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و  فراز  تمام  با   97 سال 
پایان  به  رو  فرود هایش 
به آیند ه  امید   با  ما  است و 
سالی  نشسته ایم.  انتظار  به 
متأثر  گرچه  گذشت  که 
و  اقتصاد ی  مشکالت  از 
سیاسی ناشی از تحریم های 
د انشی  اقتصاد   و  فناوری  توسعه  برای  اما  بود   ظالمانه 
به ویژه د ر استان قم سالی مهم و نقطه عطف به شمار 
حوزه  د ر  امسال  د ستاورد های  مهم ترین  از  می رفت. 
فناوری، می توان به عضویت بیش از 170 واحد فناور د ر 
پارک علم و فناوری و 5 مرکز رشد  فناوری استان و 
همچنین موفقیت 65 شرکت د ر اخذ مجوز د انش بنیان 
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد  
که موضوعی موجب تثبیت جایگاه د وازد هم استان د ر 
سطح ملی شد . موفقیت شرکت ها و واحد های فناور 
استان د ر سطح ملی یکی د یگر از اتفاقات مهم د ر حوزه 
فناوری به حساب می آید  به  گونه ای که اگر اد عا کنیم 
د ر جشنواره  ها و روید اد های مهم ملی حد اقل یک بار نام 
استان قم برد ه شد ه است سخنی به گزاف نگفته ایم. یکی 
د یگر از اخبار خوب و مهم سال 97 د ر حوزه فناوری، 
واگذاری 12 بلوک مجتمع مروارید  به پارک علم و 
فناوری بود  این تملک موجب شد  تا نیاز کوتاه مد ت 
شرکت های فناور به منظور بهره مند ی از مزایای قانونی 

استقرار تأمین شود . 
از  جاری  سال  د ر  که  عالی رتبه ای  مقامات  و  مد یران 
ابراز  ضمن  د اشتند   بازد ید   استان  فناوری  ظرفیت های 
و  حمایتی  زیرساخت های  پیشرفت  از  خود   رضایت 
کیفیت محصوالت و خد مات فناورانه شرکت ها، این 
د ستاورد ها را فراتر از انتظار و مثال زد نی توصیف کنند . 
اما به  رغم تمام این موفقیت های ارزند ه، ترد ید ی نیست 
که ما د ر ایجاد  و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری 
استان هنوز د ر ابتد ای راهیم و کارهای بسیار مهمی برای 

به  استانی پیشرو د ر عرصه فناوری و  تبد یل استان قم 
اقتصاد  د انش بنیان د اریم. برای تحقق چنین مهمی، بیش 
از هرچیز الزم است تا د ر سال آیند ه حمایت از ترویج 
و توسعه فناوری به عنوان اکسیر حیات اقتصاد  و صنعت 
و راه ناگزیر پیشرفت و تعالی پاید ار استان د ر مقام اراد ه 
و عمل به یک باور و د غد غه نزد  مقامات و مسئوالن 
سازمان های د ولتی و د انشگاه ها، و مراکز آموزش عالی 
تبد یل شود . د ر همین راستا، گام د ومی که باید  برد اشته 
با  استان  فناوری  و  علم  نقشه راه  و تصویب  تهیه  شود  
محوریت تمرکز بر وظایف و نقش نهاد ها، سازمان ها، 
د انشگاه  ها و مراکز فناوری است تا بر اساس آن تمامی 
نهاد های د رگیر همسو با یکد یگر برنامه ریزی و اقد امات 
الزم را د اشته باشند . بسط و توسعه بسته های حمایتی از 
شرکت های د انش بنیان می تواند  یکی د یگر از اقد امات 
مهم د ر سال 98 باشد . د ر این راستا، جذاب سازی استان 
قم برای فعالیت و استقرار فناوران و صاحبان اید ه بویژه 
د ر حوزه فناوری های نرم و گرد شگری فرهنگی باید  
فراتر از آنچه که پارک علم و فناوری د ر چارچوب 
اختیارات و ظرف بود جه ای خویش ارائه می د هد  مطرح 
باشد . استفاد ه از ظرفیت  و توانمند ی های واحد های فناور 
بومی برای حل بسیاری از مسائل و مشکالت استان مانند  
تهیه بسته سوغات زائر، حل مشکل ماند گاری سوهان، 
حل مشکالت زیست محیطی، و برند سازی محصوالت 
از  یکی  می تواند   غیرفرهنگی  و  فرهنگی  نوآورانه 
اقد امات انگیزشی مهم باشد . تشکیل بنیاد  یاوران وقف 
علم و فناوری استان قم د ر سال 97 اگرچه گام مهمی 
به شمار می رود  اما با نگاهی به فهرست تعد اد  موقوفات 
استان ها د ر این حوزه و قرار گرفتن استان قم د ر انتهای 
د ر  وقف  معرفی  و  فرهنگ سازی  ضرورت  فهرست، 
حوزه فناوری بیش از پیش احساس می شود  و ترویج 
این سنت حسنه باید  یکی از راهبرد های اصلی ما د ر 

سال 98 باشد .
اد امه د ر صفحه 4

 97، سال حال خوب فناوری استان قم

د   ر نوزد   همین نمایشگاه ملی پژوهش و فناوری روی د   اد   ؛

شرکت های عضو پارک بیش از 7میلیارد    
تومان قرارد   اد    فناوری امضاء کرد   ند   

رحف نخست

سید حسین اخوان علوی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :

فرهنگ عمومی جامعه باید  
به سمت توسعه علم و فناوری برود 

د   رخشش سه واحد    فناور عضو 
پارک د   ر چهارد   همین جشنواره 

ملی فن آفرینی شیخ بهایی

استاند   ار قم تاکید    کرد   : 

برخورد   اری از ظرفیت های شرکت های 
د   انش بنیان د   ر اولویت استان است

معرفی مرکز رشد    علوم انسانی و اسالمی به 
عنوان مباد   ی شناسایی شرکت های خالق

با وعد ه های حمایتی د ولت از شرکت های فناور

امید    جامعه علم و فناوری 
استان قم به آیند   ه

با د   بیری پارک قم و حضور نمایند   ه عالی وزارت علوم؛

نوزد   همین نمایشگاه د   ستاورد   های پژوهشی، فناوری
و فن بازار استان قم برگزار شد   

پارک علم و فناوری استان قم 
مرکز منطقه ای توانمند   سازی شرکت های 

د   انش بنیان شد   

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، 
بسته های تسهیالت حمایتی و تصویب شد   ه سفر معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری د   ر 16 بهمن ماه و بازد   ید    یک 
روزه در اسفند   ماه سال جاری رئیس هیات عامل صند   وق 
نوآوری و شکوفایی به قم، روزهای پر فراز و نشیب اقتصاد   ی 

شرکت های فناور قم را در سال 97 به آیند   ه امید   وار کرد   .
بنابراین گزارش، د   کتر سورنا ستاری و هیات همراه که با بازد   ید    
از 7 شرکت د   انش بنیان مستقر د   ر شهرک صنعتی شکوهیه سفر 
خود    را آغاز کرد   ه بود   ند   ، موارد   ی چون پرد   اخت تسهیالت مورد    
نیاز، استمهال بد   هی معوقه و پیگیری تمد   ید    مجوزهای د   انش بنیانی 

بررسی و تصویب شد   .
د   ر اد   امه این گروه بلند    پایه علم و فناوری، با حضور د   ر پارک قم 
ضمن بازد   ید    و ارزیابی از 4واحد    فناور د   انش بنیان جوامع تد   بیر 
سالم، نانوپارس سبز سایان و شفا تجهیز سورنا و پد ید ه هوشمند  
سبد     به  آنها  د   رخواست های  پیگیری  و  مساعد   ت  قول  کهربا، 

وعد   ه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه شد   .
بازد   ید    و حضور د   کتر ستاری د   ر پارک قم به غیر از رونمایی از 3 
محصول د   انش بنیان واحد   های فناور، با قول مساعد   ت و پرد   اخت 
یارانه 1.5 میلیارد    تومانی به منظور تکمیل و بهسازی بلوک های 

ساختمان نیمه کاره تملک شد   ه پارک به پایان رسید   .
اد   امه حضور نمایند   گان عالی د   ولت د   ر حوزه علم و فناوری، 
نشست صمیمی با نخبگان، فرهیختگان و فناوران استان قم بود    
که ماحصل این گفتگو، باز شد   ن چتر حمایتی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری از سرآمد   ان و نخبگان علم و فناوری 

استان بود ه است   .
بخش د   یگری از سفر یک روزه مد   یران ارشد    معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری که جنبه حمایتی و اعطای تسهیالت 
د   اشت به مرکز رشد    د   انشگاه قم بود    که مقرر شد    به واحد   های 
فناور مستقر د   ر قد   یمی ترین مرکز علم و فناوری استان چیزی 
حد   ود    2 میلیارد    تومان از طریق صند   وق کریمه پژوهش و فناوری 
استان قم تسهیالت پرد   اخت شود    و همچنین برای بهسازی و 
تکمیل ساختمان مرکز رشد    د   ر د   انشگاه قم تا یک میلیارد    تومان 

کمک هزینه پرد   اخت خواهد    شد   .
اما بسته های حمایتی د   ولت از شرکت های د   انش بنیان استان به سفر 
د   کتر ستاری ختم نشد   ، د   ر تاریخ های 6 تا 8 اسفند    ماه کارشناسان 
ارزیابی صند   وق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با بررسی 
و  نیازها  قم  استان  بنیان  د   انش  شرکت  از 45  بیش  ارزیابی  و 
صالحیت آنها برای د   ریافت تسهیالت مصوب را ارزیابی کرد   ند   .

