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مدير ويژه نامه: زهرا زنگنه

«شــركت كارآفرينان نت گســتر» با نام تجارى «هارموتيك»، از 
شركت هاى مستقر در پارك علم و فناورى به عنوان واحد پشتيبان فناور، 
به ارائــه خدمات تخصصى و حرفــه اى در زمينه آموزش و «مشــاوره 
مديريــت» و مشــاوره و اجــراى «ديجيتال ماركتينــگ» به صاحبان 

بنگاه هاى اقتصادى مشغول است. 
اين شركت از نخستين شركت هاى فعال در اين حوزه  است كه در سال 
1382 تأسيس شده و بيش از 17 سال سابقه در زمينه آموزش و مشاوره 

به سازمان هاى خصوصى و دولتى و اشخاص حقيقى را دارد. 
براى آشــنايى بيشتر با خدمات اين شركت به گفت وگو با «اميد پيروز» 

مديرعامل و بنيان گذار شركت نشستيم:
 از خودتــون بگيــد و اينكه تا به امروز چــه فعاليت هايى 

داشته ايد؟
اميد پيروز دكتراى رشــته مديريت كارآفرينى در گرايش آينده پژوهى، 
به مدت 16 سال در صنايع فرادست كشور مشغول به كار بوده و فعاليت 

خود در همدان را از سال 1396 آغاز كردم. 
ايــن شــركت نخســتين شــركت خصوصــى كشــور بــود كــه در زمينــه 
آمــوزش و مشــاوره مديريــت كســب و كار در ســال 1382 ثبــت شــده 
ــران  ــروز چيــزى حــدود 40 هــزار مشــترى از سراســر اي ــه ام ــا ب و ت

داشــته اســت. 
ايده اوليه و پايه گذارى شــركت ما از دانشگاه صنعتى اميركبير بود كه 
در آنجا نخستين مركز كارآفرينى را در كل كشور تأسيس كرديم. پس 
از اين داســتان، با راه اندازى مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف در 
دانشكده مديريت و اقتصاد، كم كم خدمات توسعه پيدا كرد و سرلوحه 
كار ما ارائه خدمات «مشــاوره مديريت» به صاحبان بنگاه هاى اقتصادى 

قرار گرفت. 
در ابتداى ســال 1396 وارد شهر همدان شديم و پس از 6 ماه شناخت 
كافى از بازار اســتان همدان، نخستين فعاليت خود در همدان عالوه بر 
برقرارى كالس هاى آموزشى در زمينه آموزش مفاهيم و مبانى مديريت 
و زيرشاخه هاى مديريت، در شوراى اسالمى شهر همدان به عنوان مشاور 
و در جهاد دانشگاهى استان همدان به عنوان مدرس دوره هاى مديريت 

آغاز كرديم. 
 حيطه آموزش و مشــاوره شما، كدوم يك از زير شاخه هاى 

علم مديريت رو شامل ميشه؟
هارموتيك، يكى از كامل ترين بســته هاى مديريت را در حوزه آموزش، 

مشاوره و پژوهش  مديريتى به بازار و مشتريانش ارائه كرده است. 
اين فرايندها با شناسايى دقيق ســازمان و عارضه يابى و آسيب شناسى 

اوليه و شناسايى نقاط قوت و نقاط قابل بهبود آغاز مى شود. 
اين بسته ى كامل با عنوان «جعبه ابزار مديريتى هارموتيك» حوزه هاى 
مديريت زمان، مديريت هزينه، مديريت كيفيت، مديريت پروژه، مديريت 
فرايندها، مديريت ارتباطات، مديريت محدوده، مديريت منابع، مديريت 
يكپارچگــى، مديريت بازاريابى و فروش و مديريــت ذى نفعان را در بر 

مى گيرد. 
 لطفا درباره نخستين فرهنگسراى كسب و كار كشور توضيح 

دهيد.
طرح «نخســتين فرهنگسراى كسب و كار» و «نخستين شهر دوستدار 
كســب و كار» در ايران را براى نخستين بار در شهردارى و شوراى شهر 
همدان از ســوى بنده ارائه شد كه به لطف خدا و اعتماد اعضاى محترم 
شوراى اسالمى شهر و شهردار محترم همدان، با رأى قاطع تمام اعضاى 

شورا تصويب شد. 
در نتيجه پس از حدود 2 ســال تالش همگانى ســازمان هاى مختلف، 
نخســتين فرهنگسراى كسب و كار كشور به عنوان فرهنگسراى كسب 
و كار واليت در منطقه كوى خضر همدان توســط نماينده محترم ولى 
فقيه، معاون اســتاندار، شــهردار همدان و ساير مديران استانى افتتاح 
شد. در ادامه توانستيم با جذب 2/5 ميليارد تومان سوله كسب و كار را 
در جوار همان فرهنگســرا با حضور مديران وزارتى كشورى كلنگ زنى 

كنيم. 
 تا به امروز چه ميزان فعاليت آموزشى يا مشاوره اى داشته ايد 

و مشتريان شما چه كسانى بوده اند؟
از ســال 1382 تا امروز بيش از 40 هزار نفر دانشجو در سطح سازمانى 
و شــخصى از كل كشور در دوره هاى آموزشى ما حضور داشته اند. بيش 
از 15 هزار ســاعت تاكنون مشاوره هم ثبت شده است. از اين تعداد در 
طول 3 ســال حضور در همدان، حدود 60 سمينار و كارگاه در همدان 
و 2 هزار ســاعت مشاوره نصيب هم استانى هاى عزيزمان بوده است. در 
پارك علم و فناورى استان همدان نيز داورى هاى مختلفى در رويدادهاى 
مختلف داشته ايم و به عنوان مشاور رسمى كسب و كار در پارك مشغول 

