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ونروز ابساتین مبارک



آغــاز قــرن جدیــد و فــرا رســیدن ســال نــو و نــوروز باســتانی کــه مقــارن شــده اســت بــا اعیــاد شــعبانیه، تبریــک 

ــم.  ــران و ایرانــی ســامتی، آرامــش  و پیشــرفت مســئلت مــی کن ــرای ای ــان ب عــرض نمــوده و از خــدای مهرب

خــدا را شــاکرم کــه بــا وجــود شــیوع ویــروس کرونــا و مشــکات و تنگناهــای اقتصــادی بــا همدلــی و تــاش 

جهادگونــه همــکاران و بــا بهره گیــری از تمامــی ظرفیت هــای موجــود شــاهد موفقیت هــای ارزنــده و تحــوالت 

ــم و  ــا توســعه عل ــد ب ــوآوری هســتیم. امیــدوارم در ســال جدی چشــمگیر در حــوزه زیســت بوم کارآفرینــی و ن

فنــاوري و تــداوم فعالیــت هــا در مســیر دســتیابی بــه اهــداف ترســیم شــده جهــت رونــق كســب و كارهــای 

فناورانــه و ارتقــای ســطح تولیــد ملــی، گام هــای موثــر بــر داریــم.

سال نو مبارک



ــه روز ســه شــنبه  3 اســفند در محــل  ــن نشســت ک در ای
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور برگــزار شــد 
توســعه زیســت بــوم فنــاوری و تکمیــل زیــر ســاخت هــای 

ــرار گرفــت.  ــاوری مــورد بحــث ق ــم و فن ــارک عل پ
 در ابتــدای ایــن نشســت اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن نشســت بــه موانــع و 
کمبودهــای حــوزه اشــتغال در اســتان چهارمحال وبختیــاری 
اشــاره کــرد. ایشــان در ادامــه بــا بیــان ظرفیــت هــای بالقــوه 
شــیات،   ، دامپــروری  کشــاورزی،  حــوزه  در  اســتان  در 
ــش  ــت بی ــزوم حمای ــه ل ــت پرداخــت و ب گردشــگری، صنع
ــه  ــا ب ــت ه ــن ظرفی ــاء ای ــت و  ارتق ــش جهــت هدای از پی

حــوزه دانــش بنیــان و در نهایــت ایجــاد اشــتغال بــرای فــارغ 
التحصیــان اســتان تاکیــد کــرد. 

از  خشــنودی  ابــراز  ضمــن  ســتاری  دکتــر  ادامــه  در   
پیشــرفت های چشــمگیر زیســت بوم فنــاوری اســتان بــا 
محوریــت پــارک علــم و فنــاوری از ســال 49 از آمادـگـی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری جهــت حمایــت 
پــارک علــم و فنــاوری در  از طرح هــای توســعه فنــاوری 
زمینه هــای مختلــف از جملــه طرح هــای کان در بخــش 
آبزیــان، شــیات، کشــاورزی، گیاهــان داروـئـی و ســایر 

داد. خبــر  اســتان  منطقــه ای  ظرفیت هــای 
در ایــن دیــدار دکتــر پیرعلی به ارائه گزارش از فعالیت های 

پــارک علــم و فنــاوری و شــرکت های مســتقر در حوزه هــای 
دانش بنیــان،  و  فنــاور  محصــوالت  فــروش  صــادرات، 
رشــد کمــی و کیفــی شــرکت های دانش بنیــان، توســعه 
فضاهــای فیزیـکـی و عمراـنـی و... پرداخــت. وی در ادامــه 
و  تقویــت  مهمتریــن حمایــت هــای درخواســتی جهــت 
پایــداری اشــتغال فــارغ التحصیــان را بــه قــرار زیــر بــر 
شــمرد.حمایت و تخصیــص اعتبــار مناســب جهــت تکمیــل 
فنــاوری  و  علــم  پــارک  پردیــس  پــروژه  بــرداری  بهــره  و 
اســتان در ســه ماهه اول ســال آینــده، حمایــت در راســتای 
ایجــاد زیرســاخت های آزمایشــگاهی و تجهیزاـتـی جهــت 
ــت مالــی از توســعه  توســعه فضــای زیســت فناوری، حمای

زیرســاخت های اراضــی پــارک جهــت ســرمایه گذاری بخــش 
از  معاونــت  معنــوی  و  مــادی  حمایت هــای  و  خصوصــی 
ــارک و امــکان اســتفاده از فضاهــای فیزیکــی موجــود در  پ
ادارات اســتان بــا مشــارکت معاونــت علمــی و فنــاوری 
اشــاره  محتــرم  اســتاندار  مســاعدت  و  ریاســت جمهوری 

نمــود.

