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بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان قم "مجازی" برگزار شد
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حرف نخست

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری با ابراز خرسندی از عملکرد پارک های علم و فناوری در دوران تحریم 
و شیوع کرونا گفت: توسعه فناوری در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی کامال 

ضروری است.
آیین  این  در  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  بنابر 
امضای تفاهم نامه واگذاری بخشی از اراضی سه دانشگاه قم، قزوین و ایالم  به 
این وزارت  صورت حضوری و مجازی در سالن همایش شهدای جهاد علمی 
برگزار شد، دکتر منصورغالمی گفت: در ۸ سال اخیر با توجه به رویکرد جدید 
کشور در توجه به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و تاسیس شرکت های 
دانش بنیان، توسعه فناوری ها و استفاده از این فناوری ها در این مراکز در جهت 
تولید و اشتغال و ایجاد درآمد، روز به روز بیشتر شده و نمود و اثرگذاری این 

مراکز هم بارزتر شده است.
و  علم  بخش  در  عالی  آموزش  توسعه  وجوه  از  یکی  اینکه  بیان  با  علوم  وزیر 
علمی  مختلف  زمینه های  در  فناوری ها  توسعه  برای  روش هایی  ارائه  فناوری، 
است، گفت: پارک های علم و فناوری و مراکز رشد بستر مناسبی برای انجام این 

امر هستند و هر تالشی در این مراکز علمی در راستای تحقق این اهداف است.
با  اخیر  سال های  در  فناوری  و  علم  پارک های  مناسب  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
توجه به محدودیت های ناشی از تحریم ها گفت: حرکت جوانان و نوآوران و 
کارآفرینان در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد را می توان به یک حرکت 
برای  مردم  امیدواری  و  کشور  بدخواهان  ناامیدی  برای  که  کرد  تشبیه  جهادی 

ساخت آینده کشور به دست مردم و جوانان کشور انجام می شود.
بر  مبتنی  فناوری  و  علم  پارک های  ایده شکل گیری  کرد:  تصریح  دکترغالمی 
حضور اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی بوده که در کشورهای 
دیگر هم همین گونه است که این امر موجب پیشبرد امور و نتیجه گیری بهتر در 

عملکرد پارک ها می شود.
وزیر علوم با بیان اینکه حاصل واگذاری بخشی از اراضی دانشگاه ها به پارک ها، 
به نفع پارک ها بوده و نتیجه آن سوددهی بیشتر و بهتر به مردم و همچنین محقق 
شدن اهداف پارک هاست، گفت: دوری پارک های علم و فناوری از دانشگاه، 
رفت و آمد بین این دو مرکز علمی را بسیار محدود می کند، در حالی که اگر 
انجام  بیشتر  خیلی  آنجا  به  اساتید  آمد  و  رفت  باشد  دانشگاه  داخل  در  پارک 
می شود و حتی دانشجویان هم می توانند با سهولت به پارک ها رفته و با بخش های 
در  دانشجویان  برای  آمدها  و  رفت  این  تاثیرگذاری  و  شوند  آشنا  آن  مختلف 

جهت کسب تجربه و انتخاب شغل آینده شان بسیار مهم است.
دکتر غالمی افزود: خوشبختانه دانشگاه ها اراضی خوبی در اختیار دارند و به همه 
آن هم نیازی ندارند، ولی در مواقع این چنینی به کارشان می آید و مجموعه ای 
که شکل می گیرد باید با نگاه به دانشگاه های نسل چهارم ادامه فعالیت دهد که در 

این صورت همکاری مجموعه دانشگاه و پارک کاماًل موثر خواهد بود.
و  )ره(  امام خمینی  المللی  بین  قم،  دانشگاه های  از روسای  پایان  وزیر علوم در 
و  علم  های  پارک  به  دانشگاه ها  این  اراضی  از  بخشی  واگذاری  دلیل  به  ایالم 

فناوری استان های ذیربط تشکر و قدردانی کرد.
در پایان این جلسه، توافق نامه های واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی دانشگاه قم به 
پارک علم و فناوری قم، واگذاری ۳۰ هکتار از اراضی دانشگاه بین المللی امام 
اراضی  از  هکتار   ۳۰ واگذاری  و  قزوین  فناوری  و  علم  پارک  به  )ره(  خمینی 

دانشگاه ایالم به پارک علم و فناوری ایالم به امضاء رسید.
قم سفر  به  نیز که  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  فناوری وزارت  و  پژوهش  معاون 
بتواند  باید  فناوری  و  علم  پارک  پارک گفت:  از  بازدید  در حاشیه  بود،  کرده 

مزیت فناوری را به جامعه تزریق کند.
برشمردن ظرفیت های قم در حوزه علوم  با  دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف 
انسانی و اسالمی ادامه داد: خوشبختانه در مراکز پژوهشی حوزه علمیه ظرفیت 

های خوبی است که باید این توانمندی ها در ظرف فناوری رشد و توسعه یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه پارک علم و فناوری استان قم ظرفیت های خوبی را 
برای فناوری استان فراهم کرده است گفت: ضرورت دارد فعالیت ها و توانمندی 
ها فناورانه پارک نمود و شاخصه بهتری یابد تا جامعه از مزایا و فواید فناوران به 

بهترین نحو بهره مند شوند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان ضمن بازدید 
از فعالیت های عمرانی و ساختمان های در حال تکمیل پارک گفت:برای توسعه 
فضای فیزیکی و تکمیل ساختمان های در حال ساخت با پارک ۴۱مساعدت و 

همراهی خواهیم کرد.
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، 
بیست و یکمین نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی، 

فناوری با پذیرش 25 غرفه استانی برگزار شد.
رئیس کمیته نمایشگاه استان قم  با بیان اینکه به منظور رعایت پروتکل های 
بهداشتی مصوب ستاد مقابله با ویروس کرونا  این نمایشگاه کامال غیر 
حضوری بود، گفت: این نمایشگاه با پذیرش 2۵ غرفه از مراکز فناوری، 
دستگاه های اجرایی، تسهیل گران، مراکز آموزش عالی از 29 آذرماه تا 

۵ دی ماه برگزار شد.
کرونا ارزش ها و کاربردهای مهم فناوری را نشان داد

دکتر سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه نحوه عرضه نمایشگاه درقالب 
دوبعدی و سه بعدی خواهد بود گفت: این نمایشگاه  را می توان نخستین 
نمایشگاه مجازی در این حجم و سطح قلمداد کرد که در نوع خود 
یک موفقیت مهم در عرصه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات استان 

محسوب می شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان قم با تاکید بر اینکه دستاوردهای 
پژوهشی و فناوری باید فراگیر و قابل دسترس برای عموم مردم باشد 
گفت: راه اندازی نمایشگاه مجازی فرصت بسیار مغتنمی است که همگان 
دسترسی آسانی و آنالینی به آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی استان 

داشته باشند.

ادامه در صفحه 2

به یاد شهید فخری زاده؛ فخر پژوهش و فناوری ایرانیبه یاد شهید فخری زاده؛ فخر پژوهش و فناوری ایرانی

 مرتضی صدیقیان مرتضی صدیقیان

وزیر و معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کردند:
توسعه فناوری در مراکز علمی و پژوهشی ضروری است

وزیر و معاون وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری تأکید کردند:

توسعه فناوری در مراکز علمی و پژوهشی 
ضروری است

بلومبرگ مطرح کرد:

نقش باسالم در ناکامی تحریم های اقتصادی

در هفته پژوهش و فناوری؛
5 واحد فناور عضو پارک علم و فناوری استان قم 

تجلیل شدند

آمیار۲۴ برگزیده رویداد هم سرمایه گذاری

واحد فناور زیپاک رتبه برتر پانزدهمین جشنواره 
شیخ بهایی را به دست آورد

رییس پارک علم و فناوری استان قم خبر داد؛

کارخانه نوآوری در قم راه اندازی می شود

پایگاه اطالع رسانی ستاد فناوری های نرم و هویت ساز:

استان قم در جایگاه پنجم صنایع خالق کشور

جمعه را عاشقان چشم انتظار آمدن اند اما 
یاران  وداع  انتظار  دیگر  گویی که روی 
برگی  روزهای خزان،  واپسین  در  است. 
داغ  هنوز  افتاد.  انقالب  درخت  از  دیگر 
به سال نرسیده بود  رفتن سردار سلیمانی 
رقم  را  دیگر  فراقی  دیگر،  جمعه ای  که 
زد و اشک ها در رثای شهادت مظلومانه 
بعد  فخری زاده جاری شد.  دکتر محسن 
نابغه  این بار  تروریسم،  با  مبارزه  در  کشور  ارشد  فرمانده  ترور  از 
کشور درحوزه فناوری های استراتژیک هدف بغض و کینه دشمن 
بود؟  شهید فخری زاده در  اما محسن فخری زاده که  قرار گرفت. 
سال ۱۳۳6 در شهر قم متولد شد. ایشان دارای تحصیالت مهندسی 
هسته ای بود. فخری زاده با تشکیل واحد تحقیقات ویژه اتمی )تیم 
۳2( در سال ۱۳62 در مرکز تحقیقات سپاه پاسداران، از همان ابتدای 
از سال ۱۳92  فعالیت خود را شروع کرد و  این مرکز  تشکیل در 
بعنوان عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین)ع( 
این دانشگاه را در جهت تحقیقات هسته  امکانات  پاسداران،  سپاه 
ای بکار گرفت و پس از آن ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
نوآوری  و  پژوهش  سازمان  رییس  همچنین  وی  شد.  عهده دار  را 
فارین  نشریه آمریکایی  است که  به ذکر  بود. الزم  )سپند(  دفاعی 
پالیسی از محسن فخری زاده به عنوان یکی از پنج شخصیت ایرانی 
فهرست ۵۰۰ نفره قدرتمندترین افراد جهان قرار داده است. نام بلند 

وزارت  ارشد  دانشمند  عنوان  تحت  فخری زاده  شهید  آوازه 
تحقیقاتی  مرکز  پیشین  رئیس  و  مسلح  نیرو های  پشتیبانی  و  دفاع 
فیزیک )PHRC( در سال ۱۳۸۵، در فهرست تحریم شدگان ایران 

توسط شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.
بنیامین  که  بود  ایرانی  هسته ای  دانشمند  تنها  بزرگوار  شهید  این 
یک  در  مستقیما  را  او  نام  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو 
نمایش مضحک تبلیغاتی به زبان آورد و در ادامه گزافه گویی هایش 
مدعی شد که فخری زاده روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می کرده 
اوپنهایمر  مانند  القابی  با  فخری زاده  از  همواره  غربی،  منابع  است. 
ایران، عبدالقدیر خان ایران یا پدر برنامه هسته ای ایران یاد کرده اند. 
و  هسته ای  دانشمندان  سایر  ترور  کنار  در  فخری زاده  شهید  ترور 
موشکی کشور در سال های اخیر بیانگر این واقعیت است که دشمن 
به خوبی دریافته است که قدرت امروز ایران اسالمی فقط برآمده از 
توان نظامی نیست و ریشه در اندیشه معماران فناوری ایرانی دارد.  
بسیج  برنامه ریزی درست،  با  از گذشته  استوارتر  برماست که  لذا، 
توان داخلی و حمایت از دانشمندان و فناوران داخلی بر مسیر رشد 
و اعتالی علمی، پژوهشی و فناوری ایران عزیزمان اهتمام ورزیده و 
دشمنان این مرز و بوم را در نائل آمدن به آرزوهای خام شان ناکام 

و نا امید سازیم.

