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خراسان رضوی بعد از تهران ،باالترین کسب و کارها را در حوزه  ICTدارد
مهنــدس محمدحســن رحیمــی رئیس افتای اســتان ،دکتر علــی دلگیر مدیــر کل ارتباطات و فنــاوری اطالعات
خراســان رضــوی و همچنیــن مهندس حمیدرضا روحبخش مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات اســتانداری
خراســان رضوی ،ســه شنبه سوم تیرماه ســال جاری ضمن بازدید از شــرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوری
م و فناوری خراســان همچون شــرکت اتوماســیون اداری حســیب ،یســنا پارس
و ارتباطات مســتقر در پارک عل 
و آزمایشــگاه هوشمندســازی دیســپاچینگ ،طی جلس ـهای ،با مدیران این شــرکتها به تبادل نظر ،شناخت
نرمافزار و پیگیری مشکالت آنها به گفت و گو نشستند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،محمدحسن رحیمی ،رئیس افتای استان اظهار کرد :شرکت
های پارک علمو فناوری خراسان ظرفیت خوبی دارند و از لحاظ نیروی انسانی ،جوان ،خالق و با استعداد هستند.
فعالیتهــای انجــام شــده در ســطح اســتان از لحاظ توان اجرا و فنی عالی بوده و توانســته اند محصــوالت خود را به
تمام کشور و حتی کشورهای خارجی ارائه دهند.
وی افزود ما در کنار این جوانان توانمند و متخصص هستیم و کمک خواهیم کرد تا محصوالت تولیدی آنها مجوز
های الزم را جهت بکار گیری در مرا کز مهم اخذ نمایند.
دستاوردهای فناورانه و نو تولیدی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در صورتی که استانداردهای
الزم را کسب نماید ،میتواند نیازهای دستگاه های زیرساختی را مرتفع نماید و توانمندی خوب نیروهای متخصص
استان و محصوالت تولیدی در این مرا کز از توان رقابتی خوبی با محصوالت مشابه برخوردار میباشد.
رحیمی افزود :کارشناسان مرکز افتا آمادگی الزم را جهت کمک به این شرکت ها در جهت اخذ مجوز الزم دارند.
خراسان رضوی بعد از تهران ،باالترین کسب و کارها را در حوزه  ICTدارد
دکتر علی دلگیر مدیر کل ارتباطاتو فناوری اطالعات خراســان رضوی در ادامه خاطر نشــان کرد :شــرکتهای فناور
در پــارک عل ـم و فنــاوری اســتان بهگونهای عمل کرده اند کــه خدمات و محصوالت آنها را میتوانیم در ســطح ملی
ارائه دهیم و ما باید این بستر را برای آنها فراهم کنیم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن که خراســان رضوی بعــد از تهران ،باالترین کســب و کارهــا را در حــوزه  ICTدارد ،در حمایت از
شــرکتهای فناور ادامه داد :از طریق «طرح نو آفرین» خدمات الزم را به آنها ارائه خواهیم داد .به این صورت که
شرکتهای نوپا میتوانند خدمات و تسهیالتی تا سطح ۵۰میلیون تومان دریافت کنند و این مبلغ را از شرکتهای
رشد یافته خواهند گرفت.
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دکتر حمیدرضا روحبخش مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات استانداری خراسان رضوی تا کید کرد :شرکتهای
پــارک عل ـم و فنــاوری خراســان در حــوزه فناوری بســیار خوب عمل کــرده اند .طر حهــا و محصوالت آنهــا را بازدید
کردیــم و نســبت بــه حمایــت جدی و معنوی از آنها اعــام آمادگی می کنیم .واقعیت مطلب این اســت که تا وقتی
محصولی در یک جایی پایلوت نشود کم و کاستی های آن مشخص نمیشود.
وی افزود :ما آمادگی داریم تا این محصوالت را در قالب تفاهمنامههای کاری مستقر کنیم .استان خراسان رضوی
در  ۱۰حوزه هوشمندســازی قابلیت بروزرســانی دارد که شــامل حوزه حملو نقل ،سالمت،گردشــگری ،آموزش و...
است و استانداری نیز در این زمینه حمایتهای الزم را خواهد داشت.
روحبخش تا کید کرد :در شرایط تحریم باید به شرکتهای خود متکی شویم و از توانمندی نخبگان خود استفاده
کنیم .این شرکتها را در قالب کارگروهها و در یک ظرفیت قانونی مطرح و طرح آنها را مصوب و سپس محصوالت
آنها را مستقر خواهیم کرد.
در ابتدا دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراسان درخصوص مشکالت و خواستههای شرکتها در حوزه
فناوری و ارتباطات اظهار کرد :در حوزه فناوری و ارتباطات شــاهد اتفاقات خوبی در اســتان هســتیم و تنها مشکل
ما محدودیت ظرفیت است .ما در حوزههای فنی آزمایشگاهی پیشرفت چشمگیری داشتهایم و توانستهایم تعداد
آنها را افزایش دهیم .و همه این آزمایشگاهها به بخش خصوصی وا گذار شده است.

به زودی شاهد راهاندازی آزمایشگاه هیدرولیک سیاالت ترا کمپذیر در خاورمیانه خواهیم بود
رئیس پارک علمو فناوری خراسان ادامه داد :در حال حاضر دو آزمایشگاه جدید در حوزه فنی به بخش خصوصی
اضافــه شــده اســت و همچنیــن بــه زودی شــاهد راهانــدازی آزمایشــگاه جدیــدی خواهیــم بود کــه تنها آزمایشــگاه
هیدرولیک سیاالت ترا کمپذیر در خاورمیانه خواهد بود.
قنبــری بــا اشــاره به اینکه در حوزه پردازش پرســرعت و ســرورها ضعیف هســتیم ،گفت :از مســئوالن خواســتارم در
زمینه افزایش پردازشها و باال بردنسرعت سرورها ما را یاری کنند ،زیرا حوزه انرژی ما به این امر نیاز مبرم دارند.
در ادامــه ایــن جلســه علــی جاهــدی ،مدیــر مرکز رشــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطات پــارک علمو فناوری خراســان
اظهار کرد :به لحاظ ســاختاری و پتانســیل شرکتها درحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از ویژگی خوبی برخوردار
هســتیم .فاصله ما با اصفهان در این زمینه بســیار زیاد شــده است و این نشاندهنده این است که در تقویت بنیه
شرکتهای دانشبنیان استان موفق بودهایم و نتیجه آن روز به روز روشنتر میشود.
وی افزود :آنچه در محیط پارک در حال اتفاق اســت ،بحث همافزایی اســت .شرکتها در کنار هم مشغول فعالیت
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هســتند و یکدیگر را کامل میکنند و امیدواریم بتوانیم با افزایش زیرســاختهای مورد نیاز پارک ،این همافزایی را
بیشتر کنیم.
مدیر مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علمو فناوری خراســان با اشــاره به اینکه پارک در زمینه فناوری
اطالعــات و ارتباطــات رویکردهــای جدیــدی را ارائــه خواهد کرد ،گفــت :در این زمینه پارک علمو فناوری خراســان
رویکــرد جدیــدی ارائــه خواهــد داد کــه یک بخش آن مربوط بــه حوزه دیتا اســت و بخش دیگــر آن مربوط به قطب
هوشمندسازی است که به صورت جدی در حال پیگیری آن هستیم و قصدداریم پروژههای بزرگ هوشمندسازی
را راه اندازی کنیم.
خراسان رضوی در زمینه بال کچین و رمز ارز قویترین شرکتها را در کشور ایجاد کرده است
مدیر مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علمو فناوری خراســان ادامه داد :همچنین خراســان رضوی در
زمینه بال کچین و رمز ارز قویترین شرکتها را در بستر مبادالت در کشور ایجاد کرده است و به زودی شاهد ارائه
سرورهای جدیدی در این زمینه خواهیم بود.
