
رئیس پارک علم و فناوری استان قم  با تشریح بسته های 
های  بسته  گفت:  کرونا  ویروس  شیوع  ویژه  حمایتی 
حمایتی مصوب برای واحدهای فناور عضو پارک و برای 

سه ماهه نخست سال جاری خواهد بود.
سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه حمایت از انواع 
کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا 
مسئولیت اجتماعی و وظیفه شرعی است افزود: در این 
میان حمایت از کسب و کارهای استارتاپی و نوپا اهمیت 

دوچندانی دارد.
وی با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان در روزهای 
سخت کرونا از مدافعان پیشگام حوزه سالمت و تامین 
نیازهای اساسی مردم هستند گفت: در مجموع شرکت 
های فناور عضو پارک فارغ از هرگونه پیشامدی به طور 
مستمر از مزایای آیین نامه های حمایتی بهره مند می شوند 
اما در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا این حمایت ها 

شکل و قالب ویژه تری به خود گرفته است.
رئیس پارک علم و فناوری با بیان اینکه طبق بسته حمایتی 
از  برخی  بهای  اجاره  کرونا  ویروس  شیوع  ایام  ویژه 
واحدهای فناور مستقر رایگان شده است گفت: براین 
اساس اجاره بهای کلیه واحدهای فناور مستقر مازاد بر 

حمایت-های معمول آیین نامه های حمایتی از تخفیف 
30 درصدی برخوردار شده اند و براین اساس اجاره بهای 
واحدهای فناوری که نوپا و فاقد گردش مالی خاصی 

هستند، عمال رایگان می شود.
بخشودگی 80 درصد اجاره بهای واحدهای فناور

ماهانه  بهای  اجاره  مجموع  اینکه  بیان  با  علوی  اخوان 
دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک نزدیک به 
600 میلیون ریال است گفت: با اجرای این بسته حمایتی 
ویژه به طور میانگین بیش از 80 درصد کل این مبلغ شامل 

بخشودگی  می شود.
باز  دارای  تسهیالت   اقساط  ماهه  سه  استمهال  از  وی 
پرداخت سر رسیده شده خبر داد و گفت: با تمام توان 
سعی خواهیم کرد که هیچ از یک واحدهای فناور عضو 
به دلیل بدهی اقساط مرتبط با پارک با مشکل جدی مواجه 

نشوند.
اختصاص وام به شرکت های فناور دارای محصول 

در مقابله با کرونا
اخوان علوی از فعالیت برخی از شرکت های فناور عضو 
پارک در زمینه مقابله با ویروس کرونا خبرداد و گفت: 
مازاد بر حمایت های آیین نامه ای، در بسته حمایتی ویژه 

مبلغ چهار میلیارد ریال به صورت مضاربه ای برای تأمین 
فناور تحت  واحدهای  و  سرمایه در گردش شرکت ها 
پوشش که محصوالت مربوط به کرونا تولید می کنند در 

نظر گرفته شده است.
مشاوره برای تداوم حیات کسب و کارهای نوپا

وی با اشاره به ضرورت پایداری فعالیت و تداوم حیات 
کسب و کارهای نوپا و فناور در این دوره بحرانی تصریح 
کرد: در این زمینه دوره های مشاوره ای و آموزشی آنالین 
رایگان برای شرکت های عضو با موضوعات مربوط به 
پایداری کسب و کارها در شرایط بحران کرونا در نظر 

گرفته شده است.
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خالصه عملکرد 
پارک علم و فناوری استان قم در سال 98

در دوازدهمین جشواره  وب  و  موبایل  ایران روی داد؛در دوازدهمین جشواره  وب  و  موبایل  ایران روی داد؛

واحد فناور با سالم صاحب واحد فناور با سالم صاحب 22 رتبه ممتاز در بازار  رتبه ممتاز در بازار 
آنالین شدآنالین شد

انتخاب رایمندسرویس به عنوان کارگزار صندوق 
نوآوری و شکوفایی

حرف نخست

روزهای پایانی سال 98 و آغازین سال 99 را 
متأثر از مصائب همه گیری کوید-19 سپری 
کردیم. ویروسی که بسیاری از پارادایم های 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر زندگی 
بشر مدرن را هدف قرار داده است. به گونه ای 
که کیفیت زندگی مردم جهان، بعد از کرونا 
یکی از ابهامات اصلی امروز اندیشمندان است. در شرایطی که به نظر 
نمی رسد با وجود گذشت چندماه از آغاز این پاندمی، درمان قطعی قابل 
دسترسی باشد و از این نظر تمام یافته های علمی و فناورانه بی اعتبار به 
حساب می آید اما واقعیت آن است که بشر قرن حاضر در نبرد با کرونا 
آن قدرها هم دست خالی نبود و فناوری  در مهار و مدیریت این بیماری 

سهم بسزایی داشته است. 
اگر کرونا در دهه 80 یا 90 میالدی آمده بود شاید ابتال و تلفات بمراتب 
بیشتری نسبت به امروز را شاهد بودیم. چرا که توان و ظرفیت واحدهای 
تولیدی و صنعتی به منظور تأمین کّمی و کیفی اقالم بهداشتی و دارویی در 
حد و اندازه دوران حاضر نبود. مضاف بر این که، زیرساخت های استفاده 
از اینترنت نیز برای تضمین ارتباطات انسانی، آموزش  مجازی، دورکاری 
کارکنان، تسهیل امور بانکی، تأمین مایحتاج شهروندان، و آگاهی بخشی 
سریع و مؤثر که جملگی از الزامات پایبندی به فاصله گذاری اجتماعی و 
قرنطینه خانگی توسط شهروندان محسوب می شوند، به هیچ وجه مهیا نبود.

در میان تجارب کشورهای دیگر در مقابله با کرونا، تجربه ایران به واقع 
منحصر به فرد است. چرا که ایران نه فقط با کوید19- که با تحریم های 
بی سابقه و ظالمانه فناورانه، اقتصادی و ... هم در نبردی جدی قرار دارد. 
در شرایطی که کشور از محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی از فروش 
نفت گرفته تا مراودات مالی و حتی واردات اقالم دارویی و پزشکی رنج 
می برد اما بعد از چین و کره جنوبی، از اولین کشورهایی بود که توانست 

کرونا را در داخل مرزهای خود به طرز مؤثری کنترل کند.
در چنین شرایطی، کمتر کسی تصور می کرد که ایران بتواند شیوع این 
منابع سازمان های دولتی،  را مدیریت کند. در کنار هم افزایی  ویروس 
نظامی، و غیردولتی و با تأکید بر ایثار ستودنی کادر درمانی در اقصی نقاط 
کشور، این فناوران و شرکت های دانش بنیان بودند که تا حد امکان نیازهای 

اصلی کشور به مواد ضدعفونی کننده، ماسک، کیت تشخیص، دارو و 
تجهیزات پزشکی را تأمین کردند. آمار دفتر برنامه ریزی امور فناوری 
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری گواه آن است که هم زمان با شیوع 
کرونا بیش از 400 شرکت فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و 
مراکز رشد به طراحی و ساخت انواع کیت ها و سامانه های تشخیص، 
تب سنج، تونل های ضدعفونی کننده، و... روی آوردند و با تولید روزانه 
5/1 میلیون لیتر مواد ضدعفونی کننده و 1 میلیون ماسک، نقش مهمی در 
کاهش نیاز کشور به واردات اقالم و تجهیزات بهداشتی و درمانی ایفا 
کرده اند.  در کنار این دستاوردهای فناورانه، اگر نقش و سهم استارتاپ ها 
و شرکت های فناور بومی و ملی در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات 
)ICT( را که در ایام قرنطینه دسترسی عموم مردم به کاالها و خدمات 
مورد نیاز از طریق اپ و سامانه های تحت وب تضمین کردند را نیز منظور 
و محاسبه کنیم، تصویری روشن از اراده و توان جامعه علم و فناوری ملت 
ایران در مواجهه ای سنگین با تحریم و کرونا را به نظاره خواهیم نشست. 
چشم اندازی که نوید بخش، مؤید و پیشران تمدن سازی ایران اسالمی 

مبتنی بر علم و فناوری خواهد بود. 
مدیران  و  سیاست گذاران  وظیفه  که  است  مطرح  سؤال  این  اکنون، 
عالی کشور در تغییر پارادایم اقتصادی حاکم از خام فروشی به فروش 
محصوالت و خدمات فناورانه و دانش بنیان چیست؟ طبق آخرین آمار، 
9200 شرکت فناور در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  شرکت  و  5000  دارند  حضور 
جمهوری نشان دانش بنیان گرفته اند. این شرکت ها در سال گذشته بیش 
از 130 هزار میلیارد ریال فروش ریالی و بیش از 100 میلیون دالر صادرات 
ارزی داشته اند که درصد قابل توجهی از درآمدهای حاصل از صادرات 
غیرنفتی سال گذشته کشور را خدمات و محصوالت فناورانه تشکیل داده 
است. بنابراین می توان نتیجه گرفت برای تقویت امنیت ملی و مقاوم سازی 
نظام اقتصادی کشور در برابر پسآمدهای کرونا و سایر بحران های اقتصادی 
فردا راهی جز برنامه ریزی، انسجام، و اهتمام بیشتر با تمرکز بر تکمیل و 
توسعه زیست بوم فناوری و توسعه و تجاری سازی فناوری با محوریت 

نقش شرکت های فناور و دانش بنیان نیست.

