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فرهنگی  صنایع  حال  می دانند  همه  دیگر 
از  بسیاری  حتی  و  نیست  خوب  استان 
محصوالت فرهنگی زندگی  رو به زوالی 
دارند. واقعاً نمی توان همه این شرایط را به 
گردن بحران ها و  فراز و نشیب های اقتصادی 
و  سنت گرایی  بی گمان  انداخت.  کشور 
بی توجهی به روزآمدی و ناهماهنگی با دستاوردهای فناوری در عرصه 
تولید و عرضه هم در ایجاد چنین شرایطی کم تأثیر نیست. چرا باید سهم 
استانی که وجهه بین المللی در جهان اسالم داشته و 280 موسسه فرهنگی و 
مذهبی و بیش از 4200 هنرمند و 50 رشته در صنایع دستی دارد و در زمینه 
فناوری های نرم و هویت ساز از شرکت های شاخصی برخوردار است، تنها 
11 شرکت فناور صنایع خالق از 442 شرکت موجود در کشور را در 

اختیار داشته باشد؟!
براساس آمار گردش مالی بازار صنایع فرهنگی جهان 2 هزار میلیارد تومان 
است که سهم ایران تنها 2 دهم درصد از این چرخه است. این گستره عظیم 
درآمدی نشان می دهد که ارزش افزوده و گنجایش اقتصادی صنایع نرم 
در جهان چه ضریب باالیی دارد که اگر این آمار را در کنار دستاوردهای 
ساالنه 100 میلیارد دالر درآمد نفتی کشور بگذاریم عظمت و اهمیت آن 

بیش از پیش معلوم می شود.
صحبت از وجود تعداد کمی از شرکت های صنایع خالق دارای مجوز 
فناوری کردیم که خوشبختانه 9 شرکت در پارک علم و فناوری استان قم 
مستقر هستند. اما واقعاً چرا باید سهم 280 موسسه فرهنگی و هنری و 1280 

ناشر صاحب مجوز تنها 11 مجموعه حقوقی با گرید فناوری فعال باشند.
عرصه  در  سکون  و  رکود  بیشترین  که  می دهد  نشان  آمارها  متاسفانه 
صنایع فرهنگی برای آن دسته از مجموعه هایی است که کمترین بهره از 

دستاوردهای علم و فناوری دارند.
درست است که از 1280 ناشر موجود در استان رسماً تنها 400 ناشر فعال 
هستند و تقریبا از ظرفیت های خوب تولیدی برخوردارند اما در میان همین 

گزینه های فرهنگی، ناشرانی هستند که صاحبان ایده ها و نوآوری هستند 
و بعضاً توانسته اند گواهی هایی مانند واقعیت ارزش افزوده را هم دریافت 

کنند.
در این بین مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد استان قم یکی از دغدغه های 
جدی فعاالن حقوقی عرصه فرهنگ و هنر را ناآشنایی با توانمندی ها و 
ظرفیت ها و بی برنامگی در عرضه و تولید طرح های فناورانه اعالم می کند. 
ایشان پیوند و ارتباط مستمر و هدف دار با مجامع علم و فناوری را برای 
توسعه صنایع خالق فرهنگی و نرم افزاری بسیار مفید و مهم ارزیابی می کند.

مهندس سید موسی حسینی کاشانی به توسعه فرهنگ و ترویج سازی 
فناوری در فناوری های خالق و نرم را بسیار مهم و تلقی می کند و می گوید 
متاسفانه جامعه علم و فناوری استان نتوانسته با بدنه نخبگان فرهنگی و 

مذهبی استان ارتباط برقرار و دستاوردهای فناوری را به آن ها معرفی کند.
براساس کارشناسی هایی انجام شده هزینه های ایجاد اشتغال در یک شرکت 
استارتاپی و نوپا چیزی حدود 60 میلیون تومان است که این مقدار یک 
پنجم شرکت های صنعتی است. به نظر می رسد این رقم برای شرکت های 

فناور حوزه علوم انسانی و صنایع فرهنگی مبلغ کمتری هم باشد. 
در طی سال گذشته تنها واحدهای فناور عضو مرکز رشد علوم انسانی و 
اسالمی پارک قم بیش از 7 میلیارد تومان فروش داشته اند که هرچند این 
مقدار ناچیز به نظر می رسد اما نکته مهم تر از اعداد و ارقام دست یابی به 
یک دیدگاه تجاری در عرصه صنایع فرهنگی است که می تواند نقطه امید 

و آینده ساز موضوع باشد.
به هرحال آن چه که مسلم است، رویکردیابی صنایع فرهنگی به سوی 
فناوری و ارتباط با دستاوردهای فناورانه است. مسأله ای که به جهانی سازی 
و نشر اندیشه های ناب اسالمی بازتاب یافته از شهر کریمه اهل بیت )ع( 
کمک شایانی خواهد کرد. مضاف بر این که برآیندهای علوم انسانی و 
اسالمی تنها زمانی به منصه ظهور رسیده و کاربردی می شود که بتواند مورد 

اقبال مردم قرار بگیرد.

نقش کم رنگ فناوری در صنایع فرهنگی قم

 درخشش فناوری بومی در عرصه جهانی

GTEX-2019 باسالم تنها استارتاپ ایرانی فینال

اشاره: بازدید و عارضه یابی گروه های علمی- دانشگاهی از مراکز 
صنعتی بارها اتفاق افتاده اما معموال خروجی خاصی نداشته است. به رغم 
آمد و شدهای مرسوم اغلب ارتباطی میان صنعت و دانشگاه فراهم نشده 
است. اما شاید بتوان ادعا کرد روز 28 مهرماه سال جاری، روز مبارکی 
برای جامعه علم و فناوری استان باشد. چرا که در این روز جمعی از 
انتقال  با هدف آشنایی،  فناور پارک و صنعتگران  مدیران واحدهای 
تجربه،شناسایی توانمندی ها و از همه مهمتر احصاء و رفع نیازمندی ها 
از مجموعه فعالیت ها و خط تولید گروه صنعتی پاکشوما )تولید کننده 

لوازم خانگی بزرگ و کوچک در ایران و همکار صنعتی - تجاری 
برندهای مطرح صنعت لوازم خانگی آسیایی و اروپایی( بازدید به عمل 
آورند. شاید نکته ممتاز این بازدید، برخورداری از یک برنامه آنالیز شده 
و هدف تعریف شده با صرف حداقل 3 ماه زمان از سوی کارشناسان 
پارک و گروه صنعتی پاکشوما بود که به همت و مشارکت مدیریت 
واحد فناور بهین فناوری مهرادپژوه و مدیریت امور موسسات پارک رقم 
خورد. در سفر یک روزه تور فناوری پارک که شامل 10 گروه منتخب 
از فناوران و صنعتگران استان بود، 10 توافق نامه مطابق با نیازمندی و 

عارضه یابی های دو گروه به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، در بازدید 
برخی از واحدهای فناور پارک از فرایند فعالیت گروه صنعتی پاکشوما) 
تولید کننده لوازم خانگی( مشکالت و کاستی های فنی و مهندسی خط 

تولید این شرکت بررسی و احصا شد.
ادامه در صفحه 2

نخست ف  حر

روح اهلل یارمحمدی

نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری برگزار می شود

نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و 
فناوری برگزار می شود

TUV NORD با همکاری آکادمی بین المللی

دوره آموزشی تکنیک های 
تدوین طرح بازاریابی برگزار شد

گزارش ویژه خبرگزاری مهر از

فناور طلبه ای که کام مردم را شیرین می کند

به منظورحمایت از متقاضیان مجوز دانش بنیان

پروژه همیار دانش بنیان برای ارائه خدمات به 
شرکت های متقاضی کلید خورد

در بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( تأکید شد؛

استفاده از ظرفیت های واحدهای فناور در 
توانمندسازی و اشتغال مددجویان

با مشارکت پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی

رویداد ایده تاپ
 ویژه دانشجویان استان قم برگزار می شود

حرف نخست

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، دکتر سید حسین اخوان 
علوی رییس پارک در مراسم آغاز فعالیت و رونمایی از پوستر نخستین جشنواره 
استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری گفت: این جشنواره در نوع خود اولین 

جشنواره کشوری محسوب می شود.
همکاری  با  جشنواره  این  این که  به  اشاره  با  علوی  اخوان  حسین  سید  دکتر 
استفاده  برگزار خواهد شد، گفت:  قم  استان  ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و 
فناوری یک  ایجاد فرهنگ کارآفرینی و توسعه  از جذابیت و قدرت رسانه در 

اصل اجتناب ناپذیر است.
رییس پارک علم و فناوری استان قم با ابراز تأسف از نقش کم رنگ رسانه و هنر 
در توسعه فرهنگ کارآفرینی و فناوری در کشور اظهار کرد: ضروری است زمینه 
ثبت فرااستانی و منطقه این جشنواره با همت و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان قم فراهم شود.
فناوری  و  نوآوری  کوتاه  فیلم  استانی  جشنواره  سیاست گذاری  شورای  رییس 
استان قم بر بازتاب هنری فعالیت ها و دستاوردهای نخبگان، فناوران، و کارآفرینان 
تأکید کرد و گفت: امروز دنیا به سمت اقتصاد دانشی حرکت می کند و زبان هنر 
می تواند با ترویج اقتصاد دانش بنیان می تواند در توسعه اقتصادی کشور اثرگذاری 

کند.
اخوان علوی با بیان این که اقتصاد دانش بنیان یک اقتصاد تحریم ناپذیر، مستقل، و 
کم سرمایه بر است گفت: الزم است توانمندی ها و ظرفیت های فعاالن و نخبگان 

عرصه علم و فناوری استان با زبان هنر و رسانه به منصه ظهور برسد.
وی با تاکید بر این که این جشنواره با هدف توسعه و ترویج برنامه های اقتصادی 
تأیید و تصویب  به  این جشنواره  افزود:  مقاومتی شکل گرفته و برگزار می شود 
علوم  در  فناوری  کاربرد  کارگروه  و  استان  مقاومتی  اقتصادی  فرماندهی  ستاد 

انسانی و هنر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری استان رسیده است.
در ادامه این نشست، دبیر اجرایی جشنواره استانی فیلم کوتاه فناوری با تأکید بر 

بازتاب پیچیدگی های علم و فناوری با زبان جذاب هنر گفت: استان قم با وجود 
ظرفیت ها و استعدادهای متنوع هنری می تواند در زمینه تقویت و ترویج فرهنگ 

نوآوری و فناوری پیشتاز باشد.
داود جلیلی با تأکید براین که آثار و دستاوردهای فناوری و نوآورانه بسیاری در 
و  فناوری  بازتاب دستاوردهای  ارائه است، گفت: در  قابل  استان  گوشه و کنار 
با هنر و رسانه  فناوری  ابتدای راه هستیم و الزم است علم و  استان در  نوآوری 

ارتباط مستمر و مفید برقرار کند.
وی با تأکید براین که شروع فراخوان و آغاز ثبت نام از 4 شهریورماه سال جاری 
است، گفت: آخرین مهلت ارسال آثار 30 آذرماه و اختتامیه جشنواره استانی فیلم 

کوتاه نوآوری و فناوری در ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی خواهد بود.
شایان ذکر است، عالقه مندان می توانند برای ثبت نام و کسب اطالعات به آدرس 

www.qomstp.ir مراجعه کنند.
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، واحد فناور جوامع 
تدبیر سالم عضو دانش بنیان پارک علم و فناوری استان قم به مرحله فینال 