جاهدی با اشاره به اینکه در این جلسه مسئوالن با شرکتها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از دو منظر آشنا
میشــوند ،گفت :اولین مورد آن شــامل شــناخت ظرفیت این شــرکتها و توســعه بازار آنها در بخش سازمانهای
دولتی و دوم شامل رفع موانع و چالشهایی که بر سر راه آنها وجود دارد ،میباشد.
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مدیرکل ســازمان بازرســی اســتان خراســان رضــوی :هرکس دچــار یأس و ناامیدی شــد ،از
مجموعه پارک علم و فناوری خراسان بازدید کند
مدیــرکل ســازمان بازرســی اســتان خراســان رضــوی و هیات همــراه ایشــان ،صبح یکشــنبه اول تیرماه ســال
جاری ،ضمن بازدید از شــرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری خراســان ،با رئیس و مســووالن
پارک خراسان به گفت و گو نشست.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل پارک علــم و فناوری خراســان ،حجت االســام و المســلمین فتوحی
مدیرکل ســازمان بازرســی اســتان خراســان رضوی ضمن تبریک ایام فرخنده دهه کرامت و مصادف شــدن آن با
هفته قوه قضائیه و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای کشــورمان تا کید کرد :هرکس دچار یأس و ناامیدی شــد ،از
مجموعه پارک علم و فناوری خراسان بازدید کند.
وی در ادامه گفت :بنده در این بازدید نه تنها ناراحتی و ناامیدی ندیدم ،بلکه سراسر انگیزه و انرژی بود.
مدیرکل ســازمان بازرســی اســتان خراســان رضوی اظهار کرد :این جوانان ،تحقق شــعار امســال و سال گذشته به
عنوان "جهش تولید" و "رونق تولید" را به معنی واقعی رقم زدهاند.
حجت االســام و المســلمین فتوحی در راســتای تسهیل روند رو به رشد و توسعه شرکت های فناور و دانش بنیان
گفت :سازمان بازرسی استان ،آمادگی همکاری و همراهی با پارک علم و فناوری خراسان ،به منظور حل چالشها
و موانع پیش روی این شرکتها با سایر دستگاه ها را دارد.
وی همچنین در پایان ،درخصوص توفیق روزافزون شرکت های فناور و دانش بنیان استان در جهت تحقق شعار
"جهش تولید" ابراز امیدواری کرد.
دکتر قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان نیز در این جلسه ،تالش جوانان فعال در شرکت های فناور و دانش
بنیان را جنگ با ناامیدی خواند.
شــایان ذکر اســت مســئولین ســازمان بازرســی استان خراســان رضوی از شــرکت های دانش بنیان ســامان داروی
هشتم ،بهپویان امین منتظر ،آهار شرق و کارن افزار بازدید کردند.
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با حضور دکتر کریمیان اقبال؛ نشست مشاوره عمومی پرسنل پارک علم و فناوری خراسان
برگزار شد
نشســت بررســی و مشــاوره عمومی پرســنل پــارک علم و فناوری خراســان درخصــوص نوآوری هــای پارک با
حضور دکتر مصطفی کریمیان اقبال ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ،دوشنبه  ۲۳تیرماه  ۱۳۹۹در
پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،نشست مشاوره عمومی پارک علم و فناوری خراسان با دکتر
مصطفی کریمیان اقبال ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی پارک
های علم و فناوری ،امروز دوشــنبه  ۲۳تیرماه ســال جاری با حضور رئیس ،معاونین ،مدیران و کارشناســان پارک
خراسان برگزار شد.
در این جلســه پرســنل پارک درخصوص مســائل و نوآوری های مختلف در پارک ،با دکتر کریمیان اقبال به مشاوره
و تبادل نظر پرداختند.
ســاختار و شــرح وظایــف پردیــس های تخصصی ،بررســی بیزینس مدل پــارک از جمله موضوعــات مطرحه در این
جلســه بود که با مشــاوره دکتر کریمیان به بحث و بررســی گذاشته شد .همچنین پرسنل سواالت خود بیان کرده
و پاسخها مفصال ارائه شد.
شــایان ذکر اســت دکتر مصطفی کریمیان اقبال یکی از بنیان گذاران پارک های علم و فناوری در ایران اســت .وی
طــی ســالهای متمــادی فعالیــت در حوزه پــارک های علم و فنــاوری ،مســئولیتهای اجرایی متعــددی از جمله
معاون پژوهش و فناوری و سپس رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پس از آن معاون فناوری وزارت علوم
را به عهده داشته است.
دکتــر کریمیــان اقبــال از ســال  ۲۰۰۸تــا  ۲۰۱۰میالدی عضو شــورای مشــاورین انجمــن بین المللی پــارک های علم و
فناوری بوده و سپس مسئولیت بخش غرب آسیا و شمال آفریقا را در این انجمن بر عهده داشته است.
همچنیــن در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس و عضــو هیئت مدیره انجمن بینالمللی پارک
های علم و فناوری میباشد.
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رویداد «همراهانه» با کمک های داوطلبانه اهالی نوآوری برگزار شد
رویداد «همراهانه» با هدف حل مشــکالت اســتارتاپها و کس ـبوکارهای نوآور ،در مرکز رشد فناوری اطالعات
و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فناوری خراســان ،بــه نقل از مرکز رشــد فناوری اطالعــات و ارتباطــات؛ رویداد
«همراهانه» با هدف حل مشــکالت اســتارتاپها و کسبوکارهای نوآور ،با کمک های داوطلبانه اهالی نوآوری ،عصر
پنجشنبه  26تیرماه سال جاری در مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.
ت اجتماعی بازیگران زیستبوم نوآوری طراحی شده است ،با استقبال اهالی نوآوری
این رویداد که در قالب مسئولی 
در سراســر کشــور روبــرو شــد .پیش تر ،با افزایش آمــار مبتالیان به ویــروس کرونا ،تیم برگزاری رویــداد تصمیم گرفت تا
جلسات مشاوره را در فضای آنالین برگزار کند؛ تصمیمی که  100درخواست مشاوره از  11استان کشور را روانه دبیرخانه
رویداد کرد.
همراهانه از دو بخش «میز مشــاوره» و «میز خدمت» تشــکیل شــده تا کس ـبوکارها را در حل مشکالتشــان راهنمایی
نماید .در اولین نوبت همراهانه 19 ،مشاور شناخت ه شده کشور حضور داشتند که به  50کسب و کار پذیرش شده در
این بخش ،مشاوره دادند؛ حوزههای مشاوره ابعاد مختلف کسبوکار را در برمیگرفت؛ از قبیل ارزیابی ایده ،طراحی
مدل و مدیریت کسب و کار ،جذب سرمایه و تامین مالی ،قیمت گذاری ،فروش و مدل های درآمدی و. ...
در میــز خدمــت نیــز خدماتــی معــادل  5.000.000.000ریــال در انتظار شــرکتکنندگان رویــداد بود تا نیازهــای آنان را به
ً
صورت داوطلبانه و کامال رایگان برآورده ســازد .مســیریاب نشــان ،مشــهد هاست ،ســامانه حقوقی دادپرداز ،رشدانا،
ویدابیــا ،فنــاپ ،نرمافــزاری آمــوت ،پنکیــک و پادیوم خدمتدهنــدگان اولین همراهانــه بودند و خدمــات متنوعی از
قبیل خدمات حقوقی ،دیجیتال مارکتینگ ،تولید محتوا ،زیرســاختهای نرمافزاری و ...را به شــرکتکنندگان ارائه
کردند.
به جهت برگزاری شایسته همراهانه ،برندهای مطرحی نظیر آخرین خبر ،راه پرداخت ،اسکایروم ،ا کوموتیو ،همفکر
مشهد ،رشدانا و آیچیزها نیز در جمع حامیان رویداد به چشم میخوردند.