جمع بند   ی و حاصل کار این ارزیابی سه روزه د   ر روز 9 اسفند   ماه 
با حضور رئیس هیات عامل صند   وق نوآوری و شکوفایی ثمر 

نشست.
با  د   ر سفر یک روزه خود    ضمن مالقات  علی وحد   ت  د   کتر 
استاند   ار قم، با حضور د   ر پارک از 3واحد    فناور جوامع تد   بیر 
سالم، نانوپارس سبز سایان و اند   یشه فناوران اطالعات قرن )آفاق( 
بازد   ید    کرد    و د   ر اد   امه د   ر جمع 60 شرکت د   انش بنیان استان قم 
وعد   ه حمایت و رفع مشکالت و نیازهای آنها را با تخصیص 27/5 

میلیارد    تومان تسهیالت به شرکت های واجد    شرایط اعالم کرد   .
هرچند    گاهی فاصله وعد   ه تا عمل کش می آید    و وعد   ه ها از یا 
حرارت می افتند  یا آب می روند   . اما همین حضور حامیان اصلی 
فناوران د   ر میان شرکت های فناور و شنید   ن د   ل گویه های آنها 
نیز خالی از لطف و برکت نیست. البته تالش ها، د   لسوزی ها و 
پیگیری های اد   اری مبرز پارک علم و فناوری استان قم به عنوان 
یکی از متولیان اصلی جامعه علم و فناوری و نیز صند   وق پژوهش 
و فناوری کریمه)ع( به عنوان تسهیل گر و همراه شرکت های 
د   انش بنیان استان قم، د   ست یابی به وعد   ه های د   اد   ه شد   ه مسئوالن 
را نزد   یک و نزد   یک تر کرد   ه است و به لطف خد   ا لبخند    امید    بر 

لبان جامعه علم و فناوری استان خواهد    نشست.

با وعد ه های حمایتی د ولت از شرکت های فناور

امید    جامعه علم و فناوری استان قم به آیند   ه

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، د   ر نمایشگاه شکوه چهل ساله 
انقالب اسالمی که به مناسب فرا رسید   ن چهلمین سالگرد    پیروزی شکوهمند    انقالب 
اسالمی د   ر مصلی قد   س برگزار شد   ، 11 واحد    فناور پارک علم و فناوری به ارایه آخرین 

د   ستاورد   های خود    پرد   اختند   .
بنابراین گزارش، نمایشگاه شکوه چهل ساله د   ر قم به منظور بازخوانی کارنامه و تبیین خد   مات 

و د   ستاورد   های انقالب اسالمی به مرد   م قم و زائران برپا شد   .
د   ر طول این نمایشگاه مقام کشوری و استانی از جمله آقای د   کتر سورنا ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور، د   کتر سرمست، استاند   ار قم و روسای د   ستگاه، سازمان ها اجرایی و 

د   انشگاه های قم از غرفه پارک بازد   ید    کرد   ند   .
 این نمایشگاه که از تاریخ 14 تا 18 بهمن ماه با ارایه د   ستاورد   های70 د   ستگاه، سازمان و مراکز 
د   ولتی و عمومی برگزار شد    و 7 شرکت د   ارای مجوز د   انش بنیان و 4 شرکت شرکت فناوری 
عضو پارک آخرین د   ستاورد   های فناورانه خود    را عرضه کرد   ند    که خوشبختانه با استقبال خوبی 

مواجه شد   . 

حضور فعال فناوران پارک د ر 
نمایشگاه شکوه چهل ساله قم
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، با حضور آقای 
د   کتر سورنا ستاری سه محصول فناوری د   ر حوزه های مهند   سی ساختمان، 

گیاهان د   ارویی و صنایعی نفتی و پتروشیمی رونمایی شد   
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به همراه استاند   ار قم و برخی از مقامات 
استانی وکشوری از سه محصول فناوری شرکت های د   انش بنیان مستقر د   ر 

پارک علم و فناوری استان قم رونمایی کرد   ند   .

د   کتر سورنا ستاری د   ر حاشیه بازد   ید    از برخی از واحد   های فناورعضو پارک 
گفت: د   ر حمایت از شرکت های فناور و کسب و کارهای جد   ید    تمام تالش 

خود    را به کار گرفته ایم.
وی با بیان اینکه د   ر اکو سیستم جد   ید    بر توسعه کسب و کارهای فناورانه تاکید    
شد   ه است گفت: فرهنگ عمومی جامعه باید    به سمت توسعه فناوری و توجه و 

اهمیت به جوانان این مرز و بوم باشد   .
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه میان صنایع سنتی و نوین 
فرق های اساسی وجود    د   ارد    گفت: وظیفه اصلی و نهایی معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور حمایت از صنایع فناورانه است و نباید    مشکالت و گرفتارهایی 

که د   ر بخش صنایع ماد   ر و سنتی وجود    د   ارد    را به این حوزه نسبت د   اد   .
د   کتر  به توسعه فیزیکی و ساختاری پارک علم و فناوری استان قم تاکید    کرد    
و گفت: این معاونت سهم خود    را برای توسعه و تکمیل پروژه های عمرانی و 

محتوایی پارک ایفا خواهد    کرد   .
شایان ذکر است، آقای د   کتر سورنا ستاری پیش از حضور د   ر مراسم رونمایی 
از سه واحد    فناور د   انش بنیان جوامع تد   بیر سالم، نانوپارس سبز سایان و شرکت 
د   انش بنیان شفا تجهیز سورنا بازد   ید    و ضمن آشنایی با طرح ها و محصوالت 
آنها د   رخواست ها و نیازهای آن را بررسی و د   ستور رسید   گی د   اد    و د   ر اد   امه 
د   ر حوزه  ملکی ساختمان   – فنی  بازد   ید   ، سه محصول سامانه شناسنامه  این 
مهند   سی ساختمان از د   ستاورد   های شرکت د   انش بنیان اند   یشه فناوران اطالعات 
قرن )آفاق(، کپسول بولیپکس با زمینه کاربرد    برای د   رمان چاقی و چربی خون 
شرکت فناور بوعلی د   ارو قم و ژل کوت  UV د   ر حوزه  صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی از محصوالت شرکت د   انش بنیان شفا تجهیز سورنا توسط معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی و به بهره برد   اری رسید   .

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، د   کتر بهرام سرمست د   ر حاشیه نشست 
صمیمی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
و  د   انشگاه ها  روسای  و  نخبگان  فناوران،  با 

مراکز آموزش عالی استان قم با محور اقتصاد    
مقاومتی، با اشاره به ظرفیت های د   انشگاه ها و 
شرکت های د   انش بنیان استان قم اظهار کرد   : 
د   ر راستای تحقق برنامه های توسعه ای از این 

ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاد   ه نشد   ه است.
و  اجرایی  مراکز  بین  شکاف  به  اشاره  با  وی 
سازمان های د   ولتی با د   انشگاه ها اد   امه د   اد   : طی چند    
د   هه باور به علوم و د   انش د   ر بین مسئوالن اجرایی 

کم بود   ه است .
سرمست با ابراز خرسند   ی از رشد    و توسعه علم و 
فناوری د   ر استان قم و تمجید    از عملکرد    چشمگیر 
د   انشگاهیان  کرد   :  بیان  قم  فناوری  و  علم  پارک 
نیز د   ر راستای عرضه ی د   ستاورد   های خود    برای 
صنعت  و  اجرایی  د   ستگاه های  نیازهای  پوشش 

گام های الزم را برند   اشته اند   .
به  نیاز  بیشتر  امروز  نشان کرد   :  قم خاطر  استاند   ار 
تغییر و تحول د   ر رویکرد   ها د   اریم و بایستی برای 

حاکمیت رویکرد    مد   یریت علمی تالش کنیم.
نمایند   ه عالی د   ولت د   ر استان با اشاره به بازد   ید    از 
فن  و  علم  پارک  د   ر  فناور  واحد   های  از  تعد   اد   ی 
اقتصاد     سمت  به  بایستی  گفت:  قم  استان  آوری 
تغییر کیفی د   ر سایه  بنیان حرکت کنیم و  د   انش 

توجه به د   انش صورت خواهد    گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم و صند   وق نوآوری و شکوفایی د   ر 
شرکت های  عامل  مد   یران  نشست  حاشیه 
این  عامل  رئیس هیأت  با  استان  د   انش بنیان 
کرد   ند   .  امضاء  همکاری  تفاهم نامه  صند   وق، 
به موجب این تفاهم نامه پارک علم و فناوری 
منطقه ای  مرکز  به عنوان  منبعد     قم  استان 
توانمند   سازی شرکت های د   انش بنیان تبد   یل 

ایفای نقش خواهد    کرد   .
با  تفاهم نامه، علی وحد   ت  این  انعقاد     مراسم  د   ر 
بیان اینکه باید    بستر حمایت از شرکت های فناور 
نوپا را فراهم کنیم، گفت: اگر آمار 65 شرکت 
د   انش بنیان فعلی که د   ر قم وجود    د   ارد    به سه برابر 

برسد    حمایت های ویژه  تری از آن ها خواهد    شد   .
وی با تأکید    بر اینکه استان قم ظرفیت های فناوری 
خوبی د   ارد   ، گفت: بر این اساس با امضای تفاهم 
استان قم را مرکز  فناوری  پارک علم و  نامه ای 
بنیان  د   انش  توانمند   سازی شرکت های  منطقه ای 

معرفی کرد   یم.
د   ر اد   امه رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز 
با اشاره به فعالیت 65 شرکت د   انش بنیان د   ر استان 
طراحی  بسته های  خوشبختانه  د   اشت:  اظهار  قم 
شد   ه برای حمایت از شرکت های د   انش بنیان با 
چشم اند   از ترسیم شد   ه نظام همخوانی قابل توجهی 

د   ارد   .
سید    حسین اخوان علوی با اشاره به این که توافق نامه 

همکاری با صند   وق نوآوری و شکوفایی برکات 
بسیاری د   ارد    گفت: این توافق نامه براساس سیاست 
برای  منطقه ای  مرکز  یک  ایجاد     برای  صند   وق 
کارگزاری و نمایند   گی حمایت از شرکت های 

د   انش بنیان استان و حتی فرا استانی است.
وی با تأکید    براینکه ایجاد    مرکز منطقه ای نیاز به 
حمایت و همراهی زیست بوم فناوری استان د   ارد    
گفت: پارک قم سعی خواهد    کرد    با همکاری 
و همراهی صند   وق پژوهش و فناوری کریمه و 
د   یگر مراکز علم و فناوری استان این مرکز را فعال 

و ثمربخش نگه د   ارد   .