رقابت »سوپرنوا« در »Future Stars« نمایشگاه GTEX-2019 رسید.
به گفته مدیرعامل واحد فناورجوامع تدبیر سالم 750 شرکت در بخش مسابقه این 
نمایشگاه حضور یافته که حدود 100 شرکت به مرحله نیمه نهایی راه یافته و در این 
مرحله 30 شرکت به مرحله نهایی رسیدند و در نهایت 6 مجموعه به عنوان اسامی 

برگزیده انتخاب شدند.
 GITEX« محمدرضا آقایا با تأکید براین که با سالم تنها استارتاپ ایرانی حاضر در
Future Stars« در سال 2019 بود گفت: البته عنوان »قهرمان سوپرنوا« به تیم 

دیگری به نام »Key To Enable« رسید. 
وی مالک های دست یابی به قهرمانی در این نوع رقابت ها را تشریح کرد و گفت: 
استارت آپی که بهترین تأثیر اجتماعی را داشته، بهترین استارت آپ حوزه هوش 
مصنوعی یا بهترین استارت آپ جوان با موسس و اعضای زیر 30 سال  باشد 

می تواند از شانس بهتری برای قهرمانی برخوردار باشد.
مدیر استارتاپ موفق عضو پارک علم و فناوری استان قم درباره زمینه فعالیت 
این واحد فناور دانش بنیان توضیح داد: باسالم یک بازار اجتماعی برای عرضه 
محصوالت خانگی، محلی، سنتی، و کارگاهی از سراسر ایران است. محصوالت 
این بازار توسط خود مردم تولید و عرضه می شود و خریداران به صورت اینترنتی 

و مستقیماً از خود آن ها خرید می کنند.
آقایا با تأکید براین که شاخصه اصلی باسالم رویکرد بومی - ایرانی است افزود: 
در این بازار، کاالهای ایرانی متنوعی از جمله مواد غذایی، پوشاک، لوازم آرایشی 
بهداشتی، لوازم خانگی، و محصوالت فرهنگی عرضه می شود. این جا یک شبکه 
اجتماعی است که افراد مختلف می توانند با همدیگر آشنا شوند، داستان زندگی 
و کسب و کار همدیگر را بشنوند و به رونق کار و اشتغال همدیگر کمک کنند. 

مدیرعامل واحد فناور جوامع تدبیر سالم با اشاره به این که تاکنون بیش از 4500 
غرفه دار چیزی حدود 78000 محصول خود را از 380 شهر و روستای کشور در 
این شبکه عرضه کرده اند، ادامه داد: سفارش ها معموالً با پست، باربری، پیک، و 

... مستقیماً از فروشندگان به نشانی مشتریان ارسال می شود.
نمایشگاه جیتکس دبی )Gitex(  معتبرترین نمایشگاه منطقه در زمینه تکنولوژی و 
فناوری اطالعات می باشد و در آن جدیدترین نوآوری ها و تکنولوژی ها در حوزه 

فناوری )IT( به نمایش گذاشته می شود. 
گفتنی است بازار آنالین »باسالم« با وجود این که از سال 95 شروع به فعالیت کرده 
است اما عالوه براین که افتخارات و دستاوردهای بسیاری در جشنواره های معتبر 
ملی مانند فن آفرینی شیخ بهایی، جشنواره وب و موبایل ایران و ... به دست آورده 
است، اخیراً در رویداد ایران هوشمند که در سال جاری با حضور رییس جمهور 
و وزیر ارتباطات برگزار شد به عنوان یکی از 10 استارتاپ برگزیده ی حاضر در 

رویداد شناخته شد. 

 درخشش فناوری بومی در عرصه جهانی

GTEX-2019 باسالم تنها استارتاپ ایرانی فینال

فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان قم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم گفت: 
دستاوردهای علم و فناوری استان باید به زبان فیلم و 

سریال ترویج و فرهنگ سازی شود.
از  بازدید  در  کاشانی  حسینی  موسی  سید  مهندس 
دستاوردهای پارک قم با بیان این که باید زمینه معرفی 
و ترویج فرهنگ علم و فناوری در کشور تقویت شود 
گفت: متأسفانه مزیت ها و دستاوردهای علم و فناوری 

استان به خوبی معرفی و تبیین نشده است.
باید  این که  بیان  با  مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم 
ترویج و  به  نسبت  استان  نیازها و ظرفیت های  براساس 
فرهنگ سازی علم و فناوری اقدام کرد گفت: در تمامی 
فعالیت ها و فرایندهای مهم آموزش، پژوهش، و ترویج 

باید هم گام با یکدیگر اتفاق بیفتد.
مهندس حسینی کاشانی با بیان این که بیش از 280 موسسه 
فرهنگی و هنری در قم فعالیت می کند گفت: بدون شک 
برخی از این موسسه ها ایده ها و خالقیت های خوبی دارند 
که باید شناسایی و حمایت شوند تا بتواند به توانمندی مالی 

بهتری دست یابند.
رییس پارک علم و فناوری استان قم نیز در این بازدید با 
بیان این که در کشور 442 شرکت فناور صنایع خالق فعال 
است گفت: ظرفیت های قم در زمینه توسعه صنایع خالق 

چشم گیر است.
دکتر سید حسین اخوان در بازدید مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد استان قم از پارک علم و فناوری استان قم با 

تأکید براین که فرهنگ سازی علم و فناوری در قم کار 
راحتی نیست گفت: شرکت های عضو پارک قم بیش از 

1450 شغل دانش محور ایجاد کرده اند.
وی با اشاره به این که استان قم ظرفیت های سخت افزاری 
و نرم افزاری خوبی دارد گفت: رتبه قم در میان استان های 
دارای شرکت ها دانش بنیان از رتبه هفدهم در سال 94 
از 74 شرکت  برخورداری  با  سال 98  در  دهم  رتبه  به 

دانش بنیان دست یافته است.
اخوان علوی با اشاره به سهم 2 هزار میلیارد تومانی صنایع 
متأسفانه سهم  بازار جهانی گفت:  نرم و هویت ساز در 
کشور ایران از این بازار عظیم بسیار ناچیز و کمتر از 2 دهم 

درصد است.
وی افزود: این در حالی است که فروش نفت ایران در 

حالت استاندارد در سال 100 میلیارد دالر است.
این که  بیان  با  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
مذهبی  و  فرهنگی  شهر  یک  به عنوان  قم  از  انتظارات 
ممتاز در زمینه توسعه فناوری حوزه علوم انسانی و صنایع 
فرهنگی باالست گفت: متأسفانه از مجموع 442 شرکت  
دارای مجوز صنایع خالق، تنها 11 مجموعه و موسسه 

فرهنگی استان توانسته اند مجوز فناوری صنایع خالق را از 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کنند.

وی با اشاره به این که 9 شرکت فناور دارای مجوز صنایع 
خالق استان در پارک قم مستقر هستند گفت: مجوز 
صنایع خالق به شرکت ها و موسسه های فناور حوزه علوم 
انسانی و اسالمی تعلق می گیرد که این مجوز معادل مجوز 

دانش بنیان شرکت های فنی و مهندسی است.
رییس پارک علم و فناوری استان قم، با بیان این که اداره 
کل و فرهنگ ارشاد باید به پارک در زمینه معرفی و ترویج 
فرهنگ علم و فناوری کمک کند گفت: موسسات و 
مجامع فرهنگی و مذهبی و قاطبه فعاالن فرهنگی و هنری 

استان باید با شرکت های فناور استان ارتباط بگیرند.
دکتر اخوان علوی از مجامع و موسسات فرهنگی و مذهبی 
خواست تا با ادبیات و فرایند فعالیت شرکت های فناور و 

موضوعات دانش بنیان آشنا شوند.
وی با تأکید براین که باید بخش ترویجی و فرهنگ سازی 
علم و فناوری فعال شود گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
استان با امضای تفاهم نامه عملیاتی با پارک قم تمام توان 
خود را برای توسعه علم و فناوری استان به کار خواهد 

گرفت.
الزم به ذکر است مدیرکل فرهنگ و ارشاد قم و هیأت 
با زمینه  نام آوران آفرینش فردا  فناور  از 2 واحد  همراه 
فناور  واحد  و  حوزوی  دروس  آنالین  آموزش  کاری 
رهروان رواق کریمه در زمینه مستندسازی مهندسی در 

جنگ بازدید به عمل آورد.

لزوم ترویج فرهنگ علم و فناوری با زبان هنر

فناوری  به گزارش روابط عمومی پارک علم و 
استان قم، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
با ابراز خرسندی از توسعه علم و فناوری در استان 
گفت: این مجموعه باید با همکاری شرکت های 
فناور نیازها و برنامه های مددجویان را روزآمد و 

فناورانه کند.
مهندس اکبر میرشکار در بازدید از دستاوردهای  
پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به دیدگاه 
مثبت مقام معظم رهبری به نخبگان و فناوران 
سرمایه  را  جوان  نخبگان  ایشان  گفت:  جامعه 

اصلی و آینده ساز نظام می دانند.
وی با تمجید از عملکرد واحدهای فناور عضو 
پارک در توسعه علم و فناوری در سطح استان 
گفت: برای کمیته امداد ارتباط با نخبگان جوان 

و فناوران صاحب ایده یک واجب عینی است.
نیاز مددجویان کمیته امداد به دستاوردهای 

فناورانه
اوضاع  نابه سامانی  این که  به  اشاره  با  میرشکار 
امداد را دشوار کرده  اقتصادی وظایف کمیته 
است گفت: اکنون بیش از 40 هزار نفر تحت 
پوشش کمیته امداد استان هستند که باید در نوع 
حمایت و امدادرسانی به آن ها تجدید نظر کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( با تأکید بر 
این که پارک باید کمک کند تا خدمت رسانی 
کمیته امداد از حالت سنتی خارج شود گفت: 
این که مبلغی را به عنوان کمک مستقیم و یارانه ای 
در اختیار مددجویان قرار دهیم اصالً منطقی و 
مطابق با عقل معاش نیست و هزینه های اجتماعی 

باالیی هم دارد.
وی با حمایت از طرح یکی از شرکت های عضو 
پارک مبنی بر خدمات رسانی آنالین تأسیساتی به 
کاربران گفت: این واحد فناور می تواند با امضای 
قرارداد همکای به اعضای تحت پوشش کمیته 

امداد خدمت رسانی کند و با این کار هم خدمات 
ارزان ارائه و هم امنیت خانه های مددجویان را 

تأمین کنند.