یکی از ویژگیهای ممتاز همراهانه ،بهرهگیری از تسهیلگران است؛ چهرههای فعال ا کوسیستم نوآوری که تیم برگزاری
رویــداد را در فرآینــد ارزیابــی ،انتخاب مشــاور و خدمت متناســب و همچنیــن ،حفظ ارتباط رویداد با شــرکتکنندگان
همراهی میکنند .در اولین نوبت از همراهانه 16 ،تسهیلگر از سه استان کشور مشارکت داشتند.
گفتنــی اســت رویــداد «همراهانــه» بــه همــت پــارک علــم و فنــاوری خراســان ،شــتابدهنده کســب و کار فردوســی،
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شــتابدهنده تریگآپ و همراهی برخی از مجموعههای اثرگذار در ا کوسیســتم نوآوری طراحی شده است .دومین
نوبت از رویداد همراهانه 26 ،شــهریور ماه برگزار خواهد شــد .برای کســب اطالعات بیشــتر ،کافی اســت به ســایت
 www.Hamrahaneh.irمراجعه کنید.
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پیــرو تفاهمنامــه منعقد شــده در حوزه گیاهان دارویی صــورت گرفت؛ آغاز احداث مجتمع
توسعه فناوری گیاهان دارویی
پیرو تفاهمنامه منعقد شــده در حوزه گیاهان دارویی فیمابین پارک علم و فناوری خراســان و خیرین بخش
خصوصی تربت حیدریه ،عملیات احداث مجتمع توســعه فناوری گیاهان دارویی شهرســتان تربت حیدریه
آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان ،به نقل از مرکز رشــد فناوری تربت حیدریه؛ دکتر رضا قنبری
رییــس پــارک علــم و فناوری خراســان روز پنجشــنبه 12ام تیرمــاه  1399از مجتمــع در حال احداث توســعه فناوری
گیاهان دارویی بازدید کرد.
این مجتمع که پیرو تفاهمنامه منعقد شده بین خیرین و بخش خصوصی با پارک علم و فناوری خراسان در حال
احداث اســت ،بنا دارد تا زیرســاختها و الزامات الزم جهت فعالیت استارتاپها ،هستهها و واحدهای فناور فعال
در عرصه گیاهان دارویی را فراهم آورد.
شایان ذکر است این مجموعه شامل  ۳۰۰۰مترمربع فضای صنعتی با  ۱۴۰۰مترمربع فضای کارگاهی ۳۰۰ ،متر فضای
تجاری و همچنین یک مزرعه تحقیقاتی-الگویی میباشد.
در پایــان دکتــر قنبــری ضمن ابراز خرســندی از احــداث این مجتمع ،این حرکت را الگویی ارزشــمند جهت توســعه
فناوری خوانده و از متولیان این امر تشکر کرد.
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برخی فضاهای فرهنگی و خدماتی برای پارک های ســطح یک مثل خراســان ،قابل توجیه
است
دکتر جمشــید اســماعیلی ،مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صبح شنبه
هفتــم تیرمــاه  ۱۳۹۹از شــرکت هــای بهپویــان امیــن منتظــر ،کاوش صنعت تــوس و مجتمع آزمایشــگاهی پارک
خراسان و همچنین طرح های عمرانی ،بازدید و با مسووالن این پارک به گفت و گو نشست.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،در ابتدا مهدی مروی ،معاون توسعه و مدیریت منابع پارک
علم و فناوری خراسان ضمن خیرمقدم ،به ارائه توضیحات جامعی درخصوص نمای کلی پارک ،مرا کز رشد و وسعت
اراضــی زمیــن هــا پرداخت و اظهار کرد :جوانان شــاغل در شــرکت های فناور و دانش بنیان مســتقر در پارک ،در حین
کار ،به اوقات فراغتی نیاز دارند که یکی از این نیازها ،ورزش است که در پارک ،فضایی برای این امر مهم وجود ندارد.
مــروی گفــت :یکــی از نیازهــای کنونی پارک ،ایجــاد مکانی برای ورزش اســت .وی درخصوص این طــرح گفت :ایجاد
بعضی فضاهای فرهنگی و خدماتی برای پارکهای سطح یک مثل پارک خراسان قابل توجیه است.
دکتر جمشید اسماعیلی ،مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،با توجه به اثر ورزش
بــر روحیــه افــراد و تاثیر آن در انجام بهتر کارها و مســئولیت های افراد ،گفت :راهاندازی مکان ورزشــی را مطرح و مورد
ارزیابی قرار خواهد داد.
وی ضمن ابراز خرسندی از این بازدید ،اظهار کرد :پارک خراسان همچون گنجینه ای است که اقدامات بزرگی انجام
داده و باتوجه به مسائل و مشکالتی که با آن ها مواجه شده و تصمیماتی که در این خصوص گرفته ،منبع تجربیاتی
است که باید از آن استفاده کرد.
دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان با اشاره به این که میانگین سنی افراد شاغل در شرکتهای پارک
 30ســال میباشــد و ا کثر آن ها جوان هســتند ،گفت :مزیت راه اندازی مکان ورزشــی ،بیشتر برای شرکتها و پرسنل
آنها میباشد.
وی در ادامه گفت :وظیفه ماست تا به شرکت های نوپا کمک کرده و آن ها را در راستای اهدافشان حمایت کنیم.
قنبری درخصوص مطالبات پارک از دولت تا کید کرد :باید خروجیهای شرکتهای دانشبنیان ،دیده شوند .در این
امر ،تنها وزارت علوم متولی این کار نیست و همه در قبال این شرکتها ،مسئولیم.
شــایان ذ کــر اســت مدیــرکل نظارت بر طرح هــای عمرانی وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری از شــرکت های بهپویان
امین منتظر ،کاوش صنعت توس و مجتمع آزمایشگاهی پارک خراسان نیز بازدید کردند.
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شرکت های فناور و دانش بنیان ،به کمک حوزه پرآسیب مصرف موادمخدر خواهند آمد
دوشنبه دوم تیرماه سال جاری ،رئیس پارک علم و فناوری خراسان میزبان دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر
استان و کارشناسان این حوزه بود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از اداره پروژه ها و پیمان ها؛ محمد حسین صالحی،
دبیر شــورای مبارزه با مواد مخدر اســتان ضمن تشــریح وضعیت اســتان از این منظر گفت :متاســفانه مصرف مواد
مخدر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در استان ،اجتماع و بسیاری از خانواده ها را درگیر مشکالت و معضالت
جبرانناپذیــری کــرده اســت کــه ما بــرای برداشــتن قدم-های موثــر و راهکارهــای عملیاتــی اثرگذار در ایــن زمینه،
نیازمند یاری جوانان خوش فکر استان در شرکتهای فناور و دانشبنیان هستیم.
دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراسان ضمن معرفی برخی از فناوریهای گونا گون شرکتهای فناور و
دانش بنیان ،به این مهم اشاره کرد که با شناخت بیشتر کارشناسان پارک از موارد و معضالت این حوزه و معرفی
آنهــا بــه شــرکتهای فنــاور و دانش-بنیان در قالبهــای فناوری ،میتوان بــه راهکارهای علمــی خوبی در جهت
مبارزه با مواد مخدر دست یافت.
وی اظهــار امیــدواری کرد که با شــناخت دقیــق این حوزه و تدویــن راهکارهای علمی و فناورانه برای حل مســائل
موجود در مبارزه با شیوع بیشتر مصرف مواد مخدر در بین جوانان استان و کشور ،میتوان از حمایتهای معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بهره گرفت.
صالحی گفت :مشکالت مردم باید به دست خود مردم حل شود .ازآنجا که امروزه رد پای فناوری عالوه بر صنعت،
در بسیاری از حوزهها دیده میشود ،ما تقاضا داریم که شرکتهای فناور و دانشبنیان هم به این حوزه ورود کرده
و مــا بــه کمــک جوانــان و فناوران و ایدههــای نوی آنها بتوانیــم قدمهای موثــری در حوزه مبارزه با مــواد مخدر و
آسیبهای اجتماعی ناشی از آن برداریم.
