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معاون اول رییسجمهور :تولید دســتگاه ونتیالتور در پارک علم و فناوری خراســان ظرفیت
بزرگی برای کشور است
معاون اول رییس جمهوری گفت :ظرفیت بزرگی در شــرکتهای دانش بنیان برای کشــور وجود دارد که نمونه
آن تولید ونتیالتور (دستگاه تنفس مصنوعی) در پارک علم و فناوری خراسان است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ اسحاق جهانگیری روز دوشنبه 26
خرداد ماه سال جاری در نشست ویدیو کنفرانسی با مدیران ارشد وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ،برخی روسای
دانشــگاههای کشــور و همچنین روســای پارکهای علم و فناوری افزود :در روزهای نخســت شــیوع کرونا ،وقتی در
گزارش بیمارســتانها و مرا کز بهداشــتی از کمبود تجهیزات بهداشــتی و حفاظتی ســخن میگفتند ،مانده بودیم که
این تجهیزات را از کجا برای کشور وارد کنیم.
وی با بیان اینکه در گذشــته و با داشــتن علم و فناوری ،برای تولید این کار حدود ســه ســال طول میکشــید ادامه
داد :با بسیجی که در تمام کشور رخ داد این کار به سرعت انجام شد و به اعتقاد من جزو کارهایی است که باید در
تاریخ به ثبت رسانده شود زیرا توانستیم به سطحی از خودکفایی برسیم که صادرات تجهیزات هم داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به شرکت دانش بنیان "احیاء درمان پیشرفته" گفت :این شرکت به سطحی از
دانش و توانایی رســیده اســت که ا کنون عالوه بر تامین ونتیالتور برای کشــور ،برای صادرات به کشورهای پیشرفته
هم در حال برنامهریزی است.
رییــس پــارک علــم و فناوری خراســان نیز در این نشســت گفــت :در این پارک  ۳۵۰شــرکت خصوصی حضــور دارد که
نزدیــک بــه  ۴هــزار و  ۵۰۰نفــر در آن مشــغول فعالیــت بــوده و  ۸۰درصــد آنهــا دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و باالتر
هستند.
دکتــر رضــا قنبری افزود :اتفاق جالب در ا کوسیســتم این اســتان این اســت که  ۵۰درصد دانشآموختگان دانشــگاه
فردوسی مشهد جذب این شرکتها شدهاند.
وی ادامه داد :دولت برای پشتیبانی از هر کدام از این شرکتها حدود  ۴۰۰میلیون ریال هزینه میکند.
عضو هیات علمی دانشــگاه فردوســی مشــهد گفت :مهمترین محصول این پارک را در شرایط فعلی میتوان ساخت
دســتگاه ونتیالتور توســط شــرکت "احیا درمان پیشرفته" ذکر کرد که  ۷۰درصد نیاز روزانه کشور را در اوج شیوع کرونا
تامین کرد.
وی افزود :این شرکت فقط اجازه ساخت پنج دستگاه در روز را داشت که ا کنون به  ۴۰دستگاه در روز رسیده است
6

پارک علم و فناوری خراسان  -شماره چهلم  -خرداد ماه 99

ماهنامهداخلی

و به عبارتی هر  ۳۵دقیقه یک دستگاه در این شرکت ساخته میشود.
قنبری ادامه داد :این شرکت ا کنون سفارش تولید  ۲هزار دستگاه تا پایان سال میالدی برای کشورهای مختلف را
دارد و نیاز است برای حل مشکالت آن ،راه حلی در نظر گرفته شود.
رییس پارک علم و فناوری خراســان افزود :در حال حاضر این شــرکت برای ساخت دستگاه سی.تی.اسکن در حال
برنامه ریزی است.

