
صفحه 2

فن بازار منطقه ای استان قم در پارک علم و 

فناوری بازگشایی شد
فن بازار منطقه ای قم به عنوان بیست و چهارمین فن بازار 
منطقه ای کشور، با حضور مدیران شبکه فن بازار ملی 

ایران و مسئوالن استانی در این استان افتتاح شد.

صفحه 2

گزارشی از سومین سفر استانی دکتر ستاری به قم

رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا  دکتر 
جمهور از دستاوردهای فناورانه استان بازدید به عمل 

آورد.

صفحه 3

انحصار فناوری اطفاء حریق CAFS در قم شکست

توسط   CAFS تکنولوژی  با  حریق  اطفاء  مانور 
شرکت فناور اعتماد سازان ایمن صنعت آیندگان و با 

مشارکت پارک علم و فناوری برگزار شد.

پارک علم و فناوری استان قم در راستای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری و سیاست های کلی برنامه ششم 
توسعه در حوزه علم و فناوری، با سه نهاد و سازمان 
اداره کل پست استان قم، دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد قم و دانشگاه حضرت معصومه)س( امضا 

کرد.

صفحه 4

پارک علم و فناوری با اداره کل پست و دانشگاه های 
آزاد اسالمی و حضرت معصومه )س( تفاهم نامه 

همکاری امضاء کرد

باهدف توسعه فناوری در مناطق کم برخوردار؛

طرح توسعه متوازن نوآوری و فناوری استان قم در دستور کار قرار گرفت
ادامه در صفحه 2

با تبدیل شدن فضای عمومی کشور به عرصه 
رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، آن چه 
برای ناظران و کنش گران اقتصاد دانش بنیان 
اهمیت داشت نگاه و برنامه نامزدها در حوزه تقویت زیست بوم نوآوری و 
فناوری کشور بود. موضوعی محوری که مع االسف در برنامه های تبلیغاتی 
و مناظرات رسانه ای هیچ یک از آن ها جایی نداشت. این غفلت درست 
در زمانی اتفاق افتاد که استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در بحران 
هیبریدی مرکب از تحریم  و کرونا، در حکم آب حیات اقتصاد کشور 
ظاهر شدند و به زعم مقامات عالی نظام عملکرد درخشانی از خود به جای 
گذاشتند. به دیگر سخن، با این که هر 7 نامزد به درستی "بحران اقتصادی" 
را مهمترین موضوع و نگرانی حال حاضر کشور و جامعه تشخیص و 
تبلیغاتشان را حول آن شکل دادند  اما از اقتصاد دانش بنیان، مولفه ها و 
مقتضیات آن به عنوان محور اقتدار ملی و پیشران توسعه و رفاه اجتماعی 
در جوامع توسعه یافته غفلت کردند. استناد آمار رسمی در حال حاضر35 
پارک علم و فناوری و نزدیک به 200 مرکز رشد فناور در کشور فعالیت 
می کنند که بیش از 10 هزار شرکت فناور را تحت پوشش خود قرار 
داده اند. فروش سال گذشته این شرکت ها حدود 14 هزار میلیارد تومان و 
صادرات شان بالغ بر 100 میلیون دالر بوده است. مضاف بر این ، اگر آمار 

مربوط به بیش از 5 هزار شرکت های دانش بنیان مورد حمایت معاونت 
ارکان زیست بوم  فناوری ریاست جمهوری و عملکرد سایر  علمی و 
نوآوری و فناوری مانند شتابدهنده ها، مراکز نوآوری و فن بازارها را نیز 
به این اعداد و ارقام اضافه کنیم در می یابیم که استارتاپ ها، شرکت های 
فناور و دانش بنیان طبقه جدیدی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور به 
حساب می آیند. این شرکت ها که به تعبیر رهبر انقالب مظاهر اقتصاد 
مقاومتی به شمار می آیند مطالبات جدی از نامزدهای ریاست جمهوری 
و جناح های سیاسی حامی آنان دارند. این در حالی است که در انتخابات 
اخیر ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا نه فقط جایگاه استارتاپ ها 
و غول های فناوری ایاالت متحده و آینده توسعه این کشور مورد بحث و 
مناظره بایدن و ترامپ بود که حتی بلومبرگ رسانه  معتبر حامی بایدن در 
گزارشی مفصل در ایام انتخابات این کشور به نقش استارتاپ های ایرانی 

در ناکام ماندن سیاست فشار حداکثری ترامپ پرداخت.
با این وصف، در شرایطی که زیست بوم نوآوری و فناوری ایران زمینه 
انتظار  است حداقل  بوده  هم  متحده  ایاالت  انتخاباتی  مناظرات  بحث 
این بود که نامزدهای محترم و مشاورین  آن ها، به جای طرح وعده های 
انتزاعی و بعضاً غیرقابل تحقق راهبردهای عملیانی و برنامه های مدون خود 
برای تحقق دانشگاه  کار آفرین، حمایت از استارتاپ ها و شرکت های 

ارتباط پویا و  برقراری  فناوری، چگونگی  دانش بنیان، توسعه مراکز 
متقابل دانشگاه، صنعت و فناوری و سیاست های مربوط به توسعه بازار 

محصوالت دانش بنیان در داخل و خارج از کشور را تبیین کنند.
بی تردید رویکرد انفعالی و نبود نقشه راه در مواجهه با مقتضیات اقتصاد 
برنامه  اقتصادی را هدف و  برای دولت آینده که رشد و رفاه  دانشی 
اصلی خود قرار داده است، می تواند به منزله قطع تداوم افزایش سهم 
استارتاپ ها و شرکت های فناور و دانش بنیان در رشد اقتصادی، ناکامی در 
قطع وابستگی کشور به خام فروشی و در یک کالم  شکست در توسعه 

اقتصادی باشد. 
با حسب این ضرورت الزم است تا رئیس جمهور منتخب با نگاهی موسع 
و سازنده، اقتصاد دانش بنیان را محور توسعه برنامه های اقتصادی دولت 
آینده قرار داده و مضاف بر کارآمدی و تخصص، برخورداری از بینش 
فناورانه را مالک و معیار اصلی انتصاب مدیران عالی مراجع تصمیم ساز 
اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور بداند. سخن آخر این که امیدواریم 
در دولت آینده، "فناوری"، "دانش بنیان" و مفاهیم مشتق شده و مرتبط 
با آن ها صرفاٌ در کالم منحصر نباشد و مبین جهت گیری کالن اقتصادی 

دولت توسعه محور جمهوری اسالمی ایران باشد.