به مناسبت گرامی داشت هفته دولت برگزار شد؛

رونمایی از 5 محصول فناورانه پارک علم و فناوری

فرماندار قم:

ترسیم آینده روشن کشور رسالت پارک علم و 
فناوری است

ارتحال ملکوتی حضرات آیات محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی از سرآمدان 

فقه و معرفت اسالمی و خادمان نظام مقدس جمهوری اسالمی را تسلیت می گوییم
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و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فناوری استان قم، رئیس پارک علم و فناوری 
استان قم با بیان اینکه واحدهای فناور ولی نعمتان 
پارک هستند گفت: مدیران ارشد وزارت علوم بارها 
از پویا بودن واحدهای فناور پارک تجلیل کرده اند.

دکتر سید حسین اخوان علوی در نشست واحدهای 
حضور  با  فناور  و  علم  پارک  رشد  مراکز  فناور 
مدیران فناوری پارک و جمعی از واحدهای فناور 
عضو مراکز رشد قم که در سالن جلسات دانشگاه 
ادیان و مذاهب برگزار شد گفت: برگزاری چنین 
نشست هایی برای دفاع از عملکرد پارک نیست 
و فقط با هدف تبیین فعالیت و دریافت نظرات و 

انتقادات مدیران واحدهای فناور است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با ابراز تاسف 
از اینکه ظرف بودجه ای پارک ها نسبت به دیگر 
است  کوچک  بسیار  دانشگاهی  و  علمی  مراکز 
گفت: بنابراین الزم است از همین بودجه کم به نحو 

احسن و با برنامه ریزی درست استفاده کامل کرد.
های  بودجه  تمام  براینکه  تاکید  با  علوی  اخوان 
مصوب برای واحدهای فناور به صورت کامل و 
شفاف در اختیار خودشان قرار می گیرد گفت: قطعا 
سرعت فرایند های حمایت و صدور مجوز برای 
با رعایت موازین  فناور در سال جاری  واحدهای 

قانونی افزایش خواهد یافت.
در این نشست، معاون فناوری پارک علم و فناوری 
استان قم با اشاره به ویژگی های تک شهر بودن قم 
گفت: متاسفانه فعالیت ها و برنامه های اقتصادی و 
فناوری فقط در شهر قم متمرکز شده استدکتر حمید 
رضا شوشتری پور از طرح توسعه متوازن نوآوری و 

فناوری در مناطق مختلف شهری و روستایی استان 
قم خبرداد و گفت: این طرح در راستای حمایت 
از ایده ها و دستاوردهای مناطق محروم روستایی و 
خارج از مرکز برنامه ریزی شده است و با فرمانداری 

و بنیاد نخبگان هم قرار است هم افزایی کنیم.
وی ادامه داد: راه اندازی پارک نوآوری و فناوری 
کودک و نوجوان، فن بازار علوم انسانی و اسالمی 
و کارخانه نوآوری از جمله دیگر برنامه های در 
دست اقدام در سال 99 خواهد بوددر بخش دیگری 
از این نشست، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور در 
خصوص اعتبارات اختصاصی به واحدهای فناور 
گزارشی را مطرح کرد و گفت: تا پایان سال 9۸ 
حدود ۵ میلیارد تومان منابع اعتباری به واحدهای 
حدود  که  یافت  اختصاص  پارک  عضو  فناور 
۳میلیارد و سیصد میلیون تومان آن به واحدهای فناور 

واجد شرایط اختصاص یافت
حمزه مظفری با طرح این مطلب که میان بودجه 
تصویب شده و مبلغ اختصاص یافته تفاوت وجود 
دارد گفت: پارک های علم و فناوری مانند هر نهاد 
دولتی دیگر از منابع اختصاص یافته دولت می توانند 
تسهیالت پرداخت کنند و در بسیاری از مواقع بودجه 
واریز شده به حساب نهادهای دولتی از بودجه ای که 

مصوب شده کمتر است.
وی با اعالم اینکه منابع اعتبارات اختصاص یافته از 
پارک از دو حساب هزینه ای و درآمد اختصاصی 
است گفت: کل اعتبارات در نظر گرفته شده در 
سال99 بیش از 2 میلیارد و دویست میلیون تومان 
است که ۷6۳ میلیون برای واحدهای فناور مرکز 
رشد جامع، 6۵۸ میلیون برای مرکز رشد علوم انسانی 

و اسالمی  و ۱6۰ میلیون تومان آن برای واحدهای 
فناور مرکز رشد کشاورزی است

مدیر مرکز رشد جامع با تاکید براینکه منابع پارکی 
واحدهای  های  درخواست  جوابگوی  تواند  نمی 
همین  برای  گفت:  باشد  پارک  عضو  فناور 
منظورعالوه بر صندوق پژوهش و فناوری کریمه 
های  با صندوق  اعتبار الزم  تامین  برای  قم  استان 
پژوهش و فناوری گیالن، پرشین داروی استان البرز 
نیز زمینه همکاری و معرفی واحدهای فناور برای 

دریافت تسهیالت را فراهم کرده ایم
در ادامه دکتر ولیا بیدگلی، مدیر مرکز رشد علوم 
انسانی و اسالمی در خصوص خدمات اختصاصی به 
واحدهای فناور در سال 99 و آقای صدیقیان، مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل در خصوص نحوه 
عضویت واحدهای فناور و برخورداری از مزایای 
شبکه تعاملی وزارت عتف توضیحاتی را ارایه دادند

یکی از بخش های مهم این نشست، ارایه نظرات، 
پیشنهادهای  و  انتقادات  طرح  و  ها  درخواست 
واحدهای فناور بود که مدیران حاضر در حد وسع 

وقت پاسخگوی آنها بودند.
پایان بخش این نشست که ۳ ساعت به طول انجامید، 
تجلیل از واحدهای فناور برگزیده در سال 9۸ بود 
که سه واحد فناور با اهدای لوح سپاس به شرح ذیل 

تجلیل شدند.

نشست واحدهای فناور مراکز رشد پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد

و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فناوری استان قم، فرماندار قم در بازدید از پارک 
برش  فناوری  این که  بیان  با  قم  استان  فناور  و  علم 
برای عبور از وضعیت کرونا است گفت:  مناسب 
و  علم  پارک  رسالت  کشور  روشن  آینده  ترسیم 

فناوری است.
با اشاره به ویژگی های خاص و  مرتضی حیدری 
استراتژیک شهر قم گفت: متاسفانه در زمینه شناخت 
و به کارگیری فرصت ها و ظرفیت های قم کوتاهی 
شده است.وی افزود: الزم است برای توسعه قم گام 
بلند برداشت و نمی توان با رویکرد جاری و نقطه ای 

این شهر را به جایگاه واقعی خود رساند.
از راهکارهای  اینکه یکی  بر  تاکید  با  قم  فرماندار 
توسعه راهبردی قم استفاده از ظرفیت های فناوری 
است گفت: شرکت های فناور در قالب پارک علم و 
فناوری می توانند قم را به جایگاه بین المللی و واقعی 

خود برسانند.
فرماندار قم با تاکید بر حمایت همه جانبه فرمانداری از 
اجرای طرح توسعه متوازن نوآوری و فناوری گفت: 
این طرح می تواند به کشف و پرورش استعدادهای 
صاحبان ایده و نخبگان مناطق محروم و روستایی 
کمک کند و در این راستا می توان از ظرفیت های 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل 

آموزش و پرورش نیز استفاده شود.
وی همچنین درخصوص ظرفیت ناشناخته و وسیع 
داشت:  اظهار  انسانی  علوم  بخش  در  درآمدزایی 
برخالف تصور بسیاری که به دنبال توسعه کشاورزی 
اصلی  مزیت  معتقدم  من  هستند  کشور  صنعتی  و 
فرهنگی  پشتوانه  و  میراث  و  است  فرهنگ  کشور 
ایران اسالمی آنقدر قوی هست که بتواند ارزش های 

فرهنگی را در همه زمینه ها توسعه و اشاعه دهد.
حیدری ورود فناوری برای مدیریت دوران پساکرونا 
تواند  می  زمانی  دولت  گفت:  و  دانست  الزم  را 
نسل جدید را خوب پرورش دهد که با نگاه نو و با 
روش های فراتر از عملکردهای معمول با این نسل 

ارتباط برقرار کند.
در بخش دیگری از این نشست رئیس پارک علم و 
فناوری استان قم با تاکید براینکه باید با فراز و نشیب 
های فناوران همراهی و زندگی کنیم گفت: آینده و 

مسیر کشور با تکیه بر فناوری به ثمر می رسد.
سید حسین اخوان علوی با بیان این که بیش از ۵۰ 
درصد بودجه اختصاصی پارک ها به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم صرف واحدهای فناور عضو می شود 
گفت: یکی از برنامه های راهبردی ۱۵ سال آینده 
پارک توسعه حوزه نرم افزاری و برابر کردن آن با 

حوزه سخت افزاری است.
وی از برنامه های پارک برای اجرایی کردن طرح 
استان  در سطح  فناوری  و  نوآوری  متوازن  توسعه 
خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم نامه پیشنهادی پارک 
سه ارگان بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری استان 
و فرمانداری قم می توانند زمینه توسعه فناوری و 
نوآوری را در بخش ها و مناطق مختلف استان قم 

فراهم آورد.
و  فناوران  خوشبختانه  گفت:  علوی  اخوان  دکتر 
سایر  در  حتی  و  استان  سطح  در  بسیاری  نخبگان 
که  دارند  حضور  پیشرفته  کشورهای  و  شهرها 
استان  استراتژیک و راهبردی  می توانند در توسعه 

نقش ارزنده ای ایفا کنند.
شایان ذکراست، فرماندار قم به همراه معاون توسعه و 
برنامه ریزی و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی از دو 
واحد فناور دانش بنیان با سالم و واحد فناور فناوران 

تسنیم بازدید به عمل آوردند.

