
صدای جامعه علم و فناوری استان قم

 نشریه داخلی
 پارک علم و فناوری استان قم

 شماره دوم - سال 97

همین صفحه

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 2

دانشــجو  روز  فرارسیدن 
بهانه ای شــد تا از زاویه 
ای دیگر به این روز نگاه 
کنیم. در ســال های اخیر 
اســت  بوده  مرســوم 
دو  به  دانشــجو  روز  که 
شکل گرامی داشته شود: 
اســت  ایــن  دارد  بیشتری  اول که عمومیت  روش 
کــه بســته بــه فضــای سیاســی حاکــم برکشــور، 
و  دانشــگاه  رئیســه  هیئــت  سیاســی  تمایــالت 
از سیاســتمداران   برگزار کننده عمدتا  تشــکل   یا 
سخنرانی  دانشجویان  جمع  در  تا  شود  می  دعوت 
سیاست  از  همه  از   بیش  که  دوم  دسته  کنند. 
زدگی حاکم بر فضای عمومی کشور و مناســبات 
دانشــجویی ناشی میشود عمدتا به شکلی ســطحی 
و فاقد محتوا برگزار می شود. تا جایی که از حضور 
تلویزیون  و  ســینما  بازیگران  ویژه  به  ها  سلبریتی 
تخلیه  جز  آن  از  که هدف  است   شــده  اســتفاده 

روانی مقطعی نیســت. 
به  رو  تفاوتی  بــی  نمایانگر  برگزاری  شــکل  این 
فزونــی بخش اعظمی از دانشــجویان و بی اهمیتی 
آنان نســبت به رســالت اصلی دانشــگاه و آینده ای 
از  پس  میکنند  فکر  که  آنچه  از  زودتر  که  اســت 
فارغ التحصیلی  بــا آن دســت بــه گریبــان خواهند 
بــود. به عقیده نگارنده، به هر دو شــکل برگزاری 
روز دانشــجو یک انتقاد مشــخص وارد است. اینکه 
ســنخیتی  برگزاری  شــکل  دو  این  از  یک  هیچ 
ندارد.  دانشــجو  و  دانشــگاه  شخصیت  و  شــان  با 
حــال از زوایــه ای دیگــر نــگاه کنیــم، چنــد روز 
پس از روز دانشــجو وارد هفتــه پژوهــش و فناوری 

میشویم. 
مراســم  برگزاری  هیاهوی  که  اســت  کافی 
انفعال  و  ســکوت  و  دانشــجو  روز  گرامیداشــت 

دانشــگاه ها در هفته پژوهش و فناوری را با یکدیگر 
از دانشجویان  از بسیاری  مقایسه کنیم. چنانکه اگر 
برنامــه های  و  فنــاوری  و  پژوهــش  هفتــه  تاریخ 
دانشــگاه متبوعشــان را بپرســیم اظهار بی اطالعــی 
خواهند کــرد. ایــن یعنــی “پژوهش” و “فناوری” 
امروز  های  دغدغه  از  ثروت”  به  “علم  تبدیل  و 

دانشــگاه های ما نیســت.  
چه خوب اســت دانشــگاه ها اگر سیاســتمدار و یا 
دولتمردی را دعوت می کنند، از اینکه چه انــدازه 
در راســتای تحقــق اقتصــاد دانــش بنیان و نفــوذ 
مراکز  و  ها  دانشــگاه  در  فناوری  توســعه  فرهنگ 
آموزش عالی کشــور گام برداشــته اند مطالبه کنند.
از برنامه های مدّون آنان و یا جناح سیاسی شان برای 
حمایت از استارتاپ ها بپرسند. اینکه چه دورنمایی از 
افزایش ســهم مشارکت و اشــتغال دانشــجویان و 
اعضاء هیات علمی دانشگاه در شرکت های دانش 
پیشــرفته  به  ها  دانشــگاه  تجهیز  برای  دارند؟  بنیان 
که  کارگاهی  و  آزمایشــگاهی  تجهیزات  ترین 
برنامه  نیاز پژوهش های کاربردی اســت چه  پیش 
ای دارند؟ در راســتای گســترش دیپلماســی علم و 
فناوری چه اقداماتی انجام داده و یا خواهند داد؟ اگر 
هم نمی خواهیم سیاســتمداری را به دانشــگاه وارد 
کنیم چه بهتر اســت که از ظرفیت مدیران شرکت 
های دانش بنیان، روسای پارک های علم و فناوری 
و صاحب نظران عرصه کارآفرینی دعوت کنیم تا از 
فرآیندهای تبدیل پژوهش به ایده، ایده به محصول و 
محصول به فروش انبوه برای دانشــجویان بگوینــد. 
دانشــجو  روز  به  محدود  پیشــنهاد صرفا  این  قطعا 
نیســت بلکــه بیش از هرچیز ناظر بر رســالت اصلی 
دانشــگاه و دانشجو اســت. و این یادآوری که روز 
دانشجو مقدمه ای ست برای ورود  به هفته  پژوهش 
موضوع  هر  از  بیش  که  ای  عرصه  یعنی  فناوری  و 
دیگری به رســالت دانشــجو و دانشگاه مرتبط است.

روز دانشجو؛ آنچه که باید باشد 

پس از اجرای موفق مرحله نخست؛

فازدوم کلینیک مشاوره شغلی و 
کارآفرینی کلید خورد

نخست ف  حر

مرتضی صدیقیان کاشی

با مسئولیت پارک قم انجام می شود؛

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری 

و فن بازار استان قم

در مراسم تفاهم نامه هیئت موسس بنیاد یاوران وقف علم و فناوری با 
موسسه اعتباری کوثر مطرح شد:

وقف علم و فناوری 
زیر بنای توسعه اقتصاد مقاومتی

مدیرکل صدا و سیمای استان قم مطرح کرد:

شرکت های فناور روزنه های 
اقتصادی کشور هستند

مدیر کیمیاگران رسام پارسی تاکید کرد:

مهارت ورزی راه توسعه 
کارآفرینی در مدارس

به همت واحد فناور رایمند تک

نخستین نشست تخصصی انتقال 
تجربه صادراتی برگزار شد

حضرت آیت اهلل اعرافی تأکید کرد:

فناوری باید در حوزه های 
علمیه نهادینه شود

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، 
به همت مدیریت پارک و نیز همراهی و پیگیری های 
دلسوزانه اعضای واحدهای فناور، تمام 12بلوک پارک 

تملک و سند تک برگی صادر شد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم، با اعالم اینکه تملک و 
صدور سند برای بلوک های پارک به رغم مواجه با فرایندهای 
مختلف اداری در نهایت به نتیجه الزم رسید، گفت: خوشبختانه 
همه 7633 متر مربع زمین با زیر بنای 10770 مترمربع با 12 بلوک 
به تملک پارک درآمد. سید حسین اخوان علوی با اشاره به 
اینکه پیش از این تنها 4 بلوک ساختمان پارک مورد استفاده 
قرار می گرفت گفت: این 4 بلوک قبال به صورت موقت در 
اختیار ما بود که با پیگیری های انجام شده، عالوه برآن 8 بلوک 

باقی مانده هم به صورت رسمی و کامل تملک شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 5 بلوک به طور کامل مورد 
استفاده و بهره برداری است گفت: یکی از مشکالت مهم و 
اساسی پارک تامین فضای استقرار برای واحدهای فناور است 
که در چند سال اخیر به دلیل محدودیت فضای فیزیکی نتوانسته 

بودیم پاسخگوی نیازهای این عزیزان باشیم 
رئیس پارک علم و فناوری استان قم، از آماده سازی کامل 
یکی از بلوک های جدید در یک ماه آینده خبرداد و گفت: 8 
بلوک باقی مانده باید تجهیز، تکمیل و آماده سازی نهایی شوند 
و در این زمینه نیاز به حمایت مسئوالن دولتی برای تحویل به 
واحدهای فناور دارند. دکتراخوان علوی با تاکید براینکه تجهیز 
و آماده سازی بلوک های نیمه کاره هزینه بر است گفت: طبق 
برآورده ها هزینه های تکمیل و آماده بلوک های باقی مانده 
چیزی حدود 1.5 میلیارد تومان است که با توان بودجه ای پارک 

سازگار نیست و نیاز به حمایت و کمک دولت دارد.
وی از احیای بیش از 3300 متر مربع فضای سبز محوطه پارک 
خبرداد و گفت: پارک علم و فناوری استان قم با وجود تحمیل 
ارتقای  بینی نشده در راستای زیبا سازی و  هزینه های پیش 
فضای زیست محیطی شهرک پردیسان نسبت به محوطه سازی، 

کاشت درخت و نگهداری فضای سبز اقدام کرده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به اینکه مالک واقعی 
و کاربران اصلی ساختمان پارک جوانان نخبه و واحدهای فناور 

هستند گفت: در حال حاضر 93 واحد فناورمستقربرای 500 
نفر  از جوانان و نخبگان دانشگاهی اشتغال ایجاد کرده اند. این 
درحالی است که بیش از 1210 نفر هم خارج از فضای استقرار، 
از خدمات و تسهیالت مادی و معنوی پارک بهره مند شده اند.

دکتراخوان علوی خواستار حمایت مسئوالن استانی و کشوری 
از واحدهای فناور پارک شد و گفت: الزم است از زحمات و 
پیگیری ها و همکاری های مدیران محترم سازمان ملی زمین 
ویژه  به  قم،استانداری  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  مسکن،  و 
جناب آقای مهندس صادقی )استاندار وقت( و مدیریت محترم 
شهرداری قم که مدیریت پارک را برای تملک و دریافت سند 

همراهی کردند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس پارک علم و فناوری استان قم خبر داد:

12 بلوک پارک تملک و سند تک برگی 
صادر شد 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان 
قم، برگزاری نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
فناوری و فن بازار استان قم برعهده پارک علم و فناوری 

استان قم گذاشته شده است.