دکتر قنبری در پایان ضمن اشاره به موفقیت های ارزشمند شرکتها در حل و فصل بسیاری از مسائل و نیاز های
کشور و استان گفت :امید است که با ورود ایدههای نو و خالق توسط جوانان در شرکت های فناور و دانش بنیان
استان ،شاهد کاهش این آسیب اجتماعی مخرب و بهبودی روزافزون افراد در این حوزه باشیم.
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سرپرســت اداره توســعه بازار و پروژه های پارک علم و فناوری خراســان :پارک خراســان در
توسعه بازار و پروژهها در بین پارکهای کشور ،پیشرو است
م و فناوری خراسان در
سرپرســت اداره توســعه بازار و پروژه های پارک علم و فناوری خراسان گفت :پارک عل 
حوزه توســعه بازار و پروژهها در بین پارکهای علم و فناوری کشــور ،از نظر بهرهبرداری حدا کثری از قوانین و
ظرفیتهای موجود و کار بر روی برندینگ ،در کشور پیشرو است.

سرپرســت اداره توســعه بازار و پروژه های پارک علم و فناوری خراســان گفت :پارک علم و فناوری خراســان در حوزه
توسعه بازار و پروژهها در بین پارکهای علم و فناوری کشور ،از نظر بهرهبرداری حدا کثری از قوانین و ظرفیتهای
موجود و کار بر روی برندینگ ،در کشور پیشرو است.
ســاناز حســینیاننژاد ،در گفتوگــو بــا خبرنگار پارک علمو فناوری خراســان اظهــار کرد :قبل از ورود بــه پارک علمو
فناوری خراســان در شــرکت دانشبنیان نیان الکترونیک مشــغول کارورزی بودم ،ســپس به عنوان همکار طرح به
گروه برق و الکترونیک پژوهشــکده علوم و صنایع غذایی دعوت شــدم و با توجه به مســیر رشته و عالقهمندیهایم
به بدنه پارک پیوســتم .در حال حاضر حدود ده ســال اســت که در پارک علم و فناوری خراسان مشغول به فعالیت
هســتم .کار خود را در پارک از مرکز نوآوری آغاز کردم و ســپس در ســال  ۹۳به اداره بازاریابی و ارتباطات رفتم که در
حال حاضر با توجه به بازبینی فرآیندها به «اداره توسعه بازار و پروژهها» تغییر نام داده شده است.
وی افزود :رسالت اداره توسعه بازار و پروژهها بسترسازی مناسب برای توسعه بازار شرکتهای فناور و دانشبنیان
اســت .بسترســازی ،ابزارهای مختلفی دارد که اداره توســعه بازار و پروژهها از مرحله آغازینکه شــامل پروژهســازی،
پروژهیابی ،جذب ،کنترل و  ...میشود تا مرحله آخر پروژه ،خدماتی را به شرکتها ارائه میدهد.
سرپرســت اداره توســعه بازار و پروژهها بیان کرد :آنچه در اداره توســعه بازار اتفاق میافتد تمرکز بر بازارهایی اســت
که در میان گروههای تخصصی شــرکتها ،بیشــترین اشــترا ک را دارد .به عنوان مثال در پارک ،مرا کز رشد تخصصی
انــرژی ،فنــاوری اطالعــات ،کشــاورزی و ...وجــود دارد کــه به واســطه تخصصــی بــودن ،دارای تجمعــی از بازارهای
مشترک است .همچنین برنامهریزی برای هر مرکز و پردیس با توجه به خاصیت و ماهیت آنها متفاوت است.
حســینیاننژاد عنــوان کــرد :در ا کثــر مواقــع فراهم کردن این بســترها برای توســعه بــازار منجر به عقــد قراردادهایی
بــا شــرکتها یــا عقد قــرارداد با پارک به واســطه ابزارهای تســهیلگری که شــامل ترک تشــریفات ،تســهیل در صدور
ضمانتنامهها و ...است ،میگردد.
حســینیاننژاد ادامــه داد :همچنیــن در مســیر توســعه بازار شــرکتهای فناور در بخــش خصوصی و دولتی از ســایر
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ابزارهایــی همچــون حضــور در نمایشــگاههای داخلــی و بیــن المللــی ،حضــور میدانــی در تورهــای فنــاوری و ...نیز
استفاده میکنیم.
وی تصریح کرد :در واحد توسعه بازار و پروژهها به طور متوسط ساالنه چند میلیارد قرارداد جذب و کنترل میشود
که این جذب با کمک مرا کز رشد رخ میدهد و همچنین این قراردادها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد
میشوند.
حســینیاننژاد درخصــوص قراردادهــای توســعه بــازار و پروژههــا تا کیــد کــرد :قراردادهــای زیــادی بــا شــهرداریها،
پاالیشــگاهها ،شــرکتهای ملــی گاز و همچنین بــا بخش خصوصی در حــوزه فناوریاطالعات،کشــاورزی و مدیریت
شهری ،به خصوص با شرکتهای نفت ،گاز ،پتروشیمی و ...داشتهایم.
سرپرســت اداره توســعه بازار و پروژه ها با اشــاره به دســتاورد واحد توســعه بازار و پروژهها عنوان کرد :در سطح کشور
در بیشتر بازارها به عنوان درگاه ملی /منطقه ای شناخته شدهایم .به عنوان مثال در منطقه آزاد کیش و همچنین
در حوزه محصوالت کرونا و محیطزیست ،درگاه منطقهای بودهایم.
حســنیاننژاد هدف اصلی اداره توســعه بازار و پروژهها را برای آینده«توســعه بســتههای خدماتی این حوزه» اعالم
کــرد و گفــت :ایــن امــر ارزشافزوده باالیی برای شــرکتها خواهد داشــت و به تــابآوری آنها و جهــش تولید کمک
خواهد کرد .در این شرایط اقتصادی هرچه بسترسازیها با عمق وکیفیت بیشتری ارائه شود ،بازار گستردهتری در
بلندمدت برای شرکتها ایجاد میشود.
وی گفت :یکسری موانع بنیادین برای توسعه رسالت درآمدزدایی از طریق توسعه بازارها وجود دارد که یک مورد
آن ،عدم امکان ســهامدار شــدن پارکها در شرکتها اســت که این امر فضای مالی و احصاء سود را مشکل میکند.
در سال های اخیر ،پارک خراسان قراردادهای رویالتی ( )Royaltyبسته است که به نوبه خود کار جدیدی است.
سرپرســت اداره توســعه بــازار و پــروژه ها ادامه داد :پارکهای علمو فناوری کشــورهای خارجی ســهامدار شــرکتها
هســتند ،امــا در ایــران فقــط یک پــارک خصوصی وجــود دارد .به طــور کلی افزایش نــرخ تجاریســازی دانش فنی و
توسعه بازار شرکتهای فناور و دانشبنیان در پارکها یکی از مهمترین موضوعاتی است که راهکار و ابزارهای آن در
وزارت علوم نیز در حال بررسی و بهبود است و نتایج آن تاثیر مستقیمی بر روی این واحد دارد.
وی در خصوص شعار پارک «از طلوع ایده تا فتح بازار» نیز بیان کرد :از ویژگی های شعار پارک این است که رسالت
پــارک را از صفــر تــا صــد نشــان میدهد و از منظر واحــد پروژهها و پیمانها ،به قســمت اصلی این شــعار ،یعنی "فتح
بازار" میرسیم.
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سرپرســت دفتــر فنــی و تحقیق وتوســعه شــرکت آهــار :مجموعــه تخصصی و قوی آهــار ،آن را
منحصر به فرد کرده است
سرپرســت دفتر فنی و تحقیق و توســعه شــرکت آهار گفت :اغلب پروژههای شــرکت آهار دارای دو ویژ گی است
که شــامل انحصاری بودن دانش و پیچیدگی اســت و همین دو ویژ گی باعث خاص شــدن محصوالت شــرکت
آهار شده است.

