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اسالمی  انقالب  حداقل عمر 40 ساله 
از عرصه ها  بارها و در بسیاری  ایران 
به ما ثابت کرده است که هرگاه فرمان 
پیشتاز  و  الیق  جوانان  دست  در  امور 
باشد، کارها با هر فراز و نشیبی، سامان 
در  حالت  ترین  کم  در  و  گیرد  می 
مسیر و حرکت درستش قرار می یابد.

اکنون قریب به 3 سال از رویش و پویش اقتصاد مقاومتی ابالغ 
های  لطفی  کم  رغم  به  و  گذرد  می  رهبری  معظم  مقام  شده 
مسئوالن التیام بخشی و ضرورت وجودی این اقتصاد درون زا 
و خودساخته هر روز بیش از گذشته به اثبات می رسد. حداقل 
اقتصاد  مقاومتی،  اقتصاد  ملجا  و  مرجع  از  که  است  شده  ثابت 

دانش بنیان جان و جای می گیرد.
استان قم با وجود اینکه کسوت و شهرت صنعتی ندارد توانسته از 
میان بیش از 3000 شرکت دانش بنیان، چیزی حدود 60 شرکت 
دانش بنیان را ایجاد کرده و یا زیر پر و بال خود بگیرد و در میان 

استان های کشور رتبه سیزدهم را کسب کند.
خوشبختانه از میان این تعداد، 28 شرکت دانش بنیان در پارک 
علم و فناوری استان قم مستقر هستند و از میزان کل شرکت های 
انسانی فعالیت می  بنیان استان 2 شرکت در حوزه علوم  دانش 

کنند که این شاخصه ویژه شهر قم است.
نکته ای که امید بخش و نقطه عطف آینده داری شرکت های 
آنها در یک سال  میزان صادرات  است  قم  استان  بنیان   دانش 
گذشته است که بیش از یک میلیون دالر تخمین زده می شود، 
درآمدی که شاید در حوزه صادرات رقمی به حساب نیاید اما 

هنرش این است که بوی نفت نمی دهد. 
شرکت های دانش بنیان عالوه بر اینکه بر اصالت دانش در کنار 
صنعت تاکید دارند، جذابیت های شگفت انگیز دیگری دارند، 
طبق آمارها دولت برای ایجاد هر شغل صنعتی باید چیزی حدود 
300 میلیون تومان سرمایه گذاری کند، اما شرکت های فناور- نه 
حتی دانش بنیان-  به طور میانگین برای ایجاد هر شغل تنها 15 
میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز دارند. خوشبختانه برخورداری 
شده  سبب  گمرکی  عوارض  و  مالیاتی  های  معافیت  انواع  از 

که شرکت های بزرگ صنعتی و تجاری با فعال سازی بخش 
R&D خود به سمت توسعه پژوهش و فناوری در حوزه تولید 
و صنعت بروند. به عبارت دیگر شاید مهمترین راهبرد عملیاتی 
کردن پیوند اقتصادی میان دانش و صنعت، ورود و حضورفعال 
میان صنعتگران و  عنوان حلقه واسطه  به  فناوری  و  مراکز علم 

دانشگاهیان است.
در  فناور  واحد  از 90  بیش  قم  مانند  جایی  در  حال حاضر  در 
پارک علم و فناوری و 40 واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه 
قم در زمینه های مختلف فعالیت دارند. در این میان سهم اشتغال 
زایی پارک قم از بدو تاسیس از سال 91 تاکنون چیزی حدود 
با کمترین هزینه  اینکه  به  با توجه  1500 نفر بوده که این آمار 
امکانات  از  عظیمی  حجم  بکارگیری  به   اغلب  و  شده  انجام 
فیزیکی و ماشین آالت سنگین و گران قیمت صنعتی که کم 

ترین آسیب آن آلودگی محیط زیست است، نیازی ندارد.
اگر این نکته را هم اضافه کنیم که در میان 3 هزار شرکت دانش 
بنیانی که وجود دارد هنوزاز ورود این نوع بنگاه های اقتصادی 
به بازارهای انحرافی و سوداگری آماری منتشر نشده است، شاید 
اینکه  با  این نوع شرکت ها  نتیجه برسیم که  این  به  خیلی زود 
در بحران اقتصادی کنونی به دلیل گردش نه چندان باالی مالی، 
بیشترین آسیب های نوسان های اخیر را به جان خریده اند اما 
بزرگترین و مهم ترین الگوی توسعه اقتصاد سالم محسوب می 

شوند.
البته نباید به آمارهایی که از وضعیت شرکت های دانش بنیان در 
قم اعالم شد تکیه کرد و در شادی این موفقیت نسبی هضم شد؛ 
چرا که در شهری که ام القرای جهان اسالم محسوب می شود و 
دارای حداقل 245 هزار دانش آموز، 80 هزار دانشجو و بیش از 

90 هزار طلبه است هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
با  قم  اساسی هم جایز می شود؛ چرا  این سوال  پایان طرح  در 
وجود یک هزار و 200 ناشر، 300 موسسه فرهنگی هنری، 100 
موسسه قرآنی و از همه مهمتر با وجود جامع ترین مرکز حوزه 
علمیه جهان تشیع، هنوز نتوانسته سهم و نقش مهم و راهبردی 
در توسعه اقتصاد دانش بنیان حوزه علوم انسانی آن هم با َعلَم 

اسالمی داشته باشد؟!

نوشدارویی که اقتصاد قم را زنده می کند

در نشست هم اندیشی شرکتهای فنی و تخصصی مستقر مطرح شد:

نبض ناکوک اقتصاد قم 
دکتر ندارد

نخست ف  حر

روح اهلل یارمحمدی

رئیس پارک علم و فناوری استان قم تاکید کرد:

هوشمند سازی زبان گفتگوی 
میان علوم است

در بازدید یک گروه لبنانی از پارک تاکید شد؛

همکاری های فناورانه قم و لبنان 
افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت گواراب سازان دشت سبز:

مزایای شرکت های دانش بنیان 
فقط روی کاغذ نباشد

مدیرعامل شرکت دانش بنیان کیان مبتکر پارس خبر داد:

 تولید 350 نوع محصول فناورانه
سرمایشی و گرمایشی 

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

پارک علم و  فناوری استان قم 
زنده و پویا است

ارائه بیش از 270 نفر ساعت مشاوره کارآفرینی

قم، دکتر سید  استان  فناوری  و  علم  پارک  به گزارش روابط عمومی 
حسین اخوان علوی با اشاره به اینکه هوشمندسازی مرزهای دانش را 
سیستماتیک  تفکر  ماحصل  اظهار کرد: هوشمندسازی  می دهد  توسعه 

است و می تواند زبان مشترک میان علوم مختلف باشد.
»محوریت  با  هوشمندسازی  همایش  در  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
اتاق  محل  در  پارک  همت  به  که  هوشمند«  شرکت  یک  استانداردهای 
های  پاردایم  عطف  نقطه  هوشمندسازی  گفت:  شد  برگزار  قم  بازرگانی 

سیستمی در مباحث علمی است.
وی با اشاره به تاریخچه سیستماتیک شدن علوم در میانه قرن بیستم گفت: 

پاردایم های سیستمی زندگی بشر را دچار تغییر و تحول کرد.
هوشمندسازی محور توسعه فناوری 

دکتر اخوان علوی با بیان اینکه نبود نگاه سیستماتیک در علوم منجر به تک 
بعدی و ناتوانی رشته های علمی شده بود گفت: پاردایم های سیستمی سبب 
شد که گفتمان و ارتباط میان دانشمندان علوم مختلف شکل بگیرد و نگاه 

تک بعدی و ناقص به علوم از میان برود.
ریشه  علم  توسعه  براینکه  تاکید  با  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
دانشمندان  از  گروه  دو  داد:  ادامه  دارد،  علوم  میان  ارتباط  و  گفتگو  در 
بسیار  نقش  علوم  میان  گفتمانی  زبان  ایجاد  در  ریاضیدان  و  فیزیولوژیست 

مهمی را ایفا کردند.
وی با بیان اینکه زبان سیستمی میان علوم الزم و ضروری است اظهار کرد: 
تعادل،  توسعه،  رشد،  مانند  مفاهیمی  مشترک  زبان  این  ایجاد  با  دانشمندان 

فرایند در علوم را طراحی و کارسازی کردند.
دکتر اخوان علوی با تاکید براینکه رشته های دوگانه ای مانند روان شناسی 
اجتماعی و یا اقتصاد نفت و.. محصول ایجاد ارتباط میان علوم است ادامه داد: 
به مرور رشته هایی مانند مدیریت که خاصیت چند بعدی دارد نیز در ادامه 

