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خبر خوش برای واحدهای فناور مستقر

استاندار قم در بازدید از پارک علم و فناوری تاکید کرد:

برخورداری از معافیت
مالیات بر ارزش افزوده

حمایت از فناوران
نیاز به برنامه و نگاه ملی دارد

صفحه 2

با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛

نخستین رویداد شتاب ایدهپردازی
در حوزه علوم و معارف اسالمی
برگزار شد
صفحه 1
به همت امور موسسات پارک

اولین پروژه از طرح عارضهیابی
واحدهای فناور در پارک کلید خورد
صفحه 7
در سال  96روی داد؛

صادرات صنایع فرهنگی سه واحد
فناور علوم انسانی

صفحه 6

اصفهان میزبان سی و پنجمین
کنفرانس بینالمللی IASP

صفحه 3

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،استاندار قم با
حضور و برگزاری نشست با  70واحد فناور پارک برحمایت از فناوران
استان تاکید کرد.
مهندس سید مهدی صادقی در نشست صمیمی با تعدادی از فناوران پارک
علم و فناوری استان قم ،با ابراز رضایت از توسعه فناوری و رشد چشمگیر
فناوران استان گفت :قبول دارم مکان کنونی پارک در شأن کسانی نیست که
در خدمت اقتصاد دانش بنیان و پیشرو اقتصاد مقاومتی هستند.

حرف نخست

وی با تأکید بر اینکه علت اصلی برطرف نشدن مشکالت استان به نوع
نگرشها و رویکردها مربوط میشود ،گفت :حمایت از نوآوران و
فناوران نیاز به نگاه و برنامهریزی ملی و فرابخشی دارد.
استاندار قم با بیان اینکه باید در قبال نوآوران احساس مسئولیت
کنیم ،گفت :در رفع و رسیدگی به نیازها و پاسخگویی به مردم نیاز به
فرهنگسازی داریم.
وی بر حمایت از پارک علم و فناوری استان قم تأکید کرد و افزود :الزم

است به دستاوردها و نیازهای پارک نگاه کالن و مهم داشته باشیم.

مشکالت پارک برطرف خواهد شد

مهندس صادقی با بیان اینکه برای رفع مشکالت زیرساختی و توسعه
فضای پارک از تمام ظرفیتها و اختیارات قانونی خود استفاده خواهیم
کرد ،گفت :متأسفانه برخی از قوانین و مقررات مخالف توسعه و پیشرفت
کشور است.
ادامه در صفحه 2

اقتصاد مقاومتی در پارک
علم و فناوری استان قم
جریان دارد

صفحه 7

با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛

چرا فناوری ؟!

در چندسال اخیر واژگان جدیدی در
فضای عمومی کشور رواج پیدا کرده است
که اگرچه بدیع اما از اهمیتی استراتژیک
برخوردارند.
حتما مفاهیمی چون واحدهای فناور،
شرکتهای دانشبنیان ،اقتصاد مقاومتی
مرتضی صدیقیان کاشی و ...را از رسانههای مکتوب و دیجیتال به
کرات شنیدهاید و شاید برایتان این سوال مطرح باشد که دلیل این حساسیت
ّ
چیست و تحقق این سیاستها در گرو چه عواملی است؟
بهطورکلی و مختصر میتوان گفت که رشد و توسعه اقتصادی کشور ما
با وضع کنونی جهان در گرو پیشتازی در حوزه فناوری است .چرا که با
استمرار کاهش همزمان ذخائر و اهمیت استراتژیک نفت و گاز بهعنوان
اصلیترین منابع درآمد کشور و کاهش منابع سنتی انرژی در آیندهای
نهچندان دور دولت در تأمین هزینههای عمومی و سرمایهگذاریهای
زیربنایی با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد بود .از سویی دیگر ،با موج
افزایش فارغالتحصیالن دانشگاهی و سیاست دولت برای کاهش نیروی
انسانی خود ،بیکاری همچنان یکی از اصلی ترین دغدغه های مسئولین در
سال های آتی باقی خواهد ماند .این در حالیست که ،کشورهای همسایه
گامهای بلندی در حوزه فناوری برداشتهاند و با درک همین شرایط برنامه
های میانمدت و بلند مدت خود را بر محور گسیل از خامفروشی به توسعه
پایدار در حوزه علم و فناوری بنا کردهاند .لذا ،غفلت ما میتواند عواقبی
جبران ناپذیر به قیمت به تعویق افتادن توسعه و کاهش قدرت ملی کشور
داشته باشد .برای درک بهتر این وضعیت کافی است کمی تاریخ را به
صورتاجمالیمرورکنیم.همهمامیدانیمکهاصالحاتسیاسیواقتصادی
کشور در زمان امیر کبیر شروع شد که از حیث تاریخی با انقالب معروف به
«میجی» در ژاپن که به تحول و پیشرفت این کشور انجامید همزمان بود .اما
آیا میزان توسعهیافتگی ایران و ژاپن در حال حاضر با یکدیگر قابل مقایسه
است؟ کمی جلوتر بیاییم ،کرهجنوبی کشوری بود که تا زمان پهلوی دوم
از ایران توسعه نیافتهتر بود و کرهای ها در تهران بهعنوان نیروی کار خارجی
ارزان امرار معاش میکردند اما هماکنون کره یکی از کشورهای پیشرو
در صنعت بویژه صنایع با فناوری باال محسوب میشود .مالزی ،سنگاپورو
ترکیه هم که از نمونههای متأخر در توسعه اقتصادی به حساب میآیند
و با توجه به سرمایهگذاریهای سنگین کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج

فارس بویژه عربستان سعودی در حوزه فناوری در آیندهای نه چندان دور
باید شاهد عرض اندام این کشورها در حوزه اقتصاد دانشبنیان باشیم .لذا،
اگر ما توسعه اقتصادی و به تبع آن افزایش قدرت ملی ،کاهش فرار نخبگان
و کاهش بیکاری را به عنوان اهداف اصلی کشور در نظر بگیریم ،راهی
جز ایجاد زمینههای الزم برای ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری و فناوری
نخواهیم داشت .اگرچه با راهاندازی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
در سال  1378و پس از آن پارک فناوری پردیس در سال  1380بهعنوان
اولین پارکهای علم و فناوری ایران ،کشورآمادگی خود را برای عزیمت
ش محور نشان داد اما درواقع با تشدید تحریمهای بینالمللی در
به اقتصاد دان 
دهه اخیر و راهبرد اقتصاد مقاومتی بود که پروژه رشد ک ّمی و پراکندگی
پارکهای علم و فناوری در سطح کشور و به تبع آن شناسایی و حمایت
از شرکتهای دانشبنیان روندی فزاینده به خود گرفت .لذا ،این وضعیت
حاکی از آن است که مسئولین عالیرتبه نظام به نقش بنیادین فناوری به
عنوان راه نجات اقتصاد کشور به خوبی پی برده اند .بروکراسیهای عریض
و طویل دستگاههای دولتی ،عدم توجه به نیازها و ظرفیتهای شرکتهای
نوپا و دانشبنیان ،وجود ضوابط ،قوانین و فرآیندهای دست و پاگیر برای
این شرکتها ،عدم اولویت بخشی سازمانهای ملی و محلی به تأمین
نیازهای خود از خدمات و محصوالت شرکتهای دانشبنیان ،عدم
عملیاتی شدن برخی قوانین حمایتی و تصمیمات جزیرهای در دستگاههای
اجرایی از اصلیترین موارد شکایت مدیران شرکتهای دانشبنیان طی
چند سال اخیر بوده است .معالوصف ،اگردر جهان امروز به طور عام و
در شرایط کنونی کشور به طور خاص سخن از «فناوری» میشود ،هدف
لفاظی درخصوص یک مفهوم جدید و لوکس نیست بلکه سخن از یک
ضرورت حیاتی برای آینده کشور است که با سرنوشت نسلهای بعد از ما
پیوندی ناگسستنی خورده است .از سویی دیگر ،مقوله توسعه فناوری را
نباید صرفا وظیفه نهادهایی چون پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
دانست بلکه این امرمستلزم نگاه ویژه و اجماع نخبگان سیاسی در سطح ملی
و محلی ،هماهنگی سازمانهای دولتی ،تسهیل سازی فرآیندها و قوانین در
حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،ارتقاء زیرساختهای الزم برای فعالیت
شرکتها ،کمک به ترویج نوآوری و ایدهپروری در نظام آموزشی مقاطع
مختلف تحصیلی ،الزام دانشگاهها و پژوهشگاهها به ورود به عرصه حل
مسائل بومی و ملی و در نهایت ارتقاء جایگاه و نقش پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد در تصمیمگیریهای مربوط به حوزه فناوری است.

نخستین رویداد شتاب ایده پردازی
در حوزه علوم و معارف اسالمی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم،
نخستین رویداد شتاب ایده پردازی و کارآفرینی در حوزه علوم
و معارف اسالمی با معرفی و ارایه  10ایده برگزیده و تجلیل از سه ایده برتر به کار
خود پایان داد .در این رویداد که به همت مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی پارک
علم و فناوری استان قم در سالن دارالشفای برگزار شد ،از بین  70ایده ثبت شده
پس از ارزیابی و داوری  10ایده را به مرحله ارائه ایده معرفی و از  3ایده برگزیده
تجلیل کرد .رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به اینکه این رویداد در
سطح استان قم و ویژه طالب و دانشجویان و فرهیختگان حوزه علوم اسالمی و
معارف دینی برگزار شد ،گفت :برگزاری این گونه رویدادها در واقع دروازه ورود
حوزه علمیه به موضوع مهم فناوری های نرم و نوآوری در علوم انسانی و اسالمی
محسوبمیشود.
سید حسین اخوان علوی افزود :قم باید به قطب مهم و موثر فناوری نرم و هویت
ساز نشات گرفته از ارزش های اسالمی مبدل شود.
ضرورت تشکیل بانک ایده در حوزه علمیه

عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با اشاره به تاثیرگذاری و اهمیت
دانش های کاربردی گفت :اکنون فناوری های نرم و سخت ،نه تنها سبک زندگی

بلکه سبک کسب و کار بشر را مدیریت کرده و شکل میدهند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با گالیه از ناکارآمدی و غیر کاربردی بودن
مقاالت و پژوهش های علمی کشور افزود :در ژاپن به ازای  10مقاله یک پتنت
جهانی به ثبت میرسد اما در ایران از هر 1000مقاله تنها یک پتنت به دست میآید.
اخوان علوی تشکیل بانک ایده حوزوی را ضروری دانست و افزود :حوزه نیاز
به یک شبکه سازی و هم افزایی در طرح ها و ایده های مطرح شده خود دارد.
ادامه در صفحه 6

یادمان خادم علم و فناوری

بی شک درگذشت ناگهانی معاون نوآوری و
تجاریسازی فناوری معاونت علمیوفناوری
ریاستجمهوری  ،دکتر محمود شیخ زینالدین

ثلمهی بزرگی برای جامعه علمی و فناوری
کشور بود .مردی که با حضور در راس هرم
مدیریت فناوری کشور ،تالش ها و خدمات
ارزنده ای را برای پرچم داران علم و فناوری
کشور به یادگار گذاشت.
شادروان محمود شیخ زینالدین دانشآموخته
مقطع دکتری علوم و صنایع غذایی با گرایش
بیوتکنولوژی مواد غذایی از دانشگاه ناتینگهام
انگلستان ،دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان بود
که ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را
بین سال های 90تا  92بر عهده داشت و از سال
 92در سمت معاونت نوآوری و تجاریسازی
فناوری معاونت علمی مشغول به فعالیت شد..
وی دبیری دورههای اول تا پنجم جشنواره و
نمایشگاه ملی علم تا عمل ،ریاست جشنواره و
نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

و عضویت در شورای
سیاستگذاری جشنواره
ملی فرهنگی و هنری ایرانساخت را در کارنامه
اجرایی و عملی خود داشت.
شیخ زینالدین که در سال  1389مدیر برتر
فناوری کشور شناخته شد ،ریاست شاخه غرب
آسیا و عضویت هیات مدیره انجمن بینالمللی
پارکهای علمی ( )IASPاز سال  2010تا سال
 2012را عهدهدار بوده است.
وی همچنین ریاست جشنواره ملی فنآفرینی
شیخ بهایی و عضویت کارگروه ارزیابی کمیته
تخصصی فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری بود.
پارک علم و فناوری استان قم ،درگذشت این
استاد فرهیخته و خدمتگزار توانمند علم و فناوری
کشور را تسلیت می گوید.
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در نشست دانشگاهها و مراکز فناوری استان مطرح شد؛

هم افزایی و وحدت رویه راهبرد توسعه علم و فناوری استان قم
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،نخستین نشست
روسای دانشگاه ها و مراکز فناوری استان قم با موضوع «بررسی راهکارهای
توسعه کارآفرینی و فناوری در دانشگاهها» به میزبانی پارک علم و فناوری استان
قم برگزار شد.
بنابراین گزارش ،در این جلسه رئیس پارک علم وفناوری استان با بیان این که
باید سامانه مشترک میان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با پارک علم و
فناوری ایجاد شود اظهار داشت :تنها راهکار رفع فاصله میان علم و صنعت ،هم
افزایی دانشگاهیان ،فناوران و صاحبان صنایع است.
سیدحسین اخوان علوی با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید به سمت تحقق دانشگاه
کارآفرین و توسعه فناوری حرکت کنند افزود :چرخه تجاری سازی فناوری
میگوید دانشگاه باید در امر آموزش و تحقیقات کاربردی پویا و با تحرک
باشد تا دانش به سمت تولد فناوری سوق داده شود .خوشبختانه رویکرد فناوری
در مراکز علمی و دانشگاهی استان در این مدت با راه اندازی مراکز رشد و
مرکز نوآوری امیدوار کننده بود است .به گونهای که درحال حاضر  6مرکز
رشد فناوری و یک مرکز نوآوری و شکوفایی در دانشگاهها و سطح استان
مشغول فعالیت می کنند و بخش خصوصی نیز برای ایجاد مرکز رشد در استان
از خود تمایل نشان داده است.
وی افزود :اصلی ترین ظرفیت استان قم در تولید محتوای دینی و مذهبی است
اما هنوز در تبدیل این منابع غنی محتوایی به فناوری های نرم در حوزه علوم
انسانی و اسالمی مطابق انتظارات نبوده ایم .درحالیکه گردش مالی در حوزه
فناوری های نرم در سطح جهان در یکی دو سال گذشته حدود  2/5تریلیون
دالر بوده اما سهم ما از این منبع عظیم مالی چه قدر بوده است؟
حمیدرضا فرج شوشتری پور ،معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم از
انواع مدل های مرسوم رویدادهای فناورانه در دانشگاه ها سخن گفت و ادامه
داد :در حال حاضر رویدادهای استارتاپی چون هم کوک ،روشن شو،20-30 ،
اسپاک و بیانیک و ...در سطح دانشگاه ها برگزار میشود.
در بخش دیگری از این نشست رئیس دانشگاه حضرت معصومه با اشاره به
یک گزارش تحقیقی  80صفحه ای درباره وضعیت اشتغال کشور اظهار کرد:
متاسفانه بیش از  87درصد بانوان غیرفعال و  13درصد الباقی شامل بانوان شاغل
و غیرشاغل هستند.
علیرضا باقری ثالت ،با بیان اینکه بهترین گزینه برای کسب و کار بانوان مشاغل
خانگی است ،گفت :الزم است برنامه جدی در خصوص تغییر روند فرهنگی
جامعه و سبک زندگی مردم داشته باشیم.
علی یگانه فعال ،رئیس محترم اداره پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور

ایجاد فرهنگ کارآفرینی با برگزاری استارتاپها و ارتباط با کارآفرینان موفق
کشور در راستای اعتالء دیدگاه و گسترش فضای خالقیت و فناوری و ایجاد
انگیزه دانشگاهیان تاکید کرد و گفت :راه اندازی همیار صنعت به منظور تقویت
ارتباط میان دانشجویان و استادان با صاحبان صنایع و کافه صنعت با ایجاد یک
سامانه مجازی مشترک میان صنعتگران و دانشجویان و دانش آموختگان از
جمله طرح هایی است که در دانشگاه صنعتی قم پیگیری می شود.
مهندس سید جواد فخاری ،معاون اجرایی موسسه آموزش عالی پویش با انتقاد
از اینکه دانشجویان موسسات غیرانتفاعی را سر ریز دانشگاههای دولتی و ...
میدانند گفت :ایجاد آزمایشگاههای مرجع پیشرو شبکه سوئیچ که به عنوان
دومین آزمایشگاه ایجاد شده حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور مطرح
است در مجتمع آموزش عالی پویش مستقر میباشد.
ضرورت ورود پارک به هم افزایی فناوری در مراکز دانشگاهی

نیز بر ضرورت اصالح و بازنگری در آییننامه ارتقاء اعضاء هیات علمی که در
حال حاضر در خدمت فعالیتهای فناورانه استادان دانشگاه نیست و برای جامعه
کاربردی ندارد ،تاکید کرد.