کرونا و فناوریکرونا و فناوری

مرتضی صدیقیانمرتضی صدیقیان

رهبر معظم انقالب:
توسط  بهداشتی  تجهیزات  تولید   •

شرکت های دانش بنیان یک افتخار است.
• تالش های علمی و تحقیقاتی شرکت های 
ویروس  این  رفتار  شناخت  برای  دانش بنیان 
متقلب و پیدا کردن واکسن مقابله با کرونا، 

بُعد دیگری از افتخار ایرانیان است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، 
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی 
و فناوری، با صدور حکمی رئیس پارک علم و فناوری 
استان قم را به عنوان نماینده این معاونت در کمیته ارزیابی 

استاندارد سازی محصوالت دانش بنیان  معرفی کرد.
بنابراین گزارش، آقای دکتر پیمان صالحی در راستای 
فناوری  و  علمی  معاونت  میان  مشترک  نامه  تفاهم 
نظام  توسعه  خصوص  در  استاندارد  ملی  سازمان  و 

نامه  بنیان و شیوه  استاندارد سازی محصوالت دانش 
اجرایی صدور گواهی نامه انطباق )coc( و محصول 
اخوان  حسین  دکتر  آقای  حکمی  صدور  با   )cop(
علوی را به عنوان نماینده معاونت در کمیته استاندارد 

سازی محصوالت دانش بنیان استان قم تعیین کرد.
نظام  تخصصی  نشست  نخستین  است،  گفتنی 
استانداردسازی محصوالت دانش بنیان به منظور آشنایی 
شرکت های دانش بنیان با روند دریافت استاندارد ملی 

برای محصوالت فناورانه با حضور دکترمریم ملونی، 
مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت 
پرویز  دکتر  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
درویش، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس  استاندارد،  ملی  سازمان 
استان قم و مهندس آوری فرد، مدیرکل اداره استاندارد 
استان قم در آبان ماه سال جاری به همت پارک علم و 

فناوری و اداره کل استاندارد قم برگزار شد.

نماینده معاونت علمی و فناوری در کمیته ارزیابی استاندارد سازی محصوالت دانش بنیان قم معرفی شدنماینده معاونت علمی و فناوری در کمیته ارزیابی استاندارد سازی محصوالت دانش بنیان قم معرفی شد

با ارائه بسته حمایتی ویژه

کسب و کارهای فناورانه آسیب دیده از کرونا حمایت می شوند

این روزها غم از دست دادن مبتالیان ویروس کرونا و شهادت جمعی 

اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  سپیدپوش  رزمندگان  از 

کارکنان  مجموعه  می کند.  سنگینی  ایران  ملت  تمام  دل های  بر 

و  تسلیت  عرض  ضمن  قم،  استان  فناوری  و  علم  پارک  فناوران  و 

همدردی با بازماندگان این عزیزان، از خداوند متعال برای تازه 

درگذشتگان آمرزش گناهان و علّو درجات خواستار است.

قدردان شما هستیمقدردان شما هستیم

فنـــاوران
خبرنامه داخلی پارک علم و فناوری استان قم

شماره هشتم - سال 1399

صدای جامعه علم و فناوری استان قم

رئیس جمهور:
و  فعالیت ها  فناوری  و  علم  پارک های   •
انجام  پساکرونا  اقتصاد  برای  را  اقداماتی 

دهند.
بسیار  سرمایه  فناوری  و  علم  پارک های   •

عظیم برای کشور هستند.
اشتغال زایی  و  درآمدزایی  شتابان  روند   •
بسیار  کشور  فناوری  و  علم  پارک های 

ارزنده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
• دستاوردها و تالش های پارک های علم 
و فناوری در مقابله با شیوع کووید 19 در 
بوده  موفقیت آمیز  و  راضی کننده   کشور 

است.
در  توانستند  فناوری  و  علم  پارک های   •
سالمتی  برای  که  تهدیدی  فعلی،  شرایط 
به فرصت تبدیل  ایجاد شده بود را  مردم 

کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:
با  مقابله  در  دانش بنیان  شرکت های  توان   •

کرونا چشمگیر است.
اتاق  دستگاه های  ونتیالتور،  تولید   •
دستگاه  تولید  یو،  سی  آی  و  یو  سی  سی 
کرونا،  تشخیص  کیت  تهیه  سی تی اسکن، 
ماسک  انبوه  تولید  و  ضدعفونی کننده  مواد 
دانش بنیان  شرکت های  برجسته  اقدامات  از 

است.

هم وطن
تسلیت
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، 
نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری با 
معرفی 8 برگزیده در 5 بخش اصلی و 2 بخش ویژه طی 
مراسمی با حضور مسئوالن استان قم به کار خود پایان داد.

و  نوآوری  کوتاه  فیلم  جشنواره  نخستین  جشنواره  دبیر 
فناوری در آئین اختتامیه این جشنواره که در تاالر مرکزی 
شهر قم برگزار شد، گفت: به رغم اینکه جشنواره قالب 
استانی و تخصصی داشت اما با استقبال کم نظیری مواجه 
و بیش از 160 اثر دریافت شد که از میان 21 فیلم کوتاه 
منتخب در ۷ بخش اصلی و ویژه از برگزیدگان با اهدای 

لوح یاد بود و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد.
دکتر حمیدرضا شوشتری با بیان اینکه طرح این جشنواره از 
سال 95 شکل گفت: فعالیت این جشنواره طی 6 ماه گذشته 

روند دریافت، انتخاب و داوری آثار را انجام داد.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم ابراز کرد: 
از این بین 21 اثر پس از داوری به بخش نهایی راه یافت 
و برگزیدگان در 5 بخش رپرتاژ آگهی، کلیپ ، انیمیشن، 
موشن گرافیک، بخش های جنبی آماتور و حرفه ای و 
بخش موبایلی و بخش ویژه شامل شهدای فناوری و وقف 

تجلیل می شوند.
وی اضافه کرد: این جشنواره به عنوان تجربه نخست در 
نوع خود و در سطح استانی برگزار می شود، اما استقبال غیر 

منتظره ای انجام گرفت.
وی اظهار داشت: تقویت فیلمسازی درحوزه فن آوری، 
حمایت مادی و معنوی ازهنرمندان عرصه فناوری، ارتقای 
فیلم  انواع  ساخت  روش های  و  تبیین  تحلیل،  آموزش، 
های مستند و غیر مستند برای معرفی و شناسایی نخبگان و 
صاحبان ایده های جدید، کمک به فرایند تجاری سازی 
ایده و محصوالت دانش بنیان، از جمله اهداف این جشنواره 

است.
شوشتری با تاکید بر ظرفیت های ملی در تولید فیلم کوتاه 
نوآوری، اظهار کرد: این جشنواره از سال آینده به صورت 

ملی برگزار خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری قم نیز در این جلسه با اشاره 
به اینکه استان قم در توسعه شرکت های دانش بنیان شتاب 
خوبی گرفته است گفت: فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 

به رونق تولید کمک خواهد کرد.
دکتر سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه ۷9 شرکت 

دانش بنیان در سطح قم فعال است، گفت: 165 واحد فناور 
در مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان فعال بوده و 

بیش از 2 هزار تن در این شرکت ها اشتغال دارند.
وی وضعیت قم در توسعه شرکت های دانش بنیان را 
تعداد  نظر  از  قم  کرد:  اضافه  و  کرد  ارزیابی  مطلوب 
رتبه هشتم کشور  بنیان در  دانش  فعالیت شرکت های 

قرار دارد.
سال  قم  بنیان  دانش  افزود: شرکت های  علوی  اخوان 
گذشته بیش از یک میلیون صادرات داشته اند و زمینه 

برای افزایش صادرات کاماًل فراهم است.
دانش  اقتصاد  مسیر  در  اینکه حرکت  بر  تأکید  با  وی 
بنیان و مبتنی بر فناوری برای آینده اقتصادی و پیشرفت 
در  حرکت  برای  گفت:  است،  ناپذیر  اجتناب  کشور 
فعالیت  بوم  زیست  باید  بنیان  دانش  اقتصاد  مسیر 
فرهنگ سازی  و  ایجاد شود  بنیان  دانش  شرکت های 

الزم نیز برای کنشگری تمام کنشگران فراهم شود.
رئیس پارک علم و فناوری قم خاطرنشان کرد: برای 
باید  فناوری  بر  مبتنی  بنیان  تقویت شرکت های دانش 
فرهنگ را در خدمت فرهنگ قرار دهیم که حمایت 
از تولیدات رسانه ای و تولید فیلم کوتاه و مستند در این 

زمینه از اهمیت ویژه تری برخوردار است.
فرهنگ علم باوری و نوآوری باید تقویت شود

استاندار قم نیز در این مراسم اختتامیه نخستین جشنواره 

اینکه  بیان  با  فناوری  و  نوآوری  کوتاه  فیلم  استانی 
فرهنگ آموختنی است نه ساختنی گفت: فرهنگ علم 
باوری و پذیرش نوآوری در جامعه باید تقویت شود.

می تواند  هنر  زبان  گفت:  سرمست  دکتربهرام 
نوآوری  و  علمی  فرهنگ  ارتقای  سبب 
سرمست     بهرام  شود.دکتر  استان  سطح  در 
تعریف  باز  به  نیاز  جامعه  فرهنگ  اینکه  اعالم  با  وی 
دارد، گفت: به نظرم فرهنگ همه آن چیزهایی است 
تلقی  می گیریم  یاد  مرگ  لحظه  تا  تولد  بدو  از  که 
می شود و نباید نگاه تصنعی به مقوله فرهنگ داشت.

