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حرف نخست

در پاسداشت سردار عّزت و امنّیت
»عزیز« بودن و »محبوب« خلقت شدن سرمایه ای است که تنها از حساب بانکی 
الیزال الهی به خزانه بشریت واریز می شود. بی شک خداونِد غنِی حمید وقتی در 
بخشی از سوره مبارکه آل عمران می فرماید:»... تُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُء  بِیَِدَك 
مرتبه ای  هر  در  هرکس  که  می شود  معلوم  قَِدیٌر...«  َشْيٍء  ُکلِّ  َعلَی  ََّک  إِن الَْخیُْر 

نمی تواند صاحب ثروت آسمانی عزت شود.
بود،  عزیز  خود  برکت  پر  زندگی  دوران  طول  در  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار 

هنگام رجعت عزیزتر شد و مردم قدرشناس ایران کاری کردند که این عّزت 
در سینه تاریخ جاودانه بماند.

فراموشی  و  قاسم سلیمانی محبوب می ماند  مانند سردار  اگر شخصیتی  بی گمان 
شدنی نیست، یکی از مهم ترین دالیلش این است که در هر خیر و خدمتی، در هر 

برکت و آبادی، »ردپایی« از این رادمرد وجود دارد.
فراز و نشیب ها، کم و  با وجود همه  اخیر  ما در سال های  خوشبختانه در کشور 
کاستی ها و ناجوانمردی های فرامرزی، صحبت از علم و فناوری، اختراع و ابتکار، 
شرکت های فناور، اقتصاد دانش بنیان، و هزاران موضوع مرتبط با زیرساخت های 
توسعه و فناوری می شود. دستاوردهای بزرگی که ضامن عّزت و صالبت یک 

ملت است. 
از  برخی  در  و  شده  عزتمند  و  کرده  سربلند  اگر  کشور  فناوری  و  علم  جامعه 
سلیمانی  سردار  امثال  مدیون  است،  شخصیت  صاحب  علمی  مهم  کرسی های 
هاست. سردار سلیمانی فقط یک سردار جنگی که لباس رزم پوشیده نیست، او 
سردار علم و فناوری، توسعه و سازندگی، و ... در نهایت سردار عّزت و امنیّت 

یک ملت است. سرداری که عّزتش را از خداوند عزیز هدیه گرفته است..
روحش شاد و یادش گرامی باد
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معرفی  برای  مغتنم  فرصتی  فناوری همواره  و  پژوهش  هفته  اشاره: 
آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، 
پارك های علم و فناوری، و دستگاه های اجرایی در راستای هدفمندسازی، 
و  پژوهش ها،  تحقیقات،  تجاری سازی  نهایت  در  و  کاربردی سازی، 
طرح های فناورانه است. در سال 1398 براساس مصوبات ستاد هفته پژوهش 

و فناوری که ریاست آن برعهده استاندار محترم قم، جناب آقای دکتر 
سرمست بود، پارك علم و فناوری استان قم عالوه بر عضویت رسمی ستاد 
هفته پژوهش و فناوری استان، یکی از اعضای کمیته علمی و براساس ماده 8 
دستور العمل »برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان ها« مسؤولیت خطیر و 
کاربردی کمیته نمایشگاه و فن بازار را برعهده گرفت و در ادامه پیرو وظایف 

و رسالت ذاتی خود در نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهشی و فناوری  
حضوری متفاوت، حرفه ای و فعال پیدا کرد. از این رو به منظور اطالع 
رسانی مفید و بازتاب فعالیت ها و عملکرد گزارشی از روند برگزاری این 

رویداد مهم تقدیم می شود:
ادامه در صفحه 4

نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش و فناورینمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم

قرارداد فروش فناوری غرفه طرح رقابت در خدمت - نماز جمعه

از اطالعات  با حجمی  در دنیای کنونی که 
متنوع مواجه هستیم و انواع رسانه های دیداری 
به  گوناگون،  شکل های  در  شنیداری  و 
تزریق و حتی تحمیل داده ها مشغول هستند، 
و  خوشه چینی  دنبال  به  تنها  مخاطبان  بیشتر 
مختصریابی در پهنه عظیم اطالعات هستند. در 
این میان انتقال و معرفی داده های علم و فناوری که از عمق و ابعاد اطالعاتی 
بیشتری برخوردار است، بسی دشوارتر به نظر می رسد. از این روست که 
فراگیر و سهل الوصول کردن داده های علمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بدون شک یکی از بهترین و میانبرترین روش های انتقال مفاهیم، معرفی 
و تعمیق علم و فناوری با استفاده از زبان گویا، رسا، و انعطاف پذیر »هنر« 
است.خوشبختانه در سال های اخیر، رویکرد متولیان امر به ویژه در معاونت 
به رسانه محور شدن دستاوردهای  فناوری ریاست جمهوری  علمی و 
فناوری کامالً فعال و مثبت شده است که ثمره آن ورود و بروز صاحبان 
اختراع، ابتکار، و نخبگان فناوری در صحنه گسترده جامعه است. برگزاری 
»میدون«  تلویزیونی  برنامه  و  »ایران ساخت«  هنری  و  فرهنگی  جشنواره 
از جمله حرکت های علمی و فرهنگی نویدبخشی است که می تواند به 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در بدنه اصلی جامعه کمک قابل توجهی 

کند. 
بر این اساس اولین جشنواره استانی »فیلم کوتاه نوآوری و فناوری« به همت 
پارك علم و فناوری استان قم و با همراهی و مساعدت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و همکاری یکی از واحدهای فناور عضو پارك به نام 
موسسه رهروان رواق کریمه، در آستانه برگزاری است. این طرح ابتدا به 
تصویب وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری رسید و حتی با پی گیری های 
انجام شده به عنوان یکی از طرح های اقتصادی ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
قم ثبت شد. جشنواره از 4 شهریورماه سال جاری اعالن فراخوان شد و 
به رغم نوپایی موضوع تا پایان مهلت ارسال آثار)هفتم دی ماه( حدود 110 
اثر به دبیرخانه رسید. نکته قابل تأمل این جشنواره استانی استقبال و ارسال 

12 اثر از شهرهای دیگر است که نشان از وجود ظرفیت های خوب هنر 
در زمینه معرفی دستاوردهای علم و فناوری دارد. به هر روی این جشنواره 
در روزهای 27 و 28 بهمن ماه  با اکران عمومی کلیه فیلم های منتخب 
هیأت محترم ارزیابی و انتخاب شروع شده و در روز 29 بهمن همزمان 
با روز» اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی« با شناخت برگزیدگان به کار خود 
پایان خواهد داد. این جشنواره در سه بخش اصلی، جانبی، و ویژه برگزار 
تبلیغاتی و  می شود. بخش اصلی این جشنواره شامل مستند، تیزرهای 
رپورتاژ آگهی، کلیپ، پویانمایی و موشن گرافیک است. بخش جانبی 
شامل فیلم های ۶0 ثانیه ای حرفه ای و ۶0 ثانیه ای آماتور خواهد بود و بخش 
ویژه نیز به فیلم های کوتاه شهدای فناوری و فیلم های کوتاه وقف فناوری 

اختصاص دارد.
بی گمان برگزاری جشنواره استانی فیلم کوتاه فناوری و نوآوری با اهدافی 
مهم و اساسی طراحی و تدوین شده است که از جمله آن تقویت فیلم سازی 
در حوزه فناوری، حمایت مادی و معنوی از هنرمندان عرصه فناوری، 
ارتقای آموزش، تحلیل، تبیین و روش های ساخت انواع فیلم 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 می باشد.
به هرحال با عنایت به نوپا بودن پیوند میان هنر و فناوری و این که این 
بار برگزار خواهد شد، توقع آرمان گرایانه ای  برای نخستین  جشنواره 
برای خود متصور نیستیم و در پی رشد و توسعه اهداف کمی و کیفی 
آن خواهیم بود. اما چیزی که فرای نفس برگزاری جشنواره وجود دارد، 
تقویت و تحکیم فرهنگ متعالی علم و فناوری در جامعه و ایجاد یک 
نقشه راه هدفمند برای توسعه اقتصاد دانش بنیان است که وصف ثمرات و 

برکات آن وقت مقتضی دیگری می طلبد.

* معاون فناوری پارك علم و فناوری استان قم و دبیر جشنواره استانی »فیلم 
کوتاه نوآوری و فناوری« 

تأملی بر نخستین جشنواره فیلم کوتاه نوآوری و فناوری

* دکتر حمیدرضا شوشتری
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بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستان
اینکه بیان با فناوری و تحقیقات، علوم، وزیر قم،
فناوری بخش در علمی مراکز و دانشگاهها حضور
وتولیدثروتتعیینکنندهاستگفت:نخبگانباید
بسترهایرشدوتوسعهرادرپارکهایعلموفناوری

ومراکزرشدجستجوکنند.
دکتر منصور غالمی در نشست روسا و مدیران مراکز علم و 
فناوری و دانشگاه های استان قم در تاالر اندیشه دانشگاه قم با اشاره 
به ظرفیت های علمی کم نظیر شهر قم گفت: وزارت علوم برای 
تقویت ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه  ها مشوق های بسیاری 

را برای اساتید و مراکز دانشگاهی در نظر گرفته است.
لزومتوسعهعلمروزدرقم

 وزیر علوم، تحقیقات، و فناوری با تأکید بر این که شهر قم در کنار 
سرآمدی علوم حوزوی باید در علوم دانشگاهی هم رشد و توسعه 
پیدا کند گفت: توجه به فناوری یکی از اولویت های مهم وزارت 
علوم است و مسیر درست و نهایی انتقال دستاوردهای علمی به 

جامعه با رویکرد فناوری امکان پذیر است.
دکتر غالمی ادامه داد: باید از ظرفیت های فعلی در جهت تقویت 
ارتباط دانشگاه با صنعت تالش کرد تا بتوان نیازهای صنعتی و 

فناورانه را تأمین کرد. 
با اشاره به این که حمایت و  وزیر علوم، تحقیقات، و فناوری 

تقویت مراکز علم و فناوری از اولویت های مهم ماست اظهار 
و  فناوری  بخش  در  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  حضور  کرد: 
تولید ثروت از دانش مورد توجه قرار گرفته و ما پارك های علم 
و فناوری را در دانشگاه ها و خارج دانشگاه ها به طور جد مورد 

حمایت قرار داده ایم.
مراکزعلموفناوریقطبترویجعلمنافع

وی با بیان این که مراکز رشد متعددی در دانشگاه ها شکل گرفته 
که این حاصل حمایت از ورود علم و دانش به سطح جامعه است، 
تصریح کرد: ما اکنون 197 مرکز رشد در دانشگاه های کشور 

داریم و 4۵ پارك علم و فناوری در کشور فعال است که 42 
پارك زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری کار می کنند.

دکتر غالمی تصریح کرد: البته پارك های دیگری هم در حوزه 
وزارت بهداشت و معاونت علمی فناوری شکل گرفته اند که 

همگی رشد علمی را پی گیری می کنند.
وی اشاره به این که دانشگاه ها و مراکز علمی باید به دنبال علم 
نافع باشند گفت: واقعیت این است که در حال حاضر علم نافع 

از طریق پارك های علم و فناوری و مراکز رشد محقق می شود.

