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بسمه تعالی
جناب آقای دکتر چقامیرزا
مدیریت محترم امور پژوهشی دانشگاه رازی

با سالم و تحیت؛

به اطالع میرساند ،هلدینگ دانشبنیان گسترش صنعت علوم زیستی لیدکو به عنوان اولین هلدینگ
خصوصی و سازمان توسعهای با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت در حوزه سرمایهگذاری بر روی علوم و
فناوریهای نوین در ایران ،پیشرو در سرمایهگذاریهای دانشی و تجاریسازی ایدههای نو در عرصههای
بیوتکنولوژی و فناوریهای نوین حاصل از نتایج تحقیقات نخبگان علمی بوده و در جهت رفع نیازمندیهای
فناورانه ،گامهای تاثیرگذار فراوانی در حوزه صنایع پیشرفته و علوم زیستی برداشته است .این هلدینگ با
تجربه و در اختیار داشتن هابهای تخصصی و دانشی در چهارچوب اکوسیستم تحقیق و توسعه ،با توجه به
سند توسعه چشمانداز گیاهان دارویی و فرآوردههای آن ،در راستای تحقق تولید ملی و اشتغالزایی پایدار در
بستر ظرفیتهای باالی کشور اقدام به اجرای طرح "احداث پاالیشگاه گیاهان دارویی" نموده است.
این طرح صنعتی که پروژهای دانشبنیان است ،با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
به عنوان یک طرح کالن و استراتژیک ملی با اشتغالزایی متخصصین ،نخبگان و فناوران در استان کرمانشاه
آغاز شده است .در این طرح استفاده از گیاهان دارویی برای تولید  8دسته محصول با فناوریهای نوین
( )Hightechشامل عصاره ،اسانس ،قرص ،کپسول ،روغن و  ...مدنظر میباشد.
نظر به تخصص و تجربیات جنابعالی و اهتمام هلدینگ دانش بنیان لیدکو به اتکا بر دانش و توان نخبگان و
متخصصان داخلی در عملیاتی نمودن پروژه پاالیشگاه گیاهان دارویی ،خواهشمند است در صورت تمایل به
همکاری در اجرا و پیادهسازی طرح ملی و استراتژیک مذکور ،اقدامات الزم جهت بررسی زمینههای همکاری
فیمابین و برگزاری جلسه کارشناسی با نمایندگان هلدینگ دانشبنیان لیدکو را مقرر فرمایید.
پیشاپیش از همکاری شما استاد گرانقدر و فرهیخته سپاسگزاریم.
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