اخوان علوی با بیان اینکه د   ر زمینه وقف علم و 
فناوری رتبه آخر را د   اریم، گفت: این رتبه برای 
رتبه خوبی  قم  برکت  و  پر خیر  و  مذهبی  شهر 
نیست و باید    با ثبت 2 وقف علم و فناوری خود    

را از رتبه آخر نجات د   هیم.
اشاره  با  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
تسهیالت  تومان  27میلیارد     از  بیش  تصویب  به 
قم  استان  برای  شکوفایی  و  نوآوری  صند   وق 
صند   وق  طریق  از  تسهیالت  این  کرد   :  تصریح 
شرکت های  به  کریمه  فناوری  و  پژوهش 

د   انش بنیان استان پرد   اخت می شود   .

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، رئیس هیأت عامل 
صند   وق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه این صند   وق 
نمی تواند    مانند    نظام بانکی عمل کند    گفت: شرکت های فناور و د   انش بنیان 
باید    با واقعیت های تجاری جامعه مواجه شد   ه و مستقل و توانمند    بار بیایند   .

د   کتر علی وحد   ت با اشاره به اینکه صند   وق نوآوری و شکوفایی نمی تواند    به 
موازات و هم پای نظام بانکی فعالیت مالی انجام د   هد    گفت: واقعیت این است که 
د   ر نظام اقتصاد   ی سالم و حرفه ای وجود    نهاد   های مالی مانند    صند   وق یا اصال وجود    

ند   ارد    و یا اگر هم فعالیت می کند    موقت و محد   ود    است.
وی د   ر نشست صمیمی با شرکت های د   انش بنیان استان قم د   ر محل پارک علم 
و فناوری استان قم گفت: حد   ود    26 میلیاد    و 450 میلیون تومان وام های قرض 
الحسنه، سرمایه د   ر گرد   ش و یک میلیارد    تومان هم تسهیالت اشتغال زایی به 

شرکت های واجد    شرایط د   انش بنیان اعطا می شود   .
وی با تاکید    براین که نباید    از صند   وق نوآوری و شکوفایی که د   ر نهایت 5 سال از 
عمرش می گذرد    انتظار زیاد   ی د   اشت تصریح کرد   : با پذیرش نقد   هایی که وارد    
می شود    اما باید    اعتراف کرد    کل عمر حوزه فناوری د   ر کشور به کمتر از 20 سال 
می رسد    د   ر این میان فعالیت مالی د   ر این حوزه بسیار کم و ناچیز است و نمی توان 

انتظار زیاد   ی از آن د   اشت.

وحد   ت با بیان اینکه هر استانی باید    براساس ظرفیت ها و مزیت های اقتصاد   ی خود    
فعالیت کند    افزود   : چرا از ظرفیت های علوم اسالمی و نرم افزاری که قم د   ارد    د   ر 

میان فعالیت های شرکت های د   انش بنیان استان خبری نیست؟
رئیس هیأت عامل صند   وق نوآوری و شکوفایی از تشکیل مرکز اکوسیستم 
همخوان کرد   ن نیازها با توانایی شرکت های د   انش بنیان خبر د   اد    و گفت: رویکرد    
جد   ید    صند   وق پذیرش ریسک و جلب حمایت و توجه بخش خصوصی برای 

سرمایه گذاری د   ر طرح های د   انش بنیان است.
وی با تاکید    براینکه صند   وق نوآوری و شکوفایی باید    برای شرکت های د   انش بنیان 
و تسهیالت باالی 500 میلیون تومان اقد   ام کند    اظهار د   اشت: پرد   اخت تسهیالت 
برای شرکت های فناور و خالق با مقد   ار پایین تر باید    د   ر حیطه صند   وق پژوهش و 

فناوری هر استان باشد   .
د   ر این نشست که با حضور مد   یران عامل بیش از 40 شرکت د   انش بنیان و خالق 
و د   ر سالن جلسات پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد   ، موضوعاتی چون 
بروکراسی اد   اری فرآیند    اخذ وام، د   ریافت تضامین و وثایق سنگین، زمان بر بود   ن و 
فازبند   ی بلند    مد   ت د   ر پرد   اخت و اجرایی نشد   ن مبلغ تسهیالت مصّوب، بی توجهی 
به شرکت های فناور حوزه علوم انسانی، ریسک ناپذیری صند   وق برای حمایت از 

شرکت های فناور نوپا و.... مطرح شد   .

استاند   ار قم تاکید    کرد   : 

برخورد   اری از ظرفیت های شرکت های 
د   انش بنیان د   ر اولویت استان است 

با حضور معاون رئیس جمهور؛

سه محصول فناورانه پارک رونمایی شد 

رئیس هیأت عامل صند   وق نوآوری و شکوفایی خبر د   اد   

شرکت های د   انش بنیان باید    توانمند    و مستقل عمل کنند   

پارک علم و فناوری استان قم 
مرکز منطقه ای توانمند   سازی شرکت های د   انش بنیان شد   

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، سه واحد    
فناور د   انش بنیان پد   ید   ه فناوران هوشمند    کهربا و توسعه و تد   بیر 

سالم و واحد    فناور کیمیاگران رسام پارسی حائز رتبه های برتر د   ر 
چهارد   همین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی شد   ند   .

بنابراین گزارش، واحد    فناور پد   ید   ه فناوران هوشمند    کهربا با مد   یریت 
آقای د   کتر شهرام نصرتی با اید   ه محوری )طراحی، ساخت نمونه سازی، 
د   رایوهای  شامل  حرکت  کنترل  محصوالت  تولید     و  سازی  سفارشی 
الکتروموتورها، ترموستات ها،  فاز،  سه  الکتروموتورهای  انواع  پیشرفته 
کنترلرها( د   ر بخش فن آفرینانـ شرکت های نوپا حائز رتبه د   وم، واحد    فناور 
توسعه و تد   بیر سالم با مد   یریت آقای محمد    رضا آقایا، با اید   ه محوری 
طراحی و توسعه پلتفرم بازار خرید    و فروش محصوالت ایرانی )کسب 
و کارهای کوچک، خانگی و روستایی ایرانی( د   ر بخش فن آفرینان – 
شرکت های تاثیرات اجتماعی حائز رتبه د   وم و نیز واحد    فناور کیمیاگران 
رسام پارسی با مد   یریت آقای علی باقری با اید   ه محوری )تولید    ابزارهای 
مورد    نیاز آموزشی ریاضی د   ر د   وره ی د   بستان و متوسطه ی اول د   ر سطح 
بین المللی و...( برگزید   ه جایزه بخش شرکت های خصوصی  کشور و 

چهارد   همین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی شد   ند   .
شایان ذکر است، مراسم اختتامیه چهارد   همین جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی، روز جمعه هفتم د   ی ماه به همت پارک علم و فناوری شیخ 
به بخش  یافته  راه  آثار  میان 85  از  و  برگزار شد     اصفهان  استان  بهایی 
برتر  رتبه های  حائز  قم  پارک  فناور  واحد     سه  جشنواره،  ای  مسابقه 

کشوری شد   ند   . 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
پژوهش های  منطقه ای  همایش  قم،  استان 
د   و  د   ر  اسالمی  و  انسانی  علوم  د   ر  کاربرد   ی 
کشور  آکاد   میک  مراکز  و  ایران  د   ر  مرحله 

آلمان با همکاری د   انشگاه علمی و کاربرد   ی و 
پارک علم و فناوری استان قم برگزار می شود   .

مد   یر واحد    فناورتوسعه علم، فرهنگ و عقالنیت 
عضو مرکز رشد    علوم انسانی با بیان اینکه مشکل 
توجهی  بی  اسالمی  و  انسانی  علوم  حوزه  مهم 
با  خوشبختانه  گفت:  است  جامعه  مسائل  به 
این  برگزاری  برای  توانستیم  فراوان  پیگیری های 
همایش مجوزهای الزم را از وزارت علوم د   ریافت 
جهان  علوم  استناد   ی  پایگاه  د   ر  سپس  و  کرد   ه 

اسالم)ISC( نمایه و ثبت کرد   یم.
حجت االسالم و المسلمین د   کتر حسین عند   لیب 
با اشاره به اینکه هد   ف برگزاری همایش را جمع 
آوری پژوهش های کاربرد   ی و مساله محور اعالم 
کرد    و گفت: برخی از د   انشگاه ها و مراکز حوزوی 
صرفا به د   اد   ه های نظری و کم کاربرد    معطوف شد   ه 
و د   ر تولید    و ارایه پژوهش های کاربرد   ی کم توان 

هستند   
د   ر  پژوهش های کاربرد   ی  منطقه ای  د   بیر همایش 
علوم انسانی و اسالمی افزود   : پژوهشی کاربرد   ی و 
مفید    تلقی می شود    که یا د   انش را تکمیل کند    و یا 

مسائل و د   غد   غه های نهاد   ها و د   ستگاه های اجرایی 
جامعه را مطرح کرد   ه و پاسخگو باشد   .

تاکید     با  عند   لیب  المسلمین  و  االسالم  حجت 
براینکه د   ر مرحله د   وم همایش از برخی از اساتید    
برجسته حوزه علوم انسانی آلمان د   عوت به عمل 
آمد   ه گفت: د   ر مرحله گزینش و د   اوری مقاله های 
برتر، از اساتید   ی که نگاه کاربرد   ی و جامعه محور 
به پژوهش های حوزه علوم انسانی و اسالمی د   ارند    

د   عوت شد   ه است.
مد   یر واحد    فناور توسعه علم، فرهنگ و عقالنیت 
پژوهش ها  اینکه  بیان  با  انسانی  علوم  رشد     مرکز 
حل  را  جامعه  مهم  مسائل  از  بسیاری  می توانند    
کنند    گفت: کاربرد   ی د   ر علوم انسانی و اسالمی و 
مساله محوری پژوهش ها، یکی از کارهای مهمی 
که روی د   وش د   انشگاه و حوزه علمیه ماند   ه است 
فرهیختگان  جامعه  مطالبه جد   ی  عنوان  به  باید     و 

پیگیری شود   .
و  مقاله  ارایه  به  مند   ان  عالقه  است،  ذکر  شایان 
آشنایی با موضوع و محتوای همایش می توانند    به 
سایت WWW.ISCSR.COM مراجعه کنند   .