ادای دین نخبگان فناور به مددجویان
درصد   65 این که  از  تأسف  ابراز  با  میرشکار 
هستند  خانوار  سرپرست  زنان  از  مددجویان 
صورت  به  باید  این که  دلیل  به  بانوان  گفت: 
هم زمان مسئول خانه و فرزندان و شاغل باشند 

شرایط سخت تر و محدود تری دارند.
وی با بیان این که تعداد زنان با سواد با تحصیالت 
باالست  استان  زنان سرپرست خانوار در  عالیه 
افراد  این  ظرفیت های  از  بتوان  اگر  افزود: 
می توان  کرد  استفاده  فناور  شرکت های  از 
کارآفرینی فناورانه ای فراهم کرد که این عزیزان 
بیشتر سر خانه و زندگی باشند و به مسئولیت 

مادری خود توجه بیشتری کنند.
قم  امداد  کمیته  این که  به  اذعان  با  میرشکار 
ورود جدی و مهمی به حوزه فناوری نداشته 
قالب همکاری  در  ما می توانیم  است گفت: 
طراحی  با  و  پارک  عضو  شرکت های  با 
و  مخاطبان  نیازهای  فناورانه  اپلیکیشن های 
اعضای خود را متناسب با نیازها و اقتضائات 

تأمین کنیم.
از  خرسندی  ابراز  با  امداد  کمیته  مدیرکل 
توسعه علم و فناوری در سطح استان گفت: 
خوشبختانه اراده جوانان نخبه و صاحب فکر 
توسعه کشور  و  بزرگ  کارهای  انجام  برای 

بسیار امیدبخش است

رییس پارک علم و فناوری استان قم با بیان 
میان  بسیاری  مشترک  هدف  جامعه  این که 
پارک و کمیته امداد امام خمینی وجود دارد، 
هدفمندی  و  شده  تعریف  برنامه  اگر  گفت: 
و  رشد  شاهد  شود  ایجاد  طرف  دو  میان 
مددجویان  میان  فناوری  و  اشتغال  توسعه 

کارآفرین استان خواهیم بود.
سال های  در  پارک  این که  بر  تأکید  با  وی 
استان  برای  بزرگی  بسیار  اخیر دستاوردهای 
شرکت های  فروش  نرخ  گفت:  است  داشته 
فناور و دانش بنیان در سال 97 به بیش از 65 
شرکت های  صادرات  نرخ  و  تومان  میلیارد 
دالر  میلیارد  یک  از  بیش  استان  دانش بنیان 

می رسد.
رییس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره 
به حضور موفق شرکت های عضو پارک در 
شرکت های  گفت:  تخصصی  نمایشگاه های 
هفته  ملی  نمایشگاه  در  تنها  پارک  عضو 
تومان  میلیارد   7 از  بیش  فناوری  و  پژوهش 
اول  رتبه  که  کردند  امضاء  فناوری  قرارداد 
کشور در امضای این نوع قراردادها در میان 

پارک های علم و فناوری به دست آوردیم.
باید ظرفیت ها و  این که  بیان  با  اخوان علوی 
کارآفرین  و  فعال  مددجویان  توانمندی های 
کمیته امداد امام خمینی شناسایی شود گفت: 
پارک  میان  همکاری  تفاهم نامه  برقراری 
راستی آزمایی  به  می تواند  امداد  کمیته  و 

توانمندی ها و نیازهای دو طرف بینجامد.
با  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
طرح ها  به  نیاز  امداد  کمیته  این که  به  اشاره 
گفت:  دارد  جذب کننده  و  تازه  ایده های  و 
نام گذاری  با  امداد  کمیته  نمونه  به عنوان 
افراد  و  شهدا  نام  به  صدقات  صندوق های 
توسعه  و  تقویت  به  محل،  هر  معتمد 

کمک های مردمی منجر شود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم نشست معرفی مزایا و فرایند اخذ مجوز 
دانش بنیان با حضور بیش از 50 مدیر شرکت 

صنعتی و فناوری برگزار شد.
بنابراین گزارش ارزیاب رسمی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به این که چرخه 
عمر فناوری شامل چهار مرحله تولد، رشد، بلوغ، 
و افول است گفت: هدف از برگزاری این دوره، 
روش های  دانش بنیان،  فرآیند  و  قانون  با  آشنایی 
تأسیس یا تقویت کسب وکار با استفاده از تسهیالت 
ذیل قانون، آشنایی با مفاهیم اولیه تجاری سازی و 
آشنایی با نیازهای سازمانی کسب وکارهای نوپاست.

مهندس محسن صدری تفاوت با اشاره به مدل های 
گوناگون کسب وکار، توسعه کشورهای پیشرفته 
در دو دهه اخیر را مبتنی بر دانایی دانست و گفت: 
به  خوبی تعریف شده  باید  ابتدا  فناورانه  ایده های 
به  سپس  و  شود  تدوین  آن  کسب وکار  برنامه  و 
برای آن  مناسب  بازاریابی  و  تبدیل شده  محصول 

صورت  بگیرد.

صدری بابیان این که فارغ التحصیالن و کارآفرینان 
بدون سرمایه و بدون شناخت بازار باید به مراکز رشد 
مراجعه کنند، اظهار داشت: در مراکز شتاب دهنده، 
ایده های گوناگون پذیرش و ارزیابی شده و پس 
از شتاب دهی استارتاپ، مورد سرمایه گذاری قرار 

می گیرند.
محصول  تأیید  اصلی  شرایط  این که  بیان  با  وی 
و  اولیه  نمونه  وجود  فناوری،  سطح  دانش بنیان، 
طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه است، خاطرنشان 
کرد: شرکت های دانش بنیان در رابطه با تسهیالت، 
بیمه و معافیت گمرکی و مالیاتی از حمایت های 

همه جانبه ای برخوردارند.
 در ادامه مدیر پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی 
نیز در این نشست از تصویب بیش از 1500 میلیارد 
تومان اعتبارات برای این صندوق خبر داد و گفت: 
این اعتبارات نسبت به سال گذشته رشد چشم گیری 
اختیار شرکت های  در  آن  عمده  که  است  داشته 

دانش بنیان قرار می گیرد.
محسن نوتاش با اشاره به چهار نوع حمایت در حوزه 
تسهیالت، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و کمک های 
بالعوض توانمندسازی، خاطرنشان کرد: تسهیالت 
از منابع داخلی برای نمونه سازی، تولید آزمون، تولید 

صنعتی، و سرمایه در گردش پرداخت می شود.
مدیر پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره 
به پرداخت 100 میلیون تومان تسهیالت اشتغال زایی 
دانش بنیان، تصریح کرد:  به شرکت های  در سال 
نیز  همکار  صندوق های  طریق  از  سرمایه گذاری 
به صورت غیرمستقیم و با شرط 20 درصد آورده 

متقاضی انجام می شود.

 با تشریح 110 برنامه حمایت از شرکت های دانش بنیان

نشست معرفی مزایا و فرایند اخذ مجوز دانش بنیان برگزار شد

ادامه از صفحه اول
بنابراین گزارش، بعد از آشنایی با خط تولید و نیازمندی های این گروه صنعتی، به 
منظور ارائه پیشنهادهای راهبردی و رفع نیازهای فنی و تخصصی گروه های مختلف 
در حوزه های برق و الکترونیک، ساخت و تولید، رنگ و چاپ، کالیبراسیون، و 
مدیریت انرژی، به صورت جلسات )B-2-B( با مدیران و کارشناسان هر حوزه 
شرکت پاکشوما برگزار گردیدکه برآیند این نشست ها منجر به عقد و امضای 10 
توافق نامه میان مدیران واحدهای فناور، جناب آقای دکتر شوشتری )نماینده پارک( 

و جناب آقای مهندس ولی نیا ) نماینده گروه صنعتی پاکشوما( شد.
سلسله تورهای فناوری پارک به منظور شناسایی، عارضه یابی، و رفع نیازمندهای 
واحدهای صنعتی استان انجام می شود که در نخستین گام گروه صنعتی پاکشوما 
 MEDIA تولیدکننده انواع لوازم خانگی( تحت لیسانس شرکت های معتبری چون(

CANDY ،ZEROWATT، بازدید شد. 

شایان ذکر است امور موسسات پارک قم با همکاری شرکت فنی و تخصصی 

از  فراخوانی  استان قم طی  فناوری  و  پارک علم  بهین فناوری مهرادپژوه عضو 
واحدهای فناور مرتبط دعوت به عمل آورد که فهرست نهایی واحدهای فناور حائز 

شرایط با درخواست و تأیید مدیران گروه صنعتی پاکشوما به این تور اعزام شدند.

در نخستین تور فناوری حل مسأله صنعت انجام شد؛

امضای 10 توافق نامه همکاری فناوران با گروه صنعتی پاکشوما

و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فناوری استان قم، رویداد بزرگ ایده تاپ 
و  علم  پارک  مشارکت  با  دانشجویان  ویژه 
قم  استان  دانشگاهی  جهاد  مرکز  و  فناوری 

برگزار می شود.
بنابراین گزارش این رویداد در راستای شناسایی، 
و  فناورانه  ایده های  از  حمایت  و  ارزش سنجی 
نوآورانه دانشجویان استان و به منظور تقویت و 
ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و ظهور و بروز تبدیل 

ایده به ثروت برگزار می شود.
این رویداد به پیوست تفاهم نامه همکاری مشترک 
و  علم  پارک  و  دانشگاهی  سازمان جهاد  میان 

فناوری استان قم و در راستای ترویج و توسعه علم و 
فناوری در سطح دانشگاه های استان برگزار می شود.

علوم  زمینه  در  دانشجویی  رویداد  این  محورهای 
انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، و فنی - مهندسی 

خواهد بود. 
براساس اعالم دبیرخانه رویداد، عالقه مندان می توانند 
ایده های خود را تا 15 آبان ماه از طریق سایت های 
www. jd-qom.ac.ir و یا www.qomstp.ir  ثبت 
کنند. ضمناً زمان اعالم نتایج 15 آذرماه و مراسم 
اختتامیه و معرفی برگزیدگان 2 دی ماه خواهد بود 
و به نفرات برگزیده هر رشته 500 هزار تومان و به 

نفرات دوم و سوم جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

با مشارکت پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی

رویداد ایده تاپ ویژه دانشجویان استان قم برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
دستاوردهای  از  بازدید  حاشیه  در  قم  استان 
و  ارتباطات  برخی شرکت های حوزه  فناورانه 
استان  فناوری  و  علم  پارک  اطالعات   فناوری 
و  فناور  شرکت های  ظرفیت  من  گفت:  قم 
دانش بنیان پارک علم و فناوری را بسیار خوب 
که  است  مشاهده  قابل  و  دیدم  قبول  قابل  و 
قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  دستاوردهای 

حاصل عزم جهادی است.
این  از  بسیاری  افزود:  موسوی  رضا  سید  مهندس 
دستاوردهای فناورانه می توانند در بازارهای بین المللی 
و  هم افزایی  با  می توانیم  ما  و  باشند  داشته  حضور 
هماهنگی در ارائه حمایت ها و خدمات آن ها را به 
سمت توسعه و صادرات محصوالت شان  به ویژه به 

کشورهای دوست و همسایه سوق بدهیم. 
وی تصریح کرد: یکی از راه های حمایتی که اخیراً 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  توسط 

نظر گرفته سامانه  این حوزه در  برای شرکت های 
به  آن  حمایت های  و  مزایا  که  است  نوآفرین 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد اعالم شده 
است. بنابراین، با توجه به محدودیت زمان و منابع 
دانش بنیان  شرکت  های  که  است  الزم  حمایتی 
استان قم هرچه زودتر در این ساماته ثبت نام کنند 
تا ان شاءاهلل برای جذب منابع حمایتی مورد نیازشان 

پی گیری های الزم انجام شود.