وزیر علوم، تحقیقات، و فناوری در سفر به استان قم:

پارک های علم و فناوری بهترین بستر جذب نخبگان دانشگاهی هستند 

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستانقم،استاندارقمبابیاناینکه
ورودبانوانفرهیختهوتحصیلکردهبهعرصهفناوریقابلستایشوارزشمنداست

گفت:فناوریازاولویتهایبانوانکارآفریناستانشدهاست.
دکتر سرمست، در بازدید از دستاوردهای واحدهای فناور پارك در نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی 
بانوان استان قم که به همت مدیریت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد گفت: ورود 
بانوان سطوح آموزش عالی به مباحث کارآفرینی و فناوری به توسعه اشتغال بانوان کمک خواهد کرد.

وی در ادامه خواستار ارتباط مدیریت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با فناوران بانوی پارك علم 
و فناوری استان شد و گفت: اگر می خواهیم در زمینه کارآفرینی و اشتغال بانوان به رشد و توسعه برسیم 

باید از ظرفیت های نیروی انسانی و نخبگان دانشگاهی استفاده کنیم.
در این نمایشگاه 4 واحد فناور نانو فیدار نیکان پارس)طراحی و تولید بسته بندی های هوشمند بر 
پایه فناوری نانو جهت افزایش ماندگاری مواد غذایی( با مدیریت سرکار خانم دکتر آزاده مرزبان، 
ایستا صنعت وطن )تولید نانو ذرات مغناطیسی اعم از نانو ذرات مغناطیسی اصالح شده یا پایدار 

شده( با مدیریت سرکار خانم دکتر فائزه کاشانیان، نانوپارس سبز سایان )طراحی، ساخت، و اصالح 
نانوساختارهای کربنی( با مدیریت سرکار خانم دکتر صغری رضایی و دام پژوهان جوان گستر قم 
)تولید و کاربرد پروبیوتیک در ارتقای کیفیت خوراك دام و طیور( با مدیریت خانم دکتر سمیه 

کریمی در غرفه پارك علم و فناوری در نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی استان قم شرکت داشتند.

استاندار قم:

ورود بانوان فرهیخته استان به عرصه فناوری قابل ستایش است

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستانقم،وزیرانعضوکمیسیون
لوایححقبهرهبرداریازمجتمعمسکونیمرواریدرابهپارکعلموفناوریاستان

قمواگذارکردند.
بنابراین گزارش، وزاری عضو کمیسیون لوایح براساس موضوع اصل 138 قانون اساسی و در جلسه 14 
دی ماه سال جاری به پیشنهاد معاونت امور مجلس رییس جمهور و به استناد ماده ۶9 قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت حق بهره برداری پارك را در سه بند قانون به تصویب رساندند.
این تصویب نامه با امضای معاون اول محترم رییس جمهور، در تاریخ 2۵ دی ماه سال 98 به تأیید مقام 

محترم ریاست جمهوری نیز رسیده است.
شایان ذکراست پیش از این مدیریت پارك علم و فناوری استان قم طی یک پروسه طوالنی فرایند 

تملک و صدور سند برای بلوك های پارك را به نتیجه رسانده و در حال حاضر مجموعه مروارید را 
با 7۶33 متر مربع زمین با زیر بنای 10770 با 12 بلوك تملک کرده است.

با تصویب هیأت محترم دولت؛

"مروارید" رسمًا به پارک علم و فناوری استان قم واگذار شد

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستان
قم،اولینجشنوارهفیلمکوتاهنوآوریوفناوریاستان

قمبرگزارمیشود.
دکتر سید حسین اخوان علوی در جمع خبرنگاران در پارك علم 
و فناوری استان قم گفت: امروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی و 
فناوری به سر می بریم و اگر قرار است در این جنگ پیروز شویم 

باید در ابعاد مختلف، مجهز باشیم.
وی افزود: باید با استفاده از فناوری به مقابله با دشمن بپردازیم؛ در 
برخی مواقع نیز باید حالت تهاجمی به خود بگیریم و این مسأله باید 
فناوری را به قدرتی در اختیار فکر و اندیشه ناب اسالمی و انقالبی 

و منافع کشور مبدل  کند.
وی تصریح کرد: فلسفه وجودی جشنواره امسال در سال رونق 
تولید، عمل به مبانی مطروحه از سوی مقام معظم رهبری و توجه 
به اسناد باالدستی که بعضاً از سوی ایشان در حوزه علم و فناوری 
و سند جامع علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی و  مورد تأکید قرار 

گرفته است، می باشد.
رییس پارك علم و فناوری استان قم با بیان این مطلب که قطار 
و خط پیشرفت کشور به حرکت در آمده، گفت: سرمایه اولیه ما 
در این مسیر، مغزافزارها هستند. اگر قرار باشد که پایه اولی قدرت 
را فناوری تشکیل دهد باید زیست بومی که فناوری در آن شکل 

می گیرد تقویت شود.
تقویت  افزود:  این جشنواره  برگزاری  از  با ذکر 11 هدف  وی 
فیلم سازی در حوزه فناوری، حمایت مادی و معنوی از هنرمندان 
عرصه فناوری، ارتقای آموزش، تحلیل، تبیین و روش های ساخت 
انواع فیلم های مستند و غیر مستند برای معرفی و شناسایی نخبگان 
و صاحبان ایده های جدید، کمک به فرآیند تجاری سازی ایده و 

محصوالت دانش بنیان، از جمله اهداف این جشنواره است.
رییس پارك علم و فناوری استان قم گفت: تشویق فیلم سازان 
جوان به فیلم سازی در این عرصه، آشنایی با شرکت های دانش بنیان 
با این بخش، فراهم نمودن بستر مناسب برای فیلم سازان در این 
عرصه، ارتقای سطح بینش شرکت های دانش بنیان از خدمات سایر 

شرکت ها از جمله اهداف این جشنواره است.
اخوان علوی گفت: با تصمیمی که اتخاذ شده است، یک هفته 
مهلت برای شرکت عالقه مندان تعیین شده است؛ یعنی عالقه مندان 
تا تاریخ 7 دی ماه وقت دارند که آثار خود را به این جشنواره ارسال 

کنند.
ادامه نشست، محمدکاظم رضوانی مسئول امور سینمایی و  در 
در  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  بصری  سمعی 
سخنانی با اشاره به فعالیت موفق موسسه رسانه ای و سینمایی در 
نادرترین  از  به عنوان یکی  قم  استان  فناوری  و  پارك علم  بدنه 

موسسات فناوری در سطح کشور گفت: خوشبختانه رسانه سینما 
در خاکریزهای مختلف برای دفاع از کشور و انقالب حضور دارد.

رضوانی اظهارکرد: برای اولین بار در استان قم این جشنواره شکل 
گرفته است و با توجه به نحوه مشارکت و تعداد آثار، شرایط بسایر 
خوبی دارد؛ تیم تخصصی هیأت داوان نیز پس از اتمام مهلت ارسال 
آثار به داوری خواهند پرداخت و در نهایت فیلم های برگزیده به 

اکران عمومی خواهند رسید.
وی گفت: قرار است که کاروان های اکران عمومی در سطح 
کشور و در پارك های علم و فناوری استان ها به راه بیافتد تا زمینه 
ملی شدن این جشنواره در سطح کشور فراهم شود. بخش مستند 
با توجه به این که با واقعیت ارتباط دارد فیلم هایی اثربخش در ارائه 
توانمندی های جوانان کشور در عرصه های مختلف به خصوص 

فناوری به نمایش می گذارد.
تبلیغات و رپرتاژ آگهی، کلیپ های  بیان کرد: بخش  رضوانی 
جانبی  بخش های  موشن گرافیک،  و  انیمیشن  بخش  تبلیغاتی، 
آماتور و حرفه ای و بخش موبایلی و بخش ویژه شامل شهدای 
فناوری و وقف و بخش ویژه از جمله بخش های این جشنواره 

است.

در نشست خبری جشنواره فیلم کوتاه نوآوری و فناوری مطرح شد؛

زبان هنر و رسانه ظرفیت های فناوری را شکوفا می کند

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستان
قم،نخستیننشستاستانیتبیینرونداجرایینظام

استانداردسازیمحصوالتدانشبنیانبرگزارشد.
و  نوبت صبح  این نشست شامل دو بخش)  بنابراین گزارش، 
عصر( تبیین روند اجرای نظام استاندارد سازی محصوالت دانش 
بنیان برای کارکنان ستادی پارك علم و فناوری و اداره کل 
استاندارد قم و بخشی از شبکه آزمایشگاه های همکار استاندارد 
به میزبانی پارك قم و معرفی انواع و راه کارهای اخذ استاندارد 
ویژه محصوالت دانش بنیان برای شرکت های دانش بنیان در محل 

سالن همایش های اداره  کل استاندارد برگزار شد.
ملّونی،  دکتر  خانم  سرکار  حضور  با  یک روزه  نشست  این 
مدیرکل محترم دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری، دکتر درویش مدیرکل محترم دفتر 
ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد، دکتر سید 
حسین اخوان علوی رئیس محترم پارك علم و فناوری و جناب 
آقای مهندس آوری فرد، مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان 

قم برگزار شد.
در این نشست ابتدا مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید براینکه استان 
قم پایلوت مرحله دوم اجرای این طرح ویژه است گفت: بدون 
شک پارك علم و فناوری استان قم به عنوان محور و نماینده 
شرکت های فناور در نظام استاندارد سازی محصوالت و خدمات 

دانش بنیان خواهد بود.
وی در ادامه به تبیین سیاست ها و برنامه های معاونت علمی و 

فناوری در زمینه استانداردسازی محصوالت و خدمات دانش بنیان 
پرداخت.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر درویش مدیرکل دفتر 
استاندارد ضمن  ملی  ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان 
تبیین انواع استانداردهای موجود در کشور گفت: اکثر کاالها و 
خدمات دانش بنیان به دلیل این که براساس فناوری ایجاد شده اند 
صالحیت دریافت گواهی نامه های استاندارد را دارند و همکاران 
استاندارد ما برای بررسی کیفیت محصوالت فناورانه و دانش بنیان 
باید به نظر تخصصی معاونت علمی و فناوری و وزارت علوم ، 
تحقیقات و فناوری که این شرکت ها را با معیارهای خاصی مورد 

شناسایی و تایید قرار داده اند اعتماد کنند.
مهندس  و  فناوری  و  علم  پارك  رئیس  علوی  اخوان  دکتر 
این  ادامه  در  نیز  قم  استان  استاندارد  اداره  مدیرکل  آوری فرد 
شرکت های  توانمندی های  و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  نشست 
دانش بنیان استان قم برای توسعه و تقویت ایجاد استانداردسازی 

محصوالت دانش بنیان اعالم آمادگی کردند.
استاندارد  اداره کل  میزبانی  به  که  نشست  این  دوم  بخش  در 
برگزار شد، مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کار  استان قم 
نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیرکل دفتر 
ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد به تبیین 
روند اجرای نظام استاندارد سازی محصوالت دانش بنیان پرداخته 
و پاسخگوی نیازها و سواالت شرکت های فناور در این زمینه 

بودند.