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، شرکت توسعه و تد   بیر سالم)باسالم( 
د   راختتامیه یازد   همین جشنواره وب و موبایل 
ایران جایزه بهترین کسب وکار سال 97 را به 
خود    اختصاص د   اد    و به عنوان برند   ه بهترین 

وب سایت کسب وکار شناخته شد   .
جشنواره،  اختتامیه  مراسم  د   ر  گزارش،  بنابراین 
محمد   رضا آقایا بنیان گذار باسالم، تند   یس جشنواره 
را از جناب آقای د   کتر سورنا ستاری معاون رئیس 

جمهور د   ریافت کرد   .
گفتنی است جشنواره وب و موبایل ایران با د   ه ها 
عرصه  بزرگ ترین  عنوان  به  هزار شرکت کنند   ه، 
د   ر  موبایل  نرم افزارهای  و  وبسایت ها  میان  رقابت 
گروه های مختلف شناخته می شود   . این جشنواره 
هرساله د   ر گروه های مختلف، یک وبسایت و یک 
نرم افزار موبایل را با رای د   اوران به عنوان برگزید   ه 
معرفی می کند    و به آن تند   یس برترین وبسایت یا 
برترین نرم افزار موبایل ایران را به عنوان بزرگ ترین 

افتخار د   ر حوزه وب و موبایل ایران اهد   ا می کند   .
ایران، 19،563  امسال د   ر جشنواره وب و موبایل 

اپلیکیشن   6812 و  وبسایت 
د   اوری  د   اشتند   .  شرکت  موبایل 
بر مبنای شش معیار »کارکرد   «، 
»محتوا«، »تجربه کلی«، »طراحی 
و  مسیر«  و  »ساختار  د   ید   ار«، 
است.  گرفته  انجام  »تعامل« 
وب سایت بازار اجتماعی باسالم 
آنالین  بازارهای  شاخه  د   ر 
شرکت د   اشت. اپلیکیشن باسالم 
و  آنالین «  »خرید     شاخه  د   ر 
شاخه  د   ر  من«  »غرفه  اپلیکیشن 

»کسب وکار« شرکت د   اشتند   .
برخی از امتیازهای باسالم هنگام 
ثبت نام د   ر جشنواره و بر اساس 
سایت های  رتبه بند   ی  سامانه 
د   ر  که   )eselect.ir( ایرانی 
شد   ه  منعکس  جشنواره  سایت 

است:
امتیاز کلی )از 10(: 6

رتبه الکسا )ایران(: 776

رتبه الکسا )جهانی(: 29806
میانگین زمان حضور در سایت: 6 د   قیقه

میانگین بازدید صفحات سایت: 6 صفحه

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، نوزد   همین 
نمایشگاه د   ستاورد   های پژوهشی، فناوری و فن بازار استان قم با حضور 
معاون هماهنگی امور اقتصاد   ی ومنابع انسانی و سایر مسئوالن استان قم 

د   ر کتابخانه مرکزی د   انشگاه قم برگزار شد   .
مهند   س مهرد   اد    غضنفری با بیان اینکه پژوهش باید    از سمت و سوی کاربرد   ی 
پید   ا کنند    گفت: پژوهش ها باید    مطابق با ظرفیت ها و نیازهای استان گام برد   ارند   .

معاون هماهنگی امور اقتصاد   ی و منابع انسانی استاند   اری قم با تقد   یر از برگزاری 
شاهد     د   وره  این  د   ر  خوشبختانه  گفت:  نمایشگاه  این  کیفیت  با  و  مناسب 

محصوالت و د   ستاورد   های مبتکرانه و مفید    هستیم.
د   ر بخش د   یگری از مراسم افتتاحیه رئیس پارک علم و فناوری استان قم گفت: 
هفته پژوهش و فناوری فرصت بسیار خوبی برای بازیابی یافته های پژوهشی و 

روز ارج نهاد   ن به منزلت واالی خد   متگزاران عرصه پژوهش و فناوری است.
عمد   ه  حوزه  د   و  د   ر  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  علوی  اخوان  حسین  سید     د   کتر 
پژوهشی و فناوری برنامه ریزی شد   ه است اظهار کرد   : د   ر این نمایشگاه 15 
غرفه به مراکز پژوهشی و د   انشگاهی،6 غرفه به واحد   های فناور، 6 غرفه به 
نظارت سازمان صنعت،  به شرکت های تحت  اجرایی، 4 غرفه  د   ستگاه های 
معد   ن و تجارت، 3 غرفه به تسهیل گران توسعه و تجاری سازی فناوری و یک 

غرفه هم به مهند   سی د   ر جنگ اختصاص یافته است
تجلیل از خاد   مان فقید    علم و فناوری

اخوان علوی با بیان اینکه د   ر این نمایشگاه از د   و تن از خاد   مان علم و فناوری 
تجلیل به عمل آمد   ه است گفت: مرحوم د   کتر زین الد   ین از پیشگامان توسعه 
فناوری و تقویت شرکت های د   انش بنیان د   ر د   و مرکز مهم واستراتژیک علم و 
فناوری یعنی معاونت علمی ریاست جمهوری و شهرک های تحقیقاتی اصفهان 
بود    و همچنین مرحوم حجت االسالم و المسلمین د   کتر نظر پور از اعضای 
فعال و نخبه شورای ارزیابی اید   ه های فناورانه د   ر مرکز رشد    علوم انسانی و 
اسالمی پارک و نظریه پرد   از اقتصاد   ی با رویکرد    اسالمی برای صند   وق پژوهش 

و فناوری کریمه استان قم بود   ند   .
د   ر بخش د   یگری از این نمایشگاه، با حضور د   کتر مهد   ی کشمیری، قائم مقام 
معاون پژوهش و فناوری د   ر امور فناوری و سرپرست د   فتر سیاست گذاری و 
برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم برگزار شد    از 4 محصول فناورانه سه 

واحد    فناور عضو پارک رونمایی شد    
رونمایی از 4 محصول فناورانه پارک قم

د   ر این مراسم از 4 اید   ه سیستم تصفیه پرتابل برای مصارف پزشکی، میسکر بی 
کربنات سد   یم و سیستم توزیع اسید    ویژه بخش های د   یالیز واحد    فناور توسعه 
د   رمان فرتاک و یک اید   ه د   ر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات متعلق به 
واحد    فناور د   اد   ه پرد   ازان نوین اهد   اف )د   پنا( و یک اید   ه د   ر حوزه حسابد   اری 

آنالین)نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب( متعلق به واحد    فناور مد   ل سازان 
نرم افزار آیند   ه رونمایی شد   .

د   کتر کشمیری، د   ر اد   امه و د   ر جنب این نمایشگاه، با حضور د   ر مراسم اختتامیه 
نوزد   همین جشنواره تجلیل از 34 پژوهشگر و فناور برتر د   انشگاهی، حوزوی، 
د   انش آموزی، صنعتی و فناور از سه تن مد   یران واحد   های فناور پارک علم و 

فناوری استان قم تجلیل کرد   ..
فناور رصد    گر عمق  پیوند    زنی)مد   یر واحد     از آقایان مهد   ی  این مراسم  د   ر 
آسمان(، محمد    رضا آقایا )مد   یر واحد    فناور توسعه و تد   بیر جوامع سالم( محمد    
امین شاه زید   ی )مد   یر واحد    فناور توسعه د   رمان فرتاک( با اهد   ای لوح سپاس، 

تجلیل به عمل آمد   .
تجلیل از فناوران برتر سال97 

د   کتر کشمیری، د   ر این مراسم با ابراز خرسند   ی به توسعه فناوری د   ر قم و وجود    
ظرفیت های آیند   ه د   ار د   ر پارک علم و فناوری استان قم،بر کاربرد   ی شد   ن 
آورد   ه های علمی د   انشگاه ها تاکید    کرد    و افزود   : د   انشگاه ها چاره ای ند   ارند    به 

سمت فرایند   های کارآفرینی، ارزش آفرینی و ثروت آفرینی بروند   .
وی د   ر اد   امه به تعریف د   انشگاه های کارآفرین پرد   اخت و گفت: این د   انشگاه ها 
د   انشجو را د   ر حوزه کارآفرینی توانمند    کرد   ه و به طوری که آنها خود    راه اند   از 

کسب و کار بعد    از فارغ التحصیلی می شوند   .

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، 5 محصول 
فناورانه پارک علم و فناوری استان قم د   ر ایام هفته پژوهش و فناوری 

سال جاری د   ر قم و تهران رونمایی شد   .
بنابراین گزارش، د   ر نوزد   همین نمایشگاه د   ستاورهای پژوهشی، فناوری و فن 
بازار استان قم که از تاریخ 25 تا 28 آذرماه سال جاری د   ر د   انشگاه قم و با 
حضور د   کتر مهد   ی کشمیری، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری د   ر امور 
فناوری و سرپرست د   فتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت 
علوم برگزار شد    از 4 محصول فناورانه سه واحد    فناور عضو پارک رونمایی شد    
د   ر این مراسم از 2 اید   ه سیستم تصفیه پرتابل برای مصارف پزشکی، میسکر بی 
کربنات سد   یم و سیستم توزیع اسید    ویژه بخش های د   یالیز واحد    فناور توسعه 
د   رمان فرتاک و یک اید   ه د   ر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات متعلق به 
واحد    فناور د   اد   ه پرد   ازان نوین اهد   اف )د   پنا( و یک اید   ه د   ر حوزه حسابد   اری 
آنالین)نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب( متعلق به واحد    فناور مد   ل سازان 

نرم افزار آیند   ه رونمایی شد   .
د   ر اد   امه د   ر نوزد   همین نمایشگاه ملی د   ستاورد   های پژوهشی، فناوری و فن بازار 
که از تاریخ 3 تا 6 د   ی ماه سال 97 برگزار شد    از 2 محصول سیستم تصفیه 
پرتابل برای مصارف پزشکی، میسکر بی کربنات سد   یم متعلق به واحد    فناور 
توسعه د   رمان فرتاک و پود   ر چربی ویژه د   ام و طیور تولید    شد   ه توسط کیمیا 
د   انش الوند    رونمایی با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر د   فاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، د   کتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
مسئوالن  از  جمعی  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  د   کترمنصور 

نهاد   های وزارت علوم و معاونت علمی برگزارشد   .
بنابراین گزارش، این نمایشگاه همزمان با ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد    
آزمایشگاهی ساخت ایران د   ر نمایشگاه بین المللی تهران برگزار و 75 طرح، 
محصول و خد   مات فناورانه معرفی شد    که 2 محصول فناورانه تولید    شد   ه متعلق 

2 واحد    فناور مستقر و عضو امور موسسات پارک علم و فناوری بود   .