لزوم تغییر رویکرد دانشگاه ها به خالقیت و فناوری

حسین توکلی ،مدیر مرکز رشد واحدهای فناور سازمان جهاد کشاورزی استان
قم یکی دیگر از مدعوین این نشست با اشاره به اینکه ایدهها و طرح های
بسیار خوبی در حوزه کشاورزی در سطح استان قم مطرح است ،گفت :مرکز
تحقیقات و پژوهش سازمان جهاد کشاورزی استان قم پتانسیل و ظرفیت بسیار
خوبی برای رشد و توسعه فناوری حوزه کشاورزی دارد.
سید هاشم عارف ،مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه قم بر کاربردی شدن و توجه
به پژوهش کاربردی ،راه اندازی تورهای علم و فناوری مفید و توجه به اشتغال
زایی برای بخش تحصیل کرده جامعه تاکید کرد.
ناصر الهی ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مفید با بیان اینکه بسیاری
از راهبردها و راه حلها به ویژه در نظام اقتصادی کشور لکهای ،موضعی و
مقطعی است ،اظهار کرد :توجه به نقش جدی و مهم علوم انسانی در تحول

استاندار قم در بازدید از پارک علم و فناوری تاکید کرد:

حمایت از فناوران نیاز به برنامه و نگاه ملی دارد

ادامه از صفحه اول

وی افزایش اختیارات استانداران کشور را سبب
توسعه و رونق استانها ارزیابی کرد و گفت:
پارک علم و فناوری استان قم یک محیط کام ً
ال
بهره ورانه و مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی است.
استاندار قم با تأکید بر اینکه رشد و توسعه
واحدهای فناور استان قابل تقدیر است ،گفت:
تمام مسئوالن و مدیران استان باید در رفع
مشکالت و نیازهای مادی و معنوی مخترعان و
فناوران همت به خرج دهند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز در این
نشست صمیمی ،پارک علم و فناوری را خزانه
بزرگی برای استان تلقی کرد و گفت :این پارک

با پشتوانه علمی نخبگان و فناوران مراکز بزرگ
آموزشی و دانشگاهی و حوزوی کشور راه
اندازی شده و فعالیت میکند.
سید حسین اخوان علوی با اشاره به پروسه
طوالنی واگذاری ساختمانهای نیمه کاره هم
جوار پارک گفت :تمام مراحل و فرایندهای الزم
و قانونی برای واگذاری بلوکهای نیمه کاره هم
جوار پارک انجام شده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اعالم
اینکه بودجه تکمیل و راه اندازی این ساختمانها
تأمین شده است ،گفت :شک ندارم واگذاری
ساختمان های معطل مانده و نیمه کاره همجوار
در اختیار فناوران خواهد گرفت و ما در این زمینه

از هیچ کوششی فرو گذار نخواهیم کرد.
اخوان علوی با بیان اینکه زیرساختها و امکانات
پارک استان هیچ سنخیتی با شهر مقدس قم
ندارد ،گفت :زیرساختهای پارک حتی
از استانهای محروم کشور که ظرفیتها و
توانمندیهای فناوری بسیار نازلتری از قم دارند،
کمتر و ناچیزتر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از  ۹۰واحد
فناور در فضای کنونی مستقر هستند ،گفت :اگر
زیرساخت و امکانات مورد نیاز پارک تأمین شود
در آینده نزدیک میتوانیم بیش از  ۲۰۰واحد
فناور را در پارک مستقر و حمایت کنیم.
بنابراین گزارش ،در این دیدار و نشست
صمیمی که با بیش از  ۷۰واحد فناور پارک
علم و فناوری استان قم مدیران 10واحد فناور
به نمایندگی از دیگران سخنرانی کرده ،ضمن
معرفی دستاوردهای خود ،خواستار رسیدگی به
مشکالت فناوران و واگذاری نهایی بلوکهای
هم جوار پارک به واحدهای فناور شدند.
شایان ذکر است خوشبختانه پس از این نشست
که در  19اسفندماه سال گذشته انجام شد ،با
همت استاندار محترم و پیگیری مجدانه پارک
علم و فناوری واگذاری سند مالکیت بلوک های
هم جوار مدنظر به مرحله نهایی خود نزدیک
است.

در نشست انتقال تجربه پارک قم مطرح شد؛

لزوم تقویت فرهنگ کارآفرینی در جامعه
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان
قم ،در نخستین نشست انتقال تجربه کارآفرینان و
سرآمدان حوزه تولید و صنعت ،از کمرنگ ماندن
فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور انتقاد شد.
بنابراین گزارش ،پیشکسوت و کارآفرین برتر استان
قم با بیان اینکه جمله شایع « کار وجود ندارد» از اساس
اشتباه است گفت :متاسفانه به دلیل نبود فرهنگ کار
و کارآفرینی شاهد رشد بی رویه بیکاری هستیم.
حسن آقاجانی گفت :ما نمی توانیم با پیروی از
فرهنگ تجارت و کسب و کار غربی ،اقتصاد و
اشتغال جامعه اسالمی را توسعه دهیم.
این تولید کننده پیشکسوت استان از بی برنامگی
دانشگاه ها در حوزه ایجاد خالقیت و کارآفرینی
برای دانشجویان انتقاد کرد و گفت :در کشور ما
برای ایجاد هر شغل باید چیزی حدود  250میلیون
تومان هزینه کرد .وی با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال
فقط وظیفه دولت نیست اظهار کرد :اگر کسی اهل
کار باشد می تواند کارآفرینی کند.

آقاجانی با اشاره به اینکه به ازای ایجاد شغل و فعال
شدن یک کارگاه تولیدی ،در یک سلول زندان بسته
می شود ،افزود :آنهایی که می گویند کار وجود
ندارد باید اعتراف کنند که ما بلد نیستیم کار پیدا
کنیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان با اشاره به اینکه
برخی از دولتی ها موافق افزایش بی رویه قیمت ارز
هستند گفت :این درحالی است که در درازمدت
افزایش دالر ،ارزش پول و سرمایه گذاری در کشور
را به شدت کاهش می دهد.
آقاجانی با تاکید براینکه ارزش پول ملی نشانگر
شخصیت اقتصادی هر کشور است گفت :در حال
حاضر به متوسط ساالنه حدود  25درصد در کشور
شاهد افزایش تورم هستیم.
کارآفرینی آدم های شجاع می خواهد

وی تولیدهای مونتاژی را سبب افزایش بیکاری
دانست و افزود :دولتها معموال در تصمیم
گیریهای اقتصادی خود دچار اشتباهات اساسی و
مهمهستند.
آقاجانی با تاکید براینکه کارآفرینی آدم های شجاع
و ریسک پذیر می خواهد ،گفت :اشاعه ارزش های
دینی و ملی در توسعه اقتصادی کشور نقش مستقیم و
مهمی دارد .وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید از ورود و
ادامه تحصیل دانشجویان تنبل و بی حاصل جلوگیری
کنند گفت :تا زمانی که فرهنگ کار و کارآفرینی در
کشورنهادینهنشودمشکلبیکاریبرطرفنمیشود.
در بخش دیگری از این مراسم ،رئیس دانشگاه جامع

علمی کاربردی استان قم از شکل گیری کلینیک
تخصصی مشاوره شغلی و کارآفرینی با همکاری
پارک علم و فناوری استان قم خبرداد و گفت :در
این دانشگاه درصدد ایجاد مسیرهای شغلی برای
دانشجویانهستیم.
محمد حسن نادری با اشاره به اینکه پایان ایجاد
مسیرهای شغلی باید تشکیل شرکت های دانش بنیان
و بنگاه های کارآفرینی باشد گفت :هرچند ایجاد
اشتغال وظیفه ذاتی دانشگاه ها نیست اما باید برای
آینده شغلی دانشجویان طرح و برنامه داشته باشیم.
وی با ابراز خرسندی از همکاری و همراهی پارک
با دانشگاه علمی و کاربردی استان قم گفت:
هدف غایی ایجاد کلینیک مشاوره شغلی ،هدایت
دانشگاهیان به ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان
است که مورد حمایت پارک علم و فناوری استان
قم قرار می گیرند.
در این مراسم ،دوتن از کارآفرینان و واحدهای فناور
جوان و موفق عضو پارک علم و فناوری استان با
طرح تجارب و معرفی ایده ها و برنامه های خود،
رمز و رموز موفقیت های خود را با حاضران مطرح
کردند.
شایان ذکر است ،نشست انتقال تجربه که به همت
پارک علم و فناوری استان قم و با همکاری دانشگاه
جامع علمی کاربردی استان قم و با هدف بهره مندی
از تجارب و دست یابی به رمز و رموز موفقیت های
سرآمدان و برگزیدگان حوزه تولید و صنعت استان
برگزار شد.

کلیه علوم ضروریاست .در این زمینه ضرورت کاربردیسازی مفاهیم و مبانی
علومانسانی با رویکرد کارگاهی و عملیاتی برای ورود به فضای عینی جامعه،
به عنوان مثال دانشگاه مفید اقدام به ایجاد کلینیک یا مدارس تابستانی در رشته
حقوق کرده است.
سید مهدی مدبری ،مدیر مرکز رشد دانشگاه قم نیز در این نشست بر لزوم تغییر
نگرش دانشگاهها از آموزشمحوری به پژوهشمحوری و فناوری و حضور،
ورود و نگرش جدی روسای دانشگاهها به مباحث فناوری و توجه به حوزه
کارآفرینی تاکید کرد و گفت :مراکز دانشگاهی باید به بخش خصوصی و
استفاده از ظرفیت های آن توجه کرده و مراکز نوآوری نیز باید از فناوری
های رسوب یافته در دانشگاه ها نهایت استفاده را ببرند .مهدی اسدی ،رئیس
مرکز فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم هدف از راهاندازی مرکز رشد
علوم پزشکی را رفع خالء علم و فناوری در حوزه سالمت استان اعالم کرد و
خبرداد :در نظر داریم در استان قم اولین رویداد استارتاپ حوزه سالمت را تا
اواخر سال جاری برگزار میکنیم.
جواد راستی ،مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی قم بر ضرورت

سید امین سالمتیان ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهاب دانش از برخی از
قوانین و آییننامه های وزارت علوم که با مباحث کارآفرینی و فناوری در تقابل
است ،انتقاد کرد و گفت :از جمله این مصوبه که به دانشجویان اجازه داده شده
است به جای ارائه پایاننامه ،واحد درسی پاس کنند.
وی از مراکز نوآوری و رشد و پارکهای علم و فناوری خواست نسبت به
معرفی دستاوردها و رویدادهای استارتاپی در دانشگاهها اقدام جدیتری داشته
باشند.
مهندس حسین ابراهیمی فرد ،مدیر محترم پژوهش دانشگاه جامع علمی
کاربردی نیز در این نشست بر لزوم دوری از واژه پردازی و لفاظی در
نامگذاری رویدادهای شتابی و تدوین یک تقویم منظم ساالنه برای برگزاری
انواع رویدادها و جشنوارههای فناورانه که سبب هماهنگی ،اطالعرسانی و
همافزایی میان سطوح مختلف آموزش عالی میشود ،تاکید کرد.
وی گفت :پارک باید متولی همافزایی و یکپارچهسازی و انتقال تجربیات
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سطح استان برای جلوگیری از پراکندهکاری
و موازیکاری در حوزههای مختلف علم و فناوری باشد.
در پایان نخستین نشست روسای دانشگاه ها و مراکز فناوری استان قم ،بر
لزوم برگزاری نشستهای مشترک و مستمر پارک و نمایندگان دانشگاهها
و مراکز نوآوری در فواصل مختلف ،حضور روسای دانشگاه ها حداقل در
زمان و شرایط میزبانی ،ایجاد یک سامانه مشترک میان مراکز آموزش عالی،
ایجاد همافزایی و حس همکاری به منظور جلوگیری از پراکندهکاری و
موازیکاری و جمع بندی هر نشست و تدوین صورتجلسه و صدور مصوبه
تاکید شد.

خبر خوش برای واحدهای مستقر فناور

برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
استان قم ،معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده
ویژه واحدهای فناور مستقر در پارک به مرحله
اجرا و کارسازی درآمد.
بنابر این گزارش ،براساس مفاد ماده  ۹قانون حمایت
از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری
سازی نوآوریها و اختراعات ،با پیگیری مسوولین
پارک علم و فناوری استان قم ،شرکتهای عضو و

مستقر در پارک علم و فناوری قم از معافیت مالیات
و عوارض ارزش افزوده برخوردار میشوند.
به گفته رئیس پارک علم و فناوری استان قم ،این
معافیت به محصوالتی از واحد فناور عضو تعلق
میگیرد که در محدوده پارک تولید و با زمینه
تخصصی مندرج در مجوز فناوری اخذ شده
از پارک انطباق داشته و همچنین مبادله کاال یا
خدمات در محدوده پارک انجام شده باشد.