این  نوآفرین  سامانه  اصلی  ویژگی  افزود: سه  وی 
است که شاخصه های آن عملکردی است، نقش 
عامل انسانی در تصمیم گیری ها به حداقل کاهش 
پیدا کرده است و سوم این که در تضامین تسهیالت 

مورد نیاز شرکت ها مانع تراشی نشده است.
از  حمایت  و  تسهیل گری  موسوی  مهندس 
کسب وکارهای نوپا و سرمایه گذاری های خطرپذیر 
و  اجرایی  دستگاه های  بین  هماهنگی  ایجاد  و 
از  را  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  شرکت های 
مأموریت های اصلی این اداره کل بر شمرد و گفت: 
الزم  آمادگی  از  مأموریت ها  این  تحقق  برای  ما 
به منظور ارتقاء سطح همکاری و افزایش ارتباط با 

پارک علم و فناوری استان قم برخورداریم. 
گفتنی است، مهندس موسوی در پایان از زیرساخت 
و  علم  پارک  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  های 

فناوری استان قم نیز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوی 
استان قم رییس دانشگاه علمی و کاربردی 
با تأکید بر ارتباط میان صنعت و  استان قم 
دانشگاه  گفت: خوشه های صنعتی با رویکرد 
فناوری به توسعه اشتغال زایی و کارآفرینی 

استان کمک کنند.
شورای  درجلسه  نادری  محمد  سید  دکتر 
سیاست گذاری نخستین رویداد شتاب صنعت سوهان و حلوا در دانشگاه جامع 
ارتباط  باید  دانشگاهیان  مهم ترین دغدغه  قم گفت:  استان  و کاربردی  علمی 

دانشجویان با کسب وکارهای جدید باشد.
دانشجویان  با حجم گسترده  امکانات شغلی کشور  و  این که فضا  بیان  با  وی 
فاصله دارد گفت: در حال حاضر شانس بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیالن 

دانشگاهی برای ورود به بازار کار معمول و دولتی به صفر نزدیک است.
رییس دانشگاه علمی و کاربردی استان قم با تأکید بر این که باید بذر امید و آینده 
روشن را در دل جوانان جویای کار بکاریم گفت: برای این کار باید یک 

اکوسیستم جدید کسب وکار ایجاد کنیم.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین رویداد شتاب صنعت سوهان و حلوا در 
قم گفت: برگزاری رویدادهای تخصصی و مصداقی به دلیل این که باید جزئیات 

کار نمایان شود کار آسوده ای نیست.
رییس شورای سیاست گذاری نخستین رویداد شتاب صنعت سوهان و حلوا با 
تأکید براین که نتیجه و بازخور این رویداد باید برای صاحبان همان صنایع باشد 
گفت: الزم است که رویداد شتاب صنعت سوهان با حضور و مشارکت فعال 

اعضای صنفی باشد و به رونق تولید قابل قبول دست یابند.
نادری با بیان این که صنعت سوهان می تواند به توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی 
استان کمک شایانی کند گفت: مهارت افزایی همراه با دانش فنی می تواند وضعیت 

اشتغال جامعه را متحول کند.
وی با بیان این که صنعت سوهان یک مزیت منطقه ای ویژه برای استان قم محسوب 
می شود گفت: سوهان از جمله صنایعی است که تمام فرایند تهیه، تولید، و عرضه 

آن بومی است می تواند یک صنعت دانش بنیان برای استان محسوب شود.

در بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( تأکید شد؛

استفاده از ظرفیت های واحدهای فناور در توانمندسازی و اشتغال مددجویان

با همکاری پارک علم و فناوری استان قم

نخستین رویداد شتاب صنعت سوهان و حلوا برگزار می شود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قم:

ظرفیت های فناوری خوبی در استان وجود دارد
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TUV NORD با همکاری آکادمی بین المللی

دوره آموزشی تکنیک های تدوین طرح 
بازاریابی برگزار شد

آکادمی  قم،  استان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  آشنایی  آموزشی  دوره  آلمان   - ایران   )TUV NORD(توف نورد

روش ها و تکنیک های تدوین طرح بازاریابی برگزار شد.
بنابراین گزارش، در این دوره 2 روزه 8 سرفصل با حضور مدرس دوره های 

بازاریابی و فروش آکادمی توف نورد ایران - آلمان مطرح و بررسی شد.
دکتر احمد رضا نصیری در این دوره 2 روزه موضوع هایی چون تجزیه و 
تحلیل محیط کسب و کار، تبیین اهداف و استراتژی های کسب و کار، 
تکنیک های  بازاریابی،  برنامه  تدوین  در  متداول  ساختارهای  با  آشنایی 
مشتری شناسی و تحلیل نیازهای مشتریان، تبیین و تدوین جایگاه قیمت در 
طرح بازاریابی، تبیین و تدوین جایگاه توزیع در طرح بازاریابی، تبیین و 
تدوین جایگاه IMC در طرح بازاریابی و برنامه ریزی و بودجه بندی اقدامات 
بازاریابی را با مدیران و کارکنان واحدهای فناور پارک به اشتراک گذاشت.

شایان ذکر است در این دوره 40 نفر از مدیران و کارکنان واحدهای فناور 
حضور داشتند که به کارآموزان گواهی نامه رسمی از آکادمی توف نورد 

)TUV NORD( اعطا می شود.

بازدید جمعی از مدیران مرکز خدمات 
حوزه های علمیه از پارک علم و فناوری استان قم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، جمعی از معاونان و 
مدیران مرکز خدمات حوزه های علمیه از دستاوردهای پارک علم و فناوری 
بازدید به عمل آورده و با فعالیت دو واحد فناور نام آوران آفرینش فردا و 

نانوپارس سبز سایان از نزدیک آشنا شدند.
بنابر این گزارش، مدیران مرکز خدمات حوزه طی نشستی با رییس پارک 
علم و فناوری استان از آخرین دستاوردها و فعالیت های پارک مطلع شدند.

دکتر سید حسین اخوان علوی، رییس پارک علم و فناوری استان قم در 
این نشست ضمن معرفی مجموعه فعالیت های پارک گفت: یکی از اهداف 
مهم و اساسی ما توجه ویژه به ایجاد پارک  تخصصی علوم انسانی و اسالمی 
است که در نظر داریم در صورت امکان تا افق 1404 آن را به مهم ترین 
پارک علم و فناوری در کشور در حوزه علوم انسانی، اسالمی و فناوری های 

نرم و هویت ساز تبدیل کنیم.
در ادامه نمایندگان ارشد مرکز خدمات حوزه با ابراز خرسندی از پیشرفت ها 
و دستاوردهای ارزنده پارک قم تأکید کردند: نخبگان و صاحبان اندیشه 
انسانی  علوم  در حوزه  کاربردی سازی  و  فناوری  توسعه  دنبال  به  حوزه 
و اسالمی هستند و در این راستا از همه امکانات خود برای حمایت  از 

واحدهای فناور حوزه علوم انسانی و اسالمی استفاده خواهند کرد.
 

در نمایشگاه جوان ایرانی اتفاق افتاد؛

تقدیر از مؤسسه بارقه هنر اسالمی )ماهد( عضو 
پارک علم و فناوری استان قم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، آقای مرتضی 
اسالمی  هنر  بارقه  موسسه  مدیرعامل  اعالیی، 
ماهد )عضو پارک( تولیدکننده هدایای ایرانی- 
اسالمی در نمایشگاه جوان ایرانی توسط مدیران 

اتاق اصناف کشور مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است این نمایشگاه با هدف حمایت از 
کارآفرینان، نمایش توانمندی های جوانان ایرانی 
فعال در صنایع تولیدی کوچک و متوسط در 
تهیه اقالم مورد نیاز خانواده ها پیش از شروع سال تحصیلی جدید، از 1 تا 

8 شهریور ماه در مجموعه چهل سرای مصالی امام خمینی برپا شده است.

به منظورحمایت از متقاضیان مجوز دانش بنیان

پروژه همیار دانش بنیان برای ارایه خدمات به 
شرکت های متقاضی کلید خورد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، واحد فناور 
بهین فناوری مهرادپژوه طی تفاهم نامه ای دوجانبه با پارک مسئولیت 
ارزیابی اولیه، بازدید، توجیه، و ارائه خدمات مشاوره به شرکت های 

متقاضی و حائز شرایط دانش بنیانی را برعهده گرفت.
بنابراین گزارش، براساس توافق صورت گرفته واحد فناور مجری کلیه 
خدمات موضوع تفاهم نامه را 30 درصد پایین تر از قیمت عرف بازار به 

متقاضیان دریافت مجوز دانش بنیانی ارائه خواهد داد.
متقاضی  شرکت های  با  هم افزایی  و  همیاری  راستای  در  طرح  این 
مجوزدانش بنیانی به اجرا در خواهد آمد است و پیش بینی می شود با 
اجرای این پروژه بتوان تا پایان سال 98 تعداد شرکت های دانش بنیان 

در استان به 100 شرکت برسد.

کوتاه اخبار 

به گزارش روابط عمومی 
پارک علم و فناوری استان 
قم، مدیرعامل واحد فناور 
دانش بنیان آروند مروارید 
کاربرانی  گفت:  آرون 
اینترنت  مخابرات  از  که 
دریافت می کنند می توانند 
از  آپتار  وب  فضای  در 
انواع  ابری  رایانش  برای  اینترنتی  رایگان  ترافیک 

نرم افزارها و فایل های پردازشی برخوردار شوند.
مهندس سید محمد رکنی حسینی با اعالم این که این واحد 
فناور در زمینه رایانش ابری ارائه ابزارها، نرم افزارهای فنی، 
مهندسی، انواع انیمیشن، و گرافیک، و... فعالیت دارد ادامه 
داد: آپتار مخفف دو اصطالح رایانه ای»اپلیکیشن« و » تارنما« 
نرم افزاری را در  اپلیکیشن های  انواع  است و تالش داریم 

تارنمای رایانه ای در اختیار کاربران خود قرار دهیم.

تشریح مزایای برنامه نرم افزاری آپتار
توسعه  برنامه های شرکت  این که حوزه اصلی  بیان  با  وی 
نرم افزار است گفت: به طور معمول یک کاربر برای نصب و 
راه اندازی یک نرم افزار نیاز به دانلود برنامه به وسیله و پشتیبانی 
ابزارهای سخت افزاری دارد اما از طریق برنامه آپتار می تواند 
هرنوع برنامه نرم افزاری را به صورت آماده در فضای ابری 
ایجاد شده بدون نیاز به برنامه های پشتیبانی دریافت کرده و 

در همان فضا ویرایش و ذخیره کند.
مدیرعامل واحد فناورآروند مروارید آرون با تأکید براین که 
در فضای آپتار کاربر می تواند به صورت آنالین به نرم افزار 
نرم افزار  این  گفت:  باشد  داشته  دسترسی  خود  نیاز  مورد 
گوشی  لپ تاپ،  روی  وب  فضای  در  می تواند  رایانشی 

اندرویدی، و رایانه فعال شود.
رکنی حسینی با اشاره به این که آپتار یک راه کار برای 

کاربر است گفت: خوشبختانه توانسته ایم با برخی دانشگاه ها، 
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، کتابخانه ها، شهرداری 

قم، و کابران خصوصی همکاری کنیم.
دارای  آپتار  از فضای وب  استفاده  این که  به  اشاره  با  وی 
مزایای بسیاری است، افزود: برخورداری از این نرم افزار نه تنها 
به صرفه جویی در هزینه ها و زمان منجر می شود بلکه کاربر با 
استفاده از فضای امن وب از خطر انواع ویروس و بدافزاری 
که حاصل استفاده و انتقال نرم افزار با ابزارهای سخت افزاری 

مانند فلش است در امان بماند.

مشقت های کارآفرین بودن
الکترونیک  فناور که در زمینه مهندسی  مدیرعامل واحد 
تخصص دارد و توانسته حدود 11 برنامه نویس کامالً حرفه ای 
را در سراسر کشور به صورت دورکاری همراه پروژه کند 
ادامه داد: یکی از معضالت مهم حوزه نرم افزاری در کشور 
پایین بودن ضریب اعتمادپذیری کاربران است و ما برای 
این که بتوانیم با مشتریان کنونی ارتباط بگیریم بارها مورد 

سنجش قرار گرفتیم.
رکنی حسینی با تأکید براین که فعالیت در حوزه کارآفرینی 
به ویژه پروژه های نرم افزاری نیاز به پشتکار و صبر بسیار دارد 
استان قم زمانی  فناوری  گفت: خوشبختانه پارک علم و 
که در مرحله ساخت وارائه پروژه تحقیقاتی و غیرتجاری 
بودیم از برنامه ما حمایت کرد و االن توانسته ایم ایده خود 
را تجاری سازی کرده و به درآمدزایی مختصری دست پیدا 

کنیم.
از  پایان  در  نرم افزاری  کارآفرینی  حوزه  فعال  این 
دانش آموختگان جوان خواست که تنها دنبال نتیجه و قله 
پروژه های موفق  کارآفرینان موفق نباشند و بدانند که فناوران 
به  برای دست یابی  نامالیماتی را  و نخبگان چه مشقت و 

موفقیت تحمل کرده اند.