د   رخشش سه واحد    فناور عضو پارک د   ر 
چهارد   همین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

با مشارکت پارک قم؛

برگزاری همایش بین المللی پژوهش های کاربرد   ی 
د   ر علوم انسانی و اسالمی د   ر آلمان

د   ریافت تند   یس بهترین وب سایت کسب و کار سال97 
توسط واحد    فناور باسالم

با د   بیری پارک قم و حضور نمایند   ه عالی وزارت علوم؛

نوزد   همین نمایشگاه د   ستاورد   های پژوهشی، فناوری 
و فن بازار استان قم برگزار شد   

همزمان با هفته پژوهش و فناوری د ر سال 97؛

پنج محصول فناورانه پارک علم و فناوری قم رونمایی شد   

کواته اخبار 

و  علم  پارک  عمومی  روابط  به گزارش 
فناوری استان قم د   بیرخانه برنامه توسعه 
زیست بوم شرکت های خالق مرکز رشد    
علوم انسانی پارک علم و فناوری استان 
قم را به عنوان یکی از مباد   ی شناسایی و 
قم  استان  د   ر  خالق  شرکت های  معرفی 

معرفی کرد   .
انسانی  علوم  رشد     مرکز  گزارش  بنابراین   
که  شرکت هایی  معرفی  به  نسبت  می تواند    
د   ر  را  شد   ه اند     تایید     ارزیابی  فرآیند   های  د   ر 
قالب کاربرگ ویژه به د   بیرخانه برنامه توسعه 

زیست بوم شرکت های خالق اقد   ام کند   .
بر این اساس مرکز رشد    علوم انسانی می تواند    

از  یکی  د   ارای  که  فناوری  واحد   های  به 
نظام  د   ر  ثبت  قابل  حقوقی  شخصیت  های 
فعالیت  حوزه  با  مرتبط  یا  و  کشور  قانونی 
شرکت و محصول معرفی شد   ه با حوزه های 
برنامه توسعه زیست بوم شرکت  های خالق 
باشد    و از طرفی جنس فعالیت و محصوالت 
و  نباشد     بنیان  د   انش  مانند    شرکت های  آنها 
بهره الزم از سطح نوآوری و تمایز فعالیت 

محصول/خد   مت د   اشته باشد    حمایت کند   .
این د   بیرخانه که زیرنظر ستاد    توسعه فناوری 
نرم و هویت ساز است که شرکت های فناور 
حوزه صنایع فرهنگی را با ارایه مجوز خالق 

حمایت می کند   .

و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فناوری استان قم، این کارگاه  را  25 نفر 
مد یران  از  نفر   1۰ و  حضوری  صورت  به 
واحد های فناور برای نخستین بار و د ر تجربه 
نظر  د ر  سایت  طریق  آمیز،از  موفقیت  ای 
گرفته شد ه،به صورت مجازی د نبال کرد ند .

بنابراین گزارش،د ر جلسه اول سلسله کارگاه 
های جامع حقوق کسب و کار، د کتر محمد  
مرکز  فناور  واحد   مراد ی،مد یرعامل  حسین 
حقوق پارس آرا،  اصول و نحوه نگارش حرفه 

ای د ر قرارد اد ها را تشریح و بررسی کرد .
د ر اد امه د وره های آموزشی جامع حقوق کسب 
قرارد اد ها  و  عقود   مانند :انواع  عناوینی  کار،  و 

)فروش، اد اره کار، بازاریابی، اجاره قانون حاکم 
بر قرارد اد ها، جایگاه توافقات خصوصی بر طبق 
ماد ه 10 قانون مد نی و ...،اصول اختصاصی تنظیم 
قرارد اد ها )شروط ضمن عقد (،د اوری و حل و 
شیوه  همین  با  قرارد اد ها،  د ر  اختالفات  فصل 
آموزی و به صورت حضوری- مجازی تبیین و 

بررسی خواهد  شد .
پارک علم و فناوری استان قم د ر نظر د ارد  به 
منظور توسعه فناوری مجازی، ترویج فرهنگ 
ترافیک  کاهش  به  کمک  آنالین،  آموزش 
شهری و... حتی االمکان بسیاری از د وره های 
مجازی  حضوری-  صورت  به  را  آموزشی 

برگزار نماید .

د   ر نوزد   همین نمایشگاه ملی پژوهش و فناوری روی د   اد   ؛

شرکت های عضو پارک بیش از 7میلیارد    تومان 
قرارد   اد    فناوری امضاء کرد   ند   

و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فناوری استان قم، د   ر نوزد   همین نمایشگاه 
ملی د   ستاورهای پژوهشی، فناوری و فن 
بازار که از تاریخ 3 تا 6 د   ی ماه سال 97 
د   ر محل د   ائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شد   ، شرکت های عضو بیش 
از 7میلیارد    و 12۰ میلیون تومان قرارد   اد    

فناوری امضاء کرد   ند   .
د   ر این نمایشگاه، شرکت فناور عضو پارک 
امضا  قرارد   اد     د   اخلی  و  با طرف های خارجی 
نظر  و  به سمع  کرد   ند    که گزارش کامل آن 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید   ه است.

براین اساس و به گفته مقامات ارشد    وزارت 

علوم، سهم پارک قم د   ر میزان قرارد   اد   های به 
امضا رسید   ه حجم قابل توجه و چشمگیری 
د   ستاورد   های  ملی  نمایشگاه  نوزد   همین  د   ر 
است که  بود   ه  بازار  فن  و  فناوری  پژوهشی، 
علوم،  وزارت  کارشناسان  آمار  فهرست  د   ر 

تحقیقات و فناوری آمد   ه است.
شایان ذکراست پارک علم و فناوری استان 
پارک  عضو  فناور  واحد     حضور11  با  قم 
د   ر غرفه 26 متری و با کمترین هزینه ممکن 
د   ستاورد   های  ملی  نمایشگاه  نوزد   همین  د   ر 
پژوهشی، فناوری و فن بازار از تاریخ 3 تا 6 
د   ی ماه سال 97 د   ر محل د   ائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران حضور فعال پید   ا کرد   .

معرفی مرکز رشد    علوم انسانی و اسالمی
به عنوان مباد   ی شناسایی شرکت های خالق

د ر راستای توسعه آموزش های فناوری مجازی

نخستین کارگاه حضوری- مجازی د وره جامع 
حقوق کسب و کار د ر پارک قم برگزارشد 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور با ابراز رضایت از توسعه کسب و کارهای جد ید  د ر 
قم گفت: تنها اکوسیستم مبتنی بر کسب و کار جد ید  می تواند  مشکالت 

اقتصاد ی کشور را برطرف کند .
د کترسورنا ستاری د ر حاشیه بازد ید  از 7شرکت صنعتی د انش بنیان د ر شهرک 
شکوهیه قم با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیش از 
130 نوع حمایت از د ستاورد ها و طرح های فناورانه د ارد  اظهار کرد : فروش 
شرکت های د انش بنیان د ر سال گذشته چیزی حد ود  60 هزار میلیارد  تومان 
بود ه است.  وی با بیان اینکه د ر اکو سیستم جد ید  بر توسعه کسب و کارهای 
فناورانه تاکید  شد ه است گفت: فرهنگ عمومی جامعه باید  به سمت توسعه 

فناوری و توجه و اهمیت به جوانان این مرز و بوم باشد .
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه میان صنایع سنتی و نوین 
علمی  معاونت  نهایی  و  اصلی  وظیفه  گفت:  د ارد   وجود   اساسی  های  فرق 

و فناوری رئیس جمهور حمایت از صنایع فناورانه است و نباید  مشکالت و 
گرفتارهایی که د ر بخش صنایع ماد ر و سنتی وجود  د ارد  را به این حوزه نسبت 

د اد . 
ستاری با اشاره به اینکه سربازان اصلی و مهم عرصه فناوری جوانان هستند  
اظهار کرد : خوشبختانه  بسیاری از مشکالت شرکت های د انش بنیان د ر عرصه 
معافیت های مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و.. با جد یت پیگیری و انجام شد ه 

است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید  براینکه موانع و مشکالت اد اری 
برای شرکت های د انش بنیان وجود  د ارد  گفت: تاکنون 4100 شرکت توانسته 

اند  مجوز د انش بنیان از مراکز ذیصالح د ریافت کنند . 
شایان ذکر است، د ر بازد ید  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، استاند ار قم 
و هیات همراه از 7 طرح صنعتی د انش بنیان شرکت توسن د ارو، تولید  کنند ه 
د اروهای نیمه جامد  شیمیایی و گیاهی با 25 میلیارد  ریال سرمایه گذاری و ایجاد  
اشتغال برای 50 تن و تولید  یک میلیون تیوب د ارو، شرکت بلند ای صنعت جهان 
افراز)عضو پارک قم( تولید کنند ه شیرآالت اتوماتیک با سرمایه گذاری 100 
میلیارد  ریال و ایجاد  اشتغال برای 61 تن و ظرفیت تولید  61 هزار شیر هوشمند  و 
80 هزار قطعه کاهند ه مصرف آب، شرکت زیست فناور سبز)عضو پارک قم( 
تولید  کنند ه کود های زیستی با سرمایه گذاری 40میلیارد  ریال و اشتغال زایی 
برای 35 تن وتولید  500 هزار بسته کود  د رسال، شرکت فناور پایا پرس)عضو 
پارک قم( تولید  کنند ه ابزارآالت صنعتی با سرمایه گذاری 50 میلیارد  ریال و 
اشتغالزایی برای 50 تن و ظرفیت تولید  200 د ستگاه صنعتی بزرگ د ر سال، 
شرکت تولید  کنند ه راکتورهای صنعتی با سرمایه گذاری 200 میلیارد  ریال و 
ایجاد  اشتغال برای 75 تن و ظرفیت تولید  100 هزار د ستگاه راکتور صنعتی د ر 
سال و شرکت تولید  کنند ه قطعات صنعتی پیشرفته با سرمایه گذاری 10 میلیارد  
ریال و اشتغالزایی برای 25 تن و ظرفیت تولید  20 میلیارد  ریال محصول د رسال، 
شرکت فناور گواراب سازان د شت سبز )عضو پارک قم(تولید  کنند ه تصفیه 
آبی های صنعتی و خانگی و شرکت فناور  راد  صانع آتی)عضو پارک قم( 
کپسول های کامپوزیتی مخازن سی ان جی هفت شرکت های د انش بنیانی 
بود ند  که مورد  بازد ید  معاون محترم هیات علمی رئیس جمهور و هیات همراه 

قرار گرفتند .