وی ادامــه داد :همچنین پلتفرمی توســط یک اســتارتاپ این پارک ایجاد شــده که ارتباط بیــن معلم ،دانش آموز و
والدین را فراهم کرده است و ا کنون  ۶۵هزار نصب آن در  ۲۶استان کشور گزارش شده و حتی کشور افغانستان نیز
به خاطر استفاده از زبان فارسی در حال نصب و استفاده از این سامانه است.
قنبری گفت :طرح دیگری که در این پارک به بهرهبرداری رســیده و یکی از طر حهای کالن ملی نیز محســوب شــده
اســت ،تهیه پالســمای ســرد میباشــد که ا کنون بــه غیر از آمریــکا ،در اختیار ایران نیــز قرار دارد .از ایــن محصول در
زمینه بیوتروریسم استفاده میشود ولی کاربرد اصلی آن در حوزه تجهیرات پزشکی است.
وی افــزود :از محصــوالت دیگــر ایــن پــارک میتوان به مســیریاب آنالین به عنوان یکی از اپلیکیشــن هــای پرطرفدار
اشــاره کرد ،این مســیریاب ،دادههای آنالین کاربران را به صورت گمنام دریافت کرده و نواحی پرتردد را مشــخص
میکند .در حال حاضر ســرمایه گذاری جالبی در این شــرکت انجام شــده و به عبارتی برای این محصول ســه پارک
علم و فناوری در حال همکاری هستند.
رییس پارک علم و فناوری خراسان ادامه داد :شرکت دیگری در این مجموعه فعال است که توانسته روزانه  ۱۰۰هزار
عدد لوله آزمایشگاهی برای خونگیری فراهم کند.
وی گفت :ساخت روزانه سه چادر برای دفاع بیولوژیک و همچنین ساخت پنج کانکس ایزوله از دیگر فعالیتهای
انجام شده در این پارک است.
قنبری افزود :کرونا فضایی ایجاد کرد که توانستیم ارتباطات خوبی با سایر قسمتها برقرار کنیم و ا کنون در اجرای
طرحی ،آســتان قدس رضوی زمینی را برای پردیس فناوری در اختیار دارد که نظارت و حمایت از شــرکتهای آن
را به پارک علم و فناوری خراسان سپرده است و به عبارتی ،دولت در حال گسترش پارکهای خود با هزینه بخش
خصوصی است.
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رئیس اداره تســهیل فناوری و توســعه اقتصاد دانشبنیان وزارت امور خارجه :شــرکتهای
پارک علم و فناوری خراسان از جهش تولید به انفجار تولید رسیدهاند
دکتر سید حمیدرضا وحید کیانی ،رئیس اداره تسهیل فناوری و توسعه اقتصاد دانشبنیان وزارت امور خارجه
ضمــن بازدیــد از شــرکتهای دانشبنیــان پــارک علم و فناوری خراســان و تحســین آنان گفت :این شــرکتها
جهش تولید را رد کرده و به انفجار تولید رسیدهاند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان؛ دکتر سید حمیدرضا وحید کیانی رئیس اداره تسهیل فناوری
و توسعه اقتصاد دانشبنیان وزارت امور خارجه و مهندس محسن دیندار کارشناس دفتر برنامه ریزی امور فناوری
وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز ســه شــنبه ۱۳خرداد ماه ســال جاری ضمن بازدید از شــرکتهای دانشبنیان
پارک علم و فناوری خراسان ،با مدیران عامل شرکتها و نمایندگان آنها به گفتوگو نشستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مبناهــای اقتصــاد مقاومتی بــر مبنای "هــای تکنولوژی" اســت گفت :این شــرکتها
بیشــترین ارزش افــزوده را دارنــد .درواقــع شــرکتهایی کــه بر مبنای دانــش ،محصــول تولید میکنند ارزش بســیار
بیشتری نسبت به دیگر شرکتها دارند.
وی ادامــه داد :امــروزه مــا نــه تنها به خودبــاوری و خودکفایی صددرصد رســیده ایم بلکه در بســیاری از حوزهها به
صادرات حدا کثری رسیده ایم.
رئیس اداره تســهیل فناوری و توســعه اقتصاد دانشبنیان وزارت امور خارجه اظهار کرد :در سه دهه فعالیت خود،
چنین سطح از فناوری و توان شرکتهای دانش بنیان ایرانی را ندیده بودم و این مهم ،غیرقابل باور است.
وی در ادامه گفت :سفرای کشور باید بدانند که در داخل چه فناوریهایی داریم و ضمن اشاره به اینکه تکنولوژی
بومی ما ارزان ارائه میشود بیان کرد :در این خصوص میتوان بازار هدف بسیار زیادی برای شرکتها در نظر گرفت
و بخشهای صادراتی باید بیش از اینها فعال شوند.
وی همچنین فعال کردن NGOهای داخلی و خارجی عالقه مند به همکاری و سرمایه گذاری با شرکتهای فناور
و دانشبنیــان ایرانــی را حائــز اهمیت دانســت و در زمینه شناســایی و معرفی کشــورهای هدف این شــرکتها و نیز
تسهیل صادرات محصوالت فناور و دانشبنیان اعالم آمادگی و همکاری نمود.
دکتــر رضــا قنبــری رئیس پارک علم و فناوری خراســان گفت :نباید دچار مرداب فناوری شــویم و برای این موضوع،
بخــش خصوصــی باید توانمند باشــد تــا بتواند این فناوریها را به خارج از کشــور ارائه و برای ایــن جوانان و ارتباط
آنان ،سرمایهگذاری کند.
8

پارک علم و فناوری خراسان  -شماره چهلم  -خرداد ماه 99

ماهنامهداخلی

در ایــن جلســه مهنــدس ا کبــر امینی معاون پشــتیبانی فنــاوری پارک علــم و فناوری خراســان ضمــن معرفی پارک
خراســان ،گوشــه ای از فعالیتها و خدمات بینالملل ارائه شــده به شــرکتها را چنین برشــمرد :عقد قراردادهای
پژوهشی با سازمانهای بزرگ برای ارتباط و ظرفیتسازی با حوزههای مختلف ،تقویت شبکهسازی برای ارتباط
شــرکتهای بزرگ و کوچک در کنار یکدیگر برگزاری تورهای فناوری ،حضور در نمایشــگاههای مختلف بینالمللی
و راهاندازی مرکز مبادالت فناوری ایران و قزاقستان و همچنین فرآیند دقیق نظارت و ارزیابی.
در این جلســه نمایندگان شــرکتهای فناور و دانشبنیان پارک علم و فناوری خراســان حضور داشتند و به معرفی
دستاوردها و توانمندیهای خود پرداختند.
دکتر مدنی مدیرعامل شــرکت پیمان خطوط شــرق و رئیس انجمن دانش بنیان اســتان گفت ۲۸۰ :شــرکت دانش
بنیان در اســتان خراســان رضوی وجود دارد و بیش از این تعداد هم ،شــرکت فناور داریم که ظرفیت دانشبنیان
شــدن دارنــد .همچنیــن وجود صنایع زیرســاختی خوب در اســتان که الزم اســت توســعه این شــرکتها با فروش
داخلی و بینیاز کردن کشور از خارجیها فراهم میشود و برای توسعه بازار ،راهی جز صادرات نداریم.
مهندس هاتف مدیرعامل شــرکت آهار شــرق و عضو انجمن دانشبنیان اســتان خراســانرضوی نیز گفت :سرعت
رشد شرکتها در سایر کشورها بیشتر از ماست و این به این دلیل است که شرکتهایشان ،صادرات را آموختهاند
و جایگاه ایران ،نباید خامفروشی باشد .ا گر از شرکتها حمایت شود میتواند به صادرات منجر شود.