 مدیرعامل آپتار؛ ارائه کننده رایانش ابری نرم افزاری

کاربران ما می توانند از ترافیک رایگان اینترنتی برخوردار شوند
به گزارش روابط عمومی 
پارک علم و فناوری استان 
مدیره  هیأت  رییس  قم، 
واحد فناور اندیشه فناوری 
)آفاق(  قرن  اطالعات 
در  این که  به  اشاره  با 
نرم افزاری  حوزه 
دارای دو مجوز دانش بنیان هستند گفت: آفاق یک 
شرکت نرم افزاری دانش بنیان ارائه دهنده محصوالت 

بانک داری الکترونیک و سازمان الکترونیک است.
مهندس علی پورصدری با اعالم این که فقط در صندوق های 
قرض الحسنه مالی فعال هستند گفت: در حال حاضر 60 
مشتری در حوزه بانک داری داریم و با سازمان نظام مهندسی  

5 استان همکاری می کنیم.
و  تخصصی  نیروی کامالً  نفر  این که 20  بر  تأکید  با  وی 
توانمند در اختیار داریم گفت: 18 نفر از این نیروها در حوزه 

نرم افزاری و بازرگانی تخصص دارند.
مهندس پورصدری با اشاره به تاریخچه فعالیت این واحد 
فناور گفت: این شرکت برای اولین بار و در اقدامی نادر با 
طراحی و ساخت یک نرم افزار خودپرداز ویژه برای صندوق 
قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسالمی توانست خود را مطرح 

کند.
نرم افزارهای  توانستیم  بار  اولین  برای  این که  بیان  با  وی 
صندوق های قرض الحسنه را به بانک ملی متصل کنیم گفت: 

این برنامه مورد استقبال و تقلید نظام بانکی قرار گرفت.
برنامه شرکت آفاق را طراحی  مهندس پورصدری دیگر 
و  عنوان کرد  مهندسی  نظام  در سازمان  نرم افزاری  فرایند 
در  خاصی  توانایی  ما  کارشناسان  حاضر  حال  در  افزود: 

پشتیبانی وارائه برنامه های نرم افزاری این سازمان دارند.

وی به ایجاد سهمیه عادالنه در نظارت های مهندسان نظام 
مهندسی ساختمان با طراحی نرم افزارهای ویژه اشاره کرد 
با دخالت های  و گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی 
غیر کارشناسی نظام عادالنه سهمیه بندی را جمع آوری کرد 
و بعدها به دنبال ایجاد یکپارچه سازی بود که در حال حاضر 
یک رانت ویژه در اختیار شرکت های مهندسی تهرانی قرار 

گرفته است.
اندیشه فناوری اطالعات قرن به گالیه  عضو هیأت مدیره 
از دخالت های بانک مرکزی در فعالیت های صندوق های 
قرض الحسنه پرداخت و گفت: متأسفانه در نظام بانکی همیشه 

شاهد سخت گیری ها و آسان گیری های افراطی هستیم.
وی با بیان این که بیشتر مواقع شرکت های وابسته به دولت 
این در حالی است که  انحصارطلبی هستند گفت:  دنبال 
انحصارطلبی سازمان های دولتی مخالف قوانین و نتیجه آن 

رانت و فساد است.
تولید  و  توزیع  برای  برندها  برخی  تحمیل  پورصدری 
نادرست و انحصارطلبانه است گفت: به  نرم افزارها کامالً 
جای التزام به خرید یک نرم افزار وابسته به شرکت خاص باید 
قوانین و استانداردهای تولید ایجاد شود تا تنها نرم افزارهای 

شایسته و استاندارد خریداری و استفاده شود.
مدیر شرکت دانش بنیان آفاق با اشاره به این نکته که بارها 
حاضریم  که  کرده ایم  اعالم  مجوز  صاحب  سازمان های 
نرم افزارهای مورد نیاز خود را تحت نظارت پارک علم و 
فناوری در اختیار بگیریم گفت: به طور مثال به شرکت های 
وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده ایم 
که دیتاسنترهایی را در اختیار پارک قرار دهند تا ما استفاده 
کنیم اما آن ها نه خود توانایی استفاده از آن را دارند و نه حتی 

از طریق پارک  در اختیار ما می گذارند.

رییس هیأت مدیره واحد فناور آفاق:

ظرفیت های فناوری اطالعات قم کم نظیر است

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان 
این که  به  اشاره  با  پرداز  سیستم  فراز  مدیرعامل  قم، 
نیازی به حمایت های مالی بخش دولتی ندارد گفت: 
کاهش  و  قانون  اجرای  دولت  حمایت  بزرگ ترین 

تصدی گری در بخش خصوصی است.
 83 سال  از  این که  بیان  با  پرداز  سیستم  فراز  مدیرعامل 
دارد  فعالیت  پیشرفته  نرم افزاری  برنامه های  حوزه  در 
ارتباطی،  سامانه های  تولید  در  ما  کاری  زمینه های  گفت: 
اطالع رسانی، نوبت دهی، ویزیت آنالین، مدیریت کلینیک 
و   SAAS بستر  در  ابری  پردازش  راه کارهای  طریق  از 

توریست درمانی است.
عمده  این که  به  اشاره  با  حیدرزاده  محمد  مهندس 
سالمت  گردشگری  تسهیل  در  شرکت  کنونی  فعالیت 
)توریسم درمانی( است گفت: در این حوزه یک تیم کاماًل 

تخصصی داریم و توانسته ایم موافقت اصولی دریافت کنیم.

نگرانی از نبود کپی رایت
وی با تأکید بر این که فراگیرترین سیستم نوبت دهی آنالین را 
در اختیار دارد گفت: این سیستم را از سال 86 شروع کردیم 
و  با این که در ابتدا به دلیل نبود فرهنگ الزم با مقاومتی هایی 
مواجه شدیم اما در نهایت توانستیم در سال 89 با سازمان 
تأمین اجتماعی قرارداد امضاء کنیم و در حال حاضر هم 

شرکت های دیگر به تقلید از ما این روش را دنبال می کنند.
مدیرعامل فراز سیستم پرداز یکی از معضالت مهم در حوزه 
نرم افزاری را نبود کپی رایت و قوانین پایدار و شفاف اعالم 
کرد و گفت: متأسفانه اخیراً شاهد هستیم که برخی نهادهای 
غیرمسوول تنها با ابزار رابطه مجوزهایی را برای گردشگری 
زحمات  قانون گریزی  این  که  می کنند  صادر  سالمت 
شرکت های تخصصی را زیر سوال می برد و انحصار و رانت 

ایجاد می کند.
سازمان  که  مجوزی  باید  چرا  که  سوال  این  طرح  با  وی 
گردشگری و دانشکده علوم پزشکی قم صادر کنند در 

اختیار یک نهاد دیگر قرار می گیرد افزود: چرا باید شرکتی 
که موافقت اصولی گردشگری سالمت را گرفته و بیش از 
15 سال سابقه خدمت دارد و 1200 مشتری جذب کرده و 
سهم بسیاری در اشتغال زایی دارد، باید تحت تأثیر یک اقدام 

غیر قانونی قرار بگیرد.

تشریح طرح سالم شهر سالم هوشمند
حیدرزاده با تأکید براین که ورود دولت به فعالیت اقتصادی 
یک اشتباه جبران ناپذیر است گفت: ما طرح جدیدی داریم 
که با آن یک متقاضی یا بیمار می تواند برنامه کاری یک 
به صورت  را  مطب  یا  و  بیمارستان  در  متخصص  پزشک 

آنالین رصد کند.
وی با بیان این که ایده جدید با نام »سالم شهر سالم هوشمند« 
به توسعه طرح شهر هوشمند کمک شایانی خواهد کرد، 
افزود: از آن جا که در پروسه درمان، آمدوشدهای بی مورد 
و  عصبانیت  موجب  مسأله  این  و  می دهد  رخ  بسیاری 
سرگردانی بیمار می شود این موضوع را می توان با طرح سالم 

شهر سالم هوشمند حل و فصل کرد.

مدیرعامل فراز سیستم پرداز:

دولت نباید رقیب بخش خصوصی شود
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان 
این که هزینه  بیان  با  فرتاک  توسعه درمان  مدیر  قم، 
تولید این دستگاه یک سوم مشابه خارجی است گفت: 
این واحد فناور دانش بنیان اولین تولید کننده تصفیه 

آب مرکزی همودیالیز در ایران 
است که موفق به کسب مجوز از 
اداره کل تجهیزات پزشکی شده 

است.
فعالیت  از  پژوهنده  آرش  مهندس 
6 ساله این واحد فناور عضو پارک 
خبر داد و گفت: دستگاهی طراحی 
و ساخته ایم که می تواند آب تصفیه 

شده با کیفیت و سالم برای بخش همودیالیز بیمارستان ها و 
درمانگاه تولید کند.

وی با تأکید بر این که فرتاک اولین تولید کننده RO مدیکال 
در ایران است گفت: کیفیت دستگاه های تصفیه آب پزشکی 
کامالً با بهترین نمونه خارجی آن مطابقت می کند اما در 
عین حال یک سوم قیمت نمونه های موجود خارجی به بازار 

عرضه می شود.
به  اشاره  با  فرتاک  درمان  توسعه  فناور  واحد  تولید  مدیر 
این که تأمین آب سالم و استاندارد یکی از ارکان مهم برای 
بیمارستان ها محسوب می شود گفت: تولید آب استاندارد با 
حجم استاندارد نیاز به دانش فنی باال دارد که خوشبختانه 
نیازهای  از یک روز  فناور جوان شرکت در کمتر  گروه 
بخش دیالیز بیمارستان ها و درمانگاه ها را با بهترین کیفیت 

تأمین می کنند.
پژوهنده با بیان این که کم وکیف دستگاه های خود را به 
صورت مداوم رصد می کنیم گفت: خوشبختانه با وجود 
رضایت 95 درصدی مشتریان به دلیل اهمیت سالمت و جان 
مردم درصدد ارائه بهترین نوع خدمات پس از فروش هستیم.