انتخابات منهای فناوری

مرتضی صدیقیانمرتضی صدیقیان
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رسانه  زیســـت بوم فناوری استان قم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، دکتر سید حسین 
اخوان علوی گفت: تمام برنامه های عمرانی پارک به افزایش بهره وری 
و  گزارشی از تکمیل و تجهیز بلوک های 6،7 و 8 ساختمان کوثر پارک 

ارایه داد.
رئیس پارک علم و فناوری با بیان اینکه توسعه عمرانی پارک در شرایط 
نوسان قیمت ها و نا به سامانی اقتصادی کار مهم و بزرگی است گفت: با 
وجود سختی ها و کمبودهایی که در توسعه عمرانی پارک داریم اما حل 
معضل محدودیت های فضایی واحدهای فناور مستقر و متقاضی استقرار در 

اولویت فعالیت ها و برنامه های ما قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه زیربنای ساختمان کوثر پارک علم و فناوری 10770 
متر مربع است گفت: این ساختمان شامل 12 بلوک آپارتمانی است که 9 
بلوک آن ذاتا کاربری مسکونی دارد اما با 

تغییراتی که انجام گرفته است در اختیار واحدهای فناور عضو پارک قرار 
گرفته است.

رئیس پارک علم و فناوری استان قم با تاکید براینکه در حال تجهیز و تکمیل 
بلوک ششم، هفتم و هشتم هستیم گفت: متراژ سه بلوک در حال تکمیل 
3089 متر در 4 طبقه مجزا که هر طبقه 633 متر است و براساس نیازهای 

واحدهای فناور طراحی و ساخته شده است.
تشریح عملیات عمرانی بلوک های نیمه کاره 6، 7 و 8

دکتر اخوان علوی از پیشرفت فیزیکی 65 درصدی بلوک های سه گانه 
در حال ساخت خبرداد و گفت: شروع کار ساختمان های مذکور از 28 
اسفندماه 98 با اجرای طرح مقاوم سازی آغاز شد و برنامه ساخت و تکمیل 
نیز از یک سال اخیر شروع شده و تمام مراحل اجرای فونداسیون و تکمیل 

براساس آخرین استانداردهای عالی مهندسی ساختمان انجام شده است.
وی با اعالم اینکه طبقات در حال تکمیل در اختیار شرکت های فناوری 
قراردارد که سهم بسزایی در کارآفرینی و رونق اقتصادی دارند گفت: 
ساخت سالن همایش، مرکز نوآوری، نماز خانه ، سالن ورزشی و 3 سوئیت 

برای مهمانان پارک از جمله امکانات ویژه این بلوک ها خواهد بود. 
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه تاکنون بیش از 4 میلیارد 
تومان برای بلوک های در دست احداث هزینه شده است گفت: پیش بینی 
می شود برای تکمیل نهایی ساختمان به 4 میلیارد تومان دیگر نیاز داشته باشیم 

که نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تامین این هزینه ها 
قابل ستایش بوده است.

اخوان علوی با تاکید براینکه یکی از مشکالت اساسی پارک تامین فضای 
کافی برای استقرار واحدهای فناور متقاضی و عضو است گفت: قطعا تنها 
عاملی که سبب می شود در چنین شرایط سخت اقتصادی و تورم های 
فزاینده عملیات عمرانی را متوقف نکنیم، تامین فضای الزم و استاندارد برای 

واحدهای فناور بوده است.
وی در پایان با بیان اینکه به موازات تکمیل و ساخت بلوک های نیمه کاره 
به تغییر کاربری و ارتقای زیرساختی و تجهیز و نوسازی بلوک های دیگر 
پارک توجه شده است گفت: تنها در یک سال اخیر 5 واحد فناور با حمایت 

و مساعدت پارک، واحدهای خود را تجهیز و نوسازی کردند.

رئیس پارک علم و فناوری استان قم:

تحول عمرانی پارک نماد رفع موانع تولید است

پیروز انتخابات 
مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند

»... حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات 28 خرداد، صفحه ی درخشان 
دیگری بر افتخارات شما افزود. در میانه ی عواملی که هریک به گونه ئی 
میتوانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر چشم نواِز اجتماعات 
شما در مراکز رأی گیری در سراسر کشور، نشانه ی آشکاری از عزم راسخ 
و دِل امیدوار و دیده ی بیدار بود. پیروز بزرگ انتخابات دیروز، ملت ایران 
است که یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های مزدور دشمن و وسوسه ی 
خام اندیشان و بدخواهان، قد برافراشت و حضور خود در قلب میدان سیاسی 

کشور را نشان داد ...«

روبرد؛ شبکه اجتماعی متخصصان

صفحه 3
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان 
قم، رئیس دارالقرآن امام علی علیه السالم گفت: اشاعه احکام 

اسالم بدون فناوری های نوین امکان پذیر نیست.
آیت اهلل احمد عابدی اظهار داشت: خوشبختانه علوم 
دینی و فقهی آن چنان پویا و جذاب است که می تواند 

ایده های جدید با قابلیت تجاری شدن تولید کند.
ورود  ضرورت  بر  علیه السالم  علی  امام  دارالقرآن  رئیس 
حوزه های جدید علم و فناوری در حوزه های علمیه را 
تأکید کرد و افزود: حوزه علمیه باید دائماً به این موضوع 
فکر کند که برای آموزش و اشاعه ی احکام اسالمی و 
فقهی در دور افتاده ترین نقاط دنیا چه راه کارهایی را باید 

اتخاذ کند.
این استاد برجسته حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه فقه 
شیعه پر تحرک و فعال است گفت: با این حال متاسفانه 
به دلیل اینکه نتوانسته با فناوری نوین همراه شود دچار 
غفلت و عقب ماندگی های در اشاعه احکام الهی هستیم.