صفورا اعظیمزاده ،در گفتوگو با خبرنگارپارک علمو فناوری خراسان درخصوص عملکرد شرکت آهار ،اظهار کرد:
ایــن شــرکت خدمــات نیروگاهی و طر حهــای الکترونیکی ارائه میدهــد ،از آنجایی که من نیز بــه دنبال چنین کاری
بودم با اشتیاق کامل در سال ۸۶وارد این شرکت شدم .شرکت آهار فعالیت خود را با طراحی کارتهای الکترونیکی
آغاز کرد و سپس سبکهای فا کشنین را القا داد و به سراغ پروژههای کنترلی رفت و گام خود را برای کنترل و علمی
کردن آنها برداشت.
ما سعی میکنیم هر پروژه و طرحی که وارد شرکت میشود را به محصول تبدیل کنیم .در گذشته بیشتر فعالیت ما
معطوف به الکترونیک بود که ا کنون نگاه ما محصول محور شده است.
شرکت آهار همردیف شرکتهای زیمنس و جنرال الکترونیک است
وی با اشــاره به اینکه بزرگترین و اصلیترین محصول شــرکت آهار «سیســتم کنترل توربینهای گازی» است ،افزود:
این محصول پیچیدگیهایی دارد که منحصرا تکنولوژی آن در دست شرکتهای بزرگ و مطرح در سطح دنیا مثل
زیمنس ،جنرال الکتریک و ...اســت .در ابتدا شــرکت آهار بر روی سیستم کنترل توربین  GEبا تکنولوژی قدیمیکار
میکرد و سپس فعالیت اصلی خود را با طراحی کارتهای الکترونیکی-کنترلی مربوط به همین سیستم آغاز کرد.
اعظیمزاده عنوان کرد :دلیل اصلی ســاخت این کارتها عدم تامین آنها توســط ســازنده اصلی ،هزینههای باالی
تعمیرات و قدیمی بودن سیســتم بود .روشــی که برای طراحی کارتها اســتفاده میشــود عالوه بر مطالعه عملیات
کارت ،مطالعــه سیســتمی اســت .بــه این معنی که برای پیادهســازی درســت عملیات کارت ،ابتدا ســاختار کارت و
سپس کارتهای مرتبط با آنها نیز بررسی میشوند.
توانستهایم نام تجاری رامیار و سانیار را برای شرکت آهار کسب نماییم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سیســتم کنترل کارتی شــبیه به سیســتم پیچیده بدن انســان اســت ،گفت :برای شــناخت
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چنیــن سیســتمی عــاوه بر شــناخت تکتک اعضــا ،ارتباط آنها بــا دیگر اعضا را نیز باید شــناخت ،سیســتم کنترل
توربیــن نیــز مشــابه همیــن موضــوع عمل میکنــد .روش تحلیل عملکــردی کارتها باعث شــد که بــر روی عملیات
کنترلی که مجموع کارتها انجام میدهند مسلط شویم و به تکنولوژی کنترل توربین دست پیدا کنیم .همچنین
کارسیستمهای جدید را در کنار سیستمهای قدیمی بررسی کردیم و در نهایت با انتقال عملیات کنترلی به  PLCو
بهینه کردن آنها دست یافتیم که این امر منجر به ساخت محصول کنترل توربین با نام تجاری رامیار شد.
سرپرســت دفتر فنی و تحقیق وتوســعه شــرکت آهــار تا کید کرد :محصــول نوآورانه دیگری که در شــرکت آهار طراحی
و ســاخته شــد ،سیســتم کنتــرل تحریک ژنراتور اســت .این سیســتم در چرخه تولید بــرق نیروگاههــا و جهت کنترل
ولتاژ ژنراتور کاربرد دارد .مســیری که برای تولید این محصول طی شــد مشــابه سیســتم کنترل توربین بود که بعد از
شناسایی سیستم و با استفاده از تکنولوژی و سختافزارهای جدید موجود در بازار ،سیستم جدیدی با نام تجاری
سانیار ساخته شد.
متناسب با نیاز نیروگاهها و پاالیشگاههای کشور فعالیت میکنیم
وی در خصــوص پــروژه بــزرگ دیگــر شــرکت آهــار افــزود :این پروژه شــامل ســاخت کارتهــای  DCSیوکوگاوا اســت.
یوکوگاوا یک شرکت ژاپنی معتبر است که محصوالت آن در صنایع نفت و گاز به صورت گسترده استفاده میشود.
بعــد از تحریمهــا ،ایــن شــرکت از ارائه خدمــات و همچنین قطعات یدکی مــورد نیاز در فیلدهای نفــت و گاز اجتناب
کرد .با توجه به این موضوع پیشنهاد ساخت تعدادی از کارتهای الکترونیکی پرکاربرد زیرمجموعه  DCSیوکوگاوا
بــه شــرکت آهــار داده شــد .این کارتها در سیســتمهای پیچیده پاالیشــگاهی مانند چشــم و گوش سیســتم عمل
میکننــد .در ایــن سیســتمها یک عملکرد نادرســت توســط یکی از کارتها باعــث توقف پروس ـههای عملیاتی دیگر
پاالیشــگاه میشــودکه این وابســتگی میتواند در کار پاالیشــگاه خلل ایجاد کند .باتوجه به مســیر پیشرو که بسیار
مبهم و پیچیده بودساخت کارتها را آغاز کردیم.
انحصاری بودن دانش و پیچیدگی پروژهها محصوالت شرکت را خاص کرد
اعظی ـمزاده ادامــه داد :روشهــای خالقان ـهای برای حل ابهامــات در نظر گرفتیم و در طی دو ســال و نیم این پروژه
تبدیل به یک محصول جایگزین برای کارتهای الکترونیک  DCSیوکوگاوا شد .در کل پروژههایی که در شرکت آهار
انجام میشود متناسب با نیازهای نیروگاهها و پااليشگاههای کشور است .با توجه به اهمیت و جایگاه استراتژیک
آنها سعی کردیم در همه محصوالت حساسیتهای ویژه مربوط به این ارگانها در نظر بگیریم.اغلب این پروژهها
دارای دو ویژگی اســت که شــامل انحصاری بودن دانش و پیچیدگی اســت که همین دو ویژگی باعث خاص شــدن
محصوالت شرکت آهار شده است.
قصد داریم سختافزاری برنامه و سیستم تحریک ژنراتور و کنترل توربینها را بومی کنیم
وی تصریح کرد :همچنین بیشــتر سیســتم کنترل توربینهای بخار پاالیشــگاه خانگیران توســط شــرکت آهار تامین
میشود .ما توانستهایم برنامه و سیستم تحریک ژنراتور و کنترل توربینها را بومی کنیم .قصد داریم در آینده بخش
سختافزاری آنها را نیز بومی کنیم و تحقق این امر به دلیل وجود مجموعهای از متخصصان قوی در شرکت است.
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اعظیمزاده در خصوص کمکهای پارک افزود :از ســال  ۸۶عضو پارک هســتیم و در ســال  ۹۲در پارک مستقر شدیم.
م و فناوری خراسان کمکهای شایانی در زمینه شکل دادن بدنه مدیریتی دریافت کردیم.
در این مدت از پارک عل 
دورههایی که برگزار میکند و مشورتهایی که میدهند در بهبود عملکرد سازمان موثر است .سازمانها نیز با این
نوع کمکها به بلوغ میرســند .همچنین پارک از ســازمانها میخواهد که ابتدا فکر و ســپس عمل کنند .از لحاظ
حمایتهای دولت حدود چند ســالی اســت که بهرهمند شــدهایم که البته بیشــتر به دلیل وجود تحریمها اســت.
دولت باید شــرکتهای داخلی را بیشــتر بشناســد .همچنین ســعی کنیم وابستگی به کشــورهای دیگر را کم کنیم و
روی پای خود بایستیم .البته این شناخت و اطمینان نیاز به زمان دارد.