نشست آموزشی استانداردسازی محصوالت دانش بنیان برگزار شد 

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستان
قم،آییناختتامیهرویدادایدهتاپباارائه۱۱ایدهو
دانشگاه فارابی پردیس در برتر ایدههای از تجلیل

تهراندرقمبرگزارشد.
آیین اختتامیه رویداد ایده تاپ عصر دوشنبه با حضور دانشجویان و 
کارآفرینان به همت جهاد دانشگاهی واحد استان قم، پارك علم 
و فناوری استان و اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در 

پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حمیدرضا فرج شوشتری پور، معاون پارك 
علم و فناوری استان قم و نماینده هیأت محترم داوران در سخنانی 
با ذکر این مطلب که از ۶۶ ایده 11 ایده به مرحله نهایی راه یافت 
گفت: خالقیت و نوآوری، زمینه های کسب و کار در فضای 
بیرونی، کارآفرینی و زمینه های است که ایده های برتر را مشخص 

می کند.
علی حسینی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان قم نیز در 
این مراسم گفت: ۵۵ اثر به صورت سامانه ای و 11 اثر نیز به شکل 
دستی به دبیرخانه این رویداد رسید. بخشی از حوزه دانش آموزی 

نیز در این رویداد شرکت کردند.
وی تصریح کرد: برگزاری 7 کارگاه تخصصی در خصوص 

این رویداد در دانشگاه های استان از جمله فعالیت های جانبی این 
حرکت علمی بود. البته قرار است که این رویدادها و کارگاه های 

تخصصی تا پایان سال 99 دنبال شود.
در ادامه ایده پردازان راه یافته به مرحله نهایی دقایقی به ذکر ایده 
خود پرداختند و در مقابل سواالت هیأت داوران به دفاع از ایده 
کارآفرینی،  شاخصه های  جمله  از  مختلف  زمینه های  در  خود 
ایده پردازی همراه با نقشه عملیاتی و ... پرداختند. در این مراسم 
الهه خداوردویی با ایده تکنولوژی عبور توپ از خطوط طولی 
و عرضی، آریانا محمدی با ایده میله های خودکار والیبال، ملیکا 
کریمی با ایده صفحه دیجیتالی شطرنج، سید محمدحسین میری 
با ایده دیوارهای پیش ساخته سبک، حمید فرجامی با ایده شبکه 
فروش زرشک، علیرضا مراد زاده با ایده تولید منعقدکننده پلیمری، 

آزاده سلیمان نژاد با ایده شبیه سازی تخصصی محیط های حساس 
ایده  با  ابراهیمی  سمیرا   ،AR و   VR تکنولوژی  با  بحرانی  و 
دانشجویار، زهرا شیخیان خاوه با ایده شتاب دهی تولید میوه ها، 
امیرمحمد احمدی دانا با ایده دستگاه پایشگر سالمتی بدن انسان 

شرکت کردند.
گفتنی است در نهایت سمیه کریمی، الهه خداوردویی و ملیکا 
کریمی در بخش دانش آموزی تجلیل شدند. در ادامه در بخش 
دانشجویی نیز به ترتیب امیرمحمد احمدی دانا، علیرضا مراد زاده و 
زهرا شیخیان خاوه عناوین برتر را کسب و جوایز خود را از مدیران 
استانی از جمله رییس پارك علم و فناوری استان قم، معاون جهاد 

دانشگاهی استان، و ... دریافت کردند.

با همکاری جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان قم؛

برگزیدگان رویداد ایده تاپ تجلیل شدند

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستان
حقوقی ایمنسازی« »سیستم فناور محصول قم،
مدیرکل و فناوری و علم پارک رئیس حضور با
استاندارداستانقمدرتاالرمرکزیشهررونماییشد.

کار  و  کسب  امنیت  تخصصی  همایش  گزارش،  این  بنابر 
فناوری و مؤسسه  و  پارك علم  به همت  پیش گیری حقوقی 
بین المللی حقوقی پارس آراء، با حضور مسئوالن استانی فعاالن 
عرصه علم و فناوری های خالق و همچنین مجموعه های حقوقی 

استان قم برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، محمد حسین مرادی مدیر عامل مؤسسه 
پارس آرا و از کارآفرینان فعال استان قم گفت: طرح ایمن سازی 
فضای کسب و کار را باید جدی گرفت زیرا گسل هایی که در 
این عرصه تشکیل می شود می تواند مشکالت عظیمی را ایجاد 

کند.
مهم ترین  از  چک  و  قراردادها  حوزه  این که  به  اشاره  با  وی 
چالش های حقوقی در عرصه کسب و کار است، گفت: متأسفانه 
در بسیاری از قراردادهای دوجانبه هویت یکی از طرفین مشخص 

و کامل نیست که این مسئله بار حقوقی فراوانی به دنبال دارد.
این کارآفرین استان قم با معرفی سامانه اشخاص حقوقی کشور 
گفت: این سامانه رایگان با درج شناسنامه ملی و آدرس همه 
افراد  هویت  احراز  به  شایانی  کمک  حقوقی  شخصیت های 

می کند.
تشریحوضعیتاسفبارقراردادهایحقوقیکشور

با برشمردن برخی آسیب های قراردادهای معمول کشور  وی 
گفت: درج کد ملی در هر قرارداد بسیار مهم است زیرا نمی توان 
صرفاً با یک نام و نام خانوادگی احراز هویت را به شکل قاطع 

انجام داد؛ ماده اول هر قرارداد باید، احراز هویت افراد باشد.
مرادی بیان کرد: موضوع قرارداد نیز باید کامالً شرح داده شود؛ 
موضوع دیگری که در قراردادها دارای اهمیت است حق فسخ 
است؛ هر توافق دارای ضمانت های اجرایی برای پایبندی به توافق 

است.
وی گفت: حق فسخ گاهی مطلق و گاهی مشروط است؛ داوری 
نیز از اجزای یک قرارداد است و مکانیزم خود را دارد؛ وقتی نظام 

حل و فصل بر اساس داوری تعریف شود 
دادگاه نیز خود را از مدار بررسی خارج 

می کند.
تصریح  حقوقی  حوزه  کارآفرین  این 
باید  قرارداد  هر  خصوص  در  کرد: 
امضای  جمله  بسیاری  مالحظات 
ساماندهی  پکیج  شود؛  انجام  قراردادها 
ارائه  آینده  سال  در  قراردادها  امنیت 
می شود تا مشکالت قراردادها حل شود.

تمرکز۵۰درصدفعالیتهایپارکعلموفناوریقم
رویصنایعخالق

در ادامه این مراسم، سید حسین اخوان علوی رئیس پارك علم و 
فناوری استان قم بیان کرد: هر مؤسسه و شرکت مشتریانی دارد و 
هر مشتری نیاز و توانی دارد؛ اگر نیاز مشتری را منهای توان او کنیم 
به سه حالت می رسیم. اگر توان مشتری کمتر از نیاز است مشتری 

خوبی برای ما خواهد بود.
وی افزود: یک شرکت موفق مؤسسه ای است که بتواند تمام این 
فاصله بین نیاز و توان شرکت را پر کند؛ این مسئله زمانی محقق 
می شود که به سمت مؤسسه گسترده برویم؛ یک مؤسسه حقوقی 
گسترده به عالوه تأمین کنندگان و تکمیل کنندگان باید خدمات 

را با ارزش افزوده به جامعه مشتریان عرضه کند.
رئیس پارك علم و فناوری استان قم بیان کرد: محصول فناورانه 
می تواند این مؤسسه حقوقی گسترده را شکل دهد که هم باعث 

کاهش هزینه های اجتماعی باشد و آثار ماندگاری خلق کند.
وی در پایان تصریح کرد: ۵0 درصد از فعالیت های پارك علم 
و فناوری استان قم را روی صنایع نرم افزاری و خالق متمرکز 

می کنیم.
اقتصاددانشبنیاننیازبهسیستممالکیتفکریدارد

یک حقوقدان عرصه بین المللی مستقر در کشور سوئیس در یک 
ارتباط ویدیوئی با همایش، بر لزوم برندینگ محصوالت ایرانی با 
مشخصه جغرافیایی تأکید کرد و گفت: ارتقای سیستم مالکیت 

فکری زمینه توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران می شود.
به پروژه هایی که در سال آینده  با توجه  ساناز جوادی گفت: 
به زودی توسط دولت های مختلف از جمله دولت سوئیس و 
ارگان های مختلف سازمان ملل برای حمایت از صنایع کشاورزی 
و دستی انجام می شود، سالی پرتکاپو برای صنایع ایرانی در عرصه 

حضور در جامعه جهانی خواهد بود.
وی افزود: در این زمینه باید فعالیت های مناسبی در زمینه برندینگ 
و حمایت از محصوالت ایرانی را در قالب سیستم مالکیت فکری 
انجام دهیم، تمرکز اقتصاد ایران روی اقتصاد دانش بنیان است و 
به همین دلیل ارتقای سیستم مالکیت فکری دارای اهمیت فراوان 

است.

این مطلب که  با ذکر  این کارشناس حقوقی مالکیت فکری 
این  ایران در  با  افزایش تجارت  اتحادیه اروپا برای  سوئیس و 
و  و شرکت ها  بازرگانان  تصریح کرد:  دارند،  دغدغه  سیستم 
استارتاپ های ایرانی برای توسعه بازار به خارج از ایران این دغدغه 
را دارند که محصوالت و ایده های آن ها در بازار خارج از کشور 

به خصوص در اروپا با چالش مواجه شود.
کاالهایایرانیبایدبهناممناطقایرانیبرندشوند

جوادی با ذکر این مطلب که کاالهای ایرانی باید به نام مناطق 
ایرانی برند شوند، گفت: اگر این کار انجام شود این کاالها با 
شکل برندینگ بهتری به شکل متمایز در بازارهای جهانی به 

فروش می رسد.
وی تصریح کرد: این کاالها تحت نظام برندینگ باید با کیفیت 
استاندارد بازار هدف عرضه شود. اگر چنین کاری انجام شود 
اعتماد خریداران به کاالی ایرانی افزایش پیدا می کند. بسیاری از 
محصوالت ایرانی بدون اسم ایران و به خصوص به شکل فله و 

با قیمت بسیار پایین به ویژه در بخش کشاورزی عرضه می شود.
جوادی یادآور شد: امروزه کشورهایی چون ترکیه و عمان و 
عراق کاالهای فله ایرانی را با برند خود به بازارهای هدف عرضه 
می کنند؛ مثالً فرش قم در اروپا شناخته شده است ولی وقتی بدون 
برند وارد این بازار می شود کسی این کاال را نمی شناسد و طبعاً با 

قیمت پایین تری آن را می خرد.
وی گفت: مدیریت مالکیت فکری که صرفاً منحصر به ثبت 
نباشد و استراتژی های استارتاپی و بازرگانی که به این سمت نرود 
با شکست مواجه خواهد شد. نشان جغرافیایی در عرصه برندینگ 
کنوانسیون  جزو  هم  ایران  و  است  کرده  پیدا  خاصی  اهمیت 

مالکیت فکری است که باید از این ظرفیت استفاده شود.
این  ذکر  با  پایان  در  فکری  مالکیت  حقوقی  کارشناس  این 
مطلب که مبحث نشان جغرافیایی نقش مهمی در ثبت برندینگ 
محصوالت کشاورزی و صنایع دستی دارد، تصریح کرد: کلیه 
عوامل جریان تولید از تولید کننده اولیه و فروشنده مواد اولیه و ... 
تا فروشنده شرکت بسته بندی و صادر کننده باید در جریان تولید 

برند به خصوص در بحث نشان جغرافیایی نقش آفرین باشند.
از شهدای 8 سال  تن  دو  و خاطره  یاد  این همایش،  پایان  در 
دفاع مقدس با تقدیر از  فرزندانشان که 
از کارآفرینان فعال استان هستند؛ آقایان 
الدین خدمت) مدیرعامل واحد  شهاب 
فناور کارا پویش پارس عضو پارك( و 
کرمی) یکی از اعضای موسسه حقوقی 

پارس آرا( گرامی داشته شد. 