به فعاليت و خدماترسانى به شركت هاى دانش بنيان هستيم. 
استاندارى، جهاددانشگاهى، دانشــگاه آزاد، شهردارى، اتاق بازرگانى، 
ســازمان مديريت صنعتى، برخــى كارخانجات صنعتى در شــهرك 
صنعتى اللجين، بوعلى، بهاران و ويان، برخى ســازمان هاى خصوصى، 
اشخاص حقيقى و سرمايه گذاران همدانى از خدمات ما بهره مى گيرند. 
تالش ما براين اســت كه بهره ورى كســب وكارها را در كشور افزايش 

دهيم. 
 آيا طرح جديدى در دست اقدام داريد؟

جديدتريــن طرحــى كــه در حــوزه كســب و كار در همــدان 
ــرمايه گذاران  ــرمايه از س ــذب س ــراى ج ــى ب ــم، طرح ــه داده اي ارائ
ــا و  ــاى نوپ ــراى توســعه اســتارتاپ ها و كســب و كاره ــر ب خطرپذي

ــت.  ــتان اس ــطح اس ــك در س چاب
 چه كسانى مى توانند از اين خدمات استفاده كنند؟

محدوديتى نداريم! تقريبا همه!
كســانى كه ايده دارند، سرمايه سرگردان دارند، كسب و كار ورشكسته 
دارند يا قصد توسعه كسب و كارشان را دارند مى توانند از مشاوره ما بهره 

بگيرند و يا آموزش ببينند. 

 در زمينه ديجيتال ماركتينگ چه خدماتى ارائه مى دهيد؟
واقعيــت ايــن اســت كــه در دوران كرونــا و پســاكرونا آســيب زيــادى 
بــه كســب و كارهــا وارد شــده و قابــل پيش بينــى اســت كــه كســب 
ــتر  ــر بس ــازى و ب ــر فضــاى مج ــود را ب ــد خ ــه نتوانن ــى ك و كارهاي
ــه  ــتند. ب ــا هس ــه فن ــوم ب ــد محك ــوار كنن ــات س ــاورى ازاطالع فن
ــراى  ــاوره و اج ــتور كار مش ــر را در دس ــات زي ــل خدم ــن دلي همي

ــم: ــرار دادي ــال ماركتينــگ ق ــات ديجيت خدم
طراحى وب سايت فروشگاهى، نمايشگاهى، سازمانى و شخصى

طراحى و ساخت اپليكيشن ها
مديريت شبكه هاى اجتماعى

هوشمندسازى فرايندهاى كسب و كار
ارائه راهكارهاى يكپارچه مديريت سازمانى

مشاوره حرفه اى بازاريابى و فروش در فضاى مجازى
 صحبت پايانى و راه هاى ارتباطى با عالقه مندان را بفرماييد:

در اين چند سال تالش كرديم كه با كار درست و به موقع اعتماد مردم 
را جلب كنيم و مشــاوره درست ارائه دهيم و رضايتمندى مشتريانى كه 

با ما همكارى داشته اند، خود گوياى اين مسأله است. 
صفحــه بــه  مراجعــه  بــا  مى تواننــد  عزيــز  مخاطبيــن 
اينســتاگرام صفحــه  يــا   WWW. HARMOTIK. COM
HARMOTIK@ يا شماره تماس 08132515410 نسبت به ثبت 

درخواست خود اقدام فرمايند تا با آن ها ارتباط گرفته شود. 
اميد اســت بتوانيم با بهره گيرى از تــوان حداكثرى، گامى هدفمند در 

جهت اعتالى كشور عزيزمان ايران برداريم. 

|ISNN: 2322-4665|پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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هارموتيك، نماد مديريت كسب و كار حرفه اى

گريـزگريـز
 به دنياى نوآورى به دنياى نوآورى

واقعيت اين است كه 

ن كرونا و پساكرونا 
در دورا

ب و كارها 
زيادى به كس

آسيب 

ش بينى است 
ه و قابل پي

وارد شد

كه نتوانند خود 
و كارهايى 

كه كسب 

جازى و بر بستر 
را بر فضاى م

سوار كنند 
ى ازاطالعات 

فناور

كوم به فنا هستند
■■ گزارشى كوتاه از شركت هاى نوآور گزارشى كوتاه از شركت هاى نوآورمح

 خالق و دانش بنيان در استان همدان خالق و دانش بنيان در استان همدان

برخى عناوين اميد پيروز، بنيان گذار 
شركت كارآفرينان نت گستر:

مولف و مترجم كتب مرجع در حوزه مديريت و كسب و كار
عضو هسته پژوهشى نوآورى و كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف

مدرس دوره هاى MBA (مديريت حرفه اى كسب وكار)
مدرس دانشگاه در رشته هاى مديريت

مشاور عالى شوراهاى اسالمى كل كشور
كارشناس كسب و كار صدا و سيما

مدرس بيش از 100 دوره مديريت در استاندارى، شهردارى، جهاد 
دانشگاهى، پارك علم و فناورى، دانشگاه آزاد اسالمى، سازمان 

مديريت صنعتى استان همدان طى 2 سال گذشته
بنيان گذار نخستين شركت خصوصى آموزش و مشاوره در زمينه 