فرماندار قم:

ترسیم آینده روشن کشور رسالت پارک علم و فناوری است

فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان قم، کارخانه نوآوری با هدف توسعه اقتصاد دانش 
بنیان و ایجاد زیست بوم نوآوری و کارآفرینی در قم راه اندازی 

می شود.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه تفاهم نامه 
سه جانبه ایجاد و راه اندازی کارخانه نوآوری استان قم به امضا رسیده است گفت: این تفاهم بین 
سه مجموعه پارک علم و فناوری استان قم، دانشگاه ادیان و مذاهب و مرکز توسعه فناوری راهبردی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسیده و به زودی اجرا می شود.
دکتر سید حسین اخوان علوی با اشاره به اهداف اساسی راه اندازی کارخانه نوآوری در استان قم 
گفت: توسعه اقتصاد دانش بنیان، ایجاد و توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، افزایش سهم 

تولید و خدمات دانش بنیان، ارتقای بهره وری اقتصادی، کارآفرینی و بهره مندی از ظرفیت های علمی 
و فناوری کشور از مهمترین اهداف راه اندازی کارخانه نوآوری در هر استان می باشد.

وی با تاکید براینکه راه اندازی کارخانه نوآوری به رشد و توسعه شتاب دهنده ها و استارتاپ ها و در 
نهایت به رشد و گسترش اشتغال و کارآفرینی دانش بنیان کمک شایانی خواهد کرد گفت: با توجه 
به مفاد تفاهم نامه دانشگاه ادیان و مذاهب در فاز اول حدود یک هکتار از اراضی سایت خود را در 

اختیار این پروژه گذاشته است.
اخوان علوی با طرح این نکته که کارخانه های نوآوری بهترین فرصت و مدل تبدیل ایده های نو 
به ثروت هستند گفت: در کارخانه نوآوری همه استارتاپ ها دور هم جمع می شوند؛ در واقع روند 
شکل گیری استارتاپ ها در این کارخانه تسهیل می شود. ضمن اینکه معموال هر نوع استارتاپی می تواند 

به کارخانه نوآوری بیاید و هیچ  گونه محدودیت و دسته بندی وجود نخواهد داشت

کارخانه نوآوری، زمینه ساز اشتغال دانش بنیان
 اخوان علوی با بیان ایکه مدت این تفاهم نامه ۱۰ سال شمسی است گفت: برنامه های اجرایی این تفاهم 

نامه را نمایندگان عضو کارگروه های مشترک پیگیری خواهند کرد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم، با اشاره به اینکه فضای استقرار کارخانه نوآوری براساس تفاهم 
نامه قابل افزایش و توسعه خواهد بود گفت: دانشگاه ادیان با نگاهی کامال آینده نگرانه و هوشمندانه 
ضمن حمایت از این طرح، قرار است ضمن اجرای عملیات عمرانی، تمام زیرساخت های فیزیکی 

الزم را برای توسعه کارخانه به کار بگیرد.
وی با بیان اینکه براساس توافق نامه زمان ساخت و اتمام پروژه عمرانی فاز اول تا پایان سال 99 خواهد 
بود گفت: پس از اتمام عملیات عمرانی هر فاز از پروژه کارخانه نوآوری را در قالب قرارداد اجاره 

حداقل به مدت ۱۰ سال به پارک واگذار خواهد شد.
اخوان علوی با اعالم اینکه مدیریت کارخانه نوآوری و ساختمان های اداری آن برعهده پارک علم 
و فناوری استان قم گفت: پارک بعد از تحویل ساختمان های کارخانه مدیریت کار را برعهده خواهد 

گرفت و با مشارکت کارگروه همکاری برنامه ها را راهبری خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی پارک در کارخانه نوآوری توسعه زیست بوم نوآوری از طریق 
ایجاد و استقرار شتاب دهندها، استارتاپ ها، شرکت های نوپا و سایر نهادهای زیست بوم خواهد بود 
گفت: مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه حمایت و 
مشارکت در تامین مالی جهت ایجاد و راهبری کارخانه نوآوری، حمایت از توسعه شرکت های 
دانش بنیان و فناوری های نوین در استان و حمایت از توسعه شتاب دهنده ها و استارتاپ های استان 

فعالیت خواهد کرد.
یادآور می شود براساس آمار اعالم شده مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در حال حاضر کارخانه نوآوری آزادی با ۱۸۰۰۰ مترمربع فضا و کاربری 2۵۰۰ 

مترفعال و ۵ کارخانه نوآوری در حال راه اندازی در سطح استان ها وجود دارد.

کارخانه نوآوری در قم راه اندازی می شود

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، مدیرعامل 
سازمان زیبا سازی شهرداری قم گفت: ظرفیت های فناوری بومی می تواند 

عالوه بر زیبا سازی بومی شهر به بهره وری اقتصادی استان کمک کند.
مهندس سید محمد موسوی در بازدید از پارک علم و فناوری استان قم گفت: 
طرح ها و المان شهری باید حاصل ایده ها و طرح های نوآورانه نخبگان و 

شرکت های دانش بنیان باشد.
وی با تاکید براینکه باید فضای شهری حاوی نکات آموزنده و محتوای بومی 
باشد گفت: الزم است توانمندی ها و ظرفیت های واحدهای فناور در فیزیک و 

محتوای المان شهری بروز پیدا کند.
شهرداری ۳۱2 نوع وظیفه سازمانی دارد

وی با بیان این مطلب که شهرداری ها به شدت درگیر کارهای روزمره و مناسبتی 
هستند گفت: در طول سال حدود ۱6۰روز مناسبتی داریم که به شدت زمان بر 

و فرسایشی است.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری قم با طرح این مطلب که بوستان های ما 
باید مانند یک مدرسه عمل کنند گفت: مراکز علم و فناوری باید در تولید محتوا 

و توسعه فناورانه فضای شهری همراه ما باشند.
موسوی از راه اندازی ۵ بوستان موضوعی خبرداد و گفت: در حال حاضر بوستان 
فیزیک، بوستان حروف و اعداد راه اندازی شده و درصدد راه اندازی بوستان 

انرژی، نجوم و هوش و کنجکاوی هستیم.
وی با تاکید براینکه باید توانمندی های شرکت های فناور درک و حمایت 
شود گفت: الزم است اقدامات عمرانی براساس ظرفیت های فناوری بومی شکل 

بگیرد.
لزوم توجه مدیریت شهری به فناوری

رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز با بیان اینکه طرح ها و ایده های فناوران 
می تواند فضای شهری را عمیق و زیبا کند گفت: فصل مشترک همکاری و 
تبادل ایده و طرح میان شهرداری قم و پارک علم و فناوری وجود دارد که باید 

به آن توجه کرد.
دکتر سید حسین اخوان علوی با تاکید براینکه باید همکاری و تعامل سازمان 
زیباسازی با پارک تقویت شود گفت: در این زمینه می توان با انعقاد یک تفاهم 
نامه همکاری جامع تمام مسائل و نیازهای مشترک را شناسایی، رصد و اجرایی 

کرد.
در ادامه، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم از واحد فناور زیست پاک 
IOTآرمان شهر آرا )زیپاک( با ایده محوری شبکه جمع آوری زباله در بستر

بازدید کرد و در جریان فعالیت ها و مزایای کاری این شرکت قرار گرفته و راه 
های توسعه همکاری ها با شهرداری قم بررسی شد.

ادامه از صفحه اول
اخوان علوی با تقدیر و تشکر از سازمان ها و نهادهایی که با وجود محدودیت 
ها و موانع نسبت به حضور و ارایه آثار و دستاوردها اطالعات خود را در سایت 
مربوطه بارگذاری کردند گفت: شرایط  بحران کرونا به رغم همه محدودیت ها و 
مشکالت ارتباطی که برای مردم به وجود آورده است، این فرصت را فراهم کرده 
تا یاد بگیریم از آخرین تکنولوژی های روز برای ایجاد ارتباط شخصی و حرفه 
ای بهره بگیریم و هرکس از این فرصت ها استفاده نکند در واقع خود را از نیازهای 

روزآمد جامعه دور و محروم کرده است.
رئیس نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری قم با تاکید براینکه نمایشگاه 

فضای مجازی را با همان کمیت و کیفیت سال های گذشته برگزار کردیم 
گفت: برگزاری نمایشگاه مجازی بار دیگر توانمندی و ظرفیت های فناوران را 
در مدیریت هوشمند جامعه با کمترین هزینه و در راستای تامین منافع و بهره وری 

اقتصادی کشور به منصه ظهور گذاشت.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم به مهمترین برنامه های استانی هفته پژوهش 
و فناوری اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت های شدید شرایط کرونایی 
خوشبختانه اقدامات خوبی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری انجام شده است 
از  رونمایی  و  فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری  جمله  از 
دستاوردهای جدید با رویکرد کارافرینی و مهارت آموزی، برگزاری جشنواره 
تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان، برگزاری جشنواره دانش آموزی 
و تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر و فناور و برگزاری نشست های تخصصی و 

سمینارهای علمی پژوهشی بود.
گفتنی است در این نمایشگاه 2۵ غرفه در قالب مراکز فناوری، دستگاه های 
اجرایی، تسهیل گران، مراکز آموزش عالی به صورت سه بعدی دستاوردهای 
خود را از تاریخ 29 آذرماه تا ۵ دی ماه در www.qomstpfair.ir  و یا 

www.qomtechfair.ir به نمایش گذاشتند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم:

فضای شهری باید براساس ظرفیت های فناوری بومی شکل بگیرد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان قم، یک فناور باید عاشق و عالقه مند به کارش 
باشد گفت: صنعت و فناوری بدون یکدیگر نمی توانند حیات کاملی داشته باشند.