به همت موسسه حقوقی پارس آراء؛

محصول فناور »سیستم ایمن سازی حقوقی« در قم رونمایی شد
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در نشست صادراتی فناوران مطرح شد؛

سوریه و لبنان ظرفیت خوبی برای صادرات
شرکت های فناور

به گزارش روابط عمومی پارك علم و فناوری استان قم، دو فعال اقتصادی ایرانی 
شاغل در سوریه و لبنان بر لزوم انتقال تجربه دانش فنی شرکت های فناور ایرانی به 

کشورهای جنگ زده تاکید کردند.
دو تن از رایزنان و فعاالن تجاری و سرمایه گذاری در سوریه و لبنان در نشستی با 
عنوان »فرصت های سرمایه گذاری در سوریه و لبنان« در پارك علم و فناوری استان 
قرابت فرهنگی، مذهبی و سیاسی این کشورها را از بزرگترین مزیت ارتباط و فعالتی 

تجاری دو طرفه دانستند.
در این نشست آقای محمد حبیبی و هوشنگ عباسی با اشاره به ظرفیت کشورهای 
کشورهای  در  دانش بنیان  شرکت های  فناوری  ظرفیت های  اشاعه  لزوم  بر  عربی 

جنگ زده تأکید کردند.
دراین نشست 20 واحد فناور عضو پارك با بر شمردن توانمندی ها و ظرفیت  های 

فناوری خود را با این سرمایه گذاران مطرح کردند.

پانزدهمین جشنواره ملی فن  آفرینی شیخ  بهایی، 
شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار می  شود.

روابط  از  نقل  به  قم  استان  فناوری  و  علم  پارك  عمومی   روابط  گزارش  به 
ایجاد  با  جشنواره  پانزدهمین  بهایی،  شیخ  فن آفرینی  ملی  جشنواره  عمومی 
تغییراتی در ساختار بخش های مسابقه ای، شهریورماه سال 99 برگزار خواهد شد.

جاری  سال  ماه  بهمن  پایان  تا  پانزدهم،  جشنواره  مسابقه  ای  بخش  های  ثبت  نام 
داده اند  انجام  نام  ثبت  این  از  پیش  که  متقاضیانی  و  داشت  خواهد  ادامه 
کنند. اقدام  خود  نامی  ثبت  طرح  اطالعات  روزرسانی  به  جهت  می توانند 

از مهمترین تغییرات پانزدهمین دوره جشنواره می توان به ادغام بخش های دانشجویی 
رویکرد  با  که  کرد  اشاره  کار  و  کسب  طراحان  مسابقه ای  کارگروه  در  آزاد  و 
امکان  کار  و  کسب  طرح های  ارائه  و  کشور"  چالش های  و  اساسی  مسایل  "حل 
است. های الزم جهت تجاری سازی  و حمایت  آماده جذب سرمایه  سنجی شده 

این تغییر ضمن ایجاد فضای رقابتی بیشتر در بین متقاضیان جشنواره باعث ارتقا کیفی 
طرح های کسب و کار و تسهیل فرآیند مذاکره با سرمایه گذاران در جشنواره خواهد شد.

دیگر تغییرات جدید این دوره، نحوه ثبت  نام متقاضیان در بخش های مسابقه  ای است که 
شرکت کنندگان می توانند با ارائه یک ویدیو پنج دقیقه  ای، ثبت نام خود را انجام دهند.

در  زین  الدین  شیخ  محمود  دکتر  صنعت ساز  فنآوری  جایزه  شدن  اضافه 
بوده  پانزدهم  جشنواره  تغییرات  دیگر  از  فن  آفرینان  مسابقه  ای  کارگروه 
رسیده  انبوه  تولید  مرحله  به  که  فناورانه ای  طرح های  برترین  به  که  است 
شد. خواهد  اعطا  شده،  ایجاد  کارخانه  یا  تولید  خط  آن  اساس  بر  و 

بازدید جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه قم

دانشجویان  از  جمعی  قم،  استان  فناوری  و  علم  پارك  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم از دستاوردهای پارك بازدید کردند.

فعالیت ها و  با  از دانشجویان دانشگاه قم  نفر  بازدید تخصصی، حدود 20  این  در 
دستاوردهای پارك آشنا شدند و در ادامه با حضور آقای دکتر مرادی، مدیر واحد 
فناور آینده پژوهان پارس آرا راهکارهای کاربردی سازی رشته حقوق بررسی شد.

بین  تجاری  حقوقی  پژوهی  آینده  زمینه  در  که  حقوق  حوزه  کارآفرین  این 
و  نگاه  توسعه  ضرورت  باید  حقوق  رشته  دانشجویان  گفت:  است  فعال  المللی 
کنند  تبیین  و  تقویت  کار  و  کسب  صاحبان  میان  در  را  جامعه  حقوقی  رویکرد 
شود. کاسته  گرفته  را  مردم  دامن  که  حقوقی  متعدد  مشکالت  و  ها  ازچالش  تا 

نیکو  رایمند  فناور  واحد  اعضای  از  یکی  ایزدی  آقای  بازدید،  این  ادامه  در 
پرداخت  نوین  کارهای  و  کسب  به  یابی  دست  تشریح  به  ایرانیان  فراز 
نوظهوری  حقوقی  های  چالش  دچار  نوین  کارهای  و  کسب  گفت:  و 
دارد. نوین  رویکرد  با  حقوقی  مدیریت  و  توجه  به  نیاز  که  هستند 

بازدید مدیران و معلمان هنرستان فنی و حرفه ایمان
جمعی  قم،  استان  فناوری  و  علم  پارك  عمومی  روابط  گزارش  به 
حرفه ای   و  بازرگانی  دخترانه  هنرستان  معلمان  و  مدیران  از 
شدند. آشنا  پارك  دستاوردهای  و  فرایندها  و  فعالیت ها  ایمان 

بنابراین گزارش، در این بازدید، ابتدا نماینده پارك، 12 مرحله و شروط شناسایی 
دانش آموزان نخبه را برای حاضران به طور کامل تشریح کرد و گفت: انگیزش، میزان 
عالقه، مهارت های ارتباطی، توانایی حل مسأله، حافظه قوی، کنجکاوی، تیزبینی، 
حساسیت  و  خیال پردازی  توانایی  شوخ طبعی،  تصویر سازی)خالقیت(،  استدالل، 
باشد. می تواند  دانش آموز  در یک  نخبگی  نشانه های  مهمترین  از جمله  مسائل  به 

و  رفتارها  از  برخی  به  نسبت  نباید  این که  بیان  با  یارمحمدی  روح اهلل 
گفت:  داشت  بازدارنده  و  منفی  واکنش  بیش فعالی  از  ناشی  حرکات 
شغلی  مسیر  حدودی  تا  حتی  و  تحصیلی  استعدادهای  باید  مربیان  و  معلمان 
بگذارند. میان  در  آن ها  خانواده های  با  و  شناسایی  را  دانش آموزان  آینده 

و  فعالیت ها  تشریح  ضمن  پارك  نماینده  نشست،  این  ادامه  در 
گفت. پاسخ  مهمانان  ابهامات  و  سواالت  مجموعه  به  پارك  هدف گذاری های 

پارس  نیکان  فیدار  نانو  فناور  واحد  دستاوردهای  از  حاضران  پایان،  در 
نانو  فناوری  پایه  بر  هوشمند  بسته بندی های  تولید  و  طراحی  زمینه  در  فعال 
سرکار  و  آورده  به عمل  بازدید  غذایی  مواد  ماندگاری  افزایش  جهت 
کرد. تشریح  بازدیدکنندگان  برای  را  خود  محصوالت  مرزبان،  دکتر  خانم 

کوتاه اخبار 

پارک عمومی روابط گزارش به
علموفناوریاستانقم،مدیرعامل
با پارس پویش کارا واحدفناور
توسعه زمینه در اینکه به اشاره
کاریابی سامانه ایجاد با اشتغال
الکترونیکفعالشدهاستگفت:
 my نرمافزاریappاینسامانهبا
شناختهمیشودودرآنمیانکارجووکارفرمای   job

متقاضیارتباطحرفهایبرقرارمیشود.
شهاب الدین خدمت با اعالم این که این سامانه نرم افزاری مبنای یافتن شغل 
و شاغل مناسب برای متقاضیان است گفت: راه اندازی این سامانه تجربه 

مدیریت 14 ساله در موسسه کاریابی سازندگی را یدك می کشد.  
تجربهاینوبرایکارآفرینی

وی در مورد نحوه برخورداری کارجو و کارفرما از مزایای این سامانه 
نرم افزاری  بستر  یک  ایجاد  با  می تواند  کار  متقاضی  نیروی  گفت: 
را  و حقوقی خود  توانمندی حقیقی  مجموعه  رایگان   )Platform(

معرفی و بارگذاری کند.
این کارآفرین عضو پارك افزود: کارفرما نیز می تواند ضمن ارائه جزئیات 

تقاضای خود از پلتفرم های کارجوی مورد تقاضای خود بازدید کند.
هرگونه  براین که  تأکید  با  پارس  پویش  کارا  فناور  واحد  مدیرعامل 
گفت:  است  رایگان   my job سامانه  در  عضویت  و  بارگذاری 
خوشبختانه توانسته ایم تاکنون بیش از 3۵0 فرصت شغلی و 290 رزومه 

معرفی برای متقاضیان ایجاد کنیم.
مهندس خدمت با اشاره به این که بیش از دو سال است که زمینه راه اندازی 
و تکامل سامانه را انجام داده است گفت: سامانه اندرویدی my job از 

طریق google play و کافه بازار قابل نصب و بارگذاری است.
وی با بیان این که این سامانه با مجوز سراسری فعالیت می کند افزود: تجربه 
14 ساله ما در مشاوره شغلی و ایجاد کسب وکار نشان می دهد که فضای 
شغلی متناسب با مهارت و عالقه کارجو و سازگار با نیازهای کارفرما فراهم 
نیست و راه اندازی یک سامانه الکترونیکی جامع می تواند خالء ارتباطی 

مناسب میان کارفرما و کارجو را برطرف کند.
مدیرسامانه my job با اشاره به مزیت و ویژگی های این فناوری گفت: 
این سامانه از دو ویژگی جغرافیای کسب و کار و ایجاد تناسب براساس 

عالقه مندی و استعداد برخوردار است.
معرفیشغلبراساسمنطقهجغرافیایی

وی در خصوص ویژگی جغرافیای کسب و کار توضیح داد: در این 
سامانه به منظور آسایش کاربران فرصت های شغلی براساس نیازهای منطقه 
جغرافیایی قابل دسترسی است مثالً اگر فردی در محله خاصی سکونت 
دارد می تواند فرصت های شغلی که در محله مورد نظرش است را دریافت 

کند.
براساس  این که معرفی فرصت های شغلی  به  اشاره  با  مهندس خدمت 
بانوان استان است گفت:  نیاز  اقبال و  به شدت مورد  منطقه جغرافیای 
کلیه کارفرمایان عالقه مند می توانند در عضویت اولیه به مدت 4۵ روز از 

خدمات رایگان سامانه my job بهره مند شوند.
مدیرعامل واحد فناور کارا پویش پارس با بیان این که این سامانه ورود به 
دنیای رزومه ها و فرصت های شغلی است گفت: این سامانه می تواند ارتباط 
میان کارفرما و کارجو را حرفه ای و شفاف کرده و در واقع تجربه ای کاماًل 

نو و مفید در ایجاد اشتغال موفق خواهد بود.