روشن  پاسخی  هنوز  اینکه  بر  تأکید  با  قم  استاندار 
ثروت  یا  است  بهتر  علم  شعار  برای  درست  و 
صورت  به  خیلی ها  گفت:  نداریم  جامعه  در 
رفتار  و  عمل  در  اما  دارند  تکیه  علم  روی  زبانی 
می کند. پیدا  اهمیت  ثروت  مظاهر  اجتماعی 

وی عنوان کرد: علم باوری و مدیریت علمی پایه اصلی 
در توسعه و رونق شرکت های دانش بنیان استان است.

شرکت های  رسیدن  برای  شد:  یادآور  سرمست 
دیدگاه های  باید  خود  واقعی  جایگاه  به  بنیان  دانش 
شرکت های  و  علم  با  رابطه  در  عمومی 
بگیرد. قرار  بازنگری  مورد  محور  فناوری 

کارآفرینی  در  علم  سهم  داشت:  اظهار  وی 
و  شده  شمرده  محترم  باید  درآمدزایی  و 

کنند. احصا  را  علم  نقش  باید  اقتصادی  فعاالن 
دانشگاه های  از  عبور  برای  داد:  ادامه  قم  استاندار 
باید  چهارم  نسل  دانشگاه های  به  ورود  و  سوم  نسل 
شود. انجام  ویژه ای  توجه  پژوهش  و  علم  مسئله  به 

جالی خالی کارخانه نوآوری در قم احساس 
می شود

مشاور  و  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  دبیر 
علمی معاون ریاست جمهوری طی سخنانی با بیان اینکه 
بیش از 300 هزار تن در شرکت های دانش بنیان اشتغال 
دارند، گفت: کارخانه نوآوری در قم باید ایجاد شود.

ارزش  دالر  میلیارد  هزار   2۷ کرد:  بیان  کرمی  پرویز 
جهان  سطح  در  دانش بنیان  شرکت های  مالی  گردش 
است که سهم ایران از بازار بزرگ قابل توجه نیست.

وی با بیان اینکه 5 هزار شرکت دانش بنیان و 6 هزار 
استارتاپ در سطح کشور وجود دارد، افزود: برای اینکه 
به جایگاه واقعی خود برسند  بنیان  شرکت های دانش 
باشد. هنر  و  علم  گفتمان  کشور،  اصلی  گفتمان  باید 

با  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  دبیر 
محور  فرد  ایران  سینمای  که  این  از  تأسف  ابراز 
شرکت های  سینما  صنعت  در  گفت:  است، 
می کنند. تعیین  را  هنری  فعالیت  و  روند  سینمایی 

به  هنر  گویای  و  برنده  زبان  اگر  داد:  ادامه  وی 
توسعه  روند  بیاید  بنیان  دانش  شرکت های  یاری 
می گیرد. قرار  خود  منطقی  روند  در  شرکت ها  این 

قطب  به  باید  قم  گفت:  ادامه،  در  کرمی 
علوم  حوزه  استارتاپی  شرکت های  اصلی 
گردد. تبدیل  کشور  اسالمی  و  انسانی 

کارخانه  و  مرکز  خالی  جای  کرد:  خاطرنشان  وی 
احساس  کاماًل  قم  استان  سطح  در  فناوری  و  علم 
می شود و مسئوالن باید رایزنی های الزم را با مسئوالن 
کنند. مطالبه  را  مرکزی  چنین  اندازی  راه  برای  ملی 

افزود:  بنیان  دانش  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  دبیر 
تا  دارد  آمادگی  جمهوری  ریاست  علمی  معاونت 
واحدهای راکد استان را به محلی برای کارخانه های 
کند. تبدیل  فناوری  شتابنده های  و  نوآوری 

لوح  اهدای  با  جشنواره  این  از  بخشی  در 
و  یاد  صفریان  علی  محمد  شهید  مادر  به 
شد. داشته  گرامی  واالمقام  شهید  این  خاطره 

در این جشنواره، در بخش تیزر و رپرتاژ آگهی آقایان 
حبیب داستانی و جالل یاری شایسته تقدیر و در بخش 
باقر  محمد  آقای  از  تقدیر  ضمن  موشن  و  انیمیشن 
محقق با انیمیشن سامانه شهید باقری گرافیک، آقایان 
خانم  آسمان،  عمق  رصدگر  موشن  با  فاضل  محمد 
زهره مالمحمدی با موشن آمیار24 و به ترتیب صاحب 
رتبه اول و دوم شده و در بخش مستند مژگان احمدی 
با مستند تبیان، سلمان ابوطالبی با مستند با سالم و سمیه 
حاجی احمدی با مستند لنز چشمی به ترتیب صاحب 
رتبه اول تا سوم شدند.ضمنا در بخش ویژه نیز از دو 
فناوری  بخش شهدای  در  ابوطالبی  سلمان  آقایان  اثر 
فناوری  وقف  بخش  در  پور  عارف  مظفر  آقای  و 
تجلیل به عمل آمددر بخش دیگری از این جشنواره 
با  محمدی  مجتبی  آقای  به  جشنواره  دبیر  ویژه  جایز 
گرفت. تعلق  گرافیک(  ایران)موشن  احترام  به  اثر 

اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه نوآوری و فناوری درقم برگزار شد

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز به توسعه و پیشرفت برخی 
کشورهای جهان اشاره و بیان کرد: فناوری های نرم عامل مهم و حیاتی 

توسعه کشورهای پیشرفته شده است.
سید محمد حسین سجادی نیری در نشست معرفی صنایع خالق از 
مجوز تا حمایت که به همت و تالش مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی 
در تاالر شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد، 
در  فناوری  پیشرفت  مدل های  اخیر  سال های  طول  در  کرد:  اظهار 
کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی مورد بررسی قرار گرفته اند که 
نتیجه این تحقیقات به ضرورت توجه به فناوری در اسناد باالدستی 

کشور تأکید دارد.
موضوع  به  کشور  فناوری های  جامع  نقشه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
فناوری های نرم و فرهنگی نیز توجه دارد، بیان کرد: در طول سال های 
گذشته همه تمرکز کشور به فناوری های سخت بوده است و ما عادت 
کردیم که به سمت فناوری های قابل لمس روی بیاوریم در حالی که 

فناوری نرم حرف های زیادی برای گفتن دارد.
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به توسعه و پیشرفت برخی کشورهای جهان که به 
فناوری های نرم توجه داشته اند، اشاره و عنوان کرد: آن چیزی که در 
کشورهای پیشرفته موجب ماندگاری می شود بهره بری از فناوری های 

نرم است.

فناوری های نرم از جنس توانایی است
وی ادامه داد: کشورهایی که راز پیشرفت و توسعه آن ها بهره بری از 
فناوری های نرم است به دنبال انتقال پیشرفت هایشان به دیگر کشورها 

نیستند.
سجادی نیری با بیان اینکه نباید فناوری های نرم و سخت را در یک سطح 
دید، تصریح کرد: اما متأسفانه در مواردی فناوری های نرم و سخت را در 

یک جبهه و با یک معنا دیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: باید در آینده تولید علم و گفتمان بیشتری در حوزه 

فناوری های نرم داشته باشیم تا دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز با تأکید بر اینکه ما علم را 
از جنس دانایی و فناوری را از جنس توانایی می دانیم، گفت: در نتیجه 
فناوری آمده تا ما را با استفاده از علم در حوزه های مختلف توانمند کند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته تغییرات ایجاد شده در طبیعت به ما 
توانمندی می دادند که این نوع را فناوری سخت می گویند، تصریح 
کرد: فناوری های فرهنگی یک رسته از حوزه فناوری های نرم می شوند 

و مدیریت، آموزش، مالی و نیز دیگر شاخه های این فناوری هستند.
فناوری های نرم مظلوم واقع شده اند

سجادی نیری با بیان اینکه فناوری های نرم عامل اصلی ایجاد تغییر در 
کشورها و جامعه جهانی هستند، یادآور شد: هر تغییری که بتواند انسان و 
جامعه را به یک جهش و رفتار جدید برساند، بدون در نظر گرفتن ارزش 

آن رفتار، فناوری نرم نام دارد.
وی با اشاره به اینکه باید بحث فناوری های نرم در نشست های علمی 
حضور داشته باشد، بیان کرد: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
به گونه ای تدوین شده است که از شرکت های فرهنگی و هنری و سایر 

شرکت ها با فعالیت مشابه حمایت نمی شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری افزود: صنایع خالق کشور می تواند ما را از فروش 
نفت بی نیاز کند و این تنها به عنوان یکی از حوزه های فناوری های نرم 

است.

وی با بیان اینکه فناوری های نرم در مقابل تهاجم های فرهنگی دشمن 
چارچوب های  حفظ  با  فرهنگ  فروش  کرد:  ابراز  می گیرند،  قرار 
فرهنگی یک فعالیت مؤثر است که باید نسبت به آن توجه بیشتری داشته 

باشیم.
رییس پارک علم و فناوری قم با ابراز رضایت از رشد صنایع نرم در 
استان گفت: نشان صنایع خالق یک نشان بی بدیل در حوزه علوم 

دانش بنیان بوده و قم روند مطلوبی در رشد این حوزه دارد.
دکتر سید حسین اخوان علوی بیان کرد: نسل امروز ما باید با فناوری 
و  زندگی  سبک  تمام  فناوری،  چراکه  کند،  پیدا  کاملی  آشنایی 

کسب وکار جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان مهم ترین ابعاد فناوری های جدید اظهار داشت: کارآمدی و 
هویت سازی دو ویژگی اصلی فناوری های نوین است.