مهندس علی رضا میثاقی در بازدید از پارک علم و فناوری استان قم با بیان 
اینکه جوانان فناور عضو پارک باید دلگرمی و حمایت داشته باشند گفت: در 
کشورهای پیشرفته دیگر به صنایع آالینده بزرگ توجهی نمی شود و شرکت 

های دانش بنیان آینده اقتصادی آنها را تامین می کند.
تاکید بر فصل مشترک همکاری دو جانبه

نیازهای فناوری  با اعالم اینکه زیرساخت های کنونی پارک پاسخگوی  وی 
ظرفیت استان نیست گفت: دیدگاه ها باید به مقوله علم و فناوری متفاوت باشد.

باید  فناوران  اینکه  بیان  با  قم  استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 

نیازهای صنعتی استان را تامین کنند گفت: ارتباط صنعت با فناوری باید دوجانبه 
و تنگاتنگ باشد.

میثاقی با اشاره به اینکه می توانیم می توانیم با پارک در راه اندازی مرکز نوآوری 
همکاری کنیم گفت: معتقدم میان پارک علم و فناوری و شرکت شهرک های 
ظرفیت های همکاری و تعامل باالیی وجود دارد و می توانیم در قالب امضای 

تفاهم نامه این توانمندی ها را فعال کنیم.
لزوم ورود شرکت شهرک های صنعتی به زیست بوم فناوری

در بخش دیگری از این نشست، رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره 
ظرفیت های مشترک گفت: اگر اولویت استان مقوله علم و فناوری باشد بسیاری 

از مشکالت اقتصادی و صنعتی استان برطرف می شود.
دکتر سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی می تواند 
در تامین فضای استقرار واحدهای فناور با پارک همراهی کند گفت: الزم است 

یکی از عناصر فعال زیست بوم فناوری استان شرکت شهرک های صنعتی باشد.
وی با تاکید براینکه صنعت و فناوری به یکدیگر نیاز دارند گفت: برای ایجاد 
انگیزه و حمایت از واحدهای فناور از هرگونه همکاری و همراهی با شرکت 

شهرک های صنعتی فروگذار نخواهیم کرد.
شایان ذکر است، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم و هیات همراه 
از دو واحد فناور دانش بنیان مانا هوش دانش  آزما و نانو پارس سبز سایان بازدید 

به عمل آورد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم:

ارتباط صنعت و فناوری حیاتی و ضروری است

قم،  استان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
همزمان با آغاز گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی 
فناوری  و  علم  پارک  فناورانه  دستاوردهای  از  رونمایی  آیین  باهنر،  و 
استان قم  با حضور دکتر سرمست، استاندار قم، آقای امیرآبادی و حجت 
االسالم ذوالنوری، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسالمی و سایر 
پایانه خودکار فروش  فناورانه  استانی برگزار شد و ۵ محصول  مسئوالن 
مای  استخدام  اپلیکیشن  آسمان(،  همای  شرکت  گردشکردی)  خدمات 
جاب)توسعه اشتغال کارا پویش پارس(، خازن کوپالژ فشار قوی) تسال 
کیسه  و  امید(  داد  ره  روبرد)کارآوران  اجتماعی  شبکه  اخوات(،  پیشرو 
پارس(  نیکان  فیدار  سبزیجات)نانو  و  میوه  ماندگاری  دهنده  افزایش 

محصوالت خود را رونمایی کرده و در معرض نمایش گذاشتند.
استاندار قم با بیان اینکه ظرفیت های فناوری خوبی در استان وجود دارد 
گفت: شرایط کرونایی ما را ملزم به بهره مندی از رویکردهای فناوری 

کرده است.

در مراسم رونمایی از ۵ محصول فناورانه پارک علم و فناوری استان قم 
که در محل استانداری قم برگزار شد گفت: این محصوالت نشان داد که 

ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه فناوری وجود دارد.
اینکه زیرساخت های فناوری ارتباطات  به  با اشاره  دکتر بهرام سرمست 
توسعه  در  قم  است گفت: خوشبختانه جوانان  فراهم  قم  در  اطالعات  و 
بنیان پیشتاز هستند و ظرفیت های فناوری خوبی را فراهم  اقتصاد دانش 

کرده اند.
دکتر سید حسین اخوان علوی در آیین رونمایی از دستاوردهای فناورانه 
پارک علم و فناوری استان قم که با حضور استاندار قم، احمد امیرآبادی 
شورای  مجلس  در  قم  مردم  نمایندگان  ذوالنوری،  االسالم  حجت  و 
گفت:  شد  برگزار  قم  استانداری  در  استانی  مسئوالن  سایر  و  اسالمی 
فناوران باید در هر شرایطی حمایت شوند تا بتوانند ظرفیت های فناوری 

استان را تقویت کنند.
وی با تاکید براینکه باید فناوران از مرحله طراحی ایده تا مرحله تبدیل 
فناوری  و  پارک علم  افزوده حمایت شوند گفت:  ارزش  با  به محصول 
استان قم با این رویکرد برنامه حمایتی خود از واحدهای فناور را طراحی 

کرده است.
خدمات  فروش  خودکار  پایانه  فناورانه  محصول   ۵ است  ذکر  شایان 
جاب  مای  استخدام  اپلیکیشن  آسمان(،  همای  شرکت  گردشگری) 
)توسعه اشتغال کارا پویش پارس(، خازن کوپالژ فشار قوی) تسال پیشرو 
اخوات(، شبکه اجتماعی روبرد)کارآوران ره داد امید( و کیسه افزایش 
پارس( محصوالت  نیکان  فیدار  و سبزیجات)نانو  میوه  ماندگاری  دهنده 

خود را رونمایی کرده و در معرض نمایش گذاشتند.

به مناسبت گرامی داشت هفته دولت برگزار شد؛

رونمایی از 5 محصول فناورانه پارک علم و فناوری استان قم

گواهی دیگر از ارزش های فناوری در دوران کرونا؛

بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری مجازی برگزار شد

رییس پارک علم و فناوری استان قم خبرداد:

واحدهای فناور مرکز رشد کشاورزی حمایت می شوند
و  تحقیقات  مرکز  قم،  استان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و پارک علم و فناوری استان قم به منظور 
توافق نامه  کشاورزی  مشترک  رشد  مرکز  فناور  واحدهای  از  حمایت  

همکاری امضاء کردند.
بنابراین گزارش، برنامه ریزی، توسعه، و بهره برداری از مرکز رشد مشترک 
واحدهای فناور کشاورزی استان قم و همچنین شناسایی، پذیرش، استقرار، 
تجاری سازی  و  توسعه  برای  فناور  واحدهای  فعالیت های  از  حمایت  و 

فناوری های کشاورزی از اهداف  اصلی این توافق نامه ذکر شده است.
دکتر سید حسین اخوان علوی، رییس پارک علم و فناوری استان قم، با اشاره 
انجام  استان  فناوری  زیست بوم  تقویت  راستای  در  توافق نامه  این  این که  به 

به سوی کسب و کارهای  انسانی  شده است گفت: هدایت سرمایه های 
فناوری  رشد  مراکز  راه اندازی  و  تأسیس  مهم  اهداف  جمله  از  دانش بنیان 

است.
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کوتاه اخبار 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناری 
استان قم، یکی از مدیران شرکت پدیده فناوران هوشمند 
کهربا گفت: این شرکت فعال در زمینه طراحی، نمونه 
سازی، سفارشی سازی و تولید انواع درایو الکتروموتورهای 

تک فاز و سه فاز و محصوالت کنترل حرکت است.
مهندس محمد صادق آقازاده با بیان اینکه برای اینورتر یک 
موتور الکتریکی طراحی شده است گفت: این موتور با دو 
هدف عمده بهینه سازی مصرف انرژی، هوشمندسازی و 

تعادل دمای محیط طراحی شده است.
موتورهای  کارکردهای  از  دیگر  یکی  آقازاده  مهندس 
الکتریکی طراحی شده را تنظیم سرعت کولر عنوان کرد و 
گفت: سفارشی سازی اینورترهای کولر هزینه های زیادی 
داشت که ما توانستیم این هزینه ها را به شدت کاهش دهیم.

مدیر پدیده فناوران هوشمند کهربا با بیان اینکه بومی سازی 
دانش فنی بهره وری و تعدیل قیمت ها را در پی داشته است 
گفت: محصوالت ما جز وسایل جانبی یک کولر است اما 

کامال با قطعه های اصلی کولر هماهنگ و سازگار است.
وی یکی دیگر از طرح های ابتکاری را ساخت پنل های 
کنترل یا ترموستات برای کولر اعالم کرد و گفت: در 
واقع این پنل ها مانند یک کلید کولر به صورت هوشمند، 
کاهنده مصرف انرژی و موثر در مطبوع سازی محیط عمل 

می کند.
آقازاده با طرح این مطلب که به کارگیری اینورتر ها تا 
پیش از این در حوزه های صنعتی بود گفت: ما توانستیم 
برای اولین بار این پروژه را در کولرهای خانگی به کار 
بگیریم که نتیجه آن بهره وری انرژی برق تا ۵۰ درصد 

بوده است.
برقی  وسایل  انرژی  مصرف  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 

موجود در بازار باالست گفت: در واقع نیروهای خالق 
این شرکت در حوزه تهویه مطبوع با طراحی موتورهای 
پنل های کنترل در مدیریت  اینورتر و  الکتریکی روی 
مصرف انرژی و تعادل دمای محیط نقش موثری ایفا کرده 

اند.
مدیر پدیده فناوران هوشمند کهربا با بیان اینکه ۷ نفر در 
این شرکت فعالیت می کنند گفت: هسته اولیه طراحی 
و ساخت محصوالت ۴ نفر از متخصصان رشته برق و 

الکترویک بوده اند.
این مبتکر حوزه برق و الکتروینک با تاکید بر اینکه کلیه 
محصوالت شرکت کهربا دارای ضمانت بی قید و شرط 
بوده و نیز از پشتیبانی فنی متخصصان شرکت برخوردار 
است گفت: در صورت اطالع از وقوع هرگونه اشکال 
در  شرکت  متخصصان  کهربا،  شرکت  محصوالت  در 
اولین فرصت با مشتری تماس گرفته و عملیات تعویض، 
جایگزینی و رفع عیب محصول را آغاز خواهند کرد.