دیگر نمایندگان شرکتهای پارک علم و فناوری خراسان نیز به معرفی خود و دستاوردهایشان پرداختند .از جمله
شرکت همراه افزار دایا در زمینه اپلیکیشن ارتباط دانشآموران ،معلمین و والدین ،شرکت نگین سامانه هوشمند
پاژ فعال در صنعت اتوماسیون-های هوشمند هتلی ،شرکت فناوران توسعه در حوزه نرمافزارهای مدیریت منابع
سازمانی و  ،ERPشرکت  IREX2WORLDدر حوزه بازاریابی محصوالت شرکتها به چهار زبان انگلیسی ،فارسی،
روســی ،عربی و ســاپورت ششــگروه خدمات و پنج زون جغرافیایی مختلف ،شــرکت صنعت هوشــمند آترین نوین
درخصوص طراحی بازیها و نورپردازی.
شــایان ذکر اســت مســئولین از شــرکتهای دانش بنیان ســامان داروی هشــتم فعال در زمینه داروهای نوترکیب
و فا کتــور  ۸انعقــاد خــون ،شــرکت دانشبنیان آهار شــرق فعــال در زمینه خدمــات نیروگاهی ،شــرکت دانشبنیان
احیــا درمــان پیشــرفته تولیــد کننــده ونتیالتــور و دســتگاه سیتیاســکن ،شــرکت بهپویــان امیــن منتظــر در حوزه
هوشمندســازی و بهینهســازی انرژی و شــرکت کاوش صنعت توس فعال در زمینه تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی
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بازدید کردند و از نزدیک با دستاوردها و توانمندیهای این شرکتها آشنا شدند.
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ب وکار پارک علم وفناوری خراســان :شــعار ما «ازطلوع ایده تا
کارشــناس واحد توســعه کس ـ 
فتح بازار» است
م و فناوری
کارشــناس واحــد توســعه کس ـب و کار پــارک عل ـم و فنــاوری خراســان گفــت :کارآفرینــان در پارک عل ـ 
خراسان اید ه ارائه میدهند و پارک شرایط توسعه و فتح بازار را برای آنها فراهم میکند.

محمدعلــی دشــتی ،در گفتوگــو با خبرنــگار پارک علموفناوری خراســان درخصوص شــکلگیری شــعار تجاری پارک
م و فناوری خراسان ،کمپ آموزشی با عنوان «شکار فرصتهای نوآوری»
اظهار کرد :مهر ماه سال گذشته در پارک عل 
ایجاد شد ،که ا کثر پرسنل در جلسات آن شرکت کردند.
وی افــزود :طــی جلســه اول کارکنان ،ایدهها ،تغییرات و نوآوریهای مفید را برای بهبود عملکرد ســازمان در لیســتی
م وفناوری خراسان و دکتر
اعالم کردند که نتیجه آن حدود  ۱۵۰ایده بود .ک ه با بررسی دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک عل 
کامــران باقــری ،عضــو هیئت مدیره انجمــن مدیریت فناوری ایــران و مدرس این دوره ،ایدههای منتخب شناســایی
شدند.
دشــتی عنوان کرد :در جلســه دوم ضمن بررســی ایده های منتخب ،شــرکت کنندگان در قالب تیم های مختلف به
بررســی ایده های مربوط به تیم خود و پیاده ســازی آن ها پرداختند .درواقع هر تیم جلســات کاری خود را تشــکیل
داده و به پیاده ســازی ایده های منتخب پرداختند.در جلســه ســوم با حضور دکتر مهدی کشــمیری ،مدیرکل دفتر
برنامه ریزی و سیاســت گذاری امور پژوهشــی وزارت علوم برگزار شــد که ایده های نهایی معرفی شدند .ایده انتخاب
شعار تجاری پارک ،نمونه ای از آن بود که مورد قبول واقع شد.
کارشــناس واحد توســعه کسبوکار پارک علموفناوری خراســان تصریح کرد :همچنین در «دیوار نوآوری» که آن هم،
حاصل همین ایدههای جدید است ،سواالتی را مطرح کردیم تا کارکنان و مراجعان به آن پاسخ دهند و نیز شعارهای
پیشنهادی خود را بر روی آن بنویسند.
وی گفت :متاســفانه از پاســخ مراجعان به پارک ،خروجی خوبی دریافت نکردیم و بنابراین ایدههای پرســنل پارک را
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جمعآوری کردیم .ســپس این ایدهها توســط هیئت رئیســه پارک بررسی شد و ســرانجام شعار «از طلوع ایده تا فتح
بازار» انتخاب شد.
دشــتی درخصــوص مفهــوم شــعار تجــاری ادامــه داد :در کل معنــی شــعار تجــاری ایــن اســت کــه گــروه یــا حزبــی
بــا یــک دیــدگاه فکــری ،قصــد انجــام کاری را دارد و ســپس هــدف خــود را بــه عنــوان شــعار اعــام مــی کنــد.
شایان ذکر است شعار "از طلوع ایده تا فتح بازار" نیز با توجه به اهداف پارک ،انتخاب شده است.
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تفاهمنامه همکاری فیمابین شــرکت پتروشــیمی تندگویان و شــرکت پدیده انرژی پارسیان
منعقد شد
در راستای رفع نیازمندیهای پتروشیمی شهید تندگویان و افزایش بهرهوری و رونق تولید ،تفاهمنامه ای بین
شــرکت پدیده انرژی پارســیان ،عضو پارک علم و فناوری خراســان و پتروشــیمی شــهید تندگویان در خصوص
ساخت فیلترهای انواع ا کچویتر موجود در تجهیزات پتروشیمی تندگویان منعقد شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری خراســان ،بــه نقل از وبگاه پتروشــیمی شــهید تندگویان؛ نمایشــگاه
تخصصی فیلترسازان داخلی ،با تمرکز بر نیازمندیهای پتروشیمی شهید تندگویان و با حضور شرکتهای مطرح و
صاحبنام در این صنعت برگزار و در آن ،آخرین دستاوردها و تواناییهای شرکتهای تولیدکننده داخلی در زمینه
ساخت انواع فیلترهای صنعتی به نمایش گذاشته شد.
از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشــگاه ،عالوه بر عمل به فرمایشــات مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از
توان و قابلیتهای شرکتهای داخلی به منظور تحقق جهش تولید ،می توان به جلوگیری از خروج ارز ،خودکفایی
کشــور در زمینه های ســاخت فیلترهای مختلف و کمک به ارتقاء دانش از طریق همفکری مدیران و کارشناســان
صنعت پتروشیمی و تولیدکنندگان اشاره نمود.
در این برنامه چهارده شرکت مطرح کشور در زمینه فیلترسازی حضور یافته و ضمن معرفی محصوالت ،قابلیتهای
خود را در تولید محصوالت جدید به نمایش گذاشتند.
در ایــن نمایشــگاه ،شــرکت پدیــده انــرژی پارســیان عضــو پــارک علــم و فنــاوری خراســان بــه موجــب معرفــی یکی از
محصــوالت خــود کــه در زمینــه تولید انــواع فیلتر مربوط به ا کچویترهای صنعت پتروشــیمی اســت ،حضــور یافت و
موفق به عقد تفاهم همکاری با این پتروشیمی گردید.
قابل ذکر است عالوه بر بازدید مدیران ،مسئولین و کارشناسان پتروشیمی شهید تندگویان ،مدیران و کارشناسان
شــرکت هــای پتروشــیمی مســتقر در منطقه ویژه پتروشــیمی نیــز از نمایشــگاه بازدید نمــوده و ضمن بیــان نیازها و
خواســتههای خــود از تولیدکننــدگان ،مذا کره و هماهنگی جهت اســتفاده از ظرفیت تولیدکننــدگان داخلی در این
نمایشگاه صورت پذیرفت.
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مدیرعامــل شــرکت آنباندگیــم اســتودیو خبر داد؛ ایدهپردازی و خالقیــت در بازی آنباند حد
ندارد
مدیرعامل شرکت آنباندگیم استودیو ،پذیرش شده در پارک علم و فناوری خراسان ،گفت :یکی از آن مواردی
که در آنباند حد ندارد ،ایدهپردازی و خالقیت است و از کیفیت عالی در کار خود لذت میبریم.