سید حسین اخوان علوی
افزود :برخورداری از این
معافیت مالیاتی به انجام
تکالیف مالیاتی ،ثبت نام در
سامانه ارزش افزوده و ارائه
اظهارنامه در موعد مقرر در
سازمان امور مالیاتی بستگی
تام دارد.
وی با بیان اینکه دست یابی
به معافیت مالیات بر ارزش
افزوده یکی از مزایای قانونی
برجسته برای پارکهای علم
و فناوری و شرکتهای
مستقر در پارکها است
گفت :شرایط برای
بهرهمندی واحدهای فناور
عضو پارک از تسهیالت،
مزایا و معافیتهای مالیاتی و
گمرکی و قوانین اداره کار نسبت به شرکتهای
مشابه خارج از پارک بهمراتب بهتر است.
رئیس پارک علم و فناوی استان قم در پایان با
تاکید براینکه جزئیات بیشتری در مورد این فرصت
جدید مالیاتی مطرح است ،از کلیه کسانی در
حوزه معافیتهای مالیاتی شرکتهای عضو سوال
یا ابهامی دارند مطرح کرد تا با واحد امور موسسات
این پارک تماس حاصل فرمایند

ایجاد شهر هوشمند در گروی تقویت طرح های دانش بنیان
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
استان قم ،رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم
با بیان اینکه مراکز علم و فناوری محور توسعه
شهر الکترونیک و خالق در کشور هستند گفت:
قم زمانی می تواند پایتخت فرهنگی جهان اسالم
باشد که به شهر خالق و هوشمند مبدل شود.
مهندس همایون یزدان پناه در بازدید از پارک
علم و فناوری استان قم با بیان اینکه بر ضرورت
چابک سازی سیستم های سازمانی و مدیریت
شهری قم تاکید کرد و گفت :شهرداری قم
برای نخستین بار در کشور ،در راستای تحقق
هدف تعیین شده در چشمانداز مصوب ۱۴۱۴
شهر مقدس قم(توسعه شهر خالق و هوشمند)
به عنوان هدف ششم و همچنین اجرای سند
راهبردی قم  ،۱۴۰۰نهادی سازمانی برای ایجاد
شهر هوشمند به نام ستاد شهر هوشمند ایجاد و
گامهای عملی در این زمینه را برداشته است.
یزدان پناه با تاکید براینکه هوشمندسازی شهر
بدون هم افزایی و همراهی و همت کلیه دستگاه
ها و سازمان های استان امکان پذیر نیست اظهار
کرد :اجرای این طرح تنها از عهده شهرداری بر
نمی آید و حتی از لحاظ فنی و مهندسی نیاز به
همکاری دیگر سازمان ها داریم.
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم از
تشکیل کمیته راهبردی شهر هوشمند در استان
خبرداد و گفت :در این کمیته با حضور برخی
از دستگاههای دولتی و خصوصی در مورد

راهکارها و راهبردهای دست یابی به شهر
هوشمند و خالق رایزنی و تبادل نظر می کنیم.
وی با اعالم اینکه پیشنهاد شده است شهر قم
در سال  ۲۰۲۷به عنوان پایتخت فرهنگی جهان
اسالمی معرفی شود گفت :الزم است بسترها
و زمینه های این اتفاق فراهم شود که یکی از
مهمترین راهکارهای آن ایجاد شهر هوشمند
است.
یزدان پناه بر لزوم آماده سازی زیرساخت ها و
زمینه ها برای هوشمندسازی شهر تاکید کرد و
گفت :البته منظور از زیرساخت فقط گزینه های
فنی و مهندسی نیست و باید از لحاظ فرهنگی و
اشاعه معرفتی نیز بسترسازی صورت گیرد.
وی نقطه کور رشد و توسعه کشور را بی
توجهی به علوم انسانی ارزیابی کرد و گفت:

هوشمندسازی شهر بدون مشارکت و همکاری
مراکز علم و فناوری از جمله شرکت های دانش
بنیان اتفاق نمی افتد.
یزدان پناه کمبود زمان را از معضالت بزرگ
برنامه های کشور اعالم کرد و گفت :برای جبران
این نقیصه و افزایش سرعت کار و پیشتازی در
امر هوشمندسازی شهر ،باید از نخبگان و گروه
های استارتاپی و شرکت های فناور استفاده کرد.
رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم از با تاکید
براینکه باید برای انجام پروژه های شهری از
ظرفیت های بومی استان بهره گرفت افزود :بهره
گیری از ظرفیت های بومی عالوه بر سهولت در
همخوانی با فرهنگ ها و باورهای یک شهر ،در
کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری اقتصادی و
ایجاد شغل بومی موثر خواهد بود.

نشریه داخلی

پارک علم و فناوری استان قم

برگزیده فناوران برتر سال :96

برگزیده جشنواره پژوهش و فناوری اعالم کرد:

پیشرفت شرکتهای تولیدی
در گرو برگشت سرمایه و حمایت دولت است

شرکتهای دانش بنیان الگوی مناسبی برای توسعه اقتصادی هستند

برگزیده جشنواره پژوهش و فناوری استان
قم در سال  96گفت :دولت باید از الگوی
مدیریتی شرکت های دانش بنیان بهره بگیرد.

مهدی بصیرنیا که مخترع بتنی با نام تجاری فرا
افزونه است ،اظهار کرد :این بتن از مواد مختلط از
ماده معدنی و ترکیب شیمیایی با مقاومت باالست
که می تواند بیش از  100سال عمر کند.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت ساختمان در
کشور میزان عمر مفید است اظهار کرد :صنعت
ساختمان ما اغلب مشکل سازه دارد.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانو بتن امین
بااشاره به اینکه عمر ساختمان در کشورهای
پیشرفته باالی  100سال گفت :خوشبختانه بتن فرا
افزونه اکنون به صورت گسترده پس از تولید به
مرحله فروش رسیده است .وی گفت :البته به دلیل
ترکیبات شیمیایی پیشرفته و مواد معدنی مرغوب
این نوع بتن به لحاظ قیمتی کمی گرانترازسایر
بتن هاست .وی با بیان اینکه در معماری نوین
ساختمان فرسوده را به صورت سنتی تخریب نمی
کنند گفت :در دنیای امروز فقط قسمت تیغه و
تقسیم بندی های آجری ساختمان تخریب می
شود و اسکلت باقی می ماند و با انواع بتن های
پیشرفته دوباره تکمیل می شود.
بصیرنیا با تاکید براینکه کلیه مواد اولیه و ترکیبی
بتن را دراستان تولید می کنیم گفت :در کشورما
به دلیل جغرافیای متنوع و طبیعت سرشار نیاز
به تامین مواد اولیه ساختمانی از کشورهای
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دیگرنداریم.
وی نبود مدیریت کارآمد را مشکل اساسی اقتصاد
کشور اعالم کرد و افزود :اگردر کشورسوء
مدیریت نبود با همین امکانات داخلی شکوفاترین
وبهترین اقتصاد را داشتیم .بصیرنیا از بد حسابی
ها و بیتوجهی به بخش خصوصی انتقاد کرد و
گفت :االن شرکت های خصوصی با هزارجور
گرفتاری و خون جگر کار می کنند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان نانو بتن امین از نبود
تخصص گرایی و شایسته ساالری در واگذاری
معادن گالیه کرد و افزود :بسیاری از واحدهای
تولیدی و صنعتی بیشتراز حمایت مادی توقع
پشتیبانی معنوی و قانونی از مسئوالن دارند.
وی با بیان اینکه نباید مجموعه ای را که به ارزش
افزوده و اشتغال زایی استان کمک می کند را
تحت فشار گذاشت گفت :واقعیت این است که
در سال های اخیر به جای اینکه یک مجموعه
تولید دانش بنیان به امور تخصصی و حرفه ای
خود بپردازد درگیر مسائل جانبی مانند پیگیری
های بی نتیجه برای وصول مطالبات خود است.

این فناور برتر با بیان اینکه میزان سرمایه و گردش
مالی شرکتهای فناور محدود میباشد گفت:
میبایست مطالبات شرکتهای دانش بنیان در
باالترین اولویت دستور پرداختهای دولت قرار گیرد.
ريس هيات مديره شرکت دانش بنیان ابزار طب پویا
با بیان اینکه این شرکت در تولید ملزومات دارویی
و تجهیزات چشم پزشکی شامل انواع لنزهای داخل
چشمی ،چاقوهای جراحی ،ژل داخل چشمی و...
فعالیت دارد گفت :همواره این شرکت تالش بر

این داشته است تا محصوالتی را تولید نماید که تا
کنون در کشور تولید نشده و یا نوع پیشرفنهتری
از محصوالت تولید گردد .ایشان خاطر نشان کرد
کیفیت محصوالت این شرکت در نوع خود کم نظیر
و قابل رقابت با سایر کشورها ی توسعه یافته بوده و
از تکنیک و دانش فنی روز دنیا و با بهره گیری از
نیروی متخصص در تولید محصوالت استفاده شده
است .مهندس رضا نوشیروانی از اشتغال زایی برای
 28نفر خبر داد و گفت :تجهیزات و تکنولوژیهای
به کارگرفته شده در تولید محصوالت کامال پیشرفته
و مطابق استانداردهای معتبر جهانی است.
وی با بیان اینکه دو گروه کاالیی و پنج نوع از
محصول کلی شرکت مجوز دانش بنیان دریافت
کردهاند گفت :متاسفانه به دلیل بروکراسیهای بیش
از حد در فرایند بررسی و ارزیابی ارائه تسهیالت
و وثیقههای ملکی درخواستی باعث شده است
که تاکنون نتوانیم از مزایای دانش بنیان بودن خود
استفاده کنیم.
رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان ابزار طب

پویا اعالم کرد که هم اکنون کاالهای تولیدی این
شرکت در مراکز درمانی و بیمارستانی توزیع میگردد
و افزود :عالوه بر فروش در داخل کشور بعضا
فروش خارجی به کشورهایی مانند عراق ،پاکستان،
آذربایجان ،چین و ...در سال  96داشته ایم.
وی با تاکید براینکه تجهیزات و کلیه مراحل
تولید این واحد فناور در محیطی کامال خاص و
دراتاقهای تمیز با کالسهای مختلف (100.000
ـ  10.000ـ  )1000و حتی میز  100انجام میگیرد
گفت :تمام تجهیزات این خط تولید مطابق با
آخرین استانداردهای روز کنترل و کالیبره میشوند.
نوشیروانی مشکل اصلی بخش تولید و صنعت را
ضعف اجرایی و نظارتی بیان کرد و گفت :متاسفانه
طلب سنگینی را از مراکز درمانی دولتی داریم اما
مدعیاند که توان بازپرداخت را ندارند .شایان ذکر
است ،واحد فناور دانش بنیان ابزار طب پویا موفق
شد در جشنواره استانی تجلیل از پژوهشگران و
فناوران برترسال  ،96رتبه نخست فناوران برتر را به
دست آورد.

ساخت دستگاه جاروب کامال بومی و مناسب ایرانی عضو دانش بنیان پارک حائز لوح تقدیر بهره وری آسیا شد
گروهی از مبتکران قمی توانسته
اند دستگاه چندکاره جاروب با
سازگاری کامل با شرایط آب و
هوایی و مقرون به صرفه بسازند.

سید محمد حمیدی با بیان اینکه طراحی
و ساخت این دستگاه حداقل  2سال
زمان برده است اظهار کرد :این دستگاه
حاصل تالش و همفکری و اجرای 5
نفره نخبگان دانشگاهی در حوزه های
مکانیک ،الکترونیک ،مدیریت است.
وی با اشاره به اینکه از تکامل تدریجی
این دستگاه خبرداد گفت :در حال حاضر این دستگاه حداقل سه کاربرد همزمان
فراشی ،باالبر و دستگاه جوش است و قرار است این دستگاه با محوریت نظافت
و جاروب محیطی در مجموع از  14نوع کاربرد نیز بهره مند شود.

تشریح مشکالت نمونه خارجی

مخترع دستگاه سویپر با تاکید براینکه نباید کاربردهای این دستگاه مختص
شهرداری ها تصور کرد افزود :هر مکان عمومی تفریحی ،سیاحتی ،تجاری و
زیارتی می تواند از این سیستم مختصر و مفید استفاده کند.
حمیدی با اشاره به این مطلب که نمونه مشابه خارجی دستگاه دارای مشکالت
اساسی است گفت :گرانی و ارزبری و تامین قطعات یدکی و ناسازگاری با
آب و هوای گرد و خاک آلود ایران از جمله مشکالت مهم مشابه خارجی

آن است .وی با تاکید براینکه دستگاه سویپر شهری ایرانی را با حداقل قیمت
 50میلیون تومان میتوانیم به بازار عرضه کنیم ،توضیح داد :قیمت تمام شده
دستگاه مشابه خارجی تا  350میلیون تومان هزینه دارد ضمن اینکه این دستگاه
با آب و هوای مرطوب و عاری از خاک و غبار کشورهای اروپایی سازگاری
دارد .مدیر اجرایی دستگاه سویپر با اعالم اینکه نمونه اولیه دستگاه ساخته شده
است اظهار کرد :اصرار داریم این دستگاه پس از آزمایش های الزم و رفع
کامل اشکاالت احتمالی وارد بازار شود.
نمونه ایرانی با یک هفتم قیمت مشابه خارجی

حمیدی با بیان اینکه برخی از شهرداری های مستقر در روستاها و شهرهای
کوچک عالقه بسیاری به حمایت و راه اندازی این دستگاه دارند گفت :با
توجه به اینکه محیط های روستایی نظافت بیشتری می خواهد و از طرفی بودجه
کافی برای تامین دستگاه گران خارجی ندارند از طرح بومی شده ما استقبال
شده است.
وی از راه اندازی آزمایشی این دستگاه ها در روستاها در آینده نزدیک خبر داد
و گفت :متاسفانه با وجود راه اندازی ابتدایی این دستگاه اما گویا شهرداریها
همچنان عالقه دارند که از نمونه خارجی آن که فقط ارز بری دارد و پشتیبانی
کافی هم ندارد استفاده کنند.
حمیدی با بیان اینکه تاکنون با حمایت سازمان بسیج علمی  ،پژوهشی و فناوری
استان قم موفق به طراحی و ساخت دستگاه سویپر شهری شده ایم گفت:
پارک علم و فناوری استان قم با پذیرش طرح این گروه قرار است که نیازهای
کارگاهی و آزمایشگاهی ساخت و تکمیل دستگاه را حمایت کند.

لوح تقدیر سازمان بهره وری آسیا به شرکت دانش بنیان بلندی صنعت
جهان افراز تقدیم شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت بلندای صنعت جهان افراز درباره دالیل کسب
این لوح تقدیر گفت :لوح تقدیر سازمان بهره وری آسیا به شرکت هایی تعلق
می گیرد که در خطوط تولید و کاالی تولید شده استانداردهای بهره وری را
رعایت کرده باشند.
مهندس کبیریان با اشاره به اینکه  11نماینده عضو سازمان بهره وری آسیا از
روند خطوط تولید کارخانه بازدید کرده اند گفت :در این بازدید نمایندگانی
از ژاپن ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند ،پاکستان و ....حضور داشتند و لوح تقدیر بهره

نخستین قرارداد فروش دانش فنی محصول فناورانه
به امضاء رسید
یکی از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان دانش فنی تولید
پلیت الکتروکوتر را به یکی از برندهای معتبر لوازم پزشکی به ارزش  8میلیارد
ریال فروخت.
رضا زمانی مدیرعامل شرکت راد اسطوره پارس لیان کویر اظهارداشت:
تاکنون دانش فنی تولید پلیت الکترو کوتر در انحصار برخی از کشورهای
پیشرفته اروپایی و آمریکایی بوده است.
وی افزود :خوشبختانه ما توانستیم با بومی سازی و ارتقاء این محصول که در
اتاق های عمل کاربرد دارد انحصار آن را از دست چند کشور معدود خارج
کنیم.
مدیر این واحد فناور عضو پارک با اعالم اینکه دانش فنی پلیت الکترو کوتر
جراحی از لحاظ کیفیت ،خدماترسانی و قیمت کامال با نمونه های خارجی
قابل رقابت است گفت :واردات این محصول ساالنه  3میلیون قطعه است که به
طور متوسط هر قطعه  1/5دالر برای کشور هزینه دربر دارد.
زمانی با بیان اینکه قطعه تولیدی واحد فناور راد اسطوره به طور متوسط کمتر از
یک سوم هزینه و نمونه خارجی آن بوده و با نیم دالر هزینه قابل انجام است
گفت :با این اوصاف برخورداری از این دانش فنی میتواند ساالنه تا حدود سه
میلیون دالر از خروج ارز جلوگیری کند.
مدیر واحد فناور راد اسطوره ارزش ریالی قرارداد منعقده انتقال دانش فنی را

 800میلیون تومان اعالم کرد و گفت :شرکت طرف قرارداد یکی از معتبرترین
و بزرگترین شرکت های وارد کننده لوازم و تجهیزات پزشکی است دانش فنی
طرح را طی فازهای مختلف و در  15ماه اجرا خواهد کرد.
زمانی با تاکید براینکه طی مدت قرارداد کلیه مراحل تولید مواد اولیه،
فرموالسیون ،مدیریت دستگاه و خدمات پس از فروش برعهده این واحد فناور
خواهد بود گفت :انتقال این دانش فنی به خوبی مبیّن میزان ارزش افزوده طرح
های دانش بنیان و مزیت حضور در پارک های علم و فناوری است.