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :

فرهنگ عمومی جامعه باید  
به سمت توسعه علم و فناوری برود 

امور  رئیس  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  به گزارش 
شرکت ها و مؤسسات د انش بنیان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
با بیان اینکه شرکت های د انش بنیان باید  براساس استاند ارد های روزآمد  
حوزه تخصصی خود  فعالیت کنند  گفت: بیش از 1۰۰۰ شرکت فناور متقاضی 

د ریافت مجوز د انش بنیان هستند .
د کترسید  محمد  رضا صاحبکار خراسانی د ر نشست با شرکت های د انش بنیان استان 
قم که به همت پارک علم و فناوری و صند وق پژوهش و فناوری کریمه استان قم 
برگزار شد ، با تاکید  براینکه فرایند  د اوری و د ریافت مجوز د انش بنیانی کار ساد ه 
ای نیست گفت: این د رحالی است که شرکت هایی که قبال این مجوز را د ریافت 

کرد ه اند  باید  برای تمد ید  استاند ارد های الزم و روزآمد ی اید ه خود  را حفظ کنند .
وی با تاکید  براینکه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات د انش 
بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مرتبا به روز رسانی و ارتقا پید ا می کند  
گفت: حمایت از شرکت های فناور و توسعه اقتصاد  د انش بنیان نیاز به رویکرد  و 

فعالیت عملیاتی و گفت و گو رو د ر رو با صاحبان اید ه و فناور د ارد .
 وی با بیان اینکه بیش از 12 هزار شرکت وارد  فرایند  پذیرش کارگروه ارزیابی و 
تشخیص صالحیت شرکت های د انش بنیان  بود ه اند  گفت: از این تعد اد  بیش از 

3900 شرکت شرایط د انش بنیان شد ن را پید ا کرد ه اند .
لغو مجوز د انش بنیان 800 شرکت فناور

رئیس امور شرکت ها و مؤسسات د انش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با تاکید  براینکه باید  برای تعاریف مرتبط با علم و فناوری تعابیر و تعاریف 
د قیق تعیین کرد  گفت: از نظر ما شرکت هایی عنوان HI-TECH د ارند  که 

فعالیت و عملکرد شان مبتنی بر تحقیق و توسعه باشد .
صاحبکار خراسانی با بیان اینکه ارزیابی شرکت ها برای د ست یابی به مجوز د انش 
بنیان با گروه های تخصصی صورت می گیرد  گفت: براساس مالک های ارزیابی 
تنها  بنیان  ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت های د انش  مصوب کارگروه 
شرکت هایی که بتوانند  براساس جد اول مربوطه حد اقل به سطح 3 د ست پید ا کنند  
شانس د انش بنیان شد ن د ارند . وی با اعالم اینکه د ر ارزیابی مجد د  شرکت های 
د ریافت کنند ه  گواهی د انش بنیان، بیش از 800 شرکت لغو مجوز شد ه اند  گفت: 
تنها شرکت هایی می توانند  د انش بنیان بشوند  و یا د انش بنیان بمانند  که استاند ارد های 

الزم را کسب کرد ه و به روز شوند .
رئیس امور شرکت ها و مؤسسات د انش بنیان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
د ر اد امه به مزیت های استقرار د ر پارک های علم و فناوری اشاره کرد  و گفت: 
شرکت هایی که د ر پارک مستقر باشند  از لحاظ معافیت های مالیاتی، گمرکی و 

بیمه تامین اجتماعی از مزیت های بیشتر و متنوع تری برخورد ارخواهند  شد .
تسهیالت سربازی شامل همه نخبگان علمی

صاحبکار با اعالم این مطلب که تسهیالت خد مت مقد س سربازی مختص شرکت 
های د انش بنیان نیست گفت: این مزیت شامل اجرای پروژه های فناورانه به عنوان 

جایگزین خد مت و سربازی امریه د ر شرکت های د انش بنیان قابل انجام است.
وی با بیان اینکه 110 عنوان بسته حمایتی از شرکت های د انش بنیان تعریف شد ه 
است گفت: ارزیابی و د اوری اید ه و محصوالت فناورانه کار ساد ه ای نیست و نیاز به 
سعه صد ر و د قت فراوانی د ارد  تا کمترین اشتباه د ر پذیرش یک اید ه صورت بگیرد .
د ر اد امه این نشست، رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه به د رخواست 
ها و گالیه های شرکت های متقاضی د انش بنیانی و یا د انش بنیان شد ه توجه ویژه 
شود  گفت: شرکت های فناور باید  از فواید  و مزیت های د انش بنیانی خود  بهره 

مند  شوند .
رئیس پارک علم و فناوری استان قم بر نقش ویِژه و ارزند ه مد یریت امور شرکت ها 
و مؤسسات د انش بنیان معاونت علمی بر ایجاد  و اجرای آیین نامه اجرایی تسهیالت 
بنیان تاکید  کرد  و گفت: تعد اد  محد ود ی از شرکت های  شرکت های د انش 
متقاضی سید  حسین اخوان علوی با تاکید  براینکه باید  به د رخواست های شرکت 
بنیانی توجه ویژه شود  گفت: الزم است د ر فرایند  د اوری  های متقاضی د انش 
شرکت های د انش بنیان، بر مشکالتی مانند  عد م انطباق تخصص تیم ارزیابی با 
حوزه کاری، انجام ارزیابی بد ون حضور فیزیکی د اور، ثبات تیم ارزیابی حتی بعد  
از عد م قبولی د ر مرحله نخست، برد اشت های مختلف از شرط پیچید گی فناوری، 
نحوه برون سپاری انتقاد  د ارند  که باید  به د رخواست آنها پاسخ های قانع کنند ه د اد . 

در نشست با شرکت های د انش بنیان استان قم مطرح شد 

تنها شرکت های HI-TECH می توانند  
مجوز د انش بنیان د ریافت کنند 
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تولید   و تجاری سازی بیش از ۲۰۰ محصول 
د  انش بنیان 

رئیس پارک علم و فناوری مازند  ران با بیان اینکه اقتصاد   د  انش بنیان د  ر 
10 سال گذشته شتاب کم سابقه ای د  ر کشور پید  ا کرد  ه است، گفت: 
مازند  ران  فناوری  پارک علم و  د  انش بنیان د  ر  فناور و  120 شرکت 
استقرار د  ارند   و بیش از 200 محصول از سوی این شرکت ها تولید   و 

تجاری سازی شد  ه است. 
د  کتر معتمد  زاد  گان از ساخت پرد  یس پارک علم و فناوری مازند  ران 
د  ر سال آیند  ه خبر د  اد   و گفت: تقاضا برای استقرار د  ر پارک علم و 

فناوری نسبت به سال گذشته د  و برابر شد  ه است.
د  کتر معتمد  زاد  گان خاطر نشان کرد  : به زود  ی عملیات اجرایی ساخت 
پرد  یس پارک علم و فناوری مازند  ران با اعتبار اولیه 100 میلیارد   ریال 
و با زیربنای پنج هزارمترمربع د  ر زمینی به مساحت 2 و نیم هکتار د  ر 
ساری آغاز می شود   تا با احد  اث ساختمان چند   منظوره د  ر این پرد  یس 

شاهد   افزایش تولید   ثروت از طریق علم و فناوری باشیم.

رونمایی از سامانه مکانیزه آبیاری د  رختان 
د  ر پارک ارد  بیل

سامانه مکانیزه آبیاری د  رختان به مناسبت روز د  رختکاری با حضور 
و  علمی  معاونت  نوین  کارهای  و  و کسب  نوآوری  د  فتر  مد  یرکل 
د  ر  استانی  مد  یران  از  و جمعی  استاند  ار  ریاست جمهوری،  فناوری 

پارک علم و فناوری استان ارد  بیل رونمایی شد  . 
د  کتر حبیب ابراهیم پور رئیس پارک علم و فناوری استان ارد  بیل د  ر 
این آیین اظهار د  اشت: اختراع فناوری اینترنت اشیاء توسط یکی از 
هسته های فناور مستقر د  ر این پارک از اختراعات برتر حوزه کشاورزی 
می باشد   که قابلیت آن توسط مد  یر هماهنگی امور ترویج کشاورزی 

جهاد   کشاورزی ارد  بیل بازد  ید   و تایید   شد  ه است.
و  یاد   کرد    ملی  د  ر سطح  برتر  اختراع  عنوان  به  اختراع،  این  از  وی 
افزود  : از مزایای د  یگر این اختراع، می توان به جلوگیری از تبخیر آب، 
د  رختان  بیماری های  از  گیر مصرف آب، جلوگیری  کاهش چشم 
و  یکد  ست  محصول  وصول  ریشه،  تقویت  د  لیل  به  محصوالت،  و 

صاد  راتی و عد  م نیاز به د  خالت نیروی انسانی د  ر آبیاری اشاره کرد  ..

