مرکز آموزش کشاورزی شهید خیابانیان) دکتر ملیحه خسروی (هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی) مهندس افروز (معاون مرکز آموزش شهید خیایانبان)-

مهندس یحی داوطلب (کارآفرین بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی)

 مهندس جهانتیغ (رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان) -دکتر افشاریان (مدیر گروه بخش علوم دام مرکز شهید خیابانیان)

تیم داوری دومین رویداد شتاب کشاورزی و صنایع وابسته

 تیمهای برگزیده نوزدهمین رویداد شتاب استان

تیم اول رویداد :سالیکورنیا

تیم دوم رویداد اکواپونیک

مقام سوم مشتر :طالی سفید خرما و کراسیکودا

عکس پایانی رویداد