علم  پارک  رئیس  علوی،  اخوان  دکتر  دیدار  این  در 
وفناوری استان قم با اشاره به فعالیت های حوزه علم و 
فناوری در کشور گفت: در حال حاضر بیش از 9 هزار 

واحد فناور در 44 پارک با اشتغال زایی 60 هزار نفر 
فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه که عملکرد شرکت های فناور در دوران 
کرونا چشمگیر بوده است گفت: در حال حاضر بیش 
از 13 هزار شرکت فناور در زیست بوم فناوری کشور 

فعالیت دارند.
دکتر اخوان علوی با ابراز خرسندی از توجه حوزه های 
علمیه به مولفه های فناوری گفت: قم باید قطب مهم 
فناوری های نرم کشور باشد و وجود 20 واحد فناور 
صنایع خالق تنها بخش کوچکی از ظرفیت های شهر 

مقدس قم است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم در پایان بر ضرورت 

راه اندازی مرکز رشد علوم اسالمی تأکید کرد.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه تاکید کرد:

پویایی فقه و اصول زمینه کاربردی شدن اسالم را فراهم می کند

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، فن بازار منطقه ای 
قم به عنوان بیست و چهارمین فن بازار منطقه ای کشور، با حضور مدیران 

شبکه فن بازار ملی ایران و مسئوالن استانی در این استان افتتاح شد.
مهندس مهرداد غضنفری، به عنوان رئیس شورای هماهنگی فن بازار منطقه 
ای قم در مراسم افتتاحیه  و در نخستین شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای 
قم فعالیت گفت: از ظرفیت های موجود در استان در جهت تقویت شبکه 

فن بازار و ارتقای فناوری در استان حمایت می شود.
وی با تاکید براینکه  قم می تواند درحوزه فناوری به الگویی در کشور 
تبدیل شود، ادامه داد: تعداد واحدهای فناور استان در حالی امروز به 114 

واحد رسیده است که این آمار تا سال 92 تنها 29 واحد بود.
معاون استاندار قم، با تاکید بر لزوم تجاری شدن ایده ها و فناوری ها افزود: 
یکی از ساز و کارها برای تجار کردن ایده ها و فناوری، شکل گیری فن 
بازارها در سطح ملی و استانی است که به عنوان واسطه هایی بین عرضه 

کننده، متقاضی و بازار نقش آفرینی می کنند.
توجه به فن بازار به توسعه زیست بوم فناوری منجرمی شود

رئیس پارک علم و فناوری استان قم، با تاکید بر اینکه بازیگران مهمی در 
زیست بوم فناوری استان در حال نقش آفرینی هستند، افزود:پژوهشگاه ها، 

دانشگاه ها، مراکز رشد استان و پارک علم و فناوری، شتابدهنده فناوری و 
چندین مرکز نوآوری از جمله بازیگران این زیست بوم هستند.

تشریح مزایای فن بازار
دکتر سید حسین اخوان علوی، افزود: چهار شتابدهنده فناوری، هفت مرکز 
رشد، صندوق پژوهش و فناوری کریمه، چندین مرکز نوآوری، افتتاح 
اولین مرکز رشد مدیریت حوزه علمیه قم، وجود بیش از 90 شرکت دانش 

بنیان از جمله ظرفیت های زیست بوم فناوری قم است.
وی با بیان اینکه هم اکنون این استان از نظرتعداد شرکت های دانش بنیان 
دارای رتبه 9 کشوری است، افزود: 20 شرکت با برند صنایع خالق در 

استان وجود دارد که در این زمینه استان قم رتبه پنجم کشوری است.
وی ادامه داد: 250 مخترع در استان وجود دارد که اختراع آنها ثبت شده 

که تعداد 70  اختراع از آنها، داوری رسمی شده است..
دبیر شبکه فن بازار ملی ایران نیز با بیان اینکه اقتصاد دانش بینان الزام کنونی 
کشور است اظهار داشت: با وجود تحریم های اقتصادی و محدودیت های 
ناشی از کرونا،از ابتدای سال تا پایان سال 99 سه هزار میلیارد ریال گردش 

مالی در شبکه فن بازار ملی انجام شده است.

محمد صالح خالقی گفت: تسهیل عرضه و تقاصای فناوری، سرمایه 
گذاری در اختراعات و استارتاپ ها، رفع نیاز فناورانه واحدهای فناور و 
صنعتی، انتقال دانش فناوری و ایجاد ساز و کار امن برای ثبت اختراع از 

جمله اقدام های مهم فن بازار است.
دبیر شبکه فن بازار ایران ادامه داد: هم اکنون 24 فن بازار منطقه ای در 
تمام  آینده  سال  دو  تا  که  شده است  ایجاد  کشور  مختلف  استان های 

استان های کشور صاحب فن بازار می شوند.
وی با بیان اینکه در اکوسیستم فناروی و نوآوری کشور بازیگران زیادی 
وجود دارد گفت: هر کدام از این بازیگران عرصه و یا تقاضایی دارند که 
تسهیل ارتباط میان این عرصه و تقاضا مبنای شکل گیری شبکه فن بازار 
در کشور شد که در این زمینه ایجاد دفاتر فن بازار منطقه ای ذیل شبکه فن 

بازار ملی در دستور کار قرار گرفته است..
دراین جلسه فن بازار استان قم با همکاری و مساعدت معاونت علمی 
ریاست جمهوری و پارک فناوری پردیس تهران در قم به بهره برداری 
رسید.هم چنین دراین جلسه اساسنامه و برنامه عملیاتی سال 1400 فن بازار 

منطقه ای قم نیز تصویب شد.

با هدف توسعه بازار فناوری از طریق تجاری سازی نوآوری ها؛

فن بازار منطقه ای استان قم در پارک علم و فناوری بازگشایی شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، تفاهم نامه 
اجرای طرح توسعه متوازن نوآوری و فناوری میان فرمانداری، بنیاد نخبگان، 
اداره کل آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان قم به امضا رسید.
فرماندار قم در این نشست ضمن اعالم حمایت از طرح توسعه فناوری و 
نوآوری در میان مناطق کم برخوردار اطراف قم گفت: استان قم ظرفیت و 

استعداد فراوانی در تربیت و پرورش نخبگان ملی و فراملی دارد.
مرتضی حیدری با بیان اینکه نباید اجازه دهیم نخبگان بومی به راحتی از 
کشور خارج شوند، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته اغلب بخش خصوصی 
از نخبگان حمایت می کند و هزاران برابر از سرمایه گذاری و جذب نخبگان 

سود می برد.
وی یکی از دالیل خروج نخبگان از کشور را نبود سرمایه گذاری بخش 
خصوصی اعالم کرد و افزود: متاسفانه در ایران بار حمایت و هدایت نخبگان 
و فناوران بر دوش دولت است.بنابراین آنها نمی توانند به طور کامل و درست 

از دستاوردهای پژوهشی و فناوری نخبگان استفاده کند.
فرماندار قم با تاکید براینکه هم افزایی دستگاه های اجرایی در طرح توسعه 
متوازن نوآوری و فناوری یک امر ضروری است گفت: جامعه باید باور کند 
که شناسایی و حمایت از نخبگان و فناوران، کشور را به خلق ثروت و توسعه 