تولید   ساالنه ۸۰ محصول فناورانه 
د  ر پارک علم و فناوری کرمانشاه

د  کتر معصومه خان احمد  ی سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه 
از تولید   ساالنه 80 د  انش فنی و یا محصول توسط شرکت های تحت 
از  بهتر  پوشش این پارک خبر د  اد   و گفت: جهت حمایت هر چه 
شرکت های فعال د  ر این حوزه، سیاست گذاری هایی د  ر پارک علم 
به عنوان حامی شرکت ها  افزود  :  تعریف شد  ه است. وی  فناوری  و 
پذیرفتیم که با خرید   محصوالت برخی  ها ریسک کار آنها را قبول 

کنیم و از این طریق بتوانیم به شرکت ها کمک کنیم.
د  کتر خان احمد  ی با بیان اینکه ماحصل این سیاست ها، حمایت از 500 
شرکت د  انش بنیان و اید  ه د  ر طول 10 سال فعالیت پارک علم وفناوری 
فعال تحت حمایت  اکنون 300 شرکت  کرمانشاه است گفت: هم 

پارک فعالیت می کنند  .

محققان پارک آذربایجان شرقی 
توربو شارژر خود  رو تولید   کرد  ند  

با افزایش توان  محققان ارد  بیلی توربو شارژر کمپرسوری است که 
و  احتراق  موجب  خود  رو،  موتور  توسط  ورود  ی  هوای  مکش 

توربوالنس بهتر سوخت و د  ر نتیجه افزایش قد  رت موتور می شود  .
با  احتراقی  موتورهای  جانبی  پیچید  ه  قطعات  از  یکی  توربوشارژر 
تکنولوژی باالست که به د  لیل پیچید  گی تاکنون د  ر کشور تولید   نشد  ه 
و این قطعه د  ر موتورهای د  یزلی و اکثر موتورهای بنزینی مد  ل باال 
استفاد  ه می شود   و عملکرد   موتور را ارتقا د  اد  ه و آلود  گی محیط زیست 

را کاهش می د  هد  . 
علی صفریان، مد  یر یکی از واحد  های فناور د  انش بنیان عضو پارک 
علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه این قطعه د  ر حال 
حاضر از کشور چین وارد   می شود   و بر روی خود  رو سمند   EF7 نصب 
می شود  ، گفت: توربوشارژر که د  ر آن از روش تزریق پود  ری استفاد  ه 
شد  ه است تست های اولیه عملکرد   خود   را با موفقیت گذراند  ه است و 

به لحاظ کیفیت و قیمت امکان جایگزینی با قطعه چینی را د  ارد  .
وی افزود  : با تامین کنند  گان این محصول مذاکراتی صورت گرفته 
که د  ر صورت توافق نهایی تولید   10 هزار قطعه از این محصول برای 

تحویل د  ر 2 فاز آغاز خواهد   شد  .

اخبار اپرک اهی علم و فناوری

نشریه د   اخلی پارک علم و فناوری استان قم
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان قم
مد         يرمسئول: د   کتر سید   حسین اخوان علوی

سرد         بیر: مرتضی صد   يقیان
مد   یر اجرایی و تحریریه: روح اهلل یارمحمد   ی

صفحه آرایی: محمد   ظریف اسحاق زاد   ه

معرفی مراکز فناوری استان قم

+ 

 

  1397ٍاحذّای فٌاٍر تحت پَضص درسال  پارک علن ٍ فٌاٍری استاى قن ٍ ّایفعالیت هختصری از

 ّایتَسعِ زیرساخت
افساریسخت  

رتثِ ترتر جطٌَارُ  4کسة 
آفریٌی ضیخ تْایی هلی في
 ٍاحذ فٌاٍرهستقر 3تَسط 

 

رتثِ فٌاٍر ترتر  3کسة ّر 
استاى  تَسط ٍاحذّای 

 عضَفٌاٍر 

 

هحصَل  8رًٍوایی از 
 ّای عضَفٌاٍراًِ ضرکت

 

درخطص ٍاحذّای فٌاٍر هستقر 
ٍب ٍ هَتایل  هلی در جطٌَارُ

جطٌَارُ استاًی ٍ  
 َّضوٌذسازی

 "فٌاٍر ضَ"رٍیذاد 
 داًطگاُ ضْاب داًص

 

کارآفریٌی "رٍیذاد 
 تٌیاد ًخثگاى "گردضگری

 

ضرکت  "کارساز"رٍیذاد 
 ّای صٌعتیضْرک

 

 "ایذُ تا تازار"رٍیذاد 
داًطگاُ  پردیس فاراتی
  تْراى

 

تا  ّوایص دٍترگساری  
 هحَریت َّضوٌذسازی

 

ترگساری اٍلیي رٍیذاد 
پردازی ضتاب حَزٍی )ایذُ

 در علَم ٍ هعارف اسالهی(

 

ًوایطگاُ استاًی  ترگساری
دستاٍردّای پژٍّطی ٍ 

 فٌاٍری

 

            ًطست 8ترگساری 
اًتقال  ًطست 3اًذیطی، ّن

 تَر فٌاٍری 8 تجرتِ ٍ

 

ٍاحذّای تجْیس کلیِ 
هجتوع هرٍاریذ تِ  

 ایٌترًت فیثر ًَری

راُ اًذازی ساهاًِ 
 آهَزش هجازی

 

راُ اًذازی ساهاًِ 
 هذیریت فرآیٌذّا

 

رٍزرساًی ضکلی ٍ تِ
 سایت پارک هاَّی ٍب

 

تلَک هحل  12تولک کاهل 
 استقرار پارک تا تیص از

 ّسار هتر هرتع زیرتٌا 12

عوراًی تَدجِ تخصیص ردیف
 ّکتاری 20 ترای اراضی  

 پارک علن ٍ فٌاٍری استاى قن

 

سازی دٍ          آهادُ
تلَک جذیذ ٍ استقرار     

 ّای عضَضرکت

سازی ضرٍع  زهیٌِ
ساخت ٍ ساز ٍ تکویل سِ 

 کارُتلَک ًیوِ

 ّایتَسعِ زیرساخت
فٌاٍری اطالعات ٍ 

 ارتثاطات

ترگساری رٍیذادّای 
 فٌاٍراًِ

ّای تا دستگاُّوکاری 
استاى ترای ترگساری 

 رٍیذاّای فٌاٍراًِ 

     دستاٍردّای 
عضَ ٍاحذّای فٌاٍر  

ّای در ًوایطگاُ حضَر
ّاسایر فعالیت عوَهی ٍ تخصصی  

ّای استاًی ٍ ًوایطگاُ
هلی دستاٍردّای 
 پژٍّطی ٍ فٌاٍری

 

 هذیریت سثس هلی ًوایطگاُ

 

ًوایطگاُ تازی، سرگرهی ٍ 
 آهَزش کَدک ٍ ًَجَاى

 (2018)کَدک هارکت 

 

  استاًی         ًوایطگاُ
 سالِضکَُ چْل

 

ریاست ٍ دتیرخاًِ ّیأت 
اجرایی هٌاطق یک، سِ، ٍ 

 پٌج فٌاٍری کطَر 

 

دتیرخاًِ کویتِ کارترد ٍ 
تَسعِ فٌاٍری در علَم 

 اًساًی ٍ ٌّر

 

تأسیس هرکس رضذ 
 هطترک کطاٍرزی استاى

 

هرکس رضذ علَم تعییي 
اًساًی تِ عٌَاى هثادی 

 ّای خالقضٌاسایی ضرکت

 

معرفی
به  وابسته  قم)  کشاورزی  فناور  واحد های  رشد   مرکز 
مرکز  همت  به  قم(  استان  کشاورزی  جهاد   سازمان 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، 
حمایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 
مشارکت پارک علم و فناوری استان موفق به اخذ مجوز 

اولیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد ه است.
این مرکز به طور رسمی د ر تاریخ 24 بهمن 1397 با 
حضورمد یران ارشد  استانی و کشوری آغاز به کار کرد . 
د ر این مرکز رشد  13 واحد  فناور مستقر می باشند  و 

تعد اد ی اید ه فناورانه نیز د ر حال بررسی و ارزیابی علمی 
و اقتصاد ی می باشد .

ضرورت فعالیت
با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی استان قم د ر 
مرکز کشور و هم جواری با استان های پرجمعیت، وجود  
کشاورزی،  رشته های  د انش آموختگان  و  د انشجویان 
استعد اد های  د انش پذیر،  و  پیشرو  کشاورزان  حضور 
بالقوه و بالفعل د ر حوزه تجارت محصوالت د امی و 
کشاورزی، صنایع تبد یلی و رویکرد  جامعه نسبت به 
برای  رشد   مرکز  حضور  د ارویی،  گیاهان  از  استفاد ه 

میان نخبگان، مراکز تحقیقاتی و صنایع  تعامل  ایجاد  
بود ؛ د ر چنین  استان راهبرد ی و مؤثر خواهد   این  د ر 
افزایش  و  ایجاد  هم افزایی  زمینه  مرکز رشد   شرایطی 

قد رت رقابت شرکت  های فناور را فراهم خواهد  کرد .
خد مات پشتیبانی 

با  تحقیقاتی  اد اری-  ساختمان  نظیر  امکاناتی  وجود  
آزمایشگاهی،  مجموعه  مناسب،  زیربنایی  تجهیزات 
تحقیقاتی،  گلخانه های  و  مزرعه  کارگاهی،  فضای 
ماهی،  پرورش  استخرهای  طیور،  پرورش  سالن های 
استقرار  برای  مناسبی  بستر   ... و  تحقیقاتی  زنبورستان 

واحد های  و  هسته ها 
گذراند ن  برای  فناور 
د وره رشد  مقد ماتی و 

د وره رشد  فراهم نمود ه است. 
معرفی اعضای شورای مرکز رشد  واحد های فناور

فناور  بند  8 اساسنامه مراکز رشد  واحد های  بر اساس 
علوم،  وزارت  تخصصی  کمیته   1393/8/4 مصوب 
تحقیقات و فناوری،  ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی 
قم  کشاورزی  فناور  واحد های  رشد   مرکز  شورای 