تحوالت پاردایم های سیستمی شکل گرفت.
ضرورت توسعه فرهنگ هوشمند سازی

استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران با بیان اینکه تفکر سیستمی منجر به سلطه 
علم شده است گفت: در چنین سیستمی است که هوشمندسازی نقش مهمی 
پیدا می کند و در ایجاد گفتگو میان علوم، توسعه مرزهای دانش و تقویت 

اندیشه چند زبانی علم نقش کم نظیری پیدا می کند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با تاکید براینکه شرکت های فناور باید 
به سمت هوشمندسازی فعالیت های خود بروند گفت: هدف از برگزاری این 
همایش، یادگیری و فرهنگ سازی دست یابی به استانداردهای یک شرکت 

هوشمند است.
دکتر اخوان علوی با بیان اینکه پارک راه اندازی و توسعه استانداردهای یک 
شرکت هوشمند در سطح استان قم را با جدیت پیگیری خواهد کرد گفت: 
مسلما در هوشمندسازی شرکت های فناور در ابتدای راه قرار داریم و باید 
کارگروه های تخصصی مانند مدیریت شهر هوشمند شهرداری قم هم در این 

مسیر هم افزایی داشته باشند. 
درباره  همایش  سخنران  زاده  امین  مهندس  آقای  ذکراست،  شایان 

استانداردسازی هوشمند شرکت های فناور راهکارهایی را مطرح کردند.

رئیس پارک علم و فناوری استان قم تاکید کرد:

هوشمند سازی زبان گفتگوی میان علوم است

حضور پارک علم و فناوری استان قم 
در سی و پنجمین کنفرانس جهانی 

پارک های علم و فناوری
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  به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، قائم مقام 
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل 
سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم با بیان اینکه 
دولت باید تعامل سازنده وخوبی با بخش فناوری کشور داشته باشد گفت: 

خوشبختانه پارک علم و  فناوری استان قم فعال، زنده و پویا است.
با تاکید بر  دکتر مهدی کشمیری در بازدید از پارک علم و فناوری استان قم 
تخصص گرایی و توسعه نیروی انسانی در مراکز علم و فناوری گفت: پارک ها باید 

در حوزه نیروی انسانی از اعضای توانمند و پیشرو استفاده کنند.
وی با بیان اینکه استقرار واحدهای فناور در محل پارک و مراکز رشد فناوری الزامی 
است گفت: واحدهای فناور نوپا باید با مدل و برنامه های شرکت های توانمند و 

پیشرفته کامال آشنا شوند و الگوبرداری کنند.
مدیرکل سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم با تاکید براینکه 

مدیران پارک ها باید متقاضیان عضویت را برای استقرار ترغیب کنند گفت: الزم 
است برای حضور فعال و پر رنگ واحدهای فناور برنامه ها و سیاست های جذابی 
طراحی و اجرا شود. در این بازدید سرزده، دکتر کشمیری ضمن بازدید از امکانات 
پارک، با برخی از واحدهای فناور از نزدیک گفتگو کرد و در ادامه در شورای 
جذب و پذیرش مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی شرکت نمود و به همراه مدیران 
پارک از سایت زمین 20 هکتاری پارک در ابتدای جاده قم _ تهران بازدید به عمل 

آورد و نکاتی را در خصوص راهکارهای توسعه پارک به مدیران آن توصیه کرد.
در پایان این سفر یک روزه، قائم مقام امور فناوری معاون پژوهش و فناوری و 
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم با استاندار قم 
دیدار کرد و خواستار حمایت جدی مسئوالن استان از مراکز علم و فناوری به ویژه 
پارک علم و فناوری شد و بر نقش مهم مدیریت عالی استان در توسعه فناوری و 

اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پارک علم و  فناوری استان قم زنده و پویا است

در بازدید مقامات لبنانی از پارک علم وفناوری استان قم تاکید شد؛

همکاری های فناورانه قم و لبنان افزایش می یابد

بازدید وزیرعلوم از دستاوردهای پارک در حوزه مدیریت سبز

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، رئیس شهرداران منطقه جنوب لبنان، 
شهردار نبطیه و هیأت همراه از پارک علم و 

فناوری استان قم بازدید کردند.
با  که  بازدید  این  ابتدای  در  گزارش،  بنابراین 
حضور مهندس عالی پور معاون هماهنگی امور 
رایزن  شریعتمداری  دکتر  و  استانداری  زائرین 
فرهنگی ایران در لبنان برگزار شد، رئیس پارک 
علم و فناوری استان قم ضمن خیر مقدم به مهمانان 
به تاریخچه سیاسی و فرهنگی کشور لبنان اشاره 
کرد و گفت: میان شیعیان لبنان و مردم ایران علقه 
و ارتباط معنوی، فکری و سیاسی بسیاری وجود 

دارد.
دکتر سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه ایران 
انقالب اسالمی تنها 1۷0 هزار دانشجو  در اوایل 
علمی  سند  توسعه  سایه  در  امروز  گفت:  داشت 
کشور بیش از 5 میلیون دانشجو که بیش از یک 
میلیون نفر آن دارای تحصیالت تکمیلی هستند در 

کشور تحصیل می کنند.
سند  از  باید  لبنان  کشور  براینکه  تاکید  با  وی 
برداری  الگو  ایران  اسالمی  جمهوری  راهبردی 
کند گفت: ایران در سال 201۷ با انتشار 43 هزار 
مقاله رتبه شانزدهم علمی جهان را به دست آورد 
اما دستاوردهای علمی کشور تنها محدود به این 
به حوزه  ورود جدی  با  ایران  و  نیست  ها  حوزه 
فناوری در حال حاضر از بیش از 3000 شرکت 

دانش بنیان، 42 پارک علم و فناوری و نزدیک به 
200 مرکز رشد و سایر نهادهای مرتبط با حوزه 

فناوری برخوردار است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم در ادامه اظهار 
داشت: شهر نبطیه می تواند از ظرفیت های علمی و 
فناوری شهر قم استفاده کند و پارک علم و فناوری 
استان قم از آمادگی الزم برای برگزاری نمایشگاه 
رویدادهای  سایر  و  بنیان  دانش  دستاوردهای 

فناورانه در شهر نبطیه لبنان برخوردار است.
اخوان علوی گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
پارک قم و شهردار نبطیه زمینه توسعه فناوری را در 

این شهر فراهم می کند.
در ادامه این نشست، شهردار شهر نبطیه با اشاره به 
اینکه ایران با تکیه بر آموزه های اصیل اسالمی و 
پیروی از والیت فقیه گستره وسیعی در جهان اسالم 
میمنت  به  قم  است گفت: شهر  آورده  به دست 
معصومه)س(  حضرت  ملکوتی  بارگاه  وجود 

معنویت و آرامش خاصی دارد.
بسیار  بر وجود مشترکات  تاکید  با  احمد کحیل 
میان شهر مذهبی قم و نبطیه گفت: قم نمونه یک 

شهر اسالمی پیشرفته و رشد یافته است.
وی با بیان اینکه برگزاری هفته فرهنگی و اقتصادی 
برگزار  ماه  اردیبهشت  که  نبطیه  در  قم  استان 
گفت:  داشت  پی  در  خوبی  دستاوردهای  شد، 
خوشبختانه واحدهای فناور مستقر در پارک علم 
و فناوری در این نمایشگاه خدمات و فعالیت های 

و  حضور  به  میتواند  که  دادند  ارائه  را  شاخصی 
استفاده از ظرفیت این شرکت ها در جنوب لبنان 

بیانجامد.
شهردار شهر نبطیه برای نمونه آمادگی خود را برای 
اجرای پنل شهر بازی معارفی که محصول موسسه 
یافته مرکز رشد علوم  تبیان عضو رشد  فرهنگی 
انسانی و اسالمی پارک علم و فناوری استان قم 
است در شهر نبطیه اعالم کرد و افزود: تالش می 
کنیم از سایر فناوری ها و خدمات پیشرفته ای که 
در پارک علم و فناوری استان قم وجود دارد نیز 

استفاده کنیم.
در ادامه رایزن فرهنگی ایران در لبنان نیز با بیان 
بر محور دریافت  لبنان  اقتصادی  پایه های  اینکه 
خدمات است گفت: الزم است بخش اقتصادی 
قم به توسعه فرصت های شغلی در شهر نبطیه توجه 

ویژه داشته باشد.
گروه  اینکه  بیان  با  شریعتمدار  مهدی  محمد 
مطالعاتی ایرانی درصدد راه اندازی پارک علم و 
این مسیر  نبطیه است گفت: در  فناوری در شهر 
تجربیات و توانمندی ها و ظرفیت های پارک علم 

و فناوری استان قم راهگشا خواهد بود.
ساعت   2 که  بازدید  این  در  است،  ذکر  شایان 
با  آشنایی  ضمن  لبنانی  هیئت  انجامید،  طول  به 
واحدهای  مدیران  برخی  فناورانه  دستاوردهای 
فناور حاضر در جلسه، از دو شرکت دانش بنیان 

باسالم و رسانه گستر بنیسی بازدید کردند.