مدیرعامل واحدفناور کارا پویش پارس مطرح کرد:

سامانه My Job نقطه عطف تعامل کارفرما و کارجو

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستانقم،
کارآفرینفناورفرهنگیبیانکرد:کارآفرینیروریسک

میلیاردینکند،کارآفریننیست.
مرتضی اعالیی مدیرعامل »شرکت فناور ماهد« عصر یکشنبه در آیین 
اختتامیه رویداد ایده تاپ در پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم گفت: با 
افتخار همه خود را یک دیپلمه معرفی می کنم زیرا کسب و کار با اسم و 

سمت و مدرك حاصل نمی شود.
وی افزود: این کسب وکار ایده و اجرای فناوری فرهنگی را در سال 90 
راه اندازی کردم و پس از فعالیت در تهران به قم مهاجرت کردم؛ از روز 
اول هم قرار را گذاشتیم که با هیچ ارگان دولتی کار نکنیم زیرا با رفت و 

آمد مدیران و تغییر سیاست ها شرایط کار به کلی متفاوت می شود.
مدیرعامل شرکت فناور ماهد بیان کرد: مسأله زمان در استارتاپ ها بسیار 
مهم است زیرا تولید کار در مهرماه و اواخر اسفندماه با شکست روبرو 

می  شود و باید بدانیم که در چه زمانی تولید و ارائه را دنبال کنیم.
وی گفت: مسأله سرمایه نیز از دیگر نکات بسیار مهم است، ممکن است 

سرمایه 9۵ درصد کار را ببلعد ولی قطعاً می تواند ما را به موفقیت برساند.
وی با ذکر این مطلب که در این شرکت 200 هزار قطعه محصول با دو 
نیرو انجام تولید و ارائه می شود، تصریح کرد: ظرفیت های کسب و کار از 
بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر است، حتی در روستاها نیز زمینه کسب و 
کار داریم، ایران دارای دهک های متعددی برای کسب و کار است در 

حالی که درکشورهایی چون سوریه و لبنان و بسیاری از کشورهای دیگر 
دهک ها بسیار محدود است.

این کارآفرین بیان کرد: کسب و کار ماهد را 7 سال راه اندازی کردیم 
و پس از ۶ سال بدون سود کار را دنبال کردیم و1 سال است که به سود 
خوب رسیده ایم. اگر کاری روز اول سود داد قطعاً یا با رانت حاصل 

می شود و یا مسأله نادرستی در آن رخ داده است.
وی گفت: یکی از نقدهایی که به استارتاپ ها دارم این است که همه 
تصور می کنند که کارآفرین هستند ولی این طور نیست، کارآفرین کسی 
است که زیر بار 1 میلیارد تومان تعهد با 200 میلیون دارایی برود. نباید همه 

را به سمت کارآفرینی سوق دهیم.
وی اظهارکرد: در صنف هنری نباید روی ایده های زیبا تمرکز کنیم؛ 
برخی تصور می کنند که وقتی به یک کاری عالقه دارند همه هم به این 

کار عالقه دارند و به همین دلیل شکست می خورند.

کارآفرین حوزه فرهنگی مطرح کرد:

کسی که توان ریسک نداشته باشد، کارآفرین نیست

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستانقم،
ترویج گفت: وطن صنعت ایستا فناور واحد مدیرعامل
عمومینانوبهدلیلمزایایقابلتوجهایکهعلمنانودارد
وچشماندازروشنکاربردومزایایآندرزندگیآینده

جامعهبشریامریضروریوغیرقابلاجتناباست.
خانم دکتر فائزه کاشانیان با بیان این که این واحد فناور در زمینه تولید 
انواع نانومواد مانند نانوذرات مغناطیسی، نانوذرات نقره، نانوذرات طال، 
نانوذرات تیتانیم اکساید، نانوصفحات گرافن اکساید و نانومواد سه بعدی 
موسوم به آیروژل فعالیت دارد؛ گفت: یکی از استراتژی های مهم این 
شرکت برگزاری دوره های آموزشی نانو به عالقمندان و نخبگان حوزه 
نانو می باشد و هدف اصلی از این دوره های نوآورانه و کاربردی که در 
قالب چهار ترم تدوین شده اند آموزش برای مهارت و مهارت به منظور 

توسعه اشتغال است.
این کارآفرین حوزه نانو با تأکید بر این که برای توسعه فناوری نانو آموزش 
و ایجاد مهارت یک امر اجتناب ناپذیر است گفت: از طریق آموزش به 
دنبال تبدیل ایده به پدیده هستیم و در این راستا با تکیه بر توان نخبگان 
نهایت  در  و  محصوالت  اولیه  نمونه  ساخت  بر  سعی  نخست  داخلی 

تجاری سازی آن ها می باشیم.
مدیر خانه نانو با بیان این که این مجموعه تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای 
استان قم فعالیت دارد گفت: دوره های آموزشی این مجموعه تخصصی 
30 ساعته با ظرفیت 1۵ تا 20 نفر برگزار می شود و به رغم این که معرفی 
و تبلیغات گسترده ای نداشته ایم اما استقبال خوب عالقمندان در مقاطع 
ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم، دانشجویان، عالقمندان از رشته های 
فنی و علوم پایه و حتی رشته های علوم انسانی اعم از حوزوی و غیرحوزوی 

از دوره ها قابل توجه و چشمگیر بوده است.

ترویجنانوبهزبانسادهوعمومی
خانم کاشانیان با اعالم این که خانه نانو از لحاظ امکانات و تجهیزات 
آزمایشگاهی و کارگاهی وضعیت مناسب و کاملی دارد گفت: در این 
دوره ها مباحثی چون نانوفیزیک، نانوشیمی، نانوزیست، نانوبیوتکنولوژی 
)نانوزیست فناوری(، نانومارکتینگ با سرفصل های حرفه ای و مشخص به 

صورت تئوری و عملی تدریس می شود.
وی با اشاره به این که دوره های آموزشی نانو جنبه عملیاتی و کارگاهی 
دارد به این مسئله اشاره نمود که به دلیل سطح باالی آزمایش های عملی 
همراه با آموزش بخش های تئوری و با توجه به لزوم بهره گیری از اساتید 
مجرب و تجهیزات متناسب، نیاز به حمایت عالقمندان به توسعه علوم نوین 
بسیار ضروری است؛ زیرا حمایت های مادی و معنوی به خانه نانو سبب 
کاهش هزینه های عالقمندان در این دوره ها شده و افراد عالقمند بدون 
دغدغه مالی می توانند به کسب مهارت در این حوزه نوین و بدیع بپردازند. 
مدیرعامل واحد فناور ایستا صنعت وطن با طرح این مطلب که همه افراد 
در هر رشته تحصیلی می توانند در دوره های آموزشی حضور یابند گفت: 
خوشبختانه اساتید مجرب در خانه نانو با ساده سازی مفاهیم نانو به زبان ساده 
و تدوین سرفصل هایی مانند »نانو در خلقت« بهره گیری از این حوزه را 
حتی برای عالقه  مندان حوزوی نیز ممکن و میسر نموده اند تا عالقمندان در 
طیف گسترده ای از علوم با نانو، واحد بنای خلقت آشنا شده و از جلوه های 
قدرت الیزال الهی در این ابعاد کوچک حیات، از منظر دیگری عظمت 

بیکران الهی را درك کنند.  
خانم کاشانیان با اشاره به این که با توجه به گسترش روزافزون عالقمندان به 
حوزه نانو، فضای کافی برای گسترش برنامه های آموزشی خود و اهداف 
ترویجی در حوزه نانو را ندارند گفت: یکی از خواسته های ما از مسئوالن 
در اختیار قراردادن فضاهای آموزشی و سالن های مجهز برای برگزاری 

دوره ها و کارگاه های علمی تخصصی و عمومی خانه نانو است. 

مدیرعامل واحد فناور ایستا صنعت وطن

علم نانو باید جنبه عمومی و کاربردی پیدا کند

فناوری و علم پارک گزارش به
دانشتحریر مدیرعامل قم، استان
تولید در اینکه به اشاره با آتیه
پاک نوکی، مداد ماژیک، انواع
و... هایالیت چسب، تراش، کن،
فعالیتداردگفت:اساساینلوازم
ازکشورهایخارجیاستکهتوانستهایمباروشهاییمانند
مهندسیمعکوسفرایندتهیهوتولیدراکاماًلبومیکردهایم.

مهندس یزدانی با اشاره به این که قیمت لوازم تولیدی ما نسبت به مشابه 
خارجی به یک سوم کاهش یافته است گفت: در حال حاضر نوك و 

مداد نوکی پلیمری بومی تولید می کنیم.
یزدانی افزود: به دلیل این که هزینه تولید برق و دانش فنی در کشور ارزان تر 

از کشورهای دیگر است تولید لوازم التحریر توجیه اقتصادی خوبی دارد.
مدیرعامل دانش تحریر آتیه با بیان این که بیش از 20 میلیون دانش آموز در 
کشور مشغول به تحصیل هستند گفت: این واحد فناور در نظر دارد همه 
انواع لوازم تحریر را طراحی و تولید کند و در این زمینه واحد تحقیق و 

توسعه فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده است.

یزدانی با اشاره به مصرف باالی لوازم التحریر در کشور گفت: متأسفانه 
ساالنه بیش از 3۵0 تن پاك کن، 400 تن تراش و چیزی حدود 40 میلیون 

دالر انواع نوك نوك مدادی به کشور وارد می شود.
این کارآفرین بومی با اشاره به این که قیمت های لوازم التحریر تولیدی 
شرکت کمتر از مشابه چینی است گفت: برای تهیه لوازم و تجهیزات با 
مشکل حجم باالی نقدینگی مواجه هستیم و در ورود کاال به دلیل این که 

یکی از کاربردهای آن ها بحث نظامی است، بسیار مشکل است.
یزدانی با بیان این که کیفیت محصوالت تولیدی ما ازمحصوالت مشابه در 
چین و ژاپن بهتر است گفت: ماشین آالتی که باید برای کار خود ببریم 
به دلیل فناورانه بودن و تکنولوژی باال فقط در چند کشور خاص تولید 

می شود که به دلیل تحریم در ورود آن با مشکل مواجه هستیم.
مدیرعامل دانش تحریر آتیه با اشاره به این که توانایی تولید همه نوع 
لوازم التحریر موجود در بازار را داریم گفت: تولید بومی مبتنی بر دانش 
ایرانی می تواند ما را به بهره وری بسیار شاخصی برساند و ارزآوری بسیار 

سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.

مدیرعامل دانش تحریر آتیه:

بومی سازی تولید لوازم التحریر

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستانقم،
مدیرعاملواحدفناورنانوفیدارنیکانپارسگفت:برخالف
برپایه هوشمند بندی بسته صنعت به پیشرفته کشورهای

فناورینانودرکشورتوجهینمیشود.
آزاده مرزبان با اشاره به اینکه بسته بندی های پالستیکی معمولی خسارت 
زیان باری برای محیط زیست دارد و همچنین بسته بندی سنتی و نامناسب 
مواد غذایی میزان ضایعات را افزایش می دهد گفت: طراحی و تولید بسته 
بندی های هوشمند و فعال برپایه فناوری نانو به افزایش ماندگاری و کیفیت 

انواع مواد غذایی کمک شایانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بسته بندی های نانویی با پایه پلی اتیلن جهت استفاده برای 
انواع میوه ها و سبزیجات طراحی شده است گفت: در نظر داریم قالب بسته 
بندی ها را در شکل های متنوع از نظر استحکام و همچنین برای انواع مواد 

غذایی طراحی کرده و بسازیم.
مدیرعامل واحد فناور نانو فیدار نیکان پارس با اشاره به اینکه با بسته بندی 
های نانویی مدت زمان ماندگاری میوه ها تا بیش از 3 برابر افزایش می 
یابد گفت: به طور مثال با این روش میوه هایی مانند کیوی و خرمالو که 
در بسته بندی عادی کمتر از ۶ روز دوام می آورد تا 2۵ روز با حفظ 

کیفیت ماندگار شد.
خانم مرزبان با بیان این که مجوزهای الزم برای توسعه بسته بندی هوشمند 
بر پایه فناوری مراحل نهایی خود را سپری می کند گفت: شرکت ما 

نخستین واحد فناوری خواهد بود که توانسته از سازمان غذا و دارو در 
زمینه نانو مجوز دریافت کند.