اصفهان میزبان سی و پنجمین
کنفرانس بینالمللیIASP

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،انجمن بینالمللی
پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری
( )IASPهرساله کنفرانسی با حضور بیش از 70
کشور از سراسر دنیا با هدف استفاده از تجربیات
و اطالعات ،به اشتراک گذاشتن دانشهای فنی،
دسترسی به منابع انجمن و تعامل مشترک بین
پارکهای علم و فناوری و بویژه میان شرکتهای
دانش بنیان مستقر در آنها برگزار میکند .در سی و
سومین کنفرانس  IASPکه  29شهریور تا  2مهرماه
سال  ،1395با شعار "ذهن جهانی؛ تعامل نهادهای
نوآور در جهت بینالمللیسازی ،پایداری و رشد"
در شهر مسکو روسیه برگزار شد و شرکتکنندگان
در این کنفرانس تالش کردند راهکارهایی برای

افزایش نقش پارکهای علم و فناوری و ارتقای
مفهوم ذهن جهانی بیابند .شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان به عنوان عضو کامل این انجمن از سال
 1394درخواست میزبانی سی و پنجمین کنفرانس
در سال  1397را داده بود که پس از برگزاری جلسه
مجمع عمومی که در حاشیه کنفرانس مسکو برگزار
شد با کسب  86درصدی آرای موافق اعضای
انجمن ،میزبان کنفرانس بینالمللی پارکهای علم
و فناوری و مناطق نوآوری ( )IASPدر سال
 2018باشد .گفتنیاست ،این نخستین بار است
که جمهوری اسالمی ایران میزبان این گردهمایی
بزرگ بینالمللی در حوزه پارکهای علم و فناوری
خواهد بود.

وری آسیا به آقای مهندس حسن مویدی مدیرعامل این شرکت تقدیم شد.
وی با اشاره به اینکه صادراتی به برخی از کشورهای آسیایی داشته اند اظهار
کرد :هرچند در شرایط کنونی روی برنامه های صادراتی تمرکز نکرده ایم
اما توانستهایم به صورت پراکنده و محدود به کشورهای مانند لبنان ،عراق،
قزاقستان و آفریقای جنوبی صادراتی داشته باشیم.
عضو شرکت دانش بنیان بلندای صنعت جهان افراز به اهداف بلند مدت
صادراتی شرکت اشاره کرد و ادامه داد :برای شروع جدی در این عرصه
حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی مد نظر قرار دارد.
مهندس کبیریان در مورد وجه تمایز محصوالت تولیدی این شرکت با موارد
مشابه گفت :کیفیت باالی تولید ،رسوب ناپذیری شیرآالت با هر نوع امالح
آبی و استفاده از توانمندی مهندسان بومی و قیمت تمام شده مناسب ،وجه تمایز
محصوالت این شرکت با دیگران است.
رئیس هیئت مدیره شرکت بلندی صنعت جهان افراز با بیان اینکه کمبود سرمایه
در گردش و ثابت سبب محدودیت خطوط تولید شده است گفت :با توجه به
اینکه بازار فروش و عرضه شرکت در شرایط مطلوبی قرار دارد اما به دلیل نبود
سرمایه کافی جوابگوی نیازهای مشتریان نیستیم.
شایان ذکر است ،شرکت بلندای صنعت جهان افراز به عنوان واحد فناور
دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری استان قم تولید کننده  60نوع شیرآالت
الکترونیکی کاهنده مصرف آب است که تاکنون افتخارات و دستاوردهای
بسیاری از جمله برگزیدگی جایزه ستاره طالیی کیفیت پاریس داشته و برای
بیش از  50نفر از جوانان استان اشتغال زایی ایجاده کرده است.

حضور  2واحد فناور پارک در هفته فرهنگی اقتصادی استان در نبطیه لبنان
 2واحد فناور فراسوی اوج انتظار و رسانه گستر بنیسی در هفته فرهنگی
اقتصادی نبطیه لبنان حضور یافته و دستاوردهای خود را عرضه کردند.
به گفته مدیرعامل رسانه گستر بنیسی ،نمایشگاه هفته فرهنگی اقتصادی
قم در شهر نبطیه به دالیل علقه های مذهبی و ارادت شیعیان لبنانی به
جمهوری اسالمی ایران با استقبال و موفقیت چشمگیری مواجه شد.
حجت االسالم حبیب داستانی بنیسی با اعالم اینکه بازی های رایانه ای
این واحد فناور مورد استقبال قرار گرفت گفت :البته محصوالت این
واحد فناور به دلیل اینکه پیش از این در اختیار حزب اهلل لبنان قرار گرفته
بود ،در لبنان بیشتر از ایران شناخته شده است.
مدیرعامل رسانه گستر بنیسی با بیان اینکه دعوت کننده اصلی اش
ناشرین حزباهلل لبنان بوده اند گفت :پیش از این بازی رایانهای «عملیات
انهدام  :2نبرد خرمشهر» برای توزیع در لبنان و کشورهای عربی حاشیه
خلیجفارس به این کشور صادر شده بود
وی با بیان اینکه غرفه های فرهنگی حاضر در نمایشگاه با هدف فروش
برپا نشده بود افزود :با این وجود به دلیل درخواست های مکرر مخاطبان،
به صورت خیلی محدود برخی از محصوالت خود را به آنها عرضه
کردیم.
یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نمایشگاه ،مدیر واحدفناور
فراسوی اوج انتظار بود که مسئولیت مستندسازی و تولید برنامه از هفته
فرهنگی اقتصادی نبطیه لبنان را برعهده گرفته بود.
داود جلیلی با بیان اینکه به تصویر کشیدن استقبال و شور و شوق مردم

لبنان کار بسیار مشکلی است گفت :خوشبختانه اصل انتقال دستاوردهای
فرهنگی و اقتصادی شهر قم و هم افزایی فکری و تجاری میان طرفین در
سطح چشمگیری اتفاق افتاد.
وی با ابراز رضایت از نحوه برگزاری و هماهنگی مطلوب در هفته
فرهنگی اقتصادی نبطیه لبنان گفت :با وجود اینکه برای نخستین بار بود
که چنین برنامه ای با مدت زمان یک هفته برگزار می شد ،اما نظم و
ترتیب کلیه برنامه ها قابل قبول بود.
گفتنی است ،نمایشگاه هفته فرهنگی اقتصادی قم در شهر نبطیه لبنان
دارای  ۴۰غرفه در مساحتی به وسعت بیش از  ۳هزار متر مربع در مجتمع
 ۶طبقهای و تازه احداث ریفولی واقع در خیابان مرجعیون برپا شده بود.

در دومین نشست هم اندیشی مرکز رشد واحدهای فناور

راهکارهای توسعه تجاری واحدهای فناور حوزه گیاهان دارویی بررسی شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
استان قم ،دومین هم اندیشی تخصصی مرکز رشد
واحدهای فناور در حوزه طب نوین و سنتی ،لوازم
پزشکی ،گیاهان دارویی و علوم مرتبط برگزار شد.
بنابراین گزارش ،این هم اندیشی با هدف هم افزایی،
توسعه تجاری و بررسی مشکالت و مسائل مرتبط
در این حوزه برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،مدیرعامل واحد فناور طب
عقیق در خصوص نحوه اخذ مجوزهای آموزش
فنی و حرفه ای در حوزه طب سنتی و گیاهان
دارویی راهکارهایی را مطرح کرد و گفت :اداره
کل فنی و حرفه ای با برگزاری  37دوره آموزشی
تخصصی این واحد فناور موافقت کرده و مدرک
آن برای  186کشور جهان معتبر و قابل ترجمه است.
رسول حاجیان با بیان اینکه نظارت بر عرضه و فروش
داروهای گیاهی و گیاهان دارویی بسیار ناچیز است
گفت :در بازار این نوع داروها خرده فروشی و
فروش غیر رسمی بسیار زیاد است و نظارتی نیست.
در ادامه مدیرعامل شرکت داروی گیاهی وشا دارو
پار به معرفی دستاوردهای این شرکت پرداخت و
گفت :در حال حاضر 13نوع محصول دارویی تولید
کرده و دارای  6مجوز رسمی هستیم و  6نوع دارو

هم گردش تجاری خوبی دارد.
رنجبر با انتقاد از نبود نظارت درعرصه بهداشت و
درمان گفت :متاسفانه در بخش عرضه داروها ارتباط
و مبادالت ناسالمی میان برخی توزیع کنندگان و
داروخانه ها و حتی برخی پزشکان وجود دارد که به
سالمت جسمی و اقتصاد مصرف کننده دارو ضربه
جدی وارد می کند.
در بخش دیگری از این نشست تخصصی،
مدیرعامل راد اسطوره پارس لیان کویر از ارتباط با
واحدهای فناور حوزه گیاهان داروی و طب سنتی
استقبال کرد و گفت :الزم است یک زنجیره بین

رشته ای میان رشته های پزشکی و شیمی با طب
سنتی و گیاهان دارویی ایجاد شود.
رضا زمانی که در حوزه مواد شیمیایی و با ایده
محوری تولید پلیت الکتروکوتر جراحی پزشکی
فعالیت می کند ادامه داد :معتقدم می توان با ارتباط
میان طب سنتی و طب جدید بستر تجاری و بازار
مشترک مناسبی را میان واحدهای فناور این حوزه
ایجاد کرد.
مدیرعامل نانو پارس سبز نیز بر شکل گیری مرزهای
اقتصادی در حوزه گیاهان دارویی و رشته های
نزدیک به آن تاکید کرد و گفت :ایجاد یک بازار

مشترک رسمی و حرفه ای برای توسعه تجاری در
این حوزه ضروری به نظر می رسد.
خانم دکتر کاشانیان با بیان اینکه بسیاری از
دستاوردهای علوم طب سنتی می تواند به زبان روز
علم شیمی و فیزیک مبدل شود گفت :با وجود
رقابت ناسالم و کم انصافی هایی که در حوزه
بهداشت و درمان شاهد هستیم اما باید شرکت های
فناور با تکیه بر علم و تعهد خود بستر توسعه سالم
تجاری این حوزه را گسترش دهند.
بنابراین گزارش در این هم اندیشی موضوعاتی
مانند چگونگی روند دریافت مجوزهای آموزشی
فنی و حرفه ای در حوزه طب سنتی و گیاهان
دارویی ،ایجاد بازار مشترک ،روش های افزایش
فروش و ورود به بازار ،مشکالت و موانع فروش،
ایجاد موضوعات مشترک بین رشته ای و ...بحث و
بررسی شد.
شایان ذکراست این هم اندیشی به میزبانی واحد
فناور طب عقیق و با حضور واحدهای فناور
وشادارو ،اکسیر بقای ستاره سعادت ،دارو درمان
شفا گستر پارسیان ،راد اسطوره پارس لیان کویر،
نانو پارس سبز و فاتحان علم کیمیای پارس برگزار
شد.
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تجاری سازی علوم انسانی؛ چالشها و راهکارها

حمید رضا فرج شوشتری
معاون فناوری پارک

علوم انساني را میتوان بستر سایر علوم دانست .لذا قبل از علوم
فني و علوم تجربي بايد بستر توسعه توسط علوم انساني فراهم
شود .اگرچه تولید علم در حوزه علوم انسانی میتواند شرط
الزم برای توسعه سایر علوم محسوب شود ،ولی کافی نیست.
ی که علوم انسانی از بند و حصار کاغذی مقاله
در واقع ،تا زمان 
ها و پایان نامه ها خارج نشده و بصورت ملموس در جامعه
جاری و سازی نشود و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
و  ...مردم را حل نکند نمی تواند موثر باشد .چند سالی است
که کاربردی سازی علوم انسانی ،بعنوان یکی از دغدغه های
مسئوالن نظام بویژه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بوده
است و ایشان بر ضرورت تالش جدی مسئوالن برای تحول
در علوم انسانی و کاربردی سازی آن تأکید کرده اند.
امروزه تجاری سازی علوم انسانی و استفاده از فناوری های
نرم در صنایع فرهنگی و خالق ،بخش قابل توجهی از تولید
ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته صنعتی را تشکیل می
دهد .کشور ایران اسالمی با داشتن تمدن باستانی بیش از 5000
سال و ظرفیت های عظیم فرهنگی ،هنری در حوزه علوم انسانی
و اسالمی میتواند بسیار فعال تر عمل نماید تا پس از به فعلیت
درآوردن ظرفیتهای بالقوه دانشگاهی و حوزوی کشور،
زمینه تجاری سازی طرح های نوآورانه و فناورانه حوزه علوم
انسانی و اسالمی را فراهم نماید .اما با وجود پیشرفت های نسبتا

خوبی که در حوزه های تجاری سازی طرح های نوآورانه فنی
و مهندسی داشته ایم ولی متأسفانه تجاری سازی طرح های
علوم انسانی در کشور مغفول مانده است.
در یک تعریف ،کاربردی کردن علوم انسانی یعنی فناورانه
ساختن آن؛ یعنی علوم انسانی به طریقی حرکت کند که به
حل مسأله ناظر باشد و به نیازی از نیازهای جامعه پاسخ دهد .ما
به علوم انسانی ظلم کرده ایم وقتی فکر نکردیم که مثال دانش
روانشناسی چقدر می تواند به حل مشکل اعتیاد یا به تثبیت
بنیان خانواده و بهتر زیستن کمک کند .یا به طور قطع ،بخش
عظیمی از آمار فاجعه بار طالق ،ناشی از فقدان مهارت های
زندگی زناشویی است که همگی می توانند با کاربردی سازی
صحیح علوم انسانی انجام شود.
درخصوص مشکالت تجاری سازی طرح های حوزه علوم
انسانی می توان گفت که هنوز در جامعه ما ایمان و باور قلبی
وجود ندارد که میتوان طرح های نوآورانه علوم انسانی را
تجاری سازی کرد و از این طریق درآمدزایی داشت .هنوز
برداشت و درک درستی از کاربردی سازی و تجاری سازی
در حوزه علوم انسانی وجود ندارد.
هنوز بسیاری از افراد اعم از بخش خصوصی یا دولتی فکر
می کنند فعالیتهای فرهنگی ،هنری و قرآنی فقط هزینه زا
هستند و باید این طرح ها به صورت غیر انتفاعی و خیریه