عمومی  روابط  گزارش  به 
رضا  کریمه،علی  صندوق 
 300 از   بیش  فعالیت  باباخان 
حوزوی  پژوهشی   مرکز 
برای  را  نظیری  بی  فرصت 
تبدیل کردن این شهر به کانون 
بستر  در  ای  رسانه  تولیدهای 
دیجیتال به وجود آورده است.

و  پژوهش  صندوق  مدیرعامل 
فناوری کریمه )ع( بیان کرد: می 
توان با ترسیم خطوط ارتباطی و 
این  فعاالن  میان  سازی  شبکه 
بخش، زمینه فعالیت جمعی و گسترده در حوزه تولید آثار دیجیتال را در 
قم به وجود آورد و فرصت های شغلی بسیاری را در این حوزه ایجاد کرد.

باباخان ادامه داد: اگر ظرفیت موسسه های فرهنگی قم در زمینه تولید آثار 
دیجیتال به کار گرفته شود، این شهر می تواند به عنوان الگوی یک شهر 

هوشمند در تولید نرم افزارهای رایانه ای معرفی شود
مهمترین  از  یکی  گفت:  کریمه  فناوری  و  پژوهش  صندوق  مدیرعامل 
دستاوردهای تولید آثار دیجیتال در حوزه مباحث فرهنگی، گفتمان سازی 
هنجارهای مورد نیاز جامعه است که در این رابطه موسسه های فرهنگی فعال 

در قم می توانند، آثار برجسته ای را ارائه کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر نرم افزارهای رایانه ای نقش مهمی در فرهنگ 
سازی اجتماعی دارند و هر جامعه ای که در این بخش تواناتر باشد می تواند 

در ترویج ارزش های مورد نظر خود، موفق تر عمل کند.
وی ادامه داد: فعالیت در عرصه تولید آثار دیجیتال، عالوه بر آثار مثبت 
فرهنگی، دارای مزایای اقتصادی قابل توجهی نیز هست و بسیار از فارغ 
التحصیالن دانشگاهی و حوزوی با شناخت این ابزار و ورود به بازار آن، می 

توانند درآمد مطلوب و پایداری را تجربه کنند.
حوزه های علمیه  نمونه  برای  گفت:  مالی،  مدیریت  حوزه  پژوهشگر  این 
می توانند خدمات مشاوره ای خود را در عرصه های مختلف از طریق تولید 

آثار دیجیتال به مردم ارائه دهند.
باباخان بیان کرد: حوزویان می توانند به عنوان مشاور در کنار برنامه نویسان 
شرکت های فعال در عرصه تولید آثار دیجیتال، قرار گیرند و به آن ها 
محتوای فکری ارائه دهند تا محصول تولید شده مطابق با ارزش های اسالمی 

باشد.
وی ادامه داد: یکی از نیازهای مورد توجه جامعه امروز، تولید آثار پویانمایی با 
محتوای پاک، به ویژه در بخش کودک و نوجوان مبتنی بر فرهنگ اسالمی 
ایرانی است که در این زمینه حوزویان می توانند با استفاده از ظرفیت شرکت 
های فعال در بخش فناوری اطالعات، مفاهیم موجود در تاریخ اسالم را به 

زبان امروزی در قالب نرم افزارهای چند رسانه ای به مردم ارائه کنند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه:

قم باید گنجینه تولید نرم افزارهای فرهنگی باشد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، سه واحد فناور پارک در اولین نمایشگاه 
پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز 

در دانشگاه امیر کبیر تهران شرکت کردند.
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  نمایشگاه  این  افتتاحیه  در 
فناوری، ضمن بازدید از دستاوردهای پارک، دستور 

خرید و به کارگیری محصوالت واحد فناور دانش 
بنیان بلندای جهان افراز به صورت پایلوت در مجموعه 

وزارت علوم صادر کرد.
بنابراین گزارش، در این بازدید، نماینده شرکت دانش 
نخستین  فعال در  با حضور  افزار  بلندای جهان  بنیان 
نمایشگاه پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت 

سبز کاربردها و روش های استفاده از محصوالت این 
شرکت در زمینه تولید انواع شیرآالت کاهند مصرف 
آب را برای بازدیدکنندگان از جمله وزیر محترم علوم، 

جناب آقای دکتر غالمی تشریح کرد.
احمد  دکتر  آقای  جناب  بازدیدها،  این  ادامه  در 
آقای  جناب  و  امیرکبیر  دانشگاه  رئیس  معتمدی، 
دکتر شریعتمداری، مدیر امور بین الملل پارک های 
علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 

دستاوردهای پارک بازدید به عمل آوردند.
شایان ذکر است محصوالت سه واحد فناور گواراب 
سازان دشت سبز) تولید کننده انواع فیلترهای تصفیه 
آب(، شرکت زیست فناور سبز) تولید کننده کودهای 
زیستی( و شرکت دانش بنیان بلندا) تولید کننده انواع 
شیرآالت کاهنده مصرف آب در نخستین نمایشگاه 
سبز  مدیریت  حوزه  در  فناوری  و  علم  های  پارک 
شرکت کردند. این نمایشگاه از هشتم تا دهم مردادماه 
دانشگاه  های  نمایشگاه  دائمی  در محل  سال جاری 

امیرکبیر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، یکی از نخبگان 
بین المللی فناوری اطالعات و هوش مصنوعی با ابراز رضایت عملکرد 

برخی از واحدهای فناور پارک قم گفت: به رغم مشکالت گوناگون، 
آینده درخشانی در انتظار شرکت های فناور ایرانی است.

دکتر روح اهلل رحمانی، با بیان اینکه آینده ایران اسالمی امید بخش است گفت: 
با وجود اینکه سال ها در پیشرفته ترین و مدرن کشور دنیا زندگی کرده ام اما 

در رشد و توسعه و رفع مشکالت ایران اسالمی شک ندارم.
مسئول بخش نوآوری و توسعه ایرانسل ضمن بازدید از 2 واحد فناور جوامع تدبیر 
با سالم و اندیشه پردازان سامان گستر پارس گفت: شرکت های استارتاپی مستقر 

در پارک قم می توانند نقش مهمی در ارایه خدمات آنالین پیشرفته ایفا کنند.
شایان ذکر است، دکتر روح اهلل رحمانی، دارای مدارک لیسانس تا پی اچ دی 
علوم کامپیوتر از دانشگاه واشینگتن و همچنین سابقه مدیریت در شرکت های 
آمازون و بینگ  و ایرانسل را دارد و در حال حاضر نیز معاون نوآوری شرکت 

خدماتی دیجی کاال است.

معاون نوآوری شرکت دیجی کاال:

آینده شرکت های فناور ایرانی درخشان است

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
در  شهرداری  هوشمند  شهر  ستاد  قم،  استان 
هوشمند  شهر  های  زیرساخت  توسعه  راستای 
در قم تفاهم نامه سه جانبه ای را با اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان صنفی 

رایانه ای استان منعقد کرد.
قم در جلسه  رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری 
امضای تفاهم نامه شهرداری قم با بخش خصوصی   
شهر  ایجاد  راستای  در  همکاری  داشت:  اظهار 

هوشمند موضوع تفاهم نامه شهر هوشمند بوده که هم 
بین بخش های صنفی و حاکمیتی و هم بین اشخاص 
حقیقی و حقوقی بوده است و در حوزه های شخصی 

و مشاوره ای بخش صنفی انجام می دهند.
توسعه 50 درصدی  به  اشاره  با  پناه  یزدان  همایون 
هوشمندسازی  های خدمات  زیرساخت  در حوزه 
ارائه خدمات هوشمند به مردم جزء  در قم گفت: 
اولویت های نخست است  و این حرکت از شهرداری 
آغاز شده و داده های باز برای ارائه خدمات موردنیاز 

مردم  و  می شود  آماده  ساخت وساز  برای  مردم 
می توانند از طریق نرم افزارهای موجود، خدمات خود 

را دریافت کنند.
وی با تاکید براینکه جامعه علم و فناوری استان نقش 
بسیار مهم و حیاتی در توسعه زیرساخت های فناوری 
خدمات شهری دارند گفت: براین اساس از توانمندی 
و ظرفیت های شرکت های فناور به ویژه شرکت 
های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارک علم و 

فناوری استان استفاده بهینه ای خواهیم کرد.