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رییس پارک خراسان از ساختمان نوآوری و توسعه فناوری تربت حیدریه بازدید کرد
دکتر رضا قنبری ،رییس پارک علم و فناوری خراســان از ســاختمان نوآوری و توســعه فناوری تربت حیدریه که
به همت خیرین و بخش خصوصی و همکاری پارک علم و فناوری خراسان ایجاد شده است ،بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از مرکز رشد فناوری تربت حیدریه؛ دکتر رضا قنبری روز
پنجشنبه 12ام تیرماه سال جاری به اتفاق مسعود جمشیدیان ،مدیر مرکز رشد فناوری تربت حیدریه ،از ساختمان
نوآوری و توسعه فناوری تربت حیدریه بازدید کرد و از نزدیک با مدیران شرکتهای فناور مستقر در آن گفتوگو کرد
و با دستاوردهای آنان آشنا شد.
در این ساختمان که به همت خیرین و بخش خصوصی و همکاری پارک علم و فناوری خراسان ایجاد شده است،
پنج شــرکت در حوزه الکترونیک و فناوری اطالعات مشــغول به فعالیت بوده و همچنین دارای فضای کار اشــترا کی
در حوزه فناوری اطالعات و الکترونیک میباشد.
همچنین یک ســالن جلســات جهت برگزاری دورههای آموزشــی و جلسات در این مرکز احداث شده است .در حال
حاضر بازسازی و بهسازی فضای فوق به اتمام رسیده و شرکتها در حال استقرار در این فضا میباشند.
دکتر قنبری ضمن بازدید از شــرکتهای مســتقر در این ســاختمان و اســتعاع گزارش پیشــرفت و دغدغههای آنان،
نکاتی را جهت پیشرفت هرچه بیشتر شرکتها به آنان ارائه کرد.
شایان ذکر است رئیس پارک علم و فناوری خراسان همچنین از اولین پایلوت پلنت تخصصی صنعت زعفران ،یکی
از شرکتهای فعال نیز بازدید کرد.
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پارک خراسان و شتابدهنده فردوسی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
تفاهمنامــه همــکاری بیــن پــارک علــم و فنــاوری خراســان و شــتابدهنده کســب و کار فردوســی بــا هــدف
توانمندسازی شرکتهای عضو پارک ،منعقد شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم و فناوری خراســان ،بــه نقل از شــتابدهنده فردوســی؛ این شــتابدهنده که
از خرداد ماه ســال جاری به عنوان «مرکز توانمندســازی شــرکت های دانشبنیان» در اســتان خراســان رضوی نائل
آمده است ،ماموریت دارد تا با حمایت کامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،خدمات مشاوره و آموزش
ً
را بصورت کامال رایگان به تمامی شرکتهای مستقر در استان ،اعم از دانشبنیان و غیر دانشبنیان ،ارائه نماید.
از همیــن رو ،در راســتای ایجــاد همافزایــی بیــن دو مجموعــه و توانمندســازی شــرکتهای عضــو شــبکه پــارک ،دو
طــرف تفاهمنام ـهای را امضــا نمودنــد .به عالوه ،مشــاوران پارک علــم و فناوری خراســان نیز به جمع مشــاوران مرکز
توانمندســازی شــرکتهای دانشبنیان اســتان خراســان رضوی خواهند پیوســت تا تمامی شــرکتهای مســتقر در
سطح استان بتوانند از دانش و تجربیات ایشان بهرهمند گردند.
شرکتهای مستقر در استان که تمایل دارند از خدمات رایگان آموزش و مشاوره مرکز توانمندسازی استان خراسان
رضــوی برخوردار شــوند ،بایســتی بــه ســایت  Bizservices.irمراجعــه نموده و از بخــش ورود متقاضــی ،گزینه «ثبت
شرکت» را انتخاب و اطالعات شرکت خود را ثبت کنند.
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مدیرکل گمرک استان از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های آن بازدید کرد
مدیرکل گمرک استان خراسان رضوی در روز شنبه  ۲۸تیر ماه سال جاری ،ضمن بازدید از پارک علم و فناوری
خراسان و شرکت های دانش بنیان احیا درمان پیشرفته و کاوش صنعت توس ،درخصوص مسائل و چالش
های گمرکی شرکت ها ،به گفت وگو نشست.

به گزارش روبط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،دکتر امید جهانخواه ،مدیرکل گمرک استان خراسان رضوی
بــه اتفــاق مشــاور ایشــان در حوزه امور گمرکی ،از شــرکتهای احیا درمــان و کاوش صنعت توس بازدیــد کردند و در
جلســه ای که با حضور مســئوالن پارک علم و فناوری خراســان و نمایندگان شــرکتهای فناور و دانش بنیان برگزار
شد ،شرکتها مسائل و مشکالتی که در زمینه گمرک و صادرات داشتند را بیان کردند.
جهانخواه مدیرکل گمرک اســتان خراســان رضوی درخصوص چالشها و مشــکالت گمرکی و صادرات شــرکت ها
گفــت :مــوارد و مســئلههای مطرح شــده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .همچنین شــرکت ها مــی توانند از ظرفیت
های موجود در قوانین گمرکی جهت تسهیل کارها بهره گیرند.
دکتــر رضــا قنبــری ،رییس پارک علم و فناوری خراســان ،ضمن اشــاره به شــعار پــارک با عنوان "از طلــوع ایده تا فتح
بازار" ،به بیان شــرایط و ضوابط اســتقرار شــرکتها در پارک پرداخت و اظهار کرد :این ایدهها باید به گونهای باشند
که حداقل سطح فناوری را داشته باشند.

مهندس ایمان شــریعتی ،سرپرســت مرکز توسعه کس ـبوکار پارک علم و فناوری خراسان گفت :خواسته اصلی ا کثر
شــرکتها ،بحــث گمــرک اســت و با توجه بــه اینکه ا کثر شــرکتهای فنــاور پارک با این مســائل مواجهند ،خواســتار
اقدامات و برنامهریزیهای الزم در این خصوص هستیم و در تالشیم تا مبحث جدیدی را در حوزه توسعه صادرات
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و تولید محصوالت داشته باشیم.
در ادامه مهندس ا کبر امینی ،معاون پشــتیبانی فناوری پارک خراســان ،با درخواســت تشــکیل کارگروه مشــترک و
جلسات کارشناسی در این زمینه ،گفت :با توجه به پیشرفت شرکتها و رسیدن به مرحله ظرفیت برای صادرات،
بررسی مسائل و چالشهایی که در این زمینه وجود دارد ،امری مهم است.
وی همچنین درخواست آموزش به شرکتها در زمینه صادرات را بیان و اظهار کرد :شاید برخی از مشکالت شرکت
ها ،ناشی از ناآ گاهی آنان در این زمینه باشد.
در پایان فرامرزی ،مشاور امور گمرکی استان ،ضمن ابراز خرسندی از حضور در مجموعهای که ا کثرا دارای نیروهای
جــوان و باانگیــزه هســتند ،درخصــوص کمک به رفع مشــکالت این شــرکت ها اعــام آمادگی کرد و گفت :مســائل را
بررسی میکنیم و در صورت نیاز ،راه برونرفتی برای آنان تعریف میکنیم.
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رئیـ ـ ـ ــس دانشگاه صنعتی قوچان :پ ـ ـ ــارک های عل ـ ـ ــم و فنــــــــاوری حلقهی واسط دانشگاه
و صنعت اند
رئیس دانشگاه صنعتی قوچان و جمعی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه ،امروز دوشنبه دوم تیرماه ،۱۳۹۹
در بازدیــد از پــارک علــم و فنــاوری خراســان ،به حلقهی واســط دانشــگاه و صنعــت از طریق پارک هــای علم و
فنــاوری و شــرکتهای فنــاور و دانشبنیــان اشــاره کرد و گفت :تا واســطهی بین دانشــگاهها و صنعــت از طریق
پارکها و شرکتهای دانشبنیان برقرار نشود ،نمیتوانیم مستقیما کار مفیدی انجام دهیم.