بنابراین گزارش، این نمایشگاه دارای 6 بخش دانشگاه ها و 
مراکز عالی آموزشی و پژوهشی، سازمان های دولتی و عمومی 
و مراکز فناوری، فن بازار، تسهیل گران و در نهایت بخش 
عکس فناوری در مهندسی جنگ است. به گفته دبیر نوزدهمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان قم این 
نمایشگاه با بیش از 30 غرفه و در فضایی بیش از 700 مترمربع، 
از تاریخ 26 تا 28 آذر سال 97 با حضور سرپرست محترم 

استانداری و مسئوالن استانی در دانشگاه قم برگزار می شود.
دکتر سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه مراسم افتتاحیه این 
نمایشگاه با حضور مسئوالن ارشد استانی در تاریخ 26 آذرماه 
انجام می شود گفت: آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر 
استان نیز در روز پایانی نمایشگاه با حضور قائم مقام معاون 
پژوهش و فناوری در امور فناوری و سرپرست دفتر سیاست 

گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم جناب آقای 
دکتر کشمیری انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه همزمانی با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی از ویژگی های مهم این نمایشگاه می باشد گفت: به 
همین مناسبت کلیه مراکز عالی آموزشی و پژوهشی و دستگاه 
ترین  و شایسته  فناور آخرین  اجرایی و شرکت های  های 

دستاوردهای خود را به بازدیدکنندگان محترم ارائه می دهند.
فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه  نوزدهمین  دبیر 
و فن بازار استان قم با تقدیر از زحمات و تالش های کلیه 
استان  فناوری  و  پژوهش  هفته  گرامیداشت  ستاد  اعضای 
قم گفت:همراهی و همکاری مدیریت محترم دانشگاه قم 
این نمایشگاه نقش بسیار مهم و  به عنوان میزبان برگزاری 

ارزنده ای داشته است.

با مسئولیت پارک قم انجام می شود؛

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان قم 
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه 
کاربردی سازی ظرفیت ها و ایده های علوم 
گفت:  است  ضروری  امری  اسالمی  و  انسانی 
تا زمانی که ایده های مختلف و متنوع علوم 
توسعه  به  توان  نمی  نشود  کاربردی  انسانی 

ظرفیت های حوزه علمیه دست یافت.
حضرت آیت اهلل علی رضا اعرافی با اعالم اینکه 
حال  در  حوزوی  علوم  زیرشاخه  های  درختواره 
دست  داشت:  اظهار  است  تکامل  و  گیری  شکل 
یابی به روش و نگاه فناورانه برای تقویت و توسعه 
ساختارهای درختواره های علمی حوزه ضرورت 

دارد.
وی توجه و تبیین فقه فناوری را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: این وظیفه حوزه است در زمینه حدود و 
ثغور اجتهاد در فقه فناوری برنامه ریزی و فعالیت 

کند.
همچنین در این جلسه معاون پژوهشی حوزه علمیه با 
بیان اینکه حوزه با ایده پردازی و تراوش اندیشه ها 
زنده مانده است گفت: ایده پردازی در حوزه یک 

امر ضروری است.

حجت االسالم و المسلمین سید حسن میرمعزی با 
تاکید براینکه حوزه مملو از انواع ایده های خوب 
و  توجهی  کم  حوزه  اصلی  مشکل  گفت:  است 

کوتاهی در حق ایده پردازی است.
تشکیل گروه های استارتاپی قرآنی

دبیر انجمن ها و قطب های علمی حوزه با اشاره به 
اینکه حوزه علمیه در صدد راه اندازی مرکز رشد 
ایده های حوزوی است گفت: برگزاری رویدادهای 
کارآفرینی می تواند به مدیریت و شناسایی ایده های 

متنوع و متعددد طالب حوزه کمک کند.
حجت االسالم عبدالرسول هاجری با تاکید براینکه 
علوم  زمینه  در  باید  کارآفرینی حوزه  رویدادهای 
اسالمی و قرآنی باشد اظهار کرد: تشکیل یک گروه 
استارتاپی قرآنی و اسالمی باید در دستور کارحوزه 

علمیه قرار بگیرد.
ابراز  با  قم،  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
توسعه  دغدغه  و  مندی  عالقه  ایجاد  به  خرسندی 
میان  در  دینی   علوم  سازی  کاربردی  و  فناوری 
زعمای حوزه گفت: بدون شک این رویکرد، می 
تواند به نفوذ دخایر ارزشمند حوزوی در بطن جامعه 
کمک کرده و در رشد و توسعه اقتصاد دانش محور 

در جامعه حوزوی موثر واقع شود.
سید حسین اخوان علوی  با بیان اینکه انتظار اصلی 
علوم  شدن  کاربردی  و  توسعه  کشور،  مسئوالن 
عالی  آموزش  مدیران  گفت:  است  قم  در  انسانی 
کشور می خواهند قم با توجه به ظرفیت های مهم 
پشتوانه حوزه علمیه قطب  اسالمی و وجود  علوم 

بزرگ فناوری نرم و صنایع فرهنگی خالق باشد.
اسالم  جهان  القرای  ام  قم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محسوب می شود گفت: وجود با برکت بیش از 90 
هزار طلبه و بیش از 400 موسسه فرهنگی و قرآنی 
در استان قم نشان دهنده ظرفیت بی نظیر شهر مقدس 
قم برای ایجاد یک مرکزیت مهم فناوری های نرم 

مبتنی برارزش هاست.
رئیس پارک علم و فناوری گفت: مرکز رشد علوم 
انسانی و اسالمی پارک قم دارای 31 واحد فناور 
است که صاحبان ایده و مدیریت بیش از نیمی از 

آنها را طالب حوزه علمیه برعهده دارند.
تقدیر از رویکرد فناور محور مدیریت کالن حوزه

با  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  فناوری  معاون 
استقبال از رویکرد مدیریت جدید حوزه علمیه به 
مباحث کارآفرینی و نوآوری در حوزه گفت: این 
رویکرد می تواند نقطه اتکا و زمینه رشد حوزه علمیه 
شود. حمید رضا شوشتری پور با ابراز خرسندی از 
این مطلب که شاخصه مهم پارک مرکز رشد علوم 
 50 حداقل  خوشبختانه  گفت:  واسالمی  انسانی 
درصد ایده های نوآورانه این مرکز از سمت طالب 

حوزه علمیه طراحی و مدیریت می شود.
وی از اعالم آمادگی پارک برای برگزاری همایش 
و  خبرداد  حوزه  در  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج 
گفت: خوشبختانه برگزاری رویداد شتاب علوم و 
معارف اسالمی با اینکه تجربه نخست برگزاری و 
همکاری مشترک حوزه و پارک بود دستاوردهای 

خوبی در پی داشت.

حضرت آیت اهلل اعرافی تاکید کرد:

فناوری باید در حوزه های علمیه نهادینه شود

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، رئیس هیات موسس بنیاد یاوران وقف 
علم و فناوری استان قم در مراسم امضای تفاهم 
نامه با بانک عامل این بنیاد گفت: توسعه وقف 
در حوزه علم و فناوری سبب تقویت اقتصاد 

مقاومتی می شود.
سید حسین اخوان علوي بیان اینکه بنیاد یاوران وقف 
علم و فناوري استان قم در راستاي بهره گیري از 
توانمندي هاي مادي و معنوي خیّرین و واقفین، و 
تشویق و ترغیب توان گران و نیک اندیشان ایجاد 
شده است گفت: برای این منظور اساسنامه بنیاد با 

تصویب و امضای 7 سازمان حقوقی عضو رسید.
تشریح فعالیت ها و اهداف 

رئیس پارک علم و فناوري استان قم با تاکید بر 
ترویج  و  به گسترش  فناوري  توسعه وقف  اینکه 
اقتصاد دانش بنیان کمک مي کند ادامه داد: توسعه 
و تجاري سازي علم، نوآوري، و فناوري و گسترش 
کارآفریني و توسعه اشتغال دانش محور دانشگاهیان 
و نخبگان با کمک گروه هاي واقفین و خیرین از 

دیگر اهداف اساسي این بنیاد تلقي مي شود.
وي گفت: وجه تمایز این بنیاد با بسیاري دیگر از 
این است که در  انجمن هاي خیریه  موسسات و 
نظر داریم، واقفین و خیرین علم و فناوري )جامعه  

هدف اول( در قبال ارایه خدمات مادي و معنوي 
به نوآوران، فناوران، دانشگاهیان، و نخبگان فعال و 
عالقه مند به فعالیت در حوزه علم و فناوري )جامعه 
هدف دوم( به یک ارزش افزوده و خدمت متقابل 
دست پیدا کند. درادامه عامل مالی بنیاد یاوران وقف 
با اشاره به اینکه همواره  علم و فناوری استان قم 
رویکرد موسسه اعتباری کوثر در توسعه فعالیت 
های  ارزش  بر  مبتنی  المنفعه  عام  اجتماعی  های 
دینی بوده است گفت: حمایت از توسعه و ترویج 
وقف بویژه درحوزه علم و فناوری منجر به گسترش 

کارآفرینی و رونق اقتصاد دانش بنیان خواهد شد.
لزوم تعیین عامل مالی برای امور خیریه

بانک  عنوان  به  براینکه  تاکید  با  اقدسی  مسعود 
وقف  توسعه  برای  را  بسیاری  های  برنامه  عامل، 
و  تولید علم  امروزه  داریم گفت:  فناوری  و  علم 
فناوری پایه و زیر بنای اساسی تولید ثروت و قدرت 
کشور محسوب می شود. محسن خسروانی، مدیر 
از خالقیت و  دفتر شهید فهمیده گفت: حمایت 
نوآوري نوجوانان و جوانان به ویژه دانش آموزان 
و دانشجویان و کمک به نمونه سازي محصول از 

ایده هاي آنها از طریق این بنیاد امکان پذیر است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم  به عنوان 
دیگر از اعضای هیات موسس بنیاد راه اندازی و 

شکل گیری بنیاد را بسیار مفید و ضروری دانست و 
گفت: واقعا حمایت از نوآوران و فناوران و نخبگان 
در قالب وقف علم و فناوری ابتکاری ستودنی و 