كارآفرينى در كشور
طراح و مجرى راه اندازى نخســتين فرهنگسراى كسب و كار 

كشور
عضو رسمى انجمن مشاوره مديريت ايران

عضو رسمى انجمن مشاوره ايران
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يكى از واژ ه هايى كه امروزه در فضاى مجازى، كسب وكار، 
مدارس، دانشگاه ها و حتى محيط هاى اجتماعى مختلف شنيده 
مى شود نوآورى است. اما به راستى مفهوم نوآورى كه پيوندى 
تنگاتنگ با خالقيت، فناورى، اختراع و اقتصاد دانش بنيان دارد، 

چيست؟
تمامى چيزهايى كه توسط بشر ساخته شده است نتيجه ميل 
انسان به سمت چيزهاى جديد و متفاوت است؛ امروزه كه براى 
پيشرفت و ساخت چيزهاى جديد انتهايى وجود ندارد و  مردم 
هر روز به دنبال پيشــرفت و درآمدزايى هستند مفهوم نوآورى 
خودش را بهتر نشان مى دهد و زمانى فكرهاى خالقانه و جديد 

ارزشمند هستند كه بتواند ارزش افزوده توليد كند.
اگر بخواهيم نوآورى را به زبان ساده بيان كنيم، مى توان گفت: 
«ماهيــت نوآورى، ايجاد تغييــر در محصوالت يا خدمات و يا 
روش خلــق و عرضه آن ها، با هدف پاســخگويى به بازارهاى 

جديد و نيازهاى متغير مشتريان است.
نوآورى، فرآيندى پيوســته اســت كه طبق تعريف ســازمان 
همكارى و توســعه اقتصادى «OECD» و كميسيون اروپا، 
عبارت اســت از «پياده سازى يا بهبود يك محصول، كاال، ايده 
و يا روش جديد بازاريابى، يا يك روش سازمانى جديد در امور 

تجارى، محيط كارى و روابط خارج سازمانى.
امروزه  يك پرسش كليدى پيرامون مفهوم نوآورى، اين است 
كه چرا نوآورى در سال هاى اخير، تا اين حد توجهات را به خود 
جلب كرده اســت. يكى از مهم ترين داليل اين پديده، سرعت 
تغييرات بســيار زيادى است كه جهان را تحت تأثير خود قرار 
داده اســت. دنيا در حال گــذار از عصر صنعتى به عصر دانش 
است و در اين شرايط به شدت ناپايدار، استارتاپ ها و كسانى كه 

به دنبال كسب و كار هستند در شرايطى مى توانند موفق عمل 
كنند و خودشــان را در بازار رقابت مطرح كنند كه  به دنبال 

تغيير باشند و نه در دنباله روى تغييرات ديگران. 
مايكل پورتر كه از صاحب نظران حوزه فناورى و نوآورى، است 
در اين رابطه مى گويد: «شركت ها با نوآورى به مزيتى رقابتى 
مى رســند كه هم فناورى هاى جديــد و هم روش هاى جديد 

انجام كارها را در بر مى گيرد.
نــوآورى، يكى از عوامل مهم رشــد اقتصادى اســت و منافع 
گســترده اى براى جامعــه به همراه دارد. ايده ها و كشــفيات 
خالقانــه، اســتانداردهاى زندگى را باال برده و بر بســيارى از 
جنبه ها و ابعاد زندگى بشــر، اعم از ايمنى، ســالمت، كيفيت 
محصوالت، خدمات و ... اثرگذار هستند و از سوى ديگر باعث 
ارتقاء بهره ورى در مقايسه با نسل هاى پيشين شده و حتى در 
برخى موارد، ســبك زندگى جوامع را تغيير مى دهد. امروزه، 
نوآورى و دانش به عنوان دو عنصر كليدى در موفقيت جهانى، 

به ويژه در حوزه اقتصاد مطرح هستند.
از سوى ديگر بايد در نظر داشت كه هر شركت، سازمان و 
حتى فرد، مى تواند نوآور باشــد. نوآورى به كسب وكارهاى 
بــزرگ و با منابع مالى بــراى در خدمت گرفتن مديران و 
كاركنان متخصص و ماهر، محدود نيســت. كسب وكارهاى 
كوچــك نيز زمينه خوبى براى نوآورى دارند. بســيارى از 
توليدات مهم دهه هاى گذشــته، توســط كســب وكارهاى 
كوچك معرفى شــده اند و اين بخش نشــان داده است كه 
قابليت ايجاد و توســعه نوآورى هاى اساسى را دارد. عالوه 
بر اين، نوآورى براى كسب وكارهاى كوچك، بسيار حياتى 
اســت و مى تواند نقشى كليدى در موفقيت و توسعه هرچه 

پارك علم و فناورى همدان مسئول كميته برگزارى نمايشگاه مجازى عرضه 
دستاوردهاى پژوهشى و فناورى استان و كميته انتخاب فناور برتر استان همدان 

بود. 
 رئيــس پارك علم و فنــاورى همدان در شــرايط پاندمى ويــروس كرونا، از 
برگزارى مراسمات و نمايشگاه عرضه دستاوردهاى پژوهش و فناورى به صورت 

غيرحضورى و مجازى خبر داد. 
در اين گزارش محمدحسن مرادى ضمن بيان نقش و جايگاه پژوهش و فناورى 
گفت: اهميت پژوهش و فناورى براى رســيدن به پيشرفت و توسعه همه جانبه 
براى رســيدن هر كشور به رشــد و استقالل بى بديل و ارزنده است كه به فضل 
الهى اين حوزه در كشــور ما فعال و سرزنده به پيش مى رود و هفته پژوهش و 
فناورى به نوعى بزرگداشــت تالش هايى است كه به توفيقات در سطح علمى و 