نشست مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، استاندار 
چهارمحال و بختیاری و رئیس پارک علم و فناوری برگزار شد



معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم گفــت: راه انــدازی 
پردیــس  پارک هــای علــم و فنــاوری در شــهرک های صنعـتـی 
بــا همــکاری ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی 

کشــور در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال 
ــوآوری  ــاوری و ن ــاری، نشســت مشــترک معــاون فن و بختی
ــا معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل ســازمان  وزیــر علــوم ب
صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی بــه همــت پــارک علــم 
و شــرکت شــهرک های  بختیــاری  و  فنــاوری چهارمحــال  و 
صنعتــی اســتان در محــل ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک

هــای صنعتــی ایــران و بــا حضــور مدیــرکل دفتــر نــوآوری و 
کســب و کارهــای نویــن معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــزی  ــر سیاســت گذاری، برنامه ری ــوری و سرپرســت دفت جمه

و توســعه فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم برگــزار شــد.

در ایــن نشســت دکتــر خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نوآوری 
وزارت علــوم گفــت: یـکـی از مهتریــن مشــکات کشــور 

بحــث اشــتغال اســت و یکــی از بهتریــن بســترهای ایجــاد 
ــرای قشــر تحصیــل کــرده جامعــه پارک هــای علــم  اشــتغال ب
و فنــاوری و شــرکت های دانــش بنیــان هســتند. دکتــر علــی 
خیرالدیــن بــا اشــاره بــه توانایــی تبدیــل ایــده بــه محصــول 
توســط فــارغ التحصیــان دانشــگاه افــزود فعالیــت بیــش 
از 50 هــزار نفــر از فــارغ التحصیــان دانشــگاه در شــرکت

هــای دانــش بنیــان موجــب ارتقــا 20 پله ــای رتبــه فنــاوری 
ایــران در بیــن کشــورهای جهــان ـطـی 10 ســال گذشــته 
شــده اســت. معــاون فنــاوری وزیــر علــوم یکــی از مشــکات 
پــارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت هــای دانــش بنیــان را 
نبــود فضــای مناســب توســعه عنــوان نمــود و خاطــر نشــان 
کــرد فضاهــای خالــی موجــود و بــا اســتفاده در شــهرک های 
صنعتــی مــی توانــد در حــل ایــن مســئله موثــر باشــد کــه بــا 
تعریــف ســازکاز مناســب مــی تــوان زمینــه در اختیــار قــرار 
دادن ایــن فضاهــا بــه پــارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت 
ــان  ــن در پای ــود. خیرالدی ــان را فراهــم نم ــش بنی هــای دان
ــن وزرات  ــه بی ــه ســه جانب ــاد تفاهــم نام ــرد انعق ــد ک تاکی

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری و وزارت صمــت مــی توانــد موجــب هــم 
افزایــی بیشــتر در کمــک بــه توســعه شــرکت هــای دانــش 
بنیــان و ایجــاد پردیــس پــارک هــای علــم و فنــاوری در 

شــهرک های صنعتــی شــود.

ـی رســولیان معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل  دکتــر عـل
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران نیــز 
ــه واگــذاری زمیــن در شــهرک هــای صنعتــی از  ــا اشــاره ب ب
طریــق مزایــده خواســتار تعریــف بســته حمایتــی متفــاوت 
بــرای شــرکت هــای دانــش بینــان شــد. معــاون وزیــر صمــت 
ــای  ــی شــرکت ه ــاوت و علم ــه کار متف ــه ب ــا توج ــت: ب گف
دانــش بنیــان بایــد متفــاوت از دیگــر شــرکت هــا دیــده 
شــود و ایــن نیــاز بــه تعریــف شــاخص بــرای مشــخص 
رســولیان  دکتــر  دارد.  هایتــک  هــای  شــرکت  نمــودن 
ــه  ــن در شــهرک هــای صنعتــی ب ــذاری زمی درخصــوص واگ
ــت  ــه ظرفی ــرد از هم ــد ک ــاوری تاکی ــم و فن ــارک هــای عل پ
هــای قانونــی بــرای ایــن موضــوع اســتفاده خواهیــم کــرد. 
ــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی  مدیرعامــل ســازمان صنای