الزم است.
حجت االسالم و المسلمین سید اسماعیل حسینی 
مقدم با بیان اینکه بنیاد یاوران وقف علم و فناوری 
مورد حمایت ما خواهد بود، گفت: فرهنگ و تمدن 
اسالمی بر پایه وقف شکل گرفته و این امر خیر 

درتوسعه علم و دانش تاثیر بی بدیلی داشته است.
وقف موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان

محمد محمدرضایی، رئیس بنیاد نخبگان استان قم با 
اشاره به اینکه دین مبین اسالم در زمینه علم اندوزی 
تاکید  نیکوکاری  و  انفاق  وقف،  سنت  ترویج  و 
دارد، گفت: وقف علم و فناوری می تواند به رشد و 
توسعه طرح های کارآفرینی و اشتغال زایی نخبگان 

جوان بینجامد.
دانشگاه صنعتی  رئیس  نور،  رضایی  دکتر جالل 
قم نیز با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به وقف 
برآمده از علم تاکید دارند گفت: الزم است طبق 
دیدگاه معظم له امر مبارک و با برکت وقف در 
حوزه پزشکی، علوم جدید و حتی در ترویج دین به 

شکل مدرن حضور و کارآیی داشته باشد.
مدیرعامل خیرین مدرسه ساز، سید ناصر عالیی با 
بیان اینکه باید حمایت های مادی و معنوی خیرین و 
واقفین به سمت ایجاد اشتغال های مفید و کارآفرینی 
باشد گفت: تشکیل بنیاد یاوران وقف علم و فناوری 
جوانان  اشتغال  ایجاد  و  شناسایی  به  تواند  می 

کارآفرین و توسعه اقتصادی استان کمک کند.
شایان ذکر است، موسسه اعتباری کوثر به عنوان 
بانک عامل این بنیاد، مدیریت دفتر شهید فهمیده 
استان قم، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 
بنیاد نخبگان استان قم، دانشگاه صنعتي قم، مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان قم و پارک علم و فناوری 
استان قم از اعضاي هیات موسس بنیاد یاوران وقف 

علم و فناوري استان قم هستند.

در مراسم تفاهم نامه هیئت موسس بنیاد یاوران وقف علم و فناوری با موسسه اعتباری کوثر مطرح شد:

وقف علم و فناوری 
زیر بنای توسعه اقتصاد مقاومتی

مدیرکل صدا و سیمای استان قم با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر دانش روزنه 
های توسعه کشور است گفت: مسئوالن و مدیران استان به هم افزایی 
و تعامل میان دستگاه های اجرایی  برای رفع مشکالت و توسعه استان 

توجه کنند.
حجت االسالم و المسلمین مهدی لطفی نیاسر در بازدید از دستاوردهای شرکت 
های فناور مستقر در پارک با تمجید از ضریب هوشی باالی قشر تحصیلکرده و 
نخبه استان قم ادامه داد: خوشبختانه تعامل میان مرکز صدا و سیمای استان قم با 

پارک علم و فناوری استان قم دوجانبه و فعال است.
وی با تاکید براینکه توسعه اقتصادی استان قم تنها با هم افزایی و همراهی 
میان سازمان های دولتی امکان پذیر است گفت: متاسفانه نبود حمایت بخش 
خصوصی و عدم همراهی مسئوالن ارشد استانی سبب می شود برخی از برنامه 

های راهبردی رادیویی و تلویزیونی در میانه راه متوقف شود.
آگهی های سیما جذابیت ندارد

حجت االسالم و المسلمین لطفی نیاسر با اشاره به اینکه برخی مواقع کارکرد 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای معرفی و تبلیغ محصوالت و خدمات 

موثرتر است گفت: گاهی اوقات ما خودمان برای برخی از برنامه ها از فضای 
مجازی و پیام رسان های شبکه اجتماعی داخلی استفاده می کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای استان قم افزود: در نظر داریم برنامه های رادیویی و 
تلویزیونی متناسب با دستاوردها و کارکردهای شرکت های فناور و در راستای 
گسترش اقتصاد دانش بنیان تهیه و تولید کنیم. دربخش دیگری از این نشست، 
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه تعامل و ارتباط پارک با رسانه 
های استان مطلوب و مناسب است گفت: از ابتدای تاسیس پارک تا کنون 
تعامل و همکاری خوبی با بخش رسانه ای صدا و سیما داشته و حتی برخی از 

فعالیت های پارک در سطح ملی معرفی و تبیین شده است.
سید حسین اخوان علوی با اشاره به اینکه معرفی، تبیین و حمایت از دستاوردها 
و فعالیت های شرکت های فناور باید جزء رسالت اصلی  مردم و مسئوالن باشد 
گفت: مقام معظم رهبری با حمایت قاطع خود از شرکت های فناور و توسعه 

اقتصاد دانش بنیان تکلیف را برای همه ما روشن کرده اند.
وی با ابراز خرسندی از برخی از برنامه های تلویزیونی و رادیویی مرکز قم در 
حمایت از فرایندهای اقتصاد دانش بنیان گفت: واقعا مسئوالن باید وظیفه خود 
را با حمایت از ساخت و تداوم فعالیت های این گونه برنامه های مهم اقتصادی 

نشان دهند.
توجه به نقش اجتماعی شرکت های فناور

در بخش دیگری از این نشست، مدیر یکی از شرکت های فناور پارک با تاکید 
براینکه رسانه ها باید با شرکت های نوپا و فناورانه تعامل ویژه ای داشته باشند 
گفت: رسانه ها باید به نقش مهم فرهنگی و اجتماعی و تقویت شایسته ساالری 

در شرکت های دانش بنیان در میان جامعه توجه کنند.
میثم صفا با اشاره به فعالیت در زمینه توسعه خدمات الکترونیک در بخش اعزام 
نیروهای ماهر و شناسنامه دار تاسیساتی به منازل مردم اظهار کرد: ارایه خدمات 
مبتنی بر اپلیکیشن خدمت به محیط زیست، توسعه نظم شهری و ایجاد اشتغال 

فعال و ارزان قیمت برای جوانان است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، مرحله دوم فعالیت کلینیک مشاوره 
شغلی و کارآفرینی با امضای قرارداد همکاری 
میان پارک و دانشگاه علمی کاربردی استان قم 

کلید خورد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم با بیان 
اینکه در فاز نخست فعالیت کلینیک مشاوره شغلی 
تجربه مشترک موفقی میان پارک و دانشگاه شکل 
گرفت، گفت: راه اندازی کلینیک مشاوره شغلی و 
کارآفرینی به فرهنگ سازی و تقویت ایجاد کسب 

و کار مبتنی بر دانش کمک شایانی می کند.
 محمد نادری با بیان اینکه طرح مسیر شغلی یکی از 
طرح های مهم این دانشگاه است گفت: طبق این 
طرح از ایجاد فرهنگ شغلی شروع و به دست یابی 
به توان تجاری ختم می شود و دست یابی به تجاری 
سازی بدون همراهی و همکاری مراکز توسعه علم و 

فناوری مانند پارک امکان پذیر نیست.
وی با تاکید براینکه مشاوران شغلی باید به هدف 
ویژه  توجه  خود  متقاضیان  افزایی  مهارت  و  یابی 
مربیان  و  اساتید  اساسی  نیازهای  از  گفتیکی  کنند 

دانشگاهی این است که روش انتقال مهارت و توسعه 
کارآفرینی در میان دانشجویان را یاد بگیرند.

با  قم  استان  کاربردی  علمی  دانشگاه جامع  رئیس 
اشاره به اینکه باید فضای یاس و ناامیدی موجود در 
میان دانشجویان را بهبود بخشیم اظهار کرد: امروزه 
ورود خیرین و واقفان توسعه کسب و کارهای مبتنی 
بر دانش برای رونق اقتصادی کشور امری واجب و 
مهم است. نادری با ابراز خرسندی از همکاری موفق 
فناوری  و  علم  پارک  و  کاربردی  علمی  دانشگاه 
کلینیک  مختلف  های  برنامه  اجرای  در  قم  استان 
تداوم  برای  گفت:  کارآفرینی  و  شغلی  مشاوره 
موفقیت ها و دست یابی به یک خروجی محسوس 
و ملموس باید برنامه های کلینیک از زوایا و جوانب 

مختلف رصد و گزارش شود.
به  اشاره  با  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
سختی انجام کارهای مشترک سازمانی در کشور 
گفت: چون هماهنگی میان برنامه های سازمان ها 
مشکل است بنابراین کمتر امکان کار مشترک پیش 

می آید.
اندازی  راه  اینکه  بیان  با  علوی  اخوان  حسین  سید 

از  کارآفرینی  و  شغلی  مشاوره  کلینیک  فعالیت  و 
رسالت های مهم و حیاتی پارک و دانشگاه جامع 
به  توجه  با  متاسفانه  گفت:  است  کاربردی  علمی 
شرایط اقتصادی دولت نمی توان برنامه گسترده ای 
برای توسعه کار انجام داد اما با وجود این به دلیل 
تمام  دانش  بر  مبتنی  کار  و  کسب  ترویج  اهمیت 
تالش خود را برای تقویت کلینیک انجام خواهیم 

داد.
تاکید بر خروجی محوری کلینیک

اسالم  جهان  و  کشور  آینده  براینکه  تاکید  با  وی 
بستگی به توجه و توسعه کسب و کارهای دانش 
معظم  رهبر  خوشبختانه  کرد:  اظهار  دارد  محور 
انقالب با تیزبینی و دلسوزی بیش از 20 سال است 
که پرچمداری توسعه علم و فناوری در کشور را 

برعهده گرفته اند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه 
ساالنه حدود 5 میلیون دانشجو به دانشگاه ها وارد می 
شوند افزود: ساالنه حدود یک میلیون نفر نیز فارغ 
التحصیل می شوند این در حالی است که دولت در 