فناورى منجر شده است. 
وى همچنين بيان كرد: پارك علم و فناورى همدان در دبيرخانه اســتانى ستاد 
بزرگداشت هفته پژوهش و فناورى مسئوليت كميته برگزارى نمايشگاه مجازى 
عرضه دستاوردهاى پژوهشى و فناورى استان و كميته انتخاب فناور برتر استان 

را برعهده داشت. 
مــرادى افزود: با توجه به ضرورت عرضه دســتاوردهاى شــاخص يك ســال 
گذشــته استان در حوزه پژوهشى و فناورى، به عموم مردم به ويژه دانشگاهيان، 
پژوهشــگران، فناوران و دانش آموزان و با لحاظ شرايط پاندمى ويروس منحوس 

كرونا، ستاد هفته پژوهش و فناورى استان تصميم به 
برگزارى نمايشــگاه استانى هفته پژوهش و فناورى 
به صورت مجازى و در مــدت زمان 5 روز، از تاريخ 
15 لغايت 20 آذرماه ســال جارى گرفت و با توجه 
به توانمندى و وجود زيرســاخت هاى فنى الزم در 
پارك علم و فناورى همدان، مسئوليت توليد محتوى 
و برگزارى اين نمايشگاه در فضاى مبتنى بر وب به 

پارك علم و فناورى همدان واگذار شد. 
رئيس كميته برگزارى نمايشــگاه مجازى عرضه 
دستاوردهاى پژوهش و فناورى استان در تشريح 

فرآينــد برگزارى نمايشــگاه به صورت مجازى گفت: ابتــدا فراخوان معرفى 
دستاوردهاى شاخص پژوهشــى و فناورى يك سال گذشته براى حضور در 
نمايشــگاه به دانشگاه ها و دســتگاه هاى اجرايى استان ارسال شد و دامنه با 
عنوان hamedanvex. ir براى نمايشــگاه مجازى خريدارى و طراحى 
ســايت صورت پذيرفت و تعداد 64 فيلم دريافتى از دســتاورد پژوهشــى و 
فناورى از 14 دانشــگاه و دستگاه اجرايى پس تدوين و ويرايش در وبسايت 

مربوطه بارگزارى شد.
مرادى در ادامه به تشريح اقدامات انجام شده در كميته انتخاب فناور برتر استان 
همدان پرداخت و ادامه داد، در ابتداى امر كميته اى متشكل از اعضا پارك علم 

و فناورى همدان (دبير كميته)، مركز رشــد و 
كارآفرينى دانشــگاه بوعلى ســينا، مركز رشد 
فناورى سالمت دانشگاه علوم پزشكى همدان، 
مركز رشد كشاورزى مركز تحقيقات و آموزش 
كشــاورزى و منابع طبيعى اســتان، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان تشكيل و 
معيارهاى انتخاب فناوران و واحدهاى تحقيق و 

توسعه برتر استان تعيين شد. 
رئيس پارك علم و فنــاورى همدان همچنين 
ادامــه داد: از 30 طــرح دريافتى براى انتخاب 
فنــاور برتر به ايــن دبيرخانه تعداد 10 طرح به عنوان فنــاور برتر و 2 طرح نيز 
به عنوان واحد تحقيق و توسعه برتر انتخاب شد و در مراسمى در فضاى مجازى 
مورد تقدير قرار گرفتند و جوايز آنها پس از مراسم به صورت حضورى و با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى تحويل اين عزيزان شد. 
اسامى فناوران برتر استان همدان به شرح زير است: مطهره اسماعيلى، مصطفى 
ســتارى، ســبحان عبدالملكى، بابك عزتى رنجبر، مجتبى اسماعيلى، حميد 

شاهنجرينى، بهروز محمودى، بنيامين جليلى، سينا خليلى و احمد پيروى. 
شير پگاه همدان و ماشين زراعت همدان نيز از واحدهاى تحقيق و توسعه برتر 

استان هستند. 

نوآورى عاملى براى حفظ شركت ها نوآورى عاملى براى حفظ شركت ها 
در بازار رقابتدر بازار رقابت

بيشتر اين نوع از كسب وكارها ايفا كند.
اما در پايان بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه شركت هاى موفق آينده، آن هايى هستند كه نوآورى را 
به عنوان توانايى و قابليت اصلى خود هدف قرار داده اند و به اين جمله باور دارند كه «اگر نوآور نباشيم 

رقيبان نوآور هستند و ميدان رقابت را واگذار مى كنيم.»

رئيس پارك علم و فناورى:

پژوهشپژوهش و  و فناورىفناورى  
در جهت پيشرفت در جهت پيشرفت 

و توسعه استو توسعه است

ِمُتدىِمُتدى
 مسير توسعه، دانايى و يادگيرى مسير توسعه، دانايى و يادگيرى
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 ايران در شــاخص نوآورى جهانى بيشــترين رشد كارآفرينى را داشته است و كشور در حال گذر از اقتصاد نفتى به اقتصاد 
دانش بنيان اســت كه در اين ميان شركت هاى دانش بنيان و استارتاپى نقش بيشترى را ايفا خواهند كرد. بخش هاى سياست 
گذار كشــور و در رأس آن معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى تالش هاى خوبى را در جهت ايجاد محيط مناسب براى 
فعاليت اين شركت ها فراهم كرده است. در راستاى اين تالش ها و با توجه به خال حس شده، تيم متدى قصد دارد با باال بردن 
سطح دانش و آگاهى كسب و كارها در بخش هاى مختلف براى افزايش ضريب موفقيت و كمك به شتابدهى، به صورت آنالين 

مجموعه كاملى از خدمات پشتيبان فناور فراهم كرده است كه اهم آنها عبارت است از:
*دوره هاى كامل مديريت با تمركز بر تجارى سازى و مديريت صادرات  مثل:

1- اصول صادرات و واردات - تبليغات بين المللى - تحليل بازارهاى بين المللى - حمل ونقل بين المللى - مذاكره و مكاتبات 
بين المللى و...