همچنین پس از طی دوره ی گارانتی، در صورت بروز 
هرگونه خرابی،  محصوالت کهربا شامل پشتیبانی کامل 
ساخت  و  طراحی  در  باال  دانش  و  تجربه  بود.  خواهند 
محصوالت الکترونیکی، پشتوانه ی کهربا برای ارائه ی 

خدمات کامل به مشتریان است.
وی نوسان ارز را یکی از مهمترین دغدغه های شرکت 
بازار  بی ثباتی  و  قیمت  نوسان  البته  و گفت:  اعالم کرد 
قشر  نوسان  این  اما  است  مردم شده  دامن گیر همه  ارز 
تولید کننده چندین برابر بیشتر آزار می دهد و کار را در 

حد توقف پیش می برد.
این مبتکر حوزه برق و الکترونیک با بیان اینکه انجام کار 
تیمی انگیزه و همدلی به یک کارآفرین دید و امید می دهد 
گفت: خوشبختانه همه اعضای شرکت همراه و همدل 
برنامه های شرکت را با انگیزه مضاعف پیش می برند و 
همین امر سبب شده است که تاکنون مغلوب مشکالت و 

کمبودها  نشویم.

مدیر R&D پدیده فناوران هوشمند کهربا:

کارآفرینان مرد روزهای سخت هستند

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
با مشارکت  استان قم، رویداد هم سرمایه گذاری که 
صندوق نواوری و شکوفایی، پارک های علم و فناوری 
و صندوق های عامل پژوهش و فناوری برگزار شد زمینه 
برای ۷طرح  میلیارد تومان را  بر ۴۵  بالغ  سرمایه گذاری 

فناورانه فراهم کرد.
بنابر این گزارش، یکی از طرح های پذیرفته شده سامانه 
هوشمند خدمات آنالین نظافت و تعمیرات ویژه خانه و 
محل کار است که توانست قرارداد سرمایه گذاری به مبلغ 

2/۵ میلیارد تومان را جذب و به امضاء برساند.
در این رویداد که در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی 
برگزار شد، دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در رویداد هم سرمایه گذاری واحدهای فناور مستقر 
در پارک ها و مراکز رشد گفت: شکل گیری صندوق های 
پژوهش و فناوری در کنار پارک های علم و فناوری یکی 
از ضروریات مهمی بود که زیرساخت خوبی برای تأمین 

مالی در مجموعه فناوری کشور ایجاد کرده است.
در ادامه دکتر مهدی کشمیری، مدیرکل برنامه ریزی امور 
فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در رویداد 
و  پارک ها  فناور مستقر در  هم سرمایه گذاری واحدهای 
مراکز رشد گفت: تغییر نگاه ها و تغییر رویکردهایی که 
در صندوق نوآوری و شکوفایی اتفاق افتاده است، ظرفیت 
و مجموعه مؤسسات وزارت  علوم  برای وزارت  خوبی 

علوم فراهم شده است و می تواند از این هم فراتر روند.
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین 
طرح ها  روی  سرمایه گذاری  در  صندوق  آورده  درباره 
آورده  درصد  شکوفایی ۸۰  و  نوآوری  صندوق  گفت: 
سرمایه گذاری خطرپذیر مورد نیاز برای اجرای یک طرح 

را تأمین می کند.
دکتر وحدت افزود: طرح هایی که امروز قرارداد آنها منعقد 
می شود با مشارکت فعال پارک های علم و فناوری انتخاب 
شده اند و قرارداد آنها امضاء می شود و پرداخت صورت 

می گیرد.
و  نوآوری  صندوق  سرمایه گذاری  معاون  ناظمی  دکتر 

سرمایه گذاری  اصلی  چالش های  به  اشاره  با  شکوفایی، 
مدیریت  انتخاب،  و  ارزیابی  تشخیص،  گفت:  صندوق 
نهادهای  توسعه  دولتی،  تجاری سازی  و  و شرکت داری 
تخصصی و استفاده از بازیگران متنوع و همچنین محرک و 
مشوق برای فناوری های مسئله محور را از چالش های اصلی 

این فرآیند دانست.
دکتر ناظمی درباره طرح هایی که در این رویداد قرارداد 
و پرداخت آنها انجام می شود نیز افزود: از ۱۷ پارک علم 
پذیرفته  ما رسید. ۷ طرح  به دست  فناوری، ۳۵ طرح  و 
شدند که ۴۴.6 میلیارد تومان برای رویداد امسال قرارداد 
تنظیم شده است. رقم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و 
شکوفایی و آورده صندوق در این طرح ها حدود ۳۵ میلیارد 

تومان است.
آمیار2۴ مجموعه ای از خدمات آنالین)از جمله نظافت، 
تعمیر لوازم منزل، آهنگری، تعمیرات آسانسور، باغبانی 
و غیره( را برای محل کار و خانه شما فراهم کرده تا شما 
بتوانید به راحتی و اطمینان خاطر از متخصصین هر سرویسی 

استفاده کنید
مشتریان می توانند از ۳ طریق اپلیکیشن آمیار2۴ یا تلفنیار یا 

سایت درخواست های خودشان را ثبت کنند
متخصصین آمیار2۴ عالوه بر دارا بودن عدم سوء پیشینه و 

تاییدیه فنی باید تاییدیه اخالقی نیز داشته باشند
ضرر  از  جلوگیری  و  اطمینان  برای  آمیار2۴  همچنین 
مشتریان مرجعی از هزینه خدمات را برای هر خدمت تهیه 

کرده است.

آمیار۲۴ برگزیده رویداد هم سرمایه گذاری

مدیرعامل شرکت فناور توسعه فناوران ویدا رایان داده با 
اشاره به اینکه ابتدا قرار بود تنها به ساخت دستگاه های جی 
پی اس خودرو اکتفا کنیم گفت: با توجه به ظرفیت و توان 
فنی گروه در حال حاضر سیستم های ردیاب و دزدگیرها 
چند منظوره، آنالین و طبق آخرین فناوری های روز دنیا 

تولید و عرضه می شود.
مهندس مسعود صفایی با بیان اینکه این دستگاه جایگزین 
دزدگیر های قدیمی می باشد گفت: این قطعه  با نصب روی 
خودرو و نصب اپلیکیشن روی گوشی قابلیت های منحصر 
بفردی مانند خاموش کردن خودرو از هر مکان،آالرم باز 
شدن درب خودرو روی گوشی، آالرم حمل با جرثقیل، 
نمایش مسیر های پیموده شده تا یکسال گذشته، مشخص 

کردن محدوده مجاز را به کاربر و مالک خودرو می دهد.

دزدگیرهای  و  ردیاب  از  مدل  نوع  اینکه ۴  اعالم  با  وی 
مختلف در بازار با نام تجاری رایان وجود دارد گفت: از 
دیگر ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه امکان تعریف 

اپلیکیشن برای سه مالک مشترک برای یک خودروست.
صفایی افزود: ردیاب های ما روی باطری های خودرو هم 
قابل نصب است و اپلکیشنی طراحی کرده ایم که با نصب 
روی گوشی سرقت های باطری خودرو را به سرعت اعالم 

می کند.
یک  روی  چند منظوره  اپلیکیشن های  اینکه  اعالم  با  وی 
گوشی تلفن همراه روی سیم کارت و مموری کارت قابل 
نصب است گفت: روی این اپلیکیشن مسیرهای ذخیره شده 

تا یکسال قابلیت ماندگاری دارد.
مهندس صفایی ویژگی منحصر به فرد دزدگیر و ردیاب های 
تولید شده شرکت رایان را گارانتی های ویژه آن معرفی کرد 
و گفت: ۱۵ روز گارانتی بی قید و شرط و یکسال گارانتی 
تعویض از جمله خدمات پس از فروش شرکت رایان است.

این فناور حوزه برق و الکترونیک گفت: گروه ۵ نفره ما 
همگی از دانش آموختگان برجسته الکترونیک و کامپیوتر 
کشور هستند و با ذهن خالق و روحیه کارآفرینی و عالقمند 
طرح های  خود  کار  حوزه  در  اند  توانسته  تیمی  کار  به 

منحصری عرضه کنند.

مدیرعامل شرکت فناور توسعه فناوران ویدا رایان داده خبر داد:

ساخت ردیاب و دزدگیر با کاربردهای چند منظوره

در نشست واحدهای فناور حوزوی پارک مطرح شد؛

ضرورت راه اندازی زیست بوم نوآوری در حوزه علمیه
یکی از مسووالن مرکز نوآوری و خالقیت دفتر تبلیغات اسالمی 
با خط  باید  و فضالی حوزه  اینکه طالب  بیان  با  قم  علمیه  حوزه 
اندازی  انسانی و اسالمی آشنا شوند گفت: راه  نوآوری در علوم 

زیست بوم نوآوری در حوزه علمیه ضرورت دارد.
مهدی چپریان با تاکید براینکه ارزش های دینی و حوزوی را می 
به منصه  از بستر نوآوری و خالقیت موجود در مراکز رشد  توان 
های  خالقیت  و  نوآور  با  باید  علمیه  حوزه  گفت:  رساند  ظهور 

روزآمد دنیا ارتباط مستمر و هدفدار بگیرد.
نکته که توسعه کسب و کار در حوزه علوم  این  به  اذعان  با  وی 
ایجاد  گفت:  است  جدی  های  چالش  دچار  اسالمی  و  انسانی 
از  انسانی  علوم  های  ایده  به  تجاری  رویکرد  و  نوآوری  فرهنگ 
مهمترین راهکارهای پویایی و توسعه کسب و کار در حوزه علوم 

انسانی است.
مدیرمرکز رشد علوم انسانی و اسالمی با تاکید براینکه مرکز رشد 
علوم انسانی و اسالمی آمادگی مشاوره و برنامه ریزی برای توسعه 
ایده ها و محصوالت علوم انسانی استان را دارد گفت: بیش از ۵۰ 
درصد صاحبان ایده و فناوری مستقر در مرکز رشد علوم انسانی از 
تحصیالت و سواد حوزوی برخوردارند که این نشان می دهد که 
طالب و محصالن حوزوی زمینه و بستر مناسبی برای  مدیریت و 

توسعه ایده های علوم انسانی دارند.
از  فناوری  و  علم  پارک  اینکه  اعالم  با  بیدگلی  ولیا  محمد  دکتر 
و  نوآوری  ورود  راهکارها  و  پیشنهاد  خود  فعالیت  ابتدای  همان 
خالقیت در بدنه حوزه علمیه را به متولیان ارایه داده است گفت: 
و  توجه  علمیه  مدیریت حوزه  و  زعما  باید  که  است  این  واقعیت 
انسانی و  بر علوم  به توسعه کسب و کارهای مبتنی  نگاه ویژه ای 

اسالمی داشته باشند.