عمل توانایی تولید 50 هزار شغل در سال را دارد.
در پایان این نشست، از آقای محمد جواد پورکیالی) 
یکی از مجریان و فعاالن کلینیک( به همراه سه نفر از 
کارورزان فاز نخست با اهدای لوح سپاس، تقدیر به 
عمل آمد و آیین تبادل مرحله دوم قرارداد کلینیک 
دانشگاه  میان روسای  و کارآفرینی  مشاوره شغلی 
جامع علمی کاربردی و پارک علم و فناوری استان 

قم انجام شد.
مشاوره  کلینیک  نخست  فاز  است،  ذکر  شایان 
شغلی و کارآفرین استان قم، از اسفند ماه سال 96 
با رویکرد حمایت  پایان اردیبهشت ماه سال 97  تا 
از کارآفرینی های مبتنی بر کسب و کارهای دانش 
محور در محل دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
قم برگزار شد و در این فاز بیش از 250 ساعت نفر 
مشاوره شغلی به دانشجویان دانشگاه های قم ارایه شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، تور فناوری 
پارک فناوری پردیس با حضور 40 تن از اعضای واحدهای فناور مستقر 

در پارک برگزار شد.
بنابراین گزارش، این تور با حضور نمایندگان واحدهای فناور پارک در امور 
موسسات، مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی با 
هدف آشنایی با آخرین فعالیت ها و دستاوردهای پارک فناوری پردیس و با 
محوریت برگزاری نشست مشترک شرکت های حوزه سالمت دو طرف و 

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پارک فناوری پردیس برگزار شد.
در این بازدید، واحدهای فناور حوزه سالمت پارک قم ضمن آشنایی با فعالیت 
شرکت های همکار خود در پارک پردیس توانمندی ها و دستاوردهای خود 

را طی گزارشی در نشست مشترک ارایه کردند.
در ادامه، نشست B2B برگزار شد و هر واحد فناور به صورت رو در رو در 
خصوص راهکارهای افزایش همکاری و هم افزایی و انتقال تجربه گفتگو و 

تبادل نظر کردند.
نمایشگاه  از  فناور  واحدهای  سایر  فناوری،  تور  این  از  دیگری  بخش  در 

دستاوردهای پارک فناوری پردیس بازدید به عمل آوردند.
در پایان این تور فناوری، نمایندگان واحدهای فناور پارک قم در دو گروه 
تخصصی جداگانه از دو شرکت  دانش بنیان پویش دارو و شرکت نارین ارایه 
دهنده اپلیکیشن های کاربردی و سرگرم کننده بازدید به عمل آورده و در 
خصوص نحوه فعالیت و راز و رمز موفقیت های آنها بحث و تبادل نظر کردند. 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، رئیس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 
استان قم با بیان اینکه بسیجیان براساس نیازها 
و رفع مشکالت اصلی جامعه خدمت می کنند 
گفت: بسیجیان لزوم و ارزش اقتصاد دانش بنیان 

درک کرده و در این زمینه پیشرو هستند.
با  از آنجا که بسیج مطابق  محمود فاضل گفت:  
منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری برنامه ریزی 
و فعالیت می کند بنابراین توسعه اقتصاد مقاومتی و 
ترویج اقتصاد دانش بنیان در راس فعالیت های بسیج 

علمی قرار گرفته است.
قم  استان  فناوری  و  پژوهشی  علمی،  بسیج  رئیس 
با اعالم اینکه نیروهای بسیج برخاسته از نخبگان و 
سرآمدان علم و اندیشه جامعه هستند گفت: سازمان 
میزان  نوآوران  و  نخبگان  از  با حمایت های خود 
ریسک مشتری را به حداقل می رساند تا بتواند با 
ارائه نمونه به صنعتگر یا بهره بردار مجوز ادامه فعالیت 
را کسب نماید.همچنین به طرح های ابتدایی و نیمه 
حرفه ای که پتانسیل تجاری سازی دارند بسته به 
میزان امتیاز کارشناسی و مبلغ، تسهیالت با کارمزد 

4 تا 12 درصد تعلق می گیرد.
تشریح برنامه های علمی بسیج

  وی یکی دیگر از برنامه های سازمان بسیج علمی را 
ایجاد پایگاه های علمی دانست و گفت: خوشبختانه  
کارگروه علوم انسانی - اسالمی با همکاری مرکز 
مدیریت حوزه علمیه تشکیل شده است  و در این 
تجاری  و  کاربردی  شناسایی،  راههای  کارگروه 
سازی شدن ایده های علوم حوزوی و انسانی بررسی 

می شود. فاضل از راه اندازی مرکز رشد مکانیک و 
برق در مجموعه بسیج علمی خبرداد و گفت: در این 
مرکز انواع قطعه سازی، ثبت سفارش و تولید انجام 

می شود.
رئیس بسیج علمی، پژوهش و فناوری با تاکید براینکه 
ضرورت  بسیجی  نوآوران  و  فناوران  از  حمایت 
اجتناب ناپذیر توسعه و تقویت اقتصاد مقاومتی است 
ایجاد تسهیالت  افکارسنجی،  ایجاد مراکز  گفت: 
کسرخدمت سربازی تحصیالت تکمیلی و برگزاری 
جشنواره ملی سرآمدان صنعت در بهمن ماه از دیگر 

فعالیت های بسیج علمی خواهد بود.
ضرورت روحیه بسیجی در عرصه علم و فناوری

در بخش دیگری از این نشست مدیر مرکز رشد 
علوم انسانی و اسالمی حمید رضا شوشتری با اعالم 
اینکه باید روحیه بسیجی در عرصه علم و فناوری 

فرهنگ سازی شود اظهار کرد: نیروهای بسیج باید 
در توسعه شرکت های دانش بنیان فعال شوند و در 

واقع همیار دانش بنیان باشند.
در بخش دیگری از این نشست، کارشناس ارتباطات 
و توانمند سازی مرکز رشد علوم انسانی با اشاره به 
میان  افزایی دوجانبه  ظرفیت های همکاری و هم 
پارک و بسیج علمی گفت: به نظر می رسد ایجاد 
یک مرکز نوآوری می تواند توانمندی ها و ظرفیت 
های فناوران و نخبگان بسیجی را شناسایی و حمایت 

کند.
راه  ضرورت  به  اشاره  با  پورکیالی  جواد  محمد 
ایده  و  پروری  ایده  اندازی کارگاه های آموزشی 
پردازی برای نخبگان بسیجی گفت: آمادگی داریم 
کارآفرینی  های  حوزه  در  مشترک  رویدادهای 

برگزار کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای استان قم مطرح کرد:

شرکت های فناور روزنه های اقتصادی کشور هستند

رئیس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان قم اعالم کرد:

توسعه اقتصاد دانش بنیان در رأس فعالیت های نخبگان بسیجی

پس از اجرای موفق مرحله نخست؛

فازدوم کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی کلید خورد

برگزاری تور فناوری پارک فناوری پردیس
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، مدیرعامل واحد فناور آینده پژوهان 
پارس آرا با اشاره به اینکه هرکار حقوقی نیاز به 
مشاوره و برنامه ریزی دارد گفت: متاسفانه بسیاری 
از شرکت ها از همان بدو راه اندازی نسبت به 
بخش حقوقی کارهای خود بی توجه هستند و 
فکر می کنند که تعامالت حقوقی کار ساده و غیر 

تخصصی است.
دکتر محمد حسین مرادی با تاکید براینکه بسیاری از 
شرکت ها و موسسات مشکل و چالش حقوقی دارند 
اظهار کرد: وقتی یک شرکت درگیر مسائل ریز و 

درشت حقوقی شود آنقدر غرق مشکالت می شود 
که اصل ایده و اساس کسب و کارش زیر سوال می 

رود و از هم می پاشد.
بیشتر  گفت  بتوان  قاطعیت  با  شاید  افزود:  وی 
قراردادهای دو جانبه میان افراد حقیقی و حقوقی در 
کشور دچار اشکال ها و ضعف های اساسی حقوقی 

است و بعضا قابل دفاع و پیگیری هم نیست.
مرادی بر شکل گیری یک نظام حقوقی مدون در 
کسب و کار تاکید کرد و افزود: ترویج و توسعه 
فرهنگ مشاوره حقوقی باید از همان دوره دانشجویی 

و آغاز هر کسب و کاری فعال شود.
مدیرعامل واحد فناور آینده پژوهان پارس آرا با اشاره 
به اینکه هرکس باید براساس توانمندی و استعداد 
خود کسب و کار خود را راه اندازی و فعال کند 
گفت: برخورداری از باور و ذهنیت، شخصیت کاری 
و مهارت کافی از جمله شاخصه های ورود به فعالیت 

های حقوقی است.
وی با بیان اینکه بیش از 600 هزار تا یک میلیون فارغ 
التحصیل بیکار رشته حقوق در کشور حضور دارند 
گفت: متاسفانه یکی از علت های مهم این مساله 

نبود فرهنگ مهم و حیاتی مشاوره حقوقی در کشور 
است.

مرادی با اعالم اینکه لزومی ندارد همه کسانی که 
وکالت  های  آزمون  در  اند  خوانده  حقوق  رشته 
پذیرفته و مشغول شوند گفت: متاسفانه بسیاری از 
آزمون  سه  محدود  صف  در  همیشه  ما  همکاران 
پذیرش و  انتظار  سردفتری، وکالت و قضاوت در 

ورود به بازار کار هستند.
وی با طرح این مطلب که برای کاهش نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن رشته حقوق طرح های کارآفرینانه 
شبه  مرجع  نهاد   60 حاضر  حال  در  گفت:  داریم 
قضایی و حقوقی در کشور داریم که می توانند زمینه 

اشتغال فارغ التحصیالن این رشته را فراهم کنند 
مدیرعامل واحد فناور آینده پژوهان بر لزوم ورود 
های  کمیسیون  در  حقوق  رشته  التحصیالن  فارغ 
مالی  اختالف  ماده 100 شهرداری، شوراهای حل 
مواد  متاسفانه  گفت:  و  کرد  تاکید  و...  مالیاتی  و 
درسی دانشگاهی رشته حقوق مانند بسیاری از رشته 
های تحصیلی دیگر کاربردی و کارآفرین نیست و 

دانشجو را وارد بازار و واقعیت آن نمی کند.