ــوآوری  ــز ن ــق مرک ــد از مــدل موف ــه بازدی ــا اشــاره ب ــران ب ای
بختیــاری  و  چهارمحــال  فنــاوری  و  علــم  پــارک  صنعـتـی 
ایــن موضــوع را نشــان وجــود عــزم جــدی در بــرای توســعه 
شــرکت هــای صنعتــی در شــهرک هــای صنعتــی دانســت. 
معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک 
و شــهرک هــای صنعتــی ایــران در پایــان خواســتار همــکاری 
جــدی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت 
علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــرای توســعه شــرکت هــای 

ــان در شــهرک هــای صنعتــی شــد. ــش بنی دان

گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن نشســت اســماعیل پیرعلــی 
رییــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری بــه 
ــم  ــارک هــای عل ــش هــای اســتقرار پ ــع و چال بررســی موان
ــاوری و شــرکت هــای دانــش بنیــان در شــهرک هــای  و فن
صنعتــی پرداخــت و لــزوم شــکل گیــری مجموعــه هایــی در 
شــهرک هــای صنعتــی جهــت اســتقرار شــرکت هــای دانــش 
ــه منظــور جلوگیــری از مــوازی کاری،  بنیــان رشــد یافتــه ب
صرفــه جویــی در هزینــه هــای زیرســاخت و تجمیــع حمایت 

هــای مالــی بیــن ســازمانی در اســتان هــا تاکیــد کــرد.

راه اندازی پردیس پارک های علم و فناوری در شهرک های صنعتی کشور 
در دستور کار قرار خواهدگرفت



حس خوب بازی سازی

ســید امیــر افضلــی بروجنــی، مدیرعامــل شــرکت یــاس رایــان کیــان زاگــرس ، حــوزۀ اصلــی کاری خــود را تولیــد 
و طراحــی و انتشــار بازی هــای رایانــه ای می دانــد .

ـی در  وی آغــاز شــروع کار خــود را این گونــه بیــان می کنــد کــه: »از ســال 97 بــه صــورت حرفــه ای کارآفریـن
حــوزۀ فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات را شــروع کــردم و یکــی از اولیــن پروژه هایــی کــه داشــتم، ســاخت یــک 
بــازی رایانــه ای بــه نــام »خافــکاران« بــود. تا کنــون نیــز در بیــش از 10 پــروژه مشــارکت داشــتم کــه بیشــتر بــه 
عنــوان طــراح ارشــد، تهیه کننــده و کارگــردان حضــور داشــتم. از محصــوالت شــاخصمان هــم نیــز می توانــم بــه 
بازی هــای خافــکاران ، گروهبــان اشــاره کنــم. ایــن ســه بــازی جمعــًا بیــش از دو میلیــون نفــر مخاطــب داخلــی 

داشــتند.«.
ــا  ــه ای را در گام اول عاقــه و در گام دوم ســازگاری بیشــتر ب وی دالیــل اصلــی انتخــاب حــوزه بازی هــای رایان

ــه می دهــد: ــد و ادام ــه خــود می دان روحی
»بــرای ســاخت یــک نرم افــزار صنعتــی مــا بــا یکســری مســائل فنــی کــه اغلــب در حــوزۀ ریاضیات هســتند، مواجه 
هســتیم  امــا در ســاخت بــازی عاوه بــر وجــود مســائل فنــی، مســائل هنــری و طراحــی ســرگرمی هــم وجــود دارد 
و ایــن باعــث ایجــاد فضــای کاری خــاق و لذت بخش تــری می شــود. همچنیــن از اینکــه بــا محصولــی کــه مــن 

یکــی از صنعت هــای تأثیرگــذار و پردرآمــد در دنیــا، صنعــت بــازی و ســرگرمی دیجیتــال اســت کــه بــرای 
تولیــد هــر محصــول جمعــی از نخبــگان و کارشناســان بــا تخصص هــای مختلــف در کنــار یکدیگــر قــرار 

می گیرنــد تــا اثــری محبــوب و فاخــر ارائــه شــود.
ــال از انحصــار  ــه گوشــی های هوشــمند، ســاخت بازی هــای دیجیت ــزون دسترســی ب ــا گســترش روز اف ب
ــد از ســیل عظیــم  ــا یــک موبایــل می توان ــازی خــارج شــد و حــاال هــر شــخصی ب ــه و کنســول های ب رایان
بازی هــای موبایلــی بهره منــد شــود. اخیــرًا نیــز کارآفرینــان جــوان داخلــی وارد ایــن عرصــۀ دســت نخورده 
ــا ارائــۀ کارهایــی مناســب و مخاطب پســند بهــره ای از ایــن دریــا  و پرمخاطــب شــده اند و توانســته اند ب