اهدای ۱5۰ میلیون ریال کاال به نیازمندان استان
قم، صندوق  استان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ریال کاالهای  میلیون  مبلغ ۱۵۰  به  اعتبار  تامین  با  پارک  مهربانی 
به  دینی  ارزش های  و  انسانی  کرامت  حفظ  با  و  تهیه  را  اساسی 

نیازمندان واقعی استان اهداء کرد.
بنابراین گزارش، نیکوکاران عضو صندوق مهربانی پارک متشکل 
فناور عضو پارک هستند،  نیروهای ستادی و واحدهای  از خیران 
هم زمان با سال روز شهادت حضرت علی )ع( اقدام به تهیه اقالم به 
شرح زیر کرده و همزمان با شهادت حضرت علی)ع( توزیع کرد:

 -۳ رأس(  )دو  گوسفند  گوشت   -2 کیلو(   ۱۰( چمپا  برنج   -۱
لپه و نخود ۵- روغن مایع  گوشت مرغ )یک عدد( ۴- عدس و 
قند و شکر )هر کدام  بسته( ۷-  )یک بطری( 6- ماکارانی )یک 

یک بسته(
از  برخی  از  متشکل  پارک  مهربانی  صندوق  است  ذکر  شایان 
نیروهای ستادی و مدیران و کارکنان واحدهای فناور از سال 96 

آغاز به کار کرده است.

تجلیل از واحدهای فناور برتر مراکز رشد در سال 98
پایان  در  قم،  استان  فناوری  و  علم  پارک  روابط عمومی  به گزارش 
نشست مراکز رشد واحدهای فناورعضو پارک، از سه واحد فناور 

برگزیده تجلیل شد.
و  علم  پارک  رئیس  حضور  با  مراسم  این  در  گزارش،  بنابراین 
واحدهای  و  پارک  تابعه  مراکز رشد  مدیران  و  قم  استان  فناوری 
آوران  نام  فناور  واحد  محترم  مدیر  شد؛  برگزار  پارک  عضو 
آفرینش فردا، آقای مهندس مقدم )عضو مرکز رشد علوم انسانی 
مهندس  آقای  هوش،  مانا  فناور  واحد  محترم  مدیر  و  اسالمی(  و 
حسینی دستجردی)عضو مرکز رشد جامع( و مدیر محترم محترم 
)عضو  هندیانی  دکتر  آقای  اکسیر،  زیست  نهان  آریا  فناور  واحد 

مرکز رشد کشاورزی( با اهدای لوح سپاس تقدیر شدند.

از  یکی  در  پسماند  هوشمند  مدیریت  سامانه  استقرار 
پاالیشگاه های گاز مجتمع پارس جنوبی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
دو  همکاری  قرارداد  امضای  با  قم،  استان 
استقرار  و  سنجی  امکان  پروژه  ای  جانبه 
در  پسماند  هوشمند  مدیریت  سامانه 
پارس  گاز  مجتمع  شرکت  پنجم  پاالیشگاه 

جنوبی امکان سنجی و مستقر می شود.
بنابراین گزارش، این پروژه با مدیریت پارک علم و فناوری استان 
صنعت  اندیشان  هم  بنیان  دانش  شرکت  اجرای  و  پیگیری  و  قم 
مشاور)هیکو( طی مدت یک سال و تا پایان ۱۴ آبان ماه سال ۱۴۰۰ 
اجرا خواهد شد. این پروژه با نظارت پارک علم و فناوری و به مبلغ 
حدود۴۵۰ میلیون تومان با اجرای شرکت هیکو به اجرا در می آید.

شرکت فنی مهندسی هیکو با تفکر اجرایی کردن علوم فرا گرفته 
شده در مجامع علمی و اجرایی کشور و با هدف حمایت واقعی از 
محیط زیست و سالمت انسان و با نگرش متفاوت از نحوه حمایتی 
خود تصمیم به سرمایه گذاری کالن و اجرای فعالیت های پایه ای 
در راستای رسیدن به تولید ابزاری در مدیریت پسماند نموده است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
صنایع  حوزه  شرکت   2۱ برخورداری  با  قم،  استان 
فرهنگی و علوم انسانی توانست بعد از استان های تهران، 
اصفهان، خراسان رضوی و یزد به رتبه پنجم شرکت های 

دارای مجوز صنایع خالق دست یابد.
بنابراین گزارش، از 2۱ شرکت برخوردار از گواهی صنایع 
خالق ۱۵ شرکت عضو پارک علم و فناوری استان قم 

می باشند.
گفتنی است، گواهی نامه صنایع خالق را معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری توسط گروه برنامه توسعه زیست 

بوم شرکت های خالق صادر می کند.
با اعالم گروه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق، 
فناور در ۱۰ گروه صنایع  در حال حاضر 9۵۷ شرکت 
خالق از جمله کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی، 
بازی، اسباب بازی و سرگرمی، صنایع دیداری و شنیداری، 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طراحی و 

معماری، گیاهان داروئی و طب سنتی، هنرهای تجسمی 
الکترونیک  یادگیری  نشر، چاپ و  نمایشی،  و هنرهای 
وخدمات زیرساخت صنایع خالق حائز دریافت گواهی 

صنایع خالق شده اند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های 
دارای مجوز صنایع خالق در قالب امکان توسعه بازار، 
ایجاد تسهیل فضای کسب و کار و پشتیبانی، تامین مالی و 

جذب سرمایه خدمات ارایه می دهد.

استان قم در جایگاه پنجم صنایع خالق کشور عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  فناوری  و  علم  پارک 
و  معتبر  خبری  پایگاه  از  نقل  به  قم 
دانش  شرکت  بلومبرگ،  المللی  بین 
و  علم  پارک  عضو  باسالم  بنیان 
موفق  از شرکت های  عنوان یکی  به  قم  استان  فناوری 
در رونق بخشی به اقتصاد محلی و خانگی ایران معرفی 

شده است.
درگزارشی  بلومبرگ،  اقتصادی  و  خبری  معتبر  پایگاه 
تحت عنوان »اقتصادی که ترامپ تالش کرد نابود کند 
هایی  نمونه  معرفی  با  ایران« رونق می گیرد«  با »ساخت 
مقاومتی  اقتصاد  کننده  احیا  و  موفق  های  استارتاپ  از 
ایران« تحریم های  به بومی سازی و » ساخت  و متکی 
ظالمانه دولت ترامپ علیه اقتصاد ایران را بی اثر ارزیابی 

کرد.
در این گزارش، یکی از شرکت های استارتاپی موفق و 
ایران،  تقویت کننده مولفه های بومی سازی و ساخت 
شرکت دانش بنیان با سالم عضو پارک علم و فناوری 

استان قم معرفی شده است.

سالم  با  بازاریابی  ارتباطات  مدیر  صبور،  علی  امیر 
وجود  مشخصی  روند  گذشته  سال  دو  »در  می گوید: 
مردم در حال  از  بیشتری  تعداد  است که در آن  داشته 
فروش  و  کوچک  کارهای  و  کسب  انداختن  راه  به 

چیزهایی هستند که خودشان می توانند تولید کنند.«
وی افزود: این وب سایت خریداران را با تولیدکنندگان 
جاری  سال  در  و  دهد  می  ارتباط  کنندگان  عرضه  و 
تاکنون ۴۸ هزار مورد ثبت نام داشته در حالی  که این 

رقم در سال گذشته برابر با ۴ هزار مورد بوده است.
سیاست  کند  ثابت  که  است  این  دنبال  به  گزارش  این 
و  رشد  در  چنانی  آن  تاثیر  ترامپ  گرانه  تحریم  های 
توسعه اقتصاد دانش بنیان ایران نداشته است.شایان ذکر 
است، باسالم، پلتفرم خرید از تولیدکننده  ایرانی است. 
تولیدکنندگان می توانند در باسالم غرفه رایگان بسازند 
و محصوالت خود را به خریداران عرضه کنند. در این 
خانگی،  خوراکی  محصوالت  می توان  آنالین  بازار 
صنایع دستی و بسیاری دیگر از تولیدات ایرانی را پیدا 

و خریداری کرد.

بلومبرگ مطرح کرد:

نقش با سالم در ناکامی تحریم های اقتصادی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، ۵۰ از پژوهشگران و فناوران  برتر حوزه علمیه 
قم، مربیان و دانش آموزان پژوهشگر و صنعت گران و مراکز 

فناوری و دانشگاهی تجلیل شدند
  استاندار قم درآیین تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری 
قم که روز ۱۸ آذرماه درسالن کرامت استانداری برگزار شد 
گفت: تا زمانی که پژوهش های دانشگاهی کاربردی نشود 

نباید به حل مساله و رفع مشکالت جامعه فکر کرد.
و  علم  مراکز  مهم  نقش  به  اشاره  با  بهرام سرمست  دکتر 
فناوری در توسعه اقتصادی جامعه گفت: شکاف عمیقی 
بین عرصه های پژوهشی، تئوری و فناوری با عرصه صنعت 
و تولید و سیاست گذاری های اجتماعی وجود دارد و این 
دوگانگی و بی اعتمادی سبب شده تا نتوانیم به یک توسعه 

متوازن برسیم.
به گفته وی، صنعت و تولید قم باید به سمت شرکت های 
دانش بنیان و علم بروند و خود را با معیارهای صنعت و تولید 

قرن 2۱ هماهنگ کنند.