فراتاک  درمان  توسعه  فناور  واحد  مدیربازار 
توسعه  به  نیاز  سالمت  حوزه  براینکه  تاکید  با 
پایدار در عرصه های گوناگون دارد گفت: رمز 
دست یابی به توسعه پایدار نیازسنجی براساس 

درخواست های مشتری است.
مهندس حسین احمدی با اشاره به اینکه در تولید 

انواع تجهیزات پزشکی و سیستم تصفیه آب پرتابل 
برای مصارف پزشکی فعالیت دارند گفت: انجام 
اندازی و ساخت تجهیزات  راه  خدمات مشاوره، 
مرتبط با دستگاه های دیالیز، تولید میکسر بیکربنات 
سدیم ویژه بخش های دیالیز و سیستم توزیع اسید 
ویژه بخش های دیالیز از جمله فعالیت های این 

واحد فناور محسوب می شود.
وی از تجهیز بیش از 70 مرکز مهم دیالیز در سطح 
به گروه  کشور خبرداد و گفت: خدمات رسانی 
ایران  پزشکی  تجهیزات  مدیریت  پزشکی سالم، 
و مجموعه پزشکی وابسته به بنیاد شهید از جمله 

فعالیت های این واحد فناوری است.
عضو هیئت مدیره شرکت توسعه درمان فراتاک با 
اعالم اینکه به کشورهایی مانند عراق و افغانستان 
صادرات داشته ایم گفت: در نظر داریم به صورت 
دبی  و  پاکستان  گرجستان،  ترکیه،  به  آزمایشی 

محصوالت خود را صادر کنیم.
احمدی با تاکید براینکه توجه به بخش تحقیق و 
توسعه در حوزه سالمت نیاز اساسی شرکت های 
ایرانی است اظهار کرد: نیازسنجی، تحقیق و توسعه، 
نمونه سازی به بهبود و ارتقای کیفیت کاال کمک 

شایانی خواهد کرد.
و  تولید  توانایی  تا سال 2020  اینکه  اعالم  با  وی 
تجهیز انواع دستگاه های دیالیز را خواهیم داشت 
افزود: در نظر داریم براساس برنامه ریزی در توسعه 

بازار ساالنه 70 دستگاه را تولید و عرضه کنیم.

مدیر واحد فناور آینده پژوهان پارس آرا مطرح کرد: 

طرح های متنوعی برای اشتغال زایی 
در رشته حقوق داریم

مدیر واحد فناور توسعه درمان فراتاک:

70 مرکز مهم دیالیز را تجهیز کرده ایم

فناوری  و  پارک علم  به گزارش روابط عمومی 
راه  از  پارسی  رسام  کیمیاگران  مدیر  قم،  استان 
اندازی خانه بازی ریاضی در منطقه یک و بوستان 
ریاضی در پژوهش سرای منطقه 14 تهران خبرداد.

فرخ لقا حشمتی با اشاره به اینکه باید دوره درس ورزی 
ها در سطح مدارس آموزش و پرورش گسترش یابد 
اظهار کرد: براساس سیاست های آموزش و پرورش 
کتاب های جدید دانش آموزان باید از موارد زائد و 

تکلیفی حذف شود.
ضرورت تحول بنیادین در نظام آموزشی

خانم  حشمتی با طرح این نکته باید مدارس از تکلیف 
محوری رهایی یابد گفت: مهارت ورزی  باید از اصول 
آموزشی زندگی آموزشی و شخصی دانش آموزان 

قرار گیرد. مدیر کیمیاگران رسام پارسی درباره خانه 
بازی ریاضی در منطقه یک تهران توضیح داد: در این 
با کتب درسی  محل آموزشی دانش آموزان مطابق 
خود به صورت عملیاتی مسائل ریاضی را لمس کرده 

و آموزش می بینند.
آموزش  روش  این  براینکه  تاکید  با  حشمتی  خانم 
به  را  کارگاهی ضعف ها و قوت های دانش آموز 
افزود:  کند  می  مشخص  شفافی  و  کامل  صورت 
ایجاد تحول بنیادین در بسته های آموزشی، آموزش و 
پرورش تنها با اجرای تکنیک های خالقیت و نوآوری 

آموزشی امکان پذیر است.
وی با اعالم اینکه طراحی بسته های آموزش مهارتی 
می تواند والدین را در برنامه های آموزشی فرزندان 

همراه کند گفت: ایجاد ارتباط زنده از طریق شبکه 
های اجتماعی می تواند مربیان و والدین را در جریان 

ضعف ها و مشکالت درسی فرزندان قرار دهد.
لزوم همکاری آموزش و پرورش استان قم

مدیر کیمیاگران رسام پارسی با تاکید براینکه دانش 
گفت:  کند،  کار  دست  با  و  فکر  مغز  با  باید  آموز 
خوشبختانه با همکاری شهرداری تهران درصدد راه 
ها و  پیوند دست  برای  بوستان ریاضی  اندازی یک 

مغزها در عرصه ریاضیات هستیم.
وی با بیان اینکه کلیه برنامه های فوق العاده آموزشی 
باید در چارچوب کتب درسی نظام آموزش و پرورش 
هستیم که  اخیرا شاهد  متاسفانه  باشد گفت:  کشور 
برخی از ناشران کتب درسی خارجی که هیچ سنخیت 
آموزشی و فرهنگی با دانش آموزان ایرانی ندارد را 
تولید و عرضه می کنند. خانم حشمتی با بیان اینکه 
باید آموزش و پرورش به شرکت هایی که برای برنامه 
های آموزشی تکنیک های خالقیت به کار می گیرند 
اهمیت بدهد گفت: متاسفانه دریافت مجوز و متقاعد 
کردن مدیران آموزش و پرورش به ویژه در استان قم 

بسیار سخت و دشوار است.
مدیر کیمیاگران رسام از وجود بروکراسی سنگین در 
ادارات استان گالیه کرد و گفت: خوشبختانه با وجود 
مشکالت و موانع توانسته ایم مجموعه بازی های خود 
را در میان بسته های آموزشی مشابه به نروژ و عراق 

صادر کنیم.

مدیرعامل واحد فناور شفانگر نظری با اعالم اینکه این شرکت در سال 92 راه 
اندازی شده است گفت: زمینه اصلی فعالیت ما در تامین داروها و درمان طب سنتی 
است. سید محمد علی سید نظری با بیان اینکه مجوز تولید و پخش 4 نوع دارو 
طب سنتی را در اختیار دارد گفت: حب جدوار) اولین محصول مسکن گیاهی(، 
مصفای خون) تصیفه خون و تقویت کننده پوست( کپسول گل) درمان و رفع 
انواع مشکالت معده و اندام های داخلی(کپسول حب الشفاء)داروی ترک اعتیاد 

گیاهی( در بهترین فاز تولید قرار دارند و استقبال خوبی از آنها شده است.
 وی با انتقاد از کندی صدور مجوز دارویی در سطح استان قم گفت: متاسفانه 20 
محصول دارویی تولید کرده ایم که در صف طوالنی و پر مشقت صدور مجوز 
معاونت غذا و دارو مانده است.   سید نظری با اشاره به اینکه در سال 96 بیش از 
200 مجوز دارویی در استان صادره شده است گفت: این درحالی است که در 

سال جاری تاکنون تنها 20 مجوز برای متقاضیان صادر شده است.
مدیرعامل شرکت فناور شفانگر نظری با ابراز خرسندی از روند تولید و عرضه 
به عنوان یک  کاالهای تولیدی خود گفت: خوشبختانه داروی حب جدوار 
داروی چندکاره تقویت کننده، انرژی زا، ضد التهاب و.. محبوبیت خاصی در میان 

مشتریان دارد و جزء داروهای پرمصرف محسوب می شود.
وی با بیان اینکه توانایی پاسخگویی نیازهای مشتریان در تامین داروی حب جدوار 
را ندارند اظهار کرد: با توجه به اینکه گیاهان این دارو از کشورهایی مانند هند و 

چین تامین می شود تولید انبوه و مورد نیاز کپسول حب جدوار بسیار مشکل و غیر 
ممکن است.

مدیرعامل شرکت فناوری شفانگری نظری از تالیف کتاب مفردات داروهای 
گیاهی خبرداد و گفت: این کتاب دائره المعارف طب سنتی و در زمینه علم 
االدویه)مفردات( است که زبان ساده، معرفی مشروح و علمی انواع گیاهان، داروها 
و گیاهان دارویی به زبان های فارسی، عربی، اردو و انگلیسی از مشخصات منحصر 

به فرد در نوع خود است.

مدیر کیمیاگران رسام پارسی تاکید کرد:

مهارت ورزی راه توسعه کارآفرینی در مدارس

مدیرعامل واحد فناور شفانگر نظری:

محصوالت دانش بنیان نیاز به حمایت دارند

مدیرعامل واحد فناور مانا هوش 
دانش آزما با بیان اینکه دانشگاه 
های قم اهمیت فناوری و اشتغال 
اند  کرده  درک  را  بنیان  دانش 
با  ها  دانشگاه  است  الزم  گفت: 
ایجاد  به سمت  فناورانه  رویکرد 

اشتغال کارآمد بروند.
حسینی  مهدی  سید  دکتر 
یکی  اینکه  بیان  با  دستجردی 
فعالیت  های  زمینه  مهمترین  از 
شرکت، طراحی و ساخت سامانه 
است  )دیتاالگر(  داده  ثبت  های 
گفت: ساخت دیتا الگرهای چند 
کانال سنکرون با طیف های وسیعی در 8، 16 و 24کانال طراحی و ساخته 
شده است.این دیتاالگرها، در انواع حسگرها و سیگنالهای آنالوگ استاندارد 

صنعتی، طراحی و ساخته می شوند. 
وی با اشاره به کاربرد وسیع در داده برداری و تحلیل عملکرد سیستم های 
کنترل صنعتی، تجهیزات الکتریکی نیروگاها،  بیان کرد: سیستم های کنترل 

فرآیند و بسترهای تست آزمایشگاهی دارند. 
وی یکی دیگر از زمینه  های فعالیت شرکت، طراحی و ساخت سامانه های 
کنترل و ثبت داده همه منظوره برشمرد و گفت:  این سیستم ها در نسخه های 
مختلف و با قابلیت های گوناگون در شرکت مانا هوش دانش آزما طراحی و 

ساخته شده و در پروژه های متعددی مورد استفاده قرار گرفته اند.
مدیرعامل مانا هوش دانش آزما با تاکید براینکه خط تولید برای محصوالت 
خود ندارد گفت: با توجه به محدودیت هایی که داریم در حال حاضر تولید 

براساس درخواست سفارش ها داریم.
وی با بیان اینکه تحریم مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در میزان تولید موثز بوده 
است گفت: برخی از اقالم مورد نیاز برای تولید دیتا الگرها از جمله قطعات 
پردازنده و برد الکتریکی در انحصار چند کشور خاص است اما برنامه نویسی، 
طراحی و بسته بندی دیتاها با توانمندی بومی و توسط خود ما انجام می شود.