معین رضایی در گفتوگو با خبرنگار پارک علمو فناوری خراســان اظهار کرد :اســتودیو آنباند در ســال  ۹۲تاســیس
شــده اســت .بازیهای شــرکت آنباند بر روی ســایت کافه بازار و گوگلپلی موجود اســت .ما تولید کننده بازیهای
رایانهای در بســتر موبایل ،دســکتاپ ،تلویزیون هوشمند و سامانههای سختافزاری هستیم که بیشتر تمرکز ما بر
روی بازیهای موبایل است.
وی افــزود :افتخــارات بزرگــی از جملــه کاندیــدای بهتریــن بازی ســال دنیا در  IGNفرانسیســکو که یک وب ســایت
رسانهای و سرگرمی آمریکایی است ،بودهایم .همچنین کاندید بهترین سناریو در جشنواره بینالمللی عمار ،مقام
اول دستاورد هنری افیوام گیم جم ،مقام دوم گیمجم ایرانا و  ...را از آن خود کردهایم.
مدیرعامل شــرکت آنباند بیان کرد :در حال حاضر تمرکز خود را بر روی تولید بازی در بازار بینالمللی گذاشــتهایم و
بازیهای هایپر کژوال ( )Hyper-Casualتولید میکنیم که رده سنی بازیها کامال مشخص شده است.
همچنین بازیها و برنامههایی با فناوری واقعیت افزوده و مجازی تولید میکنیم تا برای ارتباط بهتر با مشــتری و
معرفی آنچه در این خصوص نیاز است ،کمکدهنده و بیرقیب باشید.
رضایی تصریح کرد :همچنین میتوان کتابهایی که افراد تولید کردهاند را به ما بســپارند ،تا آنها را به یک بازی
ساده و جذاب برای کودکان تبدیل کنیم و امکان ارزیابی و بررسی آموزشی را فراهم سازیم.
رضایــی درخصــوص فرآینــد تولید در آنباند عنوان کرد :شــرکت ما تولیدات خود را با وســواس ،دقــت و زیر نظر افراد
حرف ـهای و باســابقه انجــام میدهد و از کیفیت عالــی در کار خود لذت میبرد .یکی از آن مــواردی که در آنباند حد
ندارد ،ایدهپردازی و خالقیت است.
مدیرعامل شرکت آنباند با اشاره به اینکه ورود به پارک علم و فناوری خراسان برای آنها افتخارآفرین است ،ادامه
ب رتبه دانشبنیان ،فراهم کردن
داد :قبل از ورود به پارک در شــتابدهنده مشــغول فعالیت بودیم و با هدف کس 
مــکان مناســب و همچنیــن اســتفاده از مشــاورهها و کمکهای جانبی ،تصمیــم به ورود و عضویــت در پارک علمو
فناوری خراسان را کردیم.
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در تعامل پارک علم و فناوری خراســان با بخش خصوصی و خیرین صورت خواهد گرفت:
توسعه فناوری در حوزه گیاهان دارویی
بــه منظــور توســعه فنــاوری در حــوزه گیاهــان دارویــی ،تفاهمنام ـهای بیــن پــارک علــم و فنــاوری خراســان و
اسماعیلزاده ،یکی از خیرین و فعاالن اقتصادی شهرستان تربت حیدریه منعقد گردید.