تشریح طرح های فناوری جدید 
مدیر توسعه درمان فرتاک از طراحی و تولید آزمایشی 

دستگاه  گفت:  و  خبرداد  جدید  محصوالت  از  برخی 
آب های  پاک سازی  هدف  با  گرما  روش  به  ضدعفونی 
رسوب یافته در خطوط لوله دستگاه های دیالیزطراحی شده 

است در مرحله تست و اثبات قرار دارد.
پژوهنده با اعالم این که دستگاه های 
به  خارجی  همودیالیز  آب  تصفیه 
استقبال همه  باال مورد  قیمت  دلیل 
مراکز درمانی قرار نمی گیرد گفت: 
با  کرده ایم  سعی  دلیل  همین  به 
فنی  ارتقاء  حتی  و  کیفیت  حفظ 
دستگاه های تولید داخل هزینه های 
خرید و نصب این دستگاه ها در بیمارستان ها را تا 33 درصد 

کاهش دهیم.
وی از اقدام به طراحی دستگاه های همودیالیز خانگی خبر داد 
و گفت: تاکنون هیچ کشوری نتوانسته دستگاه های همودیالیز 
فرتاک  فناوری  گروه  اما  کند  عرضه  و  تولید  را  خانگی 
طراحی این پروژه را انجام داده و امیدوارم به زودی بتوانیم 

به بهره برداری برسانیم.
تبیین راز موفقیت

پژوهنده در ادامه به تشریح دیگر پروژه های توسعه و تکمیلی 
گروه فناوری فرتاک پرداخت و افزود: یکی از معضالت 
دستگاه های تصفیه آب دیالیزی کنونی دورریز حدود 50 
درصد آب تولیدی است که درصدد هستیم در برنامه تحقیق 
و توسعه این هدررفت آب را به حداقل ممکن برسانیم تا 
سهم مهمی در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف آب در 

بیمارستان ها را عملیاتی کنیم.
مدیر داخلی واحد فناور دانش بنیان توسعه درمان فرتاک در 
پایان روحیه تیمی، تخصص گرایی، عالقه و انگیزه به کار و 
دلسوزی را از مهم ترین عوامل موفقیت این گروه فناوری 
اعالم کرد و گفت: خوشبختانه توانسته ایم از حمایت ها و 

تسهیالت مدیریت پارک علم و فناوری استان در بهترین 

مدیر توسعه درمان فرتاک:

کاهش 33 درصدی هزینه تولید دستگاه های تصفیه آب مرکزی همودیالیز

به گزارش روابط  عمومی 
پارک علم و فناوری استان 
فناور  قم، مدیرعامل واحد 
رهروان رواق کریمه گفت: 
بسیاری  هستیم  درصدد 
گرافیکی،  آرشیوهای  از 
کاراکترهای  و  سینمایی، 
کمیاب فرهنگی و هنری را 

در سامانه ای به بهره برداری برسانیم.
داود جلیلی با بیان این که یکی از معضالت جدی حوزه 
فرهنگی و هنری پراکندگی و بی توجهی دستاوردهاست 
اظهار کرد: متأسفانه در اقصی نقاط کشور انواع آثار هنری 
و حتی  هنری- گرافیکی  فیلم، طرح های  مانند راش های 
فیلم نامه و دیگر کاراکترهای هنری هستند که در گوشه ای 

مغفول مانده و ارزش آن ها ناشناخته باقی مانده است.
سامانه ای برای دیده شدن هنرهای گمنام

بازار  ایجاد  این که تدوین، جمع آوری، و  بر  تأکید  با  وی 
عرضه و فروش برای محصوالت کمیاب و نایاب فرهنگی و 
هنری از اهداف مهم این واحد فناور است گفت: متأسفانه تا 
کنون سازمان هدفمند و جامع فرهنگی و هنری وجود نداشته 
است که میان عرضه کنندگان و متقاضیان ارتباط مداوم و 

هدفمندی ایجاد کند.
باید  با تأکید براین که موسسات فرهنگی و هنری  جلیلی 
در زمینه محتوایی خالقیت و فناوری داشته باشند گفت: 
متأسفانه منابع و آرشیوهای فرهنگی - هنری اسالمی به ویژه 
شیعی بسیار کم و کمیاب است و باید به شناسایی و عرضه به 
مخاطبان نسبت به ترویج و فرهنگ سازی آثار هنری شیعی 

تالش بیشتری کنیم.
مدیرعامل واحد فناور رهروان رواق کریمه با طرح این 

مطلب که دست یابی به آرشیوهای هنری به دلیل پراکندگی 
و گمنامی کار بسیار مشکلی است گفت: نبود یک سایت 
جامع فرهنگی - هنری سبب شده برای ساخت یک فیلم 
هزینه و زمان بسیاری صرف شود. به طور مثال اگر یک نفر از 
زوایای مختلف حرم مسجد مقدس جمکران فیلم و عکس 
راش دارد دیگر نیازی نیست که گروه دیگر با هزینه های 

دوباره از این مکان فیلم و عکس تهیه کند.
توجه به خالقیت در فناوری های نرم

جلیلی با بیان این که درصدد آرشیو، جمع آوری، و ساماندهی 
دستاوردها، و محصوالت فرهنگی - هنری 40 ساله اخیر 
هستیم گفت: بدون شک دست یابی به یک آرشیو متنوع، 
جامع و با کیفیت کار راحتی نیست و نیاز به فعالیت مضاعف 

دارد.
وی با اشاره به این که به عنوان یک موسسه تولید انواع فیلم 
در زمینه سامانه تخصصی تولید و عرضه محتوای دیجیتال و 
بومی در حوزه رسانه فعالیت دارد ادامه داد: واقعیت این است 
که اختراع و ابتکار عمل سینما و گزینه های سینمایی یک 
ماهیت کامالً خارجی و غربی دارد و ایرانی ها هنوز در خلق 
تکنولوژی های سینمایی وام دار هستند.اما آن چه که می تواند 
محل عرضه اندام ما باشد تولید محتوای فناورانه مبتنی بر 

ارزش های دینی و ملی است.
این کارگردان فیلم های مستند با بیان این که تا کنون بیش از 
120 فیلم و فیلم نامه ساخته و عرضه کرده است، افزود: فیلم 
مستند 20 قسمتی مهندسی در جنگ، نمونه کامل نوآوری، و 
خالقیت رزمندگان 8 سال جنگ تحمیلی در زمینه لجستیک 
و ابزارآالت جنگی است که در کنار این تالش ها عنایت 
خاصه خداوند به رزمندگان جالب توجه و عبرت آموز است.

 

مدیرعامل واحد فناور رهروان رواق کریمه:

بسیاری از آرشیوهای فرهنگی و هنری مغفول مانده است

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان 
قم، مدیر واحد فناور اندیشه پردازان سامان گستر پارس 
با اشاره به این که طرح توسعه این واحد فناور به نتایج 
مطلوب رسیده است گفت: مهم ترین مالک مردم برای 
اعتماد به خدمات آنالین تعمیر و نگه داری ساختمان 

تأمین امنیت و تضمین کیفیت  است.
مشتری   4320 از  بیش  این که  به  اشاره  با  صفا  امیرمیثم 
اپلیکیشن آمیار24 را نصب کرده اند گفت: این تعداد عضو 
بعد از گذشت یک سال از آغاز فعالیت و حضور در پارک 
آمار امیدوارکننده ای است. نکته مثبت کار این است که این 
تعداد کاربر مراجعه و تقاضای مکرر داشته اند که نشان دهنده 

رضایت مشتری از عضویت در آمیار 24 است.
هیچ  برنامه  راه اندازی  و  نصب  برای  این که  بیان  با  وی 
محدودیت نرم افزاری نداریم گفت: این برنامه در برنامه های 
مختلفی چون اپ تلفن همراه، وب سایت، و ... قابل نصب و 

راه اندازی است.

تشریح خدمات ویژه آمیار 24
مدیر واحد فناور موسوم به آمیار 24 از فعالیت بیش از 120 
کاربر فنی و مهندسی در رسته های شغلی گفت: مزیت رقابتی 

و نقطه عطف فعالیت ما ارائه خدمات تمام آنالین است.
مهندس صفا با تأکید بر این که خدمات به مشتری از زمان 
ثبت درخواست تا 48 ساعت بعد از انجام کار ادامه دارد 
گفت: در این مدت مشتری می تواند لحظه به لحظه از وضعیت 

خدمت رسانی و میزان رضایت خود گزارش آنالین دهد.
وی با اشاره به این که وجود نظرسنجی های آنالین در 

فعالیت های مشابه تعیین کننده و حتماً درست نیست گفت: 
برخی از شرکت های همکار فرصت نظرسنجی گذاشته اند 

که امکان ارائه نظر خطا و حتی نظرسازی هم وجود دارد.
مهندس صفا با بیان این که کاربران سیار شرکت از لحاظ 
صالحیت فنی و اخالقی بررسی و از آن ها تضامین رسمی 
دریافت شده است گفت: وجه تمایز آمیار 24 با شرکت های 
مشابه این است که مسئول کیفیت خدمت رسانی و امنیت 

مشتری رسماً با مدیریت شرکت است.
مدیرعامل واحد فناور اندیشه پردازان سامان گستر پارس با 
بیان این که خالء وجود نیروهای زبده و کارآمد و متعهد 
برای انجام کارهای فنی و تخصصی دغدغه ایجاد خدمات 
آنالین آمیار 24 را فراهم کرد گفت: از آن جایی که معموالً 
شرکت های خدماتی دارای هزینه های ریز و درشت بسیار و 
موانع اداری متفاوت هستند، لذا الزم است حمایت های کافی 

از آن ها صورت پذیرد.

 

مدیر واحد فناوراندیشه پردازان سامان گستر پارس مطرح کرد؛

تأمین امنیت و تضمین کیفیت مالک اصلی 
خدمات آنالین تعمیر و نگه داری ساختمان
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مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان قم در دی ماه سال   
1392 با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
تحقیقات، و فناوری و سایر مسئوالن ملی و استانی افتتاح شد. از 
ابتدای تأسیس، تالش مدیران پارک علم و فناوری استان قم بر 
آن بود که زیرساخت  های مطلوب سخت افزاری و نرم  افزاری 
الزم به منظور ارائه خدمات بهتر به هسته  ها و واحدهای فناور 

عضو را فراهم سازند.
مرکز رشد واحدهای فناور فنی و مهندسی به عنوان مرکزی 
جامع متشکل از هسته ها و واحدهای فناور نوپای دارای ایده، 
طرح و محصول جدید و فناورانه است که با حمایت  های 
مادی و معنوی برنامه  ریزی شده، پیشرفت کرده و در نهایت 
ایده یا طرح محوری خود را تجاری  سازی نموده و کسب وکار 

مدنظر خود را ایجاد می نمایند.
مراکز رشد دارای دو دوره رشد مقدماتی و دوره رشد بوده 
که در دوره رشد مقدماتی که شش ماه طول می  کشد هسته 

فناور می  بایست شرایط ورود به دوره رشد را کسب نماید که 
شامل ثبت شرکت یا موسسه، تشکیل تیم کاری متخصص و 
تدوین برنامه کسب و کار )BP( و تثبیت ایده یا طرح محوری 
می باشد پس از ورود به دوره رشد، واحد فناور سه سال فرصت 
دارد تا محصول )کاال یا خدمت( خود را برای ورود به بازار 
آماده نموده و شرکت نیز از لحاظ ساختار سازمانی رشد یافته 
)دارا بودن دفاتر مالی و مالیاتی قانونی، لیست بیمه، و ...( شود.

مخاطبان
-  افراد )صاحبان ایده، مخترعان، نخبگان، دانشجویان، اساتید، 

و ...(
- شرکت  ها و موسسات تولیدکننده محصوالت و خدمات 

دارای فناوری پیشرفته در کلیه حوزه های فنی و مهندسی
- شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی و تخصصی 

زمینه های پذیرش
- فنی و مهندسی

- پزشکی و طب سنتی
- فناوری های جدید و نوظهور) نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، 

مواد پیشرفته، انرژی های نو و تجدیدپذیر، و ...(
- فناوری زیستی)کشاورزی، دام، و...(

- علوم انسانی و اسالمی
گزیده ای از آمار مرکز

از ابتدای تأسیس این مرکز بیش از60 واحد فناور پذیرفته 
شده که  در حال حاضر 27 واحد فناور در این مرکز پذیرش 
شده یا مستقر هستند. در مجموع 117 نفر نیروی انسانی در این 

واحدهای فناور مشغول به فعالیت هستند. 
وضعیت فنی و مالی شرکت های عضو در مرکز رشد فنی و 

مهندسی در سال 97 بدین شرح است:
گردش مالی: 2550 میلیون ریال

میزان فروش: 20800 میلیون ریال
تعداد ایده های تبدیل شده به محصول اولیه: 3 

تعداد دانش فنی تجاری شده: 3
تعداد فناوری های صنعت ساز: 3

برنامه کاری آینده
با توجه این که مرکز رشد فنی و مهندسی در پایان مرحله 
گذار خود قرار دارد و در این مدت آزمون و خطاهایی را 
سپری کرده و به مرحله ثبات نزدیک شده و شخصیت واقعی 
خود را پیدا کرده است. در این مرحله واحدهای فناوری که 
نتوانستند از لحاظ ساختاری و محتوایی با وظایف و برنامه های 
ذاتی مرکز هماهنگ باشند به خودی خود کنار گذاشته شدند 
و حمایت از واحدهای فناوری که توانستند با جذب نیروی 

کارآمد در پارک مستقر شوند تقویت شد.
یکی از مهم ترین برنامه های مرکز رشد جامع پارک علم و 
فناوری استان قم ایجاد کانال مشترک سرمایه گذاری میان 
واحدهای فناور است که امید است این کانال سرمایه گذاری 
در آینده نه چندان دور به صورت قطعی و رسمی شکل بگیرد. 