بازار پرسود فناوری های نرم
فناوری در درجه  ایجاد اشتغال در  برای  اخوان علوی تصریح کرد: 

نخست باید سرمایه مادی و نیروی انسانی ماهر تامین و تربیت شود.
وی تاکید کرد: یکی از مزیت هایی فناوری های نوین این است که تحت 
تاثیر تحریم های خارجی قرار نمی گیرد و قدرت چانه زنی آن همواره در 

اختیار فروشندگان می باشد.
وی تصریح کرد: بازار بزرگی در سطح کشور در رابطه با تولیدات 
فناوری های نرم و هویت ساز به وجود آمده که بخش بزرگی از این 

فناوری ها قابل عرضه در بعد بین المللی است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به تسهیالت قابل ارائه 
به شرکت های خالق و فناوری های نرم گفت: تسهیالت تخصصی 

نظام وظیفه، استقرار در پارک های علم و فناوری و ارائه مشاوره در 
زمینه های مالیاتی، گمرکی و قوانین پایه کسب وکار به این شرکت ها 

ارائه می شود.
دکتراخوان علوی افزود: ارائه خدمات بیمه تکمیلی، حمایت از حقوق 
مالکیت فکری برای ثبت اثر و محصول و استقرار شرکت های خالق در 

اماکن مسکونی از دیگر مزایای تسهیالت فضای کسب وکار می باشد.
وی با اشاره به حمایت های توسعه بازار شرکت های خالق گفت: توسعه 
بازار، تبادل فناوری، حمایت از تهیه اقالم تبلیغاتی، ارائه بسته حمایتی 
برای صادرات خدمات و محصوالت و توسعه تحقیقات بازار از مزایای 

این قبیل شرکت هاست.
وی ابراز کرد: صدور ضمانت نامه برای توسعه بازار، لیزینگ محصوالت 
خالق، جذب سرمایه برای طرح های خالق و تسهیالت طرح اشتغال 

پایدار روستایی در این رابطه ارائه می شود.
تشریح نحوه دریافت مجوز صنایع خالق

اخوان علوی بیان کرد: صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، 
یادگیری، نشر و چاپ، کسب وکارهای دیجیتال و فضای مجازی و 
بازی، اسباب بازی و سرگرمی از محورهای اصلی فناوری های نرم و 

خالق است.

در بخش پایانی این نشست ضمن اینکه  آقای دکتر محمد ولیا بیدگلی، 
مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی به تشریح خدمات این مرکز 
برای بستری سازی و شرایط اخذ مجوز صنایع خالق صحبت هایی را با 
واحدهای فناور عضو مطرح کرد؛ گفتنی است شرایط اخذ مجوز صنایع 
خالق به شرح زیر است که مهندس سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز در قالب پاورپوینت برای حاضران تشریح 

کرد: 
1- شخصیت حقوقی)موسسه یا شرکت(

2- نوآورانه بودن محصول/خدمت در سطح کشور
حل  اشتغال،  )ایجاد  فرهنگی  و  اجتماعی،  اقتصادی،  اثربخشی   -3

مشکالت جامعه، قابلیت درآمدزایی(
زیرشاخه ها:

- صنایع دیداری و شنیداری )انیمیشن، پی نمایی یا کمیک استریپ(
- کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی ) الگوهای نوین کسب و 

کار، یادگیری و فناوری آموزشی(
- صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی)موزه، میراث دیجیتال/ 

طبیعی(
- هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی

- اسباب بازی و سرگرمی)بازی های ویدئویی، بازی وارسازی(
- طراحی )معماری، گرافیک، مد و لباس، زیورآالت، طراحی صنعتی 

و کاال، بسته بندی(
-  چاپ و نشر )کتاب تعاملی، مهندسی کاغذ، نوشت افزار(

- گیاهان دارویی و طب سنتی
  - ارائه دهنده خدمات زیرساخت جهت توسعه کسب و کار در صنایع 

خالق

در نشست معرفی صنایع خالق فرایندها و حمایت ها مطرح شد:

نقش مهم فناوری های نرم در توسعه

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  امور  سیاست گذاری  دفتر  مدیرکل 
 1.5 از  بیش  روزانه  فناوری  و  علم  پارک های  در  مستقر  فناور  شرکت های  گفت: 
از  بیش  تولید  با  قم  میان  این  در  که  می کنند  تولید  ضدعفونی کننده  مواد  لیتر  میلیون 
دارد. قرار  سوم  رتبه  در  گلستان  و  قزوین  استان های  از  پس  روز،  در  لیتر  هزار   ۷0

کشور  سراسر  فناوری  و  علم  پارک های  روئسای  نشست  در  کشمیری  مهدی  دکتر 
تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  منصور  دکتر  حضور  با  و  ویدئوکنفرانس  صورت  به  که 
و  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  در  دستاوردها  و  اقدام ها  بررسی  موضوع  با  و  فناوری  و 
مستقر  فناور  واحدهای  توسط  روز  در  ماسک  میلیون  یک  از  بیش  تولید  به  برگزار  شد؛ 
عدد  هزار  روزانه 50  قم  استان  فناوران  کرد:  اضافه  و  اشاره  فناوری  و  علم  پارک های  در 
قرار داده است. پنجم کشور  رتبه  این زمینه در  را در  استان  این  تولید می کنند که  ماسک 

وی در بخش دیگر سخنان خود، یکی از ویژگی های اساسی شرکت های دانش بنیان را انعطاف پذیری 
دانست و گفت: مردم و مسئوالن انتظار دارند تا در شرایط بحرانی مانند شیوع کرونا فناوران اهتمام 
خود را بر روی تولید و تامین خدمات، محصوالت و تجهیزات اساسی مورد نیاز جامعه متمرکز کنند.

دانش بنیان  و  فناور  شرکت   400 از  بیش  رویکرد  همین  با  داشت:  اظهار  وی 
تامین  و  تولید  طراحی،  به  اقدام  کشور  سراسر  فناوری  و  علم  پارک های  در  مستقر 
به منظور  )آنالین(  برخط  خدمات  ارائه  و  دارویی  بهداشتی،  تجهیزات  و  محصوالت 
است. ستودنی  و  کم نظیر  خود  نوع  در  که  کردند  اجتماعی  فاصله گذاری  حفظ 

در این جلسه سید حسین اخوان علوی رییس پارک علم و فناوری استان قم نیز، ضمن معرفی واحدهای 
فناور فعال در موضوع مقابله با ویروس کرونا، حمایت ها و اقدامات این پارک درباره کاهش آسیب های 
وارد شده به کسب و کارهای فناورانه هسته ها و واحدهای فناور زیر پوشش خود را تشریح کرد.
گفتنی است شرکت های فناور ثمره طیبه با تولید غذاداروی فراسودمند با هدف تقویت سیستم 
ایمنی و از بین بردن ضعف بدن به نام های سگاس )1( و )2(، سگا، و شربت گاش و شرکت 
فناور دارو درمان سلفچگان با تولید روزانه حداقل200 هزار لیتر انواع ژل های ضد عفونی کننده 
دست و سطوح، شرکت فناور سایا پردیس آرنیکا ماسک سه الیه، مواد ضدعفونی کننده الکلی 
و مواد ضدعفونی کننده پایه وایتکس، لباس بیمارستانی و محافظ صورت و شرکت فناور قرآن 
 SMS و عترت تبیانماسک نانویی سه الیه 95 با دو الیه بیرونی اسپانباند و یک الیه داخلی
و ماسک پنج الیه 99 با پارچه Melt و شرکت نانو ابزار پارس با تولید حداقل 20 هزار 
دست و شرکت نانو بتن امین با تولید و توزیع 6هزار بطری از جمله شرکت های فناور 
حامی سالمت و مقابله با ویروس کرونا عضو پارک علم و فناوری استان قم بوده اند.

رتبه سوم فناوران پارک علم و فناوری استان قم در تولید مواد ضدعفونی کننده

به گزارش روابط عمومی استانداری قم،استاندار قم بر ضرورت نقش آفرینی مجموعه های دانشگاهی 
در بررسی علمی آثار و تبعات بیماری کرونا و ارائه راهکارهای عملیاتی در این راستا تاکید کرد.

های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  به  اشاره  با  سخنانی  طی  قم  استاندار  سرمست  بهرام  دکتر 
مراکز  این  که  دارند  توقع  استان  مردم  همه  کرد:  اظهار  فناوری  و  علمی  مراکز 
کند. عمل  فعاالنه  کرونا  بیماری  مدیریت  راستای  در  تحقیقاتی  های  پروژه  در 

استاندار قم با اشاره به ضرورت ایجاد آرامش و کنترل روانی تبعات ناشی از ویروس کرونا افزود: ارائه ی 
بازخورد پیامدهای کرونا در راستای مدیریت هرچه بهتر استان قم در دوران پسا کرونا از اهمیت ویژه 
برخوردار است و مراکز علمی و پژوهشی باید مسئوالن را در مدیریت این ویروس منحوس یاری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تقسیم بندی استان ها به سه گروه سفید، زرد و قرمز از 
سوی ستاد ملی کرونا ادامه داد: یکی از الزامات استان در روزهای آینده ایجاد شرایط وضعیت 
سفید و دست یابی به یک روز شیوع جدید وبدون مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا است.