وی با بیان این که با متد جدید نگهداری میوه و سبزیجات، نقش سردخانه ها 
کمرنگ تر خواهد شد گفت: بسته بندی های هوشمند بر پایه فناوری نانو در 
دو شکل مصرف خانگی و تجاری به ویژه در زمان صادرات قابل استفاده 

خواهد بود.
با ابراز ناخرسندی از رشد نامطلوب  نانو  این کارآفرین حوزه فناوری 
صنعت بسته بندی هوشمند بر پایه فناوری نانو به دلیل کمبود امکانات در 
کشور گفت: به رغم این که توانایی بومی سازی و اصالح نانو ذرات در 
کشور را داریم، اما فراوری آن در کشورهای دیگر انجام می شود و با 

قیمت بسیار گزاف تری به خود ما فروخته می شود.
نانو  ذرات  تولید  تکنولوژی  بومی سازی  این که  بیان  با  مرزبان  خانم 
امکان پذیر اما مستلزم سرمایه گذاری است گفت: واقعیت این است که 
صنعت بسته بندی هوشمند بر پایه فناوری نانو در کشورهای پیشرفته بسیار 
مهم و حیاتی تلقی می شود و بسیار مورد استقبال صنایع مختلف قرار گرفته 

است.
مدیرعامل واحد فناور نانو فیدار نیکان پارس با تأکید بر این که برخی از 
کشورهای صنعتی، آماده سرمایه گذاری در پروژه شرکت هستند و این 
نشان دهنده ی اهمیت این موضوع است، گفت: متأسفانه در زمینه فناوری 
نانو آزمایشگاه های مجهزی در قم وجود ندارد و برای انجام آزمون هر 
نمونه می بایست به تهران ارسال شود و همچنین هزینه انجام آزمون ها در 

این زمینه بسیار باالست.
خانم مرزبان با اشاره به این که در کارگاه بین 4 تا 7 نفر به صورت متناوب 
در حال فعالیت و اشتغال هستند گفت: از آن جا که صنعت بسته بندی 
یک موضوع بین رشته ای است تیم تخصصی بسیار مجرب و توانمندی 
از رشته های گونگون در این واحد فناور فعال هستند و ایده محوری را 
هوشمند  بسته بندی  است  یادآوری  الزم  همچنین  می کنیم.  پی گیری 
در صورت توسعه می تواند به صادرات کشور در زمینه ی محصوالت 
کشاورزی جان تازه ای ببخشد و ارز آوری قابل مالحظه ای به همراه 

داشته باشد.

مدیرعامل واحد فناور نانو فیدار نیکان پارس:

رشد صنعت بسته بندی هوشمند بر پایه فناوری نانو کند است

قم، استان فناوری و علم پارک بهگزارشروابطعمومی
شرکتدانشبنیانگوارابدشتسبز،باصادراتمحصوالت
دانشبنیانتوانستجزء۱2صادرکنندهبرتراستانقراربگیرد
باردرطیفصادراتمحصوالتدانشبنیان اولین برای و

استانیبهرتبهبرتردستیابد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان گواراب دشت سبز با بیان این که در تولید 
انواع فیلترهای آب پیشرفته فعالیت دارد گفت: به عنوان یک تولیدکننده 

جوان قرار گرفتن در کنار پیشکسوتان و صاحب صنایع بزرگ استان افتخار 
و ارزش بسیار مهمی است.

تولیدبدونپشتوانهعلمیمحکومبهفناست
دانش بنیان  شرکت  نخستین  به عنوان  این که  بر  تأکید  با  رنجبر  حسین 
برگزیده صادرات استان معرفی شده است گفت: ثبات کیفیت و توجه به 
زیرساخت های دانش محور، تعهد کاری و رعایت اخالق حرفه ای از جمله 

رموز موفقیت در صادرات است.
 R&D وی با بیان این که یک شرکت فعال و حرفه ای باید روی بخش
برنامه ریزی کند گفت: همیشه با خود عهد کرده ایم در بدترین شرایط اگر 
حتی شرکت در پایین ترین سطح تولید باشد، بخش تحقیق و توسعه تعطیل 

نباشد و بدون ایده و طرح نباشیم.
این کارآفرین بومی با اشاره به تأثیر بحران های سیاسی و اقتصادی در روند 
فعالیت واحدهای تولیدی گفت: متاسفانه در استان قم واحد تولیدی فعالیت 
می کند که با ایجاد نرخ های غیرمنطقی حاضر شده هرگونه آسیب مالی ببیند 

اما اجازه ندهد که واحد تولیدی ما فعالیت کند.

رنجبر با بیان این که در شرایط کنونی ورود و فعالیت در عرصه تولید هیچ 
توجیهی ندارد گفت: متاسفانه حمایت از صنعتگران و رونق تولید فقط یک 

حرف قشنگ است و عمالً هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد.
حمایتازتولیدملیتکلیفاقتصادیمردم

وی با تأکید براین که تولید بدون تحقیق و توسعه محکوم به فناست گفت: 
استفاده از مواد اولیه مناسب، توسعه، و استانداردسازی فرایند تولید، فروش، 
خدمات پس از فروش، و ... از جمله تعاریف مهم کیفیت در حوزه تولید 

و تجارت است.
وی با تأکید بر این که بیش از 90 نفر اشتغال زایی مستقیم کرده است گفت: 
بدنه شغلی شرکت از فارغ التحصیالن تخصصی دانشگاهی است و به دلیل 
این که معتقدیم که باید جوان تحصیل کرده ایرانی صاحب شغل تخصصی 

باشد برای کسب تجربه و مهارت آن ها وقت و هزینه گذاشتیم.
مدیرعامل واحد فناور گواراب دشت سبز با بیان این که همه مردم باید به 
تکلیف اقتصادی خود عمل کنند گفت: اگر تکلیف یک تولید کننده ایجاد 
فعالیت اقتصادی سالم و مفید و ایجاد اشتغال و رونق تولید است، در قبال آن 

وظیفه سایر مردم خرید و مصرف کاالی ایرانی می باشد چرا که اگر مردم 
انتظار دارند عزیزان شان در آینده به رفاه و شغل کافی برسند باید از تولید 

ملی حمایت کنند. 
و  مسئوالن  از  برخی  همراهی  عدم  و  کوتاهی  از  شدید  گالیه  با  وی 
دستگاه های اجرایی در قبال تکلیف اقتصادی خود گفت: واقعاً باید از 
برخی از مسئوالن پرسید خروجی و نتیجه این همه جلسه که با عناوین 
مختلف برای حمایت از رونق تولید و صاحبان صنایع و کارآفرینان برگزار 

می شود چیست؟
گفتنی است سازمان صنعت، معدن، و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی 
استان قم، در روز سوم دی ماه سال جاری از 17 صادرکننده و عوامل 
صادراتی برتر استان در سال 97 تقدیر به عمل آورد که شرکت دانش بنیان 
گواراب دشت سبز تولیدکننده انواع فیلترهای کربنی توانست برای اولین بار 

صادرکننده نمونه در حوزه محصوالت دانش بنیان شود.

در مراسم تقدیر از برترین صادرکنندگان استانی در سال 98

شرکت گواراب اولین صادرکننده برتر محصوالت دانش بنیان شد

بهگزارشروابطعمومیپارکعلموفناوریاستانقم،یکی
ازفعالیتهایواحدفناورمهرادتکفرآیندتبدیلنوآوری

بهداراییشرکتهایفناورمیباشد.
این شرکت که با محور فعالیت در مدیریت فناوری کسب و کارها و 
به عنوان عضو فناور پارك علم و فناوری استان قم به دنبال شبکه سازی بین 

سرمایه گذاران، فناوران، و مدیران در یک پلتفرم مشترك برای به اشتراك 
گذاشتن ارتباطات، الهام گرفتن و آشنایی با استراتژی های جدید مورد 
نیاز برای نوآوری در سطح ملی و بین المللی می باشد. تورهای فناوری و 
صنعتی از مهم ترین رویدادهایی است که می تواند به بازیگران حوزه تولید، 
فناوری، و نوآوری کمک کند تعامالت خود را در سطح جهانی ارتقاء 
دهند. این شرکت تاکنون تورهای فناوری مختلفی را با هدف ایجاد ارتباط 
و شبکه سازی بین شرکت های فناور و دانش بنیان، سازندگان و صاحبان 
صنایع، پارك های علم و فناوری، شهرك های صنعتی و صنایع بزرگ 

برگزار کرده است.

فرآیند تبدیل نوآوری به دارایی شرکت های فناور
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اخبار پارک های علم و فناوری

فناوران
نشریه داخلی پارك علم و فناوری استان قم
صاحبامتیاز: پارك علم و فناوری استان قم

مدیرمسوول: دکتر سید حسین اخوان علوی

سردبیر: مرتضی صدیقیان
مدیراجراییوتحریریه: روح اهلل یارمحمدی

صفحهآرایی: سید حامد محمودزاده

معرفی  برای  مغتنم  فرصتی  فناوری همواره  و  پژوهش  هفته  اشاره: 
آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، 
پارك های علم و فناوری، و دستگاه های اجرایی در راستای هدفمندسازی، 
و  پژوهش ها،  تحقیقات،  تجاری سازی  نهایت  در  و  کاربردی سازی،  
طرح های فناورانه است. در سال 1398 براساس مصوبات ستاد هفته پژوهش 
و فناوری که ریاست آن برعهده استاندار محترم قم، جناب آقای دکتر 
سرمست بود، پارك علم و فناوری استان قم عالوه بر عضویت رسمی 
ستاد هفته پژوهش و فناوری استان، یکی از اعضای کمیته علمی و بر اساس 
ماده 8 دستورالعمل »برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان ها« مسوولیت 
خطیر و کاربردی کمیته نمایشگاه و فن بازار را برعهده گرفت و در ادامه 
پیرو وظایف و رسالت ذاتی خود در نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهشی 
و فناوری  حضوری متفاوت، حرفه ای و فعال پیدا کرد. از این رو به منظور 
اطالع رسانی مفید و بازتاب فعالیت ها و عملکرد گزارشی از روند برگزاری 

این رویداد مهم تقدیم می شود:
بیستمیننمایشگاهدستاوردهایپژوهشوفناوریاستانقم:

این نمایشگاه در ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه قم از تاریخ 19 تا 21 
آذرماه با حضور 13 غرفه دانشگاهی و مراکز پژوهشی،آموزش عالی، 9 
غرفه از دستگاه های اجرایی، 4 غرفه از مراکز فناوری، 3 غرفه تسهیل گر 
فناوری و یک غرفه حوزوی با شعار پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین 

و رونق تولید، برگزار شد.
در این نمایشگاه عالوه بر مدیران دستگاه های اجرایی، پژوهشگران و فناوران 
برجسته استان، آقای دکتر بیژن سلیمان پور معاون محترم سیاسی، امنیتی، و 
افتتاحیه و جناب آقای دکتر سرمست،  اجتماعی استانداری قم در روز 
آخرین  از  و  یافته  حضور  نمایشگاه  پایانی  روز  در  قم  محترم  استاندار 

دستاوردهای غرفه داران بازدید به عمل آورند.
نمایشگاه هایی ظرفیت ها  برگزاری چنین  این که  به  اشاره  با  قم  استاندار 
و توانمندی های بالقوه استان را فعال خواهد کرد گفت: مراکز فناوری 
مهم ترین ظرفیت اقتصاد دانش بنیان هستند و می توانند ارتباط جامعه علمی 

را با بخش صنعتی فعال کنند.
نمایشگاه  بیستمین  اختتامیه  مراسم  حاشیه  در  سرمست  بهرام  دکتر 
دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم با اشاره به این که نمایشگاه های 
پژوهش و فناوری می تواند به هم افزایی و تعالی فکری صاحبان ایده و 
صنعت کمک کند گفت: برگزاری نمایشگاه باید منجر به معرفی ایده به 

بازار هدف و ارتباط گیری با صنعت شود.