اجرایی شوند .این افراد مبنا را بر عدم وجود منفعت اقتصادی
در تجاری سازی طرح های علوم انسانی می گذارند که مبنای
صحیحی نیست .مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری
استان قم پس از سه سال و نیم فعالیت در حوزه حمایت از
تجاری سازی طرح های نوآورانه علوم انسانی با داشتن 20
واحد فناور عضو ثابت کرده است که صنایع فرهنگی نیز می
توانند ارزش افزوده ایجاد کنند و سودآوری خوبی داشته
باشند.
یکی از اقداماتی که می توان برای رفع مشکالت فعلی انجام
داد فرهنگ سازی است و باید این فرهنگ سازی ابتدا از
خانواده ها ،آموزش و پرورش و سپس آموزش عالی آغاز
شود .در واقع ،عبور هر چه سریعتر دانشگاه های کشور از نسل
اول(دانشگاه آموزش محور) و نسل دوم(دانشگاه پژوهش
محور) و تبدیل شدن به دانشگاه های نسل سوم(دانشگاه
کارآفرین یا فناور محور) می تواند در ایجاد فرهنگ فناوری
در جامعه موثر باشد .این فرهنگ سازی میتواند نگرانی خیلی
از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی درزمینه درآمد
زایی حوزه علوم انسانی را برطرف کند .چرا که این رشته،
عالوه بر درآمدزا بودن ،اشتغال زا نیز هست.
یکی از مشکالت اساسی دیگر عدم وجود زیرساختهای
قانونی و حقوقی برای توسعه و حمایت از طرح های نوآورانه

در سال  96روی داد؛

صادرات صنایع فرهنگی سه واحد فناور علوم انسانی

سه واحد فناور عضو پارک به کشورهای اروپایی و
حوزه خلیج فارس صادرات انجام دادند.
بنابراین گزارش ،واحد فناور کیمیاگران رسام پارسی
عضو مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی موفق به
صادرات محصوالت فرهنگی خود به ارزش 120
میلیون تومان به کشور نروژ شده است .این واحد فناور
عضو پارک توانسته از طریق یکی از شرکت های
معتبر صادرکننده محصوالت فرهنگی و با همکاری
یونیسف محصوالت خود را صادر کند.
علی باقری ،مدیرعامل واحد فناور کیمیاگران رسام
پارسی با اشاره به اینکه باید در تکنولوژی آموزشی

مقاطع تحصیلی مختلف
تحول و تغییر چشمگیری
ایجاد شود گفت :این
واحد فناور در طراحی
و تولید وسایل کمک
آموزشیفناورانهریاضیات
در دو مقطع ابتدایی و
متوسطهفعالیتمیکند.
یکی دیگر از واحدهای
فناور عضو پارک نیز
توانست طی سال گذشته
بیش از  25میلیون
تومان انواع محصوالت
فرهنگی و صنایع دستی
به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس صادرات
داشته است.
مرتضی اعالیی ،مدیرعامل این واحد فناور حوزه علوم
انسانی با تصریح این نکته که بیش از  200قلم انواع
محصوالت فرهنگی و صنایع دستی با رویکرد ایرانی-
اسالمی تولید و عرضه کرده است گفت :محصوالت
این واحد فناور از کشورهایی مانند کاناد ،انگلیس و
سوئد و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مشتری
دارد.
مرتضی اعالیی با اشاره به این مطلب که به غیر

صادرات کاال به سوئد سایر کشورها خرید تک
فروشی داشته اند گفت :واقعیت این است که صادرات
از مبادی رسمی و به صورت حرفه ای بروکراسی های
بسیاری دارد که اصال با ظرفیت محصوالت فرهنگی
سازگارنیست.
یکی از شرکت های دانش بنیان عضو پارک علم و
فناوری استان قم توانست نخستین بازی رایانه ای ایرانی
را صادر کند.
حجت االسالم حبیب داستانی بنیسی ،مدیرعامل
شرکت رسانه گستر بنیسی گفت :نسخ ه عربی بازی
رایانهای سهبعدی «عملیّات انهدام  :2نبرد خرمشهر» با
خرمشهربهسفارش
نامعربی«عملیّاتالتّدمیر:2معرکة ّ
کشور لبنان تولید شده و جهت توزیع در لبنان و دیگر
کشورهای عربی به این کشور صادر شده است.
مدیرعامل شرکت رسانه گستر بنیسی با اشاره به اینکه
لبنان یکی از مراکز فرهنگی مهم جهان اسالم است
اظهار کرد :خوشبختانه توانستیم در قدم اول بیش از
 2000نسخه از بازی را در قالب مجموعه سی دی های
بسته بندی شده در اختیار طرف قرارداد بگذاریم
حجت االسالم حبیب بنیسی با اشاره به آماده سازی
نسخ ه عربی در مدت  4ماه ،و صداگذاری آن توسط
بهترین صداپیشههای بیروت ،از ترجمه و بستهبندی
و آمادهسازی این بازی در ایران توسط شرکت
دانشبنیانرسانهگسترب ِنیسیخبرداد.

با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛

نخستین رویداد شتاب ایده پردازی
در حوزه علوم و معارف اسالمی برگزار شد

ضرورت رویکرد به ایده های حوزوی

ادامه از صفحه اول

معاون پژوهش حوزه های علمیه نیز در این رویداد ،بر لزوم اهتمام در رابطه با
ترویج فرهنگ ایده سازی و ایده پروری در جامعه تاکید کرد و گفت :توجه به
ایده های نوآورانه و ایده پروری راه ارتباط حوزه به جامعه است
حجت االسالم و المسلمین سید حسین میرمعزی با بیان این که با توجه به آموزه
های دینی ،علم بدون عمل همچون درخت بی ثمر و کمان بدون نیزه است ،اظهار
داشت :یکی از عواملی که باعث انحطاط جامعه میشود ،دچار شدن به علم بدون
عمل است که به سان وبالی برای جامعه محسوب میشود.
وی افزود :بر اساس آیات نورانی قرآن و احادیث شریف ائمه(ع) ،علمی که به
مرحله عمل نرسد ،علم الینفع است ،چرا که صرفاً درحد یک نظریه بدون استفاده
باقی میماند و سودی برای جامعه نخواهد داشت.
وی در ادامه یکی از مهم ترین رسالت های مراکز علم و فناوری را تبیین فرهنگ
ایده سازی و ایده پردازی دانست و افزود :البته مسلم است که قرار نیست هر

ایدهای که مطرح میشود به محصول برسد و جنبه اقتصادی و بازاری دست یابد،
چه آن که گاهی ایده های حوزه علوم اسالمی فراتر از یک محصول و کاال نقش
داشته و زمینه حل مسائل کالن جهان و نظام اسالمی را فراهم میسازد.
حجت االسالم و المسلمین میرمعزی با تاکید براینکه خوشبختانه در حوزه های
علمیه در حال حاضر افراد خوشفکر و ایده پرداز بسیاری وجود دارد ،ابراز
داشت :ایده پردازی در حوزه ضرورت بسیاری دارد و به این وسیله است که
حوزه میتواند به میدان عمل آمده و صاحب دستاوردهای قابل توجهی شود.
یکی از برگزیدگان این رویداد شتاب که مبدع «ایجاد یک الگوریتم حرفهای
برای آموزش روخوانی قرآن کریم» است در حاشیه این رویداد به خبرنگار ما
گفت :با جذابیت هایی که این الگوریتم ایجاد میکند ،همه افراد در هر سن و
سوادی میتوانند به روش کامال صحیح روخوانی قرآن دست یابند.
حجت االسالم حسین قدیریان با تاکید براینکه مردم عالقه مند به خرید کاالهای
فرهنگی مبتنی بر آموزه های قرآن هستند گفت :این الگوریتم دارای ثبت اختراع
و حاصل بیش از  14سال تبلیغ و تعلیم قرآن کریم و زیر نظر استادان برجسته حوزه
طراحی شده است.
روح اقتصاد اسالمی در کشور حاکم نیست

ایده پرداز « غربالگری مبتنی بر شریعت اوراق بهادار بازارهای مالی بین المللی» نیز
با تاکید براینکه باید برای بازارهای جهانی کشورهای اسالمی الگوی دینی طراحی
کرد گفت :این ایده با استفاده از دستورالعمل و استقتائات مراجع عظام تقلید
شاخص های شرعی برای معامالت جهانی با شرکت های خارجی تعیین میکند.
یحیی لطفی نیا که دانشجوی دکترای اقتصاد اسالمی است از موانع کاربردی شدن
ایده های حوزه علوم انسانی گالیه کرد و ادامه داد :ایده های حوزه معرفتی به دلیل
اینکه نیاز به زمان ،انرژی و تمرکز طوالنی دارد و ابتدا به ساکن بهره وری مالی
ندارد ،هیچگاه به منصه ظهور نمیرسد.

بیستمین هم اندیشی مرکز رشد علوم انسانی و اسالمی برگزار شد

6

بیستمین هم اندیشی مرکز رشد علوم انسانی و
اسالمی با محوریت راهکارهای جذب حمایت و
تعامل با سازمان آموزش و پرورش برگزار شد.
بنابراین گزارش ،در این نشست که با حضور معاون
پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم
برگزارشد  15واحد فناور مرکز رشد علوم انسانی و
اسالمی بسترهای تعامل و ایجاد ارتباط با این سازمان
را بررسی کردند.
در این نشست ،آقای محمدی با بیان اینکه رشد
آموزش و پرورش با توجه به عرصه های هوش و
خالقیت امکان پذیر است گفت :پژوهش سراهای

تحت اشراف آموزش و پرورش استان قم محل
بسیار خوبی برای طرح ایده و کاربردی شدن
پژوهش های فرهنگیان و دانش آموزان است .وی
با تاکید براینکه باید میان مراکز دانشگاهی و فناوری
و آموزش و پرورش ارتباط های علمی و پژوهشی
نتیجه بخشی شکل بگیرد گفت :آموزش و پرورش
با وجود محدودیت های مالی از طرح ها و ایده هایی
که منجر به توسعه نظام آموزشی شود استقبال می
کند.
معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان
قم با اعالم اینکه واحدهای فناور مرکز رشد علوم

انسانی و اسالمی را به دستگاه ذیربط آموزش و
پرورش معرفی خواهد کرد گفت :الزم است طبق
فرمایش مقام معظم رهبری از طرح ها و ایده هایی
که در راستای اهداف اقتصاد دانش بنیان و توسعه
کاالی ایرانی قراردارد ،حمایت کرد.
شایان ذکر است در این هم اندیشی ،مدیران
واحدهای فناور عضو و مستقر در مرکز رشد علوم
انسانی و اسالمی با معرفی ایده ها و دستاوردهای
خود ،از آموزش و پرورش استان قم ،به عنوان
پیشران عرصه تعلیم و تربیت نسل آینده ،خواستار
ارتباط و تعامل سازنده و مثبت شدند.

علوم انسانی است .امروزه عدم امکان ثبت مالکیت فکری
طرح های علوم انسانی ،نوآوری آنها را به مخاطره انداخته و
صاحبان طرح های نوآورانه این حوزه را نگران کرده است.
همچنین عدم تعریف شاخصه های نوآوری و تشخیص
صالحیت موسسات و شرکتهای دانش بنیان در حوزه علوم
انسانی یا به کارگیری تعاریف و شاخصههای فنی -مهندسی
برای شرکتها و موسسات علوم انسانی ،مشکالت فراوانی را
برای اینگونه موسسات فرهنگی ،هنری و قرآنی دانش بنیان
ایجاد کرده است.
البته اخیرا تالشهایی توسط مرکز رشد علوم انسانی پارک

علم و فناوری استان قم با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و ستاد توسعه فناوریهای نرم معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برای حل مشکالت مذکور انجام شده است
ولی کافی نیست و بایستی حداقل به همان میزان که به حوزه
فنی -مهندسی اهمیت داده می شود به حوزه علوم انسانی نیز
توجه شود.
امید است با عزم و هماهنگی ملی میان دستگاههای ذیربط در
حوزه علوم انسانی و فناوریهای نرم ،بتوانیم برای حل مشکالت
فعلی تجاری سازی این حوزه گام برداشته و به رونق اقتصاد
دانش بنان از طریق توسعه صنایع فرهنگی کمک نماییم.

مرکز رشد حوزه های علمیه ایجاد می شود

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،مدیرکل فناوری
اطالعات و ارتباطات حوزه های علمیه بر لزوم ایجاد مرکز رشد حوزه علمیه
برای شناسایی و ترویج و حمایت از ظرفیت های طالب و نخبگان حوزه تاکید
کرد.
بنابراین گزارش ،حجت االسالم محمدحسین بهرامی ،مدیرکل فناوری اطالعات
و ارتباطات و حجت االسالم میرمطلبی ،مدیرکل امور دانش آموختگان حوزه
های علمیه و هیات همراه برای بررسی راهکارهای مشارکت و هم افزایی از
پارک علم و فناوری استان قم بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید ،مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات حوزه های علمیه بیان اینکه
باید ظرفیت های بی شمار حوزه علمیه شناسایی و حمایت شود گفت :یکی از

راهکارهای حمایت از استعدادهای حوزه توسعه علم
و فناوری است.
حجت االسالم بهرامی با تاکید براینکه نباید رویکرد
سنتی حوزه مانع توسعه علم و فناوری شود ،افزود :تنها
با رویکرد توسعه علم و فناوری است که زبان حوزه
گسترده شده و مخاطب جهانی پیدا می کند.
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباط حوزههای علمیه
با اشاره به اینکه باید از قدرت ارتباطگیری خوب
طالب با اقشار مختلف مردم استفاده کرد ،گفت :با
اینکه شخصیت اصلی حوزه آموختن از اساتید و استاد
محوری است اما باید به سمت برخورداری از مراکز
علم و فناوری برویم.
حجت االسالم بهرامی گفت :مراکز علم و فناوری از
جمله پارک علم و فناوری استان قم ،گزینه های بسیار
خوبی برای هم افزایی و توسعه حوزه محسوب می
شوند .وی از طرح ایجاد مراکز رشد حوزوی خبرداد و گفت :روزآمدسازی،
توانایی حل مساله ،خود اتکایی و توسعه براساس آموزهای دینی از اهداف اساسی
ایجاد مراکز رشد است.
حجت االسالم بهرامی با تاکید براینکه حوزه به دنبال خوداتکایی است گفت:
هدف حوزه از توجه به رویکردهای اقتصادی خود اتکایی است و به دنبال
سودجویی و درآمدزایی نیست.
در پایان ،حاضران این نشست از واحد فناور جوامع تدبیر و سالم و واحد فناور
دانش بنیان اندیشه فناوری اطالعات قرن بازدید به عمل آورده و در جریان
فعالیتها و برنامه های آنها قرار گرفتند.

بازی رایانه عملیات انهدام  3به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت رسانه گستر بنیسی با اشاره به
اینکه ساخت این بازی بیش از  4سال طول کشیده

است گفت :بازی رایانه ای عملیات انهدام  3پس
از بازبینی فنی و ویرایش نهایی عرضه خواهد شد.
حجت االسالم حبیب داستانی بنیسی با اشاره به
اینکهعملیات انهدام  :3نفسگیرترین نبرد ،سومین
نسخه از مجموعه بازیهای عملیات انهدام است
اظهار کرد:از ویژگیهای این بازی ،روایت چهار
حماسه بزرگ معاصر با داستانی در هم تنیده است
که بازیباز ،خود را در این حماسهها حس کرده و
از حضور در عملیات بزرگ فتحالمبین تا حضور
در میان نیهای بلند آبراههای عملیات خیبر ،تا دفاع
از مردم کوچه و بازار شهر کوهستانی پاوه و تا
حضور در جنگ  33روزه حزباهلل لبنان و اسرائیل
لذت میبرد.
وی با تاکید براینکه این بازی دارای جذابیتهای
تصویری ،صوتی ،محتوایی ،گیمپلی و ...فراوان
و نزدیک به بازیهای خوب جهانی است گفت:
بدون شک این بازی از نسخه های قبلی خود بسیار
پیشرفته تر و کامل تر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت رسانه گستر بنیسی در ادامه
با ابراز نگرانی از حوزه نشر بازی های رایانه ای

گفت :در شرایطی که بسیاری از ناشران و توزیع
کنندگان انواع بازی های رایانه ای به ویژه فعاالن
متعهد تعطیل شده اند اما ما توانسته ایم محکم و
سرپا فعالیت کنیم.
حجت االسالم بنیسی با تاکید براینکه در کار
فرهنگی نمی توان سودا گری کرد گفت :متاسفانه
کارهای ارزشی در حوزه بازی های رایانه ای
حمایت و دیده نمی شود.
وی با انتقاد از عدم درک و حمایت متولیان
فرهنگی و اقتصادی کشور از فعالیت های فرهنگی
گفت :سوال من این است در صورتی که امثال ما از
صحنه خارج شوند و شکست بخورند چه کسی می
تواند جایگزین و ادامه دهنده فعالیت های ما شوند.
مدیرعامل شرکت رسانه گستر بنیسی با اشاره به این
نکته که نباید به خالقیت و کارآفرینی در حوزه
بازی های رایانه ای بی اعتنایی شود گفت :متاسفانه
برخی مواقع بروکراسی های بی مورد اداری و
نبود درک مناسب از حساسیست و اهمیت کار
کارآفرینان و خالقان حوزه فرهنگی را مستاصل
می کند.