سرمست با تاکید براینکه یکی از نگرانی های مهم استان عادی سازی روند آموزشی در سطوح 

مختلف علمی است افزود: تا زمان تغییر وضعیت و بهبود شرایط استان بایستی از طریق مجازی 
برنامه های تحصیلی و تحقیقاتی مجموعه ی جهاد دانشگاهی پیگیری شود. الکترونیکی،  و 

استاندار قم تاکید کرد:

نقش علم و فناوری در کنترل ویروس کرونا حیاتی است

حوزه  محصول   8 قم،  استان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شد. رونمایی  خالق  صنایع  معرفی  معرفی  نشست  حاشیه  در  نرم  فناوری 

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و اسالمی با بیان اینکه 8 رشته برای صنایع خالق 
تعریف شده است گفت: این رونمایی با حضور سید محمد حسین سجادی نیری، دبیر ستاد 
شد. انجام  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  هویت ساز  و  نرم  فناوری های  توسعه 

دکتر محمد ولیا بیدگلی با تاکید براینکه دبیر ستاد توسعه فناوری نرم  و هویت ساز از مجموعه 
فعالیت های واحدهای فناور حوزه فناوری نرم رضایت داشت گفت: آقای سجادی نیری بعد از 
بازدید از واحد فناور رهروان رواق کریمه با تمجید ویژه از عملکرد این موسسه فرهنگی هنری، 
قول هرگونه مساعدت و حمایت از واحدهای فناور عضو مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی را داد.

آخرین  خالق  صنایع  معرفی  نشست  در  نرم  فناوری  حوزه  فناور  واحد  اینکه 5  بیان  با  وی   
دستاوردها و محصوالت خود را رونمایی کردند گفت: واحد فناور رصدعمق آسمان با ارایه 

4 کتاب در حوزه نجوم قرآنی، واحد فناور توسعه آفرینان سپهراندیشه پارسیان با ارایه فناوری 
های نوین آموزشی در حوزه رباتیک، واحد فناورنام آوران آفرینش فردا، طراحی و ارائه روش 
نوین آموزش دورس حوزوی در قالب نرم افزار و وب، واحد فناور توسعه اشتغال کارا پویش 
ارایه خدمات  با  پارس  پردازان سامان گستر  اندیشه  افزار کاریابی آنالین و  نرم  ارایه  با  پارس 
آنالین تعمیرات و نگهداری ساختمان دستاوردهای خالقانه خود را معرفی و رونمایی کردند.

درنشست معرفی صنایع خالق روی داد؛

رونمایی از محصوالت 5 واحد فناور حوزه فناوری نرم
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بدون شک یکی از شرکت های دانش بنیان پیشرو در ایمن سازی و مقابله با 
شیوع کرونا شرکت دارو درمان سلفچگان است. این شرکت دارویی تا پیش 
شیوع این ویروس منحوس در زمینه تولید انواع ژل های ضد عفونی کننده 
دست و سطوح هیچگونه فعالیتی نداشته و پس از این واقعه با تجهیز پیشرفته 
ترین خطوط تولید در عرضه باکیفیت ترین محصوالت ضدعفونی کننده دست 
و سطوح زده موفق نشان داده است و دست کم 300 هزار لیتر مواد ضدعفونی 

کننده سطوح و دست و بیش از 15 هزار لیتر ژل ضد عفونی کننده تولید داشته 
اند.

عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان دارو درمان سلفچگان با اشاره به اینکه 
برای راه اندازی خط تولید تجهیزات و امکانات جدید فراهم شده است گفت: ما 
برای اینکه نیاز بازار را با بیشترین سرعت و بهترین کیفیت تامین کنیم خط تولید 

خود را تکمیل و مجهز کردیم.
علی شریعتمداری با تاکید براینکه به این پروژه نگاه معنوی و انسانی داشتیم و 
واقعا به دنبال سودجویی نبودیم گفت: متاسفانه در مقطعی از اوج شیوع بیماری 

کمبود الکل صنعتی به چرخه اقتصادی کارخانه ضربه وارد کرد.
این تولید کننده با بیان اینکه دولت باید دست دالالن و سوداگران که جان مردم 
را هدف سودجویی خود قرار داده اند را قطع کند گفت: وقتی صف طوالنی 
مردم در داروخانه ها و انتظار بیماران در بیمارستان ها را برای تهیه اقالم بهداشتی 

مشاهده می کنم واقعا ناراحت می شوم.
شریعتمداری با تاکید براینکه باید مسئوالن تمام همت خود را برای تهیه مواد اولیه 
اقالم بهداشتی به کار بگیرند گفت: واقعا پذیرفتنی نیست در حالی که بیماران با 
مرگ دست و پنجه نرم می کنند و هزاران نفر در معرض ابتال هستند ما به دلیل 

نبود الکل صنعتی کنار خط تولید بیکار بنشینیم.

مسئولیت اجتماعی مهم ترین دلیل تغییر کاربری تولید 

مشترک  رشد  مرکز  فناور  واحدهای  از  یکی 
کشاورزی نیز با ورود هوشمندانه در مقابله با ویروس 
کرونا رسالت اجتماعی خود را در این زمینه انجام 

داده است.
مدیرعامل سایا پردیس آرنیکا که در فرموالسیون 
بهینه تولید غذای فراسودمند ماهیان زینتی گوشتخوار 
فعالیت می کند با اشاره به اینکه از همان روزهای 
شیوع کرونا در چین این موضوع را به طور جدی 
پیگیری می کرده است گفت: ما می دانستیم که 
شیوع کرونا در ایران مشکالت و چالش های بسیاری 

را به همراه خواهد داشت.
مهندس مهدی مهدوی یار با بیان اینکه یکی از اولین 
شرکت های بوده که تولید ماسک را آغاز کرده 
است گفت: تاکنون 15 هزار ماسک سه الیه، 2 هزار 

بطری مواد ضد عفونی کننده الکلی و 5هزار بطری 
مواد ضد عفونی کننده پایه وایتکس را تولید کرده 

ایم.
وی با انتقاد از نحوه صدور مجوز تولید گفت: سازمان 
غذا و دارو به ما می گوید اشکالی ندارد می توانید 
تولید داشته باشید اما از طرفی مدعی است در صورت 
بروز اشکال هیچ مسئولیتی را به عهده نمی گیرد و 

یکی از شاکیان علیه ما خواهد بود.
با  همکاری  انتظار  ذیربط  مسئوالن  از  یار  مهدوی 
شرکت های استارتاپی دارد گفت:مسئوالن باید در 
پیشگامان سالمت را  فعالیت  بحرانی زمینه  شرایط 

فراهم آورند.
به  را  خود  فعال  و  خالق  فناور  شرکت  این  البته 
محدود  و  معطوف  دیگران  واکنش  و  خواستن 

نکرده و روش های دیگری را برای خدمت رسانی به 
نیازمندان فراهم کرده و به حد وسع خود از دالل بازی 
و سوداگری درزمینه تامین و عرضه اقالم بهداشتی 

جلوگیری کرده است.
مهندس مهدوی یار می گوید: ما از همان ابتدای امر 
با راه اندازی فروشگاه های اینترنتی و عرضه مستقیم 
کاال قصد داشتیم در مبارزه با دالالن سوداگری که  

بازار توزیع ماسک و ضد عفونی جلوگیری کنیم.

مقابله با دالالن با راه اندازی فروشگاه اینترنتی

ورود ویروس ناقل کرونا نشان داد که چقدر هزینه 
درمان و نگهداری باال می رود و حتی کل جامعه را 
از هر لحاظ فلج می کند اما اگر ایمنی سازی محیطی 
که یک روش پیشگیرانه است اتخاذ شود دیگر نیاز به 

این همه هزینه های پیش بینی نشده و اضافی نداشتیم.
یکی از فعالیت های واحد فناور دانش بنیان پویندگان 
 safe way فراوری طبیعی طراحی الگوی سالمت

برای توسعه بهداشت محیط در بدن و سطوح است.
مدیر واحد فناور پویندگان فراوری طبیعی، می گوید 
در این طرح ایمن سازی محیطی را براساس آخرین 
بومی سازی  و  الگوبرداری  نوین  دستاوردهای 

کرده ایم.
ایمن سازی  مجموعه  علی  محب  علیرضا  دکتر 

آخرین  براساس  را   )safe way محیطی) 
پروتکل های بهداشتی و سالمت معرفی می کند و با 
اعالم  این که 20 نوع گواهی نامه کیفیت و سالمت 
را برای اماکن عمومی و خصوصی مختلف طراحی 
کردیم ادامه می دهد: با اجرای safe way  اماکن 
مهد  و  مدارس  ها،  آرایشگاه  جمله  از  عمومی 
کودک ها، استخر، رستوران و کلیه مراکز بهداشتی 
و درمانی به ایمن سازی استاندارد سالمت دست پیدا 

خواهند کرد.
مدیر واحد فناور پویندگان فراوری طبیعی با اشاره به 
استقبال و فرهنگ سازی برخورداری از گواهی نامه 
کشوری  معتبر  و  مهم  اماکن  برای   safe way
گفت: اگر ویروس کرونا به جامعه ای نفوذ کند که 

از استانداردهای بهداشتی برخوردار است کمترین 
خسارت و کوتاه ترین زمان حضور را تجربه خواهد 

کرد.

safe way طراحی الگوی سالمت

نوین  پردازان  داده  افزاری  نرم  بنیان  دانش  شرکت 
اهداف یکی از مجموعه هایی است که توانسته با راه 
اندازی و مدیریت نرم افزارهای ارتباط آنالین سهم 
قابل توجهی در پویش خانه بمانیم و کاهش خطر 

ارتباط حضوری در مراکز شهری ایفا کند.