بــه گــزارش روابــط عمومی پارک علم و فناوری خراســان؛ انعقاد ایــن تفاهم نامه درخصوص ایجاد مجتمع توســعه
فناوری گیاهان دارویی ،زیرســاختها و خدمات تخصصی الزم جهت فعالیت تیمها و شــرکتهای فعال در عرصه
گیاهان دارویی را فراهم میآورد.
شــایان ذکر اســت گیاهان دارویی از مزیتهای نســبی شهرســتان تربت حیدریه و استان خراسان رضوی می باشد
که این دست از تعامالت میتواند با حمایت از تیمها و شرکت های فعال در این حوزه ،باعث شتاب هر چه بیشتر
توسعه فناوری در این حوزه گردد.
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شرکت همکار مرکز رشد فناوری نیشابور ،معین اقتصادی شهرستان فیروزه شد
شــرکت شــبکه تســهیلگران اندیشه برتر -شتاب ،شــرکت همکار مرکز رشد فناوری نیشــابور ،در ارائه خدمات
فناوری و برگزاری رویدادهای کارآفرینی ،در طرح مدل مثلث توسعه اقتصادی -فرهنگی ،با امضای تفاهمنامه
ای با حضور استاندار خراسانرضوی به عنوان معین اقتصادی شهرستان فیروزه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از مرکز رشــد فناوری نیشــابور؛ بر اســاس مدل مثلث
توســعه اقتصادی -فرهنگی که از ســال گذشــته به ابتکار علیرضا رزم حســینی ،اســتاندار خراسانرضوی آغاز شده
اســت ،معینهای اقتصاد مقاومتی ارائه آموزشهای حوزه کس ـبوکار ،تســهیل امر ســرمایهگذاری و توانمندسازی
مردم در مناطق شهری و روستایی و توسعه اقتصادی منطقه را عهدهدار میشوند.
معینهــای اقتصــاد مقاومتی همچنین وظیفه شناســایی ظرفیتهای مناطق زیر پوشــش ،ایجاد بســترهای الزم
برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و اشتغالزایی را بر عهده دارند.
خاطرنشــان مینمایــد شــرکت شــبکه تســهیلگران اندیشــه برتــر -شــتاب ،در ســال  1398بــا رویکرد ارائــه خدمات
فنــاوری و برگــزاری رویدادهای کارآفرینی به عنوان شــرکت همکار مرکز رشــد فناوری نیشــابور موفــق به اخذ مصوبه
شــورای فناوری این مرکز رشــد گردید و هما کنون در ســاختمان نوآوری مرکز رشــد نیشــابور مشغول ارائه خدمات و
فعالیت میباشد.
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سه روند اصلی برنامه چرخه هایپ گارتنر برای شرکتهای متوسط
در این مقاله سعی شده است تا شهروندان عادی را برای کشف بینش استفاده از داده ها بدون نیاز به دانش پایه
علم داده ،توانمند کرده و بی شــک نســل آینده شــهروندان به واســطه ظهور پلت فرم های هوشــمند که کاربران را
برای یک زندگی خالقیت و کمک می نماید ،متحول خواهد شد.
شــرکت های متوســط میتوانند از چرخه هایپ به عنوان راهنمای ســرمایهگذاری در فناوریهای نوظهور استفاده
کنند.
حدود  68درصد از مدیران ارشــد شــرکتهای متوسط انتظار سرمایه گذاری بیشتری در مباحث فناوری اطالعات
در سال  2019نسبت به  2018دارند .بدیهی است که مدیران ارشد میتوانند در هر فرصتی سرمایهگذاری کنند؛ اما
برخی تکنولوژیها میتوانند تاثیر گســتردهای داشــته باشــند و توانمندیهای کسبوکار را تقویت کنند .این مهم
است که این مدیران ارشد سرمایه گذاریها با تأثیر باال را در اولویت قرار دهند.
لگــر مدیریتــی گارتنر میگویــد" :این چرخه با هــدف کمک به مدیران ارشــد اطالعــات و ارائه
مایــک سیســک تحلی 
راهکارهای موثر ،ارائه نقشــه راه و مباحثه با ســایر مدیران و همکاران بر روی چگونگی بهبود ،ایجاد فرصت ناب و
جدید در سازمانهای خود میباشد ".مدیران ارشد شرکتهای متوسط باید دائما تکامل یابند و نقش خود را به
عنوان شرکای کسبوکار فعال گسترش دهند.
چرخه ی هایپ گارتنر در سال  2019برای شرکتهای متوسط سه روند عمده را منعکس میکند:
 _1فرهنــگ داده محــور :ارائــه و پشــتیبانی از زیرســاختها ،قابلیتهــای شــغلی و فرهنگــی کــه بــر اســاس دادهها و
بینشهــای داده محــور عمــل میکنــد (به عنــوان مثــال تجزیه و تحلیــل محــل کار ،متخصصین داده شــهروندی،
آنالیزهای تقویت شده ،تجزیه و تحلیل تجربی و تحلیلی برای هوش مشتری)
 _2امنیــت مبتنــی بــر ریســک :یــک رویکرد عملــی و مقرون به صرفــه برای محافظــت از نقاطی که بیشــترین خطر را
دارند ،جلوگیری از هزینههای اضافی در ابزارهای امنیتی با استفاده از فایروال به عنوان یک سرویس ،تشخیص و
پاسخگویی مدیریت شده ،مدیریت نقطه پایان یکپارچه ،تجزیه و تحلیل رفتار کاربر ،دسترسی به کارگزاران امنیتی
سیستمهای ابری امکان پذیر میباشد.
 _3زیرســاخت :راه حلهــای تعریــف شــده نرمافــزاری که بــه راحتی مدیریت میشــوند ،از ســازمان های ســنتی به
معماری ابری تغییر کاربری داده است.
توسعه دهندگان شهروند چه کسانی هستند؟
یک توســعه دهنده شــهروندی ،کارمندی اســت کــه کاربردهای تجــاری جدیدی را برای مصرف بــه طور معمول و
به خودی خود ،اما به طور بالقوه با دیگران ،با اســتفاده از محیطهای توســعه یافته از طریق شــرکت های  ITو یا
سازمانهای کسبوکار ایجاد میکند.
چــرا مهــم اســت؟ واقعیت ف ـنآوری امروز این اســت که زمانهــای طوالنی برای بــرآورده کردن نیازهای کســبوکار
وجود دارد  .محدودیتهای منابع و کاهش بودجه ،وا کنش ســریع را دشــوار میسازد .با ظهور راهحلهای ابری و
 )low code application LCDPنرم افزاری است که به جای برنامه نویسی رایانه ای دستی ،محیط توسعه را برای
ایجاد نرم افزار برنامه از طریق رابطهای کاربر گرافیکی فراهم میکند)
کارمندانی که با فنآوری اطالعات سرو کار ندارند ،ا کنون میتوانند بدون دانش فناوری اطالعات عمل کنند.
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از توســعه کاربــر نهایــی اســتقبال کنیــد؛ امــا مرزهــای مشــخصی را تنظیــم کنید کــه هم نیازهــای  ITو هــم نیازهای
کس ـبوکار را برآورده کرده و برنامههای توســعه ســازگار با  ITرا ارایه دهند .این کار به کســب و کارها اجازه میدهد تا
نیازهای خود را برآورده کنند ،در حالی که  ITبر کار آنها نظارت کمی دارد .در نهایت اعتماد کنید .اطمینان حاصل
کنید که شهروندان توسعه دهنده با استفاده از  ITو همچنین محیطی امن ،میتوانند نوآور و خالق باشند.
تجزیه و تحلیل تقویتشده چیست؟
تجزیه و تحلیل تقویتشــده از یادگیری ماشــین برای خودکار کردن آمادهســازی دادهها ،کشــف بینش ،علم داده و
توســعه مدل یادگیری ماشــین و اشــترا ک بینش برای طیف گستردهای از کاربران کسبوکارها و کارکنان عملیاتی و
شهروندان متخصص علم داده استفاده میکند.
چرا اهمیت دارد؟ دادههای پیچیدهتر در مقادیر زیاد به طور فزایندهای افراد را به چالش کشیدهاست .کاربران به
سادگی نمیتوانند هر الگوی ممکن را کشف کنند و یا حتی مشخص کنند کدام اطالعات مرتبط و مفید است .این
ممکن است منجر به از دست دادن دادههای کلیدی و یا تمرکز بر بینشهای غلط شود .
همــان طــور که تحلیل تقویتشــده بالغ میشــود ،یک پلتفرم تجزیــه و تحلیل مدرن به یک ویژگــی کلیدی تبدیل
خواهد شد و بینش حاصل از آن ،به بخشی از کاربردهای تجاری در تمامی صنایع تبدیل خواهد شد.
مرا کز داده میکرو چیست؟
یــک مرکــز داده میکــرو ،مــاژوالر بــوده و کوچکتر از یک اتاق کامپیوتر اســت .معمــوال ً بیش از یک قفســه یا دو نوع
تجهیزات وجود ندارد و معموال ً یک قفسه یا کمتر .این سیستم شامل تمام فنآوری الزم است و مرکز داده شامل
همــه نیازهــای فنــاوری بوده و بــرای هدایت کارهای خــاص در مکان هــای مختلف طراحی شدهاســت ،اما به طور
معمول از فاصله دور از یک مرکز داده بزرگ مدیریت میشود.
چرا مهم اســت؟ همه خدمات فنآوری اطالعات به طور ســنتی نیاز به متمرکز شــدن ندارد ،ا گرچه به طور سنتی (و
در حال حاضر) اتاقهای کوچک کامپیوتری اغلب در مرا کز دادههای بزرگتر وجود دارد .مرا کز داده میکرو معموال
در زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که مسایل مربوط به تاخیر یا مواردی که سایت به آن نیاز دارند ،مطرح باشد.
این مرا کز را میتوان تقریبا در هر جایی مورد استفاده قرار داد و در کنار فنآوریهای توزیعشده مثل اینترنت اشیا
و محاســبات لبــه ،محبوبیــت پیدا کرد .طراحی مرا کز میکرو بــرای اجرای خودگردان با اســتفاده از یک راهحل خود
کنترلشده می باشد .به طور کلی این مرا کز دادهها بر فنآوریهای بالغ و فناوریهای تسهیل کننده تکیه دارند.
راهحلهای کسبوکار مبتنی بر اینترنت اشیا چیست؟
یــک راه حــل تجــاری  IoTترکیبــی از تکنولوژیهــای  IoTو برنامههــای تجــاری اســت کــه نتایــج مطلوبــی از قبیــل
بهینهسازی دارایی یا محصول را به عنوان یک خدمت ایجاد میکند.
چــرا مهــم اســت؟ راهحلهای تجاری مبتنی بر  IoTبــا ارزش های تحول گرا در چرخه هایپ نیســتند .اما پنج تا ده
ســال طــول مــی کشــد تا در این مســیر قرار گیرنــد .در حال حاضر ایــن پروژهها محدود هســتند و گــزاره ارزش ،هنوز
بــه طــور کامل شــناختهنشــده اســت .ا گرچه راهحلهــای ارایهشــده در ابتدا به عنــوان راهحلهای نقط ـهای ظاهر
میشوند ،زمانی که آنها با سیستمها و دادههای نهایی یکپارچه شدند و برای خودکار کردن و بهینهسازی پاسخ
کس ـبوکار ادغام شــدند ،ارزش بیشــتری ایجاد خواهند کرد .حاال زمان بررســی ارزش کسبوکار بالقوه آنها و تمرکز
بر سرمایهگذاری در یک یا دو پلتفرم برای ادغام در طول زمان است .
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علم داده شهروندی چیست؟
علــم داده شــهروندی مجموعــه ای از قابلیتهــا و شــیوه های نوظهور اســت که بــه کاربران امکان مــی دهد بینش
تحلیلی پیشرفته از داده ها را بدون نیاز به تخصص گسترده در زمینه علوم داده استخراج کند.
چــرا مهــم اســت؟ دنیای پیچیــده داده ها به طور ســنتی نیاز به متخصصینی با دســتمزد باال و نایــاب دارد .با این
حال ،ظهور آنالیزهای مدرن و ابزارهای دانش دادههای شــهروندی ،آســتانه دانش الزم را کاهش داده اســت .این
ابزارها کاربران را از طریق فرآیند راهنمایی میکنند و به طور خودکار بینش را با کاربر کشف و به اشترا ک میگذارند.
نقــش متخصصیــن داده شــهروندی را در شــرکت طراحی کنید و مرزهای مشــخصی برای چگونگی قــرار گرفتن این
نقش در تیم تحلیلی بزرگتر تعیین کنید .اطمینان حاصل کنید که آموزش ،حا کمیت و استفاده مسئوالنه ،بخشی
از این برنامه هســتند .علم دادههای شــهروندی پایه و اســاس تجزیه و تحلیل نســل بعدی است و می تواند نه تنها
برای پر کردن شکاف استعداد متخصصین داده استفاده شود بلکه به متخصصین داده امکان میدهد تا روی کار
و بینش دشوارتر تمرکز کنند.
منبع :گارتنر
تهیه کننده :مهندس نیکا خواجه پور ،مسئول مالکیت فکری پارک علم و فناوری خراسان
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مدیرعامــل شــرکت نــوآوران الکترونیــک هوشــمند ایرانیــان خبــرداد؛ محبــوس مانــدن در
آسانسور معنایی نخواهد داشت
مدیرعامل شرکت نوآوران الکترونیک هوشمند ایرانیان ،پذیرش شده در پارک علم و فناوری خراسان ،گفت:
دســتگاه شــرکت ما دارای ســامانهای اســت که در هر شــرایطی که آسانســور خراب و متوقف شــد و افرادی در
آن محبوس ماندند ،تنها با فشــردن یک کلید ،به ارگانها و کســانی که خدمات آسانســور را میدهند اطالع
رسانی میکند تا به آنها سرویس دهد.