استاندار قم با بیان اینکه روز پژوهش به یک الگوی فراگیر و دائمی در جامعه 
مبدل شود گفت: نمایشگاهی که به همت کارگروه پژوهش و فناوری و با 
مدیریت پارك علم و فناوری استان قم برگزار شد نشان داد که ظرفیت های 

فناوری خوبی در استان به چشم می خورد.

لزومهمراهیدانشگاههابافناوری
وی با تأکید براین که برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری تنها یک 

حرکت نمادین برای ارائه دستاوردها نیست افزود: این نمایشگاه باید محلی 
برای دیده شدن دستاوردها و فرصتی برای حمایت از صاحبان ایده و فناوری 

باشد.

دبیر بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم نیز در این 
نمایشگاه به خبرنگاران گفت: رونق تولید با ایجاد پژوهش تقاضامحور و 

فناوری منجر به ارزش آفرینی فراهم می شود.
دکتر سید حسین اخوان علوی در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه استانی 
دستاوردهای پژوهشی و فناوری با تأکید بر این که ظرفیت های فناوری بسیار 
خوبی در استان وجود دارد گفت: متأسفانه بخشی از این ظرفیت ها هنوز 

شناخته شده و ارزیابی شده نیست.
فروش8۰میلیاردیشرکتهایفناور

رییس پارك علم و فناوری استان قم، در ادامه با تشریح اهداف سه گانه 
محصول،  عرضه  هدف  سه  باید  معموالً  نمایشگاه ها  نمایشگاه هاگفت: 
کمک رسانی به مخاطبان به منظور دست یابی به مسیر شغلی و آشنایی با 
توانمندی زادبوم مخاطب، و هدف سوم ایجاد هم افزایی و هم فکری میان 

غرفه داران و ارتباط مستمر و هدفمند با متولیان امر است.
اخوان علوی با تأکید بر این که نمایشگاه چکیده تصویری از توانمندی ها 
و نیازهای هر جامعه است گفت: بیستمین نمایشگاه استانی دستاوردهای 
پژوهشی و فناوری با این که گسترده نبود اما از تنوع خدمت ومحصول 

خوبی برخوردار بود.
وی از  صادرات 1.2 میلیون دالری شرکت های فناور استان خبر داد و گفت: 
در حال حاضر بیش از 2۵0 واحد فناور در جامعه علم و فناوری استان فعال 
هستند که مجموع فروش آن ها در سال گذشته به باالی 80 میلیارد تومان 

می رسد.
نقشمهمرسانههادرتوسعهفناوری

دبیر بیستمین نمایشگاه استانی دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان قم 
با بیان این که 10 سال پیش تقریباً هیچ دستاورد فناوری در استان قم دیده 
نمی شد،گفت: با این که شاخص جمعیتی استان قم در میان استان های دیگر 
در رده های آخر قرار دارد اما در حال حاضر از لحاظ رتبه شرکت های 
دانش بنیان به مکان دهم دست یافته و 74 شرکت دانش بنیان در استان فعال 

است.
بدون حضور  این که  بر  تأکید  با  قم  استان  فناوری  و  پارك علم  رییس 
دانشگاه ها در صحنه رویدادهای فناوری حرکت های بزرگ رخ نمی دهد 
و  با رویدادها  را  دانشگاه  بدنه  باید  دانشگاهی  استادان  و  متولیان  گفت: 
دستاورهای فناورانه آشنا کنند. چرا که تنها از این طریق است که آینده 

شغلی دانشجویان تضمین خواهد شد.
اخوان علوی با مهم خواندن نقش رسانه های جمعی در توسعه پژوهش و 
فناوری استان گفت: رسانه های استان باید فراتر از مناسبت های تاریخی و با 

یک نگاه فرا سازمانی به ترویج پژوهش و فناوری اهمیت دهند.

تجلیلازفناورانبرترپارک
آیین تجلیل از 42 پژوهشگران و فناوران برتر استان قم با در تاریخ 19 آذرماه 
با حضور آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور و سایر مسئوالن 
در دانشگاه قم برگزار شد که در این میان سه واحد فناور عضو پارك از 
جمله جناب آقای سید مهدی حسینی دستجردی )مدیرعامل واحد فناور 
مانا هوش دانش آزما( به عنوان فناور برتر و جناب آقای مهندس مجید 
بصیرنیا )مدیرعامل واحد فناور نانو بتن امین( و جناب آقای حسین اسداهلل نژاد 
)مدیرعامل واحد فناور فوالدسازان دقیق( به عنوان صنعتگربرتر شناخته شدند.

سخنرانیرییسپارکپیشازخطبههاینمازجمعهشهرقم
دکتر سید حسین اخوان علوی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
شهر قم که به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری  در مصالی قدس 
اظهار کرد: پارك علم و فناوری، شش مرکز فناوری و سه شتاب دهنده دارد 
که بیش از 200 واحد فناور در این مراکز پارك مستقر هستند و بیش از 2 

هزار اشتغال در آنان ایجاد شده است وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، 
شرکت های فناور تحت پوشش پارك علم و فناوری استان قم، نزدیک به 

۶۵0 میلیارد ریال فروش و بیش از یک میلیون دالر صادرات داشته اند.
رییس پارك علم و فناوری استان قم برخورداری از طرح ایده و یا محصول 
و یا خدمت فناورانه، نوآورانه بودن ایده یا محصول، برخورداری از قابلیت 
تجاری سازی، داشتن بازار و امکان پذیری فنی را از جمله شرایط ورود به 

پارك علم و فناوری و مراکز رشد برشمرد.
شبکه سازی،  مالی،  حمایت های  و  تسهیالت  افزود:  علوی  اخوان  دکتر 
خدمات پشتیبانی فنی، خدمات آموزشی و مشاوره ای، خدمات کارگاهی 
و آزمایشگاهی و ثبت اختراع از جمله خدمات و حمایت هایی است که از 

این شرکت ها انجام می شود.
وی با اشاره به ویژگی ها، توانمندی ها و ظرفیت های این استان اظهار کرد: 
در قم 100 هزار طلبه حوزه علمیه، بیش از 70 هزار دانشجو، بیش از 170 
هزار دانش آموز، بیش از 200 موسسه تحقیقاتی و بیش از 30 مرکز آموزش 

عالی داریم. 

حضوردرطرحرقابتدرخدمتنمازجمعه
از  فناوری استان قم در بخش دیگر سخنان خود،  رییس پارك علم و 
موضوع علم و فناوری به عنوان یک موضوع اصلی و راهبردی یاد کرد 
و گفت: پیشرفت، تعالی، قدرت، و عزت ایران اسالمی در سایه دانش و 

فناوری اتفاق خواهد افتاد.
دکتراخوان علوی بر ضرورت و توجه به پارك های علم و فناوری به منظور 
همین  را  اشتغال  راه های  از  یکی  و  تأکید کرد  در کشور  فناوری  رشد 

پارك های علم و فناوری و تبدیل دانش به صنعت دانست.
گفتنی است پارك علم و فناوری استان قم به مناسبت هفته پژوهش و 
نمایندگان ستادی مراکز فناوری در »طرح رقابت در  با حضور  فناوری 
خدمت«  مصالی قدس نماز جمعه  ضمن معرفی فعالیت ها و عملکرد 
پارك، آخرین دستاوردهای واحدهای فناور را برای نمازگزاران نماز جمعه 

تشریح کردند.

بیستمیننمایشگاهملیدستاوردهایپژوهش،فناوریوفنبازار
امضای9قراردادفروشفناوریبهارزش۱۱۰میلیاردریال

در این نمایشگاه که از تاریخ 2۶ تا 29 آذرماه  برگزار شد، ۵ واحد فناور 
توسعه، تدبیر جوامع سالم و نام آوران آفرینش فردا وتوسعه فناوران ویدا 
نمایشگاه  شماره 7  سالن  در  واقع  پارك  متری  غرفه 32  در  داده  رایان 
بین المللی تهران حضور پیدا کرده و آخرین دستاوردهای خود را ارائه دادند. 
از ویژگی های منحصر به فرد و تازه این نمایشگاه، امکان غرفه سازی و 
در  قم  استان  برجستگی های  و  سازمانی  لوگوی  ظرفیت های  از  استفاده 
طراحی غرفه بود که اتفاقاً مورد استقبال واحدهای فناور پارك و جامعه علم 

و فناوری استان قرار گرفت. 
 از نکات مهم و برجسته این نمایشگاه بهره گیری 7 واحد فناور عضو پارك 
از امکان یارانه فناوری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات، 

و فناوری با امضای 9 قرارداد فروش محصوالت و خدمات فناوری به 
ارزش 11 میلیارد تومان بود.

بنابراین گزارش، 7 واحد فناور عضو پارك شامل اطلس سرام کویر با دو 
قرارداد با موضوع محوری فروش تعداد ۶000 دست رینگ نگهدارنده 
نازل تاندیش اصلی آلوم اف سی 8۶ و نیز فروش 480 عدد آجر اتاق 
احتراق به ارزش تقریبی مجموعاً 13 میلیارد ریال، واحد فناور ثمره طیبه با 
قرارداد محصوالت فراسودمند و رژیمی برای بیماران خاص و تولید انواع 
شیرینی جات کیک و بیسکویت فراسودمند رژیمی به ارزش 10 میلیارد 
ریال، واحد فناور نانو ابزار پارس با دو قرارداد با موضوع محوری عرضه 
پانسمان جراحی و پانسمان آماده به ارزش 14.۵ میلیارد ریال، واحد فناور 
کیان مبتکر پارس با فروش ساب کولر )کولر پر بازده هوشمند اینورتری( 
و ساب یونیک )سیستم های سرمایشی و گرمایشی هوشمند اینورتری( و 
موتوپک )موتورخانه بامی( به ارزش ۵ میلیارد ریال، واحد فناورتوسعه و 
تدبیر جوامع سالم با قراردادی با موضوع محوری بازار آنالین کسب و 
کارهای خانگی و محلی ایران به میزان فروش 30 میلیارد ریال و واحد فناور 
شرکت رایمند نیکو فراز ایرانیان با عنوان قرارداد فروش فناوری تولید بتا 
کاروتن محلول در روغن به عنوان رنگدانه طبیعی صنایع غذایی به ارزش 
1۵میلیارد ریال و در نهایت واحد فناور دارو درمان سلفچگان با موضوع 
قراردادی تولید پکیج افزودنی ضد خوردگی دارویی به ارزش 20 میلیارد 
ریال توانستند در بیستمین نمایشگاه ملی هفته پژوهش و فناوری در محل 
غرفه پارك علم و فناوری استان قم قراردادهای فناوری با مشتریان خود 

به امضاء برسانند.
این قراردادها بنا به اعالم و درخواست گروه تجاری سازی و کارآفرینی 
دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در محل 
تا سقف  فناوری  تجاری سازی  یارانه  امکان دریافت  به منظور  نمایشگاه 
200 میلیون تومان شکل گرفت و با نظارت مدیریت دفتر برنامه ریزی امور 

فناوری به امضاء رسید.
بدون شک این گزارش تنها شمه ای از فعالیت ها و عملکرد پارك علم و 
فناوری استان در فرایند هفته پژوهش و فناوری بوده است و گزارش مبسوط 
آن نیاز به وقت و پیگیری مقتضی دارد که عالقه مندان می توانند جزئیات 

الزم را از روابط عمومی پارك دریافت نمایند.
  