پایدار سوق می دهد.
تعامل آموزش و پرورش با پارک راهگشاست

در بخش دیگری از این نشست، رئیس پارک علم و فناوری استان قم را 
دارای ظرفیت کم نظیر در طرح ها و ایده های نوآورانه قلمداد کرد و گفت: 
طرح توسعه متوازن نوآوری و فناوری در راستای منویات مقام معظم رهبری 

و سیاست های کلی برنامه ششم در حوزه علم و فناوری است.
دکتر سید حسین اخوان علوی، همکاری و تعامل طرفین تفاهم نامه را در 
توسعه نوآوری، فناوری و کارآفرینی در میان کلیه بخش های شهری و 
روستایی استان را مهم دانست و گفت: بی شک پارک علم و فناوری از تمام 
ظرفیت های خود برای شناسایی، معرفی و حمایت از نوآوران و نخبگان و 
عالقه مندان کارآفرینی در شهر و روستاهای بخش استان قم استفاده خواهد 

کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی آموزش و پرورش در توسعه فناوری استان گفت: 
پژوهش و فناوری باید یکی از ارکان مهم این نهاد آموزشی باشد و به نظر 
می رسد می توان از ظرفیت های خانه علوم و فنون برای ایجاد پارک علم و 

فناوری ویژه کودکان و نوجوانان استفاده کرد.
رئیس بنیاد نخبگان استان قم نیز با اشاره به ظرفیت های علمی و پژوهشی استان 
گفت: راه اندازی و اجرای یک طرح متوازن با استفاده از ظرفیت های دستگاه 

های مرتبط می تواند به توسعه علم و پژوهش در استان کمک کند..
دکتر محمد محمد رضایی گفت:الزم است دستاوردهای مهم علمی و 
پژوهشی پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در متون و کتب درسی ظهورو 

بروز پیدا کند..
کسب 9 مدال المپیاد کشوری دانش آموزی 

در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: 
خوشبختانه در سال 99 به رغم محدودیت های کرونایی بعد از 15 سال 9 مدال 

المپیاد کشوری نصیب استان شد.
دکتر حمید رضا شیخ االسالم با بیان اینکه مدارس استان در سه محور مهم 
علمی حرکت می کنند گفت: به تشخیص مدیریت و با توجه به ظرفیت 
های دانش آموزی، هر مدرسه یکی از سه شاخص کنکور محوری، المپیاد 
محوری و پژوهش محوری را در برنامه های علمی و پژوهشی خود قرار می 

دهد..
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم نیز با تاکید بر 
استفاده از ظرفیت های این مجموعه برای شناسایی و پرورش استعدادهای 
بروز  به شناسایی و  توانسته  امکانات و ظرفیت های کانون  استان گفت: 

استعدادها و ظرفیت های نخبگی دانش آموزان کمک شایانی کند..
حامد حجتی گفت: کانون قطعا نقش موثر و چشمگیری در طرح توسعه 

متوازن نوآوری و فناوری در استان قم خواهد داشت.
گفتنی است تفاهم نامه طرح توسعه متوازن نوآوری و فناوری در استان قم 
با هدف اجرایی سازی توسعه نوآوری، فناوری و کارآفرینی در میان جامعه 
هدف) کلیه بخش های استان و شهر و روستاهای زیرمجموعه آنها( میان 5 
دستگاه اجرایی به مدت 3 سال به امضا رسیده و در فاز اول بخش مرکزی قم 

به عنوان پایلوت اجرای این تفاهم نامه انتخاب شده است.

باهدف توسعه فناوری در مناطق کم برخوردار؛

طرح توسعه متوازن نوآوری و فناوری 

استان قم در دستور کار قرار گرفت

ادامه از صفحه 1

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان 
قم، در بازدید جمعی از اساتید و مدیران دانشگاه افسری 
امام حسین)ع( بر اهمیت مراکز علم و فناوری در حفظ 

و تثبیت نظام تاکید کردند.
دفتر  مدیرکل  رضائی  شاه  محسن  بازدید  این  در 
الگوسازی و تکریم بنیاد ملی نخبگان کشور با بیان 
اینکه امتیاز مهم پارک علم و فناوری وجود نیروهای 
کارآمد جوان است گفت: در دوران دفاع مقدس هم 
این خالقیت و جسارت نیروهای جوانان رزمنده بود که 

دشمن را زمین گیر و ناکام کرد.
وی با تاکید براینکه دشمنان نظام از قدرت علمی و نرم 
افزاری جوانان ایرانی هراس دارند افزود: دشمن امروز 
خوب می داند که اگر خالقیت و فناوری جوانان را 

نشانه نرود دیگر قدرت مقابله نظام را نخواهد داشت.
به سپاه  اینکه نگاه صرف نظامی  بیان  با  شاه رضایی 
کمال بی انصافی است گفت: سپاه ماموریت حفاظت 
از انقالب اسالمی را برعهده دارد و یکی از مهمترین راه 
های حفظ نظام توجه به مقوالت علم و فناوری بومی و 

داخلی است.

مدیرکل دفتر الگوسازی و تکریم بنیاد ملی نخبگان 
کشور با بیان اینکه سپاه می تواند در ایجاد یک بازار 
بزرگ فناوری موثر واقع شود گفت: راه اندازی یک 
پارک علم و فناوری شایسته برای دانشگاه امام حسین 
از برنامه های مهم است که برخورداری از تجارت و 
توانمندی های پارک قم می تواند ما را در این راه به 

نحو احسن یاری کند.
و  علم  پارک  رئیس  بازدید،  این  دیگری  بخش  در 
فناوری استان قم با تاکید براینکه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به عنوان یک رهبر اقتصادی نقش موثری در 
ایجاد بازار بزرگ در حوزه علم و فناوری می تواند 
داشته باشد گفت: بخش اقتصادی سپاه عنصر کلیدی 

اعتماد سازی در بازار فناوری است.

در بازدید جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه افسری امام حسین علیه السالم مطرح شد:

امروز مراکز علم و فناوری خط مقدم نظام هستند

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، دکتر سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از دستاوردهای فناورانه استان بازدید به 

عمل آورد.
بنابراین گزارش، معاون علمی و فناوری رییس جمهور برای سومین بار در 
هشت سال گذشته به قم سفر کرد. دراین سفرکه با هدف بررسی میدانی 
میزان پیشرفت پروژه های مربوط به تقویت و توسعه زیست بوم فناوری استان 
قم انجام شد، استاندار قم و معاونین و مدیران ارشد معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری وی را همراهی کردند و با جمع دیگری از مدیران استان و 
فعاالن حوزه فناوری از دستاوردهای فناورانه بازدید به عمل آوردند.