2- حوزه برنامه ريزى استراتژى با 9 دوره مثل تفكر استراتژيك - تدوين استراتژى - اجراى استراتژى - كنترل و ارزيابى 
- مدير عاملى- ساختار سازمانى و ...

3- حوزه توسعه فردى مثل حل مسأله - مذاكره - رهبرى - ارتقا هوش و...
■  مستندهاى آموزشى از شركت هاى پيشرو جهان براى الگوبردارى به همراه تحليل استراتژيك

1- نمونه از تمام صنايع دنيا مثل زارا - گوگل - سامســونگ - ماكروســافت - اپل- ورجين - على بابا - والت ديزنى 
- فيسبوك - تويوتا

■ تحليل بازار داخلى و خارجى به همراه ارائه نقشه صادراتى 
■ آينده پژوهى و تحليل صنايع با تمركز بر مزيت هاى داخلى

1- به خصوص در حوزه هاى كشاورزى -  معدن - گردشگرى - آموزش - بازى و سرگرمى - خرده فروشى - غذا 
و نوشيدنى - پوشاك - لبنيات - شيميايى و دارويى

به اميد اين كه در آينده خيلى نزديك شاهد تحقق اين تصوير جديد در اقتصاد كشور عزيزمان ايران باشيم.
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مدير دفتر تحقيقات شــركت توزيع برق اســتان همدان در گفت وگو با همدان پيام با بيان اين مطلب 
و اشــاره به روند اجراى پروژه هــاى تحقيقاتى اظهار كرد: پروژه هاى تحقيقاتى انجام شــده در قالب 
اولويت هاى تحقيقاتى مصوب از ســوى وزارت نيرو و شــركت توانير انجام مى شوند و تا زمانى كه به 
مرحله اولويت مصوب برسد و پس از آن به انعقاد قرارداد منجر شود از فيلترهاى متعددى در شركت 

و نهادهاى باال دستى مى گذرد و پس از تأييد در كميته تحقيقات شركت به مرحله اجرا در مى آيد. 
وى افزود: پروژه هاى تحقيقاتى كه انجام مى شوند، شايد به طور مستقيم با مشتركين و مردم مرتبط 
نباشــد اما نتايج حاصل از انجام آنها در افزايش قابليت اطمينان شــبكه، كاهش انرژى توزيع نشده، 
كاهش تلفات، ســرعت پاسخگويى و... به متقاضيان و مشــتركين ارتباط داشته و شركت را در ارائه 

خدمات بهتر و مطلوب تر براى رفاه حال مردم استان يارى مى كند. 
اشــرفى عنوان كرد: در ســال جارى نيز 3 عنوان پروژه از سوى شــركت توزيع نيروى برق استان با 

اولويت بندى به منظور ارائه به دبيرخانه همايش هفته پژوهش به عنوان كارگاه معرفى شد. 
وى ادامه داد: نخســتين اولويتى كه اعالم شــده پروژه تحقيقاتى با عنوان «جايابى برقگيرهاى چند 
محفظه اى در فيدرهاى 20 كيلوولت واقع در مناطق كوهســتانى اســتان همــدان براى كاهش نرخ 
خاموشى ها و خرابى تجهيزات» است كه با دانشگاه صنعتى همدان و با همكارى اساتيد انجام شده و 

نتايج خوبى به دست آمد. 
اشرفى ابراز كرد: پروژه ديگرى كه معرفى شده با عنوان «بررسى عوامل مؤثر در افزايش بهره ورى دفاتر 
پيشــخوان دولت» است كه از سوى معاونت مشــتركين اعالم و با همكارى يك شركت دانش بنيان 

انجام شده است. 
وى يادآور شد: سومين پروژه اى كه به دبيرخانه همايش معرفى شد با عنوان «مطالعات بازآرايى شبكه 

توزيع شهر مالير با هدف كاهش تلفات» است كه با همكارى جهاد دانشگاهى همدان آغاز شد. 
مدير دفتر تحقيقات شركت توزيع برق استان همدان با بيان اينكه نتايج اين پروژه ها پس از اتمام در 
اختيار واحدهاى مرتبط قرار گرفته و در سمينار پروژه هاى پايان يافته شركت ارائه مى شود، گفت: در 

مجموع اين سه پروژه با اعتبارى بالغ بر 56 ميليون تومان اجرايى شده است. 
وى با اشاره به جايگاه شركت توزيع برق در سطح كشور در راستاى انجام پروژه هاى تحقيقاتى گفت: 
همواره فرآيند تحقيقات از سوى وزارت نيرو، شركت توانير و دبيرخانه تحقيقات مورد پايش و بررسى 
قرار گرفته و اســتان همدان از اين حيث جايگاه مناسبى در بين شركت هاى توزيع دارد و پروژه هاى 
خوبى انجام داده اســت. اشرفى عنوان كرد: همچنين دو پروژه تحقيقاتى مربوط به اتوماسيون شبكه 
انجام شده است كه به توليد نمونه تجهيزات سخت افزارى مربوطه منجر شده و از نظر شرايط طراحى، 