بــه گــزارش روابــط عمومی پــارک علم و فناوری خراســان ،رئیس دانشــگاه صنعتی قوچان و جمعــی از اعضای هیئت
علمی این دانشــگاه ،امروز دوشــنبه دوم تیرماه  ،1399در بازدید از پارک علم و فناوری خراســان ،به حلقهی واســط
دانشگاه و صنعت از طریق پارکهای علم و فناوری و شرکتهای فناور و دانشبنیان اشاره کرد و گفت :تا واسطهی
بین دانشــگاه ها و صنعت از طریق شــرکتهای دانش-بنیان برقرار نشــود ،نمیتوانیم مســتقیما کار مفیدی انجام
دهیم.
دکتر علی اصغر بهشتی ،رئیس دانشگاه صنعتی قوچان ضمن ابراز خرسندی از حضور و بازدید از این پارک گفت :با
توجه به فعالیتهای مستمری که در چند سال اخیر در دانشگاه صنعتی قوچان انجام شده ،داشتن اساتید جوان
و موفق در زمینه آموزش و پژوهش و تیمهای دانشــجویی قوی و باانگیزه ،تصمیم گرفتهایم که یک مرکز رشــد برای
دانشگاه تاسیس کنیم و در این خصوص نیازمند همکاری پارک علم و فناوری خراسان هستیم.
دکتر رضا قنبری رئیس پارک علم و فناوری خراســان با تا کید بر این که باید دانشــگاههای کارآفرین داشــته باشــیم،
گفــت :رســیدن بــه امور ایجاد مرکز توســعه فنــاوری ،گامهایی دارد که ا گر این گامها درســت و طبق قاعده برداشــته
شوند ،میتوان به موفقیتهای اصولی رسید.
دکتر قنبری اظهار کرد :برای داشتن یک دانشگاه کارآفرین ،باید بیزینس مدل داشته باشید .وی همچنین با بیان
این مهم که پارک خراسان ،تنها پارک در کشور است که بیزینس مدل دارد ،درخصوص همکاری در طراحی بیزینس
مدل دانشگاه ،اعالم آمادگی نمود.
شــایان ذکر اســت در پایان مســووالن پارک خراســان از پیشــنهاد اســتقرار دفتر همکاری دانشــگاه صنعتی قوچان در
پارک علم و فناوری خراسان استقبال کردند.
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بــه همت شــرکت فناوری اطالعــات پرنیا؛ فــروش و تخفیفات ویژه تیکتینــگ هلپیکال برای
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ارائه میشود
فروش و تخفیفات ویژه سیســتم تیکتینگ هلپیکال ،توســط شــرکت فناوری اطالعات پرنیا ،عضو پارک علم و
فناوری خراسان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منتشر شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پارک علــم و فناوری خراســان ،به نقل از مرکز رشــد فنــاوری اطالعات و ارتباطــات؛ امروزه
در جوامع انســانی ،حجم قابل توجهی از رفتوآمدهای درون و برونشــهری ،جهت رســیدگی به اموری اختصاص
مییابنــد کــه در مدلهای ســنتی ،چارهای جز مراجعات حضوری برای انجــام و پیگیری آنها وجود ندارد .هر چند
ً
ً
که این رفتوآمدها نیز لزوما با حصول نتیجه مطلوب همراه نبوده و شــاید بعضا نیاز باشــد بارها و بارها این موضوع
برای شهروندان ،مشتریان و ارباب رجوع تکرار شود.
شــرکت فناوری اطالعات پرنیا به عنوان یک شــرکت دانش بنیان عضو مرکز رشــد فناوری اطالعات و ارتباطات پارک
علم و فناوری خراسان ،در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود در جامعه ،با توجه به شیوع مجدد ویروس
کرونا ( ) COVID19و ابتالی تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان به این بیماری ،از تاریخ 28ام تیر ماه  1399تا اطالع
ثانــوی ،تخفیفــات ویــژهای را برای آن دســته از کس ـبوکارها و ســازمانهایی که با اســتفاده از نرم افــزار تیکتینگ و
مدیریت درخواست هلپیکال قدم مثبتی را برای کاهش رفت-وآمدهای مراجعین و مشتریان خود در سطح شهرها
و کمک به قطع شیوع این بیماری از طریق پاسخگوییهای غیر حضوری و آنالین برخواهند داشت ،ارائه میکند.
نرمافزارهای تیکتینگ ( )Ticketingکه به عنوان نرم افزار  Help Deskنیز شناخته می شوند ،امروزه نقش بسزایی را
در مدیریت ،مستند سازی و تسریع در مکاتبات درونسازمانی پرسنل با یکدیگر و نیز در ارتباط آنها با مشتریان ایفا
مینمایند .هلپیکال ( )Helpicalیکی از محصوالت موجود در این دسته از نرمافزارها است که با توجه به ویژگیهای
خود ،برای اســتفاده در هر نوع ابعاد ســازمانی ،از اســتارتاپها و تیمهای کوچک تا شــرکتها و ســازمانهای بسیار
بــزرگ میتوانــد بــه عنوان یک ابزار مفید و کاربردی مورد اســتفاده قــرار گیرد .از این نرمافزار میتــوان در کاربردهای
متنوع و مختلفی نظیر پشــتیبانی آنالین ،صدای مشــتری ،پرسش و پاسخ آنالین ،مشاوره اینترنتی ،ثبت شکایات،
مدیریت گردش کار ،مدیریت وظایف و اتوماسیون اداری استفاده نمود.
مشــتریان محترمی که تمایل دارند در برنامه فروش ویژه هلپیکال شــرکت کرده و این محصول دانش بنیان و بومی
را خریداری نمایند ،به ســایت  www.helpical.comمراجعه کرده و از تخفیفات در نظر گرفته شــده در این برنامه و
همچنین کدهای تخفیف آن بهرهمند شوند.
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معــاون توســعه مدیریــت و منابــع پــارک علــم و فنــاوری خراســان :خدمــات بایــد بــه صورت
شفاف ،دقیق و فار غ از بروکراسی ارائه شود
مهدی مروی ،معاون توسعه و مدیریت منابع پارک خراسان در جلسه تبادل نظر و هم فکری همکاران حوزه
معاونــت توســعه و مدیریــت منابــع بــا رئیس پارک ،بر ارائــه خدمات به صورت شــفاف ،دقیق و فــار غ از هرگونه
بروکراسی به مخاطبین این حوزه اعم از شرکتهای فناور و دانش بنیان و کارکنان تأ کید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از معاونت توسعه و مدیریت منابع؛ در ابتدای جلسه
که در روز دوشــنبه  9تیرماه  1399برگزار شــد ،مهدی مروی ،معاون توســعه و مدیریت منابع پارک خراســان ،ضمن
ارائه گزارشی از وظایف و اقدامات واحدهای مختلف این معاونت ،بر ارائه خدمات به صورت شفاف ،دقیق و فار غ
از هرگونه بروکراسی به مخاطبین این حوزه اعم از شرکتهای فناور و دانشبنیان و کارکنان تأ کید کرد.
در ادامــه و در فضــای صمیمی ،همکاران حوزه معاونت توســعه و مدیریت منابع گزارش کار ،نظرات و پیشــنهادات
خود را در میان گذاشتند.
در پایان دکتر رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراســان ،ضمن تشــکر از همکاران این حوزه ،نکاتی در جهت
ارتقاء عملکرد کمی و کیفی حوزه به شرح زیر بیان کرد:
 .1اهتمام به شفافیت ،نظم و دقت در امور
 .2استفاده حدا کثری از فناوری اطالعات در ارائه خدمات حوزه
 .3ارائه گزارشات به صورت کامال شفاف و دقیق
 .4ارائه خدمات به صورت یکپارچه به کلیه واحدهای پارک
 .5فعال کردن سیستم مانیتورینگ در تمامی حوزهها
 .6باال بردن روحیه صبر و انتقادپذیری
وی در پایان برای همه همکاران در انجام هرچه بهتر وظایف و مأموریتهایشان آرزوی توفیق کرد.