در این سفر دکتر ستاری و هیات همراه از روز 30 دی ماه از سه شرکت 
دانش بنیان صنعتی، مجموعه فرهنگی و هنری خانه ماهد بازدید کرده و در 
ادامه به همراه آیت اهلل اعرافی، رئیس حوزه های علمیه کشور ساختمان 
مرکزی فناوری و رشد)حجره نوآوری( افتتاح و از فاز 2 پلتفرم پخش زنده 
دروس مدرسه فقاهت بهره برداری کردند و در ادامه تفاهم نامه پردیس 

خالقیت و نوآوری جهان اسالم به امضاء رسید.
دیدار با آیت اهلل حسینی بوشهری، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم و افتتاح مرکز نوآوری اشراق دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و مرکز 

خالقیت و نوآوری مبتدا از جمله دیگر برنامه های این سفر استانی بود.
دکتر ستاری همچنین در این سفر، با حضور در پارک علم و فناوری مرکز 

نوآوری و دفتر جدید صندوق پژوهش و فناوری کریمه را افتتاح کرد.
گفتنی است، بازدید از پروژه تکمیل کارخانه نوآوری قم، سرای نوآوری 

منتخب  دستاوردهای  نمایشگاه  همچنین  و  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
شرکت های فناور و دانش بنیان استان قم از دیگر برنامه های سفر استانی معاون 

علمی و فناوری ریاست جمهوری بود.
پایان بخش سفر استانی دکتر ستاری راه اندازی مرکز نوآوری مرکز رشد 
دانشگاه قم و بازدید از نمایشگاه محصوالت و دستاوردهای شرکت های 
دانش بنیان و فناوران استان بود که با استقبال چشمگیر 30 واحد فناور و گروه 

های شتاب دهنده برگزار شد.

به منظور بررسی پیشرفت زیست بوم فناوری استان قم

دکتر سورنا ستاری برای سومین بار به قم سفر کرد
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فنـــاوران
خبرنامه داخلی پارک علم و فناوری استان قم
شماره دهم - سال 1400

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، مانور اطفاء حریق 
با تکنولوژی CAFS توسط شرکت فناور اعتماد سازان ایمن صنعت 

آیندگان و با مشارکت پارک علم و فناوری برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم حمایت از توسعه و تجاری سازی 
محصوالت فناورانه و دانش بنیان را رسالت ذاتی پارک های علم و فناوری 
و مراکز رشد بر شمرد و گفت: ما از لحظه تولد فناوری تا تولید انبوه و 
تجاری سازی محصوالت مبتنی بر فناوری در کنار صاحبین ایده و فناوران 
هستیم و تمام تالش ما این است که با حمایت های قانونی تسهیل کننده مسیر 

فعالیت شرکت های فناور در عرصه رقابت اقتصادی باشیم.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم گفت: انتظار متقابل فناوران، مدیران 
و  فناورانه  محصوالت  اوال  که  است  این  یکدیگر  از  عمومی  افکار  و 
دانش بنیانی که توسط مراکز فناوری و با بودجه عمومی مورد حمایت قرار 
می گیرند بیش از هرچیز به منظور رفع نیاز بازار داخل بویژه بخش صنعت 

طراحی و تولید شود و متقابال شرکت های فناور نیز به منظور پیشبرد طرح ها 
و اهداف خود به اعتماد و حمایت مضاعف مسئولین و مردم نیازمندند 
تا بتوانند توانمندی و قابلیت خود در رقابت با محصوالت خارجی را 
ارتقاء دهند. دکتر اخوان علوی افزود: تکنولوژی CAFS یا سیستم فوم 
هوای فشرده که امروز توسط شرکت اعتمادسازان ایمن صنعت آیندگان 
مورد آزمایش عینی قرار می گیرد تا پیش از این در انحصار معدودی از 
شرکت های خارجی قرار داشت که بحمداهلل امروز شاهدیم متخصصان 
داخلی ما با مهندسی معکوس به دانش فنی تولید این محصوالت دست 

پیدا کرده اند.
وی درپایان به پاس تقارن زمانی برگزاری مانور با سالگرد درگذشت دکتر 
شیخ زین الدین معاون فقید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، مانور اطفاء حریق را به یاد آن مرحوم 

نام گذاری کرد.

توسط شرکت فناور ایمن صنعت انجام شد؛

انحصار فناوری اطفاء حریق CAFS در قم شکست

به گزارش پارک علم و فناوری استان قم، پنجمین جلسه شورای توسعه و 
ترویج فرهنگ قرآنی استان قم در حرم مطهرحضرت معصومه سالم اهلل 

علیها برگزار گردید
در این مراسم با حضور ریاست محترم شورا آیت اهلل سید محمد سعیدی امام 
جمعه و نماینده ولی فقیه در استان قم و جمعی از مدیران کل در حرم بانوی 
کرامت  از نرم افزار واقعیت افزوده نشانه های آفرینش محصول واحد فناور 
رصدگر عمق آسمان و نیز نرم افزار بخوان )فهم آسان( تولید واحد فناور 

بازی پژوهی مهر و ماه رونمایی شد.
نرم افزار واقعیت افزوده نشانه های آفرینش برای کودکان در نظر گرفته شده 
است. در این مجموعه با بیان یک داستان و توضیح علمی به زبان کودکانه 
یکی از نعمت های خدا معرفی می شود. برای افزایش جذابیت از فناوری 

واقعیت افزوده استفاده شده است. 
نرم افزار فهم آسان برای دوره متوسطه مناسب است. مخاطب این نرم افزار با 
استفاده گوشی اندرویدی با لغات پرکاربرد قرآن آشنا می شوند. جورچین 
کلمات ، سواالت تستی، آموزش قواعد ساده و نکات قرآنی، ارایه احادیث 

و روایات معصومین در زمینه قرآن از ویژگی های این نرم افزار است.