در این مراسم آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری، نایب 
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی تصویری با 
ابراز خرسندی از نقش مهم پارک علم و فناوری در توسعه 
پژوهش و فناوری در استان قم گفت:  امروزه خوشبختانه 
اساتید و نخبگان دانشگاهی پژوهش را در مسیر حل مساله 

جامعه طراحی کرده و انجام می دهند.
نبایدهای  و  بایدها  راستای  در  توصیه هایی  ادامه  در  وی 
که  است  این  توصیه  اولین  گفت:  و  کرد  ارائه  پژوهشی 
پژوهش باید براساس نیاز سنجی باشد یعنی ما نباید تنها دل 
خوش کنیم که یک کار پژوهشی انجام گرفته است، بلکه 
باید بدانیم که این پژوهش براساس چه نیازی در چه راستایی 
انجام شده است، همچنین پژوهشگران ما نباید به تقریر حرف 
های دیگران بسنده کنند بلکه، ابتکار، خالقیت و نوآوری با 
دیدی موشکافانه و نقادانه داشته باشند تا در طراز دانشگاه ها 

و حوزه های ما باشد.
در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناور برتر استان در سال 
99، از ۵ واحد فناور عضو پارک علم و فناوری استان قم )به 
ترتیب امتیاز و رتبه ( نام آوران آفرینش فردا)حجت االسالم 
کاهانی(، اطلس سرام کویر یزد )مهندس محمد حسینی زاده 
یزدی(، اندیشه پردازان سامان گستر پارس)مهندس امیر میثم 
صفا(، رسانه گستر بنیسی )حجت االسالم دکتر بنیسی(، ثمر 
طیبه)حجت االسالم سید حیدر طبسی( و یک واحد فناور 
عضو مرکز رشد دانشگاه قم، داده کاوری سدید سپاهان 

)مهندس سعید احمدی( تجلیل به عمل آمد.

در هفته پژوهش و فناوری؛

5 واحد فناور عضو پارک علم و فناوری استان قم تجلیل شدند

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
استان قم، واحد فناور زیست پاک آرمان شهرآرا رتبه 
نخست بخش فرصت های سرمایه گذاری  جشنواره شیخ 
بهایی را با دریافت تندیس کارآفرینی پیروز و جایزه نقدی 

کسب کرد.
بنابراین گزارش، در این جشنواره هیات داوران  طرح زیپاک 
را به عنوان یک استارتاپ موفق از پختگی، جذابیت سرمایه 
برخوردار  محیطی  زیست  های  ارزش  توسعه  و  گذاری 
دانست و رتبه نخست بخش فرصت های سرمایه گذاری را 
از میان ۱6 کاندید به آقای محمدعلی هادوی مقدم مدیرعامل 

شرکت زیپاک اختصاص داد.
رئیس گروه سرمایه گذاری فیروزه به عنوان پشتیبان بخش 
ای  رسانه  گروه  با  گفتگو  در  گذار  سرمایه  های  فرصت 
جشنواره  ضمن تمجید از طرح زیپاک به دلیل پیشرفت سریع 
و کیفی گفت: از جمله ویژگی های  این طرح را گستردگی 
بازار، زود بازده بودن و قابلیت تنوع و توسعه درآمدی است.

مهندس مهران سلطانی گفت: با توجه به اینکه مشتری اصلی 

شبکه جمع آوری زباله در بستر iot شهرداری های هستند و 
شهرداری هر شهر می تواند در خصوص استفاده از این شبکه 
مستقال تصمیم گیری کند، بنابراین بروکراسی های جاری 
هماهنگی با ستاد مرکزی و نهادهای باالسری  شامل حال این 

طرح نیست.
شایان ذکر است، واحد فناور زیست پاک آرمان شهرآرا 
نصب  قالب  در  که  است  اجتماعی  شبکه  )زیپاک( یک 
اپلیکیشن جمع آوری و مدیریت پسماند با هدف ساماندهی 
به فرایند تفکیک زباله در مبدا و بهینه سازی فرایند جمع 

آوری زباله فعالیت می کند.

واحد فناور زیپاک رتبه برتر پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی را به 
دست آورد
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۴

اخبار پارک های علم و فناوری

و  علم  پارک  فناوران  توسط  روغنی  کارتریج های  تولید 
فناوری کرمان

فناوران یکی از شرکت های پارک علم و فناوری کرمان، موفق به 
ساخت کارتریج های روغنی که از پرکاربردترین قطعات ماشین های 
معدنی است و وابستگی زیادی به واردات و ارزبری باالیی دارد، شدند. 
آیت  کرمان،  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اندیشه ساز  معدنکاران  دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل  قره قانی 
کرمان  فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  )مانا(  امید  نمایشگر 
شرکت،  معدنی  صنایع  بازار  ارزیابی  و  نیازسنجی  تیم  گفت: 
به  معدن  حوزه  مشکالت  عارضه یابی  و  مذاکره  ماه  چند  از  پس 
معدنی،  ماشین های  قطعات  پرکاربردترین  که  رسید  نتیجه  این 
دارد.  ارز  و  واردات  به  زیادی  وابستگی  و  است  روغن  کارتریج 
جزء   ۵ دارای  محصول  این  کرد:  عنوان  مانا  شرکت  مدیرعامل 
که  است  باالیی  فناوری  و  دانش  به  نیازمند  آن  تولید  و  اصلی 
در  ابتدا  از  آن  ساخت  و  طراحی  تحقیق،  به  مربوط  فرآیندهای 
دستور کار تیم تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان مانا قرار گرفت.

واگذاری مجموعه ساختمانی خیرساز در حوزه فناوری 
به پارک علم و فناوری استان سمنان

بزرگ ترین مشارکت خیرین در حوزه  فناوری کشور در شاهرود 
برای اولین بار در کشور صورت گرفت. 

با  سمنان،  استان  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  به گزارش 
عنایت به رسالت پارک علم و فناوری استان سمنان در زمینه فراهم 
نمودن شرایط الزم برای ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری، حمایت 
از ایده های نوآورانه و فناورانه و نیز توسعه اقتصاد دانش محور در 
امور  جهت دهی  لزوم  به  توجه  با  و  سمنان  استان  ویژه  به  کشور 
خیریه به سمت حمایت از ترویج و توسعه کسب وکارهای نوین و 
اشتغال دانش بنیان، موسسه فرهنگی و عمرانی شاهرود بزرگ ترین 
فناوری  اختیار  در  خیرین  توسط  تاکنون  که  ساختمانی  مجموعه 
کشور قرار گرفته است را به صورت قطعی و تملیکی به پارک علم 
به  زمینی  در  مجموعه  کردند.این  واگذار  سمنان  استان  فناوری  و 
مساحت سی هزار متر مربع و با زیربنای هفت هزار متر مربع احداث 

شده و شامل چهار بلوک ساختمانی مجزا است.
امام جمعه کرج:

بودجه پارک علم و فناوری در شان استان نیست 
نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با تبریک هفته 
پژوهش و گفت: پژوهش در علوم گوناگون مثل کندن چاه عمیق 
است برای رسیدن به آب زالل و گوارا تا تشنگان را سیراب کند. 

آیت اهلل حسینی همدانی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب از مسئوالن 
دانشگاه ها به صورت جدی مطالبه دارند که پژوهش ها را به سمت 
نیازهای ضروری و واقعی جامعه سوق دهند گفت:  بودجه ای که 
تخصیص   ۱۴۰۰ سال  برای  استان  فن آوری  و  علم  پارک  برای 
شان  در  قطعاً  و  شود  بروز  باید  و  نیست  درست  نظر  به  داده شده 
استانی که سر در ورودی آن نوشته شده به قطب علم و فن آوری 

خوش آمدید نیست.
توسط  الیه  پنج  ماسک  تولید  دستگاه  ساخت  و  طراحی 

فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
رشد  مرکز  در  مستقر  دانش محور  شرکت های  از  یکی  فناوران 
پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در راستای مقابله با بیماری 

کرونا، موفق به طراحی و تولید دستگاه ماسک پنج الیه شدند. 
با  اسپیر  سازی  ماشین  شرکت  مدیرعامل  خاتمی  مهدی  مهندس 
اشاره به تولید دستگاه ماسک پنج الیه توسط این شرکت، اظهار 
مراکز  در  بیشتر  و  نداشته  عموم  کاربرد  ماسک،  نوع  این  کرد: 
به سفارش  استفاده قرار می گیرد و  بیمارستان ها مورد  درمانی و 

یک شرکت فعال در بخش صنایع دارویی ساخته شده است.
وی با اشاره به اینکه این دستگاه روزانه توانایی تولید۴ هزار عدد 
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از  جمعی  که  است  سخت  باورش  اول  نگاه  در  اشاره: 
جوانان فناور طلبه و بسیجی در گوشه کوچک یکی از 
مساجد محله های قدیمی قم، تولید ماسک های فیلتردار 
با پروتکل های  با آخرین تکنولوژی های روز و مطابق 
مصوب وزارت بهداشت و درمان را وجهه همت خود قرار 
داده باشند. مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان عضو دانش 
بنیان پارک علم و فناوری استان قم است که با ایده محوری 
طراحی و تولید بازی های معارفی دوران موفقی را در تولید 
و ارایه المان بازی های معارفی با بهره گیری از رویکردهای 
مانند  ویروس کرونا  با شیوع  و  اند  اسالمی سپری کرده 
بسیاری از شرکت های دانش بنیان احساس وظیفه کرده  
و تغییر کاربری داده و به تولید ماسک های فیلتردار روی 
آوردند. اکنون آنها با نیت خیرخواهانه ضمن اشتغال زایی 
برای ۱2۰ نفر از نوجوانان و جوانان طلبه و بسیجی، بخشی 
از عواید آن را هزینه خانواده های کم بضاعت آبرومند می 
کنند. به همین منظور رئیس پارک علم و فناوری استان قم به 
همراه جمعی از مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از این کارگاه بازدید کرده و در جریان روند فعالیت ها و 