ببرنــد.
در ادامــه گفتگویــی خواهیــم داشــت بــا ســید امیــر افضلــی بروجنــی، یکــی از کارآفرینــان جــوان فعــال در 
حــوزه بازی ســازی کــه بــا توانســته بــا ارائــۀ بازی هــای موفقــی در ایــن بــازار پر رقابــت نامــی بــرای خــود و 

شــرکتش دســت و پــا کنــد.
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ــد، حســی ایجــاد می شــود کــه  ــازی و تفریــح می کننــد و لــذت می برن و تیمــم می ســازیم، صدهــا هــزار نفــر ب
بــه ســادگی قابــل وصــف نیســت؛ بازی هــای رایانــه ای واقعــًا رســانه ای جریان ســاز هســتند.«

از یک نفر تا صد نفر

ایــن بازی ســاز جــوان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه حــوزۀ بازی هــای رایانــه ای بــه چــه میــزان ســرمایه نیــاز 
دارد و چگونــه می تــوان آن را بــه ســرانجام رســاند، بیــان می کنــد: » بــه نســبت نــوع پــروژه از نظــر گســتردگی 
و مــدت زمــان اجــرا و همچنیــن نــوع تیــم و تعــداد افــراد ســرمایه مــورد نیــاز متغییــر هســت . یــک محصــول 
ممکــن اســت نیــاز بــه صــد نفــر نیــرو داشــته باشــد و حتــی بیــش از ســاخت یــک فیلــم ســینمایی ســرمایه الزم 
داشــته باشــد. و یــک محصــول را هــم میتــوان فقــط یــک نفــر بــا اســتفاده از یــک لــپ تــاپ معمولــی طراحــی 
کنــد . هرچنــد ایــن دو محصــول از نظــر بــازار هــدف و میــزان موفقیــت بــا هــم قابــل مقایســه نیســتند ولــی 
اشــخاص میتواننــد بــا هــر ســرمایه ای بــه کار در ایــن زمینــه ادامــه دهنــد .و در آخــر بــه نظــر مــن اصلــی تریــن 
ســرمایه مــورد نیــاز چــه بــرای پــروؤه هــای فــردی چــه گــروه هــای بــزرگ دانــش فنــی و تجربــه و زمــان افــراد 

اصلــی پــروژه اســت.

سختی های شیرین

مدیرعامــل شــرکت یــاس رایــان کیــان زاگــرس ســختی های موجــود در کار خــود را نمــک کار می دانــد و 
می گویــد: »مــن بــا چشــم بــاز کارآفرینــی را انتخــاب کــردم و هم اکنــون نیــز اول راه هســتیم و ســختی ها هــم 
همیشــه هســتند ولــی وقتــی می بینــم مــردم کشــورم از نتیجــه کار راضــی هســتند، و از مــا درخواســت میکننــد 

کــه کار را ادامــه دهیــم و محصــوالت جدیــد برایشــان طراحــی کنیــم  همــه مشــکات فرامــوش می شــود.«

اخبـار
کوتـاه

در ایــن نشســت کــه بــا حضــور رئیــس 
سرپرســت  فنــاوری،  و  علــم  پــارک 
اقتصــادی  امــور  هماهنـگـی  معاونــت 
شــرکت  مدیرعامــل  و  اســتانداری 
اداره  محــل  در  صنعـتـی  شــهرک های 
ــد، در  ــزار گردی کل بازرســی اســتان برگ
واگــذاری  و  اســتقرار  نحــوه  خصــوص 
فنــاور  شــرکت های  موردنیــاز  اراضــی 
صنعـتـی  شــهرک  در  دانش ــبنیان  و 
شــهرکرد، بحــث و تبــادل نظــر شــد. بــه 
گــزارش روابط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری و بــه نقــل از رئیــس پــارک علــم و فنــاوری مقــرر شــد در 
جلســه ای کــه هفتــه آینــده بــه میزبانــی اداره کل بازرســی برگــزار خواهــد شــد، نســبت بــه ارزیابــی 

آیــد. بعمــل  الزم  اقــدام  و  هماهنـگـی  واگــذاری،  فراینــد  در  تســهیل  و  دســتورالعمل ها 

نشســت مشــترک بررســی واگــذاری اراضــی مــورد تقاضــای پــارک علــم 
و فنــاوری در شــرکت شــهرک هــای صنعتــی شــهرکرد بــا حضــور معــاون 