با  افزاری  نرم  بنیان  دانش  های  این شرکت  مدیر 

بیان اینکه ویروس کرونا ضرورت توسعه نرم افزار 
در کشور را دوچندان کرد گفت: نمی توان بدون 
زیرساخت های نرم افزاری کافی در سازمان ها ارتباط 

آنالین میان مردم و مسئوالن ایجاد کرد.
دکتر محمد جواد تقی زاده با اعالم اینکه در زمینه 
فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت می کند گفت: 
سامانه مدیریت فرایندهای سازمانی و انواع اتوماسیون 
اداری از عمده ترین فعالیت های شرکت ما  های 

محسوب می شود.
توسعه  در  کرونا  شیوع  ایام  در  اینکه  بیان  با  وی 
زیرساخت های نرم افزاری برای سازمان ها و نهادهای 
اداری فعال بوده است گفت: با این روش درصدد 
هستیم که حضور فیزیکی مردم و کارمندان را در 

سازمان ها کاهش دهیم.
تقی زاده یکی از مهمترین این شرکت دانش بنیان 
افزار جامع  نرم  اندازی و مدیریت  راه  برگزاری  را 

جلسه  مجلس 3  نمایندگان  آنالین گفت:  صحن 
غیر حضوری خود در سال جدید را از طریق صحن 

آنالین انجام دادند. 
نمایندگان  تمام  آنالین  ارتباط  این  در  افزود:  وی 
حاضر در فضای وب تمام فعالیت هایی که در زمان 
جلسه علنی و حضوری می توانستند انجام دهند را بی 

کم و کاست پیگیری کردند. 
این عضو پارک علم و فناوری استان قم در پاسخ به 
این سوال که آیا مجلس قصد دارد جلسات خود را به 
صورت آنالین ادامه دهد گفت: خوشبختانه بسیاری 
از نمایندگان از برگزاری آنالین جلسات اخیر ابراز 
غیر  جلسات  برگزاری  تداوم  اما  کردند  رضایت 
حضوری بستگی به نظر و آمادگی مدیریت حوزه 

فناوری اطالعات و ارتباطات مجلس دارد.

طراح نرم افزاری ارتباط آنالین برای روزهای قرنطینه

یکی از شرکت های دانش بنیانی که بعد از شیوع 
ویروس کرونا، دست روی دست نگذاشت و اجازه 
نداد که بیکاری حاصل از غلبه کرونا به اهداف آن 
دست درازی کند، موسسه فرهنگی قرآن و عترت 
دانش  شرکت  این  محوری  موضوع  است.  تبیان 
بنیان طراحی و ساخت بازی های معارفی است و 
شیوع ویروس کرونا که هرگونه تفریح و سرگرمی 
اجتماعی را مختل کرده برنامه های آنها را که اتفاقا 
مورد استقبال عموم مردم بود تحت الشعاع قرارداده 

بود.
از آنجا که مدیریت این موسسه علوم انسانی، جمعی 

از طالب جهادی حوزه علمیه هستند، آنها بیکار 
ننشسته دست به تولید اقالم بهداشتی برای نیازمندان 

مقابله با ویروس کرونا طراحی و تولید کردند.
تولید ماسک ویژه مناطق محروم

آقای بهشتی، مدیر روابط عمومی شرکت دانش 
بنیان قرآن و عترت تبیانف از تولید روزانه 10 هزار 
اول شیوع  از روزهای  فیلتردار و معمولی  ماسک 
کرونا خبر می دهد و می گوید: واقعیت این است 
که تمام محصوالت خط تولید ما به مناطق محروم 
ارسال می شود و در این زمینه جز تامین مواد اولیه و 
هزینه های جاری دنبال سودجویی و کاسبی نیستیم.

شرکت تولیدی سالمت افشان پاک تک به عنوان 
زیر مجموعه شرکت  تولیدی  از واحدهای  یکی 
دانش بنیان رایمند تک موفق به تولید محلول ضد 
عفونی کننده بدون نیاز به مواد زیرساختی الکل و 

غیر سمی شده است.
مهندس امین توکلی پور دانش با اشاره به اینکه طرح 
تولید فناورانه محلول های ضد عفونی کننده از سه 
سال گذشته کلید خورده است گفت: خوشبختانه 
در سال جاری توانستیم تمام مجوزها و گواهی های 
الزم از سازمان غذا  دارو و صمت  اخذ کرده و خط 

تولید را فعال کنیم.

رئیس هیئت مدیره سالمت افشان پاک تک  با اشاره 
به اینکه این محلول های تولیدی از قدرت جذب و 
از بین برندگی ویژه ای برخورد است گفت: موادی 
که برای ساخت این محلول به کار بردیم هرنوع 
میکروب و ویروس را در کمتر از یک دقیقه از بین 

می برد.
بوی  محصول  این  اینکه  بیان  با  توکلی  مهندس 
نامطبوع محیط و سطوح را از بین می برد گفت: یکی 
از ویژگی های منحصر به فرد این به دلیل نداشتن 
پایه الکلی عدم نیاز به شستن و آبکشی بعد از اسپری 

کردن روی سطوح مختلف است.
تولید ضد عفونی کننده با پایه آب

این کارآفرین حوزه فناوری با تاکید براینکه محلول 
است  سمی  غیر  بنیان  دانش  شرکت  این  ابداعی 
گفت: چون در ترکیب این محلول از الکل صنعتی 
استفاده نمی شود محلول سمی نیست و حتی مدعی 

هستیم که اگر مقدار کمی از آن خورده شود به بدن 
آسیب نمی زند.

وی با اشاره به اینکه فرمول این محصول را بومی 
سازی کرده و از انحصار شرکت های آمریکایی 
افزود: درصدد هستیم ۷ نوع محصول  درآوردیم 
فناورانه  دیگر را به سبد مجموعه پاک تک اضافه 

کنیم.
محصولی در خدمت محیط زیست

این عضو شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری 
استان قم در حال حاضر به دلیل نیاز مردم شبانه روز 
این محلول را تولید و عرضه می کنیم گفت: با اینکه 
خط تولید خود را در سال جاری فعال کرده ایم اما 
در حال حاضر روزانه 5هزار لیتر از این محلول را 
تولید و تحت نظارت سازمان غذا دارو روانه بازار 

می کنیم.

همت جهادی فناوران طلبه

تولید محلول ضد عفونی کننده غیر سمی و بدون الکل

ایران  در  اتوماتیک  شیرآالت  کننده  تولید  اولین 
نیز این روزها خدمات گرانبهایی را برای مقابله با 
شیوع کرونا عرضه می کند.از تولید شیرآالت تمام 
اتوماتیک چشمی و لمسی برای مراکز بهداشتی و 
درمانی برای بی نیازی از تماس بیماران با شیرآالت 
تا تولید ویژه سر دوش های حمامی به منظور کاهش 
حداقل 2برابری مصرف آب که به بهانه شیوع کرونا 

روند فزاینده به خود گرفته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت بلندای صنعت با طرح 
این مطلب که بیش از ۷0 درصد شیرآالت کاهنده 
مصرف آب و تمام اتوماتیک  کشور را تولید می 

کنیم گفت: برای اولین بار شیرآالت  لمسی تمام 
اتوماتیک ساخته شد که به محض نزدیکی به اطراف 

آن فعال می شود.
مهندس محمود کبیریان با بیان اینکه 80 نوع محصول 
متنوع را تولید می کنیم افزود: کلیه محصوالت ما 
فناورانه و تمام اتوماتیک است و برخی از آنها دارای 

ثبت اختراع و انحصاری است.

وی از راه اندازی خط تولید ماسک به منظور رفع 
نیازهای بیمارستانی و عمومی خبرداد و گفت: تمام 
تجهیزات خط تولید را باز طراحی کرده و خط تولید 

ماسک را راه اندازی کردیم.
کویر  صنعت  بلندای  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
تولید  این خط  در  نفر  براینکه حدود 10  تاکید  با 

فعال شده اند گفت: با تمام قوا در حال تولید انواع 
شیرآالت با ظرفیت کامل هستیم و خط تولید ماسک 
مکمل اهداف خدمت رسانی ما به نیازهای اساسی 

کشور است.
مهندس کبیریان با اعالم اینکه روزانه 2 هزار ماسک 
تولید می کنیم گفت: در حال حاضر 2 مدل ماسک 

4 الیه فیلتردار در دست تولید داریم.
مجوزهای  دریافت  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
الزم برای تولید هستیم گفت: در این صورت تمام 
محصوالت خود را در اختیار وزارت بهداشت قرار 

می دهیم.