مشکالت آن قرار گرفتند.
مدیرعامل موسسه دانش بنیان فرهنگی قرآن و عترت تبیان 
با اشاره به سختی ها و موانع تولید ماسک فیلتردار گفت: از 
همان روز های اول با وجود امکانات محدود و کمبود مواد 
اولیه از جمله پارچه مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت 

و درمان تولید ماسک های فیلتردار را آغاز کردیم.
امکان صادرات اروپایی از گوشه یک مسجد

حجت االسالم مهدی جماالن با تاکید بر اینکه برای تهیه 
مواد اولیه و پارچه مورد نیاز ماسک دچار موانع جدی است 
گفت: متاسفانه نیاز گسترده مردم به مصرف ماسک سبب 
شده که برخی از سودجویان به صورت زیرزمینی حتی در 

گاوداری ها کارگاه تولید ماسک راه اندازی کنند.
وی با بیان اینکه تمام تولید خود را در اختیار نهادهای وابسته 
به وزارت بهداشت می گذارد گفت: به دلیل کیفیت باالی 
خط تولید و رعایت پروتکل های استاندارد بهداشتی از 
کشورهای مختلفی مانند عراق، لبنان، افغانستان و حتی فرانسه 
پیشنهاد خرید دریافت کرده ایم که به دلیل اینکه نگاه منفعت 
طلبانه نداریم خود را مکلف به تامین نیازهای استان و دیگر 

شهرهای همجوار کرده ایم.
بخشی از عواید تولید صرف امور خیریه می شود

 مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان قم با تاکید 
ایم  امام حسین)ع( کرده  براینکه خط تولید خود را نذر 
گفت: خوشبختانه با عنایت ویژه ائمه اطهار توانسته ایم برای 
۱2۰ نفر به صورت ۳ شیفت کسب درآمد کرده و حتی 
مقداری از عواید تولید را برای نیازمندان آبرومند هزینه کنیم.

جماالن با اشاره به اینکه توانایی تولید روزانه 2۰ هزار ماسک 
را داریم گفت: نیروهای طلبه و بسیجی ما می توانند در 
صورت حمایت و تامین پارچه مورد نیاز بخش مهمی از 

درخواست های استان را تامین کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم نیز ضمن 
تمجید از فعالیت های نوآورانه و مهم این واحد فناور عضو 

پارک گفت: مصرف روزانه انواع ماسک در قم بین ۱۵۰ تا 
2۵۰ هزار عدد است.

مصطفی کاویانی گفت: در روزهای اخیر میزان مصرف 
ماسک در قم به بیش از ۳۰۰ هزار عدد نیز رسیده است.

وی با اشاره به اینکه مردم باید عالوه بر توجه به ضرورت 
استفاده از ماسک درباره چگونگی استفاده آن نیز توجیه 
شوند گفت: مردم باید بدانند ضرورت استفاده از ماسک 
و  کاربرد  معمولی  ماسک  و  فیلتردار چیست  و  معمولی 
ضرورت بیشتری برای استفاده دارد و یکی از دالیل توصیه 
عدم استفاده از ماسک های فیلتردار انتقال ویروس از ناحیه 
سوپاب یا همان فیلتر است که اگر شخص استفاده کننده 
هنگام  به  باشد  آن  ناقل  یا حتی  کرونا  ویروس  به  آلوده 
خروج تنفس از قسمت سوپاپ، موجب آلوده شده محیط 

و دیگران خواهد شد.
مصرف روزانه ۱۵ هزار ماسک N95 در نهادهای بهداشتی 

قم
کاویانی با بیان اینکه اگر تولید ماسک در قم به ۵۰۰ هزار 
عدد برسد امکان صادرات نیز ایجاد می شود گفت: در 
حال حاضر نهادهای بهداشتی و درمانی قم روزانه ۱۵ هزار 

ماسک فیلتردار مصرف دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید براینکه تولید 
ماسک فیلتردار دشوار و زمان بر است گفت: الزم است 
دغدغه های تولیدکنندگان ماسک به ویژه ماسک های 

N95 باید مرتفع شود.
در بخش دیگری از این بازدید، رئیس پارک علم و فناوری 
استان قم، با اشاره به پیشنه فعالیت واحد فناور دانش بنیان تبیان 
گفت: این موسسه با ایده محوری ساخت بازی های معارفی 
برای گروه سنی کودک و نوجوان بوده و در این زمینه با 
احکام  از  گیری  بهره  و  رویکرد  با  بازی  وسایل  ساخت 
اسالمی لحظات جذاب و آموزنده ای را برای کاربران رقم 

زد.
سید حسین اخوان علوی با تاکید براینکه فعالیت های این 
از طالب خوش فکر و  اراده جمعی  موسسه که حاصل 
پرهمت است گفت: شرکت های دانش بنیان به دلیل اینکه 

صاحب ایده های نوآورانه هستند می توانند مطابق با نیازها 
و دغدغه های روز جامعه تغییر کاربری داده و به ضرورت 

های مردم پاسخ دهند.
وی با بیان اینکه تولید ماسک های بهداشتی و استاندارد 
فیلتردار کار آسانی نیست گفت: شرکت دانش بنیان تبیان 
از همان ابتدای ورود و شیوع ویروس کرونا نقش خود را به 
بهترین نحو ایفا کرد و با تحمل بسیاری از مشقت های پیش 
روی تولید با روحیه جهادی و خیرخواهانه ماسک هایی با 

بهترین کیفیت تولید کردند.
بنیان الگوی کامل مسئولیت پذیری  شرکت های دانش 

اجتماعی
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به اینکه پارک 
هم در حد وسع خود از این شرکت دانش بنیان حمایت 
کرده است گفت: طلبه های فناور شرکت دانش بنیان تبیان 
نمونه بارز شکست ناپذیری و الگوی کامل مسئولیت پذیری 

اجتماعی هستند.

کارگاه تولید ماسک N95 شش الیه سوپاپ دار استاندارد 
به همت جمعی از طالب فناور موسسه دانش بنیان فرهنگی 
قرآن و عترت تبیان با مجوز رسمی از معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم به همت 
جمعی از جوانان بسیجی محله امامزاده حمزه )ع( در محل 

مسجد محمودیه دایر شده است.

کرونا مغلوب همت بلند فناوران طلبه

دوره های برگزار شده توسط مدیریت مؤسسات و بازاریابی
توانمندسازی داوران ثبت 

اختراع

دکتر مهرداد خانلرخانی

نشست انتقال تجربه 

کارشناسان پارک قم و پارک 

یزد

آشنایی با معافیت ها و جرائم 

مالیاتی

مهدی برخوردار

نشست تکنیک های جذب 

منابع مالی

دکتر علیرضا باباخان

نشست معرفی مزایا و فرآیند 

اخذ مجوز دانش بنیان

آقای طباطبایی

نشست معرفی خدمات بالعوض واحد 

توانمندسازی صندوق نوآوری و 

شکوفایی
کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی

مجوزهای مورد نیاز یک 

کسب و کار فناورانه

دکتر مهدی مرادی

آشنایی با خدمات صندوق 

ضمانت صادرات ایران

آقای احمدی

حضوری مجازی حضوری مجازی

حضوری مجازی

حضوری مجازی حضوری مجازی

حضوری حضوریمجازی حضوریمجازی مجازی

تحلیل شروط ماهوی ثبت اختراع
ارزیابی  فرم  تکمیل  نحوه  عملی  توضیح 

اختراعات
بیان نمونه واقعی فرآیند بررسی اختراعات

معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان
معافیت مالیاتی واحدهای فناور مستقر در پارک

شرایط بهره مندی از معافیت های مالیاتی فوق
جرائم مالیاتی

یافتن مجوز های مربوط به کسب و کار
تأییدیه دانش بنیان

ثبت نوآوری  ها و مالکیت فکری
مجوزهای الزم  برای کسب و کارهای اینترنتی

مجوزهای تخصصی )غذا و دارو، استاندارد، و ...(

معرفی نماینده صندوق ضمانت صادرات ایران 
در قم

بررسی فرصت های صادراتی برای شرکت های 
فناور

جذب سرمایه گذاران برای تأمین مالی
انتظار سرمایه گذاران در جلسه مذاکره حضوری

محورهای مذاکرات با سرمایه گذار
تصمیم گیری های کنترلی در مذاکرات

فرمول اصلی جذب منابع مالی

 IT نشست هم افزایی شرکت های حوزه
تبادل نظر تجربیات و دستاوردهای شرکت های 

IT فناور حوزه

خدمات استانداردها و مجوزها و توسعه بازار 
خدمات مالکیت فکری

خدمات یادگیری، یادگیری شرکتی و مشاوره
خدمات رتبه بندی رقابت پذیری )عارضه یابی( 

،رویدادها و شبکه سازی

معیارهای دانش بنیان بودن یک شرکت 
فرآیند ثبت نام تا اخذ مجوز دانش بنیان

شرکت های  به  ارائه  قابل  قانونی  حمایت های 
دانش بنیان

معافیت های مالیاتی، گمرکی، و ...

 سهم تقریبی هر مرکز
(میلیون ریال)

 واحدهای
فناورتخصیص وام

جمع کل واحد پارکی واحد پسارشد واحد رشد هسته پیش رشد مراکز فناوری ردیف

5648/85 ۳۷ ۳۷ ۳۷ ۰ ۰ ۰ مدیریت موسسات ۱
۳969/4 26 26 ۰ ۰ 26 ۰ مرکز رشد جامع 2

۳5۱۱/4 2۳ ۳۰ ۰ ۰ 2۳ ۷ مرکز رشد علوم انسانی ۳

۳05/۳ 2 ۱۳ ۰ ۰ 2 ۱۱ مرکز رشد کشاورزی ۴

۱52/6 ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ مرکز رشد دانشگاه آزاد ۵

4580 ۳۰ ۳۰ ۰ ۴ 26 ۰ مرکز رشد دانشگاه قم 6

۱8۳2 ۱2 ۳2 ۰ ۳ 9 2۰ مرکز رشد سالمت ۷

20000 ۱۳۱ ۱69 جمع کل

فنـــاوران
خبرنامه داخلی پارک علم و فناوری استان قم
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شورای سیاست گذاری:

- دکتر سید حسین اخوان علوی

- مرتضی صدیقیان

- روح اهلل یارمحمدی

طراح و گرافیست: سید حامد محمودزاده