عبارت است از:

سمت فعلیمد رک و رشته تحصیلینام و نام خانواد گیرد یف

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قمد کتری اصالح نباتات و بیومتریعباس پورمید انی1

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قمد کتری ژنتیک و اصالح د اممهد ی خجسته کی2

رئیس انجمن بیوتکنولوزی ایران و رئیس فد راسیون انجمن بیوتکنولوزی آسیا )FABA(د کتری زیست شناسی مولکولیمحمد علی ملبوبی3

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قمد انشجوی د کتری مد یریت بازرگانیحمید رضا فرج شوشتری4

مشاور استاند ار قمد کتری ژنتیک و بهنژاد ی گیاهیمهد ی صابر5

نمایند ه ستاد  علوم و فناوری گیاهان د ارویی و طب ایرانی د ر استان قمد کتری د امپزشکیمجید  ترابی گود رزی6

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم و مد یر مرکز رشد د کتری مهند سی منابع طبیعی _ جنگلد اریحسین توکلی نکو7

مرکز رشد  واحد های فناور کشاورزی قم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان 
قم، نخستین نشست سراسری هیات های اجرایی پارک 
های علم و فناوری مناطق پنج گانه فناوری به میزبانی 

و همت پارک قم  برگزار شد .
بنابراین گزارش، این نشست مشترک با حضور رئیس و د بیر 
هیأت اجرایی منابع انسانی پارک های علم و فناوری مناطق 
یک، سه، و پنج فناوری، رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی 
پارک های علم و فناوری مناطق  و فناوری و نمایند گان ،د و 
و چهار فناوری، نمایند ه د فتر برنامه، بود جه، و تحول اد اری 
بختیاری، خراسان  و  تحقیقات چهارمحال  علوم،  وزارت 
رضوی، خراسان شمالی،  ، پارکهای مناطق پنجگانه فناوری 
کشور شامل بوشهر آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
گیالن، گلستان،کرد ستان،سمنان ، هرمزگان، یزد  ، خراسان 
جنوبی، فارس  ایالم ، قزوین ، مرکزی، زنجان و لرستان د ر 

پارک علم و فناوری استان قم تشکیل شد .
 به گفته آقای محمد  رضا د وست کافی، د بیرهیات اجرایی 
منطقه 3 فناوری د راین نشست موضوعات مربوط به آئین 
نامه استخد امی اعضای غیر هیأت علمی، ساختار سازمانی، 
سیاست گذاری، چالش ها و نیازهای حوزه منابع انسانی 
پارکهای علم و، آیند ه نگری، و عملکرد  هیأت های اجرایی 
تأمین آنها مورد   فناوری و چگونگی حل و  انسانی  منابع 

بحث و گفت و گو قرار گرفت. 
د ر اد امه این نشست، نمایند گان هیأت اجرایی مناطق پنج 
ارزشمند   و  مفید ،  موثر،  اقد امات  از  فناوری کشور،  گانه 
آقای د کتر کشمیری مد یرکل د فتر سیاستگذاری و برنامه 
ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری د ر حوزه 
های مختلف اعم از بود جه و ترمیم آن د ر سطح پارکها و 
توجه و تمرکز ایشان بر حل معضالت پارک های علم و 

فناوری تقد یر کرد ند .
د ر اد امه این نشست اعضای حضار به اهمیت جایگاه منابع 
انسانی پارک های مناطق پنجگانه فناوری تاکید  کرد ند  و 
افزود ند : الزم است جایگاه هیأت اجرایی د ر تد وین و تنظیم 
نیروی  و  تشکیالتی،  اد اری،  بخش  اجرایی  راهکارهای 
انسانی غیرهیأت علمی و همچنین اختیارات تفویض شد ه 
د ر آیین نامه به این هیأت به عنوان یکی از د و بازوی تصمیم 
سازی و تصمیم گیری هیأت امناء و مرجع نظارت بر اجرای 
د قیق آئین نامه استخد امی اعضای غیر هیأت علمی مورد  

توجه ویژه قرار بگیرد .
های  هیات  نمایند گان  نشست،  این  از  د یگری  بخش  د ر 
اجرایی پارک های علم و فناوری مناطق پنج گانه فناوری با 
اعالم و ابالغ بیانیه ای به شرح ذیل اولویت ها و خط مشی 
های مهم و استراتژیک خود  را تبیین و تصریح کرد ند . د ر 

این بیانیه آمد ه است: 
الف) اهد اف

1 ( احصاء و انعکاس موانع و چالش های حوزه منابع انسانی 
پارکهای مناطق پنجگانه فناوری کشور

2 ( به اشتراک گذاری د انش و تجربه بین پارک های مناطق 
پنجگانه فناوری کشور

3 ( مشارکت موثر و مستمر د ر تد وین آئیننامه استخد امی 
اعضای غیر هیأت علمی مبتنی بر ماهیت و نیاز پارک های 

علم و فناوری
4 ( تعریف و اعمال رویه های اجرایی یکسان د ر حوزه های 

منابع انسانی، اد اری، پشتیبانی، و مالی پارکهای
مناطق پنجگانه فناوری کشور

5 ( اجرای کامل آئیننامه استخد امی اعضای غیر هیأت علمی 
د ر پارکهای مناطق پنجگانه فناوری کشور

6 ( توسعه ارتباطات موثر پارک های مناطق پنجگانه فناوری 
کشور با سازمان ها و نهاد های د ولتی، عمومی،

خصوصی و موثر بر وضعیت پارکهای علم و فناوری
ب) خطوط مشی و اقد امات اولویتد ار

1 ( ایجاد  سامانه مشترک پارک های مناطق پنجگانه فناوری 
کشور به منظور شفاف سازی و اشتراکگذاری

مناطق  های  پارک  بین  اطالعات  و  مصوبات،  د ستورها، 

پنجگانه فناوری کشور
هیأت  نمایند گان  مشترک  نشست  برگزاری  استمرار   )  2

اجرایی مناطق پنجگانه فناوری کشور
3 ( ارائه د رخواست به جناب آقای د کتر کشمیری مد یرکل 

محترم د فتر سیاستگذاری و برنامهریزی فناوری
تعمیم،  منظور  به  فناوری  و  تحقیقات،  علوم،  وزارت 

تصویب، و اجرای آئیننامه استخد امی اعضای غیر هیأت
پنجگانه  مناطق  پارکهای  سایر  به  اصفهان  پارک  علمی 

فناوری کشور
4 ( پیگیری تشکیل اجالس رؤسای پارکهای مناطق پنجگانه 

فناوری کشور با محوریت بررسی و حل مسائل
و چالشهای پیش روی حوزه منابع انسانی پارکهای علم و 

فناوری مناطق پنجگانه فناوری
5 ( د ریافت گزارش وضعیت نرمافزارهای اد اری، مالی، و 

پرسنلی بهمنظور بررسی یکپارچه سازی نرم افزارهای
پارکهای مناطق پنجگانه فناوری کشور و ساماند هی از قبیل 

وضعیت احکام کارگزینی پارک های مناطق
پنجگانه فناوری کشور از نظر شکلی و محتوایی

آئیننامه  د ر  شد ه  تکلیف  های  د ستورالعمل  تنظیم   )  6
استخد امی اعضای غیر هیأت علمی توسط هیأت اجرایی

مناطق پنجگانه کشور
7 ( پیشنهاد  عضویت نمایند ه هیأت اجرایی هر منطقه فناوری 

(رییس یا د بیر) د ر کمسیون د ائمی آن منطقه
به عنوان بازوی تصمیمگیری و تصمیم سازی د ر حوزه منابع 

انسانی
8 ( اجرای کارگروه های تخصصی به منظور توانمند سازی 

اعضای هیأت اجرایی پارکهای مناطق پنجگانه فناوری
کشور

مناطق  اجرایی  هیأت  تخصصی  کارگروه  تشکیل   )  9
پنجگانه کشور با عضویت افراد  ذیل به منظور پیگیری و

ارائه راهکارهای اجرای خطوط مشی و اقد امات اولویتد ار
بار  نخستین  برای  سراسری  نشست  این  است  ذکر  شایان 
به همت پارک علم و فناوری استان قم به عنوان د بیرخانه 
هیات اجرایی منطقه 3 فناوری با ریاست د کتر سید  حسین 
اخوان علوی) رئیس هیات اجرایی منطقه 3( و د بیری آقای 
منطقه3(  اجرایی  هیات  د بیر  کافی)  د وست  محمد رضا 

برگزار شد .

با صد ور بیانیه ای مشترک در پارک قم؛

نخستین نشست سراسری هیأت های اجرایی مناطق پنج گانه فناوری برگزار شد 

 97، سال حال خوب فناوری 
استان قم

اد امه از صفحه اول
د ر نهایت، ورود  و ایفای نقش جد ی تر د انشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان 
به مقوله فناوری و هم افزایی آن ها با مراکز فناوری یکی د یگر از الزامات برای 
تبد یل فناوری به محور توسعه استان است.ضمن تأکید  بر ضرورت استمرار 
جلسات فی مابین رؤسای د انشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز فناوری استان که 
پارک علم و فناوری با افتخار اعالم می کند ، از هیچ گونه همفکری و همکاری 
که به تولد  و پرورش اید ه های خالقانه د ر موسسات عالی آموزشی و پژوهشی 

بینجامد ، مضایقه نخواهد  کرد .
د ر پایان، بر خود م الزم می د انیم از تمامی حمایت ها و همکاری های مقامات 
عالی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، صند وق نوآوری و شکوفایی، استاند اری قم و سایر د ستگاه-های 
اجرایی استان که پارک علم و فناوری را د ر ایفای رسالت خود  همراهی کرد ند ، 
صمیمانه قد رد انی و سپاسگزاری کنیم و از خد اوند  متعال مسالت د اریم که سال 

1398 سال عزت، سرافرازی، و سربلند ی ایران اسالمی باشد . انشااهلل.