استاد برق دانشگاه شهاب دانش با اشاره به کاربرد سامانه های تولیدی خود 
بازار و سفارش  الکترونیک کشور گفت: مرجع  برق و  در حوزه صنعت 
های کاری ما می تواند دانشگاه ها، شرکت های خدمات تخصصی، مراکز 
تحقیقاتی و آزمایشگاهی، مجموعه خدمات مکانیکی و صنعتی، نیروگاه های 
برق و... باشد. وی با بیان اینکه سامانه ثبت داده نمونه مشابه خارجی دارد 
گفت: متاسفانه قیمت محصوالت کشورهای خارجی بیش از یک و نیم برابر 

نمونه تولیدی ماست.
مدیرعامل مانا هوش دانش آزما با تاکید براینکه تحریم ها اثر مثبت و منفی 
داشته است گفت: اثرمنفی افزایش قیمت قطعات اولیه خارجی و تاثیر مثبت 

آن ارزانی محصول داخلی از نمونه مشابه خارجی است.
حسینی با ابراز خرسندی از توجه دانشگاه ها به مراکز علم و فناوری گفت: 
خوشبختانه این رویه در میان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی درجه 2 و 

3 هم رسوخ کرده و به ارتباط دانش و فناوری کمک خواهد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش تور فناوری و ارتباط پژوهشکده ها با مراکز 
علم و فناوری گفت: برای ورود به عرصه فناوری و کارآفرینی فقط نیاز به 

بنیه علمی قوی نداریم و باید پشتکار و اراده الزم باشد.
مدیرعامل مانا هوش دانش آزما با بیان اینکه سطح فناوری دانشگاه های استان 
قم رو به افزایش است گفت: راه اندازی و ورود مراکز و کانون های فناوری 
در دانشگاه ها می تواند به رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان کمک 

شایانی کند.

محمد جواد پورکیالی
چالش های فناوری و نوآوری ساز وکاری برای 
به  کشور  صنعتی  بنگاه های  فنی  مشکالت  حل 
گوشه  در  ایرانی  فناوران  و  پژوهشگران  دست 
اینگونه چالشها کلیه فعاالن  و کنار جهان است. 

برای خلق و توسعه  را  نوآوری  فناوری و  حوزه 
مشکالت  بر  غلبه  در جهت  فناورانه  راه حل های 
که  کند  می  بسیج  کشور  مختلف  صنایع  فنی 
و  فناوران  نخبگان،  بنیه  از  حداکثری  استفاده  با 
پژوهشگران کشور در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
شرکت های کوچک و متوسط می تواند گام های 
ارزنده ای در مسیر توسعه و تجاری سازی فناوری 
بردارد و از این طریق، به توسعه اقتصاد مقاومتی و 

دانش بنیان کمک نماید.
به  دست  محور  دانش  شرکت های  امروزه 
کارآفرینی  در حوزه  متعددی  گریبان مشکالت 
رویدادهای  در  شرکت  که  هستند  نوآوری  و 
و  خمودگی  از  رفت  برون  برای  کارآفرینی 
اهمیت  دارای حائز  مشکالت روزمره شرکت ها 
ویکند،  استارتاپ  قبیل  از  رویدادهایی  می باشد. 
لین استارتاپ ماشین ، استارتاپ گرایند، استارتاپ 
اسپارک و ... هر کدام سهم قابل توجهی از چالش 

فناوری و نوآوری را دارا می باشند. 
در  مختلفی  آموزشی  دوره های  و  رویدادها 
برگزاری هستند که  در حال  ما  شهرهای کشور 

کارآفرینان  برای  خاص  طور  به  آن ها  از  برخی 
طراحی  کوچک  وکارهای  کسب   صاحبان  و 

شده اند. 
شرکت در این رویدادهای کارآفرینی از جهات 
)خصوصا(کسانی  و  کارآفرینان  برای  مختلف 
به  ضروری  شوند  کارآفرین  می خواهند  که 
موضوعات  و  مباحث  یادگیری  می رسد.  نظر 
روحیه ی  بهبود  و  توسعه  جدید،  تخصصی 
شبکه سازی،  و  هم فکران  با  آشنایی  کارآفرینی، 
بهره گیری از تجربیات رهبران فکری، الهام گیری 
هم تیمی های  یافتن  و  شده  مطرح  ایده های  از 
مزایای شرکت در  از  برخی  تیم سازی؛  و  خوب 

رویدادهای کارآفرینی می باشند. 
پارک علم و فناوری استان قم در سال های گذشته 
و  فرهنگ  موضوع  با  ویکند  استارتاپ  و جاری 
علوم  حوزه  در  پردازی  ایده  رویداد  و  فناوری 
است.  نموده  برگزار  را  دینی  معارف  و  اسالمی 
هم چنین رویدادهای کارآفرینی پل و نوآورشو 
را هم با همکاری دانشگاه های استان برگزار نموده 

است.

چالش های فناوری و نوآوری؛ 

راه حلی برای برون رفت از روزمرگی و پویایی شرکت ها

مدیرعامل مانا هوش دانش آزما مطرح کرد:

دانشگاه ها باید رویکرد فناورانه داشته باشند

مدیردارو درمان سلفچگان با بیان اینکه در سال 87 راه 
اندازی شده است گفت: فازدوم راه اندازی شرکت 

در سال 91 و در صفا دشت کرج انجام شده است.
دکتر ذبیحی با بیان اینکه در دو حوزه داروهای انسانی 
و دامی تولید و فعالیت می کنند اظهار کرد: در حوزه 
انسانی در دو زمینه شیمیایی و گیاهی و در حوزه دامی 
در دو زمینه تولید انواع اسپری و آنتی بیوتیک و... 

فعالیت می کنیم.
وی با اشاره به اینکه تولید انواع پماد موضعی زخم، 
لوازم آرایشی و بهداشتی، کرم های ضد چروک و 

نرم کننده و داروهای گیاهی از جمله محصوالت 
ماست افزود: اولویت شرکت در حال حاضر حضور 

در بازارهای خارجی و صادرات کاالست.
مدیرعامل دارو درمان سلفچگان با اشاره به اینکه برای 
تولید و فروش 32 محصول مجوز داریم اظهار کرد: 
25 محصول هم در واحد R@D در دست بررسی 

و اقدام است.
ذبیحی با معرفی محصوالت شاخص شرکت اضافه 
کرد: خوشبختانه توانسته ایم در تولید انواع داروهای 

موثر و مفید زخم و دیابتی پیشتاز باشیم.

وی با اشاره به اینکه معتقدیم هیچ پای دیابتی نباید 
قطع شود گفت: خدمات ما بیش از فروش و ارایه 
محصول، در کلینیک تخصصی زخم، انجام مشاوره 
های تخصصی رایگان در مورد نحوه درمان و استفاده 

از داروهای تجویز شده است.
مدیرعامل دارو درمان سلفچگان از طراحی و اجرای 
پروژه های فناورانه درمان انواع زخم به ویژه زخم بستر 
خبر داد و اظهار کرد: در نظر داریم به غیر از استفاده از 
پمادهای غنی شده از انواع پانسمان های گیاهی برای 

درمان انواع زخم های پوستی استفاده کنیم.

تخصص  به  پارس  دارو  وشا  فناور  واحد  مدیر 
گرایی در تولید هر نوع از داروهای خود اشاره کرد 
و افزود: اکثر داروهای تولیدی ما به صورت عصاره 
از از مزارع خارجی تهیه و طی فرایندهایی بومی 

سازی و تولید می شود.
و  کشت  حوزه  در  اینکه  بیان  با  رنجبر  حمید   
تولید انواع گیاهان دارویی فعالیت می کند گفت: 
خوشبختانه از زمان آغاز فعالیت این شرکت توانسته 
ایم با رشد بسیار خوبی پروانه تولید 12 محصول را 

دریافت کنیم.
تولید  از  پارس  دارو  وشا  فناور  واحد  مدیرعامل 

و پخش 6 محصول خود خبرداد و گفت: انواع 
کرم های ضد التهاب )پومگا5(، کاهنده کسترل 
خون و تقویت گر مو)پروسترل(، التیام بخش تورم 
قرص  نیز  مفصلی)آرتریکام(و  و  عضالنی  های 
نارسایی  از  ناشی  پا  واریس  عالئم  درمان  های 
مزمن وریدی)ونووین( و قرص پیشگیری و بهبود 
کپسول  و  اکوئفیلکس(  استخوان)  پوکی  بخش 
نرم رفع نفخ شکم و کاهنده انواع دردهای داخلی 
)ژلومینت(از جمله محصوالت دارویی پرفروش 

این شرکت است.
وی به تخصص گرایی در تولید هر نوع از داروهای 

خود اشاره کرد و افزود: اکثر داروهای تولیدی ما 
به صورت عصاره از از مزارع خارجی تهیه و طی 

فرایندهایی بومی سازی و تولید می شود.
رنجبر از استفاده از بذرهای اصالح شده از برخی 
از کشورهای آمریکایی و اروپایی خبرداد و اضافه 
فراوری  ما نحوه کشت و  کرد: گروه تحقیقاتی 
بذرهای وارداتی را به دقت بررسی کرده و با توجه 
به استعداد گیاهی و تناسب جغرافیایی تکثیر و تولید 

آنها را در مناطق مرتبط پیگیری می کند.
مدیرعل واحد فناور وشا دارو پارس با اعالم اینکه 
بیش از 80 درصد از داروهای گیاهی موجود در 
بازار زیربنای مشابه ای دارند افزود: یکی از مهمترین 
رویکردهای ما در تولید و عرضه ساخت داروهایی 
بوده که مشابه داخلی ندارد و می تواند جایگزین 

داروهای مشابه خارجی باشد
این کارشناس حوزه گیاهان دارویی با تاکید براینکه 
در حال حاضر بسیاری از گیاهان داروی کشور از 
دو کشور چین و هند تامین و تهیه می شود گفت: 
خوشبختانه تهیه، فراوری و اصالح فرایند بذرهای 
گوناگون گیاهی توانسته ایم تقریبا در تمام ایران 
هر  هوایی  و  آب  نیاز  با  متناسب  بومی  مزارع 

محصول ایجاد کنیم.