امضای تفاهم نامه راه اندازی شهر هوشمند در قم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، معاون فناوری 
با بیان اینکه 100 نفر از دانشگاهیان استان قم از مشاوره شغلی با رویکرد 
توسعه کارآفرینی فناورانه بهره مند شدند گفت: بیش از 46 درصد فارغ 
التحصیل دانشگاهی متقاضی راه اندازی کسب و کارهای جدید هستند.

حمید رضا شوشتری پور با اشاره به اینکه فارغ التحصیالن دانشگاهی کم کم از 
فرهنگ پشت میز نشینی فاصله گرفته اند گفت: اینکه دانشگاهیان به دنبال راه 
اندازی کسب و کارهای جدید و مبتنی بر حوزه های فناوری و خالقانه هستند 

نشان قطع امید از فرهنگ کارمندی و پشت میز نشینی است.
ضرورت توسعه اشتغال مبتنی بر فناوری

وی  با بیان اینکه پروژه مشاوره شغلی و کارآفرینی طی تفاهم نامه ای با دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان قم انجام شد گفت: بر این اساس در مرحله نخست 
طی یک دوره 6 ماهه با تشکیل دفتر کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی در محل 
دانشگاه جامع علمی کاربردی توانستیم با برخورداری از مشاوران صاحب نظر 
استان مشاوره های شغلی عمومی و تخصصی برگزار کنیم.  وی با اعالم اینکه 
65 نفر مرد و 35 نفر زن از مشاوره شغلی کلینیک استفاده کرده اند گفت: ۷5 
درصد افراد مشاوره گیرنده در مقطع تحصیلی کاردانی و 24 درصد در مقطع 
تحصیلی کارشناسی و یک درصد کارشناسی ارشد تحصیل می کردند و یا فارغ 
التحصیل شده اند. معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به اینکه در 
طول اجرای برنامه دو کارگاه هم موضوع برگزارشد، بیان کرد: در طی اجرای 
این پروژه کارگاه انتقال تجربه با حضور پیشکسوت و کارآفرین برجسته حوزه 
صنعت، جناب آقای آقاجانی با هدف الگویابی و آشنایی با راه اندازی کسب و 
کار موفق و کارگاه آشنایی با پارک علم وفناوری با هدف آشنایی با خدمات و 

مزایای استقرار در پارک برگزار شد.
شوشتری پور در خصوص زمینه های مشاوره و هدایت های شغلی گفت: ایده 
یابی، تامین منابع مالی، مشاوره امور مالی،حسابداری،مالیات، بیمه، راهنمای ثبت 
شرکت و ثبت برندروش های راه اندازی کسب و کارجدید، مشاوره تامین منابع 

انسانی، مشاوره اخذ مجوزهای کسب و کار، مشاوره بازاریابی و و تبلیغات، نحوه 
نگارش طرح کسب و کار، توسعه و بهبود کسب کارداخلی و بین المللی و ثبت 

اختراع موضوعات اصلی مشاوره شغلی در کلینیک بوده است.
تعامل با دانشگاه ها با هدف کارآفرینی 

معاون فناوری پارک با اشاره به اینکه دانشجویان رشته IT با تعداد 21 نفر بیشترین 
مشاوره را از مشاوران دفتر کلینیک دریافت کردند گفت: در این مدت دانشجویان 
و یا فارغ التحصیالن دانشگاهی در مقطع کاردانی6۷ نفر، کارشناسی 32 نفر و 

کارشناسی ارشد یک نفر از خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی بهره بردند.
شوشتری پور با بیان اینکه بیش از 160 نوع مراجعه در زمینه های مشاوره و هدایت 
شغلی داشتیم افزود:جالب است بدانید که بیشترین مراجعه در خصوص دریافت 
مشاوره برای راه اندازی کسب و کارهای جدید با 46 مورد بوده و مواردی مثل 

چگونگی تامین منابع مالی تنها 4 مورد می باشد.
مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی با ابراز خرسندی از همکاری با دانشگاه 
جامع علمی و کاربردی استان قم گفت: خوشبختانه با توجه به رویکردهای نو و 
خوبی که در میان مدیران دانشگاه وجود دارد، همکاری دوجانبه در قالب ایجاد 
کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی نمونه بسیار خوب و ارزنده ای از همکاری و 

هم افزایی مراکز علم و فناوری بود.

با همکاری دانشگاه علمی کاربردی انجام شد

ارائه بیش از 270 نفر ساعت مشاوره کارآفرینی
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ه ات کو ر  خبا ا

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، مدیرعامل اندیشه پردازان سامان گستر 
پارس از ارایه جامع ترین خدمات آنالین تعمیر 
و نگهداری ساختمان در سطح استان قم خبرداد.

مهندس امیر میثم صفا با تشریح فعالیت های این واحد 
فناور گفت: این شرکت در فاز نخست ارایه دهنده 
خدمات آنالین تعمیر و نگهداری در ساختمان های 
فازهای  در  دارد  نظر  در  و  است  اداری  و  مسکونی 
پیمان،  مدیریت  خودرو،  تعمیر  زمینه  در  تکمیلی 
تزئینات دکوراسیون، انواع عایق بندی و اجرای درب 

و پنجره یوپی وی سی اقدام کند. 
وی در مورد نوع خدمات ارایه شده در حوزه خودرو 
ارایه  نزدیک سعی داریم در زمینه  گفت: در آینده 

خدمات مکانیک، تعویض روغن، کارواش، باطری 
سازی و.. فعالیت کنیم.

از طریق  اینکه دریافت خدمات آنالین  بیان  با  صفا 
تلفن همراه  »آمیار24« روی  تجاری  نام  با  اپلیکیشن 
امکان پذیر است گفت: در این اپلیکیشن به ترتیب 
مراحلی مانند درخواست خدمت، معرفی متخصص، 
ارزشیابی  و  الکترونیک  فاکتور  خدمت،  انجام 

بارگذاری شده است.
مدیرعامل اندیشه پردازان سامان گستر پارس با تاکید 
انسانی  نیروی  مداری  اخالق  و  توانمندی  براهمیت 
در خدمات آنالین گفت: به دلیل اینکه ارتباط ما با 
حضوری  غیر  صورت  به  دهنده  خدمات  نیروهای 
و آنالین است. لذا نظارت و رصد کردن بر نیروی 
انسانی امر بسیار مهمی است تا خیال دریافت کنندگان 
خدمات از لحاظ کیفیت کار و تامین امنیت و اخالقی 

راحت شود.
صفا با بیان اینکه در مرحله گزینش نیروهای انسانی 
مصاحبه های تخصصی انجام می شود گفت: از 350 
نیروی تخصصی که متقاضی پذیرش در پارک بودند 
بیش از ۷0 نفر مورد تایید قرار گرفتند و همه این افراد به 
غیر از برخورداری مجوزهای حرفه ای بایستی مدارک 

عدم سوء پیشنیه و معرفی نامه معتبر ارایه دهد.
وی به مزایای خدمات آنالین نسبت به بازار سنتی اشاره 
کرد و گفت: شفافیت در جریان کاری و هزینه کرد، 
پاسخگویی مناسب، کاهش هزینه های خدمات رسان 

در زمینه حذف اجاره محل کار و نیز دست یابی به 
خود گردانی و آزادی عمل و زمان شخصی از جمله 

مزایای این خدمات آنالین نسبت به بازار سنتی است.
مدیرعامل اندیشه پردازان سامان گستر پارس با بیان 
اینکه حساسیت خدمات آنالین ساختمانی نسبت به 
خدمات آنالین آژانس های مسافربری گفت: قلمرو 
کاری خدمات آنالین ساختمانی در داخل منزل و در 
حریم شخصی مردم است در حالی که تاکسی های 

آنالین در اماکن عمومی با مردم ارتباط دارند.
صفا با اشاره به اینکه در آینده نزدیک نمایندگی های 
پشتیبانی شرکت های معتبر لوازم خانگی را پوشش 
خواهیم داد، افزود: سرویس کاران حوزه تاسیسات 
و ساختمان اغلب به دلیل عدم ارتباط مناسب با مردم 
نیز  مردم  و  بودند  مواجه  سفارش  کمبود  مشکل  با 
نگران کیفیت کار و نبود پاسخگویی مناسب از سوی 
سرویس کاران هستند. بنابراین شرکت آمیار24 با رفع 
دغدغه های مشتری و سرویس کار یک حلقه اتصال 