تولید کلکسیونی از محصوالت برای مقابله با شیوع کرونا

مجموعه آمیار24 ارایه دهنده خدمات آنالین ثبت سفارش 
و اعزام نیروهای عامل حوزه ساختمانی با توجه به اینکه 
مبتنی بر وب و طراحی اپلیکیشن است، می تواند یک گروه 

دائمی مدافع سالمت مردم باشد.
ارتباط غیر حضوری  برای سهولت در  اینکه  بر  مضاف 
سامانه تلفنی به نام» تلفن یار« نیز راه اندازی کرده و این 
سامانه از طریق شماره گیری 31۷61 در اختیار مشتریان 
بوده و تمامی خدمات مورد نیاز شما براحتی و با یک تماس 

بصورت خودکار و 24 ساعته در دسترس آنهاست.
یکی از مدیران شرکت فناوراندیشه پردازان سامان گستر 
پارس با تاکید براینکه این واحد فناور در 20 رشته کاری 
در حوزه انواع بازسازی و تعمیرات ساختمانی فعالیت دارد 

گفت: نیروهای اعزامی ما با تجهیزات کامل بهداشتی و 
با لباس مخصوص کار وارد خانه های مردم می شوند و 
رعایت اصول بهداشت محیطی و شخصی از پروتکل های 

مهم از همان بدو راه اندازی شرکت بوده است.
او می گوید طرحی را به مسئوالن پیشنهاد داده ایم مبنی 
اینکه از نیروهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا را 
مشاغل  احیای  راستای  در  و  گرفته  خود  پوشش  تحت 
ساختمانی صاحبان کسب و کارهای سنتی را جذب و 

حمایت کند.
گفتنی است واحد فناور آمیار24 تاکنون 80 رسته کاری را 

با جذب 200 نیروی متخصص فعال نموده  است.

طرحی در خدمت پویش »درخانه بمانیم«

گزارش یاوران سالمت عضو پارک؛

فناوران علیه کووید - 19
اشاره: این روزها شرکت های فناور با طراحی و تولید محصوالت فناورانه در 
صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار داشته و بار دیگر برتری و مزیت کسب 
و کارهای دانش بنیان را به رخ اقتصاد وابسته به نفت می کشند. امروز ثابت شده 
است پادتن اقتصادی ویروس منحوس کووید-19 همان اقتصاد مقاومتی و 
اقتصاد متکی بر دانش بومی است. البته سازوکارهای دست یابی به اقتصاد خالی 

از نفت جوانان نخبه و فناوران خوش فکر هستند.جوانانی که مقام معظم رهبری به 
وجود آن ها می بالند و ضمانت حیات انقالب را در دستان آن ها می دانند.

امروز در ایام کرونا، این جوانان رعنا و خوش فکر، راه غلبه بر بحران ایجاد شده را 
در پیش گرفته و یاوران گمنام مدافعان صف اولی سالمت هستند. 

این که بیش از 400 واحد فناور عضو پارک علم و فناوری توانسته اند پهنه 

خدمات خود را در ساخت انواع داروهای مقاوم سازی بدن علیه ویروس کرونا 
یا تولید روزانه حدود 2 میلیون لیتر انواع ژل ضد عفونی کننده و عرضه بیش از 
یک میلیون انواع ماسک و لباس بیمارستانی را در کارنامه خود ثبت کنند و 
سهم عمده ای در بسیج همگانی علیه ویروس کرونا داشته باشند، تنها بخشی از 
لیاقت مطلق کسب و کارهای مبتنی بر اصول دانش بنیان است. جالب این است 

که بدانیم بخش تقریباً مهمی از شرکت های استارتاپی به دلیل عدم دریافت 
مجوزهای تولید، در عین توانمندی و آمادگی از ساخت و عرضه محصوالت 
فناورانه برای مقابله با ویروس کرونا محروم مانده اند که برخی از آن ها مشمول 

کم لطفی مسئوالن   مربوط هستند.

از  وب  بر  مبتنی  و  آنالین  خرید  پلتفرم  باسالم، 
تولیدکننده  ایرانی است. تولیدکنندگان می توانند در 
باسالم غرفه رایگان بسازند و محصوالت خود را به 
خریداران عرضه کنند. در این بازار آنالین می توان 
محصوالت خوراکی خانگی، صنایع دستی و بسیاری 

دیگر از تولیدات ایرانی را پیدا و خریداری کرد
شرکت دانش بنیان جوامع تدبیر سالم کارنامه پرباری 
در پویش در خانه بمانیم در ایام شیوع یروس کرونا 
داشته و داردمهندس مسعود توکلی با اشاره به اینکه 

در این میان اقتصادهای خرد و فعالیت های خدماتی 
مجموعه  است گفت:  دیده  و ضرر جدی  آسیب 
باسالم در خصوص حمایت از غرفه داران و مشتریان 
خود کارمزد غرفه داران عضو وب سایت باسالم  را 
از 29 اسفند ماه سال 98 تا 15 فروردین سال99 به صفر 

درصد رساند.
ثبت  از  مردمی  استقبال  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
سفارش آنالین و خرید میوه نوروزی گفت: با توجه 
به اینکه غرفه های مستقر میوه های نوروزی از ۷۷ 
غرفه در سال گذشته به 12 غرفه رسیده بود سفارش 
آنالین بیشتری داشتیم و حدود 1000 ثبت سفارش و 

ارسال محموله داشتیم.
از  دیگر  از یکی  باسالم  بنیان  دانش  مدیر شرکت 
فعالیت هایی که در راستای توسعه و فرهنگ سازی 
سالمت جامعه از گزند ویروس کرونا وجود دارد 
خبرداد و گفت: خوشبختانه با توجه به اینکه اغلب 
مشتریان باسالم به کیفیت و رعایت بهداشت مواد 

غذایی غرفه داران ما اعتقاد راسخ دارند کمپین عیدانه 
فروش آجیل و شیرینی ما رونق خوبی داشت و با 
رشد 50 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته مواجه بودیم.
توکلی با تاکید بر اینکه کارمزد دریافتی از غرفه داران 
صفر درصد بوده است گفت: بسته های حمایتی ما 
تا 60 هزار  نیز بود و هرکس  شامل حال مشتریان 
تومان خرید داشت نیز از تخفیف های ویژه ارسال 

پست برخوردار شد.
وی با بیان اینکه با ابراز نگرانی از شرایط اقتصادی 
پساکرونایی کشور گفت: با توجه به اینکه شرایط 
ما  نیست  اقتصادی کشور حاکم  اوضاع  بر  خوبی 
سعی کردیم با حمایت های ویژه از غرفه داران و 
حذف گزینه های درآمدی شرکت به تداوم و حیات 
اقتصادی آنها کمک کنیم که البته این روش سبب 

شد تا فشار مالی روی مجموعه تمرکز یابد.

تدابیر ویژه در ایام تعطیالت کرونا

متاسفانه به دلیل ورود افراد غیر متخصص و متفرقه 
در شبکه جمع آوری زباله های خشک، نه تنها هزینه 
سنگینی به شهرداری تحمیل می شود بلکه این افراد 
ناخواسته  به دلیل جمع آوری غیر بهداشتی و سنتی 
نقش مهمی را در انتشار انواع ویروس ها ایفا می کنند. 
برای  آرا  شهر  آرمان  پاک  زیست  مدیرعامل 
بیماری ها  انواع  شیوع  و  پراکندگی  از  پیشگیری 
حاصل از سوء مدیریت زباله های شهری در زمینه 
طراحی سامانه زیپاک در قالب اپلیکیشن تلفن همراه 
برای  جمع آوری زباله خشک و ضایعات اقدام به 

فعالیت کرده است.
مهندس محمدعلی مقدم با بیان این که طرح در قالب 
مدیریت حوزه شهری برنامه ریزی شده است گفت: 
هر اجتماعی که تولید زباله خشک و ضایعات دارد 

می تواند از این مزیت هوشمند استفاده کند.

وی گفت:  این طرح با نام زیپاک )ترکیب زیستن 
پاک( و با هدف ساماندهی به فرایند تفکیک زباله 
خشک و بهینه سازی فرایند جمع آوری  طراحی شده 
است. این طراح سامانه بهینه سازی حمل و نقل زباله 
با اعالم این که در شهری مانند تهران بیش از ۷ هزار 
تن پسماند تولید می شود گفت: طبق آمارهای اعالم 
شده ۷0 درصد پسماندها تر و 30 درصد که حدود 
210 تن می شود زباله خشک است و تنها 8 درصد 
بازیافت شده و روزانه بیش از یک میلیارد  آن ها 

تومان ثروت تهرانی زیرخاک می رود.
این کارآفرین عضو پارک علم و فناوری استان قم 
با تاکید براین که این شبکه استارتاپی اشتغال زایی  
صورتی  در  گفت:  می آورد  فراهم  را  گسترده ای 
که بتوان شبکه هوشمند جمع آوری زباله خشک را 
در سراسر کشور گسترش داده و موانع آن را رفع 

کرد می توان پیش بینی کرد تا 5 هزار نفر به صورت 
مستقیم و بیش از 100 هزار نفر به شکل غیر مستقیم 

در جریان اشتغال زایی این شبکه قرار می گیرند.

طراحی شبکه هوشمند جمع آوری زباله خشک
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ساخت دستگاه ماسک سه الیه پزشکی
شیوع  با  مبارزه  راستای  در  اردبیل  فناوری  و  علم  پارک  فناوران 
به ساخت دستگاه ماسک سه الیه پزشکی  ویروس کرونا، موفق 

شدند.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل 
کرونا  ویروس  شیوع  از  پس  پارک  این  خبر گفت:  این  اعالم  با 
در راستای تامین و تولید محصوالت فناورانه و نوآورانه پیشرو و 
پیشتاز بوده است که دستگاه ماسک سه الیه پزشکی یکی از آن 

موارد است.
وی افزود: این دستگاه قابلیت تولید 60 عدد در هر دقیقه را دارد 

و نیاز بخش مهمی از جامعه پزشکی را می تواند پاسخگو باشد.