معرفی مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان قم

گفت وگوی خبرگزاری مهر با طلبه ای با 9 ثبت اختراع

فناور طلبه ای که کام مردم را شیرین می کند
طبسی  حیدر  سید  والمسلمین  حجت االسالم  اشاره: 
مواد طبیعی  با  انواع شیرینی  تولیدکننده  طلبه ای که 
بدون هیچ گونه مواد شیمیایی است و برای این ادعا هم 
گواهی نامه اختراع به ثبت رسانده و هم یک شرکت 

فناور با ۳0 پرسنل راه اندازی کرده است.
این طلبه جوان در طول گفت وگوی خود نشان داد به 
همان اندازه که به مسائل بالینی و غذایی انواع شیرینی 
برای  هم  مقدار  همان  به  دارد،  تسلط  مغذی  مواد  و 
سالمت و آرامش جسمی و روانی و گسترش کارآفرینی 
و اشتغال زایی جامعه دغدغه طلبگی داشته و تنها نسخه 
شفا بخش حل معضالت عمیق جامعه را اقتصاد مقاومتی 
معرفی می کند و اعتقاد راسخ دارد که یک طلبه مؤثر و 
مبلغ واقعی کسی است که بتواند لذت و نکته های دین را 
در الیه های زیرین جامعه جاری کند تا مردم اسالم را به 

عنوان یک دین کامل باور کنند.
فناور  با مدیر واحد  را  مهر  گفتگوی صمیمی خبرنگار 
ثمره طیبه عضو پارک علم و فناوری استان قم که با زّی 
طلبگی علم و اجتهاد را در حوزه تخصصی خود پیوند 
نیازهای مردم کرده در  التیام بخش  داده و برآیند را 

ادامه می خوانید.

محصوالت شما چه تفاوتی نسبت به شیرینی های مشابه 
دارد که مزیت فناورانه آن محسوب شود؟

تفاوت شیرینی های تولیدی ما هم در نوع مواد اولیه است و هم 
در روش تولید و فراوری است. اصلی ترین و مهم ترین ماده 
انواع شیرینی ها آرد نول است. چرا که امروزه در قنادی ها آرد 
نول تنها آردی است که با ترکیب و مخلوط سایر مواد اولیه و 
دیگر مواد افزودنی مندرج در استاندارد ملی  قابلیت تخلخل و 
حجیم شدن را دارد. به همین جهت آرد مصرفی در قنادی ها 
باید فاقد سبوس بوده و ویژگی های خاص خود را داشته باشد.

این یک قاعده کلی در شیرینی پزی در دنیاست؛ اما گروه 
تولیدی ما این قاعده را زیر سوال برده و با روش های کاماًل 

اختراعی و مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و با استفاده از 
آورده های علوم دینی شیرینی های جایگزین را تولید و عرضه 

می کند. 
شیرینی هایی که از آرد نول تهیه می شود برای تخمیر و پف 
کردن نیاز به حجم دهنده های شیمیایی از جمله بکینگ پودر، 
سدیم بیکربنات، تارتاریک اسید و سایر بهبوددهنده ها دارد و 
این در حالی است که در ترکیب این شیرینی جات از شکر 
سفید، روغن مارگارین و یا پارافین، تخم مرغ سفید، اسانس، 
اما  استفاده می شود.  و رنگ های شیمیایی  نگهدارنده  مواد 
مشکل این نوع شیرینی ها این است که به دلیل استفاده از 
حجم دهنده های شیمیایی تخلخل، تردی و تخمیر بافت خمیر 
به طور طبیعی رخ نمی دهد و اصطالحاً تردی و پف کردن 
آن مصنوعی است به همین جهت قابلیت هضم و جذب در 
بدن مختل شده و همین امر  زمینه ساز انواع بیماری گوارشی، 
قندی، کم خونی، پوکی استخوان و حتی بعضاً سرطان است.

این مواد که اشاره کردید جزو مواد اولیه شیرینی 
است مگر می شود یک نفر شیرینی تولید کند و از این 

موادی که نام بردید استفاده نکند؟
بگذارید موضوعی را مطرح کنم که هم حساب کار دست 
شما بیاید و هم ارزش اختراع گروه ما بیشتر جلوه پیدا کند. 
مسأله این است که اگر  مواد حجم دهنده و پوک کننده های 
شیمیایی را از مبحث شیرینی پزی حذف کنیم و آرد مصرفی  
همچنان نول باشد، باز هم  با روش های متداول امروزی به هیچ 
عنوان نمی توان شیرینی تولید و عرضه کرد. چرا که امروزه 
برای پوک کردن خمیر تهیه شده با آرد نول از این مواد استفاده 

می شود.
یعنی اگر کار ما فقط این بود که آرد نول را پایه خمیر خود 
قرار می دادیم و بدون این پوک کننده های شیمیایی شیرینی 
تولید می کردیم، باز هم این فرایند فناورانه و نوآور بود؛ اما 
چون ما آرد نول را پایه غذایی مناسب برای هضم و جذب 
غذا در بدن نمی دانیم، فراتر رفته و ایده ای را طراحی و سپس 
اجرا کرده ایم که آرد گندم کامل )سبوس دار( جایگزین آرد 
نول شود و مدعی شدیم که ما نباید به این نوع آرد هیچ گونه 

ماده افزودنی و شیمیایی حجم دهنده و ترد کننده اضافه کنیم. 
با این حساب ما هم روش تولید را از اساس تغییر دادیم و هم 
مواد کامالً طبیعی با پایه گیاهی را جایگزین مواد شیمیایی 
با نوع پخت و فراوری منحصربه فرد خود شیرینی  کرده و 

طبیعی و کامالً فراسودمند تولید می کنیم.

به  نسبت  شما  محصوالت  شیرینی  و  تردی  از  آیا 
محصوالت مشابه کاسته شده است؟

نه؛ این نظر شما درست نیست. به طور معمول شکر سفید به 
عنوان طعم دهنده در شیرینی استفاده می شود اما همین شکر 
سفید زمینه ساز افزایش قند خون است و به دلیل نداشتن عنصر 
کروم بسیار سخت جذب بدن می شود و متأسفانه بدن برای 
متابولیسم آن از کروم استخوان برداشت کرده و همین امر 

سبب پوکی استخوان می شود.
ما به جای شکر سفید از شکر قهوه ای که از ساقه گیاه نیشکر 
درست می شود استفاده می کنیم که طعم شیرینی را کاماًل 
طبیعی و دلچسب می کند و قند خون مصرف کننده نیز متعادل 
انواع مواد  از  می ماند. چرا که شکر قهوه ای طبیعی سرشار 

معدنی ازجمله کروم و آهن است.
به قول طلبه ها »ان قلت« می آورم واقعیت این است 
که هنوز قانع نشده ام. شما گفتید که آرد نول توانایی 
تخمیر و حالت حجم یافتگی دارد و موادی هم که در 
شیرینی های معمول وجود دارد هم به این شکل یابی 
کمک می کنند. سؤال من این است آیا شیرینی شما مانند 

شیرینی های موجود حجم و پف پیدا می کند؟
بله. شیرینی های ما با نام فالوذج هم اکنون در بازار موجود و 
در حال عرضه است. اتفاقاً شیرینی های ما به حمداهلل هم به 
اندازه کافی و کامل حجم پیدا می کند و هم از نظر گوارشی 
بسیار راحت و قابل هضم و دارای ارزش غذایی بسیار باالیی 
است و از طرفی عوارض شیرینی های متداول را نداشته که 

مصرف کننده احساس ناراحتی و بد مزاجی کند.

به نظر هزینه تمام شده شیرینی های شما از شیرینی های 
معمول بازار باالتر باشد؟

شیرینی های تولید ما با شیرینی هایی که از مواد اولیه با کیفیت 
و درجه یک استاندارد ملی تولید می شود یا پایین تر است یا 

نهایتاً هم قیمت است.

واکنش همکاران شما در صنف قنادی و شیرینی جات 
نسبت به طرح و تولید شما چه بوده است؟

واقعیت این است که بسیاری از قنادان به نوع ترکیب مواد اولیه 
و فرایند تولید ما ایراد وارد می کنند و آن را غیرممکن می دانند؛ 
اما با 9 ثبت اختراع روش تولیدی خود را از لحاظ علمی و 
عملی ثابت کرده ایم. البته ما با هیچ کس قصد تقابل نداریم. 
مشی طلبگی ما اجازه نمی دهد دنبال خودنمایی و انحصارطلبی 
باشیم. روش تولید ما در واقع اشاعه سبک زندگی به رنگ 
خداست پس لزومی ندارد مانع شیوع و ترویج آن باشیم. به 
همکاران خود پیشنهاد کرده ایم که بیایند تحت لیسانس، روش 
تولیدی ما را انجام دهند تا به سالمت واقعی جامعه کمک 

کنند.

فرهنگ سازی  شما  سخت  بسیار  کارهای  از  یکی 
استفاده از چنین شیرینی هایی است برای معرفی کار 

خود چه اقدامی کرده اید؟
برای ما سالمت جسم و آرامش روحی مردم بسیار مهم و اصل 
است. مردم ما می خواهند سالم زندگی کنند و همه ما وظیفه 
داریم با معرفی مواد غذایی سالم و آسیب های مواد غذایی 

موجود به این موضوع کمک کنیم.
بستنی و سوهان را با روش انحصاری تولید می کنیم و  برای 

اولین بار در کشور برند »حالل طیب« را ثبت کردیم
آخرین  حاصل  که  جامع  کتاب  یک  ما  کار  این  برای 
دستاوردهای علمی بین المللی علم پزشکی و طب اسالمی - 
ایرانی به نام »بازگشت سبک زندگی به رنگ خدا« طراحی و 
تألیف کردیم. در این کتاب نه تنها مواد غذایی مضر و عوارض 
آن را معرفی کردیم بلکه مواد غذایی سالم جایگزین را نیز 
معرفی کرده وبا ایجاد روش ساخت و تولید مواد غذایی سالم 

و طیب عمالً ارزش غذایی جایگزین را نشان دادیم.

در بخش  دارید. ظاهراً  نیروی کار  تعداد  اآلن چه 
آموزش هم کاماًل فعال هستید؟

واحد تولیدی ما برای 30 نفر اشتغال زایی کرده است. در 23 
بستنی، کلوچه پزی،  تولید  از جمله آشپزی،  رشته مختلف 
و... هم تحت  تخمیر  نان،  انواع  قنادی، سوهان پزی، پخت 
نظارت اداره کل فنی و حرفه ای فعالیت داریم. کارآموزانی که 
در آموزشگاه ما دوره ببینند و بتوانند گواهی نامه دریافت کنند، 
در صورت احراز صالحیت فردی و فنی، تضمین اشتغال و 

استخدام داشته و می توانند نیروی رسمی شرکت ما شوند.