مفید و پاسخگو خواهد بود.
رفع  و  مفید  اشتغال  ایجاد  آمیار24  اپلیکیشن  مدیر 
راه  دستاوردهای  بهترین  از  را  مردم  اصلی  نیازهای 
اندازی خدمات آنالین تعمیر و نگهداری ارزیابی کرد 
و گفت: هدف اساسی و اصلی این شرکت پاسخگویی 
واقعی و کامل به نیازهای متعدد مردم است. چراکه این 
نوع خدمات رسانی هم مجری طرح و هم سرویس 

کار را در مقابل مشتری پاسخگو می کند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، مدیر عامل شرکت 
دانش بنیان دارو درمان سلفچگان با بیان اینکه کشور توانایی خودکفایی 
کامل در حوزه دارویی را دارد گفت: به همت متخصصان داخلی توانسته 
ایم بیش از 40 محصور انواع داروهای گیاهی و بومی را در شرکت خود 

تولید کنیم.
علی شریعتمداری که یکی از تولید کنندگان انواع داروهای گیاهی، انسانی و 
دامپزشکی است با تصریح این مطلب که در حال حاضر به دلیل گرانی عوارض 
گمرکی و افزایش قیمت ارز واردات مقرون به صرفه نیست گفت: عمده واردات 
حوزه دارویی در آنتی بیوتیک ها است. وی با تاکید براینکه وابستگی ها در واردات 
دارویی رو به کاهش است گفت: متاسفانه برخی از شرکت های دارویی با اینکه 

کاال را در داخل تولید می کنند اما با برند ومارک خارجی وارد بازار می کنند. 
مدیرعامل شرکت دارو درمان سلفچگان با تاکید براینکه اوضاع تولیددارو در 
بیشتر  دارو  واردات  های  رویه  از  برخی  متاسفانه  گفت:  است  مطلوب  کشور 

سودجویی است تا تامین نیاز داخلی.
شریعتمداری با بیان اینکه ورود بی رویه دارو را برای تولیدکنندگان داخلی مضر 

دانست و افزود:  ورود دارویی که توان تولید داخلی داریم به معنای این است که 
تولیدکننده بومی را نابود کرده ایم.

وی با بیان اینکه دارو هایی که پایه ویتامینی دارند تا 200 درصد افزایش قیمت داشته 
اند گفت: براین اساس قیمت برخی از کاالهای مصرفی مانند مرغ به دلیل باالرفتن 

قیمت نهاده ها و داروهای مکمل و کنستانتره به شدت افزایش یافته است. 
شریعتمداری با تاکید براینکه افزایش قیمت تولید داخلی در روند صادراتی موثر 
است گفت: االن تقاضای خارجی اجناس ایرانی به دلیل افزایش قیمت ارز و 
کاهش ارزش پول ملی زیاد شده است اما تا بازار به شرایط ثبات و شفاف نرسد، 
تولید ملی به صرفه نیست. مدیرعامل شرکت دارو درمان سلفچگان با تصریح این 
مطلب که کاهش ارزش پول ملی توسعه صنعت و تولید را مختل میکند گفت: تنها 

راه برای جبران این خدشه اقتصادی رونق بازار است.
شریعتمداری با تاکید براینکه تولید با پایه داخلی در شرایط کنونی می تواند یک 
فرصت باشد گفت: وقتی تهیه و تامین مواد اولیه خارجی گران و سخت است 
کسانی که به سمت تولید بومی می روند می توانند در دوران تحریم به یک امنیت 

اقتصادی نسبی دست یابند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم،مدیرعامل شرکت دانش بنیان شرکت 
گواراب سازان دشت سبز با بیان اینکه شرکت 
های دانش بنیان نمی توانند از مزایای تعهد داده 
شده دولت استفاده کنند گفت: شرکت های 
دانش بنیان به دلیل اینکه فعالیت شفاف و حرفه 
ای دارند در واقع در ایجاد، بومی سازی و ارتقا 

فرایند تولید با رویکرد فناوری فعالیت دارند.
رنجبر با اعالم اینکه درتولید فیلترهای کربنی تصفیه 
آب فعالیت دارد گفت: خوشبختانه توانسته ایم تمام 
مراحل تولید فیلترهای تصفیه آب را بومی سازی 
کنیم. مدیرعامل شرکت دانش بنیان گواراب سازان 
دشت سبز تعهد پذیری و قانون مداری در تولید 
و صنعت به معنای افزایش هزینه ها و پاسخگوی 
مکرر به مسئوالن دولتی است گفت: ما با کسانی که 
به صورت زیرزمینی و بدون هیچ پرداختی به دولت 

کار می کنند چگونه باید رقابت کنیم.

وی در ادامه با افشاگری در خصوص این نکته که 
برخی از کاالهای ایرانی با مارک خارجی وارد بازار 
می شود گفت: زمانی بود که تولید کننده جرات 
نداشت ایرانی بودن کاالی خود را لو بدهد وگرنه 

نمی توانست عرضه کند. 
رنجبر ادامه داد: خوشبختانه در یکی دوسال اخیر 
با فرهنگ سازی مناسب برند ایرانی در برخی از 

کاالها جایگاه پیدا کرده است.
این تولید کننده انواع فیلترهای کربنی تصفیه آب 
با بیان اینکه قوانین واردات سخت تر شده افزود: 
تولیدکنندگان ایرانی دوست دارند کاالهایی که 

تولید می کنند به نام و کشور خود باشد.
از  مدیرعامل شرکت گواراب سازان دشت سبز 
به کارگیری روش های جدید برای کاهش هزینه 
های تولید خبرداد وگفت: در این خصوص سعی 
کردیم به جای واردات مواد اولیه، از مواد بومی 
مورد  بی  ارزبری  و  وابستگی  از  تا  کنیم  استفاده 

جلوگیری کنیم.
وی گفت: گرانی ارز تبعات زیادی برای اقتصاد 
داشته اما سبب شده تا حدودی از واردات بی مورد 
جلوگیری کرده و رقابت برندهای ایرانی را هموارتر 

و پررونق تر کرده است.

به گزارش روابط عمومی 
پارک علم و فناوری استان 
شرکت  مدیرعامل  قم، 
مبتکر  کیان  بنیان  دانش 
براینکه  تاکید  با  پارس 
کولرهای خارجی موجود 
با  رقابت  توانایی  بازار  در 
تولیدی  مشابه  محصوالت 
ما ندارد اظهار کرد: بیش 
محصول  نوع   350 از 
گرمایشی  و  سرمایشی 

فناورانه تولید می کنیم.
داد:  ادامه  علیان  رضا  علی 
دارای  ما  آبی  کولرهای 
انحصاری  های  ویژگی 
و چند منظوره تولید هوای پاک، تامین رطوبت، کم صدایی محسوس، 

تعویض هوا و دما  است 
انواع  اینکه  بیان  با  پارس  مبتکر  کیان  بنیان  دانش  شرکت  مدیرعامل 
وضعیت  با  مطابق  کامال  را  خود  گرمایشی  و  سرمایشی  محصوالت 
جغرافیایی و آب و هوایی کشور ساخته ایم  گفت: کاهش 40 درصدی 
مصرف آب و مصرف یک چهارمی مصرف برق در تولید سرمای مشابه با 
کولرهای آبی  و یک دوازدهمی مصرف برق نسبت به کولرهای گازی از 

ویژگی منحصر محصوالت ماست.
با مدیریت مصرف  با تاکید براینکه محصوالت این شرکت کامال  وی 
انرژی و استانداردهای محیط زیست همخوانی دارد گفت: محصوالت 
سرمایشی زیر سقفی آپارتمانی ما در منطقه خاورمیانه بی نظیر و در سطح 
دنیا کم نظیراست و محصوالت مشابه ای هم که وجود دارد به دلیل گرانی 

ارز هیچ توجیه اقتصادی برای واردات ندارد.
علیان با اشاره به اینکه باید در تولید محصوالت برقی و آب بر منافع ملی را 
رعایت کنیم گفت: اگر دولت نسبت به مزیت های فناوری کاالهای ایرانی 
اطالع رسانی جامع و شفافی کند، دیگر استفاده و واردات کولرهای گازی 

ارز بر توجیهی نخواهد داشت.
بنیان کیان مبتکر پارس درادامه به هزینه های  مدیرعامل شرکت دانش 
سنگین تامین ونگهداری و توزیع شبکه برق در استان قم اشاره کرد و 
گفت: با عدم مدیریت درست انرژی و استفاده از کاالی کم مصرف و 
بومی شده دانش بنیان ایرانی در واقع به ثروت ملی و منابع انرژی و مردم 

آشکارا ظلم و خیانت می کنیم.
وی باردیگر از عدم تدبیر، بی توجهی و ناتوانی مسئوالن نسبت به مدیریت 
انرژی انتفاد کرد و افزود: ساالنه چیزی حدود 100 میلیارد دالر مازاد انرژی 
در کشور مصرف می کنیم که با این مبلغ می توان تمام مشکالت ریز و 