قابليت ها و قيمت تمام شده جزو پروژه هاى كاربردى و نمونه است. 
وى با بيان اينكه شركت توزيع نيروى برق استان همدان جزو نخستين شركت هايى است كه سيستم 
اتوماســيون را به صورت بومى راه اندازى كرده است، يادآور شد: در اين زمينه با توجه به شرايط اعالم 
شــده در آيين نامه هاى مربوطه و پروتكل هاى ارتباطى مدنظر شركت توانير و وزارت نيرو به خصوص 

DNP۳ ، در حال اصالح نرم افزار مربوطه با همكارى شركت هاى داراى تأييديه هستيم. 
مدير دفتر تحقيقات شركت توزيع برق استان همدان تصريح كرد: در سال جارى نيز 5 پروژه تحقيقاتى 
كه قراردادهاى آنها منعقد شده است در حال اجرا بوده و 4 پروژه ديگر نيز در حال بررسى و در مرحله 

انعقاد قرارداد هستند. 
وى اظهار كرد: براى قرادادهاى در حال اجرا نيز قراردادهاى نظارتى مربوطه با اســاتيد دانشــگاه هاى 

 اين روزها كه همه به سمت پيشرفت حركت كردند و عصر، عصر تكونولوژى است؛ جوانان خالق و پويا نيز 
براى اينكه خود را در سطح ملى معرفى كنند و از عصر تكنولوژى عقب نباشند به سمت ساخت قطعات جديد و 

پياده كردن ايده هاى خالقانه خود رفته اند. 
تيم جوان شــركت «داده گســتر نوين انديش» كه از چندين مهندس پويا و خالق تشكيل شده است، در حوزه 

تكنولوژى لورا چندين پروژه موفقيت آميز انجام داده است و حاال به دنبال ثبت شركت خود است. 
مديرعامل شركت «داده گستر نوين انديش» درباره آغاز كار و ايده اى كه براى شركت داشت، اينگونه مى گويد: 
در مدت زمانى كه در حوزه IOT كار مى كردم 2 مشــكل مســافت و مصرف انرژى هميشه بر سر راه ما بود كه 

سعى كرديم با يك ايده ى جديد و ساخت پك LoRa اين مشكل را حل كنيم. 
امير زند ادامه مى دهد: هر كسى كه در زمينه IOT كار مى كند، چون لورا OPEN SOURCE است بايد 
براى كار از صفر شروع كند، ولى ما با ابداع پك LoRa اين امكان را برقرار كرديم كه هركس در اين زمينه كار 

مى كند ديگر نيازى به اينكه از ابتدا كار را شروع كند نداشته باشد و با استفاده از
 يك پك سرعت كارش افزايش داده و به شبكه وصل شود. 

وى با بيان اينكه اين فناورى به فناورى زردرنگ معروف اســت، مى گويد: در واقع LoRa يك فناورى بى سيم 
كه به نوعى يك مدالســيون در شبكه هاى بى سيم اســت، كه با اين تكنولوژى عالوه بر افزايش مسافت، انرژى 

بهينه را نيز افزايش داده  ايم. 
زند درباره مشــكل اين تكنولوژى مى گويد: تنها مشــكلى كه اين تكنولوژى دارد اين است كه امكان اتصال به 

WiFi ندارد مگر اينكه با دستگاه هاى واسط بتوان LoRa را به WiFi متصل كرد. 
وى با بيان اينكه اين تكنولوژى به صورت مستقيم در زندگى عموم مردم تأثيرى ندارد، مى گويد: اگر در آينده از 

اين نوع تكنولوژى ها استفاده نشود ممكن است مشكالتى براى اينترنت به همراه داشته باشد. 
مديرعامل شركت «داده گستر نوين دانش» درباره حوزه هايى كه فعاليت مى كنند، نيز بيان مى كند: ما در حوزه 

ماشين هاى فروش، برنامه نويسى، پرينتر سه بعدى و طراحى صنعتى و طراحى بردهاى صنعتى فعاليت داريم. 
مديرعامل شــركت «داده گستر نوين دانش»  درباره پرينتر سه بعدى نيز بيان كرد: تيم هايى كه قصد مدلسازى 
و طراحى در اين زمينه دارند؛ تيم ما آمادگى طراحى، ارائه تجهيزات، حمايت مالى و همچنين مشاوره را دارد و 

مى توانند از طريق پيج اينستاگرامsenator۳d@  با ما در ارتباط باشند.
زند درباره برنامه هايى كه براى آينده دارد، مى گويد: تيم ما براى آينده يك مسير 10 ساله را پيش بينى كرده و 
چون حوزه كارى ما تكنولوژى اســت ادامه دادن اين كار ســبب گسترش تيم و شركت ما خواهد شد و قطعا در 

اين زمينه مى توانيم چندين نفر را مشغول به كار كنيم. 

معرفى تيم «داده گستر»: 
■ مهران زمانى، مهندس برق

■ مهدى شهيدى، مهندس مكانيك
■ حسين تركمن، مهندس مكانيك
■ مهدى تركمن، مهندس مكانيك

■ حسين يارى، مهندس برق
■ مسعود سميعى، مهندس نرم افزار

LoRaLoRa تكنولوژى نوين 
براى افزايش انرژى بهينه

از ايده هاى نو حمايت مى كنيم 

 اجراى  اجراى 55 پروژه تحقيقاتى  پروژه تحقيقاتى در توزيع برق استاندر توزيع برق استان
شــركت توزيــع نيــروى بــرق اســتان همــدان از تمــام ايده هــاى نــو و خالقــى كــه بــه نحــوى بــا فعاليت هــاى شــركت مرتبــط بــوده و بتوانــد پيشــبرد اهــداف شــركت مؤثــر باشــد 

استقبال كرده و با تمام توان حمايت و همكارى مى كند. 