مدیرواحد فناور دارو درمان سلفچگان خبرداد:

درمان زخم های دیابتی با داروهای گیاهی

مدیر واحد فناور وشا دارو پارس:

داروهای خاص و کم یاب دنیا را به تولید بومی رسانده ایم
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ساخت دستگاه ثبات های بدون کاغذ
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 paperless یا  کاغذ"  بدون  "ثبات های  دستگاه   پیشرفته  مدل 
recorde، توسط شرکت آرمان فراپژوهان، مستقر در شهرک علمی 

و تحقیقاتی اصفهان طراحی و ساخته شد.
قابل  هوشمند  رکوردر  و  رله  نمایشگر،  عنوان  به  دستگاه  این 
برنامه ریزی به منظور اندازه گیری، نمایش، ثبت و کنترل پروسه های 

صنعتی است.
دستگاه ثبات بدون کاغذ به منظور حفاظت از موتورهای الکتریکی 
نیروگاهی،  توربین های  ترانسفورماتور،  باال،  قدرت  با  صنعتی 
مختلف،  سیگنال های  ثبت  و  نمایش  صنعتی،  پروسه های  کنترل 
اندازه گیری فلوگاز و مایعات با دقت باال و با اتصال به فلومترهای 
اندازه گیری  توربینی،  و  روزنه ای  آلتراسونیک،  فشار،  اختالف 
کنداکتیویتی و ph مایعات، اندازه گیری اکسیژن در دود با استفاده 
از سنسور زیرکنیوم اکساید و خطی سازی سنسورهای غیرخطی به 

کار می رود.

توسط یکی از واحدهای فناور پارک آذربایجان غربی؛

صادرات سوئیچ شبکه مجهز به یو پی اس 
انجام می شود

شرکت »صنایع دانش ارکان آسیا« مستقر در پارک علم و فناوری 
آذربایجان غربی، برای اولین بار موفق به تولید »سوئیچ شبکه مجهز به 
یوپی اس« در کشور شده است و صادرات این محصول به کشورهای 

همسایه از جمله ترکیه به زودی آغاز می شود.  
دکترحسن حیدری رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی دراین 
خصوص اظهار کرد: سوئیچ های شبکه موجود در بازار به هنگام قطع 
برق، برای تغذیه نیازمند یک یو پی اس هستند تا به کار خود ادامه دهند 
ولی در سوئیچ های شبکه تولیدی این شرکت یوپی اس درون دستگاه 

تعبیه شده است.
دکترحیدری افزود: این محصول باصرفه تر و کارآمدتر از خرید سوئیچ 
شبکه و یوپی اس به صورت مجزا است و همین ویژگی سبب شده 
است تا بتواند جایگزین مناسبی برای محصوالت قبلی باشد و بازار 

خوبی برای فروش در بازارهای داخلی و خارجی پیدا کند.
وی گفت: این شرکت در »نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 
و  علم  پارک  از سوی  سال 1397  ماه  اردیبهشت  در  وان«  دانشگاه 
فناوری آذربایجان غربی شرکت کرد و حضور در همین نمایشگاه 
سبب بازاریابی و آشنایی با شرکت های ترکیه ای برای آغاز صادرات 

محصول این شرکت شده است.

پنج پارک علم و فناوری کشور تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند

هدف از این تفاهم نامه فراهم سازی بستری است تا شرکت هایی که بر 
پایه دانش شکل گرفته اند با هم افزایی بتوانند با کمک یکدیگر نیازهای 

صنایع مرتبط با انرژی را برطرف کنند.
دکتر بابک مختاری، رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان در 
این خصوص اظهار داشت: یکی از مهم ترین حوزه هایی که می تواند به 
عنوان یک نیروی پیش برنده برای حوزه دانش بنیان یک کشور باشد، 
حوزه انرژی است و این موضوع مزیت نسبی کشور و استان خوزستان 

است.
وی پیش بینی کرد: با اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، پنج درصد 
از بازار محصوالت و خدمات دانش بنیان در این صنعت را در اختیار 
خواهیم گرفت که این گام، شرایط خوبی برای شرکت ها و اشتغال 

برای فارغ التحصیالن این حوزه فراهم می کند.
دکتر مختاری با اشاره به پیشینه 111 ساله فعالیت های نفتی در استان 
خوزستان گفت: براساس این تفاهم نامه، توان پارک های علم و فناوری 
تجمیع می شود تا فعالیت ها و پروژه های بزرگتری برای صنعت نفت 

اجرا شود.
ادامه داد: 100 درصد  فناوری استان خوزستان  رئیس پارک علم و 
تجهیزات و فناوری هایی که در این مدت در کشور تولید شده بعد از 

انقالب و مربوط به پس از جنگ تحمیلی است.
دکتر مختاری خود باوری را مهم ترین ویژگی موثر در این روند خواند 

و از فعالیت 600 سازنده تجهیزات نفتی در سطح کشور خبر داد.

به همت پژوهشگران پارک علم و فناوری مازندران؛

شبیه ساز پل فرماندهی کشتی 
ساخته شد 

برای نخستین بار توسط شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و 
فناوری مازندران، شبیه ساز پل فرماندهی کشتی ساخته شد.  

با ساخت شبیه ساز پل فرماندهی کشتی، آشنایی و بررسی تخصصی 
هدایت و ناوبری کشتی ها در سطوح متفاوت در شرایط جوی، محیطی 
ناوبری  دوره های  برای  خاص  امکانات  تعریف  قابل  سناریوهای  و 

ممکن شد.
برای  داشت:  اظهار  خصوص  این  در  طرح  مجری  توکلی  حبیب 
اولین بار در کشور با تکیه بر دانش بومی سمیوالتور پل فرماندهی 
کشتی مطابق با استانداردهای بین المللی به دست متخصصان شرکت 

دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران ساخته شد.
وی با اشاره به اینکه این شرکت دانش بنیان توانسته در سه کالس 
متفاوت نسبت به ساخت و تولید شبیه ساز پل فرماندهی اقدام کند، 
افزود: این شبیه ساز در سه مدل TITAN-S1، TITAN-S2و 
 TITAN-S1 تولید شده است که در مدل  3TITAN-S مدل 
بنادر،  مهم ترین  ارائه  با  و  پیچیده  سناریوهای  طراحی  با  شبیه ساز 
می تواند  فرماندهی  پل  ماژول های  تمامی  به  دسترسی  و  شناورها 
عملیات مربوط به مانور، هدایت و ناوبری کشتی را در شرایط جوی 
و محیطی متفاوت با ارائه تصویر 270 درجه برای پل اصلی و تصویر 
180 درجه برای پل های فرعی شبیه سازی کند. همچنین در این مدل 
قابلیت افزودن پل های )شناورهای( فرعی تا حداکثر 6 پل به سناریو 

وجود دارد.

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  فناوری های  سالمت
معرفی مراکز فناوری استان قم

معرفی
مقدمات راه  اندازی مرکز رشد فناوری های سالمت)وابسته 
به دانشگاه علوم پزشکی قم( با هدف گسترش واحدهای 
به ویژه  بیشتر کارآفرینی و تجاری  سازی  فناور، توسعه 
در خصوص تولید محصوالت در حیطه علوم پزشکی از 
نیمه دوم سال 1390 شروع شد و در تیرماه 1391 موفق به 

دریافت مجوز رسمی از وزارت بهداشت گردید. 
این مرکز در دوره های پیش رشد، رشد و پسا رشد، در دو 
قالب هسته و واحد فناور پذیرای نخبگان و پیشگامان حوزه 

سالمت و بهداشت می باشد.
مزایای استقرار در مرکز 

با توجه به تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان 
و سایر قوانین مرتبط، مزایا و تسهیالتی برای این دسته از 

شرکت ها پیش  بینی شده که مهم ترین آن ها عبارتند از:
- بهره  مندی از خدمات ارائه شده توسط مرکز ) خدمات 

پشتیبانی، آموزشی و مشاوره تخصصی (
- بهره  مندی از مزیت های قانون شرکت های دانش بنیان و 

تجاری سازی فناوری
- بهره  مندی از تسهیالت مالی و اعتباری بدون کارمزد و 

یا با کارمزد پایین
- حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی
- بهره مندی از خدمات مربوط به ثبت اختراع

- ارتباط با سایر مراکز علمی و پژوهشی
- استقرار در فضای مرکز رشد
- تسهیل در ارتباطات بین الملل