دوره آموزشی کارآفرینی قرآنی در قم برگزار میشود
مدیرعامل صندوق پژوهش و
فناوری کریمه گفت :دوره آموزشی
کارآفرینی قرآنی برای ایده پردازی و
کارآفرینی قرآنی با همکاری سازمان
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه در قم
برگزارمیشود.
به گزارش روابط عمومی صندوق
کریمه،علیرضا باباخان با اشاره به
اهمیت مسئله ایده پردازی در تولید
یک محصول اظهار داشت :شناخت
دقیق از ویژگیهای مشتری الزمه
موفقیت و بالندگی یک محصول
مسئله محور است .وی با تأکید بر اهمیت مسئله محوری در پردازش ایدههای موفق
افزود :تناسب داشتن با نیازهای جامعه و مسئله محوری رمز موفقیت و بالندگی یک
ایده خوب است چرا که وقتی بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود اختالف و
تفاوت وجود داشته باشد در آن محل مسئله محوری نمود پیدا میکند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه گفت :مسئله در حوزه ایده پردازی
آن امر مهمی بوده که از نظر مشتریان یا طیف خاصی از مردم مطلوب بوده و قابلیت

هزینه کردن داشته باشد ،نخستین گام موفقیت در ایده پردازی ،مسئله محوری است.
وی با اشاره به برخی از مهمترین عوامل عدم موفقیت محصوالت شرکتهای
دانشبنیان ادامه داد :شناخت دقیق از مشتری و نیازهای او باید در تولید یک
محصول مورد توجه قرار گیرد که در اینبین تفاوتی بین محصوالت فنی مهندسی
و محصوالت فرهنگی وجود ندارد ،علت اینکه برخی از محصوالت شرکتهای
دانشبنیان مشتریان اندکی دارند این است که شناخت دقیقی از مشتریان و جامه
هدف خود ندارند.
باباخان تأکید کرد :دوره آموزشی کارآفرینی قرآنی با عنوان طلیعه قرآنی با همکاری
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار میشود ،ایده پردازی و کارآفرینی
قرآنی ،آموزش روشها و تکنیکهای خالقیت و ایده پردازی و حمایت از ایدههای
خالق و نوآورانه از اهداف مهم این دوره آموزشی است.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه با اشاره به زمان ثبتنام در این دوره
آموزشی ابراز کرد :از اول اردیبهشتماه تا اول تیرماه سال جاری عالقهمندان
میتوانند ایدههای خود را ارسال کنند ،آموزش قرآن کریم ،ارائه خدمات قرآنی
و تبلیغ و ترویج قرآن کریم از محورهای ایده پردازی این دوره آموزشی است،
همچنین این دوره در دو بخش دیجیتال و بخش هنری برگزار میشود.
شایان ذکر است ،پارک علم و فناوری استان قم به عنوان راه انداز و سهام دار اصلی
صندوق پژوهش و فناوری کریمه ،محسوب می شود.

نشریه داخلی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم:

پارک علم و فناوری استان قم

اقتصاد دانش بنیان
محور توسعه کشور است

طرح توسعه استارتاپ ها
در اولویت برنامه های اقتصادی استان
وی با تاکید براینکه کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی باید
زمینه ساز معرفی ایده ها و طرح های نوآورانه برای رفع
نیازهای استان باشند افزود :رواج ،توسعه و حمایت از
استارتاپ ها باید یکی از اولویت های مهم زمینه سازی اشتغال
و تولید در استان قم باشد.
رئیس کارگروه اشتغال استان بر حضور مستمر و فعال جامعه
علم و فناوری استان در برنامه های اشتغال زایی تاکید کرد
و گفت :خوشبختانه در این زمینه همکاری مثبت و فعالی از
سمت پارک علم و فناوری استان شاهد هستیم و درصدد بهره
گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان خواهیم بود.

است و در این زمینه باید از
بخشی نگری و جزیرهای
تصميم گرفتن پرهیز شود.
معاون سياسی امنيتی و اجتماعی
استاندار در ادامه افزود :مدیران
دستگاههای اجرائی موظف
به سازماندهی مناسب فرصت
ها و چالش ها هستند و باید
به وعدههایی که دولت برای
پیشرفت و توسعه کشور داده
است ،جامه عمل بپوشانیم و
در اين مسيرالزم است از همه

اجرای برنامه ششم با بهره گیری از ظرفیت های
دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری استان قم،
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح جمع آوری و
حمایت از طرح ها و ایده های نوآورانه سازمان ها و ادارات
در کارگروه اشتغال استان بررسی و اجرایی می شود.
مهندس سید حسن رضوی با بیان اینکه ایجاد اشتغال مولد
بدون توجه به اقتصاد دانش بنیان و ظرفیت های بومی استان
امکان پذیر نیست گفت :رسالت بزرگ کارگروه اشتغال
استان بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های دانش بنیان
و نوآورانه جامعه علم و فناوری استان است.
ضرورت برخورد فعال حوزه علم و فناوری استان

رضوی با بیان اینکه مسئولیت اصلی توسعه شرکت های
دانش بنیان و طرح های فناورانه برعهده معاونت علمی
ریاست جمهوری و وزارت علوم است اظهار کرد :مسئوالن
استان سعی دارند بدون اضافه کاری و انجام کارهای موازی
از ظرفیت ها و توانمندی های ایده های خالق و شرکت های
دانش بنیان استفاده کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با تاکید
براینکه ناتوانی در استفاده از ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان
سبب از دست دادن مولفه های اصلی برنامه ششم خواهد شد،
افزود :بهره گیری از ظرفیت ها و تولید بومی و دانش بنیان
فرصت های اساسی و طالیی اشتغال زایی را به ثمر می نشاند.
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معاون سياسی امنيتی و اجتماعی استاندار قم بر ضرورت
توجه به اقتصاد دانش بنيان و تجاری سازی توليدات علمی
براي توسعه اقتصادی استان تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم احد جمالی معاون
سياسی امنيتی و اجتماعی استاندار قم ،طي سخنانی بهره
گيری از توان ،تجربه وظرفيت نخبگان جامعه در حل
معضالت را مورد تاكيد قرار داد.
وی ضمن تقدير از برنامه ريزی به عمل آمده جهت ايجاد
اشتغال در استان بيان داشت :تدوین یک برنامه مشترک
برای دستگاههای اجرایی با هدف اشتغالزایی ضروری

ظرفيتها استفاده شود.
جمالی مهم ترين راه حل برون رفت از مشكالت كشور
را توجه به اقتصاد دانش بنيان و توليد علم و فناوری و برنامه
ريزی براي تجاری سازی ايدههای پژوهشی دانست.
معاون سياسی امنيتی و اجتماعی استاندار قم ،با بیان اینکه
درصدد رفع مشکالت و نیازهای پارک علم و فناوری
استان قم هستیم گفت :خوشبختانه مشکالت مرتبط
با کمبود فضای استقرار واحدهای فناور پارک علم و
فناوری استان قم درحال برطرف شدن است.

رئیس دانشگاه شهاب دانش مطرح کرد:

توسعه مراکز علمی در گرو ایجاد رویکرد فناورانه است
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان
قم،رئیس دانشگاه شهاب دانش با بیان اینکه تنها بستر
رشد و تاثیرگذاری مراکز علمی و پژوهشی ایجاد
رویکرد فناوری و کارآفرینی است ،گفت :واقعا باید
دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی درباره عملیاتی
کردن فعالیت ها و دستاوردهای خود فکری جدی کنند.
پروفسور مهدی کراری و هیأت همراه در دیدار با رئیس
پارک علم و فناوری استان قم با تاکید براینکه پژوهش
های دانشگاهی نباید در گوشه کتابخانه ها خاک بخورد
اظهار کرد :دانشگاه شهاب دانش دارای  70عضو هیئت
علمی تمام وقت و تعدادی از اساتید مدعو نخبه دانشگاه
های معتبر تهران است.
وی افزود :بسیاری از نخبگان و فرهیختگان این دانشگاه
توانایی توسعه طرح های فناورانه و ظرفیت کارآفرینی
را دارند.
کراری با بیان اینکه سرنخ ماندگاری و توسعه مراکز
علمی و دانشگاهی پیوند مناسب با جامعه علم و فناوری
است گفت :ضرورت دارد هریک از موسسات و
دانشگاه های سطح استان با ایجاد مراکز نوآوری و
یا مرکز رشد بستر تبدیل ایده به ثروت را فراهم کنند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز با بیان اینکه
دانشگاه شهاب دانش نمونه موفق یک مرکز آموزش

عالی غیر انتفاعی و خصوصی است گفت :به نظرم
موسسات و دانشگاه های غیر دولتی ظرفیت و پتانسیل
فراهم تری برای ورود به مباحث نوآوری و فناوری
دارند.
سید حسین اخوان علوی کاربردی نشدن پژوهش های
دانشگاهی را معضل جدی جامعه علم و فناوری بیان
کرد و گفت :متاسفانه اکثر متولیان امر و سیاستگذاران
پژوهشی کشور در فضای تولید پژوهش های اقتصاد

هفتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری
( )INOTEX 2018برگزار میشود

نمایشگاه اینوتکس یک رویداد منحصر درحوزه فناوری و
نوآوری در منطقه بوده که هرساله با حمایت معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری برگزار میشود.
پارک فناوری پردیس معاونت علمی بهعنوان متولی این
رویداد بینالمللی امسال با همراهی فعاالن بخش خصوصی
میزبان بیش از  350تیم و شرکت از اجزای مختلف
اکوسیستمنوآوریازجملهاستارتاپها،شرکتهایفناور
و دانشبنیان خواهد بود.
نمایشگاه بینالمللی نوآوری فناوری ()INOTEX
طی شش دوره خود ،میزبان شرکتهای فناوری زیادی
از کشورهای مختلف بوده است .این نمایشگاه در طول
 6دوره گذشته میزبانی  750شرکت فناور از  25کشور

مختلف را دارا بود.
این رویداد اهدافی چون تبادل فناوری میان شرکتهای
خصوصی ،سرمایهگذاری مشترک ،مشارکت در
پروژههای تحقیق و توسعه و غیره را دنبال میکند .در
این راستا تاکنون بیش از  130قرارداد و تفاهمنامه میان
شرکتکنندگان در نمایشگاه به امضا رسیده است .رقابت
استارتاپی ،ارائه فناوری ،و رویدادهای تناظریابی را میتوان
از جمله برنامههای اصلی این نمایشگاه دانست.
هفتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری با موضوع
«شهر هوشمند» با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی از  14تا  16تیرماه  1397برگزار
میشود.

محور و کاربردی رشد و نمو پیدا نکرده اند.
دانشگاه باید رشد فناورانه داشته باشند
وی با بیان اینکه مدیران و مسئوالن دانشگاهی باید به
سمت حمایت از استادان و دانشجویان نخبه و کارآفرین
بروند گفت :دانشگاه ها باید از رویکرد آموزش محوری
به سمت مهارت محوری و تولید فناوری روزآمد بروند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به اینکه
بودجه پارک های علم و فناوری بسیار محدود است

گفت :کل بودجه  30پارک علم و فناوری کشور با
بودجه دانشگاه شهید بهشتی تهران برابری می کند.
اخوان علوی خواستار ورود موسسات و مراکز علمی
غیر دولتی به مباحث علم و فناوری شد و گفت :در سال
گذشته پارک علم و فناوری استان نزدیک به  7میلیارد
تومان تسهیالت در قالب های مختلف به متقاضیان اعطا
یا به منابع مالی ذیصالح معرفی کرد.
وی با اعالم اینکه  20شرکت و واحد فناور پارک از
معافیت های مالیاتی ویژه شرکت های دانش بنیان بهره
مند شدند گفت :پارک در خصوص معافیت مالیات
ارزش افزوده ،خرید تجهیزات و صدور مجوزهای مورد
نیاز و حمایت از شرکت های برای حضور در نمایشگاه
های معتبر داخلی و خارجی و ...فعالیت های بسیاری
انجام داده است.
رئیس پارک علم و فناوری با تاکید بر اینکه در پارک
هیچ حمایت بالعوض و رایگانی برای واحدهای فناور
نداریم گفت :یکی از رسالت های مهم پارک آموزش
واحدهای فناور برای ورود به بازار واقعی و آشنایی و با
ترفندهای ریز و درشت بازار است.
شایان ذکر است ،مدیران دانشگاه شهاب دانش با ابراز
عالقه مندی برای ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری و
یک مرکز رشد ،خواستار انتقال تجربیات و ظرفیت های
محتوایی و کارشناسی پارک به آن دانشگاه شد.