آسیبهاینمایشگاههفتهپژوهشوفناوریاستانقم

به مناسبت هفته  نام و  به  نمایشگاه هایی که  در سال های اخیر مجموعه 
پژوهش و فناوری استان برگزار می شود از یک آسیب و ضعف عمومی 
و مزمن رنج می برد که نیاز به اصالح و درمان قطعی و اساسی دارد. در 
ذیل به صورت کوتاه و گذرا به برخی از مهم ترین آسیب های پیش روی 
نمایشگاه های هفته پژوهش و فناوری استان قم اشاره می شود که البته هریک 

از این عناوین مشکالت نیاز به بحث، بررسی و تبیین گسترده دارد.
1- نبود یک دبیرخانه مرکزی و ثابت،

2- نمایشگاه پژوهش و فناوری باید رویکرد تخصصی داشته باشد و غلبه 
یافتن جنبه عمومی به رسالت نمایشگاه آسیب می زند.

3- عدم رعایت ضوابط محتوایی توسط غرفه های شرکت کننده
4- نبود یک بودجه مصوب برای اجرای نمایشگاه

۵- عدم اطالع رسانی و پوشش رسانه ای شایسته و گسترده
و  عالی  آموزش  مراکز  از  برخی  اهمیتی  کم  و  منفعالنه  برخورد   -۶

دانشگاه های استان عدم برخورد فعال دانشگاه ها
7- عدم استقبال و ورود هیأت های معتبر تجاری و سرمایه گذاری برای 

آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان
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پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری

تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان

اجرایپروژهپژوهشی مورد نیاز سازمان های دفاعی یا دولتی کشور با معرفی ستاد کل )حداقل 14 ماه(

فقط مدرک کارشناسی ارشد و دکتری

منافعبرایستادکلنیروهایمسلح
برای حل مسائل تحقیقاتی و به کارگیری نخبگان 

کاربردی مورد نیاز کشور

منافعبرایفردمتقاضی
فعالیت های و  تحقیقاتی  پروژه  هم زمان  انجام   -
تحصیلی پروژه  انجام  )همانند  شرکت  در  خود 

و کار در شرکت به طور هم زمان(
- حضور در دوره آموزش نظامی ویژه نخبگان

۱

شرایط فرد متقاضی
شرکت های دانش بنیان و فناور

)کارشناسی(،کارشناسیارشد،ودکتری

1- فرد عضو کلیدی در شرکت بوده و در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیان مورد 
نظر، به فعالیت مشغول باشد.

2- برای حداقل سه ماه اخیر، دارای سابقه ی بیمه ی پرداختی تمام وقت در شرکت باشد.

3- کسب امتیاز علمی و فناورانه الزم

4

حداقل امتیاز الزم

پروژهجایگزینخدمتدرصنایعدفاعیوکشوری
)110 امتیاز کارشناسی ارشد - 120 امتیاز دکتری(

پروژهجایگزینخدمتدرشرکتهایدانشبنیان )2۵0 امتیاز(

امریهدرشرکتهایدانشبنیان )۶0 امتیاز(
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پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان
تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری )سهمیه ساالنه ۱00 نفر(

اجرایپروژهتحقیقوتوسعه در شرکت دانش بنیان با تأیید معاونت علمی و فناوری )حداقل 14 ماه(

منافعبرایشرکتدانشبنیان
 به کارگیری نخبگان برای توسعه محصوالت دانش بنیان

منافعبرایفردمتقاضی
- ادامه فعالیت های خود در شرکت

- حضور در دوره آموزش نظامی ویژه نخبگان

2

شرایط و سهمیه شرکت
شرکت های دانش بنیان و فناور

شرایط
دارای اظهارنامه مالیاتی

)بر اساس اطالعات اظهارنامه مالیاتی دارای فروش 
بیش از یک میلیارد ریال باشد صرفاً برای پروژه و 

امریه در شرکت دانش بنیان(

سهمیه
- یک نفر به عنوان سهمیه اولیه

به ازاء هر سه میلیارد ریال فروش )بر اساس 
اظهارنامه( یا هر پنج نفر )بر مبنای فهرست 

بیمه شدگان( یک نفر
- صنایع دفاعی: 10 نفر

- پروژه جایگزین خدمت در شرکت: 2 نفر
- امریه در شرکت: ۵ نفر

5

تعهدات شرکت و فرد برای دریافت نخبه فناور

حقوقومزایاوبیمهخدماتدرمانیوتکمیلیوظیفهمأموررامطابقمقرراتستادکل
نیروهایمسلحپرداختنمایدوگزارشیازپرداختهايخودرادرموعدهایمقرربه

معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریارسالکند.

هرسهماهگزارشیازشرحفعالیتفردبههمراهمستنداتپرداختیبهفرددرشرکترا
بدهمرکزشرکتهاوموسساتدانشبنیانمعاونتعلمیوفناوريریاستجمهوریارسال

نماید.
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امریه )وظیفه مأمور( در شرکت دانش بنیان
تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری )سهمیه ساالنه 500 نفر(

حضورتماموقت در شرکت دانش بنیان با نظارت معاونت علمی و فناوری )22 ماه + 2 ماه آموزشی(

منافعبرایشرکتدانشبنیان
به کارگیری نخبگان برای توسعه شرکت های دانش بنیان

منافعبرایفردمتقاضی
ادامه فعالیت های خود در شرکت

۳

نحوه کسب امتیاز

امتیازعلمی
- رتبه علمی کشور

- مقاله
- معدل

- نگارش یا ویرایش کتاب

امتیازفناورانه
- سابقه بیمه فرد )حذف شرط بیمه مدیرعامل(

- حضور تمام وقت فرد در شرکت
- ِسمت فرد در شرکت 

)مدیرعامل، هیأت موسس، رییس هیأت مدیره، و ...(

6

پاسخگویی تلفنی و مکتوب

CRM.Daneshbonyan.irمکاتبهباسامانه

)Alobiz.com(تماسازطریقسامانهالوبیزنس

شمارهمرکزمشاورهدانشبنیان:۰2۱83۵34

۹

جنگنده  هواپیمای  فشرده  هوای  کامپوزیتی  مخزن 
طراحی و ساخته شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم این پروژه که به سفارش سازمان 
ایران طراحی و ساخته شده است، طی یک سال کار تحقیقاتی مداوم در  هوایی 
یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد الرستان به انجام رسیده است و در مراسم 
پارك  فرماندار ویژه شهرستان الرستان، رییس  با حضور  فناوری  هفته پژوهش و 

علم و فناوری فارس و مدیران شهرستان الرستان رونمایی شد.
از مشخصات بارز این محصول، طراحی و ساخت کاماًل بومی، تحمل فشار بسیار 
باال و قابلیت اطمینان در عملکرد و برآوردن الزامات استاندارد نظامی متعدد، است.

همچنین تمام تست های عملکردی این محصول مطابق با الزامات استاندارد نظامی 
مربوطه با موفقیت انجام شده است.

گفتنی است مرکز رشد الرستان از مراکز رشد اقماری تحت پوشش پارك علم و 
فناوری فارس است و در حال حاضر 1۶ شرکت فناور در این مرکز مستقر است.

پژوهشگران پارک علم و فناوری لرستان، موفق به تولید 
6 محصول جدید آرایشی و بهداشتی گیاهی شدند

و  علم  پارك  از  نقل  به  علوم  وزارت  عمومی  روابط  اداره کل  گزارش  به 
 ،1398 سال  در  دانش بنیان  شرکت  این  در  که  محصوالتی  از  لرستان،  فناوری 
تولید  پرونایس،  خاویار  بی رنگ  ضدآفتاب  کرم  به  می توان  شده اند  تولید 
پرمون،  کتیرا  نرم کننده  ختمی،  گیاه  از  مو  ژل  پرمون،  شب  و  روز  هیرتونیک 
کرد. اشاره  هربکس  برند  با  لب  نرم کننده  و  هربکس  مو  حالت دهنده  ژل  تولید 

 13۶0 سال  در  جهانگیر  دکتر  بهداشتی  داروسازی  دانش بنیان  شرکت 
تولید  هدف  با  که  کرد  کار  به  شروع  جهانگیر  دکتر  البراتوار  عنوان  تحت 
این  بود.  شده  تأسیس  ظرفشویی  مایع  و  شامپو  نظیر  بهداشتی  محصوالت 
موفق  تاکنون  و  شد  دارو  ساخت  مجوز  اخذ  به  موفق   1373 سال  در  شرکت 
است. شده  پرونایس  و  هربکس،  پرمون،  برندهای  با  محصول   ۶0 تولید  به 

این مجموعه در سال های اخیر نسبت به ایجاد تنوع در زنجیره تولید »محصوالت آرایشی 
و بهداشتی« گیاهی و طبیعی در سطح کشور و استان لرستان مبادرت کرده و در سال 
جاری نیز ۶ محصول کاربردی و حائز اهمیت در حوزه پوست و مو، تولید کرده است.

به همت محققان پارک علم و فناوری گلستان؛

کپسول سخت مایع انتریک کولمیگان اختراع شد
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارك علم و فناوری گلستان، 
سندرم روده تحریک پذیر یک بیماری رایج دستگاه گوارشی است که عماًل ۵0-30 
درصد مراجعات بیماران به متخصصان گوارش را شامل می شود، این بیماری بدون 
هیچ نقص ساختاری در روده بزرگ، بر عملکرد آن تأثیر می گذارد و افراد مبتال 
به آن با دردهای شکمی، بروز اسهال و یبوست شدید، ترشح زیاد مخاط روده ای، 
عالئم سوءهاضمه، نفخ شدید، کولیت و درجاتی از افسردگی مواجه هستند. این 
بیماری به دلیل پیچیدگی و عملکردی بودن بیماری، درمان مشخص و قطعی ندارد.

که  می باشد  کوت  انتریک  و  رهش  آهسته  فرموالسیونی  کولمیگان  کپسول 
سالم  را  خود  و  کرده  حرکت  گوارش  سیستم  طول  در  هدفمند  به طور  می تواند 
هدفمند  دارورسانی  این رو  از  و  برساند  روده  به  معده،  در  متابولیزه شدن  بدون  و 
IBS خواهد داشت. بیماری  این کپسول، کمک شایانی در خط نخست درمانی 

کپسول کولمیگان یک کپسول ژالتینی سخت حاوی 187 میلی گرم اسانس نعناع 
فلفلی است در صورتی که این میزان اسانس به یکباره در دستگاه گوارش و به ویژه 
در معده آزاد شود، عالوه بر عدم اثربخشی مناسب، به شدت باعث سوزش معده و 
دستگاه گوارش شده و در افراد مستعد رفالکس، واکنش شدیدی ایجاد خواهد کرد.

طول  در  رهش  پیوسته  و  آهسته  صورت  به  که  درصورتی  اسانس،  مقدار  این 
دستگاه گوارش آزاد شود با عمل آنتاگونیسم کلسیم در ماهیچه های صاف دستگاه 
بهبود  باعث  انقباضات دردناك عضالنی روده ممانعت کرده و  بروز  از  گوارش، 
می بخشد. بهبود  را  بیماری  و عالئم  و کولیک های دستگاه گوارش شده  اسپاسم 