تولید کیت تشخیص سریع متانول 
یکی از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی 
که در زمینه تولید کیت های آزمایشگاهی فعال است توانست برای 

نخستین بار در کشور، کیت تشخیص سریع متانول را تولید کند.
پیشتاز  سالمت  نوند  نوین  شرکت  مدیرعامل  استادی  آراز  دکتر 
بوده  تکنیکی ساده  این کیت  داد:  توضیح  این کیت  درخصوص 
مورد  نمونه  در  را  متانول  دقیقه  پنج  از  زمان کمتر  در  می تواند  و 

نظر شناسایی کند.
برای مصارف صنعتی  و  بوده  الکل  نوعی  مایع  متانول  افزود:  وی 
و  ضدعفونی  خاصیت  داشتن  با  اگرچه  که  می شود  تولید 

پاک کنندگی شناخته می شود.

»AFتولید داروی »سافاکتو
و  علم  پارک  در  مستقر  دانش بنیان  شرکت های  از  یکی  فناوران 
فناوری خراسان با تولید داروی »سافاکتوAF« توانستند ایران را به 

دومین کشور جهان در تولید این داروی مهم تبدیل کنند. 
دکتر امیرحسین مقصودلو مدیرعامل شرکت سامان داروی هشتم 
توان ساخت  تنها آمریکا  اسالمی  از جمهوری  پیش  اینکه  بیان  با 
از  یکی  را  هشت  فاکتور  است،  داشته  را   AF»سافاکتو« داروی 
پیچیده ترین محصوالت دارویی روز دنیا در زمان سرمایه گذاری 
شرکت سامان داروی هشتم معرفی کرد و گفت: محصول فاکتور 
هشت نوترکیب شرکت سامان داروی هشتم با نام تجاری »سافاکتو

AF« آخرین نسل از فاکتور هشت موجود در دنیاست که سامان 
دومین  به عنوان  آمریکایی  شرکت  یک  از  پس  هشتم  داروی 

شرکت در جهان موفق به تولید آن شد.
ساخت دستگاه تنفس مصنوعی ونتیالتور

فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  دانش بنیان  شرکت های  از  یکی 
می کرد  فعالیت  الکترونیک  حوزه  در  این  از  پیش  که  مازندران 
مصنوعی  تنفس  دستگاه  تولید  به  اقدام  جهادی  حرکت  یک  در 
از  پایین تر  بسیار  هزینه  با صرف  کرونایی  بیماران  برای  ونتیالتور 

هزینه خرید نمونه خارجی کرد. 
مازندران  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  معتمدزادگان  دکترعلی 
که  است  دستگاهی  ونتیالتور  یا  مصنوعی  تنفس  دستگاه  گفت: 
هوای قابل تنفس را به داخل ریه فرستاده و سپس دی اکسید کربن 
را  ونتیالسیون  عملیات  محصول  این  کند.  می  خارج  ریه ها  از  را 
برای بیمارانی که شرایط حاد تنفسی ندارند در طوالنی مدت انجام 
می دهد. این دستگاه به دلیل ابعاد کوچک، وزن سبک و آسانی 
عملکرد در منزل، آمبوالنس، بخش های ویژه با درجه اهمیت کم 

قابل استفاده می باشد.

اخبار کوتاه پارک های علم و فناوری

خالصه عملکرد پارک علم و فناوری استان قم در سال 98

و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فناوری استان قم، واحد فناور با سالم برای 
در جشنواره  توانست  متوالی  سال  دومین 

وب و موبایل ایران صاحب رتبه شود.
 به گفته یکی از مدیران شرکت دانش بنیان جوامع 
دوره  یازدهمین  در  فناور  واحد  این  سالم  تدبیر 
جشنواره وب و موبایل توانست در بخش مردمی به 
عنوان سایت برتر خرید آنالین و در دوازدهمین دوره 
در سال 98 نظر در دو بخش اپلیکیشن و سایت در 
حوزه بازار آنالین در انتخاب نهایی داوران و مردم 

قرار بگیرد.  
بنابراین گزارش واحد فناور با سالم به عنوان یک 
برای  امنی  نقطه  توانسته  آنالین  اجتماعی  بازار 
صاحبان کسب وکارهای خانگی، کارگاهی، محلی 
و روستایی باشد تا برای خودشان غرفه های مجازی 

از  مشتریانی  برای  را  محصوالتشان  و  کنند  ایجاد 
سراسر ایران عرضه کنند. 

دسته های  در  که  محصوالت  این  اصلی  شاخصه 
مختلفی مواد غذایی، پوشاک، صنایع دستی، لوازم 
خانه و دسته بندی شده اند، تاکید بر سنتی و بومی بودن 
محصوالتی است که اغلب حاصل دسترنج جمعی از 

کارآفرینان و فعاالن خانگی و تک نفره می باشد.

در دوازدهمین جشواره  وب  و  موبایل  ایران روی داد؛در دوازدهمین جشواره  وب  و  موبایل  ایران روی داد؛

واحد فناور با سالم صاحب واحد فناور با سالم صاحب 22 رتبه ممتاز در بازار آنالین شد رتبه ممتاز در بازار آنالین شد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
پارک علم و فناوری استان قم، شرکت دانش 
بنیان رایمند نیکوفراز ایرانیان عضو و مستقر 
استان قم، موفق  فناوری  در پارک علم و 
توانمندسازی  خدمات  کارگزاری  اخذ  به 
ذیل حوزه های زیر از صندوق نوآوری و 

شکوفایی شد.
 از این رو بخشی از خدمات ویژه این کارگزاری به 

شرکت های دانش بنیان در زیر می آید:
1 - خدمات توسعه بازار :

تدوین طرح های کسب و کار/گزارش تحقیقات 
بازار ملی و بین المللی

 ارزیابی توان صادراتی 	
اعزام و پذیرش هیات های تجاری 	
در  	 بنیان  دانش  های  شرکت  حضور 

نمایشگاه ها و پاویون های داخلی و خارجی
در  	 بنیان  دانش  های  شرکت  حضور 

نمایشگاه های دائمی و مراکز فروش خارجی
2 - خدمات رتبه بندی/رقابت پذیری 

عارضه یابی و تحلیل شرکت های دانش  	
بنیان

الزم بذکر هست که ۷0 درصد از مبلغ قراردادهای 
ذیل موضوعات فوق را که توسط رایمندسرویس 
اجرا گردد، صندوق نوآوری و شکوفایی در سقفی 

قرارداد  طرف  بنیان  دانش  های  شرکت  به  معین 
پرداخت خواهد کرد.

با دارا بودن چرخه  زیست بوم فناوری رایمندتک 
شامل  شتابدهی  استودیوی  از  کارآفرینی  کامل 
خدمات ثبت اختراع، دانش بنیانی، ارزش گذاری و 
انتقال فناوری گرفته تا خدمات توسعه کسب و کار 
شامل توسعه بازار داخلی و خارجی و عارضه یابی 
و رفع عارضه می باشد که در نهایت وی سی بعنوان 
بازوی سرمایه گذاری زیست بوم، مسئولیت تزریق 
مدیریت آن در شرکت های  و  راهبری  و  سرمایه 

پورتفوی زیست بوم را خواهد داشت.
رایمندسرویس نیز بعنوان یکی از بازوهای قدرتمند 
هلدینگ رایمندتک، دارای کارگزاری از کریدور 
توسعه صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی بوده 
که آمادگی ارائه طیف وسیعی از خدمات توسعه ای 
وو تحلیلی را به شرکت های دانش بنیان کشور دارد.

انتخاب رایمندسرویس به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی

فنـــاوران
خبرنامه داخلی پارک علم و فناوری استان قم

شماره هشتم - سال 1399

شورای سیاست گذاری:

      - دکتر سید حسین اخوان علوی

      - مرتضی صدیقیان کاشی

      - روح اهلل یارمحمدی

طراح و گرافیست: سید حامد محمودزاده

جذب و پذیرش درآمد واحدهای فناور از محل فروش وصادرات

تعداد افراد شاغل در واحدهای فناور درصد پراکندگی شاغالن واحدهای فناور بر حسب مدرک تحصیلی

وضعیت شرکت های دانش بنیان استان قم تسهیالت و تأمین منابع مالی
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یلم برگزاری اولین جشنواره استانی ف
کوتاه نوآوری و فناوری

نشست های انتقال تجربه

برگزاری تورهای 
تانرفع نیازهای فناورانه از صنایع اس

برگزاری تورهای متعدد فناوری

 مشارکت در ساخت و تامین محتوای سری جدید
برنامه های رادیویی و تلویزیونی رویش

نشست معرفی حمایت ها و فرآیندهای 
صنایع خالق

وری برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فنا
۹۸استان در سال 

نشست استاندارد سازی  
محصوالت دانش بنیان

نشست معرفی مزایا و فرآیند اخذ 
مجوز دانش بنیان

عضویت هیئت مدیره و نمایندگی دولت در
صندوق پژوهش و فناوری کریمه

برگزاری دوره های آموزشی نانو فناوری

ریاست و دبیرخانه هیئت اجرایی مناطق
کشوری ۵،۳،۱ 

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

نسانی دبیرخانه کمیته کاربرد و توسعه فناوری در علوم ا
و هنر وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

کارگزار جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

شوردبیرخانه مراکز رشد علوم انسانی و فناوری های نرم ک

وریرونمایی از محصوالت فناورانه با حضور مقامات کش