به همت امور موسسات پارک

اولین پروژه از طرح عارضهیابی واحدهای فناور
در پارک کلید خورد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،این
پروژه که مرحله عارضه یابی خود را به سرانجام رسانده است،
اکنون در مرحله رفع عارضه در حال اجراست.
معاون فناوری پارک ،با بیان اینکه این پروژه از سال  96کلید
خورده است گفت :مرحله عارضهیابی برای یکی از واحدهای
فناور عضو پارک تا پایان سال گذشته به اتمام رسید و مرحله
رفع عارضه در حال انجام میباشد.
حمید رضا شوشتری پور با اشاره به اینکه پروژههای محدودی
در حوزه عارضه یابی و رفع عارضه در سطح کشور به موفقیت
میرسند گفت :بسیاری از صاحبان صنایع ،دید مثبتی نسبت به
همکاری با شرکتهای ارائه دهنده خدمات فنی و تخصصی
ندارند و علت اصلی آن این است که شرکتهای ارائه دهنده
خدمات فنی و تخصصی توانایی و تخصص و تجربه الزم به
منظور شناسایی عارضهها و ارائه برنامههای اجرایی را ندارند.
وی گفت :ما با یک فرآیند اصولی در حال جلب اعتماد
شرکتهای عضو میباشیم تا عارضه یابی و رفع عارضه
مشکالت پیش روی شرکتها را مرتفع سازیم.
معاون فناوری پارک ،با طرح این مطلب که از اصلیترین
رسالتهای پارکهای علم و فناوری شناسایی موانع سر راه
پیشرفت صنایع و شرکتهای فناور و کمک به مرتفع نمودن
آنهاست افزود :متاسفانه بسیاری از بودجههایی که در پارکها
و مراکز رشد با عنوان تسهیالت به واحدهای فناور عضو
پرداخت میشود هدفمند نبوده و حتی ممکن است در برخی
مواقع ارائه تسهیالت به واحدهای فناور منجر به اضافه شدن

مشکالت واحدهای فناور شده و این واحدها را بدهکار کند.
شوشتری پور اضافه کرد :در این راستا در سال  96به همت
و یاری شرکت رایمند نیکو فراز ایرانیان که در حوزه سرمایه
گذاری خطر پذیر فعالیت دارد توانستیم نخستین پروژه عارضه
یابی و رفع عارضه یابی در خصوص یکی از واحدهای فناور
دانش بنیان پارک را به اجرا درآوریم.
معاون فناوری پارک با تاکید براینکه پارکها باید به سمت
عارضه یابی و رفع عارضه شرکتهای عضو خود بروند
گفت :در نظر داریم بعد از اجرای این مورد رفع عارضه،
نسبت به معرفی وترغیب واحدهای فناور دیگر به سمت این
مسیر ارزشمند قدم برداریم .شوشتری پور افزود :عارضه یابی
واحدهای فناور عضو یکی از رسالتهای اصلی و مهم پارک
خواهد بود و باید در این زمینه یک الگوی کامال موفق در
سطح استان شویم .مدیرعامل شرکت رایمند نیکو فراز ایرانیان
نیز با بیان اینکه عارضه یابی یک فرایند مداوم و بدون زمان
است گفت :بسیاری از شرکتها فکر میکنند که مشکل
اصلی و اولیه آنها کمبود اعتبارات مالی است اما بعد از عارضه
یابی این مساله از اولویتهای سوم به بعد میشود.
مهندس توکلی پور افزود :شرکتهای رفع عارضه شده مانند
بیماری هستند که باید دوران نقاهت خود را بگذرانند و تحت
نظارت و راهبری یک هدایت گر کار را ادامه دهند تا از
مسیری که برای واحد فناور تعریف شده منحرف نشوند.
شایان ذکراست ،رفع عارضه واحد فناور عضو تا پایان نیمه
نخست سال  97به اتمام خواهد رسید.

مدیر امور موسسات خبرداد:

بازدید و ارزیابی  27واحد فناور عضو
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری
استان قم ،مدیر امور موسسات ارتباط با صنعت
از مهمترین اهداف پارک است گفت :در
طول یکسال گذشته 27واحد فناور عضو امور
موسسات را به صورت حضوری بازدید ،ارزیابی
و تا حدودی عارضه یابی کردهایم.
حجت اهلل ساالی پور با بیان اینکه اکثر واحدهای
فناور عضو پارک رویکرد صنعتی دارند گفت:
ارزیابان پارک به صورت کامال تخصصی و
با آنالیزهای دقیق شرکتهای مورد بازدید را
ارزیابی و رصد میکنند.

وی با اشاره به اینکه ارتباط تخصصی و گسترده
ای با واحدهای فناور صنعتی دارای بخش
 R&Dداریم گفت :در بازدید و ارزیابی از
واحدهای فناور عضو پارک معرفی دستاوردها،
روند تولید و عرضه کاال یا خدمات ،طرح مساله
و بررسی راهبردهای حل مسائل در اولویت قرار
گرفتهاست.
مدیر امور موسسات پارک با تاکید براینکه
ارزیابی و بازدید از واحدهای فناوروظیفه اصلی
ماست ،گفت :مشکالت جاری اقتصاد کشور
با برجستگی و فشار بیشتری روی روند فعالیت

شرکتهای فناور صنعتی و تجاری پارک موثر
است.
ساالری پور با بیان اینکه  13واحد فناور عضو در
سال  96و  14واحد فناور در سال  97بازدید و
ارزیابی شدهاند گفت :در حال حاضر هریک از
واحدهای فناور بازدید شده پروندههای تحلیلی
جداگانه ای درتراز ارزیابی و عارضه یابی امور
موسسات داشته و در حال تکمیل هست.
وی افزود :شرکتهای فناوری مانند ابزار طب
پویا ،پایا پرس ،نرم افزار آفاق ،بلندای صنعت
جهان افروز ،بوعلی دارو ،پویندگان فراوری

طبیعی ،دپنا ،دارو درمان سلفچگان ،رسانه گستر
بنیسی ،شفانگر نظری و صبح شقایق در سال
گذشته و شرکتهای فناوریی چون اطلس

سرام ،مادو ،پتروانرژی خلیج فارس ،صندوق
کریمه ،کیان مبتکر ،هیکو ،بوعلی دارو و ...در
سال جاری مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند.

اخبار کواته

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:

اقتصاد مقاومتی در پارک علم و فناوری
استان قم جریان دارد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،مدیرکل راه و
شهرسازی استان قم با اشاره به اینکه دستاوردهای پارک ارزشمند و تحسین
بر انگیز است گفت :فرایند اقتصاد مقاومتی در میان فعالیت های واحدهای
فناور مستقر در پارک کامال عینیت یافته است.
مهندس حسن صبوری در حاشیه بازدید از پارک با ابراز خرسندی از
گسترش فعالیت واحدهای فناور پارک گفت :همه مدیران استان بر توسعه
علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در قم تاکید دارند.
وی با بیان اینکه باید هرچه زودتر محدودیت ها و مشکالت فضای فیزیکی
پارک برطرف شود اظهار کرد :در این زمینه ،تالش کرده ایم تا تملک
بلوک های همجوار فضای کنونی پارک قطعی و نهایی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه توسعه اقتصاد دانش بنیان،
مورد عنایت و تاکید مقام معظم رهبری است گفت :همه مسئوالن استان باید
به پارک به عنوان پیشران علم و فناوری استان قم برای حمایت از فناوران
کمک کنند .صبوری با تمجید از عملکرد و فعالیت های پارک در  6سال
گذشته گفت :خوشبختانه پارک مسیر درستی انتخاب کرده و قطعا به نتیجه
خواهد رسید .شایان ذکر است ،مدیرکل راه و شهرسازی قم به همراه رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن اطالع از وضعیت ساختمانهای
در حال ساخت و تکمیل همجوار پارک ،از شرکت دانش بنیان تدبیر جوامع
سالم بازدید به عمل آورد.

پارک قم به انجمن پارکهای علم و فناوری
آسیا ( )ASPAپیوست

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،پارک علم و
فناوری استان قم در دوازدهمین نشست پارک های علم و فناوری آسیا که
به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد به عضویت این
انجمن درآمد .در این مراسم آقای سانگکوک وون ،دبیرکل آسپا با تبریک
عضویت پارک علم و فناوری استان قم در این نهاد آسیایی از آمادگی برای
همکاری با این پارک در راستای توسعه و تجاری سازی فناوری های تحت
حمایت این پارک خبر داد.
مدیرکل تجاری سازی معاونت علمی تاکید کرد:

مشکل  90درصد واحدهای فناور
مسائل مالی نیست

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،مدیرکل تجاری
سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بازدید از این پارک
گفت :متاسفانه اغلب شرکت ها و واحدهای صنعتی کشور فاقد برنامه الزم
برای ادامه حیات خود هستند و به اشتباه فکر می کنند مشکل مالی دارند.
بنابراین گزارش ،دکتر زند حسامی در این بازدید با اشاره به ظرفیت های
کم نظیر استان قم در حوزه فناوری گفت :قم می تواند به عنوان یک پایگاه
و«ایمنت» فناوری در سطح کشور عمل کند .وی با تاکید براینکه معاونت
علمی با انقباض مالی مواجه است گفت :نباید به معاونت علمی به عنوان
مرکز توزیع پول نگریست و وظیفه اصلی ما هویت بخشی و فرصتسازی
برای شرکت های فناور است .زند حسامی با بیان اینکه درصورت لزوم
اعتبارات درخواستی استان قم را افزایش خواهیم داد ،افزود :طبق تجربه ای
که دارم و مطابق با ارزیابی های صورت گرفته مشکل بیش از  90درصد
شرکت ها و صنایع کشور به مسائل مالی بر نمی گردد و شرکت ها باید
بیاموزند چگونه از خدمات متنوعی که نهادهای حامی شرکتهای دانش
بنیان برای آنها درنظر میگیرند به نحو احسن استفاده کنند.

نشست مدیران بانک توسعه صادرات
استان قم با واحدهای فناور صادرات محور

نشست مشترک مدیران بانک توسعه صادرات استان با هدف آشنایی
و بررسی راهکارهای حمایت بانکی از صادرکنندگان شرکت ها و
واحدهای فناور عضو پارک برگزار شد .در این نشست ،مدیرعامل
بانک توسعه صادرات استان قم با تبیین فعالیت ها و برنامه های بانکی
گفت :این بانک از سال  71و با هدف حمایت از بخش صادرات و
واردات کاالهای تولید کنندگان و عرضه کنندگان کاال تاسیس شد.
محمد جعفر خورشیدی با بیان اینکه فعالیت های این بانک بعد از
توسعه تحریم ها به شدت کاهش داشته است گفت :خوشبختانه بعد
از رفع نسبی تحریم ها رویش های خوبی در عرصه حمایتی بخش
صادرات انجام شده است .وی از تخصیص اعتبار  1500میلیارد تومانی
توسط صندوق منابع ملی به بانک توسعه صادرات ایران خبرداد و
گفت :خود بانک هم مبلغ مشابهی را برای تزریق به توسعه صادرات
اختصاص داده است .مدیرعامل توسعه صادرات استان قم با بیان اینکه
نرخ سود تسهیالت بانکی را بین  13.5تا 14.5درصد اعالم کرد و
گفت :خوشبختانه در سال های اخیر منابع ارزی خوبی را در برخی
از کشورهای معتبر اروپایی و آسیایی توسط بانک های عامل فراهم
کردهایم .در ادامه این نشست ،نمایندگان واحد فناور ضمن معرفی
فعالیت ها و میزان صادرات خود ،مشکالت و برنامه های کنونی و
آینده خود را با نمایندگان بانک توسعه صادرات مطرح کردند و
راهکارهای جلب و استفاده از حمایت های صادراتی بررسی شد.
رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد:

رمز توسعه اقتصادی
تقویت شرکت های دانش بنیان است

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،رییس،
مدیران و برخی اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
استان قم در بازدید از پارک بر تقویت شرکت های فناور و دانش
بنیان تاکید کردند .رییس اتاق بازرگانی استان در این بازدید ،با
اشاره به ظرفیت های کم نظیر و منابع انسانی خالق و خوش فکر
در کشور اظهار داشت :این در حالی است که در کشورهای توسعه
یافته ای مانند مالزی و سنگاپور چنین فرصت و موهبتی به چشم
نمی خورد و از این نظر قابل قیاس با کشور ما نیستند.
ابوالفضل خاکی با تاکید براینکه تنها راه غلبه بر رکود اقتصادی
و ایجاد اشتغال تقویت شرکت های دانش بنیان است گفت :آنچه
که سبب توسعه یافتگی کشورهای جنوب شرقی آسیا شده است
کشف و حمایت مادی و معنوی دقیق از طرح ها و نوآوری های
اقتصادی جوانان تحصیل کرده است.
وی به اهمیت رسالت پارک های علم و فناوری تاکید کرد و
افزود :وظیفه حمایت از شرکت های دانش بنیان و نوآوران و
آماده سازی آنان برای ورود به بازار از وظایف مهم و خطیر پارک
های علم و فناوری است.
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نشریه داخلی

پارک علم و فناوری استان قم

پیش شماره نخست  -سال 97

معرفی خدمات و دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه قم
اهداف مرکز رشد
دانشگاه قم
مرکز رشد واحدهای
دانشگاه
فناوری
قم در سال 1384
تاسیس شد .بر اساس
اساسنامه مصوب،
مرکز رشد دانشگاه
قم جهت دستیابی به

اهداف زیر راهاندازی شد:
 .1بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
 .2ایجاد زمینه کارآفرینی ،حمایت از نوآوری و خالقیت
نیروهای محقق جوان
 .3کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
 .4ایجاد فضای الزم جهت گسترش و رشد واحدهای
کوچک و متوسط دانشبنیان و فناور فعال در زمینه فناوری
 .5بستر سازی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی مناسب جهت
جذب
 .6تولید و توسعه محصوالت و فرآیندهای فناوری قابل عرضه
به بازار
 .1ساختمانهای مرکز رشد دانشگاه قم

اخبار پارکاهی علم و فناوری

مرکز رشد دانشگاه قم دو ساختمان در اختیار دارد:
ساختمان انقالب :بخش اداری مرکز رشد و نیز مکان
استقرار شرکتهای نوپای دانشبنیان تحت حمایت این
مرکز ،در این ساختمان 3600متر مربعی واقع است.
ساختمان جهاد :در این ساختمان  700متری فعالیتهای
مربوط به مجتمع فرهنگی منطقهای دیجیتال مرکز رشد
دانشگاه قم را بر عهده دارد .شرکتهای مستقر در این
ساختمان به صورت تخصصی در حوزه رسانههای دیجیتال
فعالیتمیکنند.
 .2سایر بخشهای مرکز رشد دانشگاه قم
 .2.1مجتمع فرهنگی منطقهای دیجیتال
مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقهای مرکز رشد دانشگاه قم به
عنوان اولین مجتمع دیجیتال منطقهای کشور طی پیگیریهای
مرکز رشد دانشگاه قم در سال  1391با اهداف زیر راهاندازی
شده است.
 .1.2فنبازار منطقهای استان قم
از ابتدای سال  1389راهاندازی فنبازار استان قم در دستور
کار مرکز رشد قرار گرفت .این کار با مطالعه مفاهیم و ادبیات
مرتبط با موضوع فنبازار ،ارزشگذاری فنآوری و انتقال
فنآوری و نیز مطالعه موردی چند فنبازار داخلی (فنبازار
ملی ایران و فنبازار یزد) و خارجی (فنبازار هنگکنگ و
کره جنوبی) آغاز شد.

توسط شرکت مستقر در پارک علم و فناوری فارس صورت گرفت؛

انعقاد قرارداد فروش محصوالت فناورانه
به کشور عراق

قرارداد فروش محصوالت فناورانه بین یکی از شرکتهای دانشبنیان
مستقر در پارک علم و فناوری فارس و دانشگاه مهندسی بصره منعقد
شد .به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم،ارزش این
قرارداد بیش از  ۵۰میلیون دینار عراق (معادل  ۶۰هزار دالر) است و
اولین مرحله خریدهای دانشگاه مهندسی بصره شامل خرید دستگاهها
و تجهیزات آزمایشگاهی میباشد.
شرکت رادمان صنعت مستقر در پارک علم و فناوری فارس از
بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه آموزش
در رشتههای نفت و گاز در بخش دانشگاهها است.
در راستای هدایت یافتههای پژوهشی به سمت تجاریسازی؛

طرح پایاننامه یار در پارک علم و فناوری
چهارمحال و بختیاری اجرا میشود

طرح پایاننامه یار با هدف هدایت یافتههای پژوهشی و فعالیتهای
علمی استادان و دانشجویان به سمت تجاریسازی و همچنین ارتقای
کیفیت رسالههای کارشناسی ارشد و دکتری در جهت انطباق با
نیازهای اساسی کشور در تولید محصوالت دانشبنیان در پارک علم و
فناوری چهارمحال و بختیاری اجرا میشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم
و فناوری چهارمحال و بختیاری ،دکتر اسماعیل پیرعلی رئیس پارک
علم و فناوری چهارمحال و بختیاری ،با بیان اینکه گسترش نهضت
تولید علم و تقویت و توانمندسازی فرآیندهای پژوهشی و مسئله
محور از دیگر اهداف طرح پایاننامه یار میباشد ،گفت :پایاننامههای
پذیرفته شده در این طرح عالوه بر دریافت تسهیالت بالعوض ،از
خدمات مرکز نوآوری و مرکز رشد نیز برخوردار خواهند شد.
رئیس پارک فناوری زنجان خبرداد:

ثبت بزرگ ترین مخزن بتن پلیمری
در گینس

رئیس پارک علم و فناوری زنجان از تولید یک جوهر امنیتی برای
پاسپورت توسط یکی از شرکت های این پارک خبر داد که از جعل
پاسپورت جلوگیری می کند .به گزارش اداره کل روابط عمومی
وزارت علوم ،داود مرادخانی با اشاره به فعالیت های پارک علم و
فناوری استان زنجان گفت :هدف پارک علم و فناوری استان زنجان
ارائه خدمات به همه دانشگاه ها ،مراکز آموزشی و کارآفرینان است.
رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان با اشاره به این پارک گفت:
پارک مذکور در راستای حمایت از جوانان ایجاد شده است ،چون
برای حمایت از آنان مرکز بودجه ای وجود نداشت.
مرادخانی به برخی از خروجی های شرکت های پارک علم و فناوری
استان زنجان اشاره کرد و افزود :ما اینجا شرکت های مختلفی داریم به
عنوان مثال شرکتی داریم که در زمینه تولید سازه های بتن پلیمری کار
می کند که بزرگترین مخزن بتن پلیمری را تولید خواهد کرد که در
گینس ثبت خواهد شد.