- معافیت مالیاتی 
زمینه  های کاری

زیست فناوری و فرآیند های دارویی، تجهیزات پزشکی، 
فناوری اطالعات سالمت

واحدهای فناور عضو شده در مرکز 
شرکت دانش بنیان آراد چارتا

شرکت دانش بنیان داروشفاطبیعی پدیده
شرکت آپادانا سینا طب کویر کاوش

شرکت دانش بنیان دارویی امیران 
شرکت بهداشت گستر 

شرکت سامان محیط صنعت جم
شرکت مهندسی سامکو

دانش ثمین پردیس رضوان

شورای توسعه فناوری سالمت
این شورا با عضویت 10 تن از توانمندترین و حاذق ترین 
اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان قم بر 
سالمت  رشد  مرکز  راهبردی  های  برنامه  و  ها  فعالیت 

مدیریت و نظارت می کند. 
برخی از اولویت های استراتژیک مرکز:

تعیین برنامه های کاری اولویت دار مرکز رشد سالمت قم 
براساس پتانسیل های استان و ماموریت های واگذار شده به 
دانشگاه علوم پزشکی استان قم  در طرح تحول سالمت و 
همچنین برنامه های حوزه فناوی سالمت معاونت تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده 
است  و در نهایت زمینه های کلی شناسایی شده به عنوان 
اولویت های کاری مرکزرشد به شرح زیر معرفی می شود:
فناوری های نرم، صنایع فرهنگی، علوم اسالمی و هنر مرتبط 

با حوزه های سالمت 
و  پرورش  بر  تاکید  با  ایرانی  و  فناوری های طب سنتی 

فراوری گیاهان دارویی
فناوری های علوم بهداشتی و حفاظت از محیط زیست در 

همزیستی  با کویر

فناوری های نوین سالمت
طراحی وساخت تجهیزات پزشکی

فناوری های سلولی درمانی، پزشکی ترمیمی و مهندسی 
بافت

ایجاد دانش فنی و ارایه شبکه ای آموزش طب سنتی
طراحی و ارایه روش های نوین اصالح سبک زندگی
فناوری های شناسایی، پایش و حذف آالینده محیطی

گردشگری سالمت و مذهبی 
و...

مدیر دپارتمان صادرات واحد فناور رایمند تک با بیان اینکه 
صادرات کاال به کشور عراق براساس استانداردها و قواعد 
تجاری بین المللی نیست گفت: در واقع چون در صادرات 
کاالبه عراق اصول تجارت جهانی رعایت نمی شود مانند این 

است که کاالیی از استانی به استان دیگر صادر می شود.
سید میثم موسویان با اشاره به اینکه بعد حضور تکفیری ها 
رونق  عراق  به  ایران  عراق صادرات  داخلی  های  و جنگ 
گرفت ادامه داد: مردم عراق در این سال ها هرگونه داد و 
ستد با شرکت های عربستانی و ترکیه ای را به عنوان عامالن 
جنگ تحریم و ایران را به عنوان یک کشور دوست و همراه 

جایگزین آنها کردند.
وی با ابراز نگرانی به دلیل از دست رفتن تدریجی بازار عراق 
به ویژه بعد از شکست تکفیری ها در عراق گفت: بعد از این 
تجارت  تعامالت  برای جبران کاهش  ترکیه  دوران دولت 
خارجی با رویکردی کامال حمایت گرانه از تجار و شرکت 
عراق  کشور  در  گذاری  سرمایه  برای  خود  تولیدی  های 
حمایت کرد. این مدیر تجارت خارجی با تاکید براینکه مزیت 
صادراتی ما به کشورهای همسایه اقلیمی است گفت: ارتباط و 
علقه مذهبی و فرهنگی سبب شده تا حدودی ارتباط تجاری 
ما با کشورهایی مانند عراق تداوم یابد و در واقع اصول حرفه 

تجارت خارجی میان دو کشور حاکم نیست.
عضو هیئت مدیره واحد فناور رایمند تک بیان اینکه نگاه 
صادرات محور اصال نمی تواند روی ریسک صادرات به 
کشورهای همسایه تمرکز کند اظهار کرد: االن محور صادرات 

ما روی محصوالتی مانند زعفران، پسته، فرش دستباف و... که 
در واقع انحصار و مزیت منطقه ای برخوردار است. مدیرعامل 
شرکت دارو درمان سلفچگان نیز در این نشست با بیان اینکه 
طیف های سنتی بازار جهانی از تجارت خارجی ایران استقبال 
می کنند گفت: کشور عراق چون زیرساخت و اصول تجارت 

جهانی ندارد دنبال روابط تجاری سنتی و غیر اصولی است 
علی شریعتمداری با بیان اینکه تجار و صنعتگران ایرانی از 
کمترین حمایت ممکن برخوردارند گفت: واقعیت این است 
که در حال حاضر دولت سد راه برنامه ها و اهداف بخش 

خصوصی است و با طرح بخشنامه های مختلف مانعی بزرگ 
شده است.

وی افزایش کیفیت محصول، شناخت اقتضائات بازار، خود 
بر  نیازسنجی و مردم شناسی، تکیه  انجام سفرهای  باوری، 
مزیت نسبی کاالرا از جمله راهکارهای توسعه صادرات به 
کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت: از آنجا که ما نمی توانیم 
در اکثر قریب به اتفاق کشورها LC فعال کرده و کار بانکی 
انجام دهیم باید افراد شخصی معتمد در کشور محل معامله 

پیدا کنیم.

این صادرکننده انواع گیاهان دارویی با اعالم اینکه حضور 
محصالن و طالب خارجی برای ایجاد روابط تجاری خارجی 
مغتنم است گفت: برخی از طالب خارجی جامعه المصطفی 
به دلیل اینکه مناسبات خوبی در کشور خود دارند بنابراین می 

توانند رابط و معتمد خوبی برای کشورهای خود باشند.
وی با تاکید براینکه صادرات جسارت و فرد عامل می خواهد 
گفت: آنچه مهم است ورود سریع به بازار است و در این راه 

نباید اسیر بروکراسی های بی مورد اداری شد.
یکی از صادر کنندگان ماشین آالت و تجهیزات صنعتی با 
اشاره به اینکه شرکت در نمایشگاه معتبر می تواند به توسعه 
توانمندی  به خود و  ما چون  صادرات کمک کند گفت: 
هایمان ایمان داریم محصوالت خود را تقریبا به همه قاره های 

جهان صادر می کنیم.
علی شاهوردی با بیان اینکه صادرات ما بعضا زیره به کرمان 
بردن است گفت: کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان 
قطب بزرگ ماشین آالت صنعتی جهان هستند اما خوشبختانه 
در همین کشورها هم مشتری داریم. وی با تاکید براینکه باید 
جوانب مثبت تحریم ها را هم در نظر گرفت گفت: افزایش 
قیمت دالر جذابیت صادرات کاال را بیشتر کرده و می تواند 

یکی از انگیزه های مهم برای صادرات کاال باشد.
شایان ذکر است در پایان نخستین نشست از سلسله نشست های 
تخصصی انتقال تجربه صادراتی بر هم افزایی میان واحدهای 
به  دستاوردها  مشترک  معرفی  کاالها،  صادرکننده  فناور 
مشتریان، ایجاد یک کنسرسیوم واحد صادراتی و... تاکید شد.

کاربرگ گزارش عملکرد پارک علم و فناوری استان قم ) 6 ماهه اول سال 1397(
6 ماهه اول سال97شاخص ها

جذب و پذیرش

75تعداد  کل متقاضیان ورود به فرآیند عضویت1

2تعداد هسته های فناور پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی

6تعداد واحدهای فناور پذیرش شده در دوره رشد

10تعداد متقاضیان پذیرش شده

7تعداد هسته های فناور موفق ارتقا یافته از دوره رشد مقدماتی به دوره رشد 

2تعداد واحدهای فناور موفق خارج شده از دوره رشد

9جمع  هسته ها و واحدهای فناور خارج شده موفق

89تعداد کل هسته ها و واحدهای فناور عضو

عملکرد واحدهای فناور
24تعداد واحدهای فناور دانش بنیان عضو

53تعداد محصوالت دانش بنیان واحدهای فناور عضو

61709میزان فروش کاال/خدمت فناورانه واحدهای فناور مستقر )میلیون ریال(

85505میزان فروش کاال/خدمت فناورانه واحدهای فناور غیرمستقر )میلیون ریال(

اشتغال

67تعداد اشتغال ایجاد شده مستقیم )تمام وقت بیمه شده( در واحدهای فناور مستقر

30تعداد اشتغال ایجاد شده مستقیم )تمام وقت بیمه شده( در واحدهای فناور غیرمستقر

51تعداد مدیران هسته ها و واحدهای فناور دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری

74تعداد شاغلین دارای مدرک تحصیلی دکتری)به غیر از مشاورین( در هسته ها و واحدهای فناور

180تعداد شاغلین دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس)به غیر از مشاورین( در هسته ها و واحدهای فناور 

310تعداد شاغلین دارای مدرک لیسانس در هسته ها و واحدهای فناور

973تعداد شاغلین دارای مدرک کمتر از لیسانس در هسته ها و واحدهای فناور

46تعداد شاغلین دارای مدرک حوزوی در هسته ها و واحدهای فناور

6تعداد بانوان فناور )مدیران هسته ها و واحدهای فناور(

159تعداد بانوان شاغل در هسته ها و واحدهای فناور

حمایت های اعتباری و 
خدماتی انجام شده

1590مجموع حمایت مالی مصوب پارک/مرکز رشد از واحدهای فناور عضو )میلیون ریال(

2330مجموع حمایت مالی پرداخت شده پارک/مرکز رشد از واحدهای فناور عضو )میلیون ریال(

1433میزان تسهیالت پرداخت شده )میلیون ریال(

9تعداد واحدهای فناور بهره منده شده از معافیت مالیات بر عملکرد

1تعداد واحدهای فناور بهره مند شده از معافیت مالیات بر حقوق کارکنان

12تعداد رویدادهای فناورانه برگزار شده )ایده شو، تورفناوری، نمایشگاه تخصصی و...(

32تعداد داوری های انجام شده به منظور ثبت اختراع )به عنوان مرجع ارزیابی(

به همت واحد فناور رایمند تک

نخستین نشست تخصصی انتقال تجربه صادراتی برگزار شد