سطح استان منعقد شده و در حال پيگيرى است. 
اشــرفى در پاسخ به اين ســوال كه چند درصد پروژه ها كاربردى 
اســت، گفت: پروژه هايى كه تعريف مى شــود بيشتر از مشكالت 
موجود در واحدهاى مختلف شــركت منتج شده و براى حل اين 
مشــكالت انجام مى شود و كتابخانه اى نيســت و در انجام آنها از 
همكارى اســاتيد دانشــگاه ها و محققينى اســتفاده مى شود كه 
تخصص هــاى الزم و مرتبط با پروژه را داشــته و نتايج نهايى را 
با واحد كاربر به اشــتراك گذاشــته و تا حصول نتيجه مورد نظر 

پيگيرى هاى الزم صورت مى گيرد. 
وى دربــاره حمايت از ايده هــاى نو و خالق جوانــان بيان كرد: 
يك فرآينــد در وزارت نيرو و شــركت توانير به نــام حمايت از 
پايان نامه هاى دانشجويى مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا تعريف 
شده است، كه شركت هاى تابعه را ملزم مى كند از اين پايان نامه ها 
حمايت و پشــتيبانى كند، كه در اين زمينه نيز شــركت توزيع 
نيروى برق استان همدان تاكنون براساس اولويت هاى مصوب و در 
راســتاى آيين نامه مربوطه فعال بوده و از چندين پايان نامه دوره 

كارشناسى ارشد و دكترا حمايت كرده است. 
مدير دفتر تحقيقات شركت توزيع برق استان همدان تأكيد كرد: 
شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان از تمام ايده هاى نو و 

خالقى كه به نحوى با فعاليت هاى شــركت مرتبط بوده و بتواند 
پيشــبرد اهداف شركت مؤثر باشد اســتقبال كرده و با تمام توان 

حمايت و همكارى مى كند. 
وى با اشــاره به اولويت هاى تحقيقاتى شركت توزيع نيروى برق 
استان همدان گفت: با توجه به جهت گيرى و رويكرد شركت توانير 
در بخش تحقيقات، به توليد نمونه و انبوه تجهيزات و لوازم مورد 
نيــاز صنعت برق، يكى از اهداف اصلى تحقيقات در اين شــركت 
پروژه هايى اســت كه به توليد نمونه تجهيــزات و لوازم مورد نياز 
در شــبكه هاى توزيع منتج شود و در راســتاى تحقق اين هدف 
تالش كــرده از ايده ها، پروژه ها و نوآورى هايى كه توســط مراكز 
دانشگاهى و پژوهشى، اساتيد، محققين، شركت هاى دانش بنيان و 

دانشجويان ارائه مى شود حمايت و پشتيبانى كند. 
اشــرفى با بيان اينكه اولويت هاى تحقيقاتى شــركت هر ساله 
به صورت مكتوب به دانشگاه هاى استان اعالم مى شود، گفت: 
همچنين تمام اولويت هاى مصوب در ســطح كشور در پرتال 
شــركت هاى مادر تخصصى زير مجموعه وزارت نيرو و به طور 
اخص اولويت هاى شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان 
نيز در پرتال شــركت قرار داده شــده و قابل اســتفاده براى 

است.  محققين  ■ امير زند مديرعامل شركت داده گستر نوين انديشامير زند مديرعامل شركت داده گستر نوين انديش
■ محمد زند مديراجرايى شركت داده گستر نوين انديشمحمد زند مديراجرايى شركت داده گستر نوين انديش
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 بنياد ملى نخبگان در راســتاى اســتفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاى علمى نخبگان در توسعه 
كشــور و رفع موانع و مشكالت توليد دانش و جنبش نرم افزارى در سال 1385 در سطح كشور تأسيس 
شــد و به دنبال آن بنياد نخبگان اســتان همدان در سال 1390 آغاز به كار كرد. هدف اصلى از تأسيس 
بنياد ملى نخبگان برنامه ريزى و سياستگذارى براى شناسايى، هدايت، حمايت مادى و معنوى نخبگان، 
جذب، حفظ، به كارگيرى و پشتيبانى از آنان در راستاى ارتقاء توليد علم، فناورى و توسعه علمى و متوازن 
كشــور و احراز جايگاه برتر علمى، فناورى و اقتصادى در منطقه براســاس سند چشم انداز كشور در افق 

1404 در نظر گرفته شده است. 
رئيس بنياد نخبگان همدان بيان كرد: اجتماعات نخبگانى كه مد نظر بنياد ملى نخبگان اســت، شــامل 
دانش آموزان مستعد تحصيلى، دانشجويان آينده ساز، دانش آموختگان برتر دانشگاهى، اعضاى هيأت علمى 
دانشگاه ها در 3 سطح استادياران جوان، سرآمدان، اساتيد برتر، مخترعان و نوآوران و همچنين اجتماعات 

تخصصى غيردانشگاهى شامل برگزيدگان ادبى، هنرى، قرآنى و حوزوى است. 
حميد باللى درباره تسهيالت و برنامه هاى بنياد ملى نخبگان اينگونه توضيح داد: در حوزه دانشجويان 
مســتعد تحصيلــى مى توان به تســهيالت آموزش يارى، پژوهش يــارى، فناورى، اعتبــار پايان نامه، 
هســته هاى پژوهشــى، تســهيالت فرصت مطالعات داخلى و خارجى، راتبه دانشــجويى، تسهيالت 
شــركت در مجامع علمى داخلى و خارجى و تســهيالت رفاهى متنوع و در حــوزه فارغ التحصيالن 
برتر دانشــگاهى مى توان به تسهيالت نظام وظيفه تخصصى، نظام وظيفه فناور، جذب در شركت هاى 
دانش بنيان، تســهيالت ادامه تحصيل در مقطع دكترى و تســهيالت پسادكترى و تسهيالت رفاهى 
اشاره كرد كه ســاالنه در بازه هاى زمانى مشخص توسط كارشناسان بنياد نخبگان استان همدان به 