درشت صنایع کشور را حل و فصل کرد.
وی با بیان اینکه برخی از مسئوالن خود را وامدار مردم و انقالب نمی دانند 
گفت: آنها فقط شعار می دهند و توجهی هم به دلسوزی های رهبر انقالب 

ندارند.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان کیان مبتکر پارس خبر داد:

 تولید 350 نوع محصول فناورانه
سرمایشی و گرمایشی

مدیرعامل واحد فناور سامان گستر پارس خبر داد:

آمیار 24؛ جامع ترین اپلیکیشن خدمات آنالین 
تعمیر و نگهداری ساختمان راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت دارو درمان سلفچگان:

40 نوع محصول با پایه ایرانی تولید می کنیم

مدیرعامل شرکت گواراب سازان دشت سبز:

مزایای شرکت های دانش بنیان فقط روی کاغذ نباشد

و  آشنایی  منظور  به  پارک  فناوری  واحدهای  از  برخی 
تعامل ، کسب تجارب حرفه ای، بازاریابی و جذب سرمایه 
گذاری در سه نمایشگاه بین المللی اینوتکس2018، ایران 

هلث و ایران فارما شرکت جستند.
بنابراین گزارش، تور فناوری ایران هلث مدیران واحدهای 
فناور راد اسطوره پارس لیان کویر، فاتحان علم کیمیای 
پارسیان، دارو درمان شفا گستر پارسیان و نانو پارس سبز 

سایان حضور یافته و از نزدیک از آخرین دستاوردهای 
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، 
دندانپزشکی، داروئی و آزمایشگاهی )ایران هلث( که از 
برگزار شد،  تیرماه سال جاری  تا یکم  تاریخ 29 خرداد 

بازدید کردند
پارک،  فناور  واحدهای  فناوری  تورهای  از  دیگر  یکی 
نمایشگاه اینوتکس 2018 بود که با حضور 15واحد فناور 

یک رویداد منحصر درحوزه فناوری و نوآوری در تاریخ 
16 تیرماه سال جاری برگزار شد و شرکت ها با برخی از 

مهمترین استارتاپ های کشور آشنا شدند.
واحد   5 با حضور  که  برگزار شده  فناوری  تور  آخرین 
فناور و با سفر به نمایشگاه بین المللی ایران فارما )صنایع 
جاری  سال  مهرماه  دوم  تاریخ  در  بهداشتی(  و  داوریی 

انجام شد. 

حضور فعال واحدهای فناور پارک در تورهای فناوری 

و  علم  پارک  عمومی  روابط  همت  به 
به  مفصلی  های  برنامه  قم،  استان  فناوری 
مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  منظور 

برگزار شد.
پارک  کارکنان  ابتدا  هفته  این  ابتدای  در 
به  شهدا  گلزار  شهدای  مزار  در  با حضور 
غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا 
اقدام کردند و در ادامه یکی از روایان جبهه 
رزمندگان  نظیر  بی  خدمات  به  وجنگ 
جنگ  مقدس  دفاع  سال   8 در   اسالم 

تحمیلی اشاره و از کرامات و برکات این 
عزیزان خاطراتی را نقل کرد.

در  گرفته  انجام  اقدامات  از  دیگر  یکی 
در  مستند»پروازی  فیلم  پخش  هفته،  این 
فعالیت های  و  زندگی  براساس  آرامش« 
فالحی  اهلل  ولی  شهید  تیمسار  سرلشکر 
ساخته و نوشته داود جلیلی یکی از مدیران 
واحدهای فناور مرکز رشد علوم انسانی و 
اسالمی بود که با حضور فرماندهان ارتش 

و سپاه پاسداران برگزار شد.

 رئیس مرکز آموزش ها و پژوهش های دانشگاه معارف اسالمی:

برای برگزاری رویدادهای ایده شو در حوزه 
معارف اسالمی آمادگی داریم

های  پژوهش  و  ها  آموزش  مرکز  رئیس   
باید  اینکه  بیان  با  اسالمی  معارف  دانشگاه 
فرهنگ پشت میز نشینی محدود شود،گفت: 
استیالی  دلیل  و  قوت  نقطه  انسانی  علوم 

کشورهای غربی بر جهان سوم است.
دکتر سید ضیاء الدین میرمحمدی با اشاره به 
ظرفیت های متنوع و متعدد حوزه علوم انسانی 
گفت: الزم ظرفیت های قم در حوزه معارف 
و اخالق اسالمی در زندگی و مدیریت شهر 

ملموس و جاری شود.

مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی نیز با 
اشاره به کارکردهای مرکز رشد علوم انسانی 
برگزاری  برای  گفت:  پارک  در  اسالمی  و 
رویدادهای ایده شو در حوزه معارف اسالمی 
تجربه  خوشبختانه  و  داریم  آمادگی  کامال 

خوبی با حوزه های علمیه قم داشته ایم.
شایان ذکراست در این نشست مشترک مقرر 
شد، با شناسایی و تقویت فصل مشترک های 
دوجانبه تفاهم نامه  همکاری میان طرفین به 

امضا برسد.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در پارک علم و فناوری استان قم

و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فناوری استان قم، سی و پنجمین کنفرانس 
جهانی پارک های علم و فناوری با شعار»به 
و  پرورش  پایدار،  جوامع  و  شهرها  سوی 
برای  نوآوری«که  اکوسیستم های  ترویج 
حضور  با  ایران  میزبانی  به  بار  نخستین 
و  فناوری  پارک های  حوزه  متخصصان 
باحضور  جهان  سراسر  از  نوآوری  مناطق 
500 شرکت کننده از 50 کشور در اصفهان 

برگزار شد، شرکت کرد.
تا   11 از  که  کنفرانس  این  گزارش،  بنابراین 
فناوری  و  علمی  معاون  حضور  با  شهریور   14
و  تحقیقات  علوم  وزیر  و  جمهوری  ریاست 
فناوری برگزار شد یکی از مهمترین رویدادهای 
و  نوآوری  و  فناوری  حوزه  در  المللی  بین 
شود.  می  محسوب  بنیان  دانش  شرکت های 
شهرها،  شامل  کنفرانس  این  اصلی  محور های 
نوآوری،  مناطق  و  فناوری  و  علم  پارک های 
ابزار ها و عملکرد های  چالش ها و استراتژی ها، 
جدید برای شهر ها و مناطق نوآوری، چالش های 
و  علم  پارک های  نقش  و  شهرها  و  جوامع 
فناوری برای غلبه بر چالش ها از طریق نوآوری 
اجتماعی، کارآفرینی برای رشد و پایداری در 
پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری بود.

در این رویداد، حدود 220 مذاکره بین روسای 
شرکت  کشورهای  فناوری  و  علم  پارک های 
ایران  فناوری  و  علم  پارک های  و  کننده 
جذب  درباره  مذاکره ها  این  گرفت.  صورت 
شرکت های  تولیدات  صادرات  سرمایه گذار، 
دانش بنیان، تبادل تجربه برای راه اندازی مراکز 
فعال  چگونگی  و  علمی  پارک های  و  رشد 
بین  عرصه  در  بنیان  دانش  شرکت های  کردن 

الملل انجام شد.
 بر این اساس، در حاشیه  این کنفرانس مالقات 
علم  پارک  فناوری  معاون  بین  متعددی  های 
نمایندگان  و  مسئوالن  با  قم  استان  فناوری  و 
سایر پارک های بین المللی در خصوص انتقال 
تجربیات و زمینه سازی همکاری های صورت 

گرفت. 
همچنین در حاشیه این نشست ها تفاهم نامه های 
همکاری بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با پارک های علمی آتالنپل  فرانسه و بارسلونای 

اسپانیا منعقد شد.
الزم به ذکر است، پرچم نمادین سی و ششمین 
کنفرانس بین المللی پارک های علمی به رییس 
میزبان دوره  فرانسه که  فناوری آتالنپل  پارک 
بعدی این رویداد در سپتامبر سال 2019 میالدی 

است، اعطا شد.