مســعود بزرگوار در گفتوگو با خبرنگار پارک علمو فناوری خراســان اظهار کرد :شــرکت نوآوران الکترونیک هوشــمند
ی در زمینــه  IOTکــه به عنوان اینترنت اشــیاء شــناخته شــده اســت،
ایرانیــان در زمینــه هوشمندســازی و تکنولــوژ 
فعالیت میکند .طرح ما ایدهای جهت اتصال دستگاههای فیزیکی به شبکه ،برای گرفتن ،انتقال و انجام اقداماتی
روی اطالعات اســت که این اطالعات با اســتفاده از سنسورهای تعبیه شــده ،پردازندهها و سختافزار ارتباط برقرار
میکند.
وی افزود :طرح خدماتی شــرکت نوآوران الکترونیک هوشــمند ایرانیان در حوزه آسانســور اســت .دســتگاه ما دارای
سامانهای است که در هر شرایطی که آسانسور خراب ،متوقف و افرادی در آن محبوس شدند ،فقط با فشردن یک
کلید ،به ارگانها و کسانی که خدمات آسانسور را میدهند اطالعرسانی میکند تا به آنها سرویس دهد و این امر تا
زمان نجات افراد ادامه دارد .در تالش هستیم تا خدمات موثرتری را به این طرح اضافه کنیم.
بزرگوار ادامه داد :این طرح را حدود دو ســال اســت که مطرح کردهایم و تصمیم به اجرایی کردن آن داریم و تالش
خواهیم کرد این دستگاه را در سراسر ایران و حتی خارج از ایران گسترش دهیم.
مدیرعامــل شــرکت نــوآوران الکترونیــک هوشــمند ایرانیــان درخصــوص مزیت این طــرح گفت :این دســتگاه دارای
سامانه است ،در صورتی که آسانسورها فاقد چنین سامانهای هستند ،یعنی؛ آسانسورها طوری طراحی شدهاندکه
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فردی که در آسانســور محبوس میشــود ،فقط میتواند با شــمارهای که داخل آسانسور گذاشته شده تماس بگیرد
یا کلیدی را فشار دهد ،که بعد از آن پیامکی مبنی بر خرابی آسانسور به شخص متصدی فرستاده شود ،که ممکن
است آن فرد در دسترس باشد یا خیر .در حال حاضر مشکالت این چنینی وجود دارد.
وی ادامــه داد :دســتگاه ســاخت شــرکت نــوآوران الکترونیــک هوشــمند ایرانیان قادر اســت اطالعــات را ثبت کند و
هوشــمندانه در تمام مدت در حال پیگیری افرادمحبوس شــده اســت و تا زمانیکه فرد نجات پیدا نکند همچنان
در حال اخطار و پیگیری است.
بزرگوار با اشــاره به اینکه نصب این دســتگاه بر روی آسانســور آســان اســت ،بیان کرد :این دســتگاه در اندازه 20*20
میباشد و به هر قسمتی از آسانسور متصل میشود .دستگاه به صورت خودکار رجیستر و آماده به کار خواهدشد.
پیشبینی میکنیم که این دستگاهها را با هزینه حدود دومیلیون تومان ،تا سه ماه آینده وارد بازار کنیم.
وی در زمینــه حمایتهــای پارک علمو فناوری خراســان نیز افزود :هر شــرکت و مجموعه نوپــا نیازمند حمایتهای
دولتی و حا کمیتی اســت تا بتواند با ســایر شــرکتهای رقیب که ســالها قدمت دارند و دارای توانمندیهای مالی
و تجربــه هســتند رقابــت کند .ما نیز بــه امید بهرهمندی از حمایتهــا و کمکها ،متقاضی ورود به پارک شــدهایم و
امیدواریم پارک علم و فناوری خراسان در این خصوص اقدامات الزم را انجام دهد.