با حضور امام جمعه قم؛

محصول جدید دو واحد فناور رصدگر عمق 

آسمان و بازی پژوهی مهر و ماه رونمایی شد

دیریت موسسات و بازاریابی پارک با هدف تحقق بخشیدن به شعار سال با همکاری 
شرکت رایمند نیکو فراز ایرانیان اقدام به اجرای طرح جامع عارضه یابی در سال 1400 نموده 
است.  شرکت رایمند نیکو فراز ایرانیان به عنوان کارگزار واحد توانمندسازی صندوق نوآوری 
و شکوفایی و کارگزار صندوق ضمانت صادرات و به عنوان واحد فناور ارائه دهنده خدمات 
فناورانه در پارک مستقر بوده و در حال ارائه خدمات در حوزه عارضه یابی و رفع عارضه و 
همچنین ارزیابی توانمندی صادراتی )ERA(  به شرکت ها می باشد. این طرح برای هر شرکت 

در مدت زمان دو ماه  و در 5 فاز زیر انجام می شود:
-1مدیران ارشد -2 سیستمی و ساختاری -3 منابع انسانی -4 فروش و بازاریابی -5 تأمین، تولید 

و انبار
در این مراحل پنج گانه، ابتدا طی جلساتی با مدیران ارشد، مدیران میانی و کارمندان اطالعات 
اولیه احصاء و پس از آن، مرحله تحقیقات کتابخانه ای و سپس تحقیقات میدانی در محل فعالیت 
شرکت انجام می شود و در نهایت گزارشی از عارضه ها، آسیب ها و مشکالت شرکت تهیه شده 
و راهبردهای کالن و راهکارهای پیشنهادی نیز در جهت رفع عارضه های شناسایی شده طبق 

اولویت بندی به شرکت ارائه می شود.
در حال حاضر این طرح برای 6 واحد فناور عضو با بهره گیری از حمایت های بالعوض پارک 
علم و فناوری استان قم و صندوق نوآوری و شکوفایی شروع شده و پیش بینی می شود تا پایان 

سال برای بیش از 90 درصد واحدهای فناور مستقر این طرح اجرایی شود.

طرح جامع عارضه یابی امور موسسات و بازاریابی پارک در سال 1400

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، نماینده مردم قم 
در مجلس شورای اسالمی گفت: پارک های علم و فناوری بستر مناسبی 

برای رشدو توسعه مراکز نوآوری و فناوری هستند.
 دکتر احمد امیرآبادی با بیان اینکه باید شرکت های فناور فضا و امکانات 
الزم برای فعالیت داشته باشند گفت: الزم است نیازهای این نوع شرکت ها 

از طریق پارک علم و فناوری حل و فصل شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرحی در مجلس 
در حمایت از کسب و کارها و اقشار کم درآمد در حال تصویب است، 
گفت: این طرح با معافیت های مالیاتی که بر اساس میزان درآمد خانوارها 
تعیین می شود، کمک می کند تا محصوالت با پرداخت چندباره مالیات، 
گران بدست خریدار نرسد، که البته جزییات این طرح بزودی اعالم خواهد 
شد و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، در بودجه 1400 

اجرایی خواهد شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی:

باسالم نماد موفقیت فضای کسب و کار آنالین است

شبکه سازی حرفه ای در دنیای فعلی از دغدغه های مهم افراد حرفه ای، کسب وکارها و مجموعه های 
علمی است. الزمه اول این شبکه سازی در ابعاد گسترده، بستری مناسب، امن، متناسب با فرهنگ کاربران 

و آنالین است که بتواند به بهترین نحو پاسخگوی این دغدغه باشد.
تا چندی پیش افراد و مجموعه های حرفه ای سعی داشتند تا در شبکه های اجتماعی غیر تخصصی، شبکه 

سازی حرفه ای انجام دهند که این مورد با چالش ها و مشکالت 
عدیده ای بدلیل عدم تناسب بستر شبکه های اجتماعی معمولی و 

عملکردشان با نیاز افراد و مجموعه های حرفه ای، همراه بود.
ما روبرد را از آبان سال 1398 با هدف حل این دغدغه شروع کردیم. 
اولین کاری که باید انجام می دادیم شناخت دقیق کاربران و نیاز آنها 
از چنین بستری بود، به همین جهت 6 ماه بصورت تمام وقت صرف 
بازارسنجی و تحقیقات گسترده بازار و فرهنگ کاربران ایرانی با 
انجام مصاحبه ها، نشر پرسشنامه ها و فعالیت های این چنینی، نمودیم. 
پس از انجام این تحقیقات بازار گسترده به یک مدل بومی از شبکه 
ای اجتماعی اما تخصصی با گراف ارتباطی چند وجهی شامل افراد 
حرفه ای )دانشجویان، فارغ التحصیالن، شاغلین، افراد جویای کار و 

...(، مراکز علمی و کسب وکارها  دست یافتیم.
از فروردین ماه 1399 شروع به طراحی و ساخت این شبکه اجتماعی 
تخصصی ایرانی با نام "روبرد" کردیم و موفق شدیم نسخه آزمایشی 
و اولیه "روبرد" در قالب وبسایت، را برای اولین با در تیر ماه همان 
سال در محل استانداری استان قم بدست نمایندگان محترم مجلس 
استان و استاندار محترم رونمایی کنیم و در مرداد ماه نیز با ورود به 
دوره رشد، مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی پارک علم و فناوری 
استان قم مجوز فناوری این پارک و همچنین از مجوز صنایع خالق 

را نیز دریافت کنیم.
پس از تست و بررسی مجدد محصول اولیه در بازه تیر تا مهر ماه 1399 وبازخورد بسیار خوبی که از بازار 
گرفتیم به سراغ ساخت محصول اصلی و نهایی رفتیم. یک شبکه اجتماعی تخصصی کامل با امکاناتی 
حتی بیشتر از رقیب خارجی که ما را تحریم نیز کرده اند و متناسب با فرهنگ و شخصیت کاربران ایرانی 

که چهار زبان زنده دنیا یعنی انگلیسی، فارسی، عربی و ترکی استانبولی را نیز پوشش میدهد و هزینه 
های برقراری ارتباط بین سه وجه ذکر شده این شبکه را عمال به صفر میرساند.

و امروز پس از اتمام ساخت محصول نهایی روبرد در قالب وبسایت و اپلیکیشن اندرویدی با محصول 
اصلی شبکه اجتماعی تخصصی و همچنین دو زیر محصول بستر وبیناری و مارکت پلیس فروش بلیت 
رویداد و نشریات؛ میزبان ده ها کسب وکار، دانشگاه، موسسه آموزشی، تشکل 
دانشجویی و نهاد و سازمان در کنار هزاران  کاربر حرفه ای فعال، هستیم. این 
مجموعه ها و افراد ضمن معرفی خود، ایجاد حساب کابری حرفه ای و صفحه 
اختصصای برای مجموعه هایشان، ثبت بینهایت آگهی استخدام بصورت کامال 
رایگان، قادر به برگزاری وبینار در بستر روبرد همچنین فروش آنالین بلیت های 