همه این رشته های آموزشی که نام بردید در انحصار 
و اختراع خودتان است؟

قطعاً همین طور است. ما 14 ثبت اختراع و برند داریم؛ که 9 
برگ آن ثبت اختراع است و البته طرح های جدیدی دیگری 

ثبت  فرایند  به مرور  هم داریم که در وقت مقتضی و 
اختراع آن را انجام می دهیم. ما حتی بستنی و سوهان را 

با روش انحصاری خود تولید می کنیم. ما برای اولین بار در 
کشور برند »حالل طیب« را به نام خود ثبت کردیم.

ظاهراً جناب عالی به غیر از دروس حوزه دانشجوی 
دانشگاه هم بوده اید؟

علوم  دانشگاه  اطالعات سالمت  فناوری  رشته  در  بنده  بله 
پزشکی مشهد تحصیل کردم از همان ابتدا کار بالینی و پزشکی 
با زیربنای آیات و روایات برای درمان تغذیه ای بیماران انجام 

دادم که حاصل آن تولید مقاله بین المللی ISI  شد. 

برای دست یابی به ایده های فناورانه خود چه مقدار 
زمان گذاشتید؟

بنده بیش از 13 سال است که به طور میانگین  روزی 15 تا 16 
ساعت کار علمی پژوهشی می کنم.

وقتی  طلبگی  بحث  و  درس  به  شما  حساب  این  با 
نمی گذارید و مشغول برنامه های اقتصادی هستید؟

محور مباحث و تحقیقات بنده بررسی جامع اطعمه و اشربه در 

روایات و فقه جامع اسالمی است. سؤال شما یک نکته مهم 
دارد. من از شما می پرسم االن مهم ترین مسئله کشور چیست. 

مگر مشکل اساسی کشور مسائل اقتصادی نیست. 
مگر حضرت آقا بر لزوم ترویج و توسعه اقتصاد مقاومتی 
تأکید نفرموده اند. حتی ایشان در بیانیه گام دوم انقالب اقتصاد 
مقاومتی را اصل قرار دادند و فرمودند نارسایی اقتصادی بر 
فرهنگ جامعه تأثیر منفی دارد. االن تکلیف مهم نیروهای 

انقالبی توجه به اقتصاد آن هم اقتصاد مقاومتی است. 
اجتهاد یعنی تمام مضامین و مفاهیم علوم دینی را در دسترس 
و کف جامعه قرار دهیم. با این تفاسیر اگر یک طلبه بتواند 
با رفتار و عملکرد خود مرهمی بر مشکالت اقتصادی مردم 
بگذارد، می تواند جامعیت و حقانیت دین مبین اسالم را در 

توانایی حل نیازمندی های مردم اثبات کند.
همان گونه که اسالم دین جامع و کامل است و برای تمام 
مسائل و نیازهای مردم راهکار جامع دارد طلبه ها نیز باید تا 
حد امکان مسلط به این راه کارها باشند تا بتوانند پاسخگوی 

نیازهای مختلف جامعه اسالمی باشند.
االن مردم کسی را دوست دارند که عامل باشد. تبلیغ هم باید 
عملی باشد. امام صادق )ع( به مضمون فرموده اند که مردم را 
با رفتارتان به اسالم گرایش دهید نه با گفتار. واقعیت این است 
که در حال حاضر مردم گوششان پر از حرف هایی است از 
صنوف مختلف علمی و مذهبی مطرح می کنند. آیا پزشکی 
که خودش نوشابه می خورد قابل پذیرش است؟! بنده وظیفه 
دارم به عنوان یک طلبه، با توصیف مواد غذایی طیب و سالم 
و ذکر آسیب های مواد غذایی مضر و ساخت جایگزین های 
آن ارزش ها و قابلیت های منحصر به فرد اسالم را عمالً به مردم 

معرفی و تبلیغ کنم.

شامپوی گیاهی ضد ریزش مو »هردوک« 
تولید شد

محققان پارک علم و فناوری مازندران موفق به تولید شامپو گیاهی ضد 
ریزش مو محصولی کامال ً »ایرانی« شدند.

و  گیاهی  کامالً  فرموالسیونی  »هردوک«  مو  ریزش  گیاهی ضد  شامپو 
منحصربه فرد دارد، به طوری که آنالیز آزمایش اکتیو این محصول نشان 
می دهد که کمتر از 5 درصد مواد شیمیایی در فرموالسیون آن به کار رفته 

است.
اسدی مدیرعامل شرکت اکلیل مستقر در پارک علم و فناوری مازندران در 
این خصوص گفت: این شامپو برای انواع موها مناسب بوده و چند خاصیت 
اصلی دارد. اولین خاصیت آن جلوگیری و کاهش ریزش موی سر است. 
همچنین این شامپو به درمان شوره سر نیز کمک چشم گیری خواهد کرد. 

ویژگی دیگر شامپو هم جلوگیری از سفیدی موهاست.
وی افزود: شامپو گیاهی هردوک مدل Herbal به تنظیم PH پوست سر 
کمک کرده و با یک دوره مصرف موها را به طرز محسوس شاداب تر و 

سالم تر خواهد کرد.

طراحی و تولید سیستم جامع نظارت 
بر عملکرد تحصیلی و تعامل هوشمند 

والدین و مدارس
پژوهش گران یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی موفق به طراحی و تولید سیستم جامع نظارت بر عملکرد 

تحصیلی و تعامل هوشمند والدین و مدارس شدند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، 
این سیستم به صورت هوشمند امکان تعامل بین اولیا، مدارس، معلمان، و 
دانش آموزان را برقرار می کند و از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری 

تشکیل شده است.
و  ردیابی  غیاب،  و  حضور  ویژه  سخت افزارهای  دارای  سنام  سیستم 
مانیتورینگ ماهواره ای خودروها نیز می باشد و امکان نظارت والدین و 
مدارس را در زمینه تردد دانش آموز و نحوه عملکرد سرویس های ایاب 
امنیت  اولیا، مدیران، و  و ذهاب مدارس فراهم می سازد. آسایش خاطر 
دانش آموزان و امکان نظارت و تعامل متقابل مدارس و والدین به صورت 

آنالین از اهداف طراحی و تولید سیستم مذکور است.

بومی سازی 10 محصول فناورانه در حوزه 
ابزار دقیق

پژوهش گران یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری 

کرمان موفق به بومی سازی 10 محصول فناورانه در حوزه ابزار دقیق شدند.

مهندس علی اسماعیلی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان اظهار داشت: 

با تالش های چندین ساله تیم تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان پنگان 

الکترونیک و حمایت های مادی و معنوی پارک علم و فناوری کرمان 

موفق شدیم 10 محصول فناورانه در حوزه ابزار دقیق را از طراحی تا ساخت 

بومی سازی )ایرانی سازی( و به بازار عرضه کنیم.

الکترومغناطیسی  فلومترهای  انواع  شامل  محصوالت  این  افزود:  وی 

)کنتورهای هوشمند(، انواع سطح سنج اولتراسنیک، بادسنج و تجهیزات 

ابزار دقیق جاده ای که قبالً از کشورهای اروپایی نظیر سوییس و آلمان با 

هزینه های باال وارد کشور می شد.

مهندس علی اسماعیلی بیان داشت: محصوالت دانش بنیان تولید شده در 

این شرکت دانش بنیان با دارا بودن قیمت مناسب تر نسبت به نمونه خارجی، 

افزایش شاخصه های فنی است که مورد توجه صنایع داخلی قرار گرفت و به 

سرعت جایگزین محصوالت وارداتی شد.

خمیردندان گیاهی - دارویی بدون 
نگهدارنده شیمیایی تولید شد

اولین خمیر دندان گیاهی بدون استفاده از نگهدارنده های شیمیایی 
پارک  در  مستقر  دانش بنیان  شرکت های  از  یکی  محققان  توسط 

علم و فناوری کردستان تولید شد.
لثه  التهاب  قبیل  از  مشکالتی  به  توجه  با  قادری،  دکتر  گفته  به 
دندان  و  دهان  برای  امروزی  خمیردندان های  که  پوسیدگی  و 
نانو در  مواد  از  به سمت و سویی می رود که  ایجاد می کنند علم 
آن  مضرات  از  شاید  تا  شود  استفاده  خمیردندان ها  فرموالسیون 
بکاهد، اما هنوز از لحاظ تحقیقات انجام شده بی ضرر بودن مواد 

نانویی محرز نشده است.
وی با اشاره به تالش های شبانه روزی اعضای شرکت افزود: پس از 
تحقیقات و مشاوره های بسیار بر آن شدیم تا از مواد گیاهی مناسب 

جهت بهداشت دهان و دندان استفاده کنیم.
ساله  چندین  پژوهشی  سابقه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  قادری  دکتر 
این شرکت در زمینه کنترل میکروبی، ضد  پاینن در  آلفا  برروی 
برای  بزاق  همراه  هم افزایی  اثر  و  ضدقارچی  خاصیت  و  التهابی 
استفاده  به  تصمیم  دهان،  میکروارگانیسم های  رشد  فاز  در  تأخیر 
از آن به عنوان محصول بهداشتی دهان و دندان شد و کار بر روی 
حین  موثره  مواد  انتقال  حامل های  و  پایدار  فرموالسیون  توسعه 
استفاده، شروع شد و با توجه به ساختار آلفا پاینن و استفاده از منابع 

معتبر، بهینه ترین و موثرترین فرمول طراحی شد.
وی در پایان با اشاره به افزایش آگاهی نسبت به محصوالت گیاهی 
اظهار امیدواری کرد و گفت: هم اکنون در بازار برای عالقه مندان 
هیچ  دندان  و  دهان  بهداشت  زمینه  در  ارگانیک  محصوالت  به 
محصولی با این ویژگی ها و بدون استفاده از نگهدارنده شیمیایی 
در دسترس نیست، انشاءاهلل عرضه این محصول نیاز این دسته افراد 
را برطرف نماید و سایرین را به استفاده از این دسته از محصوالت 

عالقه مند کند.

اخبار پارک های علم و فناوری
معرفی مراکز فناوری استان قم

فناوران
نشریه داخلی پارک علم و فناوری استان قم
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان قم
مدیر مسوول: دکتر سید حسین اخوان علوی

سردبیر: مرتضی صدیقیان
مدیر اجرایی و تحریریه: روح اهلل یارمحمدی

صفحه آرایی: سید حامد محمودزاده

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم 
»باسالم«، در  بازار آنالین  فارس،  از خبرگزاری  نقل  به 
رویداد ایران هوشمند که در سال جاری با حضور رییس 
جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد 
به عنوان یکی از ۱0 استارتاپ برگزیده ی حاضر در رویداد 

شناخته شد.
در این رویداد که در سالن اجالس سران برگزار شد، جناب 
آقای دکتر روحانی و جناب آقای آذری جهرمی از سخنرانان 

ویژه بودند. در بخشی از این رویداد سجاد عساکره، هم بنیان گذار 
»باسالم« نیز همراه با تیم خود در این رویداد حضور داشت و 
فعالیت های »باسالم« را ارائه کرد. جناب آقای دکتر روحانی 
در بخشی از سخنان خود در سالن اجالس سران، »باسالم« را 
این گونه توصیف کرد: »این که امروز یک روستایی در خانه ی 
خودش قادر است شغلی را ایجاد کند، صنعتی را ایجاد کند و 
از همان جا مستقیماً قادر باشد دستاورد خودش را عرضه کند و 

مشتری اش را پیدا کند، کار بسیار عظیم و بزرگی ست.«

 

با سالم جزء 10 استارتاپ برگزیده رویداد ایران هوشمند شد