21

ماهنامه داخلی

پارک علم و فناوری خراسان  -شماره چهلم  -خردادماه 99

شرکت ماهان توسعه تجهیز پارسیان و پارس سایان الکترونیک توس ،تفاهمنامه همکاری
امضا کردند
دو شرکت ماهان توسعه تجهیز پارسیان و شرکت پارس سایان الکترونیک توس در جهت دستیابی به دانش
فنی تجهیز جدید تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان به نقل از مرکز رشــد فناوری انرژی؛ دو شــرکت ماهان توســعه
تجهیز پارســیان و پارس ســایان الکترونیک توس از شــرکتهای عضو مرکز رشــد انرژی پارک علم و فناوری خراســان
تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
در راستای ماموریتهای اصلی پارکهای علم و فناوری خراسان و شبکهسازی فیمابین شرکتهای عضو و باتوجه
بــه تاثیر اساســی این موضوع در توســعه ســازمانی ،بازار و محصول شــرکتهای فناور ،دو شــرکت مذکــور تفاهمنامه
همکاری امضا کردند.
اجرایــی شــدن ایــن تفاهمنامــه ضمن دســتیابی به دانــش فنی ســاخت محصول جدیــد ،نویدبخش ظهــور اثرات
سینرژی در شرکتداری خواهد بود.
تفاهمنامه مذکور در واقع اقدامی عملی در راستای ایفای این نقش کلیدی پارک خراسان میباشد.
شرکت ماهان توسعه تجهیز پارسیان با زمینه کاری شیرهای چندراهه کنترل مسیر و شرکت پارس سایان الکترونیک
توس با زمینه فعالیت ســاخت دســتگاه های الکترونیکی حفاظت کاتدیک ،از شــرکتهای فناور مرکز رشــد فناوری
انرژی می باشند که حضور مشترک در نمایشگاه ها ،تاسیس دفتر همکاری و همیاری در توسعه بازارهای مشترک
را به موجب این تفاهم مشترک ،عالوه بر تولید محصول ،هدفگذاری نمودهاند.
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موسسه توسعه گردشگری به کمک استارتاپهای حوزه گردشگری میآید
مؤسســه توســعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در تعاملی همافزایانه با مرکز رشد
فناوریهای فرهنگی و زیارت ،خدمترسانی هدفمندانهتر به جامعه هدف را با اتکا به ظرفیت استارتاپهای
حوزه گردشگری استان خراسان رضوی را در دستور کار خود قرار داد.