_ مشاوره های تخصصی
_ برگزاری دورهها وکارگاههای آموزشی
_ استفاده از کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه
_ خدمات بازاریابی

ت فنبازار استان قم عبارت است از اطالعرسانی
مهمترین فعالی 
در مورد فناوریها (عرضه ،تقاضا و خدمات فناوری) و
محصوالت دارای فناوری برتر و همچنین معرفی خدمات و
تسهیالت در این زمینه به متقاضیان از طریق سایت الکترونیکی
فنبازار ،حضور در نمایشگاه ها و نشستهای
مرتبط و تالش درجهت ایجاد حلقه ارتباطی
گزارش ورود و خروج واحدهای فناور تا پایان سال96
بین عرضه کننده ،متقاضی و سرمایهگذار
فناوری است.
عنوان
 .1.3دفتر خدمات تخصصی کسبوکار
دفتر خدمات تخصصی کسبوکار
مجموعهای تخصصی از شرکتهای ارایه
تعداد واحدهای پیشرشد پذیرش شده از ابتدا تاکنون
دهنده خدمات ارزش افزوده زیر است:
_ خدمات حقوقی
تعداد واحدهای رشد پذیرش شده از ابتدا تاکنون
_ خدمات آموزشی
_ خدمات مالکیت معنوی
_ خدمات انتقال فناوری
تعداد واحدهای فناور پیشرشد و رشد مستقر
 .3خدمات مرکز رشد دانشگاه قم
خدمات قابل ارایه به شرکتهای نوپای
تعداد واحدهای فناور خارج یافته موفق از ابتدا تاکنون
دانشبنیان تحت حمایت ،طبق آییننامه 6
مرکز شامل موارد زیر است:
تعداد واحدهای فناور پیش رشد و رشد خارج یافته ناموفق از ابتدا تاکنون
_ خدمات مالی و اعتباری
_ مکان استقرار

رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی در نشست شرکتهای
دانش بنیان و واحدهای فناور این پارک با استاندار و مدیران اقتصادی
استان گفت :شرکتهای دانشبنیان توانستهاند طی  ۵سال گذشته ۸۸۵
مورد اشتغال زایی در استان خراسان شمالی ایجاد کنند .به گزارش
اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،علی اصفر پیلهور در این آیین
اظهار داشت :ورود موثر دانشگاه ها به حوزه کارآفرینی ،تدوین برنامه
آمایش علم و فناوری ،تدوین سند نظام نوآوری استان ،کمک به راه
اندازی صندوق پژوهش و فناوری ،ایجاد پارک فنآموز در راستای
اقتصاد مقاومتی و تخصیص اعتبارات استانی به حوزه فناوری از
مهمترین مطالبات و خواسته های پارک و علم و فناوری استان است.

نشریه داخلی پارک علم و فناوری استان قم

صاحب امتیاز :پارک علم و فناوری استان قم
مديرمسئول :دکتر سیدحسین اخوان علوی
سردبير :مرتضی صدیقیان

مدیر اجرایی و تحریریه :روح اهلل یارمحمدی
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صفحه آرایی :محمدظریف اسحاق زاده

جمع
196
119
42
55
135

همایش ملی ایده تا بازار پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم ،دومین دوره همایش
ملی ایده تا بازار با حضور  2واحد فناور پارک برگزار شد.
بنابراین گزارش ،دبیر همایش ملی ایده تا بازار با اذعان به اینکه در حال حاضر
دانشگاههاکارآفریننیستندگفت:اگردرحالحاضراکثردانشجویاندانشگاهی
صاحب ایده نیستند به ضعف دانشگاه و دانشجو بر می گردد .دکتر حسن زارعی
متین گفت :دانشجو باید کارآفرین و توانمند تربیت شود تا بتواند رشد و توسعه
داشته باشد .رئیس دانشکده مدیریت پردیس فارابی تهران با بیان اینکه دانشجویان
به ایده پردازی و کارآفرینی بها نمی دهند گفت :ارسال  121ایده به دومین دوره
یک همایش ملی آمار بسیار ناچیزی است و نشان از کم توجهی قشر دانشگاهی
به خالقیت و ایده پردازی است.
زارعی متین با ابراز تاسف از آینده نه چندان روشن قشر دانشجویی در بازار کار
گفت :در حال حاضر بیش از  50درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکارند.
در ادامه این نشست یک پنل تخصصی با حضور  2تن از مدیران واحدهای فناور
عضو پارک با موضوع محوری موانع و مشکالت موجود در ناکام ماندن ایده ها
و طرح های کسب و کار در ورود به بازار برگزار شد.
مدیرعامل واحد فناور آرمان بزرگمهر برنا که صاحب  14اختراع ثبت شده
دراستان قم است با انتقاد از این مطلب که مخترعان قمی حمایت نمی شوند
گفت :االن بیش از  450مخترع قمی داریم که تقریبا همگی از نبود حمایت و
تامین امکانات الزم برای اجرایی کردن ایده هایشان ناراضی هستند.
امیر محمد زاده با بیان اینکه حرف های برخی مسئوالن پشتوانه اجرایی ندارد
گفت :یک مخترع توانمند از کمبودها و مشکالت باید نهایت بهره برداری و
فرصت جویی را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی از اختراعات خود را تجاری کرده است گفت :ما
توانسته ایم با گروهی از متخصصان ماشین  14کاره خدمات شهری را با هزینه

کمتر از  35میلیون تومان راه اندازی کنیم که قیمت نمونه خارجی از آن تا 2
میلیارد تومان از کشورهای پیشرفته اروپایی خریداری می شود.
مخترع سیستم هوشمند قرائت کنتورهای صنعتی نیز با تاکید براینکه طرح های
کسب و کار تنها با انجام کار گروهی و تخصصی به سرانجام می رسد گفت:
افرادی که یک گروه را تشکیل می دهند باید هریک در رشته خود توان و
تخصص ویژه ای داشته باشند.
محمد حسین اهلل دادی با بیان اینکه نباید به حمایت های مسئوالن دلخوش کنیم

در نشست روسای دانشگاه ها با استاندار قم مطرح شد؛

دانشگاه ها باید به سمت
توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان بروند

رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی خبر داد:

ایجاد  ۸۸۵شغل توسط شرکتهای
دانش بنیان استان طی  ۵سال گذشته

_ خدمات حقوقی
_ خدمات متفرقه
_ کتابخانه و اطالعرسانی و اینترنت
_ استفاده از نام و نشان است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم،
استاندار قم با بیان اینکه هنوز نیازهای مشترک بخش صنعت
و دانشگاه شناسایی و رصد نشده است گفت :درحال حاضر
صنعت به دانشگاه اعتماد ندارد و دانشگاهیان هم صنعتگران
را به عدم درک علم و فناوری متهم میکنند.
مهندس سید مهدی صادقی با تاکید براینکه باید برای ایجاد
ارتباط میان صنعت و دانشگاه فکر اساسی کرد ،افزود :سند
آمایش آموزش عالی استان باید براساس نیازهای متقابل
دانشگاه و صنعت تدوین و اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید
رویکرد کارآفرینانه و فناوری پیدا کنند گفت :کلیه خدمات
و فعالیت های دانشگاه ها باید به سمت ایجاد اشتغال برای
دانشجویان باشد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار با تاکید براینکه دانشگاه ها به
عنوان اصلی ترین متولیان تربیت نیروی انسانی و نسل جوان
باید وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند گفت :دولت
از جامعه نخبگان انتظار دارد که مسائل جامعه را شناسایی
و حل کند .احد جمالی با بیان اینکه طرح آمایش آموزش
عالی استان قم با نیازهای کنونی فاصله دارد گفت :دانشگاه ها
باید نیازهای مهم و اساسی استان را شناسایی و دستاوردهای
علمی را در اختیار بخش صنعت و تولید بگذارند.
در ادامه این نشست ،بسیاری از روسا و نمایندگان دانشگاه
های استان بر لزوم ایجاد ارتباط معنادار و مفید با بخش
صنعت و توسعه و کاربردی کردن دستاورهای علمی و

پژوهشی و ورود نخبگان و اساتید دانشگاه های به مباحث
دانش بنیان تاکید کردند.
در ادامه معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم با بیان
اینکه بدون دانشگاه نمیتوان تولید علم کردگفت :هرچند
قم جزء استانهای انتهایی در راه اندازی پارک علم و
فناوری است اما هم اکنون با  60شرکت دانش بنیان رتبه
سیزدهم را در سطح استان ها کسب کرده است.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به میزان
درآمد شرکت های دانش بنیان استان قم در  5سال گذشته
گفت :میزان درآمد این نوع شرکت ها از سال  91تا 95در
سطح ملی چیزی حدود  571هزار میلیون ریال و مبادالت
خارجی آن یک میلیون و  964هزار دالر بوده که این آمار
در سال  96در سطح فروش داخلی به  375هزار میلیون ریال
و در عرصه بین المللی به رقم یک میلیون و 30هزار دالر
رشد یافته است.
حمیدرضا شوشتری از بیتوجهی برخی از دانشگاه ها به
برنامه توسعه فناوری و کارآفرینی دانش محور انتقاد کرد و
گفت :به رغم اینکه در نشستی که با نمایندگان تام االختیار
دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای توسعه فناوری داشتهایم
اما آنها از این نوع برنامه ها استقبال درخوری نکردند.
وی بر راه اندازی رویدادهای کارآفرینی و برنامه های
شتاب در سطح دانشگاه و مراکز علمی تاکید کرد و گفت:
دانشگاهها باید برای شروع مراکز نوآوری و بعد از کسب و
انتقال تجربه ،به سمت راه اندازی مرکز رشد بروند.

گفت :یک کارآفرین منتظر کسی نمی نشیند و همیشه باد در حال ارزیابی اوضاع
و بهره برداری از کمترین امکانات باشد.
شایان ذکراست ،در دومین همایش دوره شناسایی ،انتخاب و حمایت از ایده های
نوآورانه و کسب و کار نوپا(ایده تا بازار)  121ایده شامل  40ایده نوآورانه و 81
طرح کسب و کار ارایه شد که در نهایت  40ایده نوآورانه و طرح کسب و کار
برگزیده و یا شایسته تقدیر شد که پارک علم و فناوری استان قم بخشی از جوایز
برگزیدگان نهایی را تامین و تقبل کرد.

با مشارکت دانشگاه علمی و کاربردی و پارک علم و فناوری استان قم؛

تفاهم نامه خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی
به اجرا درآمد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان
قم ،به منظور ایجاد بسترهای کارآفرینی فناورانه تفاهم
نامه دوجانبه پارک و دانشگاه جامع علمی-کاربردی
واحد استان قم به امضاء رسید و به اجرا درآمد
بنابراین گزارش ،این تفاهم نامه به منظور خدمات
مشاوره شغلی و کارآفرینی  270نفرساعت به
دانشجویان ،دانشآموختگان و مدرسین مراکز علمی
کاربردی به امضا رسیده است.
طبق این تفاهم نامه ،پارک علم و فناوری استان قم
متعهد شده است با استفاده و برخورداری از مشاوران
شغلی و تجاری تراز اول استان ،به اعضای مختلف
دانشگاه جامع علمی _ کاربردی مشاوره شغلی ،تجاری
و کارآفرینی ارایه دهد.
بنابراین گزارش ،اجرای این تفاهم نامه در  9سرفصل
مهارتهای پایه حرفهای ،آموزش های عمومی ایده
پروری ،آموزش های عمومی تبدیل طرح محصول
به نمونه آزمایشی و محصول نهایی ،آشنایی با فرآیند

تجاری سازی محصول ،روش های حرفه ای استخدام
و جذب نیروی انسانی ،امور حقوقی ،مدیریت بازرگانی
و روش حرفه ای جذب منابع مالی و سرمایه در شرکت
های دانش بنیان و استارت آپ ها و بلوغ سازمانی به
اجرا در می آید.
شایان ذکر است ،پارک علم و فناوری استان قم مطابق با
تفاهم نامه ،با تشکیل و راه اندازی اتاق کلینیک مشاوره
خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی ،تاکنون بیش از
 200نفر ساعت خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی را
با حضور نخبگان و سرآمدان حوزه کارآفرینی دانش
بنیان برگزار کرده است.

با همکاری پارک علم و فناوری استان قم

رویداد نوآور شو در دانشگاه شهاب دانش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان
قم ،نخستین رویداد شتاب فنی و مهندسی دانشگاه
شهاب دانش استان قم با عنوان سمینار نوآور شو
با همکاری پارک قم برگزار شد .به گفته مجری
برگزاری سمینار نوآور شو ،این رویداد در  3زمینه
مهندسی برق ،رایانه و مهندسی پزشکی در سطح
استان قم به میزبانی دانشگاه شهاب دانش استان قم
برگزار شد.
خانم عبدالکریمی با بیان اینکه 37ایده فنی و مهندسی
به ثبت رسید افزود :بعد از ارزیابی اولیه  15ایده برای
ارایه در سمینار پذیرفته شد.

وی با اعالم اینکه ایده های پذیرفته
شده هرکدام  3دقیقه فرصت ارایه
و  2دقیقه فرصت دفاع از ایده
در مقابل پرسش داوران داشتند
گفت :در نهایت  4ایده برگزیده و
مورد تجلیل قرار گرفتند و اکنون با
حمایت دانشگاه شهاب دانش در
مرحلهثبتاختراعهستند.
مدیر مرکز نوآوری دانشگاه شهاب
دانش در ادامه با تاکید براینکه
کاربردی سازی دستاوردهای فنی و پژوهشی از
اولویت های مهم دانشگاه است گفت :مساله مهم این
است که دانشگاه شهاب دانش باید به سمت صنعتی
شدن برود و دانشجویان باید با بازار کار آشنا شوند.
عبدالکریمی با اشاره به اینکه برگزاری نخستین
رویداد شتاب در دانشگاه زمینه توجه دانشجویان را
به ایده پروری و خالقیت در زمینه تحصیلی را فراهم
کرده است گفت :متاسفانه هنوز رویدادهای شتاب
و اهمیت و تاثیرگذاری آنها در سطح دانشگاه و
دانشجویان فرهنگ سازی نشده است.