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زیرساخت ها و اپلیکیشن شرکت ردپنل توسعه یافت
اپلیکیشــن ردپنل به ســرعت در حال توســعه و افزودن زیرسیســتم ها و امکانات به روز اســت و همچنین این
شرکت به جمع شرکت های خالق پیوست.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان ،به نقل از مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات؛ ردپنل ابتدا
با ماهیت تولیدی در حوزه دکوراســیون داخلی تاســیس شــد و قرار بود طی برنامه  10ســاله به قلب بازار دکوراسیون
داخلی نفوذ کرده و ســهم عمدهای از کل بازار را به دســت بگیرد .در طول ســالیان گذشــته قســمت عمده راه طی
شده و در حال حاضر پلتفرم ردپنل با انبوهی از تجارب و آزمونهای سخت ،آمادگی دارد سهم بیشتری از بازار را به
دســت بیاورد .در طول ســالهای  96تا  98مطالعات عمیقی در بازار دکوراســیون داخلی انجام شــد .سفرهای بسیار
زیــاد و مصاحبههای فراوان با فروشــگاههای دکوراســیون داخلی ،تولیدکننــدگان و کارفرمایان جزو برنامه مطالعات
بازار بوده است.
این مجموعه در مرحله  mvpموفق شــد  1600اپلیکیشــن در ســطح فروشــگاههای دکوراسیون داخلی نصب کند و از
ایــن میــان 470 ،فروشــگاه در حال تبادل کاال هســتند .همچنین تا این مرحلــه  32کارگاه تولیدی با تنوع کاالهای
خود در این پلتفرم حاضر شده و اقدام به عرضه کاالهای خود کردند.
ردپنــل در میانه ســال  1398به جمع شــرکتهای فناور مســتقر در مرکز رشــد فنــاوری اطالعات پارک علــم و فناوری
خراســان پیوســت و با اســتفاده از تجارب گذشــته از ابتدای ســال ،اقدام به بازنویســی و توســعه پلتفرم نموده و هم
ا کنون موفق شده تا اولین نسخه سامانه یکپارچه را ارایه کند .اپلیکیشن ردپنل با حداقل امکانات در نسخه اولیه
منتشــر شــده و به ســرعت در حال توسعه و افزودن زیرسیستمها و امکانات به روز است .همچنین با ارایه نخستین
نسخه و بالفاصله بعد از آن ،موفق شد در تیرماه سال جاری به جمع شرکتهای خالق اضافه شود.
مسئولین ردپنل معتقدند ،این راه ادامه دارد و ردپنل پس از گذر از چالشهای فراوان ،آینده را هدف گرفته است.
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مدیرعامل شرکت نیرو پژوهان مرصاد :مسئوالن ،به تولیدات داخلی اعتماد کنید
مدیرعامل شــرکت نیرو پژوهان مرصاد عضو مرکز رشــد انرژی پارک علم و فناوری خراســان گفت :شرکت ما در
این سالها توانسته خود را ثابت کند و رقیب کشورهای خارجی باشد .امیدواریم مسووالن و مدیران کشور،
به محصوالت تولید داخل ،اعتماد بیشتری کنند.

عباس قاسمزاده در گفتوگو با خبرنگار پارکعلمو فناوری خراسان اظهار کرد :شرکت نیرو پژوهان مرصاد در سال
 ۹۴رسما فعالیت خود را آغاز کرد .حوزه فعالیت شرکت شامل طراحی ،ساخت و بازسازی قطعات توربینهای گازی
است .به فراخور نیاز ،طراحی و ساخت توربینهای کمپرسور متصل به توربین را دو نوع رفتو برگشتی وگریز از مرکز
برای ساخت قطعات یدکی در دستور خود کار خود قرار دادیم.
وی افزود :در حال حاضر عمده مشتریان ما نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی کشور هستند .همچنین شرکتهای
انتقال گاز و مناطق دهگانه گاز ،پتروشیمی ،شرکت لوله و مخابرات وزارت نفت و صنایع مس و فوالد نیز از مشتریان
این شرکت هستند.
قاســم زاده ادامــه داد :مــا یــک گــروه  R&Dو کارگاهــی داریــم کــه قطعــات را بــا اســتانداردهای مدنظــر شــرکتهای
درخواست کننده تولید و به مشتری تحویل مشتریان می دهد.
مدیرعامل شرکت نیرو پژوهان مرصاد ادامه داد :مواد اولیه شرکت از مواد سوپرآلیاژ است و دانش فنی خاصی در آن
به کار رفته که این دانش فنی در اختیار تعداد خاصی از کشورها مانند آمریکا ،آلمان ،ژاپن و فرانسه است.
قاسمزاده ادامه داد :شرکت نیرو پژوهان مرصاد در این سالها توانسته خود را ثابت کند و رقیب کشورهای خارجی
باشد .امیدواریم مسئوالن و مدیران کشور ،به محصوالت تولید داخل بیشتر اعتماد کنند.
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مدیرعامل شرکت مطلقکارانشرق :میتوانیم در زمینه ابزار هیدرولیکی خودکفا باشیم
نشــرق عضــو پارک علم و فناوری خراســان گفــت :با حمایت بیشــتر از تولیدات
مدیرعامــل شــرکت مطلقکارا 
داخلــی ،بــه خصــوص در زمینــه تولید ابــزار هیدرولیکی مصرفــی در صنایع نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،می توانیم
بهخودکفایی برسیم.

حســام ســلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پارک علم و فناوری خراســان اظهار کرد :شــرکت مطلقکاران شــرق در سال
 94با هدف طراحی و ســاخت تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی تأســیس شــد .با توجه به نیاز مبرم
صنعت کشور به ابزار داخلی که هزینه کمتری برای آنها خواهد داشت ،برای اولین بار تصمیم به طراحی و ساخت
محصول آچار هیدرولیکی در حوزه صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی کردیم.
وی افــزود :نمونههــای اولیه در همان ســال طراحی و ســاخته شــد .مجوزهای الزم اخذ و محصــول به عنوان طرح
دانش بنیان پذیرفته شد و سپس داخلیسازی محصول را آغاز کردیم.
سلیمانی در خصوص معرفی محصوالت شرکت مطلقکاران شرق گفت :ابزار هیدرولیک ،ابزارهایی مخصوص بستن
مهرهــای فلنجهــای خطــوط انتقال نفت و گاز هســتند کــه درصنایع نفت ،گاز ،پتروشــیمی ،نیروگاهــی و  ...کاربرد
دارنــد .از دیگــر محصوالت این شــرکت میتــوان ترموولهای صنعتی ،ابزارهــای دقیق اندازهگیــری ،لوبریکیتورهای
صنعت گاز و پتروشیمی و ...را نام برد.
ســلیمانی گفــت :امیدواریــم بتوانیم این محصــول را جایگزین محصول خارجی مشــابه کنیم ،زیــرا قیمت محصول
خارجی بســیار باالســت ،در صورتی که نمونه ســاخته شده توسط شــرکت مطلق کاران شرق ،نصف قیمت خارجی
آن است.
وی بیــان کــرد :پــارک عل ـم و فنــاوری خراســان خصوصــا مرکز رشــد انــرژی ،در زمینــه اســتقرار ،بازاریابــی و معرفی به
مجوعههای مختلف نفت و گاز به ما کمک شایانی کردند.
ســلیمانی ادامه داد :هدف ما در آینده توســعه محصوالت و فروش بیشــتر اســت تا در این زمینه بتوانیم ایران را به
خودکفایی برسانیم و برای رسیدن به این اهداف ،پارک به ما کمک شایانی کرده است .ما در زمینه فروش و اعتماد
مشکالت بسیاری داریم که در این زمینه نیاز به حمایت بیشتری از جانب دولت هستیم تا شناختهتر شویم.
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