بــه گــزارش روابط عمومی و امور بینالملل پارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از مرکز رشــد فناوریهای فرهنگی و
زیارت؛ در جلسه مشترکی با حضور علیرضا جاوید عربشاهی ،مدیر مرکز رشد فناوریهای فرهنگی و زیارت پارک علم و
فناوری خراسان و رضا ابراهیمنیا ،مدیر مؤسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای خراسانرضوی
و هیئــت همــراه در روز شــنبه  ،99/03/10تصمیمــات خوبی در جهت حمایت از اســتارتاپهای گردشــگری اســتان
خراسانرضوی گرفته شد.
در ابتــدای جلســه ،ابراهیمنیــا ضمن تبیین ظرفیتهای خوب مؤسســه توســعه گردشــگری درخصــوص حمایت از
صنعت گردشــگری ،بر لزوم تعامل بین مؤسســه با پارک علم و فناوری و مرا کز رشــد فناوری در حوزه ایجاد و توســعه
استارتاپهای گردشگری تأ کید کرد.
در ادامــه جاویــد عربشــاهی نیــز بــا اشــاره بــه وجــود اســتارتاپهای موفــق در ایــن حــوزه و همچنیــن ظرفیتهــای
گردشــگری بســیار خوب در ســطح اســتان مانند قنات قصبه گناباد که ثبت جهانی هم شــده اســت ،پیشــنهادهای
اجرایی درخصوص گسترش روابط و تعامالت و همچنین حمایت از استارتاپها با توجه به ظرفیت مؤسسه توسعه
گردشگری ارائه نمود.
این مؤسســه که باهدف ایجاد زیرســاختها و تأسیســات زیربنایی موردنیاز جهت توسعه گردشگری پایدار ،طراحی
و برنامهریزی مناســب در مناطق مســتعد گردشگری ،معرفی پروژههای مناسب جهت سرمایهگذاری و تأمین منابع
مالی از طریق ایجاد تعامل بین سرمایهگذاران و سرمایهپذیران طر حها ،روانسازی و همچنین کمک به استفاده از
اعتبارات دولتی و تسهیالت بانکی فعالیت میکند ،میتواند نقش بسیار تأثیرگذاری در ایجاد و توسعه استارتاپهای
حوزه گردشگری ایفا نماید.
شایان ذکر است پروژههای بزرگی مانند چالیدره ،منطقه نمونه هفتحوض ،جغتای ،پیشکوه ،بوستان سرخاندیز،
زردشــت ششــتمد و دهکده ســامت طرقبه از جمله پروژههای ایجادشــده این مؤسســه در ســطح اســتان خراسان
رضوی است.
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بنیانگــذار اســتودیو آنالیــن تولید فیلم و انیمیشــن پازن :تخصصیترین اســتودیو ســاخت
فیلم و انیمیشن هستیم
بنیانگذار اســتودیو آنالین تولید فیلم و انیمیشــن پازن ،پذیرش شــده در پارک علم و فناوری خراسان ،گفت:
اولیــن و تخصصیتر یــن اســتودیو ســاخت فیلــم و انیمیشــن هســتیم و بــا هــر ســطحی از اطالعــات میتوانید
پروژههای خود را ثبت کنید ،زیرا برای هر پروژه ،مشاور و مدیر معرفی میکنیم.

حســن مهدویپــور درگفتوگــو بــا خبرنــگار پــارک علم و فنــاوری خراســان اظهار کــرد :پــازن ،پلتفرم دو ســویه برای
کارفرمایان و فریلنســرها اســت که از یک ســو امکان دسترســی به انواع پروژهها را برای نیروهای متخصص فعال در
حوزه انیمیشــن که جویای درآمد و شــغل هســتند فراهم میکند و از ســوی دیگر امکان دسترســی تهیهکنندگان و
متقاضیان تولید را در عرصه فیلم و انیمیشن به نیروهای متخصص ،توانمند و حرفهای معرفی میکند.
وی افــزود :افــراد میتواننــد به عنوان ســفارشدهنده پروژه خود را در ســایت ثبت کنند ،ســپس نیروهــای انیماتور
اســتودیو پــازن پروژههــا را مشــاهده و درخواســت همــکاری را بــه آنها ارســال میکننــد .در تمام مــدت ،مدیران و
ســفارشدهندگان میتوانند به صورت آنالین پیشــرفت و نتیجه پروژه خود را مشــاهده کنند .همچنین استفاده از
سختافزارهای مورد نیاز برای تولید انیمیشن را به صورت آنالین در اختیار افراد قرار میدهیم.
مهدویپور با اشاره به اینکه این پلتفرم دارای مشاور و مدیر است ،ادامه داد :مزیت مهم این پلتفرم این است که
هر فردی با هر ســطحی از اطالعات میتواند پروژههای خود را ثبت کند ،زیرا برای هر پروژه ،مشــاور و مدیر معرفی
میکنیم که در راستای پیشرفت و تولید کار به آنها کمک خواهند کرد .همچنین اطالعات پروژه محفوظ است و
هرکس بخش مربوط به کار خود را مشاهده میکند.
بنیانگذار استودیو آنالین تولید فیلم و انیمیشن پازن گفت :افراد با ثبتنام در سایتهای  pazn.irو pazanstudio.
 comمیتواننــد پروژههــای خــود بر روی این ســایت قــرار دهند و آن ها را دنبــال کنند؛ که البته قصــد داریم این دو
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سایت را با هم ادغام کنیم.
وی عنوان کرد :انیمیشن ،عالوه برفرهنگسازی به واسطه جذابیتهای بصری آن ،میتواند باعث ایجاد اشتغال
و درآمــد در جامعــه گــردد ،در ایــن طــرح تــاش کردهایم عــاوه بر ارائــه پیشــنهادات و راهکارهای تولید و گســترش
درآمد ،زمینههای گسترش انیمیشن در سطح بینالمللی را نیز فراهم آوریم.
مهدویپــور درخصــوص حضــور در پــارک علم و فناوری خراســان افــزود :هدف ما بــرای حضور در پــارک ،همافزایی
وتبــادل تجربــه بــا دیگر شــرکتها و اســتارت آپها ،پشــتیبانی معاونــت علمی و فنــاوری ریاس ـتجمهوری و وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری اســت و همچنین حمایت مالی و تســهیل در بهرهمندی از تســهیالت صندوق نوآوری و
شکوفایی و تسریع در فرآیند و کسب رتبه دانشبنیان میباشد.
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