هماهنگــی و امــور اقتصــادی اســتانداری و بازرســی کل اســتان



بــه گــزارش روابط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری دکتــر پیرعلــی در ایــن دیــدار که در محل دفتر معاونت فنــاوری و نــوآوری وزارت 
علــوم تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد بــا اشــاره بــه 
اعــام آمادگــی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و وجــود 
ظرفیت هــای بالقــوه موجــود در ایــن دانشــگاه و 
وجــود فضــای فیزیکی مناســب، به اقدامــات صورت 
گرفتــه در اســتان در خصــوص راه انــدازی مرکــز رشــد 
مشــترک پــارک علــم و فنــاوری بــا دانشــگاه فنــی و 

حرفــه ای اشــاره داشــتند.

از دیگــر موضوعــات مــورد بحــث در ایــن جلســه 
راه انــدازی پردیــس مشــترک پــارک علــم و فنــاوری بــا 
شــرکت شــهرک¬های صنعتــی اســتان بــود. ایشــان 

ــا اســتفاده از ظرفیت هــا و امکانــات موجــود و در  یــادآور شــد بــه  منظــور بهینه ســازی و بــروز خاقیــت و ارتقــای نــوآوری ب
ــوازی کاری، صرفه جویــی در  ــری از م ــه  منظــور جلوگی ــز ب ــاور و نی ــان و فن ــه توســعه شــرکت های دانش بنی راســتای کمــک ب
هزینه هــای زیرســاخت و تجمیــع حمایت هــای مالــی بیــن ســازمانی در اســتان پیگیــری الزم جهــت راه انــدازی پردیس مشــترک 

پــارک علــم و فنــاوری بــا شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان صــورت پذیرفتــه اســت.

در ایــن نشســت دکتــر علــی خیرالدیــن ضمــن مثبــت ارزیابی کــردن فعالیت¬هــای انجــام شــده در پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
چهارمحال وبختیــاری در خصــوص ایجــاد مرکــز رشــد مشــترک بــا دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و ســفر بــه اســتان جهــت بازدیــد 
از آخریــن اقدامــات پــارک علــم و فنــاوری در حــوزه فنــاوری و نــوآوری قــول مســاعد دادنــد. و در ادامــه در خصــوص راه انــدازی 
پردیــس مشــترک بــا شــرکت شــهرک¬های صنعتــی اشــاره داشــتند اجــرای این مــدل در اســتان چهارمحال و بختیــاری به عنوان 

پایلــوت فرصــت مناســبی بــرای ســایر اســتان هــا جهــت ایجــاد ایــن پردیــس هــا در کشــور خواهــد بــود.

بــه گــزارش روابط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری در ایــن دیــدار کــه روز یکشــنبه 42 بهمــن 0041 در محــل دفتــر معــاون امــور 
اقتصــادی ســازمان برنامــه  و بودجــه کشــور برگــزار شــد رئیــس پــارک 
ــا اشــاره بــه پیشــرفت 58 درصــدی پــروژه پردیــس  علــم و فنــاوری ب
پــارک علــم و فنــاوری خاطرنشــان ســاخت ســاختمان بلــوک شــمالی 
پردیــس پــارک علــم و فنــاوری بــا تخصیــص اعتبــار مناســب جهــت 
اســتقرار شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان و ســتاد پــارک تکمیــل 

خواهــد شــد.

در ایــن دیــدار ســید حمیــد پورمحمــدی ضمــن ابــراز خرســندی از 
فعالیت هــای عمرانــی انجــام شــده در پــارک علــم و فنــاوری باتوجــه  به 
شــرایط حاکــم، بــر تخصیــص بودجــه جهــت تکمیــل پــروژه پردیــس 
پــارک علــم و فنــاوری تاکیــد نمــود، ایشــان خاطرنشــان ســاخت اعتبــار 
الزم از محل هــای مختلــف تــا پایــان ســال 0041 جهــت تکمیــل پــروژه 

پردیــس پــارک علــم و فنــاوری تخصیــص خواهــد یافــت.

دیــدار رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا معــاون فناوری 
و نــوآوری وزارت عتف

ــازمان  ــادی س ــور اقتص ــاون ام ــا مع ــتان ب ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ ــی رئی رایزن
برنامه وبودجــه کشــور در خصــوص تخصیــص بودجــه جهــت تکمیــل پــروژه پردیــس 

پــارک علــم و فنــاوری