حضور پارک علم و فناوری استان قم در سی و 
پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری

مزایای عضویت در پارک علم و فناوری

مالی و اعتباری توسعه فناوری محصول استقرار و پشتیبانی

مزایا و معافیتهای قانونی مشاوره های آموزشی تجاری سازی و توسعه بازار



نشریه داخلی    پارک علم و فناوری استان قم  شماره نخست  - سال 97

4

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجام شد؛

رونمایی از دو محصول فناور و دانش بنیان 
پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

پرینتر تولید محفظه قالب های ماسه ای برای ریخته گری و شبیه ساز 
و  علم  پارک  بنیان  دانش  و  فناور  دو محصول  پیشرفته،  تراشکاری 
با حضور دکتر سورنا ستاری معاون  فناوری چهارمحال و بختیاری 

علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. 
دکتر پیرعلی، رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در 
حاشیه رونمایی از این دو محصول اظهار داشت: 130 شرکت مستقر 
در این پارک سال گذشته بیش از 1۷0 هزار دالر صادرات محصوالت 

شبیه سازی آزمایشگاهی و نرم افزار داشته اند.
در  نیز  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  دکتر 
این آیین اظهار داشت: قیمت محصوالت شرکت های دانش بنیان 
از  برخی  اینکه  به  توجه  با  و  است  یافته  افزایش  کنونی  شرایط  در 
نوع  این  تولید  سازی  زمینه  دارند،  واردات  ممنوعیت  محصوالت 

محصوالت از سوی شرکت های دانش بنیان شده است.
به گفته کیوان محمدی مخترع دستگاه پرینتر تولید محفظه قالب های 
ماسه ای،این دستگاه در مدت زمان 5 سال با صرف هزینه ای بالغ بر 
دومیلیارد و پانصد میلیون ریال ساخته شد و این در حالی است که نمونه 
مشابه خارجی آن با قیمتی معادل یک میلیون و دویست هزار دالر از 

کشورهای اروپایی وارد می شود.

توسط محققان پارک علم و فناوری استان مرکزی صورت گرفت؛

ساخت دستگاه سی ان سی اسفنج 
با تیغه نوسانی

برای نخستین بار در کشور، دستگاه سی ان سی اسفنج با تیغه نوسانی، 
از سوی یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری 

استان مرکزی طراحی و ساخته شد.
این  داشت:  اظهار  صنعتی  دستگاه  این  مخترع  احمدی  معین  دکتر 
انواع  بندی های  بسته  چوبی،  مصنوعات  سازی،  مبلمان  در  دستگاه 

کاالی صادراتی، ساخت شیرآالت و صنایع ساختمانی کاربرد دارد.
تنها در  تیغه نوسانی  با  اینکه دستگاه سی ان سی اسفنج  بیان  با  وی 
کشورهای آمریکا، آلمان، استرالیا و چین تولید می شود و این دستگاه 
برای نخستین بار در ایران طراحی و تولید شده است گفت: کیفیت این 
دستگاه از هر لحاظ قابل رقابت با مشابه آلمانی، آمریکایی و استرالیایی 

است و می توان گفت از مشابه چینی با کیفیت تر ارزیابی می شود.
این مخترع اراکی بیان کرد: قیمت تمام شده دستگاه سی ان سی اسفنج 
با تیغه نوسانی آلمانی 160 میلیون یورو و نمونه چینی این محصول نیز 
45 تا 50 میلیون یورو است اما بهای تمام شده نمونه تولیدی ایرانی بسیار 

از پایین تر از مشابه خارجی است.
وی بیان کرد: راه اندازی خط تولید این محصول بین 15 تا 20 فرصت 

شغلی مستقیم و 30 تا 40 فرصت شغلی غیر مستقیم نیز به دنبال دارد.

توسط محققان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

پلیمر سوپر جاذب  کشاورزی تولید شد
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم سوپر جاذب ها یا 
ابر جاذب ها مواد پلیمری هستند که به دلیل شبکه هایی که درون خود 
دارند، آب را تا 500 برابر وزن خود نگهداری می کنند. استفاده از این 
مواد باعث می شود که از هدر رفتن آب به طور چشم گیری جلوگیری 
شود و همچنین خاک بدون آبیاری مجدد، مدت زمان بیشتری آب را 

درون خود نگهداری کند.
جهت  به  کشاورزی  بخش  در  گسترده  صورت  به  جاذب ها  سوپر 
افزایش میزان محصول استفاده می شوند، به  کاهش مصرف آب و 
گونه ای که آب همیشه در اختیار گیاه قرار دارد و در صورت نیاز، آب 

را از طریق ریشه جذب می کند.
به طور عمومی، با استفاده از سوپر جاذب برای گیاهان با دوره آبیاری 
کوتاه مدت، هر سه دوره آبیاری به یک دوره و برای گیاهان با دوره 

آبیاری بلند مدت هر دو دوره آبیاری به یک دوره تبدیل می شود.
کیفیت سوپر جاذب تولید شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به 
دلیل فناوری فرآیند تولید و همچنین نانو ذرات به کار رفته در ساختار آن، 
بسیار باال می باشد، به گونه ای که نسبت به نمونه های مشابه از مشخصات 
و ویژگی های باالتری برخوردار است. این ویژگی ها در نهایت سبب 

جذب باالتر آب و افزایش بیشتر ثمردهی محصول شده است.

همت محققان پارک علم و فناوری یزد به دست آمد؛

کسب مقام نخست رشد
استارتاپ های حوزه سالمت کشور

نرم افزار پذیرش24، از محصوالت شرکت دانش بنیان مستقر در پارک 
علم و فناوری یزد، موفق به کسب مقام نخست رشد استارتاپ های 

حوزه سالمت کشور شد.
بر اساس گزارشی که به تازگی از رشد استارتاپ های حوزه سالمت 
الکترونیک توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین 
و پیشنهاد شده سرمایه گذاران در آنها سرمایه گذاری کنند، نرم افزار 

پذیرش 24 توانست رتبه نخست کشور را کسب کند.
افزار سازمانی است که مخاطب آن پزشکان و  نرم  نام  پذیرش 24 
جامعه درمانی بوده و در بیمارستان ها، مطب ها و مراکز درمانی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

ری و فنا و  علم  ی  ک اه ر پا ر  خبا ا

نشریه داخلی پارک علم و فناوری استان قم
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان قم
مد      يرمسئول: دکتر سیدحسین اخوان علوی

سرد      بیر: مرتضی صديقیان
مدیر اجرایی و تحریریه: روح اهلل یارمحمدی

صفحه آرایی: محمدظریف اسحاق زاده

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم با موضوع »علوم 
رفتاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش مدار« در اسفند ماه سال 
1394 توسط جناب آقای دکتر میرزاده افتتاح گردید. فضای در اختیار مرکز 
500 متر مربع شامل ۷ دفتر کاری مجزا می باشد. در حال حاضر جناب آقای 

دکتر علی شهیدی نژاد مدیریت این مرکز را بر عهده دارند.

 استقرار متقاضیان در مرکز رشد، در قالب دوره رشد مقدماتی و دوره 
رشد به شرح زیر می باشد:

الف( دوره رشد مقدماتی
دورهـ ای است حداکثـر 6 ماهه، که در آن به افراد یا گروه  های مستعدی 
که دارای ایده  های نوآورانه صنعتی یا خدماتی هستند، مشاوره الزم جهت 
آشنایی با بازار، تشکیل گروه کاری، تثبیت ایده و کسب هویت حقوقی 
به واحد پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی،  مستقل عرضه می  شود. 
»هسته فن آور« گفته می  شود. در حال حاضر هسته های فناور نامبرده در 

زیر در مرکز استقرار دارند:
1( »پرتو پزشکی « در جهت توسعه طرح کسب و کار با عنوان »استفاده از 

نشرپوزیترون و طول عمر آن در تشخیص بافت سالم و سرطانی.
2( »پویا نمایی باران « در جهت توسعه طرح کسب و کار با عنوان « طراحی 

انیمیشن تاریخ اسالم با تکنیک کات اوت ».
3( »کاوش طب « در جهت توسعه طرح کسب و کار با عنوان « تولید پودر 

و فیلم کیتوسان از پوست میگو ».
ب( دوره رشد

مستقر  فناور  واحد های  آن  طی  که  3ساله،  حداکثر  است  دوره  ای 
از  از آن  یافته و پس  به معیارهای رشدیافتگی دست  در مرکز رشد 
»واحد  رشد  دوره  در  شده  پذیرش  واحد  به  می  شوند.  خارج  مرکز 

فناور« می  گویند. در حال حاضر یک واحد فناور با عنوان « سامان ژن 
آراد « در جهت توسعه طرح کسب و کار با عنوان »سیستم یکپارچه 
 REAL( ترانسلومیناتور و الکتروفورز برای بررسی و مشاهده همزمان
الکتروفورز« در مرکز  در هنگام   DNA TIME( حرکت قطعات 

رشد مستقر می باشد.