رویداد هایشان نیز هستند.
هدف و برنامه روبرد تا پایان سال 1400 رسیدن به 200 هزار کاربر فعال و حرفه 
ای و 10 هزار کسب وکار، تشکل دانشجویی، دانشگاه و موسسه آموزشی می 
باشد. توسعه خدمات روبرد به افراد و مجموعه های حرفه ای با تغییر روند هزینه بر 
یافتن نیروی کار مورد نیاز که در حال حاضر توسط سیستم های منسوخ کاریابی 
انجام میشود و برقراری ارتباط با یکدیگر در شبکه اجتماعی تخصصی روبرد 
بدلیل فضا و بستر متفاوت آن و حذف هزینه های اضافی کسب وکارها و افراد 
حرفه ای ، از دیگر اهداف مورد تاکید روبرد میباشد که فلسفه وجودی روبرد را 

شکل میدهد.
جای شما نیز یه عنوان یک فرد حرفه ای در روبرد خالیست، آنجا میتوانید از حرفه 
و تخصصتان بگویید، برای کسب وکارتان یک صفحه اختصاصی ایجاد کنید و 
درکنار معرفی به شبکه روبردتان ، در جسجتوهای گوگل نیز باال باشید. برای 
این کار کافیست وارد وبسایت روبرد به آدرس Robord.ir  شده یا اپلیکیشن 

اندرویدی ما را از کافه بازار با جستجوی نام "روبرد" پیدا کرده و نصب کنید.

معرفی شرکت فناور کارآوران رهداد امید

روبرد؛ شبکه اجتماعی متخصصان

نام واحد فناور: هم اندیشان صنعت مشاور )هیکو(

زمینه فعالیت: تولید سیستم های نرم افزاری مدیریت پسماند 

نام واحد فناور: تسال پیشرو اخوات 

زمینه فعالیت: تولید دستگاه های تست تجهیزات  ولتاژفشار قوی

نام واحد فناور: توسعه درمان فرتاک

 )RO( زمینه فعالیت:  دستگاه های تصفیه آب دیالیز

نام واحد فناور: بوعلی دارو

زمینه فعالیت:  تولید داروها و فرآورده های طبیعی

نام واحد فناور:  اعتمادسازان ایمن صنعت آیندگان

)CAFS( زمینه فعالیت:  تولید کپسول های اطفاء حریق سوپر کف

نام واحد فناور:  اعتمادسازان ایمن صنعت آیندگان

زمینه فعالیت:  تولید دستگاه های مبرد نزدیک به صفر کلوین
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ترویج  کارآفرینی،  زیست بوم  تقویت  هدف  با  تاب تک  شتاب دهنده 
فرهنگ کارآفرینی پویا و مولد و توسعه تجارت ایده های برتر و کسب 
را  فعالیت خود  از سال 1395   ICT با محوریت حوزه ی و  و کارها 

آغازکرده است.
این شتاب دهنده با ارائه ی خدماتی نظیر آموزش و مشاوره تخصصی و 
هم چنین بهره گیری از تجربیات مربیان کسب وکار و فناوری، طی یک 
برنامه شتاب دهی 6 ماهه، کسب و کارهای نوپا را جهت حرکت در مسیر 
صحیح، بهبود و رشد و تجاری سازی یاری نموده و با بسترسازی مناسب و 

کارآمد، موجب افزایش ضریب موفقیت آن ها می گردد.

محورهای فعالیت شتاب دهنده تاب تک :
1. شهر هوشمند و حمل و نقل شهری

2. گردشگري و توریسم
3. طرح های قابل ارائه بر بستر های مخابراتی و خدمات ارزش افزوده 
نشر الکترونیک و ارائه خدمات مبتني بر محتوای آموزشی، سرگرمی، 
فرهنگی، گردشگری و ... در بسترهاي نو و فناورانه )مشاوره، آموزش، 

چندرسانه اي(
4. تولید ابزارهاي سالم سرگرمي در بسترهاي تعاملي

خدمات تاب تک :
1- برگزاری رویدادها، کمپ ها و دوره های تخصصی آموزش و ترویج 

کارآفرینی
2- ارائه آموزش های تخصصی و فنی مورد نیاز استارتاپ ها

3- ارائه فضاي کار اشتراکی و خدمات اداري
4- مربیگري

5- حمایت هاي ارتباطی و شبکه های بازاریابی، بازارسازی، توزیع و فروش
6- تأمین سرمایه اولیه

7- تسهیل امور حقوقي، وام و تسهیالت، مجوزها، مالي، حسابرسي و فني
    خدمات سرمایه گذاري مخاطره پذیر )VC( و جذب آن

عنوان روتیتر در این محل قرار می گیرد؛

)Tobtech( معرفی شتاب دهنده تاب تک

معرفی رویدادهای حوزه فناوری استان قم؛

برگزاری رویدادهای فناوری استان قم با مشارکت پارک علم و فناوری

کل  اداره  توسط  ملی  رویداد  این  رویداد:  شرح 
همراهی  و  مشارکت  با  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
پارک علم و فناوری استان قم در اسفندماه سال 99 با 
هدف ترویج فرهنگ خالقیت و ایده پردازی به منظور 
رفع معضالت و چالش های حوزه نشر با حضور30 ایده 

برگزار شد.
برآیند:

رتبه اول؛ پلتفرم نشر الکترونیک برای کودکان )ریحانه 
سادات موسوی(

رتبه دوم؛ انبار مکانیزه کتاب )حسین قوامیان(
رتبه سوم؛ پیوند کتاب با اینترنت )مجید حسنی(

و  کتاب  بعدی  سه  مجازی  نمایشگاه  چهار؛  رتبه 
محصوالت فرهنگی )حسین مطیع(

رتبه پنجم؛ صفحه آرایی آنالین )رضا محمدی(

ایده نشر

 – علمی  مرکز  توسط  رویداد  این  رویداد:  شرح 
کاربردی موسسه فرهنگی و اقتصادی زائر و با همت و 
اجرای شرکت فناور البسه هوشمند ترنم پوشان )عضو 
مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی( و مشارکت محتوایی 
و معنوی مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی پارک علم 
و فناوری استان قم و همکاری 10 نهاد و سازمان بخش 
خصوصی و دولتی برگزار شد. در این رویداد 14 ایده 
به دبیرخانه رسید که با ارزیابی داوران 10 ایده مصوب 

شد و 5 ایده به مرحله داوری رسید.
برآیند:

رتبه اول؛ قیچی مجهز به متر لیزری )خانم فائزه قنبری(
رتبه دوم؛ لباس هوشمند )دکتر امیر اکبری( 

رتبه سوم؛ کنترل ورود و خروج چادرهای متعلق به 
دفتر امانت داری حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها با 