متقاضيان ارائه مى شود. 
وى با اشــاره به اينكه يكى از برنامه هاى موفق كه در طول 5 ســال گذشته توسط بنياد ملى نخبگان و 

به دنبال آن در بنياد نخبگان استان همدان اجرا شده 
است، طرح هسته هاى پژوهشــى مسأله محور «طرح 
شهيد احمدى روشن» اســت، افزود: در اين طرح كه 
با هدف اصلى توانمندسازى دانشجويان مستعد و حل 
مشكالت صنعتى جامعه طراحى شده است، هر هسته 
پژوهشى شامل يك استاد خبره با مشاركت 5-15 نفر 
از دانشــجويان مستعد كارشناســى، كارشناسى ارشد 
و دكترى در راســتاى حل يك مســأله واقعى كشور و 
استان و يا طراحى و توليد يك محصول دانش بنيان به 

مدت 9 ماه با همكارى يكديگر فعاليت مى كنند. 
باللى با بيان اينكه بنياد نخبگان استان همدان در طرح 
شهيد احمدى روشــن يكى از موفق ترين استان ها در 
ارائه و معرفى پروژه مى باشــد، اظهــار كرد: با زحمات 
كارشناسان بنياد و همكارى دانشگاههاى استان موفق 
به تعريف و تأييد 12 هســته مسأله محور با مشاركت 
12 اســتاد خبره و 90 دانشــجوى مســتعد و جذب 

اعتبارى بالغ بر 30 ميليارد ريال شده است. 

ــز  ــان ني ــوالت دانش بني ــى محص ــى و طراح ــاى علم ــف در زمينه ه ــائل مختل ــل مس ــاره ح وى درب
توضيــح داد: در حوزه هايــى نظيــر ربات هــاى بازرســى، اســپكتروفتومتر، آلياژهــاى پيشــرفته ســبك 
ــى و  ــات ميكروب زداي ــا، رب ــه آب فاضالب ه ــتگاه تصفي ــردار، دس ــاى تصويرب ــاوم، ربات ه ــوق مق ف
ــن  ــوارد از مهمتري ــاير م ــار س ــكارگر در كن ــه ش ــازى كن ــمند(كرونا و ....)، بومى س ــى هوش ضدعفون

ــدان اســت.  ــگان اســتان هم ــاد نخب ــات هســته هاى مســئله محــور در بني موضوع
رئيس بنياد نخبگان همدان به بحث تكريم و الگوســازى نخبگان و مشاهير استان به عنوان يكى ديگر از 
وظايف و اهداف بنياد نخبگان اســتان همدان اشاره و بيان كرد: در اين راستا برنامه هاى متعددى درباره 

تهيه مستند مشاهير و نخبگان علمى با همكارى صدا و سيما در حال تدارك هستيم. 
وى ادامه داد: در همين راســتا امضاى تفاهم نامه جايزه پروفســور يحيى دولتى با دانشگاه علوم پزشكى 
همدان از ديگر اقدامات حوزه تكريم مشاهير و نخبگان است كه بر اساس اين جايزه به طور ساالنه از ميان 
دانشجويان پزشكى و تخصصى پزشكى در سطح استان به برندگان جوايز و تسهيالتى اهدا خواهد شد. 

باللى درباره ساختمان بنياد نخبگان استان همدان افزود: اين ساختمان با جذب اعتبار قابل توجه در حال 
ســاخت بوده و قطعا به يك محيط مناسب براى نخبگان استان، بر اساس هويت ايرانى - اسالمى تبديل 

خواهد شد و پيش بينى مى شود كه در اوايل سال 1400 به بهره بردارى برسد. 
رئيس بنياد نخبگان اســتان همدان همچنين بيان كرد: مشــاركت در برنامه هاى تكريم و الگوســازى، 
برگزارى مداوم كارگاه هاى توانمندسازى و اجتماعات نخبگانى، راهنمايى نخبگان براى دريافت تسهيالت 
نخبگانى، ارائه تســهيالت براى شركت مســتعدين و نخبگان در مجامع مختلف علمى، انعقاد تفاهم نامه 
همكارى با ســازمان هاى اســتان و اجراى برنامه هاى مشترك از جمله اقدامات ديگرى است كه با تالش 

كارشناسان بنياد نخبگان استان همدان در سال 1399 اجرا شده است. 

هدف از تأسيس هدف از تأسيس بنياد نخبگانبنياد نخبگان  
برنامه ريزى و سياست گذارى برنامه ريزى و سياست گذارى 
براى ارتقابراى ارتقا علم و فناورى علم و فناورى است است

هدف اصلى از تأسيس بنياد ملى نخبگان برنامه ريزى و سياستگذارى براى شناسايى، هدايت، حمايت مادى و 

معنوى نخبگان، جذب، حفظ، به كارگيرى و پشتيبانى از آنان در راستاى ارتقاء توليد علم، فناورى و توسعه 

علمى و متوازن كشــور و احراز جايگاه برتر علمى، فناورى و اقتصادى در منطقه براســاس سند چشم انداز 

كشور در افق 1404 در نظر گرفته شده است
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