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم 
و  علم  مراکز  شاخص  نکته  اینکه  به  اشاره  با 
فناوری باید مشاوره و توسعه فنی و تخصصی 
حوزه تولید و صنعت باشد اظهار کرد: شرکت 
واحدهای  بازوی  باید  تخصصی  و  فنی  های 

صنعتی و اقتصادی باشند.
حمید رضا شوشتری پور ارائه خدمات کیفی، 
دریافت  گرایی،  تخصص  علمی،  روزآمدی 
ایزو و استانداردهای معتبر و امانتداری را از شاخصه های مهم شرکت 
های فنی و تخصصی عنوان کرد و گفت: فلسفه وجودی این نوع شرکت 
ها باید تعامل مناسب و مداوم با واحدهای صنعتی و ارگان های ستادی 

باشد. 
تخصصی   _ فنی  های  شرکت  نشست  نخستین  برگزاری  لزوم  بر  وی 
پنل  به صورت  نشست  این  و گفت:  کرد  تاکید  فناور  های  با شرکت 
تخصصی برگزار شده و مدیران شرکت های فنی تخصصی خدمات و 
بنیان  فناوری و شرکت های دانش  به صاحبان  را  توانمندی های خود 

معرفی خواهند کرد.
در ادامه مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 
این  رویکردهای  و  فعالیت  به  اشاره  با  کریمه 
دلیل  به  متاسفانه  گفت:  پارک   در  صندوق 
محدودیت های مالی نمی توانیم گستره ارایه 
برنامه  در  بیشتر  و  دهیم  افزایش  را  تسهیالت 

های مشارکت مدنی و  vc  فعالیت داریم.
علی رضا باباخان با بیان اینکه نمی توان فعالیت 
با  را  خصوصی  بخش  های  شرکت  های 
دستورالعمل های دولتی کانالیزه کرد و گفت: به نظر می رسد نتوان برای 

تعیین و ایجاد یک فصل مشترک با واحدهای تجاری و تولیدی برای آنها 
موضوع فعالیت تعیین کرد.

انتقاد از گسترش بی سوادی در دانشگاه ها
وی بر ایجاد پنجره واحد اقتصادی به عنوان زبان گویای مشترک اهداف 
و برنامه های شرکت های فنی و تخصصی تاکید کرد و گفت: با این 
وجود نمی توان از موازی کاری و رقابت های سالم یا حتی ناسالم میان 

شرکت های هم موضوع جلوگیری کرد.
ادامه، مدیر شرکت فنی و تخصصی ارزش آفرینان توسعه فناوری  در 
پارسیان با بیان اینکه با افزایش مدرک گرایی در دانشگاه ها مواجه هستیم 
گفت: متاسفانه در حال حاضر سطح بی سوادی در دانشگاه ها به شدت 

در حال افزایش است.
علی باقریان با اعالم اینکه بیش از6000 انجمن 
اظهار  دانشگاه ها وجود دارد است  علمی در 
کرد: از این تعداد تنها 2000 انجمن فعال است.

برنامه  از 13  بیش  این مطلب که  با طرح  وی 
استارتاپ در استان قم انجام داده است گفت: 
و  نبوده  بخش  نتیجه  ها  برنامه  این  متاسفانه 
ما  اقتصادی  و  فناوری  چرخه  اصلی  مشکل 
بازاریابی و استراتژی تجاری  در تیم سازی و 

شرکت هاست.
مدیرعامل شرکت فنی و تخصصی ایده آل صنعت نیز با تاکید براینکه 
همین  به  گفت:  داریم  ها  استارتاپ  حمایت  برای  مفصلی  های  برنامه 
منظور برنامه های بررسی و شناسایی ایده های فناوران و نخبگان را در 

دستور کار قرار داده ایم.
سید مهدی رضوانی با اشاره به اینکه در بخش تسهیل گری مالی در حوزه 
کوچک  صنایع  استارتاپی  رویداد  اولین  گفت:  داریم  برنامه  صادرات 

ایران با همکاری 6 استان قم، خراسان رضوی، 
هرمزگان، تهران، مرکزی و آذربایجان شرقی 

در سال جاری برگزار خواهد شد.
لزوم توجه به آموزش و روزآمدی در صنعت

این مطلب که متاسفانه در سطح  با طرح  وی 
پارک علم  از  مناسب و کافی  استان شناخت 
و فناوری وفعالیت های آن وجود ندارد افزود: 
ارتباط  باید  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک 
تنگاتنگ و موثری با بخش ستادی صنعت و بازرگانی استان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت فنی و تخصصی ایده آل صنعت با بیان اینکه سرمایه 
گذاری در بخش صادرات با توجه به نوسان و افزایش قیمت ارز سودآور 
است گفت: یکی از ضعف های عمده بخش صنعت و تجارت قم بی 

توجهی به روزآمدی و برنامه های آموزش حرفه ای است.
های  برنامه  از  استان  تولید  و  صنعت  حوزه  براینکه  تاکید  با  رضوانی 
آموزشی و توسعه فنی و تخصصی استقبال نمی کند گفت: متاسفانه توجه 
به مباحث فنی و علمی در میان حوزه بازرگانی و صنعتی ما فرهنگ سازی 

نشده است.
مهندس توکلی، مدیرواحد فناور رایمندتک توجه به مباحث مشاوره ای 
و ارزیابی واحدهای فناور بسیار مهم دانست و گفت: بسیاری از واحدهای 
فناور در هنگام مشاوره و عارضه یابی متوجه می شوند که مشکل اصلی 

آنها مالی نیست.
وی با اشاره به اینکه شرکت های صنعتی و تولیدی اگر به درستی آنالیز و 
عارضه یابی شوند، به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود دست خواهند 
یافت، گفت: مشکل بسیاری از واحدهای صنعتی قم این است که نمی 
دانند و یا حتی قبول ندارند که سیستم مدیریت و اداره واحدهای شان 

مشکل دارد و آنها را دچار معضالت مالی کرده است.

در نشست هم اندیشی شرکتهای فنی و تخصصی مستقر مطرح شد:

نبض ناکوک اقتصاد قم دکتر ندارد
اشاره: سهم ناچیز دانش و بینش اقتصادی در صنعت، با وجود رکود و بحران های سیاسی و حاشیه ای اقتصاد، ناچیزتر از قبل شده است. امروز همه صنعتگران 

و تولیدکنندگان می خواهند مشکالت و معضالت خود را به صورت روزمره و در کوتاه مدت برطرف کنند و کمتر کسی دنبال برنامه ریزی و ایجاد استراتژی با دیدگاه 
و راهبرد بلند مدت است. راهبردهایی را که شرکت های فنی و تخصصی با موضوع محوری عارضه یابی و مشاوره فراهم می کنند. این نوع شرکت ها در واقع به 
مثابه پزشکان دلسوزی هستند که رویای بهبود زیربنایی و حرفه ای حوزه صنعت و تولید را در سر می پرورانند. شرکت های فنی و تخصصی  پارک به همین منظور 

گرد هم آمده و راهبردهای مهم و استراتژیک درمان صنعت و تجارت استان را بررسی کردند که ماحصل این نشست به اختصار می آید: 

اشاره : شرکت خدمات فنی و تخصصی رایمند نیکو فراز ایرانیان با نام تجاری »رایمندسرویس« یکی از شرکت های مجموعه 
»رایمندتک« و عضو پارک علم و فناوری استان قم می باشد که با هدف ارائه خدمات توسعه کسب و کار، مشاوره، منتورینگ 
و برگزاری دوره های آموزشی به کسب و کارهای شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور و استارت آپ ها  در سال 1394 
تاسیس شد. این شرکت در یکی از موفقیت آمیزترین برنامه های خود توانست یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک 

را در فرایندی 6 مرحله ای عارضه یابی و رفع عارضه کند که گزیده ای از این فرایند در نمودار و جدول زیر می آید:  

گزیده فرآیند موفقیت آمیز عارضه یابی و رفع عارضه یکی از واحدهای فناور مستقر

 قبل از بعد از اجرای طرح
 عنوان اجرای طرح

 میزان اشتغال زایی نفر 22 نفر 70

 +  -  وجود سازمان فروش برندی

 +  -  قیمت گذاری و اصالح قیمت ها

)درصد)بیش از 28برابر2800  -  افزایش فروش برندی محصوالت  پس از اجرای طرح

)درصد)بیش از 10 برابر1000  -  افزایش کانال های توزیع مویرگی

 % 70  -  افزایش سهم بازار فروش مویرگی

 + -  آکاهی از برند در بین مصرف کنندگان

 %70  -  افزایش سود کل شرکت حاصل از تقویت موضع
 برند

+  -  تبلیغات سازمان یافته

 +  -  منتورینگ و توسعه فردی پرسنل فروش

 +  -  اصالح ساختاری تولید

 +  -  دیجیتال مارکتینگ

 + + صادرات

       معرفی پنج محور اصلی عارضه یابی:

معرفی مراکز فناوری استان قم