استفاده از برچسب RFID )دکتر رضا احسن(

پارچه و البسه هوشمند

که  قم  پرتاب  سکوی  رویداد  در  رویداد:  شرح 
توسط شتابدهنده صدران و با همکاری 100 استارتاپ 
و پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد، تیم های 
بعدا  تردینک،  ایرانیان،  داده  پشتیبان  آرتبان،  تانک، 
پرداخت، زیبا، توران، مهر و ماه، اندیشه مبنا مورد سرمایه 
گذاری قطعی و تیم های آما و مای جاب مورد بررسی 

موشکافانه قرار می گیرند.
همچنین صندوق پژوهش و فناوری کریمه، شرکت 
ستارگان نوآوری داوین و صندوق نوآوری و شکوفایی 
از دیگر سرمایه گذاران این رویداد بودند. 24 تیم حاضر 
در رویداد 11 تیم از طرف داوران برای جذب سرمایه 

برگزیده شدند.
برآیند:

1- سرمایه گذاری قطعی برای 9 تیم
2- ورود 2 تیم به مرحله بررسی موشکافانه

3- حجم کل سرمایه گذاری: 4 میلیارد تومان

سّکوی پرتاب قم
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شورای سیاست گذاری:

- دکتر سید حسین اخوان علوی

- مرتضی صدیقیان

- روح اهلل یارمحمدی

طراح و گرافیست: سید حامد محمودزاده

در این دوره که به مدت 4 ساعت  و  به صورت  
و  کارکنان  علمی،  هیات  اعضاء  برای  مجازی 
آزاد  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
محمد  دکتر  شد،   برگزار  قم  واحد  اسالمی 
و  انسانی  علوم  رشد  مرکز  مدیر  ولیابیدگلی 
با  مرتبط  مفاهیم  تعریف  استان قم، ضمن  فناوری  و  پارک علم  اسالمی 
تجاری سازی، فناوری های نرم و فناوری های مورد استفاده در علوم انسانی و 
اجتماعی،  مثال هایی از کاربردی سازی یافته های علوم انسانی و اجتماعی ارائه 

دادند. در پایان به سواالت شرکت کنندگان در دوره پاسخ داده شد.

با همکاری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی؛

دوره تجاری سازی یافته های علوم انسانی 

و اجتماعی برگزار شد

در آستانه عید سعید مبعث و طبق روال سال های اخیر، طی مراسمی با حضور 
دکتر سید حسین اخوان علوی رییس پارک و حجت االسالم  والمسلمین 
عبداهلل زاده امام جماعت محترم از فناوران و همکاران فعال نمازگزار پارک 

علم و فناوری استان قم تقدیر به عمل آمد.

در آستانه عید سعید مبعث؛

از فعاالن نماز تقدیر شد

با عنایت به تاکید و دستور ستاد مقابله با کرونای استان قم و ضرورت پیشگیری 
های احتمالی از وقوع و شیوع بیماری کرونا با هماهنگی به عمل آمده نماینده 
انجام تشخیص RNA ویروس با روش RT-PCR )آزمایش مولکولی( 

بیش از 70 تن از پرسنل و کارکنان واحدهای فناور تست کرونا دادند.

با هدف رعایت پروتکل های بهداشتی؛

جمعی از پرسنل ستادی و واحدهای فناور 

تست کرونا دادند

اخبار کوتاه

پارک علم و فناوری با اداره کل پست و دانشگاه های 

آزاد اسالمی و حضرت معصومه )س( تفاهم نامه 

همکاری امضاء کرد
پارک علم و فناوری استان قم در راستای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
در حوزه علم و فناوری، با سه نهاد و سازمان اداره کل 
پست استان قم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم و دانشگاه 

حضرت معصومه)س( امضا کرد.
بنابراین گزارش، در موضوع تفاهم نامه اداره کل پست 
استان قم توسعه همکاری های علمی و فناوری،شناسایی، 
ارزیابی و آموزش شرکت های نوپا در حوزه کسب و کار 
الکترونیک و توسعه و بهره برداری از امکانات سکوی 
تجارت الکترونیک در حوزه کسب و کار الکترونیک از 

مهمترین اهداف دوجانبه عنوان شده است.
در تفاهم نامه دوجانبه با دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم 
و دانشگاه حضرت معصومه)س(نیز بر توسعه و ترویج 
خالقیت و ایده پردازی در اساتید و دانشجویان دانشگاه و 
استفاده واحدهای فناور عضو پارک از ظرفیت های علمی 

و پژوهشی دانشگاه آزاد تاکید شده است.

در راستای توسعه تعامالت و شبکه سازی؛

خدمات فنی تخصصی شرکت آسان رایان
شرکت آسان رایان از شرکت های فنی و تخصصی 
پارک علم و فناوری استان قم است. این شرکت در 
حوزه طراحی وب، هاستینگ و دیجیتال مارکتینگ 
در  مستقر  شرکت های  برای  ویژ ه ای  تخفیفات 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور در نظر 

گرفته است.
جوکر،  شرکت های  رسمی  نماینده  رایان  آسان 

دایرکت ادمین، هتزنر آلمان، ایرنیک می باشد.

اصلی ترین فعالیت ها و خدمات آسان رایان به 
شرح زیر می باشد :

1- ثبت و تمدید دامنه با کمترین قیمت و با بیش از 500 
پسوند ملی و بین المللی

2- فروش و اجاره سرورهای اختصاصی و مجازی و 

3- ابری در بیش از 20 کشور دنیا
4- میزبانی وب اشتراکی ابری و غیر ابری
5- طراحی وب سایت و فروشگاه اینترنتی

6- مدیریت پیج اینستاگرام
7- بهینه سازی سایت

8- سئو و لینک سازی
9- بررسی و تضمین امنیت وب سایت شما

در این آیین از خدمات علیرضا باباخان مدیرعامل 
سابق این صندوق تقدیر و نیما روحانی به عنوان 
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم 
معارفه شد. صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم 

تنها صندوق پژوهشی در استان است.
در این سالها 152 میلیارد تومان ضمانت نامه توسط صندوق پژوهش و فناوری 
کریمه استان ارائه شده وهم اکنون در اکوسیستم نوآوری استان و کشور 
جایگاه قابل قبولی کسب کرده است و بر اساس رتبه بندی های انجام شده 

این صندوق، جزو صندوق های برتر از نظر توان کارشناسی است.

آیین تجلیل از خدمات مدیرعامل سابق 

صندوق کریمه برگزار شد

با معرفی مدیرعامل جدید؛




